
v08– @, ;+Vof– !)        :yfgLo /fhkq, efu–!        ldlt M @)&*.^.@% 

 

 

 (1)                    wgs'6f gu/kflnsf 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

wgs'6f gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 
wgs'6fg u/kflnsfåf/f k|sflzt 

v08–@, ldlt @)&* ;fn c;f]h @%, ;+Vof !) 
 

 efu ! 
 

धनकुटा नगयऩालरकाको 
एबोकाडो खेती प्रफद्रwन लनदेशिका, २०७८ 

 

   k|:tfjgf M  

धनकुटा नगयऩालरकालबत्र नगदे फारीका रुऩभा अलभरो जात 
परपूरको उत्ऩादन बइयहेको अवस्थाभा जरवाम ु ऩरयवततन तथा अन्म 
वातावयणीम तथा जैववक प्रबावका कायण उक्त उत्ऩादन ऩनुरुत्थान गनत 
आवश्मकता बइयहेको अवस्थाभा वातावयण अनकूुलरत एबोकाडो खेतीको 
भाध्मभफाट कृषकको आमस्तय वृवि गनत तथा एबोकाडोको उत्ऩादनराई 
ऩरयभाणात्भक, गणुात्भक य प्रलतस्ऩधातत्भक फनाई धनकुटाराई 
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एबोकाडोको याजधानीको रुऩभा साथतकता ददराई कृवष ऩमतटनभा सभेत 
टेवा ऩ¥ुमाउन आवश्मक बएकारे धनकुटा नगयऩालरकारे मो "धनकुटा 
नगयऩालरकाको एबोकाडो खेती प्रफद्र्धन लनदेशिका, २०७८" स्वीकृत गयी 
राग ुगयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो लनदेशिकाको नाभ "धनकुटा 
नगयऩालरकाको एबोकाडो खेती प्रफद्र्धन लनदेशिका, २०७८"  यहेको 
छ । 

(२) मो लनदेशिका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित बएऩलछ 
रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथत नरागेभा मस लनदेशिकाभा, 
क. "नगयऩालरका" बन्नारे धनकुटा नगयऩालरकाराई 

सभझन ुऩछत । 

ख."कामतऩालरका" बन्नारे धनकुटा नगय कामतऩालरकाराई 
सभझन ुऩछत । 

ग. "प्रभखु" बन्नारे धनकुटा नगयऩालरकाको प्रभखुराई 
सभझन ुऩछत । 

घ. "शजल्रा" बन्नारे धनकुटा शजल्राराई सभझनऩुछत । 

ङ. "प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत" बन्नारे धनकुटा 
नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई 
सभझन ुऩछत । 

च. "कृषक" बन्नारे धनकुटा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र 
व्मवसावमक एबोकाडो खेती, नसतयी व्मवसाम 
गरययहेका कृषकराई सभझन ुऩछत । 
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छ. "उद्यभी" बन्नारे एबोकाडोजन्म नसतयी, खेती, उऩबोग्म 
फस्त ु तथा ऩदाथत उत्ऩादन गरययहेका घयेर ु
उद्यभीराई सभझन ुऩछत । 

ज. "अनदुान" बन्नारे मस लनदेशिका फभोशजभ ददइन े
अनदुान सभझन ुऩछत । 

झ. "आलथतक लफकास अलधकृत" बन्नारे धनकुटा 
नगयऩालरकाको आलथतक ववकास अलधकृतराई 
सभझन ुऩछत । 

ञ. "कृवष सेवा केन्द्र" बन्नारे धनकुटा नगयऩालरकाको 
कृवष सेवा केन्द्रराई सभझन ुऩछत । 

ट. "उद्यभ ववकास सहजकतात" बन्नारे धनकुटा 
नगयऩालरकाको  उद्यभ ववकासका रालग लनमकु्त 
बएका सहजकतात कभतचायी सभझन ुऩछत । 

३. कामतक्रभको उद्दशे्म् मस कामतक्रभका उद्देश्म देहाम फभोशजभका 
हनुेछन,् 

(क) नगय ऺेत्रभा बइयहेको एबोकाडो खेतीको अवस्था 
फाये जानकायी लरन,ु ददन,ु 

(ख) दऺ प्राववलधक जनिशक्त उत्ऩादन तथा ऩरयचारन 
गनुत, 

(ग) नसतयी ब्मवसामी तथा कृषकराई गणुस्तयीम 
उत्ऩादनभा सहमोग गनुत, 

(घ) उद्योग तथा उद्यभीराई एबोकाडोको सह-
उत्ऩादनको रालग प्रोत्सावहत गनुत, 

(ङ) एबोकाडोको याजधानी स्थावऩत गदै सोको शचनायी 
भापत त कृवष ऩमतटनभा जोड ददन ु । 
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ऩरयच्छेद–२ 

सलभलत सभफन्धी व्मवस्था 
४. अनदुान व्मवस्थाऩन तथा लसपारयस सलभलत् मस लनदेशिका फभोशजभ 

कामतक्रभ सञ्चारनको रालग नगयऩालरकाभा देहाम फभोशजभ अनदुान 
व्मस्थाऩन तथा लसपारयस सलभलत यहनेछ,  

(क) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत   -सॊमोजक 

(ख) कृवष सेवा केन्द्र, िाखा प्रभखु  –सदस्म 

(ग) आलथतक ववकास अलधकृत  –सदस्म– सशचफ 

५. फैठक सभफन्धी कामतववलध् (१) सलभलतको फैठक सॊमोजकको 
लनदेिनभा सदस्म- सशचवरे लभलत , सभम य स्थान तोकी फोराउन ु
ऩनेछ ।  

(२) फहभुत सदस्महरुको उऩशस्थलतराई फैठकको 
गणऩयुक सॊख्मा भालननछे ।  

(३) सलभलतको फैठकको लनणतम फहभुतको आधायभा 
गरयनेछ ।  

(४) सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय ववषम ववऻ तथा 
सयोकायवाराहरुराई आभन्त्रण गनत सक्नेछ। 

