
               

स्थानीय राजपत्र 
फेदाप गाउपालऱकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड १) पोक्ऱावाङ, नपेाऱ, श्रावण १९ गते, २०७५ साऱ 

भाग २ 
स्थानीय सरकार 

प्रदेि नं. १, पोक्ऱावाङ, नपेाऱ 
फेदाप गाउँकायाापालऱकाको कायााऱय 

स्थाननय कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध वनेको नवधेयक  ,५७७५  

प्रस्तावनाः 

फेदाप गाईँपानिकाको क्षते्र नभत्रको कृनिको व्यवसायीकरण गनध, कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं व्यवस्थापन गनध, कृिक एवम ् कृनि 

व्यवसायीबीच अपसी सम्बन्ध सदुृढ गनध तथा कृनि करारको माध्यमबाट ईत्पादन बढाईन र बजारीकरणर्द्ारा व्यवसानयक रूपमा समग्र 

कृनि नवकासका िानग अवश्यक काननूी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संनवधानको धारा ५५६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, ५७७४ को दफा १७५ बमोनजम फेदाप गाईँपानिकाको गाईँ 

सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारनम्भक 

 

१.  संनक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१  )यस ऐनको नाम “स्थानीय  कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन , ५७७५  ”र केो छ ।  

(५ )यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाउन भएपनछ फेदाप गाईँपानिका भर प्रारम्भ   नेछ ।  

५.  पररभािाः- नविय वा प्रसंगिे ऄको ऄथध निागेमा यस ऐनमा,– 

(क)   “ऄध्यक्ष ”भन्नािे फेदाप गाईँपानिकाको ऄध्यक्ष सम्झनपुछध ।  



(ख) “कायधपानिका ”भन्नािे फेदाप गाईँपानिकाको कायधपानिका सम्झनपुछध ।  

(ग)  “गाईँपानिका ”भन्नािे फेदाप गाईँपानिका सम्झन ुपछध ।  

(घ)  “प्रमखु प्रउासकसय ऄनधकृत ”भन्नािे फेदाप गाईँपानिकाको प्रमखु प्रउासक ीीय ऄनधकृत सम्झनपुछध । 

(ङ)  “मन्त्रािय ”भन्नािे संघ तथा प्रदेउको कृनि क्षते्र  नेय मन्त्राियिाइ सम्झन ुपदधछ ।  

(च)  “वडा ”भन्नािे फेदाप गाईँपानिकाको वडा सम्झनपुछध ।  

(छ)  "उाखा "भन्नािे गाईँपानिका नस्थत कृनि तथा पउ ुसेवा उाखा सम्झन ुपदधछ ।  

(ज)  “सभा ”भन्नाि ी ेफेदाप गाईँपानिकाको सभािाइ सम्झनपुछध । 

(झ)  “ईत्पादक ”भन्नािे कृनि वस्तु ईत्पादन गनय कृिक वा कम्पनी वा कृनि फामध वा स कारी ईत्पादक सम्झन ुपछध ।  

(ञ )  “एजेन्ट ”भन्नािे कृनि ईनमी , व्यवसायी, कृनि बजार वा कृनिजन्य वस्तु रूको कारोबार गनय दताधवािा व्यनि सम्झन ुपछध र 

सो उव्दिे सँगनठत संस्थाको प्रनतनननधिाइ समते जनाईँछ । 

(ट)    “कोि ”भन्नािे यस ऐनको दफा १७ बमोनजम स्थानपत भएको कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोििाइ सम्झन ुपछध ।  

(ठ)   “ कृिक  ”भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िानग कसऐको जयगा करारमा निइ वा अकनऐ जयगामा व्य ीावसानयक कृनि खतेी गनय 

कृिक, कृिक सम ू, कृनि व्यवसायी, कृनि फमध र कृनि स कारी समतेिाइ सम्झन ुपछध । 

(ड)   “ कृनि  ”भन्नािे ऄनसुचूी (१ )मा ईव्िेख भए बमोनजमका नबियसँग सम्वनन्धत कृनििाइ सम्झन ु पदधछ र सो उव्दिे 

व्यावसानयक कृनििाइ समेत जनाईँछ । 

(ढ )  “कृनि फामध  ”भन्नािे व्यवसानयक प्रयोजनको िानग ऄनसुचूी (१ )बमोनजमका बािी ईत्पादनका िानग सञ्चािन गररएको 

कृनि फामध सम्झन ुपछध । 

(ण )  “बजार  ”भन्नािे कृनि ईपजको गे्रनडङ , प्याकेनजंग, ढुवानी, भण्डारण, नवतरण तथा कृनि ईपजको नबक्रस नवतरण गनय कृनि 

बजार सम्झन ुपछध । 

(त )  “कृनि वस्तु ”भन्नािे कृिकिे कुनऐ बोट नवेवा वा जीवजन्तबुाट ईत्पादन गरेका कृनिमा प्रयोग   न े िनध एवम नविादीको 

ईत्पादन, परामउध, भण्डारण तथा नबक्रस व्यवसाय सम्झनपुछध । 

(थ )  “खजुा बजार ”भन्नािे कुनऐ नवके्रतािे ईपभोिािाइ नबक्रस गनय खजुा बजारिाइ सम ी्झनपुछध । 

