.................................................कृषक समूह

महावु गाउँ पालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,गैडावाज, दै िेख
२०७५

हाम्रो दे श नेपाि भौगोलिक ववववधता भएको दे श नेपािमा ७ वटा प्रदे शहरू र
७५३ वटा तहहरूिे बनेको छ । जस मध्र्े प्रदे श नं. ६ कर्ायिी प्रदे श अर्नतयगत दै िेख
जजल्िाको पजचिम दक्षिर्मा पने महावु गाउँ पालिका एक भौगोलिक ववववधता तथा
प्रर्ायवणर्र् दृजटटकोर्िे एक भररपुर्य गाउँ पालिका पनन भर्नन सककर्नछ । समुर्नर
सतहदे खी ४१६८ लमटर उिार्य सम्म फौलिएको छ । र्स ठाउँ को भुगोि अर्नतयगत
ववलभर्नन जातीहरू व्रामर्, िेत्री, जनजानत, मगर, ठकुरी, दलित जस्ता ववलभर्नन
जातीहरूको बसोबास रहे को र्स िेत्रमा ववलभर्नन जातका तरकारी फिफुि नगदे वािी
अर्नन वािी मौरी पािन च्र्ाउ खेती तथा मौसमी तथा वेमौसी तरकारी खेतीको
सम्भावना बोकेको र्स िेत्रमा व्र्पारीक दृजटटकोटिे स्थाननर् बजारहरू गैडावाज,
खररगैरा, बासी, गगतािौर, काँलशकाध र दै िेख बजार तथा सख
े सम्म व्र्ापर
ु त
व्र्वसार्को कारोवार गनय सककर्नछ ।
र्स िेत्रमा पहाड पहाडिे भररएको गाउँ पालिका भएको हुदाँ हहउँ पने र ठण्डा
गिसो हावा रहर्नछ । र्नर्ुनतम तापक्रम ५.० डडग्री सेजर्नटग्रेट र अगधकतम तापक्रम
३४

डडग्री

सेजर्नटग्रेट

रहे को

...........................................................कृषक

छ
समूह

।
नामकरर्

त्र्सैिे
गरर

हामी

सदस्र्कहरू संगहठत भर्य सवैको रोहवरमा कार्य गने गरर र्ो प्रस्तावना ववधान
प्रस्तुत गररएको छ ।

1

परिच्छे द १
संक्षिप्त परिचय ि प्रािम्भिक
१. संस्थाको नामः
क) र्स संस्थाको नाम......................................................कृषक समूह रहनेछ ।
ख) संस्थाको ठे गानाः महावु गाउँ पालिका.......................................दै िेख ।
ग) र्ो ववधान समह
ू दताय भएको लमनत दे णख िागु हुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगिे अर्नर् अथय निगाएमा र्स ववधानको ननम्न
पररभाषा गनय खोजजएको छ ।
क) “समूह वा संस्था” भर्ननािे....................................................................िार्य
सम्झनु पने

छ ।

ख) “ववधान” भर्ननाBिे ...............................................................कृषक
समह
ू को ववधान २०७५ िार्य सम्झनु पने छ ।

ग) “कार्य सलमनत” भर्ननािे ववधान बमोजजम गठन भएको सलमनतिार्य जनाउदछ ।
घ) “साधारर् सभा” भर्ननािे समह
ू को सदस्र्ता प्राप्त गरे का सम्पुर्य सदस्र्हरूको
भेिार्य जनाउद छ ।
३. संस्थाको छाप
क) र्स संस्थाको ३ वटा छाप रहनेछन ् जसमा एउटा संस्थाको नाम र स्थापना
उल्िेणखत छाप रहनेछ र अको दर्ु वटा अध्र्ि र सगिवको रहनेछ ।

४. संस्थाको कार्यिेत्रः महावु गाउँ पालिका वडा नं.......................भरी समूहिे गरे का
कृवषमा आधाररत कृवष उत्पादनहरू समह
ू मात्र नभर्य गाउँ पालिका िेत्रभरर
अनुशरर्को रूपमा ववस्तार गदै िगगने छ ।

