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वामिङ नगरपामिको कृमि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन - २०७४ 

 

प्रस्तावनााः 

वालिङ नगरपालिकाको क्षेत्र लित्रको कृलिको व्यवसायीकरण गनन, कृलि व्यवसायको प्रवर्नन एवं व्यवस्थापन गनन,  कृिक एवम ्कृलि 

व्यवसायीबीच आपसी सम्बन्र् सदुृढ गनन तथा  कृलि करारको माध्यमबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्यवसालयक रुपमा समग्र 

कृलि लवकासका िालग आवश्यक काननूी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोिे,  

वालिङ नगरसिािे नपेािको संलवर्ानको र्ारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोलजम वालिङ 

नगरपालिकाको नगर सिािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारमभभक 

 

१.  समंिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाम “वामिङ नगरपामिकाको कृमि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७४” रहके 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनछे ।  

२.  पररभािा :लविय वा प्रसँगिे अको अथन निागमेा यस ऐनमा,–  

 (क)  “प्रिुख” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको नगर प्रमखु सम्झनपुछन । “उपप्रिुख” िन्नािे वालिङ  

                      नगरपालिकाको नगर उपप्रमखु सम्झनपुदनछ । 

 (ख) “उत्पादक” िन्नािे कृलि वस्तु उत्पादन गने कृिक वा कम्पनी वा कृलि फामन वा कृिक समहू वा कृलि सहकारी   

  सम्झन ुपछन। 

 (ग)  “एजेन्ट” िन्नािे कृलि उद्यमी, व्यवसायी, कृलि बजार वा कृलिजन्य वस्तुहरूको कारोबार गन ेदतानवािा व्यलि  

  सम्झन ुपछन र सो शव्दिे संगलित संस्थाको प्रलतलनलर्िाई समते जनाउँछ । 

 (घ)  “कायधपामिका” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको नगर कायनपालिका सम्झनपुछन । 

 (ङ)  “कोि” िन्नािे यस ऐनको दफा १० बमोलजम स्थालपत कृलि व्यवसाय प्रवर्नन कोििाई सम्झन ुपछन । 

 (च) “कृिक” िन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कसैको जग्गा करारमा लिई वा आफ्नै जग्गामा व्यावसालयक कृलि  

  खेती गन ेकृिक, कृिक समहू, कृलि व्यवसायी, कृलि फमन र  सहकारी समेतिाई सम्झन ुपछन । 

 (छ) “कृमि” िन्नािे अनसुचूी (१) मा उल्िेख िए बमोलजमका  लबियसँग सम्वलन्र्त कृलििाई सम्झन ुपदनछ  र सो  

  शव्दिे व्यावसालयक कृलििाई समते जनाउँछ । 

 (ज)  “कृमि फािध” िन्नािे व्यवसालयक प्रयोजनको िालग अनसुचूी (१) बमोलजमका बािी उत्पादनका िालग  

  सञ्चािन गररएको कृलि फामन सम्झन ुपछन । 

  (झ) “कृमि बजार” िन्नािे कृलि उपजको संकिन, ग्रेलिङ, प्याकेलजङ्ग, ढुवानी, िण्िारण, लवतरण तथा कृलि  

  उपजको लबक्री लवतरण गन े कृलि बजार सम्झन ु पछन । 

 (ञ)  “कृमि वस्तु” िन्नािे कृिकिे कुनै बोट लवरुवा वा जीवजन्तुबाट उत्पादन गरेको उपिोग्य कृलि वस्तु सम्झन ुपछन 

 (ट)   “कृमि व्यवसाय” िन्नािे दहेायको व्यवसाय सम्झन ुपछन । 

  (१)    व्यावसालयक उद्दशे्यिे गररने कृलि बािी वा बस्तुको उत्पादन , 

  (२)    कृलिजन्य वस्तुको प्रशोर्न,  

  (३)    कृलि उपजको व्यापार, 

  (४)    कृलि उत्पादनका िालग प्रयोग हुने रासायलनक वा प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, िण्िारण तथा लवतरण,   

  (५)    कृलि उत्पादनको िालग प्रयोग हुने लवउलबजन, वेनान, नश्ल र िरुाको उत्पादन, परामशन सेवा, िण्िारण तथा  

   लवतरण,  

  (६) कृलिमा प्रयोग हुने औिलर् एवम ्लविादीको उत्पादन, परामशन, िण्िारण तथा लबक्री व्यवसाय । 
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 (ि) “खुद्रा बजार” िन्नािे कुनै लवके्रतािे उपिोिािाई लबक्री गने खदु्रा बजारिाई सम्झन ुपछन । 

 (ि) “नगरपामिका” िन्नािे वामिङ नगरपामिका सम्झन ुपछन । 

 (ढ)  “तोमकएको वा तोमकए बिोमजि” िन्नािे यस ऐन बमोलजम बनकेो लनयमाविीमा तोलकएको वा तोलकए  

  बमोलजम सम्झन ुपछन । 

 (ण)  “थोक बजार” िन्नािे कुनै उत्पादक वा लवके्रतािे अको लवके्रतािाई कृलि वस्त ुलबक्री लवतरण गने थोक  

