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कृषक समहुगठन तथा व्यवस्थापन काययलवलध– २०७७ 

                                              स्वीकती मितत २०७७।६।२४ 

पृष्ठभूलम 

कृलष लवकासमा सलंग्न लवलभन्न लनकायहरु मार्य त कृषकहरुलाई समय सापेक्ष कृलष प्रसार सेवा 

टेवा सरल, सहज, सुलभ,लमत्यब्ययी एवम् ग्रहणयोग्य तबरल ेउपलब्ध गराउन कृलष  उत्पादन 

प्रणालीमा  एउटा ससुंगठठत व्यवस्था  र पद्दलतको आवश्यकता  समय अनुरुप महससु हुँद ैआयो 

। यस ै पठरवेशमा कृलष प्रसारसुँग सम्बलन्धत सबै प्रकारका  सेवाटेवालाई एकीकृत गद“ैएउटै 

छानोमुलन” बाट प्रवाह गने लवलभन्न अभ्यासहरू  समेत  गठरएको दलेिन्छ  । तर प्रचुर 

भौगोललक  तथा जलवायु लवलवधता  र न्यूनतम् पूवाधायर लबकास  भएको नेपाल जस्तो  दशेको 

कृलष प्रसार  सेवाटेवालाई व्यलिगत पठरपाटी  अनुसार प्रवाह गनुय भन्दा कृषक समुह मार्य त 

प्रवाह गराउुँदा प्रभावकारी,लमतब्ययी एवं लछटो  छठरतो रुपमा  बढी भन्दा बढी कृषकहरुको 

समेत सहभागीता हन सके्न तथ्य लवलभन्न प्रकारका प्रसार पद्दलतहरुको  परीक्षणबाट पृठपोषण 

भएको पाईन्छ । एक्ललैे सम्पकय  गनय  नसकेको काम सामुलहक रुपमा सम्पकय  गठर त्यसबाट 

आर्थयक  तथा सामालजक स्तरमा  सधुार ल्याउन तथा धेरै भन्दा धेरै कृषकहरुलाई काययक्रममा  

समावेश गराई लछटोछठरतो रुपमा प्रलवलध लबस्तार गनय  कृषक समुहको  भूलमका अहम ्रहन्छ । 

साथै कृषकहरु माझ  नेतृत्व लवकास गरी स्थानीय श्रोत  र साधनको समुलचत प्रयोग द्वारा सो 

क्षेत्रको समग्र लबकासमा कृषक समुहल ेटेवा परु् याउने गरेको पाइएको छ । यसैलाई अङ्गीकार 

गद ै कमलामाई नगरपाललकाल े कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन  काययलवलध संचालन गनय 

प्रशासकीय काययलवलध(लनयलमत गने)ऐन २०७५ को दर्ा  ४ ल ेददएको अलधकार प्रयोग   गरी 

कमलामाई नगरपाललका नगर काययपाललकाले "कृषक समहु गठन तथा व्यवस्थापन काययलवलध 

२०७७" तजुयमा गरेको छ । 
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                                पठरच्छेद  १ 
प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त  नाम र प्रारम्भ  :-  
क)  यो काययलवलध को  नाम "कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन काययलवलध  - २०७७" रहकेो 

छ।  
ि)  यो काययलवलध कमलामाई नगरपाललका नगर काययपाललकाको बैठकबाट स्वीकृत  भएको 

लमलतबाट प्रारम्भ  हनेछ।  
२. पठरभाषा : लबषय  र प्रसंगले अको अथय  नलागेमा यस काययलवलधमा ,  
क)  "नगरपाललका " भन्नाले संलबधान बमोलजम स्थापना  भएको कमलामाई नगरपाललका  

सम्झनुपछय।  
ि)  "कृषक" भन्नाल ेकृलष  उत्पादनमा प्रत्यक्ष  सलंग्न भएको व्यलिलाई  जनाउुँदछ ।   
ग) "कृषक समुह" भन्नाले कृलष  पेशामा सलंग्न भई लमल्दा जुल्दा समस्या , आवश्यकता  र 

चाहनाहरु भएका न्यूनतम् १५ जना दिेी बढीमा २५ व्यलिहरु लमलल आफ्ना लनलित  साझा 

उद्देश्यहरु सामुलहक प्रयत्न द्वारा प्राप्त गनय बनाईएको संगठनलाई समुह जनाउुँदछ । 
घ)  "समुह लबधान " भन्नाले समुहको उद्दशे्य प्रालप्तका लालग दक्रयाकलाप संचालन गनय  

बनाईएको नीलत लनयम  तथा कानुनको दस्तावेज  जसले समुह र सदस्यहरुलाई उद्दशे्य प्रालप्तमा 

सहज गराउने दस्तावेजलाई जनाउुँदछ ।  
ङ) "लहतकोष " भन्नाल े  कुनैपलन  संघ संस्था, कायायलय, योजना, पठरयोजना संचालन गनय 

नगद, लजन्सी  तथा भौलतक  सरसामान नगद  मौज्दात, ऋण लगानी, लगानीको रुपमा  रहकेो 

समुहको नगद पुुँजीलाई लहतकोष  जनाउुँदछ ।  
च) "लहतकोष पठरचालन "भन्नाल ेसकंललत लहतकोषलाई उत्पादनमूलक काययमा  लगानी गनुय 

भन्ने बुलझन्छ  ।  
छ) "समुहको  सशलिकरण" भन्नाल े कृषक समुहलाई उद्देश्य अनुरुप अलघ  बढ्न प्रयासरत रहने 

वा अशि अवस्थामा  रहकेा समुहलाई केलह  सहयोग गठर  सशि वनाउने काययलाई समुहको 

सशलिकरण भलनन्छ  ।  
ज) "कायय सलमलत" भन्नाले काययलवलध  अनुसार लनबायलचत  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचब , सह-

सलचब , कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदालधकारीहरुलाई जनाउने छ ।  
झ) "साधारण सभा " भन्नाले  यस काययलवलध बमोलजम गठठत सभालाई जनाउने छ ।  
`) "कृलष " भन्नाल ेबाली, वागवानी, पशुपन्छी, मत्स्यआददकृलषका सब ैउप-क्षेत्र सुँग सम्बद्ध 

उत्पादन, उद्योग एवंम् व्यवसायहरु समेत जनाउुँछ ।  
ट) "लिेा" भन्नाले प्रचललत  कानुन, ऐन लनयम , नीलत , काययक्रम  तथा लनणयय,आदशे तथा 

मापदण्ड समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथाथय लववरण दलेिने  गरी रालिने अलभलिे  वा 

िाता भन्न ेबुलझन्छ ।  
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३. उद्देश्य  : कृषक समहु गठन तथा संचालनमा सघाउ पुर् याउनकालालग  यस काययलवलधको 

तपलशल  बमोलजमका उद्देश्यहरु  हनेछन्।   
क) प्रत्यक्ष रुपमा  उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु आबद्ध समहुहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र 

लनयमन गनयको लालग सहयोग पुर् याउने ।  
ि) कृलष प्रसार व्यवस्थापन, संचालन  र लनयमन सम्बलन्ध काययमा सहयोग पुर् याउने।  
ग) कृषक समहुको गठन र सचंालनका लालग आवश्यक  मापदण्ड र प्रदक्रयाको मागयदशयन गने  ।  
घ) लहतकोष व्यवस्थापन तथा पठरचालन गनय स्पष्ट लनदशेन ददने  ।  
ङ) कृषक समुहको गठन तथा पठरचालन काययमा  संलग्न लनकाय र व्यलिको भूलमका  र 

लजम्मेवारी  तोके्न ।  
च) कृषक समहुको व्यवस्थापन, सुपठरवेक्षण, अनुगमन तथा मलू्यांकन प्रणालीको लबकास गने  ।    
४. काययलवलधको प्रयोग  गनुयपन ेअवस्था : यस काययलवलधको प्रयोग  दहेायका अवस्थामा  हनेछ।  
क) कृलष क्षते्रमा  संलग्न लनकायहरुको कामकारबाहीलाई प्रदक्रयागत रुपमा प्रभावकारी एव ं

समन्वयात्मक तवरले गठर  सुशासन लागु गनुयपने अवस्थामा, 
ि) सरकारी तथा गैर-सरकारी लनकायहरुबाट कृलष सम्बलन्ध काययक्रम गनयकोलालग समुहको 

गठन तथा व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा,  
ग) समहुको योजना तजुयमा गनुयपने अवस्थामा,  
घ) समुहको लहतकोष  सकंलन तथा पठरचालन गनुयपने अवस्थामा, 
ङ) समुहमा लिेा व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा, 
च) समहुमा मतभेद व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा,  
 छ) लवलभन्न  सरोकारवाला पक्षहरुको भूलमका  र लजम्मेवारी  तोकु्नपने अवस्थामा, 

पठरच्छेद  २ 
कृषक समहु गठनका आधारहरु , सदस्यहरुको छनौट र समहुको वगीकय रण 

५. समहु गठनका आधारहरु  :समुह गठन गदाय  दहेायका बुुँदामा ध्यान ददनु पदयछ ।  
क)  कृषकहरुको आवश्यकता  र स्थान लबशेषको कृलष  उत्पादनको सम्भाव्यता,  
ि)  सेवा पुर् याउनुपने  घरधुरी सखं्या र कृषक संख्या, 
ग)  कृषकहरुको आर्थयक, सामालजक लस्थलत  र श्रोत साधनको अवस्था,  
घ) कृषक समुहमा लवलभन्न बगयका कृषकहरुको प्रलतलनलधत्वको  सुलनलितता,  
ङ) समुहमा आबद्ध गराउन वास्तलवक कृषकहरुको सुलनलितता र छनौट, 
६. कृषक समहुगठनका लालग सदस्यहरुको छनौट गदाय  ध्यान ददन ुपन े बुुँदाहरु  :समुह गठनको 

