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प्रमाणिकरि मममि: २०७५।०९।१८ 

बेलबारी नगरपामलका कृषक समूह गठन, व्यवस्थापन िथा काययक्रम संचालन सम्बणधि  
काययववमि – २०७५ 

 

  
समग्र कृवष ववकासमा संलग्न ववमिन्न मनकायहरु मार्य ि कृषकहरुलाई समय सापेक्ष कृवष प्रसार 
सेवा टेवा सरल, सहज, सलुि, ममिव्ययी एवम ्ग्रहियोग्य िबरले पपल्ि गरापन कृवष प्पानन 
प्रिालीमा एपटा ससंुगठठि व्यवस्था र पद्धमिको ववकास िथा कृवष ववकासका के्षत्रमा काम गने 
कृषक वा समहु वा संघसंस्थाहरुको व्यवस्थापन िथा काययक्रम संचालनमा अझ बढी खलुा, 
पारनर्शी, वस्िमुनष्ठ बनापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को नर्ा ११ को (न) 
बमोणजम कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र मनयधत्रि प्रयोजनको लागी बेलबारी नगरपामलका 
काययसम्पानन मनयमावली २०७४ को मनयम ३० ले ठनएको अमिकार प्रयोग गरी बेलबारी 
नगरपामलका कृषक समूह गठन, व्यवस्थापन िथा काययक्रम संचालन सम्बणधि काययववमि – 
२०७५ लागू गररएको छ। 
 

पररच्छेन १ 

प्रारणम्िक 

१. काययववमिको संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि :- 
क)  यो काययववमि को नाम "बेलबारी नगरपामलका कृषक समूह गठन, व्यवस्थापन िथा 

काययक्रम संचालन सम्बणधि काययववमि - २०७५" रहेको छ। 

ख)  यो काययववमि नगरकाययपामलकाबाट स्वीकृि िएको मममिबाट प्रारम्ि हनुेछ। 

ग)  यो काययववमि नगरपामलका अधिगयिका काययक्रम सञ्चालन गनाय लाग ुगररनेछ।  

 

२. पररिाषा : (१) ववषय र प्रसँगले अको अथय नलागेमा यस काययववमिमा,  

ख)  "नगरपामलका" िन्नाले बेलबारी नगरपामलका बझु्न ुपछय । 

ग)  "कृषक" िन्नाले कृवष प्पाननमा प्र्यक्ष वा अप्र्यक्ष रुपमा संलग्न िएको व्यणिलाई 
जनापँनछ ।  

घ)  "वडा" िन्नाले नगरपामलकाको वडा सम्झन ुपछय । 

ङ)  "संवविान" िन्नाले नेपालको संवविान सम्झन ुपछय । 

च)  "स्थानीय िह" िन्नाले बेलबारी नगरपामलका सम्झन ुपछय ।  

छ) "कृषक समूह" िन्नाले कृवष पेर्शामा संलग्न िई ममल्नाजलु्ना समस्या, आवश्यकिा र 
चाहनाहरु िएका धयूनिम ्७ वा सो िधना बढी व्यणिहरु मममल आर्ना मनणिि साझा 
पद्देश्यहरु सामूवहक प्रयत्नद्वारा प्राप्त गनय बनाईएको संगठनलाई समूह जनापँनछ । 

ज)  "समूह वविान" िन्नाले समूहको पद्देश्य प्रामप्तका लामग वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय 
बनाईएको नीमि मनयम िथा काननुको नस्िावेज जसले समूह र सनस्यहरुलाई पद्दशे्य 
प्रामप्तमा सहज गरापने नस्िावेजलाई जनापँनछ । 

झ) "वहिकोष" िन्नाले कुनैपमन संघ संस्था, कायायलय, योजना, पररयोजना सञ्चालन गनय नगन, 

णजधसी िथा िौमिक सरसामान नगन मौज्नाि, ऋि लगानी, लगानीको रुपमा रहेको 
समूहको नगन पुजँीलाई वहिकोष जनापँनछ ।  

ञ) "वहिकोष पररचालन "िन्नाले संकमलि वहिकोषलाई प्पाननमूलक काययमा लगानी गनुय 
िने्न बणुझधछ । 
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ट) "समूह सर्शणिकरि" िन्नाले कृषक समूहलाई पद्देश्य अनरुुप अणघ बढ्न प्रयासरि रहन े
वा अर्शि अवस्थामा रहेका समूहलाई केवह सहयोग गरर सर्शि वनापने काययलाई नै 
समूह सर्शणिकरि िमनधछ । 

ठ " समममि " िन्नाले नर्ा ३७ (१) बमोणजम गठन िएको समममिलाई सम्झन ुपनयछ ।  

ड) "कायय समममि" िन्नाले वविान अनसुार गठठि समममिलाई जनापन ेछ । 

ढ) "सािारि सिा" िन्नाले यस वविान बमोणजम हनुे समहुको सािारि सिालाई जनापन े
छ । 

ि) "कृवष" िन्नाले बाली, वागवानी, पर्शपुधछी, म्स्य आठन कृवषका सबै पप-के्षत्रसँग 
सम्बद्ध प्पानन, पद्योग एवंम ्व्यवसायहरु समेि जनापँनछ । 

ि) "लेखा" िन्नाले प्रचमलि काननु, ऐन मनयम, नीमि, काययक्रम िथा मनियय, आनेर्श िथा 
मापनण्ड समेिलाई आिार मानी कारोबारको यथाथय वववरि नेणखने गरी राणखने अमिलेख 
वा खािा िने्न बणुझधछ । लेखापरीक्षि ऐन, २०४८ अनसुार कारोबार िएको व्यहोरा 
नेणखने गरी प्रचमलि काननु बमोणजम राणखने अमिलेख, खािा, वकिाब आठन र सो 
कारोबारलाई प्रमाणिि गने अधय कागजाि समेिलाई जनापँनछ 

थ) "मूल्याङ्कन समममि" िन्नाले नर्ा ३६ बमोणजमको समममिलाई जनापँछ । 

न) "सम्झौिा" िन्नाले काययक्रम संचालन गनाय व्यणि वा कृषक वा संघसंस्थाहरुसगँ गररन े
नईु पक्षीय मलणखि सम्झौिालाई जनापँछ । 

 

३. पद्दशे्य : कृषक समूह गठन िथा सञ्चालनमा सघाप पयुायपन लामग यस काययववमिको िपमसल 
बमोणजमका पद्देश्यहरु हनुेछन।्  
क) प्र्यक्ष रुपमा प्पाननमा संलग्न कृषकहरु आबद्ध समूहहरुको समधवय, व्यवस्थापन र 

मनयमन गनयको लामग सहयोग पयुायपन े। 

ख) कृवष प्रसार व्यवस्थापन, सञ्चालन र मनयमन सम्बधिी काययमा सहयोग पयुायपन े। 

ग) कृषक समूहको गठन र सञ्चालनका लामग आवश्यक मापनण्ड र प्रवक्रयाको मागयनर्शयन 
गने । 

घ) वहिकोष व्यवस्थापन िथा पररचालन गनय स्पष्ट मननेर्शन ठनन े। 

ङ) कृषक समूह गठन िथा पररचालन काययमा संलग्न मनकाय र व्यणिको िमूमका र 
णजम्मेवारी िोक्न े। 

च) कृषक समूह व्यवस्थापन, सपुररवेक्षि, अनगुमन िथा मूल्यांकन प्रिालीलाई ववकास गने 
। 

छ) कृवष ववकासका के्षत्रमा काम गने कृषक, कृषक समहु, समममि वा संघसंस्थाहरुलाई 
ठनईने अननुान सम्बणधि काययक्रमलाई खलुा, पारनर्शी र वस्िमुनष्ठ बनापने। 

 
 

पररच्छेन २ 

कृषक समूह वगीकरि 

४. समूह गठनका आिारहरु : (१) समूह गठन गनाय नेहायका आिारमा गररनछे । 

क)  कृषकहरुको आवश्यकिा र स्थान ववर्शषेको कृवष प्पाननको सम्िाव्यिा 
ख)  सेवा पयुायपन ुपने घरिरुी संख्या र कृषक संख्या  
ग)  कृषकहरुको आमथयक, सामाणजक णस्थमि र श्रोिसािनको अवस्था 
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घ)  कृषक समूहमा ववमिन्न वगय, मलङग, क्षेत्र समेिका कृषकहरुको प्रमिमनमि्वको 
समुनणिििा गने । 

ङ) समूहमा आबद्ध गरापन वास्िववक कृषकहरुको समुनणिििा र छनौट 

 

५. कृषक समूह गठनका लामग सनस्यहरुको छनौट (१) कृषक समूह गठनको लागी सनस्यहरु 
चयन गनाय नेहायका कुराहरुमा ध्यान ठनईनेछ । 

क)  साझा कायय पद्देश्य मलएका 
ख)  समान सामाणजक एवं आमथयक स्िर िएका 
ग)  सकिर साक्षर एवं णर्शणक्षि कृषकहरु िएका र रै्शणक्षकस्िरमा समानिा िएका । 

घ)  समूहगि काययमा समय ठनन सक्न े

ङ)  प्पानन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेि िएका  
च)  एपटै समनुायमा बसोबास गने  
छ)  एकघर एक सनस्य हनु ुपने  । 

ज)  कुनै एक समूहमा आबद्ध िई सकेको सनस्य अको ्यस्िै प्रकृमिको समूहमा आबद्ध हनु 
सक्ने छैन । 

झ)  कृवष पेर्शालाई मखु्य पेर्शाको रुपमा अबलम्बन गरेको हनुपुने। 

६. समूहको वगीकरि : (१) समूहका सनस्यहरुको लैविक सहिामगिा, समूहले मनणिि गरेको 
क्षेत्रगि आिार साथै मूल्य शंृ्रखलाको आिारमा कृषक समूहलाई िपमसलका समूहहरुमा 
वगीकरि गनय सवकनछे । 

क) लैविक सहिामगिाको आिारमा 
१.  मवहला कृषक समूह 

२.  परुुष कृषक समूह 

३.  ममणश्रि कृषक समूह 

ख) क्षते्रगि आिारमा  
१.  बाली समूह 

२.  वागवानी समूह  
३.  वीज वृवद्ध समूह 

४.  माहरुी पालन समूह 

५.  रेर्शम खेिी समूह  

६. गाई/िैसीपालन समूह 

7. बाख्रा/िेडापालन समूह 

8. हाँस, कुखरुा, पंक्षी पालन समूह 

९. बङगरुपालन समूह 

10. घांसवाली/वीप प्पानन समूह 
११. कृवष बजार व्यवस्थापन समूह 

१२. टकी पालन समूह, 

१३. म्स्यपालन समहु 

१४. खरायो पालन समहु 

१५. पषु्प खेिी समहु 

१६. च्याप िथा िरकारी खेिी समहु 
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१७. साना मसचाई सिुार समहु 

१८ बहपुनेणश्य कृवष समहु   
ग) मूल्य शंृ्रखलाको आिारमा  

१. कृवष सामाग्री प्पानन समूह (ववप िथा मल प्पानक, प्रांगारीक मल प्पानक 
आठन) 

२. प्पानन समूह 

३. प्रर्शोिन समूह 

४. संकलन िथा बजारीकरि समूह  
 

 

पररच्छेन ३ 

समूह गठन प्रवक्रया, कायय समममिको संरचना र पनामिकारीको णजम्मेवारी 

७. समूह गठन : सम्वणधिि वडाका जनप्रमिमनमिको रोहवरमा िपणर्शल बमोणजमको प्रकृया 
अबलम्बन गरी समहु गठन गरीनेछ ।  

(१) प्रारणम्िक कृषक िेला 
 इच्छुक कृषकहरुको िेला िथा अमिमखुीकरि काययक्रम आयोजना गने । 

 कृषक िेलामा छलर्लको एजेण्डा, मममि, समय िथा स्थान िय गने । 

 कृषक िेला सचांलनका लामग कृवष वा पर्श ुपपर्शाखाले णजम्मेवारी मलई सहजीकरि 
गने । 

 कृषक िेलाको पद्देश्य र आवश्यकिा (समूह गठनको पद्देश्य र आवश्यकिा) वारे 
जानकारी गने । 

 सरोकारवाला मनकायहरुलाई आमधत्रि गनय सवकन े। 

(२) छलर्ल सञ्चालन   

 कृषक िेलाको पदे्दश्य र आवश्यकिा (समूह गठनको पदे्दश्य र आवश्यकिा) ववश्ििृ 
रुपमा प्रष्ट पाने । 

 कृषक िेलाका एजेण्डाहरुमा क्रमर्शः छलर्ल गनै बुनँा वटपोट गरी मनियय पणुस्िका ियार 
गने । 

 समूह सनस्य बन्न इच्छुक व्यणिहरु छनौट गरी नामावली ियार गने । 

 पि िेलाले कृषकहरु मध्ये जेष्ठ कृषकको अध्यक्षिामा वैठक वसी िनथय समममि गठन 
र कायय वविाजन गने । 

(३) िनथय समममिको बैठक सञ्चालन 

 बैठकका ववषय वस्िहुरु िय गरी िनथय समममिका सनस्यहरुलाई जानकारी ठनने । 

 सम्बणधिि मनकायहरुलाई मनमधत्रिा गने । 

 आवश्यक कागजाि ियारी गने । 

 समूहको वविानको खाका ियार पाने । 

 समूह वहिकोष सम्बधिी मनियय गने । 

 समूहको पदे्दश्य र काययक्रम िजुयमा गने । 

 सम्बणधिि मनकायमा वविान निाय गरापन णजम्मेवारी ठनने । 

 िनथय समममि गठन िएको िीन मवहना मित्र सािारि सिाको आयोजना गने। 

(४)  सािारि सिाको सञ्चालन र णजम्मेवारी  
 ७ सनस्यीय कायय समममिको गठन गने । 
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 समूहको वावषयक कायय योजना िथा काययक्रम ियार गरी अनमुोनन गने  
 वविान मस्यौना मामथ छलर्ल एवं स्वीकृि गने । 

 बैक खािा सञ्चालन सम्बधिी मनियय गने । 

 आवश्यकिा अनसुार अधय मनिययहरु गने । 

 

८. कायय समममि: (१) कृषक समूहको कायय समममिमा रहने गरी समावेर्शी मसद्धाधिको आिारमा 
नेहाय बमोणजमको कायय समममि गठन गररनेछ । 

 अध्यक्ष   –  १ 

 पपाध्यक्ष  –  १ 

 सणचव   –  १ 

 कोषध्यक्ष  –  १ 

 सनस्य   –  ३ 

ममणश्रि कृषक समूहको हकमा कायय समममिको पनामिकारी अधिगयि अध्यक्ष, पपाध्यक्ष, सणचव 
र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्िीमा १ पनमा मवहला अमनवायय हनुपुने छ ।यस बाहेक समूहले 
मनणिि व्यणिहरुलाई संयोजक िोकेर ऋि पपसमममि, आमथयक पपसमममि, प्राववमिक 
पपसमममि, प्रचार प्रसार पपसमममि िथा बजार व्यवस्थापन पप समममि जस्िा पपसमममिहरु 
गठन गरी णजम्मेवारी प्रनान गनय सक्नेछ । ऋि पपसमममि कोषाध्यक्षको संयोजक्वमा 
गठन गनुयपनेछ । ममणश्रि समूहको हकमा कायय समममिमा कम्िीमा ३५% मवहला प्रमिमनमि्व 
समुनणिि गरापन ु पनेछ ।समूह गठन एवम ् वहिकोष पररचालनको सधनियमा लोकिाणधत्रक 
पद्धिी अवलम्बन गनुयपनेछ । 

 

९. पनामिकारीको काम, कियव्य र अमिकार: (१) कृषक समूहको कायय समममिका 
पनामिकारीहरुको काम, कियव्य र अमिकार समहुको वविानको नर्ा ५ मा िोवकए 
बमोणजम हनुेछ । 

 

पररच्छेन ४ 

समूह वविान 

१०. समूह वविान : (१) समूह वविान कुनै कृषक समहु, समममि, संघ/संस्थाको पद्देश्य प्रामप्तका 
लामग वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय बनाईएको नीमि, मनयम िथा काननुको नस्िावेजको समूह 
र सनस्यहरुलाई पद्देश्य प्रामप्तमा सहज गरापने खालको हनुपुनेछ । कृषक समूहले अनसूुची 
१२ अनसुारको ढाँचाको वविान बनापन ुपनेछ ।  