(५) सलभलतको फैठक सभफन्धी अन्म व्मवस्था सलभलत 
आपैरे लनधातयण गये फभोशजभ हनुेछ।  

६. सलभलतको काभ, कततब्म य अलधकाय् गदठत सलभलतको काभ, कततब्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभको हनुेछ। 

(क) प्रचलरत कानून फभोशजभ कामतक्रभ सञ्चारनका रालग 
ऺेत्र लनधातयण गने तथा आवेदन साथ ऩेि गनुत ऩने 
आवश्मक कागजातहरु लनधातयण गने,  

-v_ k|fKt cfj]bgx?sf] d"NofÍg u/L nfeu|fxLx?sf] 

;Defljt gfdfjnL tof/ ug]{, 
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-u_ sfo{qmdsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu ;dGjo, 

lg/LIf0f tyf cg'udg ug]{ 

-3_ ;~rflnt sfo{qmdsf] ;ldIff ul/ gu/ 

sfo{kflnsfdf k|ltj]bg k]z ug]{ / 

-ª_ sfo{qmd sfof{Gjogdsf nflu cfjZos Joj:yf 

ug]{ .  
ऩरयच्छेद–३ 

कामतक्रभ सञ्चारन 

७. एबोकाडोको लसकाइ केन्द्र स्थाऩना, खेती प्रफद्र्धन तथा प्रचायप्रसाय 
गने् नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र देहाम फभोशजभका वक्रमाकराऩ सञ्चारन 
गरयनेछ, 

(क) एबोकाडोको नसतयी सधुाय, व्मावसावमक खेती तथा 
सह-उत्ऩादन गने उद्यभीराई अनदुान, 

(ख) योग, प्रकोऩको ऩवहचान तथा कृषक तथा प्राववलधक 
जनिशक्तको ऺभता ववकास, 

(ग) ग्राशटटङ ववरुवा उत्ऩादन तथा सहलुरमत दयभा 
ववतयण, 

(घ) एबोकाडो गणना, 
(ङ) एबोकाडो लसकाइ केन्द्र स्थाऩना, 
(च) सभहु गठन तथा सीऩ ववकास तालरभ, 
(छ) एबाकाडो भहोत्सफ तथा प्रचाय प्रसाय । 

८. कामतक्रभ सञ्चारन प्रवक्रमा् देहामका प्रवक्रमा ऩयुा गयी कामतक्रभ 
सञ्चारन गनुत ऩनेछ, 

(क) एबोकाडोको नसतयी सधुाय, व्मावसावमक खेती तथा सह-
उत्ऩादन गने उद्यभीराई अनदुान् (१) कामतक्रभ कामातन्वमनका रालग 
नगय कामतऩालरकाको कामातरमरे आवश्मक कागजात सवहत १५ 
ददन सभमावलध ददई अनसूुची -१ फभोशजभको ढाॉचाभा सावतजलनक 
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सूचना प्रकािन गयी कामतक्रभभा सहबागी हनु इच्छुक कृषकहरुको 
आवेदन भाग गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रकाशित सूचना अनसुाय 
कामतक्रभभा सहबागी हनु इच्छुक कृषकहरुरे अनसूुची -२ 
फभोशजभको ढाॉचाभा कामातरमभा व्मवसावमक कामतमोजना सवहत 
आवेदन ऩेि गनुत ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कामातरमभा प्राप्त बएका 
आवेदनहरु अनसुचुी -३ फभोशजभको भूल्माङ्कनका आधायभा 
सलभलतको फैठकफाट सभबाववत राबग्राही छनौट गयी लनणतमका 
रालग कामतऩालरका फैठकभा ऩेि गनुत ऩनेछ ।  

 (४) कामातरमरे उऩदपा (३) फभोशजभ छनौट बएका 
राबग्राहीहरुराई छनौट बएको जानकायी नगयऩालरकाको सूचना 
ऩाटी तथा वेफसाइटभा सावतजलनक गनुत ऩनेछ । 

(५) कामातरमरे उऩदपा (३) फभोशजभ छनौट बएका 
राबग्राहीसॉग अनसूुची–४ को ढाॉचाभा सभझौता गनुत ऩनेछ । 

(६) छनौट बएका कृषकहरुराई कृवष सेवा केन्द्रफाट 
आवश्मकता अनसुाय प्राववलधक सहजीकयण तथा ऺभता अलबवृवि 
तालरभ सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 

  (७) छनौट गरयएका कृषकहरुरे कामातरमफाट प्रदान 
गरयएको अनदुान यकभभा थऩ ऩचास प्रलतित यकभ साझेदायी 
गयी मोजना सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 

(८) कामातरमफाट प्रदान गरयएको अनदुान यकभको 
बकु्तानी कामत सभऩन्न भूल्माङ्कन, प्रलतवेदन, वीर बयऩाई प्राप्त 
बएऩलछ कृषकको फैंक खाताभा एकभषु्ट प्रदान गनुत ऩनेछ ।  

(९) कृषकरे अनदुान वाऩत प्राप्त यकभ जनु प्रमोजनका 
रालग प्राप्त गयेको हो सोही प्रमोजनभा भात्र खचत गनुत ऩनेछ । 
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(ख) योग प्रकोऩको ऩवहचान तथा कृषक तथा प्राववलधक 
जनिशक्तको ऺभता ववकास् (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र 
एबोकाडोको परभा राग्ने योग वकया तथा ववरुवाभा राग्ने योग, 

प्रकोऩको ऩवहचान गयी लनवायणका उऩामहरु फाये कृषकराई 
जानकायी ददन कामातरमभा यहेका कृवष प्राववलधक तथा शजल्राभा 
यहेका अनसुन्धान केन्द्रका ववऻहरु सभेटी प्राववलधक टोरी तमाय 
गयी कामातरमरे स्थरगत ऩरयचारन गनुत ऩनेछ । 

(२) कामातरमरे उऩदपा (१) फभोशजभ तमाय गयेको 
प्राववलधक टोरीरे एबोकाडो कृषकसॉग सभन्वम गयी योग, 

