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             प्रिाषणकरण षिषतिः२०७७/०३/२८ 

प्रस्तावनााः 

नेपालको संववधान बमोविम खाद्य सम्वन्धी हकको संरक्षण गर्द ैस्थानीय तहमा कृवि तथा पशुपालन, 

कृवि उत्पार्दन व्यवस्थापन, पशु स्वास््य, सहकारी र कृवि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र 

वनयन्रणलाई व्यववस्थत तवरले कायाान्वयन गर्दै, कृवि प्रणालीलाई दर्दगो, आधुवनदककरण र 

व्यावसावयकरण गरी समग्र कृवि के्षरको ववकास, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गना तथा पशु, 

पशुिन्य पर्दाथा वा पशु उत्पार्दन, ववदि ववतरण, वनकासी पैठारी गने यस के्षरमा स्वरोिगार बढाउने 

गरी कृविमा आश्रीत घर पररवार तथा समुर्दायको आर्थाक सम्वृवि हावसल गना आवश्यक व्यवस्था 

वाञ्छवनय भएकोले, नेपालको संववधान को धारा २२६ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 

र्दफा १०२ बमोविम गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारवम्भक 

१.सवंक्षप्त नाम र प्रारम्भ  

(१) यस ऐनको नाम “ स्थानीय कृवि ऐन, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन गाउँसभाबाट पाररत भएपवछ वरबेणी गाउँपावलकाभर प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभािा 

वविय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा –  

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले वरवेणी गाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछा । 

(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले वरबेणी गाउँपावलकाको  उपाध्यक्ष सम्झनु पछा ।  

(ग)  “कृवि” भन्नाले अनुसूची (१) मा उल्लेख भए बमोविमका वबियसँग सम्ववन्धत कृविलाई 

सम्झनु पर्दाछ र सो शव्र्दले व्यावसावयक कृविलाई समेत िनाउँछ । 

(घ) “स्थानीय सरकार” भन्नाले वरबेणी गाउँपावलकाका वडाहरु र पावलकामा वनवाावचत 

िनप्रवतवनवधहरु सम्झनु पछा ।  

(ङ) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनु पछा ।  

(च) “कृिक” भन्नाले कृविलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो िीववकोपािान 

गने व्यवि सम्झनु पछा र सो शब्र्दले वनिमा आवश्रतपररवारका सर्दस्य वा विाको छ मवहना वा 

सोभन्र्दा बढी अववध कृवि कायामा श्रमगने वा परम्परागत कृवि औिार वनमााण गने व्यवि वा 

पररवारका सर्दस्य समेतलाई िनाउँछ । 

(छ) “कृिक समहू” भन्नाले स्थानीय तहमा र्दताा भई कृवि उत्पार्दन तथा पशुपंछी पालन व्यवसायमा 

संलग्न दकसानको समुहलाई सम्झनु पछा ।  

(ज) “कृवि सहकारी” कृवि सहकारी भन्नाले सहकारी ऐन अन्तरगत कृवि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय 

गने मूल उद्देश्य राखी र्दताा भएको सहकारी संस्थालाई सम्झनु पर्दाछ । 

(झ) “तोदकए बमोविम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको वनयममा तोदकएको वा तोदकए बमोविम 

संझनुपछा ।  

(ञ) “पकेट क्षरे” भन्नाले गाउँपावलकाको आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा   

कृविरपशुपंक्षीिन्यको व्यवसावयक उत्पार्दन के्षरलाई सम्झनु पछा । 
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(ट) “ब्लक क्षेर” भन् नाले गाउँपावलकाको आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा कृवि र 

पशुपंक्षीिन्य ठुला व्यवसावयक उत्पार्दन के्षरलाई सम्झनु पछा। 

(ठ) "स्थानीय कृवि स्रोत व्यवि" भन्नाले कृवि सम्ववन्ध व्यवसाय, कृवि सामाग्री आपूर्ता, वा कृवि 

प्रसारमा संलग्न ग्रावमण कृवि कायाकताा, ग्रावमण पशु स्वास््य कायाकताा, कृवि तथा पशुपंक्षी 

सम्ववन्ध अध्ययन गरेका, कृवि तथा पशुपंक्षी के्षरमा तावलम हावसल गरेका, नसारी धनी, 

एग्रोभेट संचालक, कृवि तथा पशुपन्छी सेवाबाट सेवा वनवृत कमाचारी, कृवि सहकारी 

संचालक, कृवि उद्यमी, व्यवसाय ववकास सेवा प्रर्दायक, ववविय सेवा प्रर्दायक, वबमा 

सहिकताा, आदर्द िसले आफूले काम गरी अनुभव हावसल गरेका, िानेका वबियमा कृिक, 

कृिक समुह, कृवि सहकारी तथा कृवि उद्यमीहरुलाई तावलम तथा प्रावबवधक सेवा दर्दन सक् ने 