(द)   “तोनकएको वा तोनकए बमोनजम ”भन्नािे यस ऐन बमोनजम बनेको ननयमाविीमा तोनकएको वा तोनकए बमोनजम 

सम्झन ुपछध । 



(ध)   “थोक बजार ”भन्नािे कुनऐ ईत्पादक वा नवके्रतािे ऄको नवके्रतािाइ कृनि वस्तु नबक्रस नवतरण गनय स्थिको थोक 

बजारिाइ सम्झन ुपछध ।  

(न )  “नबके्रता ”भन्नािे कृनि वस्तु रू नबक्रस गनय व्यापारी , कृिक, कृिक सम ू, कृनि फामध, स कारी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट 

नबके्रता समेतिाइ सम्झन ुपछध ।  

(प)    “व्यवसानयक कृनि करार ”भन्नािे व्यवसानयक कृनि खेती वा कृनि फामधको सञ्चािन , कृनि वस्तुको 

व्यावसानयक ईत्पादन, खररद, नवक्रस, सञ्चय र बजारीकरण गनध वा कृनि व्यवसाय प्रबर्द्धन गनध दइु वा दइुभन्दा बढी पक्ष वीच भएको 

सम्झौता वा व्यवसानयक कृनि करारिाइ सम्झन ुपदधछ । यस उब्दिे व्यवसानयक कृनि प्रयोजनको िानग व्यनिगत वा संस्थागत रूपमा 

निजमा निन नदन वा कृनिजन्य ईनोगको िानग कृनि वस्त ुवा वािीको ईत्पादन वा अपनुतध गनध दइु वा दइुभन्दा बढी पक्ष रूबीच 

क्षेत्रफि, पररमाण, मवू्य र गणुस्तरको अधारमा भएको करारिाइ समेत जनाईँछ ।   

(फ)   ‘‘सनमनत ”भन्नािे यस ऐनको दफा ५ बमोनजम गठन भएको कृनि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनमनत 

सम्झन ुपछध । 

(ब)   “ संकिन केन्ज  ”भन्नािे कृिक रूिे दोन्ो बजारमा नवक्रस गनय ईकशे्यिे कृनि ईपज संकिन गरेर नवके्रतािाइ नवक्रस गनय 

संकिन केन्जिाइ सम्झन ुपछध । 

(भ)   “  ाट –बजार ”भन्नािे कृनि ईपज िगायत ऄन्य स्थानीय ईत्पादन नवक्रस गनय ईकशे्यिे स्थानीय त ब ीाट स्वीकृत निइ 

सञ्चािन भएको  ाट बजारिाइ सम्झन ुपछध । 

 

 

पररच्छेद - ५  

कृनि बजार सम्वन्धी व्यवस्था 

३. कृनि बजारको स्थापनाः 

 (१)        गाईँपानिकािे अकनो क्षेत्रनभत्रको कुनऐ पनन स्थानमा कृनि बजारको स्थापना गनध सक्नेछ । 

(५ )  कृनि सम्वन्धी स कारी वा कृनि सम्वन्धी व्यवसानयक संस्थािे सम्वनन्धत गाईँपानिकाको ऄनमुनत निइ कृनि बजारको 

स्थापना गनध सक्नेछ । 

४. कृनि बजारको वगीकरण 

(१)   यस ऐनको दफा ३ बमोनजम स्थापना   ने कृनि बजारको वगीकरण द ेाय बमोनजमको   नछेः–  

(क)   थोक बजार , 



(ख)   खजुा बजार , 

(ग)    ाट–बजार , 

(घ)   संकिन केन्ज । 

(५ )  ईपदफा (१ )बमोनजमको बजार सञ्चािन वापत िायने उवु्क सभािे तोके बमोनजम   नेछ ।  

(३)   बजार सञ्चािन सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था कायधपानिकािे तोके बमोनजम   नेछ ।  

५.  कृनि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनमनतः 

(१)  यस ऐनको दफा (३ )बमोनजम स्थापना भएको कृनि बजारको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनधको िानग कृनि बजार तथा 

व्यवस्थापन सनमनत र नछे । 

(५)   कृनि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सनमनत सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोनकए बमोनजम   नछे ।  

पररच्छेद ३ 

कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्था 

६.  स्थानीय कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन सनमनतः 

(१)  कृनि क्षते्रको समग्र नवकास तथा प्रवर्द्धन िगायतका कायध गनध फेदाप गाईँपानिकामा एक स्थानीय कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन 

सनमनत र नछे । 

(५)  ईपदफा (१ )बमोनजमको सनमनतमा द ेाय बमोनमजका सदस्य रू र ने छनः्–  

  (क) गाईँपानिका ऄध्यक्ष        - ऄध्यक्ष 

 (ख) गाईँपानिका ईपाध्यक्ष       - सदस्य 

(ग)  प्रमखु प्रउासकसय ऄनधकृत       - सदस्य  

(घ) कृनि क्षते्र  नेय कायधपानिकाको सदस्य      - सदस्य  

(ङ)   गाईँपानिकास्तरीय खान सरुक्षा सनमनतको संयोजक    - सदस्य 

(च)   सनमनतिे मनोनयन गरेका नवय सदस्य एक जना     - सदस्य 

(छ)   सनमनतिे मनोनयन गरेका व्यवसानयक नकसान मध्ये एक जना   - सदस्य  

(ज)   गाईँपानिकाको कृनि तथा पउ ूसेवा उाखा प्रमखु   मध्ये नसननयर  - सदस्य सनचव  



(३)   सनमनतिे सम्बनन्धत क्षेत्रको नवउेिय तथा ऄन्य व्यनििाइ सनमनतको बऐठकमा अमन्त्रण गनध सक्नछे ।  

