
 

 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित  

स्थानीय राजपत्र 
   खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १० गत े२०७६, सखं्या 

६ 

भाग -१ 

नपेालको संलवधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्लखे भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको लविषे गाईँ सभाबाट लमलत २०७६।०१।०५ मा पाररत भएको ऐन स्थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

 

२०७६ सालको ऐन सखं्याः६ 

 
 

                                                         गाईँसभाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

                                                                प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०६ 

प्रस्तावनाः 

कालीमाटी गाईँपाललकाको क्षेत्र लभत्रको कृलषको व्यवसायीकरण गनग,कृलष व्यवसायको प्रवर्द्गन एवं 

व्यवस्थापन गनग, कृषक एवम् कृलष व्यवसायीबीच अपसी सम्बन्ध सुदढृगनग तथा कृलष करारको 

माध्यमबाट ईत्पादन बढाईन र बजारीकरणद्वारा व्यवसालयक रुपमासमग्र कृलष लवकासका लालग 

अवश्यक कानूनी व्यवस्था गनग वाञ्छनीय भएकोले, 

कालीमाटी गाईँ सभाल ेनपेालको संलवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

को दफा १०२ बमोलजम यो ऐन बनाएको छ । 

 पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

कालीमाटी गाईँपाललकाको कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन ऐन, २०७६ 
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१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम " कालीमाटी गाईँपाललकाको कृलष व्यवसाय 

प्रवर्द्गन ऐन, २०७६" रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसँगले ऄको ऄथग नलागेमा यस ऐनमा, 

(क)  "ऄध्यक्ष" भन्नाले गाईँपाललकाको ऄध्यक्ष सम्झनुपछग । 

(ख) "ईत्पादक" भन्नाले कृलष वस्तु ईत्पादन गने कृषक वा कम्पनी वा कृलष फामग वा सहकारी 

ईत्पादक सम्झन ुपछग । 

(ग) "एजेन्ट" भन्नाले कृलष ईद्यमी, व्यवसायी, कृलष बजार वा कृलषजन्य वस्तुहरूको कारोबार 

गने दतागवाला व्यलि सम्झनु पछग र सो िव्दले सँगरठत संस्थाको प्रलतलनलधलाइ समेत जनाईँछ । 

(घ)  "कायगपाललका" भन्नाले कालीमाटी गाईँ कायगपाललका सम्झन ुपछग । 

(ङ)  "कोष" भन्नाले यस ऐनको दफा १० बमोलजम स्थालपत कृलष व्यवसाय पर्््रवर्द्गन कोषलाइ 

सम्झन ुपछग । 

(च) "कृषक" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लालग कसैको जग्गा करारमा ललइ वा अफ्न ै

जग्गामा व्यावसालयक कृलष खेती गने कृषक, कृषक समूह, कृलष व्यवसायी, कृलष फग म र कृलष 

सहकारी समेतलाइ सम्झन ुपछग । 

(छ) "कृलष" भन्नाले ऄनुसूची (१) मा ईल्लेख भए बमोलजमका लबषयसँग सम्वलन्धत कृलषलाइ 

सम्झन ुपदगछ र सो िव्दले व्यावसालयक कृलषलाइ समेत जनाईँछ । 

(ज)  "कृलष फामग" भन्नाले व्यवसालयक प्रयोजनको लालग ऄनुसूची -१) बमोलजमका बाली 

ईत्पादनका लालग सञ्चालन गररएको कृलष फामग सम्झनु पछग । 

(झ)    "कृलष बजार" भन्नाले कृलष ईपजको गे्रलडङ, प्याकेलजङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, लवतरण 

तथा कृलष ईपजको लबक्री लवतरण गने कृलष बजार सम्झन ु पछग । 

(ञ)  "कृलष वस्तु" भन्नाले कृषकले कुन ैबोट लवरुवा वा जीवजन्तुबाट ईत्पादन गरेको ईपभोग्य 

कृलष वस्तु सम्झन ुपछग । 

(ट)   "कृलष व्यवसाय" भन्नाले दहेायको व्यवसाय सम्झन ुपछग : 

      (१)    व्यावसालयक ईद्दशे्यले गररने कृलष बाली वा बस्तुको ईत्पादन ,  

 (२)    कृलषजन्य वस्तुको प्रिोधन,  

 (३)    कृलष ईपजको व्यापार, 

      (४)   कृलष ईत्पादनका लालग प्रयोग हुन ेरासायलनक वा प्राङ्गाररक मलको ईत्पादन, 

भण्डारण तथा लवतरण,   

       (५)  कृलष ईत्पादनको लालग प्रयोग हुन े लवई, वेनाग, नश्ल र भुराको ईत्पादन, 

परामिग सेवा, भण्डारण तथा लवतरण,  

       (६)  कृलषमा प्रयोग हुन ेऔषलध एवम् लवषादीको ईत्पादन, परामिग, भण्डारण तथा 

लर्री व्यवसाय । 

(ठ) "खुद्रा बजार" भन्नाले कुनै लवके्रताल ेईपभोिालाइ लबक्री गने खुद्रा बजारलाइ सम्झन ुपछग । 

