
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 5) माकादमु, रामछेाप, माघ २ गते, २०७8 साि (संख्या 2० 

भाग १ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको ऐन 
सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ । 

संवत ्२०७8 सािको ऐन नं. ४ 

कृषि तथा पिपुन्छी ऐन, २०७८  
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 प्रस्तावनााः  
नेपािको संषवधान प्रद्धत्त षकसान र समग्र नागररकको खाद्यसम्बन्धी हकको 
सलुनशितता र षकसानको सिशिकरण गदै कृषि प्रणािीमा सिुासन कायम गनव;  
कृषिको ददगोपनाका िालग कृषि जलमनको सतताः उपयोग गदै परम्परागत र 
पयाववरणमैत्री कृषि प्रणािीको प्रवद्धवन हनेुगरी कृषि प्रणािीको व्यावसायीकरण मार्व त 
खाद्यान्नमा आत्मलनभवरता र षकसानको आलथवक अवस्था सधुार गरी समषृद्ध हालसि 
गनव र कृषि तथा पिपुन्छी पेिाका िालग कृषि प्रसार, सेवा, सामग्री, लसंचाइ र 
प्रषवलध प्रभाकारी रुपमा उपिब्ध गराई कृषि उत्पादनको प्रिोधन, भण्डारण र 
बजारीकरण गरी कृषि उपजको उशचत मूल्य र बजार पहुाँचको सलुनितताका िालग 
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संषवधानको धारा २२६ बमोशजम खााँडादेवी गाउाँपालिकाको दिौं खााँडादेवी 
गाउाँ सभािे यो ऐनको तजुवमा गरेको छ ।  

 
पररच्छेद एक 
प्रारशम्भक 

 
१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम खााँडादेवी गाउाँपालिकाको 

"कृषि तथा पिपुन्छी ऐन, २०७८” रहेको छ । 
 (२) यो ऐन गाउाँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतबाट 
गाउाँपालिका िेत्रभर िागू हनेुछ ।  

 
२.  पररभािााः षविय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “करार खेती” भन्नािे षकसानिे जलमन लिज वा भाडामा लिई 
गररने कृषि कायव सम्झन ुपछव र सो िब्दिे कृषि व्यावसायी 
र कृिकबीच करारनामा गरी गररने कृषि उत्पादन र खररद 
षवक्री गने कायविाई समेत जनाउाँछ ।  
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(ख) “कृिक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कृषििाई मखु्य 
पेिा वा व्यवसाय बनाई सोबाटै जीषवकोपाजवन गने नागररक 
सम्झन ु पछव र सो िब्दिे त्यस्तो नागररकमा आशित 
पररवारका सदस्य वा विवको छ मषहना वा सोभन्दा बढी 
अवलध कृषि कायवमा िम गने वा परम्परागत रुपमा कृषि 
औजार लनमावण गने नागररकिाई समेत जनाउाँछ ।  

(ग) “कृषियोग्य भूलम” भन्नािे कृषि प्रयोजनको िालग प्रयोग हनेु, 
कृषिजन्य उत्पादन गने वा प्रचलित कानून बमोशजम कृषि 
कायवको िालग लनधावरण गररएको भूलम सम्झन ुपछव । 

(घ) “कृषि कायव” भन्नािे दर्ा १५ मा उल्िेख भए बमोशजमका 
षवियसाँग सम्वशन्धत कायव सम्झन ु पछव र सो िब्दिे 
व्यावसाषयक कृषििाई समेत जनाउाँछ । 

(ङ) “कृषि र्मव” भन्नािे व्यवसाषयक प्रयोजनको िालग दर्ा १५ 
बमोशजमका उपभोग्य कृषि वस्त ुउत्पादनका िालग सञ्चािन 
गररएको कृषि र्मविाई जनाउाँदछ ।  

(च) “कृषि वस्त”ु भन्नािे कृिकिे कुनै बोट षवरुवा वा 
जीवजन्तबुाट उत्पादन गरेको उपभोग्य कृषि वस्त ुर कृषि 
औजारिाई जनाउाँदछ र सा िब्दिे कृषि उपज समेतिाई 
जनाउाँदछ ।  

(छ) “कृषि पेिा” भन्नािे खेती तथा पिपुन्छी पािन कायव गरी 
कृषि वस्त ुउत्पादन गने पेिािाई जनाउाँदछ। 

(ज) “कृषि व्यवसाय” भन्नािे व्यावसाषयक उदे्दश्यिे गररने दर्ा 
२८ बमोशजमका व्यवसायहरुिाई जनाउाँदछ ।  

(झ) “कृषि बजार” भन्नािे षवलभन्न माध्यमबाट कृषि उपजको 
ग्रलेडङ, प्याकेशजङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, षवतरण तथा कृषि 
उपजको लबक्री षवतरण गने कृषि बजारिाई जनाउाँदछ । 

(ञ) “कृषि व्यापारी” भन्नािे कृषि उपजको थोक तथा खुद्रा 
व्यापारीिाई जनाउाँदछ। 
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(ट)  “खाद्य वस्त”ु भन्नािे जैषवक स्रोतबाट प्राप्त सााँस्कृलतक 
रुपमा स्वीकायव प्रिोलधत, अधवप्रिोलधत वा अप्रिोलधत मानव 
उपभोग्य पदाथव सम्झन ुपछव र सो िब्दिे त्यस्तो पदाथवको 
तयारी, प्रिोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हनेु कच्चा पदाथविाई 
समेत जनाउाँछ । 

(ठ) “खाद्य सम्प्रभतुा” भन्नािे खाद्य उत्पादन तथा षवतरण 
प्रणािीमा षकसानिे उपभोग वा अभ्यास गने देहायको 
अलधकारिाई जनाउाँदछाः 

  (१) खाद्य सम्बन्धी नीलत लनमावण प्रषक्रयामा सहभागी हनेु, 
  (२)  खाद्य उत्पादन वा षवतरण प्रणािीसाँग सम्वशन्धत 

कुनै पलन व्यवसाय रोज्ने, 
  (३)  कृषियोग्य भूलम, िम, बीउ बीजन, प्रषवलध, 

औजारको छनौट गने, 
  (४)  कृषि व्यवसायको षवश्वव्यापीकरण वा 

व्यापारीकरणको प्रलतकूि प्रभाववाट मिु रहने । 
(ड) “खाद्य सरुिा” भन्नािे सषक्रय र स्वस्थ मानव जीवनयापन 

गनव आवश्यक हनेु खाद्यमा प्रत्येक व्यशिको भौलतक तथा 
आलथवक पहुाँचिाई जनाउाँदछ । 

(ढ) “खुद्रा बजार” भन्नािे कुनै षवके्रतािे उपभोिािाई लबक्री 
गने कायविाई जनाउाँदछ। 

(ण) “तोषकएको” वा “तोषकएको बमोशजम” भन्नािे यस ऐन 
अन्तगवतको लनयममा तोषकए वा तोषकएको बमोशजम सम्झन ु
पछव । 

(त)  “थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पादक वा षवके्रतािे अको 
षवके्रतािाई कृषि वस्त ुलबक्री षवतरण गने थोक बजारिाई 
जनाउाँदछ । 
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(थ)  “लनवावहमखुी कृषि” भन्नािे आफ्नो पररवारको िालग 
आवश्यक पने कृषि उपज उत्पादन गने कृषि कायविाई 
जनाउाँदछ।  

(द) “पाररवाररक खेती” भन्नािे पररवारको िगानी र पाररवाररक 
िमको मात्र उपयोग गरेर गररने कृषििाई जनाउाँदछ। 

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

कृिक समूह, कृषि र्ामव, सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट 
लबके्रता समेतिाई जनाउाँदछ ।  

(न) “भूलमहीन” भन्नािे कृषि पेिामा आशित भई आफ्नो वा 
आफ्नो पररवारको नाममा नेपािभर दताव वा वेदताव जग्गा 
नभई यस गाउाँपालिकामा तयार गररएको अलभिेखमा 
भूलमहीनका रूपमा नाम समावेि भएको व्यशििाई 
जनाउाँदछ। 

(ऩ) “संकिन केन्द्र” भन्नािे कृिकहरुिे दोस्रो बजारमा षवक्री 
गने उदे्दश्यिे छोटो समयको िालग कृषि उपज संकिन गरेर 
षवके्रतािाई षवक्री गने संकिन केन्द्रिाई जनाउाँदछ।  

(प) “हाट बजार” भन्नािे कृषि उपज िगायत अन्य स्थानीय 
उत्पादन षवक्री गने उदे्दश्यिे स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिई 
सञ्चािन भएको हाट बजारिाई  जनाउाँदछ ।  

 
 

पररच्छेद दईु 
षकसान र कृषि सम्बन्धी मागवलनदेिक लसद्धान्त र नीलतहरु  

 
३.  षकसान र कृषिसम्बन्धी मागवलनदेिक लसद्धान्ताः यस खााँडादेवीगाउाँपालिकािे 

षकसान र कृषि िेत्रका सम्बन्धमा देहाय बमोशजमका मागवलनदेिक 
लसद्धान्तहरुको अविम्बन गनेछाः 
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(क) यस खााँडादेवी गाउाँपालिकामा रहेका कृषि तथा 
खाद्यसम्बन्धी परम्परागत तथा पयाववरणमैत्री नवीनतम 
ज्ञान, सीप तथा प्रथाजलनत एवं सांस्कृलतक अभ्यास र 
पयाववरणमैत्री कृषि प्रणािीको संरिण र प्रवद्धवन गररनेछ।  

(ख) कृषि िेत्र तथा कृषि भूलममा कृिक र भूलमषहन 
षकसानहरुको समेत पहुाँच र स्वालमत्व सलुनित गरी 
न्यायपूणव आलथवक अवस्थाको लसजवना गररनेछ ।  

 
४.  षकसान र कृषि सम्बन्धी नीलताः (१) यस खााँडादेवी गाउाँपालिकाको षकसान 

तथा कृषिसम्बन्धी योजना तथा कायवक्रम तजुवमा र कायावन्वयन गदाव 
अविम्बन गररने नीलत देहाय बमोशजम हनेुछाः  

(क) षकसानको कृषि तथा पिपुन्छी पािनसम्बन्धी रैथाने तथा 
परम्परागत ज्ञान र खाद्य संस्कृलत, कृषिजन्य जैषवक 
षवषवधता, पयाववरणीय प्रणािी र प्राङ्गाररक एव ददगा कृषि 
षवलधमा आधाररत आत्मलनभवर र खाद्य सम्प्रभतु्तािाई सम्मान 
गने षकलसमको ददगो कृषि प्रणािीिाई प्राथलमकता प्रदान 
गररनेछ ।  

(ख) कृषि िेत्रिाई यस खााँडादेवी गाउाँपालिकािे लबिेि संरशित 
िेत्रको रुपमा पषहचान गरी समग्र कृिकहरुको आलथवक र 
सामाशजक लबकासको िालग आवश्यक पने सेवा र सलुबधा 
प्रदान गररने छ । 

(ग) षकसान, कृिक समूह, पिपुािक समूह, कृषि सहकारी 
सस्था र कृषि तथा खाद्य उद्यमीहरुको सहकायवमा कृषि 
भूलमको संरिण गदै र कृषि कायविाई एक सम्मानजनक 
पेिाको रुपमा आत्मसात ्गराउनका िालग कृषि िेत्रको 
व्यावसायीकरण गरी उद्यमिीिता, रोजगारी, आय आजवन, 
जीषवकोपाजवन, समषृद्ध र सामाशजक सरुिाका अविरहरु 
लसजवना गररनेछ ।  
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(घ) षकसानिाई कृषि कायव र पिपुन्छी तथा जिचर पािनका 
िालग आवश्यक पने सबै षकलसमका सेवा, सामग्री र 
प्रषवलधमा सहज पहुाँचका िालग आवश्यक पने संस्थागत 
व्यवस्था र स्रोत साधनहरुको प्रवन्ध गररनेछ । 

(ङ) कृषि सम्बन्धी योजना तजुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, 
मूल्याङ्कन िगायतका समग्र लनणवय प्रषक्रयामा 
गाउाँपालिकाका सम्बशन्धत प्रलतलनलध सषहत षकसान एवं 
कृिक समूह र यसका प्रलतलनलधमूिक संघ संस्था र सम्बद्ध 
नागररक समाजको पूणव र प्रभावकारी सहभालगता प्रवद्धवन 
गररनेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) मा उशल्िशखत नीलतहरुिाई आवश्यक संस्थागत व्यवस्था 
र आलथवक एवं प्राषवलधक िगायतका स्रोत साधनहरुको प्रवन्ध गरी क्रमिाः 
कायावन्वयन गदै जानपुनेछ ।  

 
पररच्छेद तीन 

कृषिसम्बन्धी आधारभतू षववरण व्यवस्थापन 
 

५.  कृषि तथ्याङ्क सङ्किनाः (१) गाउाँपालिकामा रहेका षकसान र कृषिका बारेमा 
देहाय बमोशजमका षववरण सषहतको तथ्याङ्क सङ्किन गरी अलभिेशखत 
गररनेछाः  

(क) षकसानहरुको वगीकरण अनसुारको पररवार सङ्खख्या र 
भूलमषहन षकसानहरुको षववरण । 

(ख) कृिक समूह, पिपुन्छीपािक समूह र कृषि सहकारी 
संस्थाहरुको षववरण र अवस्था ।  

(ग) लसंचाइ सषुवधा पगुेको वा नपगुेको सषहत कृषियोग्य भूलमको 
षववरण र नक्िाङ्कन ।  
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(घ) रैथाने िगायतका मखु्य कृषि उपज, भण्डारण तथा प्रिोधन 
र बजारीकरण भइरहेका र हनु सक्ने कृषि उपजहरुको 
षववरण ।  

(ङ) नगदेवािी, तरकारी र र्िरू्ि खेलतको उत्पादन र सोको 
बजारीकरणको अवस्था ।  

(च) पिपुािन, पन्छी पािन र माछा पािनको अवस्था तथा 
षववरण र दगु्ध तथा माछा मासजुन्य उत्पादन र षवक्री 
षवतरणको अवस्था ।  

