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कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वर्न कार्यववधि, २०७९ 

 

पषृ्ठभमूी:- 

देशको कुल ग्राहस्थ  उत्पादनको एक धिहस्ार्य भन्दा ववि कृवष क्षेत्रबाट प्राप्त हस्नुे र दरु्य धिहस्ार्य भन्दा ववि जनसंख्र्ा 
रोजगारी ि ा जजववकोपाजयनका लाधग र्स क्षेत्रमा धनभयर रहस्ने भएकोले नेपालको अ यिन्त्रमा कृवष क्षेत्रको महस्त्वपूर्य 
भधूमका रहेस्को थपष्ट छ ।थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलका जजल्लाको पछुारमा रहेस्को कृवष ि ा पशपुालनको राम्रो 
सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा जिधनन्छ । र्हस्ाँका अधिकांश कृषकहस्रु कृवष ि ा पेशामा संलग्न रहेस्का छन ्िर 
पधन कृवष पेशाबाट उल्लेख्र् प्रगधि हस्ाधसल गनय सवकएको छैन र जशजक्षि वेरेजगार र्वुाहस्रु ददनानदुदन ववदेश पलार्नले 
र्स गाउँपाधलकाको उवयर भधूम बाँझो ि ा वाह्य क्षेत्रबाट यर्ाि गनुय पनने  समथर्ालार्य ्र्ानमा राजख कृवषको 
व्र्वसार्ीकरर् र यिधुनवकरर् मार्य ि रोजगारी सजृना गनने  र कृवष ि ा कृवषजन्र् उत्पादनमा बवृि गनयका लाधग 
कृषकको हस्ौसला बिाउन र थ ानीर् सरकार मार्य ि कृषकलार्य सम्मान प्रदान गनने  उ्े्र्ले व्र्वसार्ीक कृषकलार्य 
माधसक रुपमा पेन्सन ददन कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वर्न कार्यववधि, २०७९ नेपालको संवविानको िारा २२६ 
ि ा थ ानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दर्ा १०२ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी थवामीकाधियक खापर 
गाउँपाधलकाले देहस्ार्को कार्यववधि जारी गरेको छ ।  

 



पररच्छेद-१ प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 
क. र्ो कार्यववधिको नाम कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वर्न कार्यववधि २०७९ रहेस्को छ । 

ख. र्ो कार्यववधि थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलकाबाट थवीकृि भएको धमधिबाट प्रारम्भ हस्नुेछ । 

२. पररभाषा : ववषर् वा प्रशंगले अको अ य नलागेमा र्स कार्यववधिमा   

क. कृषक पेन्सन भन्नाले धनश्चि मापदण्ड परुा गरेका व्र्वसार्ीक कृषकलार्य माधसक रुपमा ददर्यने रकम भन्ने बझ्न ु
पछय ।  

ख. कृषक भन्नाले ५ बषय देजख धनरन्िररुपमा कृवष पेशालार्य मखु्र् पेशाका रुपमा अपनार्य व्र्वसार्ीक कृवषमा संलग्न 
१८ बषय देजख ६० बषय उमेर पगुेका नेपाली नागररक भन्ने बझ्नपुछय ।  

ग. सधमधि भन्नाले र्सै कार्यववधि बमोजजम गठन भएको कृषक पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधि जनाउने छ ।  

घ. प्राववधिक उपसधमधि भन्नाले र्सै कार्यववधि बमोजजम गठन भएको प्राववधिक उपसधमधिलार्य जनाउनेछ ।  

३. उ्े् र्: र्स कार्यववधिका उ्े्र् देहस्ार् बमोजजम रहेस्को छ । 

क. मेहस्निी, लगनजशल र व्र्वसार्ीक कृषकहस्रुलार्य कृवष पेशामा यवि भर्य कृवषको यिधुनवककरर् र 
व्र्वसार्ीकरर्मा महस्त्वपूर्य र्ोगदान परु्ायए वापि सम्मान थवरुप उत्प्ररेर्ा सजृना गनुयका सा ै कृवषको उत्पादन 
ि ा उत्पादकत्व बवृि गनने  ।  