2

परिच्छे द -२
हाम्रो प्रस्ताववत संस्था वा समह
ू को मुख्र् उदे चर् तपलशि अनस
ु ारका सदस्र्को
पहहिान गरर समस्र्ा समधान गनयका िागग स्थाननर् स्तरको जग्गा जलमन
स्थाननर् स्तरको श्रम लसपिार्य आधार मानी आधुननक बजारमख
ु ी कृवष उत्पादन र
व्र्वस्थापन एवम व्र्वसानर्ककरर्बाट ववलभर्नन समुदार्का वालसर्नदाहरूको जजवन
शैिी तथा आगथयक स्तर उकास्नको िागग लिएका र्ी उदे चर्िार्य प्रटट पानय
ववलशजटटकरर् गरी राखेका छौ ।
१) समूहमा महहिा र पुरूषको संर्ुक्त सहभागगता बढाउदै िैजाने ।
२) समूहको सम्पुर्य सदस्र्हरूको आगथयक वहृ द गनय र जजववकोपाजयन सहज बनाउने
कृवष िार्य व्र्वसानर्क गने ।
३) मौसमी तथा बेमौसलम तरकारी खेती तथा फिफुिखेती गरी आर्आयजनिार्य वlृ 4
गने ।
४) ववदे लशएको जनशजक्त िार्य नेपािमा रोजगार श्रज
ृ ना गरी प्राËररक मि स्वच्छ
बोटववरूवा जैववक ववववधतािर्य प्राथलमकता हदर्य उत्पादनिार्य वlृ 4 गनय ।
५) उत्पादन भएका बस्तक
ु ो समर् सापेि बजार व्र्वस्थापन कार्म गरी स्वदे शी
तथा ववदे शी उBf]ग तथा पर्यटनिार्य ववशेष ध्र्ान हददै बजार मूल्र् िार्य समार्ोजन
गने ।
६) ववलभर्नन संघ संस्था नेपाि सरकार तथा अर्नतराजटट«र् ननकार् सँग सम्बर्नध
राणख सहर्ोगको आदान प्रदान गने ।
७) स्थाननर् रै थाने बािीहरूको संरिर् गरी व्र्वसानर्ककरर् गने ।
८) नर्ाँ प्रववगध तथा अनस
ु र्नधनमि
ु न कृवष कार्यहरू गने ।
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परिच्छे द-३
६. सदस्यताको योग्यतााः
क) नेपािी नागररक हुनु पने ।
ख) सदस्र् हुन िाहने व्र्क्ती व्र्वजस्थत तरकारी फिफुि पशुपािनमा जोड हदने
कृषक हुनु पने ।
ग) कुनै फौजदारी अलभर्ोज िागेको हुनेछैन ।
घ) समाज ववरोधी नभएको मानलशक अवस्था हठक भएको हुनु पनेछ ।
ङ) सामार्नर् िेख पढ गनय जार्नने स्थाननर् बालसर्नदा हुनु पने ।
७. सदस्र् प्रकारः सवै साधारर् सदस्र् रहनेछन ् ।
८. सदस्र् शल्
ु कः- शरू
ु मा सदस्र् शुल्क रू. ५० िाग्ने छ र मालसक बितको
आवचर्कता भएमा बित गररनेछ ।
९. सदस्यको योग्यतााः
क) पररच्छे द ३ को दफा ५ उपदफा (क) दे णख (ङ) सम्मका वद
ु ाँहरूको

