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सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्थानीर्य कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन सम्बन्धमा
व्र्यवस्था गनध बनेको ऐन -२०७४
नगर सभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७४/१२/२५
प्रमाणीकरण लमलत : २०७४/१२/२६
प्रस्तावनाः

सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्र लभत्रको कृषिको व्र्यवसार्यीकरण गनध, कृषि व्र्यवसार्यको प्रवर्द्धन एवं व्र्यवस्थापन गनध,
कृिक एवम् कृषि व्र्यवसार्यीबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ गनध तथा कृषि करारको माध्र्यमबाट उत्पादन बढाउन,
सामुषहक कृषि व्र्यवसार्य गनध, र्युवाहरुिाई कृषि व्र्यवसार्यमा आकषिधत गनध र बजारीकरणद्वारा व्र्यवसाषर्यक रूपमा

समग्र कृषि षवकासका िालग आवश्र्यक कानूनी व्र्यवस्था गनध वाञ्छनीर्य भएकोिे, नेपािको सं षवधानको धारा २२६
र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोक्षजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन
बनाएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारक्षम्भक

१. सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्थानीर्य कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन ऐन,
२०७४” रहे को छ ।
(२) र्यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभािा :- षविर्य वा प्रसं गिे अको अथध निागेमा र्यस ऐनमा,–
(क) “नगर प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको नगर प्रमुखिाई सम्झनुपछध ।

(ख) “उत्पादक” भन्नािे कृषि वस्तु उत्पादन गने कृिक वा कम्पनी, र्युवा समूह, कृषि फामध वा सहकारी उत्पादक
सम्झनु पछध ।

(ग) “एजेन्ट” भन्नािे कृषि उद्यमी, व्र्यवसार्यी, कृषि बजार वा कृषिजन्र्य वस्तुहरूको कारोबार गने दताधवािा व्र्यक्षि
सम्झनु पछध र सो शव्दिे सं गदित सं स्थाको प्रलतलनलधिाई समेत जनाउँ छ ।
(घ) “कार्यधपालिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यधपालिका सम्झनुपछध ।
(ङ)
।

“कोि” भन्नािे र्यस ऐनको दफा १० बमोक्षजम स्थाषपत भएको कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन कोििाई सम्झनु पछध

(च) “कृिक” भन्नािे र्यस ऐनको प्रर्योजनका िालग कसैको जग्गा करारमा लिई वा आफ्नै जग्गामा व्र्यावसाषर्यक
कृषि खेती गने कृिक, कृिक समूह, र्युवा समूह, कृषि व्र्यवसार्यी, कृषि फमध र कृषि सहकारी समेतिाई सम्झनु पछध
।

(छ) “कृषि” भन्नािे अनुसूची (१) मा उल्िेख भए बमोक्षजमका लबिर्यसँग सम्वक्षन्धत कृषििाई सम्झनु पदधछ र सो
शव्दिे व्र्यावसाषर्यक कृषििाई समेत जनाउँ छ ।

“कृषि फामध” भन्नािे व्र्यावसाषर्यक प्रर्योजनको िालग अनुसूची (१) बमोक्षजमका बािी उत्पादनका िालग

(ज)

सञ्चािन गररएको कृषि फामध सम्झनु पछध ।

(झ) “कृषि बजार” भन्नािे कृषि उपजको ग्रेलडङ, प्र्याकेक्षजङ्ग, ढु वानी, भण्डारण, षवतरण तथा कृषि उपजको लबक्री
षवतरण गने कृषि बजार सम्झनु पछध ।
(ञ)

“कृषि वस्तु” भन्नािे कृिकिे कुनै बोट षवरुवा वा जीवजन्तुबाट उत्पादन गरे को उपभोग्र्य कृषि वस्तु सम्झनु

पछध ।

(ट) “कृषि व्र्यवसार्य” भन्नािे दे हार्यको व्र्यवसार्य सम्झनु पछध :4

(१) व्र्यावसाषर्यक उद्देश्र्यिे गररने कृषि बािी वा बस्तुको उत्पादन ,
(२) कृषिजन्र्य वस्तुको प्रशोधन,
(३) कृषि उपजको व्र्यापार,

(४) कृषि उत्पादनका िालग प्रर्योग हुने रासार्यलनक वा प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, भण्डारण तथा षवतरण,
(५)

कृषि उत्पादनको िालग प्रर्योग हुने षवउ, वेनाध, नश्ल र भुराको उत्पादन, परामशध सेवा, भण्डारण तथा

षवतरण,

(६) कृषिमा प्रर्योग हुने औिलध एवम् षविादीको उत्पादन, परामशध, भण्डारण तथा लबक्री व्र्यवसार्य ।

(ि) “खुद्रा बजार” भन्नािे कुनै षवक्रेतािे उपभोिािाई लबक्री गने खुद्रा बजारिाई सम्झनु पछध ।
(ड) “नगरपालिका” भन्नािे

सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनु पछध ।

(ढ)

“तोषकएको वा तोषकए बमोक्षजम” भन्नािे र्यस ऐन बमोक्षजम बनेको लनर्यमाविीमा तोषकएको वा तोषकए

(ण)

“थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पादक वा षवक्रेतािे अको षवक्रेतािाई कृषि वस्तु लबक्री षवतरण गने स्थिको

