
दॊगीशयण गाउॉऩालरका 
       b+uLz/0f ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ 
फभोजजभ दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे जायी गरयएको          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                  गाउॉसबाफाट ऩारयत लभलत्२०७५/०३/०१ 

प्रभाजणकयण लभलत् 
 

                                                                 प्रभाजणकयण गनेको दस्तखत 

 

 

                                                                अध्मऺ श्री बागीयाभ चौधयी 
                                                            दॊगीशयण गाउॉऩालरका,हेकुरी,दाङ 

                                                                       प्रदेश नॊ ५ नेऩार



 

1 
                                                                                                                                       

                                   b+uLz/0f ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

 
दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन ऐन, २०७५ 

                                 
 
प्रस्तािना  ्
दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको ऺेत्र लबत्रको कृविको व्मिसामीकयण गनध,कृवि व्मिसामको प्रिर्द्धन एिॊ 
व्मिस्थाऩन गनध, कृिक एिभ ् कृवि व्मिसामीफीच आऩसी सम्फन्ध सदुृढगनध तथा कृवि कयायको 
भाध्मभफाट उत्ऩादन फढाउन य फजायीकयणद्वाया व्मिसावमक रुऩभासभग्र कृवि विकासका रालग 
आिश्मक कानूनी व्मिस्था गनध िाञ्छनीम बएकोरे, 
दॊगीशयण गाउॉ सबारे नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
को दपा १०२ फभोजजभ मो ऐन फनाएको छ । 
 
 

 ऩरयच्छेद १ 
प्रायजम्बक 

 
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ् (१) मस ऐनको नाभ " दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको कृवि व्मिसाम 
प्रिर्द्धन ऐन, २०७५" यहेको छ ।  
(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
 
२. ऩरयबािा : वििम िा प्रसॉगरे अको अथध नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क)  "अध्मऺ" बन्नारे गाउॉऩालरकाको अध्मऺ सम्झनऩुछध । 
(ख) "उत्ऩादक" बन्नारे कृवि िस्त ुउत्ऩादन गने कृिक िा कम्ऩनी िा कृवि पाभध िा सहकायी 
उत्ऩादक सम्झन ुऩछध । 
(ग) "एजेन्ट" बन्नारे कृवि उद्यभी, व्मिसामी, कृवि फजाय िा कृविजन्म िस्तहुरूको कायोफाय गने 
दताधिारा व्मजि सम्झन ुऩछध य सो शव्दरे सॉगठठत सॊस्थाको प्रलतलनलधराई सभेत जनाउॉछ । 
(घ)  "कामधऩालरका" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉ कामधऩालरका सम्झन ुऩछध । 
(ङ)  "कोि" बन्नारे मस ऐनको दपा १० फभोजजभ स्थावऩत कृवि व्मिसाम ऩय ्् ्यिर्द्धन कोिराई 
सम्झन ुऩछध । 
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(च) "कृिक" बन्नारे मस ऐनको प्रमोजनका रालग कसैको जग्गा कयायभा लरई िा आफ्नै 
जग्गाभा व्मािसावमक कृवि खेती गने कृिक, कृिक सभूह, कृवि व्मिसामी, कृवि पध भ य कृवि 
सहकायी सभेतराई सम्झन ुऩछध । 
(छ) "कृवि" बन्नारे अनसूुची (१) भा उल्रेख बए फभोजजभका लफिमसॉग सम्िजन्धत कृविराई 
सम्झन ुऩदधछ  य सो शव्दरे व्मािसावमक कृविराई सभेत जनाउॉछ । 
(ज)  "कृवि पाभध" बन्नारे व्मिसावमक प्रमोजनको रालग अनसूुची -१) फभोजजभका फारी 
उत्ऩादनका रालग सञ्चारन गरयएको कृवि पाभध सम्झन ुऩछध । 
(झ)    "कृवि फजाय" बन्नारे कृवि उऩजको ग्रलेडङ, प्माकेजजङ्ग, ढुिानी, बण्डायण, वितयण तथा कृवि 
उऩजको लफक्री वितयण गने  कृवि फजाय सम्झन ु ऩछध । 
(ञ)  "कृवि िस्त"ु बन्नारे कृिकरे कुनै फोट विरुिा िा जीिजन्तफुाट उत्ऩादन गयेको उऩबोग्म 
कृवि िस्त ुसम्झन ुऩछध । 
(ट)   "कृवि व्मिसाम" बन्नारे देहामको व्मिसाम सम्झन ुऩछध : 
      (१)    व्मािसावमक उदे्दश्मरे गरयन ेकृवि फारी िा फस्तकुो उत्ऩादन ,  
 (२)    कृविजन्म िस्तकुो प्रशोधन,  
 (३)    कृवि उऩजको व्माऩाय, 
      (४)   कृवि  उत्ऩादनका रालग प्रमोग हनुे यासामलनक िा प्राङ्गारयक भरको उत्ऩादन, 
बण्डायण तथा वितयण,   
       (५)  कृवि उत्ऩादनको रालग प्रमोग हनु ेविउ, िेनाध, नश्ल य बयुाको उत्ऩादन, ऩयाभशध सेिा, 
बण्डायण तथा वितयण,  
       (६)  कृविभा प्रमोग हनु ेऔिलध एिभ ् वििादीको उत्ऩादन, ऩयाभशध, बण्डायण तथा लरय्ी 
व्मिसाम । 
(ठ) "खदु्रा फजाय" बन्नारे कुनै विके्रतारे उऩबोिाराई लफक्री गने खदु्रा फजायराई सम्झन ुऩछध 
। 
(ड) "गाउॉऩालरका" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछध । 
(ढ)  "तोवकएको िा तोवकए फभोजजभ" बन्नारे मस ऐन फभोजजभ फनेको लनमभािरीभा तोवकएको 
िा तोवकए फभोजजभ सम्झन ुऩछध । 
(ण)  "थोक फजाय" बन्नारे कुनै उत्ऩादक िा विके्रतारे अको विके्रताराई कृवि िस्त ु लफक्री 
वितयण गने थोक फजायराई सम्झन ुऩछध । 
(त) "प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
सम्झन ुऩछध । 
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(थ)  "लफके्रता" बन्नारे कृवि िस्तहुरू लफक्री गने व्माऩायी, कृिक, कृिक सभूह, कृवि पाभध, 
सहकायी सॊस्था, कम्ऩनी िा एजेन्ट लफके्रता सभेतराई सम्झन ुऩछध । 
(द)  "भन्त्रारम" बन्नारे सॊघ तथा प्रदेशको कृवि ऺेत्र हेने भन्त्रारमराई सम्झन ुऩदधछ । 
(ध) "व्मिसावमक कृवि कयाय" बन्नारे व्मिसावमक कृवि खेती िा कृवि पाभधको सञ्चारन, कृवि 
िस्तकुो व्मािसावमक उत्ऩादन, खरयद, विक्री, सञ्चम य फजायीकयण गनध िा कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन 
गनध दइध िा सो बन्दा फढी ऩऺहरु िीच बएको सम्झौता िा व्मिसावमक कृवि कयायराई सम्झन ु
ऩदधछ । मस शब्दरे व्मिसावमक कृवि प्रमोजनको रालग व्मजिगत िा सॊस्थागत रुऩभा लरजभा लरन 
ठदन िा कृविजन्म उद्योगको रालग कृवि िस्त ुिा िारीको उत्ऩादन िा आऩलुतध गनध दइुध िा दइधबन्दा 
फढी ऩऺहरूफीच ऺेत्रपर, ऩरयभाण, भूल्म य गणुस्तयको आधायभा बएको कयायराई सभेत जनाउॉछ 
। 
(न)  "िडा" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको िडा सम्झनऩुछध । 
(ऩ) ''सलभलत" बन्नारे मस ऐनको दपा ५ फभोजजभ गठन बएको कृवि फजाय सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झन ुऩछध ।  
(प)  "सबा" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉसबाराई सम्झन ुऩछध । 
(फ)  "सॊकरन केन्द्र" बन्नारे  कृिकहरुरे दोस्रो फजायभा विक्री गने उदे्दश्मरे कृवि उऩज सॊकरन 
गयेय विके्रताराई विक्री गनेसॊकरन केन्द्रराई सम्झन ु ऩछध । 
(ब) "हाट-फजाय" बन्नारे कृवि उऩज रगामत अन्म स्थानीम उत्ऩादन विक्री गने उदे्दश्मरे 
स्थानीम तहफाट स्िीकृत लरई सॊचारन बएको हाट फजायराई सम्झन ुऩछध । 
 

