
 

 

 

 

 

 

अनसूुची-१ 

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित) 

बहउुद्धशे्यीय नससरी स्थापना कायसक्रम / स्थापपत नससरीहरुको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रम संचालन तथा 
ब्यवस्थापनको लाभग प्रस्ताव आव्हानको सूचना 
 

यस ............को आभथसक बर्स ......... को बापर्सक स्वीकृत कायसक्रम अनसुार ५० % अनदुानमा बहउुदे्धश्यीय 
नससरी स्थापना कायसक्रम/स्थापपत नससरीको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रम रहेको हुँदा इुच्छक नससरी िनी 
कृर्क/कृर्क समूह/कृपर् सहकारी/भनजी फमसहरुबाट दरखास्त आव्हानको लाभग यो सूचना प्रकान्ित गररएको छ 
। यो सूचना प्रथम पटक प्रकान्ित िएको भमभतले १५ ददनभित्र अनसूुची २ बमोन्जमका कागजातहरु संलग्न 
राखी ............कृपर् िाखामा प्रस्ताव बझुाउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित) 

 

आवेदन फाराम 

भमभत : ............ 
 

श्रीमान प्रमूख ज्यू,                         

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

महोदय,  

प्रस्ततु भबर्यमा तहाँबाट सूचना िए बमोन्जम म/हामी..................... ५० % अनदुानमा बहउुदे्धश्यीय नससरी 
स्थापना कायसक्रम /स्थापपत नससरीको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रम संचालन गनस इुच्छक रहेकोले .......... 
रकमको प्रस्तावना तयार गरी तपन्िल बमोन्जमका कागजातहरु संलग्न राखी यो भनवेदन पेि गरेको छु/गरेका 
छौं । 

संलग्न कागजातहरुुः 
१) रु. १० पटकट टाँस गररएको अनूसची २ अनसुारको भनवेदन 

२) नेपाली नागररकताको प्रभतभलपप 

३) संस्था िए दतास/नवीकरण/स्थायी लेखा नं /कर चकु्ता  प्रमाणपत्रको प्रभतभलपप 

४) बैठक भनणसयको प्रभतभलपप 

५)  नयाँ नससरी स्थापना गने जग्गाको /परुानो नससरी िएको जग्गाको लालपूजासको प्रभतभलपप  

६) जग्गा करारमा भलइएको िए करार सम्झौताको प्रभतभलपप 

७) अनसूुची ३ अनसुारको  प्रस्तावना र अनसूुची-४  बमोन्जमको प्रभतबद्धता 
 

भनवेदक 

नाम र थरुः 
ठेगानाुः 
छापुः 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुची-३ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित) 

 

प्रस्तावनाको ढाचँा 
१) आवेदकको नामुः 
२) ठेगानाुः 
३) कायसक्रम संचालन हनुे स्थानुः  

४) कायसक्रम संचालन हनुे क्षेत्रफलुः 
५) िौभतक सपुविाको अवस्थाुः 
   क) बाटो.....                              घ) बजार ........... 
   ख) भबजलुी.....                            ङ) अधय केपह िए उल्लेख गने ....... 
   ग) भसंचाई ...... 
६) उत्पादन गने /गररएको भबरुवाको पववरण (स्थापपत नससरीहरुको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रमको हकमा मात्र): 

 

 

 

७) प्रस्तापवत पक्रयाकलापहरु तथा लागत इन्स्टमेट 

क्र स पक्रयाकलापहरु इकाई पररमाण दर जम्मा  

  
 

    

क्र स पवरुवाको पकभसम  जात पवरुवाको उमेर र 
साईज  

कलमी पवरुवाको 
संख्या 

पवज ु पवरुवाको 
संख्या 

कैपफयत 

       

       

       

       



  
 

    

 जम्मा     

 

 

८) बापर्सक कायस योजनाM 

पक्रयाकलापहरु मपहना 

 बै जे अ श्रा िा अ का म प ु मा फा चै 

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 अनसूुची-४ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित) 

