
 

 

 

:yfgLo /fhkq 
n]sj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt 

v08M#_   n]sa]zL gu/kflnsf, sNof0f, ;'v]{t, r}q )& ut] ,@)&^ ;fn   -;+VofM & 

 

efu–! 
n]sj]zL gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
sNof0f, ;'v]{t 

s0ff{nL k|b]z, g]kfn 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd n]sj]zL gu/kflnsfsf] 5}7f}F gu/ 

;efn] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g agfPsf]n] ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 

nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 



 

v08M #_ ;+VofM &, :yfgLo /fhkq, efu–!, n]sj]zL gu/kflnsf, sNof0f, ;'v]{t,  ldlt @)&^÷!@÷)& 
 

 

2 
 

n]sj]zL gu/kflnsfsf] s[lif tyf kz'kG5L  
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   k|df0fLs/0f ePsf] ldlt – @)&^÷!@÷)& 

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt– @)&^÷!@÷)& 

प्रस्तावना्  
नेऩारको सॊववधान फभोजजभ खाद्य सम्फन्धी हकको सॊयऺण गदै स्थानीम तहभा कृवष 
तथा ऩशऩुारन, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩश ुस्वास््म, सहकायी य कृवष प्रसायको 
व्मवस्थाऩन, सॊचारन य ननमन्रणराई व्मवजस्थत तवयरे कामाान्वमन गदै, कृवष 
प्रणारीराई ददगो, आधनुनकीकयण य व्मावसामीकयण गयी सभग्र कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
ऺेरको ववकास, व्मवस्थाऩन य सशुासन कामभ गयी कृवष तथा ऩशऩुन्छी व्मवसामभा 
आजित घयऩरयवाय तथा सभदुामको आनथाक सभवृि हानसर गना आवश्मक व्मवस्था 
वाञ्छनीम बएकोरे,  
 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
१०२(१) फभोजजभ नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्बM 

(१) मस ऐनको नाभ “रेकवेशी नगयऩानरकाको कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
ववकास ऐन, २०७६” यहेको छ ।  

(२) मो ऐन रेकवेशी नगयऩानरकाको स्थानीम याजऩरभा प्रकाशन 
बएऩनछ तरुुन्त प्रायम्ब हनुछे । 

(३) मो ऐन रेकवेशी नगयऩानरका ऺेरनबर भार राग ुहनुछे । 

२. ऩरयबाषा ववषम वा प्रसङ्गरे अकाा अथा नरागेभा मस ऐनभा –  
(क) “प्रभखु” बन्नारे नगयऩानरकाको नगय प्रभखु सम्झन ुऩछा ।  
(ख) “उऩप्रभखु” बन्नारे नगयऩानरकाको उऩ-प्रभखु सम्झन ुऩछा ।  
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(ग) “कृवष” बन्नारे अनसूुची (१) भा उल्रेख बए फभोजजभका 
नफषमसॉग सम्फजन्धत कृवषराई सम्झन ु ऩदाछ य सो शब्दरे 
व्मावसावमक कृवषराई सभेत जनाउॉछ । 

(घ) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे रेकवेशी नगयऩानरकाका वडाहरू य 
नगयभा ननवााजचत जनप्रनतनननधहरू सम्झन ुऩछा ।  

(ङ) “सबा” बन्नारे रेकवेशी नगयऩानरकाको नगय सबा सम्झनऩुछा।  
(च) “कृषक” बन्नारे कृवष तथा ऩशऩुारनराई भखु्म ऩेशा वा 

व्मवसाम फनाई त्मसफाट न ैआफ्नो जीववकोऩाजान गने व्मजि 
सम्झन ुऩछा य सो शब्दरे ननजभा आजित ऩरयवायका सदस्म वा 
वषाको छ भवहना वा सोबन्दा फढी अवनध कृवष कामाभा िभ गने 
वा ऩयम्ऩयागत कृवष औजाय ननभााण तथा ऩशऩुारन गने व्मजि 
वा ऩरयवायका सदस्म सभेतराई जनाउॉछ । 

(छ) “कृषक सभूह” बन्नारे स्थानीम तहभा दताा बई कृवष उत्ऩादन 
तथा ऩशऩुारन व्मवसामभा सॊरग्न वकसानको सभूहराई सम्झन ु
ऩछा ।  

(ज) “कृवष सहकायी” कृवष सहकायी बन्नारे सहकायी ऐन अन्तगात 
कृवष तथा ऩशऩुन्छी व्मवसाम गने भूर उद्देश्म याखी दताा बएको 
सहकायी सॊस्थाराई सम्झन ुऩदाछ । 

(झ) “तोवकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको ननमभभा 
तोवकएको वा तोवकए फभोजजभ सम्झनऩुछा ।  

(ञ) “ऩकेट ऺरे” बन्नारे नगयऩानरकाको आवश्मकता य स्थानीम 
सम्बाव्मताका आधायभा कृवष य ऩशऩुन्छीजन्मको व्मवसावमक 
उत्ऩादन ऺेरराई सम्झन ुऩछा  

