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तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी ङ्जिधेमक, २०७८ 

प्रस्तािना : 
नेऩारको सॊङ्जिधान प्रद्धत्त ङ्जकसान य सभग्र नागङ्चयकको खाद्यसम्फन्धी हकको सङ्टङ्झनङ्ञितता य ङ्जकसानको 
सशङ्ञिकयण गदै कृङ्जि प्रणारीभा सङ्टशासन कामभ गनन कृङ्जिको ङ्छदगोऩनाका राङ्झग कृङ्जि जङ्झभनको 
सतत् उऩमोग गदै ऩयम्ऩयागत य ऩमानियणभैत्री कृङ्जि प्रणारीको प्रिद्धनन हङ्टनेगयी कृङ्जि प्रणारीको 
व्मािसामीकयण भापन त खाद्याङ्ङभा आत्भङ्झनबनयता य ङ्जकसानको आङ्झथनक अिस्था सङ्टधाय गयी सभङृ्जद्ध 
हाङ्झसर गनन य कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩेशाका राङ्झग कृङ्जि प्रसाय, सेिा, साभग्री, ङ्झसॊचाइ य प्रङ्जिङ्झध 
प्रबाकायी रुऩभा उऩरब्ध गयाई कृङ्जि उत्ऩादनको प्रशोधन, बण्डायण य फजायीकयण गयी कृङ्जि 
उऩजको उङ्ञचत भूल्म य फजाय ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनितताका राङ्झग आिश्मक कानूनी व्मिस्था गनन 
िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२६ फभोङ्ञजभ तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको एघाय ११ औॊ गाउॉसबारे मो 
ऐनको तजङ्टनभा गयेको छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद एक 

प्रायङ्ञम्बक 
 

१.   सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ तभानखोरा गाउॉऩाङ्झरकाको "कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी 
ऐन, २०७८” यहेको छ । 

 (२) मो ऐन गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतफाट गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रबय रागू हङ्टनेछ ।  

 

२.  ऩङ्चयबािा् ङ्जििम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “कयाय खेती” बङ्ङारे ङ्जकसानरे जङ्झभन ङ्झरज िा बाडाभा ङ्झरई गङ्चयने कृङ्जि कामन 

सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे कृङ्जि व्मािसामी य कृिकफीच कयायनाभा गयी गङ्चयने 
कृङ्जि उत्ऩादन य खङ्चयद ङ्जिक्री गने कामनराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ख) “कृिक” बङ्ङारे मस ऐनको प्रमोजनका राङ्झग कृङ्जिराई भङ्टख्म ऩेशा िा व्मिसाम 
फनाई सोफाटै जीङ्जिकोऩाजनन गने नागङ्चयक सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे त्मस्तो 
नागङ्चयकभा आङ्ञित ऩङ्चयिायका सदस्म िा ििनको छ भङ्जहना िा सोबन्दा फढी 
अिङ्झध कृङ्जि कामनभा िभ गने िा ऩयम्ऩयागत रुऩभा कृङ्जि औजाय ङ्झनभानण गने 
नागङ्चयकराई सभेत जनाउॉछ ।  
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(ग) “कृङ्जिमोग्म बङू्झभ” बङ्ङारे कृङ्जि प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग हङ्टने, कृङ्जिजन्म उत्ऩादन 
गने िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कृङ्जि कामनको राङ्झग ङ्झनधानयण गङ्चयएको बङू्झभ 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(घ) “कृङ्जि कामन” बङ्ङारे दपा १५ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका ङ्जििमसॉग 
सम्िङ्ञन्धत कामन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे व्मािसाङ्जमक कृङ्जिराई सभेत 
जनाउॉछ । 

(ङ) “कृङ्जि पभन” बङ्ङारे व्मिसाङ्जमक प्रमोजनको राङ्झग दपा १५ फभोङ्ञजभका 
उऩबोग्म कृङ्जि िस्तङ्ट उत्ऩादनका राङ्झग सञ्चारन गङ्चयएको कृङ्जि पभनराई 
जनाउॉदछ ।  

(च) “कृङ्जि िस्तङ्ट” बङ्ङारे कृिकरे कङ्ट नै फोट ङ्जिरुिा िा जीिजन्तङ्टफाट उत्ऩादन 
गयेको उऩबोग्म कृङ्जि िस्तङ्ट य कृङ्जि औजायराई जनाउॉदछ य सा शब्दरे कृङ्जि 
उऩज सभेतराई जनाउॉदछ ।  

(छ) “कृङ्जि ऩेशा” बङ्ङारे खेती तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन कामन गयी कृङ्जि िस्तङ्ट उत्ऩादन 
गने ऩेशाराई जनाउॉदछ। 

(ज) “कृङ्जि व्मिसाम” बङ्ङारे व्मािसाङ्जमक उदे्दश्मरे गङ्चयन े दपा २८ फभोङ्ञजभका 
व्मिसामहरुराई जनाउॉदछ ।  

(झ) “कृङ्जि फजाय” बङ्ङारे ङ्जिङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट कृङ्जि उऩजको ग्रङे्झडङ, प्माकेङ्ञजङ्ग, 

ढङ्टिानी, बण्डायण, ङ्जितयण तथा कृङ्जि उऩजको ङ्झफक्री ङ्जितयण गने कृङ्जि फजायराई 
जनाउॉदछ । 

(ञ) “कृङ्जि व्माऩायी” बङ्ङारे कृङ्जि उऩजको थोक तथा खङ्टद्रा व्माऩायीराई 
जनाउॉदछ। 

(ट)  “खाद्य िस्तङ्ट” बङ्ङारे जैङ्जिक स्रोतफाट प्राप्त साॉस्कृङ्झतक रुऩभा स्िीकामन 
प्रशोङ्झधत, अधनप्रशोङ्झधत िा अप्रशोङ्झधत भानि उऩबोग्म ऩदाथन सम्झनङ्ट ऩछन य सो 
शब्दरे त्मस्तो ऩदाथनको तमायी, प्रशोधन िा उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने कच्चा 
ऩदाथनराई सभेत जनाउॉछ । 

(ठ) “खाद्य सम्प्रब ङ्टता” बङ्ङारे खाद्य उत्ऩादन तथा ङ्जितयण प्रणारीभा ङ्जकसानरे 
उऩबोग िा अभ्मास गने देहामको अङ्झधकायराई जनाउॉदछ् 

  (१) खाद्य सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभानण प्रङ्जक्रमाभा सहबागी हङ्टने, 
  (२)  खाद्य उत्ऩादन िा ङ्जितयण प्रणारीसॉग सम्िङ्ञन्धत कङ्ट नै ऩङ्झन व्मिसाम 

योज्ने, 
  (३)  कृङ्जिमोग्म बङू्झभ, िभ, फीउ फीजन, प्रङ्जिङ्झध, औजायको छनौट गने, 
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  (४)  कृङ्जि व्मिसामको ङ्जिश्वव्माऩीकयण िा व्माऩायीकयणको प्रङ्झतकूर 
प्रबाििाट भङ्टि यहने । 

(ड) “खाद्य सङ्टयऺा” बङ्ङारे सङ्जक्रम य स्िस्थ भानि जीिनमाऩन गनन आिश्मक हङ्टने 
खाद्यभा प्रत्मेक व्मङ्ञिको बौङ्झतक तथा आङ्झथनक ऩहङ्टॉचराई जनाउॉदछ । 

(ढ) “खङ्टद्रा फजाय” बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्जिके्रतारे उऩबोिाराई ङ्झफक्री गने कामनराई 
जनाउॉदछ। 

(ण) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकएको फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनतको ङ्झनमभभा 
तोङ्जकए िा तोङ्जकएको फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन । 

(त)  “थोक फजाय” बङ्ङारे कङ्ट नै उत्ऩादक िा ङ्जिके्रतारे अको ङ्जिके्रताराई कृङ्जि 
िस्तङ्ट ङ्झफक्री ङ्जितयण गने थोक फजायराई जनाउॉदछ । 

(थ)  “ङ्झनिानहभङ्टखी कृङ्जि” बङ्ङारे आफ्नो ऩङ्चयिायको राङ्झग आिश्मक ऩने कृङ्जि उऩज 
उत्ऩादन गने कृङ्जि कामनराई जनाउॉदछ।  

(द) “ऩाङ्चयिाङ्चयक खेती” बङ्ङारे ऩङ्चयिायको रगानी य ऩाङ्चयिाङ्चयक िभको भात्र 
उऩमोग गयेय गङ्चयने कृङ्जिराई जनाउॉदछ। 

(ध) “ङ्झफके्रता” बङ्ङारे कृङ्जि िस्तङ्टहरू ङ्झफक्री गने व्माऩायी, कृिक, कृिक सभूह, कृङ्जि 
पाभन, सहकायी सॊस्था, कम्ऩनी िा एजेन्ट ङ्झफके्रता सभेतराई जनाउॉदछ ।  

(न) “बङू्झभहीन” बङ्ङारे कृङ्जि ऩेशाभा आङ्ञित बई आफ्नो िा आफ्नो ऩङ्चयिायको 
नाभभा नेऩारबय दतान िा िेदतान जग्गा नबई मस गाउॉऩाङ्झरकाभा तमाय 
गङ्चयएको अङ्झबरेखभा बङू्झभहीनका रूऩभा नाभ सभािेश बएको व्मङ्ञिराई 
जनाउॉदछ। 

(ऩ) “सॊकरन केन्द्र” बङ्ङारे कृिकहरुरे दोस्रो फजायभा ङ्जिक्री गने उदे्दश्मरे छोटो 
सभमको राङ्झग कृङ्जि उऩज सॊकरन गयेय ङ्जिके्रताराई ङ्जिक्री गने सॊकरन 
केन्द्रराई जनाउॉदछ।  

(ऩ) “हाट फजाय” बङ्ङारे कृङ्जि उऩज रगामत अन्म स्थानीम उत्ऩादन ङ्जिक्री गने 
उदे्दश्मरे स्थानीम तहफाट स्िीकृत ङ्झरई सञ्चारन बएको हाट फजायराई  
जनाउॉदछ ।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद दङ्टई 

ङ्जकसान य कृङ्जि सम्फन्धी भागनङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त य नीङ्झतहरु  
 

३.  ङ्जकसान य कृङ्जिसम्फन्धी भागनङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त् मस गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसान य कृङ्जि ऺेत्रका 
सम्फन्धभा देहाम फभोङ्ञजभका भागनङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्तहरुको अिरम्फन गनेछ् 
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(क) मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका कृङ्जि तथा खाद्यसम्फन्धी ऩयम्ऩयागत तथा 
ऩमानियणभैत्री निीनतभ ऻान, सीऩ तथा प्रथाजङ्झनत एिॊ साॊस्कृङ्झतक अभ्मास य 
ऩमानियणभैत्री कृङ्जि प्रणारीको सॊयऺण य प्रिद्धनन गङ्चयनेछ ।  

(ख) कृङ्जि ऺेत्र तथा कृङ्जि बङू्झभभा कृिक य बङू्झभङ्जहन ङ्जकसानहरुको सभेत ऩहङ्टॉच य 
स्िाङ्झभत्ि सङ्टङ्झनित गयी न्मामऩूणन आङ्झथनक अिस्थाको ङ्झसजनना गङ्चयनेछ ।  

 

४.  ङ्जकसान य कृङ्जि सम्फन्धी नीङ्झत् (१) मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जकसान तथा कृङ्जिसम्फन्धी मोजना 
तथा कामनक्रभ तजङ्टनभा य कामानन्िमन गदान अिरम्फन गङ्चयने नीङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) ङ्जकसानको कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारनसम्फन्धी यैथाने तथा ऩयम्ऩयागत ऻान य 
खाद्य सॊस्कृङ्झत, कृङ्जिजन्म जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता, ऩमानियणीम प्रणारी य प्राङ्गाङ्चयक 
एि ङ्छदगा कृङ्जि ङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत आत्भङ्झनबनय य खाद्य सम्प्रब ङ्टत्ताराई सम्भान 
गने ङ्जकङ्झसभको ङ्छदगो कृङ्जि प्रणारीराई प्राथङ्झभकता प्रदान गङ्चयनेछ ।  

(ख) कृङ्जि ऺेत्रराई मस गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झफशेि सॊयङ्ञऺत ऺते्रको रुऩभा ऩङ्जहचान गयी 
सभग्र कृिकहरुको आङ्झथनक य साभाङ्ञजक ङ्झफकासको राङ्झग आिश्मक ऩने सेिा 
य सङ्टङ्झफधा प्रदान गङ्चयने छ । 

(ग) ङ्जकसान, कृिक सभूह, ऩशङ्टऩारक सभूह, कृङ्जि सहकायी सस्था य कृङ्जि तथा 
खाद्य उद्यभीहरुको सहकामनभा कृङ्जि बङू्झभको सॊयऺण गदै य कृङ्जि कामनराई 
एक सम्भानजनक ऩेशाको रुऩभा आत्भसात ् गयाउनका राङ्झग कृङ्जि ऺेत्रको 
व्मािसामीकयण गयी उद्यभशीरता, योजगायी, आम आजनन, जीङ्जिकोऩाजनन, 
सभङृ्जद्ध य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका अिशयहरु ङ्झसजनना गङ्चयनेछ ।  

(घ) ङ्जकसानराई कृङ्जि कामन य ऩशङ्टऩन्छी तथा जरचय ऩारनका राङ्झग आिश्मक 
ऩने सफै ङ्जकङ्झसभका सेिा, साभग्री य प्रङ्जिङ्झधभा सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग आिश्मक 
ऩने सॊस्थागत व्मिस्था य स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध गङ्चयनेछ । 

(ङ) कृङ्जि सम्फन्धी मोजना तजङ्टनभा, कामानन्िमन, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन रगामतका 
सभग्र ङ्झनणनम प्रङ्जक्रमाभा गाउॉऩाङ्झरकाका सम्फङ्ञन्धत प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्जहत ङ्जकसान एिॊ 
कृिक सभूह य मसका प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक सॊघ सॊस्था य सम्फद्ध नागङ्चयक 
सभाजको ऩूणन य प्रबािकायी सहबाङ्झगता प्रिद्धनन गङ्चयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत नीङ्झतहरुराई आिश्मक सॊस्थागत व्मिस्था य 
आङ्झथनक एिॊ प्राङ्जिङ्झधक रगामतका स्रोत साधनहरुको प्रिन्ध गयी क्रभश् कामानन्िमन 
गदै जानङ्टऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद तीन 

कृङ्जिसम्फन्धी आधायबतू ङ्जिियण व्मिस्थाऩन 
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५.  कृङ्जि तथ्माङ्क सङ्करन् (१) गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका ङ्जकसान य कृङ्जिका फायेभा देहाम फभोङ्ञजभका 
ङ्जिियण सङ्जहतको तथ्माङ्क सङ्करन गयी अङ्झबरेङ्ञखत गङ्चयनेछ्  

(क) ङ्जकसानहरुको िगॉकयण अनङ्टसायको ऩङ्चयिाय सङ्खख्मा य बङू्झभङ्जहन ङ्जकसानहरुको 
ङ्जिियण । 

