
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड ४)  भिमाद साउन २८ गते, २०७७ साि (संख्या 4 

 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे 
बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७७ सािको काययविभि नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकामा कृषक समहु गठन तथा पररचािन सम्िन्िी काययविभि २०७७ 

प्रस्तािनााः 

परम्परागत कृवष प्रणािीिाई विकभसत गरर बैज्ञाभनक प्रविभिको अििम्बन गदै कृवष पेिािाई विविभिकरण, 
व्यिसायीकरण र औद्यौभगवककरणको भनभमत्त कृषकिाई नयााँ प्रविभितफय  आकवषयत गनय उत्प्प्ररेरत गनय सो को अभ्यास 
गराउदै यस्ता प्रविभिको अबिम्िन गराउने उद्देश्य अनरुुप कृवष प्रविभििाई सरि र सहज रुपमा कृषकमाझ परु् याउन 
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कृषकहरुको िैयशिक तथा संस्थागत विकास गनय कृषक समहु गठन गनय िान्छभनय देशखएकोिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७५को दफा ११को उपदफा (२)खण्ड १(ण) १ (द) १(द) ५ र  भिमाद नगरपाभिकाको कृवष 
व्यिसाय प्रिर्द्यन ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोशजम कृषक समहु गठन पररचािन र भनयमन गनय 
कृषक समहु गठन तथा पररचािन सम्बन्िी काययविभि २०७७ तयार गरी िाग ु यो काययविभि जारी गररएको छ । 

 

१. सशिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यो काययविभिको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको कृषक समहु गठन तथा पररचािन 
सम्बन्िी “काययविभि” २०७५ हनुेछ। 

(२) यो काययविभि तरुुन्त िाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषााः विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यस काययविभिमा  

(क) “समहु” िन्नािे व्यिसावयक कृवष प्रणािी अििम्बन गने उदेश्यका िाभग गठन िएका ५ िा सो िन्दा बवि २५ 
जना सम्मको कृषकहरुको समहुिाइ जनाउनछे । 

(ख) “कृवष” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्यिसाय प्रिर्द्यन एन २०७५ को दफा २को उपदफा (च) 
बमोशजमका काययहरुिाइ जनाउनेछ ।  

(ग) “कृवष व्यिसाय” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्यिसाय प्रबर्द्यन ऐन २०७५ को दफा २ ञ बमोशजमका 
व्यिसावयक काययहरुिाइ बझुाउनेछ ।  

(घ) “नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगर काययपाभिकाको कायायिय िाई जनाउनछे ।  

(ङ) “नगरकाययपाभिकाको कायायिय” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर काययपाभिका कायायियिाई जनाउनछे । 

(च)  “िाखा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृवष विकास र पिसेुिा िाखािाई जनाउनेछ । 

(छ)  अध्यि िन्नािे यसै “काययविभि” बमोशजम गठठत कृषक समहुको अध्यििांई जनाउनछे । 

(ज)  “उपाध्यि” िन्नािे यसै “काययविभि” बमोशजम गठठत कृषक समहुको उपाध्यििाई जनाउनेछ । 

(झ)  “सशचि” िन्नािे यसै “काययविभि” बमोशजम गठठत कृषक समहुको सशचििाई जनाउनछे । 

(ञ)  “सदस्य” िन्नािे यसै “काययविभि” बमोशजम गठठत कृषक समहुको सदस्यिाई जनाउनछे । 

(ट) “सेिा केन्र” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाको कायायियबाट सन्चािन हनुे कृवष तथा पिसेुिा प्रसार 
काययको कृषकहरुिे सम्पकय  गने वफल्ड स्तरमा रहेको कृवष िा पिसेुिा िाखाको ईकाई कायायियिाई बझुाउनेछ । 

(ठ)  “कायायिय प्रमखु” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाकों कायायियको प्रमखु प्रिासवकय अभिकृतिाई 
जनाउनछे । 

(ड)  “िाखा प्रमखु” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाको कायायिय भिमादको सम्बशन्ित कृवष िा पिसेुिा 
िाखाको प्रमखुिाई जनाउनछे । 

(ि)  “बैठक” िन्नािे कृषक समहुको भनयभमत बस्ने बैठकिाई जनाउनछे । 

(ण)  “सभमभत” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्यिसाय प्रबदयन ऐन २०७५ को दफा ६ बमोशजमको स्थाभनय 
कृवष व्यिसाय प्रबदयन सभमभतिाई बझुाउनछे । 
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३. कृषक समहु गठनको उदेश्याः स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन २०७५ र भिमाद नगरपाभिकाको कृवष व्यिसाय 
प्रबदयन ऐन २०७५ िे तोके बमोशजमका विभिन्न कृवष सम्बशन्ि काययहरुको सम्पादनका िाभग कृषकहरुका माझ गररने 
उन्नत कृवष प्रविभि प्रचार प्रसार काययिाई सहज तलु्याउनका िाभग कृषकहरुको कृवष सम्बशन्ि भनणयय िमता र नतेतृ्प्ि 
विकास गनय कृषक बचत माफय त सामदुावयक बचत र सामदुावयक पुाँशजको विकास िगायतका काययहरुमा सेिा प्रिाहका 
िाभग कृषक समहु सशजिो र ठदगो माध्याम िएकोिे स्थाभनय स्तरमा कृषक समहु गठन गनुय अिश्यक रहेको छ । 
यस “काययविभि” बमोशजम गठन हनुे समहुको उदेश्य तथा काययहरु भनम्ननसुार छन । 

(१) समहु सदस्यहरुको बसोबास रहेको िौगोभिक गााँउ टोि िेत्रको जििाय ुसहुाउदो पिपुािन तथा कृवष 
बाभिनािीहरुिाई व्यिसावयकरण र विविभिकरणका नया प्रविभि अपनाउदै उत्प्पादन र उत्प्पादकत्प्िमा बठृद गने । 

(२) समहुमा उन्नत भबउ भबजन तथा रासायभनक मि िगाएतका कृवष तथा पिपुन्छी उत्प्पादन सामाभिहरुको 
व्यिस्थापन गने । 

(३) खेभतयोग्य जभमनमा भसाँचाईको व्यिस्थापन गने । 

(४) प्राङगाररक उत्प्पादनमा जोड ठदने । 

(५) कृवष सामािी तथा कृवष उपजहरुको बजाररकरणका काययहरु गने । 

(६) कृवष उत्प्पादन प्रिदयन प्रिोिन र बजाररकरण एिम ्प्रजननका काययहरु पि ुआहारा पि ुस्िास््य र पि ुतथा 
पिपुन्छी बजाररकरणका पि ुप्रविभिको प्रचार प्रसारका काययहरु गने । 

