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...............कृषक समहु 

बदु्धभमूी.......कविलिस्त ु



कृषक समहुको बबधान 

प्रस्तािना 
कृवष िा िशजुन्य िस्तकुो उत्िादन, उत्िादाकत्ि बढाउन, उत्िादन सामाग्री सलुभ बनाउन, उत्िाददत 
सामाग्रीको विक्री वितरण, भण्डारण व्यिस्थािन गरी उन्नत बीउ/ नस्ल एिं आय बवृद्ध, बचत 
संकलनबाट आत्मा बनभभर हनुाको लाबग ...............   नगर कायभिाबलकाको कृवष िा िशिंुक्षी 
शाखामा श्री ………………………………….. 2076 मा िनुभर गठन गरी समहुका वक्रयाकलािहरु बनयमन 
गनभ िान्छबनय देखखएको ले बमबत ……………………………… गतेमा कृषक समहु गठन तथा व्यिस्थािन 
बनदेखशका, 2075 को अबधनमा रवह यस विधान तजुभमा गरी लाग ुगररएको छ । 

१. प्रारखभभक : 

(१) संखक्षप्त नाम र प्रारभभ 

क. यस समहुको नाम श्री ……………………................…….. कृषक समहु -2076 रहनेछ । 

ख. यो विधान समहु सभबखन्धत स्थाबनय तहको आबथभक विकास शाखा/कृवष िा िश ुविकास 
शाखा/कृवष क्षेत्र हेने इकाइमा दताभ भए िबछ तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

2. िररभाषा:-  विषय र प्रसंगको अको अथभ नलागेमा यो विधानमा  

 

क. समहु भन्नाले यस विधानमा उल्लेखखत कृवष कायभ द्धारा कृवष उिज िा िशजुन्य उत्िादन र 
उत्िादकत्ि बढाइ आय आजभन गनभ इच्छुक कृषकहरुको  समहुलाइभ जनाउनेछ । 

ख. सदस्य भन्नाले कृषक जो आधबुनक उजाभशील कृषक समहुको उदेश्य अनसुार उत्िादन र 
उत्िादकात्ि बढाउन विधान को दफा ३ बमोखजम सदस्यता बलएको जनाउनेछ । 

ग. कायभ सबमबत भन्नाले विधान अनसुार बनिाभखचत अध्यक्ष, उिाध्यक्ष, सखचि, सह-सखचि, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस्य िदाबधकारीलाइभ जनाउनेछ । 

घ. साधारण सभा भन्नाले यस विधानको दफा ४ बमोखजम गदठत सभालाइभ जनाउनेछ । 

३. समहुको छाि:- गोलो घेराबभत्र यस समहुको नाम श्री …................……………………….. कृषक 
समहु-2076 िढ्न सवकनेछ । 

४. समहुको कायाभलय :- यस समहुको कायाभलय कविलिस्त ुखजल्ला बदु्धभमूी नगरिाबलका िडा 
न ............................... रहनेछ । 



5. समहुको दताभ :- कृषक समहु सभबखन्धत स्थाबनय तहको आबथभक विकास शाखा/कृवष िा िश ु
विकास शाखा/कृवष क्षेत्र हने शाखा/ इकाइमा दताभ गनुभिनेछ । 

ख. अबनियभ रुिमा आन्ताररक राजस्ि कायाभलयमा समहु दताभ गरी स्थायी लेखा िान नं. बलनिुनेछ 
। 

2.उदेश्य र कायभ 

1.उदेश्य : सदस्यहरुको सामाखजक, आबथभक, कृवष जन्य व्यिसावयक, वहतलाइभ ध्यान राखी 
देहायमा उल्लेखखत समहुको उदेश्य हनुेछ । 

क. कृवष व्यिसायलाइभ आधबुनकीकरण एिंम विविबधकरण गरी उत्िादकत्ि, उत्िादन बवृद्धका लाबग 
एक जटु भइ काम गने । 

ख. सदस्यहरुको आबथभक तथा सामाखजक खजिनस्तर उठाउने । 

ग. सदस्यहरुमा स्िलभबनको ज्ञान, िारसिाररक सहयोग र बमतव्यावयताको भािनाशील गने । 

(2) समहुको विधानको उिदफा (१) बमोखजमका उदेश्यहरु प्राप्त गनभ यो समहुले देहाय बमोखजम 
कायभहरु गनेछ । 

क. उन्नत प्राविबधबाट खेती िा िशिुालन गरी उत्िादन एिंम उत्िादकत्ि बढाउने,  

ख. कृवष बवृद्ध गरी आत्मा बनभभर हनुे, 
ग. उन्नत प्राविबध अिनाउने 
घ. कृवष उत्िादनबाट आय बवृद्ध गने 

