
 

....... गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको कृ�ष तथा पशपुछ�पालन व्यवसाय �व�र्न सम्बन्धी �वधेयक 

 

�स्तावनाः ......... गाउँपा�लका/नगरप�लका के्ष��भ� कृ�ष तथा पशपुछ�पालन व्यवसायको �व�र्न, 

व्यावसायीकरण, बजार�करण तथा व्यवस्थापन गनर् तथा कृषक एवम ्कृ�ष व्यवसायी बीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ 

गर� कृ�ष उत्पादन ब�ृ� गनर् आवश्यक व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 

................. गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको गाउँ सभा/नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प�रच्छेद–१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम, �ारम्भ र �वस्तार: (१) यस ऐनको नाम “........... गाउँपा�लका/नगरपा�लका कृ�ष तथा 

पशपुछ�  व्यवसाय �व�र्न ऐन, २०७९” रहेकोछ ।   

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।   

(३) यो ऐन .............. गाउँपा�लका⁄नगरपा�लका भर लागू हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,  

(क) “अध्यक्ष”/“�मखु” भ�ाले कायर्पा�लकाको अध्यक्ष/�मखु सम्झन ुपछर् ।  

(ख) “उत्पादक” भ�ाले कृ�ष तथा पशपुछ�जन्य वस्त ुउत्पादन गन� कृषक सम्झन ुपछर् र 

सो शब्दले कृ�ष व्यवसाय गन� �योजनको ला�ग संस्था�पत कम्पनी, फामर् वा सहकार� 

संस्थालाई समते जनाउँछ ।  

(ग)   “एजेन्ट” भ�ाले कृ�ष उ�मी, व्यवसायी, बजार,  कृ�ष तथा पशपुक्षीजन्य वस्तहुरूको 

कारोबार गन� दतार्वाला व्यि� वा संस्था सम्झन ुपछर् ।  

(घ) “कृषक” भ�ाले कृ�ष पेसामा आव� भएको व्यि� वा समूहलाई सम्झन ुपछर्   

(ङ) “कृ�ष तथा पशपुक्षीजन्य वस्त”ु भ�ाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायबाट उत्पा�दत 

वस्त ुसम्झन ुपछर् ।  

(च) “कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय” भ�ाले अनसूुची-१ मा उिल्लिखत �वषयसगँ 

सम्विन्धत कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायलाई सम्झन ुपछर् ।  

(छ)  “कायर्पा�लका” भ�ाले गाउँपा�लका/ नगरपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झन ुपछर् । 

(ज) “कायार्लय” भ�ाले कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपछर्।  

(झ)  “गाउँपा�लका”/“नगरपा�लका” भ�ाले ................. गाउँपा�लका/ नगरपा�लका 

सम्झन ुपछर् ।  

(ञ) “कोष” भ�ाले दफा १२ बमोिजम स्था�पत कृ�ष व्यवसाय �व�र्न कोष सम्झन ुपछर्।  



 

(ट) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन बमोिजम बनेको  �नयममा तो�कएको 

वा तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर्।  

(ठ)  “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले कायर्पा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत 

सम्झनपुछर् ।  

(ड) “बजार” भ�ाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन उपजको ��ेडङ, प्याकेिज�, ढुवानी, भण्डारण, 

�वतरण तथा कृ�ष उपजको �ब�� �वतरण गन� थोक तथा ख�ुा बजार सम्झन ुपछर्।  

(ढ) “�ब�ेता” भ�ाले कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तहुरू �ब�� गन� कृषक, व्यापार�, कृषक समूह, 

कृ�ष फामर्, सहकार� संस्था, कम्पनी वा एजेन्ट �ब�ेता सम्झन ुपछर्। 

(ण) ‘‘वडा” भ�ाले गाउँपा�लका∕ नगरपा�लकाको वडा सम्झन ुपछर् ।  

(त) “व्यवसायी” भ�ाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायमा आव� उत्पादक, कृषक, 

व्यापार�, स�लक, एजेण्ट तथा �व�ेता सम्झन ुपछर्। 

(थ)  “व्यावसा�यक करार” भ�ाले व्यवसा�यक कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न 

गनर्, कृ�ष  तथा पशपुक्षी फामर्को स�ालन तथा व्यवसा�यक कायर् स�ालन गनर् दईु 

वा सो भन्दा बढ� पक्षहरुवीच भएको सम्झौता सम्झन ुपछर् र सो  शब्दले व्यावसा�यक 

�योजनको ला�ग कायर्पा�लकाको तफर् बाट वा व्यि�गत वा संस्थागत रुपमा  �लजमा 

�लन �दन वा उ�ोग स�ालनबाट उत्पादन वा आपू�तर् गनर् द ु  वा दईुभन्दा बढ� 

पक्षहरूबीच के्ष�फल, प�रमाण, मूल्य र गणुस्तरको  आधारमा भएको करारलाई समते 

जनाउँछ ।  

(द) “व्यावसा�यक कायर्” भ�ाले अनसूुची-२ मा उल्लेख भए बमोिजमको कृ�ष तथा 

पशपुक्षीपालन सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् ।   

(ध) ‘‘स�म�त” भ�ाले दफा ८ बमोिजमको कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न स�म�त 

