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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१ 

िंगला गाउँपाबलका 

मंगला गाउँपाललकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, 
२०७५ 

प्रस्तावनााः  

मंगला गाउँपाललका के्षत्र लित्रको कृषिको व्यवसायीकरण गनन, कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन एवं व्यवस्थापन 
गनन,  कृिक एवम ्कृषि व्यवसायीबीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ गनन तथा कृषि करारको माध्यमबाट उत्पादन 
बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्यवसाषयक रुपमा समग्र कृषि षवकासका लालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
गनन वाञ्छनीय िएकोले,  नपेालको संषवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२ बमोजजम मंगला गाउँपाललकाको गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्िक 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िाः  (१) यस ऐनको नाम "मंगला गाउँपाललकको कृषि व्यवसाय 
प्रवद्धनन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७५" रहेको छ ।  
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      (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  

२. पररिािा:  षविय वा प्रसँगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,  

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदनछ । 

(ख) “उत्पादक” िन्नाले कृषि वस्त ुउत्पादन गने कृिक वा कम्पनी वा कृषि फामन वा 
सहकारी उत्पादक सम्झन ुपदनछ । 

(ग) “एजेन्ट” िन्नाले कृषि उद्यमी, व्यवसायी, कृषि बजार वा कृषिजन्य वस्तहुरूको 
कारोबार गने दतानवाला व्यक्ती सम्झन ु पदनछ र सो शब्दले सँगठित संस्थाको 
प्रलतलनलधलाई समेत जनाउँछ ।  

      (घ) “कायनपाललका” िन्नाले मंगला गाउँ कायनपाललका सम्झन ुपदनछ । 

(ङ) “कोि” िन्नाले यस ऐनको दफा १० बमोजजम स्थाषपत कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन 
कोिलाई सम्झन ुपदनछ । 

(च) “कृिक” िन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लालग कसैको जग्गा करारमा ललई वा आफ्न ै
जग्गामा व्यावसाषयक कृषि खेती गने कृिक, कृिक समूह, कृषि व्यवसायी, कृषि फमन र 
कृषि सहकारी समेतलाई सम्झन ुपदनछ । 

(छ) “कृषि” िन्नाले अनसूुची (१) मा उल्लेख िए बमोजजमका  लबियसँग सम्वजन्धत  
कृषिलाई सम्झन ुपदनछ र सो शव्दले व्यावसाषयक कृषिलाई समेत जनाउँछ । 

(ज) “कृषि फामन” िन्नाले व्यवसाषयक प्रयोजनको लालग अनसूुची (१) बमोजजमका बाली 
उत्पादनका लालग सञ्चालन गररएको कृषि फामन सम्झन ुपदनछ ।  

(झ) “कृषि बजार” िन्नाले कृषि उपजको ग्रलेिङ, प्याकेजजङ्ग, ढुवानी, िण्िारण, षवतरण तथा 
कृषि उपजको लबक्री षवतरण गने कृषि बजार सम्झन ुपदनछ । 

(ञ) “कृषि वस्त”ु िन्नाले कृिकले कुनै बोट षवरुवा वा जीवजन्तबुाट उत्पादन गरेको 
उपिोग्य कृषि वस्त ुसम्झन ुपदनछ । 

      (ट) “कृषि व्यवसाय” िन्नाले देहायको व्यवसाय सम्झन ुपदनछ: 

          (१)  व्यावसाषयक उदे्दश्यले गररने कृषि बाली वा बस्तकुो उत्पादन ,  

     (२)  कृषिजन्य वस्तकुो प्रशोधन,  

     (३)  कृषि उपजको व्यापार, 
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          (४)  कृषि उत्पादनका लालग प्रयोग हनुे रासायलनक वा प्राङ्गाररक मलको उत्पादन,  

               िण्िारण तथा षवतरण,   

          (५)  कृषि उत्पादनको लालग प्रयोग हनुे षवउ, वेनान, नश्ल र िरुाको उत्पादन, परामशन  

               सेवा,  िण्िारण तथा षवतरण,  

    (६)  कृषिमा प्रयोग हनुे औिलध एवम ्षविादीको उत्पादन, परामशन, िण्िारण तथा       

         लबक्री व्यवसाय । 

(ि) “खदु्रा बजार” िन्नाले कुनै षवके्रताले उपिोक्तालाई लबक्री गने खदु्रा बजारलाई 

      सम्झन ुपदनछ । 

      (ि) “गाउँपाललका” िन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झन ुपदनछ । 

      (ढ) “तोषकएको वा तोषकए बमोजजम” िन्नाले यस ऐन बमोजजम बनेको लनयमावलीमा 
          तोषकएको वा तोषकए बमोजजम सम्झन ुपदनछ । 

