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थासाङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः  
थासाङ.गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रको कृषिको व्यवसायीकरण गनन, कृषि व्यवसायको प्रवद्धन एवं व्यवस्थापन गनन,  कृिक 
एवि ् कृषि व्यवसायी बीच आपसी सम्बधि सदुृढ गनन तथा कृषि करारको िाध्यिबाट उत्पादन बढाउन र 
बजारीकरणद्वारा व्यवसाषयक रुपिा सिग्र कृषि षवकासका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोिे, 

थासाङगाउँसभािे नेपािको संषविानको िारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोन्जि 
थासाङगाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्भक 

१.संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “थासाङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, २०७७” रहेको छ 
।  
(२) यो ऐन थासाङ गाउँसभािे स्वीकृत गरेको लिलत देन्ख प्रारम्भ हनुेछ ।  
 

२.पररभािााः षविय वा प्रसँगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,–  
(क)  “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनपुछन । 

(ख) “कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, २०७७” भन्नािे नाि “थासाङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, 

२०७७”    
(ग) “उत्पादक” भन्नािे कृषि वस्त ुउत्पादन गने कृिक वा कम्पनी वा कृषि फािन वा सहकारी उत्पादक 

सम्झन ुपछन । 

(घ) “एजेधट” भन्नािे कृषि उद्यिी, व्यवसायी, कृषि बजार वा कृषिजधय वस्तहुरूको कारोबार गने दतानवािा 
व्यन्ि सम्झन ुपछन र सो शव्दिे सँगठित संस्थाको प्रलतलनलििाई सिेत जनाउँछ । 

(ङ)  “कायनपालिका” भन्नािे थासाङ गाउँ कायनपालिका सम्झनपुछन । 

(च)  “कोि” भन्नािे यस ऐनको दफा १० बिोन्जि स्थाषपत कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कोििाई सम्झन ुपछन । 

(छ) “कृिक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कसैको जग्गा करारिा लिई वा आफ्नै जग्गािा व्यावसाषयक 
कृषि खेती गने कृिक, कृिक सिूह, कृषि व्यवसाषय, कृषि फिन र कृषि सहकारी सिेतिाई सम्झन ुपछन । 

(ज) “कृषि” भन्नािे अनसूुची (१) िा उल्िेख भए बिोन्जिका लबियसँग सम्वन्धित कृषििाई सम्झन ुपदनछ  र 
सो शव्दिे व्यावसाषयक कृषििाई सिेत जनाउँछ । 

(झ)  “कृषि फािन” भन्नािे व्यवसाषयक प्रयोजनको िालग अनसूुची (१) बिोन्जिका बािी उत्पादनका िालग 
सञ्चािन गररएको कृषि फािन सम्झन ुपछन ।  

(ञ) “कृषि बजार” भन्नािे कृषि उपजको ग्रलेडङ, प्याकेन्जङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, षवतरण तथा कृषि उपजको लबक्री 
षवतरण गने  कृषि बजार सम्झन ु पछन । 

(ट)  “कृषि वस्त”ु भन्नािे कृिकिे कुनै बोट षवरुवा वा जीवजधतबुाट उत्पादन गरेको उपभोग्य कृषि वस्त ु
सम्झन ुपछन । 

(ि)   “कृषि व्यवसाय” भन्नािे देहायको व्यवसाय सम्झन ुपछन 
(१)  व्यावसाषयक उद्देश्यिे गररने कृषि बािी वा बस्तकुो उत्पादन,  



 

3 | थासाङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन, २०७७ 

 

(२)   कृषिजधय वस्तकुो प्रशोिन,  

(३)   कृषि उपजको व्यापार, 
(४)   कृषि उत्पादनका िालग प्रयोग हनु ेरासायलनक वा प्राङ्गाररक ििको उत्पादन, भण्डारण तथा 

षवतरण,   

(५)   कृषि उत्पादनको िालग प्रयोग हनु ेषवउ, वेनान, नश्ल र भरुाको उत्पादन, परािशन सेवा, भण्डारण 
तथा षवतरण,  

(६)   कृषििा प्रयोग हनुे औिलि एवि ्षविादीको उत्पादन, परािशन, भण्डारण तथा लबक्री व्यवसाय 
। 

(ड) “खदु्रा बजार” भन्नािे कुनै षवके्रतािे उपभोिािाई लबक्री गने खदु्रा बजारिाई सम्झन ुपछन । 

(ढ) “गाउँपालिका” भन्नािे थासाङगाउँपालिका सम्झन ुपछन । 

(ण)  “तोषकएको वा तोषकए बिोन्जि” भन्नािे यस ऐन बिोन्जि बनेको लनयिाविीिा तोषकएको वा तोषकए 
बिोन्जि सम्झन ुपछन । 

