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बैदेशिक रोजगारबाट फकेर कृषि फर्म सञ् चालन गनेका लागग प्रोत्साहन कार्मक्रर् पररचालन 
कार्मषिगि, २०७९ 

प्रस्तािना: िैदेशिक रोजगारको क्रर्र्ा प्राप्त अनभुि र अनभुगुतहरुलाई उपर्ोग गदै स्िदेि फकेर 
व्र्िसाषर्क कृषि पिपुालन पेिार्ा आिद्ध हनु े नेपाली र्िुाहरुको संख्र्ा बषिरहेको अिस्थार्ा 
षिदेिर्ा प्राप्त सीप र उजामलाई स्िदेिर्ा उपर्ोग गरी आन्तररक उत्पादनको बषृद्ध सँगै रोजगारीका 
अिसरहरु गसजमना गनम षिदेिबाट फकेर देि गभतै्र कृषि/पिपुालन पेिार्ा व्र्िसाषर्क रुपले 
सषक्रर् हनु चाहने िा सषक्रर् भइरहेका र्िुाहरुको र्नोिल बिाउन तथा उनीहरुको 
व्र्िसाषर्कतार्ा सहर्ोग परु् र्ाउन बाञ्छनीर् भएकोले र्ाछापचु्छ्रे गाउँपागलका प्रिासषकर् कार्मषिगि 
(गनर्गर्त) गने ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ददएको अगिकार प्रर्ोग गरी र्ाछापचु्छ्रे गाउँपागलकाले 
र्ो कार्मषिगि जारी गरेको छ ।  

पररच्छ्छेद -१ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नार् र प्रारभभ:- (१) र्स कार्मषिगिको नार् बैदेशिक रोजगारबाट फकेर कृषि फर्म 
सञ् चालन गनेका लागग प्रोत्साहन कार्मक्रर् पररचालन कार्मषिगि, २०७९ रहने छ । 

(२) र्ो कार्मषिगि गाँउ कार्मपागलकाबाट स्िीकृत भएको गर्गतबाट लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभािााः- षििर् िा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा र्स कार्मषिगिर्ााः  

(क) “कार्मपागलका” भन्नाले र्ाछापचु्छ्रे गाँउकार्मपागलकालाई सभझन ुपदमछ ।  

(ख) “सगर्गत” भन्नाले र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलकाको कृषि षिकास सगर्गतलाई सभझन ु
पदमछ ।  

(ग) “िाखा” भन्नाले र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलकाको कृषि िाखालाई सभझन ुपदमछ ।  

(घ) “िडा कार्ामलर्” भन्नाले र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलकाका िडा कार्ामलर्लाई सभझन ु
पदमछ ।  

(ङ) “र्लु्र्ाङ्गन सगर्गत” भन्नाले र्स कार्मषिगिको दफा ४ बर्ोशजर् गठन भएको 
सगर्गतलाई सभझन ुपदमछ ।  

(च) “िैदेशिक रोजगारबाट फकेका” भन्नाले अथोपाजमन िा अध्र्र्न आददको 
गसलगसलार्ा नपेालभन्दा बाषहर कुनै पगन देिर्ा कशभतर्ा ६ र्षहना बगस 
स्िेदेि फकेका नेपाली नागररकहरुलाई बझु्न ुपदमछ ।  
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(छ) र्स कार्मषिगि अनसुारको अनदुान प्राप्त गनम िैदेशिक रोजगारबाट फकेको 
कशभतर्ा ६ र्षहना र बषिर्ा दईु ििम तथा उरे्रको हकर्ा ५० बिम ननाघेको 
हनु ुपनेछ ।  

(ज) “उद्यर्ी/व्र्िसार्ी” भन्नाले गाँउपागलका तथा करदाता कार्ामलर्र्ा व्र्िसार् 
दताम तथा नषिकरण गरेका कृषि/पि ुफार्म तथा व्र्ािसाषर्क कृिकहरुलाई 
सभझन ुपदमछ ।  

 

