अनुसूची १२

ँ सम्बन्धित
दफा १० को १ सग
कृषक समूहको वििान

प्रस्तािना

कृवषजधय िस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्ि बढाउन, उत्पादन सामाग्री सुलभ बनाउन, उत्पाददत

सामग्रीको विक्री वितरण, भण्डारण व्यिस्थापन गरी उन्नत िीउ एिं आयिृवि, बचत सं कलनबाट
आत्मननभभर हुनको लानग श्री ................. ....................... कृषक समूह गठन गयौँ ।
१. प्रारन्म्भक:

१.१ सं न्िप्त नाम र प्रारम्भ:

क) यस समूहको नाम “ श्री .................. कृषक समूह- २०७५” रहने छ ।
ख) यो वििान समूह नगरपानलकामा दताभ भएपनछ तुरुधत लागु हुने छ ।

१.२ पररभाषा:

विषय र प्रसँगको अको अथभ नलागेमा यो वििानमा

क) "समूह" भन्नाले यस वििानमा उल्ले न्खत कृवष कायभद्वारा कृवष उपजको उत्पादन,
उत्पादकत्ि बढाई आय आजभन गनभ इच्छु क कृषकहरुको समूहलाई जनाउने छ ।

ख) "सदस्य" भन्नाले उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन वििानको दफा ३ बमोन्जम सदस्यता
नलएको व्यन्िलाई जनाउनेछ ।

ग) "कायभ सनमनत" भन्नाले वििान अनुसार ननिाभन्चत अध्यि, उपाध्यि, सन्चि, सहसन्चि,
कोषाध्यि तथा सदस्य पदानिकारीहरुलाई जनाउने छ ।

घ) "सािारण सभा" भन्नाले यस वििानको दफा ४ बमोन्जम गदठत सभालाई जनाउने छ ।
१.३ समूहको छाप :

गोलोघेरा नभत्र यस समूहको नाम “श्री .................. कृषक समूह–२०७५” पढ्न सवकनेछ ।

१.४ समूहको कायाभलय :

यस समूहको कायाभलय .................. न्जल्ला ................... गा.पा/ न.पा. िडा नं.
.......... मा रहनेछ ।

१.५ समूहको दताभ :

कृषक समूह नगरपानलकामा दताभ गनुभ पनेछ ।साथै अननिायभ रुपमा आधतररक राजश्व
कायाभलयमा समेत दताभ गरर स्थाई लेखा नम्बर (PAN) नलनु पनेछ ।

२. उद्देश्य र कायभ
२.१ उद्देश्य :

सदस्यहरुको सामान्जक, आनथभक, कृवषजधय व्यिसावयक, वहतलाई ध्यान रान्ख दे हायमा
उल्लेन्खत समूहको उद्देश्य हुनछ
े :

क) कृवष व्यिसायलाई आिुननकीकरण एिं विविनिकरण गरी उत्पादकत्ि, उत्पादन िृविका
लानग एक जुट भई काम गने ।

ख) सदस्यहरुको आनथभक तथा सामान्जक न्जिनस्तर उठाउने ।

ग) सदस्यहरुमा स्िालम्बनको ज्ञान, पारस्पारीक सहयोग र नमतव्यवयताको भािनानसल गने ।
(1)

समूहको वििानको दफा २.१ बमोन्जमका उद्देश्यहरु प्राप्त गनभ यो समूहले दे हाय बमोन्जम
कायभहरु गनेछ ।
१.

उन्नत प्रविनिबाट खेती गरी उत्पादन एिम् उत्पादकत्ि बढाउने,

३.

उन्नत प्रविनि अपनाउने,

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

विज बृवि गरी आत्म ननभभर हुने,

कृवष उत्पादनबाट आय बृवि गने,
समूहबाट बजार व्यिस्थापन गने,

कृषकद्वारा उत्पाददत बस्तुको मूल्यमा एक रुपता ल्याउने,
भण्डारणको व्यिस्था,

सदस्यको सीपमा िृवि गनभका लानग अधय कायभक्रमहरु तजुम
भ ा गरी सं चानलत गने,

सदस्यको आनथभक अिस्था सुिार गनभ सके वकनसमका अधय वक्रयाकलाप सञ्चालन गने,

१०. सदस्यहरु िीच स्िालम्बन, पारस्परीक सहयोग एिमा नमतव्ययीता अनभिृवि गरी ननयनमत
११.

बचत गने बानी प्रििभन गने,
समूह

सदस्यहरुमा

उत्पादनन्िल

आयमुलक

सदस्यहरुलाई सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रदान गने,

एिं

नसपमुलक

उद्देश्यका

लानग

१२. आफ्नो उद्देश्य पुरा गनभका लानग समान उद्देश्य भएका स्थानीय िेत्र, राविय र अधतराविय
सं घ सं स्थाहरुसँग सहयोगात्मक भािना राख्ने,

१३. कृवष सँग सम्बन्धित अधय कृषक समूह, सहकारी, विनतय सं घ सं स्था सम्पकभ कायम
गरर जानकारी एिम सुचना आदान प्रदान गने,

