
�देश सरकार 

�देश नं. 5 

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

बटुवल 
 

कृ�षकम� रोजगार� काय��मको ला�ग कृ�ष उ�मी/�यवसायीह�लाई ��ताव अ�ानको सूचना 

  (�थम पटक सूचना �कािशत �म�त :-2077/05/08) 

 

कृ�ष �े�मा �यवसा�यक �पमा कृ�ष उ�म तथा पशपु�छ� �यवसायमा संल�न कृ�ष उ�मी, समहु, सहकार� तथा �यवसायीह�लाई कृ�ष ��मक प�रचालन गन�को 

ला�ग �देश सरकारले सहयोग उपल�ध गराउन कृ�षकम� रोजगार� काय��म संचालन काय��व�ध, 2077 जार� गरेको छ। उ� काय��व�ध अनसुार कृ�ष ��मक 

प�रचालन ग�ररहेको र गन� चाहने तथा काय��व�धको अनसूुची-3 बमोिजमको �यूनतम मापद�ड पगेुका कृ�ष उ�मी तथा पशपु�छ� �यवसायमा संल�न रोजगार 

दाताह�लाई सूचना �काशन भएको �म�तले 30 �दन �भ� तप�सल अनसुारका �ववरण संल�न राखी �सलब�द� ��ताव म��ालय वा मातहतका िज�ला ि�थत कृ�ष 

�ान के��/ भेटेर�नर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��/ ए�ककृत कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास काया�लयमा पेश गन� यो सूचना �काशन ग�रएको छ। �व�ततृ 

जानकार�को ला�ग म��ालयको वेवसाइटः molmac.p5.gov.np बाट कृ�षकम� रोजगार� काय��म संचालन काय��व�ध, 2077 डाउनलोड गर� जानकार� �लन वा 

म��ालय (स�पक�  �यि� कृ�ष अ�धकृत �ी न�वन गैरे स�पक�  नं. 9849864634) वा मातहतका िज�ला ि�थत काया�लयमा स�पक�  गर� जानकार� �लन 

स�कने छ।   

  तप�सल : 

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

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

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

 

  



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 : 



 

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 

पहाडमा र थप ��त 

.५ हे�टर तराईको 

ला�ग १ जनाका 

२ देिख १० जना 

स�म 

 



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

(�यि�) 

दरले थप हनुे 

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�रने 

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।  



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 

     

 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 



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 ११ ��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  .................  

 


