
 

अनसूुची - २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग १ सँग सम्बन्धित) 

 

महाब ुगाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड :÷ १ संखयााः ४ लमलताः २०७९/१०/०९ 

 

भाग-१ 
महाब ुगाउँपालिका 

 

 

महाब ुगाउँपालिकाको कृषि तथा पशपुधछी ऐन, २०७९ 

गाउँसभाबाट न्स्िकृत लमलत :÷ २०७९/०९/२४ 

प्रमान्िकरि लमलत :÷ २०७९/१०/०९ 

 

प्रस्तािना  

नेपािको संषििान प्रद्धत्त षकसान र समग्र नागररकको खाद्यसम्बधिी हकको सलुनन्ितता र 
षकसानको सशन्िकरि गदै कृषि प्रिािीमा सशुासन कायम गनन;  कृषिको ददगोपनाका िालग 
कृषि जलमनको सतताः उपयोग गदै परम्परागत र पयानिरिमैत्री कृषि प्रिािीको प्रिद्धनन हनुेगरी 
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कृषि प्रिािीको व्यािसायीकरि माफन त खाद्यान्नमा आत्मलनभनरता र षकसानको आलथनक अिस्था 
सिुार गरी समषृद्ध हालसि गनन र कृषि तथा पशपुधछी पेशाका िालग कृषि प्रसार, सेिा, सामग्री, 
लसंचाइ र प्रषिलि प्रभाकारी रुपमा उपिब्ि गराई कृषि उत्पादनको प्रशोिन, भण्डारि र 
बजारीकरि गरी कृषि उपजको उन्चत मूल्य र बजार पहुँचको सलुनितताका िालग आिश्यक 
कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संषििानको िारा २२६ बमोन्जम महाब ुगाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐनको तजुनमा 
गरेको छ ।  

 

पररच्छेद एक 

प्रारन्म्भक 
 

१.  संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१)  यस ऐनको नाम महाब ु गाउँपालिकाको "कृषि तथा पशपुधछी ऐन, २०७९” 
रहेको छ । 

(२)  यो ऐन गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतबाट गाउँपालिका 
िेत्रभर िागू हनुेछ ।  

 

२.  पररभािााः षििय िा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “करार खेती” भन्नािे षकसानिे जलमन लिज िा भाडामा लिई गररने कृषि 

कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे कृषि व्यािसायी र कृिकबीच करारनामा 
गरी गररने कृषि उत्पादन र खररद षिक्री गने कायनिाई समेत जनाउँछ 
।  

(ख) “कृिक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कृषििाई मखुय पेशा िा 
व्यिसाय बनाई सोबाटै जीषिकोपाजनन गने नागररक सम्झन ु पछन र सो 
शब्दिे त्यस्तो नागररकमा आन्ित पररिारका सदस्य िा ििनको छ 
मषहना िा सोभधदा बढी अिलि कृषि कायनमा िम गने िा परम्परागत 
रुपमा कृषि औजार लनमानि गने नागररकिाई समेत जनाउँछ ।  

(ग) “कृषियोग्य भलूम” भन्नािे कृषि प्रयोजनको िालग प्रयोग हनु,े कृषिजधय 
उत्पादन गने िा प्रचलित कानून बमोन्जम कृषि कायनको िालग लनिानरि 
गररएको भलूम सम्झन ुपछन । 
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(घ) “कृषि कायन” भन्नािे दफा १५ मा उल्िेख भए बमोन्जमका षिियसँग 
सम्िन्धित कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे व्यािसाषयक कृषििाई समेत 
जनाउँछ । 

(ङ) “कृषि फमन” भन्नािे व्यिसाषयक प्रयोजनको िालग दफा १५ बमोन्जमका 
उपभोग्य कृषि िस्त ुउत्पादनका िालग सञ्चािन गररएको कृषि फमनिाई 
जनाउँदछ ।  

(च) “कृषि िस्त”ु भन्नािे कृिकिे कुन ैबोट षिरुिा िा जीिजधतबुाट उत्पादन 
गरेको उपभोग्य कृषि िस्त ुर कृषि औजारिाई जनाउँदछ र सा शब्दिे 
कृषि उपज समेतिाई जनाउँदछ ।  

(छ) “कृषि पेशा” भन्नािे खेती तथा पशपुधछी पािन कायन गरी कृषि िस्त ु
उत्पादन गने पेशािाई जनाउँदछ। 

(ज) “कृषि व्यिसाय” भन्नािे व्यािसाषयक उदे्दश्यिे गररन े दफा २८ 
बमोन्जमका व्यिसायहरुिाई जनाउँदछ ।  

(झ) “कृषि बजार” भन्नािे षिलभन्न माध्यमबाट कृषि उपजको ग्रलेडङ, प्याकेन्जङ्ग, 

ढुिानी, भण्डारि, षितरि तथा कृषि उपजको लबक्री षितरि गने कृषि 
बजारिाई जनाउँदछ । 

(ञ) “कृषि व्यापारी” भन्नािे कृषि उपजको थोक तथा खदु्रा व्यापारीिाई 
जनाउँदछ। 

(ट)  “खाद्य िस्त”ु भन्नािे जैषिक स्रोतबाट प्राप्त साँस्कृलतक रुपमा स्िीकायन 
प्रशोलित, अिनप्रशोलित िा अप्रशोलित मानि उपभोग्य पदाथन सम्झन ुपछन 
र सो शब्दिे त्यस्तो पदाथनको तयारी, प्रशोिन िा उत्पादनमा प्रयोग हनु े
कच्चा पदाथनिाई समेत जनाउँछ । 

(ठ) “खाद्य सम्प्रभतुा” भन्नािे खाद्य उत्पादन तथा षितरि प्रिािीमा षकसानिे 
उपभोग िा अभ्यास गने देहायको अलिकारिाई जनाउँदछाः 
(१) खाद्य सम्बधिी नीलत लनमानि प्रषक्रयामा सहभागी हनुे, 
(२)  खाद्य उत्पादन िा षितरि प्रिािीसँग सम्िन्धित कुनै पलन 

व्यिसाय रोज्ने, 
(३)  कृषियोग्य भलूम, िम, बीउ बीजन, प्रषिलि, औजारको छनौट गने, 

(४)  कृषि व्यिसायको षिश्वव्यापीकरि िा व्यापारीकरिको प्रलतकूि 
प्रभाििाट मिु रहने । 
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(ड) “खाद्य सरुिा” भन्नािे सषक्रय र स्िस्थ मानि जीिनयापन गनन आिश्यक 
हनुे खाद्यमा प्रत्येक व्यन्िको भौलतक तथा आलथनक पहुँचिाई जनाउँदछ 
। 

(ढ) “खदु्रा बजार” भन्नािे कुन ै षिके्रतािे उपभोिािाई लबक्री गने कायनिाई 
जनाउँदछ। 

(ण) “तोषकएको” िा “तोषकएको बमोन्जम” भन्नािे यस ऐन अधतगनतको 
लनयममा तोषकए िा तोषकएको बमोन्जम सम्झन ुपछन । 

(त)  “थोक बजार” भन्नािे कुन ै उत्पादक िा षिके्रतािे अको षिके्रतािाई 
कृषि िस्त ुलबक्री षितरि गने थोक बजारिाई जनाउँदछ । 

(थ)  “लनिानहमखुी कृषि” भन्नािे आफ्नो पररिारको िालग आिश्यक पने कृषि 
उपज उत्पादन गने कृषि कायनिाई जनाउँदछ।  

(द) “पाररिाररक खेती” भन्नािे पररिारको िगानी र पाररिाररक िमको मात्र 
उपयोग गरेर गररन ेकृषििाई जनाउँदछ। 

(ध) “लबके्रता” भन्नािे कृषि िस्तहुरू लबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक समूह, 

कृषि फामन, सहकारी संस्था, कम्पनी िा एजेधट लबके्रता समेतिाई 
जनाउँदछ ।  

(न) “भलूमहीन” भन्नािे कृषि पशेामा आन्ित भई आफ्नो िा आफ्नो पररिारको 
नाममा नेपािभर दतान िा िेदतान जग्गा नभई यस महाब ुगाउँपालिकामा 
तयार गररएको अलभिेखमा भलूमहीनका रूपमा नाम समािेश भएको 
व्यन्ििाई जनाउँदछ। 

(ऩ) “संकिन केधद्र” भन्नािे कृिकहरुिे दोस्रो बजारमा षिक्री गने उदे्दश्यिे 
छोटो समयको िालग कृषि उपज संकिन गरेर षिके्रतािाई षिक्री गने 
संकिन केधद्रिाई जनाउँदछ।  

(प) “हाट बजार” भन्नािे कृषि उपज िगायत अधय स्थानीय उत्पादन षिक्री 
गने उदे्दश्यिे स्थानीय तहबाट स्िीकृत लिई सञ्चािन भएको हाट 
बजारिाई  जनाउँदछ ।  

(फ) “गाउँपालिका” भन्नािे महाब ुगाउँपालिकािाई  जनाउँदछ ।  

(ब) “कायनपालिका” भन्नािे महाब ुगाउँ कायनपालिकािाई  जनाउँदछ ।  

(भ) “अध्यि” भन्नािे महाब ुगाउँपालिकाको अध्यििाई  जनाउँदछ ।  

(म) “उपाध्यि” भन्नािे महाब ुगाउँपालिकाको उपाध्यििाई  जनाउँदछ ।  

(य) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे महाब ुगाउँपालिका को प्रशासकीय 
अलिकृतिाई  जनाउँदछ ।  
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पररच्छेद दईु 

षकसान र कृषि सम्बधिी मागनलनदेशक लसद्धाधत र नीलतहरु  
 

३.  षकसान र कृषिसम्बधिी मागनलनदेशक लसद्धाधताः यस गाउँपालिकािे षकसान र कृषि 
िेत्रका सम्बधिमा देहाय बमोन्जमका मागनलनदेशक लसद्धाधतहरुको अििम्बन गनेछाः 

(क) गाउँपालिकामा रहेका कृषि तथा खाद्यसम्बधिी परम्परागत तथा 
पयानिरिमैत्री निीनतम ज्ञान, सीप तथा प्रथाजलनत एिं सांस्कृलतक अभ्यास 
र पयानिरिमैत्री कृषि प्रिािीको संरिि र प्रिद्धनन गररनेछ । 

(ख) कृषि िेत्र तथा कृषि भलूममा कृिक र भलूमषहन षकसानहरुको समेत पहुँच 
र स्िालमत्ि सलुनित गरी धयायपूिन आलथनक अिस्थाको लसजनना गररनेछ । 

 

४.  षकसान र कृषि सम्बधिी नीलताः  

(१)  गाउँपालिकाको षकसान तथा कृषिसम्बधिी योजना तथा कायनक्रम तजुनमा र 
कायानधियन गदान अििम्बन गररने नीलत देहाय बमोन्जम हनुेछाः  

(क) षकसानको कृषि तथा पशपुधछी पािनसम्बधिी रैथाने तथा परम्परागत 
ज्ञान र खाद्य संस्कृलत, कृषिजधय जैषिक षिषििता, पयानिरिीय प्रिािी र 
प्राङ्गाररक एि ददगा कृषि षिलिमा आिाररत आत्मलनभनर र खाद्य 
सम्प्रभतु्तािाई सम्मान गने षकलसमको ददगो कृषि प्रिािीिाई प्राथलमकता 
प्रदान गररनेछ ।  

(ख) कृषि िेत्रिाई गाउँपालिकािे लबशेि संरन्ित िेत्रको रुपमा पषहचान गरी 
समग्र कृिकहरुको आलथनक र सामान्जक लबकासको िालग आिश्यक पने 
सेिा र सलुबिा प्रदान गररने छ । 

(ग) षकसान, कृिक समूह, पशपुािक समूह, कृषि सहकारी सस्था र कृषि 
तथा खाद्य उद्यमीहरुको सहकायनमा कृषि भलूमको संरिि गदै र कृषि 
कायनिाई एक सम्मानजनक पेशाको रुपमा आत्मसात ् गराउनका िालग 
कृषि िेत्रको व्यािसायीकरि गरी उद्यमशीिता, रोजगारी, आय आजनन, 
जीषिकोपाजनन, समषृद्ध र सामान्जक सरुिाका अिशरहरु लसजनना गररनेछ 
।  

(घ) षकसानिाई कृषि कायन र पशपुधछी तथा जिचर पािनका िालग 
आिश्यक पने सबै षकलसमका सेिा, सामग्री र प्रषिलिमा सहज पहुँचका 



-6- 

िालग आिश्यक पने संस्थागत व्यिस्था र स्रोत सािनहरुको प्रिधि 
गररनेछ । 

(ङ) कृषि सम्बधिी योजना तजुनमा, कायानधियन, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
िगायतका समग्र लनिनय प्रषक्रयामा गाउँपालिकाका सम्बन्धित प्रलतलनलि 
सषहत षकसान एिं कृिक समूह र यसका प्रलतलनलिमूिक संघ संस्था र 
सम्बद्ध नागररक समाजको पूिन र प्रभािकारी सहभालगता प्रिद्धनन गररनेछ 
।  

(२) उपदफा (१) मा उन्ल्िन्खत नीलतहरुिाई आिश्यक संस्थागत व्यिस्था र 
आलथनक एिं प्राषिलिक िगायतका स्रोत सािनहरुको प्रिधि गरी क्रमशाः 
कायानधियन गदै जानपुनेछ ।  

 
 

पररच्छेद तीन 

कृषिसम्बधिी आिारभतू षििरि व्यिस्थापन 

 

५.  कृषि तथ्याङ्क सङ्किनाः  

(१)  गाउँपालिकामा रहेका षकसान र कृषिका बारेमा देहाय बमोन्जमका षििरि 
सषहतको तथ्याङ्क सङ्किन गरी अलभिेन्खत गररनेछाः  

