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हररवन नगरपालिकाको कृलि व्यवसाय प्रवद््रधन सम्बन्धिा व्यवस्था गनध बनेको लवधेयक 

 

 

प्रस्तावना   

हरिवन नगिपालिकाको के्षत्र लित्रको कृलिको व््वसा्ीकिण गना, कृलि व््वसा्को प्रवद््रधन एवं व््वस्थापन गना,  

कृिक एवि ्कृलि व््वसा्ीबीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ गना  था  कृलि किािको िाध््िबाट उत्पादन बढाउन ि 

बजािीकिणद्वािा व््वसाल्क रुपिा सिग्र कृलि लवकासका िालग आवश््क काननूी व््वस्था गना वाञ्छनी् 

िएकोि,े  

नेपािको संलवधानको धािा २२६ ि स्थानी् सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोलजि हरिवन 

नगिपालिकािे नगिसिाको लिल  २०७५।१२।२७ को बैठकबाट पारि  गिी ्ो ऐन बनाएको छ । 

 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ  (१) ्स ऐनको नाि “हररवन नगरपालिकाको कृलि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, 

 २०७५” िहकेो छ ।  

 (२) ्ो ऐन  रुुन्  प्रािम्ि हुनेछ ।  

२. पररभािा  लवि् वा प्रसँगिे अको अथा निागेिा ्स ऐनिा,–  

 (क) “नगिपालिका” िन्नािे हरिवन नगिपालिका सम्झन ुपछा । 

 (ख) “प्रिखु” िन्नािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिखु सम्झन ुपछा । 

 (ग) “प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ ” िन्नािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ  

  सम्झनपुछा । 

 (घ) “वडा” िन्नािे हरिवन नगिपालिकाको वडा सम्झनपुछा । 

 (ङ)  “का्ापालिका” िन्नािे हरिवन नगि का्ापालिका सम्झनपुछा । 

 (च) “सिा” िन्नािे हरिवन नगिसिा सम्झनपुछा । 

 (छ) “िन्त्राि्” िन्नािे संघ  था प्रदशेको कृलि के्षत्र हनेे िन्त्राि्िाई सम्झन ुपदाछ । 

 (ज)  “उत्पादक” िन्नािे कृलि वस् ु उत्पादन गने कृिक वा कम्पनी वा कृलि फािा वा सहकािी  

  उत्पादक सम्झन ुपछा । 

 (झ) “एजेन्ट” िन्नािे कृलि उद्यिी, व््वसा्ी, कृलि बजाि वा कृलिजन्् वस् हुरूको कािोबाि गने 

  द ाावािा व््लि सम्झन ुपछा ि सो शव्दिे सँगलठ  संस्थाको प्रल लनलधिाई सिे  जनाउँछ । 

 (ञ)  “कोि” िन्नािे ्स ऐनको दफा १० बिोलजि स्थालप  कृलि व््वसा् प्रवद््रधन कोििाई  

  सम्झन ुपछा । 

 (ट) “कृिक” िन्नािे ्स ऐनको प्र्ोजनका िालग कसैको जग्गा किाििा लिई वा आफ्नै जग्गािा 

  व््ावसाल्क कृलि खे ी गने कृिक, कृिक सिहू, कृलि व््वसा्ी, कृलि फिा ि कृलि सहकािी 

  सिे िाई सम्झन ुपछा । 
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 (ठ) “कृलि” िन्नािे अनसुचूी (१) िा उल्िेख िए बिोलजिका  लबि्सँग सम्वलन्ध  कृलििाई  

  सम्झन ुपदाछ  ि सो शव्दिे व््ावसाल्क कृलििाई सिे  जनाउँछ । 

 (ड)  “कृलि फािा” िन्नािे व््वसाल्क प्र्ोजनको िालग अनसुचूी (१) बिोलजिका बािी  

  उत्पादनका िालग सञ्चािन गरिएको कृलि फािा सम्झन ुपछा ।  

 (ढ) “कृलि बजाि” िन्नािे कृलि उपजको ग्रेलडङ, प््ाकेलजङ्ग, ढुवानी, िण्डािण, लव िण  था कृलि 

  उपजको लबक्री लव िण गने  कृलि बजाि सम्झन ु पछा । 

 (ण)  “कृलि वस् ”ु िन्नािे कृिकिे कुनै बोट लवरुवा वा जीवजन् बुाट उत्पादन गिेको उपिोग्् कृलि 

  वस्  ुसम्झन ुपछा । 

 ( )   “कृलि व््वसा्” िन्नािे दहेा्को व््वसा् सम्झन ुपछा ःः– 

 (१) व््ावसाल्क उद्दशे््िे गरिने कृलि बािी वा बस् कुो उत्पादन ,  

 (२)     कृलिजन्् वस् कुो प्रशोधन,  

 (३)     कृलि उपजको व््ापाि, 

 (४)   कृलि उत्पादनका िालग प्र्ोग हुने िासा्लनक वा प्राङ्गारिक ििको उत्पादन, िण्डािण  था 

  लव िण,   

 (५)   कृलि उत्पादनको िालग प्र्ोग हुने लवउ, वेनाा, नश्ल ि ििुाको उत्पादन, पिािशा सेवा, िण्डािण 

   था लव िण,  

 (६)   कृलििा प्र्ोग हुने औिलध एवि ्लविादीको उत्पादन, पिािशा, िण्डािण  था लबक्री व््वसा् । 

