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कृलि िथा पशुपन्द्छी ऐन, २०७८
प्रस्िावना
नेपालको संविधान प्रद्दत्त वकसान र समग्र नागररकको खाद्यसम्बन्धी हकको सवु नवितता र
वकसानको सशविकरण गर्दै कृ वि प्रणालीमा सश
ु ासन कायम गनन; कृ विको वर्दगोपनाका लावग
कृ वि जवमनको सततः उपयोग गर्दै परम्परागत र पयानिरणमैत्री कृ वि प्रणालीको प्रिद्दनन हुनेगरी
कृ वि प्रणालीको व्यािसायीकरण मार्न त खाद्यान्नमा आत्मवनर्नरता र वकसानको आवथनक
अिस्था सधु ार गरी समृवद्द हावसल गनन र कृ वि तथा पशपु न्छी पेशाका लावग कृ वि प्रसार, सेिा,
सामग्री, वसच
ं ाइ र प्रविवध प्रर्ाकारी रुपमा उपलब्ध गराई कृ वि उत्पार्दनको प्रशोधन, र्ण्डारण र
बजारीकरण गरी कृ वि उपजको उवचत मल्ू य र बजार पहुचुँ को सवु नितताका लावग आिश्यक
काननू ी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय र्एकोले, नेपालको सवं िधानको धारा २२६ बमोवजम
िीरे न्रनगर नगरपावलकाको र्दशौ नगर सर्ाले यो ऐनको तजनमु ा गरे को छ ।
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पररच्छे द एक
प्रारलभभक

१. सलं िप्त नाि र प्रारभभः
(१) यस ऐनको नाम िीरे न्रनगर नगरपावलकाको "कृ वि तथा पशपु न्छी ऐन, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िीरे न्रनगर नगरपावलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन र्एको वमवतबाट िीरे न्रनगर
नगरपावलका क्षेत्रर्र लागू हुनछ
े ।
२. पररभािाः वििय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रमख
ु ” र्न्नाले नगर प्रमख
ु लाई सम्झनु पर्दनछ ।
(ख) “उपप्रमख
ु ” र्न्नाले नगर उपप्रमख
ु लाई सम्झनु पर्दनछ ।
(ग) “प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त” र्न्नाले नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय
अवधकृ तलाई जनाउुँछ ।
(घ) “नगरपावलका” र्न्नाले िीरे न्रनगर नगरपावलकालाई सम्झनु पर्दनछ ।
(ङ) “करार खेती” र्न्नाले वकसानले जवमन वलज िा र्ाडामा वलई गररने कृ वि कायन
सम्झनु पछन र सो शब्र्दले कृ वि व्यािसायी र कृ िकबीच करारनामा गरी गररने कृ वि
उत्पार्दन र खररर्द विक्री गने कायनलाई समेत जनाउुँछ ।
(च) “कृ िक” र्न्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लावग कृ विलाई मख्
ु य पेशा िा व्यिसाय
बनाई सोबाटै जीविकोपाजनन गने नागररक सम्झनु पछन र सो शब्र्दले त्यस्तो नागररकमा
आवित पररिारका सर्दस्य िा ििनको छ मवहना िा सोर्न्र्दा बढी अिवध कृ वि कायनमा
िम गने िा परम्परागत रुपमा कृ वि औजार वनमानण गने नागररकलाई समेत जनाउुँछ ।
(छ) “कृ वियोग्य र्वू म” र्न्नाले कृ वि प्रयोजनको लावग प्रयोग हुने, कृ विजन्य उत्पार्दन गने
िा प्रचवलत काननू बमोवजम कृ वि कायनको लावग वनधानरण गररएको र्वू म सम्झनु पछन ।
(ज) “कृ वि कायन” र्न्नाले र्दर्ा १५ मा उल्लेख र्ए बमोवजमका विियसुँग सम्िवन्धत
कायन सम्झनु पछन र सो शब्र्दले व्यािसावयक कृ विलाई समेत जनाउुँछ ।
(झ) “कृ वि र्मन” र्न्नाले व्यिसावयक प्रयोजनको लावग र्दर्ा १५ बमोवजमका उपर्ोग्य
कृ वि िस्तु उत्पार्दनका लावग सञ्चालन गररएको कृ वि र्मनलाई जनाउुँर्दछ ।
(ञ) “कृ वि िस्तु” र्न्नाले कृ िकले कुनै बोट विरुिा िा जीिजन्तुबाट उत्पार्दन गरे को
उपर्ोग्य कृ वि िस्तु र कृ वि औजारलाई जनाउुँर्दछ र शब्र्दले कृ वि उपज समेतलाई
जनाउुँर्दछ ।
(ट) “कृ वि पेशा” र्न्नाले खेती तथा पशप
ु न्छी पालन कायन गरी कृ वि िस्तु उत्पार्दन गने
पेशालाई जनाउुँर्दछ ।
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(ठ)
(ड)

(ढ)

(ण)

(त)

(थ)
(र्द)

(ध)
(न)
(ऩ)
(प)
(र्)

“कृ वि व्यिसाय” र्न्नाले व्यािसावयक उद्देश्यले गररने र्दर्ा २८ बमोवजमका
व्यिसायहरुलाई जनाउुँर्दछ ।
“कृ वि बजार” र्न्नाले विवर्न्न माध्यमबाट कृ वि उपजको ग्रेवडङ, प्याके वजङ्ग,
ढुिानी, र्ण्डारण, वितरण तथा कृ वि उपजको वबक्री वितरण गने कृ वि बजारलाई
जनाउुँर्दछ ।
“कृ वि व्यापारी” र्न्नाले कृ वि उपजको थोक तथा खरु ा व्यापारीलाई जनाउुँर्दछ ।
“खाद्य िस्तु” र्न्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त साुँस्कृ वतक रुपमा स्िीकायन प्रशोवधत,
अधनप्रशोवधत िा अप्रशोवधत मानि उपर्ोग्य पर्दाथन सम्झनु पछन र सो शब्र्दले त्यस्तो
पर्दाथनको तयारी, प्रशोधन िा उत्पार्दनमा प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथनलाई समेत जनाउुँछ ।
“खाद्य सम्प्रर्तु ा” र्न्नाले खाद्य उत्पार्दन तथा वितरण प्रणालीमा वकसानले उपर्ोग
िा अभ्यास गने र्देहायको अवधकारलाई जनाउुँर्दछः
(१) खाद्य सम्बन्धी नीवत वनमानण प्रवक्रयामा सहर्ागी हुने,
(२) खाद्य उत्पार्दन िा वितरण प्रणालीसुँग सम्िवन्धत कुनै पवन व्यिसाय रोज्ने,
(३) कृ वियोग्य र्वू म, िम, बीउ बीजन, प्रविवध, औजारको छनौट गने,
(४) कृ वि व्यिसायको विश्वव्यापीकरण िा व्यापारीकरणको प्रवतकूल प्रर्ाििाट
मि
ु रहने ।
“खाद्य सरु क्षा” र्न्नाले सवक्रय र स्िस्थ मानि जीिनयापन गनन आिश्यक हुने
खाद्यमा प्रत्येक व्यविको र्ौवतक तथा आवथनक पहुचुँ लाई जनाउुँर्दछ ।
“खरु ा बजार” र्न्नाले कुनै विक्रेताले उपर्ोिालाई वबक्री गने कायनलाई जनाउुँर्दछ ।
“थोक बजार” र्न्नाले कुनै उत्पार्दक िा विक्रेताले अको विक्रेतालाई कृ वि िस्तु
वबक्री वितरण गने थोक बजारलाई जनाउुँर्दछ ।
“वनिानहमख
ु ी कृ वि” र्न्नाले आफ्नो पररिारको लावग आिश्यक पने कृ वि उपज
उत्पार्दन गने कृ वि कायनलाई जनाउुँर्दछ ।
“पाररिाररक खेती” र्न्नाले पररिारको लगानी र पाररिाररक िमको मात्र उपयोग गरे र
गररने कृ विलाई जनाउुँर्दछ ।
“वबक्रेता” र्न्नाले कृ वि िस्तहु रू वबक्री गने व्यापारी, कृ िक, कृ िक समहू , कृ वि
र्ामन, सहकारी संस्था, कम्पनी िा एजेन्ट वबक्रेता समेतलाई जनाउुँर्दछ ।
“र्वू महीन” र्न्नाले कृ वि पेशामा आवित र्ई आफ्नो िा आफ्नो पररिारको नाममा
नेपालर्र र्दतान िा िेर्दतान जग्गा नर्ई यस िीरे न्रनगर नगरपावलकामा तयार गररएको
अवर्लेखमा र्वू महीनका रूपमा नाम समािेश र्एको व्यविलाई जनाउुँर्दछ ।
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(ब)

“सक
ं लन के न्र” र्न्नाले कृ िकहरुले र्दोस्रो बजारमा विक्री गने उद्देश्यले छोटो
समयको लावग कृ वि उपज संकलन गरे र विक्रेतालाई विक्री गने संकलन के न्रलाई
जनाउुँर्दछ ।
(र्) “हाट बजार” र्न्नाले कृ वि उपज लगायत अन्य स्थानीय उत्पार्दन विक्री गने उद्देश्यले
स्थानीय तहबाट स्िीकृ त वलई सञ्चालन र्एको हाट बजारलाई जनाउुँर्दछ ।
(म) “तोवकएको” िा “तोवकएको बमोवजम” र्न्नाले यस ऐन अन्तगनतको वनयममा तोवकए
िा तोवकएको बमोवजम सम्झनु पछन ।
पररच्छे द दुई
लकसान र कृलि सभबन्द्धी िागगलनदेशक लसद्धान्द्ि र नीलिहरु
३.

लकसान र कृलिसभबन्द्धी िागगलनदेशक लसद्धान्द्िः यस िीरे न्रनगर नगरपावलकाले
वकसान र कृ वि क्षेत्रका सम्बन्धमा र्देहाय बमोवजमका मागनवनर्देशक वसद्दान्तहरुको
अिलम्बन गनेछः
(क) यस नगरपावलकामा रहेका कृ वि तथा खाद्य सम्बन्धी परम्परागत तथा
पयानिरणमैत्री निीनतम ज्ञान, सीप तथा प्रथाजवनत एिं सांस्कृ वतक अभ्यास
र पयानिरणमैत्री कृ वि प्रणालीको सरं क्षण र प्रिद्दनन गररनेछ ।
(ख) कृ वि क्षेत्र तथा कृ वि र्वू ममा कृ िक र र्वू मवहन वकसानहरुको समेत पहुचुँ र
स्िावमत्ि सवु नवित गरी न्यायपणू न आवथनक अिस्थाको वसजनना गररनेछ ।

४.

लकसान र कृलि सभबन्द्धी नीलिः
(१) यस नगरपावलकाको वकसान तथा कृ विसम्बन्धी योजना तथा कायनक्रम तजमनु ा र
कायानन्ियन गर्दान अिलम्बन गररने नीवत र्देहाय बमोवजम हुनछ
े ः
(क) वकसानको कृ वि तथा पशपु न्छी पालनसम्बन्धी रै थाने तथा परम्परागत ज्ञान
र खाद्य संस्कृ वत, कृ विजन्य जैविक विविधता, पयानिरणीय प्रणाली र
प्राङ्गाररक एि वर्दगा कृ वि विवधमा आधाररत आत्मवनर्नर र खाद्य
सम्प्रर्त्तु ालाई सम्मान गने वकवसमको वर्दगो कृ वि प्रणालीलाई प्राथवमकता
प्रर्दान गररनेछ ।
(ख) कृ वि क्षेत्रलाई यस नगरपावलकाले वबशेि संरवक्षत क्षेत्रको रुपमा
१३,१४,१५ र १६ लाई पवहचान गरी समग्र कृ िकहरुको आवथनक र
सामावजक वबकासको लावग आिश्यक पने सेिा र सवु बधा प्रर्दान गररने छ ।
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(ग) वकसान, कृ िक समहू , पशपु ालक समहू , कृ वि सहकारी सस्था र कृ वि तथा
खाद्य उद्यमीहरुको सहकायनमा कृ वि र्वू मको संरक्षण गर्दै र कृ वि कायनलाई
एक सम्मानजनक पेशाको रुपमा आत्मसात् गराउनका लावग कृ वि क्षेत्रको
व्यािसायीकरण गरी उद्यमशीलता, रोजगारी, आय आजनन, जीविकोपाजनन,
समृवद्द र सामावजक सरु क्षाका अिसरहरु वसजनना गररनेछ ।
(घ) वकसानलाई कृ वि कायन र पशपु न्छी तथा जलचर पालनका लावग आिश्यक
पने सबै वकवसमका सेिा, सामग्री र प्रविवधमा सहज पहुचुँ का लावग
आिश्यक पने संस्थागत व्यिस्था र स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध गररनेछ ।
(ङ) कृ वि सम्बन्धी योजना तजमनु ा, कायानन्ियन, अनगु मन, मल्ू याङ्कन
लगायतका समग्र वनणनय प्रवक्रयामा िीरे न्रनगर नगरपावलकाका सम्बवन्धत
प्रवतवनवध सवहत वकसान एिं कृ िक समहू र यसका प्रवतवनवधमल
ू क संघ
संस्था र सम्बद्द नागररक समाजको पणू न र प्रर्ािकारी सहर्ावगता प्रिद्दनन
गररनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) मा उवल्लवखत नीवतहरुलाई आिश्यक संस्थागत व्यिस्था र
आवथनक एिं प्राविवधक लगायतका स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध गरी क्रमशः
कायानन्ियन गर्दै जानपु नेछ ।
पररच्छे द िीन
कृलि सभबन्द्धी आधारभिू लववरण व्यवस्थापन
५.