(क) षकसानहरुको िगीकरि अनसुारको पररिार सङ्खखया र भलूमषहन 
षकसानहरुको षििरि । 

(ख) कृिक समूह, पशपुधछीपािक समूह र कृषि सहकारी संस्थाहरुको 
षििरि र अिस्था ।  

(ग) लसंचाइ सषुििा पगेुको िा नपगेुको सषहत कृषियोग्य भलूमको षििरि र 
नक्शाङ्कन ।  

(घ) रैथाने िगायतका मखुय कृषि उपज, भण्डारि तथा प्रशोिन र 
बजारीकरि भइरहेका र हनु सक्ने कृषि उपजहरुको षििरि ।  

(ङ) नगदेिािी, तरकारी र फिफूि खेलतको उत्पादन र सोको 
बजारीकरिको अिस्था ।  

(च) पशपुािन, पधछी पािन र माछा पािनको अिस्था तथा षििरि र दगु्ि 
तथा माछा मासजुधय उत्पादन र षिक्री षितरिको अिस्था ।  

(छ) रैथाने, परम्परागत र सांस्कृलतक महत्िका खाद्य िस्तहुरुको उत्पादनको 
अिस्था।  
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(ज) कृषिजधय पूिानिार (लसंचाइ, शीत भण्डार, कृषिलमि तथा खाद्य प्रशोिन, 
ढुिानी िा कृषि सडक आदद) को अिस्था ।  

(झ) कृषि सेिा प्रदायक (कृषि तथा पशपुधछी सेिा केधद्र तथा शाखा, कृषि 
सामग्री र बीउ बीजन, मिखाद िा प्राङ्गाररक मि उत्पादनक र सोको 
षितरि, पश ु स्िास्थ्य सेिा, कृषि बीमा, पश ु बीमा, िातािरिमैत्री 
षकटनाशक षििादी आदद) को अिस्था र यसमा षकसानको पहुँचको 
अिस्था । 

(ञ) कृषि सेिा प्रदायकहरुको लनयमन तथा अनगुमन सम्बधिी व्यिस्था र 
सोको कायानधियनको अिस्था ।   

(ट) कृषि न्शिा, कृषि प्रचार प्रसार र कृषि स्रोत व्यन्िहरुको उपिब्िताको 
अिस्था।  

(ठ) अधय आिश्यक र महत्िपूिन षििरिहरु ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमका तथ्याङ्क सङ्किनका िालग गाउँपालिकािे कन्म्तमा पाँच 
ििनमा एक पटक र आिश्यकता अनसुार अधय समयमा पलन कृषि तथा पशपुधछी 
गिना गनुन पनेछ ।   

 

६.  कृषि तथ्याङ्कको षिश्लिेि र प्रचार प्रसाराः  

(१)  दफा ५ बमोन्जमको तथ्याङ्क तथा षििरि तयारी, षिश्ल्िि र प्रकाशन गदान 
षकसानहरुको समेत प्रलतलनलित्ि, सहभालगता र सशन्िकरि हनुेगरी 
सहभालगतामूिक षिलिको अििम्बन गनुन पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जम तयार गररएको अलभिेखिाई प्रत्येक तीन ििनमा एक 
पटक र आिश्यिा अनसुार समय समयमा अद्यािलिक गनन सषकनेछ । 

(३) कृषि तथ्याङ्क सङ्किन, षिश्लिेि र अद्यािलिक गने कायनमा नेपाि सरकार र प्रदेश 
सरकारका कृषि तथा पशपुधछी सम्बधिी कायानिय, कृषि सहकारी संस्था र कृषि 
उद्यमी तथा कृषि व्यािसायीको सहयोग लिन सषकनछे । 

(४) गाउँपालिकािे कृषि तथा षकसानका सम्बधिमा आिलिक योजना तजुनमा गदान 
कृषि र पशपुधछी सम्बधिी उपिब्ि तथ्याङ्किाई आिार मान्नु पनेछ । 

(५) गाउँपालिकािे उपिब्ि कृषि तथ्याङ्कको लनयलमत रुपमा प्रचार प्रसार गरी षकसान 
र सम्बन्धित सरोकारिािाको सहज पहुँच हनुे व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ । 
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पररच्छेद चार 

षकसान पषहचान, िलगनकरि, संरिि र सशन्िकरिसम्बधिी व्यिस्था 
 

७.  षकसानको पषहचानाः  

(१) गाउँपालिकािे कृषि कायनमा संिग्न षकसानको तोषकए बमोन्जम गिना गरी  
पषहचान गनुनपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम पषहचान भएका षकसानिाई दफा ८ बमोन्जमको 
आिारमा िलगनकरि गरी षकसान पररचयपत्र प्रदान गनुन पनेछ । 

   

८.  षकसानको िलगनकरिाः  

(१) गाउँपालिकामा रहेका भलूमषहन षकसान, लसमाधतकृत षकसान, पाररिाररक खेलतको 
रुपमा लनिानहमूखी कृषि कायन गदै आएका साना षकसान, मध्यम षकसान र अधय 
कृषि पेशा तथा व्यिसाय गदै आएका ठूिा तथा व्यािसाषयक षकसानिाई 
जीषिकोपाजनन र कृषि िेत्रको ददगो षिकास हनुेगरी िलगनकरि गररनेछ । 

(२) षकसानको िलगनकरि तथा सूचीकरि सम्बधिी आिार र सूचक तोषकए बमोन्जम 
हनुेछ । 

(३) दफा ७ बमोन्जम पररचयपत्र प्राप्त षकसानिाई गाउँपालिकाबाट अनदुान, बीमा, 
सहलुियत, सेिा तथा सषुििा प्रदान गनन सषकनेछ । 

 

९.  कृिक समूह गठन र सञ्चािनाः  

(१) गाउँ िा टोिस्तरमा रहेका षकसानिे आफ्नो सामूषहक षहत र िमता षिकासका 
िालग लनन्ित िेत्रका हरेक षकसान पररिारबाट प्रलतलनलित्ि हनुेगरी कृिक समूह 
िा पशपुािक समूह गठन र सञ्चािन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गठन गररएको कृिक समूह िा पशपुािक समूहिाई 
गाउँपालिकामा दतान गनुन पनेछ र प्रत्येक दईु ििनमा निीकरि गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम दतान भई सञ्चािनमा रहेका कृिक समूह िा पशपुािक 
समूहिाई गाउँपालिकािे आिश्यक सेिा सषुििा प्रालप्तका िालग सहजीकरि गनन 
र लसफाररस प्रदान गनन सक्नेछ । 

(४) दतान भई दईु ििनसम्म लनष्कृय रहेका िा अनदुान रकम र अधय सषुििा दरुुपयोग 
गने कृिक समूह िा पशपुािक समूहिाई कायनपालिकाको लनिनयबाट दतान खारेज 
गनन सषकनेछ। 
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तर यसरी दतान खारेज गनुनपूिन सात ददनको समय ददई सनुिुाईका मौका ददइनेछ 
। 

(५) कृिक समूह दतान, नषिकरि, खारेजी तथा समूह सञ्चािनसम्बधिी अधय व्यिस्था  
तोषकए बमोन्जम हनुेछ । 

 

१०.  कृषि तथा पशपुधछी सहकारी सस्थााः कृषि तथा पशपुधछी सहकारी संस्थाको दतान, 
सञ्चािन र लनयमन सम्बधिी व्यिस्था गाउँपालिकाको सहकारी सम्बधिी कानूनमा 
व्यिस्था भए बमोन्जम हनुेछ ।  

 

११.  षकसानको संरिि र सशन्िकरिाः  

(१) गाउँपालिका िेत्रलभत्रका सबै  षकसानको संरिि, िमता षिकास र 
सशन्िकरिका िालग िाषिनक र आिलिक रुपमा योजना र कायनक्रम तजुनमा गरी 
सम्बन्धित षकसान िा कृिक समूह िा यस्ता समूहका सञ्जाि िा कृषि सहकारी 
संस्था िा कृषि फमन र कृषि सम्बधिी िघ ुउद्यम तथा घरेि ुउद्योग माफन त 
कायानधियन गनन सषकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमका योजना तथा कायनक्रम तजुनमा गदान गररब तथा षिपन्न, 
भलूमहीन, लसमाधतकृत र साना षकसान, कृषि िलमक, कृषि कायनमा संिग्न मषहिा, 
आददिासी जनजाती र दलित षकसानका आिश्यकतािाई षिशेि प्राथलमकता 
प्रदान गनुन पनेछ। 

(३) षकसानको संरिि, िमता षिकास र सशन्िकरिका िालग उपिब्ि स्रोत सािन 
र िमताका आिारमा देहाय बमोन्जमका कृयाकिाप सञ्चािन गररनेछाः 
(क) भलूमषहन षकसान तथा लसमाधतकृत षकसानिाई आफै कृषि कायन नगने 

व्यान्िका जग्गा जलमन िा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा 
गाउँपालिका र अधय कुनै संघ संस्थािे उपिब्ि गराएका तथा प्रयोग 
गनन ददएका जग्गा लनित ् अििीका िालग सम्झौता गरी भाडामा लिई 
कृषि कायन गनन पाउने अिस्था सजृना गनन सहजीकरि गने ।  

(ख) अलिया िा बटैया खेलत प्रिािीको अनगुमन र लनयमन गने।  

(ग) कृषि िलमकिे कृषि कायन गरे िापत पाउने पाररिलमक र सेिा सषुििा 
लनिानरि गरी दैलनक रुपमा पाररिलमक पाउने कुराको सलुनितता गने । 

(घ) कृषि प्रसार, सेिा, सामग्री र प्रषिलिमा षकसानको पहुँच सलुनितताका 
िालग आिश्यक पने िमता षिकासका कायनक्रम लनषयमत रुपमा सञ्चािन 
गने ।  
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(ङ) कृषिसम्बधिी िमता षिकासका कायनक्रममा भलूमषहन र लसमाधतकृत 
षकसान, गररब तथा षिपन्न षकसान, कृषि िलमक, मषहिा षकसान र कृषि 
कायनमा आन्ित आददिासी जनजालत, दलित पररिार, अपाङ्गता भएका 
व्यन्ि तथा पररिारिाई प्राथलमकता प्रदान गने । 

(च) षकसान तथा कृिक समूहिे पाउने सेिा, सषुििा, िस्त,ु प्रषिलि, छुट, 
सहलुियत, अनदुान आदद िास्तषिक षकसानिे समयमा नै पाउने 
षकलसमको संस्थागत प्रिधि गने ।  

(छ) षकसानका कृषि तथा खाद्य उत्पादन र पशपुधछीजधय उत्पादनहरुको 
उन्चत बजारमूल्य पाउने गरी कृषिजधय उत्पादनको बजार सूचना प्रिािी 
बनाई सूचना प्रिाह र प्रचार प्रसार गने । 

(ज) षकसानहरुिाई सङ्गदठत हनुे अिशर लसजनना गननका िालग कृिक समूह, 
पशपुािक समूह तथा कृषि सहकारी संस्था गठन र दतान एिम ्निीकरि 
प्रकृया सरि बनाई सहजीकरि गने र कृषि कायनक्रमहरु कृिक समूह 
माफन त सञ्चािन गनन प्राथलमकता प्रदान गने ।  

(झ) सामषुहक खेलत गरी कृषि उत्पादन बढाउनका िालग अलतररि सेिा 
सषुििा प्रदान गने ।  

(ञ) गाउँपालिकािाई कृषि उपज, दगु्ि पदाथन र मासजुधय उत्पादन तथा 
खाद्य प्रशोिनमा अत्मलनभनर बनाई बाह्य िेत्रमा समेत आपूलतन गननमा 
सिम बनाउने।  

(ट) षकसानको संरिि, िमता षिकास र सशन्िकरिमा लनरधतर योगदान 
गने र व्यान्िगत उत्पादन समेत बढाउने षकसान िगायतका व्यान्ि िा 
संघ संस्थािाई पारदशी र लनष्पि मूल्याकनका आिारमा सम्मालनत िा 
परुस्कृत गने प्रिािी स्थापना गने ।  

 

पररच्छेद पाचँ 

कृषियोग्य जलमनको िगीकरि, संरिि र उपयोग सम्बधिी व्यिस्था 
 

१२.  भलूमको िगीकरिाः  

(१)  गाउँपालिकािे नपेाि सरकारको भ-ूउपयोग ऐन २०७६ समेतिाई आिार मानी 
भ-ूबनोट, िमता, उपयिुता, मौजदुा उपयोग र आिश्यकता समेतका आिारमा 
कृषि भलूमको संरिि र सदपुयोग हनुेगरी आफ्नो िेत्रलभत्रको भलूमिाई सामाधय 
नक्शाङ्कन सषहत देहाय बमोन्जमको भ-ूउपयोग िेत्रमा िगीकरि गनेछाः 
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(क) कृषि भलूम 

(ख) आिासीय िेत्र 

(ग) व्यािसाषयक िेत्र 

(घ) औद्योलगक िेत्र 

(ङ) खानी तथा खलनज िेत्र 

(च) िन िेत्र 

(छ) पानी महुान, नदीनािा र ताि तिैया, सीमसार िेत्र 

(ज) सामदुाषयक, सािनजलनक उपयोग र खिुा तथा चरि िेत्र 

(झ) सांस्कृलतक र परुातान्त्िक महत्िको िेत्र 

(ञ) लनमानि सामग्री उत्खनन िेत्र (ढुङ्गा, बाििुा, लगट्टी) 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गररएको भलूमको िगीकरििाई सम्बन्धित िेत्र स्पष्ट 
हनुेगरी सो को षििरि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ र सोको सूचना 
सािनजलनक रुपमा कायनपालिकाको कायानियमा र प्रत्येक िडा कायानियिे समेत 
प्रकाशन गनुनपनेछ । 