 (थ) “खदु्रा बजाि” िन्नािे कुनै लवके्र ािे उपिोिािाई लबक्री गने खदु्रा बजाििाई सम्झन ुपछा । 

 (द)  “थोक बजाि” िन्नािे कुनै उत्पादक वा लवके्र ािे अको लवके्र ािाई कृलि वस्  ुलबक्री लव िण 

  गने थोक बजाििाई सम्झन ु पछा । 

 (ध)  “लबके्र ा” िन्नािे कृलि वस् हुरू लबक्री गने व््ापािी, कृिक, कृिक सिहू,  कृलि फािा, 

  सहकािी संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट लबके्र ा सिे िाई सम्झनु  पछा । 

 (न)  “व््वसाल्क कृलि किाि” िन्नािे व््वसाल्क कृलि खे ी वा कृलि फािाको सञ्चािन, कृलि 

  वस् कुो व््ावसाल्क उत्पादन, खरिद, लवक्री, सञ्च् ि बजािीकिण गना वा कृलि व््वसा् 

  प्रबद््रधन गना दईु वा सो िन्दा बढी पक्षहरु वीच िएको सम्झौ ा वा व््वसाल्क कृलि  

  किाििाई सम्झन ुपदाछ । ्स शब्दिे व््वसाल्क कृलि प्र्ोजनको िालग व््लिग  वा  

  संस्थाग  रुपिा लिजिा लिन लदन वा कृलिजन्् उद्योगको िालग कृलि वस्  ुवा वािीको  

  उत्पादन वा आपलु ा गना दईु वा दईुिन्दा बढी पक्षहरूबीच के्षत्रफि, परििाण, िूल्् ि  

  गणुस् िको आधाििा िएको किाििाई सिे  जनाउँछ ।  

 (प)  ‘‘सलिल ” िन्नािे ्स ऐनको दफा ५ बिोलजि गठन िएको कृलि बजाि सञ्चािन  था  

  व््वस्थापन सलिल  सम्झन ुपछा ।  

(फ)  “संकिन केन्द्र” िन्नािे कृिकहरुिे दोस्रो बजाििा लवक्री गने उद्दशे््िे  कृलि उपज 

 संकिन गिेि लवके्र ािाई लवक्री गने संकिन केन्द्रिाई सम्झनु   पछा । 

(ब) “हाट–बजाि” िन्नािे कृलि उपज िगा्  अन्् स्थानी् उत्पादन लवक्री गने उद्दशे््िे हरिवन 

 नगिपालिकाबाट स्वीकृ  लिई संचािन िएको हाट बजाििाई सम्झन ुपछा । 

(ि)  “ ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि” िन्नािे ्स ऐन बिोलजि बनेको लन्िाविीिा  ोलकएको वा 

  ोलकए बिोलजि सम्झन ुपछा । 



 

5 
 

पररच्छेद २ 

कृलि बजार सम्वन्धी व्यवस्था 

 

३. कृलि बजारको स्थापना  (१)  नगिपालिकािे आफ्नो के्षत्रलित्रको कुनै पलन स्थानिा कृलि बजािको 

 स्थापना गना सक्नेछ ।  

 (२) कृलि सम्वन्धी सहकािी वा कृलि सम्वन्धी व््वसाल्क संस्थािे हरिवन नगिपालिकाको अनिुल  

 लिई कृलि बजािको स्थापना गना सक्नेछ । 

४. कृलि बजारको वगीकरण   (१) ्स ऐनको दफा ३ बिोलजि स्थापना हुने कृलि बजािको वगीकिण दहेा् 

 बिोलजिको हुनेछ- 

 (क)  थोक बजाि,  

 (ख)  खदु्रा बजाि,  

 (ग)  हाट–बजाि,  

 (घ)   संकिन केन्द्र । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको बजाि सञ्चािन वाप  िाग्ने शलु्क सिािे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

 (३) बजाि सञ्चािन सम्वन्धी अन्् व््वस्था का्ापालिकािे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

५. कृलि बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सलिलत  (१) ्स ऐनको दफा (३) बिोलजि स्थापना िएको  कृलि 

बजािको सञ्चािन  था व््वस्थापन गनाको िालग कृलि बजाि  था व््वस्थापन सलिल  िहनेछ ।                                           

 (२) कृलि बजाि सञ्चािन  था व््वस्थापन सलिल  सम्बन्धी अन्् व््वस्था  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

कृलि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

६. स्थानीय कृलि व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलत  (१) कृलि के्षत्रको सिग्र लवकास  था प्रवद््रधन िगा् का का्ा 

 गना हरिवन नगिपालिकािा एक स्थानी् कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान सलिल  िहनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिल िा दहेा् बिोलिजका सदस््हरु िहने छनः्- 

 (क)   प्रिखु        - अध््क्ष 

 (ख) कृलि के्षत्र हनेे का्ापालिकाको सदस््    - सदस्् 

 (ग) प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ      - सदस्् 

 (घ) नगिपालिकास् िी् खाद्य सिुक्षा सलिल को सं्ोजक वा प्रिुख  - सदस्् 

 (ङ) सलिल िे िनोन्न गिेको लवज्ञ सदस्् एक जना   - सदस्् 

 (च) सलिल िे िनोन्न गिेको व््वसाल्क लकसानिध््े एक जना   - सदस्् 

 (छ) नगिपालिकाको कृलि शाखा प्रिखु     -सदस्् सलचव 

 (३) सलिल िे सम्बलन्ध  क्षेत्रको लवशेिज्ञ  था अन्् व््लििाई सलिल को बैठकिा आिन्त्रण गना सक्नेछ 

