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भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन सम्फन्धभा
व्मवस्था गनध फनेको

P]g

प्रस्तावना् नगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्रको कृषिको व्मवसामीकयण गनध, कृषि
व्मवसामको प्रवर्द्धन एवॊ व्मवस्थाऩन गनध, कृिक एवॊ कृषि व्मवसामी फीच
आऩसी सम्फन्ध सुदृढ गनध तथा कृषि कयायको भाध्मभफाट उत्ऩादन
फढाउन य

ahf/Ls/0f4f/f

व्मवसाषमक रुऩभा सभग्र कृषि षवकासका

रालग आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनध वाञ्छनीम बएकोरे ,
भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
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Kfl/R5]b–१
प्रायम्म्बक
१. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “नगयऩालरकाको कृषि
व्मवसाम प्रवध्दधन ऐन, २०७५” यहेको छ ।
(२)

मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबािा : षविम वा प्रसॉगरे अको अथध नरागेभा मस ऐनभा,–
(क) “उत्ऩादक” बन्नारे कृषि वस्तु उत्ऩादन गने कृिक,
कृिक सभूह वा

कम्ऩनी

वा

कृषि

पाभध वा

सहकायी उत्ऩादक सम्झनु ऩछध ।
(ख) “एजेन्ट” बन्नारे कृषि उद्यभी, व्मवसामी, कृषि फजाय
वा कृषिजन्म वस्तुहकोको कायोफाय गने दताधवार
व्मम्ि  सम्झनु ऩछध य सो ब्दरे सॊ गठठत सॊ स्थाको
प्रलतलनलधराई सभेत जनाउॉछ ।
(ग) “कामधऩालरका” बन्नारे भहारक्ष्भी नगय कामधऩालरका
सम्झनु ऩछध ।
(घ) “कोि” बन्नारे मस ऐनको दपा १० फभोम्जभ
स्थाषऩत कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन कोिराई सम्झनु
ऩछध ।
(ङ) “कृिक” बन्नारे मस ऐनको प्रमोजनका रालग कसै को
जग्गा कयायभा लरई वा आफ्नै जग्गाभा व्मावसाषमक
कृषि खेती गने कृिक, कृिक सभूह, कृषि व्मवसामी,
कृषि पभध य कृषि सहकायी सभेतराई सम्झनु ऩछध
।

2

v08 @_ k'j{ cltl/QmfÍs ! -ª_ dxfnIdL /fhkq, efu ! ldlt @)&%÷@÷@%
(च) “कृषि”

बन्नारे

फभोम्जभका

अनुसूची-१

भा

उल्रेख

बए

लफिमसॉग सम्वम्न्धत कृषिराई सम्झनु

य सो बव्दरे व्मवसाषमक कृषिराई सभेत

ऩदधछ

जनाउॉछ ।
(छ) “कृषि पाभध” बन्नारे व्मवसाषमक प्रमोजनको रालग
अनुसूची-१ फभोम्जभका फारी उत्ऩादनका रालग
सञ्चारन गरयएको कृषि पाभध सम्झनु ऩछध ।
(ज)

“कृषि

फजाय”

बन्नारे

कृषि

उऩजको

प्माकेम्जङ्ग, ढु वानी, बण्डायण, षवतयण तथा
उऩजको लफक्री षवतयण गने

ग्रेलडङ,
कृषि

कृषि फजाय सम्झनु

ऩछध ।
(झ) “कृषि वस्तु” बन्नारे कृिकरे कुनै फारी षवरुवा वा
ऩबु चौऩामाफाट उत्ऩादन गये को उऩबोग्म कृषि
वस्तु सम्झनु ऩछध ।
(ञ) “कृषि व्मवसाम” बन्नारे दे हामको व्मवसाम सम्झनु
ऩछध:(१) व्मवसाषमक उद्देश्मरे गरयने कृषि फारी
वा फस्तुको उत्ऩादन,
(२)

कृषिजन्म वस्तुको प्रबोधन,

(३)

कृषि उऩजको व्माऩाय,
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(४) कृषि

उत्ऩादनका

यासामलनक

वा

रालग

प्रमोग

प्राङ्गारयक

हुने

भरको

उत्ऩादन, बण्डायण तथा षवतयण,
(५)

कृषि उत्ऩादनको रालग प्रमोग हुने षवउ,
वेनाध, नश्ल य ब ुयाको उत्ऩादन, ऩयाभबध
सेवा, बण्डायण तथा षवतयण,

(६)

कृषिभा

प्रमोग

षविादीको

हुने

औिलध

एवभ्

उत्ऩादन, ऩयाभबध, बण्डायण

तथा लफक्री व्मवसाम ।
(ट) “खुद्रा फजाय” बन्नारे कुनै लफक्रेतारे उऩबोि ाराई
लफक्री गने खुद्रा फजायराई सम्झनु ऩछध ।
(ठ) “तोषकएको वा तोषकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन
फभोम्जभ फनेको लनमभावरीभा तोषकएको वा तोषकए
फभोम्जभ सम्झनु ऩछध ।
(ड) “थोक फजाय” बन्नारे कुनै उत्ऩादक वा षवक्रेतारे
अको षवक्रेताराई कृषि वस्तु लफक्री षवतयण गने
थोक फजायराई सम्झनु ऩछध ।
(ढ) “नगयऩालरका” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरका सम्झनु
ऩछध ।
(ण) “प्रभुख” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको प्रभुख
सम्झनु ऩछध ।