व्यविलाई िनाउने छ । 

 

पररच्छेर्द –२ 

स्थानीय कृवि तथा पशपुंक्षी सम्बन्धी वनर्दशेक वसिान्त 

३. मागा वनर्दशेनका रुपमा रहने 

(१) यस पररच्छेर्दको र्दफाहरुमा उल्लेवखत वनर्दशेक वसिान्त मागा वनर्दशेनका रुपमा रहनेछन्।  

(२) वरबेणी कायापावलकाले यस पररच्छेर्दको र्दफाहरुमा उल्लेवखत वसिान्तको कायाान्वयन गना 

आवश्यकता अनुसार संस्थागत संरचना, िनशवि एवं श्रोत साधन पररचालन गने गराउनेछ । 

४. वनर्दशेक वसिान्त 

(१) वरबेणी गाउँपावलकाकाको संस्कृवत परम्पराको सम्मान र संरक्षण तथा िैववक वबववधताको 

िगेनाा गर्दै तुलनात्मक वाली तथा पशुपंक्षीिन्य उपिमा व्यवसावयकरण एवं वववशविकरण 

गरी खाद्यान्नमा आत्मवनभार बनाउन खाद्य संप्रभुताका आधारभूत मान्यता र मापर्दण्ड 

अनुसारको र्दीगो कृवि प्रणाली अपनाउने ।  

(२) समग्र कृवि के्षरको ववकास, व्यवसावयकरण र वववशविकरणका लावग सरकारी, सहकारी तथा 

नीविके्षरको साझेर्दारी एवं सहकायालाई आत्मसाथ गरी कायाान्वयन गने, यसका लावग 

सहकारी खेती, चक्ला वन्र्दी, करार खेती आदर्दको प्रोत्साहन गने ।  

(३) कृवि के्षरमा रोिगारीका अवसर सृिना गना कृवि उिमको स्थापना तथा सञ् चालनमा िोड 

दर्दई कायािम सञ् चालन गन,े युवा वगालाई श्रम सहकारी, कृवि व्यवसाय तथा उद्यमसँग 

िोडी थप रोिगारीको अवसर सृिना गने ।  

(४) कृविके्षरमा आवश्रत मवहला तथा पुरुि कृिक, (ववपन्न, साना दकसान, मवहला, र्दवलत, 

आदर्दवासी िनिाती तथा युवा वगा) लाई कृवि प्रवववधमा पहुचँ, कृवि प्रवववध अवलम्वन गने 

क्षमताको ववकास, यस्ता वगा मैरी प्रवववधको ववकास र प्रवधान गरर कृविलाई सम्मानिनक 

पेशा एवं आर्थाक समृविका माध्यमको रुपमा ववकास गने ।      

(५) कृवि के्षरमा स्थानीय स्रोतसाधनको सर्दपुयोगमा िोड दर्दने र प्रांगाररक उत्पार्दन तथा 

विारीकरणलाई प्रोत्साहन गने । मानव एवं पशुपंक्षी स्वास््यमा हावन पुयाउने रसायन एवं 

वविार्दीको प्रयोगलाई वनरुत्सावहत गने ।   
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(६) वरबेणी गाउँपावलकाकाबाट कृवि कायाका लावग वैज्ञावनक बिेट तथा कायािम तिुामा गने, 

कृिक एवं कृवि उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने सहलगानीलाई व्यववस्थत, पारर्दशी र 

न्यायोवचत वनाउन सोको कायाान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन पितीलाई व्यववस्थत 

वनाउने ।  

(७) नेपाल सरकारको भू–उपयोग नीवत र कानूनका आधारमा कृवियोग्य भूवमको संरक्षण र र्दीगो 

उपयोग गर्द ैसंघ, प्रर्दशे र स्थानीय सरकारको कृवि ववकासको रणनीवत एवं समग्र ववकासको 

लक्ष्य हावसल गना योगर्दान गने । 

 

पररच्छेर्द –३ 

कृवि प्रसार सवेाको सञ् चालन, व्यवस्थापन तथा वनयमन 

५. कृवि प्रसार सवेाको सञ् चालन एव ंव्यवस्थापन तथा वनयमनका लावग ससं्थागत संरचनााः 

    कृवि प्रसार सेवाको सञ् चालन, व्यवस्थापन र वनयमनका लावग गाउँपावलकाले यस ऐन माफा त 

र्दहेाय वमोविमको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गनेछाः  

(१) गाउँ कृवि तथा पशु शाखा वा सेवा केन्रको स्थापना, सञ् चालन र व्यवस्थापन: 

(क) गाउँपावलकाकामा स्थापना भएका कृवि तथा पशु शाखा वा सेवा केन्रलाई व्यववस्थत 

ढंगले पररचालन गररनेछ । 

(ख) गाउँपावलकाकामा कृवि प्रसार सेवालाई वनयवमत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 