      (ण) “थोक बजार” िन्नाले कुनै उत्पादक वा षवके्रताले अको षवके्रतालाई कृषि वस्त ु  

          लबक्री  षवतरण गने थोक बजारलाई सम्झन ुपदनछ । 

      (त) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय   

          अलधकृत  सम्झन ुपदनछ । 

      (थ) “लबके्रता” िन्नाले कृषि वस्तहुरू लबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक समूह, कृषि फामन, 
           सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट लबके्रता समेतलाई सम्झन ुपदनछ । 

      (द) “मन्त्रालय” िन्नाले संघ तथा प्रदेशको कृषि क्षेत्र हेने मन्त्रालयलाई सम्झन ुपदनछ । 

(ध) “व्यवसाषयक कृषि करार” िन्नाले व्यवसाषयक कृषि खेती वा कृषि फामनको सञ्चालन,   
कृषि वस्तकुो व्यावसाषयक उत्पादन, खररद, षवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनन वा कृषि 
व्यवसाय प्रबद्धनन गनन दईु वा सो िन्दा बढी पक्षहरु वीच िएको सम्झौता वा व्यवसाषयक 
कृषि करारलाई सम्झन ु पदनछ । यस शब्दले व्यवसाषयक कृषि प्रयोजनको लालग 
व्यजक्तगत वा संस्थागत रुपमा ललजमा ललन ठदन वा कृषिजन्य उद्योगको लालग कृषि वस्त ु
वा वालीको उत्पादन वा आपलुतन गनन दईु वा दईुिन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षेत्रफल, पररमाण, 

मूल्य र गणुस्तरको आधारमा िएको करारलाई समेत जनाउँछ ।  

     (प) “विा” िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको  विाहरु सम्झन ुपदनछ । 

     (फ) “‘सलमलत” िन्नाले यस ऐनको दफा ५ बमोजजम गिन िएको कृषि बजार सञ्चालन  

    तथा व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपदनछ ।  

     (ब) “सिा” िन्नाले मंगला गाउँपाललकाको गाउँ सिालाई सम्झन ुपदनछ । 
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     (ि) “संकलन केन्द्र” िन्नाले कृिकहरुले दोस्रो बजारमा षवक्री गने उदे्दश्यले कृषि उपज   

         संकलन गरेर षवके्रतालाई षवक्री गने संकलन केन्द्रलाई सम्झन ुपदनछ । 

     (म) “हाट - बजार” िन्नाले कृषि उपज लगायत अन्य स्थानीय उत्पादन षवक्री गने   

   उदे्दश्यले स्थानीय तहबाट स्वीकृत ललई संचालन िएको हाट बजारलाई सम्झन ुपदनछ । 

 

पररच्छेद - २ 

कृषि बजार सम्वन्धी व्यवस्था 
 

३. कृषि बजारको स्थापनााः (१)  गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्रको कुनै पलन स्थानमा कृषि 
बजारको स्थापना गनन सक्नेछ ।  

 (२) कृषि सम्वन्धी सहकारी वा कृषि सम्वन्धी व्यवसाषयक संस्थाले मंगल गाउँपाललकाको  

         अनमुलत ललई कृषि बजारको स्थापना गनन सक्नेछ । 

४. कृषि बजारको वगीकरण: (१) यस ऐनको दफा ३ बमोजजम स्थापना हनुे कृषि बजारको 
     वगीकरण देहाय बमोजजमको हनुेछ:  

      (क)  थोक बजार,  

      (ख)  खदु्रा बजार,  

      (ग)  हाट - बजार,   

      (घ)   संकलन केन्द्र  

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको बजार सञ्चालन वापत लाग्ने शलु्क गाउँ सिाले तोके 
बमोजजम हनुेछ । 

   (३) बजार सञ्चालन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कायनपाललकाले तोके बमोजजम हनुेछ । 

५. कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलत (१) यस ऐनको दफा (३) बमोजजम स्थापना    
िएको कृषि बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गननको लालग कृषि बजार तथा व्यवस्थापन 
सलमलत रहनेछ ।                                           

   (२) कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोजजम    
हनुेछ । 
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पररच्छेद - ३ 

कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६. स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन सलमलताः (१) कृषि क्षेत्रको समग्र षवकास तथा प्रवद्धनन 
लगायतका कायन गनन मंगला गाउँपाललकामा एक स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन सलमलत रहनेछ 
। 

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतमा देहाय बमोलमजका सदस्यहरु रहने छन ्: 

      (क)   गाउँपाललकाका अध्यक्ष             अध्यक्ष 

      (ख) संयोजक आलथनक षवकास सलमलत           सदस्य 

      (ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत                 सदस्य 

      (घ) गाउँपाललकास्तरीय खाद्य सरुक्षा सलमलतको संयोजक वा प्रमखु        सदस्य 

      (ङ) सलमलतले मनोनयन गरेको षवज्ञ सदस्य एक जना         सदस्य 

      (च) सलमलतले मनोनयन गरेको व्यवसाषयक षकसानमध्ये एक जना         सदस्य 

      (छ) गाउँपाललकाको कृषि षविाग/महाशाखा/शाखा प्रमखु         सदस्य सजचव 

   (३) सलमलतले सम्बजन्धत क्षेत्रको षवशेिज्ञ तथा अन्य व्यजक्तलाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रण   
गनन सक्नछे । 