१४. यस िेत्र/ भेगको कृषकहरुद्वारा उठाइएको समस्याहरु न्जल्ला कृवष विकास कायाभलय,
अनुसधिन कायाभलय तथा अधय ननकायहरुलाई सम्पकभ जानकारी उपलब्ि गराई
समािान ननकाल्ने प्रयास गने ।

१५. उन्नत िीउ, रासायननक मल, सुिाररएको औजार, वकटनािक विषादी आदद विवक्र वितरण
गने ।

ँ ाइ सुवििा उपलब्ि गराउने ।
१६. नसच

१७. खेती विकास योजा तयार गनभ एिं पकेट प्याकेज कायभक्रमलाई सहयोग पुयाभउने ।
१८. सघन कृवष तथा पिु विकास कायभक्रमलाइ सघाउ पुयाभउने ।

१९. नगदे बाली उत्पादन, भण्डारण, प्रिोिन तथा विवक्र वितरण व्यिस्था गने ।
२०. उन्नत पिु पधछी नश्ल/भुरा उत्पादन तथा विवक्र वितरण गने ।
२१. पिु/पधछी/माछा उत्पादन एिं उत्पादकत्ि बढाउने ।

२२. उत्पाददत पिुपधछी जधय/ माछाहरुको विक्री वितरणको लानग बजार व्यिस्था गने ।
२३. पिु/मत्स्य पालन सम्बधिी प्राविनिक सेिा पुयाभउन सहयोग गने ।
२४. कृवष उपज उन्चत मुल्यमा खररद विवक्र तथा ढु िानी गने ।

२५. कृवष उपज भण्डारण गनभ गोदामको सुवििा उपलब्ि गराउने ।
२६. कृवष उपज प्रिोिन गने ।

२७. प्रिोिन बस्तु उन्चत मुल्यमा विवक्र गने ।
२८. श्रोत/वहतकोष सं कलन गने ।

२९. सकंनलत बचत/वहतकोषको प्रभािकारी पररचालन गने ।

३०. समूह िा सदस्यलाई अिाश्यक ऋण उपलब्ि गराउने ।

३१. मानथ उल्ले न्खत उद्देश्यहरु पुनतभ गनभ अधय कायभहरु गने ।
(2)

३. सदस्यता :

एकै उद्देश्य एिं समान आनथभक अिस्था भएको एिम यस समूहको वििानको पररनि नभत्र रहने
इच्छा व्यि गरे को व्यन्िलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान गनभ सवकनेछ । तर सदस्य हुन

चाहने व्यन्िले कन्म्तमा समूहका सदस्यहरुको नलन्खत नसफाररस साथ अनुसूची–१३ अनुसार
दरखास्त ददनु पनेछ ।

३.१ सदस्यको लानग योग्यता :

ँ ै खेतीपाती गरे को/गनभ सिम भएको ।
क) आफ

ख) समूहको उद्देश्य अनुरुप कायभ गनभ ईच्छु क भएको ।
ग) समूहको वििान अनुसार कायभ गनभ मधजुरी भएको ।

घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन ईच्छु क भएको ।
ङ) सदस्यताको लानग १६ िषभ उमेर पुगेको हुनपु ने छ ।
३.२ सािारण सदस्य :

सदस्यता िुल्क रु. ...... नतरी सािारण सदस्यताको ननिेदन ददई कायभ सनमनत ननणभय बमोन्जम

सािारण सदस्यता प्राप्त गनभ सक्ने छ । यस्तो सदस्यले मानसक बचत रु. ...... प्रत्येक
मवहना जम्मा गनुभ पनेछ ।

समूह गठन भईसकेपनछ कुनै पनन योग्यता पुगेको व्यन्िले समूहको सदस्यता नलन चाहेमा
समूहमा आबि प्रनत सदस्य बराबर उि नमनतसम्म सं न्चत वहतकोष र सोको ब्याज साथै
ननयमानुसारका अधय िुल्क बुझाई सदस्यता प्राप्त गनभ सक्नेछ ।
३.३ सदस्यता कायम नरहने अिस्था (सदस्यको अयोग्यता) :

कायभ सनमनतले ननम्न अिस्थामा सदस्यहरुलाई सदस्यताको लानग अयोग्य ठहयाभई सदस्यता
समाप्त गनभ सक्नेछ ।

क) तोवकएको मानसक बचत तथा अधय नतनुप
भ ने रकमहरु ३ मवहना सम्म ननतरे मा ।

ख) वििानको उद्देश्य विपररत कायभ गरमा िा समूहको रकम िा कागजात वहनानमना गरे मा
िा अधय कुनै कारणले कायभ सनमनतबाट ननस्कािन गरे मा ।

ग) सदस्यताबाट राजीनामा ददएमा (सदस्य रहन नचाहेर नलन्खत ननिेदन कायभ सनमनतले सदर
नसफाररस गरे मा)

घ) अपरानिक कायभमा सं लग्न भएको दोष प्रमान्णत भएमा ।
ङ) कृवष पेिा त्यागी अधय कायभ गनभ थालेमा ।
च) मृत्यु भएमा ।

ँ आउने कायभ गरे मा ।
छ) समूहको नसिाधत िा ननयम िा प्रनतष्ठामा आच

४. सािारण सभा तथा कायभ सनमनत
४.१ सािारण सभा :

यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पुणभ सदस्य सािारण सभाको सदस्य हुनछ
े । कृषक समुहको
नतत्िभ पररिभतन वििान पाररत एिम सं िोिन गने सािारणसभाले गनभ सक्नेछ ।
(3)

४.२ सािारण सभाको अनििेिन :

कायभ सनमनतले तोकेको नमनत र समयमा यस समूहको सन्चिले अध्यिको परामिभ नलई

नलन्खत सूचनाद्वारा सम्पूणभ सदस्यलाई सािारण सभाको स्थान, समय, नमनत तथा एजेधडाको
जानकारी गराउनु पनेछ ।

४.३ सािारण सभाको काम कतभव्य र अनिकार :

क) कायभ सनमनतको ननिाभचन गने तथा गठन गने ।
ख) वििान सं िोिन गने ।

ग) िावषभक बजेटको अनुमोदन गने ।

घ) समूहको िावषभक कायभक्रम स्िीकृत गने ।
ङ) समूहको िावषभक कायभ योजना बनाउने ।

च) समूहले कायभ योजना बनाउँदा, कन्म्तमा ६० प्रनतित कृवष कायभक्रम बनाउने ।
छ) ........................................................................
४.४ सािारण सभाको गणपूरक संख्या :

समूहको सािारण सभाको बैठकमा कन्म्तमा पनन ५१ प्रनतित सदस्यहरुको उपन्स्थनतमा हुन ु
पनेछ । यदद सो नभए फेरी ३ ददन नभत्र अको सभा बोलाउनु पनेछ । यसमा कुल सािारण
सदस्यको २५ प्रनतित उपन्स्थनत भएमा पनन यो सभाको बैठक बस्नेछ ।

४.५ कायभ सनमनत गठन विनि :

क) कायभ सनमनत ७ सदस्यीय हुनेछ ।

ख) कायभ सनमनतमा अध्यि, सन्चि, कोषाध्यि तथा सदस्यहरु हुने छन् । आिश्यकता
अनुसार उपाध्यि तथा सह-सन्चिको पनन व्यिस्था गनभ सवकने छ ।

ग) कायभ सनमनतका पदानिकारीहरुको बैठक हरे क मवहनाको ............... गते/ददन हुनछ
े ।
तर आिश्यकता भए जुनसुकै समयमा पनन बस्न सक्ने छ ।

घ) कायभ सनमनतको पदानिकारीहरुको कायभ अिनि २ िषभको हुनेछ ।

ङ) कायभ सनमनतको कुनै पद खाली मएमा सािारण सदस्य मध्येबाट कसैलाई पनन कायभ
सनमनतको पदमा सनमतीको बहुमतबाट मनोननत गनभ सक्नेछ ।

च) कायभ सनमनतको कोरम २/३ लाई मानननेछ तथा ननणभय बहुमतद्वारा हुनेछ ।

छ) सािारण सभाका सदस्यहरुले आफु मध्येबाट ननिाभचन प्रकृयाद्वारा अध्यि सन्चि,

कोषाध्यि तथा अधय पदानिकारीहरुको चयन गरर कायभ सनमनत गठन गनेछ । तर
अध्यि, सन्चि, कोषाध्यि मध्ये एक पदमा मवहला सदस्य अननिायभ रुपमा हुन ु पदभछ ।

४.६ कायभ सनमनतको काम, कतभव्य र अनिकार :

क) वििानको पररनि नभत्र रही, समूहको उद्देश्य अनुरुप सािारण सभाले गरे को नननत
ननदे िनलाई पालन गने ।

ख) समूहको िावषभक कायभक्रम बनाउने तथा समूहको वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने ।

ग) सहकारी तथा गैर सहकारी सं स्थाहरुसँग सम्पकभ िृवि गने कृवष सम्बधिी अधय सं घ
सं स्थाहरुसँग सम्पकभ गरर बढी भधदा बढी सहयोग प्राप्त गने ।

घ) सहकारीमा जाने प्रयास गने ।

ङ) समूहको कायभ योजना बनाई लागु गने ।
(4)

च) समूहको िावषभक प्रनतिेदन बनाउने र प्रस्तुत गने ।फारम नं ४ अनुसार चौमानसक
नबिरण तयार गरी फारम नं २ र ३ समेतको नबिरण पेि गने ।

४.७ समूहको बैठक :

समूहको ननयनमत बैठक प्रत्येक मवहनाको ........ गते बस्नेछ । समूह बैठकहरु कायभ
सनमनतले ननिो गरे को ठाउँ नमनत र समयमा ननयनमत रुपमा बस्ने छ । पुि भ ननिाभररत बैठकमा
कुनै सदस्यले भाग नलन नसक्ने भएमा सो को जानकारी कारण सवहत पवहले नै ददनु पछभ ।

वििेष पररस्थीनत िाहेक लगातार तीन बैठकहरुमा उपन्स्थत नहुने सदस्यलाई समूह सहमनतको
आिारमा ननष्कानसत गररनेछ ।

५. पदानिकारीको काम, कतभव्य र अनिकार
५.१ अध्यिको काम कतभव्य अनिकार :






