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कृिष प्रसारको यव थापन, स चालन र िनय त्रण ऐन, २०७४ 

;efjf6 :jLs[t ldlt M @)&$÷!)÷!% 

प्र तावना : 

नेपालको संिवधानले सुिन चीत गरेको पे्र येक नागिरकलाई कानून बमोिजम 
खा य स प्रभुताको हकलाई टेबा पुर् याउने उदे यले संघ, प्रदेश नं. ४ र 
a];Lzx/ नगरपालीका िबचको सहकारीता, सहअि त व र सम वयलाई प्रव र्धन 
गद जनसहभागीता, उ रदािय व, पारदिशर्ता सुिन चीत गरी सुलभ, सक्षम र 
गणु तरीय कृिष सेबा प्रवाह गरी थानीय रैथाने वाली िब बाको संरक्षण गनर्, 
खा य तथा पोषण सरुक्षा गनर्,कृिष पेसालाई स मानजनक बनाउदै 
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यवसाियिककरण गनर्, वातावरण मैत्री तथा जलवायु परीवतर्न अनुकुलीत खेती 
प्राणालीको िबकास गनर् र कृिष यवसायको मा यमवाट थानीय रोजगारको 
सजृना गनर् वा छनीय भएकोले नेपालको संिवधानको धारा २२६ र थानीय 
सारकार स चालन ऐन, २०७४को दफा ११ बमोिजम a];Lzx/  नगरपालीका नगर 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

परी छेद-१ 
प्रारि भक 

१. संिक्ष त नाम र प्रार भ : (१) यस ऐनको नाम “कृिष प्रसारको 
यव थापन, स चालन र िनय त्रण ऐन २०७४” रहने छ । 

(२) यो ऐन तु त लागु हने छ । 
२. पिरभाषा: िबषय वा प्रसङ्गले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “सिवधान” भ नाले नेपालको संिवधान स झनु पदर्छ । 
(ख) “प्रदेश” भ नाले प्रदेश नं. ४ स झनु पदर्छ । 
(ग) “कायर्पालीका” भ नाले नगर कायर्पािलका स झनु पदर्छ । 
(घ)  
(ङ) ““कृिष शाखा” भ नाले नगरपालीकाको कृिष िबकास कायर्क्रम संचालन 

गन शाखा स झनु पदर्छ । 

पिर छेद-२ 
कृिष शाखाको यव था 

 

३. कृिष शाखा गठन  : (१)नगरपािलकाको सांगठािनक संरचनामा कृिष 
महाशाखारहने छ । सो अ तगर्त रहने गिर २ वटा सामुदाियक कृिष प्रसार 
सेवा तथा सचुना के द थापाना गिरने छ ।कृिष प्राथािमकता तथा कायार्लय 
बाट टाढा पन वडाह मा कृिष प्रािबिधक रािखनेछ |  
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  (२) उप दफ (१) अनुसार गिठत महाशाखा, के द तथा 
वाद तारको को जनशक्तीको प्रक्षेपण महाशाखा प्रमुखको 
िसफारीसमा नगर कायर्पालीकाले गन छ । 

(३) उपदफा (१) अनुसार गठीत महाशाखाले थािनय 
कृषकह को मागको आधार, प्रदेश तथा नेपाल 
सरकारको िनदशन अनुसार कृिष प्रसार कायर्क्रम 
संचालन गन छ । 

