
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

प्रस्तावना  ् कनकाई नगयऩालरकाको छेत्र लबत्रको कृषषको ब्मवाशषमकयण गनन, कृषष 
व्मवसामको प्रफर्द्नन एवॊ व्मवस्थाऩन गनन, कृषक एवॊ कृषष व्मवसामी फीच आऩसी सम्फन्ध 
सलुिढगनन तथा कृषष कयायको भध्मभ फाट उत्ऩादन फढाउन य फजायीकयणद्वाया 
व्मवसाषमक रुऩभा सभग्र कृषष लफकासका रालग आवस्मक कानलुन व्मवस्था गनन फान्छनीम 
बएकोरे, कनकाई नगयसबारे नेऩारको सॊषवधानको धाया २२१ तथा स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोजजभ कनकाई नगयऩालरकाको नगयसबारे मो 
ऐन फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद १ 

 प्रायजम्बक 

१) सॊलछप्त नाभ य प्रायम्बस ्१) मस ऐनको नाभ कनकाई नगयऩालरकाको “कृषष षवकास 
तथा प्रवर्द्नन ऐन २०७८” यहेको छ। 

२) मो ऐन कनकाई नगयसबाफाट ऩारयत बई याजऩत्रभा प्रकाजशत बएको लभतीफाट 
रागहुनुेछ । 

२) ऩरयबाषा लफषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा  

(क) “प्रभखु” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको प्रभखु सम्झन ुऩछन । 

(ख) “उत्ऩादक” बन्नारे कृषष वस्त ुउत्ऩादन गने कृषक वा कम्ऩनी वा कृषष पाभन वा 
सहकायी उत्ऩादक सम्झन ुऩछन । 

(ग) “कामनऩालरका” बन्नारे कनकानइ नगय कामनऩालरका सम्झनऩुछन । 

(घ) “कोष” बन्नारे मस ऐनको दपा १९ फभोजजभ स्थाषऩत कृषष षवकास कोषराई सम्झन ु
ऩछन । 

(ङ) “कृषक” बन्नारे मस ऐनको प्रमोजनका रालग कसैको जग्गा कयायभा लरई वा आफ्नै 
जग्गाभा मावसाषमक कृषष खेती गने कृषक, कृषक सभूह, कृषष व्मवसामी, कृषष पभन य कृषष 
सहकायी सभेतराई सम्झन ुऩछन ।  

(च) “कृषष पाभन” बन्नारे व्मवसाषमक प्रमोजनको रालग फारी उत्ऩादनका रालग सञ्चारन 
गरयएको कृषष पाभन सम्झन ुऩछन । 

(छ) “कृषष फजाय” बन्नारे कृषष उऩजको ग्रलेडङ, प्माकेजजङ्ग, ढुवानी, बण्डायण, षवतयण तथा 
कृषष उऩजको लफक्री षवतयण गने कृषष फजाय सम्झन ुऩछन । 

(ज) “खदु्रा फजाय” बन्नारे कुनै लफके्रतारे उऩबोक्ताराई लफक्री गने खदु्रा फजायराई सम्झन ु
ऩछन । 

(झ) “थोक फजाय” बन्नारे कुनै उत्ऩादक वा षवके्रतारे अको षवके्रताराई कृषष वस्त ुलफक्री 
षवतयण गने थोक फजायराई सम्झन ुऩछन । 

(ञ) “नगयऩालरका” बन्नारे कनकाई गयऩालरका सम्झन ुऩछन । 
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(ट) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत सम्झनऩुछन। 

(ठ) “वडा” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको वडा सम्झनऩुछन । 

(ढ) “सबा” बन्नारे कनकाई नगयसबाराई सम्झनऩुछन । 

(ण) “सॊकरन केन्द्र” बन्नारे कृषकहरुरे दोस्रो फजायभा लफक्री गने उर्द्ेश्मरे कृषष उऩज 
सॊकरन गयेय षवके्रताराई लफक्री गने सॊकरन केन्द्रराई सम्झन ुऩछन । 

(त) “हाट–फजाय” बन्नारे कृषष उऩज रगामत अन्म स्थानीम उत्ऩादन लफक्री गने उर्द्ेश्मरे 
स्थानीम तहफाट स्वीकृत लरई सञ्चारन बएको हाट फजायराई सम्झन ुऩछन । 

(थ) “व्मवसाषमक कृषष कयाय” बन्नारे व्मवसाषमक कृषष खेती वा कृषष पाभनको 
सञ्चारन,कृषष वस्तकुो व्मावसाषमक उत्ऩादन, खरयद, षवक्री, सञ्चम य फजायीकयण गनन वा 
कृषष व्मवसाम प्रफद्र्धन गनन दईु वा सो बन्दा फढी ऩऺहरु वीच बएको सम्झौता वा 
व्मवसाषमक कृषष कयायराई सम्झन ुऩदनछ । मस शब्दरे व्मवसाषमक कृषष प्रमोजनको 
रालग व्मजक्तगत वा सॊस्थागत रुऩभा लरजभा लरन ददन वा कृषषजन्म उद्योगको रालग कृषष 
वस्त ुवा वारीको उत्ऩादन वा आऩूलतन गनन दईु वा दईुबन्दा फढी ऩऺहरूफीच ऺेत्रपर, 

ऩरयभाण, भूल्म य गणुस्तयको आधायभा बएको कयायराई सभेत जनाउॉछ । 

द) “कृषष उत्ऩादन” बन्नारे अन्न, परपूर ,तयकायी, भशराजन्म, जलडफटुी जन्म, दधु तथा 
दगु्धजन्म, भाछा भास ुजन्म, उत्ऩादन साथै अण्डा, चल्रा आदद उत्ऩादनराई जनाउने छ । 

ध) “व्मवसाषमक” बन्नारे नापाको उर्द्ेश्मवाट उत्ऩादन गरयने कृषषजन्म व्मवसामराई 
फझुाउनेछ । 

