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माईजोगमाई गाउँपालिकाको कृलि व्यवसाय प्रवद््रधन सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

  

प्रस्तावनााः माईजोगमाई गाउँपालिकाको के्षत्र लित्रको कृलिको व्यवसायीकरण गर्न, कृलि व्यवसायको प्रवद््रधर् 

एवं व्यवस्थापर् गर्न, कृिक एवम् कृलि व्यवसायीबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढगर्न तथा कृलि करारको माध्यमबाट 

उत्पादर् बढाउर् र बजारीकरणद्वारा व्यवसालयक रुपमासमग्र कृलि लवकासका िालग आवश्यक कारू्र्ी व्यवस्था 

गर्न वाञ्छर्ीय िएकोिे, 

माईजोगमाइ गाउँसिािे रे्पािको संलवधार्को धारा २२६ र स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर् २०७४ को दफा १०२ 

बमोलजम माईजोगमाई गाउँ सिािे यो ऐर् बर्ाएकोछ । 

 

पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारिाः (१) यस ऐर्को र्ाम “गाउँपालिकाको  कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् ऐर्, २०७५” 

रहेकोछ ।  

 (२) यो ऐर् राजपत्रमा प्रकाशर् िएको लमलत देखि प्रारम्भ हुरे्छ ।  

२. पररभािा : लविय वा प्रसँगिे अको अथन र्िागेमा यस ऐर्मा,– 

(क)  “अध्यक्ष” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झरु्पछन  । 

(ि) “उत्पादक” िन्नािे कृलि वसु्त उत्पादर् गरे् कृिक वा कम्पर्ी वा कृलि फामन वा सहकारी उत्पादक 

 सम्झरु् पछन  । 

(ग) “एजेन्ट” िन्नािे कृलि उद्यमी, व्यवसायी, कृलि बजार वा कृलिजन्य वसु्तहरूको कारोबार गरे् दतानवािा 

 व्यखि सम्झरु् पछन  र सो शव्दिे सँगलित संस्थाको प्रलतलर्लधिाई समेत जर्ाउँछ । 

(घ)  “कायनपालिका” िन्नािे माईजोगमाइ गाउँ कायनपालिका सम्झरु्पछन  । 

(ङ)  “कोि” िन्नािे यस ऐर्को दफा १० बमोलजम स्थालपत कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् कोििाई सम्झरु् पछन  । 

(च) “कृिक” िन्नािे यस ऐर्को प्रयोजर्का िालग कसकको ज्ा करारमा लिई वा आ्र्क ज्ामा 

 व्यावसालयक कृलि िेती गरे् कृिक, कृिक समूह, कृलि व्यवसायी, कृलि फमन र कृलि सहकारी 

 समेतिाई सम्झरु् पछन  । 

(छ) “कृलि” िन्नािे अरु्सूची (१) मा उले्लि िए बमोलजमकालबियसँग सम्वखन्धत कृलििाई सम्झरु् पदनछ  र 

 सो शव्दिे व्यावसालयक कृलििाई समेत जर्ाउँछ । 

(ज)  “कृलि फामन” िन्नािे व्यवसालयक प्रयोजर्को िालग अरु्सूची (१) बमोलजमका बािी उत्पादर्का िालग 

 सञ्चािर् गररएको कृलि फामन सम्झरु् पछन  ।  

(झ) “कृलि बजार” िन्नािे कृलि उपजको गे्रलिङ, प्याकेलजङ्ग, ढुवार्ी, िण्डारण, लवतरण तथा कृलि उपजको 

 लबक्री लवतरण गरे्  कृलि बजार सम्झरु्  पछन  । 
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(ञ)  “कृलि वसु्त” िन्नािे कृिकिे कुर्क बोट लवरुवा वा जीवजनु्तबाट उत्पादर् गरेको उपिोग्य कृलि वसु्त 

 सम्झरु् पछन  । 

(ट)   “कृलि व्यवसाय” िन्नािे देहायको व्यवसाय सम्झरु् पछन  :- 

 (१)   व्यावसालयक उदे्दश्यिे गरररे् कृलि बािी वा बसु्तको उत्पादर् ,  

 (२)   कृलिजन्य वसु्तको प्रशोधर्,  

 (३)   कृलि उपजको व्यापार, 

 (४)  कृलि उत्पादर्का िालग प्रयोग हुरे् रासायलर्क वा प्राङ्गाररक मिको उत्पादर्, िण्डारण तथा  

  लवतरण,   

 (५)   कृलि उत्पादर्को िालग प्रयोग हुरे् लवउ, वेर्ान, र्श्ल र िुराको उत्पादर्, परामशन सेवा, िण्डारण 

        तथा लवतरण,  

 (६)   कृलिमा प्रयोग हुरे् औिलध एवम् लविादीको उत्पादर्, परामशन, िण्डारण तथा लबक्री व्यवसाय । 

(ि) “िुद्रा बजार” िन्नािे कुर्क लवके्रतािे उपिोिािाई लबक्री गरे् िुद्रा बजारिाई सम्झरु् पछन  । 

(ि) “गाउँपालिका” िन्नािे माईजोगमाइ गाउँपालिका सम्झरु् पछन  । 

(ढ)  “तोलकएको वा तोलकए बमोलजम” िन्नािे यस ऐर् बमोलजम बरे्को लर्यमाविीमा तोलकएको वा तोलकए 