(३) भलूमको िगीकरि र भ-ूउपयोगका बारेमा गाउँपालिकािे आफ्ने िेत्रलभत्र सबैको 
जानकारीका िालग षिलभन्न सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार-प्रसार गनन सक्नछे । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम जनु प्रयोजनका िालग भलूमको िगीकरि गररएको छ, 

सोही प्रयोजनका िालग उपयोग गनुनपनेछ र कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलत िा 
स्थानीय भ-ूउपयोग पररिद् गठन भएको अिस्थामा उि पररिद्को अनमुलत 
नलिई कृषि भलूमिाई अधय प्रयोजनका िालग उपयोग गनन पाइने छैन । 

 

१३.  कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलताः  

(१)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेको कृषियोग्य जलमनको संरिि र व्यिस्थापन गदै 
ददगो कृषि षिकासका िालग योजना तजुनमा र कायानधियन गनन देहाय बमोन्जमको 
एक कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ 

(क) अध्यि        - अध्यि 

(ख) गाउँपालिकास्तरीय कृषि हेने सलमलतका संयोजक          - सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत - सदस्य 

(घ) गाउँपालिकास्तरीय कृिक समूह महासंघका अध्यि िा प्रलतलनलि- सदस्य 

(ङ) गाउँपालिकास्तरीय भलूम अलिकार मञ्चका अध्यि िा प्रलतलनलि - सदस्य 

(च) कृषिसम्बधिी स्थानीय षिज्ञहरुमध्येबाट कायनपालिकािे मनोनयन गरेको 
प्रलतलनलि - सदस्य 
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(छ) कृषि सहकारी संस्थाहरुिे छनौट गरेको प्रलतलनलि – सदस्य 

(ज) यस सलमलतिे मनोनयन गरेको मषहिा कृषि उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना, 
व्यिसाषयक षकसान मध्ये एक जना, आददिासी जनजालत षकसान मध्ये 
एक जना र दलित षकसान मध्ये एक जना गरी ४ जना सदस्य 

(झ) गाउँपालिकाको कृषि तथा पशपुधछी सेिासम्बधिी षििय हेने प्रमखु - 
सदस्य सन्चि 

(२) सलमलतिे कृषि सम्बधिी षिज्ञ तथा अधय सम्बन्धित लनकाय िा सङ्घ संस्थाका 
प्रलतलनलििाई आफ्नो बैठकमा आमधत्रि गनन र राय सझुाि लिन सक्नेछ। 

(३) सलमलतको बैठक कन्म्तमा तै्रमालसक रुपमा आयोजना गनुनपनेछ र आिश्यकता 
अनसुार षिलभन्न समयमा बैठक आयोजना गनन सषकनछे । 

(४) सलमलतको बैठक सम्बधिी कायनषिलि सलमलत आफैिे लनिानरि गरे बमोन्जम 
हनुेछ। 

(५) सलमलतको सन्चिािय गाउँपालिकाको कृषि तथा पशपुधछी सेिा शाखामा रहनेछ। 

(६) यस सलमलतिे यस ऐनको उदे्दश्य कायानधियन गनन आिश्यकता अनसुार िडा 
तहमा कृषि भलूम व्यिस्थापन उप-सलमलत गठन गनन सक्नेछ । 

 

१४.  कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकाराः कृषि भलूम व्यिस्थापन 
सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार देहाय बमोन्जम हनुेछाः  

(क) गाउँपालिका िेत्रलभत्र षकसान, कृषि भलूम, कृषि सेिा, पशपुधछी सेिा, कृषि 
पूिानिार िगायतका षिियको िस्तनु्स्थलत सङ्किन र अलभिेख तयार गरी 
कृषि तथ्याङ्क प्रकाशन गने । 

(ख) गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेको कृषियोग्य जलमनको ददगो व्यिस्थापन र 
सदपुयोगको िालग षकसानको समेत सहभालगतामा कृषि सम्बधिी योजना 
र कायनक्रम तजुनमा गरी कायानधयिन गने गराउने । 

(ग) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट िागू गररएका नीलत तथा कानून 
कायानधियनमा सहकायन गने र उि तहबाट अनदुान प्राप्त हनु आएका 
कृषि कायनक्रमको प्रभािकारी रुपमा कायानधियन गने, गराउने । 

(घ) कृषियोग्य भलूमको खण्डीकरि हनुबाट रोक्न र कृषियोग्य जलमनको 
चक्िाबधदी गरी कृषि उत्पादन बढाउन चाहने षकसान पररिारिाई 
आिश्यक प्राषिलिक तथा अधय सहयोग उपिब्ि गराउने र यस 
प्रयोजनका िालग अनदुान उपिब्ि गराउन सहजीकरि गने। 
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(ङ) कृषियोग्य जलमनमा कृषि उत्पादन गनन, षकसानका िालग आिश्यक सेिा 
सषुििा उपिब्ि गराउन र कृषि तथा खाद्य उत्पादनको बजारीकरिका 
िालग आिश्यक पने षिलभन्न कृषि पूिानिार लनमानिको िालग योजना तजुनमा 
गरी षिलभन्न तह र सम्बन्धित लनकायमा लसफाररस तथा परामशन प्रदान 
गने ।  

(च) िन िेत्र बाहेक अधय प्रयोजनमा रहेको जग्गािाई आिश्यकता अनसुार 
कृषियोग्य जलमनमा पररित गननको िालग स्थानीय भउूपयोग पररिदमा 
लसफाररस गने । 

(छ) षकसानको िमता षिकास, हकषहत संरिि र कृषि िेत्रबाट समषृद्धका 
िालग षकसानसम्बद्ध नागररक समाज र संघ संस्था तथा लनजी िेत्रसँग 
समेत समधिय तथा सहकायन गरी कायनक्रम सञ्चािन गने गराउने । 

(ज) खाद्यका िालग कृषि र तिुनात्मक िाभका कृषिउपजको व्यािसाषयक 
उत्पादन बढाउन आिश्यक अध्ययन, अनसुधिान, जनशन्ि लनमानि र 
प्रसार सेिािाई प्रभािकारी बनाउने ।  

(झ) भलूमहीन र लसमाधत तथा साना षकसानको कृषि भलूममा पहुँच अलभिषृि 
गनन अधय आिश्यक कायन गनन गराउनमा सहजीकरि गने ।  

 

१५.  कृषि कायनाः यस ऐनको प्रयोजनका िालग देहाय बमोन्जमका कायनिाई कृषि कायनको 
रुपमा लिइनेछाः  

(क) स्थानीय तथा रैथाने िगायतका षिलभन्न अन्निािी सषहतका खाद्यान्न 
बािीको उत्पादन। 

(ख) फिफूि, तरकारी, दिहन, तेिहन, न्चया कफी तथा मसिाजधय बस्त,ु 
च्याउ िगायतका नगदेिािीको खेती । 

(ग) रैथाने िगायत षिलभन्न पश,ु पधछी, माछा तथा मौरी पािन । 

(घ) ऊख,ु फूि, रेशम, कपास, जटु, सनपाट, काँस, बालबयो, बेत, बाँस तथा 
रबरखेती । 

(ङ) जडीबटुी खेलत, घाँस उत्पादन र षिरुिा उत्पादन तथा कृषि िन सञ्चािन 
। 

(च) कृषि कायनका िालग आिश्यक पने दाना, मिखाद, जैषिक षििादी, कृषि 
औजार आददको उत्पादन। 

(छ) प्रचलित कानून बमोन्जम अनमुलत प्राप्त गरी जङ्गि र जिाशय खेलत गरी 
उत्पादन गररने अधय उपभोग्य बस्तहुरु । 
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(ज) खण्ड (क) देन्ख (च) सम्म गररएका कृषि कायनबाट उत्पाददत 
िस्तहुरुको प्रारन्म्भक भण्डारि, प्रशोिन र बजारीकरि । 

 

१६.  कृषि भलूमको संरििाः  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र पषहचान भएका कृषि भलूमको संरििका िालग 
देहाय बमोन्जमका कायनक्रम सञ्चािन गनेछाः 
(क) कृषि भलूमिाई कृषि बाहेक अधय प्रयोजनका िालग प्रयोग गननमा 

लनरुत्साषहत गने । 

(ख) कृषि भलूमको ऊिनरता शन्ि घटाउने, माटोको गिुस्तर ह्रास हनुे, कृषि 
जैषिक षिषििता नष्ट हनुे तथा मानि स्िास्थ्य, पशपुधछी र जिचर 
िगायतका प्रािीिाई गम्भीर असर गने खािका रासायलनक मि िा 
षििादी प्रयोगिाई लनरुत्साषहत गने । 

(ग) प्राङ्गाररक मिको प्रयोग र पयानिरिमैत्री कृषििाई प्रिद्धनन गरी जैषिक 
कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गने। 

(घ) बहिुषिनय र चषक्रय बािी िगाई भलूमको उत्पादकत्िमा िषृद्ध ल्याउने 
सहयोग गने। 

(ङ) कृषि भलूमिाई बाढी पषहरो तथा नदी कटानबाट जोगाउन ियीकरि 
लनयधत्रि, पानीको उपयिु लनकाश, तटबधि तथा गल्छी लनमानि, लभरािो 
जलमनमा गराखेलत र आिश्यकता अनसुार कृषि िन प्रिािी अििम्बन 
गननका िालग सहयोग र प्रोत्साहन गने । 

(च) कृषि जलमन िलत हनुेगरी सञ्चािन गररने षिकास आयोजनािाई स्िीकृत 
िातािरिीय अध्ययन प्रलतिेदन अनसुारका कायन गनन िगाई िलत भएको 
कृषि जलमनको पनुस्थानपना गने िगाउने । 

(छ) कृषि कायनका िालग जलमनको चक्िाबधदी गराउन र कृषि जलमन बाझो 
नराखी लनयलमत रुपमा खेलत गननका िालग प्रोत्साहन गने । 

(ज) कृषि भलूम संरििका िालग आिश्यक स्रोत सािन सषहत आिलिक 
रुपमा बजेट षिलनयोजन गरी संरििका कायनक्रम सञ्चािन गने । 

(२) बाढी पषहरो िगायतका दैषि प्रकोपबाट कुनै षकसानको कृषि भलूमको गिुस्तर 
ह्रास भएमा िा कृषिभलूम िलत भएमा उि कृषि भलूमको उकासका िालग 
सम्बन्धित षकसानिाई गाउँपालिकाबाट प्राषिलिक तथा अधय आिश्यक सहयोग 
उपिब्ि गराउन सषकनेछ । 
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(३) बाढी पषहरो िगायतका दैषि प्रकोपका कारि कुनै षकसानको कृषिभलूम उकास 
हनु नसक्ने गरी िलत भएमा सो िापत जलमनको आलथनक मूल्याङ्कन र षकसानको 
जीषिकाको षिकल्प समेत मध्यनजर गरी गाउँपालिकाबाट प्रभाषित षकसानिाई 
िलतपतूी उपिब्ि गराउन सषकनेछ । 

 

१७.  कृषियोग्य भलूमको उपयोगाः  

 

(१) कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे  गाउँपालिका लभत्रको कृषि योग्य जलमनिाई 
बाँझो नराखी लनरधतर खेती गनन प्रोत्साहन गने गरी आिश्यक उत्प्ररेिात्मक 
कायनक्रम सञ्चािन गरी कृषियोग्य जलमन बाँझो नरहने अिस्था सजृना गनेछ । 

(२) आफ्नो कृषियोग्य भलूममा जग्गािािा आफैिे कृषि कायन गनन नसक्न ेिा नगने 
व्यन्ििे व्यन्ििे सो को जानकारी सम्बन्धित िडा कायानियिाई गराउन ुपनेछ 
l 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम जानकारी प्राप्त हनु आएमा जग्गािािाको भसू्िालमत्िमा 
कुनै असर नपने गरी उि जग्गािाई सम्बन्धित िडा कायानियिे भाडामा लिई 
भलूमहीन षकसान, लसमाधत षकसान, कृषि िलमक, कृिक समूह िा अधय पौरखी 
षकसानबाट समेत खेती गराई खेतीयोग्य जलमन बाँझो नराखी कृषि उत्पादन 
बढाउन आिश्यक व्यिस्था िा प्रिधि गनन सक्नेछ । 

(४) कृषियोग्य जलमन भएका व्यन्ि तथा पररिारिे करार गरी आफ्नो जलमन अधय 
षकसान पररिार, व्यन्ि, कृिक समूह तथा संस्थािाई भाडामा ददँदा लिन पाउने 
भाडादर सम्बन्धित िडा अध्यि र कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा 
गाउँपालिकािे लनिानरि गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम लनिानरि गररएको जग्गाको भाडादरसम्बधिी सूचना 
कायनपालिकाको कायानिय र िडा कायानियमा सािनजलनक रूपमा प्रकाशन 
गनुनपनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोन्जम भाडादर लनिानरि गदान जग्गाको ऊिनरा शन्ि, लसंचाइ 
सषुििा तथा सम्बन्धित जग्गाको पहुँचमा रहेका कृषि पूिानिार र सषुििा समेतको 
आिारमा लनिानरि गनुनपनेछ र यस्तो भाडादर कृषि जलमनको सषुििा अनसुार 
फरक हनु सक्नेछ । 

 

१८.  करार खेलत सम्बधिी व्यिस्थााः 
(१) कृषियोग्य जलमनमा आफैँ  खेती गनन नसक्ने जग्गा िनीिे  त्यस्तो जलमन दफा 

१७ बमोन्जम लनिानररत भाडा दरमा करार खेती गनन इच्छुक कृिक िा कृिक 
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समूहिाई खेती गरी कृषि उत्पादन गनन िा पशपुधछी तथा जिचर पािनका 
िालग करारमा उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(२) करारमा जग्गा उपिब्ि गराउन ईच्छुक जग्गािनीिे गाउँपालिकामा आफ्नो 
कृषि भलूमको षििरि अलभिेन्खत गराउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम अलभिेन्खत गराएको जलमनिाई कृषि उत्पादनका िालग 
उपयोग गनन चाहने भलूमहीन षकसान, दलित षकसान, लसमाधत तथा साना षकसान, 