न) “स्थालनम प्रजालत” बन्नारे ऩयम्ऩयादेजख खास जालतवा सभदुाम षवशेषरे सॊयऺण गदै 
आएका वॊशाणगुत गणु बएका तथा वणन शॊकय प्रजालतसॉग सॊक्रभण नगरयएका अन्न, तयकायी 
तथा परपूर, फारी एवॊ ऩश ुऩन्छी जस्ता वस्तहुरुराई जनाउनेछ । 

ऩ) “सॊस्था”बन्नारे सभहु, सहकायी, पायभ, उद्योग सभेतराई जनाउने छ। 

प) “सलभलत” बन्नारे नगयऩालरका स्तयीम कृषष लफकास सलभलतराई फझु्न ुऩने छ। 

फ) “वडा कृषष सलभलत” बन्नारे वडा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको वडा सदस्मरे नेततृ्व 
गयेको वडा स्तयको वडा कृषष सलभलतराई फझु्न ुऩने छ। 
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ब) स्वयोजगाय बन्नारे कृषष कभनभा आधारयत योजगायीकाभ य आम्दानी प्राप्त हनुे कामनराई 
फझु्न ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद २ 

कृषष उत्ऩादनको फलगनकयण य व्मवसामीकयण 

३. कृषष उत्ऩादनको फगॉकयण्– (१) साभान्मतमा कृषष उत्ऩादनराई देहाम फभोजजभ 
फगॉकयण गरयनेछ्- 

(क) अन्न उत्ऩादन्- सवै प्रकायका अन्नफारीहरु, 

(ख) तयकायी उत्ऩादन्-सवै प्रकायका तयकायीफारीहरु, 

(ग) परपूर उत्ऩादन्- सवै प्रकायका परपूरफारीहरु 

(घ) भाछा उत्ऩादन्- सवै जातका भाछाहरु, 

(ङ) अण्डा तथा कुखयुाको भास ुउत्ऩादन्-सवै जातकाकुखयुा एवॊ अण्डा आदद, 

(च) ऩन्छीजन्म उत्ऩादन्- हाॉस, वट्टाई, च्माखूय, कुखयुा, चल्रा, टकी, अस्रीज, लतगा, आदद , 

(छ) ऩशजुन्म उत्ऩादन्- गाई, बैसी, खसी ,फाख्रा, च्माॊग्रा ,वॊगयु, आदद, 

(ज) दगु्धजन्म उत्ऩादन्- दधु तथा दधुका ऩरयकायहरु, 

(झ) भासजुन्म उत्ऩादन्-भास ुजन्म ऩरयकायहरु, 

(ञ) जलडफषुट उत्ऩादन्-सवै प्रकायका जलडफषुटहरु , 

(ट) भसरादाय फस्त ुउत्ऩादन्- सवै प्रकायका भशरादाय फस्तहुरु । 

  (२) भालथ दपा (१) फाहेक नगय कामनऩालरकारे सभम सभमभा लनणनम गयी थऩ 
वलगनकयण गनन सक्नेछ। 

 

४. कृषषको व्मफसाषमकयण् (१) भनुापा लरन ेगयी व्मवजस्थत रुऩभा उत्ऩादन गरयने कृषष 
व्मफसामराई व्मवसाषमक कृषष बलननेछ। 

   (२) व्मफसाषमक कृषषराई प्रोत्साहन गनन लनम्नफभोजजभकाकामनहरु गयीनेछ  

(क) लन्शलु्क तालरभ , 

 (ख) लन्शलु्क कृषष अध्ममन अवरोकन भ्रभण , 

(ग) जलभनको गणुस्तय सूधायभा सहमोग , 
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(घ) लसॉचाईको व्मवस्थाऩन , 

(ङ) आधलुनक कृषष औजाय उऩकयणभा सहमोग य उऩरव्धता , 

(च) वजायीकयणको सहामता य व्मवस्थाऩन, 

(छ) गणुस्तयीम लफउयलफजनको उऩराब्ध्धता  

(ज) जैषवक य प्राॊगारयक य आधलुनक सफै खारे कृषषको व्मवस्थाऩन  

 

५. ऩशऩुन्छी जन्म तथा भाछा भास ुउत्ऩादन सम्फजन्ध व्मवस्था  (१) दषु भास ुय अन्म 
प्रमोजनको रालग उत्ऩादन गरयने ऩशहुरुका  रालग देहाम फभोजजभ व्मवथा गनुनऩनेछ।  

(क) ऩशऩुारक कृषकहरुरे गोठ य घासको रालग प्रमाप्त जलभनको व्मवस्था गनुन ऩनेछ,  

(ख) भाछाऩारक कृषकहरुरे सभजुचत भात्राभा ऩोखयीको व्मवस्था गनुन ऩनेछ, 

(ग) ऩशऩुन्छी तथा भाछाको सॊख्मा य ऩरयभाणभा वषृर्द् हदैु गएभा गोठ, घास य ऩोखयीको 
रालग थऩ व्मवस्था गदै जानऩुनेछ ।  

( २) सभम सभमभा नगय कामनऩालरकारे तोकेका अन्म व्मवस्थाहरुराई सभेत ऩारना गनुन 
ऩनेछ ।   

६. परपूर तथा अन्नफारी सम्फन्धी व्मवस्था  (१) व्मवसाषमक रुऩभा परपूर तथा 
अन्नफालर उत्ऩादन गनन चाहने षकसानहरुरे भाटो सहुाउदो ऩमानप्त जलभनको व्मवस्था 
गनुनऩनेछ । 

 

७. जलडफटुी उत्ऩादन तथा प्रशोधन सम्फजन्ध व्मवस्था(१) जलडफटुी उत्ऩादन तथा प्रशोधन 
गनन चाहने षकसानहरुरे देहाम फभोजजभको व्मवस्था गनुनऩनेछ ।  

(क) भाटो सहुाउदो ऩमानप्त जलभनको व्मवस्थाऩन गनुनऩनेछ , 

(ख) नगय ऺेत्र लबत्रको सावनजलनक वा फनको जलभनभा जलडफटुी उत्ऩादन गनन ऩाउने गयी 
अनभुलत ऩाएभा नगयऩालरकारे आवश्मक सहमोग गनेछ । 

