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फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुिा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना र्म्बन्द्धी कार्सक्रम रं्चालन 
मापदण्ड, २०७७ 

प्रस्तािना:  आधनुनक नर्सरीका व्र्िस्थापनका विनधहरु अिलम्बन गरी फलफूल, तरकारी तथा नगदेबालीको 
गणुस्तरीर् विरुिा/बेनास उत्पादनमा र्धुार ल्र्ाउन उच्च प्रविनधर्कु्त नर्सरी/प्लास्स्िक घर/जानलघर/रे्ड हाउर् 
स्थापना गने उद्देश्र्ले “बजेि तथा कार्सक्रम कार्ासन्द्िर्न र्म्बन्द्धी एकीकृत कार्सविनध, २०७७” को दफा 
४० ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी भनूम व्र्िस्था, कृवि तथा र्हकारी मन्द्रालर्, गण्डकी प्रदेशले र्ो 
मापदण्ड बनाएको छ। 

 

१. प्राविनधक पक्ष 

(क) कार्सक्रम रं्चालन गनस कृवि फमस, कृवि कम्पनी, कृिक र्मूह तथा र्हकारी रं्स्थाले प्रस्ताि पेश गनस 
र्क्नेछन। 

(ख) नर्फाररर् गररएको िीउ/ रुिस्िक/ माउबोिको र्ार्न प्रर्ोग गरी र्म्बस्न्द्धत प्राविनधकको 
ननगरानीमा स्िस्थ विरुिा/बेनास उत्पादन गनुसपनेछ।  

(ग) निनहाउर्/ग्लार् हाउर्/ प्लास्स्िक घर बनाइएको के्षरफल न्द्र्नूनतम 2५० िगस नमिर हनु ुपनेछ।  
(घ) निनहाउर्, पोनलिनले,  हाडसननङ्ग च्र्ाम्बर नभर पारदशी िस्तलेु ढाकेको र घर नभर न्द्रू्नतम आसं्शक 

रुपमै ननर्स्न्द्रत िातािरण अनकुुल भएको डिल डोर नर्स्िम हनु ुपनेछ।  
(ङ) नर्सरी घरमा न्द्र्नुतम 2,000 बहिुिे फलफूल नबरुिा िाविसक रुपमा उत्पादन हनु ुपनेछ। रे्ल टे्र 

िा प्लास्स्िक टे्र, पोनलप्र्ाकमा र खलुा अिस्था हेरेर न्द्रू्नतम २०,००० मौर्मी तरकारी विरुिा/बेनास 
उत्पादन गनुस पनेछ।  

(च) नर्सरीधनीले उत्पाददत नबरुिा वितरण पूिस अनमुनत पर नलनपुनेछ र िाविसक नबक्रीर्ोग्र् उत्पादन तथा 
नबक्री गररएको पररमाणको अनभलेख राख् नपुनेछ।  

(छ) र्नु्द्तलाजात फलफूलको हकमा नर्ट्रर् निननङ्ग र नर्ट्रर् वट्रस्स्िजा भाइरर् मकु्त नबरुिा उत्पादन 
गनसका लानग 1000 मीिर भन्द्दा मानथको स्थान हनुपुनेछ र स्क्रीनहाउर् नभर नर्सरी स्थापना भएको 
हनुपुनेछ। 

 

२. आनथसक पक्षः स्िीकृत िाविसक बजेिको पररनधनभर रही  देहार्का कार्सहरु मध्रे् कुनै एक िा एक भन्द्दा 
बढी कार्सको लानग  कुल लागतको बढीमा ५० प्रनतर्तर्म्म अनदुान र्हर्ोग उपलब्ध गराउन र्वकनेछ। 

(क) पदि निनहाउर् तथा पोनलिनले ननमासण, नर्सरी बेन्द्च तर्ारी आदद। 

(ख) मलखाद व्र्िस्थापन, बीउ/र्ार्न/रुिस्िक बीउ खररद। 
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(ग) मेनर्नरी औजार तथा उपकरण खररद। 

(घ) नर्िँचाई व्र्िस्थापन। 

(ङ) नर्सरी पूिासधार ननमासण तथा व्र्िस्थापनका अन्द्र् कार्सहरु।  

 

३. मूल्र्ाङ्कनका आधारः  

क्र.रं्. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अङ्कभार 
१. पूिासधारको अिस्था 20 
(क) र्डक, नर्िँचाई र विद्यतुको र्वुिधा भएको  20 
(ख) चाल ुआ.ि. नभर र्डक, नर्िँचाई र विद्यतुको र्वुिधा हनुर्क्न े 1० 
२. भौगोनलक उपर्कु्तता 20 
(क) दैननक कम्तीमा ७ घण्िार्म्म र्ोझै रू्र्सको प्रकाश पने उपर्कु्त मोहोडा भएको स्थान 20 
(ख) दैननक ७ घण्िा भन्द्दा कम मार र्ोझै रू्र्सको प्रकाश पने स्थान 10 
३. नर्सरी स्थापना/ हनु ेके्षरफल २० 
(क) प्लास्स्िक घरमा २50 िगस नमिर के्षरफल लाई १० अंक प्रदान गने र प्लास्स्िक 