(छ) रैथाने, परम्परागत र सांस्कृलतक महत्वका खाद्य 
वस्तहुरुको उत्पादनको अवस्था ।  

(ज) कृषिजन्य पूवावधार (लसंचाइ, िीत भण्डार, कृषिलमि तथा 
खाद्य प्रिोधन, ढुवानी वा कृषि सडक आदद) को अवस्था।  

(झ) कृषि सेवा प्रदायक (कृषि तथा पिपुन्छी सेवा केन्द्र तथा 
िाखा, कृषि सामग्री र बीउ बीजन, मिखाद वा प्राङ्गाररक 
मि उत्पादनक र सोको षवतरण, पि ुस्वास्थ्य सेवा, कृषि 
बीमा, पि ुबीमा, वातावरणमैत्री षकटनािक षविादी आदद) 
को अवस्था र यसमा षकसानको पहुाँचको अवस्था । 

(ञ) कृषि सेवा प्रदायकहरुको लनयमन तथा अनगुमन सम्बन्धी 
व्यवस्था र सोको कायावन्वयनको अवस्था ।   

(ट) कृषि शििा, कृषि प्रचार प्रसार र कृषि स्रोत व्यशिहरुको 
उपिब्धताको अवस्था ।  

(ठ) अन्य आवश्यक र महत्वपूणव षववरणहरु ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमका तथ्याङ्क सङ्किनका िालग गाउाँपालिकािे 
कशम्तमा पााँच विवमा एक पटक र आवश्यकता अनसुार अन्य समयमा पलन 
कृषि तथा पिपुन्छी गणना गनुव पनेछ ।   

 
६.  कृषि तथ्याङ्कको षवश्लेिण र प्रचार प्रसाराः (१) दर्ा ५ बमोशजमको तथ्याङ्क 

तथा षववरण तयारी, षवश्ल्िण र प्रकािन गदाव षकसानहरुको समेत 

खा
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गाउँ
पाल
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प्रलतलनलधत्व, सहभालगता र सिशिकरण हनेुगरी सहभालगतामूिक षवलधको 
अविम्बन गनुव पनेछ । 
 (२)  उपदर्ा (१) बमोशजम तयार गररएको अलभिेखिाई प्रत्येक तीन 
विवमा एक पटक र आवश्यिा अनसुार समय समयमा अद्यावलधक गनव 
सषकनेछ ।  
 (३) कृषि तथ्याङ्क सङ्किन, षवश्लेिण र अद्यावलधक गने कायवमा नेपाि सरकार 
र प्रदेि सरकारका कृषि तथा पिपुन्छी सम्बन्धी कायाविय, कृषि सहकारी 
संस्था र कृषि उद्यमी तथा कृषि व्यावसायीको सहयोग लिन सषकनेछ ।  
 (४) गाउाँपालिकािे कृषि तथा षकसानका सम्बन्धमा आवलधक योजना तजुवमा 
गदाव कृषि र पिपुन्छी सम्बन्धी उपिब्ध तथ्याङ्किाई आधार मानु्न पनेछ ।  
 (५) गाउाँपालिकािे उपिब्ध कृषि तथ्याङ्कको लनयलमत रुपमा प्रचार प्रसार 
गरी षकसान र सम्बशन्धत सरोकारवािाको सहज पहुाँच हनेु व्यवस्था लमिाउन ु
पनेछ।  

 
पररच्छेद चार 

षकसान पषहचान, वलगवकरण, संरिण र सिशिकरणसम्बन्धी व्यवस्था 
 
७.  षकसानको पषहचानाः (१) गाउाँपालिकािे कृषि कायवमा संिग्न षकसानको 

तोषकए बमोशजम गणना गरी  पषहचान गनुवपनेछ ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम पषहचान भएका षकसानिाई दर्ा ८ बमोशजमको 
आधारमा वलगवकरण गरी षकसान पररचयपत्र प्रदान गनुव पनेछ । 
   

८.  षकसानको वलगवकरणाः (१) गाउाँपालिकामा रहेका भूलमषहन षकसान, 
लसमान्तकृत षकसान, पाररवाररक खेलतको रुपमा लनवावहमूखी कृषि कायव गदै 
आएका साना षकसान, मध्यम षकसान र अन्य कृषि पेिा तथा व्यवसाय गदै 
आएका ठूिा तथा व्यावसाषयक षकसानिाई जीषवकोपाजवन र कृषि िेत्रको 
ददगो षवकास हनेुगरी वलगवकरण गररनेछ।  
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 (२) षकसानको वलगवकरण तथा सूचीकरण सम्बन्धी आधार र सूचक तोषकए 
बमोशजम हनेुछ । 
 (३) दर्ा ७ बमोशजम पररचयपत्र प्राप्त षकसानिाई गाउाँपालिकाबाट अनदुान, 
बीमा, सहलुियत, सेवा तथा सषुवधा प्रदान गनव सषकनेछ ।   

 
९.  कृिक समूह गठन र सञ्चािनाः (१) गाउाँ वा टोिस्तरमा रहेका षकसानिे 

आफ्नो सामूषहक षहत र िमता षवकासका िालग लनशित िेत्रका हरेक 
षकसान पररवारबाट प्रलतलनलधत्व हनेुगरी कृिक समूह वा पिपुािक समूह 
गठन र सञ्चािन गनव सक्नेछन।्  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम गठन गररएको कृिक समूह वा पिपुािक 
समूहिाई गाउाँपालिकामा दताव गनुव पनेछ र प्रत्येक दईु विवमा नवीकरण 
गनुव पनेछ।  
 (३) उपदर्ा (२) बमोशजम दताव भई सञ्चािनमा रहेका कृिक समूह वा 
पिपुािक समूहिाई गाउाँपालिकािे आवश्यक सेवा सषुवधा प्रालप्तका िालग 
सहजीकरण गनव र लसर्ाररस प्रदान गनव सक्नेछ ।  
 (४) दताव भई दईु विवसम्म लनष्कृय रहेका वा अनदुान रकम र अन्य सषुवधा 
दरुुपयोग गने कृिक समूह वा पिपुािक समूहिाई कायवपालिकाको 
लनणवयबाट दताव खारेज गनव सषकनेछ ।  

  तर यसरी दताव खारेज गनुवपवूव सात ददनको समय ददई सनुवुाईका मौका 
ददइनेछ ।  

 (५) कृिक समूह दताव, नषवकरण, खारेजी तथा समूह सञ्चािनसम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था  तोषकए बमोशजम हनेुछ ।  

 
१०.  कृषि तथा पिपुन्छी सहकारी सस्थााः कृषि तथा पिपुन्छी सहकारी संस्थाको 

दताव, सञ्चािन र लनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गाउाँपालिकाको सहकारी 
सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ ।  
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११.  षकसानको संरिण र सिशिकरणाः (१) गाउाँपालिका िेत्रलभत्रका सब ै 
षकसानको संरिण, िमता षवकास र सिशिकरणका िालग वाषिवक र 
आवलधक रुपमा योजना र कायवक्रम तजुवमा गरी सम्बशन्धत षकसान वा 
कृिक समूह वा यस्ता समूहका सञ्जाि वा कृषि सहकारी संस्था वा कृषि 
र्मव र कृषि सम्बन्धी िघ ुउद्यम तथा घरेि ुउद्योग मार्व त कायावन्वयन 
गनव सषकनेछ ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमका योजना तथा कायवक्रम तजुवमा गदाव गररब 
तथा षवपन्न, भूलमहीन, लसमान्तकृत र साना षकसान, कृषि िलमक, कृषि 
कायवमा संिग्न मषहिा, आददवासी जनजाती र दलित षकसानका 
आवश्यकतािाई षविेि प्राथलमकता प्रदान गनुव पनेछ।   
 (३) षकसानको संरिण, िमता षवकास र सिशिकरणका िालग उपिब्ध 
स्रोत साधन र िमताका आधारमा देहाय बमोशजमका कृयाकिाप सञ्चािन 
गररनेछाः 

(क) भूलमषहन षकसान तथा लसमान्तकृत षकसानिाई आरै् कृषि 
कायव नगने व्याशिका जग्गा जलमन वा नेपाि सरकार, 
प्रदेि सरकार तथा गाउाँपालिका र अन्य कुनै संघ संस्थािे 
उपिब्ध गराएका तथा प्रयोग गनव ददएका जग्गा लनित ्
अवधीका िालग सम्झौता गरी भाडामा लिई कृषि कायव गनव 
पाउने अवस्था सृजना गनव सहजीकरण गने ।  

(ख) अलधया वा बटैया खेलत प्रणािीको अनगुमन र लनयमन 
गने।  

(ग) कृषि िलमकिे कृषि कायव गरे वापत पाउने पाररिलमक र 
सेवा सषुवधा लनधावरण गरी दैलनक रुपमा पाररिलमक पाउने 
कुराको सलुनितता गने। 

(घ) कृषि प्रसार, सेवा, सामग्री र प्रषवलधमा षकसानको पहुाँच 
सलुनितताका िालग आवश्यक पने िमता षवकासका 
कायवक्रम लनषयमत रुपमा सञ्चािन गने ।  
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(ङ) कृषिसम्बन्धी िमता षवकासका कायवक्रममा भूलमषहन र 
लसमान्तकृत षकसान, गररब तथा षवपन्न षकसान, कृषि 
िलमक, मषहिा षकसान र कृषि कायवमा आशित आददवासी 
जनजालत, दलित पररवार, अपाङ्गता भएका व्यशि तथा 
पररवारिाई प्राथलमकता प्रदान गने । 

(च) षकसान तथा कृिक समूहिे पाउने सेवा, सषुवधा, वस्त,ु 
प्रषवलध, छुट, सहलुियत, अनदुान आदद वास्तषवक षकसानिे 
समयमा नै पाउने षकलसमको संस्थागत प्रवन्ध गने ।  

(छ) षकसानका कृषि तथा खाद्य उत्पादन र पिपुन्छीजन्य 
उत्पादनहरुको उशचत बजारमूल्य पाउने गरी कृषिजन्य 
उत्पादनको बजार सूचना प्रणािी बनाई सूचना प्रवाह र 
प्रचार प्रसार गने । 

(ज) षकसानहरुिाई सङ्गदठत हनेु अविर लसजवना गनवका िालग 
कृिक समूह, पिपुािक समूह तथा कृषि सहकारी संस्था 
गठन र दताव एवम ् नवीकरण प्रकृया सरि बनाई 
सहजीकरण गने र कृषि कायवक्रमहरु कृिक समूह मार्व त 
सञ्चािन गनव प्राथलमकता प्रदान गने ।  

(झ) सामषुहक खेलत गरी कृषि उत्पादन बढाउनका िालग 
अलतररि सेवा सषुवधा प्रदान गने ।  

(ञ) गाउाँपालिकािाई कृषि उपज, दगु्ध पदाथव र मासजुन्य 
उत्पादन तथा खाद्य प्रिोधनमा अत्मलनभवर बनाई बाह्य 
िेत्रमा समेत आपूलतव गनवमा सिम बनाउने ।  

(ट) षकसानको संरिण, िमता षवकास र सिशिकरणमा 
लनरन्तर योगदान गने र व्याशिगत उत्पादन समेत बढाउने 
षकसान िगायतका व्याशि वा संघ संस्थािाई पारदिी र 
लनष्पि मूल्याकनका आधारमा सम्मालनत वा परुस्कृत गने 
प्रणािी स्थापना गने ।  

 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या २० स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७८।१०।०२ 

13 
 

पररच्छेद पााँच 
कृषियोग्य जलमनको वलगवकरण, संरिण र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

 
१२.  भलूमको वगीकरणाः (१) गाउाँपालिकािे नेपाि सरकारको भू-उपयोग ऐन 

२०७६ समेतिाई आधार मानी भू-बनोट, िमता, उपयिुता, मौजदुा 
उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा कृषि भूलमको संरिण र सदपुयोग 
हनेुगरी आफ्नो िेत्रलभत्रको भूलमिाई सामान्य नक्िाङ्कन सषहत देहाय 
बमोशजमको भू-उपयोग िेत्रमा वगीकरण गनेछाः  

(क) कृषि भूलम 

(ख) आवासीय िेत्र 

(ग) व्यावसाषयक िेत्र 

(घ) औद्योलगक िेत्र 

(ङ)  खानी तथा खलनज िेत्र 

(च)  वन िेत्र 

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

(ज)  सामदुाषयक, साववजलनक उपयोग र खुिा तथा चरण िेत्र  

(झ)  सांस्कृलतक र परुाताशत्वक महत्वको िेत्र 

(ञ)  लनमावण सामग्री उत्खनन िेत्र (ढुङ्गा, बािवुा, लगट्टी) 

 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम गररएको भूलमको वगीकरणिाई सम्बशन्धत िेत्र 
स्पष्ट हनेुगरी सो को षववरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गनुव पनेछ र 
सोको सूचना साववजलनक रुपमा कायवपालिकाको कायावियमा र प्रत्येक वडा 
कायावियिे समेत प्रकािन गनुवपनेछ ।  
 (३) भूलमको वगीकरण र भू-उपयोगका बारेमा गाउाँपालिकािे आफ्ने 
िेत्रलभत्र सबैको जानकारीका िालग षवलभन्न सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार-
प्रसार गनव सक्नेछ। 
 (४) उपदर्ा (१) बमोशजम जनु प्रयोजनका िालग भलूमको वगीकरण 
गररएको छ, सोही प्रयोजनका िालग उपयोग गनुवपनेछ र कृषि भूलम 
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व्यवस्थापन सलमलत वा स्थानीय भू-उपयोग पररिद् गठन भएको अवस्थामा 
उि पररिद्को अनमुलत नलिई कृषि भूलमिाई अन्य प्रयोजनका िालग उपयोग 
गनव पाइने छैन ।  

 
१३.  कृषि भलूम व्यवस्थापन सलमलताः (१) गाउाँपालिका िेत्रलभत्र रहेको कृषियोग्य 

जलमनको संरिण र व्यवस्थापन गदै ददगो कृषि षवकासका िालग योजना 
तजुवमा र कायावन्वयन गनव देहाय बमोशजमको एक कृषि भूलम व्यवस्थापन 
सलमलत रहनेछ 

