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कृषक सभूह गठन तथा व्मवस्थाऩन ननदे शिका-२०७६
ऩृष्ठबूनभ

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&^÷)#÷@^

सभग्र कृषष षवकासभा सॊ रग्न षवनबन्न ननकामहरु भापफत कृषकहरुराई सभम

साऩेऺ कृषष प्रसाय सेवाटे वा सयर, सहज, सुरब, नभतव्ममी एवभ् ग्रहणमोग्म
तफयरे उऩरब्ध गयाउन कृषष उत्ऩादन प्रणाराभा एउटा सुसॊगतठत व्मवस्था य

ऩद्धनतको वव्मकता सभम ननुरुऩ भहसू स हुॉदै वमो।मसै ऩरयवेिभा कृषष
प्रसायसॉग सम्फशधधत सफै प्रकायका सेवाटे वाराई एकीकृत गदै एउटै छानोभुनन
फाट प्रवाह गने षवनबन्न नभ्मासहरु सभेत गरयएको ऩाईधछ। तय प्रच ुय
बौगोनरक तथा जरवामु षवषवधता य धमू नतभ ऩूवाफधाय षवकास बएको नेऩार

जस्तो दे िको कृषष प्रसाय सेवाटे वाराई व्मशिगत बेटघाटको ऩरयऩाटा ननुसाय
प्रवाह गनुफ बधदा फढा कृषकहरुको सभेत सहबानगता हुन सक्ने तथ्म षवनबन्न

प्रकायका प्रसाय ऩद्धनतको ऩयाऺणफाट ऩृष्ठऩोषण बएको ऩाइधछ।एक्रै रे सम्ऩन्न
गनफ नसकेको काभ साभुषहक रुऩभा सम्ऩन्न गया त्मसफाट वनथफक तथा
साभाशजक स्तयभा सुधाय ल्माउन तथा धेयै बधदा धेयै कृषकहरुराई कामफक्रभभा
सभाफेि गयाई नछटो छरयतो रुऩभा प्रषवनध षवस्ताय गनफ कृषक सभू हको

बुनभका नहभ् यहधछ। साथै कृषकहरुको भाझ नेतत्ृ व षवकास गया स्थानीम
स्रोत य साधनको सभुशचत प्रमोगद्धाया सो ऺेत्रको सभग्र षवकासभा कृषक

सभू हरे टे वा ऩुमाफउने गये को ऩाईएको छ।षमनै तथ्महरुराई भनन गदे भौजुदा

यहे को धमू न सॊ ख्माका कृषष प्रसाय कामफकताफ भापफत ननधकाॊि कृषकहरु सभऺ
कृषष प्रसाय सेवाटे वा प्रवाह गदै

ु े
कृषषको सभषिगत षवकास गने हे तर

तत्कानरन कृषष भधत्रारम नधतगफत कृषष षवकास षवबागफाट सभू ह गठन तथा

सॊ ञ्चारन कामफषवनध ननदे शिका -२०५० तमाय गया कृषष प्रसायभा सभू ह ऩद्धनत
प्रणारा सॊ ञ्चारन गया हारसम्भ नवरम्फन गदै वएको छ। मस क्रभभा
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सुरुका नवस्थाभा कृषक सभू हहरुका बुनभका प्रबावकाया बई सोहा ननुरुऩ
कृषष षवकासभा सभेत सकयात्भक ननतजाहरु हानसर हुॉदै वए।सभमको प्रवाह

सॊ गै कृषक सभू हहरुको सॊ ख्मा, नतनीहरुको स्वानभत्वभा यहे को चर-नचर स्रोत

ु ा कायण नतनीहरुको सॊ ञ्चारन तथा
साधन वतदभा ननधकतभ फृषद्ध हुनक
ॉ ै गएको छ।
व्मवस्थाऩनभा च ुनौती थषऩद

कृषक सभू हहरुको सभुशचत प्रमोग गया कृषषको सभशस्टगत षवकासभा

सकायात्भक प्रबावको रानग तत्कार सम्फोधन गनफ सभमसाऩेऺ फैधाननक
भागफदिफनको वव्मकता दे शिएको छ।
ऩरयच्छे द : एक
प्रायशम्बक
१= ननदे शिकाको सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब:-

क) मो ननदे शिकाको नाभ कृषक सभू ह गठन तथा व्मवस्थाऩन ननदे शिका २०७६ यहे को छ।
ि) मो ननदे शिका उराफफाया नगय कामफऩानरकाफाट स्वीकृत बएको नभनतफाट
प्रायम्ब हुनेछ।
ग) मो ननदे शिका उराफफाया नगयऩानरकाको कामफक्रभ सॊ ञ्चारन गदाफ रागू
गनफ सषकने छ।
घ) मो ननदे शिका सुिासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊ ञ्चारन) ऐन २०६४ को
दपारे तदएको ननधकाय प्रमोग गरय फनाएको छ।
ङ) मो ननदे शिका उराफफाया नगयऩानरकारे स्थानीम सयकाय सॊ ञ्चारन ऐन
२०७४ को दपा ११ को द ५ रे तदएको ननधकाय प्रमोग गया रागू
गनफ सक्नेछ।
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२= ऩरयबाषा:
षवषम वा प्रसॊ गरे नको नथफ नरागेभा मस ननदे शिकाभा
क) 'नगयऩानरका' बन्नारे उराफफाया नगयऩानरका सम्झनुऩछफ।
ि) 'कृषक' बन्नारे कृषष उत्ऩादनभा प्रत्मऺ सॊ म्रग्न बएको व्मशिराई
सम्झनु ऩदफ छ।
ग) 'वडा' बन्नारे नगयऩानरकाको वडा सम्झनुऩछफ।
घ) 'सॊ षवधान' बन्नारे नेऩारको सॊ षवधान सम्झनु ऩछफ।
ङ) 'स्थानीम तह' बन्नारे उराफफाया नगयऩानरका सम्झनु ऩछफ य सो िब्दरे
शजल्रा सबाराई सभेत जनाउॉछ।
च) 'कृषक सभू ह' बन्नारे कृषष ऩेिाभा सॊ रग्न बई नभल्दाजुल्दा सभस्मा
वव्मकता य चाहनाहरु बएका धमू नतभ १५ वा सो बधदा फढा
व्मशि नभनर वफ्ना ननशित साझा उद्दे्महरु साभू षहक प्रमत्नद्धाया प्राप्त
गनफ फनाईएको सॊ गठनराई सभू ह सम्झनु ऩछफ।
छ) 'सभू ह षवद्यान' बन्नारे सभू हको उद्बे ्म प्रानप्तका रानग षक्रमाकराऩ
सॊ ञ्चारन गनफ फनाईएको नफधान नननत ननमभ तथा कानू नको दस्तावेज
जसरे

सभू ह

य

सदस्महरुराई

उद्दे्म

प्रानप्तभा

सहज

गयाउने

दस्तावेजराई जनाउॉछ।
ज) 'षहतकोष' बन्नारे कुनै ऩनन सॊ घ सॊ स्था कामाफरम, कामाफरम मोजना,
ऩरयमोजना सॊ ञ्चारन गनफ नगद शजधसी तथा बौनतक सयसाभान नगद
ॉ ीराई
भौज्दात ऋण रगानी, रगानीको रुऩभा यहे को सभू हको नगद ऩुज
षहतकोष सम्झनुऩछफ।
झ) 'षहतकोष ऩरयचारन' बन्नारे सॊ कनरत षहतकोषराई उत्ऩादन भू रक
कामफभा रगानी गनुफ बन्ने फुशझधछ।
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ञ) 'सभू ह सिशिकयण' बन्नारे कृषक सभू हराई उद्दे्म ननुरुऩ नशघ फढ्न
प्रमासयत यहने वा सिि नवस्थाभा यहे का सभू हराई केहा सहमोग
गया सिि फनाउने कामफराई सभू ह सिशिकयण बननधछ।
ट) 'कामफ सनभनत' बन्नारे ननदे शिका ननुसाय ननवाफचन नध्मऺ, उऩाध्मऺ,
सशचव, सह-सशचव, कोषाध्मऺ तथा सदस्म ऩदानधकायाहरुराई जनाउने
छ।
ठ) 'साधायण सबा' बन्नारे मस ननदे शिका फभोशजभ गतठत सबाराई
जनाउने छ।
ड) 'कृषष' बन्नारे फारा, फागवानी, ऩिुऩॊशऺ, भत्स्म वतद कृषषका सफै
उऩ-ऺेत्रसॉग

सम्फद्ध

उत्ऩादन,

उद्योग

एवॊ

व्मवसामहरु

सभेत

जनाउॉछ।
ढ) 'रेिा' बन्नारे प्रचनरत कानुन, ऐन ननमभ, नीनत, कामफक्रभ तथा ननणफम
वदे ि तथा भाऩदण्ड सभेतराई वधाय भानी कायोफायको मथाथफ
षववयण

दे शिने

गया

याशिने

ननबरेि

तथा

िाता

बन्ने

फुशझधछ।रेिाऩरयऺण ऐन, २०४८ ननुसाय कायोफाय बएको व्महोया
दे शिने गया प्रचनरत कानुन फभोशजभ याशिने ननबरेि, िाता, षकताफ
वतद य सो कायोफायराई प्रभाशणत गने नधम कागजात सभेतराई
जनाउॉदछ।
३= उद्दे्म: कृषक सभू ह गठन तथा सॊ ञ्चारनभा सघाउ ऩुमाफउनका रानग मस
ननदे शिकाको तऩनसर फभोशजभका उद्दे्महरु हुनेछन्।
क) प्रत्मऺ रुऩभा उत्ऩादनभा सॊ रग्न कृषकहरु ववद्ध सभू हहरुको
सभधवम, व्मवस्थाऩन य ननमभन गनफको रानग सहमोग ऩुमाफउने।
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ि) कृषष प्रसाय व्मवस्थाऩन, सॊ ञ्चारन य ननमभन सम्फधधी कामफभा
सहमोग ऩुमाफउने।
ग) कृषक सभू हहरुको गठन य सॊ ञ्चारनका रानग वव्मक भाऩदण्ड
य प्रषक्रमाको भागफदिफन गने।
घ) षहतकोष व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारन गनफ स्ऩि ननदे िन तदने।
ङ) कृषक सभू ह गठन तथा ऩरयचारन कामफभा सॊ रग्न ननकाम य
व्मशिको बुनभका य शजम्भेवाया तोक्ने।
च) कृषक सभू ह व्मवस्थाऩन, सुऩयावेऺण, ननुगभन तथा भू ल्माकन
प्रणाराराई षवकास गने।
४= ननदे शिकाको प्रमोग गनुऩ
फ ने नवस्था: मस ननदे शिकाको प्रमोग दे हामका
नवस्थाभा हुनेछ।
क) कृषष ऺेत्रभा सॊ रग्न ननकामहरुको काभ कायवाहाराई प्रषक्रमागत
रुऩभा प्रबावकाया एवॊ सभधवमात्भक तवयरे गया सुिासन रागू
गनुऩ
फ ने नवस्थाभा।
ि) सयकाया तथा गैय सयकाया ननकामहरुफाट कृषष सम्फधधी कामफक्रभ
गनफको रानग सभू ह गठन तथा व्मवस्थाऩन गनुऩ
फ ने नवस्थाभा।
ग) सभू हको मोजना तजुभ
फ ा गनुऩ
फ ने नवस्थाभा।
घ) सभू ह षहतकोष सॊ करन तथा ऩरयचारन गनुऩ
फ ने नवस्थाभा।
ङ) सभू हभा बदबेद व्मवस्थाऩन गनुऩ
फ ने नवस्थाभा ।
च) सभू हभा रेिा व्मवस्थाऩन गनुऩ
फ ने नवस्थाभा।
छ) षवनबन्न सयोकायवारा ऩऺहरुको बुनभका य शजम्भेवाया तोक्नुऩने
नवस्थाभा।
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ऩरयच्छे द : दुई
कृषक सभूह गठनका वधायहरु, सदस्महरुको छनौट य सभूह वगॉकयण
५. सभूह

गठनका वधायहरु:

स्थानीम

षवकासको

वनथफक

िािा/कृषष

ॉ ाभा ध्मान
िािा/कृषष हे ने िािा ईकाईरे सभू ह गठन गदाफ दे हामका फू द
ऩनेछ।
क) कृषकहरुको