(४)   सनमत नीको बऐठक सम्बन्धी ऄन्य कायधनवनध सनमनत अपऐिे ननधाधरण गरे बमोनजम   नेछ । 

(५ )  सनमनतिे यस ऐनको ईकशे्य कायाधन्वयन गनध अवश्यकता ऄनसुार नवनभन्न ईप –सनमनत रू गठन गनध सक्नेछ ।  

(६ )  सनमनतको सनचवािय गाईँपानिकाको कृनि क्षते्र  नेय उाखामा र नछे । 

७. सनमनतको काम, कतधव्य र ऄनधकारः - यस ऐनमा ऄन्यत्र व्यवस्था भएदनेख वा के सनमनतको काम, कतधव्य र ऄनधकार द ेाय 

बमोनजम   नेछः 

(क )  स्थानीयस्तरमा कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध अवश्यक नीनत तथा योजना तजुधमा गनय । 

(ख )  कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध संघीय तथा प्रादनेउक ननकायसँग समन्वय र स कायध गनय । 

(ग)   कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन गनय सम्बन्धमा अवश्यक कायध गनय ।  

(घ)   कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन गनय सम्बन्धमा कायधक्रम सञ्चािन गनय ।  

(ङ )  कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध अवश्यक पनय सीप, प्रनवनध तथा ऄन्य अवश्यक नवियको ईनचत व्यवस्था गनध प्रवर्द्धनात्मक 

कायध रू गनय । 

(च)   कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोिको सञ्चािन गनय ।  

(छ)   तोनकए बमोनजमको ऄन्य अवश्यक कायध गनय ।  

८. कृनि व्यवसायिाइ सनुवधा नदनेः - 

  )१( गाईँपानिकािे कृनि व्यवसायका िानग द ेाय बमोनजमको छुट तथा सनुवधा नदन सक्नछे : 

(क)   स्थानीय कर ,ननकासी उवु्क  

(ख)   कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रनवनध प्रयोग र नवस्तारमा ऄनदुान जस्तऐ ढुवानी साधन , यानन्त्रक ईपकरण अनद । 

(५)   ईपदफा (१ )बमोनजम नदआने छुट तथा सनुवधा रू तोनकए बमोनजम   नेछ ।  

(३)   ईपदफा (१ )बमोनजम नदआने सनुवधाको ऄनतररि ऄन्य सनुवधा सनमनतको नसफाररसमा कायधपानिकािे तोके बमोनजम   नछे 

। 

९. कृनि ऊणः)१( - कुनऐ पनन बाक वा नवउीय संस्थािे सो संस्थाको ननयम बमोनजम कृनि ऊण ईपिव्ध गराईन सक्नेछ ।  

(५ )  प्रचनित नेपाि काननूमा जनुसकुऐ  कुरा िेनखएको भए तापनन यस ऐन बमोनजमको व्यावसानयक कृनि करार सम्बन्धी 

सम्झौतािाइ नधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुनऐ बाक वा नवउीय संस्थािे ईपदफा (१ )बमोनजमको ऊण ईपिव्ध गराईन सक्नछे ।  



(३)   ईपदफा (५ )बमोनजम ईपिव्ध गराईने ऊणिाइ सरकारको ऄनत प्राथमनकता क्षेत्रमा कजाध िगा नी गरेको सर  मानी सो 

वापत ईि बऐकँ वा नवउीय संस्थािे पाईने सनुवधा समते पाईन सक्नेछ । 

(४ )  कुनऐ बऐकँ वा नवउीय संस्थािे ईपदफा (५ )बमोनजम गरेको िगानी ईठ्न नसक्न ेभइ ऄपिेखन गनुध पनय भएमा सो ऄपिेखन 

गरेको विधको खदु कर योयय अयबाट सो ऄकं बराबरको रकम घटाईन सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद – ४  

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

१७.  कोिको स्थापनाः- 

(१)  कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनधका िानग छुट्टऐ कृनि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोिको स्थापना गररनेछ ।  

(५)  ईपदफा (१ )बमोनजमको कोिमा द ेायका रकम े र नेछन् –  

 (क ) संघीय तथा प्रादनेउक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

 (ख ) गाईँपानिकाबाट प्राप्त रकम, 

(ग )  नेपाि सरकारबाट नवदउेी सरकार, ऄन्तरानरिय संघ संस्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय त मा नवननयोनजत 

रकम वापत प्राप्त रकम, 

(घ)  ऄन्य कुनऐ न्ोतबाट प्राप्त रकम । 

(३)   ईपदफा (१ )को खण्ड (ग )बमोनजमको रकम प्राप्त गनुध  ऄनघ संघीय ऄथध मन्त्राियको स्वीकृनत निन ुपनयछ । 

११.  कोिको सञ्चािनः- 

)१( गाईँपानिकाको नीनत, काननु तथा ननदयउन बमोनजम कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन गनधका िानग कोिको रकम खचध गररनछे । 

(५)   कोिको सनचवािय गाईँपानिका ऄन्तगधतको कृनि सेवा उाखामा र नेछ ।  

                                

