
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 
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भाग - १  

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकाको कृलि व्यवसाय प्रवर्द्बन सम्बन्धमा व्यवस्था गनब बनेको लवधेयक 

प्रस्तावनााः 

दहु ुँ गाउुँपालिका क्षेत्र लित्रको कृलिको व्यवसायीकरण गर्न, कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् एवं व्यवस्थापर् गर्न,  कृिक एवि ् कृलि 

व्यवसायीबीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ गर्न  था  कृलि करारको िाध्यिबाट उत्पादर् बढाउर् र बजारीकरणद्वारा व्यवसालयक रुपिा सिग्र 

कृलि लवकासका िालग आवश्यक कार्रू्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय िएकोिे,  

गाउुँसिािे र्ेपािको संलवधार्को धारा २२६ र स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर् २०७४ को दफा १०२ बिोलजि यो ऐर् बर्ाएको छ । 

गाउुँसिाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।११।०१ 



परिच्छेद १ 

प्रािलम्भक 

१. संलक्षप्त र्ाि र प्रारम्ििः (१) यस ऐर्को र्ाि “ दहु ुँ गाउुँपालिकाको कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् ऐर्, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐर्  ुरुन्  प्रारम्ि ह र्ेछ ।  

२.पररिािा : लविय वा प्रसुँगिे अको अथन र्िागेिा यस ऐर्िा,–  

(क) “अध्यक्ष” िन्र्ािे गाउुँपालिकाको अध्यक्ष सम्झर्पुछन । 

(ख) “उत्पादक” िन्र्ािे कृलि वस् ु उत्पादर् गर्े कृिक वा कम्पर्ी वा कृलि फािन वा सहकारी उत्पादक सम्झर् ुपछन । 

(ग) “एजेन्ट” िन्र्ािे कृलि उद्यिी, व्यवसायी, कृलि बजार वा कृलिजन्य वस् ुहरूको कारोबार गर्े द ानवािा व्यलि सम्झर् ु पछन र सो 

शव्दिे सुँगलि  संस्थाको प्रल लर्लधिाई सिे  जर्ाउुँछ । 

(घ) “कायनपालिका” िन्र्ािे दहु ुँ गाउुँ यनपालिका सम्झर्पुछन । 

(ङ) “कोि” िन्र्ािे यस ऐर्को दफा १० बिोलजि स्थालप  कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् कोििाई सम्झर् ुपछन । 

(च) “कृिक” िन्र्ािे यस ऐर्को प्रयोजर्का िालग कसैको जग्गा करारिा लिई वा आफ्र् ैजग्गािा व्यावसालयक कृलि खे ी गर् ेकृिक, 

कृिक सिहू, कृलि व्यवसायी, कृलि फिन र कृलि सहकारी सिे िाई सम्झर् ुपछन । 

(छ) “कृलि” िन्र्ािे अर्सुचूी (१) िा उल्िेख िए बिोलजिका लबियसुँग सम्वलन्ध  कृलििाई सम्झर् ुपदनछ र सो शव्दिे व्यावसालयक 

कृलििाई सि े जर्ाउुँछ । 

(ज) “कृलि फािन” िन्र्ािे व्यवसालयक प्रयोजर्को िालग अर्सुचूी (१) बिोलजिका बािी उत्पादर्का िालग सञ्चािर् गररएको कृलि फािन 

सम्झर् ुपछन ।  

(झ) “कृलि बजार” िन्र्ािे कृलि उपजको गे्रलडङ, प्याकेलजङ्ग, ढुवार्ी, िण्डारण, लव रण  था कृलि उपजको लबक्री लव रण गर् े कृलि 

बजार सम्झर् ु पछन । 

(ञ) “कृलि वस् ”ु िन्र्ािे कृिकिे कुर्ै बोट लवरुवा वा जीवजन् ुबाट उत्पादर् गरेको उपिोग्य कृलि वस् ु सम्झर् ुपछन । 

(ट) “कृलि व्यवसाय” िन्र्ािे दहेायको व्यवसाय सम्झर् ुपछन:– 

(१) व्यावसालयक उद्दशे्यिे गररर् ेकृलि बािी वा बस् कुो उत्पादर्,  

 (२) कृलिजन्य वस् ुको प्रशोधर्,  

 (३) कृलि उपजको व्यापार, 

(४) कृलि उत्पादर्का िालग प्रयोग ह र्े रासायलर्क वा प्राङ्गाररक ििको उत्पादर्, िण्डारण  था लव रण,   

(५) कृलि उत्पादर्को िालग प्रयोग ह र्े लवउ, वेर्ान, र्श्ल र िरुाको उत्पादर्, परािशन सेवा, िण्डारण  था लव रण,  

(६) कृलििा प्रयोग ह र्े औिलध एवि ्लविादीको उत्पादर्, परािशन, िण्डारण  था लबक्री व्यवसाय । 

(ि) “खदु्रा बजार” िन्र्ािे कुर् ैलवके्र ािे उपिोिािाई लबक्री गर्े खदु्रा बजारिाई सम्झर् ुपछन । 

(ड) “गाउुँपालिका” िन्र्ािे दहु ुँ गाउुँपालिका सम्झर् ुपछन । 

(ढ) “ ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि” िन्र्ािे यस ऐर् बिोलजि बर्केो लर्यिाविीिा  ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि सम्झर् ुपछन । 