बमोक्षजम सम्झनु पछध ।

थोक बजारिाई सम्झनु पछध ।

(त) “प्रमुख प्रशासकीर्य अलधकृत” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीर्य अलधकृत सम्झनुपछध ।

(थ) “लबक्रेता” भन्नािे कृषि वस्तुहरू लबक्री गने व्र्यापारी, कृिक, कृिक समूह, कृषि फामध, सहकारी सं स्था, कम्पनी वा
एजेन्ट लबक्रेता समेतिाई सम्झनु पछध

(द) “मन्त्रािर्य” भन्नािे सं घ तथा प्रदे शको कृषि िेत्र हे ने मन्त्रािर्यिाई सम्झनु पदधछ ।

(ध) “व्र्यावसाषर्यक कृषि करार” भन्नािे व्र्यवसाषर्यक कृषि खेती वा कृषि फामधको सञ्चािन, कृषि वस्तुको व्र्यावसाषर्यक
उत्पादन, खररद, षवक्री, सञ्चर्य र बजारीकरण गनध वा कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन गनध दुई वा दुईभन्दा बढी पि वीच
भएको सम्झौता वा व्र्यावसाषर्यक कृषि करारिाई सम्झनु पदधछ । र्यस शब्दिे व्र्यावसाषर्यक कृषि प्रर्योजनको िालग

व्र्यक्षिगत वा सं स्थागत रूपमा लिजमा लिन ददन वा कृषिजन्र्य उद्योगको िालग कृषि वस्तु वा वािीको उत्पादन वा
आपुलतध गनध दुई वा दुईभन्दा बढी पिहरूबीच िेत्रफि, पररमाण, मूल्र्य र गुणस्तरको आधारमा भएको करारिाई
समेत जनाउँ छ ।

(न) “वडा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको वडा सम्झनुपछध ।

(प) ‘‘सलमलत” भन्नािे र्यस ऐनको दफा ५ बमोक्षजम गिन भएको कृषि बजार सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन सलमलत
सम्झनु पछध ।

(फ) “सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनुपछध ।

(ब) “सं किन केन्द्र” भन्नािे कृिकहरूिे दोस्रो बजारमा षवक्री गने उद्देश्र्यिे कृषि उपज सं किन गरे र षवक्रेतािाई
षवक्री गनेसंकिन केन्द्रिाई सम्झनु पछध ।

(भ) “हाट–बजार” भन्नािे कृषि उपज िगार्यत अन्र्य स्थानीर्य उत्पादन षवक्री गने उद्देश्र्यिे नगर कार्यधपालिकाबाट
स्वीकृत लिई सञ्चािन भएको हाट बजारिाई सम्झनु पछध ।

पररच्छे द २

३

कृषि बजार सम्वन्धी व्र्यवस्था

कृषि बजारको स्थापनाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको कुनै पलन स्थानमा कृषि बजारको स्थापना

गनध सकनेछ ।

(२) कृषि सम्वन्धी सहकारी वा कृषि सम्वन्धी व्र्यावसाषर्यक सं स्थािे नगरपालिकाको अनुमलत लिई कृषि बजारको
स्थापना गनध सकनेछ ।

४.

कृषि बजारको वगीकरण :- (१) र्यस ऐनको दफा ३ बमोक्षजम स्थापना हुने कृषि बजारको वगीकरण

दे हार्य बमोक्षजमको हुनेछ :-

(क) थोक बजार,
(ख)

खुद्रा बजार,
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(ग) हाट–बजार,

(घ) सं किन केन्द्र ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको बजार सञ्चािन वापत िाग्ने शुल्क नगर सभािे तोके बमोक्षजम हुनछ
े ।
(३) बजार सञ्चािन सम्वन्धी अन्र्य व्र्यवस्था कार्यधपालिकािे तोके बमोक्षजम हुनेछ ।

५. कृषि बजार सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन सलमलत :- (१) र्यस ऐनको दफा (३) बमोक्षजम स्थापना भएको
कृषि बजारको सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन गनधको िालग कृषि बजार तथा व्र्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(२) कृषि बजार सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन सलमलत सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोषकए बमोक्षजम हुनेछ ।
पररच्छे द ३

कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्र्यवस्था

६. नगर कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन सलमलतः (१) कृषि िेत्रको समग्र षवकास तथा प्रवर्द्धन िगार्यतका कार्यध गनध
वा नगरपालिकामा एक नगर कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन सलमलत रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सलमलतमा दे हार्य बमोलमजका सदस्र्यहरू रहने छन् :— अध्र्यि

सदस्र्य

(क)

नगर

(ख)

आलथधक षवकास सलमलतको सं र्योजक

(ग)

— सदस्र्य

प्रमुख प्रशासकीर्य अलधकृत

—

(घ)

नगरस्तरीर्य खाद्य सुरिा सलमलतको सं र्योजक वा प्रमुख

(च)

सलमलतिे मनोनर्यन गरे का व्र्यवसाषर्यक षकसान मध्र्ये एक जना

(ङ)

(छ)

प्रमुख

— सदस्र्य

आलथधक षवकास सलमलतको लसफाररसमा नगर प्रमुखिे मनोलनत गरे को षवज्ञ
नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख

— सदस्र्य सक्षचव

— सदस्र्य

— सदस्र्य

(३) सलमलतिे सम्बक्षन्धत िेत्रको षवशेिज्ञ तथा अन्र्य व्र्यक्षििाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रण गनध सकनेछ ।

(४) सलमलतको बैिक सम्बन्धी अन्र्य कार्यधषवलध सलमलत आफैिे लनधाधरण गरे बमोक्षजम हुनेछ ।

(५) सलमलतिे र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्याधन्वर्यन गनध आवश्र्यकता अनुसार षवलभन्न उप—सलमलतहरू गिन गनध सकनेछ
।

(६) सलमलतको सक्षचवािर्य सूर्योदर्य नगरपालिकाको कृषि िेत्र हे ने शाखामा रहनेछ ।

७. सलमलतको काम, कतधव्र्य र अलधकार:- र्यस ऐनमा अन्र्यत्र व्र्यवस्था भएदे क्षख वाहे क सलमलतको काम, कतधव्र्य
र अलधकार दे हार्य बमोक्षजम हुनेछ :-

(क) स्थानीर्यस्तरमा कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन गनध आवश्र्यक नीलत तथा र्योजना तजुम
ध ा गने,

(ख) कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन गनध सं घीर्य तथा प्रादे क्षशक लनकार्यसँग समन्वर्य र सहकार्यध गने
(ग)

नगर

िेत्रलभत्र

उत्पाददत

कृषि

उपज

तथा

पशुजन्र्य

उत्पादनहरुको

सम्बक्षन्धत

षविर्यषवज्ञ/सरोकारवािाहरु सँग रार्य सुझाव लिई न्र्युनतम मुल्र्य लनधाधरण गनध सकनेछ ।
(घ) कृषि व्र्यवसार्यको प्रवर्द्धन गने सम्बन्धमा आवश्र्यक कार्यध गने,

(ङ) कृषि व्र्यवसार्यको प्रवर्द्धन गने सम्बन्धमा कार्यधक्रम सञ्चािन गने,

(च) कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन गनध आवश्र्यक पने सीप, प्रषवलध तथा अन्र्य आवश्र्यक षविर्यको उक्षचत
व्र्यवस्था गनध प्रवद्र्धनात्मक कार्यधहरू गने,

(छ) कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन कोिको सञ्चािन गने,

(ज) तोषकए बमोक्षजमको अन्र्य आवश्र्यक कार्यध गने ।

८. कृषि व्र्यवसार्यिाई सुषवधा ददनेः– (१) नगरपालिकािे कृषि व्र्यवसार्यका िालग दे हार्य बमोक्षजम छु ट तथा
सुषवधा ददन सकनेछ :-

(क) स्थानीर्य कर लनकासी शुल्क
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(ख) कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रषवलध प्रर्योग र षवस्तारमा अनुदान जस्तै ढुवानी साधन, र्याक्षन्त्रक
उपकरण आदद छु ट र सुषवधाहरु नगर सभािे तोकेबमोक्षजम हुनेछ ।

९. कृषि ऋण :- (१) कुनै पलन बैंक वा षवत्तीर्य सं स्थािे सो सं स्थाको लनर्यम बमोक्षजम कृषि ऋण उपिव्ध
गराउन सकनेछ ।
(२)

प्रचलित नेपाि कानूनमा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन र्यस ऐन बमोक्षजमको व्र्यावसाषर्यक कृषि करार

सम्बन्धी सम्झौतािाई लधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा षवत्तीर्य सं स्थािे उपदफा (१) बमोक्षजमको ऋण
उपिव्ध गराउन सकनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोक्षजम उपिव्ध गराउने ऋणिाई सरकारको अलत प्राथमषकता िेत्रमा कजाध िगानी गरे को

(४)

कुनै बैँ क वा षवत्तीर्य सं स्थािे उपदफा (२) बमोक्षजम गरे को िगानी उठ्न नसकने भई अपिेखन गनुध पने

सरह मानी सो वापत उि बैँ क वा षवत्तीर्य सं स्थािे पाउने सुषवधा समेत पाउन सकनेछ ।

भएमा सो अपिेखन गरे को विधको खुद कर र्योग्र्य आर्यबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउन सकनेछ ।
पररच्छे द ४

१०.

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन

कोिको स्थापना :- (१) कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन गनधका िालग एक छु ट्टै कृषि व्र्यवसार्य प्रवर्द्धन कोिको

स्थापना गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कोिमा दे हार्यका रकमहरू रहने छन् :(क) सं घीर्य तथा प्रादे क्षशक सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,

(ग) नेपाि सरकारबाट षवदे शी सरकार, अन्तराषिर्य सं घ सं स्थासँग सम्झौता गरी नगरपालिकामा
षवलनर्योक्षजत रकम वापत प्राप्त रकम ।
(३)
।

(घ) अन्र्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षजमको रकम प्राप्त गनुध अक्षघ सं घीर्य अथध मन्त्रािर्यको स्वीकृलत लिनु पनेछ

११. कोिको सञ्चािन :- (१) नगरपालिकाको नीलत, कानुन, कार्यधषवलध तथा लनदे शन बमोक्षजम कृषि व्र्यवसार्यको
प्रवर्द्धन गनधका िालग कोिको रकम खचध गररनेछ ।

(२) कोिको सक्षचवािर्य नगरपालिका अन्तगधतको कृषि शाखामा रहनेछ ।

१२.