ङ. समहुबाट बजार व्यिस्थािन गने 

च. कृषकद्धारा उत्िाददत बस्तकुो मलु्यमा एकरुिता ल्याउने 
छ. भण्डारणको व्यिस्था 
ज. सदस्यको बसिमा बवृद्ध गनभका लाबग अन्य कायभक्रमहरु तजुभमा गरी संचाबलत गने 

झ. सदस्यको आबथभक अिस्था सधुार गनभ सके वकबसमका अन्य वक्रयाकलािहरु संचालन गने 

ञ. सदस्यहरुबीच स्िलभबन, िारष्िाररक सहयोग एिंम बमतव्यावयता अबभबवृद्ध गरी बनयाबमत बतच 
गने बानी प्रिधभन गने । 

ट. समहु सदस्यहरुमा उत्िादनशील आयमलुक एिंम सीिमलुक उदेश्यका लाबग सदस्यहरुलाइभ 
सलुभ व्याजदरमा ऋण प्रदान गने । 

ठ. आफ्नो उदेश्य िरुा गनभको लाबग समान उदेश्य भएका स्थानीय क्षेत्र,  राविय र अन्तराविय संघ 
संस्थासँग सहयोगात्माक भािना राख्न े। 

ड. कृवष सँग सभबखन्धत अन्य कृषक समहु, सहकारी, वितीय संघ संस्थासँग सभिकभ  कायम गरी 
जानकारी एंिम सचुना अदानप्रदान गने । 



ढ. यस क्षेत्र/भेगको कृषकहररुद्धारा उठाइएको समस्याहरु खजल्ला कृवष विकास कायाभलय 
अनसुन्धान कायाभलय तथा अन्य बनकायहरुलाइभ सभिकभ  जानकारी उिलब्ध गराइ समाधान बनकाल्न े
प्रयास गने । 

ण.उन्नत बीउ रासायबनक मल सधुाररएको औजार वकटनाशक विषाधी आदद विक्री वितरण गने । 

त. बसंचाइभ सवुिधा उिलब्ध गराउने 
थ. खेती विकास योजना तयार गनभ एिंम प्याकेज कायभक्रम लाइभ सहयोग िरुाउने । 

द. सघन कृवष तथा िश ुविकास कायभक्रमलाइभ सघाउ िरुाउने । 

ध.कृवष उिज प्रशोधन गने । 

न.उन्नत िशिंुक्षी नस्ल/भरुा उत्िादन तथा विक्री वितरण गने । 

ि. नगदेबाली उत्िादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्रीवितरण गने । 

फ. िश/ुिंखक्ष/माछा उत्िादन एिं उत्िादकात्ि बढाउने । 

ब. कृवष उिज भण्डारण गनभ गोदामको सवुिधा उिलब्ध गराउने । 

भ. प्रशोधन िस्त ुउखचत मलु्यमा विक्री गने । 

म. कृवष उिज उखचत मलु्यमा खररद बबक्री तथा ढुिानी गने । 

य. श्रोत/वहतकोष संकलन गने। 

र. संकबलत बचत/वहतकोषको प्रभािकारी िररचालन गने। 

ल. समहु िा सदस्यलाइभ आिश्यक ऋण उिलब्ध गराउने । 

ि. माबथ उल्लेखखत उदेश्यहरु िूबतभ गनभ अन्य कायभहरु गने । 

 

३. सदस्यता: क. एकै उदेश्य एिं सकभर आबथभक अिस्था समान भएको एिं यस समहुको 
विधानको िररबधबभत्र रहन ेइच्छ व्यक्त गरेको व्यखक्तलाइभ यस समहुको सदस्यता प्राप्त गनभ सवकनेछ 
। 

ख. सदस्य हनु चाहने व्यखक्तले कखभतमा समहुको सदस्यहरुको बलखखत बसफाररस साथ अनसुखुच-८ 
उल्लेख भए बमोखजम दरखास्त ददनिुनेछ । 

(१) सदस्यताको लाबग योग्यता :  

क. आफै खेबतिाती गरेको/गनभ सक्षम भएको  

ख. समहुको उदेश्य अनरुुि कायभ गनभ इच्छुक भएको 
ग. समहुको विधान अनसुार कायभ गनभ मन्जरुी भएको 
घ. कृषक-कृषक िीच आिसी सहयोग बढाउन इच्छुक भएको 
ङ. सदस्यताको लाबग १६ िषभ उमेर िगेुको हनु ुिनेछ । 



