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सिस्ने गाउँपासिकाको कृषि तथा पशपुन्छी ऐन, 
२०७८ 

 
प्रस्तावना  

नेपािको िंषवधान प्रद्धत्त षकिान र िमग्र नागररकको खाद्यिम्बन्धी हकको िसुनश्चितता र षकिानको 
िशश्चिकरण गरै्द कृषि प्रणािीमा िशुािन कायम गनन;  कृषिको दर्दगोपनाका िासग कृषि जसमनको ितहः 
उपयोग गरै्द परम्परागत र पयानवरणमैत्री कृषि प्रणािीको प्रवद्धनन हनेुगरी कृषि प्रणािीको व्याविायीकरण 
मार्न त खाद्यान्नमा आत्मसनर्नरता र षकिानको आसथनक अवस्था िधुार गरी िमषृद्ध हासिि गनन र कृषि 
तथा पशपुन्छी पेशाका िासग कृषि प्रिार, िेवा, िामग्री, सिंचाइ र प्रषवसध प्रर्ाकारी रुपमा उपिब्ध 
गराई कृषि उत्पार्दनको प्रशोधन, र्ण्डारण र बजारीकरण गरी कृषि उपजको उश्चचत मूल्य र बजार 
पहुँचको िसुनितताका िासग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय र्एकोिे, 

नेपािको िंषवधानको धारा २२६ बमोश्चजम सिस्ने गाउँपासिकाको ११ औ ंगाउँिर्ािे यो ऐनको तजुनमा 
गरेको छ।  

 

पररच्छेर्द एक 

प्रारश्चम्र्क 
 

१.  िंश्चिप्त नाम र प्रारम्र्ः (१) यि ऐनको नाम सिस्ने गाउँपासिकाको "कृषि तथा पशपुन्छी ऐन, 

२०७८” रहेको छ। 

 (२) यो ऐन गाउँपासिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन र्एको समसतबाट गाउँपासिका 
िेत्रर्र िागू हनेुछ।  

 

२.  पररर्ािाः षविय वा प्रिङ्गिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा,- 
(क) “करार खेती” र्न्नािे षकिानिे जसमन सिज वा र्ाडामा सिई गररने कृषि कायन 

िम्झन ुपछन र िो शब्र्दिे कृषि व्याविायी र कृिकबीच करारनामा गरी गररने 
कृषि उत्पार्दन र खररर्द षवक्री गने कायनिाई िमेत जनाउँछ।  

(ख) “कृिक” र्न्नािे यि ऐनको प्रयोजनका िासग कृषििाई मखु्य पेशा वा व्यविाय 
बनाई िोबाटै जीषवकोपाजनन गने नागररक िम्झन ुपछन र िो शब्र्दिे त्यस्तो 
नागररकमा आश्चित पररवारका िर्दस्य वा विनको छ मषहना वा िोर्न्र्दा बढी 
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अवसध कृषि कायनमा िम गने वा परम्परागत रुपमा कृषि औजार सनमानण गने 
नागररकिाई िमेत जनाउँछ।  

(ग) “कृषियोग्य र्सूम” र्न्नािे कृषि प्रयोजनको िासग प्रयोग हनेु, कृषिजन्य उत्पार्दन 
गने वा प्रचसित कानून बमोश्चजम कृषि कायनको िासग सनधानरण गररएको र्सूम 
िम्झन ुपछन। 

(घ) “कृषि कायन” र्न्नािे र्दर्ा १५ मा उल्िेख र्ए बमोश्चजमका षवियिँग िम्वश्चन्धत 
कायन िम्झन ुपछन र िो शब्र्दिे व्याविाषयक कृषििाई िमेत जनाउँछ। 

(ङ) “कृषि र्मन” र्न्नािे व्यविाषयक प्रयोजनको िासग र्दर्ा १५ बमोश्चजमका उपर्ोग्य 
कृषि वस्त ुउत्पार्दनका िासग िञ्चािन गररएको कृषि र्मनिाई जनाउँर्दछ।  

(च) “कृषि वस्त”ु र्न्नािे कृिकिे कुनै बोट षवरुवा वा जीवजन्तबुाट उत्पार्दन गरेको 
उपर्ोग्य कृषि वस्त ुर कृषि औजारिाई जनाउँर्दछ र िा शब्र्दिे कृषि उपज 
िमेतिाई जनाउँर्दछ।  

(छ) “कृषि पेशा” र्न्नािे खेती तथा पशपुन्छी पािन कायन गरी कृषि वस्त ुउत्पार्दन 
गने पेशािाई जनाउँर्दछ। 

(ज) “कृषि व्यविाय” र्न्नािे व्याविाषयक उद्देश्यिे गररने र्दर्ा २८ बमोश्चजमका 
व्यविायहरुिाई जनाउँर्दछ।  

(झ) “कृषि बजार” र्न्नािे षवसर्न्न माध्यमबाट कृषि उपजको ग्रसेडङ, प्याकेश्चजङ्ग, ढुवानी, 
र्ण्डारण, षवतरण तथा कृषि उपजको सबक्री षवतरण गने कृषि बजारिाई 
जनाउँर्दछ। 

(ञ) “कृषि व्यापारी” र्न्नािे कृषि उपजको थोक तथा खुद्रा व्यापारीिाई जनाउँर्दछ। 

(ट)  “खाद्य वस्त”ु र्न्नािे जैषवक स्रोतबाट प्राप्त िाँस्कृसतक रुपमा स्वीकायन प्रशोसधत, 

अधनप्रशोसधत वा अप्रशोसधत मानव उपर्ोग्य पर्दाथन िम्झन ुपछन र िो शब्र्दिे 
त्यस्तो पर्दाथनको तयारी, प्रशोधन वा उत्पार्दनमा प्रयोग हनेु कच्चा पर्दाथनिाई 
िमेत जनाउँछ। 

(ठ) “खाद्य िम्प्रर्तुा” र्न्नािे खाद्य उत्पार्दन तथा षवतरण प्रणािीमा षकिानिे उपर्ोग 
वा अभ्याि गने रे्दहायको असधकारिाई जनाउँर्दछः 

  (१) खाद्य िम्बन्धी नीसत सनमानण प्रषक्रयामा िहर्ागी हनेु, 

  (२)  खाद्य उत्पार्दन वा षवतरण प्रणािीिँग िम्वश्चन्धत कुनै पसन व्यविाय 
रोज्ने, 

  (३)  कृषियोग्य र्सूम, िम, बीउ बीजन, प्रषवसध, औजारको छनौट गने, 

  (४)  कृषि व्यविायको षवश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रसतकूि 
प्रर्ाववाट मिु रहने। 
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(ड) “खाद्य िरुिा” र्न्नािे िषक्रय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गनन आवश्यक हनेु 
खाद्यमा प्रत्येक व्यश्चिको र्ौसतक तथा आसथनक पहुँचिाई जनाउँर्दछ। 

(ढ) “खुद्रा बजार” र्न्नािे कुनै षवके्रतािे उपर्ोिािाई सबक्री गने कायनिाई 
जनाउँर्दछ। 

(ण) “तोषकएको” वा “तोषकएको बमोश्चजम” र्न्नािे यि ऐन अन्तगनतको सनयममा 
तोषकए वा तोषकएको बमोश्चजम िम्झन ुपछन। 

(त)  “थोक बजार” र्न्नािे कुनै उत्पार्दक वा षवके्रतािे अको षवके्रतािाई कृषि वस्त ु
सबक्री षवतरण गने थोक बजारिाई जनाउँर्दछ। 

(थ)  “सनवानहमखुी कृषि” र्न्नािे आफ्नो पररवारको िासग आवश्यक पने कृषि उपज 
उत्पार्दन गने कृषि कायनिाई जनाउँर्दछ।  

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

(ध) “सबके्रता” र्न्नािे कृषि वस्तहुरू सबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक िमूह, कृषि 
र्ामन, िहकारी िंस्था, कम्पनी वा एजेन्ट सबके्रता िमेतिाई जनाउँर्दछ।  

(न) “र्सूमहीन” र्न्नािे कृषि पेशामा आश्चित र्ई आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा 
नेपािर्र र्दतान वा वेर्दतान जग्गा नर्ई यि गाउँपासिकामा तयार गररएको 
असर्िेखमा र्सूमहीनका रूपमा नाम िमावेश र्एको व्यश्चििाई जनाउँर्दछ। 

(ऩ) “िंकिन केन्द्र” र्न्नािे कृिकहरुिे र्दोस्रो बजारमा षवक्री गने उद्देश्यिे छोटो 
िमयको िासग कृषि उपज िंकिन गरेर षवके्रतािाई षवक्री गने िंकिन केन्द्रिाई 
जनाउँर्दछ।  

(प) “हाट बजार” र्न्नािे कृषि उपज िगायत अन्य स्थानीय उत्पार्दन षवक्री गने 
उद्देश्यिे स्थानीय तहबाट स्वीकृत सिई िञ्चािन र्एको हाट बजारिाई  
जनाउँर्दछ।  

 
 

पररच्छेर्द र्दईु 

षकिान र कृषि िम्बन्धी मागनसनरे्दशक सिद्धान्त र नीसतहरु  
 

३.  षकिान र कृषििम्बन्धी मागनसनरे्दशक सिद्धान्तः यि सिस्ने गाउँपासिकािे षकिान र कृषि िेत्रका 
िम्बन्धमा रे्दहाय बमोश्चजमका मागनसनरे्दशक सिद्धान्तहरुको अविम्बन गनेछः 

(क) यि सिस्ने गाउँपासिकामा रहेका कृषि तथा खाद्यिम्बन्धी परम्परागत तथा 
पयानवरणमैत्री नवीनतम ज्ञान, िीप तथा प्रथाजसनत एवं िांस्कृसतक अभ्याि र 
पयानवरणमैत्री कृषि प्रणािीको िंरिण र प्रवद्धनन गररनेछ।  
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(ख) कृषि िेत्र तथा कृषि र्सूममा कृिक र र्ूसमषहन षकिानहरुको िमेत पहुँच र 
स्वासमत्व िसुनित गरी न्यायपूणन आसथनक अवस्थाको सिजनना गररनेछ।  

 

४.  षकिान र कृषि िम्बन्धी नीसतः (१) यि गाउँपासिकाको षकिान तथा कृषििम्बन्धी योजना 
तथा कायनक्रम तजुनमा र कायानन्वयन गर्दान अविम्बन गररने नीसत रे्दहाय बमोश्चजम हनेुछः  

(क) षकिानको कृषि तथा पशपुन्छी पािनिम्बन्धी रैथाने तथा परम्परागत ज्ञान र 
खाद्य िंस्कृसत, कृषिजन्य जैषवक षवषवधता, पयानवरणीय प्रणािी र प्राङ्गाररक एव 
दर्दगा कृषि षवसधमा आधाररत आत्मसनर्नर र खाद्य िम्प्रर्तु्तािाई िम्मान गने 
षकसिमको दर्दगो कृषि प्रणािीिाई प्राथसमकता प्रर्दान गररनेछ।  

(ख) कृषि िेत्रिाई यि गाउँपासिकािे सबशेि िंरश्चित िेत्रको रुपमा पषहचान गरी 
िमग्र कृिकहरुको आसथनक र िामाश्चजक सबकािको िासग आवश्यक पने िेवा 
र िसुबधा प्रर्दान गररने छ। 

(ग) षकिान, कृिक िमूह, पशपुािक िमूह, कृषि िहकारी िस्था र कृषि तथा खाद्य 
उद्यमीहरुको िहकायनमा कृषि र्ूसमको िंरिण गरै्द र कृषि कायनिाई एक 
िम्मानजनक पेशाको रुपमा आत्मिात ् गराउनका िासग कृषि िेत्रको 
व्याविायीकरण गरी उद्यमशीिता, रोजगारी, आय आजनन, जीषवकोपाजनन, िमषृद्ध 
र िामाश्चजक िरुिाका अवशरहरु सिजनना गररनेछ।  

(घ) षकिानिाई कृषि कायन र पशपुन्छी तथा जिचर पािनका िासग आवश्यक पने 
िबै षकसिमका िेवा, िामग्री र प्रषवसधमा िहज पहुँचका िासग आवश्यक पने 
िंस्थागत व्यवस्था र स्रोत िाधनहरुको प्रवन्ध गररनेछ। 

(ङ) कृषि िम्बन्धी योजना तजुनमा, कायानन्वयन, अनगुमन, मूल्याङ्कन िगायतका िमग्र 
सनणनय प्रषक्रयामा गाउँ/नगरपासिकाका िम्बश्चन्धत प्रसतसनसध िषहत षकिान एवं 
कृिक िमूह र यिका प्रसतसनसधमूिक िंघ िंस्था र िम्बद्ध नागररक िमाजको 
पूणन र प्रर्ावकारी िहर्ासगता प्रवद्धनन गररनेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) मा उश्चल्िश्चखत नीसतहरुिाई आवश्यक िंस्थागत व्यवस्था र आसथनक 
एवं प्राषवसधक िगायतका स्रोत िाधनहरुको प्रवन्ध गरी क्रमशः कायानन्वयन गरै्द जानपुनेछ।  

 

पररच्छेर्द तीन 

कृषििम्बन्धी आधारर्तू षववरण व्यवस्थापन 

 

५.  कृषि तथ्याङ्क िङ्किनः (१) गाउँ/नगरपासिकामा रहेका षकिान र कृषिका बारेमा रे्दहाय 
बमोश्चजमका षववरण िषहतको तथ्याङ्क िङ्किन गरी असर्िेश्चखत गररनेछः  
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(क) षकिानहरुको वगीकरण अनिुारको पररवार िङ्खख्या र र्ूसमषहन षकिानहरुको 
षववरण। 

(ख) कृिक िमूह, पशपुन्छीपािक िमूह र कृषि िहकारी िंस्थाहरुको षववरण र 
अवस्था।  

(ग) सिंचाइ िषुवधा पगेुको वा नपगेुको िषहत कृषियोग्य र्सूमको षववरण र 
नक्शाङ्कन।  

(घ) रैथाने िगायतका मखु्य कृषि उपज, र्ण्डारण तथा प्रशोधन र बजारीकरण 
र्इरहेका र हनु िक्ने कृषि उपजहरुको षववरण।  

(ङ) नगरे्दवािी, तरकारी र र्िरू्ि खेसतको उत्पार्दन र िोको बजारीकरणको 
अवस्था।  

(च) पशपुािन, पन्छी पािन र माछा पािनको अवस्था तथा षववरण र र्दगु्ध तथा 
माछा मािजुन्य उत्पार्दन र षवक्री षवतरणको अवस्था।  

(छ) रैथाने, परम्परागत र िांस्कृसतक महत्वका खाद्य वस्तहुरुको उत्पार्दनको 
अवस्था।  

(ज) कृषिजन्य पूवानधार (सिंचाइ, शीत र्ण्डार, कृषिसमि तथा खाद्य प्रशोधन, ढुवानी 
वा कृषि िडक आदर्द) को अवस्था।  

