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महाराजगन्ज नगरपालिकाको कृलष व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गनध बनेको P]g, २०७५ 

प्रस्तावनाः 

महाराजगंजनगरपालिकाको के्षत्र लभत्रको कृलषको व्यवसायीकरण गनध , कृलष व्यवसायको प्रवर्द्धन 

एवंव्यवस्थापन गनध , कृषक एवम् कृलष व्यवसायी बीच अपसी सम्बन्ध सुदढृ गनध तथा कृलष 

करारकोमाध्यमबाट ईत्पादन बढाईन र बजारीकरणद्वारा व्यवसालयक रुपमा समग्र कृलष लवकासका 

िालगअवश्यक कानूनी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोिे , 

महाराजगंज नगरसभािे  नेपािको संलवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 

दफा १०२ बमोलजम महाराजगंजनगर सभािे योऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद—१ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम “महाराजगन्ज नगरपालिकाको कृलष व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसँगिे ऄको ऄथध निागेमा यस ऐनमा , 

(क) प्रमुख भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनुपदधछ |  

(ख) “ईत्पादक” भन्नािे कृलष वस्तु ईत्पादन गने कृषक वा कम्पनी वा कृलष फमध वासहकारी ईत्पादक सम्झनु 

पछध । 

(ग) “एजेन्ट” भन्नािे कृलष ईद्यमी , व्यवसायी, कृलष बजार वा कृलषजन्य वस्तुहरूकोकारोबार गने दताधवािा 

व्यलि सम्झनु पछध र सो शव्दिे सँगरठत संस्थाकोप्रलतलनलधिाइ समेत जनाईँछ ।  

(घ) “कायधपालिका” भन्नािे महाराजगन्ज नगर कायधपालिका सम्झनुपछध ।  

(ङ) “कोष” भन्नािे यस ऐनको दफा १० बमोलजम स्थालपत कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धनकोषिाइ सम्झनु पछध ।  

(च) “कृषक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कसैको जग्गा करारमा लिइ वाअफ्नै जग्गामा 

व्यावसालयक कृलष खेती गने कृषक , कृषक समूह , कृलष व्यवसायी ,कृलष फमध र कृलष सहकारी समेतिाइ 

सम्झनु पछध । 

(छ) “कृलष” भन्नािे ऄनुसूची (१) मा ईल्िेख भए बमोलजमका लबषयसँग सम्वलन्धतकृलषिाइ सम्झनु पदधछ र 

सो शव्दिे व्यावसालयक कृलषिाइ समेत जनाईँछ ।  

(ज) “कृलष फामध” भन्नािे व्यवसालयक प्रयोजनको िालग ऄनुसूची (१) बमोलजमका बािीईत्पादनका िालग 

सञ्चािन गररएको कृलष फामध सम्झनु पछध ।  
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(झ) “कृलष बजार” भन्नािे कृलष ईपजको ग्रेलडङ , प्याकेलजङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, लवतरणतथा कृलष ईपजको 

लबक्री लवतरण गने कृलष बजार सम्झनु पछध ।  

(ञ) “कृलष वस्तु ” भन्नािे कृषकिे कुनै बोट लवरुवा वा जीवजन्तुबाट ईत्पादन गरेकोईपभोग्य कृलष वस्तु 

सम्झनु पछध । 

(ट) “कृलष व्यवसाय” भन्नािे दहेायको व्यवसाय सम्झनु पछध ःः– 

 (१) व्यावसालयक ईद्देश्यिे गररने कृलष बािी वा बस्तुको ईत्पादन , 

 (२) कृलषजन्य वस्तुको प्रशोधन, 

 (३) कृलष ईपजको व्यापार, 

 (४) कृलष ईत्पादनका िालग प्रयोग हुने रासायलनक वा प्राङ्गाररक मिको ईत्पादन , भण्डारण 

तथा लवतरण, 

 (५) कृलष ईत्पादनको िालग प्रयोग हुने लवई , वेनाध, नश्ल र भुराको ईत्पादन ,परामशध सेवा , 

 भण्डारण तथा लवतरण, 

 (६) कृलषमा प्रयोग हुने औषलध एवम् लवषादीको ईत्पादन , परामशध, भण्डारणतथा लबकी 

 व्यवसाय । 

(ठ) “खुद्रा बजार” भन्नािे कुनै लवके्रतािे ईपभोिािाइ लबक्री गने खुद्रा बजारिाइसम्झनु पछध ।  

(ड) “तोककएको वा तोककए बमोलजम ” भन्नािे यस ऐन बमोलजम बनेको लनयमाविीमातोककएको वा तोककए 

बमोलजम सम्झनुपछध । 

(ढ) “थोक बजार” भन्नािे कुनै ईत्पादक वा लवके्रतािे ऄको लवके्रतािाइ कृलष वस्तुलबक्री लवतरण गने थोक 

बजारिाइ सम्झनु पछध । 

(ण)“नगरपालिका” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिका सम्झनुपछध ।  

