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दै रेख जजल्रा
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बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाको कृषष ऐन, २०७६
प्रभाजणकयण लभलत् २०७६/११/०५
याजऩत्रभा प्रकाजशत लभलत् २०७६/११/०५
प्रस्तावना् नेऩारको सॊ षवधान फभोजजभ खाद्य सम्वन्धी हकको सॊ यऺण गदै स्थानीम तहभा कृषष तथा ऩशुऩारन, कृषष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशु स्वास््म,

सहकायी य कृषष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊ चारन य लनमन्त्रणराई व्मवजस्थत तवयरे कामाान्वमन गदै , कृषष प्रणारीराई ददगो, आधुलनषककयण य
व्मावसाषमकयण गयी सभग्र कृषष ऺेत्रको षवकास, व्मवस्थाऩन य सुशासन कामभ गयी कृषषभा आश्रीत घय ऩरयवाय तथा सभुदामको आलथाक सभृषि

हालसर गर्रना आवश्मक व्मवस्था वाञ्छलनम बएकोरे, नेऩारको सॊ षवधान को धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२
फभोजजभ गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द – १
प्रायजम्बक

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब

(१) मस ऐनको नाभ “बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाको कृषष ऐन, २०७६” यहेको छ ।
(२) मो ऐन गाउॉ सबाफाट ऩारयत बएऩलछ प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा

षवषम वा प्रसङ्गरे अकाा अथा नरागेभा मस ऐनभा –

(क) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩछा ।

(ख) “उऩाध्मऺ” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩछा ।

(ग) “कृषष” बन्नारे अनुसूची (१) भा उल्रेख बए फभोजजभका लफषमसॉग सम्वजन्धत कृषषराई सम्झनु ऩदाछ य सो शव्दरे व्मावसाषमक कृषषराई
सभेत जनाउॉ छ ।

(घ) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाका वडाहरु य गाउॉ ऩालरकाभा लनवााजचत जनप्रलतलनलधहरु सम्झनु ऩछा ।
(च) “सबा” बन्नारे गाउॉ सबा सम्झनु ऩछा ।

(छ) “कृषक” बन्नारे कृषषराई भुख्म ऩेशा वा व्मवसाम फनाई त्मसफाट नै आफ्नो जीषवकोऩाजान गने व्मजि सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे लनजभा
आजश्रत ऩरयवायका सदस्म वा वषाको छ भषहना वा सो बन्दा फढी अवलध कृषष कामाभा श्रभ गने वा ऩयम्ऩयागत कृषष औजाय लनभााण गने
व्मजि वा ऩरयवायका सदस्म सभेतराई जनाउॉ छ ।

(ज) “कृषक सभूह” बन्नारे स्थानीम तहभा दताा बई कृषष उत्ऩादन तथा ऩशुऩॊछी ऩारन व्मवसामभा सॊ रग्न षकसानको सभुहराई सम्झनु ऩछा ।
(झ) “सहकायी” बन्नारे सहकायी ऐन अन्तयगत षवलबन्न उद्देश्म याखी दताा बएको सहकायी सॊ स्थाराई सम्झनु ऩदाछ ।
(ञ) “तोषकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको लनमभभा तोषकएको वा तोषकए फभोजजभ सॊझनुऩछा ।
(ट) “ऩकेट ऺेत्र” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको आवश्मकता य स्थानीम सम्बाव्मताका आधायभा
ऺेत्रराई सम्झनु ऩछा ।

कृषष य ऩशुऩॊऺीजन्मको व्मवसाषमक उत्ऩादन

(ठ) स्थानीम कृषष स्रोत व्मजि बन्नारे कृषष सम्वजन्ध व्मवसाम, कृषष साभाग्री आऩुलता, वा कृषष प्रसायभा सॊ रग्न ग्रालभण कृषष कामाकताा, ग्रालभण ऩशु
स्वास््म कामाकताा, कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्वजन्ध अध्ममन गये का, कृषष तथा ऩशुऩॊऺी ऺेत्रभा तालरभ हालसर गये का, नसायी धनी, एग्रोबेट

