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�थानीय तहको सहकाय�मा करार खेती  काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

 

��तावनाः �देश नं. ५ �भ� रहेका कृ�षयो�य बाझँो ज�गाको अ�धक�म उपयोग गर� 

�यावसा�यक �पमा खे�त गन� स�ने कृषक, सहकार�, कृ�ष समूह, कृ�ष फाम�लाई कृ�ष 

�यवसायमा संल�न गराई �देशको सम� कृ�ष उ�पादनमा व�ृ� गन� उ�े�यले, भ�ूम 

�यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय र मातहतको �नकायको वा�ष�क �वीकृत काय��म 

�थानीय तहको सहकाय�मा करार खेती काय��मलाई �यवि�थत तथा �भावकार� �पमा 

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 सहकाय�मा करार खेती 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 सहकाय�मा करार 

खेती काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६”रहेको छ। 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(3) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनेुछ। 

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

(क) “करार खेती गन� कृषक” भ�ाले �यावसा�यक �पमा खेती 

गन� ई�छा भएका तर आ�नो ज�गा �श�त नभएका, भाडामा 

खेती गन� स�ने है�सयत भएको कृषक वा कृषक समूहलाई 

स�झन ु पछ�।यस श�दले �नजी फाम�, सहकार� सं�था 

समेतलाई जनाउँछ। 

(ख) "�नद�शनालय" भ�ाले म��ालय अ�तग�तका कृ�ष �वकास 

�नद�शनालय र पशपु�छ� तथा म��य �वकास 

�नद�शनालयलाई स�झन ुपछ�। 

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

म��ालय, �देश नं. ५ लाई स�झन ुपछ�। 
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(घ) “मातहतका काया�लय” भ�ाले म��ालय अ�तग�तका कृ�ष 

�वकास �नद�शनालय र पशपु�छ� तथा म��य �वकास 

�नद�शनालय, कृ�ष �ान के��, सहकार� �िश�ालय, 

भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु सेवा �व� के��लाई स�झन ु

पछ�। 

(ङ) “�थानीय तह”भ�ाले स�बि�धत गाउँपा�लका, नगरपा�लका 

वा उपमहानगरपा�लकालाई स�झन ुपछ�। 

       ३. उ�े�यह�ः यस काय��मको उ�े�य देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

(क) �यावसा�यक �पमा खेती गन� स�ने कृषक वा कृषक समूह 

वा फाम�लाई खेतीमा संल�न गराउने, 

(ख) कृ�षयो�य बाझँो ज�गाको अ�धकतम उपयोग गर� 

उ�पादक�व बढाउन,े र 

(ग) �देशको सम� कृ�ष उ�पादनमा वृ�� गन�। 

प�र�छेद-२  

काय��म स� चालन तथा अनदुानस�ब�धी �यव�था 

४.  काय��म स� चालन तथा अनदुान स�ब�धी �यव�थाः (1) करार खेती गन� कृषक वा 

कृषक समूह वा फाम�ले ज�गा भाडामा �लई �यावसा�यक खेती गन� चाहेमा भाडाको 

रकममा  प�हलो वष� शत��तशत, दो�ो वष� ५० ��तशत र ते�ो वष�मा २५ ��तशत 

अनदुान उपल�ध गराईनेछ भने चौथो वष�देिख अनदुान उपल�ध गराइने छैन। 

(2) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले पाउने 

ज�गाको भाडा �थानीय दररेट भ�दा बढ� नहनेुगर� ��त हे�टर बढ�मा � 

६०,०००।०० (अ��पी साठ� हजार मा�) मा नबढाई ज�गा धनी र �कसान 

बीचको स�झौता बमोिजम कायम ग�रनेछ। 

(3) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले एकल वा 

समूहमा गर� तराई वा  पहाडमा �यूनतम 1 हे�टर एकै �ल�टरमा हनेु गर� खेती 

गनु� पन�छ। पशपु�छ� �यवसाय �व��नको हकमा भने घाँस खेती �व�तार तथा घासँ 

उ�पादनका ला�ग समेत भाडा रकम तथा पूवा�धार �वकास खच� उपल�ध 

गराइनेछ। करार खेती गन� �कसानले कृ�ष उ�पादनका ला�ग गठु�, �नजी, सरकार�, 

साव�ज�नक वा सं�थाको ज�मन भाडामा �लन स�नेछ।  
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(4) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले 1 वष� वा 

सोभ�दा कम अव�धको बाल� लगाउने भए कि�तमा ५ वष�को र बहवुष�य खेतीका 

ला�ग कि�तमा १५ वष�को करारनामा भएको हनु ुपन�छ। 

(5) गठु�, साव�ज�नक सं�था तथा अ�य सरकार� ज�गाह�को हकमा 

भने स�बि�धत �नकाय र �थानीय तहको अनमु�त प� अ�नवाय� पेश गनु� पन�छ। 

(6) काय��मबाट करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा 

फाम�लाई बढ�मा ७ हे�टरस�मको भाडा बापतको रकम मा� उपल�ध गराईनेछ। 

(7) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले खेती गदा� 

कि�तमा ३ वष�को वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गर� कृ�ष �ा�व�धकको स�लाहमा 