ऩरयच्छेद २ 
कृवि फजायसम्िन्धी व्मिस्था 

 
३ कृवि फजायको स्थाऩना  ् (१) गाउॉऩालरका आफ्नो ऺेत्रलबत्रको कुनै ऩलन स्थानभा कृवि 
फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ ।  
 (२) कृवि सम्िन्धी सहकायी िा कृवि सम्िन्धी व्मिसावमक सॊस्थारे सम्िजन्धत 
गाउॉऩालरकाको अनभुलत लरई कृवि फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ । 
 
४.    कृवि फजायको िगीकयण :(१) मस ऐनको दपा ३ फभोजजभ स्थाऩना हनुे कृवि फजायको 
िगीकयणदेहाम फभोजजभको हनुेछ : 
(क)  थोक फजाय, 
(ख)  खदु्रा फजाय, 
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(ग) हाट-फजाय,  
(घ)   सॊकरन केन्द्र । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फजाय सञ्चारन िाऩत राग्न ेशलु्क सबारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 
(३) फजाय सञ्चारन सम्िन्धी अन्म व्मिस्था कामधऩालरकारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 
 
५. कृवि फजाय सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलत् (१) मस ऐनको दपा (३) फभोजजभ स्थाऩना 
बएको कृवि फजायको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनधको रालग कृवि फजाय तथा व्मिस्थाऩन सलभलत 
यहनेछ ।                                           
 (२) कृवि फजाय सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सलभलत सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ 
हनुेछ । 
 

ऩरयच्छेद ३ 
कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन सम्फन्धी व्मिस्था 

 
६. स्थानीम कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन सलभलत् (१) कृवि ऺेत्रको सभग्र विकास तथा प्रिर्द्धन 
रगामतका कामध गनध दॊगीशयण गाउॉऩालरकाभा एक स्थानीम कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन सलभलत यहनेछ । 
        (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभलतभा देहाम फभोलभजका सदस्महरु यहन ेछन ्: 
(क)   अध्मऺ                        - अध्मऺ 
(ख) कृवि ऺेत्र हेने कामधऩालरकाको सदस्म       - सदस्म 
(ग) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत        - सदस्म 
(घ) गाउॉऩालरकास्तयीशफम खाद्य सयुऺा सलभलतको सॊमोजक िा प्रभखु  - सदस्म 
(ङ) सलभलतरे भनोनमन गयेको विऻ सदस्म एक जना     - सदस्म 
(च) सलभलतरे भनोनमन गयेको व्मिसावमक वकसानभध्मे एक जना     - सदस्म 
(छ) गाउॉऩावकाको कृवि हेने प्रभखु                             - सदस्म सजचि 
 