कृलि िथ्याङ्क सङ्किनः
(१) नगरपावलकामा रहेका वकसान र कृ विका बारे मा र्देहाय बमोवजमका वििरण
सवहतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अवर्लेवखत गररनेछः
(क) वकसानहरुको िगीकरण अनसु ारको पररिार सङ्ख्या र र्वू मवहन
वकसानहरुको वििरण ।
(ख) कृ िक समहू , पशपु न्छीपालक समहू र कृ वि सहकारी संस्थाहरुको वििरण र
अिस्था ।
(ग) वसंचाइ सवु िधा पगु ेको िा नपगु क
े ो सवहत कृ वियोग्य र्वू मको वििरण र
नक्शाङ्कन ।
(घ) रै थाने लगायतका मख्ु य कृ वि उपज, र्ण्डारण तथा प्रशोधन र बजारीकरण
र्इरहेका र हुन सक्ने कृ वि उपजहरुको वििरण ।
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(ङ) नगर्देिाली, तरकारी र र्लर्ूल खेवतको उत्पार्दन र सोको बजारीकरणको
अिस्था ।
(च) पशपु ालन, पन्छी पालन र माछा पालनको अिस्था तथा वििरण र र्दग्ु ध
तथा माछा मासज
ु न्य उत्पार्दन र विक्री वितरणको अिस्था ।
(छ) रै थाने, परम्परागत र सांस्कृ वतक महत्िका खाद्य िस्तुहरुको उत्पार्दनको
अिस्था ।
(ज) कृ विजन्य पिू ानधार (वसंचाइ, शीत र्ण्डार, कृ विवमल तथा खाद्य प्रशोधन,
ढुिानी िा कृ वि सडक आवर्द) को अिस्था ।
(झ) कृ वि सेिा प्रर्दायक (कृ वि तथा पशपु न्छी सेिा के न्र तथा शाखा, कृ वि
सामग्री र बीउ बीजन, मलखार्द िा प्राङ्गाररक मल उत्पार्दनक र सोको
वितरण, पशु स्िास्थ्य सेिा, कृ वि बीमा, पशु बीमा, िातािरणमैत्री
वकटनाशक वििार्दी आवर्द) को अिस्था र यसमा वकसानको पहुचुँ को
अिस्था ।
(ञ) कृ वि सेिा प्रर्दायकहरुको वनयमन तथा अनगु मन सम्बन्धी व्यिस्था र सोको
कायानन्ियनको अिस्था ।
(ट) कृ वि वशक्षा, कृ वि प्रचार प्रसार र कृ वि स्रोत व्यविहरुको उपलब्धताको
अिस्था ।
(ठ) कौवश खेवत करे सािारी खेवत विस्तारको अिस्था ।
(ड) अन्य आिश्यक र महत्िपणू न वििरणहरु ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमका तथ्याङ्क सङ्कलनका लावग िीरे न्रनगर
नगरपावलकाले कवम्तमा पाुँच ििनमा एक पटक र आिश्यकता अनसु ार अन्य
समयमा पवन कृ वि तथा पशपु न्छी गणना गननु पनेछ ।
६.

कृलि िथ्याङ्कको लवश्ले िण र प्रचार प्रसारः
(१) र्दर्ा ५ बमोवजमको तथ्याङ्क तथा वििरण तयारी, विश्ल्िण र प्रकाशन गर्दान
वकसानहरुको समेत प्रवतवनवधत्ि, सहर्ावगता र सशविकरण हुनेगरी
सहर्ावगतामल
ू क विवधको अिलम्बन गननु पनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम तयार गररएको अवर्लेखलाई प्रत्येक तीन ििनमा एक पटक
र आिश्यिा अनसु ार समय समयमा अद्यािवधक गनन सवकनेछ ।
(३) कृ वि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्ले िण र अद्यािवधक गने कायनमा नेपाल सरकार र
प्रर्देश सरकारका कृ वि तथा पशपु न्छी सम्बन्धी कायानलय, कृ वि सहकारी संस्था र
कृ वि उद्यमी तथा कृ वि व्यािसायीको सहयोग वलन सवकनेछ ।
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(४) नगरपावलकाले कृ वि तथा वकसानका सम्बन्धमा आिवधक योजना तजनमु ा गर्दान
कृ वि र पशपु न्छी सम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मान्नु पनेछ ।
(५) नगरपावलकाले उपलब्ध कृ वि तथ्याङ्कको वनयवमत रुपमा प्रचार प्रसार गरी
वकसान र सम्बवन्धत सरोकारिालाको सहज पहुचुँ हुने व्यिस्था वमलाउनु पनेछ ।
पररच्छे द चार
लकसान पलहचान, वगीकरण, सरं िण र सशलिकरणसभबन्द्धी व्यवस्था
७.

लकसानको पलहचानः
(१) नगरपावलकाले कृ वि कायनमा संलग्न वकसानको तोवकए बमोवजम गणना गरी
पवहचान गननपु नेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम पवहचान र्एका वकसानलाई र्दर्ा ८ बमोवजमको
आधारमा िगीकरण गरी वकसान पररचयपत्र प्रर्दान गननु पनेछ ।

८.

लकसानको वगीकरणः
(१) नगरपावलकामा रहेका र्वू मवहन वकसान, वसमान्तकृ त वकसान, पाररिाररक
खेतीको रुपमा वनिानहमख
ू ी कृ वि कायन गर्दै आएका साना वकसान, मध्यम वकसान
र अन्य कृ वि पेशा तथा व्यिसाय गर्दै आएका ठूला तथा व्यािसावयक
वकसानलाई जीविकोपाजनन र कृ वि क्षेत्रको वर्दगो विकास हुनेगरी िगीकरण
गररनेछ ।
(२) वकसानको िवगनकरण तथा सचू ीकरण सम्बन्धी आधार र सचू क तोवकए बमोवजम
हुनेछ ।
(३) र्दर्ा ७ बमोवजम पररचयपत्र प्राप्त वकसानलाई िीरे न्रनगर नगरपावलकाबाट
अनर्दु ान, बीमा, सहुवलयत, सेिा तथा सवु िधा प्रर्दान गनन सवकनेछ ।

९.

कृिक सिूह गठन र सञ्चािनः
(१) गाउुँ िा टोलस्तरमा रहेका वकसानले आफ्नो सामवू हक वहत र क्षमता विकासका
लावग वनवित क्षेत्रका हरे क वकसान पररिारबाट प्रवतवनवधत्ि हुनेगरी कृ िक समहू िा
पशपु ालक समहू गठन र सञ्चालन गनन सक्नेछन् ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम गठन गररएको कृ िक समहू िा पशपु ालक समहू लाई
िीरे न्रनगर नगरपावलकामा र्दतान गननु पनेछ र प्रत्येक र्दईु ििनमा निीकरण गननु पनेछ ।
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(३) उपर्दर्ा (२) बमोवजम र्दतान र्ई सञ्चालनमा रहेका कृ िक समहू िा पशपु ालक
समहू लाई नगरपावलकाले आिश्यक सेिा सवु िधा प्रावप्तका लावग सहजीकरण गनन र
वसर्ाररस प्रर्दान गनन सक्नेछ ।
(४) र्दतान र्ई र्दईु ििनसम्म वनष्कृ य रहेका िा अनर्दु ान रकम र अन्य सवु िधा र्दरुु पयोग गने
कृ िक समहू िा पशपु ालक समहू लाई कायनपावलकाको वनणनयबाट र्दतान खारे ज गनन
सवकनेछ ।
तर यसरी र्दतान खारे ज गनपनु िू न सात वर्दनको समय वर्दई सनु िु ाईका मौका वर्दइनेछ ।
(५) कृ िक समहू र्दतान, नविकरण, खारे जी तथा समहू सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
१०.

कृलि िथा पशपु न्द्छी सहकारी सस्थाः कृ वि तथा पशपु न्छी सहकारी सस्ं थाको र्दतान,
सञ्चालन र वनयमन सम्बन्धी व्यिस्था नगरपावलकाको सहकारी सम्बन्धी काननू मा
व्यिस्था र्ए बमोवजम हुनछ
े ।

११.

लकसानको सरं िण र सशलिकरणः
(१) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्रका सबै वकसानको संरक्षण, क्षमता विकास र
सशविकरणका लावग िाविनक र आिवधक रुपमा योजना र कायनक्रम तजनमु ा गरी
सम्बवन्धत वकसान िा कृ िक समहू िा यस्ता समहू का सञ्जाल िा कृ वि सहकारी
संस्था िा कृ वि र्मन र कृ वि सम्बन्धी लघु उद्यम तथा घरे लु उद्योग मार्न त
कायानन्ियन गनन सवकनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमका योजना तथा कायनक्रम तजनमु ा गर्दान गररब तथा विपन्न,
र्वू महीन, वसमान्तकृ त र साना वकसान, कृ वि िवमक, कृ वि कायनमा संलग्न मवहला,
आवर्दिासी जनजाती र र्दवलत वकसानका आिश्यकतालाई विशेि प्राथवमकता
प्रर्दान गननु पनेछ ।
(३) वकसानको सरं क्षण, क्षमता विकास र सशविकरणका लावग उपलब्ध स्रोत साधन र
क्षमताका आधारमा र्देहाय बमोवजमका कृ याकलाप सञ्चालन गररनेछः
(क) र्वू मवहन वकसान तथा वसमान्तकृ त वकसानलाई आर्ै कृ वि कायन नगने
व्याविका जग्गा जवमन िा नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार तथा िीरे न्रनगर
नगरपावलका र अन्य कुनै संघ संस्थाले उपलब्ध गराएका तथा प्रयोग गनन
वर्दएका जग्गा वनित् अिधीका लावग सम्झौता गरी र्ाडामा वलई कृ वि
कायन गनन पाउने अिस्था सृजना गनन सहजीकरण गने ।
(ख) अवधया िा बटैया खेवत प्रणालीको अनग
ु मन र वनयमन गने ।
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(ग)

कृ वि िवमकले कृ वि कायन गरे िापत पाउने पाररिवमक र सेिा सवु िधा
वनधानरण गरी र्दैवनक रुपमा पाररिवमक पाउने कुराको सवु नितता गने ।
(घ) कृ वि प्रसार, सेिा, सामग्री र प्रविवधमा वकसानको पहुच
ुँ सवु नितताका
लावग आिश्यक पने क्षमता विकासका कायनक्रम वनवयमत रुपमा सञ्चालन
गने ।
(ङ) कृ विसम्बन्धी क्षमता विकासका कायनक्रममा र्वू मवहन र वसमान्तकृ त
वकसान, गररब तथा विपन्न वकसान, कृ वि िवमक, मवहला वकसान र कृ वि
कायनमा आवित आवर्दिासी जनजावत, र्दवलत पररिार, अपाङ्गता र्एका
व्यवि तथा पररिारलाई प्राथवमकता प्रर्दान गने ।
(च) वकसान तथा कृ िक समह
ू ले पाउने सेिा, सवु िधा, िस्तु, प्रविवध, छुट,
सहुवलयत, अनर्दु ान आवर्द िास्तविक वकसानले समयमा नै पाउने
वकवसमको संस्थागत प्रिन्ध गने ।
(छ) वकसानका कृ वि तथा खाद्य उत्पार्दन र पशप
ु न्छीजन्य उत्पार्दनहरुको उवचत
बजारमल्ू य पाउने गरी कृ विजन्य उत्पार्दनको बजार सचू ना प्रणाली बनाई
सचू ना प्रिाह र प्रचार प्रसार गने ।
(ज) वकसानहरुलाई सङ्गवठत हुने अिसर वसजनना गननका लावग कृ िक समह
ू,
पशपु ालक समहू तथा कृ वि सहकारी संस्था गठन र र्दतान एिम् निीकरण
प्रकृ या सरल बनाई सहजीकरण गने र कृ वि कायनक्रमहरु कृ िक समहू मार्न त
सञ्चालन गनन प्राथवमकता प्रर्दान गने ।
(झ) सामवु हक खेती गरी कृ वि उत्पार्दन बढाउनका लावग अवतररि सेिा सवु िधा
प्रर्दान गने ।
(ञ) नगरपावलकालाई कृ वि उपज, र्दग्ु ध पर्दाथन र मासज
ु न्य उत्पार्दन तथा खाद्य
प्रशोधनमा अत्मवनर्नर बनाई बाह्य क्षेत्रमा समेत आपवू तन गननमा सक्षम
बनाउने ।
(ट) वकसानको सरं क्षण, क्षमता विकास र सशविकरणमा वनरन्तर योगर्दान गने र
व्याविगत उत्पार्दन समेत बढाउने वकसान लगायतका व्यावि िा सघं
संस्थालाई पारर्दशी र वनष्पक्ष मल्ू याकनका आधारमा सम्मावनत िा परु स्कृ त
गने प्रणाली स्थापना गने ।
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१२.