कमाचारीको र्दरवन्र्दी पवहचान गरी वनयम अनुसार पर्दपूर्ताको व्यवस्था गररनेछ । 

(ग) गाउँपावलकाका तथा वडा स्तरमा प्रभावकारी कृवि प्रसार सेवाका लावग आवश्यक 

संरचनाको व्यवस्था गररनेछ । 

(घ) गाउँपावलकाका कृवि तथा पशु ववकास शाखाको क्षमता ववकासका लावग आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ । 

(२) गाउँ कृवि ववकास सवमवतको गठन तथा पररचालन: 

(क) कृवि के्षरको समग्र ववकासमा नीवत वनमााण, योिना तिूामा, कृवि प्रसार सेवामा 

िवाफर्दवेहता एवं पारर्दशीता, कायाान्वयन तथा अनुगमन र समन्वयमा गाउँपावलकालाई 

सहविकरण गना गाउँ कृवि ववकास सवमवतको गठन गररने छ । 

(ख) गाउँ कृवि ववकास सवमवत गाउँ कायापावलका अन्तरगत, गाउँ कायापावलकाले तोकेको 

िनप्रवतवनवधको नेतृत्वमा कृिक, सहकारी, नीविके्षर समेतको प्रवतवनवधत्व रहने गरी 

गठन गररने छ र सो सवमवतको सर्दस्य सवचवका रुपमा सम्ववन्धत शाखाको प्रमुख रहनेछ 

। 

(ग) गाउँ कृवि ववकास सवमवतको संरचना, काम, कताव्य र अवधकार गाउँपावलकाले तय गरेको 

कायावववध अनुसार हुनेछ । 

(३) वडा तहमा संस्थागत संरचना, सञ् चालन एवं व्यवस्थापन: 

(क) कृवि प्रसार सेवा भरपर्दो, कृिक एवं कृवि उद्यमीको माग र आवश्यकता अनुसारको सेवा 

प्रवाह गना, कृवि प्रसार सेवाको पहुचँलाई यस गाउँपावलकाको हरेक वडा तथा वस्ती र 
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कृिक समुर्दायमा ववस्तार गना वडा तहमा एकीकृत कृवि प्रसार सेवा केन्र वा संयन्रको 

स्थापना एवं पररचालन गनेछ । 

(ख) सेवा केन्रको तथा संयन्रको प्रभावकाररता, सेवामा वववशविकरण, व्यवसावयकता तथा 

वमतव्ययीताका लावग सावािवनक, सामुर्दावयक एवं नीवि के्षरको साझेर्दाररता एवं 

सहकायाको अवधारणा अपनाइनेछ । 

(४) कृिक समूह र सहकारीको गठन, र्दताा तथा नववकरण: 

(क) सहभागीतामूलक कृवि तथा पशुपंक्षी ववकास कायािमको व्यवसायीकता अवभबृवि गनाका 

लावग के्षरगत तथा ववियगत कृिक समूह र सहकारीको गठनका लावग गाउँपावलकाले 

सहिीकरण गनेछ । 

(ख) कृिक समूह तथा सहकारी वनयमानुसार गाउँपावलकामा र्दताा एवं नववकरण गनुापनेछ । 

 

६. स्थानीय कृवि स्रोत व्यविको पवहचान, ववकास तथा पररचालन  

(१) गाउँपावलकाकाले रणनैवतकरुपमा प्रथावमकताका साथ प्रविान गना चाहकेो कृवि उपि मूल्य 

सृङ्खलामा प्रावववधक सेवा पुर् याउन गाउँपावलका वभर रहकेा स्थानीय कृवि श्रोत व्यविको 

पवहचान, क्षमता ववकास र आवश्यकता अनुसार पररचालन गना सदकने छ ।  

(२) स्थानीय कृवि स्रोत व्यविलाई गाउँपावलकाको वडा तहमा सावािवनक, सामुर्दावयक तथा 

नीवि साझेर्दारी मोडेलमा पररचालन गना सदकने छ ।    

 

७. वववशविकृत सवेा एव ंभौचर प्रणालीमा आधाररत कृवि प्रसार सवेा  

    गाउँपावलकाका वभरका ववपन्न तथा साना कृिकलाई कृवि तथा पशुपंक्षी सम्ववन्ध लवक्षत कायािम 

गाउँपावलकाकाले भौचर प्रणाली माफा त कायाान्वयन गना सदकने छ ।  

 

८. स्थानीय तहमा श्रोत केन्रको स्थापना तथा सचंालन  

(१)स्थानीय स्तरमा कृवि प्रवववधको पररक्षण, प्रर्दशान र ववस्तारका लावग गाउँपावलकाकाले 

आवश्यकता अनुसार श्रोत केन्रको स्थापना तथा संचालन गना सदकने छ ।  

(२) उपर्दफा (१) अनुसारको श्रोत केन्र संचालनको लावग सावािवनक, सामुर्दावयक र नीवि 

साझेर्दारीको अवधारणा अबलम्बन गना सदकने छ । 

९. सचूना तथा प्रचार प्रसार  

(१) गाउँपावलकाकाले कृिकलाई कृवि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी तावलम, प्रवववध, प्रावववधक सेवा, 