(ट) "स्थानीम कृवष स्रोत व्मजि" बन्नारे कृवष सम्फजन्ध व्मवसाम, 

कृवष साभाग्री आऩनुता वा कृवष प्रसायभा सॊरग्न ग्रानभण कृवष 
कामाकताा, ग्रानभण ऩश ु स्वास््म कामाकताा, कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
सम्फजन्ध अध्ममन गयेका, कृवष तथा ऩशऩुन्छी ऺेरभा तानरभ 
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हानसर गयेका, नसायी धनी, एग्रोबेट सॊचारक, कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
सेवाफाट सेवा ननवतृ कभाचायी, कृवष सहकायी सॊचारक, कृवष 
उद्मभी, व्मवसाम ववकास सेवा प्रदामक, ववजिम सेवा प्रदामक, 

नफभा सहजकताा, आदद जसरे आपूरे काभ गयी अनबुव हानसर 
गयेका, जानेका ववषमभा कृषक, कृषक सभूह, कृवष सहकायी तथा 
कृवष उद्यभीहरूराई तानरभ तथा प्राववनधक सेवा ददन सक्न े
व्मजिराई जनाउन ेछ । 

 

ऩरयच्छेद–२ 

स्थानीय कृम्ष तथा पशुपन्छी सभबन्धी म्नदेशक म्सद्धान्त 

 

३. भागा ननदेशनका रूऩभा यहन ेM 

(१) मस ऩरयच्छेदको दपाहरूभा उल्रेजखत ननदेशक नसिान्त भागा 
ननदेशनका रूऩभा यहनेछन ्।   

(२)  रेकवेशी नगय कामाऩानरकारे मस ऩरयच्छेदको दपाहरूभा 
उल्रेजखत नसिान्तको कामाान्वमन गना आवश्मकता अनसुाय सॊस्थागत सॊयचना, 
जनशजि एवभ ्िोतसाधन ऩरयचारन गने गयाउनेछ । 

 

४.  ननदेशक नसिान्त M 

(१) रेकवेशी नगयऩानरकाको सॊस्कृनत ऩयम्ऩयाको सम्भान य सॊयऺण 
तथा जैववक ववववधताको जगेनाा गदै तरुनात्भक फारी तथा ऩशऩुन्छीजन्म 
उऩजभा व्मवसामीकयण एवॊ ववजशष्टीकयण गयी खाद्यान्नभा आत्भननबाय फनाउन 
खाद्य सॊप्रबतूाका आधायबतू भान्मता य भाऩदण्ड अनसुायको ददगो कृवष तथा 
ऩशऩुन्छी ववकास प्रणारी अऩनाउने ।  

(२) सभग्र कृवष तथा ऩशऩुन्छी ऺेरको ववकास, व्मवसामीकयण य 
ववजशष्टीकयणका रानग सयकायी, सहकायी तथा नीजज ऺेरको साझेदायी एवॊ 
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सहकामाराई आत्भसाथ गयी कामाान्वमन गने, मसका रानग सहकायी खेती तथा 
ऩशऩुारन, चक्राफन्दी, कयाय खेती आददको प्रोत्साहन गने ।  

(३) कृवष ऺेरभा योजगायीका अवसय सजृना गना कृवष उद्यभको स्थाऩना 
तथा सञ्चारनभा जोड ददई कामाक्रभ सञ्चारन गने, मवुा वगाराई िभ सहकायी, 
कृवष व्मवसाम तथा उद्यभसॉग जोडी थऩ योजगायीको अवसय सजृना गने ।  

(४) कृवष ऺेरभा आजित भवहरा तथा ऩरुुष कृषक (ववऩन्न, साना वकसान, 

भवहरा, दनरत, आददवासी जनजानत तथा मवुा वगा) राई कृवष प्रववनधभा ऩहुॉच, 

कृवष प्रववनध अवरम्फन गने ऺभताको ववकास, मस्ता वगाभैरी प्रववनधको ववकास 
य प्रविान गयी कृवषराई सम्भानजनक ऩेशा एवॊ आनथाक सभवृिका भाध्मभको 
रूऩभा ववकास गने ।      

(५) कृवष ऺेरभा स्थानीम स्रोत साधनको सदऩुमोगभा जोड ददने य 
प्राङ्गारयक उत्ऩादन तथा फजायीकयणराई प्रोत्साहन गने । भानव एवॊ ऩशऩुन्छी 
स्वास््मभा हानी ऩरु् माउने यसामन एवॊ ववषादीको प्रमोगराई ननरुत्सावहत गने ।   

(६) रेकवेशी नगयऩानरकाफाट कृवष कामाका रानग वैऻाननक फजेट तथा 
कामाक्रभ तजुाभा गने, कृषक एवॊ कृवष उद्यभीराई उऩरब्ध गयाउन े
सहरगानीराई व्मवजस्थत, ऩायदशॉ य न्मामोजचत फनाउन सोको कामाान्वमन, 

अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ऩिनतराई व्मवजस्थत फनाउन े।  
(७) नेऩार सयकायको ब-ूउऩमोग नीनत य कानूनका आधायभा कृवषमोग्म 

बनूभको सॊयऺण य ददगो उऩमोग गदै सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायको कृवष 
ववकासको यणनीनत एवॊ सभग्र ववकासको रक्ष्म हानसर गना मोगदान गने । 

 

ऩरयच्छेद–३ 

कृम्ष प्रसार सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा म्नयमन 

 

५.  कृवष प्रसाय सेवाको सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩन तथा ननमभनका रानग सॊस्थागत 
सॊयचना्- कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास सेवाको प्रचायप्रसाय, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन 
य ननमभनका रानग नगयऩानरकारे मस ऐनभापा त देहाम फभोजजभको सॊस्थागत 
सॊयचनाको व्मवस्था गनेछ्  
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(१) रेकवेशी नगय कामाऩानरकाको कामाारम अन्तगात नगय कृवष 
ववकास शाखा य नगय ऩशऩुन्छी ववकास शाखा स्थाऩना, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ, 

(क) नगयऩानरकाभा स्थाऩना बएका कृवष ववकास य नगय ऩशऩुन्छी 
ववकास शाखा व्मवजस्थत ढॊगरे ऩरयचारन गरयनेछ, 

(ख) नगयऩानरकाभा कृवष तथा ऩशऩुन्छी प्रसाय सेवाराई ननमनभत य 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक कभाचायीको दयफन्दी ऩवहचान गयी 
ननमभ अनसुाय ऩदऩूनताको व्मवस्था गरयनछे, 

(ग)  नगयऩानरका तथा वडा स्तयभा प्रबावकायी कृवष प्रसाय सेवाका 
रानग आवश्मक सॊयचनाको व्मवस्था गरयनेछ,  

(घ)  नगयऩानरकाका कृवष ववकास य नगय ऩशऩुन्छी ववकास शाखाको 
ऺभता ववकासका रानग आवश्मक व्मवस्था गरयनछे । 

 

(२) नगय कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास सनभनतको गठन तथा ऩरयचारन M 

(क) कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकासको ऺेरको सभग्र ववकासभा नीनत 
ननभााण, मोजना तज ुाभा, कृवष प्रसाय सेवाभा जवापदेवहता एवॊ 
ऩायदशॉता, कामाान्वमन तथा अनगुभन य सभन्वमभा नगयऩानरका-
राई सहजीकयण गना देहाम अनसुाय नगय कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
ववकास सनभनतको गठन गरयने छ M 
१- नगय प्रभखु ............................................. सॊमोजक 

२- नगय उऩ-प्रभखु ........................................ सदस्म 

३- आनथाक ववकास सनभनत सॊमोजक ................... सदस्म  
४- प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत ........................... सदस्म  
५- रेकवेशी नगयनबर कृवष तथा ऩशऩुन्छी ऩारन व्मवसाम 

सॊचारन गरययहेका व्मावसावमक कृषकहरूभध्मेफाट कजम्तभा 
एक जना भवहरासवहत सॊमोजकफाट भनोननत दईु जना... सदस्म 

६- नगय कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास शाखा हेने कृवष वा ऩश ु
सेवा हने प्राववनधक एक जना ......................... सदस्म 
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७- कृवष ववकास शाखा य ऩशऩुन्छी ववकास शाखा प्रभखु 
(फैठकको एजेन्डाका आधायभा कृवष ववकास शाखा वा 
ऩशऩुन्छी ववकास शाखा प्रभखु).................. सदस्म सजचव 

 

 (ख) नगय कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास सनभनतको काभ, कताव्म य 
अनधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ M 
१- कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकासको ऺेरको सभग्र ववकासभा नीनत 

ननभााण, मोजना तज ुाभा, कृवष प्रसाय सेवाभा जवापदेवहता एवॊ 
ऩायदशॉता, कामाान्वमन तथा अनगुभन य सभन्वमभा 
नगयऩानरकाराई सहजीकयण गना । 

२- नगयऩानरकाराई कृवष तथा ऩश ु ववकास कामाक्रभ सॊचारन 
गना नगयऩानरकाराई आवश्मक सहमोग गने । 

३-  कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास ऺेरभा अनदुान ववतयणभा 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने । 

४-  सभग्र कृवष ऺेरको ववकासको रानग सयकायी/गैयसयकायी 
ननजी ऺेरसॉग सहकामा य सभन्वम गने । 

 

(३) वडा तहभा सॊस्थागत सॊयचना, सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩन M 

(क) नगयऩानरकारे कृवष प्रसाय सेवा बयऩदो, कृषक एवॊ कृवष 
उद्यभीको भाग य आवश्मकता अनसुायको सेवा प्रवाह गना, कृवष 
प्रसाय सेवाको ऩहुॉचराई मस नगयऩानरकाको हयेक वडा तथा 
फस्ती य कृषक सभदुामभा ववस्ताय गना वडा तहभा कृवष तथा 
ऩशऩुन्छी ववकास सेवा केन्र वा सॊमन्रको स्थाऩना एवॊ 
ऩरयचारन गना सक्नछे । 