पररच्छे द पााँच
कृलियोग्य जलिनको वगीकरण, सरं िण र उपयोग सभबन्द्धी व्यवस्था
भूलिको वगीकरणः
(१) नगरपावलकाले नेपाल सरकारको र्-ू उपयोग ऐन २०७६ समेतलाई आधार मानी
र्-ू बनोट, क्षमता, उपयि
ु ता, मौजर्दु ा उपयोग र आिश्यकता समेतका आधारमा
कृ वि र्वू मको संरक्षण र सर्दपु योग हुनेगरी आफ्नो क्षेत्रवर्त्रको र्वू मलाई सामान्य
नक्शाङ्कन सवहत र्देहाय बमोवजमको र्-ू उपयोग क्षेत्रमा िगीकरण गनेछ ।
नगरपावलकाले सम्र्ावित क्षेत्रलाइ र्वु मको कायनन्ियन गरर कायनन्ियन गनन
सवकनेछ ।
(क) कृ वि र्वू म
(ख) आिासीय क्षेत्र
(ग) व्यािसावयक क्षेत्र
(घ) औद्योवगक क्षेत्र
(ङ) खानी तथा खवनज क्षेत्र
(च) िन क्षेत्र
(छ) पानी मह
ु ान, नर्दीनाला र ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र
(ज) सामर्द
ु ावयक, सािनजवनक उपयोग र खल
ु ा तथा चरण क्षेत्र
(झ) सांस्कृ वतक र परु ातावत्िक महत्िको क्षेत्र
(ञ) वनमानण सामग्री उत्खनन क्षेत्र (ढुङ्गा, बालुिा, वगट्टी)
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम गररएको र्वू मको िगीकरणलाई सम्बवन्धत क्षेत्र स्प�
हुनेगरी सो को वििरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गननु पनेछ र सोको सचू ना
सािनजवनक रुपमा कायनपावलकाको कायानलयमा र प्रत्येक िडा कायानलयले समेत
प्रकाशन गनपनु नेछ ।
(३) र्वू मको िगीकरण र र्-ू उपयोगका बारे मा िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आफ्ने
क्षेत्रवर्त्र सबैको जानकारीका लावग विवर्न्न सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गनन सक्नेछ ।
(४) उपर्दर्ा (१) बमोवजम जनु प्रयोजनका लावग र्वू मको िगीकरण गररएको छ,
सोही प्रयोजनका लावग उपयोग गननपु नेछ र कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवत िा
स्थानीय र्-ू उपयोग पररिर्द् गठन र्एको अिस्थामा उि पररिर्दक
् ो अनमु वत
नवलई कृ वि र्वू मलाई अन्य प्रयोजनका लावग उपयोग गनन पाइने छै न ।
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१३.

कृलि िथा पशुपलन्द्छ प्रवद्धगन व्यवस्थापन सलिलिः
(१) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र रहेको कृ वियोग्य जवमनको सरं क्षण र व्यिस्थापन गर्दै वर्दगो
कृ वि विकासका लावग योजना तजमनु ा र कायानन्ियन गनन र्देहाय बमोवजमको एक कृ वि
र्वू म व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ ।
(क) प्रमख
- अध्यक्ष
ु
(ख) उप-प्रमख
ु - -उपाध्यक्ष
(ग) नगरपावलकास्तरीय आवथनक विकास सवमवतका संयोजक - सर्दस्य
(घ) प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त - सर्दस्य
(ङ) नगरपावलकास्तरीय कृ िक समहू महासंघका अध्यक्ष िा प्रवतवनवध - सर्दस्य
(च) नगरपावलकास्तरीय र्वू म अवधकार मञ्चका अध्यक्ष िा प्रवतवनवध - सर्दस्य
(छ) कृ विसम्बन्धी स्थानीय विज्ञहरुमध्येबाट कायनपावलकाले मनोनयन गरे को
प्रवतवनवध - सर्दस्य
(ज) कृ वि सहकारी संस्थाहरुले छनौट गरे को प्रवतवनवध – सर्दस्य
(झ) यस सवमवतले मनोनयन गरे को मवहला कृ वि उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना,
व्यिसावयक वकसान मध्ये एक जना, आवर्दिासी जनजावत वकसान
मध्ये एक जना र र्दवलत वकसान मध्ये एक जना गरी ४ जना सर्दस्य
(ञ) नगरपावलकाको कृ वि तथा पशपु न्छी सेिासम्बन्धी वििय हेने प्रमख
ु िा
अवधकृ त - सर्दस्य सवचि
(२) सवमवतले कृ वि सम्बन्धी विज्ञ तथा अन्य सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ सस्ं थाका
प्रवतवनवधलाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनन र राय सझु ाि वलन सक्नेछ ।
(३) सवमवतको बैठक कवम्तमा त्रैमावसक रुपमा आयोजना गनपनु नेछ र आिश्यकता
अनसु ार विवर्न्न समयमा बैठक आयोजना गनन सवकनेछ ।
(४) सवमवतको बैठक सम्बन्धी कायनविवध सवमवत आर्ै ले वनधानरण गरे बमोवजम
हुनेछ ।
(५) सवमवतको सवचिालय नगरपावलकाको कृ वि तथा पशपु न्छी सेिा शाखामा
रहनेछ ।
(६) गाुँउपावलका कृ वि, र्मू ी सवमवतलाई काममा प्रर्ािकारी रुपमा सहयोग
पयु ानउनका लावग िडा तहमा तपवसलमा उल्लेखीत व्यविहरु रहने िडा
स्तरीय कृ वि र्मू ी सवमवत गठन गरर कामलाई सरल र चस्ु त बनाइने छ ।
क)
सम्िवन्धत िडाका िडा अध्यक्ष
संयोजक
ख)
सम्िवन्धत िडाका र्दवलत मवहला सर्दस्य
सर्दस्य
ग)
िडा वर्त्र कायनरत कृ वि सहकारीहरु मध्ये १ जना सर्दस्य
11

घ)
ङ)
च)
छ)
ज)
झ)
१४.

िडा वर्त्र कायनरत सा.ि.उ.स.का प्रवतवनवध १ जना सर्दस्य
िडा स्तरीयका टोल सधु ार सवमवतको तर्न बाट
१ मवहला सवहत २ जना
सर्दस्य
िडा स्तरीय मेलवमलाप के न्र १ जना
सर्दस्य
िडा स्तरीय मवहला सञ्जाल १ जना
सर्दस्य
रावष्िय कृ िक समहु महासंघ नेपाल िडा कायन सवमवत अध्यक्ष
िा प्रवतवनवध १ जना
सर्दस्य
िडा सवचि िा तोवकएको व्यवि
सर्दस्य सवचि

कृलि भलू ि व्यवस्थापन सलिलिको काि, किगव्य र अलधकारः
कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतनव्य र अवधकार र्देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र वकसान, कृ वि र्वू म, कृ वि सेिा, पशप
ु न्छी सेिा, कृ वि पिू ानधार
लगायतका विियको िस्तवु स्थवत सङ्कलन र अवर्लेख तयार गरी कृ वि तथ्याङ्क
प्रकाशन गने ।
(ख) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र रहेको कृ वियोग्य जवमनको वर्दगो व्यिस्थापन र सर्दप
ु योगको
लावग वकसानको समेत सहर्ावगतामा कृ वि सम्बन्धी योजना र कायनक्रम तजनमु ा गरी
कायानन्यिन गने गराउने ।
(ग) नेपाल सरकार र प्रर्देश सरकारबाट लागू गररएका नीवत तथा कानन
ू कायानन्ियनमा
सहकायन गने र उि तहबाट अनर्दु ान प्राप्त हुन आएका कृ वि कायनक्रमको प्रर्ािकारी
रुपमा कायानन्ियन गने, गराउने ।
(घ) कृ वियोग्य र्वू मको खण्डीकरण हुनबाट रोक्न र कृ वियोग्य जवमनको चक्लाबन्र्दी गरी
कृ वि उत्पार्दन बढाउन चाहने वकसान पररिारलाई आिश्यक प्राविवधक तथा अन्य
सहयोग उपलब्ध गराउने र यस प्रयोजनका लावग अनर्दु ान उपलब्ध गराउन
सहजीकरण गने ।
(ङ) कृ वियोग्य जवमनमा कृ वि उत्पार्दन गनन, वकसानका लावग आिश्यक सेिा सवु िधा
उपलब्ध गराउन र कृ वि तथा खाद्य उत्पार्दनको बजारीकरणका लावग आिश्यक पने
विवर्न्न कृ वि पिू ानधार वनमानणको लावग योजना तजमनु ा गरी विवर्न्न तह र सम्बवन्धत
वनकायमा वसर्ाररस तथा परामशन प्रर्दान गने ।
(च) िन क्षेत्र बाहेक अन्य प्रयोजनमा रहेको जग्गालाई आिश्यकता अनस
ु ार कृ वियोग्य
जवमनमा पररणत गननको लावग स्थानीय र्उू पयोग पररिर्दमा वसर्ाररस गने ।
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(छ) वकसानको

क्षमता विकास, हकवहत संरक्षण र कृ वि क्षेत्रबाट समृवद्दका लावग
वकसानसम्बद्द नागररक समाज र संघ संस्था तथा वनजी क्षेत्रसुँग समेत समन्िय तथा
सहकायन गरी कायनक्रम सञ्चालन गने गराउने ।
(ज) खाद्यका लावग कृ वि र तल
ु नात्मक लार्का कृ विउपजको व्यािसावयक उत्पार्दन
बढाउन आिश्यक अध्ययन, अनसु न्धान, जनशवि वनमानण र प्रसार सेिालाई
प्रर्ािकारी बनाउने ।
(झ) र्वू महीन र वसमान्त तथा साना वकसानको कृ वि र्वू ममा पहुच
ुँ अवर्िृवि गनन अन्य
आिश्यक कायन गनन गराउनमा सहजीकरण गने ।
१५.

कृलि कायगः यस ऐनको प्रयोजनका िालग र्देहाय बमोवजमका कायनलाई कृ वि
कायनको रुपमा वलइनेछः
(क) स्थानीय तथा रै थाने लगायतका विवर्न्न अन्निाली सवहतका खाद्यान्न बालीको
उत्पार्दन ।
(ख) र्लर्ूल, तरकारी, र्दलहन, तेलहन, वचया कर्ी तथा मसलाजन्य बस्तु, च्याउ
लगायतका नगर्देिालीको खेती ।
(ग) रै थाने लगायत विवर्न्न पश,ु पन्छी, माछा तथा मौरी पालन ।
(घ) ऊख,ु र्ूल, रे शम, अविसो, बावबयो, बेत, बाुँस तथा रबरखेती ।
(ङ) जडीबट
ु ी खेवत, घाुँस उत्पार्दन र विरुिा उत्पार्दन तथा कृ वि िन सञ्चालन ।
(च) कृ वि कायनका लावग आिश्यक पने र्दाना, मलखार्द, जैविक वििार्दी, कृ वि औजार
आवर्दको उत्पार्दन ।
(छ) प्रचवलत कानन
ू बमोवजम अनमु वत प्राप्त गरी जङ्गल र जलाशय खेती गरी उत्पार्दन
गररने अन्य उपर्ोग्य बस्तुहरु ।
(ज) खण्ड (क) र्देवख (च) सम्म गररएका कृ वि कायनबाट उत्पावर्दत िस्तह
ु रुको प्रारवम्र्क
र्ण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण ।

१६.

कृलि भूलिको सरं िणः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र पवहचान र्एका कृ वि र्वू मको सरं क्षणका लावग
र्देहाय बमोवजमका कायनक्रम सञ्चालन गनेछः
(क) कृ वि र्वू मलाई कृ वि बाहेक अन्य प्रयोजनका लावग प्रयोग गननमा
वनरुत्सावहत गने ।
(ख) कृ वि र्वू मको ऊिनरता शवि घटाउने, माटोको गण
ु स्तर ह्रास हुने, कृ वि
जैविक विविधता न� हुने तथा मानि स्िास्थ्य, पशपु न्छी र जलचर
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लगायतका प्राणीलाई गम्र्ीर असर गने खालका रासायवनक मल िा
वििार्दी प्रयोगलाई वनरुत्सावहत गने ।
(ग) प्राङ्गाररक मलको प्रयोग र पयानिरणमैत्री कृ विलाई प्रिद्दनन गरी जैविक
कृ वि उत्पार्दन बढाउन प्रोत्साहन गने ।
(घ) बहुिविनय र चवक्रय बाली लगाई र्वू मको उत्पार्दकत्िमा िृवद्द ल्याउने
सहयोग गने ।
(ङ) कृ वि र्वू मलाई बाढी पवहरो तथा नर्दी कटानबाट जोगाउन क्षयीकरण
वनयन्त्रण, पानीको उपयि
ु वनकाश, तटबन्ध तथा गल्छी वनमानण, वर्रालो
जवमनमा गराखेवत र आिश्यकता अनसु ार कृ वि िन प्रणाली अिलम्बन
गननका लावग सहयोग र प्रोत्साहन गने ।
(च) कृ वि जवमन क्षवत हुनेगरी सञ्चालन गररने विकास आयोजनालाई स्िीकृ त
िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेर्दन अनसु ारका कायन गनन लगाई क्षवत र्एको
कृ वि जवमनको पनु स्थानपना गने लगाउने ।
(छ) कृ वि कायनका लावग जवमनको चक्लाबन्र्दी गराउन र कृ वि जवमन बाझो
नराखी वनयवमत रुपमा खेवत गननका लावग प्रोत्साहन गने ।
(ज) कृ वि र्वू म संरक्षणका लावग आिश्यक स्रोत साधन सवहत आिवधक रुपमा
बजेट विवनयोजन गरी सरं क्षणका कायनक्रम सञ्चालन गने ।
(२) बाढी पवहरो लगायतका र्दैिी प्रकोपबाट कुनै वकसानको कृ वि र्वू मको गणु स्तर
ह्रास र्एमा िा कृ विर्मू ी क्षवत र्एमा उि कृ वि र्वू मको उकासका लावग
सम्बवन्धत वकसानलाई िीरे न्रनगर नगरपावलकाबाट प्राविवधक तथा अन्य
आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
१७.

