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�थानीय तहको साझेदार�मा साव�ज�नक ज�गामा फलफुल तथा प�ुपबा�टका 

�नमा�ण काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

 

��तावनाः �देश नं. ५ �भ� रहेको खाल� साव�ज�नक ज�गाको सदपुयोग गर� �थानीय तहमा 

फलफूल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण गर� ह�रयाल� बढाउने र आ�त�रक पय�टन बढाइ� आय 

आज�नमा बढवा �दने एवं �थानीय तहका जनताह�लाइ� मनोर� जन �दान गन� उ�े� यले, भ�ूम 

�यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको वा�ष�क �वीकृत काय��मलाई सरल, सहज, 

पारदश� तथा �यवि�थत �पले स� चालन गन� �देश नं. ५, को अनदुान �यव�थापन एक�कृत 

माग�दश�न, 2076 को दफा 4 को उपदफा (३) अनसुार भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालयले “�थानीय तहको साझेदार�मा साव�ज�नक ज�गामा फलफुल तथा 

प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६”�वीकृत गर�  लागू गरेको  छ। 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः  (1) यस काय��व�धको नाम “�थानीय तहको साझेदार�मा साव�ज�नक 

ज�गामा फलफुल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��म स� चालन काय��व�ध, 

२०७6”रहेको छ। 

(2) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः- 

(क) "काय��म" भ�ाले �थानीय तहको साझेदार�मा साव�ज�नक 

ज�गामा फलफुल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��म स�झन ु

पछ�। 

(ख) “काया�लय”भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

र मातहतका �नकाय स�झन ुपछ�। 

(ग) “सरोकारवाला �नकाय”भ�ाले नेपाल सरकारको स�बि�धत 

�नकायमा कानून बमोिजम दता� भएको कृषक समूह, टोल 

�वकास स�म�त, सहकार� सं�था, सामदुा�यक सं�था, �यावसा�यक 

संगठन, फाम�, क�पनी एवम ् �नजी उ�मी समेतलाई स�झन ु

पछ�। 

(घ) "म��ालय" भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं. ५ लाई स�झन ुपछ�। 

(ङ) "सिचव"  भ�ाले �देश सरकार अ�तरगतका म��ालयह�को 

काय� िज�मेवार� �ा� �देश सिचव स�झन ुपछ�। 
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(च) “स�म�त” भ�ाले यस काय��व�धको दफा 7 को उपदफा (४) 

बमोिजम ग�ठत काय��म �यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ�।  

(छ) “स�झौता”भ�ाले स�बि�धत काया�लय र साझेदारह�का बीच 

काय��म स�प� गन�का ला�ग ग�रएको ��प�ीय स�झौता 

स�झन ुपछ�। 

(ज) “साव�ज�नक ज�गा”भ�ाले �यि�गत �वा�म�वमा नरहेको 

सरकार�, ऐलानी र अ�य ज�गा स�झन ुपछ�। 

(झ) "�थानीय तह" भ�ाले गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा 

उपमहानगरपा�लकालाई स�झन ुपछ�। 

3. उ��ेयह�ः यस काय��व�धका उ�े�यह� देहाय बमोिजम रहेका छन:्- 

(क) �थानीय तहको सहकाय� तथा लागत साझेदार�मा फलफुल तथा 

प�ुपबा�टका �नमा�ण गर� स� चालन गन�, 

(ख) खाल� रहेको साव�ज�नक ज�गाको समिुचत �योग गर� सौ�दय� 

कायम गन�, र 

(ग) साव�ज�नक ज�गा अ�तग�त पाक� , सडक, �वमान �थल र पय�टक 

आवत जावत गन� साव�ज�नक �थल आ�द �े�मा फलफुल तथा 

प�ुपबा�टका �थापना गर� आ�त�रक तथा वा� पय�टन �व��न 

गन�। 

प�र�छेद-2 

काय��म स� चालन स�ब�धी �यव�था 

4. काय��म स� चालन ���या : (१) काया�लयले �थानीय तह/सरोकारवाला �नकायको 

सहकाय� तथा लागत साझेदार�मा साव�ज�नक ज�गा अ�तग�त पाक� , सडक, �वमान �थल 

र पय�टक आवत जावत गन� लगायतका �े�मा फलफुल तथा प�ुपबा�टका �थापना गन� 

अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा साव�ज�नक सूचना �काशन गनु� पन�छ।  

(२) �थानीय तहले काय��म स� चालन गन� अनसूुची-3 बमोिजमको ढाँचामा 

��ताव तयार गर� अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचाको ��तव�ता प� स�हत अनसूुची-2 