क) कृषक समूह वविानमा हनुपुने प्रमखु गिुहरु 

 नेपालको संवविान र काननुसँग नबाणझन े। 

 नेपालको कृवष नीमिसँग मेल खान े। 

 सर्ा, स्पष्ट, एक आपसमा नबाणझने, सरल िाषा प्रयोग िएको । 

 लोकिाणधत्रक ढंगले चनुावी प्रकृयाद्वारा पनामिकारीहरुको मनवायचन हनुे प्राविान 
राणखएको । 

 वविान संसोिनको प्राविान िएको । 

 मवहला सहिामगिालाई प्रो्साहन गररएको । 

 काययकारीिी समममि, सािारि सिा िथा सािारि सनस्यहरुबीच र्शणि सधिलुन 
िएको । 
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ख) वविान बनापन ेिररका 
 नमूना वविानको प्रयोग गरेर प्र्येक नर्ा–पपनर्ामा छलर्ल गरी आफ्नो 

संस्थाको पद्देश्य अनसुार मस्यौना वविान ियार गने । 

 मस्यौना वविानलाई सािारि सिामा छलर्ल गरी पाररि गने । 

 पाररि वविानलाई नगरपामलका निाय गरापने प्रकृया सरुु गने । 

ग) वविान संर्शोिन : वविान संर्शोिनका लामग अपनापन ुपने चरिहरु मनम्नानसुार छन ्। 

 वविान संर्शोिन पपसमममि गठन गने । 

 संर्शोमिि वविानलाई कायय समममिमा प्रस्ििु गरी पाररि गने । 

 सािारि सिाको कणम्िमा मनणिि (वविानमा िोवकए बमोणजम) बहमुिद्वारा पाररि 
गने । 

 संर्शोमिि वविानलाई नगर काययपामलकाको कायायलयमा पेर्श गने । 

 नगर काययपामलकाले संर्शोमिि वविानलाई स्वीकृि गरेपमछ मात्र वविान संर्शोिन 
िएको मामननछे । 

 

 

पररच्छेन ५ 

कृषक समूह निाय, पनुगयठन िथा नववकरि 

११. कृषक समूह निाय गने: (१) बेलबारी नगरपामलकाको कायायलयबाट कृषक समूह निाय 
गररनेछ। यसको लामग कृषक समूहले अनसूुची १ बमोणजमको मनवेनन िथा कृषक समूह 
वविान (अनसूुची १२) सवहिको मनवेनन पेर्श गनुय पनेछ । कृषक समूह मनर्शलु्क निाय 
गररनेछ र सो समूहलाई अनसूुची २ बमोणजमको कृषक समूह निाय प्रमाि–पत्र ठनन ुपनेछ र 
सोको अमिलेख र्ारम नं १ को ढाँचामा राख्न ुपनेछ। यसरी निाय गररएको कृषक समूहको 
अवमि २ वषय रहनेछ ।  

 (२) साववक णजल्ला कृवष ववकास कायायलय/णजल्ला पर्श ु सेवा कायायलयमा निाय िैसकेका 
परुाना कृषक समूहको सवै प्रकृया पूरा िएका सकृय समूह िएमा कृषक समूह निाय िए 
सरह मामनने छ िर सो सम्बणधि जानकारी नगरपामलकालाई ठननपुनेछ। 

 

१२. कृषक समूह पनुगयठन गने: (१)  वविानमा पल्लेख िए बमोणजम कृषक समूहले आफ्नो 
आवश्यकिाको आिारमा समूह पनुगयठन गनय सक्नेछ। साथै कृषक समूहको सािारि सिा 
वषयको एकपटक आणिन मसाधिसम्ममा गनुयपने छ ।  

१३. कृषक समूह नववकरि गने: (१) कृषक समूहले आर्नो कृषक समूह निाय प्रमाि–पत्रको २ 
आथीक वषय अवमि पूरा िैसकेपमछ नववकरि गनुय पनेछ । यसको लामग कृषक समूहले 
प्राप्त गरेको कृषक समूह निाय प्रमाि–पत्र सवहिको मनवेनन नगरकाययपामलकामा म्यान 
सवकएको ३५ ठनन सम्म मित्र मनर्शलु्क रुपमा नववकरि गनुय पनेछ ।  

 (२) म्यान सवकएको ३६ औ ंठनन नेणख सो आथीक वषय सम्म रु. १००/- राजि र्शलु्क 
मलइ नववकरि गनय सवकनछे । एक आथीक वषयसम्म पमन नववकरि नगरेमा स्वि खारेज 
िएको मामननछे। 
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पररच्छेन ६ 

समूह श्रोि/वहिकोष संकलन िथा पररचालन 

१४. श्रोि/वहिकोष पररचालन: (१) समूहमा संकलन िएको रकम नणजकको बैंकमा खािा खोली 
जम्मा गनुयपनयछ र समूह अध्यक्ष वा सणचव र कोषाध्यक्षको संयिु नस्िखिबाट सो 
खािाको सञ्चालन गनुय पनेछ । 

 (२) समूहले गरेको कुल लगानी मध्ये कम्िीमा ५०% लगानी कृवष के्षत्रमा गनुय 
पनेछ ।ऋि प्रवाह गनाय लाग्ने ्याज नर सािारि सिाले मनिायरि गरे बमोणजम 
हनुेछ ।कुनै कृषक समूहले पि समूहको सनस्य नरहेको व्यणिलाई लगानी गनय बाध्य 
हनुे छैन । 

 

 

पररच्छेन ७ 

समूहको लेखा व्यवस्थापन 

१५. समूहको लेखा व्यवस्थापन: (१) समूह सञ्चालनको मनणम्ि आमथयक िथा व्यवसावयक 
कारोवारमा मनम्नानसुारका मखु्य चारवटा खािा राखेर सरल िररकाले लेखा व्यवस्थापन 
गनय सवकने छ । क) सम्पणि (नगन िथा णजधसी) खािा ख) सामान ववक्री िथा आम्नानी 
खािा ग) सामान खररन िथा खचय खािा र घ) नावयत्त्व खािा । 

क) सम्पणि (नगन िथा णजधसी) खािा : यस खािामा कृषक समूहहरुको स्वामम्वमा रहेको 
िनमाल, जायजेथा, सम्पणि लगायि लगानी रकम, अरुबाट पापन ु पने रकम आठन 
समावेर्श गररएको हधुछ । यसमा खास गरी समूहको नापमा रहेको नगन िथा बैंक 
मौज्नाि, लगानी, ऋि ठनएको रकम, अरुबाट पापन ु पने वहसाव, मेणर्शन, र्मनयचर, घर 
जग्गा, सवारी सािन आठन वहसावहरु समावेर्श गररएको हनुेछ। यसमा समूहको सम्पणि 
बवृद्ध हुनँा डेववट र घट्ना के्रमडट अमिलेख हनुेछ। 

ख) सामान ववक्री िथा आम्नानी खािा : यस खािामा कृषक समूहहरुको सरसामान र सेवा 
ववक्रीबाट प्राप्त रकम लगायि लगानी िथा ऋिबाट प्राप्त ्याज आम्नानी, ्यापारी छुट 
सवुविा, संघ संस्थामा प्राप्त अननुान, सनस्यिा वा प्रवेर्श र्शलु्क, णस्थर सम्पणि िाडामा ठनए 
वापि प्राप्त रकम, हजयना वापि प्राप्त रकम आठन आम्नानी समावेर्श गररएको हधुछ । 
यस खािाको अध्यमा नेखाइने कुल मौज्नाि सामाधयिया डेववट हधुछ । 

ग) सामान खररन िथा खचय खािा : यस खािामा कृषक समूहहरुले खररन गने सरसामान र 
सो को ढुवानीमा लाग्ने ज्याला िथा खचय लगायि कायायलय सञ्चालन खचयहरु–िलव, 
ििा, ममयि, घरिाडा, िारापानी, ववजलुी, ्याज खचय, ह्रासकवि रकम, वैठक ििा, ववववि 
आठन खचयहरु समावेर्श गररएका हधुछन ्। यस खािाको अध्यमा नेखाइने कुल मौज्नाि 
सामाधयिया के्रमडट हधुछ । 

घ) नावय्व खािा : कृषक समूहहरुले अरुलाई बझुापन ुपने सबै प्रकारको वहसाव रकम 
यस खािामा चढापन ुपनयछ । यसमा सनस्यहरुको र्शयेर पंूणज, वचि रकम, मडपोणजट 
रकम, िरौटी रकम, ऋि रकम, कसैलाई ििुानी ठनन ु पने वहसाव लगायिका अधय 
नावय्वहरु समावेर्श गररएको हधुछ । यस खािामा खचय डेववट हधुछ िने आम्नानी 
के्रमडट हधुछ । यसमा खचय (डेववट), आम्नानी (के्रमडट) र र्शेष (मौज्नाि) गरी िीनवटा 
महलहरु रहेका हनुेछन।् 
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ङ) सम्पणि (नगन िथा णजधसी) खािा, आम्नानी खािा, खचय खािा र नावयत्त्व खािा 
क्रमर्शः अनसूुची ३, ४, ५ र ६ अनसुार बनापन सवकनेछ । आवश्यकिा अनसुार अधय 
सहायक खािाहरु पमन प्रयोग गनय सवकने छ । 

 

पररच्छेन ८ 

समूह सञ्चालन/पररचालन 

१६. समूह सञ्चालन/पररचालन  
क) समूहको समस्या एवं आवश्यकिाको पवहचान िथा प्राथममकिा : कृवषसँग सम्बणधिि 

समस्यालाई पपल्ि श्रोि, सािन, समूह सनस्यहरुको क्षमिा एवं प्रववमिहरुको 
आिारमा मिनीहरुको प्राथममकिा िोवक सरल एवं कम खणचयलो समािान पवहले नै 
खोज्न ुपनेछ ।  

ख) समूह सञ्चालनको लामग मनयमहरुको ववकास: आफ्नो पद्देश्यहरु परुा गनय हरेक समूहले 
आफ्ना मनयमहरु बनापन ु पनेछ । अधय मनयमहरुको साथै आफ्ना पनामिकारीहरुको 
चयन ववमि र मिनको कायय अवमि पमन मिनमा समावेर्श िएको हनु ुपनेछ । 

ग) आयमूलक वक्रयाकलापहरु: सबै समूह सनस्यहरुले, व्यणिगि एवं समूहगि रुपमा समेि 
पनीहरुमसि पपल्ि श्रोि र सािन अनसुार आफ्नो इच्छानकूुल एपटा वा ्यो िधना 
बढी आयमूलक कृयाकलापको थालनी गनुय पनेछ । 

घ) परुस्कारको व्यवस्था: प्र्येक वषय सहममिका आिारमा छामनएको सबैिधना राम्रो काम 
गने एक सनस्यलाई समावेर्शीका आिारमा आफ्नै श्रोि/ वहिकोषबाट परुस्कार ठनन े
व्यवस्था ममलापन सवकन ेछ।  

ङ) अमबलम्ब सेवा िथा सहयोग परुय्ापन:े ववमिन्न मनकायहरुबाट सेवा िथा सहयोग माग 
गरेमा अमबलम्ब सहयोग गने र यसरी प्रनान गररने सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट 
पयुायपँना एक अकायमसि नबाणझने हनु ुपनेछ।  

च) समूह सनस्यहरुको मसप िथा क्षमिा ववकास: िामलम मार्य ि समूह सनस्यहरुको 
आ्मवविास बढापनकुो साथै पनीहरुमा मसप िथा क्षमिा ववकास र इच्छाको अमिवृवद्ध 
गने िएकोले प्रिावकारी, कुर्शल एवं ठनगो रुपमा समूहलाई गमिणर्शल वनाई समूहको 
पद्देश्य हामसल गनय समूह सनस्य र पनामिकारीहरुलाई सम्वणधिि मनकायहरुसँग 
समधवय र सहकायय गरी समयसापेक्ष र व्यवहाररक िामलमको लामग पहल गनुय 
पनेछ । यठन सहकायय गनय नसकेमा कृषक समूहले स्वयं आरै् व्यवस्थापन गनुय 
पनेछ।  

छ) सपुररवेक्षि, अनगुमन र मूल्याकंन: प्र्येक वषय समूहले सञ्चालन गरेको ववमिन्न 
वक्रयाकलापहरुको अनगुमन, सपुररवेक्षि र मूल्यांकन गनय एक ३ सनस्यीय पप समममि 
बनापन सवकनेछ ।  
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पररच्छेन ९ 

समूहमा मििेन व्यवस्थापन 

१७. मििेन व्यवस्थापनको प्रवक्रया: (१) समूह पररचालनको सम्बधिमा पण्जएका हरेक 
मििेनहरुको मनरुपि सम्बणधिि समहुको मबिान बमोणजम समहुले गनुयपनेछ ।समहुले 
मबवान मनरुपि गनय नसकेको खण्डमा मबिान बमोणजम मििेनहरुको प्रारमिक मनरुपरिा वडा 
समममि बाट गररनेछ । वडाबाट गररएको मनरुपिसँग असहमि हनुे पक्षले धयावयक समममि 
समक्ष पनुरावेनन गनय सक्नछे । मििेन मनरुपिका सम्बधिमा पि समममिको व्याख्या नै 
अणधिम हनुेछ । 

(२) नर्ा ३७ (२) (क) बमोणजम िएको प्रस्िाव स्वीकृि िएको सूचना मामथ कुनै मििेन िए 
७ ठनन मित्र नर्ा ४२ अनसुार मनवेनन ठनइसक्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेन १० 

कृषक समूहमा योजना िजुयमा र श्रोि सािनको ववकास 

१८. योजना िजुयमा प्रकृया: (१) कृषक समूहले नगरपामलकाको बाषीक योजना िजुयमा हनुा  कृवष 
सँग सम्बणधिि योजना िथा काययक्रम वा आबश्यक अननुानको माग सम्बणधिि बडा 
मसमममि मार्य ि नगरपामलकामा पेर्श गनुय पनेछ ।  

(२) कृषक समूहले कृवष काययक्रमको योजना िजुयमा प्रकृयालाई नेहायका आिारमा आयोजना 
मनमायि गरी योजना िजुयमा गनुय पनेछ। 

१.  आयोजनाको नाम  

२.  पषृ्ठिमूम : आयोजनाको आिारििू िथयांक, संिावना, अवसर र चनुौमि  

३.  आयोजनाको पद्देश्य  

४.  आयोजनाको प्रमिर्ल  

५.  आयोजना सञ्चालन गररने के्षत्र  

६.  आयोजनाको अवमि  

७.  आयोजनाको कृयाकलापहरु  

८.  लािाणधवि पररवार संख्या: प्र्यक्ष िथा अप्र्यक्ष, धयून आय वगय, मवहला, नमलि, 
जनजामि आठन । 

९.  आवश्यक कारक ि्वहरु  

१०. आमथयक सारांर्श  

११.  आयोजनाको वकमसम: समूहको आर्नै लगानी, साझेनारीमा संचामलि  

१२.  आयोजना कायायधवयन व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्याङ्कन प्रकृया  

१३.  आयोजनाको नीगोपनाको लामग गररने कायय वववरि  

१४.  आयोजनाबाट हनुे वािावरिीय प्रिाव 

 वावषयक कायय योजनाको नमूना ढाँचा अनसूुची-७ मा पल्लेख गररएको छ । 
१९. स्थानीय श्रोि, सािनको ववकास र सञ्चालन: (१) समूहको बाह्य मनियरिाका साथै प्पाननको 

प्रमि इकाई खचय घटापनका लामग समूहले स्थानीय श्रोि, सािनको ववकास र सञ्चालनमा 
पणचि ध्यान ठनन ुपनेछ । 

(२) कृषक समहुले समहु सनस्यहरुको वववरि अनसूुणच ८ बमोणजम अध्यावमिक गनुय पनेछ । 
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(३) कृषक समहुको मनियय र काययहरु संकलन गनय प्रमिवेनन र्ारम नं. २,३ र ४ ियार गरर 
सम्बणधिि मनकायमा पेर्श गनुय पनेछ । 

 

 