 (४) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्् का्ालवलध सलिल  आंपैmिे लनधाािण गिे बिोलजि हुनेछ । 

 (५) सलिल िे ्स ऐनको उद्दशे्् का्ाान्व्न गना आवश््क ा अनसुाि लवलिन्न उप-सलिल हरु गठन  गना 

सक्नेछ ।  

 (६) सलिल को सलचवाि् नगिपालिकाको कृलि के्षत्र हनेे शाखािा िहनेछ ।  
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७.   सलिलतको काि, कतधव्य र अलधकार  ्स ऐनिा अन््त्र व््वस्था िएदलेख वाहके सलिल को काि, 

 क ाव्् ि अलधकाि दहेा् बिोलजि हुनेछः– 

 (क) स्थानी्स् ििा कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान गना आवश््क नील   था ्ोजना  जुािा गने, 

 (ख) कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान गना संघी्  था प्रादलेशक लनका्सँग सिन्व् ि सहका्ा गने, 

 (ग) कृलि व््वसा्को प्रवर्द्ान गने सम्बन्धिा आवश््क का्ा गने,  

 (घ) कृलि व््वसा्को प्रवर्द्ान गने सम्बन्धिा का्ाक्रि संचािन गने, 

 (ङ) कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान गना आवश््क पने सीप, प्रलवलध  था अन्् आवश््क लवि्को उलच  

  व््वस्था गना प्रवर्द्ानात्िक का्ाहरु गने,  

 (च) कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान कोिको सञ्चािन गने,  

 (छ)     ोलकए बिोलजिको अन्् आवश््क का्ा गने । 

८. कृलि व्यवसायिाई सुलवधा लदने  (१) नगिपालिकािे कृलि व््वसा्का िालग दहेा् बिोलजि छुट 

   था सलुवधा लदन सक्नेछः– 

 (क) स्थानी् कि लनकासी शलु्क 

 (ख) कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान सम्बन्धी प्रलवलध प्र्ोग ि लवस् ाििा अनदुान जस् ै ढुवानी साधन,  

  ्ालन्त्रक उपकिण आलद । 

 (२)   उपदफा (१) बिोलजि लदइने छुट  था सलुवधाहरु  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 (३)  उपदफा (१) बिोलजि लदइने सुलवधाको अल रिि अन्् सलुवधा सलिल को लसफारिसिा  

  का्ापालिकािे  ोके बिोलजि हुनेछ ।  

९. कृलि ऋणः  (१) कुनै पलन बैंक वा लवत्ती् संस्थािे सो संस्थाको लन्ि बिोलजि कृलि ऋण उपिव्ध 

 गिाउन सक्नेछ ।  

 (२)  प्रचलि  नेपाि काननूिा जनुसकैु कुिा िेलखएको िए  ापलन ्स ऐन बिोलजिको व््ावसाल्क 

 कृलि किाि सम्बन्धी सम्झौ ािाई लध ोको रूपिा स्वीकाि गिी कुनै बैंक वा लवत्ती् संस्थािे उपदफा (१) 

 बिोलजिको ऋण उपिव्ध गिाउन सक्नेछ ।  

 (३)  उपदफा (२) बिोलजि उपिव्ध गिाउने ऋणिाई सिकािको अल  प्राथिलक ा क्षेत्रिा कजाा िगानी 

 गिेको सिह िानी सो वाप  उि बैंक वा लवत्ती् संस्थािे पाउने सलुवधा सिे  पाउन सक्नेछ ।  

 (४)  कुनै बैकँ वा लवत्ती् संस्थािे उपदफा (२) बिोलजि गिेको िगानी उठ्न नसक्ने िई अपिेखन गनुा 

 पने िएिा सो अपिेखन गिेको विाको खदु कि ्ोग्् आ्बाट सो अङ्क बिाबिको िकि घटाउन 

 सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चािन 

 

१०.   कोिको स्थापना  (१) कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान गनाका िालग एक छुटै्ट कृलि व््वसा् प्रवर्द्ान कोिको 

 स्थापना गरिनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोििा दहेा्का िकिहरु िहने छनः्–  

(क) संघी्  थाप्रादलेशक सिकािबाट प्राप्त िकि, 

(ख)  नगिपालिकाबाट प्राप्त िकि, 
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(ग) नेपाि सिकािबाट लवदशेी सिकाि, अन् िालरि् संघ संस्थासँग सम्झौ ा गिी स्थानी्  हिा 

लवलन्ोलज  िकि बाप  प्राप्त िकि 

(घ)  अन्् कुनै स्रो बाट प्राप्त िकि । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोलजिको िकि प्राप्त गनुा अलघ संघी् अथा िन्त्राि्को स्वीकृल  लिन ु