बमोिजमको ढाँचामा आवेदन पेश गनु� पन�छ।  

(3) आयोजना स� चालन गन� चाहने �थानीय तहले लागत साझेदार�मा 

��ताव तयार गर� काय�पा�लकाको �नण�य स�हत काया�लयमा पेश गनु� पन�छ।  

(४) सरोकारवाला �नकायले ��ताव पेश गन� चाहेमा �थानीय तहको 

�सफा�रस र लागत साझेदार�को स�ुनि�तता स�हत ��ताव पेश गनु� पन�छ।         
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(5) �थानीय तहले ��ताव पेश गदा� सरोकारवाला �नकाय म�ये परामश� 

दाता, फम�, कृषक समूह, कृ�ष काय��े� भएका सहकार� र उपभो�ा सं�था वा स�म�त 

आ�दको साझेदार�मा स� चालन गन� गर� ��ताव पेश गन� स�नेछ।  

(6) �थानीय तहको संल�नतामा काय��म स� चालन गन� छनौट भएका 

सरोकारवाला �नकाय र �थानीय तहले साझेदार� गन� लागत रकम कूल आयोजनाको 

कि�तमा �वस ��तशत हनु ुपन�छ। 

(7) �थानीय तहले बढ�मा पाँच �थानमा र आयोजनाको �कृ�त अनसुार ��त 

आयोजना कि�तमा एक लाख देिख बढ�मा दश लाखस�मको ��ताव पेश गन� 

स�नेछ।  

(8) ��ताव पेश गदा� काय��म स� चालन गन� �थान, ज�गाको �े�फल, 

�थानीय तहको लागत सहभा�गता, बग�चा रेखा�न (Layout Plan) र बग�चाको स�पूण� 

लागत खच� (Detail Cost Estimate) तथा काय� योजना स�हतको ��ताव पेश गनु� 

पन�छ।  

(9) �थानीय तहले पेश गरेका ��ताव लगायतका कागजातको अ�ययन गर� 

स�म�तले आयोजना छनौट गन�/गराउनेछ।  

(१0) स�म�तले �यूनतम यो�यता पूरा गर� काय��म स� चालनका ला�ग 

�ारि�भक छनौटमा परेका स�भा�वत �थानीय तहह�ले ��ताव/�सफा�रस गरेका 

�थलह�को अनसूुची-4 बमोिजम �थलगत अनगुमन गन�, गराउनेछ। 

(१1) स�म�तले �थलगत अनगुमन ��तवेदनको आधारमा आयोजना �थलको 

अनसूुची-6 का आधारमा मू�या�न गर� छनौटको ला�ग काया�लयलाई �सफा�रस 

गन�छ। 

(१2) छनौट भएका सरोकारवाला प�सँग काया�लयले अनसूुची-7 

बमोिजमको ढाँचामा ��प�ीय स�झौता गर� काय��म अगा�ड बढाउन ुपन�छ। 

(13) छनौट भएका �थानमा प�ुप बा�टका �नमा�णका ला�ग स�बि�धत 

�थानीय तह/सरोकारवाला �नकायले लागत साझेदार�मा �नमा�ण ���या अगा�ड 

बढाउनेछ। 

 

6. भ�ुानी ���या : (१) आयोजनाको �कृ�त अनसुार ��त आयोजना �थल �थानीय 

तह/सरोकारवाला �नकायलाई कि�तमा एक लाखदेिख बढ�मा दश लाखस�म अनदुान 

रकम उपल�ध गराईनेछ।  



4 

 

   (२) �वीकृत काय�योजना बमोिजम स�झौता अनसुार 50 ��तशत काम 

स�प� भए प�छ �थलगत मू�या�न गर� 50 ��तशत प�हलो �क�ता र 100 ��तशत 

काय�स�प� भए प�छ स�झौता बमोिजमको स�पूण� रकम काया�लयले सरोकारवाला 

�नकायलाई भ�ुानी गन�छ।  

तर स�पूण� काम स�प� भएप�छ एकम�ु भ�ुानी माग गन� आउने 

सरोकारवाला �नकायलाई यो उपदफाले वाधा प�ु याउने छैन। 

(३) सरोकारवाला �नकायले स�झौतामा उ�लेख ग�रएको अव�ध �भ� काय� 

स�प� गर� स�नपुन�छ।  

तर काव ुबा�हरको प�रि�थ�तको कारण स�झौता अव�ध �भ� काय�स�प� गन� 

नस�ने भएमा आधार र कारण उ�लेख गर� �याद समा� हनु ुभ�दा सात �दन अगा�ड 

�याद थपको �नवेदन �दन ु पन�छ। �याद थप स�ब�धी अि�तम �नण�य काया�लयको 

हनुेछ। 

(४) उपदफा (3) बमोिजम �याद थप ग�रसके प�छ प�न काय�स�प� गन� 

नसकेमा काय�योजनामा समावेश भएका ��याकलापह�को काय� �ग�तको आधारमा 

रकम भ�ूानी गर�नेछ। 

(५) भ�ुानी माग गन�को ला�ग देहाय बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी 

म��ालयमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ :-  

(क) स�झौता-प� र काया�देशको ��त�ल�प, 

(ख) �वीकृत काय�योजनाको ��त�ल�प र तो�कएको ��याकलापमा 

ग�रएको खच�को �ववरण, 

(ग) �नमा�ण काय�को हकमा �ा�व�धकले तयार गरेको लागत अनमुान, 

नापी �कताव, काय� स�प� ��तवेदन र �बल, 

(घ) �बल �बजकह�को स�ल ��त�ल�प, 

(ङ) तयार ग�रएको संरचना तथा ख�रद ग�रएका उपकरणह�को 

फोटो, 

(च) सरोकारवाला �नकायले काय� स�प� गरेको ��तवेदन, 

(छ) �थानीय तहको �वीकृत काय� संप� ��तवेदन स�हत �सफा�रस, 

(ज) सूचनापाट�/हो�ड� बोड�को फोटो,  

(झ) साव�ज�नक सनुवुाईको माई�यटुको ��त�लपी, 

(ञ) स�बि�धत �थानीय तह/सरोकारवाला �नमा�ण भएको फलफुल 

तथा प�ुपबा�टकाको संर�णको ��तव�ता। 
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(6) म��ालयले काय��म स� चालन स�म�तले �थलगत अनगुमन गर�/गराई 

अनगुमन ��तवेदनको आधारमा ए�सपेयी चेक माफ� त रकम भ�ुानी गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-३ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

7. स�म�तह�को गठन M (१) यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स� चालनको ला�ग नी�तगत 

�यव�था तथा सम�या समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय 

बमोिजमको �नद�शक स�म�त गठन हनुेछ M- 

(क) म��ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�य� 

(ख) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय सद�य 

(ग) �मखु भ�ूम �यव�था महाशाखा सद�य सिचव 

(2) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार ब�ढमा 2 जना �वषय �व� 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(3) �नद�शक स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) काय��म स� चालनका �ममा आईपरेको बाधा अ�चन फुकाउने, 

(ख) काय��मलाई थप �यवि�थत बनाउन आव�यक �नद�शन �दने, 

(ग) काय��म काया��वयनमा कुनै ���वधा भए सोको �नराकरणको 

ला�ग सहजीकरण गन�। 

(4) यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स� चालन गन�को ला�ग देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�तको गठन हनुेछ :- 

(क) स�बि�धत काया�लयको काया�लय �मखु    अ�य� 

(ख) काय��म स� चालन गन� महाशाखा वा शाखा �मखु   सद�य 

(ग) �देश लेखा �नय��क/को.ले.�न.का.को ��त�न�ध   सद�य 

(घ) आ�थ�क �शासन शाखा �मखु     सद�य 

(ङ) कानून अ�धकृत/�शासन शाखा �मखु    सद�य 

 (च) स�बि�धत काय��म हेन� शाखाको अ�धकृत  सद�य सिचव 

(5) काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार ब�ढमा 2 जना 

�व�, �वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(6) काय��म �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछः- 

(क) ��ताव मू�या�नका आधारह�को �व�ततृीकरण गन�, 

(ख) �ारि�भक मू�या�न तथा �थलगत �माणीकरण समेत गर� गराइ 
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��ताव छनौट गन�, गराउने, 

(ग) �वीकृत काय��म अनसुार काय� भए नभएको अनगुमन गन�, 

गराउने, 

(घ) काय��मलाई �भावकार� बनाउन मातहतका काया�लय तथा 

स�बि�धत �थानीय तहसँग आव�यक छलफल गन�, 

(ङ) काय��म काया��वयनमा गइसकेप�छ �यसको काय��ग�तको 

अनगुमन तथा �नर��ण गन�। 

8. फलफुल तथा प�ुपबा�टकाको संर�ण : �थानीय तह/सरोकारवाला �नकायले �वयं वा 

स�बि�धत �नकायबाट �नमा�ण भएको फलफुल तथा प�ुपबा�टकाको �दगो संर�ण तथा 

स�ब��न गनु� पन�छ। 

प�र� छेद-४ 

अनगुमन र सम�वय 

९. अनगुमन (१) काय��मको अनगुमन म��ालय, �देश सरकारका सरोकारवाला �नकायह� 

तथा �थानीय तहले संय�ु वा छु�ा छु�ै गन� स�नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत अ�भलेख 