       (३) सलभलतरे सम्फजन्धत ऺेत्रको विशेिऻ तथा अन्म व्मजिराई सलभलतको फैठकभा 
आभन्त्रण गनध सक्नेछ । 
       (४) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामधविलध सलभलत आॊपैरे लनधाधयण गये फभोजजभ  
हनुेछ । 
       (५) सलभलतरे मस ऐनको उदे्दश्म कामाधन्िमन गनध आिश्मकता अनसुाय विलबन्न उऩ-
सलभलतहरु गठन गनध सक्नेछ ।  



 

5 

                                                                                                                                       
                                   b+uLz/0f ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

  (६) सलभलतको सजचिारम गाउॉऩालरकाको कृवि ऺेत्र हेने विबाग, शाखा िा 
भहाशाखाभा यहनेछ । 
 
७.   सलभलतको काभ, कतधव्म य अलधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र व्मिस्था बएदेजख िाहेक सलभलतको 
काभ, कतधव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ : 
(क) स्थानीमस्तयभा कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन गनध आिश्मक नीलत तथा मोजना तजुधभा गने, 
(ख) कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन गनध सॊघीम तथा प्रादेजशक लनकामसॉग सभन्िम य सहकामध गने, 
(ग) कृवि व्मिसामको प्रिर्द्धन गने सम्फन्धभा आिश्मक कामध गने, 
(घ) कृवि व्मिसामको प्रिर्द्धनगने सम्फन्धभा कामधक्रभ सॊचारन गने, 
(ङ) कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन गनध आिश्मक ऩने सीऩ, प्रविलध तथा अन्म आिश्मक वििमको उजचत 
व्मिस्था गनध प्रिर्द्धनात्भक कामधहरु गने, 
(च) कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन कोिको सञ्चारन गने, 
(छ)    तोवकए फभोजजभको अन्म आिश्मक कामधगने । 
 
८. कृवि व्मिसामराई सवुिधा ठदने्- (१) गाउॉऩालरकारे कृवि व्मिसामका रालग देहाम फभोजजभ 
छुट तथा सवुिधा ठदन सक्नेछ : 
(क) स्थानीम कय लनकासी शलु्क 
(ख) कृवि व्मिसामऩय ्् ्यिर्द्धन सम्फन्धी प्रविलध प्रमोग य विस्तायभा अनदुान जस्तै ढुिानी साधन, 
माजन्त्रक उऩकयण आठद । 
(२)उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइने छुट तथा सवुिधाहरु तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
(३)उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइने सवुिधाको अलतरयि अन्म सवुिधा सलभलतको लसपारयसभा 
कामधऩालरकारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 
 
९. कृवि ऋण् (१) कुनै ऩलन फैंक िा वित्तीम सॊस्थारे सो सॊस्थाको लनमभ फभोजजभ कृवि ऋण 
उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।  
(२) प्रचलरत नेऩार कानूनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन मस ऐन फभोजजभको व्मािसावमक 
कृवि कयाय सम्फन्धी सम्झौताराई लधतोको रूऩभा स्िीकाय गयी कुनै फैंक िा वित्तीम सॊस्थारे 
उऩदपा (१) फभोजजभको ऋण उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ उऩरव्ध गयाउने ऋणराई सयकायको अलत प्राथभवकता ऺेत्रभा कजाध 
रगानी गयेको सयह भानी सो िाऩत उि फैक िा वित्तीम सॊस्थारे ऩाउन े सवुिधा सभेत ऩाउन 
सक्नेछ ।  
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(४)  कुनै फैँक िा वित्तीम सॊस्थारे उऩदपा (२) फभोजजभ गयेको रगानी उठ्न नसक्ने बई 
अऩरेखन गनुध ऩनेबएभा सो अऩरेखन गयेको ििो खदु कयमोग्म आमफाट सो अङ्क फयाियको यकभ 
घटाउन सक्नेछ ।  
 
 
 
 
 

ऩरयच्छेद ४ 
कोिको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 
१०.  कोिको स्थाऩना : (१) कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन गनधका रालग एक छुटै्ट कृवि व्मिसाम प्रिर्द्धन 
कोिको स्थाऩना गरयनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोिभा देहामका यकभहरु यहनेछन ्: 
(क) सॊघीम तथा प्रादेजशक सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(ख)  गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) नेऩार सयकायफाट विदेशी सयकाय, अन्तयाविम सॊघ सॊस्थासॉग सम्झौता गयी स्थानीम तहभा  
विलनमोजजत यकभ िाऩत प्राप्त यकभ 
(घ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोजजभको यकभ प्राप्त गनुध अजघ सॊघीम अथध भन्त्रारमको 
स्िीकृलत लरन ुऩनेछ ।  
 
११. कोिको सञ्चारन :(१)गाउॉऩालरकाको नीलत, काननु तथा लनदेशन फभोजजभ कृवि व्मिसामको 
प्रिर्द्धन गनधका रालग कोिको यकभ खचध गरयनेछ । 
      (२) कोिको सजचिारम गाउॉऩालरका अन्तधगधतको कृवि विबाग/भहाशाखा/शाखाभा यहनेछ । 
 
