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कृषक सहकाय समूह दता तथा प रचालन स ब धी काय व ध, २०७७  

तावना : नपेालको कूल ाह थ उ पादनमा क रब २७ तशत योगदान रहेको कृ ष े मा 
क रब ६५ तशत जनता आि त छन ्। कृ ष े को वकासमा ग तशीलता याउन उ पादन 
र उ पादक व वृ  गराउनकुा साथै आयात त थापन, नयात वृ , मू य शृ ला वकास, कृ षको 
यवसायीकरण, याि क करण र आधु नक करणको काय गन आव यक छ । यस े को सम  
वकासले मा  कृषकह को बहआुया मक वकास हनुकुो साथै रा य अथत मा समेत 
उ लेखनीय टेवा प ु दछ । नेपालको अथत को मे द ड ामीण कृ ष े लाई मा न छ । 
ामीण अथत को वकास वना नेपालको ग रबी, पछौटेपन तथा बेरोजगार को अ य तथा सम  
वकासको क पना गन स कंदैन । 

 यसै प र े यमा को भडको महामार बाट उ प  बेरोजगार  सम या समाधान गन 
अलगथलग पमा जनप रचालन गन नी त अ तगत मु य गर  उ पादन कायमा ला न 
नगरपा लकाका सबै वडाह मा “कृषक सहकाय समूह” माफत जनतालाई यस े मा संभावना 
भएका कृ ष तथा वनज य यवसाय, ा ा रक तथा उ च मू यका कृ ष उ पादन, सोको 
यवसा यकरण, उ पादक वमा वृ , शोधन, बजार करण, मू य ृ ला अ यास, खा  तथा पोषण 
सरु ा तथा ग रवी यूनीकरण गर  पूण रोजगार  र समृ को दशातफ अिघ ब ने एक 
अ भयानका पमा नी त, बजेट तथा काय मस हत नगरपा लका तयार भएको छ । सोह  
स दभमा यस नगरपा लकामा थायी बसोबास गन बा स दाह लाई कृषक सहकाय समूह माफत 
सलुभ तवरबाट कृ ष कजा उपल ध गराउन यस नगरपा लकामा काय े  भएका बक र 
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नगरपा लकाबीच शलुभ कजा काय म संचालन गनका ला ग दवैु प को समझादार  हनु े या 
अगा ड बढाईएको छ ।  

“आ मनभर, एकताब  र समृ  नगरको नमाण : चौरजहार  नगरवासीको प हचान” भ े नारालाई सफल 
पानकुो साथै आ थक वकास र समृ सँग स बि धत यस नगरपा लकाको नी त, बजेट तथा काय मलाई 
सहज, सरल, पारदश  र भावकार  पमा काया वयन गन चौरजहार  नगर कायपा लकाले यो काय व ध 
जार  गरेको छ । 

१. संि  नाम र ार भ : (१) यो काय व धको नाम "कृषक सहकाय समूह दता स ब धी 
काय व ध, २०७७" रहेको छ  । 

(२) यो काय व ध तु त ार भ हनुेछ । 

२.  प रभाषा : वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 
(क) "नगरपा लका" भ ाले चौरजहार  नगरपा लकालाई स झनपुदछ । 

(ख) "कायालय" भ ाले चौरजहार  नगर कायपा लकाको कायालयलाई स झनपुदछ । 

(ग) "शाखा" भ ाले आ थक वकास शाखा स झनपुदछ । 

(घ) "समूह" भ ाले ५ जना कृषक संग ठत भई यस काय व ध बमोिजम गठन भएको कृषक 
सहकाय समूहलाई स झनपुदछ । 
(ङ) "काय व ध" भ ाले कृषक सहकाय समूह दता तथा प रचालन स ब धी काय व ध, २०७७ 
लाई स झनपुदछ । 

(च) "समझदार  प " भ ाले कृ ष े को यवसा यकता माफत आ म नभर नगरपा लका 
नमाणका ला ग तो कएको बक र चौरजहार  नगरपा लका, कुम (पि म) बीच कजा सहजीकरण 
काय म संचालन गन स ब धी ग रएको समझदार  प  स झनपुदछ । 

३. उ े यह  : (१) कृषक सहकाय समूहको उ े य देहाय बमोिजम उ लेिखत कृ ष, पश ुतथा 
वनज य कुनै प न प रयोजना (उ पादन, भ डारण, ोसे स , कृ ष उपज स लन, उ ोग थापना 
तथा बजार करण आ दस म) मा य  संल न भई आ थक उ पादन गर  जी वकोपाजनमा सधुार 
तथा ग रबी यू नकरण गन ुरहेको छ ।   

(क) मास ुतथा दू धज य यवसाय 

(ख) फलफूल खेती 
(ग) तरकार  खेती 
(घ) ज डबटु   

(ङ) मसला बाल  

(च) बउ उ पादन  

(छ) कृ ष तथा वनपैदावारमा आधा रत उ ोग यवसाय 

(२) देहायका उ े य प रपू तको ला ग कृषक सहकाय समूह गठन, दता तथा कजा वाह 
ग रनेछ :- 
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(क) नेपाल सरकार अथ म ालयबाट जार  भएको सहु लयतपूण कजाका ला ग याज अनदुान 
स ब धी एक कृत काय व ध, २०७५ (संशोधन समेत) अ तगत यवसा यक कृ ष तथा पशपुि छ 
कजा काया वयनमा सहयोग पयुाउने, 
(ख) सहु लयतपूण कजा ा  गनका मता वकास गर  स म बनाउने,  

(ग) लि त काय मको काया वयनले ग रबी नवारणमा मह वपणू योगदान गन, 

(घ) उ मशीलताका मा यमबाट यि लाई उ पादनसँग जो ने र रोजगार  सजना गन, 

(ङ) उ मशीलता र वरोजगारको ला ग नेपालमै संभावना छ भ े सकरा मक सोचको व न 
गर  आ म नभर अथत  नमाणमा सहयोग पयुाउने, 
(च) लि त काय मह को काया वयनमा साझा उ े य ा का ला ग सरकार  नकाय तथा 
वि य सं थाह बीचको सम वय र सहकायको वातावरण तयार गन, 