प्रारलम्भक अवस्थामा वास्तलवक कृषकहरुको छनौटमा त्रुटी भएमा समुह अलघ बढ्न नसके्न 

भएको हनाल ेसदस्यहरु  चयन गदाय  दहेायका कुराहरुमा ध्यान पुयाउय नु पछय ।  
क)  साझा कायय उद्दशे्य ललएका, 
ि)  सकभर समान सामालजक  एवं आर्थयक स्तर  भएका, 
ग)  सकभर साक्षर एवं लशलक्षत कृषकहरु भएका र शैलक्षकस्तरमा  समानता भएका,  
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घ)  समहुगत काययमा  समय ददन सके्न, 
ङ)  उत्पादन समुहको हकमा सकेसम्म सुँगसुँगै जमीन भएका,   
च)  एउटै समूदायमा बसोबास गने, 
छ)  एकाघरको एक जना भन्दा बढी सदस्यल े एउटै समुहमा सदस्यता ललन  नपाउने, 
ज)  कुनै एक समहुमा आबद्ध भई सकेको सदस्य अको त्यस्तै प्रकृलतको समहुमा आबद्ध हन 

नपाउने, 
झ)  कृलष  पशेालाई मखु्य पेशाको रुपमा  अंगालकेा हनुपने,  

७. समहुको बर्गयकरण :समुहका सदस्यहरुको लैंलगक सहभागीता,समुहले लनलित गरेको क्षते्रगत 

आधार साथ ै मूल्य शृंिलाको  आधारमा कृषक समुहलाई लवलभन्न समहुहरुमा वगीकय रण गनय  

सदकन्छ ।  
क) लैंलगक सहभागीताको आधारमा   
१.  मलहला कृषक समुह, 
२.  पुरुष  कृषक समुह, 
३.  लमलश्रत  कृषक समुह,    
ि) क्षेत्रगत आधारमा    
१.  बाली समुह, 
२.  वागवानी समुह, 
३.  वीज वृलद्ध समुह, 
४.  माहरी पालन समुह, 
५.  कृलष  बजार व्यवस्थापन समुह, 
६.  आई.लप.एम्. कृषक समुह, 
&= Rofp v]tL ;d'x, O{TofbL . 
ग) मूल्य शृिंलाको  आधारमा   
१. कृलष  सामाग्री उत्पादन समुह(लवउ  उत्पादक,प्रांगाठरक  मल उत्पादक आदद ),  
२. उत्पादन समुह, 
३.  प्रशोधन समुह, 
४.  बजारीकरण समुह, 

पठरच्छेद  ३ 
समहु गठन प्रदक्रया , कायय सलमलतको सरंचना र पदालधकारीको लजम्मवेारी 

८. समहु गठन प्रदक्रया  :   
क) प्रारलम्भक  कृषक भलेा  

 इच्छुक कृषकहरुको भलेा तथा अलभमुिीकरण काययक्रम  आयोजना गने  ।  

 सरोकारवाला लनकायलाई आमन्त्रण गने । 
 कृषक भेलामा छलर्लको एजेण्डा,लमलत, समय तथा स्थान  तय गने  ।  
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 कृषक भेला सचांलनका लालग कृषकहरु मध्य ेएकजनाले लजम्मेवारी ललई  नेतृत्व गने  ।  
 कृषक भलेाको उद्देश्य र आवश्यकता (समुह गठनको उद्देश्य र आवश्यकता) वारे 

जानकारी पाने ।  
ि) छलर्ल संचालन  

 कृषक भेलाको उद्देश्य  र आवश्यकता  (समहु गठनको उद्देश्य  र आवश्यकता ) लवस्तृत 

रुपमा प्रष्ट पाने  ।  

 कृषक भेलाका एजेण्डाहरुमा क्रमशः छलर्ल गद ै बुुँदा ठटपोट गरी लनणयय पुलस्तका  

तयार गने  ।  

 समुहको सदस्य इच्छुक व्यलिहरु छनौट गरी नामावली तयार गने  ।  

 उि भलेाल ेतदथय सलमलत  गठन र कायय लवभाजन गने  ।  

ग) तसथय सलमलतको बैठक संचालन  

 बैठकका लबषय वस्तुहरु तय गरी तदथय सलमलतका सदस्यहरुलाई जानकारी ददने  ।  
 वडा कायायलय लगायत सलम्बन्धत लनकायहरुलाई लनमन्त्रणा गने  ।  
 आवश्यक कागजात तयारी गने  ।  
 समुहको लबधानको िाका तयार पाने  ।  
 समुहको लहतकोष  सलम्बन्ध लनणयय गने  ।  
 समुहको उद्दशे्य  र काययक्रम तजुयमा गने  ।  
 नगरपाललकामा लबधान दताय  गराउन लजम्मेवारी ददने  ।  
 तदथय सलमलत  गठन भएको एक मलहना लभत्र प्रारलम्भक  साधारण सभाको आयोजना 

गने ।  

घ) प्रारलम्भक  साधारण सभाको संचालन  र लजम्मेवारी  

 ७ दलेि ९ सदस्यीय कायय सलमलतको गठन गने  
 समुहको वार्षयक कायय  योजना तथा काययक्रम  तयार गरी अनुमोदन गने  
 लबधान मस्यौदा मालथ  छलर्ल एवं स्वीकृत गने  ।  
 बैक िाता संचालन  सलम्बन्ध लनणयय गने  ।  
 आवश्यकता  अनुसार लनणययहरु गने  ।  

९. कायय सलमलत संरचना : कृषक समुहको कायय सलमलतमा रहने गरी समावेशी लसद्दान्तको 

आधारमा दहेाय बमोलजम को संरचना रहन ेछ ।  
 अध्यक्ष  – १  

 उपाध्यक्ष  – १  

 सलचब – १  

 कोषध्यक्ष  – १  

 सदस्य – ३-५ 
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लमलश्रत  कृषक समहुको हकमा कायय सलमलतको पदालधकारी अन्तगयत  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचब  

र कोषाध्यक्ष मध्य े कम्तीमा १ पदमा मलहला अलनबायय  हनपुने  छ । यस बाहके समुहको 

लनलित व्यलिहरुलाई संयोजक तोकेर ऋण उपसलमलत, आर्थयक  उपसलमलत ,प्रालवलधक  

उपसलमलत ,प्रचारप्रसार उपसलमलत  तथा बजार व्यवस्थापन उपसलमलत जस्ता  

उपसलमलतहरुगठन गरी लजम्मेवारी प्रदान गनय सके्नछ। ऋण उपसलमती कोषाध्यक्षको 

संयोजकत्वमा गठन गनुयपने छ । लमलश्रत समहुको हकमा कायय सलमलत मा कम्तीमा ३५% 

मलहला प्रलतलनलधत्व  सलुनलित गराउनु पने छ । समुहको  गठन एवम् लहतकोष पठरचालनको 

सन्दभयमा प्रजातालन्त्रक पद्दलत अवलम्बन गनुयपने छ ।  
१०. पदालधकारीको काम,कतयब्य र अलधकार: कृषक समहुको कायय सलमलतका पदालधकारीहरुको 

काम, कतयब्य  र अलधकार समुहको लबधानको दर्ा १६ मा तोदकए बमोलजम  हनेछ ।  

पठरच्छेद  ४ 
समहुको लबधान 

११. समहुको लबधान :समुहको लवधान समुहको उद्देश्य प्रालप्तका लालग दक्रयाकलाप संचालन गनय 

बनाईएको नीलत,लनयम तथा कानुनको दस्तावेज हो । समुहको लवधान समुहको सदस्यहरुलाई 

उद्देश्य प्रालप्त सहज गराउने िालको हनुपने छ । कृषक समुहले अनुसूची १ अनुसारको लबधान  

बनाउनु पने छ । 
क) कृषक समुहको लबधानमा हनपुने प्रत्येक गुणहरु 

 नेपालको संलबधान र कानुनसुँग नबालझने  ।  
 नेपालको कृलष नीलत सुँग मेल िाने ।  
 सर्ा, स्पष्ट, एक आपसमा नबालझने, सरल भाषा प्रयोग भएको ।  

 प्रजातालन्त्रक ढंगले पदालधकारीहरुको लनबायचन  हने प्रावधान रालिएको  ।   
 लबधान  ससंोधनको प्रावधान  भएको ।  
 मलहला सहभागीतालाई प्रोत्साहन गठरएको ।  
 काययकारीणी सलमती, साधारण सभा तथा साधारण सदस्यहरु लबच शलि सन्तुलन 

भएको ।  
ि) लबधान  बनाउने तठरका  

 उपसलमलतले मस्यौदा  तयार गने  ।  
 लबधानको प्रयोग गरेर प्रत्येक दर्ा–उपदर्ामा छलर्ल गरी आफ्नो संस्थाको उद्देश्य 

अनुसार मस्यौदा लबधान  तयार गने  ।  
 मस्यौदा लबधानलाई साधारण सभामा छलर्ल गरी पाठरत गने  ।  
 पाठरत लबधानलाई कमलामाई नगरपाललकामा दताय  गराउन पहल गने  ।  

ग) लबधान  संशोधन : लबधान  संशोधनका लालग  अपनाउनु पने  केही चरणहरु तल प्रस्तुत 

गठरएको छ ।  
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 लबधान संशोधन उपसलमलत  गठन गने  ।  
 संशोलधत लबधानलाई कायय सलमलतमा प्रस्तुत  गरी पाठरत गने  ।  
 साधारण सभाको कलम्तमा लनलित  (लबधानमा तोदकए बमोलजम ) बहमतद्वारा पाठरत 

गने  ।  
 संशोलधत लबधानलाई कमलामाइ नगरपाललका कायायलयमा पेश गने  ।  
 नगरपाललकाल े संशोलधत लबधानलाई स्वीकृत गरे पछी मात्र लबधान संशोधन भएको 

मालननेछ  ।  
पठरच्छेद  ५ 

कृषक समहु दताय, पुनगयठन तथा नलबकरण 
१२. कृषक समहु दताय गन े :कमलामाई नगरपाललकाको कृलष शािामा कृषक समुह दताय 

गठरनेछ। यसको लालग कृषक समुहको  समूह लववरण  र्ाराम सलहतको लनवेदन  र्ाराम 

(अनुसूची ७) तथा समहुको लबधान  (अनुसूची १) सलहतको लनवेदन सो कृलष शािामा पेश 

गनुयपने छ । यसका लालग कृलष शािाले कृषक समहु दतायको लालग रु.५००/- राजश्व  शुल्क ललई 

दताय गनुय पने छ । साथै सो समहुलाई सलम्बन्धत शािाल े कृषक समहुको दताय प्रमाण-पत्र 

(अनुसूची ८) ददनु पनेछ । यसरी दताय गठरएको कृषक समुहको  अवलध  २ बषय  रहनेछ ।   
१३. कृषक समहु पनुगठयन गन े  :-लबधानमा उल्लिे भए बमोलजम  कृषक समुहले आफ्नो 

