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प्रस्तावनािः
बेनी नगरपालिका लभत्रको कृ लििाई व्यवसायीकरण गनन , कृ लि व्यवसायको प्रवर्नन एवं
व्यवस्थापन गनन, कृ िक एवि् कृ लि व्यवसायी बीच आपसी सम्बन्र् सुदढ
ृ गनन तथा कृ लि करारको
िाध्यिबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरण द्वारा व्यवसालयक रुपिा सिग्र कृ लि लवकासका िालग
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय देलिएकोिे बेनी नगरपालिका पालिकाको लिलत
२०७४।१२।२३ गतेको नगर सभािे नेपािको संलवर्ानको र्ारा २२६ र स्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोलजि बेनी नगरपालिकाको कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन ऐन
२०७४ बनाएकोछ ।

पररच्छेद १
प्रारलम्भक
१.

संलिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “बेनी नगरपालिका पालिकाको कृ लि व्यवसाय
प्रवद्र्र्न ऐन, २०७४” रहेकोछ ।
(२)

२.

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभािा लविय वा प्रसँगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,–
(क)

“अध्यि” भन्नािे गाउँ पालिकाको अध्यि सम्झनुपछन ।

(ि)

“उत्पादक” भन्नािे कृ लि वस्तु उत्पादन गने कृ िक वा कम्पनी वा कृ लि फािन वा

(ग)

सहकारी संस्थाको उत्पादनिाई सम्झनु पछन ।
“एजेन्ट” भन्नािे कृ लि उद्यिी, व्यवसायी, कृ लि बजार वा कृ लिजन्य वस्तुहरूको

(घ)

कारोबार गने दतान वािा व्यलि सम्झनु पछन र सो शव्दिे सँगरित संस्था वा कम्पनीको
प्रलतलनलर्हरुिाई सिेत जनाउँ छ ।
“कायनपालिका” भन्नािे बेनी नगरपालिका कायनपालिकािाई सम्झनुपछन ।

(ङ)

“कोि” भन्नािे यस ऐनको दफा १० बिोलजि स्थालपत कृ लि व्यवसाय प्रवद्र्र्न

(च)

कोििाई सम्झनु पछन ।
“कृ िक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कसैको जग्गा करारिा लिई वा आफ्नै
जग्गािा व्यावसालयक कृ लि िेती गने कृ िक, कृ िक सिूह, कृ लि व्यवसायी, कृ लि

(छ)

फिन र कृ लि सहकारी तथा कम्पनीहरुिाई सिेत सम्झनु पछन ।
“कृ लि” भन्नािे अनुसूची (१) िा उल्िेि भए बिोलजिका लबिय सँग सम्वलन्र्त

(ज)

कृ लििाई सम्झनु पदनछ र सो शव्दिे व्यावसालयक कृ लििाई सिेत जनाउँ छ ।
“कृ लि फािन” भन्नािे व्यवसालयक प्रयोजनको िालग अनुसूची (१) बिोलजिका बािी

(झ)

उत्पादनका िालग सञ्चािन गररएको कृ लि फािन सम्झनु पछन ।
“कृ लि बजार” भन्नािे कृ लि उपजको ग्रेलिङ, प्याके लजङ्ग, ढु वानी, भण्िारण,

(ञ)

लवतरण तथा कृ लि उपजको लबक्री लवतरण गने कृ लि बजार सम्झनु पछन ।
“कृ लि वस्तु” भन्नािे कृ िकिे कु नै बोट लवरुवा वा जीव जन्तुबाट उत्पादन गरे को

(ट)

उपभोग्य कृ लि वस्तु सम्झनु पछन ।
“कृ लि व्यवसाय” भन्नािे देहायको व्यवसाय सम्झनु पछन –

(१)

व्यवसालयक उद्देश्यिे गररने कृ लि बािी वा बस्तुको उत्पादन,

(२)

कृ लिजन्य वस्तुको प्रशोर्न,

(३)

कृ लि उपजको व्यापार,

(४)

कृ लि उत्पादनका िालग प्रयोग हुने रासायलनक वा प्राङ्गाररक ििको
उत्पादन, भण्िारण तथा लवतरण,

(५)

कृ लि उत्पादनको िालग प्रयोग हुने लवउ, वेनान, नश्ल र भुराको उत्पादन,
परािशन सेवा, भण्िारण तथा लवतरण,

(६)

कृ लििा प्रयोग हुने औिलर् एवि् लविादीको उत्पादन, परािशन, भण्िारण

(ि)

तथा लबक्री व्यवसाय ।
“िुद्रा बजार” भन्नािे कु नै लवक्रेतािे उपभोिािाई लबक्री गने िुद्रा बजारिाई सम्झनु

(ि)

पछन ।
“ नगरपालिका” भन्नािे बेनी नगरपालिकािाई सम्झनु पछन ।

(ढ)

“तोककएको वा तोककए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन बिोलजि बनेको लनयिाविीिा

(ण)

तोककएको वा तोककए बिोलजििाई सम्झनु पछन ।
“थोक बजार” भन्नािे कु नै उत्पादक वा लवक्रेतािे अको लवक्रेतािाई कृ लि वस्तु लबक्री

(त)

