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 कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालन काय��व�ध,2077 

��तावनाः कृ�ष �े�लाई �यवसायमूलक, नाफामूलक तथा स�मा�नत पेशाको �पमा �वकास 

गर� यवुाह�लाई रोजगार�का ला�ग �वदेश पलायन हनुे �विृ�लाई �यूनीकरण गन� सरकार� र 

गैर सरकार� वा �नजी �े� माफ� त �थानीय �तरमा रोजगार�का अवसरह� �सज�ना गर� सम� 

�देशमा �यावसा�यक कृ�ष र पशपु�छ�पालनको मा�यमबाट आ�थ�क उ��तमा टेवा प�ु याउने 

उ�े�यले,  

�देश नं. ५, �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 2075 को दफा २ ले �दएको 

अ�धकार �योग गर� �देश सरकारले “कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालन 

काय��व�ध,2077” �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

1. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम “कृ�षकम� रोजगार� काय��म 

स� चालन काय��व�ध,2077” रहेको छ। 

(2) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

2. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः- 

(क) “अनदुान�ाह�” भ�ाले कृ�षकम� रोजगार काय��ममा संल�न 

भई कृ�षकम�का ला�ग अनदुान �ा� गन� �च�लत �नयम अनसुार 

स�बि�धत �नकायमा दता� भएको उ�पादन काय� गन� 

�यावसा�यक कृ�ष फाम�, उ�मी, क�पनी, कृषक समूह वा 

सहकार� सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “काय��म” भ�ाले कृ�षकम� रोजगार� काय��म स�झन ुपछ�।  

(ग) “कृ�ष” भ�ाले खा�ा�, तरकार�, फलफुल, प�ुप, �यावसा�यक 

�कट (मौर�, रेशम र �याउ), पशपु�छ�पालन तथा म��यपालन 

स�झन ुपछ�। 

(घ) “कृ�षकम�” भ�ाले �यावसा�यक कृ�ष, पशपु�छ�पालन तथा 

म��यपालनसँग स�बि�धत पेशामा �यूनतम पा�र��मक �ा� गन� 

गर� रोजगार�मा संल�न �यि� स�झन ुपछ�।  
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(ङ) “काया�लय” भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

मातहतको �नकायलाई स�झन ुपछ�। 

(च) “�नजी �े�” भ�ाले रोजगार �दान गन� गैर सरकार� �े�का 

कृ�ष फाम� वा उ�मी, समूह तथा सहकार� स�झन ुपछ�। 

(छ) “�यूनतम पा�र��मक” भ�ाले कृ�षकम�ले �म मापद�डको 

समयाव�धस�म काम गरे वापत �ा� गन� अनसूुची-8 को �.सं. 

1 मा उ�लेिखत �यूनतम वेतन वा तलब रकम स�झन ुपछ�। 

(ज) “��ताव” भ�ाले कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालन गन�को 

ला�ग कृ�ष फम� वा उ�मी, समूह तथा सहकार��ारा पेश भएको 

�व�ततृ काय� �ववरण स�झन ुपछ�। 

(झ) "म��ालय" भ�ाले �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालय स�झन ुपछ�। 

(ञ) “रोजगारदाता” भ�ाले रोजगार �दान गन� कृ�ष फाम� वा उ�मी, 

समूह तथा सहकार� र कुनै प�न सरकार� �नकाय स�झन ुपछ�। 

(ट)  “सरकार� �े�” भ�ाले रोजगार �दान गन� �ोत �वकास र 

�यावसा�यक नमनुा फाम� स� चालन गन� म��ालय मातहतका 

सरकार� �नकायलाई स�झन ुपछ�। 

3. उ��ेयह�ः यस काय��व�धको उ�े�यह� देहायबमोिजम रहेका छन ्:- 

(क) कृ�ष �े�लाई सघनीकरण, �व�वधीकरण, �यवसायीकरण र 

आध�ुनक�करण गन� द�गो �पमा द� कृ�षकम�को �वकास गन�, 

(ख) �ामीण �े�मा उपल�ध �ोत साधनको अ�धकतम उपयोग गर� 

कृ�ष �वकास गन� �थानीय रोजगार� �सज�ना गन�, 

(ग) �मशि� पलायन हनुे �म रोक� कृ�षलाई आक�ष�त �े�को 

�पमा �वकास गन�, 

(घ) गैर कृ�ष �े�को रोजगार सरह वा सो भ�दा स�मा�नत 

रोजगारको �पमा कृ�ष �े�को रोजगारलाई �था�पत गन�, 

(ङ) कृ�ष �ममा संल�न द�, अध�द� र अद� कृ�षकम�लाई 

�नर�तरता �दई कृ�ष पेशालाइ� �विश��कृत गन�, 
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(च) सरकार� �नकायबाट �यावसा�यक नमनुा फाम� �थापना गर� 