(त) “प्रमुख” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पछध ।  

(थ) “प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत ” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीयऄलधकृत 

सम्झनुपछध । 

(द) “लबके्रता” भन्नािे कृलष वस्तुहरू लबक्री गने व्यापारी , कृषक, कृषक समूह , कृलषफामध, सहकारी संस्था , 

कम्पनी वा एजेन्ट लबके्रता समेतिाइ सम्झनु पछध ।  

(ध) “मन्त्रािय” भन्नािे संघ तथा प्रदशेको कृलष के्षत्र हनेे मन्त्राियिाइ सम्झनु पदधछ ।  

(न) “व्यवसालयक कृलष करार ” भन्नािे व्यवसालयक कृलष खेती वा कृलष फामधकोसञ्चािन , कृलष वस्तुको 

व्यावसालयक ईत्पादन , खररद, लवक्री, सञ्चय र बजारीकरणगनध वाकृलष व्यवसाय प्रबद्र्धन गनध दइु वा सो 
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भन्दा बढी पक्षहरु वीच भएकोसम्झौता वा व्यवसालयक कृलष करारिाइ सम्झनु पदधछ । यस शब्दिे 

व्यवसालयककृलष प्रयोजनको िालग व्यलिगत वासंस्थागत रुपमा लिजमा लिन कदन वा कृलषजन्यईद्योगको 

िालग कृलष वस्तु वा वािीको ईत्पादन वा अपुर्तत गनध दइु वा दइुभन्दाबढी पक्षहरूबीच के्षत्रफि , पररमाण, 

मूल्य र गुणस्तरको अधारमा भएको करारिाइसमेत जनाईँछ  

(प) “वडा” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको वडा सम्झनुपछध ।  

(फ) ‘‘सलमलत” भन्नािे यस ऐनको दफा ५ बमोलजम गठन भएको कृलष बजार सञ्चािनतथा व्यवस्थापन 

सलमलत सम्झनु पछध । 

(ब) “सभा” भन्नािे महाराजगन्ज नगर सभािाइ सम्झनुपछध । 

(भ) “संकिन केन्द्र ” भन्नािे कृषकहरुिे दोस्रो बजारमा लवक्री गने ईद्देश्यिे कृलषईपज संकिन गरेर 

लवके्रतािाइ लवक्रीगनेसंकिन केन्द्रिाइ सम्झनु पछध ।  

(म) “हाट–बजार” भन्नािे कृलष ईपज िगायत ऄन्य स्थानीय ईत्पादन लवक्री गनेईद्देश्यिे स्थानीय तहबाट 

स्वीकृत लिइ संचािन भएको हाटबजारिाइ सम्झनुपछध ।  

 

पररच्छेद—२ 

कृलष बजारसम्वन्धी व्यवस्था 

३ कृलष बजारको स्थापना : 

(१) नगरपालिकािे अफ्नो के्षत्रलभत्रको कुनै पलन स्थानमा कृलष बजारको स्थापना गनधसके्नछ ।  

(२) कृलष सम्वन्धी सहकारी वा कृलष सम्वन्धी व्यवसालयक संस्थािे नगरपालिकाकोऄनुमलत लिइ कृलष 

बजारको स्थापना गनध सके्नछ । 

४. कृलष बजारको वगीकरण : 

(१) यस ऐनको दफा ३ बमोलजम स्थापना हुने कृलष बजारको वगीकरण दहेायबमोलजमको हुनेछ : 

 (क) थोक बजार, 

 (ख) खुद्रा बजार, 

 (ग) हाट–बजार, 

 (घ) संकिन केन्द्र । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको बजार सञ्चािन वापत िागे्न शुल्क सभािे तोकेबमोलजम हुनेछ ।  

(३) बजार सञ्चािन सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था कायधपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।  
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५. कृलष बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत : 

(१) यस ऐनको दफा (३) बमोलजम स्थापना भएको कृलष बजारको सञ्चािन तथाव्यवस्थापन गनधको िालग 

कृलष बजार तथा व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।  

(२) कृलष बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककएबमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी व्यवस्था 

६. स्थानीय कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन सलमलत : 

(१) कृलष के्षत्रको समग्र लवकास तथा प्रवद्र्धन िगायतका कायध गनध महाराजगन्ज नगरपालिकामा 

एकस्थानीय कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन सलमलत रहनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा दहेाय बमोलमजका सदस्यहरु रहने छन् :– 

 (क) नगर प्रमुख — ऄध्यक्ष 

 (ख) कृलष के्षत्र हनेे कायधपालिकाको सदस्य — सदस्य 

 (ग) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत — सदस्य 

 (घ) नगरपालिका स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलमलतको संयोजक वा प्रमुख — सदस्य 

 (ङ) सलमलतिे मनोनयन गरेको लवज्ञ सदस्य एक जना — सदस्य 

 (च) सलमलतिे मनोनयन गरेको व्यवसालयक ककसानमध्ये एक जना — सदस्य 

 (छ) नगरपालिकाको कृलष शाखा प्रमुख — सदस्य सलचव 

(३) सलमलतिे सम्बलन्धत के्षत्रको लवशेषज्ञ तथा ऄन्य व्यलििाइ सलमलतको बैठकमाअमन्त्रण गनध सके्नछ ।  