(ड) "गाईँपाललका" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका सम्झनु पछग । 

(ढ)  "तोककएको वा तोककए बमोलजम" भन्नाले यस ऐन बमोलजम बनेको लनयमावलीमा तोककएको 

वा तोककए बमोलजम सम्झनु पछग । 
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(ण)  "थोक बजार" भन्नाले कुन ै ईत्पादक वा लवके्रताले ऄको लवके्रतालाइ कृलष वस्तु लबक्री 

लवतरण गने थोक बजारलाइ सम्झन ुपछग । 

(त) "प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

सम्झन ुपछग । 

(थ)  "लबके्रता" भन्नाले कृलष वस्तुहरू लबक्री गने व्यापारी, कृषक, कृषक समूह, कृलष फामग, 

सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट लबके्रता समेतलाइ सम्झन ुपछग । 

(द)  "मन्त्रालय" भन्नाले संघ तथा प्रदिेको कृलष क्षेत्र हनेे मन्त्रालयलाइ सम्झन ुपदगछ । 

(ध) "व्यवसालयक कृलष करार" भन्नाले व्यवसालयक कृलष खेती वा कृलष फामगको सञ्चालन, कृलष 

वस्तुको व्यावसालयक ईत्पादन, खररद, लवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनग वा कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन 

गनग दआग वा सो भन्दा बढी पक्षहरु वीच भएको सम्झौता वा व्यवसालयक कृलष करारलाइ सम्झन ु

पदगछ । यस िब्दल ेव्यवसालयक कृलष प्रयोजनको लालग व्यलिगत वा संस्थागत रुपमा ललजमा ललन 

कदन वा कृलषजन्य ईद्योगको लालग कृलष वस्तु वा वालीको ईत्पादन वा अपुर्तत गनग दआुग वा 

दआगभन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षेत्रफल, पररमाण, मूल्य र गुणस्तरको अधारमा भएको करारलाइ समेत 

जनाईँछ । 

(न)  "वडा" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको वडा सम्झनुपछग । 

(प) ''सलमलत" भन्नाले यस ऐनको दफा ५ बमोलजम गठन भएको कृलष बजार सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछग ।  

(फ)  "सभा" भन्नाले कालीमाटी गाईँसभालाइ सम्झन ुपछग । 

(ब)  "संकलन केन्द्र" भन्नाले  कृषकहरुल ेदोस्रो बजारमा लवक्री गने ईद्दशे्यले कृलष ईपज संकलन 

गरेर लवके्रतालाइ लवक्री गनेसंकलन केन्द्रलाइ सम्झन ु पछग । 

(भ) "हाट-बजार" भन्नाले कृलष ईपज लगायत ऄन्य स्थानीय ईत्पादन लवक्री गने ईद्दशे्यले 

स्थानीय तहबाट स्वीकृत ललइ संचालन भएको हाट बजारलाइ सम्झन ुपछग । 
 

पररच्छेद २ 

कृलष बजारसम्वन्धी व्यवस्था 
 

३ कृलष बजारको स्थापनाः (१) गाईँपाललका अफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुन ै पलन स्थानमा कृलष 

बजारको स्थापना गनग सके्नछ ।  

 (२) कृलष सम्वन्धी सहकारी वा कृलष सम्वन्धी व्यवसालयक संस्थाले सम्वलन्धत 

गाईँपाललकाको ऄनुमलत ललइ कृलष बजारको स्थापना गनग सके्नछ । 
 

४.    कृलष बजारको वगीकरण :(१) यस ऐनको दफा ३ बमोलजम स्थापना हुन े कृलष 

बजारको वगीकरणदहेाय बमोलजमको हुनेछ : 

(क)  थोक बजार, 

(ख)  खुद्रा बजार, 

(ग) हाट-बजार,  

(घ)   संकलन केन्द्र । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको बजार सञ्चालन वापत लाग्ने िुल्क सभाले तोके बमोलजम हुनेछ । 

(३) बजार सञ्चालन सम्वन्धी ऄन्य व्यवस्था कायगपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ । 
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५. कृलष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलतः (१) यस ऐनको दफा (३) बमोलजम 

स्थापना भएको कृलष बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनगको लालग कृलष बजार तथा व्यवस्थापन 

सलमलत रहनेछ ।                                           

 (२) कृलष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए 

बमोलजम हुनेछ । 
 

पररच्छेद ३ 

कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६. स्थानीय कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन सलमलतः (१) कृलष क्षेत्रको समग्र लवकास तथा प्रवर्द्गन 

लगायतका कायग गनग कालीमाटी गाईँपाललकामा एक स्थानीय कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन सलमलत रहनेछ 

। 

        (२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा दहेाय बमोलमजका सदस्यहरु रहन ेछन् : 

(क)   ऄध्यक्ष                        - ऄध्यक्ष 

(ख) कृलष क्षेत्र हने ेकायगपाललकाको सदस्य       - सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत        - सदस्य 