पनेछ ।  

११.  कोिको सञ्चािन (१) नगिपालिकाको नील , काननु  था लनदशेन बिोलजि कृलि व््वसा्को 

 प्रवर्द्ान गनाका िालग कोिको िकि खचा गरिनेछ ।  

 (२) कोिको सलचवाि् नगिपालिका अन् गा को कृलि शाखािा िहनेछ ।  

१२.  कोिको सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था  (१) सलिल को  फा बाट गरिने सम्पणूा खचा दफा १० 

 बिोलजिको कोिबाट  ोलकए बिेलजि व््होरिनेछ । 

 (२) सलिल को कोििा िहकेो िकि सलिल िे प्रचलि  काननू बिोलजि कुनै बैकिा खा ा खोिी जम्िा 

 गनेछ । 

 (३) सलिल को कोिको सञ्चािन सलिल को अध््क्ष वा सदस््–सलचव ि िेखा प्रिखुको सं्िु 

 दस् ख बाट हुनेछ । 

 (४) कोिको सञ्चािन सम्बन्धी अन्् व््वस्था  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

१३.   िेखा र िेखापरीिणः  (१) कोिको आ् व्््को िेखा प्रचलि  काननू बिोलजि िाखन ुपनेछ ।  

 (२) कोिको िेखापिीक्षण िहािेखा पिीक्षकबाट हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ५ 

व्यवसालयक कृलि करार (लिज) 

 

१४. व्यवसालयक कृलि करार गनध सलकने  (१) ्स ऐन बिोलजि कृलि व््वसा्को प्रवद््रधन गना दईु वा दईु ा 

 िन्दा बढी पक्षबीच व््वसाल्क कृलि किाि गना सलकनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि किाि गदाा प्रचलि  नेपाि काननूको अलधनिा िही पक्षहरुको आपसी 

सहिल िा  लवद्य ुी् प्रणािीको िाध््िबाट सिे  गना सलकनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको किाि गदाा अपनाउन ुपने प्रलक्र्ा  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

१५.  जग्गा तथा भौलतक साधन उपिब्ध गराउन सलकने   कुनै व््लि, संस्था वा लनका्िे कृलि व््वसा् 

 गने प्र्ोजनका िालग व््लि, कृलि फािा वा व््वसा्ी, कृिक सिहू वा त््स् ा कृिक सिुह लििेि बनेको 

 सलिल , सहकािीिाई जग्गा  था िौल क सम्पलत्त किाि गिी उपिब्ध गिाउन सक्नेछ । 

१६.  जग्गा तथा भौलतक साधन िाग गनध सकने  (१) कुनै कृिक वा कृलि व््वसा्ीिे व््ावसाल्क रुपिा 

 कृलि सम्बन्धी का्ा गनाको िालग प्रचलि  काननूको प्रल कूि नहुने गिी किाि बिोलजि जग्गा  था 

िौल क  साधन प्राप्त गना दफा १५ बिोलजिका व््लि वा लनका्सँग िाग गना सक्नेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि जग्गा  था िौल क साधन िाग िई आएिा लनलि  अवलध  ोकी प्रचलि  

 काननू बिोलजि सम्बलन्ध  लनका्िे किाििा जग्गा  था िौल क साधन उपिव्ध गिाउन सक्नेछ ।   

 (३) जग्गा  था िौल क साधन उपिब्ध गिाउने सम्बन्धी प्रलक्र्ा  था अन्् व््वस्था  ोलकए बिोलजि 

 हुनेछ ।  
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 (४) खे ी नगिी िगा ाि २ बिासम्ि बाँझो िहकेो कृलि्ोग्् जलिन नेपाि सिकाििे  ोलकए विोलजि 

कृलि  प्र्ोजनका िालग प्र्ोगिा ल््ाउन सक्नेछ । 

१७.  स्वालित्व हस्तान्तरण नहुने  ्स ऐनको दफा १५ बिोलजि कुनै जग्गा वा िौल क साधन उपिब्ध 

गिाएको अवस्थािा किाि गिेको वा लिजिा लिएको कािणिे िात्र जग्गा वा िौल क साधनिा किािका पक्षको 

 स्वालित्व हस् ान् िण हुने छैन ।  

१८.   पुन  करार गनध नहुने  ्स ऐन बिोलजि किाि गने पक्षिे दोश्रो पक्षको सहि ी नलिइ सोही लबि्िा 

 ेश्रो  पक्षसँग पनुः किाि गना पाउने छैनन ।  

१९.    व्यवसालयक कृलि करारका लवियवस्तुहरूः  (१) ्स ऐन बिोलजि कृलि किाि गदाा किािको 

प्रकृल  ि  अवस्था अनरुुप अनसुचूी( २ िा उल्िेख िए बिोलजि हुनेछ ।  

 (२) ्स ऐनको प्रल कुि नहुने गिी पक्षहरूको सहिल िा उपदफा (१) िा उल्िेलख  लवि् बाहकेका 

अन््  उप्िु लवि्वस् हुरु सिे  व््वसाल्क कृलि किाििा सिावेश गना सलकनेछ । 

२०. व्यवसालयक कृलि करारका पिहरूको दालयत्वः  (१) ्स ऐनको दफा १५ वा १६ बिोलजि कृलि 

 व््वसा् सञ्चािन गना लिएको जग्गा  था िौल क साधनिा पक्षहरूको दाल्त्व ्स ऐनिा उल्िेख 