सॊ चारक, कृषष तथा ऩशुऩन्छी सेवाफाट सेवा लनवृत कभाचायी, कृषष सहकायी सॊ चारक, कृषष उद्यभी, व्मवसाम षवकास सेवा प्रदामक, षवजिम
सेवा प्रदामक, लफभा सहजकताा, आदद जसरे आपुरे काभ गयी अनुबव हालसर गये का, जानेका लफषमभा कृषक, कृषक सभुह, कृषष सहकायी
तथा कृषष उद्यभीहरुराई तालरभ तथा प्रालफलधक सेवा ददन सक्ने व्मजिराई जनाउने छ ।
ऩरयच्छे द – २

स्थानीम कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्फन्धी लनदे शक लसिान्त
३. भागा लनदे शनका रुऩभा यहने

(१) मस ऩरयच्छे दको दपाहरुभा उल्रेजखत लनदे शक लसिान्त भागा लनदे शनका रुऩभा यहनेछन् ।
(२)

बगवतीभाइ गाउॉ ऩालरकारे मस ऩरयच्छे दको दपाहरुभा उल्रेजखत लसिान्तको कामाान्वमन गना आवश्मकता अनुसाय सॊ स्थागत सॊ यचना,

जनशजि एवॊ श्रोत साधन ऩरयचारन गने गयाउनेछ ।

४. लनदे शक लसिान्त
(१) बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाको सॊ स्कृलत ऩयम्ऩयाको सम्भान य सॊ यऺण तथा जैषवक लफषवधताको जगेनाा गदै तुरनात्भक वारी तथा ऩशुऩॊऺीजन्म

उऩजभा व्मवसाषमकयण एवॊ षवजशषटिककयण गयी खाद्यान्नभा आत्भलनबाय फनाउन खाद्य सॊ प्रब ुताका आधायब ुत भान्मता य भाऩद्ड अनुसायको
ददगो कृषष प्रणारी अऩनाउने ।

(२) सभग्र कृषष ऺेत्रको षवकास, व्मवसाषमकयण य षवषषषटिककयणका रालग सयकायी, सहकायी तथा नीजजऺेत्रको साझेदायी एवॊ सहकामाराई
आत्भसाथ गयी कामाान्वमन गने । मसका रलग सहकायी खेती, चक्रा वन्दी, कयाय खेती आददको प्रोत्साहन गने ।
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(३) कृषष ऺेत्रभा योजगायीका अवसय सृजना गना कृषष उद्यभको स्थाऩना तथा सञ्चारनभा जोड ददई कामाक्रभ सञ्चारन गने । मुवा वगाराई श्रभ
सहकायी, कृषष व्मवसाम तथा उद्यभसॉग जोडी थऩ योजगायीको अवसय सृजना गने ।

(४) कृषष ऺेत्रभा आजश्रत भषहरा तथा ऩुरुष कृषक, (षवऩन्न, साना षकसान, भषहरा, दलरत, आददवासी जनजाती तथा मुवा वगा) राई कृषष प्रषवलधभा
ऩहुॉच, कृषष प्रषवलध अवरम्वन गने ऺभताको षवकास, मस्ता वगा भैत्री प्रषवलधको षवकास य प्रवधान गरय कृषषराई सम्भानजनक ऩेशा एवॊ
आलथाक सभृषिका भाध्मभको रुऩभा षवकास गने ।

(५) कृषष ऺेत्रभा स्थालनम स्रोतसाधनको सदुऩमोगभा जोड ददने य प्राॊगारयक उत्ऩादन तथा वजायीकयणराई प्रोत्साहन गने । भानव एवॊ ऩशुऩॊऺी
स्वास््मभा हालन ऩु¥माउने यसामन एवॊ षवषादीको प्रमोराई लनरुत्साषहत गने ।

(६) बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाफाट कृषष कामाका रालग वैऻालनक फजेट तथा कामाक्रभ तजुभ
ा ा गने, कृषक एवॊ कृषष उद्यभीराई उऩरब्ध गयाउने
सहरगानीराई व्मवजस्थत, ऩायदशॉ य न्मामोजचत वनाउन सोको कामाान्वमन, अनुगभन तथा भूल्मॊकन ऩितीराई व्मवजस्थत वनाउने ।

(७) नेऩार सयकायको बू–उऩमोग नीलत य कानूनका आधायभा कृषषमोग्म बूलभको सॊ यऺण य ददगो उऩमोग गदै सॊ घ, प्रदे श य स्थालनम सयकायको
कृषष षवकासको यणनीलत एवॊ सभग्र षवकासको रक्ष्म हालसर गना मोगदान गने ।
ऩरयच्छे द – ३