(ण)  “थोक बजार” िन्र्ािे कुर्ै उत्पादक वा लवके्र ािे अको लवके्र ािाई कृलि वस् ु लबक्री लव रण गर् ेथोक बजारिाई सम्झर् ुपछन । 

( ) “गाउुँपालिका” िन्र्ािे दहु ुँ गाउुँपालिका सम्झर् ुपछन । 

(थ) “अध्यक्ष” िन्र्ािे गाउुँपालिकाको अध्यक्ष सम्झर् ुपछन । 

(द) “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ” िन्र्ािे गाउुँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  सम्झर्पुछन । 



(ध)  “लबके्र ा” िन्र्ािे कृलि वस् ुहरू लबक्री गर् े व्यापारी, कृिक, कृिक सिहू, कृलि फािन, सहकारी संस्था, कम्पर्ी वा एजने्ट 

लबके्र ा सिे िाई सम्झर् ुपछन । 

(र्) “िन्त्रािय” िन्र्ािे संघ  था प्रदशेको कृलि क्षेत्र हरे् ेिन्त्राियिाई सम्झर् ुपदनछ । 

(प) “व्यवसालयक कृलि करार” िन्र्ािे व्यवसालयक कृलि ख ेी वा कृलि फािनको सञ्चािर्, कृलि वस् ुको व्यावसालयक उत्पादर्, खररद, 

लवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गर्न वा कृलि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्न दईु वा सो िन्दा बढी पक्षहरु वीच िएको सम्झौ ा वा व्यवसालयक कृलि 

करारिाई सम्झर् ुपदनछ । यस शब्दिे व्यवसालयक कृलि प्रयोजर्को िालग व्यलिग  वा संस्थाग  रुपिा लिजिा लिर् लदर् वा कृलिजन्य 

उद्योगको िालग कृलि वस् ु वा वािीको उत्पादर् वा आपलु न गर्न दईु वा दईुिन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षते्रफि, पररिाण, िलू्य र गणुस् रको 

आधारिा िएको करारिाई सि े जर्ाउुँछ ।  

(फ)  “वडा” िन्र्ािे दहु ुँ गाउुँपालिकाको वडा सम्झर्पुछन । 

(ब) ‘‘सलिल ” िन्र्ािे यस ऐर्को दफा ५ बिोलजि गिर् िएको कृलि बजार सञ्चािर्  था व्यवस्थापर् सलिल  सम्झर् ुपछन ।  

(ि) “सिा” िन्र्ािे गाउुँसिािाई सम्झर्पुछन । 

(ि)  “संकिर् केन्द्र” िन्र्ािे कृिकहरुिे दोस्रो बजारिा लवक्री गर्े उद्दशे्यिे कृलि उपज संकिर् गरेर लवके्र ािाई लवक्री गर्े संकिर् 

केन्द्रिाई सम्झर् ु पछन । 

(य) “हाट–बजार” िन्र्ािे कृलि उपज िगाय  अन्य स्थार्ीय उत्पादर् लवक्री गर् ेउद्दशे्यिे स्थार्ीय  हबाट स्वीकृ  लिई संचािर् िएको 

हाट बजारिाई सम्झर् ुपछन । 

परिच्छेद २ 

कृलि बजाि सम्वन्धी व्यवस्था 

३. कृलि बजारको स्थापर्ािः (१)  गाउुँपालिकािे आफ्र्ो क्षते्रलित्रको कुर्ै पलर् स्थार्िा कृलि बजारको स्थापर्ा गर्न सक्र्छे ।  

 (२) कृलि सम्वन्धी सहकारी वा कृलि सम्वन्धी व्यवसालयक संस्थािे सम्वलन्ध  गाउुँपालिकाको अर्िुल  लिई कृलि बजारको 

स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ । 

४. कृलि बजारको वगीकरण : (१) यस ऐर्को दफा ३ बिोलजि स्थापर्ा ह र्े कृलि बजारको वगीकरण दहेाय बिोलजिको ह र्छे :–  

(क)  थोक बजार,  

(ख)  खदु्रा बजार,  

(ग)  हाट–बजार,   

(घ)   संकिर् केन्द्र । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको बजार सञ्चािर् वाप  िाग्र् ेशलु्क सिािे  ोके बिोलजि ह र्छे । 

(३) बजार सञ्चािर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे  ोके बिोलजि ह र्ेछ । 

५. कृलि बजार सञ्चािर्  था व्यवस्थापर् सलिल  : (१) यस ऐर्को दफा (३) बिोलजि स्थापर्ा िएको कृलि बजारको सञ्चािर्  था 

व्यवस्थापर् गर्नको िालग कृलि बजार  था व्यवस्थापर् सलिल  रहर्ेछ ।                                           

 (२) कृलि बजार सञ्चािर्  था व्यवस्थापर् सलिल  सम्बन्धी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह र्ेछ । 

परिच्छेद ३ 

कृलि व्यवसाय प्रवर्द्बन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

६. स्थार्ीय कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् सलिल िः (१) कृलि क्षेत्रको सिग्र लवकास  था प्रवर्द्नर् िगाय का कायन गर्न गाउुँपालिकािा एक स्थार्ीय 

कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् सलिल  रहर्छे । 



(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिल िा दहेाय बिोलिजका सदस्यहरु रहर् ेछर्:्–  

(क)    गाउुँपालिका अध्यक्ष        — अध्यक्ष 

(ख) कृलि क्षते्र हरे्े कायनपालिकाको सदस्य    — सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ       — सदस्य 

