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स्याउ खेती विकास सम्बन्धी काययक्रम सञ् चालन मापदण्ड, 2077 

(मन्रीस्तरबाट स्िीकृत मममत २०७७/०७/०५) 
प्रस्तािनााः गण्डकी प्रदेशमा स्याउ बगैँचा स्थापना तथा विस्तार गदै स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवि 
गरी आयात प्रमतस्थापन र मनयायत प्रिियन गने उद्दशे्यले स्याउ खेती विकास सम्बन्धी काययक्रम सञ् चालन गनय 
“बजेट तथा काययक्रम कायायन्ियन सम्बन्धी एकीकृत काययविमध, 2077” को दफा 40 ले ददएको अमधकार 
प्रयोग गरी भमूम व्यिस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालय, गण्डकी प्रदेशले यो मापदण्ड बनाएको छ।  
 

१. प्राविमधक पक्ष 

(क)  स्याउ खेती विकास सम्बन्धी काययक्रममा कृिक, कृवि फमय, कम्पनी, कृिक समूह तथा कृवि 
सहकारी संस्थाले प्रस्ताि पेश गनय सक्नछेन।् 

(ख) उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत स्याउ बगैंचाको हकमा कृिकले कम्तीमा १ रोपनी क्षेरफलमा र 
कृवि फमय, कम्पनी, कृिक समूह तथा कृवि सहकारी संस्थाले कम्तीमा ५ रोपनी क्षेरफलमा बगैँचा 
स्थापना र व्यिस्थापन गननयपनेछ र उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत बाहेकका बगैंचाको हकमा प्रत्येक 
आिेदकले कम्तीमा ५ रोपनी क्षेरफलमा बगैँचा स्थापना र व्यिस्थापन गननयपनेछ। 

(ग) स्याउ खेतीको लामग भौगोमलक र िातािरणीय रुपमा उपयनक्त के्षरमा मार काययक्रम सञ् चालन 
गननयपनेछ। 

(घ) मबरुिा वितरण काययक्रमका लाभग्राहीहरुलाई आिश्यकता र औचचत्यताको आधारमा बगैँचा 
व्यिस्थापन, मसिँचाई व्यिस्थापन र याचन्रकीकरण तथा पोष् ट-हाभेष्ट व्यबस्थापन सम्बन्धी 
काययक्रमबाट समेत अननदान उपलब्ध गराउन सवकनछे। 

 

१.१ मबरुिा खररद तथा वितरण सम्बन्धी काययक्रमाः 
क) मबरुिा वितरण सम्बन्धी काययक्रमको लामग उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत स्याउको मबरुिाको 

हकमा प्रमत रोपनी बढीमा १५० मबरुिा र उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत बाहेकका मबरुिाको 
हकमा प्रमत रोपनी बढीमा 15 मबरुिा उपलब्ध गराउन सवकनछे। 

ख) देश मभरबाट मबरुिा खररद गदाय आमधकाररक रुपमा दताय भएका नसयरीबाट स्िस्थ मबरुिा खररद 
गननयपनेछ र अन्य देशबाट आयात हनन े मबरुिाको हकमा कन नैपमन क्िारेन्टाइनजन्य रोगकीरा नभएको 
भन् ने आमधकाररक फाईटोस्यानेटरी प्रमाणपर (Phyto  Sanitary Certificate) संलग्न भएको हनन नपनेछ। 

ग)  उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत स्याउको कलमी मबरुिाको गनणस्तर (Technical Specification of 

Apple Saplings) देहाय बमोचजम हनन नपनेछ। 

(अ) एम-9 टी-३३७ (M9 T337) को क्लोनल रुटस्टकका कलमी गररएका उच्च घनत्ि प्रविमधमा 
आधाररत उन् नत जातका स्याउका मबरुिा हनन नपनेछ।  

(आ) कम्तीमा पमन 1.7 ममटर (5 वफट) देचख 2.2 ममटर (7 वफट) उचाइयको भएको।  

(इ) प्रशस्त मारामा स्िस्थ जराहरु भएको।  



 
 

2 
 

(ई) मूल हािँगा  सोझो र प्रभािशाली भएको। 

(उ) मूल हािँगालाई प्रभाि (Dominant) पाने खालका अन्य हािँगाहरु नभएको। 

(ऊ) १२ देचख २५ से.मी. लामो ६ देचख १० िटा सम्म फल्ने (Feather) हािँगाहरु भएको। 

(ऋ)  फल्ने हािँगाहरु (Feather) जरा पनने सतहदेचख कम्तीमा ६० से.मी. भन्दा मामथबाट पलाएको। 

(ए) फल्न ेहािँगाहरु (Feather) मूल हािँगाको चारैमतरबाट मनयममत अिमध (Regular interval) मा आएको 
र कम्तीमा ४५ मडग्रीको फरावकलो कोण (Wide angled) भएको। 