(ख) कृिक सभूह, ऩशङ्टऩन्छीऩारक सभूह य कृङ्जि सहकायी सॊस्थाहरुको ङ्जिियण य 
अिस्था ।  

(ग) ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जिधा ऩङ्टगेको िा नऩङ्टगेको सङ्जहत कृङ्जिमोग्म बङू्झभको ङ्जिियण य 
नक्शाङ्कन।  

(घ) यैथाने रगामतका भङ्टख्म कृङ्जि उऩज, बण्डायण तथा प्रशोधन य फजायीकयण 
बइयहेका य हङ्टन सक्ने कृङ्जि उऩजहरुको ङ्जिियण ।  

(ङ) नगदेिारी, तयकायी य परपूर खेङ्झतको उत्ऩादन य सोको फजायीकयणको 
अिस्था ।  

(च) ऩशङ्टऩारन, ऩन्छी ऩारन य भाछा ऩारनको अिस्था तथा ङ्जिियण य दङ्टग्ध तथा 
भाछा भासङ्टजन्म उत्ऩादन य ङ्जिक्री ङ्जितयणको अिस्था ।  

(छ) यैथाने, ऩयम्ऩयागत य साॊस्कृङ्झतक भहत्िका खाद्य िस्तङ्टहरुको उत्ऩादनको 
अिस्था।  

(ज) कृङ्जिजन्म ऩूिानधाय (ङ्झसॊचाइ, शीत बण्डाय, कृङ्जिङ्झभर तथा खाद्य प्रशोधन, 
ढङ्टिानी िा कृङ्जि सडक आङ्छद) को अिस्था ।  

(झ) कृङ्जि सेिा प्रदामक (कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सेिा केन्द्र तथा शाखा, कृङ्जि साभग्री 
य फीउ फीजन, भरखाद िा प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादनक य सोको ङ्जितयण, ऩशङ्ट 
स्िास्थ्म सेिा, कृङ्जि फीभा, ऩशङ्ट फीभा, िाताियणभैत्री ङ्जकटनाशक ङ्जििादी 
आङ्छद) को अिस्था य मसभा ङ्जकसानको ऩहङ्टॉचको अिस्था । 

(ञ) कृङ्जि सेिा प्रदामकहरुको ङ्झनमभन तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मिस्था य सोको 
कामानन्िमनको अिस्था ।   

(ट) कृङ्जि ङ्ञशऺा, कृङ्जि प्रचाय प्रसाय य कृङ्जि स्रोत व्मङ्ञिहरुको उऩरब्धताको 
अिस्था।  

(ठ) अन्म आिश्मक य भहत्िऩूणन ङ्जिियणहरु ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका तथ्माङ्क सङ्करनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कङ्ञम्तभा ऩाॉच 
ििनभा एक ऩटक य आिश्मकता अनङ्टसाय अन्म सभमभा ऩङ्झन कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी 
गणना गनङ्टन ऩनेछ ।   
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६.  कृङ्जि तथ्माङ्कको ङ्जिश्लिेण य प्रचाय प्रसाय् (१) दपा ५ फभोङ्ञजभको तथ्माङ्क तथा ङ्जिियण 
तमायी, ङ्जिश्ल्िण य प्रकाशन गदान ङ्जकसानहरुको सभेत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि, सहबाङ्झगता य सशङ्ञिकयण 
हङ्टनेगयी सहबाङ्झगताभूरक ङ्जिङ्झधको अिरम्फन गनङ्टन ऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको अङ्झबरेखराई प्रत्मेक तीन ििनभा एक 
ऩटक य आिश्मिा अनङ्टसाय सभम सभमभा अद्यािङ्झधक गनन सङ्जकनेछ ।  

(३) कृङ्जि तथ्माङ्क सङ्करन, ङ्जिश्लिेण य अद्यािङ्झधक गने कामनभा नेऩार सयकाय य 
प्रदेश सयकायका कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी कामानरम, कृङ्जि सहकायी सॊस्था य 
कृङ्जि उद्यभी तथा कृङ्जि व्मािसामीको सहमोग ङ्झरन सङ्जकनछे ।  

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि तथा ङ्जकसानका सम्फन्धभा आिङ्झधक मोजना तजङ्टनभा गदान 
कृङ्जि य ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी उऩरब्ध तथ्माङ्कराई आधाय भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।  

(५) गाउॉऩाङ्झरकारे उऩरब्ध कृङ्जि तथ्माङ्कको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रचाय प्रसाय गयी 
ङ्जकसान य सम्फङ्ञन्धत सयोकायिाराको सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

  

ऩङ्चयच्छेद चाय 

ङ्जकसान ऩङ्जहचान, िङ्झगनकयण, सॊयऺण य सशङ्ञिकयण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

७.  ङ्जकसानको ऩङ्जहचान् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि कामनभा सॊरग्न ङ्जकसानको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
गणना गयी  ऩङ्जहचान गनङ्टनऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान बएका ङ्जकसानराई दपा ८ फभोङ्ञजभको 
आधायभा िङ्झगनकयण गयी ङ्जकसान ऩङ्चयचमऩत्र प्रदान गनङ्टन ऩनेछ । 

   

८.  ङ्जकसानको िङ्झगनकयण् (१) गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका बङू्झभङ्जहन ङ्जकसान, ङ्झसभान्तकृत ङ्जकसान, 
ऩाङ्चयिाङ्चयक खेङ्झतको रुऩभा ङ्झनिानहभूखी कृङ्जि कामन गदै आएका साना ङ्जकसान, भध्मभ ङ्जकसान 
य अन्म कृङ्जि ऩेशा तथा व्मिसाम गदै आएका ठूरा तथा व्मािसाङ्जमक ङ्जकसानराई 
जीङ्जिकोऩाजनन य कृङ्जि ऺेत्रको ङ्छदगो ङ्जिकास हङ्टनेगयी िङ्झगनकयण गङ्चयनेछ ।  

(२) ङ्जकसानको िङ्झगनकयण तथा सूचीकयण सम्फन्धी आधाय य सूचक तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

(३) दपा ७ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त ङ्जकसानराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट अनङ्टदान, फीभा, 
सहङ्टङ्झरमत, सेिा तथा सङ्टङ्जिधा प्रदान गनन सङ्जकनेछ ।   

 

९.  कृिक सभूह गठन य सञ्चारन् (१) गाउॉ िा टोरस्तयभा यहेका ङ्जकसानरे आफ्नो साभूङ्जहक 
ङ्जहत य ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग ङ्झनङ्ञित ऺेत्रका हयेक ङ्जकसान ऩङ्चयिायफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टनेगयी 
कृिक सभूह िा ऩशङ्टऩारक सभूह गठन य सञ्चारन गनन सक्नेछन ्।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन गङ्चयएको कृिक सभूह िा ऩशङ्टऩारक सभूहराई 
गाउॉऩाङ्झरकाभा दतान गनङ्टन ऩनेछ य प्रत्मेक दङ्टई ििनभा निीकयण गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दतान बई सञ्चारनभा यहेका कृिक सभूह िा ऩशङ्टऩारक 
सभूहराई गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सेिा सङ्टङ्जिधा प्राङ्झप्तका राङ्झग सहजीकयण गनन य 
ङ्झसपाङ्चयस प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(४) दतान बई दङ्टई ििनसम्भ ङ्झनष्कृम यहेका िा अनङ्टदान यकभ य अन्म सङ्टङ्जिधा 
दङ्टरुऩमोग गने कृिक सभूह िा ऩशङ्टऩारक सभूहराई कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनमफाट दतान 
खायेज गनन सङ्जकनेछ ।  

  तय मसयी दतान खायेज गनङ्टनऩूिन सात ङ्छदनको सभम ङ्छदई सङ्टनङ्टिाईका भौका ङ्छदइनेछ ।  

(५) कृिक सभूह दतान, नङ्जिकयण, खायेजी तथा सभूह सञ्चारनसम्फन्धी अन्म व्मिस्था  
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

१०.  कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सहकायी सस्था् कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सहकायी सॊस्थाको दतान, सञ्चारन य 
ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मिस्था गाउॉऩाङ्झरकाको सहकायी सम्फन्धी कानूनभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

 

११.  ङ्जकसानको सॊयऺण य सशङ्ञिकयण् (१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सफै  ङ्जकसानको सॊयऺण, 
ऺभता ङ्जिकास य सशङ्ञिकयणका राङ्झग िाङ्जिनक य आिङ्झधक रुऩभा मोजना य कामनक्रभ तजङ्टनभा 
गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जकसान िा कृिक सभूह िा मस्ता सभूहका सञ्जार िा कृङ्जि सहकायी सॊस्था 
िा कृङ्जि पभन य कृङ्जि सम्फन्धी रघङ्ट उद्यभ तथा घयेरङ्ट उद्योग भापन त कामानन्िमन गनन 
सङ्जकनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका मोजना तथा कामनक्रभ तजङ्टनभा गदान गङ्चयफ तथा ङ्जिऩङ्ङ, 
बङू्झभहीन, ङ्झसभान्तकृत य साना ङ्जकसान, कृङ्जि िङ्झभक, कृङ्जि कामनभा सॊरग्न भङ्जहरा, 
आङ्छदिासी जनजाती य दङ्झरत ङ्जकसानका आिश्मकताराई ङ्जिशेि प्राथङ्झभकता प्रदान 
गनङ्टन ऩनेछ।   

(३) ङ्जकसानको सॊयऺण, ऺभता ङ्जिकास य सशङ्ञिकयणका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत 
साधन य ऺभताका आधायभा देहाम फभोङ्ञजभका कृमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयनेछ् 
(क) बङू्झभङ्जहन ङ्जकसान तथा ङ्झसभान्तकृत ङ्जकसानराई आपै कृङ्जि कामन नगने 

व्माङ्ञिका जग्गा जङ्झभन िा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा गाउॉऩाङ्झरका 
य अन्म कङ्ट नै सॊघ सॊस्थारे उऩरब्ध गयाएका तथा प्रमोग गनन ङ्छदएका जग्गा 
ङ्झनित ् अिधीका राङ्झग सम्झौता गयी बाडाभा ङ्झरई कृङ्जि कामन गनन ऩाउने 
अिस्था सजृना गनन सहजीकयण गने ।  

(ख) अङ्झधमा िा फटैमा खेङ्झत प्रणारीको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गने।  



 

9 
 

(ग) कृङ्जि िङ्झभकरे कृङ्जि कामन गये िाऩत ऩाउने ऩाङ्चयिङ्झभक य सेिा सङ्टङ्जिधा 
ङ्झनधानयण गयी दैङ्झनक रुऩभा ऩाङ्चयिङ्झभक ऩाउने कङ्ट याको सङ्टङ्झनितता गने । 

(घ) कृङ्जि प्रसाय, सेिा, साभग्री य प्रङ्जिङ्झधभा ङ्जकसानको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनितताका राङ्झग 
आिश्मक ऩने ऺभता ङ्जिकासका कामनक्रभ ङ्झनङ्जमभत रुऩभा सञ्चारन गने ।  

(ङ) कृङ्जिसम्फन्धी ऺभता ङ्जिकासका कामनक्रभभा बङू्झभङ्जहन य ङ्झसभान्तकृत ङ्जकसान, 
गङ्चयफ तथा ङ्जिऩङ्ङ ङ्जकसान, कृङ्जि िङ्झभक, भङ्जहरा ङ्जकसान य कृङ्जि कामनभा 
आङ्ञित आङ्छदिासी जनजाङ्झत, दङ्झरत ऩङ्चयिाय, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा 
ऩङ्चयिायराई प्राथङ्झभकता प्रदान गने । 

(च) ङ्जकसान तथा कृिक सभूहरे ऩाउने सेिा, सङ्टङ्जिधा, िस्तङ्ट, प्रङ्जिङ्झध, छङ्टट, 
सहङ्टङ्झरमत, अनङ्टदान आङ्छद िास्तङ्जिक ङ्जकसानरे सभमभा नै ऩाउने ङ्जकङ्झसभको 
सॊस्थागत प्रिन्ध गने ।  

(छ) ङ्जकसानका कृङ्जि तथा खाद्य उत्ऩादन य ऩशङ्टऩन्छीजन्म उत्ऩादनहरुको उङ्ञचत 
फजायभूल्म ऩाउने गयी कृङ्जिजन्म उत्ऩादनको फजाय सूचना प्रणारी फनाई 
सूचना प्रिाह य प्रचाय प्रसाय गने । 

(ज) ङ्जकसानहरुराई सङ्गङ्छठत हङ्टने अिशय ङ्झसजनना गननका राङ्झग कृिक सभूह, 
ऩशङ्टऩारक सभूह तथा कृङ्जि सहकायी सॊस्था गठन य दतान एिभ ् निीकयण 
प्रकृमा सयर फनाई सहजीकयण गने य कृङ्जि कामनक्रभहरु कृिक सभूह भापन त 
सञ्चारन गनन प्राथङ्झभकता प्रदान गने ।  

(झ) साभङ्टङ्जहक खेङ्झत गयी कृङ्जि उत्ऩादन फढाउनका राङ्झग अङ्झतङ्चयि सेिा सङ्टङ्जिधा 
प्रदान गने ।  

(ञ) गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जि उऩज, दङ्टग्ध ऩदाथन य भासङ्टजन्म उत्ऩादन तथा खाद्य 
प्रशोधनभा अत्भङ्झनबनय फनाई फा्य  ऺेत्रभा सभेत आऩूङ्झतन गननभा सऺभ 
फनाउने।  

(ट) ङ्जकसानको सॊयऺण, ऺभता ङ्जिकास य सशङ्ञिकयणभा ङ्झनयन्तय मोगदान गने य 
व्माङ्ञिगत उत्ऩादन सभेत फढाउने ङ्जकसान रगामतका व्माङ्ञि िा सॊघ 
सॊस्थाराई ऩायदशॉ य ङ्झनष्ऩऺ भूल्माकनका आधायभा सम्भाङ्झनत िा ऩङ्टयस्कृत 
गने प्रणारी स्थाऩना गने ।  

 

ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच 

कृङ्जिमोग्म जङ्झभनको िङ्झगनकयण, सॊयऺण य उऩमोग सम्फन्धी व्मिस्था 
 

१२.  बङू्झभको िगॉकयण् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे नेऩार सयकायको ब-ूउऩमोग ऐन २०७६ सभेतराई 
आधाय भानी ब-ूफनोट, ऺभता, उऩमङ्टिता, भौजङ्टदा उऩमोग य आिश्मकता सभेतका आधायभा 
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कृङ्जि बङू्झभको सॊयऺण य सदङ्टऩमोग हङ्टनेगयी आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको बङू्झभराई साभान्म नक्शाङ्कन 
सङ्जहत देहाम फभोङ्ञजभको ब-ूउऩमोग ऺेत्रभा िगॉकयण गनेछ्  

