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विहादी गाउँपाविका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ५    संख्या  २   विवि २०७८।०९।०८ 

भाग २ 

विहादी गाउँपाविका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

संिि २०७८ सािको काययविवि संख्या २ 

 

कृषक कल्याणकारी बचि कोष काययविवि, २०७८ 

 

विहादी गाउँपाविकामा अन्तगगत रहकेा कृषकहरुको िावग कल्याणकारी कोष स्थापना गरी व्यिवस्थत गननगपने भएकािे 

विहादी गाउँकायगपाविकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोविम विहादी 

गाउँपाविकाको स्थानीय रािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायगविवध, २०७५  अननसार सिगसाधारणको िानकारीको िावग यो 

कायगविवध प्रकाशन गररएको छ । 
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कृषक कल्याणकारी बचि कोष काययविवि, २०७८ 

प्रस्िािना : नपेाि एक कृवष प्रधान दशे हो । यहाँका िनसंख्याको दनई वतहाई मावनसहरु कृवष पेशामा संिग्न रहकेा छन ्। िीविकोपिगनका 

िावग नगरी नहुन ेकृवष पेशा अपेक्षाकृत तरीकािे प्रविवधमय हुन नसवकरहकेो अिस्था छ ।  कृवष पेशािाई मयागवदत र व्यिवस्थत बनाई 

स्थानीय श्रोत साधनको समनवचत प्रयोग गराई कृवष पेशामा मानि श्रोत पररचािनमा व्यापकता ल्याउन स्थानीय तहको आिश्यकता रहकेो 

छ । यसै कन रािाई आत्मसाथ गद ै  विहादी गाउँपाविकािे कृषक र कृवष पेशािाई आयमनिक स्िरोिगारमनिक, व्यािसावयक र 

उत्पादनमनवि बनाउन र िचग हुने रकमिाई पारदशी, आयमनिक, वदगो र प्रवतस्प्रधी गराई उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृि गने उिेश्यिे  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ण) िे वदएको अवधकार अन्तगगत रही विहादी गाउँपाविकाको 

प्रशासकीय कायगविवध वनयवमत गन ेऐन २०७५ को दफा ४ बमोविम विहादी गाउँ कायगपाविकािे यो कायगविवध तयार गरर िागन गरेको 

छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारवभभक 

१. सवंिप्त नाि र प्रारभभ : 
क) यस कायगविवधको नाम "विहादी गाउँपाविका कृषक कल्याणकारी बचि कोष काययविवि, २०७८ " रहकेो 

छ । 
ि) यो कायगविवध गाउँ कायगपाविकाबाट स्िीकृत भए पश्चात रािपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत दवेि िागन हुनेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस कायगविवधमा :- 

क) "कायागिय" भन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको कायागिय सम्झननपनछे । 

ि) "शािा" भन्नािे यस विहादी गाउँपाविकामा रहकेो कृवष तथा पशन विकाश शािा िाई िनाउनेछ ।  

ग) "सञ्चािक सवमवत" भन्नािे दफा ५(क) बमोविम गवित "कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक सवमवत" िाई 

िनाउने छ । 

घ) "कृषक" भन्नािे यस कायगविवधको दफा ९ अननसार छनौट भएको कृषक िाई िनाउनेछ ।  

ङ) "कायगविवध" भन्नािे विहादी गाउँपाविका कृषक कल्याणकारी बचत कोष कायगविवध, २०७८ " सम्झननपनेछ । 

च) "कोष" भन्नािे दफा १० बमोविम बैंकमा िोविएको बैंक िातािाई िनाउनेछ । 

छ) "विशेष पररवस्थवत" भन्नािे दफा १६ अननसारको अिस्थािाई िनाउनछे ।  

ि) "वनस्सा" भन्नािे दफा ८ बमोविम कृषक दतागको कायागियिाट वदईने अवभिेििाई िनाउनेछ ।  

झ) “उपसवमवत” भन्नािे दफा ५ (ङ) बमोविम गवित सवमवतिाई िनाउनेछ । 

३. िेत्र : यस विहादी गाउँपाविका क्षते्र वभत्रका सिै कृषकहरुिाई यस कायगविवधिे समेट्नेछ । 
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पररच्छेद - २ 

उदे्दश्य र िि 

४. िि र उदे्दश्य : 