सम्झन ुपछर् ।   

(न) “स�लन केन्�” भ�ाले व्यवसा�यकहरुले दो�ो बजारमा �व�� गन�  उ�ेश्यले कृ�ष 

उपज संकलन गरेर �व�ेतालाई �व�� गन� स�लन केन्�लाई सम्झन ुपछर् ।  

(ऩ) “हाट–बजार” भ�ाले कृ�ष उपज लगायत अन्य स्थानीय उत्पादन �व��  गन� उ�ेश्यले 

गाउँपा�लका∕नगरपा�लकाबाट स्वीकृ�त �लई संचालन भएको हाट बजारलाई सम्झन ु

पछर्।  

प�रच्छेद-२ 

व्यवसाय दतार् तथा बजारको स�ालन 



 

३. व्यवसाय दतार् गनुर् पन�ः (१) व्यावसा�यक रुपले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय स�ालन गनर् चाहने 

कुनै व्यि�, फमर्, कम्पनी वा संस्थाले दतार्को ला�ग कायार्लयमा �नवदेन �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दतार्को ला�ग कुनै �नवदेन परेमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले  

त्यसको छान�बन गर� दतार् स्वीकृ�तको ला�ग स�म�तमा �स्ताव पेश गनुर् पन�छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको �स्तावको सम्बन्धमा आवश्यक छान�बन गर� स�म�तले 

दतार् गन� वा नगन� सम्बन्धमा �नणर्य गनुर् पन�छ। 

(4) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय दतार्को ला�ग चा�हने कागजात, त्यसको �कृया तथा 

शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुछे ।   

४. बजारको स्थापना र वग�करणः (१) कायर्पा�लकाले आफ्नो  के्ष��भ�को कुन ैप�न स्थानमा कृ�ष तथा 

पशपुक्षी बजारको स्थापना गनर् सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कृ�ष सम्वन्धी सहकार� संस्था वा 

कृ�ष सम्बन्धी अन्य व्यावसा�यक संस्थाले कायर्पा�लकाको अनमु�त �लई बजारको स्थापना गनर् सक्नेछ 

।  

(३) बजारको वग�करण देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) थोक बजार,  

(ख) ख�ुा बजार,  

(ग) हाट–बजार,  

(घ) संकलन केन्� ।  

(४) बजारको स�ालन तथा व्यवस्थापन गनर्को ला�ग तो�कए बमोिजम बजार व्यवस्थापन तथा 

संचालन स�म�त रहनेछ ।   

(५) यस दफा बमोिजम बजारको स्थापना, स�ालन तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 

बमोिजम हनुेछ  

५. भण्डारण व्यवस्थाः (१) कायर्पा�लकाले गाउँपा�लका∕नगरप�लका के्ष��भ� आवश्यकता अनसुार गोदाम 

र शीत भण्डार �नमार्ण गर� कृ�ष उत्पादनलाई सरुिक्षत भण्डारण गन� व्यवस्था �मलाउनेछ ।   



 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गोदाम तथा शीत भण्डार �नमार्ण तथा स�ालन गदार् कायर्पा�लकाले 

सावर्ज�नक-�नजी साझेदार� वा सहकार� संस्था माफर् त �नमार्ण तथा स�ालनको व्यवस्था �मलाउन सक्नछे 

।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम स�ालन हनु ेगोदाम तथा शीतभण्डारको �नमार्ण तथा स�ालन 

सम्बन्धी  मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

६. पशपुक्षी बधशाला सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायर्पा�लकाले गाउँपा�लका∕नगरपा�लका के्ष��भ� 

व्यावसा�यक �योजनका ला�ग तो�कएको स्थान र त�रका बमोिजम मा� पशपुक्षीको बध गनर् पाइनछे।   

(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग कायर्पा�लकाले पशपुक्षी बध स्थल वा पशपुक्षी बधशाला 

स्थापना गन�छ।  

(३) पश ुबधशाला, बध स्थल र मास ुजाँचको व्यवस्था र मापदण्ड �च�लत स�ीय कानून 

बमोिजम कायर्पा�लकाले तोके बमोिजम हनुछे । 

(४) �नजी �योजनका ला�ग ग�रने पशपुक्षी बध सम्बन्धमा कायर्पा�लकाले आवश्यक शतर् र 

मापदण्डहरु बनाई लागू गन�छ ।   

(५) उपदफा  (२) बमोिजमको पशपुक्षी बध स्थाल वा पशपुक्षी बधशालाको स�ालन तथा 

व्यवस्थापन गनर्का ला�ग एक स�म�त रहनेछ।   

(६) उपदफा (५) बमोिजमको स�म�तको गठन, संचालन र काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी 

अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

७. स्वास्थ्य, वातावरण तथा जै�वक �व�वधताको संरक्षण गनुर् पन�: (१) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय 