(घ) गाईँपाललकास्तरीिबय खाद्य सुरक्षा सलमलतको संयोजक वा प्रमुख  - सदस्य 

(ङ) सलमलतल ेमनोनयन गरेको लवज्ञ सदस्य एक जना     - सदस्य 

(च) सलमलतल ेमनोनयन गरेको व्यवसालयक ककसानमध्ये एक जना    - सदस्य 

(छ) गाईँपाककाको कृलष हने ेप्रमुख                            - सदस्य सलचव 
 

       (३) सलमलतल ेसम्बलन्धत क्षेत्रको लविेषज्ञ तथा ऄन्य व्यलिलाइ सलमलतको बैठकमा 

अमन्त्रण गनग सके्नछ । 

       (४) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायगलवलध सलमलत अंफैले लनधागरण गरे 

बमोलजम  हुनेछ । 

       (५) सलमलतल े यस ऐनको ईद्दशे्य कायागन्वयन गनग अवश्यकता ऄनुसार लवलभन्न 

ईप-सलमलतहरु गठन गनग सके्नछ ।  

  (६) सलमलतको सलचवालय गाईँपाललकाको कृलष क्षेत्र हने े लवभाग, िाखा वा 

महािाखामा रहनेछ । 
 

७.   सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र व्यवस्था भएदलेख वाहके 

सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

(क) स्थानीयस्तरमा कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन गनग अवश्यक नीलत तथा योजना तजुगमा गने, 

(ख) कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन गनग संघीय तथा प्रादलेिक लनकायसँग समन्वय र सहकायग गने, 

(ग) कृलष व्यवसायको प्रवर्द्गन गने सम्बन्धमा अवश्यक कायग गने, 

(घ) कृलष व्यवसायको प्रवर्द्गनगने सम्बन्धमा कायगक्रम संचालन गने, 

(ङ) कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन गनग अवश्यक पने सीप, प्रलवलध तथा ऄन्य अवश्यक लवषयको 

ईलचत व्यवस्था गनग प्रवर्द्गनात्मक कायगहरु गने, 
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(च) कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन कोषको सञ्चालन गने, 

(छ)    तोककए बमोलजमको ऄन्य अवश्यक कायगगने । 
 

८. कृलष व्यवसायलाइ सलुवधा कदनःे- (१) गाईँपाललकाल े कृलष व्यवसायका लालग दहेाय 

बमोलजम छुट तथा सुलवधा कदन सके्नछ : 

(क) स्थानीय कर लनकासी िुल्क 

(ख) कृलष व्यवसायपर्््रवर्द्गन सम्बन्धी प्रलवलध प्रयोग र लवस्तारमा ऄनुदान जस्तै ढुवानी साधन, 

यालन्त्रक ईपकरण अकद । 

(२)ईपदफा (१) बमोलजम कदआने छुट तथा सुलवधाहरु तोककए बमोलजम हुनछे । 

(३)ईपदफा (१) बमोलजम कदआने सुलवधाको ऄलतररि ऄन्य सुलवधा सलमलतको लसफाररसमा 

कायगपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ । 
 

९. कृलष ऊणः (१) कुनै पलन बैंक वा लवत्तीय संस्थाले सो संस्थाको लनयम बमोलजम कृलष 

ऊण ईपलव्ध गराईन सके्नछ ।  

(२) प्रचललत नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन यस ऐन बमोलजमको 

व्यावसालयक कृलष करार सम्बन्धी सम्झौतालाइ लधतोको रूपमा स्वीकार गरी कुन ैबैंक वा लवत्तीय 

संस्थाले ईपदफा (१) बमोलजमको ऊण ईपलव्ध गराईन सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम ईपलव्ध गराईन ेऊणलाइ सरकारको ऄलत प्राथमककता क्षेत्रमा कजाग 

लगानी गरेको सरह मानी सो वापत ईि बैक वा लवत्तीय संस्थाल ेपाईने सुलवधा समेत पाईन 

सके्नछ ।  

(४)  कुन ै बैकँ वा लवत्तीय संस्थाले ईपदफा (२) बमोलजम गरेको लगानी ईठ्न नसके्न भइ 

ऄपलेखन गनुग पनेभएमा सो ऄपलेखन गरेको वषो खुद करयोग्य अयबाट सो ऄङ्क बरावरको रकम 

घटाईन सके्नछ ।  

पररच्छेद ४ 

कोषको स्थापना तथा सञ्चालन 
 

१०.  कोषको स्थापना : (१) कृलष व्यवसाय प्रवर्द्गन गनगका लालग एक छुटै्ट कृलष व्यवसाय 

प्रवर्द्गन कोषको स्थापना गररनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहनेछन ्: 

(क) संघीय तथा प्रादलेिक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  गाईँपाललकाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) नेपाल सरकारबाट लवदिेी सरकार, ऄन्तरालिय सघं संस्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय तहमा  

लवलनयोलजत रकम वापत प्राप्त रकम 

(घ) ऄन्य कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको रकम प्राप्त गनुग ऄलघ संघीय ऄथग मन्त्रालयको 

स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।  
 

११. कोषको सञ्चालन :(१)गाईँपाललकाको नीलत, काननु तथा लनदिेन बमोलजम कृलष 

व्यवसायको प्रवर्द्गन गनगका लालग कोषको रकम खचग गररनेछ । 
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      (२) कोषको सलचवालय गाईँपाललका ऄन्तगगगतको कृलष लवभाग/महािाखा/िाखामा रहनेछ 

