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चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखिढ ुंगा 
१ न+= प्रदेश, नपेाि 

 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ५                              सुंख्या ५                      लिलि २०७९/१०/१३ 

                             भाग १   

चम्पादेवी गाउँपालिका 
 

स्थानीय सरकार सुंचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बिोजजि चम्पादेवी गाउँपालिका 
कालिक ओखिढ ुंगाको गाउँ सभािे बनाएको िि िेजखए बिोजजिको ऐन सववसाधारणको जनाकारीको 
िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गाउँसभाबाट लनणवय लिलि २०७९/१०/१०                   प्रिाजणकरण लिलि २०७९/१०/११ 
 

चम्पादेवी गाउँपालिकाको कृषि िथा पश पुंछीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन सम्बन्धी २०७९ 

 

प्रस्िावनााः चम्पादेवी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कृषि िथा पश पछीपािन व्यवसायको प्रवर्द्वन, 
व्यावसायीकरण, बजारीकरण िथा व्यवस्थापन गनव िथा कृिक एवि ् कृषि व्यवसायी बीच आपसी 
सम्बन्ध स दृढ गरी कृषि उत्पादन बषृर्द् गनव आवश्यक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकािे, 

चम्पादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभासभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

 



2 
 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. सुंजक्षप्त नाि, प्रारम्भ र षवस्िार: (१) यस ऐनको नाि “चम्पादेवी गाउँपालिका कृषि िथा पश पछी 
व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७९” रहेकोछ ।   

(२) यो ऐन ि रुन्ि प्रारम्भ ह नेछ ।   

(३) यो ऐन चम्पादेवी गाउँपालिका भर िागू ह नेछ। 

२. पररभािााः षविय वा प्रसङ्गिे रकको  रथव निागेिा यस ऐनिा,  
(क) “रध्यक्ष” भन्नािे कायवपालिकाको रध्यक्ष सम्झन  पछव ।  

(ख) “उत्पादक” भन्नािे कृषि िथा पश पछीजन्य वस्ि  उत्पादन गने कृिक सम्झन  
पछव र सो शब्दिे कृषि व्यवसाय गने प्रयोजनको िालग सुंस्थाषपि कम्पनी, फािव 
वा सहकारी सुंस्थािाई सिेि जनाउँछ ।  

(ग)  “एजेन्ट” भन्नािे कृषि उद्यिी, व्यवसायी, बजार,  कृषि िथा पश पक्षीजन्य 
वस्ि हरूको कारोबार गने दिाववािा व्यजि वा सुंस्था सम्झन  पछव ।  

(घ) “कृिक” भन्नािे कृषि पेसािा आवर्द् भएको व्यजि वा सिूहिाई सम्झन  पछव   

(ङ) “कृषि िथा पश पक्षीजन्य वस्ि ” भन्नािे कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायबाट 
उत्पाददि वस्ि  सम्झन  पछव ।  

(च) “कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय” भन्नािे रन सूची-१ िा उजलिजखि षवियसँग 
सम्वजन्धि कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायिाई सम्झन  पछव ।  

(छ)  “कायवपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको कायवपालिका सम्झन  पछव । 

(ज) “कायाविय” भन्नािे कायवपालिकाको कायाविय सम्झन  पछव।  

(झ) “गाउँपालिका” भन्नािे चम्पादेवी गाउँपालिका सम्झन  पछव ।  

(ञ) “कोि” भन्नािे दफा १२ बिोजजि स्थाषपि कृषि व्यवसाय प्रवर्द्वन कोि सम्झन  
पछव।  

(ट) “िोषकएको” वा “िोषकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन बिोजजि बनेको  लनयििा 
िोषकएको वा िोषकए बिोजजि सम्झन  पछव।  

(ठ) “प्रि ख प्रशासकीय रलधकृि” भन्नािे कायवपालिकाको प्रि ख प्रशासकीय रलधकृि 
सम्झन पछव ।  
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(ड) “बजार” भन्नािे कृषि िथा पश पक्षीपािन उपजको ग्रलेडङ, प्याकेजजङ्ग, ढ वानी, 
भण्डारण, षविरण िथा कृषि उपजको लबक्री षविरण गने थोक िथा ख द्रा बजार 
सम्झन  पछव।  

(ढ) “लबके्रिा” भन्नािे कृषि िथा पश जन्य वस्ि हरू लबक्री गने कृिक, व्यापारी, कृिक 
सिूह, कृषि फािव, सहकारी सुंस्था, कम्पनी वा एजेन्ट लबके्रिा सम्झन  पछव। 

(ण) ‘‘वडा” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सम्झन  पछव ।  

(ि) “व्यवसायी” भन्नािे कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायिा आवर्द् उत्पादक, 
कृिक, व्यापारी, सङ्किक, एजेण्ट िथा षवके्रिा सम्झन  पछव। 

(थ) “व्यावसाषयक करार” भन्नािे व्यवसाषयक कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय 
प्रवर्द्वन गनव, कृषि िथा पश पक्षी फािवको सञ्चािन िथा व्यवसाषयक कायव सञ्चािन 
गनव द ई वा सो भन्दा बढी पक्षहरुवीच भएको सम्झौिा सम्झन  पछव र सो  
शब्दिे व्यावसाषयक प्रयोजनको िालग कायवपालिकाको िफव बाट वा व्यजिगि 
वा सुंस्थागि रुपिा  लिजिा लिन ददन वा उद्योग सञ्चािनबाट उत्पादन वा 
आपूलिव गनव द ई वा द ईभन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षेत्रफि, पररिाण, िूलय र 
ग णस्िरको  आधारिा भएको करारिाई सिेि जनाउँछ ।  

