
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ४                                            संख्या :८                         लमलि: २०७८/०१/१७ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७७ सालको ऐन नं  04 

  

सानीभेरी गाउँपाधलकाको कृवि प्रिर्द्यन ऐन, २०७७ 

गाउँसभामा पेश भएको धमधत-२०७७/१२/३१ 

गाउँसभाले पास गरेको धमधत-2078/01/१० 
                                             अध्यक्षले प्रमाधनकरण गरेको धमधत २०७८/०१/१५ 
प्रस्तािनााः  

नेपालको संविधान बमोजिम िाद्य सम्िन्धी हकको संरक्षण तथा सानीभेरी गाउँपाधलकामा कृवि 
तथा पशपुालन, कृवि उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास््य, सहकारी र कृवि प्रसारको व्यिस्थापन, 

संचालन र धनयन्रणलाई व्यिजस्थत गनय कृवि क्षेरमा कृविव्यिसायको पबयर्द्न एिं 
व्यिस्थापनगरर उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन र कृविको व्यिसायीकरण, आधधुनवककरण, तथा 
बिाररकरण र्द्ारा समग्र कृवि क्षेरको विकास, व्यिस्थापन र सशुासन कायमगरर कृवि पेशामा 
संलग्न घर पररिार तथा समदुायको आधथयक सम्बवृर्द् हाँधसल गनयकालागी आिश्यक काननुी 
व्यिस्थागनय िाञ्छधनय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थाधनय सरकार संचालन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम सानीभेरी गाँउसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  



 

पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ  
(१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउँपाधलकाको कृवि प्रिर्द्यन ऐन, २०७७ ” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पाररत भएपधछ प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभािा: वििय िा प्रसङ्गले अकाय अथय नलागेमा यस ऐनमा-  
(क) “अध्यक्ष ” भन्नाले गाउँ पाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय ।  
(ख) “उपाध्यक्ष ” भन्नाले गाउँ पाधलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “अधधकृत” भन्नाले गाउँ पाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपछय ।  
(घ) “कृवि” भन्नाले अनसूुची (१) मा उल्लेि भए बमोजिमका धबियसँग सम्िजन्धत 

कृविलाई सम्झन ुपदयछ र सो शव्दले व्यािसावयक कृविलाई समेत िनाउँछ । 

(ङ) “स्थानीय सरकार” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका का िडाहरु र गाउँपाधलका 
धनिायजचत िनप्रधतधनधधहरु सम्झन ुपछय ।  

(च) “सभा” भन्नाले गाउँ सभा सम्झन ुपछय ।  
(छ) “कृिक” कृविलाई मखु्य पशेा िा व्यिसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो िीविकोपाियन 

गने व्यजि सम्झन ुपछय र सो शब्दले धनिमा आजित पररिारका सदस्य समेतलाई 
सम्झनपुदयछ ।  

(ज) “कृिक समूह” भन्नाले गाउँपाधलकामा दताय भई कृवि उत्पादन तथा पशपंुछी पालन 
व्यिसायमा संलग्न वकसानहरुको कृवि तथा कृवि सहकाययसमहुलाई सम्झन ुपछय ।  

(झ) “कृवि सहकारी” कृवि सहकारी भन्नाले सहकारी ऐन अन्तरगत कृवि तथा पशपंुक्षी 
व्यिसाय गने मूल उदे्दश्य रािी दताय भएको सहकारी संस्थालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको धनयममा तोवकएको िा तोवकए  
बमोजिम संझनपुछय ।  

(ट) “पकेट क्षरे” भन्नाले गाउँपाधलका को आिश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताका 
आधारमा   कृवि र पशपंुक्षीिन्यको व्यिसावयक उत्पादन क्षेरलाई सम्झन ुपछय  

(ठ) "स्थानीय कृवि स्रोत व्यजि" भन्नाले कृवि सम्िजन्ध व्यिसाय, कृवि सामाग्री आपधुतय, 
िा कृवि प्रसारमा संलग्न ग्राधमण कृवि काययकताय, ग्राधमण पश ुस्िास््य काययकताय, 
कृवि तथा पशपंुक्षी सम्िजन्ध अध्ययन गरेका, कृवि तथा पशपंुक्षी क्षेरमा ताधलम 
हाधसल गरेका, नसयरी धनी, एग्रोभेट संचालक, कृवि तथा पशपुन्छी सेिाबाट सेिा धनितृ 
कमयचारी, कृवि सहकारी संचालक, कृवि उर्द्मी, व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक, विजिय 
सेिा प्रदायक, धबमा सहिकताय, आदद िसले आफुले काम गरी अनभुि हाधसल गरेका, 



