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पाथीभरा याङवरक गाउँपािलकाको कृिष ?वसाय @वABन सOबXधमा ?वFथा गनB बनकेो िवधयेक, २०७५ 
 
@Fतावनाः  
पाथीभरा याङवरक गाउँपािलकाको Zे[ िभ[को कृिषको ?वसायीकरण गनB, कृिष ?वसायको @वABन एव ं?वFथापन गनB,  कृषक एवम् कृिष ?वसायी बीच 
आपसी सOबXध सुदढृ गनB तथा  कृिष करारको मा_यमबाट उ`पादन बढाउन र बजारीकरणaारा ?वसाियक bपमा समc कृिष िवकासका लािग आवdयक कानूनी 
?वFथा गनB वाeछनीय भएकोले,  
पाथीभरा याङवरक गाउँसभाले नेपालको संिवधानको धारा २२६ र Fथानीय सरकार सhालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम पाथीभरा याङवरक गाउँ 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 
 

पkरlछेद १ 
@ारिOभक 

 
१. सिंZn नाम र @ारOभः (१) यस ऐनको नाम “गाउँ पािलकाको कृिष ?वसाय @वABन ऐन, २०७४” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन तुbXत @ारOभ rनेछ ।  
२. पkरभाषाः िवषय वा @सँगले अकt अथB नलागेमा यस ऐनमा:–  
(क)  “अ_यZ” भwाले गाउँपािलकाको अ_यZ सOझनुपछB । 
(ख) “उ`पादक” भwाले कृिष वFतु उ`पादन गनz कृषक वा कOपनी वा कृिष फामB वा सहकारी उ`पादक सOझनु पछB । 
(ग) “एजेXट” भwाले कृिष उ{मी, ?वसायी, कृिष बजार वा कृिषजXय वFतुह|को कारोबार गनz दताBवाला ?ि} सOझनु पछB र सो श~दले सँगkठत संFथाको 
@ितिनिधलाई समेत जनाउँछ । 
(घ)  “कायBपािलका” भwाले पाथीभरा याङवरक गाउँ कायBपािलका सOझनुपछB । 
(ङ)  “कोष” भwाले यस ऐनको दफा १० बमोिजम Fथािपत कृिष ?वसाय @वABन कोषलाई सOझनु पछB। 
(च) “कृषक” भwाले यस ऐनको @योजनका लािग कसैको ज�गा करारमा िलई वा आ�नै ज�गामा ?ावसाियक कृिष खेती गनz कृषक, कृषक समूह, कृिष ?वसायी, 
कृिष फमB र कृिष सहकारी समेतलाई सOझनु पछB । 
(छ) “कृिष” भwाले अनुसूची (१) मा उ�लेख भए बमोिजमका िबषयसँग सOविXधत कृिषलाई सOझनु पदBछ र सो श~दले ?ावसाियक कृिषलाई समेत जनाउँछ । 
(ज) “कृिष फामB” भwाले ?वसाियक @योजनको लािग अनुसूची (१) बमोिजमका बाली उ`पादनका लािग सhालन गkरएको कृिष फामB सOझनु पछB ।  
(झ) “कृिष बजार” भwाले कृिष उपजको cेिडङ, Qयाकेिज�ग, ढुवानी, भ�डारण, िवतरण तथा कृिष उपजको िब�� िवतरण गनz कृिष बजार सOझनु  पछB । 
(ञ)  “कृिष वFतु” भwाले कृषकले कुनै बोट िवbवा वा जीवजXतुबाट उ`पादन गरेको उपभो�य कृिष वFतु सOझनु पछB । 
(ट)   “कृिष ?वसाय” भwाले देहायको ?वसाय सOझनु पछBः– 
(१) ?ावसाियक उ�ेdयले गkरने कृिष बाली वा बFतुको उ`पादन ,  
 (२)   कृिषजXय वFतुको @शोधन,  
 (३)   कृिष उपजको ?ापार, 

(४)  कृिष उ`पादनका लािग @योग rने रासायिनक वा @ा�गाkरक मलको उ`पादन, भ�डारण तथा िवतरण,   
(५)  कृिष उ`पादनको लािग @योग rने िवउ, वेनाB, न� र भुराको उ`पादन, परामशB सेवा, भ�डारण तथा िवतरण,  
(६)  कृिषमा @योग rने औषिध एवम् िवषादीको उ`पादन, परामशB, भ�डारण तथा िब�� ?वसाय । 

(ठ) “खु�ा बजार” भwाले कुनै िव�ेताले उपभो}ालाई िब�� गनz खु�ा बजारलाई सOझनु पछB । 
(ड) “गाउँपािलका” भwाले पाथीभरा याङवरक गाउँपािलका सOझनु पछB । 