(द) “व्यावसाषयक कायव” भन्नािे रन सूची-२ िा उलिेख भए बिोजजिको कृषि िथा 
पश पक्षीपािन सम्बन्धी कायव सम्झन  पछव ।   

(ध) ‘‘सलिलि” भन्नािे दफा ८ बिोजजिको कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन 
सलिलि सम्झन  पछव ।   

(न) “सङ्किन केन्द्र” भन्नािे व्यवसाषयकहरुिे दोस्रो बजारिा षवक्री गने उदे्दश्यिे 
कृषि उपज सुंकिन गरेर षवके्रिािाई षवक्री गने सङ्किन केन्द्रिाई सम्झन  पछव 
।  

(ऩ) “हाट–बजार” भन्नािे कृषि उपज िगायि रन्य स्थानीय उत्पादन षवक्री  गने 
उदे्दश्यिे गाउँपालिका∕नगरपालिकाबाट स्वीकृलि लिई सुंचािन भएको हाट 
बजारिाई सम्झन  पछव।  
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पररच्छेद-२ 

व्यवसाय दिाव िथा बजारको सञ्चािन 

३. व्यवसाय दिाव गन व पनेाः (१) व्यावसाषयक रुपिे कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय सञ्चािन 
गनव चाहने क नै व्यजि, फिव, कम्पनी वा सुंस्थािे दिावको िालग कायावियिा लनवेदन ददन  पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि दिावको िालग क नै लनवेदन परेिा प्रि ख प्रशासकीय 
रलधकृििे  त्यसको छानलबन गरी दिाव स्वीकृलिको िालग सलिलििा प्रस्िाव पेश गन व पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रस्िावको सम्बन्धिा आवश्यक छानलबन गरी 
सलिलििे दिाव गने वा नगने सम्बन्धिा लनणवय गन व पनेछ। 

(4) कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय दिावको िालग चाषहने कागजाि, त्यसको प्रकृया 
िथा श लक सम्बन्धी व्यवस्था िोषकए बिोजजि ह नेछ ।   

४. बजारको स्थापना र वगीकरणाः (१) कायवपालिकािे आफ्नो  क्षेत्रलभत्रको क नै पलन स्थानिा 
कृषि िथा पश पक्षी बजारको स्थापना गनव सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन कृषि सम्वन्धी सहकारी 
सुंस्था वा कृषि सम्बन्धी रन्य व्यावसाषयक सुंस्थािे कायवपालिकाको रन िलि लिई बजारको 
स्थापना गनव सक्नेछ ।  

(३) बजारको वगीकरण देहाय बिोजजि ह नेछाः- 

(क) थोक बजार,  

(ख) ख द्रा बजार,  

(ग) हाट–बजार,  

(घ) सुंकिन केन्द्र ।  

(४) बजारको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन गनवको िालग िोषकए बिोजजि बजार 
व्यवस्थापन िथा सुंचािन सलिलि रहनेछ ।   
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(५) यस दफा बिोजजि बजारको स्थापना, सञ्चािन िथा सो सम्बन्धी रन्य व्यवस्था 
िोषकए बिोजजि ह नेछ  

५. भण्डारण व्यवस्थााः (१) कायवपालिकािे गाउँपालिका∕नगरपलिका क्षेत्रलभत्र आवश्यकिा रन सार 
गोदाि र शीि भण्डार लनिावण गरी कृषि उत्पादनिाई स रजक्षि भण्डारण गने व्यवस्था लििाउनेछ 
।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि गोदाि िथा शीि भण्डार लनिावण िथा सञ्चािन गदाव 
कायवपालिकािे साववजलनक-लनजी साझेदारी वा सहकारी सुंस्था िाफव ि लनिावण िथा सञ्चािनको 
व्यवस्था लििाउन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि सञ्चािन ह ने गोदाि िथा शीिभण्डारको लनिावण िथा 
सञ्चािन सम्बन्धी  िापदण्ड िथा रन्य व्यवस्था िोषकए बिोजजि ह नेछ।  

६. पश पक्षी बधशािा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कायवपालिकािे गाउँपालिका∕नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 
व्यावसाषयक प्रयोजनका िालग िोषकएको स्थान र िररका बिोजजि िात्र पश पक्षीको बध गनव 
पाइनेछ।   

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग कायवपालिकािे पश पक्षी बध स्थि वा पश पक्षी 
बधशािा स्थापना गनेछ।  

(३) पश  बधशािा, बध स्थि र िास  जाँचको व्यवस्था र िापदण्ड प्रचलिि सङ्घीय 
कानून बिोजजि कायवपालिकािे िोके बिोजजि ह नेछ । 

(४) लनजी प्रयोजनका िालग गररने पश पक्षी बध सम्बन्धिा कायवपालिकािे आवश्यक 
शिव र िापदण्डहरु बनाई िागू गनेछ ।   

(५) उपदफा  (२) बिोजजिको पश पक्षी बध स्थाि वा पश पक्षी बधशािाको सञ्चािन 
िथा व्यवस्थापन गनवका िालग एक सलिलि रहनेछ।   