आिश्यकता अनुसार समूहको बैठक र सािारण सभा बोलाउने ।
बैठकको अध्यिता गने तथा बैठक ननयधत्रण गने ।

समूहलाई वक्रयािील गराउने र उद्देश्य प्रानप्तका लानग आिश्यक कायभ गने ।
कुनै विषयमा मतदान हुँदा मत बराबर भएमा ननणाभयक मत ददने ।

वििानमा तोवकए अनुसार सािारण सदस्यले माग गरे अनुरुप वििेष सािारण सभा
बोलाउने ।






समूहले तोकेको काम कारबाही गने ।

समूहमा उठे का वििादहरु समािान गने ।

समूह र स्थानीय तहको सम्बन्धित ननकायहरुसँग सम्पकभ व्यन्िको रुपमा काम गने ।
समूहको ननणभय, कायभक्रम र कृयाकलाप, भएका कारिाहीहरु एिं समस्याहरुको अनभलेख
राख्न सन्चिलाई सहन्जकरण गने।




िावषभक कायभयोजनाको कायाभधियन एिं समूह पररचालनको नेतत्ृ ि नलने ।

समूह बैठकमा भएका ननणभय, िावषभक सािारण सनमनतका ननणभय, िावषभप्रगनत प्रनतिेदन
लगायतका कागजातहरु आिश्यकता अनुसार सम्बन्धित ननकायमा पेि गने ।



समूह सदस्यहरुलाई आफ्ना समस्याहरुको पवहचान र नतनको प्राथनमकता तोक्न सघाउनु
र साथै उि समस्याहरु समािान गनभ कायभक्रम बनाउन र कायाभधियन गनभ लगाउने ।




सदस्यहरुलाई कृयान्िल गराई समधिय र सहकायभ गने ।

समूह सदस्यहरुबीच मतभेद व्यिस्थापनका लानग सहन्जकरण गने ।

५.२ उपाध्यिको काम कतभव्य अनिकार




अध्यिको कायभमा सहयोग गने ।

अध्यिको अनुपन्स्थनतमा अध्यि गने सबै कायभ गने ।
कायभ सनमनतले तोकेको कायभ गने ।

५.३ सन्चिको काम कतभव्य अनिकार







अध्यिसँगको परामिभमा बैठक बोलाउने ।
बैठकको तयारी गने ।

समूहको ननणभय पुन्स्तका तयार गने ।

समूहको सम्पूणभ कागजातहरु सुरन्ित राख्ने ।

समूह बैठक एिं सािारण सभाबाट पारीत ननणभयको कायाभधियनका लानग पहल गने ।
िावषभक प्रनतिेदन तयार पारी सािारण सभामा पेि गने ।
(5)




समूहको कायभयोजना ननमाभणमा सहयोग गने ।
कायभ सनमनतले तोकेको कायभ गने ।

५.४ कोषाध्यिको काम कतभव्य अनिकार






समूहको वहतकोष रकम ननयनमत उठाउने र फरफारक गने ।
समूह वहतकोष व्यिस्थापन गने।

समूहको सबै कोषको वहसाब वकताब सुरन्ित र दुरुस्त राख्ने ।

समूहको चल, अचल सम्पूणभ सम्पन्िको सुरिाको न्जम्मेिारी नलने ।

समूहको िावषभक बजेट तयार पाने र सािारण सभामा िावषभक प्रनतिेदन पेि गने एिं
ले खापररिण गराउने ।




समूह अध्यि िा सन्चिसँग नमली खाता सञ्चालन गने ।
कायभ सनमनतले तोकेको अधय कायभ गने ।

५.५ कायभ सनमनत सदस्यहरुको काम कतभव्य र अनिकार



आिश्यकता अनुसार समूहका अधय उपसनमनतमा रवह न्जम्मेिारी बहन गने ।
कायभ सनमनतले तोकेको अधय कायभ गने ।

६. आनथभक व्यिस्था

६.१ आनथभक श्रोत :

क) यस समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता िुल्क
ख) समूहको अधय वक्रयाकलापबाट भएको आम्दानी

ु ी १४ बमोन्जमको
ग) समूहको सदस्यले बचत गने मानसक रकम ।सो को नबिरणा अनुसच
ढाँचामा राख्नु पनेछ ।

घ) समूहबाट ऋण लगानी गदाभ प्राप्त ब्याज

ङ) समूहले अधय सं घ/सं स्थाबाट पाएको अिसरबाट समूह सदस्यले पाउने ननन्ित
पाररश्रनमकबाट ............... प्रनतित ले बी

च) समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरे को बचत
ज) नबलम्ि िुल्कबाट
६.२ वहतकोष :

क) श्री.............................. कृषक समूहको एक वहतकोष हुने छ ।
ख) श्री .............................. बैकमा समूहको खाता रहने छ ।

६.३ वहतकोष पररचालन :

क) वहतकोष रकमको कम्तीमा ५० प्रनतित कृवष कायभमा सञ्चालन गनुभ पनेछ ।

ख) समूह सदस्यलाई आिश्यकता भएमा वहतकोषबाट ऋण/सापटी नलन सक्ने छन् ।
ग) सदस्यले ऋण माग गनभ अनुसूची-१५ अनुसार ननिेदन ददनुपने छ ।