(घ) गाउुँपालिका स् रीय खाद्य सरुक्षा सलिल को संयोजक वा प्रिखु — सदस्य 

(ङ) सलिल िे िर्ोर्यर् गरेको लवज्ञ सदस्य एक जर्ा   — सदस्य 

(च) सलिल िे िर्ोर्यर् गरेको व्यवसालयक लकसार्िध्य ेएक जर्ा  — सदस्य 

(छ) गाउुँपालिकाको कृलि शाखा प्रिखु     — सदस्य सलचव 

     (३) सलिल िे सम्बलन्ध  क्षते्रको लवशेिज्ञ  था अन्य व्यलििाई सलिल को बैिकिा आिन्त्रण गर्न सक्र्छे । 

(४) सलिल को बैिक सम्बन्धी अन्य कायनलवलध सलिल  आंपmैिे लर्धानरण गरे बिोलजि  ह र्ेछ । 

 (५) सलिल िे यस ऐर्को उद्दशे्य कायानन्वयर् गर्न आवश्यक ा अर्सुार लवलिन्र् उप—सलिल हरु गिर् गर्न सक्र्ेछ ।  

 (६) सलिल को सलचवािय गाउुँपालिकाको कृलि क्षते्र हरे्े शाखािा रहर्ेछ ।  

७.  सलिल को काि, क नव्य र अलधकार : यस ऐर्िा अन्यत्र व्यवस्था िएदलेख वाहके सलिल को काि, क नव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि 

ह र्ेछ :– 

(क) स्थार्ीयस् रिा कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् गर्न आवश्यक र्ील   था योजर्ा  जुनिा गर्,े 

(ख) कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् गर्न संघीय  था प्रादलेशक लर्कायसुँग सिन्वय र सहकायन गर्,े 

(ग) कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् गर्े सम्बन्धिा आवश्यक कायन गर्,े  

(घ) कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् गर्े सम्बन्धिा कायनक्रि संचािर् गर्,े 

(ङ) कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् गर्न आवश्यक पर्े सीप, प्रलवलध  था अन्य आवश्यक लवियको उलच  व्यवस्था गर्न प्रवद््रधर्ात्िक 

कायनहरु गर्,े  

(च) कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् कोिको सञ्चािर् गर्,े  

(छ)     ोलकए बिोलजिको अन्य आवश्यक कायन गर् े। 

८. कृलि व्यवसायिाई सलुवधा लदर्िेः– (१)  गाउुँपालिकािे कृलि व्यवसायका िालग दहेाय बिोलजि छुट  था सलुवधा लदर् सक्र्छे :– 

(क) स्थार्ीय कर लर्कासी शलु्क 

(ख) कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् सम्बन्धी प्रलवलध प्रयोग र लवस् ारिा अर्दुार् जस् ै ढुवार्ी साधर्, यालन्त्रक उपकरण आलद । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लदइर्े छुट  था सलुवधाहरु  ोलकए बिोलजि ह र्ेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि लदइर् ेसलुवधाको अल ररि अन्य सलुवधा सलिल को लसफाररसिा कायनपालिकािे  ोके बिोलजि ह र्छे ।  

९. कृलि ऋण : (१) कुर्ै पलर् बैंक वा लवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लर्यि बिोलजि कृलि ऋण उपिव्ध गराउर् सक्र्छे ।  

(२) प्रचलि  र्पेाि कार्रू्िा जरु्सकैु कुरा िेलखएको िए  ापलर् यस ऐर् बिोलजिको व्यावसालयक कृलि करार सम्बन्धी सम्झौ ािाई 

लध ोको रूपिा स्वीकार गरी कुर्ै बैंक वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (१) बिोलजिको ऋण उपिव्ध गराउर् सक्र्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि उपिव्ध गराउर्े ऋणिाई सरकारको अल  प्राथिलक ा क्षते्रिा कजान िगार्ी गरेको सरह िार्ी सो वाप  उि 

बै ुँक वा लवत्तीय संस्थािे पाउर्े सलुवधा सि े पाउर् सक्र्ेछ ।  

(४) कुर्ै बै ुँक वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (२) बिोलजि गरेको िगार्ी उि्र् र्सक्र्े िई अपिेखर् गर्ुन पर्े िएिा सो अपिेखर् गरेको 

विनको खदु कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकि घटाउर् सक्र्ेछ ।  



परिच्छेद ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

१०. कोिको स्थापर्ा : (१) कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् गर्नका िालग एक छुटै्ट कृलि व्यवसाय प्रवर्द्नर् कोिको स्थापर्ा गररर्छे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोििा दहेायका रकिहरु रहर् ेछर्:्–  

(क) संघीय  था प्रादलेशक सरकारबाट प्राप्त रकि, 

(ख) गाउुँपालिकाबाट प्राप्त रकि, 

(ग) र्पेाि सरकारबाट लवदशेी सरकार, अन् रालरिय संघ संस्थासुँग सम्झौ ा गरी स्थार्ीय  हिा  लवलर्योलज  रकि वाप  प्राप्त रकि 

(घ) अन्य कुर्ै स्रो बाट प्राप्त रकि । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको रकि प्राप्त गर्ुन अलघ संघीय अथन िन्त्राियको स्वीकृल  लिर् ुपर्छे ।  

११. कोिको सञ्चािर् :(१) गाउुँपालिकाको र्ील , कार्रु्  था लर्दशेर् बिोलजि कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् गर्नका िालग कोिको रकि 