पररच्छेन ११ 

सपुररवेक्षि, अनगुमन एवं मूल्याङ्कन 

२०. सपुररवेक्षि, अनगुमन एवं मूल्याकंन: (१) नगरपामलकाले कृषक समूहको सपुररवेक्षि, 
अनगुमन एवं मूल्यांकन जनुसकैु समयमा गनेछ ।आवश्यक िथयांकहरु मखु्यिया प्रमिवेनन 
र्ाराममा समावेर्श कृषक समूहहरुले प्रयोग गने मामसक र वावषयक प्रमिवेनन र्ारामहरु र 
समूह स्िरमा ववश्लषेि वडा कायायलय/सेवा केधर स्िरमा प्रमिवेनन ियार गरी अणधिम रुपमा 
बेलबारी नगरपामलकाको कृवष िथा पर्श ुपपर्शाखालाई ठनन ुपनेछ ।  

 

 

पररच्छेन १२ 

ववववि 

२१. सम्बधि (Linkage) र समधवय (Coordination): (१) कृवष ववकासका काययक्रमहरुमा 
सरोकारवाला ववमिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी मनकायहरुबीच आपसी सम्बधि र समधवय 
गने गरापन कृवष प्राववमिकहरुको णजम्मेवारी हनुेछ । 

 

२२. समूह गठनको लामग खचय सम्वधिमा: (१) कुनै नयाँ कृषक समूह गठनको प्रारणम्िक 
्यवस्थापन खचय नगरपामलकाले ्यहोनेछ । समूहको अधय खचय जस्िै मनयममि बैठक, 
सािारि सिा आठन लगायिमा लाग्ने अधय ्यवस्थापन खचयहरु समूहको आफ्नो श्रोिबाट 
व्यहोनुय पनेछ । 

 

२३. कृषक समूहको आबद्धिा: (१) कृवष पेर्शाको माध्यमद्वारा कृवष के्षत्रमा योगनान पयुायपन े
पद्दशे्यले सम्वणधिि सरकारी कायायलयमा निाय िएका कृषक समूहहरु एवं कृवष सहकारीहरु 
सम्बणधिि स्थानीय, णजल्ला, प्रानेणर्शक र संघीय िहमा राविय कृषक समूह महासंघमा 
आबद्ध हनु सक्नेछ ।  

 

२४. कृषक समूहको सहकारीकरि: (१) कृषक समूहलाई बढी सवक्रय, प्रिावकारी, ठनगो र 
कृषकहरुको पन्निीमा झनै योगनान गनय सक्ने बनापनको मनणम्ि सो के्षत्रमा केही कायय 
अनिुव िएको समूहले चाहेमा सहकारीमा पररिि गनय सवकनछे । सामाधयिः बेलबारी 
नगरपामलका सहकारी ऐन, २०७५ अनसुार िोवकएको ढाँचा परुा िएको अवस्थामा कृषक 
सहकारी संस्था निाय गनय योग्य हनु सक्नछेन ् । कृषक सहकारी संस्था गठन गनाय 
नेहायका आिार पूरा िएका संस्था बढी ठनगो हनु सक्नेछन ्। 

 कृषक समूहको रुपमा ३ वषयको अनिुव िएको । 

 पयायप्त बचि संकलन एवं सञ्चालन िएको । 

 व्यवसावयक वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनय सक्षम िएको । 

साथै समूहको नाममा रहेको सम्पूिय चल-अचल सम्पणि पि समूह िंग िएर बनेको 
सहकारी निाय िएपमछ सो सहकारीको नाममा स्विः हनुछे । 
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पररच्छेन १३ 

अननुान ठनन ेकाययको णजम्मेवारी िथा अननुान सम्बधिी व्यवस्था 
२५. अननुान प्रनान गनाय आवश्यक प्रवक्रया पयुायई प्राथममकिाको आिारमा प्रनान गररनेछ ।  

२६. अननुान सम्बधिी वववरि ियार गनुय पने: (१) वावषयक काययक्रम ियार गनाय अननुानको 
प्रकार, पररमाि, स्थान र अधय आवश्यक कुराहरु वस्िगुि रुपमा पल्लेख गरेर पेर्श िथा 
स्वीकृमि गरापन ुपनेछ ।  

(२) स्थानीय िहले अननुान र ्यस सम्बधिी ववणर्शष्टीकरि (स्पेर्शीवर्केर्शन) योजना, 
ववर्शेष आवश्यकिा वा अधय वववरिहरु ियार गनुय पनेछ ।  

(३) पपनर्ा (२) बमोणजमको वववरि ियार गनाय प्राववमिक िथा गिुस्िरजधय 
ववर्शेषिा र कामको आिारमा ियार गनुय पनेछ ।  

(४) ववणर्शष्टीकरि (स्पेर्शीवर्केर्शन) ियार गरी स्थानीय िहले वेिसाईट मार्य ि 
सावयजमनक गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्िाव सम्बधिी कागजािमा अननुान प्रयोग गररने काममा प्राववमिक वा 
गिुस्िरजधय ववर्शेषिाहरुको वववरि र पररक्षि र्श्नावली पल्लेख गनाय योग्य प्रस्िावकलाई 
अननुान प्रकृयामा सहिागी हनु कुनै वकमसमले बािा परु् यापने वा औणच्य ववना 
प्रमिस्पिायलाई मसममि गने गरी वववरि वा र्शव्नावली पल्लेख गनय पाईने छैन ।  

२७. अननुान ठनन ेसम्बधिी योजना ियार गनुय पने: (१) नगरपामलकाले अननुान प्रनान गनाय नर्ा 
१९ (१) को माग अनसुार अननुानको वावषयक/मध्यमकामलन/ठनघयकामलन योजना ियार 
गनुयपनेछ । 

२८. अननुान ठनन े काययको णजम्मेवारी: (१) यस काययववमि बमोणजमको काययवविी परुा गरी 
अननुान ठनने सम्बधिी कायय गने गरापने णजम्मेवारी नगरपामलकाको हनुछे ।  

(क) अननुान ठनने सम्बधिी योजना ियार गने, 
(ख) प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि अनसूुची ९ अनसुार सारििूरुपमा र्रक नपने गरी 

आवश्यकिा अनसुार प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि ियार गने, 
(ग) अननुान वविरि सम्बधिी प्रस्िाव आवहानको सूचना नगरस्िरका सञ्चार माध्यम 

मार्य ि सावयजमनक रुपमा प्रकार्शन गने,  

(घ) प्रस्िाव प्राप्त गने र ्यसलाई सरुणक्षि िररकाले राख्न,े 
(ङ) प्राप्त प्रस्िावलाई मूल्याङ्कन समममिले मूल्याङ्कन गरी स्वीकृमिको लामग पेर्श गने, 
(च) अननुानमा गररएका काययहरुको गिुस्िर पररक्षि गने गरापने, 

२९. अननुान पपलव्ि हनु ेके्षत्र: (१) कृवष ववकासको लामग प्राथममकिाका आिारमा मनम्नानसुार 
अननुान प्रनान गररने के्षत्र हनुेछन ्। 

(क) कृवष सामाग्रीको प्पानन एवं आपूमिय 
(ख) प्रववमि प्रसार 

(ग) कृवष पपजको प्पानन 

(घ) कृवष पपजको प्पानन पपराधि वक्रयाकलापहरु प्रर्शोिन, संकलन र बजारीकरि 
िथा मूल्य अमिवृवद्ध सम्बधिी वक्रयाकलापहरु । 

(ङ) कृवष व्यवसायसँग सम्बणधिि पद्योग एवं पूवायिार मनमायि कायय, 
(च) कृवष व्यवसाय प्रवद्धयनको लामग मेमसन, औजार िथा पपकरि खररन गनय 
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(छ) कृवष व्यवसाय मबकास प्रवद्धयन िथा व्यवसायीकरिको के्षत्र । 

३०. अननुान पपलव्ि गरापन सक्न:े (१) प्रस्िाव िथा काययक्रमको औणच्यिाको आिारमा 
मनम्नानसुार अननुान प्रनान गररनेछ । 

अ. रु.१ लाखसम्मको पररयोजनाको लागी  

(क) मेर्शीनरी औजार: बढीमा ७5 प्रमिर्शि सम्म 

(ख) पूवायिार मनमायि: बढीमा ९० प्रमिर्शि सम्म 

आ. रु. १ लाख िधना बढी ३ लाख सम्मको पररयोजनाको लागी 
(क) मेर्शीनरी औजार: बढीमा ६० प्रमिर्शि सम्म 

(ख) पूवायिार मनमायि: बढीमा ७० प्रमिर्शि सम्म 

इ. रु. ३ लाख िधना मामथ रु ५ लाख सम्मको पररयोजनाको लागी 
(क) मेर्शीनरी औजार: बढीमा ५० प्रमिर्शि सम्म 

(ख) पूवायिार मनमायि: बढीमा ६० प्रमिर्शि सम्म 

ई. रु. ५ लाख िधना मामथको पररयोजनाको हकमा नगर काययपामलकाको मनियय अनसुार  
अननुान प्रनान गररनेछ । 

 (३) अननुान सम्झौिा िएको २५ प्रमिर्शि रकम अननुान सम्झौिा िए पिाि पपलव्ि 
गराईनेछ र सो को प्रगमिको आिारमा स्थलगि प्रमिवेनन प्राप्त गरी ५० प्रमिर्शि नोश्रो 
वकस्िामा पपलव्ि गराईनछे । र बाँकी रकमको हकमा सावयजमनक मनकायबाट 
आवश्यकिा अनसुार स्थलगि मनररक्षि गरी सधिोषजनक रुपमा काययक्रम सम्पन्न 
िएको पाईएमा िेश्रो वकस्िाको रकम पपलव्ि गराईनेछ । 

(४) अननुानबाट मसणजयि व्यवसाय र सम्पणिको धयूनिम २ वषय सम्म सञ्चालन अविी हनु ु
पनेछ । पि अवमि सम्म व्यवसाय सञ्चालन नगरेमा वा सम्पणिको सनपुयोग गरेमा 
सरकारी बाँकी सरह असलु गररनेछ । 

(५) अननुान रकम बैङवकि प्रिाली मार्य ि अननुानग्राही कृषक समहु वा संस्थाको बैंक 
खािामा ििुानी गररनेछ । 

पररच्छेन – १४ 

प्रस्िाव सम्बधिी व्यवस्था 
३१. प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि ियार गनुय पने: (१) स्थानीय िहले प्रस्िाव आवहान गनुय अणघ 

प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि ियार गनुय पनेछ । 

(२) पपनर्ा (१) बमोणजमको प्रस्िाव सम्बधिी कागजािमा नेहायका कुराहरु पल्लेख गनुय 
पनेछ। 

(क) अननुानको प्रकृमि, अननुान ठनन लाग्ने समायवमि िथा सोको प्राववमिक 
ववणर्शष्टीकरि (स्पेणर्शवर्केर्शन) 

(ख) प्रस्िावकको नर्ा (३२) पपनर्ा (८) बमोणजमको योग्यिाका आिारहरु, 
(ग) स्थलगि मनररक्षि गनुय पने व्यवस्था िए सो सम्बधिी जानकारी, 
(घ) प्रस्िाव पेर्श गनुय अणघ कुनै बैठक गनुय पने िए ्यस्िो बैठक बस्ने, 
(ङ) प्रस्िाव ियार गने र पेर्श गने मननेर्शन, प्रस्िाव पेर्श गने स्थान, प्रस्िाव पेर्श गने 

अणधिम मममि र समय, 
(च) प्रस्िाव मूल्याङ्कन र प्रस्िावनािाको छनौट गने आिार र िररका, 
(छ) अननुान सम्झौिाका र्शियहरु र सो सम्झौिा लागू हनुे िररका, 
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३२. प्रस्िाव आव्हान: (१) नगरपामलकाले अननुान प्रनान गनाय खलु्ला रुपमा प्रस्िाव आह्वान गनुय 
पनेछ  र योग्य प्रस्िावकलाई ्यस्िो अननुान प्रकृयामा सहिागी हनु मबना िेनिाव समान 
अवसर प्रनान गनुय पनेछ । 

(२) प्रस्िाव आव्हानको सूचना नगरपामलका स्िरको समाचारपत्रमा प्रकार्शन गनुय पनेछ । 

(३) पपनर्ा (२) बमोणजमको सूचना नगरपामलकाको वेबसाईटमा पमन राख्न ुपनेछ।  

(४) प्रस्िाव आह्वानको सूचना नेहायका कुराहरु खलुापन ुपनेछ : 
(क) नगरपामलकको  नाम र ठेगाना 
(ख) अननुान ठनने काययको प्रकृमि र समय सीमा 
(ग) प्रस्िाव पेर्श गने वा पठापने स्थान, िररका, अणधिम मममि र समय 

(घ) प्रस्िावको ढाचँा िथा अधय आवश्यक वववरि सम्बधिी जानकारी 
(५) पपनर्ा (२) बमोणजम सूचना प्रकार्शन गनाय प्रस्िाव आह्वानको कणम्िमा १५ ठननको 

अवमि ठननपुनेछ । 

(६) प्रस्िाव पेर्श गनाय अनसूुची (९) बमोणजम ढाँचामा काययक्रमको अविारिा पेर्श गनुयपनेछ 
। 

(७) अननुान प्रनायकले स्थानीय समूहको नेहाय बमोणजमका कागजाि संलग्न राखी प्रस्िाव 
पेर्श गनुयपनेछ ।  

(क) सञ्चालक समममिको नाम ठेगाना र सम्पकय  नं. खलेुको वववरि । 

(ख) सम्बणधिि वडाको मसर्ाररस । 

(ग) जग्गा प्राप्त गनुयपनेमा प्रामप्तको िरपनो व्यवस्था खलु्न ेकागजाि । 

(घ) आयोजनाको लामग संस्थाको िर्य बाट पररचालन गररने प ुजँीको श्रोि खलेुको 
कागजाि । 

(ङ) पपकरिको पपलव्ििा र पररयोजना संचालन सम्बधिी ज्ञान। 

(च) अननुान प्रनान गनाय नयाँ अननुानग्राहीलाई प्रो्साहन ठनने । 

(८) अननुान मलन ईच्छुक संस्थाको नेहाय बमोणजमका योग्यिा हनु ुपनेछ । 

(क) कानून बमोणजम निाय िथा नववकरि िएका कृषक समूह, सहकारी िथा अधय 
संस्थाहरु 

(ख) प्यान/भ्याटमा निाय िएका 
(ग) मनयममि लेखा पररक्षि गरेको 
(घ) पेर्शागि र प्राववमिक योग्यिा िएका 

(९) प्रस्िावकले पेर्श गरेको योग्यिा सम्बधिी वववरि िथयगि रुपमा झिुा वा सारििू रुपमा 
अपरुो िएको पाइएमा नगरपामलकाले कुनै पमन समयमा ्यस्िो प्रस्िावकलाई अयोग्य 
ठहरापन सक्नेछ । 

(१) मबगि नेणख नै सञ्चामलि आयोजनाहरुलाइ अननुान ठनन ुपनाय मबगिमा सम्पन्न िएको 
कामको प्रगमि वववरि पेर्श गरेको हनु ुपनेछ ।  

३३. प्रस्िाव सम्बधिी कागजािमा िएको ठद्ववविा बारेको जानकारी: (१) प्रस्िाव सम्बधिी 
कागजािमा पणल्लणखि कुनै कुरामा ठद्ववविा िई सो सम्बधिमा स्पष्ट गनय ्यस्िा 
कागजािमा पल्लेख िएको समायवमिमित्र कुनै प्रस्िावकले अनरुोि गरेमा नगरपामलकाले 
प्रस्िाव गने अणधिम म्यान समाप्त हनु ुअगावै ्यस्िो कुराको जानकारी प्रस्िावकलाई ठनन ु
पनेछ ।  
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(२) नगरपामलकाले पपनर्ा (१) बमोणजमको जानकारी र प्रस्िाव सम्बधिी 
कागजािमा कुनै हेररे्र गरेको िए ्यस्िो हेररे्र सम्बधिी जानकारी अननुान कारवाहीमा 
सहिागी िएका सबै प्रस्िावकलाई मनजले प्रस्िाव पेर्श गनाय पूवय ्यस्िो हेररे्र पपर समेि 
ववचार गनय समय पापने गरी ठनन ुपनेछ ।  

३४. प्रस्िाव पेर्श गने िररका: (१) प्रस्िाव मनिायररि ढाँचामा, प्रस्िावक वा मनजको अमिकृि 
प्रमिमनमिले रीिपूवयक सहीछाप गरी प्रस्िावकिाय आरै्ले वा आफ्नो प्रमिमनमि मार्य ि प्रस्िाव 
पेर्श गनुय पने स्थानमा प्रस्िाव पेर्श गने अणधिम मममि र समयमितै्र पेर्श गनुयपनेछ ।  