४. कायर्क्रम तजुर्मा : (१) शाखाले आविधक, वािषर्क, रणनीितगत िवषय 
म यकालीन तथा िदधर्कालीन िबकास योजना माफर् तकृषकलाई सेबा 
पुर् याउने छ । 
(२) उप दफा (१) बमोजीम योजना वनाउदा नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारको नीित, लक्ष, उ दे य, समायसीमा र प्रिक्रयासंग  अनुकुलन 
हने गरी सुशासन, वातावरण, जलवायु पिरवतर्न अनुकुलन, प्रांगािरक 
उ पादन तथा सामजीक समाबेशीकरण ज ता अ तरस वि धत 
िबषयलाई यान िदने छ । 
(३) शाखाले उपदफा (१) बमोिजम कायर्क्रम तजर्मा गदार्  देखाएका 
िबषयलाई प्राथिमकता िदने छ । 
(क) स मान मुलक कृिष पेशाको लािग सेवा मुलक कायर्क्रम 
(ख) कृिष यवसायीकरणकोलािग अनुदान कायर्क्रम 
(ग) कृिष िबकासकोलािग िबिभ न सरोकारबाला िनकायसंगको सहकायर् 
र सम वय 
(घ) जैिबक िबिभधता संरक्षणको लािग कृिष व तु तथा प्रिविधको  
स वधर्न 
(ङ) कृषक र कृिष प्रिविधकको हौसलाको लािग पुर कार, प्रो साहन र 
वृ िध िबकासको अवसर 



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @( ut], @)&% ;fn 

 

s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgoGq0f P]g, @)&$                                     4 
 

(च) िदगो कृिष िबकासको लािग आिथर्क िव लेषण र कृिष त याङक 
यव थापन 
(छ) कृिष उ पादन व तु, बजािरकरण तथा खा यानको गुण तर 
िनय त्रण तथा यव थापनको लािगिनयमन 
   

५. कायर्क्रम र बजेट खचर् गन  अिक्तयारी : (१) प्रचिलत कानूनअनुसार 
कायर्क्रम बजेट खचर् गन अिक्तयार प्रा त प्रमुखप्रशासिकय अिधकृतले 
कृिष प्रसारको यव थापन, स चालन र िनय त्रणकोलािग बनेको 
कायर्क्रम बजेटको खचर् गन यव था शाखा प्रमुखलाई िदईनेछ । 

(२) उप दफा (१) बमोिजम 
अक्तीयारी प्रा त भएको रकम  
ि वकृत बजेटको परीधी िभत्र 
रही प्रचलीत कानून बमोजीम 
खचर् गन , लेखा राख्न े वा 
राख्न लगाउने, लेखा परीक्षण 
गराउने, बे जु फ य ट गन 
समेतको लेखा स व धी 
स पुणर् उ रदािह व शाखा 
प्रमूखको हुने छ । 
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पिर छेद-३ 
कृिष शाखाले संचालन गन मूख्य मूख्य कृिष प्रसार यव थापन , 

स चालन र िनय त्रण कायर्क्रम 
६. सेवामुलक कायर्क्रम 

(१) नगरपािलका कृिष शाखाले नागरीकलाई कानून बमोिजम खा य 
स प्रभुताको हकलाई टेबा पुर् याउने उ धे यले नगरपािलकाको 
कायर्क्रम बजेटबाट िन नानुसारको सेवामुलक कायर्क्रम संवालन 
गन छ। 

(२) उप दफा (१)अनुसार संचालीत कायर्क्रममा कृषकको प्र येक्ष 
आिथर्क लगानी हुने छैन । तर कृषकले कायर्क्रम संचालनकोलािग 
भूिमको यव था, जन मदान तथा कायर्क्रममा सहभागीता गनुर् 
पन छ । 

(३) उफा दफा (१) बमोिजमका कायर्क्रमको अितिरक्त समयानुकुल संघ 
र प्रदेश सरकारको िनदशन तथा नगर कायर्पालीकाले थप कायर्क्रम 
समावेस गनर् सक्ने छ । 
 

