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मायादेवी गाईँिाषलकाको कृषष व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गनध बनकेो षवधयेक, २०७५ 

प्रस्तावनाः 

   मायादेवी गाईँिाषलकाको क्षते्र षभत्रको कृषषको व्यवसायीकरण गनध, कृषष व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं व्यवस्थािन गनध, 

कृषक एवम ् कृषष व्यवसायी बीच अिसी सम्बन्ध सुदढृ गनध तथा कृषष करारको माध्यमबाट ईत्िादन बढाईन र 

बजारीकरणद्वारा व्यवसाषयक रुिमा समग्र कृषष षवकासका लाषग अवश्यक कानूनी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोल,े 

मायादेवी गाईँिाषलकाको गाईँ सभाले नेिालको संषवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 

दफा १०२ बमोषजम मायादेवी गाईँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

िररच्छेद—१ 

प्रारषम्भक 

१. सषंक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम “मायादेवी गाईँिाषलकाको कृषष व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

२. िररभाषा : षवषय वा प्रसँगले ऄको ऄथध नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) प्रमुख भन्नाल ेमायादेवी गाईँिाषलको प्रमुख सम्झनुिदधछ | 

(ख) “ईत्िादक” भन्नाले कृषष वस्तु ईत्िादन गने कृषक वा कम्िनी वा कृषष फमध वा सहकारी ईत्िादक सम्झनु िछध । 

(ग) “एजेन्ट” भन्नाले कृषष ईद्यमी, व्यवसायी, कृषष बजार वा कृषषजन्य वस्तुहरूको कारोबार गने दताधवाला व्यषि सम्झन ु

िछध र सो शव्दले सँगरठत संस्थाको प्रषतषनषधलाइ समेत जनाईँछ । 

(घ) “कायधिाषलका” भन्नाले मायादेवी गाईँ कायधिाषलका सम्झनुिछध । 

(ङ) “कोष” भन्नाल ेयस ऐनको दफा १० बमोषजम स्थाषित कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषलाइ सम्झनु िछध । 

(च) “कृषक” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लाषग कसैको जग्गा करारमा षलइ वा अफ्नै जग्गामा व्यावसाषयक कृषष खेती 

गन ेकृषक, कृषक समूह, कृषष व्यवसायी, कृषष फमध र कृषष सहकारी समेतलाइ सम्झन ुिछध । 

(छ) “कृषष” भन्नाले ऄनुसूची (१) मा ईल्लेख भए बमोषजमका षबषयसँग सम्वषन्धत कृषषलाइ सम्झनु िदधछ र सो शव्दले 

व्यावसाषयक कृषषलाइ समेत जनाईँछ । 

(ज) “कृषष फामध” भन्नाले व्यवसाषयक प्रयोजनको लाषग ऄनसूुची (१) बमोषजमका बाली ईत्िादनका लाषग सञ्चालन 

गररएको कृषष फामध सम्झन ुिछध । 



(झ) “कृषष बजार” भन्नाले कृषष ईिजको ग्रेषडङ, प्याकेषजङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, षवतरण तथा कृषष ईिजको षबक्री 

षवतरण गन ेकृषष बजार सम्झनु िछध । 

(ञ) “कृषष वस्त”ु भन्नाले कृषकले कुन ैबोट षवरुवा वा जीवजन्तुबाट ईत्िादन गरेको ईिभोग्य कृषष वस्तु सम्झनु िछध । 

(ट) “कृषष व्यवसाय” भन्नाले देहायको व्यवसाय सम्झनु िछध ःः– 

 (१) व्यावसाषयक ईदे्दश्यले गररने कृषष बाली वा बस्तुको ईत्िादन, 

 (२) कृषषजन्य वस्तुको प्रशोधन, 

  (३) कृषष ईिजको व्यािार, 

 (४) कृषष ईत्िादनका लाषग प्रयोग हुन ेरासायषनक वा प्राङ्गाररक मलको ईत्िादन, भण्डारण तथा षवतरण, 

 (५) कृषष ईत्िादनको लाषग प्रयोग हुन ेषवई, वेनाध, नश्ल र भुराको ईत्िादन, िरामशध सेवा, भण्डारण तथा षवतरण, 

 (६) कृषषमा प्रयोग हुन ेऔषषध एवम् षवषादीको ईत्िादन, िरामशध, भण्डारण तथा षबकी व्यवसाय । 

(ठ) “खुद्रा बजार” भन्नाले कुन ैषवके्रताले ईिभोिालाइ षबक्री गने खुद्रा बजारलाइ सम्झनु िछध । 

(ड) “तोककएको वा तोककए बमोषजम” भन्नाले यस ऐन बमोषजम बनेको षनयमावलीमा तोककएको वा तोककए बमोषजम 

सम्झनुिछध । 

(ढ) “थोक बजार” भन्नाले कुन ैईत्िादक वा षवके्रताल ेऄको षवके्रतालाइ कृषष वस्तु षबक्री षवतरण गने थोक बजारलाइ 

सम्झनु िछध । 

(ण) "गाईँिाषलका"भन्नाले मायादेवी गाईँिाषलका सम्झनु िछध । 

(त) “प्रमुख” भन्नाले मायादेवी गाईँिाषलकाको प्रमुख सम्झनु िछध ।  

(थ) “प्रमुख प्रशासकीय ऄषधकृत” भन्नाले मायादेवी गाईँिाषलकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄषधकृत सम्झनुिछध । 