कोिको सञ्चािन सम्बन्धी व्र्यवस्थाः (१) सलमलतको तफधबाट गररने सम्पूणध खचध दफा १० बमोक्षजमको

कोिबाट तोषकए बमेक्षजम व्र्यहोररनेछ ।

(२) सलमलतको कोिमा रहेको रकम सलमलतिे प्रचलित कानून बमोक्षजम कुनै बैकमा खाता खोिी जम्मा गनेछ ।
(३)
।

ु दस्तखतबाट हुनेछ
सलमलतको कोिको सञ्चािन सलमलतको अध्र्यि वा सदस्र्य–सक्षचव र िेखा प्रमुखको सं र्यि

(४) कोिको सञ्चािन सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोषकए बमोक्षजम हुनेछ ।

१३. िेखा र िे खापरीिणः (१) कोिको आर्य व्र्यर्यको िेखा प्रचलित कानून बमोक्षजम राख्नु पनेछ ।
(२) कोिको िेखापरीिण महािेखा परीिकबाट हुनछ
े ।

पररच्छे द ५

१४.

व्र्यावसाषर्यक कृषि करार (लिज)

व्र्यावसाषर्यक कृषि करार गनध सषकने:- (१) र्यस ऐन बमोक्षजम कृषि व्र्यवसार्यको प्रवर्द्धन गनध दुई वा

दुई भन्दा बढी पिबीच व्र्यावसाषर्यक कृषि करार गनध सषकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम करार गदाध प्रचलित नेपाि कानूनको अलधनमा रही पिहरूको आपसी सहमलतमा
षवद्युतीर्य प्रणािीको माध्र्यमबाट समेत गनध सषकनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको करार गदाध अपनाउनु पने प्रषक्रर्या तोषकए बमोक्षजम हुनेछ ।

१५. जग्गा तथा भौलतक साधन उपिब्ध गराउन सषकनेः-

कुनै व्र्यक्षि, सं स्था वा लनकार्यिे कृषि व्र्यवसार्य

गने प्रर्योजनका िालग व्र्यक्षि, कृषि फामध वा व्र्यवसार्यी, कृिक समूह, र्युवा समूह वा त्र्यस्ता कृिक समुह लमिेर
बनेको सलमलत, सहकारीिाई जग्गा तथा भौलतक सम्पक्षत्त करार गरी उपिब्ध गराउन सकनेछ ।

१६. जग्गा तथा भौलतक साधन माग गनध सकनेः (१) कुनै कृिक वा कृषि व्र्यवसार्यीिे व्र्यावसाषर्यक रूपमा
कृषि सम्बन्धी कार्यध गनधको िालग प्रचलित कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी करार बमोक्षजम जग्गा तथा भौलतक साधन
प्राप्त गनध दफा १५ बमोक्षजमका व्र्यक्षि वा लनकार्यसँग माग गनध सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम जग्गा तथा भौलतक साधन माग भई आएमा लनक्षित अवलध तोकी प्रचलित कानून
बमोक्षजम सम्बक्षन्धत लनकार्यिे करारमा जग्गा तथा भौलतक साधन उपिव्ध गराउन सकनेछ ।

(३) जग्गा तथा भौलतक साधन उपिब्ध गराउने सम्बन्धी प्रषक्रर्या तथा अन्र्य व्र्यवस्था तोषकए बमोक्षजम हुनेछ ।

(४) खेती नगरी िगातार २ बिधसम्म बाँझो रहे को कृषि र्योग्र्य जलमन नेपाि सरकारिे तोषकए वमोक्षजम कृषि
प्रर्योजनका िालग प्रर्योगमा ल्र्याउन सकनेछ ।

१७.

स्वालमत्व हस्तान्तरण नहुनेः र्यस ऐनको दफा १५ बमोक्षजम कुनै जग्गा वा भौलतक साधन उपिब्ध

गराएको अवस्थामा करार गरे को वा लिजमा लिएको कारणिे मात्र जग्गा वा भौलतक साधनमा करारका पिको
स्वालमत्व हस्तान्तरण हुने छै न ।

१८.

पुनः करार गनध नहुने :- र्यस ऐन बमोक्षजम करार गने पििे दोश्रो पिको सहमती नलिइ सोही लबिर्यमा

तेश्रो पिसँग पुनः करार गनध पाउने छै नन ।

१९.

व्र्यवसाषर्यक कृषि करारका षविर्यवस्तुहरू :- (१) र्यस ऐन बमोक्षजम कृषि करार गदाध करारको प्रकृलत

र अवस्था अनुरूप अनुसूची –२ मा उल्िेख भए बमोक्षजम हुनेछ ।

(२) र्यस ऐनको प्रलतकुि नहुने गरी पिहरूको सहमलतमा उपदफा (१) मा उल्िेक्षखत षविर्य बाहे कका अन्र्य
उपर्युि षविर्यवस्तुहरू समेत व्र्यवसाषर्यक कृषि करारमा समावेश गनध सषकनेछ ।

२०. व्र्यावसाषर्यक कृषि करारका पिहरूको दाषर्यत्व:- (१) र्यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोक्षजम कृषि
व्र्यवसार्य सञ्चािन गनध लिएको जग्गा तथा भौलतक साधनमा पिहरूको दाषर्यत्व र्यस ऐनमा उल्िेख भएको
अलतररि अन्र्य दाषर्यत्व करारमा तोषकए बमोक्षजम हुनेछ ।