(क) खा य सुरक्षा प्र याभुती हने कृयाकलाप संचालन 

(ख) कायर्क्रम संचालनको लािग कृषक संजाल, समूह गठन, पुनर्गठन, 
पिरचालन र संचालन 

(ग) कृषक तथा कृिष प्रािविधकको क्षमता अिभवृ िध 
(घ)कृषक सम या पिहचान तथा सम या समाधान  
ङ) जनचेतना मक कायर्क्रम 
च)कृिषमेला प्रदर्शनी 
छ)प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम 
ज)आकि मक बाली सरंक्षण सेवा 
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झ)राहत कायर्क्रम सचंालन 
ञ)अिभयानमलूक कायर्क्रम (फलफुल बगचैा यव थापन, उ च 

मू य कृिष ब तु उ पादन) 
ट)कृषक पाठशाला सचंालन 
ठ)िशिवर सचंालन ( माटो परीक्षण, बाली उपचार) 
ड)माटो पिरक्षण सेवा,  भकारो सधुार तथा पशमुतु्र सकंलन र 

प्रयोग, भिमर्क पोट तथा अ य सधुारीएको क पो ट 
उ पादन  

ढ) बीउ बाली िनरीक्षण 

ण)कृिष प्रािविधक सेवा टेवा तथा प्रिविध प्रसार 
त)कृिष प्रािविधकह को उ च िशक्षा अ ययन 
थ)कृिष बजार सचूना स पे्रषण 

द)कृिष स वि ध बीमा योजना कायार् वय 
ध) िबषािदको समिुचत प्रयोग तथा यव थापन बारे सचेतना 
न) कृषकह को माग एवं थािनय आव यकता अनुसारको 

प्रािविधक परामशर् सेबा 
प) जलवायु मतै्री कृिष प्रिविधको िबकास तथा अनुसरण 

फ) कृिष कजार्, िबमा लागयतका सेवा प्राि तको लािग स बि धत 
िनकायमा प्रािविधक िसफारीस 

ब) सघं, प्रदेश, र अ य सं थाबाट सचंालनमा गन कृिष 
स बि ध आयोजना/पिरयोजना/ कृयाकलापह मा सहयोग 

७. अनुदान कायर्क्रम  

 (१) नगरपालीका िभत्र कृिष यवसाियिककरण र  थािनय 
रोजगार जृनाकोलािग िन नानुसारको कायर्क्रम सचंालन 
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गनर् ई छुक कृषक, कृषक समहू, कृिष सहकारी र िनिज 
कृिष फामर्लाई अनुदान उपल ध गराईने छ । लागत तथा 
उ पादनको आधारमा अनुदान उपल ध गराईने छ । 

(२) उफ दफा (१) बमोजीम संचालीत अनुदान कायर्क्रममा 
कायर्क्रमको औिच यता अनसुार नगर कायर्पालीकाबाट 
कायर्िबिध बनाई अनुदान प्रितशत िनधार्रण र कायर्क्रम 
सचंालन कायर्िबिध तयार गिरने छ । 

(३) उफ दफा (१) बमोिजम अनुदान प्रा त गनर् चाहने 
नगरपािलका कृिष शाखासगं करारनामा स झौता गनुर् पन 
छ ।  

(४) उप दफा (३) बमोजीम करारनामा गरेका अनुदान ग्राहीले 
अनुदान रकम िहनािमना गरेमा उक्त अनुदान कायर्क्रममा 
सलंग्न कृषकह बाट नगरपािलका सिंचत कोषमा ज मा 
हुने गरी रकम िफतार् गरीने छ । 

(४) उप दफा (४) बमोिजम रकम िफतार् नगरेमा प्रचिलत नेपाल 
सरकारको कानून बमोिजम द ड सचाय हुने छ । 

 

(क) कृिष उ पादन सामग्रीह  राससायिनक मल,प्रांगारीक 
मल,उ नत िबऊ बजन, बेनार् खरीद  

(ख) तरकारी,फलफूल,पु प खेतीका लािग ला टीक घर वा ग्रीन 
हाउस िनमार्णका लािग अव यक सामाग्री खरीद  