कृषष प्रसाय सेवाको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा लनमभन
५. कृषष प्रसाय सेवाको सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩन तथा लनमभनका रागी सॊस्थागत सॊयचना् कृषष प्रसाय सेवाको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य लनमभनका रागी
गाउॉ ऩालरकारे मस ऐन भापात दे हाम वभोजजभको सॊ स्थागत सॊ यचनाको व्मवस्था गनेछ्

(१) गाउॉ कृषष तथा ऩशु शाखा वा सेवाकेन्रको स्थाऩना, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन
(क)
(ख)

गाउॉ ऩालरकाभा स्थाऩना बएका कृषष तथा ऩशु शाखा वा सेवा केन्रराई व्मवजस्थत ढॊ गरे ऩरयचारन गरयनेछ ।

गाउॉ ऩालरकाभा कृषष प्रसाय सेवाराई लनमलभत य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक कभाचायीको दयवन्दी ऩषहचान गयी लनमभ अनुसाय
ऩदऩूलताको व्मवस्था गरयनेछ ।

(ग) गाउॉ ऩालरका तथा वडा स्तयभा प्रबावकायी कृषष प्रसाय सेवाका रागी आवश्मक सॊ यचनाको व्मवस्था गरयनेछ,
(घ) गाउॉ ऩालरकाका कृषष तथा ऩशु षवकास शाखाको ऺभता षवकासका रागी आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।
(२) गाउॉ कृषष षवकास सलभलतको गठन तथा ऩरयचारन

(क) कृषष ऺेत्रको सभग्र षवकासभा नीलत लनभााण, मोजना तजुभ
ा ा, कृषष प्रसाय सेवाभा जवापदे षहता एवॊ ऩायदशॉता, कामाान्वमन तथा अनुगभन
य सभन्वमभा गाउॉ ऩालरकाराई सहजजकयण गना गाउॉ कृषष षवकास सलभलतको गठन गरयने छ ।

(ख) गाउॉ कृषष षवकास सलभलत गाउॉ कामाऩालरका अन्तयगत, गाउॉ कामाऩालरकारे तोकेको जनप्रलतलनलधको नेतत्ृ वभा कृषक, सहकायी,

नीजजऺेत्र सभेतको प्रलतलनलधत्व यहने गयी गठन गरयने छ य सो सलभलतको सदस्म सजचवका रुऩभा सम्वजन्धत शाखाको प्रभुख यहनेछ
।

(ग) गाउॉ कृषष षवकास सलभलतको सॊ यचना, काभ, कताव्म य अलधकाय गाउॉ ऩालरकारे तम गये को कामाषवलध अनुसाय हुनछ
े ।
(३) वडा तहभा सॊ स्थागत सॊ यचना, सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩन

(क) कृषष प्रसाय सेवा बयऩदो, कृषक एवॊ कृषष उद्यभीको भाग य आवश्मकता अनुसायको सेवा प्रवाह गना, कृषष प्रसाय सेवाको ऩहुॉचराई मस
गाउॉ ऩालरकाको हये क वडा तथा वस्ती य कृषक सभुदामभा षवस्ताय गना वडा तहभा एकीकृत कृषष प्रसाय सेवा केन्र वा सॊ मन्त्रको
स्थाऩना एवॊ ऩरयचारन गनेछ ।

(ख) सेवा केन्रको तथा सॊ मन्त्रको प्रबावकारयता, सेवाभा षवजशषटिककयण, व्मवसाषमकता तथा लभतव्ममीताका रालग सावाजलनक, साभुदाषमक एवॊ
नीजज ऺेत्रको साझेदारयता एवॊ सहकामाको अवधायणा अऩनाईनेछ ।

(४) कृषक सभूह य सहकायीको गठन, दताा तथा नषवकयण

(क) सहबागीताभूरक कृषष तथा ऩशुऩॊऺी षवकास कामाक्रभको व्मवसामीकता अलबफृषि गनाका रागी ऺेत्रगत तथा षवषमगत कृषक सभूह य
सहकायीको गठनका रालग गाउॉ ऩालरकारे सहजीकयण गनेछ ।

(ख) कृषकसभूह तथा सहकायी लनमभानुसाय गाउॉ ऩालरकाभा दताा एवॊ नषवयण गनुऩ
ा नेछ ।
६. स्थालनम कृषष स्रोत व्मजिको ऩषहचान, षवकास तथा ऩरयचारन