(क) अध्यि          - अध्यि 

(ख) गाउाँपालिकास्तरीय कृषि सलमलतका संयोजक वा प्रमखु  - 
सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                   - सदस्य  

(घ) गाउाँपालिकास्तरीय कृिक समूह महासंघका 
अध्यि वा प्रलतलनलध                      - सदस्य 

(ङ) गाउाँपालिकास्तरीय भूलम अलधकार मञ्चका अध्यि वा 
प्रलतलनलध                                          -सदस्य 

(च) कृषिसम्बन्धी स्थानीय षवज्ञहरुमध्येबाट कायवपालिकािे 
मनोनयन गरेको प्रलतलनलध - सदस्य  

(छ) कृषि सहकारी संस्थाहरुिे छनौट गरेको प्रलतलनलध - सदस्य 

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

(झ)  गाउाँपालिकाको कृषि तथा पिपुन्छी सेवासम्बन्धी षविय 
हेने प्रमखु वा अलधकृत               - सदस्य सशचव 

 (२) सलमलतिे कृषि सम्बन्धी षवज्ञ तथा अन्य सम्बशन्धत लनकाय वा सङ्घ 
संस्थाका प्रलतलनलधिाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनव र राय सझुाव लिन 
सक्नेछ। 
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 (३) सलमलतको बैठक कशम्तमा तै्रमालसक रुपमा आयोजना गनुवपनेछ र 
आवश्यकता अनसुार षवलभन्न समयमा बैठक आयोजना गनव सषकनेछ ।  
 (४) सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायवषवलध सलमलत आरै्िे लनधावरण गरे 
बमोशजम हनेुछ ।  
 (५) सलमलतको सशचवािय गाउाँपालिकाको कृषि तथा पिपुन्छी सेवा िाखामा 
रहनेछ । 
 (६) यस सलमलतिे यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्वयन गनव आवश्यकता अनसुार 
वडा तहमा कृषि भूलम व्यवस्थापन उप-सलमलत गठन गनव सक्नेछ । 

 
१४.  कृषि भलूम व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकाराः कृषि भूलम 

व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोशजम हनेुछाः  
(क) गाउाँपालिका िेत्रलभत्र षकसान, कृषि भूलम, कृषि सेवा, 

पिपुन्छी सेवा, कृषि पूवावधार िगायतका षवियको 
वस्तशुस्थलत सङ्किन र अलभिेख तयार गरी कृषि तथ्याङ्क 
प्रकािन गने । 

(ख) गाउाँपालिका िेत्रलभत्र रहेको कृषियोग्य जलमनको ददगो 
व्यवस्थापन र सदपुयोगको िालग षकसानको समेत 
सहभालगतामा कृषि सम्बन्धी योजना र कायवक्रम तजुवमा 
गरी कायावन्यवन गने गराउने । 

(ग) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट िागू गररएका नीलत 
तथा कानून कायावन्वयनमा सहकायव गने र उि तहबाट 
अनदुान प्राप्त हनु आएका कृषि कायवक्रमको प्रभावकारी 
रुपमा कायावन्वयन गने, गराउने । 

(घ) कृषियोग्य भूलमको खण्डीकरण हनुबाट रोक्न र कृषियोग्य 
जलमनको चक्िाबन्दी गरी कृषि उत्पादन बढाउन चाहने 
षकसान पररवारिाई आवश्यक प्राषवलधक तथा अन्य सहयोग 
उपिब्ध गराउने र यस प्रयोजनका िालग अनदुान उपिब्ध 
गराउन सहजीकरण गने। 
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(ङ) कृषियोग्य जलमनमा कृषि उत्पादन गनव, षकसानका िालग 
आवश्यक सेवा सषुवधा उपिब्ध गराउन र कृषि तथा खाद्य 
उत्पादनको बजारीकरणका िालग आवश्यक पने षवलभन्न 
कृषि पूवावधार लनमावणको िालग योजना तजुवमा गरी षवलभन्न 
तह र सम्बशन्धत लनकायमा लसर्ाररस तथा परामिव प्रदान 
गने ।  

(च) वन िेत्र बाहेक अन्य प्रयोजनमा रहेको जग्गािाई 
आवश्यकता अनसुार कृषियोग्य जलमनमा पररणत गनवको 
िालग स्थानीय भूउपयोग पररिदमा लसर्ाररस गने । 

(छ) षकसानको िमता षवकास, हकषहत संरिण र कृषि िेत्रबाट 
समषृद्धका िालग षकसानसम्बद्ध नागररक समाज र संघ 
संस्था तथा लनजी िेत्रसाँग समेत समन्वय तथा सहकायव 
गरी कायवक्रम सञ्चािन गने गराउने । 

(ज) खाद्यका िालग कृषि र तिुनात्मक िाभका कृषिउपजको 
व्यावसाषयक उत्पादन बढाउन आवश्यक अध्ययन, 

अनसुन्धान, जनिशि लनमावण र प्रसार सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउने ।  

(झ) भूलमहीन र लसमान्त तथा साना षकसानको कृषि भूलममा 
पहुाँच अलभवृषि गनव अन्य आवश्यक कायव गनव गराउनमा 
सहजीकरण गने ।  

 
१५.  कृषि कायवाः यस ऐनको प्रयोजनका िालग देहाय बमोशजमका कायविाई कृषि 

कायवको रुपमा लिइनेछाः  
(क) स्थानीय तथा रैथाने िगायतका षवलभन्न अन्नवािी सषहतका 

खाद्यान्न बािीको उत्पादन।  

(ख) र्िरू्ि, तरकारी, दिहन, तेिहन, शचया कर्ी तथा 
मसिाजन्य बस्त,ु च्याउ िगायतका नगदेवािीको खेती ।  
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(ग) रैथाने िगायत षवलभन्न पि,ु पन्छी, माछा तथा मौरी पािन 
।  

(घ) ऊखु, रू्ि, रेिम, कपास, जटु, सनपाट, कााँस, बालबयो, बेत, 

बााँस तथा रबरखेती ।  

(ङ) जडीबटुी खेलत, घााँस उत्पादन र षवरुवा उत्पादन तथा कृषि 
वन सञ्चािन ।  

(च) कृषि कायवका िालग आवश्यक पने दाना, मिखाद, जैषवक 
षविादी, कृषि औजार आददको उत्पादन। 

(छ) प्रचलित कानून बमोशजम अनमुलत प्राप्त गरी जङ्गि र 
जिािय खेलत गरी उत्पादन गररने अन्य उपभोग्य बस्तहुरु 
। 

(ज) खण्ड (क) देशख (च) सम्म गररएका कृषि कायवबाट 
उत्पाददत वस्तहुरुको प्रारशम्भक भण्डारण, प्रिोधन र 
बजारीकरण ।  

 
१६.  कृषि भलूमको संरिणाः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र पषहचान भएका 

कृषि भूलमको संरिणका िालग देहाय बमोशजमका कायवक्रम सञ्चािन गनेछाः 
(क) कृषि भूलमिाई कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनका िालग प्रयोग 

गनवमा लनरुत्साषहत गने । 

(ख) कृषि भूलमको ऊववरता िशि घटाउने, माटोको गणुस्तर 
ह्रास हनेु, कृषि जैषवक षवषवधता नष्ट हनेु तथा मानव 
स्वास्थ्य, पिपुन्छी र जिचर िगायतका प्राणीिाई गम्भीर 
असर गने खािका रासायलनक मि वा षविादी प्रयोगिाई 
लनरुत्साषहत गने ।  

(ग) प्राङ्गाररक मिको प्रयोग र पयाववरणमैत्री कृषििाई प्रवद्धवन 
गरी जैषवक कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गने।  

(घ) बहवुषिवय र चषक्रय बािी िगाई भूलमको उत्पादकत्वमा 
वृषद्ध ल्याउने सहयोग गने। 
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(ङ) कृषि भूलमिाई बाढी पषहरो तथा नदी कटानबाट जोगाउन 
ियीकरण लनयन्त्रण, पानीको उपयिु लनकाि, तटबन्ध 
तथा गल्छी लनमावण, लभरािो जलमनमा गराखेलत र 
आवश्यकता अनसुार कृषि वन प्रणािी अविम्बन गनवका 
िालग सहयोग र प्रोत्साहन गने । 

(च) कृषि जलमन िलत हनेुगरी सञ्चािन गररने षवकास 
आयोजनािाई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन 
अनसुारका कायव गनव िगाई िलत भएको कृषि जलमनको 
पनुस्थावपना गने िगाउने ।   

(छ) कृषि कायवका िालग जलमनको चक्िाबन्दी गराउन र कृषि 
जलमन बाझो नराखी लनयलमत रुपमा खेलत गनवका िालग 
प्रोत्साहन गने ।  

(ज) कृषि भूलम संरिणका िालग आवश्यक स्रोत साधन सषहत 
आवलधक रुपमा बजेट षवलनयोजन गरी संरिणका कायवक्रम 
सञ्चािन गने ।  

 (२) बाढी पषहरो िगायतका दैषव प्रकोपबाट कुनै षकसानको कृषि भूलमको 
गणुस्तर ह्रास भएमा वा कृषिभूलम िलत भएमा उि कृषि भूलमको उकासका 
िालग सम्बशन्धत षकसानिाई गाउाँपालिकाबाट प्राषवलधक तथा अन्य आवश्यक 
सहयोग उपिब्ध गराउन सषकनेछ ।  
 (३) बाढी पषहरो िगायतका दैषव प्रकोपका कारण कुनै षकसानको कृषिभूलम 
उकास हनु नसक्ने गरी िलत भएमा सो वापत जलमनको आलथवक मूल्याङ्कन 
र षकसानको जीषवकाको षवकल्प समेत मध्यनजर गरी गाउाँपालिकाबाट 
प्रभाषवत षकसानिाई िलतपूती उपिब्ध गराउन सषकनेछ ।  

 
१७.  कृषियोग्य भलूमको उपयोगाः (१) कृषि भूलम व्यवस्थापन सलमलतिे  

गाउाँपालिका लभत्रको कृषि योग्य जलमनिाई बााँझो नराखी लनरन्तर खेती गनव 
प्रोत्साहन गने गरी आवश्यक उत्प्रेरणात्मक कायवक्रम सञ्चािन गरी 
कृषियोग्य जलमन बााँझो नरहने अवस्था सृजना गनेछ ।  
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 (२) आफ्नो कृषियोग्य भूलममा जग्गावािा आरै्िे कृषि कायव गनव नसक्ने 
वा नगने व्यशििे व्यशििे सो को जानकारी सम्बशन्धत वडा कायावियिाई 
गराउन ुपनेछ l  
 (३) उपदर्ा (२) बमोशजम जानकारी प्राप्त हनु आएमा जग्गावािाको 
भूस्वालमत्वमा कुनै असर नपने गरी उि जग्गािाई सम्बशन्धत वडा 
कायावियिे भाडामा लिई भूलमहीन षकसान, लसमान्त षकसान, कृषि िलमक, 
कृिक समूह वा अन्य पौरखी षकसानबाट समेत खेती गराई खेतीयोग्य जलमन 
बााँझो नराखी कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक व्यवस्था वा प्रवन्ध गनव 
सक्नेछ । 
 (४) कृषियोग्य जलमन भएका व्यशि तथा पररवारिे करार गरी आफ्नो 
जलमन अन्य षकसान पररवार, व्यशि, कृिक समूह तथा संस्थािाई भाडामा 
ददाँदा लिन पाउने भाडादर सम्बशन्धत वडा अध्यि र कृषि भूलम व्यवस्थापन 
सलमलतको लसर्ाररसमा गाउाँपालिकािे लनधावरण गनव सक्नेछ ।  
 (५) उपदर्ा (४) बमोशजम लनधावरण गररएको जग्गाको भाडादरसम्बन्धी 
सूचना कायवपालिकाको कायाविय र वडा कायावियमा साववजलनक रूपमा 
प्रकािन गनुवपनेछ ।   
 (६) उपदर्ा (४) बमोशजम भाडादर लनधावरण गदाव जग्गाको ऊववरा िशि, 
लसंचाइ सषुवधा तथा सम्बशन्धत जग्गाको पहुाँचमा रहेका कृषि पूवावधार र 
सषुवधा समेतको आधारमा लनधावरण गनुवपनेछ र यस्तो भाडादर कृषि जलमनको 
सषुवधा अनसुार र्रक हनु सक्नेछ । 

 
१८.  करार खेलत सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कृषियोग्य जलमनमा आर्ैँ  खेती गनव 