मषहिा षकसान तथा यस्ता षकसानको कृिक समूहिाई करार गरी भाडामा 
उपिब्ि गराउन कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यक सहयोग र 
सहजीकरि गनुनपनेछ । 

(४) कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे तय गरेको भाडादरसँग तािमेि हनुेगरी 
कृषियोग्य जलमन भाडामा लिनदेदने धयूनतम ्अिलि तथा त्यसका शतनहरु जग्गा 
िनी र कृिकको आपसी सम्झौता बमोन्जम हनुेछन ्। 

(५)  उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग सम्झौताको आिश्यक ढाँचा तथा अधय 
आिश्यक कागजात तयारीमा कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे सहजीकरि गनन 
सक्नेछ । 

(६) जग्गा भाडामा लिने कृिक िा कृिक समूहिे त्यस्तो भाडामा लिएको जग्गामा 
हानी नोक्सानी परु् याउन ेतथा जलमनको कृषि उत्पादनशीिता घटाउने षकलसमका 
कायनहरु गनन गराउन पाइने छैन र भाडामा लिएको कृषि जलमनको प्रयोगमा कुन ै
पररितनन गनुनपरेमा जग्गािनीको स्िीकृलत लिनपुनेछ । 

(७) सरकारी लनकाय िा सङ्घ संस्थािे भाडामा िा अधय रुपमा कृषि कायनका िालग 
षकसानिाई उपिब्ि गराएको जलमन सम्बन्धित लनकाय िा सङ्घ संस्थाको 
अनमुलत नलिई कृषि कायन बाहेक अधय प्रयोजनका िालग उपयोग गनन पाइन े
छैन। 

(८) जग्गा भाडामा लिई करार खेलत तथा व्यािसाषयक खेलतगने सम्बधिी अधय 
व्यिस्था तोषकए बमोन्जम हनुेछ । 

(९) कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे गाउँपालिका िेत्रलभत्र अलिँया िा बटैया प्रथािाई 
लनरुत्साषहत गदै करार प्रिािीबाट कृषि जलमनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन 
बढाउन प्रोत्साहन गनुन पनेछ । 

   

१९.  सािनजलनक कृषियोग्य भलूमको उपयोगाः  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै उपयोगमा आउन नसकी खािी रहेको र 
कृषि प्रयोजनका िालग उपयिु रहेको सािनजलनक जलमनिाई उि जलमनको 
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स्िालमत्ि रहेको लनकाय िा संस्था र षकसानबीच धयूनतम ्भाडा लिनदेदने शतनमा 
करार गरी कृषि प्रयोजनका िालग कृिक िा कृषि समूहिाई उपिब्ि गराउन 
समधिय र सहकायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कृषि जलमनको धयूनतम भाडा दर लनिानरिका िालग 
कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे समधिय गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम करार गरी कृषि कायनका िालग जलमन उपिब्ि गराउँदा 
भलूमहीन षकसान, लसमाधत षकसान तथा साना षकसान, मषहिा षकसान तथा कृषिमा 
लनभनर दलित षकसानिाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम करार गरी लिने ददने गरेको जलमनमा करार अििीभर 
कृषि कायन बाहेक अधय कायन गनन पाइने छैन । 

 

२०.  सामषुहक खेलताः  

(१)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै कृिक समूह िा कृषि सहकारी संस्थािे भलूमहीन 
षकसान र लसमाधत तथा साना षकसानका िालग समषुहक खेलत गनेगरी जलमन 
उपिब्ि गराउन अनरुोि गरेमा कृषि भलूम व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यक 
जलमनको खोजी गरी जलमन उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(२) समषुहक खेलतबाट प्राप्त िाभको बाँडफाँड उि खेलतमा संिग्न षकसानको आपसी 
सम्झौता बमोन्जम हनुेछ । 

(३) सामषुहक खेलतबाट उत्पाददत कृषि उपज र सोको षिक्री षितरिबाट प्राप्त िाभमा 
कुनै पलन षकलसमको स्थानीय कर िगाईने छैन । 

(४) लनजी जलमनिाई पूिन िा आंन्शक रुपमा चक्िाबधदी गरी सामषुहक खेलत गनन 
चाहने कृिक समूह, कृषि सहकारी संस्था िा अधय कुनै सामदुाषयक संस्थािाई 
आिश्यक पने षिद्यतु, लसंचाइ र कृषि सडक सषहत भण्डारि र आिश्यक औजार 
तथा उपकरिहरुमा समेत कायनपालिकाको लनिनय बमोन्जमका सलुबिाहरु प्रदान 
गनन सषकनेछ । 

 

पररच्छेद छ 

लसंचाइ, बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनाशक षििादी सम्बधिी व्यिस्था 
 

२१.  लसंचाइको प्रिधि गनेाः  
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(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्रका खेतीयोग्य कृषि भलूममा सतह लसंचाइ, भलूमगत 
लसंचाइ िा लिफ्ट लसंचाइ िा अधय प्रषिलिको प्रयोग गरी आिश्यकता अनसुार 
लसंचाइको प्रिधि गनेछ । 

(२)  लसंचाइको सषुििा उपिब्ि नभएका खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाइ सषुििाको प्रिधि 
गननका िालग गाउँपालिकाको िगानी बाहेक थप स्रोत सािन आिश्यक पने 
देन्खएमा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग समधिय र सहकायन गरी लसंचाइ 
सेिाको प्रिधि गररनेछ । 

(३) सम्बन्धित लनकाय र कृिक समूह िा लसंचाइ जि उपभोिा संस्थाबीचको 
साझेदारी िा संयिु व्यिस्थापनमा लसंचाइ प्रिािीको स्थापना र सञ्चािन गने 
सषकनेछ र यस सम्बधिी अधय व्यिस्था साझेदारीपत्रमा उल्िेख भए बमोन्जम 
हनुेछ । 

(४) सतह लसंचाइ सञ्चािन हनु नसक्ने कृषि भलूममा षिद्यतुबाट लिफ्ट लसंचाइ िा 
अधय प्रषिलि तथा सीप षिकास गरी आकाशे पानी सङ्किन गरी िा जलमनमलुनको 
पानी लनकािी िैकन्ल्पक लसंचाईको व्यबस्था गनन लसकनेछ। 

(५) लसंचाइका िालग लबद्यतुीय तथा सौयन उजानको प्रयोगिाई प्रिद्धनन गनुनपनेछ। 

(६) भलूमहीन षकसान, लसमाधत तथा साना षकसान, मषहिा षकसान तथा कृषिमा लनभनर 
दलित षकसानिे लिफ्ट लसंचाइका िालग प्रयोग गने कृषि लमटरमा उठेको िा 
अधय षिद्यतु महशिु मध्ये कन्म्तमा ५० प्रलततशत महशिु गाउँपालिकािे 
अनदुान स्िरुप उपिब्ि गराउन सक्नछे। 

(७) लसंचाइ प्रयोजनका िालग स्थापना गररएका सौयन उजान प्रिािीबाट उत्पाददत 
षिद्यतुिाई नेपाि षिद्यतु प्रालिकरि िा अधय कुन ै लनकाय िा सङ्घ संस्था िा 
व्यान्ििाई षिक्री गनन सषकनेछ। 

 

२२.  बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनाशक षििादीको उपिव्ितााः  

(१) गाउँपालिकािे कृषिका िालग आिश्यक पने बीउ बीजन स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन 
गरी  भण्डारि गननका िालग षकसानिाई आिश्यक प्राषिलिक सहयोग तथा सीप 
उपिब्ि गराउन र यसका िालग सम्भाव्यताका आिारमा रैथाने बीउ बीजन 
उत्पादन पकेट िेत्र लनिानरि गर ्सक्नेछ। 

(२) गाउँपालिकािे स्थानीय षकसानको बीउ बीजन उत्पादन, भण्डारि र प्रयोगसम्बधिी 
परम्परागत ज्ञानको अलभिेख गरी नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका जीन बैंक र 
कृिक समूहका सामदुाषयक बीउ बैंक समेतको समधियमा रैथाने उन्नत बीउ बीजन 
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र सो सम्बधिी परम्परागत ज्ञानको संरिि र सदपुयोगका िालग आिश्यक स्रोत 
सािनको व्यिस्था गनेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कृषिका िालग आिश्यक पने मिखाद आपूलतनका िालग प्राङ्गाररक मि 
उत्पादन र उपयोग गननका साथै जैषिक षकटनाशक षििादीको उत्पादन र 
उपयोगमा प्राथलमकता ददनेगरी आिश्यक स्रोत सािन, प्रषिलि र स्थानीय जनशन्िको 
व्यिस्था गनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आिश्यक पने थप बीउ बीजन, मिखाद तथा 
षकटनाशक िा रोगनाशक षििादी उत्पादन तथा आयात गरी िडा कायानिय िा कृषि 
सहकारी तथा कृिक समूह माफन त भण्डारि र षितरि गने प्रिधि गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम उत्पादन तथा भण्डारि भएको बीउ बीजन, मिखाद तथा 
षकटनाशक षििादी कृिकिाई िडा कायानियिे आफै िा कृषि सहकारी संस्था िा 
सेिा प्रदायक माफन त उपिव्ि गराउन सक्नेछ। 

(६) मानि तथा पशपुधछी र जिचरको स्िास्थ्यमा असर पाने र कृषि उत्पादनशीितामा 
ह्रास ल्याउने खािका तथा माधयताप्राप्त लनकायबाट प्रमािीकरि नगररएका र प्रयोग 
नगनुन नगराउन ु भनी प्रलतबधि िगाइएका बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनाशक 
षििादीको प्रयोग गनन गराउन पाइने   छैन। 

(७) षकसानहरुमा रासायलनक मि तथा षकटनाशक षििादीिाई लनरुत्साषहत गदै जैषिक 
षििादी तथा प्राङ्गाररक खेती प्रषिलििाई प्रोत्साहन हनेुगरी गाउँपालिकाबाट षिलभन्न 
सेिा सषुििा र प्रषिलि उपिब्ि गराउन सषकनेछ। 

(८) बीउ बीजनका िालग सेिा सषुििा, अनदुान र सहयोग उपिब्ि गराउँदा िा 
कायनक्रम सञ्चािन गदान बािीजधय बीउ बीजन र घाँस बािी गरी दबैु षकलसमका 
बीउ बीजन उत्पादन र षितरििाई महत्ि ददन ुपनेछ। 

(९) गाउँपालिकािे बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनाशक षििादीको अनालिकृत तथा 
मनोमानी खररद लबक्रीमा लनयधत्रि गननका िालग  आिश्यक प्रषिलिको समेत प्रयोग 
गरी लनयलमत रुपमा बजार अनगुमन गनेछ। 

(१०) उमारशन्ि नभएको िा फिफूि िाग्न नसक्ने षकलसमको बीउ बीजन षिक्री 
षितरि गरेको कारि षकसानिाई कुनै हानी नोक्नानी तथा िलत हनु गएमा उि 
िलत िापत त्यस्तो बीउ बीजन सप्िाई गने व्यन्ि िा फमनिे प्रभाषित षकसानिाई 
प्रचलित कानून बमोन्जम िलतपूलतन ददन ुपनेछ। 
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२३.  सामदुाषयक बीउ बैक स्थापना गनन सषकनेाः  

(१)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका कृिक समूहिे स्थानीय स्तरमा एकि िा सामूषहक 
रुपमा पयानिरि र जििायमैुत्री षकलसमको सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन 
गनन सक्नेछन।् 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जम सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन गनन चाहने कृिक 
समूहिाई गाउँपालिकािे आिश्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ र यसका 
िालग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र बीउ बीजन व्यािसायीबाट समेत आिश्यक सहयोग 
लिन सषकनेछ। 

(३) सामदुाषयक बीउ बैंकका माध्यमबाट रैथाने बीउ बीजनको पषहचान, अलभिेख तथा 
सूचीकरि, प्रचार प्रसार र प्रयोगका िालग उत्प्ररेिा प्रदान गनुनका साथै स्थानीय 
षकसानको रैथाने बीउ बीजनसम्बधिी परम्परागत ज्ञान एिम ् प्रथाजलनत अभ्यासको 
अलभिेख तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको अलभिेखको एकप्रलत गाउँपालिकामा समेत अलभिेखका 
िालग उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(५) सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन सम्बधिी अधय व्यिस्था तोषकए बमोन्जम 
हनेुछ। 

  

 

पररच्छेद सात 

कृषिसम्बधिी सूचना, प्राषिलिक ज्ञान र सीप सम्बधिी व्यिस्था 
 

२४.  कृषि लसकाई केधद्र स्थापना गनन सषकनेाः  

(१) गाउँपालिकािे कृषि कायन र पशपुधछी तथा जिचर पािनका िालग िडा 
कायानियमा प्राषिलि र प्राषिलिक जनशन्ि सषहतको कृषि लसकाइ केधद्र स्थापना 
गनन सक्नेछ। 

(२) कृषि तथा पशपुधछी षिकास शाखािे कृषि लसकाई केधद्रमाफन त षकसानिाई कृषि 
कायन र पशपुधछी तथा जिचर पािनका िालग आिश्यक प्राषिलिक सहयोग र 
प्रषिलि तथा सूचना प्रिाह गनेछ। 

(३) कृषि तथा पशपुधछी िेत्रमा कायन गनन इच्छुक लनकाय, सङ्घ संस्था र लनन्ज 
िेत्रिे सम्बन्धित िडा कायनियसँग अलनबायन रुपमा समधिय गनुन पनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे षकसानिाई कृषि तथा पशपुधछीसम्बधिी आपतकालिन सहयोग 
तथा उद्बार कायनका िालग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारिािा संघ 
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संस्थासँग समेत समधिय गरी स्रोत सािन र प्रषिलि सषहत आिश्यक सहयोग 
गनन सक्नेछ । 