(ग)कृिष या त्रीकरण प्रव र्धनका लािग हाते याक्टर,   िमनी 
िटलर,   थे्रसर, कनर् सेलर लगायतका िविभ न कृिष  औजार 
खरीद 
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(घ) मागको आधारमा प्रित पधार् मक कृिष उ पादन 
(ङ) कृिष उ पादन सामग्रीह को लािग ढुवानी खरीद 
  

(च)वीउ भ डार गहृ,   सेलार टोर, शु य शिक्त टोर, रि टक 
टोर, िशत भ डारण, सामदुाियक वीउ बक थापना, याक 
हाउस लागएत पो टहाभ ट पूवार्धार थापना, 
िनमार्ण,सु िढकरण लगायतका पुवार्धार िनमार्ण 

(छ) कृषक समहु/सहाकारीलाई बीउ पूंिजकोष थापनाका  
(ञ) प्रांगािरक प्रमाणीकरणमा  
(ट) कृिषव तु िबदेश िनयार्त  
(ठ) तरकारी, मलसलाबाली तथा फलफुल नसर्री थापना तथा 

सु िढकरण 

(ड) माछको लािग नसर्री, पोखरी, याचरी, रेस वे िनमार्ण तथा 
उपकरण खरीद 

(ण) यवसियक नमनुा फलफूल बगैचा, अलचैी बगान थापना 
(त)मौरी तथा याउ यवसाय सँचालनमा  
 

(थ) कृिष हाटबजार, सकंलन के द्र, थािनय थोक बजार पूवार्धार 
थापना तथा सु िढकरण 

(द) िसचाईको लािग कुलो िनमार्ण तथा ममर्त स भार, िल ट  
वा थोपा िसचंाई,  िसचंाईको लािग पानी सकंलन  

(न) कृिष उ पादन सामाग्री खरीद 
(प) गाईव तुको भकारो सधुार गरी गणु तरीय क पोट िनमार्ण 

(फ) ग यौले मल िनमार्ण 
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(ब)खा या न बाली, फलफुल, आल,ु तरकारी, मसलाबालीको 
उ नत बीउ, बेनार् उ पादन 

(भ) मरैी घार गोला उ पादन तथा याउ िबउ उ पादन 
(म) लाि टक टनेल, भ डारण सामाग्री तथा पो टहाभ ट 

उपकरणह  तथा याकेिजङ्ग सामाग्रीह   
(य) जिैबक तथा रसायनीक िबषादी उ पादन तथा खिरद 
(र) िबषादीको सरुिक्षत प्रयोगको लािग आव यक औजार 

उपकारणमा खरीद 
लफलफुल बगचैा यव थापन तथा फलफुल हाभि टङ्ग स व धी 

उपकरण खिरद 
८ सम वय र सहकायर् 

(१) समायानुकुल र आव कता अनुसार कृिष उ पादन तथा 
प्रिविध िवकासको लािग िन नानुसारका सरोकारवालाह सगं 
कृिष शाखाले सम वय र सहकायर् गन छ । 

(२) उप दफा (१) बमोजीमको सम वय र सहकायर्को 
आव यक्ता परेमा करारनामा गन सिकने छ । 

(३) उप दफा (२)को करारनामाको लािग नगर कायर्पालीकाबाट 
कायर्िबिध ि वकृत गिरने छ । 

(क)कृिष उपज तथा उ पादन सामाग्रीको बजार प्रव र्धनका लािग 
कृिष बजार यव थापन सिमित िबकास 

(ख) कृषक समहू/सहकारी/कृषक स जाल/कृिष तथा पशुपंक्षी 
िबकास सिमित गठन तथा पिरचालन माफर् त स व ध 
िनकायह सगं सम वय र सहकायर्  
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(ग) िज ला सम वय सिमित माफर् त सरोकारवाला िनकायह संग 
आव यक सम वय र सहकायर् 