र ��तवेदन काया�लय सरुि�त रा� न ुपन�छ। 

१०. सम�वयः म��ालयले फलफूल तथा प�ुपबा�टका �यवि�थत �पले स� चालन गन� नपेाल 

सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय, स�बि�धत �थानीय तह र अ�य 

सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय गन�छ। 

प�र�छेद–५ 

�व�वध 

११. कारवाह�को �यव�था: स�झौता अनसुारको काय� नभएमा, �ा� रकम �हना�मना गरेमा वा 

न�ल� �बल भरपाई बनाई भ�ुानी �लएको �मािणत भएमा अनदुान�ाह�लाई �च�लत 

कानून अनसुार कारवाह� गर� सरकार� बाँक� सरह असलु उपर गर�नेछ। 

१2. बाधा अ�काउ फुकाउः यस काय��व�धको काय��वयनमा के�ह वाधा �यवधान आइपरेमा 

वा ���वधा उ�प� भएमा म��ालयको �या�या अि�तम हनुेछ।  

13. संशोधन : (१) आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय र आ�थ�क मा�मला तथा 

योजना म��ालयको सहम�त �लई म��ालयले आव�यकता अनसुार काय��व�धमा 

संशोधन तथा हेरफेर गन� स�नेछ। 

(२) म��ालयले आव�यकता अनसुार काय��व�धको अनसूुचीह�मा प�रमाज�न 

तथा हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

सूचनाको ढाँचा 

�थम पटक �कािशत �म�त: ......................... 

 

यस म��ालयको आ.व. ................ को वा�ष�क काय��म अनसुार �देश �भ� रहेका 

.............................. �थानीय तहह�मा �थानीय तहको साझेदार�मा साव�ज�नक ज�गामा 

केह� फलफूल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण गन� काय��म रहेकोले साझेदार�मा फलफूल तथा 

प�ुपबा�टका �नमा�ण/�थापना/सधुार गन� इ�छुक �थानीय तह/समदुाय/अ�य सरोकारवाला 

�नकायलाई ��ताव पेश गन� यो सूचना �काशन ग�रएको छ। ��ताव साथ पेश गनु� पन� 

�नवेदनको ढाँचा, काय��म ��तावको �ा�प, संल�न गनु� पन� कागजात तथा मापद�डको 

�ववरण यस म��ालयको Website: molmac.p5.gov.np बाट �ा� गन� स�कनेछ। 
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अनसूुची-२ 

(दफा 4 को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

प�ुपबा�टका काय��म स� चालन स�ब�धी �नवेदन-प�को ढाँचा 

                                                      �म�तः................... 

�ीमान ्.........................�यू, 

........................., 

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

�वषयः फलफूल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण स�ब�धमा। 

महोदय, 

हा�ो.......................िज�ला,............................म.न.प./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,.....

...वडा नं. अ�तग�त ............................ �थानमा फलफूल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण गन� 

ल�य रहेकोले सोका ला�ग अनमुा�नत लागत रकम �. ................. म�ये � 

.................. �थानीय तहबाट, �. ................. �वलगानीबाट �यहोर� बाँक� रकम �. 

..................अनदुान पाउने �यव�थाका ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातह� संल�न 

राखी यो आवेदन पेश गरेका छौ। 

�नवेदकको 

नामः 

पद: 

द�तखतः 

�थानीय तहको नामः 

काय��म स� चालन गन� साझेदार सं�थाको नामः 

�थानीय तहको छापः 

काय��म स� चालन गन� साझेदार सं�थाको छापः 
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अनसूुची-3 

(दफा ४ को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

��तावको ढाँचा  

1.प�रचया�मक �ववरणः 

आवेदक �थानीय तहको नामः  

काय��म स� चालन गन� अ�य �नकायको नाम :  

ठेगानाः  

�थानीय तहको अ�य�को नामः  

सरोकारवाला �नकायको नाम र फोन नं.  

सरोकारवाला सं�था दता� भएको भए दता� नं. र 

�म�तः 

 

साझेदार सं�था दता� भएको काया�लयको नामः  

��ता�वत आयोजनाको कूल खच� रकम �.  

म��ालयबाट माग ग�रएको अनदुान रकम �.  

�थानीय तहले लगानी गन� भए रकम �.  

साझेदार� सं�थाले �यहोन� रकम �.  

 

2. साझेदार सं�थाको �क�सम :  (क) सामािजक  (ख) �नजी (ग) समूह (आमा समूह, यवुा 

�लव, आ�द) (घ) अ�य भए उ�लेख गन�  (.......................)  