वव्मकता

य

स्थान

षविेषको

कृषष

उत्ऩादनको

सम्बाव्मता।
ि) सेवा ऩुमाफउनु ऩने घयघुया सॊ ख्मा य कृषक सॊ ख्मा।
ग) कृषकहरुको वनथफक, साभाशजक, शस्थनत य स्रोत साधनको नवस्था।
घ) कृषक सभू हभा षवनबन्न वगफका कृषकहरुको प्रनतनननधत्वको सुननशितता
( सभावेशिकयण)
ङ) सभू हभा ववद्ध गयाउन वास्तषवक कृषकहरुको सुननशितता य छनौट।
६. कृषक सभूह गठनका रानग सदस्महरुको छनौट गदाफ ध्मान तदनुऩने
ॉ ाहरु:
फुद
सभू ह गठनको प्रायशम्बक नवस्थाभा वास्तषवक कृषकहरुको छनौटभा त्रुषट
बएभा सभू ह नशघ फढ्न नसक्ने बएको हुनारे सदस्महरु चमन गदाफ दे हामका
कुयाहरुभा ध्मान ऩुमाफउनु ऩनेछ।
क) साझा उद्दे्म नरएका ।
ि) सभान साभाशजक एवॊ वनथफक स्तय बएका।
ग) सकबय साऺय एवॊ शिशऺत कृषकहरु बएका य िैशऺक स्तयभा
सभानता बएका।
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घ) सभू हगत कामफभा सभम तदन सक्ने।
ङ) उत्ऩादन सभू हको हकभा सकेसम्भ सॊ गसॊ गै िेत बएका।
च) एउटै सभू दामभा फसोफास गने।
छ) एकाघयको एक जना बधदा फढा सदस्म एउटै सभू हभा सदस्मता नरन
सक्ने छै न।
ज) कुनै एक सभू हभा ववद्ध बइसकेको सदस्म नको त्मस्तै प्रकृनतको
सभू हभा ववद्ध हुन सक्ने छै न।
ु ने।
झ) कृषष ऩेिाराई भुख्म ऩेिाको रुऩभा नॊ गारेको हुनऩ
७. सभूहको वगॉकयण: सभू हका सदस्महरुको रै षिक सहबानगता सभू हरे
ननशित गये को ऺेत्रगत वधाय

साथै

भूल्म

श्रृिराको वधायभा कृषक

सभू हराई षवनबन्न सभू हहरुभा वगॉकयण गनफ सषकधछ।
क) रै षिक सहबानगताको वधायभा
१. भषहरा कृषक सभू ह
२. ऩुरुष कृषक सभू ह
३. नभशश्रत कृषक सभू ह
ि) ऺेत्रगत वधायभा
१. फारा सभू ह
२. वागवानी सभू ह
३. वीज फृषद्ध सभू ह
४. भाहुया ऩारन सभू ह
५. ये िभ िेती सभू ह
६. कृषष फजाय व्मवस्थाऩन सभू ह
७. वई.षऩ.एभ.कृषक सभू ह ईत्मातद।
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ग) भू ल्म श्रृिराको वधायभा
१. कृषष साभग्री उत्ऩादन सभू ह (षवउ उत्ऩादक, प्रािारयक भर उत्ऩादक
वतद)
२. उत्ऩादन सभू ह
३. प्रिोधन सभू ह
४. फजायाकयण सभू ह इत्मातद ।
ऩरयच्छे द : तीन
सभूह गठन प्रकृमा, कामफ सनभनतको सॊ यचना य ऩदानधकायाको शजम्भेवाया
८. सभूह गठन प्रकृमा
क) प्रायशम्बक कृषक बेरा
१. ईच्छु क कृषकहरुको बेरा तथा ननबभुिीकयण कामफक्रभ वमोजना
गने।
२. सयोकायवारा ननकामहरुराई वभधत्रण गनफ सषकने।
३. कृषक बेराभा छरपरको एजेण्डा, नभनत, सभम तथा स्थान तम गने।
४. कृषक बेरा सॊ ञ्चारनका रानग कृषकहरु भध्मे एक जनारे शजम्भेवाया
नरई नेतत्ृ व गने।
५. कृषक बेराको उद्दे्म य वव्मकता (सभू ह गठनको उद्बे ्म य
वव्मकता) फाये जानकाया तदने।
ि) छरपर सॊ ञ्चारन
१. कृषक बेराको उद्दे्म य वव्मकता (सभू ह गठनको उद्दे्म य
वव्मकता) षवस्तृत रुऩभा प्रि ऩाने।
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ॉ ा षटऩोट गया
२. कृषक बेराका एजेण्डाहरुभा क्रभि: छरपर गदै फू द
ननणफम ऩुशस्तका तमाय गने।
३. सभू ह सदस्म फन्न ईच्छु क व्मशिहरु छनौट गया नाभावरा तमाय
गने।
४. उि बेरारे तदथफ सनभनत गठन य कामफ षवबाजन गने।
ग) तदथफ सनभनतको फैठक सॊ ञ्चारन
१. फैठकका नफषम फस्तुहरु तम गया तदथफ सनभनतका सदस्महरुराई
जानकाया तदने।
२. सम्फधधीत ननकामहरुराई ननभधत्रणा गने।
३. वव्मक कागजात तमाय गने।
४. सभू हको षवधानको िाका तमाय गने।
५. सभू ह षहतकोष सम्फधधी ननणफम गने।
६. सभू हको उद्दे्म य कामफक्रभ तजुभ
फ ा गने।
७. सम्फधधीत ननकामभा षवधान दताफ गयाउन शजम्भेवाया तदने।
८. तदथफ सनभनत गठन बएको एक भषहना नबत्र प्रायशम्बक साधायण सबाको
वमोजना गने
घ) प्रायशम्बक साधायण सबाको सॊ ञ्चारन य शजम्भेवाया
१. ७ सदस्मीम कामफ सनभनत गठन गने।
२. सभू हको वाषषफक कामफ मोजना तथा कामफक्रभ तमाय गया ननुभोदन
गने।
३. षवधान भस्मौदा भानथ छरपर एवॊ स्वीकृत गने।
४. फैङ्क िाता सॊ ञ्चरान सम्फधधी ननणफम गने।
५. वव्मकता ननुसाय नधम ननणफम गने।
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९. कामफ सनभनतको सॊ यचना: कृषक सभू हको कामफ सनभनतभा यहने गया
सभावेिी नसद्धाधतको वधायभा दे हाम फभोशजभको सॊ यचना यहने छ।
१. नध्मऺ -१
२. उऩाध्मऺ-१
३. सशचव-१
४. कोषाध्मऺ-१
५. सदस्म-३
नभशश्रत कृषक सभू हको हकभा कामफ सनभनतको ऩदानधकाया नधतगफत नध्मऺ,
उऩाध्मऺ, सशचव य कोषाध्मऺ भध्मे कम्तीभा १ ऩदभा भषहरा नननवामफ
ु ने छ। मस फाहे क सभू हरे ननशित ब्माशिहरुराई सॊ मोजक तोकेय ऋण
हुनऩ
उऩसनभनत, वनथफक उऩसनभनत, प्राषवनधक उऩसनभनत, प्रचायप्रसाय उऩसनभनत
तथा फजाय ब्मवस्थाऩन उऩसनभनत जस्ता उऩसनभनत गठन गया शजम्भेवाया
प्रदान

गनफ

सक्नेछ।ऋण

उऩसनभनत

कोषाध्मऺको

सॊ मोजकत्वभा

गठन

गनुऩ
फ नेछ।नभशश्रत सभू हको हकभा कामफ सनभनतभा कम्तीभा ३५% भषहरा
प्रनतनननधत्व सुननशित गयाउनु ऩनेछ।सभू ह गठन एवॊ षहतकोष ऩरयचारनको
सधदबफभा प्रजाताशधत्रक ऩद्धनत नवरम्फन गनुऩ
फ नेछ।
१०.

ऩदानधकायाको

काभ,

कतफव्म

य

ननधकाय:

कृषक

सभू हको

ऩदानधकायाहरुको काभ, कतफव्म य ननधकाय षवधानको दपा ५ भा तोषकए
फभोशजभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द : चाय
सभूह षवधान
११.सभूह षवधान: कुनै सॊ घ सॊ स्थाको उद्दे्म प्रानप्तको रानग षक्रमाकराऩ
सॊ ञ्चारन गनफ फनाईएको नीनत, ननमभ तथा कानू नको दस्तावेजको सभू ह य
ु नेछ।
सदस्महरुराई उद्दे्म प्रानप्तभा सहज गयाउने िारको हुनऩ
ु ने प्रभुि गुणहरु
क) कृषक सभू ह षवधानभा हुनऩ
१. नेऩारको सॊ षवधान य कानू नसॉग नफाशझने।
२. नेऩारको कृषष नीनतसॉग भेर िाने।
३. सपा, स्ऩि एक वऩसभा नफाशझने, सयर बाषा प्रमोग बएको।
४. प्रजाताशधत्रक ढॊ गरे च ुनावी प्रकृमाद्धाया ऩदानधकायाहरुको ननवाफचन हुने
प्रावधान याशिएको।
५. षवधान सॊ सोधनको प्रावधान बएको।
६. भषहरा सहबानगताराई सुननशित गरयएको।
७. कामफकायाणी सनभनत, साधायण सबा तथा साधायण सदस्महरु फीच
िशि सधतुरन बएको।
ि) षवधान फनाउने तरयका
१. उऩसनभनतरे भस्मौदा तमाय गने।
२. नभू ना षवधानको प्रमोग गये य प्रत्मेक दपा उऩदपाभा छरपर गया
वफ्नो सॊ स्थाको उद्दे्म ननुसाय भस्मौदा षवधान तमाय गने।
३. भस्मौदा षवद्यानराई साधायण सबाभा छरपर गया ऩारयत गने।
४. ऩारयत षवधानराई सम्फधधीत सॊ स्थाभा दताफ गयाउने ।
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ग) षवधान सॊ िोधन: षवधान सॊ िोधनको रानग नऩनाउनु ऩने केहा चयणहरु
तर प्रस्तुत गरयएको छ।
१. षवधान सॊ िोधन उऩसनभनत गठन गने।
२. सॊ िोनधत षवधानराई कामफ सनभनतभा प्रस्तुत गया ऩारयत गने।
३. साधायण

सबाको

कम्तीभा

ननशित

(षवधानभा

तोषकए

फभोशजभ)

फहुभतद्वाया ऩारयत गने।
४. सॊ िोनधत षवधानराई ऩषहरे दताफ गरयएको कामाफरमभा ऩेि गने।
५. सम्फधधीत कामाफरमरे सॊ िोनधत षवधानराई स्वीकृत गये ऩनछ भात्र
षवधान सॊ िोधन बएको भानननेछ।
ऩरयच्छे द : ऩाॉच
कृषक सभूह दताफ, ऩुनग
फ ठन तथा नवीकयण
१२. कृषक सभूह दताफ गने: स्थानीम तहको वनथफक षवकास िािा/कृषष ऺेत्र
हे ने इकाई/िािाभा कृषक सभू ह दताफ गरयनेछ।मसको रानग कृषक सभू हरे
सभू ह षववयण पायाभ सषहतको ननवेदन ( ननुसशु च-७) तथा सभू ह षवधान
(ननुसूशच-१) सषहतको ननवेदन सो इकाई/िािाभा ऩेि गनुऩ
फ नेछ।मसका
रानग सम्फधधीत इकाई/िािारे कृषक सभू ह दताफको रानग रु.१००।याजश्व

िुल्क

नरई

दताफ

गनुऩ
फ नेछ।

साथै

सो

सभू हराई

सम्फधधीत

इकाई/िािारे कृषक सभू ह दताफ प्रभाण-ऩत्र (ननुसूशच-३) तदनु ऩनेछ।मसया
दताफ गरयएको कृषक सभू हको नवनध २ फषफ यहनेछ।
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१३.कृषक सभूह ऩुनग
फ ठन गने: षवधानभा उल्रेि बए फभोशजभ कृषक सभू हरे
वफ्नो वव्मकताको वधायभा सभू ह ऩुनग
फ ठन गनफ सक्नेछ।साथै कृषक
सभू हको साधायण सबा फषफको एक ऩटक बाद्र भसाधत सम्भभा गनुऩ
फ ने
हुधछ।कृषक सभू हरे वफ्नो सभू हको साधायण सबा/ऩुनग
फ ठन गया सम्फधधीत
इकाई/िािाभा ऩेि गनुऩ
फ ने छ।
१४.कृषक सभूह नवीकयण गने: कृषक सभू हरे वफ्नो कृषक सभू ह दताफ
प्रभाण ऩत्रको २ फषफ नवनध ऩूया बै सकेऩनछ नवीकयण गनुऩ
फ नेछ। मसको
रानग कृषक सभू हरे प्राप्त गये को कृषक सभू ह दताफ प्रभाण ऩत्र सषहतको
ननवेदन सम्फधधीत इकाई/िािाभा म्माद सषकएको ३५ तदन नबत्र ऩेि गनुऩ
फ ने
छ य सो को रानग रु ५०।- याजश्व िुल्क नतया नवीकयण गनुऩ
फ नेछ।म्माद
सषकएको ३६ औ तदनदे शि एक फषफसम्भ रु १००।- याजश्व िुल्क नतया
नवीकयण गनफ सषकनेछ।एक फषफ सम्भ ऩनन नवीकयण नगये को िण्डभा प्रनत
फषफ रु.१००।- को दयरे नवीकयण िुल्क थऩ हुॉदै जानेछ।
ऩरयच्छे द : छ
सभूह श्रोत/षहतकोष सॊ करन तथा ऩरयचारन
१५. श्रोत/षहतकोष ऩरयचारन: सभू हभा सॊ करन बएको यकभ नशजकको फैकभ
िाता िोरा जम्भा गनुऩ
फ दफ छ य सभू ह नध्मऺ वा सशचव य कोषाध्मऺको
ु
सॊ मि
दस्तितफाट सो िाताको सॊ ञ्चारन गनुऩ
फ नेछ।सभू हरे गये को कूर
रगानी भध्मे कम्तीभा ५०% रगानी कृषष ऺेत्रभा गनुऩ
फ ने छ।ऋण प्रवाह गदाफ
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राग्ने ब्माजदय साधायण सबारे ननधाफयण गनेछ। कुनै कृषक सभू हरे उि
सभू हको सदस्म नयहे को व्मशिराई रगानी गनफ ऩाउने छै न।
ऩरयच्छे द : सात
सभूहभा रेिा व्मवस्थाऩन
१६.सभूहभा