लवतरण गने थोक बजारिाई सम्झनु पछन ।
“कायनपालिका” भन्नािे बेनी नगरपालिका कायन पालिकािाई सम्झनु पछन ।

(थ)

“प्रिुि” भन्नािे बेनी नगरपालिका प्रिुि सम्झनु पछन ।

(द)

“प्रिुि प्रशासकीय अलर्कृ त” भन्नािे बेनी नगरपालिका को प्रिुि प्रशासकीय

(र्)

अलर्कृ त सम्झनुपछन ।
“लबक्रेता” भन्नािे कृ लि वस्तुहरू लबक्री गने व्यापारी, कृ िक, कृ िक सिूह, कृ लि
फािन, सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट लबक्रेता सिेतिाई सम्झनु पछन ।

(न)

“िन्त्रािय” भन्नािे संघ तथा प्रदेशको कृ लि िेत्र हेने िन्त्राियिाई सम्झनु पदनछ ।

(प)

“व्यवसालयक कृ लि करार” भन्नािे व्यवसालयक कृ लि िेती वा कृ लि फािनको सञ्चािन,
कृ लि वस्तुको व्यावसालयक उत्पादन, िररद, लवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनन वा
कृ लि व्यवसाय प्रबद्र्र्न गनन दुई वा सो भन्दा बढी पिहरु वीच भएको सम्झौता वा
व्यवसालयक कृ लि करारिाई सम्झनु पदनछ । यस शब्दिे व्यवसालयक कृ लि प्रयोजनको
िालग व्यलिगत वासंस्थागत रुपिा लिजिा लिन कदन वा कृ लि जन्य उद्योगको िालग
कृ लि वस्तु वा वािीको उत्पादन वा आपुर्तन गनन दुई वा दुई भन्दा बढी पिहरू बीच

िेत्रफि, पररिाण, िूल्य र गुणस्तरको आर्ारिा भएको करारिाई सिेत जनाउँ छ
(फ)

।
“विा” भन्नािे बेनी नगरपालिका विाहरुिाई सम्झनुपछन ।

(ब)

‘‘सलिलत” भन्नािे यस ऐनको दफा ५ बिोलजि गिन भएको कृ लि बजार सञ्चािन

(भ)

तथा व्यवस्थापन सलिलत सम्झनु पछन ।
“सभा” भन्नािे बेनी नगरपालिका नगरसभािाई सम्झनुपछन।

(ि)

“संकिन के न्द्र” भन्नािे कृ िकहरुिे दोस्रो बजारिा लवक्री गने उद्देश्यिे कृ लि उपज

(य)

संकिन गरे र लवक्रेतािाई लवक्री गने संकिन के न्द्रिाई सम्झनु पछन ।
“हाट–बजार” भन्नािे कृ लि उपज िगायत अन्य स्थानीय उत्पादन लवक्री गने उद्देश्यिे
स्थानीय तहबाट स्वीकृ त लिई संचािन भएको हाट बजारिाई सम्झनु पछन ।
पररच्छेद २
कृ लि बजार सम्वन्र्ी व्यवस्था

३

कृ लि बजारको स्थापनािः (१) बेनी नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको कु नै पलन स्थानिा

कृ लि बजारको स्थापना गनन सक्नेछ ।
(२) कृ लि सहकारी संस्था, कृ लि सम्वन्र्ी व्यवसालयक कायन गने संस्था वा कम्पनीहरुिे बेनी
४.

नगरपालिकका अनुिलत लिई कृ लि बजारको स्थापना गनन सक्नेछ ।
कृ लि बजारको वगीकरणिः (१) यस ऐनको दफा ३ बिोलजि स्थापना हुने कृ लि बजारको
वगीकरण देहाय बिोलजिको हुनेछिः–

५.

(क)

थोक बजार, (ि)

(ग)

हाट–बजार,

(घ)

िुद्रा बजार,
संकिन के न्द्र ।

(२)

उपदफा (१) बिोलजिको बजार सञ्चािनवापत िाग्ने शुल्क कायनपालिकािे तोके

(३)

बिोलजि हुनेछ ।
बजार सञ्चािन सम्वन्र्ी अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे तोके बिोलजि हुनेछ ।

कृ लि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलतिः (१) यस ऐनको दफा (३) बिोलजि स्थापना
भएको कृ लि बजारको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननको िालग कृ लि बजार तथा व्यवस्थापन
सलिलत रहनेछ ।
(२) कृ लि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलत सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोककए
बिोलजि हुनेछ ।

६.