 बमोलजम सम्झरु् पछन  । 

(ण)  “थोक बजार” िन्नािे कुर्क उत्पादक वा लवके्रतािे अको लवके्रतािाई कृलि वसु्त लबक्री लवतरण गरे् थोक 

 बजारिाईसम्झरु्  पछन  । 

(त)  “गाउँसिा” िन्नािे माईजोगमाइ गाउँसिा सम्झरु् पछन  । 

(थ)  “प्रमुि” िन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रमुि सम्झरु् पछन  । 

(द) “प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकााको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत 

 सम्झरु्पछन  । 

(ध)  “लबके्रता” िन्नािे कृलि वसु्तहरू लबक्री गरे् व्यापारी, कृिक, कृिक समूह, कृलि फामन, सहकारी संस्था, 

 कम्पर्ी वा एजेन्ट लबके्रता समेतिाई सम्झरु् पछन  । 

(र्)  “मन्त्रािय” िन्नािे संघ तथा प्रदेशको कृलि के्षत्र हेरे् मन्त्राियिाई सम्झरु् पदनछ । 

(प) “व्यवसालयक कृलि करार” िन्नािे व्यवसालयक कृलि िेती वा कृलि फामनको सञ्चािर्, कृलि वसु्तको 

 व्यावसालयक उत्पादर्, िररद, लवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गर्न वाकृलि व्यवसाय प्रबद््रधर् गर्न दुई वा सो 

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

 व्यवसालयक कृलि प्रयोजर्को िालग व्यखिगत वासंस्थागत रुपमा लिजमा लिर् लदर् वा कृलिजन्य 

 उद्योगको िालग कृलि वसु्त वा वािीको उत्पादर् वा आपुलतन गर्न दुई वा दुईिन्दा बढी पक्षहरूबीच 

 के्षत्रफि, पररमाण, मूल्य र गुणस्तरको आधारमा िएको करारिाई समेत जर्ाउँछ । 

(फ)  “विा” िन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको विासम्झरु्पछन  । 
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(ब) ‘‘सलमलत” िन्नािे यस ऐर्को दफा ५ बमोलजम गिर् िएको कृलि बजार सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् 

 सलमलत सम्झरु् पछन  ।  

(ि)  “सिा” िन्नािे माईजोगमाई गाउँसिा िाई सम्झरु्पछन  । 

(म)  “संकिर् केन्द्र”  िन्नािे  कृिकहरुिे दोस्रो बजारमा लवक्री गरे् उदे्दश्यिे कृलि उपज संकिर् गरेर 

 लवके्रतािाई लवक्री गरे्संकिर् केन्द्रिाई सम्झरु्  पछन  । 

(य) “हाट–बजार” िन्नािे कृलि उपज िगायत अन्य स्थार्ीय उत्पादर् लवक्री गरे् उदे्दश्यिे स्थार्ीय तहबाट 

 स्वीकृत लिई संचािर् िएको हाट बजारिाई सम्झरु् पछन  । 

 

पररचे्छद २ 

कृलि बजारसम्वन्धी व्यवस्था 

 

३ कृलि बजारको स्थापनााः (१) गाउँपालिकािे आ्र्ो के्षत्रलित्रको कुर्क पलर् स्थार्मा कृलि बजारको 

स्थापर्ा गर्न सके्नछ ।  

 (२) कृलि सम्वन्धी सहकारी वा कृलि सम्वन्धी व्यवसालयक संस्थािे सम्वखन्धत गाउँपालिकाको अरु्मलत 

 लिई कृलि बजारको स्थापर्ा गर्न सके्नछ । 

४.    कृलि बजारको वगीकरण :(१) यस ऐर्को दफा ३ बमोलजम स्थापर्ा हुरे् कृलि बजारको 

वगीकरणदेहाय बमोलजमको हुरे्छ :- 

(क)  थोक बजार, 

(ि)  िुद्रा बजार, 

(ग) हाट–बजार,  

(घ)   संकिर् केन्द्र । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको बजार सञ्चािर् वापत िागे्न शुल्क सिािे तोके बमोलजम हुरे्छ । 

 (३) बजार सञ्चािर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे तोके बमोलजम हुरे्छ । 

५. कृलि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलमलताः (१) यस ऐर्को दफा (३) बमोलजम स्थापर्ा िएको 

कृलि बजारको सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् गर्नको िालग कृलि बजार तथा व्यवस्थापर् सलमलत रहरे्छ ।                                           

 (२) कृलि बजार सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् सलमलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुरे्छ । 

 

पररचे्छद ३ 

कृलि व्यवसाय प्रवद््रधन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

६. स्थानीय कृलि व्यवसाय प्रवद््रधन सलमलताः (१) कृलि के्षत्रको समग्र लवकास तथा प्रवद््रधर् िगायतका 

कायन गर्न माईजोगमाई गाउँपालिकामा एक स्थार्ीय कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् सलमलत रहरे्छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा देहाय बमोलमजका सदस्यहरु रहरे् छर्् :-  