खचन गररर्छे ।  

(२) कोिको सलचवािय गाउुँपालिका अन् रग को कृलि शाखािा रहर्े छ ।  

१२. कोिको सञ्चािर् सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) सलिल को  फन बाट गररर्े सम्पणून खचन दफा १० बिोलजिको कोिबाट  ोलकए बिेलजि 

व्यहोररर्छे । 

(२) सलिल को कोििा रहकेो रकि सलिल िे प्रचलि  कार्रू् बिोलजि कुर् ैबैकिा खा ा खोिी जम्िा गर्ेछ । 

(३) सलिल को कोिको सञ्चािर् सलिल को अध्यक्ष वा सदस्य–सलचव र िेखा प्रिखुको संयिु दस् ख बाट ह र्ेछ । 

(४) कोिको सञ्चािर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह र्ेछ । 

१३.   िेखा र िेखापरीक्षण (१) कोिको आय व्ययको िेखा प्रचलि  कार्रू् बिोलजि राख्र् ुपर्छे ।  

(२) कोिको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट ह र्छे । 

 

 

परिच्छेद ५ 

व्यवसालयक कृलि किाि (लिज) 

१४. व्यवसालयक कृलि करार गर्न सलकर्े :  (१) यस ऐर् बिोलजि कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् गर्न दईु वा दईु न िन्दा बढी पक्षबीच व्यवसालयक 

कृलि करार गर्न सलकर्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि करार गदान प्रचलि  र्ेपाि कार्रू्को अलधर्िा रही पक्षहरुको आपसी सहिल िा लवद्य ुीय प्रणािीको 

िाध्यिबाट सि े गर्न सलकर्छे ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजिको करार गदान अपर्ाउर् ुपर्े प्रलक्रया  ोलकए बिोलजि ह र्छे । 

१५. जग्गा  था िौल क साधर् उपिब्ध गराउर् सलकर्िेः  कुर्ै व्यल m, संस्था वा लर्कायिे कृलि व्यवसाय गर्े प्रयोजर्का िालग व्यलि, 

कृलि फािन वा व्यवसायी, कृिक सिहू वा त्यस् ा कृिक सिहु लििेर बर्ेको सलिल , सहकारीिाई जग्गा  था िौल क सम्पलत्त करार गरी 

उपिब्ध गराउर् सक्र्छे । 

१६.जग्गा  था िौल क साधर् िाग गर्न सक्र्ेिः (१) कुर्ै कृिक वा कृलि व्यवसायीिे व्यावसालयक रुपिा कृलि सम्बन्धी कायन गर्नको िालग 

प्रचलि  कार्रू्को प्रल कूि र्ह र् ेगरी करार बिोलजि जग्गा  था िौल क साधर् प्राप्त गर्न दफा १५ बिोलजिका व्यलि वा लर्कायसुँग िाग 

गर्न सक्र्छे ।  



 (२)  उपदफा (१) बिोलजि जग्गा  था िौल क साधर् िाग िई आएिा लर्लि  अवलध  ोकी प्रचलि  कार्रू् बिोलजि 

सम्बलन्ध  लर्कायिे करारिा जग्गा  था िौल क साधर् उपिव्ध गराउर् सक्र्ेछ ।   

 (३) जग्गा  था िौल क साधर् उपिब्ध गराउर्े सम्बन्धी प्रलक्रया  था अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह र्ेछ ।  

 (४) खे ी र्गरी िगा ार २ बिनसम्ि बाुँझो रहकेो कृलियोग्य जलिर् र्ेपाि सरकारिे  ोलकए विोलजि कृलि प्रयोजर्का िालग 

प्रयोगिा ल्याउर् सक्र्छे । 

१७. स्वालित्व हस् ान् रण र्ह र्िेः यस ऐर्को दफा १५ बिोलजि कुर् ैजग्गा वा िौल क साधर् उपिब्ध गराएको अवस्थािा करार गरेको वा 

लिजिा लिएको कारणिे िात्र जग्गा वा िौल क साधर्िा करारका पक्षको स्वालित्व हस् ान् रण ह र्े छैर् ।  

१८.  परु्िः करार गर्न र्ह र् े : यस ऐर् बिोलजि करार गर्े पक्षिे दोश्रो पक्षको सहि ी र्लिइ सोही लबियिा  ेश्रो पक्षसुँग परु्िः करार गर्न 

पाउर् ेछैर्र् ।  

१९.   व्यवसालयक कृलि करारका लवियवस् ुहरू : (१) यस ऐर् बिोलजि कृलि करार गदान करारको प्रकृल  र अवस्था अर्रुुप अर्सुचूी( २ 

िा उल्िेख िए बिोलजि ह र्छे ।  

(२) यस ऐर्को प्रल कुि र्ह र्े गरी पक्षहरूको सहिल िा उपदफा (१) िा उल्िेलख  लविय बाहकेका अन्य उपयिु लवियवस् ुहरु सिे  

व्यवसालयक कृलि करारिा सिावेश गर्न सलकर्छे । 

२०. व्यवसालयक कृलि करारका पक्षहरूको दालयत्व : (१) यस ऐर्को दफा १५ वा १६ बिोलजि कृलि व्यवसाय सञ्चािर् गर्न लिएको 

जग्गा  था िौल क साधर्िा पक्षहरूको दालयत्व यस ऐर्िा उल्िेख िएको अल ररि अन्य दालयत्व करारिा  ोलकए बिोलजि ह र्छे ।  