  बजारिाई सम्झन ु पछन । 

 (त)  “प्रिुख प्रशासकीय अमर्कृत” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलर्कृत सम्झनपुछन । 

 (थ) “मबके्रता” िन्नािे कृलि वस्तुहरू लबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक समहू, कृलि फामन, कृलि सहकारी संस्था,  

  कम्पनी वा एजेन्ट लबके्रता समतेिाई सम्झन ुपछन ।  

 (द) “िन्रािय” िन्नािे संघ तथा प्रदशेको कृलि क्षते्र हनेे मन्त्राियिाई सम्झन ुपदनछ । 

 (र्)  “व्यवसामयक कृमि करार” िन्नािे व्यवसालयक कृलि खेती वा कृलि फामनको सञ्चािन, कृलि वस्तकुो  

  व्यावसालयक उत्पादन, खररद, लवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनन वा कृलि व्यवसाय प्रबद््रर्न गनन दईु वा सो िन्दा  

  बढी पक्षहरु वीच िएको सम्झौता वा व्यवसालयक कृलि करारिाई सम्झन ुपदनछ । यस शब्दिे व्यवसालयक कृलि  

  प्रयोजनको िालग व्यलिगत वा संस्थागत रुपमा लिजमा लिन लदन वा कृलिजन्य उद्योगको िालग कृलि वस्तु वा  

  वािीको उत्पादन वा आपलुतन गनन दईु वा दईुिन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षते्रफि, पररमाण, मलू्य र गणुस्तरको  

  आर्ारमा िएको करारिाई समते जनाउँछ ।  

 (न)  “वडा” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको विा सम्झनपुछन ।  

 (प) ‘‘समिमत” िन्नािे यस ऐनको दफा ५ बमोलजम गिन िएको कृलि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत  

  सम्झन ुपछन ।  

 (फ)  “सभा” िन्नािे वालिङ नगरपालिकाको नगरसिािाई सम्झनपुछन ।  

 (ब) “सकंिन केन्द्र”  िन्नािे  कृिकहरुिे उत्पादन गरेको कृलिजन्य वस्तु दोस्रो बजारमा लवक्री गने उद्दशे्यिे कृलि  

  उपज संकिन गरेर लवके्रतािाई लवक्री गन ेसंकिन केन्द्रिाई सम्झन ु पछन ।  

 (ि) “हाट–बजार” िन्नािे कृलि उपज िगायत अन्य स्थानीय उत्पादन लवक्री गन ेउद्दशे्यिे स्थानीय तहबाट स्वीकृत  

  लिई संचािन िएको हाट बजारिाई सम्झन ुपछन ।  

 

पररच्छेद २ 

कृमि बजार सभवन्र्ी व्यवस्था 

 

३. कृमि बजारको स्थापनााः (१)   वालिङ नगरपालिकािे आफ्नो क्षते्रलित्रको कुन ैपलन स्थानमा कृलि बजारको स्थापना गनन 

 सक्नेछ ।  

 (२) कृलि सम्वन्र्ी सहकारी वा कृलि सम्वन्र्ी व्यवसालयक संस्थािे वालिङनगरपालिकाको अनमुलत लिई कृलि बजारको 

 स्थापना गनन सक्नेछ । 

४.    कृमि बजारको वगीकरण : (१) यस ऐनको दफा ३ बमोलजम स्थापना हुन े कृलि बजारको वगीकरण दहेाय बमोलजमको 

 हुनेछ :–  

  (क)  थोक बजार,  

  (ख)  खदु्रा बजार,  

  (ग)  हाट–बजार,  

  (घ)  संकिन केन्द्र ( सहकारी संकिन केन्द्र, कृिक समहू संकिन केन्द्र ) । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको बजार सञ्चािन वापत िाग्न ेशलु्क सिािे तोके बमोलजम हुनछे । 
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 (३) बजार सञ्चािन सम्वन्र्ी अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

५. कृमि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन समिमत : (१) यस ऐनको दफा (३) बमोलजम स्थापना िएको कृलि बजारको 

 सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननको िालग कृलि बजार तथा व्यवस्थापन सलमलत रहनछे ।                                           

 (२) कृलि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

कृमि व्यवसाय प्रवर्धन सभबन्र्ी व्यवस्था 

 

६. स्थानीय कृमि व्यवसाय प्रवर्धन समिमताः (१) कृलि क्षेत्रको समग्र लवकास तथा प्रवर्नन िगायतका कायन गनन वालिङ 

 नगरपालिकामा एक स्थानीय कृलि व्यवसाय प्रवर्नन सलमलत रहनछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा दहेाय बमोलमजका सदस्यहरु रहन ेछन््ः–  