गदार् स्वास्थ्य, वातावरण तथा जै�वक �व�वधता संरक्षण सम्बन्धमा देहाय बमोिजमका मापदण्डहरु पूरा 

गनुर् पन�छ:- 

(क) गोठ तथा घाँस उत्पादनको ला�ग जग्गाको व्यवस्था,  

(ख) आवश्यकता अनसुार वातावरणीय �भाव मूल्या�न ��तवदेन, 

 (ग) �ा�व�धक परामशर् तथा उपचार सेवाको व्यवस्था,  

(घ) तो�कए बमोिजमका अन्य मापदण्डहरु ।  

(२) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय गदार् जै�वक �व�वधताको सरक्षणका ला�ग कायर्पा�लकाले 

तो�कए बमोिजम स्थानीय र उ�तजात दवैुको न�  संरक्षण गन� गर� व्यवस्था गन�छ।   



 

(३) न�सधुार र संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

प�रच्छेद–३ 

कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायको �व�र्न तथा स�ुवधा 

८. कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न स�म�तः (१) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन के्ष�को सम� �वकास 

तथा �व�र्न लगायतका कायर् गनर् एक स्थानीय कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न स�म�त 

रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको गठन देहाय बमो�मज हनुेछ:-  

(क)  अध्यक्ष∕�मखु       — अध्यक्ष  

(ख)  उपाध्यक्ष∕उप�मखु      — सदस्य  

(ग)  �मखु �शासक�य अ�धकृत      — सदस्य  

(घ)  गाउँ सभा∕नगरसभाको आ�थर्क स�म�तको संयोजक   — सदस्य  

(ङ)  स�म�तको अध्यक्षले मनोनयन गरेको �वषय �वज्ञ सदस्य  

एक जना        — सदस्य  

(च)  स�म�तको अध्यक्षले मनोनयन गरेको कृषकहरूमध्ये कृ�ष के्ष�बाट  

एक र पशपुक्षीपालन के्ष�बाट एक जना म�हला स�हत गर�  

तीन जना        — सदस्य  

(छ)  कायार्लयको पशसेुवा शाखा �मखु     — सदस्य   

(ज)  कायार्लयको कृ�ष शाखा �मखु     — सदस्य सिचव 

(३) स�म�तले कुन ै�वशेष कायर् स�ालन गनर् आवश्यकता अनसुार आफू मातहत रहने गर� 

�त्येक वडामा वडास्तर�य कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न उपस�म�त गठन गनर् सक्नेछ ।   

(४) स�म�तको बैठक स�म�तको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्नेछ र अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा 

�नजको अनमु�तले उपाध्यक्ष∕उप�मखुको अध्यक्षतामा बस्नेछ। 



 

(५) स�म�तको बैठक अध्यक्षले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा बस्नछे। 

(६) स�म�तको बैठकमा सम्बिन्धत के्ष�को �वशषेज्ञ तथा अन्य व्यि�लाई आमन्�ण गनर् 

स�कनछे ।  

(७) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ।  

९. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम कतर्व्य र अ�धकारको अ�त�र� 

स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार  देहाय बमोिजम हनुछेः–  

(क)  कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न गनर् आवश्यक नी�त, मापदण्ड तथा 

योजना तजुर्मा गर� कायर्पा�लकालाई �सफा�रस गन�,  

(ख)  कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न गनर् नेपाल सरकार तथा �देश 

सरकारका  �नकायहरूसँग समन्वय र सहकायर् गन�,  

(ग)  कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न गनर् आवश्यक पन� सीप, ��व�ध  तथा 

अन्य आवस्यक �वषयको उिचत व्यवस्था गनर् �व�र्नात्मक कायर्हरु  गन�,  

(घ)  कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न कोषको स�ालन गन�,  

(ङ)  तो�कए बमोिजमका अन्य आवश्यक कायर् गन� ।  

१०. कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायलाई �दइने स�ुवधाः (१) कायर्पा�लकाले कृ�ष तथा  पशपुक्षीपालन 

व्यवसायलाई �ोत्साहन र �व�र्नको ला�ग देहाय बमोिजम  सह�ुलयत तथा स�ुवधा �दन सक्नेछः-  

(क) स्थानीय कर तथा �नकासी शलु्क छुट,  

(ख) व्यवसाय �व�र्न सम्बन्धी ��व�ध �योग र �वस्तारमा अनदुान,  

(ग) कृ�ष तथा पशपुक्षीको ला�ग आवश्यक पन� औष�ध तथा �वषाद�मा अनदुान, 

(ग) व्यवसाय �व�र्नका ला�ग �सचाइ, �व�तु, बीउ �बजन, मलखाद व्यवस्थापनको ला�ग 

अनदुान,  

(घ) व्यावसा�यक �वकास, ��व�ध हस्तान्तरण र क्षमता �वकास ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजम कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था 

गाउँपा�लका∕नगरपा�लकाको आ�थर्क ऐनले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ।  



 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �दइने स�ुवधाको अ�त�र� अन्य स�ुवधा �दन ुपन� भएमा स�म�तको  