(२) कृषि वस्तुको पररमाण वा िेत्र तोकी गररने व्र्यावसार्यमा पिहरूको दाषर्यत्व पिहरू बीच करार भएकोमा र्यस
ऐनमा उल्िेख भएको अलतररि अन्र्य कुराहरू करारमा उल्िेख भए बमोक्षजम हुनेछ ।

(३) व्र्यावसाषर्यक कृषि करार गने पिहरूिे कृषि करार प्रर्योजनको िालग कृषि उत्पादन सामग्री, प्रषवलध र ऋण वा
अन्र्य सहार्यता आफै वा षवत्तीर्य सं स्थाहरू माफधत तोषकएका शतधहरूको आधारमा उपिब्ध गराउने गरी आ–आफ्नो
दाषर्यत्व लनधाधरण गनध सकनेछन् ।

(४) व्र्यावसाषर्यक कृषि करार गने पिहरूिे प्रचलित कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी गनुध पनेछ ।

२१. करार पूरा गनुध पने समर्य र तररकाः (१) करारमा करार पूरा गने समर्य र तररका उल्िेख भएकोमा
उक्षल्िक्षखत समर्यलभत्र र उक्षल्िक्षखत तररका बमोक्षजम करार पूरा गनुध पनेछ ।

(२) करार बमोक्षजमको काम गनध करारमा कुनै समर्य वा तररका तोषकएको रहनेछ तर सो काम कुनै खास
समर्यमा वा कुनै खास तररकािे मात्र गनध सषकने रहे छ भने सोही समर्यमा सोही तररका बमोक्षजम गने गरी करार
भएको मालननेछ ।

(३) उपदफा (२) मा िेक्षखएको अवस्थामा बाहे क करारमा करार पूरा गने समर्य र तररका उल्िेख नभएमा
उक्षचत समर्यलभत्र उपर्युि तररका अपनाई पूरा गनुध पनेछ ।

२२. करार पूरा गने स्थानः (१) करार बमोक्षजम काम पूरा गनध कुनै लनक्षित स्थान तोषकएको रहे छ भने सो
काम सोही स्थानमा पूरा गनुध पनेछ ।
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(२) करार बमोक्षजम कुनै एक पििे अको पििाई कुनै मािसामान ददने वा बुझाउने स्थान करारमा तोषकएको
रहे छ भने सोही स्थानमा नै ददनु वा बुझाउनु पनेछ ।

(३) करार बमोक्षजम काम गने लनक्षित स्थान नतोषकएको तर सो काम कुनै खास स्थानमा मात्र गनध सषकने वा
चिन व्र्यवहार वा सो कामको प्रकृलत अनुसार कुनै खास स्थानमा मात्र गनुध पने षकलसमको रहे छ भने सो काम
सोही स्थानमा गने गरी करार भएको मालननेछ ।
(४)

उपदफा (२) र (३) मा िेक्षखए दे क्षख बाहे क अन्र्य अवस्थामा करार बमोक्षजम काम गने स्थान करारमा

उल्िेख भएको रहे नछ भने करार बमोक्षजम काम गने पििे अको पििाई मनालसब माषफकको स्थान तोषकददन
सूचना गनुध पनेछ र अको पििे पलन सो काम गनध मनालसब माषफकको स्थान तोषकददनु पनेछ ।

२३. करार पूरा गनुध नपने अवस्थाः दे हार्यका अवस्थामा करार बमोक्षजम काम गनध आवश्र्यक पने छै न ।
(क) करारको एक पििे अको पििाई करार बमोक्षजमको दाषर्यत्व पूरा गनुध नपने गरी छु ट ददएमा,
(ख) बदर गराउन सषकने करार बदर गराउन पाउने पििे बदर गराएमा,

(ग) अको पििे करार उल्िं घन गरे को कारणबाट करारको पररपािना हुने नसकने भएमा,
(घ) र्यस ऐनको कुनै व्र्यवस्था बमोक्षजम करार बमोक्षजमको काम गनुध नपने भएमा,

(ङ) करार गदाधको पररक्षस्थतीमा आधारभूत पररवतधन भै करारको पररपािना गनध असम्भव भएमा ।

२४. करार दताध गनुध पने:- (१) र्यस ऐन अन्तगधत सम्पन्न गररएका करारहरू सम्झौता भएको लमलतिे पैलतस
ददनलभत्र सम्वक्षन्धत नगरपालिकामा दताध गनुध पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम करार दताध गदाध तोषकए बमोक्षजमको दस्तुर िाग्नेछ ।

(३) दताध नगररएको करारको आधारमा नेपाि सरकार वा अन्र्य लनकार्यिे ददने सुषवधा वा सहुलिर्यत ददने
प्रर्योजनको िालग मान्र्यता प्राप्त गने छै न ।

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम भएको करारको आलधकाररक प्रलत नगरपालिकाको तोषकएको अलधकारीिे अलनवार्यध
रूपिे राख्नु पनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोक्षजमको करार दताध गनध दुवै पिहरू स्वर्यम् वा उनीहरूको कानुन बमोक्षजमको प्रलतलनलध
उपक्षस्थत हुन ु पनेछ ।