वाल� पा�ो समेत तयार गर� �यावसा�यक कृ�ष गनु� पन�छ।उ� काय�योजना तथा 

बाल� पा�ो ��तावसँग पेश गनु� पन�छ। 

(8) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले ज�गा भाडामा 

�लई �यावसा�यक खेती गन� �नःश�ुक �ा�व�धक सेवाटेवा तथा अ�य शीष�कमा 

उपदफा (१४) मा रहेको ता�लका नं. १ बमोिजम अनदुान रकम उपल�ध 

गराइनेछ। 

(9) काय��म काया��वयन गन� म��ालयले वा�ष�क बजेटमा �यव�था 

भएको बजेटको सीमा �भ� रह� अनदुान उपल�ध गराउनछे तथा शत� अनसुार काम 

नभएमा अनदुान उपल�ध गराइने छैन। करार खेती (कृ�ष तथा पशपु�छ� पालन) 

गन�का ला�ग आव�यक कागजात तथा मापद�डह� अनसूुची-२ बमोिजम हनेुछ। 

(10) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले �यावसा�यक 

खेती गन� म��ालय वा मातहतका काया�लयमा अनसूुची-४ अनसुारको ��ताव तयार 

गर� पेश गनु�पन�छ। 

(11)  करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले अनदुान �लन 

�यावसा�यक खेती गन� ज�गा भाडा �लने र �दने प�बीच भएको करारनामा प�, 

�यावसा�यक योजना साथ संल�न गर� म��ालय वा मातहतका काया�लयमा पेश गनु� 

पन�छ। य�तो करारनामा स�बि�धत �थानीय तहको रोहबर र रेखदेखमा हनेुछ। 

(12) करार कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले पेश गरेका �यावसा�यक 

योजना काय��म �यव�थापन स�म�तबाट �वीकृत भएको हनुपुन�छ। 

(13)  �यवसायो�मखु स�भा�यता भएका कृषक वा कृषक समूह वा 

फाम�ले कृ�ष �ा�व�धकको ��य� संल�नता गराएको हनुपुन�छ। 
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(14) करार खेतीका ला�ग करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा 

फाम�ले देहाय बमोिजमको काय��मको ला�ग ता�लका नं. १ मा उि�लिखत अनदुान 

उपल�ध गराउन स�कनेछ :- 

ता�लका नं. १ 

��त �ल�टर तराई वा पहाडमा �दने अनदुान रकम 

�.

सं. 

काय��म अनदुानको 

�क�सम 

अनदुानको दर  अनदुान ��तशत कै�फयत 

१ करार 

खेतीमा 

अनदुान 

काय��म 
ज�गा भाडा 

��त हे�टर बढ�मा 

६०,०००।०० 

प�हलो वष� ज�गा भाडा 

१००%, दो�ो वष� 50% र 

ते�ो वष� 25%  

 

 

 

 

 

 

 

२ करार 

खेतीमा 

अनदुान 

काय��म 
उ�पादनका 

ला�ग 

पूवा�धार 

�वकास 

खच� 

  औिच�य हेर� 

काय�योजना अनसुार  

��त हे�टरका 

ला�ग  

बढ�मा �.१ लाख  र 

अ�धक�म ७ हे�टर 

स�म  

��त हे�टरका ला�ग कुल 

लागतको ८५ ��तशत वा 

१ लाख म�ये जनु कम हनु 

आउँछ (प�हलो �क�ता 

५०,दो�ो �क�ता ३० र 

ते�ो �क�ता २० ��तशत 

गर� बढ�मा तीन �क�ता) 

१ लाख रकम म�ये 

कि�तमा १०% रकम 

उ�पादन साम�ीमा 

खच� गन� स�नेछन । 

(�ा�व�धक कारणले 

प�हलो वष� काय� 

स�प� हनु नसके 

काय�योजना अनसुार 

दो�ो वष� भ�ुानी हनु 

स�नेछ।) 

 

५.  �यावसा�यक काय�योजना माग तथा छनौट �व�धः (१) यस काय��व�ध अन�ुप ज�गा 

भाडामा �लई �यावसा�यक खेती गन� इ�छुक कृषक वा कृषक समूह वा फाम�बाट 

दफा ४ को उपदफा (1) र (2)  बमोिजम अनदुानको ला�ग म��ालय वा 

मातहतका काया�लयले अनसूुची-१ बमोिजमको ढाचँामा साव�ज�नक सूचना �काशन 

गर� ��ताव आ�ान गन�छ। 

(२) यसर� आ�ान ग�रन े सूचनामा अनदुान �ा� गन� कृषक वा कृषक 

समूह वा फाम�ले �नवेदनसाथ पेश गनु� पन� कागजातह� एवम ् �यावसा�यक 

योजनामा उ�लेख हनु ुपन� �ववरणह� तथा कागजात �प� उ�लेख गनु� पन�छ। 
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(३) कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले साव�ज�नक सूचनामा तो�कएको 

�म�त�भ� तो�कएको काया�लयमा यस काय��व�धको अनसूुची-४ अनसुारको आयोजना 

��ताव, अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा �थानीय तहको �सफा�रस प� र ज�गा 