िानेका धबियमा कृिक, कृिक समहु, कृवि सहकायय समहु, कृवि सहकारी, तथा कृवि 
उद्यमीहरुलाई ताधलम तथा प्राधबधधक सेिा ददन सक्ने व्यजिलाई िनाउने छ। 

 

पररच्छेद – २ 

गाउँपाधलकाको कृवि तथा पशपंुक्षी सम्बन्धी ब्यबस्था  
 

३. गाउँपाधलकाको कृवि तथा पशपंुक्षी सम्बन्धी नीधतगत ब्यबस्था देहाय बमोजिम हनुेछ:  
(१) सानीभेरी गाउँपाधलका को परम्परागत कृिी प्रणालीको सम्मान र संरक्षण तथा िैविक 

धबविधताको िगेनाय गदै तलुनात्मक िाली तथा पशपंुक्षीिन्य उपिमा व्यिसावयकरण 
एिं विजशविकरण गरी िाद्यान्नमा आत्मधनभयर बनाउन िाद्य संप्रभतुाका आधारभतु 
मान्यता र मापदण्ड अनसुारको दीगो कृवि प्रणाली अपनाउने ।  

(२) समग्र कृवि क्षेरको विकास, व्यिसावयकरण, आधधुनकीकरण र विजशविकरणका लाधग 
सरकारी, सहकारी तथा नीजिक्षेरको साझेदारी एिं सहकाययलाई आत्मसाथ गरी 
कायायन्ियन गने, यसका लाधग सहकारी िेती, चक्ला िन्दी, करार िेती आददको 
प्रोत्साहन गने ।  

(३) कृवि क्षेरमा रोिगारीका अिसर सिृना गनय कृवि उर्द्मको स्थापना तथा सञ्चालनमा 
िोड ददई काययक्रम सञ्चालन गने, यिुा िगयलाई िम सहकारी, कृवि व्यिसाय तथा 
उद्यमसँग िोडी थप रोिगारीको अिसर सृिना गने ।  

(४) कृवि क्षेरमा आजित मवहला तथा परुुि कृिक, (विपन्न, साना वकसान, मवहला, दधलत, 

आददिासी िनिाती तथा यिुा िगय) लाई कृवि प्रविधधमा पहुँच, कृवि प्रविधध अिलम्िन 
गने क्षमताको विकास, लजक्षत िगय मैरी प्रविधधको विकास र प्रिधयन गरर कृविलाई 
सम्मानिनक पेशा एिं आधथयक समवृर्द्का माध्यमको रुपमा विकास गने ।      

(५) कृवि क्षेरमा स्थानीय स्रोतसाधनको सदपुयोगमा िोड ददने र प्रांगाररक उत्पादन तथा 
ििारीकरणलाई प्रोत्साहन गने । मानि एिं पशपंुक्षी स्िास््यमा हाधन प¥ुयाउने रसायन 
एिं वििादीको प्रयोगलाई धनरुत्सावहत गने ।   

(६) सानीभेरी गाउँपाधलका बाट कृवि काययका लाधग िैज्ञाधनक बिेट तथा काययक्रम तिुयमा 
गने, कृिक एिं कृवि उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने साझेदारी तथा सहलगानीलाई 
व्यिजस्थत, पारदशी र न्यायोजचत िनाउन सोको कायायन्ियन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 
पर्द्तीलाई व्यिजस्थत िनाउने ।  

(७) नेपाल सरकारको भ-ूउपयोग नीधत र कानूनका आधारमा कृवियोग्य भधूमको संरक्षण 
र दीगो उपयोग गदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कृवि विकासको रणनीधत एिं 
समग्र विकासको लक्ष्य हाधसल गनय योगदान गने । 



 

पररच्छेद – ३ 

कृवि प्रसार सेिाको सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा धनयमन 

४. कृवि प्रसार सेिाको सञ्चालन एिं व्यिस्थापन तथा धनयमनका लागी संस्थागत संरचनााः कृवि 
प्रसार सेिाको सञ्चालन, व्यिस्थापन र धनयमनका लागी गाउँपाधलका ले यस ऐन माफय त 
देहाय िमोजिमको संस्थागत संरचनाको व्यिस्था गनेछाः  
(१) गाउँ कृवि तथा पश ुशािा िा सेिाकेन्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन- 