(ढ)  “तो�कएको वा तो�कए बमोिजम” भwाले यस ऐन बमोिजम बनेको िनयमावलीमा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सOझनु पछB । 
(ण) “थोक बजार” भwाले कुनै उ`पादक वा िव�ेताले अकt िव�ेतालाई कृिष वFतु िब�� िवतरण गनz थोक बजारलाई सOझनु पछB । 
 (त) “@मुख @शासक�य अिधकृत” भwाले पाथीभरा याङवरक गाउँपािलकाको @मुख @शासक�य अिधकृत सOझनुपछB । 
(थ)  “िब�ेता” भwाले कृिष वFतुह| िब�� गनz ?ापारी, कृषक, कृषक समूह, कृिष फामB, सहकारी संFथा, कOपनी वा एजेXट िब�ेता समेतलाई सOझनु पछB । 
(द)  “मX[ालय” भwाले संघ तथा @देशको कृिष Zे[ हेनz मX[ालयलाई सOझनु पदBछ । 
(ध) “?वसाियक कृिष करार” भwाले ?वसाियक कृिष खेती वा कृिष फामBको सhालन, कृिष वFतुको ?ावसाियक उ`पादन, खkरद, िव��, सhय र बजारीकरण 
गनB वा कृिष ?वसाय @ब�धन गनB दईु वा सो भXदा बढी पZहb वीच भएको सOझौता वा ?वसाियक कृिष करारलाई सOझनु पदBछ । यस श�दले ?वसाियक कृिष 
@योजनको लािग ?ि}गत वा संFथागत bपमा िलजमा िलन �दन वा कृिषजXय उ{ोगको लािग कृिष वFतु वा वालीको उ`पादन वा आपु�तB गनB दईु वा दईुभXदा 
बढी पZह|बीच Zे[फल, पkरमाण, मू�य र गुणFतरको आधारमा भएको करारलाई समेत जनाउँछ ।  
(फ)  “वडा” भwाले पाथीभरा याङवरक गाउँपािलकाको वडा सOझनुपछB । 
(ब) ‘‘सिमित” भwाले यस ऐनको दफा ५ बमोिजम गठन भएको कृिष बजार सhालन तथा ?वFथापन सिमित सOझनु पछB ।  

(भ)  “सभा” भwाले पाथीभरा याङवरक गाउँसभालाई सOझनुपछB । 
(म)  “संकलन केX�” भwाले  कृषकहbले दो�ो बजारमा िव�� गनz उ�ेdयले कृिष उपज संकलन गरेर िव�ेतालाई िव�� गनz संकलन केX�लाई सOझनु  पछB 
। 
(य) “हाट–बजार” भwाले कृिष उपज लगायत अXय Fथानीय उ`पादन िव�� गनz उ�ेdयले Fथानीय तहबाट Fवीकृत िलई संचालन भएको हाट बजारलाई 
सOझनु पछB । 
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पkरlछेद २ 

कृिष बजार सOवXधी ?वFथा 
 
३ कृिष बजारको Fथापनाः (१)  गाउँपािलकाले आ�नो Zे[िभ[को कुनै पिन Fथानमा कृिष बजारको Fथापना गनB स�ेछ ।  
 (२) कृिष सOवXधी सहकारी वा कृिष सOवXधी ?वसाियक संFथाले सOविXधत गाउँपािलकाको अनुमित िलई कृिष बजारको Fथापना गनB स�ेछ । 
४.    कृिष बजारको वग�करणः (१) यस ऐनको दफा ३ बमोिजम Fथापना rने कृिष बजारको वग�करण देहाय बमोिजमको rनेछ:–  
(क)  थोक बजार,  
(ख)  खु�ा बजार,  
(ग)  हाट–बजार,   
(घ)   संकलन केX� । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको बजार सhालन वापत ला�े शु�क सभाले तोके बमोिजम rनेछ । 
(३) बजार सhालन सOवXधी अXय ?वFथा कायBपािलकाले तोके बमोिजम rनेछ । 
५.  कृिष बजार सhालन तथा ?वFथापन सिमितः (१) यस ऐनको दफा (३) बमोिजम Fथापना भएको कृिष बजारको सhालन तथा ?वFथापन गनBको 
लािग कृिष बजार तथा ?वFथापन सिमित रहनेछ ।                                           
(२) कृिष बजार सhालन तथा ?वFथापन सिमित सOबXधी अXय ?वFथा तो�कए बमोिजम rनेछ । 
 
 

पkरlछेद ३ 
कृिष ?वसाय @वABन सOबXधी ?वFथा 

 
६. Fथानीय कृिष ?वसाय @वABन सिमितः (१) कृिष Zे[को समc िवकास तथा @वABन लगायतका कायB गनB पाथीभरा याङवरक गाउँपािलकामा एक 
Fथानीय कृिष ?वसाय @वABन सिमित रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा देहाय बमोिमजका सदFयहb रहने छन्ः–  
(क)   अ_यZ                            — अ_यZ 
(ख) कृिष Zे[ हेनz कायBपािलकाको सदFय                          — सदFय 
(ग) @मुख @शासक�य अिधकृत            — सदFय 
(घ) गाउँपािलकाFतरीय खा{ सुरZा सिमितको संयोजक वा @मुख                                                — सदFय 
(ङ) सिमितले मनोनयन गरेको िव� सदFय एक जना                         — सदFय 
(च) सिमितले मनोनयन गरेको ?वसाियक �कसानम_य ेएक जना                                        — सदFय 
(छ) गाउँपा�काको कृिष शाखा @मुख                                                                                      — सदFय सिचव 