(द) “षबके्रता” भन्नाले कृषष वस्तहुरू षबक्री गन ेव्यािारी, कृषक, कृषक समूह, कृषष फामध, सहकारी संस्था, कम्िनी वा एजेन्ट 

षबके्रता समेतलाइ सम्झनु िछध । 

(ध) “मन्त्रालय” भन्नाले संघ तथा प्रदेशको कृषष क्षेत्र हनेे मन्त्रालयलाइ सम्झनु िदधछ । 

(न) “व्यवसाषयक कृषष करार” भन्नाले व्यवसाषयक कृषष खेती वा कृषष फामधको सञ्चालन, कृषष वस्तुको व्यावसाषयक 

ईत्िादन, खररद, षवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनध वाकृषष व्यवसाय प्रबद्र्धन गनध दइु वा सो भन्दा बढी िक्षहरु वीच 

भएको सम्झौता वा व्यवसाषयक कृषष करारलाइ सम्झनु िदधछ । यस शब्दले व्यवसाषयक कृषष प्रयोजनको लाषग व्यषिगत 

वासंस्थागत रुिमा षलजमा षलन कदन वा कृषषजन्य ईद्योगको लाषग कृषष वस्तु वा वालीको ईत्िादन वा अिुर्तत गनध दइु वा 

दइुभन्दा बढी िक्षहरूबीच क्षेत्रफल, िररमाण, मूल्य र गुणस्तरको अधारमा भएको करारलाइ समेत जनाईँछ । 

(ि) “वडा” भन्नाले  मायादेवी गाईँिाषलकाको वडा सम्झनुिछध । 



(फ) ‘‘सषमषत” भन्नाले यस ऐनको दफा ५ बमोषजम गठन भएको कृषष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थािन सषमषत सम्झन ु

िछध । 

(ब) “सभा” भन्नाले मायादेवी गाईँिाषलकाको गाईँ सभालाइ सम्झनुिछध । 

(भ) “संकलन केन्द्र” भन्नाल े कृषकहरुल ेदोस्रो बजारमा षवक्री गन ेईदे्दश्यल े कृषष ईिज संकलन गरेर षवके्रतालाइ षवक्री 

गनेसंकलन केन्द्रलाइ सम्झनु िछध । 

(म) “हाट–बजार” भन्नाले कृषष ईिज लगायत ऄन्य स्थानीय ईत्िादन षवक्री गने ईदे्दश्यल ेस्थानीय तहबाट स्वीकृत षलइ 

संचालन भएको हाटबजारलाइ सम्झनुिछध । 

िररच्छेद—२ 

कृषष बजारसम्वन्धी व्यवस्था 

३ कृषष बजारको स्थािना : 

(१) गाईँिाषलकाल ेअफ्नो क्षेत्रषभत्रको कुनै िषन स्थानमा कृषष बजारको स्थािना गनध सके्नछ । 

(२) कृषष सम्वन्धी सहकारी वा कृषष सम्वन्धी व्यवसाषयक संस्थाल ेगाईँिाषलकाको ऄनुमषत षलइ कृषष बजारको स्थािना 

गनध सके्नछ । 

४. कृषष बजारको वगीकरण : 

(१) यस ऐनको दफा ३ बमोषजम स्थािना हुन ेकृषष बजारको वगीकरण देहाय बमोषजमको हुनेछ : 

 (क) थोक बजार, 

 (ख) खुद्रा बजार, 

 (ग) हाट–बजार, 

 (घ) संकलन केन्द्र । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजमको बजार सञ्चालन वाित लाग्न ेशलु्क सभाले तोके बमोषजम हुनेछ । 

(३) बजार सञ्चालन सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था कायधिाषलकाले तोके बमोषजम हुनेछ । 

५. कृषष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थािन सषमषत : 

(१) यस ऐनको दफा (३) बमोषजम स्थािना भएको कृषष बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थािन गनधको लाषग कृषष बजार 

तथा व्यवस्थािन सषमषत रहनछे । 

(२) कृषष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थािन सषमषत सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोषजम हुनेछ । 

 



 

 

िररच्छेद ३ 

कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी व्यवस्था 

६. स्थानीय कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन सषमषत : 

(१) कृषष क्षेत्रको समग्र षवकास तथा प्रवद्र्धन लगायतका कायध गनध मायादेवी गाईँिाषलकामा एक स्थानीय कृषष व्यवसाय 

प्रवद्र्धन सषमषत रहनछे । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजमको सषमषतमा देहाय बमोषमजका सदस्यहरु रहन ेछन् :– 

 (क) गाईँिाषलका प्रमुख — ऄध्यक्ष 

 (ख) कृषष क्षेत्र हने ेकायधिाषलकाको सदस्य — सदस्य 

  (ग) प्रमुख प्रशासकीय ऄषधकृत — सदस्य 

 (घ) गाईँिाषलका स्तरीय खाद्य सुरक्षा सषमषतको संयोजक वा प्रमुख — सदस्य  

 (ङ) सषमषतल ेमनोनयन गरेको षवज्ञ सदस्य एक जना — सदस्य 

 (च) सषमषतल ेमनोनयन गरेको व्यवसाषयक ककसानमध्ये एक जना — सदस्य 

 (छ) गाईँिाषलकाको कृषष षवभाग÷महाशाखा÷शाखा प्रमुख — सदस्य सषचव  

(३) सषमषतले सम्बषन्धत क्षेत्रको षवशेषज्ञ तथा ऄन्य व्यषिलाइ सषमषतको बैठकमा अमन्त्रण गनध सके्नछ । 