(7) गोठ तथा िकारो सिुार गने । 

(८) मौररपािन तथा च्याउखेती गने । 

(९) बेमौसमी तथा मौसमी तरकारीहरुको उत्प्पादन र बजाररकरण गने । 

(१०) नयां नया ंप्रविभिको पररिण गने । 

(११) सरकारी तथा गैरसरकारी एिं समदुायमा आिारीत भनकाएहरुसंगको साझेदारी र सहकाययमा कृवष विकास 
सम्बन्िी विभिन्न काययक्रम संचािन गने । 

(१२) जैविक विवििताको संरिण संबदयन र विकास गने । 

(१३) कृवष िन  िातािरण संरिण संबदयन र विकासका सबै काययक्रमहरु सन्चािन गने । 

(१४) माभसक बचत र पररचािन गने । 

(१५) समहुिे तोके बमोशजमका कृवष विकास सम्बन्िी अन्य विविि काययहरु गने । 

 

४. कृषक समहु गठन तथा समहु दताय  

(१) समहुमा कृषक संख्यााः खेभतयोग्य जग्गाको एउटै ब्िक बनाउन सवकने गरी जग्गाको िोगचिनकतायहरु िा 
एकै उदेश्यका िागी कृवष िा पिपुािन गरी आएका िा गने १५ देखी २५ सम्मका कृषकहरु स्िभताःस्फुतय रुपमा 
आफै िा कायायियको प्राविभिक कमयचारीको सहयोगमा एक घरिरुी एक मात्र सदस्य रहने गरी कृषक समहु गठन 
गनय सक्नेछन । तर कुन ैभबिेष प्रयोजनका िागी १५ जना सदस्य परु् याउन नसवकने अिश्थामा कम्तीमा ५ जना 
कृषक मात्र िए पभन समहु गठन गनय सवकनेछ । 
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(२) कायायियबाट सहजीकरणाः आिभुनक तथा उन्नत कृवष प्रणािी अपनाउनका िाभग समहु गठन गरर कृवष प्रसार 
काययक्रममा सहिागी हनु कृषकहरुबाट अनरुोि िएमा सम्बशन्ित प्राविभिकिे कृषक समहु गठन तथा पररचािनमा 
सहशजकरण गनय सक्नेछन ्।  

(३) स्टेिनरी सहयोगाः नगरपाभिकािे बजेट उपिब्ि िएसम्म समहु  गठन  तथा बैठक गनयको िाभग  रशजस्टर 
फाइिहरु किम िगायतका स्टेिनरी सामानहरु सहयोग गनय सक्नेछ । 

(४) समहु दताय गदाय भनिेदन ठदनपुनेाः समहुबाट तयार गररएको वििानको सबै पानामा समहुका सबै सदस्यहरुिे 
प्रमाशणत गरर सम्बशन्ित िडा कायायियको भसफाररस सवहत अनसुचुी १ बमोशजमको भनिदेन ठदनपुनेछ ।यस अशघ 
शजल्िा कृवष/पिसेुिा कायायियबाट गठन िएका समहुको हकमा परुाना प्रमाणपत्रहरु तथा अन्य कागजातहरु 
संिग्न गनुयपनेछ । 

(५) समहुको आफ्नो वििान र छाप हनुपुनेाः समहु दतायको िाभग गठन, दताय गने भनणयय, अनसुचुी २ बमोशजमको 
कृषकको वििरणका साथमा समहुको वििान र छाप अभनिायय हनुपुनेछ । 

(६) सियसहमत र सहमती सम्पणुय भनणययको आिाराः समहु गठन गदाय विभिन्न पदाभिकारीहरु सियसम्मतबाट चयन 
हनुेछन ्।कुनै वकभसमिे सियसम्मत हनु नसकेमा प्रचभित व्यिस्था बमोशजम भनिायचनद्वारा सदस्यहरुिे पदाभिकारी 
चयन गनेछन ्। यसरी हनुे भनिायचनमा  समहुको अनरुोिमा नगरपाभिकािे सहशजकरण गनय सक्नेछ । 

(७) समहु दतायमा िाग्ने दस्तरुाः यस काययविभि अनसुार कृषक समहुको दतायको िाभग भसफाररस गदाय िडा 
कायायियबाट कुनै दस्तरु िाग्नेछैन िने नगरपाभिकामा दताय िई प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउने क्रममा रु ५०० दताय 
िलु्क िाग्नेछ । 

(८) समहुको अभििेशखकरण र प्रमाणपत्राः कृषक समहुको अभििेख कृवष तथा पिसेुिा िाखामा राशखनेछ िने 
अनसुचुी ३ बमोशजमको प्रमाणपत्र प्रदान गररनछे । 

(९) नविकरणाः समहु गठन र दताय उपरान्त प्रत्प्यके आभथयक िषयको आशिन मसान्त भित्रमा समहु नविकरण 
गररसक्नपुनेछ । नविकरण िलु्क रु १०० िाग्नेछ म्याद नाशघ दताय नविकरण गनय आएमा पवहिो िषय रु ५०० 
र एक बषयिन्दा बवि िएमा त्प्यसको दोब्बर रकम जररिाना गराईनेछ । 

५.कृषक स  महु पररचािन 

(१) माभसक बैठक बस्नपुनेाः समहु गठन पश्चात कृषकहरु आफ्ना कृवष काययहरुका बारेमा छिफि गने, भनयभमत 
रुपमा मवहनामा एक पटक समहु बैठक अभनिायय रुपमा बस्नपुनेछ । समहुको आिश्यकता अनसुार जनुसकैु बेिा 
पभन समहुको बैठक बस्नछे । 

(२) वहतकोष बचत तथा पररचािनाः बैठकको भनणयय अनसुार माभसक बैठकमा सदस्यहरुिे माभसक वहतकोष बचत 
जम्मा गनेछन ्।समहुको वहतकोषबाट कृवष प्रयोजनको िाभग तोवकए बमोशजमको ब्याजदरमा सदस्यहरुिे ऋण 
भिन पाउनेछन ्। 

