




करार खेति गर्न इचु्छकको तििरण 

किसानिो नामः 

किसानिो प्रिृक ः व्यक्तीग /समुह/ सहिारी/फमम 

सहिारी/िृकि फमम भए द ाम नं                     

द ाम भएिो कनिायः 

द ाम भएिो कमक ः 

स्थायी ठेगानाः 

फोन नः 

हाल बसोबास गरेिो 

.........................किल्ला.............................न.पा./गा.पा/उप

.नपा.........वार्म न. 

हाल गरररहेिो खे ीः 

हाल िसैसँग िग्गा भार्ामा कलएर खे ी गरररहेिो भए खुलाउने 

भार्ामा कलएिो िग्गािो के्षत्रफलः...................कवगाहा/रोपनी..........िटठा 

िग्गाधनीहरुिो संख्ाः 

 

िग्गा भार्ामा िररा खेक  गनम चाहेिो िग्गिो के्षत्रफलः 

 ....................कवगाहा/रोपनी............िट्ठा 

िग्गा भार्ामा कलने िग्गाधनीहरुिो कववरण 

क्र

.स

. 

नाम,थर ठेगाना िग्गािो 

कित्ता नं 

िग्गािो 

के्षत्रफल 

भार्ादर 

प्रक  रोपनी 

वा िट्ठा 

रु. 

िैकफय * 

       

       

       

       

 िसले िसरी खे ी गरेिो छ खुलाउने र कसंचाइ भए नभएिो उले्लख गने। 

खे ी गनम चाहेिो वाली/पशु पालनिो संकक्षप्त कववरणः 

िरार खे ी गदाम स्वलगानी िे गने भए त्यसिो संकक्षप्त कववरणः 



 

 

 

र्ोटः यसै साथ र्ागररकिाको प्रतितिति, फर्न र सहकारकीको हकर्ा दिान भएको प्रर्ाणित्रको 

प्रतितिति संिग्ग गरु्नहोिा। 

 

 



करार खेती सम्बन्धि जानकारी 

यस भूमि व्यवस्था, कृमि तथा सहकारी िन्त्रालय, प्रदेश नं 5 ले गत आ.व. बाट यस प्रदेशका 

मवमभन्न मजल्लाहरुिा करार खेती काययक्रि सञ्चालन गदै आएको छ। यस बियबाट स्थानीय तहको 

सहकाययिा करार खेती काययक्रि पमन सञ्चालन गरेको छ। 

कसरी गने 

आफ्नो खेतीयोग्य जग्गा कि भएकाले अरुको खेत करार वा भाडािा मलएर खेती गनयसके्नछ।यसरी खेती 

गदाय तरार्यको हकिा कम्तीिा 1.5 मवगाहा वा बमििा १० मवगाहा र पहाडको हकिा कम्तीिा २० 

रोपनी र बिीिा १३३ रोपनी जग्गा भाडािा मलएर व्यवसामयक खेती गननयपनेछ। खेती गने मकसानले 

खेमतको पूवायधार मवकास र जग्गाको भाडा रकििा अननदान प्राप्त गनय सक्दछ। हाललार्य प्रमत हेक्टर 

पूवायधार मवकास खचय रु १ लाख र जग्गाभाडािा रु.60 हजार अननदान प्राप्त गनय सक्दछ।पूवायधार 

मवकास खचय र जग्गा भाडािा प्रदेश सरकारले मतन वियसम्म अननदान उपलब्ध गराउँछ।यसरी पूवायधार 

मवकास खचय प्रथि विय 50 प्रमतशत र दोस्रो विय 30 र तेस्रो विय 20 प्रमतशत अननदान प्रदान 

गररनेछ।यसै्त जग्गा भाडािा शनरुको विय प्रमत हेक्टरको लामग 60 हजार , दोस्रो विय ३० हजार र तेस्रो 