3.��ता�वत काय��मको नाम :‐ (क) ��व�ध �दश�न (ख) सौ�दय�करण (ग) �यवसायीकरण  

4. योजना स� चालनको ला�ग ज�गाको �ववरण: …………………�वघाह /रोपनी तथा 

.........क�ा �े�फल 

5. आयोजना स� चालनको उ�े�य …………………………………… 

6. काय��म स� चालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल लागत अनदुान माग कै�फयत 

1 पूवा�धार �वकास      ग�ुयोजना न�शा 

�डजाइन लागत 

अनमुान संल�न 

रा� ने। 

(बढ�मा 

50��तशत) 

1.1       

1.2 �संचाइ� 

�यव�थापन/पाइ�प/�ीप 

�व��ाउने/ पानी टंक� 

आ�द 
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1.3 फोहोरा/ डेकोरेसन 

लाइ�ट आ�द 

     

2 औजार उपकरण      लागत अनमुान वा 

कोटेसन संल�न 

रा� ने।(बढ�मा 

20��तशत) 

2.1       

2.2 ��न�/ करौती      

       

3 स� चालन खच� (उ�पादन 

साम�ी) 

     कूल लागतको 

क�तीमा 30 

��तशतस�म। 

3.1 फलफुल �व�वा       

3.2 फुल �व�वा �सजनल       

3.3 फूल �व�वा बहवुष�       

7. लगानी साझेदार�को ला�ग �ोत �यव�थापन गन� आधारः  

(क) �थानीय तहले �यहोन� रकम .......... 

(ख) सरोकारवाला �नकाय ..........ले �यहोन� रकम ....... 

(ग) अनदुान माग भएको रकम..........  ज�मा लगानी रकम .......... .......... 

8. प�ुपबा�टका लगाउने फूल/फलको �व�ततृ उ�पादन �ववरणः 

�.स. फूल वा फलको 

बेना�को नाम 

सं�या  �े�फल(क�ा/ 

रोपनी) 

क� �फयत 

1.     

2.     

3.     

9. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम………………...... 

10.आयोजना स� चालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन .......................... 

11. पानीको �यव�था छ वा छैन ..........  

१2. ��ता�वत काय��म स� चालन गन� �थानको न�शा तथा लेआउट  

13॰ ��ता�वत योजनाको ग�ुयोजना (ईि�ज�नय�र� न�शा) तयार भएको छ छैन। छ भने 

संल�न रा�।े 

14. काय��म स� चालन हनुे �थानको अव�था : 

o सडक पेट� सौ�दय� 

o साव�ज�नक पाक�  

o साव�ज�नक �थानको सौ�दय� गन� 

15. काय��म स�ब�धी संि�� �ववरण 
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15.1. आव�यकता र औिच�य 

15.2 आयोजना स� चालन हनुे �थान 

15.3.आयोजनाबाट उ�पादन हनुे व�तकुो सूची 

15.4 आयोजनाका ला�ग चा�हने व�तकुो उ�पा�दत �े�/�थान/उ�पादक 

15.5 आयोजनाले समे�ने �े� र लाभाि�वत जनसं�या र रोजगार� स�ब�धी �ववरण 

15.6. संरचनाको अव�था र न�सा स�हत 

16. बा�टका �नमा�ण प� चातको योजना (साराशं) : 

(क) बा�टकाको �वकास र रणनी�त 

(ख) लाभाि�वत समहु/�े� 

(ग) बा�टकाका म�ुय �वशेषताह� 

(घ) �नमा�ण प� चातका अवसरह� 

(ङ) बा�टका �वकास/�यव�थापनका चनुौतीह� 
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अनसूुची-4 

 (दफा 4 को उपदफा (10) सँग स�बि�धत) 

�थलगत �माणीकरण फारामको ढाँचा 

1. प�रचया�मक �ववरणः 

आवेदक �थानीय तहको नामः  

काय��म स� चालन गन� साझेदार सं�था, प�ुप 

�यवसायीको नाम : 

 

ठेगानाः  

�थानीय तहको अ�य�को नामः  

साझेदार सं�थाको नाम र फोन नं.  

साझेदार सं�था दता� भएको भए दता� नं. र �म�तः  

साझेदार सं�था दता� भएको काया�लयको नामः  

��ता�वत आयोजनाको कूल खच� रकम �.  

म��ालयबाट माग ग�रएको अनदुान रकम �.  

�थानीय तहले लगानी गन� भए रकम �.  

साझेदार� सं�थाले �यहोन� रकम �.  