नसक्ने जग्गा धनीिे  त्यस्तो जलमन दर्ा १७ बमोशजम लनधावररत भाडा 
दरमा करार खेती गनव इच्छुक कृिक वा कृिक समूहिाई खेती गरी कृषि 
उत्पादन गनव वा पिपुन्छी तथा जिचर पािनका िालग करारमा उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  
 (२) करारमा जग्गा उपिब्ध गराउन ईच्छुक जग्गाधनीिे गाउाँपालिकामा 
आफ्नो कृषि भूलमको षववरण अलभिेशखत गराउन सक्नेछ ।  
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 (३) उपदर्ा (२) बमोशजम अलभिेशखत गराएको जलमनिाई कृषि 
उत्पादनका िालग उपयोग गनव चाहने भूलमहीन षकसान, दलित षकसान, 
लसमान्त तथा साना षकसान, मषहिा षकसान तथा यस्ता षकसानको कृिक 
समूहिाई करार गरी भाडामा उपिब्ध गराउन कृषि भूलम व्यवस्थापन 
सलमलतिे आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुवपनेछ। 
 (४) कृषि भूलम व्यवस्थापन सलमलतिे तय गरेको भाडादरसाँग तािमेि हनेुगरी 
कृषियोग्य जलमन भाडामा लिनेददने न्यूनतम ्अवलध तथा त्यसका ितवहरु 
जग्गा धनी र कृिकको आपसी सम्झौता बमोशजम हनेुछन् ।  
 (५)  उपदर्ा (४) को प्रयोजनका िालग सम्झौताको आवश्यक ढााँचा तथा 
अन्य आवश्यक कागजात तयारीमा कृषि भूलम व्यवस्थापन सलमलतिे 
सहजीकरण गनव सक्नेछ । 
 (६) जग्गा भाडामा लिने कृिक वा कृिक समूहिे त्यस्तो भाडामा लिएको 
जग्गामा हानी नोक्सानी परु् याउने तथा जलमनको कृषि उत्पादनिीिता 
घटाउने षकलसमका कायवहरु गनव गराउन पाइने छैन र भाडामा लिएको कृषि 
जलमनको प्रयोगमा कुनै पररवतवन गनुवपरेमा जग्गाधनीको स्वीकृलत लिनपुनेछ। 
 (७) सरकारी लनकाय वा सङ्घ संस्थािे भाडामा वा अन्य रुपमा कृषि कायवका 
िालग षकसानिाई उपिब्ध गराएको जलमन सम्बशन्धत लनकाय वा सङ्घ 
संस्थाको अनमुलत नलिई कृषि कायव बाहेक अन्य प्रयोजनका िालग उपयोग 
गनव पाइने छैन। 
 (८) जग्गा भाडामा लिई करार खेलत तथा व्यावसाषयक खेलतगने सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम हनेुछ ।  
 (९) कृषि भूलम व्यवस्थापन सलमलतिे गाउाँपालिका िेत्रलभत्र अलधाँया वा बटैया 
प्रथािाई लनरुत्साषहत गदै करार प्रणािीबाट कृषि जलमनको उपयोग गरी 
कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गनुव पनेछ ।  
   

१९.  साववजलनक कृषियोग्य भलूमको उपयोगाः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र 
कुनै उपयोगमा आउन नसकी खािी रहेको र कृषि प्रयोजनका िालग उपयिु 
रहेको साववजलनक जलमनिाई उि जलमनको स्वालमत्व रहेको लनकाय वा 
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संस्था र षकसानबीच न्यूनतम ् भाडा लिनेददने ितवमा करार गरी कृषि 
प्रयोजनका िालग कृिक वा कृषि समूहिाई उपिब्ध गराउन समन्वय र 
सहकायव गनव सक्नेछ ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको कृषि जलमनको न्यूनतम भाडा दर लनधावरणका 
िालग कृषि भूलम व्यवस्थापन सलमलतिे समन्वय गनुव पनेछ । 
 (३) उपदर्ा (१) बमोशजम करार गरी कृषि कायवका िालग जलमन उपिब्ध 
गराउाँदा भूलमहीन षकसान, लसमान्त षकसान तथा साना षकसान, मषहिा 
षकसान तथा कृषिमा लनभवर दलित षकसानिाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ।  
 (४) उपदर्ा (१) बमोशजम करार गरी लिने ददने गरेको जलमनमा करार 
अवधीभर कृषि कायव बाहेक अन्य कायव गनव पाइने छैन । 

 
२०.  सामषुहक खेलताः (१)  गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै कृिक समूह वा कृषि 

सहकारी संस्थािे भूलमहीन षकसान र लसमान्त तथा साना षकसानका िालग 
समषुहक खेलत गनेगरी जलमन उपिब्ध गराउन अनरुोध गरेमा कृषि भूलम 
व्यवस्थापन सलमलतिे आवश्यक जलमनको खोजी गरी जलमन उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  
 (२) समषुहक खेलतबाट प्राप्त िाभको बााँडर्ााँड उि खेलतमा संिग्न 
षकसानको आपसी सम्झौता बमोशजम हनेुछ । 
 (३) सामषुहक खेलतबाट उत्पाददत कृषि उपज र सोको षवक्री षवतरणबाट 
प्राप्त िाभमा कुनै पलन षकलसमको स्थानीय कर िगाईने छैन ।  
 (४) लनजी जलमनिाई पूणव वा आंशिक रुपमा चक्िाबन्दी गरी सामषुहक 
खेलत गनव चाहने कृिक समूह, कृषि सहकारी संस्था वा अन्य कुनै सामदुाषयक 
संस्थािाई आवश्यक पने षवद्यतु, लसंचाइ र कृषि सडक सषहत भण्डारण र 
आवश्यक औजार तथा उपकरणहरुमा समेत कायवपालिकाको लनणवय 
बमोशजमका सलुबधाहरु प्रदान गनव सषकनेछ ।     
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पररच्छेद छ 
लसंचाइ, बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनािक षविादी सम्बन्धी व्यवस्था 

 
२१.  लसंचाइको प्रवन्ध गनेाः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका खेतीयोग्य 

कृषि भूलममा सतह लसंचाइ, भूलमगत लसंचाइ वा लिफ्ट लसंचाइ वा अन्य 
प्रषवलधको प्रयोग गरी आवश्यकता अनसुार लसंचाइको प्रवन्ध गनेछ । 
 (२) लसंचाइको सषुवधा उपिब्ध नभएका खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाइ 
सषुवधाको प्रवन्ध गनवका िालग गाउाँपालिकाको िगानी बाहेक थप स्रोत 
साधन आवश्यक पने देशखएमा नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय 
र सहकायव गरी लसंचाइ सेवाको प्रवन्ध गररनेछ । 
 (३) सम्बशन्धत लनकाय र कृिक समूह वा लसंचाइ जि उपभोिा 
संस्थाबीचको साझदेारी वा संयिु व्यवस्थापनमा लसंचाइ प्रणािीको स्थापना 
र सञ्चािन गने सषकनेछ र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था साझेदारीपत्रमा 
उल्िेख भए बमोशजम हनेुछ।  
 (४) सतह लसंचाइ सञ्चािन हनु नसक्ने कृषि भूलममा षवद्यतुबाट लिफ्ट 
लसंचाइ वा अन्य प्रषवलध तथा सीप षवकास गरी आकािे पानी सङ्किन गरी 
वा जलमनमलुनको पानी लनकािी वैकशल्पक लसंचाईको व्यबस्था गनव लसकनेछ। 
 (५) लसंचाइका िालग लबद्यतुीय तथा सौयव उजावको प्रयोगिाई प्रवद्धवन 
गनुवपनेछ। 
 (६) भूलमहीन षकसान, लसमान्त तथा साना षकसान, मषहिा षकसान तथा 
कृषिमा लनभवर दलित षकसानिे लिफ्ट लसंचाइका िालग प्रयोग गने कृषि 
लमटरमा उठेको वा अन्य षवद्यतु महििु मध्ये कशम्तमा ५० प्रलततित 
महििु गाउाँपालिकािे अनदुान स्वरुप उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  
 (७) लसंचाइ प्रयोजनका िालग स्थापना गररएका सौयव उजाव प्रणािीबाट 
उत्पाददत षवद्यतुिाई नेपाि षवद्यतु प्रालधकरण वा अन्य कुनै लनकाय वा सङ्घ 
संस्था वा व्याशििाई षवक्री गनव सषकनेछ।  
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२२.  बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनािक षविादीको उपिव्धतााः (१) 
गाउाँपालिकािे कृषिका िालग आवश्यक पने बीउ बीजन स्थानीय स्तरमा नै 
उत्पादन गरी  भण्डारण गनवका िालग षकसानिाई आवश्यक प्राषवलधक 
सहयोग तथा सीप उपिब्ध गराउन र यसका िालग सम्भाव्यताका आधारमा 
रैथाने बीउ बीजन उत्पादन पकेट िेत्र लनधावरण गनव सक्नेछ।  
 (२) गाउाँपालिकािे स्थानीय षकसानको बीउ बीजन उत्पादन, भण्डारण र 
प्रयोगसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अलभिेख गरी नेपाि सरकार तथा प्रदेि 
सरकारका जीन बैंक र कृिक समूहका सामदुाषयक बीउ बैंक समेतको 
समन्वयमा रैथाने उन्नत बीउ बीजन र सो सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको 
संरिण र सदपुयोगका िालग आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गनेछ।  
 (३) गाउाँपालिकािे कृषिका िालग आवश्यक पने मिखाद आपूलतवका िालग 
प्राङ्गाररक मि उत्पादन र उपयोग गनवका साथै जैषवक षकटनािक षविादीको 
उत्पादन र उपयोगमा प्राथलमकता ददनेगरी आवश्यक स्रोत साधन, प्रषवलध 
र स्थानीय जनिशिको व्यवस्था गनेछ। 
 (४) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आवश्यक पने थप बीउ बीजन, 
मिखाद तथा षकटनािक वा रोगनािक षविादी उत्पादन तथा आयात गरी 
वडा कायाविय वा कृषि सहकारी तथा कृिक समूह मार्व त भण्डारण र 
षवतरण गने प्रवन्ध गनव सक्नेछ। 
 (५) उपदर्ा (४) बमोशजम उत्पादन तथा भण्डारण भएको बीउ बीजन, 
मिखाद तथा षकटनािक षविादी कृिकिाई वडा कायावियिे आरै् वा 
कृषि सहकारी संस्था वा सेवा प्रदायक मार्व त उपिव्ध गराउन सक्नेछ। 
 (६) मानव तथा पिपुन्छी र जिचरको स्वास्थ्यमा असर पाने र कृषि 
उत्पादनिीितामा ह्रास ल्याउने खािका तथा मान्यताप्राप्त लनकायबाट 
प्रमाणीकरण नगररएका र प्रयोग नगनुव नगराउन ुभनी प्रलतबन्ध िगाइएका 
बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनािक षविादीको प्रयोग गनव गराउन पाइने   
छैन। 
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 (७) षकसानहरुमा रासायलनक मि तथा षकटनािक षविादीिाई लनरुत्साषहत 
गदै जैषवक षविादी तथा प्राङ्गाररक खेती प्रषवलधिाई प्रोत्साहन हनेुगरी 
गाउाँपालिकाबाट षवलभन्न सेवा सषुवधा र प्रषवलध उपिब्ध गराउन सषकनेछ। 
 (८) बीउ बीजनका िालग सेवा सषुवधा, अनदुान र सहयोग उपिब्ध गराउाँदा 
वा कायवक्रम सञ्चािन गदाव बािीजन्य बीउ बीजन र घााँस बािी गरी दबु ै
षकलसमका बीउ बीजन उत्पादन र षवतरणिाई महत्व ददन ुपनेछ।  
 (९) गाउाँपालिकािे बीउ बीजन, मिखाद तथा षकटनािक षविादीको 
अनालधकृत तथा मनोमानी खररद लबक्रीमा लनयन्त्रण गनवका िालग  आवश्यक 
प्रषवलधको समेत प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा बजार अनगुमन गनेछ। 
 (१०) उमारिशि नभएको वा र्िरू्ि िाग्न नसक्ने षकलसमको बीउ 
बीजन षवक्री षवतरण गरेको कारण षकसानिाई कुनै हानी नोक्नानी तथा 
िलत हनु गएमा उि िलत वापत त्यस्तो बीउ बीजन सप्िाई गने व्यशि 
वा र्मविे प्रभाषवत षकसानिाई प्रचलित कानून बमोशजम िलतपूलतव ददन ु
पनेछ।  

 
२३.  सामदुाषयक बीउ बैक स्थापना गनव सषकनेाः (१)  गाउाँपालिका िेत्रलभत्र 

रहेका कृिक समूहिे स्थानीय स्तरमा एकि वा सामूषहक रुपमा पयाववरण 
र जिवायमैुत्री षकलसमको सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन गनव 
सक्नेछन।्  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन गनव 
चाहने कृिक समूहिाई गाउाँपालिकािे आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ र यसका िालग सम्बशन्धत सङ्घ संस्था र बीउ बीजन व्यावसायीबाट 
समेत आवश्यक सहयोग लिन सषकनेछ।  
 (३) सामदुाषयक बीउ बैंकका माध्यमबाट रैथाने बीउ बीजनको पषहचान, 
अलभिेख तथा सूचीकरण, प्रचार प्रसार र प्रयोगका िालग उत्प्रेरणा प्रदान 
गनुवका साथै स्थानीय षकसानको रैथाने बीउ बीजनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान 
एवम ्प्रथाजलनत अभ्यासको अलभिेख तयार गरी राख्न ुपनेछ ।  
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 (४) उपदर्ा (३) बमोशजमको अलभिेखको एकप्रलत गाउाँपालिकामा समेत 
अलभिेखका िालग उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 
 (५) सामदुाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोषकए बमोशजम हनेुछ।  

 
 

पररच्छेद सात 
कृषिसम्बन्धी सूचना, प्राषवलधक ज्ञान र सीप सम्बन्धी व्यवस्था 

 
२४.  कृषि लसकाई केन्द्र स्थापना गनव सषकनेाः (१) गाउाँपालिकािे कृषि कायव र 

पिपुन्छी तथा जिचर पािनका िालग वडा कायावियमा प्राषवलध र प्राषवलधक 
जनिशि सषहतको कृषि लसकाइ केन्द्र स्थापना गनव सक्नेछ। 
 (२)  कृषि तथा पिपुन्छी षवकास िाखािे कृषि लसकाई केन्द्रमार्व त 
षकसानिाई कृषि कायव र पिपुन्छी तथा जिचर पािनका िालग आवश्यक 
प्राषवलधक सहयोग र प्रषवलध तथा सूचना प्रवाह गनेछ। 
 (३) कृषि तथा पिपुन्छी िेत्रमा कायव गनव इच्छुक लनकाय, सङ्घ संस्था र 
लनशज िेत्रिे सम्बशन्धत वडा कायवियसाँग अलनबायव रुपमा समन्वय गनुव 
पनेछ।  
 (४) गाउाँपालिकािे षकसानिाई कृषि तथा पिपुन्छीसम्बन्धी आपतकालिन 
सहयोग तथा उद्बार कायवका िालग नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र 
सरोकारवािा संघ संस्थासाँग समेत समन्वय गरी स्रोत साधन र प्रषवलध सषहत 
आवश्यक सहयोग गनव सक्नेछ ।      

 
२५.  कृषिसम्बन्धी सूचनामा पहुाँचाः  (१) कृषि सम्बन्धी सूचनामा कृिकको सहज 

पहुाँचका िालग गाउाँपालिकािे कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चािन गनव 
सक्नेछ । 