4

v08 @_ k'j{ cltl/QmfÍs ! -ª_ dxfnIdL /fhkq, efu ! ldlt @)&%÷@÷@%
(त) “प्रभुख प्रबासकीम अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको
प्रभुख प्रबासकीम अलधकृत सम्झनु ऩछध ।
(थ) “लफक्रेता” बन्नारे कृषि वस्तुहको लफक्री गने व्माऩायी,
कृिक, कृिक सभूह, कृषि पाभध, सहकायी सॊ स्था,
कम्ऩनी वा एजेन्ट लफक्रेता सभेतराई सम्झनु ऩछध ।
(द) “भन्त्रारम” बन्नारे सॊ घ तथा प्रदे बको कृषि ऺेत्र हेने
भन्त्रारमराई सम्झनु ऩदधछ ।
(ध) “व्मवसाषमक कृषि कयाय” बन्नारे व्मवसाषमक कृषि
खेती

कृषि

वा

व्मवसाषमक

पाभधको

उत्ऩादन,

सञ्चारन, कृषि

खरयद,

षवक्री,

वस्तुको
सञ्चम

य

फजायीकयण गनध वा कृषि व्मवसाम प्रफर्द्धन गनध दुई
वा सो बन्दा फढी ऩऺहरु फीच बएको सम्झौता वा
व्मवसाषमक कृषि कयायराई सम्झनु ऩदधछ । मस
ब्दरे व्मवसाषमक कृषि प्रमोजनको रालग व्मम्ि गत
वा सॊ स्थागत रुऩभा लरजभा लरन ठदन वा कृषिजन्म
उद्योगको रालग कृषि वस्तु वा वारीको उत्ऩादन वा
आऩूलतध गनध दुई

वा

दुईबन्दा

फढी

ऺेत्रपर, ऩरयभाण, भूल्म य गुणस्तयको

ऩऺहकोफीच
आधायभा

बएको कयायराई सभेत जनाउॉछ ।
(न) “वडा”

बन्नारे

भहारक्ष्भी

नगयऩालरकाको

वडा

सम्झनुऩछध ।
(ऩ) “सलभलत” बन्नारे मस ऐनको दपा ५ फभोम्जभ गठन
बएको कृषि फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत
सम्झनु ऩछध ।
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(प) “सबा” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयसबाराई सम्झनु ऩछध
।
कृिकहरुरे दोस्रो फजायभा

(फ) “सॊ करन केन्द्र” बन्नारे
षवक्री

गने

कृषि

उद्देश्मरे

उऩज

सॊ करन

गये य

षवक्रेताराई षवक्री गने सॊ करन केन्द्रराई सम्झनु
ऩछध ।
(ब) “हाट फजाय” बन्नारे कृषि उऩज रगामत अन्म
स्थानीम

उत्ऩादन

षवक्री

गने

उद्देश्मरे

नगयऩालरकाफाट स्वीकृलत लरई सॊ चारन बएको हाट
फजायराई सम्झनु ऩछध ।
ऩरयच्छे द – २
कृषि फजाय सम्वन्धी व्मवस्था
३.

कृषि फजायको स्थाऩना् (१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रको
कुनै ऩलन स्थानभा कृषि फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ ।
(२)

कृषि

सम्फन्धी

सहकायी

वा

कृषि

सम्फन्धी

व्मवसाषमक सॊ स्थारे सम्फम्न्धत नगयऩालरकाको अनुभलत लरई कृषि
फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ ।
४.

कृषि फजायको वगीकयण: (१) मस ऐनको दपा ३ फभोम्जभ
स्थाऩना हुने कृषि फजायको वगीकयण दे हाम फभोम्जभको हुनेछ:(क) थोक फजाय,
(ख) खुद्रा फजाय,
(ग) हाट-फजाय,
(घ) सॊ करन केन्द्र ।
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको फजाय सञ्चारन वाऩत राग्ने
बुल्क सबारे तोके फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) फजाय सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कामधऩालरकारे
तोके फभोम्जभ हुनेछ ।
५.

कृषि फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत: (१) मस ऐनको दपा
३

फभोम्जभ

स्थाऩना

बएको

कृषि

फजायको

सञ्चारन

तथा

व्मवस्थाऩन गनधको रालग कृषि फजाय तथा व्मवस्थाऩन सलभलत
यहनेछ ।
(२) कृषि फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत सम्फन्धी
अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द –३
कृषि व्मवसाम प्रवध्दधन सम्फन्धी व्मवस्था
६.

स्थानीम कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन सलभलत् (१) कृषि ऺेत्रको सभग्र
षवकास तथा प्रवर्द्धन रगामतका कामध गनध नगयऩालरकाभा एक
स्थानीम कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन सलभलत यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सलभलतभा दे हाम फभोलभजका
सदस्महरु यहने छन्:(क)

प्रभुख

अध्मऺ

(ख) कृषि ऺेत्र हेने कामधऩालरकाको सदस्म
(ग)

प्रभुख प्रबासकीम अलधकृत

सदस्म
सदस्म

(घ) नगयऩालरका स्तयीम खाद्य सुयऺा
सलभलतको सॊ मोजक वा प्रभुख
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सलभलतरे भनोनमन गये को षवऻ सदस्म

(ङ)

एकजना

सदस्म

सलभलतरे भनोनमन गये को व्मवसाषमक

(च)

षकसानभध्मे एकजना
(छ)

सदस्म

नगयऩालरकाको कृषि बाखा प्रभुख

सदस्म सम्चव

(३) सलभलतरे सम्फम्न्धत ऺेत्रको षवबेिऻ तथा अन्म
व्मम्ि राई सलभलतको फैठकभा आभन्त्रण गनध सक्नेछ
(४) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामधषवलध सलभलत
आपैरे लनधाधयण गये फभोम्जभ हुनेछ ।
(५)

सलभलतरे

मस

ऐनको

उद्देश्म

कामाधन्वमन

गनध

आवश्मकता अनुसाय षवलबन्न उऩ-सलभलतहरु गठन गनध सक्नेछ ।
(६) सलभलतको सम्चवारमको काभ नगयऩालरकाको कृषि
ऺेत्र हेने बाखा, षवबाग वा भहाबाखारे गनेछ ।
७.