(ग) जलडफटुी सॊकरन य प्रशोधन गनन चाहन ेषकसानहरुको रालग आवश्मक सहमोग गनेछ, 

 (२) सभम सभमभा नगय कामनऩालरकारे तोकेका अन्म व्मवस्थाहरुराई सभेत ऩारना 
गनुनऩनेछ । 
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८. ऩशऩुन्छी ऩारनफाट अरुराई असय गनन नहनुे   (१) ऩशऩुन्छी ऩारनफाट अरुराई असय 
नहनुे गरय देहामका व्मवस्थाहरु गनुन ऩने छ  

(क) ऩशऩुन्छी ऩारनफाट लनस्कने गोफय वा पोहय ऩदाथनको सभजुचत व्मवस्थाऩन गनुन 
ऩनेछ, 

(ख) ऩशऩुन्छीफाट लनस्कने भरभतु्ररे दगुनन्ध हनुे बएभा सो व्मवसाम गाउॉ नजजक सॊचारन 
गनन ऩाइने छैन, 

(ग) ऩशऩुन्छीराई छाडा छाड्न ऩाइन ेछैन, 

(घ) ऩशऩुन्छीहरुफाट आउने आवाजरे अरुराई असय गनन ऩाइने छैन, 

(ङ) स्वच्छ य सपा वातावयणको लनभानण गरय, अरु कसैराई असय नऩगु्ने गरय ऩश ुऩॊजचको 
ऩारन य व्मवस्थाऩन गनुन ऩदनछ, 

(च) आपु य अरुराई असय ऩाने गरय अरुको जलभनभा ऩश ुफधशारा य ऩश ुजचहान 
फनाउन ऩाइने छैन, 

   (२) सभम सभमभा नगय कामनऩालरकारे तोकेको अन्म व्मवस्थाहरुराई सभेत ऩारना 
गनुन ऩनेछर ।   

 
 

ऩरयच्छेद ( ३ 

स्थानीम प्रजालतको सॊयऺण य ऺेत्र लनधानयण 

९. स्थानीम प्रजालतको सॊयऺण्( (१) स्थालनम प्रजालतको सॊयऺणको सम्फन्धभा देहाम 
फभोजजभको व्मवस्था गरयनेछ ।  

(क) स्थानीम प्रजालतका अन्नवालर, तयकायी फारी, लफऊषवजन, परपुर तथा कन्दभूर एवॊ 
ऩश ुऩन्छीहरुको उत्ऩादन, सॊयऺण य सम्र्वधनका रालग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

(ख) स्थालनम प्रजालतहरुको अध्ममन अनूसन्धानराई प्रोत्साहीत गरयनेछ । 

(ग) स्थालनमप्रजालतहरुको अध्ममन गरयएको बएलतनको सॊयऺण गरयनेछ । 

(घ) स्थालनम प्रजालतहरुको सूचीकृत गयी अलबरेखीकयण गरयनेछ । 

(ङ) सूजचकृत गरयएका षवषमराई फौषर्द्क सम्ऩजिको रुऩभा सॊयऺण गरयनेछ । 

  (२) सभम सभमभानगय कामनऩालरकारे सो फाहेक अन्मव्मवस्था सभेत गनन सक्नेछ । 
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१०. ऺेत्र लनधानयण य भाऩदण्ड: -  (१) कृषष उत्ऩादनको ऺेत्र लनधानयण य भाऩदण्ड देहाम 
फभोजजभको हनुेछ , 

(क)कृषष उत्ऩादनको व्मवसामीकयणको रालग छेत्र लनधानयण गरयनेछ ।  

(ख) ऺेत्र लनधानयण लनम्न फभोजजभ हनुेछ । 
(अ)अन्न उत्ऩादन ऺेत्र  

(१) अन्न उत्ऩादन ऺेत्र (सऩुय जोन) 

(२) अन्न उत्ऩादन षवशेष ऺेत्र (जोन) 

(३) अन्न उत्ऩादन व्मवसाषमक ऺेत्र (ब्रक) 

(४) अन्न उत्ऩादन (ऩकेट ऺेत्र) 

(आ) परपूर उत्ऩादन ऺेत्र  

(क) सऩुय जोन 

(ख) जोन  

(ग) ब्रक  

(घ) ऩकेट  

  (२) सऩुयजोन, जोन, ब्रक तथा ऩकेट ऺेत्र लनधानयण सम्बाव्मता अध्ममन प्रलतवेदनका 
आधायभा भात्र गरयन ेछ। सोको ऺेत्रपर सॊजघम काननु फभोजजभ नगय कामनऩालरकारे 
लनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ। 

 

११. लनधानरयत ऺेत्रको रालग सहामता य सहमोग ( (१) नगयऩालरकारे लनधानरयत ऺेत्रको 
रालग देहाम फभोजजभको सहामता य सहमोग गनन सक्नेछ । 

(क) फाटो लनभानण  

(ख) लफधतु लनभानण  

(ग) लसॊचाई लनभानण  

(घ) भ्रभण सलुफधा  

(ङ) तालरभ तथा औजाय, उऩकयण सहामता य उऩरव्धता, 
(च) ऻान, सीऩ, प्रषवलधको ऩहुॉच तथा षवकास, 



भाग १       खण्डः३                      सङ्ख्ाः०४             लिलतः २०७८/०२/०७ 

कृषष षवकास तथा प्रवर्द्नन ऐन २०७८                                                8 

 

(छ) अध्ममन अवरोकन तथा भ्रभण, 

(ज) प्राषवलधक तथा लफशेसऻ सेवा, 
(झ) भाटोको सॊयऺण सम्वन्धी सषुवधा । 

   (२) सभम सभमभा नगय कामनऩालरकारे सो फाहेक अन्म सहामता य सहमोग गनन 
सक्नेछ । 

 
 
 