(४) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायधलवलध सलमलत अफैिे लनधाधरण गरे बमोलजमहुनेछ ।  

(५) सलमलतिे यस ऐनको ईद्देश्य कायाधन्वयन गनध अवश्यकता ऄनुसार लवलभन्न ईप –सलमलतहरु गठन गनध 

सके्नछ । 

(६) सलमलतको सलचवािय नगरपालिकाको कृलष के्षत्र हनेे शाखामारहनेछ ।  

७. सलमलतको काम, कतधव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र व्यवस्था भएदलेख वाहके सलमलतकोकाम , कतधव्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

 (क) स्थानीयस्तरमा कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध अवश्यक नीलत तथायोजनातजुधमा  गने, 

 (ख) कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध संघीय तथा प्रादलेशक लनकायसँग समन्वय रसहकायध  गने, 
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 (ग) कृलष व्यवसायको प्रवद्र्धन गने सम्बन्धमा अवश्यक कायध गने , 

 (घ) कृलष व्यवसायको प्रवद्र्धनगने सम्बन्धमा कायधक्रम संचािन गने , 

 (ङ) कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध अवश्यक पने सीप, प्रलवलध तथा ऄन्य अवश्यक लवषयको 

ईलचत व्यवस्था गनध प्रवद्र्धनात्मक कायधहरु गने , 

 (च) कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषको सञ्चािन गने , 

 (छ) तोककए बमोलजमको ऄन्य अवश्यक कायध गने ।  

८. कृलष व्यवसायिाइ सुलवधा कदनेः– 

(१) महाराजगन्ज नगरपालिकािे कृलष व्यवसायका िालग दहेाय बमोलजम छुट तथा  सुलवधा 

कदनसके्नछ :– 

 (क) स्थानीय कर लनकासी शुल्क 

 (ख) कृलष व्यवसायप्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रलवलध प्रयोग र लवस्तारमा ऄनुदान जस्तैढुवानी  साधन, 

यालन्त्रक ईपकरण अकद । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम कदआने छुट तथा सुलवधाहरु तोककए बमोलजम हुनेछ ।  

 (३) ईपदफा (१) बमोलजम कदआने सुलवधाको ऄलतररि ऄन्य सुलवधा सलमलतको  

 लसफाररसमा कायधपालिकािे तोकेबमोलजम हुनेछ ।  

९. कृलष ऊण : 

(१) कुनै पलन बैंक वा लवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लनयम बमोलजम कृलष ऊण ईपिव्धगराईन सके्नछ ।  

(२) प्रचलित नेपाि कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन यस ऐन बमोलजमकोव्यावसालयक कृलष 

करार सम्बन्धी सम्झौतािाइ लधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुनैबैंक वा लवत्तीय संस्थािे ईपदफा (१) 

बमोलजमको ऊण ईपिव्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम ईपिव्ध गराईने ऊणिाइ सरकारको ऄलत प्राथमककताके्षत्रमा कजाध िगानी 

गरेको सरह मानीसो वापत ईि बैंक वा लवत्तीय संस्थािेपाईने सुलवधा समेत पाईन सके्नछ ।  

(४) कुनै बैंक वा लवत्तीय संस्थािे ईपदफा (२) बमोलजम गरेको िगानी ईठ्न नसके्नभइ ऄपिेखन गनुधपने 

भएमा सो ऄपिेखन गरेको वषधको खुद करयोग्य अयबाट सोऄङ्क बरावरको रकम घटाईन सके्नछ ।  
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पररच्छेद ४ 

कोषको स्थापना तथा सञ्चािन 

१०. कोषको स्थापना : 

(१) कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनधका िालग एक छुटै्ट कृलष व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषकोस्थापना गररनेछ  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहनेछन् : 

 (क) संघीय तथा प्रादलेशक सरकारबाट प्राप्त रकम , 

 (ख) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम , 

 (ग) नेपाि सरकारबाट लवदशेी सरकार , ऄन्तरालिय संघ संस्थासँग सम्झौतागरी  स्थानीय 

तहमा लवलनयोलजत  रकम वापत प्राप्त रकम 

 (घ) ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(३) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको रकम प्राप्त गनुध ऄलघ संघीय ऄथधमन्त्राियको स्वीकृलत लिनु 

पनेछ । 

११. कोषको सञ्चािन : 

(१) नगरपालिकाको नीलत , कानुन तथा लनदशेन बमोलजम कृलष व्यवसायको प्रवद्र्धनगनधका िालग कोषको 

रकम खचधगररनेछ । 

(२) कोषको सलचवािय नगरपालिका ऄन्तगधतको कृलष लवभाग /महाशाखा/शाखामारहनेछ । 

१२. कोषको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) सलमलतको तफध बाट गररने सम्पूणध खचध दफा १० बमोलजमको कोषबाट तोककएबमोलजम व्यहोररनेछ ।  