प्रभतबद्धता पत्र 

.................. पाभलकाको भमभत २०७..../..../ को सूचना अनसुार नयाँ बहउुदे्धश्यीय नससरी स्थापना/स्थापपत नससरीको 
क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रममा सहिाभगताको लाभग कायस योजना सपहतको आवेदन पेि गरेको छु/छौं । उक्त कायसक्रममा 
छनौट िएमा कायस योजनामा उल्लेख िए बमोन्जमको कायस गने गरी घटीमा दि बर्स भनरधतरता ददनेछु/छौं । कायस 
योजना अनसुारको कायस नगरेमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम पफतास गने प्रभतबद्धता ब्यक्त गदसछु/छौं अधयथा 
प्रचभलत ऐन कानून बमोन्जम सहुंला/बझुाउंला । साथै प्रस्तापवत कायसहरुका लाभग अधय कुनै भनकायबाट आभथसक सहयोग 
प्राप्त नगरेको प्रभतबद्धता समेत ब्यक्त गदसछु/छौं । 

इभत सम्बत २०७..../..../ 

      

दाया ँ     बाया ँ

 

 

 

 

  

 नाम, थरुः 

 ठेगाना : 

संस्था िए संस्थाको नाम: 

दस्तखत: 



संस्थाको छाप: 

 

 

 

अनसूुची ५ 

(दफा ८ को उपदफा (११) सँग सम्वन्धित) 

नससरी भबरुवा गणुस्तर मापदण्ड 

क) भबक्री गने फलफूल भबरुवाको गणुस्तर मापदण्डुः 

१) रोग कीरा रपहत स्वस्थ भबरुवा हनु ुपनेछ । 

२) उन्नत जातका भबरुवालाई प्राथभमकता ददन ुपनेछ । 

३) कलमी प्रपवभि उपयकु्त हनुे फलफूल बालीमा कलमी गररएको भबरुवालाई  प्राथभमकता ददन ुपनेछ । 

४) सधुतलाजात फलफूलको हकमा भसट्रस भिभनङ्ग र भसट्रस  पट्रपिजा िाइरस मकु्त छ िन्ने प्रमान्णत िएको भबरुवा हनु ु
पनेछ । 

५) भनयन्धत्रत जालीघर भित्र उत्पाददत सधुतलाजात फलफूल भबरुवालाई प्राथभमकता ददन ुपनेछ । 

६) स्याउको भबरुवाको हकमा क्राउन गल रोग तथा सानजोस स्केल निएको हनु ुपनेछ । 

७) भबरुवाको उमेर र धयूनतम उचाई भनम्न बमोन्जम हनु ुपनेछ । 

७.१) भबभित्र फलफूलको भबज ुभबरुवाको धयूनतम मापदण्ड: 

क्रस फलफूलको नाम  उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. ओखर (दाँते) १–३ १–२ 

२. पपकानट (चचु्चे ओखर) १–२ १–२.५ 

३. कागजी बदाम १–२ १.५–२.५ 

४. कटुस २ १.५–२.५ 



५. पकवी १–२ १–२ 

६. सधुतला १–२ १.५–२.५ 

७. कागती  १–२ १–१.५ 

८. भनबवुा १–२ १–२ 

९. चाक्सी १–२ १–१.५ 

१०. रुखकटहर १–२ १–२ 

११. नररवल १–२ १–२ 

१२. मेकाडेभमयानट १–२ १–२ 

१३. एिोकाडो  १–२ १–२ 

१४. सपुारी १–२ १–२ 

१५. काज ु १–२ १.५–२.५ 

१६.  मेवा स्थानीय (पोभलब्याग) ६ मपहना १–१.५ 

१७. मेवा वणसिंकर (पोभलब्याग) ६ मपहना १–१.५ 

१८.  अमला १–२ १–२ 

१९.  सरीफा १–२ १–२ 

२०. कफी ८ मपहना िधदा बढी १–२ 

२१. काफल १–२ १–२ 

२२. अम्बा १–२ १–२ 

२३. बयर १–२ १–२ 

२४. बेल १–२ १–२ 

२५. जैतनु १–२ १–२ 



 

 

 

 

 

७.२ भबभित्र फलफूलका कलमी भबरुवाहरुको धयूनतम मापदण्ड: 

क्र.स फलफूलको नाम उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. ओखर (दाँते) १.५–२.५ १–२ 