। 
 

१२.  कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः -१)सलमलतको तफागट गररन े सम्पूणग खचग दफा १० 

बमोलजमको कोषबाट तोककए बमेलजम व्यहोररनेछ । 

(२) सलमलतको कोषमा रहकेो रकम सलमलतल ेप्रचललत कानून बमोलजम कुन ैबैकमा खाता खोली 

जम्मा गनेछ । 

(३) सलमलतको कोषको सञ्चालन सलमलतको सदस्य-सलचव र प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले तोकेको 

लेखाको कमगचारीको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ । 

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

१३. लखेा र लखेापरीक्षण :(१) कोषको अय व्ययको लेखा प्रचललत कानून बमोलजम राख्नु पनेछ 

।  

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 
 
 
 
 

                                पररच्छेद ५ 

व्यवसालयक कृलष करार -ललज) 
 

१४. व्यवसालयक कृलष करार गनग सककन े:  (१) यस ऐन बमोलजम कृलष व्यवसायको प्रवर्द्गन 

गनग दआुग वा दआुग भन्दा बढी पक्षबीच व्यवसालयक कृलष करार गनग सककनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम करार गदाग प्रचललत नेपाल कानूनको ऄलधनमा रही पक्षहरुको अपसी 

सहमलतमा लवद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट समेत गनग सककनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको करार गदाग ऄपनाईनु पने प्रकक्रया तोककए बमोलजम हुनेछ । 
 

१५.  जग्गा तथा भौलतक साधन ईपलब्ध गराईन सककनःे कुन ैव्यवसायी,संस्था वा लनकायल ेकृलष 

व्यवसाय गन ेप्रयोजनका लालग व्यलि, कृलष फामग वा व्यवसायी, कृषक समूह वा त्यस्ता कृषक 

समुह लमलेर बनेको सलमलत, सहकारीलाइ जग्गा तथा भौलतक सम्पलत्त करार गरी ईपलब्ध गराईन 

सके्नछ । 
 

१६.  जग्गा तथा भौलतक साधन माग गनग सके्नः  (१) कुन ै कृषक वा कृलष व्यवसायील े

व्यावसालयक रुपमा कृलष सम्बन्धी कायग गनगको लालग प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहुन ेगरी करार 

बमोलजम जग्गा तथा भौलतक साधन प्राप्त गनग दफा १५ बमोलजमका व्यलि वा लनकायसँग माग 

गनगसके्नछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम जग्गा तथा भौलतक साधन माग भइ अएमा लनलित ऄवलध 

तोकी प्रचललत काननू बमोलजम सम्बलन्धत लनकायले करारमा जग्गा तथा भौलतक साधन ईपलव्ध 

गराईन सके्नछ ।   

 (३) जग्गा तथा भौलतक साधन ईपलब्ध गराईने सम्बन्धी प्रकक्रया तथा ऄन्य व्यवस्था 

तोककए बमोलजम हुनेछ ।  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

 

 (४) खेती नगरी लगातार २ बषगम्म बाँझो रहकेो कृलषयोग्य जलमन नेपाल सरकारल े

तोककए वमोलजम कृलष प्रयोजनका लालग प्रयोगमा ल्याईन सके्नछ । 

१७.  स्वालमत्व हस्तान्तरण नहुनःे यस ऐनको दफा १५ बमोलजम कुन ैजग्गा वा भौलतक साधन 

ईपलब्ध गराएको ऄवस्थामा करार गरेको वा ललजमा ललएको कारणल े मात्र जग्गा वा भौलतक 

साधनमा करारका पक्षको स्वालमत्व हस्तान्तरण हुन ेछैन ।  
 

१८.  पनुःकरार गनग नहुन े: यस ऐन बमोलजम करार गने पक्षले दोश्रो पक्षको सहमती नललआ 

सोही लबषयमा तेश्रो पक्षसँग पुनः करार गनग पाईने छैनन ।  
 

१९.   व्यवसालयक कृलष करारका लवषयवस्तहुरू : (१) यस ऐन बमोलजम कृलष करार गदाग 

करारको प्रकृलत र ऄवस्था ऄनुरुप ऄनुसूची- २ मा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछ ।  

(२) यस ऐनको प्रलतकुल नहुन े गरी पक्षहरूको सहमलतमा ईपदफा (१) मा ईल्लेलखत लवषय 

बाहकेका ऄन्य ईपयुि लवषयवस्तुहरु समेत व्यवसालयक कृलष करारमा समावेि गनग सककनेछ । 
 

२०. व्यवसालयक कृलष करारका पक्षहरूको दालयत्व : (१) यस ऐनको दफा १५ वा १६ 

बमोलजम कृलष व्यवसाय सञ्चालन गनग ललएको जग्गा तथा भौलतक साधनमा पक्षहरूको दालयत्व यस 

ऐनमा ईल्लेख भएको ऄलतररि ऄन्य दालयत्व करारमा तोककए बमोलजम हुनछे ।  

(२) कृलष वस्तुको पररमाण वा क्षेत्र तोकी गररन ेव्यवसायमा पक्षहरूको दालयत्व पक्षहरू बीच 

