भीमदत्त राजपत्र
खण्ड ५

सं ख्या १०

पौष २९ गते, २०७८

भीमदत्त नगरपालिकाको सूचना
नेपािको सं विधान धारा २२६ को उपधारा (२) बमोजजम लनमााण गररएको सुदूरपजिम प्रदे शको
स्थानीय तहको कानून लनमााण प्रविया ऐन २०७५ को दफा २४ उपदफा (५) तथा स्थानीय
सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) बमोजजम सिासाधारण जनताको
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ:

कृवष तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८
प्रस्तािना: नेपािको संविधान प्रद्धत्त वकसान र समग्र नागररकको खाद्यसम्बन्धी हकको सुलनजितता

र वकसानको सशजिकरण गदै कृवष प्रणािीमा सुशासन कायम गना; कृवषको ददगोपनाका िालग
कृवष जलमनको सततः उपयोग गदै परम्परागत र पयाािरणमैत्री कृवष प्रणािीको प्रिद्धान हुनेगरी
कृवष प्रणािीको व्यािसायीकरण माफात खाद्यान्नमा आत्मलनभारता र वकसानको आलथाक अिस्था
सुधार गरी समृवद्ध हालसि गना र कृवष तथा पशुपन्छी पेशाका िालग कृवष प्रसार, सेिा, सामग्री,
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=
लसं चाइ र प्रविलध प्रभाकारी रुपमा उपिब्ध गराई कृवष उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र
बजारीकरण गरी कृवष उपजको उजचत मूल्य र बजार पहुुँचको सुलनितताका िालग आिश्यक
कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोिे,
ु ी ८ को सुची नं १५ मा भएको व्यिस्था र धारा
नेपािको सं विधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसच
२२६ बमोजजम भीमदत्त नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐनको तजुम
ा ा गरे को छ ।
पररच्छे द एक
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम भीमदत्त नगरपालिकाको "कृवष तथा
पशुपन्छी ऐन, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतबाट
नगरपालिका िेत्रभर िागू हुनेछ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा,(क)

“करार खेती” भन्नािे वकसानिे जलमन लिज िा भाडामा लिई गररने कृवष

काया सम्झनु पछा र सो शब्दिे कृवष व्यािसायी र कृषकबीच करारनामा
गरी गररने कृवष उत्पादन र खररद वििी गने कायािाई समेत जनाउुँछ ।

(ख)

“कृषक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कृवषिाई मुख्य पेशा िा

व्यिसाय बनाई सोबाटै जीविकोपाजान गने नागररक सम्झनु पछा र सो
शब्दिे त्यस्तो नागररकमा आजित पररिारका सदस्य िा िषाको छ मवहना

िा सोभन्दा बढी अिलध कृवष कायामा िम गने िा परम्परागत रुपमा कृवष
औजार लनमााण गने नागररकिाई समेत जनाउुँछ ।
(ग)

“कृवषयोग्य भूलम” भन्नािे कृवष प्रयोजनको िालग प्रयोग हुने, कृवषजन्य

उत्पादन गने िा प्रचलित कानून बमोजजम कृवष कायाको िालग लनधाारण
गररएको भूलम सम्झनु पछा ।

(घ)

“कृवष काया” भन्नािे दफा १५ मा उल्िेख भए बमोजजमका विषयसुँग

सम्िजन्धत काया सम्झनु पछा र सो शब्दिे व्यािसावयक कृवषिाई समेत
जनाउुँछ ।
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=
(ङ)

“कृवष फमा” भन्नािे व्यिसावयक प्रयोजनको िालग दफा १५ बमोजजमका

उपभोग्य कृवष िस्तु उत्पादनका िालग सञ्चािन गररएको कृवष फमािाई
जनाउुँदछ ।

(च)

“कृवष िस्तु” भन्नािे कृषकिे कुनै बोट विरुिा िा जीिजन्तुबाट उत्पादन

गरे को उपभोग्य कृवष िस्तु र कृवष औजारिाई जनाउुँदछ र सा शब्दिे
कृवष उपज समेतिाई जनाउुँदछ ।

(छ)
(ज)
(झ)

“कृवष पेशा” भन्नािे खेती तथा पशुपन्छी पािन काया गरी कृवष िस्तु

उत्पादन गने पेशािाई जनाउुँदछ।
“कृवष

व्यिसाय”

भन्नािे

व्यािसावयक

बमोजजमका व्यिसायहरुिाई जनाउुँदछ ।

उद्देश्यिे

गररने

दफा

२८

“कृवष बजार” भन्नािे विलभन्न माध्यमबाट कृवष उपजको ग्रेलडङ, प्याकेजजङ्ग,

ढु िानी, भण्डारण, वितरण तथा कृवष उपजको लबिी वितरण गने कृवष
बजारिाई जनाउुँदछ ।

(ञ)
(ट)

“कृवष व्यापारी” भन्नािे कृवष उपजको थोक तथा खुद्रा व्यापारीिाई

जनाउुँदछ।

“खाद्य िस्तु” भन्नािे जैविक स्रोतबाट प्राप्त साुँस्कृलतक रुपमा स्िीकाया

प्रशोलधत, अधाप्रशोलधत िा अप्रशोलधत मानि उपभोग्य पदाथा सम्झनु पछा र
सो शब्दिे त्यस्तो पदाथाको तयारी, प्रशोधन िा उत्पादनमा प्रयोग हुने
कच्चा पदाथािाई समेत जनाउुँछ ।
(ठ)

ु ा” भन्नािे खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणािीमा वकसानिे
“खाद्य सम्प्रभत

उपभोग िा अभ्यास गने दे हायको अलधकारिाई जनाउुँदछः
(१)

खाद्य सम्बन्धी नीलत लनमााण प्रवियामा सहभागी हुने,

(२)

खाद्य उत्पादन िा वितरण प्रणािीसुँग सम्िजन्धत कुनै पलन
व्यिसाय रोज्ने,

(३)

कृवषयोग्य भूलम, िम, बीउ बीजन, प्रविलध, औजारको छनौट गने,

(४)

कृवष व्यिसायको विश्वव्यापीकरण िा व्यापारीकरणको प्रलतकूि
प्रभाििाट मुि रहने ।

(ड)

“खाद्य सुरिा” भन्नािे सविय र स्िस्थ मानि जीिनयापन गना आिश्यक

हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यजिको भौलतक तथा आलथाक पहुुँचिाई जनाउुँदछ ।
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=
(ढ)
(ण)

“खुद्रा बजार” भन्नािे कुनै वििेतािे उपभोिािाई लबिी गने कायािाई

जनाउुँदछ।

“तोवकएको” िा “तोवकएको बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगातको
लनयममा तोवकए िा तोवकएको बमोजजम सम्झनु पछा ।

(त)
(थ)
(द)
(ध)

“थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पादक िा वििेतािे अको वििेतािाई कृवष

िस्तु लबिी वितरण गने थोक बजारिाई जनाउुँदछ ।

“लनिााहमुखी कृवष” भन्नािे आफ्नो पररिारको िालग आिश्यक पने कृवष

उपज उत्पादन गने कृवष कायािाई जनाउुँदछ।

“पाररिाररक खेती” भन्नािे पररिारको िगानी र पाररिाररक िमको मात्र

उपयोग गरे र गररने कृवषिाई जनाउुँदछ।

“लबिेता” भन्नािे कृवष िस्तुहरू लबिी गने व्यापारी, कृषक, कृषक समूह,

कृवष फामा, सहकारी सं स्था, कम्पनी िा एजेन्ट लबिेता समेतिाई जनाउुँदछ
।

(न)

“भूलमहीन” भन्नािे कृवष पेशामा आजित भई आफ्नो िा आफ्नो पररिारको

नाममा नेपािभर दताा िा िेदताा जग्गा नभई यस भीमदत्त नगरपालिकामा
तयार गररएको अलभिेखमा भूलमहीनका रूपमा
व्यजििाई जनाउुँदछ।
(ऩ)

(प)

नाम समािेश

भएको

“सं किन केन्द्र” भन्नािे कृषकहरुिे दोस्रो बजारमा वििी गने उद्देश्यिे

छोटो समयको िालग कृवष उपज सं किन गरे र वििेतािाई वििी गने
सं किन केन्द्रिाई जनाउुँदछ।

“हाट बजार” भन्नािे कृवष उपज िगायत अन्य स्थानीय उत्पादन वििी

गने

उद्देश्यिे

बजारिाई

नगरपालिकाबाट

जनाउुँदछ ।

स्िीकृत

लिई

सञ्चािन

भएको

हाट

पररच्छे द दुई
वकसान र कृवष सम्बन्धी मागालनदे शक लसद्धान्त र नीलतहरु
३.

वकसान र कृवषसम्बन्धी मागालनदे शक लसद्धान्तः यस नगरपालिकािे वकसान र कृवष िेत्रका
सम्बन्धमा दे हाय बमोजजमका मागालनदे शक लसद्धान्तहरुको अििम्बन गनेछः

4

खण्ड ५, सख्या १०, भीमदत्त राजपत्र, भाग १ लमलत २०७८।१०।१७

=
(क)

नगरपालिकामा

कृवष

रहे का

तथा

खाद्यसम्बन्धी

परम्परागत

तथा

पयाािरणमैत्री निीनतम ज्ञान, सीप तथा प्रथाजलनत एिं सांस्कृलतक अभ्यास
र पयाािरणमैत्री कृवष प्रणािीको सं रिण र प्रिद्धान गररनेछ ।
(ख)

कृवष िेत्र तथा कृवष भूलममा कृषक र भूलमवहन वकसानहरुको समेत पहुुँच
र स्िालमत्ि सुलनित गरी न्यायपूणा आलथाक अिस्थाको लसजाना गररनेछ ।

४.

वकसान र कृवष सम्बन्धी नीलतः (१) नगरपालिकाको वकसान तथा कृवषसम्बन्धी योजना
तथा कायािम तजुम
ा ा र कायाान्ियन गदाा अििम्बन गररने नीलत दे हाय बमोजजम हुनेछः
(क)

वकसानको कृवष तथा पशुपन्छी पािनसम्बन्धी रै थाने तथा परम्परागत ज्ञान

र खाद्य सं स्कृलत, कृवषजन्य जैविक विविधता, पयाािरणीय प्रणािी र
प्राङ्गाररक

एि

ददगा

कृवष

विलधमा

आधाररत

आत्मलनभार

र

खाद्य

ु ािाई सम्मान गने वकलसमको ददगो कृवष प्रणािीिाई प्राथलमकता
सम्प्रभत्त
प्रदान गररनेछ ।
(ख)

कृवष िेत्रिाई यस नगरपालिकािे लबशेष सं रजित िेत्रको रुपमा पवहचान

गरी समग्र कृषकहरुको आलथाक र सामाजजक लबकासको िालग आिश्यक
पने सेिा र सुलबधा प्रदान गररने छ ।
(ग)

वकसान, कृषक समूह, पशुपािक समूह, कृवष सहकारी सस्था र कृवष
तथा खाद्य उद्यमीहरुको सहकायामा कृवष भूलमको सं रिण गदै र कृवष
कायािाई एक सम्मानजनक पेशाको रुपमा आत्मसात् गराउनका िालग

कृवष िेत्रको व्यािसायीकरण गरी उद्यमशीिता, रोजगारी, आय आजान,
जीविकोपाजान, समृवद्ध र सामाजजक सुरिाका अिशरहरु लसजाना गररनेछ
।
(घ)

वकसानिाई कृवष काया र पशुपन्छी तथा जिचर पािनका िालग

आिश्यक पने सबै वकलसमका सेिा, सामग्री र प्रविलधमा सहज पहुुँचका
िालग आिश्यक पने संस्थागत व्यिस्था र स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध
गररनेछ ।

(ङ)

कृवष सम्बन्धी योजना तजुम
ा ा, कायाान्ियन, अनुगमन, मूल्याङ्कन िगायतका
समग्र लनणाय प्रवियामा नगरपालिकाका सम्बजन्धत प्रलतलनलध सवहत वकसान

एिं कृषक समूह र यसका प्रलतलनलधमूिक सं घ सं स्था र सम्बद्ध नागररक
समाजको पूणा र प्रभािकारी सहभालगता प्रिद्धान गररनेछ ।
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=
(२) उपदफा (१) मा उजल्िजखत नीलतहरुिाई आिश्यक सं स्थागत व्यिस्था र
आलथाक एिं प्राविलधक िगायतका स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध गरी िमशः कायाान्ियन गदै
जानुपनेछ ।
पररच्छे द तीन
कृवषसम्बन्धी आधारभूत वििरण व्यिस्थापन
५.

