
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: 1       लमलि: 2074/12/12 

भाग -1 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर सभािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको ऐन सर्वसाधारणको 

जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 
 

 

रामपरु नगरपालिकाको  
कृषि व्यर्साय प्रर्धवन ऐन -  २०७४ 
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प्रस्िार्नााः रामपरु नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्रको कृषिको व्यर्सायीकरण गनव, कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन 
एरं् व्यर्स्थापन गनव कृिक एर्म ्कृषि व्यर्सायी बीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ गनव िथा कृषि करारको 
माध्यमबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्यर्साषयक रुपमा समग्र कृषि षर्कासका िालग 
आर्श्यक कानूनी व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय भएकोिे,  

 रामपरु नगरसभािे नेपािको संषर्धानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को दफा १०२ बमोजजम रामपरु नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

1. यस ऐनको नाम “रामपरु नगरपालिकाको कृषि व्यर्साय प्रर्धवन ऐन, २०७४” रहेको छ।  

2. यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुछे।  

2. पररभािा :षर्िय र्ा प्रसँगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा, 
क) “प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर प्रमखु सम्झनपुछव ।  

ख) “उपप्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर उपप्रमखु सम्झनपुदवछ।   

ग) “उत्पादक” भन्नािे कृषि र्स्ि ुउत्पादन गने कृिक र्ा कम्पनी र्ा कृषि फामव र्ा कृिक 
समूह र्ा कृषि सहकारी सम्झन ुपछव।  

घ) “एजेन्ट” भन्नािे कृषि उद्यमी, व्यर्सायी, कृषि बजार र्ा कृषिजन्य र्स्िहुरूको कारोबार गने 
दिावर्ािा व्यजि सम्झन ुपछव र सो शब्दिे संगठिि संस्थाको प्रलिलनलधिाई समेि जनाउँछ।  

ङ) “कायवपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगर कायवपालिका सम्झनपुछव।  

च) “कोि” भन्नािे यस ऐनको दफा १० बमोजजम स्थाषपि कृषि व्यर्साय प्रर्धवन कोििाई 
सम्झन ुपछव ।  

छ) “कृिक” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग कसैको जग्गा करारमा लिई र्ा आफ्नै 
जग्गामा व्यार्साषयक कृषि खेिी गने कृिक, कृिक समूह, कृषि व्यर्सायी, कृषि फमव र 
कृषि सहकारी समेििाई सम्झन ुपछव।  

ज) “कृषि” भन्नािे अनसूुची (१) मा उल्िेख भए बमोजजमका लबियसँग सम्र्जन्धि कृषििाई 
सम्झन ुपदवछ र सो शव्दिे व्यार्साषयक कृषििाई समेि जनाउँछ।  

झ) “कृषि फामव” भन्नािे व्यर्साषयक प्रयोजनको िालग अनसूुची (१) बमोजजमका बािी 
उत्पादनका िालग सञ्चािन गररएको कृषि फामव सम्झन ुपछव।  

ञ) “कृषि बजार” भन्नािे कृषि उपजको संकिन, ग्रलेडङ, प्याकेजजङ्ग, ढुर्ानी, भण्डारण, षर्िरण 
िथा कृषि उपजको लबक्री षर्िरण गने कषि बजार सम्झन पछव।  



खण्ड 1 संख्या 1 लमलि २०७४/12/12 

रामपरु नगरपालिकाको कृषि व्यर्साय प्रर्धवन ऐन, 2074                                  2 

ट) “कृषि र्स्ि”ु भन्नािे कृिकिे कुनै बोट षर्रुर्ा र्ा जीर्जन्िबुाट उत्पादन गरेको उपभोग्य 
कृषि र्स्ि ुसम्झन ुपछव “कृषि व्यर्साय” भन्नािे देहायको व्यर्साय सम्झन ुपछव।  

1. व्यार्साषयक उदे्दश्यिे गररन ेकृषि बािी र्ा बस्िकुो उत्पादन,  

2. कृषिजन्य र्स्िकुो प्रशोधन,  

3. कृषि उपजको व्यापार,  

4. कृषि उत्पादनका िालग प्रयोग हनुे रासायलनक र्ा प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, भण्डारण 
िथा षर्िरण,  

5. कृषि उत्पादनको िालग प्रयोग हनुे षर्उलबजन, रे्नाव, नश्ल र भरुाको उत्पादन, परामशव 
सेर्ा, भण्डारण िथा षर्िरण,  

6. कृषिमा प्रयोग हनुे औिलध एर्म ् षर्िादीको उत्पादन, परामशव, भण्डारण िथा लबक्री 
व्यर्साय । 

ि)  “खदु्रा बजार” भन्नािे कुनै षर्के्रिािे उपभोिािाई लबक्री गने खदु्रा बजारिाई सम्झन ु
पछव ।  

ड) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिका सम्झन ुपछव।  

ढ) “िोषकएको र्ा िोषकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन बमोजजम बनेको लनयमार्िीमा िोषकएको 
र्ा िोषकए बमोजजम सम्झन ुपछव।  

ण) “थोक बजार” भन्नािे कुनै उत्पादक र्ा षर्के्रिािे अको षर्के्रिािाई कृषि र्स्ि ु लबक्री 
षर्िरण गने थोक बजारिाई सम्झन ुपछव।  