पररच्छ्छेद -२ 

प्रस्ताि आव्हान र रू्ल्र्ाङ्कन सभबन्िी व्र्िस्था 
 

३. प्रस्ताि आव्हान: (१) र्स कार्मषिगि बर्ोशजर् कृषि तथा पिपुालनर्ा अनदुानर्ा उपलब्ि 
गराउन गाँउपागलकाको कृषि तथा पि ुसेिा िाखाले तोषकएको िाँचार्ा िैदेशिक रोजगारबाट 
फकेका व्र्शिहरुलाई स्थानीर् पत्रपगत्रका, स्थानीर् रेगडर्ो, गाँउपागलकाको िेिसाइट, 
फेसिकु पेज आदद र्ाफम त कशभतर्ा १५ ददनको सर्र् ददएर प्रस्ताि आव्हान गनुम पनेछ । 
र्स्तो सूचना गाँउपागलका तथा सभपणुम िडा कार्ामलर्हरुको सूचना बोडमर्ा टाँस गनुम पनेछ ।  

(२) र्स कार्मषिगि अनरुुप कृषि तथा पिपुालनर्ा अनदुान र्ाग गनम चाहने िैदेशिक 
रोजगारबाट फकेकाहरुले तोषकएको गर्गत गभत्र आफुले र्ाग गरेको अनदुान सभिशन्ि षििरण 
सषहत अनसूुची - १ को िाँचार्ा प्रस्ताि पेि गनुम पने छ ।  

(३) अनदुान र्ाग गनम सभिशन्ित कार्ामलर्र्ा पेि गने प्रस्तािको साथर्ा सभिशन्ित िडा 
कार्ामलर्को गसफाररस, बैदेशिक रोजगारर्ा कशभतर्ा ६ र्षहना बसेको र स्िदेि फषकम एको 
कशभतर्ा ६ र्षहना तथा दईु ििम भएको प्रर्ाण, व्र्िसार् दताम नषिकरण प्रर्ाण पत्र 
प्र्ान/भ्र्ाट दताम प्रर्ाण पत्र करचिुा प्रर्ाण पत्र अनभुि तथा तागलर्को प्रर्ाण पत्रको 
प्रगतगलषप, व्र्शिको हकर्ा नागररकताको प्रगतगलषप अरु कुन ैगनकार्बाट दईु ििम र्ता कृषिर्ा 
कुनै पगन प्रकारका अनदुान नगलएको स्ि घोिणा पत्र सरे्त संलग्न गाँउकार्ामपागलकाको 
कार्ामलर्र्ा गनिेदन ददन ुपनैछ ।  

 

४. प्रस्ताि रू्ल्र्ाङ्गन सगर्गत: (१) र्स कार्मषिगि बर्ोशजर् अनदुान हस्तान्तरणको लागग प्राप्त 
प्रस्तािहरु छनौट गनम देहार् बर्ोशजर्को एक प्रस्ताि रू्ल्र्ाङ्गन सगर्गत रहने छ ।  

(क) आगथमक षिकास सगर्गत संर्ोजक  र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलका      संर्ोजक  

(ख) प्रर्खु प्रिासकीर् अगिकृत र्ाछापचु्छ्रे  गाँउपागलका           सदस्र्  
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(ग) आगथमक प्रिासन िाखा प्रर्खु                            सदस्र्  

(घ) पि ुसेिा िाखा प्रर्खु र्ाछापचु्छ्रे गाउँपागलका               सदस्र्   

(ङ) कृषि िाखा प्रर्खु र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलका                  सदस्र् सशचि  

(२) र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतको बैठक आिस्र्कता अनसुार बस्न सक्ने छ ।  

(३) र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतको बैठकर्ा आिस्र्कता अनसुार गाँउपागलका अध्र्ि,उपाध्ि, 
आगथमक षिकास सगर्गतका सदस्र्हरु , िडा अध्र्िहरु तथा षििर् षिज्ञहरुलाई आर्न्त्रण गनम 
सषकनेछ ।  

(४) प्रस्ताि र्लु्र्ाङ्गकन गदाम र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतले अनसूुची -२ बर्ोशजर्का रू्ल्र्ाङ्कनका 
आिारहरु अनसुार गनुम पनेछ।  

(५)र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतले प्राप्त प्रस्तािहरु र्लु्र्ाङ्गकन  गरी क्रर्बद्द बिी अङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तािहरु स्िीकृत गनुम पनेछ।  