कृवष तथ्याङ्क सङ्किनः (१) नगरपालिकामा रहे का वकसान र कृवषका बारे मा दे हाय
बमोजजमका वििरण सवहतको तथ्याङ्क सङ्किन गरी अलभिेजखत गररनेछः
(क)

वकसानहरुको

िगीकरण

अनुसारको

पररिार

सङ्खख्या

र

भूलमवहन

वकसानहरुको वििरण ।
(ख)

कृषक समूह, पशुपन्छीपािक समूह र कृवष सहकारी सं स्थाहरुको वििरण
र अिस्था ।

(ग)

लसं चाइ सुविधा पुगेको िा नपुगेको सवहत कृवषयोग्य भूलमको वििरण र
नक्शाङ्कन ।

(घ)

रै थाने िगायतका मुख्य कृवष उपज, भण्डारण तथा प्रशोधन र बजारीकरण

(ङ)

नगदे िािी, तरकारी र फिफूि खेलतको उत्पादन र सोको बजारीकरणको

भइरहे का र हुन सक्ने कृवष उपजहरुको वििरण ।
अिस्था ।

(च)

पशुपािन, पन्छी पािन र माछा पािनको अिस्था तथा वििरण र दुग्ध
तथा माछा मासुजन्य उत्पादन र वििी वितरणको अिस्था ।

(छ)

रै थाने, परम्परागत र सांस्कृलतक महत्िका खाद्य िस्तुहरुको उत्पादनको
अिस्था ।

(ज)

कृवषजन्य पूिााधार (लसं चाइ, शीत भण्डार, कृवषलमि तथा खाद्य प्रशोधन,

(झ)

कृवष सेिा प्रदायक (कृवष तथा पशुपन्छी सेिा केन्द्र तथा शाखा, कृवष

ढु िानी िा कृवष सडक आदद) को अिस्था ।

सामग्री र बीउ बीजन, मिखाद िा प्राङ्गाररक मि उत्पादनक र सोको

वितरण, पशु स्िास्थ्य सेिा, कृवष बीमा, पशु बीमा, िातािरणमैत्री

वकटनाशक विषादी आदद) को अिस्था र यसमा वकसानको पहुुँचको
अिस्था ।
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(ञ)

कृवष सेिा प्रदायकहरुको लनयमन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यिस्था र
सोको कायाान्ियनको अिस्था ।

(ट)

कृवष जशिा, कृवष प्रचार प्रसार र कृवष स्रोत व्यजिहरुको उपिब्धताको
अिस्था ।

(ठ)

अन्य आिश्यक र महत्िपूणा वििरणहरु ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमका तथ्याङ्क सङ्किनका िालग नगरपालिकािे कजम्तमा

पाुँच िषामा एक पटक र आिश्यकता अनुसार अन्य समयमा पलन कृवष तथा पशुपन्छी
गणना गनुा पनेछ ।
६.

कृवष तथ्याङ्कको विश्लेषण र प्रचार प्रसारः (१) दफा ५ बमोजजमको तथ्याङ्क तथा वििरण
तयारी, विश्ल्षण र प्रकाशन गदाा वकसानहरुको समेत प्रलतलनलधत्ि, सहभालगता र
सशजिकरण हुनग
े री सहभालगतामूिक विलधको अििम्बन गनुा पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजम तयार गररएको अलभिेखिाई प्रत्येक तीन िषामा एक

पटक र आिश्यिा अनुसार समय समयमा अद्यािलधक गना सवकनेछ ।
(३) कृवष तथ्याङ्क सङ्किन, विश्लेषण र अद्यािलधक गने कायामा नेपाि सरकार र

प्रदे श सरकारका कृवष तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कायाािय, कृवष सहकारी सं स्था र कृवष
उद्यमी तथा कृवष व्यािसायीको सहयोग लिन सवकनेछ ।

(४) नगरपालिकािे कृवष तथा वकसानका सम्बन्धमा आिलधक योजना तजुम
ा ा गदाा

कृवष र पशुपन्छी सम्बन्धी उपिब्ध तथ्याङ्किाई आधार मान्नु पनेछ ।

(५) नगरपालिकािे उपिब्ध कृवष तथ्याङ्कको लनयलमत रुपमा प्रचार प्रसार गरी

वकसान र सम्बजन्धत सरोकारिािाको सहज पहुुँच हुने व्यिस्था लमिाउनु पनेछ ।
पररच्छे द चार
वकसान पवहचान, िलगाकरण, सं रिण र सशजिकरणसम्बन्धी व्यिस्था
७.

वकसानको पवहचानः (१) नगरपालिकािे कृवष कायामा सं िग्न वकसानको तोवकए बमोजजम
गणना गरी पवहचान गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम पवहचान भएका वकसानिाई दफा ८ बमोजजमको
आधारमा िलगाकरण गरी वकसान पररचयपत्र प्रदान गनुा पनेछ ।
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८.

वकसानको िलगाकरणः (१) नगरपालिकामा रहेका भूलमवहन वकसान, लसमान्तकृत वकसान,
पाररिाररक खेलतको रुपमा लनिााहमूखी कृवष काया गदै आएका साना वकसान, मध्यम

वकसान र अन्य कृवष पेशा तथा व्यिसाय गदै आएका ठू िा तथा व्यािसावयक
वकसानिाई जीविकोपाजान र कृवष िेत्रको ददगो विकास हुनेगरी िलगाकरण गररनेछ ।

(२) वकसानको िलगाकरण तथा सूचीकरण सम्बन्धी आधार र सूचक तथा पररचय
पत्र वितरण सम्बन्धी अन्य कायालबलध तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(३) दफा ७ बमोजजम पररचयपत्र प्राप्त वकसानिाई नगरपालिकाबाट अनुदान,
बीमा, सहुलियत, सेिा तथा सुविधा प्रदान गना सवकनेछ ।
९.

कृषक समूह गठन र सञ्चािनः (१)

िा टोिस्तरमा रहे का वकसानिे आफ्नो सामूवहक

वहत र िमता विकासका िालग लनजित िेत्रका हरे क वकसान पररिारबाट प्रलतलनलधत्ि
हुनेगरी कृषक समूह िा पशुपािक समूह गठन र सञ्चािन गना सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम गठन गररएको कृषक समूह िा पशुपािक समूहिाई
नगरपालिकामा दताा गनुा पनेछ र प्रत्येक दुई िषामा निीकरण गनुा पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम दताा भई सञ्चािनमा रहे का कृषक समूह िा
पशुपािक समूहिाई नगरपालिकािे आिश्यक सेिा सुविधा प्रालप्तका िालग सहजीकरण
गना र लसफाररस प्रदान गना सक्नेछ ।
(४) दताा भई दुई िषासम्म लनष्कृय रहे का िा अनुदान रकम र अन्य सुविधा

दुरुपयोग गने कृषक समूह िा पशुपािक समूहिाई कायापालिकाको लनणायबाट दताा
खारे ज गना सवकनेछ ।
ु ाईका मौका ददइनेछ
तर यसरी दताा खारे ज गनुप
ा ूिा सात ददनको समय ददई सुनि
।
(५) कृषक समूह दताा, नविकरण, खारे जी तथा समूह सञ्चािनसम्बन्धी अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१०.

कृवष तथा पशुपन्छी सहकारी सस्थाः कृवष तथा पशुपन्छी सहकारी सं स्थाको दताा,
सञ्चािन र लनयमन सम्बन्धी व्यिस्था नगरपालिकाको सहकारी सम्बन्धी कानूनमा
व्यिस्था भए बमोजजम हुनेछ ।

8

खण्ड ५, सख्या १०, भीमदत्त राजपत्र, भाग १ लमलत २०७८।१०।१७

=
११.

वकसानको सं रिण र सशजिकरणः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्रका सबै

वकसानको

सं रिण, िमता विकास र सशजिकरणका िालग िावषाक र आिलधक रुपमा योजना र
कायािम तजुम
ा ा गरी सम्बजन्धत वकसान िा कृषक समूह िा यस्ता समूहका सञ्जाि िा

कृवष सहकारी सं स्था िा कृवष फमा र कृवष सम्बन्धी िघु उद्यम तथा घरे ि ु उद्योग
माफात कायाान्ियन गना सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमका योजना तथा कायािम तजुम
ा ा गदाा गररब तथा

विपन्न, भूलमहीन, लसमान्तकृत र साना वकसान, कृवष िलमक, कृवष कायामा संिग्न मवहिा,

आददिासी जनजाती र दलित वकसानका आिश्यकतािाई विशेष प्राथलमकता प्रदान गनुा
पनेछ।
(३) वकसानको सं रिण, िमता विकास र सशजिकरणका िालग उपिब्ध स्रोत

साधन र िमताका आधारमा दे हाय बमोजजमका कृयाकिाप सञ्चािन गररनेछः
(क)

भूलमवहन वकसान तथा लसमान्तकृत वकसानिाई आफै कृवष काया नगने
व्याजिका

जग्गा

जलमन

िा

नेपाि

सरकार,

प्रदे श

सरकार

तथा

नगरपालिका र अन्य कुनै सं घ सं स्थािे उपिब्ध गराएका तथा प्रयोग गना
ददएका जग्गा लनित् अिधीका िालग सम्झौता गरी भाडामा लिई कृवष
काया गना पाउने अिस्था सृजना गना सहजीकरण गने ।
(ख)

अलधया िा बटै या खेलत प्रणािीको अनुगमन र लनयमन गने।

(ग)

कृवष िलमकिे कृवष काया गरे िापत पाउने पाररिलमक र सेिा सुविधा

(घ)

कृवष प्रसार, सेिा, सामग्री र प्रविलधमा वकसानको पहुुँच सुलनितताका िालग

लनधाारण गरी दै लनक रुपमा पाररिलमक पाउने कुराको सुलनितता गने ।

आिश्यक पने िमता विकासका कायािम लनवयमत रुपमा सञ्चािन गने
।
(ङ)

कृवषसम्बन्धी िमता विकासका कायािममा भूलमवहन र लसमान्तकृत

वकसान, गररब तथा विपन्न वकसान, कृवष िलमक, मवहिा वकसान र कृवष
कायामा आजित आददिासी जनजालत, दलित पररिार, अपाङ्गता भएका
व्यजि तथा पररिारिाई प्राथलमकता प्रदान गने ।

(च)

वकसान तथा कृषक समूहिे पाउने सेिा, सुविधा, िस्तु, प्रविलध, छु ट,
सहुलियत,

अनुदान

आदद

िास्तविक

वकलसमको सं स्थागत प्रिन्ध गने ।
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(छ)

वकसानका कृवष तथा खाद्य उत्पादन र पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरुको

उजचत बजारमूल्य पाउने गरी कृवषजन्य उत्पादनको बजार सूचना प्रणािी
बनाई सूचना प्रिाह र प्रचार प्रसार गने ।

(ज)

वकसानहरुिाई सङ्गदठत हुने अिशर लसजाना गनाका िालग कृषक समूह,

पशुपािक समूह तथा कृवष सहकारी सं स्था गठन र दताा एिम् निीकरण

प्रकृया सरि बनाई सहजीकरण गने र कृवष कायािमहरु कृषक समूह
माफात सञ्चािन गना प्राथलमकता प्रदान गने ।
(झ)

सामुवहक खेलत गरी कृवष उत्पादन बढाउनका िालग अलतररि सेिा सुविधा
प्रदान गने ।

(ञ)

नगरपालिकािाई कृवष उपज, दुग्ध पदाथा र मासुजन्य उत्पादन तथा खाद्य
प्रशोधनमा अत्मलनभार बनाई बाह्य िेत्रमा समेत आपूलता गनामा सिम
बनाउने ।

(ट)

वकसानको सं रिण, िमता विकास र सशजिकरणमा लनरन्तर योगदान
गने र व्याजिगत उत्पादन समेत बढाउने वकसान िगायतका व्याजि िा
सं घ सं स्थािाई पारदशी र लनष्पि मूल्याकनका आधारमा सम्मालनत िा
पुरस्कृत गने प्रणािी स्थापना गने ।

पररच्छे द पाुँच
कृवषयोग्य जलमनको िलगाकरण, सं रिण र उपयोग सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

भूलमको िगीकरणः (१) नगरपालिकािे नेपाि सरकारको भू-उपयोग ऐन २०७६
समेतिाई आधार मानी भू-बनोट, िमता, उपयुिता, मौजुदा उपयोग र आिश्यकता

समेतका आधारमा कृवष भूलमको सं रिण र सदुपयोग हुनेगरी आफ्नो िेत्रलभत्रको भूलमिाई
सामान्य नक्शाङ्कन सवहत दे हाय बमोजजमको भू-उपयोग िेत्रमा िगीकरण गनेछः
(क)

कृवष भूलम

(ख)

आिासीय िेत्र

(ग)

व्यािसावयक िेत्र

(घ)

औद्योलगक िेत्र

(ङ)

खानी तथा खलनज िेत्र

(च)

िन िेत्र
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(छ)

पानी मुहान, नदीनािा र ताि तिैया, सीमसार िेत्र

(ज)

सामुदावयक, सािाजलनक उपयोग र खुिा तथा चरण िेत्र

(झ)

सांस्कृलतक र पुराताजत्िक महत्िको िेत्र

(ञ)

लनमााण सामग्री उत्खनन िेत्र (ढु ङ्गा, बािुिा, लगट्टी)

(२) उपदफा (१) बमोजजम गररएको भूलमको िगीकरणिाई सम्बजन्धत िेत्र स्पष्ट
हुनेगरी सो को वििरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ र सोको सूचना सािाजलनक
रुपमा कायापालिकाको कायााियमा र प्रत्येक िडा कायााियिे समेत प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।

(३) भूलमको िगीकरण र भू-उपयोगका बारे मा नगरपालिकािे आफ्ने िेत्रलभत्र
सबैको जानकारीका िालग विलभन्न सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार-प्रसार गना सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजजम जुन प्रयोजनका िालग भूलमको िगीकरण गररएको छ,

सोही प्रयोजनका िालग उपयोग गनुप
ा नेछ र कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलत िा स्थानीय भूउपयोग पररषद् गठन भएको अिस्थामा उि पररषद्को अनुमलत नलिई कृवष भूलमिाई
अन्य प्रयोजनका िालग उपयोग गना पाइने छै न ।
१३.

कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र रहे को कृवषयोग्य जलमनको

सं रिण र व्यिस्थापन गदै ददगो कृवष विकासका िालग योजना तजुम
ा ा र कायाान्ियन गना
दे हाय बमोजजमको एक कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ
(क)
(ख)
(ग)

प्रमुख - अध्यि

नगरपालिकास्तरीय कृवष सलमलतका सं योजक िा प्रमुख - सदस्य
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत - सदस्य

(घ)

नगरपालिकास्तरीय कृषक समूह महासं घका अध्यि िा प्रलतलनलध - सदस्य

(ङ)

नगरपालिकास्तरीय भूलम अलधकार मञ्चका अध्यि िा प्रलतलनलध - सदस्य

(च)

कृवषसम्बन्धी स्थानीय विज्ञहरुमध्येबाट कायापालिकािे मनोनयन गरे को
प्रलतलनलध - सदस्य

(छ)
(ज)

कृवष सहकारी सं स्थाहरुिे छनौट गरे को प्रलतलनलध – सदस्य

यस सलमलतिे मनोनयन गरे को मवहिा कृवष उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना,
व्यिसावयक वकसान मध्ये एक जना, आददिासी जनजालत वकसान मध्ये
एक जना र दलित वकसान मध्ये एक जना गरी ४ जना सदस्य

(झ)

नगरपालिकाको कृवष तथा पशुपन्छी सेिासम्बन्धी विषय हे ने प्रमुख िा
अलधकृत - सदस्य सजचि
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(२) सलमलतिे कृवष सम्बन्धी विज्ञ तथा अन्य सम्बजन्धत लनकाय िा सङ्घ सं स्थाका
प्रलतलनलधिाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गना र राय सुझाि लिन सक्नेछ।
(३) सलमलतको बैठक कजम्तमा त्रैमालसक रुपमा आयोजना गनुप
ा नेछ र आिश्यकता
अनुसार विलभन्न समयमा बैठक आयोजना गना सवकनेछ ।
(४) सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायाविलध सलमलत आफैिे लनधाारण गरे बमोजजम
हुनेछ ।
(५) सलमलतको सजचिािय नगरपालिकाको कृवष तथा पशुपन्छी सेिा शाखामा
रहनेछ ।
(६) यस सलमलतिे यस ऐनको उद्देश्य कायाान्ियन गना आिश्यकता अनुसार िडा

तहमा कृवष भूलम व्यिस्थापन उप-सलमलत गठन गना सक्नेछ ।
१४.

कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतको काम, कताव्य र अलधकारः कृवष भूलम व्यिस्थापन
सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार दे हाय बमोजजम हुनेछः
(क)

नगरपालिका िेत्रलभत्र वकसान, कृवष भूलम, कृवष सेिा, पशुपन्छी सेिा, कृवष
पूिााधार िगायतका विषयको िस्तुजस्थलत सङ्किन र अलभिेख तयार गरी
कृवष तथ्याङ्क प्रकाशन गने ।

(ख)

नगरपालिका िेत्रलभत्र रहे को कृवषयोग्य जलमनको ददगो व्यिस्थापन र
सदुपयोगको िालग वकसानको समेत सहभालगतामा कृवष सम्बन्धी योजना र
कायािम तजुम
ा ा गरी कायाान्यिन गने गराउने ।

(ग)

नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट िागू गररएका नीलत तथा कानून
कायाान्ियनमा सहकाया गने र उि तहबाट अनुदान प्राप्त हुन आएका
कृवष कायािमको प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गने, गराउने ।

(घ)

कृवषयोग्य भूलमको खण्डीकरण हुनबाट रोक्न र कृवषयोग्य जलमनको
चक्िाबन्दी गरी कृवष उत्पादन बढाउन चाहने वकसान पररिारिाई
आिश्यक प्राविलधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउने र यस
प्रयोजनका िालग अनुदान उपिब्ध गराउन सहजीकरण गने।

(ङ)

कृवषयोग्य जलमनमा कृवष उत्पादन गना, वकसानका िालग आिश्यक सेिा
सुविधा उपिब्ध गराउन र कृवष तथा खाद्य उत्पादनको बजारीकरणका
िालग आिश्यक पने विलभन्न कृवष पूिााधार लनमााणको िालग योजना तजुम
ा ा
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गरी विलभन्न तह र सम्बजन्धत लनकायमा लसफाररस तथा परामशा प्रदान गने
।
(च)

िन िेत्र बाहेक अन्य प्रयोजनमा रहे को जग्गािाई आिश्यकता अनुसार
कृवषयोग्य जलमनमा पररणत गनाको िालग स्थानीय भूउपयोग पररषदमा
लसफाररस गने ।

(छ)

वकसानको िमता विकास, हकवहत सं रिण र कृवष िेत्रबाट समृवद्धका

िालग वकसानसम्बद्ध नागररक समाज र सं घ सं स्था तथा लनजी िेत्रसुँग
समेत समन्िय तथा सहकाया गरी कायािम सञ्चािन गने गराउने ।

(ज)

खाद्यका िालग कृवष र तुिनात्मक िाभका कृवषउपजको व्यािसावयक
उत्पादन बढाउन आिश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, जनशजि लनमााण र
प्रसार सेिािाई प्रभािकारी बनाउने ।

(झ)

भूलमहीन र लसमान्त तथा साना वकसानको कृवष भूलममा पहुुँच अलभिृवि गना
अन्य आिश्यक काया गना गराउनमा सहजीकरण गने ।

१५.

कृवष कायाः यस ऐनको प्रयोजनका िालग दे हाय बमोजजमका कायािाई कृवष कायाको
रुपमा लिइनेछः
(क)

स्थानीय तथा रै थाने िगायतका विलभन्न अन्निािी सवहतका खाद्यान्न
बािीको उत्पादन।

(ख)

फिफूि, तरकारी, दिहन, तेिहन, जचया कफी तथा मसिाजन्य बस्तु,
च्याउ िगायतका नगदे िािीको खेती ।

(ग)
(घ)

रै थाने िगायत विलभन्न पशु, पन्छी, माछा तथा मौरी पािन ।

ऊखु, फूि, रे शम, कपास, जुट, सनपाट, काुँस, बालबयो, बेत, बाुँस तथा
रबरखेती ।

(ङ)

जडीबुटी खेलत, घाुँस उत्पादन र विरुिा उत्पादन तथा कृवष िन सञ्चािन
।

(च)

कृवष कायाका िालग आिश्यक पने दाना, मिखाद, जैविक विषादी, कृवष
औजार आददको उत्पादन।

(छ)

प्रचलित कानून बमोजजम अनुमलत प्राप्त गरी जङ्गि र जिाशय खेलत गरी
उत्पादन गररने अन्य उपभोग्य बस्तुहरु ।

(ज)

खण्ड (क) दे जख (च) सम्म गररएका कृवष कायाबाट उत्पाददत िस्तुहरुको
प्रारजम्भक भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण ।
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१६.

कृवष भूलमको सं रिणः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र पवहचान भएका कृवष भूलमको
सं रिणका िालग दे हाय बमोजजमका कायािम सञ्चािन गनेछः
(क)

कृवष

भूलमिाई

कृवष

बाहे क

अन्य

प्रयोजनका

िालग

प्रयोग

गनामा

लनरुत्सावहत गने ।
(ख)

कृवष भूलमको ऊिारता शजि घटाउने, माटोको गुणस्तर ह्रास हुने, कृवष
जैविक विविधता नष्ट हुने तथा मानि स्िास्थ्य, पशुपन्छी र जिचर
िगायतका प्राणीिाई गम्भीर असर गने खािका रासायलनक मि िा
विषादी प्रयोगिाई लनरुत्सावहत गने ।

(ग)

प्राङ्गाररक मिको प्रयोग र पयाािरणमैत्री कृवषिाई प्रिद्धान गरी जैविक

(घ)

बहुिवषाय र चविय बािी िगाई भूलमको उत्पादकत्िमा िृवद्ध ल्याउने

कृवष उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गने।
सहयोग गने।

(ङ)

कृवष भूलमिाई बाढी पवहरो तथा नदी कटानबाट जोगाउन ियीकरण
लनयन्त्रण, पानीको उपयुि लनकाश, तटबन्ध तथा गल्छी लनमााण, लभरािो
जलमनमा गराखेलत र आिश्यकता अनुसार कृवष िन प्रणािी अििम्बन
गनाका िालग सहयोग र प्रोत्साहन गने ।

(च)

कृवष जलमन िलत हुनेगरी सञ्चािन गररने विकास आयोजनािाई स्िीकृत

िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन अनुसारका काया गना िगाई िलत भएको
कृवष जलमनको पुनस्थाापना गने िगाउने ।
(छ)

कृवष कायाका िालग जलमनको चक्िाबन्दी गराउन र कृवष जलमन बाझो
नराखी लनयलमत रुपमा खेलत गनाका िालग प्रोत्साहन गने ।

(ज)

कृवष भूलम सं रिणका िालग आिश्यक स्रोत साधन सवहत आिलधक रुपमा
बजेट विलनयोजन गरी सं रिणका कायािम सञ्चािन गने ।

(२) बाढी पवहरो िगायतका दै वि प्रकोपबाट कुनै वकसानको कृवष भूलमको

गुणस्तर ह्रास भएमा िा कृवषभूलम िलत भएमा उि कृवष भूलमको उकासका िालग
सम्बजन्धत वकसानिाई नगरपालिकाबाट प्राविलधक तथा अन्य आिश्यक सहयोग उपिब्ध
गराउन सवकनेछ ।
(३) बाढी पवहरो िगायतका दै वि प्रकोपका कारण कुनै वकसानको कृवषभूलम
उकास हुन नसक्ने गरी िलत भएमा सो िापत जलमनको आलथाक मूल्याङ्कन र वकसानको
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जीविकाको विकल्प समेत मध्यनजर गरी नगरपालिकाबाट प्रभावित वकसानिाई िलतपूती
उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।
१७.

कृवषयोग्य भूलमको उपयोगः (१) कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे नगरपालिका लभत्रको
कृवष योग्य जलमनिाई बाुँझो नराखी लनरन्तर खेती गना प्रोत्साहन गने गरी आिश्यक
उत्प्रेरणात्मक कायािम सञ्चािन गरी कृवषयोग्य जलमन बाुँझो नरहने अिस्था सृजना
गनेछ ।
(२) आफ्नो कृवषयोग्य भूलममा जग्गािािा आफैिे कृवष काया गना नसक्ने िा
नगने व्यजििे व्यजििे सो को जानकारी सम्बजन्धत िडा कायााियिाई गराउनु पनेछ l
(३)

उपदफा

(२)

बमोजजम

जानकारी

प्राप्त

हुन

आएमा

जग्गािािाको

भूस्िालमत्िमा कुनै असर नपने गरी उि जग्गािाई सम्बजन्धत िडा कायााियिे भाडामा

लिई भूलमहीन वकसान, लसमान्त वकसान, कृवष िलमक, कृषक समूह िा अन्य पौरखी
वकसानबाट समेत खेती गराई खेतीयोग्य जलमन बाुँझो नराखी कृवष उत्पादन बढाउन
आिश्यक व्यिस्था िा प्रिन्ध गना सक्नेछ ।
(४) कृवषयोग्य जलमन भएका व्यजि तथा पररिारिे करार गरी आफ्नो जलमन

अन्य वकसान पररिार, व्यजि, कृषक समूह तथा सं स्थािाई भाडामा ददुँदा लिन पाउने
भाडादर सम्बजन्धत िडा अध्यि र कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा
नगरपालिकािे लनधाारण गना सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम लनधाारण गररएको जग्गाको भाडादरसम्बन्धी सूचना
कायापालिकाको कायाािय र िडा कायााियमा सािाजलनक रूपमा प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजजम भाडादर लनधाारण गदाा जग्गाको ऊिारा शजि, लसं चाइ

सुविधा तथा सम्बजन्धत जग्गाको पहुुँचमा रहे का कृवष पूिााधार र सुविधा समेतको

आधारमा लनधाारण गनुप
ा नेछ र यस्तो भाडादर कृवष जलमनको सुविधा अनुसार फरक हुन
सक्नेछ ।
१८.