(क) गाउँपाधलका मा स्थापना भएका कृवि तथा पश ुशािा िा सेिा केन्रलाई व्यिजस्थत 
ढंगले पररचालन गररनेछ, 

(ि) गाउँपाधलका मा कृवि प्रसार सेिालाई धनयधमत र प्रभािकारी बनाउन आिश्यक 
कमयचारीको दरिन्दी पवहचान गरी धनयम अनसुार पदपूधतयको व्यिस्था गररनेछ, 

(ग) गाउँपाधलका  तथा िडा स्तरमा प्रभािकारी कृवि प्रसार सेिाका लागी आिश्यक 
संरचनाको व्यिस्था गररनेछ,  

(घ) गाउँपाधलका का कृवि तथा पश ुविकास शािाको क्षमता विकासका लागी आिश्यक 
व्यिस्था गररनेछ । 

(२) गाउँपाधलका कृवि विकास सधमधतको गठन तथा पररचालन-  
(क) कृवि क्षेरको समग्र विकासमा नीधत धनमायण, योिना तिुयमा, कृवि प्रसार सेिामा 

ििाफदेवहता एिं पारदशीता, कायायन्ियन तथा अनगुमन र समन्ियमा गाउँपाधलका 
लाई सहजिकरण गनय गाउँपाधलका स्तरीय कृवि विकास सधमधतको गठन गररने छ, 

(ि) गाउँपाधलका  कृवि विकास सधमधत गाउँ काययपाधलका अन्तरगत, गाउँ 
काययपाधलकाले तोकेको िनप्रधतधनधधको नेततृ्िमा कृिक, सहकारी, नीजिक्षेर समेतको 
प्रधतधनधधत्ि रहने गरी गठन गररने छ र सो सधमधतको सदस्य सजचिका रुपमा 
सम्िजन्धत शािाको प्रमिु रहनेछ,  

(ग) गाउँ कृवि विकास सधमधतको संरचना, काम, कतयव्य र अधधकार गाउँपाधलका ले 
तय गरेको काययविधध अनसुार हनुेछ । 

(३) िडा तहमा संस्थागत संरचना, सञ्चालन एिं व्यिस्थापन- 
(क) कृवि प्रसार सेिा भरपदो, कृिक एिं कृवि उद्यमीको माग र आिश्यकता अनसुारको 

सेिा प्रिाह गनय, कृवि प्रसार सेिाको पहुँचलाई यस गाउँपाधलका को हरेक िडा 
तथा िस्ती र कृिक समदुायमा विस्तार गनय िडा तहमा एकीकृत कृवि प्रसार 
सेिा केन्र िा संयन्रको स्थापना एिं पररचालन गनेछ, 



(ि) सेिा केन्रको तथा संयन्रको प्रभािकाररता, सेिामा विजशविकरण, व्यिसावयकता 
तथा धमतव्ययीताका लाधग साियिधनक, सामदुावयक एिं नीजि क्षेरको साझेदाररता 
एिं सहकाययको अिधारणा अपनाईनेछ । 

(४) कृिक समूह र सहकारीको गठन, दताय तथा नविकरण- 
(क) सहभागीतामूलक कृवि तथा पशपंुक्षी विकास काययक्रमको व्यिसायीकता अधभबवृर्द् 

गनयका लागी क्षेरगत तथा विियगत कृिक समूह र सहकारीको गठनका लाधग 
गाउँपाधलका ले सहिीकरण गनेछ, 

(ि) कृिकसमूह तथा सहकारी धनयमानसुार गाउँपाधलका मा दताय एिं नविकरण 
गनुयपनेछ । 

५. स्थानीय कृवि स्रोत व्यजिको पवहचान, विकास तथा पररचालन  
(१) गाउँपाधलका ले रणनैधतकरुपमा प्रथाधमकताका साथ प्रिधयन गनय चाहेको कृवि उपि 

मूल्य सङृ्खलामा प्राविधधक सेिा परु् याउन गाउँपाधलका  धभर रहेका स्थानीय कृवि िोत 
व्यजक्िको पवहचान, क्षमता विकास र आिश्यकता अनसुार पररचालन गनय सक्नेछ ।  