आवश्यकताको आधारमा समुह पुनगठयन गनय  सके्नछ । साथ ै कृषक समुहको साधारण सभा 

वषयको एकपटक गनुयपने  हन्छ । कृषक समहुल े आफ्नो समुहको साधारण सभा/पुनगठयन गरी 

कृलष शािालाई जानकारी ददनु पने छ ।  
१४. कृषक समहुको नलबकरण गन े  :- कमलामाई नगरपाललकामा दताय भएको कृषक समुहल े

आफ्नो कृषक समहु दताय प्रमाण-पत्रको २ बषय अवलध  परूा भ ैसकेपछी  नलबकरण गनुय पनेछ । 

यसको लालग  कृषक समुहल े प्राप्त  गरेको कृषक समुह दताय प्रमाण-पत्र सलहतको लनवेदन 

सलम्बन्धत कृलष शािामा म्याद सदकएको  ३५ ददन लभत्र  पेश गनुय पने छ र सो को लालग 

रु.१००/- राजश्व  शलु्क ललई नलबकरण गनुय पने छ । म्याद सदकएको  ३६ औं ददन दलेि  एक 

बषय  सम्म . २५०/ र एक बषय दिेी दईु बषय सम्म रु. ३००/- नलवकरण सुल्क लाग्नेछ ।  म्याद 

समाप्त भएको दईु बषय सम्म पलन नलवकरण नभएमा स्वत लवघटन भएको मालनने छ तर 

सालवकको लजल्ला कृलष लवकास कायायलयमा दताय भएको कृषक समुह नलवकरण नभएको तथा 

कृषक समुहल े पुरानो लवधान, दताय प्रमाणपत्र र समुह नलवकरणका लालग समहुको लनणयय 

प्रलतलललप सलहत नलवकरणको लालग पेश गरेमा २ बषय सम्म नलवकरण नभएको भए मालथ 

उल्लेलित नलवकरण तथा जठरवाना शलु्कमा र २ बषय पछी प्रत्येक बषयको हकमा रु.३००/- 

दरमा जठरवाना लाग्द ै जानेछ । यो काययलवलध जारी भएको एक बषय सम्म पलन सालवकको 

लजल्ला कृलष लवकास कायायलयमा दताय भएको समुह नलवकरण हन नआएमा स्वत लवघटन 

भएको मालनने छ । 
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पठरच्छेद  ६ 
समहु श्रोत /लहतकोष  सकंलन तथा पठरचालन 

१५. श्रोत/लहतकोष पठरचालन  :समहुमा संकलन भएको रकम नलजकको बैंकमा  िाता िोली 

जम्मा गनुयपदयछ  र समुहको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष वा सलचवको संयिु दस्तितबाट सो िाताको 

संचालन गनुय पने छ ।समुहले गरेको कुल लगानीमध्ये कम्तीमा ९०% लगानी कृलष क्षेत्रमा 

गनुयपने छ । ऋण प्रवाह गदाय लाग्न े ब्याज दर साधारण सभाल े लनधायरण गने छ । कुनै कृषक 

समुहले उि समहुको  सदस्य  नरहकेो व्यलिलाई  लगानी गनय  पाउने छैन ।  
 
 

पठरच्छेद  ७ 
समहुको  लिेा व्यवस्थापन 

१६. समहुको लिेा व्यवस्थापन:समुहसंचालनको लनलम्त आर्थयक  तथा व्यवसायीक  

कारोवारमा लनम्नानुसारका  मुख्य चारवटा िाता रािेर सरल तठरकाल ेलेिा व्यवस्थापन गनय 

सदकने  छ ।  
क) सम्पलत (नगद तथा लजन्सी) िाता : यस िातामा कृषक समुहहरुको स्वालमत्वमा रहकेो 

धनमाल, जायजेथा, सम्पलत  लगायत लगानी रकम, अरुबाट  पाउनु पने  रकम आदद  समावशे 

गठरएको हन्छ । यसमा िास गरी समुहको नाउमा रहकेो नगद तथा बैंक  मौज्दात, लगानी, 
ऋण ददएको  रकम, अरुबाट  पाउनु पने लहसाव, मेलशन , र्र्नयचर , घर जग्गा, सवारी साधन 

आदद लहसावहरु समावशे गठरएको हन्छ । यसमा समहुको सम्पलत वृलद्ध हदा डलेबट  र घटदा 

के्रलडट  हन्छ ।  
ि) सामान लबदक्र  तथा आम्दानी िाता : यस िातामा कृषक समुहहरुको सरसामान र सेवा 

लबदक्रबाट प्राप्त रकम लगायत लगानी तथा ऋणबाट प्राप्त ब्याज आम्दानी, ब्यापारी छुट 

सुलबधा, संघ संस्थामा प्राप्त अनुदान, सदस्यता वा प्रवेश शलु्क,लस्थर सम्पलत भाडामा ददए  

वापत प्राप्त रकम, हजयना वापत प्राप्त रकम आदद आम्दानी समावेश गठरएको हन्छ । यस 

िाताको अन्त्यमा दिेाइने कुल मौज्दात सामान्यतया डलेबट  हन्छ ।  
ग) सामान िठरद  तथा िचय  िाता : यस िातामा कृषक समहुहरुले िठरद गने  सरसामान र 

सोको ढुवानीमा लाग्न ेज्याला तथा िचय  लगायत कायायलय संचालन िचयहरु –तलव, भत्ता , 
ममयत आदद िचयहरु  समावेश गठरएका हन्छन् । यस िाताको अन्त्यमा देिाइने कुल मौज्दात 

सामान्यतया के्रलडट  हन्छ ।  
घ) दालयत्व  िाता : कृषक समुहहरुल ेअरुलाई बुझाउनु पने  सब ैप्रकारको लहसाव रकम यस 

िातामा चढाउनु पदयछ  । यसमा सदस्यहरुको शयेर पुुँजी, वचत रकम, लडपोलजट रकम, धरौटी 

रकम, ऋण रकम, कसलैाई भिुानी ददनु पने लहसाव लगायतका अन्य दालयत्वहरु समावेश 

गठरएको हन्छ । यस िातामा िचय डलेबट हन्छ भने आम्दानी के्रलडट  हन्छ । यसमा िचय  

(डलेबट), आम्दानी (के्रलडट ) र शेष (मौज्दात) गरी तीनवटा महलहरु रहकेा हन्छन् । सम्पलत  
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(नगद  तथा लजन्सी ) िाता, आम्दानी िाता, िचय  िाता र दालयत्व  िाता क्रमशः अनुसूची 

१२, १३, १४ र १५ अनुसार बनाउन सदकनेछ । आवश्यकता  अनुसार अन्य सहायक िाताहरु 

पलन प्रयोग  गनय सदकने  छ ।  
 

 
 

 
पठरच्छेद  ८ 

समहु सचंालन/पठरचालन 
१७. समहु सचंालन/पठरचालन  
क) समुहको समस्या एवं आवश्यकताको पलहचान तथा प्राथालमकता : समहुका कलतपय 

समस्याहरु हन सक्छन् र ती सबै कृलष सुँग सलम्बन्धत नहन पलन  सक्छन् । कृलष सम्बलन्ध सब ै

समस्याहरु जसको समाधान कृलष शािाको पठरलध एवं क्षमता भन्दा बालहर हन सक्छन्, त्यस 

दकलसमका समस्यालाई उपलब्ध श्रोत, साधन, समुह सदस्यहरुको क्षमता एवं प्रलवलधहरुको 

आधारमा लतनीहरुको प्राथलमकता तोकी  सरल एवं कम िर्चयलो  समाधान पलहले नै िोज्नु पने 

छ ।   
ि) समहुको सञ्चालनको लालग लनयमहरुको लबकास  : आफ्नो उद्देश्यहरु  पुरा गनय हरेक समुहल े

आफ्ना लनयमहरु  बनाउनु पने छ । अन्य लनयमहरुको साथै आफ्ना पदालधकारीहरुको चयन 

लवलध  र लतनको कायय अवलध पलन लतनमा समावशे भएको हनु पने छ ।  
ग) आयमूलक दक्रयाकलापहरु  : सबै समुह सदस्यहरुल,े व्यलिगत  एवं समुहगत रुपमा  समेत 

उलनहरु लसत उपलब्ध श्रोत  र साधन अनुसार आफ्नो इच्छानुकूल एउटा वा त्यो भन्दा बढी 

आयमूलक दक्रयाकलापको थालनी गनुय पने छ ।  
घ) परुस्कारको व्यवस्था  : प्रत्येक बषय सहमलतका आधारमा छालनएका  सबभैन्दा राम्रो  काम 

गने एक सदस्यलाई समावेशीका आधारमा आफ्नै श्रोत / लहतकोष बाट पुरस्कार ददने व्यवस्था 

लमलाउन सदकनेछ।  
ङ) अलबलम्ब  सेवा तथा सहयोग पुर् याउनु : लवलभन्न लनकायहरुबाट सेवा तथा सहयोग  माग 

गरेमा अलबलम्ब सहयोग गने र यसरी प्रदान गठरने सेवाहरु कृषक समुहको माध्यमबाट 

पुर् याउदा एक अकोमा नबालझने  हनु पने छ।   
च) समुह सदस्यहरुको लसप  तथा क्षमता लबकास :ताललम मार्य त समहु सदस्यहरुको 

आत्मालबश्वास  बढाउनुको साथ ैउनीहरुमा लसप  तथा क्षमता लबकास र इच्छाको अलभबृलद्ध गने  

भएकोल ेप्रभाबकारी, कुशल एव ंददगो रुपमा समुहलाई गलतलशल वनाई समुहको उद्दशे्य हालसल 

गनय समुह सदस्य र पदालधकारीहरुलाई सलम्वन्धत लनकायहरुसुँग समन्वय र सहकायय गरी समय 

सापेक्ष र व्यवहाठरक ताललमको लालग पहल गनुय पने छ । यदद  सहकायय गनय  नसकेमा कृषक 

समुहले स्वयं आरै् व्यवस्थापन गनुय पने छ।   
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छ) सुपठरवके्षण, अनुगमन र मूल्यांकन :प्रत्येक बषय समुहल े सचंालन गरेको लवलभन्न 

दक्रयाकलापहरुको अनुगमन, सुपठरवेक्षण र मूल्यांकन गनय  एक ३ सदस्यीय  उप सलमलत  

बनाउन सदकनेछ ।   
 
 
 
