बन्दिपुर गाउँपालिका
बन्दिपुर गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र

खण्ड: ४

सं ख्या: १७

लिलत: २०७७/०८/२९

भाग १
बन्दिपुर गाउँपालिका

गाउँ काययपालिका कायायियको सुचना

बम्ददपुि गाउँपाम्िकाको कृम्ि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
प्रस्तावनााः
बन्दिपुर गाउँपान्िकाको क्षेत्र न्ित्रको कृ न्िको व्यवसायीकरण गर्न, कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् एवं व्यवस्थापर् गर्न, कृ िक एवम्
कृ न्ि व्यवसायीबीच आपसी सम्बदध सुदृढ गर्न तथा कृ न्ि करारको माध्यमबाट उत्पािर् बढाउर् र बजारीकरणद्वारा व्यवसान्यक
रुपमा समग्र कृ न्ि न्वकासका िान्ग आवश्यक कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय िएकोिे, र्ेपािको संन्वधार्को धारा २२६ र
स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर् २०७४ को िफा १०२ बमोन्जम बदिीपरु गाउँपान्िकाको गाउँ सिािे यो ऐर् बर्ाएको छ ।
परिच्छे द १
प्रािम्भिक
!=

संम्िप्त नाम ि प्रािभिाः -!_ यस ऐर्को र्ाम “बन्दिपुर गाउँपान्िको कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् ऐर्, २०७७” रहेको छ ।
-@_ यो ऐर् तुरुदत प्रारम्ि हुर्ेछ ।

परििािा: न्विय वा प्रसङ्गिे अको अथन र्िागेमा यस ऐर्मा,–
(क) “अध्यक्ष” िदर्ािे गाउँपान्िकाको अध्यक्ष सम्झर्पु छन ।
(ख) “उत्पािक” िदर्ािे कृ न्ि वस्तु उत्पािर् गर्े कृ िक वा कम्पर्ी वा कृ न्ि फामन वा सहकारी उत्पािक सम्झर्ु
पछन ।

@=

(ग) “एजेदट” िदर्ािे कृ न्ि उद्यमी, व्यवसायी, कृ न्ि बजार वा कृ न्िजदय वस्तुहरूको कारोबार गर्े ितानवािा
व्यन्ि सम्झर्ु पछन र सो शव्ििे संगन्ित संस्थाको प्रन्तन्र्न्धिाई समेत जर्ाउँछ ।
(घ) “कायनपान्िका” िदर्ािे बन्दिपरु गाउँ कायनपान्िका सम्झर्पु छन ।
(ङ) “कोि” िदर्ािे यस ऐर्को िफा १० बमोन्जम स्थान्पत कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् कोििाई सम्झर्ु पछन ।
(च) “कृ िक” िदर्ािे यस ऐर्को प्रयोजर्का िान्ग कसैको जग्गा करारमा न्िई वा आफ्र्ै जग्गामा व्यावसान्यक
कृ न्ि खेती गर्े कृ िक, कृ िक समहू , कृ न्ि व्यवसायी, कृ न्ि फमन र कृ न्ि सहकारी समेतिाई सम्झर्ु पछन ।
(छ) “कृ न्ि” िदर्ािे अर्सु चू ी (१) मा उल्िेख िए बमोन्जमका न्बियसँग सम्वन्दधत कृ न्ििाई सम्झर्ु पिनछ र
सो शव्ििे व्यावसान्यक कृ न्ििाई समेत जर्ाउँछ ।
(ज) “कृ न्ि फामन” िदर्ािे व्यवसान्यक प्रयोजर्को िान्ग अर्ुसूची (१) बमोन्जमका बािी उत्पािर्का िान्ग
सञ्चािर् गररएको कृ न्ि फामन सम्झर्ु पछन ।
(झ) “कृ न्ि बजार” िदर्ािे कृ न्ि उपजको ग्रेन्िङ, प्याके न्जङ्ग, ढुवार्ी, िण्िारण, न्वतरण तथा कृ न्ि उपजको
न्बक्री न्वतरण गर्े कृ न्ि बजार सम्झर्ु पछन ।
(ञ) “कृ न्ि वस्त”ु िदर्ािे कृ िकिे कुर्ै बोट न्वरुवा वा जीवजदतबु ाट उत्पािर् गरे को उपिोग्य कृ न्ि वस्तु
सम्झर्ु पछन ।
(ट) “कृ न्ि व्यवसाय” िदर्ािे िेहायको व्यवसाय सम्झर्ु पछन –
(१) व्यावसान्यक उद्देश्यिे गररर्े कृ न्ि बािी वा बस्तक
ु ो उत्पािर् ,
(२) कृ न्िजदय वस्तक
ु ो प्रशोधर्,
(३) कृ न्ि उपजको व्यापार,
(४) कृ न्ि उत्पािर्का िान्ग प्रयोग हुर्े रासायन्र्क वा प्राङ्गाररक मिको उत्पािर्, िण्िारण तथा
न्वतरण,
(५) कृ न्ि उत्पािर्को िान्ग प्रयोग हुर्े न्वउ, वेर्ान, र्श्ल र िरु ाको उत्पािर्, परामशन सेवा, िण्िारण तथा
न्वतरण,
(६) कृ न्िमा प्रयोग हुर्े औिन्ध एवम् न्विािीको उत्पािर्, परामशन, िण्िारण तथा न्बक्री व्यवसाय ।
(ि) “खुद्रा बजार” िदर्ािे कुर्ै न्वक्रेतािे उपिोिािाई न्बक्री गर्े खुद्रा बजारिाई सम्झर्ु पछन ।
(ि) “तोन्कएको वा तोन्कए बमोन्जम” िदर्ािे यस ऐर् बमोन्जम बर्ेको न्र्यमाविीमा तोन्कएको वा तोन्कए
बमोन्जम सम्झर्ु पछन ।
(ढ) “थोक बजार” िदर्ािे कुर्ै उत्पािक वा न्वक्रेतािे अको न्वक्रेतािाई कृ न्ि वस्तु न्बक्री न्वतरण गर्े थोक
बजारिाई सम्झर्ु पछन ।
(ण) “गाउँपान्िका” िदर्ािे बन्दिपुर गाउँपान्िका सम्झर्ु पछन ।
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(त) “प्रमुख प्रशासकीय अन्धकृ त” िदर्ािे बन्दिपुर गाउँ पान्िका प्रमुख प्रशासकीय अन्धकृ त सम्झर्ुपछन ।
(थ) “न्बक्रेता” िदर्ािे कृ न्ि वस्तुहरू न्बक्री गर्े व्यापारी, कृ िक, कृ िक समूह, कृ न्ि फामन, सहकारी संस्था,
कम्पर्ी वा एजेदट न्बक्रेता समेतिाई सम्झर्ु पछन ।
(ि) “मदत्रािय” िदर्ािे संघ तथा प्रिेशको कृ न्ि क्षेत्र हेर्े मदत्राियिाई सम्झर्ु पिनछ ।
(ध) “व्यवसान्यक कृ न्ि करार” िदर्ािे व्यवसान्यक कृ न्ि खेती वा कृ न्ि फामनको सञ्चािर्, कृ न्ि वस्तुको
व्यावसान्यक उत्पािर्, खररि, न्वक्री, सञ्चय र बजारीकरण गर्न वा कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्न िईु वा सो
िदिा बढी पक्षहरु वीच िएको सम्झौता वा व्यवसान्यक कृ न्ि करारिाई सम्झर्ु पिनछ । यस शब्ििे
व्यवसान्यक कृ न्ि प्रयोजर्को िान्ग व्यन्िगत वा संस्थागत रुपमा न्िजमा न्िर् न्िर् वा कृ न्िजदय
उद्योगको िान्ग कृ न्ि वस्तु वा वािीको उत्पािर् वा आपन्ु तन गर्न िईु वा िईु िदिा बढी पक्षहरूबीच क्षेत्रफि,
पररमाण, मूल्य र गुणस्तरको आधारमा िएको करारिाई समेत जर्ाउँछ ।
(र्) “विा” िदर्ािे बन्दिपुर गाउँपान्िकाको विा सम्झर्ुपछन ।
(प) ‘‘सन्मन्त” िदर्ािे यस ऐर्को िफा ५ बमोन्जम गिर् िएको कृ न्ि बजार सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर्
सन्मन्त सम्झर्ु पछन ।
(फ) “सिा” िदर्ािे बदिीपुर गाउँसिािाई सम्झर्ुपछन ।
(ब) “संकिर् के दद्र” िदर्ािे कृ िकहरुिे िोस्रो बजारमा न्वक्री गर्े उद्देश्यिे कृ न्ि उपज संकिर् गरे र
न्वक्रेतािाई न्वक्री गर्े संकिर् के दद्रिाई सम्झर्ु पछन ।
(ि) “हाट–बजार” िदर्ािे कृ न्ि उपज िगायत अदय स्थार्ीय उत्पािर् न्वक्री गर्े उद्देश्यिे स्थार्ीय तहबाट
स्वीकृ त न्िई सचं ािर् िएको हाट बजारिाई सम्झर्ु पछन ।
परिच्छे द २
कृम्ि बजाि सभबदधी व्यवस्था
#