(६) उपदफा (५) बिोजजिको सलिलिको गठन, सुंचािन र काि, किवव्य र रलधकार 
सम्बन्धी रन्य व्यवस्था िोषकए बिोजजि ह नेछ।  
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७. स्वास््य, वािावरण िथा जैषवक षवषवधिाको सुंरक्षण गन व पने: (१) कृषि िथा पश पक्षीपािन 
व्यवसाय गदाव स्वास््य, वािावरण िथा जैषवक षवषवधिा सुंरक्षण सम्बन्धिा देहाय बिोजजिका 
िापदण्डहरु पूरा गन व पनेछ:- 

(क) गोठ िथा घाँस उत्पादनको िालग जग्गाको व्यवस्था,  

(ख) आवश्यकिा रन सार वािावरणीय प्रभाव िूलयाङ्कन प्रलिवेदन, 

(ग) प्राषवलधक परािशव िथा उपचार सेवाको व्यवस्था,  

(घ) िोषकए बिोजजिका रन्य िापदण्डहरु ।  

(२) कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय गदाव जैषवक षवषवधिाको सरक्षणका िालग 
कायवपालिकािे िोषकए बिोजजि स्थानीय र उन्निजाि द वैको नश्ल  सुंरक्षण गने गरी व्यवस्था 
गनेछ।   

(३) नश्लस धार र सुंरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था िोषकए बिोजजि ह नेछ । 

पररच्छेद–३ 

कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायको प्रवर्द्वन िथा स षवधा 

८. कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन सलिलिाः (१) कृषि िथा पश पक्षीपािन क्षेत्रको सिग्र 
षवकास िथा प्रवर्द्वन िगायिका कायव गनव एक स्थानीय कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय 
प्रवर्द्वन सलिलि रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको सलिलिको गठन देहाय बिोलिज ह नेछ:-  

(क)  रध्यक्ष       — रध्यक्ष  

(ख)  उपाध्यक्ष       — सदस्य  

(ग)  प्रि ख प्रशासकीय रलधकृि     — सदस्य  

(घ)  गाउँ सभाको आलथवक सलिलिको सुंयोजक   — सदस्य  

(ङ)  सलिलिको रध्यक्षिे िनोनयन गरेको षविय षवज्ञ सदस्य  
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एक जना       — सदस्य  

(च)  सलिलिको रध्यक्षिे िनोनयन गरेको कृिकहरूिध्ये कृषि क्षेत्रबाट  

एक र पश पक्षीपािन क्षेत्रबाट एक जना िषहिा सषहि गरी  

िीन जना       — सदस्य  

(छ)  कायावियको पश सेवा शाखा प्रि ख    — सदस्य   

(ज)  कायावियको कृषि शाखा प्रि ख      — सदस्य सजचव 

(३) सलिलििे क नै षवशेि कायव सञ्चािन गनव आवश्यकिा रन सार आफू िािहि रहन े
गरी प्रत्येक वडािा वडास्िरीय कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन उपसलिलि गठन गनव 
सक्नेछ ।   

(४) सलिलिको बैठक सलिलिको रध्यक्षको रध्यक्षिािा बस्नेछ र रध्यक्षको 
रन पजस्थलििा लनजको रन िलििे उपाध्यक्षको रध्यक्षिािा बस्नेछ। 

(५) सलिलिको बैठक रध्यक्षिे िोकेको लिलि, सिय र स्थानिा बस्नेछ। 

(६) सलिलिको बैठकिा सम्बजन्धि क्षेत्रको षवशेिज्ञ िथा रन्य व्यजििाई आिन्त्रण 
गनव सषकनेछ ।  

(७) सलिलिको बैठक सम्बन्धी रन्य कायवषवलध सलिलि आफैिे लनधावरण गरे बिोजजि 
ह नेछ।  

९. सलिलिको काि, किवव्य र रलधकाराः यस ऐनिा रन्यत्र उजलिजखि काि किवव्य र रलधकारको 
रलिररि सलिलिको काि, किवव्य र रलधकार  देहाय बिोजजि ह नेछाः–  

(क)  कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन गनव आवश्यक नीलि, िापदण्ड 
िथा योजना िज विा गरी कायवपालिकािाई लसफाररस गने,  

(ख)  कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन गनव नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारका  लनकायहरूसँग सिन्वय र सहकायव गने,  
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(ग)  कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन गनव आवश्यक पने सीप, प्रषवलध  
िथा रन्य आवस्यक षवियको उजचि व्यवस्था गनव प्रवर्द्वनात्िक कायवहरु  
गने,  

(घ)  कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन कोिको सञ्चािन गने,  

(ङ)  िोषकए बिोजजिका रन्य आवश्यक कायव गने ।  

१०. कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायिाई ददइन े स षवधााः (१) कायवपालिकािे कृषि िथा  
पश पक्षीपािन व्यवसायिाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्वनको िालग देहाय बिोजजि  सह लियि िथा 
स षवधा ददन सक्नेछाः-  