(३) सिमितले सOबिXधत Zे[को िवशेष� तथा अXय ?ि}लाई सिमितको बैठकमा आमX[ण गनB स�ेछ । 
(४) सिमितको बैठक सOबXधी अXय कायBिविध सिमित आंपmैले िनधाBरण गरे बमोिजम rनेछ । 
(५) सिमितले यस ऐनको उ�ेdय कायाBXवयन गनB आवdयकता अनुसार िविभw उप-सिमितहb गठन गनB स�ेछ ।  

(६) सिमितको सिचवालय गाउँपािलकाको कृिष Zे[ हेनz शाखामा रहने छ ।  
७.   सिमितको काम, कतB? र अिधकारः यस ऐनमा अXय[ ?वFथा भएदेिख वाहेक सिमितको काम, कतB? र अिधकार देहाय बमोिजम rनेछः– 
(क) FथानीयFतरमा कृिष ?वसाय @वABन गनB आवdयक नीित तथा योजना तजुBमा गनz, 
(ख) कृिष ?वसाय @वABन गनB संघीय तथा @ादेिशक िनकायसँग समXवय र सहकायB गनz, 
(ग) कृिष ?वसायको @वABन गनz सOबXधमा आवdयक कायB गनz,  
(घ) कृिष ?वसायको @वABन गनz सOबXधमा कायB�म संचालन गनz, 
(ङ) कृिष ?वसाय @वABन गनB आवdयक पनz सीप, @िविध तथा अXय आवdयक िवषयको उिचत ?वFथा गनB @व�धना`मक कायBहb गनz,  
(च) कृिष ?वसाय @वABन कोषको सhालन गनz,  
(छ)    तो�कए बमोिजमको अXय आवdयक कायB गनz । 
८. कृिष ?वसायलाई सिुवधा �दनःे (१) गाउँपािलकाले कृिष ?वसायका लािग देहाय बमोिजम छुट तथा सुिवधा �दन स�ेछः– 
(क) Fथानीय कर िनकासी शु�क 
(ख) कृिष ?वसाय @वABन सOबXधी @िविध @योग र िवFतारमा अनुदान जFतै ढुवानी साधन, यािX[क उपकरण आ�द । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजम �दइने छुट तथा सुिवधाहb तो�कए बमोिजम rनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम �दइने सुिवधाको अितkर} अXय सुिवधा सिमितको िसफाkरसमा कायBपािलकाले तोके बमोिजम rनेछ ।  
९. कृिष ऋणः (१) कुनै पिन ब¢क वा िव£ीय संFथाले सो संFथाको िनयम बमोिजम कृिष ऋण उपल~ध गराउन स�ेछ ।  
(२)  @चिलत नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यस ऐन बमोिजमको ?ावसाियक कृिष करार सOबXधी सOझौतालाई िधतोको |पमा Fवीकार 
गरी कुनै ब¢क वा िव£ीय संFथाले उपदफा (१) बमोिजमको ऋण उपल~ध गराउन स�ेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम उपल~ध गराउने ऋणलाई सरकारको अित @ाथम�कता Zे[मा कजाB लगानी गरेको सरह मानी सो वापत उ} बकै वा िव£ीय 
संFथाले पाउने सुिवधा समेत पाउन स�ेछ । 

(४)  कुनै बैकँ वा िव£ीय संFथाले उपदफा (२) बमोिजम गरेको लगानी उ¤न नस�े भई अपलेखन गनुB पनz भएमा सो अपलेखन गरेको वषBको खुद कर यो�य 
आयबाट सो अ�क बरावरको रकम घटाउन स�ेछ ।  
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पkरlछेद ४ 