�सफा�रसमा कायर्पा�लकाले तोके बमोिजम हनुेछ ।  

११. ऋण स�ुवधा उपलब्ध गराउन स�कने: (१) कायर्पा�लकाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय संचालनका 

ला�ग आ�थर्क ऐनमा व्यवस्था भए बमोिजम सह�ुलयत व्याजदरमा ऋण स�ुबधा उपलव्ध  गराउन 

सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम ऋण �ा� गदार् बै� तथा �व�ीय संस्थामा �धतो राख्दा यस ऐन 

बमोिजम ग�रएको व्यावसा�यक करारको सम्बन्धी सम्झौताप� तथा कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन सम्बन्धी 

व्यावसा�यक �माण प�लाई �धतोका रूपमा स्वीकार गन� सम्बन्धमा कायर्पा�लकाले आवश्यक 

सहजीकरण गनर् सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम उपलब्ध गराउने ऋणलाई अ�त �ाथम�कता के्ष�मा कजार् लगानी 

गरेको सरह मानी कायर्पा�लकाले गाउँपा�लका∕नगरपा�लका के्ष��भ� सम्बिन्धत बै� वा �व�ीय संस्थाको 

व्यावसा�यक कायर्को �वस्तारलाई सहजीकरण गनर् सक्नछे ।   

(४) कुनै ब�क वा �व�ीय संस्थाले उपदफा (२) बमोिजम गरेको लगानी उठ्न  नसक्ने भई 

अपलेखन गनुर् पन� भएमा सो अपलेखन गरेको वषर्को खदु करयोग्य आयबाट सो अ� बरावरको रकम 

घटाउन सक्नछे।   

(५) यस दफा बमोिजम कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय स�चालन �योजनाथर् ऋण स�ुबधा 

�दान गन� सम्बन्धमा कायर्पा�लकाले आवश्यक सहकायर्, समन्वय र सहजीकरण गन�छ ।   

प�रच्छेद–४ 

कोषको स्थापना तथा स�ालन 

१२. कोषको स्थापनाः (१) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न गनर्का ला�ग छु�ै एक कृ�ष तथा 

पशपुक्षीपालन व्यवसाय �व�र्न कोष रहनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछनः्– 

(क)  नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� हनुे रकम,  

(ख)  कायर्पा�लकाबाट �ा� हनुे रकम,  

(ग)  कुनै स्वदेशी स� संस्था वा व्यि�बाट �ा� हनुे रकम, 

(घ) कुनै �वदेशी मलुकु, व्यि� वा संस्थाबाट �ा�  हनुे रकम,  



 

(घ)  अन्य कुनै �ोतबाट �ा� हनु ेरकम ।   

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोिजमको रकम �ा� गनुर् अिघ नेपाल सरकार, अथर् 

मन्�ालयको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ ।   

१३. कोषको �योग तथा खाता स�ालनः (१) कोषमा रहेको रकमको �योग यस ऐन बमोिजम कृ�ष तथा 

पशपुक्षीपालन व्यवसायको �व�र्न तथा स�ालनको ला�ग कायर्पा�लकाले तोकेको �ाथ�मकताको 

आधारमा हनुेछ।   

(२) कोषमा रहेको रकम कुनै बािणज्य बै� तथा �व�ीय संस्थामा खाता खोल� रािखनेछ ।  

(३) कोषको खाता स�ालन �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको  अ�धकृत र लेखा 

�मखुको संय�ु दस्तखतबाट हनुेछ ।  

१६.  लेखा र लेखापर�क्षणः (१) कोषको लेखा कायर्पा�लकाको लेखा शाखाले �च�लत लेखामान अनसुार 

रा� ुपन�छ ।  

(२) कोषको आन्त�रक तथा अिन्तम लेखापर�क्षण �च�लत कानून बमोिजम हनुछे।    

प�रच्छेद-५ 

व्यवसा�यक करार तथा कृ�षयोग्य जग्गा व्यवस्थापन 

१४. व्यवसा�यक करार गनर् स�कनेः (१) यस ऐन बमोिजम कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायको �व�र्न 

गनर् व्यवसा�यक करार गनर् स�कनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम करार गदार् करार सम्बन्धी �च�लत कानूनको अधीनमा रह� 

पक्षहरुको आपसी सहम�तमा कागजी र �व�तुीय माध्यमबाट गनर् स�कनछे ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजमको करारको ढाँचा अनसूुची-३ बमोिजम हनुेछ ।  

१५. जग्गा तथा भौ�तक साधन उपलब्ध गराउन स�कनेः कायर्पा�लकाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय 

गन� �योजनका ला�ग कुनै व्यि�, फामर् वा  व्यवसायी, कृषक समूह वा त्यस्ता कृषक समूह �मलेर 

बनेको स�म�त वा सहकार� संस्थालाई जग्गा तथा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको स्वा�मत्वमा रहेको भवन, 

यन्� उपकरण तथा अन्य सम्पि� करार गर� उपलब्ध गराउन सक्नछे।    

१६. जग्गा बाझँो रा� नपाइनेः (१) गाउँपा�लका∕नगरपा�लका के्ष��भ� रहेको जनुसकैु व्यि�, फमर्, संस्था 