   (४) सलमलतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनषवलध सलमलत आंफैले लनधानरण गरे बमोजजम  हनुेछ 
। 

   (५) सलमलतले यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन आवश्यकता अनसुार षवलिन्न उप सलमलतहरु 
गिन  गनन सक्नेछ ।  

   (६) सलमलतको सजचवालय गाउँपाललकाको कृषि क्षेत्र हेने षविाग, शाखा वा महाशाखामा 
रहनेछ ।  

७. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था िएदेजख वाहेक सलमलतको 
काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ : 

      (क) स्थानीयस्तरमा कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन गनन आवश्यक नीलत तथा योजना तजुनमा 
गने, 
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      (ख) कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन गनन संघीय तथा प्रादेजशक लनकायसँग समन्वय र सहकायन 
गने, 

      (ग) कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन गने सम्बन्धमा आवश्यक कायन गने,  

      (घ) कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन गने सम्बन्धमा कायनक्रम संचालन गने, 

      (ङ) कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन गनन आवश्यक पने सीप, प्रषवलध तथा अन्य आवश्यक 
षवियको उजचत व्यवस्था गनन प्रवद्धननात्मक कायनहरु गने,  

      (च)  कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन कोिको सञ्चालन गने,  

      (छ)  तोषकए बमोजजमको अन्य आवश्यक कायन गने । 

८. कृषि व्यवसायलाई सषुवधा ठदनेाः (१) गाउँपाललकाले कृषि व्यवसायका लालग देहाय बमोजजम 
छुट तथा सषुवधा ठदन सक्नेछ : 

      (क) स्थानीय कर लनकासी शलु्क 

      (ख) कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन सम्बन्धी प्रषवलध प्रयोग र षवस्तारमा अनदुान जस्तै ढुवानी 
साधन, याजन्त्रक उपकरण आठद । 

   (२)  उपदफा (१) बमोजजम ठदइने छुट तथा सषुवधाहरु तोषकए बमोजजम हनुेछ । 

   (३) उपदफा (१) बमोजजम ठदइने सषुवधाको अलतररक्त अन्य सषुवधा सलमलतको लसफाररसमा 
कायनपाललकाले तोके बमोजजम हनुेछ ।  

९. कृषि ऋण: (१) कुन ैपलन बैंक वा षवत्तीय संस्थाले सो संस्थाको लनयम बमोजजम कृषि ऋण 
उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।  

   (२) प्रचललत नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापलन यस ऐन बमोजजमको   
व्यावसाषयक कृषि करार सम्बन्धी सम्झौतालाई लधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा षवत्तीय 
संस्थाले उपदफा (१) बमोजजमको ऋण उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।  

   (३) उपदफा (२) बमोजजम उपलव्ध गराउने ऋणलाई सरकारको अलत प्राथमषकता क्षेत्रमा 
कजान लगानी गरेको सरह मानी सो वापत उक्त बैँक वा षवत्तीय संस्थाले पाउने सषुवधा समेत 
पाउन सक्नेछ ।  

   (४) कुनै बैँक वा षवत्तीय संस्थाले उपदफा (२) बमोजजम गरेको लगानी उठ्न नसक्ने िई 
अपलेखन गनुन पने िएमा सो अपलेखन गरेको विनको खदु कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको 
रकम घटाउन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद - ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चालन 

 

१०. कोिको स्थापना: (१) कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन गननका लालग एक छुटै्ट कृषि व्यवसाय प्रवद्धनन      
कोिको स्थापना गररनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको कोिमा देहायका रकमहरु रहने छन ्: 

      (क) संघीय तथा प्रादेजशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

      (ख)  गाउँपाललकाबाट प्राप्त रकम, 

      (ग) नेपाल सरकारबाट षवदेशी सरकार, अन्तराषिय संघ संस्थासँग सम्झौता गरी 
स्थानीय तहमा  षवलनयोजजत रकम वापत प्राप्त रकम 

      (घ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

   (३) उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोजजमको रकम प्राप्त गनुन अजघ संघीय अथन मन्त्रालयको 
स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।  

११. कोिको सञ्चालन: (१) गाउँपाललकाको नीलत, काननु तथा लनदेशन बमोजजम कृषि 
व्यवसायको प्रवद्धनन गननका लालग कोिको रकम खचन गररनेछ ।  

   (२) कोिको सजचवालय गाउँपाललका अन्तगनतको कृषि षविाग/महाशाखा/शाखामा रहनेछ ।  

१२. कोिको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सलमलतको तफन बाट गररने सम्पूणन खचन दफा १० 
बमोजजमको कोिबाट तोषकए बमेजजम व्यहोररनेछ । 