कृिक क्षमता तथा सीप ववकास, सशविकरण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने छ ।  

(२) कृवि सूचना प्रभावकारी प्रवाहको लावग गाउँपावलकाकाले कृवि तथा पशुपंक्षी सम्ववन्ध 

त्यांकको अध्याववधक, व्यवस्थापन र उपयुि सूचना प्रणालीको अवलम्बन गनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोविमको सूचनाको हक उपलब्ध गराउनेछ ।  

 

पररच्छेर्द– ४ 

सामुवहक तथा करार खतेी, पकेट क्षरे वबकास तथा सञ् चालन 
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१०.सामुवहकतथा सहकारी खेती सम्ववन्ध व्यवस्थााः साना तथा ववपन्न कृिकलाई व्यवसायतफा  उन्मुख 

गना सामुवहक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

११. करार खतेी सम्ववन्ध व्यवस्था  

(१) यस गाउँपावलकाकाले कृवि उत्पार्दनयोग्य िवमनको उवचत सर्दपुयोग तथा व्यवसावयकरणका 

लावग प्रचवलत कानुन बमोविम करार खेतीलाई प्रविान गना सदकने छ ।  

(२) गाउँपावलकाका वभर रहकेा पर्ता, ऐलानी िग्गामा कृवि प्रयोिनका लावग प्रयोग तथा 

करारमा दर्दन सदकने छ ।  

 

१२. पकेट क्षेर ववकास तथा सञ् चालन: कृवि उपिको उत्पार्दन तथा उत्पार्दकत्त्व पवहचान गरर 

कृविको व्यवसायीकरण एवं वववशिकरणका लावग गाउँपावलकाकाले भौगोवलक र प्रावबवधक 

सम्भाव्यता र उपयुिताको आधारमा कृवि तथा पशुपंक्षी िन्य उत्पार्दन पकेट के्षरको वनधाारण 

गरी कायािम संचालन गनेछ । 

 

पररच्छेर्द –५ 

कृवि सामग्रीको आपूर्ता, उपयोग र वनयमन  

१३. वबउ, वविन, मलखार्द तथा िैववक वविार्दीको सहि उपलब्धता  

(१) गाउँपावलकाकाले कृिकलाई आवश्यक उन् नत नश् ल, ववउ वविन, कृवि औिार, िैववक 

वविार्दी, मलखार्द, औिधी िस्ता कृवि सामग्रीहरु सरल र सहि ढंगबाट समयमा नै 

व्यवस्था गनेछ ।  

(२)रोगव्यावधको महामारी संिमण फैवलएका स्थलमा तत्काल र्दक्ष प्रावववधक खटाई रोग 

महामारी संिमण वनयन्रण गना सहयोग पुर् याउनेछ ।  

(३)उपर्दफा(१)बमोविमका कृवि सामग्रीहरुको गुणस्तर र सहि उपलब्धताको सुवनवितताका 

लावग गाउँपावलकाकाले सेवा प्रर्दायक वनकायहरुको उवचत पररचालन, अनुगमन र वनयमन 

गनेछ । 

 

१४. कृवि सामाग्री तथा वबउ, वविार्दी वनयमन   

(१) गाउँपावलकाकाले पावलकाका के्षर वभर ववदि ववतरण हुने कृवि सामाग्री, बीउ वविन, 

वविार्दी, नश्ल आदर्दको अनुगमन तथा वनयमन गनेछ । 

(२)अनुगमन तथा वनयमनका लावग सम्ववन्धत ववियको ववज्ञ संलग्न गरर अनुगमन सवमवत वा 

कायार्दल बनाउन सदकने छ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) वमोविम अनुगमन गर्दाा कानुन ववपररत भए गरेको पाइएमा 

गाउँपावलकाकाले कानुन वमोविम र्दण्ड तथा िररवाना गना सदकने छ ।  

 

पररच्छेर्द६ 

पशु ववकास कायािम 
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१५. व्यावसायीक पश ुववकास कायािमहरु 

      वरबेणी गाउँपावलकाले पुशपंछी सम्बन्धी व्यवसायलाइा प्रविान गना दकसानहरुसंग वनम् न 

कायािहरु संचालन गनेछ । 

क) पशुपालन ( गाइा, भैसी, बाख्रा, बंगुर, मत्स्य तथा कुखुरापालन ) 
ख) पशुिन्य पर्दाथा (र्दधु, मासु प्रसोधन तथा ववदि ववतरण, ववववधीकरण गने व्यवसायहरु)  
ग) मासु तथा अण्डा पसल सञ् चालन व्यवसायहरु । 