(क) स्थानीय कर िथा लनकासी श लक छ ट,  

(ख) व्यवसाय प्रवर्द्वन सम्बन्धी प्रषवलध प्रयोग र षवस्िारिा रन दान,  

(ग) कृषि िथा पश पक्षीको िालग आवश्यक पने औिलध िथा षविादीिा रन दान, 

(ग) व्यवसाय प्रवर्द्वनका िालग लसचाइ, षवद्य ि, बीउ लबजन, ििखाद 
व्यवस्थापनको िालग रन दान,  

(घ) व्यावसाषयक षवकास, प्रषवलध हस्िान्िरण र क्षििा षवकास ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बिोजजि कर छ ट सम्बन्धी व्यवस्था गाउँपालिकाको 
आलथवक ऐनिे लनधावरण गरे बिोजजि ह नेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि ददइने स षवधाको रलिररि रन्य स षवधा ददन  पने भएिा 
सलिलिको  लसफाररसिा कायवपालिकािे िोके बिोजजि ह नेछ ।  

११. ऋण स षवधा उपिब्ध गराउन सषकन:े (१) कायवपालिकािे कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय 
सुंचािनका िालग आलथवक ऐनिा व्यवस्था भए बिोजजि सह लियि व्याजदरिा ऋण स लबधा 
उपिव्ध  गराउन सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि ऋण प्राप्त गदाव बैङ्क िथा षवत्तीय सुंस्थािा लधिो राख्दा 
यस ऐन बिोजजि गररएको व्यावसाषयक करारको सम्बन्धी सम्झौिापत्र िथा कृषि िथा 
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पश पक्षीपािन सम्बन्धी व्यावसाषयक प्रिाण पत्रिाई लधिोका रूपिा स्वीकार गने सम्बन्धिा 
कायवपालिकािे आवश्यक सहजीकरण गनव सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोजजि उपिब्ध गराउने ऋणिाई रलि प्राथिषकिा क्षेत्रिा कजाव 
िगानी गरेको सरह िानी कायवपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सम्बजन्धि बैङ्क वा षवत्तीय 
सुंस्थाको व्यावसाषयक कायवको षवस्िारिाई सहजीकरण गनव सक्नेछ ।   

(४) क नै बैँक वा षवत्तीय सुंस्थािे उपदफा (२) बिोजजि गरेको िगानी उठ्न  नसक्न े
भई रपिेखन गन व पने भएिा सो रपिेखन गरेको विवको ख द करयोग्य आयबाट सो रङ्क 
बरावरको रकि घटाउन सक्नेछ।   

(५) यस दफा बिोजजि कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय सञ्चचािन प्रयोजनाथव ऋण 
स लबधा प्रदान गने सम्बन्धिा कायवपालिकािे आवश्यक सहकायव, सिन्वय र सहजीकरण गनेछ 
।   

पररच्छेद–४ 

कोिको स्थापना िथा सञ्चािन 

१२. कोिको स्थापनााः (१) कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन गनवका िालग छ टै्ट एक कृषि 
िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय प्रवर्द्वन कोि रहनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोििा देहायका रकिहरु रहनेछना्ः– 

(क)  नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ह ने रकि,  

(ख)  कायवपालिकाबाट प्राप्त ह ने रकि,  

(ग)  क नै स्वदेशी सङ्घ सुंस्था वा व्यजिबाट प्राप्त ह ने रकि, 

(घ) क नै षवदेशी ि ि क, व्यजि वा सुंस्थाबाट प्राप्त  ह ने रकि,  

(घ)  रन्य क नै स्रोिबाट प्राप्त ह ने रकि ।   

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बिोजजिको रकि प्राप्त गन व रजघ नेपाि सरकार, 
रथव िन्त्राियको स्वीकृलि लिन  पनेछ ।   
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१३. कोिको प्रयोग िथा खािा सञ्चािनाः (१) कोििा रहेको रकिको प्रयोग यस ऐन बिोजजि कृषि 
िथा पश पक्षीपािन व्यवसायको प्रवर्द्वन िथा सञ्चािनको िालग कायवपालिकािे िोकेको 
प्राथलिकिाको आधारिा ह नेछ।   

(२) कोििा रहेको रकि क नै बाजणज्य बैङ्क िथा षवत्तीय सुंस्थािा खािा खोिी राजखनेछ 
।  

(३) कोिको खािा सञ्चािन प्रि ख प्रशासकीय रलधकृि वा लनजिे िोकेको  रलधकृि 
र िेखा प्रि खको सुंय ि दस्िखिबाट ह नेछ ।  

१६.  िेखा र िेखापरीक्षणाः (१) कोिको िेखा कायवपालिकाको िेखा शाखािे प्रचलिि िेखािान 
रन सार राख्न  पनेछ ।  

(२) कोिको आन्िररक िथा रजन्िि िेखापरीक्षण प्रचलिि कानून बिोजजि ह नेछ।    

पररच्छेद-५ 

व्यवसाषयक करार िथा कृषियोग्य जग्गा व्यवस्थापन 

१४. व्यवसाषयक करार गनव सषकनाेः (१) यस ऐन बिोजजि कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायको 
प्रवर्द्वन गनव व्यवसाषयक करार गनव सषकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि करार गदाव करार सम्बन्धी प्रचलिि कानूनको रधीनिा 
रही पक्षहरुको आपसी सहिलििा कागजी र षवद्य िीय िाध्यिबाट गनव सषकनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोजजिको करारको ढाँचा रन सूची-३ बिोजजि ह नेछ ।  