(२) स्थानीय कृवि स्रोत व्यजिलाई गाउँपाधलका को िडा तहमा साियिधनक, सामदुावयक 
नीजि साझेदारी मोडेलमा पररचालन गनय सवकने छ ।    

६. विजशविकृत सेिा एिं भौचर प्रणालीमा आधाररत कृवि प्रसार सेिा  
(१) गाउँपाधलका  धभरका विपन्न तथा साना कृिकलाई कृवि तथा पशपंुक्षी सम्िजन्ध लजक्षत 

काययक्रम गाउँपाधलका ले भौचर प्रणाली माफय त कायायन्ियन गनय सक्नेछ ।  
७. स्थानीय तहमा िोत केन्रको स्थापना तथा संचालन- 

(१) स्थानीय स्तरमा कृवि प्रविधधको पररक्षण प्रदशयन र विस्तारका लाधग गाउँपाधलका ले 
आिश्यकता अनसुार िोत केन्रको स्थापना तथा संचालन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) अनसुारको िोत केन्र संचालनको लाधग साियिधनक, सामदुावयक र नीजि 
साझेदारीको अिधारणा अबलम्बन गनय सक्नेछ । 

८. सूचना तथा प्रचार प्रसार-  
(१) गाउँपाधलका ले कृिकलाई कृवि तथा पशपंुक्षी सम्बन्धी ताधलम, प्रविधध, प्राविधधक सेिा, 

कृिक क्षमता तथा सीप विकास, सशजिकरण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने छ ।  
(२) कृवि सूचना प्रभािकारी प्रिाहको लाधग गाउँपाधलका ले कृवि तथा पशपंुक्षी सम्िजन्ध 

त्यांकको अध्यािधधक, व्यिस्थापन र उपयिु सूचना प्रणालीको अिलम्बन गनेछ,   

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सूचनाको हक उपलब्ध गराउनेछ            
 



 

पररच्छेद – ४ 

सामवुहक तथा करार िेती, पकेट क्षरे धबकास तथा सञ्चालन 

९. सामवुहक तथा सहकारी िेती सम्िजन्ध व्यिस्थााः साना तथा विपन्न कृिकलाई व्यिसायतफय  
उन्मिु गनय सामवुहक तथा सहकारी िेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०. करार िेती सम्िजन्ध व्यिस्था  
(१) यस गाउँपाधलका ले कृवि उत्पादनयोग्य िधमनको उजचत सदपुयोग तथा 

व्यिसावयकरणका लागी प्रचधलत काननु बमोजिम करार िेतीलाई प्रिर्द्यन गनय सक्नेछ 
।  

(२) गाउँपाधलका  धभर रहेका पधतय, ऐलानी िग्गामा कृवि प्रयोिनका लाधग प्रयोग तथा 
करारमा ददन सवकनेछ ।  

११. पकेट क्षरे विकास तथा सञ्चालनाः कृवि उपिको उत्पादन तथा उत्पादकत्त्ि पवहचान 
गरर कृविको व्यिसायीकरण एिं विजशिकरणका लाधग गाउँपाधलका ले भौगोधलक र 
प्राधबधधक सम्भाव्यता र उपयिुताको आधारमा कृवि तथा पशपंुक्षी िन्य उत्पादन पकेट 
क्षेरको धनधायरण गरी काययक्रम संचालन गनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

कृवि सामग्रीको आपूधतय, उपयोग र धनयमन 

१२. धबऊ, वििन मलिाद तथा िैविक वििादीको सहि उपलब्धता-  
(१) गाउँपाधलका ले कृिकलाई आिश्यक उन्नत नश्ल, विऊ वििन, कृवि औिार, िैविक 

वििादी, मलिाद, औिधी िस्ता कृवि सामग्रीहरु सरल र सहि ढंगबाट समयमा न ै
व्यिस्था गनेछ ।  

(२) रोगव्याधधको महामारी संक्रमण फैधलएका स्थलमा तत्काल दक्ष प्राविधधक िटाई रोग 
महामारी संक्रमण धनयन्रण गनय सहयोग प¥ुयाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमका कृवि सामग्रीहरुको गणुस्तर र सहि उपलब्धताको 
सधुनजितताका लागी गाउँपाधलका ले सेिा प्रदायक धनकायहरुको उजचत पररचालन, 