घ) तोदकएको तावलम तथा योग्यता पुवग भेटेनरी औिधी तथा पशुपंछी र्दाना सम्बन्धी 

व्यवसाय र कृवरम गभाधारण सम्बन्धी व्यवसायहरु सञ् चालन गनेछ ।  

१६. पश ुववकास अनरु्दानका कायािम 

       वरबेणी गाउँपावलकाले आफ्नो के्षरवभरका दकसानहरुको व्यवसायलाइा बढावा दर्दन वनम् न 

के्षरहरुमा अनुर्दान दर्दन सदकने छ । 

क)  सवै प्रकारका नमूना फमा स्थापनाका लावग सहयोग अनुर्दान, 

ख) व्यवसायीक फमा सुरढीकरणका लावग सहयोग अनुर्दान, 

ग)  वडा क्लिर ( गाइा  ,भैसी ,बाख्रा ,बंगुर तथा कुखुरापालन (  

घ) क्षवत तथा ववपत व्यवस्थापनका लावग सहयोग अनुर्दान, 

ङ) प्रिननका लावग बोका तथा रागो सहयोग अनुर्दान र 

च) मागको आधारमा सहयोग (भकारो सुधार तथा गोठ सुधार ) 
१७. कायािममा संलग्न वनकायहरको विम्मवेारी  

   क) उघमी तथा कृिकको विम्मेवारी  

१. आफुले पेश गरेको कायायोिना अनुसार काम गने वलखत प्रवतविता गने र सोवह बमोविम 

कायािम संचालन गने । 

२. अनुर्दान पाइा कायािम संचालन गरेको वमवतले ३ विा वनरन्तर व्यवसाय संचालन गनुा पने 

३. तोदकएको ढाँचामा चौमावसक वा वार्िाक प्रगवत वववरण पेश गरी सम्बन्धीत वनकायमा पेश 

गने ।  

ख) पशु अस्पतालको विम्मेवारी 

१.आफ्नो कायाके्षरको मातहतमा रहकेा उधमीहरुलाइा आवश्यक प्रावववधक सेवा उपलव्ध 

गराउने । 

२.  चौमावसक र वार्िाक रुपमा अनुगमन गरी पशु सेवा शाखामा प्रगवत प्रवतवेर्दन पठाउने । 

                                  

 

 

 

 

पररच्छेर्द ७ 

भण्डारण, प्रशोधन, प्रर्दशानी स्थल, तथा विार व्यवस्थापन 

१८. कृवि उपिहरुको भण्डारण र प्रशोधन 
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(१) गाउँपावलकाकाले आपतकावलन अवस्थाका लावग कृवि िन्य वस्तुहरुको उवचत भण्डारणको 

व्यवस्था गना सदकने छ । 

(२) रैथाने, लोपोन्मुख तथा स्थानीय परम्परा,संस्कृवतसँग िोवडएका वाली वस्तुको संरक्षण र 

प्रबिानका लावग स्थानीय तहमा ववउ बैंक, प्रिनन केन्र तथा ववशेि संरक्षण के्षरको 

व्यवस्था गना सदकने छ ।  

(३) कृवि उपिको सहि उपलब्धता र विारीकरणकालावग सामुर्दावयक एवं नीवि के्षरको 

सहभावगतामा कृवि उपिको भण्डारणमा सहिीकरण र सहकाया गनासदकने छ । 

(४) कृिकलाई कृवि उपिको उवचत मूल्य उपलब्ध गराउन, रोिगारीको अवसर सृिना गना कृवि 

उपिको प्रशोधन सम्ववन्ध उद्यमलाई प्रोत्साहन गनेछ ।  

१९. कृवि तथा पशपुंक्षी प्रर्दशानी र व्यापार मलेा सञ् चालन: गाउँपावलकाकाले वववभन्न संघ संस्थाको 

सहकाया र समन्वयमा कृवि उपिको संरक्षण, प्रविान, बिारीकरण, कृिकहरुलाई प्रोत्साहन र 

कृवि प्रवववधको प्रचार प्रसारकालावग स्थानीय स्तरमा कृवि तथा व्यापार मेला, प्रर्दशानी, खाद्य 

महोत्सव सञ् चालन गनेछ ।  

२०. हाट तथा विारको व्यवस्था : 

(१) स्थानीय स्तरमा उत्पार्दन गररएका कृवि तथा पशुपंछीिन्य उत्पार्दनको विारीकरणका 

लावग कोशेली घर, हाट विार, संकलन केन्र,वचस्यान केन्र वा सहकारी सुपथ मुल्यका 

पसलहरु संचालनमा ल्याई आम उपभोिालाई उवचत मूल्यमा गुणस्तर वस्तु तथा सेवा 

उपलव्ध गराइनेछ ।  

(२)उपर्दफा(१) मा उल्लेवखत विार तथा पसल सञ् चालनमा नीविके्षर, समुह तथा सहकारीलाई 

प्रोत्साहन गररने छ र गाउँपावलकाले नीवि, सामुर्दावयक एवं सावािवनक साझेर्दारीको 

अवधारण अवलम्वन गनेछ ।  

(३) गाउँपावलकाकाले कृवि िन्य उपिको वनकासी पैठारीको व्यवस्था गना सदकने छ । 

(४) मासु िन्य पर्दाथाको स्वच्छताको लावग आधुवनक वधशालाको वनमााण, सुर्ददृढकरण र 

ववस्तारमा िोड दर्दइनेछ ।  

 