भाडामा �लएको करारनामा स�हत अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन पेश गनु� 

पन�छ। 

(४) ज�गा भाडामा �लई �यावसा�यक खेती गन� कृषक वा कृषक समूह 

वा फाम�बाट पेश भएका ��तावको �े� �माणीकरण गर� मातहत काया�लयले 

म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

(5) �यवसा�यक �पमा तरकार�, नगदे बाल�, म��य पालन, पशपुालन 

गन� कृषकलाइ� �ाथ�मकता �दइनछे। 

(६) �सफा�रस भएका ��तावह�को काय��म �यव�थापन स�म�तले 

अनूसूची-६ का आधारमा मू�या�न गर� �ाथ�मकता�म तो�नेछ।  

(७) काय��मको �े� तथा आयोजनाको संय�ु अनगुमन टोल�मा 

म��ालय र मातहत काया�लय, �थानीय तहका ��त�न�ध वा स�बि�धत �े�का 

�देश सभा सद�यलाई समेत समावेश गन� स�कनेछ।  

६. अनदुान �वाह �व�धः ज�गा भाडामा �लइ �यावसा�यक खेती गन� कृषक वा कृषक 

समूह वा फाम�लाई अनदुान �दान गन� �व�ध देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) अनदुानको ला�ग अि�तम छनौटमा परेको ��तावका बारे 

स�बि�धत कृषक वा कृषक समूह वा फाम�लाई यथािश� 

प�ाचार गर� स�झौताको ला�ग म��ालय वा मातहतको 

काय�लयले जानकार� गराउनेछ। म��ालय वा मातहत 

काया�लयले �थानीय तहको रोहवरमा छनौट भएका कृषक 

वा समूहसँग अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा स�झौता 

गराउनेछ।  

(ख) अनदुान�ाह� कृषक र ज�गा धनी बीच ज�गा करारनामा 

गदा� �थानीय तहको रोहवरमा गनु� पन�छ। 
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(ग) अि�तम छनौटमा परेको कुनै कृषक वा कृषक समूह वा 

फाम�ले तो�कएको समय �भ� स�झौता गन� नआएमा 

�ाथ�मकता�म अनसुार वैकि�पक सूचीमा परेका कृषक वा 

कृषक समूह वा फाम� सँग स�झौता गर� काय� अगा�ड 

बढाइनेछ। 

(घ) अनदुानको ला�ग छनौट भएको कृषक वा कृषक समूह वा 

फाम�ले स�झौता गनु� अगावै काय� योजना अनसुारको काय� 

गन� ��तब�ता स�हत ज�गा भाडामा �लई �यावसा�यक खेती 

गन�का ला�ग स�बि�धत ज�गा धनीह�/�थानीय तहसँग 

औपचा�रक करारनामा वा �वीकृती प� �ा� ग�रसकेको हनु ु

पन�छ। 

(ङ) अनदुान रकम बढ� �ा� गन� मनसायले �मलेमतो गर� 

अ�वभा�वक भाडा स�झौता गरेको पाईएमा �नण�यकता� र 

सेवा�ाह�लाई �च�लत काननु बमोिजम कारवाह� हनुेछ। 

(च) ज�गा भाडा वापतको रकम स�बि�धत ज�गाधनीको 

म�ुर�नामा र �थानीय तहको �सफा�रसमा कृषकलाई 

ए�सपेयी चेक माफ� त भ�ुानी ग�रनछे। काय� स�प� 

��तवेदनका आधारमा करार खेती श�ु ग�रएको ६ 

म�हनाप�छ ५० ��तशत र १ वष� पगेुप�छ वष�भ�रकै भाडा 

भ�ुानी �दइनेछ।   

(छ) स�झौता ग�रएका कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले 

स�पादन गरेको काय��मको चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त 

�ववरण म��ालय मातहतका काया�लयले तयार गर� पेश 

गनु�पन�छ। 

(ज) स�झौता ग�रएका कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले बाल� 

पा�ो तथा काय�योजना बमोिजमको काय� स�तोषजनक �ममा 

स�पादन नगरेको पाइएमा उ� स�झौता कुनै प�न बेला र� 

ग�रनेछ। 

७. भ�ुानीको ला�ग पेश गनु� पन� कागजात: (१) काम स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग 

देहाय बमोिजमको कागजातह� संल�न रािख पेश गनु� पन�छ :- 
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(क) स�झौता-प�को ��त�ल�प, 

