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नपेाल कृषि अनसुन्धान परििद् ऐन, २०४८ 

  प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

             २०४८।१।२५ 

संशोधन गने ऐन 

१. नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् (पषिलो संशोधन) ऐन,  २०५३        २०५३।११।३ 

२. गणिन्र सदुृढीकिण िथा केिी नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

३.  नेपालको संषिधान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई संशोधन  

 गने ऐन, २०७५               २०७५।११।१९ 

 

२०४८ सालको ऐन नं. ३ 


=................. 

नपेाल कृषि अनसुन्धान परििदको स्थापना ि व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : कृषि क्षेरका समस्यािरूको अध्ययन िथा अनसुन्धान गिी समस्या समाधानका उपाय 
पत्ता लगाई सिनसाधािण जनिाको आमथनक स्िि बषृि गनन नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद्को स्थापना 
ि व्यिस्था गनन िान्छनीय भएकोले, 

श्री ५ मिािाजामधिाज िीिेन्र िीि षिक्रम शािदेिबाट नेपाल अमधिाज्यको संषिधान, २०४७ 
को धािा १२९ बमोजजम मजन्रपरििदको सल्लाि ि सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको  छ । 

 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् ऐन, २०४८” 

ििेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रािम्भ िनुेछ । 

 

२. परिभािा : षििय िा प्रसँगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “परििद्” भन्नाले दफा ३ बमोजजम स्थापना भएको नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् 
सम्झन ुपछन । 

(ख) “समममि” भन्नाले दफा ७ बमोजजम गठन भएको कायनकािी समममि सम्झन ुपछन । 

                                                           

  यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको, प्रशस्ती र अखिराज्य शब्द खिककएको । 

 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्धारा खिककएको । 
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(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समममिको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 

(घ) “सदस्य” भन्नाले समममिको सदस्य सम्झनपुछन ि सो शब्दले समममिको अध्यक्ष िथा 
सदस्य–सजििलाई समेि जनाउँछ । 

(ङ) “कायनकािी मनदेशक” भन्नाले दफा १३ बमोजजम मनयकु्त भएको िा िोषकएको 
कायनकािी मनदेशक सम्झन ुपछन । 

 (ङ१) “िाषिय कृषि नीमि” भन्नाले िाषिय योजना आयोगबाट िय गरिएको दीघनकालीन कृषि 
योजना िथा पञ्चििीय योजनामा समािेश भएको कृषि योजनालाई कायानन्ियन गनन 
नेपाल सिकािले प्रकाशमा ल्याएको कृषि सम्बन्धी नीमि सम्झनपुछन । 

(ि) “िोषकएको” िा “िोषकएबमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको षिमनयममा 
िोषकएको िा िोषकएबमोजजम सम्झन ुपछन । 

 

३. परििद्को स्थापनााः (१) कृषि क्षेरका समस्या पषिल्याई त्यसको मनिाकिणका उपायिरू पत्ता 
लगाउने प्रयोजनको लामग कृषि सम्बन्धी उच्िस्ििीय अध्ययन िथा अनसुन्धान गनन गिाउन 
नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् स्थापना गरिएकोछ । 

(२) परििद्को कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा ििनेछ । 

 

४. परििद् संगठठि संस्था िनु े : (१) परििद् अषिमछन्न उत्तिामधकाििाला एक स्िशामसि ि 
संगठठि संस्था िनुेछ । 

(२) परििद्को सबै काम काििािीका मनममत्त आफ्नोेे एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ । 

(३) परििदले व्यजक्त सिि िल अिल सम्पजत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेिमबखन 
गनन िा अन्य षकमसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

(४) परििद्ले व्यजक्त सिि आफ्नोेे नामबाट नामलस उजिु गनन ि परििद् उपि 
पमन सोिी नामबाट नामलस उजिु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. परििद्को उद्दशे्य : परििद्को उदे्दश्य देिाय बमोजजम िनुेछाः– 

(क) कृषि सम्बन्धी उच्िस्ििीय अध्ययन िथा अनसुन्धान गने गिाउने । 

                                                           

