
 

 
नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको 

र्िधान 

२०४७ 

(तेश्रो संशोधन, २०७६ जेठ सर्हत) 

 

 

 

लललतपरु, नेपाल 



 



र्िषय सूची 
 

पररच्छेद १ : प्रारम्भिक ................................................................................. 1 

पररच्छेद २ : उद्देश्य, नीलत र कायिक्षेत्र ......................................................... 2 

पररच्छेद ३ : सदस्यता .................................................................................. 4 

पररच्छेद ४ : साधारण सिा र कायि सलिलत ................................................... 8 

पररच्छेद ५ : कायि सलिलतको पदालधकारीहरुको काि, कतिव्य र अलधकार ... 12 

पररच्छेद ६ : आलथिक श्रोत र पररचालन सभबन्धी व्यिस्था ......................... 15 

पररच्छेद ७ : र्िर्िध .................................................................................... 18 

अनसूुचीहरू 

अनसूुची १ : नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीका कायिसलिलतको 
पदालधकारीहरुको चनुािको लालि िनोनयन पत्र .................... 25 

अनसूुची २ : नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीका कायिसलिलतको  
पदालधकारीहरुको लालि हनुे चनुािको ितदान पत्र ............... 26 

अनसूुची ३ : नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटी कायिसलिलतको 
पदालधकारीहरुद्वारा ललइन ेशपथ ........................................... 27 

अनसूुची ४ : नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको आजीिन सदस्य बने्न 
आिेदन फाराि .................................................................... 28 



 

 

 

 



- 1 _ 

पररच्छेद १ 
प्रारम्भिक 

1. संम्क्षप्त नाि र प्रारभिः 
(क)  यस र्िधानको नाि“ नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको र्िधान, 

२०४७ रहनेछ। 

(ख)  यो र्िधान प्रचललत नेपाल कानून बिोम्जि संस्था दताि िएको 
लिलत देम्ख प्रारभि हनुछे। 

2. पररिाषाः 
र्िषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलािेिा यो र्िधानिा: 
(क)  “सोसाइटी” िन्नाले “नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटी” अंग्रजेीिा 

“NEPAL HORTICULTURE SOCIETY” लाई जनाउनछे। 

(ख)  “र्िधान” िन्नाले “नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको र्िधान, २०४७” 
िने्न जनाउनेछ। 

(ि)  “सदस्य” िन्नाले नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको साधारण र 
आजीिन सदस्य सिेतलाई जनाउनछे। 

(घ)  “कायिसलिलत” िन्नाले नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको कायिसलिलत 
(का.स.) लाई जनाउनछे। 

(ङ)  “हर्टिकल्चर र्िज्ञ” िन्नाले नेपाल सरकारले िठन िरेको कृर्षसेिा, 
हर्टिकल्चर सिूह िा नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद्का हर्टिकल्चररष्ट 
(बाििानी र्िज्ञ) िा र्िश्वर्िद्यालयको हर्टिकल्चर र्िषयका 
प्राध्यापकििि िा सरकारी संस्था िा िैरसरकारी संस्थाका 
हर्टिकल्चररष्ट (बाििानी र्िज्ञ) र बाििानी र्िषयिा िास्टर िा 
र्िद्यािाररलध िरेका स्ितन्त्र बाििानी र्िज्ञको रुपिा कायिरत 
व्यम्िहरु सिेतलाई जनाउनछे। 
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(च)  “साधारणसिा” िन्नाले यस सोसाइटीको र्िधानको धारा ८ बिोम्जि 
सबै  र्कलसिका सदस्यता िा संरक्षकत्ि प्राप्त िरेका व्यम्िहरुको 
सिालाई जनाउनेछ। 

(छ)  “लनयि” िन्नाले यस र्िधान अन्तिित बनेको लनयिलाई सभझन ु
पदिछ। 

(ज)  “स्थानीय अलधकारी” िन्नाले प्रिखु म्जल्ला अलधकारीलाई 
जनाउनछे। 

3. सोसाइटीको छाप (लोिो): 
नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको छाप (लोिो) िोलो आकारिा २ िटा पातको 
स्िरुप िएको हररयो पषृ्ठिलूििा बीचको िोलाई कालो रंिको र त्यसिा 
अंग्रजेीिा NEPAL HORTICULTURE SOCIETY 1990  लेम्खएको हनुेछ। 

4. सोसाइटीको कायािलय: 
(क)  सोसाइटीको प्रधान कायािलय लललतपरु म्जल्ला लित्र रहनछे। 

(ख)  सोसाइटी अन्तिित अन्य कुनै शाखा, प्रशाखा खोललएिा त्यस्तो 
शाखा, प्रशाखाको कायािलय सोसाइटीको कायिसलिलतले लनधािरण िरे 
अनसुार सभबम्न्धत म्जल्ला प्रशासन कायािलयको स्िीकृलतिा 
नेपालिर कुनै पलन स्थानिा रहन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद २ 
उद्दशे्य, नीलत र कायिके्षत्र 

5. उद्दशे्य: 
नेपालिरीका बाििानी प्रार्िलधकहरु तथा बाििानी र्िकासिा अलिरुम्च राख्न े
व्यम्ि िा संस्थालाई एक सूत्रिा बााँधी िैज्ञालनक ढंिले बाििानीको र्िकास िदै 
यस पेशाको प्रलतष्ठा बढाउाँदै लैजाने यस सोसाइटीको िखु्य उद्देश्य रहनेछ। 
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6. सोसाइटीको नीलत:  
६.१ योजनाबद्ध तररकाबाट नेपालिा बाििानी र बाििानी संि 

सभबम्न्धत र्िकासको कायिक्रि संचालन तथा सभपादन िराउनको 
लनलित्त सरकारी लनकायहरु तथा िैरसरकारी संस्थाहरुलाई 
आिश्यक राय, सझुाि तथा परािशि ददने र सहयोि िने। 

६.२ बाििानी पेशािा कृषकहरुको अलिरुम्च बढाउन आिश्यक पने 
कुनै पलन सहयोि िनि िराउन प्रयत्नशील रहने। 

६.३ देशिा बाििानी र्िकासको लनलित्त कायिरत प्रार्िलधकहरुको सही 
कायिको सदैि प्रचार, प्रसार तथा संरक्षण िने तथा बाििानी 
र्िज्ञहरुको पेशाित हक र्हतको संरक्षण िने। 

६.४ बाििानी पेशाको र्िकासिा सक्षि व्यम्िबाट िएको सत्कायिको 
कदर िने िराउने तफि  आिश्यक िद्दत िने। 

६.५ बाििानी साँि सभबम्न्धत रार्िय िा अन्तरािर्िय संघ, संस्था िा 
व्यम्ि र्िशषेहरुसाँि सभपकि  राखी िैज्ञालनक ज्ञानको आदान प्रदान 
िने। 