वा कम्पनीको स्वा�मत्वमा रहेको कृ�ष योग्य जमीन बाँझो रा� पाइने छैन ।  



 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आफ्नो स्वा�मत्वमा रहेको कृ�षयोग्य 

जमीन बाँझो रहने भएमा त्यस्तो जग्गा कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय स�ालन गन� �योगजनको 

ला�ग �लजमा �दन स�कने गर� सम्बिन्धत जग्गा धनीले कायर्लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै �नवदेन �ा� भएमा कायार्लयले सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� 

सावर्ज�नक सूचना जार� गनुर् पन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सूचना बमोिजम कसैले त्यस्तो जग्गा �लजमा �लई कृ�ष तथा 

पशपुक्षीपालन व्यवसाय स�ालन गनर् चाहेमा सम्बिन्धत जग्गा धनी र �लजमा �लन चाहने व्यि�, फमर्, 

संस्था वा कम्पनी वीच �लज सम्बन्धी करार गनर् कायर्लयले आवश्यक सहजीकरण गनुर् पन�छ। 

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन 

�ा� भएमा कायर्पा�लका आफैले त्यस्तो जग्गामा कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय स�ालन गन� 

�योजनको ला�ग सम्बिन्धत जग्गा धनीसँग �लज करार गनर् सक्नेछ। 

(6) यस दफा �वपर�त हनुेगर� कसैले लगातार दईु बषर्सम्म जग्गा बाँझो राखेमा कायर्पा�लकाले 

सम्बिन्धत जग्गा धनीलाई ��त हेक्टर एक हजार रुपैयाँको दरले ज�रबाना गनर् सक्नेछ ।  

१७. स्वा�मत्व हस्तान्तरण नहनुेः व्यावसा�यक करारको माध्यमबाट कुनै जग्गा वा  भौ�तक सम्पि� उपलब्ध 

गराएको अवस्थामा व्यावसा�यक करार गरेको वा �लजमा �लएको कारणले मा� जग्गा वा भौ�तक 

सम्पि�मा करारका पक्षको स्वा�मत्व हस्तान्तरण हनुे छैन ।   

१८. पनुः करार गनर् नहनुेः यस प�रच्छेद बमोिजम व्यावसा�यक करार गन� वा �लजमा �लने पक्षले दो�ो 

पक्षको सहम�त न�लई सोह� �बषयमा ते�ो पक्षसँग पनुः करार गनर् पाउने छैन ।    

१९. �वषयवस्त ुस्प� उल्लेख गनुर् पन�: (१) यस प�रच्छेद बमोिजम व्यावसा�यक करार गदार् करारको �कृ�त, 

शतर्, अवस्था तथा अन्य �वषयवस्त ुस्प� उल्लेख गनुर् पन�छ ।   

(२) दफा १४ को उपदफा (३) मा उिल्लिखत ढाँचामा रहेका �वषयवस्तकुो अ�त�र� यस 

ऐन तथा �च�लत कानूनको ��तकूल नहनु ेगर� पक्षहरूको आपसी सहम�तमा उपदफा (१) मा उल्लेिखत 

�वषयका अ�त�र� अन्य उपय�ु �वषयवस्तहुरु समेत व्यावसा�यक करारमा  समावेश गनर् स�कनछे ।  

२०. व्यवसा�यक करारका पक्षहरूको दा�यत्वः यस ऐन बमोिजमको व्यावसा�यक करारका पक्षहरूको दा�यत्व 

यस ऐनमा अन्य� उल्लेख भएको अ�त�र� सम्बिन्धत व्यावसा�यक करारमा उल्लेख भए बमोिजम 

हनुेछ ।   



 

२१. व्यावसा�यक करार बहाल रहने अव�ध र त�रकाः (१) व्यावसा�यक करारमा त्यस्तो करार बहाल रहने 

अव�ध र त�रका उल्लेख भएकोमा सोह� बमोिजम व्यावसा�यक करारको प�रपालन गनुर् पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै अव�ध वा त�रका उल्लेख नभएको तर सो काम कुनै खास 

समयमा वा कुन ैखास त�रकाले मा� गनर् स�कन ेरहेछ भने सोह� समयमा सोह� त�रका बमोिजम गन� 

गर� त्यस्तो व्यावसा�यक करार भएको मा�ननछे ।  

(३) उपदफा (२) मा लेिखएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार बहाल रहने अव�ध र त�रका 

उल्लेख नभएमा मना�सब मा�फकको समय�भ� उपय�ु त�रका अपनाई पूरा गनुर् पन�छ ।  

२२. व्यावसा�यक करार पूरा गन� स्थानः व्यावसा�यक करार बमोिजम काम पूरा गनर् �नि�त स्थान तो�कएकोमा 

सोह� स्थानमा पूरा गनुर् पन�छ ।   

२३. व्यावसा�यक करार पूरा गनुर् नपन� अवस्थाः देहायका अवस्थामा व्यावसा�यक करार बमोिजम काम गनर् 