िएको  अल रिि अन्् दाल्त्व किाििा  ोलकए बिोलजि हुनेछ ।  

(२) कृलि वस् कुो परििाण वा के्षत्र  ोकी गरिने व््वसा्िा पक्षहरूको दाल्त्व पक्षहरू बीच किाि 

िएकोिा ्स ऐनिा उल्िेख िएको अल रिि अन्् कुिाहरू किाििा उल्िेख िए बिोलजि हुनेछ । 

(३) व््वसाल्क कृलि किाि गने पक्षहरूिे कृलि किाि प्र्ोजनको िालग कृलि उत्पादन सािग्री, प्रलवलध ि 

ऋण वा अन्् सहा् ा आफै वा लवत्ती् संस्थाहरू िाफा    ोलकएका श ाहरूको आधाििा उपिब्ध 

गिाउने गिी आ–आफ्नो दाल्त्व लनधाािण गना सक्नेछन ्। 

(४) व््वसाल्क कृलि किाि गने पक्षहरुिे प्रचलि  काननूको प्रल कूि नहुने गिी गनुा पनेछ ।   

२१. करार पूरा गनुध पने सिय र तररका  (१) किाििा किाि पिूा गने सि् ि  रिका उल्िेख िएकोिा 

 उलल्िलख  सि्लित्र ि उलल्िलख   रिका बिोलजि किाि पूिा गनुा पनेछ । 

 (२)  किाि बिोलजिको काि गना किाििा कुनै सि् वा  रिका  ोलकएको िहनेछ  ि सो काि कुनै खास 

 सि्िा वा कुनै खास  रिकािे िात्र गना सलकने िहछे िने सोही सि्िा सोही  रिका बिोलजि गने गिी 

 किाि िएको िालननेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा िेलखएको अवस्थािा बाहके किाििा किाि पिूा गने सि् ि  रिका उल्िेख निएिा 

 उलच  सि्लित्र उप्िु  रिका अपनाई पिूा गनुा पनेछ । 

२२. करार पूरा गने स्थान  (१) किाि बिोलजि काि पिूा गना कुनै लनलि  स्थान  ोलकएको िहछे िने सो 

काि  सोही स्थानिा पिूा गनुा पनेछ । 

 (२)  किाि बिोलजि कुनै एक पक्षिे अको पक्षिाई कुनै िािसािान लदने वा बझुाउने स्थान किाििा 

  ोलकएको िहछे िने सोही स्थानिा नै लदन ुवा बझुाउन ुपनेछ । 

 (३) किाि बिोलजि काि गने लनलि  स्थान न ोलकएको  ि सो काि कुनै खास स्थानिा िात्र गना सलकने 

 वा चिन व््वहाि वा सो कािको प्रकृल  अनसुाि कुनै खास स्थानिा िात्र गनुा पने लकलसिको िहछे िने 

सो  काि सोही स्थानिा गने गिी किाि िएको िालननेछ । 

 (४) उपदफा (२) ि (३) िा िेलखए दलेख बाहके अन्् अवस्थािा किाि बिोलजि काि गने स्थान किाििा 

 उल्िेख िएको िहनेछ िने किाि बिोलजि काि गने पक्षिे अको पक्षिाई िनालसब िालफकको स्थान 

  ोलकलदन सचूना गनुा पनेछ ि अको पक्षिे पलन सो काि गना िनालसब िालफकको स्थान  ोलकलदन ुपनेछ । 
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२३. करार पूरा गनुध नपने अवस्था  दहेा्का अवस्थािा किाि बिोलजि काि गना आवश््क पने छैन । 

 (क)  किािको एक पक्षिे अको पक्षिाई किाि बिोलजिको दाल्त्व पिूा गनुा नपने  

 गिी छुट लदएिा, 

 (ख)  बदि गिाउन सलकने किाि बदि गिाउन पाउने पक्षिे बदि गिाएिा, 

 (ग)  अको पक्षिे किाि उल्िंघन गिेको कािणबाट किािको परिपािना हुने नसक्ने िएिा, 

 (घ)  ्स ऐनको कुनै व््वस्था बिोलजि किाि बिोलजिको काि गनुा नपने िएिा, 

 (ङ)  किाि गदााको परिलस्थ ीिा आधािि ू परिव ान िै किािको परिपािना गना असम्िव िएिा ।  

२४.   करार दताध गनुध पने  (१) ्स ऐन अन् गा  सम्पन्न गरिएका किािहरु सम्झौ ा िएको लिल िे पै ँीस 

 लदनलित्र सम्बलन्ध  नगिपालिकािा द ाा गनुा पनेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि किाि द ाा गदाा  ोलकए बिोलजिको दस् िु िाग्नेछ ।  

 (३) द ाा नगरिएको किािको आधाििा नेपाि सिकाि वा अन्् लनका्िे लदने सलुवधा वा सहुलि्  लदने 

 प्र्ोजनको िालग िान्् ा प्राप्त गने छैन ।  

 (४) उपदफा (१) बिोलजि िएको किािको आलधकारिक प्रल  नगिपालिकाको  ोलकएको अलधकािीि े

 अलनवा्ा रूपिे िाखन ुपनेछ ।  

 (५) उपदफा (१) बिोलजिको किाि द ाा गना दवैु पक्षहरू स्व्ि ् वा उनीहरूको कानुन बिोलजिको 