कृलियोग्य भूलिको उपयोगः
(१) कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले िीरे न्रनगर नगरपावलका वर्त्रको कृ वि योग्य
जवमनलाई बाुँझो नराखी वनरन्तर खेती गनन प्रोत्साहन गने गरी आिश्यक उत्प्रे रणात्मक
कायनक्रम सञ्चालन गरी कृ वियोग्य जवमन बाुँझो नरहने अिस्था सृजना गनेछ ।
(२) आफ्नो कृ वियोग्य र्वू ममा जग्गािाला आर्ै ले कृ वि कायन गनन नसक्ने िा नगने
व्यविले व्यविले सो को जानकारी सम्बवन्धत िडा कायानलयलाई गराउनु पनेछ l
(३) उपर्दर्ा (२) बमोवजम जानकारी प्राप्त हुन आएमा जग्गािालाको र्स्ू िावमत्िमा कुनै
असर नपने गरी उि जग्गालाई सम्बवन्धत िडा कायानलयले र्ाडामा वलई र्वू महीन
वकसान, वसमान्त वकसान, कृ वि िवमक, कृ िक समहू िा अन्य पौरखी वकसानबाट
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समेत खेती गराई खेतीयोग्य जवमन बाुँझो नराखी कृ वि उत्पार्दन बढाउन आिश्यक
व्यिस्था िा प्रिन्ध गनन सक्नेछ ।
(४) कृ वियोग्य जवमन र्एका व्यवि तथा पररिारले करार गरी आफ्नो जवमन अन्य
वकसान पररिार, व्यवि, कृ िक समहू तथा सस्ं थालाई र्ाडामा वर्दुँर्दा वलन पाउने
र्ाडार्दर सम्बवन्धत िडा अध्यक्ष र कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतको वसर्ाररसमा
िीरे न्रनगर नगरपावलकाले वनधानरण गनन सक्नेछ ।
(५) उपर्दर्ा (४) बमोवजम वनधानरण गररएको जग्गाको र्ाडार्दरसम्बन्धी सचू ना
कायनपावलकाको कायानलय र िडा कायानलयमा सािनजवनक रूपमा प्रकाशन गनपनु नेछ ।
(६) उपर्दर्ा (४) बमोवजम र्ाडार्दर वनधानरण गर्दान जग्गाको ऊिनरा शवि, वसच
ं ाइ सवु िधा
तथा सम्बवन्धत जग्गाको पहुचुँ मा रहेका कृ वि पिू ानधार र सवु िधा समेतको आधारमा
वनधानरण गनपनु नेछ र यस्तो र्ाडार्दर कृ वि जवमनको सवु िधा अनसु ार र्रक हुन
सक्नेछ ।
१८.
करार खेलि सभबन्द्धी व्यवस्थाः
(१) कृ वियोग्य जवमनमा आर्ै ुँ खेती गनन नसक्ने जग्गा धनीले त्यस्तो जवमन र्दर्ा १७
बमोवजम वनधानररत र्ाडा र्दरमा करार खेती गनन इच्छुक कृ िक िा कृ िक समहू लाई
खेती गरी कृ वि उत्पार्दन गनन िा पशपु न्छी तथा जलचर पालनका लावग करारमा
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) करारमा जग्गा उपलब्ध गराउन ईच्छुक जग्गाधनीले िीरे न्रनगर नगरपावलकामा
आफ्नो कृ वि र्वू मको वििरण अवर्लेवखत गराउन सक्नेछ ।
(३) उपर्दर्ा (२) बमोवजम अवर्लेवखत गराएको जवमनलाई कृ वि उत्पार्दनका लावग
उपयोग गनन चाहने र्वू महीन वकसान, र्दवलत वकसान, वसमान्त तथा साना वकसान,
मवहला वकसान तथा यस्ता वकसानको कृ िक समहू लाई करार गरी र्ाडामा
उपलब्ध गराउन कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले आिश्यक सहयोग र
सहजीकरण गननपु नेछ ।
(४) कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले तय गरे को र्ाडार्दरसुँग तालमेल हुनगे री
कृ वियोग्य जवमन र्ाडामा वलनेवर्दने न्यनू तम् अिवध तथा त्यसका शतनहरु जग्गा
धनी र कृ िकको आपसी सम्झौता बमोवजम हुनेछ ।
(५) उपर्दर्ा (४) को प्रयोजनका लावग सम्झौताको आिश्यक ढाुँचा तथा अन्य
आिश्यक कागजात तयारीमा कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले सहजीकरण गनन
सक्नेछ ।
(६) जग्गा र्ाडामा वलने कृ िक िा कृ िक समहू ले त्यस्तो र्ाडामा वलएको जग्गामा
हानी नोक्सानी पर्ु याउने तथा जवमनको कृ वि उत्पार्दनशीलता घटाउने वकवसमका
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१९.

२०.

कायनहरु गनन गराउन पाइने छै न र र्ाडामा वलएको कृ वि जवमनको प्रयोगमा कुनै
पररितनन गनपनु रे मा जग्गाधनीको स्िीकृ वत वलनपु नेछ ।
(७) सरकारी वनकाय िा सङ्घ संस्थाले र्ाडामा िा अन्य रुपमा कृ वि कायनका लावग
वकसानलाई उपलब्ध गराएको जवमन सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ संस्थाको
अनमु वत नवलई कृ वि कायन बाहेक अन्य प्रयोजनका लावग उपयोग गनन पाइने छै न ।
(८) जग्गा र्ाडामा वलई करार खेवत तथा व्यािसावयक खेवतगने सम्बन्धी अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनछ
े ।
सावगजलनक कृलियोग्य भूलिको उपयोगः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र कुनै उपयोगमा आउन नसकी खाली रहेको र कृ वि
प्रयोजनका लावग उपयि
ु रहेको सािनजवनक जवमनलाई उि जवमनको स्िावमत्ि
रहेको वनकाय िा सस्ं था र वकसानबीच न्यनू तम् र्ाडा वलनेवर्दने शतनमा करार गरी
कृ वि प्रयोजनका लावग कृ िक िा कृ वि समहू लाई उपलब्ध गराउन समन्िय र
सहकायन गनन सक्नेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमको कृ वि जवमनको न्यनू तम र्ाडा र्दर वनधानरणका लावग कृ वि
र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले समन्िय गननु पनेछ ।
सािुलहक खेिी
(१) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र कुनै कृ िक समहू िा कृ वि सहकारी संस्थाले र्वू महीन
वकसान र वसमान्त तथा साना वकसानका लावग सामवु हक खेती गनेगरी जवमन
उपलब्ध गराउन अनरु ोध गरे मा कृ वि र्वू म व्यिस्थापन सवमवतले आिश्यक
जवमनको खोजी गरी जवमन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) समवु हक खेवतबाट प्राप्त लार्को बाुँडर्ाुँड उि खेवतमा संलग्न वकसानको आपसी
सम्झौता बमोवजम हुनछ
े ।
(३) वनजी जवमनलाई पणू न िा आंवशक रुपमा चक्लाबन्र्दी गरी सामवु हक खेती गनन
चाहने कृ िक समहू , कृ वि सहकारी संस्था िा अन्य कुनै सामर्दु ावयक संस्थालाई
आिश्यक पने विद्यतु , वसंचाइ र कृ वि सडक सवहत र्ण्डारण र आिश्यक औजार
तथा उपकरणहरुमा समेत कायनपावलकाको वनणनय बमोवजमका सवु बधाहरु प्रर्दान
गनन सवकनेछ ।
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पररच्छे द छ
लसच
ं ाइ, बीउ बीजन, ििखाद िथा लकटनाशक लविादी सभबन्द्धी व्यवस्था
२१.
लसच
ं ाइको प्रवन्द्ध गनेः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्रका खेतीयोग्य कृ वि र्वू ममा सतह वसचं ाइ, र्वू मगत
वसच
ं ाइ िा वलफ्ट वसचं ाइ िा अन्य प्रविवधको प्रयोग गरी आिश्यकता अनसु ार
सम्र्ावित क्षेत्रमा वसचं ाइको प्रिन्ध गनेछ ।
(२) वसच
ं ाइको सवु िधा उपलब्ध नर्एका खेतीयोग्य जवमनमा वसच
ं ाइ सवु िधाको प्रिन्ध
गननका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाको लगानी बाहेक थप स्रोत साधन आिश्यक
पने र्देवखएमा नेपाल सरकार र प्रर्देश सरकारसुँग समन्िय र सहकायन गरी वसच
ं ाइ
सेिाको प्रिन्ध गररनेछ ।
(३) सम्बवन्धत वनकाय र कृ िक समहू िा वसंचाइ जल उपर्ोिा संस्थाबीचको साझेर्दारी
िा संयि
ु व्यिस्थापनमा वसंचाइ प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गने सवकनेछ र
यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्था साझेर्दारीपत्रमा उल्लेख र्ए बमोवजम हुनछ
े ।
(४) सतह वसंचाइ सञ्चालन हुन नसक्ने कृ वि र्वू ममा विद्यतु बाट वलफ्ट वसंचाइ िा अन्य
प्रविवध तथा सीप विकास गरी आकाशे पानी सङ्कलन गरी िा जवमनमवु नको पानी
वनकाली िैकवल्पक वसंचाईको व्यबस्था गनन वसकनेछ ।
(५) वसंचाइका लावग वबद्यतु ीय तथा सौयन उजानको प्रयोगलाई प्रिद्दनन गननपु नेछ ।
(६) र्वू महीन वकसान, वसमान्त तथा साना वकसान, मवहला वकसान तथा कृ विमा वनर्नर
र्दवलत वकसानले वलफ्ट वसंचाइका लावग प्रयोग गने कृ वि वमटरमा उठे को िा अन्य
विद्यतु महशल
ु नेपाल सरकार बमोवजमले तोके बमोवजम िीरे न्रनगर नगरपावलकाले
अनर्दु ान स्िरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(७) वसंचाइ प्रयोजनका लावग स्थापना गररएका सौयन उजान प्रणालीबाट उत्पावर्दत
विद्यतु लाई नेपाल विद्यतु प्रावधकरण िा अन्य कुनै वनकाय िा सङ्घ संस्था िा
व्याविलाई विक्री गनन सवकनेछ ।
२२.

बीउ बीजन, ििखाद िथा लकटनाशक लविादीको उपिव्धिाः
(१) नगरपावलकाले कृ विका लावग आिश्यक पने बीउ बीजन स्थानीय स्तरमा नै
उत्पार्दन गरी र्ण्डारण गननका लावग वकसानलाई आिश्यक प्राविवधक सहयोग
तथा सीप उपलब्ध गराउन र यसका लावग सम्र्ाव्यताका आधारमा रै थाने बीउ
बीजन उत्पार्दन पके ट क्षेत्र वनधानरण गर ् सक्नेछ ।
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(२)

नगरपावलकाले स्थानीय वकसानको बीउ बीजन उत्पार्दन, र्ण्डारण र
प्रयोगसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अवर्लेख गरी नेपाल सरकार तथा प्रर्देश
सरकारका जीन बैंक र कृ िक समहू का सामर्दु ावयक बीउ बैंक समेतको
समन्ियमा रै थाने उन्नत बीउ बीजन र सो सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र
सर्दपु योगका लावग आिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्था गनेछ ।
(३) नगरपावलकाले कृ विका लावग आिश्यक पने मलखार्द आपवू तनका लावग
प्राङ्गाररक मल उत्पार्दन र उपयोग गननका साथै जैविक वकटनाशक वििार्दीको
उत्पार्दन र उपयोगमा प्राथवमकता वर्दनेगरी आिश्यक स्रोत साधन, प्रविवध र
स्थानीय जनशविको व्यिस्था गनेछ ।
(४) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र आिश्यक पने थप बीउ बीजन, मलखार्द तथा
वकटनाशक िा रोगनाशक वििार्दी उत्पार्दन तथा आयात गरी िडा कायानलय िा
कृ वि सहकारी तथा कृ िक समहू मार्न त र्ण्डारण र वितरण गने प्रिन्ध गनन
सक्नेछ ।
(५) उपर्दर्ा (४) बमोवजम उत्पार्दन तथा र्ण्डारण र्एको बीउ बीजन, मलखार्द तथा
वकटनाशक वििार्दी कृ िकलाई िडा कायानलयले आर्ै िा कृ वि सहकारी सस्ं था
िा सेिा प्रर्दायक मार्न त उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
(६) मानि तथा पशपु न्छी र जलचरको स्िास्थ्यमा असर पाने र कृ वि
उत्पार्दनशीलतामा ह्रास ल्याउने खालका तथा मान्यताप्राप्त वनकायबाट
प्रमाणीकरण नगररएका र प्रयोग नगननु नगराउनु र्नी प्रवतबन्ध लगाइएका बीउ
बीजन, मलखार्द तथा वकटनाशक वििार्दीको प्रयोग गनन गराउन पाइने छै न ।
(७) वकसानहरुमा रासायवनक मल तथा वकटनाशक वििार्दीलाई वनरुत्सावहत गर्दै
जैविक वििार्दी तथा प्राङ्गाररक खेती प्रविवधलाई प्रोत्साहन हुनेगरी िीरे न्रनगर
नगरपावलकाबाट विवर्न्न सेिा सवु िधा र प्रविवध उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
(८) बीउ बीजनका लावग सेिा सवु िधा, अनर्दु ान र सहयोग उपलब्ध गराउुँर्दा िा
कायनक्रम सञ्चालन गर्दान बालीजन्य बीउ बीजन र घाुँस बाली गरी र्दबु ै
वकवसमका बीउ बीजन उत्पार्दन र वितरणलाई महत्ि वर्दनु पनेछ ।
(९) नगरपावलकाले बीउ बीजन, मलखार्द तथा वकटनाशक वििार्दीको अनावधकृ त
तथा मनोमानी खररर्द वबक्रीमा वनयन्त्रण गननका लावग आिश्यक प्रविवधको
समेत प्रयोग गरी वनयवमत रुपमा बजार अनगु मन गनेछ ।
(१०) उमारशवि नर्एको िा र्लर्ूल लाग्न नसक्ने वकवसमको बीउ बीजन विक्री
वितरण गरे को कारण वकसानलाई कुनै हानी नोक्नानी तथा क्षवत हुन गएमा उि
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क्षवत िापत त्यस्तो बीउ बीजन सप्लाई गने व्यवि िा र्मनले प्रर्ावित
वकसानलाई प्रचवलत काननू बमोवजम क्षवतपवू तन वर्दनु पनेछ ।
२३.