अनगुमन र धनयमन गनेछ । 

१३. कृवि सामाग्री तथा बीउ वििादी धनयमन-   
(१) गाउँपाधलका ले गाउँ क्षेर धभर विवक्र वितरण हनुे कृवि सामाग्री, बीउ वििन, वििादी, 

औिधध, नश्ल आददको अनगुमन तथा धनयमन गनेछ । 



(२) अनगुमन तथा धनयमनका लाधग समिजन्धत विियको विज्ञ संलग्न गरर अनगुमन 
सधमधत िा काययदल बनाउन सक्ने छ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) िमोजिम अनगुमन गदाय काननु विपररत भए गरेको पाइएमा 
गाउँपाधलका ले काननु िमोजिम दण्ड तथा िररिाना गनय सक्ने छ ।  

 

 

पररच्छेद ६ 

भण्डारण, प्रशोधन, प्रदशयनी स्थल, तथा ििार व्यिस्थापन 

 

१४. कृवि उपिहरुको भण्डारण र प्रशोधन- 
(१) गाउँपाधलका ले आपतकाधलन अिस्थाका लागी कृवि िन्य िस्तहुरुको उजचत 

भण्डारणको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(२) रैथाने, लोपोन्मिु तथा स्थानीय परम्परा,संस्कृधतसँग िोधडएका िाली िस्तकुो संरक्षण 
र प्रबर्द्यनका लागी स्थानीय तहमा विउ बैंक, प्रिनन केन्र तथा विशेि संरक्षण 
क्षेरको व्यिस्था गनय सक्नेछ।  

(३) कृवि उपिको सहि उपलब्धता र ििारीकरणका लागी सामदुावयक एिं नीजि क्षेरको 
सहभाधगतामा कृवि उपिको भण्डारणमा सहिीकरण र सहकायय गनय सक्नेछ । 

(४) कृिकलाई कृवि उपिको उजचत मूल्य उपलब्ध गराउन, रोिगारीको अिसर सृिना 
गनय कृवि उपिको प्रशोधन सम्िजन्ध उद्यमलाई प्रोत्साहन गनेछ ।  

१५. कृवि तथा पशपंुक्षी प्रदशयनी र व्यापार मेला सञ्चालनाः गाउँपाधलका ले विधभन्न संघ संस्थाको 
सहकायय र समन्ियमा कृवि उपिको संरक्षण, प्रबधयन, बिारीकरण, कृिकहरुलाई प्रोत्साहन 
र कृवि प्रविधधको प्रचार प्रसारकालाधग स्थानीय स्तरमा कृवि तथा व्यापार मेला, प्रदशयनी, 
िाद्य महोत्सि सञ्चालन गनेछ ।  

१६. हाट तथा ििारको व्यिस्था-  
(१) स्थानीय स्तरमा उत्पादन गररएका कृवि तथा पशपंुछीिन्य उत्पादनको ििारीकरणका 

लाधग कोशेली घर, हाट ििार, संकलन केन्र िा सहकारी सपुथ मलु्यका पसलहरु 
संचालनमा ल्याई आम उपभोिालाई उजचत मूल्यमा गणुस्तर िस्त ुतथा सेिा उपलव्ध 
गराइनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उल्लेजित ििार तथा पसल सञ्चालनमा नीजिक्षेर, समहु तथा 
सहकारीलाई प्रोत्साहन गररने छ र गाउँपाधलका ले नीजि, सामदुावयक एिं साियिधनक 
साझेदारीको अिधारण अिलम्िन गनेछ ।  



(३) गाउँपाधलकले कृवि तथा पशिुन्य उपिको धनकासी पैठारीको व्यिस्था गनय सक्नेछ 
। 

(४) मास ुतथा दगु्द िन्य पदाथयको स्िच्छताको लाधग आधधुनक िधशालातथा डेरी उधोग 
को धनमायण, सदुृवढकरण र विस्तारमा िोड ददइनेछ ।  

 

  

पररच्छेद ७ 

वकसानको िधगयकरण, अनदुान, विमा, कोि तथा पेन्सन सम्िजन्ध व्यिस्था 
 

१७. वकसानको िधगयकरण- 
(१) सानीभेरी गाउँपाधलकाले काययविधध िा मापदण्ड धनधायरण गरी कृिकको िधगयकरण 

गनय सक्नेछ ।  
(२) भमुीवहन कृिकलाई भ-ूउपयोगको मापदण्ड िनाई एकल िा सामूवहक व्यिसायको 