(त)  “थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पादक वा षवके्रतािे अको षवके्रतािाई कृषि वस्त ुलबक्री षवतरण गने थोक 
बजारिाई सम्झन ु पछन । 

(थ) “प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे थासाङ गाउँ कायनपालिकाको कायानियको प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 
सम्झनपुछन । 

(द)  “लबके्रता” भन्नािे कृषि वस्तहुरू लबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक सिूह, कृषि फािन, सहकारी संस्था, 
कम्पनी वा एजेधट लबके्रता सिेतिाई सम्झन ुपछन । 

(ि)  “िधत्रािय” भन्नािे संघ तथा प्रदेशको कृषि क्षेत्र हेने िधत्राियिाई सम्झन ुपदनछ । 

(न) “व्यवसाषयक कृषि करार” भन्नािे व्यवसाषयक कृषि खेती वा कृषि फािनको सञ्चािन, कृषि वस्तकुो 
व्यावसाषयक उत्पादन, खररद, षवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनन वा कृषि व्यवसाय प्रबद्र्िन गनन दईु वा सो 
भधदा बढी पक्षहरु वीच भएको सम्झौता वा व्यवसाषयक कृषि करारिाई सम्झन ुपदनछ । यस शब्दिे 
व्यवसाषयक कृषि प्रयोजनको िालग व्यन्िगत वा संस्थागत रुपिा लिजिा लिन ठदन वा कृषिजधय 
उद्योगको िालग कृषि वस्त ु वा वािीको उत्पादन वा आपलुतन गनन दईु वा दईुभधदा बढी पक्षहरूबीच 
क्षेत्रफि, पररिाण, िूल्य र गणुस्तरको आिारिा भएको करारिाई सिेत जनाउँछ ।  

(प)  “वडा” भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको वडा सम्झनपुछन । 

(फ) “सलिलत” भन्नािे यस ऐनको दफा ५ बिोन्जि गिन भएको कृषि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलत 
सम्झन ुपछन ।  

(ब)  “सभा” भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झनपुछन । 

(भ)  “संकिन केधद्र”  भन्नािे  कृिकहरुिे दोस्रो बजारिा षवक्री गने उद्देश्यिे कृषि उपज संकिन गरेर 
षवके्रतािाई षवक्री गने संकिन केधद्रिाई सम्झन ु पछन । 

(ि) “हाट–बजार” भन्नािे कृषि उपज िगायत अधय स्थानीय उत्पादन षवक्री गने उद्देश्यिे स्थानीय तहबाट 
स्वीकृत लिई संचािन भएको हाट बजारिाई सम्झन ुपछन । 
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पररच्छेद २ 

कृषि बजार सम्वधिी व्यवस्था 
 

३) कृषि बजारको स्थापनााः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुनै पलन स्थानिा कृषि बजारको स्थापना गनन 
सक्नेछ ।  
(२) कृषि सम्बधिी सहकारी वा कृषि सम्बधिी व्यवसाषयक संस्थािे सम्वन्धित गाउँपालिकाको अनिुलत लिई कृषि 
बजारको स्थापना गनन सक्नेछ । 

 

४) कृषि बजारको वगीकरणाः (१) यस ऐनको दफा ३ बिोन्जि स्थापना हनु ेकृषि बजारको वगीकरण देहाय 
बिोन्जिको हनुेछाः 

क)  थोक बजार,  
ख)  खदु्रा बजार,  
ग)  हाट–बजार,   

घ)  संकिन केधद्र । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको बजार सञ्चािन बापत िाग्ने शलु्क गाउँसभािे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

(३) बजार सञ्चािन सम्वधिी अधय व्यवस्था कायनपालिकािे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

 

५) कृषि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलताः (१) यस ऐनको दफा (३) बिोन्जि स्थापना भएको कृषि बजारको 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननको िालग कृषि बजार तथा व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ ।                                           
(२) कृषि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलत सम्बधिी अधय व्यवस्था तोषकए बिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

कृषि व्यवसाय प्रवद्धन सम्बधिी व्यवस्था 
 

६) स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्धन सलिलताः (१) कृषि क्षेत्रको सिग्र षवकास तथा प्रवद्धन िगायतका कायन गनन 
गाउँपालिकािा एक स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्धन सलिलत रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सलिलतिा देहाय बिोलिजका सदस्यहरु रहन ेछनाः  
क) गाउँपालिका अध्यक्ष         संयोजक 

ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष       सदस्य 

ग) आलथनक षवकास सलिलतका संयोजक     सदस्य 

घ) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत      सदस्य 

ङ) सलिलतिे िनोनयन गरेको षवज्ञ सदस्य एक जना    सदस्य 

च) सलिलतिे िनोनयन गरेको व्यवसाषयक षकसान िध्ये एक जना  
िषहिा सषहत दईु जना       सदस्य 