६.६ बाििानी सभबन्धी लेख र पसु्तकहरू प्रकाशन र ऐलतहालसक 
र्ििरणको अलिलेख राख्न।े 

६.७ बाििानी सभबम्न्धत र्िषयिा िएका अनसुन्धान प्रर्िलध र ज्ञान 
आदान प्रदान िनि र्िलिन्न कायिक्रिहरू संचालन िने। 

7. कायिक्षते्रः 
७.१ यस सोसाइटीको कायिक्षेत्र बाििानी र बाििानी संि सभबम्न्धत 

र्िषयहरुिा िात्र लसलित रहनेछ। 
७.२ सोसाइटीले बाििानी र्िकासको लालि अनसुन्धान, म्शक्षण, प्रकाशन, 

परुस्कार, अक्षय कोष एिं छात्रिमृ्त्तको व्यिस्था िनेछ। 
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७.३ यस सोसाइटीको कायिक्रि नेपालिर संचालन हनेुछ तथा बाििानी 
साँि सभबम्न्धत अन्तरािर्िय संघ/संस्था साँि पलन सभबन्ध रहनेछ। 

 

पररच्छेद ३ 
सदस्यता 

8. संरक्षक तथा सदस्य: 
८.१ प्रधान संरक्षकः यस सोसाइटीको प्रधान संरक्षक कायिसलिलतको 

लसफाररशिा बाििानीको सिित्तोिखुी र्िकासिा अलिरुम्च राखी 
आिश्यक सहयोि ददने र आपातकाललन अिस्थािा उपयिु 
संरक्षण प्रदान िनि सक्ने प्रलतर्ष्ठत नेपालीहरु िध्ये साधारण सिाको 
अनिुोदनबाट ५ िषिका लालि हनुेछ। 

८.२ संरक्षकः कायि सलिलतले बाििानीको क्षते्रिा परु् याएको योिदान िा 
सोसाइटी लाई प्रदान िरेको सहयोि िा अनदुानको आधारिा 
योग्य ठहर् याएको प्रलतर्ष्ठत व्यम्ि यस सोसाइटीको संरक्षक बन्न 
सक्नेछ। 

८.३ अन्य संरक्षकः एकिषु्ट रकि रु.२५०००/- (अक्षरुपी पच्चीस 
हजार) र सो िन्दा बढी सहयोि सोसाइटीलाई ददई बाििानी 
पेशािा चाख राख्न ेकुनै पलन व्यम्ि संघ, संस्था यस सोसाइटीको 
अन्य संरक्षक बन्न सक्नेछ। 

८.४ साधारण सदस्यः कृर्ष र्िषयिा स्नातक िई धारा २ को (ङ) 
बिोम्जि बाििानी र्िकास, अनसुन्धान अध्ययन तथा सभिद्धिनिा 
लािेका िा बाििानीिा सोधकायि िने िा लनजी रुपिा बाििानी 
र्िकासिा लािेका नेपाली नािररक धारा ९.१ बिोम्जि शलु्क 
लतरी सोसाइटीको साधारण सदस्य बन्न सक्नेछन।् 
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८.५ आजीिन साधारण सदस्यः धारा ८.४ ितुालबकको सदस्यले धारा 
९.२ बिोम्जि शलु्क लतरी सोसाइटीको आजीिन साधारण सदस्य 
बन्न सक्नेछन।् आजीिन सदस्य पलन साधारण सदस्य नै हनुेछन।् 

८.६ साधारण/आजीिन साधारण सदस्यको स्पर्ष्टकरणः 
(क) धारा ८.४ िा िलनएको बाििानी र्िकास तथा सभिद्धिनिा 

लािेका नेपाली नािररक िन्नाले लनभन र्कलसिका व्यम्िलाई 
िात्र बझुाउनछे। 

(क.१)  नेपाल सरकारको लनजािती सेिा अन्तिित कृर्ष सेिा 
हर्टिकल्चर सिूह िा नेपाल कृर्ष अनसुन्धान 
पररषद्को हर्टिकल्चर सिूहिा राजपत्रांर्कत ततृीय 
शे्रणी िा र्ट.ओ. ६ िा संस्थानको छैठौ तह िा सो 
िन्दा िालथल्लो तहिा बाििानीिा कायिरत नेपाली 
नािररक र हर्टिकल्चर सिूहिा रा. प. त.ृ पदिा 
स्थायी बढुिा िएका नेपाली नािररक। 

(क.२) उपधारा (क.१) बिोम्जि सेिा िरी सेिा बाट 
अिकाश ललई बसेका नेपाली नािररक। 

(क.३)  नेपाल सरकारको संस्थान िा िैर सरकारी संघ, 
संस्था सालबसाली चल्ने कायिक्रि हो र सोही संघ 
िा संस्थािा बाििानी र्िशेषज्ञ िई स्थायी रुपिा 
कायिरत व्यम्ि हो िनी प्रिाणपत्र प्रस्ततु िनि सक्ने 
नेपाली नािररक। 

(क.४) लब.एस्सी. बाििानी र्िषयिा िरेको र लब.एस्सी. 
एजी. िरी बाििानी के्षत्रिा काि िरररहेको 
स्िघोषणा िरेको व्यम्ि। 
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(ख) धारा ८.४ िा िलनएको बाििानीिा सोधकायि िने नपेाली 
नािररक िन्नाले 

(ख.१)  हर्टिकल्चर र्िषयिा एि.एस्सी. िा सो िन्दा बढी 
योग्यता हालसल िरेका नेपाली नािररक। 

(ख.२)  प्लाण्ट लिलिङ्ग िा Biotechnology िा एि.एस्सी. िा 
सो िन्दा बढी योग्यता हालसल िरेको हकिा सो 
उपालध फु्रट, िेम्जटेबल िा अनाििेण्टल प्लाण्टिा 
हनुपुनेछ। 

(ख.३)  लब.एस्सी.एजी. िरी बाििानी र्िषयिा ५ िषि नीम्ज 
फािि संचालन िरेको व्यम्ि। 

9. सदस्यता शलु्कः 
९.१ साधारण सदस्य 

(क)  साधारण सदस्यले प्रिेश शलु्क रु.१००/- (एक सय) 
िार्षिक शलु्क रु.३००/- (तीन सय) लतनुि पनेछ। र्िदेशी 
नािररकको हकिा प्रिेश शलु्क अिेररकी िलर २५ र 
िार्षिक शलु्क साकि  िलुकुको लालि अिेररकी िलर १०० 
िा सो बराबरको नेपाली रुपैयााँ र अन्य िलुकुको लालि 
अिेररकी िलर २०० िा सो बराबरको नेपाली रुपैयााँ लतनुि 
पनेछ।  

(ख) र्िदेशी नािररक साधारण सदस्य हनु र िोट हाल्न पाउने 
तर कायिसलिलतिा बस्न नपाउने। 