क) िक्ष : स्थायी रुपमा गाउँपाविकावभत्र बसोिास गरेका, वसप विवहन, प्रविवध विवहन र आवथगक रुपिे विपन्न कृषकहरुिाई 

वसप यनक्त र व्यािसावयक कृषक बनाउँद ैआयमनिक, स्िरोिगार र आत्मवनभगर कृषक बनाउन े । 

ि) उद्दशे्य : कृषक कल्याणकारी बचत कोषका उद्दशे्य दहेाय अननसार रहकेा छन ्। 
ि१. कृवष उद्यमवशिता विकास गद ैस्िरोिगारको अिसर सिृना गरर आयमिूक कायग गनग अिसर प्रदान  गने । 
ि२. व्यािसावयक कृवष कायग गरर उत्पादकत्ि बढाई आय क्षते्र विस्तार गनग अननदान उपिब्ध गराउन े। 
ि३. परम्परागत वसपमा आधाररत उत्पादनिाई बिारीकरण प्रिधगन गनगका िावग आिश्यक सहयोग पनयागउने ।  
ि४. वपछविएका तथा विपन्न कृषक िगगिाई एवककृत गद ैव्यिसावयक तथा प्रवतस्पवधग कृषक बनाउने । 
ि५. समािमा कृवष पेशा प्रवत आकषगण बढाउँद ैकृवष पेशामा मावनसहरुको संिग्नता बढाउने । 

पररच्छेद-३ 

कृषक कल्याणकारी बचि कोष सञ्चािक सविवि 

५. क) गाउँपाविकाको कृषक कल्याणकारी बचत कोषिाई सञ्चािन गनग, अस्पष्ट रहकेा कन रामा आिश्यक वनणगय गनग, 

कायगविवधकमा द्वनविधा भएका विषयमा आिश्यक वनणगय गनग, कृषक छनौट सम्बवन्ध अवन्तम टनङ्गो िगाउन, यो कायगविवध 

सम्बवन्ध आिश्यक प्रस्ताि कायगपाविकामा पेश गनगका िावग दहेाय बमोविमको कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक 

सवमवत रहने छ ।   
देहाय : 
गाउँपाविका अध्यक्ष       संयोिक 
गाउँपाविका उपाध्यक्ष      सदस्य 
ििा अध्यक्षहरु ६ िना      सदस्य 
आवथगक प्रशासन शािा प्रमनि      सदस्य 
पशन सेिा शािा प्रमनि      सदस्य 
कायगपाविका सदस्यहरुिाट संयोिकिे मनोवनत गरेका २ िना   सदस्य 
कृवष शािा प्रमनि       सदस्य सवचि 
ि) कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक सवमवतको काम, कतगव्य र अवधकार : सवमवतको काम, कतगव्य र अवधकार 

दहेाय बमोविम हुन ेछ ।  
१. बैंक सगँ सम्झौता गरर कोषिाई कृषकहरुको बैंक िाता िोिी सञ्चािन गन े। 
२. पाविकािाट प्रदान गररन ेचौमावसक अननदान रकम कृषकहरुको िातामा िम्मा गनग वसफाररस गने । 
३. बचत कोषमा संिग्न कृषकहरुको अननगमन गने । 
४. कृषक छनौट सम्बन्धी कन न ैवििाद आएमा सवमवतिे अवन्तम वनणगय वदनछे । 
५. बचत कोषमा आबि भएका कृषकिे बचत कोष छोि्न चाहमेा उप सवमवतको वसफाररसको आधारमा सवमवतिे 

वसफाररस गने ।  
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६. बचत कोषमा सहभागी हुन े कृषक सम्बन्धमा कन न ै विशेष मापदण्ि बनाउन आिश्यक परेमा सवमवतिे 

कायगपाविकामा वसफाररस गननगपनेछ । 
७. छनौट भएका कृषकहरु कायगविवधअननसार भए नभएको िाँचबनझ गरर अवन्तम नामाििी वसफाररस गन े। 
८. दफा १६ अननसारको विशेष पररवस्थवत सम्बन्धमा आिश्यक वनणगय गन े। 
९. कृषक आिेदन सम्बन्धी सचूना प्रकाशन, आिश्यक कागिात तथा वनिेदन संकिन सम्बन्धी आिश्यक वनणगय 