लाधग करारमा िधमन उपलव्ध गराई कृवि व्यिसायमा संलग्न गराउन सक्नेछ ।  
 

 

१८. अनदुान र साझेदारी  सहलगानी सम्बन्धी व्यिस्था-  
(१) गाउँपाधलका ले समग्र कृवि क्षेरको विकासका लागी कृवि सामग्री, धबउधबिन  

पूिायधार धनमायण, ििारीकरण, प्रविधध सेिाको क्षेरमा कृिक र कृिक समहुलाई 
मापदण्ड बनाई अनदुान िा सहलगानी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उल्लेजित क्षेरहरुमा समहु, सहकारी र नीजि क्षेरको लाधग 
सहलगानीको व्यिस्था गनय सवकनेछ । 

(३) माधथ उल्लेजित उप-दफाहरुमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन गाउँपाधलका ले 
गररबीको रेिा मनुी रहेका मवहला, दधलत िनिाधत, भधूमवहन कृिकलाई धनदेजशका 
बनाई विशेि अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

१९. विमा सम्बन्धी व्यिस्था- 

 (१) कृवि बाली, नगदे बाली, तरकारी िेधत, पशपंुक्षी पालन, माछापालन लगायत कृवि व्यिसाय 
गने कृिकलाई तोवकएको िा तोवकए बमोजिम विमा सवुिधा उपलब्ध गराईने छ ।  

२०. कृवि विकास कोि तथा पेन्सनको व्यिस्था- 
(१) गाउँपाधलका ले कृवि तथा पशपंुक्षी क्षेरको समग्र विकासका लाधग विशेि कोिको 

स्थापना तथा सञ्चालन गनय सक्ने छ ।   



(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोिबाट काययविधध िनाई कृिकलाई विशेि 
अनदुान, सहलगानी िा कृिकलाई योगदानमा आधाररत पेन्सनको व्यिस्था गनय सवकन े
छ ।  

२१. कृवि ऋणाः (१) व्यिसायीक कृिक, कृवि उद्यमीलाई सहधुलयत व्यािदरमा कृवि ऋण 
उपलव्ध गराउन बैंक तथा धबजिय संस्थासँग गाउँपाधलका ले सहिीकरण गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ८ 

कृवि योग्य िमीन व्यिस्थापन 

 

२२. िग्गा भाडामा धलन ददन सक्ने-  
(१) भधूमवहन िा कम िधमन भएका व्यजि िा कृिक समहु र सहकारीलाई उत्पादनमा 

बवृर्द् गनय सहयोग पयुायउनका लाधग कृवि िग्गा भाडामा धलने ददने व्यिस्थालाई प्रिधयन 
गदै आधधुनक िेधत प्रणाली विकाशका लाधग सानीभेरी गाउँपाधलका ले िग्गा भाडामा 
धलने ददने पक्ष विच समन्ियात्मक भधूमका िेल्न सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम भाडामा ददने र धलने पक्ष बीच करारनामा सझौता भएका 
भाडामा ददने िधमनका हकदारसँग तोवकए बमोजिम िधमन भाडा कर उठाइने छ ।  

(३) सहकारी÷समूह÷धनजि उद्यमी÷सामदुायमा आधाररत संस्था िा व्यजिहरु धमलेर 
सामूवहक िेधत गनय चाहेमा गाउँपाधलका बाट स्िीकृती धलई िेती गनय सक्नेछन ्।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम िेती गने पक्षहरु र िधमन भाडामा ददने पक्षले काननु 
िमोजिम गाउँपाधलका ले धनधायररत गरेको कर बझुाउन ुपने छ ।   

(५) िाली ऐलानी िधमनको कृवि प्रयोिनका लाधग उपयोग गने सम्बन्धमा भ-ुउपयोग 
नीधत बनाई कायायन्ियन गररनेछ । 

(६) सानीभेरी गाउँपाधलका  धभर रहेका िेधत योग्य प्रयोगमा नआएका 
धनजि÷ऐलाधन÷गदुठका िमीन, बाझो, पधतय, नदद उकास तथा अन्य साियिाधनक तथा 
िाली िग्गालाई चक्लाबजन्द िेधत संचालन काययविधध बनाएर प्रयोगमा ल्याइने छ ।   