(ख) सेवा केन्रको तथा सॊमन्रको प्रबावकारयता, सेवाभा ववजशवष्टकयण, 

व्मवसावमकता तथा नभतव्ममीताका रानग सावाजननक, साभदुावमक 
एवॊ ननजी ऺेरको साझेदारयता एवॊ सहकामाको अवधायणा 
अऩनाईनेछ । 
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(४) कृषक सभूह य सहकायीको गठन, दताा तथा नववकयण M 
(क) सहबानगताभूरक कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास कामाक्रभको 

व्मावसावमकता अनबववृि गनाका रानग ऺेरगत तथा ववषमगत 
कृषक सभूह य सहकायीको गठनका रानग नगयऩानरकारे 
सहजीकयण गनेछ। 

(ख) कृषक सभूह तथा सहकायी ननमभानसुाय नगयऩानरकाभा दताा एवॊ 
नववकयण गनुाऩनेछ । 

 

६.  स्थानीम कृवष स्रोत व्मजिको ऩवहचान, ववकास तथा ऩरयचारन M 
(१) नगयऩानरकारे यणनैनतक रूऩभा प्राथनभकताका साथ प्रफिान गना 

चाहेको कृवष तथा ऩशऩुन्छी उऩज भूल्म िृङ  खराभा प्राववनधक सेवा ऩरु् माउन 
नगयऩानरकानबर यहेका स्थानीम कृवष िोतव्मजिको ऩवहचान, ऺभता ववकास य 
आवश्मकता अनसुाय ऩरयचारन गना सक्नेछ ।  

(२) स्थानीम कृवष स्रोतव्मजिराई नगयऩानरकाको वडा तहभा 
सावाजननक, साभदुावमक ननजी साझेदायी भोडेरभा ऩरयचारन गना सवकने छ । 

    
७.  ववजशवष्टकृत सेवा एवॊ बौचय प्रणारीभा आधारयत कृवष प्रसाय सेवा: (१) 

नगयऩानरकानबरका ववऩन्न तथा साना कृषकराई कृवष तथा ऩशऩुन्छी सम्फन्धी 
रजऺत कामाक्रभ नगयऩानरकारे बौचय प्रणारीभापा त कामाान्वमन गना  
सक्नेछ ।  

 

८.  स्थानीम तहभा िोत केन्रको स्थाऩना तथा सॊचारन: 
(१) स्थानीम स्तयभा कृवष प्रववनधको ऩयीऺण प्रदशान य ववस्तायका  

रानग ऩानरकारे आवश्मकताअनसुाय िोतकेन्रको स्थाऩना तथा सॊचारन गना 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) अनसुायको िोत केन्र सॊचारनको रानग सावाजननक, 

साभदुावमक य नीजज साझेदायीको अवधायणा अवरम्फन गना सक्नछे । 
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९. सूचना तथा प्रचाय प्रसाय M 
(१) नगयऩानरकारे कृषकराई कृवष तथा ऩशऩुन्छी सम्फन्धी तानरभ, 

प्रववनध, प्राववनधक सेवा, कृषक ऺभता तथा सीऩ ववकास, सशजिकयण सम्फन्धी 
सूचना उऩरब्ध गयाउन ेछ ।  

(२) कृवष सूचना प्रबावकायी प्रवाहको रानग नगयऩानरकारे कृवष तथा 
ऩशऩुन्छी सम्फन्धी त्माॊकको अध्मावनधक, व्मवस्थाऩन य उऩमिु सूचना 
प्रणारीको अवरम्फन गनेछ, ।  

(३) उऩदपा(१) य (२) फभोजजभको सूचनाको हक उऩरब्ध गयाउनेछ ।  
 

 

ऩरयच्छेद–४ 

सामुम्हक तथा करार खेती, पकेट के्षत्र म्वकास तथा सञ्चालन 

 

१०. साभवुहक तथा सहकायी खेती सम्फन्धी व्मवस्था् साना तथा ववऩन्न  
कृषकराई व्मवसामतपा  उन्भखु गना साभवुहक तथा सहकायी खेतीराई  
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 

११. कयाय खेती सम्फन्धी व्मवस्था M (१) मस नगयऩानरकारे कृवष उत्ऩादन मोग्म 
जनभनको उजचत सदऩुमोग तथा व्मवसावमकयणका रानग प्रचनरत काननु 
फभोजजभ कयाय खेतीराई प्रविान गना सक्नेछ ।  

(२) नगयऩानरकानबर यहेका ऩनता, ऐरानी जग्गाभा कृवष तथा ऩशऩुारन 
प्रमोजनका रानग प्रमोग तथा कयायभा ददन सवकनेछ ।  

 