ववरू4मा

रही कार्य गने व्र्क्तीिार्य अर्ोग्र् माननने छ ।
ख) वैठकमा िगातार ३ पटक ववना सि
ू ना अनप
ु जस्थत हुनेिार्य सदस्र्तावाट
ननटकालशत गररनेछ ।
ग) संस्थाको िि अिि सम्पनतको हहनालमना गरे मा अर्ोग्र् ठहने छ ।
१०. साधािण सिाको गठनाः- समह
ू सदस्र् घहटमा १५ जना र बढीमा आवचर्ता
अनस
ु ार रहने छन ् । र्ो सभा नै साधारर् सभा हुनेछ ।
११. साधािण सिाको अधधवेशनाः-
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क) साधारर् सभाको अगधवेशन कार्य सलमनतको ननर्यर् बमोजजम कार्य सलमनतको
तोककएको समर् र स्थानमा हुनेछ । साधारर् सभा प्रत्र्ेक आगथयक वषयको समाजप्त
भएको एक महहना लभत्र बस्नु पनेछ ।
ख) साधारर् सभाको वैठक सम्पर्
ु य सदस्र् संख्र्ाको ५१ प्रनतशत उपजस्थत भएमा
वैठक बस्न सककनेछ ।
१२. साधािण सिाको काम, कततव्य ि अधधकािाःक) समह
ू को

र्ोजना र कार्यक्रम तजम
ुय ा गने र स्वीकृत गने ।

ख) आर् व्र्र्को वववरर् प्रस्तत
ु गने र वावषयक बजेट पाररत गने ।
ग) सदस्र्को ववधान बमोजजम तोककएको काम कतयव्र् र दानर्त्वको पािन छ, छै न
सलमिा गने ।
घ) िक्ष्र् अनुरूप प्रगनत भएको छ वा छै न सलमिा गने ।
ङ) प्रत्र्ेक २ वषयमा कार्यसलमनतको ननवायिन गने ।
१३. कार्य सलमनतको गठन ववगधः- दै ननक कार्य संिािन गनयको िागग १ कार्य
सलमनत गठन गररने छ ।
अध्र्ि

१

उपाध्र्ि

१

कोषाध्र्ि

१

सगिव

१

सदस्र्

१
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कार्यसलमनतको पदागधकारी साधारर् सभा प्रनत उत्तरदानर् हुनेछ । र्स समह
ू को
कार्य िेत्र दे हार् बमोजजम हुनेछ । कर्ायिी प्रदे श दै िेख जजल्िा महावु गाउँ पालिका
वडा नं...................रहनेछ ।
१४. कार्य सलमनतको वैठकः- महहनाको एक पटक वस्नेछ

गर् पुरक संख्र्ाको ५१

प्रनतशत हुनुपनेछ । ननर्यर् बहुमतिे हुनेछ । वैठक अध्र्िको लसफाररसमा
सगिविे वोिाउन सक्ने छ ।
१५. कार्य सलमनतको काम कतयव्र् र अगधकारःक) साधारर् िि अिि सम्पनत संरिर् गने ।
ख) साधारर् सभावाट पाररत ननर्यर् र ननदे शनको पािन र कार्ायर्नवर्न गने ।
ग) ववलभर्नन संस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बर्नध कार्म गने ।
घ) वावषयक कार्यक्रम तथा आर्व्र्ार् वववरर् तथा र्ोजना स्वीकृतका िागग
साधारर् सभामा पेश गने ।
ङ) संस्थाको उ2]चर् पुनतयका िागग आवचर्क कार्य गने ।
१६. कार्यसलमनतको काम, कतयव्र् र अगधकारः१. अध्र्िः
क) साधारर् सभाको वैठकको अध्र्िता गने ।
ख) कुनै ननर्यर्मा बराबर मत पनय आएमा ननर्यर्क मत हदने ।
ग) कार्यसलमनत र साधारर् सभाबाट पाररत ननर्यर्को कार्यर्नवर्न गने ।
घ) सगिव र कोषाध्र्िको अनप
ु जस्थतमा अर्नर् सदस्र् मध्र्ेबाट काम गराउन
ननर्क्
ु त गने ।
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२. उपाध्र्िः- उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अगधकार अध्र्ि नभएको वेिा
अध्र्िको काम समाल्नु