 प्रल लनलध उपलस्थ  हुन ुपनेछ ।  

 (६) नगिपालिकािे कुनै व््वसा्ी वा कृिकिे कृलि किाि द ाा गना ल््ाएकोिा द ाा गने अलधकािीिे 

्स  ऐन बिोलजि उल्िेख हुनपुने कुनै कुिा उल्िेख निएको वा अनलुच  प्रावधान उल्िेख िएकोिा सो 

 परििाजान गिेि िात्र द ाा गना आदशे लदन सक्नेछ ।  

 (७) उपदफा (६) बिोलजि लदइएको आदशे किािका पक्षहरूिे पािन गनुा पनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

लववाद सिाधान 

 

२५.   लववादको सिाधानः  (१) ्स ऐन अन् गा  गरिएका कृलि किािको का्ाान्व्नको सम्बन्धिा कुनै 

लववाद  उत्पन्न िएिा पक्षहरूिे आपसी बा ााबाट त््स् ा लववादहरू सिाधान गना सक्नेछन ्।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि वा ााबाट लववाद सिाधान हुन नसकेिा पक्षहरुिे प्रचलि  काननु बिोलजि 

 स्थानी् न््ाल्क सलिल िा लनबेदन लदन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि लनवेदन पना आएिा स्थानी् न््ाल्क सलिल िे पै ीस लदन लित्र 

 िेिलििापको िाध््िबाट लववादको टंुङ्गो िगाउन ुपनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) बिोलजि िएको लववादको टंुङ्गो उपि लचत्त नवझु्ने पक्षिे स्थानी् सिकाि सञ्चािन 

 ऐन, २०७४ बिोलजि ३५ लदनलित्र सम्वलन्ध  लजल्िा अदाि िा पनुिावेदन गना सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (३) बिोलजि िेिलििापबाट लववाद सिाधान हुन नसकेिा पक्षहरुिे प्रचलि  काननु 

बिोलजि िध््स्थ ा सम्बन्धी कािवाही अगाडी बढाउन सिे  सक्नेछन ्। 

(६) िध््स्थ ा सम्बन्धी कािवाही अगाडी बढाउँदा िध््स्थक ााको नाि किाििा नै उल्िेख िएकोिा 

सोही बिोलजि हुनेछ ।  
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(७) उपदफा (६) बिोलजि किाििा नाि उल्िेख निएकोिा पक्षहरूका प्रल लनलध, स्थानी्  हका 

प्रल लनलध वा स्थानी्  हबाट  ोलकएका लबि्लवज्ञ वा िेिलििापक ाा सलह को िध््स्थ ा सलिल को 

गठन गरिनेछ । 

(८) उपदफा (७) बिोलजि िध््स्थ ा च्नको िालग दबैु पक्षहरूबाट अनिुोध िई आएिा सम्वलन्ध  

व््लि वा का्ााि्िे अलनवा्ा रूपिा सा  लदनलित्रिा लिलख  सहिल  वा असहिल  लदन ुपनेछ ।  

(९) िध््स्थ ा सलिल िे उजिुी पिेको सा  लदनलित्र वा ााद्वािा लववादको सिाधान गनुा पनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोलजि लववाद सिाधान हुन नसकेिा सम्वलन्ध  पक्षिाई उजिुी उपि सा  लदनको 

म््ाद लदई प्रल वाद गने िौका लदन ुपनेछ ।  

(११) उपदफा (१०) बिोलजिको सि्ावलधलित्र सम्वलन्ध  पक्षिे प्रल वाद गिी वा नगिी बसेिा सो 

व््होिा उल्िेख गिी िध््स्थ ा सलिल िे थप सा  लदनलित्रिा आफ्नो लनणा् लदन ुपनेछ ।   

(१२) उपदफा (११) बिोलजि िध््स्थ ा सलिल द्वािा गरिएको लनणा् अलन् ि हुनेछ ।  

(१३) ्स ऐन बिोलजि िध््स्थ ा सलिल द्वािा गरिएको लनणा् उपि लचत्त नवझु्ने पक्षिे िध््स्थ ा ऐन, 

२०५५ को म््ादलित्रै सम्बलन्ध  उच्च अदाि िा लनवेदन लदन सक्नेछ ।  

(१४) िध््स्थ ा सलिल को अन्् का्ालवलध किाििा उल्िेख िएकोिा सोही बिोलजि ि अन््का हकिा 

िध््स्थ ा सलिल िे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

(१५) िध््स्थक ाािे पारिश्रलिक ि सलुवधा पक्षहरूबाट लिन सक्नेछन ्।  

२६. म्याद सम्बन्धिा  ्स ऐन बिोलजिको लववादिा पक्षको काव ुवालहिको परिलस्थल  पिी ्स ऐनको दफा  

 २५ को उपदफा (१०) बिोलजिको म््ाद गजु्रन गएिा एक पटकिाई बढीिा पन्र लदन म््ाद थाम्न 

पाउनेछ  

२७. िध्यस्थता सलिलतको लनणधयको कायाधन्वयनः   (१) िध््स्थ ा सलिल को लनणा् िएको सा  

 लदनलित्रिा पक्षहरूिे लनणा् का्ाान्व्न गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै पक्षिे  ोलकएको सि्िा लनणा्को का्ाान्व्न नगिेिा त््स् ो लनणा्को 