१२. ऩकेट ऺरे ववकास तथा सञ्चारन् कृवष उऩजको उत्ऩादन तथा  
उत्ऩादकत्त्व ऩवहचान गयी कृवषको व्मवसामीकयण एवॊ ववजशष्टकयणका रानग 
नगयऩानरकारे बौगोनरक य प्राववनधक सम्बाव्मता य उऩमिुताको आधायभा 
कृवष तथा ऩशऩुन्छीजन्म उत्ऩादन ऩकेट ऺेरको ननधाायण गयी कामाक्रभ 
सॊचारन गनेछ । 
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ऩरयच्छेद–५ 

कृम्ष सामग्रीको आपूम्ति, उपयोग र म्नयमन  

 

१३. नफऊ, ववजन भरखाद तथा जैववक ववषादीको सहज उऩरब्धता M 
(१) नगयऩानरकारे कृषकराई आवश्मक उन्नत नश्ल, फीउ ववजन, कृवष 

औजाय, जैववक ववषादी, भरखाद, औषधी जस्ता कृवष साभग्रीहरू सयर य सहज 
ढॊगफाट सभमभा नै व्मवस्था गनेछ ।  

(२) योगव्मानधको भहाभायी सॊक्रभण पैनरएका स्थरभा तत्कार दऺ 
प्राववनधक खटाई योग भहाभायी सॊक्रभण ननमन्रण गना सहमोग ऩ¥ुमाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभका कृवष साभग्रीहरूको गणुस्तय य सहज 
उऩरब्धताको सनुनजितताका रानग नगयऩानरकारे  सेवा प्रदामक ननकामहरूको 
उजचत ऩरयचारन, अनगुभन य ननमभन गनेछ । 

 

१४. कृवष साभाग्री तथा फीउ ववषादी ननमभनM (१) नगयऩानरकारे नगय ऺेर नबर 
नफक्री ववतयण हनुे कृवष साभाग्री, फीउ ववजन, ववषादी, नश्ल आददको अनगुभन 
तथा ननमभन गनेछ । 

(२) अनगुभन तथा ननमभनका रानग सम्फजन्धत ववषमको ववऻ सॊरग्न 
गरय अनगुभन सनभनत वा कामादर फनाउन सक्ने छ ।  

(३) उऩदपा(१) य (२) फभोजजभ अनगुभन गदाा काननु ववऩयीत बए 
गयेको ऩाइएभा नगयऩानरकारे तोवकम फभोजजभ दण्ड तथा जरयवाना गना सक्न े
छ ।  

 

ऩरयच्छेद–६ 

िण्डारण, प्रशोधन, प्रदशिनी स्थल, तथा बजार व्यवस्थापन 

 

१५. कृवष उऩजहरूको बण्डायण य प्रशोधन M (१) नगयऩानरकारे आऩतकानरन 
अवस्थाका रानग कृवषजन्म वस्तहुरूको उजचत बण्डायणको व्मवस्था गना 
सक्नेछ । 



 

v08M #_ ;+VofM &, :yfgLo /fhkq, efu–!, n]sj]zL gu/kflnsf, sNof0f, ;'v]{t,  ldlt @)&^÷!@÷)& 
 

 

11 
 

(२) यैथान,े रोऩोन्भखु तथा स्थानीम ऩयम्ऩया, सॊस्कृनतसॉग जोनडएका फारी 
वस्तकुो सॊयऺण य प्रफिानका रानग स्थानीम तहभा फीउ फैंक, प्रजनन केन्र 
तथा ववशषे सॊयऺण ऺेरको व्मवस्था गना सक्नेछ ।  

(३) कृवष उऩजको सहज उऩरब्धता य फजायीकयणका रानग साभदुावमक 
एवॊ नीजज ऺेरको सहबानगताभा कृवष उऩजको बण्डायणभा सहजीकयण य 
सहकामा गना सक्नछे । 

(४) कृषकराई कृवष उऩजको उजचत भूल्म उऩरब्ध गयाउन,  
योजगायीको अवसय सजृना गना कृवष उऩजको प्रशोधन सम्फन्धी उद्यभराई 
प्रोत्साहन गनेछ । 

  
१६. कृवष तथा ऩशऩुन्छी प्रदशानी य व्माऩाय भेरा सञ्चारन् नगयऩानरकारे  

ववनबन्न सॊघसॊस्थाको सहकामा य सभन्वमभा कृवष उऩजको सॊयऺण, प्रफिान, 

फजायीकयण, कृषकहरूराई प्रोत्साहन य कृवष प्रववनधको प्रचाय प्रसायका  
रानग स्थानीम स्तयभा कृवष तथा व्माऩाय भेरा, प्रदशानी, खाद्य भहोत्सव सञ्चारन 
गनेछ ।  

 

१७. हाट तथा फजायको व्मवस्था: (१) स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन गरयएका कृवष तथा 
ऩशऩुन्छी जन्म उत्ऩादनको फजायीकयणका रानग कोशेरी घय, हाट फजाय, 
सॊकरन केन्र वा सहकायी सऩुथ भूल्मका ऩसरहरू सॊचारनभा ल्माई आभ 
उऩबोिाराई उजचत भूल्मभा गणुस्तय वस्त ुतथा सेवा उऩरव्ध गयाइनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत फजाय तथा ऩसर सञ्चारनभा नीजजऺेर, 