२. पपकानट (चचु्चे ओखर) १.५–२.५ १–२ 

३. कागजी बदाम १.५–२.५ १–२ 

४. कटुस १.५–२.५ १–२ 

५. पकवी १.५–२.५ १–२ 

६. स्याउ १.५–२.५ २–३ 

७. नास्पाती १.५–२.५ २–३ 

८. आरु १.५–२.५ १.५–३ 

९. आरुबखडा १.५–२.५ १.५–३ 

१०. चेरी १.५–२.५ १.५–३ 

११. खपुासनी १.५–२.५ १.५–२.५ 

१२. हलवुावेद १.५–२.५ १.५–२.५ 

१३. लप्सी १.५–२.५ २–४ 

१४. सधुतला १.५–२.५ १.५–२.५ 

१५. जनुार १.५–२.५ १.५–२.५ 



१६. कागती  १.५–२.५ १ 

१७. भनबवुा १.५–२.५ १–२ 

१८. िोगटे १.५–२.५ १–२ 

१९. चाक्सी १.५–२.५ १–२ 

२०. भबभमरो १.५–२.५ १–२ 

२१. पकन्नो १.५–२.५ १.५–२.५ 

२२. मधुतला १.५–२.५ ०.७५–१.५ 

२३. आपँ (अभबहायात) १.५–२.५ १.५–३ 

२४. आपँ (अम्रपाली र मन्ल्लका) १.५–२.५ १.५–३ 

२५. आपँ (अधय जात) १.५–२.५ १.५–३ 

२६. सपोटा १.५–२.५ २ 

२७. एिोकाडो  १.५–२.५ १.५–३ 

२८.. लौकाट १.५–२.५ १–२ 

२९. जैतनु १.५–२.५ १–२ 

३०. फीजवुा १.५–२.५ १–२ 

 

७.३भबभित्र फलफूलको कपटङ्ग (जरावाल भबरुवा) 

क्र.सं फलफूलको नाम उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. अनार १ १.५–२.५ 

२. अंगरु १ १.५–२.५ 

३. अंन्जर १ १.५–२.५ 



४. ह्रजेलनट १–२ १.५–२.५ 

५. जैतनु १–२ १–२ 

६. िईु ऐसेल(ुस्ट्रबेरी)  ३–६ मपहना १ 

 

 

 

७.४ कपटंग र कलमी बाहेक अधय वानस्पभतक तरीकाबाट उत्पादन गररएका फलफूलका भबरुवा 

क्र.सं फलफूलको नाम उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. भलची  १–२ १–२ 

२. अम्बा १–२ १.५–२.५ 

३. िइुकटहर ४ मपहना ०.५–१.५ 

४. केरा (सकसस) ३– ६ मपहना १–२ 

५. केरा( पटस्यकुल्चर) १ १–२ 

 

७.५ न्स्क्रनघर भित्र उत्पाददत प्रमान्णकरण गरेको सधुतलाजात फलफूलको कलमी भबरुवा 

क्र.सं फलफूलको नाम उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. सधुतला १.५–२.५ १.५–२.५ 

२. जनुार १.५–२.५ १.५–२.५ 

 

७.६ फलफूलको रुटस्टक भबरुवा 

क्र.सं फलफूलको नाम उमेर (बर्स) उचाई (पफट) 

१. स्याउ १–२ १.५–२.५ 



२. इडी मयल १–२ १–२ 

३. के्रब एप्पल १–२ १–१.५ 

४. हाडे ओखर १–२ १–२ 

५. हलवुावेद १–२ १–२ 

६. चेरी १–२ १.५–३ 

७. भतनपाते सधुतला १–२ १–१.५ 

८. लप्सी १ १.५–२.५ 

९. भसटे्रधज २ १–१.५ 

१०. ज्याभमर १–२ १–१.५ 

११. आपँ १–२ १–२ 

१२. पकवी १ १–१.५ 

१३. आरु(स्थानीय) १–२ १–१.५ 

१४. जैतनु १ १–१.५ 

 

ख) माउबोटको गणुस्तर 

१) माउबोटको स्रोत खलेुको हनु ुपनेछ । 

२) माउबोटमा आनवुांन्िक िदु्धता हनु ुपने र सवसशे्रठ ग गणु िएको हनु ुपनेछ  । 

३) रोग कीरा नलागेको हनु ुपनेछ  । 

४) जात छुट्याएर ट्याभगङ गररएको हनु ुपनेछ । 

५) सधुतलाजात फलफूलको हकमा भसट्रस भिभनङ्ग र भसट्रस पट्रपिजा िाइरस मकु्त छ िन्ने प्रमान्णत िएको भबरुवा हनु ु
पनेछ । 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुची-६ 

(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्वन्धित)  

सम्झौता पत्र 

१) यो सम्झौता पत्र ..........पाभलका ( प्रथम पक्ष) र सम्बन्धित अनदुानगाा्रही (दोस्रो पक्ष) बीच बहउुदे्धश्यीय नससरी 
स्थापना कायसक्रम /स्थापपत नससरीहरुको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रम संचालनको लाभग प्रयोग हनुेछ । 