कोषको Fथापना तथा सhालन 
१०.   कोषको Fथापनाः (१) कृिष ?वसाय @वABन गनBका लािग एक छु¥ै कृिष ?वसाय @वABन कोषको Fथापना गkरनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमके कोषमा देहायका रकमहb रहने छन्ः–  
(क) संघीय तथा @ादेिशक सरकारबाट @ाn रकम, 
(ख)  गाउँपािलकाबाट @ाn रकम, 
(ग) नेपाल सरकारबाट िवदेशी सरकार, अXतराि¦य संघ संFथासँग सOझौता गरी Fथानीय तहमा  िविनयोिजत रकम वापत @ाn रकम 
(घ)  अXय कुनै �ोतबाट @ाn रकम । 
(३) उपदफा (१) को ख�ड (ग) बमोिजमको रकम @ाn गनुB अिघ संघीय अथB मX[ालयको Fवीकृित िलनु पनz छ ।  
११. कोषको सhालनः(१) गाउँपािलकाको नीित, कानुन तथा िनदzशन बमोिजम कृिष ?वसायको @वABन गनBका लािग कोषको रकम खचB गkरनेछ ।  
(२) कोषको सिचवालय गाउँपािलका अXतगBतको कृिष िवभाग शाखामा रहने छ ।  
१२.  कोषको सhालन सOबXधी ?वFथाः (१) सिमितको तफB बाट गkरने सOपूणB खचB दफा १० बमोिजमको कोषबाट तो�कए बमोिजम ?होkरने छ । 
(२) सिमितको कोषमा रहेको रकम सिमितले @चिलत कानून बमोिजम कुनै बैकमा खाता खोली जOमा गनzछ । 
(३) सिमितको कोषको सhालन सिमितको अ_यZ वा सदFय–सिचव र लेखा @मुखको संयु} दFतखतबाट rनेछ । 
(४) कोषको सhालन सOबXधी अXय ?वFथा तो�कए बमोिजम rनेछ । 
१३.   लेखा र लेखापरीZण (१) कोषको आय ?यको लेखा @चिलत कानून बमोिजम रा§ु पनzछ ।  
(२) कोषको लेखापरीZण महालेखा परीZकबाट rनेछ । 
 
 

पkरlछेद ५ 
?वसाियक कृिष करार (िलज) 

 
१४. ?वसाियक कृिष करार गनB स�कनःे  (१) यस ऐन बमोिजम कृिष ?वसायको @वABन गनB दईु वा दईुB भXदा बढी पZबीच ?वसाियक कृिष करार 
गनB स�कने छ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम करार गदाB @चिलत नेपाल कानूनको अिधनमा रही पZहbको आपसी सहमितमा िव{ुतीय @णालीको मा_यमबाट समेत गनB स�कने छ 
।  
(३) उपदफा (२) बमोिजमको करार गदाB अपनाउनु पनz @��या तो�कए बमोिजम rनेछ । 
१५.  ज�गा तथा भौितक साधन उपल�ध गराउन स�कनःे  कुनै ?ित, संFथा वा िनकायले कृिष ?वसाय गनz @योजनका लािग ?ि}, कृिष फामB वा 
?वसायी, कृषक समूह वा `यFता कृषक समुह िमलेर बनेको सिमित, सहकारीलाई ज�गा तथा भौितक सOपि£ करार गरी उपल�ध गराउन स�ेछ । 
१६.  ज�गा तथा भौितक साधन माग गनB स�ेः (१) कुनै कृषक वा कृिष ?वसायीले ?ावसाियक bपमा कृिष सOबXधी कायB गनBको लािग @चिलत 
कानूनको @ितकूल नrने गरी करार बमोिजम ज�गा तथा भौितक साधन @ाn गनB दफा १५ बमोिजमका ?ि} वा िनकायसँग माग गनB स�ेछ ।  
 (२)  उपदफा (१) बमोिजम ज�गा तथा भौितक साधन माग भई आएमा िनि¨त अविध तोक� @चिलत कानून बमोिजम सOबिXधत िनकायले 
करारमा ज�गा तथा भौितक साधन उपल~ध गराउन स�ेछ ।  
 (३) ज�गा तथा भौितक साधन उपल�ध गराउने सOबXधी @��या तथा अXय ?वFथा तो�कए बमोिजम rनेछ ।  
 (४) खेती नगरी लगातार २ बषBसOम बाँझो रहेको कृिषयो�य जिमन नेपाल सरकारले तो�कए वमोिजम कृिष @योजनका लािग @योगमा �याउन 
स�ेछ । 
१७.  Fवािम`व हFताXतरण नrनःे यस ऐनको दफा १५ बमोिजम कुनै ज�गा वा भौितक साधन उपल�ध गराएको अवFथामा करार गरेको वा िलजमा 
िलएको कारणले मा[ ज�गा वा भौितक साधनमा करारका पZको Fवािम`व हFताXतरण rने छैन ।  
१८.   पुनः करार गनB नrनःे यस ऐन बमोिजम करार गनz पZले दो©ो पZको सहमती निलइ सोही िबषयमा ते©ो पZसँग पुनः करार गनB पाउने छैनन ।
  