२३. स्थानीय चरन तथा िकय  विकास र व्यिस्थापन- 
(१) कीट तथा पशपंुधछको विकासको लाधग गाउँपाधलकामा उपलब्ध भएका साियिधनक 

िमीन, िकय  िा बाँझो िमीनलाई चरन, िकय क्षेर तोकी प्रयोगमा ल्याउन सवकनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिमका क्षेरमा चरीचरन गराउने पशपुालक कृिकले चरन गराए 

िापत सानीभेरी गाउँपाधलका लाई िावियक तोवकए बमोजिमको शलु्क बझुाउन ुपनेछ 
।  



(३) कुनै व्यजिले िमीन बाँझो रािेमा उि िमीन गाउँपाधलले तोवकएको िावियक शलु्क 
धतने गरी धनजित अिधधको लाधग करार सम्झौता गरी भाडामा धलन सक्नेछ ।  

(४) माधथ उप दफाहरुमा िनुसकैु कुरा उल्लेि भएतापधन कुनै वकसानले कृवि योग्य 
िमीन िाँझो रािेमा त्यस्ता वकसानहरुलाई गाँउपालीकाले तोवकए बमोजिमको 
िररिाना गनय सक्नेछ । 

(५) सानीभेरी गाउँपाधलका  क्षेर धभर िलु्ला चरीचरण धनयन्रणका लाधग आिश्यक 
काययविधध बनाइ काजन्ि घर बनाइने छ । 

पररच्छेद ९ 

विविध 

 

२४. पानी महुान, पोिरी, नददनाला, स-साना कूलो संरक्षण-  

(१) गाउँपाधलका धभर प्राकृधतक रुपमा रहेका पानीका महुान, पोिरी नददनाला, परम्परागत 
कूलो बाँध पानीको ममयतसंभार र जिणोर्द्ार गरर धसंचाई तथा िानेपानीका लाधग सञ्चालनमा 
ल्याईनेछ । यस्ता धसचाई प्रिधयनमा धबद्यतुीय तथा सौयय उिायको उपयोगमा िोड ददईने छ 
। 

२५. िलिाय ुअनकुुलन, िैविक विविधता र िातािरणको संरक्षण   
(१) िलिाय ुअनकुुलनका लाधग उपयिु प्रविधध विकाशमा िोड ददईने छ । प्राकृधतक 

पवहचान भएका िाली िोट विरुिा तथा विऊ वििनको अनिंुश, िीिको संरक्षण, 

सम्िधयन, प्रियधन र िलिाय ुअनकुुलन गने दावयत्ि गाउँपाधलका को हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोजिम संरक्षण, सम्िधयन तथा प्रिधयन गदाय र िमीनको प्रयोग गदाय 
िातािरणमा कुनै वकधसमको फेरिदल हनुे िा असर पाने कायय नगरी िातािरणलाई 
दीगो रुपमा संरक्षण गनुय पनेछ । 

२६. अन्तर धनकाय समन्िय र सहकायय  
(१) गाउँपाधलका धभर काययरत अन्तर सरकारी धनकाय र गैरसरकारी धनकाय िीच काययक्रम 

सञ्चालनमा दोहोरो नपने र समन्िय तथा सहकाययमा योिना तिुयमा गरर कायायन्ियन 
गररनेछ । यस प्रकारको समन्ि तथा सहकाययको सहजिकरण गाउँ कृवि विकास 
सधमधतले गने छ ।  

(२) उपदफा (१) िमोजिम योिना कायायन्ियन गदाय अन्तर पाधलका तथा प्रदेश-प्रदेश 
िीच समन्िय गनुय आिश्यक भएमा सानीभेरी गाउँपालीकाले प्रदेश माफय त िा धसधै 
पधन सम्पकय  िा समन्िय गनय सक्नेछ । 



२७. कृवि पययटन- (१) पययटन प्रबर्द्यन हनुेगरी व्यिसावयक कृवि सञ्चालन गनय गाउँपाधलका 
ले प्रोत्साहन गनेछ । कृवि तथा पशकुो स्रोत केन्र विकास गदाय पययटन प्रबर्द्यन हनुे गरी 
सञ्चालन गनुय पनेछ । कृवि पययटन प्रबर्द्यन गनय नमनुा कृवि पययटन स्थल घोिणा गररने 
छ ।  