करार खेलत सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कृवषयोग्य जलमनमा आफैँ खेती गना नसक्ने जग्गा
धनीिे

त्यस्तो जलमन दफा १७ बमोजजम लनधााररत भाडा दरमा करार खेती गना इच्छु क

कृषक िा कृषक समूहिाई खेती गरी कृवष उत्पादन गना िा पशुपन्छी तथा जिचर
पािनका िालग करारमा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(२) करारमा जग्गा उपिब्ध गराउन ईच्छु क जग्गाधनीिे नगरपालिकामा आफ्नो

कृवष भूलमको वििरण अलभिेजखत गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजजम अलभिेजखत गराएको जलमनिाई कृवष उत्पादनका
िालग उपयोग गना चाहने भूलमहीन वकसान, दलित वकसान, लसमान्त तथा साना वकसान,
मवहिा वकसान तथा यस्ता वकसानको कृषक समूहिाई करार गरी भाडामा उपिब्ध
गराउन कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुप
ा नेछ ।

(४) कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे तय गरे को भाडादरसुँग तािमेि हुनेगरी

कृवषयोग्य जलमन भाडामा लिनेददने न्यूनतम् अिलध तथा त्यसका शताहरु जग्गा धनी र
कृषकको आपसी सम्झौता बमोजजम हुनेछन् ।
(५)

उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग सम्झौताको आिश्यक ढाुँचा तथा अन्य

आिश्यक कागजात तयारीमा कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे सहजीकरण गना सक्नेछ ।

(६) जग्गा भाडामा लिने कृषक िा कृषक समूहिे त्यस्तो भाडामा लिएको

जग्गामा हानी नोक्सानी पुर्याउने तथा जलमनको कृवष उत्पादनशीिता घटाउने वकलसमका
कायाहरु गना गराउन पाइने छै न र भाडामा लिएको कृवष जलमनको प्रयोगमा कुनै पररितान
गनुप
ा रे मा जग्गाधनीको स्िीकृलत लिनुपनेछ ।

(७) सरकारी लनकाय िा सङ्घ सं स्थािे भाडामा िा अन्य रुपमा कृवष कायाका
िालग वकसानिाई उपिब्ध गराएको जलमन सम्बजन्धत लनकाय िा सङ्घ सं स्थाको अनुमलत
नलिई कृवष काया बाहे क अन्य प्रयोजनका िालग उपयोग गना पाइने छै न।

(८) जग्गा भाडामा लिई करार खेलत तथा व्यािसावयक खेलतगने सम्बन्धी अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(९) कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे नगरपालिका िेत्रलभत्र अलधुँया िा बटै या

प्रथािाई लनरुत्सावहत गदै करार प्रणािीबाट कृवष जलमनको उपयोग गरी कृवष उत्पादन
बढाउन प्रोत्साहन गनुा पनेछ ।
१९.

सािाजलनक कृवषयोग्य भूलमको उपयोगः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै
उपयोगमा आउन नसकी खािी रहे को र कृवष प्रयोजनका िालग उपयुि रहेको
सािाजलनक जलमनिाई उि जलमनको स्िालमत्ि रहे को लनकाय िा सं स्था र वकसानबीच

न्यूनतम् भाडा लिनेददने शतामा करार गरी कृवष प्रयोजनका िालग कृषक िा कृवष
समूहिाई उपिब्ध गराउन समन्िय र सहकाया गना सक्नेछ ।
16

खण्ड ५, सख्या १०, भीमदत्त राजपत्र, भाग १ लमलत २०७८।१०।१७

=
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कृवष जलमनको न्यूनतम् भाडा दर लनधाारणका

िालग कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे समन्िय गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम करार गरी कृवष कायाका िालग जलमन उपिब्ध

गराउुँदा भूलमहीन वकसान, लसमान्त वकसान तथा साना वकसान, मवहिा वकसान तथा कृवषमा
लनभार दलित वकसानिाई प्राथलमकता ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजजम करार गरी लिने ददने गरे को जलमनमा करार

अिधीभर कृवष काया बाहेक अन्य काया गना पाइने छै न ।
२०.

सामुवहक खेलतः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै कृषक समूह िा कृवष सहकारी सं स्थािे
भूलमहीन वकसान र लसमान्त तथा साना वकसानका िालग समुवहक खेलत गनेगरी जलमन

उपिब्ध गराउन अनुरोध गरे मा कृवष भूलम व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यक जलमनको
खोजी गरी जलमन उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) सामुवहक खेलतबाट प्राप्त िाभको बाुँडफाुँड उि खेलतमा सं िग्न वकसानको
आपसी सम्झौता बमोजजम हुनेछ ।
(३) सामुवहक खेलतबाट उत्पाददत कृवष उपज र सोको वििी वितरणबाट प्राप्त

िाभमा कुनै पलन वकलसमको स्थानीय कर िगाईने छै न ।

(४) लनजी जलमनिाई पूणा िा आंजशक रुपमा चक्िाबन्दी गरी सामुवहक खेलत गना

चाहने कृषक समूह, कृवष सहकारी सं स्था िा अन्य कुनै सामुदावयक सं स्थािाई आिश्यक
पने

विद्युत, लसं चाइ

र कृवष सडक सवहत भण्डारण

र आिश्यक औजार तथा

उपकरणहरुमा समेत कायापालिकाको लनणाय बमोजजमका सुलबधाहरु प्रदान गना सवकनेछ
।
पररच्छे द छ
लसं चाइ, बीउ बीजन, मिखाद तथा वकटनाशक विषादी सम्बन्धी व्यिस्था
२१.

लसं चाइको प्रिन्ध गनेः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका खेतीयोग्य कृवष भूलममा
सतह लसं चाइ, भूलमगत लसं चाइ िा लिफ्ट लसं चाइ िा अन्य प्रविलधको प्रयोग गरी
आिश्यकता अनुसार लसं चाइको प्रिन्ध गनेछ ।
(२) लसं चाइको सुविधा उपिब्ध नभएका खेतीयोग्य जलमनमा लसं चाइ सुविधाको
प्रिन्ध गनाका िालग नगरपालिकाको िगानी बाहेक थप स्रोत साधन आिश्यक पने
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दे जखएमा नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारसुँग समन्िय र सहकाया गरी लसं चाइ सेिाको
प्रिन्ध गररनेछ ।
(३) सम्बजन्धत लनकाय र कृषक समूह िा लसं चाइ जि उपभोिा सं स्थाबीचको

ु व्यिस्थापनमा लसं चाइ प्रणािीको स्थापना र सञ्चािन गने सवकनेछ र
साझेदारी िा सं यि
यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्था साझेदारीपत्रमा उल्िेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(४) सतह लसं चाइ सञ्चािन हुन नसक्ने कृवष भूलममा विद्युतबाट लिफ्ट लसं चाइ िा
अन्य प्रविलध तथा सीप विकास गरी आकाशे पानी सङ्किन गरी िा जलमनमुलनको पानी
लनकािी िैकजल्पक लसं चाईको व्यबस्था गना लसकनेछ।
(५) लसं चाइका िालग लबद्युतीय तथा सौया उजााको प्रयोगिाई प्रिद्धान गनुप
ा नेछ।
(६) भूलमहीन वकसान, लसमान्त तथा साना वकसान, मवहिा वकसान तथा कृवषमा

लनभार दलित वकसानिे लिफ्ट लसं चाइका िालग प्रयोग गने कृवष लमटरमा उठे को िा अन्य

विद्युत महशुि मध्ये कजम्तमा ५० प्रलतशत महशुि नगरपालिकािे अनुदान स्िरुप
उपिब्ध गराउन सक्नेछ।
(७) लसं चाइ प्रयोजनका िालग स्थापना गररएका सौया उजाा प्रणािीबाट उत्पाददत

विद्युतिाई नेपाि विद्युत प्रालधकरण िा अन्य कुनै लनकाय िा सङ्घ सं स्था िा व्याजििाई
वििी गना सवकनेछ।
२२.

बीउ बीजन, मिखाद तथा वकटनाशक विषादीको उपिव्धताः (१) नगरपालिकािे कृवषका
िालग आिश्यक पने बीउ बीजन स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन गरी भण्डारण गनाका िालग
वकसानिाई आिश्यक प्राविलधक सहयोग तथा सीप उपिब्ध गराउन र यसका िालग
सम्भाव्यताका आधारमा रै थाने बीउ बीजन उत्पादन पकेट िेत्र लनधाारण गना सक्नेछ।

(२) नगरपालिकािे स्थानीय वकसानको बीउ बीजन उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अलभिेख गरी नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका जीन बैंक र
कृषक समूहका सामुदावयक बीउ बैंक समेतको समन्ियमा रै थाने उन्नत बीउ बीजन र सो
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको सं रिण र सदुपयोगका िालग आिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्था
गनेछ।

(३) नगरपालिकािे कृवषका िालग आिश्यक पने मिखाद आपूलताका िालग प्राङ्गाररक
मि उत्पादन र उपयोग गनाका साथै जैविक वकटनाशक विषादीको उत्पादन र उपयोगमा
प्राथलमकता ददनेगरी आिश्यक स्रोत साधन, प्रविलध र स्थानीय जनशजिको व्यिस्था गनेछ।
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(४) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आिश्यक पने थप बीउ बीजन, मिखाद तथा

वकटनाशक िा रोगनाशक विषादी उत्पादन तथा आयात गरी िडा कायाािय िा कृवष
सहकारी तथा कृषक समूह माफात भण्डारण र वितरण गने प्रिन्ध गना सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजजम उत्पादन तथा भण्डारण भएको बीउ बीजन, मिखाद

तथा वकटनाशक विषादी कृषकिाई िडा कायााियिे आफै िा कृवष सहकारी सं स्था िा सेिा
प्रदायक माफात उपिव्ध गराउन सक्नेछ।
(६)

मानि

तथा

पशुपन्छी

र

जिचरको

स्िास्थ्यमा

असर

पाने

र

कृवष

उत्पादनशीितामा ह्रास ल्याउने खािका तथा मान्यताप्राप्त लनकायबाट प्रमाणीकरण नगररएका

र प्रयोग नगनुा नगराउनु भनी प्रलतबन्ध िगाइएका बीउ बीजन, मिखाद तथा वकटनाशक
विषादीको प्रयोग गना गराउन पाइने छै न।

(७) वकसानहरुमा रासायलनक मि तथा वकटनाशक विषादीिाई लनरुत्सावहत गदै

जैविक विषादी तथा प्राङ्गाररक खेती प्रविलधिाई प्रोत्साहन हुनेगरी नगरपालिकाबाट विलभन्न
सेिा सुविधा र प्रविलध उपिब्ध गराउन सवकनेछ।
(८) बीउ बीजनका िालग सेिा सुविधा, अनुदान र सहयोग उपिब्ध गराउुँ दा िा

कायािम सञ्चािन गदाा बािीजन्य बीउ बीजन र घाुँस बािी गरी दुबै वकलसमका बीउ बीजन
उत्पादन र वितरणिाई महत्ि ददनु पनेछ।

(९) नगरपालिकािे बीउ बीजन, मिखाद तथा वकटनाशक विषादीको अनालधकृत
तथा मनोमानी खररद लबिीमा लनयन्त्रण गनाका िालग
लनयलमत रुपमा बजार अनुगमन गनेछ।

आिश्यक प्रविलधको समेत प्रयोग गरी

(१०) उमारशजि नभएको िा फिफूि िाग्न नसक्ने वकलसमको बीउ बीजन वििी

वितरण गरे को कारण वकसानिाई कुनै हानी नोक्नानी तथा िलत हुन गएमा उि िलत िापत

त्यस्तो बीउ बीजन सप्िाई गने व्यजि िा फमािे प्रभावित वकसानिाई प्रचलित कानून
बमोजजम िलतपूलता ददनु पनेछ।
२३.

सामुदावयक बीउ बैक स्थापना गना सवकनेः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र रहे का कृषक समूहिे
स्थानीय स्तरमा एकि िा सामूवहक रुपमा पयाािरण र जििायुमैत्री वकलसमको सामुदावयक
बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन गना सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजजम सामुदावयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन गना चाहने

कृषक समूहिाई नगरपालिकािे आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ र यसका िालग
सम्बजन्धत सङ्घ सं स्था र बीउ बीजन व्यािसायीबाट समेत आिश्यक सहयोग लिन सवकनेछ।
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(३) सामुदावयक बीउ बैंकका माध्यमबाट रै थाने बीउ बीजनको पवहचान, अलभिेख

तथा सूचीकरण, प्रचार प्रसार र प्रयोगका िालग उत्प्रेरणा प्रदान गनुक
ा ा साथै स्थानीय
वकसानको रै थाने बीउ बीजनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान एिम् प्रथाजलनत अभ्यासको अलभिेख
तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोजजमको

अलभिेखको

एकप्रलत

नगरपालिकामा

समेत

अलभिेखका िालग उपिब्ध गराउनु पनेछ।
(५) सामुदावयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोजजम हुनेछ।

पररच्छे द सात
कृषसम्बन्धी सूचना, प्राविलधक ज्ञान र सीप सम्बन्धी व्यिस्था
२४.

कृवष लसकाई केन्द्र स्थापना गना सवकनेः (१) नगरपालिकािे कृवष काया र पशुपन्छी तथा

जिचर पािनका िालग िडा कायााियमा प्राविलध र प्राविलधक जनशजि सवहतको कृवष
लसकाइ केन्द्र स्थापना गना सक्नेछ।
(२)

कृवष तथा पशुपन्छी विकास शाखािे कृवष लसकाई केन्द्र माफात

वकसानिाई कृवष काया र पशुपन्छी तथा जिचर पािनका िालग आिश्यक प्राविलधक
सहयोग र प्रविलध तथा सू चना प्रिाह गनेछ।
(३) कृवष तथा पशुपन्छी िेत्रमा काया गना इच्छु क लनकाय, सङ्घ सं स्था र लनजज

िेत्रिे सम्बजन्धत िडा कायाियसुँग अलनबाया रुपमा समन्िय गनुा पनेछ।
(४) नगरपालिकािे

वकसानिाई

कृवष तथा पशुपन्छीसम्बन्धी आपतकालिन

सहयोग तथा उद्बार कायाका िालग नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र सरोकारिािा सं घ

सं स्थासुँग समेत समन्िय गरी स्रोत साधन र प्रविलध सवहत आिश्यक सहयोग गना
सक्नेछ ।
२५.