सािुदालयक बीउ बैक स्थापना गनग सलकनेः
(१) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र रहेका कृ िक समहू ले स्थानीय स्तरमा एकल िा सामवू हक
रुपमा पयानिरण र जलिायमु त्रै ी वकवसमको सामर्दु ावयक बीउ बैंक स्थापना र
सञ्चालन गनन सक्नेछन् ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम सामर्दु ावयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चालन गनन चाहने कृ िक
समहू लाई िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ र
यसका लावग सम्बवन्धत सङ्घ संस्था र बीउ बीजन व्यािसायीबाट समेत
आिश्यक सहयोग वलन सवकनेछ ।
(३) सामर्दु ावयक बीउ बैंकका माध्यमबाट रै थाने बीउ बीजनको पवहचान, अवर्लेख
तथा सच
ू ीकरण, प्रचार प्रसार र प्रयोगका लावग उत्प्रेरणा प्रर्दान गननक
ु ा साथै स्थानीय
वकसानको रै थाने बीउ बीजनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान एिम् प्रथाजवनत अभ्यासको
अवर्लेख तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४) उपर्दर्ा (३) बमोवजमको अवर्लेखको एकप्रवत िीरे न्रनगर नगरपावलकामा समेत
अवर्लेखका लावग उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) सामर्दु ावयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द साि
कलिसभबन्द्धी सच
ू ना, प्रालवलधक ज्ञान र सीप सभबन्द्धी व्यवस्था

२४.

कृलि लसकाई के न्द्र स्थापना गनग सलकनेः
(१) नगरपावलकाले कृ वि कायन र पशपु न्छी तथा जलचर पालनका लावग िडा
कायानलयमा प्राविवध र प्राविवधक जनशवि सवहतको कृ वि वसकाइ के न्र स्थापना
गनन सक्नेछ ।
(२) कृ वि तथा पशपु न्छी विकास शाखाले कृ वि वसकाई के न्रमार्न त वकसानलाई कृ वि
कायन र पशपु न्छी तथा जलचर पालनका लावग आिश्यक प्राविवधक सहयोग र
प्रविवध तथा सच
ू ना प्रिाह गनेछ ।
(३) कृ वि तथा पशपु न्छी क्षेत्रमा कायन गनन इच्छुक वनकाय, सङ्घ संस्था र वनवज क्षेत्रले
सम्बवन्धत िडा कायनलयसुँग अवनबायन रुपमा समन्िय गननु पनेछ ।
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(४) नगरपावलकाले वकसानलाई कृ वि तथा पशपु न्छीसम्बन्धी आपतकावलन सहयोग
तथा उद्बार कायनका लावग नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार र सरोकारिाला संघ
संस्थासुँग समेत समन्िय गरी स्रोत साधन र प्रविवध सवहत आिश्यक सहयोग गनन
सक्नेछ ।
२५.

कृलिसभबन्द्धी सच
ू नािा पहाँचः
(१) कृ वि सम्बन्धी सचू नामा कृ िकको सहज पहुचुँ का लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले
कृ वि सचू ना के न्र स्थापना गरी सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(२) कृ वि सचू ना के न्रले कृ वि विकास तथा पशपु न्छी र जलचर पालन तथा विक्री
वितरणको लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाबाट तजमनु ा गररएका योजना तथा
कायनक्रम र विवनयोवजत बजेटबारे प्रत्येक िडा र िडाले तोके का टोलमा त्यस्तो
योजना तथा कायनक्रम पाररत र्एको वमवतले बढीमा पन्र वर्दनवर्त्र वकसानले प्राप्त
गनन सक्ने सेिा सवु िधाको विियमा सािनजवनक सचू ना प्रकाशन गनेछ ।
(३) कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचरसम्बन्धी कायनक्रमका बारे मा वकसानहरु बीच सहज
रुपमा सचू ना प्रिाहको लावग कृ वि शाखामा कृ वि सचू ना अवधकारीको व्यिस्था गननु
पनेछ र उि शाखाको प्रमख
ु नै कृ वि सचू ना अवधकारीको रुपमा रहने छन् ।
(४) कृ वि सचू ना के न्रले कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचरसम्बन्धी विियमा वकसानले
पाउनु पने सेिा सवु िधासम्बन्धी आधारर्तू सचू ना र जानकारी स्थानीय टेवलवर्जन,
एर्एम रे वडयो र स्थानीय रुपमा प्रकावशत अनलाइन पवत्रका र सामावजक सञ्जाल
मार्न त प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गननपु नेछ ।
(५) नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार र िीरे न्रनगर नगरपावलकाबाट वकसानले पाउन सक्ने
सेिा तथा सवु िधाका बारे मा स्थानीय एर्एम रे वडयो िा अन्य उपयि
ु सञ्चार
माध्यममा कृ वि प्रसार कायनक्रम प्रशारण गनन सवकनेछ ।
(६) कृ विसम्बन्धी सचू नामा वकसानको पहुचुँ का लावग प्रचार प्रसार गर्दान कृ िक समहू का
सञ्जाल मार्न त र स्थानीय मातृर्ािामा प्रचार प्रसार गनन प्राथवमकता वर्दनु पनेछ ।
(७) कृ वि तथा पशपु न्छी सेिाको प्रचार प्रसारलाई प्रर्ािकारी बनाउन, कृ वि तथा
पशपु न्छीका लावग आकवस्मक सेिा प्रर्दान गनन र कृ वि क्षेत्र र पशपु न्छीलाई
प्राकृ वतक प्रकोप, जलिायजु न्य जोवखम र महामारीबाट बचाउनका लावग
िीरे न्रनगर नगरपावलकामा कल सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनका साथै मौसम
लगायतका विियमा कृ वि परामश सेिा तथा मोबाइल एप जस्ता आधवु नक प्रविवध
र सचू ना प्रणालीको उपयोग गनन प्राथमवकता वर्दनु पनेछ ।
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२६.

कृलिसभबन्द्धी प्रालवलधक ज्ञान िथा सीप वृलद्धः
(१) कृ वि र पशपु न्छी तथा जलचर पालनलाई कृ िकको जीविकोपाजननका साथै
व्यिसावयक रुपमा प्रिद्दनन गननका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आर्ै िा
विवर्न्न वनकाय र पररयोजनाको समन्ियमा प्रत्येक िडा कायानलयमा कृ वि तथा
पशपु न्छी प्राविवधकको व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
(२) िीरे न्रनगर नगरपावलकाले कृ िकलाई सामवु हक रुपमा प्राविवधक ज्ञान र सीप
विकासका लावग आर्ै िा सेिा प्रर्दायक संस्थाको माध्यमबाट समर्दु ायस्तरमा
वनयवमत रुपमा तावलम सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(३) नगरपावलकाले कृ वि विकास तथा पशपु न्छी र जलचर पालनका क्षेत्रमा उपलब्ध
िातािरणमैत्री आधवु नक यन्त्रहरुमा वकसानलाई सपु थ र सरल रुपमा पहुचुँ बढाई
यान्त्रीकरण गनन प्रोत्साहन गनेछ ।
(४) प्रत्येक िडामा स्थानीय कृ िक समहू , कृ वि सहकारी सस्ं था िा स्थानीय कृ वि र्ामन
िा िडा कायानलय आर्ै ले कवम्तमा एक िटा नमनु ा कृ वि र्ामन स्थापना र
सञ्चालन गरी उि र्ामनमार्न त वकसानलाई आिश्यक तावलम सञ्चालन गनन
प्रोत्साहन गनन सवकनेछ ।
(५) नगरपावलकाले कृ वि मल्ू य िृङ्खलामा आिद्द कृ वि व्यािसायी र कृ वि उपज
उत्पार्दक कृ िकबीच स्िच्छ समन्िय र सहकायन विकास गनेछ ।

२७.

कृिक पाठशािा, लकसान चौिारी स्थापना गनग सलकनेः
(१) नगरपावलकाले कृ िकको लावग कृ वि सम्बन्धी प्राविवधक ज्ञान, सीप र क्षमता
विकासको वनवमत्त नगरपावलका स्तरमा कवम्तमा एउटा कृ िक पाठशाला स्थापना
गरी सञ्चालन गनन सक्ने छ ।
(२) नगरपावलकाले कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालन सम्बन्धमा कृ िकले हावसल
गरे का अनर्ु ि र परम्परागत एबम् आधवु नक ज्ञान एक आपसमा आर्दान प्रर्दान गने
र वनयवमत रुपमा वकसान सम्िार्द आयोजना गने उद्देश्यले गाउुँ िा टोलस्तरमा
वकसान चौतारीको स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(३) कृ िक पाठशाला, वकसान चौतारी, प्लान्ट वक्लवनक, माटो वशविर र कृ वि वसकाई
के न्रको क्षमता विकासका लावग कृ वि ज्ञान के न्रबाट सहयोग वलन सवकनेछ ।
(४) नगरपावलकाले कृ िक समहू र अन्य कृ वि सरोकारिालासुँगको समन्ियमा
कृ िकलाई उपयि
ु हुने स्थानमा कृ वि संग्रहालय स्थापना गनन सक्नेछ ।
(५) नगरपावलकाले वकसानलाई उत्प्रेररत गनन समय समयमा कृ वि मेला तथा पशपु न्छी
प्रर्दशननी मेला तथा कृ वि र पशपु न्छी व्यापार मेलाको आयोजना गनन सक्नेछ ।
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(६) नगरपावलकाले स्थानीय स्तरमा रहेका कृ वि स्रोत व्यविहरुको अवर्लेख राखी
उनीहरुको सीप र क्षमताका आधारमा कृ वि स्ियमसेिकको रुपमा कृ वि विकासका
लावग पररचालन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द आठ
कृलि व्यावसाय प्रवद्धगनका िालग लवत्तीय प्रोत्साहन सभबन्द्धी व्यबस्था
२८.

कृलि व्यवसायको लकलसिः नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र व्यािसावयक उद्देश्यले गररने
र्देहाय बमोवजमका कायनलाई कृ वि व्यिसायको रुपमा वलइनेछः
(क) कृ वि बाली िा बस्तुको उत्पार्दन,
(ख) कृ विजन्य िस्तुको प्रशोधन तथा विविवधकरण,
(ग) कृ वि उपजको व्यापार,
(घ) कृ वि उत्पार्दनका लावग प्रयोग हुने प्राङ्गाररक मलको उत्पार्दन, र्ण्डारण तथा
वितरण,
(ङ) कृ वि उत्पार्दनको लावग प्रयोग हुने कृ वि औजार, बीउ, बेनान, नश्ल र र्रु ाको
उत्पार्दन, परामशन सेिा, र्ण्डारण तथा वितरण,
(च) कृ विमा प्रयोग हुने वकटनाशक वििार्दीको उत्पार्दन, परामशन, र्ण्डारण तथा वबक्री
व्यिसाय,
(छ) पशु बधस्थल, मासज
ु न्य िस्तु विक्री वितरण ।
२९. कृलि व्यवसायको प्रवद्धगन गनग सलकनेः कृ वि, पशपु न्छी जलचर सम्बन्धी
व्यािसाय प्रिद्दननका लावग नगरपावलकाले र्देहाय बमोवजमका कायनहरु गनन सक्नेछः
(क) आिश्यक योजना तथा कायनक्रम तजनम
ु ा गरी बजेट विवनयोजन गने,
(ख) आिश्यक ज्ञान, सीप, प्रविवध तथा अन्य आिश्यक विियको उवचत
व्यिस्था गनन आर्ै िा विवर्न्न सेिा प्रर्दायक मार्न त प्रिद्दननात्मक कायन
गने,
(ग) अनर्द
ु ान उपलब्ध गराउने कायनविवध तजानमु गरी कायानन्ियन गने,
(घ) कृ िकलाई सहुवलयत र्दरमा ऋण उपलब्ध गराउन र कृ वि ऋणको ब्याज
अनर्दु ान उपलब्ध गराउन वित्तीय सस्ं था र अन्य वनकायमा वसर्ाररस गने,
(ङ) उत्कृ � कृ वि व्यािसायी वकसान तथा कृ िक समह
ू िा कृ वि सहकारी संस्था
छनौट गरी परु स्कार तथा छुट सहुवलयत प्रर्दान गने,
(च) व्यिसाय प्रिद्दननमा सहयोगी हुने खालका रै थाने बीउ, प्रविवध एिम् ज्ञान
संरक्षणका लावग स्रोत साधन र सहयोग उपलब्ध गराउने,
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(छ)

३०.

३१.