१२.  कोिको सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था  ् -१)सलभलतको तपाधट गरयने सम्ऩूणध खचध दपा १० 
फभोजजभको कोिफाट तोवकए फभेजजभ व्महोरयनेछ । 
(२) सलभलतको कोिभा यहेको यकभ सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ कुनै फैकभा खाता खोरी 
जम्भा गनेछ । 
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(३) सलभलतको कोिको सञ्चारन सलभलतको सदस्म-सजचि य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको 
रेखाको कभधचायीको सॊमिु दस्तखतफाट हनुेछ । 
(४) कोिको सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
१३. रेखा य रेखाऩयीऺण :(१) कोिको आम व्ममको रेखा प्रचलरत कानून फभोजजभ याख्न ुऩनेछ ।  
(२) कोिको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ । 
 
 
 
 
 
 

ऩरयच्छेद ५ 
व्मिसावमक कृवि कयाय -लरज) 

 
१४. व्मिसावमक कृवि कयाय गनध सवकन े:  (१) मस ऐन फभोजजभ कृवि व्मिसामको प्रिर्द्धन गनध 
दइुध िा दइुध बन्दा फढी ऩऺफीच व्मिसावमक कृवि कयाय गनध सवकनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कयाय गदाध प्रचलरत नेऩार कानूनको अलधनभा यही ऩऺहरुको आऩसी 
सहभलतभा विद्यतुीम प्रणारीको भाध्मभफाट सभेत गनध सवकनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको कयाय गदाध अऩनाउन ुऩने प्रवक्रमा तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
 
१५.  जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध गयाउन सवकने् कुनै व्मिसामी,सॊस्था िा लनकामरे कृवि 
व्मिसाम गने प्रमोजनका रालग व्मजि, कृवि पाभध िा व्मिसामी, कृिक सभूह िा त्मस्ता कृिक 
सभहु लभरेय फनेको सलभलत, सहकायीराई जग्गा तथा बौलतक सम्ऩजत्त कयाय गयी उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ । 
 
१६.  जग्गा तथा बौलतक साधन भाग गनध सक्ने्  (१) कुनै कृिक िा कृवि व्मिसामीरे 
व्मािसावमक रुऩभा कृवि सम्फन्धी कामध गनधको रालग प्रचलरत कानूनको प्रलतकूर नहनुे गयी कयाय 
फभोजजभ जग्गा तथा बौलतक साधन प्राप्त गनध दपा १५ फभोजजभका व्मजि िा लनकामसॉग भाग 
गनधसक्नेछ ।  
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 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभ जग्गा तथा बौलतक साधन भाग बई आएभा लनजित अिलध 
तोकी प्रचलरत कानून फभोजजभ सम्फजन्धत लनकामरे कयायभा जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरव्ध 
गयाउन सक्नेछ ।   
 (३) जग्गा तथा बौलतक साधन उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी प्रवक्रमा तथा अन्म व्मिस्था 
तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  
 (४) खेती नगयी रगाताय २ फिधम्भ फाॉझो यहेको कृविमोग्म जलभन नेऩार सयकायरे तोवकए 
िभोजजभ कृवि प्रमोजनका रालग प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ । 
१७.  स्िालभत्ि हस्तान्तयण नहनुे् मस ऐनको दपा १५ फभोजजभ कुनै जग्गा िा बौलतक साधन 
उऩरब्ध गयाएको अिस्थाभा कयाय गयेको िा लरजभा लरएको कायणरे भात्र जग्गा िा बौलतक 
साधनभा कयायका ऩऺको स्िालभत्ि हस्तान्तयण हनुे छैन ।  
 
१८.  ऩनु्कयाय गनध नहनु े: मस ऐन फभोजजभ कयाय गने ऩऺरे दोश्रो ऩऺको सहभती नलरइ सोही 
लफिमभा तेश्रो ऩऺसॉग ऩनु् कयाय गनध ऩाउने छैनन ।  
 
१९.   व्मिसावमक कृवि कयायका वििमिस्तहुरू : (१) मस ऐन फभोजजभ कृवि कयाय गदाध कयायको 
प्रकृलत य अिस्था अनरुुऩ अनसूुची- २ भा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ ।  
(२) मस ऐनको प्रलतकुर नहनुे गयी ऩऺहरूको सहभलतभा उऩदपा (१) भा उल्रेजखत वििम 
फाहेकका अन्म उऩमिु वििमिस्तहुरु सभेत व्मिसावमक कृवि कयायभा सभािेश गनध सवकनेछ । 
 
२०. व्मिसावमक कृवि कयायका ऩऺहरूको दावमत्ि : (१) मस ऐनको दपा १५ िा १६ फभोजजभ 
कृवि व्मिसाम सञ्चारन गनध लरएको जग्गा तथा बौलतक साधनभा ऩऺहरूको दावमत्ि मस ऐनभा 
उल्रेख बएको अलतरयि अन्म दावमत्ि कयायभा तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  
(२) कृवि िस्तकुो ऩरयभाण िा ऺेत्र तोकी गरयन ेव्मिसामभा ऩऺहरूको दावमत्ि ऩऺहरू फीच कयाय 
बएकोभा मस ऐनभा उल्रेख बएको अलतरयि अन्म कुयाहरू कयायभा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ । 
(३) व्मिसावमक कृवि कयाय गने ऩऺहरूरे कृवि कयाय प्रमोजनको रालग कृवि उत्ऩादन साभग्री, 
प्रविलध य ऋण िा अन्म सहामता आपै िा वित्तीम सॊस्थाहरू भापध त तोवकएका शतधहरूको आधायभा 
उऩरब्ध गयाउने गयी आ-आफ्नो दावमत्ि लनधाधयण गनध सक्नेछन ्। 
(४) व्मिसावमक कृवि कयाय गने ऩऺहरुरे प्रचलरत कानूनको प्रलतकूर नहनु ेगयी गनुध ऩनेछ ।  
 