पररच्छेद ३
कृ लि व्यवसाय प्रवद्र्र्न सम्बन्र्ी व्यवस्था
स्थानीय कृ लि व्यवसाय प्रवद्र्र्न सलिलतिः (१) कृ लि िेत्रको सिग्र लवकास तथा प्रवद्र्र्न
िगायतका कायन गनन बेनी नगरपालिका िा एक स्थानीय कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन सलिलत
रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिा देहाय बिोलिजका सदस्यहरु रहनेछिः–
(१)

बेनी नगरपालिका प्रिुि

— अध्यि

(२)

आर्थनक लवकाश सलिलत संयोजक

— सदस्य

प्रिुि प्रशासकीय अलर्कृ त

— सदस्य

(३)
(४)

नगर पालिकाको िाद्य सुरिा सलिलतको प्रिुि

— सदस्य

(५)

सलिलतिे िनोनयन गरेको लवज्ञ सदस्य एक जना

— सदस्य

(६)

सलिलतिे िनोनयन गरेको सहकारी किी एक जना

— सदस्य

(७)

बेनी. न. पा. को आर्थनक लवकाश अलर्कृ त

— सदस्य सलचव

(३)

सलिलतिे सम्बलन्र्त िेत्रको लवशेिज्ञ तथा अन्य व्यलििाई सलिलतको बैिकिा आिन्त्रण

(४)

गनन सक्नेछ ।
सलिलतको बैिक सम्बन्र्ी अन्य कायन लवलर् सलिलत आंफैिे लनर्ानरण गरे बिोलजि हुनेछ ।

(५)

सलिलतिे यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन आवश्यकता अनुसार लवलभन्न उप—सलिलतहरु

(६)

गिन गनन सक्नेछ ।
सलिलतको सलचवािय नगर पालिकाको आर्थनक लवकाश सलिलतको कायानियिा रहनेछ ।

७.

सलिलतको काि, कतनव्य र अलर्कारिः– यस ऐनिा अन्यत्र व्यवस्था भएदेलि वाहेक सलिलतको
काि, कतनव्य र अलर्कार देहाय बिोलजि हुनेछ
(क)

स्थानीयस्तरिा कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन गनन आवश्यक नीलत तथा योजना तजुनिा गने,

(ि)

कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन गनन संघीय तथा प्रादेलशक लनकायसँग सिन्वय र सहकायन गने ,

(ग)

कृ लि व्यवसायको प्रवर्नन गने सम्बन्र्िा कायनक्रि संचािन गने ,

(घ)

कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन गनन आवश्यक पने सीप, प्रलवलर् तथा अन्य आवश्यक लवियको
उलचत व्यवस्था गनन प्रवर्ननात्िक कायनहरु गने,

(ङ)

कृ लि व्यवसाय प्रवर्नन कोिको सञ्चािन गने,

(च)

तोककए बिोलजिको अन्य आवश्यक कायनगने ।

८.

कृ लि व्यवसायिाई सुलवर्ा कदनेिः– (१) नगरपािीकािे कृ लि व्यवसायका िालग देहाय
बिोलजि छु ट तथा सुलवर्ा कदन सक्नेछिः–
(क)

स्थानीय कर लनकासी शुल्क,

(ि)

कृ लि व्यवसाय प्रवद्र्र्न सम्बन्र्ी प्रलवलर् प्रयोग र लवस्तारिा अनुदान जस्तै
ढु वानी सार्न, यालन्त्रक उपकरण आकद ।

९.

(२)

उपदफा (१) बिोलजि कदइने छु ट तथा सुलवर्ाहरु तोककए बिोलजि हुनेछ ।

(३)

उपदफा (१) बिोलजि कदइने सुलवर्ाको अलतररि अन्य सुलवर्ा सलिलतको

लसफाररसिा कायनपालिकािे तोके बिोलजि हुनेछ ।
कृ लि ऋणिः (१) कु नै पलन बैंक वा लवत्तीय संस्थािे सो संस्थाको लनयि बिोलजि कृ लि ऋण
उपिव्र् गराउन सक्नेछ ।
(२) प्रचलित नेपािको कानूनिा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन यस ऐन बिोलजिको
व्यावसालयक कृ लि करार सम्बन्र्ी सम्झौतािाई लर्तोको रूपिा स्वीकार गरी कु नै
बैंक वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (१) बिोलजिको ऋण उपिव्र् गराउन सक्नेछ ।
(३)

(४)

उपदफा (२) बिोलजि उपिव्र् गराउने ऋणिाई सरकारको अलत प्राथािीकता
ँ वा लवत्तीय संस्थािे पाउने
िेत्रिा कजान िगानी गरे को सरह िानी सो वापत उि बैक
सुलवर्ा सिेत पाउन सक्नेछ ।
ँ वा लवत्तीय संस्थािे उपदफा (२) बिोलजि गरे को िगानी उठ्न नसक्ने भई
कु नै बैक
अपिेिन गनुन पनेभएिा सो अपिेिन गरे को विनको िुद कर योग्य आयबाट सो अङ्क
बरावरको रकि घटाउन सक्नेछ ।
पररच्छेद ४
कोिको स्थापना तथा सञ्चािन

१०.

कोिको स्थापना (१) कृ लि व्यवसाय प्रवद्र्र्न गननकािालग एक छु ट्टै कृ लि व्यवसाय

(२)

प्रवद्र्र्न कोिको स्थापना गररनेछ ।
उपदफा (१) बिोलजिको कोििा देहायका रकिहरु रहनेछिः–
(क)
(ि)

संघीय तथा प्रादेलशक सरकारबाट सम्वलन्र्त लशिनकिा प्राप्त रकि,
नगरपालिकाबाट सम्वलन्र्त लशिनकिा लवलनयोलजत रकि,

(ग)

नेपाि सरकार बाट लवदेशी सरकार, अन्तरालिय संघ संस्था सँग सम्झौता
गरी स्थानीय तहिा लवलनयोलजत वापत प्राप्त रकि,

(घ)
(३)
११.