ि) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 
सम्झनपुछव ।  

थ) “लबके्रिा” भन्नािे कृषि र्स्िहुरू लबक्री गने व्यापारी, कृिक, कृिक समूह, कृषि फामव, कृषि 
सहकारी संस्था, कम्पनी र्ा एजेन्ट लबके्रिा समेििाई सम्झन ुपछव।  

द) “मन्त्रािय” भन्नािे संघ िथा प्रदेशको कृषि क्षेत्र हेने मन्त्राियिाई सम्झन ुपदवछ।  

ध) “व्यर्साषयक कृषि करार” भन्नािे व्यर्साषयक कृषि खेिी र्ा कृषि फामवको सञ्चािन, कृषि 
र्स्िकुो व्यार्साषयक उत्पादन, खररद, षर्क्री, सञ्चय र बजारीकरण गनव र्ा कृषि व्यर्साय 
प्रर्धवन गनव दईु र्ा सो भन्दा बढी पक्षहरु र्ीच भएको सम्झौिा र्ा व्यर्साषयक कृषि 
करारिाई सम्झन ुपदवछ । यस शब्दिे व्यर्साषयक कृषि प्रयोजनको िालग व्यजिगि र्ा 
संस्थागि रुपमा लिजमा लिन ठदन र्ा कृषिजन्य उद्योगको िालग कृषि र्स्ि ुर्ा र्ािीको 
उत्पादन र्ा आपलुिव गनव दईु र्ा दईुभन्दा बढी पक्षहरू बीच क्षेत्रफि, पररमाण, मूल्य र 
गणुस्िरको आधारमा भएको करारिाई समेि जनाउँछ।  

न) “र्डा” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको र्डा सम्झनपुछव।  
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प) “सलमलि” भन्नािे यस ऐनको दफा ५ बमोजजम गिन भएको कृषि बजार सञ्चािन िथा 
व्यर्स्थापन सलमलि सम्झन ुपछव।  

फ) “सभा” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनपुछव ।  

ब) “संकिन केन्द्र” भन्नािे कृिकहरुिे उत्पादन गरेको कृषिजन्य र्स्ि ुदोस्रो बजारमा षर्क्री 
गने उदे्दश्यिे कृषि उपज संकिन गरेर षर्के्रिािाई षर्क्री गने संकिन केन्द्रिाई सम्झन ु
पछव।  

भ) “हाट बजार” भन्नािे कृषि उपज िगायि अन्य स्थानीय उत्पादन षर्क्री गने उदे्दश्यिे 
स्थानीय िहबाट स्र्ीकृि लिई संचािन भएको हाट बजारिाई सम्झन ुपछव। 

 

पररच्छेद २ 

कृषि बजार सम्र्न्धी व्यर्स्था 
3. कृषि बजारको स्थापनााः  

1. रामपरु नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको कुनै पलन स्थानमा कृषि बजारको स्थापना गनव 
सक्नेछ।  

2. कृषि सम्र्न्धी सहकारी र्ा कृषि सम्बन्धी व्यर्साषयक संस्थािे रामपरु नगरपालिकाको अनमुलि 
लिई कृषि बजारको स्थापना गनव सक्नेछ।  

4. कृषि बजारको र्गीकरण :  

1. यस ऐनको दफा ३ बमोजजम स्थापना हनुे कृषि बजारको र्गीकरण देहाय बमोजजमको हनुेछ 

(क) थोक बजार, 

(ख) खदु्रा बजार,  

(ग) हाट बजार, 

(घ) संकिन केन्द्र (सहकारी संकिन केन्द्र, कृिक समूह संकिन केन्द्र)।  

2. उपदफा (१) बमोजजमको बजार सञ्चािन र्ापि िाग्ने शलु्क सभािे िोके बमोजजम हनुेछ। 

3. बजार सञ्चािन सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था कायवपालिकािे िोके बमोजजम हनेछ।  

5. कृषि बजार सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन सलमलि :  

1. यस ऐनको दफा (३) बमोजजम स्थापना भएको कृषि बजारको सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन गनवको 
िालग कृषि बजार िथा व्यर्स्थापन सलमलि रहनेछ।  

2. कृषि बजार सञ्चािन िथा व्यर्स्थापन सलमलि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोषकए बमोजजम हनुेछ। 
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पररच्छेद ३ 

कृषि व्यर्साय प्रर्धवन सम्बन्धी व्यर्स्था 
6. स्थानीय कृषि व्यर्साय प्रर्धवन सलमलिाः   

1. कृषि क्षेत्रको समग्र षर्कास िथा प्रर्धवन िगायिका कायव गनव रामपरु नगरपालिकामा एक 
स्थानीय कृषि व्यर्साय प्रर्धवन सलमलि रहनेछ।   

2. उपदफा (१) बमोजजमको सलमलिमा देहाय बमोलमजका सदस्यहरु रहने छन:् 
क) नगर प्रमखु         अध्यक्ष  