कृ�षकम�ह�लाई रोजगार� �सज�ना गनु�को साथै कृ�षकम�ह�लाई 

नै मा�लकको �पमा उ� फाम� ह�ता�तरण गन�। 

प�र�छेद-2 

  �नजी ��ेको सहकाय�मा कृ�षकम� रोजगार काय��म स� चालन ���या 

4.  �नजी ��ेको सहकाय�मा काय��म स� चालनका शत�ह�ः (१) यस काय��ममा सहभागी 

हनु अनसूुची-३ बमोिजमको �यूनतम मापद�ड प�ु याएको कृ�ष �े�को उ�पादनमूलक 

�यवसाय स� चालन ग�ररहेको हनु ुपन�छ। 

(२) यस काय��ममा सहभागी हनुको ला�ग कि�तमा २ जनालाई प�रवारका 

सद�य बाहेकका कृ�षकम�लाई रोजगार� �दएको हनु ु पन�छ। तर प�रवारका 

सद�यह�लाई कृ�षकम� रोजगारका ला�ग गणना ग�रने छैन। 

(३) अनदुान�ाह�ले करार शत�नामा अनसुार कि�तमा १ वष�को �नयिु� प� 

�दई रोजगार�मा आव� गराएको हनु ुपन�छ। 

(४) रोजगारदाताले कृ�षकम�लाई �च�लत �नयमानसुार सामािजक सरु�ा कोष 

लगायतको रकम स�झौतामा उ�लेख गर� उपल�ध गराउन ुपन�छ।  

(5) यस काय��म अ�तग�त उपल�ध गराइने स�ुवधा कृ�ष तथा पशपु�छ�को 

�ाथ�मक उ�पादन �े�मा काम गन� कृ�षकम�ह�लाई मा� उपल�ध गराइनेछ । 

(6) रोजगारदाताले ��मकलाइ� �च�लत �नयमानसुार दै�नक काम गन� अव�ध 

र �वदाको �यव�था �मलाएको हनु ुपन�छ अ�यथा बढ� काम गरे वापत छु�ै अ�त�र� 

समय भ�ाको �यव�था �मलाएको हनु ुपन�छ। 

(7) �देश सरकारले �नजी �े�को साझेदार�मा अनसुचुी-8 अनसुार �यूनतम 

पा�र��मक र सामािजक सरु�ा कोषमा ज�मा गनु�पन� आंिशक रकम उपल�ध 

गराउनेछ। 

(८) अनदुान�ाह�लाई काय� �कृ�त र �यवसायका आधारमा �देश सरकारले 

कृ�षकम�को आंिशक पा�र��मक रकम र सामािजक सरु�ा कोषमा �दान ग�रने रकम 

संझौता भएको �म�तबाट दईु आ�थ�क वष�स�म उपल�ध गराउनेछ। 

 (९) दईु आ�थ�क वष� प�ात यस काय��म काया��वयनको �भाव मू�या�न 

ग�रनेछ र �भावकार� �पमा संचालन भएका अनदुान�ाह�को हकमा अनसुचुी-8 

वमोिजम पाँच वष�स�म अव�ध थप गन� स�कनेछ। 
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 (१०) नयाँ कृ�षकम� छनौट गनु� परेमा पछा�ड परेका लि�त वग� तथा 

ग�रबीको रेखामनुी रहेको समदुायलाइ� �ाथ�मकता �दई छनौट गनु� पन�छ। 

५. काय��म स� चालन ���या : (1) म��ालयले �नजी �े�का ला�ग अनसूुची-१ 

बमोिजमको ढाँचामा कि�तमा ३० �दने सूचना �काशन गन�छ। 

(2) काय��ममा सहभागी हनु ई�छुक अनदुान�ाह�ह�ले अनसूुची-२ 

बमोिजमको ढाँचामा आवेदन �दन ु पन�छ। तर दफा ६ अनसुार सरकार� �नकायबाट 

साझेदार�मा �थापना हनुे नमनुा फाम�को हकमा सरकार� �नकायह�ले ��ताव तयार 

गर� सोझै ��ताव पेश गन� स�नेछन। 

(३) काय��ममा सहभागी हनु ई�छुक अनदुान�ाह�ले दरखा�त पेश गदा� 

�थानीय तह, �ान के�� वा �व� के��को �सफा�रस स�हत अनसूुची-5 बमोिजमको 

ढाँचामा कृ�षकम�को �यि�गत �ववरण समेत अ�नवाय� पेश गनु� पन�छ। 

(४) काय��ममा सहभागी हनुको ला�ग काय��मको द�गोपनाको काय�योजना 

स�हत अनसूुची-4 बमोिजमको ढाँचामा ��ताव तयार गर� पेश गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-३ 

सरकार� �नकायबाट स� चालन हनु े�यावसा�यक नमनुा फाम�मा कृ�षकम� रोजगार� काय��म 

 