९.२ आजीिन सदस्यः 
(क)  आजीिन सदस्यता हालसल िनि एकिषु्ट रु. ५०००/- (पााँच 

हजार) िा दईु र्कस्तािा २ िषि लित्र लतनुि पनेछ। र्िदेशी 



- 7 _ 

नािररकको हकिा अिेररकी िलर २००/- (दईु सय) िा 
सो बराबरको नेपाली रुपैयााँ लतनुि पनेछ।  

(ख) र्िदेशी नािररक आजीिन सदस्य हनु र िोट हाल्न पाउने 
तर कायिसलिलतिा बस्न नपाउने। 

10.  संरक्षक एिि ्सदस्यको कायिकालः 
१०.१ संरक्षक एिं सदस्यहरुको कायिकाल देहाय अनसुार हनुेछः 

(१) प्रधान संरक्षक र संरक्षकको कायिकाल ५ िषिको हनुेछ। 

(२) संघ, संस्था िा संिठन खारेज िएिा, व्यम्िहरुको हकिा 
ितृ्य ु िएिा, स्िेच्छाले राजीनािा ददएिा िा साधारण 
सिाले हटाउन ेलनणिय िरेिा कायिकाल स्ितः खारेज हनुछे 
र सदस्यता कायि रहने छैन। 

१०.२ साधारण सदस्य/सह-सदस्यको हकिा ९.१ बिोम्जि लतनुिपने 
शलु्क लिातार २ िषि सभि नबझुाएिा कायिकाल स्ितः सिाप्त 
िई सदस्यता कायि नरहेको िालननेछ। 

१०.३ एकपटक सदस्यता छुटे पलछ पनुः सदस्यता ललनका लालि 
जररिाना स्िरुप रु.२००/-(दईु सय) लतरी पनुः सदस्यता 
कायि िनि सर्कनेछ। तर यसरी पनुः सदस्यता कायि िदाि 
पर्हले लतनि बााँकी सबै रकि बझुाउन ुपनेछ। 

11.  संरक्षक एिं सदस्यको अलधकार र कतिव्य: 
११.१ प्रधान संरक्षक, संरक्षक, अन्य संरक्षक तथा सबै र्कलसिका 

सदस्यहरुले यस सोसाइटीले प्रदान िने सभपूणि सरु्िधा र 
अलधकार उपिोि िनि पाउनछेन।् तर सोसाइटीको कायिकाररणी 
सलिलतको लनिािचनिा उभिेदिार िई खिा हनुे अलधकार िन े
साधारण सदस्यको िात्र हनुछे। 
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११.२ सोसाइटीको साधारण सिािा सबैले बराबर अलधकार प्रयोि िनि 
पाउने छन।्तर ित ददन ेअलधकार साधारण सदस्य लाई िात्र 
हनुेछ। 

११.३ सोसाइटीको सबै सदस्यहरुको कतिव्य र्िधानको धारा ४ िा 
उल्लेख िएको उद्देश्य प्रालप्तको लालि कायि िनुिहनुछे। 

११.४ प्रधान संरक्षक, संरक्षक र अन्य संरक्षकले साधारण सिािा 
छलफल िनि, राय व्यि िनि र सल्लाह ददन सक्ने छन।् तर 
ितदान िने अलधकार िन ेहनु े छैन। यस्ता संरक्षक साधारण 
िा सह-सदस्य सिेत िएका अिस्थािा ित ददन े अलधकारिा 
प्रलतबन्ध लािेको िालनन ेछैन। 

 
पररच्छेद ४ 

साधारण सिा र कायि सलिलत 
12.  साधारण सिा तथा कायि सलिलत: 

१२.१ यस सोसाइटीको सदस्यता र संरक्षकत्ि प्राप्त िरेका 
व्यम्िहरुबाट साधारण सिा िठन हनुेछ। 

१२.२ साधारण सिा कम्भतिा िषििा एक पटक बस्नेछ र यसको 
सिापलतत्ि कायिसलिलतका अध्यक्षले िने छन।् लनजको 
अनपुम्स्थलतिा उपाध्यक्ष र सो पलन निएिा साधारण सिाका 
सदस्यहरु िध्येबाट सिाले जेष्ठ सदस्यलाई सिापलत िनोनयन 
िनेछ। 

१२.३ साधारण सिाको सिय र स्थान साधारण सिा हनु ु िन्दा 
कभतीिा १५ ददन पर्हले कायि सलिलतले तोकी िहासम्चिले 
सूचना िनेछ। 
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१२.४ साधारण सिाको छलफल र लनणिय कायिसलिलतको िहासम्चिले 
िाइन्यूर्टङ्ग िरी लेख्नछे र बहिुतबाट लनणिय िएपलछ अध्यक्ष र 
िहासम्चिले लसर र अन्तिा सही िरे पलछ ती बूाँदाहरु िान्य 
हनुे छन।् 

१२.५ साधारण सिाको बैठक कायिसलिलतले अध्यक्षको आदेशानसुार 
िहासम्चिले बोलाउनेछ। 

१२.६ आपतकाललन सिा कायिसलिलतको अध्यक्षको आदेशानसुार 
िहासम्चिले बोलाउन सक्नछे। 

१२.७ कभतीिा ५० प्रलतशत सदस्यहरुको उपम्स्थलत निई साधारण 
सिाको िणपूरक संख्या पिेुको िालनने छैन। 

१२.८ लिातार २ पटकसभि पलन साधारणसिाको िणपूरक नपिेुिा 
तेश्रो पटकिा सदस्य संख्याको २५ प्रलतशत सदस्य उपम्स्थत 
संख्यालाई िणपूरक संख्या पिेुको िालननछे। तर आपतकाललन 
बैठकिा िन े ५० प्रलतशत िन्दा कि उपम्स्थलतले िणपूरक 
संख्या पिेुको िालनन ेछैन। 

१२.९ साधारणसिाको लनणिय िणपूरक पिेुको उपम्स्थत सदस्य 
संख्याको ५० प्रलतशत िन्दा बढी सदस्यले सिथिन िरी लनणिय 
िररनेछ। 

१२.१० साधारण सदस्य संख्याको २५ प्रलतशत सदस्यले ललम्खतरुपिा 
िाि िरेिा अध्यक्षले लनयिानसुार साधारणसिा बोलाउन ु
पनेछ। 

13.  साधारणसिाको अलधकार र कतिव्यः 
१३.१ साधारणसिाको कतिव्य यस र्िधानको धारा 5 िा उल्लेम्खत 

उद्देश्य प्रालप्तका लालि नीलत र कायिक्रि तजुििा िनुि र बजेट 
अनिुोदन िनुि हनुेछ। 
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१३.२ सोसाइटीको सिािलधकार साधारणसिािा लनर्हत रहनेछ। 