प्रकोऩफाये ववस्ततृ अध्ममन गनुत ऩनेछ । 

(३) प्राववलधक टोरीरे योग, प्रकोऩको ऩवहचान गयी 
लनवायणका उऩाम सभेत उल्रेख गयेय कामातरम सभऺ प्रलतवेदन 
ऩेि गनुत ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको प्रलतवेदन उऩय 
कामातरमरे जनप्रलतलनलध, कभतचायी, सयोकायवारा लनकामका 
प्रलतलनलध तथा कृषक याखी आवश्मक याम सल्राह लरन ु     
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको छरपरफाट सभेवटएका 
याम सल्राह सभेत याखेय अशन्तभ प्रलतवेदन कामतऩालरका 
फैठकभा ऩेस गयी सभाधानका उऩाम ठहय सवहत प्रलतवेदन 
स्वीकृत गनुत ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ स्वीकृत बएको प्रलतवेदनभा 
उल्रेख बए फभोशजभका सभाधानका उऩामहरु कामातरमरे 
ऩारना गनुत ऩनेछ । 

(७) योग, वकयाको प्रकोऩ तथा लनवायणका उऩामफाये 
कृषकराई जानकायी ददन कामातरमरे तालरभ, गोष्ठी तथा 
प्रचायप्रसायका कामतक्रभहरु सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 
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(८) भालथ उल्रेशखत कामतहरु सञ्चारन गनत कामातरमरे 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गनुत ऩनेछ । 

(ग) ग्राशटटङ ववरुवा उत्ऩादन तथा सहलुरमत दयभा 
ववतयण् (१) गणुस्तयीम एबोकाडो उत्ऩादनभा ववृि गनत तथा 
व्मवसावमक उत्ऩादनका रालग कामातरमरे एबोकाडोको ग्राशटटङ 
ववरुवा उत्ऩादन गयी सहलुरमत दयभा कृषकराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका ववरुवा उत्ऩादनका रालग 
नगयऩालरकारे आटनै नसतयी स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन गनत गनत 
य सोका रालग स्थानीम कृषक, कृषक सभूह, सहकायी तथा 
शजल्राभा यहेका कृवष अनसुन्धानको ऺेत्रभा कामत गरययहेका 
सयकायी कामातरम सॉग सभन्वम गयी उत्ऩादन गनत सक्नछे ।  

(३) उऩदपा (२) अनसुाय उत्ऩादन बएका ग्राशटटङ 
ववरुवा ववतयणका रालग कामातरमरे सावतजलनक सूचना गनुत    
ऩनेछ । 

(४) उत्ऩादन बएका ववरुवा सहलुरमत दयभा प्राप्त 
गनतका रालग कृषकरे अनसूुची–५ को ढाॉचाभा तोवकएको 
कागजात सॊरग्न गयी कामातरमभा लनवेदन ऩेि गनुत ऩनेछ ।  

(५) दपा (४) अनसुाय गठन बएको सलभलतरे प्राप्त 
लनवेदनका आधायभा सहलुरमत दयभा ववरुवा प्राप्त गने कृषक 
छनौटका रालग नाभावरी कामतऩालरका फैठकभा ऩेि गनुत       
ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ छनोट बएका कृषकहरुको 
नाभावरी कामातरमरे सूचना ऩाटी तथा वेवसाइटभा प्रकाशित 
गनुत ऩनेछ । 

(७) कृषकरे सहलुरमत दयभा ववरुवा प्राप्त गनत 
साझेदायी वाऩत वझुाउन ुऩने यकभ स्थानीम दययेटका आधायभा 
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कामातरमरे तोके फभोशजभ हनुेछ । उक्त यकभ कृषकरे 
कामातरमको याजस्व उऩिाखाभा दाशखरा गयेको प्रभाण ऩेि गनुत 
ऩनेछ ।  

(८) सहलुरमत दयभा ववतयण गरयएका ववरुवा कृषकरे 
नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र नै योप्न ुऩनेछ । 

(घ) एबोकाडो गणना् (१) नगयऩालरका ऺते्रलबत्र 
एबोकाडो सभफन्धी लफषमको व्मवशस्थत एवभ ्मथाथतऩयक आॉकडा 
ऩत्ता रगाउने प्रमोजनका रालग स्तयीम वैऻालनक÷तथ्माङ्कीम य 
स्थरगत अवरोकन ववलध अनसुयण गयी तथ्माङ्क सॊकरन गनुत 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तथ्माङ्क सङ्करन गने 
कामतका रालग कामातरमरे आवश्मक फजेटको ब्मवस्थाऩन गनुत 
ऩनेछ । 

(३) एबोकाडो गणना सभफन्धी कामत गनुत अशघ 
कामातरमफाट प्रश्नावरी पायाभ स्वीकृत गयाइ प्रश्नावरी पायाभ 
बयाउन ुऩनेछ । 

(४) नगयऩालरका लबत्रका सवै एबोकाडो उत्ऩादन सॉग 
सभफशन्धत कृषकहरुको ऩवहचान गयी कृषक घयधयुीको स्थरगत 
भ्रभण भापत त एबोकाडो रगाइएको ऺते्रपर य उत्ऩादन 
रगामतका एबोकाडो सभफन्धी ववववध ऩऺहरुको वववयण सॊकरन 
गनुत ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ सॊकरन गरयएको वववयण 
तथ्माङ्कीम ववलध अऩनाई प्रवववष्ट गनुत ऩनेछ ।  

(६) सवेऺकरे अशन्तभ प्रलतवेदन कामातरम सभऺ ऩेि 
गनुत ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ प्राप्त प्रलतवेदन कामातरमरे 
कामतऩालरका फैठकभा ऩेि गनुत ऩनेछ । 
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(८) उऩदपा (७) फभोशजभ ऩेि बएको प्रलतवेदन 
कामतऩालरका फैठकफाट अनभुोदन बएऩलछ तथ्माङ्कीम वववयणहरु 
कामातरमरे आवलधक रुऩभा प्रकािन गने ऩशुस्तका रगामत अन्म 
भाध्मभहरुभा प्रकािन गनुत ऩनेछ ।   
(ङ) एबोकाडो लसकाइ केन्द्र स्थाऩना् (१) एबोकाडो उत्ऩादन 