१५. जग्गा िथा भौलिक साधन उपिब्ध गराउन सषकनाेः कायवपालिकािे कृषि िथा पश पक्षीपािन 
व्यवसाय गने प्रयोजनका िालग क नै व्यजि, फािव वा  व्यवसायी, कृिक सिूह वा त्यस्िा कृिक 
सिूह लििेर बनेको सलिलि वा सहकारी सुंस्थािाई जग्गा िथा गाउँपालिकाको स्वालित्विा 
रहेको भवन, यन्त्र उपकरण िथा रन्य सम्पजत्त करार गरी उपिब्ध गराउन सक्नेछ।    

१६. जग्गा बाझँो राख्न नपाइनाेः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेको ज नस कै व्यजि, फिव, सुंस्था वा 
कम्पनीको स्वालित्विा रहेको कृषि योग्य जिीन बाँझो राख्न पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन आफ्नो स्वालित्विा रहेको 
कृषियोग्य जिीन बाँझो रहने भएिा त्यस्िो जग्गा कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय सञ्चािन 
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गने प्रयोगजनको िालग लिजिा ददन सषकने गरी सम्बजन्धि जग्गा धनीिे कायवियिा लनवेदन 
ददन  पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि क नै लनवेदन प्राप्त भएिा कायावियिे सोही व्यहोरा उलिेख 
गरी साववजलनक सूचना जारी गन व पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजजिको सूचना बिोजजि कसैिे त्यस्िो जग्गा लिजिा लिई कृषि 
िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय सञ्चािन गनव चाहेिा सम्बजन्धि जग्गा धनी र लिजिा लिन चाहन े
व्यजि, फिव, सुंस्था वा कम्पनी वीच लिज सम्बन्धी करार गनव कायवियिे आवश्यक सहजीकरण 
गन व पनेछ। 

(५) यस दफािा रन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन उपदफा (२) बिोजजि 
लनवेदन प्राप्त भएिा कायवपालिका आफैिे त्यस्िो जग्गािा कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय 
सञ्चािन गने प्रयोजनको िालग सम्बजन्धि जग्गा धनीसँग लिज करार गनव सक्नेछ। 

(6) यस दफा षवपरीि ह नेगरी कसैिे िगािार द ई बिवसम्ि जग्गा बाँझो राखेिा 
कायवपालिकािे सम्बजन्धि जग्गा धनीिाई प्रलि हेक्टर एक हजार रुपैयाँको दरिे जररबाना गनव 
सक्नेछ ।  

१७. स्वालित्व हस्िान्िरण नह नाेः व्यावसाषयक करारको िाध्यिबाट क नै जग्गा वा  भौलिक सम्पजत्त 
उपिब्ध गराएको रवस्थािा व्यावसाषयक करार गरेको वा लिजिा लिएको कारणिे िात्र जग्गा 
वा भौलिक सम्पजत्तिा करारका पक्षको स्वालित्व हस्िान्िरण ह ने छैन ।   

१८. प नाः करार गनव नह नाेः यस पररच्छेद बिोजजि व्यावसाषयक करार गने वा लिजिा लिने पक्षिे 
दोस्रो पक्षको सहिलि नलिई सोही लबियिा िेस्रो पक्षसँग प नाः करार गनव पाउने छैन ।    

१९. षवियवस्ि  स्पष्ट उलिेख गन व पने: (१) यस पररच्छेद बिोजजि व्यावसाषयक करार गदाव करारको 
प्रकृलि, शिव, रवस्था िथा रन्य षवियवस्ि  स्पष्ट उलिेख गन व पनेछ ।   

(२) दफा १४ को उपदफा (३) िा उजलिजखि ढाँचािा रहेका षवियवस्ि को रलिररि 
यस ऐन िथा प्रचलिि कानूनको प्रलिकूि नह ने गरी पक्षहरूको आपसी सहिलििा उपदफा 
(१) िा उलिेजखि षवियका रलिररि रन्य उपय ि षवियवस्ि हरु सिेि व्यावसाषयक करारिा  
सिावेश गनव सषकनेछ ।  
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२०. व्यवसाषयक करारका पक्षहरूको दाषयत्वाः यस ऐन बिोजजिको व्यावसाषयक करारका पक्षहरूको 
दाषयत्व यस ऐनिा रन्यत्र उलिेख भएको रलिररि सम्बजन्धि व्यावसाषयक करारिा उलिेख 
भए बिोजजि ह नेछ ।   

२१. व्यावसाषयक करार बहाि रहन ेरवलध र िररकााः (१) व्यावसाषयक करारिा त्यस्िो करार 
बहाि रहने रवलध र िररका उलिेख भएकोिा सोही बिोजजि व्यावसाषयक करारको पररपािन 
गन व पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि क नै रवलध वा िररका उलिेख नभएको िर सो काि क नै 
खास सियिा वा क नै खास िररकािे िात्र गनव सषकने रहेछ भने सोही सियिा सोही िररका 
बिोजजि गने गरी त्यस्िो व्यावसाषयक करार भएको िालननेछ ।  

(३) उपदफा (२) िा िेजखएको रवस्थािा बाहेक करारिा करार बहाि रहने रवलध 
र िररका उलिेख नभएिा िनालसब िाषफकको सियलभत्र उपय ि िररका रपनाई पूरा गन व 
पनेछ ।  