(छ) वैदेिशक रोजगारबाट सीप, अनभुव र धेरथोर पूजँी समेत संकलन गर  वदेश फ कएका यवुा 
पनुः वदेिशन ुपन बा यताबाट रोक  उ मशीलतासँग जोडेर वदेशबाट आज त सीप, अनभुव र 
पूजँीको वदेशमै नै सदपुयोग गद वरोजगार ब  सहयोग पयुाउने, 
(ज) वि य पहुँच एवम ् व ीय समावेशीतामा अ भवृ  गन, 

(झ) यस काय मलाई नमूना काय मको पमा काया वयन गन, 

४.  कृषक सहकाय समूह गठन तथा दता : (१) कृ ष कायमा आव  भएका र एउटै उ े य लएका 
५ जना कृषकह  सि म लत कृषक सहकाय समूह गठन ग रनेछ ।  

(२) समूह गठन गर  कृ ष यवसायको सार काय ममा सहभागी हनु नगरपा लका अ तगतको आ थक 
वकास शाखामा कायरत ा व धकले ा व धक सहयोग तथा सहिजकरण गनछन । 

(३) वीकृत काय मको हकमा आ थक वकास शाखाबाट समूह गठन गन काय म स ालन गदा 
बखत आव यक समूह बैठकका ला ग रिज टर, कलम, फायलह  र छाप सहयोग गन स नेछ । 

(४) समूहले तयार पारेको नगरपा लकाले तोके बमोिजमको न:शु क पमा उपल ध गराएको म यौदा 
वधानको सबै पानामा समूहका सबै सद यह बाट मािणत गर  स बि धत वडा कायालयको 
सफा रसस हत अनसूुची -१ बमोिजमको नवेदन दनपुनछ । वधान नमाण कायमा स बि धत वडा 
कायालय वा आ थक वकास शाखाले आव यक सहयोग र सहजीकरण गनपुनछ । 

(५) समूहको बैठक बसी समूह बैठकको नणयको साथमा समूहको वधान, समूह दताको ला ग 
नगरपा लकालाई लेिखएको प  र सद य कृषकह को ववरण संल न रा  ुपनछ । समूहको आ नै छाप 
हनेुछ । 

(६) उपरो  बमोिजम दता हनु आएको नवेदन उपर कायालयले या पूरा गर  समूह दता गर  
अनसूुची -२ बमोिजमको ढाँचामा समूह दता माणप  दान ग रनेछ । वडा कायालयबाट समूह दताको 
सफा रस गदा नगरपा लकाको आ थक ऐन अनसुार र कायालयमा दता गदा  १००/- दता द तरु 
ला नेछ । 

(७) दता समूहको नवीकरण येक आ थक वषको आि न मसा त भ मा गनपुनछ । अ यथा  
१००/- ज रवानास हत न वकरण ग रनेछ । 

५. कृषक समूह प रचालन : (१) समूह गठन तथा दता भए प ात कृषकह  कृ ष स ब धी कायह का 
बारेमा छलफल गन नय मत पमा म हनामा कि तमा एकपटक समूह बैठकमा अ नवाय पमा 



 

4 
 

ब नपुनछ । समूहको आव यकता अनसुार जनुसकैु बेला प न समूहको बैठक ब न स नेछ । बैठक 
प ात ्भएका नणयलाई रिज रमा माइ यटु गर  रा पुनछ । 

(२) बैठकको नणय अनसुार मा सक बैठकमा सद यह ले मा सक बचत समेत ज मा गनछन ्। समहू 
बचत कोषबाट पशपुालन योजनका ला ग तो कए बमोिजमको याजदरमा सद यह ले ऋण लन 
पाउनेछन ्।  

(३) सहु लयत याजदरमा ऋण उपल ध गराउने बकमा समूह एवम ् समूहका सद यह को खाता 
खो लनेछ । खातामा अ य को अ नवायस हत कोषा य  र सिचवम ये कुनै एकको द तखत हनेुछ । 

(४) समूहलाई सहु लयत कजा उपल ध गराउने बकमा खो लएको सामू हक कोषमा समूहका येक 
सद यले आ नो उ पादन ब  वापतको नि त रकम समूहको नणयानसुार नय मत पमा ज मा 
गनपुनछ ।  

(५)  समूहमा सद यह ले ा व धकको सहयोगमा कृ ष याले डर तयार गनछन ्।  

(६) समूहमा आइपन ा व धक सम याह  स वि धत ा व धकको सहयोगमा नवारण गनछन ्। समहूमा 
आइपन अ य सम याह  समहूको नणय अनसुार समाधान गनपुनछ । सो हनु नसकेमा च लत यव था 
अनसुार हनेुछ । समूहको अनरुोधमा कायालयबाट सोको सहिजकरण गन स कनेछ । 

(७) समूहको एक फाइल आ थक वकास शाखामा रहनेछ, जसमा समूहको नणय, व भ  काय ममा 
सहभागी भएको रेकड, समूहको बक खाताको टेटमे ट आ द रहनेछन ् । समूहले प न आ ना 

याकलापह को रेकड अ ाव धक गर  रा पुनछ । 

(८) समूहका येक सद यह ले आफूले गरेको कृ ष कायह को लागत खच र ब बाट भएको 
आ दानीको अ भलेख रा पुनछ र अ ययन लगायतका योजनका ला ग नगरपा लकाबाट माग भएको 
अव थामा उपल ध गराउन ुपनछ । 

(९) समूहले येक मा सक बैठकमा ग रएका नणयह को काया वयनको अव था, ा  भएको उपलि ध 
र ग तह , प रआएका सम याह , सम या समाधानका ला ग ग रएका यासह  र सोको तफल, कृ ष 
कायको अव था, कृ ष काय गदा भएको खच, कृ ष उ पादन र ब  गर  भएको आ दानी आ द 
कायह को चौमा सक स म ा गनपुनछ । 

(१०) समूहका सद यह ले आपसमा मेल मलापको भावना कायम रा पुनछ । यस समूहका बैठकह मा 
समूहका सद यह को नजी वैयि क वषयह  उपर छलफल गदा उपयु  हु छ भ े समूहलाई लागेमा 
य ता वषयह  उपर समेत छलफल गर  सामािजक स ाव, सहकाय र साझेदार ता बृ मा योगदान गन 
स नेछन ्। 