(घ) कृषक समहू/कृिष सहकारी, कृिष िबकास क्षेत्रमा स व ध गरै 
सरकारी सं थाको सम वय, यव थापन र िनयमन  

(ङ)कृषक, कृिष प्रािविधक, कृिष शैक्षीक सं था तथा कृिष 
अनुस धान िनकायह सगं आव यक सम वय र सहकायर् 

(च) कृिष योजना िनमार्ण तथा कायर्क्रम संचालनमा सहयोग 
पुयार्उने सरोकारबालाह सगं सम वय र सहकायर्  

(छ) सघं, प्रदेश र गरै सरकारी सं थाह बट नगर िभत्र सचंालन 
हुने आयोजना/पिरयोजनाका कृयाकलापह मा आव यक 
सम वय र सहकायर् 

९. सरंक्षण र स वधर्न 
(१) थानीय कृिष ज य जिैवक िबिवधताको सरंक्षणका लािग 

िन नानुसको कायर्क्रम संचालन हुने छ । 
(२) उप दफा (२) अनुसारको कायर्क्रम सचंालनको लािग कृिष 

शाखाबाट िनयम, कायर्िबिध तयार गरी नगर 
कायर्पालीकाबाट ि वकृत गराउनु पन छ । 

(क) थािनय रैथाने बालीह को सिूच तयार, सरंक्षण तथा 
प्रव र्धन 

(ख) कृिष उ पादन तथा प्रशोधन स बि ध प्रिविध सँरक्षण तथा 
ह ता तरण 

(ग) ोतके द्रह को िवकास र यव थापन 
 

१०. पुर कार/ प्रो साहन 



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @( ut], @)&% ;fn 

 

s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgoGq0f P]g, @)&$                                     11 
 

(१) कृिष पेशालाई प्रो साहन गनर् यस पेशामा सलंग्न कृिष 
उ धेमी तथा कृिष प्रिविधकलाई आव यकता अनुसार 
पुर कृत गन कायर्क्रम हने छ । 

(२) उप दफा (१) बमोजीमको पुर कारको लािग कृिष शाखाले 
कायर्िबिध तयार गरी नगर कायर्पािलका बाट ि वकृत गनुर् 
पन छ । 

(३) उप दफा (२) बमोजीम पुर कृत हुन स भा य कृिष 
प्रावीिधक र कृषक कृिष शाखाले नगर कायर्पािलकावाट 
ि वकृत गराउनु पछर् ।  

(क) उ कृ ट रा ट्रपित कृषक पुर कार  
(ख ) उ कृ ट कृषक, समहु /सहकी /फामर्/क पनी 
(ग ) उ कृ ट कृिष प्रािविधक  
(घ) कृिष सेवा प्रवाह गन उ कृ ट िनकाय  
 

११. आिथर्क िव लेषण तथा त याङ्क यव थापन 
(१) नगर क्षेत्रमा िदगो कृिष िबकासको लािग िन नानसुारको 
त याङ्क सकंलन गरी यव थापन गन छ । 
(२) उप दफा (१) बमोजीमको त याङ्क सकंलनको लािग शाखाले 

नगर कायर्पािलकाबाट बािषर्क कायर्क्रम बजेट वीकृत गन छ । 
(३) उप दफा (१) बमोजीमको त याङ्क सकंलन गनर् िबशेषज्ञ सेबा 

आव यक्ता भएमा करारनामा गरी शाखाले सेबा िलन सक्ने छ । 
(क)वािषर्क कायर्क्रम तथा त याङ्क पुि तका प्रकाशन 
(ख)उ नत प्रिविध पु तक प्रकाशन 
(ग) बाली उ पादन अनमुान (क्रपकिटङ्ग) 
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(घ)बाली उ पादनको लाभलागत अ ययन 
(ङ)खेती गरीएको तथा बाझो जग्गाको त याङ्क सङ्कलन र 
िब लेषण िविभ न  
(च)कृिषज य बालीको मु य सँकलन तथा िव लेषण 