छ) सलिलतिे िनोनयन गरेको अगवुा कृिक तफन बाट एक जना सदस्य 

ज) गाउँपालिकाको कृषि शाखा हेने प्रिखु     सदस्य सन्चव 

 

३) सलिलतिे सम्बन्धित क्षेत्रको षवशेिज्ञ तथा अधय व्यन्ििाई सलिलतको बैिकिा आिधत्रण गनन सक्नेछ । 
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४) सलिलतको बैिक सम्बधिी अधय कायनषवलि सलिलत आफैिे लनिानरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 

५) सलिलतिे यस ऐनको उद्देश्य कायानधवयन गनन आवश्यकता अनसुार षवलभन्न उप—सलिलतहरु गिन गनन सक्नेछ ।  
६) सलिलतको सन्चवािय गाउँ कायनपालिकाको कायानियको कृषि क्षेत्र हेने शाखािा रहनेछ ।  
७. सलिलतको काि, कतनव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अधयत्र व्यवस्था भएदेन्ख वाहेक सलिलतको काि, कतनव्य र अलिकार 
देहाय बिोन्जि हनुेछाः 

क) स्थानीयस्तरिा कृषि व्यवसाय प्रवद्धन गनन आवश्यक नीलत तथा योजना तजुनिा गने, 

ख) कृषि व्यवसाय प्रवद्धन गनन संघीय तथा प्रादेन्शक लनकायसँग सिधवय र सहकायन गने, 

ग) कृषि व्यवसायको प्रवद्धन गने सम्बधििा आवश्यक कायन गने,  

घ) कृषि व्यवसायको प्रवद्धन गने सम्बधििा कायनक्रि संचािन गने, 

ङ) कृषि व्यवसाय प्रवद्धन गनन आवश्यक पने सीप, प्रषवलि तथा अधय आवश्यक षवियको उन्चत व्यवस्था गनन 
प्रवद्र्िनात्िक कायनहरु गने,  

च) कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कोिको सञ्चािन गने,  

छ)  स्याउ लबषक्र षवतरणको सम्बधििा आवश्यक व्यवस्था लििाउन कायनषवलिक बनाई िाग ुगने, 

ज) तोषकए बिोन्जिको अधय आवश्यक कायन गने । 

 

८) कृषि व्यवसायिाई सषुविा ठदनेाः (१) गाउँपालिकािे कृषि व्यवसायका िालग देहाय बिोन्जि छुट तथा सषुविा ठदन 
सक्नेछाः 

क) स्थानीय कर र लनकासी शलु्क 

ख) कृषि व्यवसाय प्रवद्धन सम्बधिी प्रषवलि प्रयोग र षवस्तारिा अनदुान जस्तै ढुवानी सािन, यान्धत्रक 
उपकरण आठद । 

(२)  उपदफा (१) बिोन्जि ठदइने छुट तथा सषुविाहरु तोषकए बिोन्जि हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि ठदइने सषुविाको अलतररि अधय सषुविा सलिलतको लसफाररसिा कायनपालिकािे तोके बिोन्जि 
हनुेछ ।  
९) कृषि ऋणाः (१) कुनै पलन बैंक वा षवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लनयि बिोन्जि कृषि ऋण उपिव्ि गराउन 
सक्नेछ ।  
(२)  प्रचलित नेपाि कानूनिा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन यस ऐन बिोन्जिको व्यावसाषयक कृषि करार 
सम्बधिी सम्झौतािाई लितोको रूपिा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा षवत्तीय संस्थािे उपदफा (१) बिोन्जिको ऋण 
उपिव्ि गराउन सक्नेछ ।  
(३)  उपदफा (२) बिोन्जि उपिव्ि गराउन ेऋणिाई सरकारको अलत प्राथिषकता क्षेत्रिा कजान िगानी गरेको सरह 
िानी सो वापत उि बैङ्क वा षवत्तीय संस्थािे पाउने सषुविा सिेत पाउन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

१०) कोिको स्थापनााः (१) कृषि व्यवसाय प्रवद्धन गननका िालग एक छुटै्ट कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कोिको स्थापना 
गररनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोििा देहायका रकिहरु रहन ेछनाः  

क) संघीय तथा प्रादेन्शक सरकारबाट प्राप्त रकि, 

ख)  गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकि, 

ग) नेपाि सरकारबाट, षवदेशी सरकार, अधतराषिय संघ संस्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय तहिा 
षवलनयोन्जत रकि वापत प्राप्त रकि 

घ)  अधय कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोन्जिको रकि प्राप्त गनुन अन्घ संघीय अथन िधत्राियको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  
 