६. �यावसा�यक नमनुा कृ�ष फाम� स� चालन ���या: (१) काया�लयह�ले �वीकृत बजेटको 

प�रधी �भ� रह� क�तीमा स�भा�य एक एक वटा �यावसा�यक नमनुा फाम�ह� �थापना 

गर� स� चालन गनु� पन�छ। 

(२) उपदफा (१) अनसुार �थापना हनुे �यावसा�यक नमनुा फाम�को �थापना 

तथा �यव�थापन स�बि�धत काया�लय र कृ�षकम�ह�को संल�नतामा स� चालन 

ग�रनेछ। 

(३)  उपदफा (1) बमोिजम �थापना हनुे �यवसा�यक नमनुा फाम� स� चालन 

तथा �यव�थापनको ला�ग म��ालयले आव�यकता अनसुार स� चालन ���या �वीकृत 

गर� लागू गन� स�नेछ।  

 (४) उपदफा (1) बमोिजम �थापना हनुे �यवसा�यक नमनुा फाम�ले प�न 

कृ�षकम�लाई काममा लगाउँदा �देश सरकारबाट उपल�ध हनुे �च�लत कानून 

बमोिजमको सेवा स�ुवधा �ा� गन�छन।् 
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(५) �यावसा�यक नमनुा फाम� �थापना तथा स� चालनका ला�ग �वीकृत 

�यावसा�यक काय�योजना अनसुार म��ालयले बढ�मा २० लाखस�म बीउ पूजँी कोष 

रकम उपल�ध गराउन स�नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम उपल�ध गराएको बीउपुजँी कोष �यावसा�यक 

फाम�को �कृ�त अनसुार म��ालयले तोकेको अव�ध �भ� अ�नवाय� �फता� गनु� पन�छ। 

(7) बीउपुजँी कोषको लगानी �ाकृ�तक �वप� बाट हनु स�ने हानी 

नो�सानीलाई सरुि�त गन� कृ�ष �बमा अ�नवाय� गनु� पन�छ। 

(८) �यावसा�यक नमनुा फाम�को ला�ग आव�यक ज�गा सहभागी कृषक वा 

कृ�षकम�ह�को आ�नै वा भाडामा �लएर �थापना गन� स�कनेछ। 

(9) स�बि�धत काया�लयले कृ�षकम�को ��य� संल�नतामा �यावसा�यक 

नमनुा फाम�को आ�दानी र खच� स�हत सबै �ववरण द�ु�त रा� न ुपन�छ। 

(10) यस दफा अनसुार �थापना भई स� चालन हनुे �यावसा�यक नमनुा 

फाम�ह�ले �ोत के�� तथा सीप �वकास �योजनको ला�ग समेत उपयोग गर� सो 

उपयोग गरे वापत सरकार�, �नजी सं�था वा सहकार�ह�ले तो�कएको सेवा श�ुक �तनु� 

पन�छ। 

(11) य�तो �यावसा�यक नमनुा फाम� �थापना गर� स� चालन गन� काया�लय 

र �यव�थापनमा संल�न कम�चार�ह�लाई खदु आ�दानीको २० ��तशत रकम �ो�साहन 

�व�प उपल�ध गराइनेछ। 

(१2) उपदफा (11) अनसुार कम�चार�ह�ले �नयमानसुार पाउने �ो�साहन 

रकम बाहेक अ�य सबै नाफा नो�सानको िज�मेवार� संल�न कृषक वा कृ�षकम�ह�को 

हनुेछ। 

(१3) �यावसा�यक योजना अनसुार उ� फाम�मा संल�न कृषक समूह वा 

कृ�षकम�ह�लाई ह�ता�तरण गर� अ�य स�भा�य �थानमा अक� �यावसा�यक नमनुा 

फाम� �थापना ग�रनेछ।  

प�र�छेद-४ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

७. �नद�शक स�म�त : (१) काय��म स� चालनको ला�ग नी�तगत �यव�था तथा सम�या 

समाधानको स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय बमोिजमको �नद�शक स�म�त 

गठन हनुेछः- 
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(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 योजना तथा अनगुमन महाशाखा, म��ालय सद�य-सिचव 

 (२) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा 2 जना �वशेष� वा 

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

८. �नद�शक स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार :  �नद�शक स�म�तको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) दफा ६ अनसुार �थापना हनुे नमनुा कृ�ष फाम�को �यावसा�यक 

योजना �वीकृत गन�, 

(ख) ख�ड (क) बमोिजम �वीकृत �यावसा�यक नमनुा फाम� �थापना 

र स� चालनको ला�ग आव�यक पन� स� चालन तथा �यव�थापन 

काय��व�ध तयार गन�, 

(ग) समदुायमा ह�ता�तरण नभएस�म ख�ड (क) बमोिजमको 

�यावसा�यक नमनुा फाम�बाट �वाह हनुे सेवा तथा उ�पादनको 

�ब�� मू�य �नधा�रण गन�, 

(घ) �यावसा�यक नमनुा फाम� ह�ता�तरणको ला�ग �व�ध तय गन� र 

द�गो �यव�थापनको ला�ग आव�यक सम�वय गन�, 

(ङ) कृ�षकम� रोजगार काय��मको �भाव मू�या�नको आधार तयार 

गर� �भावकार� स� चालनका ला�ग सम�वय गन� तथा अ�य 

आव�यक �नद�शन �दने।  

९. काय��म �यव�थापन स�म�त : (१) यस काय��व�ध बमोिजमको काय��म स� चालनको 

ला�ग देहाय बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त 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) योजना महाशाखा वा शाखा �मखु    सद�य 