 

२५.  कृषिसम्बधिी सूचनामा पहुँचाः  

(१) कृषि सम्बधिी सूचनामा कृिकको सहज पहुँचका िालग गाउँपालिकािे कृषि 
सूचना केधद्र स्थापना गरी सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(२) कृषि सूचना केधद्रिे कृषि षिकास तथा पशपुधछी र जिचर पािन तथा षिक्री 
षितरिको िालग गाउँपालिकाबाट तजुनमा गररएका योजना तथा कायनक्रम र 
षिलनयोन्जत बजेटबारे प्रत्येक िडा र िडािे तोकेका टोिमा त्यस्तो योजना तथा 
कायनक्रम पाररत भएको लमलतिे बढीमा पधर ददनलभत्र षकसानिे प्राप्त गनन सक्ने 
सेिा सषुििाको षिियमा सािनजलनक सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(३) कृषि तथा पशपुधछी र जिचरसम्बधिी कायनक्रमका बारेमा षकसानहरु बीच सहज 
रुपमा सूचना प्रिाहको िालग कृषि शाखामा कृषि सूचना अलिकारीको व्यिस्था 
गनुन पनेछ र उि शाखाको प्रमखु न ै कृषि सूचना अलिकारीको रुपमा रहने 
छन।् 

(४) कृषि सूचना केधद्रिे कृषि तथा पशपुधछी र जिचरसम्बधिी षिियमा षकसानिे 
पाउन ु पने सेिा सषुििासम्बधिी आिारभतू सूचना र जानकारी स्थानीय 
टेलिलभजन, एफएम रेलडयो र स्थानीय रुपमा प्रकान्शत अनिाइन पलत्रका र 
सामान्जक सञ्जाि माफन त प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गनुनपनेछ। 

(५) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट षकसानिे पाउन सक्ने सेिा 
तथा सषुििाका बारेमा स्थानीय एफएम रेलडयो िा अधय उपयिु सञ्चार 
माध्यममा कृषि प्रसार कायनक्रम प्रशारि गनन सषकनछे। 

(६) कृषिसम्बधिी सूचनामा षकसानको पहुँचका िालग प्रचार प्रसार गदान कृिक 
समूहका सञ्जाि माफन त र स्थानीय मातभृािामा प्रचार प्रसार गनन प्राथलमकता ददन ु
पनेछ। 

(७) कृषि तथा पशपुधछी सेिाको प्रचार प्रसारिाई प्रभािकारी बनाउन, कृषि तथा 
पशपुधछीका िालग आकन्स्मक सेिा प्रदान गनन र कृषि िेत्र र पशपुधछीिाई 
प्राकृलतक प्रकोप, जििायजुधय जोन्खम र महामारीबाट बचाउनका िालग 
गाउँपालिकामा कि सेधटरको स्थापना र सञ्चािनका साथै मौसम िगायतका 
षिियमा कृषि परामश सेिा तथा मोबाइि एप जस्ता आिलुनक प्रषिलि र सूचना 
प्रिािीको उपयोग गनन प्राथमषकता ददन ुपनेछ। 
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२६.  कृषिसम्बधिी प्राषिलिक ज्ञान तथा सीप िषृद्धाः 
(१) कृषि र पशपुधछी तथा जिचर पािनिाई कृिकको जीषिकोपाजननका साथै 

व्यिसाषयक रुपमा प्रिद्धनन गननका िालग गाउँपालिकािे आफै िा षिलभन्न लनकाय 
र पररयोजनाको समधियमा प्रत्येक िडा कायानियमा कृषि तथा पशपुधछी 
प्राषिलिकको व्यिस्था गनन सक्नेछ। 

(२) गाउँपालिकािे कृिकिाई सामषुहक रुपमा प्राषिलिक ज्ञान र सीप षिकासका 
िालग आफै िा सेिा प्रदायक संस्थाको माध्यमबाट समदुायस्तरमा लनयलमत रुपमा 
तालिम सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कृषि षिकास तथा पशपुधछी र जिचर पािनका िेत्रमा उपिब्ि 
िातािरिमैत्री आिलुनक यधत्रहरुमा षकसानिाई सपुथ र सरि रुपमा पहुँच 
बढाई याधत्रीकरि गनन प्रोत्साहन गनेछ। 

(४) प्रत्येक िडामा स्थानीय कृिक समूह, कृषि सहकारी संस्था िा स्थानीय कृषि 
फामन िा िडा कायानिय आफैिे कन्म्तमा एक िटा नमनुा कृषि फामन स्थापना र 
सञ्चािन गरी उि फामनमाफन त षकसानिाई आिश्यक तालिम सञ्चािन गनन 
सषकनेछ। 

(५) गाउँपालिकािे कृषि मूल्य िृङ्खिामा आिद्ध कृषि व्यािसायी र कृषि उपज 
उत्पादक कृिकबीच स्िच्छ समधिय र सहकायन षिकास गनेछ। 

 

२७.  कृिक पाठशािा, षकसान चौतारी स्थापना गनन सषकनेाः  

(१) गाउँपालिकािे कृिकको िालग कृषि सम्बधिी प्राषिलिक ज्ञान, सीप र िमता 
षिकासको लनलमत्त प्रत्येक िडामा कन्म्तमा एउटा कृिक पाठशािा स्थापना गरी 
सञ्चािन गनेछ। 

(२) गाउँपालिकािे कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािन सम्बधिमा कृिकिे हालसि 
गरेका अनभुि र परम्परागत एबम ्आिलुनक ज्ञान एक आपसमा आदान प्रदान 
गने र लनयलमत रुपमा षकसान सम्िाद आयोजना गने उदे्दश्यिे गाउँ िा 
टोिस्तरमा षकसान चौतारीको स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(३) कृिक पाठशािा, षकसान चौतारी, प्िाधट न्क्िलनक, माटो न्शषिर र कृषि लसकाई 
केधद्रको िमता षिकासका िालग कृषि ज्ञान केधद्रबाट सहयोग लिन सषकनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे कृिक समूह र अधय कृषि सरोकारिािासँगको समधियमा 
कृिकिाई उपयिु हनुे स्थानमा कृषि संग्रहािय स्थापना गनन सक्नेछ। 

(५) गाउँपालिकािे षकसानिाई उत्प्ररेरत गनन समय समयमा कृषि मेिा तथा पशपुधछी 
प्रदशननी मेिा तथा कृषि र पशपुधछी व्यापार मेिाको आयोजना गनेछ। 
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(६) गाउँपालिकािे स्थानीय स्तरमा रहेका कृषि स्रोत व्यन्िहरुको अलभिेख राखी 
उनीहरुको सीप र िमताका आिारमा कृषि स्ियमसेिकको रुपमा कृषि 
षिकासका िालग पररचािन गनन सक्नेछ। 

 

 

पररच्छेद आठ 

कृषि व्यािसाय प्रिद्धननका िालग षित्तीय प्रोत्साहन सम्बधिी व्यबस्था 
 

२८.  कृषि व्यिसायको षकलसमाः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यािसाषयक उदे्दश्यिे गररन े देहाय 
बमोन्जमका कायनिाई कृषि व्यिसायको रुपमा लिइनछेाः  

(क) कृषि बािी िा बस्तकुो उत्पादन,   

(ख) कृषिजधय िस्तकुो प्रशोिन तथा षिषिलिकरि,  

(ग) कृषि उपजको व्यापार,   

(घ) कृषि उत्पादनका िालग प्रयोग हनुे प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, भण्डारि 
तथा षितरि,   

(ङ) कृषि उत्पादनको िालग प्रयोग हनुे कृषि औजार, बीउ, बेनान, नश्ल र भरुाको 
उत्पादन, परामशन सेिा, भण्डारि तथा षितरि,  

(च) कृषिमा प्रयोग हनु ेषकटनाशक षििादीको उत्पादन, परामशन, भण्डारि तथा 
लबक्री व्यिसाय, 

(छ) पश ुबिस्थि, मासजुधय िस्त ुषिक्री षितरि।  

 

२९.  कृषि व्यिसायको प्रिद्धनन गनन सषकनेाः कृषि, पशपुधछी जिचर सम्बधिी व्यािसाय 
प्रिद्धननका िालग गाउँपालिकािे देहाय बमोन्जमका कायनहरु गनन सक्नेछाः  

(क) आिश्यक योजना तथा कायनक्रम तजुनमा गरी बजेट षिलनयोजन गने,  

(ख) आिश्यक ज्ञान, सीप, प्रषिलि तथा अधय आिश्यक षिियको उन्चत 
व्यिस्था गनन आफै िा षिलभन्न सेिा प्रदायक माफन त प्रिद्धननात्मक कायन 
गने,  

(ग) अनदुान उपिब्ि गराउने कायनषिलि तजानम ुगरी कायानधियन गने,  

(घ) कृिकिाई सहलुियत दरमा ऋि उपिब्ि गराउन र कृषि ऋिको ब्याज 
अनदुान उपिब्ि गराउन षित्तीय संस्था र अधय लनकायमा लसफाररस गने,  

(ङ) उत्कृष्ट कृषि व्यािसायी षकसान तथा कृिक समूह िा कृषि सहकारी 
संस्था छनौट गरी परुस्कार तथा छुट सहलुियत प्रदान गने,   
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(च) व्यिसाय प्रिद्धननमा सहयोगी हनुे खािका रैथाने बीउ, प्रषिलि एिम ्ज्ञान 
संरििका िालग स्रोत सािन र सहयोग उपिब्ि गराउने,  

(छ) व्यिसाय प्रिद्धननका िालग उपिब्ि गराइएका सेिा, सषुििाको प्रयोग 
तथा सदपुयोग बारे अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी अलभिेख राख्न े र 
आिश्यक परामशन प्रदान गने, 

(ज) व्यिसाय प्रिद्धननका िालग लनमानि गरेका कृषि बजार, कृषििस्त ुसङ्किन 
केधद्र र अधय कृषि पूिानिारको लनयलमत रुपमा ममनत सम्भार र सञ्चािन 
गने,  

(झ) कृषि व्यिसाय प्रिद्धननका िालग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 
कृषिसम्बधिी नागररक समाज  र व्यािसाषयक िते्रसँग लनयलमत रुपमा 
समधिय र सहकायन गने।  

३०. कृषि फमन स्थापना र सञ्चािनाः  

(१) गाउँपालिकािे कृषि तथा पशपुधछी िेत्रको व्यािसायीकरिका िालग कृषि तथा 
पशपुधछी फमन स्थापना र सञ्चािन गनन चाहने षकसान, कृिक समूह, पशपुािक 
समूह, कृषि सहकारी संस्था िा अधय व्यािसाषयक षकसानिाई आिश्यक 
सहजीकरि गनेछ। 

(२) कृषि तथा पशपुधछी फमन स्थापना र सञ्चािन गदान भलूमषहन षकसान, लसमाधतकृत 
षकसान, साना षकसानको षहतिाई ध्यान ददन ु पनेछ र षकसानको भलूममालथको 
अलिकारमा प्रभाि नपने कुरा सलुनित गनुन पनेछ। 

(३) कृषि तथा पशपुधछी फमन स्थापना र सञ्चािन गदान िातािरि संरििसम्बधिी 
प्रचलित कानूनिे तोकेका िातािरिीय दाषयत्ि परुा गनुनका साथै सामान्जक तथा 
साँस्कृलतक िेत्रमा नराकारात्मक प्रभाि पानन पाइने छैन। 

(४) कृषि तथा पशपुधछी फमन स्थापना र सञ्चािनका िालग प्रचलित कानून बमोन्जम 
उद्योग िा कम्पनीको रुपमा दतान हनुपुने भए सम्बन्धित लनकायमा दतान भई 
गाउँपालिकामा फमनको व्यािसाय दतान गरेको हनु ुपनेछ। 

(५) कृषि तथा पशपुधछी फमन स्थापना र सञ्चािन सम्बधिी मापदण्ड र अधय 
व्यिस्था तोषकए बमोन्जम हनुेछ। 

३१.  कृिकिाई अनदुान र छुट सषुििा ददन सषकनेाः  

(१)  गाउँपालिकािे कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािनमा संिग्न भलूमहीन षकसान, 

लसमाधत षकसान, साना षकसान, मषहिा षकसान र कृषिमा आन्ित दलित तथा 
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आददिास जनजालत षकसानिाई प्राथलमकता प्रदान गरी देहाय बमोन्जमको कृषि 
अनदुान, छुट सषुििा र सहलुियत प्रदान गनन सक्नेछाः 
(क) कृषि उपज र पशपुधछी तथा जिचरमा स्थानीय कर शलु्कमा छुट, 

(ख) कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािन कायनका िालग षकसानिाई 
लसफाररस ददंदा िाग्ने दस्तरु छुट, 

(ग) व्यिसाय प्रिद्धननका िालग आिश्यक पने ढुिानी सािन, यान्धत्रक 
उपकरि, हाट बजार, संकिन केधद्र र न्शत भण्डारि केधद्र आददका 
िालग अनदुान, 

(घ) परम्परागत कृषि औजार लनमानि गने षकसानिाई व्यिसाय दतानमा छुट र 
सोको िालग अनदुान, 

(ङ) कृषि कायनका िालग मषहिामैत्री यधत्र, उपकरि र बजार व्यिस्थापनमा 
अनदुान, 

(च) अधय अत्यािश्यक अनदुान तथा सषुििाहरु। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमका छुट तथा अनदुान प्रदान गदान षकसानको िलगनकरि र 
कृिक पररचय पत्रिाई आिार मानी आलथनक ऐनमा व्यिस्था गरी गनुन पनेछ। 