(४) सषमषतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायधषवषध सषमषत अफैल ेषनधाधरण गरे बमोषजम हुनेछ । 

(५) सषमषतले यस ऐनको ईदे्दश्य कायाधन्वयन गनध अवश्यकता ऄनुसार षवषभन्न ईि– सषमषतहरु गठन गनध सके्नछ । 

(६) सषमषतको सषचवालय गाईँिाषलकाको कृषष क्षेत्र हने ेषवभाग, शाखा वा महाशाखामा रहनेछ । 

७. सषमषतको काम, कतधव्य र ऄषधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र व्यवस्था भएदेषख वाहके सषमषतको काम, कतधव्य र ऄषधकार 

देहाय बमोषजम हुनेछ :– 

 (क) स्थानीयस्तरमा कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध अवश्यक नीषत तथायोजना तजुधमा गन,े 

 (ख) कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध संघीय तथा प्रादेषशक षनकायसँग समन्वय र सहकायध गन,े 

 (ग) कृषष व्यवसायको प्रवद्र्धन गन ेसम्बन्धमा अवश्यक कायध गने, 

 (घ) कृषष व्यवसायको प्रवद्र्धनगन ेसम्बन्धमा कायधक्रम संचालन गने, 



 (ङ) कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनध अवश्यक िन ेसीि, प्रषवषध तथा ऄन्य अवश्यक षवषयको ईषचत व्यवस्था गनध 

 प्रवद्र्धनात्मक कायधहरु गन,े 

 (च) कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषको सञ्चालन गन,े 

 (छ) तोककए बमोषजमको ऄन्य अवश्यक कायध गन े। 

८. कृषष व्यवसायलाइ सषुवधा कदनःे– 

 (१) मायादेवी गाईँिाषलकाल ेकृषष व्यवसायका लाषग देहाय बमोषजम छुट तथा सुषवधा कदन सके्नछ :– 

 (क) स्थानीय कर षनकासी शलु्क 

 (ख) कृषष व्यवसायप्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रषवषध प्रयोग र षवस्तारमा ऄनुदान जस्तै ढुवानी साधन, याषन्त्रक ईिकरण 

 अकद । 

 (२) ईिदफा (१) बमोषजम कदआने छुट तथा सुषवधाहरु तोककए बमोषजम हुनेछ । 

 (३) ईिदफा (१) बमोषजम कदआने सुषवधाको ऄषतररि ऄन्य सुषवधा सषमषतको 

 षसफाररसमा कायधिाषलकाले तोकेबमोषजम हुनेछ । 

९. कृषष ऊण : 

(१) कुनै िषन बैंक वा षवत्तीय संस्थाल ेसो संस्थाको षनयम बमोषजम कृषष ऊण ईिलव्ध गराईन सके्नछ । 

(२) प्रचषलत निेाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेषखएको भए तािषन यस ऐन बमोषजमको व्यावसाषयक कृषष करार सम्बन्धी 

सम्झौतालाइ षधतोको रूिमा स्वीकार गरी कुनै बैंक वा षवत्तीय संस्थाले ईिदफा (१) बमोषजमको ऊण ईिलव्ध गराईन 

सके्नछ । 

(३) ईिदफा (२) बमोषजम ईिलव्ध गराईन े ऊणलाइ सरकारको ऄषत प्राथमककता क्षेत्रमा कजाध लगानी गरेको सरह 

मानीसो वाित ईि बैंक वा षवत्तीय संस्थाले िाईन ेसुषवधा समेत िाईन सके्नछ । 

(४) कुन ै बैंक वा षवत्तीय संस्थाले ईिदफा (२) बमोषजम गरेको लगानी ईठ्न नसके्न भइ ऄिलेखन गनुधिन े भएमा सो 

ऄिलेखन गरेको वषधको खुद करयोग्य अयबाट सो ऄङ्क बरावरको रकम घटाईन सके्नछ । 

िररच्छेद ४ 

कोषको स्थािना तथा सञ्चालन 

१०. कोषको स्थािना : 

(१) कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन गनधका लाषग एक छुटै्ट कृषष व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषको स्थािना गररनेछ । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनछेन ्: 



 (क) संघीय तथा प्रादेषशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

 (ख) गाईँिाषलकाबाट प्राप्त रकम, 

 (ग) नेिाल सरकारबाट षवदेशी सरकार, ऄन्तराषिय संघ संस्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय तहमा षवषनयोषजत 

 रकम वाित प्राप्त रकम 

 (घ) ऄन्य कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ईिदफा (१) को खण्ड (ग) बमोषजमको रकम प्राप्त गनुध ऄषघ संघीय ऄथध मन्त्रालयको स्वीकृषत षलन ुिनछे । 

११. कोषको सञ्चालन : 