१९.  ?वसाियक कृिष करारका िवषयवFतुह|ः (१) यस ऐन बमोिजम कृिष करार गदाB करारको @कृित र अवFथा अनुbप अनुसूची( २ मा उ�लेख भए 
बमोिजम rनेछ ।  
(२) यस ऐनको @ितकुल नrने गरी पZह|को सहमितमा उपदफा (१) मा उ�लेिखत िवषय बाहेकका अXय उपयु} िवषयवFतुहb समेत ?वसाियक कृिष 
करारमा समावेश गनB स�कनेछ । 
२०. ?वसाियक कृिष करारका पZह|को दािय`वः (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोिजम कृिष ?वसाय सhालन गनB िलएको ज�गा तथा भौितक 
साधनमा पZह|को दािय`व यस ऐनमा उ�लेख भएको अितkर} अXय दािय`व करारमा तो�कए बमोिजम rनेछ ।  
(२) कृिष वFतुको पkरमाण वा Zे[ तोक� गkरने ?वसायमा पZह|को दािय`व पZह| बीच करार भएकोमा यस ऐनमा उ�लेख भएको अितkर} अXय कुराह| 
करारमा उ�लेख भए बमोिजम rनेछ । 
(३) ?वसाियक कृिष करार गनz पZह|ले कृिष करार @योजनको लािग कृिष उ`पादन सामcी, @िविध र ऋण वा अXय सहायता आफै वा िव£ीय संFथाह| 
माफB त तो�कएका शतBह|को आधारमा उपल�ध गराउने गरी आ–आ�नो दािय`व िनधाBरण गनB स�ेछन् । 
(४) ?वसाियक कृिष करार गनz पZहbले @चिलत कानूनको @ितकूल नrने गरी गनुB पनzछ ।   
२१. करार परूा गनुB पनz समय र तkरकाः (१) करारमा करार पूरा गनz समय र तkरका उ�लेख भएकोमा उि�लिखत समयिभ[ र उि�लिखत तkरका 
बमोिजम करार पूरा गनुB पनzछ । 
(२)  करार बमोिजमको काम गनB करारमा कुनै समय वा तkरका तो�कएको रहनेछ तर सो काम कुनै खास समयमा वा कुनै खास तkरकाले मा[ गनB स�कने रहेछ 
भने सोही समयमा सोही तkरका बमोिजम गनz गरी करार भएको मािननेछ । 
(३) उपदफा (२) मा लेिखएको अवFथामा बाहेक करारमा करार पूरा गनz समय र तkरका उ�लेख नभएमा उिचत समयिभ[ उपयु} तkरका अपनाई पूरा गनुB 
पनzछ । 
२२. करार परूा गनz Fथानः (१) करार बमोिजम काम पूरा गनB कुनै िनि¨त Fथान तो�कएको रहेछ भने सो काम सोही Fथानमा पूरा गनुB पनzछ । 
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(२)  करार बमोिजम कुनै एक पZले अकt पZलाई कुनै मालसामान �दने वा बुझाउने Fथान करारमा तो�कएको रहेछ भने सोही Fथानमा नै �दनु वा बुझाउनु 
पनzछ । 
(३) करार बमोिजम काम गनz िनि¨त Fथान नतो�कएको तर सो काम कुनै खास Fथानमा मा[ गनB स�कने वा चलन ?वहार वा सो कामको @कृित अनुसार कुनै 
खास Fथानमा मा[ गनुB पनz �किसमको रहेछ भने सो काम सोही Fथानमा गनz गरी करार भएको मािननेछ । 
(४) उपदफा (२) र (३) मा लेिखए देिख बाहेक अXय अवFथामा करार बमोिजम काम गनz Fथान करारमा उ�लेख भएको रहेनछ भने करार बमोिजम काम गनz 
पZले अकt पZलाई मनािसब मा�फकको Fथान तो�क�दन सूचना गनुB पनzछ र अकt पZले पिन सो काम गनB मनािसब मा�फकको Fथान तो�क�दनु पनzछ । 
२३. करार परूा गनुB नपनz अवFथाः देहायका अवFथामा करार बमोिजम काम गनB आवdयक पनz छैन । 
(क)  करारको एक पZले अकt पZलाई करार बमोिजमको दािय`व पूरा गनुB नपनz  
गरी छुट �दएमा, 
(ख)  बदर गराउन स�कने करार बदर गराउन पाउने पZले बदर गराएमा, 
(ग)  अकt पZले करार उ�लंघन गरेको कारणबाट करारको पkरपालना rने  
नस�े भएमा, 
(घ)  यस ऐनको कुनै ?वFथा बमोिजम करार बमोिजमको काम गनुB नपनz भएमा, 
(ङ)  करार गदाBको पkरिFथतीमा आधारभूत पkरवतBन भै करारको पkरपालना गनB  
असOभव भएमा ।  
२४.   करार दताB गनुB पनzः (१) यस ऐन अXतगBत सOपw गkरएका करारहb सOझौता भएको िमितले पिैतस �दनिभ[ सOविXधत गाउँपािलका वा नगरपािलकामा 
दताB गनुB पनzछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोिजम करार दताB गदाB तो�कए बमोिजमको दFतुर ला�ेछ ।  
(३) दताB नगkरएको करारको आधारमा नेपाल सरकार वा अXय िनकायले �दने सुिवधा वा सrिलयत �दने @योजनको लािग माXयता @ाn गनz छैन ।  
(४) उपदफा (१) बमोिजम भएको करारको आिधकाkरक @ित गाउँपािलकाको वा नगरपािलकाको तो�कएको अिधकारीले अिनवायB |पले रा§ु पनzछ ।  
(५) उपदफा (१) बमोिजमको करार दताB गनB दवुै पZह| Fवयम ्वा उनीह|को कानुन बमोिजमको @ितिनिध उपिFथत rनु पनzछ ।  
(६) गाउँपािलका वा नगरपािलकाले कुनै ?वसायी वा कृषकले कृिष करार दताB गनB �याएकोमा दताB गनz अिधकारीले यस ऐन बमोिजम उ�लेख rनुपनz कुनै कुरा 
उ�लेख नभएको वा अनुिचत @ावधान उ�लेख भएकोमा सो पkरमाजBन गरेर मा[ दताB गनB आदेश �दन स�ेछ ।  
(७) उपदफा (६) बमोिजम �दइएको आदेश करारका पZह|ले पालन गनुB पनzछ । 
 