रेिा

व्मवस्थाऩन:

सभू ह

सॊ ञ्चारनको

ननशम्त

वनथफक

तथा

व्मावसाषमक कायोफायभा ननम्नानुसायका भुख्म ४ वटा िाता यािेय सयर
तरयकारे रेिा व्मवस्थाऩन गनफ सषकने छ।

(क) सम्ऩनत (नगद

तथा शजधसी) िाता
(ि) साभान षवक्री तथा वम्दानी िाता
(ग) साभान िरयद तथा िचफ िाता य
(घ) दाषमत्व िाता
क) सम्ऩनत (नगद तथा शजधसी) िाता : मस िाताभा कृषक सभू हहरुको
स्वानभत्वभा यहे को धनभार, जामजेथा,सम्ऩनत रगामत रगानी यकभ,
नरुफाट ऩाउनुऩने यकभ वतद सभावेि गरयएको हुधछ। मसभा िास
गया सभू हको नाभभा यहे को नगद तथा फैङ्क भौज्दात, रगानी, ऋण,
तदएको यकभ, नरुफाट ऩाउनु ऩने षहसाफहरु सभावेि गरयएको
हुधछ।मसभा सभू हको सम्ऩनत फृषद्ध हुॉदा डे षवट य घट्दा क्रेनडट
हुधछ।
ि) साभान नफक्री तथा वम्दानी िाता: मस िाताभा कृषक सभू हहरुको
सयसाभान य सेवा षवक्रीफाट प्राप्त यकभ रगामत रगानी तथा
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ऋणफाट प्राप्त ब्माज वम्दानी, व्माऩाया छु ट सुषवधा, सॊ घ सॊ स्थाफाट
प्राप्त ननुदान, सदस्मता य प्रवेि िुल्क, शस्थय सम्ऩनत बाडाभा तदए
वाऩत प्राप्त यकभ, हजफना वाऩत प्राप्त यकभ वतद वम्दानी सभावेि
गरयएको हुधछ। मस िाताको नधत्मभा दे िाइने कूर भौज्जात
साभाधमतमा डे षवट हुधछ।
ग) साभान िरयद तथा िचफ िाता : मस िाताभा कृषक सभू हहरुरे िरयद
गने सयसाभान य सो को ढु वानीभा राग्ने ज्मारा तथा िचफ रगामत
कामाफरम सॊ ञ्चारन िचफहरु तरव बिा, भभफत, घयबाडा, धायाऩानी,
नफजुरा, ब्माज िचफ,ह्रास कट्टी यकभ, फैठक बिा,षवषवध वतद िचफहरु
सभावेि गरयएको हुधछ।मस िाताको नधत्मभा दे िाइने कूर भौज्जात
साभाधमतमा क्रेनडट हुधछ।
घ) दाषमत्व िाता: कृषक सभू हहरुरे नरुराई फुझाउनु ऩने सफै प्रकायको
षहसाफ यकभ मस िाताभा चढाउनु ऩदफ छ।मसभा सदस्महरुको िेमय
ॉ ी, फचत यकभ, नडऩोशजट यकभ, धयौटा यकभ,ऋण यकभ, कसै राई
ऩूज
बुिानी तदनु ऩने

षहसाफ रगामतका नधम दाषमत्वहरु सभावेि

गरयएको हुधछ। मस िाताभा िचफ डे षवट हुधछ बने वम्दानी क्रेनडट
हुधछ। मसभा िचफ डे षवट, वम्दानी क्रेनडट य िेष भौज्दात गया ३
वटा भहरहरु यहे का हुधछन्।
सम्ऩनत (नगद तथा शजधसी िाता), िचफ िाता य दाषमत्व िाता क्रभि
ननुसूची ११, १२, १३ य १४ ननुसाय फनाउन सषकनेछ। वव्मकता
ननुसाय नधम सहामक िाताहरु ऩनन प्रमोग गनफ सषकने छ।
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ऩरयच्छे द : वठ
सभूह सञ्चारन/ ऩरयचारन
१७. सभूह सॊ ञ्चारन/ऩरयचारन
क) सभू हको सभस्मा एवॊ वव्मकताको ऩषहचान तथा प्राथनभकता: सभू हका
कनतऩम सभस्माहरु हुन सक्छन् य ती सफै कृषषसॉग सम्फधधीत नहुन ऩनन
सक्छन् । कृषषसॉगै सम्फधधीत कनतऩम सभस्माहरु जसको सभाधान वनथफक
षवकास िािा/ कृषष िािा/ कृषष ऺेत्र हे ने िािा/ ईकाईको ऩरयनध एवॊ
ऺभता बधदा फाषहय हुन सक्छन् त्मस षकनसभका सभस्माहरु उऩरव्ध स्रोत
साधन, सभू ह सदस्महरुको

ऺभता एवॊ प्रषवनधहरुको वधायभा नतनीहरुको

प्राथनभकता तोकी सयर एवॊ कभ िशचफरो सभाधान ऩषहरे नै िोज्नु ऩनेछ।
ि) सभू ह सॊ ञ्चारनको रानग ननमभहरुको षवकास: वफ्नो उद्दे्महरु ऩूया गनफ
हये क सभू हरे वफ्नो ननमभहरु फनाउनु ऩनेछ।नधम ननमभहरुको साथै वफ्ना
ऩदानधकायाहरुको चमन षवनध य नतनको कामफ नवनध सभावेि बएको हुन ु
ऩनेछ।
ग)वमभुरक षक्रमाकराऩहरु: सफै सभू ह सदस्महरुरे, व्मशिगत एवॊ सभू हगत
रुऩभा सभेत उनीहरु नसत उऩरब्ध स्रोत य साधन ननुसाय वफ्नो ईच्छा
ननुकुर एउटा वा त्मो बधदा फढा वमभू रक षक्रमाकराऩको थारनी
गनुऩ
फ नेछ।
घ) ऩुयस्कायको व्मवस्था: प्रत्मेक फषफ सहभनतका वधायभा छाननएको सफैबधदा
याम्रो

काभ

गने

एक

सदस्मराई

सभाफेिीको

वधायभा

श्रोत/षहतकोषफाट ऩुयस्काय तदने व्मवस्था नभराउन सषकनेछ।
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ङ) ननफरम्फ सेवा तथा सहमोग ऩुमाफउने: षवनबन्न ननकामहरुफाट सेवा तथा
सहमोग भाग गये भा ननफरम्फ सहमोग गने य मसया प्रदान गरयने सेवाहरु
कृषक सभू हको भाध्मभफाट ऩुमाफउदा एक नकोनसत नफाशझने हुन ु ऩनेछ।
च) सभू ह सदस्महरुको सीऩ तथा ऺभता षवकास: तानरभ भापफत सभू ह
सदस्महरुको वत्भ षवश्वास फढाउनुको साथै उनीहरुभा सीऩ तथा ऺभता
षवकास य इच्छाको ननबवृषद्ध गने बएकोरे प्रबावकाया, कुिर एवॊ दागो रुऩभा
सभू हराई गनतिीर फनाई सभू हको उद्दे्म हानसर गनफ सभू ह सदस्म य
ऩदानधकायाहरुराई सम्फधधीत ननकामहरुसॊ ग सभधवम य सहकामफ गया सभम
साऩेऺ य व्मावहारयक तानरभको रानग ऩहर गनुफ ऩनेछ।मतद सहकामफ गनफ
नसकेभा कृषक सभू हरे स्वमॊ वपै व्मवस्थाऩन गनुफ ऩनेछ।
छ) सुऩयावेऺण, ननुगभन, भू ल्मािन: प्रत्मेक फषफ सभू हरे सॊ ञ्चारन गये को
षवनबन्न षक्रमाकराऩहरुको ननुगभन, सुऩयावेऺण य भू ल्मािन गनफ एक ३
सदस्मीम उऩ सनभनत फनाउनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द : नौ
सभूहभा भदबेद व्मवस्थाऩन
१८. भदबेद व्मवस्थाऩन प्रषक्रमा: सभू ह ऩरयचारनको सम्फधधभा उशब्जएका
हये क भदबेदहरुको ननरुऩण सम्फधधीत वडा स्तय/ सेवा केधद्रभा यहने कृषष
प्राषवनधकरे गने छ।मसया वडा स्तय/सेवा केधद्रभा गरयएको ननरुऩणसॉग
नसहभत हुने ऩऺरे वनथफक षवकास िािा/कृषष िािा/कृषष ऺेत्र हे ने
िािा/ईकाईभा ऩुनयावेदन गनफ सक्नेछ । उि िािा/इकाईरे गये को
ननरुऩणसॉग नसभहत हुने ऩऺरे उराफफाया नगयऩानरका को उऩप्रभुिको
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सॊ मोजकत्वभा तऩशिर फभोशजभ गतठत ३ सदस्मीम भदबेद व्मवस्थाऩन सनभनत
सभऺ ऩनयावेदन गनफ सक्नेछ।
क) उऩप्रभुि
सॊ मोजक १ जना
ि) कृषक प्रनतनननधको तपफफाट याषिम कृषक सभू ह भहासॊ घ प्रनतनननध
सदस्म १ जना
ग) कृषष

षवकास

िािा

प्रभुि/प्राषवनधक

प्रनतनननध १ जना
भदबेद ननरुऩणका सम्फधधभा उि सनभनतको ननणफम नै नशधतभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द : दि
कृषक सभू हभा मोजना तजुभ
फ ा य श्रोत साधनको षवकास
१९. मोजना तजुभ
फ ा प्रकृमा:

कृषक सभू हरे कृषष कामफक्रभको मोजना तजुभ
फ ा

प्रकृमाराई दे हामका वधायभा वमोजना ननभाफण गया मोजना तजुभ
फ ा गनुऩ
फ नेछ।
क) वमोजनाको नाभ
ि) ऩृष्ठबुनभ: वमोजनाको वधायबूत तथ्माि, सॊ म्बावना, नवसय य च ुनौती
ग) वमोजनाको उद्दे्म
घ) वमोजनाको प्रनतपर
ङ) वमोजना सॊ ञ्चारन गरयने ऺेत्र
च) वमोजनाको नवनध
छ) वमोजनाका कृमाकराऩहरु
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ज) राबाशधवत ऩरयवाय सॊ ख्मा: प्रत्मऺ तथा नप्रत्मऺ, धमू न वम वगफ,
भषहरा, दनरत, जनजानत वतद
झ) वव्मक कायक तत्वहरु
ञ) वनथफक सायाॊि
ट) वमोजनाको षकनसभ: सभू हको वफ्नै रगानी, साझेदायाभा सॊ ञ्चनरत
ठ) वमोजना कामाफधवमन व्मवस्थाऩन, ननुगभन, भू ल्मािकन प्रकृमा
ड) वमोजनाको दागोऩनाको रानग गरयने कामफषववयण
ढ) वमोजनाफाट हुने वातावयणीम प्रबाव
वाषषफक कामफ मोजनाको नभू ना ढाॉचा ननुसूची-१५ भा उल्रेि गरयएको छ।
२०. स्थानीम श्रोत, साधनको षवकास य सॊ ञ्चारन: सभू हको वाह्य ननबफयता साथै
उत्ऩादनको प्रनत इकाई िचफ ऩनन घटाउनका रानग सभू हरे स्थानीम स्रोत,
साधनको षवकास य सॊ ञ्चारनभा उशचत ध्मान तदनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द : एघाय
सयोकायवारा ननकामको बूनभका एवॊ उियदाषमत्व
२१. उराफफाया नगयऩानरका नधतगफतको कृषष िािा
१. सभू हको कामफक्रभ तथा फजेटको वव्मकताको वधायभा उराफफाया
नगयऩानरका को कामफक्रभ य फजेट फनाउनु ऩनेछ।सभू हको कामफक्रभ तथा
फजेट कृषष प्राषवनधक/ ननधकृतरे नसधै वा सम्फधधीत वडा कामाफरम भापफत
उराफफाया नगयऩानरकाको वनथफक षवकास िािा/कृषष िािा/ कृषष ऺेत्र
हे ने ईकाई/ िािाभा ऩठाउनु ऩनेछ।
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२. वनथफक षवकास िािा/कृषष िािा/कृषष ऺेत्र हे ने ईकाई/िािारे वफ्नो
तथा वडा कामाफरम भातहत कामफ गने सफै प्राषवनधक कभफचायाहरुको सम्ऩूणफ
कामफको नद्यावनधक