१५.  कोिको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थाः- 



(१)   सनमनतको तफध बाट गररन ेसम्पणूध खचध दफा १७ बमोनजमको कोिबाट तोनकए बमनेजम व्य ोररनेछ ।  

(५)   सनमनतको कोिमा र केो रकम सनमनतिे प्रचनित काननू बमोनजम कुनऐ बऐकमा खाता खोिी जम्मा गनयछ ।  

(३)   सनमनतको कोिको सञ्चािन सनमनतको सदस्य–सनचव र गाईँपानिको िेखा प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट   नछे  

(४)   कोिको सञ्चािन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोनकए बमोनजम   नछे ।  

१३.  िेखा र िेखापरीक्षणः 

(१)   कोिको अय व्ययको िेखा प्रचनित काननू बमोनजम राव्न ुपनयछ ।  

(५)   को िको िेखापरीक्षण म ािेखा परीक्षकबाट   नछे । 

 पररच्छेद ५ 

व्यवसानयक कृनि करार (निज)  

१४ . व्यवसानयक कृनि करार गनध सनकन े

(१)   यस ऐन बमोनजम कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन गनध दइु वा दइु भन्दा बढी पक्षबीच व्यवसानयक कृनि करार गनध सनकनछे ।  

(५)   ईपदफा (१ )बमोनजम करार गदाध प्रचनित नपेाि काननूको ऄनधनमा र ी पक्ष रूकोअपसी स मनतमा नवनतुीय प्रणािीको 

माध्यमबाट समते गनध सनकनछे । 

(३)   ईपदफा (५ )बमोनजमको करार गदाध ऄपनाईन ुपनय प्रनक्रया तोनकए बमोनजम   नेछ ।  

१५ . जयगा तथा भौनतक साधन ईपिब्ध गराईन सनकनःे - कुनऐ व्यनि संस्था वा ननकायिे कृनि व्यवसाय गनय प्रयोजनका िानग 

व्यनि, कृनि फामध वा व्यवसायी, कृिक सम ू वा त्यस्ता कृिक सम ु नमिेर बनकेो सनमनत, स कारीिाइ जयगा तथा भौनतक सम्पनउ 

करार गरी ईपिब्ध गराईन सक्नेछ । 

१६.  जयगा तथा भौनतक साधन माग गनध सक्नेः - 

(१)   कुनऐ कृिक वा कृनि व्यवसायीिे व्यावसानयक रूपमा कृनि सम्बन्धी कायध गनधको िानग प्रचनित काननूको प्रनतकूि न  न े

गरी करार बमोनजम जयगा तथा भौनतक साधन प्राप्त गनध दफा १५ बमोनजमका व्यनि वा ननकायसँग माग गनध सक्नछे । 

(५)   ईपदफा (१ )बमोनजम जयगा तथा भौनतक साधन  माग भइ अएमा नननित ऄवनध तोकस प्रचनित काननू बमोनजम 

सम्बनन्धत ननकायिे करारमा जयगा तथा भौनतक साधन ईपिव्ध गराईन सक्नेछ । 

(३)   जयगा तथा भौनतक साधन ईपिब्ध गराईन ेसम्बन्धी प्रनक्रया तथा ऄन्य व्यवस्था तोनकए बमोनजम   नेछ ।  

 



(४)   खेती नगरी िगातार ५ बिधसम्म बाँझो र केो कृनि योयय जनमन नेपाि सरकारिे तोनकए वमोनजम कृनि प्रयोजनका 

िानग प्रयोगमा व्याईन सक्नछे ।                                

१७. स्वानमत्व  स्तान्त्रण न  नःे  -यस ऐनको दफा १५ बमोनजम कुनऐ जयगा वा भौनतक साधन ईपिब्ध गराएको ऄवस्थामा करार 

गरेको वा निजमा निएको कारणिे मात्र जयगा वा भौनतक साधनमा करारका पक्षको स्वानमत्व  स्तान्तरण   न ेछऐन । 

१८. पनुः करार गनध न  नःे यस ऐन बमोनजम करार गनय पक्षिे दोश्रो पक्षको स मती ननिआ सो ी नबियमा तेश्रो पक्षसँग पनुः करार 

गनध पाईन ेछऐनन । 

१९. व्यवसानयक कृनि करारका नवियवस्तु रूः 

(१)   यस ऐन बमोनजम कृनि करार गदाध करारको प्रकृनत र ऄवस्था ऄनरुूप ऄनसुचूी –५ मा ईव्िेख भए बमोनजम   नेछ ।  

(५ )  यस ऐनको प्रनतकुि न  ने गरी पक्ष रूको स मनतमा ईपदफा (१ )मा ईव्िेनखत नविय बा केका ऄन्य ईपयिु  

नवियवस्तु रू समते व्यवसानयक कृनि करारमा समावउे गनध सनकनछे । 

५७. व्यवसानयक कृनि करारका पक्ष रूको दानयत्वः 

(१ )  यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोनजम कृनि व्यवसाय सञ्चािन गनध निएको जयगा तथा भौनतक साधनमा पक्ष रूको 

दानयत्व यस ऐनमा ईव्िेख भएको ऄनतररि ऄन्य दानयत्व करारमा तोनकए बमोनजम   नेछ । 

(५ )  कृनि वस्तुको पररमाण वा क्षते्र तोकस गररन ेव्यवसायमा पक्ष रूको दानयत्व पक्ष रू बीच करार भएकोमा यस ऐनमा 