घरमा २50 िगस नमिर भन्द्दा थप क्षेरफलका लानग प्रनत 1५ िगस नमिर 1 अंकका 
दरले थप गरी अनधकतम २० अंकर्म्म प्रदान गने) 

२० 

४. आिेदकको अनभुि तथा क्षमता १० 
(क) नर्सरी व्र्िर्ार् गरी व्र्िहाररक अनभुि प्राप् त गरेको िा कृवि वििर् नलई कम्तीमा 

SEE िा र्ो र्रह अध्र्र्न गरेको 
१० 

(ख) व्र्िर्ार्र्िँग र्म्बस्न्द्धत व्र्िहाररक अनभुि नभएको  ५ 
५. रोजगारी नर्जसना 10 
(क) ३ जना भन्द्दा बढी 10 
(ख) ३ जना िा र्ो भन्द्द कम 5 
६. अनदुानको अिस्था १० 
(क) हालर्म्म कुनैपनन अनदुान प्राप्त नगरेको १० 
(ख) पनछल्लो दईु आ.ब.मा र्ोवह प्रकृनतको कार्सको लानग अनदुान प्राप् त नगरेको ५ 
(ग) पनछल्लो दईु आ.ब.मा र्ोही प्रकृनतको कार्सको लानग अनदुान प्राप्त गरेता पनन 

क्षेर/व्र्िर्ार् विस्तारका लानग प्रस्ताि पेश गरेको 
२ 
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७. व्र्िर्ावर्क र्ोजना र्म्बन्द्धी प्रस्ताि (नविनतम र्ोच, ददगोपना, बजार र्ोजना 
लगार्तका वििर्हरु तथा स्थलगत अनगुमन प्रनतिेदन र्मेतका आधारमा प्रस्ताि 
मूल्र्ाङ्कन गरी १ देस्ख १० अंक र्म्म प्रदान गनस र्क्ने) 

१० 

 जम्मा १०० 
 

४. प्रस्तािर्िँग रं्लग्न गनुसपने कागजातहरुः 
(क) “बजेि तथा कार्सक्रम कार्ासन्द्िर्न र्म्बन्द्धी एकीकृत कार्सविनध, २०७७” को दफा (१६) को 

उपदफा (३) बमोस्जमका कागजातहरु।  

(ख)  र्मूह/र्हकारी रं्स्थाको हकमा बैठक ननणसर् प्रनतनलवप। 
(ग)  प्रस्तावित क्षेरको जग्गाधनी पजुासको प्रनतनलवप र जग्गा करार/ नलजमा नलई कार्सक्रम रं्चालन 

गनेको हकमा न्द्रू्नतम १० ििसको करार र्म्झौताको प्रनतनलवप। 

 

५. प्रस्तािको ढािँचाः 
क. आिेदकको रं्स्क्षप्त पररचर् 

आिेदकको नामः ठेगानाः 
 

कार्सक्रम रं्चालन गररने स्थानको ठेगानाः  

 
प्रोपाईिर/अध्र्क्षको नामः 
र्म्पकस  नः 

र्म्पकस  व्र्स्क्तः 
र्म्पकस  नं 

रं्लग्न हनु ेकृिक घरधरुी रं्ख्र्ाः 

        

ख) र्म्बस्न्द्धत खेती/व्र्िर्ार् र्म्बन्द्धी वििरण 

क्र.रं्. कार्सक्रममा र्हभागी हनु 
चाहने कृिकहरुको नाम 

हाल नर्सरी गरररहेको 
क्षेरफल (खलुा िा 
अन्द्र् खलुाउने) 

हालको 
उत्पादन 

कार्सक्रम 
रं्चालनबाि थप 
हनुे के्षरफल 

र्म्पकस  नं. 
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ग) कुल अनमुाननत उत्पादनः 

(घ) कुल रोजगारी नर्जसनाः 

(ङ) रं्चालन हनुे वक्रर्ाकलापहरुः 

क्र.रं्. वक्रर्ाकलाप 
वििरण 

एकाइ पररमाण दर जम्मा 
लागत 

कार्ासलर्को 
अनदुान 

प्रस्तािकको 
र्ाझेदारी 
रकम 

१ लागत र्ाझेदारीमा रं्चालन हनुे 
        

        

        

२ आफ्नै लगानीमा रं्चालन हनुे 
        

        

 जम्मा    

 

(च) माग गरेको जम्मा अनदुान रकमः 

(छ) अन्द्र् व्र्िर्ावर्क र्ोजनाः  

 नविनतम र्ोच (व्र्िर्ार् र्म्बन्द्धी कुनै नर्ािँ र्ोच/प्रविनध अपनाउने भए उल्लेख गनुसहोर्) 
 

 बजार र्ोजना (उत्पादनको बजारीकरण कहािँ र कर्री गनुसहनु्द्छ?) 
 

 

(ज) अन्द्र् वििर् केही भए उल्लेख गनुसहोर्।् 

 

 