(झ) कृषि िेवा प्रर्दायक (कृषि तथा पशपुन्छी िेवा केन्द्र तथा शाखा, कृषि िामग्री 
र बीउ बीजन, मिखार्द वा प्राङ्गाररक मि उत्पार्दनक र िोको षवतरण, पश ु
स्वास्थ्य िेवा, कृषि बीमा, पश ुबीमा, वातावरणमैत्री षकटनाशक षविार्दी आदर्द) 
को अवस्था र यिमा षकिानको पहुँचको अवस्था। 

(ञ) कृषि िेवा प्रर्दायकहरुको सनयमन तथा अनगुमन िम्बन्धी व्यवस्था र िोको 
कायानन्वयनको अवस्था।   

(ट) कृषि श्चशिा, कृषि प्रचार प्रिार र कृषि स्रोत व्यश्चिहरुको उपिब्धताको 
अवस्था।  

(ठ) अन्य आवश्यक र महत्वपूणन षववरणहरु।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका तथ्याङ्क िङ्किनका िासग गाउँपासिकािे कश्चम्तमा पाँच 
विनमा एक पटक र आवश्यकता अनिुार अन्य िमयमा पसन कृषि तथा पशपुन्छी गणना गनुन 
पनेछ ।   

 

६.  कृषि तथ्याङ्कको षवश्लिेण र प्रचार प्रिारः (१) र्दर्ा ५ बमोश्चजमको तथ्याङ्क तथा षववरण तयारी, 
षवश्ल्िण र प्रकाशन गर्दान षकिानहरुको िमेत प्रसतसनसधत्व, िहर्ासगता र िशश्चिकरण हनेुगरी 
िहर्ासगतामूिक षवसधको अविम्बन गनुन पनेछ। 
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम तयार गररएको असर्िेखिाई प्रत्येक तीन विनमा एक पटक 
र आवश्यिा अनिुार िमय िमयमा अद्यावसधक गनन िषकनेछ।  

 (३) कृषि तथ्याङ्क िङ्किन, षवश्लेिण र अद्यावसधक गने कायनमा नेपाि िरकार र प्ररे्दश 
िरकारका कृषि तथा पशपुन्छी िम्बन्धी कायानिय, कृषि िहकारी िंस्था र कृषि उद्यमी तथा 
कृषि व्याविायीको िहयोग सिन िषकनेछ।  

 (४) गाउँ/नगरपासिकािे कृषि तथा षकिानका िम्बन्धमा आवसधक योजना तजुनमा गर्दान 
कृषि र पशपुन्छी िम्बन्धी उपिब्ध तथ्याङ्किाई आधार मान्नु पनेछ।  

 (५) गाउँ/नगरपासिकािे उपिब्ध कृषि तथ्याङ्कको सनयसमत रुपमा प्रचार प्रिार गरी 
षकिान र िम्बश्चन्धत िरोकारवािाको िहज पहुँच हनेु व्यवस्था समिाउन ुपनेछ।  

  

पररच्छेर्द चार 

षकिान पषहचान, वसगनकरण, िंरिण र िशश्चिकरणिम्बन्धी व्यवस्था 
 

७.  षकिानको पषहचानः (१) गाउँ/नगरपासिकािे कृषि कायनमा िंिग्न षकिानको तोषकए बमोश्चजम 
गणना गरी  पषहचान गनुनपनेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम पषहचान र्एका षकिानिाई र्दर्ा ८ बमोश्चजमको आधारमा 
वसगनकरण गरी षकिान पररचयपत्र प्रर्दान गनुन पनेछ। 

   

८.  षकिानको वसगनकरणः (१) गाउँपासिकामा रहेका र्सूमषहन षकिान, सिमान्तकृत षकिान, 
पाररवाररक खेसतको रुपमा सनवानहमूखी कृषि कायन गरै्द आएका िाना षकिान, मध्यम षकिान र 
अन्य कृषि पेशा तथा व्यविाय गरै्द आएका ठूिा तथा व्याविाषयक षकिानिाई जीषवकोपाजनन 
र कृषि िेत्रको दर्दगो षवकाि हनेुगरी वसगनकरण गररनेछ ।  

 (२) षकिानको वसगनकरण तथा िूचीकरण िम्बन्धी आधार र िूचक तोषकए बमोश्चजम 
हनेुछ । 

 (३) र्दर्ा ७ बमोश्चजम पररचयपत्र प्राप्त षकिानिाई गाउँपासिकाबाट अनरु्दान, बीमा, 
िहसुियत, िेवा तथा िषुवधा प्रर्दान गनन िषकनेछ ।   

 

९.  कृिक िमूह गठन र िञ्चािनः (१) गाउँ वा टोिस्तरमा रहेका षकिानिे आफ्नो िामूषहक 
षहत र िमता षवकािका िासग सनश्चित िेत्रका हरेक षकिान पररवारबाट प्रसतसनसधत्व हनेुगरी 
कृिक िमूह वा पशपुािक िमूह गठन र िञ्चािन गनन िक्नेछन।्  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम गठन गररएको कृिक िमूह वा पशपुािक िमूहिाई 
गाउँ/नगरपासिकामा र्दतान गनुन पनेछ र प्रत्येक र्दईु विनमा नवीकरण गनुन पनेछ।  
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 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम र्दतान र्ई िञ्चािनमा रहेका कृिक िमूह वा पशपुािक 
िमूहिाई गाउँ/नगरपासिकािे आवश्यक िेवा िषुवधा प्रासप्तका िासग िहजीकरण गनन र 
सिर्ाररि प्रर्दान गनन िक्नेछ।  

 (४) र्दतान र्ई र्दईु विनिम्म सनष्कृय रहेका वा अनरु्दान रकम र अन्य िषुवधा र्दरुुपयोग 
गने कृिक िमूह वा पशपुािक िमूहिाई कायनपासिकाको सनणनयबाट र्दतान खारेज गनन िषकनेछ।  

 

  तर यिरी र्दतान खारेज गनुनपूवन िात दर्दनको िमय दर्दई िनुवुाईका मौका दर्दइनेछ।  

 (५) कृिक िमूह र्दतान, नषवकरण, खारेजी तथा िमूह िञ्चािनिम्बन्धी अन्य व्यवस्था  
तोषकए बमोश्चजम हनेुछ।  

 

१०.  कृषि तथा पशपुन्छी िहकारी िस्थाः कृषि तथा पशपुन्छी िहकारी िंस्थाको र्दतान, िञ्चािन र 
सनयमन िम्बन्धी व्यवस्था गाउँ/नगरपासिकाको िहकारी िम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था र्ए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

 

११.  षकिानको िंरिण र िशश्चिकरणः (१) गाउँपासिका िेत्रसर्त्रका िबै षकिानको िंरिण, िमता 
षवकाि र िशश्चिकरणका िासग वाषिनक र आवसधक रुपमा योजना र कायनक्रम तजुनमा गरी 
िम्बश्चन्धत षकिान वा कृिक िमूह वा यस्ता िमूहका िञ्जाि वा कृषि िहकारी िंस्था वा कृषि 
र्मन र कृषि िम्बन्धी िघ ुउद्यम तथा घरेि ुउद्योग मार्न त कायानन्वयन गनन िषकनेछ ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका योजना तथा कायनक्रम तजुनमा गर्दान गररब तथा षवपन्न, 
र्सूमहीन, सिमान्तकृत र िाना षकिान, कृषि िसमक, कृषि कायनमा िंिग्न मषहिा, आदर्दवािी 
जनजाती र र्दसित षकिानका आवश्यकतािाई षवशेि प्राथसमकता प्रर्दान गनुन पनेछ।   

 (३) षकिानको िंरिण, िमता षवकाि र िशश्चिकरणका िासग उपिब्ध स्रोत िाधन 
र िमताका आधारमा रे्दहाय बमोश्चजमका कृयाकिाप िञ्चािन गररनेछः 

(क) र्सूमषहन षकिान तथा सिमान्तकृत षकिानिाई आरै् कृषि कायन नगने व्याश्चिका 
जग्गा जसमन वा नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार तथा गाउँपासिका र अन्य कुनै 
िंघ िंस्थािे उपिब्ध गराएका तथा प्रयोग गनन दर्दएका जग्गा सनित ्अवधीका 
िासग िम्झौता गरी र्ाडामा सिई कृषि कायन गनन पाउने अवस्था िृजना गनन 
िहजीकरण गने।  

(ख) असधया वा बटैया खेसत प्रणािीको अनगुमन र सनयमन गने।  

(ग) कृषि िसमकिे कृषि कायन गरे वापत पाउने पाररिसमक र िेवा िषुवधा सनधानरण 
गरी रै्दसनक रुपमा पाररिसमक पाउने कुराको िसुनितता गने। 

(घ) कृषि प्रिार, िेवा, िामग्री र प्रषवसधमा षकिानको पहुँच िसुनितताका िासग 
आवश्यक पने िमता षवकािका कायनक्रम सनषयमत रुपमा िञ्चािन गने।  
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(ङ) कृषििम्बन्धी िमता षवकािका कायनक्रममा र्सूमषहन र सिमान्तकृत षकिान, 
गररब तथा षवपन्न षकिान, कृषि िसमक, मषहिा षकिान र कृषि कायनमा आश्चित 
आदर्दवािी जनजासत, र्दसित पररवार, अपाङ्गता र्एका व्यश्चि तथा पररवारिाई 
प्राथसमकता प्रर्दान गने। 

(च) षकिान तथा कृिक िमूहिे पाउने िेवा, िषुवधा, वस्त,ु प्रषवसध, छुट, िहसुियत, 
अनरु्दान आदर्द वास्तषवक षकिानिे िमयमा नै पाउने षकसिमको िंस्थागत प्रवन्ध 
गने।  

(छ) षकिानका कृषि तथा खाद्य उत्पार्दन र पशपुन्छीजन्य उत्पार्दनहरुको उश्चचत 
बजारमूल्य पाउने गरी कृषिजन्य उत्पार्दनको बजार िूचना प्रणािी बनाई िूचना 
प्रवाह र प्रचार प्रिार गने। 

(ज) षकिानहरुिाई िङ्गदठत हनेु अविर सिजनना गननका िासग कृिक िमूह, 
पशपुािक िमूह तथा कृषि िहकारी िंस्था गठन र र्दतान एवम ्नवीकरण प्रकृया 
िरि बनाई िहजीकरण गने र कृषि कायनक्रमहरु कृिक िमूह मार्न त िञ्चािन 
गनन प्राथसमकता प्रर्दान गने।  

(झ) िामषुहक खेसत गरी कृषि उत्पार्दन बढाउनका िासग असतररि िेवा िषुवधा 
प्रर्दान गने।  

(ञ) गाउँ/नगरपासिकािाई कृषि उपज, र्दगु्ध पर्दाथन र मािजुन्य उत्पार्दन तथा खाद्य 
प्रशोधनमा अत्मसनर्नर बनाई बा्य  िेत्रमा िमेत आपूसतन गननमा ििम बनाउन।  

(ट) षकिानको िंरिण, िमता षवकाि र िशश्चिकरणमा सनरन्तर योगर्दान गने र 
व्याश्चिगत उत्पार्दन िमेत बढाउने षकिान िगायतका व्याश्चि वा िंघ िंस्थािाई 
पारर्दशी र सनष्पि मूल्याकनका आधारमा िम्मासनत वा परुस्कृत गने प्रणािी 
स्थापना गने।  

 

पररच्छेर्द पाचँ 

कृषियोग्य जसमनको वसगनकरण, िंरिण र उपयोग िम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२.  र्सूमको वगीकरणः (१) गाउँपासिकािे नेपाि िरकारको र्-ूउपयोग ऐन २०७६ िमेतिाई 
आधार मानी र्-ूबनोट, िमता, उपयिुता, मौजरु्दा उपयोग र आवश्यकता िमेतका आधारमा 
कृषि र्ूसमको िंरिण र िर्दपुयोग हनेुगरी आफ्नो िेत्रसर्त्रको र्ूसमिाई िामान्य नक्शाङ्कन िषहत 
रे्दहाय बमोश्चजमको र्-ूउपयोग िेत्रमा वगीकरण गनेछः  

(क) कृषि र्ूसम 

(ख) आवािीय िेत्र 

(ग) व्याविाषयक िेत्र 
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(घ) औद्योसगक िेत्र 

(ङ) खानी तथा खसनज िेत्र 

(च) वन िेत्र 

(छ) पानी महुान, नर्दीनािा र ताि तिैया, िीमिार िेत्र 

(ज) िामरु्दाषयक, िावनजसनक उपयोग र खुिा तथा चरण िेत्र  

(झ) िांस्कृसतक र परुाताश्चत्वक महत्वको िेत्र 

(ञ) सनमानण िामग्री उत्खनन िेत्र (ढुङ्गा, बािवुा, सगट्टी) 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम गररएको र्सूमको वगीकरणिाई िम्बश्चन्धत िेत्र स्पष्ट 
हनेुगरी िो को षववरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ र िोको िूचना िावनजसनक 
रुपमा कायनपासिकाको कायानियमा र प्रत्येक वडा कायानियिे िमेत प्रकाशन गनुनपनेछ।  

 (३) र्सूमको वगीकरण र र्-ूउपयोगका बारेमा गाउँ/नगरपासिकािे आफ्ने िेत्रसर्त्र 
िबैको जानकारीका िासग षवसर्न्न िञ्चार माध्यमबाट िमेत प्रचार-प्रिार गनन िक्नेछ। 

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम जनु प्रयोजनका िासग र्सूमको वगीकरण गररएको छ, िोही 
प्रयोजनका िासग उपयोग गनुनपनेछ र कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसत वा स्थानीय र्ू-उपयोग 
पररिद् गठन र्एको अवस्थामा उि पररिद्को अनमुसत नसिई कृषि र्सूमिाई अन्य प्रयोजनका 
िासग उपयोग गनन पाइने छैन।  

 

१३.  कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतः (१) गाउँ/नगरपासिका िेत्रसर्त्र रहेको कृषियोग्य जसमनको 
िंरिण र व्यवस्थापन गरै्द दर्दगो कृषि षवकािका िासग योजना तजुनमा र कायानन्वयन गनन रे्दहाय 
बमोश्चजमको एक कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसत रहनेछ 

(क) अध्यि..................................................................................................अध्यि 

(ख) गाउँपासिकास्तरीय कृषि िसमसतका िंयोजक वा प्रमखु..............................िर्दस्य 

(ग) प्रमखु प्रशािकीय असधकृत......................................................................िर्दस्य  

(घ) गाउँपासिका स्तरीय कृिक िमूह महािंघका अध्यि वा प्रसतसनसध..............िर्दस्य 

(ङ) गाउँपासिकास्तरीय र्सूम असधकार मञ्चका अध्यि वा प्रसतसनसध..................िर्दस्य 