घ) कृवष कायभको लानग नलइएको ऋणमा िढीमा ९ प्रनतित मानसक ब्याज लाग्ने छ ।
ङ) अधय ऋणमा बढीमा १८ प्रनतित मानसक ब्याज लाग्ने छ ।

च) मानसक ब्याज, मानसक बचत रकम एिम ऋणी सदस्यले तोवकए बमोन्जम ऋण वकस्ता
ु ी १६ बमोन्जमको तमासुक
प्रत्येक मवहना बुझाउनुपनेछ ।कारोिार सम्बन्धि अनुसच
ु ी १७ बमोन्जमको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।
बनाई समुहको लगानी अनभले ख अनुसच

छ) ऋण नलदा ऋण रकमको बढीमा १ प्रनतित सेिा िुल्क बुझाउनु पनेछ ।
(6)

ु दस्तखत
ज) ....................बैंकमा समूह अगुिा/अध्यि िा सन्चि र कोषाध्यिको सं यि
बाट खाता सञ्चालन हुनेछ ।

ु ी १८ बमोन्जम राख्नु पनेछ ।
झ) समुह सदस्यहरुमा भएको ऋण असुली अनभले ख अनुसच
श्रोत/वहतकोष पररचालनका उपायहरुलाई मूख्यतया दुई िगभ (आिश्यक खचभ र आधतररक
लगानी) मा विभाजन गनभ सवकधछ।

क) आिश्यक खचभ : आिश्यक खचभ भन्नाले कायाभलय र प्रिासननक खचभ भन्ने जनाउँदछ ।









कायाभलय खचभ (कापी, कलम, नबल, भौचर, फाइल, रन्जष्टर, खाता, पत्रपनत्रका)
फननभचर खचभ

ढु िानी तथा घर भाडा

अधय सं स्थासँग सदस्यता नलँदा नतनुप
भ ने खचभ र िावषभक नविकरण खचभ
ले खा पररिण खचभ

कमभचारी पाररश्रनमक खचभ
सािारण सभा खचभ

विविि (समूहको बैठकमा न्चया नास्ता आदद) ।

ख) आधतररक लगानी : आधतररक लगानी भन्नाले समूह नभत्रको सदस्य बीचको लगानी भन्ने
जनाउँदछ । जस्तै :




उत्पादनमूलक कायभ (उत्पादन तथा उत्पादन सामग्री खररद विक्री)
मल, बीउ, बाली सं रिण, तरकारी बोट नबरुिा वकन्न र प्रयोग गनभ
आयमुलक कायभ गनभ (बाख्रा, बंगरु पालन आदद)।

घरे ल ु आयमुलक कायभ गने (स्थानीय नसप, रे िम पालन, नसलाई बुनाई, माहुरी पालन,
तरकारी खेती, करे साबारी आदद)



सामान्जक कायभ जस्तै सफाई अनभयान, पवहरो ननयधत्रण, िृिारोपण, कुलो ननमाभण,
स्िास््य, िातािरण सं रिण आदद)






नसप विकास जस्तै प्यावकङ्ग, नसभरी, तानलम

बौविक कायभ जस्तै तानलम, प्रिचन, भ्रमण गोष्ठी आदद
सामान्जक कायभ जस्तै मवहला विकास

ँ ी लगानी, कजाभ प्रिाह, िेयर खररद आदद।
पूज

६.४ नबलम्ब िुल्क :

क) मानसक बचत रकम तोकेको समयमा ननतरे मा पवहलो मवहना प्रनत ददन रु १ नबलम्ब
िुल्क लाग्नेछ ।

ख) दोश्रो मवहना प्रनत ददन रु २ नबलम्ब िुल्क लाग्ने छ ।
ग) तेश्रो मवहना प्रनत ददन रु ३ नबलम्ब िुल्क लाग्ने छ ।
घ) चौथो मवहनाबाट सदस्यता खारे ज हुनेछ ।

ङ) प्रत्येक मवहना बुझाउनु पने ऋण वकस्ता र ब्याज नबुझाएमा पवहलो मवहना ५ प्रनतित

दोश्रो मवहना १० प्रनतित र तेश्रो मवहना १५ प्रनतित नबलम्ब िुल्क लाग्ने छ । चौथो
मवहना ऋण रकम र ब्याज ऋणी र जमानी सदस्यहरुबाट असुल उपर गररनेछ ।

च) एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अकोको पुनः जमानी बस्ने छै न ।

छ) जमानी सदस्यले ऋण पाउने छै न तर ऋणी सदस्यले ऋणी सदस्यले ऋण नतरी सके
पनछ जमानी सदस्यले ऋण पाउन सक्ने छ ।
(7)

ज) ऋण नलएको सदस्यले अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउने छै न ।

झ) ऋण नलनको लानग रु २५ हजार सम्म एक सदस्यको जमानी रु ५० हजार सम्म दुई
सदस्य र रु १ लाख सम्म नतन सदस्यको जमानी चावहनेछ ।

६.५ लगानीको सुरिण :