गररवी लनवारण संग सम्वलन्र्त अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त रकि ।

उपदफा (२) को िण्ि (ग) बिोलजिको रकि प्राप्त गनुन अलघ संघीय अथन िन्त्राियको

स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।
कोिको सञ्चािनिः– (१) नगरपालिकाको नीलत, कानुन तथा लनदेशन बिोलजि कृ लि
व्यवसायको प्रवर्नन गननका िालग कोिको रकि िचन गररनेछ ।
(२) कोिको सलचवािय बेनी नगरपालिका, आर्थनक लवकाश सलिलतको कायानियिा

१२.

रहनेछ ।
कोिको सञ्चािन सम्बन्र्ी व्यवस्थािः– (१) सलिलतको तफन बाट गररने सम्पूणन िचन दफा १०
बिोलजिको कोिबाट तोककए बिेलजि गररनेछ ।
(२) सलिलतको कोििा रहेको रकि सलिलतिे प्रचलित कानून बिोलजि कु नै बैकिा िाता
(३)

िोिी जम्िा गनेछ ।
सलिलतको कोिको सञ्चािन सलिलतको अध्यि, सदस्य–सलचव र िेिापाि िध्य कु नै
दुईको दस्तित बाट आर्थनक कारोवार हुनेछ।

(४)
१३.

कोिको सञ्चािन सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोककए बिोलजि हुनेछ।

िेिा र िेिापररिणिः– (१) कोिको आय व्ययको िेिा प्रचलित कानून बिोलजि राख्नु पनेछ
।
(२)

कोिको िेिापरीिण िहािेिा परीिक बाट हुनेछ ।

पररच्छेद ५
व्यवसालयक कृ लि करार (लिज)
१४.

व्यवसालयक कृ लि करार गनन सककनेिः– (१) यस ऐन बिोलजि कृ लि व्यवसायको प्रवर्नन गनन
दुई वा दुईन भन्दा बढी पिबीच व्यवसालयक कृ लि करार गनन सककनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि करार गदान प्रचलित नेपाि कानूनको अलर्निा रही फरक

(३)
१५.

पिहरुको आपसी सहिलतिा लवद्युतीय प्रणािीको िाध्यिबाट सिेत गनन सककनेछ
।
उपदफा (२) बिोलजिको करार गदान अपनाउनु पने प्रकक्रया तोककए बिोलजि हुनेछ

।
जग्गा तथा भौलतक सार्न उपिब्र् गराउन सककनेिः– कु नै व्यलि, संस्था वा लनकायिे कृ लि
व्यवसाय गने प्रयोजनका िालग व्यलि, कृ लि फािन वा व्यवसायी, कृ िक सिूह वा त्यस्ता
कृ िक सिुह लििेर बनेको सलिलत, सहकारी संस्था वा कम्पनीहरुिाई जग्गा तथा भौलतक

१६.

सम्पलत्त करार गरी उपिब्र् गराउन सक्नेछ ।
जग्गा तथा भौलतक सार्न िाग गनन सक्नेिः– (१) कु नै कृ िक वा कृ लि व्यवसायीिे व्यावसालयक
रुपिा कृ लि सम्बन्र्ी कायन गननको िालग प्रचलित कानूनको प्रलतकू ि नहुने गरी करार बिोलजि
जग्गा तथा भौलतक सार्न प्राप्त गनन दफा १५ बिोलजिका व्यलि वा लनकाय सँग िाग गनन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि जग्गा तथा भौलतक सार्न िाग भई आएिा लनलित अवलर्
तोकी प्रचलित कानून बिोलजि सम्बलन्र्त लनकायिे करारिा जग्गा तथा भौलतक
सार्न उपिव्र् गराउन सक्नेछ ।
(३) जग्गा तथा भौलतक सार्न उपिब्र् गराउने सम्बन्र्ी प्रकक्रया तथा अन्य व्यवस्था तोककए
बिोलजि हुनेछ ।
(४) िेती नगरी िगातार २ बिन सम्ि बाँझो रहेको कृ लि योग्य जलिन नेपाि सरकारिे

१७.

तोककए विोलजि कृ लि प्रयोजनका िालग प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ ।
स्वालित्व हस्तान्तरण नहुनेिः– यस ऐनको दफा १५ बिोलजि कु नै जग्गा वा भौलतक सार्न
उपिब्र् गराएको अवस्थािा करार गरे को वा लिजिा लिएको कारणिे िात्र जग्गा वा
भौलतक सार्निा करारका पिको स्वालित्व हस्तान्तरण हुने छै न ।

१८. पुनिःकरार गनन नहुनेिः– यस ऐन बिोलजि करार गने पििे दोश्रो पिको सहिती नलिइ सोही
१९.

लबियिा तेश्रो पिसँग पुनिः करार गनन पाउने छैन ।
व्यवसालयक कृ लि करारका लवियवस्तुहरू (१) यस ऐन बिोलजि कृ लि करार गदान करारको
प्रकृ लत र अवस्था अनुरुप अनुसूची( २ िा उल्िेि भए बिोलजि हुनेछ ।
(२)

२०.