(३) समहुको बैंक खाता सञ्चािनाः समहुको पवहिो बैठकबाट नै कोषाध्यिको अभनिायय सवहत अन्य     
सदस्यहरुको नाममा आफ्नो पायक पने बैंकमा खाता खोल्न सक्नछेन ्। 
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(४) कायययोजना तयार गनेाः समहुमा सदस्यहरुिे प्राविभिकको सहयोगमा बािीपात्रो एिं  कायययोजना तयार गनेछन ्
। तयार िएको कायययोजना अनसुार सदस्यहरुिे बािी तथा पिपुन्छी उत्प्पादन र बजारीकरणका कायययोजना 
अििम्बन गनेछन ्। 

(५) समहुको भनणयय समहु पर्द्भतमा गररनपुनेाः समहुमा आइपने समस्याहरु समहुको भनणयय अनसुार  समािान 
गररनपुछय । सो हनु नसकेमा प्रचभित व्यिस्था अनसुार हनुेछ ।यठद समहुमा प्राविभिक समस्या िएमा समहुको 
अनरुोिमा नगरपाभिकाबाट सहशजकरण हनुेछ । 

(६) समहुको प्रगभत प्रभतिदेन र अभििेखाः समहुिे गरेका कृयाकिापहरुको हरेक आभथयक िषयको चौमाभसक प्रगभत 
वििरण नगरपाभिकामा बझुाउनपुनेछ र त्प्यसको अभििेख नगरपाभिकाको कृवष/पिसेुिा िाखामा राख्नपुनेछ । 

(७) व्यिसाय दताय गनुयपनेाः कृवष काययिाइ व्यिसायमिुक रुपन्तरणका िाभग समहु गठन गररने समहुका सदस्यहरु 
भमिेर समहुगत रुपमा सञ्चािन गने कृवष व्यिसाय नगरपाभिकामा दताय गनुयपनेछ ।कृवष व्यिसायको मापदण्ड 
तोवकए बमोशजमको हनुेछ । 

(८) अन्तर समहु समन्िय सभमभताः विभिन्न समहुबाट प्रभतभनभित्प्ि गरर अन्तरसमहु समन्िय सभमभतको गठन गनय 
सवकनछे । समहु पर्द्भतिाई विकभसत गदै संस्थागत अभ्यास सदुृि गनयका िाभग सबै समहुबाट कशम्तमा एक जना 
प्रभतभनभिहरु रहनेगरर िडागत रुपमा अन्तरसमहु समन्िय सभमभतको गठन हनुेछ ।यसको सञ्चािन काययविभििे 
तोकेबमोशजम हनुछे । 

(९) नगरपाभिका स्तररय कृषक मिु सभमभताः नगरपाभिकामा रहेका सबै कृषकहरुको सञ्जािको रुपमा कृषक 
समहुहरुका प्रभतभनभिमिुक संस्थागतरुपमा एक नगरपाभिकास्तररय कृषक मिु सभमभतको गठन गनय सवकनछे 
।यसको सञ्चािन काययविभििे तोकेबमोशजम हनुछे । 

(१०) टोि विकास संस्थािे कृषक समहु पररचािन गनय सक्नेाः नगरपाभिकाबाट गठन िएका र गठन हनुे टोि 
विकास संस्थाहरु पभन नगरपाभिकाबाट तोवकए बमोशजम समहु दताय गरर कृषक समहुको रुपमा पभन कायय गनय 
सक्नेछन ्। तर टोि विकास संस्थामा २५ जना िन्दा बिी घरिरुी िएको अिस्थामा टोि विकास संस्थाको 
सहशजकरणमा अन्य समहु गठन गनुयपनेछ । 

(११) नगरिेत्रभित्र वक्रयाशिि सहकारी संस्थाहरुिे कृवष तथा पिसेुिासंग सम्बशन्ित समहु गठन गरर कायय गरेको 
अिस्थामा त्प्यस्ता समहुिाई यसै काययविभि अनसुार दताय िएमा यसैबमोशजम िएको माभननेछ । 

 
 

६. कृषक समहुको भनयमन र पारदशियता 
(१) िावषयक िेखापररिण र साियजाभनक सनुिुाईाःसमहुिे िावषयक रुपमा भनयमानसुार िेखापररिण  
गराउनपुनेछ । िेखापररिणको एक प्रभत विषयगत िाखामा समेत उपिब्ि गराउनपुनेछ । त्प्यस्तै 
िषयको एकपटक साियजाभनक सनुिुाई पभन सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(२) िावषयक सािारण सिााः समहु गठन िइ दताय िएका एकिषय भित्र र प्रत्प्येक िषयमा समहुिे 
सािारणसिाको आयोजना गनुयपनेछ । सािारणसिामा िावषयक काययक्रमहरुको प्रगभत सभमिा 
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आयव्ययको वििरण आउदो िषयको काययक्रमहरुको तजुयमा िगायत भनयमानसुार सम्पादन गनुयपने 
काययहरु समेत पाररत गउनपुनेछ । यसको एकप्रभत प्रभतिेदन कायायियमा उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) अभििेिन र वििेष अभििेिनाः समहुको सिोच्च अङ्ग समहुको अभििेिन हनुेछ अभििेिन गने 
अिभि समहुको वििान बमोशजम भनिायरण हनुेछ । वििानमा समहुिे वििेष अभििेिनको व्यिस्था समेत 
गनय सक्नेछ । 

(४) अन्य संघसंस्थाहरुसंगको समन्ियाः समहुिे अनमुती भिई अन्य संघसंस्थासंगको सहकाययमा कृवष 
प्रविभि अनसुन्िान तथा विकास सम्बन्िी काययहररु सञ्चािन गनय सक्नेछन ् 

(५) समहुको अनगुमनाः यस नगरपाभिकाको अनगुमन व्यिस्था बमोशजम नगरपाभिका एिं 
नगरपाभिकासंगको समन्ियमा नेपाि सरकारका सबै भनकायहरुिे कृषक समहुका कृयाकिाप एिं 
समहुका कागजातहरुको अध्ययन, अििोकन गरी पषृ्ठपोषण गनय सक्नेछन ्। प्राप्त पषृ्ठपोषण उपर समहु 
बैठकमा छिफि गरी भनणयय गनुयपनेछ । 

 

७. समहु भनष्कृयको अिस्थााः  

(१) िगातार ६ मवहनासम्म माभसक बैठक नबसेमा  

(२) समहुिे कृवष प्रसार कायययमा  अभिरुशच नराखेमा  

(३) अन्य विभिन्न कारणहरुिे समहु भनष्कृय िएमा  

यस्तो अिस्थामा कायायियबाट सञ्चािन हनुे कृवष विकास काययक्रमको िाभग उि समहुसंग साझेदारी गनय 
सवकनेछैन । 