तथा एबोकाडो सभफन्धी स्रोत तथा जानकायी उऩरब्ध गयाउन 
एबोकाडो लसकाइ केन्द्र स्थाऩना गनुत ऩनेछ । 

(२) कामातरमरे उऩदपा (१) फभोशजभको लसकाइ 
केन्द्रभा आवश्मक ऩने जनिशक्त तथा ऩूवातधाय व्मवस्थाऩन गनुत 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेशखत व्मवस्थाऩनका रालग 
नगयऩालरकारे सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्था सॉग सहमोग 
लरन तथा सभन्वम गनत सक्नेछ । 

(४) दपा (१) फभोशजभको लसकाइ केन्द्र कामातरमफाट 
स्वीकृत फजेट अनसुाय लनभातण गनुत ऩनेछ ।  

(५) दपा (४) फभोशजभ कामातरमरे स्वीकृत गयेको 
रागत अनभुान तथा बवन लडजाइनको ऩरयलध लबत्र यही लसकाइ 
केन्द्र लनभातण गनुत ऩनेछ । 

(६) लसकाई केन्द्र लनभातण कामत नगयऩालरकाको बवन 
सॊवहताको ऩारना हनुे गयी गनुत ऩनेछ । 

(७) लसकाइ केन्द्रभा एबोकाडो सभफन्धी जानकायी 
गयाउने ऩत्रऩलत्रका, रेखयचना, ऩसु्तक, अलडमो लबलडमो, इन्टयनेट 
रगामतका उत्ऩादन सभफन्धी जानकायी लरने, ददने सॊयचनाको 
व्मवस्था गनुत ऩनेछ । 

(च) सभूह गठन तथा लसऩ ववकास तालरभ् (१) 
एबोकाडो उत्ऩादन हनु ेनगयऩालरका लबत्रका वडाहरु छनौट गयी 
सभूह गठन भापत त कामातरमरे एबोकाडोफाट सह–उत्ऩादन गनत 
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सवकन ेऺेत्रभा रघ ुउद्यभी लसजतना हनु ेगयी लसऩ ववकास तालरभ 
प्रदान गनुत ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको सभूह लनभातण गदात सभूह 
ऩरयचारन, सभूह सदस्म सङ्खख्मा, सभूहका सदस्महरु आवि 
यहेको सभदुाम, बौगोलरक अवशस्थलतजस्ता ऩऺहरुराई ध्मान ददन ु
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सभूह लनभातण गदात 
साभान्मतमा एक सभूहभा कशभतभा ऩाॉच जना सभबाव्म रघ ु
उद्यभी यहने गयी सभूह लनभातण गनुत ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ लनभातण बएको सभूहफाट 
लसऩ ववकास तालरभका रालग सहबालग छनौट गदात उद्यभ गनत 
चाहने ब्मशक्त, गरयफीका कायण ऩछालड ऩयेका सभदुाम य योजगायी 
लसजतना गनत सक्ने सभबावना बएका ब्मशक्तहरुफाट छनौट गनुत 
ऩनेछ । 

(५) लसऩ ववकास तालरभको छनौट हनु े सङ्खख्मा य 
अवलध भाग बएको तालरभको प्रकृलतका आधायभा तम गनुत    
ऩनेछ । 

(६) तालरभ सञ्चारन गदात कामातरम तथा वडाका 
प्रलतलनलध फाट तालरभको गणुस्तय य सहबागीको लसकाइको स्तय 
अनगुभन गनुत ऩनेछ ।  

(७) लफषम ववऻ य सऺभ प्रशिऺकहरु ऩरयचारन गयी 
तालरभ सञ्चारन गनुत कामातरमको दावमत्व हनुछे । त्मसयी 
तालरभ सञ्चारन गदात आवश्मक सहजीकयणका रालग कामातरमरे 
रघ ु उद्यभ ववकासका रालग छनौट बएका उद्यभ ववकास 
सहजकतात ऩरयचारन गनत सक्नेछ । 
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(८) लसऩ ववकास तालरभको सहजकतात, िैशऺक साभग्री, 
तालरभ साभग्री, खाजा तथा मातामात खचत जस्ता सवुवधा 
कामातरमको नम्र्स अनसुाय उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(९) तालरभ प्राप्त गयेका उद्यभीराई कामातरमरे 
सभझौता गयी उऩमकु्त प्रववलध हस्तान्तयण गनत सक्नेछ । 

(छ) एबोकाडो भहोत्सफ सञ्चारन तथा प्रचाय प्रसाय् (१) 
नगयऩालरकारे तोकेको लभलत, अवलध य स्थानभा नगयऩालरका 
ऺेत्रलबत्रका तथा देिबयका एबोकाडो उत्ऩादक कृषक, व्माऩायी, 
उद्यभीफाट एबोकाडोजन्म उत्ऩादनहरुको प्रदितनी, ववक्री ववतयण, 

प्रचायप्रसाय तथा प्रफद्र्धन गयाइ एबोकाडो भहोत्सफ सञ्चारन 
गनेछ । 

(२) भहोत्सफको नाभ कामातरमरे तोके अनसुाय उल्रेख 
गयी सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 

(३) भहोत्सफ आमोजना तथा सञ्चारन गनत 
नगयऩालरकारे नगय ऺेत्रलबत्रका कृषक सभूह, सहकायी, लनजी 
तथा गैय सयकायी सॊघसॊस्थाराई आलथतक अनदुान प्रदान गनत 
सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको अनदुान प्राप्त गनत 
आवेदक सभूह तथा सॊघसॊस्थारे अनसूुची–६ को ढाॉचाभा आवेदन 
ऩेि गनत सक्नेछन ्। आवेदनका साथ अनसूुची–७ को ढाॉचाभा 
प्रस्तावना सभेत ऩेि गनुत ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ प्राप्त आवेदन भध्मेफाट 
नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेय एबोकाडो उत्ऩादन वा प्रफद्र्धन 
गरययहेका कृषक सभूह वा सॊघसॊस्थाराई ऩवहरो प्राथलभकता ददई 
कामतऩालरकाको फैठकफाट सभूह वा सॊस्था छनौट गयी अनदुान 
प्रदान गनुत ऩनेछ । 
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(६) भहोत्सफ सञ्चारन गनत छनौट बएको सॊस्थारे 
अनसूुची–८ को ढाॉचाभा कामातरमसॉग सभझौता गयी भहोत्सफ 
सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 