(क) कृङ्जि बङू्झभ 

(ख) आिासीम ऺेत्र 

(ग) व्मािसाङ्जमक ऺेत्र 

(घ) औद्योङ्झगक ऺेत्र 

(ङ) खानी तथा खङ्झनज ऺेत्र 

(च)  िन ऺेत्र 

(छ)  ऩानी भङ्टहान, नदीनारा य तार तरैमा, सीभसाय ऺेत्र 

(ज)  साभङ्टदाङ्जमक, सािनजङ्झनक उऩमोग य खङ्टरा तथा चयण ऺेत्र  

(झ)  साॊस्कृङ्झतक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िको ऺेत्र 

(ञ)  ङ्झनभानण साभग्री उत्खनन ऺेत्र (ढङ्टङ्गा, फारङ्टिा, ङ्झगट्टी) 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको बङू्झभको िगॉकयणराई सम्फङ्ञन्धत ऺेत्र स्ऩष्ट 
हङ्टनेगयी सो को ङ्जिियण स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ य सोको सूचना 
सािनजङ्झनक रुऩभा कामनऩाङ्झरकाको कामानरमभा य प्रत्मेक िडा कामानरमरे सभेत 
प्रकाशन गनङ्टनऩनेछ।  

(३) बङू्झभको िगॉकयण य ब-ूउऩमोगका फायेभा गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्न ेऺेत्रङ्झबत्र सफैको 
जानकायीका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय-प्रसाय गनन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जङ्टन प्रमोजनका राङ्झग बङू्झभको िगॉकयण गङ्चयएको छ, 

सोही प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनङ्टनऩनेछ य कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत िा स्थानीम 
ब-ूउऩमोग ऩङ्चयिद् गठन बएको अिस्थाभा उि ऩङ्चयिद्को अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कृङ्जि 
बङू्झभराई अन्म प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनन ऩाइने छैन ।  

 

१३.  कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत् (१) गाउॉऩाङ्झरका ऺते्रङ्झबत्र यहेको कृङ्जिमोग्म जङ्झभनको सॊयऺण 
य व्मिस्थाऩन गदै ङ्छदगो कृङ्जि ङ्जिकासका राङ्झग मोजना तजङ्टनभा य कामानन्िमन गनन देहाम 
फभोङ्ञजभको एक कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ 

(क) गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ                - अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथनक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको सङ्झभङ्झतका सॊमोजक           - सदस्म 

(ग) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत - सदस्म  

(घ) गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम कृिक सभूह भहासॊघका अध्मऺ िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध       - सदस्म 

(ङ)  गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम बङू्झभ अङ्झधकाय भञ्चका अध्मऺ िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध         - सदस्म 
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(च) कृङ्जिसम्फन्धी स्थानीम ङ्जिऻहरुभध्मेफाट अध्मऺरे भनोनमन गयेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
सदस्म  

(छ) कृङ्जि सहकायी सॊस्थाहरुरे छनौट गयेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध           – सदस्म 

(ज) मस सङ्झभङ्झतरे भनोनमन गयेको भङ्जहरा कृङ्जि उद्यभीहरु भध्मेफाट एकजना, 
व्मिसाङ्जमक ङ्जकसान भध्मे एक जना, आङ्छदिासी जनजाङ्झत ङ्जकसान भध्मे एक 
जना य दङ्झरत ङ्जकसान भध्मे एक जना गयी ४ जना सदस्म  

(झ) गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सेिा सम्फन्धी ङ्जििम हेने प्रभङ्टख िा 
अङ्झधकृत - सदस्म सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतरे कृङ्जि सम्फन्धी ङ्जिऻ तथा अन्म सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई आफ्नो फैठकभा आभन्त्रण गनन य याम सङ्टझाि ङ्झरन सक्नेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतको फैठक कङ्ञम्तभा तै्रभाङ्झसक रुऩभा आमोजना गनङ्टनऩनेछ य आिश्मकता 
अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबङ्ङ सभमभा फैठक आमोजना गनन सङ्जकनछे ।  

 (४) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  

(५) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सेिा शाखाभा यहनेछ 
(६) मस सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको उदे्दश्म कामानन्िमन गनन आिश्मकता अनङ्टसाय िडा 
तहभा कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन उऩ-सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ । 

 

१४.  कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय् कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जकसान, कृङ्जि बङू्झभ, कृङ्जि सेिा, ऩशङ्टऩन्छी सेिा, कृङ्जि 
ऩूिानधाय रगामतका ङ्जििमको िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत सङ्करन य अङ्झबरेख तमाय गयी कृङ्जि 
तथ्माङ्क प्रकाशन गने । 

(ख) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेको कृङ्जिमोग्म जङ्झभनको ङ्छदगो व्मिस्थाऩन य 
सदङ्टऩमोगको राङ्झग ङ्जकसानको सभेत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि सम्फन्धी मोजना य 
कामनक्रभ तजङ्टनभा गयी कामानन्मिन गने गयाउन े। 

(ग) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट रागू गङ्चयएका नीङ्झत तथा कानून 
कामानन्िमनभा सहकामन गने य उि तहफाट अनङ्टदान प्राप्त हङ्टन आएका कृङ्जि 
कामनक्रभको प्रबािकायी रुऩभा कामानन्िमन गने, गयाउने । 

(घ) कृङ्जिमोग्म बङू्झभको खण्डीकयण हङ्टनफाट योक्न य कृङ्जिमोग्म जङ्झभनको 
चक्राफन्दी गयी कृङ्जि उत्ऩादन फढाउन चाहने ङ्जकसान ऩङ्चयिायराई आिश्मक 
प्राङ्जिङ्झधक तथा अन्म सहमोग उऩरब्ध गयाउने य मस प्रमोजनका राङ्झग 
अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गने। 
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(ङ) कृङ्जिमोग्म जङ्झभनभा कृङ्जि उत्ऩादन गनन, ङ्जकसानका राङ्झग आिश्मक सेिा 
सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउन य कृङ्जि तथा खाद्य उत्ऩादनको फजायीकयणका राङ्झग 
आिश्मक ऩने ङ्जिङ्झबङ्ङ कृङ्जि ऩूिानधाय ङ्झनभानणको राङ्झग मोजना तजङ्टनभा गयी 
ङ्जिङ्झबङ्ङ तह य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस तथा ऩयाभशन प्रदान गने ।  

(च) िन ऺेत्र फाहेक अन्म प्रमोजनभा यहेको जग्गाराई आिश्मकता अनङ्टसाय 
कृङ्जिमोग्म जङ्झभनभा ऩङ्चयणत गननको राङ्झग स्थानीम बउूऩमोग ऩङ्चयिदभा 
ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(छ) ङ्जकसानको ऺभता ङ्जिकास, हकङ्जहत सॊयऺण य कृङ्जि ऺेत्रफाट सभङृ्जद्धका राङ्झग 
ङ्जकसानसम्फद्ध नागङ्चयक सभाज य सॊघ सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सभेत 
सभन्िम तथा सहकामन गयी कामनक्रभ सञ्चारन गने गयाउने । 

(ज) खाद्यका राङ्झग कृङ्जि य तङ्टरनात्भक राबका कृङ्जिउऩजको व्मािसाङ्जमक उत्ऩादन 
फढाउन आिश्मक अध्ममन, अनङ्टसन्धान, जनशङ्ञि ङ्झनभानण य प्रसाय सेिाराई 
प्रबािकायी फनाउने ।  

(झ) बङू्झभहीन य ङ्झसभान्त तथा साना ङ्जकसानको कृङ्जि बङू्झभभा ऩहङ्टॉच अङ्झबिङृ्जि गनन 
अन्म आिश्मक कामन गनन गयाउनभा सहजीकयण गने ।  

 

१५.  कृङ्जि कामन्  मस ऐनको प्रमोजनका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका कामनराई कृङ्जि कामनको रुऩभा 
ङ्झरइनेछ्  

(क) स्थानीम तथा यैथाने रगामतका ङ्जिङ्झबङ्ङ अङ्ङिारी सङ्जहतका खाद्याङ्ङ फारीको 
उत्ऩादन।  

(ख) परपूर, तयकायी, दरहन, तेरहन, ङ्ञचमा कपी तथा भसराजन्म फस्तङ्ट, च्माउ 
रगामतका नगदेिारीको खेती ।  

(ग) यैथाने रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩशङ्ट, ऩन्छी, भाछा तथा भौयी ऩारन ।  

(घ) ऊखङ्ट, पूर, येशभ, कऩास, जङ्टट, सनऩाट, काॉस, फाङ्झफमो, फेत, फाॉस तथा यफयखेती 
।  

(ङ) जडीफङ्टटी खेङ्झत, घाॉस उत्ऩादन य ङ्जिरुिा उत्ऩादन तथा कृङ्जि िन सञ्चारन ।  

(च) कृङ्जि कामनका राङ्झग आिश्मक ऩने दाना, भरखाद, जैङ्जिक ङ्जििादी, कृङ्जि औजाय 
आङ्छदको उत्ऩादन। 

(छ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी जङ्गर य जराशम खेङ्झत गयी 
उत्ऩादन गङ्चयने अन्म उऩबोग्म फस्तङ्टहरु । 

(ज) खण्ड (क) देङ्ञख (च) सम्भ गङ्चयएका कृङ्जि कामनफाट उत्ऩाङ्छदत िस्तङ्टहरुको 
प्रायङ्ञम्बक बण्डायण, प्रशोधन य फजायीकयण ।  
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१६.  कृङ्जि बङू्झभको सॊयऺण् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩङ्जहचान बएका कृङ्जि बङू्झभको 
सॊयऺणका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका कामनक्रभ सञ्चारन गनेछ् 

(क) कृङ्जि बङू्झभराई कृङ्जि फाहेक अन्म प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गननभा ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गने । 

(ख) कृङ्जि बङू्झभको ऊिनयता शङ्ञि घटाउन,े भाटोको गङ्टणस्तय ह्रास हङ्टने, कृङ्जि जैङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधता नष्ट हङ्टने तथा भानि स्िास्थ्म, ऩशङ्टऩन्छी य जरचय रगामतका 
प्राणीराई गम्बीय असय गने खारका यासामङ्झनक भर िा ङ्जििादी प्रमोगराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गने ।  

(ग) प्राङ्गाङ्चयक भरको प्रमोग य ऩमानियणभैत्री कृङ्जिराई प्रिद्धनन गयी जैङ्जिक कृङ्जि 
उत्ऩादन फढाउन प्रोत्साहन गने।  

(घ) फहङ्टिङ्जिनम य चङ्जक्रम फारी रगाई बङू्झभको उत्ऩादकत्िभा िङृ्जद्ध ल्माउने सहमोग 
गने। 

(ङ) कृङ्जि बङू्झभराई फाढी ऩङ्जहयो तथा नदी कटानफाट जोगाउन ऺमीकयण 
ङ्झनमन्त्रण, ऩानीको उऩमङ्टि ङ्झनकाश, तटफन्ध तथा गल्छी ङ्झनभानण, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा गयाखेङ्झत य आिश्मकता अनङ्टसाय कृङ्जि िन प्रणारी अिरम्फन गननका 
राङ्झग सहमोग य प्रोत्साहन गने । 

(च) कृङ्जि जङ्झभन ऺङ्झत हङ्टनेगयी सञ्चारन गङ्चयने ङ्जिकास आमोजनाराई स्िीकृत 
िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन अनङ्टसायका कामन गनन रगाई ऺङ्झत बएको कृङ्जि 
जङ्झभनको ऩङ्टनस्थानऩना गने रगाउने ।   

(छ) कृङ्जि कामनका राङ्झग जङ्झभनको चक्राफन्दी गयाउन य कृङ्जि जङ्झभन फाझो 
नयाखी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खेङ्झत गननका राङ्झग प्रोत्साहन गने ।  

(ज) कृङ्जि बङू्झभ सॊयऺणका राङ्झग आिश्मक स्रोत साधन सङ्जहत आिङ्झधक रुऩभा 
फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गयी सॊयऺणका कामनक्रभ सञ्चारन गने ।  

(२) फाढी ऩङ्जहयो रगामतका दैङ्जि प्रकोऩफाट कङ्ट नै ङ्जकसानको कृङ्जि बङू्झभको गङ्टणस्तय 
ह्रास बएभा िा कृङ्जिबङू्झभ ऺङ्झत बएभा उि कृङ्जि बङू्झभको उकासका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जकसानराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राङ्जिङ्झधक तथा अन्म आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सङ्जकनेछ ।  

(३) फाढी ऩङ्जहयो रगामतका दैङ्जि प्रकोऩका कायण कङ्ट नै ङ्जकसानको कृङ्जिबङू्झभ उकास 
हङ्टन नसक्ने गयी ऺङ्झत बएभा सो िाऩत जङ्झभनको आङ्झथनक भूल्माङ्कन य ङ्जकसानको 
जीङ्जिकाको ङ्जिकल्ऩ सभेत भध्मनजय गयी गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रबाङ्जित ङ्जकसानराई 
ऺङ्झतऩूतॉ उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनछे ।  
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१७.  कृङ्जिमोग्म बङू्झभको उऩमोग् (१) कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कृङ्जि 
मोग्म जङ्झभनराई फाॉझो नयाखी ङ्झनयन्तय खेती गनन प्रोत्साहन गने गयी आिश्मक उत्प्रयेणात्भक 
कामनक्रभ सञ्चारन गयी कृङ्जिमोग्म जङ्झभन फाॉझो नयहने अिस्था सजृना गनेछ ।  

(२) आफ्नो कृङ्जिमोग्म बङू्झभभा जग्गािारा आपैरे कृङ्जि कामन गनन नसक्ने िा नगने 
व्मङ्ञिरे व्मङ्ञिरे सो को जानकायी सम्फङ्ञन्धत िडा कामानरमराई गयाउनङ्ट ऩनेछ l  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त हङ्टन आएभा जग्गािाराको बसू्िाङ्झभत्िभा 
कङ्ट नै असय नऩने गयी उि जग्गाराई सम्फङ्ञन्धत िडा कामानरमरे बाडाभा ङ्झरई 
बङू्झभहीन ङ्जकसान, ङ्झसभान्त ङ्जकसान, कृङ्जि िङ्झभक, कृिक सभूह िा अन्म ऩौयखी 
ङ्जकसानफाट सभेत खेती गयाई खेतीमोग्म जङ्झभन फाॉझो नयाखी कृङ्जि उत्ऩादन फढाउन 
आिश्मक व्मिस्था िा प्रिन्ध गनन सक्नेछ । 

(४) कृङ्जिमोग्म जङ्झभन बएका व्मङ्ञि तथा ऩङ्चयिायरे कयाय गयी आफ्नो जङ्झभन अन्म 
ङ्जकसान ऩङ्चयिाय, व्मङ्ञि, कृिक सभूह तथा सॊस्थाराई बाडाभा ङ्छदॉदा ङ्झरन ऩाउने 
बाडादय सम्फङ्ञन्धत िडा अध्मऺ य कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गनन सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण गङ्चयएको जग्गाको बाडादयसम्फन्धी सूचना 
कामनऩाङ्झरकाको कामानरम य िडा कामानरमभा सािनजङ्झनक रूऩभा प्रकाशन गनङ्टनऩनेछ ।   

(६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ बाडादय ङ्झनधानयण गदान जग्गाको ऊिनया शङ्ञि, ङ्झसॊचाइ 
सङ्टङ्जिधा तथा सम्फङ्ञन्धत जग्गाको ऩहङ्टॉचभा यहेका कृङ्जि ऩूिानधाय य सङ्टङ्जिधा सभेतको 
आधायभा ङ्झनधानयण गनङ्टनऩनेछ य मस्तो बाडादय कृङ्जि जङ्झभनको सङ्टङ्जिधा अनङ्टसाय पयक 
हङ्टन सक्नेछ । 