ऩरयच्छेद (४ 

कम्ऩनी वा पभनको दतान तथा खायेजी 
 

१२.  दतान सम्फन्धी व्मवस्था (१) व्मवसाषमक वा साभान्म रुऩभा व्मवसाम गनन चाहने 
कृषकहरुरे नगयऩालरकाभा प्रचलरत कानून य मो ऐनको अलधनभा यही नगय 
कामानऩालरकारे तोकेको ढाचाभा पभन , कम्ऩनी वा उद्योग दतान गनन कृषी शाखा प्रभखु 
सभऺ आवेदन ददनऩुनेछ । 

(२) दतान गनन आउन ेपानभ, कम्ऩनी, उद्योगराई अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे ७ लबत्र 
आवश्मक जाॉचफझु गयी नगय कामानऩालरकारे तोकेको ढाचाभा दतान प्रभाणऩत्र ददइनेछ । 

(३) दतान गनन नलभल्न ेदेजखएभा सम्वजन्धत व्मजक्त, पभन, कम्ऩनीराई जानकायी गयाई नगय 
प्रभखुराई वोधाथन ददनऩुनेछ ।  

(४) ऩषहरा दतान बई सॊचारन बएका पभन, कम्ऩनी वा उद्योगरे सूचीकृत हनु नगय 
कामानऩालरकारे तोकेको ढाचाभा को ढाचाभा आवेदन गनुन ऩनेछ  

(५) सूचीकृत हनु आउने पभन, कम्ऩनी वा उद्योगको आवश्मक जाॉचफझु गयी नगय 
कामानऩालरकारे तोकेको ढाचाभा फभोजजभ सजुचकृत बएको प्रभाणऩत्र ददइनेछ । 

 

१३. दतान खायेजी् (१) देहाम अवस्थाभा दतान वा सजुचकृत बएको पभन, उद्योग, वाकम्ऩनी 
को दतान खायेजी हनुेछ। 

९क० फाषषनक नवीकयण गनुन ऩनेभा ३ फषन सम्भ नवीकयण नगयेभा  
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(ख) आम्दालन तथा खचनको रेखा ऩरयऺण नगयाएभा  

(ग) अनभुलत लरएको ठाउ वा भाऩदण्ड फाषहय गई व्मवसाम सॊचारन गयेभा । 

      (२) मस ऐनको व्मवस्था षवऩयीत कसैरे ऩशऩुन्छी उत्ऩादन तथा व्मवस्थाऩनको कामन 
गयेको बनी कसैको उजयु ऩयेभा वा नगयऩालरकाराई जानकायी हनु आएभा ३५ ददनलबत्र 
अनभुलत लरएको ठाउभा वा भाऩदण्ड लबत्र यषह वा मस ऐन फभोजजभ व्मवसाम सॊचारन 
गनुन बनी लरजखत रुऩभा आवश्मक लनदेशन ददन ुऩनेछ। सो लनदेशन अटेय गयेभा दतान 
खायेज गनन सक्नेछ तय दतान खायेज गनुन अजघ कायफाहीका क्रभभा सपाईको भौका प्रदान 
गनुनऩनेछ । 

 

१४. ऩनुयावेदन् (१) दतान खायेजी तथा अन्म कायवाषह उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे नगय 
कामनऩालरका सभऺ ३५ ददनलबत्र ऩूनयावेदन गनन सक्नेछ ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोजजभ नगय कामनऩालरका गयेको लनणनम अजन्तभ हनुेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद ५ 

कय तथा षवघदठत पभन वा कम्ऩनीको सम्ऩिी सम्फन्धी व्मवस्था 
 

१५. कय नीलत (१) व्मवसाषमक कृषष उत्ऩादनका रागी देहाम फभोजजभ कय नीलत 
अफरम्फन गरयनेछ ( 

(क) आमतभा कय छुट , 

(ख) षवक्री कय य नापाभा ७५ प्रलतशत सम्भ कय छुट , 

(ग) षवभाको षप्रलभमभभा ७५ प्रलतशत अनदुान, 

(घ) लन्शलु्क ऩाषकन ङ्ख सषुवधा  

(ङ) लसपायीस दस्तयुभा ५० प्रलतशत सम्भ छुट, 

  (२)  कनकाई नगयसबा वा कनकाई नगय कामनऩालरकारे सभम सभमभा कय नीलतराई 
ऩरयवतनन गनन सक्नेछ। 
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१६. घाटा नापा फहन गनुनऩने् ९१० सहकायी सॊस्था फाहेक अन्म व्मवसाषमक पभन, 
उद्योग, वा कम्ऩनीहरु लफगठन हदुा नापा घाटा सेमय सदस्मरे व्महोय गनुनऩनेछ अन्म 
व्मवस्था प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद ६ 

कृषष लफकास सलभलत गठन सम्फन्धी व्मवस्था 
 

१७. कृषष लफकास सलभलतको गठन  (१) कृषष ऺेत्रको सभग्र षवकास तथा प्रवद्र्धन 
रगामतका कामन गनन कनकाई नगयऩालरकाभा एक स्थानीम कृषष व्मवसाम प्रवद्र्धन 
सलभलत यहनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभलतभा देहाम फभोलभजका सदस्महरु यहने छन ्ः्– 

      (क) प्रभखु — अध्मऺ 

      (ख) कृषष ऺेत्र हेने कामनऩालरकाको सदस्म — सदस्म 

      (ग) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत — सदस्म 

             (घ) नगयऩालरका स्तयीम खाद्य सयुऺा सलभलतको सॊमोजक वा प्रभखु — सदस्म 

             (ङ) सलभलतरे भनोनमन गयेको षवऻ सदस्म एक जना — सदस्म 

             (च) सलभलतरे भनोनमन गयेको व्मवसाषमक षकसानभध्मे एक जना — सदस्म 

             (छ) नगयऩालरकाको कृषष शाखा प्रभखु — सदस्म सजचव 

   (३) सलभलतरे सम्फजन्धत ऺेत्रको षवशेषऻ तथा अन्म व्मजक्तराई सलभलतको फैठकभा 
आभन्त्रण गनन सक्नेछ । 