११) कोिको सञ्चािनाः (१) गाउँपालिकाको नीलत, काननु तथा लनदेशन बिोन्जि कृषि व्यवसायको प्रवद्धन गननका िालग 
कोिको रकि खचन गररनेछ ।  
(२) कोिको सन्चवािय गाउँ कायनपालिकाको कायानियिा रहनेछ । 

  
१२) कोिको सञ्चािन सम्बधिी व्यवस्थााः (१) सलिलतको तफन बाट गररने सम्पूणन खचन दफा १० बिोन्जिको कोिबाट 
तोषकए बिेन्जि व्यहोररनेछ । 

(२) सलिलतको कोििा रहेको रकि सलिलतिे प्रचलित कानून बिोन्जि कुनै बैकिा खाता खोिी जम्िा गनेछ । 

(३) कोिको सञ्चािन सम्बधिी अधय व्यवस्था तोषकए बिोन्जि हनुेछ । 

 

१३)   िेखा र िेखापरीक्षणाः (१) कोिको आय व्ययको िेखा प्रचलित कानून बिोन्जि राख्न ुपनेछ ।  
(२) कोिको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकको कायानियबाट हनुेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

व्यवसाषयक कृषि करार (लिज) 
 

१४) व्यवसाषयक कृषि करार गनन सषकनेाः  (१) यस ऐन बिोन्जि कृषि व्यवसायको प्रवद्धन गनन दईु वा दईुन भधदा 
बढी पक्षबीच व्यवसाषयक कृषि करार गनन सषकनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोन्जि करार गदान प्रचलित नेपाि कानूनको अलिनिा रही पक्षहरुको आपसी सहिलतिा षवद्यतुीय 
प्रणािीको िाध्यिबाट सिेत गनन सषकनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बिोन्जिको करार गदान अपनाउन ुपने प्रषक्रया तोषकए बिोन्जि हनुेछ । 

 

१५) जग्गा तथा भौलतक सािन उपिब्ि गराउन सषकनेाः  कुन ै व्यलतm, संस्था वा लनकायिे कृषि व्यवसाय गने 
प्रयोजनका िालग व्यन्ि, कृषि फािन वा व्यवसायी, कृिक सिूह वा त्यस्ता कृिक सिहु लििेर बनेको सलिलत, सहकारीिाई 
जग्गा तथा भौलतक सम्पन्त्त करार गरी उपिब्ि गराउन सक्नछे । 
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१६)  जग्गा तथा भौलतक सािन िाग गनन सक्नेाः (१) कुनै कृिक वा कृषि व्यवसायीिे व्यावसाषयक रुपिा कृषि 
सम्बधिी कायन गननको िालग प्रचलित कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी करार बिोन्जि जग्गा तथा भौलतक सािन प्राप्त गनन 
दफा १५ बिोन्जिका व्यन्ि वा लनकायसँग िाग गनन सक्नेछ ।  
 (२)  उपदफा (१) बिोन्जि जग्गा तथा भौलतक सािन िाग भई आएिा लनन्ित अवलि तोकी प्रचलित कानून 
बिोन्जि सम्बन्धित लनकायिे करारिा जग्गा तथा भौलतक सािन उपिव्ि गराउन सक्नेछ ।   

 (३) जग्गा तथा भौलतक सािन उपिब्ि गराउने सम्बधिी प्रषक्रया तथा अधय व्यवस्था तोषकए बिोन्जि हनुेछ 
।  
 (४) खेती नगरी िगातार २ बिनसम्ि बाँझो रहेको कृषियोग्य जलिन नेपाि सरकारिे तोषकए विोन्जि कृषि 
प्रयोजनका िालग प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ । 

 

१७)  स्वालित्व हस्ताधतरण नहनुेाः यस ऐनको दफा १५ बिोन्जि कुनै जग्गा वा भौलतक सािन उपिब्ि गराएको 
अवस्थािा करार गरेको वा लिजिा लिएको कारणिे िात्र जग्गा वा भौलतक सािनिा करारका पक्षको स्वालित्व 
हस्ताधतरण हनुे छैन ।  
 

१८)  पनुाः करार गनन नहनुेाः यस ऐन बिोन्जि करार गने पक्षिे दोश्रो पक्षको सहिती नलिइ सोही लबियिा तेश्रो 
पक्षसँग पनुाः करार गनन पाउन ेछैनन ।  

 

१९) व्यवसाषयक कृषि करारका षवियवस्तहुरुाः (१) यस ऐन बिोन्जि कृषि करार गदान करारको प्रकृलत र अवस्था 
अनरुुप अनसूुची (२) िा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ ।  
(२) यस ऐनको प्रलतकुि नहनुे गरी पक्षहरूको सहिलतिा उपदफा (१) िा उल्िेन्खत षविय बाहेकका अधय उपयिु 
षवियवस्तहुरु सिेत व्यवसाषयक कृषि करारिा सिावेश गनन सषकनेछ । 

