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बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

सम्वि २०७८ सािको ऐन नं. १ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि िथा पशपुतछी ऐन, २०७८ 

प्रस्िावना 

नेपािको संषवधान प्रद्धत्त षकसानको िौलिक हक र नागररकको खाद्य सम्प्रभिुा एवि ्
खाद्य सम्वन्तध हकको सलुनन्ििा र सिग्र षकसानको सशन्िकरण गरै्द कृषि क्षेत्रिा 
सशुासन का्ि गनन कृषि प्रणािीिाई दर्दगो बनाउनका िालग कृषि जलिनको सिनु्िि 
उप्ोग गरे्द परम्परागि र प्ानवरणिैत्री कृषि प्रणािीको प्रवद्धनन हनुे गरी असि 
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षकलसिका कृषि ज्ञान िथा प्रषवलधको उप्ोगिा अधाररि भई कृषि प्रणािीको 
आधलुनकीकरण र व््वसा्ीकरण िार्न ि खाद्यान्निा अत्िलनभनरिा र षकसानको आलथनक 
अवस्था सधुार गरी सिषृद्ध हालसि गनन कृषि िथा पशपुक्षी पेशािा संिग्न षकसान,  

कृिक सिहु  र कृषि सहकारी संस्थािाई आवश््क पने कृषि प्रसार सेवा, कृषि सािाग्री 
र प्रषवलध प्रभावकारी रुपिा उपिब्ध गराई कृषि उत्पार्दनको प्रशोधन, भण्डारण र 
बजारीकरण गरी ििुनात्िक िाभका कृषि उपजको उन्िि िलु्् र बजार पहुँिको 
ब््वस्था गनन र कृषि, पशपुतछी िथा ित्स्् क्षेत्रबाट स्थालन् िहिा प्राप्त िाभको 
षकसानहरुको लबि त्ा्ोन्िि षविरण गननका िालग अवश््क कानूनी ब््वस्था गनन 
वाञ्छनी् भएकोिे नेपािको संषवधान धारा २२१ र २२६ एवि ्स्थालन् सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ को र्दर्ा १०२ बिोन्जि बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको ९ औ गाँउ 
सभािे “बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि िथा पशपुतछी ऐन, २०७८” िजुनिा गरेको 
छ। 

पररच्छेर्द १ 

प्रारम्भ 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्स ऐनको नाि “बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि 
िथा पशपुतछी ऐन २०७८” रहेको छ। 

(२) ्ो ऐन बदु्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िरुुति प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभािाः षवि् वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा ्स ऐनिा, 

(क) “करार खेलि” भन्नािे अत् व््न्िको जलिन करार वा भाडािा 
लिई गररने कृषि का्निाई जनाउँर्दछ  

(ख) “कृिक” भन्नािे ्स ऐनको प्र्ोजनका िालग कृषि िथा 
पशपुतछीिाई िखु् पेशा वा व््वसा् बनाई त््सबाट नै अफ्नो 
जीषवकोपाजनन गने नागररक सम्झन ु पछन र सो शब्र्दिे त््स्िो 
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नागररकिा आन्िि पररवारका सर्दस्् वा बिनको छ िषहना वा सो 
भतर्दा बढी अवलध कृषि का्निा िि गने वा परम्परागि कृषि औजार 
लनिानण गने नागाररक वा त््स्िो व््ावसा्िा आन्िि पररवारका 
सर्दस््िाई सिेि जनाउँछ। 

(ग) “कृषि्ोग्् भलूि” भन्नािे कृषि प्र्ोजनका िालग प्र्ोग हनुे 
कृषिजत् उत्पार्दन गने वा प्रिलिि काननु बिोन्जि कृषि का्नको 
िालग लनधानरण गररएको भलूििाई जनाउँर्दछ । 

(घ) “कृषि का्न” भन्नािे र्दर्ा १५ िा उल्िेख भए बिोन्जिका 
लबि्सँग सम्वन्तधि का्निाई जनाउँर्दछ र सो शब्र्दिे व््वसाष्क 
कृषििाई सिेि जनाउँर्दछ । 

(ङ) “कृषि िथा पशपुािन र्िन” भन्नािे व््वसाष्क प्र्ोजनको िालग 
र्दर्ा १५ बिोन्जिका उपभोग्् कृषि वस्ि ु िथा पशपुतछीको 
उत्पार्दनका िालग सञ्चािन गररएको कृषि र्िनिाई जनाउँर्दछ । 

(ि) “कृषि बस्ि”ु भन्नािे कृिािे कुनै वोट षवरुवा वा जीवजतिबुाट 
उत्पार्दन गरेको उपभोग्् कृषि बस्ििुाई जनाउँर्दछ। 

(छ) “कृषि पेशा” भन्नािे खेलि, पशपुािन िथा कृषि व््वसा् गने 
नागररकिाई जनाउर्दछ । 

(ज) “कृषि व््वसा्” भन्नािे व््वसाष्क उरे्दश््िे गररने र्दर्ा २८ 
बिोन्जिका व््सा्हरुिाई जनाउँर्दछ । 

(झ) “कृषि वजार” भन्नािे कृषि उपजको ग्रलेडङ, प््ाकेन्जङ, ढुवानी 
भण्डारण, षविरण िथा कृषि उपजको लबक्री षविरण गने कृषि 
बजारिाई जनाउँछ । 
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(ञ) “पशपुतछी वजार” भन्नािे पशपुतछी िथा िाछावाट उत्पार्दन 
हनुे वस्िकुो षवषक्र गने वजारिाई पशपुतछी वजार भलनतछ । 

(ट) “कृषि ब््पारी” भन्नािे कृषि उपजको थोक िथा खदु्रा 
ब््ापारीिाई जनाउँर्दछ । 

(ठ) “खदु्रा बजार” भन्नािे कुनै षवके्रिािे उपभोिािाई सािान षवक्री 
गने का्ानिाई जनाउँर्दछ । 

(ड) “खाद्य बस्ि”ु भन्नािे जैषवक िोिबाट प्राप्त साँस्कृलिक रुपिा 
स्वीका्न प्रशोलधि, अधनप्रशोलधि वा अप्रशोलधि िानव उपभोग्् पर्दाथन 
सम्झन ुपर्दनछ र सो शव्र्दिे त््स्िो पर्दाथनको ि्ारी, प्रशोधन वा 
उत्पार्दनिा प्र्ोग हनुे कच्िा पर्दाथनिाई सिेि जनाँउर्दछ । 

(ढ) “खाद्य सम्प्रभिुा” भन्नािे खाद्य उत्पार्दन िथा षविरण प्रणािीिा 
षकसानिे उपभोग वा अभ््ास गने रे्दहा् अलधकारीिाई जनाउँर्दछः 

(१) खाद्य सम्वन्तध लनलि लनिानण प्रकृ्ािा सहभागी हनुे। 

(२) खाद्य उत्पार्दन वा षविरण प्रणािीसँग कुनै पलन 
ब््वसा् रोज्ने। 

(३) कृषि ्ोग्् भलूि, िि, बीउ वीजन, प्रषवलध औजारको 
छनौट गने। 

(४) कृषि ब््वसा्को षवश्वब््ापीकरण वा ब््ापारीकरणको 
प्रलिकुि प्रभावबाट ििु हनुे ।  

(ण) “खाद्य सरुक्षा” भन्नािे सषक्र् र स्वास््् िानव न्जवन्ापन गनन 
आवश््क हनुे खाद्यिा प्रत््ेक ब््न्िको भौलिक िथा आलथनक 
पहुँििाई जनाउँर्दछ । 
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(ि) “थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पार्दक वा षवके्रिािे अको 
षवके्रिािाई कृषि बस्ि ु षवक्री षविरण गने थोक बजारिाई 
जनाउँछ। 

(थ) “िोषकएको वा िोषकएको बिोन्जि” भन्नािे ्स ऐन अतिगनि 
लन्ििा िोषकए वा िोषकएको बिोन्जि सम्झनपुछन । 

(र्द) “लनवानहिखुी कृषि” भन्नािे आफ्नो वा आफ्नो पररवारका िागी 
आवश््क पने पशपुतछी िथा कृषि उपज उत्पार्दन गने कृषि 
का्निाई जनाउँर्दछ । 

(ध) “लबके्रिा” भन्नािे कृषि बस्िहुरु लबक्री गने ब््ापारी, कृिक, 
कृिक सिहु, कृषि र्िन, सहकारी सस्था कम्पनी वा एजेतट लबके्रिा 
सिेििाई जनाउँछ । 

(न) “सकिन केतद्र” भन्नािे कृिकहरुिे र्दोस्रो बजारिा षवक्री गने 
उरे्दश््िे कृषि उपज संकिन गरेर षवके्रिािाई लबक्री गने ठाँउिाई 
संकिन केतद्र जनाउँर्दछ । 

(प) “भलूिहीन” भन्नािे कृषि पेशािा आन्ििभई आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारको नाििा नेपािभर कृषि प्र्ोजनका िालग र्दिान वा वेर्दिान 
जग्गा नभई गाँउपालिकिा ि्ार गररएको अलभिेखिा भलूिहीनका 
रुपिा नाि सिावेश भएको ब््न्ििाई जनाउरँ्दछ। 

(र्) “हाट बजार” भन्नािे कृषि िथा पशपुतछी उपज िगा्ि अत् 
स्थालन् उत्पार्दन षवक्री गने उरे्दश््िे स्थालन् िहबाट स्वीकृि लिई 
सञ्चािन भएको हाट बजारिाई जनाउँछ । 

(ब) “गाउँपालिका” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछन। 
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(भ) “सभा” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको गाँउसभािाई सम्झन ु
पछन । 

(ि) “गाँउका्नपालिका” भन्नािे बदु्धशान्ति गाँउका्नपालिकािाई 
सम्झन ुपछन । 

(्) “अध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको अध््क्ष सम्झन ु
पछन। 

(र) “उपाध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको उपाध््क्ष सम्झन ु
पछन । 

(ि) “प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको 
प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि सम्झन ुपछन । 

पररच्छेर्द २ 

षकसान र कृषि िथा पशपुतछी सम्वन्तध िागनलनरे्दशन लसर्दाति र नीलिहरु 

३. षकसान र कृषि  िथा पशपुतछी सम्वन्तध िागनलनरे्दशन लसर्दातिः (१) 
गाउँपालिकािा रहेका कृषि, पशपुतछी, ित्स्् िथा खाद्य सम्वन्तध परम्परागि ज्ञान, 
लसप र सांस्कृलिक अभ््ासको संरक्षण र प्रवद्धनन गररनेछ । 

(२) कृषि क्षेत्र िथा कृषि भलूििा कृिक र भलूिषहन षकसानहरुको सिेि 
पहुँि र स्वालित्व सलुनन्िि गरी त्ा्पूणन आलथनक अवस्थाको लसजनना गररनेछ। 

(३) उपर्दर्ा (१) र (२) िा उल्िेन्खि ब््वस्थाहरु गाउँपालिकाको कृषि 
क्षेत्रिा िागनर्दशननको रुपिा रहने छन ्। 