  (क) प्रमखु       — अध्यक्ष 

  (ख)  उपप्रमखु       — सदस्य 

  (ग) कृलि क्षेत्र हनेे कायनपालिकाको सदस्य    — सदस्य 

  (घ) प्रमखु प्रशासकीय अलर्कृत     — सदस्य 

  (ङ) नगरपालिकास्तरीय खाद्य सरुक्षा सलमलतको संयोजक वा प्रमखु  — सदस्य 

  (च) सलमलतिे मनोनयन गरेको लवज्ञ सदस्य दईु जना    — सदस्य 

  (छ) सलमलतिे मनोनयन गरेको व्यवसालयक लकसानमध्ये दईु जना   — सदस्य 

  (ज) नगरपालिकाको कृलि शाखा प्रमखु     — सदस्य सलचव 

 (३) सलमलतिे सम्बलन्र्त क्षते्रको लवशेिज्ञ तथा अन्य व्यलििाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रण गनन सक्नछे । 

 (४) सलमलतको बैिक सम्बन्र्ी अन्य कायनलवलर् सलमलत आफैिे लनर्ानरण गरे बमोलजम हुनछे । 

 (५) सलमलतिे यस ऐनको उद्दशे्य कायानन्वयन गनन आवश्यकता अनसुार लवलिन्न उप—सलमलतहरु गिन गनन सक्नेछ ।  

 (६) सलमलतको सलचवािय वालिङ नगरपालिकाको कृलि क्षते्र हनेे शाखा रहनछे ।  

७. समिमतको काि, कतधव्य र अमर्कार: यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था िएदलेख वाहके सलमलतको काम, कतनव्य र अलर्कार 

 दहेाय बमोलजम हुनछे्ः– 

  (क) स्थानीयस्तरमा कृलि व्यवसाय प्रवर्नन गनन आवश्यक नीलत तथा योजना तजुनमा गने, 

  (ख) कृलि व्यवसाय प्रवर्नन गनन संघीय तथा प्रादलेशक लनकायसँग समन्वय र सहकायन गने, 

  (ग) कृलि व्यवसायको प्रवर्नन गने सम्बन्र्मा आवश्यक कायन गने,  

  (घ) कृलि व्यवसायको प्रवर्नन गने सम्बन्र्मा कायनक्रम संचािन गने, 

  (ङ) कृलि व्यवसाय प्रवर्नन गनन आवश्यक पन ेसीप, प्रलवलर्, तालिम, भ्रमण तथा अन्य आवश्यक लवियको  

   उलचत व्यवस्था गनन प्रवर्ननात्मक कायनहरु गने,  

  (च) कृलि व्यवसाय प्रवर्नन कोिको सञ्चािन गन,े  

  (छ)  तोलकए बमोलजमको अन्य आवश्यक कायन गन े। 

८. कृमि व्यवसायिाई समुवर्ा मदनेाः– (१) वालिङ नगरपालिकािे कृलि व्यवसायका िालग दहेाय बमोलजम छुट तथा सलुवर्ा 

 लदन सक्नछे :– 

  (क) स्थानीय कर लनकासी शलु्क 

  (ख) कृलि व्यवसाय प्रवर्नन सम्बन्र्ी प्रलवलर् प्रयोग र लवस्तारमा अनदुान जस्तै ढुवानी सार्न, यालन्त्रक उपकरण,  

  बीउलबजन, रासायलनक / प्राङ्गाररक मि तथा लविालद आलद । 

 (२)  उपदफा (१) बमोलजम लदइने छुट तथा सलुवर्ाहरु तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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 (३) उपदफा (१) बमोलजम लदइने सलुवर्ाको अलतररि अन्य सलुवर्ा सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकािे तोके बमोलजम 

 हुनेछ ।  

९. कृमि ऋण : (१) कुन ैपलन बैंक वा लवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लनयम बमोलजम कृलि ऋण उपिव्र् गराउन सक्नेछ। 

 (२) प्रचलित नेपाि काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको िए तापलन यस ऐन बमोलजमको व्यावसालयक कृलि करार सम्बन्र्ी 

 सम्झौतािाई लर्तोको रूपमा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (१) बमोलजमको ऋण उपिव्र् गराउन 

 सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजम उपिव्र् गराउन ेऋणिाई सरकारको अलत प्राथमलकता क्षते्रमा कजान िगानी गरेको सरह मानी सो 

 वापत उि बैंक वा लवत्तीय संस्थािे पाउने सलुवर्ा समते पाउन सक्नेछ ।  

 (४) कुनै बैकँ वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (२) बमोलजम गरेको िगानी उि्न नसक्ने िई अपिेखन गनुन पने िएमा सो 

 अपिेखन गरेको विनको खदु कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

१०.   कोिको स्थापना : (१) कृलि व्यवसाय प्रवर्नन गननका िालग एक छुटै्ट कृलि व्यवसाय प्रवर्नन कोिको स्थापना गररनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको कोिमा दहेायका रकमहरु रहन ेछन ्–  

  (क) संघीय तथाप्रादलेशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

  (ख) वालिङ नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम, 

  (ग) नपेाि सरकारबाट लवदशेी सरकार, अन्तरालरिय संघ संस्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय तहमालवलनयोलजत रकम  

  वापत प्राप्त रकम 

  (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

  (३) उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोलजमको रकम प्राप्त गनुन अलघ संघीय अथन मन्त्राियको स्वीकृलत लिन ुपनछे ।  

११. कोिको सञ्चािन :(१) नगरपालिकाको नीलत, काननु तथा लनदशेन बमोलजम कृलि व्यवसायको प्रवर्नन गननका िालग 