यस ऐनको प्रलतकु ि नहुने गरी फरक फरक पिहरूको सहिलतिा उपदफा (१) िा

उल्िेलित लविय बाहेकका अन्य उपयुि लवियवस्तुहरु सिेत व्यवसालयक कृ लि
करारिा सिावेश गनन सककनेछ ।
व्यवसालयक कृ लि करारका पिहरूको दालयत्विः– (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ बिोलजि
कृ लि व्यवसाय सञ्चािन गनन लिएको जग्गा तथा भौलतक सार्निा पिहरूको दालयत्व यस
ऐनिा उल्िेि भएको अलतररि अन्य दालयत्व करारिा तोककए बिोलजि हुनेछ ।
(२) कृ लि वस्तुको पररिाण वा िेत्र तोकी गररने व्यवसायिा पिहरूको दालयत्व पिहरू

(३)

बीच करार भएकोिा यस ऐनिा उल्िेि भएको अलतररि अन्य कु राहरू करारिा
उल्िेि भए बिोलजि हुनेछ ।
व्यवसालयक कृ लि करार गने पिहरूिे कृ लि करार प्रयोजनको िालग कृ लि उत्पादन
सािग्री, प्रलवलर् र ऋण वा अन्य सहायता आफै वा लवत्तीय संस्थाहरू िाफन त
तोककएका शतनहरूको आर्ारिा उपिब्र् गराउने गरी आ–आप्mनो दालयत्व लनर्ानरण

गनन सक्नेछन् ।
(४) व्यवसालयक कृ लि करार गने पिहरुिे प्रचलित कानूनको प्रलतकू ि नहुने गरी गनुन
२१.

पनेछ ।
करार पूरा गनुन पने सिय र तररकािः– (१) करारिा करार पूरा गने सिय र तररका उल्िेि
भएकोिा उलल्िलित सिय लभत्र र उलल्िलित तररका बिोलजि करार पूरा गनुन पनेछ ।
(२) करार बिोलजिको काि गनन करारिा कु नै सिय वा तररका तोककएको रहनेछ तर सो

(३)
२२.

काि कु नै िास सियिा वा कु नै िास तररकािे िात्र गनन सककने रहेछ भने सोही
सियिा सोही तररका बिोलजि गने गरी करार भएको िालनने छ ।
उपदफा (२) िा िेलिएको अवस्थािा बाहेक करारिा करार पूरा गने सिय र तररका

उल्िेि नभएिा उलचत सिय लभत्र उपयुि तररका अपनाई पूरा गनुन पनेछ ।
करार पूरा गने स्थानिः– (१) करार बिोलजि काि पूरा गनन कु नै लनलित स्थान तोककएको
रहेछ भने सो काि सोही स्थानिा पूरा गनुन पनेछ ।
(२) करार बिोलजि कु नै एक पििे अको पििाई कु नै िािसािान कदने वा बुझाउने
स्थान करारिा तोककएको रहेछ भने सोही स्थानिा नै कदनु वा बुझाउनु पनेछ ।

२३.

(३)

करार बिोलजि काि गने लनलित स्थान नतोककएको तर सो काि कु नै िास स्थानिा

(४)

िात्र गनन सककने वा चिन व्यवहार वा सो कािको प्रकृ लत अनुसार कु नै िास स्थानिा
िात्र गनुन पने ककलसिको रहेछ भने सो काि सोही स्थानिा गने गरी करार भएको
िालननेछ ।
उपदफा (२) र (३) िा िेलिए देलि बाहेक अन्य अवस्थािा करार बिोलजि काि

गने स्थान करारिा उल्िेि भएको रहेनछ भने करार बिोलजि काि गने पििे अको
पििाई िनालसब िाकफकको स्थान तोकककदन सूचना गनुन पनेछ र अको पििे पलन
सो काि गनन िनालसब िाकफकको स्थान तोकक कदनु पनेछ ।
करार पूरा गनुन नपने अवस्थािः– देहायका अवस्थािा करार बिोलजि काि गनन आवश्यक पने
छैन ।
(क) करारको एक पििे अको पििाई करार बिोलजिको दालयत्व पूरा गनुन नपने गरी
छु ट कदएिा,

२४.

(ि)

बदर गराउन सककने करार बदर गराउन पाउने पििे बदर गराएिा,

(ग)

अको पििे करार उल्िंघन गरे को कारणबाट करारको पररपािना हुने नसक्ने भएिा,

(घ)

यस ऐनको कु नै व्यवस्था बिोलजि करार बिोलजिको काि गनुन नपने भएिा,

(ङ)

करार गदानको पररलस्थतीिा आर्ारभूत पररवतनन भै करारको पररपािना गनन

असम्भव भएिा ।
करार दतान गनुन पनेिः– (१) यस ऐन अन्तगनत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता भएको
लिलतिे पैंलतस कदन लभत्र बेनी नगरपालिकािा दतान गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि करार दतान गदान तोककए बिोलजिको दस्तुर िाग्नेछ ।
(३)

दतान नगररएको करारको आर्ारिा नेपाि सरकार वा अन्य लनकायिे कदने सुलवर्ा

(४)