४. षकसान र कृषि सम्वन्तध नीलिः (१)  गाउँपालिकाको षकसान िथा कृषि 
सम्वन्तध नीलि रे्दहा् बिोन्जि हनुेछः 
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(क) षकसानको कृषि िथा पशपंुक्षी पािन सम्वन्तध रैथाने िथा 
परम्परागि ज्ञान र खाद्य सांस्कृलिक, जैषवक षवषवधिा, प्नवरणी् 
प्रणािी र प्राङ्गाररक षवलधिा अधाररि आत्िालनभनर र खाद्य 
सम्प्रभतु्तािाई सम्िान गने षकलसिको दर्दगो कृषि प्रणािीिई 
प्राथलिकिा प्रर्दान गररनेछ । 

(ख) षकसान, कृिक सिहु, कृषि सहकारी संस्था र कृषि िथा 
खाद्य उद्यिीहरुको सहका्निा कृषि भलूिको संरक्षण गरै्द र कृषि 
का्निाई एक सम्िानजनक पेशाको रुपिा आत्िासाि ्गराउनका 
िालग कृषि क्षेत्रको ब््वसा्ीककरण गरी उद्यिन्शििा, रोजगारी, 
आ् आजनन, जीषवकोपजनन र सिषृद्धका अवसरहरु लसजनना गररनेछ। 

(ग)  षकसानिाई कृषि का्न र पशपंुक्षी िथा जििर पािनका 
िालग आवश््क पने सवै षकलसिका सेवा, सािग्री र प्रषवलधिा सहज 
पहुँिका िालग आवश््क पने संस्थागि व््वस्था र स्रोि 
साधनहरुको प्रवतध गररनेछ । 

(घ)  कृषि सम्वन्तध ्ोजना िजुनिा, का्ानतव्न, अनगुिन, 

िूल््ाङ्कन िगा्िका सिग्र लनणन्  प्रषक्र्ािा षकसान एव कृिक 
सिहु र ्सका प्रलिलनधिूिक संघ सस्था र सम्वद्ध नागाररक 
सिाजको पूणन र प्रभावकारी सहभालगिा प्रवद्धनन गररनेछ । 

(२) उपर्दर्ा (१) िा उल्िेन्खि नीलिहरुिाई आवश््क संस्थागि 

ब््वस्था र आलथनक र प्राषवलधक िगा्िका स्रोि साधनहरुको प्रवतध गरी 
क्रिशः का्नतव्न गररनेछ । 
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पररच्छेर्द ३ 

कृषि िथा पशपुतछी सम्वन्तध आधारभिू षववरण ब््वस्थापन 

५.  कृषि िथा पशपुतछी ि््ाङ्क संकिनः  (१)  गाउँपालिकािा रहेका षकसान 
र कृषिका बारेिा रे्दहा् बिोन्जिका षववरण सषहिको ि््ाङ्क संकिन गरी अलभिेख 
गररनेछः 

(क) षकसानहरुको वलगनकरण अनसुारको पररवार सख्ा र 
भलूिषहन षकसानहरुको षववरण। 

(ख)  लसिाई सषुवधा पगेुको वा नपगेुको कृषि ्ोग्् भलूिको 
षववरण  र नक्शाङ्कन । 

(ग)  रैथाने िगा्िका िखु् कृषि उपज भण्डारण िथा प्रशोधन 
र वजारीकरण भैरहेको र हनु सक्ने कृषि उपजहरुको षववरण । 

(घ) पशपुािन, पंक्षीपािन र िाछापािनको अवस्था िथा 
षववरण र र्दगु्ध िथा र्दगु्धजत् पर्दाथन, िाछा िासजुत् पशपुतछीको 
उत्पार्दन र षवक्री षविरणको अवस्था । 

(ङ)  नगरे्दवािी, िरकारी, सपुारी र र्िरु्ि खेलिको उत्पार्दन 
र सोको बजारीकरणको अवस्था । 

(ि)  रैथाने परम्परागि र सांकृलिक िहत्वका उत्पार्दन िथा 
षववरण र रू्दध िथा िाछा िासजुत् उत्पार्दन र षवक्री षविरणको 
अवस्था । 

(छ)  कृषिजत् पूवानधार (लसँिाइ, शीि भण्डार, कृषि लिि िथा 
खाद्य प्रशोधन, ढुवानी अदर्द) को अवस्था । 
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(ज)  कृषि सेवा प्रर्दा्क (कृषि ज्ञान केतद्र, कृषि सिाग्री, वीउ 
वीजन, ििखार्द वा प्रङ्गाररक िि उत्पार्दन र षविरण, पश ुस्वस््् 
सेवा, वािावरण िैत्री षकटनाशासक षविार्दी आदर्द) को अवस्था र 
्सिा षकसानको पहुँिको अवस्था । 

(झ) कृिक सिूह, कृषि सहकारी, कृषि र्िन, कृषि उद्यिी, कृषि 
उद्योग र ्सिा कृिकहरुको सहभालगिा सम्वन्तध षववरण। 

(ञ)  षहउरे्द विेिथा बहवुिे डािे भइु घाँसको क्षेत्रर्ि िथा 
उत्पार्दन सम्वन्तध षववरण । 

(ट)  पशजुत् पवुानधार (फे्रस हाउस, र्दगु्ध संकिन केतद्र, 
भण्डारण, प्रशोधन केतद्र) सम्वन्तध षववरण । 

(ञ)  अत् आवश््क र िहत्वपूणन षववरणहरु  

६. कृषि ि््ाङ्कको षवश्लशेण र प्रिार प्रसारः  (१) र्दर्ा ३ विोन्जिको ि्् 
ि््ाङ्क षववरण ि्री षवश्लेशण र प्रकाशन गर्दान षकसानहरुको सिेि प्रलिलनलधत्व 
सहभालगिा र सशन्िकरण हनुे गरी सहभालगिाििुक षवलधहरुको अविम्वन गनुन 
पनेछ। 

(२) उपर्दर्ा ३ विोन्जिको ि्् षववरण र अलभिेखिाई सि् सि्िा 
आवश््किा अनसुार अद्यावलधक गनन सषकनेछ । 

(३) कृषि ि््ाङ्क संकिन षवश्लशेण र अद्यावलधक गननका िालग कृषि 
ज्ञान केतद्र, कृषि सहकारी संस्थाहरु र कृषि उद्यिी िथा कृषि ब््वसा्ीहरुिे 
सिेि गाउँपालिकािाई आवश््क सह्ोग गनुन पनेछ । 

(४)   गाउँपालिकािे कृषि िथा षकसानका सम्वतधिा आवलधक ्ोजना 
ि्ार गर्दान कृषि ि््ाङ्किाई पलन आधार िान्नु पनेछ । 
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पररच्छेर्द ४ 

षकसान पषहिान वलगनकरण संरक्षण र सशन्िकरण सम्वन्तध व््वस्था 

७.  षकसान पषहिानः  (१) गाउँपालिकािे खाद्य अलधकार िथा खाद्य ऐन २०७५, 
नेपाि सरकारको षकसान सनु्िकरण का्ानतव्न का्नषवलध २०७७ र षवलभन्न स्थालन् 
सूिकहरु सिेिका आधारिा कृषि का्निा संिग्न षकसानहरुको गणना गरी 
षकसानहरुको पषहिान गनुनपनेछ ।  

(२) उपर्दर्ा (१) विोन्जिपषहिान भएका षकसानहरुिाई र्दर्ा ८ 
बिोन्जिको अधारिा वलगनकरण गरी षकसान पररि्पत्र प्रर्दान गनुनपनेछ। 

(३) उपर्दर्ा (२) बिोन्जि षकसान पररि्पत्र प्राप्त षकसानहरुिे 
गाउँपालिकाबाट प्रर्दान गररने षवलभन्न अनरु्दान सहलुि्ि सेवा र सषुवधाहरु 
प्राप्त गनन सक्नेछन।् 

८.  षकसानको वलगनकरणः (१) गाउँपालिकािा रहेका भलूिषहन षकसान, 
पररवाररक खेलिको रुपिा लनवानहिखुी खेलि गरै्द आएका षकसान, व््वसाष्क 
कृिकहरुिाई जीषवको पाजनन र कृषि क्षेत्रको दर्दगो षवकास हनुे गरी रे्दहा् बिोन्जि 
वलगनकरण गररनेछ । 

(क) भलूिषहन षकसानः पररवारको जीषवकोपाजनन र कृषि पेशािा आन्िि 
रहेको िर आफ्नो वा आफ्नो पररवारका सर्दस््को नाििा नेपाि राज््भर 
कुनै जलिन नभएका षकसानहरु ्स वगनिा पनेछन ्। 

(ख)  लसिातिकृि षकसानः वाषिनक रुपिा ३ कठ्ठा भतर्दा कि कृषि्ोग्् 
जलिनिा खेलि गने षकसान र आफ्नो जलिनको कृषि उत्पार्दनिे विनिा ६ 
िषहनासम्ि खान नपगु्ने कृषि किनिा आन्िि षकसानहरु ्स वगनिा पनेछन।् 

(ग)  साना षकसानः वाषिनक अलधकिि ्३ कठ्ठा रे्दखी १५ कठ्ठा सम्ि 
आफ्नो कृषि ्ोग्् जलिनिा खेलि खेलि गने षकसान र आफ्नो कृषि 
उत्पार्दनको केषह षहस्सा वजारिा लबक्री गने षकसानहरु ्स वगनिा पनेछन।् 
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(घ)  िध््ि षकसानः वाषिनक अलधकिि ्१५ कठ्ठा रे्दखी ४५ कठ्ठा सम्ि 
आफ्नो कृषि ्ोग्् जलिनिा खेलि गने र आफ्नो उत्पार्दनिाई लनरतिररुपिा 
बजारिा लबक्री गने षकसानहरु ्स वगनिा पनेछन ्। 

(ङ)  ठुिा िथा ब््वसाष्क षकसानः कृषि ्ोग्् जलिनिा व््ापाररक 
प्र्ोजनका िालग कृषि उत्पार्दन गरी बजारिा आपूिी गने र व््पाररक 
प्र्ोजनका िालग पशपंुक्षी पािन गने षकसान वा व््न्िहरु ् स वगनिा पनेछन ्
। 

(ि)  षकसानको सनु्िकरण, पषहिान, वलगनकरण िथा पररि् पत्र षविरण 
सम्वन्तध थप व््वस्थाहरु प्रिलिि काननु अनसुार गाउँपालिकािे का्नषवलध 
वनाउन सक्नेछ ।  

९.  कृिक सिहु गठन , र्दिान र संञ्चािनः (१) गाउँपालिकाको वडा अतिगनि गाँउ 
वा टोिस्िरिा रहेका षकसान िथा कृिकहरुिे आफ्नो सािषुहक षहि र क्षििा 
षवकासका िालग लनन्िि क्षेत्रका प्रत््ेक षकसान पररवारको प्रलिलनलधत्व हनुेगरी कृिक 
सिहु गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दर्ा (१) विोन्जि गठन भएको कृिक सिहुिाई गाउँपालिकािा 
र्दिान गनुन पनेछ । 

(३)  कृिक सिहु संञ्चािन सम्वन्तध अत् व््वस्था गाउँपालिकाको कृिक 
सिहु संञ्चािन सम्वन्तध का्नषवलधिा िोषकए बिोन्जि हनुेछ । 

(४) कृषि सहकारी सस्थाः कृषि सहकारी सस्था र्दिान सञ्चािन र लन्िन 
गाउँपालिकाको सहकारी कानूनिा व््वस्था भए बिोन्जि हनुेछ। 