 

पठरच्छेद  ९ 
समहुमा मतभदे व्यवस्थापन 

१८. मतभदे व्यवस्थापनको प्रदक्रया  :समहुको पठरचालनको सम्बन्धमा उलब्जएका हरेक 

मतभेदहरुको लनरुपण कमलामाई नगरपाललका कृलष शािाल े गने छ । उि शािाल े गरेको 

लनरुपणसुँग असहमत हनेले नगरपाललकाको उप प्रमुिको संयोजकत्वमा तलपशल बमोलजम 

गठठत  ३ सदस्यीय  मतभेद व्यवस्थापन सलमलत  समक्ष पुनरावेदन गनय  सके्नछ ।   
-  कृलष सलमती संयोजक  - १ जना  
-  नगर कृलष सलमती सदस्य  -१ जना  
-  कृलष शािा कृलष प्रालवलधक-१ जना  
 

पठरच्छेद  १० 
कृषक समहुमा योजना तजुयमा  र श्रोत  साधनको लबकास 

१९. योजना तजुयमा प्रदक्रया  : कृषक समुहले कृलष काययक्रमको योजना तजुयमा प्रदक्रयालाई 

दहेायका आधारमा आयोजना लनमायण  गरी योजना तजुयमा गनुय पने छ।  
क. आयोजनाको नाम   
ि. पृष्ठभूलम : आयोजनाको आधारभूत तथ्यांक, सभंावना, अवसर र चुनौती  
ग. आयोजनाको उद्देश्य : 
घ. आयोजनाको प्रलतर्ल  : 
ङ. आयोजना संचालन गठरने क्षेत्र : 
च. आयोजनाको अवलध : 
छ. आयोजनाको दक्रयाकलापहरु : 
ज. लावालन्वत पठरवार  संख्या : प्रत्यक्ष  तथा अप्रत्यक्ष, न्यून आय वगय , मलहला, दललत , 
जनजाती आदद  
झ. आवश्यक  कारक तत्वहरु : 
ञ. आर्थयक  सारांश  : 
ट.  आयोजनाको दकलसम  : समुहको आफ्न ैलगानी, साझेदारीमा संचाललत  
ठ.  आयोजना कायायन्वयन व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्न प्रदक्रया  
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ड.  आयोजनाको दीगोपनाको लालग गठरने कायय लववरण  
ढ.  आयोजनाबाट हने वातावरणीय प्रभाब  
वार्षयक कायय  योजनाको  ढाुँचा अनुसूची-५ मा उल्लिे गठरए बमोलजम हनेछ ।  
२०. स्थानीय श्रोत , साधनको लबकास  र सचंालन  : समुहको  बाह्य लनभयरता साथै उत्पादनको 

प्रलत  इकाई िचय पलन  घटाउनका लालग समुहल े स्थानीय श्रोत , साधनको लबकास  र 

संचालनमा उलचत  ध्यान ददनु पने छ ।   
 

 
 

पठरच्छेद  ११ 
सरोकारवाला लनकायको भलूमका  एव ंउत्तरदालयत्व 

२१. कमलामाई नगरपाललका कृलष  शािा 
क.  समहुको काययक्रम  तथा बजेटको आवश्यकताको आधारमा यस नगर क्षते्रको काययक्रम  र 

बजेट बनाउुँदा प्राथलमकता ददनु पने छ।  
ि.  कृलष  शािाल ेआफ्नो तथा वडा कायायलय मातहत कायय गने सब ै प्रालवलधक  कमचायरीहरुको 

सम्पूणय काययको अद्यावलधक रेकडय  राख्नुपने छ । यो सूचील ेकृषक समुहलाई सघाउने सम्भालवत 

सबै र कुनै िास समयमा वास्तलवक रुपमा उपलब्ध हने कमयचारीहरुको पलहचान गराउुँछ ।   
ग.  कृषक समुहको हालको संख्या,लतनको लबकासको लवलभन्न तह(गठन हन लागेको, संचाललत  

हन लागेको तथा पठरपक्क  हन लागेको) को आुँकडा कृषक समहु, वडा कायायलयको रेकडयबाट 

पठरमाजयन गनुय पने छ।   
 

पठरच्छेद  १२ 
सपुठरवके्षण, अनगुमन एव ंमलू्याकंन 

२२. सपुठरवके्षण, अनगुमन एव ं मलू्याकंन :कमलामाई नगरपाललकाले कृषक समुहको 

सुपठरवेक्षण, अनुगमन एवं मूल्यांकन जुनसकैु समयमा गने छ । आवश्यक तथ्यांकहरु  मखु्यतया 

प्रलतवेदन र्ाराममा समावेश कृषक समुहको प्रयोग  गने मालसक  र वार्षयक प्रलतवेदन र्ारामहरु 

र समहुस्तरमा लवश्लेषण वडा कायायलय /सेवा केन्र स्तरमा प्रलतवेदन तयार गरी अलन्तम रुपमा 

कृलष शािालाई ददनु पने छ ।   
 

पठरच्छेद  १३ 
लवलवध 

२३. सम्बन्ध/समन्वय : कृलष लबकासका काययक्रमहरुमा सरोकारवाला लवलभन्न  सरकारी एव ंगैर 

सरकारी लनकायहरु बीच आपसी सम्बन्ध  र समन्वय हनु अलत आवश्यक छ । लतनको स्थापना 

औपचाठरक  एवं अनौपचाठरक , व्यलिगत  तथा आलधकाठरक रुपमा  हन सक्दछ । जुनसुकै 
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अवस्थामा पलन कृलष प्रसारका पदालधकारीहरुले सबै स्तरमा  (दर्ल्ड दलेि नगरसम्म) अन्य 

सलम्बन्धत लनकायहरुलाई कृलष लबकासका लवलभन्न  चरणहरुमा गलतशील  एवं सकारात्मक 

सहयोग पुर् याउन प्रेठरत गनयमा लनणाययक एवं अह ंभूलमका  िेल्नु पने छ ।  
क.  कृलष लबकास को सम्पूणय लजम्मेवारी स्थानीय तहको कृलष लबकास  शािा एवं यस अन्तगयत  

काययरत कमयचारीहरु उपर पदयछ  । त्यसकारण, सलम्बन्धत शािाले ऋण, सामाग्री  एवं ससंचाई 

उपलब्ध गराउने लनकायहरु साथ ैबजार व्यवस्था लमलाउने संस्थाहरुसुँग सम्पकय  स्थालपत गनुय 

पने छ ।   
ि. सलम्बन्धत शािा तथा यस अन्तगयतका सलम्बन्धत कमयचारीहरुल े कृषक समहु 

न.पा.,लज.स.स., रालिय  एवं अन्तरायलिय गैर सरकारी संस्थाहरु सुँग सम्पकय  राख्न सके्नछन् ।  
ग.  वडा स्तर  रहन ेकृलष प्रालवलधकल ेस्थानीय राजनीलतज्ञ तथा लनबायलचत जनप्रलतलनलधहरुसुँग 

पलन राम्रो सम्पकय  स्थालपत गनुय पदयछ । यसको अलावा काययक्षते्रमा  रहकेा सरकारी 

कायायलय,स्थानीय तहका पदालधकारीहरु, स्कुलका लशक्षकहरु, व्यापारीहरु एवं सहकारी 

संस्थाका सदस्यहरुसुँग बषयको २ पटक समन्वय बठैक राख्न ुपने छ ।   
२३. समहुको गठनको लालग िचय  सम्वन्धमा : कुनै नयाुँ कृषक समहु गठनको लालग आवश्यक 

पने िचय, लनयलमत  बठैक िचय, साधारण सभा िचय आदद लगायतमा लाग्ने अन्य िचयहरु 

समुहको आफ्नो श्रोत बाट ब्यहोनुय पने छ ।  
२४. कृषक समहुको सहकारीकरण : कृषक समुहलाई बढी सदक्रय,प्रभावकारी,ददगो र 

कृषकहरुको उन्नलतमा  झनै योगदान गनय  सके्न बनाउनको लनलम्त  सो क्षेत्रमा  केही कायय  अनुभव 

भएको समहुले चाहमेा सहकारीमा पठरणत गनय सदकनेछ । सामान्यतः नगरपाललकाको सहकारी 

ऐन अनुसार तोदकएको ढाुँचा पुरा भएको अवस्थामा कृलष सहकारी संस्था दताय गनय  योग्य हन 

सके्नछन् । कृलष सहकारी संस्था  गठन गदाय  दहेायका आधार पूरा भएका संस्था बढी ददगो  हन 

सके्नछन् ।  

 कृषक समुहको रुपमा ३ वषयको अनुभव भएको ।  
 पयायप्त बचत संकलन एव ंसंचालन भएको । 
 व्यवसालयक दक्रयाकलापहरु संचालन गनय सक्षम भएको । 

साथ ै समुहको नाममा रहकेो सम्पूणय  चल-अचल सम्पलत  उि समहुको भंग भएर बनेको 

सहकारी दताय  भएपछी सो सहकारीको नाममा स्वत: हनेछ ।  
२५. अमान्य हन े :मालथ जुनसुकै लेलिएको भएता पलन  नेपालको प्रचललत मूल कानुनसुँग 

बालझने यस्ता  दर्ाहरु बालझएका हदसम्म अमान्य हनेछन् ।  
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                                                          अनसुचूी १ 

कृषक समहुको लबधान (नमुना) 

==============================================s[ifs ;d'x 

 

============================= l;Gw'nL 

lawfg –@)====== 

k|:tfagf 

s[lif hGo a:t'sf] pTkfbg,pTkfbsTj a9fpg, pTkflbt ;fdfu|Lx?nfO{ ;'ne agfO{ 

lalqm lat/0f tyf e08f/0fsf] Jofj:yfkg ug{, pGgt lap Pa+ cfo a[l4, art 

;+sng tyf C0f kl/rfngsf] dfWodaf6 cfTdflge{/ x'gsf nflu sdnfdfO{ 

gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no s[lif ljsf; zfvfsf] ;xof]u df >L 

=======================================================================s[ifs ;d'xu7g u¥of}F . 

 

kl/R5]b –! 

!=k|f/De 

!=! ;+lIfKt gfd / k|f/De  

s_ o; lawfgsf] gfd M  ================================ s[ifs ;d'x, @)======= /xg] 5 . 

v_ o; lawfg sdnfdfO { gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no s[lif zfvfdf btf{ 

ePkl5 t'?Gt} nfu' x'g]5 . 