(७) भहोत्सफ सञ्चारनको व्मवस्थाऩकीम शजभभेवायी 
ऩूणतरुऩभा छनौट बएको आमोजकको हनुेछ । 

(८) भहोत्सफ सञ्चारनको क्रभभा आवश्मक ऩने सयुऺा 
व्मवस्था आमोजकरे नगयऩालरका तथा सयुऺा लनकाम फीच 
सभन्वम गयी गनुत ऩनेछ । 

(९) स्टरको दययेट लनधातयण, प्रवेि िलु्क, उत्कृष्ट 
कृषक तथा व्मवसामीराई प्रदान गरयने ऩयुस्काय, प्रभाणऩत्र, भेडर 
रगामतका प्रावधान कामातरमरे तोके फभोशजभ गनुत ऩनेछ । 

(१०) भहोत्सव सञ्चारनको सभमभा कामातरमरे 
अनगुभन तथा लनयीऺण गयी आमोजकराई आवश्मक लनदेिन 
ददन सक्नेछ । 

(११) नेऩार सयकायको प्रचलरत ऐन लनमभ तथा 
कामातरमसॉगको सभझौता फभोशजभ भहोत्सव आमोजकरे 
अग्रसयता लरई ऩायदिॉ रुऩभा भहोत्सफ सञ्चारन गनुत ऩनेछ । 
कामतक्रभको सञ्चारन स्वीकृत प्रस्ताव य सभझौता अनसुाय    
हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद् ४ 
आलथतक प्रिासन 

कामतक्रभको रेखाङ्कन, कायोवाय य रेखा ऩयीऺण, सावतजलनक खरयद ऐन, 
२०६३ तथा सावतजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ वभोशजभ हनुे छ ।  

 

ऩरयच्छेद् ५ 

थऩघट वा हेयपेय गनत सक्न े

क. नगय कामतऩालरकारे मस लनदेशिकाभा थऩघट  ,हेयपेय तथा 
खायेज गनत सक्नेछ ।  

ख. मस लनदेशिकाको कामातन्वमनभा कुनै वाधा अवयोध य अस्ऩष्टता 
आएभा नगय कामतऩालरकारे त्मस्तो वाधा  ,अवयोध पुकाउन तथा 
व्माख्मा गनत सक्नेछ । 

ग. मो लनदेशिका रागू हनु ु ऩूवत कामातन्वमन बएका 
मोजना/कामतक्रभहरु मसै कामतववलध फभोशजभ बएको भालनने छ। 
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अनसूुची–१ 

सावतजलनक सूचनाको ढाॉचा 
एबोकाडो खेती प्रफद्र्धनका रालग अनदुान प्राप्त गनत प्रस्ताव ऩेि गने 
फायेको सूचना 
(प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशित लभलत् ................................) 
धनकुटा नगयऩालरको चार ु आ.व. .............को फावषतक स्वीकृत 
कामतक्रभ एबोकाडो नसतयी य लसकाई केन्द्र स्थाऩना तथा एबोकाडो खेती 
प्रफद्र्धनका रालग तऩलसर फभोशजभका एबोकाडोको ऺते्रभा कामत गनत 
ईच्छुक व्मवसावमक कृषक÷ कृषक सभहु÷ लनजी पभत तथा उद्यभीहरुरे 
सूचना प्रकािन बएको लभलतरे १५ ददन लबत्र आवश्मक कागजातहरु 
सॊग्रन गयी तोवकएको ढाॉचाभा व्मवसावमक कामत मोजना सवहत आवेदन 
ऩेि गनुत हनु सभफशन्धत सवैको जानकायीका रालग मो सूचना प्रकािन 
गरयएको छ । 

क. प्रस्ताव ऩेि गनत सवकन ेऺेत्रहरु 

क्र.
स. 

ऺते्र कामातरफाट 
प्रदान गरयन े
अनदुान यकभ 

कृषकको 
साझेदायी 
यकभ 

मोग्म आवेदकहरु 

१ एबोकाडोको 
नसतयी सधुाय 
 

कामतक्रभका 
रालग फजेट 
स्वीकृत बए 
फभोशजभ 

न्मूनतभ 
५० 
(ऩचास) 
प्रलतित 

दतात बई 
एबोकाडोको ववरुवा 
उत्ऩादन गरययहेका 
व्मवसावमक उत्ऩादक 
कृषक वा कृषक 
सभहु÷लनजी पभत 

२ एबोकाडोको 
व्मावसावमक 
खेती 
 

कामतक्रभका 
रालग फजेट 
स्वीकृत बए 
फभोशजभ 

न्मूनतभ 
५० 
(ऩचास) 
प्रलतित 

दतात बई एबोकाडो 
उत्ऩादन गरययहेका 
वा कशभतभा १० 
फोट एबोकाडो 
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बएका कृषक वा 
कृषक सभहु÷लनजी 
पभत 

३ एबोकाडोको 
सह-उत्ऩादन 

कामतक्रभका 
रालग फजेट 
स्वीकृत बए 
फभोशजभ 

न्मूनतभ 
५० 
(ऩचास) 
प्रलतित 

व्मवसावमक रुऩभा 
दतात बई 
एबोकाडोफाट 
विउत्ऩादन गनत 
चाहने वा उत्ऩादन 
गरययहेका कृषक वा 
कृषक सभहु÷लनजी 
पभत तथा उद्यभी 

 