(क)   गाउँपालिका अध्यक्ष      -अध्यक्ष 

(ि) कृलि के्षत्र हेरे् कायनपालिकाको सदस्य    -सदस्य 

(ग) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत     -सदस्य 

(घ) गाउँपालिकास्तरीय िाद्य सुरक्षा सलमलतको संयोजक वा प्रमुि -सदस्य 

(ङ) सलमलतिे मर्ोर्यर् गरेको लवज्ञ सदस्य एक जर्ा   -सदस्य 

(च) सलमलतिे मर्ोर्यर् गरेको व्यवसालयक लकसार्मधे्य एक जर्ा -सदस्य 

(छ) गाउँपालिकाको कृलि लविाग/महाशािा/शािा प्रमुि  -सदस्य सलचव 

 (३) सलमलतिे सम्बखन्धत के्षत्रको लवशेिज्ञ तथा अन्य व्यखििाई सलमलतको बकिकमा आमन्त्रण गर्न सके्नछ  

 (४) सलमलतको बकिक सम्बन्धी अन्य कायनलवलध सलमलत आफक िे लर्धानरण गरे बमोलजम  हुरे्छ । 

 (५) सलमलतिे यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर् गर्न आवश्यकता अरु्सार लवलिन्न उप - सलमलतहरु गिर् 

      गर्न सके्नछ ।  

 (६) सलमलतको सलचवािय गाउँपालिकाको कृलि के्षत्र हेरे् लविाग, शािा वा महाशािामा रहरे्छ । 

७.   सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र व्यवस्था िएदेखि वाहेक सलमलतको काम, 

कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुरे्छ :- 

(क) स्थार्ीयस्तरमा कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् गर्न आवश्यक र्ीलत तथा योजर्ा तजुनमा गरे्, 

(ि) कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् गर्न संघीय तथा प्रादेलशक लर्कायसँग समन्वय र सहकायन गरे्, 

(ग) कृलि व्यवसायको प्रवद््रधर् गरे् सम्बन्धमा आवश्यक कायन गरे्, 

(घ) कृलि व्यवसायको प्रवद््रधर् गरे् सम्बन्धमा कायनक्रम संचािर् गरे्, 

(ङ) कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् गर्न आवश्यक परे् सीप, प्रलवलध तथा अन्य आवश्यक लवियको उलचत व्यवस्था 

 गर्न प्रवद््रधर्ात्मक कायनहरु गरे्, 

(च) कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् कोिको सञ्चािर् गरे्, 

(छ)    तोलकए बमोलजमको अन्य आवश्यक कायन गरे् । 

८. कृलि व्यवसायिाई सुलवधा लदनेाः– (१) गाउँपालिकािे कृलि व्यवसायका िालग देहाय बमोलजम छुट 

तथा सुलवधा लदर् सके्नछ :- 

(क) स्थार्ीय कर लर्कासी शुल्क 

(ि) कृलि व्यवसायप्रवद््रधर् सम्बन्धी प्रलवलध प्रयोग र लवस्तारमा अरु्दार् जस्तक ढुवार्ी साधर्, याखन्त्रक 

 उपकरण आलद । 

 (२)उपदफा (१) बमोलजम लदइरे् छुट तथा सुलवधाहरु तोलकए बमोलजम हुरे्छ । 

 (३)उपदफा (१) बमोलजम लदइरे् सुलवधाको अलतररि अन्य सुलवधासलमलतको लसफाररसमा 

 कायनपालिकािे तोके बमोलजम हुरे्छ । 
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९. कृलि ऋणाः (१) कुर्क पलर् बैंक वा लवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लर्यम बमोलजम कृलि ऋण उपिव्ध 

गराउर् सके्नछ ।  

 (२) प्रचलित रे्पाि कारू्र्मा जुर्सुकक  कुरा िेखिएको िए तापलर् यस ऐर् बमोलजमको व्यावसालयक 

कृलि करार सम्बन्धी सम्झौतािाई लधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुर्क बैंक वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (१) 

बमोलजमको ऋण उपिव्ध गराउर् सके्नछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजम उपिव्ध गराउरे् ऋणिाई सरकारको अलत प्राथमलकता के्षत्रमा कजान िगार्ी 

गरेको सरह मार्ीसो वापत उि बैंक वा लवत्तीय संस्थािे पाउरे् सुलवधा समेत पाउर् सके्नछ ।  

 (४)  कुर्क बककँ वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (२) बमोलजम गरेको िगार्ी उि्र् र्सके्न िई अपिेिर्गरु्न 

परे्िएमा सो अपिेिर् गरेको विनको िुद करयोग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउर् सके्नछ ।  

 

पररचे्छद ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

 

१०.  कोिको स्थापना : (१) कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् गर्नकािालग एक छु क्  कृलि व्यवसाय प्रवद््रधर् कोिको 

स्थापर्ा गरररे्छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको कोिमा देहायका रकमहरु रहरे्छर्् :- 

(क) संघीय तथाप्रादेलशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ि)  गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) रे्पाि सरकारबाट लवदेशी सरकार, अन्तरालरि य संघ संस्थासँग सम्झौता गरी स्थार्ीय 

   तहमा  लवलर्योलजत रकमवापत प्राप्त रकम 

(घ) अन्य कुर्क स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 (३) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोलजमको रकम प्राप्त गरु्न अलघसंघीय अथन मन्त्राियको स्वीकृलत लिरु् 

परे्छ ।  

११. कोिको सञ्चािन :(१)गाउँपालिका वा र्गरपालिकाको र्ीलत, कारु्र् तथा लर्देशर् बमोलजम कृलि 