करार भएकोमा यस ऐनमा ईल्लेख भएको ऄलतररि ऄन्य कुराहरू करारमा ईल्लेख भए बमोलजम 

हुनेछ । 

(३) व्यवसालयक कृलष करार गने पक्षहरूल ेकृलष करार प्रयोजनको लालग कृलष ईत्पादन सामग्री, 

प्रलवलध र ऊण वा ऄन्य सहायता अफै वा लवत्तीय संस्थाहरू माफग त तोककएका ितगहरूको अधारमा 

ईपलब्ध गराईन ेगरी अ-अफ्नो दालयत्व लनधागरण गनग सके्नछन ्। 

(४) व्यवसालयक कृलष करार गने पक्षहरुले प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहुन ेगरी गनुग पनेछ ।  
 

२१. करार परूा गनुग पन े समय र तररकाः (१) करारमा करार पूरा गन े समय र तररका 

ईल्लेख भएकोमा ईलल्ललखत समयलभत्र र ईलल्ललखत तररका बमोलजम करार पूरा गनुग पनेछ । 

(२)  करार बमोलजमको काम गनग करारमा कुन ैसमय वा तररका तोककएको रहनेछ तर सो काम 

कुन ैखास समयमा वा कुनै खास तररकाल ेमात्र गनग सककन ेरहछे भन ेसोही समयमा सोही तररका 

बमोलजम गन ेगरी करार भएको मालननेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा लेलखएको ऄवस्थामा बाहके करारमा करार पूरा गने समय र तररका 

ईल्लेख नभएमा ईलचत समयलभत्र ईपयुि तररका ऄपनाइ पूरा गनुग पनेछ । 
 

२२. करार परूा गन ेस्थानः (१) करार बमोलजम काम पूरा गनग कुन ैलनलित स्थान तोककएको 

रहछे भन ेसो काम सोही स्थानमा पूरा गनुग पनेछ । 

(२)  करार बमोलजम कुन ैएक पक्षले ऄको पक्षलाइ कुन ैमालसामान कदने वा बुझाईने स्थान 

करारमा तोककएको रहछे भन े सोही स्थानमा नै कदनु वा  बुझाईन ुपनेछ । 

(३) करार बमोलजम काम गने लनलित स्थान नतोककएको तर सो काम कुन ैखास स्थानमा मात्र 

गनग सककन ेवा चलन व्यवहार वा सो कामको प्रकृलत ऄनुसार कुन ैखास स्थानमा मात्र गनुग पने 

ककलसमको रहछे भने सो काम सोही स्थानमा गने गरी करार भएको मालननछे । 
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(४) ईपदफा (२) र (३) मा लेलखए दलेख बाहके ऄन्य ऄवस्थामा करार बमोलजम काम गने 

स्थान करारमा ईल्लेख भएको रहनेछ भन ेकरार बमोलजम काम गने पक्षले ऄको पक्षलाइ मनालसब 

माकफकको स्थान तोकककदन सूचना गनुग पनेछ र ऄको पक्षले पलन सो काम गनग मनालसब माकफकको 

स्थान तोकककदन ुपनेछ । 
 

२३. करार परूा गनुग नपन ेऄवस्थाः दहेायका ऄवस्थामा करार बमोलजम काम गनग अवश्यक पने 

छैन । 

(क)  करारको एक पक्षले ऄको पक्षलाइ करार बमोलजमको दालयत्व पूरा गनुग नपने  

गरी छुट कदएमा, 

(ख)  बदर गराईन सककन ेकरार बदर गराईन पाईने पक्षले बदर गराएमा, 

(ग)  ऄको पक्षले करार ईल्लंघन गरेको कारणबाट करारको पररपालना हुन े 

नसके्न भएमा, 

(घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोलजम करार बमोलजमको काम गनुग नपने भएमा, 

(ङ)  करार गदागको पररलस्थतीमा अधारभतू पररवतगन भै करारको पररपालना गनग ऄसम्भव 

भएमा। 
 

२४.   करार दताग गनुग पन े: (१) यस ऐन ऄन्तगगगत सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौता भएको 

लमलतले पैलतस कदनलभत्र गाईँपाललकामा दताग गनुग पनेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम करार दताग गदाग तोककए बमोलजमको दस्तुर लाग्नेछ ।  

(३) दताग नगररएको करारको अधारमा नेपाल सरकार वा ऄन्य लनकायले कदन े सुलवधा वा 

सहुललयत कदने प्रयोजनको लालग मान्यता प्राप्त गन ेछैन ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजम भएको करारको अलधकाररक प्रलत गाईँपाललकाको तोककएको 

ऄलधकारील ेऄलनवायग रूपले राख्नु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) बमोलजमको करारदताग गनग दवुै पक्षहरू स्वयम् वा ईनीहरूको कानुन 

बमोलजमको प्रलतलनलध ईपलस्थत हुन ुपनेछ ।  

(६) गाईँपाललका वा नगरपाललकाले कुन ैव्यवसायी वा कृषकल ेकृलष करार दताग गनग ल्याएकोमा 