(६) र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतले प्राप्त प्रस्तािहरु र्लु्र्ाङ्गकन गदाम आिस्र्कता अनसुार अनगुर्न 
तथा गनररिण गरी प्रगतिेदन गलन सक्नेछन ।  

                 

                                     पररच्छ्छेद -३ 

अनदुान हस्तान्तरण सभबन्िी प्रषक्रर्ा एिर् ्सतमहरु 

 

५. अनदुान हस्तान्तरणर्ा प्राथगर्कता: कृषि अनदुान हस्तान्तरणर्ा देहार् बर्ोशजर्का 
व्र्शिहरुलाई प्राथगर्कता ददइनेछ:  

(क) बैदेशिक रोजगारको क्रर्र्ा सभिशन्ित षििर्र्ा (कृषि/पिपुालन) अध्र्र्न िा 
कार् गरेको । 

(ख) िैदेशिक रोजगारबाट फकेपगछ गनशज फर्म दताम गरी संचालन गरररहेको । 

(ग) कृषि तथा पिपुालन सभिन्िी तागलर् प्राप्त गरी व्र्िसाषर्क कृषि/पिपुालन 
गरररहेको ।  

(घ) बाझो जगर्नलाई उपर्ोग गरी खाद्यान् न, तरकारी, र्सलाबाली, फलफुल, पंशि 
तथा पिपुालन व्र्िसार् व्र्िसाषर्क रुपर्ा गरररहेका ।  

(ङ) खाद्दान्न बालीको हकर्ा कशभतर्ा १० रोपनी, तरकारीको लागग २रोपनी 
(प्लाशस्टक घरगभत्र खेती गनेले ५०० िगम गर्टर), र्सलािालीको हकर्ा 
कशभतर्ा २ रोपनी जगर्नर्ा व्र्िसाषर्क खेती गनुमपने ।  

(च) कुखरुाको हकर्ा २,०००, गाई/ भैँसी  ५ िटा र्ाउ, बाख्रा १५ िटा र्ाउ, 
तथा र्ाछाको हकर्ा ३ रोपनीर्ा व्र्िसार् गनुमपने छ ।  
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६. अनदुान हस्तान्तरण सभबन्िी प्रषक्रर्ा: अनदुान हस्तान्तरणका लागग देहार् बर्ोशजर्का 
प्रषक्रर्ाहरु अिलभबन गररनेछ: 

क) र्स कार्मक्रर्को लागग गाँउपागलकाको तफम बाट हरेक आगथमक बिमर्ा 
षिगनर्ोजन हनुे रकर्को पररगि गभत्र रही तथा र्स कार्मक्रर्को लागग प्राप्त 
प्रस्तािहरुको आिारर्ा कृिकहरुको िर्ता र कार्मक्रर् संचालन भएपगछ हनु े
उपलशब्िहरुलाई ध्र्ानर्ा राशख र्लु्र्ाङ्गकन सगर्गतले गसफाररस गरे बर्ोशजर्को 
कृषि अनदुान प्रचगलत आगथमक कार्मषिगि सभिशन्ि काननुको अगिनर्ा रही र्सै 
कार्मषिगि बर्ोशजर्को र्ापदण्ड पगेुको व्र्शि सँग सभझौता गरी कृषि अनदुान 
हस्तान्तरण गररने छ।  

ख) िैदेशिक रोजगारबाट फकेका र्िुाहरुको अिस्था, आिस्र्कता र कृषि 
व्र्िसार्बाट हनुे रोजगारीका आिारर्ा लागत अनरु्ानको ५० प्रगतित अनदुान 
उपलब्ि गराइने छ ।  

ग) र्स कार्मक्रर् अन्तरगत उपलब्ि गराईने प्रषिगिको आपतुी र षितरण 
सािमजगनक खररद एन २०६३ र सािमजगनक खररद गनर्र्ािली २०६४ 
बर्ोशजर् गररनेछ ।  

७. कृषि अनदुान अन्तगमत संचालन गनम सषकन े कार्मक्रर्हरु: कृषि अनदुान अन्तगमत देहार् 
बर्ोशजर्का कार्मक्रर्हरु सञ्चालन गनम सषकनेछ:  