   (२) सलमलतको कोिमा रहेको रकम सलमलतले प्रचललत कानून बमोजजम कुनै बैकमा खाता 
खोली जम्मा गनेछ । 

   (३) सलमलतको कोिको सञ्चालन सलमलतको अध्यक्ष वा सदस्य सजचव र लेखा प्रमखुको संयकु्त 
दस्तखतबाट हनुेछ । 

   (४) कोिको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोजजम हनुेछ । 

१३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोिको आय व्ययको लेखा प्रचललत कानून बमोजजम राख्न ु
पनेछ।  

   (२) कोिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 
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पररच्छेद - ५ 

व्यवसाषयक कृषि करार (ललज) 

 

१४. व्यवसाषयक कृषि करार गनन सषकने:  (१) यस ऐन बमोजजम कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन गनन 
दईु वा दईुन िन्दा बढी पक्षबीच व्यवसाषयक कृषि करार गनन सषकनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोजजम करार गदान प्रचललत नेपाल कानूनको अलधनमा रही पक्षहरुको 
आपसी सहमलतमा षवद्यतुीय प्रणालीको माध्यमबाट समेत गनन सषकनेछ ।  

   (३) उपदफा (२) बमोजजमको करार गदान अपनाउन ुपने प्रषक्रया तोषकए बमोजजम हनुेछ । 

१५. जग्गा तथा िौलतक साधन उपलब्ध गराउन सषकनेाः  कुन ैव्यजक्त संस्था वा लनकायले कृषि  
व्यवसाय गने प्रयोजनका लालग व्यजक्त, कृषि फामन वा व्यवसायी, कृिक समूह वा त्यस्ता कृिक 
समहु लमलेर बनेको सलमलत, सहकारीलाई जग्गा तथा िौलतक सम्पजत्त करार गरी उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

१६. जग्गा तथा िौलतक साधन माग गनन सक्नेाः (१) कुनै कृिक वा कृषि व्यवसायीले 
व्यावसाषयक रुपमा कृषि सम्बन्धी कायन गननको लालग प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहनु े गरी 
करार बमोजजम जग्गा तथा िौलतक साधन प्राप्त गनन दफा १५ बमोजजमका व्यजक्त वा लनकायसँग 
माग गनन सक्नेछ ।  

  (२)  उपदफा (१) बमोजजम जग्गा तथा िौलतक साधन माग िई आएमा लनजित अवलध तोकी 
प्रचललत कानून बमोजजम सम्बजन्धत लनकायले करारमा जग्गा तथा िौलतक साधन उपलव्ध 
गराउन सक्नेछ ।   

  (३) जग्गा तथा िौलतक साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रषक्रया तथा अन्य व्यवस्था तोषकए 
बमोजजम हनुेछ ।  

  (४) खेती नगरी लगातार २ बिनसम्म बाँझो रहेको कृषियोग्य जलमन नपेाल सरकारले तोषकए 
वमोजजम कृषि प्रयोजनका लालग प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । 

१७. स्वालमत्व हस्तान्तरण नहनुेाः यस ऐनको दफा १५ बमोजजम कुनै जग्गा वा िौलतक साधन 
उपलब्ध गराएको अवस्थामा करार गरेको वा ललजमा ललएको कारणले मात्र जग्गा वा िौलतक 
साधनमा करारका पक्षको स्वालमत्व हस्तान्तरण हनुे छैन । 

१८. पनुाः करार गनन नहनुे: यस ऐन बमोजजम करार गने पक्षले दोश्रो पक्षको सहमती नललइ 
सोही लबियमा तेश्रो पक्षसँग पनुाः करार गनन पाउने छैनन ।  
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१९. व्यवसाषयक कृषि करारका षवियवस्तहुरू: (१) यस ऐन बमोजजम कृषि करार गदान करारको 
प्रकृलत र अवस्था अनरुुप अनसूुची -२ मा उल्लेख िए बमोजजम हनुेछ ।  

  (२) यस ऐनको प्रलतकुल नहनुे गरी पक्षहरूको सहमलतमा उपदफा (१) मा उल्लेजखत षविय 
बाहेकका अन्य उपयकु्त षवियवस्तहुरु समेत व्यवसाषयक कृषि करारमा समावेश गनन सषकनेछ । 

२०. व्यवसाषयक कृषि करारका पक्षहरूको दाषयत्व: (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ 
बमोजजम कृषि व्यवसाय सञ्चालन गनन ललएको जग्गा तथा िौलतक साधनमा पक्षहरूको दाषयत्व 
यस ऐनमा उल्लेख िएको अलतररक्त अन्य दाषयत्व करारमा तोषकए बमोजजम हनुेछ ।  