(१) गाउॉ ऩालरकारे यणनैलतक रुऩभा प्रथालभकताका साथ प्रवधान गना चाहेको कृषष उऩज भूल्म सृ्खलराभा प्राषवलधक सेवा ऩुर्रमाउन नगयऩालरका
लबत्र यहेका स्थानीम कृषष श्रोत व्मजक्िको ऩषहचान, ऺभता षवकास य आवश्मकता अनुसाय ऩरयचारन गना सक्नेछ ।

(२) स्थालनम कृषष स्रोत व्मजिराई गाउॉ ऩालरकाको वडा तहभा सावाजलनक, साभुदाषमक नीजज साझेदायी भोडेरभा ऩरयचारन गना सषकने छ ।
७. षवजशषटिककृत सेवा एवॊ बौचय प्रणारीभा आधारयत कृषष प्रसाय सेवा (१) गाउॉ ऩालरका लबत्रका षवऩन्न तथा साना कृषकराई कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्वजन्ध
रजऺत कामाक्रभ गाउॉ ऩालरकारे बौचय प्रणारी भापात कामाान्वमन गना सक्नेछ ।

८. स्थानीम तहभा श्रोत केन्रको स्थाऩना तथा सॊचारन
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(१) स्थानीम स्तयभा कृषष प्रषवलधको ऩरयऺण प्रदशान य षवस्तायका रालग गाउॉ ऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय श्रोत केन्रको स्थाऩना तथा सॊ चारन
गना सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) अनुसायको श्रोत केन्र सॊ चारनको रालग सावाजलनक, साभुदाषमक य नीजज साझेदायीको अवधायणा अफरम्फन गना सक्नेछ ।
९. सूचना तथा प्रचाय प्रसाय

(१) गाउॉ ऩालरकारे कृषकराई कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्फन्धी तालरभ, प्रषवलध, प्राषवलधक सेवा, कृषक ऺभता तथा सीऩ षवकास, सशजिकयण सम्फन्धी
सूचना उऩरब्ध गयाउने छ ।

(२) कृषष सूचना प्रबावकायी प्रवाहको रालग गाउॉ ऩालरकारे कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्वजन्ध त्माॊकको अध्मावलधक, व्मवस्थाऩन य उऩमुि सूचना
प्रणारीको अवरम्फन गनेछ,

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभको सूचनाको हक उऩरब्ध गयाउनेछ ।
ऩरयच्छे द – ४

साभुषहक तथा कयाय खेती, ऩकेट ऺेत्र लफकास तथा सञ्चारन
१०. साभुषहक तथा सहकायी खेती सम्वजन्ध व्मवस्था् साना तथा षवऩन्न कृषकराई व्मवसामतपा उन्भुख गना साभुषहक तथा सहकायी खेतीराई प्रोत्साहन
गरयनेछ ।

११. कयाय खेती सम्वजन्ध व्मवस्था

(१) मस गाउॉ ऩालरकारे कृषष उत्ऩादन मोग्म जलभनको उजचत सदुऩमोग तथा व्मवसाषमकयणका रागी प्रचलरत कानुन फभोजजभ कयाय खेतीराई
प्रवद्र्धन गना सक्नेछ ।

(२) गाउॉ ऩालरका लबत्र यहेका ऩलता, ऐरानी जग्गाभा कृषष प्रमोजनका रालग प्रमोग तथा कयायभा ददन सषकनेछ ।
१२. ऩकेट ऺेत्र षवकास तथा सञ्चारन् कृषष उऩजको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्त्व ऩषहचान गरय कृषषको व्मवसामीकयण एवॊ षवजशटिककयणका रालग

नगयऩालरकारे बौगोलरक य प्रालफलधक सम्बाव्मता य उऩमुिताको आधायभा कृषष तथा ऩशुऩॊऺी जन्म उत्ऩादन ऩकेट ऺेत्रको लनधाायण गयी
कामाक्रभ सॊचारन गनेछ ।

ऩरयच्छे द – ५
कृषष साभग्रीको आऩूलता, उऩमोग य लनमभन

१३. लफऊ, षवजन भरखाद तथा जैषवक षवषादीको सहज उऩरब्धता

(१) गाउॉ ऩालरकारे कृषकराई आवश्मक उन्नत नश्ल, षवऊ षवजन, कृषष औजाय, जैषवक षवषादी, भरखाद, औषधी जस्ता कृषष साभग्रीहरु सयर य
सहज ढॊ गफाट सभमभा नै व्मवस्था गनेछ ।