 

१८.  कयाय खेङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कृङ्जिमोग्म जङ्झभनभा आपैँ  खेती गनन नसक्ने जग्गा धनीरे  
त्मस्तो जङ्झभन दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झनधानङ्चयत बाडा दयभा कयाय खेती गनन इच्छङ्टक कृिक िा 
कृिक सभूहराई खेती गयी कृङ्जि उत्ऩादन गनन िा ऩशङ्टऩन्छी तथा जरचय ऩारनका राङ्झग 
कयायभा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) कयायभा जग्गा उऩरब्ध गयाउन ईच्छङ्टक जग्गाधनीरे गाउॉऩाङ्झरकाभा आफ्नो 
कृङ्जि बङू्झभको ङ्जिियण अङ्झबरेङ्ञखत गयाउन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेङ्ञखत गयाएको जङ्झभनराई कृङ्जि उत्ऩादनका राङ्झग 
उऩमोग गनन चाहने बङू्झभहीन ङ्जकसान, दङ्झरत ङ्जकसान, ङ्झसभान्त तथा साना ङ्जकसान, 

भङ्जहरा ङ्जकसान तथा मस्ता ङ्जकसानको कृिक सभूहराई कयाय गयी बाडाभा उऩरब्ध 
गयाउन कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आिश्मक सहमोग य सहजीकयण गनङ्टनऩनेछ 
। 
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(४) कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तम गयेको बाडादयसॉग तारभेर हङ्टनेगयी 
कृङ्जिमोग्म जङ्झभन बाडाभा ङ्झरनेङ्छदने न्मूनतभ ्अिङ्झध तथा त्मसका शतनहरु जग्गा धनी य 
कृिकको आऩसी सम्झौता फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्।  

(५)  उऩदपा (४) को प्रमोजनका राङ्झग सम्झौताको आिश्मक ढाॉचा तथा अन्म 
आिश्मक कागजात तमायीभा कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सहजीकयण गनन 
सक्नेछ। 

(६) जग्गा बाडाभा ङ्झरन ेकृिक िा कृिक सभूहरे त्मस्तो बाडाभा ङ्झरएको जग्गाभा 
हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माउने तथा जङ्झभनको कृङ्जि उत्ऩादनशीरता घटाउने ङ्जकङ्झसभका 
कामनहरु गनन गयाउन ऩाइने छैन य बाडाभा ङ्झरएको कृङ्जि जङ्झभनको प्रमोगभा कङ्ट नै 
ऩङ्चयितनन गनङ्टनऩयेभा जग्गाधनीको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(७) सयकायी ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थारे बाडाभा िा अन्म रुऩभा कृङ्जि कामनका राङ्झग 
ङ्जकसानराई उऩरब्ध गयाएको जङ्झभन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाको अनङ्टभङ्झत 
नङ्झरई कृङ्जि कामन फाहेक अन्म प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनन ऩाइने छैन। 

(८) जग्गा बाडाभा ङ्झरई कयाय खेङ्झत तथा व्मािसाङ्जमक खेङ्झतगने सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(९) कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र अङ्झधॉमा िा फटैमा 
प्रथाराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै कयाय प्रणारीफाट कृङ्जि जङ्झभनको उऩमोग गयी कृङ्जि 
उत्ऩादन फढाउन प्रोत्साहन गनङ्टन ऩनेछ ।  

   

१९.  सािनजङ्झनक कृङ्जिमोग्म बङू्झभको उऩमोग् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै उऩमोगभा 
आउन नसकी खारी यहेको य कृङ्जि प्रमोजनका राङ्झग उऩमङ्टि यहेको सािनजङ्झनक जङ्झभनराई 
उि जङ्झभनको स्िाङ्झभत्ि यहेको ङ्झनकाम िा सॊस्था य ङ्जकसानफीच न्मूनतभ ् बाडा ङ्झरनेङ्छदन े
शतनभा कयाय गयी कृङ्जि प्रमोजनका राङ्झग कृिक िा कृङ्जि सभूहराई उऩरब्ध गयाउन सभन्िम 
य सहकामन गनन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कृङ्जि जङ्झभनको न्मूनतभ बाडा दय ङ्झनधानयणका राङ्झग 
कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभन्िम गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयाय गयी कृङ्जि कामनका राङ्झग जङ्झभन उऩरब्ध गयाउॉदा 
बङू्झभहीन ङ्जकसान, ङ्झसभान्त ङ्जकसान तथा साना ङ्जकसान, भङ्जहरा ङ्जकसान तथा कृङ्जिभा 
ङ्झनबनय दङ्झरत ङ्जकसानराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयाय गयी ङ्झरने ङ्छदने गयेको जङ्झभनभा कयाय अिधीबय 
कृङ्जि कामन फाहेक अन्म कामन गनन ऩाइने छैन । 
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२०.  साभङ्टङ्जहक खेङ्झत् (१)  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै कृिक सभूह िा कृङ्जि सहकायी सॊस्थारे 
बङू्झभहीन ङ्जकसान य ङ्झसभान्त तथा साना ङ्जकसानका राङ्झग सभङ्टङ्जहक खेङ्झत गनेगयी जङ्झभन 
उऩरब्ध गयाउन अनङ्टयोध गयेभा कृङ्जि बङू्झभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आिश्मक जङ्झभनको खोजी 
गयी जङ्झभन उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) सभङ्टङ्जहक खेङ्झतफाट प्राप्त राबको फाॉडपाॉड उि खेङ्झतभा सॊरग्न ङ्जकसानको 
आऩसी सम्झौता फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) साभङ्टङ्जहक खेङ्झतफाट उत्ऩाङ्छदत कृङ्जि उऩज य सोको ङ्जिक्री ङ्जितयणफाट प्राप्त राबभा 
कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको स्थानीम कय रगाईने छैन ।  

(४) ङ्झनजी जङ्झभनराई ऩूणन िा आॊङ्ञशक रुऩभा चक्राफन्दी गयी साभङ्टङ्जहक खेङ्झत गनन 
चाहने कृिक सभूह, कृङ्जि सहकायी सॊस्था िा अन्म कङ्ट नै साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाराई 
आिश्मक ऩने ङ्जिद्यङ्टत, ङ्झसॊचाइ य कृङ्जि सडक सङ्जहत बण्डायण य आिश्मक औजाय 
तथा उऩकयणहरुभा सभेत कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभका सङ्टङ्झफधाहरु प्रदान गनन 
सङ्जकनेछ।     

   

ऩङ्चयच्छेद छ 

ङ्झसॊचाइ, फीउ फीजन, भरखाद तथा ङ्जकटनाशक ङ्जििादी सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२१.  ङ्झसॊचाइको प्रिन्ध गने् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका खेतीमोग्म कृङ्जि बङू्झभभा सतह 
ङ्झसॊचाइ, बङू्झभगत ङ्झसॊचाइ िा ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ िा अन्म प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गयी आिश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्झसॊचाइको प्रिन्ध गनेछ । 

(२) ङ्झसॊचाइको सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध नबएका खेतीमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जिधाको प्रिन्ध 
गननका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको रगानी फाहेक थऩ स्रोत साधन आिश्मक ऩने देङ्ञखएभा 
नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग सभन्िम य सहकामन गयी ङ्झसॊचाइ सेिाको प्रिन्ध 
गङ्चयनेछ । 

(३) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य कृिक सभूह िा ङ्झसॊचाइ जर उऩबोिा सॊस्थाफीचको 
साझेदायी िा सॊमङ्टि व्मिस्थाऩनभा ङ्झसॊचाइ प्रणारीको स्थाऩना य सञ्चारन गने 
सङ्जकनेछ य मस सम्फन्धी अन्म व्मिस्था साझेदायीऩत्रभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
।  

(४) सतह ङ्झसॊचाइ सञ्चारन हङ्टन नसक्ने कृङ्जि बङू्झभभा ङ्जिद्यङ्टतफाट ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ िा 
अन्म प्रङ्जिङ्झध तथा सीऩ ङ्जिकास गयी आकाशे ऩानी सङ्करन गयी िा जङ्झभनभङ्टङ्झनको ऩानी 
ङ्झनकारी िैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाईको व्मफस्था गनन ङ्झसकनछे। 

 (५) ङ्झसॊचाइका राङ्झग ङ्झफद्यङ्टतीम तथा सौमन उजानको प्रमोगराई प्रिद्धनन गनङ्टनऩनेछ। 
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(६) बङू्झभहीन ङ्जकसान, ङ्झसभान्त तथा साना ङ्जकसान, भङ्जहरा ङ्जकसान तथा कृङ्जिभा ङ्झनबनय 
दङ्झरत ङ्जकसानरे ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइका राङ्झग प्रमोग गने कृङ्जि ङ्झभटयभा उठेको िा अन्म 
ङ्जिद्यङ्टत भहशङ्टर भध्मे कङ्ञम्तभा ५० प्रङ्झततशत भहशङ्टर गाउॉऩाङ्झरकारे अनङ्टदान स्िरुऩ 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

(७) ङ्झसॊचाइ प्रमोजनका राङ्झग स्थाऩना गङ्चयएका सौमन उजान प्रणारीफाट उत्ऩाङ्छदत 
ङ्जिद्यङ्टतराई नऩेार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण िा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्था िा 
व्माङ्ञिराई ङ्जिक्री गनन सङ्जकनेछ।  

 

२२.  फीउ फीजन, भरखाद तथा ङ्जकटनाशक ङ्जििादीको उऩरव्धता् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जिका राङ्झग 
आिश्मक ऩने फीउ फीजन स्थानीम स्तयभा नै उत्ऩादन गयी  बण्डायण गननका राङ्झग ङ्जकसानराई 
आिश्मक प्राङ्जिङ्झधक सहमोग तथा सीऩ उऩरब्ध गयाउन य मसका राङ्झग सम्बाव्मताका आधायभा 
यैथाने फीउ फीजन उत्ऩादन ऩकेट ऺेत्र ङ्झनधानयण गय ्सक्नेछ।  

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम ङ्जकसानको फीउ फीजन उत्ऩादन, बण्डायण य प्रमोगसम्फन्धी 
ऩयम्ऩयागत ऻानको अङ्झबरेख गयी नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायका जीन फैंक य 
कृिक सभूहका साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक सभेतको सभन्िमभा यैथाने उङ्ङत फीउ फीजन य 
सो सम्फन्धी ऩयम्ऩयागत ऻानको सॊयऺण य सदङ्टऩमोगका राङ्झग आिश्मक स्रोत साधनको 
व्मिस्था गनेछ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जिका राङ्झग आिश्मक ऩने भरखाद आऩूङ्झतनका राङ्झग प्राङ्गाङ्चयक भर 
उत्ऩादन य उऩमोग गननका साथै जैङ्जिक ङ्जकटनाशक ङ्जििादीको उत्ऩादन य उऩमोगभा 
प्राथङ्झभकता ङ्छदनेगयी आिश्मक स्रोत साधन, प्रङ्जिङ्झध य स्थानीम जनशङ्ञिको व्मिस्था 
गनेछ। 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र आिश्मक ऩने थऩ फीउ फीजन, भरखाद तथा 
ङ्जकटनाशक िा योगनाशक ङ्जििादी उत्ऩादन तथा आमात गयी िडा कामानरम िा कृङ्जि 
सहकायी तथा कृिक सभूह भापन त बण्डायण य ङ्जितयण गने प्रिन्ध गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ उत्ऩादन तथा बण्डायण बएको फीउ फीजन, भरखाद तथा 
ङ्जकटनाशक ङ्जििादी कृिकराई िडा कामानरमरे आपै िा कृङ्जि सहकायी सॊस्था िा सेिा 
प्रदामक भापन त उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ। 

(६) भानि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचयको स्िास्थ्मभा असय ऩाने य कृङ्जि उत्ऩादनशीरताभा 
ह्रास ल्माउने खारका तथा भान्मताप्राप्त ङ्झनकामफाट प्रभाणीकयण नगङ्चयएका य प्रमोग नगनङ्टन 
नगयाउनङ्ट बनी प्रङ्झतफन्ध रगाइएका फीउ फीजन, भरखाद तथा ङ्जकटनाशक ङ्जििादीको 
प्रमोग गनन गयाउन ऩाइने   छैन। 
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(७) ङ्जकसानहरुभा यासामङ्झनक भर तथा ङ्जकटनाशक ङ्जििादीराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै जैङ्जिक 
ङ्जििादी तथा प्राङ्गाङ्चयक खेती प्रङ्जिङ्झधराई प्रोत्साहन हङ्टनेगयी गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा 
सङ्टङ्जिधा य प्रङ्जिङ्झध उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ। 

(८) फीउ फीजनका राङ्झग सेिा सङ्टङ्जिधा, अनङ्टदान य सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा िा 
कामनक्रभ सञ्चारन गदान फारीजन्म फीउ फीजन य घाॉस फारी गयी दङ्टफै ङ्जकङ्झसभका फीउ 
फीजन उत्ऩादन य ङ्जितयणराई भहत्ि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(९) गाउॉऩाङ्झरकारे फीउ फीजन, भरखाद तथा ङ्जकटनाशक ङ्जििादीको अनाङ्झधकृत तथा 
भनोभानी खङ्चयद ङ्झफक्रीभा ङ्झनमन्त्रण गननका राङ्झग  आिश्मक प्रङ्जिङ्झधको सभेत प्रमोग गयी 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा फजाय अनङ्टगभन गनेछ। 

(१०) उभायशङ्ञि नबएको िा परपूर राग्न नसक्ने ङ्जकङ्झसभको फीउ फीजन ङ्जिक्री 
ङ्जितयण गयेको कायण ङ्जकसानराई कङ्ट नै हानी नोक्नानी तथा ऺङ्झत हङ्टन गएभा उि ऺङ्झत 
िाऩत त्मस्तो फीउ फीजन सप्राई गने व्मङ्ञि िा पभनरे प्रबाङ्जित ङ्जकसानराई प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

 

२३.  साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैक स्थाऩना गनन सङ्जकने् (१)  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका कृिक सभूहरे 
स्थानीम स्तयभा एकर िा साभूङ्जहक रुऩभा ऩमानियण य जरिामङ्टभैत्री ङ्जकङ्झसभको साभङ्टदाङ्जमक फीउ 
फैंक स्थाऩना य सञ्चारन गनन सक्नेछन।्  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक स्थाऩना य सञ्चारन गनन चाहने कृिक 
सभूहराई गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य मसका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत सङ्घ सॊस्था य फीउ फीजन व्मािसामीफाट सभेत आिश्मक सहमोग ङ्झरन 
सङ्जकनेछ।  

(३) साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंकका भाध्मभफाट यैथाने फीउ फीजनको ऩङ्जहचान, अङ्झबरेख तथा 
सूचीकयण, प्रचाय प्रसाय य प्रमोगका राङ्झग उत्प्रयेणा प्रदान गनङ्टनका साथै स्थानीम ङ्जकसानको 
यैथाने फीउ फीजनसम्फन्धी ऩयम्ऩयागत ऻान एिभ ्प्रथाजङ्झनत अभ्मासको अङ्झबरेख तमाय 
गयी याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेखको एकप्रङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाभा सभेत अङ्झबरेखका 
राङ्झग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैंक स्थाऩना य सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