(ख) �वीकृत काय�योजनाको ��त�ल�प र तो�कए बमोिजमको 

��याकलापमा ग�रएको खच�को �ववरण, 

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

काय�स�प� ��तवेदन र नापी �कतावको स�ल ��त�ल�प, 

(घ) �वल �वजकह�को स�ल ��त, 

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

उपकरणह�को फोटो, 

(च) अनदुान�ाह�ले काय�स�प� गरेको ��तवेदन, 

(छ) सूचनापाट�/हो�ड�� बोड�को फोटो, 

(ज) समूह सहकार�को हकमा आव�यक �नण�यह�को ��त�ल�प 

आ�द।  

(२) �थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा 

काय��म अनदुान रकम उपल�ध गराईनेछ। 

८.  रकम उपल�धताका आधारह� : अनदुान�ाह�लाई देहाय बमोिजमको आधारमा रकम 

भ�ुानी ग�रनेछ:- 

(क) एकै �कृ�तको काय��ममा दोहोरो पन� गर� समावेश गराईने 

छैन। 

(ख) काय��म स� चालनको ला�ग �वगत दईु वष� �भ� सोह� 

�वषयमा अनदुान �ा� गरेकाह�लाई अनदुान काय�मा सहभागी 

गराईने छैन।तर �े� �ब�तार गन� यस ख�डले बाधा 

पान�छैन। 

(ग) �वीकृत काय�योजनामा उ�लेख ग�रएका ��याकलापमा 

बाहेक अ�य काय�को खच�मा रकम उपल�ध हनेुछैन। 

(घ) काय��ग�त र काय�स�प�ता प�ात मा� रकम भ�ुानी 

�दईनेछ। 

(ङ) काय��म स� चालनको ला�ग खच� भएको �ववरण द�ु�त 

रा� ुपन�छ। 

(च) काय�स�प� भए प�ात अनदुान�ाह�ले काय�स�प� ��तवेदन 

र आव�यक �बल भरपाई स�हत तो�कएको समय �भ� 

भ�ुानी माग गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-३ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

९.  स�म�त स�ब�धी �यव�थाः  (१) यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स�ालनको ला�ग 
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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 हनेुछः 

(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 म��ालयको स�बि�धत महाशाखा सद�य-सिचव 

(२) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �वशेष� वा 

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

(3) काय��म स� चालन गन� देहायबमोिजम काय��म �यव�थापन स�म�त 

रहनेछः- 

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

(ख) �मखु �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा सद�य 

(ग) �मखु खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यवसाय �व��न महाशाखा सद�य 

(घ) �मखु पशपु�छ� �वकास महाशाखा सद�य 

(ङ) �मखु योजना तथा अनगुमन महाशाखा सद�य 

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

  (4) बैठक स�ब�धी काय��व�ध स�म�त आफैले �नधा�रण गरे बमोिजम 

हनुेछ। 

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

बमोिजम हनुेछः 

(क) �वीकृत काय� योजना अनसुार काय� भए नभएको तथा 

अनदुान रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन� गराउने, 

(ख) यस काय��व�धको काया��वयनमा कुनै बाधा अ�काउ उ�प� 

भएमा बाधा अ�काउ फुकाउने काय� गन�, 

(ग) लि�त वग�का समदुायका कृषकह�को ग�रबी �यूनीकरणका 

ला�ग अ�य काय��म तथा सझुाव �दने, 

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

स�बि�धत �थानीय तहलाई आव�यक सझुाव �दने,  

(ङ) अनगुमन काय�का ला�ग आव�यकता अन�ुप �नद�शनालय 

तथा िज�ला �तर�य टोल� गठन गर� प�रचालन गन�/गराउने 

। 
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(6) यस काया��व�ध बमोिजमको काय��म स�ालनको ला�ग �ा� 

��तावह�को मू�यांकन गर� काय��म �यव�थापन स�म�तमा �सफा�रस गन� देहाय 

बमोिजमको मू�यांकन तथा �सफा�रस स�म�त गठन हनेुछः- 

(क) �मखु भ�ूम �यव�था महाशाखा  अ�य� 

(ख) �मखु अनगुमन तथा मू�या�न शाखा सद�य 

(ग) �मखु कृ�ष �यवसाय �व��न तथा बजार �वकास शाखा सद�य 

(घ) कानून अ�धकृत म��ालय सद�य 

(ङ) �मखु आ�थ�क �शासन शाखा सद�य 

(च) �मखु ज�गा �शासन शाखा सद�य सिचव 

(7) मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �व�, 

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

(8) यस स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) इ��छुक कृषकह�बाट �ा� भएका ��तावह�को मू�या�न 

तथा �व� लेषण गर� छनौट तथा �वीकृ�तको ला�ग काय��म 

�यव�थापन स�म�तमा �ाथ�मकताका आधारमा पशे गन�। 

(ख) मू�या�नको �ममा आव�यकता अनसुार �थलगत �नर��ण 

तथा अनगुमन गन�/ गराउने। 

(9) काय��मह� स�ालनमा आएप�ातका �नय�मत अनगुमन तथा 

मू�या�न काय� म��ालय र �नद�शनालय मातहतको काया�लयबाट हनेुछ। यसर� 

अनगुमन गदा� �थानीय तहसँग समेत सम�वय गन� स�कनेछ। 

प�र�छेद-४ 

अनगुमन र सम�वय  

10. अनगुमन (१) अनदुान �ा� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले गन� खेती 

काय��मको अनगुमन म��ालय, मातहतका काया�लय, �देश सरकारका 

सरोकारवाला काया�लयले संय�ु वा छु�ा छु�ै  गन� स�नेछ।अनगुमनको ��तवेदन 

स�बि�धत म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

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

अ�भलेख र ��तवेदन काया�लयले सरुि�त रा� न ुपन�छ। 
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(३) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� 