(च) कृषििम्बन्धी स्थानीय षवज्ञहरुमध्येबाट कायनपासिकािे मनोनयन गरेको 
प्रसतसनसध.................................................................................................िर्दस्य  

(छ) कृषि िहकारी िंस्थाहरुिे छनौट गरेको प्रसतसनसध.....................................िर्दस्य 

(ज) यि िसमसतिे मनोनयन गरेको मषहिा कृषि उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना, 
व्यविाषयक षकिान मध्ये एक जना, आदर्दवािी जनजासत षकिान मध्ये एक 
जना र र्दसित षकिान मध्ये एक जना गरी ४ जना....................................िर्दस्य  
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(झ)  गाउँ/नगरपासिकाको कृषि तथा पशपुन्छी िेवािम्बन्धी षविय हेने प्रमखु वा 
असधकृत.......................................................................................िर्दस्य िश्चचव 

 (२) िसमसतिे कृषि िम्बन्धी षवज्ञ तथा अन्य िम्बश्चन्धत सनकाय वा िङ्घ िंस्थाका 
प्रसतसनसधिाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनन र राय िझुाव सिन िक्नेछ। 

 (३) िसमसतको बैठक कश्चम्तमा तै्रमासिक रुपमा आयोजना गनुनपनेछ र आवश्यकता 
अनिुार षवसर्न्न िमयमा बैठक आयोजना गनन िषकनेछ।  

 (४) िसमसतको बैठक िम्बन्धी कायनषवसध िसमसत आरै्िे सनधानरण गरे बमोश्चजम हनेुछ।  

 (५) िसमसतको िश्चचवािय गाउँ/नगरपासिकाको कृषि तथा पशपुन्छी िेवा शाखामा 
रहनेछ। 

 (६) यि िसमसतिे यि ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन आवश्यकता अनिुार वडा तहमा 
कृषि र्ूसम व्यवस्थापन उप-िसमसत गठन गनन िक्नेछ। 

 

१४.  कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतको काम, कतनव्य र असधकारः कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतको 
काम, कतनव्य र असधकार रे्दहाय बमोश्चजम हनेुछः  

(क) गाउँपासिका िेत्रसर्त्र षकिान, कृषि र्सूम, कृषि िेवा, पशपुन्छी िेवा, कृषि पूवानधार 
िगायतका षवियको वस्तशु्चस्थसत िङ्किन र असर्िेख तयार गरी कृषि तथ्याङ्क 
प्रकाशन गने। 

(ख) गाउँपासिका िेत्रसर्त्र रहेको कृषियोग्य जसमनको दर्दगो व्यवस्थापन र िर्दपुयोगको 
िासग षकिानको िमेत िहर्ासगतामा कृषि िम्बन्धी योजना र कायनक्रम तजुनमा 
गरी कायानन्यवन गने गराउने। 

(ग) नेपाि िरकार र प्ररे्दश िरकारबाट िागू गररएका नीसत तथा कानून कायानन्वयनमा 
िहकायन गने र उि तहबाट अनरु्दान प्राप्त हनु आएका कृषि कायनक्रमको प्रर्ावकारी 
रुपमा कायानन्वयन गने, गराउने। 

(घ) कृषियोग्य र्सूमको खण्डीकरण हनुबाट रोक्न र कृषियोग्य जसमनको चक्िाबन्र्दी 
गरी कृषि उत्पार्दन बढाउन चाहने षकिान पररवारिाई आवश्यक प्राषवसधक 
तथा अन्य िहयोग उपिब्ध गराउने र यि प्रयोजनका िासग अनरु्दान उपिब्ध 
गराउन िहजीकरण गने। 

(ङ) कृषियोग्य जसमनमा कृषि उत्पार्दन गनन, षकिानका िासग आवश्यक िेवा िषुवधा 
उपिब्ध गराउन र कृषि तथा खाद्य उत्पार्दनको बजारीकरणका िासग आवश्यक 
पने षवसर्न्न कृषि पूवानधार सनमानणको िासग योजना तजुनमा गरी षवसर्न्न तह र 
िम्बश्चन्धत सनकायमा सिर्ाररि तथा परामशन प्रर्दान गने।  
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(च) वन िेत्र बाहेक अन्य प्रयोजनमा रहेको जग्गािाई आवश्यकता अनिुार कृषियोग्य 
जसमनमा पररणत गननको िासग स्थानीय र्उूपयोग पररिर्दमा सिर्ाररि गने। 

(छ) षकिानको िमता षवकाि, हकषहत िंरिण र कृषि िेत्रबाट िमषृद्धका िासग 
षकिान िम्बद्ध नागररक िमाज र िंघ िंस्था तथा सनजी िेत्रिँग िमेत िमन्वय 
तथा िहकायन गरी कायनक्रम िञ्चािन गने गराउने। 

(ज) खाद्यका िासग कृषि र तिुनात्मक िार्का कृषि उपजको व्यविाषयक उत्पार्दन 
बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनिुन्धान, जनशश्चि सनमानण र प्रिार िेवािाई 
प्रर्ावकारी बनाउने।  

(झ) र्सूमहीन र सिमान्त तथा िाना षकिानको कृषि र्सूममा पहुँच असर्वषृि गनन अन्य 
आवश्यक कायन गनन गराउनमा िहजीकरण गने।  

 

१५.  कृषि कायनः यि ऐनको प्रयोजनका िासग रे्दहाय बमोश्चजमका कायनिाई कृषि कायनको रुपमा 
सिइनेछः  

(क) स्थानीय तथा रैथाने िगायतका षवसर्न्न अन्नवािी िषहतका खाद्यान्न बािीको 
उत्पार्दन।  

(ख) र्िरू्ि, तरकारी, र्दिहन, तेिहन, श्चचया कर्ी तथा मििाजन्य बस्त,ु च्याउ 
िगायतका नगरे्दवािीको खेती।  

(ग) रैथाने िगायत षवसर्न्न पश,ु पन्छी, माछा तथा मौरी पािन।  

(घ) ऊखु, रू्ि, रेशम, कपाि, जटु, िनपाट, काँि, बासबयो, बेत, बाँि तथा रबरखेती।  

(ङ) जडीबटुी खेसत, घाँि उत्पार्दन र षवरुवा उत्पार्दन तथा कृषि वन िञ्चािन।  

(च) कृषि कायनका िासग आवश्यक पने र्दाना, मिखार्द, जैषवक षविार्दी, कृषि औजार 
आदर्दको उत्पार्दन। 

(छ) प्रचसित कानून बमोश्चजम अनमुसत प्राप्त गरी जङ्गि र जिाशय खेसत गरी उत्पार्दन 
गररने अन्य उपर्ोग्य बस्तहुरु। 

(ज) खण्ड (क) रे्दश्चख (च) िम्म गररएका कृषि कायनबाट उत्पादर्दत वस्तहुरुको 
प्रारश्चम्र्क र्ण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण।  

 

१६.  कृषि र्सूमको िंरिणः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र पषहचान र्एका कृषि र्ूसमको 
िंरिणका िासग रे्दहाय बमोश्चजमका कायनक्रम िञ्चािन गनेछः 

(क) कृषि र्ूसमिाई कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनका िासग प्रयोग गननमा सनरुत्िाषहत 
गने। 

(ख) कृषि र्ूसमको ऊवनरता शश्चि घटाउने, माटोको गणुस्तर ह्राि हनेु, कृषि जैषवक 
षवषवधता नष्ट हनेु तथा मानव स्वास्थ्य, पशपुन्छी र जिचर िगायतका प्राणीिाई 
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गम्र्ीर अिर गने खािका रािायसनक मि वा षविार्दी प्रयोगिाई सनरुत्िाषहत 
गने।  

(ग) प्राङ्गाररक मिको प्रयोग र पयानवरणमैत्री कृषििाई प्रवद्धनन गरी जैषवक कृषि 
उत्पार्दन बढाउन प्रोत्िाहन गने।  

(घ) बहवुषिनय र चषक्रय बािी िगाई र्सूमको उत्पार्दकत्वमा वषृद्ध ल्याउने िहयोग 
गने। 

(ङ) कृषि र्ूसमिाई बाढी पषहरो तथा नर्दी कटानबाट जोगाउन ियीकरण सनयन्त्रण, 
पानीको उपयिु सनकाश, तटबन्ध तथा गल्छी सनमानण, सर्रािो जसमनमा 
गराखेसत र आवश्यकता अनिुार कृषि वन प्रणािी अविम्बन गननका िासग 
िहयोग र प्रोत्िाहन गने। 

(च) कृषि जसमन िसत हनेुगरी िञ्चािन गररने षवकाि आयोजनािाई स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेर्दन अनिुारका कायन गनन िगाई िसत र्एको कृषि 
जसमनको पनुस्थानपना गने िगाउने।   

(छ) कृषि कायनका िासग जसमनको चक्िाबन्र्दी गराउन र कृषि जसमन बाझो नराखी 
सनयसमत रुपमा खेसत गननका िासग प्रोत्िाहन गने।  

(ज) कृषि र्सूम िंरिणका िासग आवश्यक स्रोत िाधन िषहत आवसधक रुपमा बजेट 
षवसनयोजन गरी िंरिणका कायनक्रम िञ्चािन गने।  

 (२) बाढी पषहरो िगायतका रै्दषव प्रकोपबाट कुनै षकिानको कृषि र्सूमको गणुस्तर ह्राि 
र्एमा वा कृषिर्सूम िसत र्एमा उि कृषि र्सूमको उकािका िासग िम्बश्चन्धत षकिानिाई 
गाउँपासिकाबाट प्राषवसधक तथा अन्य आवश्यक िहयोग उपिब्ध गराउन िषकनेछ।  

 (३) बाढी पषहरो िगायतका रै्दषव प्रकोपका कारण कुनै षकिानको कृषिर्सूम उकाि हनु 
निक्ने गरी िसत र्एमा िो वापत जसमनको आसथनक मूल्याङ्कन र षकिानको जीषवकाको षवकल्प 
िमेत मध्यनजर गरी गाउँपासिकाबाट प्रर्ाषवत षकिानिाई िसतपूती उपिब्ध गराउन िषकनेछ।  

 

१७.  कृषियोग्य र्सूमको उपयोगः (१) कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतिे  गाउँपासिका सर्त्रको कृषि 
योग्य जसमनिाई बाँझो नराखी सनरन्तर खेती गनन प्रोत्िाहन गने गरी आवश्यक उत्प्रेरणात्मक 
कायनक्रम िञ्चािन गरी कृषियोग्य जसमन बाँझो नरहने अवस्था िृजना गनेछ।  

 (२) आफ्नो कृषियोग्य र्ूसममा जग्गावािा आरै्िे कृषि कायन गनन निक्ने वा नगने 
व्यश्चििे व्यश्चििे िो को जानकारी िम्बश्चन्धत वडा कायानियिाई गराउन ुपनेछl  

 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम जानकारी प्राप्त हनु आएमा जग्गावािाको र्सू्वासमत्वमा 
कुनै अिर नपने गरी उि जग्गािाई िम्बश्चन्धत वडा कायानियिे र्ाडामा सिई र्सूमहीन षकिान, 
सिमान्त षकिान, कृषि िसमक, कृिक िमूह वा अन्य पौरखी षकिानबाट िमेत खेती गराई 
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खेतीयोग्य जसमन बाझँो नराखी कृषि उत्पार्दन बढाउन आवश्यक व्यवस्था वा प्रवन्ध गनन 
िक्नेछ। 

 (४) कृषियोग्य जसमन र्एका व्यश्चि तथा पररवारिे करार गरी आफ्नो जसमन अन्य 
षकिान पररवार, व्यश्चि, कृिक िमूह तथा िंस्थािाई र्ाडामा दरँ्दर्दा सिन पाउने र्ाडार्दर 
िम्बश्चन्धत वडा अध्यि र कृषि र्ूसम व्यवस्थापन िसमसतको सिर्ाररिमा गाउँ/नगरपासिकािे 
सनधानरण गनन िक्नेछ।  

 (५) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम सनधानरण गररएको जग्गाको र्ाडार्दरिम्बन्धी िूचना 
कायनपासिकाको कायानिय र वडा कायानियमा िावनजसनक रूपमा प्रकाशन गनुनपनेछ।   

 (६) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम र्ाडार्दर सनधानरण गर्दान जग्गाको ऊवनरा शश्चि, सिंचाइ 
िषुवधा तथा िम्बश्चन्धत जग्गाको पहुँचमा रहेका कृषि पूवानधार र िषुवधा िमेतको आधारमा 
सनधानरण गनुनपनेछ र यस्तो र्ाडार्दर कृषि जसमनको िषुवधा अनिुार र्रक हनु िक्नेछ। 

 

१८.  करार खेसत िम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कृषियोग्य जसमनमा आर्ैँ  खेती गनन निक्ने जग्गा धनीिे  
त्यस्तो जसमन र्दर्ा १७ बमोश्चजम सनधानररत र्ाडा र्दरमा करार खेती गनन इच्छुक कृिक वा 
कृिक िमूहिाई खेती गरी कृषि उत्पार्दन गनन वा पशपुन्छी तथा जिचर पािनका िासग 
करारमा उपिब्ध गराउन िक्नेछ।  

 (२) करारमा जग्गा उपिब्ध गराउन ईच्छुक जग्गाधनीिे गाउँपासिकामा आफ्नो कृषि 
र्सूमको षववरण असर्िेश्चखत गराउन िक्नेछ।  

 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम असर्िेश्चखत गराएको जसमनिाई कृषि उत्पार्दनका िासग 
उपयोग गनन चाहने र्सूमहीन षकिान, र्दसित षकिान, सिमान्त तथा िाना षकिान, मषहिा षकिान 
तथा यस्ता षकिानको कृिक िमूहिाई करार गरी र्ाडामा उपिब्ध गराउन कृषि र्सूम 
व्यवस्थापन िसमसतिे आवश्यक िहयोग र िहजीकरण गनुनपनेछ। 

 (४) कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतिे तय गरेको र्ाडार्दरिँग तािमेि हनेुगरी कृषियोग्य 
जसमन र्ाडामा सिनेदर्दने न्यूनतम ्अवसध तथा त्यिका शतनहरु जग्गा धनी र कृिकको आपिी 
िम्झौता बमोश्चजम हनेुछन।्  

 (५)  उपर्दर्ा (४) को प्रयोजनका िासग िम्झौताको आवश्यक ढाँचा तथा अन्य 
आवश्यक कागजात तयारीमा कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतिे िहजीकरण गनन िक्नेछ। 