(२) सलमलतको कोषमा रहकेो रकम सलमलतिे प्रचलित कानून बमोलजम कुनै बैकमाखाता खोिी जम्मा गनेछ 

। 

(३) सलमलतको कोषको सञ्चािन सलमलतको ऄध्यक्ष वा सदस्य –सलचव र िेखा प्रमुखकोसंयुि दस्तखतबाट 

हुनेछ । 

(४) कोषको सञ्चािन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोलजम हुनेछ ।  

१३. िेखा र िेखापरीक्षण: 

(१) कोषको अय व्ययको िेखा प्रचलित कानून बमोलजम राख्नु पनेछ ।  

(२) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  
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पररच्छेद ५ 

व्यवसालयक कृलष करार (लिज) 

१४. व्यवसालयक कृलष करार गनध सककने : 

(१) यस ऐन बमोलजम कृलष व्यवसायको प्रवद्र्धन गनध दइु वा दइु भन्दा बढी पक्षबीचव्यवसालयक कृलष करार 

गनध सककनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाध प्रचलित नेपाि कानूनको ऄलधनमा रही पक्षहरुकोअपसी सहमलतमा 

लवद्युतीय प्रणािीको माध्यमबाट समेत गनध सककनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको करार गदाध ऄपनाईनुपने प्रकक्रया तोककए बमोलजम हुनेछ ।  

१५. जग्गा तथा भौलतक साधन ईपिब्ध गराईन सककने : 

कुनै व्यलि, संस्था वा लनकायिे कृलष व्यवसाय गने प्रयोजनका िालग व्यलि ,कृलष फामध वाव्यवसायी , कृषक 

समूह वा त्यस्ता कृषक समुह लमिेर बनेको सलमलत , सहकारीिाइ जग्गातथा भौलतक सम्पलत्त करार गरी 

ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

१६. जग्गा तथा भौलतक साधन माग गनध सके्नः 

(१) कुनै कृषक वा कृलष व्यवसायीिे व्यावसालयक रुपमा कृलष सम्बन्धी कायध गनधकोिालग प्रचलित कानूनको 

प्रलतकूि नहुने गरी करार बमोलजम जग्गा तथा भौलतकसाधन प्राप्त गनध दफा १५ बमोलजमका व्यलि वा 

लनकायसँग माग गनधसके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम जग्गा तथा भौलतक साधन माग भइ अएमा लनलित ऄवलधतोकी प्रचलित कानून 

बमोलजम सम्बलन्धत लनकायिे करारमा जग्गा तथा भौलतकसाधन ईपिव्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) जग्गा तथा भौलतक साधन ईपिब्ध गराईने सम्बन्धी प्रकक्रया तथा ऄन्य व्यवस्थातोककए बमोलजम हुनेछ 

। 

(४) खेती नगरी िगातार २ बषधसम्म बाँझो रहकेो कृलष योग्य जलमन नेपाि सरकारिेतोककए वमोलजम कृलष 

प्रयोजनका िालग प्रयोगमा ल्याईन सके्नछ ।  

१७. स्वालमत्व हस्तान्तरण नहुने : 

यस ऐनको दफा १५ बमोलजम कुनै जग्गा वा भौलतक साधन ईपिब्ध गराएको ऄवस्थामाकरार गरेको वा 

लिजमा लिएको कारणिे मात्र जग्गा वा भौलतक साधनमा करारका पक्षकोस्वालमत्व हस्तान्तरण हुने छैन ।  
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१८. पुन: करार गनध नहुने : 

यस ऐन बमोलजम करार गने पक्षिे दोश्रो पक्षको सहमती नलिइ सोही लबषयमा तेश्रोपक्षसँग पुन : करार गनध 

पाईने छैनन । 

१९. व्यवसालयक कृलष करारका लवषयवस्तुहरू : 

(१) यस ऐन बमोलजम कृलष करार गदाध करारको प्रकृलत र ऄवस्था ऄनुरुप ऄनुसूची(२ ) मा ईल्िेख भए 

बमोलजम हुनेछ । 

(२) यस ऐनको प्रलतकुि नहुने गरी पक्षहरूको सहमलतमा ईपदफा (१) मा ईल्िेलखतलवषय बाहकेका ऄन्य 

ईपयुि लवषयवस्तुहरु समेत व्यवसालयक कृलष करारमासमावेश गनध सककनेछ ।  

२०. व्यवसालयक कृलष करारका पक्षहरूको दालयत्व : 

(१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोलजम कृलष व्यवसाय सञ्चािन गनध लिएको जग्गातथा भौलतक 

साधनमा पक्षहरूको दालयत्व यस ऐनमा ईल्िेख भएको ऄलतररि ऄन्यदालयत्व करारमा तोककए बमोलजम 

हुनेछ । 

(२) कृलष वस्तुको पररमाण वा के्षत्र तोकी गररने व्यवसायमा पक्षहरूको दालयत्व पक्षहरूबीच करारभएकोमा 