(घ) आ�थ�क �शासन शाखा �मखु     सद�य 

(ङ) स�बि�धत काय��म हेन� शाखाको अ�धकृत वा ��व�धक सद�य सिचव 
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(४) काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा 2 जना 

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

१०. काय��म �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार :  काय��म �यव�थापन 

स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) काय��म स� चालनको ला�ग ��ताव आ�ान गन�,  

(ख) �ा� ��तावह�को �थलगत अवलोकन समेत गर� ��व�धक 

तथा आ�थ�क म�ुया�न गन�, गराउन,े 

(ग) �यावसा�यक नमनुा फाम�ह�मा कृ�षकम� रोजगार काय��म 

स� चालनको ला�ग अनदुान रकम �वीकृत गन�, 

(घ) सरकार� �नकायबाट ��ताव ग�रएका ��व�धक तथा आ�थ�क 

�पमा यो�य �यवसा�यक नमनुा फाम� �थापना गन� �सफा�रस 

गन�, 

(ङ) दफा 6 बमोिजम �थापना भएका �यावसा�यक नमनुा फाम� 

�थापना तथा स� चालनका ला�ग �वीकृत �यावसा�यक 

काय�योजना अनसुार बीउ पूजँी कोष रकम उपल�ध गराउने। 

प�र�छेद ५ 

स�झौता तथा अनदुान रकम �वाह स�ब�धी �यव�था 

1१. स�झौता अनसुार काय��म स� चालन हनुःे (1) �नजी �े�को सहकाय�मा काय��म 

स� चालनको ला�ग अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा स�झौता गर� सोह� अनसुार अनदुान 

रकम �वाह ग�रनेछ। 

(२) कृ�षकम�ले �नयमानसुार पाउने पा�र��मक रकम रोजगारदाताले भ�ुानी 

ग�रसके प�छ कृ�षकम�को �यि�गत �ववरण, �नयिु� प�, मा�सक �पमा हािजर गर� 

काय� गरेको �मािणत कागजात, पा�र��मक रकम भ�ुानी गरेको कागजात पेश 

गरेप�छ म��ालयले रोजगारदाताको ब�क खातामा पा�र��मक रकम शोधभना� 

गराउनेछ।  

(३) अ�य �वषयह� स�झौता प�मा उ�लेख भए अनसुार तथा �च�लत 

कानून बमोिजम हनुेछ। 
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(४) दफा ६ अनसुार �थापना हनुे �यावसा�यक नमनुा फाम�को स�ब�धमा 

प�न काय��म �यव�थापन स�म�तले यह� दफा बमोिजमको ���या परुा गर� 

काय��म स� चालन तथा अनदुान �वाह गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-६ 

�व�वध 

१4. अनगुमन तथा मू�या�न : काय��मको अनगुमन म��ालय, �नद�शनालय र मातहतका 

काया�लयबाट ग�रनेछ। 

१5. �च�लत कानून बमोिजम हनुःे यस काय��व�धमा उ�लेख भएको �वषयमा यसै काय��व�ध 

बमोिजम र अ�य �वषयमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

१6. सूचना �दनपुन�ः यस काय��व�ध बमोिजम �दान ग�रने �ो�साहान रकम तथा कृ�षकम�को 

�ववरण हो�ड�ङबोड�मा ख�ुने गर� काय��म �थलमा रा� ने �यव�था गनु� पन�छ। 

१६. संशोधन तथा हेरफेर : यस काय��व�धको अनसूुचीह�मा म��ालयले आव�यकता अनसुार 

थपघट तथा हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-1 

(दफा 5 को उपदफा (1) सँग स�बि�धत) 

�देश सरकार 

�देश नं. 5 

      भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

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

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

कृ�षकम� रोजगार� काय��मको ला�ग ��ताव अ�ानको सूचनाको ढाचँा 

  (�थम पटक सूचना �कािशत �म�त :.................) 

........... को आ�थ�क वष� ........../.......... को वा�ष�क ि�वकृत काय��म अनसुार ............ 

िज�लामा स�ालन हनेु कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालनमा सहभागी हनु इ�छुक �नजी कृ�ष 

क�पनी/फाम�/उ�मी, समूह तथा सहकार�ह�बाट ��ताव माग गन� यो सूचना �काशन ग�रएको छ। 

सूचना �कािशत भएको �म�तले 30 �दन �भ� तप�सल वमोिजमका कागजातह� संल�न गर� 

�सलव�द� ��ताव पेश गनु� हनु सूिचत ग�र�छ। साथै र�त नपगुी दता� भएका ��तावह� छनौटको 

���यामा समावेश ग�रने छैन।                                          

तप�सल : 

1.अनसूुची-2 बमोिजमको ढाँचामा आवेदन फारम र तो�कएका कागजातह� 

2.अनसूुची-4 बमोिजमको ढाँचामा काय�योजना/��ताव 

3. अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचामा कृ�षकम�को �यि�गत �ववरण 

नोट:  माथी उ�लेिखत काय��मको काय��व�ध काया�लयको Website: ...................... बाट 