 (६) जग्गा र्ाडामा सिने कृिक वा कृिक िमूहिे त्यस्तो र्ाडामा सिएको जग्गामा 
हानी नोक्िानी परु् याउने तथा जसमनको कृषि उत्पार्दनशीिता घटाउने षकसिमका कायनहरु गनन 
गराउन पाइने छैन र र्ाडामा सिएको कृषि जसमनको प्रयोगमा कुनै पररवतनन गनुनपरेमा 
जग्गाधनीको स्वीकृसत सिनपुनेछ। 
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 (७) िरकारी सनकाय वा िङ्घ िंस्थािे र्ाडामा वा अन्य रुपमा कृषि कायनका िासग 
षकिानिाई उपिब्ध गराएको जसमन िम्बश्चन्धत सनकाय वा िङ्घ िंस्थाको अनमुसत नसिई कृषि 
कायन बाहेक अन्य प्रयोजनका िासग उपयोग गनन पाइने छैन। 

 (८) जग्गा र्ाडामा सिई करार खेसत तथा व्याविाषयक खेसतगने िम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोषकए बमोश्चजम हनेुछ।  

 (९) कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतिे गाउँपासिका िते्रसर्त्र असधँया वा बटैया प्रथािाई 
सनरुत्िाषहत गरै्द करार प्रणािीबाट कृषि जसमनको उपयोग गरी कृषि उत्पार्दन बढाउन प्रोत्िाहन 
गनुन पनेछ।  

   

१९.  िावनजसनक कृषियोग्य र्सूमको उपयोगः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र कुनै उपयोगमा 
आउन निकी खािी रहेको र कृषि प्रयोजनका िासग उपयिु रहेको िावनजसनक जसमनिाई 
उि जसमनको स्वासमत्व रहेको सनकाय वा िंस्था र षकिानबीच न्यूनतम ्र्ाडा सिनेदर्दने शतनमा 
करार गरी कृषि प्रयोजनका िासग कृिक वा कृषि िमूहिाई उपिब्ध गराउन िमन्वय र 
िहकायन गनन िक्नेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको कृषि जसमनको न्यूनतम र्ाडा र्दर सनधानरणका िासग 
कृषि र्ूसम व्यवस्थापन िसमसतिे िमन्वय गनुन पनेछ। 

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम करार गरी कृषि कायनका िासग जसमन उपिब्ध गराउँर्दा 
र्सूमहीन षकिान, सिमान्त षकिान तथा िाना षकिान, मषहिा षकिान तथा कृषिमा सनर्नर र्दसित 
षकिानिाई प्राथसमकता दर्दन ुपनेछ।  

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम करार गरी सिने दर्दने गरेको जसमनमा करार अवसधर्र 
कृषि कायन बाहेक अन्य कायन गनन पाइने छैन । 

 

२०.  िामषुहक खेसतः (१)  गाउँपासिका िेत्रसर्त्र कुनै कृिक िमूह वा कृषि िहकारी िंस्थािे 
र्सूमहीन षकिान र सिमान्त तथा िाना षकिानका िासग िमषुहक खेसत गनेगरी जसमन उपिब्ध 
गराउन अनरुोध गरेमा कृषि र्सूम व्यवस्थापन िसमसतिे आवश्यक जसमनको खोजी गरी जसमन 
उपिब्ध गराउन िक्नेछ।  

 (२) िमषुहक खेसतबाट प्राप्त िार्को बाँडर्ाँड उि खेसतमा िंिग्न षकिानको आपिी 
िम्झौता बमोश्चजम हनेुछ। 

 (३) िामषुहक खेसतबाट उत्पादर्दत कृषि उपज र िोको षवक्री षवतरणबाट प्राप्त िार्मा 
कुनै पसन षकसिमको स्थानीय कर िगाईने छैन।  

 (४) सनजी जसमनिाई पूणन वा आंश्चशक रुपमा चक्िाबन्र्दी गरी िामषुहक खेसत गनन 
चाहने कृिक िमूह, कृषि िहकारी िंस्था वा अन्य कुनै िामरु्दाषयक िंस्थािाई आवश्यक पने 
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षवद्यतु, सिंचाइ र कृषि िडक िषहत र्ण्डारण र आवश्यक औजार तथा उपकरणहरुमा िमेत 
कायनपासिकाको सनणनय बमोश्चजमका िसुबधाहरु प्रर्दान गनन िषकनेछ।     

   
 

पररच्छेर्द छ 

सिंचाइ, बीउ बीजन, मिखार्द तथा षकटनाशक षविार्दी िम्बन्धी व्यवस्था 
 

२१.  सिंचाइको प्रवन्ध गनेः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्रका खेतीयोग्य कृषि र्सूममा ितह 
सिंचाइ, र्सूमगत सिंचाइ वा सिफ्ट सिंचाइ वा अन्य प्रषवसधको प्रयोग गरी आवश्यकता अनिुार 
सिंचाइको प्रवन्ध गनेछ । 

 (२) सिंचाइको िषुवधा उपिब्ध नर्एका खेतीयोग्य जसमनमा सिंचाइ िषुवधाको प्रवन्ध 
गननका िासग गाउँपासिकाको िगानी बाहेक थप स्रोत िाधन आवश्यक पने रे्दश्चखएमा नेपाि 
िरकार र प्ररे्दश िरकारिँग िमन्वय र िहकायन गरी सिंचाइ िेवाको प्रवन्ध गररनेछ। 

 (३) िम्बश्चन्धत सनकाय र कृिक िमूह वा सिंचाइ जि उपर्ोिा िंस्था बीचको 
िाझेर्दारी वा िंयिु व्यवस्थापनमा सिंचाइ प्रणािीको स्थापना र िञ्चािन गने िषकनेछ र यि 
िम्बन्धी अन्य व्यवस्था िाझेर्दारीपत्रमा उल्िेख र्ए बमोश्चजम हनेुछ।  

 (४) ितह सिंचाइ िञ्चािन हनु निक्ने कृषि र्सूममा षवद्यतुबाट सिफ्ट सिंचाइ वा अन्य 
प्रषवसध तथा िीप षवकाि गरी आकाशे पानी िङ्किन गरी वा जसमनमसुनको पानी सनकािी 
वैकश्चल्पक सिंचाईको व्यबस्था गनन सिकनेछ। 

 (५) सिंचाइका िासग सबद्यतुीय तथा िौयन उजानको प्रयोगिाई प्रवद्धनन गनुनपनेछ। 

 (६) र्सूमहीन षकिान, सिमान्त तथा िाना षकिान, मषहिा षकिान तथा कृषिमा सनर्नर 
र्दसित षकिानिे सिफ्ट सिंचाइका िासग प्रयोग गने कृषि समटरमा उठेको वा अन्य षवद्यतु 
महशिु मध्ये कश्चम्तमा ५० प्रसतशत महशिु गाउँपासिकािे अनरु्दान स्वरुप उपिब्ध गराउन 
िक्नेछ।  

 (७) सिंचाइ प्रयोजनका िासग स्थापना गररएका िौयन उजान प्रणािीबाट उत्पादर्दत 
षवद्यतुिाई नेपाि षवद्यतु प्रासधकरण वा अन्य कुनै सनकाय वा िङ्घ िंस्था वा व्याश्चििाई षवक्री 
गनन िषकनेछ।  

 

२२.  बीउ बीजन, मिखार्द तथा षकटनाशक षविार्दीको उपिव्धताः (१) गाउँपासिकािे कृषिका िासग 
आवश्यक पने बीउ बीजन स्थानीय स्तरमा नै उत्पार्दन गरी  र्ण्डारण गननका िासग षकिानिाई 
आवश्यक प्राषवसधक िहयोग तथा िीप उपिब्ध गराउन र यिका िासग िम्र्ाव्यताका आधारमा 
रैथाने बीउ बीजन उत्पार्दन पकेट िेत्र सनधानरण गर ्िक्नेछ।  
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 (२) गाउँपासिकािे स्थानीय षकिानको बीउ बीजन उत्पार्दन, र्ण्डारण र प्रयोगिम्बन्धी 
परम्परागत ज्ञानको असर्िेख गरी नेपाि िरकार तथा प्ररे्दश िरकारका जीन बैंक र कृिक िमूहका 
िामरु्दाषयक बीउ बैंक िमेतको िमन्वयमा रैथाने उन्नत बीउ बीजन र िो िम्बन्धी परम्परागत 
ज्ञानको िंरिण र िर्दपुयोगका िासग आवश्यक स्रोत िाधनको व्यवस्था गनेछ।  

 (३) गाउँपासिकािे कृषिका िासग आवश्यक पने मिखार्द आपूसतनका िासग प्राङ्गाररक मि 
उत्पार्दन र उपयोग गननका िाथै जैषवक षकटनाशक षविार्दीको उत्पार्दन र उपयोगमा प्राथसमकता 
दर्दनेगरी आवश्यक स्रोत िाधन, प्रषवसध र स्थानीय जनशश्चिको व्यवस्था गनेछ। 

 (४) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र आवश्यक पने थप बीउ बीजन, मिखार्द तथा 
षकटनाशक वा रोगनाशक षविार्दी उत्पार्दन तथा आयात गरी वडा कायानिय वा कृषि िहकारी तथा 
कृिक िमूह मार्न त र्ण्डारण र षवतरण गने प्रवन्ध गनन िक्नेछ। 

 (५) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम उत्पार्दन तथा र्ण्डारण र्एको बीउ बीजन, मिखार्द तथा 
षकटनाशक षविार्दी कृिकिाई वडा कायानियिे आरै् वा कृषि िहकारी िंस्था वा िेवा प्रर्दायक 
मार्न त उपिव्ध गराउन िक्नेछ। 

 (६) मानव तथा पशपुन्छी र जिचरको स्वास्थ्यमा अिर पाने र कृषि उत्पार्दनशीितामा 
ह्राि ल्याउने खािका तथा मान्यताप्राप्त सनकायबाट प्रमाणीकरण नगररएका र प्रयोग नगनुन नगराउन ु
र्नी प्रसतबन्ध िगाइएका बीउ बीजन, मिखार्द तथा षकटनाशक षविार्दीको प्रयोग गनन गराउन पाइने   

छैन। 

 (७) षकिानहरुमा रािायसनक मि तथा षकटनाशक षविार्दीिाई सनरुत्िाषहत गरै्द जैषवक 
षविार्दी तथा प्राङ्गाररक खेती प्रषवसधिाई प्रोत्िाहन हनेुगरी गाउँपासिकाबाट षवसर्न्न िेवा िषुवधा र 
प्रषवसध उपिब्ध गराउन िषकनेछ। 

 (८) बीउ बीजनका िासग िेवा िषुवधा, अनरु्दान र िहयोग उपिब्ध गराउँर्दा वा कायनक्रम 
िञ्चािन गर्दान बािीजन्य बीउ बीजन र घाँि बािी गरी र्दबैु षकसिमका बीउ बीजन उत्पार्दन र 
षवतरणिाई महत्व दर्दन ुपनेछ।  

 (९) गाउँ/नगरपासिकािे बीउ बीजन, मिखार्द तथा षकटनाशक षविार्दीको अनासधकृत तथा 
मनोमानी खररर्द सबक्रीमा सनयन्त्रण गननका िासग  आवश्यक प्रषवसधको िमेत प्रयोग गरी सनयसमत 
रुपमा बजार अनगुमन गनेछ। 

 (१०) उमारशश्चि नर्एको वा र्िरू्ि िाग्न निक्ने षकसिमको बीउ बीजन षवक्री षवतरण 
गरेको कारण षकिानिाई कुनै हानी नोक्नानी तथा िसत हनु गएमा उि िसत वापत त्यस्तो बीउ 
बीजन िप्िाई गने व्यश्चि वा र्मनिे प्रर्ाषवत षकिानिाई प्रचसित कानून बमोश्चजम िसतपूसतन दर्दन ु
पनेछ।  

 

२३.  िामरु्दाषयक बीउ बैक स्थापना गनन िषकनेः (१)  गाउँपासिका िेत्रसर्त्र रहेका कृिक िमूहिे 
स्थानीय स्तरमा एकि वा िामूषहक रुपमा पयानवरण र जिवायमैुत्री षकसिमको िामरु्दाषयक बीउ 
बैंक स्थापना र िञ्चािन गनन िक्नेछन।्  
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम िामरु्दाषयक बीउ बैंक स्थापना र िञ्चािन गनन चाहने कृिक 
िमूहिाई गाउँ/नगरपासिकािे आवश्यक िहयोग उपिब्ध गराउन िक्नेछ र यिका िासग 
िम्बश्चन्धत िङ्घ िंस्था र बीउ बीजन व्याविायीबाट िमेत आवश्यक िहयोग सिन िषकनेछ।  

 (३) िामरु्दाषयक बीउ बैंकका माध्यमबाट रैथाने बीउ बीजनको पषहचान, असर्िेख तथा 
िूचीकरण, प्रचार प्रिार र प्रयोगका िासग उत्प्रेरणा प्रर्दान गनुनका िाथै स्थानीय षकिानको रैथाने 
बीउ बीजनिम्बन्धी परम्परागत ज्ञान एवम ्प्रथाजसनत अभ्यािको असर्िेख तयार गरी राख्न ुपनेछ।  

 (४) उपर्दर्ा (३) बमोश्चजमको असर्िेखको एकप्रसत गाउँ/नगरपासिकामा िमेत असर्िेखका 
िासग उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

 (५) िामरु्दाषयक बीउ बैंक स्थापना र िञ्चािन िम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम 
हनेुछ।  

  

 

पररच्छेर्द िात 

कृििम्बन्धी िूचना, प्राषवसधक ज्ञान र िीप िम्बन्धी व्यवस्था 
 

२४.  कृषि सिकाई केन्द्र स्थापना गनन िषकनेः (१) गाउँपासिकािे कृषि कायन र पशपुन्छी तथा जिचर 
पािनका िासग वडा कायानियमा प्राषवसध र प्राषवसधक जनशश्चि िषहतको कृषि सिकाइ केन्द्र 
स्थापना गनन िक्नेछ। 

 (२)  कृषि तथा पशपुन्छी षवकाि शाखािे कृषि सिकाई केन्द्रमार्न त षकिानिाई कृषि 
कायन र पशपुन्छी तथा जिचर पािनका िासग आवश्यक प्राषवसधक िहयोग र प्रषवसध तथा 
िूचना प्रवाह गनेछ। 

 (३) कृषि तथा पशपुन्छी िेत्रमा कायन गनन इच्छुक सनकाय, िङ्घ िंस्था र सनश्चज िेत्रिे 
िम्बश्चन्धत वडा कायनियिगँ असनबायन रुपमा िमन्वय गनुन पनेछ।  

 (४) गाउँ/नगरपासिकािे षकिानिाई कृषि तथा पशपुन्छीिम्बन्धी आपतकासिन िहयोग 
तथा उद्बार कायनका िासग नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार र िरोकारवािा िंघ िंस्थािँग िमेत 
िमन्वय गरी स्रोत िाधन र प्रषवसध िषहत आवश्यक िहयोग गनन िक्नेछ।      

 

