
 

 

         मिम िः 

श्री गण्डकी गाउँपामिका 

कृषि षिकास शाखा,गोरखा 

 षिियिः कृिक सिूह द ाा गराई पाउँ 

श्री गण्डकी गाउँपामिका कृषि षिकास शाखा, गोरखाको सहयोगिा हािी आफै संगठि  भई यस गा.पा. 
को िडा नं. .............. िा गिन भएको हाम्रो सिूह द ाा गरी पाउन मनम्न षििरण सषह  यो मनबेदन 
गरेका छौँ।   

        

                                                         ............................... 
                          दस् ख               
                                                       अध्यक्ष  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सिूहको षििरण 

सिूहको नाि:……………………………………………………… स्थापना मिम :……………………………. 

गा.पा.:गण्डकी गाउँपामिका         िडा नं:...........      गाउँ/टोि:..................... 

सिूहको उदेश्य:............................................................................................. 

सदस्य संख्या: परुुि ...............िषहिा.............. जम्िा.................. 

पदामिकारीको नाि  था षििरण : 

मस.नं नाि , थर पद शैक्षक्षक 
योग्य ा 

उिेर जग्गा 
क्षेत्रफि 

दस् ख  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       



 

 

मनयमि  बैिक बस्ने ठदन : ……………………………….. 

प्रम  िषहना सिूहको षह कोि संकिन रु : ………………………………. 

हािसम्िको षह कोि जम्िा रु : ………………………………….. 

 

कृिक सिूह मबिान 

१. प्रस् ािना : गा पा को िडा नं १,२,३,४,५,६,७ र ८ िा रही कृषि पेशािा संिग्न 
कृिकहरुिाई संगठि  …………………………………………बामिको उत्पादन बृद्धी गरर यस 

………………………….कृिक सिूहको व्यक्षिको साथै कृिक सिूहको आय आजानिा बृषद्ध गरेर 
जीिन स् र उच्च गना यो मबिान  यार गररएको छ। 

                                        

                       पररच्छेद – १ 

(प्रारक्षम्भक) 
२. संक्षक्षप्त नाि र िेगाना : 
२.१. संक्षक्षप्त नाि : ………………………………….. 

२.२. िेगाना : …………………………...गाउँपामिका, िडा नं. ………… (िेगाना पररि ान भएिा ७ ठदन 
मभत्रिा द ाा भएको कायााियिा जानकारी ठदइने छ । 

२. ३. काया क्षेत्र : गा पा को िडा नं. .............. 
२.४. मबिानको नाि : ………………… कृिक सिूह, ………….. रहने छ । 

२.५. कृिक सिूहको िेगाना : ………………………………………… 

 

२२       

२३       

२४       

२५       

२६       

२७       

२८       

२९       

३०       

३१       



 

 

३.पररभािा 

३.१.षििय िा प्रसँगिे अको अथा निागेिा मबिान भन्नािे……………………कृिक सिूहको मबिान       
    २०……िाई सम्झन ुपदाछ। 

३.२. फिफूि/  रकारी / सनु् िाजा  बािी / मिक्षश्र  /………………/ भन्नािे फिफूि/  रकारी / 

     सनु् िाजा  बािी/ मिक्षश्र  / कृषि बािी………………………भने्न सम्झन ुपदाछ । 

३.३. कृिक भन्नािे कृषि पेशािा संिग्न व्यिी सम्झन ुपदाछ । 

३.४. सिूह भन्नािे ३ जना भन्दा बढी कृिक िषहिाहरु िा परुुिहरु िा परुुि िषहिाको संगठि  भेिा 
भने्न जनाउने छ । 

३.५. समिम  भन्नािे सिूह संचािनको िामग दैमनक काया संचािन गना गठि  समिम िाई सम्झनपुनेछ,    
 र कृिक सिूहिा काया समिम  भने्न कुनै समिम  नभै सम्पूणा सिूहका सदस्यनै काया समिम  हनुे छ । 
 र यसिा काया संचािनको िामग अध्यक्ष, सक्षचि र कोिाध्यक्ष िात्र सहिम िाट छामनने छन ्। 

४. सिूह संगठि  संस्था हनुे : 
४.१.सिूह अमभक्षच्छन्न उत्तरामिकारिािा स्िशामस  संस्था हनुे छ । 

४.२. यसका सबै काि काज प्रिाक्षण  गनाका िामग आफ्नो छुटै्ट क्षचन्ह अंषक  छाप हनुे छ । 