सलभलतको काभ, कतधव्म य अलधकाय: मस ऐनभा अन्मत्र व्मवस्था
बएदे म्ख वाहे क सलभलतको काभ, कतधव्म य अलधकाय दे हाम फभोम्जभ
हुनेछ:(क) स्थानीमस्तयभा कृषि व्मवसाम प्रवध्दधन गनध आवश्मक
नीलत तथा मोजना तजुभ
ध ा गने,
(ख) कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध सॊ घीम तथा प्रादे म्बक
लनकामसॉग सभन्वम य सहकामध गने,
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(ग) कृषि व्मवसामको प्रवर्द्धन गने सम्फन्धभा आवश्मक
कामध गने,
(घ) कृषि व्मवसामको प्रवर्द्धन गने सम्फन्धभा कामधक्रभ
सॊ चारन गने,
(ङ)

कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध आवश्मक ऩने सीऩ,
प्रषवलध

तथा

अन्म

आवश्मक

षविमको

उम्चत

व्मवस्था गनध प्रवर्द्धनात्भक कामधहरु गने ,
(च) कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन कोिको सञ्चारन गने ,
(छ) तोषकए फभोम्जभको अन्म आवश्मक कामध गने ।
कृषि

८.

व्मवसामराई

सुषवधा

ठदने्

(१)

नगयऩालरकारे

कृषि

व्मवसामका रालग दे हाम फभोम्जभ छु ट तथा सुषवधा ठदन सक्नेछ M
(क)

स्थानीम कय य लनकासी बुल्क ।

(ख)

कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन सम्फन्धी प्रषवलध प्रमोग
य षवस्तायभा अनुदान (जस्तै ढु वानी साधन,
माम्न्त्रक उऩकयण आठद) ।

(२)

उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइने छु ट तथा सुषवधाहरु

तोषकए फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइने सुषवधाको अलतरयि  अन्म
सुषवधा सलभलतको लसपारयसभा

कामधऩालरकारे तोके फभोम्जभ हुनेछ

।
९. कृषि ऋण: (१) कुनै ऩलन फैं क वा षवत्तीम सॊ स्थारे सो सॊ स्थाको
लनमभ फभोम्जभ कृषि ऋण उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।
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(२) प्रचलरत नेऩार कानूनभा जुनसुकै कुया रेम्खएको
बए ताऩलन मस ऐन फभोम्जभको व्मावसाषमक कृषि कयाय सम्फन्धी
सम्झौताराई लधतोको कोऩभा स्वीकाय गयी कुनै फैं क वा षवत्तीम
सॊ स्थारे उऩदपा (१) फभोम्जभको ऋण उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ
।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ उऩरव्ध गयाउने ऋणराई
सयकायको अलत प्राथलभकता ऺेत्रभा कजाध रगानी गये को सयह
भानी सो वाऩत उि  फैँ क वा षवत्तीम सॊ स्थारे ऩाउने सुषवधा सभेत
ऩाउन सक्नेछ ।
(४) कुनै

फैँ क

वा

षवत्तीम

सॊ स्थारे

उऩदपा

(२)

फभोम्जभ गये को रगानी उठ्न नसक्ने बई अऩरेखन गनुध ऩने
बएभा सो अऩरेखन गये को विधको खुद कयमोग्म आमफाट सो अङ्क
फयावयको यकभ घटाउन सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द– ४
कोिको स्थाऩना तथा सञ्चारन
१०. कोिको स्थाऩना: (१) कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन गनधका रालग एक छु ट्टै
कृषि व्मवसाम प्रवर्द्धन कोिको स्थाऩना गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोिभा दे हामका यकभहरु
यहने छन्:(क) सॊ घीम तथा प्रदे ब सयकायफाट प्राप्त यकभ,
(ख) नगयऩालरकाफाट प्राप्त यकभ,
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(ग) नेऩार सयकायफाट षवदे बी सयकाय, अन्तयाषिम
सॊ घ सॊ स्थासॉग सम्झौता गयी स्थानीम तहभा
षवलनमोम्जत यकभ वाऩत प्राप्त यकभ
(घ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोम्जभको यकभ
प्राप्त गनुध अम्घ सॊ घीम अथध भन्त्रारमको स्वीकृलत लरनु ऩनेछ।
११. कोिको सञ्चारन:(१) नगयऩालरकाको नीलत, कानून तथा लनदे बन
फभोम्जभ कृषि व्मवसामको प्रवर्द्धन गनधका रालग कोिको यकभ
खचध गरयनेछ ।
(२)