ख. आवश्मक कागजातहरु 

१. कामातरमफाट तोवकएको ढाॉचाभा व्मवसावमक कामतमोजना सवहतको 
आवेदन  - १ प्रलत 

२. पभत दतात प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ  - १ प्रलत  

३. नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ - १ प्रलत 

४. व्मवसावमक एबोकाडो खेतीभा अनदुान भाग गनेको हकभा जग्गा 
धनीऩूजातको प्रलतलरवऩ वा जग्गा बाडाभा लरएको सभझौता ऩत्रको 
प्रलतलरवऩ      - १ प्रलत 

५. सभफशन्धत तालरभ लरएको बए सोको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ- १ प्रलत 
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अनसूुची–२ 

आवेदनको ढाॉचा 
                                                               लभलत् 
श्रीभान ्प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत ज्मू, 

धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम, धनकुटा । 

 

लफषम् अनदुान उऩरब्ध गयाइददन ुहनु । 

 

प्रस्ततु लफषमभा त्मस कामातरमको लभलत 
................................... भा प्रकाशित सूचना फभोशजभ तहाॉफाट 
एबोकाडोको नसतयी सधुाय÷व्मावसावमक एबोकाडो खेती÷ एबोकाडोको सह-
उत्ऩादन का रालग प्रदान गरयने अनदुान यकभ प्राप्त गनतका रालग ईच्छुक 
बएको हुॉदा उक्त कामतक्रभभा भ÷ भेयो पभतराई सभावेि गरयददन ु हनु 
अनयुोध गदतछु । साथै सोका रालग आवश्मक कागजातहरु सभेत मसै 
लनवेदनका साथ ऩेि गयेको व्महोया अनयुोध छ । 

 

(क) आवेदकको नाभ् 
(ख) पभतको नाभ् 
(ग) आवेदकको ठेगाना् 
(घ) अनदुान भाग गयेको लफषम् (१) एबोकाडोको नसतयी सधुाय (२) 

एबोकाडोको व्मावसावमक खेती (३) एबोकाडोको सह-उत्ऩादन 
(आटनो भाग फभोशजभ कुनै १ भा भात्र शचनो रगाउनहुोस)् 

(ङ) आवेदकको हस्ताऺय तथा पभतको छाऩ् 
सॊरग्न कागजातहरु 

१. व्मावसावमक कामत मोजना 
२. पभत दतात प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ 

३. नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ 

४. व्मावसावमक एबोकाडो खेतीभा अनदुान भाग गनेको हकभा जग्गा 
धनीऩूजातको प्रलतलरवऩ वा जग्गा बाडाभा लरएको सभझौता ऩत्रको प्रलतलरवऩ 

५. सभफशन्धत तालरभ लरएको बए सोको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ 



v08– @, ;+Vof– !)        :yfgLo /fhkq, efu–!        ldlt M @)&*.^.@% 

 

 

 (18)                    wgs'6f gu/kflnsf 

व्मावसावमक कामत मोजनाको ढाॉचा 
१. आवेदकको साभान्म जानकायी 
प्रस्ताववत कामतक्रभको नाभ  

प्रस्ताववत पभतको नाभ 
 

पभतको ठेगाना  

दतात बएको लनकाम य लभलत 
 

सभऩकत  व्मशक्तको टेलरपोन/भोवाइर नॊ.  

प्रस्ताववत कामतक्रभ कामातन्वमन हनुे स्थान 
 

प्रस्ताववत मोजना कामतन्वमन गने स्थानभा 
लफद्यभान बौलतक सवुवधाहरु 

 

सडक छ/ छैन  

ऩक् की/ कच्ची  

नशजकको फजायको नाभ य दूयी  

ववजरुी छ/ छैन  

ऩानीको व्मवस्था छ/ छैन  

अन्म ऩूवातधायको व्मवस्था  

 

२. प्रस्ताववत वक्रमाकराऩहरुको रागत अनभुानको ववस्ततृ वववयण 

क्र.सॊ. 
भखु्म-भखु्म 
वक्रमाकराऩ 

अनभुालनत 
रागत 
यकभ रु 

भाग 
गरयएको 
अनदुान 
यकभ रु. 

आवेदकको 
मोगदान 
यकभ रु. 

कैवपमत 

१      

२  
   

 

कूर जभभा     

नोट् आवेदकको मोगदानभा जग्गाको भूल्म य चारखुचत सभावेस गनत 
ऩाइने छैन । 
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३. एबोकाडो सभफन्धी हार गरययहेका कामतहरु 

 (क) 
 (ख) 
प्रस्तावकको 
नाभ  
ऩद 

 

हस्ताऺय  

लभलत 
 

पभतको छाऩ 
 

 

अनसूुची–३ 

प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधायहरु÷भाऩदण्ड 

क्र.
स. लफषम भाऩदण्ड ऩूणातङ्क प्राप्ताङ्क 

१ 

बौगोलरक 

अवस्था/हावाऩा
नीको 
उऩमकु्तता/ 
उत्ऩादन मोजना 
य सभबाव्मताको 
अवस्था 

अनकुुर  यहेको 

20 

  

कभ अनकुुर यहेको   

२ 
जग्गाको 
ऺेत्रपर 

५ योऩनी वा सो बन्दा फढी 
20 

  

५ योऩनी बन्दा कभ   

३ 

ऩूवातधाय सॊयचना 
सभफन्धी 
व्मवस्था  

सॊचयना बएको 
१० 

  

सॊयचना नबएको   

४ लसॉचाई सवुवधा  
सधै लसॉचाईको सवुवधा बएको 

१० 

  

फषातमाभको ऩानीभा लनबतय 
यहनऩुने   
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५ 
मातामातको 
सवुवधा 

मातामातको  साधन ऩगु्न 
सक्न े

१० 
  

मातामातको साधन ऩगु्न 
नसक्न े   

६ 
जनिशक्तको 
अवस्था 

तालरभ, अनबुव, ऻान, सीऩ 
बएको 

१० 
  

तालरभ, अनबुव, ऻान, सीऩ को 
कलभ बएको   

७ 
फजायको  
सभबावना 

उत्ऩादनको फजाय सभबावना 
ऩमातप्त बएको 

१० 
  

उत्ऩादनको फजाय सभबावना 
ऩमातप्त नबएको   

८ अन्म कामतहरु   १०   

  जभभा अङ्क   100   
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अनसूुची–४ 