(३) स्थानीय कृषि िस्त ु तथा पशपुधछीजधय उत्पादनमा उल्िेखनीय योगदान गने 
षकसानिाई लनन्ित ् पररमािको कृषि िस्त ु तथा पशपुधछी उत्पादन पिात ्
अनदुान प्रदान गनेगरी उत्पादनमा आिाररत अनदुान कायनक्रम सञ्चािन गनन 
सषकनेछ। 

३२.   अनदुान लसफाररश तथा अनगुमन सलमलताः 
(१)  कृषि तथा पशपुधछी र जिचर व्यिसाय प्रिद्धननका िालग सहलुियत र अनदुान 

प्रदान गननका िालग देहाय बमोन्जमको एक अनदुान लसफाररस तथा अनगुमन 
सलमलत गठन हनुेछाः 
(क) अध्यि        - संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत     - सदस्य 

(ग) आलथनक षिकास सलमलतको अध्यि     - सदस्य 

(घ) राषिय कृिक समूह महासंघको स्थानीय प्रलतलनलि  - सदस्य 

(ङ) कृषि तथा पशपुधछी व्यिसायीहरुको तफन बाट एक जना मषहिा सषहत दईु 
जना प्रलतलनिी        - सदस्य 

(च) एक जना मषहिा सषहत दईु जना कृिक प्रलतलनलि   - सदस्य 

(छ) कृषि तथा पशपुधछी षिकास शाखाको प्रमखु   - सदस्य सन्चि 
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(२)  यस दफा बमोन्जम प्रदान गररने अनदुानका िालग कृिक छनौट, अनदुान 
रकमको सीमा लनिानरि, अनदुान प्रदान गने षिलि प्रकृया र सो सम्बधिी अधय 
व्यिस्था तोषकए बमोन्जम हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे कृषि व्यिसाय प्रिद्धननका िालग प्रदान 
गररएको अनदुानको उपयोगको अिस्था र यसमा सिुार गनुनपने षििय समेत 
समेटी िाषिनक रुपमा प्रलतिेदन तयार गरी सभामा पेश गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम पेश भएको प्रलतिेदनका आिारमा गाउँपालिकािे कृषि 
व्यिसाय प्रिद्धननका िालग अनदुान कायनक्रममा आिश्यक पररमाजनन गनेछ। 

 

३३.  कृषि ऋिमा पहुँचाः  

(१)  गाउँपालिकािे कृिकिाई कृषि व्यिसाय प्रिद्धननको िालग िगानी गनन आिश्यक 
पने रकम लबना लितो िा लितो सषहत सहलुियत व्याजदरमा िा ब्याज अनदुान 
प्राप्त हनुेगरी कृषि ऋि उपिब्ि गराउन बैंक तथा षित्तीय संस्थामा लसफाररस 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम लसफाररस गदान ध्यान ददनपुने षििय र लसफाररसका 
आिारहरु तोषकए बमोन्जम हनुेछ। 

(३) षकसानिाई कृषि ऋि उपिब्ि गराउने प्रयोजनका िालग बैंक तथा षिन्त्तय 
संस्थािे सञ्चािन गरेका सहुलियत योजना बारे गाउँपालिकािाई पूिनजानकारी 
गराउन ुपनेछ। 

 

३४.  कृषि बािी तथा पशपुधछी बीमााः  

(१) गाउँपालिकािे सम्बन्धित बीमक लनकायको लनयम अनसुार कृिकिे कृषि बािी 
िा कृषि उपज तथा पशपुधछी र जिचरको बीमा सहज रुपमा गनन सक्ने 
अिस्था लसजनना गननका िालग आिश्यक समधिय गनन सक्नेछ। 

(२) कृषि तथा पशपुधछी बीमा गनन नसक्ने गररि तथा षिपन्न र लसमाधत षकसानका 
िालग कृषि तथा पशपुधछी बीमा गनन आिश्यक पने रकम गाउँपालिकािे 
अनदुानको रुपमा उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

(३) लबमा कम्पनीिे गाउँपालिकासँगको समधियमा बीमा कायनका िालग प्रमािपत्र 
प्राप्त गरेका अलभकतानको पररचािन गरी कृषि बािी तथा पशपुधछी र जिचरको 
बीमा गने कायन गनन सक्नेछ र यसरी बीमा कायनक्रम सञ्चािन गदान बीमा 
षिियमा षकसानिे बझु्नेगरी प्रचार प्रसारको व्यिस्था समेत लमिाउन ुपनेछ। 
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(४)  कृषि तथा पशपुधछी बीमाको अलभिेख बीमा कम्पनीिे  गाउँपालिकािाई िाषिनक 
रुपमा उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(५) कृिक तथा लबमा कम्पनीबीच लबमा सम्बधिी कुनै षिियमा षििाद उत्पन्न भएमा 
षििाद समािानका िालग गाउँपालिकािे समधिय तथा सहजीकरि गनन सक्नेछ। 

(६)  कृषि तथा पशपुधछी बीमा अनदुान कायनक्रम सञ्चािन सम्बधिी अधय व्यिस्था 
तोषकए बमोन्जम हनुेछ। 

 

३५.  कृषि व्यिसाय प्रिद्धनन कोिको स्थापनााः  

(१) कृषि व्यिसाय प्रिद्धननका िालग गाउँपालिकामा कृषि व्यिसाय प्रिद्धनन कोिको 
स्थापना गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम स्थापना हनुे कोिमा देहाय बमोन्जमका रकम जम्मा 
हनुेछाः 
(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख) गाउँपालिकाबाट िाषिनक बजेटमाफन त षिलनयोजन भएको रकम, 

(ग) नेपाि सरकारको अनमुलतमा षिदेशी सरकार र अधतराषिय सङ्घ संस्थासँग 
सम्झौता गरी कृषि व्यािसाय प्रिद्धननका िालग उपिब्ि भएको रकम, 

(घ) आलथनक ऐन बमोन्जम सङ्किन गररने कृषि सेिा शलु्कको कन्म्तमा पधर 
प्रलतशत रकम, 

(ङ) अधय कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) कृषि व्यिसाय प्रिद्धनन कोि सञ्चािनको िालग कायनपालिकािे एक सञ्चािक 
सलमलत गठन गनेछ र कोि सञ्चािन सम्बधिी कायनषिलि सलमलत आफैिे तय गनन 
सक्नेछ। 

 

३६.  कोिको रकम उपयोग गनन सषकने िते्रहरूाः  

(१) कृषि व्यिसाय प्रिद्धनन कोि सञ्चािक सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकाको 
लनिनय बमोन्जम कोिको रकम देहाय बमोन्जमका कायनका िालग उपयोग गनन 
सषकनेछाः 
(क) कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािनमा आिाररत व्यिसाय प्रिद्धनन गनन, 
(ख) कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािनबाट उत्पाददत िस्तकुो बजार 

प्रिद्धनन गनन, 
(ग) कृषि तथा पशसेुिा सम्बधिी प्राषिलिक जनशन्ि उत्पादन गनन, 
(घ) जैषिक तथा प्राङ्गाररक खेतीको षिस्तार तथा प्रिद्धनन गनन, 
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(ङ) स्थानीय नश्लका पशपुधछीको संरिि र षिस्तार गनन र कृलत्रम 
गभानिानद्वारा उन्नत नश्लका पशपुधछीको षिकास र षिस्तार गनन, 

(च) कृषि जलमनको माटो परीिि तथा उत्पादकत्ि संरिि गनन, 
(छ) कृषि तथा पशपुािन िेत्रमा षकसानका आिश्यकता अनसुार अध्ययन, 

अनसुधिान गनन, 
(ज) बािी तथा पशपुधछी बीमा प्रिद्धनन तथा षिस्तार गनन, 
(झ) कृषि तथा पशपुधछी र जिचर पािनका िालग आिश्यक अनदुान 

उपिब्ि गराउन, 

(ञ) व्यिन्स्थत कृषि बजार तथा पशबुिशािा लनमानि गनन, 
(ट) कृषि तथा पशपुधछी पािन सम्बधिी तालिम तथा न्शिा षिस्तार गनन, 
(ठ) कृषि तथा पशपुधछी पािन सम्बधिी कायनको अनगुमन तथा मूल्याँकन 

सम्बधिी कृयाकिाप सञ्चािन गनन। 

(२)  उपदफा (१) मा तोषकएका बाहेक कृषि व्यिसाय प्रिद्धननका अधय िेत्रमा  
कोिको रकम खचन गनुन पने अिस्थामा कोि सञ्चािक सलमलतको लसफाररशमा 
कायनपालिकािे आिश्यक लनिनय गनन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद नौं 
कृषि उत्पादनको िगीकरि, भण्डारि तथा प्रशोिन सम्बधिी व्यिस्था 

 

३७.  कृषि उत्पादनको िगीकरिाः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको कृषि उत्पादनिाई देहाय 
बमोन्जम हनुेगरी िगीकरि गनेछाः 

(क) अन्न बािीाः सबै प्रकारका अन्न बािीहरु   

(ख) तरकारी बािीाः च्याउ िगायत सबै प्रकारका तरकारी बािीहरु   

(ग) फिफूि बािीाः सबै प्रकारका फिफूिहरु   

(घ) जरेबािीाः तरुि, षपडाि,ु शखरखण्ड, कधदमूि िगायतका बािीहरु  

(ङ) तेिहनाः सबै षकलसमका तेिहन बािीहरु 

(च) दिहनाः सबै षकलसमका दिहन बािीहरु 

(छ) पशजुधय उत्पादनाः गाईगोरु, भैंसी, खसी, बाख्रा, िंगूर, भेडा िगायत सबै 
प्रकारका घरपाििुा पशहुरु   

(ज) दिुजधय उत्पादनाः सबै प्रकारका दिुजधय उत्पादनहरु   

(झ) मासजुधय उत्पादनाः मास ुखान हनुे षिलभन्न घरपाििुा पशपुधछीको मास ु 
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(ञ) पधछीजधय उत्पादनाः मास,ु अण्डा, बीउ तथा मिका िालग कुखरुा, हाँस 
िगायतका सबै प्रकारका घरपाििुा पधछीहरु र रेशम खेलतका 
उत्पादनहर 

(ट) माछापािनाः मास ुतथा बीउ उत्पादनका िालग सबै प्रकारका माछाहरु  

(ठ) मौरी पािनाः मह तथा मौरीघार   

(ड) फूि खेतीाः गाउँपालिका िेत्रलभत्र र बाषहर समेत आपूलतन हनुे सबै 
प्रकारका फूि (पषु्प) खेतीबाट उत्पाददत फूिहरु  

(ढ) मसिाजधय उत्पादनाः गाउँपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन हनुे सबै प्रकारका 
मसिाहरु  

(ि) जलडबटुीाः लनजी जग्गा र िन िेत्रबाट उत्पादन तथा सङ्किन हनु े सबै 
प्रकारका जलडबटुीहरु  

(त) काष्ठफिहरुाः बदाम, ओखर िगायतका बािीहरु   

(थ) नगदेिािीाः चीया, कफी, अिैची, उँख,ु जटु आदी  

(द) नसनरीका उत्पादनहरुाः षिलभन्न षिलिबाट उत्पाददन सबै प्रकारका 
षिरुिाहरु।   

 

३८.  कृषि उपजको भण्डारि र प्रशोिनाः  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र कृषि उपजको भण्डारि तथा प्रशोिनका िालग 
शीत भण्डार, न्चस्यान केधद्र, सङ्किन केधद्र, भण्डारि कि, प्रशोिन केधद्र 
िगायतका भौलतक पूिानिार लनमानि गरी षकसानिे सहलुियत दरमा उपयोग गनन 
पाउने गरी सञ्चािनमा ल्याउन सक्नछे। 

(२)  उपदफा १ बमोन्जमको पूिानिार लनमानि र सञ्चािनका िालग गाउँपालिकािे कृषि 
सहकारी सस्था िा कृिक समूहसँग संयिु िगानी िा व्यिस्थापन गनन सक्नेछ 
। 

(३) कृषि उपजको प्रशोिन तथा भण्डारि िगायतका पूिानिारको उपयोग बापत 
िाग्ने शलु्क कायनपालिकािे तोके बमोन्जम हनुेछ। 

(४)  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र उत्पाददत कृषिजधय कच्चा पदाथनको औिोलगक 
िेत्रमा लनयानत गननका िालग आिश्यक प्रबधि लमिाउन सक्नेछ। 

(५)  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आिश्यकता र सम्भाव्यता अनरुुपको कृषि 
उत्पादन केन्धद्रत प्रशोिन केधद्रको स्थापना र सञ्चािन गनन प्राथलमकता ददन ु
पनेछ। 
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पररच्छेद दश 

कृषि बजार प्रिािी व्यिस्थापन सम्बधिी व्यिस्था 
 

३९.  कृषि बजार र कृषि उपज संकिन केधद्रको स्थापनााः 
(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र कृषि उत्पादन लबक्रीका िालग षकसान र 

सरोकारिािासँगको परामशनमा उपयिु स्थानहरुमा कृषि बजार िा कृषि उपज 
संकिन केधद्रको स्थापना गरी आफै िा कृिक समूह तथा कृषि सहकारी संस्था 
माफन त सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२)  गाउँपालिकामा दतान भएका कृषि सम्बधिी सहकारी संस्था, कृिक समूह िा कृषि 
सम्बधिी व्यिसाषयक संस्थािे कायनपालिकाको अनमुलत लिइ कृषि बजार िा कृषि 
उपज सङ्किन केधद्र स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेछन।् 

(३)  गाउँपालिका िेत्रलभत्र सञ्चािन गररने कृषि बजारको िगीकरि देहाय बमोन्जम 
हनुेछाः 
(क)  थोक बजार   

(ख)  खदु्रा बजार   

(ग)  हाटबजार   

(घ)  कृषि सहकारी संस्था र कृिक समूहको संयिु हाटबजार  

(ङ)  कृषि उपज सङ्किन केधद्र ।  

(४)  उपदफा (१) बमोन्जमका बजार सञ्चािन र व्यिस्थापन िापत िाग्ने सेिाशलु्क 
आलथनक ऐनमा तोषकए बमोन्जम हनुेछ। 