१३.३ साधारणसिािा कुनै पलन छलफल बहिुतले लनणिय िनेछ। तर 
ित बराबर हनु आएिा सिाका सिापलतिा त्यसको लनणाियक 
ित ददने अलधकार रहनेछ। बहिुतले पाररत िरेको लनणिय 
सिापलतलाई िान्य निएिा पनुः एकपटक र्िचार िनि सोही 
सिािा सोही बखत िौका प्रदान िनेछ। पनुः सोही अनसुार 
बहिुत आएिा उि लनणियिा सिापलतले लनणियात्िक सही िरी 
िान्य िररन ुपदिछ। 

१३.४ साधारणसिाले कायिसलिलतको चनुाि िनेछ। 

१३.५ कायिसलिलतका कुनै पलन सदस्य र्िरुद्ध अर्िश्वासको प्रस्ताि 
राखी साधारण सिाको दईु लतहाई ितको लनणियबाट पदििु 
िनि सक्नेछ। तर साधारण सदस्यता िने कायिै रहनेछ। 

१३.६ साधारण सिाले अन्य सदस्यहरु िालथ सोसाइटीको उद्देश्यको 
प्रलतकुल काि िरेिा अर्िश्वासको प्रस्ताि राखी लनभन कारिाही 
िनि सक्नेछ। 

(क) ललम्खत रुपिा चेतािनी ददन।े 

(ख) सदस्यता बाट ििु िने। 

१३.७ साधारण सिाको सबै कारिाही सिापलतबाट लनणियात्िक सही 
छाप िए पलछ िात्र लािू हनुेछ। 

14.  साधारण सिाको सिापलतको अलधकार र कतिव्यः 
१४.१ सिाको सिापलतत्ि िनुि। 
१४.२ साधारण सिाको छलफलिा अनशुासन कायि िनुि। 
१४.३ यदद सिािा छलफलको क्रि नसर्कएिा फेरी दोश्रो ददन सिय 

र स्थान तोकी बैठक बोलाउने। 
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१४.४ सिािा आएका प्रस्तािहरु, प्रस्ताि आएको सियको जेष्ठताको 
आधारिा प्रस्ताि राख्न सिय तोक्न।ु 

१४.५ सिा िइरहेको बेला कारणिस सिा बन्द िनुि पने िएिा सो 
िरी पनुः सिा बस्ने सिय र स्थान तोक्न।ु 

15. कायि सलिलतः 
१५.१ सोसाइटीको उद्देश्य अनरुुप कायि िनि साधारण सिाबाट लनभन 

बिोम्जिको कायिसलिलत िठन हनेुछ। 
कायिसलिलत िठनः 
अध्यक्ष  १ 

उपाध्यक्ष १ 
िहासम्चि १ 

सम्चि  १ 

कोषाध्यक्ष १ 
सदस्यहरु ४ 

 जभिा  ९ 

१५.२ उपधारा १५.१ िा तोर्कएको सदस्य बाहेकका अम्घल्लो पूिि 
अध्यक्ष (Immediate) कायि सलिलतको पदेन सदस्य हनुेछ। 

१५.३ कायि सलिलतको लनिािचन िोप्य ितदान द्वारा हनुेछ। 

१५.४ कायि सलिलतको बैठक कभतीिा िषिको तीनपटक बस्नेछ। 
बैठकको सिापलतत्ि अध्यक्षले िनेछ। अध्यक्षको अनपुम्स्थलतिा 
उपाध्यक्षले र लनजको अनपुम्स्थलतिा कायिसलिलतका सदस्यहरु 
िध्येबाट जेष्ठ सदस्यले सिापलतत्ि िनेछ। 

१५.५ कायि सलिलतको बैठक बोलाउाँदा अध्यक्षको आदेशानसुार 
िहासम्चिले बैठकको सिय प्रष्ट उल्लेख िरी सो को सात ददन 
अिािै सबैलाई ललम्खत खबर िनेछ। 
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१५.६ बैठकको िणपूरक संख्या ५ जनाको उपम्स्थलत िएिा पिेुको 
िालननेछ। 

१५.७ कायिसलिलतिा लनणाियाथि ितदान हुाँदा ित बराबर िएिा 
अध्यक्षले लनणाियक ित ददनछे। 

16.  कायि सलिलतको कायिकाल: 
१६.१ लनिािम्चत कायि सलिलतको कायिकाल लनिािचन िएको लिलतबाट 

िणना िई ३ (तीन) िषिको हनेुछ। तत्पश्चात चनुाि निएिा 
सार्िककै कायिसलिलतले बढीिा ६ िर्हनासभि कायि िनि 
सक्नेछ। सो िन्दा बढीका हकिा साधारणसिाको लनणिय 
बिोम्जि हनेुछ। 

१६.२ कायिसलिलतको पदालधकारीहरुको कायिकाल पलन ३ िषि हनुछे। 
तर देहायको अिस्थािा कायिकाल सिाप्त िएको िालननछे। 

(क) स्िेच्छाले राजीनािा ददएिा, 
(ख) साधारणसिाले अर्िश्वासको प्रस्ताि पेश िरी बहिुतबाट 

हटाएिा, 
(ि) लनजको ितृ्य ुिएिा, 
(घ) लिातार ३ पटकसभि लबना सूचना बैठकिा अनपुम्स्थलत 

िएिा। 
 

पररच्छेद ५ 
कायि सलिलतको पदालधकारीहरुको काि, कतिव्य र अलधकार 

17.  कायि सलिलतको काि, कतिव्य र अलधकारः 
१७.१ कायिसलिलतको कतिव्य यसै र्िधानको धारा ५ को उद्देश्य 

प्रालप्तको लालि कायिसभपादन िनुि िराउन ुहनुेछ। 
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१७.२ कायिसलिलतले साधारणसिाबाट पाररत बजेट र कायिक्रि लािू 
िनेछ। 

१७.३ कुनै खास कायिसभपादनको लालि सलिलत, उपसलिलत िठन 
िनेछ। 

१७.४ नयााँ कायिसलिलतको लालि लनिािचन सलिलतको िठन िनेछ। तर 
लनिािचन सलिलतिा रहन े सदस्यहरुले चनुाििा उभिेदिार बन्न 
पाउने छैन। 

१७.५ अको कायिसलिलत िठन िएर सबै म्जभिेिारी हस्तान्तरण िरे 
पलछ परुानो कायि सलिलत स्ितः खारेज हनुेछ। 

१७.६ यदद कुनै सदस्यको कायिकाल नपगु्दै कुनै पद ररि हनु आएिा 
अध्यक्ष बाहेकको ररि पदको पूलति िने अलधकार कायिसलिलतको 
लनणिय बिोम्जि बााँकी अिलधको लालि अध्यक्षले िनोलनत 
िनेछ। 

१७.७ अध्यक्षको पद ररि हनु िएिा उपाध्यक्षले सभपूणि बााँकी 
कायिकाल सभहाल्नेछ। 

१७.८ ररि पदिा िनोलनत सदस्य संख्या २ िन्दा बढी हनुे छैन। 
१७.९ कोषाध्यक्षको पद ररि िएिा कायिसलिलतको लनणिय अनसुार 