२५.  कृषि िम्बन्धी िूचनामा पहुँचः  (१) कृषि िम्बन्धी िूचनामा कृिकको िहज पहुँचका िासग 
गाउँ/नगरपासिकािे कृषि िूचना केन्द्र स्थापना गरी िञ्चािन गनन िक्नेछ। 

  (२) कृषि िूचना केन्द्रिे कृषि षवकाि तथा पशपुन्छी र जिचर पािन तथा षवक्री 
षवतरणको िासग गाउँपासिकाबाट तजुनमा गररएका योजना तथा कायनक्रम र षवसनयोश्चजत बजेटबारे 
प्रत्येक वडा र वडािे तोकेका टोिमा त्यस्तो योजना तथा कायनक्रम पाररत र्एको समसतिे 
बढीमा पन्र दर्दनसर्त्र षकिानिे प्राप्त गनन िक्ने िेवा िषुवधाको षवियमा िावनजसनक िूचना 
प्रकाशन गनेछ। 
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  (३) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचरिम्बन्धी कायनक्रमका बारेमा षकिानहरु बीच िहज 
रुपमा िूचना प्रवाहको िासग कृषि शाखामा कृषि िूचना असधकारीको व्यवस्था गनुन पनेछ र 
उि शाखाको प्रमखु नै कृषि िूचना असधकारीको रुपमा रहने छन।् 

  (४) कृषि िूचना केन्द्रिे कृषि तथा पशपुन्छी र जिचरिम्बन्धी षवियमा षकिानिे 
पाउन ु पने िेवा िषुवधािम्बन्धी आधारर्तू िूचना र जानकारी स्थानीय टेसिसर्जन, एर्एम 
रेसडयो र स्थानीय रुपमा प्रकाश्चशत अनिाइन पसत्रका र िामाश्चजक िञ्जाि मार्न त प्रकाशन तथा 
प्रचार प्रिार गनुनपनेछ। 

  (५) नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार र गाउँपासिकाबाट षकिानिे पाउन िक्ने िेवा तथा 
िषुवधाका बारेमा स्थानीय एर्एम रेसडयो वा अन्य उपयिु िञ्चार माध्यममा कृषि प्रिार 
कायनक्रम प्रशारण गनन िषकनेछ। 

  (६) कृषििम्बन्धी िूचनामा षकिानको पहुँचका िासग प्रचार प्रिार गर्दान कृिक िमूहका 
िञ्जाि मार्न त र स्थानीय मातरृ्ािामा प्रचार प्रिार गनन प्राथसमकता दर्दन ुपनेछ। 

  (७) कृषि तथा पशपुन्छी िेवाको प्रचार प्रिारिाई प्रर्ावकारी बनाउन, कृषि तथा 
पशपुन्छीका िासग आकश्चस्मक िेवा प्रर्दान गनन र कृषि िेत्र र पशपुन्छीिाई प्राकृसतक प्रकोप, 
जिवायजुन्य जोश्चखम र महामारीबाट बचाउनका िासग गाउँपासिकामा कि िेन्टरको स्थापना 
र िञ्चािनका िाथै मौिम िगायतका षवियमा कृषि परामश िेवा तथा मोबाइि एप जस्ता 
आधसुनक प्रषवसध र िूचना प्रणािीको उपयोग गनन प्राथमषकता दर्दन ुपनेछ।  

 

२६.  कृषििम्बन्धी प्राषवसधक ज्ञान तथा िीप वषृद्धः (१) कृषि र पशपुन्छी तथा जिचर पािनिाई 
कृिकको जीषवकोपाजननका िाथै व्यविाषयक रुपमा प्रवद्धनन गननका िासग गाउँपासिकािे आरै् 
वा षवसर्न्न सनकाय र पररयोजनाको िमन्वयमा प्रत्येक वडा कायानियमा कृषि तथा पशपुन्छी 
प्राषवसधकको व्यवस्था गनन िक्नेछ। 

  (२) गाउँपासिकािे कृिकिाई िामषुहक रुपमा प्राषवसधक ज्ञान र िीप षवकािका िासग 
आरै् वा िेवा प्रर्दायक िंस्थाको माध्यमबाट िमरु्दायस्तरमा सनयसमत रुपमा तासिम िञ्चािन 
गनन िक्नेछ। 

  (३) गाउँपासिकािे कृषि षवकाि तथा पशपुन्छी र जिचर पािनका िेत्रमा उपिब्ध 
वातावरणमैत्री आधसुनक यन्त्रहरुमा षकिानिाई िपुथ र िरि रुपमा पहुँच बढाई यान्त्रीकरण 
गनन प्रोत्िाहन गनेछ। 

  (४) प्रत्येक वडामा स्थानीय कृिक िमूह, कृषि िहकारी िंस्था वा स्थानीय कृषि र्ामन 
वा वडा कायानिय आरै्िे कश्चम्तमा एक वटा नमनुा कृषि र्ामन स्थापना र िञ्चािन गरी उि 
र्ामनमार्न त षकिानिाई आवश्यक तासिम िञ्चािन गनन िषकनेछ। 
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  (५) गाउँ/नगरपासिकािे कृषि मूल्य िृङ्खिामा आवद्ध कृषि व्याविायी र कृषि उपज 
उत्पार्दक कृिकबीच स्वच्छ िमन्वय र िहकायन षवकाि गनेछ।   

 

२७.  कृिक पाठशािा, षकिान चौतारी स्थापना गनन िषकनेः (१) गाउँपासिकािे कृिकको िासग कृषि 
िम्बन्धी प्राषवसधक ज्ञान, िीप र िमता षवकािको सनसमत्त प्रत्येक वडामा कश्चम्तमा एउटा कृिक 
पाठशािा स्थापना गरी िञ्चािन गनेछ। 

 (२) गाउँपासिकािे कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर पािन िम्बन्धमा कृिकिे हासिि 
गरेका अनरु्व र परम्परागत एबम ्आधसुनक ज्ञान एक आपिमा आर्दान प्रर्दान गने र सनयसमत 
रुपमा षकिान िम्वार्द आयोजना गने उद्देश्यिे गाउँ वा टोिस्तरमा षकिान चौतारीको स्थापना 
र िञ्चािन गनन िक्नेछ। 

 (३) कृिक पाठशािा, षकिान चौतारी, प्िान्ट श्चक्िसनक, माटो श्चशषवर र कृषि सिकाई 
केन्द्रको िमता षवकािका िासग कृषि ज्ञान केन्द्रबाट िहयोग सिन िषकनेछ।   

 (४) गाउँपासिकािे कृिक िमूह र अन्य कृषि िरोकारवािािँगको िमन्वयमा 
कृिकिाई उपयिु हनेु स्थानमा कृषि िंग्रहािय स्थापना गनन िक्नेछ।  

 (५) गाउँपासिकािे षकिानिाई उत्प्रेररत गनन िमय िमयमा कृषि मेिा तथा पशपुन्छी 
प्रर्दशननी मेिा तथा कृषि र पशपुन्छी व्यापार मेिाको आयोजना गनेछ।   

 (६) गाउँपासिकािे स्थानीय स्तरमा रहेका कृषि स्रोत व्यश्चिहरुको असर्िेख राखी 
उनीहरुको िीप र िमताका आधारमा कृषि स्वयमिेवकको रुपमा कृषि षवकािका िासग 
पररचािन गनन िक्नेछ।  

 

 

पररच्छेर्द आठ 

कृषि व्याविाय प्रवद्धननका िासग षवत्तीय प्रोत्िाहन िम्बन्धी व्यबस्था 
 

२८.  कृषि व्यविायको षकसिमः गाउँपासिका िेत्रसर्त्र व्याविाषयक उद्देश्यिे गररने रे्दहाय बमोश्चजमका 
कायनिाई कृषि व्यविायको रुपमा सिइनेछः  

(क) कृषि बािी वा बस्तकुो उत्पार्दन,   

(ख) कृषिजन्य वस्तकुो प्रशोधन तथा षवषवसधकरण,  

(ग) कृषि उपजको व्यापार,   

(घ) कृषि उत्पार्दनका िासग प्रयोग हनेु प्राङ्गाररक मिको उत्पार्दन, र्ण्डारण तथा 
षवतरण,   

(ङ) कृषि उत्पार्दनको िासग प्रयोग हनेु कृषि औजार, बीउ, बेनान, नश्ल र र्रुाको 
उत्पार्दन, परामशन िेवा, र्ण्डारण तथा षवतरण,  
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(च) कृषिमा प्रयोग हनेु षकटनाशक षविार्दीको उत्पार्दन, परामशन, र्ण्डारण तथा सबक्री 
व्यविाय, 

(छ) पश ुबधस्थि, मािजुन्य वस्त ुषवक्री षवतरण।  

 

२९.  कृषि व्यविायको प्रवद्धनन गनन िषकनेः कृषि, पशपुन्छी जिचर िम्बन्धी व्याविाय प्रवद्धननका िासग 
गाउँपासिकािे रे्दहाय बमोश्चजमका कायनहरु गनन िक्नेछः  

(क) आवश्यक योजना तथा कायनक्रम तजुनमा गरी बजेट षवसनयोजन गने,  

(ख) आवश्यक ज्ञान, िीप, प्रषवसध तथा अन्य आवश्यक षवियको उश्चचत व्यवस्था गनन 
आरै् वा षवसर्न्न िेवा प्रर्दायक मार्न त प्रवद्धननात्मक कायन गने,  

(ग) अनरु्दान उपिब्ध गराउने कायनषवसध तजानम ुगरी कायानन्वयन गने,  

(घ) कृिकिाई िहसुियत र्दरमा ऋण उपिब्ध गराउन र कृषि ऋणको ब्याज 
अनरु्दान उपिब्ध गराउन षवत्तीय िंस्था र अन्य सनकायमा सिर्ाररि गने,  

(ङ) उत्कृष्ट कृषि व्याविायी षकिान तथा कृिक िमूह वा कृषि िहकारी िंस्था 
छनौट गरी परुस्कार तथा छुट िहसुियत प्रर्दान गने,   

(च) व्यविाय प्रवद्धननमा िहयोगी हनेु खािका रैथाने बीउ, प्रषवसध एवम ् ज्ञान 
िंरिणका िासग स्रोत िाधन र िहयोग उपिब्ध गराउने,  

(छ) व्यविाय प्रवद्धननका िासग उपिब्ध गराइएका िेवा, िषुवधाको प्रयोग तथा 
िर्दपुयोग बारे अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी असर्िेख राख्ने र आवश्यक परामशन 
प्रर्दान गने, 

(ज) व्यविाय प्रवद्धननका िासग सनमानण गरेका कृषि बजार, कृषिवस्त ुिङ्किन केन्द्र र 
अन्य कृषि पूवानधारको सनयसमत रुपमा ममनत िम्र्ार र िञ्चािन गने,  

(झ) कृषि व्यविाय प्रवद्धननका िासग नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार, कृषििम्बन्धी 
नागररक िमाज  र व्याविाषयक िेत्रिँग सनयसमत रुपमा िमन्वय र िहकायन 
गने।  

३०. कृषि र्मन स्थापना र िञ्चािनः (१) गाउँपासिकािे कृषि तथा पशपुन्छी िेत्रको 
व्याविायीकरणका िासग कृषि तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र िञ्चािन गनन चाहने षकिान, 
कृिक िमूह, पशपुािक िमूह, कृषि िहकारी िंस्था वा अन्य व्याविाषयक षकिानिाई 
आवश्यक िहजीकरण गनेछ।  

 (२) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र िञ्चािन गर्दान र्सूमषहन षकिान, सिमान्तकृत 
षकिान, िाना षकिानको षहतिाई ध्यान दर्दन ुपनेछ र षकिानको र्सूममासथको असधकारमा प्रर्ाव 
नपने कुरा िसुनित गनुन पनेछ।  
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 (३) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र िञ्चािन गर्दान वातावरण िंरिणिम्बन्धी 
प्रचसित कानूनिे तोकेका वातावरणीय र्दाषयत्व परुा गनुनका िाथै िामाश्चजक तथा िाँस्कृसतक 
िेत्रमा नराकारात्मक प्रर्ाव पानन पाइने छैन। 

 (४) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र िञ्चािनका िासग प्रचसित कानून बमोश्चजम 
उद्योग वा कम्पनीको रुपमा र्दतान हनुपुने र्ए िम्बश्चन्धत सनकायमा र्दतान र्ई गाउँ/नगरपासिकामा 
र्मनको व्याविाय र्दतान गरेको हनु ुपनेछ।  

 (५) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र िञ्चािन िम्बन्धी मापर्दण्ड र अन्य व्यवस्था 
तोषकए बमोश्चजम हनेुछ।  

३१.  कृिकिाई अनरु्दान र छुट िषुवधा दर्दन िषकनेः (१) गाउँपासिकािे कृषि तथा पशपुन्छी र 
जिचर पािनमा िंिग्न र्सूमहीन षकिान, सिमान्त षकिान, िाना षकिान, मषहिा षकिान र 
कृषिमा आश्चित र्दसित तथा आदर्दवाि जनजासत षकिानिाई प्राथसमकता प्रर्दान गरी रे्दहाय 
बमोश्चजमको कृषि अनरु्दान, छुट िषुवधा र िहसुियत प्रर्दान गनन िक्नेछः 

(क) कृषि उपज र पशपुन्छी तथा जिचरमा स्थानीय कर शलु्कमा छुट,  

(ख) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर पािन कायनका िासग षकिानिाई सिर्ाररि दरं्दर्दा 
िाग्ने र्दस्तरु छुट,  

(ग) व्यविाय प्रवद्धननका िासग आवश्यक पने ढुवानी िाधन, याश्चन्त्रक उपकरण, हाट 
बजार, िंकिन केन्द्र र श्चशत र्ण्डारण केन्द्र आदर्दका िासग अनरु्दान,  

(घ) परम्परागत कृषि औजार सनमानण गने षकिानिाई व्यविाय र्दतानमा छुट र िोको 
िासग अनरु्दान, 

(ङ) कृषि कायनका िासग मषहिामैत्री यन्त्र, उपकरण र बजार व्यवस्थापनमा अनरु्दान,  

(च) अन्य अत्यावश्यक अनरु्दान तथा िषुवधाहरु।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका छुट तथा अनरु्दान प्रर्दान गर्दान षकिानको वसगनकरण र 
कृिक पररचय पत्रिाई आधार मानी आसथनक ऐनमा व्यवस्था गरी गनुन पनेछ। 

 (३) स्थानीय कृषि वस्त ु तथा पशपुन्छीजन्य उत्पार्दनमा उल्िेखनीय योगर्दान गने 
षकिानिाई सनश्चित ्पररमाणको कृषि वस्त ुतथा पशपुन्छी उत्पार्दन पिात ्अनरु्दान प्रर्दान गनेगरी 
उत्पार्दनमा आधाररत अनरु्दान कायनक्रम िञ्चािन गनन िषकनेछ।  