व्यवसायको प्रवद््रधर् गर्नका िालग कोिको रकम िचन गरररे्छ । 

 (२) कोिको सलचवािय गाउँपालिका अन्तगनतको कृलि लविाग/महाशािा/शािामा रहरे्छ । 

१२.  कोिको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१)सलमलतको तफन बाट गरररे् समू्पणन िचन दफा १० बमोलजमको 

कोिबाट तोलकए बमेलजम व्यहोरररे्छ । 

 (२) सलमलतको कोिमा रहेको रकम सलमलतिे प्रचलित कारू्र् बमोलजम कुर्क बककमा िाता िोिी जम्मा 

गरे्छ । 
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 (३) सलमलतको कोिको सञ्चािर् सलमलतको प्रमुि प्रशासलकय अलधकृत र िेिा प्रमुिको संयुि 

दस्तितबाट हुरे्छ । 

 (४) कोिको सञ्चािर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुरे्छ । 

१३.   िेखा र िेखापरीिण (१) कोिको आय व्ययको िेिा प्रचलित कारू्र् बमोलजम राख्रु् परे्छ ।  

(२) कोिको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुरे्छ । 

 

पररचे्छद ५ 

व्यवसालयक कृलि करार (लिज) 

 

१४. व्यवसालयक कृलि करार गनय सलकने :  (१) यस ऐर् बमोलजम कृलि व्यवसायको प्रवद््रधर् गर्न दुई वा 

दुईन िन्दा बढी पक्षबीच व्यवसालयक कृलि करार गर्न सलकरे्छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम करार गदान प्रचलित रे्पाि कारू्र्को अलधर्मा रही पक्षहरुको आपसी 

सहमलतमा लवद्युतीय प्रणािीको माध्यमबाट समेत गर्न सलकरे्छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजमको करार गदान अपर्ाउरु् परे् प्रलक्रया तोलकए बमोलजम हुरे्छ । 

१५.  जग्गा तथा भौलतक साधन उपिब्ध गराउन सलकनेाः कुर्क व्यखि, संस्था वा लर्कायिे कृलि व्यवसाय 

गरे् प्रयोजर्का िालग व्यखि,कृलि फामन वा व्यवसायी, कृिक समूह वा त्यस्ता कृिक समुह लमिेर बरे्को 

सलमलत,सहकारीिाई ज्ा तथा िौलतक सम्पलत्त करार गरी उपिब्ध गराउर् सके्नछ । 

१६.  जग्गा तथा भौलतक साधन माग गनय सके्ाः (१) कुर्क कृिक वा कृलिव्यवसायीिे व्यावसालयक रुपमा 

कृलि सम्बन्धी कायन गर्नको िालग प्रचलित कारू्र्को प्रलतकूि र्हुरे् गरी करार बमोलजम ज्ा तथा िौलतक साधर् 

प्राप्त गर्न दफा १५ बमोलजमका व्यखि वा लर्कायसँग माग गर्नसके्नछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोलजम ज्ा तथा िौलतक साधर् माग िई आएमा लर्लित अवलध तोकी प्रचलित 

कारू्र् बमोलजम सम्बखन्धत लर्कायिे करारमा ज्ा तथा िौलतक साधर् उपिव्ध गराउर् सके्नछ ।   

 (३) ज्ातथा िौलतक साधर् उपिब्ध गराउरे् सम्बन्धी प्रलक्रया तथा अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम 

हुरे्छ ।  

 (४) िेती र्गरी िगातार २ बिनसम्म बाँझो रहेको कृलियोग्य जलमर् रे्पाि सरकारिे तोलकए वमोलजम 

कृलि प्रयोजर्का िालग प्रयोगमा ल्याउर् सके्नछ । 

१७.  स्वालमत्व हस्तान्तरण नहुनेाः यस ऐर्को दफा १५ बमोलजम कुर्क ज्ा वा िौलतक साधर् उपिब्ध 

गराएको अवस्थामा करार गरेको वा लिजमा लिएको कारणिे मात्र ज्ा वा िौलतक साधर्मा करारका पक्षको 

स्वालमत्व हस्तान्तरण हुरे् छक र् ।  

१८.   पुनाःकरार गनय नहुने : यस ऐर् बमोलजम करार गरे् पक्षिे दोश्रो पक्षको सहमती र्लिइ सोही लबियमा 

तेश्रो पक्षसँग पुर्ः करार गर्न पाउरे् छक र्र् ।  
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१९.  व्यवसालयक कृलि करारका लवियवसु्तहरू : (१) यस ऐर् बमोलजम कृलि करार गदान करारको प्रकृलत 

र अवस्था अरु्रुप अरु्सूची( २मा उले्लि िए बमोलजम हुरे्छ ।  

 (२) यस ऐर्को प्रलतकुि र्हुरे् गरी पक्षहरूको सहमलतमा उपदफा (१) मा उले्लखित लविय बाहेकका 

अन्य उपयुि लवियवसु्तहरु समेत व्यवसालयक कृलि करारमा समावेश गर्न सलकरे्छ । 

२०. व्यवसालयक कृलि करारका पिहरूको दालयत्व : (१) यस ऐर्को दफा १५ वा १६ बमोलजम कृलि 