कुनै पनन व्यन्िले आफ्नो नाममा जम्मा भएको वहतकोषको अनिकतम ९०% सम्म मात्र
ऋण नलन पाउने छ ।यदद व्यन्िको नाममा सं कनलत वहतकोषको ९०% भधदा बढी ऋण
नलनुपने भएमा सोही समूहका अधय २ जना सदस्यको सामुवहक जमानीमा ऋण ददन सवकने

छ ।ऋण नलने व्यन्िले नतनुप
भ ने साँिा र ब्याज रकम ननतरे को/नतनभ नसकेको खण्डमा जमानी

बसेका सदस्यमाफभत असुलउपर गररनेछ ।यदद जमानी माफभत पनन असुल उपर हुन नसकेको

अिस्थामा नेपाल सरकारको प्रचनलत ननयमानुसार कारबाही प्रवक्रया अगाडी बढाईनेछ । ऋण

लगानी एिम् असुलउपर गनभ ऋण उप-सनमनतको स्िीकृनत नलनुपने छ । ऋण उप-सनमनतका
सदस्यहरु कसै को पनन जमानी बस्न पाईने छै न ।
६.६ लेखापररिण :

प्रत्येक कृषक समूहले रन्जष्टडभ लेखा पररिकबाट लेखा पररिण अननिायभ रुपमा गराउनु
पदभछ । यसरी गररएका लेखा पररिणहरु िावषभक सािारण सभाको पूणभ बहुमतबाट अनुमोदन
गनुप
भ दभछ । मुनाफा सम्पुणभ सदस्यलाई प्रत्येक िषभको लेखा परीिण पनछ ननजहरुको वहसाि
खातामा जम्मा गनुभ पदभछ ।

७. विविि

७.१ ननिाभचन सम्बधिी व्यिस्था :

यस समूहको कायभ सनमनत कायम रहेको अिस्थामा सोही कायभ सनमनतले र सो सनमनत कायम

नरहेको अिस्थामा सािारण सदस्यहरुको बैठकले ननिाभचन अनिकृत ननयुि गनेछ । सो
ननिाभचन अनिकृतले ननिाभचन अनिकृतमा ननयुि भएको नमनतले एक मवहना नभत्र ननिाभचन

गराई सक्नु पनेछ । सो ननिाभचनमा पने खचभ कायभ सनमनतले व्यिस्था गने छ । यसमा कायभ
सनमनतको पदानिकारीहरुलाई मतदान िा सहमनतद्वारा सािारण सभाको सदस्यहरुले छान्ने
छन् ।

७.२ पदािनि :

क) कायभ सनमनत सदस्य तथा पदानिकारीहरुको पदािनि ननिाभन्चत भएको नमनत दे न्ख २ िषभको
हुनेछ।

ख) सो गदठत कायभ सनमनतको पदािनि समाप्त हुन १ मवहना अगािै समूहको सािारण सभा
बोलाई नयाँ कायभ सनमनतको च ुनाि गराउन अननिायभ हुनछ
े ।

ग) कायभ सनमनतले वििानमा उल्ले न्खत आफ्नो कायभकाल समाप्त हुन १ मवहना अगािै ननिाभचन
गराउन नसकेको तथा ननजको कायभ अिनि समाप्त भएपनछ सो कायभ सनमनतको

सदस्यहरुको सनमनतले आफ्नो सनमनतको बैठक बोलाई एउटा तदथभ (प्रबधि िा तयारी)

सनमनत खडा गरी सो तदथभ सनमनतद्वारा सािारण सभाको बैठक बोलाई नयाँ कायभ
सनमनतको गठन गने छ ।

घ) कायभ सनमनतको पदािनि समाप्त हुन ु अगािै कायभरत कायभ सनमनत कुनै वकनसमबाट भंग

हुन गएमा भं ग भएको कायभ सनमनतले आफ्नो न्जम्मा रहेको कागजपत्र नगद न्जधसी

कायभभार समेत सम्पुणभ सदस्यको सभा बोलाई अथिा कायाभलय सन्चि भए सो लाई बुझाई
(8)

सो को भरपाई नलन पनेछ । सो नगरे मा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायभ
ु रुपमा व्यहोनुभ पने छ ।
सनमनतका अध्यि र सन्चि दुिैले सं यि
७.३ उम्मेदिारको अयोग्यता :

क) (व्यन्ि) जो कृवष पेिामा सं लग्न छै न ।
ख) (व्यन्ि) जो कृवषको समूहमा छै न ।

ग) (व्यन्ि) जसले समूहको उद्देश्य विपररत कायभ गदभछ ।
घ) (व्यन्ि) जसको माननसक अिस्था सामाधय छै न ।
ङ) फौजदारी अनभयोगमा सजाए पाएको व्यन्ि ।
७.४ अविश्वासको प्रस्ताि :

सािारण सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक नतहाई सदस्यहरुले कायभ सनमनत उपर अविश्वासको

प्रस्ताि ल्याई दुई नतहाई सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पाररत भएमा कायभ सनमनत विघटन हुने
छ । तर अविश्वासको प्रस्ताि आएमा सफाईको मौकाबाट बन्ञ्चत गररने छै न ।
७.५ राजीनामा :

यस समूहको अध्यिले उपाध्यि (भए) समि िा सन्चि समि र अध्यि बाहेक अधय कायभ
सनमनतका पदानिकारीहरुले अध्यि समि राजीनामा ददन सक्नेछन । कायभ सनमनतको
बैठकबाट स्िीकृत नभए सम्म नतनीहरु आफ्ना पदमा बहाली रही रहनेछन ।