पनेछ ।

३. सगिवः-वैठकको कार्यसगु ि तर्ार पाने ननर्यर् पजु स्तका िेVने र िि अिि
सम्पतीको संरिर् गने र िागत राVने

।

४) कोषाध्यािाः- आम्दानी खिय वववरर् राख्न्ने हहसाव ककताव साधारर् सभामा पेश
गने ।
५) सदस्याः- साधारर् सभा प्रनत बफादार हुनु पने। कार्यसलमनतिार्य सहह सझ
ु ाव
हदने । वैठकमा उपजस्थत हुनु पने ।
परिच्छे द-४
१७. आगथयक स्रोतः- सदस्र्ता शूल्क रू.१००।०० संघ संस्था र नेपाि सरकार तथा
दात ृ ननकार् वाट प्राप्त आगथयक सहर्ोग तथा अर्नर् सहर्ोग ।
१८. कोषको व्र्वस्थापनः- समूहका सदस्र्हरूिार्य समर् समर्मा आगथयक समस्र्ा
समधान गनय सजजिो होस भनन कोष खडा गररने छ । सो कोषको अध्र्ि र
कोषाध्र्िको संर्क्
ु त हस्तािरवाट संिािन हुने छ ।
१९) ननवायिन सम्बर्नधी व्र्वस्थाः- कार्यसलमनतको िर्न सवयसहमनत वा मतदानबाट
ननवायिन गनय सककर्नछ । कार्यसलमनतको ननवायिन वा पन
य ठन २ वषयमा हुनेछ ।
ु ग
२०) अववस्वासको प्रस्तावाः- सो प्रस्ताव २५ प्रनतशत सदस्र्िे संर्क्
ु त हस्तािरवाट
गनय सककनेछ । र छिफि गरार्य ननर्यर्मा पग्ु न ५१ प्रनतशत सदस्र् हुनप
ु नेछ ।
सो अववस्वासको प्रस्ताव राखेर ५१ प्रनतशत नपुगेमा ६ महहना अववस्वासको प्रस्ताव
राख्न पार्ने छै न ।
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२१) ववधान संसोधनाः- ववलभर्नन दफा र पररच्छे द संसोधन गनुय परे मा प्रस्ताव
आएपनछ बहुमत सदस्र्बाट संसोधन गनय सककने छ ।
संस्थाको छाप र गिर्नहको वववरर्ः१. प्रनतक गिर्नहः- गोिाकार वत
ृ लभत्र...............................................गिर्नह हुनेछ ।
२. छापःगोिाकार वत
ृ लभत्र मागथल्िो भागमा
..................................................................कृषक समूह तल्िो भागमा महावु
गाउँ पालिका..................................दै िेख प्रनतक गिर्नह र ति स्थावपत २०७५
अंककत छाप हुनेछ .
!. ननयममत वैठक बस्ने ममनताः..............................
@. समूह गठन िएको ममनताः....................................
#. हहतकोष िकमाः...................................................
$. समह
ू को उ2]श्याः..................................................
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कृषक समह
ू का सदस्यहरूको व्यम्ततगत ववविण िने फािम
२०७५..............

क्रं.सं.

कृषकहरूको नामथि

महहिाः

ठे गाना

पद

उमेि

शैक्षिक

योग्यता

परू
ु षः
9

जग्गाको ववविण
खेत (रोपनी)

कैफफयत

पाखो (रोपनी)

जम्मा

२२) हामी..........................................................कृषक समूह ननम्न संस्थापकहरू र्स ववधान
बमोजजम कार्य गनय मञ्जुर भर्य ननम्न सािीहरूको रोवहरमा ववधानमा सहह छाप गदय छौ ।
क्रं.सं.

समूह वा संस्थापकको नामथि

पद

पेश गने पदागधकारीको नामथरः

हस्तािि

रूजु गने कार्ायिर् शाखाः

नामः

नामः

पदः

पदः

हस्तािरः

हस्तािरः
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