८. समहु विघटन हनु सक्नेाः भनम्न अिस्थामा समहु विघटन हनुेछ । 

(१) पटक पटक समहुको वििान विपररत कायय गरेको प्रमाशणत िएमा  

(२) सरकारी जायजेथा िा रकम वहनाभमना िा दरुुपयोग गरेमा  

(३) समहु भनष्कृय िएमा  

(४) समहुको भनणयय अनसुार समहु विघटन गरेमा  

(५) प्रचभित भनयम विपररतका काययहरु गरेमा  

(६) स्थानीय टोि विकास संस्थासमेत िडा कायायियको भसफाररसमा कायायियबाट  समहु विघटन गनय 
उशचत देशखएमा  विघटन गररनेछ ।  

तर समहुका सदस्यहरुबाट जम्मा िएको  वहतकोष रकम समहुको अभििेखको आिारमा सााँिा ब्याज 
रकम समहुका सदस्यहरुिाइ नै वितरण गररनेछ । 
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९.  संिोिनाः आिश्यकता र औशचत्प्यताको आिारमा नगरकाययपाभिकाको भनणयय अनसुार काययविभि 
संिोिन गनय सवकनेछ । 

१०. बचाउ तथा खारेजीाः यस काययविभिमा उल्िेशखत कुराहरु प्रचभित कानून बमोशजम बाशझएमा 
बाशझएको हदसम्म स्िताः खारेज हनुेछ  यसैगरर यस काययविभि बनु्न अशघ गठन तथा दताय िएका 
सम्पूणय समहु/सभमभतहरु यसै काययविभि बमोशजम िएको माभननेछ । 

 
अनसूुचीहरुाः 
अनसूुची १ समहुको दताय भनिेदन 

अनसूुची २ समहुको वििान 

अनसूुची ३ समहुिाई ठदइन ेप्रमाणपत्रको नमनुा 
 

   
 

अनसुचुी १ 

समहु दतायको िाभग भनिदेन 

 
 

भमभताः २०....../...../....... 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत ज्यू 

भिमाद नगरपाभिका, नगरकाययपाभिकाको कायायिय  

गण्डकी प्रदेि तनहुाँ । 
विषयाः समहु दताय गरीपाउाँ । 

 

प्रस्ततु विषयमा हामी भिमाद नगरपाभिका िडा नं ...... .....................टोिका कृषकहरु समहुमा आिर्द् िइ कृवष 
व्यिसाय सञ्चािन तथा पियर्द्यन गनयको िाभग भमभत २०७...../....../..... का ठदन श्री ........... ..... ......... 
......................................... कृषक समहुको गठन गरर तपशििका कागजात सवहत  दताय हनुको िाभग यो भनिदेन 
पेि गरेका छौं।   
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                                                     भनिेदकको हस्तािर  ……………………  

                                                   भनिदेकको नामाः ……………………………… 

                                                   समहुको नामाः .............................. 
                                                     पद :      

                             सम्पकय  नं 

         

 

संिग्न कागजातहरुाः 
 

१. समहु गठनको भनणययको प्रभतभिपी १ थान  

२. समहुको वििान २ थान 

३. सदस्यहरुको नागररकताको छायााँप्रभत थान १/१ थान 

 

 

अनसूुची-२ 

......................कृषक  समूहको वििान नमूना  

 

प्रस्तािनााः नेपािमा बढ्दो ..........................................कृषक व्यिसायिाई अशघ बिाउने उद्देश्यिे यस 
.............................. समूहको गठन गररको हो ।(५० िब्दमा नबिाइ समहु गठनको औशचत्प्य खिुाई िेख्न)े 
१. प्रारशम्िकाः 
१.१ संशिप्त नाम र प्रारम्िाः 
क)यस समहुको नाम ........................ समूह रहनेछ । 

ख) यो वििान समूह नगरपाभिकामा दताय िएपभछ तरुुन्त िाग ुहनुेछ । 

१.२ पररिाषा 
विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यो वििानमा 
क) समहु िन्नािे यस वििानमा उल्िेशखत ........................... गने, कृषकहरुको समहुिाई जनाउछ । 

 ख) "सदस्य" िन्नािे ..............................उत्प्पादन र उत्प्पादकत्प्ि बिाउन वििानको दफा ३ बमोशजम सदस्यता भिएको 
व्याशििाई जनाउनेछ ।  

ग) "कायय सभमभत" िन्नािे वििान अनसुार भनिायशचत अध्यि, उपाध्यि, सशचि, सहसहसशचि, कोषाध्ि तथा सदस्य 

पदाभिकारीहरुिाई जनाउने छ ।  
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घ) "सािारण सिा" िन्नािे यस वििानको दफा ४ बमोशजम गठठत सिािाई जनाउने छ । 
 

 १.३ समूहको छाप :  

       गोिोघेरा भित्र पषृ्ठिभुममा.............................” पढ्न सवकनेछ । ( आफ्नो इच्छा अनसुारको समहुको 
उद्देश्यसंग मेि खाने) 

१.४ समूहको कायायिय :  

यस समूहको कायायिय ....................................... मा रहनेछ ।  

१.५ समूहको दताय :  
कृषक समूह नगरपाभिकामा दताय गनुयपनेछ । साथै अभनिायय रुपमा आन्तररक राजि कायायियमा  समेत दताय गरर स्थाई िेखा 
नम्बर (PAN) भिन ुपनेछ । 

 

२.१ उद्दशे्य :  

सदस्यहरुको सामाशजक, आभथयक, कृवषजन्य व्यिसावयक, वहतिाई ध्यान राशख देहायमा उल्िेशखत समूहको उद्दशे्य हनुछे:  

क. 
ख. 
ग. 
(समहुका मखु्य मखु्य उद्देश्यहरु िेख्न)े 

समूहको वििानको दफा २.१ बमोशजमका उद्देश्यहरु प्राप्त गनय यो समूहिे देहाय बमोशजम काययहरु गनेछ ।   

क. 
ख. 
 