वा सहुलियत कदने प्रयोजनको िालग िान्यता प्राप्त गने छैन ।
उपदफा (१) बिोलजि भएको करारको आलर्काररक प्रलत

(५)

तोककएको अलर्कारीिे अलनवायन रूपिे राख्नु पनेछ ।
उपदफा (१) बिोलजिको करार दतान गनन दुवै पिहरू स्वयि वा उनीहरूको कानुन

(६)

बिोलजिको प्रलतलनलर् उपलस्थत हुनु पनेछ ।
नगरपालिकािे कु नै व्यवसायी वा कृ िकिे कृ लि करार दतान गनन ल्याएकोिा दतान गने

(७)

अलर्कारीिे यस ऐन बिोलजि उल्िेि हुनुपने कु नै कु रा उल्िेि नभएको वा अनुलचत
प्रावर्ान उल्िेि भएकोिा सो पररिाजनन गरे र िात्र दतान गनन आदेश कदन सक्नेछ ।
उपदफा (६) बिोलजि कदइएको आदेश करारका पिहरूिे पािन गनुन पनेछ ।

नगरपालिकाका

पररच्छेद ६
लववाद सिार्ान
२५.

लववादको सिार्ानिः– (१) यस ऐन अन्तगनत गररएका कृ लि करारको कायानन्वयनको
सम्बन्र्िा कु नै लववाद उत्पन्न भएिा पिहरूिे आपसी बातान बाट त्यस्ता लववादहरू
सिार्ान गनन सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि वातान बाट लववाद सिार्ान हुन नसके िा पिहरुिे प्रचलित
(३)

कानुन बिोलजि स्थानीय न्यालयक सलिलतिा लनबेदन कदनु पनेछ ।
उपदफा (२) बिोलजि लनबेदन पनन आएिा स्थानीय न्यालयक सलिलतिे पैं लतस कदन

(४)

लभत्र िेिलििापको िाध्यिबाट लववादको टु ंङ्गो िगाउनु पनेछ ।
उपदफा (३) बिोलजि भएको लववादको टु ंङ्गो उपर लचत्त नवुझ्नेपििे स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोलजि ३५ कदनलभत्र सम्वलन्र्त लजल्िा अदाितिा

(५)

पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।
उपदफा (३) बिोलजि िेिलििापबाट लववाद सिार्ान हुन नसके िा पिहरुिे

(६)

प्रचलित कानुन बिोलजि िध्यस्थता सम्बन्र्ी कारवाही अगािी बढाउन सिेत
सक्नेछन् ।
िध्यस्थता सम्बन्र्ी कारवाही अगािी बढाउँ दा िध्यस्थ कतानको नाि करारिा नै

(७)

उल्िेि भएकोिा सोही बिोलजि हुनेछ ।
उपदफा (६) बिोलजि करारिा नाि उल्िेि नभएकोिा पिहरूका प्रलतलनलर्,
स्थानीय तहका प्रलतलनलर् वा स्थानीय तहबाट तोककएका लबियगत लवज्ञ वा
िेिलििाप कतान सलहतको िध्यस्थता सलिलतको गिन गररनेछ ।

(८)

उपदफा (७) बिोलजि िध्यस्थता चयनको िालग दुबै पिहरूबाट अनुरोर् भई

(९)

आएिा सम्वलन्र्त व्यलि वा कायानियिे अलनवायन रूपिा सात कदनलभत्रिा लिलित
सहिलत वा असहिलत कदनु पनेछ ।
िध्यस्थता सलिलतिे उजुरी परे को सात कदनलभत्र वातानद्वारा लववादको सिार्ान गनुन

पनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बिोलजि लववाद सिार्ान हुन नसके िा सम्वलन्र्त पििाई उजुरी उपर
सात कदनको म्याद कदई प्रलतवाद गने िौका कदनु पनेछ ।

(११) उपदफा (१०) बिोलजिको सियावलर्लभत्र सम्वलन्र्त पििे प्रलतवाद गरी वा नगरी
बसेिा सो व्यहोरा उल्िेि गरी िध्यस्थता सलिलतिे थप सात कदनलभत्रिा आफ्नो
लनणनय कदनु पनेछ ।
(१२) उपदफा (११) बिोलजि िध्यस्थता सलिलतद्वारा गररएको लनणनय अलन्ति हुनेछ ।
(१३) यस ऐन बिोलजि िध्यस्थता सलिलतद्वारा गररएको लनणनय उपर लचत्त नवुझ्ने पििे
िध्यस्थता ऐन, २०५५ को म्याद लभत्रै सम्बलन्र्त उच्च अदाितिा लनवेदन कदन
सक्नेछ ।
(१४) िध्यस्थता सलिलतको अन्य कायनलवलर् करारिा उल्िेि भएकोिा सोही बिोलजि र
अन्यका हकिा िध्यस्थता सलिलतिे तोके बिोलजि हुनेछ ।
(१५) िध्यस्थ कतानिे पाररश्रलिक र सुलवर्ा पिहरूबाट लिन सक्नेछन् ।
२६.

म्याद सम्बन्र्िािः– यस ऐन बिोलजिको लववादिा पिको कावु वालहरको पररलस्थलत परी
यस ऐनको दफा २५ को उपदफा (१०) बिोलजिको म्याद गुज्रन गएिा एक पटकिाई

२७.