(२) कृलि वस् ुको पररिाण वा क्षते्र  ोकी गररर्े व्यवसायिा पक्षहरूको दालयत्व पक्षहरू बीच करार िएकोिा यस ऐर्िा उल्िेख िएको 

अल ररि अन्य कुराहरू करारिा उल्िेख िए बिोलजि ह र्छे । 

(३) व्यवसालयक कृलि करार गर्े पक्षहरूिे कृलि करार प्रयोजर्को िालग कृलि उत्पादर् सािग्री, प्रलवलध र ऋण वा अन्य सहाय ा आफै वा 

लवत्तीय संस्थाहरू िाफन    ोलकएका श नहरूको आधारिा उपिब्ध गराउर्े गरी आ–आपm्र्ो दालयत्व लर्धानरण गर्न सक्र्छेर् ्। 

(४) व्यवसालयक कृलि करार गर्े पक्षहरुिे प्रचलि  कार्रू्को प्रल कूि र्ह र् ेगरी गर्ुन पर्छे ।   

२१. करार परूा गर्ुन पर् ेसिय र  ररकािः (१) करारिा करार परूा गर् ेसिय र  ररका उल्िेख िएकोिा उलल्िलख  सियलित्र र उलल्िलख  

 ररका बिोलजि करार परूा गर्ुन पर्छे । 

(२) करार बिोलजिको काि गर्न करारिा कुर् ैसिय वा  ररका  ोलकएको रहर्छे  र सो काि कुर् ैखास सियिा वा कुर् ैखास  ररकािे 

िात्र गर्न सलकर्े रहछे िर्े सोही सियिा सोही  ररका बिोलजि गर्े गरी करार िएको िालर्र्ेछ । 

(३) उपदफा (२) िा िेलखएको अवस्थािा बाहके करारिा करार परूा गर्े सिय र  ररका उल्िेख र्िएिा उलच  सियलित्र उपयिु  ररका 

अपर्ाई परूा गर्ुन पर्ेछ । 

२२.करार परूा गर्े स्थार्िः (१) करार बिोलजि काि परूा गर्न कुर् ैलर्लि  स्थार्  ोलकएको रहछे िर्े सो काि सोही स्थार्िा परूा गर्ुन पर्छे । 

(२) करार बिोलजि कुर् ैएक पक्षिे अको पक्षिाई कुर् ैिािसािार् लदर् ेवा बझुाउर् ेस्थार् करारिा  ोलकएको रहछे िर् ेे ेसोही स्थार्िा 

र्ै लदर् ुवा बझुाउर् ुपर्ेछ । 

(३) करार बिोलजि काि गर् ेलर्लि  स्थार् र् ोलकएको  र सो काि कुर्ै खास स्थार्िा िात्र गर्न सलकर् ेवा चिर् व्यवहार वा सो कािको 

प्रकृल  अर्सुार कुर्ै खास स्थार्िा िात्र गर्ुन पर्े लकलसिको रहछे िर्े सो काि सोही स्थार्िा गर्े गरी करार िएको िालर्र्ेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा िेलखए दलेख बाहके अन्य अवस्थािा करार बिोलजि काि गर्े स्थार् करारिा उल्िेख िएको रहरे्छ िर्े करार 

बिोलजि काि गर्े पक्षिे अको पक्षिाई िर्ालसब िालफकको स्थार्  ोलकलदर् सचूर्ा गर्ुन पर्छे र अको पक्षिे पलर् सो काि गर्न िर्ालसब 

िालफकको स्थार्  ोलकलदर् ुपर्ेछ । 



२३. करार परूा गर्ुन र्पर्े अवस्थािः दहेायका अवस्थािा करार बिोलजि काि गर्न आवश्यक पर् ेछैर् । 

(क) करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बिोलजिको दालयत्व परूा गर्ुन र्पर् ेगरी छुट लदएिा, 

(ख) बदर गराउर् सलकर् ेकरार बदर गराउर् पाउर्े पक्षिे बदर गराएिा, 

(ग) अको पक्षिे करार उल्िंघर् गरेको कारणबाट करारको पररपािर्ा ह र् ेर्सक्र्े िएिा, 

(घ)  यस ऐर्को कुर्ै व्यवस्था बिोलजि करार बिोलजिको काि गर्ुन र्पर्े िएिा, 

(ङ)  करार गदानको पररलस्थ ीिा आधारि ू पररव नर् ि ैकरारको पररपािर्ा गर्न असम्िव िएिा ।  

२४. करार द ान गर्ुन पर्े : (१) यस ऐर् अन् गन  सम्पन्र् गररएका करारहरु सम्झौ ा िएको लिल िे पैंल स लदर्लित्र सम्वलन्ध  

गाउुँपालिकािा द ान गर्ुन पर्छे ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि करार द ान गदान  ोलकए बिोलजिको दस् रु िाग्र्ेछ ।  

(३) द ान र्गररएको करारको आधारिा र्ेपाि सरकार वा अन्य लर्कायिे लदर् ेसलुवधा वा सह लिय  लदर्े प्रयोजर्को िालग िान्य ा प्राप्त 

गर्े छैर् ।  

(४) उपदफा (१) बिोलजि िएको करारको आलधकाररक प्रल  गाउुँपालिकाको  ोलकएको अलधकारीिे अलर्वायन रूपिे राख्र् ुपर्ेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोलजिको करार द ान गर्न दवैु पक्षहरू स्वयि ्वा उर्ीहरूको कार्रु् बिोलजिको प्रल लर्लध उपलस्थ  ह र् ुपर्छे ।  