कोिको

सम्चवारम

नगयऩालरका

अन्तगधतको

कृषि

बाखाभा यहनेछ ।
१२. कोिको सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सलभलतको तपधफाट गरयने
सम्ऩूणध खचध दपा १० फभोम्जभको कोिफाट तोषकए फभेम्जभ
व्महोरयनेछ ।
(२) सलभलतको कोिभा यहेको यकभ सलभलतरे प्रचलरत
कानून फभोम्जभ कुनै फैकभा खाता खोरी जम्भा गनेछ ।
(३) सलभलतको कोिको सञ्चारन सलभलतको अध्मऺ वा
ु दस्तखतफाट हुनेछ ।
सदस्म-सम्चव य रेखा प्रभुखको सॊ मि 
(४) कोिको सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोषकए
फभोम्जभ हुनेछ ।
१३. रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) कोिको आम व्ममको रे खा प्रचलरत
कानून फभोम्जभ याख्नु ऩनेछ ।
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(२) कोिको रेखाऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।
ऩरयच्छे द– ५
व्मवसाषमक कृषि कयाय (लरज)
१४. व्मवसाषमक कृषि कयाय गनध सषकने: (१) मस ऐन फभोम्जभ कृषि
व्मवसामको प्रवर्द्धन गनध दुई वा दुईधबन्दा फढी ऩऺफीच व्मवसाषमक
कृषि कयाय गनध सषकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कयाय गदाध प्रचलरत नेऩार
कानूनको अलधनभा यही ऩऺहरुको आऩसी सहभलतभा षवद्युतीम
प्रणारीको भाध्मभफाट सभेत गनध सषकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको कयाय गदाध अऩनाउनु
ऩने प्रषक्रमा तोषकए फभोम्जभ हुनेछ ।
१५.

जग्गा तथा बौलतक साधन उऩर्ध गयाउन सषकने्

कुनै व्मम्ि ,

सॊ स्था वा लनकामरे कृषि व्मवसाम गने प्रमोजनका रालग व्मम्ि ,
कृषि पाभध वा व्मवसामी, कृिक सभूह वा त्मस्ता कृिक सभूह
लभरेय फनेको सलभलत, सहकायीराई जग्गा तथा बौलतक सम्ऩम्त्त
कयाय गयी उऩर्ध गयाउन सक्नेछ ।
१६.

जग्गा तथा बौलतक साधन भाग गनध सक्ने् (१) कुनै कृिक वा
कृषि व्मवसामीरे व्मावसाषमक रुऩभा कृषि सम्फन्धी कामध गनधको
रालग प्रचलरत कानूनको प्रलतकूर नहुने गयी कयाय फभोम्जभ
जग्गा तथा बौलतक साधन प्राप्त गनध दपा १५ फभोम्जभका व्मम्ि 
वा लनकामसॉग भाग गनध सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोम्जभ जग्गा तथा बौलतक साधन

भाग बई आएभा लनम्ित अवलध तोकी प्रचलरत कानून फभोम्जभ
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सम्फम्न्धत लनकामरे कयायभा जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरव्ध
गयाउन सक्नेछ ।
(३) जग्गा तथा बौलतक साधन उऩर्ध गयाउने सम्फन्धी
प्रषक्रमा तथा अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनेछ ।
(४) खेती नगयी रगाताय दुई फिधसम्भ फाॉझो यहेको
कृषिमोग्म

जलभन

नेऩार

सयकाय

वा

नगयऩालरकारे

तोषकए

वभोम्जभ कृषि प्रमोजनका रालग प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ ।
१७.

स्वालभत्व हस्तान्तयण नहुन्े मस ऐनको दपा १५ फभोम्जभ कुनै
जग्गा वा बौलतक साधन उऩर्ध गयाएको अवस्थाभा कयाय
गये को वा लरजभा लरएको कायणरे भात्र जग्गा वा बौलतक
साधनभा कयायका ऩऺको स्वालभत्व हस्तान्तयण हुने छै न ।

१८.

ऩुन् कयाय गनध नहुन:े मस ऐन फभोम्जभ कयाय गने ऩऺरे दोश्रो
ऩऺको सहभलत नलरई सोही लफिमभा तेस्रो ऩऺसॉग ऩुन् कयाय
गनध ऩाउने छै न ।

१९.

व्मवसाषमक कृषि कयायका षविमवस्तुहको: (१) मस ऐन फभोम्जभ
कृषि कयाय गदाध कयायको प्रकृलत य अवस्था अनुरुऩ कयायका
षविमहरु अनुसूची-२ भा उल्रे ख बए फभोम्जभ हुनेछ ।
(२) मस ऐनको प्रलतकूर नहुने गयी ऩऺहकोको सहभलतभा
उऩदपा (१) भा उल्रेम्खत षविम फाहेकका अन्म उऩमुि  षविम
वस्तुहरु सभेत व्मवसाषमक कृषि कयायभा सभावेब गनध सषकनेछ
।

२०.

व्मवसाषमक कृषि कयायका ऩऺहकोको दाषमत्व: (१) मस ऐनको
दपा १५ वा १६ फभोम्जभ कृषि व्मवसाम सञ्चारन गनध लरएको
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जग्गा तथा बौलतक साधनभा ऩऺहकोको दाषमत्व मस ऐनभा
उल्रेख बएको अलतरयि  अन्म दाषमत्व कयायभा तोषकए फभोम्जभ
हुनेछ ।
(२) कृषि वस्तुको ऩरयभाण वा ऺेत्र तोकी गरयने
व्मवसामभा ऩऺहकोको दाषमत्व ऩऺहको फीच कयाय बएकोभा मस
ऐनभा उल्रेख बएको अलतरयि  अन्म कुयाहको कयायभा उल्रेख
बए फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) व्मवसाषमक कृषि कयाय गने ऩऺहकोरे कृषि
कयाय प्रमोजनको रालग कृषि उत्ऩादन साभग्री, प्रषवलध य ऋण वा
अन्म सहामता आपै वा षवत्तीम सॊ स्थाहको भापधत तोषकएका
बतधहकोको आधायभा उऩर्ध गयाउने गयी आ-आफ्नो दाषमत्व
लनधाधयण गनध सक्नेछन् ।
(४) व्मवसाषमक कृषि कयाय गने ऩऺहरुरे प्रचलरत
कानूनको प्रलतकूर नहुने गयी गनुध ऩनेछ ।
२१. कयाय ऩूया गनुध ऩने सभम य तरयका् (१) कयायभा कयाय ऩूया गने
सभम