 

2. साझेदार सं�थाको �क�सम :  (क) सामािजक  (ख) �नजी (ग) समूह (आमा समूह, यवुा 

�लव, आद�) (घ) प�ुप �यवसायी (च) अ�य भए उ�लेख गन�  (.......................)  

3. ��ता�वत काय��मको नाम :‐ (क) ��व�ध �दश�न (ख) सौ�दय�करण (ग) �यवसायीकरण 

4. योजना स� चालनको ला�ग ज�गाको �ववरण:.....�वघाह /रोपनी तथा .....क�ा �े�फल 

5. आयोजना स� चालनको उ�े�य …………………………………… 

6. काय��म स� चालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल लागत अनदुान माग कै�फयत 

1 पूवा�धार �वकास      ग�ुयोजना 

न�शा �डजाइन 

लागत अनमुान 

संल�न रा� न।े 

1.1       

1.2       

       

2 औजार उपकरण      लागत अनमुान 

वा कोटेसन 

संल�न रा� ने। 

2.1       

2.2       
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3 स� चालन खच� 

(उ�पादन 

साम�ी) 

     कूल लागतको 

क�तीमा 30 

��तशतस�म। 

3.1        

        

7. लगानी साझेदार�को ला�ग �ोत �यव�थापन गन� आधार:‐……………………............. 

8. प�ुपबा�टका लगाउने फूल/फलको �व�ततृ उ�पादन �ववरणः 

�.स. फूल वा फलको 

बेना�को नाम 

सं�या  �े�फल(क�ा/ 

रोपनी) 

क� �फयत 

1.     

2.     

3.     

     

9. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम………………...... 

10.आयोजना स� चालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

11. पानीको �यव�था छ वा छैन  

१2. ��ता�वत काय��म स� चालन गन� �थानको न�शा तथा लेआउट  

१3. आयोजना स� चालनका जोिखमह� के छन ्? यद� भए समाधानका उपायह� के के हनु 

स�छन?् 

 - 
 - 
 - 

16॰ ��ता�वत योजनाको ग�ुयोजना (ईि�ज�नय�र� न�शा) तयार भएको छ छैन। छ भने 

संल�न रा�।े 

17. काय��म स� चालन हनुे �थानको अव�था : 

o सडक पेट� सौ�दय�  

o साव�ज�नक पाक�  

o साव�ज�नक �थानको सौ�दय� गन� 

18. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः .............................................................  

19. ��ताव पेश गदा� भ�रएको �ववरणह�को स�ब�धमा 

(क) द�ु�त पाईएको 
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(ख) सामा�य फरक देिखएको 

(ग) फारममा पेश गरेको �ववरणह� धेरै फरक परेको (त�यमा आधा�रत नभएको):  

य�तो अव�थामा �थलगत मू�या�न टोल�ले के के �वषयह�मा क�म कमजोर� पाईएको 

हो सो कुरा खलुाउन ुपन�छ र य�तो ��ताव मू�या�नमा समावेश हनुे छैन। 

20. �सफा�रस  

उ� काय��म ��तावको �तरको बारेमा �न�कष�:  

�स.नं.  गणु�तर कारण* 

1 अ�त उ�म  

2 उ�म  

3 म�यम  

4 सामा�य  

5 अनदुान �योजनको ला�ग अयो�य  

*काय��मसँग स�बि�धत कुनै कागजात, �थानीय समदुायसँग भएको वाता�लापको �ववरण, 

काय��मसँग स�बि�धत फोटो, �भ�डयो ि�लप आ�द समेत समावेश गन� स�कनेछ। 

 

�थलगत �माणीकरण गन�को �ववरण 

नाम थरः        नाम थरः 

पदः        पदः 

द�तखतः       द�तखतः 

�म�तः        �म�तः  
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अनसूुची-5 

(दफा 4 को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

��तव�ता-प� 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय, �देश नं. 5 को �म�त ............................... 

मा �कािशत सूचना अनसुार फलफुल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��ममा सहभा�गताको  

ला�ग ई�छुक भई सोको काय�योजना स�हतको आवेदन पेश गरेका छु/छ�। उ� 

काय��ममा छनौट भएमा �यावसा�यक काय�योजनामा उ�लेख भए बमोिजम काय� गन� छु/छ� 

र ३ वष�स�म �नर�तरता �दनेछु/�दनेछ�। काय�योजना अनसुारको काय� नगरेमा वा तो�कएको 

अव�ध भ�दा अगावै सो काय�ह� ब�द गरेमा यस काया�लयबाट �ा� अनदुान रकम �च�लत 

�याजस�हत �फता� गन� ��तव�ता �य� गद�छु/गद�छ�। स� चा�लत ��याकलापबाट वातावरण 

नकरा�मक असर नप�ु याउने �यहोरा तथा ��तव�ता समेत �य� गद�छु/गद�छ�। यसमा 

लेिखए बमोिजम नगरे �च�लत कानून बमोिजम सहुँला/बझुाउँला।  

सरोकारवाला �नकायको तफ� बाट : 