 पखहलो संशोिनद्वारा थप ।  
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 (ख) कृषि उत्पादन िा गणुस्िि बढाउनको लामग कृषि क्षेरका समस्यािरूको मनिाकिणका 
उपायिरू पत्ता लगाई आिश्यक प्रषिमध, ज्ञान िथा सीपिरूको खोजपूणन अध्ययन   
गने । 

(ग) िाषिय कृषि नीमिको िजुनमाको लामग नेपाल सिकािलाई आिश्यक सियोग    
पयुानउने । 

६. परििद्को गठन : (१) परििद् गठन देिाय बमोजजम िनुेछ :– 

(क) कृषि मन्री िा िाज्यमन्री   – अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, (कृषि क्षेर िेने) िाषिय योजना आयोग – सदस्य 

 (ग) सजिि, कृषि िथा पशपंुक्षी षिकास मन्रालय – सदस्य 

(घ) सजिि, अथन मन्रालय    – सदस्य 

 (ङ) सजिि, िन िथा िािाििण मन्रालय  – सदस्य 

 (ि) सजिि, जशक्षा, षिज्ञान िथा प्रषिमध मन्रालय – सदस्य 

(छ) सजिि, नेपाल=...... 
                        षिज्ञान िथा प्रषिमध प्रज्ञा प्रमिष्ठान  – सदस्य 

(ज) डीन, कृषि िथा पश ुषिज्ञान अध्ययन संस्थान – सदस्य 

(झ) परििद्मा कायनिि अनभुिी कृषि िैज्ञामनकिरू मध्येबाट 

 नेपाल सिकािद्वािा मनोनीि एकजना  – सदस्य 

(ञ) कृषि अनसुन्धानको क्षेरमा योगदान प¥ुयाई सम्बजन्धि  

संस्थामा कायनिि िैज्ञामनकिरू मध्येबाट नेपाल सिकािद्वािा  

मनोनीि दईु जना    – सदस्य 

(ट) प्रमिषष्ठि व्यािसाषयक कृिक िा परििद्को सेिाबाट  

मनििृ िैज्ञामनकिरू मध्येबाट नेपाल सिकािद्वािा  

मनोनीि दईुजना    – सदस्य 

                                                           

 पखहलो संशोिनद्वारा संशोखित । 


  नेपालको संखविान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोखित । 

  गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोिन गन ेऐन, २०६६ द्धारा खिककएको । 
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(ठ) कृषि क्षेरमा संलग्न उद्यमीिरू मध्येबाट नेपाल सिकािद्वािा  

मनोनीि एकजना     – सदस्य 

(ड) कृषि अनसुन्धानको क्षेरमा गैि सिकािी संघ संस्थामा संलग्न  

व्यजक्तिरू मध्येबाट नेपाल सिकािद्वािा मनोनीि एकजना– सदस्य 

(ढ) कायनकािी मनदेशक     –सदस्य–सजिि 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनोनीि सदस्यिरूको पदािमध दईु ििनको िनुेछ ि 
मनजिरू पनुाः मनोनीि िनु सक्नेछन ्। 

(३) नपेाल सिकािले आिश्यक देखेमा नपेाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी 
परििद्का सदस्यिरूमा आिश्यक थपघट िा िेिफेि गनन सक्नेछ । 

 

६क. परििद्को बैठक : (१) परििद्को बैठक ििनमा कम्िीमा दईु पटक बस्नेछ । 

(२) परििद्को बैठक परििद्को अध्यक्षले िोकेको मममि, समय ि स्थानमा बस्नेछ । 

(३) परििद्को सम्पूणन सदस्य संख्याको कम्िीमा पिास प्रमिशि सदस्य उपजस्थि 
भएमा परििद्को बैठकको लामग गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(४) परििद्को बैठकको अध्यक्षिा परििद्को अध्यक्षले गनेछ ि परििद्को अध्यक्षको 
अनपुजस्थमिमा परििद्का सदस्यिरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यजक्तले बैठकको अध्यक्षिा 
गनेछ । 