(६) गाउुँपालिकािे कुर् ैव्यवसायी वा कृिकिे कृलि करार द ान गर्न ल्याएकोिा द ान गर् ेअलधकारीिे यस ऐर् बिोलजि उल्िेख ह र्पुर् े

कुर्ै कुरा उल्िेख र्िएको वा अर्लुच  प्रावधार् उल्िेख िएकोिा सो पररिाजनर् गरेर िात्र द ान गर्न आदशे लदर् सक्र्छे ।  

(७) उपदफा (६) बिोलजि लदइएको आदशे करारका पक्षहरूिे पािर् गर्ुन पर्छे । 

परिच्छेद ६ 

लववाद समाधान 

२५.लववादको सिाधार् : (१) यस ऐर् अन् गन  गररएका कृलि करारको कायानन्वयर्को सम्बन्धिा कुर्ै लववाद उत्पन्र् िएिा पक्षहरूिे 

आपसी बा ानबाट त्यस् ा लववादहरू सिाधार् गर्न सक्र्ेछर् ्।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि वा ानबाट लववाद सिाधार् ह र् र्सकेिा पक्षहरुिे प्रचलि  कार्रु् बिोलजि स्थार्ीय न्यालयक सलिल िा लर्बेदर् 

लदर् ुपर्छे । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि लर्बेदर् पर्न आएिा स्थार्ीय न्यालयक सलिल िे पैंल स लदर् लित्र ििेलििापको िाध्यिबाट लववादको टंुङ्गो 

िगाउर् ुपर्छे ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि िएको लववादको टंुङ्गो उपर लचत्त र्वझु्र् ेपक्षिे स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४ बिोलजि ३५ लदर्लित्र 

सम्वलन्ध  लजल्िा अदाि िा परु्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ ।  

(५) उपदफा (३) बिोलजि िेिलििापबाट लववाद सिाधार् ह र् र्सकेिा पक्षहरुिे प्रचलि  कार्रु् बिोलजि िध्यस्थ ा सम्बन्धी कारवाही 

अगाडी बढाउर् सिे  सक्र्छेर् ्। 

(६) िध्यस्थ ा सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउुँदा िध्यस्थक ानको र्ाि करारिा र्ै उल्िेख िएकोिा सोही बिोलजि ह र्ेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोलजि करारिा र्ाि उल्िेख र्िएकोिा पक्षहरूका प्रल लर्लध, स्थार्ीय  हका प्रल लर्लध वा स्थार्ीय  हबाट  ोलकएका 

लबियलवज्ञ वा िेिलििापक ान सलह को िध्यस्थ ा सलिल को गिर् गररर्ेछ । 

(८) उपदफा (७) बिोलजि िध्यस्थ ा चयर्को िालग दबैु पक्षहरूबाट अर्रुोध िई आएिा सम्वलन्ध  व्यलि वा कायानियिे अलर्वायन 

रूपिा सा  लदर्लित्रिा लिलख  सहिल  वा असहिल  लदर् ुपर्ेछ ।  

(९) िध्यस्थ ा सलिल िे उजरुी परेको सा  लदर्लित्र वा ानद्वारा लववादको सिाधार् गर्ुन पर्ेछ । 



(१०) उपदफा (९) बिोलजि लववाद सिाधार् ह र् र्सकेिा सम्वलन्ध  पक्षिाई उजरुी उपर सा  लदर्को म्याद लदई प्रल वाद गर्े िौका लदर् ु

पर्ेछ ।  

(११) उपदफा (१०) बिोलजिको सियावलधलित्र सम्वलन्ध  पक्षिे प्रल वाद गरी वा र्गरी बसेिा सो व्यहोरा उल्िेख गरी िध्यस्थ ा 

सलिल िे थप सा  लदर्लित्रिा आफ्र्ो लर्णनय लदर् ुपर्छे ।   

(१२) उपदफा (११) बिोलजि िध्यस्थ ा सलिल द्वारा गररएको लर्णनय अलन् ि ह र्छे ।  

(१३) यस ऐर् बिोलजि िध्यस्थ ा सलिल द्वारा गररएको लर्णनय उपर लचत्त र्वझु्र्े पक्षिे िध्यस्थ ा ऐर्, २०५५ को म्यादलित्र ैसम्बलन्ध  

उच्च अदाि िा लर्वेदर् लदर् सक्र्छे ।  

(१४) िध्यस्थ ा सलिल को अन्य कायनलवलध करारिा उल्िेख िएकोिा सोही बिोलजि र अन्यका हकिा िध्यस्थ ा सलिल िे  ोके 

बिोलजि ह र्ेछ । 

(१५) िध्यस्थक ानिे पाररश्रलिक र सलुवधा पक्षहरूबाट लिर् सक्र्ेछर् ्।  

२६. म्याद सम्बन्धिा : यस ऐर् बिोलजिको लववादिा पक्षको काव ुवालहरको पररलस्थल  परी यस ऐर्को दफा  २५ को उपदफा (१०) 

बिोलजिको म्याद गजु्रर् गएिा एक पटकिाई बढीिा पन्र लदर् म्याद थाम्र् पाउर्छे ।  

२७. िध्यस्थ ा सलिल को लर्णनयको कायानन्वयर् :(१) िध्यस्थ ा सलिल को लर्णनय िएको सा  लदर्लित्रिा पक्षहरूिे लर्णनय कायानन्वयर् 