७.६ वििान संिोिन :

समूहको वििान सं िोिन गनभ आिश्यकता पनभ आएमा सािारण सभाको सदस्यहरु मध्येका

कन्म्तमा ५१ प्रनतित सदस्यको उपन्स्थनतमा वििान मस्यौदा पेि गररने छ । सदस्यहरु
मध्येका उपन्स्थती सदस्यहरु मध्येका दुई नतहाई बहुमतबाट वििान सं सोिन मस्यौदा पाररत

भएमा वििान सं िोिन गररने छ । साथै सं िोनित वििान दुबै पररन्स्थनत ( नबषेि र सािारण
) नगरपानलकाबाट अनुमोददत नभएसम्म सं सोिन भएको मानननेछैन ।
७.७ ननयम बनाउने :

सािारण सभाले आधतररक सञ्चालन ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

७.८ उप–सनमनतहरु गठन गनभ सक्नेछ :

सािारण सभाले एिं कायभ सनमनतले सािारण सभाको स्िीकृत नलई आफ्ना कायभक्रमहरु
सञ्चालन गरी समूहको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गनभ उपसनमनतहरु बनाउन सक्नेछ ।

७.९ विघटन :

समूहको वििान बमोन्जम कायभ सञ्चालन गनभ नसवक िा उद्देश्य प्राप्त गनभ असफल भए िा २
िषभसम्म समूह नविकरण नभएमा समूह विघटन हुने छ । यसरी समूह विघटन भए बचत
रकम सम्पुणभ सदस्यलाई वफताभ गनुप
भ ने छ ।

७.१० समूह छोड्नुपने अिस्था/सदस्यको मृत्यु/सदस्यले पाएको अिसर :

कुनै पनन सदस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा ननजको नाममा सं कलन भएको वहतकोष

रकमबाट ३% कट्टा गरर बाँकी रकम भुिानी ददईनेछ । यदद कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा
ननजले बचत गरे को सम्पुणभ रकम ननजको सिभधदा नन्जकको आफधतलाई समूहले ददने व्याज

सवहत वफताभ ददइनेछ । समूहले कुनै पनन सं घ/ सं स्था/ कायाभलयबाट पाएको कुनैपनन अिसर
(9)

साम्रगीहरु आिश्यकता हेरी समूहको बैठकबाट ननणभय गराई पालोपालो गरी सबै सदस्यले
पाउने गरी वितरण गररनेछ ।

७.११ समूहको चल अचल सम्पन्ि :

समूह विघटन भए पिात समूहको चल अचल सम्पन्ि नगरपानलकाको ननणभय बमोन्जम हुनेछ।
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अनुसूची १३

ँ सम्बन्धित
अनुसून्च १२ को वििानको दफा ३ सग
सदस्यताका लानग आिेदन फारामको नमुना

श्रीमान् अध्यिज्यू,

.............................. कृषक समूह
महोदय,

म यस समूहको वििानलाई स्िीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गनभ इच्छा भएकोले ननयमानुसार
सदस्यता प्रदान गनभ हुन विनम्र अनुरोि गदभछु ।
वििरण
नामः–

बािुको नाम :–
ठे गाना :–

िैन्िक योग्यता :–

कृवष पेिामा दखल :–

खेती/जग्गाको वििरण :–

लगाउने गरे को बालीहरु :–

समूहको सदस्यताको नसफाररस :–
१) नाम :–
दस्तखत :–

२) नाम :–
दस्तखत
ननिेदक

नाम : ...........................
दस्तखत :

( 11 )

अनुसूची १४

ँ सम्बन्धित
ु ी १२ को दफा ६.१ को (ग) सग
अनुसच
मानसक वहतकोष संकलन फारम

समूहको नाम :साल :s|=
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अनुसूची १५

ँ सम्बन्धित
अनुसून्च १२ को वििानको दफा ६.३ (ग) सग
ऋण माग ननिेदनको नमुना
श्रीमान अध्यिज्यू,

..................................

नमनत :–
विषय : ऋण उपलब्ि गराई ददने बारे ।

महोदय,

उपरोि सम्बधिमा मलाई ..............................................................
कामको

लानग

आिश्यकता

परे कोले

रु

..................

अिरे पी

................................................. मात्र) समूह वहतकोषबाट ऋण उपलब्ि गराई ददनु हुन
अनुरोि गदभछु । साथै यसै ननिेदनको साथ जमानी सदस्यहरुको नसफाररस पेि गरे को छु ।

ननयमानुसार रु........... (अिरे पी ............................... मात्र) ऋण वकस्ता, मानसक ब्याज,
मानसक बचत ननयमत रुपले प्रत्येक मवहना बुझाउने छु ।
जमानी सदस्यहरु

ननिेदक

नाम :–

नामः

दस्तखत:

दस्तखत :

ठे गाना :–

दस्तखत :–
नाम :-

ठे गाना :–

दस्तखत :–
कायाभलय प्रयोजनको लानग

ऋण रु....................... (अिरे पी रु. .......................................मात्र)
मानसक वकस्ता रु........................(अिरे पी रु.............................मात्र)
उपलब्ि भएको नमनत :–