सभूह तथा सहकायीराई प्रोत्साहन गरयने छ य नगयऩानरकारे नीजज, साभदुावमक 
एवॊ सावाजननक साझेदायीको अवधायण अफरम्वन गनेछ ।  

(३) नगयऩानरकरे कृवषजन्म उऩजको ननकासी ऩैठायीको व्मवस्था गना 
सक्नेछ । 

(४) भास ु जन्म ऩदाथाको स्वच्छताको रानग आधनुनक वधशाराको 
ननभााण, सदुृवढकयण य ववस्तायभा जोड ददइनछे । 
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ऩरयच्छेद–७ 

म्कसानको वगीकरण, अनुदान, बीमा, कोष तथा  

पेन्सन सभबन्धी व्यवस्था 

 

१८. वकसानको वगॉकयण M (१) रेकवेशी नगयऩानरकारे कामाववनध वा भाऩदण्ड 
ननधाायण गयी कृषकको वगॉकयण गना सक्नेछ ।  

(२) बनूभवहन कृषकराई ब-ूउऩमोगको भाऩदण्ड फनाई एकर वा 
साभूवहक व्मवसामको रानग कयायभा जनभन उऩरब्ध गयाई कृवष व्मवसामभा 
सॊरग्न गयाउन सक्नेछ ।  

 

१९. अनदुान य सहरगानी सम्फन्धी व्मवस्था M (१) नगयऩानरकारे सभग्र कृवष 
ऺेरको ववकासका रानग कृवष साभग्री, ऩूवााधाय ननभााण, फजायीकयण, प्रववनध 
सेवाको ऺेरभा कृषक य कृषक सभूहराई भाऩदण्ड फनाई अनदुान वा 
सहरगानी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत ऺेरहरूभा सभूह, सहकायी य नीजज 
ऺेरको रानग सहरगानीको व्मवस्था गना सवकनेछ । 

(३) भानथ उल्रेजखत उऩ-दपाहरूभा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩनन 
नगयऩानरकारे गरयफीको येखाभनुन यहेका भवहरा, दनरत जनजानत, बनूभवहन 
कृषकराई ननदेजशका फनाई ववशषे अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नछे । 

 

२०. फीभा सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कृवष फारी, नगदे फारी, तयकायी खेती, ऩशऩुन्छी 
ऩारन, भाछाऩारन रगामत कृवष व्मवसाम गने कृषकराई तोवकएको वा 
तोवकए फभोजजभ नफभा सवुवधा उऩरब्ध गयाईने छ ।  

 

२१. कृवष ववकास कोष तथा ऩेन्सनको व्मवस्था: (१) नगयऩानरकारे कृवष तथा 
ऩशऩुन्छी ऺेरको सभग्र ववकासका रानग ववशेष कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन 
गना सक्ने छ ।   



 

v08M #_ ;+VofM &, :yfgLo /fhkq, efu–!, n]sj]zL gu/kflnsf, sNof0f, ;'v]{t,  ldlt @)&^÷!@÷)& 
 

 

13 
 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्थाऩना बएको कोषफाट कामाववनध फनाई 
कृषकराई ववशषे अनदुान, सहरगानी वा कृषकराई मोगदानभा आधारयत 
ऩेन्सनको व्मवस्था गना सक्ने छ ।  
 

२२. कृवष ऋण् (१) व्मावसावमक कृषक, कृवष उद्यभीराई सहनुरमत ब्माजदयभा 
कृवष ऋण उऩरब्ध गयाउन फैंक तथा ववजिम सॊस्थासॉग नगयऩानरकारे 
सहजीकयण गना सक्नेछ ।  

  

ऩरयच्छेद–८ 

कृम्ष योग्य जमीन व्यवस्थापन 

 

२३.  जग्गा बाडाभा नरन ददन सक्न:े (१) बनूभवहन वा कभ जनभन बएका व्मजि वा 
कृषक सभूह य सहकायीराई उत्ऩादनभा ववृि गना सहमोग ऩरु् माउनका रानग 
कृवष जग्गा बाडाभा नरने ददने व्मवस्थाराई प्रवधान गदै आधनुनक खेती प्रणारी 
ववकास तथा ऩशऩुन्छी ववकासका रानग रेकवेशी नगयऩानरकारे जग्गा बाडाभा 
नरने ददन ेऩऺ नफच सभन्वमात्भक बनूभका खेल्न सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ बाडाभा ददने य नरने ऩऺ फीच कयायनाभा 
सम्झौता बएका बाडाभा ददने जनभनका हकदायसॉग तोवकए फभोजजभ 
नगयऩानरकारे जनभन बाडा कय उठाइने छ ।  

(३) सहकायी/सभूह/ननजी उद्यभी/सभदुामभा आधारयत सॊस्था वा व्मजिहरू 
नभरेय साभूवहक खेती गना चाहेभा सम्फजन्धत वडा कामाारमको नसपारयस सवहत 
रेकवेशी नगयऩानरकाफाट स्वीकृती नरई खेती गना सक्नेछन ्।  