३.सदस्यता  

............................. का ठदन िएको िृहत कृषक िेिाबाट यस समहुमा आिर्द् िएका स्िताः सदस्य हनुे र अन्य 
समयमा सदस्य हनु चाहेका कृषकहरुिाई काययसभमभतको भसफाररस का साथ अनसुचुी ४ अनसुार दरखास्त ठदएका 
कृषकिाई यस समहुमा आिर्द् गनय सवकनेछ । 

३.१ 

सदस्यको िाभग योग्यतााः 
क.आफै पिपुािन तथा खेभतपाती गरेको । 

ख. .........................................................विक्री वितरण गरेको  

ग. समहुको वििान अनसुार कायय गनय मञु्जरी िएको । 

घ. कृषक कृषक भबच आपसी सहयोग बिाउन इच्छुक िएको । 
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ङ. सदस्यताको िाभग १६ बषय उमेर पगेुको हनुपुनेछ । 

३.२ सािारण सदस्याः 
सदस्यता िलु्क रु १०० भतरी अनसुचुी ४ बमोशजमको भनिदेन ठदई काययसभमभतको भनणयय बमोशजम सािारण सदस्यता 
प्राप्त गनय सक्नछेन ्। यस्तो सदस्यिे काययसभमभतिे तोकेको माभसक रकम भनयभमत रुपमा वहतकोषमा जम्मा गनुयपनेछ 
। 

समहु गठन िइसकेपभछ कुन ैपभन योग्यता पगेुको व्याशििे समहुको सदस्यता भिन चाहेमा समहुमा आिर्द् प्रभतसदस्य 
बराबर उि भमभतसम्म सशञ्चत वहतकोष र सो को ब्याज साथै भनयम अनसुार अन्य िलु्क बझुाउनपुदयछ । 

३.३ सदस्यता कायम नरहने अिस्था (सदस्यको अयोग्यता) 

काययसभमभतिे भनम्न अिस्थामा सदस्यहरुिाई सदस्यताको िाभग अयोग्य ठहर् याई सदस्यता समाप्त गनय सक्नेछ । 

क. तोवकएको माभसक बचत तथा अन्यभतनयपने रकमहरु ३ मवहनासम्म नभतरेमा 
ख. वििानको उद्देश्य विपररत कायय गरेमा िा समहुको रकम िा कागजात वहनाभमना गरेमा िा अन्य कुनै कारणिे 

काययसभमभतिे भनश्कासन गरेमा । 

ग. सदस्यबाट राशजनामा ठदएमा (सदस्य रहन नचाहेर भिशखत भनिदेन काययसभमभतिे सदर गरेमा) 

घ. अपाराभिक काययमा संिग्न िएको दोष प्रमाशणत िएमा  

ङ. पेिा पररितयन गरी अन्य व्यिसाय गरेमा  

च. मतृ्प्य ुिएमा  

छ. समहुको भसर्द्ान्त िा भनयम िा प्रभतष्ठामा आाँच आउने कायय गरेमा । 

४ सािारण सिा तथा काययसभमभत 

४.१ यस समहुको सदस्यता प्राप्त सम्पूणय सदस्य सािारणसिाको सदस्य हनुेछ । जनु समहुको उच्चतम ्भनकाय हनुेछ 
। यसिे वििान पाररत एिं संिोिन गनय सक्नेछ । सािारणसिा बषयमा एकपटक बस्नेछ । तर आिश्यकता अनसुार 
जनुसकैुबेिा बोिाउन सवकनछे । 

४.२ सािारण सिाको अभिििेनाः 
काययसभमभतिे तोकेको भमभत र समयमा यस समहुको सशचििे अध्यिको परामिय भिई भिशखत सचुनाद्वारा सम्पणुय 
सदस्यिाई सािारणसिाको स्थान, समय,भमभत तथा एजेण्डाको जानकारी गराउनपुनेछ । 

४.३ सािारण ििाको काम कतयव्य र अभिकाराः 
क) काययसभमभतको भनिायचन तथा गठन गने । 

ख) वििान संिोिन गने  

ग) बावषयक बजेटको अनमुोदन गने । 
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घ) समहुको बावषयक काययक्रम स्िीकृत गने । 

ङ) समहुको बावषयक कायययोजना बनाउन े। 

४.४ सािारणसिाको गणपरुक संख्यााः 
समहुको सािारणसिाको बैठकमा कशम्तमा पभन ५१ प्रभतित सदस्यहरुको उपशस्थभतमा हनुपुनेछ । यठद सो निएमा 
फेरी ३ ठदनभित्र अको सिा बोिाउनपुनेछ । यसमा कुि सािारण सदस्यको २५ प्रभतित उपशस्थभत िएमा पभन यो 
सिाको बैठक बस्नछे । 

४.५ कायय सभमभत गठन विभिाः 
क) काययसभमभत ७ सदस्यीय हनुेछ । 

ख) काययसभमभतमा अध्यि सशचि कोषाध्यि तथा सदस्यहरु हनुेछन ्। आिश्यकताअनसुार उपाध्यि तथा सहसशचिको 
पभन व्यिस्था गनय सवकनछे । 

ग) काययसभमभतका पदाभिकारीहरुको बैठक हरेक मवहनाको पवहिो िभनिार हनुेछ तर आिश्यकता िए जनुसकैु 
समयमा पभन बस्न सक्नछे । 

घ) काययसभमभतका पदाभिकारीहरुको कायय अिभि २ बषयको हनुेछ । 

ङ) काययसभमभतको कुनै पद खािी िएमा सािारण सदस्य मध्येबाट कसैिाई पभन काययसभमभतको पदमा सभमभतको 
बहमुतबाट मनोभनत गनय सवकनेछ । 

च) काययसभमभतको कोरम २/३ (दईु भतहाई)िाई माभननछे िने भनणयय बहमुतद्वारा हनुेछ । 

छ) सािारणसिाका सदस्यहरुिे आफुमध्येबाट भनिायचन प्रकृयाद्वारा अध्यि सशचि कोषाध्यि तथा अन्य 
पदाभिकारीहरुको चयन गरी काययसभमभत गठन गनेछ । तर अध्यि सशचि र कोषाध्यि मध्य ेएक पदमा मवहिा 
अभनिायय हनुपुनेछ । 

४.६ काययसभमभतको काम कतयव्य र अभिकाराः 
क) वििानको पररभि भित्र रवह समहुको उद्दशे्य अनरुुप सािारणसिािे गरेको नीभत भनदेिनिाई पािन गने । 

ख) समहुको बावषयक काययक्रम बनाउने तथा समहुको कृयाकिापहरु सञ्चािन गने । 

ग) सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुसंग सम्पकय  िृवर्द् गने दगु्ि उत्प्पादन संग सम्बशन्ित अन्य संघसंस्थाहरुसंग 
सम्पकय  गरी बिी िन्दा बिी सहयोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीमा जाने प्रयास गने  । 