का्ाान्व्निा लजल्िा प्रशासन का्ााि् ि अन्् लनका्को सह्ोग लिन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजिको का्ााि्िे लनणा् का्ाान्व्न गने लसिलशिािा सम्बलन्ध  पक्षको 

सम्पलत्त वा कािोबाि िोक्का िाखन, त््स् ो सम्पलत्त वा कािोबाि िोक्का िाखेकोिा फुकुवा गना िेलख 

पठाउन सक्नेछ  

(४) उपदफा (३) बिोलजि िोक्का वा फुकुवा गरिलदन अनिुोध िई आएिा सम्वलन्ध  िािपो  का्ााि्, 

बैंक वा लवत्ती् संस्थािे त््स् ो सम्पलत्त वा कािोबािको िोक्का वा फुकुवा गनुा पि्ानेछ ।  

(५) िध््स्थ ा सम्बन्धी लबि्िा ्स ऐनिा उल्िेलख  लबि्का हकिा ्सै ऐन बिोलजि ि अन्् 

लबि्का हकिा िध््स्थ ा ऐन, २०५५ बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

लवलवध 

२८.  व्यवसाय दताध गनुध पनेः  (१) किाि गिी कृलि व््वसा् सञ्चािन गना चाहने कृिक, कृलि फािा वा 

 एजेण्ट िगा् िे द ाा नगिी व््वसा् सञ्चािन गनुा हुदनै । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजिको व््वसा्को द ाा प्रिखु प्रशासलक् अलधकृ िे गनेछ । लनजिे 

अलधकृ स् िको कुनै किाचािीिाई आवश््क ा अनसुाि ्स् ो किाि द ाा गने अलधकाि प्रत््ा्ोजन गना 

सक्नेछ । 

(३) व््वसा् किाि द ाा  था शलु्क िगा् का अन्् व््वस्था का्ापालिकािे लनधाािण गिे बिोलजि 

हुनेछ ।  

२९. िलतपूलतध सम्बन्धी व्यवस्था  (१) किाि का्ाान्व्नको सन्दिािा कुनै पक्षका काि कािवाहीबाट अको 

 पक्षिाई क्षल  पगु्न गएिा किाििा नै क्षल पलू ाको िात्रा  ोलकएकोिा सोही बिोलजि ि न ोलकएको हकिा 

 सम्झौ ाको प्रकृल , स्थिग  लनिीक्षण, स्थानी् सजालिन, लवशेिज्ञको िा्, प्रचलि  दििाउ सिे  बझुी 

 सोको आधाििा िकाा पने पक्षिाई िध््स्थ ा सलिल िे क्षल पलू ा ििाइलदने लनणा् गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुिा िेलखएको िए  ापलन पक्षको काब ु वालहिको परिलस्थल िे गदाा 

किािको ्थाव  ्परिपािना हनु नसकेको अवस्थािा ्स ऐन बिोलजिको दाल्त्व ल नुा व््होनुा पने छैन । 

 ि किाि गदााको अवस्थािा पक्षवीच कुनै िेनदने िएको िहछे िने अवस्था हिेी िकाा पने पक्षिाई 

िेनदनेको सािान, वस्  ुवा नगद लफ ाा लदन ुपनेछ । 

३०. कारवाही चिाउने तथा दण्ड सजाय गने अलधकारी  (१) ्स ऐन बिोलजि दण्ड सजा् गने वा 

 क्षल पलू ा ििाउने अलधकाि स्थानी् न््ाल्क सलिल िाई हुनेछ ।  

 (२) ्स ऐन बिोलजि कािवाही  था सजा् हुने िदु्दा अनसुन्धान  था  हलकका  गने अलधकािीिे 

 सम्बलन्ध  लजल्िा सिकािी वलकि का्ााि्को पिािशा  था सह्ोग लिन सक्नेछ । 

३१. दण्ड सजायः   (१) कसैिे ्स ऐनको दहेा् बिोलजि कसिु गिेिा दहेा् बिोलजिको सजा् हुनेछः  

 (क) दफा ३ ि ४ लवपरि  कृलि बजाि स्थापना ि सञ्चािन गिेिा पलच्चस हजाि दलेख पचास हजाि 

 रूपै्ाँसम्ि, 

 (ख) िनालसव कािण वेगि दफा २८ को उपदफा (२) को का्ा नगिेिा वा गना इन्काि गिेिा त््स् ो 

 का्ााि्को िुख् िई का्ा गने अलधकािी वा त््स् ो का्ा कुनै अलधकािीिाई प्रत््ा्ोजन गरिएकोिा 

 त््स् ो लजम्िेवािी प्राप्त अलधकािीिाई पलच्चस हजािदलेख पचास हजाि रूपै्ाँसम्ि, 

 (ग) दफा २९ बिोलजि क्षल पलू ा िने आदशे लदएकोिा िापिवाही पवूाक त््स् ो क्षल पलू ा नलदएिा 

 त््स् ो अटेि गनेिाई पच्चीस हजािदलेख पचास हजाि रूपै्ाँसम्ि । 

 (घ) ्स ऐन वा ्स ऐन अन् िग  बनेको लन्िाविी लवपरि  कुनै का्ा गिी त््सबाट कसैको हानी 

 नोक्सानी िएको िहछे िने त््स् ो हानी नोक्सानी लनजबाट नै ििाईनेछ ।  

३२. पुनरावेदन  ्स ऐनको दफा ३१ बिोलजि लदएको सजा्िा लचत्त नबिुm्ने पक्षिे पैं ीस लदनलित्र 