  

 

ऩङ्चयच्छेद सात 

कृङ्जि सम्फन्धी सूचना, प्राङ्जिङ्झधक ऻान य सीऩ सम्फन्धी व्मिस्था 
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२४.  कृङ्जि ङ्झसकाई केन्द्र स्थाऩना गनन सङ्जकने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि कामन य ऩशङ्टऩन्छी तथा 
जरचय ऩारनका राङ्झग िडा कामानरमभा प्राङ्जिङ्झध य प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि सङ्जहतको कृङ्जि ङ्झसकाइ 
केन्द्र स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

(२)  कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास शाखारे कृङ्जि ङ्झसकाई केन्द्रभापन त ङ्जकसानराई 
कृङ्जि कामन य ऩशङ्टऩन्छी तथा जरचय ऩारनका राङ्झग आिश्मक प्राङ्जिङ्झधक सहमोग य 
प्रङ्जिङ्झध तथा सूचना प्रिाह गनेछ। 

(३) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऺेत्रभा कामन गनन इच्छङ्टक ङ्झनकाम, सङ्घ सॊस्था य ङ्झनङ्ञज 
ऺेत्ररे सम्फङ्ञन्धत िडा कामनरमसॉग अङ्झनफामन रुऩभा सभन्िम गनङ्टन ऩनेछ।  

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसानराई कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छीसम्फन्धी आऩतकाङ्झरन सहमोग 
तथा उद्बाय कामनका राङ्झग नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य सयोकायिारा सॊघ 
सॊस्थासॉग सभेत सभन्िम गयी स्रोत साधन य प्रङ्जिङ्झध सङ्जहत आिश्मक सहमोग गनन 
सक्नेछ ।      

 

२५.  कृङ्जिसम्फन्धी सूचनाभा ऩहङ्टॉच्  (१) कृङ्जि सम्फन्धी सूचनाभा कृिकको सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि सूचना केन्द्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

 (२) कृङ्जि सूचना केन्द्ररे कृङ्जि ङ्जिकास तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारन तथा ङ्जिक्री 
ङ्जितयणको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट तजङ्टनभा गङ्चयएका मोजना तथा कामनक्रभ य 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाये प्रत्मेक िडा य िडारे तोकेका टोरभा त्मस्तो मोजना तथा 
कामनक्रभ ऩाङ्चयत बएको ङ्झभङ्झतरे फढीभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जकसानरे प्राप्त गनन सक्ने सेिा 
सङ्टङ्जिधाको ङ्जििमभा सािनजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनेछ। 

 (३) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचयसम्फन्धी कामनक्रभका फायेभा ङ्जकसानहरु फीच 
सहज रुऩभा सूचना प्रिाहको राङ्झग कृङ्जि शाखाभा कृङ्जि सूचना अङ्झधकायीको व्मिस्था 
गनङ्टन ऩनेछ य उि शाखाको प्रभङ्टख नै कृङ्जि सूचना अङ्झधकायीको रुऩभा यहने छन।् 

 (४) कृङ्जि सूचना केन्द्ररे कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचयसम्फन्धी ङ्जििमभा ङ्जकसानरे 
ऩाउनङ्ट ऩने सेिा सङ्टङ्जिधासम्फन्धी आधायबतू सूचना य जानकायी स्थानीम टेङ्झरङ्झबजन, 
एपएभ येङ्झडमो य स्थानीम रुऩभा प्रकाङ्ञशत अनराइन ऩङ्झत्रका य साभाङ्ञजक सञ्जार 
भापन त प्रकाशन तथा प्रचाय प्रसाय गनङ्टनऩनेछ। 

 (५) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्जकसानरे ऩाउन सक्ने सेिा 
तथा सङ्टङ्जिधाका फायेभा स्थानीम एपएभ येङ्झडमो िा अन्म उऩमङ्टि सञ्चाय भाध्मभभा 
कृङ्जि प्रसाय कामनक्रभ प्रशायण गनन सङ्जकनेछ। 
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 (६) कृङ्जिसम्फन्धी सूचनाभा ङ्जकसानको ऩहङ्टॉचका राङ्झग प्रचाय प्रसाय गदान कृिक 
सभूहका सञ्जार भापन त य स्थानीम भातबृािाभा प्रचाय प्रसाय गनन प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

 (७) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सेिाको प्रचाय प्रसायराई प्रबािकायी फनाउन, कृङ्जि तथा 
ऩशङ्टऩन्छीका राङ्झग आकङ्ञस्भक सेिा प्रदान गनन य कृङ्जि ऺेत्र य ऩशङ्टऩन्छीराई प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ, जरिामङ्टजन्म जोङ्ञखभ य भहाभायीफाट फचाउनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा कर 
सेन्टयको स्थाऩना य सञ्चारनका साथै भौसभ रगामतका ङ्जििमभा कृङ्जि ऩयाभश सेिा 
तथा भोफाइर एऩ जस्ता आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झध य सूचना प्रणारीको उऩमोग गनन 
प्राथभङ्जकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

 

२६.  कृङ्जिसम्फन्धी प्राङ्जिङ्झधक ऻान तथा सीऩ िङृ्जद्ध् (१) कृङ्जि य ऩशङ्टऩन्छी तथा जरचय ऩारनराई 
कृिकको जीङ्जिकोऩाजननका साथै व्मिसाङ्जमक रुऩभा प्रिद्धनन गननका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आपै 
िा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम य ऩङ्चयमोजनाको सभन्िमभा प्रत्मेक िडा कामानरमभा कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी 
प्राङ्जिङ्झधकको व्मिस्था गनन सक्नेछ। 

 (२) गाउॉऩाङ्झरकारे कृिकराई साभङ्टङ्जहक रुऩभा प्राङ्जिङ्झधक ऻान य सीऩ ङ्जिकासका 
राङ्झग आपै िा सेिा प्रदामक सॊस्थाको भाध्मभफाट सभङ्टदामस्तयभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
ताङ्झरभ सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

 (३) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि ङ्जिकास तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारनका ऺेत्रभा उऩरब्ध 
िाताियणभैत्री आधङ्टङ्झनक मन्त्रहरुभा ङ्जकसानराई सङ्टऩथ य सयर रुऩभा ऩहङ्टॉच फढाई 
मान्त्रीकयण गनन प्रोत्साहन गनेछ। 

 (४) प्रत्मेक िडाभा स्थानीम कृिक सभूह, कृङ्जि सहकायी सॊस्था िा स्थानीम कृङ्जि 
पाभन िा िडा कामानरम आपैरे कङ्ञम्तभा एक िटा नभङ्टना कृङ्जि पाभन स्थाऩना य 
सञ्चारन गयी उि पाभनभापन त ङ्जकसानराई आिश्मक ताङ्झरभ सञ्चारन गनन 
सङ्जकनेछ। 

 (५) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि भूल्म िृङ्खराभा आिद्ध कृङ्जि व्मािसामी य कृङ्जि उऩज 
उत्ऩादक कृिकफीच स्िच्छ सभन्िम य सहकामन ङ्जिकास गनेछ।   

 

२७.  कृिक ऩाठशारा, ङ्जकसान चौतायी स्थाऩना गनन सङ्जकने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृिकको राङ्झग 
कृङ्जि सम्फन्धी प्राङ्जिङ्झधक ऻान, सीऩ य ऺभता ङ्जिकासको ङ्झनङ्झभत्त प्रत्मेक िडाभा कङ्ञम्तभा 
एउटा कृिक ऩाठशारा स्थाऩना गयी सञ्चारन गनेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारन सम्फन्धभा कृिकरे हाङ्झसर 
गयेका अनङ्टबि य ऩयम्ऩयागत एफभ ्आधङ्टङ्झनक ऻान एक आऩसभा आदान प्रदान गने य 
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ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जकसान सम्िाद आमोजना गने उदे्दश्मरे गाउॉ िा टोरस्तयभा ङ्जकसान 
चौतायीको स्थाऩना य सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

(३) कृिक ऩाठशारा, ङ्जकसान चौतायी, प्रान्ट ङ्ञक्रङ्झनक, भाटो ङ्ञशङ्जिय य कृङ्जि 
ङ्झसकाई केन्द्रको ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग कृङ्जि ऻान केन्द्रफाट सहमोग ङ्झरन 
सङ्जकनेछ।   

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे कृिक सभूह य अन्म कृङ्जि सयोकायिारासॉगको सभन्िमभा 
कृिकराई उऩमङ्टि हङ्टने स्थानभा कृङ्जि सॊग्रहारम स्थाऩना गनन सक्नेछ।  

(५) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसानराई उत्प्रङे्चयत गनन सभम सभमभा कृङ्जि भेरा तथा 
ऩशङ्टऩन्छी प्रदशननी भेरा तथा कृङ्जि य ऩशङ्टऩन्छी व्माऩाय भेराको आमोजना गनेछ।   

(६) गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम स्तयभा यहेका कृङ्जि स्रोत व्मङ्ञिहरुको अङ्झबरेख याखी 
उनीहरुको सीऩ य ऺभताका आधायभा कृङ्जि स्िमभसेिकको रुऩभा कृङ्जि ङ्जिकासका 
राङ्झग ऩङ्चयचारन गनन सक्नछे।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद आठ 

कृङ्जि व्मािसाम प्रिद्धननका राङ्झग ङ्जित्तीम प्रोत्साहन सम्फन्धी व्मफस्था 
 

२८.  कृङ्जि व्मिसामको ङ्जकङ्झसभ् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र व्मािसाङ्जमक उदे्दश्मरे गङ्चयन े देहाम 
फभोङ्ञजभका कामनराई कृङ्जि व्मिसामको रुऩभा ङ्झरइनछे्  

(क) कृङ्जि फारी िा फस्तङ्टको उत्ऩादन,   

(ख) कृङ्जिजन्म िस्तङ्टको प्रशोधन तथा ङ्जिङ्जिङ्झधकयण,  

(ग) कृङ्जि उऩजको व्माऩाय,   

(घ) कृङ्जि उत्ऩादनका राङ्झग प्रमोग हङ्टने प्राङ्गाङ्चयक भरको उत्ऩादन, बण्डायण तथा 
ङ्जितयण,   

(ङ) कृङ्जि उत्ऩादनको राङ्झग प्रमोग हङ्टने कृङ्जि औजाय, फीउ, फेनान, नश्ल य ब ङ्टयाको 
उत्ऩादन, ऩयाभशन सेिा, बण्डायण तथा ङ्जितयण,  

(च) कृङ्जिभा प्रमोग हङ्टने ङ्जकटनाशक ङ्जििादीको उत्ऩादन, ऩयाभशन, बण्डायण तथा 
ङ्झफक्री व्मिसाम, 

(छ) ऩशङ्ट फधस्थर, भासङ्टजन्म िस्तङ्ट ङ्जिक्री ङ्जितयण।  

 

२९.  कृङ्जि व्मिसामको प्रिद्धनन गनन सङ्जकने्  कृङ्जि, ऩशङ्टऩन्छी जरचय सम्फन्धी व्मािसाम प्रिद्धननका 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे देहाम फभोङ्ञजभका कामनहरु गनन सक्नेछ्  

(क) आिश्मक मोजना तथा कामनक्रभ तजङ्टनभा गयी फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गने,  
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(ख) आिश्मक ऻान, सीऩ, प्रङ्जिङ्झध तथा अन्म आिश्मक ङ्जििमको उङ्ञचत व्मिस्था 
गनन आपै िा ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा प्रदामक भापन त प्रिद्धननात्भक कामन गने,  

(ग) अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने कामनङ्जिङ्झध तजानभ ङ्ट गयी कामानन्िमन गने,  

(घ) कृिकराई सहङ्टङ्झरमत दयभा ऋण उऩरब्ध गयाउन य कृङ्जि ऋणको ब्माज 
अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन ङ्जित्तीम सॊस्था य अन्म ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(ङ) उत्कृष्ट कृङ्जि व्मािसामी ङ्जकसान तथा कृिक सभूह िा कृङ्जि सहकायी सॊस्था 
छनौट गयी ऩङ्टयस्काय तथा छङ्टट सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने,   

(च) व्मिसाम प्रिद्धननभा सहमोगी हङ्टने खारका यैथान े फीउ, प्रङ्जिङ्झध एिभ ् ऻान 
सॊयऺणका राङ्झग स्रोत साधन य सहमोग उऩरब्ध गयाउने,  

(छ) व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग उऩरब्ध गयाइएका सेिा, सङ्टङ्जिधाको प्रमोग तथा 
सदङ्टऩमोग फाये अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी अङ्झबरेख याख्न ेय आिश्मक ऩयाभशन 
प्रदान गने, 

(ज) व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग ङ्झनभानण गयेका कृङ्जि फजाय, कृङ्जििस्तङ्ट सङ्करन केन्द्र 
य अन्म कृङ्जि ऩूिानधायको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भभनत सम्बाय य सञ्चारन गने,  

(झ) कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, कृङ्जिसम्फन्धी 
नागङ्चयक सभाज  य व्मािसाङ्जमक ऺेत्रसॉग ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सभन्िम य सहकामन 
गने।  

३०. कृङ्जि पभन स्थाऩना य सञ्चारन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऺेत्रको 
व्मािसामीकयणका राङ्झग कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभन स्थाऩना य सञ्चारन गनन चाहने ङ्जकसान, 
कृिक सभूह, ऩशङ्टऩारक सभूह, कृङ्जि सहकायी सॊस्था िा अन्म व्मािसाङ्जमक ङ्जकसानराई 
आिश्मक सहजीकयण गनेछ।  

(२) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभन स्थाऩना य सञ्चारन गदान बङू्झभङ्जहन ङ्जकसान, ङ्झसभान्तकृत 
ङ्जकसान, साना ङ्जकसानको ङ्जहतराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य ङ्जकसानको बङू्झभभाङ्झथको 
अङ्झधकायभा प्रबाि नऩने कङ्ट या सङ्टङ्झनित गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभन स्थाऩना य सञ्चारन गदान िाताियण सॊयऺणसम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेका िाताियणीम दाङ्जमत्ि ऩङ्टया गनङ्टनका साथै साभाङ्ञजक तथा 
साॉस्कृङ्झतक ऺेत्रभा नयाकायात्भक प्रबाि ऩानन ऩाइने छैन। 

(४) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभन स्थाऩना य सञ्चारनका राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
उद्योग िा कम्ऩनीको रुऩभा दतान हङ्टन ङ्टऩने बए सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा दतान बई 
गाउॉऩाङ्झरकाभा पभनको व्मािसाम दतान गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ।  

(५) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभन स्थाऩना य सञ्चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड य अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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३१.  कृिकराई अनङ्टदान य छङ्टट सङ्टङ्जिधा ङ्छदन सङ्जकने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य 
जरचय ऩारनभा सॊरग्न बङू्झभहीन ङ्जकसान, ङ्झसभान्त ङ्जकसान, साना ङ्जकसान, भङ्जहरा ङ्जकसान य 
कृङ्जिभा आङ्ञित दङ्झरत तथा आङ्छदिास जनजाङ्झत ङ्जकसानराई प्राथङ्झभकता प्रदान गयी देहाम 
फभोङ्ञजभको कृङ्जि अनङ्टदान, छङ्टट सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत प्रदान गनन सक्नछे् 