(२) पपनर्ा (१) बमोणजमको अवमि नाघी प्राप्त िएका प्रस्िावहरु पपर कुनै 
कारवाही हनुे छैन । 

(३) पपनर्ा (१) बमोणजमको अवमिको गिना प्रस्िाव पेर्श गने अणधिम मममिबाट 
प्रारम्ि हनुेछ । 

(४) पपनर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको िए िापमन नगरपामलकाले कारि 
खलुाई आवश्यकिा अनसुार अवमि बढापन सक्नछे । 

३५. प्रारणम्िक प्रस्िाव पररक्षि: (१) पेर्श िएको प्रस्िाव मूल्याङ्कन गनुय अणघ सम्बणधिि मनकायले 
नेहायका कुराहरु मनक्यौल गनय प्रस्िावको पररक्षि गनुय पनेछ । 

(क) प्रस्िावकले प्रस्िाव पेर्श गनय कानून बमोणजम योग्य िएको पषु्याई गने 
कागजािहरु पेर्श िए वा निएको, 

(ख) प्रस्िाव सम्बधिी कागजािमा प्रस्िावकलाई ठनईएको मननेर्शन अनरुुप प्रस्िाव पूिय 
िए वा निएको र प्रस्िावक वा मनजको अमिकार प्राप्त प्रमिमनमिको सहीछाप िए 
वा निएको, 

(ग) प्रस्िाव सम्बधिी कागजािमा पणल्लणखि प्राववमिक ववणर्शष्टीकरि (स्पेणर्शवर्केर्शन) 
र सोही कागजािमा संलग्न अननुान सम्बधिी सम्झौिाका र्शिय अनरुुप प्रस्िाव 
सारििू रुपमा प्रिावग्राही िए वा निएको । 

(घ) प्रस्िावकको योग्यिा सम्बधिी आवश्यक कागजाि पेर्श िए वा निएको, 
(२) नगरपामलकाले  यस नर्ा बमोणजम प्रस्िाव पररक्षि गने मसलमसलामा प्रस्िावकसगँ 

आवश्यक जानकारी माग गनय सक्नेछ ।  

३६. प्रस्िाव मूल्याङ्कन: (१) नर्ा ३४ बमोणजम प्राप्त प्रस्िावको मूल्याङ्कन गरी मसर्ाररस गनय 
नेहाय बमोणजमको प्रस्िाव मूल्याङ्कन समममि रहनेछ ।  

(क) प्रमखु प्रर्शासवकय अमिकृि वा नीजले िोकेको अमिकृि - संयोजक 

(ख) नगरपामलकाका आमथयक प्रर्शासन र्शाखा प्रमखु - सनस्य 

(ग) योजना र्शाखाको प्रमखु - सनस्य 

(घ) कृवष वा पर्श ुर्शाखा प्रमखु - सनस्य सणचव 

२) पपनर्ा १ बमोणजमको समममि पर्श ुमबकास र कृषी मबकास काययक्रमहरुको छुिा 
छुिै हनुेछ ।  

(३) पपनर्ा (१) बमोणजमको समममिले प्रस्िावहरुको मलु्याङ्कन गनाय अनसुचुी १० 
बमोणजमका सचुकहरुलाई आिार मानु्न पनेछ ।  

 

३७. नगर स्िररय समममि र प्रस्िावको स्वीकृमि: (१) कृषी िथा पर्श ु मबकास लाई समधमय 
अनगुमन र आवश्किा अनसुार नीमिगि र काययगि मनियय गनयका लामग नगर स्िरमा एक 
कृषी िथा पर्श ुमबकास समममि रहनेछ ।सो समममि नेहाय बमोणजमको हनुेछ । 
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 (क) नगर प्रमखु — संयोजक 

  (ख) प्रमखु प्रर्शासवकय अमिकृि — सनस्य  

 (ग) आथीक मबकास समममि संयोजक — सनस्य 

 (घ) नगर सिा सनस्य मध्येबाट एक मवहला सवहि समममिले  िोकेको २ जना — सनस्य 

 (ङ) नगर मित्र गठन िएका कृषी  समहु मध्येबाट समममिले िोकेको १ मवहला सवहि  २ 
जना - सनस्य  

 च) नगर मित्र गठन िएका  पर्श ुसमहु मध्येबाट समममिले िोकेको १ मवहला सवहि  २ 
जना - सनस्य  

 (छ) कृषी सहकारी संस्था मध्ये समममिले िोकेको १ जना सनस्य  

 (ज) योजना र्शाखा प्रमखु - सनस्य   

 (झ) कृवष / पर्श ुपपर्शाखा प्रमखु - सनस्य   

 (ञ) कृवष / पर्श ुपपर्शाखा प्रमखु - सनस्य सणचव  

२) पपनर्ा (१) को  (ञ) को हकमा जनु मबषय सँग सम्बणधिि बैठक बस्नेहो सो मबषय सगँ 
सम्बणधिि पपर्शाखा प्रमखुले सनस्य सणचवको िमुमका मनिापन ुपनेछ ।  

 

(२) समममिका काम किय् य र अमिकारहरु 

 (क)नर्ा ३६ बमोणजम मूल्याङ्कन समममिबाट मसर्ाररस िएका प्रस्िाव स्वीकृि वा  
 अस्वीकृि गने ।  

  िर पपनर्ा १ (ङ) का सनस्यहरु संलग्न िएको समहुले नर्ा ३४ अनसुार पेर्श गरेको 
 प्रस्िाव नर्ा ३६ बमोणजम समममिबाट  मसर्ारीस िई आएमा  मनियय प्रकृयामा सहिागी 
 हनु पापनेछैन ।     

 

 (ख)कृषी िथा पर्श ु मबकास लाई समधमय‚ अनगुमन र आवश्किा अनसुार नीमिगि र 
 काययगि मनियय गने ।  

(ग)पपनर्ा (२) बमोणजम प्रस्िाव छनौट िएको साि ठनन मित्र नगरपामलकाले पूवय मनिायररि 
र आवश्यक र्शियहरु सवहि सचुना प्रकाणर्शि गनय लगापन।े  

(घ) पर्श ुमबकासको ्यवसावयकरि मा योगनान ठनने ।  

(ङ) कृषी मबकासको ्यवसावयकरि मा योगनान ठनने । 

(च) कृषी पर्श ु मबकासको अल्पकामलन ‚मध्यकामलन र ठनघयकामलन योजना िजुयमाका लामग 
नगरकाययपामलकालाई पषृ्ठपोषि ठनने  । 

  

३८. प्रस्िाव अस्वीकृि गने: (१) नर्ा ३७ (१) अनसुार गठन िएको समममिले नेहायको 
अवस्थामा प्रस्िाव अस्वीकृि गनय सक्नेछ:- 

(क) कुनै पमन प्रस्िावकिाय सारििू रुपमा प्रिावग्राही निएमा, 
(ख) अनगुमनबाट काययक्रम संिोषजनक रुपले सञ्चालन गरेको ननेणखएमा, 
(ग) नरखास्ि साथ पेर्श गनुय पने कागजािहरु संलग्न नगरेको एवं संस्थाको वववरि 

पूियरुपमा पल्लेख नगरेको िएमा । 

(घ) मूल्याङ्कनमा ५० प्रमिर्शि िधना कम अंक प्राप्त गरेको िएमा । 

(ङ) गि आमथयक बषयको प्रगमि प्रमिवेनन, लेखा पररक्षि प्रमिवेनन पेर्श नगरेको िएमा। 

(२) नगरपामलकाले पपनर्ा (१) बमोणजम प्रस्िाव अस्वीकृि िएको कारि सवहिको सूचना 
जारी गनुयपनेछ ।  
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(३) प्रस्िाव आह्वान गनाय कुनै प्रस्िाव नपरी वा पपनर्ा (१) बमोणजम सम्पूिय प्रस्िाव 
अस्वीकृि िई पनु: प्रस्िाव आह्वान गनाय ्यसरी प्रस्िाव अणस्वकृि हनुाको कारिको 
समीक्षा गरी आवश्यकिा अनसुार प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि, प्राववमिक, मबणर्शष्टीकरि 
(स्पेर्शीवर्केर्शन) िथा अननुान सम्बधिी सम्झौिाका र्शियहरुमा हेररे्र समेि गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेन –१५ 
अननुान कारवाही वा मनिययको पनुरावलोकन सम्बधिी व्यवस्था 

३९. नगर प्रमखु समक्ष मनवेनन ठनन सवकन े: (१) नर्ा ३७ बमोणजम गठठि समममिले अननुान 
कारवाही वा मनियय गनाय कुनै त्रवुट गरेको वा पालना गनुय पने कियव्य पालना नगरेकोले 
आरु्लाई क्षमि पगु्ने वा पगु्न सक्न े कारि सवहि कुनै प्रस्िावकले ्यस्िो त्रवुट वा 
मनिययको पनुरावलोकनका लामग नगर प्रमखु समक्ष मनवेनन ठनन सक्नछे ।  

(२) पपनर्ा (१) बमोणजम मनवेनन ठनँना नगरपामलकाले अननुान कारवाही सम्बणधि त्रवुट 
गरेको वा कियव्य पालना नगरेको कुरा प्रस्िावकले मनियय िएको मममिले साि 
ठननमित्र मनवेनन ठनन ुपनेछ ।  

(३) पपनर्ा (१) बमोणजमको मनवेननमा समममिले कुन काम गरेको वा नगरेको कारिले 
्यस्िो त्रवुट हनु गएको हो वा कियव्य पालना निएको हो र ्यस्िो मनियय यस 
मननेणर्शकाको कुन प्राविान ववपररि छ िने्न कुरा स्पष्ट रुपमा खलुापन ुपनेछ ।  

(४) पपनर्ा (२) बमोणजमको अवमि नाघी प्राप्त िएको पनुरावलोकनको मनवेनन पपर 
कुनै कारवाही हनुे छैन । 

(५) पपनर्ा (१) बमोणजम प्राप्त िएको मनवेननका सम्बधिमा छानमबन गनाय अननुान 
कारवाहीमा कुनै त्रवुट नेणखए समममिले पालना गनुय पने कियव्य पालना गरेको ननेणखए 
वा ्यस्िो मनियय कानून मबपररि नेणखएमा नगर प्रमखुले अननुान कारवाही मनलम्बन 
गरी सो मनवेनन प्राप्त िएको पधर ठनन मित्र कारि खलुाइ मलणखि मनियय मलन ुपनेछ 
।  

(६) पपनर्ा (५) बमोणजमको मनिययमा सो अननुान कारवाही कसरी अगामड बढापने िने्न 
कुरा समेि पल्लेख िएको हनुपुनेछ ।   

 
पररच्छेन – १६ 

अननुान सम्झौिा सम्बधिी व्यवस्था 
 

४०. अननुान सम्झौिा र सोका र्शियहरु: (१) नगरकाययपामलकाले यस काययववमि बमोणजम अननुान 
प्रनान गनाय अननुान सम्झौिा गनुयपनेछ ।  

(२) पपनर्ा (१) बमोणजमको अननुान सम्झौिामा प्रस्िाव सम्बधिी कागजाि र पणल्लणखि 
र्शियहरु समावेर्श गनुयपनेछ र ्यस्िा र्शियहरु सम्झौिाको प्रकृमि अनसुार नेहाय 
बमोणजम हनु सक्नेछन ्।  

(क) अननुान सम्झौिाका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, र्ोन, फ्याक्स नम्बर र 
सम्झौिा कायायधवयनका लामग सम्पकय  राख्न ेव्यणि 

(ख) अननुान सम्झौिाको काययके्षत्र 

(ग) अननुान सम्झौिामा रहेका मलखिहरुको वववरि र प्राथममकिाको क्रम 

(घ) कायय सम्पानन िामलका 
(ङ) अननुान सम्झौिाको रकम वा सो मनिायरि गने िररका, 
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(च) काब ुबावहरको पररणस्थमि 

(छ) अननुान सम्झौिा संर्शोिन र िेररएसन आनेर्श जारी गनय सवकन े िए सोको 
व्यवस्था, 

(ज) बीमा आवश्यक िएमा सो सम्बधिी व्यवस्था 
(झ) अननुान सम्झौिा रद्द गनय सक्ने व्यवस्था, 
(ञ) वववान समािानको संयधत्र 

(ट) लागू हनुे कानून 

४१. अननुान सम्झौिामा संर्शोिन: कामको आिारििू प्रकृमि वा के्षत्र पररवियन नहनुे गरी 
अननुानग्राहीको मागको आिारमा समेि नगरपामलकाले अधयथा व्यवस्था िएकोमा बाहेक 
सम्झौिामा सानो मिनो संर्शोिन गनय सवकनेछ । 

४२. वववानको समािानको संयधत्र: (१) नगरपामलका र अननुानग्राही बीच अननुान सम्झौिा 
कायायधवयनको मसलमसलामा प्पन्न हनुे कुनै वववान आपसी सहममिबाट वववान समािान 
हनु नसकेमा प्रचमलि कानून बमोणजम वववान समािान गने कुरा अननुान सम्झौिामा 
पल्लेख गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेन-१७ 

आचरि सम्बधिी व्यवस्था 
 

४३. अननुान काययमा संलग्न पनामिकारीको आचरि: (१) नगरपामलकाको अननुान सम्बधिी 
योजना िजुयमा गने, अननुान कारवाही सञ्चालन गने, अननुान सम्झौिा कायायधवयन गने वा 
अननुान सम्बधिी काम गने काययमा संलग्न कुनै पनामिकारीले नेहाय बमोणजमको आचरि 
पालना गनुयपनेछ ।  

(क) अननुान कारबाहीमा प्रस्िावकको स्वच्छ प्रमिष्पिाय हनुे गरी आफ्नो कियव्य मनष्पक्ष 
ढिले पालना गने, 

(ख) अननुान कारवाहीको सञ्चालन सावयजमनक वहि हनु ेगरी गने, 
(ग) अननुान सम्बधिमा आफ्नो काम वा आचरि वा व्यवहारबाट स्वाथय बाणझन े कायय 

नगने, 
(घ) अननुान कारबाहीको मसलमसलामा आरु्ले थाहा िएको प्रस्िावकको सम्पणि सम्बधिी 

जानकारी लगायिका अधय सबै जानकारी गोप्य राख्न,े 
(ङ) आरू् पनमा बहाल रहँनाका बखि अननुान प्रनान गररएका अननुानग्राही संस्थामा आरू् 

पनबाट अवकार्श िएको नईु बषयसम्म काम नगने, 
(च) एकाघरको पररवारबाट प्रस्िाव परेको सधनियमा आरु् मूल्याङ्कनमा सहिागी नहनुे र 

एक िह मामथबाट मनियय गनुयपने । 

(छ) अननुान सम्बधिी काम कारवाही गनाय प्रचमलि कानून ववपररि हनुे काम नगने, 
(ज) भ्रष्टाचारजधय वा जालसाजीपूिय कायय गनय वा ्यस्िो काययमा संलग्न हनु नहनुे, 
(झ) प्रमिस्पिायको लािबाट बणञ्चि गने गरापने पद्देश्यले प्रस्िाव पेर्श गनुय िधना अणघ वा 

पमछ ममलोमिो गने वा गटुबधनीमा संलग्न नहनुे । 

४४. कालो सूचीमा राख्न ेर रु्कुवा गने: (१) नेहायको अवस्थामा अननुानग्राही संस्थालाई मनजको 
काययको गणम्िययिाको आिारमा नगरपामलकाले एक वषय नेणख िीन वषय सम्म कालो सूचीमा 
राख्न सक्नछे । 

(क) नर्ा ४३ बमोणजमको आचरि ववपररि काम गरेको प्रमाणिि िएमा, 
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(ख) स्वीकृमिको लामग छनौट िएको प्रस्िावक अननुान सम्झौिा गनय नआएमा, 
(ग) अननुान सम्झौिा कायायधवयन गनाय सारििू त्रवुट गरेको वा सम्झौिा अनरुुपको 

सारििू नावय्व पालना नगरेको वा अननुान सम्झौिा बमोणजमको कायय सो 
सम्झौिा बमोणजमको गिुस्िरको निएको कुरा पमछ प्रमाणिि िएमा, 

(घ) अननुान सम्झौिामा िाग मलन अयोग्य ठहररने कुनै र्ौजनारी कसरुमा 
अनालिबाट नोषी ठहररएमा 