@= kl/efiffMlaifo / k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df of] lawfgdf 

s_ æ;d'xÆ eGgfn] o; lawfgdf pNn]lvt s[lif sfo{4f/f s[lif pkhsf] pTkfbg, 

pTkfbsTj a9fO{ cfo cfh{g ug{ O{R5's s[ifsx?sf] ;d'xnfO{ hgfpFg]5 . 

v_ æ;b:oÆ eGgfn] s[ifs hf] =========================================s[ifs ;d'xsf] pb]Zo 

cg';f/ pTkfbs / pTkfbsTj a9fpg lawfgsf] bkmf & adf]lhd ;b:otf lnPsf] 

x'G5. 
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u_ æsfo{ ;ldtLÆ eGGffn] lawfg cg';f/ lgaf{lrt cWoIf, pkfWoIf, ;lra, ;x 

;lra ,sf]iffWoIf tyf ;b:o kbflwsf/Lx? nfO{ hgfpg]5 . 

3_ æ;fw/0fÆ ;ef eGgfn] o; lawfg bkmf !) adf]lhd ul7t ;efnfO{ hgfpg]5 . 

#_ ;d'xsf] 5fk  

Uff]nf]3]/f leq o; ;d'xsf] gfd ========================================s[ifs ;d'x :yfkgf 

@)=============x'g]5 . 

;d'xsf] sfof{no l;Gw'nL lhNnf sdnfdfO{ gu/kflnsf jf8{ g+ === df /xg]5 . 

                         kl/R5]b –@= 

$ pb]Zo / sfo{  

s_ pb]Zo  

;b:ox?sf] nflu ;fdflhs, cfly{s, s[lifhGo Joj;flos lxtnfO{ Wofgdf /fvL 

b]xfodf pNn]lvt ;d'xsf] pb]Zo x'g]5 . 

s_ cfw'lgs tyf lbuf] e'–Joj:yfkg d'vL s[lif k|lalw k|a4{gsf] dfWodaf6 s[ifssf] 

lhljsf] kfh{gdf ;'wf/ NofO{  vfWo ;'/Iffdf 6]jf k'¥ofpg] sfo{s|dx? ;+rfng 

ug]{ . 

v_ :yfgLo ;d'bfodf /x]sf afnLgfnL, hl8a'6L ;fy} laleGg agk}bfj/ tyf cGo 

h}ljs ljljwtfsf] lbuf] ;+/If0f, pkof]u tyf ahf/Ls/0f ul/ ;d'bfosf] lhljsf] 

kfh{gdf ;xof]u k'Øfpg] . 

u_ ;b:ox?df :jfjnDagsf] 1fg kf/:kfl/s ;xof]u / ldtJoflotfsf] efagf l;h{gf 

ug]{ . 

cf_ sfo{ 

;d'xsf] ljwfg $ -c_ sf] pb]Zo k|fKt ug{ of] ;d'xn] b]xfo adf]lh sfo{x? ug]{5 . 

s_ pGgt hftsf aLp, lj?jfx? / k|ljlwsf] k|of]u u/L pTkfbg a[l4 ug]{ . 
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v_ ;'ky d"Nodf u'0f:t/ o'Qm s[lif pTkfbg ;fdfu|Lx?sf] k|jGw ug{ u/fpg k|of; 

ug]{.  

u_ Joj;flos v]tL, pGgt aLp pTkfbg, ;3g jfnL k|0ffnL, j]df};dL afnL pTkfbg, 

df6f]sf] pj{/fzlQm j[l4 cfbL kIfx?df hf]8 lbg] .  

3_ /f;folgs dnnfO{ lg?T;flxt u/L k|fª\ufl/s v]tLdf hf]8 ug]{ .  

ª_ ls6gfzs tyf /f]ugfzs /f;folgs ljifflbx?sf] hyfefjL k|of]u 36fpg] . 

r_=afnL pTkfbg nfut s[ifs :t/af6 g} lng / t'ngfTds nfe cWoog ug]{ 

k|rng a;fNg] . 

5_ :yfgLo >f]t ;fwgx?sf] n]vfhf]vf u/L l;FrfO{ nufotsf ljljw Joj:yfkgdf 

hf]8 lbg] .  

h_ ;do cg';f/ s[lifsf ;d:ofx? klxrfg ug]{ / ;d:ofsf nflu kxn ug]{ .  

em_ ;d"x lxtsf] kl/rfng u/L ;d"x–;d'x ;lqmotf clea[l4 ug]{ . 

`_ ;d"x dfkm{t cltl/Qm tyf ljz]if  s[ofsnfkx? ;+rfng ug]{ .  

6_ s[lif ljsf; tyf cGo ljsf; ;DaGwL lgsfox?nfO{ plrt lsl;dn] cfs{if0f 

u/L ;]jf ;'ljwf lng] . 

7_ :yfgLo ljlzi6tf / s[ifsx?sf] rfxgfnfO{ cfwf/ dfgL s[ifs ;d"xx?nfO{ 

;xsf/Ls/0f ug]{ tkm{ pTd'v u/fpg] .  

8_= sd cg';Gwfg tyf sd k|of]udf cfPsf afnLPj+ ju{ ljZn]if0f ul/ hf]lvddf 

k/]sf afnL / hftx?nfO{ k|f]T;fxg ug]{ . 

kl/R5]b 

%=;b:otf 

s_ Ps} pb]Zo / ;dfg cfly{s cj:yf ePsf] Pa+ o; ;d'xsf] ljwfgsf] kl/lw leq 

/xg] OR5f AoQm u/]sf] AolQmnfO{ o; ;d'xsf] ;b:otf k|bfg ul/g] 5 .  
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v_ ;d'x ;b:otf ;+Vof slDtdf !% hgf b]vL a9Ldf @% hgf ;Dd /xg] 5 . 

u_ dlxnf ;b:o ;+Vof slDtdf #% k|ltzt sfod /flvg] 5 .  

^= ;b:otfsf nfuL of]Uotf 

s_ ;dfg pb]Zo ePsf] . 

v_ ;d'xsf] lawfg cg';f/ sfo{ ug{ d+h'/ ePsf] . 

u_ cfkm} v]tLkftL ug{ ;Ifd ePsf] . 

3_ s[ifs s[ifs lar cfk;L ;xof]u a9fpg OR5's ePsf] . 

ª_ !* aif{ pd]/ k'/f ePsf] . 

Rf_ ;+:yfks ;b:osf] xsdf jfx]s ;d"x btf{ eO{ sfo{sfl/0fL / ;ldltsf] lgjf{rg 
tyf j}7s kl5 sfo{sfl/0fL ;ldltsf] ;b:o tyf kbflwsf/L dWo] Pshgfaf6 ;b:otf 
lbg l;kmfl/z ;fy lgj]bg cfPdf ;d'xdf cfa4 k|tL ;b:o a/fa/ pQm ldlt ;Dd 

;+l~rt lxt sf]if / ;f] sf] Aofhsf ;fy} lgodfg';f/ cGo z'Ns a'emfO{ ;s] kZrft 

;b:otf k|bfg ug{ ;lsg] 5 .  

&= ;fw/0f ;b:o 

;b:otf z'Ns ? ===========lt/L ;fw/0f ;b:otfsf] lga]bg lbO{ sfo{ ;ldtLsf] lg0f{o  

adf]lhd ;b:otf k|fKt ug{ ;Sg]5 . o:tf] ;b:on] dfl;s art =========k|To]s dlxgf 

hDdf ug'{ kg]{ 5 . 

*=;b:otf z'Ns 

k|To]s ;b:on] ;b:otf z'Ns afkt ? ============kl5 lkmtf{ x'g] u/L a'emfpg' kg]{5 . 

(= ;b:otf sfod g/xg] cj:yf 

sfo{ ;ldtLn] lgDg cj:yfdf ;b:ox?nfO{ ;b:otfsf] nflu cof]Uo 7x/fO{ ;b:otf 

;dfKt ug{ ;Sg]5g\ . 

s_ tf]lsPsf] dfl;s art tyf cGo ltg'{kg]{ /sdx? # dlxgf ;DDf glt/]df . 
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v_ lawfgsf] pb]Zo lakl/t sfo{  u/]df jf ;d'xsf] /sd jf sfuhft lxgfldgf 

u/]df jf cGo s'g} sf/0fn] ;ldtLaf6 lgisf;g u/]df . 

u_ dfgl;s c;Gt'ng ePsf] k|dfl0ft ePdf 

3_ ;b:otfaf6 /flhgfdf lbPdf -;b:o /xg grfx]/ lnlvt lga]bg lbO{ sfo{ 

;ldtLn] ;b/ l;kmfl/; u/]df_ . 

ª_ ck/flws sfo{df ;+nUg ePsf] bf]if k|dfl0ft ePdf . 

r_ s[lif k]zf TofuL cGo sfo{ ug{ yfn]df .  

5_ d[To" ePdf . 

h_ ;d'xsf] ;+rfng / k|ultdf cfFr x'g] s'g} lsl;dsf] sfo{ u/]df .  

em_ ;d'xsf] /sd lxgfldg u/]df / ;d'xsf] l;4fGt jf lgod jf k|lti7fdf cfFr 

cfpg] sfo{ u/]df . 

!)=;fw/0f ;ef u7g lalw 

o; ;d'xsf] ;b:otf k|fKt ;Dk"0f{ ;b:o ;fwf/0f ;efsf] ;b:o x'g]5 . h'g ;d'xsf] 

pRrtd lgsfo x'g]5 . o;n] lawfg kfl/t Pa+ ;+;f]wg ug{ ;Sg]5 . ;fw/0f ;ef 

aif{df Ps k6s a:g]5 t/ cfjZostf cg';f/ h'g;'s} a]nf ;fw/0f ;ef af]nfpg 

;Sg]5 . 

!!= ;fw/0f ;efsf] clwa]zg - a}7s _ 

sfo{ ;ldtLn] tf]s]sf] ldtL / ;dodf o; ;d'xsf] ;lran] cWoIftfsf] k/fdz{ lnO{ 

lnlvt ;'rgf 4f/f ;Dk'0f{ ;b:onfO{ ;fwf/0f ;efsf] :yfg, ;do, ldtL tyf 

Ph]08fsf] hfgsf/L u/fpg' kg]{5 . 