ङ) समहुको कायययोजना बनाई िाग ुगने । 

च) समहुको बावषयक प्रभतिदेन बनाउने र प्रस्ततु गने 

४.७ समहुको बैठकाः 
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समहुको भनयभमत बैठक प्रत्प्यके मवहनाको पवहिो िभनिार बस्नेछ । समहु बैठकहरु काययसभमभतिे भनिो गरेको ठाउाँ 
भमभत र समयमा भनयभमत रुपमा बस्नेछ । पिुय भनिायररत बैठकमा कुनै सदस्यिे िाग भिन नसक्न ेिएमा कारण सवहत 
सोको जानकारी पवहिे नै ठदनपुछय ।  वििेष पररशस्थभत बाहेक िगातार भतन बैठकहरुमा उपशस्थत नहनुे सदस्यिाई 
सहमतीको आिारमा काययसभमभतबाट भनष्कािन गररनेछ । 

५. पदाभिकारीको काम कतयव्य र अभिकार  

५.१ अध्यिको काम कतयव्य र अभिकाराः 
क. आिश्यकता अनसुार समहुको बैठक र सािारणसिा बोिाउने । 

ख. बैठकको अध्यिता तथा भनयन्त्रण गने । 

ग.समहुिाई कृयाशिि गराउने तथा उद्देश्य प्राभप्तको िाभग आिश्यक कायय गने । 

घ. कुनै विषयमा मतदान हदुा मत बराबर िएमा भनणाययक मत ठदन े। 

ङ. वििानमा तोवकए अनरुुप सािारण सदस्यिेमाग गरे अनरुुप वििेष सािारणसिा बोिाउने । 

च. समहुिे तोकेको काम कारिाही गने । 

छ. समहुमा उठेका वििादहरुको समािान गने । 

ज. समहु र अन्य संघ संस्था तथा सरकारी भनकायहरुसंग सम्पकय  व्याशिको रुपमा काम गने । 

झ. समहुको भनणयय, काययक्रम र कृयाकिाप िएका कामकारिाहीहरु एिं समस्याहरुको अभििेख राख्न सशचििाई 
सहशजकरण गने । 

ञ. बावषयक कायोजनाको कायायन्यन  एिं समहु पररचािनको नेततृ्प्ि भिने । 

ट. समहु बैठकमा िएका भनणयय, बावषयक सािारण सभमभतका भनणयय, बावषयक प्रगभत प्रभतिदेन िगाउतका कागजात हरु 
आिश्यकता अनसुार सम्बशन्ित भनकायमा पेि गने । 

ठ. समहु सदस्यहरुिाई आफ्ना समस्याहरुको पवहचान र भतनको प्राथभमकता तोक्न सघाउन ुर साथै उि समस्याहरु 
समािान गनय काययक्रम बनाउन र कायायन्यन गनय िगाउने । 

ड. सदस्यहरुिाई कृयाशिि गराई समन्िय र सहकायय गने । 

ि. समहु सदस्यहरु भबच मतिेद व्यिस्थापनका िाभग सहशजकरण गने । 

५.२ उपाध्यिको काम कतयव्य र अभिकार  

क. अध्यिको काययमा सहयोग गने ।  
ख. अध्यिको अनपुशस्थभतमा अध्यििे गने सबै कायय गने  

ग. काययसभमभतिे तोकेको कायय गने । 

५.३ सशचिको काम कतयव्य र अभिकार  
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क. अध्यिसंगको परामियमा बैठक बोिाउने  

ख. बैठकको तयारी गने  । 

ग. समहुको भनणयय पशुस्तका तयार गने । 

घ. समहुको सम्पणुय कागजातहरु सरुशित राख्न े। 

ङ. समहुको बैठक एिं  सािारणसिाद्वारा पाररत भनणययको कायायन्यनका िाभग पहि गने । 

च. बावषयक प्रभतिदेन तयार पारी सािारण सिामा पेि गने । 

छ. समहुको कायययोजना भनमायणमा सहयोग गने । 

ज. काययसभमभतिे तोकेको काम गने । 

५.५ कोषाध्यिको काम कतयव्य र अभिकार  

क. समहुको वहतकोय रकम भनयभमत उठाउने र फरफारक व्यिस्थापन गने । 

ख. समहुको सबै कोषको वहसाबवकताब सरुशित र दरुुस्त राख्न े। 

ग. समहुको चि अचि सम्पणुय सम्पशत्तको सरुिाको शजम्मेिारी भिने  । 

घ. समहुको बावषयक बजेट तयार पाने, सािारणसिामा बावषयक प्रभतिदेन पेि गने  तथा िेखापररिण गराउने । 

ङ. समहुको अध्यि िा सशचिसंग भमभि खाता सञ्चािन गने । 

च. काययसभमभतिे तोकेको अन्य कायय गने । 

५.५ काययसभमभत सदस्यहरुको काम कतयव्य र अभिकार  

क. आिश्यकता अनसुार समहुका अन्य उपसभमभतमा रही शजम्मेिारी बहन गने । 

ख. काययसभमभतिे तोकेको अन्य कायय गने । 

६. आभथयक व्यिस्था  

६.१ आभथयक श्रोत  

क.यस समहुका सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता िलु्क   । 

ख. समहुको अन्य वक्रयाकिापबाट िएको  आम्दानी । 

ग. समहुका सदस्यिे बचत गने माभसक रकम । 

घ. समहुबाट ऋण िगानी गदाय प्राप्त ब्याज । 

ङ. समहुिे अन्य संघ/संस्थाबाट पाएको अिसरबाट समहु सदस्यिे पाउने पाररश्रभमकबाट  भनशश्चत  १०% िेिी । 

च. समहु सदस्यिे आफ्नो नामबाट  गरेको बचत  

छ. भबिम्ब िलु्क । 

६.२  वहतकोषाः 
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क. श्री ...............................कृषक समहुको एक वहतकोष हनुेछ । 

ख. श्री .............................. िाखामा समहुको खाता  सञ्चािन हनुछे  । 

६.३ वहतकोष पररचािन  

क. समहु सदस्यिाई आिश्यक पदाय वहतकोषबाट ऋण/सापटी भिन सक्नेछन ्। 

ख. सदस्यिे  ऋण  माग  गनय अनसूुची -५ अनसुार भनिेदन ठदनपुनेछ । 

ग. पिपुािन/कृवष काययको िाभग भिईएको ऋणमा  १०% र अन्य प्रयोजनको िाभग भिईने ऋणमा १६% ब्याज 
िाग्नेछ । 