(११) समूहले कृ ष उ पादन साम ीको यव थापनको ला ग च लत कानून बमोिजम अनमु त लई 
व भ  कृ षज य वउ तथा घाँसको बउ वजन, से सह , उ त न का पश ु(भाले तथा पोथी) मेिशनर  
लगायत उ पादन सामा ीह को यव थापन र यापार क कारोवार गन स नेछन ्। आ नो समूह भ  वा 
बा हरका कृषकह ले उ पादन गरेका कृ ष तथा पशजु य उ पादनको शोधन र बजार करणका कायह  
समेत गन स नेछन ्। 

(१२) समूहह ले समूहको सामू हक वा म व कायम रहने गर  समूहको यवसाय स ालनका ला ग 
आव यक पन कृ षज य एवम ्अ य उपकरणह  सामू हक पमा ख रद गर  योग गन स नेछन ्। 

(१३) कृषक समूहले नगपा लकाबाट स ालन हनेु कुनैप न क समका कृ ष तथा पश ुसेवा वा गैर कृ ष 
तथा पश ुसेवा काय मलाई सफल पान यथास य सहयोग गनपुनछ । 
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(१४) येक वडाबाट त न ध व हनेु गर  नगर कायपा लकाको नणयानसुार नगरपा लका त रय कृषक 
मूल स म तको गठन हनेुछ । येक वडामा समेत वडाि थत यस काय व ध अनसुार दता भएका 
समूहबाट त न ध व हनेु गर  वडा स म तको नणयानसुार वडा त रय कृषक स म तको गठन गन 
स कनेछ ।  

(१५) कृषक समूह गठन प ात ्समूहगत अ यासह को अनभुवको आधारमा सहकार तामा प रणत हनु 
चाहेमा च लत काननु अनसुार कृ ष समूह सहकार मा प रणत हनु स नेछन ्। य तो अव थामा सा वक 
कृषक समूहले गरेको सबै कायह  सोह  सहकार  सं थाबाट गरे सरह मा य  हनुेछ । 

(१६) नगरपा लकाबाट स ालन हनेु कृ ष काय मह को कृ त अनसुार कृषक समूह माफत स ालन 
गन स कनेछ । 

६. कृषक सहकाय समूहको नयमन र पारदिशता : (१)  समूहले आ नो हसाब कताब तयार पार  
साधारणसभाबाट पा रत गर  वा षक पमा सावज नक गनपुनछ । नयमानसुार सावज नक सनुवुाई समेत 
गनपुनछ । 

(२) समूह गठन भई दता भएको एक वष भ  र येक वषमा समूहले साधारण सभाको आयोजना 
गनपुनछ । साधारण सभामा वा षक काय मह को ग त स म ा, बा षक आय ययको ववरण, आउँदो 
वषको काय मह को तजमुा लगायत नयमानसुार स पादन गनपुन कायह  समेत पा रत गनपुनछ । 
यसको एक/एक त आ थक वकास शाखामा उपल ध गराउनपुनछ । 

(३) समूहको सव च अंग समूहको अ धवेशन हनेुछ । अ धवेशन गन अवधी समूहको वधान बमोिजम 
नधारण हनेुछ । वधानमा समहूले वशेष अ धवेशनको यव था समेत गन स नेछ । 

(४) समूहले अनमु त लई कुनै अ य संघ सं थासँगको सहकायमा कृ ष तथा पशपुालन व ध अनसु धान 
तथा वकास स ब धी कायह  स ालन गन स नेछन ्। 

(५) यस नगरपा लकाको अनगुमन यव था बमोिजम नगरपा लकाबाट एवं नगरपा लकासँगको सम वयमा 
नेपाल सरकारका सबै नकायह ले कृषक समूहका याकलाप एवं समूहका कागजातह को अ ययन, 
अवलोकन र अनगुमन गर  पृ पोषण गन स नेछन ्। ा  पृ पोषणह  उपर समूह बैठकमा छलफल 
गर  नणय गनपुनछ । 

७. शलुभ कजा काय म :  (१) को भड -१९ महामार बाट उ प  बेरोजगार  सम या समाधन गन 
अलगथलग पमा जनप रचालन गन नी त अ तगत यस े मा संभावना भएका कृ ष तथा वनज य 
यवसाय, ा ा रक तथा उ च मू यका कृ ष उ पादन, सोको यवसा यकरण, उ पादक वमा वृ , 
शोधन, बजार करण, मू य ृ ला अ यास, खा  तथा पोषण सरु ा तथा ग रबी यूनीकरण गर  पूण 

रोजगार  र समृ को दशातफ अिघ ब ने अ भयानको पमा समूहह लाई छनौट भएका बक तथा 
व ीय सं थाह बाट शलुभ याजदरमा कृ ष कजा उपल ध गराउने शलुभ कजा काय म स ालन 
ग रनेछ । 

(२) शलुभ कजा काय मको ला ग बक र नगरपा लकाबीच अनसूुची -४ को ढाँचामा समझदार  प  

(Memorandum of Understanding) कायम हनेुछ । 

(३) समझदार  प मा उ लेख भए अनसुार समूहह लाई वना धतो शलुभ दरमा कृ ष कजा उपल ध 
हनेुछ । 

(४) शलुभ कजा काय म स ब धी थप यव था बक र नगरपा लकाबीचको समझदार  प  र नगर 
कायपा लकाको नणयानसुार हनेुछ । 
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८. जोिखम यूनीकरण कोष स ब धी यव था : (१) बक माफत कजा लएका समूहको यवसाय 
ाकृ तक कोप, वप  लगायत अ य घटनाह का कारण त भई ऋणीले ऋण तन नस ने 

अव थामा ऋण तन सहयोग गन उ े यका ला ग नगरपा लकाले एक जोिखम यूनीकरण 
कोषको थापना गनछ ।  
(२) कोषको स ालन मखु शासक य अ धकृत र लेखा मखुको संयु  द तखतबाट हनुेछ । 

(३) कोषमा देहाय बमोिजमको रकम ज मा ग रनेछ :- 
(क) नगर सभाबाट वीकृत बजेट तथा काय म अनसुारको रकम 