दताग गने ऄलधकारील ेयस ऐन बमोलजम ईल्लेख हुनुपन े कुनै कुरा ईल्लेख नभएको वा ऄनुलचत 

प्रावधान ईल्लेख भएकोमा सो पररमाजगन गरेर मात्र दताग गनग अदिे कदन सके्नछ ।  

(७) ईपदफा (६) बमोलजम कदआएको अदिे करारका पक्षहरूल ेपालन गनुग पनेछ । 
 
 
 
 

पररच्छेद ६ 

लववाद समाधान 
 

२५.  लववादको समाधान : (१) यस ऐन ऄन्तगगगत गररएका कृलष करारको कायागन्वयनको 

सम्बन्धमा कुन ै लववाद ईत्पन्न भएमा पक्षहरूल ेअपसी बातागबाट त्यस्ता लववादहरू समाधान गनग 

सके्नछन ्।  
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम वातागबाट लववाद समाधान हुन नसकेमा पक्षहरुल े प्रचललत काननु 

बमोलजम स्थानीय न्यालयक सलमलतमा लनबेदन कदन ुपनेछ । 

(३)ईपदफा (२) बमोलजम लनबेदन पनग अएमा स्थानीय न्यालयक सलमलतले पैलतस कदन लभत्र 

मेललमलापको माध्यमबाट लववादको टंुङ्गो लगाईनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम भएको लववादको टंुङ्गो ईपर लचत्त नवुझ्नेपक्षले स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोलजम ३५ कदनलभत्र सम्वलन्धत लजल्ला ऄदालतमा पुनरावेदन गनग सके्नछ 

। 

(५) ईपदफा (३) बमोलजम मेललमलापबाट लववाद समाधान हुन नसकेमा पक्षहरुल ेप्रचललत कानुन 

बमोलजम मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईन समेत सके्नछन् । 

(६) मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही ऄगाडी बढाईँदा मध्यस्थकतागको नाम करारमा न ै ईल्लेख 

भएकोमा सोही बमोलजम हुनेछ ।  

(७) ईपदफा (६) बमोलजम करारमा नाम ईल्लेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रलतलनलध, स्थानीय 

तहका प्रलतलनलध वा स्थानीय तहबाट तोककएका लबषयलवज्ञ वा मेललमलापकतागसलहतको मध्यस्थता 

सलमलतको गठन गररनेछ । 

(८) ईपदफा (७) बमोलजम मध्यस्थता चयनको लालग दबु ै पक्षहरूबाट ऄनुरोध भइ अएमा 

सम्वलन्धत व्यलि वा कायागलयले ऄलनवायग रूपमा सात कदनलभत्रमा लललखत सहमलत वा ऄसहमलत 

कदनु पनेछ ।  

(९) मध्यस्थता सलमलतले ईजुरी परेको सात कदनलभत्र वातागद्वारा लववादको समाधान गनुग पनेछ । 

(१०) ईपदफा (९) बमोलजम लववाद समाधान हुन नसकेमा सम्वलन्धत पक्षलाइ ईजुरी ईपर सात 

कदनको म्याद कदइ प्रलतवाद गने मौका कदन ुपनेछ ।  

(११) ईपदफा (१०) बमोलजमको समयावलधलभत्र सम्वलन्धत पक्षले प्रलतवाद गरी वा नगरी बसेमा 

सो व्यहोरा ईल्लेख गरी मध्यस्थता सलमलतल ेथप सात कदनलभत्रमा अफ्नो लनणगयकदनु पनेछ ।  

(१२) ईपदफा (११)बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणगयऄलन्तम हुनेछ ।  

(१३) यस ऐन बमोलजम मध्यस्थता सलमलतद्वारा गररएको लनणगयईपर लचत्त नवुझ्ने पक्षले मध्यस्थता 

ऐन, २०५५ को म्यादलभत्रै सम्बलन्धत ईच्च ऄदालतमा लनवेदन कदन सके्नछ । 

(१४) मध्यस्थता सलमलतको ऄन्य कायगलवलध करारमा ईल्लेख भएकोमा सोही बमोलजम र ऄन्यका 

हकमा मध्यस्थता सलमलतल ेतोके बमोलजम हुनेछ । 

(१५) मध्यस्थकतागले पाररश्रलमक र सुलवधा पक्षहरूबाट ललन सके्नछन ्।  
 

२६. म्याद सम्बन्धमा : यस ऐन बमोलजमको लववादमा पक्षको कावु वालहरको पररलस्थलत परी 

यस ऐनको दफा  २५ को ईपदफा (१०) बमोलजमको म्याद गुज्रन गएमा एक पटकलाइ बढीमा 

पन्र कदन म्याद थाम्न पाईनेछ ।  
 

२७. मध्यस्थता सलमलतको लनणगयको कायागन्वयन :(१) मध्यस्थता सलमलतको लनणगयभएको सात 

कदनलभत्रमा पक्षहरूले लनणगयकायागन्वयन गनुग पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुन ैपक्षले तोककएको समयमा लनणगयको कायागन्वयन नगरेमा त्यस्तो 