नामः 

पद:  

सं�थाको नाम : 

ठेगानाः 

स�पक�  नं. :        दायाँ  बाया ँ

द�तखतः         

�म�तः  

छापः 

इ�त स�वत ्२०..............गते ....................रोज ................शभुम।् 
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अनसूुची-6 

(दफा 4 को ख�ड (11) सँग स�बि�धत) 

मू�या�नका आधार 

 काय��म छनौटका ला�ग उप�े�को �वषयः 

�.सं. मू�या�नको आधार सूचक पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

1 �थान छनौट(मा�नसको आवतजावत र उपयोग) 

(साव�ज�नक बग�चा/उ�ान भए 10अंक, सडक पेट� भए 8 

अंक र अ�य साव�ज�नक �थान भए 6 अंक र अ�य अव�थामा 

5 अंक)  

10   

2 ��तावकको अनभुव (यस अघी प�न समान �कृ�तको काम 

गर�रहेको भए १०, अनभुव नभएको भए ८) 

10   

3 �ोत/साम�ी �यव�थापन (�थानीय �तरमा उपल�ध हनेु 

साम�ी �योग गरेमा 10 अंक, �देश �तरमा उपल�ध हनेु 

साम�ी �योग गरेमा 8 अंक र बा� देशबाट आया�तत सामान 

�योग गरेमा ६ अंक) 

10   

4 लगानी साझेदार� 

(अनदुान माग ५० ��तशत गन� भए 20 अंक, अनदुान माग 

५1-६५ ��तशत गन� भए 16 अंक र अनदुान ६५ देिख 

माथी माग गरेमा 12 अंक) 

20   

5 लागत सहभा�गता ( �थानीत तहले सबै गन� भए 20 अंक, 

�थानीय टोल सधुार स�म�त, आमा समूह, यवुा �लल आ�दले 

भए 16, अ�य भए 12 अंक) 

20   

5 �सचाइ�को उपल�धता 

(प�ुपबा�टका वरपर पानीको महुान भएमा 10अंक, 

बो�र� बनाउन स�कने भए 8 अंक र अ�तबाट �याएर �सचाइ� 

गन� भए 6अंक) 

10   

6 बा�टका �यव�थापन 

(आ�नै नस�र� भएको २० अंक आफैँ नस�र� �थापना गन� 

��ताव भएको १६ अकं र अ�य नस�र�बाट �ब�वा �याएर 

�यव�थापन गन� १२ अंक)  

20   

 ज�मा 100   
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अनसूुची-7 

(दफा 4 उपदफा (12) सँग स�बि�धत) 

�थानीय तहको साझेदार�मा फलफुल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��मको स�झौता प� 

�देश सरकार, �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको आ�थ�क बष� 

............. को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार �थानीय तह साझेदार�मा फलफुल तथा 

प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��म स� चालन गन� �देश सरकार, �देश नं. ५ भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालय,(यस प�छ �थम प� भ�नने) र �ी ......................................... 

उप महानगर पा�लका/ नगरपा�लका/ गाउँपा�लका/ .................................... सं�था 

(यस प�छ दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सल बमोिजमका शत�ह� प�रपालना गन� गर� ��प�ीय 

स�झौता गर��दय�÷�लय�। 

तप�सलः 

1. �थम प�ले �देश ५ मा रहेका �थानीय तह (नगरपा�लका/गाँउपा�लकामा) साझेदार�मा 

फलफुल तथा प�ुपबा�टका �नमा�ण काय��म स� चालन गन� काय��मको ला�ग ज�मा 

लागत �………..………............. म�ये दो�ो प�लाई �........…........ 

(अ��पी.....… .... ....….....….....………..) बराबरको अनदुान रकम �दान गन�छ। 

बाँक� रकम दो�ो प� आफैले लगानी गन� छ।  

2. दो�ो प�ले ��तावनामा उ�लेख भए अनसुारको काय��म �वयम ्वा ………..…..... 