य

तरयका

उल्रे ख

बएकोभा

उम्ल्रम्खत

सभमलबत्र

य

उम्ल्रम्खत तरयका फभोम्जभ कयाय ऩूया गनुध ऩनेछ ।
(२) कयाय फभोम्जभको काभ गनध कयायभा कुनै सभम
वा तरयका तोषकएको यहेनछ तय सो काभ कुनै

खास सभमभा वा

कुनै खास तरयकारे भात्र गनध सषकने यहेछ बने सोही सभमभा सोही
तरयका फभोम्जभ गने गयी कयाय बएको भालननेछ ।
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(३) उऩदपा (२) भा रेम्खएको अवस्थाभा फाहे क
कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य तरयका उल्रेख नबएभा उम्चत
सभमलबत्र उऩमुि  तरयका अऩनाई ऩूया गनुध ऩनेछ ।
२२.

कयाय ऩूया गने स्थान् (१) कयाय फभोम्जभ काभ ऩूया गनध कुनै
लनम्ित स्थान तोषकएको यहेछ बने सो काभ सोही स्थानभा ऩूया
गनुध ऩनेछ ।
(२) कयाय फभोम्जभ कुनै एक ऩऺरे अको ऩऺराई
कुनै भारसाभान ठदने वा फुझाउने स्थान कयायभा

तोषकएको

यहेछ बने सोही स्थानभा नै ठदनु वा फुझाउनु ऩनेछ ।
(३)

कयाय

फभोम्जभ

काभ

गने

लनम्ित

स्थान

नतोषकएको तय सो काभ कुनै खास स्थानभा भात्र गनध सषकने
वा चरन व्मवहाय वा सो काभको प्रकृलत अनुसाय कुनै खास
स्थानभा भात्र गनुध ऩने षकलसभको यहेछ बने सो काभ सोही
स्थानभा गने गयी कयाय बएको भालननेछ ।
(४) उऩदपा (२) य (३) भा रेम्खएदे म्ख फाहेक अन्म
अवस्थाभा कयाय फभोम्जभ काभ गने स्थान कयायभा उल्रेख
बएको यहेनछ बने कयाय फभोम्जभ काभ गने ऩऺरे अको
ऩऺराई भनालसव भाषपकको स्थान तोषकठदन सूचना गनुध ऩनेछ
य अको ऩऺरे ऩलन सो काभ गनध भनालसव भाषपकको स्थान
तोषकठदनु ऩनेछ ।
२३.

कयाय ऩूया गनुध नऩने अवस्था् दे हामको
फभोम्जभ काभ गनध आवश्मक ऩने छै न्—
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(क) एक ऩऺरे अको ऩऺराई कयाय फभोम्जभको दाषमत्व
ऩूया गनुध नऩने गयी छु ट ठदएभा,
(ख) फदय गयाउन सषकने कयाय फदय गयाउन ऩाउने ऩऺरे
फदय गयाएभा,
अको

(ग)

ऩऺरे

कयाय

उल्रॊ घन

गये को

कायणफाट

कयायको ऩरयऩारना हुन नसक्ने बएभा,
(घ)

मस ऐनको कुनै व्मवस्था फभोम्जभ कयायभा काभ गनुध
नऩने बएभा,

(ङ)

कयाय गदाधको ऩरयम्स्थतीभा आधायबूत ऩरयवतधन बै
कयायको ऩरयऩारना गनध असम्बव बएभा ।

२४. कयाय दताध गनुध ऩने: (१) मस ऐन अन्तगधत सम्ऩन्न गरयएका
कयायहरु सम्झौता बएको लभलतरे ऩैंतीस ठदनलबत्र नगयऩालरकाभा
दताध गनुध ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कयाय दताध गदाध तोषकए
फभोम्जभको दस्तुय राग्नेछ ।
(३) नेऩार सयकाय वा अन्म लनकामरे ठदने सुषवधा वा
सहुलरमतको प्रमोजनको रालग दताध नगरयएको कयायरे भान्मता
प्राप्त गने छै न ।
(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ बएको कयायको आलधकारयक
प्रलत नगयऩालरकाको तोषकएको अलधकायीरे अलनवामध कोऩरे याख्नु
ऩनेछ ।
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(५) उऩदपा (१) फभोम्जभको कयाय दताध गनध दुवै
ऩऺहको