 (४) खारी ऐरानी जनभनको कृवष प्रमोजनका रानग उऩमोग गने 
सम्फन्धभा ब-ूउऩमोग नीनत फनाई कामाान्वमन  गरयनेछ । 

(५) रेकवेशी नगयऩानरका नबर यहेका खेतीमोग्म प्रमोगभा आएका 
ननजज/ऐरानी/गदुठका जभीन, फाझो, ऩनता, नदद उकास तथा अन्म सावाजाननक 
तथा खारी जग्गाराई चक्राफन्दी खेती सॊचारन कामाववनध फनाएय प्रमोगभा 
ल्माइन ेछ ।   
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२४. स्थानीम चयन तथा खका  ववकास य व्मवस्थाऩनM (१) कीट तथा ऩशऩुन्छीको 
ववकासको रानग स्थानीम तहभा उऩरब्ध बएका सावाजननक जभीन, खका  वा 
फाॉझो जभीनराई चयन, खका ऺेर तोकी प्रमोगभा ल्माउन सवकनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका ऺेरभा चयीचयन गयाउने ऩशऩुारक 
कृषकरे चयन गयाए वाऩत रेकवेशी नगयऩानरकाराई वावषाक तोवकए 
फभोजजभको शलु्क फझुाउन ुऩनेछ ।  

(३) कुनै व्मजिरे जभीन फाॉझो याखेभा उि जभीन नगयऩानरकारे 
तोवकएको वावषाक शलु्क नतने गयी ननजित अवनधको रानग कयाय सम्झौता गयी 
बाडाभा नरन सक्नेछ ।  

(४) भानथ उऩ-दपाहरूभा जनुसकैु कुया उल्रेख बएताऩनन कुन ै
वकसानरे कृवष मोग्म जभीन फाॉझो याखेभा त्मस्ता वकसानहरूराई रेकवेशी 
नगयऩानरकारे तोवकए फभोजजभको जरयवाना गना सक्नेछ । 

(५) रेकवेशी नगयऩानरका ऺेर नबर खलु्रा चयीचयण ननमन्रणका रानग 
आवश्मक कामाववनध फनाइ काजन्ज घय फनाइने छ । 

 

ऩरयच्छेद–९ 

म्वम्वध 

 

२५. ऩानी भहुान, ऩोखयी, नददनारा, स–साना कूरो सॊयऺण:- नगयनबर प्राकृनतक 
रूऩभा यहेका ऩानीका भहुान, ऩोखयी नददनारा, ऩयम्ऩयागत कूरो फाॉध ऩैनीको 
भभात सॊबाय य जजणोिाय गरय नसॊचाई तथा खानेऩानीका रानग सञ्चारनभा 
ल्माइनछे । मस्ता नसचाई प्रवधानभा नफद्यतुीम तथा सौमा उजााको उऩमोगभा 
जोड ददइनछे । 

 

२६. जरवाम ु अनकुुरन, जैववक ववववधता य वातावयणको सॊयऺणM (१) जरवाम ु
अनकुुरनका रानग उऩमिु प्रववनध ववकासभा जोड ददईने छ। प्राकृनतक 
ऩवहचान बएका फारी फोट ववरुवा तथा ववऊ ववजनको अनवुॊश, जीवको 
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सॊयऺण, सम्वधान, प्रवाधन य जरवाम ु अनकुुरन गने दावमत्व नगयऩानरकाको 
हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊयऺण, सम्फधान तथा प्रवधान गदाा य 
जभीनको प्रमोग गदाा वातावयणभा कुन ैवकनसभको पेयफदर हनु ेवा असय ऩाने 
कामा नगयी वातावयणराई ददगो रूऩभा सॊयऺण गनुा ऩनेछ । 

 

२७. अन्तय ननकाम सभन्वम य सहकामा M (१) नगयऩानरकानबर कामायत 
अन्तयसयकायी ननकाम य गैयसयकायी ननकामफीच कामाक्रभ सञ्चारनभा दोहोयो 
नऩने य सभन्वम तथा सहकामाभा मोजना तज ुाभा गयी कामाान्वमन गरयनेछ । 
मस प्रकायको सभन्वम तथा सहकामाको सहजीकयण नगय कृवष तथा ऩशऩुन्छी 
ववकास सनभनतरे गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मोजना कामाान्वमन गदाा अन्तयऩानरका तथा 
प्रदेश–प्रदेश फीच सभन्वम गनुा आवश्मक बएभा रेकवेशी नगयऩारीकारे 
प्रदेश भापा त वा नसधै ऩनन सम्ऩका  वा सभन्वम गना सक्नेछ । 

 

२८. कृवष ऩमाटन् ऩमाटन प्रविान हनुे गयी व्मवसावमक कृवष सञ्चारन गना 
नगयऩानरकारे प्रोत्साहन गनेछ । कृवष तथा ऩशऩुन्छीको स्रोत केन्र ववकास 
गदाा ऩमाटन प्रविान हनु ेगयी सञ्चारन गनुा ऩनेछ । कृवष ऩमाटन प्रफिान गना 
नभनुा कृवष ऩमाटन स्थर घोषणा गरयने छ ।  