कृवषसम्बन्धी सूचनामा पहुुँचः

(१) कृवष सम्बन्धी सूचनामा कृषकको सहज पहुुँचका

िालग नगरपालिकािे कृवष सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चािन गना सक्नेछ ।

(२) कृवष सूचना केन्द्रिे कृवष विकास तथा पशुपन्छी र जिचर पािन तथा

वििी वितरणको िालग नगरपालिकाबाट तजुम
ा ा गररएका योजना तथा कायािम र
विलनयोजजत बजेटबारे प्रत्येक िडा र िडािे तोकेका टोिमा त्यस्तो योजना तथा कायािम
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पाररत भएको लमलतिे बढीमा पन्र ददनलभत्र वकसानिे प्राप्त गना सक्ने सेिा सुविधाको
विषयमा सािाजलनक सूचना प्रकाशन गनेछ।
(३) कृवष तथा पशुपन्छी र जिचरसम्बन्धी कायािमका बारे मा वकसानहरु बीच

सहज रुपमा सूचना प्रिाहको िालग कृवष शाखामा कृवष सूचना अलधकारीको व्यिस्था गनुा
पनेछ र उि शाखाको प्रमुख नै कृवष सूचना अलधकारीको रुपमा रहने छन्।

(४) कृवष सूचना केन्द्रिे कृवष तथा पशुपन्छी र जिचरसम्बन्धी विषयमा

वकसानिे पाउनु पने सेिा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सूचना र जानकारी स्थानीय
टे लिलभजन, एफएम रे लडयो र स्थानीय रुपमा प्रकाजशत अनिाइन पलत्रका र सामाजजक
सञ्जाि माफात प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गनुप
ा नेछ।

(५) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र नगरपालिकाबाट वकसानिे पाउन सक्ने
सेिा तथा सुविधाका बारे मा स्थानीय एफएम रे लडयो िा अन्य उपयुि सञ्चार माध्यममा
कृवष प्रसार कायािम प्रशारण गना सवकनेछ।

(६) कृवष सम्बन्धी सूचनामा वकसानको पहुुँचका िालग प्रचार प्रसार गदाा कृषक
समूहका सञ्जाि माफात र स्थानीय मातृभाषामा प्रचार प्रसार गना प्राथलमकता ददनु पनेछ।
(७) कृवष तथा पशुपन्छी सेिाको प्रचार प्रसारिाई प्रभािकारी बनाउन, कृवष तथा

पशुपन्छीका िालग आकजस्मक सेिा प्रदान गना र कृवष िेत्र र पशुपन्छीिाई प्राकृलतक

प्रकोप, जििायुजन्य जोजखम र महामारीबाट बचाउनका िालग नगरपालिकामा कि
सेन्टरको स्थापना र सञ्चािनका साथै मौसम िगायतका विषयमा कृवष परामश सेिा तथा

मोबाइि एप जस्ता आधुलनक प्रविलध र सूचना प्रणािीको उपयोग गना प्राथमवकता ददनु
पनेछ।
२६.

कृवषसम्बन्धी प्राविलधक ज्ञान तथा सीप िृवद्धः (१) कृवष र पशुपन्छी तथा जिचर

पािनिाई कृषकको जीविकोपाजानका साथै व्यिसावयक रुपमा प्रिद्धान गनाका िालग
नगरपालिकािे आफै िा विलभन्न लनकाय र पररयोजनाको समन्ियमा प्रत्येक िडा
कायााियमा कृवष तथा पशुपन्छी प्राविलधकको व्यिस्था गना सक्नेछ।

(२) नगरपालिकािे कृषकिाई सामुवहक रुपमा प्राविलधक ज्ञान र सीप विकासका

िालग आफै िा सेिा प्रदायक सं स्थाको माध्यमबाट समुदायस्तरमा लनयलमत रुपमा तालिम
सञ्चािन गना सक्नेछ।
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(३) नगरपालिकािे कृवष विकास तथा पशुपन्छी र जिचर पािनका िेत्रमा

उपिब्ध िातािरणमैत्री आधुलनक यन्त्रहरुमा वकसानिाई सुपथ र सरि रुपमा पहुुँच
बढाई यान्त्रीकरण गना प्रोत्साहन गनेछ।
(४) प्रत्येक िडामा स्थानीय कृषक समूह, कृवष सहकारी सं स्था िा स्थानीय कृवष

फामा िा िडा कायाािय आफैिे कजम्तमा एक िटा नमुना कृवष फामा स्थापना र सञ्चािन
गरी उि फामामाफात वकसानिाई आिश्यक तालिम सञ्चािन गना सवकनेछ।
(५) नगरपालिकािे कृवष मूल्य िृङ्खिामा आिद्ध कृवष व्यािसायी र कृवष उपज

उत्पादक कृषकबीच स्िच्छ समन्िय र सहकाया विकास गनेछ।
२७.

कृषक पाठशािा, वकसान चौतारी स्थापना गना सवकनेः (१) नगरपालिकािे कृषकको
िालग कृवष सम्बन्धी प्राविलधक ज्ञान, सीप र िमता विकासको लनलमत्त प्रत्येक िडामा
कजम्तमा एउटा कृषक पाठशािा स्थापना गरी सञ्चािन गनेछ।

(२) नगरपालिकािे कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर पािन सम्बन्धमा कृषकिे

हालसि गरे का अनुभि र परम्परागत एबम् आधुलनक ज्ञान एक आपसमा आदान प्रदान
गने र लनयलमत रुपमा वकसान सम्िाद आयोजना गने उद्देश्यिे

िा टोिस्तरमा वकसान

चौतारीको स्थापना र सञ्चािन गना सक्नेछ।

(३) कृषक पाठशािा, वकसान चौतारी, प्िान्ट जक्िलनक, माटो जशविर र कृवष

लसकाई केन्द्रको िमता विकासका िालग कृवष ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग लिन सवकनेछ।

(४) नगरपालिकािे कृषक समूह र अन्य कृवष सरोकारिािासुँगको समन्ियमा

कृषकिाई उपयुि हुने स्थानमा कृवष सं ग्रहािय स्थापना गना सक्नेछ।

(५) नगरपालिकािे वकसानिाई उत्प्रेररत गना समय समयमा कृवष मेिा तथा

पशुपन्छी प्रदशानी मेिा तथा कृवष र पशुपन्छी व्यापार मेिाको आयोजना गनेछ।

(६) नगरपालिकािे स्थानीय स्तरमा रहे का कृवष स्रोत व्यजिहरुको अलभिेख

राखी उनीहरुको सीप र िमताका आधारमा कृवष स्ियमसेिकको रुपमा कृवष विकासका
िालग पररचािन गना सक्नेछ।
पररच्छे द आठ
कृवष व्यािसाय प्रिद्धानका िालग वित्तीय प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यबस्था
२८.

कृवष व्यिसायको वकलसमः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यािसावयक उद्देश्यिे गररने दे हाय
बमोजजमका कायािाई कृवष व्यिसायको रुपमा लिइनेछः
(क)

कृवष बािी िा बस्तुको उत्पादन,
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(ख)
(ग)
(घ)

कृवषजन्य िस्तुको प्रशोधन तथा विविलधकरण,
कृवष उपजको व्यापार,

कृवष उत्पादनका िालग प्रयोग हुने प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, भण्डारण
तथा वितरण,

(ङ)

कृवष उत्पादनको िालग प्रयोग हुने कृवष औजार, बीउ, बेनाा, नश्ल र भरु ाको
उत्पादन, परामशा सेिा, भण्डारण तथा वितरण,

(च)

कृवषमा प्रयोग हुने वकटनाशक विषादीको उत्पादन, परामशा, भण्डारण तथा
लबिी व्यिसाय,

(छ)
२९.

पशु बधस्थि, मासुजन्य िस्तु वििी वितरण।

कृवष व्यिसायको प्रिद्धान गना सवकनेः कृवष, पशुपन्छी जिचर सम्बन्धी व्यािसाय
प्रिद्धानका िालग नगरपालिकािे दे हाय बमोजजमका कायाहरु गना सक्नेछः
(क)

आिश्यक योजना तथा कायािम तजुम
ा ा गरी बजेट विलनयोजन गने,

(ख)

आिश्यक ज्ञान, सीप, प्रविलध तथा अन्य आिश्यक विषयको उजचत
व्यिस्था गना आफै िा विलभन्न सेिा प्रदायक माफात प्रिद्धानात्मक काया
गने,

(ग)
(घ)

अनुदान उपिब्ध गराउने कायाविलध तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गने,

कृषकिाई सहुलियत दरमा ऋण उपिब्ध गराउन र कृवष ऋणको ब्याज
अनुदान उपिब्ध गराउन वित्तीय सं स्था र अन्य लनकायमा लसफाररस गने,

(ङ)

उत्कृष्ट कृवष व्यािसायी वकसान तथा कृषक समूह िा कृवष सहकारी
सं स्था छनौट गरी पुरस्कार तथा छु ट सहुलियत प्रदान गने,

(च)

व्यिसाय प्रिद्धानमा सहयोगी हुने खािका रै थाने बीउ, प्रविलध एिम् ज्ञान
सं रिणका िालग स्रोत साधन र सहयोग उपिब्ध गराउने,

(छ)

व्यिसाय प्रिद्धानका िालग उपिब्ध गराइएका सेिा, सुविधाको प्रयोग तथा
सदुपयोग बारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अलभिेख राख्ने र आिश्यक
परामशा प्रदान गने,

(ज)

व्यिसाय प्रिद्धानका िालग लनमााण गरे का कृवष बजार, कृवषिस्तु सङ्किन
केन्द्र र अन्य कृवष पूिााधारको लनयलमत रुपमा ममात सम्भार र सञ्चािन
गने,
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(झ)

कृवष

व्यिसाय

प्रिद्धानका

कृवषसम्बन्धी नागररक समाज

िालग

नेपाि

सरकार,

प्रदे श

सरकार,

र व्यािसावयक िेत्रसुँग लनयलमत रुपमा

समन्िय र सहकाया गने।
३०.

कृवष फमा स्थापना र सञ्चािनः (१) नगरपालिकािे कृवष तथा पशुपन्छी िेत्रको

व्यािसायीकरणका िालग कृवष तथा पशुपन्छी फमा स्थापना र सञ्चािन गना चाहने
वकसान, कृषक समूह, पशुपािक समूह, कृवष सहकारी सं स्था िा अन्य व्यािसावयक
वकसानिाई आिश्यक सहजीकरण गनेछ।
(२) कृवष तथा पशुपन्छी फमा स्थापना र सञ्चािन गदाा भूलमवहन वकसान,

लसमान्तकृत

वकसान,

साना

वकसानको

वहतिाई

ध्यान

ददनु पनेछ

भूलममालथको अलधकारमा प्रभाि नपने कुरा सुलनित गनुा पनेछ।
(३)

कृवष

तथा

पशुपन्छी

सं रिणसम्बन्धी प्रचलित कानूनिे

फमा

स्थापना

र

सञ्चािन

र

वकसानको

गदाा

िातािरण

तोकेका िातािरणीय दावयत्ि पुरा गनुक
ा ा साथै

सामाजजक तथा साुँस्कृलतक िेत्रमा नराकारात्मक प्रभाि पाना पाइने छै न।

(४) कृवष तथा पशुपन्छी फमा स्थापना र सञ्चािनका िालग प्रचलित कानून

बमोजजम उद्योग िा कम्पनीको रुपमा दताा हुनपु ने भए सम्बजन्धत लनकायमा दताा भई
नगरपालिकामा फमाको व्यािसाय दताा गरे को हुन ु पनेछ।

(५) कृवष तथा पशुपन्छी फमा स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड र अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ।
३१.

कृषकिाई अनुदान र छु ट सुविधा ददन सवकनेः (१) नगरपालिकािे कृवष तथा पशुपन्छी
र जिचर पािनमा सं िग्न भूलमहीन वकसान, लसमान्त वकसान, साना वकसान, मवहिा
वकसान र कृवषमा आजित दलित तथा आददिास जनजालत वकसानिाई प्राथलमकता प्रदान
गरी दे हाय बमोजजमको कृवष अनुदान, छु ट सुविधा र सहुलियत प्रदान गना सक्नेछः
(क)
(ख)

कृवष उपज र पशुपन्छी तथा जिचरमा स्थानीय कर शुल्कमा छु ट,

कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर पािन कायाका िालग वकसानिाई लसफाररस
ददं दा िाग्ने दस्तुर छु ट,

(ग)

व्यिसाय

प्रिद्धानका

िालग

आिश्यक

पने

ढु िानी

साधन, याजन्त्रक

उपकरण, हाट बजार, सं किन केन्द्र र जशत भण्डारण केन्द्र आददका िालग
अनुदान,
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(घ)

परम्परागत कृवष औजार लनमााण गने वकसानिाई व्यिसाय दताामा छु ट र
सोको िालग अनुदान,

(ङ)

कृवष कायाका िालग मवहिामैत्री यन्त्र, उपकरण र बजार व्यिस्थापनमा
अनुदान,

(च)

अन्य अत्यािश्यक अनुदान तथा सुविधाहरु।

(२) उपदफा (१) बमोजजमका छु ट तथा अनुदान प्रदान गदाा वकसानको

िलगाकरण र कृषक पररचय पत्रिाई आधार मानी आलथाक ऐनमा व्यिस्था गरी गनुा
पनेछ।
(३) स्थानीय कृवष िस्तु तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा उल्िेखनीय योगदान गने

वकसानिाई लनजित् पररमाणको कृवष िस्तु तथा पशुपन्छी उत्पादन पिात् अनुदान प्रदान
गनेगरी उत्पादनमा आधाररत अनुदान कायािम सञ्चािन गना सवकनेछ।
३२.