  (२) कृषि सूचना केन्द्रिे कृषि षवकास तथा पिपुन्छी र जिचर 
पािन तथा षवक्री षवतरणको िालग गाउाँपालिकाबाट तजुवमा गररएका योजना 
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तथा कायवक्रम र षवलनयोशजत बजेटबारे प्रत्येक वडा र वडािे तोकेका टोिमा 
त्यस्तो योजना तथा कायवक्रम पाररत भएको लमलतिे बढीमा पन्र ददनलभत्र 
षकसानिे प्राप्त गनव सक्ने सेवा सषुवधाको षवियमा साववजलनक सूचना प्रकािन 
गनेछ। 

  (३) कृषि तथा पिपुन्छी र जिचरसम्बन्धी कायवक्रमका बारेमा 
षकसानहरु बीच सहज रुपमा सूचना प्रवाहको िालग कृषि िाखामा कृषि 
सूचना अलधकारीको व्यवस्था गनुव पनेछ र उि िाखाको प्रमखु नै कृषि 
सूचना अलधकारीको रुपमा रहने छन।् 

  (४) कृषि सूचना केन्द्रिे कृषि तथा पिपुन्छी र जिचरसम्बन्धी 
षवियमा षकसानिे पाउन ु पने सेवा सषुवधासम्बन्धी आधारभूत सूचना र 
जानकारी स्थानीय टेलिलभजन, एर्एम रेलडयो र स्थानीय रुपमा प्रकाशित 
अनिाइन पलत्रका र सामाशजक सञ्जाि मार्व त प्रकािन तथा प्रचार प्रसार 
गनुवपनेछ। 

  (५) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउाँपालिकाबाट षकसानिे 
पाउन सक्ने सेवा तथा सषुवधाका बारेमा स्थानीय एर्एम रेलडयो वा अन्य 
उपयिु सञ्चार माध्यममा कृषि प्रसार कायवक्रम प्रिारण गनव सषकनेछ। 

  (६) कृषिसम्बन्धी सूचनामा षकसानको पहुाँचका िालग प्रचार प्रसार 
गदाव कृिक समूहका सञ्जाि मार्व त र स्थानीय मातभृािामा प्रचार प्रसार गनव 
प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

  (७) कृषि तथा पिपुन्छी सेवाको प्रचार प्रसारिाई प्रभावकारी 
बनाउन, कृषि तथा पिपुन्छीका िालग आकशस्मक सेवा प्रदान गनव र कृषि 
िेत्र र पिपुन्छीिाई प्राकृलतक प्रकोप, जिवायजुन्य जोशखम र महामारीबाट 
बचाउनका िालग गाउाँपालिकामा कि सेन्टरको स्थापना र सञ्चािनका साथ ै
मौसम िगायतका षवियमा कृषि परामि सेवा तथा मोबाइि एप जस्ता 
आधलुनक प्रषवलध र सूचना प्रणािीको उपयोग गनव प्राथमषकता ददन ुपनेछ।  

 
२६.  कृषिसम्बन्धी प्राषवलधक ज्ञान तथा सीप वषृद्धाः (१) कृषि र पिपुन्छी तथा 

जिचर पािनिाई कृिकको जीषवकोपाजवनका साथै व्यवसाषयक रुपमा 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या २० स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७८।१०।०२ 

27 
 

प्रवद्धवन गनवका िालग गाउाँपालिकािे आरै् वा षवलभन्न लनकाय र पररयोजनाको 
समन्वयमा प्रत्येक वडा कायावियमा कृषि तथा पिपुन्छी प्राषवलधकको 
व्यवस्था गनव सक्नेछ। 

  (२) गाउाँपालिकािे कृिकिाई सामषुहक रुपमा प्राषवलधक ज्ञान र 
सीप षवकासका िालग आरै् वा सेवा प्रदायक संस्थाको माध्यमबाट 
समदुायस्तरमा लनयलमत रुपमा तालिम सञ्चािन गनव सक्नेछ। 

  (३) गाउाँपालिकािे कृषि षवकास तथा पिपुन्छी र जिचर पािनका 
िेत्रमा उपिब्ध वातावरणमैत्री आधलुनक यन्त्रहरुमा षकसानिाई सपुथ र 
सरि रुपमा पहुाँच बढाई यान्त्रीकरण गनव प्रोत्साहन गनेछ। 

  (४) प्रत्येक वडामा स्थानीय कृिक समूह, कृषि सहकारी संस्था वा 
स्थानीय कृषि र्ामव वा वडा कायाविय आरै्िे कशम्तमा एक वटा नमनुा 
कृषि र्ामव स्थापना र सञ्चािन गरी उि र्ामवमार्व त षकसानिाई आवश्यक 
तालिम सञ्चािन गनव सषकनेछ। 

  (५) गाउाँपालिकािे कृषि मूल्य िृङ्खिामा आवद्ध कृषि व्यावसायी र 
कृषि उपज उत्पादक कृिकबीच स्वच्छ समन्वय र सहकायव षवकास गनेछ।   

 

२७.  कृिक पाठिािा, षकसान चौतारी स्थापना गनव सषकनेाः (१) गाउाँपालिकािे 
कृिकको िालग कृषि सम्बन्धी प्राषवलधक ज्ञान, सीप र िमता षवकासको 
लनलमत्त प्रत्येक वडामा कशम्तमा एउटा कृिक पाठिािा स्थापना गरी 
सञ्चािन गनेछ। 
 (२) गाउाँपालिकािे कृषि तथा पिपुन्छी र जिचर पािन सम्बन्धमा कृिकिे 
हालसि गरेका अनभुव र परम्परागत एबम ्आधलुनक ज्ञान एक आपसमा 
आदान प्रदान गने र लनयलमत रुपमा षकसान सम्वाद आयोजना गने उदे्दश्यिे 
गाउाँ वा टोिस्तरमा षकसान चौतारीको स्थापना र सञ्चािन गनव सक्नेछ। 
 (३) कृिक पाठिािा, षकसान चौतारी, प्िान्ट शक्िलनक, माटो शिषवर र 
कृषि लसकाई केन्द्रको िमता षवकासका िालग कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग 
लिन सषकनेछ।   
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 (४) गाउाँपालिकािे कृिक समूह र अन्य कृषि सरोकारवािासाँगको 
समन्वयमा कृिकिाई उपयिु हनेु स्थानमा कृषि संग्रहािय स्थापना गनव 
सक्नेछ।  
 (५) गाउाँपालिकािे षकसानिाई उत्प्रेररत गनव समय समयमा कृषि मेिा तथा 
पिपुन्छी प्रदिवनी मेिा तथा कृषि र पिपुन्छी व्यापार मेिाको आयोजना 
गनेछ।   
 (६) गाउाँपालिकािे स्थानीय स्तरमा रहेका कृषि स्रोत व्यशिहरुको अलभिेख 
राखी उनीहरुको सीप र िमताका आधारमा कृषि स्वयमसेवकको रुपमा 
कृषि षवकासका िालग पररचािन गनव सक्नेछ।  

 
 

पररच्छेद आठ 
कृषि व्यावसाय प्रवद्धवनका िालग षवत्तीय प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यबस्था 

 
२८.  कृषि व्यवसायको षकलसमाः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र व्यावसाषयक उदे्दश्यिे 

गररने देहाय बमोशजमका कायविाई कृषि व्यवसायको रुपमा लिइनेछाः  
(क) कृषि बािी वा बस्तकुो उत्पादन,   

(ख) कृषिजन्य वस्तकुो प्रिोधन तथा षवषवलधकरण,  

(ग) कृषि उपजको व्यापार,   

(घ) कृषि उत्पादनका िालग प्रयोग हनेु प्राङ्गाररक मिको 
उत्पादन, भण्डारण तथा षवतरण,   

(ङ) कृषि उत्पादनको िालग प्रयोग हनेु कृषि औजार, बीउ, बेनाव, 
नश्ल र भरुाको उत्पादन, परामिव सेवा, भण्डारण तथा 
षवतरण,  

(च) कृषिमा प्रयोग हनेु षकटनािक षविादीको उत्पादन, परामिव, 
भण्डारण तथा लबक्री व्यवसाय, 

(छ) पि ुबधस्थि, मासजुन्य वस्त ुषवक्री षवतरण।  
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२९.  कृषि व्यवसायको प्रवद्धवन गनव सषकनेाः कृषि, पिपुन्छी जिचर सम्बन्धी 
व्यावसाय प्रवद्धवनका िालग गाउाँपालिकािे देहाय बमोशजमका कायवहरु गनव 
सक्नेछाः  

(क) आवश्यक योजना तथा कायवक्रम तजुवमा गरी बजेट 
षवलनयोजन गने,  

(ख) आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रषवलध तथा अन्य आवश्यक षवियको 
उशचत व्यवस्था गनव आरै् वा षवलभन्न सेवा प्रदायक मार्व त 
प्रवद्धवनात्मक कायव गने,  

(ग) अनदुान उपिब्ध गराउने कायवषवलध तजावम ुगरी कायावन्वयन 
गने,  

(घ) कृिकिाई सहलुियत दरमा ऋण उपिब्ध गराउन र कृषि 
ऋणको ब्याज अनदुान उपिब्ध गराउन षवत्तीय संस्था र 
अन्य लनकायमा लसर्ाररस गने,  

(ङ) उत्कृष्ट कृषि व्यावसायी षकसान तथा कृिक समूह वा कृषि 
सहकारी संस्था छनौट गरी परुस्कार तथा छुट सहलुियत 
प्रदान गने,   

(च) व्यवसाय प्रवद्धवनमा सहयोगी हनेु खािका रैथाने बीउ, 

प्रषवलध एवम ्ज्ञान संरिणका िालग स्रोत साधन र सहयोग 
उपिब्ध गराउने,  

(छ) व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग उपिब्ध गराइएका सेवा, 
सषुवधाको प्रयोग तथा सदपुयोग बारे अनगुमन र मूल्याङ्कन 
गरी अलभिेख राखे्न र आवश्यक परामिव प्रदान गने, 

(ज) व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग लनमावण गरेका कृषि बजार, 
कृषिवस्त ुसङ्किन केन्द्र र अन्य कृषि पूवावधारको लनयलमत 
रुपमा ममवत सम्भार र सञ्चािन गने,  

(झ) कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग नेपाि सरकार, प्रदेि 
सरकार, कृषिसम्बन्धी नागररक समाज  र व्यावसाषयक 
िेत्रसाँग लनयलमत रुपमा समन्वय र सहकायव गने।  
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३०. कृषि र्मव स्थापना र सञ्चािनाः (१) गाउाँपालिकािे कृषि तथा पिपुन्छी 
िेत्रको व्यावसायीकरणका िालग कृषि तथा पिपुन्छी र्मव स्थापना र 
सञ्चािन गनव चाहने षकसान, कृिक समूह, पिपुािक समूह, कृषि सहकारी 
संस्था वा अन्य व्यावसाषयक षकसानिाई आवश्यक सहजीकरण गनेछ।  
 (२) कृषि तथा पिपुन्छी र्मव स्थापना र सञ्चािन गदाव भूलमषहन षकसान, 
लसमान्तकृत षकसान, साना षकसानको षहतिाई ध्यान ददन ुपनेछ र षकसानको 
भूलममालथको अलधकारमा प्रभाव नपने कुरा सलुनित गनुव पनेछ।  
 (३) कृषि तथा पिपुन्छी र्मव स्थापना र सञ्चािन गदाव वातावरण 
संरिणसम्बन्धी प्रचलित कानूनिे तोकेका वातावरणीय दाषयत्व परुा गनुवका 
साथै सामाशजक तथा सााँस्कृलतक िेत्रमा नराकारात्मक प्रभाव पानव पाइने 
छैन। 
 (४) कृषि तथा पिपुन्छी र्मव स्थापना र सञ्चािनका िालग प्रचलित कानून 
बमोशजम उद्योग वा कम्पनीको रुपमा दताव हनुपुने भए सम्बशन्धत लनकायमा 
दताव भई गाउाँपालिकामा र्मवको व्यावसाय दताव गरेको हनु ुपनेछ।  
 (५) कृषि तथा पिपुन्छी र्मव स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड र 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम हनेुछ।  

३१.  कृिकिाई अनदुान र छुट सषुवधा ददन सषकनेाः (१) गाउाँपालिकािे कृषि 
तथा पिपुन्छी र जिचर पािनमा संिग्न भूलमहीन षकसान, लसमान्त षकसान, 
साना षकसान, मषहिा षकसान र कृषिमा आशित दलित तथा आददवास 
जनजालत षकसानिाई प्राथलमकता प्रदान गरी देहाय बमोशजमको कृषि अनदुान, 
छुट सषुवधा र सहलुियत प्रदान गनव सक्नेछाः 

(क) कृषि उपज र पिपुन्छी तथा जिचरमा स्थानीय कर 
िलु्कमा छुट,  

(ख) कृषि तथा पिपुन्छी र जिचर पािन कायवका िालग 
षकसानिाई लसर्ाररस ददंदा िाग्ने दस्तरु छुट,  
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(ग) व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग आवश्यक पने ढुवानी साधन, 

याशन्त्रक उपकरण, हाट बजार, संकिन केन्द्र र शित 
भण्डारण केन्द्र आददका िालग अनदुान,  

(घ) परम्परागत कृषि औजार लनमावण गने षकसानिाई व्यवसाय 
दतावमा छुट र सोको िालग अनदुान, 

(ङ) कृषि कायवका िालग मषहिामैत्री यन्त्र, उपकरण र बजार 
व्यवस्थापनमा अनदुान,  

(च) अन्य अत्यावश्यक अनदुान तथा सषुवधाहरु।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमका छुट तथा अनदुान प्रदान गदाव षकसानको 
वलगवकरण र कृिक पररचय पत्रिाई आधार मानी आलथवक ऐनमा व्यवस्था 
गरी गनुव पनेछ। 
 (३) स्थानीय कृषि वस्त ुतथा पिपुन्छीजन्य उत्पादनमा उल्िेखनीय योगदान 
गने षकसानिाई लनशित ् पररमाणको कृषि वस्त ु तथा पिपुन्छी उत्पादन 
पिात ् अनदुान प्रदान गनेगरी उत्पादनमा आधाररत अनदुान कायवक्रम 
सञ्चािन गनव सषकनेछ।  