पkरlछेद ६ 
िववाद समाधान 

 
२५. िववादको समाधानः (१)  यस ऐन अXतगBत गkरएका कृिष करारको कायाBXवयनको सOबXधमा कुनै िववाद उ`पw भएमा पZह|ले आपसी बाताBबाट `यFता 
िववादह| समाधान गनB स�ेछन् ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम वाताBबाट िववाद समाधान rन नसकेमा पZहbले @चिलत कानुन बमोिजम Fथानीय Xयाियक सिमितमा िनबेदन �दनु पनzछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनबेदन पनB आएमा Fथानीय Xयाियक सिमितले पिैतस �दन िभ[ मेलिमलापको मा_यमबाट िववादको टुं�गो लगाउनु पनzछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोिजम भएको िववादको टुं�गो उपर िच£ नवुªने पZले Fथानीय सरकार सhालन ऐन, २०७४ बमोिजम ३५ �दनिभ[ सOविXधत िज�ला 
अदालतमा पुनरावेदन गनB स�ेछ ।  
(५) उपदफा (३) बमोिजम मेलिमलापबाट िववाद समाधान rन नसकेमा पZहbले @चिलत कानुन बमोिजम म_यFथता सOबXधी कारवाही अगाडी बढाउन समेत 
स�ेछन् । 
(६) म_यFथता सOबXधी कारवाही अगाडी बढाउँदा म_यFथकताBको नाम करारमा नै उ�लेख भएकोमा सोही बमोिजम rनेछ ।  
(७) उपदफा (६) बमोिजम करारमा नाम उ�लेख नभएकोमा पZह|का @ितिनिध, Fथानीय तहका @ितिनिध वा Fथानीय तहबाट तो�कएका िबषयिव� वा 
मेलिमलापकताB सिहतको म_यFथता सिमितको गठन गkरनेछ । 
(८) उपदफा (७) बमोिजम म_यFथता चयनको लािग दबुै पZह|बाट अनुरोध भई आएमा सOविXधत ?ि} वा कायाBलयले अिनवायB |पमा सात �दनिभ[मा 
िलिखत सहमित वा असहमित �दनु पनzछ ।  
(९) म_यFथता सिमितले उजुरी परेको सात �दनिभ[ वाताBaारा िववादको समाधान गनुB पनzछ । 
(१०) उपदफा (९) बमोिजम िववाद समाधान rन नसकेमा सOविXधत पZलाई उजुरी उपर सात �दनको Oयाद �दई @ितवाद गनz मौका �दनु पनzछ ।  
(११) उपदफा (१०) बमोिजमको समयाविधिभ[ सOविXधत पZले @ितवाद गरी वा नगरी बसेमा सो ?होरा उ�लेख गरी म_यFथता सिमितले थप सात 
�दनिभ[मा आ�नो िनणBय �दनु पनzछ ।   
(१२) उपदफा (११) बमोिजम म_यFथता सिमितaारा गkरएको िनणBय अिXतम rनेछ ।  
(१३) यस ऐन बमोिजम म_यFथता सिमितaारा गkरएको िनणBय उपर िच£ नवुªने पZले म_यFथता ऐन, २०५५ को Oयादिभ[ै सOबिXधत उ« अदालतमा 
िनवेदन �दन स�ेछ ।  
(१४) म_यFथता सिमितको अXय कायBिविध करारमा उ�लेख भएकोमा सोही बमोिजम र अXयका हकमा म_यFथता सिमितले तोके बमोिजम rनेछ । 
(१५) म_यFथकताBले पाkर©िमक र सुिवधा पZह|बाट िलन स�ेछन् ।  
२६. Oयाद सOबXधमाः  यस ऐन बमोिजमको िववादमा पZको काव ुवािहरको पkरिFथित परी यस ऐनको दफा  २५ को उपदफा (१०) बमोिजमको Oयाद गु¬न 
गएमा एक पटकलाई बढीमा पX �दन Oयाद था® पाउनेछ ।  
२७. म_यFथता सिमितको िनणBयको कायाBXवयनः (१) म_यFथता सिमितको िनणBय भएको सात �दनिभ[मा पZह|ले िनणBय कायाBXवयन गनुB पनzछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पZले तो�कएको समयमा िनणBयको कायाBXवयन नगरेमा `यFतो िनणBयको कायाBXवयनमा िज�ला @शासन कायाBलय र अXय 
िनकायको सहयोग िलन स�ेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजमको कायाBलयले िनणBय कायाBXवयन गनz िसलिशलामा सOबिXधत पZको सOपि£ वा कारोबार रो¯ा रा§, `यFतो सOपि£ वा कारोबार 
रो¯ा राखेकोमा फुकुवा गनB लेिख पठाउन स�ेछ ।   
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(४) उपदफा (३) बमोिजम रो¯ा वा फुकुवा गkर�दन अनुरोध भई आएमा सOविXधत मालपोत कायाBलय, ब¢क वा िव£ीय संFथाले `यFतो सOपि£ वा कारोबारको 
रो¯ा वा फुकुवा गनुB प°नzछ ।  
(५) म_यFथता सOबXधी िबषयमा यस ऐनमा उ�लेिखत िबषयका हकमा यसै ऐन बमोिजम र अXय िबषयका हकमा म_यFथता ऐन, २०५५ बमोिजम rनेछ । 