लनणगयको कायागन्वयनमा लजल्ला प्रिासन कायागलय र ऄन्य लनकायको सहयोग ललन सके्नछ ।  
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(३) ईपदफा (२) बमोलजमको कायागलयल ेलनणगय कायागन्वयन गने लसललिलामा सम्बलन्धत पक्षको 

सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गनग लेलख 

पठाईन सके्नछ ।   

(४) ईपदफा (३) बमोलजम रोक्का वा फुकुवा गररकदन ऄनुरोध भइ अएमा सम्वलन्धत मालपोत 

कायागलय, बैंक वा लवत्तीय संस्थाले त्यस्तो सम्पलत्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गनुग पनेछग ।  

(५) मध्यस्थता सम्बन्धी लबषयमा यस ऐनमा ईल्लेलखत लबषयका हकमा यस ै ऐन बमोलजम र 

ऄन्य लबषयका हकमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोलजम हुनेछ । 
 
 

 

पररच्छेद ७ 

लवलवध 
 

२८. व्यवसाय दताग गनुग पन े : (१) करार गरी कृलष व्यवसाय सञ्चालन गनग चाहन े कृषक, 

कृलष फामग वा एजेण्ट लगायतल ेदताग नगरी व्यवसाय सञ्चालन गनुग हुदनै । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजमको व्यवसायको दताग प्रमुख प्रिासककय ऄलधकृतल े गनेछ । 

लनजल े ऄलधकृतस्तरको कुनै कमगचारीलाइ अवश्यकता ऄनुसार यस्तो करार दताग गने ऄलधकार 

प्रत्यायोजन गनग सके्नछ । 

  (३) व्यवसाय करार दताग तथा िुल्क लगायतका ऄन्य व्यवस्था कायगपाललकाल े

लनधागरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  
 

२९. क्षलतपरु्तत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करार कायागन्वयनको सन्दगभगमा कुनै पक्षका काम 

कारवाहीबाट ऄको पक्षलाइ क्षलत पुग्न गएमा करारमा न ै क्षलतपुर्तत मात्रा तोककएकोमा सोही 

बमोलजम र नतोककएको हकमा सम्झौताको प्रकृलत, स्थलगत लनरीक्षण, स्थानीय सगजलमन, 

लविेषज्ञको राय, प्रचललत दरभाई समेत बुझी सोको अधारमा मकाग पने पक्षलाइ मध्यस्थता 

सलमलतल ेक्षलतपुर्तत भराआकदने लनणगयगनग सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन पक्षको काबु वालहरको 

पररलस्थलतल ेगदाग करारको यथावत ्पररपालना हुन नसकेको ऄवस्थामा यस ऐन बमोलजमको दालयत्व 

लतनुग व्यहोनुग पने छैन । तर करार गदागको ऄवस्थामा पक्षवीच कुन ै लेनदने भएको रहछे भन े

ऄवस्था हरेी मकाग पने पक्षलाइ लेनदनेको सामान, वस्तु वा नगद कफताग कदनु पनेछ । 
 

३०. कारवाही चलाईन ेतथा दण्ड सजाय गन ेऄलधकारी : (१) यस ऐन बमोलजम दण्ड सजाय 

गने वा क्षलतपुर्तत भराईन ेऄलधकार स्थानीय न्यालयक सलमलतलाइ हुनेछ ।  

(२) यस ऐन बमोलजम कारवाही तथा सजाय हुन े मुद्दा ऄनुसन्धान तथा तहकककात गन े

ऄलधकारील ेसम्बलन्धत लजल्ला सरकारी वककल कायागलयको परामिग तथा सहयोग ललन सके्नछ । 
 

३१. दण्ड सजाय : (१) कसैले यस ऐनको दहेाय बमोलजम कसुर गरेमा दहेाय बमोलजमको 

सजाय हुनेछः  

(क) दफा३ र ४ लवपररत कृलष बजार स्थापना र सञ्चालन गरेमा पलच्चसहजार दलेख पचासहजार 

रूपैयाँसम्म, 
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(ख) मनालसव कारण वेगर दफा २८ को ईपदफा -२) को कायग नगरेमा वा गनग आन्कार गरेमा 

त्यस्तो कायागलयको मुख्य भइ कायग गन ेऄलधकारी वा त्यस्तो कायग कुनै ऄलधकारीलाइ प्रत्यायोजन 

गररएकोमा त्यस्तो लजम्मेवारी प्राप्त ऄलधकारीलाइ पलच्चसहजारदलेख पचासहजार रूपैयाँसम्म, 

(ग) दफा २९ बमोलजम क्षलतपुर्तत भने अदिे कदएकोमा लापरवाही पर््ूवक त्यस्तो क्षलतपुर्तत 

नकदएमा त्यस्तो ऄटेर गनेलाइ पलच्चसहजारदलेख पचासहजार रूपैयाँसम्म । 

(घ)  यस ऐन वा यस ऐन ऄन्तरगत बनेको लनयमावली लवपररत कुन ैकायग गरी त्यसबाट कसैको 

हानीनोक्सानी भएको रहछे भन ेत्यस्तो हानी नोक्सानी लनजबाट नै भरागइनछे ।  
 

३२. पनुरावदेन : यस ऐनको दफा ३१ बमोलजम कदएको सजायमा लचत्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस 