कायिसलिलतका सदस्यहरु िध्येबाट एक जनाले कोषाध्यक्षको 
काि िनेछ। 

१७.१० कायिसलिलतबाट लनलम्भबत सदस्यको उजरुी उपर आिश्यक 
छानलबन िनि तीन सदस्यीय जााँचबझु सलिलत िठन िनेछ। 

18.  अध्यक्षको काि, कतिव्य र अलधकारः 
१८.१ कायिसलिलत र साधारणसिाको बैठकको सिापलतत्ि िने। 
१८.२ बैठक बोलाउन िहासम्चिलाई आदेश ददन।े 
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१८.३ साधारणसिा र कायिकाररणी सलिलतका लनणियहरु कायािन्ियन 
िने िराउने। 

19.  उपाध्यक्षको काि, कतिव्य र अलधकारः 
१९.१ अध्यक्षको अनपुम्स्थलतिा अध्यक्षको अलधकार प्रयोि िने। 
१९.२ अध्यक्षलाई सहयोि िने। 

20.  िहासम्चिको काि, कतिव्य र अलधकारः 
२०.१ अध्यक्षको आदेशानसुार बैठक बोलाउन।े 
२०.२ प्रत्येक सिाको छलफल िाइन्यूट बकुिा लेख्न,े लेख्न लिाउन े

र अन्तिा सिापलतबाट त्यसिा हस्ताक्षर िराई िएको छलफल 
र लनणियिा सबै सदस्यहरुबाट सनाखत िराउन।े िहासम्चि 
आफैले पलन िाइन्यूटिा हस्ताक्षर िने। 

२०.३ सोसाइटीको कायािलयको दैलनक कायिको अलििारा बहन िने। 
२०.४ सोसाइटीको कायािलयको िालसािानको म्जभिेिारी बहन िने। 
२०.५ लनणिय िइसकेका सभिेलन, िोष्ठी आददको आयोजना र 

व्यिस्था िने िराउने। 
२०.६ अध्यक्षको स्िीकृलतले आिश्यकता अनसुार खचि िनुिपने रकि 

ललएर कोषाध्यक्ष िाफि त खचि िने। 
२०.७ नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको िार्षिक कायिक्रि बनाई साधारण 

सिािा पेश िने र स्िीकृत कायिक्रि संचालन िने र लािू िने 
िराउने। 

२०.८ सोसाइटीको हरर्हसाब, प्रलतिेदन, अलिलेख आदद दरुुस्त राख्न।े 

21.  सम्चिको काि, कतिव्य र अलधकारः 
२१.१ िहासम्चिको अनपुम्स्थलतिा िहासम्चिले िनुिपने सभपूणि काि 

सभहाल्ने। 
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२१.२ िहासम्चिलाई सहयोि िने। 

22.  कोषाध्यक्षको काि, कतिव्य र अलधकार: 
२२.१ सलिलतको आलथिक कारोबार िने। 
२२.२ आभदानी िएको रकि बैंक दाम्खला िरी बेलाबेलािा 

कायिसलिलतले तोकेको लेखापरीक्षकसाँि लेखा परीक्षण िराई 
उि नलतजा साधारण सिाको बैठकिा प्रस्ततु िने। 

२२(क) सदस्यहरूको काि, कतिव्य र अलधकार: 
२२(क.१) लनयलित बैठकिा छलफल िररने लबषयबस्त ुतथा साधारण 

सिािा प्रस्ततु िने एजेन्िाहरू तयार िनि सहयोि िने। 
२२(क.२) सोसाइटीका कायिकिहरू संचालन एिं सभपन्न िनि 

सहम्जकरण िने।  
२२(क.३) तोर्कएको अन्य काि तथा रचनात्िक काििा सहयोि  

िने। 
 

पररच्छेद ६ 
आलथिक श्रोत र पररचालन सभबन्धी व्यिस्था 

23.  सोसाइटीको आलथिक श्रोत: 
२३.१ सोसाइटीको र्िधानिा उल्लेम्खत सबै र्कलसिको सदस्यता र 

संरक्षकहरुबाट प्राप्त हनु ेसदस्यता शलु्क। 
२३.२ सरकारी, स्िदेशी िा र्िदेशी िैरसरकारी, संघ/संस्थाबाट प्राप्त 

हनेु िस्तिुत तथा निद अनदुान र सहयोि। 
२३.३ परािशि सेिा िा नेपाल सरकार, स्िदेशी िा र्िदेशी संस्था िा 

संिठन िा व्यम्िबाट हनेु अनदुान िा पाररश्रलिक। परािशि 
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सेिा उपलब्ध िराउने िा ददने व्यम्िले १० प्रलतशत रकि 
चन्दास्िरुप सोसाइटीलाई प्रदान िनुि पनेछ। 

२३.४ सोसाइटीको र्िलिन्न प्रकाशनहरुको लबक्रीबाट हनुे आभदानी। 
२३.५ र्िलिन्न दान, प्रदशिन, सभिेलन, िोष्ठी, कायिशाला आदद बाट हनु े

आभदानी। 
२३.६ सोसाइटीको प्रकाशनिा प्रकाम्शत र्िज्ञापन र सभपम्त्त निालसन े

िरी सो सभपम्त्तबाट प्राप्त हनु ेिािा र सोसाइटीले आजिन िरेको 
अचल सभपम्त्तबाट हनु ेआभदानी सोसाइटीको आलथिक श्रोतहरु 
िालननेछ। 

२३.७ धारा २३.१ देम्ख २३.६ सभि जनुसकैु व्यिस्था िए पलन यी 
बाहेक अन्य श्रोतबाट िएको आभदानी सिेतलाई सोसाइटीको 
आभदानी िालननेछ। 

24.  चलअचल सभपम्त्तको र्ििरण र स्िालित्िः 
२४.१ सोसाइटीको चल अचल सभपम्त्तको अलिलेख िा र्ििरण दरुुस्त 

राम्खनेछ। 
२४.२ सोसाइटीको नाििा खरीद िएको िा प्राप्त हनु आएका चलअचल 

सभपम्त्तको पूणि स्िालित्ि सोसाइटीको हनुेछ। यस्ता चलअचल 
सभपम्त्तको प्रयोि र उपयोिको अलििारा कायिसलिलतिा 
रहनेछ। तर सो को प्रलतिेदन िार्षिक रुपले साधारणसिािा 
पेश िनुि पनेछ। 

25.  कोष र कोष सञ्चालन: 
२५.१ सोसाइटीको आलथिक कारोबार बैंक खाता खोली कायिसलिलतका 

िहासम्चि एिं कोषाध्यक्षको संयिु दस्तखतबाट िररनेछ। 
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२५.२ कायिसलिलतले कोषलाई अक्षय कोष र सािान्य कोषिा र्ििाजन 
िरी खाता खोल्न सक्नेछ। 