व्यिसाय प्रिद्दननका लावग उपलब्ध गराइएका सेिा, सवु िधाको प्रयोग तथा
सर्दपु योग बारे अनगु मन र मल्ू याङ्कन गरी अवर्लेख राख्ने र आिश्यक
परामशन प्रर्दान गने,
(ज) व्यिसाय प्रिद्दननका लावग वनमानण गरे का कृ वि बजार, कृ वििस्तु सङ्कलन
के न्र र अन्य कृ वि पिू ानधारको वनयवमत रुपमा ममनत सम्र्ार र सञ्चालन
गने,
(झ) कृ वि व्यिसाय प्रिद्दननका लावग नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार,
कृ विसम्बन्धी नागररक समाज र व्यािसावयक क्षेत्रसुँग वनयवमत रुपमा
समन्िय र सहकायन गने ।
कृलि फिग स्थापना र सञ्चािनः
(१) नगरपावलकाले कृ वि तथा पशपु न्छी क्षेत्रको व्यािसायीकरणका लावग कृ वि तथा
पशपु न्छी र्मन स्थापना र सञ्चालन गनन चाहने वकसान, कृ िक समहू , पशपु ालक
समहू , कृ वि सहकारी सस्ं था िा अन्य व्यािसावयक वकसानलाई आिश्यक
सहजीकरण गनेछ ।
(२) कृ वि तथा पशपु न्छी र्मन स्थापना र सञ्चालन गर्दान र्वू मवहन वकसान, वसमान्तकृ त
वकसान, साना वकसानको वहतलाई ध्यान वर्दनु पनेछ र वकसानको र्वू ममावथको
अवधकारमा प्रर्ाि नपने कुरा सवु नित गननु पनेछ ।
(३) कृ वि तथा पशपु न्छी र्मन स्थापना र सञ्चालन गर्दान िातािरण संरक्षणसम्बन्धी
प्रचवलत काननू ले तोके का िातािरणीय र्दावयत्ि परु ा गननक
ु ा साथै सामावजक तथा
साुँस्कृ वतक क्षेत्रमा नराकारात्मक प्रर्ाि पानन पाइने छै न ।
(४) कृ वि तथा पशपु न्छी र्मन स्थापना र सञ्चालनका लावग प्रचवलत काननू बमोवजम
उद्योग िा कम्पनीको रुपमा र्दतान हुनपु ने र्ए सम्बवन्धत वनकायमा र्दतान र्ई
िीरे न्रनगर नगरपावलकामा र्मनको व्यािसाय र्दतान गरे को हुनु पनेछ ।
(५) कृ वि तथा पशपु न्छी र्मन स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापर्दण्ड र अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
कृिकिाई अनुदान र छुट सलु वधा लदन सलकनेः
(१) नगरपावलकाले कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालनमा संलग्न र्वू महीन वकसान,
वसमान्त वकसान, साना वकसान, मवहला वकसान र कृ विमा आवित र्दवलत तथा
आवर्दिास जनजावत वकसानलाई प्राथवमकता प्रर्दान गरी र्देहाय बमोवजमको कृ वि
अनर्दु ान, छुट सवु िधा र सहुवलयत प्रर्दान गनन सक्नेछः
(क)
कृ वि उपज र पशपु न्छी तथा जलचरमा स्थानीय कर शल्ु कमा छुट,
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(ख)

कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालन कायनका लावग वकसानलाई वसर्ाररस
वर्दर्दं ा लाग्ने र्दस्तुर छुट,
(ग)
व्यिसाय प्रिद्दननका लावग आिश्यक पने ढुिानी साधन, यावन्त्रक
उपकरण, हाट बजार, संकलन के न्र र वशत र्ण्डारण के न्र आवर्दका लावग
अनर्दु ान,
(घ)
परम्परागत कृ वि औजार वनमानण गने वकसानलाई व्यिसाय र्दतानमा छुट र
सोको लावग अनर्दु ान,
(ङ)
कृ वि कायनका लावग मवहलामैत्री यन्त्र, उपकरण र बजार व्यिस्थापनमा
अनर्दु ान,
(च)
अन्य अत्यािश्यक अनर्दु ान तथा सवु िधाहरु ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमका छुट तथा अनर्दु ान प्रर्दान गर्दान वकसानको िवगनकरण र
कृ िक पररचय पत्रलाई आधार मानी आवथनक ऐनमा व्यिस्था गरी गननु पनेछ ।
(३) स्थानीय कृ वि िस्तु तथा पशपु न्छीजन्य उत्पार्दनमा उल्लेखनीय योगर्दान गने
वकसानलाई वनवित् पररमाणको कृ वि िस्तु तथा पशपु न्छी उत्पार्दन पिात् अनर्दु ान
प्रर्दान गनेगरी उत्पार्दनमा आधाररत अनर्दु ान कायनक्रम सञ्चालन गनन सवकनेछ ।
३२. कृलि ऋणिा पहाँचः
(१) नगरपावलकाले कृ िकलाई कृ वि व्यिसाय प्रिद्दननको लावग लगानी गनन आिश्यक
पने रकम वबना वधतो िा वधतो सवहत सहुवलयत व्याजर्दरमा िा ब्याज अनर्दु ान प्राप्त
हुनेगरी कृ वि ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वसर्ाररस गनन सक्नेछ
।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम वसर्ाररस गर्दान ध्यान वर्दनपु ने वििय र वसर्ाररसका
आधारहरु तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
(३) वकसानलाई कृ वि ऋण उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लावग बैंक तथा विवत्तय
संस्थाले सञ्चालन गरे का सहु वलयत योजना बारे िीरे न्रनगर नगरपावलकालाई
पिू नजानकारी गराउनु पनेछ ।
३३.
कृलि बािी िथा पशपु न्द्छी बीिाः
(१) नगरपावलकाले सम्बवन्धत बीमक वनकायको वनयम अनसु ार कृ िकले कृ वि बाली
िा कृ वि उपज तथा पशपु न्छी र जलचरको बीमा सहज रुपमा गनन सक्ने अिस्था
वसजनना गननका लावग आिश्यक समन्िय गनन सक्नेछ ।
(२) कृ वि तथा पशपु न्छी बीमा गनन नसक्ने गररि तथा विपन्न र वसमान्त वकसानका
लावग कृ वि तथा पशपु न्छी बीमा गनन आिश्यक पने रकम िीरे न्रनगर नगरपावलकाले
अनर्दु ानको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(३) वबमा कम्पनीले िीरे न्रनगर नगरपावलकासुँगको समन्ियमा बीमा कायनका लावग
प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का अवर्कतानको पररचालन गरी कृ वि बाली तथा पशपु न्छी र
जलचरको बीमा गने कायन गनन सक्नेछ र यसरी बीमा कायनक्रम सञ्चालन गर्दान बीमा
विियमा वकसानले बझ्ु नेगरी प्रचार प्रसारको व्यिस्था समेत वमलाउनु पनेछ ।
(४) कृ वि तथा पशपु न्छी बीमाको अवर्लेख बीमा कम्पनीले िीरे न्रनगर
नगरपावलकालाई िाविनक रुपमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) कृ िक तथा वबमा कम्पनीबीच वबमा सम्बन्धी कुनै विियमा वििार्द उत्पन्न र्एमा
वििार्द समाधानका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले समन्िय तथा सहजीकरण गनन
सक्नेछ ।
(६) कृ वि तथा पशपु न्छी बीमा अनर्दु ान कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
३४.

कृलि व्यवसाय प्रवद्धगन कोिको स्थापनाः
(१) कृ वि व्यिसाय प्रिद्दननका लावग नगरपावलकामा कृ वि व्यिसाय प्रिद्दनन कोिको
स्थापना गनन सवकनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम स्थापना हुने कोिमा र्देहाय बमोवजमका रकम जम्मा हुनेछः
(क) नेपाल सरकार र प्रर्देश सरकारबाट प्राप्त अनर्द
ु ान रकम,
(ख) िीरे न्रनगर नगरपावलकाबाट िाविनक बजेटमार्न त विवनयोजन र्एको रकम,
(ग) नेपाल सरकारको अनम
ु वतमा विर्देशी सरकार र अन्तरावष्िय सङ्घ
संस्थासुँग सम्झौता गरी कृ वि व्यािसाय प्रिद्दननका लावग उपलब्ध र्एको
रकम,
(घ) आवथनक ऐन बमोवजम सङ्कलन गररने कृ वि सेिा शल्
ु कको तोवकय
बमोवजम रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) कृ वि व्यिसाय प्रिद्दनन कोि सञ्चालनको लावग कायनपावलकाले एक सञ्चालक
सवमवत गठन गनेछ र कोि सञ्चालन सम्बन्धी कायनविवध सवमवत आर्ै ले तय गनन
सक्नेछ ।

३५.

कोिको रकि उपयोग गनग सलकने िेत्रहरः
(१) कृ वि व्यिसाय प्रिद्दनन कोि सञ्चालक सवमवतको वसर्ाररसमा कायनपावलकाको
वनणनय बमोवजम कोिको रकम र्देहाय बमोवजमका
कायनका लावग उपयोग गनन सवकनेछः
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(क)

(ख)
(ग)

(घ)

(ङ)
(च)

(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

(२)

कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालनमा आधाररत व्यिसाय प्रिद्दनन गनन,
कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालनबाट उत्पावर्दत िस्तक
ु ो बजार प्रिद्दनन
गनन,
कृ वि तथा पशसु ेिा सम्बन्धी प्राविवधक जनशवि उत्पार्दन गनन,
जैविक तथा प्राङ्गाररक खेतीको विस्तार तथा प्रिद्दनन गनन,
स्थानीय नश्लका पशपु न्छीको संरक्षण र विस्तार गनन र कृ वत्रम गर्ानधानद्वारा
उन्नत नश्लका पशपु न्छीको विकास र विस्तार गनन,
कृ वि जवमनको माटो परीक्षण तथा उत्पार्दकत्ि सरं क्षण गनन,
कृ वि तथा पशपु ालन क्षेत्रमा वकसानका आिश्यकता अनसु ार अध्ययन,
अनसु न्धान गनन,
बाली तथा पशपु न्छी बीमा प्रिद्दनन तथा विस्तार गनन,
कृ वि तथा पशपु न्छी र जलचर पालनका लावग आिश्यक अनर्दु ान उपलब्ध
गराउन,
व्यिवस्थत कृ वि बजार तथा पशबु धशाला वनमानण गनन,
कृ वि तथा पशपु न्छी पालन सम्बन्धी तावलम तथा वशक्षा विस्तार गनन,
कृ वि तथा पशपु न्छी पालन सम्बन्धी कायनको अनगु मन तथा मल्ू याुँकन
सम्बन्धी कृ याकलाप सञ्चालन गनन।
उपर्दर्ा (१) मा तोवकएका बाहेक कृ वि व्यिसाय प्रिद्दननका अन्य क्षेत्रमा
कोिको रकम खचन गननु पने अिस्थामा कोि सञ्चालक सवमवतको
वसर्ाररशमा कायनपावलकाले आिश्यक वनणनय गनन सक्नेछ ।
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पररच्छे द नौं
कृलि उत्पादनको वगीकरण, भण्डारण िथा प्रशोधन सभबन्द्धी व्यवस्था
३६.

कृलि उत्पादनको वगीकरणः नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्रको कृ वि उत्पार्दनलाई
र्देहाय बमोवजम हुनगे री िगीकरण गनेछः
(क)
अन्न बालीः सबै प्रकारका अन्न बालीहरु
(ख) तरकारी बालीः च्याउ लगायत सबै प्रकारका तरकारी बालीहरु
(ग)
र्लर्ूल बालीः सबै प्रकारका र्लर्ूलहरु
(घ)
जरे बालीः तरुल, वपडालु, शखरखण्ड, कन्र्दमल
ू लगायतका बालीहरु
(ङ)
तेलहनः सबै वकवसमका तेलहन बालीहरु
(च)
र्दलहनः सबै वकवसमका र्दलहन बालीहरु
(छ)
पशजु न्य उत्पार्दनः गाईगोरु, र्ैंसी, खसी, बाख्रा, िगं रू , र्ेडा लगायत सबै
प्रकारका घरपालुिा पशहु रु
(ज)
र्दधु जन्य उत्पार्दनः सबै प्रकारका र्दधु जन्य उत्पार्दनहरु
(झ)
मासजु न्य उत्पार्दनः मासु खान हुने विवर्न्न घरपालुिा पशपु न्छीको मासु
(ञ)
पन्छीजन्य उत्पार्दनः मास,ु अण्डा, बीउ तथा मलका लावग कुखरु ा, हाुँस
लगायतका सबै प्रकारका घरपालुिा पन्छीहरु र रे शम खेवतका उत्पार्दनहरु
(ट)
माछापालनः मासु तथा बीउ उत्पार्दनका लावग सबै प्रकारका माछाहरु
(ठ)
मौरी पालनः मह तथा मौरीघार
(ड)
र्ूल खेतीः िीरे न्रनगर नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र र बावहर समेत आपवू तन हुने
सबै प्रकारका र्ूल (पष्ु प) खेतीबाट उत्पावर्दत र्ूलहरु
(ढ)
मसलाजन्य उत्पार्दनः िीरे न्रनगर नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र उत्पार्दन हुने सबै
प्रकारका मसलाहरु
(ण)
जवडबटु ीः वनजी जग्गा र िन क्षेत्रबाट उत्पार्दन तथा सङ्कलन हुने सबै
प्रकारका जवडबटु ीहरु
(त)
काष्टर्लहरुः बर्दाम, ओखर लगायतका बालीहरु
(थ)
नगर्देिालीः चीया, कर्ी, अलैची, उुँख,ु जटु आर्दी
(र्द)
नसनरीका उत्पार्दनहरुः विवर्न्न विवधबाट उत्पावर्दन सबै प्रकारका विरुिाहरु
।
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३७.