ख) नगर उपप्रमखु        सदस्य  

ग) कृषि क्षेत्र हेने कायवपालिकाको सदस्य      सदस्य 

घ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि       सदस्य  

ङ) नगररस्िरीय खाद्य सरुक्षा सलमलिको संयोजक र्ा प्रमखु         सदस्य  

च) सलमलििे मनोनयन गरेको षर्ज्ञ सदस्य दईु जना    सदस्य 

छ) सलमलििे मनोनयन गरेको व्यर्साषयक षकसान मध्ये दईु जना  सदस्य  

ज) नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमखु      सदस्य सजचर्  

3. सलमलििे सम्बजन्धि क्षेत्रको षर्शेिज्ञ िथा अन्य व्यजििाई सलमलिको बैिकमा आमन्त्रण गनव 
सक्नेछ ।  

4. सलमलिको बैिक सम्बन्धी अन्य कायवषर्लध सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोजजम हनुेछ।  

5. सलमलििे यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्र्यन गनव आर्श्यकिा अनसुार षर्लभन्न उप सलमलिहरु गिन 
गनव सक्नेछ ।  

6. सलमलिको सजचर्ािय रामपरु नगरपालिकाको कृषि क्षते्र हेने शाखा रहनेछ।  

7. सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार: यस ऐनमा अन्यत्र व्यर्स्था भए देजख र्ाहेक सलमलिको काम, 

किवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ: 
क) स्थानीयस्िरमा कृषि व्यर्साय प्रर्धवन गनव आर्श्यक नीलि िथा योजना िजुवमा गने,   

ख) कृषि व्यर्साय प्रर्धवन गनव संघीय िथा प्रादेजशक लनकायसँग समन्र्य र सहकायव गने,  

ग) कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन गने सम्बन्धमा आर्श्यक कायव गने,  

घ) कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन गने सम्बन्धमा कायवक्रम संचािन गने,  

ङ) कृषि व्यर्साय प्रर्धवन गनव आर्श्यक पने सीप, प्रषर्लध, िालिम, भ्रमण िथा अन्य 
आर्श्यक षर्ियको उजचि व्यर्स्था गनव प्रर्धवनात्मक कायवहरु गने,   

च) कृषि व्यर्साय प्रर्धवन कोिको सञ्चािन गने, 

छ) िोषकए बमोजजमको अन्य आर्श्यक कायव गने ।  
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8. कृषि व्यर्सायिाई सषुर्धा ठदन:े-  

1. रामपरु नगरपालिकािे कृषि व्यर्सायका िालग देहाय बमोजजम छुट िथा सषुर्धा ठदन सक्नेछ: 
क) स्थानीय कर लनकासी शलु्क  

ख) कृषि व्यर्साय प्रर्धवन सम्बन्धी प्रषर्लध प्रयोग र षर्स्िारमा अनदुान जस्िै ढुर्ानी साधन, 

याजन्त्रक उपकरण, बीउलबजन, रासायलनक/प्राङ्गाररक मि िथा षर्िाठद आठद।  

2. उपदफा (१) बमोजजम ठदइने छुट िथा सषुर्धाहरु िोषकए बमोजजम हनुेछ। 

3. उपदफा (१) बमोजजम ठदइने सषुर्धाको अलिररि अन्य सषुर्धा सलमलिको लसफाररसमा 
कायवपालिकािे िोके बमोजजम हनुेछ।  

9. कृषि ऋण :  

1. कुनै पलन बैंक र्ा षर्त्तीय संस्थािे सो संस्थाको लनयम बमोजजम कृषि ऋण उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ।  

2. प्रचलिि नपेाि कानूनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन यस ऐन बमोजजमको व्यार्साषयक 
कृषि करार सम्बन्धी सम्झौिािाई लधिोको रूपमा स्र्ीकार गरी कुनै बैंक र्ा षर्त्तीय संस्थािे 
उपदफा (१) बमोजजमको ऋण उपिब्ध गराउन सक्नेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजम उपिव्ध गराउने ऋणिाई सरकारको अलि प्राथमषकिा क्षेत्रमा कजाव 
िगानी गरेको सरह मानी सो र्ापि उि बैंक र्ा षर्त्तीय संस्थािे पाउन ेसषुर्धा समेि पाउन 
सक्नेछ। 

4. कुनै बैंक र्ा षर्त्तीय संस्थािे उपदफा (२) बमोजजम गरेको िगानी उठ्न नसक्ने भई अपिेखन 
गनुव पने भएमा सो अपिेखन गरेको र्िवको खदु कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरार्रको रकम 
घटाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद ४ 

कोिको स्थापना िथा सञ्चािन 

10. कोिको स्थापना  :  

1. कृषि व्यर्साय प्रर्धवन गनवका िालग एक छुटै्ट कृषि व्यर्साय प्रर्धवन कोिको स्थापना गररनेछ।  

2. उपदफा (१) बमोजजमको कोिमा देहायका रकमहरु रहने छन ्– 

क) संघीय िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम,  

ख) रामपरु नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,  

ग) नेपाि सरकारबाट षर्देशी सरकार, अन्िराषिय संघ संस्थासँग सम्झौिा गरी स्थानीय 
िहमा षर्लनयोजजि रकम र्ापि प्राप्त रकम,   

घ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम। 
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3. उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको रकम प्राप्त गनुव अजघ संघीय अथव मन्त्राियको स्र्ीकृलि 
लिन ुपनेछ।  

11. कोिको सञ्चािन :  

1. नगरपालिकाको नीलि, काननु िथा लनदेशन बमोजजम कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन गनवका िालग 
कोिको रकम खचव गररनेछ।  