१०.  कृषि/पशपुतछी पािन सम्वन्तध र्िन र्दिान िथा सञ्चािनः (१) व््वसाष्क रुपिा 
कृषि का्न गने कृिक िथा उद्यिीिे बदु्धशान्ति गाउँपालिकािा कृषि/पशपुतछी पािन 
सम्वन्तध व््वसा् र्दिान गरी सञ्चािन गनन सक्नेछ।  
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(२)  उपर्दर्ा १ विोन्जिको व््वसा् र्दिान प्रिखु प्रशासकी् अलधकृििे 
गनेछ । लनजिे बािी षवरुवा संग सम्वन्तधि व््वसा् र्दिान कृषि षवकास 
शाखा र िाछा िथा पशपुतछी पािन सम्वन्तध व््वसा् र्दिान पशपुतछी िथा 
ित्स्् षवकास शाखाका प्रिखुिाई अलधकार प्रत््ा्ोजन गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दर्ा १ विोन्जिको व््वसा् र्दिान गर्दान कृषि िथा पशपंुक्षी र्दवैु 
व््वसा् गने भए उपर्दर्ा (४) विोन्जि कृषि िथा पशपंुक्षीको व््वसा् र्िन 
र्दिान सम्वतधी िापर्दण्ड परुा भएिा र्िनको एउटै नाि राखी कृषि षवकास 
शाखा र पशपंुछी िथा ित्स्् षवकास शाखािा र्दिान गनन सक्नेछ। 

(४)  र्िन र्दिान सम्वन्तध िापर्दण्डः 

(क) गाईपािन/ भैलसपािनको िालग कन्म्ििा पाँि वटा िाउ 
गाई/भैसी हनुपुने । 

(ख)  बाख्रापािनको िालग कन्म्ििा र्दश वटा िाउ सषहि बीस 
वटा व्स्क खसी बोका हनुपुने। 

(ग)  सुँगरु िथा वङ्गुर पािनको िालग कन्म्ििा पाँि वटा िाउ 
सषहि र्दश वटा सुँगरु िथा वङ्गुर हनुपुने । 

(घ) कुखरुा पािनको िालग कन्म्ििा पाँि स् वटा कुखरा 
हनुपुने । 

(ङ)  िाछापािनको िालग कन्म्ििा िीस कठ्ठा क्षेत्रर्िको 
जिास् हनुपुनेछ ।  

िर बा्ोफ्िक (Bio Floc) प्रषवलधिा आधाररि िाछापािनको िालग 
कम्िीिा िीन हजार िाछाको भरुा भएिा र्िन र्दिान गनन वाधा नपने।  
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(ि) नसनरीको िालग कन्म्ििा िीन वटा ग्रीन हाउस/प्िान्स्टक 
टनेि घर/न्स्क्रन हाउस भएको कम्िीिा छ कठ्ठा क्षेत्रर्ि भई 
लसिाई सषुवधा भएको वा हनु सक्ने क्षेत्र हनुपुने ।  

(छ) च््ाउको िालग कन्म्ििा पाँि कठ्ठा क्षेत्रर्ििा व््वसाष्क 
च््ाउ उत्पार्दन/वीउ उत्पार्दन वा प्रशोधन भएको हनुपुने । 

(ज) सपुारी, िररज, कागलि, केरा, िरकारी वािी, र्िरू्ि, 
ड्रागन फु्रटको िालग कन्म्ििा र्दश कठ्ठा क्षेत्रर्ििा व््वसाष्क 
रुपिा खेलि गरेको हनुपुने । 

(झ) खाद्यान्न वािी िथा घाँसे वािीको िालग कन्म्ििा पाँि 
षवगाह क्षेत्रर्ििा व््वसाष्क रुपिा उन्नि प्रषवलध प्र्ोग गरी खेलि 
गरेको हनुपुने । 

(ञ)  िौरीपािनको िालग िौरी गोिा सषहिको कन्म्ििा २५ 
घार भएको हनुपुने ।  

(ट)  टषकन , बट्टाई, िईुिे र कालिजको िालग कन्म्ििा क्रिशः 
एक स्, एक हजार, िीन स् र िीन स् वटा पािन गरेको 
हनुपुने । 

(५) कृषि/पशपुतछी पािन र्िन र्दिान िथा सञ्चािन सम्वन्तध 
अत् व््वस्था गाउँपालिकाको कृिक सिहु िथा कृषि/पशपुतछी 
र्िन सञ्चािन सम्वन्तध का्नषवलधिा िोषकए बिोन्जि हनुेछ ।  

११. षकसानको संरक्षण क्षििा षवकास र सशन्िकरणः (१) गाउँपालिकािा रहेका 
सवै प्ररकारका षकसानहरुको संरक्षण, क्षििा षवकास र सशन्िकरणका िालग र्दर्ा 
८ बिोन्जिको षकसान वलगनकरणिाई सिेि िध््नजर गरै्द गाउँपालिकािे वाषिनक र 
आवलधक रुपिा उप्िु ्ोजना र का्नक्रिहरु िजुनिा गरी सम्वन्तधि षकसान िथा 
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कृिक सिहु वा कृषि सहकारीहरुसँग सितव् िथा सहका्निा का्ानतव्न गनन 
सक्नेछ। 

(२)  उपर्दर्ा (१) बिोन्जिका ्ोजना िथा का्नक्रिको ्ोजना िजुनिा 
गर्दान भलूिषहन, लसिातिकृि र साना षकसान, कृषि िलिक, कृषि का्निा संिग्न 
िषहिा, आदर्दवासी, जनजािी, र्दलिि षकसानको सहभागीिा सलुनन्िि गरै्द ्स 
प्रकारका षकसानहरुका आवश््किािाई षविेश प्राथलिकिा प्रर्दान गनुन पनेछ। 

(३)  गाउँपालिकािा रहेका सवै प्रकारका षकसानको संरक्षण, क्षििा 
षवकास र सशन्िकरणका िालग उपिब्ध स्रोि साधन र क्षििाका आधारिा 
रे्दहा् बिोन्जिका का्नहरु गररनेछः 

(क)  भलूिषहन षकसान िथा लसिातिकृि षकसानिाई आरै् कृषि 
का्न नगने व््ान्िका जग्गा जलिनहरु लनन्िि अवलधका िालग 
सम्झौिा गरी भाडािा लिई कृषि का्न गनन पाउने अवस्था सृजना 
गनन सहन्जकण गने र अलध्ा वा बटै्ा खेलि प्रणािीको अनगुिन 
र लन्िन गने । 

(ख)  कृषि प्रसार सेवा सािग्री र प्रषवलधिा षकसानहरुको पहुँि 
र सलुनन्िििाका िालग आवश््क पने क्षििा षवकासका क्नक्रिहरु 
लन्लिि रुपिा संञ्चािन गने र क्षििा षवकासका का्नक्रिहरुिा 
भलूिषहन र लसिातिकृि षकसान, कृषि िलिक, िषहिा षकसान र 
कृषि का्निा आन्िि आदर्दवासी जनजालि र र्दलिि पररवारिाई 
प्राथलिकिा प्रर्दान गने । 

(ग)  षकसान िथा कृिक सिहुिे पाउने सेवा, सषुवधा, बस्ि,ु 
प्रषवलध, छुट, सहलुि्, अनरु्दान आदर्द वास्िषवक षकसानिे सि्िा 
नै पाउने षकलसिको संस्थागि प्रवतध गने । 
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(घ) षकसानिाई संगदठि हनुे अवसर लसजनना गननका िालग 
कृिक सिहु गठन र र्दिान प्रषक्र्ा सरि बनाई सहन्जकरण गने र 
कृषि का्नक्रिहरु कृिक सिहु िार्न ि सञ्चािन गनन प्राथलिकिा 
प्रर्दान गने । 

पररच्छेर्द ५ 

कृषि जलिन कृषि का्न र कृषि उत्पार्दनको पषहिान वलगनकरण र व््वस्थापन 
सम्वन्तध व््वस्था 

१२.  भलूिको बलगनकरणः (१) गाउँपालिकािे नेपािको भू-उप्ोग ऐन २०७६ 
सिेििाई आधार िातरै्द आफ्नो क्षेत्रिा रहेको भ-ूवनोट, क्षििा, उप्िुिा, िौजरु्दा, 
उप्ोग र आवश््किा सिेिका आधारिा कृषि भलूिको संरक्षण र सर्दपु्ोग हनुे गरी 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको भलूििाई सािात् नक्शाङ्कन सषहि रे्दहा् विोजिको भ-ूउप्ोग 
क्षेत्रिा बगीकरण गररनेछ । 

(क)  कृषि भलूि 

(ख)  आवासी् क्षेत्र 

(ग)  व््ावसाष्क क्षेत्र 

(घ)  औद्योलगक क्षेत्र 

(ङ)  खालन िथा खलनज क्षेत्र 

(ि)  वन क्षेत्र 

(छ)  पानी िहुान, नर्दीनािा, िाि ििै् र सीिसार क्षेत्र 

(ज) सािरु्दाष्क, सावनजलनक उप्ोग र खलु्िा िथा िरन क्षेत्र 

(झ)  साँस्कृलिक र परुािान्त्वक क्षेत्र 
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(ञ)  लनिानण सािग्री उत्खनन ्क्षेत्र (ढुङ्गा, बािवुा, लगट्टी) 

(२)  उपर्दर्ा (१) विोन्जि गररएको भलूिको वगीकरणिाई सम्वन्तधि 
क्षेत्र स्पस्ट हनुे गरी सो को षववरण स्थालन् राजपत्रिा प्रकाशन गनुन पनेछ 
र सो को सिुना सावनजलनक रुपिा का्नपालिकको का्ानि्िा र प्रत््ेक वडा 
का्ानि्िा सिेि टाँस गनुनपनेछ । 

(३)  भलूिको बगीकरण र भ–ूउप्ोगका बारेिा गाउँपालिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र सवैको जानकारीका िालग षवलभन्न सञ्चार िाध््िबाट सिेि प्रिार 
प्रसार गनुनपनेछ । 

(४)  उपर्दर्ा (१) बिोन्जि जनु प्र्ोजनका िालग भलूिको वगीकरण 
गररएको छ सोही प्र्ोजनकका िालग उप्ोग गनुनपनेछ र कृषि भलूि 
व््वस्थापन सलिलि वा स्थालन् भ–ूउप्ोग पररिर्द गठन भएको अवस्थािा 
उि पररिर्दको अनिुलि नलिई कृषि भलुििाई अत् प्र्ोजनका िालग उप्ोग 
गनन पाइने छैन । 

१३. कृषि भलूि व््वस्थापन सलिलिः (१) गाउँपालिकािा रहेको कृषि ्ोग्् 
जलिनको संरक्षण र व््वस्थापन गरै्द दर्दगो कृषि षवकासका िालग ्ोजना िजुनिा र 
का्ानतव्न गनन रे्दहा् बिोन्जिको एक कृषि भलूि व््वस्थापन सलिलि गठन गनेछ। 

(क)  गाउँपालिका अध््क्ष – सं्ोजक 

(ख) गाउँपालिका उपाध््क्ष – उपसं्ोजक 

(ग) गाउँपालिका प्रिखु प्रशसषक् अलधकृि – सर्दस्् 

(घ) गाउँपालिका आलथनक षवकास सलिलि सं्ोजक – सर्दस्् 

(ङ)  गाउँपालिका स्िरी् कृिक सिहु िहासंघका अध््क्ष वा 
प्रलिलनलध – सर्दस्् 
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(ि)  गाउँपालिका िूि कृिक सिहु/कृिक सिहुको 