  (२) कृषि वस्तकुो पररमाण वा क्षेत्र तोकी गररने व्यवसायमा पक्षहरूको दाषयत्व पक्षहरू बीच   
करार िएकोमा यस ऐनमा उल्लेख िएको अलतररक्त अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख िए 
बमोजजम हनुेछ । 

  (३) व्यवसाषयक कृषि करार गने पक्षहरूले कृषि करार प्रयोजनको लालग कृषि उत्पादन 
सामग्री, प्रषवलध र ऋण वा अन्य सहायता आफै वा षवत्तीय संस्थाहरू माफन त तोषकएका शतनहरूको 
आधारमा उपलब्ध गराउने गरी आ-आफ्नो दाषयत्व लनधानरण गनन सक्नेछन ्। 

  (४) व्यवसाषयक कृषि करार गने पक्षहरुले प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहनुे गरी गनुन पनेछ 
।   

२१. करार पूरा गनुन पने समय र तररकााः (१) करारमा करार पूरा गने समय र तररका उल्लेख 
िएकोमा उजल्लजखत समयलित्र र उजल्लजखत तररका बमोजजम करार पूरा गनुन पनेछ । 

  (२)  करार बमोजजमको काम गनन करारमा कुनै समय वा तररका तोषकएको रहनेछ तर सो 
काम कुनै खास समयमा वा कुनै खास तररकाले मात्र गनन सषकने रहेछ िने सोही समयमा सोही 
तररका बमोजजम गने गरी करार िएको मालननेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेजखएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गने समय र तररका 
उल्लेख निएमा उजचत समयलित्र उपयकु्त तररका अपनाई पूरा गनुन पनेछ । 

२२. करार पूरा गने स्थानाः (१) करार बमोजजम काम पूरा गनन कुनै लनजित स्थान तोषकएको  
रहेछ िने सो काम सोही स्थानमा पूरा गनुन पनेछ । 

   (२) करार बमोजजम कुनै एक पक्षले अको पक्षलाई कुनै मालसामान ठदने वा बझुाउने स्थान 
करारमा तोषकएको रहेछ िने सोही स्थानमा नै ठदन ुवा बझुाउन ुपनेछ । 
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   (३) करार बमोजजम काम गने लनजित स्थान नतोषकएको तर सो काम कुनै खास स्थानमा 
मात्र गनन सषकने वा चलन व्यवहार वा सो कामको प्रकृलत अनसुार कुनै खास स्थानमा मात्र 
गनुनपने षकलसमको रहेछ िने सो काम सोही स्थानमा गने गरी करार िएको मालननेछ । 

   (४) उपदफा (२) र (३) मा लेजखए देजख बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोजजम काम गने 
स्थान करारमा उल्लेख िएको रहेनछ िने करार बमोजजम काम गने पक्षले अको पक्षलाई 
मनालसब माषफकको स्थान तोषकठदन सूचना गनुन पनेछ र अको पक्षले पलन सो काम गनन मनालसब 
माषफकको स्थान तोषकठदन ुपनेछ । 

२३. करार पूरा गनुन नपने अवस्थााः देहायका अवस्थामा करार बमोजजम काम गनन आवश्यक पने 
छैन । 

(क) करारको एक पक्षले अको पक्षलाई करार बमोजजमको दाषयत्व पूरा गनुन नपने 

           गरी छुट ठदएमा, 

       (ख)  बदर गराउन सषकने करार बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा, 

       (ग)  अको पक्षले करार उल्लंघन गरेको कारणबाट करारको पररपालना हनु 

            नसक्ने िएमा, 
       (घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोजजम करार बमोजजमको काम गनुन नपने िएमा, 

       (ङ)  करार गदानको पररजस्थतीमा आधारितू पररवतनन िै करारको पररपालना गनन 
           असम्िव िएमा ।  

२४. करार दतान गनुन पने: (१) यस ऐन अन्तगनत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता िएको 
लमलतले पैँतीस ठदनलित्र सम्वजन्धत गाउँपाललकामा दतान गनुन पनेछ ।  

   (२)  उपदफा (१) बमोजजम करार दतान गदान तोषकए बमोजजमको दस्तरु लाग्नेछ ।  

   (३)  दतान नगररएको करारको आधारमा नेपाल सरकार वा अन्य लनकायले ठदने सषुवधा वा 
        सहलुलयत ठदने प्रयोजनको लालग मान्यता प्राप्त गने छैन ।  