ये कडफ

याख्नुऩनेछ।मो सू शचरे

कृषक

सभू हहरुराई

सघाउने सम्बाषवत सफै य कुनै िास सभमभा वास्तषवक रुऩभा उऩरब्ध
हुने कभफचायाहरुको ऩषहचान गयाउॉछ।
३. कृषक सभू हको हारको सॊ ख्मा, नतनको षवकासको षवनबन्न तह (गठन हुन
ॉ डा
रागेको, सॊ ञ्चानरत हुन रागेको तथा ऩरयऩक्व हुने रागेको) को वक
कृषक सभू ह वडा कामाफरमको ननबरेिफाट ऩरयभाजफन गनुफ ऩनेछ।
४. वनथफक षवकास िािा/कृषष िािा/कृषष ऺेत्र हे ने ईकाई/िािारे नफषम
षविेषऻ सषहतको टोरा गठन गया सभूह फैठकभा बाग नरने, सभू ह
सदस्महरुको तानरभ सॊ ञ्चारन गये को कामफक्रभहरुको सुऩयावेऺण एवॊ
ननुगभन गने काभको कामफतानरका फनाउनु ऩदफ छ य सोहा ननुसाय
ऩरयचारन गने गनुऩ
फ नेछ।
५.सभू हका सदस्महरुराई सभस्मा ऩषहचान गनफ य नतनको सभाधान गनफ
सहमोग ऩुमाफउने तथा कामफऺेत्रभा कामफयत कृषष प्रसाय कामफकताफहरुराई
सभेत तानरभ तदनुऩनेछ।
६. उत्ऩादन िचफ घटाउन य जग्गाको उत्ऩादकत्व फढाउनका रानग स्थानीम
एवॊ वाह्य स्रोतहरुको कुिरता ऩुवक
फ
उऩमोग गने ऻान, सीऩ, एवॊ
तरयकाहरु कामफऺेत्रभा काभ गने कृषष प्रसाय कामफकताफरे नसकाउनु ऩनेछ।
७. हारको ननुबवरे एउटा सभू ह ऩरयऩक्व य वत्भननबफय हुन ु नगावै सघाउने
भाननसहरुको सेवा भाग ननत फढे य जान सक्ने सॊ केत तदधछ।तसथफ कृषष
िािारे

षवद्यभान

सभू हहरुको

फदनरॉदो
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याख्नुऩनेछ।नधमथा मस्तो शस्थनत उत्ऩन्न हुन सक्छ षक बषवयममभा सेवाको
रानग हुने भाग, कनतऩम नमाॉ सभू हहरुको भाग कनतऩम नमाॉ सभू हहरुको
गठनको कायणरे ऩूया गनफ नसषकमोस्।
२२.वडा कामाफरम
१. वडा कामाफरम/सेवा केधद्रका प्रभुि/ कृषष ऺेत्र हे ने प्राषवनधकरे सभू हको
ु ा प्राषवनधक सहमोग गनुफ ऩनेछ।
गठन, सॊ ञ्चारन य नधतत ऩरयऩक्व हुनभ
२. फाषषफक कामफ तानरकाभा वफ्नो कामफऺेत्रका कृषक सभू हहरुको फैठकभा
बाग नरने, कृषक सभू हको ननयाऺण गने तानरका ऩनन सभावेि गया
कामाफरमभा याख्नुऩदफ छ य सोहा ननुसाय कामफ गनुऩ
फ नेछ।
ॉ डाहरु
३. वफ्नो कामफ ऺेत्रको षवद्यभान कृषष नवस्थाको वधायबूत वक
सॊ करन गनुफ ऩनेछ।
४. कृषक सभू हहरुराई उनीहरुको सभस्मा ऩषहचान गनफ, वफ्नो ऺभता,
चाहना य स्रोत ननुसाय नतनको सभाधान गनफ सघाउॉदा ऩथप्रदिफक,
तानरभकताफ, गनत प्रदान गने, सभधवम कताफ तथा कामफक्रभ कामाफधवमनको
रुऩभा काभ गनुफ ऩनेछ।
५. सभू हको कृमाकराऩ य प्रगनत नद्यावनधक ननधरेि एउटा पायाभभा
उल्रेि गया याख्नुऩनेछ।
६. वडा कामाफरम/सेवा केधद्र प्रभुि गाउॉ/नगय कामफऩानरकाको कामाफरमसॉग
सम्ऩकफ याख्न उतयदामी याख्न उियदामी हुन ु ऩनेछ।
७. वडा कामाफरम/ सेवा केधद्र प्रभुिरे सम्बव बए स्रोत नभू ना एवॊ सभू हको
कृमाकराऩको ननुबवहरुको एउटा ऩुशस्तका फनाउनु ऩनेछ।सफै वडा
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कामाफरमका ऩदानधकायाहरुरे मसभा सहामता गनुफ ऩनेछ।मी ननबरेि वा
साधनहरुको सॊ करन एवॊ नवीकयण बईयहनु ऩनेछ।
८. कृषष प्रसाय कामफकताफहरुरे सभू ह फैठकराई सघाउन वफ्नो साप्ताषहक वा
ऩाशऺक वा भानसक कामफ तानरका तमाय गनुफ ऩनेछ य वडा कामाफरमभा
तथा वफ्नै प्रमोगको रानग याख्नु ऩनेछ य हये क फैठकभा बाग नरनु
ऩनेछ।
९. वडा कामाफरम/सेवा केधद्रभा यहने प्राषवनधकरे सभू हभा कृषकहरुको
सभस्मा ऩषहचान, प्राथनभकीकयण एवॊ सभस्मा सभाधानका रानग तरयका
नऩनाउन सहमोग गनुऩ
फ नेछ।
१०. गनतिीर सभू हहरुराई वफ्नो भौसभी एवॊ फाषषफक कामफक्रभ कामाफधवमन
तानरका फनाउन उनीहरुरे सहमोग गनुफ ऩनेछ।उनीहरुरे सभू हहरुराई
चाषहने कृषष सभाग्रीहरु, ऋण य प्राषवनधक सेवा तथा सहमोगको सू शच
तमाय ऩानफ भद्दत गनुफ ऩनेछ।
११. कृषक सभू ह षववयण ननुसूशच ७ नध्मावनधक गदै जानु ऩनेछ।
१२. सभू हको ननणफम एवॊ कामफहरु सॊ करन गनफ प्रनतवेदन पायाभहरु पायाभ नॊ .
३ य पायाभ नॊ . ४ बनुफ ऩदफ छ।
ऩरयच्छे द : फाह्र
सुऩयावेऺण, ननुगभन एवॊ भूल्मािन
२३. सुऩयावेऺण, ननुगभन एवॊ भूल्मािन: सॊ घीम कृषष बूनभ व्मवस्था तथा
सहकाया भधत्रारम, कृषष षवबाग य ती भातहतका ननकामहरु तथा प्रादे शिक
कृषष भधत्रारम, कृषष षवबाग य ती भातहतका ननकामहरुरे कृषक सभू हको
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सुऩयावेऺण,

ननुगभन

एवॊ

भू ल्माङ्कन

जुनसुकै

सभमभा

गनेछ।वव्मक

तथ्माङ्कहरु भुख्मतमा प्रनतवेदन पायाभभा सभावेि कृषक सभू हहरुरे प्रमोग गने
भानसक य वाषषफक प्रनतवेदन पायाभहरु य सभू ह स्तयभा षवश्लेषण वडा
कामाफरम/सेवा केधद्र स्तयभा प्रनतवेदन तमाय गया नशधतभ रुऩभा उराफफाया
नगयऩानरकाको वनथफक षवकास िािा/कृषष िािा/ कृषष ऺेत्र हे ने इकाई/
िािाको प्रभुिराई तदनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द : तेह्र
षवषवध
२४. सम्फधध य सभधवम: कृषष षवकासका कामफक्रभहरुभा सयोकायवारा षवनबन्न
सयकाया एवॊ गैय सयकाया एवॊ गैय सयकाया ननकामहरु फीच वऩसी सम्फधध य
सभधवम

हुन ु

ननौऩचारयक,

ननत

वव्मक

व्मशिगत

तथा

छ।नतनको

वनधकारयक

स्थाऩना
रुऩभा

हुन

औऩचारयक

एवॊ

सक्दछ।जुनसुकै

नवस्थाभा ऩनन कृषष प्रसायका ऩदानधकायाहरुरे सफै स्तयभा (कामफऺेत्र दे शि
केधद्रसम्भ)

नधम

सम्फधधीत

ननकामहरुराई

कृषष

षवकासका

षवनबन्न

चयणहरुभा गनतशिर एवॊ सकायात्भक सहमोग ऩुर्माउन प्रेरयत गनफभा ननणाफमक
एवॊ नहॊ बूनभका िेल्नु ऩनेछ।
१. कृषष षवकासको सम्ऩूणफ शजम्भेवाया स्थानीम

तहको वनथफक षवकास

िािा/कृषष िािा/कृषष ऺेत्र हे ने ईकाई/िािा एवॊ मस नधतगफत कामफयत
ऩदानधकायाहरु उऩय ऩदफ छ। त्मसकायण सम्फधधीत ईकाई िािारे ऋण,
सभाग्री एवॊ नसॊ चाई उऩरब्ध गयाउने ननकामहरु साथै फजाय व्मवस्था
नभराउने सॊ स्थाहरु सॊ ग सम्ऩकफ स्थाषऩत गनुफ ऩनेछ।
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२. सम्फधधीत इकाई/िािा तथा मस नधतगफतका सम्फधधीत ऩदानधकायाहरुरे
कृषक सभू ह, गा. ऩा./न.ऩा. शज.स.स. याषिम एवॊ नधतयाषिम गैय सयकाया
सॊ स्थाहरु सॊ ग ननमनभत सम्ऩकफ याख्नुऩनेछ।
३. वडा स्तय/सेवा केधद्रभा यहने कृषष प्राषवनधकरे स्थाननम याजनननतऻ तथा
ननवाफशचत प्रनतनननधहरुसॉग ऩनन याम्रो सम्ऩकफ स्थाषऩत गनुफ ऩदफ छ। मसको
नरावा