ख. जशजक्षि र्वुाहस्रुलार्य कृवष पेशामा यवि यकवषयि गरार्य रोजगारीको सजृना गनने  ।  

ग. जशजक्षि र पिेलेखेका र्वुाहस्रुले पधन कृवष पेशामा लाग्दा नार्ा र सम्मान दवैु पाउन सवकन्छ भन्ने सोि र िारर्ाको 
ववकास गरी कृवष पेशालार्य सम्माधनि पेशाका रुपमा थ ावपि गनय सहस्र्ोग गनने  । 

पररच्छेद:- २ कृषक पेन्सन कार्यक्रम संिालन कार्यववधि 

४. कृषक पेन्सनका लागी कृषक छनौटका यिारहस्रु: कृषक पेन्सन प्राप्त गनयका लागी कृषक छनौटका यिारहस्रु 
देहस्ार् बमोजजम हस्नुेछन ्।  

क. यफ्नै वा जधमन भाडामा धलएर न्र्नुिम ५ रोपनी जधमनमा व्र्वसार्ीक िरकारी खेिी वा रू्ल खेिी गरेको,  

ख. यफ्नै वा जधमन भाडामा धलएर न्र्नुिम ३ रोपनीमा खाद्यान्न ि ा िरकारीको ववउ उत्पादन गरेको,  वा र्लरू्ल 
नसयरी थ ापना गरेको ।   

ग. मेवा, केरा, भरु्यकटर लगार्िका साना र्लरू्लको ५ रोपनीमा बगैँिा थ ापना गरेको वा अन्र् र्लरू्ल १० 
रोपनीमा बगैँिाका रुपमा खेिी गरेको ।  

घ. कजम्िमा ५० भेडा वा बाख्रा व्र्वसार्ीकरुपमा पालेको  

ङ. कम्िीमा ५ वटा दिु दहुस्नुे उन्नि जािका गार्य वा भैसी पालेको  

ि. कजम्िमा १५०० वटा लेर्सय ि ा बोर्यलर कुखरुा वा २५० वटा लेकल कुखरुा धनर्धमिरुपमा पालेको  

छ. कजम्िमा १० वटा माउ बंगरु पालेको  

ज. कृवष पेशालार्य मखु्र् पेशाका रुपमा अपनार्य धनरन्िर ५ बषय देजख कृवष पेशामा संलग्न भएको वा अव देजख धनरन्िर 
रुपमा कृवष पेशामा संलग्न भर्यरहस्ने कृषक  

झ. नेपालको प्रिधलि कानून बमोजजम कुनै पधन र्ौजदारी अधभर्ोग नलागेको लगनजशल, र्मान्दार र मेहस्निी कृषक  

ञ. थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलकामा थ ार्ीरुपमा बसेवास गरेको नेपाली नागरीक  

५. कृषक पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधि: कृषक पेन्सन कार्यक्रमलार्य व्र्वजथ ि िररकाले संिालन गनय ि ा कृषक 
पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधि हस्नुेछ ।  

क. गाउँपाधलका अ्र्क्ष: -  संर्ोजक  

ख. गाउँपाधलका उपा्र्क्ष:- सदथर्  

ग. सवै वडाका वडा अ्र्क्ष:- सदथर्  



घ. गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृि:- गाउँपाधलका जथ ि कृवष क्षेत्रमा काम गनने  सहस्कारी संथ ा वा 
गैरसहस्कारी संथ ाबाट मनोधनि एक जना:- सदथर्  

ि. गाउँपाधलका जथ ि कृषक समहुस्म्र्बाट मनोधनि एक जना सदथर्:- सदथर्  

छ. पशसेुवा शाखा प्रमखु:- सदथर्  

ज. कृवष ववकास शाखा प्रमखु:- सदथर् सजिव 

६. कृषक पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधिको काम, कियव्र् र अधिकार  