अनुदान लसफाररश तथा अनुगमन सलमलतः (१) कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर व्यिसाय
प्रिद्धानका िालग सहुलियत र अनुदान प्रदान गनाका िालग दे हाय बमोजजमको एक अनुदान
लसफाररस तथा अनुगमन सलमलत गठन हुनेछः
(क)
(ख)

आलथाक विकास सलमलतको अध्यि - संयोजक

कृवष तथा पशुपन्छी व्यिसायीहरुको तफाबाट एक जना मवहिा
सवहत दुई जना प्रलतलनधी - सदस्य

(ग)
(घ)

एक जना मवहिा सवहत दुई जना कृषक प्रलतलनलध - सदस्य

कृवष तथा पशुपन्छी विकास शाखाको प्रमुख - सदस्य सजचि

(२) यस दफा बमोजजम प्रदान गररने अनुदानका िालग कृषक छनौट, अनुदान

रकमको सीमा लनधाारण, अनुदान प्रदान गने विलध प्रकृया र सो सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोजजम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतिे कृवष व्यिसाय प्रिद्धानका िालग प्रदान
गररएको अनुदानको उपयोगको अिस्था र यसमा सुधार गनुप
ा ने विषय समेत समेटी
िावषाक रुपमा प्रलतिेदन तयार गरी सभामा पेश गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम पेश भएको प्रलतिेदनका आधारमा नगरपालिकािे

कृवष व्यिसाय प्रिद्धानका िालग अनुदान कायािममा आिश्यक पररमाजान गनेछ।
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३३.

कृवष ऋणमा पहुुँचः (१) नगरपालिकािे कृषकिाई कृवष व्यिसाय प्रिद्धानको िालग
िगानी गना आिश्यक पने रकम लबना लधतो िा लधतो सवहत सहुलियत व्याजदरमा िा

ब्याज अनुदान प्राप्त हुनग
े री कृवष ऋण उपिब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय सं स्थामा
लसफाररस गना सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम लसफाररस गदाा ध्यान ददनुपने विषय र लसफाररसका
आधारहरु तोवकए बमोजजम हुनेछ।
(३) वकसानिाई कृवष ऋण उपिब्ध गराउने प्रयोजनका िालग बैंक तथा विजत्तय
सं स्थािे सञ्चािन गरे का सुहलियत योजना बारे नगरपालिकािाई पूिज
ा ानकारी गराउनु
पनेछ।
३४.

कृवष बािी तथा पशुपन्छी बीमाः

(१) नगरपालिकािे सम्बजन्धत बीमक लनकायको

लनयम अनुसार कृषकिे कृवष बािी िा कृवष उपज तथा पशुपन्छी र जिचरको बीमा
सहज रुपमा गना सक्ने अिस्था लसजाना गनाका िालग आिश्यक समन्िय गना सक्नेछ।

(२) कृवष तथा पशुपन्छी बीमा गना नसक्ने गररि तथा विपन्न र लसमान्त

वकसानका िालग कृवष तथा पशुपन्छी बीमा गना आिश्यक पने रकम नगरपालिकािे
अनुदानको रुपमा उपिब्ध गराउन सक्नेछ।
(३)

लबमा

कम्पनीिे

नगरपालिकासुँगको

समन्ियमा

बीमा

कायाका

िालग

प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का अलभकतााको पररचािन गरी कृवष बािी तथा पशुपन्छी र जिचरको
बीमा गने काया गना सक्नेछ र यसरी बीमा कायािम सञ्चािन गदाा बीमा विषयमा
वकसानिे बुझ्नेगरी प्रचार प्रसारको व्यिस्था समेत लमिाउनु पनेछ।
(४) कृवष तथा पशुपन्छी बीमाको अलभिेख बीमा कम्पनीिे

नगरपालिकािाई

िावषाक रुपमा उपिब्ध गराउनु पनेछ।
(५) कृषक तथा लबमा कम्पनीबीच लबमा सम्बन्धी कुनै विषयमा वििाद उत्पन्न
भएमा वििाद समाधानका िालग नगरपालिकािे समन्िय तथा सहजीकरण गना सक्नेछ।
(६)

कृवष तथा पशुपन्छी बीमा अनुदान कायािम सञ्चािन सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ।
३५.

कृवष

व्यिसाय

प्रिद्धान

कोषको

स्थापनाः

(१)

कृवष

व्यिसाय

नगरपालिकामा कृवष व्यिसाय प्रिद्धान कोषको स्थापना गररनेछ।
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हुनेछः

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थापना हुने कोषमा दे हाय बमोजजमका रकम जम्मा
(क)

नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

(ख)

नगरपालिकाबाट िावषाक बजेटमाफात विलनयोजन भएको रकम,

(ग)

नेपाि सरकारको अनुमलतमा विदे शी सरकार र अन्तराविय सङ्घ सं स्थासुँग

(घ)

आलथाक ऐन बमोजजम सङ्किन गररने कृवष सेिा शुल्कको कजम्तमा पन्र

सम्झौता गरी कृवष व्यािसाय प्रिद्धानका िालग उपिब्ध भएको रकम,
प्रलतशत रकम,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) कृवष व्यिसाय प्रिद्धान कोष सञ्चािनको िालग कायापालिकािे एक सञ्चािक
सलमलत गठन गनेछ र कोष सञ्चािन सम्बन्धी कायाविलध सलमलत आफैिे तय गना
सक्नेछ।
३६.

कोषको रकम उपयोग गना सवकने िेत्रहरूः (१) कृवष व्यिसाय प्रिद्धान कोष सञ्चािक
सलमलतको लसफाररसमा कायापालिकाको लनणाय बमोजजम कोषको रकम दे हाय बमोजजमका
कायाका िालग उपयोग गना सवकनेछः
(क) कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर पािनमा आधाररत व्यिसाय प्रिद्धान गना,

(ख) कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर पािनबाट उत्पाददत िस्तुको बजार प्रिद्धान
गना,

(ग) कृवष तथा पशुसेिा सम्बन्धी प्राविलधक जनशजि उत्पादन गना,
(घ) जैविक तथा प्राङ्गाररक खेतीको विस्तार तथा प्रिद्धान गना,

(ङ) स्थानीय नश्लका पशुपन्छीको सं रिण र विस्तार गना र कृलत्रम गभााधानद्वारा
उन्नत नश्लका पशुपन्छीको विकास र विस्तार गना,

(च) कृवष जलमनको माटो परीिण तथा उत्पादकत्ि सं रिण गना,

(छ) कृवष तथा पशुपािन िेत्रमा वकसानका आिश्यकता अनुसार अध्ययन,
अनुसन्धान गना,
(ज) बािी तथा पशुपन्छी बीमा प्रिद्धान तथा विस्तार गना,

(झ) कृवष तथा पशुपन्छी र जिचर पािनका िालग आिश्यक अनुदान उपिब्ध
गराउन,

(ञ) व्यिजस्थत कृवष बजार तथा पशुबधशािा लनमााण गना,
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(ट) कृवष तथा पशुपन्छी पािन सम्बन्धी तालिम तथा जशिा विस्तार गना,

(ठ) कृवष तथा पशुपन्छी पािन सम्बन्धी कायाको अनुगमन तथा मूल्याुँकन
सम्बन्धी कृयाकिाप सञ्चािन गना।

(२) उपदफा (१) मा तोवकएका बाहे क कृवष व्यिसाय प्रिद्धानका अन्य िेत्रमा
कोषको

रकम

खचा

गनुा

पने

अिस्थामा

कोष

सञ्चािक

सलमलतको

लसफाररशमा

कायापालिकािे आिश्यक लनणाय गना सक्नेछ।
पररच्छे द नौं
कृवष उत्पादनको िगीकरण, भण्डारण तथा प्रशोधन सम्बन्धी व्यिस्था
३७.

कृवष उत्पादनको िगीकरणः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको कृवष उत्पादनिाई दे हाय
बमोजजम हुनेगरी िगीकरण गनेछः
(क)

अन्न बािीः सबै प्रकारका अन्न बािीहरु

(ख)

तरकारी बािीः च्याउ िगायत सबै प्रकारका तरकारी बािीहरु

(ग)

फिफूि बािीः सबै प्रकारका फिफूिहरु

(घ)

जरे बािीः तरुि, वपडािु, शखरखण्ड, कन्दमूि िगायतका बािीहरु

(ङ)

तेिहनः सबै वकलसमका तेिहन बािीहरु

(च)

दिहनः सबै वकलसमका दिहन बािीहरु

(छ)

पशुजन्य उत्पादनः गाईगोरु, भैंसी, खसी, बाख्रा, िंगूर, भेडा िगायत सबै
प्रकारका घरपािुिा पशुहरु

(ज)

दुधजन्य उत्पादनः सबै प्रकारका दुधजन्य उत्पादनहरु

(झ)

मासुजन्य उत्पादनः मासु खान हुने विलभन्न घरपािुिा पशुपन्छीको मासु

(ञ)

पन्छीजन्य उत्पादनः मासु, अण्डा, बीउ तथा मिका िालग कुखुरा, हाुँस
िगायतका

सबै

प्रकारका

घरपािुिा

पन्छीहरु

र

रे शम

खेलतका

उत्पादनहर
(ट)

माछापािनः मासु तथा बीउ उत्पादनका िालग सबै प्रकारका माछाहरु

(ठ)

मौरी पािनः मह तथा मौरीघार

(ड)

फूि खेतीः नगरपालिका िेत्रलभत्र र बावहर समेत आपूलता हुने सबै

(ढ)

मसिाजन्य उत्पादनः नगरपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन हुने सबै प्रकारका

प्रकारका फूि (पुष्प) खेतीबाट उत्पाददत फूिहरु
मसिाहरु
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(ण)

जलडबुटीः लनजी जग्गा र िन िेत्रबाट उत्पादन तथा सङ्किन हुने सबै
प्रकारका जलडबुटीहरु

(त)

काष्ठफिहरुः बदाम, ओखर िगायतका बािीहरु

(थ)

नगदे िािीः चीया, कफी, अिै ची, उुँख,ु जुट आदी

(द)

नसारीका

उत्पादनहरुः

विलभन्न

विलधबाट

उत्पाददन

सबै

प्रकारका

विरुिाहरु।
३८.

कृवष उपजको भण्डारण र प्रशोधनः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र कृवष उपजको
भण्डारण तथा प्रशोधनका िालग शीत भण्डार, जचस्यान केन्द्र, सङ्किन केन्द्र, भण्डारण

कि, प्रशोधन केन्द्र िगायतका भौलतक पूिााधार लनमााण गरी वकसानिे सहुलियत दरमा
उपयोग गना पाउने गरी सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजजमको

पूिााधार

लनमााण

र

सञ्चािनका

िालग

ु
नगरपालिकािे कृवष सहकारी सस्था िा कृषक समूहसुँग सं यि
िगानी िा व्यिस्थापन
गना सक्नेछ ।

(३) कृवष उपजको प्रशोधन तथा भण्डारण िगायतका पूिााधारको उपयोग बापत
िाग्ने शुल्क कायापालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ।
(४)

नगरपालिकािे

आफ्नो िेत्रलभत्र उत्पाददत

कृवषजन्य

कच्चा पदाथाको

औधोलगक िेत्रमा लनयाात गनाका िालग आिश्यक प्रबन्ध लमिाउन सक्नेछ।
(५) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आिश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुपको कृवष
उत्पादन केजन्द्रत प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गना प्राथलमकता ददनु पनेछ।
पररच्छे द दश
कृवष बजार प्रणािी व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था
३९.

कृवष बजार र कृवष उपज सं किन केन्द्रको स्थापनाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो
िेत्रलभत्र कृवष उत्पादन लबिीका िालग वकसान र सरोकारिािासुँगको परामशामा उपयुि

स्थानहरुमा कृवष बजार िा कृवष उपज सं किन केन्द्रको स्थापना गरी आफै िा कृषक
समूह तथा कृवष सहकारी सं स्था माफात सञ्चािन गना सक्नेछ।

(२) नगरपालिकामा दताा भएका कृवष सम्बन्धी सहकारी सं स्था, कृषक समूह िा

कृवष सम्बन्धी व्यिसावयक सं स्थािे कायापालिकाको अनुमलत लिइ कृवष बजार िा कृवष
उपज सङ्किन केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गना सक्नेछन्।
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(३) नगरपालिका िेत्रलभत्र सञ्चािन गररने कृवष बजारको िगीकरण दे हाय
बमोजजम हुनेछः
(क)

थोक बजार

(ख)

खुद्रा बजार

(ग)

हाटबजार

(घ)
(ङ)

ु हाटबजार
कृवष सहकारी सं स्था र कृषक समूहको सं यि
कृवष उपज सङ्किन केन्द्र ।

(४) उपदफा (१) बमोजजमका बजार सञ्चािन र व्यिस्थापन िापत िाग्ने
सेिाशुल्क आलथाक ऐनमा तोवकए बमोजजम हुनेछ।
(५) कृवष बजार िा कृवष उपज सङ्किन केन्द्रमा कृवष उपजको खररद वििी गदाा

नगरपालिकािे लनधाारण गरे को न्यूनतम समाथम मूल्यमा मात्र खररद लबिी गनुप
ा नेछ।

(६) कृवष बजार िा कृवष उपज सङ्किन केन्द्रको सञ्चािनसम्बन्धी अन्य व्यिस्था

कायापालिकािे लनधाारण गरे बमाजजम हुनेछ।

(७) गररब तथा विपन्न र लसमान्तकृत वकसानिे उत्पादन गरे का कृवष उपज

बजारसम्म ढु िानी गनाका िालग नगरपालिकािे कृवष उपजमा ढु िानी अनुदान िा कृवष
एम्बुिेन्स सेिा उपिब्ध गराउन सक्नेछ।
४०.

कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र स्थापना

भएका कृवष बजार तथा कृवष उपज सङ्किन केन्द्रको व्यिस्थापन र अनुगमनका िालग
दे हाय बमोजजमको कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलत गठन हुनेछः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

नगरपालिकाको उपप्रमुख- सं योजक

नगरपालिकाको कृवष विषय हेने कायापालिका सदस्य- सदस्य
कृवष शाखा प्रमुख - सदस्य

कृवष बजार तथा कृवष उपज सङ्किन केन्द्र सञ्चािन गने कृवष सहकारी

िा कृषक समूह िा व्यािसावयक सं स्थाको प्रलतलनलधमध्ये एक जना सदस्य

(ङ)

नगरपालिकाको कृवष तथा पशु प्राविलधक - सदस्य सजचि

(२) सलमलतको बैठक र कृवष बजार तथा कृवष उपज सङ्किन केन्द्र सञ्चािन तथा

व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था कायापालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ।
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४१.

गुणस्तर लनधाारण प्रणािी अििम्बन गना सवकनेः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रका

वकसानिे गरे को कृवष उत्पादन प्राङ्गाररक खेलत प्रणािी अििम्बन गरी गुणस्तरीय रहे को
छ भनी गुणस्तर प्रमाणीकरण गने व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राङ्गाररक कृवष उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण
गदाा

सहभालगतामूिक विलध अििम्बन गनुा पनेछ।
(३) प्राङ्गाररक कृवष उत्पादनको गुणस्तर लनधाारण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए

बमोजजम हुनेछ।
४२.

न्यू नतम् समथान मूल्य लनधाारण गना सक्नेः (१)

नगरपालिकािे कृवष बजार व्यिस्थापन

सलमलतको लसफाररसमा कायापालिकाको बैठकबाट कृवष उपजको न्यूनतम् समथान मूल्य
तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम कृवष उपजको न्यूनतम् समथान मूल्य तोक्दा लछमेकी

स्थानीय तहमा रहे को कृवष उपजको न्यूनतम् समथान मूल्य तथा बजार मूल्यिाई समेत
ध्यान ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम न्यूनतम समथान मूल्य तोक्दा वकसान, कृवष उपज

व्यािसायी, कृवष सहकारी सं स्था, कृषक समूह र

नगरपालिका िेत्रलभत्र कायारत कृवष

सम्बन्धी सङ्घ सं स्था र नागररक समाजसुँग परामशा गनुा पनेछ।

(४) कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे कृषकिे सङ्किन केन्द्र िा

आफ्नो खेतबारीमा प्राप्त गने मूल्य तथा उपभोिािे लतने मूल्यको लनयलमत अलभिेख राखी
सुधारका िालग सुझाि ददन सक्नेछ।
(५) कृवष उपजको न्यूनतम समथान मूल्य लनधाारण सम्बन्धी मापदण्ड र सूचक
कायापालिकािे ताकेबमोजजम हुनेछ।
४३.

कृवष व्यापारीको दताा र लनयमन व्यिस्थाः (१) कृवष बजार िा कृवष उपज सङ्किन केन्द्र
लभत्र व्यापार गना इच्छु क कृवष व्यापारी िा कृवष उपज व्यिसायी नगरपालिकामा दताा
हुन ु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम दताा हुनको िालग कृवष व्यापारी
व्यिसायीिे दे हाय बमोजजमका कागजात पेश गनुा पनेछः
(क)

व्यिसायीको नागररकताको प्रलतलिप,
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(ख)

सम्बजन्धत लनकायमा भएको व्यिसाय दताा प्रमाणपत्र,

(ग)

स्थायी िेखा नम्बर प्रमाणपत्र,

(घ)

कृवष बजार तथा कृवष उपज सङ्किन केन्द्रलभत्र सञ्चािन गना चाहे को कृवष
व्यिसायको योजना।

(३) कृवष व्यापारी

िा कृवष उपज व्यिसायीको दताा र लनयमनसम्बन्धी अन्य

व्यिस्था कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे लनधाारण गरे बमोजजम हुनेछ।

(४) दताा भएका कृवष व्यिसायीसुँग सम्झौता गरी नगरपालिकािे कृवष उपजको
न्यूनतम् समाथन मूल्य सम्बन्धी व्यिस्था िागू गना सक्नेछ।
(५) यस दफा बमोजजम दताा भएका कृवष व्यिसायीिे कृवष बजार िा कृवष उपज

सङ्किन केन्द्रलभत्र वकसानसुँग कृवष उपज खररद गदाा तोवकएको न्यूनतम् समाथन
मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कृवष उपज खररद गना पाइने छै न।
४४.

कृवष उपजको आयात लनयाातः (१) कृवष शाखािे वकसानहरुसुँग जानकारी लिई

नगरपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन भएका कृवष उपजको त्रैमालसक तथ्याङ्क र अलभिेख तयार
गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तयार गररएको तथ्याङ्क तथा अलभिेखिाई कृवष

शाखािे त्रैमालसक रुपमा कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलत र कायापालिकामा
पेश गरी सािाजलनक गनुप
ा नेछ।
(३) कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे नगरपालिका िेत्रलभत्र खपत

नभई बचत हुन सक्ने कृवष उपजिाई अन्यत्र लनकासीका िालग आिश्यक प्रिन्ध गना
सक्नेछ।
(४) कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे नगरपालिकाका नागररकिाई

आिश्यक पने कृवष उपज आयात गने व्यिस्था समेत लमिाउन सक्नेछ।

(५) कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे कृषक, कृवष व्यािसायी र
सरोकारिािाबीच त्रैमालसक रुपमा लनयलमत बैठकको आयोजना गनेछ।
४५.

पशुपन्छी सेिासम्बन्धी व्यिसाय दतााः (१) एग्रोभेट, दाना, चल्िा िगायतका पुशपन्छी
सेिासम्बन्धी

उद्योग,

कम्पनी

िा

फमािे

आलथाक

ऐनद्वारा

लनधाारत

नगरपालिकामा दताा गने र िावषाक रुपमा निीकरण गराउनु पनेछ।
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=
(२) उपदफा (१) बमोजजमका उद्योग, कम्पनी िा फमाको कृवष बजार
व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे लनयलमत रुपमा अनुगमन गरी गुणस्तर सुधारका
िालग आिश्यक लनदे शन ददनेछ र सम्बजन्धत उद्यमी िा व्यिसायीिे त्यस्तो लनदे शनको
पािना गनुा पनेछ।
४६.

पशुपन्छी अस्पताि स्थापना गना सक्नेः नगरपालिकािे वकसानिाई पायक पने स्थानमा
आिश्यक ल्याि र प्रविलध सवहतको पशुपन्छी अस्पताि स्थापना र सञ्चािन गना
आिश्यक प्रिन्ध गना सक्नेछ।

४७.

पशु बधस्थिको व्यिस्थाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र पशु बधशािा तथा पशु
बधस्थि स्थापना गना उपयुि स्थान पवहचान गरी सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ।
(२) पशुपन्छी सम्बन्धी सहकारी िा व्यिसावयक सं स्थािे नगरपालिकाकाको
अनुमलत लिई पशु बधशािा स्थापना गना सक्नेछ।
(३) नगरपालिकाकािे सहकारी सं स्था िा व्यिसावयक सं स्थासुँग सािाजलनक लनजी
साझेदारीमा पशु बधशािा िा पशु िधस्थि स्थापना गरी सञ्चािन गराउन सक्नेछ।
(४) कृवष बजार व्यिस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे सम्बजन्धत सरोकारिािा
समेतको प्रलतलनलधत्ि र सहभालगतामा पशु कल्याण, पशुजन्य रोग लनयन्त्रण, पशु बधशािा
तथा पशु बधस्थि सञ्चािन, पशुपन्छीको मासु र मासु पसि तथा फ्रेस हाउसिे पािन

गनुप
ा ने मापदण्ड िा कायाविध तजुम
ा ा गरी कायापालिकाको स्िीकृलत लिई िागू गना
सक्नेछ।
(५) मृत्यू भएका पशु विसजानका िालग सम्बजन्धत िडा कायााियिे उपयुि
स्थान तोक्न सक्नेछ र पशुधनीिे उि तोवकएको स्थानमा नै मृत पशुहरु विसजान गनुा
पनेछ।
४८.

दुग्ध उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणः (१) नगरपालिकाका िाई दुग्धजन्य उत्पादनमा
आत्मलनभार बनाउनका िालग पशुपािक वकसानिाई अनुदान तथा प्राविलधक सेिा
िगायतका सहयोग उपिब्ध गराउन सवकनेछ।
(२) नगरपालिकािे पशुपािक वकसानिे उत्पादन गरे को दुधको प्रशोधन गरी
मूल्य अलभिृवद्ध गराउन दुध जचस्यान केन्द्र तथा दुधमा आधाररत िस्तु उत्पादनसम्बन्धी
उद्यम स्थापना र सञ्चािनका िालग सहयोग तथा सहजीकरण गना सक्नेछ।
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=
(३) नगरपालिकािे पशु गोठ व्यिस्थापन, खिो सुधार, घाुँस, दाना तथा अन्य
आहार र पानी आपूलताका साथै पशुजन्य रोगको उपचार जस्ता विषयमा आिश्यक
आलथाक तथा मानिीय स्रोत सवहतको योजना तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गना सक्नेछ।
पररच्छे द एघार
कृवष पयाािरण तथा कृवष जैविक विविधता सं रिण सम्िन्धी व्यिस्था
४९.

लसं चाइका स्रोतहरुको सं रिणः

नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्राकृलतक रुपमा रहे का

जिाधार, लसमसार, पानीको मुहान, पोखरी, नदीनािा, पुराना राजकूिो, परम्परागत कूिो
बाुँध पैनी आददको सं रिण, ममात सम्भार र जजणोद्धार गरी लसं चाइका िालग सञ्चािनमा
ल्याउनु पनेछ।

५०.

माटो परीिणको व्यबस्थाः (१) नगरपालिका लभत्र कृवष कायािम सञ्चािन गनाका िालग
तथा तुिनात्मक िाभका कृवष िस्तु उत्पादनका िालग कृवष पकेट िेत्र छु ट्याउनु भन्दा
पवहिे माटो परीिण गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग नगरपालिकािे सरकारी प्रयोगशािा िा
सेिा प्रदायक सं स्थाका प्रयोगशािाको उपयोग गना र वकसानको खेतबारीमा नै माटो
परीिण गना गराउनका िालग आिश्यक व्यिस्था लमिाउन सहयोग गना सक्नेछ।
५१.

कृवष जैविक विविधता र िातािरण सं रिणः (१) नगरपालिकािे कृवष िेत्रमा जििायु
अनुकूिन तथा उत्थानजशिताका िालग उपयुि प्रविलध र पयाािरण र जििायुमैत्री ददगो
कृवष प्रणािीको विकास गना प्राथलमकता ददनु पनेछ।

(२) कृवष जैविक विविधतािाई मध्यनजर गदै एकीकृत र लमजित खेती प्रणािीमा

जोड ददुँदै कृवष उत्पादनका िालग स्थानीय विशेषताका आधारमा स्थानीय स्रोत पररचािन
गनुा पनेछ।
(३) नगरपालिकािे कृवष िेत्रिाई प्रकोपबाट सुरजित राख्नका िालग स्थानीय

अनुकूिन योजना र विपत जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गनुप
ा नेछ।

(४) नगरपालिकािे जििायुजन्य जोजखम बहन गनासक्ने र प्राकृलतक पवहचान
भएका िािी र बोटविरुिा, िनस्पलत तथा बीउ बीजनको अनुिंश, जीिको पवहचान र
सं रिणका िालग कायायोजना बनाई कायाान्ियन गनेछ।
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=
(५) कृषक तथा व्यिसायीिे कृवषजन्य कायाहरु गदाा िातािरणमा प्रलतकूि असर

पने कायाहरु गना पाइने छै न र कृवष भूलमको प्राकृलतक स्िरुपमा पररितान भएमा सम्भि
भएसम्म कृवष जलमनिाई पवहिाकै अिस्थामा ल्याउने व्यिस्था लमिाउनु पनेछ।
५२.

कृवष पयाापयाटनः

(१) नगरपालिकािे वकसानिाई कृवष पयाापयाटन प्रिद्धान हुने गरी

प्राकृलतक रुपमा कृवष काया सञ्चािन गना प्रोत्साहन गनेछ।

(२) कृवष तथा पशुपािन सम्बन्धी स्रोत केन्द्रहरुको विकास गदाा पयाापयाटनिाई

समेत प्रिद्धान हुने गरी सञ्चािन गनुा पनेछ।

(३) नगरपालिकािे कृवष पयाापयाटन प्रिद्धान गना आफ्नो िेत्रलभत्र नमुना कृवष
पयापयाटन िेत्र घोषणा गना सक्नेछ।
(४) कृषक समूह तथा रै थाने वकसानहरुिे सामूवहक रुपमा विकास गदै आएका

कृवषजन्य भू-दृष्यहरुमा आधाररत कृवष पयाापयाटनको प्रिद्धानका िालग त्यस्ता समूहिाई
नगरपालिकािे आिश्यक सहयोग गना सवकनेछ ।
५३.