 कोिको रकम खचन गररनछे ।  

 (२) कोिको सलचवािय वालिङ नगरपालिका अन्तगनतको कृलि शाखामा रहनछे ।  

१२.  कोिको सञ्चािन सभबन्र्ी व्यवस्थााः (१) सलमलतको तफन बाट गररने सम्पणून खचन दफा १० बमोलजमको कोिबाट तोलकए 

 बमोोलजम व्यहोररनेछ । 

 (२) सलमलतको कोिमा रहकेो रकम सलमलतिे प्रचलित काननू बमोलजम कुन ैबैकमा खाता खोिी जम्मा गनेछ । 

 (३)कोिको सञ्चािन सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

१३.   िेखा र िेखापरीिण: (१) कोिको आय व्ययको िेखा प्रचलित काननू बमोलजम राख्न ुपनछे ।  

 (२) कोिको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनछे । 

 

पररच्छेद ५ 

व्यवसामयक कृमि करार (मिज) 

 

१४. व्यवसामयक कृमि करार गनध समकने:  (१) यस ऐन बमोलजम कृलि व्यवसायको प्रवर्नन गनन दईु वा दईु न िन्दा बढी पक्षबीच 

 व्यवसालयक कृलि करार गनन सलकनछे ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम करार गदान प्रचलित नपेाि काननूको अलर्नमा रही पक्षहरुको आपसी सहमलतमा लवद्यतुीय  

 प्रणािीको माध्यमबाट समते गनन सलकनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजमको करार गदान अपनाउन ुपने प्रलक्रया तोलकए बमोलजम हुनछे । 
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१५.  जग्गा तथा भौमतक सार्न उपिब्र् गराउन समकनेाः  कुन ैव्यलि, संस्था वा लनकायिे कृलि व्यवसाय गन ेप्रयोजनका 

 िालग व्यलि, कृलि फामन वा व्यवसायी, कृिक समहू वा त्यस्ता कृिक समहु लमिेर बनेको सलमलत, सहकारीिाई जग्गा तथा 

 िौलतक सम्पलत्त करार गरी उपिब्र् गराउन सक्नेछ । 

१६.  जग्गा तथा भौमतक सार्न िाग गनध सकनेाः (१) कुनै कृिक वा कृलि व्यवसायीिे व्यावसालयक रुपमा कृलि सम्बन्र्ी कायन 

 गननको िालग प्रचलित काननूको प्रलतकूि नहुन ेगरी करार बमोलजम जग्गा तथा िौलतक सार्न प्राप्त गनन दफा १५ बमोलजमका 

 व्यलि वा लनकायसँग माग गनन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम जग्गा तथा िौलतक सार्न माग िई आएमा लनलित अवलर् तोकी प्रचलित काननू बमोलजम 

 सम्बलन्र्त लनकायिे करारमा जग्गा तथा िौलतक सार्न उपिव्र् गराउन सक्नेछ ।   

 (३) जग्गा तथा िौलतक सार्न उपिब्र् गराउने सम्बन्र्ी प्रलक्रया तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

 (४) खेती नगरी िगातार २ बिनसम्म बाँझो रहकेो कृलियोग्य जलमन नपेाि सरकारिे तोलकए वमोलजम कृलि प्रयोजनका िालग 

 प्रयोगमा ल्याउन सक्नछे । 

१७.  स्वामित्व हस्तान्तरण नहुनेाः यस ऐनको दफा १५ बमोलजम कुन ैजग्गा वा िौलतक सार्न उपिब्र् गराएकोअवस्थामा करार 

 गरेको वा लिजमा लिएको कारणिे मात्र जग्गा वा िौलतक सार्नमा करारका पक्षको स्वालमत्व हस्तान्तरण हुन ेछैन ।  

१८.   पुनाः करार गनध नहुने: यस ऐन बमोलजम करार गने पक्षिे दोश्रो पक्षको सहमती नलिइ सोही लबियमा तेश्रो पक्षसँग पनु्ः 

 करार गनन पाउन ेछैनन ।  

१९.  व्यवसामयक कृमि करारका मवियवस्तुहरू: (१) यस ऐन बमोलजम कृलि करार गदान करारको प्रकृलत र अवस्था अनरुुप 

 अनसुचूी (२) मा उल्िेख िए बमोलजम हुनेछ ।  

 (२) यस ऐनको प्रलतकुि नहुने गरी पक्षहरूको सहमलतमा उपदफा (१) मा उल्िेलखत लविय बाहकेका अन्य उपयिु 

 लवियवस्तुहरु समेत व्यवसालयक कृलि करारमा समावेश गनन सलकनेछ । 

२०. व्यवसामयक कृमि करारका पिहरूको दामयत्व: (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोलजम कृलि व्यवसाय सञ्चािन 

 गनन लिएको जग्गा तथा िौलतक सार्नमा पक्षहरूको दालयत्व यस ऐनमा उल्िेख िएको अलतररि अन्य दालयत्व करारमा 

 तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

 (२) कृलि वस्तुको पररमाण वा क्षते्र तोकी गररने व्यवसायमा पक्षहरूको दालयत्व पक्षहरू बीच करार िएकोमा यस ऐनमा 