 

८. अनदुान हस्तान्तरणका सतमहरु: अनदुान हस्तान्तरणका सतमहरु देहार् बर्ोशजर् रहेका छन:्  

(क) कृिकहरुले प्राप्त गरेको अनदुानको उशचत प्रर्ोग गनुम पने छ ।  

क्र.सं. कार्मक्रर् 
गाउँपागलका बाट 
ददइने अनदुान 

कृिक/सर्हु/सहकारी 
लागत सहकारी 

१ आिगुनक कृषि र्न्त्र उपकरणहरुको खररद ५० ५० 

२ टनेल/गिन हाउस गनर्ामण  ५० ५० 

३ पि ु/पंशि पालनको लागग गोठखोर गनर्ामण  ५० ५० 

४ प्लाषिक पोखरी  ५० ५० 

५ र्ाछा पोखरी गनर्ामण  ५० ५० 

६ बीउ, गबरुिा, र्ल खररद  ५० ५० 
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(ख) अनदुान प्राप्त गरेको गनर्ामण तथा खररद गरेको भौगतक सार्ागिहरुको र्र्तम 
संभभार गनुम पने छ र्दद सार्ागिहरु गबिकेो खण्डर्ा आफैले र्र्मत गनुम पने 
छ।  

(ग) अनदुान प्राप्त गरेको गर्गतले ५ ििम सभर् सभझौता अनसुारको कार् गनुम पने 
छ। साथै र्न्त्र उपकरणको हकर्ा ५ ििमसभर् अरुलाई हस्तान्तरण गनम 
पाइने छैन र्दद सभझौता अनसुारको कार्मक्रर् ५ बिम अगागड नै छोडेर्ा िा 
र्न्त्र उपकरणहरु अरुलाइ गबषक्र गरेर्ा सभिशन्ित कृिकले अनदुान िापतको 
रकर् अिलु उपर गरी प्रचगलत कानून अनसुार कारिाही गररनेछ साथै अन्र् 
अनदुानर्ा सहभागग गराइने छैन ।  

(घ) अनदुानर्ा प्राप्त कृषि र्न्त्र उपकरणहरु सभिशन्ित कृिकले आफ्नो बाहेक 
अन्र् कृिकहरुको कार्को लागग प्रचगलत ज्र्ाला गलएर उपर्ोग गनम र्ो 
कार्मषिगिले रोक्ने छैन ।  

(ङ) कृषि अनदुान अनसूुची -३ को िाँचार्ा सभझौता गराइ हस्तान्तरण गनुम पने छ 

 

 

पररच्छ्छेद -४ 

अनगुर्न, गनरीिण तथा रू्ल्र्ाङ्कन  

 

९. अनगुर्न गनरीिण तथा र्लु्र्ाङ्गकन सभबन्िी व्र्िस्था: र्स कार्मषिगि अनसुार उपलब्ि गराइने 
कृषि अनदुान सदपुर्ोग भए नभएको बारेर्ा कार्ामलर्ले जनुसकैु सर्र्र्ा अनगुर्न, गनरीिण 
तथा र्लु्र्ाङ्गकन गनम सक्नेछ ।  

 

पररच्छ्छेद -५ षिषिि 

 

१०. बािा अड्काउ फुकाउने अगिकार: र्स कार्मषिगिर्ा उल्लेशखत कुन ैप्राििानहरुर्ा दिषििा 
उत्पन्न भएर्ा िा र्स कार्मषिगि कार्ामन्िर्न्र्ा कुनै बािा परेर्ा सोको व्र्ाख्र्ा गने िािा 
अड्काउ फुकाउने अगिकार गाउँ कार्मपागलकार्ा रहनेछ ।  

११. प्रचगलत काननु बर्ोशजर् हनुे: र्स कार्मषिगिर्ा उल्लेशखत कुनै प्राििान प्रचगलत काननुसँग 
बाशझएर्ा बाशझएको हदसभर् अर्ान्र् हनुेछ।  