(ख) उपदफा (१) बमोिजमको उ े यको ला ग संघ तथा देश सरकारबाट ा  अनदुान  
(ग) नगर कायपा लकाको नणयानसुारको रकम  
(घ) तो कए बमोिजमका अ य रकम  
(४) कोषको रकम नगर कायाप लकाको नणयानसुार उपदफा (१) मा उ लेिखत उ े य पू तको 
ला ग योग ग रनेछ ।  
(५) hf]lvd Go"gLs/0f sf]ifsf] agfj6, >f]tx?sf] ;+sng Pjd\ ;+rfng ;DaGwL थप यव था 
नगर कायपा लकाले तोके बमोिजम हनुछे ।  
९. वा य वमामा आव  हनुपुन : येक समूह सद य अ नवाय वा य वमामा आव  
भएको हनुपुनछ ।  
१०. अनदुान सु वधा तथा शत स ब धी यव था : यस काय व ध बमोिजम गठन भएका 
समूहलाई बक तथा व ीय सं थाह ले वाह गन कजाको हकमा नगरपा लकाबाट नगर 
कायपा लकाको नणयानसुार नेपाल सरकारबाट जार  सहु लयतपूण कजाको ला ग याज अनदुान 
स ब धी एक कृत काय व ध, २०७५ बमोिजम याज अनदुान सु वधा उपल ध हनु स नेछ । 

११. नगरपा लकाबाट स ालन हनुे बजेट तथा काय म समूह माफत काया वयन हनु े : 
नगरसभाबाट वीकृत बजेट तथा काय म अनसुार स ालन हनेु यवसा यक कृ ष तथा पशपु छ  
स ब धी काय म एवम ्उ पादनसँग स बि धत काय मह  यसै काय व ध बमोिजम दता भएका 
समहू माफत काया वयन हनेुछ ।  
१२. सेवा सु वधाबाट बि त ग रने : (१) ऋण लई यवसा यक योजना अनसुार ऋणको 
सदपुयोग नगन, तो कएको समयमा क ता वापतको रकम न तन वा ऋण तन आनाकानी गन 
समूहका सद यह लाई नगरपा लकाबाट दान ग रने स पूण सेवा सु वधाह बाट बि त ग रनेछ 
।  

(२) ऋिणह ले बकबाट लएको कजाको बकलाई समय समयमा बझुाउनपुन क ता रकम, 
याज लगायतका रकम नबझुाएको जानकार  ऋण दने बकले नगरपा लकालाई गराएमा कजा 
असूल मा नगरपा लकाले बकलाई आव यक सहयोग गनछ ।  

(३) ऋण असूल को ला ग संघ तथा देश सरकार अ तगतका नकायह सँगको सम वय र 
सहयोग आव यक पन भएमा नगरपा लकाले सो समेत गनछ । 
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१३. व वध : (१) लगातार ३ म हनास म मा सक बैठक नबसेमा, समूहले कृ ष सार कायमा अ भ ची 
नराखेमा, अ य व भ  कारणह ले समूह नि य भएको गनुासो मािणत भएमा समूह न कृय भएको 
मा ननेछ । य तो अव थामा कायालयबाट स ालन हनेु कृ ष तथा पश ुसेवा काय मह को ला ग उ  
समूहसँग साझेदार  गन स कने छैन ्। 

(२) पटक पटक समूहको वधान वप रत काय गरेको मािणत भएमा, सरकार  जायजेथा वा रकम 
हना मना वा दु पयोग गरेमा, समूह न कृय भएमा, समूहको नणय अनसुार समूह वघटन ग रएमा, 
च लत नयम वत रतका कायह  गरेमा था नय टोल वकास सं था समेत वडा कायालयको सफा रसमा 

कायालयबाट छान वन गर  समूह वघटन ग रनेछ ।  

तर समहूमा सद यह बाट ज मा भएको बचत रकम समूहको अ भलेखको आधारमा साँवा याज वतरण 
ग रनेछ । 

(३)  आव यकता र औिच यताको आधारमा नगर कायपा लकाको नणयअनसुार यो काय व ध संसोधन 
गन स कनेछ । 

(४)  यस काय व धमा उ लेिखत कुराह  च लत काननु बमोिजम बािझएमा बािझएको हदस म वत: 
खारेज हनेुछन ्। 
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अनसूुची - १ 

(समूह गठनका ला ग कायालयमा दइने नवेदनको ढाँचा ) 

म त : २०७……./ …… / …….. 

ीमान ्कायालय मखु यू, 

चौरजहार  नगरपा लका, नगर कायपा लकाको कायालय, 
चौरजहार , कुम (पि म) । 

वषय :- सहकाय समूह दता गर  पाउँ । 
 

 समूह गठन गर  सामु हक या ारा कृ ष/ पश ु वकास काय ममा सहभागी हनु संल न ववरण बमोिजम 
हामी संग ठत भई समूह गठन गरेका छ  । समूह गठन र प रचालन बारेमा चौरजहार  नगरपा लकाको नयमावल / 
मागदशन/ काय व ध र च लत कानून अनसुार काय गन छ  । 

संल न कागजातह  : 
१. समूहको प हलो बैठकको नणयको त लपी पाना :- 
२. समूहको वधान पाना :- 
३. अनसूुची -५ अनसुारको समूह सद यह को ववरण पाना :- 
४. नाग रकताको त लपी थान :- 
४. अ य केह  भए सो को ववरण :- 

१) स वि धत वडा कायालयको सफा रस :- 

समूहको नवेदन अनसुार न न समूहलाई चौरजहार  नगरपा लका आ थक वकास शाखामा दता गन सफा रस ग र छ । 

सफा रस गनको नाम :- 

पद :- 

द तखत :- 

म त :- 

वडा कायालयको छाप :- 

२) स वि धत सेवा के को सफा रस :- 

समूहको नवेदन अनसुार न न समूहलाई चौरजहार  नगरपा लका आ थक वकास शाखामा दता गन सफा रस ग र छ । 

सफा रस गनको नाम :- 

पद :- 

द तखत :- 

म त :- 

सेवा के को छाप :-                                                                                                        
नवेदक :-                                                                                                                  
समूहको नाम :-                                                                                                                 
ठेगाना :-                                                                                                                   
समूह अ य को नाम :                                                                                                                
स पक फोन नं :                                                                                                                  
समूहको छाप : 
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अनसूुची -२ 

(कृषक सहकाय समूह दता माणप को ढाचँा) 
 
 

 
 
 
 