२५.३ कुनै बैंकिा कस्तो खाता खोल्ने िने्न लनणिय कायिसलिलतले 
िनेछ। 

२५.४ साधारणसिाबाट पाररत िई आएको बजेट खचि िने पणूि 
अम्ख्तयारी कायिसलिलतलाई हनेुछ। 

२५.५ एक पटकिा रु.५००/- (पााँच सय) िा नबढाई कोषाध्यक्षले 
खचि िनि सक्नेछ। तर पटकपटक िरी एकिषििा 
रु.५०००/- (पााँच हजार) िन्दा बढी खचि िनि सक्ने छैन। 

२५.६ एक पटकिा रु.१,०००/- (एक हजार) िा नबढाई पटक 
पटक िरी िषििरीिा रु.१०,०००/- (दश हजार) सभि 
िहासम्चिले लसधै खचि िनि सक्नेछ। 

२५.७ एक पटकिा रु.२,०००/- (दईु हजार) िा नबढाई पटक 
पटक िरी िषििरीिा रु.२५,०००/- (पच्चीस हजार) सभि 
अध्यक्षले लसधै खचि िनि सक्नेछ। 

२५.८ कोषको सभपणूि रकि बैंकिा िहासम्चि र कोषाध्यक्षको संयिु 
हस्ताक्षरिा रहनेछ। तर खचि िदाि धारा २५.५, २५.६ र 
२५.७ िा तोर्कए बाहेक अन्यको हकिा कायिसलिलतको लनणिय 
हनु ुजरुरी छ। 

२५.९ दैलनक खचिको लनलित्त एक पटकिा रु.५,०००/- (पााँच हजार) 
िन्दा बढी रकि राख्न पाइने छैन। तर पटक पटक िरी 
म्झक्न िने यसले बाधा पाने छैन।  

२५.१० धारा २५.५, २५.६ र २५.७ बिोम्जिका खचिको लबल 
िरपाईहरू २ िर्हना लित्र प्रिाम्णत िराउन ुपदिछ। 
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२५.११ लेखापरीक्षण िदाि उठेको बेरुज ू सभबम्न्धत व्यम्िले िा 
व्यम्िित रुपिा असूल उपर िने अिस्थािा बाहेक अन्यिा 
कोषाध्यक्ष, िहासम्चि र अध्यक्षको म्जभिेिारीबाट व्यहोने िा 
फर्छ्ािउने व्यिस्था िनुि पनेछ। 

26.  लेखा-परीक्षणः 
 २६.१ सलिलतको आय व्यय रु. ३,००,०००/- (तीन लाख) िन्दा 

कि िएिा कायिसलिलतले नेपाल सरकारको लेखापरीक्षण 
लनयिािली अनसुार रम्जष्टिि लेखापरीक्षक लनयिु िरी लेखा 
परीक्षण सभपन्न िराउनछे। तर सो आय व्यय 
रु.३,००,०००/- (तीन लाख) िन्दा बढी िएिा उि लनयिु 
लेखापरीक्षकलाई साधारणसिाबाट सिथिन हनु ुपनेछ। 

२६.२ लेखापरीक्षकिा लनयिु िएको लेखापरीक्षक कायिसलिलत सदस्य 
लित्रबाट हनुहुुाँदैन। 

२६.३ सलिलतको आलथिक िषि श्रािण १ िते देम्ख आषाढ िसान्तसभि 
हनुेछ।तर लेखापरीक्षण आलथिक िषि सर्कएको ३ िर्हना लित्र 
िराई सक्न ुपनेछ। 

२६.४ लेखापरीक्षण प्रलतिेदन प्रत्येक िषि साधारणसिा र स्थानीय 
अलधकारी सिक्ष पेश िररनेछ। 

 
पररच्छेद ७ 
र्िर्िध 

27.  लनिािचन सभबन्धी व्यिस्थाः 
२७.१ साधारणसिाले िोप्य ितदानको आधारिा कायिसलिलतको 

लनिािचन िनेछ। पर्हलो लनिािचनको लालि साधारण सिाबाट नै 
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एउटा लनिािचन सलिलत िठन हनुेछ। यस सलिलतिा एकजना 
लनिािचन अलधकृत र लनिािचन अलधकृतले िनोनयन िरेका दईु 
व्यम्िहरु यसका सदस्य हनुछेन।् उि सदस्यहरुको िनोनयन 
साधारणसिाका सदस्यहरु िध्येबाट नै हनु ुपनेछ। 

२७.२ लनिािचन सलिलत पर्हलो पटक लनिािचन िराए पलछ स्ितः खारेज 
हनुेछ र त्यसपलछको हकिा कायिसलिलतको कायिकाल सर्कन ु
िन्दा ३ िर्हना पर्हले दोश्रो लनिािचनको लालि कायिसलिलतले नै 
लनिािचन सलिलत िठन िनेछ। 

२७.३ कायिसलिलत लनिािचन िाघ िर्हनािा हनेुछ। कायिसलिलतको 
कायिकाल िणना िदाि लनिािचन िएको िाघ िर्हनाबाट ३ 
बषिका लालि िणना िररनेछ। 

२७.४ लनिािचन सभबन्धी लनयिहरु यस र्िधानको पररलध लित्र रही 
कायिसलिलतले बनाई लनिािचन सलिलतलाई उपलब्ध िराइनछे। 

२७.५ लनिािचन अनसूुची १ देम्ख ३ अनसुार उभिेदिारको िनोनयन 
तथा ितपत्र अनसुार सभपन्न िराइनेछ। 

28.  उभिेदिार हनु अयोग्यताः 
लनभन सदस्यहरु सोसाइटीको कायिकाररणी सलिलतको उभिेदिार हनु 
अयोग्य ठहररनेछन।् 

२८.१ सोसाइटीलाई लतनि बझुाउन हरर्हसाब बााँकी राखेका सदस्यहरु। 
२८.२ सोसाइटीको नयााँ सदस्यता ललएको एक िषि व्यलतत िइ 

नसकेका सदस्यहरु। 

२८.३ सोसाइटीको र्िधान र लनयि र्िपररत कायि िरेको प्रिाम्णत 
िएका सदस्यहरु। 

२८.४ सोसाइटीको र्िधान बिोम्जि साधारण सदस्य निएका 
व्यम्िहरु। 
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29.  अर्िश्वासको प्रस्तािः 
२९.१ कायिसलिलतका पदालधकारीहरुले सोसाइटीको र्हत र्िरुद्ध िा 