 

२९. कृवष वन प्रणारीको ववकास्  जरवाम ु तथा ऩमाावयणीम ऺेरभा आएको 
पेयफदर य फढ्दो खाद्यान्नको भागको वताभान अवस्थाराई दृवष्टगत गरय 
एवककृत कृवष व्मवसाम अऩनाउन य वातावयण तथा वनस्ऩनतको सॊयऺण गदै 
खाद्यान्न उत्ऩादन फढाउन ऩातनरएको वनभा स्थान ववशषे फारी तथा 
परपुरको खेती ववकास गरय खाद्यान्न, परपुर तथा नगदेफारी य घाॉस खेती 
ववकास गरयनेछ । 

 

३०. आन्तरयक तथा वाह्य सहमोग नरन सक्ने्  सॊजघम सयकायको अनभुनत नरई 
रेकवेशी नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेरको ववकासको रानग स्वदेशी वा ववदेशी 
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सॊघसॊस्थासॊग आनथाक तथा प्राववनधक सहमोग नरन सक्नछे । तय 
नगयऩानरकारे मसयी प्राप्त यकभ, सहामता सम्झौता बएको ऺेरभा नै प्रमोग गनुा 
ऩने छ । 

 

३१. ऩशऩुन्छी अस्ऩतार्- रेकवेशी नगयऩानरका ऺरे नबर नगयस्तरयम ऩशऩुन्छी 
अस्ऩतार स्थाऩना तथा सॊचारन गनेछ । 

 

३२. कृवषभा अध्ममन, अनसुन्धानभा छारवजृि तथा ऩयुस्कायको व्मवस्था् रेकवेशी 
नगयऩानरका नबर कृवष तथा ऩशऩुन्छी सम्फजन्ध अध्ममन तथा अनसुन्धान, 

नसकाइ एवॊ तानरभ केन्र आददको स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । ववनबन्न 
ववषम ववऻहरूराई अध्ममन अनसुन्धानका रानग सहमोग गरयनेछ य मस 
ऺेरभा काभ गने अनसुन्धानकताा, ववद्याथॉ, कृषकहरूराई प्रोत्साहन स्वरूऩ 
ऩयुस्काय तथा छारवजृि प्रदान गरयन ेछ । 

 

३३. ननमभ/कामाववनध/भाऩदण्ड/भागादशान फनाउन े अनधकाय् मस ऐनको 
कामाान्वमनको रानग रेकवेशी नगयऩानरकारे आवश्मक ननमभ कामाववनध/ 
भाऩदण्ड/भागादशान/ननदेजशका फनाई कामाान्वमन गना सक्नेछ ।  

 

३४. प्रचनरत कानून फभोजजभ हनु:े मस ऐनभा रेजखएको ववषमभा मसै ऐन फभोजजभ 
य अन्म ववषमभा प्रचनरत कानून फभोजजभ हनुेछ ।  

 

३५.  फचाउ तथा खायेजी्- रेकवेशी नगयऩानरकारे कृवष तथा ऩशऩुन्छी सम्फजन्ध 
मस अजघ गयेका सम्ऩणुा ननणामहरू मसै ऐन फभोजजभ बए गयेको भानननेछ । 
रेकवेशी नगयऩानरकाको कृवष व्मवसाम प्रवाधन ऐन, २०७४ खायेज गरयएको 
छ ।  
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अनसूुची –१ 

(दपा २ को खण्ड (ग) सॉग सम्फजन्धत) 

1 खाद्यान्न फारी,  
2 वागवानी जन्म् परऩूmर, तयकायी, भसराफारी ऩषु्ऩ  
3 ऩशऩुन्छी तथा ऩशऩुन्छी जन्म उत्ऩादन (भास ,ु दधु, पुर, हाड, छारा, ऊन) 
4 घाॉसेवारी 
5 भत्स्मऩारन,  

6 च्माउ,  

7 भौयी, येशभ 

8 जचमा, कपी, अरैची, सऩुायी,  
9 तेरहन, दरहन 

10 कऩास, जटु, उखु, यफयखेती, वटभयु रगामतका जडीवटुीहरू 

11  काष्ठपर (वदाभ, ओखय, काज.ु.....अन्म) 
12  गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय  
13  कृवष ऩमाटन 

14  कृवषका सफै उऩऺेरसॉग सम्फि उत्ऩादन य सो शब्दरे औधोनगक प्रमोजनभा हनेु कृवष 
वस्तहुरू 

15  कृवष तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनको प्रशोधन उद्योग 

16  कृवष तथा ऩशजुन्म उत्ऩादन साभाग्री (दाना, भरखाद्य, ववषादी, औषधी) आददको प्रशोधन 
उद्योग  

17  खेती प्रणारीभा सभाववष्ट कृवष तथा ऩशऩुन्छी जन्म वस्तहुरू । 

  

 

                                                cf1fn]  
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