(ङ) योग्यिा ढाँटी वा झकु्यानमा पारी अननुान सम्झौिा गरेको कुरा प्रमाणिि हनु 
आएमा 

(२) पपनर्ा (१) बमोणजम कालो सूचीमा राणखएको अननुानग्राहीले सोही अवमि सम्म 
अननुान कारवाहीमा िाग मलन सक्नेछैन । 

(३) पपनर्ा (२) बमोणजम अननुान कारवाहीमा िाग मलन नसक्ने संस्थाको प्रस्िाव पपर 
कुनै कारवाही हनुे छैन । 

 

पररच्छेन – १८ 

अननुान ठनन ेकाययको अनगुमन सम्बधिी व्यवस्था 
 

४५. अनगुमन िथा र्रर्ारक गनुयपने: (१) यस काययववमि बमोणजम अननुान प्रनान गररएका 
आयोजनाको अनगुमन िथा र्रर्ारक मसर्ाररस नेहाय बमोणजमको समममिले गनेछ : 

(क) आथीक मबकास समममि संयोजक - संयोजक 

(ख) नगरकाययपामलकाले िोकेको अमिकृि - सनस्य 

(ग) र्शहरी मबकास र्शाखा प्रमखु - सनस्य 

(घ) सम्बणधिि र्शाखाको अमिकृि - सनस्य 

(२) अनगुमन िथा र्रर्ारकको मसर्ाररस सवहि अनसुचुी ११ बमोणजमको कायय सम्पन्न 
प्रमिवेनन नगरपामलकामा अमनवायय रुपमा पेर्श गनुयपनेछ । 

(३) मनयममि अनगुमनको क्रममा ठनइएका मननेर्शनको पालना गनुय सम्बणधिि 
अननुानग्राहीको कियव्य हनुेछ । 

(४) अननुानको पपयोग िथा प्रगमिको अवस्था र नर्ा ४८ बमोणजमका र्शिय पालन गरे 
नगरेको सम्बधिमा समय समयमा अनगुमन गनुय पनेछ । 

४६. मननेर्शन ठनन सक्न:े नगरकाययपामलका र अनगुमन टोलीले अननुान पपयोगको सम्बधिमा 
आवश्यकिा अनसुार मननेर्शन ठनन सक्नेछ । यसरी ठनएको मननेर्शन पालन गनुय सम्बणधिि 
संस्थाको कियव्य हनुेछ ।  

 

पररच्छेन – १९ 

अननुान प्राप्त गने संस्थाको नावय्व िथा र्शियहरु 

 

४७. अननुान प्राप्त गने संस्थाको नावय्व: 
(क) प्राप्त अननुानको वहसाब स्वीकृि लेखा प्रिाली अनसुार राख्न ुपनेछ । 

(ख) प्र्येक ४ मवहनाको खचय, िौमिक िथा वविीय प्रगमि वववरि चौमामसक सवकएको 
१५ गिे मित्र अननुान ठनने मनकायमा पठापन ुपनेछ । 

(ग) अननुानको रकम पपयोग गनय नसकेमा आगामी काययक्रममा पि अननुानग्राहीलाई 
समावेर्श गररने छैन र बाँकी वकस्िा पमन ठनइने छैन ।  
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(घ) आमथयक वषय समाप्त िएको मममिले ४ मवहनामित्र लेखा पररक्षि गरी सो को एक प्रमि 
र ्यस पपर संस्था प्रमिकृया सवहिको प्रमिवेनन अननुान ठनन ेसावयजमनक मनकायमा 
समेि पेर्श गनुय पनेछ । 

(ङ) प्राप्त अननुानको रकम खचय गनाय कामको प्रकृमि अनसुार मनमायि काययको लामग नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृि मापनण्ड बमोणजम र अधयको हकमा नर्श प्रमिर्शि िधना बढी 
रकम प्रर्शासनीक काययमा खचय गनय पाईनछैेन ।  

(च) अननुानग्राही संस्थाले कानून बमोणजमको करकिी गरेको हनु ुपनेछ । 

(छ) काययक्रमस्थलमा सबैले बझु्ने िाषामा होमडयि बोडय ियार गरी अननुान प्राप्त रकम, 
संस्थाको लगानी, कामको पररमाि लगायिको वववरि खलुापन े र मनयममि 
अद्यावमिक गने । 

(ज) अननुानग्राहीले काययक्रम सम्पन्न िई सावयजमनक मनकायबाट अणधिम ििुानी मलन ुपूवय 
सरोकारवाला मनकायहरुको सहिामगिामा सावयजमनक सनुवुाई गरी सोको प्रमिवेनन 
सम्बणधिि मनकायमा पेर्श गनुयपनेछ । 

४८. अननुान प्राप्त गने संस्थाले पालना गनुयपने र्शियहरु: (१) अननुान प्राप्त गने संस्थाले नेहायका 
र्शियहरु पालन गनुयपनेछ । 

(क) अननुान रकम जनु पद्देश्य र काययक्रमका लामग मलइएको हो सो पद्देश्य र 
काययक्रममा मात्र खचय गनुयपनेछ । 

(ख) कृवष व्यवसायको लामग कुनै वस्ि ुखररन वा मनमायि गनाय पारनणर्शयिा र गिुस्िर 
कायम गरी आधिररक मनयधत्रि प्रिाली वक्रयार्शील बनाइ कायय गनुयपनेछ । 

(ग) संस्थाको हकमा प्रचमलि कानून बमोणजम लेखापरीक्षि समयमा गराई सावयजमनक 
मनकायमा प्रमिवेनन पठापन ुपनेछ।  

(घ) अननुानबाट खररन गरेको मेणर्शनरी औजारमा नेपाल सरकारको अननुानबाट खररन 
गरेको िमन स्पष्ट लेख्नपुनेछ  र णजधसीमा पमन सोही बमोणजम आम्नानी बाध्न ुपनेछ 
। िवनको हकमा नेपाल सरकारको सहयोगबाट मनममयि िनी सबैले नेख्न ेठापँमा 
लेख्नपुनेछ । 

(२) यस मननेणर्शका बमोणजम अननुानको रकम खचय गरेको नपाईएमा ्यस्िा संस्थालाई 
प्रचमलि कानून बमोणजम आवश्यक कारवाही गरी सरकारी बाँकी सरह असलु पपर 
गररनेछ ।  

पररच्छेन – २० 

ववववि 

 

४९. यस काययववमि बमोणजमको अननुान प्रकृया अपनापन ु पने: (१) यस काययववमिमा अधयत्र 
जनुसकैु कुरा लेणखएको िए िापमन नेहायको अवस्थामा यस काययववमि बमोणजम अननुान 
प्रकृया अपनापन ुपने छैन । 

(क) नेपाल सरकार र नाि ृ पक्ष बीच िएको सम्झौिा बमोणजम सो पक्षको अननुान 
काययववमि  अनरुुप अननुान ठनन ुपरेमा । 

५०. अननुान कारवाहीलाई बािा पानय नहनु:े नगरपामलकाबाट िईरहेको अननुान कारवाहीका 
सम्बधिमा अणख्ियार प्राप्त मनकायले यो काययववमि वा प्रचमलि कानून बमोणजम  छानववन 
गने प्रयोजनका लामग कुनै कागजाि णझकापन ु पनाय सम्िव िएसम्म अननुान कारवाही 
अगामड बढापन बािा नपने गरी णझकापन ुपनेछ ।  
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५१. सञ्चारका ववमि: (१) नगरपामलकाले प्रस्िावकलाई वा प्रस्िावकले सावयजमनक मनकायलाइ 
ठनन ु पने िनी यो काययववमि बमोणजम प्रस्िाव आह्वान सम्बधिी कागजाि वा अननुान 
सम्झौिामा पल्लेणखि कुनै मलखि, सूचना, मनियय वा अधय जानकारी यस काययववमिमा 
अधयथा व्यवस्था िएकोमा वाहेक मलणखि रुपमा ठनन ुपनेछ । 

(२) पपनर्ा (१) बमोणजम सूचना पठापँना ्यस्िो सूचना पापन प्रस्िावकको ठेगाना पिा 
नलागी वा अधय कुनै कारिले ्यस्िो सूचना बझुापन नसवकएको अवस्थामा सो 
ववषयको संणक्षप्त वववरि पल्लेख गरी रावियस्िरको नैमनक समाचारपत्रमा सावयजमनक 
सूचना प्रकार्शन गनुय पनेछ  र यसरी सूचना प्रकार्शन िएकोमा ्यस्िो व्यणिले 
रीिपूवयक सूचना पाएको मामननेछ ।  

५२. कानूनी मलखिहरु वेिसाईटमा राख्नपुने: यो काययववमि सवयसािारिको जानकारी र सवुविाको 
लामग नगरपामलकाकोको वेि साइटमा राणखनेछ । 

५३. अननुान कारवाहीको अमिलेख: नगरपामलकाले अननुान कारवाही सम्बणधि कागजािको 
अमिलेख सरुणक्षि िररकाले राणखनेछ । यस लामग मधत्रालयले सबै प्रकारका अननुानको 
छुिै अनगुमन सफ्टवेयर ियार गरी सबै अननुानहरुको िोवकएको आय ुसम्म सनपुयोगको 
अनगुमन गरी वावषयक एकीकृि प्रमिवेनन ियार गरी ्यसको कायायधवयनको व्यवस्था 
गनुयपनेछ ।  

५४. पजरुी सनु्न:े यो काययववमिको कायायधवयनको क्रममा कुनै पजरुी पनय आएमा सो सम्बधिमा 
नगरपामलकाले मनियय गनेछ र नगरपामलकाले गरेको मनियय अणधिम हनुछे । 

५५. कारवाहीको व्यवस्था: प्रस्िाव स्वीकृि िएका अननुानग्राहीले प्रस्िाव र सम्झौिा अनसुारको 
काययक्रम सम्पन्न नगरी प्राप्त अननुानलाई नरुुपयोग गरेको पाईएमा नेपाल सरकारको 
प्रचमलि ऐन मनयम िथा कानून बमोणजम कारवाही गरी सरकारी रकम सरकारी बाँकी सरह 
असलु पपर गररने छ ।  

५६. ववर्शषे काययक्रम सम्बधिमा: नेपाल सरकारले नीमि िथा काययक्रम िथा बजेट बिव्य मार्य ि 
ल्याईएको ववर्शेष अननुानका काययक्रमहरु सोही बमोणजम सञ्चालन हनुेछन ्। 

५७. प्रचमलि कानून लाग ुहनु:े प्रचमलि कानूनमा व्यवस्था िएका ववषयहरुका सम्बधिमा सोही 
बमोणजम र यस अणघ सम्बणधिि मनकायहरुबाट िए गरेका कामहरु यसै काययववमि बमोणजम 
िएको मामननछे ।  

५८. संसोिन र बचाप: यस काययववमिको जनुसकैु बनुाँ र नर्ा आवश्यकिा अनसुार 
नगरकाययपामलकाले संसोिन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची १ 

नर्ा ११ को १ सगँ सम्बणधिि  
समूह निायको लामग मनवेनन 

 

 

श्री नगरपामलकाको कायायलय 

.........................................न.पा. 
मार्य ि, श्री वडा कायायलय 

............ नं. वडा। 

 

श्री ................... टोल मबकास संस्थाको सहयोगमा म/हामी संगठठि िई बेलवारी नगरपालीका 
वडा न ........मा गठन िएको हाम्रो समूह निाय गरी पापन मनम्न वववरिहरु संलग्न गरी नेपाली 
नागररकिाको प्रमिमलवप सवहि यो मनवेनन गररएको छ । 

 

 

 .............................. 
समूह अध्यक्षको नस्िखि 

   मममि : 
समूहको वववरि 

कृषक समूहको नाम .................................... स्थापना वषय ................. 
न.पा.को नाम ............................. वडा नं ....... टोल ......... 
समूहको पद्देश्य .......................................................................... 
सनस्य संख्या : परुुष.................. मवहला................. जम्मा................ 
पनामिकारीहरुको नाम 

क्र.सं
. नाम पन 

रै्शणक्षक 
योग्यिा पमेर जग्गा 

क्षेत्रर्ल 

नस्िखि र्ोटो 

१.  अध्यक्ष       

२.  पपाध्यक्ष      

३.  सणचव       

४.  कोषाध्यक्ष       

५.  सनस्य       

६.  सनस्य      

७.  सनस्य      

 

मनयममि बैठक बस्ने ठनन ........................... 
प्रमि मवहना समूहको वहिकोषमा संकलन हनुे रु. ........................ 
हालसम्म वहिकोषमा जम्मा रकम रु. ............................. 
मसर्ाररस गने टोल मबकास संस्थाको अध्यक्ष श्री ...................... हस्िाक्षर..................... 
नोट: मसर्ाररस सवहि कृषी समहु गठन सम्बधिी टोल मबकास संस्थाको बैठकको मनिय प्रमिमलवप 
अमनबायय पेर्श गनुय पनेछ ।  
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अनसूुची २ 

नर्ा ११ को १ सगँ सम्बणधिि  
कृषक समूह निायको प्रमाि–पत्र  

 

बेलवारी नगरपामलका 
नगरकाययपामलकाको कायायलय 

बेलवारी, मोरङ १ न ंप्रदेश 

 

कृषक समूह निाय प्रमाि - पत्र 

 

समूह पद्धमिलाई सवु्यवणस्थि गनै कृवष प्रसार काययलाई टेवा पयुायपने पद्देश्यले यस 
नगरपामलकाको वडा नं. ........... मा मममि ................. मा गठठि श्री .................. कृषी / 
पर्श ुसमूहलाई यस कायायलयको अमिलेखमा निाय गरी यो प्रमाि–पत्र प्रनान गररएको छ । 

   

 

.........................  ............................  
 पप–र्शाखा प्रमखु   प्रमखु प्रर्शासकीय अमिकृि  
   

(कृषक समूह निायको प्रमािपत्रको पछामड पानामा राख्न)े 

क्र.सं. 
नववकरि मममि नववकरि गने अमिकृिको 

नस्िखि र मममि  कैवर्यि 

नेणख सम्म 

१.     

२.     

३.     

 

 

 

अनसूुची ३ 

नर्ा १५ को १ ड. सगँ सम्बणधिि 

सम्पणि (नगन िथा णजधसी) खािा 
२०.... साल ...... मवहना 

मममि वववरि जम्मा (रु.) खचय (रु.) बाकँी (रु.) 
     

     

     

 जम्मा    
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अनसूुची ४ 

नर्ा १५ को १ ड. सगँ सम्बणधिि 

सामान ववक्री िथा आम्नानी खािा 
२०.... साल ...... मवहना 

मममि वववरि 
आम्नानी रकम 

(रु.) कैवर्यि 

    

    

    

 जम्मा   

 

अनसूुची ५ 

नर्ा १५ को १ ड. संग सम्बणधिि 

सामान खररन िथा खचय खािा 
 

२०.... साल ...... मवहना 
मममि वववरि खचय रकम (रु.) कैवर्यि 

    

    

    

 जम्मा   

 

अनसूुची ६ 

नर्ा १५ को १ ड. संग सम्बणधिि 

नावयत्त्व खािा 
२०.... साल ...... मवहना 
मममि वववरि आम्नानी खचय मौज्नाि कैवर्यि 
      

      

      

 जम्मा     
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अनसूुची ७ 

नर्ा १८ को २ सगँ सम्बणधिि  
कृषक समूहबाट सञ्चालन गररन ेवावषयक काययक्रमको लामग नमूना ढाचँा 

 

समूह/संस्थाको नाम :  

आमथयक वषय : 
समममि/पपसमममि : 

क्र. 
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

काम  

(लक्ष्य) 
काययवववरि  

(के गने) 

बजेटको श्रोि 

समय अवमि 

स्थान 
(कहा ँ
गने) 

प्रमखु 
णजम्मेवारी 

अनगुमन 
िथा 

मूल्याकंन 

कैवर्यि समूहको 
वहिकोष 

कृषकको 
व्यणिगि 

वाह्य 
श्रोि 

             

             

             

             

 

                                                                                                                                                                      
अनसूुची ८ 

नर्ा १९ को २ सगँ सम्बणधिि  
समूह सनस्यको वववरि र्ारम 

 

समूहमा सनस्य रहेको सवै सनस्यहरुको वववरि सम्बणधिि सनस्यलाई नै सोिेर लेख्न ुपनयछ । 
वववरि हेररे्र िएपमछ पनु: ियार गरर मनयममि रुपले सच्यापनपुनयछ ।  
समूहको नाम :-        ठेगाना :- 
qm=;+= ;b:osf] gfd a8f g+= ufpF/6f]n pd]/ lzIff hdLgsf] If]qkmn kl/jf/ ;+Vof s}lkmot 

!         