सोसाइटीको उद्देश्य प्रलतकूल हनुे काि िरेिा िा कायिसलिलतका 
पदालधकारीहरु अलि अलि िा सािूर्हक रुपिा म्शलथल िई 
सोसाइटीको कािकाज अिरुद्ध िएिा, साधारण सिाका सभपूणि 
सदस्य िध्ये १/४ ले ललम्खतरुपिा अर्िश्वासको प्रस्ताि 
कायिसलिलतिा पेश िनि सक्नेछन।्यस्तो प्रस्ताि प्राप्त िएको १ 
िर्हना लित्र साधारणसिा बोलाई सो प्रस्ताि उपर छलफल 
िराई लनणिय ललन ु पनेछ। िणपूरक संख्या पिेुको साधारण 
सिाको २/३ बहिुतले पाररत िरेको अर्िश्वासको प्रस्ताि 
पाररत िएको िालननेछ। 

२९.२ साधारण सिा िइरहेको अिस्थािा अर्िश्वासको प्रस्ताि दताि 
िनुिपरेिा उपम्स्थत साधारण  सिाका १/४ सदस्यले ललम्खत 
प्रस्ताि साधारण सिाको सिापलत सिक्ष पेश िनुिपनेछ। 

२९.३ साधारण सदस्यको हकिा कायिसलिलतको लनणिय बिोम्जि 
लनष्काशनको प्रस्ताि दताि िराउन सर्कनछे। कायिसलिलतको 
लसफाररशिा साधारण सिाको बहिुतले साधारण सदस्यताबाट 
लनलभबन िनि सक्नछे। 

30.  र्िधानको संशोधन तथा पररितिनः 
३०.१ र्िधानिा संशोधन िनि आिश्यक देम्खएिा कायि सलिलतको 

लनणिय बिोम्जि र्िधान संशोधन सलिलत िठन िरी सलिलतले 
ददएको सझुािलाई कायि सलिलतले र्िश्लषेणात्िक अध्ययन िरी 
उि सझुाि उम्चत ठहररएिा साधारण सिािा पेश िररनेछ। 
िणपरूक पिेुको साधारण सिाको दईु लतहाई बहिुतद्वारा 
संशोधन प्रस्ताि पाररत िएिा संशोधन िएको िालननेछ। 
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साधारण सिा बोलाउन नसकेको िा सञ्चालन निएको 
अिस्थािा संशोधनको प्रस्ताि सोसाइटीका सबै सदस्य सिक्ष 
पठाई राय प्रलतकृया िालिनेछ। प्रलतकृयािा दईु लतहाई 
सदस्यहरुको ललम्खत स्िीकृलत िएिा सो र्िधान साधारण सिाले 
पाररत िरे सरह नै लािू हनेुछ। त्यस्ता राय प्रलतकृयाको लालि 
कायि सलिलतले सदस्यलाई किसेकि एक िर्हनाको सिय ददइ 
लनयलित लिलत तोकी ललम्खत प्रलतकृया िाग्नेछ। सो प्रलतकृया 
उि सिय लित्र कायि सलिलतिा प्राप्त निएिा प्रलतकृया 
नपठाउने सदस्यहरुबाट संशोधन स्िीकृत िएको िालननेछ।तर 
प्रलतकृया िाग्दा सदस्यहरुको ललम्खत रुपिा पत्र बझेुको 
प्रिाम्णत हनुपुनेछ। 

३०.२ र्िधानको कुनै धाराहरु तथा उपधाराहरु संशोधन, पररितिन िा 
खारेजी सिेत िनुि परेिा सोसाइटीका एकलतहाई सदस्यहरुले 
िहासम्चिलाई ललम्खत सझुाि ददनछेन।् त्यस्ता सझुाि साधारण 
सिािा पेश हुाँदा दईुलतहाई ितद्वारा लनणिय िएको हनु ु
पनेछ।यस्तो संशोधन िने सझुाि साधारण सिा हनु ुिन्दा एक 
िर्हना अिािै िहासम्चि कहााँ पिुी सक्न ुपनेछ। 

३०.३ र्िधान संशोधनको जानकारी स्थानीय अलधकारी सिक्ष पेश 
िररनेछ। 

31.  लनयि बनाउनःे 
कायि सलिलतले यो सोसाइटीको र्िधानको पररलधिा रही प्रचललत नेपाल कानून 
र्िपररत नहनेु िरी सोसाइटी सञ्चालनाथि आिश्यक पने लनयिािली बनाई लािू 
िनि सक्नेछ। कायि सलिलतले आिश्यक ठानेिा लनयि बनाउन उप-सलिलत 
पलन िठन िनि सक्नेछ। 
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32.  सलिलत/उप-सलिलतः 
३२.१  कायि सलिलतले आिश्यकता अनसुार र्िलिन्न सलिलत, उप-

सलिलतहरु िठन िनुिपने िएिा र्िधानको पररलधिा रही ती 
सलिलत, उप-सलिलतहरु साधारण सिाका सदस्यहरु िध्येबाट 
कायि सलिलतको लनणिय बिोम्जि िठन िररनेछ। 

३२.२  सबै सलिलत, उप-सलिलतहरु कायि सलिलतसाँि लसधै सभबम्न्धत 
रहनेछन।् कायि सलिलतले तोकेको लनयिानसुार सबै सलिलत, 
उप-सलिलतहरु चल्नेछन।् 

३२.३  प्रदेशित उप-सलिलत िठन िनि सर्कने छ। 

33.  सोसाइटीको र्िघटनः 
३३.१  सोसाइटीको र्िधान बिोम्जि कायि सञ्चालन िनि नसकी िा अन्य 

कुनै कारणबस सोसाइटी र्िघटन िएिा सोसाइटीको सभपणूि चल 
अचल सभपम्त्त नेपाल सरकार कृर्ष र्िकास िन्त्रालयको लनणिय 
अनसुार त्यस बखत कायि रहेको बाििानी सभबन्धी उपयिु 
लनकायिा सनेछ। 

34.  उजरुी सनु्न ेअलधकारीः 
३४.१  चनुाि सभबन्धी उजरुी लनिािचन उप-सलिलत सिक्ष पेश िनुि 

पनेछ र सो उजरुी सभबन्धी कारिाही र लनणिय लनिािचन उप-
सलिलतले िनेछ। 

३४.२  र्िधानका सभबन्धिा कुनै दरु्िधा िएिा कायि सलिलतले िरेको 
व्याख्या नै र्िधानको अम्न्ति व्याख्या हनेुछ। 

३४.३  सोसाइटीसाँि सभबम्न्धत यस र्िधान अन्तिितका र्िषयहरुिा 
लनिेदन, उजरुी कायि सलिलत सिक्ष पेश िनुि पनेछ। र्िधानले 
ददएको अलधकार क्षेत्र लित्रको कारिाहीको हकिा कायि 
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सलिलतले िरेको लनणिय नै अम्न्ति हनेुछ। यी सोसाइटीको 
र्िधानिा नपरेका, व्याख्या निएका र्िषयहरुिा नेपालको 
प्रचललत कानून अनसुार कारिाही हनेुछ। 