(ऐ) अन्य देशबाट आयात हनने मबरुिाको हकमा कन नैपमन क्िारेन्टाइनजन्य रोगकीरा नभएको भन् न े
आमधकाररक फाईटोस्यानेटरी प्रमाणपर (Phyto  Sanitary Certificate) संलग्न भएको। 

(ऑ) मबरुिालाई कतै पमन चोटपटक नलागेको र Feather हािँगाहरु नभािँचचएको। 

 

१.२ बगैँचा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययक्रमाः बगैँचा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययक्रम सञ् चालन गदाय 
आिश्यकता अननसार मबरुिाको थािँक्रा व्यिस्थापन (Staking and Support System), तामलम र काटछािँट 
(Training and Pruning), मल, खाद्यतत्ि, रोगवकरा र मसिँचाईको व्यिस्थापन गननयपनेछ। 
 

१.३ स्याउ बगैँचामा मसिँचाई सम्बन्धी काययक्रमाः स्याउ बगैँचामा मसिँचाई सम्बन्धी काययक्रम अन्तगयत कन लो, 
मसमेन्ट पोखरी, प्लावष्टक पोखरी, ट्याङ्की, पाइप विस्तार, मलचटटङ्ग, साना बािँध आददको मनमायण/ममयत सम्भार, 
थोपा मसिँचाई लगायतका आधनमनक मसंचाई प्रविमध प्रयोग र व्यिस्थापन लगायतका काययक्रम सञ् चालन गनय 
सवकनछे। 

 

१.४ स्याउ बगैंचामा याचन्रकीकरण तथा पोष् ट-हाभेष्ट व्यबस्थापन सम्बन्धी काययक्रमाः यस काययक्रम अन्तगयत 
स्याउ बगैंचामा गोडमेल/खनजोत/रोगकीरा व्यिस्थापनका लामग आिश्यक मेमसनरी औजार तथा उपकरण र 
उत्पादनोपरान्त गररने ग्रमेड , प्याकेचज , लेबमल  सम्बन्धी काययक्रमहरु सञ् चालन गनय सवकनेछ। 
 

2. आमथयक पक्ष 

(क) स्िीकृत िावियक बजेटको पररमध मभर रही आिश्यकता र औचचत्यताको आधारमा देहायबमोचजम 
अननदान सहयोग उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 

(अ) मबरुिा खररद तथा वितरण सम्बन्धी काययक्रममा कन ल लागतको बढीमा पचहत्तर प्रमतशतसम्म।  
(आ) बगैँचा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययक्रममा (मबरुिाको थािँक्रा व्यिस्थापन (Staking and Support 

System), तामलम र काटछािँट (Training and Pruning), रोगकीरा व्यिस्थापनका र थोपा मसिँचाइय 
लगायत आधनमनक मसिँचाई प्रणालीको व्यिस्थापन आदद) कन ल लागतको बढीमा पचास 
प्रमतशतसम्म। 

(इ) मसिँचाई सम्बन्धी सम्बन्धी काययक्रममा कन ल लागतको बढीमा पचास प्रमतशतसम्म। 

(ई) याचन्रकीकरण तथा पोष् ट-हाभेष्ट व्यबस्थापन सम्बन्धी काययक्रममा कन ल लागतको बढीमा पचहत्तर 
प्रमतशतसम्म। 
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3. मूल्याङ्कनका आधारहरु 

क्र .सं.  मनल्याङ्कनका आधार अंकभार 
१. भौगोमलक र िातािरणीय उपयनक्तता १० 

(क) समनद्र सतहबाट १५०० ममटर भन्दा बढी उचाईमा रहेको र िातािरणीय उपयनक्तता 
भएको क्षेर 

१० 

(ख) समनद्र सतहबाट १५०० ममटर भन्दा बढी उचाईमा रहेको र िातािरणीय उपयनक्तता 
भएता पमन प्राकृमतक प्रकोप (अमसना, ििाय आदद) को जोचखम बढी भएको क्षेर 

५ 

२. जग्गाको स्िाममत्ि ५ 
(क) आिेदकको आटनो िा संस्थाको हकमा सदस्यहरुको आटनो स्िाममत्िमा रहेको 

जग्गा भएको 
५ 

(ख) जग्गा मलज करारमा मलई काययक्रम सञ् चालन गररन े ३ 
३. बगैँचा स्थापना भएको/हनन ेके्षरफल १५ 

(क) (अ) उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत स्याउ बगैंचाका लामग कृिकको हकमा १ 
रोपनी के्षरफलका लामग १० अंक प्रदान गने र थप क्षेरफलका लामग प्रमत 
रोपनी १ अंकका दरले थप गरी अमधकतम १५ अंकसम्म प्रदान गने 

(आ) उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत स्याउ बगैंचाका लामग कृवि फमय, कम्पनी, 
कृिक समूह तथा कृवि सहकारी संस्थाको हकमा ५ रोपनी के्षरफलका लामग 
५ अंक प्रदान गने र थप के्षरफलका लामग प्रमत २ रोपनी १ अंकका दरले 
थप गरी अमधकतम १५ अंकसम्म प्रदान गने   