 उल्िेख िएको अलतररि अन्य कुराहरू करारमा उल्िेख िए बमोलजम हुनछे । 

 (३) व्यवसालयक कृलि करार गन ेपक्षहरूिे कृलि करार प्रयोजनको िालग कृलि उत्पादन सामग्री, प्रलवलर् र ऋण वा अन्य 

 सहायता आफै वा लवत्तीय संस्थाहरू माफन त तोलकएका शतनहरूको आर्ारमा उपिब्र् गराउने गरी आ–आपm्नो दालयत्व 

 लनर्ानरण गनन सक्नछेन ्। 

 (४) व्यवसालयक कृलि करार गने पक्षहरुिे प्रचलित काननूको प्रलतकूि नहुन ेगरी गनुन पनछे ।   

२१. करार पूरा गनुध पने सिय र तररकााः (१) करारमा करार परूा गन ेसमय र तररका उल्िेख िएकोमा उलल्िलखत समयलित्र र 

 उलल्िलखत तररका बमोलजम करार परूा गनुन पनछे । 

 (२) करार बमोलजमको काम गनन करारमा कुनै समय वा तररका तोलकएको रहनछे तर सो काम कुनै खास समयमा वा कुन ै

 खास तररकािे मात्र गनन सलकन ेरहछे िने सोही समयमा सोही तररका बमोलजम गने गरी करार िएको मालननेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा िेलखएको अवस्थामा बाहके करारमा करार परूा गने समय र तररका उल्िेख निएमा उलचत समयलित्र 

 उपयिु तररका अपनाई परूा गनुन पनछे । 

२२. करार पूरा गने स्थानाः (१) करार बमोलजम काम परूा गनन कुन ैलनलित स्थान तोलकएको रहछे िने सो काम सोही स्थानमा परूा 

 गनुन पनछे । 

 (२) करार बमोलजम कुन ैएक पक्षिे अको पक्षिाई कुन ैमािसामान लदने वा बझुाउन े स्थान करारमा तोलकएको रहछे िन े

 सोही स्थानमा न ैलदन ुवा बझुाउन ुपनेछ । 
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 (३) करार बमोलजम काम गन ेलनलित स्थान नतोलकएको तर सो काम कुन ैखास स्थानमा मात्र गनन सलकने वा चिन व्यवहार 

 वा सो कामको प्रकृलत अनसुार कुनैखास स्थानमा मात्र गनुन पने लकलसमको रहछे िन ेसो काम सोही स्थानमा गने गरी करार 

 िएको मालननछे । 

 (४) उपदफा (२) र (३) मा िेलखए दलेख बाहके अन्य अवस्थामा करार बमोलजम काम गन ेस्थान करारमा उल्िेख िएको 

 रहनेछ िन ेकरार बमोलजम काम गन ेपक्षिे अको पक्षिाई मनालसब मालफकको स्थान तोलकलदन सचूना गनुन पनेछ र अको 

 पक्षिे पलन सो काम गनन मनालसब मालफकको स्थान तोलकलदन ुपनछे । 

२३. करार पूरा गनध नपने अवस्थााः दहेायका अवस्थामा करार बमोलजम काम गनन आवश्यक पन ेछैन । 

 (क)  करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बमोलजमको दालयत्व परूा गनुन नपन ेगरी छुट लदएमा, 

 (ख)  बदर गराउन सलकने करार बदर गराउन पाउने पक्षिे बदर गराएमा, 

 (ग)  अको पक्षिे करार उल्िंघन गरेको कारणबाट करारको पररपािना हुन नसक्ने िएमा, 

 (घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोलजम करार बमोलजमको काम गनुन नपने िएमा, 

 (ङ)  करार गदानको पररलस्थतीमा आर्ारितू पररवतनन ि ैकरारको पररपािना गनन असम्िव िएमा ।  

२४.   करार दताध गनुध पने : (१) यस ऐन अन्तगनत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता िएको लमलतिे पैंलतस लदनलित्र वालिङ 

 नगरपालिकामा दतान गनुन पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम करार दतान गदान तोलकए बमोलजमको दस्तरु िाग्नेछ ।  

 (३) दतान नगररएको करारको आर्ारमा संघीय / प्रादलेशक / स्थानीय सरकार वा अन्य लनकायिे लदन ेसलुवर्ा वा सहुलियत 

 लदने प्रयोजनको िालग मान्यता प्राप्त गन ेछैन ।  

 (४) उपदफा (१) बमोलजम िएको करारको आलर्काररक प्रलत वालिङ नगरपालिकाको तोलकएको अलर्कारीिे अलनवायन 

 रूपिे राख्न ुपनछे ।  

 (५) उपदफा (१) बमोलजमको करार दतान गनन दवैु पक्षहरू स्वयम ्वा उनीहरूको काननु बमोलजमको प्रलतलनलर् उपलस्थत हुन ु

 पनेछ ।  

 (६) नगरपालिकािे कुन ै व्यवसायी वा कृिकिे कृलि करार दतान गनन ल्याएकोमा दतान गन ेअलर्कारीिे यस ऐन बमोलजम 