डाउनलोड गर� हेन� स�कने छ साथै थप जानकार�को ला�ग .................. काया�लयमा स�पक�  गन� 

स�कने छ। 
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अनसूुची-2 

(दफा 5 को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

कृ�षकम� रोजगार� काय��मको सहयोग �ा� गन�का ला�ग �दईन ेआवेदन-प�को ढाचँा 

�ी ...................., 

...................................। 

 

�वषयः कृ�षकम� रोजगार� काय��म स�ब�धमा। 

महोदय, 

उपयु�� �वषयमा �यस काया�लयको �म�त २०७ .../ ... /.... गते का �दन ...........मा �कािशत 

सूचना अनसुार .................. सं�थाको म ....................... (नाम र पद) ले कृ�षकम� रोजगार� 

काय��म स�ालनमा सहभागी हनु इ�छुक भई तप�सल अनसुारका कागजातह� यसै �नवेदन साथ 

संल�न राखी  यो �नवेदन पेश गरेको छु। 

तप�सल : 

1. अनदुान�ाह�को स�बि�धत �नकायमा दता� तथा नवीकरण गरेको �माणप�को ��त�ल�प 

2. �थायी लेखा नं. को �माण प�को ��त�लपी 

3. गत आ.व स�मको लेखा पर��ण ��तवेदन र कर च�ुाको कागजात 

4. स�बि�धत �यवसाय स� चालकको नाग�रकताको �माण प�को ��त�लपी 

5. अनसूुची-4 अनसुारको सहभा�गताका ला�ग संि�� काय�योजना/��ताव 

6. �थानीय तहको काय��ममा सहभागी गराउने �सफा�रस प� 

7. ज�गाधनी �माण पजुा�को ��त�ल�प अथवा ज�गा कि�तमा ५ वष� करारमा �लइएको करारनामा 

8. सामािजक सरु�ा कोषमा सूचीकृत भएको �माणप� वा गराउने ��तव�ता प� 

9. फाम�को आकार (�े�फल), बा�ष�क कारोवार कृ�ष फाम�/उ�मी, समूह  तथा सहकार�मा 

काय�रत कृ�षकम�ह�को  अनसूुची-5 बमोिजमको �ववरण  

10. कृ�षकम�ह�को �थायी लेखा नं. को ��त�ल�प (�लएको नभए काय��ममा समावेश भएप�छ 

अ�नवाय�) 

   

रोजगारदाता सं�थाको नाम :  

छाप: 

�मखु/स�पक�  �यि�को नाम : 

द�तखतः 

ठेगानाः     

स�पक�  नं. : 

ईमेल ठेगाना : 
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अनसूुची-३ 

 (दफा ४ को उपदफा (1) सँग स�बि�धत) 

कृ�षकम� रोजगार� काय��म अ�तग�त आव�यक �यूनतम मापद�ड 

 

�.सं. �यवसायको �कृ�त इकाई �यूनतम मापद�ड थप रोजगार� स��या 

(�यि�) 

१ गाई/भैसी/ब�ुर सं�या २० थप ��त 20 वटा 

पश ुसं�यालाई १ 

जनाका दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

२ भेडा/बा�ा सं�या ४० थप ��त 30 वटा 

पश ुसं�यालाई १ 

जनाका दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

३ कुखरुा (लेयस� वा 

�थानीय) 

सं�या ४००० थप ��त 2000 

वटालाई १ जनाका 

दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

४ माछापालन �े�फल पहाडमा २० रोपनी 

तराईमा २ हे�टर 

पहाडमा थप ��त 

2०  रोपनी र 

तराईको ला�ग थप 

��त 2 हे�टर १ 

जनाका दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

5 खा�ा�, तरकार�, 

प�ुप खेती र बीउ 

उ�पादन  

�े�फल २० रोपनी (पहाडमा) 

२ हे�टर (तराईमा) 

(वष�भर� बढ�मा 3 

बाल�स�म खे�त गनु� 

पन�) 

थप ��त १०  रोपनी 

पहाडमा र थप ��त 

१ हे�टर तराईको 

ला�ग १ जनाका 

दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

6 फलफुल �े�फल 3० रोपनी (पहाडमा) 

३ हे�टर (तराईमा) 

थप ��त 20 रोपनी 

पहाडमा र थप ��त 

2 हे�टर तराईको 

ला�ग १ जनाका 

दरले थप हनुे 

२ देिख १० जना 

स�म 

7 नस�र� सबै �े�फल १० रोपनी पहाडमा 

१ हे�टर तराईमा 

थप ��त ५ रोपनी २ देिख १० जना 
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�.सं. �यवसायको �कृ�त इकाई �यूनतम मापद�ड थप रोजगार� स��या 

(�यि�) 

पहाडमा र थप ��त 

.५ हे�टर तराईको 

ला�ग १ जनाका 

दरले थप हनुे 

स�म 

 

8 मौर�, रेशम �करा, 

�याउ खे�त, 

आ�दको उ�पादन 

कृ�ष �यवसायको �कृ�त अनसुार �यवसा�यक योजनाको 

आधारमा मापद�ड �वीकृत ग�रन े

२ देिख १० जना 

स�म 

9 ए�ककृत कृ�ष फाम� 

 