व्यवसाय सञ्चािर् गर्न लिएको ज्ा तथा िौलतक साधर्मा पक्षहरूको दालयत्व यस ऐर्मा उले्लि िएको 

अलतररि अन्य दालयत्व करारमा तोलकए बमोलजम हुरे्छ ।  

 (२) कृलि वसु्तको पररमाण वा के्षत्र तोकी गरररे् व्यवसायमा पक्षहरूको दालयत्व पक्षहरू बीच करार 

िएकोमा यस ऐर्मा उले्लि िएको अलतररि अन्य कुराहरू करारमा उले्लि िए बमोलजम हुरे्छ । 

 (३) व्यवसालयक कृलि करार गरे् पक्षहरूिे कृलि करार प्रयोजर्को िालग कृलि उत्पादर् सामग्री, प्रलवलध 

र ऋण वा अन्य सहायता आफक  वा लवत्तीय संस्थाहरू माफन त तोलकएका शतनहरूको आधारमा उपिब्ध गराउरे् 

गरी आ–आ्र्ो दालयत्व लर्धानरण गर्न सके्नछर्् । 

 (४) व्यवसालयक कृलि करार गरे् पक्षहरुिे प्रचलित कारू्र्को प्रलतकूि र्हुरे् गरी गरु्न परे्छ ।  

२१. करार पूरा गनुय पने समय र तररकााः (१) करारमा करार पूरा गरे् समय र तररका उले्लि िएकोमा 

उखल्लखित समयलित्र र उखल्लखित तररका बमोलजम करार पूरा गरु्न परे्छ । 

 (२)  करार बमोलजमको काम गर्न करारमा कुर्क समय वा तररका तोलकएको रहरे्छ तर सो काम कुर्क 

िास समयमा वा कुर्क िास तररकािे मात्र गर्न सलकरे् रहेछ िरे् सोही समयमा सोही तररका बमोलजम गरे् गरी 

करार िएको मालर्रे्छ । 

 (३) उपदफा (२) मा िेखिएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गरे् समय र तररका उले्लि 

र्िएमा उलचत समयलित्र उपयुि तररका अपर्ाई पूरा गरु्न परे्छ । 

२२. करार पूरा गने स्थानाः (१) करार बमोलजम काम पूरा गर्न कुर्क लर्लित स्थार् तोलकएको रहेछ िरे् सो 

काम सोही स्थार्मा पूरा गरु्न परे्छ । 

 (२)  करार बमोलजम कुर्क एक पक्षिे अको पक्षिाई कुर्क मािसामार् लदरे् वा बुझाउरे् स्थार् करारमा 

तोलकएको रहेछ िरे् सोही स्थार्मा र्क लदरु् वा  बुझाउरु् परे्छ । 

 (३) करार बमोलजम काम गरे् लर्लित स्थार् र्तोलकएको तर सो काम कुर्क िास स्थार्मा मात्र गर्न सलकरे् 

वा चिर् व्यवहार वा सो कामको प्रकृलत अरु्सार कुर्क िास स्थार्मा मात्र गरु्न परे् लकलसमको रहेछ िरे् सो काम 

सोही स्थार्मा गरे् गरी करार िएको मालर्रे्छ । 

 (४) उपदफा (२) र (३) मा िेखिए देखि बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोलजम काम गरे् स्थार् करारमा 

उले्लि िएको रहेर्छ िरे् करार बमोलजम काम गरे् पक्षिे अको पक्षिाई मर्ालसब मालफकको स्थार् तोलकलदर् 

सूचर्ा गरु्न परे्छ र अको पक्षिे पलर् सो काम गर्न मर्ालसब मालफकको स्थार् तोलकलदरु् परे्छ । 

२३. करार पूरा गनुय नपने अवस्थााः देहायका अवस्थामा करार बमोलजम काम गर्न आवश्यक परे् छक र् । 

(क)  करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बमोलजमको दालयत्व पूरा गरु्न र्परे्  
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 गरी छुट लदएमा, 

(ि)  बदर गराउर् सलकरे् करार बदर गराउर् पाउरे् पक्षिे बदर गराएमा, 

(ग)  अको पक्षिे करार उलं्लघर् गरेको कारणबाट करारको पररपािर्ा हुरे्  

 र्सके्न िएमा, 

(घ)  यस ऐर्को कुर्क व्यवस्था बमोलजम करार बमोलजमको काम गरु्न र्परे् िएमा, 

(ङ)  करार गदानको पररखस्थतीमा आधारिूत पररवतनर् िक करारको पररपािर्ा गर्न  

 असम्भव िएमा । 

२४.   करार दताय गनुय पने : (१) यस ऐर् अन्तगनत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता िएको लमलतिे पैंलतस 

लदर्लित्र सम्वखन्धत गाउँपालिका वा र्गरपालिकामा दतान गरु्न परे्छ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोलजम करार दतान गदान तोलकए बमोलजमको दसु्तर िागे्नछ ।  

 (३) दतान र्गररएको करारको आधारमा रे्पाि सरकार वा अन्य लर्कायिे लदरे् सुलवधा वा सहुलियत लदरे् 

प्रयोजर्को िालग मान्यता प्राप्त गरे् छक र् ।  

 (४) उपदफा (१) बमोलजम िएको करारको आलधकाररक प्रलत गाउँपालिकाको वा र्गरपालिकाको 

तोलकएको अलधकारीिे अलर्वायन रूपिे राख्रु् परे्छ ।  

 (५) उपदफा (१) बमोलजमको करार दतान गर्न दुवक पक्षहरू स्वयम् वा उर्ीहरूको कारु्र् बमोलजमको 