!@=;fw/0f ;efsf] sfd st{Jo / clwsf/ 

-s_ sfo{ ;ldtLsf] lgjf{rg ug]{ tyf u7g ug]{ . 

-v_ lawfg ;+;f]wg ug]{ 
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-u_ aflif{s ah]6sf] cg'df]bg ug]{ . 

-3_cfjZos lglt lgb]{zg tof/ ug{ sfo{ ;ldtLsf] d'Nofªsg ug]{ . 

-ª_ ;d'xsf] aflif{s sfo{qmd l:js[t ug]{ 

-r_ ;d'xsf] aflif{s sfo{ of]hgf agfpg] . 

-5_ sfo{;ldtL ;fwf/0f ;efsf ;b:o 4f/f k|:tflat s'g} klg sfo{x?sf] of]hgf 
dfly lg0f{o lbg] . 

-h_ ;d'xsf] sfo{of]hgf agfpbf slDtdf &) k|ltzt s[lif sfo{qmd agfpg] . 

!#_;fwf/0f ;efsf] u0fk'/s ;+Vof 

;fwf/0f ;efsf] a}7sdf slDtdf klg %! k|ltzt ;b:ox?sf] pkl:ytL x'g]5 . olb 

;f] geP tLg lbg leq csf]{ ;ef af]nfpg' kg]{5 . o;df s'n ;fw/0f ;b:ox?sf] 

#% k|ltzt pkl:yt ePdf klg of] ;ef a}7s a:g ;Sg]5 . 

!$_ sfo{;ldtL –-u7g lalw_ 

s_ sfo{;ldtL % b]lv ( ;Ddsf] x'g]5 . 

v_ sfo{;ldtLdf cWoIf, ;lra, sf]iffWoIf tyf ;b:ox? x'g]5g\ . cfjZostf cg';f/ 

pkfWoIf tyf ;x;lrasf] klg Joj:yf ug{ ;lsg] 5 . 

u_sfo{;ldtLsf kbflwsf/Lx?sf] a}7s dfl;s ?kdf ======= ut]sf lbg x'g]5 t/ 

cfjZostf ePdf h'g ;'s} ;dodf klg a:g ;Sg]5g\ . 

-3_ sfo{;ldtLsf kbflwsf/Lx?sf] sfo{cjlw @ aif{ x'g]5g\ . 

ª_sfo{;ldtLsf] s'g} kb vfnL ePdf ;fw/0f ;b:o dWo]af6 s;}nfO{ klg sfo{;ldtL 
kbdf sfo{;ldtLsf] ax'dt af6 dgf]lgt ug{ ;Sg]5 . 

r_ sfo{;ldtLsf] u0fk'/s ;+Vof b'O{ ltxfO{ dflgg]5 . tyf lg0f{o ax'dt4f/f x'g]5 . 

5_ ;fw/0f ;efsf ;b:ox?n] cfkm' dWoaf6 lgjf{rg k|lqmof4f/f cWoIf ;lra, 

sf]iffWoIf tyf cGo kbflwsf/Lx?sf] rog ul/ sfo{;ldtL u7g ug]{ 5 . 
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!% =sfo{;ldtLsf] sfd st{Jo / clwsf/ 

s_ lawfgsf] kl/lw leq /lx ;d'xsf] pb]Zo cg'?k ;fw/0f ;efn] kfl/t u/]sf] lglt 

lgb]{zgnfO{ kfngf ug]{ . 

v_ ;xsf/L tyf u}/;sf/L ;+:yfx?;+u ;Dks{ a[l4 ug]{ tyf s[lif ;DaGwL cGo ;+3 

;+:yfx? ;+u ;Dks{ u/L a9L eGbf a9L ;xof]u k|fKt ug]{ . 

u_ ;xsf/Ldf hfg] k|of; ug]{ . 

3_ ;d'xsf]] aflif{s sfo{of]hgf agfO{ nfu' ug]{ . 

ª_ ;d'xsf] aflif{s k|ltj]bg agfpg] / k|:t't ug]{ . 

!^= ;d'xsf] a}7s 

s_ ;d'xsf] lgoldt a}7s k|To]s dlxgfsf] ============== ut] a:g] 5 . ;d'xsf] a}7s 

sfo{ ;ldltn] lgwf] u/]sf] :yfg, ldlt / ;dodf lgoldt ?kdf a:g] 5 . 

v_ k'j{ lgwf{l/t a}7sdf s'g} ;b:on] efu lng g;Sg] ePdf ;f] sf] hfgsf/L sf/0f 

;lxt cWoIfnfO{ u/fpg' kg]{ 5 . 

u_ ljz]if kl/l:ytL afx]s nuftf/ tLg a}7sdf pkl:yt gx'g] ;b:onfO{ ;d'x 

;xdltsf] cfwf/df ;d'xaf6 lg:sf;g ul/g]5 .   

kl/R5]b –# 

!_ kbflwsf/Lx?sf] sfd st{Jo / clwsf/ 

!=! cWoIf M 

s_ ;fw/0f ;ef / sfo{;ldtLsf] a}7ssf] cWoIftf ug]{ . 

v_ ;fw/0f ;ef tyf sfo{;ldtL ;d]t4f/f kfl/t lg0f+{ox?sf] kfngf ug]{ jf u/fpg].  

u_;d'x4f/f ;+rflnt ;Dk'0f{ sfo{sf] /vb]v ug]{ . 

3_ lg0f{osf] qmddf dt a/fa/L ePsf] a]nf cfˆgf] dt lbg] . 
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ª_ ;d'xsf] ;Dkltsf] ;'/Iff ug]{  .  

r_ ;d'x / :yfgLo txsf] ;DalGwt lgsfox? ;+u ;Dks{ AolQmsf] ?kdf sfd ug]{ .  

5_ ;d'xsf] pGGftL k|ultsf] nflu ;Ifd tyf ultlzn g]t[Tj k|bfg ug]{ . 

h_ ;lranfO{ a}7s a;fNg lgb]{zg ug]{ . 

!=@ pkfWoIf –olbePdf _ 

s_ cWoIfsf] sfo{df ;xof]u ug]{ . 

v_ cWoIfsf] cg'kl:yltdf cWoIfsf] ;Dk'0f{ sfo{ ug]{ . 

u_ sfo{;ldltn] tf]s]sf] cGo sfo{ ug]{ . 

 

!=# ;lra 

s_ cWoIfsf] ;fdGo lgb]{zgdf /xL ;fwf/0f ;ef tyf sfo{;ldtLsf] lg0f{onfO{ 

sfo{Gjog ug]{ . 

v_ sfo{;ldtLsf] a}7s cWoIfsf] l:js[lt lnO{ af]nfpg' kg]{5 . 

u_ a}7sdf cWoIftfsf] k/fdz{n] sfo{;"lr tof/ u/L a}7sdf k]z ug]{ . 

3_ ;fdGo sfo{ ;+rfng / lgoGq0f ;lran] ug]{5 . 

ª_ ;d'xsf] ;Dk'0f{ sfuhft dfO{Go"l6ª lstfasf] ;+/If0f ug]{ b'?:t /fVg] . 

ª_ sfo{fno ;DalGw ;d"xsf] sfd ubf{ kl/l:ytL jz cj/f]w tyf sl7gfO{ ;[hgf 
ePdf cfˆgf] /fo ;lxt cWoIf dfkm{t ;ldlt jf ;d"xsf] a}7sdf k]z ug]{ .  

r_ ;DalGwt lgsfox?df kqrf/ ug]{ lg0f{osf] k|ltlnkL sdnfdfO{ gu/kflnsf 
sfof{no nufPt ;DalGwt lgsfonfO{ tLg lbgleq k7fpg] . 

!=$= ;x—;lrj 

s_ ;lrjsf] cg'kl:yltdf ;lrjn] ug'{kg]{ ;Dk"0f{ sfo{ef/ ;DxfNg] .  
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v_ ;lrjsf] sfddf cfjZos ;xof]u ug]{ .  

!=%= sf]iffWoIf 

s_ ;d"xsf] gub tyf lhlG; ;DklQsf] >]itf b'?:t /fVg] .  

v_ gubL vftf cWofjlws u/L /fVg] .  

u_ cfly{s ljj/0f sfo{ jf ;d"x ;ldltsf] k]z ug]{ .  

3_ ;ldlt jf ;d"xsf] a}7s lg0f{o4f/f lg0f{o u/fO{ vl/b cfb]z lnO{ lhlG; ;fdfgx? 

vl/b ug]{ / lg0f{o cg';f/ ljt/0f ug]{ .  

ª_ cWoIf jf ;lrj ;Fu ldnL a}+s vftf ;+rfng ug]{ . 

ª_ ljwfgdf sf]iffWoIfn] ug]{ elg tf]sLPsf] sfo{x? ug]{ .  

!=&  ;b:o 

s_ ;lrjn] sfo{;ldtLsf] lg0f{o cg';f/ sfo{ laefhg u/L ;d"xnfO{ lbO{P 
adf]lhdsf] sfdsf] sfof{Gjog /]vb]v lgoGq0f ;DalGw ;b:ox?n] ug]{5g\ t/ ;lrj 

/ cWoIf k|lt lghsf] sfo{sfn ;Dd hjfkmb]lx x'g'kg]{5 . 

v_ sfo{;ldtLsf] a}7sdf k|:t't Ph]08fx?df 5nkmn ug]{ lg0f{o lbg] dt lbg]  

u_ sfo{;ldtLn] lbO{Psf] nufPsf] sfd ug]{ . 

kl/R5]b –$ 

! cfly{s ;|f]t 

!=! cfly{s ;|f]t M ;d"xsf] cfo ;|f]t b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

s_ ;d'xsf] ;b:ox? af6 k|fKt ;b:o k|j]z z'Ns .  

v_ ;d'xsf] ;b:ox?n] art ug]{  dfl;s /sdaf6  

u_ ljleGg lgsfox?4f/f k|fKt k'/:sf/x? .  

3_ ;d'xsf C0f nufgLsf] Aofhaf6 k|fKtx'g] /sd . 
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ª_ s'g} klg /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf jf JolQmaf6 k|fKt rncrn ;Dklt .  

r_ ljnDj z'Ns 

^_ ;d'xn] cGo lqmofsnfkaf6 ePsf] cfDbfgL . 