यस ऐनमा ईल्िेख भएको ऄलतररि ऄन्य कुराहरू करारमाईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) व्यवसालयक कृलष करार गने पक्षहरूिे कृलष करार प्रयोजनको िालग कृलष ईत्पादनसामग्री , प्रलवलध र 

ऊण वा ऄन्य सहायता अफै वा लवत्तीय संस्थाहरू माफध ततोककएका शतधहरूको अधारमा ईपिब्ध गराईने 

गरी अ–अप्mनो दालयत्व लनधाधरणगनध सके्नछन् ।  

(४) व्यवसालयक कृलष करार गने पक्षहरुिे प्रचलित कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी गनुधपनेछ ।  

२१. करार पूरा गनुध पने समय र तररकाः 

(१) करारमा करार पूरा गने समय र तररका ईल्िेख भएकोमा ईलल्िलखत समयलभत्र रईलल्िलखत तररका 

बमोलजम करार पूरा गनुध पनेछ ।  

(२) करार बमोलजमको काम गनध करारमा कुनै समय वा तररका तोककएको रहनेछ तरसो काम कुनै खास 

समयमा वा कुनै खास तररकािे मात्र गनध सककने रहछे भनेसोही समयमा सोही तररका बमोलजम गने गरी 

करार भएको मालननेछ ।  

(३) ईपदफा (२) मा िेलखएको ऄवस्थामा बाहके करारमा करार पूरा गने समय रतररका ईल्िेख नभएमा 

ईलचत समयलभत्र ईपयुि तररका ऄपनाइ पूरा गनुध पनेछ ।  

२२. करार पूरा गने स्थानः 

(१) करार बमोलजम काम पूरा गनध कुनै लनलित स्थान तोककएको रहछे भने सो कामसोही स्थानमा पूरा गनुध 

पनेछ । 
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(२) करार बमोलजम कुनै एक पक्षिे ऄको पक्षिाइ कुनै मािसामान कदने वा बुझाईनेस्थान करारमा 

तोककएको रहछे भने सोही स्थानमा नै कदनु वा बुझाईनु पनेछ ।  

(३) करार बमोलजम काम गने लनलित स्थान नतोककएको तर सो काम कुनै खासस्थानमा मात्र गनध सककने वा 

चिन व्यवहार वा सो कामको प्रकृलत ऄनुसार कुनैखास स्थानमा मात्र गनुध पने ककलसमको रहछे भने सो काम 

सोही स्थानमा गने गरीकरार भएको मालननेछ ।  

(४) ईपदफा (२) र (३) मा िेलखए दलेख बाहके ऄन्य ऄवस्थामा करार बमोलजम कामगने स्थान करारमा 

ईल्िेख भएको रहनेछ भने करार बमोलजम काम गने पक्षिेऄको पक्षिाइ मनालसब माकफकको स्थान 

तोकककदन सूचना गनुध पनेछ र ऄको पक्षिेपलन सो काम गनध मनालसब माकफकको स्थान तोकककदनु पनेछ ।  

२३. करार पूरा गनुध नपने ऄवस्था : 

दहेायका ऄवस्थामा करार बमोलजम काम गनध अवश्यक पने छैन ।  

(क) करारको एक पक्षिे ऄको पक्षिाइ करार बमोलजमको दालयत्व पूरा गनुध नपने गरीछुट कदएमा , 

(ख) बदर गराईन सककने करार बदर गराईन पाईने पक्षिे बदर गराएमा , 

(ग) ऄको पक्षिे करार ईल्िंघन गरेको कारणबाट करारको पररपािना हुन नसके्नभएमा , 

(घ) यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोलजम करार बमोलजमको काम गनुध नपने भएमा , 

(ङ) करार गदाधको पररलस्थलतमा अधारभूत पररवतधन भै करारको पररपािना गनध ऄसम्भवभएमा ।  

२४. करार दताध गनुध पने : 

(१) यस ऐन ऄन्तगधत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता भएको लमलतिे पंःैलतसकदनलभत्र सम्वलन्धत 

नगरपालिकामा दताध गनुधपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम करार दताध गदाध तोककए बमोलजमको दस्तुर िागे्नछ ।  

(३) दताध नगररएको करारको अधारमा नेपाि सरकार वा ऄन्य लनकायिे कदने सुलवधा वाकदने प्रयोजनको 

िालग मान्यता प्राप्त गने छैन ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजम भएको करारको अलधकाररक प्रलत नगरपालिकाको तोककएकोऄलधकारीिे 

ऄलनवायध रूपिे राख्नु पनेछ । 

(५) ईपदफा (१) बमोलजमको करारदताध गनध दवुै पक्षहरू स्वयम वा ईनीहरूको कानुनबमोलजमको प्रलतलनलध 

ईपलस्थत हुनुपनेछ । 

(६) नगरपालिकािे कुनै व्यवसायी वा कृषकिे कृलष करार दताध गनध ल्याएकोमा दताध गनेऄलधकारीिे यस 