 

२०) व्यवसाषयक कृषि करारका पक्षहरूको दाषयत्वाः (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बिोन्जि कृषि व्यवसाय 
सञ्चािन गनन लिएको जग्गा तथा भौलतक सािनिा पक्षहरूको दाषयत्व यस ऐनिा उल्िेख भएको अलतररि अधय दाषयत्व 
करारिा तोषकए बिोन्जि हनुेछ ।  
(२) कृषि वस्तकुो पररिाण वा क्षेत्र तोकी गररने व्यवसायिा पक्षहरूको दाषयत्व पक्षहरू बीच करार भएकोिा यस ऐनिा 
उल्िेख भएको अलतररि अधय कुराहरू करारिा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । 

(३) व्यवसाषयक कृषि करार गने पक्षहरूिे कृषि करार प्रयोजनको िालग कृषि उत्पादन सािग्री, प्रषवलि र ऋण वा अधय 
सहायता आफै वा षवत्तीय संस्थाहरू िाफन त तोषकएका शतनहरूको आिारिा उपिब्ि गराउने गरी आ-आफ्नो दाषयत्व 
लनिानरण गनन सक्नेछन ्। 

(४) व्यवसाषयक कृषि करार गने पक्षहरुिे प्रचलित कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी गनुन पनेछ ।   
२१) करार पूरा गनुन पने सिय र तररकााः (१) करारिा, करार पूरा गने सिय र तररका उल्िेख भएकोिा उन्ल्िन्खत 
सियलभत्र र उन्ल्िन्खत तररका बिोन्जि करार पूरा गनुन पनेछ । 

(२)  करार बिोन्जिको काि गनन करारिा कुन ैसिय वा तररका तोषकएको रहेनछ तर सो काि कुनै खास सियिा वा 
कुनै खास तररकािे िात्र गनन सषकने रहेछ भन ेसोही सियिा सोही तररका बिोन्जि गने गरी करार भएको िालननेछ । 

(३) उपदफा (२) िा िेन्खएको अवस्थािा बाहेक करारिा, करार पूरा गने सिय र तररका उल्िेख नभएिा उन्चत 
सियलभत्र उपयिु तररका अपनाई पूरा गनुन पनेछ । 
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२२) करार पूरा गने स्थानाः (१) करार बिोन्जि काि पूरा गनन कुनै लनन्ित स्थान तोषकएको रहेछ भने सो काि 
सोही स्थानिा पूरा गनुन पनेछ । 

(२)  करार बिोन्जि कुन ैएक पक्षिे अको पक्षिाई कुनै िािसािान ठदन ेवा बझुाउने स्थान करारिा तोषकएको रहेछ 
भने सोही स्थानिा न ैठदन ुवा  बझुाउन ुपनेछ । 

(३) करार बिोन्जि काि गने लनन्ित स्थान नतोषकएको तर सो काि कुनै खास स्थानिा िात्र गनन सषकने वा चिन 
व्यवहार वा सो कािको प्रकृलत अनसुार कुनै खास स्थानिा िात्र गनुन पने षकलसिको रहेछ भने सो काि सोही स्थानिा 
गने गरी करार भएको िालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा िेन्खए देन्ख बाहेक अधय अवस्थािा करार बिोन्जि काि गने स्थान करारिा उल्िेख 
भएको रहेनछ भन ेकरार बिोन्जि काि गने पक्षिे अको पक्षिाई िनालसब िाषफकको स्थान तोषकठदन सूचना गनुन पनेछ 
र अको पक्षिे पलन सो काि गनन िनालसब िाषफकको स्थान तोषकठदन ुपनेछ । 

 

२३) करार पूरा गनुन नपने अवस्थााः देहायका अवस्थािा करार बिोन्जि काि गनन आवश्यक पने छैन । 

(क) करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बिोन्जिको दाषयत्व पूरा गनुन नपने गरी छुट ठदएिा, 
(ख) बदर गराउन सषकने करार बदर गराउन पाउने पक्षिे बदर गराएिा, 
(ग)  अको पक्षिे करार उल्िंघन गरेको कारणबाट करारको पररपािना हनुे नसक्ने भएिा, 
(घ)  यस ऐनको कुन ैव्यवस्था बिोन्जि करार बिोन्जिको काि गनुन नपने भएिा, 
(ङ)  करार गदानको पररन्स्थतीिा आिारभतू पररवतनन भै करारको पररपािना गनन असम्भव भएिा ।  