(६) नगरपालिकािे कुनै व्र्यवसार्यी वा कृिकिे कृषि करार दताध गनध ल्र्याएकोमा दताध गने अलधकारीिे र्यस ऐन
बमोक्षजम उल्िेख हुनपु ने कुनै कुरा उल्िेख नभएको वा अनुक्षचत प्रावधान उल्िेख भएकोमा सो पररमाजधन गरे र
मात्र दताध गनध आदे श ददन सकनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम ददइएको आदे श करारका पिहरूिे पािन गनुध पनेछ ।
पररच्छे द ६

षववाद समाधान

२५. षववादको समाधान :- (१) र्यस ऐन अन्तगधत गररएका कृषि करारको कार्याधन्वर्यनको सम्बन्धमा कुनै
षववाद उत्पन्न भएमा त्र्यस्ता षववादहरू पिहरूिे आपसी बाताधबाट समाधान गनध सकनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम वाताधबाट षववाद समाधान हुन नसकेमा पिहरूिे प्रचलित कानुन बमोक्षजम नगर
न्र्याषर्यक सलमलतमा लनबेदन ददनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोक्षजम लनबेदन पनध आएमा नगर न्र्याषर्यक सलमलतिे पैलतस ददन लभत्र मेिलमिापको

(४)

उपदफा (३) बमोक्षजम भएको षववादको टुं ङ्गो उपर क्षचत्त नवुझने त्र्यस्तो पििे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन

माध्र्यमबाट षववादको टुं ङ्गो िगाउनु पनेछ ।

ऐन, २०७४ बमोक्षजम ३५ ददनलभत्र सम्वक्षन्धत क्षजल्िा अदाितमा पुनरावेदन गनध सकनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोक्षजम मेिलमिापबाट षववाद समाधान हुन नसकेमा पिहरूिे प्रचलित कानुन बमोक्षजम
मध्र्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउन समेत सकनेछन् ।
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(६) मध्र्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउँ दा मध्र्यस्थकताधको नाम करारमा नै उल्िेख भएकोमा सोही
बमोक्षजम हुनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम करारमा नाम उल्िेख नभएकोमा पिहरूका प्रलतलनलध, नगरपालिका प्रलतलनलध वा
नगरपालिका बाट तोषकएका लबिर्यषवज्ञ वा मेिलमिापकताध सषहतको मध्र्यस्थता सलमलतको गिन गररनेछ ।
(८)

उपदफा (७) बमोक्षजम मध्र्यस्थता चर्यनको िालग दुबै पिहरूबाट अनुरोध भइ आएमा सम्वक्षन्धत व्र्यक्षि वा

कार्याधिर्यिे अलनवार्यध रूपमा ७ ददन लभत्रमा लिक्षखत सहमलत वा असहमलत ददनु पनेछ ।

(९) मध्र्यस्थता सलमलतिे उजुरी परे को सात ददनलभत्र वाताधद्वारा षववादको समाधान गनुध पनेछ ।

(१०) उपदफा –९) बमोक्षजम षववाद समाधान हुन नसकेमा सम्वक्षन्धत पििाई उजुरी उपर सात ददनको म्र्याद
ददइ प्रलतवाद गने मौका ददनु पनेछ ।

(११) उपदफा (१०) बमोक्षजमको समर्यावलधलभत्र सम्वक्षन्धत पििे प्रलतवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्र्यहोरा
उल्िेख गरी मध्र्यस्थता सलमलतिे थप सात ददनलभत्रमा आफ्नो लनणधर्य ददनु पनेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोक्षजम मध्र्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणधर्य अक्षन्तम हुनछ
े ।

(१३) र्यस ऐन बमोक्षजम मध्र्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणधर्य उपर क्षचत्त नवुझने पििे मध्र्यस्थता ऐन, २०५५
को म्र्यादलभत्रै सम्बक्षन्धत उच्च अदाितमा लनवेदन ददन सकनेछ ।

(१४) मध्र्यस्थता सलमलतको अन्र्य कार्यधषवलध करारमा उल्िेख भएकोमा सोही बमोक्षजम र अन्र्यका हकमा
मध्र्यस्थता सलमलतिे तोके बमोक्षजम हुनेछ ।

(१५) मध्र्यस्थकताधिे पाररश्रलमक र सुषवधा पिहरूबाट लिन सकने छन् ।

२६. म्र्याद सम्बन्धमा :- र्यस ऐन बमोक्षजमको षववादमा पिको कावु वाषहरको पररक्षस्थलत परी र्यस ऐनको दफा
२५ को उपदफा (१०) बमोक्षजमको म्र्याद गुज्रन गएमा एक पटकिाई बढीमा पन्र ददन म्र्याद थाम्न पाउनेछ ।