कृम्ि बजािको स्थापना -!_ गाउँपान्िकािे आफ्र्ो क्षेत्रन्ित्रको कुर्ै पन्र् स्थार्मा कृ न्ि बजारको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ
।
-@_ कृ न्ि सम्वदधी सहकारी वा कृ न्ि सम्वदधी व्यवसान्यक संस्थािे सम्वन्दधत गाउँपान्िकाको अर्ुमन्त न्िई कृ न्ि
बजारको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ ।
कृम्ि बजाि बगीकिण : -!_ यस ऐर्को िफा ३ बमोन्जम स्थापर्ा हुर्े कृ न्ि बजारको वगीकरण िेहाय बमोन्जमको
हुर्ेछः–
(क) थोक बजार,
(ख) खद्रु ा बजार,
(ग) हाट–बजार,
(घ) संकिर् के दद्र ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जमको बजार सञ्चािर् वापत िाग्र्े शल्ु क सिािे तोके बमोन्जम हुर्ेछ ।
(३) बजार सञ्चािर् सम्वदधी अदय व्यवस्था कायनपान्िकािे तोके बमोन्जम हुर्ेछ ।
कृम्ि बजाि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्मम्त: -!_ यस ऐर्को िफा (३) बमोन्जम स्थापर्ा िएको कृ न्ि बजारको
सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् गर्नको िान्ग कृ न्ि बजार तथा व्यवस्थापर् सन्मन्त रहर्ेछ ।
-@_ कृ न्ि बजार सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् सन्मन्त सम्बदधी अदय व्यवस्था तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।

$=

%=
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परिच्छे द ३
कृम्ि व्यवसाय प्रवर्द्धन सभबदधी व्यवस्था
^=