!=@ lxt sf]if 

s_;d'x ;b:onfO{ cfjZostf ePdf lxtsf]if af6 C0f ÷;fk6L lng ;Sg]5g\. 

v_ ;fk6Lsf] nfuL ;d'x ;b:on] cGo ;b:osf] hdfgL af6 /sd k|fKt ug{ ;Sg]5 . 

u_ ;b:on] C0f dfu ug{ lga]bg lbg' kg]{5 . 

3_ s[lif sfo{sf] nflu lnPsf] C0fdf !) k|ltzt Jofh nfUg]5 . 

ª_cGo C0fdf !@ k|ltzt ;Dd dfl;s Jofh nfUg]5 . 

r_ dfl;s Jofh ,dfl;s art /sd Pa+ C0fL ;b:on] tf]s]sf] C0f ls:tf k|To]s 

dlxgf >L ======================================== a}+s ====================zfvfdf a'emfpg' kg]{5 . 

5_ glhssf] a}+sdf ;d'xsf] cWoIf / ;lra jf sf]iffWoIfsf] ;+o"Qm b:tvt af6 vftf 

g+ ;+rfng x'g]5 .  

!=# lanDa z'Ns 

s_ dfl;s art /sd tf]s]sf] ;dodf glt/]df klxnf] dlxgf======== lanDa z'Ns 

nfUg]5 . 

v_ bf];|f] dlxgfdf lanDa========== z'Ns nfUg]5 . 

u_ t];|f] dlxgf ? ======== 

3_ rf}yf] dlxgfaf6 ;b:otf vf/]h x'g]5 . 

ª_ k|To]s dlxgf af6 a'emfpg'kg]{ ls:tf / Jofh ga'emfPdf k|To]s dlxgf ? 

==========k|ltzt sf b/n] yk lanDa z'Ns nfUg]5 . rf}yf] dlxgf C0f /sd / Jofhx? 

Cl0f / hdfgL ;b:ox?af6 c;'n pk/ ul/g]5 . 
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r_ Ps ;b:osf] hdfgL a;]sf] ;b:on] csf{sf] k'gMhdfgL a:g kfO{g] 5}g. 

5_ hdfgL ;b:on] C0f  kfpg] 5}g .C0fL ;b:on] C0fsf] k'/} =efu lt/L ;s]kl5  

hdfgL ;b:on] C0f kfpg ;Sg]5 . 

h_ C0f lnPsf] ;b:on] c? ;b:osf] hdfgL a:g kfpg] 5}g . 

!=$ n]vf kl/If0f  

Ps aif{df Ps k6s dfGotf k|fKt n]vf kl/Ifs af6 n]vf kl/If0f u/fpg' kb{5 . cfo 

Joosf] hfFr sf]iffWoIfn] u/fpg' kg]{5 / ;f] sf] k|ltlnlk ;fw/0f ;efdf k]; ug'{kg]{5. 

cfly{s aif{ >fj0f d;fGt b]lv c;f/ d;fGt ;Ddsf] x'g]5 . d'gfkmf ;Dk'0f{ ;b:onfO{ 

k|To]s aif{sf] n]vf kl/If0f kl5 lghx?sf] lx;fa vftfdf hDdf ul/g]]5 . 

!=% cfjZos vr{ 

;d'xsf nflu cfjZos ;Dk'0f{ cfGtl/s vr{sf] Aoj:yfkg ;d'xsf ;b:osf] lxtsf]z 

/sd jf C0fsf] Aofh jf cGo ;|f]t af6 k|fKt cfDbfgL s'g} dWo af6 ;d'xsf ;b:o 

;Fu 5nKfmn ul/ ug'{ kg]{5 . 

 

 

kl/R5]b % 

!= lgjf{rg ;DalGw Joj:yf 

s_ sfo{;ldtL ;b:o tyf kbflwsf/Lx?sf] kbfjlw lgjf{lrt ePsf] ldtL b]vL @ 

aif{sf] x'g]5 . 

v_ ;f] ul7t sfo{;ldtLsf] kbfjlw ;dfKt x'g Ps dlxgf cufa} ;d'xsf] ;fw/0f ;ef 

af]nfO{ gofF sfo{;ldtLsf] r'gfj u/fpg clgjfo{ x'g]5 . 

u_ sfo{/t /x]sf lgjf{rg sfo{;ldtLsf sfo{ cjlw ;dfKt x'g ;fy ;f] sfo{;ldtL 

eFu ePsf] dflgg]5 . 



25 
 

3_ sfo{ ;ldtLn] lawfgdf pNn]lvt cfˆgf] sfo{sfn ;dfKt x'g] dlxgf cufa} 

lgjf{rg u/fpg g;sL cjlw ;DffKt ePdf ;f] sfo{;ldtLsf] cflhjg ;b:ox?sf] 

tby{ ;ldtL4f/f ;fwf/0f ;efsf] a}7s af]nfO{ gofF ;ldtLsf] u7g ug{ ;Sg]5 . 

ª_ sfo{;ldtLsf] kbfjlw ;dfKt x'g cufa} sfo{ ;ldtL s'g} lsl;daf6 e+u x'g 
uPdf e+u ePsf] sfo{;ldtLn] cfˆgf] lhDdf /x]sf] sfuhkq lhlG; sfo{ef/ ;d]t 

;Dk'0f{ ;ef af]nfO{ cyjf sfof{no ;lra eP ;lrj nfO{ a'emfO{ ;f]sf] e/kfO{ 

lng'kg]{5 . ;f] gu/]df o; ;d'xnfO{ xflg gf]S;fgL ePdf ;f] sfo{ ;ldtLsf cWoIf / 

;lra b'a}n] ;+o'Qm ?kdf Joxf]g'{ kg]{5 . 

@=pd]4jf/sf] cof]Uotf M 

-s_ JolQm hf] s[lif k]Zffdf ;+nUg 5}g . 

-Vf_ JolQm hf] s[ifs ;d'xdf 5}gg\ . 

-u_ JolQm h;n] ;d'xsf]  lakl/t sfo{ ub{5 . 

-3_ JolQm dfgl;s cj:yf ;fdGo 5}g . 

-ª_ kmf}hbf/L cleof]udf ;hfo kfPsf] JolQm . 

 

 

#= cljZjf;sf] k|:tfa M 

;fw/0f ;b:ox? dWo]af6 Ps ltxfO{ ;b:ox?n] sfo{ ;ldtL pk/ cljZjf;sf] 

k|:tfjgfnfO{ b'O{ ltxfO{ ;b:ox?af6 ;f] k|:tfj kfl/t ePdf sfo{;ldtL la36g 

x'g]5. t/ cljZjf;sf] k|:tfa cfPdf ;kmfO{sf] df}sfaf6 jl~rt ul/g] 5}g . 

 

$=/flhgfdf M o; ;d'xsf] cWoIfn] pkfWoIf -eP_ ;lra / cWoIfafx]s cGo sfo{ 

;ldtLsf kbflwsf/Lx? tyf ;b:osf] /flhgfdfsf] xsdf sfo{;ldtLsf] a}7saf6 

l:s[t geP ;Dd ltlgx? cfˆgf] kbdf /lx /xg]5 . 
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%= lawfg ;+;f]wg M 

;d'xsf] lawfg ;+;f]wg ug{ cfjZostf kg{ cfPdf ;f] ;fwf/0f ;efsf ;b:ox? 

dWo]sf slDtdf %! k|ltzt ;b:ox?sf] pkl:ytLdf ljwfg d:of}bf k]z ul/g]5. 

;b:ox? dWo]sf  pkl:yt ;b:ox? dWo] b'O{ tLxfO ax'dtaf6 ljwfg ;+;f]wg 

d:of}bf kfl/t ePdf lawfg ;+;f]wg ul/g]5 . 

^=lgod agfpg]  

;fw/0f ;efn] cfGtl/s ;ef ;+rfng lgod agfpg ;Sg]5g . 

&=pk;ldtL u7g ug{ ;Sg] 

;fw/0f ;efn] Ps sfo{;ldtLn] ;fw/0f ;efsf] :jLs[t lnO{ cfˆgf] sfo{qmdx? 

;+rfng u/L ;d'xsf] nIo / pb]Zo k|fKt ug{sf nflu pk;ldtLx? Afgfpg ;Sg]5g . 

*= ;d'xsf] la36g M 

s_ ;d'xsf] lawfg adf]lhd sfo{ ;+rfng ug{ g;sL jf pb]Zo k|fKt ug{ c;kmn eP 

jf ;d'x gljs/0f ug]{ Dofb u'lh{Psf] @ jif{ ;Dd ;d'x gljs/0f gu/]df ;d'xsf] 

la36g x'g ;Sg]5 . o;/L ;d'x la36g ePdf ;Dk'0f{ ;b:ox?sf] art lkmtf{ ug'{kg]{ 

5 . 

-v_;d'xdf a:g grfx]df ==========dlxgf ;Dd ;b:otf /x]sf] ;b:osf] s'n artaf6 

==========k|ltzt art s§f ul/g]5 .========dlxgf b]lv =======dlxgf ;b:o /lx art 

ug]{sf] ;b:osf] s'n artaf6 =========k|ltzt s§f ul/g]5 .=========dlxgf b]lv 

==========dlxgf art ug]{ ;b:ox?sf] s'n artaf6===========k|ltzt s§f ul/g]5 .To; 

eGbf dfly eGbfal9 ;do;DDf ;b:o /lx art ug]{ ;b:onfO{ art Jofh / aflif{s 

d'gfkmfdf ;d]t ;xefuL u/fO{g]5 t/ dfyL h'g ;'s} s'/f n]lvPtf klg a;fO{ 

;/fO{sf] sf/0fn] ;d'xdf a:g g;Sg] eP art stf{sf] s'n ztk|ltz /sd lkmtf{ 

ul/g]5 . 

-u_ olb s'g} ;b:osf] d[To" ePdf lghn] cfkmGtnfO{ ;d'xsf] lbO{g] Jofh ;lxt lkmtf{ 

ul/g]5 . 
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&=;d'xsf] s'g} klg ;+3 ;+:yf sfof{noaf6 kfPsf] s'g} klg cj;/ ;fdfu|Lx? 

cfjZostf x]/L ;d'xsf] a}7saf6 lg0f{o u/L kfnf] kfnf] u/L ;a} ;b:on] kfpg] u/L 

lat/0f ul/g]5 .  

*= ;d'xsf] lawfgsf] x/]s kGgfsf] ;'? / cGtdf sfo{;ldtLsf] ;a} ;b:ox?n] 

clgafo{ x:tfIf/ u/]sf] x'g'kg]{5 . 