(क) कृङ्जि उऩज य ऩशङ्टऩन्छी तथा जरचयभा स्थानीम कय शङ्टल्कभा छङ्टट,  

(ख) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारन कामनका राङ्झग ङ्जकसानराई ङ्झसपाङ्चयस 
ङ्छदॊदा राग्ने दस्तङ्टय छङ्टट,  

(ग) व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग आिश्मक ऩने ढङ्टिानी साधन, माङ्ञन्त्रक उऩकयण, 

हाट फजाय, सॊकरन केन्द्र य ङ्ञशत बण्डायण केन्द्र आङ्छदका राङ्झग अनङ्टदान,  

(घ) ऩयम्ऩयागत कृङ्जि औजाय ङ्झनभानण गने ङ्जकसानराई व्मिसाम दतानभा छङ्टट य 
सोको राङ्झग अनङ्टदान, 

(ङ) कृङ्जि कामनका राङ्झग भङ्जहराभैत्री मन्त्र, उऩकयण य फजाय व्मिस्थाऩनभा 
अनङ्टदान,  

(च) अन्म अत्मािश्मक अनङ्टदान तथा सङ्टङ्जिधाहरु।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका छङ्टट तथा अनङ्टदान प्रदान गदान ङ्जकसानको िङ्झगनकयण य 
कृिक ऩङ्चयचम ऩत्रराई आधाय भानी आङ्झथनक ऐनभा व्मिस्था गयी गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) स्थानीम कृङ्जि िस्तङ्ट तथा ऩशङ्टऩन्छीजन्म उत्ऩादनभा उल्रेखनीम मोगदान गने 
ङ्जकसानराई ङ्झनङ्ञित ् ऩङ्चयभाणको कृङ्जि िस्तङ्ट तथा ऩशङ्टऩन्छी उत्ऩादन ऩिात ् अनङ्टदान 
प्रदान गनेगयी उत्ऩादनभा आधाङ्चयत अनङ्टदान कामनक्रभ सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ।  

३२.   अनङ्टदान ङ्झसपाङ्चयश तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत् (१) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय व्मिसाम 
प्रिद्धननका राङ्झग सहङ्टङ्झरमत य अनङ्टदान प्रदान गननका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको एक अनङ्टदान 
ङ्झसपाङ्चयस तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ्  

(क) आङ्झथनक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको अध्मऺ     - सॊमोजक  

(ख) याङ्जष्डम कृिक सभूह भहासॊघको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध  - सदस्म   

(ग) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी व्मिसामीहरुको तपन फाट एक जना भङ्जहरा  

सङ्जहत दङ्टई जना प्रङ्झतङ्झनधी      - सदस्म  

(घ) एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना कृिक प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदस्म 

(ङ) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास शाखाको प्रभङ्टख    - सदस्म सङ्ञचि 

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयन े अनङ्टदानका राङ्झग कृिक छनौट, अनङ्टदान 
यकभको सीभा ङ्झनधानयण, अनङ्टदान प्रदान गने ङ्जिङ्झध प्रकृमा य सो सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग प्रदान 
गङ्चयएको अनङ्टदानको उऩमोगको अिस्था य मसभा सङ्टधाय गनङ्टनऩने ङ्जििम सभेत सभेटी 
िाङ्जिनक रुऩभा प्रङ्झतिेदन तमाय गयी सबाभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतिेदनका आधायभा गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि 
व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग अनङ्टदान कामनक्रभभा आिश्मक ऩङ्चयभाजनन गनेछ। 

 

३३.  कृङ्जि ऋणभा ऩहङ्टॉच् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृिकराई कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धननको राङ्झग रगानी 
गनन आिश्मक ऩने यकभ ङ्झफना ङ्झधतो िा ङ्झधतो सङ्जहत सहङ्टङ्झरमत व्माजदयभा िा ब्माज अनङ्टदान 
प्राप्त हङ्टनेगयी कृङ्जि ऋण उऩरब्ध गयाउन फैंक तथा ङ्जित्तीम सॊस्थाभा ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदान ध्मान ङ्छदनङ्टऩने ङ्जििम य ङ्झसपाङ्चयसका 
आधायहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) ङ्जकसानराई कृङ्जि ऋण उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका राङ्झग फैंक तथा ङ्जिङ्ञत्तम 
सॊस्थारे सञ्चारन गयेका सङ्टहङ्झरमत मोजना फाये गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩूिनजानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

 

३४.  कृङ्जि फारी तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभा्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत फीभक ङ्झनकामको ङ्झनमभ 
अनङ्टसाय कृिकरे कृङ्जि फारी िा कृङ्जि उऩज तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचयको फीभा सहज रुऩभा 
गनन सक्ने अिस्था ङ्झसजनना गननका राङ्झग आिश्मक सभन्िम गनन सक्नेछ। 

(२) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभा गनन नसक्ने गङ्चयि तथा ङ्जिऩङ्ङ य ङ्झसभान्त ङ्जकसानका 
राङ्झग कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभा गनन आिश्मक ऩने यकभ गाउॉऩाङ्झरकारे अनङ्टदानको 
रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

  
   

(३) ङ्झफभा कम्ऩनीरे गाउॉऩाङ्झरकासॉगको सभन्िमभा फीभा कामनका राङ्झग प्रभाणऩत्र 
प्राप्त गयेका अङ्झबकतानको ऩङ्चयचारन गयी कृङ्जि फारी तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचयको फीभा 
गने कामन गनन सक्नेछ य मसयी फीभा कामनक्रभ सञ्चारन गदान फीभा ङ्जििमभा ङ्जकसानरे 
फङ्टझ्नेगयी प्रचाय प्रसायको व्मिस्था सभेत ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभाको अङ्झबरेख फीभा कम्ऩनीरे  गाउॉऩाङ्झरकाराई िाङ्जिनक 
रुऩभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) कृिक तथा ङ्झफभा कम्ऩनीफीच ङ्झफभा सम्फन्धी कङ्ट नै ङ्जििमभा ङ्जििाद उत्ऩङ्ङ बएभा 
ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे सभन्िम तथा सहजीकयण गनन सक्नेछ। 

(६)  कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभा अनङ्टदान कामनक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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३५.  कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धनन कोिको स्थाऩना् (१) कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धननका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा 
कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धनन कोिको स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने कोिभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभ जम्भा 
हङ्टनेछ् 

(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ,  

(ख) गाउॉऩाङ्झरकाफाट िाङ्जिनक फजेटभापन त ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ,  

(ग) नेऩार सयकायको अनङ्टभङ्झतभा ङ्जिदेशी सयकाय य अन्तयाङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थासॉग 
सम्झौता गयी कृङ्जि व्मािसाम प्रिद्धननका राङ्झग उऩरब्ध बएको यकभ, 

(घ) आङ्झथनक ऐन फभोङ्ञजभ सङ्करन गङ्चयने कृङ्जि सेिा शङ्टल्कको कङ्ञम्तभा ऩन्र 
प्रङ्झतशत यकभ,  

(ङ) अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(३) कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धनन कोि सञ्चारनको राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे एक सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ य कोि सञ्चारन सम्फन्धी कामनङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे तम गनन 
सक्नेछ।  

 

३६.  कोिको यकभ उऩमोग गनन सङ्जकन े ऺते्रहरू् (१) कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धनन कोि सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ कोिको यकभ देहाम फभोङ्ञजभका 
कामनका राङ्झग उऩमोग गनन सङ्जकनेछ् 

(क) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारनभा आधाङ्चयत व्मिसाम प्रिद्धनन गनन,  

(ख) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारनफाट उत्ऩाङ्छदत िस्तङ्टको फजाय प्रिद्धनन गनन,  

(ग) कृङ्जि तथा ऩशङ्टसेिा सम्फन्धी प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि उत्ऩादन गनन,  

(घ) जैङ्जिक तथा प्राङ्गाङ्चयक खेतीको ङ्जिस्ताय तथा प्रिद्धनन गनन,  

(ङ) स्थानीम नश्लका ऩशङ्टऩन्छीको सॊयऺण य ङ्जिस्ताय गनन य कृङ्झत्रभ गबानधानद्वाया 
उङ्ङत नश्लका ऩशङ्टऩन्छीको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गनन,  

(च) कृङ्जि जङ्झभनको भाटो ऩयीऺण तथा उत्ऩादकत्ि सॊयऺण गनन,  

(छ) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩारन ऺेत्रभा ङ्जकसानका आिश्मकता अनङ्टसाय अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान गनन,  

(ज) फारी तथा ऩशङ्टऩन्छी फीभा प्रिद्धनन तथा ङ्जिस्ताय गनन,   

(झ) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी य जरचय ऩारनका राङ्झग आिश्मक अनङ्टदान उऩरब्ध 
गयाउन,  

(ञ) व्मिङ्ञस्थत कृङ्जि फजाय तथा ऩशङ्टफधशारा ङ्झनभानण गनन,  

(ट) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन सम्फन्धी ताङ्झरभ तथा ङ्ञशऺा ङ्जिस्ताय गनन,  
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(ठ) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन सम्फन्धी कामनको अनङ्टगभन तथा भूल्माॉकन सम्फन्धी 
कृमाकराऩ सञ्चारन गनन।  

(२) उऩदपा (१) भा तोङ्जकएका फाहेक कृङ्जि व्मिसाम प्रिद्धननका अन्म ऺेत्रभा  
कोिको यकभ खचन गनङ्टन ऩने अिस्थाभा कोि सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा 
कामनऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनणनम गनन सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद नौं 
कृङ्जि उत्ऩादनको िगॉकयण, बण्डायण तथा प्रशोधन सम्फन्धी व्मिस्था 

 

३७.  कृङ्जि उत्ऩादनको िगॉकयण् गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको कृङ्जि उत्ऩादनराई देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेगयी िगॉकयण गनेछ् 

(क) अङ्ङ फारी् सफै प्रकायका अङ्ङ फारीहरु   

(ख) तयकायी फारी् च्माउ रगामत सफै प्रकायका तयकायी फारीहरु   

(ग) परपूर फारी् सफै प्रकायका परपूरहरु   

(घ) जयेफारी् तरुर, ङ्जऩडारङ्ट, शखयखण्ड, कन्दभूर रगामतका फारीहरु  

(ङ) तेरहन् सफै ङ्जकङ्झसभका तेरहन फारीहरु 

(च) दरहन् सफै ङ्जकङ्झसभका दरहन फारीहरु 

(छ) ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन् गाईगोरु, बैंसी, खसी, फाख्रा, िॊगूय, बेडा रगामत सफै 
प्रकायका घयऩारङ्टिा ऩशङ्टहरु   

(ज) दङ्टधजन्म उत्ऩादन् सफै प्रकायका दङ्टधजन्म उत्ऩादनहरु   

(झ) भासङ्टजन्म उत्ऩादन् भासङ्ट खान हङ्टने ङ्जिङ्झबङ्ङ घयऩारङ्टिा ऩशङ्टऩन्छीको भासङ्ट  

(ञ) ऩन्छीजन्म उत्ऩादन् भासङ्ट, अण्डा, फीउ तथा भरका राङ्झग कङ्ट खङ्टया, हाॉस 
रगामतका सफै प्रकायका घयऩारङ्टिा ऩन्छीहरु य येशभ खेङ्झतका उत्ऩादनहय 

(ट) भाछाऩारन् भासङ्ट तथा फीउ उत्ऩादनका राङ्झग सफै प्रकायका भाछाहरु  

(ठ) भौयी ऩारन् भह तथा भौयीघाय   

(ड) पूर खेती् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र य फाङ्जहय सभेत आऩूङ्झतन हङ्टने सफै प्रकायका 
पूर (ऩङ्टष्ऩ) खेतीफाट उत्ऩाङ्छदत पूरहरु  

(ढ) भसराजन्म उत्ऩादन् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र उत्ऩादन हङ्टने सफै प्रकायका 
भसराहरु  

(ण) जङ्झडफङ्टटी् ङ्झनजी जग्गा य िन ऺेत्रफाट उत्ऩादन तथा सङ्करन हङ्टने सफै 
प्रकायका जङ्झडफङ्टटीहरु  

(त) काष्ठपरहरु् फदाभ, ओखय रगामतका फारीहरु   

(थ) नगदेिारी् चीमा, कपी, अरैची, उॉखङ्ट, जङ्टट आदी  
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(द) नसनयीका उत्ऩादनहरु् ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिङ्झधफाट उत्ऩाङ्छदन सफै प्रकायका ङ्जिरुिाहरु।   

 

३८.  कृङ्जि उऩजको बण्डायण य प्रशोधन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र कृङ्जि उऩजको 
बण्डायण तथा प्रशोधनका राङ्झग शीत बण्डाय, ङ्ञचस्मान केन्द्र, सङ्करन केन्द्र, बण्डायण कऺ, 
प्रशोधन केन्द्र रगामतका बौङ्झतक ऩूिानधाय ङ्झनभानण गयी ङ्जकसानरे सहङ्टङ्झरमत दयभा उऩमोग 
गनन ऩाउने गयी सञ्चारनभा ल्माउन सक्नछे।  

(२) उऩदपा १ फभोङ्ञजभको ऩूिानधाय ङ्झनभानण य सञ्चारनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि 
सहकायी सस्था िा कृिक सभूहसॉग सॊमङ्टि रगानी िा व्मिस्थाऩन गनन सक्नेछ ।  

(३) कृङ्जि उऩजको प्रशोधन तथा बण्डायण रगामतका ऩूिानधायको उऩमोग फाऩत 
राग्ने शङ्टल्क कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र उत्ऩाङ्छदत कृङ्जिजन्म कच्चा ऩदाथनको औधोङ्झगक 
ऺेत्रभा ङ्झनमानत गननका राङ्झग आिश्मक प्रफन्ध ङ्झभराउन सक्नछे। 

(५) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र आिश्मकता य सम्बाव्मता अनङ्टरुऩको कृङ्जि 
उत्ऩादन केङ्ञन्द्रत प्रशोधन केन्द्रको स्थाऩना य सञ्चारन गनन प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद दश 

कृङ्जि फजाय प्रणारी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था 
 

३९.  कृङ्जि फजाय य कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्द्रको स्थाऩना् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र 
कृङ्जि उत्ऩादन ङ्झफक्रीका राङ्झग ङ्जकसान य सयोकायिारासॉगको ऩयाभशनभा उऩमङ्टि स्थानहरुभा 
कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्द्रको स्थाऩना गयी आपै िा कृिक सभूह तथा कृङ्जि 
सहकायी सॊस्था भापन त सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरकाभा दतान बएका कृङ्जि सम्फन्धी सहकायी सॊस्था, कृिक सभूह िा कृङ्जि 
सम्फन्धी व्मिसाङ्जमक सॊस्थारे कामनऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरइ कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि 
उऩज सङ्करन केन्द्र स्थाऩना य सञ्चारन गनन सक्नेछन।् 

(३) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन गङ्चयने कृङ्जि फजायको िगॉकयण देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ् 
(क)  थोक फजाय   