@         

#         

$         

%         

^         

&         
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अनसूुची ९ 

नर्ा २८ को १ (ख) र ३२ (२) सगँ सम्बणधिि 

प्रस्िावको नमूना 
खण्ड १: सामाधय 

१. पररचय  

२. सम्पकय  व्यणिको वववरि: 
सम्बणधिि व्यणिको नाम  

टेमलर्ोन नम्बर  

मोबाईल नम्बर  

ईमेल ठेगाना  

फ्याक्स  

३. प्रस्िावकको वववरि:  

अननुानग्राही संस्थाको नाम  

र्शरुु गरेको वषय  

स्थापना वषय (ववमिवि ्निाय िएको)  

संस्थाको प्यान नं. /भ्याट नं.  

आवेनक संस्थाको वकमसम (सहकारी/कम्पनी 
/पद्योग/प्पानक संघ/महासंघ/बाली वा ववषयगि 
संघसंस्था) 

 

स्थायी ठेगाना  

अननुान प्रस्िाव गररएको के्षत्र  

संस्थाको हालको अध्यक्ष वा मखु्य काययकारीको नाम  

टेमलर्ोन/मोबाईल  

ईमेल ठेगाना  

प्रस्िावकको स्वामम्व सम्बधिी वववरि 

क) कायायलय िवन.... 
ख) जममन..... 
ग) पररवहन (यािायाि)..... 
घ) िारी पपकरि र मेणर्शनरीहरु..... 
ङ) वविीय अवस्था..... 

प्रस्िावको हालसम्मको अनिुव (यस अणघ अननुान प्राप्त 
गरेको िए सोको समेि वववरि 

 

अननुान आवेनकको काययसञ्चालन ढाँचा (बोडय, काययकारर 
समममि आठन) 

 

पेर्श गनेको नाम: 
हस्िाक्षर: 
मममि: 
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खण्ड २ प्राववमिक र वविीय प्रस्िाव: 
१. आयोजनाको र्शीषयक (छोटकरीमा): 
२. पररचय: प्रस्िाव पेर्श गररएको संणक्षप्त वववरि (के, कसरी र के काययको लामग प्रस्िाव पेर्श 

गररएको हो) 

३. आवेनन गररएको के्षत्र: 
४. प्रस्िाव गनुय िएको आयोजनाको पनेश्य 

५. आयोजना वववरि: 
५.१. स्थान: 
५.२. प्रस्िाववि आयोजनाको औणच्य (आिार): 
५.३. कायायधवयन गने िौरिररका: 
५.४. मखु्य वक्रयाकलाप र कायय िामलका:  

५.५. प्रमिर्ल एवं पपलव्िी (स्पष्ट/ववर्शषे (Specific), मापनयोग्य (Measurable) र 
वास्िववकिामा आिाररि (Realistic) 

६. आयोजनाबाट सामाणजक/आमथयक/वविीय/वािावरिमा पने प्रिाव ववश्लषेि: 
७. ठनगोपनाको समुनणिि हनु ेठोस आिार 

८. अपेणक्षि प्रिाव: कृषकहरु िथा कृवष व्यवसायीहरु के कसरी वास्िववक रुपमा लािाणधिि 
हधुछन ्सो सम्बधिी वववरि 

९. बजेट िथा प्रस्िाववि पूरक अननुान:  

बजेट र्शीषयक 

वक्रयाकलाप प्रमि 
ईकाई लागि 
(रु.मा) 

बजेट योगनान अंर्श (रु.) 

कैवर्यि सावयजमनक मनकायको 
अननुान 

प्रस्िावकले व्यहोने 
अंर्श योगनान 

१) पूणजगि खचय     

वक्रयाकलापको वववरि     

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

२) चाल ुखचय     

वक्रयाकलापको वववरि     

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

३. जम्मा     
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अनसूुची १० 

नर्ा ३६ को २ सगँ सम्बणधिि 

प्रस्िाव मूल्याङ्कनका सूचकहरु 

क्र.सं. मूल्याङ्कनका आिार िपाईको मूल्याङ्कन प्राप्ताङ्क पूिायङ्क 

१. अननुानग्राहीसँग कृषकहरुको पहुँच: 
अननुानग्राही संस्थाले कृषक/कृवष 
व्यवसायीहरुलाई ठनने सवुविा 

  10 

२. अननुानग्राही संस्थाको काययक्रम 
सञ्चालन क्षमिा: अनिुव, जनर्शणि 
पपलव्ििा, प्रस्िावकको आमथयक 
अवस्था, प्रस्िाववि काययको लामग अधय 
सवुविा 

  10 

३. प्रस्िावमा नववनिम ववर्शषेिाहरु: जस्िै 
प्रववमिमा नववनिा, कृषकका 
चनुौिीहरुलाइ अवसरमा पररिि गने, 
रोजगारी सजृना, नववन कृवष वस्ि ु
प्पानन/प्रर्शोिन, व्यवसावयक 
सामाणजक नावय्व आठन 

  15 

4 आमथयक, व्यवस्थापवकय, वविीय, 
प्राववमिक पक्षहरु 

  35 

5 वािावरिीय पक्ष: वािावरिमा पने 
सकारा्मक प्रिाव 

  10 

6 सामाणजक समावेर्शीकरि   10 
7 प्रस्िावकको लागि साझेनारी   10 

जम्मा प्राप्ताङ्क  100 
नोट: मामथ पल्लेणखि मूल्याङ्कनका आिारहरुमा मूल्याङ्कन समममिले आवश्यकिा अनसुार Break 

down  गनय सक्ने । 
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अनसूुची ११ 

नर्ा ४५ को २ सगँ सम्बणधिि 

कायय सम्पानन प्रमिवेनन 

१) णर्शषय पषृ्ठ: 
 संस्थाको नाम:  

 ठेगाना: 
 र्ोन नं: 
 ईमेल ठेगाना: 
 प्रमिवेनन अवमि: चौमामसक/वावषयक: 
 प्रमिवेनन मममि: 

2) ववषय सूची: 
३) सारारं्श: 
४) पररचय: 
५) मूख्य वक्रयाकलाप र पपलव्िीहरु: 
६) लागि साझेनारी वववरि: 
७) काययक्रमको सामाणजक, आमथयक, वािावरिीय प्रिाव: 
८) र्ारम नं २ र ३ बमोणजमको वववरि  

९) मनष्कषय:  
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अनसूुची  १२ 

नर्ा १० को १ सगँ सम्बणधिि  
कृषक समूहको वविान  

 

 

प्रस्िावना  
कृवषजधय वस्िकुो प्पानन, प्पानक्व बढापन, प्पानन सामाग्री सलुि बनापन, प्पाठनि 
सामग्रीको ववक्री वविरि, िण्डारि व्यवस्थापन गरी पन्नि वीप एवं आयवृवद्ध, बचि संकलनबाट 
आ्ममनियर हनुको लामग श्री ................. ....................... कृषक समूह गठन गयौँ । 

 

१. प्रारणम्िक:  
१.१ संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि: 

क) यस समूहको नाम “ श्री .................. कृषक समूह- २०७५” रहने छ । 

ख) यो वविान समूह नगरपामलकामा निाय िएपमछ िरुुधि लाग ुहनुे छ । 

 

१.२ पररिाषा: 
ववषय र प्रसँगको अको अथय नलागेमा यो वविानमा 
क) "समूह" िन्नाले यस वविानमा पल्लेणखि कृवष काययद्वारा कृवष पपजको प्पानन, 

प्पानक्व बढाई आय आजयन गनय इच्छुक कृषकहरुको समूहलाई जनापन ेछ । 

ख)  "सनस्य" िन्नाले प्पानन र प्पानक्व बढापन वविानको नर्ा ३ बमोणजम 
सनस्यिा मलएको व्यणिलाई जनापनछे । 

ग)  "कायय समममि" िन्नाले वविान अनसुार मनवायणचि अध्यक्ष, पपाध्यक्ष, सणचव, सहसणचव, 

कोषाध्यक्ष िथा सनस्य पनामिकारीहरुलाई जनापने छ । 

घ)  "सािारि सिा" िन्नाले यस वविानको नर्ा ४ बमोणजम गठठि सिालाई जनापन े
छ । 

१.३ समूहको छाप : 
गोलोघेरा मित्र यस समूहको नाम “श्री .................. कृषक समूह–२०७५” पढ्न 
सवकनछे ।  

१.४ समूहको कायायलय :  
यस समूहको कायायलय .................. णजल्ला ................... गा.पा/ न.पा. वडा नं. 
.......... मा रहनेछ । 

१.५ समूहको निाय : 
कृषक समूह नगरपामलकामा निाय गनुय पनेछ ।साथै अमनवायय रुपमा आधिररक राजि 
कायायलयमा समेि निाय गरर स्थाई लेखा नम्बर (PAN) मलन ुपनेछ । 

 

२. पद्दशे्य र कायय 
२.१ पद्दशे्य :  

सनस्यहरुको सामाणजक, आमथयक, कृवषजधय व्यवसावयक, वहिलाई ध्यान राणख नेहायमा 
पल्लेणखि समूहको पद्दशे्य हनुेछ: 
क) कृवष व्यवसायलाई आिमुनकीकरि एवं ववववमिकरि गरी प्पानक्व, प्पानन वृवद्धका 

लामग एक जटु िई काम गने । 
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ख) सनस्यहरुको आमथयक िथा सामाणजक णजवनस्िर पठापन े। 

ग) सनस्यहरुमा स्वालम्बनको ज्ञान, पारस्पारीक सहयोग र ममिव्यवयिाको िावनामसल 
गने । 

समूहको वविानको नर्ा २.१ बमोणजमका पद्देश्यहरु प्राप्त गनय यो समूहले नेहाय बमोणजम 
काययहरु गनेछ । 

१.  पन्नि प्रववमिबाट खेिी गरी प्पानन एवम ्प्पानक्व बढापने, 
२.  ववज बवृद्ध गरी आ्म मनियर हनु,े 
३.  पन्नि प्रववमि अपनापने, 
४.  कृवष प्पाननबाट आय बवृद्ध गने, 
५.  समूहबाट बजार व्यवस्थापन गने, 
६.  कृषकद्वारा प्पाठनि बस्िकुो मूल्यमा एक रुपिा ल्यापन,े 
७.  िण्डारिको व्यवस्था, 
८.  सनस्यको सीपमा वृवद्ध गनयका लामग अधय काययक्रमहरु िजुयमा गरी संचामलि गने, 
९.  सनस्यको आमथयक अवस्था सिुार गनय सके वकमसमका अधय वक्रयाकलाप सञ्चालन 

गने, 
१०. सनस्यहरु वीच स्वालम्बन, पारस्परीक सहयोग एवमा ममिव्ययीिा अमिवृवद्ध गरी 

मनयममि बचि गने बानी प्रवियन गने, 
११. समूह सनस्यहरुमा प्पाननणर्शल आयमलुक एवं मसपमलुक पद्देश्यका लामग 

सनस्यहरुलाई सलुि व्याजनरमा ऋि प्रनान गने, 
१२. आफ्नो पद्देश्य परुा गनयका लामग समान पद्दशे्य िएका स्थानीय के्षत्र, राविय र 

अधिराविय संघ संस्थाहरुसँग सहयोगा्मक िावना राख्न,े 
१३. कृवष सँग सम्बणधिि अधय कृषक समूह, सहकारी, ववमिय संघ संस्था सम्पकय  कायम 

गरर जानकारी एवम सचुना आनान प्रनान गने, 
१४. यस क्षते्र/ िेगको कृषकहरुद्वारा पठाइएको समस्याहरु णजल्ला कृवष ववकास 

कायायलय, अनसुधिन कायायलय िथा अधय मनकायहरुलाई सम्पकय  जानकारी पपल्ि 
गराई समािान मनकाल्ने प्रयास गने । 

१५. पन्नि वीप, रासायमनक मल, सिुाररएको औजार, वकटनार्शक ववषानी आठन वववक्र 
वविरि गने । 

१६. मसचँाइ सवुविा पपल्ि गरापन े। 

१७. खेिी ववकास योजा ियार गनय एवं पकेट प्याकेज काययक्रमलाई सहयोग पयुायपने । 

१८. सघन कृवष िथा पर्श ुववकास काययक्रमलाइ सघाप पयुायपन े। 

१९. नगने बाली प्पानन, िण्डारि, प्रर्शोिन िथा वववक्र वविरि व्यवस्था गने । 

२०. पन्नि पर्श ुपधछी नश्ल/िरुा प्पानन िथा वववक्र वविरि गने । 

२१. पर्श/ुपधछी/माछा प्पानन एवं प्पानक्व बढापने । 

२२. प्पाठनि पर्शपुधछी जधय/ माछाहरुको ववक्री वविरिको लामग बजार व्यवस्था गने । 

२३. पर्श/ुम्स्य पालन सम्बधिी प्राववमिक सेवा पयुायपन सहयोग गने । 

२४. कृवष पपज पणचि मलु्यमा खररन वववक्र िथा ढुवानी गने । 

२५. कृवष पपज िण्डारि गनय गोनामको सवुविा पपल्ि गरापन े। 

२६. कृवष पपज प्रर्शोिन गने । 

२७. प्रर्शोिन बस्ि ुपणचि मलु्यमा वववक्र गने । 
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२८. श्रोि/वहिकोष संकलन गने । 

२९. सकंमलि बचि/वहिकोषको प्रिावकारी पररचालन गने । 

३०. समूह वा सनस्यलाई अवाश्यक ऋि पपल्ि गरापन े। 

३१. मामथ पल्लेणखि पद्देश्यहरु पमुिय गनय अधय काययहरु गने । 

 

३. सनस्यिा : 
एकै पद्दशे्य एवं समान आमथयक अवस्था िएको एवम यस समूहको वविानको पररमि मित्र 
रहने इच्छा व्यि गरेको व्यणिलाई यस समूहको सनस्यिा प्रनान गनय सवकनेछ । िर 
सनस्य हनु चाहन ेव्यणिले कणम्िमा समूहका सनस्यहरुको मलणखि मसर्ाररस साथ अनसूुची–
१३ अनसुार नरखास्ि ठनन ुपनेछ । 

३.१ सनस्यको लामग योग्यिा : 
क) आरैँ् खेिीपािी गरेको/गनय सक्षम िएको । 

ख) समूहको पद्देश्य अनरुुप कायय गनय ईच्छुक िएको । 

ग) समूहको वविान अनसुार कायय गनय मधजरुी िएको । 

घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढापन ईच्छुक िएको । 

ङ) सनस्यिाको लामग १६ वषय पमेर पगेुको हनुपुने छ । 

३.२ सािारि सनस्य : 
सनस्यिा र्शलु्क रु. ...... मिरी सािारि सनस्यिाको मनवेनन ठनई कायय समममि मनियय 
बमोणजम सािारि सनस्यिा प्राप्त गनय सक्न ेछ । यस्िो सनस्यले मामसक बचि रु. ...... 
प्र्येक मवहना जम्मा गनुय पनेछ । 

समूह गठन िईसकेपमछ कुनै पमन योग्यिा पगेुको व्यणिले समूहको सनस्यिा मलन चाहेमा 
समूहमा आबद्ध प्रमि सनस्य बराबर पि मममिसम्म संणचि वहिकोष र सोको ्याज साथै 
मनयमानसुारका अधय र्शलु्क बझुाई सनस्यिा प्राप्त गनय सक्नेछ । 

३.३ सनस्यिा कायम नरहन ेअवस्था (सनस्यको अयोग्यिा) : 
कायय समममिले मनम्न अवस्थामा सनस्यहरुलाई सनस्यिाको लामग अयोग्य ठहयायई सनस्यिा 
समाप्त गनय सक्नेछ । 

क)  िोवकएको मामसक बचि िथा अधय मिनुयपने रकमहरु ३ मवहना सम्म नमिरेमा । 

ख)  वविानको पद्देश्य ववपररि कायय गरमा वा समूहको रकम वा कागजाि वहनाममना गरेमा 
वा अधय कुनै कारिले कायय समममिबाट मनस्कार्शन गरेमा । 

ग)  सनस्यिाबाट राजीनामा ठनएमा (सनस्य रहन नचाहेर मलणखि मनवेनन कायय समममिले 
सनर मसर्ाररस गरेमा) 

घ)  अपरामिक काययमा संलग्न िएको नोष प्रमाणिि िएमा । 

ङ)  कृवष पेर्शा ्यागी अधय कायय गनय थालेमा । 

च)  मृ् य ुिएमा । 

छ)  समूहको मसद्धाधि वा मनयम वा प्रमिष्ठामा आचँ आपने कायय गरेमा । 
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४. सािारि सिा िथा कायय समममि 

४.१ सािारि सिा :  
यस समूहको सनस्यिा प्राप्त सम्पिुय सनस्य सािारि सिाको सनस्य हनुछे । कृषक 
समहुको नि्वय पररवयिन वविान पाररि एवम संर्शोिन गने सािारिसिाले गनय सक्नछे ।  

 

४.२ सािारि सिाको अमिवेर्शन : 
कायय समममिले िोकेको मममि र समयमा यस समूहको सणचवले अध्यक्षको परामर्शय मलई 
मलणखि सूचनाद्वारा सम्पूिय सनस्यलाई सािारि सिाको स्थान, समय, मममि िथा एजेधडाको 
जानकारी गरापन ुपनेछ ।  
 

४.३ सािारि सिाको काम कियव्य र अमिकार : 
क)  कायय समममिको मनवायचन गने िथा गठन गने । 

ख)  वविान संर्शोिन गने । 

ग)  वावषयक बजेटको अनमुोनन गने । 

घ)  समूहको वावषयक काययक्रम स्वीकृि गने । 

ङ)  समूहको वावषयक कायय योजना बनापन े। 

च)  समूहले कायय योजना बनापँना, कणम्िमा ६० प्रमिर्शि कृवष काययक्रम बनापन े। 

छ)  ........................................................................ 