क. कृषक पेन्सनका लाधग प्राववधिक उप सधमधिले छनौट गरेका िोकेका मापदण्ड परुा गरी पेन्सनका लाधग र्ोग्र् 
कृषकहस्रुको नामावलीलार्य थवीकृि गनने  ।  

ख. प्राववधिक उप सधमधिलार्य यवथर्क सझुाव सल्लाहस् ि ा धनदने शन ददने । 

ग. कृषक पेन्सनका लाधग िोकेको मापदण्ड,  कृषक पेन्सन रकम ि ा कार्यववधि संसोिनका लाधग प्रथिाव िर्ार गरी 
थवीकृधिका लाधग गाउँपाधलकामा पेश गनने  ।  

घ. कृषक पेन्सन कार्यक्रमको अनगुमन ि ा मलु्र्ांकन गनने  ।  

७. कृषक छनौट प्राववधिक उप सधमधि: कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लाधग कृषक पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधिलार्य 
यवथर्क सहस्र्ोग गनय देहस्ार् बमोजजमको एक प्राववधिक उप सधमधि गठन गररनेछ ।  

क. प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृि: संर्ोजक 

ख. रोजगार शाखाको संर्ोजक: सदथर्  

ग. पशसेुवा शाखाको शाखा प्रमखु: सदथर्  

घ. कृवष ववकास शाखाको शाखा प्रमखु: सदथर्  

ङ. सिुना प्रववधि शाखाको शाखा प्रमखु: सदथर्  

 

८. प्राववधिक उप सधमधिको काम कियव्र् र अधिकार  

क. कृषक पेन्सनका लाधग न्र्नुिम मापदण्ड परुा गनने  कृषकहस्रुको वववरर् िर्ार गरी थवीकृधिका लागी कृषक पेन्सन 
धनदने शक सधमधि समक्ष पेश गनने  ।  

ख. कृषक पेन्सनको मापदण्ड ि ा माधसक रकम र कार्यववधि संसोिनका लाधग सधमधिलार्य यवथर्क सझुाव ि ा 
सल्लाहस् प्रदान गनने  । 

ग. धनदने शक सधमधिले िोके बमोजजमका अन्र् कार्य गनने  । 

घ. कृषम पेन्सन कार्यक्रमको अनगुमन ि ा मलु्र्ांकन गरी र्सको प्रभावकाररिा अ्र्ार्न गरी समर् समर्मा यवथर्क 
सझुाव सवहस्िको प्रधिवेदन धनदने शक सधमधि समक्ष पेश गनने  ।  

९. कृषक पेन्सन कार्यक्रम संिालन प्रवक्रर्ा : कृषक पेन्सन कार्यक्रम संिालना य कार्यक्रम संिालन प्रवक्रर्ा देहस्ार् 
बमोजजम हस्नुेछ ।  

क. सिुना प्रवाहस्: गाउँपाधलकाले कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहस्भागी हस्नुका लागी हस्रेक यध यक वषयको श्रावर् वा भाद्र 
मवहस्नामा अनसूुिी १ बमोजजम सिुना प्रवाहस् गनुय पनने छ ।  

ख. धनवेदन संकलन: कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहस्भागी हस्नु िाहस्ने र्यच्छुक कृषकले अनसूुिी २ बमोजजम िोकेको 
िाँिामा यवथर्क सम्परु्य कागजाि सवहस्ि गाउँपाधलकाको कृवष शाखामा यवेदन पेश गनुय पनने छ ।  