(१) गाईँिाषलकाको नीषत, कानुन तथा षनदशेन बमोषजम कृषष व्यवसायको प्रवद्र्धन गनधका लाषग कोषको रकम खचध 

गररनछे । 

(२) कोषको सषचवालय नगरिाषलका ऄन्तगधतको कृषष षवभाग/महाशाखा/शाखामा रहनेछ । 

१२. कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) सषमषतको तफध बाट गररने सम्िूणध खचध दफा १० बमोषजमको कोषबाट तोककए बमोषजम व्यहोररनेछ । 

(२) सषमषतको कोषमा रहकेो रकम सषमषतले प्रचषलत कानून बमोषजम कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गनछे । 

(३) सषमषतको कोषको सञ्चालन सषमषतको ऄध्यक्ष वा सदस्य–सषचव र लेखा प्रमुखको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ । 

(४) कोषको सञ्चालन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोषजम हुनेछ । 

१३. लखेा र लखेािरीक्षण: 

(१) कोषको अय व्ययको लेखा प्रचषलत काननू बमोषजम राख्न ुिनेछ । 

(२) कोषको लेखािरीक्षण महालेखा िरीक्षकबाट हुनेछ । 

िररच्छेद ५ 

व्यवसाषयक कृषष करार (षलज) 

१४. व्यवसाषयक कृषष करार गनध सककन े: 

(१) यस ऐन बमोषजम कृषष व्यवसायको प्रवद्र्धन गनध दइु वा दइु भन्दा बढी िक्षबीच व्यवसाषयक कृषष करार गनध 

सककनेछ । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजम करार गदाध प्रचषलत निेाल कानूनको ऄषधनमा रही िक्षहरुको अिसी सहमषतमा षवदु्यतीय 

प्रणालीको माध्यमबाट समेत गनध सककनेछ । 



(३) ईिदफा (२) बमोषजमको करार गदाध ऄिनाईनुिने प्रकक्रया तोककए बमोषजम हुनेछ । 

१५. जग्गा तथा भौषतक साधन ईिलब्ध गराईन सककन े: 

कुनै व्यषि, संस्था वा षनकायल े कृषष व्यवसाय गन े प्रयोजनका लाषग व्यषि,कृषष फामध वा व्यवसायी, कृषक समूह वा 

त्यस्ता कृषक समुह षमलेर बनेको सषमषत, सहकारीलाइ जग्गा तथा भौषतक सम्िषत्त करार गरी ईिलब्ध गराईन सके्नछ । 

१६. जग्गा तथा भौषतक साधन माग गनध सके्नः 

(१) कुन ै कृषक वा कृषष व्यवसायीले व्यावसाषयक रुिमा कृषष सम्बन्धी कायध गनधको लाषग प्रचषलत कानूनको प्रषतकूल 

नहुने गरी करार बमोषजम जग्गा तथा भौषतक साधन प्राप्त गनध दफा १५ बमोषजमका व्यषि वा षनकायसँग माग गनधसके्नछ 

। 

(२) ईिदफा (१) बमोषजम जग्गा तथा भौषतक साधन माग भइ अएमा षनषित ऄवषध तोकी प्रचषलत काननू बमोषजम 

सम्बषन्धत षनकायले करारमा जग्गा तथा भौषतक साधन ईिलव्ध गराईन सके्नछ । 

(३) जग्गा तथा भौषतक साधन ईिलब्ध गराईने सम्बन्धी प्रकक्रया तथा ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोषजम हुनेछ । 

(४) खेती नगरी लगातार २ बषधसम्म बाँझो रहकेो कृषष योग्य जषमन नेिाल सरकारले तोककए वमोषजम कृषष प्रयोजनका 

लाषग प्रयोगमा ल्याईन सके्नछ । 

१७. स्वाषमत्व हस्तान्तरण नहुन े: 

यस ऐनको दफा १५ बमोषजम कुनै जग्गा वा भौषतक साधन ईिलब्ध गराएको ऄवस्थामा करार गरेको वा षलजमा 

षलएको कारणले मात्र जग्गा वा भौषतक साधनमा करारका िक्षको स्वाषमत्व हस्तान्तरण हुने छैन । 

१८. िनु: करार गनध नहुन े: 

यस ऐन बमोषजम करार गन ेिक्षले दोश्रो िक्षको सहमती नषलइ सोही षबषयमा तेश्रो िक्षसँग िुन: करार गनध िाईन ेछैनन 

। 

१९. व्यवसाषयक कृषष करारका षवषयवस्तहुरू : 

(१) यस ऐन बमोषजम कृषष करार गदाध करारको प्रकृषत र ऄवस्था ऄनुरुि ऄनुसूची (२) मा ईल्लेख भए बमोषजम हुनछे । 

(२) यस ऐनको प्रषतकुल नहुन े गरी िक्षहरूको सहमषतमा ईिदफा (१) मा ईल्लेषखत षवषय बाहकेका ऄन्य ईियिु 

षवषयवस्तुहरु समेत व्यवसाषयक कृषष करारमा समावेश गनध सककनेछ । 

२०. व्यवसाषयक कृषष करारका िक्षहरूको दाषयत्व : 

(१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोषजम कृषष व्यवसाय सञ्चालन गनध षलएको जग्गा तथा भौषतक साधनमा िक्षहरूको 