 उल्िेख हुनपुने कुन ै कुरा उल्िेख निएको वा अनलुचत प्रावर्ान उल्िेख िएकोमा सो पररमाजनन गरेर मात्र दतान गनन 

 आदशेलदन सक्नछे ।  

 (७) उपदफा (६) बमोलजम लदइएको आदशे करारका पक्षहरूिे पािन गनुन पनछे । 

 

पररच्छेद ६ 

मववाद सिार्ान 

 

२५. मववादको सिार्ान: (१) यस ऐन अन्तगनत गररएका कृलि करारको कायानन्वयनको सम्बन्र्मा कुनै लववाद उत्पन्न   

 िएमा पक्षहरूिे आपसी बातानबाट त्यस्ता लववादहरू समार्ान गनन सक्नेछन ्।  

 (२)  उपदफा (१) बमोलजम वातानबाट लववाद समार्ान हुन नसकेमा पक्षहरुिे प्रचलित काननु बमोलजम स्थानीय  

  न्यालयक सलमलतमा लनबेदन लदन ुपनछे । 

 (३)  उपदफा (२) बमोलजम लनबदेन पनन आएमा स्थानीय न्यालयक सलमलतिे पैंतीस लदन लित्र मिेलमिापको माध्यमबाट  

  लववादको टंुङ्गो िगाउन ुपनेछ ।  

 (४)  उपदफा (३) बमोलजम िएको लववादको टंुङ्गो उपर लचत्त नवझु्न ेपक्षिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  

  बमोलजम ३५ लदनलित्र सम्वलन्र्त लजल्िा अदाितमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।  

 (५)  उपदफा (३) बमोलजम मिेलमिापबाट लववाद समार्ान हुन नसकेमा पक्षहरुिे प्रचलित काननु बमोलजम  

  मध्यस्थता सम्बन्र्ी कारवाही अगािी बढाउन समते सक्नछेन ्। 
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 (६)  मध्यस्थता सम्बन्र्ी कारवाही अगािी बढाउँदा मध्यस्थकतानको नाम करारमा न ैउल्िेख िएकोमा सोही बमोलजम  

  हुनेछ ।  

 (७)  उपदफा (६) बमोलजम करारमा नाम उल्िेख निएकोमा पक्षहरूका प्रलतलनलर्, स्थानीय तहका प्रलतलनलर् वा  

  स्थानीय तहबाट तोलकएका लबियलवज्ञ वा मिेलमिापकतान सलहतको मध्यस्थता सलमलतको गिन गररनेछ । 

 (८)  उपदफा (७) बमोलजम मध्यस्थता चयनको िालग दबैु पक्षहरूबाट अनरुोर् िई आएमा सम्वलन्र्त व्यलि वा  

  कायानियिे अलनवायन रूपमा सात लदनलित्रमा लिलखत सहमलत वा असहमलत लदन ुपनछे ।  

 (९)  मध्यस्थता सलमलतिे उजरुी परेको सात लदनलित्र वातानद्वारा लववादको समार्ान गनुन पनछे । 

 (१०)  उपदफा (९) बमोलजम लववाद समार्ान हुन नसकेमा सम्वलन्र्त पक्षिाई उजरुी उपर सात लदनको म्याद लदई  

  प्रलतवाद गने मौका लदन ुपनछे ।  

 (११)  उपदफा (१०) बमोलजमको समयावलर्लित्र सम्वलन्र्त पक्षिे प्रलतवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्यहोरा उल्िेख गरी  

  मध्यस्थता सलमलतिे थप सात लदनलित्रमा आफ्नो लनणनय लदन ुपनछे ।   

 (१२)  उपदफा (११) बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणनय अलन्तम हुनेछ ।  

 (१३)  यस ऐन बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणनय उपर लचत्त नवझु्ने पक्षिे मध्यस्थता ऐन, २०५५ को  

  म्यादलित्रै सम्बलन्र्त उच्च अदाितमा लनवेदन लदन सक्नेछ ।  

 (१४)  मध्यस्थता सलमलतको अन्य कायनलवलर् करारमा उल्िेख िएकोमा सोही बमोलजम र अन्यका हकमा मध्यस्थता  

  सलमलतिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

 (१५)  मध्यस्थकतानिे पाररश्रलमक र सलुवर्ा पक्षहरूबाट लिन सक्नछेन ्।  

२६.  भयाद सभबन्र्िा: यस ऐन बमोलजमको लववादमा पक्षको काव ुवालहरको पररलस्थलत परी यस ऐनको दफा  २५ को उपदफा 

 (१०) बमोलजमको म्याद गजु्रन गएमा एक पटकिाई बढीमा पन्र लदन म्याद थाम्न पाउनेछ ।  

२७. िध्यस्थता समिमतको मनणधयको कायाधन्वयन: (१) मध्यस्थता सलमलतको लनणनय िएको सात लदनलित्रमा पक्षहरूिे लनणनय 

 कायानन्वयन गनुन पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम कुन ै पक्षिे तोलकएको समयमा लनणनयको कायानन्वयन नगरेमा त्यस्तो लनणनयको कायानन्वयनमा 