कृ�ष तथा पशपु�छ� �े�को �कृ�त अनसुार �यवसा�यक 

योजनाको आधारमा मापद�ड  

२ देिख १५ जना 

स�म 

 
 

नोट :  

 गाई भ�सी वंगरु भेडा बा�ा र कुखरुाको हकमा सं�या भ�ाले माउ पशपु�छ�को 

सं�या जनाउँछ। 

 �यूनतम मापद�ड पगेुका कृ�ष उ�मीले २ जनास�म कृ�षकम� रा� स�नेछ।  
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अनसूुची-4 

(दफा 5 को उपदफा (4) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

रोजगारदाताको �ववरण/��तावको ढाचँा  

 

क) �ा�व�धक ��तावः 

१ रोजगारदाता सं�थाको नाम  

२ ठेगाना  

३ आवदेकको नाम  

४ ठेगाना  

५ आवेदकको स�पक�  टे�लफोन नं., �या�स ्नं., मोवाइल नं.  

६ आवेदकको ई-मेल ठेगाना  

७ आवेदक सं�थाको दता� न�बर  

८ दता� भएको �नकाय र दता� �म�त  

९ �याट/पान दता� न�बर  

१० �यवसायको �कृ�त/नाम  

११ �यवसाय गरेको सं�या/हे�टर  

१२ कारोवारको �क�सम  

१३ कारोवारको प�रणाम  

14 कूल लगानी रकम  

१5 �यवसायको उ�े�यः 

१5.१  

१5.२  

१6 �यवसाय स� चालन भएको �थलमा �व�मान भौ�तक पूवा�धारह�ः 

१6.१ सडक स�ुवधा (छ/छैन)  निजकको बजारको नाम  

१6.२ क�तो सडक छ (कि�च/प��)  बजार स�मको दरु� (�क.मी.)  

१6.३ �बजलु�को स�ुवधा (छ/छैन)  सदरमकुाम देिखको दरु� (�क.मी.)  

१6.४ खानेपानीको स�ुवधा (छ/छैन)  ज�गाको �वा�म�व (आ�नै/भाडामा)  

१6.५ 

भवन/सेड, मेिशनर�, सवार� साधन र य�� उपकरणको �क�सम र सं�या उ�लेख गन�ः 

भवन/सेड सं�या  मेिशन सं�या  सवार� सं�या  उपकरण सं�या  

�क�सम  �क�सम  �क�सम  �क�सम  

१7 ��य� लाभाि�वत हनुेको सं�याः  

१8 लि�त समदुाय (अ��य� लाभाि�वत हनुेको सं�या) 
पू�ष म�हला द�लत जनजा�त अ�य 
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19. 

 

�व�मान कृ�षकम�को �ववरण 

कृ�षकम�को नाम ठेगाना स�पक�  

नं. 

उमेर शैि�क 

यो�यता 

कै�फयत 

19.1       

19.2       

19.3       

19.4       

स�बोधन गन� कृ�षकम� रोजगार� सं�या : 

ख) लागत साझेदार�को �व�ततृ �ववरण 

�.सं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कुल लागत 

रकम �. 

रोजगार 

दाताको 

योगदान 

�. 

कृ�षकम�को 

योगदान � 

काया�लयको 

अनदुान �. 

1 पा�र��मक        

2 सामािजक सरु�ा कोष        

3 अ�त�र� भ�ा        

4 अ�य        

कूल ज�मा रकम     

उ�लेिखत स�पूण� �ववरणह� स�ह �पमा पेश गरेको छु/छौ। क�हंकतै झठुो ठहरेमा कानून बमोिजम 

सहुँला/बझु�ला। 

��तावक सं�थाको िज�मेवार पदा�धकार�को  

नाम :  

पद :  

ह�ता�र :  

�म�त :  

सं�थाको छाप :  
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अनसूुची÷5 

(दफा 5 को उपदफा (3) सँग स�बि�धत) 

कृ�षकम�को �यि�गत �ववरण  

१) नाम:—  

२) �ल� :-    म�हला             प�ुष 

३) बैबा�हक ि�थ�त :-    �ववा�हत          अ�ववा�हत 

४) ठेगाना :    िज�ला  .........                    �थानीय तह......................               

             वडा. नं ..............      गाउँ वा टोल .........     स�पक�  नं.: .........   

५) उमेर : ...........    वष�    (ज�म �म�त ........... ........... ...........) 

६) शैि�क �तर : 

क) �नर�र    ख)   सा�र   ग)  एस.ई.ई.  घ)  एस.ई.ई. भ�दा मा�थ  

७) प�रवार सं�या : ................. 

८) यस अगा�ड गन� गरेको कामको �ववरण : ....................................................... 

९) तपाईको कृ�ष �े�मा काम गदा� के के र क�त अनभुव �लनभुएको छ? 

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

१०) तपाईले कृ�ष स�ब�धी ता�लम क�हले, कहा ँर के �वषयमा �लन ुभएको छ ? 