ग. छनौट प्रवक्रर्ा : कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लाधग कृषक छनौट प्रवक्रर्ा अजघ बिाउदा ररि पूवयक यवथर्क 
कागजाि सवहस्ि पेश हस्नु यएका यवेदनहस्रु म्रे् दर्ा ४ बमोजजमको न्र्नुिम मापदण्ड परुा गरेको छ वा छैन 
भन्ने ववषर्मा प्राववधिक उप सधमधिले थ लगि वर्ल्ड अनगुमन पश्चाि कृषक पेन्सन प्राप्त गनय न्र्नुिम मापदण्ड 
पगुेका कृषकहस्रुको वववरर् िर्ार गरी थवीकृधिका लागी सधमधि समक्ष पेश गनुय पनने छ ।र्सरी पेश भएका 
कृषकहस्रु म्रे् पेन्सन प्राप्त गनने  कृषकको छनौट कृषक पेन्सन कार्यक्रम धनदने शक सधमधिले धनर्यर् गरे बमोजजम 
हस्नुेछ ।  



घ. कृषक पेन्सन पररिर् पत्र: सधमधिले कृषक पेन्सनका लागी थवीकृधि गरेको नामावलीका यिारमा गाउँपाधलकाले 
अनसूुिी ४ बमोजजम कृषक पेन्सन पररिर् पत्र प्रदान गनने छ । र्थिो पररिर् पत्र हस्रेक वषय िोकेको दथिरु 
बझुार्य सम्वजन्िि वडाको धसर्ाररस र कृवष ववकास शाखा ि ा पश ुसेवा शाखाको धसर्ाररसमा प्रत्रे्क यध यक 
वषयको असार मसान्ि सम्ममा नववकरर् गनुय पनने छ ।पररिर् पत्र नववकरर् गराउँदा िोकेको िाँिामा अनसूुिी ३ 
बमोजजम यरु्ले संिालन गरररहेस्को कृवष व्र्वसार्को बावषयक प्रगधि वववरर् अधनवार्य रुपमा पेश गनुय पनने छ ।र्दी 
कुनै कृषकले पररिर् पत्र नववकरर् नगराएको अवथ ामा कृषक पेन्सन प्राप्त गनय थवि  अर्ोग्र् भएको माधननेछ 
। 

ङ. कृषक पेन्सन रकम भकु्तानी : गाउँपाधलकाको माधसक/ िौमाधसक / वावषयक रुपमा सम्वजन्िि कृषकको वैंक 
खािामा माधसक रु.१०००/- का दरले हस्नु यउने रकम भकु्तानी गनने छ । र्सरी कृषक पेन्सन वापिको 
रकमको भकु्तानी गदाय १ प्रधिशि सामाजजक सरुक्षा कर र ९ प्रधिशि कृषक पेन्सन कर गरी १० प्रधिशि रकम 
कर कवि गरी वाँकी हस्नु यउने रकम एकमषु्ट भकु्तानी गररनेछ ।  

 
पररच्छेद:– ३  

कृषक पेन्सन अनदुान कोष सम्वजन्ि व्र्वथ ा 

१०. कृषक पेन्सन अनदुान कोष: कृषक पेन्सन कार्यक्रमलार्य प्रभावकारी बनाउनकुा सा ै ददघयकालीनरुपमा र्सलार्य 
व्र्वजथ िरुपले संिालन गनय एक कृषक पेन्सन अनदुान कोष थ ापना गरी उक्त कोषमा देहस्ार् बमोजजम रकम 
जम्मा गररनेछ ।  

क. प्रत्रे्क यध यक वषयमा गाउँपाधलकाले कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लागी ववधनर्ोजन गरेको अनदुान रकम। 

ख. कृषक पेन्सन प्राप्त गनने  कृषकबाट किा गरेको ९ प्रधिशि कृषक पेन्सन कर बापिको जम्मा हस्नु यउने रकम 
।  

ग. गाउँपाधलका अन्िगयि प्रत्रे्क घरिरुीलार्य घरपररवार संख्र्ाका यिारमा प्रधि सदथर् प्रधि बषयको रु.१ का दरले 
कृषक पेन्सन कर लगार्य उक्त कर वापि बाट प्राप्त रकम ।  