आवश्यक पन� छैन:- 

(क) व्यावसा�यक करारको एक पक्षले अक� पक्षलाई सो करार बमोिजमको दा�यत्व 

पूरा गनुर् नपन� गर� छुट �दएमा,  

(ख) �च�लत कानून बमोिजम बदर हनुे वा गराउन स�कने करार बदर भएमा वा बदर 

गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा,  

(ग) अक� पक्षले व्यावसा�यक करारको शतर् उल्लंघन गरेको कारणबाट सो करारको 

प�रपालना हनु नसक्ने भएमा,  

(घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोिजम करार बमोिजमको काम गनुर् नपन� भएमा,  

(ङ)  काबू बा�हरको प�रिस्थ�तको कारणबाट व्यावसा�यककरार गदार्को  प�रिस्थ�तमा 

आधारभतू प�रवतर्न भई सो करारको प�रपालना गनर् असम्भव  भएमा।  

२४. व्यावसा�यक करार दतार् गनुर् पन�ः (१) यस ऐन बमोिजम व्यावसा�यक करार सम्प� गदार् कायर्पा�लका 

वा वडाको ��त�न�धको रोहवरमा सम्प� गर� त्यस्तो करार भएको �म�तले प��तस �दन�भ� कायार्लयमा 

दतार् गनुर् पन�छ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम करार दतार् गदार् लग्ने दस्तरु कायर्पा�लकाले तोके बमोिजम हनुेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोिजम दतार् भएको करारको एक ��त कायार्लयले  अ�भलेख गर� रा� ु

पन�छ ।   



 

(४) उपदफा (१) बमोिजम करार दतार् गनर् दवैु पक्षहरू स्वयम ् वा �नजहरूको कानून 

बमोिजमको ��त�न�ध उपिस्थत हनु ुपन�छ ।   

(५) उपदफा (१) बमोिजम करार दतार् गदार् दतार् गन� अ�धकार�ले यस ऐन वा �च�लत कानून 

�वपर�त �ावधान उल्लेख भएकोमा त्यस्तो �ाबधान प�रमाजर्न गरेर मा� दतार् गनुर् पन�छ।   

२५. �ववादको समाधानः (१) यस ऐन बमोिजम ग�रएका व्यावसा�यक करारको कायार्न्वयनको  �ममा कुन ै

�ववाद उत्प� भएमा पक्षहरूले आपसी बातार्बाट त्यस्तो �ववाद समाधान गनर् सक्नछेन।्   

(२) उपदफा (१) बमोिजम वातार्बाट �ववाद समाधान हनु नसकेमा पक्षहरुले  न्या�यक 

स�म�तमा �नबेदन �दन सक्न ेछन।्  

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै �नबेदन पनर् आएमा न्या�यक स�म�तले साठ� �दन�भ� 

मेल�मलापको माध्यमबाट �ववादको टु�ो लगाउन ुपन�छ ।   

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ववादको टु�ो नलागेमा व्यावसा�यक करारका पक्षहरूले �च�लत 

कानून बमोिजम मध्यस्थताको माध्यमबाट �ववादको समाधान गनर्को ला�ग ���या अवलम्बन गनर् 

सक्नेछन।् 

२६. क्ष�तपू�तर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) व्यावसा�यक करार कायार्न्वयनको सम्बन्धमा कुनै पक्षको काम 

कारबाह�बाट अक� पक्षलाई क्ष�त पगु्न गएमा करारमा नै क्ष�तपू�तर् तो�कएकोमा सोह� बमोिजम र 

नतो�कएको हकमा सम्झौताको �कृ�त, स्थलगत �नर�क्षण, स्थानीय सजर्�मन, �वशेषज्ञको राय, �च�लत 

दरभाउ समतेको आधारमा पक्षहरूको आपसी सहम�तमा मकार् पन� पक्षलाई कायार्लयले क्ष�तपू�तर् 

भराइ�दन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न पक्षको काबू वा�हरको  प�रिस्थ�तले 

गदार् व्यावसा�यक करारको यथावत ्प�रपालना हनु नसकेको अवस्थामा यस ऐन बमोिजमको दा�यत्व 

�तनुर् व्यहोनुर् पन� छैन। 

तर व्यावसा�यक करार गदार्को  अवस्थामा पक्ष वीच कुनै लेनदेन भएको रहेछ भने अवस्था 

हेर� मकार् पन�  पक्षलाई लेनदेनको सामान, वस्त ुवा नगद �फतार् �दन ुपन�छ ।  

 

प�रच्छेद–६ 

�व�वध 

 



 

२७. ज�रबाना: (१) कसैले यस ऐनको देहाय बमोिजम कसरु गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय वा ज�रवाना 

हनुेछः-   

(क) दफा ४ �वपर�त कृ�ष तथा पश ुबजार स्थापना र स�ालन गरेमा पिच्चस हजार देिख 

पचास हजार रूपैयाँसम्म,  

(ख) दफा ६ बमोिजम �नधार्�रत पश ुपक्षी बधशाला बाहेक वा मापदण्ड �वपर�त हनुे गर� 

पशपुक्षी पध गरेमा पाँच हजारदेिख दश हजार रुपैयाँसम्म, 

(ग) दफा २६ बमोिजम क्ष�तपू�तर् भन� आदेश �दएकोमा लापरवाह� पूवर्क त्यस्तो क्ष�तपू�तर् 