साझेदार सं�था (सरोकारवाला �नकाय) माफ� त 

………..………...........………..………....काय��म स� चालन गन�छ। 

3. दो�ो प�ले �थम प�को परामश� र सहम�त अनसुारका ख�रद तथा �नमा�ण काय� गर� 

�नयमानसुारको �बल, भपा�ई, दािखला ��तवेदन, र अ�य आव�यक कागजात स�हत 

भ�ुानीका ला�ग �थमप� सम� पेश गनु� पन� छ। 

4. �थम प� आफैले वा तोकेको काया�लयको �थलगत �ा�व�धक ��तवेदनबाट �सफा�रस 

भएमा काय��म स�प� प�छ �ग�तका आधारमा अनदुान रकम दो�ोप�को �सफा�रसमा 

सरोकारवाला �नकायको बै� खातामा एकम�ु भ�ुानी �दनेछ। 

5. �थम प�बाट उपल�ध गराइ�एको रकमबाट �थापना ग�रएको संरचना तथा 

सामा�ीह�को मम�त स�भार गन� िज�मा दो�ो प� र दो�ो प�को रोहबरमा काम गन� 

�नकायको हनुेछ। �नमा�णको काय� �च�लत कानून अनसुार �वीकृत �व�ततृ �डजाईन 

तथा इ��मेट ( layout plan) बमोिजम गनु� पन�छ। 
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6. दो�ोप�ले लागत सहकाय�मा स� चा�लत काय��मह�को �ग�त �ववरण �थमप� वा 

�थम प�ले तो�कएको �नकायमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

7. काय��म स� चा�लत �थानमा सबैले दे�गेर� अ�नवाय� �पमा �देश सरकार र स�बि�धत 

�थानीय तहको साझेदार� रहेको काय��मको नाम, ठेगाना, लाभाि�वतह�को �ववरण, 

सहकाय�को रकम र सहयोगी �नकायको नाम उ�लेिखत हो�ड�� बोड� अ�नवाय� रा� ुपन� 

छ।  

8. �थम प�ले कुनैप�न बखत स� चा�लत काय�को अनगुमन÷�न�र�ण गर� स�झौता 

मतुा�वक काय� भए÷नभएको हेन� र आव�यक स�लाह सझुाव �दन स�नेछ। 

9. काय��म स� चालनका दौरानमा कुनै कुरामा प�रमाज�न गनु� परेमा दवैु प�को आप�स 

सहम�त अनसुार हनुेछ। 

10. स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयको हकमा �च�लत कानून र दवैु प�को 

आपसी सहम�त अनसुार हनुेछ।   

11. ��प�ीय स�झौता मतुा�वकको काम नभई रकम द�ुपयोग हनु स�ने देखेमा �थम प�ले 

एक पटकका ला�ग काय� स�प� गन� �नकायलाई सचेत गराउने र �यसो गदा� प�न 

सधुार नदेिखए �थम प�को स�झौता भंग गन� स�नेछ र �हना�मना भए बराबरको रकम 

काय� स�प� गन� �नकायवाट सरकार� बाक� सरह असलु उपरको ला�ग �कृया अगाडी 

बढाउन स�नेछ।  

12. दो�ो प�ले �थम प� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव प� मतुा�वकको कामह� 

उ�च गणु�तर कायम राखी �नधा��रत समय �भ� स�प� गन� गर� समयमै �वल पेश 

नगर� �याद गजुारेमा �थम प� रकम भ�ुानी �दन बा�य हनुे छैन। 
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काय� योजना : 

�ववरण इकाइ प�रमाण दर ज�मा �वलगानी अनदुान 

प�ुपबा�टका �नमा�ण 

हनुे ज�गा  

      

नस�र� �थापना       

बा�टकामा लगाउन े

फल/फुलको नाम, 

�जा�त 

      

उ�पादन साम�ी       

तारबारमा ला�ने 

समान 

      

खेती गन� टहरा       

पावर �टलर       

प�पसेट/बो�र�/मोटर 

मे�सन/फोहोरा/ 

लागत �यवसाय 

      

�ला��क घर वा टनेल       

अ�य औजार खलुाउन े       

भ�डारण घर       

नोटः उ�लेिखत भ�दा अ�य ��याकलाप वा साम�ी ख�रद गनु�परेमा काया�लयको पूव� �वीकृ�त �लन ुपन�छ। 

दो�ो प�को तफ� बाट                                                         �थम प�को तफ� बाट 

ह�ता�रः                                                                   ह�ता�रः 

नामः                                                    नामः 

काया�लयः                                                काया�लयः 

काया�लयको छापः                                         काया�लयको छापः 

रोहवर 

ह�ता�रः                                                ह�ता�रः 

नामः                                                   नामः 

पदः                                                    पदः 

काया�लयः                                               कायालयः 

काया�लयको छाप                                         काया�लयको छाप 

इ�त स�वत ्शभुम।्...............................गते रोज............म�हना.........साल............. 

नोटः ��प�ीय स�झौतामा आव�यकता मतुा�वकका अ�य सा�द�भ�क बुदँाह� थपघट गन� स�कनेछ। 

 