(५) परििद्को मनणनय सदस्य–सजििद्वािा प्रमाजणि गरिनेछ । 

(६) परििद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कुिािरू परििद् आफैं ले मनधानिण गिे बमोजजम 
िनुेछ । 

 

६ख. परििद्को काम, किनव्य ि अमधकाि : परििद्को काम, किनव्य ि अमधकाि देिायबमोजजम 
िनुेछाः– 

(क) िाषिय कृषि नीमिको अधीनमा ििी कृषि सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान 
गनन आिश्यक नीमि मनमानण गने । 

(ख) कृषि सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धानको प्राथममकिा िोक्ने । 

                                                           

 पखहलो संशोिनद्वारा थप । 
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(ग) कृषि सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान गनन आिश्यक िाषिनक कायनक्रम ि 
बजेट स्िीकृि गने । 

(घ) परििद्को कायानलयको संगठनको ढाँिा ि कमनिािी दिबन्दी स्िीकृि गने । 

(ङ) नेपाल ......  मा भएका कृषि सम्बन्धी अनसुन्धान कायनिरूको समीक्षा  
गने । 

(ि) कृषि सम्बन्धी समस्यािरूको पषििान गिी िाषिय कृषि नीमि िजुनमा गनन 
नेपाल सिकािलाई सझुाि ठदने । 

(छ) समममिलाई आिश्यक मनदेशन ठदने । 

 

७. कायनकािी समममिको गठन : (१) परििद्को कायन संिालनको मनममत्त देिाय बमोजजमका 
सदस्यिरू ििेको एउटा कायनकािी समममि िनुेछ :– 

(क) कायनकािी मनदेशक,     – अध्यक्ष 

(ख) सिसजिि, अथन मन्रालय    – सदस्य 

(ग) सिसजिि, कृषि िथा पशुपंक्षी षिकास मन्रालय  – सदस्य 

(घ) सिसजिि, (कृषिक्षेर िेने) िाषिय योजना आयोग – सदस्य 

(ङ) मिामनदेशक, कृषि षिभाग    – सदस्य 

(ि) मिामनदेशक, पश ुसेिा षिभाग    – सदस्य 

(छ) परििद्को क्षेरीय स्ििका कायानलय प्रमखुिरूमध्येबाट 

 नेपाल सिकािद्वािा मनोनीि एकजना   –सदस्य 

(ज) परििद्को कायनक्रम मनदेशकिरू मध्येबाट कायनकािी  

मनदेशकले मनोनीि गिेको एकजना   –सदस्य–सजिि 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनोनीि सदस्यिरूको पदािमध दईु ििनको िनुेछ ि 
मनजिरू पनुाः मनोनीि िनु सक्नेछन ्। 

(३) नपेाल सिकािले आिश्यक देखेमा नपेाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी 
समममिका सदस्यिरूमा आिश्यक थपघट िा िेिफेि गनन सक्नेछ । 

                                                           
  गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोिन गन ेऐन, २०६६ द्धारा खिककएको ।       

  पखहलो संशोिनद्वारा संशोखित । 


  नेपालको संखविान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोखित । 
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८. समममिको बैठक : (१) समममिको बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय ि स्थानमा बस्नेछ । 

(२) समममिका सम्पूणन सदस्य संख्याको कजम्िमा पिास प्रमिशि सदस्य उपजस्थि 
भएमा समममिको बैठकको लामग गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(३) समममिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ि अध्यक्षको अनपुजस्थमिमा 
सदस्यिरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यजक्तले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(४) समममिको मनणनय सदस्य–सजििद्वािा प्रमाजणि गरिनेछ । 

(५) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुिािरू समममि आफैं ले मनधानिण गिे बमोजजम  

िनुेछ । 

 

९. समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि : परििद्ले ठदएको नीमि मनदेशनको अधीनमा ििी 
समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि देिाय बमोजम िनुेछ :– 

(क) परििद्ले ठदएको नीमि मनदेशनको अधीनमा ििी कृषि सम्बन्धी अध्ययन ि 
अनसुन्धान गने, गिाउने । 