(२) योगव्मालधको भहाभायी सॊ क्रभण पैलरएका स्थरभा तत्कार दऺ प्राषवलधक खटाई योग भहाभायी सॊ क्रभण लनमन्त्रण गना सहमोग ऩु¥माउनेछ
।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभका कृषष साभग्रीहरुको गुणस्तय य सहज उऩरब्धताको सुलनजितताका रागी गाउॉ ऩालरकारे सेवा प्रदामक
लनकामहरुको उजचत ऩरयचारन, अनुगभन य लनमभन गनेछ ।

१४. कृषष साभाग्री तथा फीउ षवषादी लनमभन

(१) गाउॉ ऩालरकारे गाउॉ ऺेत्र लबत्र षवषक्र षवतयण हुने कृषष साभाग्री, फीउ षवजन, षवषादी, नश्ल आददको अनुगभन तथा लनमभन गनेछ ।
(२) अनुगभन तथा लनमभनका रालग सभवजन्धत षवषमको षवऻ सॊ रग्न गरय अनुगभन सलभलत वा कामादर फनाउन सक्ने छ ।

(३) उऩदपा (१) य (२) वभोजजभ अनुगभन गदाा कानुन षवऩरयत बए गये को ऩाइएभा गाउॉ ऩालरकारे कानुन वभोजजभ द्ड तथा जरयवाना गना
सक्ने छ ।

ऩरयच्छे द ६

ब्डायण, प्रशोधन, प्रदशानी स्थर, तथा वजाय व्मवस्थाऩन
१५. कृषष उऩजहरुको ब्डायण य प्रशोधन

(१) गाउॉ ऩालरकारे आऩतकालरन अवस्थाका रागी कृषष जन्म वस्तुहरुको उजचत ब्डायणको व्मवस्था गना सक्नेछ ।

(२) यै थाने, रोऩोन्भुख तथा स्थानीम ऩयम्ऩया, सॊ स्कृलतसॉग जोलडएका वारी वस्तुको सॊ यऺण य प्रवद्र्धनका रागी स्थानीम तहभा षवउ फैंक, प्रजनन
केन्र तथा षवशेष सॊ यऺण ऺेत्रको व्मवस्था गना सक्नेछ ।

(३) कृषष उऩजको सहज उऩरब्धता य वजायीकयणका रागी साभुदाषमक एवॊ नीजज ऺेत्रको सहबालगताभा कृषष उऩजको ब्डायणभा सहजीकयण
य सहकामा गना सक्नेछ ।

(४) कृषकराई कृषष उऩजको उजचत भूल्म उऩरब्ध गयाउन, योजगायीको अवसय सृजना गना कृषष उऩजको प्रशोधन सम्वजन्ध उद्यभराई
प्रोत्साहन गनेछ ।
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१६. कृषष तथा ऩशुऩॊऺी प्रदशानी य व्माऩाय भेरा सञ्चारन् गाउॉ ऩालरकारे षवलबन्न सॊ घ सॊ स्थाको सहकामा य सभन्वमभा कृषष उऩजको सॊ यऺण, प्रवद्र्धन,

फजायीकयण, कृषकहरुराई प्रोत्साहन य कृषष प्रषवलधको प्रचाय प्रसायकारालग स्थानीम स्तयभा कृषष तथा व्माऩाय भेरा, प्रदशानी, खाद्य भहोत्सव
सञ्चारन गनेछ ।

१७. हाट तथा वजायको व्मवस्था

(१) स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन गरयएका कृषष तथा ऩशुऩॊछीजन्म उत्ऩादनको वजायीकयणका रालग कोशेरी घय, हाट वजाय, सॊ करन केन्र वा
सहकायी सुऩथ भुल्मका ऩसरहरु सॊ चारनभा ल्माई आभ उऩबोिाराई उजचत भूल्मभा गुणस्तय वस्तु तथा सेवा उऩरव्ध गयाइनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत वजाय तथा ऩसर सञ्चारनभा नीजजऺेत्र, सभुह तथा सहकायीराई प्रोत्साहन गरयने छ य गाउॉ ऩालरकारे नीजज,
साभुदाषमक एवॊ सावाजलनक साझेदायीको अवधायाण अवरम्वन गनेछ ।