२४)   करार दतान गनुन पनेाः (१) यस ऐन अधतगनत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता भएको लिलतिे पैलतस ठदनलभत्र 
सम्वन्धित गाउँपालिकािा दतान गनुन पनेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बिोन्जि करार दतान गदान तोषकए बिोन्जिको दस्तरु िाग्नेछ ।  
(३) दतान नगररएको करारको आिारिा नेपाि सरकार वा अधय लनकायिे ठदने सषुविा वा सहलुियत ठदने प्रयोजनको 
िालग िाधयता प्राप्त गने छैन ।  
(४) उपदफा (१) बिोन्जि भएको करारको आलिकाररक प्रलत गाउँपालिकाको तोषकएको अलिकारीिे अलनवायन रूपिे 
राख्न ुपनेछ ।  
(५) उपदफा (१) बिोन्जिको करार दतान गनन दवैु पक्षहरू स्वयि ्वा उनीहरूको काननु बिोन्जिको प्रलतलनलि उपन्स्थत 
हनु ुपनेछ ।  
(६) गाउँपालिकािे कुन ैव्यवसायी वा कृिकिे कृषि करार दतान गनन ल्याएकोिा दतान गने अलिकारीिे यस ऐन बिोन्जि 
उल्िेख हनुपुने कुन ै कुरा उल्िेख नभएको वा अननु्चत प्राविान उल्िेख भएकोिा सो पररिाजनन गरेर िात्र दतान गनन 
आदेश ठदन सक्नेछ ।  
(७) उपदफा (६) बिोन्जि ठदइएको आदेश करारका पक्षहरूिे पािना गनुन पनेछ । 
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पररच्छेद ६ 

षववाद सिािान 

 

२५)  षववादको सिािानाः (१) यस ऐन अधतगनत गररएका कृषि करारको कायानधवयनको सम्बधििा कुनै षववाद उत्पन्न 
भएिा पक्षहरूिे आपसी बातानबाट त्यस्ता षववादहरू सिािान गनन सक्नेछन ्।  
(२) उपदफा (१) बिोन्जि वातानबाट षववाद सिािान हनु नसकेिा पक्षहरुिे प्रचलित काननु बिोन्जि स्थानीय धयाषयक 
सलिलतिा लनबेदन ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनबेदन पनन आएिा स्थानीय धयाषयक सलिलतिे पैलतस ठदन लभत्र िेिलििापको िाध्यिबाट 
षववादको टंुङ्गो िगाउन ुपनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बिोन्जि भएको षववादको टंुङ्गो उपर न्चत्त नवझु्ने पक्षिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
बिोन्जि ३५ ठदनलभत्र सम्बन्धित न्जल्िा अदाितिा पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।  
(५) उपदफा (३) बिोन्जि िेिलििापबाट षववाद सिािान हनु नसकेिा पक्षहरुिे प्रचलित काननु बिोन्जि िध्यस्थता 
सम्बधिी कारवाही अगाडी बढाउन सिेत सक्नेछन ्। 

(६) िध्यस्थता सम्बधिी कारवाही अगाडी बढाउँदा िध्यस्थकतानको नाि करारिा न ैउल्िेख भएकोिा सोही बिोन्जि 
हनुेछ ।  
(७) उपदफा (६) बिोन्जि करारिा नाि उल्िेख नभएकोिा पक्षहरूका प्रलतलनलि, स्थानीय तहका प्रलतलनलि वा स्थानीय 
तहबाट तोषकएका लबियषवज्ञ वा िेिलििापकतान सषहतको िध्यस्थता सलिलतको गिन गररनेछ । 

(८) उपदफा (७) बिोन्जि िध्यस्थता चयनको िालग दबैु पक्षहरूबाट अनरुोि भई आएिा सम्वन्धित व्यन्ि वा 
कायानियिे अलनवायन रूपिा सात ठदनलभत्रिा लिन्खत सहिलत वा असहिलत ठदन ुपनेछ ।  
(९) िध्यस्थता सलिलतिे उजरुी परेको सात ठदनलभत्र वातानद्वारा षववादको सिािान गनुन पनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोन्जि षववाद सिािान हनु नसकेिा सम्वन्धित पक्षिाई उजरुी उपर सात ठदनको म्याद ठदई 
प्रलतवाद गने िौका ठदन ुपनेछ ।  
(११) उपदफा (१०) बिोन्जिको सियावलिलभत्र सम्वन्धित पक्षिे प्रलतवाद गरी वा नगरी बसेिा सो व्यहोरा उल्िेख 
गरी िध्यस्थता सलिलतिे थप सात ठदनलभत्रिा आफ्नो लनणनय ठदन ुपनेछ ।   
(१२) उपदफा (११) बिोन्जि िध्यस्थता सलिलतद्वारा गररएको लनणनय अन्धति हनुेछ ।  
(१३) यस ऐन बिोन्जि िध्यस्थता सलिलतद्वारा गररएको लनणनय उपर न्चत्त नवझु्न ेपक्षिे िध्यस्थता ऐन, २०५५ को 
म्यादलभतै्र सम्बन्धित उच्च अदाितिा लनवेदन ठदन  सक्नेछ ।  
१४) िध्यस्थता सलिलतको अधय कायनषवलि करारिा उल्िेख भएकोिा सोही बिोन्जि र अधयका हकिा िध्यस्थता 
सलिलतिे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