(ख) परििद्ले ठदएको नीमि मनदेशनको अधीनमा ििी कृषि सम्बन्धी अध्ययन ि 
अनसुन्धान गनन आिश्यक कायनक्रम िथा बजेट बनाई स्िीकृमिको लामग 
परििद्मा पेश गने । 

(ग) कृषि अनसुन्धान सम्बन्धमा आिश्यक पिामशन सेिा िथा अनसुन्धान सियोग 
उपलब्ध गिाउने । 

(घ) कृषि सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान कायनिरूको िथयांक िथा 
प्रमििेदनिरू अद्यािमधक िाख्न े। 

(ङ) परििद्ले ठदएका मनदेशनिरूको पालना गने, गिाउने । 

(ि) कृषि अनसुन्धानसँग सम्बजन्धि अन्य आिश्यक कायन गने, गिाउने । 

 

१०. उपसमममि गठन गनन सक्न े : (१) परििद् िा समममिले आफ्नो कायन संिालनको लामग 
आिश्यकिा अनसुाि उपसमममि गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपसमममिको काम, किनव्य ि अमधकाि िथा कायनषिमध िोषकए बमोजजम िनुेछ । 

                                                           

  पखहलो संशोिनद्वारा संशोखित । 


  नेपालको संखविान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोखित । 

 पखहलो संशोिनद्वारा थप । 
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१०क.अमधकाि प्रत्यायोजन : (१) परििद्ले आफूलाई प्राप्त अमधकाििरूमध्ये केिी अमधकाि 
परििद्का अध्यक्ष, परििद्का सदस्य, समममि िा उपसमममिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(२) समममिले आफूलाई प्राप्त अमधकाििरू मध्ये केिी अमधकाि अध्यक्ष, सदस्य, 

उपसमममि िा समममिको कुनै अमधकृि स्ििको कमनिािीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 

११. परििद्को कोि : (१) परििदको एउटा छुटै्ट कोि िनुेछ । 

(२) परििदको कोिमा देिायका िकमिरू ििनेछन ्:– 

(क) नेपाल सिकािबाट प्राप्त अनदुान िकम, 

(ख) कुनै षिदेशी सिकाि िा अन्ििानषिय संस्थाबाट प्राप्त िनुे अनदुान 
िकम, 

(ग) अनसुन्धान कायन िा पिामशन सेिा गिे गिाए िापि प्राप्त िनुे िकम, 

(घ) अन्य स्रोिबाट प्राप्त िकम । 

(३) षिदेशी सिकाि िा अन्ििानषिय संस्थाबाट अनदुान ठदंदा नेपाल सिकािको पूिन 
स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

(४) परििद्लाई प्राप्त िनुे सबै िकम नेपाल ......मभरको कुनै बाजणज्य बैंकमा खािा 
खोली जम्मा गरिनेछ । 

(५) परििद्द्वािा गनुनपने सबै खिनिरू उपदफा (१) बमोजजमको कोिबाट   
व्यिोरिनेछ । 

१२. लेखा ि लेखापिीक्षण : (१) परििद्को आय व्ययको लेखा व्यिसाषयक लेखा प्रणाली 
बमोजजम िाजखनेछ । 

(२) परििद्को लेखापिीक्षण मिालेखा परिक्षकद्वािा िनुेछ । 

 

१३. कायनकािी मनदेशक : (१) परििद्को प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा एक जना कायनकािी मनदेशक  
ििनेछ । 

                                                           

 पखहलो संशोिनद्वारा थप । 

 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६६ द्धारा खिककएको.       