प्रलतलर्लध उपखस्थत हुरु् परे्छ ।  

 (६) गाउँपालिका वा र्गरपालिकािे कुर्क व्यवसायी वा कृिकिे कृलि करार दतान गर्न ल्याएकोमा दतान 

गरे् अलधकारीिे यस ऐर् बमोलजम उले्लि हुरु्परे् कुर्क कुरा उले्लि र्िएको वा अरु्लचत प्रावधार् उले्लि 

िएकोमा सो पररमाजनर् गरेर मात्र दतान गर्न आदेश लदर् सके्नछ ।  

 (७) उपदफा (६) बमोलजम लदइएको आदेश करारका पक्षहरूिे पािर् गरु्न परे्छ । 

 

पररचे्छद ६ 

लववाद समाधान 

 

२५.  लववादको समाधान : (१) यस ऐर् अन्तगनत गररएका कृलि करारको कायानन्वयर्को सम्बन्धमा कुर्क लववाद 

उत्पन्न िएमा पक्षहरूिे आपसी बातानबाट त्यस्ता लववादहरूसमाधार् गर्न सके्नछर्् ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम वातानबाट लववाद समाधार् हुर् र्सकेमा पक्षहरुिे प्रचलित कारु्र् बमोलजम 

स्थार्ीय न्यालयक सलमलतमा लर्बेदर् लदरु् परे्छ । 

 (३)उपदफा (२) बमोलजम लर्बेदर् पर्न आएमा स्थार्ीय न्यालयक सलमलतिे पकलतस लदर् लित्र मेिलमिापको 

माध्यमबाट लववादको टंुङ्गो िगाउरु् परे्छ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोलजम िएको लववादको टंुङ्गो उपर लचत्त र्वुझे्नपक्षिे स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, 

२०७४ बमोलजम ३५ लदर्लित्र सम्वखन्धत लजल्ला अदाितमा पुर्रावेदर् गर्न सके्नछ । 
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 (५) उपदफा (३) बमोलजम मेिलमिापबाट लववाद समाधार् हुर् र्सकेमा पक्षहरुिे प्रचलित कारु्र् 

बमोलजम मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगािी बढाउर् समेत सके्नछर्् । 

 (६) मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगािी बढाउँदा मध्यस्थकतानको र्ाम करारमा र्क उले्लि िएकोमा 

सोही बमोलजम हुरे्छ ।  

 (७) उपदफा (६) बमोलजम करारमा र्ाम उले्लि र्िएकोमा पक्षहरूका प्रलतलर्लध, स्थार्ीय तहका 

प्रलतलर्लध वा स्थार्ीय तहबाट तोलकएका लबियलवज्ञ वा मेिलमिापकतानसलहतको मध्यस्थता सलमलतको गिर् 

गरररे्छ । 

 (८) उपदफा (७) बमोलजम मध्यस्थता चयर्को िालग दुबक पक्षहरूबाट अरु्रोध िई आएमा सम्वखन्धत 

व्यखि वा कायानियिे अलर्वायन रूपमा सात लदर्लित्रमा लिखित सहमलत वा असहमलत लदरु् परे्छ ।  

 (९) मध्यस्थता सलमलतिे उजुरी परेको सात लदर्लित्र वातानद्वारा लववादको समाधार् गरु्न परे्छ । 

 (१०) उपदफा (९) बमोलजम लववाद समाधार् हुर् र्सकेमा सम्वखन्धत पक्षिाई उजुरी उपर सात लदर्को 

म्याद लदई प्रलतवाद गरे् मौका लदरु् परे्छ ।  

 (११) उपदफा (१०) बमोलजमको समयावलधलित्र सम्वखन्धत पक्षिे प्रलतवाद गरी वा र्गरी बसेमा सो 

व्यहोरा उले्लि गरी मध्यस्थता सलमलतिे थप सात लदर्लित्रमा आ्र्ो लर्णनय लदरु् परे्छ ।  

 (१२) उपदफा (११)बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लर्णनय अखन्तम हुरे्छ ।  

 (१३) यस ऐर् बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लर्णनय उपर लचत्त र्वुझे्न पक्षिे मध्यस्थता ऐर्, 

२०५५ को म्यादलित्रक सम्बखन्धत उच्च अदाितमा लर्वेदर् लदर् सके्नछ । 

 (१४) मध्यस्थता सलमलतको अन्य कायनलवलध करारमा उले्लि िएकोमा सोही बमोलजम र अन्यका हकमा 

मध्यस्थता सलमलतिे तोके बमोलजम हुरे्छ । 

 (१५) मध्यस्थकतानिे पाररश्रलमक र सुलवधा पक्षहरूबाट लिर् सके्नछर्् ।  

२६. म्याद सम्बन्धमा : यस ऐर् बमोलजमको लववादमा पक्षको कावु वालहरको पररखस्थलत परी यस ऐर्को 

दफा  २५ को उपदफा (१०) बमोलजमको म्याद गुज्रर् गएमा एक पटकिाई बढीमा पन्ध्र लदर् म्याद थाम्न पाउरे्छ  