१५) िध्यस्थकतानिे पाररश्रलिक र सषुविा पक्षहरूबाट लिन सक्नेछन ्। 

  
२६) म्याद सम्बधििााः यस ऐन बिोन्जिको षववादिा पक्षको काव ुवाषहरको पररन्स्थलत परी यस ऐनको दफा २५ 
को उपदफा (१०) बिोन्जिको म्याद गजु्रन गएिा एक पटकिाई बढीिा पधर ठदन म्याद थप्न पाउनेछ ।  
२७) िध्यस्थता सलिलतको लनणनयको कायानधवयनाः (१) िध्यस्थता सलिलतको लनणनय भएको सात ठदनलभत्रिा पक्षहरूिे 
लनणनय कायानधवयन गनुन पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि कुनै पक्षिे तोषकएको सियिा लनणनयको कायानधवयन नगरेिा त्यस्तो लनणनयको कायानधवयनिा 
न्जल्िा प्रशासन कायानिय र अधय लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (२) बिोन्जिको कायानियिे लनणनय कायानधवयन गने लसिन्शिािा सम्बन्धित पक्षको सम्पन्त्त वा कारोबार 
रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पन्त्त वा कारोबार रोक्का राखेकोिा फुकुवा गनन िेन्ख पिाउन सक्नेछ ।   
(४) उपदफा (३) बिोन्जि रोक्का वा फुकुवा गररठदन अनरुोि भई आएिा सम्वन्धित िािपोत कायानिय, बैंक वा षवत्तीय 
संस्थािे त्यस्तो सम्पन्त्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुन पर्र्नेछ ।  
(५) िध्यस्थता सम्बधिी लबियिा यस ऐनिा उल्िेन्खत लबियका हकिा यसै ऐन बिोन्जि र अधय लबियका हकिा 
िध्यस्थता ऐन, २०५५ बिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

षवषवि 

 

२८) व्यवसाय दतान गनुन पनेाः (१) करार गरी कृषि व्यवसाय सञ्चािन गनन चाहने कृिक, कृषि फािन वा एजेण्ट 
िगायतिे दतान नगरी व्यवसाय सञ्चािन गनुन हदैुन । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको व्यवसायको दतान प्रिखु प्रशासषकय अलिकृतिे गनेछ । लनजिे अलिकृतस्तरको कुनै 
किनचारीिाई आवश्यकता अनसुार यस्तो करार दतान गने अलिकार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(३) व्यवसाय करार दतान तथा शलु्क िगायतका अधय व्यवस्था कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोन्जि हनुेछ ।  
२९) क्षलतपूलतन सम्बधिी व्यवस्थााः (१) करार कायानधवयनको सधदभनिा कुनै पक्षका काि कारवाहीबाट अको पक्षिाई 
क्षलत पगु्न गएिा करारिा न ैक्षलतपूलतनको िात्रा तोषकएकोिा सोही बिोन्जि र नतोषकएको हकिा सम्झौताको प्रकृलत, 

स्थिगत लनरीक्षण, स्थानीय सजनलिन, षवशेिज्ञको राय, प्रचलित दरभाउ सिेत बझुी सोको आिारिा िकान पने पक्षिाई 
िध्यस्थता सलिलतिे क्षलतपूलतन भराइठदने लनणनय गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन पक्षको काब ुवाषहरको पररन्स्थलतिे गदान करारको यथावत ्
पररपािना हनु नसकेको अवस्थािा यस ऐन बिोन्जिको दाषयत्व लतनुन व्यहोनुन पने छैन । तर करार गदानको अवस्थािा 
पक्षवीच कुनै िेनदेन भएको रहेछ भने अवस्था हेरी िकान पने पक्षिाई िेनदेनको सािान, वस्त ुवा नगद षफतान ठदन ु
पनेछ । 

३०) कारवाही चिाउन ेतथा दण्ड सजाय गने अलिकारीाः (१) यस ऐन बिोन्जि दण्ड सजाय गने वा क्षलतपूलतन भराउन े
अलिकार स्थानीय धयाषयक सलिलतिाई हनुेछ ।  
(२) यस ऐन बिोन्जि कारवाही तथा सजाय हनु ेिदु्दा अनसुधिान तथा तहषककात गने अलिकारीिे सम्बन्धित न्जल्िा 
सरकारी वषकि कायानियको परािशन तथा सहयोग लिन सक्नछे । 