 
पkरlछेद ७ 

िविवध 
 
२८.  ?वसाय दताB गनुB पनzः  (१) करार गरी कृिष ?वसाय सhालन गनB चाहने कृषक, कृिष फामB वा एजे�ट लगायतले दताB नगरी ?वसाय सhालन गनुB rदैन 
। 
  (२) उपदफा (१) बमोिजमको ?वसायको दताB @मुख @शास�कय अिधकृतले गनzछ । िनजले अिधकृतFतरको कुनै कमBचारीलाई 
आवdयकता अनुसार यFतो करार दताB गनz अिधकार @`यायोजन गनB स�ेछ । 
  (३) ?वसाय करार दताB तथा शु�क  लगायतका अXय ?वFथा कायBपािलकाले िनधाBरण गरे बमोिजम rनेछ ।  
२९.  Zितप�ूतB सOबXधी ?वFथाः  (१) करार कायाBXवयनको सXदभBमा कुनै पZका काम कारवाहीबाट अकt पZलाई Zित पु� गएमा करारमा नै Zितपू�तBको 
मा[ा तो�कएकोमा सोही बमोिजम र नतो�कएको हकमा सOझौताको @कृित, Fथलगत िनरीZण, Fथानीय सजBिमन, िवशेष�को राय, @चिलत दरभाउ समेत बुझी 
सोको आधारमा मकाB पनz पZलाई म_यFथता सिमितले Zितपू�तB भराइ�दने िनणBय गनB स�ेछ । 
  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन पZको काब ुवािहरको पkरिFथितले गदाB करारको यथावत् पkरपालना rन 
नसकेको अवFथामा यस ऐन बमोिजमको दािय`व ितनुB ?होनुB पनz छैन । तर करार गदाBको अवFथामा पZवीच कुनै लेनदेन भएको रहेछ भने अवFथा हेरी मकाB 
पनz पZलाई लेनदेनको सामान, वFतु वा नगद �फताB �दनु पनzछ । 
३०.  कारवाही चलाउन ेतथा द�ड सजाय गनz अिधकारीः (१) यस ऐन बमोिजम द�ड सजाय गनz वा Zितपू�तB भराउने अिधकार Fथानीय Xयाियक सिमितलाई 
rनेछ ।  
(२) यस ऐन बमोिजम कारवाही तथा सजाय rने मु�ा अनुसXधान तथा तह�ककात गनz अिधकारीले सOबिXधत िज�ला सरकारी व�कल कायाBलयको परामशB तथा 
सहयोग िलन स�ेछ । 
३१.  द�ड सजायः (१) कसैले यस ऐनको देहाय बमोिजम कसुर गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय rनेछः  
(क) दफा ३ र ४ िवपkरत कृिष बजार Fथापना र सhालन गरेमा पि«स हजार देिख पचास हजार |पैयाँसOम, 