३२.   अनरु्दान सिर्ाररश तथा अनगुमन िसमसतः (१) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर व्यविाय प्रवद्धननका 
िासग िहसुियत र अनरु्दान प्रर्दान गननका िासग रे्दहाय बमोश्चजमको एक अनरु्दान सिर्ाररि तथा 
अनगुमन िसमसत गठन हनेुछः  

(क) आसथनक षवकाि िसमसतको अध्यि........................................................िंयोजक  

(ख) राषिय कृिक िमूह महािंघको स्थानीय प्रसतसनसध.....................................िर्दस्य   
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(ग) कृषि तथा पशपुन्छी व्यविायीहरुको तर्न बाट एक जना मषहिा िषहत र्दईु जना 
प्रसतसनधी.................................................................................................िर्दस्य  

(घ) एक जना मषहिा िषहत र्दईु जना कृिक प्रसतसनसध.....................................िर्दस्य 

(ङ) कृषि तथा पशपुन्छी षवकाि शाखाको प्रमखु...................................िर्दस्य िश्चचव 

 (२) यि र्दर्ा बमोश्चजम प्रर्दान गररने अनरु्दानका िासग कृिक छनौट, अनरु्दान रकमको 
िीमा सनधानरण, अनरु्दान प्रर्दान गने षवसध प्रकृया र िो िम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम 
हनेुछ।  

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको िसमसतिे कृषि व्यविाय प्रवद्धननका िासग प्रर्दान गररएको 
अनरु्दानको उपयोगको अवस्था र यिमा िधुार गनुनपने षविय िमेत िमेटी वाषिनक रुपमा 
प्रसतवेर्दन तयार गरी िर्ामा पेश गनुन पनेछ। 

 (४) उपर्दर्ा (३) बमोश्चजम पेश र्एको प्रसतवेर्दनका आधारमा गाउँपासिकािे कृषि 
व्यविाय प्रवद्धननका िासग अनरु्दान कायनक्रममा आवश्यक पररमाजनन गनेछ। 

 

३३.  कृषि ऋणमा पहुँचः (१) गाउँपासिकािे कृिकिाई कृषि व्यविाय प्रवद्धननको िासग िगानी गनन 
आवश्यक पने रकम सबना सधतो वा सधतो िषहत िहसुियत व्याजर्दरमा वा ब्याज अनरु्दान प्राप्त 
हनेुगरी कृषि ऋण उपिब्ध गराउन बैंक तथा षवत्तीय िंस्थामा सिर्ाररि गनन िक्नेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम सिर्ाररि गर्दान ध्यान दर्दनपुने षविय र सिर्ाररिका 
आधारहरु तोषकए बमोश्चजम हनेुछ।  

 (३) षकिानिाई कृषि ऋण उपिब्ध गराउने प्रयोजनका िासग बैंक तथा षवश्चत्तय 
िंस्थािे िञ्चािन गरेका िहुसियत योजना बारे गाउँ/नगरपासिकािाई पूवनजानकारी गराउन ु
पनेछ। 

 

३४.  कृषि बािी तथा पशपुन्छी बीमाः  (१) गाउँपासिकािे िम्बश्चन्धत बीमक सनकायको सनयम 
अनिुार कृिकिे कृषि बािी वा कृषि उपज तथा पशपुन्छी र जिचरको बीमा िहज रुपमा 
गनन िक्ने अवस्था सिजनना गननका िासग आवश्यक िमन्वय गनन िक्नेछ। 

 (२) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा गनन निक्ने गररव तथा षवपन्न र सिमान्त षकिानका 
िासग कृषि तथा पशपुन्छी बीमा गनन आवश्यक पने रकम गाउँपासिकािे अनरु्दानको रुपमा 
उपिब्ध गराउन िक्नेछ। 

    

 (३) सबमा कम्पनीिे गाउँपासिकािँगको िमन्वयमा बीमा कायनका िासग प्रमाणपत्र प्राप्त 
गरेका असर्कतानको पररचािन गरी कृषि बािी तथा पशपुन्छी र जिचरको बीमा गने कायन गनन 
िक्नेछ र यिरी बीमा कायनक्रम िञ्चािन गर्दान बीमा षवियमा षकिानिे बझु्नेगरी प्रचार प्रिारको 
व्यवस्था िमेत समिाउन ुपनेछ।  
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 (४) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको असर्िेख बीमा कम्पनीिे गाउँपासिकािाई वाषिनक 
रुपमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

 (५) कृिक तथा सबमा कम्पनीबीच सबमा िम्बन्धी कुनै षवियमा षववार्द उत्पन्न र्एमा 
षववार्द िमाधानका िासग गाउँपासिकािे िमन्वय तथा िहजीकरण गनन िक्नेछ। 

 (६)  कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अनरु्दान कायनक्रम िञ्चािन िम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोषकए बमोश्चजम हनेुछ। 

 

३५.  कृषि व्यविाय प्रवद्धनन कोिको स्थापनाः (१) कृषि व्यविाय प्रवद्धननका िासग गाउँपासिकामा 
कृषि व्यविाय प्रवद्धनन कोिको स्थापना गररनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम स्थापना हनेु कोिमा रे्दहाय बमोश्चजमका रकम जम्मा हनेुछः 
(क) नेपाि िरकार र प्ररे्दश िरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकम,  

(ख) गाउँपासिकाबाट वाषिनक बजेटमार्न त षवसनयोजन र्एको रकम,  

(ग) नेपाि िरकारको अनमुसतमा षवरे्दशी िरकार र अन्तराषिय िङ्घ िंस्थािँग 
िम्झौता गरी कृषि व्याविाय प्रवद्धननका िासग उपिब्ध र्एको रकम, 

(घ) आसथनक ऐन बमोश्चजम िङ्किन गररने कृषि िेवा शलु्कको कश्चम्तमा पन्र प्रसतशत 
रकम,  

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

  (३) कृषि व्यविाय प्रवद्धनन कोि िञ्चािनको िासग कायनपासिकािे एक िञ्चािक िसमसत 
गठन गनेछ र कोि िञ्चािन िम्बन्धी कायनषवसध िसमसत आरै्िे तय गनन िक्नेछ।  

 

३६.  कोिको रकम उपयोग गनन िषकने िते्रहरूः (१) कृषि व्यविाय प्रवद्धनन कोि िञ्चािक िसमसतको 
सिर्ाररिमा कायनपासिकाको सनणनय बमोश्चजम कोिको रकम रे्दहाय बमोश्चजमका कायनका िासग 
उपयोग गनन िषकनेछः 

(क) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर पािनमा आधाररत व्यविाय प्रवद्धनन गनन,  

(ख) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर पािनबाट उत्पादर्दत वस्तकुो बजार प्रवद्धनन गनन,  

(ग) कृषि तथा पशिेुवा िम्बन्धी प्राषवसधक जनशश्चि उत्पार्दन गनन,  

(घ) जैषवक तथा प्राङ्गाररक खेतीको षवस्तार तथा प्रवद्धनन गनन,  

(ङ) स्थानीय नश्लका पशपुन्छीको िंरिण र षवस्तार गनन र कृसत्रम गर्ानधानद्वारा उन्नत 
नश्लका पशपुन्छीको षवकाि र षवस्तार गनन,  

(च) कृषि जसमनको माटो परीिण तथा उत्पार्दकत्व िंरिण गनन,  

(छ) कृषि तथा पशपुािन िेत्रमा षकिानका आवश्यकता अनिुार अध्ययन, अनिुन्धान 
गनन,  

(ज) बािी तथा पशपुन्छी बीमा प्रवद्धनन तथा षवस्तार गनन,   



 

24 
 

(झ) कृषि तथा पशपुन्छी र जिचर पािनका िासग आवश्यक अनरु्दान उपिब्ध 
गराउन,  

(ञ) व्यवश्चस्थत कृषि बजार तथा पशबुधशािा सनमानण गनन,  

(ट) कृषि तथा पशपुन्छी पािन िम्बन्धी तासिम तथा श्चशिा षवस्तार गनन,  

(ठ) कृषि तथा पशपुन्छी पािन िम्बन्धी कायनको अनगुमन तथा मूल्याँकन िम्बन्धी 
कृयाकिाप िञ्चािन गनन।  

  (२) उपर्दर्ा (१) मा तोषकएका बाहेक कृषि व्यविाय प्रवद्धननका अन्य िेत्रमा  कोिको 
रकम खचन गनुन पने अवस्थामा कोि िञ्चािक िसमसतको सिर्ाररशमा कायनपासिकािे आवश्यक 
सनणनय गनन िक्नेछ। 

 

पररच्छेर्द नौं 
कृषि उत्पार्दनको वगीकरण, र्ण्डारण तथा प्रशोधन िम्बन्धी व्यवस्था 

 

३७.  कृषि उत्पार्दनको वगीकरणः गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्रको कृषि उत्पार्दनिाई रे्दहाय 
बमोश्चजम हनेुगरी वगीकरण गनेछः 

(क) अन्न बािीः िबै प्रकारका अन्न बािीहरु   

(ख) तरकारी बािीः च्याउ िगायत िबै प्रकारका तरकारी बािीहरु   

(ग) र्िरू्ि बािीः िबै प्रकारका र्िरू्िहरु   

(घ) जरेबािीः तरुि, षपडाि,ु शखरखण्ड, कन्र्दमूि िगायतका बािीहरु  

(ङ) तेिहनः िबै षकसिमका तेिहन बािीहरु 

(च) र्दिहनः िबै षकसिमका र्दिहन बािीहरु 

(छ) पशजुन्य उत्पार्दनः गाईगोरु, र्ैंिी, खिी, बाख्रा, वंगूर, रे्डा िगायत िबै प्रकारका 
घरपािवुा पशहुरु   

(ज) र्दधुजन्य उत्पार्दनः िबै प्रकारका र्दधुजन्य उत्पार्दनहरु   

(झ) मािजुन्य उत्पार्दनः माि ुखान हनेु षवसर्न्न घरपािवुा पशपुन्छीको माि ु 

(ञ) पन्छीजन्य उत्पार्दनः माि,ु अण्डा, बीउ तथा मिका िासग कुखुरा, हािँ 
िगायतका िबै प्रकारका घरपािवुा पन्छीहरु र रेशम खेसतका उत्पार्दनहर 

(ट) माछापािनः माि ुतथा बीउ उत्पार्दनका िासग िबै प्रकारका माछाहरु  

(ठ) मौरी पािनः मह तथा मौरीघार   

(ड) रू्ि खेतीः गाउँपासिका िेत्रसर्त्र र बाषहर िमेत आपूसतन हनेु िबै प्रकारका 
रू्ि (पषु्प) खेतीबाट उत्पादर्दत रू्िहरु  

(ढ) मििाजन्य उत्पार्दनः गाउँपासिका िेत्रसर्त्र उत्पार्दन हनेु िबै प्रकारका 
मििाहरु  
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(ण) जसडबटुीः सनजी जग्गा र वन िेत्रबाट उत्पार्दन तथा िङ्किन हनेु िबै प्रकारका 
जसडबटुीहरु  

(त) काष्ठर्िहरुः बर्दाम, ओखर िगायतका बािीहरु   

(थ) नगरे्दवािीः चीया, कर्ी, अिैची, उँखु, जटु आर्दी  

(र्द) निनरीका उत्पार्दनहरुः षवसर्न्न षवसधबाट उत्पादर्दन िबै प्रकारका षवरुवाहरु।   

 

३८.  कृषि उपजको र्ण्डारण र प्रशोधनः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र कृषि उपजको र्ण्डारण 
तथा प्रशोधनका िासग शीत र्ण्डार, श्चचस्यान केन्द्र, िङ्किन केन्द्र, र्ण्डारण कि, प्रशोधन 
केन्द्र िगायतका र्ौसतक पूवानधार सनमानण गरी षकिानिे िहसुियत र्दरमा उपयोग गनन पाउने 
गरी िञ्चािनमा ल्याउन िक्नेछ।  

 (२) उपर्दर्ा १ बमोश्चजमको पूवानधार सनमानण र िञ्चािनका िासग गाउँपासिकािे कृषि 
िहकारी िस्था वा कृिक िमूहिँग िंयिु िगानी वा व्यवस्थापन गनन िक्नेछ ।  

 (३) कृषि उपजको प्रशोधन तथा र्ण्डारण िगायतका पूवानधारको उपयोग बापत िाग्ने 
शलु्क कायनपासिकािे तोके बमोश्चजम हनेुछ। 

 (४) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र उत्पादर्दत कृषिजन्य कच्चा पर्दाथनको औधोसगक 
िेत्रमा सनयानत गननका िासग आवश्यक प्रबन्ध समिाउन िक्नेछ। 

 (५) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र आवश्यकता र िम्र्ाव्यता अनरुुपको कृषि उत्पार्दन 
केश्चन्द्रत प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र िञ्चािन गनन प्राथसमकता दर्दन ुपनेछ।  

 

पररच्छेर्द र्दश 

कृषि बजार प्रणािी व्यवस्थापन िम्बन्धी व्यवस्था 
 

३९.  कृषि बजार र कृषि उपज िंकिन केन्द्रको स्थापनाः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र कृषि 
उत्पार्दन सबक्रीका िासग षकिान र िरोकारवािािँगको परामशनमा उपयिु स्थानहरुमा कृषि 
बजार वा कृषि उपज िंकिन केन्द्रको स्थापना गरी आरै् वा कृिक िमूह तथा कृषि िहकारी 
िंस्था मार्न त िञ्चािन गनन िक्नेछ। 

 (२) गाउँपासिकामा र्दतान र्एका कृषि िम्बन्धी िहकारी िंस्था, कृिक िमूह वा कृषि 
िम्बन्धी व्यविाषयक िंस्थािे कायनपासिकाको अनमुसत सिइ कृषि बजार वा कृषि उपज िङ्किन 
केन्द्र स्थापना र िञ्चािन गनन िक्नेछन।् 

 (३) गाउँपासिका िेत्रसर्त्र िञ्चािन गररने कृषि बजारको वगीकरण रे्दहाय बमोश्चजम 
हनेुछः 

(क)  थोक बजार   

(ख)  खुद्रा बजार   
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(ग)  हाटबजार   

(घ)  कृषि िहकारी िंस्था र कृिक िमूहको िंयिु हाटबजार  

(ङ)  कृषि उपज िङ्किन केन्द्र ।  

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका बजार िञ्चािन र व्यवस्थापन वापत िाग्ने िेवाशलु्क 
आसथनक ऐनमा तोषकए बमोश्चजम हनेुछ। 

 (५) कृषि बजार वा कृषि उपज िङ्किन केन्द्रमा कृषि उपजको खररर्द षवक्री गर्दान 
गाउँ/नगरपासिकािे सनधानरण गरेको न्यूनतम िमनथम मूल्यमा मात्र खररर्द सबक्री गनुनपनेछ। 