गर्ुन पर्छे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुर्ै पक्षिे  ोलकएको सियिा लर्णनयको कायानन्वयर् र्गरेिा त्यस् ो लर्णनयको कायानन्वयर्िा लजल्िा प्रशासर् 

कायानिय र अन्य लर्कायको सहयोग लिर् सक्र्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजिको कायानियिे लर्णनय कायानन्वयर् गर् े लसिलशिािा सम्बलन्ध  पक्षको सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राख्र्, 

त्यस् ो सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोिा फुकुवा गर्न िेलख पिाउर् सक्र्ेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोलजि रोक्का वा फुकुवा गररलदर् अर्रुोध िई आएिा सम्वलन्ध  िािपो  कायानिय, बैंक वा लवत्तीय संस्थािे त्यस् ो 

सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गर्ुन पर्नर्ेछ ।  

(५) िध्यस्थ ा सम्बन्धी लबियिा यस ऐर्िा उल्िेलख  लबियका हकिा यसै ऐर् बिोलजि र अन्य लबियका हकिा िध्यस्थ ा ऐर्, २०५५ 

बिोलजि ह र्छे । 

 

 

परिच्छेद ७ 

लवलवध 

२८. व्यवसाय द ान गर्ुन पर्े : (१) करार गरी कृलि व्यवसाय सञ्चािर् गर्न चाहर् े कृिक, कृलि फािन वा एजेण्ट िगाय िे द ान र्गरी 

व्यवसाय सञ्चािर् गर्ुन ह दरै् । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको व्यवसायको द ान प्रिखु प्रशासलकय अलधकृ िे गर्ेछ । लर्जिे अलधकृ स् रको कुर्ै किनचारीिाई 

आवश्यक ा अर्सुार यस् ो करार द ान गर् ेअलधकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ । 

 (३) व्यवसाय करार द ान  था शलु्क िगाय का अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे लर्धानरण गरे बिोलजि ह र्ेछ ।  

२९. क्षल पलू न सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करार कायानन्वयर्को सन्दिनिा कुर्ै पक्षका काि कारवाहीबाट अको पक्षिाई क्षल  पगु्र् गएिा 

करारिा र् ैक्षल पलू नको िात्रा  ोलकएकोिा सोही बिोलजि र र् ोलकएको हकिा सम्झौ ाको प्रकृल , स्थिग  लर्रीक्षण, स्थार्ीय सजनलिर्, 

लवशेिज्ञको राय, प्रचलि  दरिाउ सिे  बझुी सोको आधारिा िकान पर्े पक्षिाई िध्यस्थ ा सलिल िे क्षल पलू न िराइलदर्े लर्णनय गर्न सक्र्छे 



। 

 (२) उपदफा (१) िा जरु्सकैु कुरा िेलखएको िए  ापलर् पक्षको काब ुवालहरको पररलस्थल िे गदान करारको यथाव ् पररपािर्ा 

ह र् र्सकेको अवस्थािा यस ऐर् बिोलजिको दालयत्व ल र्ुन व्यहोर्ुन पर् ेछैर् ।  र करार गदानको अवस्थािा पक्षवीच कुर् ैिेर्दरे् िएको रहछे 

िर्े अवस्था हरेी िकान पर्े पक्षिाई िेर्दरे्को सािार्, वस् ु वा र्गद लफ ान लदर् ुपर्ेछ । 

३०. कारवाही चिाउर् े था दण्ड सजाय गर्े अलधकारी : (१) यस ऐर् बिोलजि दण्ड सजाय गर्े वा क्षल पलू न िराउर्े अलधकार स्थार्ीय 

न्यालयक सलिल िाई ह र्ेछ ।  

(२) यस ऐर् बिोलजि कारवाही  था सजाय ह र् ेिदु्दा अर्सुन्धार्  था  हलकका  गर्े अलधकारीिे सम्बलन्ध  लजल्िा सरकारी वलकि 

कायानियको परािशन  था सहयोग लिर् सक्र्ेछ । 

३१. दण्ड सजाय : (१) कसैिे यस ऐर्को दहेाय बिोलजि कसरु गरेिा दहेाय बिोलजिको सजाय ह र्छेिः  

(क) दफा ३ र ४ लवपरर  कृलि बजार स्थापर्ा र सञ्चािर् गरेिा पलच्चस हजार दलेख पचास हजार रूपैयाुँसम्ि, 

(ख) िर्ालसव कारण वगेर दफा २८ को उपदफा (२) को कायन र्गरेिा वा गर्न इन्कार गरेिा त्यस् ो कायानियको िखु्य िई कायन गर् े

अलधकारी वा त्यस् ो कायन कुर्ै अलधकारीिाई प्रत्यायोजर् गररएकोिा त्यस् ो लजम्िेवारी प्राप्त अलधकारीिाई पलच्चस हजारदलेख पचास 

हजार रूपैयाुँसम्ि, 

(ग) दफा २९ बिोलजि क्षल पलू न िर्े आदशे लदएकोिा िापरवाही पवूनक त्यस् ो क्षल पलू न र्लदएिा त्यस् ो अटेर गर्ेिाई पलच्चस हजारदलेख 

पचास हजार रूपैयाुँसम्ि । 

(घ) यस ऐर् वा यस ऐर् अन् रग  बर्ेको लर्यिाविी लवपरर  कुर् ैकायन गरी त्यसबाट कसैको हार्ी र्ोक्सार्ी िएको रहछे िर् ेत्यस् ो 