(ख)  खङ्टद्रा फजाय   

(ग)  हाटफजाय   

(घ)  कृङ्जि सहकायी सॊस्था य कृिक सभूहको सॊमङ्टि हाटफजाय  

(ङ)  कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्र ।  
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(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका फजाय सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िाऩत राग्ने सेिाशङ्टल्क 
आङ्झथनक ऐनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्रभा कृङ्जि उऩजको खङ्चयद ङ्जिक्री गदान 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गयेको न्मूनतभ सभनथभ भूल्मभा भात्र खङ्चयद ङ्झफक्री गनङ्टनऩनेछ। 

(६) कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्रको सञ्चारनसम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गये फभाङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(७) गङ्चयफ तथा ङ्जिऩङ्ङ य ङ्झसभान्तकृत ङ्जकसानरे उत्ऩादन गयेका कृङ्जि उऩज 
फजायसम्भ ढङ्टिानी गननका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि उऩजभा ढङ्टिानी अनङ्टदान िा कृङ्जि 
एम्फङ्टरेन्स सेिा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

 

४०.  कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत् (१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र स्थाऩना बएका 
कृङ्जि फजाय तथा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्रको व्मिस्थाऩन य अनङ्टगभनका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनछे्  

(क) गाउॉऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ            - सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि ङ्जििम हेने कामनऩाङ्झरका सदस्म  - सदस्म 

(ग) कृङ्जि शाखा प्रभङ्टख       - सदस्म 

(घ) कृङ्जि फजाय तथा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्र सञ्चारन गने  

कृङ्जि सहकायी िा कृिक सभूह िा व्मािसाङ्जमक सॊस्थाको  

प्रङ्झतङ्झनङ्झधभध्मे एक जना      - सदस्म 

(ङ)  गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि तथा ऩशङ्ट प्राङ्जिङ्झधक    - सदस्म सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक य कृङ्जि फजाय तथा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्र सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

४१.  गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण प्रणारी अिरम्फन गनन सङ्जकने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका 
ङ्जकसानरे गयेको कृङ्जि उत्ऩादन प्राङ्गाङ्चयक खेङ्झत प्रणारी अिरम्फन गयी गङ्टणस्तयीम यहेको छ 
बनी गङ्टणस्तय प्रभाणीकयण गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जि उत्ऩादनको गङ्टणस्तय प्रभाणीकयण गदान  
सहबाङ्झगताभूरक ङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टन ऩनेछ। 

 (३) प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जि उत्ऩादनको गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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४२.  न्मूनतभ ् सभथनन भूल्म ङ्झनधानयण गनन सक्ने्  (१)  गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा कामनऩाङ्झरकाको फैठकफाट कृङ्जि उऩजको न्मूनतभ ्सभथनन भूल्म तोक्न 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कृङ्जि उऩजको न्मूनतभ ् सभथनन भूल्म तोक्दा ङ्झछभेकी 
स्थानीम तहभा यहेको कृङ्जि उऩजको न्मूनतभ ् सभथनन भूल्म तथा फजाय भूल्मराई 
सभेत ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ न्मूनतभ सभथनन भूल्म तोक्दा ङ्जकसान, कृङ्जि उऩज 
व्मािसामी, कृङ्जि सहकायी सॊस्था, कृिक सभूह  य  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कामनयत कृङ्जि 
सम्फन्धी सङ्घ सॊस्था य नागङ्चयक सभाजसॉग ऩयाभशन गनङ्टन ऩनेछ।   

(४) कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे कृिकरे सङ्करन केन्द्र िा 
आफ्नो खेतफायीभा प्राप्त गने भूल्म तथा उऩबोिारे ङ्झतने भूल्मको ङ्झनमङ्झभत अङ्झबरेख 
याखी सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाि ङ्छदन सक्नेछ।  

(५) कृङ्जि उऩजको न्मूनतभ सभथनन भूल्म ङ्झनधानयण सम्फन्धी भाऩदण्ड य सूचक 
कामनऩाङ्झरकारे ताकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  

४३.  कृङ्जि व्माऩायीको दतान य ङ्झनमभन व्मिस्था् (१) कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्र ङ्झबत्र 
व्माऩाय गनन इच्छङ्टक कृङ्जि व्माऩायी  िा कृङ्जि उऩज व्मिसामी गाउॉऩाङ्झरकाभा दतान हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतान हङ्टनको राङ्झग कृङ्जि व्माऩायी  िा कृङ्जि उऩज 
व्मिसामीरे देहाम फभोङ्ञजभका कागजात ऩेश गनङ्टन ऩनेछ्  

(क) व्मिसामीको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩ,  

(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा बएको व्मिसाम दतान प्रभाणऩत्र,  

(ग) स्थामी रेखा नम्फय प्रभाणऩत्र, 

(घ) कृङ्जि फजाय तथा कृङ्जि उऩज सङ्करन केन्द्रङ्झबत्र सञ्चारन गनन चाहेको कृङ्जि  
व्मिसामको मोजना।  

(३) कृङ्जि व्माऩायी  िा कृङ्जि उऩज व्मिसामीको दतान य ङ्झनमभनसम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनछे।  

(४) दतान बएका कृङ्जि व्मिसामीसॉग सम्झौता गयी गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि उऩजको 
न्मूनतभ ्सभनथन भूल्म सम्फन्धी व्मिस्था रागू गनन सक्नेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ दतान बएका कृङ्जि व्मिसामीरे कृङ्जि फजाय िा कृङ्जि उऩज 
सङ्करन केन्द्रङ्झबत्र ङ्जकसानसॉग कृङ्जि उऩज खङ्चयद गदान तोङ्जकएको न्मूनतभ ् सभनथन 
भूल्मबन्दा कभ भूल्मभा कृङ्जि उऩज खङ्चयद गनन ऩाइने छैन।  
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४४.  कृङ्जि उऩजको आमात ङ्झनमानत् (१) कृङ्जि शाखारे ङ्जकसानहरुसॉग जानकायी ङ्झरई  गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रङ्झबत्र उत्ऩादन बएका कृङ्जि उऩजको तै्रभाङ्झसक तथ्माङ्क य अङ्झबरेख तमाय गनङ्टन ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको तथ्माङ्क तथा अङ्झबरेखराई कृङ्जि शाखारे 
तै्रभाङ्झसक रुऩभा कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत य कामनऩाङ्झरकाभा ऩेश 
गयी सािनजङ्झनक गनङ्टनऩनेछ।   

(३) कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र खऩत 
नबई फचत हङ्टन सक्ने कृङ्जि उऩजराई अन्मत्र ङ्झनकासीका राङ्झग आिश्मक प्रिन्ध गनन 
सक्नेछ।  

(४) कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकराई 
आिश्मक ऩने कृङ्जि उऩज आमात गने व्मिस्था सभेत ङ्झभराउन सक्नेछ।    

(५) कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे कृिक, कृङ्जि व्मािसामी य 
सयोकायिाराफीच तै्रभाङ्झसक रुऩभा ङ्झनमङ्झभत फैठकको आमोजना गनेछ।  

 

४५.  ऩशङ्टऩन्छी सेिासम्फन्धी व्मिसाम दतान्  (१) एग्रोबेट, दाना, चल्रा रगामतका ऩङ्टशऩन्छी 
सेिासम्फन्धी उद्योग, कम्ऩनी िा पभनरे आङ्झथनक ऐनद्वाया ङ्झनधानयत शङ्टल्क ङ्झतयी गाउॉऩाङ्झरकाभा 
दतान गने य िाङ्जिनक रुऩभा निीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका उद्योग, कम्ऩनी िा पभनको कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन 
तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गयी गङ्टणस्तय सङ्टधायका राङ्झग 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदनेछ य सम्फङ्ञन्धत उद्यभी िा व्मिसामीरे त्मस्तो ङ्झनदेशनको 
ऩारना गनङ्टन ऩनेछ।  

 

४६.  ऩशङ्टऩन्छी अस्ऩतार स्थाऩना गनन सक्ने्  गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसानराई ऩामक ऩने स्थानभा 
आिश्मक ल्माि य प्रङ्जिङ्झध सङ्जहतको ऩशङ्टऩन्छी अस्ऩतार स्थाऩना य सञ्चारन गनन आिश्मक 
प्रिन्ध गनन सक्नेछ।  

 

४७.  ऩशङ्ट फधस्थरको व्मिस्था् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩशङ्ट फधशारा तथा ऩशङ्ट 
फधस्थर स्थाऩना गनन उऩमङ्टि स्थान ऩङ्जहचान गयी सञ्चारनभा ल्माउन सक्नेछ। 

(२) ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी सहकायी िा व्मिसाङ्जमक सॊस्थारे गाउॉऩाङ्झरकाकाको अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई ऩशङ्ट फधशारा स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

(३) गाउॉऩाङ्झरकाकारे सहकायी सॊस्था िा व्मिसाङ्जमक सॊस्थासॉग सािनजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायीभा ऩशङ्ट फधशारा िा ऩशङ्ट िधस्थर स्थाऩना गयी सञ्चारन गयाउन सक्नेछ। 

(४) कृङ्जि फजाय व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत सयोकायिारा 
सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सहबाङ्झगताभा ऩशङ्ट कल्माण, ऩशङ्टजन्म योग ङ्झनमन्त्रण, ऩशङ्ट 
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फधशारा तथा ऩशङ्ट फधस्थर सञ्चारन, ऩशङ्टऩन्छीको भासङ्ट य भासङ्ट ऩसर तथा फे्रस 
हाउसरे ऩारन गनङ्टनऩने भाऩदण्ड िा कामनङ्जिध तजङ्टनभा गयी कामनऩाङ्झरकाको स्िीकृङ्झत 
ङ्झरई रागू गनन सक्नेछ।  

(५) भतृ्मू बएका ऩशङ्ट ङ्जिसजननका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत िडा कामानरमरे उऩमङ्टि स्थान 
तोक्न सक्नेछ य ऩशङ्टधनीरे उि तोङ्जकएको स्थानभा नै भतृ ऩशङ्टहरु ङ्जिसजनन गनङ्टन 
ऩनेछ।  

 

४८.  दङ्टग्ध उत्ऩादनको प्रशोधन य फजायीकयण् (१) गाउॉऩाङ्झरकाका राई दङ्टग्धजन्म उत्ऩादनभा 
आत्भङ्झनबनय फनाउनका राङ्झग ऩशङ्टऩारक ङ्जकसानराई अनङ्टदान तथा प्राङ्जिङ्झधक सेिा रगामतका 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ।  

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे ऩशङ्टऩारक ङ्जकसानरे उत्ऩादन गयेको दङ्टधको प्रशोधन गयी भूल्म 
अङ्झबिङृ्जद्ध गयाउन दङ्टध ङ्ञचस्मान केन्द्र तथा दङ्टधभा आधाङ्चयत िस्तङ्ट उत्ऩादनसम्फन्धी 
उद्यभ स्थाऩना य सञ्चारनका राङ्झग सहमोग तथा सहजीकयण गनन सक्नेछ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरकारे ऩशङ्ट गोठ व्मिस्थाऩन, खरो सङ्टधाय, घाॉस, दाना तथा अन्म आहाय 
य ऩानी आऩूङ्झतनका साथै ऩशङ्टजन्म योगको उऩचाय जस्ता ङ्जििमभा आिश्मक आङ्झथनक 
तथा भानिीम स्रोत सङ्जहतको मोजना तजङ्टनभा गयी कामानन्िमन गनन सक्नेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद एघाय 

कृङ्जि ऩमानियण तथा कृङ्जि जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सॊयऺण सम्िन्धी व्मिस्था 

४९.  ङ्झसॊचाइका स्रोतहरुको सॊयऺण्  गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र प्राकृङ्झतक रुऩभा यहेका 
जराधाय, ङ्झसभसाय, ऩानीको भङ्टहान, ऩोखयी, नदीनारा, ऩङ्टयाना याजकूरो, ऩयम्ऩयागत कूरो फाॉध 
ऩैनी आङ्छदको सॊयऺण, भभनत सम्बाय य ङ्ञजणोद्धाय गयी ङ्झसॊचाइका राङ्झग सञ्चारनभा ल्माउनङ्ट 
ऩनेछ।  

 

५०.  भाटो ऩयीऺणको व्मफस्था् (१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र कृङ्जि कामनक्रभ सञ्चारन गननका राङ्झग तथा 
तङ्टरनात्भक राबका कृङ्जि िस्तङ्ट उत्ऩादनका राङ्झग कृङ्जि ऩकेट ऺेत्र छङ्टट्याउनङ्ट बन्दा ऩङ्जहरे 
भाटो ऩयीऺण गनङ्टन ऩनेछ। 

ञ(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे सयकायी प्रमोगशारा िा सेिा 
प्रदामक सॊस्थाका प्रमोगशाराको उऩमोग गनन य ङ्जकसानको खेतफायीभा नै भाटो ऩयीऺण गनन 
गयाउनका राङ्झग आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउन सहमोग गनन सक्नेछ।  
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५१.  कृङ्जि जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता य िाताियण सॊयऺण् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि ऺेत्रभा जरिामङ्ट 
अनङ्टकूरन तथा उत्थानङ्ञशरताका राङ्झग उऩमङ्टि प्रङ्जिङ्झध य ऩमानियण य जरिामङ्टभैत्री ङ्छदगो कृङ्जि 
प्रणारीको ङ्जिकास गनन प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) कृङ्जि जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताराई भध्मनजय गदै एकीकृत य ङ्झभङ्ञित खेती प्रणारीभा 
जोड ङ्छदॉदै कृङ्जि उत्ऩादनका राङ्झग स्थानीम ङ्जिशिेताका आधायभा स्थानीम स्रोत 
ऩङ्चयचारन गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि ऺेत्रराई प्रकोऩफाट सङ्टयङ्ञऺत याख्नका राङ्झग स्थानीम 
अनङ्टकूरन मोजना य ङ्जिऩत जोङ्ञखभ व्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टनभा गयी कामानन्िमन 
गनङ्टनऩनेछ।  

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे जरिामङ्टजन्म जोङ्ञखभ फहन गननसक्ने य प्राकृङ्झतक ऩङ्जहचान बएका 
िारी य फोटङ्जिरुिा, िनस्ऩङ्झत तथा फीउ फीजनको अनङ्टिॊश, जीिको ऩङ्जहचान य 
सॊयऺणका राङ्झग कामनमोजना फनाई कामानन्िमन गनेछ।  

(५) कृिक तथा व्मिसामीरे कृङ्जिजन्म कामनहरु गदान िाताियणभा प्रङ्झतकूर असय ऩने 
कामनहरु गनन ऩाइने छैन य कृङ्जि बङू्झभको प्राकृङ्झतक स्िरुऩभा ऩङ्चयितनन बएभा सम्बि 
बएसम्भ कृङ्जि जङ्झभनराई ऩङ्जहराकै अिस्थाभा ल्माउने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

 

५२.  कृङ्जि ऩमानऩमनटन्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसानराई कृङ्जि ऩमानऩमनटन प्रिद्धनन हङ्टने गयी प्राकृङ्झतक 
रुऩभा कृङ्जि कामन सञ्चारन गनन प्रोत्साहन गनेछ।  

