
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

किस्पाङ गाउँपालििाद्बारा प्रिाशित 

 

खण्डM६)  किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या:३  
 

भाग-२ 

किस्पाङ गाउँपालििािो चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम म सञ्चािन िायिकिलि, २०७९ 

 

 

मूल्य रु. ५ 

 

 

 



खण्ड:६ )  किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या:३ 

 

 

 

प्रस्तािनााः किस्पाङ गाउँपालििा क्षेत्रमा िुनै बन्ािी  िो सघन उसापा निो िालग क्षेत्र तोिी चक्िाबन्द ी    
तर्ि  उदमखु गराई परम्परागत खेती प्रणािी  िाई आिलुनिता तर्ि  उदमखु गराउने प्रयोजनिो िालग 
स्थानीय सरिार संञ्चािन ऐन २०७४ िो  र्ा ११ िायािदियन गनि  िाञ्छलनय भएिोिे “ किस्पाङ 
गाउँपालििािो चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम म संञ्चािन िायिकिलि, २०७९” स्िीिृत गरर िागू गररएिो 
छ । 

 

   

 

 

 

 

किस्पाङ गाउँपालििा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डM६)  किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या:३  

 

भाग-२ 

किस्पाङ गाउँपालििािो चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम म संञ्चािन िायिकिलि, २०७९ 

 



खण्ड:६ )  किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या:३ 

 

पररच्छे  – १ 

१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

ि) यस िायिकिलििो नाम “किस्पाङ गाउँपालििािो चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम म सञ्चािन िायिकिलि, 
२०७९” रिेिो छ । 

ख) यो िायिकिलि स्थानीय राजपत्रमा प्रिाशित भएिो लमलत  ेशख िागू िनुेछ । 

पररच्छे  – २ 

२) पररभाषााः 

ि) "चक्िा बन्द ी   खेती  भन्नािे" एउटै क्षेत्रमा िम्तीमा खलु्िा क्षेत्रमा पाँच िेक्टर र प्िाकिि घर  
तर्ि  6*12 लमटरिो 200 िटा  गररएिो सम्झन ुप िछ । 

ख) "गाउँपालििा" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा, िाििेु, निुािोटिाई सम्झन ुप िछ । 

ग) "िायिपालििा " भन्नािे किस्पाङ गाउँ िायिपालििा सम्झन ुप िछ । 

पररच्छे  – ३ 

३) िायिरम म िायािदियन किलि र प्रिृया 

(ि)  गाउँसभाबन्ाट स्िीिृत िाकषिि िायिरम म र बन्जेट अनसुार तोकिएिो संख्यामा िायािियबन्ाट 
िायिरम ममा सिभागी िनु प्रस्ताि गनुि पनेछ ।  

(ख)  चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम ममा एिै क्षेत्रमा तोकिएिो क्षेत्रर्ि सकित िृषि समिु, 
सििारी   र ब्यशिगत िृकष उद्यमीिरुिे िायि सलमतीिो लनणिय, सिभागी िृषििो कििरण र 
जग्गािो कििरण सकित प्रस्तािना पेि गनुिपनेछ । 

(ग) साझे ारिरुिे िम्तीमा 50 प्रलतित िागत साझे ारी   गनुिपने छ ।साथै प्रस्तािनामा उि 
िुरािो सलुनश्चतता गराउन ुपनेछ । 

(घ)  प्रस्ताि चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम म सञ्चािन िायिकिलि २०७९  अनसूुशच १ िमोशजम 
गाउँपालििािो िृकष कििास िाखामा पेि गनुिपनेछ । 

(ङ) प्रस्ताििरु स्िीिृतीिो िालग िायिपालििामा पेि गनुिपनेछ ।  
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(च) गाउँ िायिपालििािे िृकष कििास िाखािे पेि गरेिो चक्िाबन्द ी   खेती प्रोसासािन िायिरम ममा  
पेि भएिा प्रस्ताि जस्तािो तस्तै िा संिोिन सकित स्िीिृत गनि सक्नेछ । 

४) प्रस्ताि मूल्याङ्कन किलिाः प्रस्ताि मूल्याङ्कन ग ाि  ेिायिा लबन्षयिरुिा आिारमा मूल्याङ्कन गनुि पनेछ 
। िृकष  कििास िाखािे आिारिरु थप गनि सक्नेछ । 

(ि)   योग्य जलमन ।  

(ख)  प्रस्ताकित बन्ािी  िो सम्भाव्यता । 

(ग)  उसापाद त िस्तिुो िजार । 

(घ)  अदय िुनै सोकि प्रिृलतिो िायिरम म संञ्चािन भए नभएिो  । 

(ङ) लसञ्चाइ किद्यतु सडि िगाएतिा पूिाििार । 

५)  सम्झौता र भिुानी प्रिृयााः 

(ि) स्िीिृत प्रस्ताििो प्रस्तािना अनसुार प्राकिलििबन्ाट िागत अनमुान तयार गराउन ु
पनेछ। 

(ख) िागत अनमुान स्िीिृत गरी   प्रस्ताििसंग िायािियिे सम्झौता गनेछ । 

(ग) सम्झौता अनसुार प्राकिलिििो िायि सम्पन्न प्रलतिे न पालििा स्तरी  य अनगुमन सलमतीिो 
प्रलतिे न िडा िायािियिो लसर्ाररसिा आिारमा िायािियिे भिुानी गनेछ । 

६)   ाकयसाि सजृना निनुाेः गाउँपालििाबन्ाट अदय किषयमा थप िागतिो  ाकयसाि िायािियमा रिने छैन  
। 

७) रिम प्रयोजन  गाउँपालििाबन्ाट  प्राप्त रिम िृकष जदय िस्तिुो उसापा न र रोजगारी   लसजिना भै 
जीकििोपाजिन िेशदित िनु ुपनेछ । 

 

पररच्छे  – ४ 

१४) किकििाः यस िायिकिलिमा उल्िेख गररएिा िुरािरु प्रचलित ऐन, लनयम, िानूनिरुसँग बन्ाशझएमा 
बन्ाशझएिो ििमा प्रचलित ऐन, लनयम, िानून बन्मोशजम िनुेछ । 
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अनसूुशच १ 

लनिे निो ढाचँा  

(संस्थािो िेटरिेड ) 

लमलत ..................................... 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासिीय अलििृत ज्यू, 
किस्पाङ गाउँपालििा  

गाउँ िायिपालििािो िायाििय  

िाििेु, निुािोट 
किषय : चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम ममा सिभागी गराई पाँउ । 

प्रस्ततु किषयमा तिाँ िायािियबन्ाट लमलत .................................... गते प्रिाशित सूचना अनसुार 
चक्िाबन्द ी    प्रोसासािन िायिरम ममा सिभागी गराईद निुनु  आिश्यि िागजात यसै साथ संिग्न गरी   
लनिे न ग िछु । 

आिश्यि िागजातिरु  

1. लनिे न  

2. संस्था  ताि /निीिरण /िर चिुा प्रमाण पत्र  

3. सञ्चािि सलमलतिो लनणियिो प्रलतलिपी  

4. िडा िायािियिो लसर्ाररस पत्र  

5. प्रस्तािना । 

6. िायिरम ममा सिभागी िनुे किसानिो कििरण  

      लनिे ि 

      नामथर 

        प  

      िस्ताक्षर 

आज्ञािे, 

मिा प्रसा   ंगाि 

प्रमखु प्रिासिीय अलििृत 