ईव्िेख भएको ऄनतररि ऄन्य कुरा रू करारमा ईव्िेख भए बमोनजम   नछे । 

(३ )  व्यवसानयक कृनि करार गनय पक्ष रूिे कृनि करार प्रयोजनको िानग कृनि ईत्पादन सामग्री, प्रनवनध र ऊण वा ऄन्य स ायता 

अफऐ  वा नवउीय संस्था रू माफध त तोनकएका उतध रूको अधारमा ईपिब्ध गराईने गरी अ –अप्नो दानयत्व ननधाधरण गनध सक्नछेन्  

(४ )  व्यवसानयक कृनि करार गनय पक्ष रूिे प्रचनित काननूको प्रनतकूि न  ने गरी गनुध पनयछ । 

५१. करार परूा गनुध पनय समय र तररकाः 

(१)  करारमा करार परूा गनय समय र तररका ईव्िेख भएकोमा ईव्िेनखत समयनभत्र र ईनव्िनखत तररका बमोनजम करार परूा गनुध 

पनयछ । 

(५)   करार बमोनजमको काम गनध करारमा कुनऐ समय वा तररका तोनकएको र नेछ तर सो काम कुनऐ खास समयमा वा कुनऐ  

खास तररकािे मात्र गनध सनकन ेर छे भने सो ी समयमा सो ी तररका बमोनजम गनय गरी करार भएको मानननेछ । 

(३)  ईपदफा (५ )मा िेनखएको ऄवस्थामा बा के करारमा करार परूा गनय समय र तररका ईव्िेख नभएमा ईनचत समयनभत्र  



ईपयिु तररका ऄपनाइ परूा गनुध पनयछ । 

५५. करार परूा गनय स्थानः 

(१)  करार बमोनजम काम परूा गनध कुनऐ नननित स्थान तोनकएको र छे भने सो काम सो ी स्थानमा परूा गनुध पनयछ । 

(५)  करार बमोनजम कुनऐ एक पक्षिे ऄको पक्षिाइ कुनऐ मािसामान नदने वा बझुाईन ेस्थान करारमा तोनकएको र छे भन े

सो ी स्थानमा नऐ नदन ुवा बझुाईन ुपनयछ । 

 (३)  करार बमोनजम काम गनय नननित स्थान नतोनकएको तर सो काम कुनऐ खास स्थानमा मात्र गनध सनकने वा चिन व्यव ार 

वा सो कामको प्रकृनत ऄनसुार कुनऐ खास स्थानमा मात्र गनुध पनय नकनसमको र छे भने सो काम सो ी स्थानमा गनय गरी करार भएको 

मानननेछ । 

(४)  ईपदफा (५ )र ( ३  )मा िेनखए दनेख बा के ऄन्य ऄवस्थामा करार बमोनजम काम गनय स्थान करारमा ईव्िेख भएको  

र नेछ भन ेकरार बमोनजम काम गनय पक्षिे ऄको पक्षिाइ मनानसब मानफकको स्थान तोनकनदन सचूना गनुध पनयछ र ऄको पक्षिे पनन सो 

काम गनध मनानसब मानफकको स्थान तोनकनदन ुपनयछ । 

५३. करार परूा गनुध नपनय ऄवस्थाः द ेायका ऄवस्थामा करार बमोनजम काम गनध अवश्यक पनय छऐन । 

(क )  करारको एक पक्षिे ऄको पक्षिाइ करार बमोनजमको दानयत्व परूा गनुध नपनय गरी छुट नदएमा । 

(ख)  बदर गराईन सनकने करार बदर गराईन पाईने पक्षिे बदर गराएमा । 

(ग)  ऄको पक्षिे करार ईव्िंघन गरेको कारणबाट करारको पररपािना   न ेनसक्ने भएमा । 

(घ)  यस ऐनको कुनऐ व्यवस्था बमोनजम करार बमोनजमको काम गनुध नपनय भएमा । 

(ङ)  करार गदाधको पररनस्थतीमा अधारभतू पररवतधन भऐ करारको पररपािना गनध ऄसम्भव भएमा । 

५४. करार दताध गनुध पनयः 

(१)  यस ऐन ऄन्तगधत सम्पन्न गररएका करार रू सम्झौता भएको नमनतिे पऐनतस नदननभत्र गाईँपानिकामा दताध गनुध पनयछ । 

(५)  ईपदफा (१ )बमोनजम करार दताध गदाध तोनकए बमोनजमको दस्तरु िायनछे ।  

(३)  दताध नगररएको करारको अधारमा नेपाि सरकार वा ऄन्य ननकायिे नदने सनुवधा वा स  नियत नदन ेप्रयोजनको िानग 

मान्यता प्राप्त गनय छऐन । 

(४)  ईपदफा (१ )बमोनजम भएको करारको अनधकाररक प्रनत गाईँपानिकाको तोनकएको ऄनधकारीिे ऄननवायध रूपिे राव्न ु

पनयछ । 



(५)  ईपदफा (१ )बमोनजमको करार दताध गनध दवुऐ पक्ष रू स्वयम वा ईनी रूको काननु बमोनजमको प्रनतनननध ई पनस्थत   न ुपनयछ । 