(३) गाउॉ ऩालरकरे कृषष जन्म उऩजको लनकासी ऩैठायीको व्मवस्था गना सक्नेछ ।

(४) भासु जन्म ऩदाथाको स्वच्छताको रालग आधुलनक वधशाराको लनभााण, सुदृषढकयण य षवस्तायभा जोड ददइनेछ ।
ऩरयच्छे द ७

षकसानको वलगाकयण, अनुदान, षवभा, कोष तथा ऩेन्सन सम्वजन्ध व्मवस्था
१८. षकसानको वलगाकयण

(१) बगवातीभाई गाउॉ ऩालरकारे कामाषवलध वा भाऩद्ड लनधाायण गयी कृषकको वलगाकयण गना सक्नेछ ।

(२) ब ुभीषहन कृषकराई बू–उऩमोगको भाऩद्ड वनाई एकर वा साभूषहक व्मवसामको रालग कयायभा जलभन उऩरव्ध गयाई कृषष
व्मवसामभा सम्रग्न गयाउन सक्नेछ ।

१९. अनुदान य सहरगानी सम्फन्धी व्मवस्था

(१) गाउॉ ऩालरकारे सभग्र कृषष ऺेत्रको षवकासका रागी कृषष साभग्री, ऩूवााधाय लनभााण, वजायीकयण, प्रषवलध सेवाको ऺेत्रभा कृषक य कृषक
सभुहराई भाऩद्ड फनाई अनुदान वा सहरगानी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत ऺेत्रहरुभा सभुह, सहकायी य नीजज ऺेत्रको रालग सहरगानीको व्मवस्था गना सषकनेछ ।

(३) भालथ उल्रेजखत उऩ–दपाहरुभा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩलन गाउॉ ऩालरकारे गरयफीको ये खा भुनी यहेका भषहरा, दलरत जनजालत,
बूलभषहन कृषकराई लनदे जशका फनाई षवशेष अनुदान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

२०. षवभा सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कृषष फारी, नगदे फारी, तयकायी खेलत, ऩशुऩॊऺी ऩारन, भाछाऩारन रगामत कृषष व्मवसाम गने कृषकराई तोषकएको
वा तोषकए फभोजजभ षवभा सुषवधा उऩरब्ध गयाईने छ ।

२१. कृषष षवकास कोष तथा ऩेन्सनको व्मवस्था

(१) गाउॉ ऩालरकारे कृषष तथा ऩशुऩॊऺी ऺेत्रको सभग्र षवकासका रालग षवशेष कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन गना सक्ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्थाऩना बएको कोषफाट कामाषवलध वनाई कृषकराई षवशेष अनुदान, सहरगानी वा कृषकराई मोगदानभा आधारयत
ऩेन्सनको व्मवस्था गना सषकने छ ।

२२. कृषष ऋण् (१) व्मवसामीक कृषक, कृषष उद्यभीराई सहुलरमत व्माजदयभा कृषष ऋण उऩरव्ध गयाउन फैंक तथा लफजिम सॊ स्थासॉग
गाउॉ ऩालरकारे सहजीकयण गना सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द ८

कृषष मोग्म जभीन व्मवस्थाऩन
२३. जग्गा बाडाभा लरन ददन सक्ने

(१) बूलभषहन वा कभ जलभन बएका व्मजि वा कृषक सभुह य सहकायीराई उत्ऩादनभा फृषि गना सहमोग ऩुमााउनका रालग कृषष जग्गा बाडाभा
लरने ददने व्मवस्थाराई प्रवधान गदै आधुलनक खेलत प्रणारी षवकाशका रालग बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकारे जग्गा बाडाभा लरने ददने ऩऺ
षवच सभन्वमात्भक बूलभका खेल्न सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ बाडाभा ददने य लरने ऩऺ फीच कयायनाभा सझौता बएका बाडाभा ददने जलभनका हकदायसॉग तोषकए फभोजजभ
जलभन बाडा कय उठाइने छ ।

(३) सहकायी÷सभूह÷लनजज उद्यभी÷साभुदामभा आधारयत सॊ स्था वा व्मजिहरु लभरेय साभूषहक खेलत गना चाहेभा स्थानीम तहफाट स्वीकृती लरई
खेती गना सक्नेछन् ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ खेती गने ऩऺहरु य जलभन बाडाभा ददने ऩऺरे कानुन वभोजजभ गाउॉ ऩालरकारे लनधाारयत गये को कय फुझाउनु ऩने
छ ।