कृवष िन प्रणािीको विकासः (१) नगरपालिकािे वकसानिाई पयाािरण, जििायु र
जैविक विविधता अनुकूि हुनेगरी कृवष िन प्रणािीको विकास गना अनुदान िगायतका
उत्प्रेरणात्मक कायािम सञ्चािन गना सक्नेछ।

(२) कृवष िनबाट उत्पाददत िन पैदािारमध्ये िनसम्बन्धी प्रचलित कानून

बमोजजम कृवषिस्तु सरह सूचीकृत भएका पैदािारिाई कृवष िस्तु सरह मानी विना
अनुमलत ओसार पसार वििी वितरण गना पाइनेछ।

(३) नगरपालिकािे कृवष िनको विकासका िालग विलभन्न स्थानमा नसारी स्थापना

गना कृषक समूहिाई अिश्यक अनुदान उपिब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) नगरपालिकािे पशु आहारको ददगो आपूलताका िालग भईंु तथा डािे घाुँस

उत्पादनका िालग कृवष िन प्रिद्धान गना आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ।
५४.

चरीचरण िेत्रको लनधाारणः (१) पशुपन्छीको विकास र जैविक खेलत प्रिद्धानका िालग
उपिब्ध भएसम्मका सािाजजनक जग्गा, बाुँझो जलमन र खका जग्गािाई पशु चरीचरणका
िालग उपयोगमा ल्याउनका िालग नगरपालिकािे आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गना
सक्नेछ।

35

खण्ड ५, सख्या १०, भीमदत्त राजपत्र, भाग १ लमलत २०७८।१०।१७

=
(२) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र रहे का छाडा गाईिस्तुको लनयन्त्रण र
व्यस्थापनका िालग सम्बजन्धत पशुपािक वकसानको सहयोग र समन्ियमा गौशािा तथा
कान्जी हाउसको व्यिस्था गरी छाडा गाईिस्तुको लनयन्त्रण गनेछ।
(३) कसै िे आफ्नो गाईिस्तु छाडा छोडेका कारण कसै को सम्पजत्त िा कुनै िस्तु

हानी नोक्सानी भएमा गाईिस्तु छाडा छोड्ने व्यजििे सो िापत लतनुप
ा ने िलतपूलता रकम र
सो सम्बन्धी प्रकृया कायापालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ।
५५.

हानीकारक िन्यजन्तुको व्यिस्थापनः (१)

नगरपालिकािे िनमा पानी पोखरी लनमााण,

िन िेत्रमा िन्यजन्तुमैत्री फिफूिका रुख विरुिाको सरिण र व्यिस्थापन, िन डढे िो
लनयन्त्रण जस्ता कायािम गरी िन्यजन्तुिाई िनमा नै बस्ने िातािरण सृजना गनेछ।
(२) िन्यजन्तुबाट हुने कृवष बािी तथा पशुधनको िलत िापत िलतपूलता उपिब्ध

गराउनका िालग नगरपालिकािे िावषाक रुपमा बजेट विलनयोजन गना सक्नेछ।
पररच्छे द बाह्र
कृवष सम्बन्धी गुनासो व्यिस्थापन
५६.

गुनासो व्यिस्थापनः (१) यस ऐनको कायाान्ियनका सम्बन्धमा कुनै गुनासो उत्पन्न भएमा
ु ाई गना नगरपालिकािे गुनासो सुन्ने अलधकारी लनयुि गनेछ।
सुनि

(२) उपदफा (१) बमोजजमको गुनासो सुन्ने अलधकारीिे सम्बजन्धत व्यजि िा

कृषक समूहिे ददएको गुनासो दताा गरी राख्नु पनेछ।

ु ाई गनाका िालग दे हाय
(३) उपदफा (२) बमोजजम दताा भएको गुनासो सुनि
बमोजजमको एक गुनासो व्यिस्थापन सलमलत गठन हुनेछः
(क)
(ख)

नगरपालिकाको उपप्रमुख – सं योजक

कृवष िेत्र हेने कायापालिका सदस्य ÷ सदस्य

(ग)

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत ÷ सदस्य

(घ)

सम्बजन्धत िडाको िडाअध्यि ÷ सदस्य

(ङ)

गुनासो सुन्ने अलधकारी ÷ सदस्य सजचि

(४) उपदफा (३) बमोजजम गदठत गुनासो सुनिाई सलमलतिे कृवष सम्बन्धी
गुनासो सुलन मेिलमिाप िा अन्य उपयुि माध्यमबाट गुनासो व्यिस्थापन गनुप
ा नेछ।
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=
(५) कृवष तथा पशुपन्छी सम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका िालग नगरपालिकामा

रहे का कृवष तथा पशुपन्छी सेिासुँग सम्बजन्धत सलमलतका पदालधकारी, सदस्य र
कमाचारीको िमता विकासका िालग आिश्यक तालिम तथा अििोकन भ्रमण िगायतका
कायािम सञ्चािन गना सवकनेछ।
५७.

ऐन कायाान्ियनको जजम्मेिारीः (१) यो ऐनको कायाान्ियन गने जजम्मेिारी कायापालिका,
िडा कायाािय, विलभन्न सलमलत, वकसान, कृषक समूह, पशुपािक समूह, कृवष सहकारी,
कृवष व्यिसायी, सेिा प्रदायक, कृवष सरोकारिािा तथा सम्बजन्धत सबै प्रलतलनलध र
कमाचारीको हुनेछ।
(२) यस ऐनमा भएका व्यिस्थाको पािना गनुा सबै सरोकारिािाको कताव्य
हुनेछ र कसै िे पलन ऐन विपरीत काया गना पाईनेछैन।
(३) ऐन कायाान्ियनको सन्दभामा सञ्चािन गररने कायािमको लनयलमत अनुगमन
गना नगरपालिकािे आिश्यक व्यिस्था लमिाउन सक्नेछ।
पररच्छे द ते ह्र
विविध

५८.

अन्तर लनकाय समन्ियः (१) नगरपालिकामा सञ्चािन गररने कृवष तथा पशुपन्छी
सम्बन्धी कायािमबीच दोहोरोपना हुन नददन र एक आपसमा समन्िय गरी कायािम
सञ्चािन गना योजना तजुम
ा ा प्रियाका सबै चरणमा सबै लनकाय र सरोकारिािाबीच
समन्िय र सहकाया सवहत योजना तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गररनेछ।
(२) नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट सञ्चािन गररने कृवष तथा पशुपन्छी
सम्बन्धी कायािममा नगरपालिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ।

५९.

िाह्य सहयोग लिन सक्नेः नेपाि सरकारको अनुमलत लिई नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रमा

६०.

भूलमको िाभ बाुँडफाुँडः नगरपालिकािे सङ्किन गने मािपोत रकमबाट प्राप्त िावषाक

कृवष विकासको िालग िैदेजशक सहयोग पररचािन गना सक्नेछ।

आम्दानीको कजम्तमा पन्र प्रलतशत रकम लसमान्त तथा साना वकसान र कृषक समूहको
िमता विकास र अनुदानमा खचा गनुा पनेछ।

६१.

कृषक पेन्सन कायािम सञ्चािन गना सक्नेः (१) नगरपालिकािे नेपाि सरकार र प्रदे श

सरकारसुँग समन्िय गरी कृषकको िगीकरण र कृषक पररचय पत्रको आधारमा वकसान
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सजञ्चत कोष िा अन्य उपयुि कोषको माध्यमबाट कृषक पेन्सन कायािम सञ्चािन गना
सक्नेछ।
(२) कृषक पेन्सन कायािम सञ्चािनका िालग कृषक छनौट, सहयोगको स्िरुप

र विलध िगायतका अन्य प्रकृया तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
६२.

कृवष िा कृषक पुरस्कारः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रमा रहे का पौरखी वकसान र
कृवष विकासमा उल्िेखनीय योगदान गने विलभन्न व्यजि, कमाचारी तथा सङ्घ सं स्थािाई
पारदशी र लनष्पि मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक िषा कायापालिकािे लनधाारण गरे
बमोजजम कृषक सम्मान पुरस्कार प्रदान गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको पुरस्कारका िालग लसफाररस गना कायापालिकािे
एक सफाररस सलमलत गठन गनेछ र उि सलमलतिे मूल्याङ्कनका मापदण्ड बनाई सोही
आधारमा लसफाररस गनुप
ा नेछ।
६३.

शहरी कृवषको प्रिद्धानः (१) नगरपालिकािे शहरी तथा अधाशहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा

रहे का बाझो िा खािी जग्गािाई बाझो नराखी कृवष उत्पादनका िालग सदुपयोग गना
आिश्यक योजना तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गना सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको योजना अनुसार िा विशेष कायािम तजुम
ा ा गरी

शहरी िेत्रमा रहेका कृवष मजदुर तथा बेरोजगार र विपन्न पररिार िा व्यजििाई शहरी

तथा अधाशहरी िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहे का बाुँझो िा खािी जग्गामा कृवष काया गनाका
िालग नगरपालिकािे आिश्यक अनुदान, िस्तु र सेिा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको योजनामा कौशी खेलत, करे सा िारी, पोषण बगैचा,

घर बगैचा, फिफूिखेलत आदद कायाका िालग नगद अनुदान, बीउ बीजन र सामग्री
अनुदान तथा तालिम जस्ता प्रोत्साहनमूिक कायािम समािेश गना सवकनेछ।
६४.

दण्ड सजायः दे हाय बमोजजमका र यस्तै प्रकृलतका कसुरको अनुसन्धान तथ तहकीकात,
मुद्दा दताा र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यिस्था उपभोिा सं रिण, िातािरण सं रिण र बीउ
बीजन िगायतका प्रचलित कानूनमा तोवकए बमोजजम हुनेछः
(क)
(ख)

कृवषका िालग उपयोग हुने माटो तथा पानी प्रदुषण गने,

उमारशजि नभएका, फि ददन नसक्ने वकलसमका, सूजचत नभएका र
िेबि नभएका बीउ बीजन वििी वितरण गरी वकसानिाई हानी नोक्सानी
पुर्याउने,

(ग)

प्रलतबजन्धत वकटनाशक विषादी वििी वितरण गने,
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=
(घ)
(ङ)
(च)

६५.

वकसानिाई आपूलता गनुप
ा ने मिखाद तथा बीउ बीजन र दाना िगायतका

िस्तुको आपूलतामा कृलत्रम अभाि खडा गरी कािो बजारी गने,

कृवष तथा दुध र मासुजन्य उत्पादनमा लमसािट गरी गुणस्तर ह्रास गने,
गुणस्तरवहन कृवष सामग्री आपूलता गने ।

अलधकार प्रत्यायोजन गना सवकनेः यस ऐन बमोजजम कायापालिकािाई प्राप्त अलधकार कुनै
विषयगत सलमलत िा अध्यिप्रमुखिाई प्रत्यायोजन गना सवकनेछ।

६६.

लनयमाििी,

लनदे जशका िा

कायाविलध बनाउन सक्नेः यस ऐनमा गररएका व्यिस्थाको

प्रभािकारी कायाान्ियनको िालग कायापालिकािे दे हायका विषयमा आिश्यक लनयमाििी,
लनदे जशका िा कायाविलध बनाउन सक्नेछः
(क)

वकसान पवहचान, िलगाकरण तथा सूचीकरण र पररचयपत्र व्यिस्थापन,

(ख)

कृषक समूह गठन, दताा, निीकरण र सञ्चािन,

(ग)

सामुदावयक बीउ बैक स्थापना र सञ्चािन,

(घ)

जग्गा भाडा, करार खेलत तथा व्यािसावयक खेलत सञ्चािन,

(ङ)

कृवष ऋण लसफाररस,

(च)

प्रङ्गाररक कृवष उपजको सहभालगतामूिक गुणस्तर लनधाारण प्रणािी प्रिद्धान,

(छ)

पशु कल्याण, पशुजन्य रोग लनयन्त्रण, पशु बधशािा तथा पशु बधस्थि
सञ्चािन,

(ज)

अन्य आिश्यक लनयमाििी, लनदे जशका िा कायाविलध।

६७. खारे जी तथा बचाउ: (१) यस नगरपालिकाको कृवष व्यिसाय प्रिधान कायालबलध २०७५
िाई खारे ज गररएको छ ।

(२) यस नगरपालिकाको कृवष व्यिसाय प्रिधान कायालबलध २०७५ बमोजजम भए

गरे का काम कारिाही यसै ऐन बमोजजम भए गरे को मालननेछ ।

६८. बाजझएमा स्ितः लनस्कृय हुनेः यो ऐन िा यस ऐनमा गररएका व्यिस्था सङ्घीय तथा प्रदे श

कानूनमा गररएका व्यिस्थासुँग बाजझन गएको अिस्थामा बाजझएको हदसम्म यो ऐनमा
रहे का व्यिस्था स्ितः लनष्कृय िा खारे ज भएको मालननेछ।

आज्ञािे
हरर बहादुर चन्द
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
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