गने । 
ग)  सञ्चािक सवमवतको बैिक आिश्यकता अननसार बस्नछे र सवमवतिे आिश्यक िानमेा अन्य कमगचारी तथा विज्ञिाई 

बैिकमा बोिाउन सक्नेछ । 
घ) सञ्चािक सवमवतको काम कतगव्य र अवधकारमा कायगपाविकािे आिश्यकता अननसार थपघट गनग सक्नेछ र सञ्चािक 

सवमवतिे आिश्यक िानेमा आिश्यकता अननसार आफ्नो काम, कतगव्य र अवधकार सवमवतको सदस्य सवचििाई 

प्रत्यायोिन गनग सक्नेछ । 
ङ) कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक सवमवतको काम कारिाहीमा सहयोग गनग प्रत्येक ििामा ििाध्यक्षको नतेतृ्िमा 

सम्पणूग ििा सदस्य रहकेो सवमवतिे कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक उपसवमवतको रुपमा काम गनेछ । 

पररच्छेद - ४ 
कृषक छनौटका आिारहरु: 

६. बचत कोषमा सहभागी हुन ईच्छन क कृषकहरुिे अननसचूी १ बमोविमको ढाँचामा आिश्यक कागिात सवहत सम्बवन्धत 

ििाको उपसवमवतमा वनिेदन वदननपनेछ ।  

७. वनिेदन सम्बवन्ध सचूना प्रकाशन र आिश्यक िानकारी सञ्चािक सवमवतको वनणगयाननसार हुनछे ।  

८. प्रत्येक ििािाट उपसवमवत माफग त कृषकहरुका प्राप्त वनिेदन उपर आिश्यकता अननसार स्थिगत अननगमन समेत गरर कृषक 

छनौटको िावग सवमवतको सदस्य सवचििे सञ्चािक सवमवतमा पशे गनछे ।  सञ्चािक सवमवतको वनणगय पश्चात शािािे 

अननसवूच २ बमोविमको ढाँचामा कृषकहरुको अवभिेि रािी सम्बवन्धत कृषकहरुिाई वनस्सा प्रदान गननग पनेछ । 

९. यस कायगविवध अननसार कृषक कल्याणकारी बचत कोषमा सहभागी हुने कृषकहरुको छनौट सञ्चािक सवमवतिे दहेायका 

मापदण्िमा आधाररत रहरे गनछे ।  

क) कृवष कायगको हकमा कवम्तमा आधा रोपनी िवमनमा ितेी गरररहकेो र पशनधनको हकमा कवम्तमा भसैी - १ िटा िा 

पािापािी - २ िटा िा माउबाख्रा - ३ िटा िा गाई - १ िटा िा पंवक्षतफग  - २० िटा मध्ये कन न ैएउटा विधा अवनिायग 

भएको हुननपन े। 

ि) दफा ९(क) मा िेसनकै भनतेा पवन अवत विपन्न, अवत गररि, अकागको िवमन अवधया िा अन्य कन नै तररकािे भोगचिन 

गरर विविकोपिगन गरररहकेा कृषकहरुको हकमा उपसवमवतको वसफाररसमा सञ्चािक सवमवतको वनणगय बमोविम कृषक 

छनौट गररने छ ।  

ग) वनिेदन वददँाको बित कृषकको उमेर १८ िषग पनरा भई ६५ िषग ननाघकेो हुननपने । 

घ) कृषक विहादी गाउँपाविकाको स्थायी बावसन्दा भई गाउँपाविका वभत्रै बसोिास गरररहकेो हुननपन े। 

ङ) गाउँपाविकािाट बसाई सराई नभएको हुननपने । 

च) कृषक नेपाि सरकारका कन नै पवन वनकायहरुमा स्थायी रुपमा रोिगारमा संिग्न नभएको हुननपने । 
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छ) प्रत्येक घरधनरीिाट प्रवत पररिार १ िना मात्र कृषक कोषमा सहभागी हुन पाउन ेछन ्। 

ि) दफा ९ (छ) मा िेसनकै भवनएता पवन एकै घरमा बसोबास गन ेवभन्न वभन्न पररिार भएका दािनभाईहरुको हकमा काननन 

बमोविम अंशिण्िा भएको विित िा छन टै्ट विद्यनत वमटर ििान गरेको प्रमाण िा छन टै्ट धारा ििान गरेको प्रमाण िा ििा 