चौरजहार  नगरपा लका 

 नगर कायपा लकाको कायालय  

चौरजहार ,  कुम )पि म(  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

समूह प तलाई सु यवि थत गद कृ ष ज य/पशजु य उ पादन कायलाई टेवा पयुाउने उ े यले 
चौरजहार  नगरपा लका वडा नं .............. मा म त ..................... मा गठन भएको ी 
.......................................... कृषक सहकाय समूहलाई यस कायालयको अ भलेखमा दता गर  
समूह दताको माण प  दान ग रएको छ । 
                          
 
 
 
 

..................             ……………...... 
 तयार गन              म त                          

 

 

द तखत : 
दता अ धकार को नाम : 
पद : 

 कृषक सहकाय समूह दता 

माणप  

दता नं. :  

" आ मिनभर, एकताव  र समृ  नगरको िनमाण : चौरजहारी नगरवासीको पिहचान" 

आ.व :२०७७/०७८  
 

समहूको छाप 
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कृषक सहकाय समूह नवीकरणको ववरण 

न वकरण न वकरण शु क 

म त मा य रहने अवधी द तरु  ज रवाना . ज मा . र सद नं फाँटवाला मािणत गन 

देिख स म       

         

         

         

         

         

 
 
 
 

नोट : 
१. यो माण प  समूहको कायालयमा सबैले देिखने गर  रा पुन हु छ । 

२. येक २ वषप छ आि न म हना भ  न वकरण ग रस नपुनछ । 

३. तो कएको समय भ  न वकरण नगरेमा .१००/- ज रवाना का ट न वकरण गन स कनेछ ।  

४. यो माणप  हराएमा समूहको नणयको आधारमा त लपी उपल ध गराउन स कनेछ । 

५. अ य कुराको हकमा समूहको वधान र च लत ऐनको आधारमा हनुेछ । 
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अनसूुची -३ 

(समूह गठनका ला ग सद यह को बैयि क ववरण ) 

चौरजहार  नगरपा लका 

नगर कायपा लकाको कायालय 

चौरजहार , कुम (पि म) 
 

कृषक समूहको नाम : 

समूह गठन म त : 

कृषक समूह ि थत ठेगाना : चौरजहार  नगरपा लका वडा नं. :  ......... 

टोल : ............... समूहमा सद य सं या ज मा :        म हला :        पु ष :  

ग ठत समूहको क सम : बहउु े यी/एकल उ े यीय 

मा सक बचत त सद य त म हना  : 

समूह सद यह को ववरण : 

.सं. कृषकको नाम, 
थर 

पद मोवाइल 
नं. 

ठेगाना टोल म हला/पु ष पशपु छ  
सं या/ 
े फल 

उ पादन 
के.जी./ 
वी टल 

कै फयत 

          

          

          

          

          

          

          

  

नोट : समूहका सबै सद यह बाट मािणत गर  पेश गनपुन । 
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cg';"rL -४  

s[lif If]qsf] Joj;flostf dfkm{t cfTdlge{/ kflnsf lgdf0f{sf nflu ............... 
a}+s / rf}/hxf/L gu/kflnsf, ?s'd -klZrd_ aLr shf{ ;xhLs/0f sfo{qmd ;+rfng 

ug]{ ;DaGwL ul/Psf] ;dembf/L kq 

(Memorandum Of Understanding) 

g]kfnsf] s"n u|fx:y pTkfbgdf @& k|ltzt of]ubfg /x]sf] s[lif If]qdf sl/a ^% k|ltzt hgtf 
cf>Lt 5g\ . s[lif If]qsf] ljsf;df ultzLntf Nofpg pTkfbg / pTkfbsTj j[l4 u/fpg'sf ;fy} 
cfoft k|lt:yfkg, lgof{t j[l4, d"No >[ª\vnf ljsf;, s[lifsf] Joj;foLs/0f, oflGqsLs/0f / 
cfw"lgsLs/0fsf] sfo{ ug{ cfjZos 5 . o; If]qsf] ;du| ljsf;n] dfq s[ifsx?sf] ax'cfoflds 
ljsf; x'gsf] ;fy} /fli6«o cy{tGqdf ;d]t pNn]vgLo 6]jf k'Ub5 . g]kfnsf] cy{tGqsf] d]?b08 
u|fdL0f s[lif If]qnfO{ dflgG5 . u|fdL0f cy{tGqsf] ljsf; ljgf g]kfnsf] u/LaL, k5f}6]kg tyf 
a]/f]huf/sf] cGTo tyf ;d|u ljsf;sf] sNkgf ug{ ;lsb}g . 

o;} kl/k|]Iodf sf]le8 –!( sf] dxfdf/Laf6 pTkGg a]/f]huf/L ;d:of ;dfwfg ug{ cnuynu 
?kdf /x]sf hgtfnfO{ ;fd"lxs hgkl/rfng ug]{ gLlt cGt{ut d'Vo u/L pTkfbg sfo{df nfUg 
?s'd lhNnfsf ;a} kflnsfx?df æs[ifs  ;xsfo{ ;d"xÆ dfkm{t hgtfnfO{ o; If]qdf ;+efjgf 
ePsf s[lif tyf jghGo Joj;fo, k|f+ufl/s tyf pRr d"Nosf s[lif pTkfbg, ;f]sf] 
Joj;flos/0f, pTkfbsTjdf a[l4 k|zf]wg, ahf/Ls/0f, d"No >[vnf cEof;, vfB tyf kf]if0f 
;'/Iff tyf ul/jL Go"lgs/0f u/L k"0f{ /f]huf/L / ;d[l4sf] lbzftkm{ cl3 a9\g] Ps cleofgsf 
?kdf ?s'd -klZrd_ sf ;a} :yfgLo tx tof/ ePsf 5g\ . rf}/hxf/L gu/kflnsf, :yfgLo tx 

-h;nfO{ o;kl5 k|yd kIf elgg] 5_ / .................................... a}+s -h;nfO{ o;kl5 

bf];|f]kIf elgg] 5_ sf aLr pBdzLn, :j/f]huf/ / cfTdlge{/ agfpg ;x'lnotk"0f{ shf{ ;DjGwL 
;xsfo{ ug{sf nflu of] ;xdlt tof/ ul/Psf] xf] . 

