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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

कृषि तथा पशपुन्छी ऐन, २०७६ 

प्रस्तावना: नेपालको संषवधान प्रद्धत्त षकसान र 
नागररकको खाद्यसम्बन्धी हकको सलुनश्चितता र 
षकसानको सशश्चिकरण गरै्द कृषि प्रणालीमा 
सशुासन कायम गनन;  कृषिको दर्दगोपनाका लालग 
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कृषि जलमनको सततः उपयोग गरै्द परम्परागत र 
पयानवरणमैत्री कृषि प्रणालीको प्रवद्धनन हनुेगरी 
कृषि प्रणालीको व्यावसायीकरण मार्न त 
खाद्यान्नमा आत्मलनर्नरता र षकसानको आलथनक 
अवस्था सधुार गरी समषृद्ध हालसल गनन र कृषि 
तथा पशपुन्छी पेशाका लालग कृषि प्रसार, सेवा, 
सामग्री, लसंचाइ र प्रषवलध प्रर्ाकारी रुपमा 
उपलब्ध गराई कृषि उत्पार्दनको प्रशोधन, 

र्ण्डारण र बजारीकरण गरी कृषि उपजको 
उश्चचत मूल्य र बजार पहुँचको सलुनितताका 
लालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
र्एकोले, 

नेपालको संषवधानको धारा ५७ (४) तथा अनसुचुी 
८ को सचुी नं १५ मा र्एको व्यवस्था र धारा 
२२६ बमोश्चजम जोरायल गाउँपाललकाको गाउँ 
सर्ाले यो ऐनको तजुनमा गरेको छ ।  

पररच्छेर्द एक 

प्रारश्चम्र्क 
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१.  संश्चिप्त नाम र प्रारम्र्ः (१) यस ऐनको 
नाम जोरायल गाउँपाललकाको "कृषि 
तथा पशपुन्छी ऐन, २०७६” रहेको छ 
। 

 (२) यो ऐन गाउँपाललकाको 
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन र्एको 
लमलतबाट गाउँपाललका िेत्रर्र लागू 
हनुेछ ।  

 

२.  पररर्ािाः षविय वा प्रसङ्गले अको अथन 
नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “करार खेती” र्न्नाले 
षकसानले जलमन ललज वा 
र्ाडामा ललई गररने कृषि 
कायन सम्झन ु पछन र सो 
शब्र्दले कृषि व्यावसायी र 
कृिकबीच करारनामा गरी 
गररने कृषि उत्पार्दन र 
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खररर्द षवक्री गने कायनलाई 
समेत जनाउँछ ।  

(ख) “कृिक” र्न्नाले यस 
ऐनको प्रयोजनका लालग 
कृषिलाई मखु्य पेशा वा 
व्यवसाय बनाई सोबाटै 
जीषवकोपाजनन गने 
नागररक सम्झन ु पछन र 
सो शब्र्दले त्यस्तो 
नागररकमा आश्चित 
पररवारका सर्दस्य वा 
विनको छ मषहना वा 
सोर्न्र्दा बढी अवलध कृषि 
कायनमा िम गने वा 
परम्परागत रुपमा कृषि 
औजार लनमानण गने 
नागररकलाई समेत 
जनाउँछ ।  
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(ग) “कृषियोग्य र्लूम” र्न्नाले 
कृषि प्रयोजनको लालग 
प्रयोग हनुे, कृषिजन्य 
उत्पार्दन गने वा प्रचललत 
कानून बमोश्चजम कृषि 
कायनको लालग लनधानरण 
गररएको र्लूम सम्झन ुपछन 
। 

(घ) “कृषि कायन” र्न्नाले र्दर्ा 
१५ मा उल्लेख र्ए 
बमोश्चजमका षवियसँग 
सम्वश्चन्धत कायन सम्झन ु
पछन र सो शब्र्दले 
व्यावसाषयक कृषिलाई 
समेत जनाउँछ । 

(ङ) “कृषि र्मन” र्न्नाले 
व्यवसाषयक प्रयोजनको 
लालग र्दर्ा १५ 
बमोश्चजमका उपर्ोग्य कृषि 
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वस्त ु उत्पार्दनका लालग 
सञ्चालन गररएको कृषि 
र्मनलाई जनाउँर्दछ ।  

(च) “कृषि वस्त”ु र्न्नाले 
कृिकले कुनै बोट षवरुवा 
वा जीवजन्तबुाट उत्पार्दन 
गरेको उपर्ोग्य कृषि वस्त ु
र कृषि औजारलाई 
जनाउँर्दछ र सा शब्र्दले 
कृषि उपज समेतलाई 
जनाउँर्दछ ।  

(छ) “कृषि पेशा” र्न्नाले खेती 
तथा पशपुन्छी पालन कायन 
गरी कृषि वस्त ु उत्पार्दन 
गने पेशालाई जनाउँर्दछ। 

(ज) “कृषि व्यवसाय” र्न्नाले 
व्यावसाषयक उदे्दश्यले 
गररने र्दर्ा २८ 
बमोश्चजमका 
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व्यवसायहरुलाई जनाउँर्दछ 
।  

(झ) “कृषि बजार” र्न्नाले 
षवलर्न्न माध्यमबाट कृषि 
उपजको ग्रलेडङ, प्याकेश्चजङ्ग, 

ढुवानी, र्ण्डारण, षवतरण 
तथा कृषि उपजको लबक्री 
षवतरण गने कृषि 
बजारलाई जनाउँर्दछ । 

(ञ) “कृषि व्यापारी” र्न्नाले 
कृषि उपजको थोक तथा 
खदु्रा व्यापारीलाई 
जनाउँर्दछ। 

(ट)  “खाद्य वस्त”ु र्न्नाले 
जैषवक स्रोतबाट प्राप्त 
साँस्कृलतक रुपमा स्वीकायन 
प्रशोलधत, अधनप्रशोलधत वा 
अप्रशोलधत मानव उपर्ोग्य 
पर्दाथन सम्झन ु पछन र सो 



 

8 
 

शब्र्दले त्यस्तो पर्दाथनको 
तयारी, प्रशोधन वा 
उत्पार्दनमा प्रयोग हनुे 
कच्चा पर्दाथनलाई समेत 
जनाउँछ । 

(ठ) “खाद्य सम्प्रर्तुा” र्न्नाले 
खाद्य उत्पार्दन तथा 
षवतरण प्रणालीमा 
षकसानले उपर्ोग वा 
अभ्यास गने रे्दहायको 
अलधकारलाई जनाउँर्दछः 

  (१) खाद्य सम्बन्धी 
नीलत लनमानण प्रषक्रयामा सहर्ागी हनुे, 

  (२)  खाद्य उत्पार्दन वा 
षवतरण 
प्रणालीसँग 
सम्वश्चन्धत कुनै 
पलन व्यवसाय 
रोज्ने, 
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  (३)  कृषियोग्य र्लूम, 

िम, बीउ बीजन, प्रषवलध, औजारको छनौट गने, 

  (४)  कृषि व्यवसायको 
षवश्वव्यापीकरण 
वा 
व्यापारीकरणको 
प्रलतकूल 
प्रर्ाववाट मिु 
रहने । 

(ड) “खाद्य सरुिा” र्न्नाले 
सषक्रय र स्वस्थ मानव 
जीवनयापन गनन आवश्यक 
हनुे खाद्यमा प्रत्येक 
व्यश्चिको र्ौलतक तथा 
आलथनक पहुँचलाई 
जनाउँर्दछ । 

(ढ) “खदु्रा बजार” र्न्नाले कुनै 
षवके्रताले उपर्ोिालाई 
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लबक्री गने कायनलाई 
जनाउँर्दछ। 

(ण) “तोषकएको” वा 
“तोषकएको बमोश्चजम” 
र्न्नाले यस ऐन 
अन्तगनतको लनयममा 
तोषकए वा तोषकएको 
बमोश्चजम सम्झन ुपछन । 

(त)  “थोक बजार” र्न्नाले 
कुनै उत्पार्दक वा 
षवके्रताले अको 
षवके्रतालाई कृषि वस्त ु
लबक्री षवतरण गने थोक 
बजारलाई जनाउँर्दछ । 

(थ)  “लनवानहमखुी कृषि” 
र्न्नाले आफ्नो पररवारको 
लालग आवश्यक पने कृषि 
उपज उत्पार्दन गने कृषि 
कायनलाई जनाउँर्दछ।  
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(द) “पाररवाररक खेती” र्न्नाले 
पररवारको लगानी र 
पाररवाररक िमको मात्र 
उपयोग गरेर गररने 
कृषिलाई जनाउँर्दछ। 

(ध) “लबके्रता” र्न्नाले कृषि 
वस्तहुरू लबक्री गने 
व्यापारी, कृिक, कृिक 
समूह, कृषि र्ामन, सहकारी 
संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट 
लबके्रता समेतलाई 
जनाउँर्दछ ।  

(न) “र्लूमहीन” र्न्नाले कृषि 
पेशामा आश्चित र्ई 
आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारको नाममा 
नेपालर्र र्दतान वा वेर्दतान 
जग्गा नर्ई यस जोरायल 
गाउँपाललकामा तयार 
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गररएको अलर्लेखमा 
र्लूमहीनका रूपमा नाम 
समावेश र्एको व्यश्चिलाई 
जनाउँर्दछ। 

(ऩ) “संकलन केन्द्र” र्न्नाले 
कृिकहरुले र्दोस्रो बजारमा 
षवक्री गने उदे्दश्यले छोटो 
समयको लालग कृषि उपज 
संकलन गरेर षवके्रतालाई 
षवक्री गने संकलन 
केन्द्रलाई जनाउँर्दछ।  

(प) “हाट बजार” र्न्नाले कृषि 
उपज लगायत अन्य 
स्थानीय उत्पार्दन षवक्री 
गने उदे्दश्यले 
गाउँपाललकाबाट स्वीकृत 
ललई सञ्चालन र्एको हाट 
बजारलाई  जनाउँर्दछ ।  

पररच्छेर्द र्दईु 
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षकसान र कृषि सम्बन्धी मागनलनरे्दशक लसद्धान्त र 
नीलतहरु  

३.  षकसान र कृषिसम्बन्धी मागनलनरे्दशक 
लसद्धान्तः यस गाउँपाललकाले षकसान र 
कृषि िेत्रका सम्बन्धमा रे्दहाय 
बमोश्चजमका मागनलनरे्दशक लसद्धान्तहरुको 
अवलम्बन गनेछः 

(क) गाउँपाललकामा रहेका 
कृषि तथा खाद्यसम्बन्धी 
परम्परागत तथा 
पयानवरणमैत्री नवीनतम 
ज्ञान, सीप तथा प्रथाजलनत 
एवं सांस्कृलतक अभ्यास 
र पयानवरणमैत्री कृषि 
प्रणालीको संरिण र 
प्रवद्धनन गररनेछ ।  

(ख) कृषि िेत्र तथा कृषि 
र्लूममा कृिक र र्लूमषहन 
षकसानहरुको समेत पहुँच 
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र स्वालमत्व सलुनित गरी 
न्यायपूणन आलथनक 
अवस्थाको लसजनना 
गररनेछ ।  

४.  कृषि सम्बन्धी नीलतः (१) गाउँपाललकाको 
षकसान तथा कृषिसम्बन्धी योजना तथा 
कायनक्रम तजुनमा र कायानन्वयन गर्दान 
अवलम्बन गररने नीलत रे्दहाय बमोश्चजम 
हनुेछः  

(क) षकसानको कृषि तथा 
पशपुन्छी पालनसम्बन्धी 
रैथाने तथा परम्परागत 
ज्ञान र खाद्य संस्कृलत, 
कृषिजन्य जैषवक 
षवषवधता, पयानवरणीय 
प्रणाली र प्राङ्गाररक एव 
दर्दगो  कृषि षवलधमा 
आधाररत आत्मलनर्नर र 
खाद्य सम्प्रर्तु्तालाई 
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सम्मान गने षकलसमको 
दर्दगो कृषि प्रणालीलाई 
प्राथलमकता प्रर्दान 
गररनेछ ।  

(ख) कृषि िेत्रलाई यस 
गाउँपाललकाले लबशेि 
संरश्चित िेत्रको रुपमा 
पषहचान गरी समग्र 
कृिकहरुको आलथनक र 
सामाश्चजक षवकासको 
लालग आवश्यक पने सेवा 
र सलुबधा प्रर्दान गररने छ 
। 

(ग) षकसान, कृिक समूह, 

पशपुालक समूह, कृषि 
सहकारी संस्था र कृषि 
तथा खाद्य उद्यमीहरुको 
सहकायनमा कृषि र्लूमको 
संरिण गरै्द र कृषि 
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कायनलाई एक 
सम्मानजनक पेशाको 
रुपमा आत्मसात ्
गराउनका लालग कृषि 
िेत्रको व्यावसायीकरण 
गरी उद्यमशीलता, 
रोजगारी, आय आजनन, 

जीषवकोपाजनन, समषृद्ध र 
सामाश्चजक सरुिाका 
अवशरहरु लसजनना 
गररनेछ ।  

(घ) षकसानलाई कृषि कायन र 
पशपुन्छी तथा जलचर 
पालनका लालग आवश्यक 
पने सबै षकलसमका सेवा, 
सामग्री र प्रषवलधमा सहज 
पहुँचका लालग आवश्यक 
पने संस्थागत व्यवस्था र 
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स्रोत साधनहरुको प्रवन्ध 
गररनेछ । 

(ङ) कृषि सम्बन्धी योजना 
तजुनमा, कायानन्वयन, 

अनगुमन, मूल्याङ्कन 
लगायतका समग्र लनणनय 
प्रषक्रयामा गाउँपाललकाका 
सम्बश्चन्धत लबिय 
लबज्ञ,जन प्रलतलनलध सषहत 
षकसान एवं कृिक समूह 
र यसका प्रलतलनलधमूलक 
संघ संस्था र सम्बद्ध 
नागररक समाजको पूणन र 
प्रर्ावकारी सहर्ालगता 
प्रवद्धनन गररनेछ ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) मा 
उश्चल्लश्चखत नीलतहरुलाई आवश्यक 
संस्थागत व्यवस्था र आलथनक एवं 
प्राषवलधक लगायतका स्रोत साधनहरुको 
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प्रवन्ध गरी क्रमशः कायानन्वयन गरै्द 
जानपुनेछ ।  

पररच्छेर्द तीन 

कृषिसम्बन्धी आधारर्तू षववरण व्यवस्थापन 

५.  कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनः (१) 
गाउँपाललकामा रहेका षकसान र कृषिका 
बारेमा रे्दहाय बमोश्चजमका षववरण 
सषहतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अलर्लेश्चखत 
गररनेछः  