(५) खारी ऐरानी जलभनको कृषष प्रमोजनका रालग उऩमोग गने सम्फन्धभा ब ु उऩमोग नीलत फनाई कामाान्वमन गरयनेछ ।

(६) बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका लबत्र यहेका खेलत मोग्म प्रमोगभा आएका लनजज÷ऐरालन÷गुदठका जभीन, फाझो, ऩलता, नदद उकास तथा अन्म
सावाजालनक तथा खारी जग्गाराई चक्राफजन्द खेलत सॊ चारन कामाषवलध फनाएय प्रमोगभा ल्माइने छ ।

२४. स्थानीम चयन तथा खका षवकास य व्मवस्थाऩन
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(१) षकट तथा ऩशुऩॊलछको षवकासको रालग स्थानीम तहभा उऩरब्ध बएका सावाजलनक जभीन, खका वा फाॉझो जभीनराई चयन, खका ऺेत्र
तोकी प्रमोगभा ल्माउन सषकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका ऺेत्रभा चयीचयन गयाउने ऩशुऩारक कृषकरे चयन गयाएवाऩत बगवतीभाइ गाउॉ ऩालरकाराई वाषषाक तोषकए
फभोजजभको शुल्क फुझाउनु ऩनेछ ।

(३) कुनै व्मजिरे जभीन फाॉझो याखेभा उि जभीन स्थानीम तहरे तोषकएको वाषषाक शुल्क लतने गयी लनजित अवलधको रालग कयाय सम्झौता
गयी बाडाभा लरन सक्नेछ ।

(४) भालथ उऩ–दपाहरुभा जुनसुकै कुया उल्रेख बएताऩलन कुनै षकसानरे कृषष मोग्म जभीन वाॉझो याखेभा त्मस्ता षकसानहरुराई बगवतीभाई
गाउॉ ऩालरकारे तोषकए फभोजजभको जरयवाना गना सक्नेछ ।

(५) बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र खुल्रा चयीचयण लनमन्त्रणका रालग आवश्मक कामाषवलध फनाइ काजन्ज घय फनाइने छ ।

ऩरयच्छे द १०
षवषवध

२५. ऩानी भुहान, ऩोखयी, नददनारा, स–साना कूरो सॊयऺण गाउॉ ऩालरकालबत्र प्राकृलतक रुऩभा यहेका ऩानीका भुहान, ऩोखयी नददनारा, ऩयम्ऩयागत कूरो

फाॉध ऩैनीको भभातसॊ बाय य जजणोिाय गरय लसॊ चाई तथा खानेऩानीका रालग सञ्चारनभा ल्माईनेछ । मस्ता लसचाई प्रवधानभा लफद्युतीम तथा सौमा
उजााको उऩमोगभा जोड ददईने छ ।

२६. जरवामु अनुकुरन, जैषवक षवषवधता य वातावयणको सॊयऺण

(१) जरवामु अनुकुरनका रालग उऩमुि प्रषवलध षवकाशभा जोड ददईने छ । प्राकृलतक ऩषहचान बएका वारी वोट षवरुवा तथा षवऊ षवजनको
अनुवॊश, जीवको सॊ यऺण, सम्वधान, प्रवाधन य जरवामु अनुकुरन गने दाषमत्व नगयऩालरकाको हुनछ
े ।

(२) उऩदपा (१) वभोजजभ सॊ यऺण, सम्वधान तथा प्रवधान गदाा य जभीनको प्रमोग गदाा वातावयणभा कुनै षकलसभको पेयवदर हुने वा असय
ऩाने कामा नगयी वातावयणराई दीगो रुऩभा सॊ यऺण गनुा ऩनेछ ।

२७. अन्तय लनकाम सभन्वम य सहकामा

(१) गाउॉ ऩालरका लबत्र कामायत अन्तय सयकायी लनकाम य गैयसयकायी लनकाम वीच कामाक्रभ सञ्चारनभा दोहोयो नऩने य सभन्वम तथा
सहकामाभा मोजना तजुभ
ा ा गरय कामाान्वमन गरयनेछ । मस प्रकायको सभन्व तथा सहकामाको सहजजकयण गाउॉ कृषष षवकास सलभलतरे
गने छ ।