-!_ l4kIfLo ;dembf/Lsf] p2]Zo 

s_ g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnoaf6 hf/L ePsf] ;x'lnotk"0f{ shf{sf nflu Aofh cg'bfg ;DaGwL 
PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ cGtu{t Joj;flos s[lif tyf kz'klG5 shf{ 
sfof{Gjogdf ;xof]u k'¥ofpg], 

v_ ;x'lnotk"0f{ shf{ k|fKt ug{sf Ifdtf ljsf; u/L ;Ifd agfpg],  

u_ nlIft sfo{qmdsf] sfof{Gjogn] ul/aL lgjf/0fdf dxTjk"0f{ of]ubfg ug]{, 

3_ pBdzLntfsf dfWodaf6 JolQmnfO{ pTkfbg;Fu hf]8\g] / /f]huf/L l;h{gf ug]{, 

ª_ pBdzLntf / :j/f]huf/sf] nflu g]kfnd} ;+efjgf 5 eGg] ;s/fTds ;f]rsf] k|j4{g u/L 
cfTdlge{/ cy{tGq lgdf{0fdf ;xof]u k'¥ofpg], 
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r_ nlIft sfo{qmdx?sf] sfof{Gjogdf ;femf p2]Zo k|flKtsf nflu ;/sf/L lgsfo tyf ljlQo 
;+:yfx?aLrsf] ;dGjo / ;xsfo{sf] jftfj/0f tof/ ug]{, 

5_ j}b]lzs /f]huf/af6 ;Lk, cg'ej / w]/yf]/ k"FhL ;d]t ;+sng u/L :jb]z kmls{Psf o'jf k'gM 
ljb]lzg' kg]{ afWotfaf6 /f]sL pBdzLntf;Fu hf]8]/ ljb]zaf6 cfhL{t ;Lk, cg'ej / k"FhLsf] 
:jb]zd} g} ;b'kof]u ub}{ :j/f]huf/ aGg ;xof]u k'¥ofpg], 

h_ ljlQo kx'Fr Pjd\ ljQLo ;dfj]zLtfdf clej[l4 ug]{, 

em_ o; sfo{qmdnfO{ gd"gf sfo{qmdsf] ?kdf sfof{Gjog ug]{, 

-@_ ck]lIft pknlAw  

s_ g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnoaf6 hf/L ePsf] ;x'lnotk"0f{ shf{sf nflu Jofh cg'bfg ;DaGwL 
PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ adf]lhd nlIft ju{df shf{ k|jfx eO{ pQm sfo{ljlwsf] 
k|efjsf/L sfof{Gjog ePsf] x'g], 

v_ ;x'lnotk"0f{ shf{sf] nflu Jofh cg'bfg ;DaGwL PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ 
adf]lhd pBdzLntf / ljQLo ;fIf/tf tflnd lnPsf s[ifs ;xsfo{ ;d"x, pBdL, kmd{, sDkgL 
tyf ;xsf/Lx?n] ;xh?kdf pBdsf nflu shf{ k|fKt u/]sf] x'g], 

u_ tflnd k|fKt / nufgLsf] ;'lglZrttf ePsf ;d"x klg pTk|]l/t x'g] / pBdzLntfsf 
dfWodaf6 /f]huf/ tyf :j/f]huf/Lsf] cj;/ pknAw x'g], 

3_ s[ifs s[ifs ;xsfo{ ;d"x, pBdL, kmd{, sDkgL tyf ;xsf/Lx?sf nflu :yfgLo tx / ljQLo 
;+:yfaLrsf] ;dGjo / ;xsfo{ dha'b ePsf] x'g], 

ª_ s[ifs ;xsfo{ ;d"x, pBdL, kmd{, sDkgL tyf ;xsf/Lx? dfWodaf6 cfTdlge{/ / ;an 
cy{tGqsf] ljsf;df ;sf/fTds 6]jf k'u]sf] x'g],  

-#_ k|yd kIfsf] e"ldsf  

-s_ ;x'lnok"0f{ shf{sf nflu Aofh cg'bfg ;DaGwL PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ 
sfof{Gjogsf nflu pBd tyf Joj;fo ug{ ;+efJo / OR5's ;d"xnfO{ k/fdz{ / pBdzLntf 
;DaGwL cfjZos tflndsf] Joj:yfkg ug{] / tflnd k|fKt s[ifsx?sf] %–% hgfsf] ;d"x agfO{ 
;xsfo{ ;d"x, pBdL, kmd{, sDkgL, tyf ;xsf/Lx?nfO{ shf{sf nflu l;kmfl/; ug{],  

-v_ s[ifs ;d"xx?sf] pTkfbg j[l4sf nflu cfjZos kg{] k"jf{wf/x? h:t}M af6f], l;+rfO{, dn, 
aLp, 9'jfgL, ahf/ Joj:yfkg, e08f/0f u[x lgdf{0f, k|fljlws 1fg cflbsf] ;d'lrt Joj:yf 
kflnsfn] ug{]5 .  

-u_ sfo{ljlw adf]lhd bf];|f] kIfaf6 k|jfx ePsf] shf{sf] ;b'kof]u, C0f c;'nL ;DaGwdf 
:ynut cg'udg u/L ;DalGwt pBdLx?nfO{ k/fdz{ ;'wf/sf nflu ;'emfj Pj+ k[i7kf]if0f lbg] 
tyf :ynut cg'udg k|ltj]bg cfjZostf cg';f/ bf];|f] kIfnfO{ ;d]t pknAw u/fpg] 5 .  
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-3_ bf];|f] kIfaf6 C0f lnO{ pBd Joj;fo ul//x]sf pBdLx?nfO{ k|fKt shf{ tyf cGo 
;fwg;|f]tsf] ;b'kof]u tyf bIftf clej[l4;Fu ;DalGwt ljifodf pBdLx?sf] dfusf cfwf/df 
tflndsf nflu cfjZos ;dGjo / Joj:yfkg ug{], kflnsfn] lhNnfl:yt ;/f]sf/jfnfx? tyf 
s[ifsx?sf] pkl:yltdf cfof]hgf ug{] cg'ej cfbfg k|bfg, cGt/lqmof, hgr]tgf tyf k|;f/ 
k|;f/h:tf sfo{qmddf ;+ej eP;Dd a}+snfO{ ;xefuL u/fpg] 5 .  