विय १५ हजार अननदान प्रदान गररनेछ। 

कसले गने सके्न 

यसिा समू्पर्य मकसान, कृिक सिनह, सहकारी, व्यवसामयक कृमि फिय आमद सबैले गनय सक्दछन्। 

स्थानीय तहको सिन्वय क 

करार खेमत गने मकसानको पमहचान गनयिा सिन्वय 

स्थामनय तहले व्यसामयक खेमत गने चाहाना भएको तर जग्गा भाडािा नपाएको वा हाल गरररहेको 

खेतीलार्य मवस्तार गनय चाहेका व्यक्तीलार्य स्थामनय तहको कृमि शाखािा सम्पकय  गनय लगाउने। यसरी 

सम्पकय  गनय लगाउँदा हाल गरररहेको खेमत, जग्गा भाडािा मलन खोजेको जग्गाको के्षत्रफल र आफन ले 

कन न स्थामनय तहको कन न वडािा करारिा खेमत गनय चाहेको जस्ता कन राहरु खनलाएर सािान्य फियिा भनय 

लगाउने। 

 

करार खेतीिा जग्गा करार मदन चाहाने जग्गाधनीहरुको पमहचान गनयिा सिन्वय 

आफूसँग जग्गा भएको तर खेती गनय नसकेको, अन्य व्यवसाय वा रोजगारीिा संलग्न भएको जग्गाधनीले 

जग्गा भाडािा मदन खोजेिा स्थामनय तहको कृमि शाखािा सम्पकय  गनय लगाउने। यसरी सम्पकय  गनय 

लगाउँदा जग्गा भाडािा मदन खोजेको जग्गाको के्षत्रफल र आफन ले कन न स्थामनय तहको कन न वडािा 

करारिा खेती गनय मदने जस्ता कन राहरु खनलाएर सािान्य फियिा भनय लगाउने।यस्ता जग्गाधनीले कम्तीिा 

१ हेक्टर( 1.5 मवगाहा/ 20 रोपमन) जग्गा भाडािा मदननपदयछ। 

 



करार खेती कार्यक्रममा लागि जग्गा भाडामा गिन इचु्छक जग्गाधनीको गििरण 

 

नामः 

जग्गाधनीको कककिमःव्यक्तिगत/फमम/ िहकारी वा अन्य भए 

खुलाउने......................... 

स्थायी 

ठेगानाः...........................कजल्ला.......................न.पा./गा.पा./

उप.नपा.............वार्म नं 

फोन नः 

भार्ामा किन चाहेको जग्गाको 

के्षत्रफलः......................कवगाहा/रोपनी............कट्ठा 

जग्गा भार्ामा किन िके्न अकधकत्तम वर्मः 

क्र.ि. भार्ामा किन 

चाहेको जग्गाको 

के्षत्रफल 

जग्गाको 

अवक्तस्थकत(वर्ा 

अनुिार) 

ककत्ता नं भार्ािर(प्रकत 

रोपनी वा 

कट्ठा)रु. 

जग्गाको 

प्रकृकत* 

कैकफयत 

       
       

       
       
       

 हाल किले के खेती गरररहेको छ, किचार्मको िुकवधा भए/ नभएको खुलाउने। 

नोटः यिै िाथ नागररकताको प्रकतकलकप, जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रकतकलकप पकन िंलग्न गनुमपनेछ। 



स्थानिय तहले मन्त्रालयमा पठाउिे फारम 

जग्गा भाडामा  नििे चाहािे व्यक्तीको नििरण 

क्र.स. नाम थर ठेगाना(स्थाननय तहको 

वडा सनहत) 

जग्गाको 

नववरण 

नकत्ता नं 

के्षत्रफल कैनफयत 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



जग्गा भाडामा नलन चाहने व्यक्तीको नववरण 

क्र.स. नाम थर ठेगाना भाडामा नलर्इ 

खेती गनइ 

चाहेको 

जग्गाको 

के्षत्रफल 

नक.न. कैनफयत 

      

      

      

      

      

      

      

 