२१. कयाय ऩूया गनुध ऩने सभम य तरयका  ्(१) कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य तरयका उल्रेख 
बएकोभा उजल्रजखत सभमलबत्र य उजल्रजखत तरयका फभोजजभ कयाय ऩूया गनुध ऩनेछ । 
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(२)  कयाय फभोजजभको काभ गनध कयायभा कुनै सभम िा तरयका तोवकएको यहनेछ तय सो काभ 
कुनै खास सभमभा िा कुनै खास तरयकारे भात्र गनध सवकन ेयहेछ बने सोही सभमभा सोही तरयका 
फभोजजभ गने गयी कयाय बएको भालननेछ । 
(३) उऩदपा (२) भा रेजखएको अिस्थाभा फाहेक कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य तरयका उल्रेख 
नबएभा उजचत सभमलबत्र उऩमिु तरयका अऩनाई ऩूया गनुध ऩनेछ । 
 
२२. कयाय ऩूया गने स्थान् (१) कयाय फभोजजभ काभ ऩूया गनध कुनै लनजित स्थान तोवकएको 
यहेछ बन ेसो काभ सोही स्थानभा ऩूया गनुध ऩनेछ । 
(२)  कयाय फभोजजभ कुनै एक ऩऺरे अको ऩऺराई कुनै भारसाभान ठदने िा फझुाउने स्थान 
कयायभा तोवकएको यहेछ बने  सोही स्थानभा नै ठदन ुिा  फझुाउन ुऩनेछ । 
(३) कयाय फभोजजभ काभ गने लनजित स्थान नतोवकएको तय सो काभ कुनै खास स्थानभा भात्र गनध 
सवकन े िा चरन व्मिहाय िा सो काभको प्रकृलत अनसुाय कुनै खास स्थानभा भात्र गनुध ऩने 
वकलसभको यहेछ बने सो काभ सोही स्थानभा गने गयी कयाय बएको भालननेछ । 
(४) उऩदपा (२) य (३) भा रेजखए देजख फाहेक अन्म अिस्थाभा कयाय फभोजजभ काभ गने स्थान 
कयायभा उल्रेख बएको यहेनछ बन े कयाय फभोजजभ काभ गने ऩऺरे अको ऩऺराई भनालसफ 
भावपकको स्थान तोवकठदन सूचना गनुध ऩनेछ य अको ऩऺरे ऩलन सो काभ गनध भनालसफ भावपकको 
स्थान तोवकठदन ुऩनेछ । 
 
२३. कयाय ऩूया गनुध नऩने अिस्था् देहामका अिस्थाभा कयाय फभोजजभ काभ गनध आिश्मक ऩने 
छैन । 
(क)  कयायको एक ऩऺरे अको ऩऺराई कयाय फभोजजभको दावमत्ि ऩूया गनुध नऩने  
गयी छुट ठदएभा, 
(ख)  फदय गयाउन सवकन ेकयाय फदय गयाउन ऩाउने ऩऺरे फदय गयाएभा, 
(ग)  अको ऩऺरे कयाय उल्रॊघन गयेको कायणफाट कयायको ऩरयऩारना हनुे  
नसक्न ेबएभा, 
(घ)  मस ऐनको कुनै व्मिस्था फभोजजभ कयाय फभोजजभको काभ गनुध नऩने बएभा, 
(ङ)  कयाय गदाधको ऩरयजस्थतीभा आधायबतू ऩरयितधन बै कयायको ऩरयऩारना गनध असम्बि बएभा। 
 
२४.   कयाय दताध गनुध ऩने : (१) मस ऐन अन्तधगधत सम्ऩन्न गरयएका कयायहरु सम्झौता बएको 
लभलतरे ऩैलतस ठदनलबत्र गाउॉऩालरकाभा दताध गनुध ऩनेछ ।  
(२)  उऩदपा (१) फभोजजभ कयाय दताध गदाध तोवकए फभोजजभको दस्तयु राग्नेछ ।  
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(३) दताध नगरयएको कयायको आधायभा नेऩार सयकाय िा अन्म लनकामरे ठदने सवुिधा िा सहलुरमत 
ठदने प्रमोजनको रालग भान्मता प्राप्त गने छैन ।  
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ बएको कयायको आलधकारयक प्रलत गाउॉऩालरकाको तोवकएको अलधकायीरे 
अलनिामध रूऩरे याख्न ुऩनेछ ।  
(५) उऩदपा (१) फभोजजभको कयायदताध गनध दिैु ऩऺहरू स्िमभ ्िा उनीहरूको काननु फभोजजभको 
प्रलतलनलध उऩजस्थत हनु ुऩनेछ ।  
(६) गाउॉऩालरका िा नगयऩालरकारे कुनै व्मिसामी िा कृिकरे कृवि कयाय दताध गनध ल्माएकोभा 
दताध गने अलधकायीरे मस ऐन फभोजजभ उल्रेख हनुऩुने कुनै कुया उल्रेख नबएको िा अनजुचत 
प्रािधान उल्रेख बएकोभा सो ऩरयभाजधन गयेय भात्र दताध गनध आदेश ठदन सक्नेछ ।  
(७) उऩदपा (६) फभोजजभ ठदइएको आदेश कयायका ऩऺहरूरे ऩारन गनुध ऩनेछ । 
 