(२) साधारण सदस्य- क. सदस्यता शलु्क रु.100 बतरी साधारण सदस्यताको बनिेदन ददइ कायभ 
सबमबत बनणभय बमोखजम साधारण सदस्यता प्राप्त गनभ सक्नेछ। यस्तो सदस्यले माबसक बचत रु. 
100 प्रत्येक मवहना जभमा गनुभ िनेछ । 

ख. समहु गठन भइ सकेिबछ कुनै िबन योग्यता िगेुको व्यखक्तले समहुको सदस्यता बलन चाहेमा 
समहुमा आबद्ध प्रबत सदस्य बराबर उक्त बमबत सभम संखचत वहत कोष र सोको व्याज साथै 
बनयमअनसुारका अन्य शलु्क बझुाइ सदस्यता प्राप्त गनभ सक्नेछ । 

(३) सदस्यताको अयोग्यता : कायभ सबमबतले बनभन अिस्थामा सदस्यहरुलाइभ सदस्यताको लाबग 
अयोग्य थहराइ सदस्यता समाप्त गनभ सक्नेछ । 

क. तोवकएको माबसक बचत तथा अन्य बतनुभिने रकमहरु ३ मवहना सभम नबतरेमा  

ख. विधानको उदेश्य वििररत कायभ गरेमा िा समहुको रकम िा कागजात वहनाबमना गरेमा िा अन्य 
कुनै कारणले कायभ सबमबतबाट बनष्कासन गरेमा । 

ग. सदस्यताबाट राखजनामा ददएमा (सदस्य रहन नचाहेर बलखखत बनिेदन कायभ सबमबतले सदर 
बसफाररस गरेमा) 
घ. अिराबधक कायभमा संलाग्न भएको दोष प्रमाखणत भएमा  

ङ. कृवष िेशा त्यागी अन्य कायभ गनभ थालेमा 
च. मतृ्य ुभएमा 
छ. समहुको बसद्धान्त िा बनयम िा प्रबतष्थामा आचँ आउने कायभ गरेमा  

ज. अन्य............................................................। 

४.साधारण सभा तथा कायभ सबमबत 

(१) साधारण सभा :  

क. यस समहुको सदस्यता प्राप्त सभिूणभ सदस्य साधारण सभाको सदस्य हनुेछ, जनु समहुको 
उच्चातम बनकाय हनुेछ । 

ख. यसले विधान िाररत एिं संशोधन गनभ सक्नेछ । 

ग. साधारण सभा िषभमा कखभतमा १ िटक बस्न ुिनेछ । 

घ. आिश्यकता अनसुार जनु सकैु बेला साधारण सभा बोलाउन सवकनेछ । 



(२) साधारण सभाको अबधिेशन : कायभ सबमबतले तोकेको बमबत र समयमा यस समहुको 
सखचिले अध्यक्षको िरामशभ बलइ बलखखत सचुनाद्धारा सभिूणभ सदस्यलाइभ साधारण सभाको स्थान समय 
बमबत तथा एजेन्डाको जानकारी गराउन ुिनेछ । 

(३) साधारण सभाको काम  कतभव्य र अबधकार :  

क. कायभ सबमबतको बनिाभचन तथा गठन गने । 

ख. विधान संशोधन गने । 

ग. िावषभक बजेट अनमुोदन गने । 

घ. समहुको बावषभक कायभक्रम खस्िकृत गने । 

ङ. समहुको बावषभक कायभयोजना बनाउने । 

च. समहुले कायभयोजना बनाउदा कखभतमा ६० प्रबतशत कृवष कायभक्रम बनाउने । 

छ. अन्य............................................................................। 

 

(४) साधारण सभाको गणिूरक संख्या : यस समहुको कायभ सबमबतको बैठक बह ु
संख्याक ५१ प्रबतशत सदस्यहरु उिखस्थबत भएमा बैठक बस्ने गणिूरक संख्या िगेुको माबननेछ ।तर 
गणिूरक संख्याको अभािमा दूइ िटक बैठक स्थाबगत भएमा तेस्रो िटक उिखस्थबत संख्यालाइभ न ै
गणिूरक संख्या माबननेछ । 

(५)  कायभ सबमबत गठन विबध :  

क. यो समहुको बनभन बमोखजमका िदाबधकारी एिम ्सदस्य रहेको मलु सबमबत हनुेछ । 

क. अध्यक्ष श्री  

ख. उिाध्यक्ष श्री  

ग. सखचि श्री  

घ. कोषाध्यक्ष श्री 
ङ. सदस्य श्री  

च. सदस्य श्री 
छ. सदस्य श्री                         गरर जभमा ७ कायभसबमबत हनुेछ ।  