ऐन बमोलजम ईल्िेख हुनुपने कुनै कुरा ईल्िेख नभएको वाऄनुलचत प्रावधान ईल्िेख भएकोमा सो 

पररमाजधन गरेर मात्र दताध गनध अदशे कदनसके्नछ ।  

(७) ईपदफा (६) बमोलजम कदआएको अदशे करारका पक्षहरूिे पािन गनुध पनेछ ।  
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पररच्छेद ६ 

लववाद समाधान 

२५. लववादको समाधान : 

(१) यस ऐन ऄन्तगधत गररएका कृलष करारको कायाधन्वयनको सम्बन्धमा कुनै लववादईत्पन्न भएमा पक्षहरूिे 

अपसी वाताधबाट त्यस्ता लववादहरू समाधान गनध सके्नछन्  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम वाताधबाट लववाद समाधान हुन नसकेमा पक्षहरुिे प्रचलितकानुन बमोलजम 

स्थानीय न्यालयक सलमलतमा लनबेदन कदनुपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम लनबेदन पनध अएमा स्थानीय न्यालयक सलमलतिे पैंलतस कदनलभत्र मेिलमिापको 

माध्यमबाट लववादको टंुङ्गो िगाईनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम भएको लववादको टंुङ्गो ईपर लचत्त नवुझ्ने पक्षिे स्थानीयसरकार सञ्चािन ऐन , 

२०७४ बमोलजम ३५ कदनलभत्र सम्वलन्धत लजल्िा ऄदाितमापुनरावेदन गनध सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (३) बमोलजम मेिलमिापबाट लववाद समाधान हुन नसकेमा पक्षहरुिेप्रचलित कानुन बमोलजम 

मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईन समेतसके्नछन् ।  

(६) मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईँदा मध्यस्थकताधको नाम करारमा नैईल्िेख भएकोमा सोही 

बमोलजम हुनेछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोलजम करारमा नाम ईल्िेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रलतलनलध ,स्थानीय तहका प्रलतलनलध 

वा स्थानीय तहबाट तोककएका लबषयलवज्ञ वा मेिलमिापकताध सलहतको मध्यस्थता सलमलतको गठन गररनेछ 

। 

(८) ईपदफा (७) बमोलजम मध्यस्थता चयनको िालग दबुै पक्षहरूबाट ऄनुरोध भइअएमा सम्वलन्धत व्यलि 

वा कायाधियिे ऄलनवायध रूपमा सात कदनलभत्रमा लिलखतसहमलत वा ऄसहमलत कदनु पनेछ ।  

(९) मध्यस्थता सलमलतिे ईजुरी परेको सात कदनलभत्र वाताधद्वारा लववादको समाधान गनुधपनेछ ।  

(१०) ईपदफा (९) बमोलजम लववाद समाधान हुन नसकेमा सम्वलन्धत पक्षिाइ ईजुरीईपर सात कदनको 

म्याद कदइ प्रलतवाद गने मौका कदनु पनेछ ।  

(११) ईपदफा (१०) बमोलजमको समयावलधलभत्र सम्वलन्धत पक्षिे प्रलतवाद गरी वा नगरीबसेमा सो 

व्यहोरा ईल्िेख गरी मध्यस्थता सलमलतिे थप सात कदनलभत्रमा अफ्नोलनणधय कदनु पनेछ ।  

(१२) ईपदफा (११)बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणधय ऄलन्तम हुनेछ ।  

(१३) यस ऐन बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणधय ईपर लचत्त नवुझ्ने पक्षिेमध्यस्थता ऐन , 

२०५५ को म्यादलभत्रै सम्बलन्धत ईच्च ऄदाितमा लनवेदन कदनसके्नछ ।  
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(१४) मध्यस्थता सलमलतको ऄन्य कायधलवलध करारमा ईल्िेख भएकोमा सोही बमोलजम रऄन्यका हकमा 

मध्यस्थता सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ ।  

(१५) मध्यस्थकताधिे पाररश्रलमक र सुलवधा पक्षहरूबाट लिन सके्नछन् ।  

२६. म्याद सम्बन्धमा : 

यस ऐन बमोलजमको लववादमा पक्षको कावु वालहरको पररलस्थलत परी यस ऐनको दफा २५को ईपदफा 

(१०) बमोलजमको म्याद गुज्रन गएमा एक पटकिाइ बढीमा पन्र कदन म्यादथाम्न पाईनेछ ।  

२७. मध्यस्थता सलमलतको लनणधयको कायाधन्वयन : 

(१) मध्यस्थता सलमलतको लनणधय भएको सात कदनलभत्रमा पक्षहरूिे लनणधय कायाधन्वयनगनुध पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै पक्षिे तोककएको समयमा लनणधयको कायाधन्वयन नगरेमात्यस्तो लनणधयको 