४.३. सिूहिे व्यिी सरह चि अचि सम्पक्षत्त प्राप्त गनुा र कुनै प्रकारिे बन्दोबस्  गना सक्ने छ । 

४.४. सिूहिे व्यिी सरह आफ्नो नाि िाट नामिस, उजरु गना र सो उपर पमन सोही नाउिाट नामिस, 

उजरु िाग्न सक्ने छ । 

५. सिूहको छाप ……………………………………………………………………………………….हनुेछ। 

                                       पररच्छेद – २ 

उदे्दश्यहरु 

६. सिूहको उदे्दश्यहरु देहाय बिोक्षजि हनुे छन ्। 

६.१ …………………………………………………………………………………………………..। 

६.२ …………………………………………………………………………………………………. ।  
७.कायाक्रिहरु : ………………………..उन्न  प्रषिमिद्वारा संचािन हनुे छन।्उन्न  प्रमबमिहरुदेहाय बिोक्षजि 
हनुेछ । 

७.१………………………………………………………………………………………………………। 
७.२……………………………………………………………………………………………………..। 

७.३……………………………………………………………………………………………………..। 

                                 



 

                               पररच्छेद - 3 

८. सदस्य ा : यस कृिक सिूहको उत्थान कायािा सिषपा  व्यक्षि र यस कृषि बामि संग सम्बक्षन्ि  
व्यक्षि यस सिूहको सदस्य हनु सक्ने ब्यिस्था छ । 

८.१ सदस्यको योग्य ा  पक्षशि बिोक्षजिको हनुे छ । 

८.१.१ मनजको उिेर १६ बिा परुा भएको नेपािी नागररक हनु ुपने छ । 

८.१.२ सिूहको काया क्षेत्रिा बसोिास गरेको जग्गा जमिन भएको हनु ुपने छ । 

८. १. ३ सिूहको मबिान र मनयिको पािना गने हनु ुपदाछ । 

८.१.४ प्रचमि  नेपाि ऐन काननुने अयोग्य निहररएको हनु ुपने छ । 

८.२ सदस्य ा हट्ने : 
८.२.१ ितृ्य ुभएिा 
८. २. २ िगज मबग्रकेो / पागि भएिा 
८. २.३ नैम क प न भएिा 
८.२.४ सो इच्छािे राक्षजनािा ठदई राक्षजनािा स्िीकृ  भएिा । 

८.२.५ सिूहको िन सम्पत्ती हामन नोक्सानी गरर सजाई पाएको अिस्थािा । 

९. सािारण सभा : 
९.१ सािारण सभाको काि क ाव्य र अमिकार : 
९.१.१ मबमनयिहरु बनाउने र बनेको मनयिहरुिा संशोिन गनुा परेिा संशोिन गने । 

९. १.२ बजेट  था कायाक्रि आगािी बिाका िामग मनणाय गने । 

९.१.३ कृिक सिूहको काया समिम  भनकेो सम्पूणा सदस्यहरुनै काया समिम  सदस्य हनुे हनु्छ र 
अध्यक्ष, कोिाध्यक्ष र सक्षचि िात्र पदामिकारी हनुे भएकािे समिम िा पदामिकारीहरु प्रत्येक २ बिािा सिा 
सम्ि  प्रथा िा मनिााचन िा िनोनयन गना पने छ । 

 

       पररच्छेद - ४ 

१०. काया समिम को गिन र मनिााचन : कृिक सिूहिा सम्पूणा सदस्यहरु नै सकृय सदस्य भएको िे 
काया समिम  गिन गरी रहन नपने ।  थाषप पदामिकारीहरुिा (१) अध्यक्ष, (२) कोिाध्यक्ष र (३) 
सक्षचिको आिश्यक ा पने भएकोिे प्रत्येक २ ििािा म  पदहरुको िामग िनोनयन िा सिासम्ि  मनणाय 
गराउने । सम्भि नभएिा प्रजा ाक्षन्त्रक प्रकृयािाट म  पदहरुको मनिााचन गराउने। 

 

 

 

 



 

 

१०.१ बैिक : कृिक सिूहको बैिक अमनिाया रुपि प्रत्येक िषहनाको १ पटक बस्ने र काया योजना 
बिािा १ पटक बनाउने । सिूहको बैिकको िामग कक्षम् िा ७५ प्रम श  सदस्यहरुको उपक्षस्थम  भएिा 
कोरि परुा भएको िामनने छ ।  र ७५ प्रम श  भन्दा किको उपक्षस्थम िा गणु परुक पगुेको िामनने 
छैन । 