कामफऺेत्रभा

यहे का

सयकाया

कामाफरम,

स्थाननम

ननकामका

ऩदानधकायाहरु, स्कुरका शिऺकहरु, व्माऩायाहरु एवॊ सहकाया सॊ स्थाका
सदस्महरु सॊ ग फषफको २ ऩटक सभधवम फै ठक याख्नु ऩनेछ।
२५. सभूह गठनको रानग िचफ सम्फधधभा: कुनै नमाॉ कृषक सभू ह गठनको
रानग वव्मक ऩने िचफ स्थानीम दयये ट ननुसाय सभू ह गठन गने ननकामरे
गनेछ बने सभू हको नधम िचफ जस्तै ननमनभत फैठक, साधायण सबा वतद
रगामतभा राग्ने नधम िचफहरु सभू हको वफ्नो स्रोतफाट व्महोनुफ ऩनेछ।
२६. कृषक सभूहको ववद्धता : कृषष ऩेिाको भाध्मभद्धाया कृषष ऺेत्रभा
मोगदान ऩुमाफउने उद्दे्मरे सम्फधधीत सयकाया कामाफरमभा दताफ बएका कृषक
सभू हहरु एवॊ कृषष सहकायाहरु सम्फधधीत स्थाननम, शजल्रा, प्रादे शिक य सॊ घीम
तहभा याषिम कृषक भहासॊ घभा ववद्ध हुन सक्नेछ।
२७. कृषक सभूहको सहकायाकयण: कृषक सभू हराई फढा सषक्रम, प्रबावकाया,
दागो य कृषकहरुको उन्ननतभा झनै मोगदान गनफ सक्ने फनाउनको ननशम्त सो
ऺेत्रभा केहा कामफ ननुबव बएको सभू हरे चाहे भा सहकायाभा ऩरयणत गनफ
सषकनेछ।सभाधमतमा: सहकाया ऐन, २०४८ ननुसाय तोषकएको ढाॉचा ऩूया
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बएको नवस्थाभा कृषक सहकाया सॊ स्था दताफ गनफ मोग्म हुन सक्नेछन्।कृषक
सहकाया सॊ स्था गठन गदाफ दे हामका वधाय ऩूया बएका सॊ स्था फढा दागो हुन
सक्नेछन्।
क) कृषक सभू हको रुऩभा ३ फषफको ननुबव बएको।
ि) ऩमाफप्त फचत सॊ करन एवॊ सॊ ञ्चारन बएको।
ग) व्मवसाषमक षक्रमाकराऩहरु सॊ ञ्चारन गनफ सऺभ बएको।
साथै सभू हको नाभभा यहे को सम्ऩूणफ चर- नचर सम्ऩनत उि सभू ह बि बएय
फनेको सहकाया दताफ बएऩनछ सो सहकायाको नाभभा स्वत: हुनेछ।
२८. नभाधम हुन:े भानथ जुनसुकै कुया रेशिएको बए ताऩनन नेऩारको प्रचनरत
भू र कानू नसॉग फाशझने मस्ता दपाहरु फाशझएको हदसम्भ नभाधम हुनेछ।
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ननुसूशच - १
कृषक सभूहको षवधान (नभूना)
ऩरयचम
नेऩारजस्तो

षवकासोधभुि

ु को
भुरक

रानग

सभू हको

नवधायणा

नत्मधत

भहत्वऩूणफ छ।त्मसभा ऩनन कृषष षवकासको सधदबफभा सभू हरे नझै नहभ्
बूनभका िेल्दछ।कृषकै कृषकरे बरयएको हाम्रो जस्तो दे िभा नसनभत जनिशि
य श्रोत साधनफाट कृषक फगफ फीच मथोशचत सेवा ऩुमाफउन कतठन य फढा
िशचफरो ऩनन हुने हुॉदा कृषक सभू ह सेवा प्रवाह गने उऩमुि भाध्मभ हुन
सक्छ।
मस सधदबफभा सभू ह दे शि नरएय सॊ ञ्चारन य ऩरयऩक्व नवस्था नऩुगेसम्भ
नत्मधत सावधानी नरनुऩने हुधछ।ननरकनत सभम फढा नै रगाएय सभू हरे
भू तरु
फ ऩ ऩाउनु ऩदफ छ। स्वत: स्पुतफ सभू हभात्र तदगो य स्वावरम्फी हुधछन्।
सभू ह गठन बएऩनछ सभू ह नबत्र मोजना तजुभ
फ ा कामाफधवमन, ननुगभन,
भू ल्मािनको साथै फैठक सॊ ञ्चारन जस्ता कामफहरु सहा नथफभा सॊ ञ्चरान
गनुऩ
फ दफ छ।सभू ह नबत्रको ऩायदशिफता, प्रजाताशधत्रक नभ्मास य ईभाधदारयताफाट
सभू ह रक्ष्म य सुदृढ फन्ने कुया ननशित छ।
प्रस्तावना
कृषषजधम फस्तुको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाउन, उत्ऩादन साभग्री सुरब
फनाउन, उत्ऩातदत साभग्रीको षवक्री षवतयण, बण्डायण व्मवस्थाऩन गया उन्नत
षवउ एवॊ वमफृषद्ध, फचत सॊ करनफाट वत्भननबफय हुनका रानग कृषष िािा

……. नगय कामफऩानरकाको सहमोगभा श्री ……… कृषक सभूह गठन गमौ।
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१ प्रायशम्बक:
१.१ सॊ शम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब:
क) मस सभू हको नाभ श्री …………… कृषक सभू ह -२०७६ यहने छ।
ि) मो षवधान सभू ह उराफफाया नगयऩानरकाको वनथफक षवकास िािा/कृषष
िािा/कृषष ऺेत्र हे ने ईकाईभा दताफ बए ऩनछ तुरुधत रागु हुनेछ।
१.२ ऩरयबाषा:
षवषम य प्रसॊ गको नको नथफ नरागेभा मो षवधानभा
क) 'सभू ह' बन्नारे मस षवधानभ उल्रेशित कृषष कामफद्धाया कृषष उऩजको
उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाई वम वजफन गनफ ईच्छु क कृषकहरुको
सभू हराई जनाउने छ।
ि) 'सदस्म' बन्नारे कृषक जो ……………………………. कृषक सभू हको
उद्दे्म ननुसाय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन षवधानको दपा ३
फभोशजभको सदस्मता नरएको व्मशिराई जनाउछ।
ग) 'कामफ सनभनत' बन्नारे षवधान ननुसाय ननवाफशचत नध्मऺ, उऩाध्मऺ,
सशचव, सह-सशचव, कोषाध्मऺ तथा सदस्म ऩदानधकायाहरुराई जनाउने
छ।
घ) 'साधायण सबा' बन्नारे मस षवधानको दपा ४ फभोशजभ गतठत
सबाराई जनाउने छ।
१.३ सभूहको छाऩ:
गोरोघेया नबत्र मस सभू हको नाभ श्री ……… कृषक सभू ह- २०७
सषकनेछ।
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१.४ सभूहको कामाफरम भोयॊ ग शजल्रा उराफफाया न.ऩा. वडा नॊ ...... को ......
स्थानभा

भा यहनेछ।

१.५ सभूहको दताफ:
कृषक

सभू ह

उराफफाया

नगयऩानरकाको

वनथफक

षवकास

िािा/कृषष

िािा/कृषष ऺेत्र हे ने िािा/ ईकाईभा दताफ गनुफ ऩनेछ। साथै नननवामफ रुऩभा
वधतरयक याजश्व कामाफरमभा सभेत दताफ गया स्थामी रेिा नम्फय ( PAN)
नरनु ऩनेछ।
२. उद्दे्म य कामफ
२.१ उद्दे्म:
सदस्महरुको साभाशजक, वनथफक, कृषष जधम व्मावसाषमक, षहतराई ध्मानभा
यािी दे हामका उशल्रशित सभू हको उद्दे्म हुनेछ।
क) कृषष व्मवसामराई वधुननकीकयण एवॊ षवषवधीकयण गया उत्ऩादकत्व,
उत्ऩादन फृषद्धका रानग एक जुट बई काभ गने।
ि) सदस्महरुको वनथफक एवॊ साभाशजक जीवनस्तय उठाउने।
ग) सदस्महरुभा स्वारम्फनको ऻान, ऩायस्ऩरयक सहमोग य नभतव्मषमताको
बावनानसर गने।
सभू हको षवधानको दपा २.१ फभोशजभ उद्दे्महरु प्राप्त गनफ मो
सभू हरे दे हाम फभोशजभ कामफहरु गनेछ।
१. उन्नत प्रषवनधफाट िेती गया उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व फढाउने।
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२. षवज फृषद्ध गया वत्भ ननबफय हुने।
३. उन्नत प्रषवनध नऩनाउने।
४. कृषष उत्ऩादनफाट वम फृषद्ध गने।
५. सभू हफाट फजाय ब्मवस्थाऩन गने।
६. कृषकद्धाया उत्ऩातदत फस्तुको भू ल्मभा एक रुऩता ल्माउने।
७. बण्डायणको ब्मवस्था।
८. सदस्मको सीऩभा वृषद्ध गनफका रानग नधम कामफक्रभहरु तजुभ
फ ा गया
सॊ ञ्चानरत गने।
९. सदस्मको वनथफक नवस्था सुधाय गनफ सक्ने षवनबन्न षकनसभका नधम
षक्रमाकराऩ सॊ ञ्चारन गने ।
१०. सदस्महरु फीच स्वारम्फन, ऩायस्ऩरयक सहमोग एवॊ नभतब्ममीता
ननबवृषद्ध गया ननमनभत फचत गने फानी प्रवधफन गने।
११. सभू ह

सदस्महरुभा

उत्ऩादनशिर

वमभूरक

उद्दे्मका

रानग

सदस्महरुराई सुरब ब्माजदयभा ऋण प्रदान गने।
१२. वफ्नो उद्दे्म ऩूया गनफका रानग सभान उद्दे्म बएका स्थानीम
ऺेत्र, याषिम य नधतयाषिम सॊ घ सॊ स्थाहरुसॊ ग सहमोगात्भक बावना
याख्ने।
१३. कृषषसॉग सम्फधधीत नधम कृषक सभू ह, सहकाया, षविीम सॊ घ
सॊ स्थासॊ ग सम्ऩकफ कामभ यािी जानकाया एवॊ सू चना वदान प्रदान
गने।मस

ऺेत्र/बेगको

कृषकहरुद्धाया

उठाईएको

सभस्माहरु

सम्फधधीत ननकामहरुराई सम्ऩकफ गया साभाधान ननकाल्ने प्रमास
गने।
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१४. उन्नत षवउ, यसामननक भर,सुधारयएको औजाय, कीटनािक नफषादा
वतद षवक्री षवतयण गने।
१५. नसॊ चाई सुषवधा उऩरब्ध गयाउने।
१६. िेती षवकास मोजना तमाय गनफ एवॊ ऩकेट प्माकेज कामफक्रभराई
सहमोग ऩुमाफउने।
१७. सघन कृषष षवकास कामफक्रभराई सघाउ ऩुमाफउने।
१८. नगदे वारा उत्ऩादन, बण्डायण, प्रिोधन तथा षवक्री षवतयण
व्मवस्था गने।
१९. उन्नत बुया उत्ऩादन तथा षवक्री षवतयण गने।
२०. भाछा उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व फढाउने।
२१. उत्ऩातदत भाछाहरुको षवक्री षवतयणको रानग फजाय व्मवस्था
गने।
२२. भत्स्म ऩारन सम्फधधी प्राषवनधक सेवा ऩुमाफउन सहमोग गने।
२३. कृषष उऩज उशचत भू ल्मभा िरयद षवषक्र तथा ढु वानी गने।
२४. कृषष उऩज बण्डायण गनफ गोदाभको सुषवधा उऩरब्ध गयाउने।
२५. कृषष उऩज प्रिोधन गने।
२६. प्रिोधन फस्तु उशचत भू ल्मभा षवक्री गने।
२७. श्रोत/षहतकोष सॊ करन गने।
२८. सॊ कनरत फचत /षहतकोषको प्रबावकाया ऩरयचारन गने।
२९. सभू ह वा सदस्मराई वव्मक ऋण उऩरब्ध गयाउने।
३०. भानथ उल्रेशित उद्दे्महरु ऩूया गनफ नधम कामफहरु गने।
३= सदस्मता:
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एकै उद्दे्म एवॊ सभान वनथफक नवस्था बएको एवॊ मस सभू हको षवधानको
ऩरयनध नबत्र यहने इच्छा व्मि गये को व्मशिराई मस सभू हको सदस्मता प्रदान
गनफ सषकनेछ।तय सदस्म हुन चाहने व्मशिरे कम्तीभा सभू हका सदस्महरुको
नरशित नसपारयस साथ ननुसूशच-४ ननुसाय दयिास्त तदनु ऩनेछ।
३=१ सदस्मको रानग मोग्मता:
क) वपै िेतीऩाती गये को/गनफ सऺभ बएको।
ि) सभू हको उद्दे्म ननुरुऩ कामफ गनफ ईच्छु क बएको।
ग) सभू हको षवधान ननुसाय कामफ गनफ भञ्जुय बएको।
घ) कृषक- कृषक फीच वऩसी सहमोग फढाउन इच्छु क बएको।
ु ने छ।
ङ) सदस्मताको रानग १६ फषफ उभेय ऩुगेको हुनऩ
३=२ साधायण सदस्म:
सदस्मता िुल्क रु ……………….. नतया साधायण सदस्मताको ननवेदन तदई कामफ सनभनत
ननणफम फभोशजभ साधायण सदस्मता प्राप्त गनफ सक्ने छ।मस्तो सदस्मरे भानसक
फचत रु ………… प्रत्मेक भषहना जम्भा गनुफ ऩने छ।
सभू ह गठन बइसकेऩनछ कुनै ऩनन मोग्मता ऩुगेको व्मशिरे सभू हको सदस्मता
नरन चाहे भा सभू हभा ववद्ध प्रनत सदस्म फयाफय उि नभनत सम्भ सॊ शचत
षहतकोष य सोको ब्माज साथै ननमानुसाय नधम िुल्क फुझाई सदस्मता प्राप्त
गनफ सक्नेछ।
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३=३ सदस्मता कामभ नयहने नवस्था (सदस्मको नमोग्मता)
कामफ सनभनतरे ननम्न नवस्थाभा सदस्महरुराई सदस्मताको रानग नमोग्म
ठहयाई सदस्मता सभाप्त गनफ सक्नेछ।
क) तोषकएको भानसक फचत तथा नधम नतनुऩ
फ ने यकभहरु ३ भषहनासम्भ
ननतये भा।
ि) षवधानको उद्दे्म षवऩरयत कामफ गये भा वा सभू हको यकभ वा कागजात
षहनानभना गये भा वा नधम कुनै कायणरे कामफ सनभनतफाट ननस्कािन
गये भा।
ग) सदस्मफाट याजीनाभा तदएभा (सदस्म यहन नचाहे य नरशित ननवेदन
कामफ सनभनतरे सदय नसपारयस गये भा)
घ) नऩयानधक कामफभा सॊ रग्न बएको दोष प्रभाशणत बएभा।
ङ) कृषष ऩेिा त्मागी नधम कामफ गनफ थारेभा।
च) भृत्मु बएभा।
ॉ वउने कामफ गये भा।
छ) सभू हको नसद्धाधत वा ननमभभा वा प्रनतष्ठाभा वच
४= साधायण सबा वा कामफ सनभनत
४=१ साधायण सबा:
मस सभू हको सदस्मता प्राप्त सम्ऩूणफ सदस्म साधायण सबाको सदस्म हुने छ
जुन सभू हको उच्चतभ ननकाम हुनेछ।मसरे षवधान ऩारयत वा सॊ िोधन गनफ
सक्नेछ।साधायण सबा फषफभा एक ऩटक फस्ने छ।तय वव्मता ननुसाय
जुनसुकै वेरा साधायण सबा फोराउन सषकनेछ।
४=२ साधायण सबाको ननधवेिन:
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कामफ सनभनतरे तोकेको नभनत य सभमभा मस सभू हको सशचवरे नध्मऺको
ऩयाभिफ नरई नरशित सू चनाद्धाया सम्ऩूणफ सदस्मराई साधायण सबाको स्थान,
नभनत, सभम तथा एजेण्डाको जानकाया गयाउनु ऩनेछ।
४=३ साधायण सबाको काभ, कतफव्म य ननधकाय
क) कामफ सनभनतरको ननवाफचन गने तथा गठन गने।
ि) षवधान सॊ िोधन गने।
ग) फाषषफक फजेटको ननुभोदन गने।
घ) सभू हको फाषषफक कामफक्रभ स्वीकृत गने।
ङ) सभू हको फाषषफक कामफ मोजना फनाउने।
च) सभू हरे