(क) षकसानहरुको वगीकरण 
अनसुारको पररवार 
सङ्खख्या र र्लूमषहन 
षकसानहरुको षववरण । 

(ख) कृिक समूह, 
पशपुन्छीपालक समूह र 
कृषि सहकारी 
संस्थाहरुको षववरण र 
अवस्था ।  
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(ग) लसंचाइ सषुवधा पगेुको वा 
नपगेुको सषहत कृषियोग्य 
र्लूमको षववरण र 
नक्शाङ्कन ।  

(घ) रैथाने लगायतका मखु्य 
कृषि उपज, र्ण्डारण 
तथा प्रशोधन र 
बजारीकरण र्इरहेका र 
हनु सक्ने कृषि 
उपजहरुको षववरण ।  

(ङ) नगरे्दवाली, तरकारी र 
र्लरू्ल खेलतको 
उत्पार्दन र सोको 
बजारीकरणको अवस्था 
।  

(च) पशपुालन, पन्छीपालन र 
माछा पालनको अवस्था 
तथा षववरण र र्दगु्ध 
तथा माछा रपशजुन्य 
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उत्पार्दन र षवक्री 
षवतरणको अवस्था ।  

(छ) रैथाने, परम्परागत र 
सांस्कृलतक महत्वका 
खाद्य वस्तहुरुको 
उत्पार्दन र संरिणको 
अवस्था ।  

(ज) कृषिजन्य पूवानधार 
(लसंचाइ, शीत र्ण्डार, 
कृषिलमल तथा खाद्य 
प्रशोधन, ढुवानी वा कृषि 
सडक, लबउ बैंक आदर्द) 
को अवस्था ।  

(झ) कृषि सेवा प्रर्दायक (कृषि 
तथा पशपुन्छी सेवा 
केन्द्र तथा शाखा, कृषि 
सामग्री र बीउ बीजन, 

मलखार्द वा प्राङ्गाररक 
मल उत्पार्दनक र सोको 
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षवतरण, पश ु स्वास्थ्य 
सेवा, कृषि बीमा, पश ु
बीमा, वातावरणमैत्री 
षकटनाशक षविार्दी 
आदर्द) को अवस्था र 
यसमा षकसानको 
पहुँचको अवस्था । 

(ञ) कृषि सेवा प्रर्दायकहरुको 
लनयमन तथा अनगुमन 
सम्बन्धी व्यवस्था र 
सोको कायानन्वयनको 
अवस्था ।   

(ट) कृषि श्चशिा, कृषि प्रचार 
प्रसार र कृषि स्रोत 
व्यश्चिहरुको 
उपलब्धताको अवस्था ।  

(ठ) अन्य आवश्यक र 
महत्वपूणन षववरणहरु ।  
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका 
तथ्याङ्क सङ्कलनका लालग गाउँपाललकाले 
कश्चम्तमा पाँच विनमा एक पटक र 
आवश्यकता अनसुार अन्य समयमा पलन 
कृषि तथा पशपुन्छी गणना गनुन पनेछ ।   

६.  कृषि तथ्याङ्कको षवश्लिेण र प्रचार प्रसारः 
(१) र्दर्ा ५ बमोश्चजमको तथ्याङ्क तथा 
षववरण तयारी, षवश्ल्िण र प्रकाशन गर्दान 
षकसानहरुको समेत प्रलतलनलधत्व, 

सहर्ालगता र सशश्चिकरण हनुेगरी 
सहर्ालगतामूलक षवलधको अवलम्बन गनुन 
पनेछ । 

 (२)  उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
तयार गररएको अलर्लेखलाई प्रत्येक पाँच 
विनमा एक पटक र आवश्यिा अनसुार 
समय समयमा अद्यावलधक गनन सषकनेछ 
।  

 (३) कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, 
षवश्लिेण र अद्यावलधक गने कायनमा 
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नेपाल सरकार र प्ररे्दश सरकारका कृषि 
तथा पशपुन्छी सम्बन्धी कायानलय, कृषि 
सहकारी संस्था र कृषि उद्यमी तथा कृषि 
व्यावसायीको सहयोग ललन सषकनेछ ।  

 (४) गाउँपाललकाले कृषि तथा 
षकसानका सम्बन्धमा आवलधक योजना 
तजुनमा गर्दान कृषि र पशपुन्छी सम्बन्धी 
उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मानु्न पनेछ 
।  

 (५) गाउँपाललकाले उपलब्ध 
कृषि तथ्याङ्कको लनयलमत रुपमा प्रचार 
प्रसार गरी षकसान र सम्बश्चन्धत 
सरोकारवालाको सहज पहुँच हनु े
व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ ।  

  

पररच्छेर्द चार 

षकसान पषहचान, वलगनकरण, संरिण र 
सशश्चिकरणसम्बन्धी व्यवस्था 
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७.  षकसानको पषहचानः (१) गाउँपाललकाले 
कृषि कायनमा संलग्न षकसानको तोषकए 
बमोश्चजम गणना गरी  पषहचान गनुनपनेछ 
।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
पषहचान र्एका षकसानलाई र्दर्ा ८ 
बमोश्चजमको आधारमा वलगनकरण गरी 
षकसान पररचयपत्र प्रर्दान गनुन पनेछ । 

८.  षकसानको वलगनकरणः (१) 
गाउँपाललकामा रहेका र्लूमषहन षकसान, 

लसमान्तकृत षकसान, पाररवाररक खेलतको 
रुपमा लनवानहमूखी कृषि कायन गरै्द 
आएका साना षकसान, मध्यम षकसान र 
अन्य कृषि पेशा तथा व्यवसाय गरै्द 
आएका ठूला तथा व्यावसाषयक 
षकसानलाई जीषवकोपाजनन र कृषि 
िेत्रको दर्दगो षवकास हनुेगरी वलगनकरण 
गररनेछ ।  
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 (२) षकसानको वलगनकरण तथा 
सूचीकरण सम्बन्धी आधार र सूचक 
तथा पररचय पत्र षवतरण  तोषकए 
बमोश्चजम हनुेछ । 

 (३) र्दर्ा ७ बमोश्चजम 
पररचयपत्र प्राप्त षकसानलाई 
गाउँपाललकाबाट अनरु्दान, बीमा, सहलुलयत, 

सेवा तथा सषुवधा प्रर्दान गनन सषकनेछ ।   

 

९.  कृिक समूह गठन र सञ्चालनः (१)  
गाउँपाललका वा वडा वा टोलस्तरमा 
रहेका षकसानले आफ्नो सामूषहक षहत र 
िमता षवकासका लालग लनश्चित िेत्रका  
षकसान पररवारबाट प्रलतलनलधत्व हनुेगरी 
कृिक समूह वा पशपुालक समूह गठन 
र सञ्चालन गनन सक्नेछन ्।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
गठन गररएको कृिक समूह वा 
पशपुालक समूहलाई गाउँपाललकामा र्दतान 
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गनुन पनेछ र प्रत्येक र्दईु विनमा 
नवीकरण गनुन पनेछ।  

 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम र्दतान 
र्ई सञ्चालनमा रहेका कृिक समूह वा 
पशपुालक समूहलाई गाउँपाललकाले 
आवश्यक सेवा सषुवधा प्रालप्तका लालग 
सहजीकरण गनन र लसर्ाररस प्रर्दान गनन 
सक्नेछ ।  

 (४) र्दतान र्ई र्दईु विनसम्म 
लनष्कृय रहेका वा अनरु्दान रकम र अन्य 
सषुवधा र्दरुुपयोग गने कृिक समूह वा 
पशपुालक समूहलाई कायनपाललकाको 
लनणनयबाट र्दतान खारेज गनन सषकनेछ ।  

  तर यसरी र्दतान खारेज गनुनपूवन 
पैलतस  दर्दनको समय दर्दई सनुवुाईका 
मौका दर्दइनेछ ।  

 (५) कृिक समूह र्दतान, 
नषवकरण, खारेजी तथा समूह 
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सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था  तोषकए 
बमोश्चजम हनुेछ ।  

१०.  कृषि तथा पशपुन्छी सहकारी सस्थाः 
कृषि तथा पशपुन्छी सहकारी संस्थाको 
र्दतान, सञ्चालन र लनयमन सम्बन्धी 
व्यवस्था गाउँपाललकाको सहकारी 
सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था र्ए बमोश्चजम 
हनुेछ ।  

११.  षकसानको संरिण र सशश्चिकरणः (१) 
गाउँपाललका िेत्रलर्त्रका सबै  षकसानको 
संरिण, िमता षवकास र 
सशश्चिकरणका लालग वाषिनक र 
आवलधक रुपमा योजना र कायनक्रम 
तजुनमा गरी सम्बश्चन्धत षकसान वा कृिक 
समूह वा यस्ता समूहका सञ्जाल वा कृषि 
सहकारी संस्था वा कृषि र्मन र कृषि 
सम्बन्धी लघ ु उद्यम तथा घरेल ु उद्योग 
मार्न त कायानन्वयन गनन सषकनेछ ।  
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका 
योजना तथा कायनक्रम तजुनमा गर्दान गररब 
तथा षवपन्न, र्लूमहीन, लसमान्तकृत र 
साना षकसान, कृषि िलमक, कृषि कायनमा 
संलग्न मषहला, आदर्दवासी जनजाती र 
र्दललत षकसानका आवश्यकतालाई षवशेि 
प्राथलमकता प्रर्दान गनुन पनेछ।   

 (३) षकसानको संरिण, िमता 
षवकास र सशश्चिकरणका लालग 
उपलब्ध स्रोत साधन र िमताका 
आधारमा रे्दहाय बमोश्चजमका कृयाकलाप 
सञ्चालन गररनेछः 

(क) र्लूमषहन षकसान तथा 
लसमान्तकृत षकसानलाई 
आरै् कृषि कायन नगने 
व्याश्चिका जग्गा जलमन 
वा नेपाल सरकार, प्ररे्दश 
सरकार तथा गाउँपाललका 
र अन्य कुनै संघ 
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संस्थाले उपलब्ध 
गराएका तथा प्रयोग गनन 
दर्दएका जग्गा लनित ्
अवधीका लालग सम्झौता 
गरी र्ाडामा ललई कृषि 
कायन गनन पाउने अवस्था 
सजृना गनन सहजीकरण 
गने ।  

(ख) अलधया वा बटैया खेलत 
प्रणालीको अनगुमन र 
लनयमन गने।  

(ग) कृषि िलमकले कृषि कायन 
गरे वापत पाउने 
पाररिलमक र सेवा 
सषुवधा लनधानरण गरी 
रै्दलनक रुपमा पाररिलमक 
पाउने कुराको सलुनितता 
गने । 
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(घ) कृषि प्रसार, सेवा, सामग्री 
र प्रषवलधमा षकसानको 
पहुँच सलुनितताका लालग 
आवश्यक पने िमता 
षवकासका कायनक्रम 
लनषयमत रुपमा सञ्चालन 
गने ।  

(ङ) कृषिसम्बन्धी िमता 
षवकासका कायनक्रममा 
र्लूमषहन र लसमान्तकृत 
षकसान, गररब तथा षवपन्न 
षकसान, कृषि िलमक, 

मषहला षकसान र कृषि 
कायनमा आश्चित 
आदर्दवासी जनजालत, 

र्दललत पररवार, अपाङ्गता 
र्एका व्यश्चि तथा 
पररवारलाई प्राथलमकता 
प्रर्दान गने । 
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(च) षकसान तथा कृिक 
समूहले पाउने सेवा, 
सषुवधा, वस्त,ु प्रषवलध, 
छुट, सहलुलयत, अनरु्दान 
आदर्द पररचय प्राप्त  
षकसानले समयमा नै 
पाउने षकलसमको 
संस्थागत प्रवन्ध गने ।  

(छ) षकसानका कृषि तथा 
खाद्य उत्पार्दन र 
पशपुन्छीजन्य 
उत्पार्दनहरुको उश्चचत 
बजारमूल्य पाउने गरी 
कृषिजन्य उत्पार्दनको 
बजार सूचना प्रणाली 
बनाई सूचना प्रवाह र 
प्रचार प्रसार गने । 

(ज) षकसानहरुलाई सङ्गदठत 
हनुे अवशर लसजनना 
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गननका लालग कृिक 
समूह, पशपुालक समूह 
तथा कृषि सहकारी 
संस्था गठन र र्दतान एवम ्
नवीकरण प्रकृया सरल 
बनाई सहजीकरण गने र 
कृषि कायनक्रमहरु कृिक 
समूह मार्न त सञ्चालन 
गनन प्राथलमकता प्रर्दान 
गने ।  

(झ) सामषुहक खेलत, करार 
खेलत  तथा वगर खेलत 
गरी कृषि उत्पार्दन 
बढाउनका लालग  
उत्पार्दनमा आधाररत 
प्रोत्साहनमूलक सेवा 
सषुवधा प्रर्दान गने ।  

(ञ) गाउँपाललकालाई कृषि 
उपज, र्दगु्ध पर्दाथन र 
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मासजुन्य उत्पार्दन तथा 
खाद्य प्रशोधनमा 
अत्मलनर्नर बनाई बाह्य 
िेत्रमा समेत लनयानत 
गननमा सिम बनाउने ।  

(ट) षकसानको संरिण, िमता 
षवकास र सशश्चिकरणमा 
लनरन्तर योगर्दान गने र 
व्याश्चिगत उत्पार्दन 
समेत बढाउने षकसान 
लगायतका व्याश्चि वा 
संघ संस्थालाई पारर्दशी 
र लनष्पि मूल्याकनका 
आधारमा सम्मालनत वा 
परुस्कृत गने प्रणाली 
स्थापना गने ।  

पररच्छेर्द पाचँ 

कृषियोग्य जलमनको वलगनकरण, संरिण र उपयोग 
सम्बन्धी व्यवस्था 
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१२.  र्लूमको वगीकरणः (१) गाउँपाललकाले 
नेपाल सरकारको र्-ूउपयोग ऐन 
२०७६ समेतलाई आधार मानी र्-ू
बनोट, िमता, उपयिुता, मौजरु्दा उपयोग 
र आवश्यकता समेतका आधारमा कृषि 
र्लूमको संरिण र सर्दपुयोग हनुेगरी 
आफ्नो िेत्रलर्त्रको र्लूमलाई सामान्य 
नक्शाङ्कन सषहत रे्दहाय बमोश्चजमको र्-ू
उपयोग िेत्रमा वगीकरण गनेछः  

(क) कृषि र्लूम 

(ख) आवासीय िेत्र 

(ग) व्यावसाषयक िेत्र 

(घ) औद्योलगक िेत्र 

(ङ) खानी तथा खलनज 
िेत्र 

(च) वन िेत्र 

(छ) पानी महुान, 

नर्दीनाला,ताल 
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तलैया, बगर र 
सीमसार िेत्र 

(ज) सामरु्दाषयक, 

सावनजलनक उपयोग 
र खलुा तथा चरन  
िेत्र  

(झ) सांस्कृलतक र 
परुाताश्चत्वक 
महत्वको िेत्र 

(ञ) लनमानण सामग्री 
उत्खनन िेत्र (ढुङ्गा, 
बालवुा, लगट्टी) 