(६)  गाईँपानिकािे कुनऐ व्यवसायी वा कृिकिे कृनि करार दताध गनध व्याएकोमा दताध गनय ऄनधकारीिे यस ऐन बमोनजम ईव्िेख 

  नपुनय कुनऐ कुरा ईव्िेख नभएको वा ऄननुचत प्रावधान ईव्िेख भएकोमा सो पररमाजधन गरेर मात्र दताध गनध अदउे नदन सक्नेछ । 

(७ )ईपदफा ६ ) बमोनजम नदआएको अदउे करारका पक्ष रूिे पािन गनुध पनयछ । 

पररच्छेद ६ 

नववाद समाधान 

५५. नववादको समाधान  (१ )यस ऐन ऄन्तगधत गररएका कृनि करारको कायाधन्वयनको सम्बन्धमा कुनऐनववाद ईत्पन्न भएमा त्यस्ता 

नववाद रू पक्ष रूिे अपसी बाताधबाट समाधान गनध सक्नछेन ्। 

(५)   ईपदफा (१ )बमोनजम वाताधबाट नववाद समाधान   न नसकेमा पक्ष रूिे प्रचनित काननू बमोनजम स्थानीय न्यानयक  

सनमनतमा ननबेदन नदन ुपनयछ । 

(३)   ईपदफा (५ )बमोनजम ननबेदन पनध अएमा स्थानीय न्यानयक सनमनतिे पऐनतस नदन नभत्र मिेनमिापको माध्यमबाट नववादको 

टंुगो िगाईन ुपनयछ । 

(४)  ईपदफा (३ )बमोनजम भएको नववादको टंुगो ईपर नचउ नवझुने पक्षिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन , ५७७४ बमोनजम ३५ 

नदननभत्र सम्वनन्धत नजव्िा ऄदाितमा पनुरावेदन गनध सक्नछे । 

(५)  ईपदफा (३ )बमोनजम मेिनमिापबाट नववाद समाधान   न नसकेमा पक्ष रूिे प्रचनित काननु बमोनजम मध्यस्थता 

सम्बन्धी कारवा ी ऄगाडी बढाईन समेत सक्नेछन ्। 

(६)  मध्यस्थता सम्बन्धी कारवा ी ऄगाडी बढाईँदा मध्यस्थकताधको नाम करारमा नऐ ईव्िेख भएकोमा सो ी बमोनजम   नेछ  

(७)   ईपदफा (६  )बमोनजम करारमा नाम ईव्िेख नभएकोमा पक्ष रूका प्रनतनननध , स्थानीय त का प्रनतनननध वा स्थानीय 

त बाट तोनकएका नबियनवय वा मिेनमिापकताध सन तको मध्यस्थता सनमनतको गठन गररनेछ । 

(८)  ईपदफा (७ )बमोनजम मध्यस्थता चयनको िानग दबुऐ पक्ष रूबाट ऄनरुोध भआ अएमा सम्वनन्धत व्यनि वा कायाधियिे 

ऄननवायध रूपमा ७ नदन नभत्रमा निनखत स मनत वा ऄस मत नी नदन ुपनयछ । 

(९)  मध्यस्थता सनमनतिे ईजरुी परेको सात नदननभत्र वाताधर्द्ारा नववादको समाधान गनुध पनयछ । 

(१७)  ईपदफा (९ )बमोनजम नववाद समाधान   न नसकेमा सम्वनन्धत पक्षिाइ ईजरुी ईपर सात नदनको म्याद नदआ प्रनतवाद  

गनय मौका नदन ुपनयछ । 



(११ )  ईपदफा (१७ ) बमोनजमको समयावनधनभत्र सम्वनन्धत पक्षिे प्रनतवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्य ोरा ईव्िेख गरी मध्यस्थता 

सनमनतिे थप सात नदननभत्रमा अकनो ननणधय नदनपुनयछ । 

(१५)  ईपदफा (११ )बमोनजम मध्यस्थता सनमनतर्द्ारा गररएको ननणधय ऄनन्तम   नछे ।  

(१३)  यस ऐन बमोनजम मध्यस्थता सनमनतर्द्ारा गररएको ननणधय ईपर नचउ नवझुने पक्षिे मध्यस्थता ऐन, ५७५५ को म्याद नभत्रऐ 

सम्बनन्धत ईच्च ऄदाितमा ननवेदन नदन सक्नछे । 

(१४)  मध्यस्थता सनमनतको ऄन्य कायधनवनध करारमा ईव्िेख भएकोमा सो ी बमोनजम र ऄन्यका  कमा मध्यस्थता सनमनतिे तोके 

बमोनजम   नेछ । 

(१५)  मध्यस्थकताधिे पाररश्रनमक र सनुवधा पक्ष रूबाट निन सक्नछेन ् । 

५६ .  म्याद सम्बन्धमाः 

यस ऐन बमोनजमको नववादमा पक्षको काव ुवान रको पररनस्थनत परी यस ऐनको दफा ५५ को ईपदफा (१७ )बमोनजमको  

म्याद गजु्रन गएमा एक पटकिाइ बढीमा पन्र नदन म्याद थाम्न पाईनछे । 

५७. मध्यस्थता सनमनतको ननणधयको कायाधन्वयनः 

(१)  मध्यस्थता सनमनतको ननणधय भएको सात नदननभत्रमा पक्ष रूिे ननणधय कायाधन्वयन गनुध पनयछ । 