2. कोिको सजचर्ािय रामपरु नगरपालिका अन्िगविको कृषि शाखामा रहनेछ।  

12. कोिको सञ्चािन सम्बन्धी व्यर्स्थााः  

1. सलमलिको िफव बाट गररन े सम्पूणव खचव दफा १० बमोजजमको कोिबाट िोषकए बमोजजम 
व्यहोररनेछ।  

2. सलमलिको कोिमा रहेको रकम सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम कुनै बैंकमा खािा खोिी 
जम्मा गनेछ।  

3. कोिको सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोषकए बमोजजम हनुेछ।  

13. िेखा र िेखापरीक्षण:  

1. कोिको आय व्ययको िेखा प्रचलिि कानून बमोजजम राख्न ुपनेछ ।  

2. कोिको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 

 

पररच्छेद ५ 

व्यर्साषयक कृषि करार (लिज) 
14. व्यर्साषयक कृषि करार गनव सषकन:े  

1. यस ऐन बमोजजम कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन गनव कुनै व्यजिकोमा संघ, संस्था, समदुाय पक्ष बीच 
व्यर्साषयक कृषि करार गनव सषकनेछ। 

2. उपदफा (१) बमोजजम करार गदाव प्रचलिि नेपाि कानूनको अलधनमा रही पक्षहरुको आपसी 
सहमलिमा षर्द्यिुीय प्रणािीको माध्यमबाट समेि गनव सषकनेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजमको करार गदाव अपनाउन ुपने प्रषक्रया िोषकए बमोजजम हनुेछ । 

15. जग्गा िथा भौलिक साधन उपिब्ध गराउन सषकनाेः कुनै व्यजि, संस्था र्ा लनकायिे कृषि व्यर्साय 
गने प्रयोजनका िालग व्यजि, कृषि फामव र्ा व्यर्सायी, कृिक समूह र्ा त्यस्िा कृिक समहु लमिेर 
बनेको सलमलि, सहकारीिाई जग्गा िथा भौलिक सम्पजत्त करार गरी उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

16. जग्गा िथा भौलिक साधन माग गनव सक्नाेः  

1. कुनै कृिक र्ा कृषि व्यर्सायीिे व्यार्साषयक रुपमा कृषि सम्बन्धी कायव गनवको िालग प्रचलिि 
कानूनको प्रलिकूि नहनुे गरी करार बमोजजम जग्गा िथा भौलिक साधन प्राप्त गनव दफा १५ 
बमोजजमका व्यजि र्ा लनकायसँग माग गनव सक्नेछ ।  
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2. उपदफा (१) बमोजजम जग्गा िथा भौलिक साधन माग भई आएमा लनजिि अर्लध िोकी प्रचलिि 
कानून बमोजजम सम्बजन्धि लनकायिे करारमा जग्गा िथा भौलिक साधन उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ।   

3. जग्गा िथा भौलिक साधन उपिब्ध गराउने सम्बन्धी प्रषक्रया िथा अन्य व्यर्स्था िोषकए 
बमोजजम हनुेछ।   

4. खेिी नगरी िगािार २ बिवसम्म बाँझो रहेको कृषियोग्य जलमनमा स्थानीय सरकारिे बढी कर 
िगाउन सकनेछ । 

17. स्र्ालमत्र् हस्िान्िरण नहनुाेः यस ऐनको दफा १५ बमोजजम कुनै जग्गा र्ा भौलिक साधन उपिब्ध 
गराएको अर्स्थामा करार गरेको र्ा लिजमा लिएको कारणिे मात्र जग्गा र्ा भौलिक साधनमा 
करारका पक्षको स्र्ालमत्र् हस्िान्िरण हनुे छैन।  

18. पनुाः करार गनव नहनु:े यस ऐन बमोजजम करार गने पक्षिे दोश्रो पक्षको सहमिी नलिइ सोही 
लबियमा िेश्रो पक्षसँग पनुाः करार गनव पाउने छैनन।  

19. व्यर्साषयक कृषि करारका षर्ियर्स्िहुरू:  

1. यस ऐन बमोजजम कृषि करार गदाव करारको प्रकृलि र अर्स्था अनरुुप अनसूुची (२) मा उल्िेख 
भए बमोजजम हनुेछ।  

2. यस ऐनको प्रलिकुि नहनुे गरी पक्षहरूको सहमलिमा उपदफा (१) मा उल्िेजखि षर्िय 
बाहेकका अन्य उपयिु षर्ियर्स्िहुरु समेि व्यर्साषयक कृषि करारमा समारे्श गनव सषकनेछ।  

20. व्यर्साषयक कृषि करारका पक्षहरूको दाषयत्र्:   

1. यस ऐनको दफा १५ र्ा १६ बमोजजम कृषि व्यर्साय सञ्चािन गनव लिएको जग्गा िथा भौलिक 
साधनमा पक्षहरूको दाषयत्र् यस ऐनमा उल्िेख भएको अलिररि अन्य दाषयत्र् करारमा िोषकए 
बमोजजम हनेछ।  

2. कृषि र्स्िकुो पररमाण र्ा क्षेत्र िोकी गररने व्यर्सायमा पक्षहरूको दाषयत्र् पक्षहरू बीच करार 
भएकोमा यस ऐनमा उल्िेख भएको अलिररि अन्य कुराहरू करारमा उल्िेख भए बमोजजम 
हनुेछ। 