स्वमॊ

वा

उनीहकोको

कानून

फभोम्जभको

प्रलतलनलध

उऩम्स्थत हुन ु ऩनेछ ।
(६) कुनै व्मवसामी वा कृिकरे कृषि कयाय दताध गनध
ल्माएकोभा दताध गने अलधकायीरे मस ऐन फभोम्जभ उल्रेख हुनऩु ने
कुनै कुया उल्रेख नबएको वा अनुम्चत प्रावधान उल्रेख बएकोभा
सो ऩरयभाजधन गये य भात्र दताध गनध आदे ब ठदन सक्नेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ ठदइएको आदे ब कयायका
ऩऺहकोरे ऩारन गनुध ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द– ६
षववाद सभाधान
२५. षववादको सभाधान:(१) मस ऐन अन्तगधत गरयएका कृषि कयायको
कामाधन्वमनको सम्फन्धभा कुनै षववाद उत्ऩन्न बएभा ऩऺहकोरे
आऩसी फाताधफाट त्मस्ता षववादहको सभाधान गनध सक्नेछन् ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ वाताधफाट षववाद सभाधान
हुन नसकेभा ऩऺहरुरे प्रचलरत कानून फभोम्जभ स्थानीम न्माषमक
सलभलतभा लनफेदन ठदनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ लनफेदन ऩनध आएभा स्थानीम
न्माषमक

सलभलतरे

ऩैं तीस

ठदनलबत्र

भेरलभराऩको

भाध्मभफाट

षववादको टुॊ ङ्गो रगाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ बएको षववादको टुॊ ङ्गो उऩय
म्चत्त नवुझ्ने ऩऺरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोम्जभ
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ऩैंतीस

ठदनलबत्र

सम्वम्न्धत

म्जल्रा

अदारतभा

ऩुनयावेदन

गनध

सक्नेछ ।

सभाधान

(५)

उऩदपा

(३)

फभोम्जभ

हुन

नसकेभा

ऩऺहरुरे

भेरलभराऩफाट

प्रचलरत

कानून

षववाद
फभोम्जभ

भध्मस्थता सम्फन्धी कायवाही अगालड फढाउन सभेत सक्नेछन् ।
(६) भध्मस्थता सम्फन्धी कायवाही अगालड फढाउॉदा
भध्मस्थकताधको नाभ कयायभा नै उल्रेख बएकोभा सोही फभोम्जभ
हुनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ कयायभा नाभ उल्रेख
नबएकोभा ऩऺहकोका प्रलतलनलध, स्थानीम तहका प्रलतलनलध वा
स्थानीम

तहफाट

तोषकएका

लफिम

षवऻ

वा

भेरलभराऩकताध

सषहतको भध्मस्थता सलभलतको गठन गरयनेछ ।
(८) उऩदपा (७) फभोम्जभ भध्मस्थता चमनको रालग
दुफै ऩऺहकोफाट अनुयोध बई आएभा सम्फम्न्धत व्मम्ि 

वा

कामाधरमरे अलनवामध कोऩभा सात ठदनलबत्रभा लरम्खत सहभलत वा
असहभलत ठदनु ऩनेछ ।
(९) भध्मस्थता सलभलतरे उजुयी ऩये को सात ठदनलबत्र
वाताधद्वाया षववादको सभाधान गनुध ऩनेछ ।
(१०) उऩदपा (९) फभोम्जभ षववाद सभाधान हुन
नसकेभा सम्वम्न्धत ऩऺराई उजुयी उऩय सात ठदनको म्माद ठदई
प्रलतवाद गने भौका ठदनु ऩनेछ ।
(११)

उऩदपा

(१०)

फभोम्जभको

सभमावलधलबत्र

सम्वम्न्धत ऩऺरे प्रलतवाद गयी वा नगयी फसेभा सो व्महोया
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उल्रेख गयी भध्मस्थता सलभलतरे थऩ सात ठदनलबत्रभा आफ्नो
लनणधम ठदनु ऩनेछ ।
(१२) उऩदपा (११) फभोम्जभ भध्मस्थता सलभलतद्वाया
गरयएको लनणधम अम्न्तभ हुनेछ ।
(१३) मस ऐन फभोम्जभ भध्मस्थता सलभलतद्वाया गरयएको
लनणधम उऩय म्चत्त नवुझ्ने ऩऺरे भध्मस्थता ऐन,२०५५ को
म्मादलबत्रै सम्फम्न्धत उच्च अदारतभा लनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(१४) भध्मस्थता सलभलतको अन्म कामधषवलध कयायभा
उल्रेख बएकोभा सोही फभोम्जभ य अन्मका हकभा भध्मस्थता
सलभलतरे तोके फभोम्जभ हुनेछ ।
(१५) भध्मस्थकताधरे ऩारयश्रलभक य सुषवधा ऩऺहकोफाट
लरन सक्नेछन् ।
२६.

म्माद सम्फन्धभा: मस ऐन फभोम्जभको षववादभा ऩऺको कावु
फाषहयको ऩरयम्स्थलत ऩयी मस ऐनको दपा

२५ को उऩदपा

(१०) फभोम्जभको म्माद गुज्रन गएभा एक ऩटकराई फढीभा
ऩन्र ठदन म्माद थाम्न ऩाउनेछ ।
२७.