 लजल्िा प्रशासन कायानिय र अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नछे ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजमको कायानियिे लनणनय कायानन्वयन गने लसिलशिामा सम्बलन्र्त पक्षको सम्पलत्त वा कारोबार 

 रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनन िेलख पिाउन सक्नछे ।   

 (४) उपदफा (३) बमोलजम रोक्का वा फुकुवा गररलदन अनरुोर् िई आएमा सम्वलन्र्त मािपोत कायानिय, बैंक वा लवत्तीय 

 संस्थािे त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुन पनछे ।  

 (५) मध्यस्थता सम्बन्र्ी लबियमा यस ऐनमा उल्िेलखत लबियका हकमा यसै ऐन बमोलजम र अन्य लबियका हकमा 

 मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद ७ 

मवमवर् 

२८. व्यवसाय दताध गनुध पने : (१) करार गरी कृलि व्यवसाय सञ्चािन गनन चाहने कृिक, कृलि फामन वा एजेण्ट, कृिक समहू 

 िगायतिे दतान नगरी व्यवसाय सञ्चािन गनुन हुदनै । 

 (२) नगरपालिका वा कुन ैपलन सरकारी सलुवर्ाको िालग नगरपालिकामा दतान गनुनपनछे।  

 (३) उपदफा (१) बमोलजमको व्यवसायको दतान प्रमखु प्रशासलकय अलर्कृतिे गनेछ । लनजिे अलर्कृतस्तरको कुन ै

 कमनचारीिाई आवश्यकता अनसुार यस्तो करार दतान गने अलर्कार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 (४) व्यवसाय करार दतान तथा शलु्क िगायतका अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे लनर्ानरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

२९. िमतपूमतध सभबन्र्ी व्यवस्था : (१) करार कायानन्वयनको सन्दिनमा कुनै पक्षका काम कारवाहीबाट अको पक्षिाई क्षलत पगु्न 

 गएमा करारमा न ैक्षलतपलूतनको मात्रा तोलकएकोमा सोही बमोलजम र नतोलकएको हकमा सम्झौताको प्रकृलत, स्थिगत लनरीक्षण, 
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 स्थानीय सजनलमन, लवशेिज्ञको राय, प्रचलित दरिाउ समेत बझुी सोको आर्ारमा मकान पने पक्षिाई मध्यस्थता सलमलतिे 

 क्षलतपलूतन िराइलदन ेलनणनय गनन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको िए तापलन पक्षको काब ु वालहरको पररलस्थलतिे गदान करारको यथावत ्

 पररपािना हुन नसकेको अवस्थामा यस ऐन बमोलजमको दालयत्व लतनुन व्यहोनुन पने छैन । तर करार गदानको अवस्थामा पक्षवीच 

 कुनै िेनदने िएको रहछे िने अवस्था हरेी मकान पने पक्षिाई िेनदनेको सामान, वस्त ुवा नगद लफतान लदन ुपनेछ । 

३०.  कारवाही चिाउने तथा दण्ड सजाय गने अमर्कारी : (१) यस ऐन बमोलजम दण्ि सजाय गन े वा क्षलतपलूतन िराउन े

 अलर्कार स्थानीय न्यालयक सलमलतिाई हुनछे ।  

 (२) यस ऐन बमोलजम कारवाही तथा सजाय हुने मदु्दा अनसुन्र्ान तथा तहलककात गन े अलर्कारीिे सम्बलन्र्त लजल्िा 

 सरकारी वलकि कायानियको परामशन तथा सहयोग लिन सक्नेछ । 

३१. दण्ड सजाय : (१) कसैिे यस ऐनको दहेाय बमोलजम कसरु गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय हुनछे्ः  

 (क) दफा ३ र ४ लवपररत कृलि बजार स्थापना र सञ्चािन गरेमा पलच्चस हजार दलेख पचास हजार रूपैयाँसम्म, 

 (ख) मनालसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कायन नगरेमा वा गनन इन्कार गरेमा त्यस्तो कायानियको मखु्य  

  िई कायन गन ेअलर्कारी वा त्यस्तो कायन कुन ैअलर्कारीिाई प्रत्यायोजन गररएकोमा त्यस्तो लजम्मेवारी प्राप्त  

  अलर्कारीिाई पलच्चस हजारदलेख पचास हजार रूपैयाँसम्म, 

 (ग) दफा २९ बमोलजम क्षलतपलूतन िन ेआदशे लदएकोमा िापरवाही पवूनक त्यस्तो क्षलतपलूतन नलदएमा त्यस्तो अटेर गनेिाई 

  पलच्चस हजारदलेख पचास हजार रूपैयाँसम्म । 

 (घ)  यस ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनकेो लनयमाविी लवपररत कुनै कायन गरी त्यसबाट कसैको हानी नोक्सानी िएको  

  रहछे िने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजबाट न ैिराईनेछ ।  

३२. पुनरावेदन : यस ऐनको दफा ३१ बमोलजम लदएको सजायमा लचत्त नबिुm्ने पक्षिे पैंतीस लदनलित्र सम्बलन्र्त लजल्िा 