स्थानीय कृम्ि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्मम्ताः -!_ कृ न्ि क्षेत्रको समग्र न्वकास तथा प्रबर्द्नर् िगायतका कायन गर्न बन्दिपुर
गाउँपान्िकामा एक स्थार्ीय कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् सन्मन्त रहर्ेछ ।
-@_ उपिफा (१) बमोन्जमको सन्मन्तमा िेहाय बमोन्मजका सिस्यहरु रहर्े छर्ः् –
(क) अध्यक्ष
अध्यक्ष
(ख) कृ न्ि क्षेत्र हेर्े कायनपान्िकाको सिस्य
सिस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अन्धकृ त
सिस्य
(घ) गाउँपान्िकास्तरीय खाद्य सरु क्षा सन्मन्तको सयं ोजक वा प्रमख
सिस्य
ु
(ङ) सन्मन्तिे मर्ोर्यर् गरे को न्वज्ञ सिस्य एक जर्ा
सिस्य
(च) सन्मन्तिे मर्ोर्यर् गरे को व्यवसान्यक न्कसार्मध्ये एक जर्ा
सिस्य
(छ) गाउँपान्िकाको कृ न्ि शाखा प्रमुख
सिस्य सन्चव

(३) सन्मन्तिे सम्बन्दधत क्षेत्रको न्वशेिज्ञ तथा अदय व्यन्ििाई सन्मन्तको बैिकमा आमदत्रण गर्न सक्र्ेछ ।
(४) सन्मन्तको बैिक सम्बदधी अदय कायनन्वन्ध सन्मन्त आँफैिे न्र्धानरण गरे बमोन्जम हुर्ेछ ।
(५) सन्मन्तिे यस ऐर्को उद्देश्य कायानदवयर् गर्न आवश्यकता अर्ुसार न्वन्िदर् उप—सन्मन्तहरु गिर् गर्न
सक्र्ेछ ।
(६) सन्मन्तको सन्चवािय गाउँ पान्िकाको कृ न्ि क्षेत्र हेर्े शाखामा रहर्ेछ ।
&= सम्मम्तको काम, कतधव्य ि अम्धकाि: यस ऐर्मा अदयत्र व्यवस्था िएिेन्ख वाहेक सन्मन्तको काम, कतनव्य र अन्धकार
िेहाय बमोन्जम हुर्ेछः–
(क) स्थार्ीय स्तरमा कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्न आवश्यक र्ीन्त तथा योजर्ा तजुनमा गर्े,
(ख) कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्न संघीय तथा प्रािेन्शक न्र्कायसँग समदवय र सहकायन गर्े,
(ग) कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् गर्े सम्बदधमा आवश्यक कायन गर्े,
(घ) कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् गर्े सम्बदधमा कायनक्रम संचािर् गर्े,
(ङ) कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्न आवश्यक पर्े सीप, प्रन्वन्ध तथा अदय आवश्यक न्वियको उन्चत व्यवस्था गर्न
प्रवद्र्धर्ात्मक कायनहरु गर्े,
(च) कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् कोिको सञ्चािर् गर्े,
(छ) तोन्कए बमोन्जमको अदय आवश्यक कायन गर्े ।
*= कृम्ि व्यवसायिाई सुम्वधा म्दनेाः– -!_ गाउँपान्िकािे कृ न्ि व्यवसायका िान्ग िेहाय बमोन्जम छुट तथा सुन्वधा न्िर्
सक्र्ेछः–
(क) स्थार्ीय कर न्र्कासी शल्ु क
(ख) कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् सम्बदधी प्रन्वन्ध प्रयोग र न्वस्तारमा अर्ुिार् जस्तै ढुवार्ी साधर्, यान्दत्रक
उपकरण आन्ि ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम न्िइर्े छुट तथा सुन्वधाहरु तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोन्जम न्िइर्े सुन्वधाको अन्तररि अदय सुन्वधा सन्मन्तको न्सफाररसमा कायनपान्िकािे तोके बमोन्जम
हुर्ेछ ।
(=
कृम्ि ऋणाः- (१) कुर्ै पन्र् बैंक वा न्वत्तीय सस्ं थािे सो सस्ं थाको न्र्यम बमोन्जम कृ न्ि ऋण उपिव्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
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(२) प्रचन्ित र्ेपाि कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा िेन्खएको िए तापन्र् यस ऐर् बमोन्जमको व्यावसान्यक कृ न्ि करार सम्बदधी
सम्झौतािाई न्धतोको रूपमा स्वीकार गरी कुर्ै बैंक वा न्वत्तीय संस्थािे उपिफा (१) बमोन्जमको ऋण उपिव्ध गराउर्
सक्र्ेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोन्जम उपिव्ध गराउर्े ऋणिाई सरकारको अन्त प्राथमन्कता क्षेत्रमा कजान िगार्ी गरे को सरह मार्ी
सो वापत उि बै ँक वा न्वत्तीय संस्थािे पाउर्े सुन्वधा समेत पाउर् सक्र्ेछ ।
(४) कुर्ै बै ँक वा न्वत्तीय संस्थािे उपिफा (२) बमोन्जम गरे को िगार्ी उि्र् र्सक्र्े िई अपिेखर् गर्ुन पर्े िएमा सो
अपिेखर् गरे को विनको खुि कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउर् सक्र्ेछ ।
परिच्छे द ४
कोिको स्थापना तथा सञ्चािन
!)= कोिको स्थापनााः -!_ कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् गर्नका िान्ग एक छुट्टै कृ न्ि व्यवसाय प्रबर्द्नर् कोिको स्थापर्ा गररर्ेछ ।
-@_ उपिफा (१ ) बमोन्जमको कोिमा िेहायका रकमहरु रहर्े छर्् –
(क) संघीय तथा प्रािेन्शक सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) गाउँपान्िकाबाट प्राप्त रकम,
(ग) र्ेपाि सरकारबाट न्विेशी सरकार, अदतरान्रिय सघं सस्ं थासँग सम्झौता गरी स्थार्ीय तहमा
न्वन्र्योन्जत रकम वापत प्राप्त रकम
(घ) अदय कुर्ै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
-#_ उपिफा (१) को खण्ि (ग) बमोन्जमको रकम प्राप्त गर्ुन अन्घ संघीय अथन मदत्राियको स्वीकृ न्त न्िर्ु पर्ेछ
।
!!= कोिको सञ्चािन -!_ गाउँपान्िकाको र्ीन्त, कार्ुर् तथा न्र्िेशर् बमोन्जम कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् गर्नका िान्ग
कोिको रकम खचन गररर्ेछ ।
-@_ कोिको सन्चवािय गाउँपान्िका अदतगनतको कृ न्ि शाखामा रहर्ेछ ।
!@= कोिको सञ्चािन सभबदधी व्यवस्थााः (१) सन्मन्तको तफन बाट गररर्े सम्पूणन खचन िफा १० बमोन्जमको कोिबाट
तोन्कए बमेन्जम व्यहोररर्ेछ ।
(२) सन्मन्तको कोिमा रहेको रकम सन्मन्तिे प्रचन्ित कार्ूर् बमोन्जम कुर्ै बैकमा खाता खोिी जम्मा गर्ेछ ।
(३) सन्मन्तको कोिको सञ्चािर् सन्मन्तको अध्यक्ष वा सिस्य–सन्चव र िेखा प्रमुखको संयुि िस्तखतबाट हुर्ेछ ।
(४) कोिको सञ्चािर् सम्बदधी अदय व्यवस्था तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।
!#= िेखा ि िेखापिीिणाः (१) कोिको आय व्ययको िेखा प्रचन्ित कार्ूर् बमोन्जम राख्र्ु पर्ेछ ।
(२) कोिको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुर्ेछ ।
परिच्छे द ५
व्यवसाम्यक कृम्ि किाि (म्िज)
!$=