 

ऩरयच्छेद ६ 
वििाद सभाधान 

 
२५.  वििादको सभाधान : (१) मस ऐन अन्तधगधत गरयएका कृवि कयायको कामाधन्िमनको सम्फन्धभा 
कुनै वििाद उत्ऩन्न बएभा ऩऺहरूरे आऩसी फाताधफाट त्मस्ता वििादहरू सभाधान गनध सक्नेछन ्।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िाताधफाट वििाद सभाधान हनु नसकेभा ऩऺहरुरे प्रचलरत काननु 
फभोजजभ स्थानीम न्मावमक सलभलतभा लनफेदन ठदन ुऩनेछ । 
(३)उऩदपा (२) फभोजजभ लनफेदन ऩनध आएभा स्थानीम न्मावमक सलभलतरे ऩैलतस ठदन लबत्र 
भेरलभराऩको भाध्मभफाट वििादको टुॊङ्गो रगाउन ुऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ बएको वििादको टुॊङ्गो उऩय जचत्त निझु्नेऩऺरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ फभोजजभ ३५ ठदनलबत्र सम्िजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन गनध सक्नेछ । 
(५) उऩदपा (३) फभोजजभ भेरलभराऩफाट वििाद सभाधान हनु नसकेभा ऩऺहरुरे प्रचलरत काननु 
फभोजजभ भध्मस्थता सम्फन्धी कायिाही अगाडी फढाउन सभेत सक्नेछन ्। 
(६) भध्मस्थता सम्फन्धी कायिाही अगाडी फढाउॉदा भध्मस्थकताधको नाभ कयायभा नै उल्रेख 
बएकोभा सोही फभोजजभ हनुेछ ।  
(७) उऩदपा (६) फभोजजभ कयायभा नाभ उल्रेख नबएकोभा ऩऺहरूका प्रलतलनलध, स्थानीम तहका 
प्रलतलनलध िा स्थानीम तहफाट तोवकएका लफिमविऻ िा भेरलभराऩकताधसवहतको भध्मस्थता सलभलतको 
गठन गरयनेछ । 
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(८) उऩदपा (७) फभोजजभ भध्मस्थता चमनको रालग दफैु ऩऺहरूफाट अनयुोध बई आएभा 
सम्िजन्धत व्मजि िा कामाधरमरे अलनिामध रूऩभा सात ठदनलबत्रभा लरजखत सहभलत िा असहभलत ठदन ु
ऩनेछ ।  
(९) भध्मस्थता सलभलतरे उजयुी ऩयेको सात ठदनलबत्र िाताधद्वाया वििादको सभाधान गनुध ऩनेछ । 
(१०) उऩदपा (९) फभोजजभ वििाद सभाधान हनु नसकेभा सम्िजन्धत ऩऺराई उजयुी उऩय सात 
ठदनको म्माद ठदई प्रलतिाद गने भौका ठदन ुऩनेछ ।  
(११) उऩदपा (१०) फभोजजभको सभमािलधलबत्र सम्िजन्धत ऩऺरे प्रलतिाद गयी िा नगयी फसेभा सो 
व्महोया उल्रेख गयी भध्मस्थता सलभलतरे थऩ सात ठदनलबत्रभा आफ्नो लनणधमठदन ुऩनेछ ।  
(१२) उऩदपा (११)फभोजजभ भध्मस्थता सलभलतद्वाया गरयएको लनणधमअजन्तभ हनुेछ ।  
(१३) मस ऐन फभोजजभ भध्मस्थता सलभलतद्वाया गरयएको लनणधमउऩय जचत्त निझु्न ेऩऺरे भध्मस्थता 
ऐन, २०५५ को म्मादलबतै्र सम्फजन्धत उच्च अदारतभा लनिेदन ठदन सक्नेछ । 
(१४) भध्मस्थता सलभलतको अन्म कामधविलध कयायभा उल्रेख बएकोभा सोही फभोजजभ य अन्मका 
हकभा भध्मस्थता सलभलतरे तोके फभोजजभ हनुेछ । 
(१५) भध्मस्थकताधरे ऩारयश्रलभक य सवुिधा ऩऺहरूफाट लरन सक्नेछन ्।  
 
२६. म्माद सम्फन्धभा : मस ऐन फभोजजभको वििादभा ऩऺको काि ुिावहयको ऩरयजस्थलत ऩयी मस 
ऐनको दपा  २५ को उऩदपा (१०) फभोजजभको म्माद गजु्रन गएभा एक ऩटकराई फढीभा ऩन्र 
ठदन म्माद थाम्न ऩाउनेछ ।  
 