अनदुान�ाह�को कत��य रहनेछ। 

11. सम�वय:  म��ालयले करार खेती काय��मलाइ� �यवि�थत �पले स�ालन गन� 

सरोकारवाला नेपाल सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�बि�धत 

�थानीय तहबीच सम�वय गन�छ। 

प�र�छेद-५ 

�व�वध 

१2.साव�ज�नक पर��ण : यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स�प� भएप�छ 

अनदुान�ाह�ले �थानीय तहका ��त�न�धह�, सरोकारवाला �नकाय तथा काय��मबाट 

�भा�वत जनसमदुायलाई काय��म स� चालन भएको �थानमा भेला गराई 

काय��मको आ�दानी तथा खच�, �न�म�त संरचना र ख�रद ग�रएको व�तकुो 

साव�ज�नक�करण गनु� पन�छ।  

13. कारवाह�को �यव�थाः काय��म स�ालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले 

�दएका �नद�शन एवम ्�च�लत ऐन, �नयम तथा नी�तह�को पालना गनु� पन�छ।  

14. �च�लत कानून लागू हनुेः यस काय��म काया��वयनको स�ब�धमा यसै काय��व�ध 

बमोिजम �यव�था भएकोमा सोह� बमोिजम तथा यस काय��व�धमा �यव�था नभएको 

हकमा �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ। यस स�दभ�मा ���वधा उ�प� भएमा 

म��ालयको �या�या अि�तम हनेुछ। 

१5. संशोधन तथा प�रमाज�न: (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 यस काय��व�धमा 

आव�यक संशोधन तथा प�रमाज�न गन� स�नेछ। 

(२) म��ालयले यस काय��व�धको अनसूुचीमा आव�यकता अनसुार 

प�रमाज�न गन� स�नछे।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

 

करार खेती काय��म स� चालन स�ब�धी सूचनाको ढाँचा 

 

�थम पटक सूचना �काशन �म�त∙∙∙∙∙∙∙∙ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय, �देश नं ५, वटुवल�ारा आ.व......... को 

�थानीय तहको सहकाय�मा करार खेती माफ� त �यावसा�यक खेतीमा अनदुान उपल�ध 

गराउने रहेकाले इ�छुक �यि�/समूह/फाम�ले आव�यक कागजात स�हतको �नवेदन यो 

सूचना �काशन भएको �म�तले ३० �दन �भ� पेश गनु� हनु यो सूचना �काशन ग�रएको 

छ। यस स�ब�धी आव�यक कागजात तथा मापद�ड स�ब�धी थप जानकार� 

म��ालयको वेबसाइट molmac.p5.gov.np बाट वा यस म��ालय मातहतका काया�लयमा 

स�पक�  गर� �ा� गन� स�कनेछ। 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (९) सँग स�बि�धत) 

 

करार खेती काय��ममा सहभागी हुँदा आव�यक पन� कागजात तथा मापद�डह� 

 

(1) �देश�भ�का आवेदक तथा भ�ूमह�न कृषकलाई �ाथ�मकता �दईने  

(2) भाडामा �लईने ज�गा सरकार�, साव�ज�नक, गठु� वा �व�ालय वा सं�था, बाझँो तथा 

ज�गा कुनैप�न हनु स�ने छ तर ��तावको मू�यांकन गदा� भाडामा �लइएको 

ज�गालाइ� �न�न �ाथ�मकता अनसुार मू�या�न ग�रनेछः-  

प�हलो �था�मकता:  सरकार� �वा�म�वमा रहेका ज�गा 

दो�ो �था�मकता: गठु� वा �व�ालय वा अ�य सं�थानको ज�गा 

ते�ो �था�मकता: अनपुि�थत ज�गाधनीह�को बाझँो ज�गा 

चौथो �था�मकता: अनपुि�थत ज�गाधनीह�को खेती भैरहेको ज�गा 

पाचँौ �था�मकता: उपि�थत ज�गाधनीह�को खेती भैरहेको ज�गा 

(3) एक वष�य बाल� लगाउन ेभए कि�तमा ५ वष�को र फलफूल वा �थायी संरचना 

खडा गर� खेती गन� अव�था भएमा कि�तमा १५ वष�को कृषक र ज�गाधनी 

बीचको ज�गा करारनामा हनु ुपन�छ र उ� करारनामा �थानीय तहको रोहवरमा 

हनुपुन�छ। 

(4) भाडामा �लने �दने ज�गा कि�तमा १ हे�टर तराई वा पहाडमा एकै कल�रमा 

हनु ु पन�छ र सो ज�गा एक वा एक भ�दा ब�ढ �यि� वा सं�था/ फाम�को 

�वा�म�वमा रहेको हनु स�नेछ। 

(5) पशपु�छ� पालनको हकमा भने घाँस उ�पादन ��े बाहेक तराई वा पहाडमा 

कि�तमा एक हे�टर हनुपुन�छ।  

(6) ज�गा धनी र भाडा �लने कृषक/समूह/फाम� �बचको स�झौता �थानीय तहको 

रोहबरमा ग�रएको हनु ुपन�छ। 

(7) यसर� ज�गा भाडामा �लई खेती गन� कृषक/समूह/फाम�लाई भ�ूम �यव�था कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालयले प�हलो वष� १००%, दो�ो वष� 50%, र ते�ो वष� 

