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 दाङ 
 

प्रस्ताव आह्वािको सूचिा 
प्रथम पटक प्रकाशशत नमनत : 2077/06/1५ 

 

सहकारीहरुसंगको साझेदारीमा रेशमखेती के्षर नबस्तार काययक्रम सञ्चालि प्रद्धक्रया, 2077 अिसुार कृद्धि ज्ञाि केन्त्र, दाङको 
आ.व.2077/078 को रेशमखेती के्षर नबस्तार काययक्रम अन्त्तरगत देहाय वमोशजमका काययक्रममा सहभागी हिु ईच्छुक दाङ्ग 
शजल्लाका उद्यमी/कृिक/कृिक समहु/सनमनत/कृद्धि सहकारी/निजी फमय/कम्पिीहरुले अनिक्तम अिदुाि रकममा नसमा ििाघ्िे 
गरी यो सूचिा प्रकाशि भएको नमनतले ३० ददि ( नमनत 2077/0७/१९ गते) नभर आवश्यक कागजातहरु संलग्ि गरी यस 
कायायलयमा प्रस्ताव पेश गिुयहिु सम्वशन्त्ित सवैका जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । म्याद नभर वा ररतपूवयक 
िआएका निवेदि उपर कुिै कारवाही िहिुे ब्यहोरा समेत यसै सूचिाद्वारा जािकारी गराईन्त्छ ।प्रस्ताव साथ पेश गिुयपिे 
निवेदिको ढााँचा, प्रस्तावको ढााँचा, संलग्ि गिुयपिे कागजात र मापदण्ड यस कायायलयको वेभसाईट dang.akc.gov.np वाट 
डाउिलोड गरी प्राप्त गिय सद्धकिेछ । 

तपनसल: 
क्र.सं. काययक्रमको िाम सञ्चालि गिय सद्धकिे 

द्धक्रयाकलापहरु 

न्त्यूितम मापदण्ड  काययक्रम 
संचालि हिेु 
क्षरे वा 
स्थाि 

आवेदकको 
द्धकनसम  

अिदुािको 
द्धकनसम 

१. सहकारीहरुसंगको 
साझेदारीमा 
रेशमखेती क्षरे  
नबस्तार 

१. द्धकम्ब ुनबरुवा रोपण  

तयारी तथा ढुवािी 
२.रासायनिक मलखाद 
ब्यबस्थापि  

३ स्थलगत तानलम 

४.द्धकम्ब ुनबरुवा  उत्पादि 
वा खररद 

५ नसंचाइ ब्याबस्थापि  

६ औजार उपकरण खररद 

७. द्धकरापालि घर निमायण 

८. काययक्रम 
सावयजनिकीकरण र 
होनडयङबोडय 
 

१ द्धकम्ब ुनबरुवा बगैचा 
स्थापिा गिेक्षरे उपयुयक्त 
हिु ुपिे छ  तथा 
सदुृद्धढकरण गरी उत्पादि 
क्षमता र गणुस्तरीयता 
अनभवदृ्धि गिय । 

२ द्धकम्ब ुनबरुवा रोपण 
को लानग एक क्लष्टरमा 
कशम्तमा ५ हेक्टर जनमि 
एकै स्थािमा हिुपुिेछ। 
- द्धवरुवा उत्पादिको 
लानग आवश्यक जग्गा 
उपलव्ि हिुपुिे । 

३ एउटा क्लस्टर नभर 
एक ब्यशक्त वा एक भन्त्दा 
बढी ब्यशक्तले  
सहभानगता जिाउि 

दाङ शजल्ला  उद्यमी/कृिक/कृ
िक 
समहु/सनमनत/कृ
द्धि 
सहकारी/निजी 
फमय/कम्पिीहरु 

 



   
 
 

 

 

" स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासि: समदृ्धि र सशुासि " 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश िं.५ 

भनूम व्यवस्था, कृद्धि तथा सहकारी मन्त्रालय 

कृद्धि द्धवकास निदेशिालय 

कृद्धि ज्ञाि केन्त्र 

 

 
 

 ०८२-५६०१३०/५६००२५   

ईमेल: akcdang@gmail.com 

वेबसाईट : www.dang.akc.gov.np 

 दाङ 
सक्िेछि । 
४ द्धकम्ब ुक्षरे नबस्तार 
गिे जनमि आफिो 
िाममा भएको वा 
करारमा नलएको भए 
जनमिको द्धकत्ता िं. 
खुल्िेगरी कशम्तमा २० 
बियको करार सम्झौता 
गरेको हिुपुिेछ। 

५ एकै क्षरेमा कशम्तमा 
पनि २वटा क्लस्टर (१० 
हेक्टर) क्षरेमा द्धकम्ब ु
खेनत गिे कृिक उद्दमी 
वा ब्यबसायी सहकारी 
समहु रेशम कोया  
संकलि गरी िागो 
उत्पादि गिे पबूायिार 
भएका र रेशम कपडा 
उत्पादि सररक उद्दमीहर 
यबुा तथा मद्धहलाहरलाइ 
प्राथनमकता ददइिेछ। 

 

प्रस्ताव साथ संलग्ि गिुयपिे कागजातहरु : 
१. प्रस्तावकको सक्कल निवेदि, 
२. समहु/सहकारी/निजी कृद्धि फमय/ कम्पिीहरुले नियमािसुारको दताय भएको प्रमाण-परको प्रनतनलद्धप, 
3. स्थायी लेखा िम्वर (PAN) प्रमाण-परको प्रनतनलद्धप, 
४. गत आ.व.को कर चकु्ता प्रमाण-परको प्रनतनलद्धप, 
5. काययक्रम संचालिको लानग कायय-योजिा सद्धहतको प्रस्ताव, 
6. सम्वशन्त्ित स्थािीय तहको नसफाररस पर, 
7. प्रस्तावकले काययक्रमको लानग प्रस्ताव स्वीकृत गरी अिदुाि माग गिय गररएको निणययको प्रनतनलद्धप, 
8. प्रस्ताव पेश गिेको िागररकताको प्रनतनलद्धप, 
9. निमायण गिे पूवायिारको हकमा लागत-अिमुाि तथा िक्सा, 
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10. काययक्रम संचालिको लानग जग्गािनि दताय प्रमाण पूजायको प्रनतनलद्धप वा जग्गा भाडामा नलई काययक्रम     

    संचालि गिेको लानग कशम्तमा २० वियको करार सम्झौता परको प्रनतनलद्धप, 
11. काययक्रमको स्वघोिणा पर । 
 

िोट : थप जािकारीका लानग कृद्धि ज्ञाि केन्त्र, दाङ्गमा सम्पकय  राख्नहुिु तथा कायायलयको फोि िं. 082-
560130, 082-560025 र यस कायायलयको सम्पकय  व्यशक्त रुरमशण पौडेलको मोवाईल िं. 
9851165172 मा सम्पकय  राख्नहुिु अिरुोि छ ।निवदेिको ढाचााँ कृद्धि ज्ञाि केन्त्र, दाङको वेभसाईट 
dang.akc.gov.np  वाट  प्राप्त गियसक्िहुिुछे । 
  
 

 
                     