   (४) उपदफा (१) बमोजजम िएको करारको आलधकाररक प्रलत गाउँपाललकाको तोषकएको  

       अलधकारीले अलनवायन रूपले राख्न ुपनेछ ।  

   (५) उपदफा (१) बमोजजमको करार दतान गनन दवैु पक्षहरू स्वयम ्वा उनीहरूको काननु 

       बमोजजमको प्रलतलनलध उपजस्थत हनु ुपनेछ ।  

   (६) गाउँपाललकाले कुनै व्यवसायी वा कृिकले कृषि करार दतान गनन ल्याएकोमा दतान गने  

       अलधकारीले यस ऐन बमोजजम उल्लेख हनुपुने कुनै कुरा उल्लेख निएको वा अनजुचत  

       प्रावधान उल्लेख िएकोमा सो पररमाजनन गरेर मात्र दतान गनन आदेश ठदन सक्नेछ ।  

   (७) उपदफा (६) बमोजजम ठदइएको आदेश करारका पक्षहरूले पालन गनुन पनेछ । 
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पररच्छेद - ६ 

षववाद समाधान 

 

२५. षववादको समाधान: (१) यस ऐन अन्तगनत गररएका कृषि करारको कायानन्वयनको 
सम्बन्धमा कुनै षववाद उत्पन्न िएमा पक्षहरूले आपसी बातानबाट त्यस्ता षववादहरू समाधान गनन 
सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम वातानबाट षववाद समाधान हनु नसकेमा पक्षहरुले प्रचललत 
काननु बमोजजम स्थानीय न्याषयक सलमलतमा लनबेदन ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लनबेदन पनन आएमा स्थानीय न्याषयक सलमलतले पैंलतस ठदन 
लित्र मेललमलापको माध्यमबाट षववादको टंुङ्गो लगाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम िएको षववादको टंुङ्गो उपर जचत्त नवझु्ने पक्षले स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजजम ३५ ठदनलित्र सम्वजन्धत जजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनन 
सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोजजम मेललमलापबाट षववाद समाधान हनु नसकेमा पक्षहरुले 
प्रचललत काननु बमोजजम मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगािी बढाउन समेत सक्नेछन ्। 

(६) मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगािी बढाउँदा मध्यस्थकतानको नाम करारमा नै 
उल्लेख िएकोमा सोही बमोजजम हनुेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम करारमा नाम उल्लेख निएकोमा पक्षहरूका प्रलतलनलध, 

स्थानीय तहका प्रलतलनलध वा स्थानीय तहबाट तोषकएका लबियषवज्ञ वा मेललमलापकतान सषहतको   
मध्यस्थता सलमलतको गिन गररनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोजजम मध्यस्थता चयनको लालग दबैु पक्षहरूबाट अनरुोध िई 
आएमा सम्वजन्धत व्यजक्त वा कायानलयले अलनवायन रूपमा सात ठदनलित्रमा ललजखत सहमलत वा 
असहमलत ठदन ुपनेछ ।  

(९) मध्यस्थता सलमलतले उजरुी परेको सात ठदनलित्र वातानद्वारा षववादको समाधान गनुन 
पनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोजजम षववाद समाधान हनु नसकेमा सम्वजन्धत पक्षलाई उजरुी 
उपर सात ठदनको म्याद ठदई प्रलतवाद गने मौका ठदन ुपनेछ ।  
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(११) उपदफा (१०) बमोजजमको समयावलधलित्र सम्वजन्धत पक्षले प्रलतवाद गरी वा 
नगरी बसेमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी मध्यस्थता सलमलतले थप सात ठदनलित्रमा आफ्नो लनणनय 
ठदन ु पनेछ।  

    (१२) पदफा (११) बमोजजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणनय अजन्तम हनुेछ ।  

   (१३) यस ऐन बमोजजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणनय उपर जचत्त नवझु्ने पक्षले 
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को म्यादलितै्र सम्बजन्धत उच्च अदालतमा लनवेदन ठदन सक्नेछ ।  

(१४) मध्यस्थता सलमलतको अन्य कायनषवलध करारमा उल्लेख िएकोमा सोही बमोजजम र 
अन्यका हकमा मध्यस्थता सलमलतले तोके बमोजजम हनुेछ । 

   (१५) मध्यस्थकतानले पाररश्रलमक र सषुवधा पक्षहरूबाट ललन सक्नेछन ्।  

२६. म्याद सम्बन्धमा: यस ऐन बमोजजमको षववादमा पक्षको काव ुवाषहरको पररजस्थलत परी यस 
ऐनको दफा २५ को उपदफा (१०) बमोजजमको म्याद गजु्रन गएमा एक पटकलाई बढीमा पन्र 
ठदन म्याद थाम्न पाउनेछ ।  

२७. मध्यस्थता सलमलतको लनणनयको कायानन्वयन: (१) मध्यस्थता सलमलतको लनणनय िएको सात 
ठदनलित्रमा पक्षहरूले लनणनय कायानन्वयन गनुन पनेछ ।  

    (२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै पक्षले तोषकएको समयमा लनणनयको कायानन्वयन नगरेमा 
त्यस्तो लनणनयको कायानन्वयनमा जजल्ला प्रशासन कायानलय र अन्य लनकायको सहयोग ललन 
सक्नेछ ।  

