
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

किस्पाङ गाउँपालििाद्धारा प्रिाशित 

 

खण्डM६) किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या:४  
 

भाग-२ 

शिशित िृषि व्यवसाय सधुार िायिक्रम संञ्चािन िायिकवलध, २०७९ 

 

 

मूल्य रु. ५ 

 



खण्ड:६ )   किस्पाङ, आशिन मकिना १३ गते, २०७९ साि   ( संख्या:२ 

 

 

 

प्रस्तावनााः किस्पाङ गाउँपालििा िेत्रमा िृकष पेिामा शिशित यवुा किसानिरुिाई आिकषित गराउने र 
परम्परागत खेती प्रणािीिाई आधलुनिता तर्ि  उन्मखु गराई उत्पादनशिि िेत्रमा रोजगारी सजृना  
गराउने प्रयोजनिो िालग स्थानीय सरिार सञ्चािन ऐन २०७४ िो दर्ा ११ िायािन्वयन गनि  
वाञ्छनीय भएिािे “शिशित िृषि व्यवसाय सधुार िायिक्रम संञ्चािन िायिकवलध, २०७९” स्वीिृत 
गरी िागू गररएिो छ । 

 

   

 

 

 

 

किस्पाङ गाउँपालििा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डM६) किस्पाङ, िालतिि मकिना २९ गते, २०७९ साि ( संख्या: ४ 

भाग-२ 

शिशित िृषि व्यबसाय सधुार िायिक्रम संञ्चािन िायिकवलध, २०७९ 

 



खण्ड:६ )   किस्पाङ, आशिन मकिना १३ गते, २०७९ साि   ( संख्या:२ 

 

पररच्छेद – १ 

१) संशिप्त नाम र प्रारम्भ:  

ि) यस िायिकवलधिो नाम “शिशित िृषि व्यवसाय सधुार िायिक्रम सञ्चािन िायिकवलध, २०७९” 
रिेिो छ । 

ख) यो िायिकवलध स्थानीय राजपत्रमा प्रिाशित भएिो लमलत देशख िागू िनुेछ ।  

पररच्छेद – २ 

२) पररभाषााः 

ि) "शिशित िृषि व्यवसाय  भन्नािे" िशम्तमा SLC/SEE उलतिण गरेिा िृषििरुरिे िानून अनसुार 
िृकष ब्यवसाय दताि गरर सञ्चािन भएिो ब्यवसाय सम्झन ुपदिछ । 

ख) "गाउँपालििा" भन्नािे किस्पाङ गाउँपालििा, िाििेु, नवुािोटिाई सम्झन ुपदिछ । 

ग) "िायिपालििा " भन्नािे किस्पाङ गाउँ िायिपालििा सम्झन ुपदिछ । 

पररच्छेद – ३ 

३) िायिक्रम िायािन्वयन कवलध र प्रिृया 

(ि)  गाउँसभाबाट स्वीिृत वाकषिि िायिक्रम र बजेट अनसुार तोकिएिो संख्यामा िायािियबाट 
िायिक्रममा सिभागी िनु प्रस्ताव गनुिपनेछ ।  

(ख)  शिशित िृषि ब्यवसाय सधुार िायिक्रम िायिक्रममा एिै िेत्रमा तोकिएिो िेत्रर्ि सकित 
िृकष उद्यमीिरुिे जग्गािो कववरण सकित प्रस्तावना पेि गनुिपनेछ । 

(ग) साझेदारिरुिे िशम्तमा 50 प्रलतित िागत साझेदारी गनुिपनेछ ।साथै प्रस्तावनामा उक्त 
िुरािो सलुनश्चतता गराउन ुपनेछ । 

(घ)  प्रस्ताव शिशित िृषि ब्यवसाय सधुार िायिक्रम सञ्चािन िायिकवलध, २०७९  अनसूुशि १ 
वमोशजम गाउँ िायिपालििािो िायािियमा  पेि गनुिपनेछ । 

(ङ) प्रस्ताविरु आलथिि कविास सलमलतिे छनौट गरर स्वीिृतीिो िालग िायिपालििामा पेि 
गनुिपनेछ ।  