( sdnfdfO{ gu/kflnsf sfof{nosf] k|d'vaf6 b:tfvt kl5 lawfg dfGo x'g]5 . 
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                                 cg';'rL  @ 

========================================s[ifs ;d'x 

===========================l;Gw'nL 

;b:otf b/vf:t kmd{ 

>LdfgcWoIf Ho", 

===================================s[ifs ;d'x 

ldtL M========================= 

 

dxf]bo,  

d o; ;d'xsf] lawfgnfO{ :jLsf/ u/L ;d'xsf] ;b:otf k|fKt OR5's ePsf]n] lgod 

cg';f/ ;b:otf k|bfg ug{ x'g lagd| cg'/f]w ub{5' . 

 

laa/0f 

gfd M  ================================ 

afa'sf] gfd M  ===================== 

7]ufgf M=========================== 

z}lIfs of]Uotf M =========================== 

s[lif k];fdf M   ===================== 

v]tL ÷hUufsf] laa/0f M ========================= 

nufpg] u/]sf] afnLx? M +======================== 

;d'xsf] ;b:osf] l;kmfl/; 

!=gfd ========================== 

b:tvt 

 

@=gfd================================ 

b:tvt 

lga]bs M ==================== 

gfd M 

b:tvt M =================== 
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                              cg';'rL # 

C0f dfukmf/d 

>LdfgcWoIf Ho" , 

>L ====================================s[ifs ;d'x 

============================================ 

ldlt  M C0f pknAw u/fO{lbg] af/] . 

dxf]bo ,  

 pk/f]Qm ;DaGwdf dnfO{========================================sfdsf] nfuL cfjZostf k/]sf]n] ? 

====================-cIf?kL _===========================dfq ;d'x lxtsf]ifaf6 C0f pknAw u/fO{ lbg'x'g  

cg'/f]w ub{5' . ;fy} o;} lga]bgsf] ;fy hdfgL ;b:ox?sf] l;kmfl/; k]z u/]sf] 5' . 

lgodcg';f/ ? ================-cIf?kL ================================? Dffq _ C0f ls:tf, Jofh ,dfl;s 

,art lgoldt ?kn]  k|To]s dlxgf a'emfpF5' . 

hdfgL ;b:ox? M 

b:tvt M 

!= gfd M ===============================                      hdfgL ;b:ox? 

                                                      b:tvt M                                                 

7]ufgf M====================================                     >L====================        

@= gfdM================================ 

7]ufgf M=============================== 

#=  gfd =============================== 

7]ufgf M================================== 

 

sfo{no k|of]hgsf] nflu 

;b/ eP adf]lhdsf] C0f ?==============-cIf?kL ?===============================dfq 

lng' kg]{ dfl;{s ls:tf ?==================-cIf?kL ?================================dfq_ 

C0f pknAwePsf] ldtL M 

C0f pknAwePsf] r]s g+ 

sf]if cWoIf                              ;lra                                cWoIf 
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cg';'rL $ 

tdf;'s 

 

lnlvtd ===========================lhNnf ======================gu/kflnsf jf8{ g+ 

================a:g] =============================================sf] 5f]/f ÷kTgL aif{ =============sf] 

=====================================cfu] >L ============================================s[ifs ;d'x 

=====================af6 lgwf{/0f ul/Psf] Jofhb/ cGo zt{ -lgod _sf clwgdf /lx 3/ 

vr{ dn ÷lap÷s[lif cf}hf/ ========================sfo{ ug{sf lgldQ ;fk6L –C0f_  gub 

?=============-cIf?kL ?===============================_ o; ;d'xsf] 

=============================================a}+s zfvf sfof{no ===============l:yt /x]sf] art 

vftf g+ ================================= g+ =============================== af6 a'lemlnO{ ;fjfF Aofh 

@)============;fn =================dlxgfsf] d;fGt leq a'emfpg] efvf /fvL tklzn 

v08df n]lvPsf JoflQm -;fFIfL _sf] /f]a/df o; ;d'xsf] sfof{noaf6 a'lemlnPsf] 7Ls 

;fFrf] xf] . 

dfyL sa'lnot ul/Psf] efvf leq ltg]{ u/L  ;fjfF Jofh a'emfpg]5' . ltg{ a'emfpg 

;lsg eg] d]/f] rn crn >L;DktLaf6 g]kfnsf] k|rlnt sfg'g adf]lhd c;'n pk/ 

u/L lnPdf d]/f] d+h'/ 5 . 

tklzn v08df ;fIfL lsgf/f ;b/ 

 

tkflzn 

 

lhNnf==================sdnfdfO{ ======================== jf8{ g+=========a:g] aif{============sf] 

=========================== 

lhNnf==================gu/kflnsf===============jf8{g+==============a:g]=========aif{sf]===============

==================  

                Olt;+at @)=============;fn =========ut] ==========/f]h z'ed\ .    
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                                    cg';'rL % 

aflif{s sfo{of]hgf tflnsf 

;d'xsf] gfd M 

7]ufgf M 

cf=a M 

qm=; sfo{qmdsf] 

gfd 

O{sfO{ Afh]6 laleGg nufgLsf] If]q ;do 

cjlw 

 

 

lhDd]jf/ 

JolQm 

s}lkmot 

;d'x s[lif sfo{ Affx\o 
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                                        cg';'rL  ^ 

;d'x∕;b:ox?sf] laa/0f 

l;=g+ Gffd y/ 7]ufgf pd]/ z}lIfs 

of]Uotf 

kl/jf/ 

;b:o 

;+Vof 

hDdf s[lifdf ;+nUg ;+Vof hUuf 

/f]kgLdf 

hDdf 

d k"  d k' hDdf Vf]t Kffvf]  

!              

@              

#              

$              

%              

^              

&              

*              

(              

!)              

!!              

!@              

!#              

!$              

!%              

!^              

!&              

!*              

!(              

@)              

@!              

@@              

@#              

@$              

@%              
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                                                    समुहको  लववरण  

कृषक समहुको नाम .................................... स्थापना बषय  .................न.पा.को नाम 

............................. वडा नं ....... टोल ......... समुहको उद्देश्य  

..........................................................................  

सदस्य  संख्या : पुरुष .................. मलहला ................. जम्मा................  

पदालधकारीको नाम  

क्र.स. नाम पद शैलक्षक 

योग्यता 
उमेर जग्गा 

क्षेत्रर्ल 
दस्तित र्ोटो 

१         
२         
३         
४         
५         
६         
७         
लनयलमत  बैठक बस्न ेददन  ...........................  

प्रलत मलहना समुहको लहतकोषमा संकलन हने रु........................ 

हालसम्म लहतकोषमा जम्मा रकम रु..............................  
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                                                   अनसुचूी  ७ 

समहु दतायको लालग लनवदेन 

 

श्री  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 

कमलामाई नगरपाललका 

नगर काययपाललकाको कायायलय लसन्धुली ।  

 

श्री  ................... शािा/ईकाई/संस्थाको सहयोग मा म/हामी आरै् संगठठत भई कमलामाई 

न.पा.वडा नं.......मा गठन भएको हाम्रो समुह दताय  गरी पाउन लनम्न लववरणहरु संलग्न गरी 

नेपाली नागठरकताको प्रलतलललपसलहतको यो लनवेदन गठरएको छ ।   

 

..............................  

समुह अध्यक्षको दस्तित  

                                             नाम  : 

                                                                         लमलत  :  
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अनसुचूी ८ 

कृषक समहु दतायको प्रमाण-पत्र  

 लज                                  कमलामाई नगरपाललका  

नगर काययपाललकाको कायायलय  
लसन्धलुीमाढी, लसन्धलुी 

कृषक समहु दतायको प्रमाण-पत्र 

 
समुह पद्दलतलाई सुव्यवलस्थत गद ै कृलष प्रसार काययलाई  टेवा पुर् याउने उद्देश्यल ेयस बागमती 

प्रदशे लसन्धलुी लजल्ला कमलामाई नगरपाललकाको वडा नं............मा लमलत 

............................... मा गठठत श्री............................................................ कृषक 

समुहलाई यस कायायलयको अलभलेिमा दताय  गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गठरएको छ ।  

 

   .........................      ............................ 

      कृलष शािा प्रमुि                       प्रमुि प्रशासदकय अलधकृत   

(कृषक समूह दतायको प्रमाणपत्रको पछाडी पानामा राख्ने) 

क्र.स. 
नवीकरण लमलत  

नवीकरण गने कायायलय प्रमुि कैदर्यत 
दलेि  सम्म  

१      
२      
३      
४      
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अनसुचूी ९ 

मालसक लहतकोष  सकंलन र्ारम 

समहुको नाम :-  

साल :-  

s|= 

;= 

gfd, y/ dfl;shDdf /sd ?= 

  a}zfv h]i7 ciff9 >fj0f efb cflZjg sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfNu'g r}q 
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अनसुचूी १० 

समहुको लगानी लववरण 

समहुको नाम :-  

qm=;+= lng] JolQmsf] gfd 7]ufgf p2]Zo /sd lnPsf] ldlt /sda'emfpg' 

kg]{ ldlt 

 

lng]sf] ;lx 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



38 
 

 

अनसुचूी ११ 

समहुको ऋण असलुी र्ाराम 

समहुको नाम :-  

qm=;+= gfd, y/ 7]ufgf ;fjf 

?= 

Jofh 

?= 

hDdf a'‰g]sf] gfd a'em]sf] ldlt /sda'‰g]sf] 

x:tfIf/ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

अनसुचूी १२ 

सम्पलत  (नगद  तथा लजन्सी ) िाता 

२०.... साल ...... मलहला  

लमलत लववरण जम्मा रु. िचय रु. बाुँक रु. जम्मा 
      

      

      

 जम्मा      
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अनसुचूी-१३ 

सामान लबदक्र तथा आम्दानी िाता 

२०...साल..........मलहना  

लमलत लववरण आम्दानी रकम रु. कैदर्यत  
    

    

    

 जम्मा    

 

अनसुचूी १४ 

सामान िठरद  तथा िचय  िाता 

२०.... साल ...... मलहना  

लमलत लववरण िचय रकम रु. कैदर्यत  
    

    
 जम्मा    

      

     अनसुचूी १५ 

दालयत्व  िाता 

२०.... साल ...... मलहना  

लमलत लववरण आम्दानी  िचय  मौज्दात  कैदर्यत  
      

 जम्मा      
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