ग. कायभ सबमबतमा अध्यक्ष, सखचि, कोषाध्य तथा सदस्यहरु हनुेछन ् ।  
आिश्यकता अनसुार उिाध्यक्ष तथा सह-सखचिको िबन व्यिस्था गनभ सवकनेछ । 

घ. कायभ सबमबतका िदाबधकारी हरुको बैठक हरेक मवहनाको दोश्रो शबनबारका ददन हनुेछ 
। तर आिश्यकता भए जनुसकैु समयमा िबन बस्न सक्नेछ । 

ङ. कायभ सबमबतको िदाबधकारीहरुको कायभ अिबध २ िषभको हनुेछ । 



च. कायभ सबमबतको कुनै िद खाली भएमा साधारण सदस्य मध्य बाट कसैलाइभ िबन कायभ 
सबमबतको िदमा सबमबतको बहमुतबाट मनोबनत गनभ सवकनेछ । 

छ. कायभ सबमबतको कोरम 2/3 लाइभ माबननेछ तथा बनणभय बहमुतद्धारा हनुेछ । 

ज. साधारण सभाका सदस्यहरुले आफु मध्यबाट बनिाभचन प्रवक्रयाद्धारा अध्यक्ष सखचि 
कोषाध्यक्ष तथा अन्य िदाबधकारीहरुको चयन गरी कायभ सबमबत गठन गनेछ । तर 
अध्यक्ष सखचि कोषाध्यक्ष मध्य एक िदमा मवहला अबनिायभ रुिमा हनु ुिदभछ । 

झ. अन्य.............................................................। 

 

(६) कायभ सबमबतको काम कतभव्य र अबधकार : क. विधानको िररबधबभत्र रही समहुको 
उदेश्य अनरुुि साधारण सभाले गरेको बनबत बनदेशनलाइभ िालना गने । 

ख. समहुको बावषभक कायभक्रम बनाउने तथा समहुको वक्रयाकलािहरु संचालन गने । 

ग. सहकारी तथा गैरसहकारी संस्था सँग सभिकभ  बवृद्ध गने कृवष सभबन्धी अन्य संघ संस्थाहरुसँग 
सभिकभ  गरी बढी भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गने । 

घ. सहकारीमा जाने प्रयास गने । 

ङ. समहुको कायभयोजना बनाइ लागू गने । 

च. समहुको बावषभक प्रबतिेदन बनाउने र प्रस्ततु गने । 

छ. अन्य .......................................................। 

(७) समहुको बैठक : क. समहुको बनयबमत बैठक प्रत्येक मवहनाको दोस्रो शबनबारका ददन 
बस्नेछ । 

ख. समहुको बैठक कायभ सबमबतले बनधो गरेको ठाउँ बमबत र समयमा बनयबमत रुिमा बस्नेछ । 

ग. िूिाभबनधाभररत बैठकमा कुनै सदस्यले भाग बलन नसक्ने भएमा सोको जानकारी कारण सवहत 
िवहला नै ददन ुिदभछ । 

घ. जानकारी नददइ लगातार ३ िटक बैठकमा उिखस्थत नहनुे सदस्यलाइभ समहु सबमबतको आधारमा 
बनष्काबसत गररनेछ । 

5. िदाबधकारीको काम कतभव्य र अबधकार :  

क. अध्यक्ष : 

अ. अध्यक्षले सबमबतको बैठकको अध्यक्षता गने । 

आ. समहुको सभिूणभ कायभको बनररक्षण तथा बनयन्त्रण गने । 

इ. कुनै विषयको िक्ष िा वििक्षमा बराबर मत भएमा बनजले आफ्नो बनणभयक मत ददन सक्ने । 

ई. समहुको उदेश्य िररिूबतभका लाबग िबछ समहुको बैठकले अनमोदन गराउने गरी रु. १००० खचभ 
गनभ सक्ने छ । 



उ. समहुको प्रमखु हनुे । 

ऊ. सामवुहक नेततृ्ि प्रदान गने । 

ख. उिाध्यक्ष : 

अ. अध्यक्षको कायभमा सहयोग गने । 

आ. अध्यक्षको अनिुखस्थबतमा बनजले सभिूणभ कायभ गने । 

ग. सखचि : 

अ. समहुको दैबनक कायभ तथा कायाभलय सभबखन्ध कायभ गने । 

आ. कायाभलयका खचभका लाबग िबछ समहुबाट अनमुोदन गराउने गरी रु.1000 सभम खचभ गनभ 
सक्ने । 

इ. अबधिेशन िा साधारण सभामा समहुको तफभ बाट प्रबतिेदन िेश गने । 

ई. समहुको प्रिक्ताको रुमा काम गने । 

घ. कोषाध्यक्ष : 