न�दएमा त्यस्तो अटेर गन�लाई पिच्चस हजारदेिख पचासहजार रूपैयाँसम्म ।  

(२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम �वपर�त कुनै कायर् गर� त्यसबाट कसैको 

हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी  �नजबाट नै भराइनछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम कारबाह� स�ालन गर� ज�रबाना गन� अ�धकार अध्यक्ष/�मखुलाई 

हनुेछ। 

२८. पनुरावेदनः यस ऐनको दफा २७ बमोिजमको ज�रबानामा िच� नबभु्न े पक्ष �नणर्य भएको जानकार� 

पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पनुरावदेन �दन सक्नछे।    

२९. बीमा गनुर् पन�: (१) कृषक तथा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसा�यक उत्पादनको �च�लत कानून बमोिजम 

बीमा गनुर् पन�छ ।  

(२) कायर्पा�लकाले व्यवसा�यक उत्पादनमा �ोत्साहनका ला�ग उपदफा (१) बमोिजम लाग्न े

वीमा शलु्कमा अनदुान �दन सक्नेछ ।   

३०. अनगुमन गन�: (१) कायर्पा�लकाले कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायको अनगुमन गन�छ।     

३१. वौ��क सम्पि�को संरक्षण गनुर् पन�ः यस ऐन बमोिजम व्यवसायको �व�र्न  गदार् वा व्यवसा�यक करार 

गदार् वौ��क सम्पि�, भौगो�लक प�रचय तथा  कृषक अ�धकार समेतको संरक्षण हनुे गर� गनुर् पन�छ ।  

३२. �च�लत कानून बमोिजम हनुेः यस ऐनमा लेिखएका �वषयमा यसै ऐन  बमोिजम र अन्य �वषयमा 

�च�लत कानून बमोिजम हनुछे।  

३३. अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट : कायर्पा�लकाले स्थानीय राजप�मा सूचना �काशन गर� अनसूुचीमा 

आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गनर् सक्नेछ। 

३४. �नयम वनाउन सक्नेः यस ऐनको उ�शे्य कायार्न्वयन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम, �नद� िशका 

वा कायर्�व�ध बनाउन सक्नछे ।   

   



 

 

 

 

 

  



 

अनसूुची – १ 

(दफा २ को खण्ड (च) सँग सम्बिन्धत) 

कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसाय 

(१) खा�ा� बाल�,   

(२) वागवानी (फलफूल, तरकार�, मसला बाल�, पूष्प) र ज�डबटु� (३) पश,ु पन्छ�   

(४) माछा, मास,ु दधु, फुल, हाड, छाला, ऊन  

(५) च्याउ   

(६) मौर� पालन, रेशम  

(७) िचया, कफ�, अलैची, सपुार�, घाँसेवाल�  

(८) तेलहन, दलहन  

(९) कपास, जटु, उख,ु रबर खेती,  

(१०) कृ�ष पयर्टन  

(११) कृ�षका सबै उपके्ष�सँग सम्ब� उत्पादन र सो शब्दले औधो�गक �योजनमा  हनुे कृ�ष वस्तहुरु  

(१२) कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादनको �शोधन उ�ोग  

(१३) कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादन साम�ी (दाना, मलखाद, �वषाद�, औषधी)  आ�दको �शोधन उ�ोग  

(१४) खेती �णाल�मा समा�ब� कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तहुरु ।    

   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

अनसूुची-२ 

(दफा २ को खण्ड (द) सँग सम्बिन्धत) 

कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन व्यवसायसँग सम्बिन्धत व्यावसा�यक कायर् 
 

(१) व्यावसा�यक उ�शे्यले ग�रने कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तकुो उत्पादन ,  

 (२) कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तकुो �शोधन,   

(३) कृ�ष तथा पशजुन्य उपजको भण्डारण तथा व्यापार,  

(४) कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादनका ला�ग �योग हनुे घाँस, दाना, चारो, रासाय�नक वा �ा�ा�रक मलको उत्पादन,  

(५) कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादनका ला�ग आवश्यक �वउ, वेनार्, न� र भरुा तथा चल्लाको उत्पादन, भण्डारण 

�वतरण,  

(६) कृ�ष तथा पशजुन्य �योग हनुे रासाय�नक र जै�वक �वषाद�को उत्पादन,  भण्डारण तथा �ब�� �वतरण,   

(७) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन सम्बन्धी परामशर् सेवा,  

(८) कृ�ष तथा पशपुक्षीपालन सम्बन्धी �च�लत कानूनमा तो�कएका व्यवसाय ।  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

अनसूुची-३ 



 

(दफा १४ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

व्यावसा�यक करारको ढाँचा 

�लिखतम ् �लज करार ग�र�दनेको नाम ............................................... को  ना�त 

................................................ को छोरा...................................  �देश ............ िजल्ला 

.........................गाँउपा�लका/नगरपा�लका ....................... वडा नं. ............ बस्न े वषर् ...... को 

................................... (यसप�छ “प�हलो  पक्ष” भ�नएको) ले मेरा/एकाघरका प�रवार 

.......................... का नाउँमा दतार्  कायम रहेको मेरो आफ्नै हकभोग भएको अरु कसैलाई दोहोरो �लिखत 

गर�  न�दएको ............. िजल्ला .............. गाउँपा�लका/नगरपा�लका वडा नं. ...........नक्सा �सट नं. ......  