३२.   अनदुान लसर्ाररि तथा अनगुमन सलमलताः (१) कृषि तथा पिपुन्छी र 
जिचर व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग सहलुियत र अनदुान प्रदान गनवका िालग 
देहाय बमोशजमको एक अनदुान लसर्ाररस तथा अनगुमन सलमलत गठन 
हनेुछाः  

(क) आलथवक षवकास सलमलतको अध्यि   
  - संयोजक  

(ख) राषिय कृिक समूह महासंघको स्थानीय प्रलतलनलध  - 
सदस्य   

(ग) कृषि तथा पिपुन्छी व्यवसायीहरुको तर्व बाट एक जना 
मषहिा  

सषहत दईु जना प्रलतलनधी    
 - सदस्य  
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(घ) एक जना मषहिा सषहत दईु जना कृिक प्रलतलनलध - सदस्य 

(ङ) कृषि तथा पिपुन्छी षवकास िाखाको प्रमखु  -
सदस्य सशचव 

 (२) यस दर्ा बमोशजम प्रदान गररने अनदुानका िालग कृिक छनौट, 
अनदुान रकमको सीमा लनधावरण, अनदुान प्रदान गने षवलध प्रकृया र सो 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम हनेुछ।  
 (३) उपदर्ा (१) बमोशजमको सलमलतिे कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग 
प्रदान गररएको अनदुानको उपयोगको अवस्था र यसमा सधुार गनुवपने षविय 
समेत समेटी वाषिवक रुपमा प्रलतवेदन तयार गरी सभामा पिे गनुव पनेछ। 
 (४) उपदर्ा (३) बमोशजम पेि भएको प्रलतवेदनका आधारमा गाउाँपालिकािे 
कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका िालग अनदुान कायवक्रममा आवश्यक पररमाजवन 
गनेछ। 

 
३३.  कृषि ऋणमा पहुाँचाः (१) गाउाँपालिकािे कृिकिाई कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनको 

िालग िगानी गनव आवश्यक पने रकम लबना लधतो वा लधतो सषहत सहलुियत 
व्याजदरमा वा ब्याज अनदुान प्राप्त हनेुगरी कृषि ऋण उपिब्ध गराउन बैंक 
तथा षवत्तीय संस्थामा लसर्ाररस गनव सक्नेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम लसर्ाररस गदाव ध्यान ददनपुने षविय र 
लसर्ाररसका आधारहरु तोषकए बमोशजम हनेुछ।  
 (३) षकसानिाई कृषि ऋण उपिब्ध गराउने प्रयोजनका िालग बैंक तथा 
षवशत्तय संस्थािे सञ्चािन गरेका सहुलियत योजना बारे गाउाँपालिकािाई 
पूववजानकारी गराउन ुपनेछ। 

 
३४.  कृषि बािी तथा पिपुन्छी बीमााः  (१) गाउाँपालिकािे सम्बशन्धत बीमक 

लनकायको लनयम अनसुार कृिकिे कृषि बािी वा कृषि उपज तथा पिपुन्छी 
र जिचरको बीमा सहज रुपमा गनव सक्ने अवस्था लसजवना गनवका िालग 
आवश्यक समन्वय गनव सक्नेछ। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या २० स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७८।१०।०२ 

33 
 

 (२) कृषि तथा पिपुन्छी बीमा गनव नसक्ने गररव तथा षवपन्न र लसमान्त 
षकसानका िालग कृषि तथा पिपुन्छी बीमा गनव आवश्यक पने रकम 
गाउाँपालिकािे अनदुानको रुपमा उपिब्ध गराउन सक्नेछ।   
 (३) लबमा कम्पनीिे गाउाँपालिकासाँगको समन्वयमा बीमा कायवका िालग 
प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका अलभकतावको पररचािन गरी कृषि बािी तथा पिपुन्छी 
र जिचरको बीमा गने कायव गनव सक्नेछ र यसरी बीमा कायवक्रम सञ्चािन 
गदाव बीमा षवियमा षकसानिे बझु्नेगरी प्रचार प्रसारको व्यवस्था समेत 
लमिाउन ुपनेछ।  
 (४) कृषि तथा पिपुन्छी बीमाको अलभिेख बीमा कम्पनीिे  
गाउाँपालिकािाई वाषिवक रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  
 (५) कृिक तथा लबमा कम्पनीबीच लबमा सम्बन्धी कुनै षवियमा षववाद 
उत्पन्न भएमा षववाद समाधानका िालग गाउाँपालिकािे समन्वय तथा 
सहजीकरण गनव सक्नेछ। 
 (६)  कृषि तथा पिपुन्छी बीमा अनदुान कायवक्रम सञ्चािन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोषकए बमोशजम हनेुछ। 

 
३५.  कृषि व्यवसाय प्रवद्धवन कोिको स्थापनााः (१) कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका 

िालग गाउाँपालिकामा कृषि व्यवसाय प्रवद्धवन कोिको स्थापना गररनेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम स्थापना हनेु कोिमा देहाय बमोशजमका रकम 
जम्मा हनेुछाः 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम,  

(ख) गाउाँपालिकाबाट वाषिवक बजेटमार्व त षवलनयोजन भएको 
रकम,  

(ग) नेपाि सरकारको अनमुलतमा षवदेिी सरकार र अन्तराषिय 
सङ्घ संस्थासाँग सम्झौता गरी कृषि व्यावसाय प्रवद्धवनका 
िालग उपिब्ध भएको रकम, 

(घ) आलथवक ऐन बमोशजम सङ्किन गररने कृषि सेवा िलु्कको 
कशम्तमा पन्र प्रलतित रकम,  
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(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

  (३) कृषि व्यवसाय प्रवद्धवन कोि सञ्चािनको िालग कायवपालिकािे 
एक सञ्चािक सलमलत गठन गनेछ र कोि सञ्चािन सम्बन्धी कायवषवलध 
सलमलत आरै्िे तय गनव सक्नेछ।  

 
३६.  कोिको रकम उपयोग गनव सषकने िते्रहरूाः (१) कृषि व्यवसाय प्रवद्धवन 

कोि सञ्चािक सलमलतको लसर्ाररसमा कायवपालिकाको लनणवय बमोशजम 
कोिको रकम देहाय बमोशजमका कायवका िालग उपयोग गनव सषकनेछाः 

(क) कृषि तथा पिपुन्छी र जिचर पािनमा आधाररत व्यवसाय 
प्रवद्धवन गनव,  

(ख) कृषि तथा पिपुन्छी र जिचर पािनबाट उत्पाददत वस्तकुो 
बजार प्रवद्धवन गनव,  

(ग) कृषि तथा पिसेुवा सम्बन्धी प्राषवलधक जनिशि उत्पादन 
गनव,  

(घ) जैषवक तथा प्राङ्गाररक खेतीको षवस्तार तथा प्रवद्धवन गनव,  

(ङ) स्थानीय नश्लका पिपुन्छीको संरिण र षवस्तार गनव र कृलत्रम 
गभावधानद्वारा उन्नत नश्लका पिपुन्छीको षवकास र षवस्तार 
गनव,  

(च) कृषि जलमनको माटो परीिण तथा उत्पादकत्व संरिण गनव,  

(छ) कृषि तथा पिपुािन िेत्रमा षकसानका आवश्यकता अनसुार 
अध्ययन, अनसुन्धान गनव,  

(ज) बािी तथा पिपुन्छी बीमा प्रवद्धवन तथा षवस्तार गनव,   

(झ) कृषि तथा पिपुन्छी र जिचर पािनका िालग आवश्यक 
अनदुान उपिब्ध गराउन,  

(ञ) व्यवशस्थत कृषि बजार तथा पिबुधिािा लनमावण गनव,  

(ट) कृषि तथा पिपुन्छी पािन सम्बन्धी तालिम तथा शििा 
षवस्तार गनव,  
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(ठ) कृषि तथा पिपुन्छी पािन सम्बन्धी कायवको अनगुमन तथा 
मूल्यााँकन सम्बन्धी कृयाकिाप सञ्चािन गनव।  

  (२) उपदर्ा (१) मा तोषकएका बाहेक कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका 
अन्य िेत्रमा  कोिको रकम खचव गनुव पने अवस्थामा कोि सञ्चािक 
सलमलतको लसर्ाररिमा कायवपालिकािे आवश्यक लनणवय गनव सक्नेछ। 

 
पररच्छेद नौं 

कृषि उत्पादनको वगीकरण, भण्डारण तथा प्रिोधन सम्बन्धी व्यवस्था 
 
३७.  कृषि उत्पादनको वगीकरणाः गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको कृषि 

उत्पादनिाई देहाय बमोशजम हनेुगरी वगीकरण गनेछाः 
(क) अन्न बािीाः सबै प्रकारका अन्न बािीहरु   

(ख) तरकारी बािीाः च्याउ िगायत सबै प्रकारका तरकारी 
बािीहरु   

(ग) र्िरू्ि बािीाः सबै प्रकारका र्िरू्िहरु   

(घ) जरेबािीाः तरुि, षपडाि,ु िखरखण्ड, कन्दमूि िगायतका 
बािीहरु  

(ङ) तेिहनाः सबै षकलसमका तेिहन बािीहरु 

(च) दिहनाः सबै षकलसमका दिहन बािीहरु 

(छ) पिजुन्य उत्पादनाः गाईगोरु, भैंसी, खसी, बाख्रा, वंगूर, भेडा 
िगायत सबै प्रकारका घरपािवुा पिहुरु   

(ज) दधुजन्य उत्पादनाः सबै प्रकारका दधुजन्य उत्पादनहरु   

(झ) मासजुन्य उत्पादनाः मास ु खान हनेु षवलभन्न घरपािवुा 
पिपुन्छीको मास ु 

(ञ) पन्छीजन्य उत्पादनाः मास,ु अण्डा, बीउ तथा मिका िालग 
कुखुरा, हााँस िगायतका सबै प्रकारका घरपािवुा पन्छीहरु 
र रेिम खेलतका उत्पादनहर 
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(ट) माछापािनाः मास ु तथा बीउ उत्पादनका िालग सबै 
प्रकारका माछाहरु  

(ठ) मौरी पािनाः मह तथा मौरीघार   

(ड) रू्ि खेतीाः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र र बाषहर समेत आपूलतव 
हनेु सबै प्रकारका रू्ि (पषु्प) खेतीबाट उत्पाददत रू्िहरु  

(ढ) मसिाजन्य उत्पादनाः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन हनेु 
सबै प्रकारका मसिाहरु  

(ण) जलडबटुीाः लनजी जग्गा र वन िेत्रबाट उत्पादन तथा 
सङ्किन हनेु सबै प्रकारका जलडबटुीहरु  

(त) काष्ठर्िहरुाः बदाम, ओखर िगायतका बािीहरु   

(थ) नगदेवािीाः चीया, कर्ी, अिैची, उाँखु, जटु आदी  

(द) नसवरीका उत्पादनहरुाः षवलभन्न षवलधबाट उत्पाददन सबै 
प्रकारका षवरुवाहरु।   

 

३८.  कृषि उपजको भण्डारण र प्रिोधनाः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र 
कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रिोधनका िालग िीत भण्डार, शचस्यान केन्द्र, 
सङ्किन केन्द्र, भण्डारण कि, प्रिोधन केन्द्र िगायतका भौलतक पूवावधार 
लनमावण गरी षकसानिे सहलुियत दरमा उपयोग गनव पाउने गरी सञ्चािनमा 
ल्याउन सक्नेछ।  
 (२) उपदर्ा १ बमोशजमको पवूावधार लनमावण र सञ्चािनका िालग 
गाउाँपालिकािे कृषि सहकारी सस्था वा कृिक समूहसाँग संयिु िगानी वा 
व्यवस्थापन गनव सक्नेछ ।  
 (३) कृषि उपजको प्रिोधन तथा भण्डारण िगायतका पवूावधारको उपयोग 
बापत िाग्ने िलु्क कायवपालिकािे तोके बमोशजम हनेुछ। 
 (४) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र उत्पाददत कृषिजन्य कच्चा पदाथवको 
औधोलगक िेत्रमा लनयावत गनवका िालग आवश्यक प्रबन्ध लमिाउन सक्नेछ। 
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 (५) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आवश्यकता र सम्भाव्यता अनरुुपको 
कृषि उत्पादन केशन्द्रत प्रिोधन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गनव प्राथलमकता 
ददन ुपनेछ।  

 
पररच्छेद दि 

कृषि बजार प्रणािी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 
 
३९.  कृषि बजार र कृषि उपज संकिन केन्द्रको स्थापनााः (१) गाउाँपालिकािे 

आफ्नो िेत्रलभत्र कृषि उत्पादन लबक्रीका िालग षकसान र सरोकारवािासाँगको 
परामिवमा उपयिु स्थानहरुमा कृषि बजार वा कृषि उपज संकिन केन्द्रको 
स्थापना गरी आरै् वा कृिक समूह तथा कृषि सहकारी संस्था मार्व त 
सञ्चािन गनव सक्नेछ। 
 (२) गाउाँपालिकामा दताव भएका कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था, कृिक समूह 
वा कृषि सम्बन्धी व्यवसाषयक संस्थािे कायवपालिकाको अनमुलत लिइ कृषि 
बजार वा कृषि उपज सङ्किन केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गनव सक्नेछन।् 
 (३) गाउाँपालिका िेत्रलभत्र सञ्चािन गररने कृषि बजारको वगीकरण देहाय 
बमोशजम हनेुछाः 