 (६) कृषि बजार वा कृषि उपज िङ्किन केन्द्रको िञ्चािनिम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
कायनपासिकािे सनधानरण गरे बमाश्चजम हनेुछ। 

 (७) गररब तथा षवपन्न र सिमान्तकृत षकिानिे उत्पार्दन गरेका कृषि उपज बजारिम्म 
ढुवानी गननका िासग गाउँपासिकािे कृषि उपजमा ढुवानी अनरु्दान वा कृषि एम्बिेुन्ि िेवा 
उपिब्ध गराउन िक्नेछ।  

 

४०.  कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतः (१) गाउँपासिका िेत्रसर्त्र स्थापना र्एका कृषि 
बजार तथा कृषि उपज िङ्किन केन्द्रको व्यवस्थापन र अनगुमनका िासग रे्दहाय बमोश्चजमको 
कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसत गठन हनेुछः  

(क) गाउँपसिकाको उपाध्यि......................................................................िंयोजक  

(ख) गाउँ/नगरपासिकाको कृषि षविय हेने कायनपासिका िर्दस्य.........................िर्दस्य 

(ग) कृषि शाखा प्रमखु...................................................................................िर्दस्य 

(घ) कृषि बजार तथा कृषि उपज िङ्किन केन्द्र िञ्चािन गने कृषि िहकारी वा 
कृिक िमूह वा व्याविाषयक िंस्थाको प्रसतसनसधमध्ये एक जना..................िर्दस्य 

(ङ)  गाउँ/नगरपासिकाको कृषि तथा पश ुप्राषवसधक..............................िर्दस्य िश्चचव 

 (२) िसमसतको बैठक र कृषि बजार तथा कृषि उपज िङ्किन केन्द्र िञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन िम्बन्धी अन्य व्यवस्था कायनपासिकािे तोके बमोश्चजम हनेुछ। 

 

४१.  गणुस्तर सनधानरण प्रणािी अविम्बन गनन िषकनेः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्रका 
षकिानिे गरेको कृषि उत्पार्दन प्राङ्गाररक खेसत प्रणािी अविम्बन गरी गणुस्तरीय रहेको छ 
र्नी गणुस्तर प्रमाणीकरण गने व्यवस्था समिाउन िक्नेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम प्राङ्गाररक कृषि उत्पार्दनको गणुस्तर प्रमाणीकरण गर्दान  
िहर्ासगतामूिक षवसध अविम्बन गनुन पनेछ। 

  (३) प्राङ्गाररक कृषि उत्पार्दनको गणुस्तर सनधानरण िम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए 
बमोश्चजम हनेुछ। 
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४२.  न्यूनतम ् िमथनन मूल्य सनधानरण गनन िक्नेः (१)  गाउँपासिकािे कृषि बजार व्यवस्थापन 
िसमसतको सिर्ाररिमा कायनपासिकाको बैठकबाट कृषि उपजको न्यूनतम ्िमथनन मूल्य तोक्न 
िक्नेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम कृषि उपजको न्यूनतम ् िमथनन मूल्य तोक्र्दा सछमेकी 
स्थानीय तहमा रहेको कृषि उपजको न्यूनतम ्िमथनन मूल्य तथा बजार मूल्यिाई िमेत ध्यान 
दर्दन ुपनेछ।  

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम न्यूनतम िमथनन मूल्य तोक्र्दा षकिान, कृषि उपज व्याविायी, 
कृषि िहकारी िंस्था, कृिक िमूह  र  गाउँपासिका िेत्रसर्त्र कायनरत कृषि िम्बन्धी िङ्घ िंस्था 
र नागररक िमाजिँग परामशन गनुन पनेछ।   

 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे कृिकिे िङ्किन केन्द्र वा आफ्नो 
खेतबारीमा प्राप्त गने मूल्य तथा उपर्ोिािे सतने मूल्यको सनयसमत असर्िेख राखी िधुारका 
िासग िझुाव दर्दन िक्नेछ।  

 (५) कृषि उपजको न्यूनतम िमथनन मूल्य सनधानरण िम्बन्धी मापर्दण्ड र िूचक 
कायनपासिकािे ताकेबमोश्चजम हनेुछ। 

  

४३.  कृषि व्यापारीको र्दतान र सनयमन व्यवस्थाः (१) कृषि बजार वा कृषि उपज िङ्किन केन्द्र सर्त्र 
व्यापार गनन इच्छुक कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज व्यविायी गाउँपासिकामा र्दतान हनु ुपनेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम र्दतान हनुको िासग कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज व्यविायीिे 
रे्दहाय बमोश्चजमका कागजात पेश गनुन पनेछः  

(क) व्यविायीको नागररकताको प्रसतसिप,  

(ख) िम्बश्चन्धत सनकायमा र्एको व्यविाय र्दतान प्रमाणपत्र,  

(ग) स्थायी िेखा नम्बर प्रमाणपत्र, 

(घ) कृषि बजार तथा कृषि उपज िङ्किन केन्द्रसर्त्र िञ्चािन गनन चाहेको कृषि  
व्यविायको योजना।  

 (३) कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज व्यविायीको र्दतान र सनयमनिम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे सनधानरण गरे बमोश्चजम हनेुछ।  

 (४) र्दतान र्एका कृषि व्यविायीिँग िम्झौता गरी गाउँपासिकािे कृषि उपजको न्यूनतम ्
िमनथन मूल्य िम्बन्धी व्यवस्था िागू गनन िक्नेछ। 

 (५) यि र्दर्ा बमोश्चजम र्दतान र्एका कृषि व्यविायीिे कृषि बजार वा कृषि उपज 
िङ्किन केन्द्रसर्त्र षकिानिँग कृषि उपज खररर्द गर्दान तोषकएको न्यूनतम ्िमनथन मूल्यर्न्र्दा 
कम मूल्यमा कृषि उपज खररर्द गनन पाइने छैन।  
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४४.  कृषि उपजको आयात सनयानतः (१) कृषि शाखािे षकिानहरुिँग जानकारी सिई  गाउँपासिका 
िेत्रसर्त्र उत्पार्दन र्एका कृषि उपजको तै्रमासिक तथ्याङ्क र असर्िेख तयार गनुन पनेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम तयार गररएको तथ्याङ्क तथा असर्िेखिाई कृषि शाखािे 
तै्रमासिक रुपमा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसत र कायनपासिकामा पेश गरी 
िावनजसनक गनुनपनेछ।   

 (३) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे गाउँपासिका िेत्रसर्त्र खपत नर्ई 
बचत हनु िक्ने कृषि उपजिाई अन्यत्र सनकािीका िासग आवश्यक प्रवन्ध गनन िक्नेछ।  

 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे गाउँपासिकाका नागररकिाई 
आवश्यक पने कृषि उपज आयात गने व्यवस्था िमेत समिाउन िक्नेछ।    

 (५) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे कृिक, कृषि व्याविायी र 
िरोकारवािाबीच तै्रमासिक रुपमा सनयसमत बैठकको आयोजना गनेछ।  

 

४५.  पशपुन्छी िेवािम्बन्धी व्यविाय र्दतानः (१) एग्रोरे्ट, र्दाना, चल्िा िगायतका पशुपन्छी 
िेवािम्बन्धी उद्योग, कम्पनी वा र्मनिे आसथनक ऐनद्वारा सनधानरत शलु्क सतरी गाउँपासिकामा 
र्दतान गने र वाषिनक रुपमा नवीकरण गराउन ुपनेछ।   

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका उद्योग, कम्पनी वा र्मनको कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन िसमसतिे सनयसमत रुपमा अनगुमन गरी गणुस्तर िधुारका िासग आवश्यक 
सनरे्दशन दर्दनेछ र िम्बश्चन्धत उद्यमी वा व्यविायीिे त्यस्तो सनरे्दशनको पािना गनुन पनेछ।  

 

४६.  पशपुन्छी अस्पताि स्थापना गनन िक्नेः गाउँपासिकािे षकिानिाई पायक पने स्थानमा आवश्यक 
ल्याव र प्रषवसध िषहतको पशपुन्छी अस्पताि स्थापना र िञ्चािन गनन आवश्यक प्रवन्ध गनन 
िक्नेछ।  

 

४७.  पश ुबधस्थिको व्यवस्थाः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र पश ुबधशािा तथा पश ुबधस्थि 
स्थापना गनन उपयिु स्थान पषहचान गरी िञ्चािनमा ल्याउन िक्नेछ। 

 (२) पशपुन्छी िम्बन्धी िहकारी वा व्यविाषयक िंस्थािे गाउँपासिकाको अनमुसत सिई 
पश ुबधशािा स्थापना गनन िक्नेछ। 

 (३) गाउँपासिकाकािे िहकारी िंस्था वा व्यविाषयक िंस्थािँग िावनजसनक सनजी 
िाझेर्दारीमा पश ुबधशािा वा पश ुवधस्थि स्थापना गरी िञ्चािन गराउन िक्नेछ। 

 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन िसमसतिे िम्बश्चन्धत िरोकारवािा िमेतको 
प्रसतसनसधत्व र िहर्ासगतामा पश ुकल्याण, पशजुन्य रोग सनयन्त्रण, पश ुबधशािा तथा पश ु
बधस्थि िञ्चािन, पशपुन्छीको माि ुर माि ुपिि तथा फे्रि हाउििे पािन गनुनपने मापर्दण्ड 
वा कायनषवध तजुनमा गरी कायनपासिकाको स्वीकृसत सिई िागू गनन िक्नेछ।  
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 (५) मतृ्यू र्एका पश ु षविजननका िासग िम्बश्चन्धत वडा कायानियिे उपयिु स्थान 
तोक्न िक्नेछ र पशधुनीिे उि तोषकएको स्थानमा नै मतृ पशहुरु षविजनन गनुन पनेछ।  

 

४८.  र्दगु्ध उत्पार्दनको प्रशोधन र बजारीकरणः (१) गाउँपासिकाका िाई र्दगु्धजन्य उत्पार्दनमा 
आत्मसनर्नर बनाउनका िासग पशपुािक षकिानिाई अनरु्दान तथा प्राषवसधक िेवा िगायतका 
िहयोग उपिब्ध गराउन िषकनेछ।  

 (२) गाउँपासिकािे पशपुािक षकिानिे उत्पार्दन गरेको र्दधुको प्रशोधन गरी मूल्य 
असर्वृषद्ध गराउन र्दधु श्चचस्यान केन्द्र तथा र्दधुमा आधाररत वस्त ुउत्पार्दनिम्बन्धी उद्यम स्थापना 
र िञ्चािनका िासग िहयोग तथा िहजीकरण गनन िक्नेछ।  

 (३) गाउँपासिकािे पश ुगोठ व्यवस्थापन, खिो िधुार, घािँ, र्दाना तथा अन्य आहार 
र पानी आपूसतनका िाथै पशजुन्य रोगको उपचार जस्ता षवियमा आवश्यक आसथनक तथा 
मानवीय स्रोत िषहतको योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनन िक्नेछ।  

 

पररच्छेर्द एघार 

कृषि पयानवरण तथा कृषि जैषवक षवषवधता िंरिण िम्वन्धी व्यवस्था 

४९.  सिंचाइका स्रोतहरुको िंरिणः  गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र प्राकृसतक रुपमा रहेका जिाधार, 
सिमिार, पानीको महुान, पोखरी, नर्दीनािा, परुाना राजकूिो, परम्परागत कूिो बाँध पैनी आदर्दको 
िंरिण, ममनत िम्र्ार र श्चजणोद्धार गरी सिंचाइका िासग िञ्चािनमा ल्याउन ुपनेछ।  

 

५०.  माटो परीिणको व्यबस्थाः (१) गाउँपासिका सर्त्र कृषि कायनक्रम िञ्चािन गननका िासग तथा 
तिुनात्मक िार्का कृषि वस्त ुउत्पार्दनका िासग कृषि पकेट िेत्र छुट्याउन ुर्न्र्दा पषहिे माटो 
परीिण गनुन पनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) को प्रयोजनका िासग गाउँपासिकािे िरकारी प्रयोगशािा वा िेवा 
प्रर्दायक िंस्थाका प्रयोगशािाको उपयोग गनन र षकिानको खेतबारीमा नै माटो परीिण गनन 
गराउनका िासग आवश्यक व्यवस्था समिाउन िहयोग गनन िक्नेछ।  

 

५१.  कृषि जैषवक षवषवधता र वातावरण िंरिणः (१) गाउँपासिकािे कृषि िेत्रमा जिवाय ुअनकूुिन 
तथा उत्थानश्चशिताका िासग उपयिु प्रषवसध र पयानवरण र जिवायमैुत्री दर्दगो कृषि प्रणािीको 
षवकाि गनन प्राथसमकता दर्दन ुपनेछ।  

 (२) कृषि जैषवक षवषवधतािाई मध्यनजर गरै्द एकीकृत र समश्चित खेती प्रणािीमा जोड 
दरँ्दरै्द कृषि उत्पार्दनका िासग स्थानीय षवशेिताका आधारमा स्थानीय स्रोत पररचािन गनुन पनेछ।  

 (३) गाउँपासिकािे कृषि िेत्रिाई प्रकोपबाट िरुश्चित राख्नका िासग स्थानीय अनकूुिन 
योजना र षवपत जोश्चखम व्यवस्थापन योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनुनपनेछ।  
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 (४) गाउँपासिकािे जिवायजुन्य जोश्चखम बहन गननिक्ने र प्राकृसतक पषहचान र्एका 
वािी र बोटषवरुवा, वनस्पसत तथा बीउ बीजनको अनवंुश, जीवको पषहचान र िंरिणका िासग 
कायनयोजना बनाई कायानन्वयन गनेछ।  

 (५) कृिक तथा व्यविायीिे कृषिजन्य कायनहरु गर्दान वातावरणमा प्रसतकूि अिर पने 
कायनहरु गनन पाइने छैन र कृषि र्सूमको प्राकृसतक स्वरुपमा पररवतनन र्एमा िम्र्व र्एिम्म 
कृषि जसमनिाई पषहिाकै अवस्थामा ल्याउने व्यवस्था समिाउन ुपनेछ।  

 

५२.  कृषि पयानपयनटनः  (१) गाउँपासिकािे षकिानिाई कृषि पयानपयनटन प्रवद्धनन हनेु गरी प्राकृसतक 
रुपमा कृषि कायन िञ्चािन गनन प्रोत्िाहन गनेछ।  

 (२) कृषि तथा पशपुािन िम्बन्धी स्रोत केन्द्रहरुको षवकाि गर्दान पयानपयनटनिाई िमेत 
प्रवद्धनन हनेु गरी िञ्चािन गनुन पनेछ।  

 (३) गाउँपासिकािे कृषि पयानपयनटन प्रवद्धनन गनन आफ्नो िेत्रसर्त्र नमनुा कृषि पयनपयनटन 
िेत्र घोिणा गनन िक्नेछ। 