(ट) समाधी तथा 
र्दाहसंस्कार िेत्र  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
गररएको र्लूमको वगीकरणलाई 
सम्बश्चन्धत िेत्र स्पष्ट हनुेगरी सो को 
षववरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुन 
पनेछ र सोको सूचना सावनजलनक रुपमा 
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कायनपाललकाको कायानलयमा र प्रत्येक 
वडा कायानलयले समेत प्रकाशन गनुनपनेछ 
।  

 (३) र्लूमको वगीकरण र र्-ू
उपयोगका बारेमा गाउँपाललकाले आफ्न े
िेत्रलर्त्र सबैको जानकारीका लालग 
षवलर्न्न सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार-

प्रसार गनन सक्नेछ । 

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम जनु 
प्रयोजनका लालग र्लूमको वगीकरण 
गररएको छ, सोही प्रयोजनका लालग 
उपयोग गनुनपनेछ र कृषि र्लूम 
व्यवस्थापन सलमलतको अनमुलत नललई 
कृषि र्लूमलाई अन्य प्रयोजनका लालग 
उपयोग गनन पाइने छैन ।  

१३.  कृषि र्लूम व्यवस्थापन सलमलतः (१) 
गाउँपाललका िेत्रलर्त्र रहेको कृषियोग्य 
जलमनको संरिण र व्यवस्थापन गरै्द 
दर्दगो कृषि षवकासका लालग योजना 
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तजुनमा र कायानन्वयन गनन रे्दहाय 
बमोश्चजमको एक कृषि र्लूम व्यवस्थापन 
सलमलत रहनेछ 

(क) गाउँपाललका अध्यि - 
संयोजक  

(ख) गाउँ स्तरीय आलथनक 
षवकास  सलमलतका 
संयोजक  - सर्दस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत - सर्दस्य  

(घ) गाउँ स्तरीय कृिक समूह 
महासंघका अध्यि वा 
प्रलतलनलध एक जना - 
सर्दस्य 

(ङ) गाउँ स्तरीय र्लूम 
अलधकार मञ्चका अध्यि 
वा प्रलतलनलध एक जना  - 
सर्दस्य 
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(च) कृषिसम्बन्धी स्थानीय 
षवज्ञहरुमध्येबाट 
कायनपाललकाले मनोनयन 
गरेको प्रलतलनलध र्दईु जना 
- सर्दस्य  

(छ) कृषि सहकारी 
संस्थाहरुले छनौट गरेको 
प्रलतलनलध एक जना – 
सर्दस्य 

(ज) यस सलमलतले मनोनयन 
गरेको मषहला कृषि 
उद्यमीहरु मध्येबाट 
एकजना, व्यवसाषयक 
षकसान मध्ये एक जना, 
आदर्दवासी जनजालत 
षकसान मध्ये एक जना र 
र्दललत षकसान मध्ये एक 
जना गरी चार जना 
सर्दस्य  
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(झ) गाउँपाललकाको कृषि तथा 
पशपुन्छी सेवासम्बन्धी 
षविय हेने शाखा प्रमखु - 
सर्दस्य सश्चचव 

 (२) सलमलतले कृषि सम्बन्धी 
षवज्ञ तथा अन्य सम्बश्चन्धत लनकाय वा 
सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलधलाई आफ्नो 
बैठकमा आमन्त्रण गनन र राय सझुाव 
ललन सक्नेछ। 

 (३) सलमलतको बैठक कश्चम्तमा 
तै्रमालसक रुपमा आयोजना गनुनपनेछ र 
आवश्यकता अनसुार षवलर्न्न समयमा 
बैठक आयोजना गनन सषकनेछ ।  

 (४) सलमलतको बैठक सम्बन्धी 
कायनषवलध सलमलत आरै्ले लनधानरण गरे 
बमोश्चजम हनुेछ ।  
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 (५) सलमलतको सश्चचवालय 
गाउँपाललकाको कृषि तथा पशपुन्छी सेवा 
शाखामा रहनेछ । 

 (६) यस सलमलतले यस ऐनको 
उदे्दश्य कायानन्वयन गनन आवश्यकता 
अनसुार वडा तहमा कृषि र्लूम 
व्यवस्थापन उप-सलमलत गठन गनन 
सक्नेछ । 

१४.  कृषि र्लूम व्यवस्थापन सलमलतको काम, 

कतनव्य र अलधकारः कृषि र्लूम 
व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र 
अलधकार रे्दहाय बमोश्चजम हनुेछः  

(क) गाउँपाललका िेत्रलर्त्र 
षकसान, कृषि र्लूम, कृषि 
सेवा, पशपुन्छी सेवा, कृषि 
पूवानधार लगायतका 
षवियको वस्तशु्चस्थलत 
सङ्कलन र अलर्लेख तयार 
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गरी कृषि तथ्याङ्क 
प्रकाशन गने । 

(ख) गाउँपाललका िेत्रलर्त्र 
रहेको कृषियोग्य 
जलमनको दर्दगो 
व्यवस्थापन र 
सर्दपुयोगको लालग 
षकसानको समेत 
सहर्ालगतामा कृषि 
सम्बन्धी योजना र 
कायनक्रम तजुनमा गरी 
कायानन्यवन गने गराउने 
। 

(ग) नेपाल सरकार र प्ररे्दश 
सरकारबाट लागू 
गररएका नीलत तथा 
कानून कायानन्वयनमा 
सहकायन गने र उि 
तहबाट अनरु्दान प्राप्त हनु 
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आएका कृषि कायनक्रमको 
प्रर्ावकारी रुपमा 
कायानन्वयन गने, गराउने 
। 

(घ) कृषियोग्य र्लूमको 
खण्डीकरण हनुबाट 
रोक्न र कृषियोग्य 
जलमनको चक्लाबन्र्दी 
गरी कृषि उत्पार्दन 
बढाउन चाहने षकसान 
पररवारलाई आवश्यक 
प्राषवलधक तथा अन्य 
सहयोग उपलब्ध गराउने 
र यस प्रयोजनका लालग 
अनरु्दान उपलब्ध गराउन 
सहजीकरण गने। 

(ङ) कृषियोग्य जलमनमा कृषि 
उत्पार्दन गनन, षकसानका 
लालग आवश्यक सेवा 
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सषुवधा उपलब्ध गराउन 
र कृषि तथा खाद्य 
उत्पार्दनको 
बजारीकरणका लालग 
आवश्यक पने षवलर्न्न 
कृषि पूवानधार लनमानणको 
लालग योजना तजुनमा गरी 
षवलर्न्न तह र सम्बश्चन्धत 
लनकायमा लसर्ाररस तथा 
परामशन प्रर्दान गने ।  

(च) वन िेत्र बाहेक अन्य 
प्रयोजनमा रहेको 
जग्गालाई आवश्यकता 
अनसुार कृषियोग्य 
जलमनमा पररणत गननको 
लालग कृषि र्मूी 
व्यवस्थापन सलमलतमा 
लसर्ाररस गने । 
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(छ) षकसानको िमता 
षवकास, हकषहत संरिण 
र कृषि िेत्रबाट 
समषृद्धका लालग 
षकसानसम्बद्ध नागररक 
समाज र संघ संस्था तथा 
लनजी िेत्रसँग समेत 
समन्वय तथा सहकायन 
गरी कायनक्रम सञ्चालन 
गने गराउने । 

(ज) खाद्यका लालग कृषि र 
तलुनात्मक लार्का 
कृषिउपजको व्यावसाषयक 
उत्पार्दन बढाउन 
आवश्यक अध्ययन, 

अनसुन्धान, जनशश्चि 
लनमानण र प्रसार सेवालाई 
प्रर्ावकारी बनाउने ।  
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(झ) र्लूमहीन र लसमान्तकृत 
तथा साना षकसानको 
कृषि र्लूममा पहुँच 
अलर्वषृि गनन अन्य 
आवश्यक कायन गनन 
गराउनमा सहजीकरण 
गने ।  

१५.  कृषि कायनः यस ऐनको प्रयोजनका लालग 
रे्दहाय बमोश्चजमका कायनलाई कृषि 
कायनको रुपमा ललइनेछः  

(क) स्थानीय तथा रैथाने 
लगायतका षवलर्न्न 
अन्नवाली सषहतका 
खाद्यान्न बालीको 
उत्पार्दन।  

(ख) र्लरू्ल, तरकारी, 
र्दलहन, तेलहन, श्चचया 
कर्ी तथा मसलाजन्य 
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बस्त,ु च्याउ लगायतका 
नगरे्दवालीको खेती ।  

(ग) रैथाने लगायत षवलर्न्न 
पश,ु पन्छी, माछा तथा 
मौरी पालन ।  

(घ) ऊख,ु रू्ल, रेशम, कपास, 

जटु, सनपाट, काँस, 

बालबयो, बेत, बाँस तथा 
रबरखेती ।  

(ङ) जडीबटुी खेलत, घाँस 
उत्पार्दन र षवरुवा 
उत्पार्दन तथा कृषि वन 
सञ्चालन ।  

(च) कृषि कायनका लालग 
आवश्यक पने र्दाना, 
मलखार्द, जैषवक षविार्दी, 
कृषि औजार आदर्दको 
उत्पार्दन। 
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(छ) प्रचललत कानून बमोश्चजम 
अनमुलत प्राप्त गरी जङ्गल 
र जलाशय खेलत गरी 
उत्पार्दन गररने अन्य 
उपर्ोग्य बस्तहुरु । 

(ज) खण्ड (क) रे्दश्चख (च) 
सम्म गररएका कृषि 
कायनबाट उत्पादर्दत 
वस्तहुरुको प्रारश्चम्र्क 
र्ण्डारण, प्रशोधन र 
बजारीकरण ।  

१६.  कृषि र्लूमको संरिणः (१) गाउँपाललकाले 
आफ्नो िेत्रलर्त्र पषहचान र्एका कृषि 
र्लूमको संरिणका लालग रे्दहाय 
बमोश्चजमका कायनक्रम सञ्चालन गनेछः 

(क) कृषि र्लूमलाई कृषि 
बाहेक अन्य प्रयोजनका 
लालग प्रयोग गननमा 
लनरुत्साषहत गने । 
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(ख) कृषि र्लूमको ऊवनरता 
शश्चि घटाउने, माटोको 
गणुस्तर ह्रास हनुे, कृषि 
जैषवक षवषवधता नष्ट हनुे 
तथा मानव स्वास्थ्य, 
पशपुन्छी र जलचर 
लगायतका प्राणीलाई 
गम्र्ीर असर गने 
खालका रासायलनक मल 
वा षविार्दी प्रयोगलाई 
लनरुत्साषहत गने ।  

(ग) प्राङ्गाररक मलको प्रयोग 
र पयानवरणमैत्री कृषिलाई 
प्रवद्धनन गरी जैषवक कृषि 
उत्पार्दन बढाउन 
प्रोत्साहन गने।  

(घ) बहवुषिनय र चषक्रय बाली 
लगाई र्लूमको 
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उत्पार्दकत्वमा वषृद्ध 
ल्याउने सहयोग गने। 

(ङ) कृषि र्लूमलाई बाढी 
पषहरो तथा नर्दी 
कटानबाट जोगाउन 
ियीकरण लनयन्त्रण, 

पानीको उपयिु लनकाश, 
तटबन्ध तथा गल्छी 
लनमानण, लर्रालो जलमनमा 
गराखेलत र आवश्यकता 
अनसुार कृषि वन प्रणाली 
अवलम्बन गननका लालग 
सहयोग र प्रोत्साहन गने 
। 

(च) कृषि जलमन िलत हनुेगरी 
सञ्चालन गररने षवकास 
आयोजनालाई स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेर्दन अनसुारका कायन 
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गनन लगाई िलत र्एको 
कृषि जलमनको 
पनुस्थानपना गने लगाउने 
।   

(छ) कृषि कायनका लालग 
जलमनको चक्लाबन्र्दी 
गराउन र कृषि जलमन 
बाझो नराखी लनयलमत 
रुपमा खेलत गननका लालग 
प्रोत्साहन गने ।  

(ज) कृषि र्लूम संरिणका 
लालग आवश्यक स्रोत 
साधन सषहत आवलधक 
रुपमा बजेट षवलनयोजन 
गरी संरिणका कायनक्रम 
सञ्चालन गने ।  

 (२) बाढी पषहरो लगायतका रै्दषव 
प्रकोपबाट कुनै षकसानको कृषि र्लूमको 
गणुस्तर ह्रास र्एमा वा कृषिर्लूम िलत 
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र्एमा उि कृषि र्लूमको उकासका 
लालग सम्बश्चन्धत षकसानलाई 
गाउँपाललकाबाट प्राषवलधक तथा अन्य 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सषकनेछ । 

 (३) बाढी पषहरो लगायतका रै्दषव 
प्रकोपका कारण कुनै षकसानको 
कृषिर्लूम उकास हनु नसक्ने गरी िलत 
र्एमा सो वापत जलमनको आलथनक 
मूल्याङ्कन र षकसानको जीषवकाको 
षवकल्प समेत मध्यनजर गरी 
गाउँपाललकाबाट प्रर्ाषवत षकसानलाई 
िलतपूती उपलब्ध गराउन सषकनेछ । 

१७.  कृषियोग्य र्लूमको उपयोगः (१) कृषि 
र्लूम व्यवस्थापन सलमलतले गाउँपाललका 
लर्त्रको कृषि योग्य जलमनलाई बाँझो 
नराखी लनरन्तर खेती गनन प्रोत्साहन गने 
गरी आवश्यक उत्प्ररेणात्मक कायनक्रम 
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सञ्चालन गरी कृषियोग्य जलमन बाँझो 
नरहने अवस्था सजृना गनेछ ।  

 (२) आफ्नो कृषियोग्य र्लूममा 
जग्गावाला आरै्ले कृषि कायन गनन 
नसक्ने वा नगने व्यश्चिले व्यश्चिले सो 
को जानकारी सम्बश्चन्धत वडा 
कायानलयलाई गराउन ुपनेछ l  

 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम 
जानकारी प्राप्त हनु आएमा जग्गावालाको 
र्सू्वालमत्वमा कुनै असर नपने गरी उि 
जग्गालाई सम्बश्चन्धत वडा कायानलयले 
र्ाडामा ललई र्लूमहीन षकसान, लसमान्त 
षकसान, कृषि िलमक, कृिक समूह, कृषि 
सहकारी वा अन्य पौरखी षकसानबाट 
समेत खेती गराई खेतीयोग्य जलमन 
बाँझो नराखी कृषि उत्पार्दन बढाउन 
आवश्यक व्यवस्था वा प्रवन्ध गनन 
सक्नेछ । 
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 (४) कृषियोग्य जलमन र्एका 
व्यश्चि तथा पररवारले करार गरी आफ्नो 
जलमन अन्य षकसान पररवार, व्यश्चि, 
कृिक समूह तथा संस्थालाई र्ाडामा 
दरँ्दर्दा ललन पाउने र्ाडार्दर सम्बश्चन्धत 
वडा कायानलय र कृषि र्लूम व्यवस्थापन 
सलमलतको लसर्ाररसमा गाउँपाललकाले 
लनधानरण गनन सक्नेछ ।  