घ. माभसक ब्याज माभसक बचत रकम एिं ऋणी सदस्यिे तोवकए बमोशजम ऋण वकस्ता प्रत्प्येक मवहना बझुाउनपुनेछ 
। 

वहतकोष पररचािनका उपायहरुिाई मखु्यतया दईु िगय आिश्यक खचय र आन्तररक िगानी मा वििाजन गनय सवकन्छ 
। 

१. कायायिय खचय कापी किम भबि िौचर फाईि रशजष्टर खाता पत्रपभत्रका  

२. फभनयचर खचय 
३. िुिानी तथा घरिाडा  

४. अन्य संस्थासंग सदस्यता भिाँदा भतनुयपने खचय र बावषयक निीकरण खचय 
५. िेखापररिण खचय 
६. सािारणसिा खचय 
७. विविि समहुको बैठकमा शचयापान आठद । 

आन्तररक िगानीाः 
आन्तररक िगानी िन्नािे समहु भित्रको सदस्य भबचको िगानी िने्न जनाउदछ जस्तैाः  

उत्प्पादनमिुक कायय उत्प्पादन तथा उत्प्पादन सामािी खररद भबक्री 
आयमिुक कायय गनय  

सामाशजक कायय गनय जस्तै सफाई अभियान िृिारफण कुिो भनमायण स्िास््य िातािरण संरिण आठद । 

सीप विकास  

बौवर्द्क कायय  

पूाँजी िगानी  

६.४  भबिम्ब िलु्क 
क. माभसक  बचत  रकम तोकेको समयम  नभतरेमा पवहिो मवहना प्रभतठदन रु ......... भबिम्ब िलु्क िाग्नेछ । 
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ख. दोश्रो मवहना प्रभत ठदन रु ...... भबिम्ब िलु्क िाग्नेछ । 

ग. तेस्रो मवहना प्रभत ठदन रु ...... िाग्नछे । 

घ. चौथो मवहनाबाट सदस्यता खारेज हनुछे । 

ङ. प्रत्प्येक मवहना बझुाउनपुने ऋण वकस्ता र ब्याज नबझुाएमा प्रभत मवहना रु   प्रभत ठदन दोश्रो ठदन रु प्रभतठदन 
भबिम्ब िलु्क िाग्नछे। चौथो मवहना ऋण रकम र ब्याजहरु ऋणी र जमानी सदस्यहरुबाट असिु उपर गररनछे । 
च. एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यिे अकोको पाुःन जमानी बस्न ेछैन  । 

छ. जमानी सदस्यिे ऋण माग गरेमा ऋणी सदस्यिे ऋण भतररसकेपभछ मात्र ऋण प्रदान गररनछे । 

ज. ऋण भिएको सदस्यिे अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउनेछैन । 

झ. ऋण भिनको िाभग ..................सम्म एक सदस्यको जमानी रु ................... सम्म दईु सदस्य र 
रु............. सम्म भतन सदस्यको जमानी चावहनेछ । 

६.५ िगानीको सरुिणाः 
कुनै पभन व्याशििे आफ्नो नाममा जम्मा िएको वहतकोषको अभिकतम ्९०% सम्म ऋण भिन पाउनेछ । यठद 
व्याशिको नाममा संकभित वहतकोषको ९० िन्दा बिी ऋण भिनपुने िएमा सोही समहुका अन्य २ जना सदस्यको 
सामवुहक जमानीमा ऋण ठदन सवकनेछ । ऋण भिने व्यशििे भतनुयपने सााँिा र ब्याज रकम नभतरेको भतनय नसकेको 
खण्डमा जमानी बसेका सदस्यहरु माफय त असिुउपर गररनेछ । यसरी पभन असिुउपर हनु नसकेको अिस्थामा नपेाि 
सरकारको प्रचभित भनयमानसुार कारिाही प्रवक्रया अगाडी बिाईनेछ ।  

 

 

 

 

६.६ िेखापररिणाः 
यस समहुिे रशजष्ट्रडय िेखा पररिण अभनिायय गराउनपुदयछ । यसरी गररएका िेखापररिणहरु बावषयक सािारण सिाको 
पूणय बहमुतबाट अनमुोदन गराउनपुदयछ । आशजयत मनुाफा सम्पणुय सदस्यहरुिाई प्रत्प्येक बषयको िेखा पररिणपभछ 
भनजहरुको वहसाक खातामा जम्मा गनुयपदयछ । 

७.  विविि  

७.१ भनिायचन सम्बशन्ि व्यिस्थााः 
यस समहुको काययसभमभत कायम रहेको अिस्थामा सोही काययसभमभतिे र सो सभमभत कायम नरहेको अिस्थामा सािारण 
सदस्यहरुको बैठकिे भनिायचन अभिकृत भनयिु गदयछ । सो भनिायचन अभिकृतिे भनिायचन अभिकृतमा भनयिु िएको 
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भमभतिे एक मवहनाभित्र भनिायचन गराईसक्नपुदयछ । सो भनिायचनमा पने खचय काययसभमभतिे व्यिस्था गनेछ । यसमा 
काययसभमभतको पदाभिकारीिाई मतादान िा सहमतीद्वारा सािारणसिाको सदस्यहरुिे छाने्न छन ्। 

७.२ पदािभिाः  

क. काययसभमभत सदस्य तथा पदाभिकारीहरुको पदािभि भनिायशचत िएको भमभत देशख २ बषयको हनुेछ । 

ख. सो गठठत काययसभमभतको पदािभि समाप्त हनु १ मवहना अगािै समहुको सािारणसिा बोिाई नयााँ काययसभमभतको 
चनुाि गराउन अभनिायय हनुछे । 

ग. काययसभमभतिे वििानमा उल्िेशखत आफ्नो काययकाि समाप्त हनु १ मवहना अगािै भनिायचन गराउन नसकेको तथा 
भनजको कायायिभि समाप्त िएपभछ सो काययसभमभतको सदस्यहरुको सभमभतिे आफ्नो सभमभतको बैठक बोिाई एउटा तदथय 
सभमभत खडा गरी सो तदथय सभमभतद्वारा सािारण सिाको बैठक बोिाई नयााँ काययसभमभतको गठन गनेछ । 