 (४) कृिक िमूह तथा रैथाने षकिानहरुिे िामूषहक रुपमा षवकाि गरै्द आएका 
कृषिजन्य र्-ूदृष्यहरुमा आधाररत कृषि पयानपयनटनको प्रवद्धननका िासग त्यस्ता िमूहिाई 
गाउँ/नगरपासिकािे आवश्यक िहयोग गनन िषकनेछ ।   

 

५३.  कृषि वन प्रणािीको षवकािः (१) गाउँपासिकािे षकिानिाई पयानवरण, जिवाय ु र जैषवक 
षवषवधता अनकूुि हनेुगरी कृषि वन प्रणािीको षवकाि गनन अनरु्दान िगायतका उत्प्रेरणात्मक 
कायनक्रम िञ्चािन गनन िक्नेछ।  

 (२) कृषि वनबाट उत्पादर्दत वन पैर्दावारमध्ये वनिम्बन्धी प्रचसित कानून बमोश्चजम 
कृषिवस्त ुिरह िूचीकृत र्एका पैर्दावारिाई कृषि वस्त ुिरह मानी षवना अनमुसत ओिार पिार 
षवक्री षवतरण गनन पाइनेछ।  

 (३) गाउँपासिकािे कृषि वनको षवकािका िासग षवसर्न्न स्थानमा निनरी स्थापना गनन 
कृिक िमूहिाई अवश्यक अनरु्दान उपिब्ध गराउन िक्नेछ। 

 (४) गाउँपासिकािे पश ुआहारको दर्दगो आपूसतनका िासग र्ईुं तथा डािे घाँि उत्पार्दनका 
िासग कृषि वन प्रवद्धनन गनन आवश्यक िहयोग उपिब्ध गराउन िक्नेछ।  

 

५४.  चरीचरण िते्रको सनधानरणः (१) पशपुन्छीको षवकाि र जैषवक खेसत प्रवद्धननका िासग उपिब्ध 
र्एिम्मका िावनश्चजनक जग्गा, बाँझो जसमन र खकन  जग्गािाई पश ुचरीचरणका िासग उपयोगमा 
ल्याउनका िासग गाउँपासिकािे आवश्यक िहयोग र िहजीकरण गनन िक्नेछ। 



 

31 
 

 (२) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रसर्त्र रहेका छाडा गाईवस्तकुो सनयन्त्रण र व्यस्थापनका 
िासग िम्बश्चन्धत पशपुािक षकिानको िहयोग र िमन्वयमा गौशािा तथा कान्जी हाउिको 
व्यवस्था गरी छाडा गाईवस्तकुो सनयन्त्रण गनेछ।   

 (३) किैिे आफ्नो गाईवस्त ुछाडा छोडेका कारण किैको िम्पश्चत्त वा कुनै वस्त ुहानी 
नोक्िानी र्एमा गाईवस्त ुछाडा छोड्ने व्यश्चििे िो वापत सतनुनपने िसतपूसतन रकम र िो 
िम्बन्धी प्रकृया कायनपासिकािे तोके बमोश्चजम हनेुछ।    

 

५५.  हानीकारक वन्यजन्तकुो व्यवस्थापनः (१)  गाउँपासिकािे वनमा पानी पाखरी सनमानण, वन 
िेत्रमा वन्यजन्तमैुत्री र्िरू्िका रुख षवरुवाको िरिण र व्यवस्थापन, वन डढेिो सनयन्त्रण 
जस्ता कायनक्रम गरी वन्यजन्तिुाई वनमा नै बस्ने वातावरण िृजना गनेछ।  

 (२) वन्यजन्तबुाट हनेु कृषि बािी तथा पशधुनको िसत वापत िसतपूसतन उपिब्ध 
गराउनका िासग गाउँ/नगरपासिकािे वाषिनक रुपमा बजेट षवसनयोजन गनन िक्नेछ।  

 
 

पररच्छेर्द बाह्र 

कृषि िम्बन्धी गनुािो व्यवस्थापन 

 

५६.  गनुािो व्यवस्थापनः (१) यि ऐनको कायानन्वयनका िम्बन्धमा कुनै गनुािो उत्पन्न र्एमा  
िनुवुाई गनन गाउँपासिकािे गनुािो िनु्ने असधकारी सनयिु गनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको गनुािो िनु्ने असधकारीिे िम्बश्चन्धत व्यश्चि वा कृिक 
िमूहिे दर्दएको गनुािो र्दतान गरी राख्न ुपनेछ। 

 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम र्दतान र्एको गनुािो िनुवुाई गननका िासग रे्दहाय बमोश्चजमको 
एक गनुािो व्यवस्थापन िसमसत गठन हनेुछः  

(क) गाउँ पासिकाको उपाध्यि....................................................................िंयोजक 

(ख) कृषि िेत्र हेने कायनपासिका िर्दस्य...........................................................िर्दस्य  

(ग) प्रमखु प्रशािकीय असधकृत......................................................................िर्दस्य  

(घ) िम्बश्चन्धत वडाको वडाअध्यि.................................................................िर्दस्य 

(ङ) गनुािो िनु्ने असधकारी...................................................................िर्दस्य िश्चचव 

 (४) उपर्दर्ा (३) बमोश्चजम गदठत गनुािो िनुवाई िसमसतिे कृषि िम्बन्धी गनुािो 
िसुन मेिसमिाप वा अन्य उपयिु माध्यमबाट गनुािो व्यवस्थापन गनुनपनेछ। 

 (५) कृषि तथा पशपुन्छी िम्बन्धी गनुािो िम्बोधनका िासग गाउँपासिकामा रहेका 
कृषि तथा पशपुन्छी िेवािँग िम्बश्चन्धत िसमसतका पर्दासधकारी, िर्दस्य र कमनचारीको िमता 
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षवकािका िासग आवश्यक तासिम तथा अविोकन भ्रमण िगायतका कायनक्रम िञ्चािन गनन 
िषकनेछ।  

 

५७.  ऐन कायानन्वयनको श्चजम्मेवारीः (१) यो ऐनको कायानन्वयन गने श्चजम्मेवारी कायनपासिका, वडा 
कायानिय, षवसर्न्न िसमसत, षकिान, कृिक िमूह, पशपुािक िमूह, कृषि िहकारी, कृषि 
व्यविायी, िेवा प्रर्दायक, कृषि िरोकारवािा तथा िम्बश्चन्धत िबै प्रसतसनसध र कमनचारीको 
हनेुछ। 

 (२) यि ऐनमा र्एका व्यवस्थाको पािना गनुन िबै िरोकारवािाको कतनव्य हनेुछ र 
किैिे पसन ऐन षवपरीत कायन गनन पाईनेछैन। 

 (३) ऐन कायानन्वयनको िन्र्दर्नमा िञ्चािन गररने कायनक्रमको सनयसमत अनगुमन गनन  
गाउँ/नगरपासिकािे आवश्यक व्यवस्था समिाउन िक्नेछ। 

 
 

पररच्छेर्द तेह्र 

षवषवध 

५८.  अन्तर सनकाय िमन्वयः (१) गाउँपासिकामा िञ्चािन गररने कृषि तथा पशपुन्छी िम्बन्धी 
कायनक्रमबीच र्दोहोरोपना हनु नदर्दन र एक आपिमा िमन्वय गरी कायनक्रम िञ्चािन गनन 
योजना तजुनमा प्रक्रयाका िबै चरणमा िबै सनकाय र िरोकारवािाबीच िमन्वय र िहकायन 
िषहत योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गररनेछ।  

 (२) नेपाि िरकार र प्ररे्दश िरकारबाट िञ्चािन गररने कृषि तथा पशपुन्छी िम्बन्धी 
कायनक्रममा गाउँपासिकािे आवश्यक िमन्वय गनेछ।  

५९.  वा्य  िहयोग सिन िक्नेः नेपाि िरकारको अनमुसत सिई गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रमा कृषि 
षवकािको िासग वैरे्दश्चशक िहयोग पररचािन गनन िक्नेछ।  

६०.  र्सूमको िार् बाडँर्ाडँः गाउँपासिकािे िङ्किन गने मािपोत रकमबाट प्राप्त वाषिनक आम्र्दानीको 
कश्चम्तमा पन्र प्रसतशत रकम सिमान्त तथा िाना षकिान र कृिक िमूहको िमता षवकाि र 
अनरु्दानमा खचन गनुन पनेछ।  

६१.  कृिक पेन्िन कायनक्रम िञ्चािन गनन िक्नेः (१) गाउँपासिकािे नेपाि िरकार र प्ररे्दश 
िरकारिँग िमन्वय गरी कृिकको वगीकरण र कृिक पररचय पत्रको आधारमा षकिान िश्चञ्चत 
कोि वा अन्य उपयिु कोिको माध्यमबाट कृिक पेन्िन कायनक्रम िञ्चािन गनन िक्नेछ। 

  (२) कृिक पेन्िन कायनक्रम िञ्चािनका िासग कृिक छनौट, िहयोगको स्वरुप र 
षवसध िगायतका अन्य प्रकृया तोषकए बमोश्चजम हनेुछ । 
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६२.  कृषि वा कृिक परुस्कारः (१) गाउँपासिकािे आफ्नो िेत्रमा रहेका पौरखी षकिान र कृषि 
षवकािमा उल्िेखनीय योगर्दान गने षवसर्न्न व्यश्चि, कमनचारी तथा िङ्घ िंस्थािाई पारर्दशी र 
सनष्पि मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक विन कायनपासिकािे सनधानरण गरे बमोश्चजम कृिक िम्मान 
परुस्कार प्रर्दान गनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको परुस्कारका िासग सिर्ाररि गनन कायनपासिकािे एक 
िर्ाररि िसमसत गठन गनेछ र उि िसमसतिे मूल्याङ्कनका मापर्दण्ड बनाई िोही आधारमा 
सिर्ाररि गनुनपनेछ।  

६३.  शहरी कृषिको प्रवद्धननः (१) गाउँपासिकािे शहरी तथा अधनशहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका 
बाझो वा खािी जग्गािाई बाझो नराखी कृषि उत्पार्दनका िासग िर्दपुयोग गनन आवश्यक योजना 
तजुनमा गरी कायानन्वयन गनन िक्नेछ।  

  (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको योजना अनिुार वा षवशेि कायनक्रम तजुनमा गरी शहरी 
िेत्रमा रहेका कृषि मजर्दरु तथा बेरोजगार र षवपन्न पररवार वा व्यश्चििाई शहरी तथा अधनशहरी 
िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाँझो वा खािी जग्गामा कृषि कायन गननका िासग 
गाउँ/नगरपासिकािे आवश्यक अनरु्दान, वस्त ुर िेवा उपिब्ध गराउन िक्नेछ ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको योजनामा कौशी खेसत, करेिा वारी, पोिण बगैचा, घर 
बगैचा, र्िरू्िखेसत आदर्द कायनका िासग नगर्द अनरु्दान, बीउ बीजन र िामग्री अनरु्दान तथा 
तासिम जस्ता प्रोत्िाहनमूिक कायनक्रम िमावेश गनन िषकनेछ।  

६४.  र्दण्ड िजायः रे्दहाय बमोश्चजमका र यस्तै प्रकृसतका किरुको अनिुन्धान तथ तहकीकात, मदु्दा 
र्दतान र र्दण्ड िजाय िम्बन्धी व्यवस्था उपर्ोिा िंरिण, वातावरण िंरिण र बीउ बीजन 
िगायतका प्रचसित कानूनमा तोषकए बमोश्चजम हनेुछः 

(क)  कृषिका िासग उपयोग हनेु माटो तथा पानी प्रर्दिुण गने,  

(ख)  उमारशश्चि नर्एका, र्ि दर्दन निक्ने षकसिमका, िूश्चचत नर्एका र िेबि नर्एका 
बीउ बीजन षवक्री षवतरण गरी षकिानिाई हानी नोक्िानी परु् याउने,  

(ग)  प्रसतबश्चन्धत षकटनाशक षविार्दी षवक्री षवतरण गने, 
(घ)  षकिानिाई आपूसतन गनुनपने मिखार्द तथा बीउ बीजन र र्दाना िगायतका वस्तकुो 

आपूसतनमा कृसत्रम अर्ाव खडा गरी कािो बजारी गने,  

(ङ)  कृषि तथा र्दधु र मािजुन्य उत्पार्दनमा समिावट गरी गणुस्तर ह्राि गने, 
(च)  गणुस्तरषहन कृषि िामग्री आपूसतन गने ।  

 

६५.  असधकार प्रत्यायोजन गनन िषकनेः यि ऐन बमोश्चजम कायनपासिकािाई प्राप्त असधकार कुनै 
षवियगत िसमसत वा अध्यििाई प्रत्यायोजन गनन िषकनेछ।  
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६६.  सनयमाविी, सनरे्दश्चशका वा  कायनषवसध बनाउन िक्नेः यि ऐनमा गररएका व्यवस्थाको प्रर्ावकारी 
कायानन्वयनको िासग कायनपासिकािे रे्दहायका षवियमा आवश्यक सनयमाविी, सनरे्दश्चशका वा 
कायनषवसध बनाउन िक्नेछः  

(क) षकिान पषहचान, वसगनकरण तथा िूचीकरण र पररचयपत्र व्यवस्थापन,  

(ख) कृिक िमूह गठन, र्दतान, नवीकरण र िञ्चािन,  

(ग) िामरु्दाषयक बीउ बैक स्थापना र िञ्चािन,  

(घ) जग्गा र्ाडा, करार खेसत तथा व्याविाषयक खेसत िञ्चािन,   

(ङ) कृषि ऋण सिर्ाररि,   

(च) प्रङ्गाररक कृषि उपजको िहर्ासगतामूिक गणुस्तर सनधानरण प्रणािी प्रवद्धनन, 

(छ) पश ु कल्याण, पशजुन्य रोग सनयन्त्रण, पश ु बधशािा तथा पश ु बधस्थि 
िञ्चािन,  

(ज) अन्य आवश्यक सनयमाविी, सनरे्दश्चशका वा कायनषवसध।  

 

६७.  यिै बमोश्चजम र्एको मासननेः कृषि तथा पशपुन्छीका षवियमा गाउँपासिकाबाट यि अघी कायनषवसध 
वा अन्य आधारमा र्ए गरेका कायन यिै ऐन बमोश्चजम र्ए गरेको मासननेछ।  

 

६८.  बाश्चझएमा स्वतः सनस्कृय हनेुः यो ऐन वा यि ऐनमा गररएका व्यवस्था िङ्घीय तथा प्ररे्दश कानूनमा 
गररएका व्यवस्थािँग बाश्चझन गएको अवस्थामा बाश्चझएको हर्दिम्म यो ऐनमा रहेका व्यवस्था 
स्वतः सनष्कृय वा खारेज र्एको मासननेछ।    

 