२२. व्यावसाषयक करार पूरा गने स्थानाः व्यावसाषयक करार बिोजजि काि पूरा गनव लनजिि स्थान 
िोषकएकोिा सोही स्थानिा पूरा गन व पनेछ ।   

२३. व्यावसाषयक करार पूरा गन व नपने रवस्थााः देहायका रवस्थािा व्यावसाषयक करार बिोजजि 
काि गनव आवश्यक पने छैन:- 

(क) व्यावसाषयक करारको एक पक्षिे रकको  पक्षिाई सो करार बिोजजिको 
दाषयत्व पूरा गन व नपने गरी छ ट ददएिा,  

(ख) प्रचलिि कानून बिोजजि बदर ह ने वा गराउन सषकन ेकरार बदर भएिा 
वा बदर गराउन पाउने पक्षिे बदर गराएिा,  

(ग) रकको  पक्षिे व्यावसाषयक करारको शिव उलिुंघन गरेको कारणबाट सो 
करारको पररपािना ह न नसक्ने भएिा,  

(घ)  यस ऐनको क नै व्यवस्था बिोजजि करार बिोजजिको काि गन व नपने 
भएिा,  
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(ङ)  काबू बाषहरको पररजस्थलिको कारणबाट व्यावसाषयककरार गदावको  
पररजस्थलििा आधारभिू पररविवन भई सो करारको पररपािना गनव रसम्भव  
भएिा।  

२४. व्यावसाषयक करार दिाव गन व पनेाः (१) यस ऐन बिोजजि व्यावसाषयक करार सम्पन्न गदाव 
कायवपालिका वा वडाको प्रलिलनलधको रोहवरिा सम्पन्न गरी त्यस्िो करार भएको लिलििे पैंलिस 
ददनलभत्र कायावियिा दिाव गन व पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि करार दिाव गदाव िग्ने दस्ि र कायवपालिकािे िोके बिोजजि 
ह नेछ।   

(३) उपदफा (१) बिोजजि दिाव भएको करारको एक प्रलि कायावियिे  रलभिेख गरी 
राख्न  पनेछ ।   

(४) उपदफा (१) बिोजजि करार दिाव गनव द वै पक्षहरू स्वयि ्वा लनजहरूको कानून 
बिोजजिको प्रलिलनलध उपजस्थि ह न  पनेछ ।   

(५) उपदफा (१) बिोजजि करार दिाव गदाव दिाव गने रलधकारीिे यस ऐन वा प्रचलिि 
कानून षवपरीि प्रावधान उलिेख भएकोिा त्यस्िो प्राबधान पररिाजवन गरेर िात्र दिाव गन व 
पनेछ।   

२५. षववादको सिाधानाः (१) यस ऐन बिोजजि गररएका व्यावसाषयक करारको कायावन्वयनको  
क्रििा क नै षववाद उत्पन्न भएिा पक्षहरूिे आपसी बािावबाट त्यस्िो षववाद सिाधान गनव 
सक्नेछन।्   

(२) उपदफा (१) बिोजजि वािावबाट षववाद सिाधान ह न नसकेिा पक्षहरुिे न्याषयक 
सलिलििा लनबेदन ददन सक्ने छन।्  

(३) उपदफा (२) बिोजजि क नै लनबेदन पनव आएिा न्याषयक सलिलििे साठी ददनलभत्र 
िेिलििापको िाध्यिबाट षववादको ट ङ्गो िगाउन  पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोजजि षववादको ट ङ्गो निागेिा व्यावसाषयक करारका पक्षहरूिे 
प्रचलिि कानून बिोजजि िध्यस्थिाको िाध्यिबाट षववादको सिाधान गनवको िालग प्रषक्रया 
रविम्बन गनव सक्नेछन।् 
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२६. क्षलिपूलिव सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) व्यावसाषयक करार कायावन्वयनको सम्बन्धिा क नै पक्षको 
काि कारबाहीबाट रकको  पक्षिाई क्षलि प ग्न गएिा करारिा नै क्षलिपूलिव िोषकएकोिा सोही 
बिोजजि र निोषकएको हकिा सम्झौिाको प्रकृलि, स्थिगि लनरीक्षण, स्थानीय सजवलिन, 

षवशेिज्ञको राय, प्रचलिि दरभाउ सिेिको आधारिा पक्षहरूको आपसी सहिलििा िकाव पने 
पक्षिाई कायावियिे क्षलिपूलिव भराइददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन पक्षको काबू वाषहरको  
पररजस्थलििे गदाव व्यावसाषयक करारको यथावि ्पररपािना ह न नसकेको रवस्थािा यस ऐन 
बिोजजिको दाषयत्व लिन व व्यहोन व पने छैन। 

िर व्यावसाषयक करार गदावको  रवस्थािा पक्ष वीच क नै िेनदेन भएको रहेछ भने 
रवस्था हेरी िकाव पने  पक्षिाई िेनदेनको सािान, वस्ि  वा नगद षफिाव ददन  पनेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

षवषवध 

२७. जररबाना: (१) कसैिे यस ऐनको देहाय बिोजजि कस र गरेिा देहाय बिोजजिको सजाय वा 
जररवाना ह नेछाः-   

(क) दफा ४ षवपरीि कृषि िथा पश  बजार स्थापना र सञ्चािन गरेिा पजच्चस हजार 
देजख पचास हजार रूपैयाँसम्ि,  