    (३) उपदफा (२) बमोजजमको कायानलयले लनणनय कायानन्वयन गने लसलजशलामा सम्बजन्धत 
पक्षको सम्पजत्त वा कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पजत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनन 
लेजख पिाउन सक्नेछ ।   

   (४) उपदफा (३) बमोजजम रोक्का वा फुकुवा गररठदन अनरुोध िई आएमा सम्वजन्धत 
मालपोत कायानलय, बैंक वा षवत्तीय संस्थाले त्यस्तो सम्पजत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुन   
पनेछ।  

   (५) मध्यस्थता सम्बन्धी लबियमा यस ऐनमा उल्लेजखत लबियका हकमा यसै ऐन बमोजजम र  
अन्य लबियका हकमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद - ७ 

षवषवध 

 

२८. व्यवसाय दतान गनुन पने:  (१) करार गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गनन चाहने कृिक, कृषि 
फामन वा एजेण्ट लगायतले दतान नगरी व्यवसाय सञ्चालन गनुन हदैुन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजमको व्यवसायको दतान प्रमखु प्रशासषकय अलधकृतले गनेछ । 
लनजले अलधकृतस्तरको कुनै कमनचारीलाई आवश्यकता अनसुार यस्तो करार दतान गने अलधकार 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

   (३) व्यवसाय करार दतान तथा शलु्क लगायतका अन्य व्यवस्था कायनपाललकाले लनधानरण 
गरे बमोजजम हनुेछ ।  

२९. क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करार कायानन्वयनको सन्दिनमा कुनै पक्षका काम 
कारवाहीबाट अको पक्षलाई क्षलत पगु्न गएमा करारमा नै क्षलतपूलतनको मात्रा तोषकएकोमा सोही 
बमोजजम र नतोषकएको हकमा सम्झौताको प्रकृलत, स्थलगत लनरीक्षण, स्थानीय सजनलमन, षवशेिज्ञको 
राय, प्रचललत दरिाउ समेत बझुी सोको आधारमा मकान पने पक्षलाई मध्यस्थता सलमलतले क्षलतपूलतन 
िराइठदन ेलनणनय गनन सक्नछे । 

    (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापलन पक्षको काब ु वाषहरको 
पररजस्थलतले  गदान करारको यथावत ् पररपालना हनु नसकेको अवस्थामा यस ऐन बमोजजमको 
दाषयत्व लतनुन व्यहोनुन पने छैन । तर करार गदानको अवस्थामा पक्षवीच कुनै लेनदेन िएको रहेछ 
िने अवस्था हेरी मकान पने पक्षलाई लेनदेनको सामान, वस्त ुवा नगद षफतान ठदन ुपनेछ ।   

३०. कारवाही चलाउने तथा दण्ि सजाय गने अलधकारी: (१) यस ऐन बमोजजम दण्ि सजाय 
गने वा क्षलतपूलतन िराउने अलधकार स्थानीय न्याषयक सलमलतलाई हनुेछ ।  

(२) यस ऐन बमोजजम कारवाही तथा सजाय हनुे मदु्दा अनसुन्धान तथा तहषककात गने 
अलधकारीले सम्बजन्धत जजल्ला सरकारी वषकल कायानलयको परामशन तथा सहयोग ललन सक्नेछ 
। 

३१. दण्ि सजाय:  (१) कसैले यस ऐनको देहाय बमोजजम कसरु गरेमा देहाय बमोजजमको 
सजाय हनुेछाः  

(क) दफा ३ र ४ षवपररत कृषि बजार स्थापना र सञ्चालन गरेमा पजच्चस हजार देजख 
पचास हजार रूपैयाँसम्म, 

(ख) मनालसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कायन नगरेमा वा गनन 
इन्कार गरेमा त्यस्तो कायानलयको मखु्य िई कायन गने अलधकारी वा त्यस्तो कायन 
कुनै अलधकारीलाई प्रत्यायोजन गररएकोमा त्यस्तो जजम्मेवारी प्राप्त अलधकारीलाई 
पजच्चस हजारदेजख पचास हजार रूपैयाँसम्म, 
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(ग) दफा २९ बमोजजम क्षलतपूलतन िने आदेश ठदएकोमा लापरवाही पूवनक त्यस्तो 
क्षलतपलूतन नठदएमा त्यस्तो अटेर गनेलाई पजच्चस हजारदेजख पचास हजार 
रूपैयाँसम्म । 

(घ) यस ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको लनयमावली षवपररत कुनै कायन गरी 
त्यसबाट 

कसैको हानी नोक्सानी िएको रहेछ िने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजबाट न ैिराईनेछ ।  

३२. पनुरावेदन:  यस ऐनको दफा ३१ बमोजजम ठदएको सजायमा जचत्त नबझु्ने पक्षले पैंतीस  
ठदनलित्र सम्बजन्धत जजल्ला अदालतमा पनुरावेदन ठदन सक्नेछ । 