घ. काययसभमभतको पदाििी समाप्त हनु ुअगािै काययरत काययसभमभत कुनै वकभसमबाट िंग हनु गएमा िंग िएको 
काययसभमभतिे आफ्नो शजम्ममा रहेको सम्पणुय कागजपत्र ,नगद, शजन्सी काययिार समेत सम्पणुय सदस्यको सिा बोिाई 
अथिा कायायिय सशचि िए सोिाई बझुाई सो को िरपाइ भिनपुनेछ ।सो नगरेमा िा यस समहुिाई हानी नोक्सानी 
िएमा सो काययसभमभतका अध्यि र सशचि दिैुिे ब्यहोनुयपनेछ । 

७.३ उमेद्वारको अयोग्यता  

क. जो कृवष व्यिसायमा छैन  

ख. जो यस समहुमा नै छैन । 

ग. जिेु यस समहुको उद्दशे्य विपररत काम गदयछ । 

घ. जो व्याशिको मानभसक अिस्था ठठक छैन । 

ङ. फौजदारी अभियोग िागेको तथा प्रमाशणत िएको व्याशि । 

७.४ अवििासको प्रस्तािाः 
सािारण सिाको सदस्यहरु  मध्येबाट एक भतहाई सदस्यहरुिे काययसभमभत उपर अवििासको प्रस्ताि ल्याई दईु भतहाई 
सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पाररत िएमा काययसभमभत विघटन हनुेछ ।तर अवििािको प्रस्ताि आएमा सफाईको 
मौकाबाट बशञ्चत गररनछैेन । 

७.५ राशजनामााः 
यस समहुको अध्यििे उपाध्यि िा सशचि समि र अध्यि बाहेक अन्य पदाभिकारीिे अध्यि समि राशजनामा ठदन 
सक्नेछन ्काययसभमभतको बैठकबाट स्िीकृत निएसम्म भतनीहरु आफ्ना पदमा बहिी रवहरहनेछन ्। 

७.६ वििान संिोिनाः 
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समहुको वििान संिोिन गनुयपने  आिश्यकता िएमा सािारण सिाको सदस्यहरु मध्येका कम्तीमा ५१ प्रभतित 
सदस्यहरुको उपशस्थभतमा वििान मस्यौना पेि गररनछे। उपशस्थत सदस्यहरु मध्येका दईु भतहाई बहमुतबाट वििान 
संिोिन मस्योदा पाररत िएमा वििान संिोिन गररनेछ ।साथै संिोभित वििान ....................... कृवष तथा 
पिवुिकास िाखाबाट अनमुोठदत निएसम्म संिोिन िएको माभननछैेन । 

७.७ भनयम बनाउनेाः 
सािारणसिािे आन्तररक सञ्चािन भनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

७.८ उपसभमभतहरु बनाउनाेः 
बावषयक सािारणसिाबाट पाररत आफ्ना काययक्रमहरु सञ्चािन गनयको िाभग र समहुको उद्देश्य र िक्ष्य प्राप्त गरनको 
िाभग यस समहुिे सािारण सिा एिं काययसभमभतको बैठकबाट उपसभमभतहरु बनाउन सक्नेछ । 

७.९ विघटनाः 
समहुको वििान बमोशजम कायय सञ्चािन गनय नसकी िा उद्देश्य प्राप्त गनय असफि िए िा २ बषयसम्म समहु नविकरण 
निएमा समहु विघटन हनुेछ ।यसरी समहु विघटन िए बचत रकम सम्पणुय सदस्यहरुिाई वफताय गनुयपनेछ । 

७.१० समहु छोड्नपुने अिस्था/सदस्यको मतृ्प्य/ु सदस्यिे पाएको अिसराः  

कुनैपभन सदस्यिे समहु छोड्न चाहेको खण्डमा शजजको नाममा संकिन िएकोवहतकोष रकमबाट ३%कट्टा गरी बााँकी 
रकम ििुानी ठदऐनेछ ।यठद कुन ैसदस्यको मतृ्प्य ुिएमा भनजिे बचत गरेको सम्पणुय रकम भनजको सबैिन्दा नशजकको 
हकिािािाई समहुिे ठदन ेब्याज सवहत वफताय ठदनछे ।समहुिे कुनै संघ/संस्था/कायायियबाट पाएको कसनैपभन अिसर 
सामािीहरु आिश्यकता हेरी समहुको बैठकबाट भनणयय गराई सबै सदस्यिे समान रुपमा पाउने गरर वितरण गररनेछ। 

७.११  समहुको चि अचि सम्पशत्ताः 
समहु विघटन िए पश्चात समहुको चि अचि सम्पशत्त ……………………नगरपाभिका पिसेुिा िाखाको भनणयय 
बमोशजम हनुेछ । उि भनणयय शचत्त नबझेुको खण्डमा न्यायको िाभग उपमयेरसमि भनिदेन गनय सक्नेछ । सो 
सन्दियमा काययपाभिकाको भनणयय  नै अशन्तम हनुेछ । 

 



 
 

भिमाद नगरपाभिका 

नगरकाययपाभिको कायायिय 

कृवष तथा पिसेुिा िाखा 
गण्डकी प्रदेि, तनहुाँ 

 

 

 

 

दताय नं : 

   समहु पर्द्भतिाई स-ुव्यिशस्थत गदै कृवष प्रसार काययिाई टेिा 
परु् याउने उदे्दश्यिे यस भिमाद नगरपाभिकाको िडा नं ......मा भमभत 
२०...../...../..... मा गठन िएको श्री 
...................................................िाई यस कायायियको 
अभििेखमा दताय गरर यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

                                                                               

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

िाखा प्रमखु         प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

                                  भमभताः २०...../..../.....                       

 

 

भिमाद नगरपाभिका 

कृषक समहु/सभमभत दताय प्रमाण-पत्र 

 

पनुश्चाः प्रत्प्यके दईु िषयमा अभनिायय नविकरण गनुयपनेछ । 

अनसूची-३ 
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नगरकाययपाभिकाको कायायिय 

कृवष पिसेुिा िाखा 
भिमाद तनहुाँ 

समहुको नामाः                                                                            
ठेगानााः 

नविकरण भमभत म्याद पगु्ने भमभत नविकरण गने अभिकृतको 
दस्तखत 

कायायियको छाप कैवफयत 

     

     

     

 
 

प्रमाणीकरण भमभताः २०७७/०४/२८ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

 

 

सूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मठुरत । मूल्य रु. 80।- 

 

 

 