(ख) मनािसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कायB नगरेमा वा गनB इXकार गरेमा `यFतो कायाBलयको मु1य भई कायB गनz अिधकारी वा `यFतो 
कायB कुनै अिधकारीलाई @`यायोजन गkरएकोमा `यFतो िजOमेवारी @ाn अिधकारीलाई पि«स हजारदेिख पचास हजार |पैयाँसOम, 
(ग) दफा २९ बमोिजम Zितपू�तB भनz आदेश �दएकोमा लापरवाही पूवBक `यFतो Zितपू�तB न�दएमा `यFतो अटेर गनzलाई पि«स हजारदेिख पचास हजार 
|पैयाँसOम  । 
(घ)  यस ऐन वा यस ऐन अXतरगत बनेको िनयमावली िवपkरत कुनै कायB गरी `यसबाट कसैको हानी नो±सानी भएको रहेछ भने `यFतो हानी नो±सानी 
िनजबाट नै भराईनेछ ।  
३२.  पनुरावदेनः यस ऐनको दफा ३१ बमोिजम �दएको सजायमा िच£ नबुªने पZले प¢तीस �दनिभ[ सOबिXधत िज�ला अदालतमा पुनरावेदन �दन 
स�ेछ । 
३३.  बीमा सOबXधी ?वFथाः (१) यस ऐन बमोिजम करार गरी गkरएको कृिष उपजको उ`पादनको सOझौताको आधारमा िवमा सिमितले तोकेको @कृया पुरा 
गरी `यFतो वीमा कायB गनB अि1तयार पाएको िवमा कOपनीले िवमा गनzछ ।  
(२) वीमा गनz @��याका सOबXधमा वीमा सिमितले समय समयमा िनधाBरण गरे बमोिजम rनेछ ।  
(३) यस ऐन बमोिजम गkरने ?ावसाियक कृिष करार सOविXधत िनकायमा दताB rनासाथ सोही िमितबाट लाग ूrने गरी सOबिXधत वीमा कOपनीले वीमा गनB 
स�ेछ ।  
(४) कुनै वीमा कOपनीले ?ावसाियक कृिष करारको िवमा गदाB ितनुB परेको Zितको अ�क बराबर आ�नो खुद करयो�य आयबाट घटाउन पाउनेछ । 
३४.  @चिलत काननू बमोिजम rनःे यस ऐनमा लेिखएको िवषयमा यसै ऐन बमोिजम र अXय िवषयमा @चिलत कानून बमोिजम rनेछ ।  
३५.  वौिAक सOपि£को सरंZण गनुB पनzः यस ऐन बमोिजम कृिष ?वसायको @वABन गदाB वा ?वसाियक कृिष करार गदाB वौिAक सOपि£, भौगोिलक पkरचय 
तथा कृषक अिधकार समेतको संरZण rने गरी गनुB पनzछ । 
३६.  िनयम वनाउन स�ेः यस ऐनको उ�ेdय कायाBXवयन गनB कायBपािलकाले आवdयक िनयम, िनदzिशका वा कायBिविध बनाउन स�ेछ । 
३७.  बचाऊः यस ऐनको उ�ेdय तथा िबषयZे[मा @चिलत नेपाल कानुन बमोिजम यस अिघ भएका कायBहb यसै ऐन वमोिजम भएको मािननेछ । 
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अनसुिूच –१ 
दफा २ को ख�ड (छ) सँग सOबिXधत 

(१) खा{ाw बाली,  
(२) वागवानी जXयः फलपmूल, तरकारी, मसलाबाली, पू³प  
(३) पशु, पXछी  
(४) माछा, मासु, दधु, फुल, हाड, छाला, ऊन 
(५) lयाउ,  
(६) मौरी, रेशम 

(७) िचया, कफ�, अलैची, सुपारी, घाँसेवाली 
(८) तेलहन, दलहन 
(९) कपास, जुट, उखु, रबरखेती, kटमुर  
(१०)  कृिष पयBटन 
(११) कृिषका सब ैउपZे[सँग सOबA उ`पादन र सो श�दले औधोिगक @योजनमा rने कृिषवFतुहb  
(१२)  कृिष तथा पशुजXय उ`पादनको @शोधन उ{ोग 
(१३)  कृिष तथा पशुजXय उ`पादन सामाcी (दाना, मलखा{, िवषादी, औषधी) आ�दको @शोधन उ{ोग 
(१४)  खेती @णालीमा समािब´ कृिष तथा पशुजXय बFतुहb । 
 
 
 

अनसुचूी (२) 
दफा १९ सँग सOबिXधत 

 
(क)  करारका पZह|,  
(ख)  करार खेतीको Zे[,  
(ग)  ज�गा र भौितक साधन, 
(घ)  वFतुको िववरण, मा[ा,  
(ङ)  गुणFतर, 
(ङ)  सOझौताको अविध,   
(च)  उ`पादन गkरने वFतुको खkरद/िब�� मू�य,  
(छ)  भु}ानीको @��या, 
(ज)  ढुवानीको दािय`व,  
(झ)  उ`पादन @��या,  
(ञ)  अनुगमनका पZह|,  

(ट)  काब ुबािहरको पkरिFथितबाट उ`पादनमा पनB स�े असर र `यसको दािय`व,  
(ठ)  गुणFतर िनधाBरणका आधारह|,  
(ड)  पZह|ले एक अकtलाई उपल�ध गराउने सेवा तथा सुिवधा, 
(ढ)  करारको पालनामा िववाद भएमा अपनाइने समाधानका उपाय जFतै मेलिमलाप तथा म_यFथता लगायतका िवषय वFतुह| आ�द । 
(ण)   कृिष उपजको मू�य िनधाBरण सOवXधी ?वFथा । 
 
 
 
 
 
 