-ª_ bf];|f] kIf cGtu{tsf] ;+:yfx? / cGo ;/f]sf/jfnf lgsfox?sf aLrdf lgoldt ;dGjo tyf 
;dLIff a}7ssf] cfof]hgf ug{] .  

-r_ kflnsfn] l;kmfl/; u/]sf ljgf lwtf] nufgL ul/Psf shf{sf] c;'nLdf ;d:of ePdf shf{ 
c;'nL ug{ kflnsfn] a}+snfO{ cfjZos ;xof]u ug{]5 . shf{ c;'nLdf ;d:of ePdf a}+sn] o:tf] 
sfo{qmd lj:tf/ ug{ afWo x'g] 5}g\ . c;'nLsf nflu ;xof]u ug{]5 .  

-5_ a}+s dfkm{t shf{ lnPsf ;d"xsf] Joj;fo k|fs[lts k|sf]k, ljkb\ nufot cGo 36gfx?sf 
sf/0f Iflt eO{ C0fLn] C0f ltg{ g;Sg] cj:yfdf C0f ltg{ ;xof]u ug{] p2]Zosf nflu kflnsfn] 
Ps hf]lvd Go"gLs/0f sf]ifsf] :yfkgf ug{]5 .  

-h_ hf]lvd Go"gLs/0f sf]ifsf] agfj6, >f]tx?sf] ;+sng Pjd\ ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw k|yd 
kIfn] agfpg]5 . 

-$_ bf];|f] kIfsf] e"ldsf  

-s_ ;x'lnotk"0f{ shf{sf nflu Aofh cg'bfg ;DaGwL PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ 
adf]lhd klxnf] kIfn] l;kmfl/; u/]sf pBd ug{ OR5's ;d"xnfO{ k|fyldstfsf ;fy shf{ k|jfx 
ug{] . ;fy} shf{ k|jfx ubf{ klxnf] kIfaf6 ;x'lnok"0f{ shf{ ;xhLs/0fsf nflu pBdzLntf 
;DaGwL tflnd lnPsf s[ifs ;xsfo{ ;d"x pBdL, kmd{, sDkgL tyf ;xsf/Lx?nfO{ klxnf] 
k|fyldstf lbg] . 

-v_ ;x'lnotk"0f{ shf{ k|jfx a}+sn] cfˆgf zfvf sfof{no dfkm{t ug{],  

-u_ k|To]s ;d"xnfO{ !) nfvsf b/n] shf{ k|jfx ug{] .  

-3_ sfo{ljlw adf]lhd shf{ k|fKt ug{sf nflu tof/ ug{'kg{] Joj;flos of]hgf lgdf{0fsf nflu 
cfjZostfg';f/ ;/n 9fFrf pknAw u/fO{ ;xof]u tyf ;xhLs/0f ug{],  

-ª_ bf];|f] kIfaf6 k|jfx x'g] shf{sf] ;Ldf g]kfn ;/sf/sf] ;x'lnotk"0f{ shf{sf] nflu Aofh 
cg'bfg;DaGwL PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;lxt_ ;d]tsf] clwgdf /xL x'g], 

-r_ k]z ePsf] kl/of]hgf k|:tfjsf] k|s[ltsf] cfwf/df shf{ ljZn]if0f u/L k|fyldstfsf cfwf/df 
sfo{ljlwdf pNn]lvt ;do l;dfleq sfo{;Dkfbg ug{] u/L cfjZos Joj:yf ldnfpg],  

-5_ sfo{ljlw adf]lhd k|jfx ePsf] shf{sf] ;b'kof]u C0f c;'nL ;DaGwdf :ynut cg'udg 
u/L ;DalGwt pBdL ;d"xx?nfO{ k/fdz{ / ;'wf/sf nflu ;'emfj tyf k[i7kf]if0f lbg] tyf 
:ynut cg'udg k|ltj]bg cfjZostf cg';f/ k|yd kIfnfO{ ;d]t pknAw u/fpg] .  
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-h_ k|yd kIfn] l;kmfl/; u/]sf ;x'lnotk"0f{ shf{x? bf];|f] kIfaf6 ePsf] nufgLsf] ljj/0f 
q}dfl;s ?kdf k|yd kIfnfO{ pknAw u/fpg]  .  

-em_ kflnsfn] cfjZostf / k|fyldstfsf cfwf/df s[ifs pBdL, kmd{, sDkgL, s[ifs ;d"x tyf 
;xsf/Lx?nfO{ ljlQo ;fIf/tf tyf cGo tflnd sfo{qmdx? ;+rfng ug{] a}+snfO{ l;kmfl/; ug{ 
;Sg]5 . a}+ssf] zfvfn] cfjZostf / ;|f]t ;fwg tyf ah]6sf] ;Ldfleq /lx kflnsfsf] dfu / 
cfjZostfsf cfwf/df ljlQo ;fIf/tf tyf cGo pBdlzntf tflnd sfo{qmdx? ;+rfng ug{ 
;Sg]5 . ;fy} a}+ssf] ;+:yfut ;fdflhs pQ/bfloTj (CSR) cGtu{t sfo{qmd If]qdf ljQLo 
;fIf/tf Pj+ cGo ;fdflhs pQ/bfloTj ;DaGwL sfo{ ug{]5 .  

-`_ nufgL ul/Psf s[ifs ;d"xn] ;Dk"0f{ a}+lsË sf/f]jf/ a}+s dfkm{t g} ug'{kg{]5 . P;=Pd=P;= 
a}+lsË l8lh6n a}+lsË tyf a}+sn] Nofpg] ;'ljwfdf lnO{g] 5'6df a}+sn] k|fyldstf lbg]5 . 

-6_ sfo{qmdnfO{ cleofgsf] ?kdf sfof{Gjog ug{ sd{rf/Lsf] ljz]if Joj:yfkg bf];|f] kIfn] ug{]5 
.  

-%_ ljljw  

-s_ a}+sn] C0fLx?nfO{ k|jfx u/]sf] shf{sf] Jofhb/ tyf cGo z'Ns ;x'lnotk"0f{ shf{sf] nflu 
Aofh cg'bfg;DaGwL PsLs[t sfo{ljlw, @)&% -;+zf]wg ;d]t_ sf] clwgdf /xL a}+s4f/f C0fLsf] 
gfddf hf/L x'g] shf{ :jLs[ltkqdf pNn]v eP adf]lhdsf] x'g]5 .  