प्रलिलनलध – सर्दस्् 

(छ)  कृषि ज्ञान केतद्रका प्रलिलनलध – सर्दस्् 

(ज)  गाउँपालिकाको कृषि वा वािावरण हेने  

प्राषवलधक – सर्दस्् 

(झ)  गाउँपालिका कृषि सहकारीहरुिे छनौट गरेको  

प्रलिलनलध – सर्दस्् 

(ञ) सलिलििे िनोन्न गरेको िषहिा कृषि उद्यिीहरु िध््ेबाट 
एकजना, व््वसाष्क षकसान िध््े एक जना, आदर्दबासी जनजालि 
र्दलिि षकसान िध््े एक जना गरी ३ जना – सर्दस्् 

(ट) गाउँपालिका कृषि षवकास शाखा प्रिखु – सर्दस्् सन्िव 

(२) सलिलििे कृषि सम्वतधी प्राषवलधक, षवज्ञ िथा अत् सम्वन्तधि लनका् 
वा संघसंस्थाका प्रलिलनलधिाई आफ्नो बैठकिा आितत्रण गनन र रा् सझुावहरु 
लिन सक्नेछ । 

(३) सलिलिको बैठक कन्म्ििा िौिालसक रुपिा आ्ोजना गनुनपनेछ र 
आवश््किा अनसुार षवलभन्न सि्िा बैठक आ्ोजना गनन सषकनेछ । 

(४)  सलिलिको बैठक सम्वन्तध का्नषवलध सलिलि आरै्िे लनधानरण गरे 
बिोन्जि हनुेछ ।   

(५)  सलिलिको सन्िवाि् गाँउपालिको कृषि षवकास शाखािा रहनेछ। 

(६)  सलिलििे ्स ऐनको उरे्दश्् का्नतव्न गनन आवश््किा अनसुार 
वडा िहिा कृषि भलूि व््वस्थापन उप–सलिलिहरु गठन गनन सक्नेछ। 
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१४.  कृषि भलूि व््वस्थापन सलििीको काि, किनव्् र अलधकारः (१) कृषि भलूि 
व््वस्थापन सलिलिको काि किनब्् र अलधकार रे्दहा् बिोन्जि हनुेछः 

(क) गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रका षकसान, कृषि भलूि, कृषि सेवा, कृषि 
पूवानधार िगा्िका षवि्हरुको बस्िनु्स्थलि संकिन र अलभिेख ि्ार गरी 
कृषि ि््ाङ्क प्रकाशन गने । 

(ख) गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रका रहेको कृषि ्ोग्् जलिनको दर्दगो 
व््वस्थापन िथा सर्दपु्ोगका िालग षकसानहरुको सिेि सहभालगिािा 
गाउँपालिकाको िर्न बाट कृषि सम्वन्तध ्ोजना र का्नक्रि िजुनिा गरी 
का्ानतव्न गने गराउने ।  

(ग) नेपाि सरकार र प्ररे्दश सरकारबाट िाग ुगररएका नीलि िथा कानून 
का्ानतव्निा सहका्न गने र उि िहबाट अनरु्दानबाट प्राप्त हनु आएका 
कृषि का्नक्रिहरुको प्रभावकारी रुपिा का्नतव्न गने, गराउने । 

(घ)  कृषि ्ोग्् भलूिको खन्ण्डकरण हनु बाट रोक्न र कृषि ्ोग्् 
जलिनको िाक्िावतर्दी गरी कृषि उत्पार्दन बढाउन िाषहने षकसान 
पररवारहरुिाई आवश््क प्राषवलधक िथा अत् सह्ोग उपिब्ध गराउने र 
्स प्र्ोजनका िालग अनरु्दान उपिब्ध गराउन सहजीकरण गने । 

(ङ) कृषि ्ोग्् जलिनिा कृषि उत्पार्दन गनन षकसानका िालग आवश््क 
सेवा सषुवधा उपिब्ध गराउन र कृषि िथा खाद्य उत्पार्दनको बजारीकरणको 
िालग आवश््क पने षवलभन्न पूवानधारहरु लनिानणको िालग ्ोजना ि्ार गरी 
षवलभन्न िह र सम्वन्तधि लनका्िा लसर्ाररस िथा परािशन प्रर्दान गने । 

(ि) वन क्षेत्र बाहेकका अत् प्र्ोजनिा रहेको जग्गािाई आवश््किा 
अनसुार कृषि ्ोग्् जलिनिा पररणि गननका िालग स्थालन् भ–ूउप्ोग 
पररिर्दिा लसर्ाररस गने । 
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(छ) षकसानको क्षििा षवकास, हकषहि संरक्षण र कृषि क्षेत्रबाट 
सिषृद्धका िागी षकसान सम्वद्ध नागररक सिाज, संघसंस्था िथा लनन्ज क्षेत्रसँग 
सिेि सितव् िथा सहका्न गरी का्नक्रि सञ्चािन गने गराउने। 

(ज) भलूिषहन र लसिाति िथा साना षकसान िथा साना षकसानको कृषि 
भलूििा पहुँि अलभवृषद्धका गनन ्स ऐन बिोन्जिका आवश््क का्न गनन 
गराउनिा सहजीकरण गने । 

(झ)  कृषि भलूििा पहुँि अलभवृषद्ध गनन ्स ऐन बिोन्जिका आवश््क 
का्न गनन गराउनिा सहजीकरण गने । 

१५. कृषि का्नः (१) गाउँपालिकािे रे्दहा् बिोन्जिका का्नहरुिाई कृषि का्नको 
रुपिा लिइनेछः 

(क) खाद्यान्न बािीको उत्पार्दन । 

(ख) र्िरू्ि, िरकारी, र्दिहन, िेिहन, न्ि्ा, कर्ी, सपुारी 
िथा िसिाजत् बस्िकुो खेलि । 

(ग) पशपंुछी, िाछा िथा िौरी पािन । 

(घ) उख,ु रू्ि, रेशि, कपास, जटु, बाँस, कागिी िथा रवर 
खेलि। 

(ङ) न्ाँ प्रषवलधद्धारा षवलभन्न प्रकारका षवरुवाहरु उत्पार्दन िथा 
कृषि बन सञ्चािन । 

(ि) कृषि का्नका िालग आवश््क पने र्दाना , ििखार्द, षविार्दी, 
औिधी िथा औजार आदर्दको उत्पार्दन । 

(छ) र्दधु िथा र्दगु्धजत् पर्दाथन उत्पार्दन िथा प्रशोधन । 
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१६.  कृषि भलुिको संरक्षणः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र पषहिान भएका 
कृषिभलूिको संरक्षणका िालग रे्दहा् विोन्जिका का्नक्रिहरु संञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(क) कृषि भलुििाई कृषि बाहेक अत् प्र्ोजनका िालग प्र्ोग गनन रोक 
िगाउन । 

(ख) कृषि भलूिको उभनराशन्ि घटाउने िाटोको गणुस्िर ह्रास हनुे कृषि 
जैषवक षवषवधिा नष्ट हनुे िथा िानव स्वास्््, पशपंुक्षी र जििर िगा्िका 
प्रणािीहरुिाई गम्भीर असर गने खािका रासा्लनक िि वा षविार्दी 
प्र्ोगिाई लनरुत्साषहि गरै्द प्राङ्गाररक ििको प्र्ोग र प्ानवरणिैत्री कृषििाई 
प्रवनद्धन गरी जैषवक कृषि उत्पार्दन र उत्पार्दकत्व बढाउन प्रोत्साहन गने । 

(ग) बहवुषिन्  र िक्री् बािी िगाई भलूिको उत्पार्दकत्विा बषृद्ध ल््ाउन 
सह्ोग गने ।  

(घ) कृषि भलूििाई बाढी, पषहरो िथा नर्दी कटानबाट जोगाउन क्ष्ीकरण 
लन्तत्रण, पानीको उप्िु लनकास, िटबतधन िथा गल्छी लनिानण, लभरािो 
जलिनिा गराखेलि र आवश््किा अनसुार कृषि वन प्रणािी अविम्वन गननका 
िालग सह्ोग र प्रोत्साहन गने । 

(ङ) कृषि जलिन क्षलि हनुेगरी सञ्चािन गररने षवकास आ्ोजनाहरुिाई 
स्वीकृि वािावरणी् अध्््न प्रलिवेर्दन अनसुारका का्नहरु गनन िगाई क्षलि 
भएको जलिनको पनुस्थानपना गनन िगाउने । 

(ि) कृषि भलूि संरक्षणका िालग आवश््क स्रोि साधन सषहि आवलधक 
रुपिा बजेट षवलन्ोजन गरी संरक्षणका का्नक्रि संञ्चािन गने । 

१७.   कृषि्ोग्् भलूिको उप्ोगः (१) कृषि भलूि ब््ास्थापन सलिलििे गाउँपालिका 
लभत्रको कृषि ्ोग्् जलिनिाई बाँझो नराखी लनरतिर खेलि गनन प्रोत्साहन गने गरी 
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आवश््क उत्प्रणेात्िक का्नक्रिहरु सञ्चािन गरी कृषि ्ोग्् जलिन बाँझो नरहने 
अवस्था सजृना गनेछ । 

१८.   कृषि भलूििा करार खेलिः  (१) कृषि भलूििा करार खेलि सम्वन्तध व््वस्था 
बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे आवश््क का्नषवलध वा िापर्दण्ड वनाई िाग ुगनन सक्नेछ।  

१९. सरकरी िथा सावनजलनक कृषि ्ोग्् भलूिको उप्ोगः (१)  पालिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र कुनै उप्ोगिा आउन नसकी खािी रहेको र कृषि प्र्ोजनका िालग उप्िु 
रहेको सरकारी िथा सावनजलनक जलिनिाई उि जलिनवािा लनका् वा संस्था वा 
षकसान बीि त्ूनिि ्भाडा लिने दर्दने सिनिा करार गरी कृषि प्र्ोजनका िालग कृिक 
वा कृषि सिहुिाई उपिब्ध गराउन सितव् र सहका्न गनन सक्नेछ । 

(२) उर्र्दर्ा (१) बिोन्जि कृषि जलिनको त्ूनिि ्भाडा र्दर लनधानरणका 
िालग कृषि भलूि ब््वस्थापन सलिलििे सितव् गनन सक्नेछ । 

(३)  उर्र्दर्ा (१) बिोन्जि करार गरी कृषि का्नका िालग जलिन 
उपिब्ध गराउँर्दा भलूिषहन षकसान, िषहिा षकसान िथा कृषििा लनभनर र्दलिि 
षकसानिाई प्राथलिकिा दर्दन ुपनेछ। 

(४) उर्र्दर्ा (१) बिोन्जि करार गरी लिने दर्दने गरेको जलिनिा करार 
अवलधभर कृषि का्नहरु बाहेक अत् का्नहरु गनन पाईने छैन । 