व्यवसाम्यक कृम्ि किाि गनध सम्कने : (१) यस ऐर् बमोन्जम कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् गर्न िईु वा िईु न िदिा बढी
पक्षबीच व्यवसान्यक कृ न्ि करार गर्न सन्कर्ेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम करार गिान प्रचन्ित र्ेपाि कार्ूर्को अन्धर्मा रही पक्षहरुको आपसी सहमन्तमा न्वद्युतीय
प्रणािीको माध्यमबाट समेत गर्न सन्कर्ेछ ।
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(३) उपिफा (२) बमोन्जमको करार गिान अपर्ाउर्ु पर्े प्रन्क्रया तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।
!%= जग्गा तथा िौम्तक साधन उपिब्ध गिाउन सम्कनेाः कुर्ै व्यन्ि, सस्ं था वा न्र्कायिे कृ न्ि व्यवसाय गर्े प्रयोजर्का
िान्ग व्यन्ि, कृ न्ि फामन वा व्यवसायी, कृ िक समहू वा त्यस्ता कृ िक समुह न्मिेर बर्ेको सन्मन्त, सहकारीिाई जग्गा
तथा िौन्तक सम्पन्त्त करार गरी उपिब्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
!^=
जग्गा तथा िौम्तक साधन माग गनध सक्ने: (१) कुर्ै कृ िक वा कृ न्ि व्यवसायीिे व्यावसान्यक रुपमा कृ न्ि सम्बदधी
कायन गर्नको िान्ग प्रचन्ित कार्ूर्को प्रन्तकूि र्हुर्े गरी करार बमोन्जम जग्गा तथा िौन्तक साधर् प्राप्त गर्न िफा १५
बमोन्जमका व्यन्ि वा न्र्कायसँग माग गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम जग्गा तथा िौन्तक साधर् माग िई आएमा न्र्न्ित अवन्ध तोकी प्रचन्ित कार्ूर् बमोन्जम
सम्बन्दधत न्र्कायिे करारमा जग्गा तथा िौन्तक साधर् उपिव्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
(३) जग्गा तथा िौन्तक साधर् उपिब्ध गराउर्े सम्बदधी प्रन्क्रया तथा अदय व्यवस्था तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।
(४) खेती र्गरी िगातार २ बिनसम्म बाँझो रहेको कृ न्ियोग्य जन्मर् र्ेपाि सरकारिे तोन्कए वमोन्जम कृ न्ि प्रयोजर्का
िान्ग प्रयोगमा ल्याउर् सक्र्ेछ ।
!&= स्वाम्मत्व हस्तादतिण नहनु े : यस ऐर्को िफा १५ बमोन्जम कुर्ै जग्गा वा िौन्तक साधर् उपिब्ध गराएको अवस्थामा
करार गरे को वा न्िजमा न्िएको कारणिे मात्र जग्गा वा िौन्तक साधर्मा करारका पक्षको स्वान्मत्व हस्तादतरण हुर्े छै र्
।
!*= पुनाः किाि गनध नहुने : यस ऐर् बमोन्जम करार गर्े पक्षिे िोश्रो पक्षको सहमती र्न्िइ सोही न्बियमा तेश्रो पक्षसँग पुर्ः
करार गर्न पाउर्े छै र्र् ।
!(= व्यवसाम्यक कृम्ि किािका म्वियबस्तहरु : (१) यस ऐर् बमोन्जम कृ न्ि करार गिान करारको प्रकृ न्त र अवस्था अर्ुरुप
अर्ुसूची (२) मा उल्िेख िए बमोन्जम हुर्ेछ ।
(२) यस ऐर्को प्रन्तकुि र्हुर्े गरी पक्षहरूको सहमन्तमा उपिफा (१) मा उल्िेन्खत न्विय बाहेकका अदय उपयि
ु
न्वियवस्तुहरु समेत व्यवसान्यक कृ न्ि करारमा समावेश गर्न सन्कर्ेछ ।
@)= व्यवसाम्यक कृम्ि किािका पिहरुको दाम्यत्व : (१) यस ऐर्को िफा १५ वा १६ बमोन्जम कृ न्ि व्यवसाय सञ्चािर्
गर्न न्िएको जग्गा तथा िौन्तक साधर्मा पक्षहरूको िान्यत्व यस ऐर्मा उल्िेख िएको अन्तररि अदय िान्यत्व करारमा
तोन्कए बमोन्जम हुर्ेछ ।
(२) कृ न्ि वस्तुको पररमाण वा क्षेत्र तोकी गररर्े व्यवसायमा पक्षहरूको िान्यत्व पक्षहरू बीच करार िएकोमा यस ऐर्मा
उल्िेख िएको अन्तररि अदय कुराहरू करारमा उल्िेख िए बमोन्जम हुर्ेछ ।
(३) व्यवसान्यक कृ न्ि करार गर्े पक्षहरूिे कृ न्ि करार प्रयोजर्को िान्ग कृ न्ि उत्पािर् सामग्री, प्रन्वन्ध र ऋण वा अदय
सहायता आफै वा न्वत्तीय संस्थाहरू माफन त तोन्कएका शतनहरूको आधारमा उपिब्ध गराउर्े गरी आ–आफ्र्ो िान्यत्व
न्र्धानरण गर्न सक्र्ेछर्् ।
(४) व्यवसान्यक कृ न्ि करार गर्े पक्षहरुिे प्रचन्ित कार्ूर्को प्रन्तकूि र्हुर्े गरी गर्ुन पर्ेछ ।
@!= किाि पूिा गनधु पने समय ि तरिका: (१) करारमा करार पूरा गर्े समय र तररका उल्िेख िएकोमा उन्ल्िन्खत समयन्ित्र र