3. व्यर्साषयक कृषि करार गने पक्षहरूिे कृषि करार प्रयोजनको िालग कृषि उत्पादन सामग्री, 
प्रषर्लध र ऋण र्ा अन्य सहायिा आफै र्ा षर्त्तीय संस्थाहरू माफव ि िोषकएका शिवहरूको 
आधारमा उपिब्ध गराउने गरी आ-आफ्नो दाषयत्र् लनधावरण गनव सक्नेछन।  

4. व्यर्साषयक कृषि करार गने पक्षहरुिे प्रचलिि कानूनको प्रलिकूि नहनुे गरी गनुव पनेछ।  

21. करार पूरा गनुव पने समय र िररकााः  

1. करारमा करार पूरा गने समय र िररका उल्िेख भएकोमा उजल्िजखि समयलभत्र र उजल्िजखि 
िररका बमोजजम करार पूरा गनुव पनेछ।  
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2. करार बमोजजमको काम गनव करारमा कुनै समय र्ा िररका िोषकएको रहनछे िर सो काम 
कुनै खास समयमा र्ा कुनै खास िररकािे मात्र गनव सषकने रहेछ भने सोही समयमा सोही 
िररका बमोजजम गने गरी करार भएको मालननेछ।  

3. उपदफा (२) मा िेजखएको अर्स्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गने समय र िररका उल्िेख 
नभएमा उजचि समयलभत्र उपयिु िररका अपनाई पूरा गनुव पनेछ।  

22. करार पूरा गने स्थानाः  

1. करार बमोजजम काम पूरा गनव कुनै लनजिि स्थान िोषकएको रहेछ भन ेसो काम सोही स्थानमा 
पूरा गनुव पनेछ।  

2. करार बमोजजम कुनै एक पक्षिे अको पक्षिाई कुनै मािसामान ठदने र्ा बझुाउने स्थान करारमा 
िोषकएको रहेछ भने सोही स्थानमा नै ठदन ुर्ा बझुाउन ुपनेछ। 

3. करार बमोजजम काम गने लनजिि स्थान निोषकएको िर सो काम कुनै खास स्थानमा मात्र गनव 
सषकने र्ा चिन व्यर्हार र्ा सो कामको प्रकृलि अनसुार कुनै खास स्थानमा मात्र गनुव पने 
षकलसमको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा गने गरी करार भएको मालननेछ।  

4. उपदफा (२) र (३) मा िेजखए देजख बाहेक अन्य अर्स्थामा करार बमोजजम काम गने स्थान 
करारमा उल्िेख भएको रहेनछ भने करार बमोजजम काम गने पक्षिे अको पक्षिाई मनालसब 
माषफकको स्थान िोषकठदन सूचना गनुव पनेछ र अको पक्षिे पलन सो काम गनव मनालसब 
माषफकको स्थान िोषकठदन ुपनेछ।  

23. करार पूरा गनव नपने अर्स्थााः देहायका अर्स्थामा करार बमोजजम काम गनव आर्श्यक पने छैन।  

क) करारको एक पक्षिे अको पक्षिाई करार बमोजजमको दाषयत्र् पूरा गनुव नपने गरी छुट 
ठदएमा,  

ख) बदर गराउन सषकने करार बदर गराउन पाउने पक्षिे बदर गराएमा,  
ग) अको पक्षिे करार उल्िंघन गरेको कारणबाट करारको पररपािना हनु नसक्न ेभएमा,  
घ) यस ऐनको कुनै व्यर्स्था बमोजजम करार बमोजजमको काम गनुव नपने भएमा, 
ङ) करार गदावको पररजस्थिीमा आधारभिू पररर्िवन भै करारको पररपािना गनव असम्भर् 

भएमा।  

24. करार दिाव गनुव पने :  

1. यस ऐन अन्िगवि सम्पन्न गररएका करारहरु सम्झौिा भएको लमलििे पैंलिस ठदनलभत्र रामपरु 
नगरपालिकामा दिाव गनुव पनेछ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम करार दिाव गदाव िोषकए बमोजजमको दस्िरु िाग्नेछ ।  

3. दिाव नगररएको करारको आधारमा संघीय/प्रदेश/स्थानीय सरकार र्ा अन्य लनकायिे ठदन े
सषुर्धा र्ा सहलुियि ठदने प्रयोजनको िालग मान्यिा प्राप्त गने छैन।  
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4. उपदफा (१) बमोजजम भएको करारको आलधकाररक प्रलि रामपरु नगरपालिकाको िोषकएको 
अलधकारीिे अलनर्ायव रूपिे राख्न ुपनेछ।  

5. उपदफा (१) बमोजजमको करार दिाव गनव दरैु् पक्षहरू स्र्यम ्र्ा उनीहरूको काननु बमोजजमको 
प्रलिलनलध उपजस्थि हनु ुपनेछ।  

6. नगरपालिकािे कुनै व्यर्सायी र्ा कृिकिे कृषि करार दिाव गनव ल्याएकोमा दिाव गने अलधकारीिे 
यस ऐन बमोजजम उल्िेख हनुपुने कुनै कुरा उल्िेख नभएको र्ा अनजुचि प्रार्धान उल्िेख 
भएकोमा सो पररमाजवन गरेर मात्र दिाव गनव आदेश ठदन सक्नेछ।  