 (५) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम 
लनधानरण गररएको जग्गाको 
र्ाडार्दरसम्बन्धी सूचना कायनपाललकाको 
कायानलय र वडा कायानलयमा सावनजलनक 
रूपमा प्रकाशन गनुनपनेछ ।   

 (६) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम 
र्ाडार्दर लनधानरण गर्दान जग्गाको ऊवनरा 
शश्चि, लसंचाइ सषुवधा तथा सम्बश्चन्धत 
जग्गाको पहुँचमा रहेका कृषि पूवानधार र 
सषुवधा समेतको आधारमा लनधानरण 
गनुनपनेछ र यस्तो र्ाडार्दर कृषि 
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जलमनको सषुवधा अनसुार र्रक हनु 
सक्नेछ । 

(७) यस र्दर्ाको कायानन्वयनका 
लालग गाउँ कायनपाललकाले कायनलबलध 
बनाई लाग ुगनन सक्नेछ ।  

१८.  करार खेलत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) 
कृषियोग्य जलमनमा आर्ैँ  खेती गनन 
नसक्ने जग्गा धनीले  त्यस्तो जलमन 
र्दर्ा १७ बमोश्चजम लनधानररत र्ाडा र्दरमा 
करार खेती गनन इच्छुक कृिक वा 
कृिक समूहलाई खेती गरी कृषि 
उत्पार्दन गनन वा पशपुन्छी तथा जलचर 
पालनका लालग करारमा उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

 (२) करारमा जग्गा उपलब्ध 
गराउन ईच्छुक जग्गाधनीले 
गाउँपाललकामा आफ्नो कृषि र्लूमको 
षववरण अलर्लेश्चखत गराउन सक्नेछ ।  
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 (३) उपर्दर्ा (२) बमोश्चजम 
अलर्लेश्चखत गराएको जलमनलाई कृषि 
उत्पार्दनका लालग उपयोग गनन चाहने 
र्लूमहीन षकसान, र्दललत षकसान, 
लसमान्तकृत तथा साना षकसान, मषहला 
षकसान तथा यस्ता षकसानको कृिक 
समूहलाई करार गरी र्ाडामा उपलब्ध 
गराउन कृषि र्लूम व्यवस्थापन सलमलतले 
आवश्यक सहयोग र सहजीकरण 
गनुनपनेछ । 

 (४) कृषि र्लूम व्यवस्थापन 
सलमलतले तय गरेको र्ाडार्दरसँग 
तालमेल हनुेगरी कृषियोग्य जलमन 
र्ाडामा ललनेदर्दने न्यूनतम ् अवलध तथा 
त्यसका शतनहरु जग्गा धनी र कृिकको 
आपसी सम्झौता बमोश्चजम हनुेछन ्।  

 (५)  उपर्दर्ा (४) को 
प्रयोजनका लालग सम्झौताको आवश्यक 
ढाँचा तथा अन्य आवश्यक कागजात 
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तयारीमा कृषि र्लूम व्यवस्थापन सलमलतले 
सहजीकरण गनन सक्नेछ । 

 (६) जग्गा र्ाडामा ललने कृिक 
वा कृिक समूहले त्यस्तो र्ाडामा 
ललएको जग्गामा हानी नोक्सानी परु् याउन े
तथा जलमनको कृषि उत्पार्दनशीलता 
घटाउने षकलसमका कायनहरु गनन गराउन 
पाइने छैन र र्ाडामा ललएको कृषि 
जलमनको प्रयोगमा कुनै पररवतनन 
गनुनपरेमा जग्गाधनीको स्वीकृलत 
ललनपुनेछ । 

 (७) सरकारी लनकाय वा सङ्घ 
संस्थाले र्ाडामा वा अन्य रुपमा कृषि 
कायनका लालग षकसानलाई उपलब्ध 
गराएको जलमन सम्बश्चन्धत लनकाय वा 
सङ्घ संस्थाको अनमुलत नललई कृषि कायन 
बाहेक अन्य प्रयोजनका लालग उपयोग 
गनन पाइने छैन। 
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 (८) जग्गा र्ाडामा ललई करार 
खेलत तथा व्यावसाषयक खेलतगने सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

 (९) कृषि र्लूम व्यवस्थापन 
सलमलतले गाउँपाललका िते्रलर्त्र अलधँया 
वा बटैया प्रथालाई लनरुत्साषहत गरै्द 
करार प्रणालीबाट कृषि जलमनको 
उपयोग गरी कृषि उत्पार्दन बढाउन 
प्रोत्साहन गनुन पनेछ ।  

१९.  सावनजलनक कृषियोग्य र्लूमको उपयोगः 
(१) गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलर्त्र कुनै 
उपयोगमा आउन नसकी खाली रहेको र 
कृषि प्रयोजनका लालग उपयिु रहेको 
सावनजलनक जलमनलाई उि जलमनको 
स्वालमत्व रहेको लनकाय वा संस्था र 
षकसानबीच न्यूनतम ् र्ाडा ललनेदर्दन े
शतनमा करार गरी कृषि प्रयोजनका लालग 
कृिक वा कृषि समूहलाई उपलब्ध 
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गराउन समन्वय र सहकायन गनन सक्नेछ 
।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
कृषि जलमनको न्यूनतम ् र्ाडा र्दर 
लनधानरणका लालग कृषि र्लूम व्यवस्थापन 
सलमलतले समन्वय गनुन पनेछ । 

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
करार गरी कृषि कायनका लालग जलमन 
उपलब्ध गराउँर्दा र्लूमहीन षकसान, 

लसमान्तकृत षकसान तथा साना षकसान, 

मषहला षकसान तथा कृषिमा लनर्नर र्दललत 
षकसानलाई प्राथलमकता दर्दन ुपनेछ।  

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
करार गरी ललने दर्दने गरेको जलमनमा 
करार अवधीर्र कृषि कायन बाहेक अन्य 
कायन गनन पाइने छैन । 

२०.  सामषुहक खेलतः (१) गाउँपाललका 
िेत्रलर्त्र कुनै कृिक समूह वा कृषि 
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सहकारी संस्थाले र्लूमहीन षकसान र 
लसमान्तकृत तथा साना षकसानका लालग 
समषुहक खेलत गनेगरी जलमन उपलब्ध 
गराउन अनरुोध गरेमा कृषि र्लूम 
व्यवस्थापन सलमलतले आवश्यक 
जलमनको खोजी गरी जलमन उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

 (२) सामषुहक खेलतबाट प्राप्त 
लार्को बाँडर्ाँड उि खेलतमा संलग्न 
षकसानको आपसी सम्झौता बमोश्चजम 
हनुेछ । 

 (३) सामषुहक खेलतबाट 
उत्पादर्दत कृषि उपज र सोको षवक्री 
षवतरणबाट प्राप्त लार्मा कुनै पलन 
षकलसमको स्थानीय कर लगाईने छैन ।  

 (४) लनजी जलमनलाई पूणन वा 
आंश्चशक रुपमा चक्लाबन्र्दी गरी 
सामषुहक खेलत गनन चाहन े कृिक समूह, 

कृषि सहकारी संस्था वा अन्य कुनै 
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सामरु्दाषयक संस्थालाई आवश्यक पने 
षवद्यतु, लसंचाइ र कृषि सडक सषहत 
र्ण्डारण र आवश्यक औजार तथा 
उपकरणहरुमा समेत कायनपाललकाको 
लनणनय बमोश्चजमका सलुबधाहरु प्रर्दान गनन 
सषकनेछ ।       

पररच्छेर्द छ 

लसंचाइ, बीउ बीजन, मलखार्द तथा षकटनाशक 
षविार्दी सम्बन्धी व्यवस्था 

२१.  लसंचाइको प्रवन्ध गनेः (१) 
गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलर्त्रका 
खेतीयोग्य कृषि र्लूममा सतह लसंचाइ, 
र्लूमगत लसंचाइ वा ललफ्ट लसंचाइ वा 
अन्य प्रषवलधको प्रयोग गरी आवश्यकता 
अनसुार लसंचाइको प्रवन्ध गनेछ । 

 (२) लसंचाइको सषुवधा उपलब्ध 
नर्एका खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाइ 
सषुवधाको प्रवन्ध गननका लालग 
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गाउँपाललकाको लगानी बाहेक थप स्रोत 
साधन आवश्यक पने रे्दश्चखएमा नेपाल 
सरकार र प्ररे्दश सरकारसँग समन्वय र 
सहकायन गरी लसंचाइ सेवाको प्रवन्ध 
गररनेछ । 

 (३) सम्बश्चन्धत लनकाय र कृिक 
समूह वा लसंचाइ जल उपर्ोिा 
संस्थाबीचको साझेर्दारी वा संयिु 
व्यवस्थापनमा लसंचाइ प्रणालीको स्थापना 
र सञ्चालन गने सषकनेछ र यस सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था साझेर्दारीपत्रमा उल्लेख 
र्ए बमोश्चजम हनुेछ ।  

 (४) सतह लसंचाइ सञ्चालन हनु 
नसक्ने कृषि र्लूममा षवद्यतुबाट ललफ्ट 
लसंचाइ वा अन्य प्रषवलध तथा सीप 
षवकास गरी आकाशे पानी सङ्कलन गरी 
वा जलमनमलुनको पानी लनकाली 
वैकश्चल्पक लसंचाईको व्यबस्था गनन 
लसकनेछ। 
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 (५) लसंचाइका लालग लबद्यतुीय 
तथा सौयन उजानको प्रयोगलाई प्रवद्धनन 
गनुनपनेछ। 

 (६) लसंचाइ प्रयोजनका लालग 
स्थापना गररएका सौयन उजान प्रणालीबाट 
उत्पादर्दत षवद्यतुलाई नेपाल षवद्यतु 
प्रालधकरण वा अन्य कुनै लनकाय वा सङ्घ 
संस्था वा व्याश्चिलाई षवक्री गनन 
सषकनेछ।  

२२.  बीउ बीजन, मलखार्द तथा षकटनाशक 
षविार्दीको उपलव्धताः (१) गाउँपाललकाले 
कृषिका लालग आवश्यक पने बीउ बीजन 
स्थानीय स्तरमा नै उत्पार्दन गरी  र्ण्डारण 
गननका लालग षकसानलाई आवश्यक 
प्राषवलधक सहयोग तथा सीप उपलब्ध 
गराउन र यसका लालग सम्र्ाव्यताका 
आधारमा रैथाने बीउ बीजन उत्पार्दन 
पकेट िेत्र लनधानरण गनन सक्नेछ।  
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 (२) गाउँपाललकाले स्थानीय 
षकसानको बीउ बीजन उत्पार्दन, र्ण्डारण 
र प्रयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको 
अलर्लेख गरी नेपाल सरकार तथा प्ररे्दश 
सरकारका जीन बैंक र कृिक समूहका 
सामरु्दाषयक बीउ बैंक समेतको समन्वयमा 
रैथाने उन्नत बीउ बीजन र सो सम्बन्धी 
परम्परागत ज्ञानको संरिण र सर्दपुयोगका 
लालग आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था 
गनेछ।  

 (३) गाउँपाललकाले कृषिका लालग 
आवश्यक पने मलखार्द आपूलतनका लालग 
प्राङ्गाररक मल उत्पार्दन र उपयोग गननका 
साथै जैषवक षकटनाशक षविार्दीको 
उत्पार्दन र उपयोगमा प्राथलमकता दर्दनेगरी 
आवश्यक स्रोत साधन, प्रषवलध र स्थानीय 
जनशश्चिको व्यवस्था गनेछ। 

 (४) गाउँपाललकाले आफ्नो 
िेत्रलर्त्र आवश्यक पने थप बीउ बीजन, 

मलखार्द तथा षकटनाशक वा रोगनाशक 
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षविार्दी उत्पार्दन तथा आयात गरी वडा 
कायानलय वा कृषि सहकारी तथा कृिक 
समूह मार्न त र्ण्डारण र षवतरण गने 
प्रवन्ध गनन सक्नेछ। 

 (५) उपर्दर्ा (४) बमोश्चजम 
उत्पार्दन तथा र्ण्डारण र्एको बीउ 
बीजन, मलखार्द तथा षकटनाशक षविार्दी 
कृिकलाई वडा कायानलयले आरै् वा कृषि 
सहकारी संस्था वा सेवा प्रर्दायक मार्न त 
उपलव्ध गराउन सक्नेछ। 

 (६) मानव तथा पशपुन्छी र 
जलचरको स्वास्थ्यमा असर पाने र कृषि 
उत्पार्दनशीलतामा ह्रास ल्याउने खालका 
तथा मान्यताप्राप्त लनकायबाट प्रमाणीकरण 
नगररएका र प्रयोग नगनुन नगराउन ु र्नी 
प्रलतबन्ध लगाइएका बीउ बीजन, मलखार्द 
तथा षकटनाशक षविार्दीको प्रयोग गनन 
गराउन पाइने   छैन। 
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 (७) षकसानहरुमा रासायलनक मल 
तथा षकटनाशक षविार्दीलाई लनरुत्साषहत 
गरै्द जैषवक षविार्दी तथा प्राङ्गाररक खेती 
प्रषवलधलाई प्रोत्साहन हनेुगरी 
गाउँपाललकाबाट षवलर्न्न सेवा सषुवधा र 
प्रषवलध उपलब्ध गराउन सषकनेछ। 

 (८) बीउ बीजनका लालग सेवा 
सषुवधा, अनरु्दान र सहयोग उपलब्ध 
गराउँर्दा वा कायनक्रम सञ्चालन गर्दान 
बालीजन्य बीउ बीजन र घाँस बाली गरी 
र्दबैु षकलसमका बीउ बीजन उत्पार्दन र 
षवतरणलाई महत्व दर्दन ुपनेछ।  

 (९) गाउँपाललकाले बीउ बीजन, 

मलखार्द तथा षकटनाशक षविार्दीको 
अनालधकृत तथा मनोमानी खररर्द लबक्रीमा 
लनयन्त्रण गननका लालग  आवश्यक 
प्रषवलधको समेत प्रयोग गरी लनयलमत रुपमा 
बजार अनगुमन गनेछ। 
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 (१०) उमारशश्चि नर्एको वा 
र्लरू्ल लाग्न नसक्ने षकलसमको बीउ 
बीजन षवक्री षवतरण गरेको कारण 
षकसानलाई कुनै हानी नोक्नानी तथा िलत 
हनु गएमा उि िलत वापत त्यस्तो बीउ 
बीजन सप्लाई गने व्यश्चि वा र्मनले 
प्रर्ाषवत षकसानलाई प्रचललत कानून 
बमोश्चजम िलतपूलतन दर्दन ुपनेछ।  