(क)  थोक बजार   

(ख)  खुद्रा बजार   

(ग)  हाटबजार   

(घ)  कृषि सहकारी संस्था र कृिक समूहको संयिु हाटबजार  

(ङ)  कृषि उपज सङ्किन केन्द्र ।  

 (४) उपदर्ा (१) बमोशजमका बजार सञ्चािन र व्यवस्थापन वापत िाग्ने 
सेवािलु्क आलथवक ऐनमा तोषकए बमोशजम हनेुछ। 
 (५) कृषि बजार वा कृषि उपज सङ्किन केन्द्रमा कृषि उपजको खररद षवक्री 
गदाव गाउाँपालिकािे लनधावरण गरेको न्यूनतम समवथम मूल्यमा मात्र खररद 
लबक्री गनुवपनेछ। 
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 (६) कृषि बजार वा कृषि उपज सङ्किन केन्द्रको सञ्चािनसम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था कायवपालिकािे लनधावरण गरे बमाशजम हनेुछ। 
 (७) गररब तथा षवपन्न र लसमान्तकृत षकसानिे उत्पादन गरेका कृषि उपज 
बजारसम्म ढुवानी गनवका िालग गाउाँपालिकािे कृषि उपजमा ढुवानी अनदुान 
वा कृषि एम्बिेुन्स सेवा उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

 
४०.  कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलताः (१) गाउाँपालिका िेत्रलभत्र 

स्थापना भएका कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केन्द्रको व्यवस्थापन 
र अनगुमनका िालग देहाय बमोशजमको कृषि बजार व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन सलमलत गठन हनेुछाः  

(क) गाउाँपालिकाको उपाध्यि           - संयोजक  

(ख) गाउाँपालिकाको कृषि षविय हेने कायवपालिका सदस्य   - 
सदस्य 

(ग) कृषि िाखा प्रमखु        - सदस्य 

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

कृषि सहकारी वा कृिक समूह वा व्यावसाषयक संस्थाको  

प्रलतलनलधमध्ये एक जना       - सदस्य 

(ङ)  गाउाँपालिकाको कृषि तथा पि ुप्राषवलधक  - सदस्य सशचव 

 (२) सलमलतको बैठक र कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केन्द्र सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कायवपालिकािे तोके बमोशजम 
हनेुछ। 

 
४१.  गणुस्तर लनधावरण प्रणािी अविम्बन गनव सषकनेाः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो 

िेत्रलभत्रका षकसानिे गरेको कृषि उत्पादन प्राङ्गाररक खेलत प्रणािी अविम्बन 
गरी गणुस्तरीय रहेको छ भनी गणुस्तर प्रमाणीकरण गने व्यवस्था लमिाउन 
सक्नेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको गणुस्तर प्रमाणीकरण 
गदाव  सहभालगतामूिक षवलध अविम्बन गनुव पनेछ। 
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  (३) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको गणुस्तर लनधावरण सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोषकए बमोशजम हनेुछ। 

 

४२.  न्यूनतम ्समथवन मूल्य लनधावरण गनव सक्नेाः (१)  गाउाँपालिकािे कृषि बजार 
व्यवस्थापन सलमलतको लसर्ाररसमा कायवपालिकाको बैठकबाट कृषि उपजको 
न्यूनतम ्समथवन मूल्य तोक्न सक्नेछ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम कृषि उपजको न्यूनतम ्समथवन मूल्य तोक्दा 
लछमेकी स्थानीय तहमा रहेको कृषि उपजको न्यूनतम ्समथवन मूल्य तथा 
बजार मूल्यिाई समेत ध्यान ददन ुपनेछ।  
 (३) उपदर्ा (१) बमोशजम न्यूनतम समथवन मूल्य तोक्दा षकसान, कृषि 
उपज व्यावसायी, कृषि सहकारी संस्था, कृिक समूह  र  गाउाँपालिका 
िेत्रलभत्र कायवरत कृषि सम्बन्धी सङ्घ संस्था र नागररक समाजसाँग परामिव 
गनुव पनेछ।   
 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे कृिकिे सङ्किन केन्द्र 
वा आफ्नो खेतबारीमा प्राप्त गने मूल्य तथा उपभोिािे लतने मूल्यको लनयलमत 
अलभिेख राखी सधुारका िालग सझुाव ददन सक्नेछ।  
 (५) कृषि उपजको न्यूनतम समथवन मूल्य लनधावरण सम्बन्धी मापदण्ड र 
सूचक कायवपालिकािे ताकेबमोशजम हनेुछ। 
  

४३.  कृषि व्यापारीको दताव र लनयमन व्यवस्थााः (१) कृषि बजार वा कृषि उपज 
सङ्किन केन्द्र लभत्र व्यापार गनव इच्छुक कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज 
व्यवसायी गाउाँपालिकामा दताव हनु ुपनेछ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम दताव हनुको िालग कृषि व्यापारी  वा कृषि 
उपज व्यवसायीिे देहाय बमोशजमका कागजात पेि गनुव पनेछाः  

(क) व्यवसायीको नागररकताको प्रलतलिप,  

(ख) सम्बशन्धत लनकायमा भएको व्यवसाय दताव प्रमाणपत्र,  

(ग) स्थायी िेखा नम्बर प्रमाणपत्र, 
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(घ) कृषि बजार तथा कृषि उपज सङ्किन केन्द्रलभत्र सञ्चािन 
गनव चाहेको कृषि  व्यवसायको योजना।  

 (३) कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज व्यवसायीको दताव र लनयमनसम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे लनधावरण गरे 
बमोशजम हनेुछ।  
 (४) दताव भएका कृषि व्यवसायीसाँग सम्झौता गरी गाउाँपालिकािे कृषि 
उपजको न्यूनतम ्समवथन मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था िागू गनव सक्नेछ। 
 (५) यस दर्ा बमोशजम दताव भएका कृषि व्यवसायीिे कृषि बजार वा कृषि 
उपज सङ्किन केन्द्रलभत्र षकसानसाँग कृषि उपज खररद गदाव तोषकएको 
न्यूनतम ्समवथन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज खररद गनव पाइने छैन।  

 
४४.  कृषि उपजको आयात लनयावताः (१) कृषि िाखािे षकसानहरुसाँग जानकारी 

लिई  गाउाँपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन भएका कृषि उपजको तै्रमालसक तथ्याङ्क 
र अलभिेख तयार गनुव पनेछ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजम तयार गररएको तथ्याङ्क तथा अलभिेखिाई कृषि 
िाखािे तै्रमालसक रुपमा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलत र 
कायवपालिकामा पेि गरी साववजलनक गनुवपनेछ।   
 (३) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे गाउाँपालिका िेत्रलभत्र 
खपत नभई बचत हनु सक्ने कृषि उपजिाई अन्यत्र लनकासीका िालग 
आवश्यक प्रवन्ध गनव सक्नेछ।  
 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे गाउाँपालिकाका 
नागररकिाई आवश्यक पने कृषि उपज आयात गने व्यवस्था समेत लमिाउन 
सक्नेछ।    
 (५) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे कृिक, कृषि व्यावसायी 
र सरोकारवािाबीच तै्रमालसक रुपमा लनयलमत बैठकको आयोजना गनेछ।  

 
४५.  पिपुन्छी सेवासम्बन्धी व्यवसाय दतावाः (१) एग्रोभटे, दाना, चल्िा िगायतका 

पिुपन्छी सेवासम्बन्धी उद्योग, कम्पनी वा र्मविे आलथवक ऐनद्वारा लनधावरत 
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िलु्क लतरी गाउाँपालिकामा दताव गने र वाषिवक रुपमा नवीकरण गराउन ु
पनेछ।   
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमका उद्योग, कम्पनी वा र्मवको कृषि बजार 
व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे लनयलमत रुपमा अनगुमन गरी गणुस्तर 
सधुारका िालग आवश्यक लनदेिन ददनेछ र सम्बशन्धत उद्यमी वा व्यवसायीिे 
त्यस्तो लनदेिनको पािना गनुव पनेछ।  

 
४६.  पिपुन्छी अस्पताि स्थापना गनव सक्नेाः गाउाँपालिकािे षकसानिाई पायक 

पने स्थानमा आवश्यक ल्याव र प्रषवलध सषहतको पिपुन्छी अस्पताि स्थापना 
र सञ्चािन गनव आवश्यक प्रवन्ध गनव सक्नेछ।  

 
४७.  पि ु बधस्थिको व्यवस्थााः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र पि ु

बधिािा तथा पि ु बधस्थि स्थापना गनव उपयिु स्थान पषहचान गरी 
सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ। 
 (२) पिपुन्छी सम्बन्धी सहकारी वा व्यवसाषयक संस्थािे गाउाँपालिकाकाको 
अनमुलत लिई पि ुबधिािा स्थापना गनव सक्नेछ। 
 (३) गाउाँपालिकाकािे सहकारी संस्था वा व्यवसाषयक संस्थासाँग साववजलनक 
लनजी साझदेारीमा पि ुबधिािा वा पि ुवधस्थि स्थापना गरी सञ्चािन 
गराउन सक्नेछ। 
 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे सम्बशन्धत 
सरोकारवािा समेतको प्रलतलनलधत्व र सहभालगतामा पि ुकल्याण, पिजुन्य 
रोग लनयन्त्रण, पि ुबधिािा तथा पि ुबधस्थि सञ्चािन, पिपुन्छीको मास ु
र मास ुपसि तथा फे्रस हाउसिे पािन गनुवपने मापदण्ड वा कायवषवध तजुवमा 
गरी कायवपालिकाको स्वीकृलत लिई िागू गनव सक्नेछ।  
 (५) मतृ्यू भएका पि ुषवसजवनका िालग सम्बशन्धत वडा कायावियिे उपयिु 
स्थान तोक्न सक्नेछ र पिधुनीिे उि तोषकएको स्थानमा नै मतृ पिहुरु 
षवसजवन गनुव पनेछ।  
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४८.  दगु्ध उत्पादनको प्रिोधन र बजारीकरणाः (१) गाउाँपालिकाका िाई 
दगु्धजन्य उत्पादनमा आत्मलनभवर बनाउनका िालग पिपुािक षकसानिाई 
अनदुान तथा प्राषवलधक सेवा िगायतका सहयोग उपिब्ध गराउन सषकनेछ।  
 (२) गाउाँपालिकािे पिपुािक षकसानिे उत्पादन गरेको दधुको प्रिोधन 
गरी मूल्य अलभवृषद्ध गराउन दधु शचस्यान केन्द्र तथा दधुमा आधाररत वस्त ु
उत्पादनसम्बन्धी उद्यम स्थापना र सञ्चािनका िालग सहयोग तथा 
सहजीकरण गनव सक्नेछ।  
 (३) गाउाँपालिकािे पि ुगोठ व्यवस्थापन, खिो सधुार, घााँस, दाना तथा 
अन्य आहार र पानी आपूलतवका साथै पिजुन्य रोगको उपचार जस्ता षवियमा 
आवश्यक आलथवक तथा मानवीय स्रोत सषहतको योजना तजुवमा गरी 
कायावन्वयन गनव सक्नेछ।  

 
 

पररच्छेद एघार 
कृषि पयाववरण तथा कृषि जैषवक षवषवधता संरिण सम्वन्धी व्यवस्था 

४९.  लसंचाइका स्रोतहरुको संरिणाः  गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्राकृलतक 
रुपमा रहेका जिाधार, लसमसार, पानीको महुान, पोखरी, नदीनािा, परुाना 
राजकूिो, परम्परागत कूिो बााँध पैनी आददको संरिण, ममवत सम्भार र 
शजणोद्धार गरी लसंचाइका िालग सञ्चािनमा ल्याउन ुपनेछ।  

 
५०.  माटो परीिणको व्यबस्थााः (१) गाउाँपालिका लभत्र कृषि कायवक्रम सञ्चािन 

गनवका िालग तथा तिुनात्मक िाभका कृषि वस्त ुउत्पादनका िालग कृषि 
पकेट िेत्र छुट्याउन ुभन्दा पषहिे माटो परीिण गनुव पनेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका िालग गाउाँपालिकािे सरकारी प्रयोगिािा 
वा सेवा प्रदायक संस्थाका प्रयोगिािाको उपयोग गनव र षकसानको 
खेतबारीमा नै माटो परीिण गनव गराउनका िालग आवश्यक व्यवस्था 
लमिाउन सहयोग गनव सक्नेछ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या २० स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७८।१०।०२ 

43 
 

 
५१.  कृषि जैषवक षवषवधता र वातावरण संरिणाः (१) गाउाँपालिकािे कृषि िेत्रमा 

जिवाय ुअनकूुिन तथा उत्थानशििताका िालग उपयिु प्रषवलध र पयाववरण 
र जिवायमैुत्री ददगो कृषि प्रणािीको षवकास गनव प्राथलमकता ददन ुपनेछ।  
 (२) कृषि जैषवक षवषवधतािाई मध्यनजर गदै एकीकृत र लमशित खेती 
प्रणािीमा जोड ददाँदै कृषि उत्पादनका िालग स्थानीय षविेिताका आधारमा 
स्थानीय स्रोत पररचािन गनुव पनेछ।  
 (३) गाउाँपालिकािे कृषि िेत्रिाई प्रकोपबाट सरुशित राख्नका िालग स्थानीय 
अनकूुिन योजना र षवपत जोशखम व्यवस्थापन योजना तजुवमा गरी 
कायावन्वयन गनुवपनेछ।  
 (४) गाउाँपालिकािे जिवायजुन्य जोशखम बहन गनवसक्ने र प्राकृलतक 
पषहचान भएका वािी र बोटषवरुवा, वनस्पलत तथा बीउ बीजनको अनवंुि, 
जीवको पषहचान र संरिणका िालग कायवयोजना बनाई कायावन्वयन गनेछ।  
 (५) कृिक तथा व्यवसायीिे कृषिजन्य कायवहरु गदाव वातावरणमा प्रलतकूि 
असर पने कायवहरु गनव पाइने छैन र कृषि भूलमको प्राकृलतक स्वरुपमा 
पररवतवन भएमा सम्भव भएसम्म कृषि जलमनिाई पषहिाकै अवस्थामा ल्याउने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ।  