१२. कार्मषिगि संिोिन: र्ाछापचु्छ्रे गाउँपागलका, गाउँकार्मपागलकाले आिश्र्कताको आिारर्ा 
र्स कार्मषिगिर्ा संिोिन गनम सक्ने छ ।  
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अनसूुची -१ 

दफा ३ (२) सँग सभबशन्ित 

कृषि अनदुान सहर्ोगको लागग कृिकले कार्ामलर्र्ा पेि गने गनिेदनको िाचँा 
 

                                               गर्गत ................... 
  श्री कार्ामलर् प्रर्खु ज्रू्  

  र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलका, गाँउकार्मपागलकाको कार्ामलर्,   

   लाहाचोक कास्की  

                    षििर्ाः िैदेशिक रोजगारीबाट फकेका र्िुाहरुलाइ प्रदान गररने कृषि अनदुान 
उपलब्ि गराई ददन ुहनु । 

कास्की शजल्ला र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलका ............नं िडा गनिासी र् 
................................षिगत ......बिम ..............देिर्ा िैदेशिक रोजगारीर्ा संलग्न भई 
.........................गर्गतर्ा देि फकेपगछ ......................नार्को फर्म 
.........................कार्ामलउर्ा ...................गर्गतर्ा देि फकेपगछ .................नार्को फर्म 
...............कार्ामलर्र्ा ................गर्गतर्ा दताम गरेर व्र्िसाषर्कक कृषि/पिपुालन गरररहेको 
छु । रै्ले संचालन गरररहेको कृषि/पिपुालन फर्मको लागग .................सार्ागि/ र्ोजना अगत 
आिस्र्क परेकोले उि सार्ागि/र्ोजना उपलब्ि गराई ददन ुहनु गनिेदन दस्तरु िापतको रानस्ि 
दाशखला गरी भौचर सषहत र्ो गनिेदन पेि गरेको छु ।                    

१) गनिेदकको नार्  

२) ठेगाना 
३) फर्मको नार्  

४) फर्म संचालन गरेको स्थान  

५) फर्म दताम गर्गत र नभिर  

६) बैदेशिक रोजगारीर्ा गएको देिको नार्  

७) बैदेशिक रोजगारीर्ा बसेको सर्र्  

८) बैदेशिक रोजगारी बाट फकेको गर्गत  

९) बैदेशिक रोजगारीर्ा रहदा गरेको कार्/अनभुि  

१०) फर्मर्ा लगागन भएको पुशँज   

क) शस्थर पुशँज 
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   ख) चाल ुपुशँज  

११) फर्मबाट हनुे बाषिमक आभदानी रु  

१२) र्ाग गररएको सार्ागि/र्ोजना 
 

संलग्न कागजातहरु: 
१. नागररकताको प्रगतगलषप। 

२. षिदेिर्ा बसेको र देि फकेको गर्गत खलु्ने राहदानीको प्रगतगलषप। 

३. व्र्िसार् दताम/नषिकरणको प्रर्ाणपत्रको प्रगतगलषप । 

४. पान/भ्र्ाट दताम नं.। 

५. करचिुाको प्रगतगलषप। 

६. फर्म संचालन भइरहेको जग्गािनी प्रर्ाण पूजामको प्रगतगलषप/भाडार्ा भए करार 
सभझौताको प्रगतगलषप । 

७. षिदेिर्ा हुँदा सभबशन्ित कार् गरेको भए सो को प्रर्ाशणत प्रगतगलषप अन्र् तागलर्हरु 
भए प्रर्ाण पत्रको प्रगतगलषप। 

८. सभबशन्ित िडाको गसफाररस प्रस्ताषित कार्मक्रर् दईु ििम अगागडदेशख हालसभर् अन्र् 
कुनै गनकार्बाट अनदुानर्ा प्राप्त नगरेको स्ि घोिणा पत्र ।  

                                                                   

 

 

गनिेदकको  नार्: 
ठेगाना: 
दस्तखत: 
सभपकम  न: 
संस्थाको छाप: 

  



8 
 

अनसूुची -२ 

दफा ४ (४) सँग सभबशन्ित 

    