४.४ सािारि सिाको गिपूरक संख्या : 
समूहको सािारि सिाको बैठकमा कणम्िमा पमन ५१ प्रमिर्शि सनस्यहरुको पपणस्थमिमा 
हनु ुपनेछ । यठन सो निए रे्री ३ ठनन मित्र अको सिा बोलापन ुपनेछ । यसमा कुल 
सािारि सनस्यको २५ प्रमिर्शि पपणस्थमि िएमा पमन यो सिाको बैठक बस्नछे । 

४.५ कायय समममि गठन ववमि : 
क) कायय समममि ७ सनस्यीय हनुेछ । 

ख) कायय समममिमा अध्यक्ष, सणचव, कोषाध्यक्ष िथा सनस्यहरु हनुे छन ्। आवश्यकिा 
अनसुार पपाध्यक्ष िथा सह-सणचवको पमन व्यवस्था गनय सवकने छ । 

ग) कायय समममिका पनामिकारीहरुको बैठक हरेक मवहनाको ............... गिे/ठनन 
हनुेछ । िर आवश्यकिा िए जनुसकैु समयमा पमन बस्न सक्ने छ । 

घ) कायय समममिको पनामिकारीहरुको कायय अवमि २ वषयको हनुेछ । 

ङ) कायय समममिको कुनै पन खाली मएमा सािारि सनस्य मध्येबाट कसैलाई पमन कायय 
समममिको पनमा सममिीको बहमुिबाट मनोमनि गनय सक्नेछ । 

च) कायय समममिको कोरम २/३ लाई मामननेछ िथा मनियय बहमुिद्वारा हनुेछ । 

छ) सािारि सिाका सनस्यहरुले आरु् मध्येबाट मनवायचन प्रकृयाद्वारा अध्यक्ष सणचव, 

कोषाध्यक्ष िथा अधय पनामिकारीहरुको चयन गरर कायय समममि गठन गनेछ । िर 
अध्यक्ष, सणचव, कोषाध्यक्ष मध्ये एक पनमा मवहला सनस्य अमनवायय रुपमा हनु ु
पनयछ । 

४.६ कायय समममिको काम, कियव्य र अमिकार : 
क)  वविानको पररमि मित्र रही, समूहको पद्देश्य अनरुुप सािारि सिाले गरेको मनमि 

मननेर्शनलाई पालन गने । 
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ख)  समूहको वावषयक काययक्रम बनापने िथा समूहको वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने । 

ग)  सहकारी िथा गैर सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पकय  वृवद्ध गने कृवष सम्बधिी अधय संघ 
संस्थाहरुसँग सम्पकय  गरर बढी िधना बढी सहयोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीमा जाने प्रयास गने । 

ङ) समूहको कायय योजना बनाई लाग ुगने । 

च) समूहको वावषयक प्रमिवेनन बनापने र प्रस्ििु गने ।र्ारम नं ४ अनसुार चौमामसक 
मबवरि ियार गरी र्ारम नं २ र ३ समेिको मबवरि पेर्श गने ।    

४.७ समूहको बैठक : 
समूहको मनयममि बैठक प्र्येक मवहनाको ........ गिे बस्नेछ । समूह बैठकहरु कायय 
समममिले मनिो गरेको ठापँ मममि र समयमा मनयममि रुपमा बस्ने छ । पवुय मनिायररि 
बैठकमा कुनै सनस्यले िाग मलन नसक्न ेिएमा सो को जानकारी कारि सवहि पवहले नै 
ठनन ुपछय । ववर्शेष पररस्थीमि वाहेक लगािार िीन बैठकहरुमा पपणस्थि नहनुे सनस्यलाई 
समूह सहममिको आिारमा मनष्कामसि गररनछे । 

 

५. पनामिकारीको काम, कियव्य र अमिकार 
५.१ अध्यक्षको काम कियव्य अमिकार : 

 आवश्यकिा अनसुार समूहको बैठक र सािारि सिा बोलापन े। 

 बैठकको अध्यक्षिा गने िथा बैठक मनयधत्रि गने । 

 समूहलाई वक्रयार्शील गरापन ेर पद्देश्य प्रामप्तका लामग आवश्यक कायय गने । 

 कुनै ववषयमा मिनान हुँना मि बराबर िएमा मनिाययक मि ठनन े। 

 वविानमा िोवकए अनसुार सािारि सनस्यले माग गरे अनरुुप ववर्शेष सािारि सिा 
बोलापन े। 

 समूहले िोकेको काम कारबाही गने । 

 समूहमा पठेका वववानहरु समािान गने । 

 समूह र स्थानीय िहको सम्बणधिि मनकायहरुसँग सम्पकय  व्यणिको रुपमा काम 
गने । 

 समूहको मनियय, काययक्रम र कृयाकलाप, िएका कारवाहीहरु एवं समस्याहरुको 
अमिलेख राख्न सणचवलाई सहणजकरि गने। 

 वावषयक कायययोजनाको कायायधवयन एवं समूह पररचालनको नेिृ् व मलन े। 

 समूह बैठकमा िएका मनियय, वावषयक सािारि समममिका मनियय, वावषयप्रगमि प्रमिवेनन 
लगायिका कागजािहरु आवश्यकिा अनसुार सम्बणधिि मनकायमा पेर्श गने । 

 समूह सनस्यहरुलाई आफ्ना समस्याहरुको पवहचान र मिनको प्राथममकिा िोक्न 
सघापन ुर साथै पि समस्याहरु समािान गनय काययक्रम बनापन र कायायधवयन गनय 
लगापन े। 

 सनस्यहरुलाई कृयाणर्शल गराई समधवय र सहकायय गने । 

 समूह सनस्यहरुबीच मििेन व्यवस्थापनका लामग सहणजकरि गने । 

५.२ पपाध्यक्षको काम कियव्य अमिकार 
 अध्यक्षको काययमा सहयोग गने । 

 अध्यक्षको अनपुणस्थमिमा अध्यक्ष गने सबै कायय गने । 

 कायय समममिले िोकेको कायय गने । 
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५.३ सणचवको काम कियव्य अमिकार 
 अध्यक्षसँगको परामर्शयमा बैठक बोलापन े। 

 बैठकको ियारी गने । 

 समूहको मनियय पणुस्िका ियार गने । 

 समूहको सम्पूिय कागजािहरु सरुणक्षि राख्न े। 

 समूह बैठक एवं सािारि सिाबाट पारीि मनिययको कायायधवयनका लामग पहल गने । 

 वावषयक प्रमिवेनन ियार पारी सािारि सिामा पेर्श गने । 

 समूहको कायययोजना मनमायिमा सहयोग गने । 

 कायय समममिले िोकेको कायय गने । 

५.४ कोषाध्यक्षको काम कियव्य अमिकार 
 समूहको वहिकोष रकम मनयममि पठापने र र्रर्ारक गने । 

 समूह वहिकोष व्यवस्थापन गने। 

 समूहको सबै कोषको वहसाब वकिाब सरुणक्षि र नरुुस्ि राख्न े। 

 समूहको चल, अचल सम्पूिय सम्पणिको सरुक्षाको णजम्मेवारी मलन े। 

 समूहको वावषयक बजेट ियार पाने र सािारि सिामा वावषयक प्रमिवेनन पेर्श गने एवं 
लेखापररक्षि गरापन े। 

 समूह अध्यक्ष वा सणचवसँग ममली खािा सञ्चालन गने । 

 कायय समममिले िोकेको अधय कायय गने । 

५.५ कायय समममि सनस्यहरुको काम कियव्य र अमिकार 
 आवश्यकिा अनसुार समूहका अधय पपसमममिमा रवह णजम्मेवारी बहन गने । 

 कायय समममिले िोकेको अधय कायय गने । 

 

६. आमथयक व्यवस्था 
६.१ आमथयक श्रोि : 

क) यस समूहको सनस्यहरुबाट प्राप्त सनस्यिा र्शलु्क 

ख) समूहको अधय वक्रयाकलापबाट िएको आम्नानी  
ग) समूहको सनस्यले बचि गने मामसक रकम ।सो को मबवरिा अनसुचुी १४ बमोणजमको 

ढाँचामा राख्न ुपनेछ ।   
घ) समूहबाट ऋि लगानी गनाय प्राप्त ्याज 

ङ) समूहले अधय संघ/संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह सनस्यले पापन े मनणिि 
पाररश्रममकबाट ............... प्रमिर्शि लेबी 

च) समूह सनस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचि 

ज) मबलम्व र्शलु्कबाट 

६.२ वहिकोष : 
क) श्री.............................. कृषक समूहको एक वहिकोष हनुे छ । 

ख) श्री .............................. बैकमा समूहको खािा रहने छ । 

६.३ वहिकोष पररचालन : 
क) वहिकोष रकमको कम्िीमा ५० प्रमिर्शि कृवष काययमा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

ख) समूह सनस्यलाई आवश्यकिा िएमा वहिकोषबाट ऋि/सापटी मलन सक्ने छन ्। 
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ग) सनस्यले ऋि माग गनय अनसूुची-१५ अनसुार मनवेनन ठननपुने छ । 

घ) कृवष काययको लामग मलइएको ऋिमा वढीमा ९ प्रमिर्शि मामसक ्याज लाग्न ेछ । 

ङ) अधय ऋिमा बढीमा १८ प्रमिर्शि मामसक ्याज लाग्ने छ । 

च) मामसक ्याज, मामसक बचि रकम एवम ऋिी सनस्यले िोवकए बमोणजम ऋि 
वकस्िा प्र्येक मवहना बझुापनपुनेछ ।कारोवार सम्बणधि अनसुचुी १६ बमोणजमको 
िमासकु बनाई समहुको लगानी अमिलेख अनसुचुी १७ बमोणजमको ढाँचामा राख्न ु
पनेछ ।  

छ) ऋि मलना ऋि रकमको बढीमा १ प्रमिर्शि सेवा र्शलु्क बझुापन ुपनेछ । 

ज) ....................बैंकमा समूह अगवुा/अध्यक्ष वा सणचव र कोषाध्यक्षको संयिु 
नस्िखि बाट खािा सञ्चालन हनुेछ । 

झ) समहु सनस्यहरुमा िएको ऋि असलुी अमिलेख अनसुचुी १८ बमोणजम राख्न ुपनेछ ।  
श्रोि/वहिकोष पररचालनका पपायहरुलाई मूख्यिया नईु वगय (आवश्यक खचय र आधिररक 
लगानी) मा वविाजन गनय सवकधछ।  
क) आवश्यक खचय : आवश्यक खचय िन्नाले कायायलय र प्रर्शासमनक खचय िने्न जनापँनछ । 

 कायायलय खचय (कापी, कलम, मबल, िौचर, र्ाइल, रणजष्टर, खािा, पत्रपमत्रका) 
 र्मनयचर खचय 
 ढुवानी िथा घर िाडा 
 अधय संस्थासँग सनस्यिा मलँना मिनुयपने खचय र वावषयक नववकरि खचय 
 लेखा पररक्षि खचय 
 कमयचारी पाररश्रममक खचय 
 सािारि सिा खचय 
 ववववि (समूहको बैठकमा णचया नास्िा आठन) ।  

ख) आधिररक लगानी : आधिररक लगानी िन्नाले समूह मित्रको सनस्य बीचको लगानी िने्न 
जनापँनछ । जस्िै :- 
 प्पाननमूलक कायय (प्पानन िथा प्पानन सामग्री खररन ववक्री) 
 मल, बीप, बाली संरक्षि, िरकारी बोट मबरुवा वकन्न र प्रयोग गनय 
 आयमलुक कायय गनय (बाख्रा, बंगरुपालन आठन)। 

 घरेल ु आयमलुक कायय गने (स्थानीय मसप, रेर्शम पालन, मसलाई बनुाई, माहरुी 
पालन, िरकारी खेिी, करेसाबारी आठन) 

 सामाणजक कायय जस्िै सर्ाई अमियान, पवहरो मनयधत्रि, वृक्षारोपि, कुलो मनमायि, 

स्वास्थय, वािावरि संरक्षि आठन) 
 मसप ववकास जस्िै प्यावकि, नसयरी, िामलम  
 बौवद्धक कायय जस्िै िामलम, प्रवचन, भ्रमि गोष्ठी आठन 

 सामाणजक कायय जस्िै मवहला ववकास  
 पूजँी लगानी, कजाय प्रवाह, र्शेयर खररन आठन। 

६.४ मबलम्ब र्शलु्क : 
क)  मामसक बचि रकम िोकेको समयमा नमिरेमा पवहलो मवहना प्रमि ठनन रु १ मबलम्ब 

र्शलु्क लाग्नेछ । 

ख)  नोश्रो मवहना प्रमि ठनन रु २ मबलम्ब र्शलु्क लाग्ने छ । 
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ग)  िेश्रो मवहना प्रमि ठनन रु ३ मबलम्ब र्शलु्क लाग्न ेछ । 

घ)  चौथो मवहनाबाट सनस्यिा खारेज हनुेछ । 

ङ)  प्र्येक मवहना बझुापन ु पने ऋि वकस्िा र ्याज नबझुाएमा पवहलो मवहना ५ 
प्रमिर्शि नोश्रो मवहना १० प्रमिर्शि र िेश्रो मवहना १५ प्रमिर्शि मबलम्ब र्शलु्क लाग्न े
छ । चौथो मवहना ऋि रकम र ्याज ऋिी र जमानी सनस्यहरुबाट असलु पपर 
गररनेछ । 

च)  एक सनस्यको जमानी बसेको सनस्यले अकोको पनुः जमानी बस्ने छैन । 

छ) जमानी सनस्यले ऋि पापन ेछैन िर ऋिी सनस्यले ऋिी सनस्यले ऋि मिरी सके 
पमछ जमानी सनस्यले ऋि पापन सक्न ेछ । 

ज)  ऋि मलएको सनस्यले अरु सनस्यको जमानी बस्न पापने छैन । 

झ)  ऋि मलनको लामग रु २५ हजार सम्म एक सनस्यको जमानी रु ५० हजार सम्म 
नईु सनस्य र रु १ लाख सम्म मिन सनस्यको जमानी चावहनेछ ।  