कामफ

मोजना

फनाउॉदा

कम्तीभा

६०%

कृषष

कामफक्रभ

फनाउने।
४=४ साधायण सबाको गणऩुयक सॊ ख्मा:
सभू हको

साधायण

सबाको

फैठकभा

कशम्तभा

ऩनन

५१%

सदस्महरुको

उऩशस्थनतभा हुन ु ऩने छ।मतद सो नबए पेया ३ तदन नबत्र नको सबा फोराउनु
ऩनेछ।मसभा कूर साधायण सदस्मको २५% उऩशस्थनत बएभा ऩनन मो सबाको
फैठक फस्नेछ।
४=५ कामफ सनभनत गठन षवनध:
क) कामफ सनभनत ७ सदस्मीम हुनेछ।
ि) कामफ सनभनतभा नध्मऺ, सशचव, कोषाध्मऺ तथा सदस्महरु हुनेछन्।
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ग) कामफ सनभनतका ऩदानधकायाहरुको फैठक हये क भषहनाको …………….
गते/तदन फस्नेछ।तय वव्मकता बए जुनसुकै सभमभा ऩनन फस्न
सक्नेछ।
घ) कामफ सनभनतको ऩदानधकायाहरुको कामफ नवनध २ फषफको हुनेछ।
ङ) कामफ सनभनतको कुनै ऩद िारा बएभा साधायण सदस्म भध्मेफाट
कसै राई ऩनन कामफ सनभनतको ऩदभा सनभनतको फहुभतफाट भनोननत
गनफ सक्नेछ।
च) कामफ सनभनतको गणऩुयक/फहुभत (२/३) राई भानननेछ तथा ननणफम
फहुभतफाट हुनेछ।
छ) साधायण सबाको सदस्महरुरे वपू भध्मेफाट ननवाफचन प्रकृमाद्धाया
नध्मऺ, सशचव, कोषाध्मऺ तथा नधम ऩदानधकायाको चमन गया कामफ
सनभनत गठन गने छ।तय नध्मऺ, सशचव, कोषाध्मऺ भध्मे एक ऩदभा
भषहरा सदस्म नननवामफ हुन ु ऩदफ छ।
४=६कामफ सनभनतको काभ, कतफव्म य ननधकाय:
क) षवधानको ऩरयनध नबत्र यहा, सभू हको उद्दे्म ननुरुऩ साधायण सबारे
गये को नीनत ननदे िनराई ऩारन गने।
ि) सभू हको फाषषफक कामफक्रभ फनाउने तथा सभू हको षक्रमाकराऩहरु
सॊ ञ्चारन

गने।

ग) सहकाया तथा गैंय सहकाया सॊ स्थाहरुसॉग सम्ऩकफ फृषद्ध गने कृषष
सम्फधधी नधम सॊ घ सॊ स्थाहरुसॉग सम्ऩकफ गया फढा बधदा फढा सहमोग
प्राप्त गने।
घ) सहकायाभा जाने प्रमास गने।
ङ) सभू हको कामफ मोजना फनाई रागु गने।
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च) सभू हको फाषषफक प्रनतवेदन फनाउने य प्रस्तुत गने।
४=७ सभू हको फैठक:
सभू हको ननमनभत फैठक प्रत्मेक भषहनाको …………. गते फस्ने छ। सभू ह फै ठकहरु
कामफ सनभनतरे ननधो गये को ठाउॉ, नभनत य सभमभा ननमनभत रुऩभा फस्नेछ।ऩूवफ
ननधाफरयत फैठकभा कुनै सदस्मरे बाग नरन नसक्ने बएभा सो को जानकाया
कायण सषहत ऩषहरे नै तदनु ऩदफ छ।षविेष ऩरयशस्थनत वाहे क रगाताय तीन न
फैठकहरुभा उऩशस्थत नहुने सदस्मराई सभू ह सहभनतको वधायभा ननयमकानसत
गरयनेछ।
५= ऩदानधकायाको काभ, कतफब्म ननधकाय :
५=१ नध्मऺको काभ कतफब्म ननधकाय:
क) वव्मकता ननुसाय सभू हको फैठक य साधायण सबा फोराउने।
ि) फैठकको नध्मऺता गने तथा फै ठक ननमधत्रण गने।
ग) सभू हराई षक्रमािीर गयाउने य उद्दे्म प्रानप्तका रानग वव्मक कामफ
गने।
घ) कुनै षवषमभा भतदान हुॉदा भत फयाफय बएभा ननणाफमक भत तदने।
ङ) षवधानभा तोषकए ननुसाय साधायण सदस्मरे भाग गये ननुरुऩ नफिेष
साधायण सबा फोराउने।
च) सभू हरे तोकेको काभ कायफाहा गने।
छ) सभू हभा उठे का षववादहरु सभाधान गने।
ज) सभू ह य स्थाननम तहको सम्फधधीत ननकामहरुसॊ ग सम्ऩकफ व्मशिको
रुऩभा काभ गने।
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झ) सभू हको ननणफम, कामफक्रभ य कृमाकराऩ बएका कायवाहाहरु एवॊ
सभस्माहरुको ननबरेि याख्न सशचवराई सहशजकयण गने।
ञ) फाषषफक कामफ मोजना कामाफधवमन एवॊ सभू ह ऩरयचारनको नेतत्ृ व नरने।
ट) सभू ह फै ठकभा बएभा ननणफम, फाषषफक साधायण सनभनतका ननणफम,
फाषषफक प्रगनत प्रनतवेदन रगामतका कागजातहरु वव्मकता ननुसाय
सभफशधधत ननकामभा ऩेि गने।
ठ) सभू ह

सदस्महरुराई

वफ्ना

सभस्माहरुको

ऩषहचान

य

नतनको

प्राथनभकता तोक्न सघाउनु य साथै उि सभस्माहरु सभाधान गनफ
कामफक्रभ फनाउन य कामाफधवमन गनफ रगाउने।
ड) सदस्महरुराई कृमाशिर गयाई सभधवम य सहकामफ गने।
ढ) सभू ह सदस्महरु षवच भदबेद व्मवस्थाऩनका रानग सहशजकयण गने।
५=२ उऩाध्मऺको काभ कतफव्म य ननधकाय
क) नध्मऺको कामफभा सहमोग गने।
ि) नध्मऺको ननुऩशस्थनतभा नध्मऺरे गने सफै कामफ गने।
ग) कामफ सनभनतरे तोकेको कामफ गने।
५=३ सशचवको काभ कतफव्म य ननधकाय:
क) नध्मऺ सॊ गको ऩयाभिफभा फैठक फोराउने।
ि) फैठकको तमाया गने।
ग) सभू हको ननणफम ऩुशस्तका तमाय गने।
घ) सभू हको सम्ऩूणफ कागजातहरु सुयशऺत याख्ने।
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ङ) सभू ह फैठक एवॊ साधायण सबाफाट ऩायात ननणफमको कामाफधवमनका
रानग ऩहर गने।
च) फाषषफक प्रनतवेदन तमाय ऩाया साधायण सबाभा ऩेि गने।
छ) सभू हको कामफमोजना ननभाफणभा सहमोग गने।
ज) कामफ सनभनतरे तोकेको कामफ गने।
५=४ कोषाध्मऺको काभ कतफव्म य ननधकाय:
क) सभू हको षहतकोष यकभ ननमनभत उठाउने य पयपायक गने।
ि) सभू हको षहतकोष ब्मवस्थाऩन गने।
ग) सभू हको सफै कोषको षहसाफ षकताफ सुयशऺत य दुरुस्त याख्ने।
घ) सभू हको चर नचर सम्ऩनतको सुयऺाको शजम्भेवाया नरने।
ङ) सभू हको फाषषफक फजेट तमाय ऩाने य साधायण सबाभा फाषषफक प्रनतवेदन
ऩेि गने एवॊ रेिाऩरयऺण गयाउने।
च) सभू हको नध्मऺ वा सशचवसॉग नभरा िाता सॊ ञ्चारन गने।
छ) कामफ सनभनतरे तोकेको नधम काभ गने।
५=५ कामफ सनभनत सदस्महरुको काभ कतफव्म य ननधकाय
क) वव्मकता ननुसाय सभू हका नधम उऩ सनभनतभा यहा शजम्भेवाया वहन
गने।
ि) कामफ सनभनतरे तोकेको नधम काभ गने।
६. वनथफक व्मवस्था
६.१ वनथफक स्रोत:
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क) मस सभू हको सदस्महरुफाट प्राप्त सदस्मता िुल्क
ि) सभू हको नधम षक्रमाकराऩफाट बएको वम्दानी
ग) सभू हको सदस्मरे फचत गने भानसक यकभ
घ) सभू हफाट ऋण रगानीफाट प्राप्त ब्माज
ङ) सभू हरे नधम सॊ घ/सॊ स्थाफाट ऩाएको नवसयफाट सभू ह सदस्मरे ऩाउने
ननशित ऩारयश्रनभक फाट ……………. प्रनतित रेवी।
च) सभू ह सदस्मरे वफ्नो नाभफाट गये को फचत
छ) नफरम्फ िुल्कफाट
६=२ षहतकोष:
क) श्री …………………………………………कृषक सभू हको एक षहतकोष
हुने छ।
ि) श्री ………………………………………… फैकभा सभू हको िाता यहने
छ।
६=३ षहतकोष ऩरयचारन:
क) षहतकोष यकभको कम्तीभा ५०% कृषष कामफभा सॊ ञ्चारन गनुफ ऩनेछ।
ि) सभू ह सदस्मराई वव्मक बएभा षहतकोषफाट ऋण साऩटा तदन
सक्नेछ।
ग) सदस्मरे ऋण भाग गनफ ननुसूशच -५ ननुसाय ननवेदन तदनुऩनेछ।
घ) कृषष