अ. समहुको सभिूणभ आबथभक कारोबारको खजभमा कोषाध्यक्ष सँग हनुेछ । 

आ. समहुको आय व्याय वहसाि दरुुष्त राख्न े। 

इ. समहुको बनणभय अनसुार कोष सभबन्धी काम गने । 

ई. अबधिेशन िा साधारण सभामा समहुको आय व्याय वििरण र आगामी बजेट प्रस्ततु गने । 

उ. समहुको कोषाध्यक्षले समहुबाट िबछ अनमुोदन गराउने गरी रु. 500 सभम खचभ गनभ सक्ने । 

(६) कायभ सबमबतको सदस्यहरुको काम कतभव्य र अबधकार : क. आिश्यकता अनसुार 
समहुका अन्य उि सबमबतमा रही खजभमेिार बहन गने । 

ख. कायभ सबमबतले तोकेको अन्य कायभ गने । 

7. आबथभक व्यिस्था : 

१. आबथभक स्रोत 

क. यस समहुको सदस्यताबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क 

ख. समहुको अन्य वक्रयाकलािबाट भएको आभदानी  

ग.समहुको सदस्यले बचत गने माबसक रकम 

घ. समहुबाट ऋण लगानी गदाभ प्राप्त ब्याज 

ङ. समहुले अन्य संघ संस्थाबाट िाएको अिसरबाट समहु सदस्यले िाउने बनखित 
िाररश्रबमकबाट........प्रबतशत लेबब 

च. समहु सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचत 

छ. बबलभब शलु्कबाट  

ज. अन्य............. । 



2. वहतकोष : (क) श्री आधबुनक उजाभशील कृषक समहुको एक वहतकोष हनुेछ । 

ख. श्री राविय िाखणज्य बैंकमा समहुको खाता रहनेछ । 
3. वहतकोष िररचालन : क. वहतकोषको रकम कभतीमा ५० प्रबतशत कृवष कायभक्रममा संचलान 
गनुभिनेछ । 

ख. समहु सदस्यलाइभ आिश्यकता भएमा वहतकोषबाट ऋण/सािटी बलन सक्ने छन ्। 

ग. सदस्यले ऋण माग गनभ अनसुखुच-9 अनसुार बनिेदन ददनिुनेछ । 

घ. कृवष कायभको लाबग बलएको ऋणमा १ प्रबतशत माबसक व्याज लाग्नेछ । 

ङ. अन्य ऋणमा ...........प्रबतशत माबसक व्याज लाग्नेछ । 

च. माबसक व्याज माबसक बचत रकम एिं ऋणी सदस्यले तोवकए बमोखजम ऋण वकस्ता प्रत्येक 
मवहना बझुाउन ुिनेछ । 

छ. ऋण बलदा ऋण रकमका ............प्रबतशत सेिा बझुाउन ुिनेछ । 

ज. राविय िाखणज्य बैंकमा समहु अगिुा/अध्यक्ष िा सखचि र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखत बाट 
खाता समाधान हनुेछ । 

४. वहतकोष िररचालनका उिायहरुलाइभ दइुभ िगभ(आिश्यक खचभ र आन्ताररक लगानी 
) विभाजन गनभ सक्ने छ । 

क. आिश्यक खचभ : आिश्यक खचभ भन्नाले देहाय बमोखजमको कायाभलय र प्रशासबनक खचभ भने्न 
जनाउनेछ । 

• कायाभलय खचभ ( कािी, कलाम, बबल, भौचर, फाइल, रखजष्टर, खाता, ित्रिबत्रका)  

• फबनभचर खचभ 
• ढुिानी तथा घरभाडा 
• अन्य संस्थासँग सदस्यता बलदा बतनुभिने खचभ र बावषभक निीकरण खचभ 
• लेखा िरीक्षण खचभ 
• कमभचारी िाररश्रबमक खचभ 
• साधारण सभा खचभ 
• वििध (समहुको बैठक खचया नस्ता आदद) 

ख. आन्ताररक लगानी : आन्ताररक लगानी भन्नाले समहुबभत्रको सदस्य िीचको देहाय 
बमोखजमको लगानी भने्न जनाउनेछ । 

• उत्िादनमलुक कायभ गनभ (उत्िादन तथा उत्िादन सामाग्री खररद बबक्री ) 

• मल विउ बाली संरक्षण तरकारी बोटविरुिा वकन्न र प्रयोग गनभ । 

• आयमलुक कायभ गनभ । 

• घरेल ुआय मलुक कायभ गनभ । 



• सामाखजक कायभ गनभ जस्तै सफाइ अबभयान िवहरो बनयन्त्रण बकृ्षरोिण कुलो बनमाभण 
स्िस््य र बातािरण संरक्षण आदद । 