कृलि उपजको भण्डारण र प्रशोधनः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र कृ वि उपजको र्ण्डारण तथा प्रशोधनका लावग
शीत र्ण्डार, वचस्यान के न्र, सङ्कलन के न्र, र्ण्डारण कक्ष, प्रशोधन के न्र
लगायतका र्ौवतक पिू ानधार वनमानण गरी वकसानले सहुवलयत र्दरमा उपयोग गनन
पाउने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दर्ा १ बमोवजमको पिू ानधार वनमानण र सञ्चालनका लावग िीरे न्रनगर
नगरपावलकाले कृ वि सहकारी सस्था िा कृ िक समहू सुँग सयं ि
ु लगानी िा
व्यिस्थापन गनन सक्नेछ ।
(३) कृ वि उपजको प्रशोधन तथा र्ण्डारण लगायतका पिू ानधारको उपयोग बापत लाग्ने
शल्ु क कायनपावलकाले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(४) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र उत्पावर्दत कृ विजन्य कच्चा पर्दाथनको औधोवगक
क्षेत्रमा वनयानत गननका लावग आिश्यक प्रबन्ध वमलाउन सक्नेछ ।
(५) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र आिश्यकता र सम्र्ाव्यता अनरुु पको कृ वि
उत्पार्दन के वन्रत प्रशोधन के न्रको स्थापना र सञ्चालन गनन प्राथवमकता वर्दनु पनेछ ।

पररच्छे द दश
कृलि बजार प्रणािी व्यवस्थापन सभबन्द्धी व्यवस्था
३८.
कृलि बजार र कृलि उपज सक
ं िन के न्द्रको स्थापनाः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र कृ वि उत्पार्दन वबक्रीका लावग वकसान र
सरोकारिालासुँगको परामशनमा उपयि
ु स्थानहरुमा कृ वि बजार िा कृ वि उपज
संकलन के न्रको स्थापना गरी आर्ै िा कृ िक समहू तथा कृ वि सहकारी संस्था
मार्न त सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(२) नगरपावलकामा र्दतान र्एका कृ वि सम्बन्धी सहकारी संस्था, कृ िक समहू िा कृ वि
सम्बन्धी व्यिसावयक संस्थाले कायनपावलकाको अनमु वत वलइ कृ वि बजार िा कृ वि
उपज सङ्कलन के न्र स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछन् ।
(३) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र सञ्चालन गररने कृ वि बजारको िगीकरण र्देहाय बमोवजम
हुनेछः
(क) थोक बजार
(ख) खर
ु ा बजार
(ग) हाटबजार
(घ) कृ वि सहकारी सस्ं था र कृ िक समह
ू को सयं ि
ु हाटबजार
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(ङ)

कृ वि उपज सङ्कलन के न्र ।
(४) उपर्दर्ा (१) बमोवजमका बजार सञ्चालन र व्यिस्थापन िापत लाग्ने
सेिाशल्ु क आवथनक ऐनमा तोवकए बमोवजम हुनेछ।
(५) कृ वि बजार िा कृ वि उपज सङ्कलन के न्रमा कृ वि उपजको खररर्द विक्री गर्दान
िीरे न्रनगर नगरपावलकाले वनधानरण गरे को न्यनू तम समनथम मल्ू यमा मात्र खररर्द
वबक्री गननपु नेछ ।
(६) कृ वि बजार िा कृ वि उपज सङ्कलन के न्रको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यिस्था
कायनपावलकाले वनधानरण गरे बमावजम हुनेछ।
(७) गररब तथा विपन्न र वसमान्तकृ त वकसानले उत्पार्दन गरे का कृ वि उपज
बजारसम्म ढुिानी गननका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले कृ वि उपजमा
ढुिानी अनर्दु ान िा कृ वि एम्बल
ु ेन्स सेिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
३९.

कृलि बजार व्यवस्थापन िथा अनुगिन सलिलिः
(१) नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र स्थापना र्एका कृ वि बजार तथा कृ वि उपज सङ्कलन
के न्रको व्यिस्थापन र अनगु मनका लावग र्देहाय बमोवजमको कृ वि बजार
व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवत गठन हुनेछः
(क) उपप्रमख
- संयोजक
ु
(ख) िीरे न्रनगर नगरपावलकाको कृ वि वििय हेने कायनपावलका सर्दस्य
- सर्दस्य
(ग) कृ वि शाखा प्रमख
- सर्दस्य
ु
(घ) कृ वि बजार तथा कृ वि उपज सङ्कलन के न्र सञ्चालन गने कृ वि सहकारी िा कृ िक
समहू िा व्यािसावयक सस्ं थाको प्रवतवनवधमध्ये एक जना
- सर्दस्य
(ङ) िीरे न्रनगर नगरपावलकाको कृ वि तथा पशु प्राविवधक
-सर्दस्य
सवचि
(च) सम्िवन्धत िडा सवमवतको िडा अध्यक्ष एक जना
-सर्दस्य
(२) सवमवतको बैठक र कृ वि बजार तथा कृ वि उपज सङ्कलन के न्र सञ्चालन तथा
व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था कायनपावलकाले तोके बमोवजम हुनेछ ।

४०.

गुणस्िर लनधागरण प्रणािी अविभबन गनग सलकनेः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्रका वकसानले गरे को कृ वि उत्पार्दन प्राङ्गाररक
खेवत प्रणाली अिलम्बन गरी गणु स्तरीय रहेको छ र्नी गणु स्तर प्रमाणीकरण गने
व्यिस्था वमलाउन सक्नेछ ।
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(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम प्राङ्गाररक कृ वि उत्पार्दनको गणु स्तर प्रमाणीकरण गर्दान
सहर्ावगतामल
ू क विवध अिलम्बन गननु पनेछ ।
(३) प्राङ्गाररक कृ वि उत्पार्दनको गणु स्तर वनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोवजम हुनेछ ।
४१.
कृलि व्यापारीको दिाग र लनयिन व्यवस्थाः
(१) कृ वि बजार िा कृ वि उपज सङ्कलन के न्र वर्त्र व्यापार गनन इच्छुक कृ वि व्यापारी
िा कृ वि उपज व्यिसायी नगरपावलकामा र्दतान हुनु पनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम र्दतान हुनको लावग कृ वि व्यापारी िा कृ वि उपज व्यिसायीले
र्देहाय बमोवजमका कागजात पेश गननु पनेछः
(क)
व्यिसायीको नागररकताको प्रवतवलप,
(ख)
सम्बवन्धत वनकायमा र्एको व्यिसाय र्दतान प्रमाणपत्र,
(ग)
स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र,
(घ)
कृ वि बजार तथा कृ वि उपज सङ्कलन के न्रवर्त्र सञ्चालन गनन चाहेको
कृ वि व्यिसायको योजना।
(ङ)
सम्िवन्धत िडा कायानलयको वसर्ाररस ।
(३) कृ वि व्यापारी िा कृ वि उपज व्यिसायीको र्दतान र वनयमनसम्बन्धी अन्य व्यिस्था
कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवतले वनधानरण गरे बमोवजम हुनछ
े ।
४२.

कृलि उपजको आयाि लनयागिः
(१) कृ वि शाखाले वकसानहरुसुँग जानकारी वलई नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र उत्पार्दन र्एका
कृ वि उपजको त्रैमावसक तथ्याङ्क र अवर्लेख तयार गननु पनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजम तयार गररएको तथ्याङ्क तथा अवर्लेखलाई कृ वि शाखाले
त्रैमावसक रुपमा कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवत र कायनपावलकामा
पेश गरी सािनजवनक गननपु नेछ ।
(३) कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवतले नगरपावलका क्षेत्रवर्त्र खपत नर्ई
बचत हुन सक्ने कृ वि उपजलाई अन्यत्र वनकासीका लावग आिश्यक प्रिन्ध गनन
सक्नेछ ।
(४) कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवतले नगरपावलकाका नागररकलाई
आिश्यक पने कृ वि उपज आयात गने व्यिस्था समेत वमलाउन सक्नेछ ।
(५) कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवतले कृ िक, कृ वि व्यािसायी र
सरोकारिालाबीच त्रैमावसक रुपमा वनयवमत बैठकको आयोजना गनेछ ।
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४३.

पशपु न्द्छी सेवासभबन्द्धी व्यवसाय दिागः
(१) एग्रोर्ेट, र्दाना, चल्ला लगायतका पश
ु पन्छी सेिासम्बन्धी उद्योग, कम्पनी िा
र्मनले आवथनक ऐनद्वारा वनधानरत शल्ु क वतरी नगरपावलकामा र्दतान गने र िाविनक
रुपमा निीकरण गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमका उद्योग, कम्पनी िा र्मनको कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा
अनगु मन सवमवतले वनयवमत रुपमा अनगु मन गरी गणु स्तर सधु ारका लावग
आिश्यक वनर्देशन वर्दनेछ र सम्बवन्धत उद्यमी िा व्यिसायीले त्यस्तो वनर्देशनको
पालना गननु पनेछ ।

४४.

पशपु न्द्छी अस्पिाि स्थापना गनग सकनेः नगरपावलकाले वकसानलाई पायक पने
स्थानमा आिश्यक ल्याि र प्रविवध सवहतको पशपु न्छी अस्पताल स्थापना र
सञ्चालन गनन आिश्यक प्रिन्ध गनन सक्नेछ ।

४५.

पशु बधस्थिको व्यवस्थाः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र पशु बधशाला तथा पशु बधस्थल स्थापना गनन
उपयि
ु स्थान पवहचान गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।
(२) पशपु न्छी सम्बन्धी सहकारी िा व्यिसावयक संस्थाले नगरपावलकाकाको अनमु वत
वलई पशु बधशाला स्थापना गनन सक्नेछ ।
(३) नगरपावलकाकाले सहकारी संस्था िा व्यिसावयक संस्थासुँग सािनजवनक वनजी
साझेर्दारीमा पशु बधशाला िा पशु िधस्थल स्थापना गरी सञ्चालन गराउन
सक्नेछ ।
(४) कृ वि बजार व्यिस्थापन तथा अनगु मन सवमवतले सम्बवन्धत सरोकारिाला समेतको
प्रवतवनवधत्ि र सहर्ावगतामा पशु कल्याण, पशजु न्य रोग वनयन्त्रण, पशु बधशाला
तथा पशु बधस्थल सञ्चालन, पशपु न्छीको मासु र मासु पसल तथा फ्रेस हाउसले
पालन गननपु ने मापर्दण्ड िा कायनविध तजनमु ा गरी कायानलयको स्िीकृ वत वलई लागू
गनन सक्नेछ ।
(५) मृत्यू र्एका पशु विसजननका लावग सम्बवन्धत िडा कायानलयले उपयि
ु स्थान
तोक्न सक्नेछ र पशधु नीले उि तोवकएको स्थानमा नै मृत पशहु रु विसजनन गननु
पनेछ ।
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४६.

दुग्ध उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणः
(१) नगरपावलकाका लाई र्दग्ु धजन्य उत्पार्दनमा आत्मवनर्नर बनाउनका लावग पशपु ालक
वकसानलाई अनर्दु ान तथा प्राविवधक सेिा लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउन
सवकनेछ ।
(२) नगरपावलकाले पशपु ालक वकसानले उत्पार्दन गरे को र्दधु को प्रशोधन गरी मल्ू य
अवर्िृवद्द गराउन र्दधु वचस्यान के न्र तथा र्दधु मा आधाररत िस्तु उत्पार्दनसम्बन्धी
उद्यम स्थापना र सञ्चालनका लावग सहयोग तथा सहजीकरण गनन सक्नेछ ।
(३) नगरपावलकाले पशु गोठ व्यिस्थापन, र्कारो/गोठ सधु ार, घाुँस, र्दाना तथा अन्य
आहार र पानी आपवू तनका साथै पशजु न्य रोगको उपचार जस्ता विियमा आिश्यक
आवथनक तथा मानिीय स्रोत सवहतको योजना तजनमु ा गरी कायानन्ियन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द एघार
कृलि पयागवरण िथा कृलि जैलवक लवलवधिा सरं िण सभवन्द्धी व्यवस्था

४७.

लसच
ं ाइका स्रोिहरुको सरं िणः नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र प्राकृ वतक रुपमा
रहेका जलाधार, वसमसार, पानीको महु ान, पोखरी, नर्दीनाला,परम्परागत कूलो बाुँध
पैनी आवर्दको संरक्षण, ममनत सम्र्ार र वजणोद्दार गरी वसचं ाइका लावग सञ्चालनमा
ल्याउनु पनेछ ।
४८.
िाटो परीिणको व्यबस्थाः
(१) नगरपावलका वर्त्र कृ वि कायनक्रम सञ्चालन गननका लावग तथा तुलनात्मक लार्का
कृ वि िस्तु उत्पार्दनका लावग कृ वि पके ट क्षेत्र छुट्याउनु र्न्र्दा पवहले माटो परीक्षण
गननु पनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) को प्रयोजनका लावग नगरपावलकाले सरकारी प्रयोगशाला िा सेिा
प्रर्दायक संस्थाका प्रयोगशालाको उपयोग गनन र वकसानको खेतबारीमा नै माटो
परीक्षण गनन गराउनका लावग आिश्यक व्यिस्था वमलाउन सहयोग गनन सक्नेछ ।
४९.
कृलि जैलवक लवलवधिा र वािावरण सरं िणः
(१) नगरपावलकाले कृ वि क्षेत्रमा जलिायु अनक
ु ू लन तथा उत्थानवशलताका लावग
उपयि
ु प्रविवध र पयानिरण र जलिायमु त्रै ी वर्दगो कृ वि प्रणालीको विकास गनन
प्राथवमकता वर्दनु पनेछ ।
(२) कृ वि जैविक विविधतालाई मध्यनजर गर्दै एकीकृ त र वमवित खेती प्रणालीमा जोड
वर्दुँर्दै कृ वि उत्पार्दनका लावग स्थानीय विशेिताका आधारमा स्थानीय स्रोत
पररचालन गननु पनेछ ।
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(३) नगरपावलकाले कृ वि क्षेत्रलाई प्रकोपबाट सरु वक्षत राख्नका लावग स्थानीय
अनक
ु ू लन योजना र विपत जोवखम व्यिस्थापन योजना तजनमु ा गरी कायानन्ियन
गननपु नेछ ।
(४) नगरपावलकाले जलिायजु न्य जोवखम बहन गननसक्ने र प्राकृ वतक पवहचान र्एका
िाली र बोटविरुिा, िनस्पवत तथा बीउ बीजनको अनिु ंश, जीिको पवहचान र
संरक्षणका लावग कायनयोजना बनाई कायानन्ियन गनेछ ।
(५) कृ िक तथा व्यिसायीले कृ विजन्य कायनहरु गर्दान िातािरणमा प्रवतकूल असर पने
कायनहरु गनन पाइने छै न र कृ वि र्वू मको प्राकृ वतक स्िरुपमा पररितनन र्एमा सम्र्ि
र्एसम्म कृ वि जवमनलाई पवहलाकै अिस्थामा ल्याउने व्यिस्था वमलाउनु पनेछ ।
५०.
कृलि पयागपयगटनः
(१) नगरपावलकाले वकसानलाई कृ वि पयानपयनटन प्रिद्दनन हुने गरी प्राकृ वतक रुपमा कृ वि
कायन सञ्चालन गनन प्रोत्साहन गनेछ ।
(२) कृ वि तथा पशपु ालन सम्बन्धी स्रोत के न्रहरुको विकास गर्दान पयानपयनटनलाई समेत
प्रिद्दनन हुने गरी सञ्चालन गननु पनेछ।
(३) नगरपावलकाले कृ वि पयानपयनटन प्रिद्दनन गनन आफ्नो क्षेत्रवर्त्र नमनु ा कृ वि पयनपयनटन
क्षेत्र घोिणा गनन सक्नेछ।
(४) कृ िक समहू तथा रै थाने वकसानहरुले सामवू हक रुपमा विकास गर्दै आएका
कृ विजन्य र्-ू दृष्यहरुमा आधाररत कृ वि पयानपयनटनको प्रिद्दननका लावग त्यस्ता
समहू लाई िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आिश्यक सहयोग गनन सवकनेछ ।
५१.
कृलि वन प्रणािीको लवकासः
(१) नगरपावलकाले वकसानलाई पयानिरण, जलिायु र जैविक विविधता अनक
ु ूल
हुनेगरी कृ वि िन प्रणालीको विकास गनन अनर्दु ान लगायतका उत्प्रेरणात्मक
कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(२) कृ वि िनबाट उत्पावर्दत िन पैर्दािारमध्ये िनसम्बन्धी प्रचवलत काननू बमोवजम
कृ वििस्तु सरह सचू ीकृ त र्एका पैर्दािारलाई कृ वि िस्तु सरह मानी विना अनमु वत
ओसार पसार विक्री वितरण गनन पाइनेछ ।
(३) नगरपावलकाले कृ वि िनको विकासका लावग विवर्न्न स्थानमा नसनरी स्थापना गनन
कृ िक समहू लाई अिश्यक अनर्दु ान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) नगरपावलकाले पशु आहारको वर्दगो आपवू तनका लावग र्ईु ं तथा डाले घाुँस
उत्पार्दनका लावग कृ वि िन प्रिद्दनन गनन आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।
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५२.