हार्ी र्ोक्सार्ी लर्जबाट र्ै िराईर्छे ।  

३२.परु्रावेदर् : यस ऐर्को दफा ३१ बिोलजि लदएको सजायिा लचत्त र्बिुm्र्े पक्षिे पैं ीस लदर्लित्र सम्बलन्ध  लजल्िा अदाि िा 

परु्रावेदर् लदर् सक्र्छे । 

३३. बीिा सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) यस ऐर् बिोलजि करार गरी गररएको कृलि उपजको उत्पादर्को सम्झौ ाको आधारिा लविा सलिल िे 

 ोकेको प्रकृया परुा गरी त्यस् ो वीिा कायन गर्न अलख् यार पाएको लविा कम्पर्ीिे लविा गर्छे ।  

(२) वीिा गर् ेप्रलक्रयाका सम्बन्धिा वीिा सलिल िे सिय सियिा लर्धानरण गरे बिोलजि ह र्छे ।  

(३) यस ऐर् बिोलजि गररर्े व्यावसालयक कृलि करार सम्वलन्ध  लर्कायिा द ान ह र्ासाथ सोही लिल बाट िाग ूह र् ेगरी सम्बलन्ध  वीिा 

कम्पर्ीिे वीिा गर्न सक्र्छे ।  

(४) कुर्ै वीिा कम्पर्ीिे व्यावसालयक कृलि करारको लविा गदान ल र्ुन परेको क्षल को अङ्क बराबर आपm्र्ो खदु करयोग्य आयबाट 

घटाउर् पाउर्छे । 

३४. प्रचलि  कार्रू् बिोलजि ह र् े: यस ऐर्िा िेलखएको लवियिा यसै ऐर् बिोलजि र अन्य लवियिा प्रचलि  कार्रू् बिोलजि ह र्छे ।  

३५. वौलिक सम्पलत्तको संरक्षण गर्ुन पर्िेः यस ऐर् बिोलजि कृलि व्यवसायको प्रवर्द्नर् गदान वा व्यवसालयक कृलि करार गदान वौलिक सम्पलत्त, 

िौगोलिक पररचय  था कृिक अलधकार सिे को संरक्षण ह र्े गरी गर्ुन पर्छे । 

३६. लर्यि वर्ाउर् सक्र् े: यस ऐर्को उद्दशे्य कायानन्वयर् गर्न कायनपालिकािे आवश्यक लर्यि, लर्दलेशका वा कायनलवलध बर्ाउर् सक्र्छे । 

३७. बचाऊिः यस ऐर्को उद्दशे्य  था लबियक्षते्रिा प्रचलि  र्ेपाि कार्रु् बिोलजि यस अलघ िएका कायनहरु यसै ऐर् विोलजि िएको 

िालर्र्ेछ । 

     

अनुसचूी –१ 



दफा २ को खण्ड (छ) सुँग सम्बलन्धत 

(१) खाद्यान्र् बािी,  

(२) वागवार्ी जन्यिः फिफूि,  रकारी, िसिाबािी, परूप  

(३) पश,ु पन्छी  

(४) िाछा, िास,ु दधु, फुि, हाड, छािा, ऊर् 

(५) च्याउ,  

(६) िौरी, रेशि 

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

(८)  ेिहर्, दिहर् 

(९) कपास, जटु, उख,ु रबरख ेी, लटिरु  

(१०)  कृलि पयनटर् 

(११) कृलिका सबै उपक्षते्रसुँग सम्बि उत्पादर् र सो शब्दिे औधोलगक प्रयोजर्िा ह र् े कृलिवस् ुहरु  

(१२)  कृलि  था पशजुन्य उत्पादर्को प्रशोधर् उद्योग 

(१३)  कृलि  था पशजुन्य उत्पादर् सािाग्री (दार्ा, ििखाद्य, लविादी, औिधी) आलदको प्रशोधर् उद्योग 

(१४)  खे ी प्रणािीिा सिालबष्ट कृलि  था पशजुन्य बस् ुहरु । 

 

  

अनुसचूी (२) 

दफा १९ सुँग सम्बलन्धत 

 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ख)  करार ख ेीको क्षेत्र,  

(ग)  जग्गा र िौल क साधर्, 

(घ)  वस् ुको लववरण, िात्रा,  

(ङ)  गणुस् र, 

(ङ)  सम्झौ ाको अवलध,   

(च)  उत्पादर् गररर् ेवस् ुको खररद÷लबक्री िलू्य,  

(छ)  ििुार्ीको प्रलक्रया, 

(ज)  ढुवार्ीको दालयत्व,  

(झ)  उत्पादर् प्रलक्रया,  

(ञ)  अर्गुिर्का पक्षहरू,  

(ट)  काब ुबालहरको पररलस्थल बाट उत्पादर्िा पर्न सक्र् ेअसर र त्यसको दालयत्व,  

(ि)  गणुस् र लर्धानरणका आधारहरू,  

(ड)  पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गराउर्े सेवा  था सलुवधा, 



(ढ)  करारको पािर्ािा लववाद िएिा अपर्ाइर् े सिाधार्का उपाय जस् ै ििेलििाप  था िध्यस्थ ा िगाय का लविय वस् ुहरू 

आलद । 

(ण)   कृलि उपजको िलू्य लर्धानरण सम्वन्धी व्यवस्था । 

 

 

 

  

   

आज्ञािे, 

िहशेबहादरु बि 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  

 

 

 

 

 

 