कामातरफाट राबग्राहीसॉग गरयन ेसभझौता ऩत्रको ढाॉचा 
धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम य ................................ 
फीच गरयएको सभझौता ऩत्र २० 

 

धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम (मसऩलछ बलनने ऩवहरो ऩऺ) य 
................ (मसऩलछ बलनने दोस्रो ऩऺ) फीच धनकुटा नगयऩालरका 
वडा नॊ. ..........भा एबोकाडोको नसतयी सधुाय÷व्मवसावमक एबोकाडो 
खेती÷ एबोकाडोको सह-उत्ऩादन सभफन्धी कामतक्रभ सञ्चारन गनतका 
रालग सभझौताभा उल्रेशखत ितत ऩारना गयी कामत गनत गयाउन दवैु ऩऺ 
भञ्जुय बई मो सभझौता गयी लरमौँ, ददमौँ ।  
सभझौताका िततहरु 

१. दोस्रो ऩऺरे धनकुटा नगयऩालरका वडा नॊ. ...............भा 
एबोकाडोको नसतयी सधुाय÷व्मवसावमक एबोकाडो खेती÷ एबोकाडोको 
सह-उत्ऩादन सभफन्धी कामतक्रभ सञ्चारन गनेछ ।  

२. ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई उक्त कामत गनतको रालग  रु. 
........................ साझेदायी वाऩत अनदुान यकभ कामत सभऩन्न 
बएय प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ एकभषु्ट उऩरब्ध गयाउने छ ।  

३. ऩवहरो ऩऺरे उऩरब्ध गयाएको अनदुान यकभभा दोश्रो ऩऺफाट 
कशभतभा ५० (ऩचास) प्रलतित यकभ साझेदायी हनु ुऩनेछ । 

४. दोश्रो ऩऺरे उल्रेशखत कामतक्रभको ब्मवस्थाऩन आपै गनुतऩनेछ । 
कामतक्रभ सभझौता बएको ....... ददनलबत्र सभऩन्न गरय सक्न ुऩनेछ ।  

५. दोश्रो ऩऺरे उल्रेशखत कामत गदात ऩवहरो ऩऺको सहमोग य 
सभन्वमफाट गनुत ऩनेछ ।   

६. ऩवहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺरे गयेको कामतको लनमलभत अनगुभन तथा 
आवश्मक प्राववलधक सल्राह उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  
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७. दोस्रो ऩऺरे कामतक्रभ गनुत अशघ ऩवहरो ऩऺराई कामतक्रभफाये 
अलनवामत जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

८. सभझौताका िततहरु हेयपेय गनुतऩयेभा आऩसी सहभतीभा गनत सवकन े
छ ।  

९. भालथ उल्रेशखत फाहेकका अन्म कुयाहरु बएभा प्रचलरत काननु 
अनसुाय हनुेछ ।  

 

ऩवहरो ऩऺको तपत फाट   दोस्रो ऩऺको तपत फाट 

हस्ताऺय्    हस्ताऺय् 
नाभ थय्     नाभ थय्  
ऩद्      ऩद्  
 

धनकुटा नगयऩालरका 
ठेगाना् 
नगय कामतऩालरकाको कामातरम, धनकुटा ।   
   
        
     

साऺी 
हस्ताऺय् 
नाभ्  
ऩद्  
लभलत् 
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अनसूुची–५ 

सहलुरमत दयभा ग्राशटटङ ववरुवा प्राप्त गनत कृषकरे कामातरमभा ऩेि गने 
लनवेदनको ढाॉचा 

लभलत्  
श्रीभान ्प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत ज्मू, 

धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम, धनकुटा । 

 

लफषम् सहलुरमत दयभा एबोकाडोको ग्राशटटङ ववरुवा उऩरब्ध गयाइददन े
फाये । 

 

भहोदम, 

 प्रस्ततु लफषमभा धनकुटा नगय कामतऩालरका कामातरमको लभलत 
..................... गते प्रकाशित सूचना अनसुाय तहाॉफाट सहलुरमत दयभा 
उऩरब्ध गयाइने एबोकाडोको ग्राशटटङ ववरुवा .............वटा  उऩरब्ध 
गयाइददन ु हनु सादय अनयुोध गदतछु । तहाॉ कामातरमफाट उऩरब्ध 
गयाइने एबोकाडो ववरुवाको रालग प्रलत गोटा रु. ......... का दयरे हनु 
आउने कूर यकभ रु......................... साझेदायी वाऩत लतनत प्रलतवि 
यहेको ब्महोया सभेत अनयुोध छ ।  
 

लनवदेकको, 
नाभ्  
दस्तखत् 
ठेगाना् 
सभऩकत  नभफय् 
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वडा कामातरमको लसपारयस 

 

लनवेदनकतात श्री .......................................................... मस 
वडाको स्थामी फालसन्दा बएको य लनवदेनका साथ ऩेि बएका कागजात 
सही साॉचो बएको साथै भाग गये फभोशजभका ववरुवा योप्न लनवेदकसॉग 
धनकुटा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र  .............. ऺेत्रपर जग्गा बएको हुॉदा 
अनदुानभा एबोकाडोको ववरुवा उऩरब्ध गयाइददन ुहनु लसपारयस गरयएको 
व्महोया अनयुोध छ । 

 

 

 

 

 

वडा कामातरमको छाऩ्  

लसपारयस गने ऩदालधकायीको नाभ य हस्ताऺय 
लभलत्  
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अनसूुची–६ 

एबोकाडो भहोत्सव सञ्चारनका रालग आलथतक सहमोग प्राप्त गनतका रालग 
ददइन ेआवेदन–ऩत्रको ढाॉचा 

लत् 
श्रीभान ्प्रभखु ज्मू, 

धनकुटा नगयऩालरका, धनकुटा । 

 