 

१०.२ सिूहको बैिक अध्यक्षको उपक्षस्थम  िा हनुे छ र अध्यक्षको उपक्षस्थम  नभएका सबै भन्दा जेष्ठ 
व्यिीको अध्यक्ष ािा बैिक बस्न सक्ने छ । 

 

१०.३ पदामिकारीहरुको अििी : बषढिा २ बिाको हनुे छ र २ बिा नपगु्दै सिूहको आमथाक हामन 
नोक्सानी पयुााएको िा सिूहको मनयि मबपरर  र सिूहिाई प्रम कुि असर पने काया गरेिा २५ प्रम श  
सदस्यहरुिे सािारण सभाको िाग गरेिा मनबेदन परेको १ िषहना मभत्र असािारण सभा बोिाई कायार  
पदामिकारीहरुिाई हटाई नया पनुगािन गना सक्ने छ । 

        

                                 पररच्छेद - ५ 

 

११. मबक्षत्तय व्यस्था : सिूहको मबक्षत्तय व्यिस्था देहाय बिोक्षजि हनुे छ । 

    क) सदस्य ा शलु्क र िामसक बच  रकि । 

ख) नेपाि सरकारिाट प्राप्त अनदुान । 

ग) चि अचि सम्पम  रुपिा प्राप्त हनुे रकि । 

घ) स्िदेशी िा मबदेक्षश संघ संस्था / व्यिीिाट प्राप्त सहयोग र ऋण । 

ङ) सिूह सदस्यहरुिाट प्राप्त ब्याज, हजाना आदी । 

११.१ कृिक सिूहको कोि : पररच्छेद ५ को दफा ११ को उपदफा (क, ख, ग, घ, ङ) बिोक्षजि प्राप्त 
रकि नक्षजकको बैंकिा सिूहको नाउँिा खा ा खोमि राख्न पने छ । 

११.२ सिूहको खा ा अध्यक्ष िा सक्षचि र कोिाध्यक्षको संयिु दस् ख बाट खा ा संचािन हनुे छ । 

११.३ आमथाक बिा र आमथाक षििरण : हरेक बिा श्रािण १ देक्षख आिाढ िसान्  सम्िको अिमि १ 
आमथाक बिा हनुेछ र आमथाक बिा सिाप्त भएको २ िषहना मभत्रिा आमथाक षििरण  यार गरर सिूह 
बैिकिा मनणाय गराउन पने छ । 

 

 

 

 

 

 

 



 

११.४ सिूह मबघटन : सिूहको मबिान र मनयि बिोक्षजि काया संचािन गना नसकेिा िा अन्य 
कारणिाट संचािन हनु नसकेिा सिूह मबघटन हनुे छ, र मबघटन भै सकेपछी सिूहको दाषयत्ि, सम्पत्ती 
र रकि मनज सदस्यहरुको षह को बच को आिारिा दािा साषहि मब रण हनुे छ र सम्पत्ती मििाि 
गराई आएको रकि पमन दािा साषहिे सदस्यहरुिा मब रण हनुे छ 

११.५ ………………………………………………..कृिक सिूहको  दथा सिूह मनम्नानसुार छ। 

                        
                              दथा कृिक सिूह: 
 

१. अध्यक्ष :         ११. सदस्य: 
२. उपाध्यक्ष :        १२. सदस्य: 
३. सक्षचि :                                                         १३. सदस्य: 
४. कोिाध्यक्ष :                                     १४. सदस्य: 
५. सदस्य:                                         १५. सदस्य: 
६. सदस्य:                                         १६. सदस्य: 
७. सदस्य:                                         १७. सदस्य: 
८. सदस्य:                                         १८. सदस्य: 
९. सदस्य:                                         19. सदस्य: 
१०. सदस्य:                                        20. सदस्य: 
2१. सदस्य:                                        26. सदस्य: 
2२. सदस्य:                                        27. सदस्य: 
2३. सदस्य:                                        28. सदस्य: 
2४. सदस्य:                                        29. सदस्य: 
2५. सदस्य:                                        30. सदस्य:                           
 

११.६ यस मबिानिा उल्िेक्षख  कुराहरु प्रचमि  काननुिा बाक्षझएिा बाक्षझएको हदसम्ि मनस्कृय रहने 
छ। 

 

 