२) यो सम्झौता दवैु पक्षबाट हस्ताक्षर िएको भमभत देन्ख प्रारम्ि िएको माभनने छ । 

३) दोस्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख िए बमोन्जमका कायसहरु सम्झौता िएको भमभतले १५ ददन भित्र िरुु गनुस पनेछ । 

४) प्रथम पक्षले सम्झौतामा उल्लेख िए अनसुारको रकम पकस्तामा वा कायस सम्पन्न पश्चात एकमिु उपलब्ि गराउन 
सक्नेछ । 

५) दोस्रो पक्षले संचालन हनुे कामको पववरण सपहतको होभडसङ बोडस कायसक्रम स्थलमा प्रभतबद्ध समयावभि सम्म राख्न ु
पनेछ । 

६) प्रथम पक्षले भनयभमत रुपमा कायसक्रमको अनगुमन गनेछ । 

७) यो सम्झौता अनसुार तोपकएको अवभिभित्र दोस्रो पक्षले कायस सम्पन्न गनुस पनेछ अधयथा प्रथम पक्ष िकु्तानी ददन 
बाध्य हनुे छैन । 

८) दोस्रो पक्षले सम्झौता बमोन्जम काम नगरेको वा अनदुान रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचभलत कानून बमोन्जम 
कारवाही गरी असूल उपर गररने छ । 

९) यस सम्झौतामा उल्लेख िए िधदा अधय ब्यहोराको हकमा प्रचभलत कानून बमोन्जम हनुेछ । 

प्रथम पक्षका तफस बाटुः                                              दोस्रो पक्षका तफस बाटुः 

नाम र थरुः                                                       नाम र थरुः 
पद                                                               पदुः 

दस्तखतुः                                                          दस्तखतुः   

भमभतुः                                                             भमभतुः  



कायासलयको नाम र छापुः                                            संस्थाको नाम र छापुः 
                                                 साक्षीहरु  

नाम र थरुः                                                        नाम र थरुः  

दस्तखतुः                                                          दस्तखतुः           

 

(नोट: सम्झौताको ढाचँा सभमभतले आवश्यकता अनरुुप पररमाजसन गनस सक्नछे) 

अनसूुची-७ 

(दफा १२ सँग सम्वन्धित)  

 

१. माभसक प्रगभत प्रभतवेदन ढाचँा 

कायसक्रमको नामुः 
कायसक्रम संचालन गने भनकायको नामुः   आ.व. २०७...           मपहनाुः 

क्र स  पक्रयाकलापहरु खचस 
न्िर्सक 

इकाई वापर्सक लक्ष्य चौमाभसक 
लक्ष्य 

यस मपहनाको 
प्रगभत 

हालसम्म
को प्रगभत 

कैपफयत 



 
 

२.चौमाभसक तथा बापर्सक प्रगभत प्रभतवेदन ढाचँा 

कायसक्रमको नामुः 
कायसक्रम संचालन गने भनकायको नामुः 
अनदुानिाहीको नामुः 
ठेगानाुः 
सम्पकस  नम्बरुः 
आ.व. २०७ ............ 
 

१. बहउुद्धिेीय नससरी स्थापना कायसक्रम / नससरीको क्षमता अभिबपृद्ध कायसक्रम 

१.१ सूचना प्रकािन        

१.२ पप्र न्स्क्रभनङ्ग        

१.३ स्थलगत प्रमान्णकरण        

१.४ छनौट        

१.५ छनौट िएका प्रस्तावनाहरुको 
नाम प्रकािन 

       

१.६ सम्झौता        

१.७ अनगुमन तथा भनरीक्षण        

१.८ पपहलो पकस्ता िकु्तानी        

१.९ अनगुमन तथा भनरीक्षण        

१.१० नससरीमा कम्तीमा 
१००००(बहउुद्धेिीय नससरी 
स्थापना)/१५०००(नससरीको 
क्षमता अभिबपृद्ध) फलफूलका 
भबरुवा उत्पादन िरुु िएपभछ 
दोस्रो पकस्ता िकु्तानी 

       



क्रस कायसक्रमको नाम इकाई लक्ष्य बजेट प्रगभत 

 
 

प्रगभत अपगुका 
कारणहरु 

कैपफयत 

िौभतक पवन्िय 

         

         

         

         

 