कायागियको छन ट्ट वभन्न भई बसेका पररिार भएको प्रमाण पेश भएमा छन टै्ट पररिार भएको मानी दफा ९ (छ) अननसार बचत 

कोषमा सहभागी हुन पाउन ेछन ्। 

झ) अवििावहत मवहिाको हकमा ३५ िषग भन्दा मावथको उमेर समनहको मवहिा हुननपनेछ र उक्त अवििावहत मवहिाको वििाह 

पछी िाता बन्द गरर िातामा रहकेो रकम वनििाई भकू्तानी गररनछे ।  

 
पररच्छेद - ५ 

कोष सञ्चािन प्रकृया  

१०. कोषको सञ्चािन यो कायगविवध पाररत भई रािपत्रमा प्रकाशन भएको मवहनािाट मवहना बाट सनरु गररनछे । यो कोषको 

सञ्चािन गनगका िावग कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक सवमवतको रायमा गाउँपाविकािे कृषकहरुको पायक पन े

बैंकसँग कृषकहरुको व्यवक्तगत िाता िोल्नका िावग अननसचूी ३ बमोविमको ढाँचामा सम्झौता गनछे, िसिाई कृषक 

कल्याणकारी िचत कोष अननदान िाताका नामिे वचवनने छ । 

११. छनौट भएका कृषकहरुिे बैंकमा कृषक कल्याणकारी बचत कोष अननदान िाताका नामिे िा बैंकको सनझाि अननसार गाउँ 

कायगपाविकािे वनधागरण गरेको िाताको नामिाट व्यवक्तगत िाता िोल्ननपनछे ।  

१२. क) पवहिोपटकिाई मात्र यो कोष सञ्चािन हुदँाका बित कृषकहरुिे आवथगक िषग २०७८।०७९ वभत्र िननसनकै बेिामा बैंक 

िाता िोिेमा पवन चािन आ.ि.को हकमा गाउँपाविकािाट कायगविवध रािपत्रमा प्रकाशन भएको मवहना दवेिकै अननदान रकम 
कृषकिे बैंक िातामा िम्मा गरेको बैंक भौचरको आधारमा िम्मा गररने छ । 
ि) आगामी आवथगक िषगदवेि कृषकहरुिे मावसक िा चौमावसक रुपमा दफा १३ बमोविमको रकम आ-आफ्नो िातामा िम्मा 

गननगपनेछ, एक चौमावसकको रकम अकौ चौमावसकमा िम्मा गनग पाईन ेछैन । कृषकिे िनन चौमावसकको रकम आफ्नो िातामा 

िम्मा गरेको प्रमाण पेश गनछे सोही चौमावसक िापतको अननदान रकम मात्र गाउँपाविकािे उपिब्ध गराउनेछ । 

१३. क) गाउँपाविकािे अननदान स्िरुप कृषकको िातामा प्रवत कृषक प्रवत मवहना रु २५०/- (दनई सय पचास रुपैयाँ) का दरिे 

चौमावसक रुपमा िम्मा गनछे भने सम्बवन्धत कृषकिे प्रवत मवहना अननदान रकमको दोब्बर रकम रु ५००/- (पाँच सय रुपैयाँ) 

का दरिे आफ्नो िातामा िम्मा गननगपनछे ।  
ि) दफा १३ (क) मा उल्िेि भएको रकम भन्दा बढी रकम पवन कृषकिे स्िईच्छािे आ-आफ्नो िातामा िम्मा गनग पाउनेछन ्

तर गाउँपाविकािे अननदान रकम उपिब्ध गराउँदा भन ेमावसक रु २५०/- का दरिे मात्र अननदान उपिब्ध गराउन ेछ ।  

१४. दफा १३ अननसार चौमावसक रुपमा कृषकको िातामा अननदान रकम िम्मा गननग अगािी गाउँपाविकािे सम्बवन्धत कृषकबाट 

मावसक रुपमा रु ५००/- (पाँच सय रुपैयाँ) िम्मा गरे नगरेको  बैंकबाट एवकन गननगपनछे । कृषकिे रकम िम्मा गरेपश्चात मात्र 

सम्बवन्धत कृषकको िातामा गाउँपाविकािाट रकम िम्मा गररन ेछ ।  

१५. यो कोषको समयािवध पवहिोपटक ५ िषग सम्मको हुनछे, तर गाउँ कायगपाविकािे वनणगय गरेमा सोही बमोविम म्याद थप हुन 