�. सं. �वषय �थान �म�त अव�ध 

     
     
 

११) तपा� कुन कृ�ष ��ेमा काम गन� चाहन ुह�ुछ ? ............................................. 

१२) तपाईले सामािजक सरु�ाकोषमा आ�नो पा�र��मकको दश ��तशत रकम ज�मा गन� ��तव� 

हनुहु�ुछ ?  ............................................................ 

१३) तपाईले कृ�षकम�को �पमा काय� गदा� क�तो �क�समको �सप तथा ता�लम �लन चाहनहु�ुछ ? 

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

१४) कृ�षकम� रोजगार �ा� गदा� सम�या दे� ुभएको छ भने के सम�या दे� ुभएको छ? 

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

१५) तपाई �वचारमा कृ�षकम� रोजगार काय��म के के गदा� अझै �भावकार� हनु स�छ ? 

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

16) तपाई सामािजक सरु�ा कोषमा सूिचकृत हनुभुएको छ ? ............................. 

17) तपाई �धानम��ी रोजगार काय��ममा सूिचकृत हनुभुएको छ ? ............................. 

18) तपाई आफुलाई कुन समदुायको ठा�ु ह�ुछ?  

क) �ाहमण/��ी       ख) आ�दवासी जनजा�त       ग) मिु�लम           घ) मधेसी     

ङ) द�लत        च) लोपो�मखु जातजा�त            छ) अ�य  .................  
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अनसूुची-6 

(दफा 12 को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

�नजी ��ेको सहकाय�मा कृ�षकम� रोजगार काय��मको ��ताव मू�या�नका आधार 

�.स. मू�या�नका आधारह� 
अ�धकतम 

अ�भार 
कै�फयत 

१ 

कृ�ष फम�/उ�मी, समूह तथा सहकार� दता� (१ वष� पूरानो 

भए २ अ�, २ वष� पूरानो भए ३ अ� र ३ वा सो भ�दा 

बढ� पूरानो भए ५ अ�) 

५   

२ 

कारोवारको �क�सम (एकल भए १० अ�, ३ भ�दा 

बढ�को साझेदार� भए १२ अ� र समूह वा सहकार�को 

सामू�हक लगानी भए १५ अ�) 

१५ 
 

२ 

लगानी (१० लाखस�म २ अ�, 10-५० लाख स�म ३ 

अ�, 50 लाख देिख १ करोड स�म ४ अ� र 1 करोड 

भ�दा बढ� ५ अ�) 

5  ज�गा बाहेक 

३ 

कारोवारको मा�ा (वा�ष�क १० लाखस�म 7 अ�, 10-

५० लाखस�म 9 अ�, 50-75 लाखस�म 11 अ�, 

75लाख देिख 1 करोड स�म 13 अ�, 1 करोड भ�दा 

बढ� 1५ अ�) 

१५   

४ 

कृषीकम�को रोजगार� (३ जना स�म ९ अ�, 4-6 जना 

स�म ११ अ�, ७-9 जना स�म १३ अ�, १० वा सो 

भ�दा बढ� १५ अ�) 

१५   

५ 

�यवसायको उ�पादन  योजना (खा�ा� तरकार� माछा मास ु

वा माछा उ�पादन १० अ�, बीउ बेना� न� वा भरुा 

उ�पादन १२ �शोधन समेत गन� भए १५) 

१५   

६ 
सामािजक सरु�ा कोषमा सूिचकृत (भएको २० अ� वा 

हनेु भए १५ अ�) 
1०   

७ 
�धानम��ी रोजगार काय��ममा सूिचकृत (भएको १० 

अ�, नभए ७ अ�) 
१०  

8 
समावेिशता (म�हला, द�लत तथा लोपो�मखु जा�तको भए 

10, आ�दवासी/मिु�लम/मधेसी भए 8, अ�य भए 6 
10  

  ज�मा १००   

नोट: बजेटको उपल�धत भएमा �यूनतम यो�यता पूरा गन� सबै यस काय��ममा समावेश हनेुछन तर 

बजेटको कमी हनु गएमा उ�लेिखत सूचाका�को आधारमा छनौट ग�रनेछ।  
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अनसूुची-7 

(दफा 13 को उपदफा (1) सँग स�बि�धत) 

कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालनको ला�ग ग�रन ेस�झौता प�को ढाचँा 

�देश सरकार, �देश नं ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय माफ� त स� चालन 

ग�रने चाल ु आ.व. ............. को �वीकृत ....................................... काय��म 

स� चालन गन� ....................................... काया�लय (यस भ�दा पछा�ड �थम प� 

भ�नने) �विश�ताका आधारमा छनौट भएका �ी .................................... (यस भ�दा 