२०. सािषुहक खेलिः (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुनै कृिक सिहु वा कृषि 
सहकारी संस्थािे भलूिषहन षकसान िथा साना षकसानिे सािषुहक खेलि गनेगरी जलिन 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गरेिा कृषि भलूि ब््वस्थापन सलिलििे आवश््क जलिनको 
खोजी गरी जलिन उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२)  सिषुहक खेलिबाट प्राप्त िाभको बाँडर्ाँड उि खेलििा संिग्न 
षकसानको आपसी सम्झौिा बिोन्जि हनुेछ । 

(३)  सािषुहक खेलिबाट प्राप्त िाभिा कुनैपलन स्थालन् कर िगाईने छैन। 
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पररच्छेर्द ६ 

कृषिका िालग लसंिाइ बीउ बीजन ििखार्द िथा षकटनासक षविार्दी सम्वतधी 
ब््वस्था 

२१.  लसंिाइ प्रवतध सम्वतधी ब््वस्थाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रका 
खेलि्ोग्् कृषि भलूििा, भलूिगि लसंिाई, सिह लसिाइ वा अत् प्रषवलधको प्र्ोग गरी 
आवश््किा अनसुार लसंिाईको प्रवतध गनन सक्नेछ। 

(२)  लसंिाइको सषुवधा उपिब्ध नभएका खेलि्ोग्् जलिनिा लसंिाइ 
सषुवधाको प्रवतध गननको िालग गाउँपालिकाको िगानी वाहेक थप स्रोि साधन 
आवश््क पने रे्दन्खएिा नेपाि सरकार र प्ररे्दश सरकार सगँ सितव् र 
सहका्न गरी लसंिाइ सेवाको प्रवतध गररनेछ। 

(३)  लसंिाइ प्रवद्धननका िागी षवद्यलुि् िथा सौ्न उजानको प्र्ोगिाई 
प्रवनद्धन गनुनपनेछ । 

२२.  कृषिका िालग बीउ बीजन ििखार्द िथा षकटनाशक षविार्दीको उपिब्धिाः (१) गाउँपालिकाको 
आफ्नो क्षेत्र लभत्र कृषिका िालग आवश््क पने षवउषवजन स्थालन् स्िरिानै उत्पार्दन 
गरी भतडारण गननका िालग षकसानहरुिाई आवश््क प्राषवलधक सह्ोग र लसप उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(२)  गाउँपालिकािे स्थालन् षकसानको षवउ षवजन उत्पार्दन, भतडारण र 
प्र्ोग सम्वन्तध परम्परागि ज्ञानको अलभिेख गरी रैथाने वीउ वीजन र सो 
सम्वन्तध परम्परागि ज्ञानको संरक्षण र सर्दपु्ोगका िालग आवश््क िोि 
साधनको ब््वस्था गनुन पनेछ ।   

(३)  गाउँपालिकािे कृषिका िालग आवश््क पने ििखाद् आपलुिनका 
िालग प्राङ्गाररक िि उत्पार्दन र उप्ोग गननका साथै जैषवक षकटनाशक 
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षविार्दीको उत्पार्दन र उप्ोगिा प्राथलिकिा दर्दनेगरी आवश््क स्रोि साधन 
प्रषवलध र स्थालन् जनशन्िको व््वस्था गनन सक्नेछ । 

(४)  गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्र आवश््क पने थप वीउ वीजन, ििखाद्, 
षविार्दी उत्पार्दन िथा आ्ाि गरी भण्डारण गने ब््वस्था गनन सक्नेछ। 

(५)  िानव िथा पशपंुछी र जििरको स्वस्््िा असर पाने र कृषि 
उत्पार्दनन्शििािा ह्रास ल््ाउने खािका िथा िात्िा प्राप्त लनका्बाट 
प्रिाणीकरण नगररएका र प्र्ोग नगनुन नगराउन ुभनी प्रलिबतध िगाइएका 
वीउवीजन, ििखाद् िथा षविार्दीको प्र्ोगको अनगुिन गरी उि 
षक्र्ाकिापहरु लनरुत्साषहि गने । 

(६) षकसानहरुिा रासा्लनक िि िथा षकटनाशक षवषिर्दीिाई 
लनरुत्साषहि गरै्द जैषवक िथा प्राङ्गाररक खेलि प्रषवलधिाई प्रोत्साहन हनुे गरी 
षवलभन्न सेवा सषुवधा र प्रषवलध उपिब्ध गराईनेछ। 

(७)  बीउवीजन, ििखाद् िथा षकटनाशक लबिार्दीको अनालधकृि िथा 
िनोिानी खररर्दलबक्रीिा लन्तत्रण गननका िालग गाउँपालिकाको कृषि षवकाश 
शाखािे लन्लिि रुपिा बजार अनगुिन गरी लन्िन गनेछ ।  

पररछेर्द ७ 

कृषि सम्वन्तध सूिना, प्राषवलधक ज्ञान र सीप सम्वन्तध ब््वस्था 

२३. कृषि का्नकािालग प्रषवलध िथा सूिना प्रवाहः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र वडा का्ानि्हरुिा कृषि का्न र पशपंुछी िथा जििर पािनका िालग 
प्रषवलध, सिुना प्रवाह गनन र प्राषवलधक जनशन्ि सषहिको सेवा केतद्र /इकाई स्थापना 
गनन सक्नेछ । 

(२)  गाउँपालिकाको कृषि िथा पशपंुछी षवकास शाखािे वडा 
का्ानि्हरुिा रहेका सेवा केतद्र/इकाईहरु िार्न ि षकसानहरुिाई कृषि का्न 
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र पशपंुछी िथा जििर पािनका िालग आवश््क प्राषवलधक सह्ोग र 
प्रषवलध िथा सिुना प्रवाह गनुनपनेछ । 

२४.  कृषि सम्वन्तध सूिनािा पहुँिको सलुनििः  (१)  गाउँपालिकािे कृिकहरुिा 
कृषि सम्वन्तध आवश््क सूिनािा पहुँि पु् ानउनका िालग रे्दहा् विोन्जनका 
का्नहरु गनेछ । 

(क) कृषि षवकास िथा पशपंुछी र जििर पािन र षवक्री षविरणको 
िालग गाउँपालिकाबाट िजुनिा गररएका ्ोजना िथा का्नक्रि र षवलन्ोन्जि 
बजेटबारे प्रत््ेक वडा र वडािे िोकेको टोिहरुिा उि ्ोजना िथा 
का्नक्रि पाररि भएको बढीिा ३० दर्दनिा षकसानहरुिे प्राप्त गनन सक्न ेसेवा 
सषुवधाहरुका बारेिा सावनजलनक सूिना प्रकाशन गररनेछ । 

(ख)  कृषि िथा पशपंुछी र जििर सम्वन्तध का्नक्रिका बारेिा 
षकसानहरुका बीि सहज रुपिा सूिना प्रवाह गननका िालग गाउँपालिकाको 
कृषि षवकास शाखािा कृषि षवकास शाखा प्रिखु र पशपंुछी िथा ित्स्् 
षवकास शाखािा पशपंुछी िथा ित्स्् षवकास शाखा प्रिखु सिुना अलधकारीका 
रुपिा रहने छन ्। 

(ग)  कृषि र पशपंुछी िथा ित्स्् सम्वन्तध षवि्िा षकसनाहरुिे पाउन े
सषुवधा सम्वन्तध अधारभिू सूिना र जानकारीहरु स्थालन् टेलिलभजन, एर् 
एि रेलड्ो र स्थालन् पलत्रका िथा सिान्जक संजाि िार्न ि प्रकाशन िथा 
प्रिार प्रसार गररनेछ । 

२५.  कृषि सम्वन्तध प्राषवलधक ज्ञान िथा सीप बषृद्धः (१) कृिकहरुको प्रषवलधक 
ज्ञान िथा सीप बषृद्धका िालग बदु्धशान्ति गाँउपालिकिे रे्दहा् बिोन्जिका का्न गनेछ। 

(क)  गाउँपालिकािे कृषि िथा पशपंुछी, ित्स्् पािनिाई 
न्जषवकोपाजननका साथै व््वसाष्क रुपिा प्रवद्धनन गननका िागी आवश््किाका 
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आधारिा वडा का्ानि्हरुिा कृषि िथा पश ुइकाई/सेवा केतद्र स्थापना गरी 
प्राषवलधकको व््वस्था गनेछ । 

(ख)  कृषिको दर्दगोपना र व््वसा्ीकरण िथा पशपंुक्षी र जििर 
पािनको िालग कृिकहरुिाई सािषुहक रुपिा प्रषवलधक ज्ञान र सीप षवकास 
सम्वन्तध िालििको ब््वस्था गरी गाउँपालिका वा सेवा प्रर्दा्क संस्थाहरुका 
िाध््िबाट सिरु्दा्स्िरिा लन्लिि रुपिा त््स्िा िालििहरु सञ्चािन 
गररनेछ। 

(ग)  कृषि षवकासका िथा पशपंुक्षी र जििर पािनका क्षेत्रिा उपिब्ध 
वािावरणिैलत्र आधलुनक ्तत्रहरुिा षकसानिाई सरु्ि र सरि रुपिा पहुँि 
बढाई कृषििा षकसानिैत्री ्ान्तत्रकरण गनन प्रोत्साहन गररनेछ । 

(घ) बदु्धशान्ति गाउँपालिकािा बािी पररक्षण, िाटो पररक्षण, गोवर 
पररक्षण जस्िा प्र्ोगशािा सेवाहरू पालिकािे प्र्ोगशािा स्थापना गरी 
कृिकहरुिाई प्राषवलधक सेवा उपिब्ध गराउनेछ ।  

(ङ) पालिका लभत्र का्नरि कृषि िथा पशपुतछी प्राषवलधकहरुको क्षििा 
अलभबषृद्ध गनन िालिि िथा अध्््नका िागी उन्िि प्रवतध गनन सक्नेछ । 
साथै गाउँपालिका लभत्र स्था्ी वसोवास गरी कृषि/पश ुषवि् लिइ प्राषवलधक 
षवि् अध्््न गनन िाहाने अलि षवपन्न, षवपन्न, र्दलिि, आदर्दवासी जनजालि, 
िषहिा, लसिातिकृि सिूर्दा्का षवद्याथीिाई गाउँ का्नपालिका वैठकवाट 
लनणन्  गरी छुट/अनरु्दान/छात्रबषृद्ध उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

२६ .   कृषि पसु्िकाि् सञ्चािनः (१) गाउँपालिकािे गाउँपालिकािा कृषि सम्वन्तध 
पसु्िकाि्को स्थापना गरी सञ्चािनिा ल््ाउन सक्नेछ। 
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पररच्छेर्द ८ 

कृषि ब््वसा् प्रवद्धनन सलिलि,अनरु्दान, षविा र कृषि षवकास कोि सम्वन्तध 
व््वस्था 

२७. गाउँ कृषि व््वसा् प्रवद्धनन सलिलिः (१) कृषि क्षेत्रको सिग्र षवकास िथा 
प्रवद्धनन िगा्िका का्न गनन वा गाउँपालिकािा एक गाँउ कृषि व््वसा् प्रवद्धनन 
सलिलि रहनेछ । 