सक्नेछ ।  
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१६. विशेष पररवस्थवतमा बाहके ५ िषग सम्म कृषकिे आफ्नो िातािाट रकम वझक्न पान ेछैन । तर विशेष पररवस्थवत आई परेमा 

सम्बवन्धत ििा कायागियको वसफाररस अननसार कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक सवमवतको वनणगयाननसार िननसनकै 

समयमा पवन िातामा िम्मा भएको रकम उपिब्ध गराई िाता बन्द गनग बैंकिाई वसफाररस गनछे ।  
स्पविकरण : विशेष पररवस्थवत भन्नािे दनघगटनामा परी अंगभङ्ग भएमा, किा रोग िावग उपचार गननग परेमा, विपदि्न्य घटनाहरु 

घटेमा, बसाईसराई गरी अन्यत्र ैिानन परेमा, िाभग्राहीको मतृ्य ूभएमा आवदिाई बनझ्ननपनछे । यी बाहके थप विशेष पररवस्थवतको 

हकमा सञ्चािक सवमवतिे आिश्यक वनणगय गनेछ । 

१७. सम्बवन्धत बैंकिे दफा १६ अननसार वसफाररस भई आएमा सम्बवन्धत कृषकको  िातामा िम्मा भएको सािाँ ब्याि सवहतको 

रकम भकू्तानी गरी िाता बन्द गननगपनेछ ।  

१८. दफा १७ अननसार कृषकको िाता बन्द भएमा उक्त कृषक यो कायगविवध अननसारको कोषिाट अिग भएको मावनन ेछ र यो 

कायगविवध अननसारको अननदान रकम पाउन ेछैन । 

१९. विहादी गाउँपाविका वभत्रका कृषकहरुको िाता िोल्नमा सहविकरण गनगका िावग आिश्यक घरदिैो अवभयान गनग 

गाउँपाविकािे सम्बवन्धत बैंकिाई अननरोध गनग सक्नेछ । 

२०. कृषक कल्याणकारी बचत कोषमा िम्मा हुन िान ेरकमको अवधकतम व्यािका सम्बन्धमा सम्बवन्धत बैंक सँग सञ्चािक 

सवमवतिे बाताग गरी ब्यािदरको टन ंगो िगाउने छ ।  

२१. दफा ९ (ग) अननसार कोषमा सहभागी हुन ेकृषकको उमरे १८-५९ भएता पवन कोषमा सहभागी भए पश्चात ६४ िषग नपनगञ्िेि 

सम्म उक्त कृषक कोषमा सहभागी हुन पाउन ेछ र कायगविवध अननसारका सम्पणूग सेिा सनविधाहरु पाउने छ ।  
पररच्छेद - ६ 

विविि 

२२. व्याख्या : यस कायगविवधमा उल्िेि भएका प्रािधानहरुमा कन नै अस्पष्टता िा द्वनविधा भएमा सञ्चािक सवमवतको वनणगय अवन्तम 

र मान्य हुनछे । तर कायगविवधको अन्तरवनवहत उद्दशे्य कृषकको आय आिगन सँग सम्बवन्धत भएकािे गरै कृषकहरुिाई समट्ेन े

गरी कायगविवधको व्याख्या गनग पाईने छैन ।  

२३. संशोधन : यस कायगविवधमा उल्िेि भएका कन न ैदफा, बनँदा िा िाक्यंश प्रचवित ऐन, काननन सँग बावझएमा बावझएको हदसम्म 

स्ित वनष्कृय हुनछे । कायगविवधको कन नै दफामा संशोधन गननगपने भएमा सवमवतको रायमा गाउँ कायगपाविकािे संशोधन गनग 

सक्नेछ ।  
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अननसचूी १ 
दफा ६ सँग सम्बवन्धत 

कृषकहरुिे वदन ेवनिेदनको ढाँचा 

वमवत : ........................ 