• सीि विकास जस्तै प्यावकङ नसभरी र ताबलम आदद । 

• सामाखजक कायभ गनभ जस्तै मवहला विकास बाल विकास  
आदद । 

• िुजँी लगानी कजाभ प्रिाह शेयर खररद गनभ आदद । 

•  

(५) बबलभब शलु्क  : क. माबसक बचत रकम तोकेको समयमा नबतरेमा िवहलो मवहना प्रत्येक 
ददन रु ........बबलभब शलु्क लाग्नेछ । 

ख. दोस्रो मवहना प्रबत ददन रु...........बबलभब शलु्क लाग्नेछ । 

ग. तेस्रो मवहना प्रबत ददन रु................  

घ. चौथो मवहनाबाट सदस्यता खारेज हनुेछ । 

ङ. प्रत्येक मवहना बझुाउन ुिने ऋण वकस्ता र व्याज नबझुाएमा प्रबत मवहना रु.........प्रबत ददन दोस्रो 
मवहना रु...........प्रबत ददन र तेस्रो ददन रु...........प्रबतददन बबलभब शलु्क लाग्नेछ ।चौथो मवहना 
ऋण रकम व्याजहरु ऋणी र जमानी सदस्यहरुबाट असलु उिर गररनेछ । 

च. एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अको िनुः जमानी बस्ने छैन । 

छ. जमानी सदस्यले ऋण िाउने छैन तर ऋणी सदस्यले ऋणी सदस्यले ऋण बतरीसकेिबछ जमानी 
सदस्यले ऋण िाउन सक्नेछ । 

ज. ऋण बलएको सदस्यले अरु सदस्यको जमानी बस्न िाउने छैन । 

झ. ऋण बलनको लाबग .............सभम एक सदस्यको जमानी रु..........समहु २ सदस्य र 
रु.........सभम ३ सदस्यको जमानी चावहने छ । 

(६) लगानीको सरुक्षण : क. कुनै िबन व्यखक्तले आफ्नो नाममा जभमा भएको वहतकोषको 
अबधकतम ्९० प्रबतशत सभम मात्र ऋण बलन िाउनेछ । 

ख. यदद व्यखक्तको नाममा संकबलत वहतकोषको ९० प्रबतशत भन्दा बढी ऋण बलनिुने भएमा सोही 
समहुका अन्य २ जना सदस्यको सामवुहक जमानीमा ऋण ददन सवकन्छ । 

ग. ऋण बलने व्यखक्तले बतनुभिने सािा र व्याज रकम नबतरेको/बतनभ नसकेको खण्डमा जमानी बसेका 
सदस्य माफभ त असलु उिर गररनेछ । 

घ. यदद जमानी माफभ त िबन असलु उिर हनु नसकेको अिस्थामा निेाल सरकारको प्रचाबलत 
बनयमानसुार कारिाही प्रवक्रया अगाबड बढाइनेछ । 

ङ. ऋण लगानी एिं असलु उिर ऋण उि सबमबतको खस्िकृबत बलन ुिनेछ । 

च. ऋण उि सबमबतका सदस्यहरु कसैको िबन जमानी बस्न िाइने छैन । 



(७) लेखािरीक्षण :  

समहुको आय व्यायको प्रत्येक िषभ लेखािरीक्षण गराइनेछ ।र यसरी लेखािरीक्षण गराउन 
सरकारी मान्यता प्राप्त लेखािरीक्षक बनयकु्ती गररनेछ ।लेखािरीक्षणको प्रबतिेदन अबधिेशन िा 
साधारण सभामा िेश गनुभ िनेछ । समहुको लेखािरीक्षण प्रबतिेदन प्रत्येक िषभ स्थबनय अबधकारी 
समक्ष िेश गनुभ िनेछ । 

५. विविध : 

(1) बनिाभचन सभबन्धी व्यिस्था : क. यस समहुको कायभ सबमबत कायम रहेको अिस्थामा सोही 
कायभ सबमबतले र सो सबमबत कायम नरहेको अिस्थामा साधारण सदस्यहरुको बैठकले बनिाभचन 
अबधकृत बनयकु्त गनेछ । 

ख. सो बनिाभचन अबधकृतमा बनयकु्त भएको बमबतले एक मवहना बभत्र बनिाभचन गराइ सक्न ुिनेछ । 

ग. सो बनिाभचनमा िने खचभ कायभ सबमबतले व्यिस्था गनेछ । 

घ. यस कायभ सबमबतको िदाबधकारीहरुलाइभ मतदान िा सहमती द्धारा साधारण सभाको सदस्यहरुले 
छने्न छन ्। 