�क�ा नं. ......को ज.�व. .............. र त्यसमा बनेको ..................तलाको घर,  ........... गोदाम र त्यसमा 

भएको �लग�लगा पद आ�द �लज बापत लेिखएको  सम्पूणर् भौ�तक सम्पि� �लज करारमा �दने भएकोमा आगे 

�लज करार ग�र�लने ........................ को ना�त ...................... को छोरा.............................  

 

�देश ......... िजल्ला......... गाँउपा�लका/नगरपा�लका .............. वडा नं..........बस्ने  वषर्......को 

.......................................... (यसप�छ “दो�ो पक्ष” भ�नएको) ले मा�थ लेिखएको जग्गा जमीन, भौ�तक 

सम्पि� �लजमा करार माग गरेकोमा  हामी दवैुपक्ष सहमत भै मा�सक/वा�षर्क वा ......................रु ............ 

वा  िजन्सी.......................�लज भाडा हनुे गर� तप�सल बमोिजमका शतर्मा �लज  करारनामा गरेका छ� । 

यो करारनामा गरेको होइन भनी कुनै पक्षले कह� कतै उजरु बाजरु गन� छैन, गरे यसैले बदर ग�र�लन ुभनी 

तपिशलका साक्षीको रोहवरमा  वसी यो करारनामा लेखी लेखाई सह� छाप गर� एक एक ��त बिुझ �लय�/ 

�दयौ।  

 

करारका शतर्हरू 

१.  �त्येक ..........म�हना/वषर्मा करारको �कस्ता बापत बझुाउन ुपन� नगद  रु. ................. वा िजन्सी 

................... दो�ो पक्षले बझुाउने र प�हलो पक्षले  �कस्ता वापत बझुी भपार्ई ग�र�दने ।  

२.  करार बहाल रहने अव�ध �म�त ................ देिख ..............सम्म हनुछे ।  

३.  पक्षहरुको आपसी सहम�तमा नवीकरण थप हनु सक्नेछ ।  

४.  जग्गा र �नमार्ण संरचनाको स्वरुप प�रवतर्न गनुर्पन� भए वा नयाँ �नमार्ण  गनुर्पन� भए दवैु पक्षको सहम�तमा 

गन� ।  



 

४  शतर् बमोिजम प�हलो पक्षले जग्गा ज�मन र संरचना दो�ो पक्षलाई उपलब्ध  गराउन े।  

५.  ब�ी पानी आ�दको खचर् दो�ो पक्षले व्यहोन� ।  

६.  म्याद समा� भए प�छ पक्षहरुले आपसी सहम�तमा जग्गा ज�मन र भौ�तक  सम्पि� बिुझ�लन े�दने ।   

७.  दवैु पक्षले आ आफ्नो पक्षलाई लाग्ने कर �तन� ।  

८.  काब ुवा�हरको प�रिस्थ�त बाहेक �लजमा �लएको जग्गाज�मन भौ�तक सम्पि�मा क्ष�त भए दो�ो पक्षले 

व्यहोनुर् पन�छ ।  

९.  प�हलो पक्षले दो�ो पक्षलाई करार बमोिजम �दएको जग्गाज�मन र भौ�तक  सम्पि� उपयोग गनर् बाधा 

गरेमा दो�ो पक्षले क्ष�तपू�तर्का ला�ग दावी गनर् पाउने छ ।   

१०.  पक्षहरु बीच असमझदार� उत्प� भएमा ऐनमा तो�कए अनसुार हनुेछ ।  

११. अन्य शतर्हरु आवश्यकता अनसुार थप गनर् स�कनेछ ।  

प�हलो पक्ष                                      दो�ो पक्ष  

नाम थरः                                       नाम थरः  

दस्तखतः                                         दस्तखतः 

 दा. वा.                                         दा. वा. 
            

 

                         रोहबरका साक्षीहरु   

�.स  

 

नाम थर, उमेर  

 

ठेगाना  

 

दस्तखत 

 
१ 

 

   

२ 

 

   

 

कलमी 

�.स  नाम थर, उमेर  ठेगाना  दस्तखत 



 

    
१ 

 

   

 

 

संवत ्२०...... सा ............ म�हना ........... गते रोज .......... शभुम।्  

(नोट: गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले गन� व्यावसा�यक करारको ढाँचा यसै ढाँचाको आधारमा आवश्यक हेरफेर 

स�हत तजुर्मा ग�रनछे।) 

 