(२) उऩदपा (१) वभोजजभ मोजना कामाान्वमन गदाा अन्तय ऩालरका तथा प्रदे श–प्रदे श वीच सभन्वम गनुा आवश्मक बएभा बगवतीभाई
गाउॉ ऩालरकारे प्रदे श भापात वा लसधै ऩलन सम्ऩका वा सभन्वम गना सक्नेछ ।

२८. कृषष ऩमाटन् ऩमाटन प्रफिान हुनग
े यी व्मवसाषमक कृषष सञ्चारन गना गाउॉ ऩालरकारे प्रोत्साहन गने छ । कृषष तथा ऩशुको स्रोत केन्र षवकास
गदाा ऩमाटन प्रवद्र्धन हुने गयी सञ्चारन गनुा ऩनेछ । कृषष ऩमाटन प्रविन गना नभुना कृषष ऩमाटन स्थर घोषणा गरयने छ ।

२९. कृषष वन प्रणारीको षवकास् जरवामु तथा ऩमाावयणीम ऺेत्रभा आएको पेयवदर य फढ्दो खाद्यान्नको भागको वताभान अवस्थाराई दृषटिकगत गरय

एषककृत कृषष व्मवसाम अऩनाउन य वातावयण तथा वनस्ऩलतको सॊ यऺण गदै खाद्यान्न उत्ऩादन फढाउन ऩातलरएको वनभा स्थान षवशेष वारी
तथा परपुरको खेलत षवकाश गरय खाद्यान्न, परपुर तथा नगदे वारी य घाॉस खेती षवकास गरयनेछ ।

३०. आन्तरयक तथा वाह्य सहमोग लरन सक्ने् सॊ जघम सयकायको अनुभलत लरई स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रको षवकाशको रालग स्वदे शी वा षवदे शी सॊ घ

सॊ स्थासॊग आलथाक तथा प्राषवलधक सहमोग लरन सक्नेछ । तय गाउॉ ऩालरकारे मसयी प्राप्त यकभ, सहामता सम्झौता बएको ऺेत्रभा नै प्रमोग गनुा
ऩने छ ।

३१. ऩशुऩॊऺी अस्ऩतार् बगवतीभाइ गाउॉ ऩालरका लबत्र ऩालरकास्तरयम ऩशुऩॊऺी अस्ऩतार स्थाऩना तथा सॊचारन गनेछ ।
३२. कृषषभा अध्ममन, अनुसन्धानभा छात्रवृलत तथा ऩुयस्कायको व्मवस्था् बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका लबत्र कृषष तथा ऩशुऩॊऺी सम्फजन्ध अध्ममन तथा

अनुसन्धान, लसकाइ एवॊ तालरभ केन्र आददको स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । षवलबन्न षवषम षवऻहरुराई अध्ममन अनुसन्धानका रालग सहमोग
गरयनेछ य मस ऺेत्रभा काभ गने अनुसन्धान कताा, षवद्याथॉ, कृषकहरुराई प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩुयस्काय तथा छात्रवृजि प्रदान गरयने छ ।

३३.

लनमभ÷कामाषवलध÷भाऩद्ड÷भागादशान फनाउने अलधकाय्

मस

ऐनको

कामाान्वमनको रालग

कामाषवलध÷भाऩद्ड÷भागादशान÷लनदे जशका फनाई कामान्वमन गना सक्नेछ ।

बगवतीभाई

गाउॉ ऩालरकारे आवश्मक

लनमभ

३४. सॊघ, प्रदे श सयकायको ऐनसॉग वाजझएभा फाझीएको हदसम्भ अभान्म हुन्े बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाफाट तजुभ
ा ा गरयएको मो ऐन सॊ घ य प्रदे शको
ऐनसॉग फाजझन गएभा फाजझएको हद सम्भ मो ऐनका सम्फजन्धत दपाहरु लनस्कृम यहने छ ।

३५. व्माख्मा गने अलधकाय् मो ऐनको व्माख्मा गने अलधकाय बगवतीभाई गाउॉकामाऩालरकाभा लनषहत यहने छ ।
३६. फचाउ तथा खाये जी् बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकारे कृषष तथा ऩशुऩऺी सम्फजन्ध मस अजघ गये का सम्ऩुणा लनणामहरु मसै ऐन फभोजजभ बए गये को
भालननेछ ।
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