=-v_ shf{ k|jfxnfO{ ;/n Pjd\ k|efjsf/L sfof{Gjog ug{sf nflu kflnsf Pjd\ a}+ssf sd{rf/L 
kl/of]hgf :ynd} uO{ shf{ ljZn]if0f, sfuhft tof/ ug{] sfo{ ug{]5g\  .  

-u_ o;/L k|jfx ul/g] shf{ C0fLsf] kl/of]hgfsf] lwtf]df k|jfx x'g]5 / shf{ r'Qmf geP;Dd 
C0fLn] kl/of]hgfsf] clgjfo{ ljdf u/fPsf] x'g'kg{]5 .  

-3_ C0fLx?nfO{ k|yd kIfn] s'g} cg'bfg, C0f tyf cGo ;'ljwfsf] /sd e'QmfgL ubf{ o; a}+sdf 
/x]sf] C0fLsf] vftf dfkm{t dfq ug{' kg{]5 . 

-ª_ o; ;Demf}tf adf]lhd shf{ lng] C0fLx?n] cGo s'g}klg a}+s tyf ljQLo ;+:yfaf6 C0f shf{ 
lng'kg{] ePdf bf];|f] kIfsf] ;xdlt lng' kg{]5 .  

-r_ ;Demf}tfsf] sfof{Gjogsf qmddf s'g} c:ki6tf jf ljjfb cfPdf b'a} kIfsf] cfk;L 
;demfbf/Lsf] dfWodaf6 ;dfwfg ul/g]5 . ;fy} b'a} kIfsf] cfk;L ;dGjo / ;dembf/Ldf 
;Demf}tfsf] zt{df kl/dfh{g jf kl/jt{g ug{ ;lsg]5 .  

-5_ a}+saf6 k|jfx ePsf] shf{sf ;DaGwdf C0fLx?sf] kl/of]hgfsf] cfjZostf cg';f/ :ynut 
cjnf]sg u/L k'g/fjnf]sg ug{ ;lsg]5 .  

-h_ klxnf] kIfaf6 l;kmfl/; eO{ cfPsf s[ifs ;xsfo{ ;d"x, pBdL, kmd{, sDkgL, tyf 
;xsf/Lx?nfO{ shf{ k|jfx ug{] jf gug{] eGg] lg0f{o ug{] clwsf/ a}+sdf lgxLt /xg]5 .  
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-em_ C0fLx?n] a}+saf6 lnPsf] shf{sf] a}+snfO{ ;do ;dodf a'emfpg' kg{] ls:tf /sd, Aofh 
shf{ c;'nLdf cfjZos ;xof]u ug{]5 . t/ o; Joj:yfn] a}+ssf] lgodfg';f/ shf{ c;'nLsf] 
sf/jfxLdf c;/ kg{] 5}g\ .  

-`_ s[ifs ;xsfo{ ;d"x, ;BdL, kmd{, sDkgL, tyf ;xsf/Lx?nfO{ k/fdz{ jf dfu{bz{g ug{ tyf 
pBdzLntf ljsf; / ljQLo ;fIf/tf ;DaGwL cfwf/e"t tflnd ;~rfngsf nflu ;xsfo{ ug{ 
;lsg]5 .  

6_ lhNnf ;dGjo ;ldltsf] k|d'vsf] ;+of]hsTjdf gu/kflnsf k|d'v÷ufpFkflnsf k|d'v ;lxtsf] 
cg'udg ;ldlt u7g ug'{kg]{5 . pQm cg'udg ;ldltdf lgDgfg';f/ k|ltlglw /xg] 5g\ . 

!= lhNnf ;dGjo ;ldltsf] k|d'v              ;+of]hs 

@= kflnsf k|d'v          ;b:o 

#= hgk|ltlglw       ;b:o 

$=a}+ssf] k|ltlglw      ;b:o 

%= lj1        ;b:o 

^= kflnsfsf :yfoL sd{rf/L     ;b:o ;lra 

7_ of] ;dembf/Lsf] cjlw x:tfIf/ ePsf] ldltaf6 Ps jif{;Dd /xg]5 / o;nfO{ cfkl; 
;xdltdf k'gM gjLs/0f ug{ ;lsg]5 . 

8_ of] ;dembf/L kqdf pNn]v ePsf ljifox?sf] sfof{Gjog ubf{ nfUg] ;a} k|sf/sf Jooef/x? 
cGo Joj:yf gePsf] xsdf k|yd kIfn] ug'{kg]{ vr{ k|yd kIfsf] / l4lto kIfn] ug'{kg]{ l4lto 
kIfsf] g} lhDd]jf/L /xg]5 / o; afx]s cGo ljifox? p7fg ePdf b'a} kIfsf] ;xdtLdf 
sfof{Gjog ul/g]5 . 

9_ o; ;dembf/Lsf] JofVof Pjd\ sfof{Gjog / o; ;dembf/Ldf gk/]sf ljifox? k|rlnt sfg"g 
adf]lhd x'g]5 . 

0f_ o; ;dembf/Lsf] sfof{Gjogdf cfjZos ;dGjo ug{sf nflu ;Dk{s JolQm tf]sL lhDd]jf/L 
lbg] / ;f]sf] hfgsf/L k|yd kIfnfO{ pknAw u/fpg] . 

;dembf/L kqdf x:tfIf/ 

k|yd kIf -rf}/hxf/L gu/kflnsf ?s'd -klZrd__ 
sf] tkm{af6 x:tfIf/ ug]{ 

bf]:f|f] kIf -.................a}+s_ sf] tkm{af6 

x:tfIf/ ug]{ 
x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 

x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 



 

17 
 

;fIfL ;fIfL 
k|yd kIfsf] tkm{af6 k|yd kIfsf] tkm{af6 
x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 

x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 

/f]xj/ /f]xj/ 
k|yd kIfsf] tkm{af6 k|yd kIfsf] tkm{af6 
x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 

x:tfIf/ 
gfd y/ M 
kb M 

sfof{nosf] 5fk  

k|yd kIf 

bf];|f] kIf 
 
 
 

 

 

cf1fn], 
gfd M /fdaxfb'/ s]=;L= 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