उन्ल्िन्खत तररका बमोन्जम करार परू ा गर्नु पर्ेछ ।
(२) करार बमोन्जमको काम गर्न करारमा कुर्ै समय वा तररका तोन्कएको रहर्ेछ तर सो काम कुर्ै खास समयमा वा कुर्ै
खास तररकािे मात्र गर्न सन्कर्े रहेछ िर्े सोही समयमा सोही तररका बमोन्जम गर्े गरी करार िएको मान्र्र्ेछ ।
(३) उपिफा (२) मा िेन्खएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार परू ा गर्े समय र तररका उल्िेख र्िएमा उन्चत समयन्ित्र
उपयुि तररका अपर्ाई पूरा गर्ुन पर्ेछ ।
@@= किाि पूिा गने स्थान: (१) करार बमोन्जम काम पूरा गर्न कुर्ै न्र्न्ित स्थार् तोन्कएको रहेछ िर्े सो काम सोही स्थार्मा पूरा
गर्ुन पर्ेछ ।
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(२) करार बमोन्जम कुर्ै एक पक्षिे अको पक्षिाई कुर्ै मािसामार् न्िर्े वा बुझाउर्े स्थार् करारमा तोन्कएको रहेछ िर्े
सोही स्थार्मा र्ै न्िर्ु वा बुझाउर्ु पर्ेछ ।
(३) करार बमोन्जम काम गर्े न्र्न्ित स्थार् र्तोन्कएको तर सो काम कुर्ै खास स्थार्मा मात्र गर्न सन्कर्े वा चिर्
व्यवहार वा सो कामको प्रकृ न्त अर्ुसार कुर्ै खास स्थार्मा मात्र गर्ुन पर्े न्कन्समको रहेछ िर्े सो काम सोही स्थार्मा गर्े
गरी करार िएको मान्र्र्ेछ ।
(४) उपिफा (२) र (३) मा िेन्खए िेन्ख बाहेक अदय अवस्थामा करार बमोन्जम काम गर्े स्थार् करारमा उल्िेख िएको
रहेर्छ िर्े करार बमोन्जम काम गर्े पक्षिे अको पक्षिाई मर्ान्सब मान्फकको स्थार् तोन्कन्िर् सूचर्ा गर्ुन पर्ेछ र अको
पक्षिे पन्र् सो काम गर्न मर्ान्सब मान्फकको स्थार् तोन्कन्िर्ु पर्ेछ ।
@#= किाि पिू ा गनधु नपने अवस्था: िेहायका अवस्थामा करार बमोन्जम काम गर्न आवश्यक पर्े छै र् ।
(क) करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बमोन्जमको िान्यत्व पूरा गर्ुन र्पर्े
गरी छुट न्िएमा,
(ख) बिर गराउर् सन्कर्े करार बिर गराउर् पाउर्े पक्षिे बिर गराएमा,
(ग) अको पक्षिे करार उल्िंघर् गरे को कारणबाट करारको पररपािर्ा हुर्े
र्सक्र्े िएमा,
(घ) यस ऐर्को कुर्ै व्यवस्था बमोन्जम करार बमोन्जमको काम गर्ुन र्पर्े िएमा,
(ङ) करार गिानको पररन्स्थतीमा आधारिूत पररवतनर् िै करारको पररपािर्ा गर्न
असम्िव िएमा ।
@$= किाि दताध गनधु पने : (१) यस ऐर् अदतगनत सम्पदर् गररएका करारहरु सम्झौता िएको न्मन्तिे पै ँन्तस न्िर्न्ित्र सम्वन्दधत
गाउँपान्िकामा ितान गर्ुन पर्ेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम करार ितान गिान तोन्कए बमोन्जमको िस्तरु िाग्र्ेछ ।
(३) ितान र्गररएको करारको आधारमा र्ेपाि सरकार वा अदय न्र्कायिे न्िर्े सुन्वधा वा सहुन्ियत न्िर्े प्रयोजर्को
िान्ग मादयता प्राप्त गर्े छै र् ।
(४) उपिफा (१) बमोन्जम िएको करारको आन्धकाररक प्रन्त गाउँपान्िका को तोन्कएको अन्धकारीिे अन्र्वायन रूपिे
राख्र्ु पर्ेछ ।
(५) उपिफा (१) बमोन्जमको करार ितान गर्न िवु ै पक्षहरू स्वयम् वा उर्ीहरूको कार्र्ु बमोन्जमको प्रन्तन्र्न्ध उपन्स्थत
हुर्ु पर्ेछ ।
(६) गाउँपान्िकािे कुर्ै व्यवसायी वा कृ िकिे कृ न्ि करार ितान गर्न ल्याएकोमा ितान गर्े अन्धकारीिे यस ऐर् बमोन्जम
उल्िेख हुर्पु र्े कुर्ै कुरा उल्िेख र्िएको वा अर्न्ु चत प्रावधार् उल्िेख िएकोमा सो पररमाजनर् गरे र मात्र ितान गर्न आिेश
न्िर् सक्र्ेछ ।
(७) उपिफा (६) बमोन्जम न्िइएको आिेश करारका पक्षहरूिे पािर् गर्ुन पर्ेछ ।
परिच्छे द ६
म्ववाद समाधान
@%= म्ववादको समाधान: (१) यस ऐर् अदतगनत गररएका कृ न्ि करारको कायानदवयर्को सम्बदधमा कुर्ै न्ववाि उत्पदर् िएमा
पक्षहरूिे आपसी बातानबाट त्यस्ता न्ववािहरू समाधार् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम वातानबाट न्ववाि समाधार् हुर् र्सके मा पक्षहरुिे प्रचन्ित कार्ुर् बमोन्जम स्थार्ीय दयान्यक