श्रीमान ्कायागिय प्रमनि, 

विहादी गाउँ कायगपाविकाको कायागिय, 

िहाकीिाँटी, पिगत । 

विषय : कृषक कल्याणकारी िचत कोषमा सहभागी हुन पाउँ । 

महोदय, 

 प्रस्तनत विषयमा विहादी गाउँपाविकािे कृषकका िावग ल्याएको कृषक कल्याणकारी बचत कोष कायगक्रममा सहभागी हुन े

मेरो ईच्छा रहकेािे दहेायको वििरण र कागिातहरु संिग्न गरी यो वनिेदन पेश गरेको छन  । मिेै हािसम्म यस पाविकािे प्रदान गरेको 

कृवष सम्बन्धी अन्य कन न ैअननदान नविएको व्यहोरा समते यसै वनिेदन साथ अननरोध गदगछन  । मिेै पेश गरेको वििरण र कागिातहरु झनिा 

िहरीएमा काननन बमोविम सहुिँा / बनझाउँिा । 

वनिेदकको वििरण : 

नाम थर :         

स्थायी िेगाना : पाविका ...............................ििा न.ं .............  .............................. टोि ...................... घर न.ं........... 

िन्म वमवत :    नागररकता नं.   िारी वमवत : 

िेती गरेको िवमनको क्षेत्रफि : ................. रोपनी...................आना......................पैसा.................... दाम   

वकत्ता नं.: 

िग्गा धनीको नाम : 

पशनधन तफग  : भैसँी ................., पिापािी .................. , माउ बाख्रा .................., गाई/ गोरु ..................... पकं्षी ........... 

 सिंग्न कागजािहरु : 

१. नेपािी नागररकताको प्रवतविवप 

२. िग्गाधनी प्रमाणपनिागको प्रवतविवप 

३. मािपोत वतरेको रवसदको प्रवतविवप 

४. विद्यनत महसनि वतरेको रवसद िा िानेपानीको महशनि वतरेको रवसद 

५. ििा कायागियको वसफाररस 

६. अन्य आिश्यक कागिातहरु ........................ 

निवेदकको 

हस्ताक्षर:  

नाम थर : 

मोवाईल नं. : 

 

 

ननवेदको फोटो 
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अननसनची २ 

दफा ८ सँग सम्बवन्धत 
कृषक दताग अवभिेि वकतािको ढाँचा 

विहादी गाउँपाविका 
गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

िहाकीठाँटी, पियि 
कृषक कल्याणकारी बचि कोष दिाय अवभिेख वकिाि 

द.नं. नाि 

थर 
ना.प्र.प.नं. ठेगाना खेवि गरेको 

जग्गाको वििरण 
पशुिन 

वििरण 
बैंक / 

खािा 

नं. 

फोटो प्रिावणि 

गनेको 

हस्िािर 

कैवफयि 

िडा 

नं. 
टोि घर 

नं. 
िेत्रफि वक.नं. 
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अननसचूी ३ 

दफा १० सँग सम्बवन्धत 

बैंक सम्झौताको ढाँचा 

 

विहादी गाउँपाविका (िसिाई यस पवछ प्रथम पक्ष भवनएको ) र ........... बैक (िसिाई यस पवछ दोस्रो पक्ष भवनएको  

विच आि वमवत २०७८/...../.... गतेको वदन यस कृषक कल्याणकारर बचत कोष को कायगविवध अननसार वनम्न शतगहरुको अवधनमा रवह 

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरर एक-एक प्रवत एक अपसमा वियौ-वदयौ । 

शतगहरु 

१. कृषक कल्याणकारर बचत कोष को िावग ....... बैक ........ शािामा ........ अननदान िाताको नाममा न्यननतम २००० 

(दनई हिार) िना कृषकको िाता िोविने छ । 

२. विहादी गाउँपाविकािे कृषक कल्याणकारर बचत कोष आ.ि २०७८/०७९ दवेि कृषकको हक वहतको िावग 

सञ्चािनमा ल्याएको हुनािे कृषकको नाफामनिी र सहिताको वनवमत्त हुननपने छ ।  

३. यस कायगविवधिे १८ िषग पनरा भई ६४ िषग पनरा नहुदा सम्मको नागररकिाई यस कायगक्रममा समािेश भएको मावनन ेछ ।  

४. कृषकिे ......... बैक .......... शािामा बनदा न. १ र २ अननसारको िाता िोल्न कृषक कल्याणकारी बचत कोष सञ्चािक 

सवमवतिे उपिब्ध गराएको यस कायगविवधिे कृषक मानेको  पत्र सवहत बैकमा उपवस्थत भएमा मात्र िाता िोल्न सक्नछेन ्