घ. कृवष अनदुान, कृवष िाधलम, वैठक ि ा गोष्ठी लगार्िका कृषकलार्य धसिै नगद रकम प्रदान गररने कार्यक्रमबाट 
५ प्रधिशि कृषक पेन्सन कर लगार्य उक्त कर बापि बाट प्राप्त हस्नुे रकम ।  

ङ. कृवष जन्र् वथि ुधनकासी पैठारी र वा वववक्र वविरर् गदाय १ प्रधिशि कृषक पेन्सन कर लगार्य उक्त करबाट प्राप्त 
रकम। 

११. कृषक पेन्सन अनदुान कोष संिालन प्रवक्रर्ा: कृषक पेन्सन अनदुान कोषमा जम्मा भएको रकमलार्य पारदजशयरुपमा 
खिय गनय देहस्ार् बमोजजमको कार्यववधि अपनार्यनेछ ।  

क. कृवष ववकास शाखाको शाखा प्रमखु, लेखा प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृि गरी ३ जनाको संर्कु्त दथिखिबाट 
संिालन हस्नुे गरी वैंकमा कृषक पेन्सन अनदुान कोषको एक छुिै खािा संिालन गरीनेछ । 

ख. र्स कोषमा जम्मा हस्नु यउने रकम कृषक पेन्सन प्रदान गनने  प्रर्ोजनका लागी मातै्र खिय गनय पार्यनेछ । 

ग. बावषयकरुपमा र्स कोषको रकमको यर्व्र्र्को छुिै लेखा शे्रथिा राजख यन्िररक ि ा बाह्य लेखा पररक्षर् गररनछे 
।  

पररच्छेद -४ ववववि 

१२. अनगुमन ि ा मलु्र्ांकनको व्र्वथ ा: गाउँकार्यपाधलका, वडाकार्यपाधलका र कृवष ि ा पशसेुवा शाखा बाट 
कृवष पेन्सन प्राप्त गनने  कृषकको धनर्धमिरुपमा अनगुमन ि ा मलु्र्ांकन गररनेछ ।  

१३. कारवाहस्ीको व्र्वथ ा: र्दी कुनै कृषकले यफ्नो वववरर् िाँटछल गरी िोकेको मापदण्ड ववपरीि कृषक पेन्सन 
प्राप्त गरेको रहेस्छ भने त्र्थिो कृषकलार्य प्रिधलि कानून बमोजजम कृषक पेन्सनबापि प्राप्त गरेको रकम असलु 
उपर गररनेछ।  



१४. प्रिधलि कानून लाग ुहस्नुे: कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वर्नका सन्दभयमा प्रिधलि कानूनमा उल्लेख भएकोमा 
सोहस्ी बमोजजम ि ा उल्लेख नभएको कार्यक्रमको हस्कमा र्सै कार्ायववधि बमोजजम कार्ायन्वर्न हस्नुेछ। 

१५. कार्यववधि संसोिन ि ा पररमाजयन: थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलकाको गाउँकार्यपाधलकाले कृषक पेन्सन 
कार्यक्रम धनदने शक सधमधिको धसर्ाररसमा र्स कार्यववधिमा यवथर्क पररमाजयन एवं संसोिन गनय सवकनेछ ।  

१६. खारेजी ि ा बिाउ: र्स भन्दा अजघ वनेका र्स सम्वजन्ि कार्यववधि भए खारेज गररएको छ र बाँकी भए 
गरेका काम कारवाहस्ीहस्रु र्सै कार्यववधि बमोजजम भए गरेको माधननेछ ।  

अनसूुिी १ 

 सूिना प्रकाशन 

थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलका 

गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

सरु्यजजउला, वार्य, बाजरुा । 

कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहस्भागी हस्नु ेसम्वजन्िको १५ ददन ेसूिना 

प्र म पटक सूिना प्रकाशन धमधि ......... 