         सूचना आव्हान पश्चात प्राप्त प्रस्तािहरुलाई देहाएको आिारर्ा र्लु्र्ाङ्गकन गररनेछ   

प्रस्तािना रू्ल्र्ाङ्कनका आिारहरु 

क्र.सं. रू्ल्र्ाङ्कनका आिारहरु प्रदान गररने अङ्क 

१ 
प्रस्तािर्ा उल्लेशखत कार् नै षिदेि तथा स्िदेिर्ा गरेको प्रर्ाण 
खलेुको  

१० 

२ 
र्षहला दगलत लोपउन्र्खु र गाँउपागलकाले पषहचान गरेको अगत 
षिपन् न घर पररिारर्ा  सशुचकृत भएको  

१० 

३ 
कृषि तथा पिजुन्र् व्र्िसार् संचालन गदाम पररिारको सदस्र् 
बाहेक अन्र्लाई पगन रोजगारी ददईरहेको  

२० 

४ प्रस्ताषित कार्म कृिकको र्ाग एिर् ्आिस्र्कता भए नभएको   २० 

५ प्रस्ताषित बाली/िस्तकुो भौगोगलक एिं प्राषिगिक उपर्िुता  २० 

६ व्र्िसाषर्क कार्मर्ोजना  २० 

जभर्ा १०० 
 

पनुश्वाः र्ागथ उल्लेशखत आिारर्ा र्लु्र्ाङ्कन गदाम कशभतर्ा ५० अङ्क प्राप्त गने कृिक/कृषि फर्मलाई 
र्ात्र छनौट गनुम पनेछ साथै कृषि/पिपुालन व्र्िसार् दताम नषिकरण नगरेको र व्र्िसाषर्क 
कार्मर्ोजना पेि नगने कृिकको आिेदनलाई र्लु्र्ाङ्कनर्ा सहभागी गराईने छैन ।  
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अनसूुची -३ 

दफा ८ को बुदँा (ङ) सँग सभबशन्ित 

         िैदेशिक रोजगारबाट फकेका र्िुालाई ददईने कृषि अनदुान हस्तान्तरणको सभझौता  

गलशखत  र्ाछापचु्छ्रे गाँउपागलका ......नं िडा ..................टोल बस्ने र् ............................ले 
र्स गाँउपागलबाट गर्गत .................. र्ा प्रकाशित ...................………………… 
………………………………………………………............. शििमकको सूचना बर्ोशजर् कृषि /पिपुालन 
फार्मको तफम बाट आिस्र्क पने ……….................सार्ागि /र्ोजना र्ाग गरेको छु । रै्ले र्स 
कार्मषिगिलाई राम्ररी बझेुको छु ।प्राप्त गरेको अनदुानको सही उपर्ोग गने छु । आजका गर्गतले 
५ ििमसभर् कार्मर्ोजनार्ा उल्लेशखत कार् गने छु । र्ो सभझौता षिपररत कार् गरेको प्रर्ाशणत 
भएर्ा गाँउपागलकाबाट अनदुान स्िरुप प्राप्त गरेको रकर् षफताम गनुमका साथै भषिष्र्र्ा 
गाँउपागलकाद्धारा प्रदान गररने कुनै पगन अनदुानको लागग अर्ोग्र् हनु र्न्जरु भई र्स सभझौतार्ा 
सहीछाप गररददए । 

प्राप्त गरेको उपकरणको षििरण 

गस.नं 
सार्ागि/र्ोजना 

नार् 
पररर्ाण दर 

गा.पा.को 
अनदुान 

लागत 
सहभागगता 

जभर्ा 
रकर् 

कैषफर्त 

        

        

 

गाउँपागलकाको तफम बाट पषहलो पि       रोहिर         कृिक/फर्मको तफम बाट दोस्रो पि 

दस्तखत:                           दस्तखत:           दस्तखत: 
कर्मचारीको नार्:                     नार्थर:            नार्थर:  

पद:                               पद:                पद: 
गर्गत:                              गर्गत:               फर्मको छाप:  

छाप:  

 

कार्मपागलकाबाट स्िीकृत गर्गत: २०७९ कागतमक ०३  
प्रर्ाणीकरण गर्गत: २०७९ कागतमक ०६ 
प्रर्ाणीकरण गने पदागिकारी: गर्न बहादरु गरुुङ्ग, अध्र्ि 