३१.   बीिा सम्बधिी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बिोन्जि करार गरी गररएको कृषि उपजको उत्पादनको सम्झौताको 
आिारिा षविा सलिलतिे तोकेको प्रकृया परुा गरी त्यस्तो वीिा कायन गनन अन्ख्तयार पाएको षविा कम्पनीिे षविा गनेछ 
।  
(२) वीिा गने प्रषक्रयाका सम्बधििा वीिा सलिलतिे सिय सियिा लनिानरण गरे बिोन्जि हनुेछ ।  
(३) यस ऐन बिोन्जि गररने व्यावसाषयक कृषि करार सम्बन्धित लनकायिा दतान हनुासाथ सोही लिलतबाट िागू हनुे गरी 
सम्बन्धित वीिा कम्पनीिे वीिा गनन सक्नेछ ।  
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(४) कुनै वीिा कम्पनीिे व्यावसाषयक कृषि करारको षविा गदान लतनुन परेको क्षलतको अङ्क बराबर आफ्नो खदु 
करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनेछ । 

 

३२) प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेाः यस ऐनिा िेन्खएको षवियिा यसै ऐन बिोन्जि र अधय षवियिा प्रचलित कानून 
बिोन्जि हनुेछ ।  
 

३३) वौषद्धक सम्पन्त्तको संरक्षण गनुन पनेाः यस ऐन बिोन्जि कृषि व्यवसायको प्रवद्धन गदान वा व्यवसाषयक कृषि 
करार गदान वौषद्धक सम्पन्त्त, भौगोलिक पररचय तथा कृिक अलिकार सिेतको संरक्षण हनु ेगरी गनुन पनेछ । 

 

३४) लनयि वनाउन सक्नेाः यस ऐनको उद्देश्य कायानधवयन गनन कायनपालिकािे आवश्यक लनयि, लनदेन्शका वा 
कायनषवलि बनाउन सक्नेछ । 

 

३५)  बचाऊाः यस ऐनको उद्देश्य तथा लबियक्षेत्रिा प्रचलित नेपाि काननु बिोन्जि यस अन्घ भएका कायनहरु यसै ऐन 
विोन्जि भएको िालननेछ । 
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अनसूुची –१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित 

(१) खाद्यान्न बािी तथा अधय स्थानीय रैथाने खाद्यान्न बािी  
(२) बागवानी जधयाः फिफुि, तरकारी, िसिाबािी,  
(३) पश,ु पधछी  
(४) िाछा, िास,ु दिु, अण्डा, हाड, छािा, ऊन 

(५) च्याउ,  

(६) िौरी,  
(७) घाँसेवािी 
(८) तेिहन, दिहन 

(९) कृषि पयनटन 

(१०)  कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन र सो शब्दिे औिोलगक प्रयोजनिा हनुे  कृषिवस्तहुरु 

(११) कृषि तथा पशजुधय उत्पादनको प्रशोिन उद्योग 

(१२)  कृषि तथा पशजुधय उत्पादन सािाग्री (दाना, ििखाद्य, षविादी, औििी) आठदको प्रशोिन   
       उद्योग 

(१३)  खेती प्रणािीिा सिालबष्ट कृषि तथा पशजुधय बस्तहुरु । 

(१४) िोकि िोपउधिखु फिफुि । 

(१५) कृषि पािशािा 
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अनसूुची (२) 
दफा १९ सँग सम्बन्धित 

 

क)  करारका पक्षहरू,  

ख)  करार खेतीको क्षेत्र,  

ग)  जग्गा र भौलतक सािन, 

घ)  वस्तकुो षववरण, िात्रा,  
ङ)  गणुस्तर, 
ङ)  सम्झौताको अवलि,   

च)  उत्पादन गररने वस्तकुो खररद÷लबक्री िूल्य,  

छ)  भिुानीको प्रषक्रया, 
ज)  ढुवानीको दाषयत्व,  

झ)  उत्पादन प्रषक्रया,  
ञ)  अनगुिनका पक्षहरू,  

ट)  काब ुबाषहरको पररन्स्थलतबाट उत्पादनिा पनन सक्ने असर र त्यसको दाषयत्व,  

ि)  गणुस्तर लनिानरणका आिारहरू,  

ड)  पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ि गराउने सेवा तथा सषुविा, 
ढ)  करारको पािनािा षववाद भएिा अपनाइन ेसिािानका उपाय जस्तै िेिलििाप तथा िध्यस्थता िगायतका 

षविय वस्तहुरू आठद । 

ण)   कृषि उपजको िूल्य लनिानरण सम्वधिी व्यवस्था । 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
सधतोि कुिार खत्री 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