सन्मन्तमा न्र्बेिर् न्िर्ु पर्ेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोन्जम न्र्बेिर् पर्न आएमा स्थार्ीय दयान्यक सन्मन्तिे पै ँन्तस न्िर् न्ित्र मेिन्मिापको माध्यमबाट
न्ववािको टुंङ्गो िगाउर्ु पर्ेछ ।
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(४) उपिफा (३) बमोन्जम िएको न्ववािको टुंङ्गो उपर न्चत्त र्वझ्ु र्े पक्षिे स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४
बमोन्जम ३५ न्िर्न्ित्र सम्वन्दधत न्जल्िा अिाितमा पुर्रावेिर् गर्न सक्र्ेछ ।
(५) उपिफा (३) बमोन्जम मेिन्मिापबाट न्ववाि समाधार् हुर् र्सके मा पक्षहरुिे प्रचन्ित कार्र्ु बमोन्जम मध्यस्थता
सम्बदधी कारवाही अगािी बढाउर् समेत सक्र्ेछर्् ।
(६) मध्यस्थता सम्बदधी कारवाही अगािी बढाउँिा मध्यस्थकतानको र्ाम करारमा र्ै उल्िेख िएकोमा सोही बमोन्जम
हुर्ेछ ।
(७) उपिफा (६) बमोन्जम करारमा र्ाम उल्िेख र्िएकोमा पक्षहरूका प्रन्तन्र्न्ध, स्थार्ीय तहका प्रन्तन्र्न्ध वा स्थार्ीय
तहबाट तोन्कएका न्बियन्वज्ञ वा मेिन्मिापकतान सन्हतको मध्यस्थता सन्मन्तको गिर् गररर्ेछ ।
(८) उपिफा (७) बमोन्जम मध्यस्थता चयर्को िान्ग िबु ै पक्षहरूबाट अर्ुरोध िई आएमा सम्वन्दधत व्यन्ि वा
कायानियिे अन्र्वायन रूपमा सात न्िर्न्ित्रमा न्िन्खत सहमन्त वा असहमन्त न्िर्ु पर्ेछ ।
(९) मध्यस्थता सन्मन्तिे उजुरी परे को सात न्िर्न्ित्र वातानद्वारा न्ववािको समाधार् गर्ुन पर्ेछ ।
(१०) उपिफा (९) बमोन्जम न्ववाि समाधार् हुर् र्सके मा सम्वन्दधत पक्षिाई उजुरी उपर सात न्िर्को म्याि न्िई प्रन्तवाि
गर्े मौका न्िर्ु पर्ेछ ।
(११) उपिफा (१०) बमोन्जमको समयावन्धन्ित्र सम्वन्दधत पक्षिे प्रन्तवाि गरी वा र्गरी बसेमा सो व्यहोरा उल्िेख गरी
मध्यस्थता सन्मन्तिे थप सात न्िर्न्ित्रमा आफ्र्ो न्र्णनय न्िर्ु पर्ेछ ।
(१२) उपिफा (११) बमोन्जम मध्यस्थता सन्मन्तद्वारा गररएको न्र्णनय अन्दतम हुर्ेछ ।
(१३) यस ऐर् बमोन्जम मध्यस्थता सन्मन्तद्वारा गररएको न्र्णनय उपर न्चत्त र्वझ्ु र्े पक्षिे मध्यस्थता ऐर्, २०५५ को
म्यािन्ित्रै सम्बन्दधत उच्च अिाितमा न्र्वेिर् न्िर् सक्र्ेछ ।
(१४) मध्यस्थता सन्मन्तको अदय कायनन्वन्ध करारमा उल्िेख िएकोमा सोही बमोन्जम र अदयका हकमा मध्यस्थता
सन्मन्तिे तोके बमोन्जम हुर्ेछ ।
(१५) मध्यस्थकतानिे पाररश्रन्मक र सन्ु वधा पक्षहरूबाट न्िर् सक्र्ेछर्् ।
भयाद सभबदधमा: (१) यस ऐर् बमोन्जमको न्ववािमा पक्षको कावु वान्हरको पररन्स्थन्त परी यस ऐर्को िफा २५ को
उपिफा (१०) बमोन्जमको म्याि गुज्रर् गएमा एक पटकिाई बढीमा पदर न्िर् म्याि थाम्र् पाउर्ेछ ।
मध्यस्थता सम्मम्तको म्नणधयको कायाधदवयन:(१) मध्यस्थता सन्मन्तको न्र्णनय िएको सात न्िर्न्ित्रमा पक्षहरूिे
न्र्णनय कायानदवयर् गर्ुन पर्ेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोन्जम कुर्ै पक्षिे तोन्कएको समयमा न्र्णनयको कायानदवयर् र्गरे मा त्यस्तो न्र्णनयको कायानदवयर्मा
न्जल्िा प्रशासर् कायानिय र अदय न्र्कायको सहयोग न्िर् सक्र्ेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोन्जमको कायानियिे न्र्णनय कायानदवयर् गर्े न्सिन्शिामा सम्बन्दधत पक्षको सम्पन्त्त वा कारोबार
रोक्का राख्र्, त्यस्तो सम्पन्त्त वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुवा गर्न िेन्ख पिाउर् सक्र्ेछ ।
(४) उपिफा (३) बमोन्जम रोक्का वा फुकुवा गररन्िर् अर्ुरोध िई आएमा सम्वन्दधत मािपोत कायानिय, बैंक वा न्वत्तीय
संस्थािे त्यस्तो सम्पन्त्त वा कारोबारको रोक्का वा फुकुवा गर्ुन परन र्् ेछ ।
(५) मध्यस्थता सम्बदधी न्बियमा यस ऐर्मा उल्िेन्खत न्बियका हकमा यसै ऐर् बमोन्जम र अदय न्बियका हकमा
मध्यस्थता ऐर्, २०५५ बमोन्जम हुर्ेछ ।