(२) उपर्दर्ा (१) विोन्जिको सलिलििा रे्दह्य् बिोन्जिका सर्दस््हरु 
रहने छन:् 

(क) गाउँपालिका अध््क्ष   - अध््क्ष 

(ख) गाउँपालिका उपाध््क्ष   - सर्दस्् 

(ग) प्रिखु प्रशासषक् अलधकृि   - सर्दस्् 

(घ) आलथनक षवकास सलिलि सं्ोजक  - सर्दस्् 

(ङ) गाँउ स्िरी् खाद्य सरुक्षा सलिलिको सं्ोजक वा प्रिखु     
       - सर्दस्् 

(ि) आलथनक षवकास सलिलिको लसर्ाररसिा अध््क्षिे िनोलनि 
गरेको षवज्ञ    - सर्दस्् 

(छ) सलिलििे िनोन्न गरेको व््वसाष्क षकसान िध््े एक 
जना      - सर्दस्् 

(ज) का्नपालिकाबाट छनौट भएका १ िषहिा सषहि २ जना
       - सर्दस्् 

(झ)  गाउँपालिकाको पशपंुक्षी िथा ित्स्् षवकास शाखा प्रिखु
       - सर्दस्् 
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(ञ) गाउँपालिकाको कृषि षवकास शाखा प्रिखु    - सर्दस्् सन्िव 

(३) सलिलिको काि किनव्् र अलधकारः ्स ऐनिा अत्त्र व््वस्था 
भएरे्दन्ख वाहेक सलिलिको काि, किनव्् र अलधकार रे्दह्य् विोन्जि हनुेछः 

(क) स्थालन् स्िरिा कृषि व््वसा् प्रवधनन गनन आवश््क नीलि 
िथा ्ोजना िजुनिा गने,  

(ख) कृषि व््वसा् प्रवद्धनन गनन संन्घ् िथा प्रारे्दन्शक लनका् 
संग सितव् र सहका्न गने, 

(ग) गाँउ क्षेत्र लभत्र उत्पादर्दि कृषि उपज िथा पशजुत् 
उत्पार्दनहरुको सम्वन्तधि षवि् षवज्ञ र सरोकारवािाहरु 
संग रा् सझुाव लिई त्नुिि िलु्् लनधानरण गने, 

(घ) कृषि व््वसा्को प्रवद्धनन गने सम्वतधिा आवश््क का्न 
गने, 

(ङ) कृषि व््वसा्को प्रवनद्धन गने सम्वतधिा का्नक्रि 
सञ्चािन गने, 

(ि) कृषि व््वसा् प्रवद्धनन गनन आवश््क पने न्शप प्रषवलध िथा 
अत् आवश््क षवि्को उन्िि व््वस्था गनन प्रवद्धननात्िक 
का्नहरु गने, 

(छ) कृषि व््वसा् प्रवद्धनन कोिको सञ्चािन गने,  

(ज) िोषकए विोन्जिको अत् आवश््क का्न गने । 

२८.  कृषि ब््वसा्ः   (१) गाँउ पालिकािा गररने लनम्न का्नहरुिाई व््वसाष्क 
उरे्दश््िे गररने कृषि व््वसा्को रुपिा लिइनेछः 
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(क) कृषि बािी वा बस्िकुो उत्पार्दन, 

(ख)  कृषि जत् वस्िकुो प्रशोधन, 

(ग)  कृषि उपजको व््ापार, 

(घ)  कृषि उत्पार्दनका िालग प्र्ोग हनुे प्राङ्गाररक िि, सकु्ष्ि 
खाद्यित्वको उत्पार्दन, भण्डारण िथा षविरण, 

(ङ)  कृषि उत्पार्दनको िालग प्र्ोग हनुे बीउ, बेनान, नश्ल र 
भरूाको उत्पार्दन, परािशन सेवा, भण्डारण, षविरण, 

(ि)  कृषििा प्र्ोग हनुे षविार्दीको उत्पार्दन, परािशन, भण्डारण 
िथा लबक्री, व््वसा् । 

२९.  कृषि िथा पशपंुछी व््वसा् प्रवद्धननः (१) कृषि िथा पशपंुछीजत् व््वसा् 
प्रवद्धननका िालग गाउँपालिकािे रे्दहा् बिोन्जिका का्नहरु गनन सक्नेछ । 

(क)  कृषि िथा पशपंुक्षी व््वसा् प्रवद्धनन गनन आवश््क ् ोजना 
िथा का्नक्रि िजुनिा गरी बजेट षवलन्ोजन गने । 

(ख) आवश््क पने ज्ञान सीप प्रषवलध िथा अत् आवश््क 
षविा्को उन्िि ब््वस्थापन गनन गाउँपालिकािे षवलभन्न सेवा 
प्रर्दा्क संघ संस्थाहरु िार्न ि प्रवद्धननात्िक का्नहरु गने । 

(ग) कृषि िथा पशपंुक्षी र जििर व््वसा् प्रवद्धननका िालग 
अनरु्दान उपिब्ध गराउने का्नषवलध िजुनिा गरी का्ानतव्न गने। 

(घ) कृषि िथा पशपंुक्षी र जििर व््वसा् प्रवद्धननका िालग 
कृिकहरुिाई सहलुि्ि र्दरिा ऋण उपिब्ध गराउन षवन्त्त् संस्था 
र सम्वन्तधि लनका्िा लसर्ाररस गने । 
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(ङ) षवलभन्न सूिकको आधारिा िूल््ाङ्कन गरी उत्कृष्ट कृषि 
ब््वसा्ी षकसान िथा कृिक सिहु कृषि र्िन वा कृषि सहकारी 
संस्थाहरु छनौट गरी परुस्कार प्रर्दान गने । 

(ि) गाउँपालिकािे कृषि ब््वसा् प्रवद्धननका िालग लनिानण 
गरेका कृषि वजार, कृषिजत् बस्ि ु संकिन केतद्र र अत् कृषि 
पूवानधारहरुको लन्लिि रुपिा ििनि सम्भार र सञ्चािन गने । 

(छ) कृषि िथा पशपंुक्षी र जििर व््वसा् प्रवद्धननका िालग 
नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार कृषि सम्वन्तध नागगररक सिाज र 
व््वसाष्क क्षेत्रसंग लन्लिि रुपिा सितव् र सहका्न गने । 

३०.  कृिकिाई अनरु्दान, छुट िथा सषुवधाः  (१) गाउँपालिकािे कृषि िथा पशपंुक्षी 
र जििर पािनिा संिग्न भलूिषहन षकसान साना षकसान र कृषििा आन्िि र्दलिि 
िथा आदर्दवासी जनजािी षकसानिाई प्राथलिकिा प्रर्दान गरी रे्दहा् बिोन्जि कृषि 
अनरु्दान र छुट िथा सषुवधा र सहलुि्ि प्रर्दान गनन सक्नेछः 

(क)  कृषि उपज र पशपंुछी िथा जििरिा स्थालन् कर र 
लनकासी शलु्किा छुट, 

(ख)  कृषि िथा पशपंुक्षी र जििर पािन का्नका िालग 
षकसानहरुिाई लसर्ाररस दरँ्दर्दा िाग्ने र्दस्िरु छुट, 

(ग)  कृषि िथा पशपंुक्षी र जििर पािन िथा व््वसा् 
प्रवर्द्ननका िालग आवश््क पने प्रषवलधको प्र्ोग (ढुवानी साधन 
्न्तत्रक उपकरण हाट वजार संकिन केतद्र र न्शि भण्डारण केतद्र 
आदर्द) का िालग अनरु्दान, 

(घ)  परम्परागि कृषि औजार लनिानण गने षकसानिाई व््वसा् 
र्दिानिा छुट र सो को िालग अनरु्दान । 
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(२)  उपर्दर्ा (१) बिोन्जिका छुट िथा अनरु्दान प्रर्दान गर्दान कृिक 
पररि् पत्रिाई पलन आधार िान्नु पनेछ । 

(३)  गाउँपालिकािे कृिकहरुिाई उपिब्ध गराउने अनरु्दानको िापर्दण्ड 
सम्वन्तध का्नषवलध वनाई िाग ुगनुनपनेछ ।  

३१.  कृषि व््वसा् प्रवद्धननका िालग अनरु्दान प्रर्दानः (१) गाउँपालिकािा कृषि िथा 
पशपंुक्षी र जििर व््वसा् प्रवद्धननका िालग बाषिनक न्स्वकृि ्ोजना िथा 
का्नक्रिहरुिाई आधार िानी कृिकहरुिाई व््वसाष्क वनाउने खािका 
षक्र्ाकिापहरु सञ्चािन गनुनपनेछ ।  

(२)  प्राङ्गारीक ििको उत्पार्दन र प्र्ोग वढाइ, खाद्यान्न, िरकारी, रैथाने 
वािी, िाछा, िास,ु र्दगु्धजत् पर्दाथन, र्िरू्ि िथा नगरे्दवािीको उत्पार्दन, 
प्रशोधन, वजारीकरणिा टेवा पगु्ने खािका का्नक्रिहरुिाई प्राथलिकिा दर्दई 
कृिकिाई अनरु्दान उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(३)  उपर्दर्ा (२) विोन्जि गाउँपालिकािे उपिब्ध गराएको अनरु्दान 
षकसानिे र्दरुुप्ोग गनन पाइने छैन ।्दर्द र्दरुुप्ोग गरेको ठहरेिा अनरु्दानको 
र्दरुुप्ोग गने षकसानिाई अनरु्दान उपिब्ध गराएको नगर्द वा न्जन्तस षर्िान 
गरी र्दरुूप्ोगको प्रकृलि हेरी थप र्दण्ड, जररवाना गने िथा उि कृिकिाई 
३ विन सम्ि कािोसनु्ििा राखी कृषि िथा पशपुतछी पािनसंग सम्वन्तध 
अनरु्दानिा रोक िगाउन सक्नेछ । भौलिक संरिना, लसिाई पवुानधार लनिानण 
वा उि पवुानधार लनिानण िथा प्र्ोगिा आउने सािाग्रीको र्दरुुप्ोग भएको 
पाइएिा र्दर्ा ३१ को उपर्दर्ा ४ विोन्जिको सलिलिको लसर्ाररसिा गाउँ 
का्नपालिकाको लनणन्  अनसुार कारवाही हनुेछ।   

(४) उपर्दर्ा (३) विोन्जि गाउँपालिकािे उपिब्ध गराएको अनरु्दानको 
र्दरुुप्ोग भए नभएको अनगुिन िथा लन्िन गनन रे्दहा् विोन्जिको एक 
सलिलि हनुेछ । 
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(क) गाउँपालिका उपाध््क्ष                 - सं्ोजक 

(ख) प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि    - सर्दस्् 

(ग) आलथनक षवकास सलिलिको प्रिखु  - सर्दस्् 

(घ) ्ोजना िथा अनगुिन हेने शाखा/इकाई प्रिखु - सर्दस्् 

(ङ) गाउँपालिकाको कृषि प्राषवलधक   - सर्दस्् 

(ि) पशपुतछी िथा ित्स्् षवकास शाखा प्रिखु - सर्दस्् 

(छ) कृषि षवकास शाखा प्रिखु    - सर्दस्् सन्िव 

३२ .  कृषि िथा पशपुतछी बीिा सम्वतधी ब््वस्थाः  (१) गाउँपालिकाका हरेक 
कृिकिे सम्वन्तधि लबिक लनका् र संस्थाको लन्ि अनसुार आफ्नो कृषि बािी िथ 
पशपंुक्षी र जििरको बीिा गनन सक्नेछन ्। 