 
५२.  कृषि पयावपयवटनाः  (१) गाउाँपालिकािे षकसानिाई कृषि पयावपयवटन प्रवद्धवन 

हनेु गरी प्राकृलतक रुपमा कृषि कायव सञ्चािन गनव प्रोत्साहन गनेछ।  
 (२) कृषि तथा पिपुािन सम्बन्धी स्रोत केन्द्रहरुको षवकास गदाव 
पयावपयवटनिाई समेत प्रवद्धवन हनेु गरी सञ्चािन गनुव पनेछ।  
 (३) गाउाँपालिकािे कृषि पयावपयवटन प्रवद्धवन गनव आफ्नो िेत्रलभत्र नमनुा 
कृषि पयवपयवटन िेत्र घोिणा गनव सक्नेछ। 
 (४) कृिक समूह तथा रैथाने षकसानहरुिे सामूषहक रुपमा षवकास गदै 
आएका कृषिजन्य भू-दृष्यहरुमा आधाररत कृषि पयावपयवटनको प्रवद्धवनका 
िालग त्यस्ता समूहिाई गाउाँपालिकािे आवश्यक सहयोग गनव सषकनेछ ।   
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५३.  कृषि वन प्रणािीको षवकासाः (१) गाउाँपालिकािे षकसानिाई पयाववरण, 
जिवाय ुर जैषवक षवषवधता अनकूुि हनेुगरी कृषि वन प्रणािीको षवकास 
गनव अनदुान िगायतका उत्प्रेरणात्मक कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेछ।  
 (२) कृषि वनबाट उत्पाददत वन पैदावारमध्ये वनसम्बन्धी प्रचलित कानून 
बमोशजम कृषिवस्त ुसरह सूचीकृत भएका पैदावारिाई कृषि वस्त ुसरह मानी 
षवना अनमुलत ओसार पसार षवक्री षवतरण गनव पाइनेछ।  
 (३) गाउाँपालिकािे कृषि वनको षवकासका िालग षवलभन्न स्थानमा नसवरी 
स्थापना गनव कृिक समूहिाई अवश्यक अनदुान उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 
 (४) गाउाँपालिकािे पि ुआहारको ददगो आपूलतवका िालग भईुं तथा डािे 
घााँस उत्पादनका िालग कृषि वन प्रवद्धवन गनव आवश्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ।  

 
५४.  चरीचरण िते्रको लनधावरणाः (१) पिपुन्छीको षवकास र जैषवक खेलत 

प्रवद्धवनका िालग उपिब्ध भएसम्मका साववशजनक जग्गा, बााँझो जलमन र 
खकव  जग्गािाई पि ु चरीचरणका िालग उपयोगमा ल्याउनका िालग 
गाउाँपालिकािे आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनव सक्नेछ। 
 (२) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र रहेका छाडा गाईवस्तकुो लनयन्त्रण र 
व्यस्थापनका िालग सम्बशन्धत पिपुािक षकसानको सहयोग र समन्वयमा 
गौिािा तथा कान्जी हाउसको व्यवस्था गरी छाडा गाईवस्तकुो लनयन्त्रण 
गनेछ।   
 (३) कसैिे आफ्नो गाईवस्त ुछाडा छोडेका कारण कसैको सम्पशत्त वा कुनै 
वस्त ुहानी नोक्सानी भएमा गाईवस्त ुछाडा छोड्ने व्यशििे सो वापत लतनुवपने 
िलतपूलतव रकम र सो सम्बन्धी प्रकृया कायवपालिकािे तोके बमोशजम हनेुछ।    

 
५५.  हानीकारक वन्यजन्तकुो व्यवस्थापनाः (१)  गाउाँपालिकािे वनमा पानी 

पाखरी लनमावण, वन िेत्रमा वन्यजन्तमैुत्री र्िरू्िका रुख षवरुवाको सरिण 
र व्यवस्थापन, वन डढेिो लनयन्त्रण जस्ता कायवक्रम गरी वन्यजन्तिुाई 
वनमा नै बस्ने वातावरण सृजना गनेछ।  
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 (२) वन्यजन्तबुाट हनेु कृषि बािी तथा पिधुनको िलत वापत िलतपूलतव 
उपिब्ध गराउनका िालग गाउाँपालिकािे वाषिवक रुपमा बजेट षवलनयोजन 
गनव सक्नेछ।  

 
पररच्छेद बाह्र 

कृषि सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन 
 
५६.  गनुासो व्यवस्थापनाः (१) यस ऐनको कायावन्वयनका सम्बन्धमा कुनै गनुासो 

उत्पन्न भएमा  सनुवुाई गनव गाउाँपालिकािे गनुासो सनेु्न अलधकारी लनयिु 
गनेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको गनुासो सनेु्न अलधकारीिे सम्बशन्धत व्यशि 
वा कृिक समूहिे ददएको गनुासो दताव गरी राख्न ुपनेछ। 
 (३) उपदर्ा (२) बमोशजम दताव भएको गनुासो सनुवुाई गनवका िालग देहाय 
बमोशजमको एक गनुासो व्यवस्थापन सलमलत गठन हनेुछाः  

(क) गाउाँपालिकाको उपाध्यि                   - संयोजक 

(ख) कृषि िेत्र हेने कायवपालिका सदस्य            ÷ सदस्य  

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                  ÷ सदस्य  

(घ) सम्बशन्धत वडाको वडाअध्यि                ÷ सदस्य 

(ङ) गनुासो सनेु्न अलधकारी                  ÷सदस्य सशचव 

 (४) उपदर्ा (३) बमोशजम गदठत गनुासो सनुवाई सलमलतिे कृषि सम्बन्धी 
गनुासो सलुन मेिलमिाप वा अन्य उपयिु माध्यमबाट गनुासो व्यवस्थापन 
गनुवपनेछ। 
 (५) कृषि तथा पिपुन्छी सम्बन्धी गनुासो सम्बोधनका िालग गाउाँपालिकामा 
रहेका कृषि तथा पिपुन्छी सेवासाँग सम्बशन्धत सलमलतका पदालधकारी, सदस्य 
र कमवचारीको िमता षवकासका िालग आवश्यक तालिम तथा अविोकन 
भ्रमण िगायतका कायवक्रम सञ्चािन गनव सषकनेछ।  
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५७.  ऐन कायावन्वयनको शजम्मेवारीाः (१) यो ऐनको कायावन्वयन गने शजम्मेवारी 
कायवपालिका, वडा कायाविय, षवलभन्न सलमलत, षकसान, कृिक समूह, 
पिपुािक समूह, कृषि सहकारी, कृषि व्यवसायी, सेवा प्रदायक, कृषि 
सरोकारवािा तथा सम्बशन्धत सबै प्रलतलनलध र कमवचारीको हनेुछ। 
 (२) यस ऐनमा भएका व्यवस्थाको पािना गनुव सबै सरोकारवािाको कतवव्य 
हनेुछ र कसैिे पलन ऐन षवपरीत कायव गनव पाईनेछैन। 
 (३) ऐन कायावन्वयनको सन्दभवमा सञ्चािन गररने कायवक्रमको लनयलमत 
अनगुमन गनव  गाउाँपालिकािे आवश्यक व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ। 

 
 

पररच्छेद तेह्र 
षवषवध 

५८.  अन्तर लनकाय समन्वयाः (१) गाउाँपालिकामा सञ्चािन गररने कृषि तथा 
पिपुन्छी सम्बन्धी कायवक्रमबीच दोहोरोपना हनु नददन र एक आपसमा 
समन्वय गरी कायवक्रम सञ्चािन गनव योजना तजुवमा प्रक्रयाका सबै चरणमा 
सबै लनकाय र सरोकारवािाबीच समन्वय र सहकायव सषहत योजना तजुवमा 
गरी कायावन्वयन गररनेछ।  
 (२) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट सञ्चािन गररने कृषि तथा पिपुन्छी 
सम्बन्धी कायवक्रममा गाउाँपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ।  

५९.  वाह्य सहयोग लिन सक्नेाः नेपाि सरकारको अनमुलत लिई गाउाँपालिकािे 
आफ्नो िेत्रमा कृषि षवकासको िालग वदेैशिक सहयोग पररचािन गनव 
सक्नेछ।  

६०.  भलूमको िाभ बााँडर्ााँडाः गाउाँपालिकािे सङ्किन गने मािपोत रकमबाट प्राप्त 
वाषिवक आम्दानीको कशम्तमा पन्र प्रलतित रकम लसमान्त तथा साना षकसान 
र कृिक समूहको िमता षवकास र अनदुानमा खचव गनुव पनेछ।  

६१.  कृिक पेन्सन कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेाः (१) गाउाँपालिकािे नेपाि 
सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय गरी कृिकको वगीकरण र कृिक 
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पररचय पत्रको आधारमा षकसान सशञ्चत कोि वा अन्य उपयिु कोिको 
माध्यमबाट कृिक पेन्सन कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेछ। 

  (२) कृिक पेन्सन कायवक्रम सञ्चािनका िालग कृिक छनौट, 
सहयोगको स्वरुप र षवलध िगायतका अन्य प्रकृया तोषकए बमोशजम हनेुछ। 

६२.  कृषि वा कृिक परुस्काराः (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रमा रहेका पौरखी 
षकसान र कृषि षवकासमा उल्िेखनीय योगदान गने षवलभन्न व्यशि, कमवचारी 
तथा सङ्घ संस्थािाई पारदिी र लनष्पि मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक विव 
कायवपालिकािे लनधावरण गरे बमोशजम कृिक सम्मान परुस्कार प्रदान गनेछ। 
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको परुस्कारका िालग लसर्ाररस गनव 
कायवपालिकािे एक सर्ाररस सलमलत गठन गनेछ र उि सलमलतिे 
मूल्याङ्कनका मापदण्ड बनाई सोही आधारमा लसर्ाररस गनुवपनेछ।  

६३.  िहरी कृषिको प्रवद्धवनाः (१) गाउाँपालिकािे िहरी तथा अधविहरी िेत्रमा 
घडेरीका रुपमा रहेका बाझो वा खािी जग्गािाई बाझो नराखी कृषि 
उत्पादनका िालग सदपुयोग गनव आवश्यक योजना तजुवमा गरी कायावन्वयन 
गनव सक्नेछ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको योजना अनसुार वा षविेि कायवक्रम 
तजुवमा गरी िहरी िेत्रमा रहेका कृषि मजदरु तथा बेरोजगार र षवपन्न 
पररवार वा व्यशििाई िहरी तथा अधविहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका 
बााँझो वा खािी जग्गामा कृषि कायव गनवका िालग गाउाँपालिकािे आवश्यक 
अनदुान, वस्त ुर सेवा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  
 (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको योजनामा कौिी खेलत, करेसा वारी, पोिण 
बगैचा, घर बगैचा, र्िरू्िखेलत आदद कायवका िालग नगद अनदुान, बीउ 
बीजन र सामग्री अनदुान तथा तालिम जस्ता प्रोत्साहनमूिक कायवक्रम 
समावेि गनव सषकनेछ।  

६४.  दण्ड सजायाः देहाय बमोशजमका र यस्तै प्रकृलतका कसरुको अनसुन्धान तथ 
तहकीकात, मदु्दा दताव र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था उपभोिा संरिण, 
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वातावरण संरिण र बीउ बीजन िगायतका प्रचलित कानूनमा तोषकए 
बमोशजम हनेुछाः 

(क) कृषिका िालग उपयोग हनेु माटो तथा पानी प्रदिुण गने,  

(ख) उमारिशि नभएका, र्ि ददन नसक्ने षकलसमका, सूशचत 
नभएका र िेबि नभएका बीउ बीजन षवक्री षवतरण गरी 
षकसानिाई हानी नोक्सानी परु् याउने,  

(ग) प्रलतबशन्धत षकटनािक षविादी षवक्री षवतरण गने, 
(घ) षकसानिाई आपूलतव गनुवपने मिखाद तथा बीउ बीजन र दाना 

िगायतका वस्तकुो आपूलतवमा कृलत्रम अभाव खडा गरी कािो 
बजारी गने,  

(ङ) कृषि तथा दधु र मासजुन्य उत्पादनमा लमसावट गरी गणुस्तर 
ह्रास गने, 

(च) गणुस्तरषहन कृषि सामग्री आपूलतव गने ।  

 
६५.  अलधकार प्रत्यायोजन गनव सषकनेाः यस ऐन बमोशजम कायवपालिकािाई प्राप्त 

अलधकार कुनै षवियगत सलमलत वा अध्यि/प्रमखुिाई प्रत्यायोजन गनव 
सषकनेछ।    

 
६६.  लनयमाविी, लनदेशिका वा  कायवषवलध बनाउन सक्नेाः यस ऐनमा गररएका 

व्यवस्थाको प्रभावकारी कायावन्वयनको िालग कायवपालिकािे देहायका 
षवियमा आवश्यक लनयमाविी, लनदेशिका वा कायवषवलध बनाउन सक्नेछाः  

(क) षकसान पषहचान, वलगवकरण तथा सूचीकरण र पररचयपत्र 
व्यवस्थापन,  

(ख) कृिक समूह गठन, दताव, नवीकरण र सञ्चािन,  

(ग) सामदुाषयक बीउ बकै स्थापना र सञ्चािन,  

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

(ङ) कृषि ऋण लसर्ाररस,   
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  मूल्य रू.२०।- 

(च) प्रङ्गाररक कृषि उपजको सहभालगतामूिक गणुस्तर 
लनधावरण प्रणािी प्रवद्धवन, 

(छ) पि ु कल्याण, पिजुन्य रोग लनयन्त्रण, पि ु बधिािा 
तथा पि ुबधस्थि सञ्चािन,  

(ज) अन्य आवश्यक लनयमाविी, लनदेशिका वा कायवषवलध।  

 
६७.  यसै बमोशजम भएको मालननेाः कृषि तथा पिपुन्छीका षवियमा 

गाउाँपालिकाबाट यस अघी कायवषवलध वा अन्य आधारमा भए गरेका कायव 
यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मालननेछ।  

 
६८.  बाशझएमा स्वताः लनस्कृय हनेुाः यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्था 
सङ्घीय तथा प्रदेि कानूनमा गररएका व्यवस्थासाँग बाशझन गएको अवस्थामा 
बाशझएको हदसम्म यो ऐनमा रहेका व्यवस्था स्वताः लनष्कृय वा खारेज भएको 
मालननेछ। 
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