 अदाितमा पनुरावेदन लदन सक्नछे । 

३३.   बीिा सभबन्र्ी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोलजम करार गरी गररएको कृलि उपजको उत्पादनको सम्झौताको आर्ारमा लवमा 

 सलमलतिे तोकेको प्रकृया परुा गरी त्यस्तो वीमा कायन गनन अलख्तयार पाएको लवमा कम्पनीिे लवमा गनछे ।  

 (२)  वीमा गन ेप्रलक्रयाका सम्बन्र्मा वीमा सलमलतिे समय समयमा लनर्ानरण गरे बमोलजम हुनछे ।  

 (३)  सम्पणून कृलि व्यवसायीहरुिे प्रलक्रया पऱु्याई बीमा गनन सक्नछेन ्। 

 (४)  यस ऐन बमोलजम गररने व्यावसालयक कृलि करार सम्वलन्र्त लनकायमा दतान हुनासाथ सोही लमलतबाट िाग ूहुन ेगरी  

  सम्बलन्र्त वीमा कम्पनीिे वीमा गनन सक्नेछ ।  

 (५)  कुनै वीमा कम्पनीिे व्यावसालयक कृलि करारको लवमा गदान लतनुन परेको क्षलतको अङ्क बराबर आफ्नो खदु  

  करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनछे । 

३४. प्रचमित कानून बिोमजि हुने:  यस ऐनमा िेलखएको लवियमा यसै ऐन बमोलजम र अन्य लवियमा प्रचलित काननू 

 बमोलजम हुनेछ ।  

३५. वौमिक सभपमिको सरंिण गनुध पनेाः यस ऐन बमोलजम कृलि व्यवसायको प्रवर्नन गदान वा व्यवसालयक कृलि करार गदान 

 वौलिक सम्पलत्त, िौगोलिक पररचय तथा कृिक अलर्कार समेतको संरक्षण हुने गरी गनुन पनेछ । 

३६. मनयि वनाउन सकने : यस ऐनको उद्दशे्य कायानन्वयन गनन कायनपालिकािे आवश्यक लनयम, लनदलेशका वा कायनलवलर् 

 बनाउन सक्नेछ । 

३७.  बचाऊाः यस ऐनको उद्दशे्य तथा लबियक्षेत्रमा प्रचलित नपेाि काननु बमोलजम यस अलघ िएका कायनहरु यसै ऐन वमोलजम 

 िएको मालननछे ।  

३८.  यस ऐनमा रहकेा दफाहरु संघीय / प्रादलेशक काननुसंग बालझएको हकमा सोही अनसुार हुनछे । 
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अनुसचूी–१ 

दफा २ को खण्ि (छ) सँग सम्बलन्र्त 

(१) खाद्यान्न बािी,  

(२) वागवानी जन्य्ः फिफूि, तरकारी, मसिाबािी, परूप  

(३) पश,ु पन्छी  

(४) माछा, मास,ु दरु्, फुि, हाि, छािा, ऊन 

(५) च्याउ,  

(६) मौरी, रेशम 

(७) लचया, कफी, अिैची, सपुारी, घाँसेवािी 

(८) तेिहन, दिहन 

(९) कपास, जटु, उख,ु रबरखतेी, लटमरु  

(१०)  कृलि पयनटन 

(११) कृलिका सबै उपक्षते्रसँग सम्बि उत्पादन र सो शब्दिे और्ोलगक प्रयोजनमा हुन ेकृलिवस्तुहरु 

(१२)  कृलि तथा पशजुन्य उत्पादनको प्रशोर्न उद्योग 

(१३)  कृलि तथा पशजुन्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मिखाद्य, लविादी, औिर्ी) आलदको प्रशोर्न उद्योग 

(१४)       खेती प्रणािीमा समालबष्ट कृलि तथा पशजुन्य बस्तुहरु । 
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अनुसचूी–१(२) 

दफा १९ सँग सम्बलन्र्त 

 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ख)  करार खतेीको क्षेत्र,  

(ग)  जग्गा र िौलतक सार्न, 

(घ)  वस्तुको लववरण, मात्रा,  

(ङ)  गणुस्तर, 

(ङ)  सम्झौताको अवलर्,   

(च)  उत्पादन गररन ेवस्तुको खररद / लबक्री मलू्य,  

(छ)  ििुानीको प्रलक्रया, 

(ज)  ढुवानीको दालयत्व,  

(झ)  उत्पादन प्रलक्रया,  

(ञ)  अनगुमनका पक्षहरू,  

(ट)  काब ुबालहरको पररलस्थलतबाट उत्पादनमा पनन सक्न ेअसर र त्यसको दालयत्व,  

(ि)  गणुस्तर लनर्ानरणका आर्ारहरू,  

(ि)  पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्र् गराउने सेवा तथा सलुवर्ा, 

(ढ)  करारको पािनामा लववाद िएमा अपनाइन ेसमार्ानका उपाय जस्तै मेिलमिाप तथा मध्यस्थता िगायतका लविय वस्तुहरू 

 आलद । 

(ण)  कृलि उपजको मलू्य लनर्ानरण सम्वन्र्ी व्यवस्था । 

 

 

 

 