कदनलभत्र सम्बलन्धत लजल्ला ऄदालतमा पुनरावेदन कदन सके्नछ । 
 

३३.   बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोलजम करार गरी गररएको कृलष ईपजको 

ईत्पादनको सम्झौताको अधारमा लवमा सलमलतल ेतोकेको प्रकृया पुरा गरी त्यस्तो वीमा कायग गनग 

ऄलख्तयार पाएको लवमा कम्पनील ेलवमा गनेछ ।  

(२) वीमा गने प्रकक्रयाका सम्बन्धमा वीमा सलमलतले समय समयमा लनधागरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

(३) यस ऐन बमोलजम गररन ेव्यावसालयक कृलष करारसम्वलन्धत लनकायमा दताग हुनासाथ सोही 

लमलतबाट लाग ूहुन ेगरी सम्बलन्धत वीमा कम्पनील ेवीमा गनग सके्नछ ।  

(४) कुन ै वीमा कम्पनील ेव्यावसालयक कृलष करारको लवमा गदाग लतनुग परेको क्षलतको ऄङ्क 

बराबर अफ्नो खुद करयोग्य अयबाट घटाईन पाईनेछ । 
 

३४. प्रचललत काननू बमोलजम हुन े: यस ऐनमा लेलखएको लवषयमा यसै ऐन बमोलजम र ऄन्य 

लवषयमा प्रचललत कानून बमोलजम हुनेछ ।  
 

३५. वौलर्द्क सम्पलत्तको सरंक्षण गनुग पनेः यस ऐन बमोलजम कृलष व्यवसायको प्रवर्द्गन गदाग वा 

व्यवसालयक कृलष करार गदाग वौलर्द्क सम्पलत्त, भौगोललक पररचय तथा कृषक ऄलधकार समेतको 

संरक्षण हुने गरी गनुग पनेछ । 
 

३६. लनयम वनाईन सके्न : यस ऐनको ईद्दशे्य कायागन्वयन गनग कायगपाललकाले अवश्यक लनयम, 

लनदलेिका वा कायगलवलध बनाईन सके्नछ । 
 

३७.  बचाउः यस ऐनको ईद्दशे्य तथा लबषयक्षेत्रमा प्रचललत नेपाल कानुन बमोलजम यस ऄलघ 

भएका कायगहरु यसै ऐन वमोलजम भएको मालननेछ । 
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ऄनसुचूी-१ 
 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बलन्धत 

(१) खाद्यान्न बाली,  

(२) वागवानी जन्यः फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, पूष्प  

(३) पिु, पन्छी  

(४) माछा, मासु,दधु,फुल,हाड,छाला,उन 

(५) च्याई,  

(६) मौरी, रेिम 

(७) लचया, कफी, ऄलैची, सुपारी, घाँसेवाली 

(८) तेलहन, दलहन 

(९) कपास, जुट, ईख,ु रबर,खेती,रटमुर  

(१०)  कृलष पयगटन 

(११) कृलषका सब ैईपक्षेत्रसँग सम्बर्द् ईत्पादन र सो िब्दले औधोलगक प्रयोजनमा हुने कृलषवस्तुहरु 

(१२)  कृलष तथा पिुजन्य ईत्पादनको प्रिोधन ईद्योग 

(१३)  कृलष तथा पिुजन्य ईत्पादन सामाग्री -दाना, मलखाद्य, लवषादी, औषधी) अकदको 

प्रिोधन ईद्योग 

(१४)  खेती प्रणालीमा समालबष्ट कृलष तथा पिुजन्य बस्तुहरु । 
 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

 

ऄनसुचूी -२ 
 

दफा १९ सँग सम्बलन्धत 

(क)  करारका पक्षहरू,  

(ख)  करार खेतीको क्षेत्र, 

(ग)  जग्गा र भौलतक साधन, 

(घ)  वस्तुको लववरण,मात्रा, 

(ङ)  गुणस्तर, 

(च)  ईत्पादन गररने वस्तुको खररद/लबक्री मूल्य,  

(छ)  भुिानीको प्रकक्रया, 

(ज)  ढुवानीको दालयत्व,  

(झ)  ईत्पादन प्रकक्रया,  

(ञ)  ऄनुगमनका पक्षहरू,  

(ट)  काबु बालहरको पररलस्थलतबाट ईत्पादनमा पनग सके्न ऄसर र त्यसको दालयत्व,  

(ठ)  गुणस्तर लनधागरणका अधारहरू,  

(ड)  पक्षहरूल ेएक ऄकोलाइ ईपलब्ध गराईन ेसेवा तथा सुलवधा, 

(ढ)  करारको पालनामा लववाद भएमा ऄपनाआने समाधानका ईपाय जस्त ै मेललमलाप तथा 

मध्यस्थता लगायतका लवषय वस्तुहरू अकद । 

(ण)   कृलष ईपजको मूल्य लनधागरण सम्वन्धी व्यवस्था ।      

त)    सम्झौताको ऄवलध, 
 
 

                                                                         

अज्ञाले  

                                                              

मािगल कुमार ओली 

        प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