(२) लबिा कम्पनीहरुिे गाउँपालिकाको सितव्िा षकसानहरुको कृषि 
बािी िथा पशपंुक्षी र जििरको लबिा गने का्न गनन सक्नेछन ्र ्सरी 
बीिा का्नक्रि सञ्चािन गर्दान बीिा षवि्िा षकसानहरुिे बझु्नेगरी प्रिार 
प्रसार सिेि गनुनपनेछ । 

(३) कृषि िथा पशलुबिा गने प्रकृ् बीिा सलिलििे लनधानरण गरेको 
का्नषवलध बिोन्जि हनुेछ । 

(४) कृिक िथा लबिा कम्पनीबीि लबिा सम्वतधी कुनै षवि्िा षववार्द 
उत्पन्न भएिा षववार्द सािाधानका िालग गाउँपालिकािे सितव् िथा 
सहजीकरण गनन सक्नेछ । 

३३.   कृषि व््वसा् प्रवद्धनन कोिको स्थापना िथा सञ्चािनः  (१) कृषि व््वसा् 
प्रवद्धनन गननका िालग एक छुटै्ट कृषि व््वसा् प्रवद्धनन कोिको स्थापना गररनेछ। 

(२) उपर्दर्ा (१) बिोन्जिको कोििा रे्दह्य्का रकिहरु रहने छन:्– 

(क)  संन्घ् िथा प्रारे्दन्शक सरकारबाट प्राप्त रकि 
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(ख)  गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकि 

(ग) नेपाि सरकारबाट षवरे्दशी सरकार, अतिरानषि् संघ संस्था 
सँग सम्झौिा गरर गाउँपालिकािा षवलन्ोन्जि रकि वापि प्राप्त 
रकि । 

(घ)  अत् कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि  

(३) उपर्दर्ा (१) को खण्ड (ग) बिोन्जि रकि प्राप्त गनुन अन्घ संन्घ् 
अथन ितत्राि्को न्स्वकृलि लिन ुपनेछ । 

३४.  कृषि व््वसा् प्रवद्धनन कोिको सञ्चािनः  (१)  गाउँपालिकाको नीलि, काननु, 
का्नषवलध िथा लनरे्दशन बिोन्जि कृषि व््वसा्को प्रवद्धनन गननका िालग कोिको रकि 
खिन गररनेछ । 

(२)  कोिको सन्िवाि् गाउँपालिका अतिरगिको कृषि शाखािा 
रहनेछ। 

(३)  सलिलिको िर्न बाट गररने सम्पूणन खिन र्दर्ा ३२ बिोन्जिको 
कोिबाट िोषकए बिोन्जि व््होररनेछ । 

(४)  सलिलिको कोििा रहेको रकि सलिलििे प्रिलिि कानून विोन्जि 
कूनै वैकिा खािा खोिी जम्िा गनेछ । 

(५)  सलिलिको कोिको संञ्चािन सलिलिको अध््क्ष वा सर्दस्् सन्िव र 
िेखा प्रिखुको सं्िु र्दस्िखिबाट हनुेछ । 

(६)  कोिको सञ्चािन सम्वन्तध अत् व््वस्था िोषकए बिोन्जि हनुेछ। 

(७)  कोिको आ् व्््को िेखा प्रिलिि कानून बिोन्जि राख्नपुनेछ। 

(८)  कोिको िेखा पररक्षण िहािेखा पररक्षकबाट हनुेछ । 
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पररच्छेर्द ९ 

कृषि उत्पार्दनको वगीकरण, भण्डारण िथा प्रसोधन सम्वतधी ब््वस्था 

३५.  कृषि उत्पार्दनको वगीकरणः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कृषि 
उत्पार्दनिाई रे्दहा् बिोन्जि हनुे गरी वगीकरण गनेछ । 

(क) अन्न बािीः सवै प्रकारका बािीहरु । 

(ख) िरकारी बािीहरुः सवै प्रकारका िरकारी बािीहरु । 

(ग) र्िरु्ि बािीः सवै प्रकारका र्िरु्िहरु । 

(घ) पशजुत् उत्पार्दनः गाई, गोरु, भैसी, खसी, बाख्रा, वंगरु, 
भेडा िगा्ि सवै प्रकारका घरपािवुा पशहुरु। 

(ङ)  र्दधु जत् उत्पार्दनः सवै प्रकारका र्दधु जत् उत्पार्दनहरु। 

(ि)  पंक्षीजत् उत्पार्दनहरुः िास,ु अण्डा, कुखरुा, हाँस 
िग्िका सवै प्रकारका घरपािवुा पंछीहरु 

(छ)  िाछापािनः िास ु िथा वीउ उत्पार्दनका िालग सवै 
प्रकारका िाछाहरु । 

(ज)  रू्ि खेलिः गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र र वाषहर सिेि आपूलिन 
हनुे सवै प्रकारका रू्ि खेलिबाट उत्पादर्दि रू्िहरु । 

(झ)  िसिाजत् उत्पार्दनः गाउँपालिका लभत्र उपार्दन हनु ेसवै 
प्रकारका िसिा जत् वािीहरु । 

(ञ) जलडवटुीः लनन्ज जग्गा र वन क्षेत्रबाट उत्पादर्दि सवै 
प्रकारका षवरुवाहरु । 
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(ट) नसनरीका उत्पार्दनहरुः षवलभन्न षवलधबाट उत्पादर्दि सवै 
प्रकारका षवरुवाहरु । 

३६.  कृषि उपजको भण्डारण र प्रशोधनः (१) गाउँपालिकािे कृषि उपजको 
भण्डारण िथा प्रशोधनका िालग भौलिक पूवानधार लनिानण गरी षकसानहरुिे सहलुि्ि 
र्दरिा उप्ोग गनन पाउने गरी सञ्चािनिा ल््ाउन सक्नेछ । 

(२) गाउँपालिकािे कृषि सहकारी संस्थाहरुसंग सितव् र सहक्न गरी 
सं्िु रुपिा कृषि उपज संकिन केतद्र िथा भण्डारण र प्रशोधन केतद्रका 
िालग भौलिक पूवानधारहरु लनिानण गनन सक्नेछ । 

(३) कृषि सिाग्रीको भण्डारण गरे वापि िाग्ने शलु्कको लनधानरण 
का्नपालिकािे गनेछ । 

(४) गाउँपालिका लभत्र उत्पादर्दि कृषिजत् कच्िा पर्दाथनिाई षवलभन्न 
औधोलगक क्षेत्रिा लन्ानि गननका िालग आवश््क प्रवतध लििाउन सक्नेछ। 

(५) गाउँपालिका लभत्र आवश््किा र सम्भाव््िा अनरुुपको कृषि 
उत्पार्दन केन्तद्रि प्रशोधन केतद्रहरुको स्थापना र सञ्चािन गनन प्रथलिकिा 
प्रर्दान गनुन पनेछ । 

पररच्छेर्द १० 

कृषि बजार प्रणािी व््वस्थापन 

३७.   कृषि बजार र कृषि उपज संकिन केतद्रको स्थापनाः (१) गाउँपालिकािे 
अफ्नो क्षेत्रलभत्र कृषि उत्पार्दन लबक्रीका िालग षकसान र सरोकारवािाहरुसंगको 
परािशनिा उप्िु स्थानहरुिा कृषि बजार, कृषि उपज संकिन केतद्रहरुको स्थापना 
गनन सक्नेछ । 
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(२) गाउँपालिकािा हाि सञ्चािनिा रहेका कृषि संकिन केतद्र, कृषि 
वजारहरुिा कृषि सहकारी, कृषि र्ािन, कृिक सिूह वा कृषि संग सम्वन्तधि 
सािाग्रीको थोक िथा खुद्रा षवषक्र षविरण गने व््वसाष्क संस्था वा 
व््वसा्ीिाई प्राथलिकिा दर्दइ भाडािा उपिब्ध गराउन सक्नछे ।  

(३)  गाउँपालिकािे स्थापना गरेका वा स्थालन् िहको स्वालित्विा रहेका 
कृषि वजार, संकिन केतद्रहरुिा प्राङ्गारीक स्टि राखी प्राङ्गरीक उत्पार्दन 
प्र्ोगिा प्रवद्धनन गनेछ ।  

(४)  गाउँपालिकािा र्दिान भएका कृषि सम्वन्तध सहकारी संस्था, कृिक 
सिहु वा कृषि सम्वन्तध व््वसाष्क संस्थािे का्नपालिकासँग अनिुलि लिइ 
कृषि बजार वा कृषि उपज संकिन केतद्र स्थापना र सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(५)  गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र सञ्चािन गररने कृषि वजारको वगीकरण 
रे्दहा् बिोन्जि हनुेछः 

(क)  थोक बजार 

(ख)  खदु्रा बजार 

(ग)  हाट बजार 

(घ)  कृषि सहकारी संस्था र कृिक सिहुको सं्िु बजार 

(ङ)  प्राङ्गारीक कृषि वजार 

(ङ)  कृषि उपज संकिन केतद्र । 

(६)  उपर्दर्ा (५) बिोन्जिका बजार सञ्चािन र व््वस्थापन वापि शलु्क 
गाउँपालिकाको सभािे िोके बिोन्जि हनुेछ । 
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(७)  कृषि वजार वा कृषि उपज संकिन केतद्रको सञ्चािन सम्वन्तध अत् 
व््वस्था का्नपालिकािे लनधानरण गरे विोन्जि हनुेछ । 

३८ .  कृषि वजार अनगुिन िथा व््वस्थापन सलिलिः (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र 
स्थापना भएका कृषि वजार, पश ुहाट वजार, िास ुिथा र्दधु षवषक्र केतद्र िथा कृषि 
उपज संकिन केतद्रको व््वस्थापन र अनगुिनका िालग रे्दहा् बिोन्जिको एक कृषि 
वजार व््वस्थापन िथा अनगुिन सलिलि हनुेछ । 

(क) गाउँपालिका उपाध््क्ष   सं्ोजक 

(ख) अलथनक षवकास सलिलि सं्ोजक   सर्दस्् 

(ग) कृषि षवकास शाखा प्रिखु   सर्दस्् 

(घ) पशपुतछी िथा ित्स्् षवकास शाखा प्रिखु  सर्दस्् 

(ङ) कृषि बजार िथा कृषि उपज संकिन केतद्र सञ्चािन गने 
कृषि सहकारी वा कृिक सिहु वा व््वसाष्क सस्थाको 
प्रलिलनलध िध््े २ जना   सर्दस््   

(ि) कृषि प्राषवलधक      सर्दस्् सन्िव 

(२)  कृषि वजार िथा कृषि उपज संकिन केतद्र सञ्चािन िथा 
व््वस्थापन सलिलिको बैठक र अत् व््वस्था का्नपालिकािे लनणन्  गरे 
विोन्जि हनुेछ। 

३९.  कृषि उत्पार्दनको त्नुिि ्सिथनन िूल््ः (१) गाउँपालिकािे का्नपालिको 
बैठकबाट कृषि उपजको त्नुिि ्सिथनन िूल्् िोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपर्दर्ा (१) बिोन्जिको त्ूनिि सिथनन िूल्् िोक्र्दा षकसान, 
कृषि उपज व््वसा्ी, कृषि सहकारी सस्था, कृिक सिहु र बदु्धशान्ति 
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गाँउपािका लभत्र का्नरि कृषि सम्वन्तध संघ सस्था र नागररक सिाजसँग 
परािशन गरी िोक्न ुपनेछ । 