25% ज�गा भाडा उपल�ध गराउनेछ। 

(8) ��त �ल�टर तराई वा पहाडमा १ हे�टरमा कृ�ष उ�पादनका ला�ग पवूा�धार 

�वकास खच� कुल लागतको ८५ ��तशत वा १ लाख म�ये जनु कम हनु आउँछ 
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उ� रकम अनदुान �व�प उपल�ध हनेुछ।अनदुान रकम म�येको अ�धक�म 

१०% स�म रकम आव�यकता अनसुार उ�पादन साम�ी ख�रदमा खच� गन� 

स�कनेछ। 

(9) यसर� भाडामा �लई खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले परूा समय 

अव�ध खेती गन� ��तब�ता जनाउन ुपन� र �बचमा स�झौता तो�डएको अव�थामा 

भाडा रकम स�बि�धत कृषकबाट असूल उपर गन� स�कने छ। 

(10) करारमा खेती गन� इ�छुक कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले अनसूुची ३ र ४ 

बमोिजमको ढाँचामा �नबेदन र आयोजनाको ��ताव पेश गनु� पन�छ। 

(11) करार खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले नेपाल� नग�रकताको �माण 

प�को ��त�लपी �नवेदन संगै पेश गनु�पन�छ। 

(12) स�भा�यताका आधारमा कृ�ष �ान के�� वा पश ुसेवा �व� के��को �सफा�रस 

प� समावेश गनु�पन�छ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

 

करार खेती काय��म सं�ालनस�ब�धी आवदेन–प�को �नवदेनको ढाचँा 

 

 

�म�त: ...................... 

�ी सिचव�यू, माफ� त........................ 

भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

बटुवल, �देश नं. 5, नेपाल 

 

�वषयः करारमा खेती (कृ�ष तथा पशपु�छ� पालन) �यावसा�यक कृ�ष काय��मका ला�ग 

��ताव पेश गरेको बारे। 

 

महोदय, 

�देश सरकार, �देश नं ५ भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको �म�त  

............................को  ................................प��कामा �कािशत सूचना अनसुार 

.................................... मैले/हामीले ज�गा करार 

�लई...............................�यावसा�यक कृ�ष काय��म स�ालन गन� भएकोले तप�सल 

अनसुारका कागजात संल�न गर� यो �नवेदन पेश गरेको छु/छौ। उ� काय��म �ा� 

भएमा स�झौता तथा मापद�डमा उ�लेख भए अनसुार काय��म स�चालन गन�छु/गन�छौ र 

यस काय��मको ला�ग ग�रएको स�झौता तथा मापद�ड �वप�रत गरेको पाईएमा �व�मान 

काननु बमोिजम कारवाह�को भागेदार� हनु म� जरु रहेको �यहोरा समेत अनरुोध 

गद�छु/गद�छौ। पनु�ः आवेदन साथ तप�सल अनसुारका कागजातह� यसै �नवेदनसाथ 

संल�न राखेको �यहोरा समेत अनरुोध गद�छु/गद�छौ। 

तप�सल: 

1. अनूसूची-४ अनसुारको आयोजनाको ��ताव 

2. नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प 

3. ज�गा धनी र भाडामा �लने कृषक वा कृषक समूह वा फाम� बीचको स�झौता 

स�बि�धत �थानीय तहको रोहबरमा ग�रएको ��त�ल�प 

4. ज�गा ध�नको ज�गा धनी �माणप�को ��त�लपी 
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5. खेती गन� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले स�झौता अव�धभर खेती गन� ��तब�ता 

प� 

6. भ�ूम�हन वा ग�रव कृषकको हकमा स�बि�धत वडा काया�लयको ग�रव �कसानको 

�सफा�रस प�।(पहाडमा ३ रोपनी वा तराइमा ५ क�ा भ�दा कम ज�गा भएको वा 

प�रवारका सद�य म�य कोह� प�न सरकार� वा गैर सरकार� सेवामा नरहेको वा 

अ�य �यवसायबाट मा�सक १० हजार भ�दा कम आयआज�न भएको वा ग�रब 

घरधरु� सव��णको प�रचय प�वाहक) 

7. कृ�ष �ान के�� वा भेटेनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��को �सफा�रस प�। 

 

 

                               

�नवेदन �दनेको तफ� बाट 

नाम: 

ठेगाना: 

द�तखत: 

�म�त: 

स�पक�  नं: 

 



16  

अनसूुची-४ 

(दफा ५ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

 

करार खेती काय��म स� चालन ��ताव ढाचँा 

 

काया�लय �योजनको ला�ग मा� 

काय��म संकेत नं.  �ाथ�मक�करण  

१) आवेदक र स�पक�  �यि� स�ब�धी �ववरण 

आवेदकको �ववरण  

नाम थरः  

ठेगानाः   

नाग�रकता नं  

वैवा�हक ि�थ�त  

आवेदकको �क�सम (भ�ूमह�न वा अ�य)  