7. उपदफा (६) बमोजजम ठदइएको आदेश करारका पक्षहरूिे पािन गनुव पनेछ। 

 
 

पररच्छेद ६ 

षर्र्ाद समाधान 

25. षर्र्ादको समाधान:  

1. यस ऐन अन्िगवि गररएका कृषि करारको कायावन्र्यनको सम्बन्धमा कुनै षर्र्ाद उत्पन्न भएमा 
पक्षहरूिे आपसी बािावबाट त्यस्िा षर्र्ादहरू समाधान गनव सक्नेछन।्  

2. उपदफा (१) बमोजजम र्ािावबाट षर्र्ाद समाधान हन नसकेमा पक्षहरुिे प्रचलिि काननु 
बमोजजम स्थानीय न्याषयक सलमलिमा लनबेदन ठदन ुपनेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजम लनबेदन पनव आएमा स्थानीय न्याषयक सलमलििे पैंिीस ठदन लभत्र 
मेिलमिापको माध्यमबाट षर्र्ादको टंुगो िगाउन ुपनेछ।  

4. उपदफा (३) बमोजजम भएको षर्र्ादको टंुगो उपर जचत्त नर्झु्ने पक्षिे स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ बमोजजम ३५ ठदनलभत्र सम्र्जन्धि जजल्िा अदाििमा पनुरारे्दन गनव सक्नेछ।  

5. उपदफा (३) बमोजजम मेिलमिापबाट षर्र्ाद समाधान हनु नसकेमा पक्षहरुिे प्रचलिि काननु 
बमोजजम मध्यस्थिा सम्बन्धी कारर्ाही अगाडी बढाउन समेि सक्नेछन ्। 

6. मध्यस्थिा सम्बन्धी कारर्ाही अगाडी बढाउँदा मध्यस्थकिावको नाम करारमा नै उल्िेख 
भएकोमा सोही बमोजजम हनुेछ।  

7. उपदफा (६) बमोजजम करारमा नाम उल्िेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रलिलनलध, स्थानीय िहका 
प्रलिलनलध र्ा स्थानीय िहबाट िोषकएका लबियषर्ज्ञ र्ा मेिलमिापकिाव सषहिको मध्यस्थिा 
सलमलिको गिन गररनेछ।  

8. उपदफा (७) बमोजजम मध्यस्थिा चयनको िालग दबैु पक्षहरूबाट अनरुोध भई आएमा सम्र्जन्धि 
व्यजि र्ा कायावियिे अलनर्ायव रूपमा साि ठदनलभत्रमा लिजखि सहमलि र्ा असहमलि ठदन ु
पनेछ । 
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9. मध्यस्थिा सलमलििे उजरुी परेको साि ठदनलभत्र र्ािावद्वारा षर्र्ादको समाधान गनुव पनेछ।  

10. उपदफा (१) बमोजजम षर्र्ाद समाधान हनु नसकेमा सम्र्जन्धि पक्षिाई उजरुी उपर साि 
ठदनको म्याद ठदई प्रलिर्ाद गने मौका ठदन ुपनेछ।  

11. उपदफा (१०) बमोजजमको समयार्लधलभत्र सम्र्जन्धि पक्षिे प्रलिर्ाद गरी र्ा नगरी बसेमा सो 
व्यहोरा उल्िेख गरी मध्यस्थिा सलमलििे थप साि ठदनलभत्रमा आफ्नो लनणवय ठदन ुपनेछ।  

12. उपदफा (११) बमोजजम मध्यस्थिा सलमलिद्वारा गररएको लनणवय अजन्िम हनुेछ।  

13. यस ऐन बमोजजम मध्यस्थिा सलमलिद्वारा गररएको लनणवय उपर जचत्त नर्झु्ने पक्षिे मध्यस्थिा 
ऐन, २०५५ को म्यादलभतै्र सम्बजन्धि उच्च अदाििमा लनरे्दन ठदन सक्नेछ।  

14. मध्यस्थिा सलमलिको अन्य कायवषर्लध करारमा उल्िेख भएकोमा सोही बमोजजम र अन्यका 
हकमा मध्यस्थिा सलमलििे िोके बमोजजम हनुेछ।  

15. मध्यस्थकिाविे पाररश्रलमक र सषुर्धा पक्षहरूबाट लिन सक्नेछन ्।  

26. म्याद सम्बन्धमा: यस ऐन बमोजजमको षर्र्ादमा पक्षको कार् ुर्ाषहरको पररजस्थलि परी यस ऐनको 
दफा २५ को उपदफा (१०) बमोजजमको म्याद गजु्रन गएमा एक पटकिाई बढीमा पन्र ठदन 
म्याद थाम्न पाउनेछ।  

27. मध्यस्थिा सलमलिको लनणवयको कायावन्र्यन:  

1. मध्यस्थिा सलमलिको लनणवय भएको साि ठदनलभत्रमा पक्षहरूिे लनणवय कायावन्र्यन गनुव पनेछ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम कुनै पक्षिे िोषकएको समयमा लनणवयको कायावन्र्यन नगरेमा त्यस्िो 
लनणवयको कायावन्र्यनमा जजल्िा प्रशासन कायाविय र अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ।  