२७. मध्यस्थता सलमलतको लनणययको कायायन्वयन :(१) मध्यस्थता सलमलतको लर्णनय िएको सात लदर्लित्रमा 

पक्षहरूिे लर्णनय कायानन्वयर् गरु्न परे्छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम कुर्क पक्षिे तोलकएको समयमा लर्णनयको कायानन्वयर् र्गरेमा त्यस्तो लर्णनयको 

कायानन्वयर्मा लजल्ला प्रशासर् कायानिय र अन्य लर्कायको सहयोग लिर् सके्नछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजमको कायानियिे लर्णनय कायानन्वयर् गरे् लसिलशिामा सम्बखन्धत पक्षको सम्पलत्त 

वा कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का रािेकोमा फुकुवा गर्न िेखि पिाउर् सके्नछ ।   

 (४) उपदफा (३) बमोलजम रोक्का वा फुकुवा गररलदर् अरु्रोध िई आएमा सम्वखन्धत मािपोत कायानिय, 

बैंक वा लवत्तीय संस्थािे त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गरु्न पर्न रे्छ ।  

 (५) मध्यस्थता सम्बन्धी लबियमा यस ऐर्मा उले्लखित लबियका हकमा यसक ऐर् बमोलजम र अन्य 

लबियका हकमा मध्यस्थता ऐर्, २०५५ बमोलजम हुरे्छ । 
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पररचे्छद ७ 

लवलवध 

 

२८. व्यवसाय दताय गनुय पने : (१) करार गरी कृलि व्यवसाय सञ्चािर् गर्न चाहरे् कृिक, कृलि फामन वा 

एजेण्ट िगायतिे दतान र्गरी व्यवसाय सञ्चािर् गरु्न हुदकर् । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको व्यवसायको दतान प्रमुि प्रशासलकय अलधकृतिे गरे्छ । लर्जिे 

अलधकृतस्तरको कुर्क कमनचारीिाई आवश्यकता अरु्सार यस्तो करार दतान गरे् अलधकार प्रत्यायोजर् गर्न सके्नछ  

 (३) व्यवसाय करार दतान तथा शुल्क  िगायतका अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे लर्धानरण गरे बमोलजम 

हुरे्छ ।  

२९. िलतपूलतय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करार कायानन्वयर्को सन्दिनमा कुर्क पक्षका काम कारवाहीबाट अको 

पक्षिाई क्षलत पुग्न गएमा करारमा र्क क्षलतपूलतनको मात्रा तोलकएकोमा सोही बमोलजम र र्तोलकएको हकमा 

सम्झौताको प्रकृलत, स्थिगत लर्रीक्षण, स्थार्ीय सजनलमर्, लवशेिज्ञको राय, प्रचलित दरिाउ समेत बुझी सोको 

आधारमा मकान परे् पक्षिाई मध्यस्थता सलमलतिे क्षलतपूलतन िराइलदरे् लर्णनय गर्न सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जुर्सुकक  कुरा िेखिएको िए तापलर् पक्षको काबु वालहरको पररखस्थलतिे गदान 

करारको यथावत् पररपािर्ा हुर् र्सकेको अवस्थामा यस ऐर् बमोलजमको दालयत्व लतरु्न व्यहोरु्न परे् छक र् । तर 

करार गदानको अवस्थामा पक्षवीच कुर्क िेर्देर् िएको रहेछ िरे् अवस्था हेरी मकान परे् पक्षिाई िेर्देर्को 

सामार्, वसु्त वा र्गद लफतान लदरु् परे्छ । 

३०. कारवाही चिाउने तथा दण्ड सजाय गने अलधकारी : (१) यस ऐर् बमोलजम दण्ड सजाय गरे् वा 

क्षलतपूलतन िराउरे् अलधकार स्थार्ीय न्यालयक सलमलतिाई हुरे्छ ।  

 (२) यस ऐर् बमोलजम कारवाही तथा सजाय हुरे् मुद्दा अरु्सन्धार् तथा तहलककात गरे् अलधकारीिे 

सम्बखन्धत लजल्ला सरकारी वलकि कायानियको परामशन तथा सहयोग लिर् सके्नछ । 

३१. दण्ड सजाय : (१) कसकिे यस ऐर्को देहाय बमोलजम कसुर गरेमा देहाय बमोलजमको सजाय हुरे्छः  

(क) दफा ३ र ४ लवपररत कृलि बजार स्थापर्ा र सञ्चािर् गरेमा पखच्चसहजार देखि पचासहजार रूपकयाँसम्म, 

(ि) मर्ालसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कायन र्गरेमा वा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो 

 कायानियको मुख्य िई कायन गरे् अलधकारी वा त्यस्तो कायन कुर्क अलधकारीिाई प्रत्यायोजर् गररएकोमा 

 त्यस्तो लजमे्मवारी प्राप्त अलधकारीिाई पखच्चसहजारदेखि पचासहजार रूपकयाँसम्म, 

(ग) दफा २९ बमोलजम क्षलतपूलतन िरे् आदेश लदएकोमा िापरवाही पूवनक त्यस्तो क्षलतपूलतन र्लदएमा त्यस्तो 

 अटेर गरे्िाई पखच्चसहजारदेखि पचासहजार रूपकयाँसम्म । 

(घ)  यस ऐर् वा यस ऐर् अन्तरगत बरे्को लर्यमाविी लवपररत कुर्क कायन गरी त्यसबाट कसकको हार्ीर्ोक्सार्ी 