          (४) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनषवलध सलभलत आॊऩैmरे लनधानयण गये 
फभोजजभ हनुेछ । 

          (५) सलभलतरे मस ऐनको उर्द्ेश्म कामानन्वमन गनन आवश्मकता अनसुाय षवलबन्न 
उऩ—सलभलतहरु गठन गनन सक्नेछ । 

      (६) दपा (२) फभोजजभ गदठत सलभलतरे आवश्कता अनसुाय प्रत्मेक वडाभा वडा 
स्तयभा कृषष सलभलत गठन गनन सक्नेछ । 
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  (७) सलभलतको सजचवारम नगयऩालरकाको कृषष ऺेत्र हेने शाखाभा यहनेछ । 

 

१८. कृषष लफकास सलभलतको काभ, कतनब्म य अलधकाय (१) कृषष लफकास सलभलतको काभ, 

कतनब्म य अलधकाय देहाम फभोजजभको हनुेछ । 

(क) नगयऩालरकाको रालग सम्ऩूणन कृषष षक्रमाकराऩ सम्फजन्ध मोजना लनभानण यकामनन्वमन 
गने ,  

(ख) नगयऩालरका बयी सम्ऩूणन कृषष षक्रमाकराऩहरु एकद्वाय प्रणारीफाट सॊचालरत गने , 

(ग) षवलबन्न अन्म दात्री लनकाम य सहमोगी सॊस्थाहरुराई सलभलत भातहत सॊचारन गयाउन,े 

(घ) फैंक खाता सॊचारन गने य नगयऩालरकाको कृषष कामनक्रभहरु सॊचारन गने , 

(ङ) सॊचालरत कृषष कामनक्रभको उऩरजब्ध तथा सभस्माहरु  कामनऩालरकाभा प्रस्ततु गने , 

(च) सॊचालरत कृषष षक्रमाकराऩहरु अनगुभन गने , 

(छ) आवस्मकता अनसुाय षवलबन्न उऩसलभलत गठन गने य कृषष लफकास सम्फजन्ध 
षक्रमाकरऩहरुको जजम्भेवायी ददने , 

(ज) कृषष सॊग सम्फजन्धत कयाय नीलतराई सॊचारन गने , 

(झ) नगय कृषष लफकास तथा षहतको लनलभि प्रदेश, सॊघीम सयकाय तथा अन्म सम्फजन्धत 
सयोकायवारा सॊग सभन्वम  तथा सहकामन गने ,  

 (२)  कनकाई नगय सबा वा कनकाई नगय कामनऩालरकारे सभम सभमभा कृषष लफकास 
सलभलतको काभ, कतनब्म य अलधकाय सम्फजन्ध नीलतराई ऩरयभाजनन गनन सक्नेछ । 

१९. कोषको व्मवस्था (१) कृषष लफकास सलभलत सॊचारन तथा कृषष लफकासका 
कृमाकराऩ सॊचारनका लनलभि कृषष षवकास कोषको व्मवस्था हनुेछ । 

 (२) सलभलतको तपन फाट गरयने सम्ऩूणन खचन दपा (१) फभोजजभको कोषफाट गरयनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयने कृषष षवकास कोषभा देहाम फभोजजभको यकभ सभेत 
जम्भा गरयनेछ्( 

(क) सॊघीम तथा प्रादेजशक सयकायफाट प्राप्त यकभ  

(ख) नगयऩालरकाफाट प्राप्त यकभ नेऩार सयकायफाट लफदेसी सयकाय, अन्तयाजस्रम सॊघ 
सॊस्था, स्वदेशी सॊघ सॊस्था, स्थानीम तहभा षवलनमोजजत यकभ फाऩत प्राप्त यकभ 
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(ग) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

२०. कोषको सॊचारन सम्फजन्ध व्मवस्था (१) नगयऩालरकाको नीलत काननु तथा लनदेसन 
फभोजजभ कृषष कामनक्रभ तथा कृषष व्मवसाम लफकासका रालग कोषको यकभ खचन 
गरयनेछ।  

(२) सलभलतको कोषभा यहेको यकभ सलभलतरे प्रचलरत काननु फभोजजभ कुनै फैंकभा खाता 
खोलर जम्भा गनेछ । 

(३) सलभलतको कोषको सॊचारन सलभलतको अध्मऺ वा सदस्म सजचव य रेखा प्रभखुको 
सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ । 

(४) कोषको सॊचारन सम्फजन्ध अन्म व्मवस्था कामनऩालरकारे सभम सभमभा तोक्न 
सक्नेछ।  

(५) कोषको सजचवारम नगयऩालरका अन्तगनत कृषष शाखाभा यहनेछ । 

२१. रेखा ऩरयऺण (१) कोषको आमब्मको रेखा प्रचलरत काननु फभोजजभ याख्न ुऩनेछ। 

(२) कोषको रेखा ऩरयऺण कनकाइन नगयऩालरकाको आन्तरयक रेखा ऩरयऺकफाट 
गरयनेछ।   

 
 

ऩरयच्छेद ७ 

स्वोयोजगाय कामनक्रभ 

२२. स्वयोजगाय कामनक्रभ (१) स्वयोजगाय कामनक्रभका रालग देहाम फभोजजभको नीलत 
अफरम्फन गरयनेछ । 

(क) कृषषभा आधारयत कृमाकराऩका रालग कनकाई नगयऩालरकारे स्वयोजगाय कामनक्रभ 
सॊचारन गनन सक्नेछ।  

(ख) कृषष तथा ऩश ुलफकास कामनक्रभ भापन त स्वयोजगाय कामनक्रभ नगय कृषष लफकास 
शाखारे सॊचारन गनुन ऩनेछ। 