3. उपदफा (२) बमोजजमको कायावियिे लनणवय कायावन्र्यन गने लसिजशिामा सम्बजन्धि पक्षको 
सम्पजत्त र्ा कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्िो सम्पजत्त र्ा कारोबार रोक्का राखेकोमा फुकुर्ा गनव िेजख 
पिाउन सक्नेछ।  

4. उपदफा (३) बमोजजम रोक्का र्ा फुकुर्ा गररठदन अनरुोध भई आएमा सम्र्जन्धि मािपोि 
कायाविय, बैंक र्ा षर्त्तीय संस्थािे त्यस्िो सम्पजत्त र्ा कारोबारको रोक्का र्ा फुकुर्ा गनुव पनेछ।  

5. मध्यस्थिा सम्बन्धी लबियमा यस ऐनमा उल्िेजखि लबियका हकमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य 
लबियका हकमा मध्यस्थिा ऐन, २०५५ बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

षर्षर्ध 

28. व्यर्साय दिाव गनुव पने :  

1. करार गरी कृषि व्यर्साय सञ्चािन गनव चाहने कृिक, कृषि फामव र्ा एजेण्ट, कृिक समूह 
िगायििे दिाव नगरी व्यर्साय सञ्चािन गनुव हदैुन।  
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2. नगरपालिका र्ा कुनै पलन सरकारी सषुर्धाको िालग नगरपालिकामा दिाव गनुवपनेछ।  

3. उपदफा (१) बमोजजमको व्यर्सायको दिाव प्रमखु प्रशासषकय अलधकृििे गनेछ । लनजिे 
अलधकृिस्िरको कुनै कमवचारीिाई आर्श्यकिा अनसुार यस्िो करार दिाव गने अलधकार 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।  

4. व्यर्साय करार दिाव िथा शलु्क िगायिका अन्य व्यर्स्था कायवपालिकािे लनधावरण गरे बमोजजम 
हनुेछ।  

29. क्षलिपूलिव सम्बन्धी व्यर्स्था :   

1. करार कायावन्र्यनको सन्दभवमा कुनै पक्षका काम कारर्ाहीबाट अको पक्षिाई क्षलि पगु्न गएमा 
करारमा नै क्षलिपूलिवको मात्रा िोषकएकोमा सोही बमोजजम र निोषकएको हकमा सम्झौिाको 
प्रकृलि, स्थिगि लनरीक्षण, स्थानीय सजवलमन, षर्शेिज्ञको राय, प्रचलिि दरभाउ समेि बझुी सोको 
आधारमा मकाव पने पक्षिाई मध्यस्थिा सलमलििे क्षलिपूलिव भराइठदने लनणवय गनव सक्नेछ।   

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन पक्षको काब ुर्ाषहरको पररजस्थलििे गदाव 
करारको यथार्ि ्पररपािना हनु नसकेको अर्स्थामा यस ऐन बमोजजमको दाषयत्र् लिनुव व्यहोनुव 
पने छैन । िर करार गदावको अर्स्थामा पक्ष र्ीच कुनै िेनदेन भएको रहेछ भने अर्स्था हेरी 
मकाव पने पक्षिाई िेनदेनको सामान, र्स्ि ुर्ा नगद षफिाव ठदन ुपनेछ ।  

30. कारर्ाही चिाउन ेिथा दण्ड सजाय गने अलधकारी :  

1. यस ऐन बमोजजम दण्ड सजाय गने र्ा क्षलिपूलिव भराउने अलधकार स्थानीय न्याषयक सलमलििाई 
हनुेछ।  

2. यस ऐन बमोजजम कारर्ाही िथा सजाय हनुे मदु्दा अनसुन्धान िथा िहषककाि गने अलधकारीिे 
सम्बजन्धि जजल्िा सरकारी र्षकि कायावियको परामशव िथा सहयोग लिन सक्नेछ।  

31. दण्ड सजाय : कसैिे यस ऐनको देहाय बमोजजम कसरु गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय हनुेछ:  

क) दफा ३ र ४ षर्पररि कृषि बजार स्थापना र सञ्चािन गरेमा पजच्चस हजार देजख पचास 
हजार रूपैयाँसम्म,  

ख) मनालसर् कारण रे्गर दफा २८ को उपदफा (२) को कायव नगरेमा र्ा गनव इन्कार गरेमा 
त्यस्िो कायावियको मखु्य भई कायव गने अलधकारी र्ा त्यस्िो कायव कुनै अलधकारीिाई 
प्रत्यायोजन गररएकोमा त्यस्िो जजम्मेर्ारी प्राप्त अलधकारीिाई पजच्चस हजारदेजख पचास 
हजार रूपैयाँसम्म,  

ग) दफा २९ बमोजजम क्षलिपूलिव भने आदेश ठदएकोमा िापरर्ाही पूर्वक त्यस्िो क्षलिपूलिव 
नठदएमा त्यस्िो अटेर गनेिाई पजच्चस हजारदेजख पचास हजार रूपैयाँसम्म ।  