२३.  सामरु्दाषयक बीउ बैक स्थापना गनन सषकनेः 
(१) गाउँपाललका िेत्रलर्त्र रहेका कृिक 
समूहले स्थानीय स्तरमा एकल वा 
सामूषहक रुपमा पयानवरण र जलवायमैुत्री 
षकलसमको सामरु्दाषयक बीउ बैंक स्थापना 
र सञ्चालन गनन सक्नेछन।्  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
सामरु्दाषयक बीउ बैंक स्थापना र सञ्चालन 
गनन चाहने कृिक समूहलाई 
गाउँपाललकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ र यसका लालग सम्बश्चन्धत 
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सङ्घ संस्था र बीउ बीजन व्यावसायीबाट 
समेत आवश्यक सहयोग ललन सषकनेछ।  

 (३) सामरु्दाषयक बीउ बैंकका 
माध्यमबाट रैथाने बीउ बीजनको पषहचान, 

अलर्लेख तथा सूचीकरण, प्रचार प्रसार र 
प्रयोगका लालग उत्प्ररेणा प्रर्दान गनुनका 
साथै स्थानीय षकसानको रैथाने बीउ 
बीजनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान एवम ्
प्रथाजलनत अभ्यासको अलर्लेख तयार गरी 
राख्न ुपनेछ ।  

 (४) उपर्दर्ा (३) बमोश्चजमको 
अलर्लेखको एकप्रलत गाउँपाललकामा समेत 
अलर्लेखका लालग उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

 (५) सामरु्दाषयक बीउ बैंक 
स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनेुछ।  

 पररच्छेर्द सात 
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कृिसम्बन्धी सूचना, प्राषवलधक ज्ञान र सीप 
सम्बन्धी व्यवस्था 

२४.  कृषि लसकाई केन्द्र स्थापना गनन सषकनःे 
(१) गाउँपाललकाले कृषि कायन र 
पशपुन्छी तथा जलचर पालनका लालग 
वडा कायानलयमा प्राषवलध र प्राषवलधक 
जनशश्चि सषहतको कृषि लसकाइ केन्द्र 
स्थापना गनन सक्नेछ। 

 (२)  कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास शाखाले कृषि लसकाई केन्द्र 
मार्न त षकसानलाई कृषि कायन र 
पशपुन्छी तथा जलचर पालनका लालग 
आवश्यक प्राषवलधक सहयोग र प्रषवलध 
तथा सूचना प्रवाह गनेछ। 

 (३) कृषि तथा पशपुन्छी िेत्रमा 
कायन गनन इच्छुक लनकाय, सङ्घ संस्था र 
लनश्चज िेत्रले सम्बश्चन्धत वडा कायनलयसँग 
अलनबायन रुपमा समन्वय गनुन पनेछ।  
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 (४) गाउँपाललकाले षकसानलाई 
कृषि तथा पशपुन्छीसम्बन्धी 
आपतकाललन सहयोग तथा उद्बार 
कायनका लालग नेपाल सरकार, प्ररे्दश 
सरकार र सरोकारवाला संघ संस्थासँग 
समेत समन्वय गरी स्रोत साधन र 
प्रषवलध सषहत आवश्यक सहयोग गनन 
सक्नेछ ।      

२५.  कृषिसम्बन्धी सूचनामा पहुचँः  (१) कृषि 
सम्बन्धी सूचनामा कृिकको सहज 
पहुँचका लालग गाउँपाललकाले कृषि 
सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गनन 
सक्नेछ । 

  (२) कृषि सूचना केन्द्रले कृषि 
षवकास तथा पशपुन्छी र जलचर पालन 
तथा षवक्री षवतरणको लालग 
गाउँपाललकाबाट तजुनमा गररएका योजना 
तथा कायनक्रम र षवलनयोश्चजत बजेटबारे 
प्रत्येक वडा र वडाले तोकेका टोलमा 
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त्यस्तो योजना तथा कायनक्रम पाररत 
र्एको लमलतले बढीमा पन्र दर्दनलर्त्र 
षकसानले प्राप्त गनन सक्न ेसेवा सषुवधाको 
षवियमा सावनजलनक सूचना प्रकाशन 
गनेछ। 

  (३) कृषि तथा पशपुन्छी र 
जलचरसम्बन्धी कायनक्रमका बारेमा 
षकसानहरु बीच सहज रुपमा सूचना 
प्रवाहको लालग कृषि शाखामा कृषि 
सूचना अलधकारीको व्यवस्था गनुन पनेछ 
र उि शाखाको प्रमखु नै कृषि सूचना 
अलधकारीको रुपमा रहने छन।् 

  (४) कृषि सूचना केन्द्रले कृषि 
तथा पशपुन्छी र जलचरसम्बन्धी 
षवियमा षकसानले पाउन ु पने सेवा 
सषुवधासम्बन्धी आधारर्तू सूचना र 
जानकारी स्थानीय टेलललर्जन, एर्एम 
रेलडयो र स्थानीय रुपमा प्रकाश्चशत 
अनलाइन पलत्रका र सामाश्चजक सञ्जाल 
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मार्न त प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार 
गनुनपनेछ। 

  (५) नेपाल सरकार, प्ररे्दश 
सरकार र गाउँपाललकाबाट षकसानले 
पाउन सक्ने सेवा तथा सषुवधाका बारेमा 
स्थानीय एर्एम रेलडयो वा अन्य उपयिु 
सञ्चार माध्यममा कृषि प्रसार कायनक्रम 
प्रशारण गनन सषकनेछ। 

  (६) कृषि सम्बन्धी सूचनामा 
षकसानको पहुँचका लालग प्रचार प्रसार 
गर्दान कृिक समूहका सञ्जाल मार्न त र 
स्थानीय मातरृ्ािामा प्रचार प्रसार गनन 
प्राथलमकता दर्दन ुपनेछ। 

  (७) कृषि तथा पशपुन्छी सेवाको 
प्रचार प्रसारलाई प्रर्ावकारी बनाउन, कृषि 
तथा पशपुन्छीका लालग आकश्चस्मक सेवा 
प्रर्दान गनन र कृषि िेत्र र पशपुन्छीलाई 
प्राकृलतक प्रकोप, जलवायजुन्य जोश्चखम र 
महामारीबाट बचाउनका लालग 
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गाउँपाललकामा कल सेन्टरको स्थापना र 
सञ्चालनका साथै मौसम लगायतका 
षवियमा कृषि परामश सेवा तथा 
मोबाइल एप जस्ता आधलुनक प्रषवलध र 
सूचना प्रणालीको उपयोग गनन 
प्राथमषकता दर्दन ुपनेछ।  

२६.  कृषिसम्बन्धी प्राषवलधक ज्ञान तथा सीप 
वषृद्धः (१) कृषि र पशपुन्छी तथा 
जलचर पालनलाई कृिकको 
जीषवकोपाजननका साथै व्यवसाषयक रुपमा 
प्रवद्धनन गननका लालग गाउँपाललकाले 
आरै् वा षवलर्न्न लनकाय र पररयोजनाको 
समन्वयमा प्रत्येक वडा कायानलयमा कृषि 
तथा पशपुन्छी प्राषवलधकको व्यवस्था गनन 
सक्नेछ। 

  (२) गाउँपाललकाले कृिकलाई 
सामषुहक रुपमा प्राषवलधक ज्ञान र सीप 
षवकासका लालग आरै् वा सेवा प्रर्दायक 
संस्थाको माध्यमबाट समरु्दायस्तरमा 
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लनयलमत रुपमा ताललम सञ्चालन गनन 
सक्नेछ। 

  (३) गाउँपाललकाले कृषि षवकास 
तथा पशपुन्छी र जलचर पालनका 
िेत्रमा उपलब्ध वातावरणमैत्री आधलुनक 
यन्त्रहरुमा षकसानलाई सपुथ र सरल 
रुपमा पहुँच बढाई यान्त्रीकरण गनन 
प्रोत्साहन गनेछ। 

  (४) प्रत्येक वडामा स्थानीय 
कृिक समूह, कृषि सहकारी संस्था वा 
स्थानीय कृषि र्ामन वा वडा कायानलय 
आरै्ले कश्चम्तमा एक वटा नमनुा कृषि 
र्ामन स्थापना र सञ्चालन गरी उि 
र्ामनमार्न त षकसानलाई आवश्यक 
ताललम सञ्चालन गनन सषकनेछ। 

  (५) गाउँपाललकाले कृषि मूल्य 
िृङ्खलामा आवद्ध कृषि व्यावसायी र कृषि 
उपज उत्पार्दक कृिकबीच स्वच्छ 
समन्वय र सहकायन षवकास गनेछ।   
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२७.  कृिक पाठशाला, षकसान चौतारी स्थापना 
गनन सषकनःे (१) गाउँपाललकाले 
कृिकको लालग कृषि सम्बन्धी प्राषवलधक 
ज्ञान, सीप र िमता षवकासको लनलमत्त 
प्रत्येक वडामा कश्चम्तमा एउटा कृिक 
पाठशाला स्थापना गरी सञ्चालन गनेछ। 

 (२) गाउँपाललकाले कृषि तथा 
पशपुन्छी र जलचर पालन सम्बन्धमा 
कृिकले हालसल गरेका अनरु्व र 
परम्परागत एबम ् आधलुनक ज्ञान एक 
आपसमा आर्दान प्रर्दान गने र लनयलमत 
रुपमा षकसान सम्वार्द आयोजना गने 
उदे्दश्यले  वा टोलस्तरमा षकसान 
चौतारीको स्थापना र सञ्चालन गनन 
सक्नेछ। 

 (३) कृिक पाठशाला, षकसान 
चौतारी, प्लान्ट श्चक्ललनक, पश ु स्वास्थ्य 
लसषवर,  बाझोपन लनवारण लसषवर, माटो 
श्चशषवर र कृषि लसकाई केन्द्रको िमता 
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षवकासका लालग कृषि लबज्ञ र अन्य 
सरोकारवाला लनकायबाट सहयोग ललन 
सषकनेछ।   

 (४) गाउँपाललकाले कृिक समूह 
र अन्य कृषि सरोकारवालासँगको 
समन्वयमा कृिकलाई उपयिु हनुे 
स्थानमा कृषि संग्रहालय स्थापना गनन 
सक्नेछ।  

 (५) गाउँपाललकाले षकसानलाई 
उत्प्ररेरत गनन समय समयमा कृषि मेला 
तथा पशपुन्छी प्रर्दशननी मेला तथा कृषि 
र पशपुन्छी व्यापार मेलाको आयोजना 
गनेछ।   

 (६) गाउँपाललकाले स्थानीय 
स्तरमा रहेका कृषि स्रोत व्यश्चिहरुको 
अलर्लेख राखी उनीहरुको सीप र 
िमताका आधारमा कृषि स्वयमसेवकको 
रुपमा कृषि षवकासका लालग पररचालन 
गनन सक्नेछ।  
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पररच्छेर्द आठ 

कृषि व्यावसाय प्रवद्धननका लालग षवत्तीय प्रोत्साहन 
सम्बन्धी व्यबस्था 

२८.  कृषि व्यवसायको षकलसमः गाउँपाललका 
िेत्रलर्त्र व्यावसाषयक उदे्दश्यले गररन े
रे्दहाय बमोश्चजमका कायनलाई कृषि 
व्यवसायको रुपमा ललइनछेः  

(क) कृषि बाली वा बस्तकुो 
उत्पार्दन,   

(ख) कृषिजन्य वस्तकुो 
प्रशोधन तथा षवषवलधकरण,  

(ग) कृषि उपजको व्यापार,   

(घ) कृषि उत्पार्दनका लालग 
प्रयोग हनुे प्राङ्गाररक 
मलको उत्पार्दन, र्ण्डारण 
तथा षवतरण,   

(ङ) कृषि उत्पार्दनको लालग 
प्रयोग हनुे कृषि औजार, 



 

77 
 

बीउ, बेनान, नश्ल र र्रुाको 
उत्पार्दन, परामशन सेवा, 
र्ण्डारण तथा षवतरण,  

(च) कृषिमा प्रयोग हनुे 
षकटनाशक षविार्दीको 
उत्पार्दन, परामशन, 
र्ण्डारण तथा लबक्री 
व्यवसाय, 

(छ) पश ु बधस्थल, मासजुन्य 
वस्त ुषवक्री षवतरण। 

(ज)  र्दगु्ध तथा पशजुन्य 
पर्दाथनको संकलन तथा 
षवतरण  

२९.  कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन गनन सषकनःे 
कृषि, पशपुन्छी जलचर सम्बन्धी 
व्यावसाय प्रवद्धननका लालग गाउँपाललकाले 
रे्दहाय बमोश्चजमका कायनहरु गनन सक्नेछः  
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(क) आवश्यक योजना तथा 
कायनक्रम तजुनमा गरी 
बजेट षवलनयोजन गने,  

(ख) आवश्यक ज्ञान, सीप, 

प्रषवलध तथा अन्य 
आवश्यक षवियको 
उश्चचत व्यवस्था गनन 
आरै् वा षवलर्न्न सेवा 
प्रर्दायक मार्न त 
प्रवद्धननात्मक कायन गने,  

(ग) अनरु्दान उपलब्ध गराउने 
कायनषवलध तजुनमा गरी 
कायानन्वयन गने,  

(घ) कृिकलाई सहलुलयत 
र्दरमा ऋण उपलब्ध 
गराउन र कृषि ऋणको 
ब्याज अनरु्दान उपलब्ध 
गराउन षवत्तीय संस्था र 
अन्य लनकायका लालग 
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लागत अनमुान तयार 
गने र  लसर्ाररस गने,  

(ङ) उत्कृष्ट कृषि व्यावसायी 
षकसान तथा कृिक 
समूह वा कृषि सहकारी 
संस्था छनौट गरी 
परुस्कार तथा छुट 
सहलुलयत प्रर्दान गने,   

(च) व्यवसाय प्रवद्धननमा 
सहयोगी हनुे खालका 
रैथाने बीउ, प्रषवलध एवम ्
ज्ञान संरिणका लालग 
स्रोत साधन र सहयोग 
उपलब्ध गराउने,  

(छ) व्यवसाय प्रवद्धननका लालग 
उपलब्ध गराइएका सेवा, 
सषुवधाको प्रयोग तथा 
सर्दपुयोग बारे अनगुमन 
र मूल्याङ्कन गरी 
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अलर्लेख राख्न े र 
आवश्यक परामशन प्रर्दान 
गने, 

(ज) व्यवसाय प्रवद्धननका लालग 
लनमानण गरेका कृषि 
बजार, कृषिवस्त ु सङ्कलन 
केन्द्र र अन्य कृषि 
पूवानधारको लनयलमत 
रुपमा ममनत सम्र्ार र 
सञ्चालन गने,  