(ग) मवुा स्वयोजगाय कामनक्रभ भापन त तथा षकसान षहतका रालग सस्तो ब्माजको कजान 
प्रफाह गयेय कनकाई नगयऩालरकारे कृषकराइ स्वयोजगाय हनुे कृमाकराऩ सॊचारन गनन 
सक्नेछ । 
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(घ) आवस्मकता फभोजजभ लधतो लरन ेवा लधतो नबएकाको हकभा वडा कामनरमको 
लसपारयश य कजम्तभा ३ जना लछभेषकको जभानीभा कनकाई नगयऩालरकारे कुनै षविीम 
सॊस्थासॊग सभन्वम गयेय वा स्व रगानीभा मस प्रकायको स्वयोजगाय कामनक्रभ सॊचारन गनन 
सक्नेछ । 

  (२) कनकाई नगय सबा वा कनकाई नगय कामनऩालरकारे सभम सभमभा स्वयोजगाय 
कामनक्रभ सॊग सम्फजन्ध नीलतराई ऩरयभाजनन गनन सक्नेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद ८ 

कृषष ऋण सम्फजन्ध व्मवस्था 
२३. कृषष ऋणस ्(१) कृषष ऋण सम्फजन्ध व्मवस्था देहाम फभोजजभको हनुेछ।   

(क) कुनै फैंक वा षविीम सॊस्थारे सो सॊस्थाको लनमभ फभोजजभ वा मस नगयऩालरकाको 
कामनऩालरका सॊग सम्झौता बए फभोजजभ मस नगयऩालरकाका कृषकराइ कृषष ऋण 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(ख) प्रचलरत नेऩार काननुभा जनुसकैु व्मवस्था रेजखएको बएताऩलन मस ऐन फभोजजभको 
व्मवसाषमक कृषष कयाय सम्फजन्धको सम्झौताराई लधतोको रुऩभा स्वीकाय गरय कुनै फैंक 
वा षविीम सॊस्थारे दपा २२ फभोजजभको काभको रालग ऋण उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

   
 

ऩरयच्छेद ९ 

कृषष फजाय सम्फजन्ध व्मवस्था 
२४. कृषष फजाय स्थाऩना तथा सञ्चारन सम्फजन्ध व्मवस्था (१) नगयऩालरकारे आफ्नी 
ऺेत्र लबत्रको कुनै ऩलन स्थानभा कृषष फजायको स्थाऩना य सॊचारन गनन सक्नेछ।   

(२) कृषष सम्फजन्ध सभहु, सहकायी वा व्मवसाषमक सॊस्थारे कनकाई नगयऩालरकाको 
अनभुलत लरई कृषष फजायको स्थाऩना गनन सक्नेछ । 

(३) मस फभोजजभ स्थाऩना बएको कृषष फजायको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गननको रालग 
कृषष फजाय तथा व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  
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(४) कृषष फजाय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गननका रागी नगय कामनऩालरकारे आवश्मकता 
अनसुाय कृषष फजाय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको गठन गनन सक्नेछ । 

(५) कृषष फजाय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको कामनषवलध नगय कामनऩालरका 
तोकेफभोजजभ हनुेछ । 

 

२५. कृषष फजायको फलगनकयण (१) मस ऐनको दपा २४ फभोजजभ स्थाऩना हनु ेकृषष 
फजायको फलगनकयण देहाम फभोजजभको हनुेछ  

(क) थोक फजाय  

(ख) खदु्रा फजाय  

(ग) हाट फजाय  

(घ) सॊकरन केन्द्र  

  २६. फजाय सञ्चारन शलु्क सम्फन्धी व्मवस्था्  (१) दपा २४ को उऩदपा १ फभोजजभ 
फजाय सॊचारन सम्फजन्ध राग्ने शलु्क नगय कामनऩालरकारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद १० 

व्मवसाषमक कृषष कयाय य लरज 

 

  २७. व्मवसाषमक कृषष कयाय गनन सषकने (१) मस ऐन फभोजजभ कृषष व्मवसामको 
लफकास गनन दइु वा दइु बन्दा फढी ऩऺका फीच व्मवसाषमक कृषष कयाय गनन सषकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कयाय गदान प्रचलरत काननुको अलधनभा यही ऩऺहरुको आऩसी 
सहभलतभा लफधलुतम प्रणारीको भाध्मभफाट सभेत कयाय सम्झौता गनन सषकनेछ ।  

 

 २८. जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध गयाउन सषकन े(१) कुनै व्मजक्त, सॊस्था वा 
लनकामरे कृषष व्मवसाम गने प्रमोजनका रालग व्मजक्त, कृषष पभन, कृषष कम्ऩलन, वा 
व्मवसामी, कृषक सभहु, कृषष सहकायी वा त्मस्ता कृषक सभहु लभरेय फनेको सलभलतराई 
जग्गा तथा बौलतक सम्ऩलत कयाय गरय उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 
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 २९. जग्गा तथा बौलतक साधन भाग गनन सक्न े(१) कुनै कृषक वा कृषष व्मवसामीरे 
व्मवसाषमक रुऩभा कृषष सम्फजन्ध कामन गननको रालग प्रचलरत काननुको प्रलतकुर नहनु ेगरय 
कयाय फभोजजभ जग्गा तथा बौलतक साधन प्राप्त गनन दपा २८ फभोजजभको व्मजक्त वा 
लनकाम सॊग भाग गनन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जग्गा तथा बौलतक साधन भाग बई आएभा लनजित अवलध 
तोकी प्रचलरत काननु फभोजजभ सम्फजन्धत लनकामरे जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ ।  

(३) जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध गयाउदा कयायका भाध्मभफाट उऩरब्ध गयाउन 
सषकनेछ। 

 तय नगय कामनऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय अन्म व्मवस्था सभेत गनन सक्नेछ । 

(४) खेलत नगयी रगाताय २ फषन सम्भ फाझो यहेको कृषष मोग्म जलभन ऩरयच्छेद ६ को 
दपा १७ फभोजजभ गदठत सलभलतरे नेऩार सयकायरे तोषकए फभोजजभ कृषष प्रमोजनको 
रालग प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ ।  

 