२७. भध्मस्थता सलभलतको लनणधमको कामाधन्िमन :(१) भध्मस्थता सलभलतको लनणधमबएको सात 
ठदनलबत्रभा ऩऺहरूरे लनणधमकामाधन्िमन गनुध ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कुनै ऩऺरे तोवकएको सभमभा लनणधमको कामाधन्िमन नगयेभा त्मस्तो 
लनणधमको कामाधन्िमनभा जजल्रा प्रशासन कामाधरम य अन्म लनकामको सहमोग लरन सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको कामाधरमरे लनणधम कामाधन्िमन गने लसरजशराभा सम्फजन्धत ऩऺको 
सम्ऩजत्त िा कायोफाय योक्का याख्न, त्मस्तो सम्ऩजत्त िा कायोफाय योक्का याखेकोभा पुकुिा गनध रेजख 
ऩठाउन सक्नेछ ।   
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ योक्का िा पुकुिा गरयठदन अनयुोध बई आएभा सम्िजन्धत भारऩोत 
कामाधरम, फैंक िा वित्तीम सॊस्थारे त्मस्तो सम्ऩजत्त िा कायोफायको योक्का िा पुकुिा गनुध ऩनेछध ।  
(५) भध्मस्थता सम्फन्धी लफिमभा मस ऐनभा उल्रेजखत लफिमका हकभा मसै ऐन फभोजजभ य अन्म 
लफिमका हकभा भध्मस्थता ऐन, २०५५ फभोजजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद ७ 
विविध 

 
२८. व्मिसाम दताध गनुध ऩने : (१) कयाय गयी कृवि व्मिसाम सञ्चारन गनध चाहने कृिक, कृवि 
पाभध िा एजेण्ट रगामतरे दताध नगयी व्मिसाम सञ्चारन गनुध हदैुन । 
 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको व्मिसामको दताध प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे गनेछ । 
लनजरे अलधकृतस्तयको कुनै कभधचायीराई आिश्मकता अनसुाय मस्तो कयाय दताध गने अलधकाय 
प्रत्मामोजन गनध सक्नेछ । 
  (३) व्मिसाम कयाय दताध तथा शलु्क रगामतका अन्म व्मिस्था कामधऩालरकारे 
लनधाधयण गये फभोजजभ हनुेछ ।  
 
२९. ऺलतऩलुतध सम्फन्धी व्मिस्था : (१) कयाय कामाधन्िमनको सन्दधबधभा कुनै ऩऺका काभ 
कायिाहीफाट अको ऩऺराई ऺलत ऩगु्न गएभा कयायभा नै ऺलतऩलुतध भात्रा तोवकएकोभा सोही फभोजजभ 
य नतोवकएको हकभा सम्झौताको प्रकृलत, स्थरगत लनयीऺण, स्थानीम सधजलभन, विशेिऻको याम, 
प्रचलरत दयबाउ सभेत फझुी सोको आधायभा भकाध ऩने ऩऺराई भध्मस्थता सलभलतरे ऺलतऩलुतध 
बयाइठदन ेलनणधमगनध सक्नेछ । 
  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन ऩऺको काफ ुिावहयको 
ऩरयजस्थलतरे गदाध कयायको मथाित ्ऩरयऩारना हनु नसकेको अिस्थाभा मस ऐन फभोजजभको दावमत्ि 
लतनुध व्महोनुध ऩने छैन । तय कयाय गदाधको अिस्थाभा ऩऺिीच कुनै रेनदेन बएको यहेछ बन े
अिस्था हेयी भकाध ऩने ऩऺराई रेनदेनको साभान, िस्त ुिा नगद वपताध ठदन ुऩनेछ । 
 
३०. कायिाही चराउन ेतथा दण्ड सजाम गने अलधकायी : (१) मस ऐन फभोजजभ दण्ड सजाम गने 
िा ऺलतऩलुतध बयाउने अलधकाय स्थानीम न्मावमक सलभलतराई हनुेछ ।  
(२) मस ऐन फभोजजभ कायिाही तथा सजाम हनुे भदु्दा अनसुन्धान तथा तहवककात गने अलधकायीरे 
सम्फजन्धत जजल्रा सयकायी िवकर कामाधरमको ऩयाभशध तथा सहमोग लरन सक्नेछ । 
 
३१. दण्ड सजाम : (१) कसैरे मस ऐनको देहाम फभोजजभ कसयु गयेभा देहाम फभोजजभको सजाम 
हनुेछ्  
(क) दपा३ य ४ विऩरयत कृवि फजाय स्थाऩना य सञ्चारन गयेभा ऩजच्चसहजाय देजख ऩचासहजाय 
रूऩैमाॉसम्भ, 
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(ख) भनालसि कायण िेगय दपा २८ को उऩदपा -२) को कामध नगयेभा िा गनध इन्काय गयेभा 
त्मस्तो कामाधरमको भखु्म बई कामध गने अलधकायी िा त्मस्तो कामध कुनै अलधकायीराई प्रत्मामोजन 
गरयएकोभा त्मस्तो जजम्भेिायी प्राप्त अलधकायीराई ऩजच्चसहजायदेजख ऩचासहजाय रूऩैमाॉसम्भ, 
(ग) दपा २९ फभोजजभ ऺलतऩलुतध बने आदेश ठदएकोभा राऩयिाही ऩय ्् ूिक त्मस्तो ऺलतऩलुतध 
नठदएभा त्मस्तो अटेय गनेराई ऩजच्चसहजायदेजख ऩचासहजाय रूऩैमाॉसम्भ । 
(घ)  मस ऐन िा मस ऐन अन्तयगत फनेको लनमभािरी विऩरयत कुनै कामध गयी त्मसफाट कसैको 
हानीनोक्सानी बएको यहेछ बने त्मस्तो हानी नोक्सानी लनजफाट नै बयाधईनेछ ।  
 