(छ)कृिष हाटबजार, कृिष उपज सङ्कलन के द्र तथा थािनय 
थोक बजार पूवार्धार थापना स भा यता अ ययन 

(ज) िबिभ न बालीह मा उ पादनोपरा त हुने क्षितको अ ययन 
(झ) प्राकृितक प्रकोपवाट भएको क्षितको आकलन तथा त याङ्क 

यव थापन 
(ञ) खा य सरुक्षाको अव था िव लेषण 

(ट) िवषादी खपत त याङक अ याविधक 

(ठ) खेती योग्य भमूीको उवर्राशक्ती िव लेषण 

 

१२. अनुगमन,्िनयमन गन  
(१) कृिष उ पादन व तु तथा उपजको गुण तर िनय त्रणको लािग 

ते ता कृिष व तुको आव यक्ता अनुसार अनुगमन िनयमन गन छ । 
(२) उप दफा (१) अनुसारको अनुगमन िनयमनकोलािग शाखाले 

स व धीतलाई पुवर् जानकारी गराउन बा य हुने छैन । 
(३) उप दफा (१) अनुसार अनुगमन िनयमन गदार् गणु तरिहन 

देिखएमा गनुर् पन द ड सजायको लािग शाखाले िनयम र कायर्िबिध 
वनाई लाग ुगन छ ।   

(क)िबउ िबजन, रासायिनक मल, प्रांगािरक मल, माईक्रो 
युटे्र ट, हम न, िवषादीको तथा अ य कृिष सामाग्री िविक्र 
िवतरणको अनुगमन/िनयमन 
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(ख) कृषक उ धमी, कृषक सजंाल, कृषक समहू, कृिष सहकारी 
तथा अ य सं था वारा सचंािलत कृिष िबकास 
कायर्क्रमह को अनुगमन िनयमन 

(ग)क्वारे टाईन तथा  िव वा व थता प्रमाणपत्र 
(घ) कृिष उपज/कृिष उ पादन सामाग्रीह को बजार, मू य तथा 
गणु तर 

 

१३. अनुमती/सहमती िलन पन : 
(१) नगरके्षत्रमा अ य गौर सरकारी सं थाले कृिष कायर्क्रम सचंालन 

गनर् तथा िनिज क्षेत्रबाट कृिष उ पादन सामाग्री िबक्री िबतरण गनर् 
शाखावाट अनुमती िलनु पन छ ।  

(क) गरै सरकारी सं थाले नगर क्षेत्रमा कृिष कायर्क्रम सचंालन 
गनर्नगरपलीकाबाट सहमती िलन पन छ । 
(ख) िबउ िबजन, िब बा,  रासायिनक मल, प्रांगािरक मल, माईक्रो 
युटे्र ट, हम न, िवषादी तथा अ य कृिष सामाग्री िविक्र िवतरणको 
लािग नगरपिलकावाट अनुमती िलन पन छ । 

  
 
 

              पिर छेद-४ 
िविवध 

१४. िनयम बनाउने : (१) यस ऐनको कयार् वयन गनर्को लािग नगर 
कायर्पालीकाले कानून, िनयमावली, िनदशीका र कायर्िबिध बनाउने छ । 

१५. याख्या गन : यस ऐनमा उ लेख भएका कृिष प्रिविधक श दावलीको 
याख्या नगरपािलका कृिष शाखाले गन छ । 
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१६. स सोधन गनर् सक्ने : नगर सभाले यस ऐनको दफा स सोधन गनर् सक्ने 
छ ।  

१७. प्रचिलत कानून अनुसार हुने : यस ऐनमा उ लेख गरीएका बाहेक अ य 
प्रचिलत कानून अनुसार हुने छ । 

    
  
 
      cf1fn], 

eLd k|;fb ltjf/L 
                                        k|d'v k|zf;lso clws[t 