35.  सदस्यता खारेजीः 
३५.१ हर्टिकल्चर सिूह िा बाििानी अन्तिित र्िषयित र्िशेषज्ञको 

रुपिा कायिरत साधारण सदस्य सरुिा िई िा अन्य कारणबाट, 
धारा ८.६ (क.३), (क.४), (क.६) र (क.७) को योग्यता 
नपगु्दै बाििानी पेशाबाट अलम्ग्िएिा िा बाििानी बाहेक अन्य 
क्षेत्रिा सरुिा िइ िएिा लनजको सदस्यता स्ितः खारेजी 
िएको िालननछे। 

३५.२ यस सोसाइटीको सदस्यता शलु्क तोर्कएको सिय लित्र नलतरेिा 
र्िधानको पररच्छेद ४, धारा १३.६(ख) बिोम्जि सदस्य 
नरहेिा साधारण सदस्यता खारेज हनुेछ। 

36.  िठुी व्यिस्थाः 
३६.१  कुनै व्यम्ि िा संस्थाले आफ्नो िा आफूले चाहेको व्यम्िको 

नाििा र्ितरण िा प्रदान िने िरी छात्रिृम्त्त िा परुस्कार 
स्थापना िनि चाहेिा सोसाइटीको नाििा अक्षय कोष खोली 
िठुी राख्न सर्कनेछ। यसरी िठुीको उद्दशे्य, क्षेत्र र र्ििरण 
कायिसलिलत र सभबम्न्धत व्यम्ि िा संस्थाले तोके बिोम्जि 
हनुेछ। 

३६.२  उपधारा ३६ (१) बिोम्जि स्थार्पत िठुीको सञ्चालनका लालि 
कायि सलिलतले संचालक सलिलत िठन िनि सक्नेछ र सञ्चालक 
सलिलतको अध्यक्ष र संस्थापकको तफि बाट रहनेछ िा सो 
व्यम्िले कायि सलिलतलाई म्जभिेिारी ददन सक्नेछ। 
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३६.३  उपधारा ३६ (१) को उद्देश्य बाहेक कुनै व्यम्िले 
रु.५०,०००/- (पचास हजार) िा सो िन्दा बढी र कुनै 
संस्थाले रु.१,००,०००/- (एक लाख) िा सो िन्दा बढी 
सोसाइटीको नाििा अक्षयकोषको रुपिा रकि ददन सक्नेछ। 
यसरी रकि पूरा उपलब्ध िराउने व्यम्ि िा संस्थालाई “नेपाल 
हर्टिकल्चर सोसाइटी फेलो” को सभिान ददइनेछ। 

३६.४  सोसाइटीले आफ्नो अक्षय कोष स्थापना िरी उद्दशे्य अनसुार 
र्िलिन्न कायिक्रि सञ्चालन िनि सक्नेछ। 

३६.५  सोसाइटीले चल, अचल सभपम्त्त दबैु स्िीकार िनि सक्नेछ। 
अचल सभपम्त्तको प्रयोिको हकिा दाता, दातसंृस्था र 
कायिसलिलतको लनणिय अनसुार सञ्चालन िनेछ। 

 

 

 
 

नोट 

नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको र्िधान, २०४७ िा २०७६ जेठिा िएको  
तेश्रो संशोधनका बुाँदाहरूलाई यस प्रकाशनिा Italic िररएका छन ्। 
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अनसूुची १ 

नपेाल हर्टिकल्चर सोसाइटीका कायिसलिलतको 
पदालधकारीहरुको चनुािको लालि 

िनोनयन पत्र 

 

नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको कायिसलिलतको चनुाििा .................. पदको 

लालि ि श्री/श्रीिती/सशु्री .......................................................... को 

नाि प्रस्ताि िदिछु। 
 

 लिलतः .......................... 
 

उभिेदिारको सहीः प्रस्तािकको सहीः 

नािः नािः 

ठेिानाः ठेिानाः 
 

१.सिथिकको सहीः २.सिथिकको सहीः 

नािः नािः 

ठेिानाः ठेिानाः 

लिलतः लिलतः 
 

नोटः 
१. िनोनयन पत्र नेपालीिा नै िररन ु पदिछ र र्िधानिा उल्लेम्खत पदको नाि 

लेम्खन ुपदिछ। 
२. कुनै साधारण सदस्यले एक पदको लालि एक व्यम्िलाई िात्र प्रस्ताि िा 

सिथिन िनि सक्नेछ। तर सदस्यको हकिा ४ जना सभिलाइि प्रस्ताि िा 
सिथिन िनि सक्नेछ।  
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अनसूुची २ 
नपेाल हर्टिकल्चर सोसाइटीका कायिसलिलतको  

पदालधकारीहरुको लालि हनु ेचनुािको 
ितदान पत्र 

लस.नं. उभिेदिारको नाि पद ितददने खण्ि 
    

१.  
अध्यक्ष 

 
   

२.   
    
१.  

उपाध्यक्ष 
 

   

२.   
    
१.  

सम्चि 
 

   

२.   
    
१.  

कोषाध्यक्ष 
 

   

२.   
    
१.  

सदस्य 

 
   

२.   
   

३.   
   

४.   
   

५.   
   

६.   
   

७.   
 

नोटः ित ददन ेखण्ििा जसलाई ित ददने हो त्यसिा          म्चन्ह लिाउनहुोस।्   
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अनसूुची ३ 

नपेाल हर्टिकल्चर सोसाइटी 
कायिसलिलतको पदालधकारीहरुद्वारा ललइन े

शपथ 

 
 

ि .................................................................. ले नेपाल हर्टिकल्चर 

सोसाइटी कायिसलिलतको ........................................................ पद र 

िोपलनयताको शपथ ग्रहण िदिछु। र्िधानको अन्तिित रही आफ्नो पदको 

अलििारा बरु्द्ध र्ििेक र क्षिताले भ्याएसभि नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको 

र्िकास तथा प्रिद्धिनको लालि सतत ्प्रयत्नशील रहनेछु।   

    

 

 

 

  ................................ ........................... 
  लनिािचन अलधकृतको सही पदालधकारीको सही 
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अनसूुची ४ 
नपेाल हर्टिकल्चर सोसाइटीको आजीिन सदस्य बन्न े

आिेदन फाराि 

 
 

ि ....................................................... नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीिा 

रु.५०००/- लतरी आजीिन सदस्य बन्न इच्छुक छु। यो शलु्क ि 

.............. र्कस्ताबन्दीिा रु. .................../- को दरले ........... िषि 

लित्र बझुाउन े छु। सो अिलध लित्र नबझुाएिा आजीिन सदस्यताबाट िम्ञ्चत 

हनुे र बझुाई सकेको शलु्क र्फताि नहनु ेकुरा पलन िलाई ज्ञात छ। 

 

 

आिेदकको सहीः 

परुा नािः 

ठेिानाः 

लिलतः 

 

 