३२. ऩनुयािेदन : मस ऐनको दपा ३१ फभोजजभ ठदएको सजामभा जचत्त नफझु्न े ऩऺरे ऩैंतीस 
ठदनलबत्र सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन ठदन सक्नेछ । 
 
३३.   फीभा सम्फन्धी व्मिस्था  ् (१) मस ऐन फभोजजभ कयाय गयी गरयएको कृवि उऩजको 
उत्ऩादनको सम्झौताको आधायभा विभा सलभलतरे तोकेको प्रकृमा ऩयुा गयी त्मस्तो िीभा कामध गनध 
अजख्तमाय ऩाएको विभा कम्ऩनीरे विभा गनेछ ।  
(२) िीभा गने प्रवक्रमाका सम्फन्धभा िीभा सलभलतरे सभम सभमभा लनधाधयण गये फभोजजभ हनुेछ ।  
(३) मस ऐन फभोजजभ गरयने व्मािसावमक कृवि कयायसम्िजन्धत लनकामभा दताध हनुासाथ सोही 
लभलतफाट रागू हनुे गयी सम्फजन्धत िीभा कम्ऩनीरे िीभा गनध सक्नेछ ।  
(४) कुनै िीभा कम्ऩनीरे व्मािसावमक कृवि कयायको विभा गदाध लतनुध ऩयेको ऺलतको अङ्क फयाफय 
आफ्नो खदु कयमोग्म आमफाट घटाउन ऩाउनेछ । 
 
३४. प्रचलरत कानून फभोजजभ हनु े : मस ऐनभा रेजखएको वििमभा मसै ऐन फभोजजभ य अन्म 
वििमभा प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ ।  
 
३५. िौवर्द्क सम्ऩजत्तको सॊयऺण गनुध ऩने् मस ऐन फभोजजभ कृवि व्मिसामको प्रिर्द्धन गदाध िा 
व्मिसावमक कृवि कयाय गदाध िौवर्द्क सम्ऩजत्त, बौगोलरक ऩरयचम तथा कृिक अलधकाय सभेतको 
सॊयऺण हनुे गयी गनुध ऩनेछ । 
 
३६. लनमभ िनाउन सक्न े: मस ऐनको उदे्दश्म कामाधन्िमन गनध कामधऩालरकारे आिश्मक लनमभ, 
लनदेजशका िा कामधविलध फनाउन सक्नेछ । 
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३७.  फचाऊ् मस ऐनको उदे्दश्म तथा लफिमऺेत्रभा प्रचलरत नेऩार काननु फभोजजभ मस अजघ 
बएका कामधहरु मसै ऐन िभोजजभ बएको भालननेछ । 
    
 
 

अनसूुची-१ 
 

दपा २ को खण्ड (छ) सॉग सम्फजन्धत 
(१) खाद्यान्न फारी,  
(२) िागिानी जन्म् परपूर, तयकायी, भसराफारी, ऩूष्ऩ  
(३) ऩश,ु ऩन्छी  
(४) भाछा, भास,ुदधु,पुर,हाड,छारा,ऊन 
(५) च्माउ,  
(६) भौयी, येशभ 
(७) जचमा, कपी, अरैची, सऩुायी, घाॉसेिारी 
(८) तेरहन, दरहन 
(९) कऩास, जटु, उख,ुयफय,खेती,वटभयु  
(१०)  कृवि ऩमधटन 
(११) कृविका सफै उऩऺेत्रसॉग सम्फर्द् उत्ऩादन य सो शब्दरे औधोलगक प्रमोजनभा हनु े
कृवििस्तहुरु 
(१२)  कृवि तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनको प्रशोधन उद्योग 
(१३)  कृवि तथा ऩशजुन्म उत्ऩादन साभाग्री -दाना, भरखाद्य, वििादी, औिधी) आठदको प्रशोधन 
उद्योग 
(१४)  खेती प्रणारीभा सभालफष्ट कृवि तथा ऩशजुन्म फस्तहुरु । 
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अनसूुची -२ 
 
दपा १९ सॉग सम्फजन्धत 
(क)  कयायका ऩऺहरू,  
(ख)  कयाय खेतीको ऺेत्र, 
(ग)  जग्गा य बौलतक साधन, 
(घ)  िस्तकुो विियण,भात्रा, 
(ङ)  गणुस्तय, 
(च)  उत्ऩादन गरयने िस्तकुो खरयद/लफक्री भूल्म,  
(छ)  बिुानीको प्रवक्रमा, 
(ज)  ढुिानीको दावमत्ि,  
(झ)  उत्ऩादन प्रवक्रमा,  
(ञ)  अनगुभनका ऩऺहरू,  
(ट)  काफ ुफावहयको ऩरयजस्थलतफाट उत्ऩादनभा ऩनध सक्ने असय य त्मसको दावमत्ि,  
(ठ)  गणुस्तय लनधाधयणका आधायहरू,  
(ड)  ऩऺहरूरे एक अकोराई उऩरब्ध गयाउने सेिा तथा सवुिधा, 
(ढ)  कयायको ऩारनाभा वििाद बएभा अऩनाइने सभाधानका उऩाम जस्तै भेरलभराऩ तथा 
भध्मस्थता रगामतका वििम िस्तहुरू आठद । 
(ण)   कृवि उऩजको भूल्म लनधाधयण सम्िन्धी व्मिस्था ।      
त)    सम्झौताको अिलध, 