 ३०. स्वालभत्व हस्तान्तयण नहनुे (१) मस ऐनको दपा २९ फभोजजभ कुनै जग्गा वा 
बौलतक साधन उऩरब्ध गयाएको खण्डभा कयाय गयेको वा लरजभा लरएको कायणरे भात्र 
जग्गा वा बौलतक साधनभा कयायको ऩऺको स्वालभत्व हस्तान्तयण हनुेछैन । 

 

 ३१. ऩनुस ्कयाय गनन नहनुे (१) मस ऐन फभोजजभ कयाय गने ऩऺरे दोस्रो ऩऺको 
सहभलत नलरई सोषह लफषमभा तेस्रो ऩऺसॊग ऩनु कयाय गनन ऩाउने छैन । 

  

 ३२. व्मवसाषमक कयायका लफषम फस्तहुरु(१) ऩरयच्छेद २ को दपा ४ को उऩदपा  

(२) साथै खेलत गने जलभन, कृषष औजाय, साधन, खेतीको रालग प्रमोग गरयने घय, गोठ, 

खेतीभा प्रमोग गरयन ेढुवानीका साधन, रमाक्टय तथा अन्म कृषष औजायहरु भालननेछ । 

  (२) मस ऐनको प्रलतकुर नहनुे गरय ऩऺहरुको सहभलतभा उऩदपा (१) उल्रेजखत लफषम 
फाहेक अन्म उऩमकु्त लफषमफस्तहुरु सभेत व्मवसाषमक कृषष कयायभा सभावेश गनन 
सषकनेछ । 
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 ३३.व्मवसाषमक कृषष कयायका ऩऺहरुको दाषमत्व  (१) मस ऐनको दपा २८ वा २९ 
फभोजजभ कृषष व्मवसाम सॊचारन गनन लरएको जग्गा तथा बौलतक साधनभा ऩऺहरुको 
दाषमत्व मस ऐनभा उल्रेख बएको अलतरयक्त अन्म दाषमत्व कयायभा तोषकए फभोजजभ 
हनुेछ। 

    (२) कृषष फस्तकुो ऩरयभाण वा छेत्र तोकी गरयने व्मवसामभा ऩऺहरुको दाषमत्व ऩऺहरु 
फीच कयाय बएकोभा मस ऐनभा उल्रेख बएको अलतरयक्त अन्म कुयाहरु कयायभा उल्रेख 
बएफभोजजभ हनुेछ।  

    (३) व्मवसाषमक कृषष कयाय गने ऩऺहरुरे कृषष कयाय प्रमोजनको रालग कृषष उत्ऩादन 
साभग्री, प्रलफलध य ऋण वा अन्म सहामता आपै वा षविीम सॊस्थाहरु भापन त तोषकएको 
सतनहरुको आधायभा उऩरब्ध गयाउने गरय आ(आफ्नो दाषमत्व लनधानयण गनन सक्नेछन । 

    (४) व्मवसाषमक कृषष कयाय गने ऩऺहरुरे प्रचलरत काननुको प्रलतकुर नहनुे गरय कामन 
गनुनऩनेछ । 

    (५) कयाय फभोजजभ कुनै एक ऩऺरे अको ऩऺराई कुनै भारसाभान ददने वा फझुाउने 
स्थान, लभलत य सभम तोषकएको यहेछ बने सोषह स्थान, लभलत य सभमभा फझुाउन ुऩनेछ ।  

    (६) कयाय फभोजजभ काभ गने कुनै लनजित स्थान नतोषकएको तय सो काभ कुनै खास 
स्थानभा भात्र गनन सषकने वा चरन व्मवहाय वा सो काभको प्रकृलत अनसुाय कुनै खास 
स्थानभा भात्र गनुन ऩने षकलसभको यहेछ बने सो काभ सोषह स्थानभा गने गरय कयाय 
बएको भालननेछ । 

  

 ३४. कयाय दतान गनुन ऩने  (१) मस ऐन अन्तगनत सम्ऩन्न गरयएका कयायहरु सम्झौता 
बएको लभलतरे ऩैलतस (३५) ददन लबत्र कनकाई नगयऩालरकाको कृषष शाखाभा दतान गनुन 
ऩनेछ ।  

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ कयाय दतान गदान रू २००।- दस्तयु राग्नेछ ।  

    (३) मस दपा फभोजजभ दतान नगरयएको कयायरे नेऩार सयकाय वा नगयऩालरका वा 
अन्म लनकामरे ददने सलुफधा वा सहलुरमत ददने प्रमोजनको रालग भान्मता प्राप्त गनेछैन । 
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   (४) कयाय दतान गदान कयाय गने दवैु ऩऺ वा उनीहरुको आलधकारयक प्रलतलनलध दतान गदान 
ताका उऩजस्थत हनु ुऩनेछ । 

   

३५. कयाय ऩयुा गनुन नऩने अवस्था (१) देहामको अवस्थाभा कयाय फभोजजभ काभ गनन 
आवस्मक ऩने छैन ।  

(क) कयायको एक ऩऺरे अको ऩऺराई कयाय कयाय फभोजजभको दाषमत्व आलधकारयक 
हनुे गरय ऩयुा गनुन नऩने गरय छुट ददएभा ,  

(ख) फदय गयाउन सषकने कयाय फदय गयाउन ऩाउने ऩऺरे फदय गयाएभा, 
(ग) मस ऐनको कुनै व्मवस्था फभोजजभ कयाय फभोजजभको काभ गनुन नऩने बएभा,  
(घ) कयाय गदानको ऩरयजस्थलतभा आधायबतू ऩरयवतनन बई कयायको ऩरयऩारना गनन सम्बव 
नबएभा,  
 
 

ऩरयच्छेद ११ 

खेलत मोग्म जलभनको घोषणा 
३६. खेलत मोग्म जलभनको घोषणा (१) देहाम फभोजजभको अवस्थाभा खेलत मोग्म जलभनको 
स्वघोषणा राग ुहनुेछ।  