 सम्बलन्ध  लजल्िा अदाि िा पनुिावेदन लदन सक्नेछ । 

३३.   बीिा सम्बन्धी व्यवस्था  (१) ्स ऐन बिोलजि किाि गिी गरिएको कृलि उपजको उत्पादनको 

सम्झौ ाको  आधाििा लविा सलिल िे  ोकेको प्रकृ्ा पिुा गिी त््स् ो वीिा का्ा गना अलख ्ाि पाएको 

लविा कम्पनीिे  बीिा गनेछ ।  

 (२) बीिा गने प्रलक्र्ाका सम्बन्धिा वीिा सलिल िे सि् सि्िा लनधाािण गिे बिोलजि हुनेछ ।  

 (३) ्स ऐन बिोलजि गरिने व््ावसाल्क कृलि किाि सम्वलन्ध  लनका्िा द ाा हुनासाथ सोही लिल बाट 

 िाग ूहुने गिी सम्बलन्ध  वीिा कम्पनीिे वीिा गना सक्नेछ ।  

 (४) कुनै वीिा कम्पनीिे व््ावसाल्क कृलि किािको लविा गदाा ल नुा पिेको क्षल को अङ्क बिाबि 

 आफ्नो खदु कि्ोग्् आ्बाट घटाउन पाउनेछ । 
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३४. प्रचलित कानून बिोलजि हुने  ्स ऐनिा िेलखएको लवि्िा ्सै ऐन बिोलजि ि अन्् लवि्िा 

प्रचलि  काननू बिोलजि हुनेछ ।  

३५. बौलर्द्क सम्पलिको संरिण गनुध पने  ्स ऐन बिोलजि कृलि व््वसा्को प्रवद््रधन गदाा वा 

व््वसाल्क  कृलि किाि गदाा बौलर्द्क सम्पलत्त, िौगोलिक परिच्  था कृिक अलधकाि सिे को संिक्षण हुने 

गिी गनुा  पनेछ । 

३६. लनयि वनाउन सकनेः  ्स ऐनको उद्दशे्् का्ाान्व्न गना का्ापालिकािे आवश््क लन्ि, लनदलेशका 

 वा का्ालवलध बनाउन सक्नेछ । 

३७.  बचाऊ  ्स ऐनको उद्दशे््  था लबि्के्षत्रिा प्रचलि  नेपाि काननु बिोलजि ्स अलघ िएका का्ाहरु 

 ्सै ऐन बिोलजि िएको िालननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१ 

दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बलन्धत 

(१) खाद्यान्न बािी,  

(२) वागवानी जन््ः फिफूि,  िकािी, िसिाबािी, परूप  

(३) पश,ु पन्छी  

(४) िाछा, िास,ु दधु, फुि, हाड, छािा, ऊन 

(५) च््ाउ,  

(६) िौिी, िेशि 
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(७) लच्ा, कफी, अिैची, सपुािी, घाँसेबािी 

(८)  ेिहन, दिहन 

(९) कपास, जटु, उख,ु िबिखे ी, लटििु  

(१०)  कृलि प्ाटन 

(११) कृलिका सबै उपके्षत्रसँग सम्बर्द् उत्पादन ि सो शब्दिे औधोलगक प्र्ोजनिा हुने कृलिवस् हुरु  

(१२)  कृलि  था पशजुन्् उत्पादनको प्रशोधन उद्योग 

(१३)  कृलि  था पशजुन्् उत्पादन सािाग्री (दाना, ििखाद्य, लविादी, औिधी) आलदको प्रशोधन उद्योग 

(१४)   खे ी प्रणािीिा सिालबष्ट कृलि  था पशजुन्् वस् हुरु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची (२) 

दफा १९ सँग सम्बलन्धत 

 

(क)  किािका पक्षहरू,  

(ख)  किाि खे ीको क्षेत्र,  

(ग)  जग्गा ि िौल क साधन, 
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(घ)  वस् कुो लवविण, िात्रा,  

(ङ)  गणुस् ि, 

(ङ)  सम्झौ ाको अवलध,   

(च)  उत्पादन गरिने वस् कुो खरिद÷लबक्री िूल््,  

(छ)  ििुानीको प्रलक्र्ा, 

(ज)  ढुवानीको दाल्त्व,  

(झ)  उत्पादन प्रलक्र्ा,  

(ञ)  अनगुिनका पक्षहरू,  

(ट)  काब ुबालहिको परिलस्थल बाट उत्पादनिा पना सक्ने असि ि त््सको दाल्त्व,  

(ठ)  गणुस् ि लनधाािणका आधािहरू,  

(ड)  पक्षहरूिे एक अकोिाई उपिब्ध गिाउने सेवा  था सलुवधा, 

(ढ)  किािको पािनािा लववाद िएिा अपनाइने सिाधानका उपा् जस् ै िेिलििाप  था िध््स्थ ा 

िगा् का  लवि् वस् हुरू आलद । 

(ण)    कृलि उपजको िूल्् लनधाािण सम्वन्धी व््वस्था । 

 

 

 

 

 

आज्ञाि,े 

 टीकािाि ढकाि 

प्रिखु प्रशासकी् अलधकृ  

 