प�रवारमा �म गन� सद�य सं�या  

आफूसँग रहेको ज�मनको �े�फल र 

�क�सम 

 

प�रवारका अ�य सद�यको वैकि�पक पेशा र 

मा�सक आ�दानी 

 

स�पक�  नं  

इ�मेल ठेगानाः  

��ता�वत आयोजना �थल  

िज�लाः 

�थानीय तहको नाम र वडाः 

 

भाडामा �लने ज�गाको कूल �े�फलः  

भाडामा �लने 

ज�गाको �वा�म�व 

(ज�गा धनीको 

ज�गाको �क�ा 

न�बर 

�े�फल वा�ष�क भाडा दर 

��त रोपनी वा ��त 

�बगाह 
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नामथर ठेगाना) 

    

    

कृ�ष �यवसायको �ववरण(वष�भर�)  

��ता�वत आयोजनाको कूल खच� रकम ज�मा लागत अनदुान माग रकम 

पूवा�धार �वकास खच�   

भाडा   

उ�पादन साम�ी   

अ�य खच�   

भाडा   

ज�मा खच�   

ज�मा आ�दानी अनमुा�नत  

प�हलो वष�  

दो�ो वष�  

ते�ो वष�  

२) ��ता�वत आयोजना स�ब�धमा 

क) ��ता�वत आयोजनाको शीष�क/ �वषयः 

ख) प�ृभ�ूमः 

ग) उ�े�यह�ः 

घ) साम�ुहक ��तावको हकमा ��ता�वत आयोजनामा ��य� लाभाि�वत हनेु घरधरु� 

सं� याः 

ङ) खेती गन� बाल�को �व�ततृ उ�पादन �ववरणः 

पश ु सं�या बाल�/खेती �े�फल क� �फयत 

     

     

च) आवेदकको अनभुव/ कृ�ष स�ब�धी ता�लम र शैि�क यो�यताः 

छ) करार खेती काय��म स� चालन प� चात �े�फल, करार खेतीबाट हनेु ��य� 
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उ�पादन, उ�पादक�व, �व�� प�रमाण ज�ता �वषयह�को वृ��  गणु�तर सधुारका साथै 

मा�थ उ�लेिखत ग�रएका सम�या तथा चनौ�तह� समाधान गन� के क�ता काय��म तथा 

उपलि�ध हा�सल गन� खोजेको छ वण�न गन�होस ्

१. लाभाि�वत हनेु घरधरु� सं�या 

२. वाल� वा व�तलेु ढा�ने �े�फल 

३. उ�पादन प�रमाण (वा�ष�क) 

४. वा�ष�क आ�दानी �. 

५. थप रोजगार� सं�या �थायी...............अ�थायी......... 

६. य�द अ� केह� भए उ�लेख गनु�होस।् 

ज) आयोजना स� चालनको ला�ग आ�थ�क ��ताव 

खच�को �क�सम अनसुार आयोजनाको कुल लागत 

�.स. ��याकलाप 

लगत �ववरण 

इकाइ�{ प�रणाम दर ज�मा 

१      

      

      

 ज�मा �.     
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अनसूुची–५ 

(दफा ६ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

सम ् झौता प�को नमूना 

........... बाट स� चालन ग�रने चाल ुआ.व.  ..........  को �वीकृत काय��म अनसुार 

ज�गा करारमा �लइ �यावसा�यक खेती काय��म स�ालन गन�का �नि�त म��ालय/कृ�ष 

�ान / पश ु�व� के��, ..... ..... (यस प�छ �थम प� भ�नने)    र काय��म स�ालन 

गन� छनौट भएका कृषक /कृषक समूह/ फाम� �ी............................ (यसप�छ दो�ो 

प� भ�नने) का बीच तप�सलका शत�नामाह�को अ�धनमा रह� काय��म स� चालन गर� 

स�प� गन� ��प�ीय स�झौता ग�रएको छ। 

तप�सल : 

१. �थम प�ले दो�ो प�लाई काय��म स� चालनको ला�ग ज�गा भाडाको ला�ग 

.................. र पबुा�धार �वकासको ला�ग .................. गर� ज�मा 

.................. रकम उपल�ध गराउनेछ। ज�गा भाडाको हकमा प�हलो वष� २ 

�क�तामा र दो�ो र ते�ो वष� एकै �क�तामा छ म�हना प�छ भ�ुानी ग�रनछे।  

२ संल�न ��याकलापह�को ला�ग मा� अनदुान रकम भ�ुानी हनेुछ । 

२. �थम प�बाट �ा� अनदुान सहयोगलाई दो�ो प�ले द�ुपयोग गन� पाउनेछैन र 

�यसो गरेको पाईएमा �नजबाट सो रकम सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

३. खेती �यवसायबाट उ�पा�दत कृ�ष उपजको बजार �यव�था दो�ो प�ले गनु� पन�छ। 

४. �थम प�ले खेती �यवसायलाई सफल पान� �नय�मत �पमा अनगुमन गन� स�नेछ। 

५. अनदुान �ा� कृषक वा कृषक समूह वा फाम�ले ��येक ६ म�हनामा �देश सरकार, 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��लाय वा स�बि�धत कृ�ष �ान के�� वा 

भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��मा �ग�त ��तवेदन बझुाउन ुपन�छ। 

६. यस स�झौतामा उ�लेिखत काम गदा� प�रआउन स�ने कुनै प�न भ�वत�यको पणु� 

िज�मेवार� दो�ो प�को हनेुछ। 

७. म��ालय र यस मातहतका �नकायह�बाट ग�रने/ गराइने अवलोकन �मण, अनगुमन 

तथा �न�र�ण र अनसु�धान ज�ता काय�ह� गन�का ला�ग दो�ो प�ले प�हलो प�लाई 

सहयोग गन�छ। 

८. यस स�झौतामा उ�लेख नभएका कुराको हकमा �च�लत काननु बमोिजम हनेुछ। 
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काय� योजना : 

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

ज�गा भाडा       

उ�पादन साम�ी       

खोर       

खेती गन� टहरा       

पावर �टलर       

प�पसेट/बो�र�/मोटर 

मे�सन 

      

�ला��क घर वा 

टनेल 

      

अ�य औजार खलुाउने 

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ 

      

भ�डारण घर       

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

 

�थम प�         दो�ो प� 

म��ालय/ कृ�ष �ान के��को तफ�  बाट स�ह गन�को       काय��म स�ालन गन�को  

नाम         नामः 

पदः         पदः 

द�तखतः        द�तखतः 

�म�तः         �म�तः 

काया�लयको छापः 

सा�ी         सा�ी: 

�म�तः 20........साल...............म�हना...........गते ...........रोज शभुम।् 
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अनसूुची-६ 

(दफा ५ को उपदफा (६) सँग स�बि�धत) 

अि�तम मू�या�नका आधार 

1.  कृषक/कृषक समूह/फाम�को नाम:    

२.  ठेगाना :     

३.  स�पक�  �यि�को नाम:  

४.  स�पक�  नं.:    

 काय��म छनौटका ला�ग उप�े�को �वषयः 

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

1 ��ता�वत काय��मको 

�यवसा�यक योजना 

३0   

2 सामािजक समावेिशता 1५  द�लत म�हला भए १५ अ�, म�हला 

वा द�लत भए १२ अ�, जनजाती 

भए १० अ�, अ�यलाई ८ अ� 

3 आ�थ�क अव�था १५  भ�ूमह�न �वप� भए १५ अ�, साना 

�कसान भए १२ अ�, अ�यलाई 

१० अ� 

4 थप रोजगार� �सज�ना 10  ५ जना पूण� रोजगार हनेु भए १० 

अ�, 3 जना पूण� रोजगार हनेु ८ 

अ�, 3 भ�दा कम हनेु भए ६ अ� 

5 खेती गन� ��ता�वत 

ज�गाको �े�फल 

१०  १ हे�टरका ला�ग ६ अ�, 3 

हे�टर स�म ८ अ�, 3 हे�टर 

भ�दा बढ� १० अ� 

6 कृ�ष स�ब�धी ता�लम, 

अ�ययन भएको  

10  एक म�हना भ�दा बढ� �लएको भए 

१० अ�, दईु ह�ा स�मको 

ता�लमलाइ� ८ अ�, एक ह�ा वा 

कम �लएको भए ६ अ� 

८ भौ�तक पूवा�धार (�संचाइ, 

सडक, �व�तु आ�दको 

उपल�धता) 

10  हाल तीन वटै स�ुवधा भएको १० अ�, 

स�भावना भएको ८अ�, नखुलेको ६ 

अ� 

 ज�मा 100   

 



22  

अनसूुची-७ 

(दफा ५ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

�थानीय तहको �सफा�रसको ढाचँा 

 

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

�देश नं ५,बटुवल । 

 

�वषयः �सफा�रस स�ब�धमा  

 

��ततु �वषयमा यस ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ नगरपा�लका/गाँउपा�लका वडा नं ॰॰॰॰॰॰॰  

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ टोल ब�ने �ी ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ ले देहायको 

ता�लकामा उ�लेख भएका ज�गाधनीह�को ज�मा ॰॰॰॰॰॰॰ रोपनी/�बगाह/हे�टर ज�गा 

भाडामा �लइ स�झौता बमोिजमको खेती/पशपुालन गर�रहेको र �नजले कृ�ष उ�पादन र 

उ�पादक�व बढाउन सघाउ प�ु याउन ु भएको हुँदा �नजलाइ तहाँ �नकायको स�झौता 

अनसुारको म��ालयबाट पाउने पूवा�धार �वकास खच�/ ज�गा भाडामा पाउने अनदुान 

रकम उपल�ध गराइ �दन �सफा�रस साथ अनरुोध छ। 

�.स. ज�गाधनीको नाम 

थर, ठेगाना 

भाडामा �दएको 

ज�गाको �क�ा नं 

ज�गाको कुल 

�े�फल 

कै�फयत 

1     

2     

3     

     

     

 

द�तखतः 

पदा�धकार�को नाम थरः 

�म�तः 

�थानीय तहको छापः 

 