लफषम् एबोकाडो भहोत्सवका रालग आलथतक सहमोग उऩरब्ध गयाईददन े
फाये । 

भहोदम, 

प्रस्ततु लफषमभा धनकुटा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र उत्ऩादन हनु े
एबोकाडोको प्रचाय प्रसाय तथा उत्ऩादन ववववलधयणको प्रफद्र्धनका रालग 
हाम्रो मस सॊस्था धनकुटा नगयऩालरकाभा ऺेत्रभा एबोकाडो भहोत्सव 
सञ्चारन गनत इच्छुक बएकारे भहोत्सव सञ्चारनका रालग तहाॉफाट 
आलथतक सहमोग उऩरब्ध गयाइददन ु हनुका रालग लनभनानसुाय कागजात 
सॊग्रन याशख मो लनवेदन ऩेि गरयएको छ । हालभरे आलथतक सहमोग 
प्राप्त गयेभा ऩेि गरयएको प्रस्तावना एवभ ् लनधातरयत प्रवक्रमा अनसुाय 
सपरताऩूवतक भहोत्सव आमोजना गनेछौ ।  
 

सॊग्रन कागजातहरु 

(१) सॊशऺप्त कामतमोजना 
(२) सॊस्था÷सभूह दतातको प्रभाणऩत्र 

(३) भहोत्सव सञ्चारन गने सभफन्धी सॊस्था÷सभूहको लनणतम 

(४) सॊस्था÷सभूह सभफन्धी थऩ वववयण (बएभा) 
 

लनवेदकको नाभ् 
दस्तखत् 
ठेगाना् 
सॊस्थाको छाऩ् 
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अनूसूची–७ 

प्रस्तावनाको ढाॉचा 
 

१. भहोत्सवको नाभ् 
२. ऩरयचम् 
३. भहोत्सव आमोजना हनुे लभलत य स्थान् 
४. भहोत्सवको उद्देश्म् 
५. भहोत्सवको आमोजक, सह–आमोजक एवभ ्प्रफद्र्धकहरुकोनाभ् 
६. भहोत्सवभा सञ्चारन हनु ेवक्रमाकराऩहरु् 
७. भहोत्सवभा सहबागी हनु ेएबोकाडोसॉग सभफशन्धत  स्टरहरुको 

प्रायशभबक अनभुालनत सॊख्मा तथा प्रदितनी हनुे अन्म 
एबोकाडोसॉग सभफशन्धत उत्ऩादनहरु् 

८. प्रायशभबक अनभुालनत आम व्मम 

९. काभको वाॉडपाॉड य शजभभेवायी् 
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अनसूुची–८ 

सभझौता–ऩत्रको ढाॉचा 
सभझौता ऩत्र 

धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम, धनकुटा (मस ऩलछ ऩवहरो ऩऺ 
बलनने) य ..................(आमोजकको नाभ) मस ऩलछ दोश्रो ऩऺ बलनने) 
का फीच धनकुटा नगयऩालरकाभा एबोकाडो भहोत्सव सपरताऩूवतक 
सभऩन्न गनत लनभन िततहरु ऩारना गने गयी मो सभझौता गरयएको छ । 
मस सभझौताको १÷१ प्रलत आऩसभा वशुझ लरमौं ददमौं । 

िततहरु 

१. ऩवहरो ऩऺ एबोकाडो भहोत्सवको सह–आमोजकको रुऩभा यहनेछ । 
प्रथभ ऩऺरे एबोकाडोको प्रफद्र्धन गनतका रालग आमोजना गरयएको 
एबोकाडो भहोत्सव सञ्चारनका रालग रु................. दोश्रो ऩऺराई 
उऩरब्ध गयाउने छ । 

२. ऩवहरो ऩऺफाट एबोकाडो भहोत्सवका रालग प्राप्त यकभफाट दोश्रो 
ऩऺरे स्टर लनभातण गयी कृषकराई प्रलत स्टर रु. ......... का 
दयरे÷ लन्िलु्क उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  साथै दोश्रो ऩऺरे उक्त 
यकभ भहोत्सव व्मवस्थाऩन, ऩयुस्काय ववतयण तथा अलतलथ सत्कायको 
कामतभा खचत गनुत ऩनेछ । 

३. दोश्रो ऩऺरे भहोत्सव अवलधबय सयोकायवारा ऩऺहरु सॉगको 
सहकामत य सभन्वमभा एबोकाडो उत्ऩादनको प्रफद्र्धनभा टेवा ऩगु्न े
कामतहरु सञ्चारन गनुत ऩनेछ । मसका अलतरयक्त दोश्रो ऩऺरे 
एबोकाडो कृषकराई आवश्मक ऩने प्रदितन कऺको व्मवस्था तथा 
व्मवसावमक गलतववलधको सूचना आदान–प्रदानको व्मवस्था लभराउन ु
ऩनेछ । 

४. ऩवहरो ऩऺरे भहोत्सवको क्रभभा प्रदान गरयने ऩयुस्कायका रालग 
ऩयुस्कृत हनुे कृषक तथा उद्यभीको छनौट गयी नाभावरी दोश्रो 
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ऩऺराई उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ । साथै भहोत्सवको अनगुभन, 

लनयीऺण तथा आवश्मक लनदेिन सभेत ददन ुऩनेछ । 

५. दोश्रो ऩऺरे भहोत्सव सभऩन्न बए ऩलछ भहोत्सवको पोटो सवहतको 
सभऩन्न प्रलतवेदन २ थानका साथै आवश्मक लफर, बयऩाई कागजात 
सवहत ऩवहरो ऩऺ सभऺ बकु्तानी भाग गनुत ऩनेछ । मसयी बकु्तानी 
भाग गये ऩलछ ऩवहरो ऩऺरे लनमभानसुाय दोश्रो ऩऺराई अशन्तभ 
बकु्तानी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

६. सभझौताभा उल्रेख नबएका अन्म िततहरु नेऩार सयकायको प्रचलरत 
काननु फभोशजभ हनुेछ । 

 

ऩवहरो ऩऺ      दोश्रो ऩऺ 

नाभ्       नाभ् 
ऩद्       ऩद् 
 

धनकुटा नगय कामतऩालरकाको कामातरम, धनकुटा   
 सॊस्थाको नाभ् 
साऺी्      साऺी्  
लभलत् 
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