९क० घय घडेयी प्रमोजनरे प्रमोग नहनुे गरय कृषकरे आफ्नो जलभनराई खेलत मोग्म 
घोषणा गयेभा,  
(ख) कनकाई नगयऩालरकाको कामनऩालरकारे षवऻको याम सझुाव अनसुाय घोषणा गयेभा, 
(ग) घय घडेयी प्रमोजनरे आवस्मक ऩने जलभन तोषकएको ऺेत्रपर कृषकरे फचत गरय 
खेलत मोग्म जलभन स्व घोषणा गनन सक्नेछन । 

  (२) मस उऩदपा (१) फभोजजभ खेलत मोग्म जलभनको स्वघोषणा गरयएको वा नगय 
कामनऩालरकारे खेलत मोग्म ऺेत्र घोषणा गयेकोभा नेऩार सयकाय य नगयऩालरका भातहत 
सॊचालरत कृषष कामनक्रभहरुको हकभा दपा ४ फभोजजभ नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने 
सलुफधा प्राप्त गनन वा अनदुान प्राप्त गनन प्राथलभकताभा ऩनेछन। 
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  (३)  दपा १ य २ को हकभा सभम सभमभा कामनऩालरकारे थऩ नीलत तथा व्मवस्थाऩन 
कृमाकराऩहरु तम गननसक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद १२ 

षवषवध 

 

 ३७. कृषष लफभा सम्फजन्ध व्मवस्था  (१) कनकाई नगयऩालरकारे कृषष तथा ऩशऩुन्छी य 
भाछा ऩारन व्मवसाम सॊचारन गने व्मवसामीको लफभा सलभलतरे तोकेको भाऩदण्ड ऩयुा 
गयेय नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको सलुफधाभा कामनऩालरकारे लनणनम गये फभोजजभ थऩ 
सलुफधा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

 ३८. उत्ऩादन लनमन्त्रण प्रणारी (१) कृषकको तथमाॊक व्मवस्थाऩन, षकसान ऩरयचम ऩत्र 
षवतयण, व्मवसाषमक उत्ऩादन व्मवस्था तथा कृषष राइबे्रयीको व्मवस्थाऩन कामनऩालरकारे 
लनणनम गये फभोजजभ सॊचारन हनु सक्नेछ, मस प्रकायका प्रमोजनका लनलभि कुनै शलु्क 
लरन ुऩने बएभा कामनऩालरकारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

३९. फौषर्द्क सम्ऩलतको सॊयऺण गनुन ऩने (१) मस ऐन फभोजजभ कृषष व्मवसामको प्रफदनन 
तथा लफकास गदान वा व्मवसाषमक कृषष कयाय गदान फौषर्द्क सम्ऩलत, बौगोलरक ऩरयचम तथा 
कृषक अलधकाय सभेतको सॊयऺण हनुे गरय गनुनऩदनछ ।  

४०. लफउ लफजन सम्फजन्ध व्मवस्थास ्(१) मस ऐन फभोजजभ कनकाई नगयऩालरकारे 
लफउयलफजन प्रफर्द्नन, व्मवसामीराई सलुफधा तथा कृषक वा उऩबोक्ता घयधयुीराई सलुफधा य 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

४१. लफषादी लफषक्र षवतयण सम्फजन्ध व्मवस्था (१) मस ऐन अन्तगनत कनकाई 
नगयऩालरकारे आकजस्भक योग लनवायण सेवा फाहेकको अवस्थाभा यशामालनक लफषादी 
प्रफदनन गने छैन। स्थानीम फजायभा यशामालनक लफषादीको लफषक्र षवतयण लनमभन गनुन ऩने 
छ, जैषवक तथा प्राॊगारयक लफषादी तथा अन्म आवस्मक ऩोशाक तत्वका लनलभि कृषक 
घयधयुीभा सहलुरमत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

४२. ऐन सॊशोधन्(१) मस ऐन आवश्मकता अनसुाय कनकाइन नगयसबारे  सॊशोधन गनन 
सक्नेछ । 



भाग १       खण्डः३                      सङ्ख्ाः०४             लिलतः २०७८/०२/०७ 

कृषष षवकास तथा प्रवर्द्नन ऐन २०७८                                                19 

 

४३. लनमभ फनाउन सक्ने (१) मस ऐनका उर्द्ेश्म कामानन्वमन गनन कामनऩालरकारे 
आवस्मक लनमभ, लनदेजशका वा कामनषवलध फनाउन सक्नेछ। 

४४. षववादको सभाधान् (१) मस ऐनको फभोजजभ कुनै षववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो 
षववादको सभाधान गने अलधकाय नगय कामनऩालरकाराइन हनुेछ । 

४५. दण्ड जरयवाना (१) मस ऐन फभोजजभको कामन गदान वा मस ऐन षवऩरयत कामन गयी 
कसैरे कुनै प्रकायको ऺलत ऩमुानएभा वा ऺलत ऩमुानउने भनसामरे कुनै कामन गयेभा नगय 
कामनऩालरकारे ऺलतको प्रकाय भलु्माॊकन गरय ऺलत ऩमुानउने ऩऺराई ऺलतको बऩानइ गयाउन 
सक्नेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ दण्ड जरयवाना बोग्न ुऩने ऩऺको जचि नफझेुभा ३५ ददन 
लबत्र जजल्रा अदारतभा ऩनुयाफेदन ददन सक्नेछन।  

४६. प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुे (१) मस ऐनभा रेजखएका लफषमभा मसै ऐन फभोजजभ 
य अन्म लफषमभा प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुेछ ।  

४७. फचाऊ (१) मस ऐनको उर्द्ेस्म तथा लफषम छेत्रभा प्रचलरत नेऩारको काननु 
फभोजजभ मस अजघ बएका कामनहरु मसै ऐन फभोजजभ बएको भालननेछ । 

    (२) मस ऐनभा बएको कुनै व्मवस्था प्रचलरत सॊजघम तथा प्रदेश काननुसॉग फाजझन 
गएभा फाजझएको हद सम्भ अभान्म हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 

आऻारे 

        भोहनप्रसाद न्मौऩाने 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