श्री सम्पूर्य थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलका बासी दाजभुार्य ददददबवहस्नी  

 

उपरोक्त सम्वन्िमा थवामीकाधियक गाउँकार्यपाधलकाको धमधि...... ...... ...... ......मा थवीकृि कृषक पेन्सन कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न कार्यववधि २०७९ अनसुार र्ोग्र्िा पगुेका कृषक दाजभुार् ददददववहस्नीहस्रुलार् यरु् कृषक पेन्सन प्राप्त 

गनय र्ोग्र् छु भन्ने लागेमा ररिपूवयक अनसूुिी २ बमोजजमको र्ारम भरी िपधसल बमोजजमका यवथर्क कागजाि 

सवहस्ि र्ो सूिना प्रकाशन भएको धमधिले १५ ददन धभत्र कृवष ववकास शाखामा धनवेदन पेश गनय हस्नु र्ो सूिना प्रकाजशि 

गररन्छ ।  

 

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

                                                                        शाखा प्रमखु  

  

िपधसल: 

१. नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रधिधलवप 

२. शैजक्षक र्ोग्र्िाको प्रमार्पत्रको प्रधिधलवप 

३. कृवष सम्वजन्ि िाधलम धलएको भए प्रमार्पत्रको प्रधिधलवप 

४. अनसूुिी २ अनसुारको धनवेदन र्ारम 

५. सम्वजन्िि वडाको धसर्ाररस  

 



अनसूुिी २ धनवेदन र्ारम 

धमधि: ...... ...... ...... ...... 

 श्रीमान शाखा प्रमखु ज्र् ु

कृवष ववकास शाखा 

थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलका 

बाजरुा ।  

 

ववषर्: कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहस्भागी हस्नु पाउँ भन्ने बारे । 

महस्ोदर्,  

उपरोक्त ववषर्का सम्वन्िमा िहस्ाँ गाउँपाधलका बाट कृषक पेन्सन कार्यक्रममा सहस्भाधगिाका लाधग सूिना 

प्रकाशन भए बमोजजम मेरो उक्त कृषक पेन्सन प्राप्त गनयका लाधग यवथर्क र्ोग्र्िा ि ा मापदण्ड परुा 

भएकाले उक्त कार्यक्रममा सहस्भागी हस्नुका लाधग िपधसल बमोजजमको वववरर् संलग्न गरी र्ो धनवेदन पेश 

गदयछु । र्समा पेश गरेका सम्पूर्य वववरर् सहस्ी छन ्। झिुा ठहस्रे कानून बमोजजम सहस्ुँला, बझुाउँला ।  

धनवेदकको नाम  र :  ...... ...... ....दथिखि...... ...... .. दार्ाँ              बार्ाँ  

 

  

ठेगाना: बाजरुा जजल्ला थवामीकाधियक खापर गाउँपाधलका वडा नं. ...... टोल ...... ...... ...... ...... 

सम्पकय  मोवार्ल नं.                            नागररकिा प्रमार्पत्र नं.  

शैजक्षक र्ोग्र्िा:                               जारी धमधि: 

बवुाको नाम  र:                              बाजेको नाम  र: 

कृवष पेशामा संलग्न भएको धमधि: 

हस्ाल अपनाएको कृवष पेशा ि ा व्र्वसार्: 

कृषक पेन्सन प्राप्त गनयका लाधग परुा गरेको न्र्नुिम मापदण्ड: 

कृवष पेशाबाट वावषयक यम्दानी रु. 

कृवष पेशामा गरेको लगानी रु. 

कृवष व्र्वसार्को भावी र्ोजना: 

अन्र्  प केहस्ी भए खलुाउने:   

  



अनसूुिी : ३ वावषयक प्रगधि वववरर् र्ाराम 

कृषकको नाम  र: 

ठेगाना: 

मोवार्ल नं.  

कृवष पेन्सन प्राप्त गरेको मापदण्ड : 

हस्ाल कृवष व्र्वसार्को प्रगिी वववरर्: 

१. लगानी वववरर्: 

क्र.स.ं लगानीको वििरण लगानी गरेको रु. आफ्नै लगानी रु. ऋण सापाटी रु. कैवियत 
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