@^=
@&=

परिच्छे द ७
म्वम्वध
व्यवसाय दताध गनधु पने : (१) करार गरी कृ न्ि व्यवसाय सञ्चािर् गर्न चाहर्े कृ िक, कृ न्ि फामन वा एजेण्ट िगायतिे
ितान र्गरी व्यवसाय सञ्चािर् गर्नु हुिैर् ।
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(२) उपिफा (१) बमोन्जमको व्यवसायको ितान प्रमुख प्रशासन्कय अन्धकृ तिे गर्ेछ । न्र्जिे अन्धकृ तस्तरको कुर्ै
कमनचारीिाई आवश्यकता अर्ुसार यस्तो करार ितान गर्े अन्धकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।
(३) व्यवसाय करार ितान तथा शल्ु क िगायतका अदय व्यवस्था कायनपान्िकािे न्र्धानरण गरे बमोन्जम हुर्ेछ ।
िम्तपम्ू तध सभबदधी व्यवस्था : (१) करार कायानदवयर्को सदििनमा कुर्ै पक्षका काम कारवाहीबाट अको पक्षिाई क्षन्त
पुग्र् गएमा करारमा र्ै क्षन्तपून्तनको मात्रा तोन्कएकोमा सोही बमोन्जम र र्तोन्कएको हकमा सम्झौताको प्रकृ न्त, स्थिगत
न्र्रीक्षण, स्थार्ीय सजनन्मर्, न्वशेिज्ञको राय, प्रचन्ित िरिाउ समेत बझु ी सोको आधारमा मकान पर्े पक्षिाई मध्यस्थता
सन्मन्तिे क्षन्तपून्तन िराइन्िर्े न्र्णनय गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेन्खएको िए तापन्र् पक्षको काबु वान्हरको पररन्स्थन्तिे गिान करारको यथावत्
पररपािर्ा हुर् र्सके को अवस्थामा यस ऐर् बमोन्जमको िान्यत्व न्तर्नु व्यहोर्नु पर्े छै र् । तर करार गिानको अवस्थामा
पक्षवीच कुर्ै िेर्िेर् िएको रहेछ िर्े अवस्था हेरी मकान पर्े पक्षिाई िेर्िेर्को सामार्, वस्तु वा र्गि न्फतान न्िर्ु पर्ेछ
।
कािवाही चिाउने तथा दण्ड सजाय गने अम्धकािी : (१) यस ऐर् बमोन्जम िण्ि सजाय गर्े वा क्षन्तपून्तन िराउर्े
अन्धकार स्थार्ीय दयान्यक सन्मन्तिाई हुर्ेछ ।
(२) यस ऐर् बमोन्जम कारवाही तथा सजाय हुर्े मद्दु ा अर्ुसदधार् तथा तहन्ककात गर्े अन्धकारीिे सम्बन्दधत न्जल्िा
सरकारी वन्कि कायानियको परामशन तथा सहयोग न्िर् सक्र्ेछ ।
दण्ड सजाय : -!_ कसैिे यस ऐर्को िेहाय बमोन्जम कसरु गरे मा िेहाय बमोन्जमको सजाय हुर्ेछः
(क) िफा ३ र ४ न्वपररत कृ न्ि बजार स्थापर्ा र सञ्चािर् गरे मा पन्च्चस हजार िेन्ख पचास हजार रूपैयाँसम्म ।
(ख) मर्ान्सव कारण वेगर िफा २८ को उपिफा (२) को कायन र्गरे मा वा गर्न इदकार गरे मा त्यस्तो कायानियको मुख्य
िई कायन गर्े अन्धकारी वा त्यस्तो कायन कुर्ै अन्धकारीिाई प्रत्यायोजर् गररएकोमा त्यस्तो न्जम्मेवारी प्राप्त अन्धकारीिाई
पन्च्चस हजारिेन्ख पचास हजार रूपैयाँसम्म ।
(ग) िफा २९ बमोन्जम क्षन्तपन्ू तन िर्े आिेश न्िएकोमा िापरवाही पवू नक त्यस्तो क्षन्तपन्ू तन र्न्िएमा त्यस्तो अटेर गर्ेिाई
पन्च्चस हजारिेन्ख पचास हजार रूपैयाँसम्म ।
(घ) यस ऐर् वा यस ऐर् अदतरगत बर्ेको न्र्यमाविी न्वपररत कुर्ै कायन गरी त्यसबाट कसैको हार्ी र्ोक्सार्ी िएको
रहेछ िर्े त्यस्तो हार्ी र्ोक्सार्ी न्र्जबाट र्ै िराईर्ेछ ।
पुनिावेदन : यस ऐर्को िफा ३१ बमोन्जम न्िएको सजायमा न्चत्त र्बुझ्र्े पक्षिे पैंतीस न्िर्न्ित्र सम्बन्दधत न्जल्िा
अिाितमा पुर्रावेिर् न्िर् सक्र्ेछ ।
बीमा सभबदधी व्यवस्था: (१) यस ऐर् बमोन्जम करार गरी गररएको कृ न्ि उपजको उत्पािर्को सम्झौताको आधारमा
न्वमा सन्मन्तिे तोके को प्रकृ या परु ा गरी त्यस्तो वीमा कायन गर्न अन्ख्तयार पाएको न्वमा कम्पर्ीिे न्वमा गर्ेछ ।
(२) वीमा गर्े प्रन्क्रयाका सम्बदधमा वीमा सन्मन्तिे समय समयमा न्र्धानरण गरे बमोन्जम हुर्ेछ ।
(३) यस ऐर् बमोन्जम गररर्े व्यावसान्यक कृ न्ि करार सम्वन्दधत न्र्कायमा ितान हुर्ासाथ सोही न्मन्तबाट िागू हुर्े गरी
सम्बन्दधत वीमा कम्पर्ीिे वीमा गर्न सक्र्ेछ ।
(४) कुर्ै वीमा कम्पर्ीिे व्यावसान्यक कृ न्ि करारको न्वमा गिान न्तर्ुन परे को क्षन्तको अङ्क बराबर आफ्र्ो खुि करयोग्य
आयबाट घटाउर् पाउर्ेछ ।
प्रचम्ित काननु बमोम्जम हनु े: यस ऐर्मा िेन्खएको न्वियमा यसै ऐर् बमोन्जम र अदय न्वियमा प्रचन्ित कार्र्ू
बमोन्जम हुर्ेछ ।
वौम्र्द्क सभपम्िको संििण गनधु पने: यस ऐर् बमोन्जम कृ न्ि व्यवसायको प्रबर्द्नर् गिान वा व्यवसान्यक कृ न्ि करार
गिान वौन्र्द्क सम्पन्त्त, िौगोन्िक पररचय तथा कृ िक अन्धकार समेतको संरक्षण हुर्े गरी गर्ुन पर्ेछ ।
म्नयम बनाउन सक्ने : यस ऐर्को उद्देश्य कायानदवयर् गर्न कायनपान्िकािे आवश्यक न्र्यम, न्र्िेन्शका वा कायनन्वन्ध
बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
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बचाऊ: यस ऐर्को उद्देश्य तथा न्बियक्षेत्रमा प्रचन्ित र्ेपाि कार्र्ु बमोन्जम यस अन्घ िएका कायनहरु यसै ऐर् वमोन्जम
िएको मान्र्र्ेछ ।
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अनुसूम्च –१