(५)  कृषि बजार िा कृषि उपज सङ्किन केधद्रमा कृषि उपजको खररद षिक्री गदान 
गाउँपालिकािे लनिानरि गरेको धयूनतम समनथम मूल्यमा मात्र खररद लबक्री 
गनुनपनेछ। 

(६)  कृषि बजार िा कृषि उपज सङ्किन केधद्रको सञ्चािनसम्बधिी अधय व्यिस्था 
कायनपालिकािे लनिानरि गरे बमान्जम हनुेछ। 

(७)  गररब तथा षिपन्न र लसमाधतकृत षकसानिे उत्पादन गरेका कृषि उपज 
बजारसम्म ढुिानी गननका िालग गाउँपालिकािे कृषि उपजमा ढुिानी अनदुान िा 
कृषि एम्बिेुधस सेिा उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

 

४०.  कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलताः  
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(१) गाउँपालिका िेत्रलभत्र स्थापना भएका कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन 
केधद्रको व्यिस्थापन र अनगुमनका िालग देहाय बमोन्जमको कृषि बजार 
व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलत गठन हनुछेाः 
(क) गाउँपालिकाको उपाध्यि     - संयोजक 

(ख) गाउँपालिकाको कृषि षििय हेने कायनपालिका सदस्य  - सदस्य 

(ग) कृषि शाखा प्रमखु       - सदस्य 

(घ) कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केधद्र सञ्चािन गने 

कृषि सहकारी िा कृिक समूह िा व्यािसाषयक संस्थाको प्रलतलनलिमध्ये एक जना 
                                            - सदस्य 

(ङ) गाउँपालिकाको कृषि तथा पश ुप्राषिलिक    - सदस्य 
सन्चि 

(२)  सलमलतको बैठक र कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केधद्र सञ्चािन तथा 
व्यिस्थापन सम्बधिी अधय व्यिस्था कायनपालिकािे तोके बमोन्जम हनुेछ। 

 

४१.  गिुस्तर लनिानरि प्रिािी अििम्बन गनन सषकनेाः 
(१) गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्रका षकसानिे गरेको कृषि उत्पादन प्राङ्गाररक खेलत 

प्रिािी अििम्बन गरी गिुस्तरीय रहेको छ भनी गिुस्तर प्रमािीकरि गने 
व्यिस्था लमिाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको गिुस्तर प्रमािीकरि गदान  
सहभालगतामूिक षिलि अििम्बन गनुन पनेछ। 

(३) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको गिुस्तर लनिानरि सम्बधिी अधय व्यिस्था तोषकए 
बमोन्जम हनुेछ। 

 

४२.  धयूनतम ्समथनन मूल्य लनिानरि गनन सक्नेाः 
(१)  गाउँपालिकािे कृषि बजार व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकाको 

बैठकबाट कृषि उपजको धयूनतम ्समथनन मूल्य तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कृषि उपजको धयूनतम ् समथनन मूल्य तोक्दा लछमेकी 
स्थानीय तहमा रहेको कृषि उपजको धयूनतम ्समथनन मूल्य तथा बजार मूल्यिाई 
समेत ध्यान ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम धयूनतम समथनन मूल्य तोक्दा षकसान, कृषि उपज 
व्यािसायी, कृषि सहकारी संस्था, कृिक समूह  र  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कायनरत 
कृषि सम्बधिी सङ्घ संस्था र नागररक समाजसँग परामशन गनुन पनेछ। 
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(४) कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे कृिकिे सङ्किन केधद्र िा 
आफ्नो खेतबारीमा प्राप्त गने मूल्य तथा उपभोिािे लतने मूल्यको लनयलमत 
अलभिेख राखी सिुारका िालग सझुाि ददन सक्नछे। 

(५) कृषि उपजको धयूनतम समथनन मूल्य लनिानरि सम्बधिी मापदण्ड र सूचक 
कायनपालिकािे ताकेबमोन्जम हनुेछ। 

 

४३.  कृषि व्यापारीको दतान र लनयमन व्यिस्थााः 
(१) कृषि बजार िा कृषि उपज सङ्किन केधद्र लभत्र व्यापार गनन इच्छुक कृषि व्यापारी  

िा कृषि उपज व्यिसायी गाउँपालिकामा दतान हनु ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम दतान हनुको िालग कृषि व्यापारी  िा कृषि उपज 
व्यिसायीिे देहाय बमोन्जमका कागजात पेश गनुन पनेछाः 
(क) व्यिसायीको नागररकताको प्रलतलिप, 

(ख) सम्बन्धित लनकायमा भएको व्यिसाय दतान प्रमािपत्र, 

(ग) स्थायी िेखा नम्बर प्रमािपत्र, 

(घ) कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केधद्रलभत्र सञ्चािन गनन चाहेको 
कृषि  व्यिसायको योजना। 

(३)  कृषि व्यापारी  िा कृषि उपज व्यिसायीको दतान र लनयमनसम्बधिी अधय 
व्यिस्था कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे लनिानरि गरे बमोन्जम 
हनुेछ। 

(४)  दतान भएका कृषि व्यिसायीसँग सम्झौता गरी गाउँपालिकािे कृषि उपजको 
धयूनतम ्समनथन मूल्य सम्बधिी व्यिस्था िागू गनन सक्नेछ। 

(५)  यस दफा बमोन्जम दतान भएका कृषि व्यिसायीिे कृषि बजार िा कृषि उपज 
सङ्किन केधद्रलभत्र षकसानसँग कृषि उपज खररद गदान तोषकएको धयूनतम ्समनथन 
मूल्यभधदा कम मूल्यमा कृषि उपज खररद गनन पाइने छैन। 

 

४४.  कृषि उपजको आयात लनयानताः 
(१) कृषि शाखािे षकसानहरुसँग जानकारी लिई  गाउँपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन 

भएका कृषि उपजको तै्रमालसक तथ्याङ्क र अलभिेख तयार गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तयार गररएको तथ्याङ्क तथा अलभिेखिाई कृषि शाखािे 
तै्रमालसक रुपमा कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलत र कायनपालिकामा 
पेश गरी सािनजलनक गनुनपनेछ। 
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(३) कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे गाउँपालिका िेत्रलभत्र खपत 
नभई बचत हनु सक्न ेकृषि उपजिाई अधयत्र लनकासीका िालग आिश्यक प्रिधि 
गनन सक्नेछ। 

(४) कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे गाउँपालिकाका नागररकिाई 
आिश्यक पने कृषि उपज आयात गने व्यिस्था समेत लमिाउन सक्नेछ। 

(५) कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे कृिक, कृषि व्यािसायी र 
सरोकारिािाबीच तै्रमालसक रुपमा लनयलमत बैठकको आयोजना गनेछ। 

 

४५.  पशपुधछी सेिासम्बधिी व्यिसाय दतानाः 
(१)  एग्रोभेट, दाना, चल्िा िगायतका पशुपधछी सेिासम्बधिी उद्योग, कम्पनी िा 

फमनिे आलथनक ऐनद्वारा लनिानरत शलु्क लतरी गाउँपालिकामा दतान गने र िाषिनक 
रुपमा निीकरि गराउन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमका उद्योग, कम्पनी िा फमनको कृषि बजार व्यिस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतिे लनयलमत रुपमा अनगुमन गरी गिुस्तर सिुारका िालग 
आिश्यक लनदेशन ददनछे र सम्बन्धित उद्यमी िा व्यिसायीिे त्यस्तो लनदेशनको 
पािना गनुन पनेछ। 

 

४६.  पशपुधछी अस्पताि स्थापना गनन सक्नेाः गाउँपालिकािे षकसानिाई पायक पने स्थानमा 
आिश्यक ल्याि र प्रषिलि सषहतको पशपुधछी अस्पताि स्थापना र सञ्चािन गनन 
आिश्यक प्रिधि गनन सक्नेछ। 

 

४७.  पश ुबिस्थिको व्यिस्थााः 
(१) गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र पश ुबिशािा तथा पश ुबिस्थि स्थापना गनन 

उपयिु स्थान पषहचान गरी सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ। 

(२) पशपुधछी सम्बधिी सहकारी िा व्यिसाषयक संस्थािे गाउँपालिकाकाको अनमुलत 
लिई पश ुबिशािा स्थापना गनन सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिकाकािे सहकारी संस्था िा व्यिसाषयक संस्थासँग सािनजलनक लनजी 
साझेदारीमा पश ु बिशािा िा पश ु ििस्थि स्थापना गरी सञ्चािन गराउन 
सक्नेछ। 

(४) कृषि बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे सम्बन्धित सरोकारिािा 
समेतको प्रलतलनलित्ि र सहभालगतामा पश ुकल्याि, पशजुधय रोग लनयधत्रि, पश ु
बिशािा तथा पश ुबिस्थि सञ्चािन, पशपुधछीको मास ुर मास ुपसि तथा फे्रस 
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हाउसिे पािन गनुनपने मापदण्ड िा कायनषिि तजुनमा गरी कायनपालिकाको 
स्िीकृलत लिई िागू गनन सक्नेछ। 

(५)  मतृ्यू भएका पश ु षिसजननका िालग सम्बन्धित िडा कायानियिे उपयिु स्थान 
तोक्न सक्नेछ र पशिुनीिे उि तोषकएको स्थानमा नै मतृ पशहुरु षिसजनन गनुन 
पनेछ। 

 

४८.  दगु्ि उत्पादनको प्रशोिन र बजारीकरिाः 
(१) गाउँपालिकाका िाई दगु्िजधय उत्पादनमा आत्मलनभनर बनाउनका िालग 

पशपुािक षकसानिाई अनदुान तथा प्राषिलिक सेिा िगायतका सहयोग उपिब्ि 
गराउन सषकनेछ। 

(२) गाउँपालिकािे पशपुािक षकसानिे उत्पादन गरेको दिुको प्रशोिन गरी मूल्य 
अलभिषृद्ध गराउन दिु न्चस्यान केधद्र तथा दिुमा आिाररत िस्त ुउत्पादनसम्बधिी 
उद्यम स्थापना र सञ्चािनका िालग सहयोग तथा सहजीकरि गनन सक्नछे। 

(३) गाउँपालिकािे पश ुगोठ व्यिस्थापन, खिो सिुार, घाँस, दाना तथा अधय आहार 
र पानी आपूलतनका साथै पशजुधय रोगको उपचार जस्ता षिियमा आिश्यक 
आलथनक तथा मानिीय स्रोत सषहतको योजना तजुनमा गरी कायानधियन गनन 
सक्नेछ। 

 

पररच्छेद एघार 

कृषि पयानिरि तथा कृषि जैषिक षिषििता संरिि सम्िधिी व्यिस्था 

४९.  लसंचाइका स्रोतहरुको संरििाः  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्राकृलतक रुपमा रहेका 
जिािार, लसमसार, पानीको महुान, पोखरी, नदीनािा, परुाना राजकूिो, परम्परागत कूिो 
बाँि पैनी आददको संरिि, ममनत सम्भार र न्जिोद्धार गरी लसंचाइका िालग सञ्चािनमा 
ल्याउन ुपनेछ। 

 

५०.  माटो परीििको व्यबस्थााः 
(१) गाउँपालिका लभत्र कृषि कायनक्रम सञ्चािन गननका िालग तथा तिुनात्मक िाभका 

कृषि िस्त ु उत्पादनका िालग कृषि पकेट िेत्र छुट्याउन ु भधदा पषहिे माटो 
परीिि गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग गाउँपालिकािे सरकारी प्रयोगशािा िा सेिा 
प्रदायक संस्थाका प्रयोगशािाको उपयोग गनन र षकसानको खेतबारीमा नै माटो 
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परीिि गनन गराउनका िालग आिश्यक व्यिस्था लमिाउन सहयोग गनन 
सक्नेछ। 

 

५१.  कृषि जैषिक षिषििता र िातािरि संरििाः 
(१) गाउँपालिकािे कृषि िेत्रमा जििाय ु अनकूुिन तथा उत्थानन्शिताका िालग 

उपयिु प्रषिलि र पयानिरि र जििायमैुत्री ददगो कृषि प्रिािीको षिकास गनन 
प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

(२) कृषि जैषिक षिषिितािाई मध्यनजर गदै एकीकृत र लमन्ित खेती प्रिािीमा 
जोड ददँदै कृषि उत्पादनका िालग स्थानीय षिशेिताका आिारमा स्थानीय स्रोत 
पररचािन गनुन पनेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कृषि िते्रिाई प्रकोपबाट सरुन्ित राख्नका िालग स्थानीय 
अनकूुिन योजना र षिपत जोन्खम व्यिस्थापन योजना तजुनमा गरी कायानधियन 
गनुनपनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे जििायजुधय जोन्खम बहन गननसक्ने र प्राकृलतक पषहचान भएका 
िािी र बोटषिरुिा, िनस्पलत तथा बीउ बीजनको अनिंुश, जीिको पषहचान र 
संरििका िालग कायनयोजना बनाई कायानधियन गनेछ। 

(५) कृिक तथा व्यिसायीिे कृषिजधय कायनहरु गदान िातािरिमा प्रलतकूि असर पने 
कायनहरु गनन पाइने छैन र कृषि भलूमको प्राकृलतक स्िरुपमा पररितनन भएमा 
सम्भि भएसम्म कृषि जलमनिाई पषहिाकै अिस्थामा ल्याउने व्यिस्था लमिाउन ु
पनेछ। 

 

५२.  कृषि पयानपयनटनाः 
 

(१) गाउँपालिकािे षकसानिाई कृषि पयानपयनटन प्रिद्धनन हनुे गरी प्राकृलतक रुपमा 
कृषि कायन सञ्चािन गनन प्रोत्साहन गनेछ। 