(इ) उच्च घनत्ि प्रविमधमा आधाररत बाहेकका बगैंचाको हकमा सबै आिेदकलाई 
(आ) बमोचजम अंक प्रदान गने। 

१५ 

४. रोजगारी मसजयना ५ 

(क) ३ िा ३ जना भन्दा बढी ५ 

(ख) ३ जना भन्दा कम ३ 

५. अननदानको अिस्था १० 

(क) पमछल्लो दनई आ.ि. मा सोही प्रकृमतको काययको लामग अननदान प्राप् त नगरेको १० 

(ख) पमछल्लो दनई आ.ि. मा सोही प्रकृमतको काययको लामग अननदान प्राप्त गरेता पमन 
के्षर/व्यिसाय विस्तारका लामग प्रस्ताि पेश गरेको 

५ 

६. व्यिसावयक योजना सम्बन्धी प्रस्ताि (स्याउ खेती सम्बन्धी निीनतम सोच, ददगोपना, 
बजार योजना, मूल्य अमभिृवि सम्बन्धी योजना लगायतका विियहरु तथा स्थलगत 
अननगमन प्रमतिेदन समेतका आधारमा प्रस्ताि मूल्याङ्कन गरी १ देचख ५ अंक सम्म 
प्रदान गनय सक्ने) 

५ 

 जम्मा ५० 
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4. प्रस्तािसिँग संलग्न गननयपने कागजातहरु 

क) “बजेट तथा काययक्रम कायायन्ियन सम्बन्धी एकीकृत काययविमध, २०७७” को दफा १६ को उपदफा 
(३) बमोचजमका कागजातहरु।  
ख) समूह/सहकारी संस्थाको हकमा बैठक मनणययको प्रमतमलवप। 

ग) प्रस्तावित क्षेरको जग्गाधनी पनजायको प्रमतमलवप र जग्गा मलज करारमा मलई काययक्रम सञ् चालन गनेको 
हकमा न्यूनतम २० िियको करार सम्झौताको प्रमतमलवप। 

घ) बगैँचा व्यिस्थापन र मसिँचाई सम्बन्धी काययक्रमको हकमा सोको लागत इचष् टमेट सम्बन्धी कागजात। 

 

5. प्रस्तािको ढािँचााः 
 

क. आिेदकको संचक्षप्त पररचय 
आिेदकको नामाः ठेगानााः 

 

काययक्रम सञ् चालन गररने स्थानको ठेगानााः  

 
प्रोपाईटर/अध्यक्ष/कृिकको नामाः 
सम्पकय  नाः 

सम्पकय  व्यचक्ताः 
सम्पकय  नं 

संलग्न हनन ेकृिक घरधनरी संखयााः 

        

ख. खेती/व्यिसाय सम्बन्धी वििरण 

क्र.सं. कृिकको नाम हाल स्याउ खेती 
गरररहेको 

क्षेरफल (रोपनी) 

हालको उत्पादन 
(के.जी) 

काययक्रम सञ् चालनबाट 
थप हनने के्षरफल 

(रोपनी) 

कन ल अननमामनत 
उत्पादन 
(के.जी) 
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ग. मसिँचाई व्यिस्थापन कसरी गननयहनन्छ? 
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घ. रोजगारी मसजयनााः 
 

 

 . बगैँचामा रहेको स्याउ मबरुिाको वििरण 

क्र .सं.  मबरुिाको जात बगैँचामा रहेको मबरुिा 
संखया 

१ गाला मेमा (Gala Mema)  

२ गोल्डेन डेमलमसयस मेमा (Golden Delicious Mema)  

३ फन जी वककन  फन बे्रक्स (Fuji Kiku Fubrax)  

४ वकङ्ग रोट रेड डेमलमसयस (King Roat Red Delicious)  

५ विल्स्टन स्टार रेड जोना वप्रन्स (Wilston Star Red Jona Prince Select)  

६ अन्य .........  

 

च. माग गररएको मबरुिा संखयााः 
क्र .सं.  मबरुिाको जात मबरुिा माग संखया 
१   

२   

३   

 

छ. मेमसनरी औजार तथा उपकरण 

नाम स्पेमसवफकेशन माग संखया 

   

   

 

ज. वक्रयाकलाप वििरण 
 

क्र.सं. सञ् चालन हनन े
वक्रयाकलाप 

एकाई दर संखया कन ल 
लागत 

कायायलयको 
अननदान 

अिेदकको 
साझेदारी 
रकम 

        
        

 जम्मा    
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झ. व्यिसावयक योजना सम्बन्धी प्रस्तािाः 
 

 उत्पादन योजनााः 
 

 

 बजार योजनााः 
 
 

 निीनतम सोचाः 
 
  

 मूल्य अमभिृवि सम्िन्धी योजना 
 

 

 ददगोपनााः 
 
 
 

ञ. अन्य वििय केही भए उल्लेख गननयहोस।् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