(2) िदािबध : क. िदािबधको कायभ सबमबत सदस्य तथा िदाबधकारीहरुको िदािबध बनिाभखचत 
भएको बमबत देखख २ िषभको हनुेछ । 

ख. सो गदठत कायभ सबमबतको िदािबध समाप्त हनु १ मवहना अगाबै समहुको साधारण सभा िोलाइ 
नयाँ  कायभ सबमबतको चनुाि गराउन अबनिायभ हनुेछ । 

ग. कायभ सबमबतले विधान उल्लेखखत आफ्नो कायभकाल समाप्त हनु १ मवहना अगाबै बनिाभचन गराउन 
नसकेको तथा बनजको कायभ अिबध समाप्त भए िबछ सो कायभ सबमबतको सदस्य हरुको सबमबतले 
आफ्नो सबमबतको बैठक बोलाइ एउटा तदथभ( प्रबन्ध िा तयारी) सबमबत खडा गरी सो तदथभ सबमबत द्धारा 
साधारण सभाको बैठक िोलाइभ नयाँ कायभ सबमबतको गठन गनेछ । 

घ. कायभ सबमबतको िदािबध समाप्त हनु ु अगाबै कायभ रत कायभ सबमबत कुन ै वकबसमबाट भङ्ग हनु 
गएमा भङ्ग भएको कायभ सबमबत ले आफ्नो खजभममा रहेको कागजित्र खजन्सी कायभ भार समेत सभिूणभ 
सदस्यको सभा िोलाइ अथिा कायाभलय सखचि भए सो लाइ बझुाइ सो को भरिाइ बलन ुिनेछ । 

ङ. सो नगरेमा यस समहुलाइ हानी नोक्सानी भएमा सो कायभ सबमबतका अध्यक्ष र सखचि दिैुले 
संयकु्त रुिमा बेहोनुभ िनेछ । 

(3) उभमेदिारको अयोग्यता : क. कृवष िेशामा संलाग्न नभएको व्यखक्त । 

ख. कृवष समहुमा नभएको व्यखक्त । 

ग. समहुको उदेश्य वििररत कायभ गने व्यखक्त । 

घ. मानबसक आिस्था दठक नभएको व्यखक्त । 

ङ. फौजदारी अबभयोगमा सजाय िाएको व्यखक्त । 



(4) अविश्वासको प्रस्ताि : 

सबमबतका िदाबधकारी सदस्यहरु विरुद्ध अविश्वाशको प्रस्ताि ल्याउनको लाबग सबमबतको २५ 
प्रबतशत सदस्यहरुले बलखखत माग गनुभ िदभछ ।र सो माग गरेको ७ ददन बभत्र कायभ सबमबतको बैठक 
बस्न ुिनेछ । सबमबतको दइु बतहाइ बहमुतले अविश्वासको प्रस्ताि िास गनुभ िनेछ । तर बनजलाइभ 
अबभयोगका बारेमा सफाइ ददने मनाबसि समय ददनछे । 

(5) राखजनामा : 

सबमबतका अध्यक्ष बाहेकका िदाबधकारी सदस्यहरुले राखजनामा ददएमा ७ ददनबभत्र राखजनामा 
खस्िकृत भए नभएको जानकारी सभबखन्धत ब्यखक्तलाइभ ददनिुनेछ । 

 

(6) विधान संशोधन : क. समहुको विधान संशोधन गनभ आिश्यकता िनभ आएमा साधारण 
सभाको सदस्यहरुमध्यका कभतीमा ५१ प्रबतशत सदस्यको उिखस्थबतमा विधान मस्यौदा िेश गनेछ 
। 

ख. सदस्य हरु मध्यका उिखस्थबत सदस्यहरुमध्यका दइु बतहाइ बहमुतबाट विधान संशोधन मस्यौदा 
िाररत भएमा विधान संशोधन गररनेछ । 

ग. संशोबधत विधान स्थाबनय बनकायको कृवष हने इकाइ/ शाखाबाट अनमुोददत नभए सभम संशोधन 
भएको माबनने छैन । 

(7) बनयम बनाउने : साधारण सभाले आन्तररक संचालन बनयमहरु बनाउन सक्ने छ । 

(8) उि सबमबतहरु गठन गनभ सक्न े छ : साधारण सभाले एिं कायभ सबमबतले साधारण 
सभाको खस्िकृत बलइ आफ्ना कायभक्रमहरु संचालन गरी समहुो लक्ष्य र उदेश्य प्राप्त गनभ 
उिसबमबतहरु बनाउन सक्नेछ । 