दाषयत्व यस ऐनमा ईल्लेख भएको ऄषतररि ऄन्य दाषयत्व करारमा तोककए बमोषजम हुनेछ । 

(२) कृषष वस्तुको िररमाण वा क्षेत्र तोकी गररने व्यवसायमा िक्षहरूको दाषयत्व िक्षहरू बीच करारभएकोमा यस ऐनमा 

ईल्लेख भएको ऄषतररि ऄन्य कुराहरू करारमा ईल्लेख भए बमोषजम हुनेछ । 



(३) व्यवसाषयक कृषष करार गने िक्षहरूल ेकृषष करार प्रयोजनको लाषग कृषष ईत्िादन सामग्री, प्रषवषध र ऊण वा ऄन्य 

सहायता अफै वा षवत्तीय संस्थाहरू माफध त तोककएका शतधहरूको अधारमा ईिलब्ध गराईने गरी अ–अफ्नो दाषयत्व 

षनधाधरण गनध सके्नछन् । 

(४) व्यवसाषयक कृषष करार गने िक्षहरुल ेप्रचषलत काननूको प्रषतकूल नहुने गरी गनुध िनछे । 

२१. करार िरूा गनुध िन ेसमय र तररकाः 

(१) करारमा करार िूरा गन ेसमय र तररका ईल्लेख भएकोमा ईषल्लषखत समयषभत्र र ईषल्लषखत तररका बमोषजम करार 

िूरा गनुध िनछे । 

(२) करार बमोषजमको काम गनध करारमा कुनै समय वा तररका तोककएको रहनछे तर सो काम कुन ैखास समयमा वा कुन ै

खास तररकाले मात्र गनध सककने रहछे भने सोही समयमा सोही तररका बमोषजम गन ेगरी करार भएको माषननछे । 

(३) ईिदफा (२) मा लेषखएको ऄवस्थामा बाहके करारमा करार िूरा गन े समय र तररका ईल्लेख नभएमा ईषचत 

समयषभत्र ईियुि तररका ऄिनाइ िूरा गनुध िनछे । 

२२. करार िरूा गन ेस्थानः 

(१) करार बमोषजम काम िूरा गनध कुनै षनषित स्थान तोककएको रहछे भने सो काम सोही स्थानमा िूरा गनुध िनछे । 

(२) करार बमोषजम कुनै एक िक्षले ऄको िक्षलाइ कुनै मालसामान कदने वा बुझाईने स्थान करारमा तोककएको रहछे भन े

सोही स्थानमा न ैकदनु वा बुझाईनु िनछे । 

(३) करार बमोषजम काम गन े षनषित स्थान नतोककएको तर सो काम कुन ैखास स्थानमा मात्र गनध सककने वा चलन 

व्यवहार वा सो कामको प्रकृषत ऄनुसार कुनै खास स्थानमा मात्र गनुध िन ेककषसमको रहछे भन ेसो काम सोही स्थानमा गन े

गरी करार भएको माषननेछ । 

(४) ईिदफा (२) र (३) मा लेषखए देषख बाहके ऄन्य ऄवस्थामा करार बमोषजम काम गन ेस्थान करारमा ईल्लेख भएको 

रहनेछ भने करार बमोषजम काम गन ेिक्षले ऄको िक्षलाइ मनाषसब माकफकको स्थान तोकककदन सूचना गनुध िनेछ र ऄको 

िक्षले िषन सो काम गनध मनाषसब माकफकको स्थान तोकककदनु िनेछ । 

२३. करार िरूा गनुध निन ेऄवस्था : 

देहायका ऄवस्थामा करार बमोषजम काम गनध अवश्यक िन ेछैन । 

(क) करारको एक िक्षल ेऄको िक्षलाइ करार बमोषजमको दाषयत्व िूरा गनुध निन ेगरी छुट कदएमा, 

(ख) बदर गराईन सककने करार बदर गराईन िाईने िक्षल ेबदर गराएमा, 

(ग) ऄको िक्षले करार ईल्लघंन गरेको कारणबाट करारको िररिालना हुन नसके्नभएमा, 

(घ) यस ऐनको कुन ैव्यवस्था बमोषजम करार बमोषजमको काम गनुध निने भएमा, 

(ङ) करार गदाधको िररषस्थषतमा अधारभूत िररवतधन भै करारको िररिालना गनध ऄसम्भव भएमा । 



२४. करार दताध गनुध िन े: 

(१) यस ऐन ऄन्तगधत सम्िन्न गररएका करारहरु सम्झौता भएको षमषतले िंःैषतस कदनषभत्र सम्वषन्धत गाईँिाषलकामा 

दताध गनुधिनछे । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजम करार दताध गदाध तोककए बमोषजमको दस्तरु लाग्नेछ । 

(३) दताध नगररएको करारको अधारमा नेिाल सरकार वा ऄन्य षनकायले कदने सुषवधा वा कदने प्रयोजनको लाषग मान्यता 

प्राप्त गने छैन । 

(४) ईिदफा (१) बमोषजम भएको करारको अषधकाररक प्रषत गाईँिाषलकाले तोककएको ऄषधकारीले ऄषनवायध रूिल ेराख्न ु

िनेछ । 

(५) ईिदफा (१) बमोषजमको करारदताध गनध दवैु िक्षहरू स्वयम वा ईनीहरूको कानुन बमोषजमको प्रषतषनषध ईिषस्थत 