पररच्छेर्द ८ 

दकसानको वर्गाकरण, अनरु्दान, ववमा, कोि तथा पेन्सन सम्ववन्ध व्यवस्था 

२१. दकसानको वर्गाकरण 

(१) गाउँपावलकाकाले कायावववध वा मापर्दण्ड वनधाारण गरी कृिकको वर्गाकरण गना सदकने छ ।  

(२) भुमीवहन कृिकलाई भू–उपयोगको मापर्दण्ड वनाई एकल वा सामूवहक व्यवसायको लावग 

करारमा िवमन उपलव्ध गराई कृवि व्यवसायमा संलग्न गराउन सदकने छ ।  

२२. अनरु्दान र सहलगानी सम्बन्धी व्यवस्था  

(१) गाउँपावलकाकाले समग्र कृवि के्षरको ववकासका लावग कृवि सामग्री, पूवााधार वनमााण, 

विारीकरण, प्रवववध सेवाको के्षरमा कृिक र कृिक समुहलाई मापर्दण्ड बनाई अनुर्दान वा 

सहलगानी उपलब्ध गराउन सदकने छ ।  
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(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेवखत के्षरहरुमा समुह, सहकारी र नीवि के्षरको लावग सहलगानीको 

व्यवस्था गना सदकनेछ । 

(३) मावथ उल्लेवखत उप–र्दफाहरुमा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन गाउँपावलकाले 

गररबीको रेखा मुनी रहकेा मवहला, र्दवलत िनिावत, भूवमवहन कृिकलाई वनर्दवेशका बनाई 

ववशेि अनुर्दान उपलब्ध गराउन सदकने छ । 

२३. ववमा सम्बन्धी व्यवस्थााः  कृवि बाली, नगर्द ेबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन, माछापालन 

लगायत कृवि व्यवसाय गने कृिकलाई तोदकएको वा तोदकए बमोविम ववमा सुववधा उपलब्ध 

गराईने छ ।  

२४. कृवि ववकास कोि तथा पेन्सनको व्यवस्था  

(१) गाउँपावलकाकाले कृवि तथा पशुपंक्षी के्षरको समग्र ववकासका लावग ववशेि कोिको स्थापना 

तथा सञ् चालन गना सदकने छ ।   

(२) उपर्दफा (१) बमोविम स्थापना भएको कोिबाट कायावववध वनाई कृिकलाई ववशेि अनुर्दान, 

सहलगानी वा कृिकलाई योगर्दानमा आधाररत पेन्सनको व्यवस्था गना सदकने छ ।  

२५. कृवि ऋणाः व्यवसायीक कृिक, कृवि उद्यमीलाई सहुवलयत व्यािर्दरमा कृवि ऋण उपलव्ध 

गराउन बैंक तथा वबविय संस्थासँग गाउँपावलकाकाले सहिीकरण गना सदकने छ ।  

 

 

पररच्छेर्द ९ 

कृवि योग्य िमीन व्यवस्थापन 

२६. िग्गा भाडामा वलन दर्दन सक् ने  

(१) भूवमवहन वा कम िवमन भएका व्यवि वा कृिक समुह र सहकारीलाई उत्पार्दनमा बृवि गना 

सहयोग पुयााउनका लावग कृवि िग्गा भाडामा वलने दर्दने व्यवस्थालाई प्रवना गर्द ैआधुवनक 

खेवत प्रणाली ववकाशका लावग गाउँपावलकाकाले िग्गा भाडामा वलने दर्दने पक्ष ववच 

समन्वयात्मक भूवमका खेल्न सदकने छ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोविम भाडामा दर्दने र वलने पक्ष बीच करारनामा सझौता भएका भाडामा 

दर्दने िवमनका हकर्दारसँग तोदकए बमोविम िवमन भाडा कर उठाइने छ ।  

(३) सहकारी÷समूह÷वनवि उद्यमी÷सामुर्दायमा आधाररत संस्था वा व्यविहरु वमलेर सामूवहक 

खेवत गना चाहमेा स्थानीय तहबाट स्वीकृती वलई खेती गना सदकने छन् ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोविम खेती गने पक्षहरु र िवमन भाडामा दर्दने पक्षले कानुन वमोविम 