२७. मध्र्यस्थता सलमलतको लनणधर्यको कार्याधन्वर्यन:- (१) मध्र्यस्थता सलमलतको लनणधर्य भएको सात ददनलभत्रमा
पिहरूिे लनणधर्य कार्याधन्वर्यन गनुध पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कुनै पििे तोषकएको समर्यमा लनणधर्यको कार्याधन्वर्यन नगरे मा त्र्यस्तो लनणधर्यको
कार्याधन्वर्यनमा क्षजल्िा प्रशासन कार्याधिर्य र अन्र्य लनकार्यको सहर्योग लिन सकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको कार्याधिर्यिे लनणधर्य कार्याधन्वर्यन गने लसिक्षशिामा सम्बक्षन्धत पिको सम्पक्षत्त वा
कारोबार रोक्का राख्न, त्र्यस्तो सम्पक्षत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनध िेक्षख पिाउन सकनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम रोक्का वा फुकुवा गररददन अनुरोध भई आएमा सम्वक्षन्धत मािपोत कार्याधिर्य, बैंक वा
षवत्तीर्य सं स्थािे त्र्यस्तो सम्पक्षत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुध पर्र्नेछ ।

(५) मध्र्यस्थता सम्बन्धी लबिर्यमा र्यस ऐनमा उल्िेक्षखत लबिर्यका हकमा र्यसै ऐन बमोक्षजम र अन्र्य लबिर्यका
हकमा मध्र्यस्थता ऐन, २०५५ बमोक्षजम हुनेछ ।

पररच्छे द ७
षवषवध

२८. व्र्यवसार्य दताध गनुध पने :- (१) करार गरी कृषि व्र्यवसार्य सञ्चािन गनध चाहने कृिक, कृषि फामध वा
एजेण्ट िगार्यतिे दताध नगरी व्र्यवसार्य सञ्चािन गनध हुदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको व्र्यवसार्य दताध प्रमुख प्रशासषकर्य अलधकृतिे गनेछ । लनजिे कक्षम्तमा
अलधकृतस्तरको कुनै कमधचारीिाई आवश्र्यकता अनुसार र्यस्तो करार दताध गने अलधकार प्रत्र्यार्योजन गनध सकनेछ ।
(३) व्र्यवसार्य करार दताध तथा शुल्क िगार्यतका अन्र्य व्र्यवस्था कार्यधपालिकािे लनधाधरण गरे बमोक्षजम हुनेछ ।

२९. िलतपूलतध सम्बन्धी व्र्यवस्था :- (१) करार कार्याधन्वर्यनको सन्दभधमा कुनै पिका काम कारवाहीबाट अको
पििाई िलत पुग्न गएमा करारमा नै िलतपूलतधको मात्रा तोषकएकोमा सोही बमोक्षजम र नतोषकएको हकमा

सम्झौताको प्रकृलत, स्थिगत लनरीिण, स्थानीर्य सजधलमन, षवशेिज्ञको रार्य, प्रचलित दरभाउ समेत बुझी सोको आधारमा
मकाध पने पििाई मध्र्यस्थता सलमलतिे िलतपूलतध भराइददने लनणधर्य गनध सकनेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन पिको काबु वाषहरको पररक्षस्थलतिे गदाध करारको
र्यथावत् पररपािना हुन नसकेको अवस्थामा र्यस ऐन बमोक्षजमको दाषर्यत्व लतनुध व्र्यहोनुध पने छै न । तर करार

गदाधको अवस्थामा पिवीच कुनै िेनदे न भएको रहे छ भने अवस्था हे री मकाध पने पििाई िेनदे नको सामान, वस्तु
वा नगद षफताध ददनु पनेछ ।

३०. कारवाही चिाउने तथा दण्ड सजार्य गने अलधकारी :- (१) र्यस ऐन बमोक्षजम दण्ड सजार्य गने वा
िलतपूलतध भराउने अलधकार नगर न्र्यार्यीक सलमलतिाई हुनछ
े ।
(२)

र्यस ऐन बमोक्षजम कारवाही तथा सजार्य हुने मुद्दा अनुसन्धान तथा तहषककात गने अलधकारीिे सम्बक्षन्धत

क्षजल्िा सरकारी वषकि कार्याधिर्यको परामशध तथा सहर्योग लिन सकनेछ ।

३१. दण्ड सजार्य :- (१) कसैिे र्यस ऐनको दे हार्य बमोक्षजम कसुर गरे मा दे हार्य बमोक्षजमको सजार्य हुनेछः

(क) दफा ३ र ४ षवपररत कृषि बजार स्थापना र सञ्चािन गरे मा पक्षच्चस हजार दे क्षख पचास हजार
रूपैर्याँसम्म,

(ख) मनालसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कार्यध नगरे मा वा गनध इन्कार गरे मा त्र्यस्तो
कार्याधिर्यको मुख्र्य भई कार्यध गने अलधकारी वा त्र्यस्तो कार्यध कुनै अलधकारीिाई प्रत्र्यार्योजन गररएकोमा
त्र्यस्तो क्षजम्मेवारी प्राप्त अलधकारीिाई पक्षच्चस हजारदे क्षख पचास हजार रूपैर्याँसम्म,

(ग) दफा २९ बमोक्षजम िलतपूलतध भने आदे श ददएकोमा िापरवाही पूवक
ध त्र्यस्तो िलतपूलतध नददएमा त्र्यस्तो
अटे र गनेिाई पक्षच्चस हजारदे क्षख पचास हजार रूपैर्याँसम्म ।
(घ)

र्यस ऐन वा र्यस ऐन अन्तरगत बनेको लनर्यमाविी षवपररत कुनै कार्यध गरी त्र्यसबाट कसैको हानी

नोकसानी भएको रहे छ भने त्र्यस्तो हानी नोकसानी लनजबाट नै भराइनेछ ।

३२. पुनरावेदन :- र्यस ऐनको दफा ३१ बमोक्षजम ददएको सजार्यमा क्षचत्त नबुझने पििे पैंतीस ददनलभत्र
सम्बक्षन्धत क्षजल्िा अदाितमा पुनरावेदन ददन सकनेछ ।

३३.