भध्मस्थता

सलभलतको

लनणधमको

कामाधन्वमन:

(१)

सलभलतफाट बएको लनणधम सात ठदनलबत्रभा ऩऺहकोरे

भध्मस्थता
कामाधन्वमन

गनुध ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कुनै ऩऺरे तोषकएको
सभमभा

लनणधमको

कामाधन्वमनभा

कामाधन्वमन

म्जल्रा

प्रबासन

सहमोग लरन सक्नेछ ।

19

नगये भा
कामाधरम

य

त्मस्तो

लनणधमको

अन्म

लनकामको

v08 @_ k'j{ cltl/QmfÍs ! -ª_ dxfnIdL /fhkq, efu ! ldlt @)&%÷@÷@%
(३)
कामाधन्वमन

उऩदपा
गने

(२)

फभोम्जभको

लसरलसराभा

सम्फम्न्धत

कामाधरमरे
ऩऺको

लनणधम

सम्ऩम्त्त

वा

कायोफाय योक्का याख्न, त्मस्तो सम्ऩम्त्त वा कायोफाय योक्का याखेकोभा
पुकुवा गनध रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ योक्का वा पुकुवा गरयठदन
अनुयोध बई आएभा सम्फम्न्धत भारऩोत कामाधरम, फैं क वा षवत्तीम
सॊ स्थारे त्मस्तो सम्ऩम्त्त वा कायोफायको योक्का वा पुकुवा गनुध
ऩनेछ ।
(५) भध्मस्थता सम्फन्धी लफिमभा मस ऐनभा उल्रेम्खत
लफिमका हकभा मसै ऐन फभोम्जभ य अन्म लफिमका हकभा
भध्मस्थता ऐन,२०५५ फभोम्जभ हुनेछ
ऩरयच्छे द ७

–

षवषवध
२८.

व्मवसाम दताध गनुध ऩने: (१) कयाय गयी कृषि व्मवसाम सञ्चारन
गनध चाहने कृिक, कृषि पाभध वा एजेण्ट रगामतरे दताध नगयी
व्मवसाम सञ्चारन गनुध हुॉदैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको व्मवसामको दताध प्रभुख
प्रबासकीम

अलधकृतरे

गनेछ।लनजरे

अलधकृतस्तयको

कुनै

कभधचायीराई आवश्मकता अनुसाय मस्तो कयाय दताध गने अलधकाय
प्रत्मामोजन गनध सक्नेछ ।
(३) व्मवसाम कयाय दताध तथा बुल्क रगामतका अन्म
व्मवस्था कामधऩालरकारे लनधाधयण गये फभोम्जभ हुनेछ ।
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२९.

ऺलतऩूलतध सम्फन्धी व्मवस्था:(१) कयाय कामाधन्वमनको सन्दबधभा
कुनै ऩऺका काभ कायवाहीफाट अको ऩऺराई ऺलत ऩुग्न गएभा
कयायभा नै ऺलतऩूलतधको भात्रा तोषकएकोभा सोही फभोम्जभ य
नतोषकएको हकभा सम्झौताको प्रकृलत, स्थरगत लनयीऺण, स्थानीम
सजधलभन, षवबेिऻको याम, प्रचलरत दयबाउ सभेत फुझी सोको
आधायभा भकाध ऩने ऩऺराई भध्मस्थता सलभलतरे ऺलतऩूलतध बयाइ
ठदने लनणधम गनध सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए
ताऩलन ऩऺको काफु वाषहयको ऩरयम्स्थलतरे गदाध कयायको मथावत्
ऩरयऩारना हुन नसकेको अवस्थाभा मस ऐन फभोम्जभको दाषमत्व
लतनुध व्महोनुध ऩने छै न । तय कयाय गदाधको अवस्थाभा ऩऺवीच कुनै
रेनदे न बएको यहेछ बने अवस्था हेयी भकाध ऩने ऩऺराई रेनदे नको
साभान, वस्तु वा नगद षपताध ठदनु ऩनेछ ।

३०. कायवाही चराउने तथा दण्ड सजाम गने अलधकायी: (१) मस ऐन
फभोम्जभ दण्ड सजाम गने वा ऺलतऩूलतध बयाउने अलधकाय स्थानीम
न्माषमक सलभलतराई हुनेछ ।
(२) मस ऐन फभोम्जभ कायवाही तथा सजाम हुने भुद्दाका
सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहषककात गने अलधकायीरे सम्फम्न्धत

म्जल्रा सयकायी वषकर कामाधरमको ऩयाभबध तथा सहमोग लरन
सक्नेछ ।
३१. दण्ड सजाम: (१) कसै रे दे हाम फभोम्जभ कसूय
फभोम्जभको सजाम हुनेछ्–
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(क) दपा ३ य ४ षवऩयीत कृषि फजाय स्थाऩना य
सञ्चारन

गये भा

ऩच्चीस

हजायदे म्ख

ऩचास

हजाय

कोऩैमाॉसम्भ,
(ख) भनालसव कायण वेगय दपा २८ को उऩदपा (२)
को कामध नगये भा वा गनध इन्काय गये भा त्मस्तो
कामाधरमको भुख्म बई कामध गने अलधकायी वा
त्मस्तो

कुनै

कामध

गरयएकोभा

त्मस्तो

अलधकायीराई

म्जम्भेवायी

प्राप्त

प्रत्मामोजन
अलधकायीराई

ऩच्चीस हजायदे म्ख ऩचास हजाय कोऩैमाॉ सम्भ,
(ग) दपा २९ फभोम्जभ ऺलतऩूलतध बने आदे ब ठदएकोभा
राऩयवाही ऩूवक
ध
त्मस्तो ऺलतऩूलतध नठदएभा त्मस्तो
अटे य

गनेराई

ऩच्चीस

हजायदे म्ख

ऩचास

हजाय

कोऩैमाॉसम्भ
(घ) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको लनमभावरी
षवऩयीत कुनै कामध गयी त्मसफाट कसै को हानी
नोक्सानी बएको यहेछ बने त्मस्तो हानी नोक्सानी
लनजफाट नै बयाइनेछ ।
३२.