। 

५. कायगक्रम चािन आ.ि.को पौष दवेि सञ्चािनमा आएको हुदा यस आ.ि.को िावग मात्र यवह आ.ि.को अवन्तम मवहनामा 

(असार मसान्त वभत्र) िाता िोल्न आउने कृषकको पवन िाता बैंकिे िोविवदनन पनेछ र कृषकिे पौष दवेि असार 

सम्मकै रकम आफ्नो िातामा दावििा गननगपने छ ।  

६. कृषकिे मावसक न्यननतम ५०० िा सोभन्दा बवढ अथिा चौमावसक रुपमा २००० िा सोभन्दा बवढ रकम आ-आफ्नो 

िातामा िम्मा गनेछन भन ेगाउँपाविकािे कृषकिे िम्मा गरेको रकमको ५० प्रवतशतिे हुन आउने रकम िा मावसक रु 

२५० का दरिे िातामा िम्मा गनेछ ।  

७. कृषकको अननदान िाता िोल्न आिश्यकता अननसार सम्िवन्धत ििा तथा टोिमा गई िाता िोल्न सहविकरण गननगपन े

दावयत्ि दोश्रो पक्षको हुनेछ । 

८. यस कायगक्रममा संिग्न कृषकको िाता ५ िषग सम्म वनरन्तर सञ्चािनमा रहन ेछ । कन नै कारणिस िाता बन्द गननगपरेमा, 

रकम वझक्नन परेमा िा अन्य कन राहरु गननग परेमा विहादी गाउँपाविकाको कृषक कल्याणकारी बचतकोष सञ्चािन सवमवतको 

वसफाररस अननसार दोश्रो पक्षिे िाता सञ्चािन सम्बन्धमा सोही अननसार आिश्यक कारिाही गनेछ ।  

९. कृषकको चािन आ.ि.०७८/०७९ िाहके आगामी  आ.ि. ०७९/०८० दवेि मावसक िा चौमावसक रुपमा रकम िम्मा 

गननगपने छ  । कृषकिे  एक चौमावसकको रकम अको चौमावसकमा िम्मा गरेता पवन कृषकको िातामा िम्मा नभएको 

चौमावसक रकम िापतको अननदान रकम गाउँपाविका सम्बवन्धत कृषकको िातामा दावििा गनग बाध्य हुने छैन । 

१०. बैकिे उपिब्ध गराउन ेब्यािदर प्रवचत वनयमाननसार उपिब्ध गराउनन पने छ । साथै कृषकको िावग ऋण आिश्यक परेमा 

बैंकको वनयमाननसार सहुवियत ब्यािदरमा उपिब्ध गराउने विम्मेिारी दोश्रो पक्षको हुनेछ ।  

११. दोश्रो पक्षिे उपिब्ध  गराउने बनदा न.१० अननसारको  ब्यािदर सम्बवन्धत कृषकको िातामा न ैत्रमैावसक रुपमा िम्मा 

गननगपने छ ।  

१२. कृषकिे यसै अननदानको िावग मात्र यो िाता प्रयोग गनग पाउन ेछन । अन्य प्रयोिनको िावग यो िाता प्रयोग गनग पाईन े

छैन । 
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१३. कृषकको िाता कायगविवध िागन भएको वमवत दवेि ५ िषग सम्म वनरन्तर सञ्चािन हुने छ । त्यस पश्चात प्रथम पक्षिे थप 

कन नै वनणगय गरेमा सोही अननसार हुनछे अन्यथा यो अननदान िाताको समयािवध सवकएको मावननछे र तत ्पश्चात कृषकिे 

रकम स्िेच्छािे वनकाल्न पाउने छन ्।  

१४. यस सम्झौतामा भएका शतग बाहके अन्य कन राहरु प्रचवित काननन बमोविम हुने छन ्।  

    प्रथि पिको िफय बाट                                                            दोश्रो पिको िफय बाट 

 

            दस्तित ....................................                                                          दस्तित................................. 

               नाम :           नाम : 

               पद  :         पद :  

रोहिर 

दस्तित :…………                         दस्तित ……………                      दस्तित …………… 

  नाम :                                               नाम :                                                  नाम : 

   पद :                                                 पद :                                                   पद : 

 