३३. बीमा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोजजम करार गरी गररएको कृषि उपजको    
उत्पादनको सम्झौताको आधारमा षवमा सलमलतले तोकेको प्रकृया परुा गरी त्यस्तो वीमा कायन गनन 
अजख्तयार पाएको षवमा कम्पनीले षवमा गनेछ ।  

(२) वीमा गने प्रषक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सलमलतले समय समयमा लनधानरण गरे बमोजजम 
हनुेछ।  

  (३) यस ऐन बमोजजम गररने व्यावसाषयक कृषि करार सम्वजन्धत लनकायमा दतान हनुासाथ 
सोही लमलतबाट लागू हनुे गरी सम्बजन्धत वीमा कम्पनीले वीमा गनन सक्नेछ ।  

(४) कुनै वीमा कम्पनीले व्यावसाषयक कृषि करारको षवमा गदान लतनुन परेको क्षलतको अङ्क 
बराबर आफ्नो खदु करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनेछ । 

३४. प्रचललत कानून बमोजजम हनुे:  यस ऐनमा लेजखएको षवियमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य  
षवियमा प्रचललत कानून बमोजजम हनुेछ ।  

३५. वौषद्धक सम्पजत्तको संरक्षण गनुन पनेाः यस ऐन बमोजजम कृषि व्यवसायको प्रवद्धनन गदान वा 
व्यवसाषयक कृषि करार गदान वौषद्धक सम्पजत्त, िौगोललक पररचय तथा कृिक अलधकार समेतको 
संरक्षण हनुे गरी गनुन पनेछ । 

३६. लनयम वनाउन सक्न:े  यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन कायनपाललकाले आवश्यक लनयम, 

लनदेजशका वा कायनषवलध बनाउन सक्नेछ । 

३७. बचाऊाः यस ऐनको उदे्दश्य तथा लबियक्षेत्रमा प्रचललत नेपाल काननु बमोजजम यस अजघ   
िएका कायनहरु यसै ऐन वमोजजम िएको मालननेछ । 

 

 



खण्ड : १ बाबबयाचौर, म्याग्दी, सखं्या :  ३ बिबि : २०७५ साल बशैाख १२ 

 

15 
 

अनसूुची - १ 

दफा २ को खण्ि (छ) सँग सम्बजन्धत 

 

(१) खाद्यान्न बाली,  
(२) वागवानी जन्याः फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, पूष्प  

(३) पश,ु पन्छी  

(४) माछा, मास,ु दधु, फुल, हाि, छाला, ऊन 

(५) च्याउ,  

(६) मौरी, रेशम 

(७) जचया, कफी, अलैची, सपुारी, घाँसेवाली 
(८) तेलहन, दलहन 

(९) कपास, जटु, उख,ु रबरखेती, षटमरु  

(१०)  कृषि पयनटन 

(११) कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन र सो शब्दले औधोलगक प्रयोजनमा हनुे  
कृषिवस्तहुरु  

(१२)  कृषि तथा पशजुन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग 

(१३)  कृषि तथा पशजुन्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मलखाद्य, षविादी, औिधी) आठदको प्रशोधन 
उद्योग 

(१४)  खेती प्रणालीमा समालबष्ट कृषि तथा पशजुन्य बस्तहुरु । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड : १ बाबबयाचौर, म्याग्दी, सखं्या :  ३ बिबि : २०७५ साल बशैाख १२ 

 

16 
 

 

अनसूुची - २ 

दफा १९ सँग सम्बजन्धत 

 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ख)  करार खेतीको क्षेत्र,  

(ग)  जग्गा र िौलतक साधन, 

(घ)  वस्तकुो षववरण, मात्रा,  
(ङ)  गणुस्तर, 

(ङ)  सम्झौताको अवलध,   

(च)  उत्पादन गररने वस्तकुो खररद/लबक्री मूल्य,  

(छ)  िकु्तानीको प्रषक्रया, 
(ज)  ढुवानीको दाषयत्व,  

(झ)  उत्पादन प्रषक्रया,  
(ञ)  अनगुमनका पक्षहरू,  

(ट)  काब ुबाषहरको पररजस्थलतबाट उत्पादनमा पनन सक्ने असर र त्यसको दाषयत्व,  

(ि)  गणुस्तर लनधानरणका आधारहरू,  

(ि)  पक्षहरूले एक अकोलाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सषुवधा, 
(ढ)  करारको पालनामा षववाद िएमा अपनाइने समाधानका उपाय जस्तै मेललमलाप तथा 
मध्यस्थता लगायतका षविय वस्तहुरू आठद । 

(ण)   कृषि उपजको मूल्य लनधानरण सम्वन्धी व्यवस्था । 

 

 

 

 

 

 

 

  आज्ञाले  

  षवष्ण ुप्रसाद पौिेल 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