६.५ लगानीको सरुक्षि : 
कुनै पमन व्यणिले आफ्नो नाममा जम्मा िएको वहिकोषको अमिकिम ९०% सम्म मात्र 
ऋि मलन पापने छ ।यठन व्यणिको नाममा संकमलि वहिकोषको ९०% िधना बढी ऋि 
मलनपुने िएमा सोही समूहका अधय २ जना सनस्यको सामवुहक जमानीमा ऋि ठनन सवकन े
छ ।ऋि मलने व्यणिले मिनुयपने साँवा र ्याज रकम नमिरेको/मिनय नसकेको खण्डमा 
जमानी बसेका सनस्यमार्य ि असलुपपर गररनेछ ।यठन जमानी मार्य ि पमन असलु पपर हनु 
नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रचमलि मनयमानसुार कारबाही प्रवक्रया अगाडी 
बढाईनेछ । ऋि लगानी एवम ्असलुपपर गनय ऋि पप-समममिको स्वीकृमि मलनपुने छ । 
ऋि पप-समममिका सनस्यहरु कसैको पमन जमानी बस्न पाईने छैन । 

६.६ लेखापररक्षि : 
प्र्येक कृषक समूहले रणजष्टडय लेखा पररक्षकबाट लेखा पररक्षि अमनवायय रुपमा गरापन ु
पनयछ । यसरी गररएका लेखा पररक्षिहरु वावषयक सािारि सिाको पूिय बहमुिबाट 
अनमुोनन गनुयपनयछ । मनुार्ा सम्पिुय सनस्यलाई प्र्येक वषयको लेखा परीक्षि पमछ 
मनजहरुको वहसाव खािामा जम्मा गनुय पनयछ ।  

 

७. ववववि  
७.१ मनवायचन सम्बधिी व्यवस्था : 

यस समूहको कायय समममि कायम रहेको अवस्थामा सोही कायय समममिले र सो समममि 
कायम नरहेको अवस्थामा सािारि सनस्यहरुको बैठकले मनवायचन अमिकृि मनयिु 
गनेछ । सो मनवायचन अमिकृिले मनवायचन अमिकृिमा मनयिु िएको मममिले एक मवहना 
मित्र मनवायचन गराई सक्न ुपनेछ । सो मनवायचनमा पने खचय कायय समममिले व्यवस्था गने 
छ । यसमा कायय समममिको पनामिकारीहरुलाई मिनान वा सहममिद्वारा सािारि सिाको 
सनस्यहरुले छाने्न छन ्। 

७.२ पनावमि : 
क)  कायय समममि सनस्य िथा पनामिकारीहरुको पनावमि मनवायणचि िएको मममि नेणख २ 

वषयको हनुछे। 

ख)  सो गठठि कायय समममिको पनावमि समाप्त हनु १ मवहना अगावै समूहको सािारि सिा 
बोलाई नयाँ कायय समममिको चनुाव गरापन अमनवायय हनुछे । 
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ग)  कायय समममिले वविानमा पल्लेणखि आफ्नो काययकाल समाप्त हनु १ मवहना अगावै 
मनवायचन गरापन नसकेको िथा मनजको कायय अवमि समाप्त िएपमछ सो कायय समममिको 
सनस्यहरुको समममिले आफ्नो समममिको बैठक बोलाई एपटा िनथय (प्रबधि वा ियारी) 
समममि खडा गरी सो िनथय समममिद्वारा सािारि सिाको बैठक बोलाई नयाँ कायय 
समममिको गठन गने छ । 

घ)  कायय समममिको पनावमि समाप्त हनु ुअगावै काययरि कायय समममि कुनै वकमसमबाट िंग 
हनु गएमा िंग िएको कायय समममिले आफ्नो णजम्मा रहेको कागजपत्र नगन णजधसी 
काययिार समेि सम्पिुय सनस्यको सिा बोलाई अथवा कायायलय सणचव िए सो लाई 
बझुाई सो को िरपाई मलन पनेछ । सो नगरेमा यस समूहलाई हानी नोक्सानी िएमा 
सो कायय समममिका अध्यक्ष र सणचव नवैुले संयिु रुपमा व्यहोनुय पने छ । 

७.३ पम्मेनवारको अयोग्यिा : 
क) (व्यणि) जो कृवष पेर्शामा संलग्न छैन । 

ख) (व्यणि) जो कृवषको समूहमा छैन । 

ग) (व्यणि) जसले समूहको पद्देश्य ववपररि कायय गनयछ । 

घ) (व्यणि) जसको मानमसक अवस्था सामाधय छैन । 

ङ) र्ौजनारी अमियोगमा सजाए पाएको व्यणि । 

७.४ अवविासको प्रस्िाव : 
सािारि सिाको सनस्यहरु मध्येबाट एक मिहाई सनस्यहरुले कायय समममि पपर 
अवविासको प्रस्िाव ल्याई नईु मिहाई सनस्यहरुबाट सो प्रस्िाव पाररि िएमा कायय समममि 
ववघटन हनुे छ । िर अवविासको प्रस्िाव आएमा सर्ाईको मौकाबाट बणञ्चि गररने 
छैन । 

७.५ राजीनामा : 
यस समूहको अध्यक्षले पपाध्यक्ष (िए) समक्ष वा सणचव समक्ष र अध्यक्ष बाहेक अधय 
कायय समममिका पनामिकारीहरुले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा ठनन सक्नछेन । कायय समममिको 
बैठकबाट स्वीकृि निए सम्म मिनीहरु आफ्ना पनमा बहाली रही रहनेछन । 

७.६ वविान संर्शोिन : 
समूहको वविान संर्शोिन गनय आवश्यकिा पनय आएमा सािारि सिाको सनस्यहरु मध्येका 
कणम्िमा ५१ प्रमिर्शि सनस्यको पपणस्थमिमा वविान मस्यौना पेर्श गररन ेछ । सनस्यहरु 
मध्येका पपणस्थिी सनस्यहरु मध्येका नईु मिहाई बहमुिबाट वविान संसोिन मस्यौना 
पाररि िएमा वविान संर्शोिन गररने छ । साथै संर्शोमिि वविान नबैु पररणस्थमि ( मबषेर्श र 
सािारि ) नगरपामलकाबाट अनमुोठनि निएसम्म संसोिन िएको मामननेछैन । 

७.७ मनयम बनापन े: 
सािारि सिाले आधिररक सञ्चालन मनयमहरु बनापन सक्नेछ । 

७.८ पप–समममिहरु गठन गनय सक्नछे : 
सािारि सिाले एवं कायय समममिले सािारि सिाको स्वीकृि मलई आफ्ना काययक्रमहरु 
सञ्चालन गरी समूहको लक्ष्य र पद्देश्य प्राप्त गनय पपसमममिहरु बनापन सक्नेछ । 
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७.९ ववघटन : 
समूहको वविान बमोणजम कायय सञ्चालन गनय नसवक वा पद्देश्य प्राप्त गनय असर्ल िए वा 
२ वषयसम्म समूह नववकरि निएमा समूह ववघटन हनुे छ । यसरी समूह ववघटन िए 
बचि रकम सम्पिुय सनस्यलाई वर्िाय गनुयपने छ । 

७.१० समूह छोड्नपुने अवस्था/सनस्यको मृ् य/ुसनस्यले पाएको अवसर :  
कुनै पमन सनस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा मनजको नाममा संकलन िएको वहिकोष 
रकमबाट ३% किा गरर बाँकी रकम ििुानी ठनईनेछ । यठन कुनै सनस्यको मृ् य ुिएमा 
मनजले बचि गरेको सम्पिुय रकम मनजको सविधना नणजकको आर्धिलाई समूहले ठनन े
व्याज सवहि वर्िाय ठनइनछे । समूहले कुनै पमन संघ/ संस्था/ कायायलयबाट पाएको 
कुनैपमन अवसर साम्रगीहरु आवश्यकिा हेरी समूहको बैठकबाट मनियय गराई पालोपालो 
गरी सबै सनस्यले पापने गरी वविरि गररनछे । 

७.११ समूहको चल अचल सम्पणि :  
समूह ववघटन िए पिाि समूहको चल अचल सम्पणि नगरपामलकाको मनियय बमोणजम 
हनुेछ।  
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अनसूुची १३ 

अनसूुणच १२ को  वविानको नर्ा ३ सगँ सम्बणधिि 

सनस्यिाका लामग आवेनन र्ारामको नमनुा 
 

 

श्रीमान ्अध्यक्षज्यू, 
.............................. कृषक समूह  
 

महोनय, 
म यस समूहको वविानलाई स्वीकार गरी समूहको सनस्यिा प्राप्त गनय इच्छा िएकोले मनयमानसुार 
सनस्यिा प्रनान गनय हनु ववनम्र अनरुोि गनयछु । 

वववरि 

नामः– 
बावकुो नाम :– 
ठेगाना :– 
रै्शणक्षक योग्यिा :– 
कृवष पेर्शामा नखल :– 
खेिी/जग्गाको वववरि :– 
लगापने गरेको बालीहरु :– 
समूहको सनस्यिाको मसर्ाररस :– 
१) नाम :– 
नस्िखि :– 
२) नाम :– 
नस्िखि  
 

मनवेनक 

नाम : ........................... 
नस्िखि : 
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अनसूुची १४ 

अनसुचुी १२ को नर्ा ६.१ को (ग) सगँ सम्बणधिि 

मामसक वहिकोष संकलन र्ारम 

समूहको नाम :- 
साल :- 

s|=

;= 
gfd, y/ 

dfl;s hDdf /sd ?= 

a}zfv h]i7 ciff9 >fj0f efb| cflZjg sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfNu'g r}t 

!              

@              

#              

$              

%              

^              

&              

*              

(              

!)              

!!              
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अनसूुची  १५ 

अनसूुणच १२ को  वविानको नर्ा ६.३ (ग) सगँ सम्बणधिि 

 

ऋि माग मनवेननको नमनुा 
 

 

श्रीमान अध्यक्षज्यू, 
..................................     मममि :– 
 

 

ववषय : ऋि पपल्ि गराई ठनन ेबारे । 

 

 

महोनय, 
पपरोि सम्बधिमा मलाई .............................................................. 
कामको लामग आवश्यकिा परेकोले रु .................. अक्षरेपी 
................................................. मात्र) समूह वहिकोषबाट ऋि पपल्ि गराई ठनन ुहनु 
अनरुोि गनयछु । साथै यसै मनवेननको साथ जमानी सनस्यहरुको मसर्ाररस पेर्श गरेको छु । 
मनयमानसुार रु........... (अक्षरेपी ............................... मात्र) ऋि वकस्िा, मामसक ्याज, 
मामसक बचि मनयमि रुपले प्र्येक मवहना बझुापने छु । 

 

जमानी सनस्यहरु       मनवेनक  
नस्िखि:       नस्िखि : 
नाम :–        नामः  

ठेगाना :– 
नस्िखि :– 
 

नाम :- 
ठेगाना :– 
नस्िखि :– 
 

कायायलय प्रयोजनको लामग 

ऋि रु....................... (अक्षरेपी रु. .......................................मात्र) 
मामसक वकस्िा रु........................(अक्षरेपी रु.............................मात्र) 
पपल्ि िएको मममि :– 
पपल्ि िएको चेक नं :– 
 

 

कोषाध्यक्ष    सणचव    अध्यक्ष 
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अनसूुची १६ 

अनसूुणच १२ को  वविानको नर्ा ६.३ (च) सगँ सम्बणधिि 

 

िमसकुको नमनुा 
 

मलणखिम णजल्ला .......................... न.पा. ..................... वडा नं. ...............बस्न े
............................................... छोरा छोरी पत्नी वषय ............... को .............श्री 
कृषक समूह ................................... बाट मनिायरि गररएको व्याज नर अधय र्शिय (मनयम) 
का अमिनमा रवह घर खचय मल/ववप/कृवष आयोजना ..................................... कायय गनयका 
मनममि सापटी (ऋि) नगन रु........................ (अक्षरेपी) रु. ............................) यस 
समूहको ................. बैँक, र्शाखा कायायलय .................................................. णस्थि 
रहेको बचि खािा ..................... चेक नं. ......................... बाट बणुझमलई िाखा राखी 
िपमसल लेणखएको व्यणि (साक्षी) हो रोहवरमा यस समूहको कायायलयबाट बणुझमलई ठठक साचो 
हो माथी कबमुलयि गररएको िाखामित्र सावा व्याज मिनय बझुापन सवकन िने मेरो चल अचल 
सम्पणिबाट नेपालको प्रचमलि ऐन काननु बमोणजम असलु पपर गरर मलएमा मेरो मधजरुी छ । 
िपमसल साक्षी वकनारा सनर । 

 

िपमसल : 
..................... णजल्ला ............. न.पा. ................ वडा नं. ............ बस्ने बषयको 
....................... 

.................... णजल्ला ................... न.पा. ............ वडा नं. ............ बस्ने बषयको 

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

इमि सम्वि २०......... साल .......... मवहना गिे रोज र्शिुम  
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अनसूुची  १७ 

अनसूुणच १२ को वविानको नर्ा ६.३ (च) सगँ सम्बणधिि 

समूहको लगानी अमिलेख  
समूहको नाम :- 

qm=;+= lng] JolQmsf] gfd 7]ufgf p2]Zo /sd lnPsf] ldlt 
/sd a'emfpg' 

kg]{ ldlt 

lng]sf] 

;lx 

!        

@        

#        

$        

%        

^        

&        

*        

(        

!)        

!!        

!@        

 

अनसूुची १८ 

अनसूुणच १२ को वविानको ६.३ को (झ) सगँ सम्बणधिि 

समूहको ऋि असलुी अमिलेख 

समूहको नाम :- 
qm=;+= gfd, y/ 7]ufgf 

;fjf 

?= 

Jofh 

?= 

ववलम्ब 
र्शलु्क रु 

hDdf 
a'‰g]sf] 

gfd 

a'em]sf] 

ldlt 
/sd a'‰g]sf] x:tfIf/ 

!     
 

    

@     
 

    

#     
 

    

$     
 

    

%     
 

    

^     
 

    

&     
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र्ारम १ 

नर्ा ११ को पपनर्ा १ सँग सम्बणधिि 

 

कृषक समूह निाय र्ाराम 

णजल्ला :-  

१. निाय नं. :-  

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

३. समूहको वकमसम :- 

४. समूहको ठेगाना :- 
 न.पा. :-  
 वडा नं. :- 

५. गठन मममि :-  

६. जम्मा सनस्य :- मवहला  
    परुुष  

गठन हुँना समूहको पद्देश्य :   
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र्ाराम नं. २ 

नर्ा १९ (३) र अनसूुणच १२ को वविानको नर्ा ४.६ को (च) सगँ सम्बणधिि 

आमथयक वषयको अधिमा सनस्य संख्याको णस्थमि 

आमथयक 

वषय 
सनस्य संख्यामा थप/घट र 
जम्मा बचि कोष 

सनस्यद्वारा जम्मा िएको 
कोषको मौजनुा णस्थमि 

घट/बढको कारि (कोलम २ 
मा बढीको लामग + र घटीको 
लामग – णचधह लगाऔ)ं 

 संख्या    

 रू.   

 संख्या   

 रू.   

 

र्ाराम नं. ३ 

नर्ा १९ को ३ र अनसूुणच १२ को वविानको नर्ा ४.६ को (च) सगँ सम्बणधिि 

समूहको बचि कोषको वावषयक णस्थमि 

आमथयक वषय गि वषयको रकम रू. बचि कोषमा घट/बढको कारि 

   

   

   

नोट :- यो वववरि (र्ाराम) आ.व.को पवहलो ठनन (श्रावि १ गिे) सम्बणधिि कृवष र्शाखा/कृवष के्षत्र 
हेने इकाईद्वारा अमनवायय रुपमा अद्यावमिक बनाई राख्नपुछय ।  
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र्ाराम नं. ४ 

नर्ा १९ को ३ र अनसूुणच १२ को वविानको नर्ा ४.६ को (च) सगँ सम्बणधिि 

 

चौमामसक वववरि 

चौमामसक अवमि :- प्रथम/ठद्विीय/ििृीय 

 

वडा नं. :- 
कृषक समूहको नाम :-  

प्पानन क) इकाई :- 
 ख) जम्मा लागि रु. :- 
प्पानक्व (प्पानन/क्षेत्रर्ल) :- 
प्पाननको ववक्री मूल्य (रु. इकाई) 
प्पाननको कुल मूल्य रु. 
कायय वववरि :-...............................................................  
सहिागी सनस्यहरुको संख्या :- 
प्राप्त सहायिा रु.:- 
 श्रोि १ (.........) बाट :- 
 श्रोि २ (.........) बाट :- 
 

क्षेत्रर्ल वा संख्या र इकाई :- 
खनु आम्नानी (कुल आम्नानी – लागि खचय) रु. :- 
कैवर्यि  
 