५३.

५४.

चरीचरण िेत्रको लनधाग रणः
(१) पशपु न्छीको विकास र जैविक खेवत प्रिद्दननका लावग उपलब्ध र्एसम्मका
सािनवजनक जग्गा, बाुँझो जवमन र खकन जग्गालाई पशु चरीचरणका लावग उपयोगमा
ल्याउनका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गनन
सक्नेछ ।
(२) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवर्त्र रहेका छाडा गाईिस्तुको वनयन्त्रण र व्यस्थापनका
लावग सम्बवन्धत पशपु ालक वकसानको सहयोग र समन्ियमा गौशाला तथा कान्जी
हाउसको व्यिस्था गरी छाडा गाईिस्तक
ु ो वनयन्त्रण गनेछ ।
(३) कसैले आफ्नो गाईिस्तु छाडा छोडेका कारण कसैको सम्पवत्त िा कुनै िस्तु हानी
नोक्सानी र्एमा गाईिस्तु छाडा छोड्ने व्यविले सो िापत वतनपनु ने क्षवतपवू तन रकम र
सो सम्बन्धी प्रकृ या कायनपावलकाले तोके बमोवजम हुनेछ ।
हानीकारक वन्द्यजन्द्िुको व्यवस्थापनः
(१) नगरपावलकाले िनमा पानी पाखरी वनमानण, िन क्षेत्रमा िन्यजन्तुमैत्री र्लर्ूलका
रुख विरुिाको सरक्षण र व्यिस्थापन, िन डढेलो वनयन्त्रण जस्ता कायनक्रम गरी
िन्यजन्तुलाई िनमा नै बस्ने िातािरण सृजना गनेछ ।
(२) िन्यजन्तुबाट हुने कृ वि बाली तथा पशधु नको क्षवत िापत क्षवतपवू तन उपलब्ध
गराउनका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले िाविनक रुपमा बजेट विवनयोजन गनन
सक्नेछ ।
पररच्छे द बाह्र
कृलि सभबन्द्धी गुनासो व्यवस्थापन
गुनासो व्यवस्थापनः
(१) यस ऐनको कायानन्ियनका सम्बन्धमा कुनै गनु ासो उत्पन्न र्एमा सनु िु ाई गनन
नगरपावलकाले गनु ासो सन्ु ने अवधकारी वनयि
ु गनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमको गनु ासो सन्ु ने अवधकारीले सम्बवन्धत व्यवि िा कृ िक
समहू ले वर्दएको गनु ासो र्दतान गरी राख्नु पनेछ ।
(३) उपर्दर्ा (२) बमोवजम र्दतान र्एको गनु ासो सनु िु ाई गननका लावग र्देहाय
बमोवजमको एक गनु ासो व्यिस्थापन सवमवत गठन हुनछ
े ः
(क)
प्रमख
ु
(ख)
कृ वि क्षेत्र हेने कायनपावलका सर्दस्य
(ग)
प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त
(घ)
सम्बवन्धत िडाको िडाअध्यक्ष
(ङ)
गनु ासो सन्ु ने अवधकारी
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५५.

५६.

(४) उपर्दर्ा (३) बमोवजम गवठत गनु ासो सनु िाई सवमवतले कृ वि सम्बन्धी गनु ासो
सवु न मेलवमलाप िा अन्य उपयि
ु माध्यमबाट गनु ासो व्यिस्थापन गनपनु नेछ ।
(५) कृ वि तथा पशपु न्छी सम्बन्धी गनु ासो सम्बोधनका लावग नगरपावलकामा रहेका
कृ वि तथा पशपु न्छी सेिासुँग सम्बवन्धत सवमवतका पर्दावधकारी, सर्दस्य र
कमनचारीको क्षमता विकासका लावग आिश्यक तावलम तथा अिलोकन भ्रमण
लगायतका कायनक्रम सञ्चालन गनन सवकनेछ ।
ऐन कायागन्द्वयनको लजभिेवारीः
(१) यो ऐनको कायानन्ियन गने वजम्मेिारी कायनपावलका, िडा कायानलय, विवर्न्न
सवमवत, वकसान, कृ िक समहू , पशपु ालक समहू , कृ वि सहकारी, कृ वि व्यिसायी,
सेिा प्रर्दायक, कृ वि सरोकारिाला तथा सम्बवन्धत सबै प्रवतवनवध र कमनचारीको
हुनेछ ।
(२) यस ऐनमा र्एका व्यिस्थाको पालना गननु सबै सरोकारिालाको कतनव्य हुनछ
े र
कसैले पवन ऐन विपरीत कायन गनन पाईनेछैन ।
(३) ऐन कायानन्ियनको सन्र्दर्नमा सञ्चालन गररने कायनक्रमको वनयवमत अनगु मन गनन
िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आिश्यक व्यिस्था वमलाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द िेह्र
लवलवध

अन्द्िर लनकाय सिन्द्वयः
(१) नगरपावलकामा सञ्चालन गररने कृ वि तथा पशपु न्छी सम्बन्धी कायनक्रमबीच
र्दोहोरोपना हुन नवर्दन र एक आपसमा समन्िय गरी कायनक्रम सञ्चालन गनन योजना
तजनमु ा प्रक्रयाका सबै चरणमा सबै वनकाय र सरोकारिालाबीच समन्िय र सहकायन
सवहत योजना तजमनु ा गरी कायानन्ियन गररनेछ ।
(२) नेपाल सरकार र प्रर्देश सरकारबाट सञ्चालन गररने कृ वि तथा पशपु न्छी सम्बन्धी
कायनक्रममा नगरपावलकाले आिश्यक समन्िय गनेछ ।
५७.
वाह्य सहयोग लिन सकनेः नेपाल सरकारको अनमु वत वलई नगरपावलकाले आफ्नो
क्षेत्रमा कृ वि विकासको लावग िैर्दवे शक सहयोग पररचालन गनन सक्नेछ।
५८.
कृलि वा कृिक पुरस्कारः
(१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पौरखी वकसान र कृ वि विकासमा
उल्लेखनीय योगर्दान गने विवर्न्न व्यवि, कमनचारी तथा सङ्घ संस्थालाई
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पारर्दशी र वनष्पक्ष मल्ू याङ्कनका आधारमा प्रत्येक ििन कायनपावलकाले वनधानरण
गरे बमोवजम कृ िक सम्मान परु स्कार प्रर्दान गनेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमको परु स्कारका लावग वसर्ाररस गनन कायनपावलकाले एक
वसर्ाररस सवमवत गठन गनेछ र उि सवमवतले मल्ू याङ्कनका मापर्दण्ड बनाई
सोही आधारमा वसर्ाररस गनपनु नेछ ।
५९.

६०.

६१.

शहरी कृलिको प्रवद्धगनः
(१) नगरपावलकाले शहरी तथा अधनशहरी क्षेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाझो िा खाली
जग्गालाई बाझो नराखी कृ वि उत्पार्दनका लावग सर्दपु योग गनन आिश्यक योजना
तजनमु ा गरी कायानन्ियन गनन सक्नेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमको योजना अनसु ार िा विशेि कायनक्रम तजमनु ा गरी शहरी
क्षेत्रमा रहेका कृ वि मजर्दरु तथा बेरोजगार र विपन्न पररिार िा व्यविलाई शहरी
तथा अधनशहरी क्षेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाुँझो िा खाली जग्गामा कृ वि कायन
गननका लावग िीरे न्रनगर नगरपावलकाले आिश्यक अनर्दु ान, िस्तु र सेिा उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दर्ा (१) बमोवजमको योजनामा कौशी खेवत, करे सा िारी, पोिण बगैचा, घर
बगैचा, र्लर्ूलखेवत आवर्द कायनका लावग नगर्द अनर्दु ान, बीउ बीजन र सामग्री
अनर्दु ान तथा तावलम जस्ता प्रोत्साहनमल
ू क कायनक्रम समािेश गनन सवकनेछ ।
दण्ड सजायः र्देहाय बमोवजमका र यस्तै प्रकृ वतका कसरु को अनसु न्धान तथ
तहकीकात, मद्दु ा र्दतान र र्दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यिस्था उपर्ोिा सरं क्षण, िातािरण
संरक्षण र बीउ बीजन लगायतका प्रचवलत काननू मा तोवकए बमोवजम हुनेछः
(क)
कृ विका लावग उपयोग हुने माटो तथा पानी प्रर्दिु ण गने,
(ख)
उमारशवि नर्एका, र्ल वर्दन नसक्ने वकवसमका, सवू चत नर्एका र लेबल
नर्एका बीउ बीजन विक्री वितरण गरी वकसानलाई हानी नोक्सानी
पर्ु याउने,
(ग)
प्रवतबवन्धत वकटनाशक वििार्दी विक्री वितरण गने,
(घ)
वकसानलाई आपवू तन गननपु ने मलखार्द तथा बीउ बीजन र र्दाना लगायतका
िस्तक
ु ो आपवू तनमा कृ वत्रम अर्ाि खडा गरी कालो बजारी गने,
(ङ)
कृ वि तथा र्दधु र मासज
ु न्य उत्पार्दनमा वमसािट गरी गण
ु स्तर ह्रास गने,
(च)
गण
ु स्तरहीन कृ वि सामग्री आपवू तन गने ।
अलधकार प्रत्यायोजन गनग सलकनेः यस ऐन बमोवजम कायनपावलकालाई प्राप्त
अवधकार कुनै विियगत सवमवत िा प्रमख
ु लाई प्रत्यायोजन गनन सवकनेछ ।
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६२.

लनयिाविी, लनदेलशका वा कायगलवलध बनाउन सकनेः यस ऐनमा गररएका
व्यिस्थाको प्रर्ािकारी कायानन्ियनको लावग कायनपावलकाले र्देहायका विियमा
आिश्यक वनयमािली, वनर्देवशका िा कायनविवध बनाउन सक्नेछः
(क)
वकसान पवहचान, िवगनकरण तथा सचू ीकरण र पररचयपत्र व्यिस्थापन,
(ख)
कृ िक समहू गठन, र्दतान, निीकरण र सञ्चालन,
(ग)
सामर्दु ावयक बीउ बैक स्थापना र सञ्चालन,
(घ)
जग्गा र्ाडा, करार खेती तथा व्यािसावयक खेती सञ्चालन,
(ङ)
कृ वि ऋण वसर्ाररस,
(च)
प्रङ्गाररक कृ वि उपजको सहर्ावगतामल
ू क गणु स्तर वनधानरण प्रणाली
प्रिद्दनन,
(छ)
पशु कल्याण, पशजु न्य रोग वनयन्त्रण, पशु बधशाला तथा पशु बधस्थल
सञ्चालन,
(ज)
अन्य आिश्यक वनयमािली, वनर्देवशका िा कायनविवध।
६३. यसै बिोलजि भएको िालननेः कृ वि तथा पशपु न्छीका विियमा नगरपावलकाबाट यस
अघी कायनविवध िा अन्य आधारमा र्ए गरे का कायन यसै ऐन बमोवजम र्ए गरे को
मावननेछ ।
६४. बालिएिा स्विः लनष्कृय हनेः यो ऐन िा यस ऐनमा गररएका व्यिस्था सङ्घीय तथा
प्रर्देश काननू मा गररएका व्यिस्थासुँग बावझन गएको अिस्थामा बावझएको हर्दसम्म यो
ऐनमा रहेका व्यिस्था स्ितः वनष्कृ य िा खारे ज र्एको मावननेछ ।
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