 िएको रहेछ िरे् त्यस्तो हार्ी र्ोक्सार्ी लर्जबाट र्क िराईरे्छ ।  

३२. पुनरावेदन : यस ऐर्को दफा ३१ बमोलजम लदएको सजायमा लचत्त र्बुझेरे् पक्षिे पैंतीस लदर्लित्र 

सम्बखन्धत लजल्ला अदाितमा पुर्रावेदर् लदर् सके्नछ । 
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३३.   बीमा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐर् बमोलजम करार गरी गररएको कृलि उपजको उत्पादर्को 

सम्झौताको आधारमा लवमा सलमलतिे तोकेको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो वीमा कायन गर्न अखियार पाएको लवमा 

कम्पर्ीिे लवमा गरे्छ ।  

 (२) वीमा गरे् प्रलक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सलमलतिे समय समयमा लर्धानरण गरे बमोलजम हुरे्छ ।  

 (३) यस ऐर् बमोलजम गरररे् व्यावसालयक कृलि करारसम्वखन्धत लर्कायमा दतान हुर्ासाथ सोही लमलतबाट 

िागू हुरे् गरी सम्बखन्धत वीमा कम्पर्ीिे वीमा गर्न सके्नछ ।  

 (४) कुर्क वीमा कम्पर्ीिे व्यावसालयक कृलि करारको लवमा गदान लतरु्न परेको क्षलतको अङ्क बराबर 

आ्र्ो िुद करयोग्य आयबाट घटाउर् पाउरे्छ । 

३४. प्रचलित कानून बमोलजम हुने : यस ऐर्मा िेखिएको लवियमा यसक ऐर् बमोलजम र अन्य लवियमा 

प्रचलित कारू्र् बमोलजम हुरे्छ ।  

३५. वौम्भिक सम्पलिको संरिण गनुय पनेाः यस ऐर् बमोलजम कृलि व्यवसायको प्रवद््रधर् गदान वा 

व्यवसालयक कृलि करार गदान वौखिक सम्पलत्त, िौगोलिक पररचय तथा कृिक अलधकार समेतको संरक्षण हुरे् 

गरी गरु्न परे्छ । 

३६. लनयम वनाउन सके् : यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर् गर्न कायनपालिकािे आवश्यक लर्यम, लर्देलशका 

वा कायनलवलध बर्ाउर् सके्नछ । 

३७.  बचाऊाः यस ऐर्को उदे्दश्य तथा लबियके्षत्रमा प्रचलित रे्पाि कारु्र् बमोलजम यस अलघ िएका कायनहरु 

यसक ऐर् वमोलजम िएको मालर्रे्छ । 
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अनुसूलच –१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बम्भन्धत 

(१) िाद्यान्न बािी,  

(२) वागवार्ी जन्यः फिफुि, तरकारी, मसिाबािी, पूष्प  

(३) पशु, पन्छी  

(४) माछा, मासु,दुध,फुि,हाि,छािा,ऊर् 

(५) च्याउ,  

(६) मौरी, रेशम 

(७) लचया, कफी, अिकची, सुपारी, घाँसेवािी 

(८) तेिहर्, दिहर् 

(९) कपास, जुट, उिु,रबरिेती,लटमुर  

(१०)  कृलि पयनटर् 

(११) कृलिका सबक उपके्षत्रसँग सम्बि उत्पादर् र सो शब्दिे औधोलगक प्रयोजर्मा हुरे् कृलिवसु्तहरु 

(१२)  कृलि तथा पशुजन्य उत्पादर्को प्रशोधर् उद्योग 

(१३)  कृलि तथा पशुजन्य उत्पादर् सामाग्री (दार्ा, मििाद्य, लविादी, औिधी) आलदको प्रशोधर् उद्योग 

(१४)  िेती प्रणािीमा समालबर कृलि तथा पशुजन्य बसु्तहरु । 
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अनुसूलच (२) 

दफा १९ सँग सम्बम्भन्धत 

 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ि)  करार िेतीको के्षत्र, 

(ग)  ज्ा र िौलतक साधर्, 

(घ)  वसु्तको लववरण,मात्रा, 

(ङ)  गुणस्तर, 

(ङ)  सम्झौताको अवलध,   

(च)  उत्पादर् गरररे् वसु्तको िररद/लबक्री मूल्य,  

(छ)  िुिार्ीको प्रलक्रया, 

(ज)  ढुवार्ीको दालयत्व,  

(झ)  उत्पादर् प्रलक्रया,  

(ञ)  अरु्गमर्का पक्षहरू,  

(ट)  काबु बालहरको पररखस्थलतबाट उत्पादर्मा पर्न सके्न असर र त्यसको दालयत्व,  

(ि)  गुणस्तर लर्धानरणका आधारहरू,  

(ि)  पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गराउरे् सेवा तथा सुलवधा, 

(ढ)  करारको पािर्ामा लववाद िएमा अपर्ाइरे् समाधार्का उपाय जस्तक मेिलमिाप तथा मध्यस्थता 

 िगायतका लविय वसु्तहरू आलद । 

(ण)   कृलि उपजको मूल्य लर्धानरण सम्वन्धी व्यवस्था । 

 

 

 

 

 