कायाधन्वयनमा लजल्िा प्रशासन कायाधिय र ऄन्य लनकायकोसहयोग लिन सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको कायाधियिे लनणधय कायाधन्वयन गने लसिलशिामासम्बलन्धत पक्षको सम्पलत्त वा 

कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबाररोक्का राखेकोमा फुकुवा गनध िेलख पठाईन सके्नछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम रोक्का वा फुकुवा गररकदन ऄनुरोध भइ अएमा सम्वलन्धतमािपोत कायाधिय , बैंक 

वा लवत्तीय संस्थािे त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्कावा फुकुवा गनुध पनेछ ।  

(५) मध्यस्थता सम्बन्धी लबषयमा यस ऐनमा ईल्िेलखत लबषयका हकमा यसै ऐन बमोलजमर ऄन्य लबषयका 

हकमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद ७ 

लवलवध 

२८. व्यवसाय दताध गनुध पने : 

(१) करार गरी कृलष व्यवसाय सञ्चािन गनध चाहने कृषक , कृलष फामध वा एजेण्टिगायतिे दताध नगरी 

व्यवसाय सञ्चािन गनुध हुदनै । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको व्यवसायको दताध प्रमुख प्रशासककय ऄलधकृतिे गनेछ ।लनजिे ऄलधकृतस्तरको 

कुनै कमधचारीिाइ अवश्यकता ऄनुसार यस्तो करार दताधगने ऄलधकार प्रत्यायोजन गनध सके्नछ ।  

(३) व्यवसाय करार दताध तथा शुल्क िगायतका ऄन्य व्यवस्था कायधपालिकािे लनधाधरणगरे बमोलजम हुनेछ ।  

२९. क्षलतपूर्तत सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) करार कायाधन्वयनको सन्दभधमा कुनै पक्षका काम कारवाहीबाट ऄको पक्षिाइ क्षलतपुग्न गएमा करारमा नै 

क्षलतपूर्ततको मात्रा तोककएकोमा सोही बमोलजम रनतोककएको हकमा सम्झौताको प्रकृलत , स्थिगत लनरीक्षण, 

स्थानीय सजधलमन ,लवशेषज्ञको राय , प्रचलित दरभाई समेत बुझी सोको अधारमा मकाध पने 

पक्षिाइमध्यस्थता सलमलतिे क्षलतपूर्तत भराआकदने लनणधय गनध सके्नछ ।  
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(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन पक्षको काबु वालहरकोपररलस्थलतिे गदाध करारको 

यथावत् पररपािना हुन नसकेको ऄवस्थामा यस ऐनबमोलजमको दालयत्व लतनुध व्यहोनुध पने छैन । तर करार 

गदाधको ऄवस्थामा पक्षवीचकुनै िेनदने भएको रहछे भने ऄवस्था हरेी मकाध पने पक्षिाइ िेनदनेको 

सामान,वस्तु वा नगद कफताध कदनु पनेछ । 

३०. कारवाही चिाईने तथा दण्ड सजाय गने ऄलधकारी : 

(१) यस ऐन बमोलजम दण्ड सजाय गने वा क्षलतपूर्तत भराईने ऄलधकार स्थानीय न्यालयकसलमलतिाइ हुनेछ ।  

(२) यस ऐन बमोलजम कारवाही तथा सजाय हुने मुद्दा ऄनुसन्धान तथा तहकककात गनेऄलधकारीिे 

सम्बलन्धत लजल्िा सरकारी वककि कायाधियको परामशध तथा सहयोगलिन सके्नछ ।  

३१. दण्ड सजाय : 

(१) कसैिे यस ऐनको दहेाय बमोलजम कसुर गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय हुनेछ : 

(क) दफा ३ र ४ लवपररत कृलष बजार स्थापना र सञ्चािन गरेमा पलच्चसहजारदलेख पचासहजार रूपैयाँसम्म , 

(ख) मनालसव कारण वेगर दफा २८ को ईपदफा (२) को कायध नगरेमा वा गनधआन्कार गरेमा त्यस्तो 

कायाधियको मुख्य भइ कायध गने ऄलधकारी वा त्यस्तोकायध कुनै ऄलधकारीिाइ प्रत्यायोजन गररएकोमा 

त्यस्तो लजम्मेवारी प्राप्तऄलधकारीिाइ पच्चीस हजार दलेख पचास हजार रूपैयाँ सम्म , 

(ग) दफा २९ बमोलजम क्षलतपूर्तत भने अदशे कदएकोमा िापरवाही पूवधक त्यस्तोक्षलतपूर्तत नकदएमा त्यस्तो 

ऄटेर गनेिाइ पलच्चस हजार दलेख पचास हजाररूपैयाँ सम्म ।  

(घ) यस ऐन वा यस ऐन ऄन्तरगत बनेको लनयमाविी लवपररत कुनै कायध गरीत्यसबाट कसैको हानी 

नोक्सानी भएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानीलनजबाट नै भराआनेछ ।  

३२. पुनरावेदन : 