पछा�ड दो�ो प� भ�नन)े बीच तप�सलका शत�नामाह� गर� गराई काय��म स�प� गन� 

स�झौता/ सहम�त भएको छ। 

1. कृ�षकम� रोजगार� काय��म स� चालन काय��व�ध,2077 अनसुार �थम प�ले दो�ो प�लाई 

ब�ढमा  ........ जना कृ�षकम� काममा लगाउनको ला�ग बढ�मा .......... रकम 

��तम�हनाको दरले ........ वष� स�म उपल�ध गराउनेछ। 

२. वुदँा नं. 1 मा जे सकैु कुरा लेिखएको भएप�न दो�ो प�ले काय��व�ध र स�झौताका सबै 

शत�ह� पालना नगरेमा प�हलो प� भ�ुानी गन� बा�य हनुेछैन। 

३. दो�ो प�ले कृ�षकम�लाई काय��व�ध अनसुार सामािजक सरु�ा कोषमा ज�मा गनु�पन� 

रकम बाहेक कृ�षकम�लाई भ�ुानी गनु�पन� पा�र��मक रकम भ�ुानी गरेको कागजात 

पेश गरेप�छ �थम प�ले भ�ुानी गनु�पन� रकम दो�ो प�को ब�� खातामा ज�मा गनु� 

पन�छ। 

4. सामािजक सरु�ा कोषमा ज�मा गनु� पन� अनसूुची-8 बमोिजमको रकम �नय�मत �पमा 

ज�मा गनु� गराउन ुपन�छ। 

5. दो�ो प�ले हरेक म�हना अनदुान रकम माग गदा� कृ�षकम� रोजगार काय��म अ�तग�त 

�ा� अनदुानको भ�ुानी �ववरण पेश गरेप�छ मा� �थम प�ले अक� म�हनाको 

अनदुान रकम उपल�ध गराउनेछ। 

6. दो�ो प�ले ��तावना अन�ुपका काय��म तथा �व�ततृ काय�योजना अनसुार काय�रत 

कृषीकम�सँग स�झौता समेत गर� स�झौताको ��त�लपी स�हत १५ �दन�भ� म��ालयमा 

पेश गनु� पन�छ र नया ँ कृ�षकम� भना�को हकमा �च�लत कानून बमोिजम �नयिु� 

�दएको �ववरण १५ �दन�भ� म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

7. �थम प�ले दो�ो प�बाट समय सापे� �नय�मत �पमा काय��म स� चालन गरे नगरेको 

अनगुमन गन�, गराउनेछन र यसर� अनगुमनमा ख�टइ आउने कम�चार�लाई दो�ो 

प�बाट आव�यक सहयोग गनु�पन�छ। 



18 

 

७. यो स�झौतामा उ�लेिखत काम गदा� आउन स�ने कुनै प�न �ाकृ�तक �कोप/भ�वत�यको 

पूण� िज�मेवार� दो�ो प� �वयम ्आफै हनुेछ। 

८. यस स�झौतामा उ�लेख भए भ�दा अ�य �यहोराको हकमा �च�लत कानून बमोिजम 

हनुेछ। 

 

�थम प�  दो�ो प� 

काया�लयको तफ� बाट सह� गन�को  कृ�ष फम� वा क�पनीको तफ� बाट 

सह� गन�को 

नामः  नामः 

पदः  पदः 

द�तखतः  द�तखतः 

�म�तः  �म�तः 

काया�लयको छापः  रोजगारदाताको छापः 

   

 

रोहवर  रोहवर 

काया�लयको तफ� बाट सह� गन�को  कृ�ष फम� वा क�पनीको तफ� बाट 

सह� गन� ��त�नधीको 

नामः  नामः 

पदः  पदः 

द�तखतः  द�तखतः 

�म�तः  �म�तः 

काया�लयको छापः  औठंाको छापः  
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अनसुचुी-८ 

(दफा 4 को उपदफा (7) सँग स�बि�धत) 

कृ�षकम� रोजगार काय��ममा �देश सरकारले उपल�ध गराउने स�ुवधा रकम 

�.सं �ववरण इकाइ कुल 

ज�मा 

�देश 

सरकार 

रोजगारदाता कृ�षकम� कै�फयत 

१ पा�र��मक वा 

तलव 

मा�सक 10,781 3234 7547  सरकारले 

तोकेको 

�यूनतम रकम  २ सामािजक 

सरु�ा कोष 

मा�सक 3342 2156 108 १078 

३ अ�त�र� समय 

भ�ा 

   �नयमानसुार    

 ज�मा  14123 5390 7655 १078  

 

नोट : पा�र��मक वा तलबको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको �यूनतम पा�र��मक वा 

तलबको प�हलो वष� 30 ��तशत, दो�ो वष� 25 ��तशत उपल�ध गराउने र दईु आ�थ�क 

वष� प�ात यस काय��म काया��वयनको �भाव मू�या�नबाट उ� काय��मको आव�यकता, 

 औिच�यता र �भावका�रताको आधार समेतबाट �देश सरकारले ते�ो वष� २० ��तशत, चौथो 

वष� 1५ ��तशतस�म उपल�ध गराईनेछ र पाच� वष�बाट �देश सरकारबाट पा�र��मक वा 

तलव वापतको रकम �दान ग�रने छैन। तर सामािजक सरु�ा कोषमा �दान ग�रने 20 

��तशत रकम पाँच वष�स�म प�न यथावत रहनेछ।   

 