उपलब्ि भएको चेक नं :–
कोषाध्यि

सन्चि

अध्यि
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अनुसूची १६

ँ सम्बन्धित
अनुसून्च १२ को वििानको दफा ६.३ (च) सग
तमसुकको नमुना
नलन्खतम न्जल्ला .......................... न.पा. ..................... िडा नं. ...............बस्ने
............................................... छोरा छोरी पत्नी िषभ ............... को .............श्री कृषक

समूह ................................... बाट ननिाभरण गररएको व्याज दर अधय ितभ (ननयम) का
अनिनमा रवह घर खचभ मल/विउ/कृवष आयोजना ..................................... कायभ गनभका
नननमि सापटी (ऋण) नगद रु........................ (अिरे पी) रु. ............................) यस

समूहको ................. बैँ क, िाखा कायाभलय .................................................. न्स्थत रहेको
बचत खाता ..................... चेक नं. ......................... बाट बुन्झनलई भाखा राखी तपनसल

ले न्खएको व्यन्ि (सािी) हो रोहिरमा यस समूहको कायाभलयबाट बुन्झनलई दठक साचो हो माथी

कबुनलयत गररएको भाखानभत्र सािा व्याज नतनभ बुझाउन सवकन भने मेरो चल अचल सम्पन्िबाट
नेपालको प्रचनलत ऐन कानुन बमोन्जम असुल उपर गरर नलएमा मेरो मधजुरी छ । तपनसल सािी
वकनारा सदर ।
तपनसल :

..................... न्जल्ला ............. न.पा. ................ िडा नं. ............ बस्ने बषभको
.......................

.................... न्जल्ला ................... न.पा. ............ िडा नं. ............ बस्ने बषभको
.......................

इनत सम्ित २०......... साल .......... मवहना गते रोज िुभम
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अनुसूची १७

ँ सम्बन्धित
अनुसून्च १२ को वििानको दफा ६.३ (च) सग
समूहको लगानी अनभलेख

समूहको नाम :qm=;+=

lng] JolQmsf] gfd

7]ufgf

p2]Zo

/sd

lnPsf] ldlt

/sd a'emfpg' lng]sf]
kg]{ ldlt
;lx

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
अनुसूची १८

ँ सम्बन्धित
अनुसून्च १२ को वििानको ६.३ को (झ) सग
समूहको ऋण असुली अनभलेख

समूहको नाम :qm=;+= gfd, y/
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फारम १

ँ सम्बन्धित
दफा ११ को उपदफा १ सग
कृषक समूह दताभ फाराम
न्जल्ला :१.

दताभ नं. :-

२.

समूहको नाम :-..........................

३.

समूहको वकनसम :-

४.

समूहको ठे गाना :न.पा. :-

िडा नं. :५.

गठन नमनत :-

६.

जम्मा सदस्य :- मवहला
पुरुष

गठन हुँदा समूहको उद्देश्य :
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फाराम नं. २

ँ सम्बन्धित
दफा १९ (३) र अनुसून्च १२ को वििानको दफा ४.६ को (च) सग
आनथभक िषभको अधतमा सदस्य संख्याको न्स्थनत
आनथभक
िषभ

सदस्य संख्यामा थप/घट र सदस्यद्वारा
जम्मा बचत कोष

जम्मा

भएको

कोषको मौजुदा न्स्थनत

घट/बढको कारण (कोलम २
मा बढीको लानग + र घटीको
लानग – न्चधह लगाऔ ं)

सं ख्या
रू.
सं ख्या
रू.
फाराम नं. ३

ँ सम्बन्धित
दफा १९ को ३ र अनुसून्च १२ को वििानको दफा ४.६ को (च) सग
समूहको बचत कोषको िावषभक न्स्थनत
आनथभक िषभ

गत िषभको रकम रू.

बचत कोषमा घट/बढको कारण

नोट :- यो वििरण (फाराम) आ.ि.को पवहलो ददन (श्रािण १ गते) सम्बन्धित कृवष िाखा/कृवष िेत्र
हेने इकाईद्वारा अननिायभ रुपमा अद्यािनिक बनाई राख्नुपछभ ।
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फाराम नं. ४

ँ सम्बन्धित
दफा १९ को ३ र अनुसून्च १२ को वििानको दफा ४.६ को (च) सग

चौमानसक अिनि :- प्रथम/दद्वतीय/तृतीय

चौमानसक वििरण

िडा नं. :-

कृषक समूहको नाम :उत्पादन

क) इकाई :-

ख) जम्मा लागत रु. :-

उत्पादकत्ि (उत्पादन/िेत्रफल) :-

उत्पादनको विक्री मूल्य (रु. इकाई)
उत्पादनको कुल मूल्य रु.

कायभ वििरण :-...............................................................
सहभागी सदस्यहरुको सं ख्या :प्राप्त सहायता रु.:-

श्रोत १ (.........) बाट :श्रोत २ (.........) बाट :-

िेत्रफल िा सं ख्या र इकाई :-

खुद आम्दानी (कुल आम्दानी – लागत खचभ) रु. :कैवफयत
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