(ख) दफा ६ बिोजजि लनधावररि पश  पक्षी बधशािा बाहेक वा िापदण्ड षवपरीि ह न े
गरी पश पक्षी पध गरेिा पाँच हजारदेजख दश हजार रुपैयाँसम्ि, 

(ग) दफा २६ बिोजजि क्षलिपूलिव भने आदेश ददएकोिा िापरवाही पूववक त्यस्िो 
क्षलिपूलिव नददएिा त्यस्िो रटेर गनेिाई पजच्चस हजारदेजख पचासहजार रूपैयाँसम्ि 
।  

(२) यस ऐन वा यस ऐन रन्िगवि बनेको लनयि षवपरीि क नै कायव गरी त्यसबाट 
कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी  लनजबाट नै भराइनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि कारबाही सञ्चािन गरी जररबाना गने रलधकार रध्यक्षिाई 
ह नेछ। 
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२८. प नरावेदनाः यस ऐनको दफा २७ बिोजजिको जररबानािा जचत्त नब भ्न े पक्ष लनणवय भएको 
जानकारी पाएको लिलििे पैंिीस ददनलभत्र सम्बजन्धि जजलिा रदािििा प नरावेदन ददन सक्नेछ।    

२९. बीिा गन व पने: (१) कृिक िथा व्यवसायीिे आफ्नो व्यवसाषयक उत्पादनको प्रचलिि कानून 
बिोजजि बीिा गन व पनेछ ।  

(२) कायवपालिकािे व्यवसाषयक उत्पादनिा प्रोत्साहनका िालग उपदफा (१) बिोजजि 
िाग्ने वीिा श लकिा रन दान ददन सक्नेछ ।   

३०. रन गिन गने: (१) कायवपालिकािे कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायको रन गिन गनेछ।     

३१. वौषर्द्क सम्पजत्तको सुंरक्षण गन व पनेाः यस ऐन बिोजजि व्यवसायको प्रवर्द्वन  गदाव वा व्यवसाषयक 
करार गदाव वौषर्द्क सम्पजत्त, भौगोलिक पररचय िथा  कृिक रलधकार सिेिको सुंरक्षण ह ने गरी 
गन व पनेछ ।  

३२. प्रचलिि कानून बिोजजि ह नाेः यस ऐनिा िेजखएका षवियिा यसै ऐन  बिोजजि र रन्य षवियिा 
प्रचलिि कानून बिोजजि ह नेछ।  

३३. रन सूचीिा हेरफेर िथा थपघट: कायवपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी 
रन सूचीिा आवश्यक हेरफेर िथा थपघट गनव सक्नेछ। 

३४. लनयि वनाउन सक्नाेः यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्वयन गनव कायवपालिकािे आवश्यक लनयि, 

लनदेजशका वा कायवषवलध बनाउन सक्नेछ ।   

   

रन सूची – १ 

(दफा २ को खण्ड (च) सँग सम्बजन्धि) 
कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसाय 

(१) खाद्यान्न बािी,   
(२) वागवानी (फिफूि, िरकारी, िसिा बािी, पूष्प) र जलडब टी (३) पश , पन्छी   

(४) िाछा, िास , द ध, फ ि, हाड, छािा, ऊन  

(५) च्याउ   

(६) िौरी पािन, रेशि  

(७) जचया, कफी, रिैची, स पारी, घाँसेवािी  

(८) िेिहन, दिहन  
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(९) कपास, ज ट, उख , रबर खेिी,  
(१०) कृषि पयवटन  

(११) कृषिका सबै उपक्षते्रसँग सम्बर्द् उत्पादन र सो शब्दिे औधोलगक प्रयोजनिा  ह ने कृषि वस्ि हरु  

(१२) कृषि िथा पश जन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग  

(१३) कृषि िथा पश जन्य उत्पादन सािग्री (दाना, ििखाद, षविादी, औिधी)  आददको प्रशोधन उद्योग  

(१४) खेिी प्रणािीिा सिालबष्ट कृषि िथा पश जन्य वस्ि हरु ।    

 
 

रन सूची-२ 

(दफा २ को खण्ड (द) सँग सम्बजन्धि) 
कृषि िथा पश पक्षीपािन व्यवसायसँग सम्बजन्धि व्यावसाषयक कायव 

 

(१) व्यावसाषयक उदे्दश्यिे गररने कृषि िथा पश जन्य वस्ि को उत्पादन ,  

 (२) कृषि िथा पश जन्य वस्ि को प्रशोधन,   

(३) कृषि िथा पश जन्य उपजको भण्डारण िथा व्यापार,  

(४) कृषि िथा पश जन्य उत्पादनका िालग प्रयोग ह ने घाँस, दाना, चारो, रासायलनक वा प्राङ्गाररक ििको 
उत्पादन,  

(५) कृषि िथा पश जन्य उत्पादनका िालग आवश्यक षवउ, वेनाव, नश्ल र भ  रा िथा चलिाको उत्पादन, 

भण्डारण षविरण,  

(६) कृषि िथा पश जन्य प्रयोग ह ने रासायलनक र जैषवक षविादीको उत्पादन,  भण्डारण िथा लबक्री 
षविरण,   