(झ) कृषि व्यवसाय प्रवद्धननका 
लालग नेपाल सरकार, 
प्ररे्दश सरकार, 
कृषिसम्बन्धी नागररक 
समाज  र व्यावसाषयक 
िेत्रसँग लनयलमत रुपमा 
समन्वय र सहकायन 
गने।  
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(ञ)  पशपंुञ्छीको खोपको 
व्यवस्थाका लालग 
आवश्यक व्यवस्थापन 
गने । 

३०. कृषि र्मन स्थापना र सञ्चालनः (१) 
गाउँपाललकाले कृषि तथा पशपुन्छी 
िेत्रको व्यावसायीकरणका लालग कृषि 
तथा पशपुन्छी र्मन स्थापना र सञ्चालन 
गनन चाहने षकसान, कृिक समूह, 
पशपुालक समूह, कृषि सहकारी संस्था 
वा अन्य व्यावसाषयक षकसानलाई 
आवश्यक सहजीकरण गनेछ।  

 (२) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन 
स्थापना र सञ्चालन गर्दान र्लूमषहन 
षकसान, लसमान्तकृत षकसान, साना 
षकसानको षहतलाई ध्यान दर्दन ु पनेछ र 
षकसानको र्लूममालथको अलधकारमा 
प्रर्ाव नपने कुरा सलुनित गनुन पनेछ।  
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 (३) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन 
स्थापना र सञ्चालन गर्दान वातावरण 
संरिणसम्बन्धी प्रचललत कानूनले 
तोकेका वातावरणीय र्दाषयत्व परुा गनुनका 
साथै सामाश्चजक तथा साँस्कृलतक िेत्रमा 
नराकारात्मक प्रर्ाव पानन पाइने छैन। 

 (४) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन 
स्थापना र सञ्चालनका लालग प्रचललत 
कानून बमोश्चजम उद्योग वा कम्पनीको 
रुपमा र्दतान हनुपुने र्ए सम्बश्चन्धत 
लनकायमा र्दतान र्ई गाउँपाललकामा 
र्मनको व्यावसाय र्दतान गरेको हनु ु
पनेछ।  

 (५) कृषि तथा पशपुन्छी र्मन 
स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापर्दण्ड र 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनुेछ।  

३१.  कृिकलाई अनरु्दान र छुट सषुवधा दर्दन 
सषकनःे (१) गाउँपाललकाले कृषि तथा 
पशपुन्छी र जलचर पालनमा संलग्न 
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र्लूमहीन षकसान, लसमान्त षकसान, साना 
षकसान, मषहला षकसान र कृषिमा 
आश्चित र्दललत तथा आदर्दवास जनजालत 
षकसानलाई प्राथलमकता प्रर्दान गरी रे्दहाय 
बमोश्चजमको कृषि अनरु्दान, छुट सषुवधा र 
सहलुलयत प्रर्दान गनन सक्नछेः 

(क) कृषि उपज र पशपुन्छी 
तथा जलचरमा स्थानीय 
कर शलु्कमा छुट,  

(ख) कृषि तथा पशपुन्छी र 
जलचर पालन कायनका 
लालग षकसानलाई 
लसर्ाररस दरं्दर्दा लाग्न े
र्दस्तरु छुट,  

(ग) व्यवसाय प्रवद्धननका लालग 
आवश्यक पने ढुवानी 
साधन, याश्चन्त्रक उपकरण, 

हाट बजार, संकलन केन्द्र 
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र श्चशत र्ण्डारण केन्द्र 
आदर्दका लालग अनरु्दान,  

(घ) परम्परागत कृषि औजार 
लनमानण गने षकसानलाई 
व्यवसाय र्दतानमा छुट र 
सोको लालग अनरु्दान, 

(ङ) कृषि कायनका लालग 
मषहलामैत्री यन्त्र, 

उपकरण र बजार 
व्यवस्थापनमा अनरु्दान,  

(च) अन्य अत्यावश्यक 
अनरु्दान तथा सषुवधाहरु।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका 
छुट तथा अनरु्दान प्रर्दान गर्दान षकसानको 
वलगनकरण र कृिक पररचय पत्रलाई 
आधार मानी आलथनक ऐनमा व्यवस्था 
गरी गनुन पनेछ। 

 (३) स्थानीय कृषि वस्त ु तथा 
पशपुन्छीजन्य उत्पार्दनमा उल्लेखनीय 
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योगर्दान गने षकसानलाई लनश्चित ्
पररमाणको कृषि वस्त ु तथा पशपुन्छी 
उत्पार्दन पिात ् अनरु्दान प्रर्दान गनेगरी 
उत्पार्दनमा आधाररत अनरु्दान कायनक्रम 
सञ्चालन गनन सषकनेछ।  

३२.   अनरु्दान लसर्ाररश तथा अनगुमन सलमलतः 
(१) कृषि तथा पशपुन्छी र जलचर 
व्यवसाय प्रवद्धननका लालग सहलुलयत र 
अनरु्दान प्रर्दान गननका लालग रे्दहाय 
बमोश्चजमको एक अनरु्दान लसर्ाररस तथा 
अनगुमन सलमलत गठन हनुछेः  

(क) आलथनक षवकास 
सलमलतको अध्यि - 
संयोजक  

(ख) कृषि तथा पशपुन्छी 
व्यवसायीहरुको तर्न बाट 
एक जना मषहला सषहत 
र्दईु जना प्रलतलनधी - 
सर्दस्य  
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(ग) एक जना मषहला सषहत 
र्दईु जना कृिक प्रलतलनलध - 
सर्दस्य 

(घ) कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास शाखाको प्रमखु - 
सर्दस्य सश्चचव कृषि 
अनरु्दानका लालग कृषि 
शाखा र पश ु अनरु्दानका 
लाग पश ुराख्न े।  

 (२) यस र्दर्ा बमोश्चजम प्रर्दान 
गररने अनरु्दानका लालग कृिक छनौट, 
अनरु्दान रकमको सीमा लनधानरण, अनरु्दान 
प्रर्दान गने षवलध प्रकृया र सो सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनुेछ।  

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
सलमलतले कृषि व्यवसाय प्रवद्धननका लालग 
प्रर्दान गररएको अनरु्दानको उपयोगको 
अवस्था र यसमा सधुार गनुनपने षविय 



 

87 
 

समेत समेटी वाषिनक रुपमा प्रलतवेर्दन 
तयार गरी सर्ामा पेश गनुन पनेछ। 

 (४) उपर्दर्ा (३) बमोश्चजम पेश 
र्एको प्रलतवेर्दनका आधारमा 
गाउँपाललकाले कृषि व्यवसाय प्रवद्धननका 
लालग अनरु्दान कायनक्रममा आवश्यक 
पररमाजनन गनेछ। 

३३.  कृषि ऋणमा पहुचँः (१) गाउँपाललकाले 
कृिकलाई कृषि व्यवसाय प्रवद्धननको 
लालग लगानी गनन आवश्यक पने रकम 
लबना लधतो वा लधतो सषहत सहलुलयत 
व्याजर्दरमा वा ब्याज अनरु्दान प्राप्त 
हनुेगरी कृषि ऋण उपलब्ध गराउन बैंक 
तथा षवत्तीय संस्थामा लसर्ाररस गनन 
सक्नेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
लसर्ाररस गर्दान ध्यान दर्दनपुने षविय र 
लसर्ाररसका आधारहरु तोषकए बमोश्चजम 
हनुेछ।  
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 (३) षकसानलाई कृषि ऋण 
उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लालग बैंक 
तथा षवश्चत्तय संस्थाले सञ्चालन गरेका 
सहुललयत योजना बारे गाउँपाललकालाई 
पूवनजानकारी गराउन ुपनेछ। 

३४.  कृषि बाली तथा पशपुन्छी बीमाः  (१) 
गाउँपाललकाले सम्बश्चन्धत बीमक 
लनकायको लनयम अनसुार कृिकले कृषि 
बाली वा कृषि उपज तथा पशपुन्छी र 
जलचरको बीमा सहज रुपमा गनन सक्ने 
अवस्था लसजनना गननका लालग आवश्यक 
समन्वय गनन सक्नेछ। 

 (२) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा 
गनन नसक्ने गररव तथा षवपन्न र लसमान्त 
षकसानका लालग कृषि तथा पशपुन्छी 
बीमा गनन आवश्यक पने रकम 
गाउँपाललकाले अनरु्दानको रुपमा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 
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 (३) लबमा कम्पनीले 
गाउँपाललकासँगको समन्वयमा बीमा 
कायनका लालग प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका 
अलर्कतानको पररचालन गरी कृषि बाली 
तथा पशपुन्छी र जलचरको बीमा गने 
कायन गनन सक्नेछ र यसरी बीमा 
कायनक्रम सञ्चालन गर्दान बीमा षवियमा 
षकसानले बझु्नेगरी प्रचार प्रसारको 
व्यवस्था समेत लमलाउन ुपनेछ।  

 (४) कृषि तथा पशपुन्छी 
बीमाको अलर्लेख बीमा कम्पनीले 
गाउँपाललकालाई वाषिनक रुपमा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

 (५) कृिक तथा लबमा 
कम्पनीबीच लबमा सम्बन्धी कुनै षवियमा 
षववार्द उत्पन्न र्एमा षववार्द समाधानका 
लालग गाउँपाललकाले समन्वय तथा 
सहजीकरण गनन सक्नेछ। 
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 (६)  कृषि तथा पशपुन्छी बीमा 
अनरु्दान कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनुेछ। 

३५.  कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन कोिको स्थापनाः 
(१) कृषि व्यवसाय प्रवद्धननका लालग 
गाउँपाललकामा कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन 
कोिको स्थापना सषकनेछ । । 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
स्थापना हनुे कोिमा रे्दहाय बमोश्चजमका 
रकम जम्मा हनुेछः 

(क) नेपाल सरकार र प्ररे्दश 
सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकम,  

(ख) गाउँपाललकाबाट वाषिनक 
बजेटमार्न त षवलनयोजन र्एको रकम,  

(ग) नेपाल सरकारको 
अनमुलतमा षवरे्दशी 
सरकार र अन्तराषिय 
सङ्घ संस्थासँग सम्झौता 
गरी कृषि व्यावसाय 
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प्रवद्धननका लालग उपलब्ध 
र्एको रकम, 

(घ) आलथनक ऐन बमोश्चजम 
सङ्कलन गररने कृषि सेवा 
शलु्कको कश्चम्तमा पन्र 
प्रलतशत रकम,  

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त 
रकम। 

  (३) कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन कोि 
सञ्चालनको लालग कायनपाललकाले  एक 
सञ्चालक सलमलत गठन गनेछ र कोि 
सञ्चालन सम्बन्धी कायनषवलध सलमलत 
आरै्ले तय गनन सक्नेछ।  

 

पररच्छेर्द नौं 

कृषि उत्पार्दनको वगीकरण, र्ण्डारण तथा 
प्रशोधन सम्बन्धी व्यवस्था 
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३६.  कृषि उत्पार्दनको वगीकरणः 
गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलर्त्रको कृषि 
उत्पार्दनलाई रे्दहाय बमोश्चजम हनुेगरी 
वगीकरण गनेछः 

(क) अन्न बालीः सबै प्रकारका 
अन्न बालीहरु   

(ख) तरकारी बालीः च्याउ 
लगायत सबै प्रकारका 
तरकारी बालीहरु   

(ग) र्लरू्ल बालीः सबै 
प्रकारका र्लरू्लहरु   

(घ) जरेबालीः तरुल, षपडाल,ु 
शखरखण्ड, कन्र्दमूल 
लगायतका बालीहरु  

(ङ) तेलहनः सबै षकलसमका 
तेलहन बालीहरु 

(च) र्दलहनः सबै षकलसमका 
र्दलहन बालीहरु 
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(छ) पशजुन्य उत्पार्दनः 
गाईगोरु, र्ैंसी, खसी, 
बाख्रा, वंगूर, रे्डा लगायत 
सबै प्रकारका घरपालवुा 
पशहुरु   

(ज) र्दधुजन्य उत्पार्दनः सबै 
प्रकारका र्दधुजन्य 
उत्पार्दनहरु   

(झ) मासजुन्य उत्पार्दनः मास ु
खान हनुे षवलर्न्न 
घरपालवुा पशपुन्छीको 
मास ु 

(ञ) पन्छीजन्य उत्पार्दनः 
मास,ु अण्डा, बीउ तथा 
मलका लालग कुखरुा, हाँस 
लगायतका सबै प्रकारका 
घरपालवुा पन्छीहरु र 
रेशम खेलतका 
उत्पार्दनहर 
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(ट) माछापालनः मास ु तथा 
बीउ उत्पार्दनका लालग 
सबै प्रकारका माछाहरु  

(ठ) मौरी पालनः मह तथा 
मौरीघार   

(ड) पषु्प  खेतीः गाउँपाललका 
िेत्रलर्त्र र बाषहर समेत 
आपूलतन हनुे सबै प्रकारका 
रू्ल (पषु्प) खेतीबाट 
उत्पादर्दत रू्लहरु  

(ढ) मसलाजन्य उत्पार्दनः 
गाउँपाललका िेत्रलर्त्र 
उत्पार्दन हनुे सबै 
प्रकारका मसलाहरु  

(ण) जलडबटुीः लनजी जग्गा र 
वन िेत्रबाट उत्पार्दन 
तथा सङ्कलन हनुे सबै 
प्रकारका जलडबटुीहरु  
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(त) काष्ठर्लहरुः बर्दाम, 
ओखर लगायतका 
बालीहरु   

(थ) नगरे्दवालीः चीया, कर्ी, 
अलैची, उँख,ु जटु आर्दी  

(र्द) नसनरीका उत्पार्दनहरुः 
षवलर्न्न षवलधबाट 
उत्पादर्दन सबै प्रकारका 
बेनान  र षवरुवाहरु।   

३७.  कृषि उपजको र्ण्डारण र प्रशोधनः (१) 
गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलर्त्र कृषि 
उपजको र्ण्डारण तथा प्रशोधनका लालग 
शीत र्ण्डार, श्चचस्यान केन्द्र, सङ्कलन 
केन्द्र, र्ण्डारण कि, प्रशोधन केन्द्र 
लगायतका र्ौलतक पूवानधार लनमानण गरी 
षकसानले सहलुलयत र्दरमा उपयोग गनन 
पाउने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
पूवानधार लनमानण र सञ्चालनका लालग 
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गाउँपाललकाले कृषि सहकारी सस्था वा 
कृिक समूहसँग संयिु लगानी वा 
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) कृषि उपजको प्रशोधन तथा 
र्ण्डारण लगायतका पूवानधारको उपयोग 
बापत लाग्न ेशलु्क कायनपाललकाले तोके 
बमोश्चजम हनुेछ। 