(५)  ईपदफा (१  )बमोनजम कुनऐ पक्षिे तोनकएको समयमा ननणधयको कायाधन्वयन नगरेमा त्यस्तो ननणधयको कायाधन्वयनमा नजव्िा  

प्रउासन कायाधिय र ऄन्य अवश्यक ननकायको स योग निन सक्नेछ । 

(३)  ईपदफा (५  )बमोनजमको कायाधियिे ननणधय कायाधन्वयन गनय नसिनउिामा सम्बनन्धत पक्षको सम्पनउ वा कारोबार रोक्का  

राव्न, त्यस्तो सम्पनउ वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनध िेनख पठाईन सक्नछे । 

(४) ईपदफा (३  )बमोनजम रोक्का वा फुकुवा गररनदन ऄनरुोध भइ अएमा सम्वनन्धत मािपोत कायाधिय, बाक वा नवउीय 

संस्थािे त्यस्तो सम्पनउ वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुध पनयछ । 

(५) मध्यस्थता सम्बन्धी नबियमा यस ऐनमा ईव्िेनखत नबियका  कमा यसऐ ऐन बमोनजम र ऄन्य नबियका  कमा मध्यस्थता 

ऐन, ५७५५ बमोनजम   नेछ । 

पररच्छेद ७ 

नवनवध 

५८. व्यवसाय दताध गनुध पनयः 

(१)  करार गरी कृनि व्यवसाय सञ्चािन गनध चा ने कृिक, कृनि फामध वा एजेण्ट िगायतिे दताध नगरी व्यवसाय सञ्चािन 



गनध   दऐन । 

(५ )  ईपदफा (१ )बमोनजमको व्यवसाय दताध प्रमखु प्रउासनकय ऄनधकृतिे गनयछ । ननजिे कनम्तमा ऄनधकृतस्तरको कुनऐ 

कमधचारीिाइ अवश्यकता ऄनसुार यस्तो करार दताध गनय ऄनधकार प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ । 

(३)   व्यवसाय करार दताध तथा उवु्क िगायतका ऄन्य व्यवस्था कायधपानिकािे ननधाधरण गरे बमोनजम   नेछ ।  

 

५९.  क्षनतपनूतध सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१)  करार कायाधन्वयनको सन्दभधमा कुनऐ पक्षका काम कारवा ीबाट ऄको पक्षिाइ क्षनत पयुन गएमा करारमा नऐ क्षनतपनूतधको मात्रा 

तोनकएकोमा सो ी बमोनजम र नतोनकएको  कमा सम्झौताको प्रकृनत, स्थिगत ननरीक्षण, स्थानीय सजधनमन, नवउेियको राय, प्रचनित 

दरभाई समते बझुी सोको अधारमा मकाध पनय पक्षिाइ मध्यस्थता सनमनतिे क्षनतपनूतध भराआनदने ननणधय गनध सक्नेछ । 

(५)  ईपदफा (१ )मा जनुसकुऐ  कुरा िेनखएको भए तापनन पक्षको काब ुवान रको पररनस्थनतिे गदाध करारको यथावत पररपािना   न 

नसकेको ऄवस्थामा यस ऐन बमोनजमको दानयत्व नतनुध व्य ोनुध पनय छऐन । तर करार गदाधको ऄवस्थामा पक्षवीच कुनऐ िेनदने भएको र छे 

भने ऄवस्था  रेी मकाध पनय पक्षिाइ िेनदनेको सामान, वस्तु वा नगद नफताध नदन ुपनयछ । 

३७.  कारवा ी चिाईने तथा दण्ड सजाय गनय ऄनधकारीः 

(१)  यस ऐन बमोनजम दण्ड सजाय गनय वा क्षनतपनूतध भराईन ेऄनधकार स्थानीय न्यायीक सनमनतिाइ   नेछ । 

(५)  यस ऐन बमोनजम कारवा ी तथा सजाय   ने मकुा ऄनसुन्धान तथा त नककात गनय ऄनधकारीिे सम्बनन्धत नजव्िा सरकारी 

वनकि कायाधियको परामउध तथा स योग निन सक्नछे । 

३१. दण्ड सजायः  (१  )कसऐिे यस ऐनको द ेाय बमोनजम कसु र गरेमा द ेाय बमोनजमको सजाय   नछे । 

 (क) दफा ३ र ४ नवपररत बजार स्थापना र सञ्चािन गरेमा पनच्चस  जार दनेख पचास  जार ेपऐयांसम्म, 

(ख)  मनानसव कारण वेगर दफा ५८ को ईपदफा (५ )को कायध नगरेमा वा गनध आन्कार गरेमा त्यस्तो कायाधियको मवु्य भइ कायध गनय 

ऄनधकारी वा त्यस्तो कायध कुनऐ ऄनधकारीिाइ प्रत्यायोजन गररएकोमा त्यस्तो नजम्मेवारी प्राप्त ऄनधकारीिाइ पनच्चस जार दखेी पचास 

 जार ेपऐयाँ सम्म । 

(ग)  दफा ५९ बमोनजम क्षनतपनूतध भनय अदउे नदएकोमा िापरवा ी पवूधक त्यस्तो क्षनतपनूतध ननदएमा त्यस्तो ऄटेर गनयिाइ 