ऩुनयावेदन: मस ऐनको दपा ३१ फभोम्जभ ठदएको सजामभा म्चत्त
नफुझ्ने ऩऺरे

ऩैंतीस

ठदनलबत्र

सम्फम्न्धत म्जल्रा

अदारतभा

ऩुनयावेदन ठदन सक्नेछ ।
३३. फीभा सम्फन्धी व्मवस्था् (१) मस ऐन फभोम्जभ कयाय गयी
गरयएको कृषि उऩजको उत्ऩादनको सम्झौताको आधायभा वीभा
सलभलतरे तोकेको प्रषक्रमा ऩूया गयी त्मस्तो वीभा कामध गनध
अम्ख्तमाय ऩाएको वीभा कम्ऩनीरे वीभा गनेछ ।
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(२) वीभा गने प्रषक्रमा वीभा सलभलतरे सभम सभमभा
लनधाधयण गये फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) मस ऐन फभोम्जभ गरयने व्मवसाषमक कृषि कयाय
सम्वम्न्धत लनकामभा दताध हुनासाथ सोही लभलतफाट रागू हुने गयी
सम्फम्न्धत वीभा कम्ऩनीरे वीभा गनध सक्नेछ ।
(४) कुनै वीभा कम्ऩनीरे व्मवसाषमक कृषि कयायको
वीभा गदाध लतनुध ऩये को ऺलतको अङ्क फयाफय आफ्नो खुद कयमोग्म
आमफाट घटाउन ऩाउनेछ ।
३४.

प्रचलरत कानून फभोम्जभ हुन:े मस ऐनभा रेम्खएको षविमभा मसै
ऐन फभोम्जभ य अन्म षविमभा प्रचलरत कानून फभोम्जभ हुनेछ ।

३५. वौषर्द्क सम्ऩम्त्तको सॊ यऺण गनुध ऩने् मस ऐन फभोम्जभ कृषि
व्मवसामको प्रवर्द्धन गदाध वा व्मवसाषमक कृषि कयाय गदाध वौषर्द्क
सम्ऩम्त्त, बौगोलरक ऩरयचम तथा कृिक अलधकाय सभेतको सॊ यऺण
हुने गयी गनुध ऩनेछ ।
३६.

लनमभ

वनाउन

सक्ने:

मस

ऐनको

उद्देश्म

कामाधन्वमन

गनध

कामधऩालरकारे आवश्मक लनमभ, लनदे म्बका वा कामधषवलध फनाउन
सक्नेछ ।
३७.

फचाउ: मस ऐनको उद्देश्म तथा लफिम ऺेत्रभा प्रचलरत नेऩार
कानून फभोम्जभ मस अम्घ बएका कामधहरु मसै ऐन वभोम्जभ
बएको भालननेछ ।
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अनुसूम्च-१
(दपा २ को खण्ड (छ) सॉग सम्फम्न्धत)
कृषि पाभधभा सञ्चारन हुने उत्ऩादन य प्रबोधन
(१)

खाद्यान्न फारी,

(२)

वागवानी जन्म् परपूर, तयकायी, भसराफारी, ऩूष्ऩ

(३)

ऩबु, ऩन्छी

(४)

भाछा, भासु, दूध, पुर, हाड, छारा, ऊन

(५)

च्माउ,

(६)

भौयी, ये बभ

(७)

म्चमा, कपी, अरै ची, सुऩायी, घाॉसेवारी

(८)

तेरहन, दरहन

(९)

कऩास, जुट, उखु, यफय खेती, षटभुय

(१०)

कृषि ऩमधटन

(११)

कृषिका सफै उऩऺेत्रसॉग सम्फर्द् उत्ऩादन य सो ब्दरे औद्योलगक
प्रमोजनभा हुने

कृषिवस्तुहरु

(१२)

कृषि तथा ऩबुजन्म उत्ऩादनको प्रबोधन उद्योग

(१३)

कृषि तथा ऩबुजन्म उत्ऩादन साभाग्री (दाना, भरखाद्य, षविादी, औिधी)
आठदको प्रबोधन उद्योग

(१४)

खेती प्रणारीभा सभालफष्ट कृषि तथा ऩबुजन्म फस्तुहरु ।
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अनुसूम्च-२
(दपा १९ सॉग सम्फम्न्धत)
कयायका षविमहरु

(क)

कयायका ऩऺहको,

(ख)

कयाय खेतीको ऺेत्र,

(ग)

जग्गा य बौलतक साधन,

(घ)

वस्तुको षववयण, भात्रा,

(ङ)

गुणस्तय,

(च)

सम्झौताको अवलध,

(छ)

उत्ऩादन गरयने वस्तुको खरयद,लफक्री भूल्म,

(ज)

ब ुि ानीको प्रषक्रमा,

(झ)

ढु वानीको दाषमत्व,

(ञ)

उत्ऩादन प्रषक्रमा,

(ट)

अनुगभनका ऩऺहको,

(ठ)

काफु फाषहयको ऩरयम्स्थलतफाट उत्ऩादनभा ऩनध सक्ने असय य

त्मसको

दाषमत्व,
(ड)

गुणस्तय लनधाधयणका आधायहको,

(ढ)

ऩऺहकोरे एक अकोराई उऩर्ध गयाउने सेवा तथा सुषवधा,

(ण)

कयायको ऩारनाभा षववाद बएभा अऩनाइने सभाधानका उऩाम (जस्तै
भेरलभराऩ तथा भध्मस्थता रगामतका षविम वस्तुहको आठद) ।

(त)

कृषि उऩजको भूल्म लनधाधयण सम्वन्धी व्मवस्था ।
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