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सभबम्दधत

(१)

खाद्यादर् बािी,

(२)

वागवार्ी जदयः फिफुि, तरकारी, मसिाबािी, परू प

(३)

पश,ु पदछी

(४)

माछा, मास,ु िधु , फुि, हाि, छािा, ऊर्

(५)

च्याउ,

(६)

मौरी, रे शम

(७)

न्चया, कफी, अिैची, सुपारी, घाँसेवािी

(८)

तेिहर्, ििहर्

(९)

कपास, जटु , उख,ु रबरखेती, न्टमरु

(१०) कृ न्ि पयनटर्
(११) कृ न्िका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बर्द् उत्पािर् र सो शब्ििे औधोन्गक प्रयोजर्मा हुर्े कृ न्िवस्तहु रु
(१२) कृ न्ि तथा पशुजदय उत्पािर्को प्रशोधर् उद्योग
(१३) कृ न्ि तथा पशुजदय उत्पािर् सामाग्री (िार्ा, मिखाद्य, न्विािी, औिधी) आन्िको प्रशोधर् उद्योग
(१४) खेती प्रणािीमा समान्बष्ट कृ न्ि तथा पशुजदय बस्तुहरु ।
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अनुसूम्च - २
दफा १९ सँग सभबम्दधत
(क)

करारका पक्षहरू,

(ख)

करार खेतीको क्षेत्र,

(ग)

जग्गा र िौन्तक साधर्,

(घ)

वस्तुको न्ववरण, मात्रा,

(ङ)

गुणस्तर,

(ङ)

सम्झौताको अवन्ध,

(च)

उत्पािर् गररर्े वस्तक
ु ो खररि/न्बक्री मल्ू य,

(छ)

िि
ु ार्ीको प्रन्क्रया,

(ज)

ढुवार्ीको िान्यत्व,

(झ)

उत्पािर् प्रन्क्रया,

(ञ)

अर्ुगमर्का पक्षहरू,

(ट)

काबु बान्हरको पररन्स्थन्तबाट उत्पािर्मा पर्न सक्र्े असर र त्यसको िान्यत्व,

(ि)

गुणस्तर न्र्धानरणका आधारहरू,

(ि)

पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गराउर्े सेवा तथा सुन्वधा,

(ढ)

करारको पािर्ामा न्ववाि िएमा अपर्ाइर्े समाधार्का उपाय जस्तै मेिन्मिाप तथा मध्यस्थता िगायतका न्विय
वस्तुहरू आन्ि ।

(ण) कृ न्ि उपजको मूल्य न्र्धानरण सम्वदधी व्यवस्था ।
आज्ञािे
िहे ि सुवेिी

प्रिुख प्रिासककय अलिकृत
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