पनच्चस  जारदनेख पचास  जार रूपऐयाँसम्म । 

(घ)  यस ऐन वा यस ऐन ऄन्तरगत बनकेो ननयमाविी नवपररत कुनऐ कायध गरी त्यसबाट कसऐको  ानी नोक्सानी भएको र छे भने 

त्यस्तो  ानी नोक्सानी ननजबाट नऐ भराइनेछ । 



३५. पनुरावेदनः यस ऐनको दफा ३१ बमोनजम नदएको सजायमा नचउ नबझु्न ेपक्षिे पातीस नदननभत्र सम्बनन्धत नजव्िा ऄदाितमा 

पनुरावेदन नदन सक्नछे । 

३३. बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१)  यस ऐन बमोनजम करार  गररएको कृनि ईपजको ईत्पादनको सम्झौताको अधारमा नवमा सनमनतिे तोकेको प्रकृया परुा गरी 

त्यस्तो वीमा कायध गनध ऄनव्तयार पाएको नवमा कम्पनीिे नवमा गनयछ । 

(५)  वीमा गनय प्रनक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सनमनतिे समय समयमा ननधाधरण गरे बमोनजम   नछे । 

(३)  यस ऐन बमोनजम गररने व्यावसानयक कृनि करार सम्वनन्धत ननकायमा दताध   नासाथ सो ी नमनतबाट िाग ू  न ेगरी 

सम्बनन्धत वीमा कम्पनीिे वीमा गनध सक्नेछ । 

(४)  कुनऐ वीमा कम्पनीिे व्यावसानयक कृनि करारको नवमा गदाध नतनुध परेको क्षनतको ऄकं बराबर अप्नो खदु करयोयय अयबाट 

घटाईन पाईनछे । 

३४. प्रचनित काननू बमोनजम   नःे यस ऐनमा िेनखएको नवियमा यसऐ ऐन बमोनजम र ऄन्य नवियमा प्रचनित काननू बमोनजम    

  नेछ । 

३५. वौनर्द्क सम्पउीको संरक्षण गनुध पनयः यस ऐन बमोनजम कृनि व्यवसायको प्रवर्द्धन गदाध वा व्यवसानयक कृनि करार गदाध वौनर्द्क 

सम्पउी, भौगोनिक पररचय तथा कृिक ऄनधकार समतेको संरक्षण   न ेगरी गनुध पनयछ । 

३६.  ननयम वनाईन सक्नःे यस ऐनको ईकशे्य कायाधन्वयन गनध कायधपानिकािे अवश्यक ननयम, ननदयनउका, कायधनवनध बनाईन 

सक्नेछ । 

३७. बचाउः यस ऐनको ईकशे्य तथा नबियक्षेत्रमा प्रचनित नेपाि काननु बमोनजम यस ऄनघ भएका कायध रू यसऐ ऐन वमोनजम 

भएको मानननछे । 

 

ऄनसुचूी –१  

दफा ५ को खण्ड (छ )सँग सम्बनन्धत  

१. खानान्न बािी, 

५. वागवानी जन्यः फिपmूि, तरकारी, मसिाबािी, परूप 

३. पउ,ु पन्छी 

४. माछा, मास,ु दधु, फुि,  ाड, छािा, उन 

५. च्याई, 

६. मौरी, रेउम 



७. नचया, कफस, ऄिऐची, सपुारी, घाँसेवािी 

८. तेि न, दि न 

९. कपास, जटु, ईख,ु रबरखतेी, नटमरु 

१७. कृनि पयधटन 

११. कृनिका सबऐ ईपक्षते्रसँग सम्बर्द् ईत्पादन र सो उब्दिे  धोनगक प्रयोजनमा   न ेकृनिवस्तु रू 

१५. कृनि तथा पउजुन्य ईत्पादनको संकिन तथा प्रउोधन ईनोग 

१३. कृनि तथा पउजुन्य ईत्पादन सामाग्री )दाना, मिखान, नविादी,  िधी( अनदको प्रउोधन ईनोग 

१४. खेती प्रणािीमा समानबष्ट कृनि तथा पउजुन्य बस्त रू । 

 

 

 

 

ऄनसुचूी –५  

दफा १९ सँग सम्बनन्धत 

(क) करारका पक्ष रू, 

(ख) खेतीको क्षते्र, 

(ग) जयगा र भौनतक साधन, 

(घ) वस्तुको नववरण, मात्रा, 

(ङ) गणुस्तर, 

(च) सम्झौताको ऄवनध, 

(छ) ईत्पादन गररन ेवस्तुको खररद/नबक्रस मवू्य, 

(ज) भिुानीको प्रनक्रया, 

(झ) ढुवानीको दानयत्व, 

(ञ) ईत्पादन प्रनक्रया, 

(ट) ऄनगुमनका पक्ष रू, 

(ठ) काब ुबान रको पररनस्थनतबाट ईत्पादनमा पनध सक्न ेऄसर र त्यसको दानयत्व, 

(ड) गणुस्तर ननधाधरणका अधार रू, 

(ढ) पक्ष रूिे एक ऄकोिाइ ईपिब्ध गराईने सेवा तथा सनुवधा, 

(ण) करारको पािनामा नववाद भएमा ऄपनाआन े समाधानका ईपाय जस्तऐ मिेनमिाप तथा मध्यस्थता िगायतका नविय 

वस्तु रू अनद । 

(त) कृनि ईपजको मवू्य ननधाधरण सम्वन्धी व्यवस्था । 

 