यस ऐनको दफा ३१ बमोलजम कदएको सजायमा लचत्त न बुझ्न ेपक्षिे पैंतीस कदनलभत्रसम्बलन्धत लजल्िा 

ऄदाितमा पुनरावेदन कदन सके्नछ ।  

३३. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) यस ऐन बमोलजम करार गरी गररएको कृलष ईपजको ईत्पादनको सम्झौताकोअधारमा लवमा सलमलतिे 

तोकेको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो वीमा कायध गनध ऄलख्तयारपाएको लवमा कम्पनीिे लवमा गनेछ ।  

(२) वीमा गने प्रकक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सलमलतिे समय समयमा लनधाधरण गरेबमोलजम हुनेछ ।  

(३) यस ऐन बमोलजम गररने व्यावसालयक कृलष करार सम्बन्धी व्यवस्था सम्वलन्धतलनकायमा दताध हुनासाथ 

सोही लमलतबाट िागू हुने गरी सम्बलन्धत वीमा कम्पनीिेवीमा गनध सके्नछ ।  

(४) कुनै वीमा कम्पनीिे व्यावसालयक कृलष करारको लवमा गदाध लतनुध परेको क्षलतको ऄङ्कबराबर  अफ्नो  

खुद करयोग्य अयबाट घटाईन पाईनेछ ।  
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३४. प्रचलित कानून बमोलजम हुने : 

यस ऐनमा िेलखएको लवषयमा यसै ऐन बमोलजम र ऄन्य लवषयमा प्रचलित कानून बमोलजमहुनेछ ।  

३५. वौलर्द्क सम्पलत्तको संरक्षण गनुध पने : 

यस ऐन बमोलजम कृलष व्यवसायको प्रवद्र्धन गदाध वा व्यवसालयक कृलष करार गदाध वौलर्द्कसम्पलत्त , 

भौगोलिक पररचय तथा कृषक ऄलधकार समेतको संरक्षण हुने गरी गनुध पनेछ ।  

३६. लनयम वनाईन सके्न : 

यस ऐनको ईद्देश्य कायाधन्वयन गनध कायधपालिकािे अवश्यक लनयम , लनदलेशका वा कायधलवलधबनाईन सके्नछ ।  

३७. बचाउ : 

यस ऐनको ईद्देश्य तथा लबषय क्षेत्रमा प्रचलित नेपाि कानुन बमोलजम यस ऄलघ भएकाकायधहरु यसै ऐन 

वमोलजम भएको मालननेछ ।  

 

ऄनुसूलच–१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बलन्धत 

(१) खाद्यान्न बािी, 

(२) वागवानी जन्य: फिफुि, तरकारी, मसिाबािी, पूष्प 

(३) पशु, पन्छी 

(४) माछा, मासु, दधु, फुि, हाड, छािा, उन 

(५) च्याई, 

(६) मौरी, रेशम 

(७) लचया, कफी, ऄिैची, सुपारी, घाँसेवािी 

(८) तेिहन, दिहन 

(९) कपास, जुट, ईखु,रबरखेती, रटमुर 

(१०) कृलष पयधटन 

(११) कृलषका सबै ईपके्षत्रसँग सम्बर्द् ईत्पादन र सो शब्दिे औधोलगक प्रयोजनमा हुनेकृलषवस्तुहरु  

(१२) कृलष तथा पशुजन्य ईत्पादनको प्रशोधन ईद्योग  

(१३) कृलष तथा पशुजन्य ईत्पादन सामाग्री (दाना , मिखाद्य, लवषादी, औषधी) अकदको प्रशोधनईद्योग 

(१४) खेती प्रणािीमा समालबष्ट कृलष तथा पशुजन्य बस्तुहरु ।  
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ऄनुसूची–२ 

दफा १९ सँग सम्बलन्धत 

(क) करारका पक्षहरू, 

(ख) करार खेतीको के्षत्र, 

(ग) जग्गा र भौलतक साधन, 

(घ) वस्तुको लववरण,मात्रा, 

(ङ) गुणस्तर, 

(ङ) सम्झौताको ऄवलध, 

(च) ईत्पादन गररने वस्तुको खररद÷लबक्री मूल्य, 

(छ) भुिानीको प्रकक्रया, 

(ज) ढुवानीको दालयत्व, 

(झ) ईत्पादन प्रकक्रया, 

(ञ) ऄनुगमनका पक्षहरू, 

(ट) काबु बालहरको पररलस्थलतबाट ईत्पादनमा पनध सके्न ऄसर र त्यसको दालयत्व , 

(ठ) गुणस्तर लनधाधरणका अधारहरू, 

(ड) पक्षहरूिे एक ऄकोिाइ ईपिब्ध गराईने सेवा तथा सुलवधा , 

(ढ) करारको पािनामा लववाद भएमा ऄपनाआने समाधानका ईपाय जस्तै मेिलमिाप तथामध्यस्थता 

िगायतका लवषय वस्तुहरू अकद । 

(ण) कृलष ईपजको मूल्य लनधाधरण सम्वन्धी व्यवस्था ।  
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