बढीिा पन्र कदन म्याद थाम्न पाउनेछ ।
िध्यस्थता सलिलतको लनणनयको कायानन्वयनिः– (१) िध्यस्थता सलिलतको लनणनय भएको सात
कदनलभत्रिा पिहरूिे लनणनय कायानन्वयन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि कु नै पििे तोककएको सियिा लनणनयको कायानन्वयन नगरे िा

(३)

त्यस्तो लनणनयको कायानन्वयनिा लजल्िा प्रशासन कायानिय र अन्य लनकायको सहयोग
लिन सक्नेछ ।
उपदफा (२) बिोलजिको कायानियिे लनणनय कायानन्वयन गने लसिलशिािा
सम्बलन्र्त पिको सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबार

(४)

रोक्का रािेकोिा फु कु वा गनन िेलि पिाउन सक्नेछ ।
उपदफा (३) बिोलजि रोक्का वा फु कु वा गररकदन अनुरोर् भई आएिा सम्वलन्र्त
िािपोत कायानिय, बैंक वा लवत्तीय संस्थािे त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्का

(५)

वा फु कु वा गनुन पर्नेनेछ ।
िध्यस्थता सम्बन्र्ी लबियिा यस ऐनिा उल्िेलित लबियका हकिा यसै ऐन
बिोलजि र अन्य लबियका हकिा िध्यस्थता ऐन, २०५५ बिोलजि हुनेछ ।

पररच्छेद ७
लवलवर्
२८.

व्यवसाय दतान गनुन पनेिः– (१) करार गरी कृ लि व्यवसाय सञ्चािन गनन चाहने कृ िक, कृ लि
फािन, सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजेण्ट िगायतिे दतान नगरी व्यवसाय सञ्चािन गनुन
हुदैन ।
(२) उपदफा (१) बिोलजिको व्यवसायको दतान प्रिुि प्रशासककय अलर्कृ तिे गनेछ ।
लनजिे अलर्कृ त स्तरको कु नै किनचारीिाई आवश्यकता अनुसार यस्तो करार दतान
गने अलर्कार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
व्यवसाय करार दतान तथा शुल्क िगायतका अन्य व्यवस्था कायनपालिकािे लनर्ानरण

(३)
२९.

गरे बिोलजि हुनेछ ।
िलतपूर्तन सम्बन्र्ी व्यवस्थािः– (१) करार कायानन्वयनको सन्दभनिा कु नै पिका काि
कारवाहीबाट अको पििाई िलत पुग्न गएिा करारिा नै िलतपूर्तनको िात्रा तोककएकोिा
सोही बिोलजि र नतोककएको हकिा सम्झौताको प्रकृ लत, स्थिगत लनरीिण, स्थानीय
सजनलिन, लवशेिज्ञको राय, प्रचलित दरभाउ सिेत बुझी सोको आर्ारिा िकान पने पििाई
िध्यस्थता सलिलतिे िलतपूर्तन भराइकदने लनणनय गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कु रा िेलिएको भए तापलन पिको काबु वालहरको
पररलस्थलतिे गदान करारको यथावत् पररपािना हुन नसके को अवस्थािा यस ऐन
बिोलजिको दालयत्व लतनुन व्यहोनुन पने छैन । तर करार गदानको अवस्थािा पिवीच
कु नै िेनदेन भएको रहेछ भने अवस्था हेरी िकान पने पििाई िेनदेनको सािान, वस्तु

३०.

वा नगद कफतान कदनु पनेछ ।
कारवाही चिाउने तथा दण्ि सजाय गने अलर्कारीिः– (१) यस ऐन बिोलजि दण्ि सजाय
गने वा िलतपूर्तन भराउने अलर्कार स्थानीय न्यालयक सलिलतिाई हुनेछ ।
(२) यस ऐन बिोलजि कारवाही तथा सजाय हुने िुद्दा अनुसन्र्ान तथा तहकककात गने

३१.

अलर्कारीिे सम्बलन्र्त लजल्िा सरकारी वककि कायानियको परािशन तथा सहयोग
लिन सक्नेछ ।
दण्ि सजायिः– कसैिे यस ऐनको देहाय बिोलजि कसुर गरे िा देहाय बिोलजिको सजाय
हुनेछिः–

(क)

दफा ३ र ४ लवपररत कृ लि बजार स्थापना र सञ्चािन गरे िा पलच्चस हजार देलि
पचास हजार रूपैयाँ सम्ि,

(ि)

िनालसव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कायन नगरे िा वा गनन इन्कार
गरे िा त्यस्तो कायानियको िुख्य भई कायन गने अलर्कारी वा त्यस्तो कायन
अलर्कारीिाई प्रत्यायोजन गररएकोिा त्यस्तो लजम्िेवारी प्राप्त अलर्कारीिाई पलच्चस
हजार देलि पचास हजार रूपैयाँ सम्ि,

(ग)

दफा २९ बिोलजि िलतपूर्तन भने आदेश कदएकोिा िापरवाही पूवनक त्यस्तो िलतपूर्तन

(घ)

नकदएिा त्यस्तो अटेर गनेिाई पलच्चस हजार देलि पचास हजार रूपैयाँ सम्ि ।
यस ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको लनयिाविी लवपररत कु नै कायन गरी त्यसबाट

३२.

कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजबाट नै भराईने
छ।
पुनरावेदनिः– यस ऐनको दफा ३१ बिोलजि कदएको सजायिा लचत्त नबुभ्ने पििे पैंतीस

३३.

कदनलभत्र सम्बलन्र्त लजल्िा अदाितिा पुनरावेदन कदन सक्नेछ ।
बीिा सम्बन्र्ी व्यवस्थािः– (१) यस ऐन बिोलजि करार गरी गररएको कृ लि उपजको
उत्पादनको सम्झौताको आर्ारिा लविा सलिलतिे तोके को प्रकृ या पुरा गरी त्यस्तो वीिा
कायन गनन अलख्तयार पाएको लविा कम्पनीिे लविा गनेछ ।
(२) वीिा गने प्रकक्रयाका सम्बन्र्िा वीिा सलिलतिे सिय सियिा लनर्ानरण गरे बिोलजि
(३)

हुनेछ ।
यस ऐन बिोलजि गररने व्यावसालयक कृ लि करार सम्वलन्र्त लनकायिा दतान हुना साथ

(४)

सोही लिलतबाट िागू हुने गरी सम्बलन्र्त वीिा कम्पनीिे वीिा गनन सक्नेछ ।
कु नै वीिा कम्पनीिे व्यावसालयक कृ लि करारको लविा गदान लतनुन परे को िलतको अङ्क
बराबर आप्mनो िुद करयोग्य आय बाट घटाउन पाउनेछ ।

३४.

प्रचलित कानून बिोलजि हुनेिः– यस ऐनिा िेलिएको लवियिा यसै ऐन बिोलजि र अन्य

३५.

लवियिा प्रचलित कानून बिोलजि हुनेछ ।
वौलिक सम्पलत्तको संरिण गनुन पनेिः– यस ऐन बिोलजि कृ लि व्यवसायको प्रवर्नन गदान वा
व्यवसालयक कृ लि करार गदान वौलिक सम्पलत्त, भौगोलिक पररचय तथा कृ िक अलर्कार

३६.

सिेतको संरिण हुने गरी गनुन पनेछ ।
लनयि वनाउन सक्नेिः– यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन कायनपालिकािे आवश्यक लनयि,
लनदेलशका वा कायन लवलर् बनाउन सक्नेछ ।

३७.

बचाऊिः– यस ऐनको उद्देश्य तथा लबिय िेत्रिा प्रचलित नेपाि कानुन बिोलजि यस अलघ
भएका कायनहरु यसै ऐन विोलजि भएको िालननेछ ।

अनुसूचीिः– (१)
दफा २ को िण्ि (छ) सँग सम्बलन्र्त
(१)

िाद्यान्न बािी,

(२)

वागवानी जन्यिः फिफु ि, तरकारी, िसिाबािी, पूष्प

(३)

पशु, पन्छी

(४)

िाछा, िासु, दुर्, फु ि, हाि, छािा, ऊन

(५)

च्याउ,

(६)

िौरी, रे शि

(७)

लचया, कफी, अिैची, सुपारी, घाँसेवािी

(८)

तेिहन, दिहन

(९)

कपास, जुट, उिु,रबरिेती,रटिुर

(१०) कृ लि पयनटन
(११) कृ लिका सबै उपिेत्र सँग सम्बि उत्पादन र सो शब्दिे और्ोलगक प्रयोजनिा
हुने कृ लि वस्तुहरु
(१२) कृ लि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रशोर्न उद्योग
(१३) कृ लि तथा पशुजन्य उत्पादन सािाग्री (दाना, िििाद्य, लविादी, औिर्ी)
आकदको प्रशोर्न उद्योग
(१४) िेती प्रणािीिा सिालबष्ट कृ लि तथा पशुजन्य वस्तुहरू ।

अनुसूचीिः– (२)
दफा १९ सँग सम्बलन्र्त
(क)

करारका पिहरू,

(ि)

करार िेतीको िेत्र ,

(ग)

जग्गा र भौलतक सार्न,

(घ)

वस्तुको लववरण, िात्रा,

(ङ)

गुणस्तर,

(ङ)

सम्झौताको अवलर्,

(च)

उत्पादन गररने वस्तुको िररद÷लबक्री िूल्य,

(छ)

भुिानीको प्रकक्रया,

(ज)

ढु वानीको दालयत्व,

(झ)

उत्पादन प्रकक्रया,

(ञ)

अनुगिनका पिहरू,

(ट)

काबु बालहरको पररलस्थलत बाट उत्पादनिा पनन सक्ने असर र त्यसको दालयत्व,

(ि)

गुणस्तर लनर्ानरणका आर्ारहरू,

(ि)

पिहरूिे एक अकोिाई उपिब्र् गराउने सेवा तथा सुलवर्ा,

(ढ)

करारको पािनािा लववाद भएिा अपनाइने सिार्ानका उपाय जस्तै िेिलििाप

तथा िध्यस्थता िगायतका लविय वस्तुहरू आकद ।
(ण) कृ लि उपजको िूल्य लनर्ानरण सम्वन्र्ी व्यवस्था ।
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