  पखहलो संशोिनद्वारा संशोखित । 
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(२) कायनकािी मनदेशकको मनयजुक्तको लामग नेपाल सिकाि समक्ष मसफारिस पेश गनन 
देिाय बमोजजमको मसफारिस समममि ििनेछ :– 

(क) सजिि, कृषि मन्रालय । 

(ख) नेपाल सिकािले िोकेको परििद्का सदस्य बािेकका दईु जना लब्ध 
प्रमिषष्ठि कृषि िैज्ञामनकिरू । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको मसफारिस समममिले कृषि अनसुन्धान परििद् अन्िगनि 
कायनिि सक्षम ि िरिष्ठ िैज्ञामनकिरू मध्ये िीनजना व्यजक्तिरूलाई कायनकािी मनदेशकको 
पदमा मनयजुक्तको लामग मसफारिस गनेछ ि नपेाल सिकािले िी व्यजक्तिरू मध्येबाट 
एकजनालाई कायनकािी मनदेशकको पदमा मनयकु्त गनेछ । 

िि परििद्मा कायनिि िैज्ञामनकिरू मध्ये उक्त पदमा मनयजुक्तको लामग उपयकु्त व्यजक्त 
उपलब्ध िनु नसकेमा सो पद खलुा प्रमियोमगिाद्वािा पूमिन गरिनेछ । 

(४) कायनकािी मनदेशकको पदको लामग मसफारिस िनुे व्यजक्तिरूको योग्यिा देिाय 
बमोजजमको िनु ुपनेछ :– 

(क) कृषि सम्बन्धी षिियमा कम्िीमा स्नािकोत्ति िि उत्तीणन गिेको ि 
कृषि सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान कायनको कम्िीमा दश ििन 
अनभुि भएको । 

(ख) कृषि अनसुन्धान सम्बन्धी षिियमा कृमििरू प्रकाशन गिेको । 

(५) कायनकािी मनदेशकको पदािमध िाि ििनको िनुेछ ि मनज पनुाः िाि ििनको लामग 
मनयकु्त िनु सक्नेछ । 

िि मनजको कायन सन्िोिजनक नभएमा परििद्को मसफारिसमा नेपाल सिकािले 
मनजको पदािमध सषकन ुअजघ नै मनजलाई पदबाट िटाउन सक्नेछ । 

(६) कायनकािी मनदेशकको पारिश्रममक, सेिाको शिन िथा सषुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
िोषकएबमोजजम िनुेछ । 

 

१४. परििद्को कमनिािीाः (१) परििद्को कायन सन्िालनको मनममत्त समममिले आिश्यक 
कमनिािीिरू िोषकए बमोजजम मनयकु्त गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनयकु्त कमनिािीिरूको पारिश्रममक, सेिाको शिन िथा 
सषुिधा सम्बन्धी व्यिस्था िोषकएबमोजजम िनुेछ । 
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१५. नपेाल सिकाि समक्ष प्रमििेदन पेश गनुनपने : परििदले आफूले गिेको कामको िाषिनक 
प्रमििेदन प्रत्येक आमथनक ििन समाप्त भएको छ मषिनामभर नेपाल सिकाि समक्ष पेश गनुन 
पनेछ । 

 

१६. नपेाल सिकािले मनदेशन ठदन सक्ने : नेपाल सिकाले परििद्लाई आिश्यक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ ि त्यस्िो मनदेशनको पालना गनुन परििद्को किनव्य िनुेछ । 

 

१७. नपेाल सिकािसँग सम्पकन  : परििद्ले नेपाल सिकािसँग सम्पकन  िाख्दा कृषि िथा पशपंुक्षी 
षिकास मन्रालय माफन ि िाख्न ुपनेछ । 

 

१८. परििद्को मबघटन : (१) कुनै मनामसि कािण भएमा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा 
सूिना प्रकाजशि गिी परििद्लाई मबघटन गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परििद् षिघटन भएमा परििदको िक ि दाषयत्ि नेपाल 
सिकािमा सनेछ । 

 

१९. षिमनयम बनाउन ेअमधकाि : यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन परििद्ले नपेाल सिकािको 
स्िीकृमि मलई आिश्यक षिमनयमिरू बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

                                                           

 नेपालको संखविान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोखित । 

रष्टव्याः–  केिी नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ ले देिायको शब्दको सट्टा देिायको शब्द िाखी रुपान्ििण गिेको 
छ :  

”श्री ५ को सिकाि” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सिकाि” । 

 