 (४) गाउँपाललकाले आफ्नो 
िेत्रलर्त्र उत्पादर्दत कृषिजन्य कच्चा 
पर्दाथनको औधोलगक िेत्रमा लनयानत 
गननका लालग आवश्यक प्रबन्ध लमलाउन 
सक्नेछ। 

 (५) गाउँपाललकाले आफ्नो 
िेत्रलर्त्र आवश्यकता र सम्र्ाव्यता 
अनरुुपको कृषि उत्पार्दन केश्चन्द्रत 
प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन 
गनन प्राथलमकता दर्दन ुपनेछ।  

पररच्छेर्द र्दश 
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कृषि बजार प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

३८.  कृषि बजार र कृषि उपज संकलन 
केन्द्रको स्थापनाः (१) गाउँपाललकाले 
आफ्नो िेत्रलर्त्र कृषि उत्पार्दन लबक्रीका 
लालग षकसान र सरोकारवालासँगको 
परामशनमा उपयिु स्थानहरुमा कृषि 
बजार वा कृषि उपज संकलन केन्द्रको 
स्थापना गरी आरै् वा कृिक समूह तथा 
कृषि सहकारी संस्था मार्न त सञ्चालन 
गनन सक्नेछ। 

 (२) गाउँपाललकामा र्दतान र्एका 
कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था, कृिक 
समूह वा कृषि सम्बन्धी व्यवसाषयक 
संस्थाले कायनपाललकाको अनमुलत ललइ 
कृषि बजार वा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र 
स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछन।् 

 (३) गाउँपाललका िेत्रलर्त्र 
सञ्चालन गररने कृषि बजारको वगीकरण 
रे्दहाय बमोश्चजम हनुेछः 



 

98 
 

(क)   थोक बजार   

(ख)   खदु्रा बजार   

(ग)   हाटबजार   

(घ)   कृषि सहकारी संस्था 
र कृिक समूहको 
संयिु हाटबजार  

(ङ)   कृषि उपज सङ्कलन 
केन्द्र ।  

 (४) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका 
बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन वापत 
लाग्ने सेवा शलु्क आलथनक ऐनमा तोषकए 
बमोश्चजम हनुेछ। 

 (५) कृषि बजार वा कृषि उपज 
सङ्कलन केन्द्रमा कृषि उपजको खररर्द 
षवक्री गर्दान गाउँपाललकाले लनधानरण 
गरेको न्यूनतम समथनन मूल्यमा मात्र 
खररर्द लबक्री गनुनपनेछ। 

 (६) कृषि बजार वा कृषि उपज 
सङ्कलन केन्द्रको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य 
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व्यवस्था कायनपाललकाले लनधानरण गरे 
बमाश्चजम हनुेछ। 

 (७) गररब तथा षवपन्न र 
लसमान्तकृत षकसानले उत्पार्दन गरेका 
कृषि उपज बजारसम्म ढुवानी गननका 
लालग गाउँपाललकाले कृषि उपजमा 
ढुवानी अनरु्दान वा कृषि एम्बलेुन्स सेवा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

३९.  कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सलमलतः (१) गाउँपाललका िेत्रलर्त्र 
स्थापना र्एका कृषि बजार तथा कृषि 
उपज सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्थापन र 
अनगुमनका लालग रे्दहाय बमोश्चजमको 
कृषि बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सलमलत गठन हनुेछः  

(क) गाउँपाललकाको 
उपाध्यि- संयोजक  
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(ख) गाउँपाललकाको आलथनक 
षवकास सलमलत संयोजक 
- सर्दस्य 

(ग) कृषि बजार तथा कृषि 
उपज सङ्कलन केन्द्र 
सञ्चालन गने कृषि 
सहकारी वा कृिक समूह 
वा व्यावसाषयक संस्थाको 
प्रलतलनलधमध्ये एक जना - 
सर्दस्य 

(घ) यस सलमलतले मनोलनत 
गरेको कृिक प्रलतलनधी 
एक जना सर्दस्य  

(ङ) गाउँपाललकाको कृषि तथा 
पश ु शाखा प्रमखु  - 
सर्दस्य सश्चचव  

 (२) यस सलमलतमा लबिय लबज्ञ 
तथा अन्य सरोकारवाला पिलाई 
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आमश्चन्त्रन सर्दस्यको रुपमा राख्न 
सषकनेछ ।  

(३) सलमलतको बैठक र कृषि 
बजार तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था कायनपाललकाले तोके बमोश्चजम 
हनुेछ। 

४०.  गणुस्तर लनधानरण प्रणाली अवलम्बन गनन 
सषकनःे (१) गाउँपाललकाले आफ्नो 
िेत्रलर्त्रका षकसानले गरेको कृषि 
उत्पार्दन प्राङ्गाररक खेलत प्रणाली 
अवलम्बन गरी गणुस्तरीय रहेको छ 
र्नी गणुस्तर प्रमाणीकरण गने व्यवस्था 
लमलाउन सक्नेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
प्राङ्गाररक कृषि उत्पार्दनको गणुस्तर 
प्रमाणीकरण गर्दान  सहर्ालगतामूलक 
षवलध अवलम्बन गनुन पनेछ। 
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  (३) प्राङ्गाररक कृषि उत्पार्दनको 
गणुस्तर लनधानरण सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोषकए बमोश्चजम हनुेछ। 

४१.  न्यूनतम ् समथनन मूल्य लनधानरण गनन 
सक्नःे (१)  गाउँपाललकाले कृषि बजार 
व्यवस्थापन सलमलतको लसर्ाररसमा 
कायनपाललकाको बैठकबाट कृषि उपजको 
न्यूनतम ्समथनन मूल्य तोक्न सक्नेछ।  

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
कृषि उपजको न्यूनतम ् समथनन मूल्य 
तोक्र्दा लछमेकी स्थानीय तहमा रहेको 
कृषि उपजको न्यूनतम ् समथनन मूल्य 
तथा बजार मूल्यलाई समेत ध्यान दर्दन ु
पनेछ।  

 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम  

न्यूनतम समथनन मूल्य तोक्र्दा षकसान, 

कृषि उपज व्यावसायी, कृषि सहकारी 
संस्था, कृिक समूह  र  गाउँपाललका 
िेत्रलर्त्र कायनरत कृषि सम्बन्धी सङ्घ 
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संस्था र नागररक समाजसँग परामशन गनुन 
पनेछ।   

 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतले कृिकले सङ्कलन 
केन्द्र वा आफ्नो खेतबारीमा प्राप्त गने 
मूल्य तथा उपर्ोिाले लतने मूल्यको 
लनयलमत अलर्लेख राखी सधुारका लालग 
सझुाव दर्दन सक्नेछ।  

 (५) कृषि उपजको न्यूनतम 
समथनन मूल्य लनधानरण सम्बन्धी मापर्दण्ड 
र सूचक कायनपाललकाले ताकेबमोश्चजम 
हनुेछ। 

४२.  कृषि व्यापारीको र्दतान र लनयमन 
व्यवस्थाः (१) कृषि बजार वा कृषि 
उपज सङ्कलन केन्द्र लर्त्र व्यापार गनन 
इच्छुक कृषि व्यापारी  वा कृषि उपज 
व्यवसायी गाउँपाललकामा र्दतान हनु ु
पनेछ।  
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम र्दतान 
हनुको लालग कृषि व्यापारी  वा कृषि 
उपज व्यवसायीले रे्दहाय बमोश्चजमका 
कागजात पेश गनुन पनेछः  

(क) व्यवसायीको 
नागररकताको प्रलतललषप,  

(ख) सम्बश्चन्धत लनकायमा 
र्एको व्यवसाय र्दतान 
प्रमाणपत्र,  

(ग) स्थायी लेखा नम्बर 
प्रमाणपत्र, 

(घ) कृषि बजार तथा कृषि 
उपज सङ्कलन केन्द्रलर्त्र 
सञ्चालन गनन चाहेको 
कृषि  व्यवसायको 
योजना।  

 (३) कृषि व्यापारी  वा कृषि 
उपज व्यवसायीको र्दतान र 
लनयमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कृषि 
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बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सलमलतले लनधानरण गरे बमोश्चजम हनुेछ।  

 (४) र्दतान र्एका कृषि 
व्यवसायीसँग सम्झौता गरी 
गाउँपाललकाले कृषि उपजको न्यूनतम ्
समनथन मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था लागू 
गनन सक्नेछ। 

 (५) यस र्दर्ा बमोश्चजम र्दतान 
र्एका कृषि व्यवसायीले कृषि बजार वा 
कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलर्त्र षकसानसँग 
कृषि उपज खररर्द गर्दान तोषकएको 
न्यूनतम ्समनथन मूल्यर्न्र्दा कम मूल्यमा 
कृषि उपज खररर्द गनन पाइने छैन।  

४३.  कृषि उपजको आयात लनयानतः (१) कृषि 
शाखाले षकसानहरुसँग जानकारी ललई 
गाउँपाललका िेत्रलर्त्र उत्पार्दन र्एका 
कृषि उपजको चौमालसक  तथ्याङ्क र 
अलर्लेख तयार गनुन पनेछ।  
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 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
तयार गररएको तथ्याङ्क तथा 
अलर्लेखलाई कृषि शाखाले चौमालसक 
रुपमा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन सलमलत र कायनपाललकामा पेश 
गरी सावनजलनक गनुनपनेछ।   

 (३) कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतले गाउँपाललका 
िेत्रलर्त्र खपत नर्ई बचत हनु सक्ने 
कृषि उपजलाई अन्यत्र लनकासीका लालग 
आवश्यक प्रवन्ध गनन सक्नेछ।  

 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतले गाउँपाललकाका 
नागररकलाई आवश्यक पने कृषि उपज 
आयात गने व्यवस्था समेत लमलाउन 
सक्नेछ।    

 (५) कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतले कृिक, कृषि 
व्यावसायी र सरोकारवालाबीच तै्रमालसक 
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रुपमा लनयलमत बैठकको आयोजना 
गनेछ।  

४४.  पशपुन्छी सेवासम्बन्धी व्यवसाय र्दतानः 
(१) एग्रोरे्ट, र्दाना तथा षर्ड्स 
सश्चप्लमेन्री चल्ला लगायतका पशुपन्छी 
सेवासम्बन्धी उद्योग, कम्पनी वा र्मनले 
आलथनक ऐनद्वारा लनधानरत शलु्क लतरी 
गाउँपाललकामा र्दतान गने र वाषिनक रुपमा 
नवीकरण गराउन ुपनेछ।   

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमका 
उद्योग, कम्पनी वा र्मनको कृषि बजार 
व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतले 
लनयलमत रुपमा अनगुमन गरी गणुस्तर 
सधुारका लालग आवश्यक लनरे्दशन दर्दनेछ 
र सम्बश्चन्धत उद्यमी वा व्यवसायीले 
त्यस्तो लनरे्दशनको पालना गनुन पनेछ।  

 

४५.  पशपुन्छी अस्पताल स्थापना गनन सक्नःे 
गाउँपाललकाले षकसानलाई पायक पने 
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स्थानमा आवश्यक ल्याव र प्रषवलध 
सषहतको पशपुन्छी अस्पताल स्थापना र 
सञ्चालन गनन आवश्यक प्रवन्ध गनन 
सक्नेछ।  

४६.  पश ुबधशाला तथा बधस्थलको व्यवस्थाः 
(१) गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलर्त्र पश ु
बधशाला तथा पश ु बधस्थल स्थापना 
गनन उपयिु स्थान पषहचान गरी 
सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ। 

 (२) पशपुन्छी सम्बन्धी सहकारी 
वा व्यवसाषयक संस्थाले गाउँपाललकाको 
अनमुलत ललई पश ुबधशाला स्थापना गनन 
सक्नेछ। 

 (३) गाउँपाललकाले सहकारी 
संस्था वा व्यवसाषयक संस्थासँग 
सावनजलनक लनजी साझेर्दारीमा पश ु
बधशाला वा पश ुवधस्थल स्थापना गरी 
सञ्चालन गराउन सक्नेछ। 
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 (४) कृषि बजार व्यवस्थापन 
तथा अनगुमन सलमलतले सम्बश्चन्धत 
सरोकारवाला समेतको प्रलतलनलधत्व र 
सहर्ालगतामा पश ुकल्याण, पशजुन्य रोग 
लनयन्त्रण, पश ु बधशाला तथा पश ु
बधस्थल सञ्चालन, पशपुन्छीको मास ु र 
मास ु पसल तथा फे्रस हाउसले पालन 
गनुनपने मापर्दण्ड वा कायनषवलध तजुनमा 
गरी कायनपाललकाको स्वीकृलत ललई लागू 
गनन सक्नेछ।  

 (५) मतृ्यू र्एका पश ुषवसजननका 
लालग सम्बश्चन्धत वडा कायानलयले 
उपयिु स्थान तोक्न सक्नेछ र 
पशधुनीले उि तोषकएको स्थानमा नै 
मतृ पशहुरु षवसजनन गनुन पनेछ।  

४७.  र्दगु्ध उत्पार्दनको प्रशोधन र बजारीकरणः 
(१) गाउँपाललकाकालाई र्दगु्धजन्य 
उत्पार्दनमा आत्मलनर्नर बनाउनका लालग 
पशपुालक षकसानलाई अनरु्दान तथा 
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प्राषवलधक सेवा लगायतका सहयोग 
उपलब्ध गराउन सषकनेछ।  

 (२) गाउँपाललकाले पशपुालक 
षकसानले उत्पार्दन गरेको र्दधुको 
प्रशोधन गरी मूल्य अलर्वषृद्ध गराउन र्दधु 
श्चचस्यान केन्द्र तथा र्दधुमा आधाररत 
वस्त ुउत्पार्दनसम्बन्धी उद्यम स्थापना र 
सञ्चालनका लालग सहयोग तथा 
सहजीकरण गनन सक्नेछ।  

 (३) गाउँपाललकाले पश ु गोठ 
व्यवस्थापन, खलो सधुार, घाँस, र्दाना तथा 
अन्य आहार र पानी आपूलतनका साथै 
पशजुन्य रोगको उपचार जस्ता षवियमा 
आवश्यक आलथनक तथा मानवीय स्रोत 
सषहतको योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन 
गनन सक्नेछ।  

 

पररच्छेर्द एघार 
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कृषि पयानवरण तथा कृषि जैषवक षवषवधता 
संरिण सम्वन्धी व्यवस्था 

४८.  लसंचाइका स्रोतहरुको संरिणः  
गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलर्त्र प्राकृलतक 
रुपमा रहेका जलाधार, लसमसार, पानीको 
महुान, पोखरी, नर्दीनाला, परुाना राजकूलो, 
परम्परागत कूलो बाँध पैनी आदर्दको 
संरिण, ममनत सम्र्ार र श्चजणोद्धार गरी 
लसंचाइका लालग सञ्चालनमा ल्याउन ु
पनेछ।  