कामफको

रानग

नरईएको

ऋणभा

…………………………प्रनतित/भानसक ब्माज राग्नेछ।
ङ) नधम ऋणभा …………………………… प्रनतित भानसक व्माज राग्नेछ।
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च) भानसक व्माज, भानसक फचत यकभ एवॊ ऋणी सदस्मरे तोषकए
फभोशजभ ऋण षकस्ता प्रत्मेक भषहना फुझाउनु/ऩनेछ।
छ) ऋण नरदा ऋण यकभको ………………….. प्रनतित सेवा िुल्क
फुझाउनु ऩनेछ।
ज) ………………………………… फैकभा सभू ह नगुवा/नध्मऺ वा सशचव य
ु दस्तितफाट िाता सॊ ञ्चारन हुनेछ।
कोषाध्मऺको सॊ मि
श्रोत/ षहतकोष ऩरयचारनका उऩामहरुराई भुख्मतमा दुई फगफ (वव्मक िचफ
य वधतरयक रगानी) भा षवबाजन गनफ सषकधछ।
क) वव्मक िचफ: वव्मक िचफ बन्नारे कामाफरम य प्रिासननक िचफ
बन्ने जनाउॉछ।
१. कामाफरम िचफ (काऩी, करभ, नफर, बौचय, पाईर, यशजिय, िाता,
ऩत्रऩनत्रका)
२. पननफचय िचफ
३. ढु वानी तथा घय बाडा
४. नधम सॊ स्थासॊ ग सदस्मता नरॉदा नतनुऩ
फ ने िचफ य फाषषफक नवीकयण िचफ
५. रेिा ऩरयऺण िचफ
६. कभफचाया ऩरयश्रनभक िचफ
७. साधायण सबा िचफ
८. षवषवध (सभू हको फैठकभा शचमा नास्ता वतद)।
ि) वधतरयक रगानी : वधतरयक रगानी बन्नारे सभू ह नबत्रको सदस्म
फीचको रगानी बन्ने जनाउॉदछ। जस्तै :
१. उत्ऩादनभू रक कामफ (उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभग्री िरयद षवक्री)
२. भर, फीउ, फारा सॊ यऺण, तयकाया फोट नफरुवा षकन्न य प्रमोग गनफ
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३. वमभुरक कामफ गनफ (फाख्रा, फॊ गयु ऩारन वतद)
४. घये र ु वमभुरक कामफ गने (स्थानीम सीऩ, ये िभ ऩारन, नसराइ
फुनाइ, भाहुया ऩारन, तयकाया िेती, कये िाफाया वतद)
५. साभाशजक

कामफ

जस्तै

सपाई

ननबमान,

ऩषहयो

ननमधत्रण,

फृऺायोऩण, कुरो ननभाफण, स्वास्थ्म, वातावयण सॊ यऺण वतद)
६. सीऩ षवकास जस्तै प्माषकि, नसफया, तानरभ
७. फौतदक कामफ जस्तै तानरभ, प्रवचन, भ्रभण, गोष्ठी वतद
८. साभाशजक कामफ जस्तै भषहरा षवकास
ॉ ी रगानी, कजाफ प्रवाह, िेमय िरयद वतद।
९. ऩूज
६=४ नफरम्फ िुल्क:
१. भानसक फचत यकभ तोकेको सभमभा ननतये भा ऩषहरो भषहना प्रनत तदन
रु ……….. नफरम्फ िुल्क राग्नेछ।
२. दोश्रो भषहना प्रनत तदन रु ………….. नफरम्फ िुल्क राग्ने छ।
३. तेस्रो भषहना प्रनत तदन रु ………………..
४. चौथौ भषहनाफाट सदस्मता िाये ज हुनेछ।
५. प्रत्मेक भषहना फुझाउनु ऩने ऋण षकस्ता य ब्माज नफुझाएभा प्रनत
भषहना रु ………… प्रनत तदन दोस्रो भषहना रु………… प्रनत तदन य तेश्रो
तदन रु……….प्रनत तदन नफरम्फ िुल्क राग्ने छ। चौथौ भषहना ऋण
यकभ ब्माजहरु ऋणी य जभानी सदस्महरुफाट नसुर उऩय गरयनेछ।
६. एक सदस्मको जभानी फसेको सदस्मरे नकोको ऩुन: जभानी फस्ने
छै न।
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७. जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउने छै न तय ऋणी सदस्मरे ऋण नतया
सकेऩछी जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउन सक्नेछ।
८. ऋण नरएको सदस्मरे नरु सदस्मको जभानी फस्न ऩाउने छै न।
९. ऋण नरनको रानग ……….. सम्भ एक सदस्मको जभानी रु……….
सम्भ दुई सदस्म य रु .... सम्भ तीन सदस्मको जभानी चाषहनेछ।
६=५ रगानीको सुयऺण:
कुनै ऩनन व्मशिरे वफ्नो नाभभा जम्भा बएको षहतकोषको ननधकतभ ९०%
सम्भ भात्र ऋण नरन ऩाउने छ।मतद व्मशिको नाभभा सॊ कनरत षहतकोषको
९०% बधदा फढा ऋण नरनुऩने बएभा सोहा सभू हका नधम २ जना सदस्मको
साभुषहक जभानीभा ऋण तदन सषकनेछ।ऋण नरने व्मशिरे नतनुऩ
फ ने साॉवा य
ब्माज यकभ ननतये को/नतनफ नसकेको िण्डभा जभानी फसेका सदस्म भापफत
नसू र उऩय गरयनेछ। मतद जभानी भापफत ऩनन नसू र उऩय हुन नसकेको
नवस्थाभा नेऩार सयकायको प्रचनरत ननमभानुसाय कायफाहा प्रकृमा नगानड
फढाइनेछ।ऋण रगानी एवॊ नसू र उऩय गनफ ऋण उऩ-सनभनतको स्वीकृत
नरनु ऩने छ।ऋण उऩ-सनभनतका सदस्महरु कसै को ऩनन जभानी फस्न ऩाइने
छै न।
६=६ रेिाऩयाऺण: प्रत्मेक कृषक सभू हरे यशजिडफ रेिा ऩयाऺण नननवामफ
रुऩभा गयाउनु ऩदफ छ।मसया गरयएका रेिा ऩयाऺणहरु फाषषफक साधायण
सबाको ऩूणफ फहुभतफाट ननुभोदन गनुफ ऩदफ छ। भुनापा सम्ऩूणफ सदस्मराई
प्रत्मेक फषफको रेिा ऩयाऺण ऩनछ ननजहरुको षहसाफ िाताभा जम्भा गनुफ
ऩदफ छ।
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७ षवषवध
७=१ ननवाफचन सम्फधधी व्मवस्था:
मस सभू हको कामफ सनभनत कामभ यहे को नवस्थाभा सोहा कामफ सनभनतरे य सो
सनभनत कामभ नयहे को नवस्थाभा साधायण सदस्महरुको फै ठकरे ननवाफचन
ननधकृत ननमुि गनेछ। सो ननवाफचन ननधकृतरे ननवाफचन ननधकृतभा ननमुि
बएको नभनतरे एक भषहना नबत्र ननवाफचन गयाई सक्नु ऩनेछ।सो ननवाफचनभा
ऩने

िचफ

कामफ

सनभनतरे

व्मवस्था

गने

छ।

मसभा

कामफ

सनभनतको

ऩदानधकायाहरुराई भतदान वा सहभनतद्धाया साधायण सबाको सदस्महरुरे छान्ने
छन्।
७=२ ऩदावनध:
क) कामफ सनभनत सदस्म तथा ऩदानधकायाहरुको ऩदावनध ननवाफचन बएको
नभनत दे शि २ फषफको हुनेछ।
ि) सो गतठत कामफ सनभनतको ऩदावनध सभाप्त हुन १ भषहना नगावै
सभू हको साधायण सबा फोराई नमाॉ कामफ सनभनतको च ुनाव गयाउन
नननवामफ हुनेछ।
ग) कामफ सनभनतरे षवधानभा उल्रेशित वफ्नो कामफकार सभाप्त हुन १
भषहना नगावै ननवाफचन गयाउन नसकेको तथा ननजको कामफ नवनध
सभाप्त बए ऩनछ सो कामफ सनभनतको सदस्महरुको सनभनतरे वफ्नो
सनभनतको फैठक फोराई एउटा तदथफ (प्रवधध वा तमाया) सनभनत िडा
गया सो तदथफ सनभनतद्धाया साधायण सबाको फैठक फोराई नमाॉ कामफ
सनभनतको गठन गने छ।
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घ) कामफ सनभनतको ऩदावनध सभाप्त हुन ु नगावै कामफयत कामफ सनभनत कुनै
षकनसभफाट बॊ ग हुन गएभा बॊ ग बएको कामफ सनभनतरे वफ्नो शजम्भा
यहे को कागजऩत्र नगद शजधसी कामफबाय सभेत सम्ऩूणफ सदस्मको सबा
फोराई नथवा कामाफरम सशचव बए सो राई फुझाई सो को बयऩाई
नरन ऩनेछ। सो नगये भा मस सभू हराई हानी नोक्सानी बएभा सो कामफ
ु रुऩभा व्महोनुफ ऩनेछ।
सनभनतका नध्मऺ य सशचव दुवैरे सॊ मि
७=३ उम्भेद्वायको नमोग्मता:
क) कृषष ऩेिाभा सॊ रग्न नबएको व्मशि ।
ि) कृषष सभू हभा ववद्ध नबएको व्मशि।
ग) सभू हको उद्दे्म षवऩरयत कामफ गने व्मशि।
घ) भाननसक नवस्था नसाभाधम नबएको व्मशि।
ङ) पौजदाया ननबमोगभा सजाए ऩाएको व्मशि।
७=४ नषवश्वासको प्रस्ताव:
साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेफाट एक नतहाई सदस्महरुरे कामफ सनभनत
उऩय नषवश्वासको प्रस्ताव ल्माई दुई नतहाई सदस्महरुफाट सो प्रस्ताव ऩारयत
बएभा कामफ सनभनत षवघटन हुने छ।तय नषवश्वासको प्रस्ताव वएभा सपाईको
भौकाफाट फशञ्चत गरयने छै न।
७=५ याजीनाभा:
मस सभू हको नध्मऺरे उऩाध्मऺ (बए) सभऺ वा सशचव सभऺ य नध्मऺ
फाहे क नधम कामफ सनभनतका ऩदानधकायाहरुरे नध्मऺ सभऺ याजीनाभा तदन
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सक्नेछन्।कामफ सनभनतको फैठकफाट स्वीकृत नबएसम्भ नतनीहरु वफ्ना ऩदभा
फहारा यहा यहनेछन्।
७=६ षवधान सॊ िोधन: सभू हको षवधान सॊ िोधन गनफ वव्मकता ऩनफ वएभा
साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेका कम्तीभा ५१% सदस्मको उऩशस्थनतभा
षवधान भस्मौदा ऩेि गरयनेछ।सदस्महरु भध्मे उऩशस्थत दुई नतहाई फहुभतफाट
षवधान सॊ सोधन भस्मौदा ऩारयत गया षवधान सॊ िोधन गरयनेछ। साथै सॊ िोनधत
षवधान उराफफाया नगयऩानरकाको कृषष िािाफाट ननुभोदन नबए सम्भ
सॊ िोधन बएको भाननने छै न।
७=७ ननमभ फनाउने:
साधायण सबारे वधतरयक सॊ ञ्चारन ननमभहरु फनाउन सक्नेछ।
७=८ उऩ- सनभनतहरु गठन गनफ सक्ने:
साधायण सबारे एवॊ कामफ सनभनतरे साधायण सबाको स्वीकृत नरई वफ्ना
कामफक्रभहरु सॊ ञ्चारन गया सभू हको रक्ष्म य उद्दे्म प्राप्त गनफ उऩसनभनतहरु
फनाउन सक्नेछ।
७=९ षवघटन:
सभू हको षवधान फभोशजभ कामफ सॊ ञ्चारन गनफ नसकी वा उद्दे्म प्राप्त गनफ
नसपर बएभा वा २ फषफ सम्भ सभू ह नवीकयण नबएभा सभू ह षवघटन
हुनेछ।मसया सभू ह षवघटन बएभा फचत यकभ सम्ऩूणफ सदस्महरुराई षपताफ
गनुऩ
फ ने छ।
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७=१० सभू ह छोड्नुऩने नवस्था/सदस्मको भृत्मु/ सदस्मरे ऩाएको नवसय:
कुनै ऩनन सदस्मरे सभू ह छोडन चाहे को िण्डभा ननजको नाभभा सॊ करन
बएको षहतकोष यकभफाट ३% कट्टा गया फाॉकी यकभ बुिानी तदईने छ।मतद
कुनै सदस्मको भृत्मु बएभा ननजको फचत गये को सम्ऩूणफ यकभ ननजको
सफबधदा