(९) विघाटन : क. समहुको विधान बमोखजम कायभ संचलान गनभ नसकी िा उदेश्य प्राप्त गनभ 
असफल भए िा ३ िषभ सभम समहु निीकरण नभएमा समहु विघाटन हनुेछ । 

ख. समहु विघाटन भएको अिस्थामा बचत रकम सभिूणभ सदस्यलाइ वफताभ गनुभ िनेछ । 

(10) समहु छोनुभ िने अिस्था/सदस्यको मतृ्य/ुसदस्यले िाएको अिसर : 

क. कुनै िबन सदस्यले समहु छोनभ चाहेको खण्डमा बनजको नाममा संकलन भएको वहतकोषको 
रकमबाट ३ प्रबतशत कट्टा गरी बाकी रकम भकु्तानी गररनेछ । 

ख. यदद कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा बनजले बचत गरेको सभिूणभ रकम बनजको सब भन्दा नखजकको 
आफ्नतालाइ समहुले ददन ेव्याज सवहत वफताभ गररनछे । 

ग. समहले कुनै िबन संघ/संस्था/कायाभलयबाट िाएको कुनै िबन अिसर सामाग्रीहरु आिश्यकता हेरी 
समहुको बैठकबाट बनणभय गराइ आलोिालो गरी सबै सदस्यले िाउने गरी वितरण गररनेछ । 



(11) समहुको चल अचल सभिखि : क. समहु विघटन भए ििात समहुको चल अचल 
सभिबत स्थाबनय बनकायको आबथभक विकास शाखा/कृवष शाखा/िश ुविकास शाखाको बनणभय बमोखजम 
हनुेछ । 

ख. उक्त बनणभय खचिा नबझेुको खण्डमा बनणभयको जानकारी िाएको ३५ ददनबभत्र स्थाबनय तहको 
उि-मेयर/उिाध्यक्ष समक्ष बनिेदन गनभ सक्नेछन  

ग. खण्ड (ख) बमोखजम उि मेयर/ उिाध्यक्षले गरेको बनणभय अखन्तम हनुेछ । 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१२-  

समहु दताभको बनिेदन 

श्री बदु्धभमूी नगरिाबलकाको कायाभलय 

बडु्ढी कविलिस्त ु। 

 

श्री.....................................................................शाखा/इभकाइ/संस्थाको सहयोगमा 
म/हामी आफै संगदठत भइभ बदु्धभमूी नगरिाबलकाममा गठन भएको हाम्रो समहु समहु दताभ 
गरर िाउन बनभन वििरणहरु संलग्न गरर नेिाली नागररकताको प्रबतबलिी सवहत यो बनिेदन 
िेश गररएको छ । 

.......................... 
समहुको अध्यक्षको दस्तखत 

बमबत- 
 

समहुको वििरण 

कृषक समहुको नाम.....................................................स्थािना बषभ-.......... 
नगरिाबलककाको नाम-बदु्धभमूी नगरिाबलका िडा नं-....................टोल-...................... 
समहुको उदेश्य-............................................................... 
सदस्य संख्या-िरुुषा-.....................मवहला-............................जभमा-..................... 
िदाबधकारीको नाम- 

क्र.सं. नाम  िद  शैखक्षक 
योग्यता 

उमेर जग्गाको 
क्षेत्रफल 

मोिाइभल 
नभिर 

दस्तखत 

        

        

        

        

        

        

        

        

बनयबमत बैठक बस्ने ददन- 
प्रबत मवहना समहुको वहतकोषमा संकलन हनुे रकम रु- 

हाल सभम वहतकोषमा जभमा रकम रु- 

 
 
 



१३- 
सदस्यताका लाबग आिेदन फाराममको नमनुा 

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू 

....................................कृषक समहु 

 
 
 

महोदय 

       म यस समहुको विधानलाइभ स्िीकार गरी समहुको सदस्यता प्राप्त गनभ इच्छा 
भएकोले बनयमानसुार सदस्यता प्रदान गनभ हनु विनम्र अनरुोध गदभछु । 

वििरण 

नाम- 

बाबकुो नाम- 

ठेगाना- 

शैखक्षक योग्यता- 
कृवष िेशामा दखल- 
खेबत/जग्गाको वििरण- 

लगाउने गरेको बालीहरु- 

समहु सदस्यताको लागी बसफारीस- 

१-नाम- 

दस्तखत- 
२-नाम- 

दस्तखत- 
बनिेदक 

नाम- 

दस्तखत- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



१४- 
समहु सदस्यको वििरण 

समहुको नाम- 

क्र.सं. सदस्यको नाम िडा     
नभिर 

गाउँ खशक्षा जबमनको 
क्षेत्रफल 

िररिार 
संख्या 

खशक्षा मोिाइभल 
नभिर 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