२८. कृवििन प्रणालीको विकास- (१) िलिाय ुतथा पयायिरणीय क्षेरमा आएको फेरिदल र 
बढदो िाद्यान्नको मागको ितयमान अिस्थालाई दृविगत गरर एवककृत कृवि व्यिसाय 
अपनाउन र िातािरण तथा िनस्पधतको संरक्षण गदै िाद्यान्न उत्पादन बढाउन पातधलएको 
र  हैधसयत धबगररएको  िनमा स्थान वििेश िाली तथा फलफुलको िेधत विकाश गरर 
िाद्यान्न, फलफुल तथा नगदेिाली र घाँस िेती विकास गररनेछ । 

२९. आन्तररक तथा िाह्य सहयोग धलन सक्ने- (१) संजघय सरकारको अनमुधत धलई स्थानीय 
तहले आफ्नो क्षेरको विकासको लाधग स्िदेशी िा विदेशी संघ संस्थासंग आधथयक तथा 
प्राविधधक सहयोग धलन सक्नेछ । तर गाउँपाधलका ले यसरी प्राप्त रकम, सहायता सम्झौता 
भएको क्षेरमा नै प्रयोग गनुय पने छ । 

३०. पशपंुक्षी अस्पताल- (१) सानीभेरी गाउँपाधलका  धभर गाउँ स्तररय पशपंुक्षी अस्पताल 
स्थापना तथा संचालन गनेछ । 

३१. कृविमा अध्ययन, अनसुन्धानमा छारिधृत तथा परुस्कारको व्यिस्था- (१) सानीभेरी 
गाउँपाधलका  धभर कृवि तथा पशपंुक्षी सम्बजन्ध अध्ययन तथा अनसुन्धान, धसकाइ एिं 
ताधलम केन्र आददको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ । विधभन्न वििय विज्ञहरुलाई अध्ययन 
अनसुन्धानका लाधग सहयोग गररनेछ र यस क्षेरमा काम गने अनसुन्धानकताय, विद्याथी, 
कृिकहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप परुस्कार तथा छारिजृि प्रदान गररने छ । 

३२. धनयम÷काययविधध÷मापदण्ड बनाउने अधधकार- (१) यस ऐनको कायायन्ियनको लाधग 
सानीभेरी गाउँपाधलका ले आिश्यक धनयम काययविधध÷मापदण्ड÷धनदेजशका बनाई 
कायायन्ियन गनय सक्नेछ ।  

३३. प्रचधलत कानून बमोजिम हनुे- यस ऐनमा लेजिएको विियमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य 
विियमा प्रचधलत कानून बमोजिम हनुेछ ।  

३४. बचाउ तथा िारेिी-  

(१) सानीभेरी गाउँपाधलका कृवि ब्यिसाय प्रदर्द्यन ऐन २०७४ लाई िारेि गररएको छ 
। 



(२) सानीभेरी गाउँपाधलका ले कृवि तथा पशपुक्षी सम्बजन्ध यस अजघ गरेका सम्पणुय काययहरु 
यसै ऐन बमोजिम भए गरेको माधननेछ ।    

 

 

अनसूुची –१ 

दफा २ को िण्ड (घ) सँग सम्बजन्धत 

१  िाद्यान्न बाली,  
२  िागिानी िन्याः फलपूmल, तरकारी, मसलाबाली, पषु्प  
३  पशपुन्छी पालन  तथा पशपुन्क्षी िन्य उत्पादन (मास,ु दधु, फुल, हाड, छाला, ऊन) 
४  घाँसेिाली 
५  मत्स्यपालन,  

६  च्याउ,  

७  मौरी, रेशम 

८  जचया, कफी, अलैची, सपुारी,  
९  तेलहन, दलहन 

१०  कपास, िटु, उि,ु रबरिेती, वटमरु  
११  काष्ठफल (िदाम, ओिर, काि.ु.....अन्य) 
१२  गैरकाष्ठ िनपैदािार  

१३  कृवि पययटन 

१४  कृविका सबै उपक्षेरसँग सम्बर्द् उत्पादन र सो शब्दले औधोधगक प्रयोिनमा हनुे 
कृवििस्तहुरु 

१५  कृवि तथा पशिुन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग 

१६  कृवि तथा पशिुन्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मल,िाद्य, वििादी, औिधी) आददको 
प्रशोधन उद्योग   

१७  िेती प्रणालीमा समाधबि कृवि तथा पशिुन्य बस्तहुरु ।   
 

 

 

 

 



 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