घ) यस ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयमार्िी षर्पररि कुनै कायव गरी त्यसबाट कसैको 
हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी लनजबाट नै भराईनेछ।  
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32. पनुरारे्दन : यस ऐनको दफा ३१ बमोजजम ठदएको सजायमा जचत्त नबजेु पक्षिे पैंिीस ठदनलभत्र 
सम्बजन्धि जजल्िा अदाििमा पनुरारे्दन ठदन सक्नेछ।  

33. बीमा सम्बन्धी व्यर्स्थााः  

1. यस ऐन बमोजजम करार गरी गररएको कृषि उपजको उत्पादनको सम्झौिाको आधारमा षर्मा 
सलमलििे िोकेको प्रकृया परुा गरी त्यस्िो र्ीमा कायव गनव अजख्ियार पाएको षर्मा कम्पनीिे 
षर्मा गनेछ ।  

2. र्ीमा गने प्रषक्रयाका सम्बन्धमा र्ीमा सलमलििे समय समयमा लनधावरण गरे बमोजजम हनुेछ। 

3. सम्पूणव कृषि व्यर्सायीहरुिे प्रषक्रया परु् याई बीमा गनव सक्नेछन।्   

4. यस ऐन बमोजजम गररने व्यार्साषयक कृषि करार सम्र्जन्धि लनकायमा दिाव हनुा साथ सोही 
लमलिबाट िागू हनुे गरी सम्बजन्धि र्ीमा कम्पनीिे र्ीमा गनव सक्नेछ।  

5. कुनै र्ीमा कम्पनीिे व्यार्साषयक कृषि करारको षर्मा गदाव लिनुव परेको क्षलिको अङ्क बराबर 
आफ्नो खदु करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनेछ।  

34. प्रचलिि कानून बमोजजम हनु:े यस ऐनमा िेजखएको षर्ियमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य षर्ियमा 
प्रचलिि कानून बमोजजम हनुेछ।  

35. र्ौषिक सम्पजत्तको संरक्षण गनुव पनेाः यस ऐन बमोजजम कृषि व्यर्सायको प्रर्धवन गदाव र्ा व्यर्साषयक 
कृषि करार गदाव र्ौषिक सम्पजत्त, भौगोलिक पररचय िथा कृिक अलधकार समेिको संरक्षण हनु े
गरी गनुव पनेछ।  

36. लनयम र्नाउन सक्न े : यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्र्यन गनव कायवपालिकािे आर्श्यक लनयम, 

लनदेजशका र्ा कायवषर्लध बनाउन सक्नेछ।  

37. बचाऊाः यस ऐनको उदे्दश्य िथा लबियक्षेत्रमा प्रचलिि नपेाि काननु बमोजजम यस अजघ भएका 
कायवहरु यसै ऐन र्मोजजम भएको मालननेछ।  

38. यस ऐनमा रहेका दफाहरु संघीय/प्रदेश कानूनसंग बाजझएको हकमा सोही अनसुार हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बजन्धि 

कृषि फमवको प्रकार 
1. खाद्यान्न बािी,  
2. र्ागर्ानी जन्याः फिफूि, िरकारी, मसिाबािी, पूष्प, 
3. पश,ु पन्छी,  

4. माछा, मास,ु दधु, फुि, हाड, छािा, ऊन, 
5. च्याउ, 

6. मौरी, रेशम, 
7. जचया, कफी, अिैची, सपुारी, घाँसेर्ािी,  

8. िेिहन, दिहन, 
9. कपास, जटु, उख,ु रबरखेिी, षटमरु,  

10. कृषि पयवटन,  

11. कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बि उत्पादन र सो शब्दिे औधोलगक प्रयोजनमा हनुे कृषिर्स्िहुरु,  

12. कृषि िथा पशजुन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग,  

13. कृषि िथा पशजुन्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मिखाद्य, षर्िादी, औिधी) आठदको प्रशोधन उद्योग,  

14. खेिी प्रणािीमा समालबष्ट कृषि िथा पशजुन्य बस्िहुरु। 
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अनसूुची २ 

दफा १९ सँग सम्बजन्धि 

व्यर्साषयक कृषि करारका प्रकृलि र अर्स्था 
1. करारका पक्षहरू,  

2. करार खेिीको क्षेत्र,  

3. जग्गा र भौलिक साधन,  

4. र्स्िकुो षर्र्रण, मात्रा,  
5. गणुस्िर,  

6. सम्झौिाको अर्लध,  

7. उत्पादन गररने र्स्िकुो खररद/लबक्री मूल्य,  

8. भिुानीको प्रषक्रया,  
9. ढुर्ानीको दाषयत्र्,  

10. उत्पादन प्रषक्रया,  
11. अनगुमनका पक्षहरू,  

12. काब ुबाषहरको पररजस्थलिबाट उत्पादनमा पनव सक्ने असर र त्यसको दाषयत्र्, 

13. गणुस्िर लनधावरणका आधारहरू,  

14. पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गराउने सेर्ा िथा सषुर्धा,  
15. करारको पािनामा षर्र्ाद भएमा अपनाइने समाधानका उपाय जस्िै मेिलमिाप िथा मध्यस्थिा 

िगायिका षर्िय र्स्िहुरू आठद। 

16. कृषि उपज मूल्य लनधावरण सम्र्न्धी व्यर्स्था। 

 

 

प्रमाजणकरण लमलि: 2074/12/12 

  

आज्ञािे, 
यमेन्द्र उपाध्याय 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 