(३)  कृषि उपजहरुको त्ूनिि ्सिथनन िूल्् लनधानरण गने िापर्दण्ड र 
सूिकहरु गाउँपालिकाको का्नपालिका बैठकिे लनधानरण गरे विोन्जि हनुेछ। 

४०. पश ुबधशािाको स्थापना िथा सञ्चािनः (१)  बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे 
आफ्नो क्षेत्रलभत्र पश ुबधशािा स्थापना गनन उप्िु स्थान पषहिान गरी सञ्चािनिा 
ल््ाउन सक्नेछ । 

(२)  पशपंुक्षी सम्वन्तध सहकारी संस्था वा व््वसाष्क संस्थािे 
गाउँपालिकाको अनिुलि लिई पश ुबधशािा स्थापना गनन सक्नेछ । 

(३)  गाउँपालिकािे सहकारी संस्था वा व््वसाष्क सस्थासँग सावनजलनक 
लनन्ज साझेर्दारीिा पश ुबधशािा स्थापना गरी सञ्चािन गराउन सक्नेछ । 

(४)  कृषि बजार अनगुिन िथा व््वस्थापन सलिलििे सम्वन्तधि 
सरोकारवािा सिेिको प्रलिलनलधत्व र सहभालगिािा पश ुबधशािा सञ्चािन 
सम्वन्तध िापर्दण्ड िजुनिा गरी िाग ुगनुनपनेछ । 

पररच्छेर्द ११ 

कृषि प्ानवरण िथा जैषवक षवषवधिा संरक्षण सम्वन्तध व््वस्था 

४१. लसंिाइका स्रोिहरु संरक्षण गनुनपनेः  (१) गाउँपालिका लभत्रका प्राकृलिक 
रुपिा रहेका पानीको िहुान, पोखरी, नर्दीनािा, परम्परागि कुिो, वाँध संरक्षण, ििनि 
सम्भार गरी लसंिाइका िालग सञ्चािनिा ल््ाउन ुपनेछ । 

४२ .   िाटो पररक्षण व््वस्थाः (१) गाउँपालिका लभत्रको षवलभन्न षकलसिका कृषि 
का्नक्रि सञ्चािन गननका िालग ििुनात्िक िाभका कृषि वस्ि ुउत्पार्दनका िालग कृषि 
पकेट क्षेत्र छुट्याउन ुभतर्दा पषहिा िाटो पररक्षण गनुनपनेछ । 
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४३ .  जिवा् ुअनकूुि जैषवक षवषवधिा र वािावरणको संरक्षणः (१) कृषि क्षेत्रिा 
जिवा् ुअनकूुिन िथा उत्थानन्शििाका िालग उप्िु प्रषवलध र जिवा्िैुत्री कृषि 
प्रणािीको षवकास गनन प्राथलिकिा दर्दन ुपनेछ । 

(२) कृषि क्षेत्रिाई प्रकोपबाट सरुन्क्षि राख्नका िालग स्थालन् अनकूुिन 
्ोजना र षवपि जोन्खि व््वस्थापन ्ोजना िजुनिा गरी का्ानतव्न 
गनुनपनेछ। 

(३)  जिवा्जुत् जोन्खि वहन गनन सक्न े प्राकृलिक पषहिान भएका 
वािी र बोटषवरुवाहरु, वनस्पलि िथा लबउ लबजनको अनवंुशहरु, जीवहरुको 
पषहिान र संरक्षणका िालग का्न् ोजना बनाई का्न् ोजना बनाई का्ानतव्न 
गररनेछ । 

(४)  कृषि जत् का्नहरु गर्दान वािावरणिा प्रलिकूि असर पने का्नहरु 
गनन पाईने छैन र कृषि भलूिको प्राकृलिक स्वरुपिा पररविनन भएिा सम्भव 
भएसम्ि कृषि जलिनिाई पषहिेकै अवस्थािा ल््ाउनका िालग आवश््क 
का्नहरु गनुनपनेछ । 

४४ .  कृषि वन प्रणािीको षवकासः (१) षकसानहरुिाई प्ानवरण जिवा्ू र जैषवक 
षवषवधिा अनकूुि हनुेगरी कृषि वन प्रणािीको षवकास गननका िालग अनरु्दान िगा्िका 
उत्प्ररणा प्रर्दान गररनेछ । 

(२)  कृषि वनको षवकासका िालग षवलभन्न स्थानहरुिा नसनरी स्थापना 
गननका िालग कृिक सिहुिाई आवश््क अनरु्दान उपिब्ध गराउन सषकनेछ। 

४५. कृषि प्नटनः (१)  गाउँपालिकािे षकसानहरुिाई कृषि प्नटन प्रवद्धनन हनुे 
गरी प्रकृलिक रुपिा कृषि का्न सञ्चािन गनन प्रत्साहन गनेछ । 

(२)  कृषि िथा पशपुािन सम्वन्तध स्रोि केतद्रहरुको षवकास गर्दान 
प्ानप्नटनिाई सिेि प्रवद्धनन हनुे गरी सञ्चािन गनुनपनेछ । 
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(३) गाउँपालिकािे कृषि प्र्नटन प्रवद्धनन गनन गाउँपालिका लभत्र निनुा 
कृषि प्नटन क्षेत्रहरु घोिणा गनन सक्नेछ । 

पररच्छेर्द १२ 

कृषि सम्वन्तध गनुासो व््वस्थापन 

४६.  कृषि सम्वन्तध गनुासो व््वस्थापनः (१) ्स ऐनको का्ानतव्नका सम्वतधिा 
कुनै गनुसो उत्पन्न भएिा गाउँपालिकािे गनुासो सनु्ने अलधकारी लन्िु गनुनपनेछ । 

(२)  उपर्दर्ा (१) बिोन्जिको गनुासो सनु्ने अलधकारीिे सम्वन्तधि व््न्ि 
वा कृिक सिहुिे दर्दएको गनुासो र्दिान गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) उपर्दर्ा (२) विोन्जि र्दिान भएका गनुासोहरु सनुवुाई गननका िालग 
रे्दहा् बिोन्जिको एक गनुासो व््स्थापन सलिलि गठन हनुेछः 

(क) गाउँपालिका उपाध््क्ष    अध््क्ष 

(ख) प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि   सर्दस्् 

(ग)  अलथनक षवकास सलिलि सं्ोजक  सर्दस्् 

(घ) गाउँपालिकाको एक जना वडा अध््क्ष क्षसर्दस्् 

(ङ) कृषि वा पशपंुक्षी षवकास शाखाको प्रिखु  सर्दस्् 

(४)  उपर्दर्ा (३) बिोन्जि गदठि गनुासो सनुवुाई सलिलििे कृषि िथा 
पशपंुक्षी सम्वतधी गनुासो सलुन िेिलििाप वा अत् िाध््िबाट गनुासो 
व््वस्थापन गनुनपनेछ ।   

४७.  ऐन का्ानतव्नको न्जम्िेवारी र पािनाः (१)  ्ो ऐन का्ानतव्नको 
न्जम्िेवारी गाउँपालिका, वडा का्ानि्, षवलभन्न सलिलि, षकसान, कृिक सिहु िथा 
सम्वन्तधि सवै प्रलिलनलध र किनिारी हनुेछन ्।  
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(२)  ्स ऐनिा भएका व््वस्थापनको पािना गनुन सवै 
सरोकारवािाहरुको किनव्् हनुेछ र कसैिे पलन ऐन लबपरीि का्न गनन 
दर्दईनेछैन । 

(३)  ्स ऐन बिोन्जि का्नक्रि सञ्चािन गर्दान अलन्लिििा हनु नपाउन े
गरी लन्िन गननको िालग गाउँपालिकािे सि् सि्िा अनगुिन सलिलि 
गठन गनन सक्नेछ । 

पररच्छेर्द १३ 

षवषवध 

४८.  कृषि षवकासका िालग अतिर लनका् सितव्ः (१) गाउँपालिकािा सञ्चािन 
गररने कृषि िथा पशपंुक्षी सम्वन्तध का्नक्रिहरुका लबि र्दोहोरोपना हनु नदर्दन र एक 
आपसिा सितव् गरी का्नक्रि सञ्चािन गननका िालग ्ोजना िजुनिा प्रषक्र्ाका सवै 
िरणहरुिा सवै लनका् र सरोकारवािाहरुका षवि सितव् र सहका्न सषहि ्ोजना 
िजुनिा गरी क्ानतव्न गररनेछ । 

(२)  नेपाि सरकार र प्ररे्दश सरकारबाट सञ्चािन गररने कृषि िथा 
पशपंुक्षी का्नक्रिहरु सञ्चािन गर्दान गाउँपालिकािे अवश््क सितव् गनेछ। 

४९.  वाह्य सह्ोग लिन सक्नेः (१)  नेपाि सरकारको अनिुलि लिई गाउँपालिकािे 
आर्नो क्षेत्रिा कृषि षवकासका िलग षवरे्दशी सरकार र संघ संस्थासँग आलथनक, 
प्राषवलधक िथा अत् सह्ोग लिन सक्नेछ। 

५० .  कृिक पेतसन का्नक्रि सञ्चािन गनेः (१) नेपाि सरकार र प्ररे्दश सरकारसँग 
सितव् गरी कृिकको वगीकरण अनसुार पररि् पत्र प्रर्दान गररनेछ र आवश््क 
का्नषवलध िजुनिा गरी ्सरी प्रर्दान गररएका कृिक पररि् पत्रको आधारिा कृिक 
पेतसन का्नक्रि सञ्चािन गनन सषकनेछ । 
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५१ . कृिक परुस्कारः  (१)  गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहेका पौरखी षकसान 
र कृषि षवकासिा उल्िेखनी् ्ोगर्दान गने व््न्ि िथा संघ संस्थािाई पारर्दशी र 
लनष्पक्ष िलु््ांकनका आधारिा प्रत््ेक बिन केषह षकसानहरुिाई कृिक सम्िान परुस्कार 
प्रर्दान गररनेछ र उि परुस्कारको राशी गाउँपालिकािे लनधानरण गरे बिोन्जि हनुेछ। 

५२.  लन्ि, लनरे्दन्शका, का्ानषवलध र िागनर्दशनन बनाउन बनाउन सक्नेः (१) ्स 
ऐनिा गररएका व््वस्थाहरुको प्रभावकारी का्नतव्नको िालग गाउँपालिकािे 
आवश््क लन्ि, लनरे्दन्शका, का्ानषवलध र िागनर्दशनन बनाउन सक्नेछ । 

५३.  खारेजी र विाउः (१)  बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि व््वसा् प्रवद्धनन ऐन 
२०७५ खारेज गररएको छ ।  

(२)  खारेज गररएको ऐन अनसुार भए गरेका काि कारवाहीहरु ्सै ऐन 
अनसुार भएको िालननेछ।  

५३. ्स ऐनिा उल्िेख भएका व््वस्थाहरु गाउँपालिकाको सम्वन्तधि का्नक्रिको 
का्नषवलध, लन्िाविी र िागनर्दशनन नवतर्दा सम्ि संन्घ् वा प्ररे्दश सरकारबाट 
जारी भएका का्नषवलध िथा लन्िाविी अनसुार हनुेछ। 

       आज्ञािे 

     ्वुराज कटे्टि 

 प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि 