हुनुिनेछ । 

(६) गाईँिाषलकाल ेकुन ैव्यवसायी वा कृषकले कृषष करार दताध गनध ल्याएकोमा दताध गने ऄषधकारील ेयस ऐन बमोषजम 

ईल्लेख हुनुिने कुन ैकुरा ईल्लेख नभएको वा ऄनुषचत प्रावधान ईल्लेख भएकोमा सो िररमाजधन गरेर मात्र दताध गनध अदेश 

कदन सके्नछ । 

(७) ईिदफा (६) बमोषजम कदआएको अदेश करारका िक्षहरूले िालन गनुध िनेछ । 

िररच्छेद ६ 

षववाद समाधान 

२५. षववादको समाधान : 

(१) यस ऐन ऄन्तगधत गररएका कृषष करारको कायाधन्वयनको सम्बन्धमा कुनै षववाद ईत्िन्न भएमा िक्षहरूल े अिसी 

वाताधबाट त्यस्ता षववादहरू समाधान गनध सके्नछन ्

(२) ईिदफा (१) बमोषजम वाताधबाट षववाद समाधान हुन नसकेमा िक्षहरुल ेप्रचषलत काननु बमोषजम स्थानीय न्याषयक 

सषमषतमा षनबेदन कदनुिनछे । 

(३) ईिदफा (२) बमोषजम षनबेदन िनध अएमा स्थानीय न्याषयक सषमषतले िैंषतस कदन षभत्र मेलषमलािको माध्यमबाट 

षववादको टंुङ्गो लगाईन ुिनछे । 

(४) ईिदफा (३) बमोषजम भएको षववादको टंुङ्गो ईिर षचत्त नवुझ्न े िक्षले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

बमोषजम ३५ कदनषभत्र सम्वषन्धत षजल्ला ऄदालतमा िुनरावेदन गनध सके्नछ । 

(५) ईिदफा (३) बमोषजम मलेषमलािबाट षववाद समाधान हुन नसकेमा िक्षहरुले प्रचषलत कानुन बमोषजम मध्यस्थता 

सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईन समेत सके्नछन ्। 



(६) मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईँदा मध्यस्थकताधको नाम करारमा नै ईल्लेख भएकोमा सोही बमोषजम 

हुनेछ । 

(७) ईिदफा (६) बमोषजम करारमा नाम ईल्लेख नभएकोमा िक्षहरूका प्रषतषनषध, स्थानीय तहका प्रषतषनषध वा स्थानीय 

तहबाट तोककएका षबषयषवज्ञ वा मेलषमलाि कताध सषहतको मध्यस्थता सषमषतको गठन गररनछे । 

(८) ईिदफा (७) बमोषजम मध्यस्थता चयनको लाषग दबैु िक्षहरूबाट ऄनुरोध भइ अएमा सम्वषन्धत व्यषि वा 

कायाधलयले ऄषनवायध रूिमा सात कदनषभत्रमा षलषखत सहमषत वा ऄसहमषत कदनु िनछे । 

(९) मध्यस्थता सषमषतले ईजुरी िरेको सात कदनषभत्र वाताधद्वारा षववादको समाधान गनुध िनछे । 

(१०) ईिदफा (९) बमोषजम षववाद समाधान हुन नसकेमा सम्वषन्धत िक्षलाइ ईजुरी ईिर सात कदनको म्याद कदइ 

प्रषतवाद गन ेमौका कदन ुिनछे । 

(११) ईिदफा (१०) बमोषजमको समयावषधषभत्र सम्वषन्धत िक्षले प्रषतवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्यहोरा ईल्लेख गरी 

मध्यस्थता सषमषतल ेथि सात कदनषभत्रमा अफ्नो षनणधय कदन ुिनेछ । 

(१२) ईिदफा (११) बमोषजम मध्यस्थता सषमषतद्वारा गररएको षनणधय ऄषन्तम हुनछे । 

(१३) यस ऐन बमोषजम मध्यस्थता सषमषतद्वारा गररएको षनणधय ईिर षचत्त नवुझ्ने िक्षले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को 

म्यादषभतै्र सम्बषन्धत ईच्च ऄदालतमा षनवेदन कदन सके्नछ । 

(१४) मध्यस्थता सषमषतको ऄन्य कायधषवषध करारमा ईल्लेख भएकोमा सोही बमोषजम र ऄन्यका हकमा मध्यस्थता 

सषमषतले तोके बमोषजम हुनछे । 

(१५) मध्यस्थकताधले िाररश्रषमक र सुषवधा िक्षहरूबाट षलन सके्नछन् । 

२६. म्याद सम्बन्धमा : 

यस ऐन बमोषजमको षववादमा िक्षको कावु वाषहरको िररषस्थषत िरी यस ऐनको दफा २५ को ईिदफा (१०) बमोषजमको 

म्याद गजु्रन गएमा एक िटकलाइ बढीमा िन्र कदन म्याद थाम्न िाईनेछ । 

२७. मध्यस्थता सषमषतको षनणधयको कायाधन्वयन : 

(१) मध्यस्थता सषमषतको षनणधय भएको सात कदनषभत्रमा िक्षहरूल ेषनणधय कायाधन्वयन गनुध िनेछ । 