खण्ड:६ )   किस्पाङ, आशिन मकिना १३ गते, २०७९ साि   ( संख्या:२ 

 

(ि) गाउँ िायिपालििािे शिशित िृषि ब्यवसाय सधुार िायिक्रममा  पेि भएिा प्रस्ताविरु मध्ये 
दर्ा ४ अनसुारिो मूल्याङ्कन गरर छनौट गनुिपनेछ । 

४) प्रस्ताव मूल्याङ्कन कवलधाः प्रस्ताव मलु्याङ्कन गदाि देिायिा लबषयिरुिा आधारमा मूल्याङ्कन गनुि पनेछ 
। िृकष कविास िाखािे आधारिरु थप गनि सक्नेछ । 

(ि)  खेती योग्य जलमन ।  

(ख)  प्रस्ताकवत बािीिो सम्भाव्यता । 

(ग)  उत्पाददत वस्तिुो वजार । 

(घ)  अन्य िुनै सोकि प्रिृलतिो िायिक्रम सञ्चािन भए नभएिो  । 

(ङ) लसञ्चाइ कवद्यतु सडि िगायतिा पूवािधार । 

५)  सम्झौता र भकु्तानी प्रिृयााः 

(ि) स्वीिृत प्रस्ताविो प्रस्तावना अनसुार प्राकवलधिबाट िागत अनमुान तयार गराउन ु
पनेछ। 

(ख) िागत अनमुान स्वीिृत गरर प्रस्ताविसंग िायािियिे सम्झौता गनेछ । 

(ग) सम्झौता अनसुार प्राकवलधििो िायि सम्पन्न प्रलतवेदन पालििा स्तरीय अनगुमन सलमतीिो 
प्रलतवेदन वडा िायािियिो लसर्ाररसिा आधारमा िायािियिे भकु्तालन गनेछ। 

६)  दाकयत्व सजृना निनुाेः गाउँपालििाबाट अन्य कवषयमा थप िागतिो दाकयत्व िायािियमा रिने छैन  
। 

७) रिम प्रयोजन  गाउँपालििाबाट प्राप्त रिम िृकषजन्य वस्तिुो उत्पादन र रोजगारी लसजिना  गरर 
जीकविोपाजिन िेशन्ित िनु ुपनेछ । 

 

  



खण्ड:६ )   किस्पाङ, आशिन मकिना १३ गते, २०७९ साि   ( संख्या:२ 

 

पररच्छेद – ४ 

१४) कवकवधाः यस िायिकवलधमा उल्िेख गररएिा िुरािरु प्रिलित ऐन, लनयम, िानूनिरुसँग बाशझएमा 
बाशझएिो ििमा प्रिलित ऐन, लनयम, िानून बमोशजम िनुेछ । 

  



खण्ड:६ )   किस्पाङ, आशिन मकिना १३ गते, २०७९ साि   ( संख्या:२ 

 

अनसूुशि १ 

लनवेदनिो ढाँिा  

(संस्थािो िेटरिेड)  

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

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासिीय अलधिृत ज्यू, 

किस्पाङ गाउँपालििा 
गाउँ िायिपालििािो िायाििय  

िाििेु, नवुािोट 

कवषय: शिशित िृषि व्यवसाय सधुार िायिक्रममा सिभागी गराइ पाँउ । 

प्रस्ततु कवषयमा तिाँ िायािियबाट लमलत .................................... गते प्रिाशित सूिना अनसुार 
शिशित िृषि व्यवसाय िायिक्रममा सिभागी गराईददनिुनु  आवश्यि िागजात यसै साथ संिग्न गरी 
लनवेदन गदिछु । 

आवश्यि िागजातिरु  

1. लनवेदन  

2. र्ामि दताि /नवीिरण /िर िकु्ता प्रमाण पत्र  

3. वडा िायािियिो लसर्ाररस पत्र  

4. प्रस्तावना । 

      लनवेदि 

      नामथर 

        पद 

      िस्तािर 

 

आज्ञािे, 

मिा प्रसाद दंगाि 

प्रमखु प्रिासिीय अलधिृत 

 