(२) कृषि तथा पशपुािन सम्बधिी स्रोत केधद्रहरुको षिकास गदान पयानपयनटनिाई 
समेत प्रिद्धनन हनुे गरी सञ्चािन गनुन पनेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कृषि पयानपयनटन प्रिद्धनन गनन आफ्नो िेत्रलभत्र नमनुा कृषि 
पयनपयनटन िेत्र घोििा गनन सक्नेछ। 

(४) कृिक समूह तथा रैथाने षकसानहरुिे सामूषहक रुपमा षिकास गदै आएका 
कृषिजधय भ-ूदृष्यहरुमा आिाररत कृषि पयानपयनटनको प्रिद्धननका िालग त्यस्ता 
समूहिाई गाउँपालिकािे आिश्यक सहयोग गनन सषकनेछ । 
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५३.  कृषि िन प्रिािीको षिकासाः 
(१) गाउँपालिकािे षकसानिाई पयानिरि, जििाय ु र जैषिक षिषििता अनकूुि 

हनुेगरी कृषि िन प्रिािीको षिकास गनन अनदुान िगायतका उत्प्ररेिात्मक 
कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२) कृषि िनबाट उत्पाददत िन पैदािारमध्ये िनसम्बधिी प्रचलित कानून बमोन्जम 
कृषििस्त ुसरह सूचीकृत भएका पैदािारिाई कृषि िस्त ुसरह मानी षिना अनमुलत 
ओसार पसार षिक्री षितरि गनन पाइनेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कृषि िनको षिकासका िालग षिलभन्न स्थानमा नसनरी स्थापना गनन 
कृिक समूहिाई अिश्यक अनदुान उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

(४) गाउँपालिकािे पश ु आहारको ददगो आपूलतनका िालग भईुं तथा डािे घाँस 
उत्पादनका िालग कृषि िन प्रिद्धनन गनन आिश्यक सहयोग उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ। 

 

५४.  चरीचरि िते्रको लनिानरिाः 
(१) पशपुधछीको षिकास र जैषिक खेलत प्रिद्धननका िालग उपिब्ि भएसम्मका 

सािनन्जनक जग्गा, बाँझो जलमन र खकन  जग्गािाई पश ु चरीचरिका िालग 
उपयोगमा ल्याउनका िालग गाउँपालिकािे आिश्यक सहयोग र सहजीकरि गनन 
सक्नेछ। 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र रहेका छाडा गाईिस्तकुो लनयधत्रि र 
व्यस्थापनका िालग सम्बन्धित पशपुािक षकसानको सहयोग र समधियमा 
गौशािा तथा काधजी हाउसको व्यिस्था गरी छाडा गाईिस्तकुो लनयधत्रि 
गनेछ। 

(३) कसैिे आफ्नो गाईिस्त ु छाडा छोडेका कारि कसैको सम्पन्त्त िा कुनै िस्त ु
हानी नोक्सानी भएमा गाईिस्त ुछाडा छोड्ने व्यन्ििे सो िापत लतनुनपने िलतपूलतन 
रकम र सो सम्बधिी प्रकृया कायनपालिकािे तोके बमोन्जम हनुेछ। 

 

५५.  हानीकारक िधयजधतकुो व्यिस्थापनाः 
(१)  गाउँपालिकािे िनमा पानी पाखरी लनमानि, िन िेत्रमा िधयजधतमैुत्री फिफूिका 

रुख षिरुिाको सरिि र व्यिस्थापन, िन डढेिो लनयधत्रि जस्ता कायनक्रम गरी 
िधयजधतिुाई िनमा नै बस्ने िातािरि सजृना गनेछ। 

(२) िधयजधतबुाट हनुे कृषि बािी तथा पशिुनको िलत िापत िलतपूलतन उपिब्ि 
गराउनका िालग गाउँपालिकािे िाषिनक रुपमा बजेट षिलनयोजन गनन सक्नछे। 
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पररच्छेद बाह्र 

कृषि सम्बधिी गनुासो व्यिस्थापन 

 

५६.  गनुासो व्यिस्थापनाः 
(१) यस ऐनको कायानधियनका सम्बधिमा कुनै गनुासो उत्पन्न भएमा  सनुिुाई गनन 

गाउँपालिकािे गनुासो सनेु्न अलिकारी लनयिु गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो सनेु्न अलिकारीिे सम्बन्धित व्यन्ि िा कृिक 
समूहिे ददएको गनुासो दतान गरी राख्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम दतान भएको गनुासो सनुिुाई गननका िालग देहाय 
बमोन्जमको एक गनुासो व्यिस्थापन सलमलत गठन हनुेछाः 
(क) गाउँपालिकाको उपाध्यि   – संयोजक 

(ख) कृषि िेत्र हेने कायनपालिका सदस्य  ÷ सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत   ÷ सदस्य 

(घ) सम्बन्धित िडाको िडा अध्यि  ÷ सदस्य 

(ङ) गनुासो सनेु्न अलिकारी    ÷ सदस्य सन्चि 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम गदठत गनुासो सनुिाई सलमलतिे कृषि सम्बधिी गनुासो 
सलुन मेिलमिाप िा अधय उपयिु माध्यमबाट गनुासो व्यिस्थापन गनुनपनेछ। 

(५) कृषि तथा पशपुधछी सम्बधिी गनुासो सम्बोिनका िालग गाउँपालिकामा रहेका 
कृषि तथा पशपुधछी सेिासँग सम्बन्धित सलमलतका पदालिकारी, सदस्य र 
कमनचारीको िमता षिकासका िालग आिश्यक तालिम तथा अििोकन भ्रमि 
िगायतका कायनक्रम सञ्चािन गनन सषकनेछ। 

 

५७.  ऐन कायानधियनको न्जम्मेिारीाः 
(१) यो ऐनको कायानधियन गने न्जम्मेिारी कायनपालिका, िडा कायानिय, षिलभन्न 

सलमलत, षकसान, कृिक समूह, पशपुािक समूह, कृषि सहकारी, कृषि व्यिसायी, 
सेिा प्रदायक, कृषि सरोकारिािा तथा सम्बन्धित सबै प्रलतलनलि र कमनचारीको 
हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा भएका व्यिस्थाको पािना गनुन सबै सरोकारिािाको कतनव्य हनुेछ र 
कसैिे पलन ऐन षिपरीत कायन गनन पाईनेछैन। 

(३) ऐन कायानधियनको सधदभनमा सञ्चािन गररने कायनक्रमको लनयलमत अनगुमन गनन  
गाउँपालिकािे आिश्यक व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ। 
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पररच्छेद तेह्र 

षिषिि 

५८.  अधतर लनकाय समधियाः 
(१) गाउँपालिकामा सञ्चािन गररने कृषि तथा पशपुधछी सम्बधिी कायनक्रमबीच 

दोहोरोपना हनु नददन र एक आपसमा समधिय गरी कायनक्रम सञ्चािन गनन 
योजना तजुनमा प्रक्रयाका सबै चरिमा सबै लनकाय र सरोकारिािाबीच समधिय 
र सहकायन सषहत योजना तजुनमा गरी कायानधियन गररनेछ। 

(२) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट सञ्चािन गररने कृषि तथा पशपुधछी सम्बधिी 
कायनक्रममा गाउँपालिकािे आिश्यक समधिय गनेछ। 

५९.  िाह्य सहयोग लिन सक्नेाः नेपाि सरकारको अनमुलत लिई गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रमा 
कृषि षिकासको िालग िैदेन्शक सहयोग पररचािन गनन सक्नेछ। 

६०.  भलूमको िाभ बाडँफाडँाः गाउँपालिकािे सङ्किन गने मािपोत रकमबाट प्राप्त िाषिनक 
आम्दानीको कन्म्तमा पधर प्रलतशत रकम लसमाधत तथा साना षकसान र कृिक समूहको 
िमता षिकास र अनदुानमा खचन गनुन पनेछ। 

६१.  कृिक पेधसन कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेाः 

(१)  गाउँपालिकािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग समधिय गरी कृिकको 
िगीकरि र कृिक पररचय पत्रको आिारमा षकसान सन्ञ्चत कोि िा अधय 
उपयिु कोिको माध्यमबाट कृिक पेधसन कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२)  कृिक पेधसन कायनक्रम सञ्चािनका िालग कृिक छनौट, सहयोगको स्िरुप र 
षिलि िगायतका अधय प्रकृया तोषकए बमोन्जम हनुेछ । 

६२.  कृषि िा कृिक परुस्काराः 
(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रमा रहेका पौरखी षकसान र कृषि षिकासमा 

उल्िेखनीय योगदान गने षिलभन्न व्यन्ि, कमनचारी तथा सङ्घ संस्थािाई पारदशी 
र लनष्पि मूल्याङ्कनका आिारमा प्रत्येक ििन कायनपालिकािे लनिानरि गरे 
बमोन्जम कृिक सम्मान परुस्कार प्रदान गनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको परुस्कारका िालग लसफाररस गनन कायनपालिकािे एक 
सफाररस सलमलत गठन गनेछ र उि सलमलतिे मूल्याङ्कनका मापदण्ड बनाई सोही 
आिारमा लसफाररस गनुनपनेछ। 
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६३.  शहरी कृषिको प्रिद्धननाः 
(१)  गाउँपालिकािे शहरी तथा अिनशहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाझो िा 

खािी जग्गािाई बाझो नराखी कृषि उत्पादनका िालग सदपुयोग गनन आिश्यक 
योजना तजुनमा गरी कायानधियन गनन सक्नछे। 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको योजना अनसुार िा षिशिे कायनक्रम तजुनमा गरी शहरी 
िेत्रमा रहेका कृषि मजदरु तथा बेरोजगार र षिपन्न पररिार िा व्यन्ििाई शहरी 
तथा अिनशहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाँझो िा खािी जग्गामा कृषि 
कायन गननका िालग गाउँपालिकािे आिश्यक अनदुान, िस्त ु र सेिा उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको योजनामा कौशी खेलत, करेसा िारी, पोिि बगैचा, घर 
बगैचा, फिफूिखेलत आदद कायनका िालग नगद अनदुान, बीउ बीजन र सामग्री 
अनदुान तथा तालिम जस्ता प्रोत्साहनमूिक कायनक्रम समािेश गनन सषकनछे। 

६४.  दण्ड सजायाः देहाय बमोन्जमका र यस्तै प्रकृलतका कसरुको अनसुधिान तथ तहकीकात, 
मदु्दा दतान र दण्ड सजाय सम्बधिी व्यिस्था उपभोिा संरिि, िातािरि संरिि र बीउ 
बीजन िगायतका प्रचलित कानूनमा तोषकए बमोन्जम हनुेछाः 

(क) कृषिका िालग उपयोग हनु ेमाटो तथा पानी प्रदिुि गने, 

(ख) उमारशन्ि नभएका, फि ददन नसक्ने षकलसमका, सून्चत नभएका र 
िेबि नभएका बीउ बीजन षिक्री षितरि गरी षकसानिाई हानी 
नोक्सानी परु् याउन,े 

(ग) प्रलतबन्धित षकटनाशक षििादी षिक्री षितरि गने, 
(घ) षकसानिाई आपूलतन गनुनपने मिखाद तथा बीउ बीजन र दाना िगायतका 

िस्तकुो आपूलतनमा कृलत्रम अभाि खडा गरी कािो बजारी गने, 

(ङ) कृषि तथा दिु र मासजुधय उत्पादनमा लमसािट गरी गिुस्तर ह्रास गने, 
(च) गिुस्तरषहन कृषि सामग्री आपूलतन गने । 

 

६५.  अलिकार प्रत्यायोजन गनन सषकनेाः यस ऐन बमोन्जम कायनपालिकािाई प्राप्त अलिकार कुन ै
षिियगत सलमलत िा अध्यि/प्रमखुिाई प्रत्यायोजन गनन सषकनछे। 

 

६६.  लनयमाििी, लनदेन्शका िा  कायनषिलि बनाउन सक्नेाः यस ऐनमा गररएका व्यिस्थाको 
प्रभािकारी कायानधियनको िालग कायनपालिकािे देहायका षिियमा आिश्यक लनयमाििी, 
लनदेन्शका िा कायनषिलि बनाउन सक्नेछाः 

(क) षकसान पषहचान, िलगनकरि तथा सूचीकरि र पररचयपत्र व्यिस्थापन, 
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(ख) कृिक समूह गठन, दतान, निीकरि र सञ्चािन, 

(ग) सामदुाषयक बीउ बैक स्थापना र सञ्चािन, 

(घ) जग्गा भाडा, करार खेलत तथा व्यािसाषयक खेलत सञ्चािन, 

(ङ) कृषि ऋि लसफाररस, 

(च) प्रङ्गाररक कृषि उपजको सहभालगतामूिक गिुस्तर लनिानरि प्रिािी 
प्रिद्धनन, 

(छ) पश ुकल्याि, पशजुधय रोग लनयधत्रि, पश ुबिशािा तथा पश ुबिस्थि 
सञ्चािन, 

(ज) अधय आिश्यक लनयमाििी, लनदेन्शका िा कायनषिलि। 

 

६७.  यसै बमोन्जम भएको मालननेाः कृषि तथा पशपुधछीका षिियमा गाउँपालिकाबाट यस अघी 
कायनषिलि िा अधय आिारमा भए गरेका कायन यसै ऐन बमोन्जम भए गरेको मालननेछ। 

 

६८.  बान्झएमा स्िताः लनस्कृय हनुेाः यो ऐन िा यस ऐनमा गररएका व्यिस्था सङ्घीय तथा प्रदेश 
कानूनमा गररएका व्यिस्थासँग बान्झन गएको अिस्थामा बान्झएको हदसम्म यो ऐनमा 
रहेका व्यिस्था स्िताः लनष्कृय िा खारेज भएको मालननेछ। 

 

आज्ञािे  

उदयराज उपाध्याय 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