(२) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩारन सम्फन्धी स्रोत केन्द्रहरुको ङ्जिकास गदान ऩमानऩमनटनराई 
सभेत प्रिद्धनन हङ्टने गयी सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि ऩमानऩमनटन प्रिद्धनन गनन आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र नभङ्टना कृङ्जि 
ऩमनऩमनटन ऺेत्र घोिणा गनन सक्नेछ। 

(४) कृिक सभूह तथा यैथाने ङ्जकसानहरुरे साभूङ्जहक रुऩभा ङ्जिकास गदै आएका 
कृङ्जिजन्म ब-ूदृष्महरुभा आधाङ्चयत कृङ्जि ऩमानऩमनटनको प्रिद्धननका राङ्झग त्मस्ता 
सभूहराई गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सहमोग गनन सङ्जकनेछ ।   

 

५३.  कृङ्जि िन प्रणारीको ङ्जिकास् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जकसानराई ऩमानियण, जरिामङ्ट य जैङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधता अनङ्टकूर हङ्टनेगयी कृङ्जि िन प्रणारीको ङ्जिकास गनन अनङ्टदान रगामतका उत्प्रयेणात्भक 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ।  

(२) कृङ्जि िनफाट उत्ऩाङ्छदत िन ऩैदािायभध्मे िनसम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कृङ्जििस्तङ्ट सयह सूचीकृत बएका ऩैदािायराई कृङ्जि िस्तङ्ट सयह भानी ङ्जिना अनङ्टभङ्झत 
ओसाय ऩसाय ङ्जिक्री ङ्जितयण गनन ऩाइनेछ।  
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(३) गाउॉऩाङ्झरकारे कृङ्जि िनको ङ्जिकासका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानभा नसनयी स्थाऩना गनन 
कृिक सभूहराई अिश्मक अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन सक्नछे। 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे ऩशङ्ट आहायको ङ्छदगो आऩूङ्झतनका राङ्झग ब ङ्टईं तथा डारे घाॉस 
उत्ऩादनका राङ्झग कृङ्जि िन प्रिद्धनन गनन आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ।  

 

५४.  चयीचयण ऺते्रको ङ्झनधानयण् (१) ऩशङ्टऩन्छीको ङ्जिकास य जैङ्जिक खेङ्झत प्रिद्धननका राङ्झग 
उऩरब्ध बएसम्भका सािनङ्ञजनक जग्गा, फाॉझो जङ्झभन य खकन  जग्गाराई ऩशङ्ट चयीचयणका 
राङ्झग उऩमोगभा ल्माउनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सहमोग य सहजीकयण गनन 
सक्नेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका छाडा गाईिस्तङ्टको ङ्झनमन्त्रण य 
व्मस्थाऩनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩशङ्टऩारक ङ्जकसानको सहमोग य सभन्िमभा गौशारा 
तथा कान्जी हाउसको व्मिस्था गयी छाडा गाईिस्तङ्टको ङ्झनमन्त्रण गनेछ।   

(३) कसैरे आफ्नो गाईिस्तङ्ट छाडा छोडेका कायण कसैको सम्ऩङ्ञत्त िा कङ्ट नै िस्तङ्ट 
हानी नोक्सानी बएभा गाईिस्तङ्ट छाडा छोड्ने व्मङ्ञिरे सो िाऩत ङ्झतनङ्टनऩने ऺङ्झतऩूङ्झतन 
यकभ य सो सम्फन्धी प्रकृमा कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।    

 

५५.  हानीकायक िन्मजन्तङ्टको व्मिस्थाऩन् (१)  गाउॉऩाङ्झरकारे िनभा ऩानी ऩाखयी ङ्झनभानण, िन 
ऺेत्रभा िन्मजन्तङ्टभैत्री परपूरका रुख ङ्जिरुिाको सयऺण य व्मिस्थाऩन, िन डढेरो ङ्झनमन्त्रण 
जस्ता कामनक्रभ गयी िन्मजन्तङ्टराई िनभा नै फस्ने िाताियण सजृना गनेछ।  

(२) िन्मजन्तङ्टफाट हङ्टने कृङ्जि फारी तथा ऩशङ्टधनको ऺङ्झत िाऩत ऺङ्झतऩूङ्झतन उऩरब्ध 
गयाउनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे िाङ्जिनक रुऩभा फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गनन सक्नछे।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद फाह्र 

कृङ्जि सम्फन्धी गङ्टनासो व्मिस्थाऩन 

 

५६.  गङ्टनासो व्मिस्थाऩन् (१) मस ऐनको कामानन्िमनका सम्फन्धभा कङ्ट नै गङ्टनासो उत्ऩङ्ङ बएभा  
सङ्टनङ्टिाई गनन गाउॉऩाङ्झरकारे गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी ङ्झनमङ्टि गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िा कृिक 
सभूहरे ङ्छदएको गङ्टनासो दतान गयी याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दतान बएको गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई गननका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको एक गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ्  
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(क) गाउॉऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ  – सॊमोजक 

(ख) कृङ्जि ऺेत्र हेने कामनऩाङ्झरका सदस्म  ÷ सदस्म  

(ग) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत  ÷ सदस्म  

(घ) सम्फङ्ञन्धत िडाको िडाअध्मऺ  ÷ सदस्म 

(ङ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी   ÷ सदस्म सङ्ञचि 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गङ्छठत गङ्टनासो सङ्टनिाई सङ्झभङ्झतरे कृङ्जि सम्फन्धी गङ्टनासो 
सङ्टङ्झन भेरङ्झभराऩ िा अन्म उऩमङ्टि भाध्मभफाट गङ्टनासो व्मिस्थाऩन गनङ्टनऩनेछ। 

(५) कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी गङ्टनासो सम्फोधनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका 
कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सेिासॉग सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, सदस्म य कभनचायीको 
ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग आिश्मक ताङ्झरभ तथा अिरोकन भ्रभण रगामतका 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ।  

 

५७.  ऐन कामानन्िमनको ङ्ञजम्भेिायी् (१) मो ऐनको कामानन्िमन गने ङ्ञजम्भेिायी कामनऩाङ्झरका, िडा 
कामानरम, ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, ङ्जकसान, कृिक सभूह, ऩशङ्टऩारक सभूह, कृङ्जि सहकायी, कृङ्जि 
व्मिसामी, सेिा प्रदामक, कृङ्जि सयोकायिारा तथा सम्फङ्ञन्धत सफै प्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभनचायीको 
हङ्टनेछ। 

(२) मस ऐनभा बएका व्मिस्थाको ऩारना गनङ्टन सफै सयोकायिाराको कतनव्म हङ्टनेछ य 
कसैरे ऩङ्झन ऐन ङ्जिऩयीत कामन गनन ऩाईनेछैन। 

(३) ऐन कामानन्िमनको सन्दबनभा सञ्चारन गङ्चयने कामनक्रभको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनन  
गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद तेह्र 

ङ्जिङ्जिध 

५८.  अन्तय ङ्झनकाम सभन्िम् (१) गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारन गङ्चयने कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी 
कामनक्रभफीच दोहोयोऩना हङ्टन नङ्छदन य एक आऩसभा सभन्िम गयी कामनक्रभ सञ्चारन गनन 
मोजना तजङ्टनभा प्रक्रमाका सफै चयणभा सफै ङ्झनकाम य सयोकायिाराफीच सभन्िम य सहकामन 
सङ्जहत मोजना तजङ्टनभा गयी कामानन्िमन गङ्चयनेछ।  

(२) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट सञ्चारन गङ्चयने कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी 
सम्फन्धी कामनक्रभभा गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक सभन्िम गनेछ।  

५९.  िा्य  सहमोग ङ्झरन सक्ने्  नेऩार सयकायको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा कृङ्जि 
ङ्जिकासको राङ्झग िैदेङ्ञशक सहमोग ऩङ्चयचारन गनन सक्नेछ।  
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६०.  बङू्झभको राब फाॉडपाॉड् गाउॉऩाङ्झरकारे सङ्करन गने भारऩोत यकभफाट प्राप्त िाङ्जिनक 
आम्दानीको कङ्ञम्तभा ऩन्र प्रङ्झतशत यकभ ङ्झसभान्त तथा साना ङ्जकसान य कृिक सभूहको 
ऺभता ङ्जिकास य अनङ्टदानभा खचन गनङ्टन ऩनेछ।  

६१.  कृिक ऩेन्सन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्ने्  (१) गाउॉऩाङ्झरकारे नेऩार सयकाय य प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्िम गयी कृिकको िगॉकयण य कृिक ऩङ्चयचम ऩत्रको आधायभा ङ्जकसान 
सङ्ञञ्चत कोि िा अन्म उऩमङ्टि कोिको भाध्मभफाट कृिक ऩेन्सन कामनक्रभ सञ्चारन गनन 
सक्नेछ। 

  (२) कृिक ऩेन्सन कामनक्रभ सञ्चारनका राङ्झग कृिक छनौट, सहमोगको स्िरुऩ य 
ङ्जिङ्झध रगामतका अन्म प्रकृमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६२.  कृङ्जि िा कृिक ऩङ्टयस्काय् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेका ऩौयखी ङ्जकसान य कृङ्जि 
ङ्जिकासभा उल्रेखनीम मोगदान गने ङ्जिङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि, कभनचायी तथा सङ्घ सॊस्थाराई ऩायदशॉ य 
ङ्झनष्ऩऺ भूल्माङ्कनका आधायभा प्रत्मेक ििन कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ कृिक 
सम्भान ऩङ्टयस्काय प्रदान गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्टयस्कायका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनन कामनऩाङ्झरकारे एक 
सपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गनेछ य उि सङ्झभङ्झतरे भूल्माङ्कनका भाऩदण्ड फनाई सोही 
आधायभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टनऩनेछ।  

६३.  शहयी कृङ्जिको प्रिद्धनन् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे शहयी तथा अधनशहयी ऺेत्रभा घडेयीका रुऩभा 
यहेका फाझो िा खारी जग्गाराई फाझो नयाखी कृङ्जि उत्ऩादनका राङ्झग सदङ्टऩमोग गनन 
आिश्मक मोजना तजङ्टनभा गयी कामानन्िमन गनन सक्नछे।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको मोजना अनङ्टसाय िा ङ्जिशेि कामनक्रभ तजङ्टनभा गयी शहयी 
ऺेत्रभा यहेका कृङ्जि भजदङ्टय तथा फेयोजगाय य ङ्जिऩङ्ङ ऩङ्चयिाय िा व्मङ्ञिराई शहयी 
तथा अधनशहयी ऺेत्रभा घडेयीका रुऩभा यहेका फाॉझो िा खारी जग्गाभा कृङ्जि कामन 
गननका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक अनङ्टदान, िस्तङ्ट य सेिा उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको मोजनाभा कौशी खेङ्झत, कयेसा िायी, ऩोिण फगैचा, घय 
फगैचा, परपूरखेङ्झत आङ्छद कामनका राङ्झग नगद अनङ्टदान, फीउ फीजन य साभग्री 
अनङ्टदान तथा ताङ्झरभ जस्ता प्रोत्साहनभूरक कामनक्रभ सभािेश गनन सङ्जकनछे।  

६४.  दण्ड सजाम् देहाम फभोङ्ञजभका य मस्तै प्रकृङ्झतका कसङ्टयको अनङ्टसन्धान तथ तहकीकात, भङ्टद्दा 
दतान य दण्ड सजाम सम्फन्धी व्मिस्था उऩबोिा सॊयऺण, िाताियण सॊयऺण य फीउ फीजन 
रगामतका प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
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(क) कृङ्जिका राङ्झग उऩमोग हङ्टन ेभाटो तथा ऩानी प्रदङ्टिण गने,  

(ख) उभायशङ्ञि नबएका, पर ङ्छदन नसक्ने ङ्जकङ्झसभका, सूङ्ञचत नबएका य रेफर 
नबएका फीउ फीजन ङ्जिक्री ङ्जितयण गयी ङ्जकसानराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माउने,  

(ग) प्रङ्झतफङ्ञन्धत ङ्जकटनाशक ङ्जििादी ङ्जिक्री ङ्जितयण गने, 
(घ) ङ्जकसानराई आऩूङ्झतन गनङ्टनऩने भरखाद तथा फीउ फीजन य दाना रगामतका िस्तङ्टको 

आऩूङ्झतनभा कृङ्झत्रभ अबाि खडा गयी कारो फजायी गने,  

(ङ) कृङ्जि तथा दङ्टध य भासङ्टजन्म उत्ऩादनभा ङ्झभसािट गयी गङ्टणस्तय ह्रास गने, 
(च) गङ्टणस्तयङ्जहन कृङ्जि साभग्री आऩूङ्झतन गने ।  

 

६५.  अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सङ्जकने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ कामनऩाङ्झरकाराई प्राप्त अङ्झधकाय कङ्ट नै 
ङ्जििमगत सङ्झभङ्झत िा अध्मऺराई प्रत्मामोजन गनन सङ्जकनछे।  

 

६६.  ङ्झनमभािरी, ङ्झनदेङ्ञशका िा  कामनङ्जिङ्झध फनाउन सक्ने्  मस ऐनभा गङ्चयएका व्मिस्थाको प्रबािकायी 
कामानन्िमनको राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे देहामका ङ्जििमभा आिश्मक ङ्झनमभािरी, ङ्झनदेङ्ञशका िा 
कामनङ्जिङ्झध फनाउन सक्नेछ्  

(क) ङ्जकसान ऩङ्जहचान, िङ्झगनकयण तथा सूचीकयण य ऩङ्चयचमऩत्र व्मिस्थाऩन,  

(ख) कृिक सभूह गठन, दतान, निीकयण य सञ्चारन,  

(ग) साभङ्टदाङ्जमक फीउ फैक स्थाऩना य सञ्चारन,  

(घ) जग्गा बाडा, कयाय खेङ्झत तथा व्मािसाङ्जमक खेङ्झत सञ्चारन,   

(ङ) कृङ्जि ऋण ङ्झसपाङ्चयस,   

(च) प्रङ्गाङ्चयक कृङ्जि उऩजको सहबाङ्झगताभूरक गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण प्रणारी प्रिद्धनन, 

(छ) ऩशङ्ट कल्माण, ऩशङ्टजन्म योग ङ्झनमन्त्रण, ऩशङ्ट फधशारा तथा ऩशङ्ट फधस्थर 
सञ्चारन,  

(ज) अन्म आिश्मक ङ्झनमभािरी, ङ्झनदेङ्ञशका िा कामनङ्जिङ्झध।  

 

६७.  मसै फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झनने्  कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छीका ङ्जििमभा गाउॉऩाङ्झरकाफाट मस अघी 
कामनङ्जिङ्झध िा अन्म आधायभा बए गयेका कामन मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ।  

 

६८.  फाङ्ञझएभा स्ित् ङ्झनस्कृम हङ्टने्  मो ऐन िा मस ऐनभा गङ्चयएका व्मिस्था सङ्घीम तथा प्रदेश 
कानूनभा गङ्चयएका व्मिस्थासॉग फाङ्ञझन गएको अिस्थाभा फाङ्ञझएको हदसम्भ मो ऐनभा यहेका 
व्मिस्था स्ित् ङ्झनष्कृम िा खायेज बएको भाङ्झननेछ।    

 