नशजकको

वपधतराई

सभू हरे

तदने

व्माज

सषहत

षपताफ

तदईनेछ।सभू हरे कुनै ऩनन सॊ घ/ सॊ स्था/ कामाफरमफाट ऩाएको कुनै ऩनन
नवसय

साभग्रीहरु

वव्मकता

हे या

सभू हको

फैठकफाट

ननणफम

गयाई

ऩारोऩारो गया सफै सदस्मरे ऩाउने गया षवतयण गरयनेछ।
७=११ सभू हको चर नचर सम्ऩनत:
सभू ह

षवघटन

नगयऩानरकाको

बए

ऩिात्

वनथफक

सभू हको

षवकास

चर

नचर

िािा/कृषष

सम्ऩनत

िािा/

उराफफाया
कृषष

हे ने

ईकाई/िािाको ननणफम फभोशजभ हुनेछ।उि ननणफम शचत नफुझेको िण्डभा
उऩप्रभुि सभऺ ननवेदन गनफ सषकनेछ य सो सधदबफभा उऩप्रभुि को ननणफम नै
नशधतभ हुनेछ।
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पायाभ नॊ = १
कृषक सभू ह दताफ पायाभ
शजल्रा:१. दताफ नॊ .:
२. सभू हको नाभ:
३. सभू हको षकनसभ:
४. सभू हको ठे गाना:
गा.ऩा. /न. ऩा.:
वडा नॊ .
५.गठन नभनत:
६.जम्भा सदस्म: भषहरा
ऩुरुष
गठन हुॉदा सभू हको उद्दे्म:
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पायाभ नॊ =२
वनथफक फषफको नधतभा सदस्म सॊ ख्माको शस्थनत
वनथफक फषफ

सदस्म सॊ ख्माभा

सदस्मद्धाया जम्भा

घट/फढको कायण

थऩ/घट य जम्भा

बएको कोषको

(कोरभ २ भा

फचत कोष

भौजुदा शस्थनत

फषढको रानग + य
घटाको रानग - शचधह
रगाउने)

सॊ ख्मा
रु
सॊ ख्मा
रु
सॊ ख्मा
रु
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पायाभ नॊ = ३
सभू हको फचत कोषको फाषषफक शस्थनत
वनथफक फषफ

गत फषफको यकभ रु

फचत कोषभा घट वा फढको कायण

नोट: मो षववयण (पायाभ) व.व. को ऩषहरो तदन (श्रावण १ गते) सम्फधधीत
कृषष िािा/ कृषष ऺेत्र हे ने इकाईद्वाया नननवामफ रुऩभा नद्यावनधक गयाई
याख्नुऩदफ छ।
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पायाभ नॊ = ४
वडा कामाफरम/ सेवा केधद्ररे ऩेि गनुऩ
फ ने चौभानसक षववयण
चौभानसक नवनध : प्रथभ/षद्धतीम/तृतीम
न=ऩा=:

वडा नॊ = :

कृषक सभू हको नाभ:
उत्ऩादन
क) ईकाई:
ि) जम्भा रागत रु:
उत्ऩादकत्व (उत्ऩादन य ऺेत्रपर):
उत्ऩादनको षवक्री भू ल्म ( रु=

ईकाई)

कामफ षववयण:
सहबागी सदस्महरुको सॊ ख्मा:
प्राप्त सहामता रु=
श्रोत १ (
श्रोत २ (

) फाट

) फाट

ऺेत्रपर वा सॊ ख्मा य इकाई : (िुद वम्दानी - रागत िचफ):
कैषपमत
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ननुसूची २
सभू ह दताफको रानग ननवेदन
श्री नगय कामफऩानरकाको कामाफरम
उराफफाया नगयऩानरका
भापफत श्री वडा कामाफरम
नॊ = वडा
श्री

िािा/ईकाई/सॊ स्थाको सहमोगभा हाभी वपै सॊ गतठत बई

उराफफायान.ऩा. गठन बएको हाम्रो सभू ह दताफ गया ऩाउन ननम्न षववयणहरु
सॊ रग्न गया नेऩारा नागरयकताको प्रनतनरषऩ सषहत मो ननवेदन गरयएको छ।

सभू ह नध्मऺको दस्तित
नभनत
सभू हको षववयण

स्थाऩना फषफ

नगयऩानरकाको नाभ

वडा नॊ

टोर

सभू हको उद्दे्म
सदस्म सॊ ख्मा: ऩुरुष

भषहरा
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ऩदानधकायाहरुको नाभ्
क्र

नाभ

ऩद

सॊ .

िैशऺक

उभेय जग्गा

मोग्मता

१

नध्मऺ

२

उऩाध्मऺ

३

सशचव

४

कोषाध्मऺ

५

सदस्म

६

सदस्म

७

सदस्म

ऺेत्रपर

ननमनभत फैठक फस्ने तदन
प्रनत भषहना सभू हको षहतकोषभा सॊ करन हुने रु
हार सम्भ षहतकोषभा जम्भा यकभ रु
नसपारयस गनेको सहा
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ननुसूशच ३
कृषक सभूह दताफको प्रभाण-ऩत्र

उराफफाया नगय कामफऩानरकाको कामाफरम
उराफफाया नगयऩानरका

कृषक सभूह दताफ प्रभाण - ऩत्र
सभूह ऩद्धनतराई सुव्मवशस्थत गदै

कृषष प्रसाय कामफराई टे वा

ऩुमाफउने उद्दे्मरे भोयि शजल्राको उराफफाया नगयऩानरका वडा
नॊ.......भा नभनत............भा गतठत श्री .................राई मस
कामाफरमको ननबरेिभा दताफ गया मो प्रभाण - ऩत्र प्रदान गरयएको
छ।
नभनत: .................................

कृषष िािा प्रभुि

प्रभुि प्रिासकीम ननधकृत
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(कृषक सभूह दताफको प्रभाणऩत्रको ऩछानड ऩानाभा याख्ने)
क्र.
सॊ .

नवीकयण नभनत
दे शि

नवीकयण गने ननधकाया

सम्भ

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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ननुसूशच ४
सदस्मताका रानग ववेदन पायाभको नभूना
श्रीभान् नध्मऺज्मू
कृषक सभू ह
भहोदम,

भ मस सभू हको षवधानराई स्वीकाय गया सभू हको सदस्मता प्राप्त गनफ

इच्छा बएकोरे ननमभानुसाय सदस्मता प्रदान गनफ हुन षवनम्र ननुयोध गदफ छु।
षववयण
नाभ:
फाफुको नाभ:
ठे गाना:
िैशऺक मोग्मता:
कृषष ऩेिाभा दिर:
िेती/जग्गाको षववयण:
रगाउने गये को फाराहरु:
सभू हको सदस्मताको नसपारयस:
१)

नाभ:

दस्तित

२)

नाभ

दस्तित

ननवेदक
नाभ:
दस्तित :
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ननुसूची ५

ऋण भाग पायाभको नभुना
नभनत:
श्रीभान् नध्मऺज्मू ,

.
नफषम : ऋण उऩरब्ध गयाई तदने फाये ।
भहोदम,
उऩमुि
फ
सम्फधधभा भराई
रु

काभको रानग वव्मक ऩये को

नऺये ऩी…

सभू ह षहतकोषफाट ऋण

उऩरब्ध गयाई तदनु हुन ननुयोध गदफ छु।साथै मसै ननवेदनको साथ जभानी
सदस्महरुको नसपारयस ऩेि गये को छु ।ननमभानुसाय रु

नऺये ऩी

ऋण षकस्ता, भानसक ब्माज, भानसक फचत ननमनभत रुऩरे प्रत्मेक भषहना
फुझाउने छु ।
जभानी सदस्महरु
दस्तित
नाभ
ननवेदक
ठे गाना
दस्तित
दस्तित
नाभ
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नाभ
ठे गाना
दस्तित
कामाफरम प्रमोजनको रानग
ऋण रु
भानसक षकस्ता रु

(नऺये ऩी रु
(नऺये ऩी रु

भात्र)
भात्र)

उऩरब्ध बएको नभनत:
उऩरब्ध बएको चेक नॊ :
कोषाध्मऺ

सशचव
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ननुसूशच ६
तभसुकको नभू ना
नरशितभ शजल्रा =========================== न.ऩा =======================वडा नॊ ============फस्ने

======================= छोया . छोया . ऩत्नी फषफ ========================================को
================================= श्री ======================कृषक सभूहफाट ननधाफयण गरयएको
व्माज दय नधम ितफ (ननमभ) का ननधनभा यहा घय िचफ/भर/नफउ/कृषष
वमोजना=========================== कामफ गनेको नननभत साऩटा (ऋण) नगद रु

================= नऺये ऩी रु ======================== मस सभूहको ========================= फैक
िािा

कामाफरम

===========================

शस्थत

यहे को

फचत

िाता

============================== चेक नॊ = =============================== फाट फुशझनरई बािा यािी
तऩशिर रेशिएको व्मशि (साऺी) को योहवयभा मस सभू हको कामाफरमफाट
फुशझनरएको ठीक साॉचो हो | भानथ कफुनरमत गरयएको बािानबत्र सावा व्माज
नतनफ फुझाउन सषकन बने भेयो चर नचर सम्ऩनतफाट नेऩारको प्रचनरत ऐन
कानू न फभोशजभ नसू र उऩय गया नरएभा भेयो भधजुया छ।तऩनसर साऺी
षकनाया सदय।
तऩनसर :

========== शजल्रा=============न=ऩा==========वडा नॊ==========फस्ने फषफको =====================

ईनत सम्फत् २०===================== सार================== भषहना गते योज िुबभ् ।
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ननुसूशच ७
सभू ह सदस्मको षववयण पायाभ
सभू हभा सदस्म यहे को सफै सदस्महरुको षववयण सम्फधधीत सदस्मराई नै
सोधेय रेख्न ु ऩदफ छ।षववयण हे यपेय बए ऩनछ ऩुन: तमाय गया ननमनभत रुऩरे
सच्माउनु ऩदफ छ।
सभू हको

नाभ

:

ठे गाना:
क्र=

सदस्म

वडा

गाउॉ/

सॊ =

को नाभ

नॊ =

टोर

उभेय

शिऺा जनभनको
ऺेत्रपर

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
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ऩरयवाय

कैषप

सॊ ख्मा

मत
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ननुसूची ८
भानसक षहतकोष सॊ करन पायाभ
सभू हको नाभ:
सार:
क्र.सॊ .
१

नाभ थय

भानसक जम्भा यकभ रु
फै. जे. न. सा. ब. न. का. भॊ ऩु. भा. पा. चै .

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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ननुसूशच ९

सभू हको रगानी षववयण
सभू हको नाभ:
क्र

नरने

सॊ

व्मशिको नाभ

ठे गाना

उद्दे्म यकभ नरएको यकभ
नभनत

फुझाउनु
ऩने नभनत

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
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नरनेको
सहा
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ननुसूशच १०
सभू हको ऋण नसुरा पायाभ
सभू हको नाभ:
क्र.सॊ . नाभ थय

ठे गाना

साॉवा

ब्माज

रु

रु

जम्भा फुझ्नेको फुझेको यकभ
नाभ

नभनत

फुझ्नेको
हस्ताऺय

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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ननुसूशच ११
सम्ऩनत (नगद तथा शजधसी िाता)
२०==============सार======================भषहना
नभनत

षववयण

जम्भा रु

जम्भा

63

िचफ रु

फाॉकी रु
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ननुसूशच १२
साभान षवक्री तथा वम्दानी िाता
२०==================सार============भषहना
नभनत

षववयण

वम्दानी यकभ रु

जम्भा
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कैषपमत
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ननुसूशच १३
साभान िरयद तथा िचफ िाता
२०==================सार===================भषहना
नभनत

षववयण

िचफ यकभ रु.

जम्भा
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कैषपमत
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ननुसूशच १४
दाषमत्व िाता
२०============================सार====================भषहना
नभनत

षववयण

वम्दानी

िचफ

जम्भा
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भौज्दात

कैषपमत
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ननुसूची १५

कृषक सभू हफाट सॊ ञ्चारन गरयने फाषषफक कामफक्रभको रानग नभू ना ढाॉचा
सभू ह/सॊ स्थाको नाभ:
वनथफक फषफ :
सनभनत/उऩसनभनत:
क्र वमोज
सॊ

काभ

कामफषवव

नाको

(र

यण

नाभ

क्ष्म)

फजेटको श्रोत

सभ

नव

स्था

प्रभुि

ननुग

म

नध

न

शजम्भे

भन

(के

(क

वाया

तथा

गने)

हाॉ

भूल्मा

गने

ङ्कन

कै

)
सभूह

कृषक

फा

को

को

ह्य

षहत

व्मशि

श्रो

कोष

गत

त

k|df0fLs/0f ldlt M @)&^÷)#÷@^
cf1fn],
zDe'k|;fb e§/fO{
lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t

d"No ?= @%.–
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