(७) कृषि िथा पश पक्षीपािन सम्बन्धी परािशव सेवा,  

(८) कृषि िथा पश पक्षीपािन सम्बन्धी प्रचलिि कानूनिा िोषकएका व्यवसाय ।  
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रन सूची-३ 

(दफा १४ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
व्यावसाषयक करारको ढाँचा 

लिजखिि ् लिज करार गररददनेको नाि ............................................... को  नालि 
................................................ को छोरा...................................  प्रदेश ............ 
जजलिा .........................गाँउपालिका....................... वडा नुं. ............ बस्ने विव ...... को 
................................... (यसपलछ “पषहिो  पक्ष” भलनएको) िे िेरा/एकाघरका पररवार 
.......................... का नाउँिा दिाव  कायि रहेको िेरो आफ्नै हकभोग भएको ररु कसैिाई दोहोरो 
लिजखि गरी  नददएको ............. जजलिा .............. गाउँपालिका वडा नुं. ...........नक्सा लसट नुं. 
......  षकत्ता नुं. ......को ज.षव. .............. र त्यसिा बनेको ..................ििाको घर,  ........... 
गोदाि र त्यसिा भएको लिगलिगा पद आदद लिज बापि िेजखएको  सम्पूणव भौलिक सम्पजत्त लिज 
करारिा ददने भएकोिा आगे लिज करार गररलिने ........................ को नालि ...................... 
को छोरा.............................  

 

प्रदेश ......... जजलिा......... गाँउपालिका.............. वडा नुं..........बस्ने  विव......को 
.......................................... (यसपलछ “दोस्रो पक्ष” भलनएको) िे िालथ िेजखएको जग्गा जिीन, 

भौलिक सम्पजत्त लिजिा करार िाग गरेकोिा  हािी द वैपक्ष सहिि भै िालसक/वाषिवक वा 
......................रु ............ वा  जजन्सी.......................लिज भाडा ह ने गरी िपलसि बिोजजिका 
शिविा लिज  करारनािा गरेका छौं । यो करारनािा गरेको होइन भनी क नै पक्षिे कही किै उज र 
बाज र गने छैन, गरे यसैिे बदर गररलिन  भनी िपजशिका साक्षीको रोहवरिा  वसी यो करारनािा 
िेखी िेखाई सही छाप गरी एक एक प्रलि ब जझ लियौं/ ददयौ।  

करारका शिवहरू 

१.  प्रत्येक ..........िषहना/विविा करारको षकस्िा बापि ब झाउन  पने नगद  रु. ................. वा 
जजन्सी ................... दोस्रो पक्षिे ब झाउने र पषहिो पक्षिे  षकस्िा वापि ब झी भपावई गररददने 
।  

२.  करार बहाि रहने रवलध लिलि ................ देजख ..............सम्ि ह नेछ ।  



18 
 

३.  पक्षहरुको आपसी सहिलििा नवीकरण थप ह न सक्नेछ ।  

४.  जग्गा र लनिावण सुंरचनाको स्वरुप पररविवन गन वपने भए वा नयाँ लनिावण  गन वपने भए द वै पक्षको 
सहिलििा गने ।  

४  शिव बिोजजि पषहिो पक्षिे जग्गा जलिन र सुंरचना दोस्रो पक्षिाई उपिब्ध  गराउने ।  

५.  बत्ती पानी आददको खचव दोस्रो पक्षिे व्यहोने ।  

६.  म्याद सिाप्त भए पलछ पक्षहरुिे आपसी सहिलििा जग्गा जलिन र भौलिक  सम्पजत्त ब जझलिन े
ददने ।   

७.  द वै पक्षिे आ आफ्नो पक्षिाई िाग्ने कर लिने ।  

८.  काब  वाषहरको पररजस्थलि बाहेक लिजिा लिएको जग्गाजलिन भौलिक सम्पजत्तिा क्षलि भए दोस्रो 
पक्षिे व्यहोन व पनेछ ।  

९.  पषहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई करार बिोजजि ददएको जग्गाजलिन र भौलिक  सम्पजत्त उपयोग गनव 
बाधा गरेिा दोस्रो पक्षिे क्षलिपूलिवका िालग दावी गनव पाउने छ ।   

१०.  पक्षहरु बीच रसिझदारी उत्पन्न भएिा ऐनिा िोषकए रन सार ह नेछ ।  

११. रन्य शिवहरु आवश्यकिा रन सार थप गनव सषकनेछ ।  

पषहिो पक्ष                                      दोस्रो पक्ष  

नाि थराः                                       नाि थराः  

दस्िखिाः                                         दस्िखिाः 
 दा. वा.                                         दा. वा.            

                         रोहबरका साक्षीहरु   

क्र.स  

 

नाि थर, उिेर  

 

ठेगाना  

 

दस्िखि 

 

१ 
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२ 

 

   

कििी 

क्र.स  

 

नाि थर, उिेर  

 

ठेगाना  

 

दस्िखि 

 

१ 

 

   

सुंवि ्२०...... सा ............ िषहना ........... गिे रोज .......... श भि।्  

(नोट: गाउँपालिकािे गने व्यावसाषयक करारको ढाँचा यसै ढाँचाको आधारिा आवश्यक हेरफेर सषहि 
िज विा गररनेछ।) 

आज्ञाल े

पे्रम प्रसाद सुवेदी 

नि प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत 

 

 