गाउँपावलकाकाले वनधााररत गरेको कर बुझाउनु पने छ ।   

(५) खाली ऐलानी िवमनको कृवि प्रयोिनका लावग उपयोग गने सम्बन्धमा भु उपयोग नीवत 

बनाई कायाान्वयन गररनेछ । 

(६) गाउँपावलकाका वभर रहकेा खेवत योग्य प्रयोगमा आएका वनवि÷ऐलावन÷गुरठका िमीन, 

बाझो, पर्ता, नदर्द उकास तथा अन्य सावािावनक तथा खाली िग्गालाई चक्लाबवन्र्द खेवत 

संचालन कायावववध बनाएर प्रयोगमा ल्याइने छ ।   

२७. स्थानीय चरन तथा खका  ववकास र व्यवस्थापन  
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(१) कृवि तथा पशुपंवछको ववकासको लावग स्थानीय तहमा उपलब्ध भएका सावािवनक िमीन, 

खका  वा बाँझो िमीनलाई चरन, खका के्षर तोकी प्रयोगमा ल्याउन सदकनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोविमका के्षरमा चरीचरन गराउने पशुपालक कृिकले चरन गराएवापत 

गाउँपावलकाकालाई वार्िाक तोदकए बमोविमको शुल्क बुझाउनु पनेछ ।  

(३) कुनै व्यविले िमीन बाँझो राखेमा उि िमीन स्थानीय तहले तोदकएको वार्िाक शुल्क वतने 

गरी वनवित अववधको लावग करार सम्झौता गरी भाडामा वलन सदकने छ ।  

(४) मावथ उप–र्दफाहरुमा िुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापवन कुनै दकसानले कृवि योग्य िमीन 

वाँझो राखेमा त्यस्ता दकसानहरुलाई गाउँपावलकाकाले तोदकए बमोविमको िररवाना गना 

सदकने छ । 

(५) गाउँपावलकाका के्षर वभर खुल्ला चरीचरण वनयन्रणका लावग आवश्यक कायावववध बनाइ 

कावन्ि घर बनाइने छ । 

 

पररच्छेर्द १० 

ववववध 

२८. पानी महुान, पोखरी, नदर्दनाला, स–साना कूलो संरक्षण: गाउँपावलकाका वभर प्राकृवतक रुपमा 

रहकेा पानीका मुहान, पोखरी नदर्दनाला, परम्परागत कूलो बाँध पैनीको ममातसंभार र 

विणोिार गरर ससंचाई तथा खानेपानीका लावग सञ् चालनमा ल्याईनेछ।यस्ता वसचाई प्रवधानमा 

वबद्युतीय तथा सौया उिााको उपयोगमा िोड दर्दईने छ । 

 

२९. िलवाय ुअनकुुलन, िैववक ववववधता र वातावरणको संरक्षण   

(१) िलवायु अनुकुलनका लावग उपयुि प्रवववध ववकाशमा िोड दर्दईने छ। प्राकृवतक पवहचान 

भएका वाली वोट ववरुवा तथा ववऊ वविनको अनुवंश, िीवको संरक्षण, सम्वधान, प्रवाधन र 

िलवायु अनुकुलन गने र्दावयत्व गाउँपावलकाकाको हुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) वमोविम संरक्षण, सम्वधान तथा प्रवधान गर्दाा र िमीनको प्रयोग गर्दाा 

वातावरणमा कुनै दकवसमको फेरवर्दल हुने वा असर पाने काया नगरी वातावरणलाई र्दीगो 

रुपमा संरक्षण गनुा पनेछ । 

 

३०. अन्तर वनकाय समन्वय र सहकाया  

(१) गाउँपावलकाका वभर कायारत अन्तर सरकारी वनकाय र गैरसरकारी वनकाय वीच कायािम 

सञ् चालनमा र्दोहोरो नपने र समन्वय तथा सहकायामा योिना तिुामा गरर कायाान्वयन 

गररनेछ । यस प्रकारको समन्व तथा सहकायाको सहविकरण गाउँ कृवि ववकास सवमवतले 

गने छ ।  

(२) उपर्दफा (१) वमोविम योिना कायाान्वयन गर्दाा अन्तर पावलका तथा प्रर्दशे–प्रर्दशे वीच 

समन्वय गनुा आवश्यक भएमा गाउँपावलकाकाले प्रर्दशे माफा त वा वसधै पवन सम्पका  वा 

समन्वय गना सदकने छ । 
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३१. कृवि पयाटनाः पयाटन प्रबिान हुनेगरी व्यवसावयक कृवि सञ् चालन गना गाउँपावलकाकाले प्रोत्साहन 

गनेछ । कृवि तथा पशुको स्रोत केन्र ववकास गर्दाा पयाटन प्रबिान हुने गरी सञ् चालन गनुा पनेछ । 