४९.  माटो परीिणको व्यबस्थाः (१) 
गाउँपाललका लर्त्र कृषि कायनक्रम 
सञ्चालन गननका लालग तथा तलुनात्मक 
लार्का कृषि वस्त ु उत्पार्दनका लालग 
कृषि पकेट िेत्र छुट्याउन ुर्न्र्दा पषहले 
माटो परीिण गनुन पनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) को 
प्रयोजनका लालग गाउँपाललकाले सरकारी 
प्रयोगशाला वा सेवा प्रर्दायक संस्थाका 
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प्रयोगशालाको उपयोग गनन र षकसानको 
खेतबारीमा नै माटो परीिण गनन 
गराउनका लालग आवश्यक व्यवस्था 
लमलाउन सहयोग गनन सक्नेछ।  

५०.  कृषि जैषवक षवषवधता र वातावरण 
संरिणः (१) गाउँपाललकाले कृषि िेत्रमा 
जलवाय ु अनकूुलन तथा 
उत्थानश्चशलताका लालग उपयिु प्रषवलध 
र पयानवरण र जलवायमैुत्री दर्दगो कृषि 
प्रणालीको षवकास गनन प्राथलमकता दर्दन ु
पनेछ।  

 (२) कृषि जैषवक षवषवधतालाई 
मध्यनजर गरै्द एकीकृत र लमश्चित खेती 
प्रणालीमा जोड दरँ्दरै्द कृषि उत्पार्दनका 
लालग स्थानीय षवशेिताका आधारमा 
स्थानीय स्रोत पररचालन गनुन पनेछ।  

 (३) गाउँपाललकाले कृषि 
िेत्रलाई प्रकोपबाट सरुश्चित राख्नका 
लालग स्थानीय अनकूुलन योजना र षवपत 
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जोश्चखम व्यवस्थापन योजना तजुनमा गरी 
कायानन्वयन गनुनपनेछ।  

 (४) गाउँपाललकाले जलवायजुन्य 
जोश्चखम बहन गननसक्ने र प्राकृलतक 
पषहचान र्एका वाली र बोटषवरुवा, 
वनस्पलत तथा बीउ बीजनको अनवंुश, 

जीवको पषहचान र संरिणका लालग 
कायनयोजना बनाई कायानन्वयन गनेछ।  

 (५) कृिक तथा व्यवसायीले 
कृषिजन्य कायनहरु गर्दान वातावरणमा 
प्रलतकूल असर पने कायनहरु गनन पाइन े
छैन र कृषि र्लूमको प्राकृलतक स्वरुपमा 
पररवतनन र्एमा सम्र्व र्एसम्म कृषि 
जलमनलाई पषहलाकै अवस्थामा ल्याउने 
व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ।  

५१.  कृषि पयानपयनटनः  (१) गाउँपाललकाले 
षकसानलाई कृषि पयानपयनटन प्रवद्धनन हनुे 
गरी प्राकृलतक रुपमा कृषि कायन सञ्चालन 
गनन प्रोत्साहन गनेछ।  
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 (२) कृषि तथा पशपुालन 
सम्बन्धी स्रोत केन्द्रहरुको षवकास गर्दान 
पयानपयनटनलाई समेत प्रवद्धनन हनुे गरी 
सञ्चालन गनुन पनेछ।  

 (३) गाउँपाललकाले कृषि 
पयानपयनटन प्रवद्धनन गनन आफ्नो िेत्रलर्त्र 
नमनुा कृषि पयनपयनटन िते्र घोिणा गनन 
सक्नेछ। 

 (४) कृिक समूह तथा रैथाने 
षकसानहरुले सामूषहक रुपमा षवकास 
गरै्द आएका कृषिजन्य र्-ूदृष्यहरुमा 
आधाररत कृषि पयानपयनटनको प्रवद्धननका 
लालग त्यस्ता समूहलाई गाउँपाललकाले 
आवश्यक सहयोग गनन सषकनेछ ।   

५२.  कृषि वन प्रणालीको षवकासः (१) 
गाउँपाललकाले षकसानलाई पयानवरण, 
जलवाय ु र जैषवक षवषवधता अनकूुल 
हनुेगरी कृषि वन प्रणालीको षवकास गनन 
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अनरु्दान लगायतका उत्प्ररेणात्मक 
कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ।  

 (२) कृषि वनबाट उत्पादर्दत वन 
पैर्दावारमध्ये वनसम्बन्धी प्रचललत कानून 
बमोश्चजम कृषिवस्त ुसरह सूचीकृत र्एका 
पैर्दावारलाई कृषि वस्त ुसरह मानी षवना 
अनमुलत ओसार पसार षवक्री षवतरण गनन 
पाइनेछ।  

 (३) गाउँपाललकाले कृषि वनको 
षवकासका लालग षवलर्न्न स्थानमा नसनरी 
स्थापना गनन कृिक समूहलाई अवश्यक 
अनरु्दान उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

 (४) गाउँपाललकाले पश ु
आहारको दर्दगो आपूलतनका लालग र्ईुं 
तथा डाले घाँस उत्पार्दनका लालग कृषि 
वन प्रवद्धनन गनन आवश्यक सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  
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५३.  चरीचरण िते्रको लनधानरणः पशपुन्छीको 
षवकास र जैषवक खेलत प्रवद्धननका लालग 
उपलब्ध र्एसम्मका सावनश्चजनक जग्गा, 
बाँझो जलमन र खकन  जग्गालाई पश ु
चरीचरणका लालग उपयोगमा ल्याउन 
गाउँपाललकाले आवश्यक सहयोग र 
सहजीकरण गनन सक्नेछ। 

  

५४. छाडा गाईवस्तकुो व्यस्थापन (१) 
गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलर्त्र रहेका 
छाडा गाईवस्तकुो व्यस्थापनका लालग 
सम्बश्चन्धत पशपुालक षकसान, बन 
सलमलतको सहयोग र समन्वयमा लगत 
संकलन गरी संकेतपट्टा लगाई गौशाला 
तथा कान्जी हाउसको व्यवस्था गरी 
छाडा गाईवस्तकुो व्यवस्थापन  गनन 
पनेछ ।  

(२)  कुनै संस्था, समूह र 
व्यश्चिले छाडा गाईवस्तकुो लनयन्त्रण 
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तथा व्यस्थापनका लालग गौसाला र 
कान्जी हाउसको व्यवस्थापन गनन चाहेमा 
गाउँपाललकाले उि कायनका लालग 
लबशेि अनरु्दान उपलब्ध गराउन सक्नेछ 
। 

 (३) कसैले आफ्नो गाईवस्त ु
छाडा छोडेका कारण कसैको सम्पश्चत्त वा 
कुनै वस्त ु हानी नोक्सानी र्एमा 
गाईवस्त ु छाडा छोड्ने व्यश्चिले सो 
वापत लतनुनपने िलतपूलतन रकम र सो 
सम्बन्धी प्रकृया कायनपाललकाले तोके 
बमोश्चजम हनुेछ।    

५५.  हानीकारक वन्यजन्तकुो व्यवस्थापनः 
(१)  गाउँपाललकाले वनमा पानी पोखरी 
लनमानण, वन िेत्रमा वन्यजन्तमैुत्री 
र्लरू्लका रुख षवरुवाको सरिण र 
व्यवस्थापन, वन डढेलो लनयन्त्रण जस्ता 
कायनक्रम गरी वन्यजन्तलुाई वनमा नै 
बस्ने वातावरण सजृना गनेछ।  
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 (२) वन्यजन्तबुाट हनुे कृषि 
बाली तथा पशधुनको िलत वापत 
िलतपूलतन उपलब्ध गराउनका लालग 
गाउँपाललकाले वाषिनक रुपमा बजेट 
षवलनयोजन गनन सक्नेछ।  

पररच्छेर्द बाह्र  

षवषवध 

५६.  अन्तर लनकाय समन्वयः (१) 
गाउँपाललकामा सञ्चालन गररने कृषि तथा 
पशपुन्छी सम्बन्धी कायनक्रमबीच 
र्दोहोरोपना हनु नदर्दन र एक आपसमा 
समन्वय गरी कायनक्रम सञ्चालन गनन 
योजना तजुनमा प्रषक्रयाका सबै चरणमा 
सबै लनकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय 
र सहकायन सषहत योजना तजुनमा गरी 
कायानन्वयन गररनेछ।  

 (२) नपेाल सरकार र प्ररे्दश 
सरकारबाट सञ्चालन गररने कृषि तथा 
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पशपुन्छी सम्बन्धी कायनक्रममा 
गाउँपाललकाले आवश्यक समन्वय 
गनेछ।  

५७.  वाह्य सहयोग ललन सक्नःे नेपाल 
सरकारको अनमुलत ललई गाउँपाललकाले 
आफ्नो िेत्रमा कृषि षवकासको लालग 
वैरे्दश्चशक सहयोग पररचालन गनन 
सक्नेछ।  

५८.  र्लूमको लार् बाडँर्ाडँः गाउँपाललकाले 
सङ्कलन गने मालपोत रकमबाट प्राप्त 
वाषिनक आम्र्दानीको कश्चम्तमा पन्र 
प्रलतशत रकम लसमान्त तथा साना 
षकसान र कृिक समूहको िमता षवकास 
र अनरु्दानमा खचन गनुन पनेछ।  

५९.  कृिक पेन्सन कायनक्रम सञ्चालन गनन 
सक्नःे (१) गाउँपाललकाले नेपाल 
सरकार र प्ररे्दश सरकारसँग समन्वय 
गरी कृिकको वगीकरण र कृिक 
पररचय पत्रको आधारमा षकसान सश्चञ्चत 
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कोि वा अन्य उपयिु कोिको 
माध्यमबाट कृिक पेन्सन कायनक्रम 
सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

  (२) कृिक पेन्सन कायनक्रम 
सञ्चालनका लालग कृिक छनौट, 
सहयोगको स्वरुप र षवलध लगायतका 
अन्य प्रकृया तोषकए बमोश्चजम हनुेछ । 

६०.  कृषि वा कृिक परुस्कारः (१) 
गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रमा रहेका 
पौरखी षकसान र कृषि षवकासमा 
उल्लेखनीय योगर्दान गने षवलर्न्न व्यश्चि, 
कमनचारी तथा सङ्घ संस्थालाई पारर्दशी र 
लनष्पि मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक 
विन कायनपाललकाले लनधानरण गरे बमोश्चजम 
कृिक सम्मान परुस्कार प्रर्दान गनेछ। 

 (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
परुस्कारका लालग लसर्ाररस गनन 
कायनपाललकाले एक सर्ाररस सलमलत 
गठन गनेछ र उि सलमलतले 



 

121 
 

मूल्याङ्कनका मापर्दण्ड बनाई सोही 
आधारमा लसर्ाररस गनुनपनेछ।  

६१.  शहरी कृषिको प्रवद्धननः (१) 
गाउँपाललकाले शहरी तथा अधनशहरी 
िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाझो वा 
खाली जग्गालाई बाझो नराखी कृषि 
उत्पार्दनका लालग सर्दपुयोग गनन 
आवश्यक योजना तजुनमा गरी 
कायानन्वयन गनन सक्नेछ।  

  (२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
योजना अनसुार वा षवशेि कायनक्रम 
तजुनमा गरी शहरी िेत्रमा रहेका कृषि 
मजर्दरु तथा बेरोजगार र षवपन्न पररवार 
वा व्यश्चिलाई शहरी तथा अधनशहरी 
िेत्रमा घडेरीका रुपमा रहेका बाँझो वा 
खाली जग्गामा कृषि कायन गननका लालग 
गाउँपाललकाले आवश्यक अनरु्दान, वस्त ु
र सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  
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 (३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजमको 
योजनामा कौशी खेलत, करेसा वारी, पोिण 
बगैचा, घर बगैचा, र्लरू्ल खेलत आदर्द 
कायनका लालग नगर्द अनरु्दान, बीउ बीजन 
र सामग्री अनरु्दान तथा ताललम जस्ता 
प्रोत्साहनमूलक कायनक्रम समावेश गनन 
सषकनेछ।  

६२.  र्दण्ड सजायः रे्दहाय बमोश्चजमका र यस्तै 
प्रकृलतका कसरुको अनसुन्धान तथ 
तहकीकात, मदु्दा र्दतान र र्दण्ड सजाय 
सम्बन्धी व्यवस्था उपर्ोिा संरिण, 
वातावरण संरिण र बीउ बीजन 
लगायतका प्रचललत कानूनमा तोषकए 
बमोश्चजम हनुेछः 

(क) कृषिका लालग उपयोग 
हनुे माटो तथा पानी 
प्रर्दिुण गने,  

(ख) उमारशश्चि नर्एका, र्ल 
दर्दन नसक्ने षकलसमका, 
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सूश्चचत नर्एका र लेबल 
नर्एका बीउ बीजन षवक्री 
षवतरण गरी षकसानलाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने,  

(ग) प्रलतबश्चन्धत षकटनाशक 
षविार्दी षवक्री षवतरण गने, 

(घ) षकसानलाई आपूलतन 
गनुनपने मलखार्द तथा बीउ 
बीजन र र्दाना लगायतका 
वस्तकुो आपूलतनमा कृलत्रम 
अर्ाव खडा गरी कालो 
बजारी गने,  

(ङ) कृषि तथा र्दधु र 
मासजुन्य उत्पार्दनमा 
लमसावट गरी गणुस्तर ह्रास 
गने, 

(च) गणुस्तरषहन कृषि सामग्री 
आपूलतन गने ।  
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६३.  अलधकार प्रत्यायोजन गनन सषकनःे यस 
ऐन बमोश्चजम कायनपाललकालाई प्राप्त 
अलधकार कुनै षवियगत सलमलतलाई  
प्रत्यायोजन गनन सषकनेछ।  

६४.  लनयमावली,  लनरे्दश्चशका वा  कायनषवलध 
बनाउन सक्नःे यस ऐनमा गररएका 
व्यवस्थाको प्रर्ावकारी कायानन्वयनको 
लालग कायनपाललकाले आवश्यक 
लनयमावली, लनरे्दश्चशका तथा कायनषवलध 
बनाउन सक्नेछः । 

६५. वाधा अड्काउ रु्काउन े अलधकारः (१) 
यस ऐनको कायानन्वयनको लसललसलामा 
कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो वाधा 
अड्काउ रु्काउन कायनपाललकाले आरे्दश 
जारी गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
कायनपाललकाले जारी गरेको आरे्दश यसै 
ऐनमा उल्लेख र्ए सरह मालननेछ । 
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(३) उपर्दर्ा (१) बमोश्चजम 
आरे्दश जारी गने अलधकारको प्रयोग गर्दान 
यस ऐनमा उश्चल्लश्चखत मूलर्तू कुरालाई 
असर नपने गरी गनुन पनेछ । 

   
 

आज्ञाले  

तेि बहादुर खत्री 

जन. प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत  

 

 