बीमा सम्बन्धी व्र्यवस्थाः (१) र्यस ऐन बमोक्षजम करार गरी गररएको कृषि उपजको उत्पादनको

सम्झौताको आधारमा षवमा सलमलतिे तोकेको प्रकृर्या पुरा गरी त्र्यस्तो वीमा कार्यध गनध अक्षख्तर्यार पाएको षवमा
कम्पनीिे षवमा गनेछ ।

(२) वीमा गने प्रषक्रर्याका सम्बन्धमा वीमा सलमलतिे समर्य समर्यमा लनधाधरण गरे बमोक्षजम हुनेछ ।

(३) र्यस ऐन बमोक्षजम गररने व्र्यावसाषर्यक कृषि करार सम्वक्षन्धत लनकार्यमा दताध हुनासाथ सोही लमलतबाट िागू हुने
गरी सम्बक्षन्धत वीमा कम्पनीिे वीमा गनध सकनेछ ।
(४)

कुनै वीमा कम्पनीिे व्र्यावसाषर्यक कृषि करारको षवमा गदाध लतनुध परे को िलतको अङ्क बराबर आफ्नो खुद

करर्योग्र्य आर्यबाट घटाउन पाउनेछ ।

३४. प्रचलित कानून बमोक्षजम हुने :- र्यस ऐनमा िेक्षखएको षविर्यमा र्यसै ऐन बमोक्षजम र अन्र्य षविर्यमा
प्रचलित कानून बमोक्षजम हुनछ
े ।

३५. वौषर्द्क सम्पत्तीको सं रिण गनुध पनेः- र्यस ऐन बमोक्षजम कृषि व्र्यवसार्यको प्रवर्द्धन गदाध वा व्र्यावसाषर्यक
कृषि करार गदाध वौषर्द्क सम्पत्ती, भौगोलिक पररचर्य तथा कृिक अलधकार समेतको सं रिण हुने गरी गनुध पनेछ ।

३६. लनर्यम वनाउन सकने :- र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्याधन्वर्यन गनध कार्यधपालिकािे आवश्र्यक लनर्यम, लनदे क्षशका,
कार्यधषवलध बनाउन सकनेछ ।

३७. बचाऊः- र्यस ऐनको उद्देश्र्य तथा लबिर्यिेत्रमा प्रचलित नेपाि कानुन बमोक्षजम र्यस अक्षघ भएका कार्यधहरू
र्यसै ऐन वमोक्षजम भएको मालननेछ ।

अनुसूची –१
(१)

खाद्यान्न बािी,

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बक्षन्धत
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(११) कृषिका सबै उपिेत्रसँग सम्बर्द् उत्पादन र सो

वागवानी

(३)

पशु, पंछी

(१२) कृषि

(५)

च्र्याउ,

(१३) कृषि तथा पशुजन्र्य उत्पादन सामाग्री (दाना,

मसिाबािी, पूष्प
(४)
(६)
(७)

(८)

जन्र्यः

फिफूि,

(२)

तरकारी,

शब्दिे औधोलगक प्रर्योजनमा हुने कृषिवस्तुहरू

माछा, मासु, दुध, फुि, हाड, छािा, ऊन

उद्योग

मौरी, रे शम

तथा

पशुजन्र्य

उत्पादनको

प्रशोधन

मिखाद्य, षविादी, औिधी) आददको प्रशोधन

क्षचर्या, कफी, अिैची, सुपारी, घाँसेवािी

उद्योग

(१४) खेती प्रणािीमा समालबष्ट कृषि तथा पशुजन्र्य

तेिहन, दिहन

(९) कपास, जुट, उखु, रबरखेती, षटमुर

बस्तुहरू ।

(१०) कृषि पर्यधटन

अनुसूची –२
दफा १९ सँग सम्बक्षन्धत
(क)

करारका पिहरू,

(ग)

जग्गा र भौलतक साधन,

(ख)
(घ)
(ङ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)

(ञ)

करार खेतीको िेत्र,

अनुगमनका पिहरू,

(ट) काबु बाषहरको पररक्षस्थलतबाट उत्पादनमा पनध
सकने असर र त्र्यसको दाषर्यत्व,

वस्तुको षववरण, मात्रा,

(ि) गुणस्तर लनधाधरणका आधारहरू,

गुणस्तर,

(ड) पिहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गराउने सेवा

सम्झौताको अवलध,

तथा सुषवधा,

उत्पादन गररने वस्तुको खररद/लबक्री मूल्र्य,

(ढ) करारको पािनामा षववाद भएमा अपनाइने

भुिानीको प्रषक्रर्या,

समाधानका

ढु वानीको दाषर्यत्व,

उपार्य

जस्तै

मेिलमिाप

मध्र्यस्थता िगार्यतका षविर्यवस्तुहरू आदद

(ण) कृषि उपजको मूल्र्य लनधाधरण

उत्पादन प्रषक्रर्या,
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तथा