कृवि पयाटन प्रबिान गना नमुना कृवि पयाटन स्थल घोिणा गररने छ ।  

३२. कृविवन प्रणालीको ववकासाः िलवायु तथा पयाावरणीय के्षरमा आएको फेरवर्दल र बढर्दो 

खाद्यान्नको मागको वतामान अवस्थालाई र्दवृिगत गरर एदककृत कृवि व्यवसाय अपनाउन र 

वातावरण तथा वनस्पवतको संरक्षण गर्द ै खाद्यान्न उत्पार्दन बढाउन पातवलएको वनमा स्थान 

वविेश वाली तथा फलफुलको खेवत ववकाश गरर खाद्यान्न, फलफुल तथा नगर्देवाली र घाँस खेती 

ववकास गररनेछ । 

 

३३. आन्तररक तथा वाह्य सहयोग वलन सक् ने: संवघय सरकारको अनुमवत वलई स्थानीय तहले आफ्नो 

के्षरको ववकासको लावग स्वर्दशेी वा ववर्दशेी संघ संस्थासंग आर्थाक तथा प्रावववधक सहयोग वलन 

सदकने छ । तर गाउँपावलकाकाले यसरी प्राप्त रकम, सहायता सम्झौता भएको के्षरमा नै प्रयोग 

गनुा पने छ । 

 

३४. पशपुकं्षी अस्पतालाः गाउँपावलकाका वभर गाउँ स्तररय पशुपंक्षी अस्पताल स्थापना तथा संचालन 

गनेछ । 

 

३५.कृविमा अध्ययन, अनसुन्धानमा छारवृवत तथा पुरस्कारको व्यवस्थााः गाउँपावलकाका वभर कृवि 

तथा पशुपंक्षी सम्बवन्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान, वसकाइ एवं तावलम केन्र आदर्दको स्थापना र 

सञ् चालन गररनेछ । वववभन्न वविय ववज्ञहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानका लावग सहयोग गररनेछ र 

यस के्षरमा काम गने अनुसन्धानकताा, ववद्याथी, कृिकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार तथा 

छारवृवि प्रर्दान गररने छ । 

 

३६. वनयम, कायावववध, मापर्दण्ड, मागार्दशान बनाउन ेअवधकाराः यस ऐनको कायाान्वयनको लावग 

गाउँपावलकाकाले आवश्यक वनयम कायावववध, मापर्दण्ड, मागार्दशान, वनर्दवेशका बनाई कायाान्वयन 

गना सदकने छ ।  

 

३७.बचाऊाः यस ऐनको उद्देश्य तथा वबियक्षेरमा प्रचवलत नेपाल कानुन बमोविम यस अवघ भएका 

कायाहरु यसै ऐन वमोविम भएको मावननेछ । 

 

३८.प्रचवलत कानून बमोविम हुन:े यस ऐनमा लेवखएको ववियमा यसै ऐन बमोविम र अन्य ववियमा 

प्रचवलत कानून बमोविम हुनेछ ।  

३९. बचाउ तथा खारेिीाः गाउँपावलकाकाले कृवि तथा पशुपक्षी सम्बवन्ध यस अवघ गरेका सम्पुणा 

वनणायहरु यसै ऐन बमोविम भए गरेको मावननेछ ।    

 

अनसुचूी –१ 
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र्दफा २ को खण्ड (ग) सगँ सम्बवन्धत 

(१)  खाद्यान्न बाली,  

(२)  वागवानी िन्याः फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, पुष्प  

(३)  पशुपन्छी तथा पशुपन्क्षी िन्य उत्पार्दन (मासु,र्दधु,फुल,हाड,छाला,ऊन) 

(४)  घाँसेवाली 

(५)  मत्स्यपालन,  

(६)  च्याउ,  

(७)  मौरी, रेशम 

(८)  वचया, कफी, अलैची, सुपारी,  

(९)  तेलहन, र्दलहन 

(१०)  कपास, िुट, उखु, रबरखेती, रटमुर  

(११)  काष्ठफल (वर्दाम, ओखर, कािु......अन्य) 

(१२)  गैरकाष्ठ वनपैर्दावार  

(१३)  कृवि पयाटन 

(१४)  कृविका सबै उपके्षरसँग सम्बि उत्पार्दन र सो शब्र्दले औधोवगक प्रयोिनमा हुने 

कृविवस्तुहरु 

(१५)  कृवि तथा पशुिन्य उत्पार्दनको प्रशोधन उद्योग 

(१६)  कृवि तथा पशुिन्य उत्पार्दन सामाग्री (र्दाना, मलखाद्य, वविार्दी, औिधी) आदर्दको प्रशोधन 

उद्योग   

(१७)  खेती प्रणालीमा समावबि कृवि तथा पशुिन्य बस्तहुरु । 

(१८)  गाइा, भैसी, बाख्रा, कुखुरा तथा बंगुर पालन व्यवसाय । 

 

 

 

 

प्रमावणत गनेाः झक्कु प्रसार्द घर्ता मगर 
अध्यक्ष 

वरवेणी गाउँपावलका रुकुम पविम 

र्दस्तखताः 

 