(२) ईिदफा (१) बमोषजम कुन ैिक्षल ेतोककएको समयमा षनणधयको कायाधन्वयन नगरेमा त्यस्तो षनणधयको कायाधन्वयनमा 

षजल्ला प्रशासन कायाधलय र ऄन्य षनकायको सहयोग षलन सके्नछ । 

(३) ईिदफा (२) बमोषजमको कायाधलयले षनणधय कायाधन्वयन गन ेषसलषशलामा सम्बषन्धत िक्षको सम्िषत्त वा कारोबार 

रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्िषत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनध लेषख िठाईन सके्नछ । 

(४) ईिदफा (३) बमोषजम रोक्का वा फुकुवा गररकदन ऄनरुोध भइ अएमा सम्वषन्धत मालिोत कायाधलय, बैंक वा षवत्तीय 

संस्थाल ेत्यस्तो सम्िषत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुध िनेछ । 



(५) मध्यस्थता सम्बन्धी षबषयमा यस ऐनमा ईल्लेषखत षबषयका हकमा यसै ऐन बमोषजम र ऄन्य षबषयका हकमा 

मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोषजम हुनेछ । 

िररच्छेद ७ 

षवषवध 

२८. व्यवसाय दताध गनुध िन े: 

(१) करार गरी कृषष व्यवसाय सञ्चालन गनध चाहन ेकृषक, कृषष फामध वा एजेण्ट लगायतल ेदताध नगरी व्यवसाय सञ्चालन 

गनुध हुदैन । 

 (२) ईिदफा (१) बमोषजमको व्यवसायको दताध प्रमुख प्रशासककय ऄषधकृतले गनेछ । षनजले ऄषधकृतस्तरको कुन ै

कमधचारीलाइ अवश्यकता ऄनसुार यस्तो करार दताध गन ेऄषधकार प्रत्यायोजन गनध सके्नछ । 

(३) व्यवसाय करार दताध तथा शुल्क लगायतका ऄन्य व्यवस्था कायधिाषलकाले षनधाधरण गरे बमोषजम हुनेछ । 

२९. क्षषतिरू्तत सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) करार कायाधन्वयनको सन्दभधमा कुनै िक्षका काम कारवाहीबाट ऄको िक्षलाइ क्षषत िुग्न गएमा करारमा नै क्षषतिूर्ततको 

मात्रा तोककएकोमा सोही बमोषजम र नतोककएको हकमा सम्झौताको प्रकृषत, स्थलगत षनरीक्षण, स्थानीय सजधषमन, 

षवशेषज्ञको राय, प्रचषलत दरभाई समेत बुझी सोको अधारमा मकाध िने िक्षलाइ मध्यस्थता सषमषतले क्षषतिूर्तत भराआकदन े

षनणधय गनध सके्नछ । 

(२) ईिदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेषखएको भए तािषन िक्षको काबु वाषहरको िररषस्थषतल े गदाध करारको यथावत् 

िररिालना हुन नसकेको ऄवस्थामा यस ऐन बमोषजमको दाषयत्व षतनुध व्यहोनुध िने छैन । तर करार गदाधको ऄवस्थामा 

िक्षवीच कुनै लेनदेन भएको रहछे भन ेऄवस्था हरेी मकाध िने िक्षलाइ लेनदेनको सामान, वस्तु वा नगद कफताध कदन ुिनछे । 

३०. कारवाही चलाईन ेतथा दण्ड सजाय गन ेऄषधकारी : 

(१) यस ऐन बमोषजम दण्ड सजाय गन ेवा क्षषतिूर्तत भराईन ेऄषधकार स्थानीय न्याषयक सषमषतलाइ हुनछे । 

(२) यस ऐन बमोषजम कारवाही तथा सजाय हुने मुद्दा ऄनुसन्धान तथा तहकककात गने ऄषधकारीले सम्बषन्धत षजल्ला 

सरकारी वककल कायाधलयको िरामशध तथा सहयोग षलन सके्नछ । 

३१. दण्ड सजाय : 

(१) कसैले यस ऐनको देहाय बमोषजम कसुर गरेमा देहाय बमोषजमको सजाय हुनेछ : 

(क) दफा ३ र ४ षविररत कृषष बजार स्थािना र सञ्चालन गरेमा िषच्चसहजार देषख िचासहजार रूिैयाँसम्म, 

(ख) मनाषसव कारण वेगर दफा २८ को ईिदफा (२) को कायध नगरेमा वा गनध आन्कार गरेमा त्यस्तो कायाधलयको मुख्य भइ 

कायध गन ेऄषधकारी वा त्यस्तो कायध कुनै ऄषधकारीलाइ प्रत्यायोजन गररएकोमा त्यस्तो षजम्मेवारी प्राप्त ऄषधकारीलाइ 

िच्चीस हजार देषख िचास हजार रूिैयाँ सम्म, 



 (ग) दफा २९ बमोषजम क्षषतिरू्तत भन ेअदेश कदएकोमा लािरवाही िूवधक त्यस्तो क्षषतिूर्तत नकदएमा त्यस्तो ऄटेर गनलेाइ 

िषच्चस हजार देषख िचास हजार रूिैयाँ सम्म । 

(घ) यस ऐन वा यस ऐन ऄन्तरगत बनेको षनयमावली षविररत कुनै कायध गरी त्यसबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको 

रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी षनजबाट नै भराआनछे । 

३२. िनुरावदेन : 

यस ऐनको दफा ३१ बमोषजम कदएको सजायमा षचत्त नबुझ्ने िक्षले िैंतीस कदनषभत्र सम्बषन्धत षजल्ला ऄदालतमा 

िुनरावेदन कदन सके्नछ । 

३३. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) यस ऐन बमोषजम करार गरी गररएको कृषष ईिजको ईत्िादनको सम्झौताको अधारमा षवमा सषमषतल े तोकेको 

प्रकृया िुरा गरी त्यस्तो वीमा कायध गनध ऄषख्तयार िाएको षवमा कम्िनील ेषवमा गनछे । 

(२) वीमा गन ेप्रकक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सषमषतले समय समयमा षनधाधरण गरे बमोषजम हुनछे । 

(३) यस ऐन बमोषजम गररन े व्यावसाषयक कृषष करार सम्बन्धी व्यवस्था सम्वषन्धत षनकायमा दताध हुनासाथ सोही 

षमषतबाट लागू हुने गरी सम्बषन्धत वीमा कम्िनीले वीमा गनध सके्नछ । 

(४) कुनै वीमा कम्िनीले व्यावसाषयक कृषष करारको षवमा गदाध षतनुध िरेको क्षषतको ऄङ्क बराबर अफ्नो खुद करयोग्य 

अयबाट घटाईन िाईनेछ । 

३४. प्रचषलत काननू बमोषजम हुन े: 

यस ऐनमा लेषखएको षवषयमा यसै ऐन बमोषजम र ऄन्य षवषयमा प्रचषलत कानून बमोषजम हुनेछ । 

३५. वौषर्द्क सम्िषत्तको सरंक्षण गनुध िन े: 

यस ऐन बमोषजम कृषष व्यवसायको प्रवद्र्धन गदाध वा व्यवसाषयक कृषष करार गदाध वौषर्द्क सम्िषत्त, भौगोषलक िररचय 

तथा कृषक ऄषधकार समेतको संरक्षण हुने गरी गनुध िनेछ । 

३६. षनयम वनाईन सके्न : 

यस ऐनको ईदे्दश्य कायाधन्वयन गनध कायधिाषलकाले अवश्यक षनयम, षनदेषशका वा कायधषवषध बनाईन सके्नछ । 

३७. बचाउ : 

यस ऐनको ईदे्दश्य तथा षबषय क्षेत्रमा प्रचषलत नेिाल कानुन बमोषजम यस ऄषघ भएका कायधहरु यसै ऐन वमोषजम भएको 

माषननेछ । 

 

 



ऄनुसूषच–१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बषन्धत 

(१) खाद्यान्न बाली, 

(२) वागवानी जन्य: फलफुल, तरकारी, मसलाबाली, िूष्ि 

(३) िश,ु िन्छी 

(४) माछा, मासु, दधु, फुल, हाड, छाला, उन 

(५) च्याई, 

(६) मौरी, रेशम 

(७) षचया, कफी, ऄलैची, सुिारी, घाँसेवाली 

(८) तलेहन, दलहन 

(९) किास, जुट, ईखु, रबरखेती, रटमुर 

(१०) कृषष ियधटन 

(११) कृषषका सबै ईिक्षेत्रसँग सम्बर्द् ईत्िादन र सो शब्दले औधोषगक प्रयोजनमा हुने कृषषवस्तुहरु 

(१२) कृषष तथा िशुजन्य ईत्िादनको प्रशोधन ईद्योग 

(१३) कृषष तथा िशुजन्य ईत्िादन सामाग्री (दाना, मलखाद्य, षवषादी, औषधी) अकदको प्रशोधन ईद्योग 

(१४) खेती प्रणालीमा समाषबष्ट कृषष तथा िशुजन्य बस्तुहरु । 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी–२ 

दफा १९ सगँ सम्बषन्धत 

(क) करारका िक्षहरू, 

(ख) करार खेतीको क्षेत्र, 

(ग) जग्गा र भौषतक साधन, 

(घ) वस्तुको षववरण,मात्रा, 

(ङ) गुणस्तर, 

(ङ) सम्झौताको ऄवषध, 

(च) ईत्िादन गररने वस्तुको खररद÷षबक्री मूल्य, 

(छ) भुिानीको प्रकक्रया, 

(ज) ढुवानीको दाषयत्व, 

(झ) ईत्िादन प्रकक्रया, 

(ञ) ऄनगुमनका िक्षहरू, 

(ट) काबु बाषहरको िररषस्थषतबाट ईत्िादनमा िनध सके्न ऄसर र त्यसको दाषयत्व, 

(ठ) गणुस्तर षनधाधरणका अधारहरू, 

(ड) िक्षहरूल ेएक ऄकोलाइ ईिलब्ध गराईन ेसेवा तथा सुषवधा, 

(ढ) करारको िालनामा षववाद भएमा ऄिनाआन ेसमाधानका ईिाय जस्त ैमलेषमलाि तथा मध्यस्थता लगायतका षवषय 

वस्तुहरू अकद । 

(ण) कृषष ईिजको मलू्य षनधाधरण सम्वन्धी व्यवस्था । 




