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बेलबारी नगरपाललकाको  

कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी षवधेयक-2079 
सभाबाट स्वीकृत लिलतिः 

प्रिाणिकरि लिलतिः 
राजपत्रिा प्रकालसत लिलतिः 

 

प्रस्तावनािः बेलबारी नगरपललका के्षत्रलभत्र कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, व्यावसायीकरि, बजारीकरि तथा 
व्यवस्थापन गनध तथा कृिक एवि ्कृषि व्यवसायी बीच आपसी सम्बन्ध सदुृढ गरी कृषि उत्पादन बृषर्द् गनध आवश्यक 
व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संषवधानको धारा २२१ अन्तगधत अनसूुची ८ को क्रिसंख्या १५ िा उल्लेणित 
अलधकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को िण्ड (ञ) िा भएको व्यवस्थालाई 
कायाधन्वयन गनध सोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी बेलबारी नगरपाललकाको १२ 
औ ँनगरसभाले यो ऐनको तजुधिा गरी लाग ूगरेको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाि, प्रारम्भ र षवस्तार: (१) यस ऐनको नाि “बेलबारी नगरपाललका कृषि तथा पशपंुछी व्यवसाय प्रवर्द्धन 
षवदे्ययक, २०७९” रहेको छ ।   

(२) नगरसभाबाट स्वीकृत भई राजपत्रिा प्रकाणशत भएपलछ बेलबारी नगरपाललका के्षत्रलभत्र यो ऐन लाग ू
हनेुछ । 

(३) यो ऐन बेलबारी नगरपाललका भर लागू हनेुछ। 

 

२. पररभािािः षविय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेिा यस ऐनिा,  
(क) “प्रििु” भन्नाले कायधपाललकाको प्रििु सम्झन ुपछध ।  

(ि) “उत्पादक” भन्नाले कृषि तथा पशपंुछीजन्य वस्त ुउत्पादन गने कृिक सम्झन ुपछध र सो शब्दले 
कृषि व्यवसाय गने प्रयोजनको लालग संस्थाषपत कम्पनी, फािध वा सहकारी संस्थालाई सिेत 
जनाउँछ ।  

(ग)   “एजने्ट” भन्नाले कृषि उद्यिी, व्यवसायी, बजार, कृषि तथा पशपंुछीजन्य वस्तहुरूको कारोबार गने 
दताधवाला व्यणि वा संस्था सम्झन ुपछध ।  

(घ) “कृिक” भन्नाले कृषि पेसािा आवर्द् भएको व्यणि वा सिहूलाई सम्झन ुपछध   

(ङ) “कृषि तथा पशपंुछीजन्य वस्त”ु भन्नाले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायबाट उत्पाददत वस्त ु
सम्झन ुपछध ।  

(च) “कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय” भन्नाले अनसूुची-१ िा उणल्लणित षवियसँग सम्वणन्धत कृषि 
तथा पशपंुछीपालन व्यवसायलाई सम्झन ुपछध ।  

(छ)  “कायधपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकाको कायधपाललका सम्झन ुपछध । 

(ज) “कायाधलय” भन्नाले कायधपाललकाको कायाधलय सम्झन ुपछध।  
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(झ)  “नगरपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललका सम्झन ुपछध ।  

(ञ) “कोि” भन्नाले दफा १२ बिोणजि स्थाषपत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोि सम्झन ुपछध।  

(ट) “तोषकएको” वा “तोषकए बिोणजि” भन्नाले यस ऐन बिोणजि बनेको लनयििा तोषकएको वा 
तोषकए बिोणजि सम्झन ुपछध।  

(ठ)  “प्रििु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नाले कायधपाललकाको प्रििु प्रशासकीय अलधकृत सम्झनपुछध ।  

(ड) “बजार” भन्नाले कृषि तथा पशपंुछीपालन उपजको ग्रेलडङ, प्याकेणजङ्ग, ढुवानी, भण्डारि, षवतरि 
तथा कृषि उपजको लबक्री षवतरि गने थोक तथा िुद्रा बजार सम्झन ुपछध।  

(ढ) “लबके्रता” भन्नाले कृषि तथा पशजुन्य वस्तहुरू लबक्री गने कृिक, व्यापारी, कृिक सिहू, कृषि 
फािध, सहकारी संस्था, कम्पनी वा एजने्ट लबके्रता सम्झन ुपछध। 

(ि) ‘‘वडा” भन्नाले नगरपाललकाको वडा सम्झन ुपछध ।  

(त) “व्यवसायी” भन्नाले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायिा आवर्द् उत्पादक, कृिक, व्यापारी, 
सङ्कलक, एजेण्ट तथा षवके्रता सम्झन ुपछध। 

(थ)  “व्यावसाषयक करार” भन्नाले व्यवसाषयक कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध, कृषि 
तथा पशपंुछी फािधको सञ्चालन तथा व्यवसाषयक कायध सञ्चालन गनध दईु वा सो भन्दा बढी 
पक्षहरुवीच भएको सम्झौता सम्झन ु पछध र सो शब्दले व्यावसाषयक प्रयोजनको लालग 
कायधपाललकाको तफध बाट वा व्यणिगत वा संस्थागत रुपिा ललजिा ललन ददन वा उद्योग 
सञ्चालनबाट उत्पादन वा आपूलतध गनध दईु वा दईुभन्दा बढी पक्षहरूबीच के्षत्रफल, पररिाि, िूल्य 
र गिुस्तरको आधारिा भएको करारलाई सिेत जनाउँछ ।  

(द) “व्यावसाषयक कायध” भन्नाले अनसूुची-२ िा उल्लेि भए बिोणजिको कृषि तथा पशपंुछीपालन 
सम्बन्धी कायध सम्झन ुपछध ।   

(ध) ‘‘सलिलत” भन्नाले दफा ८ बिोणजिको कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलत सम्झन ु
पछध ।   

(न) “सङ्कलन केन्द्र” भन्नाले व्यवसाषयकहरुले दोस्रो बजारिा षवक्री गने उदे्दश्यले कृषि उपज संकलन 
गरेर षवके्रतालाई षवक्री गने सङ्कलन केन्द्रलाई सम्झन ुपछध ।  

(ऩ) “हाट–बजार” भन्नाले कृषि उपज लगायत अन्य स्थानीय उत्पादन षवक्री गने उदे्दश्यले 
गाउँपाललका∕नगरपाललकाबाट स्वीकृलत ललई संचालन भएको हाट बजारलाई सम्झन ुपछध।  

पररच्छेद-२ 

व्यवसाय दताध तथा बजारको सञ्चालन 

३. व्यवसाय दताध गनुध पनेिः (१) व्यावसाषयक रुपले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय सञ्चालन गनध चाहन े कुन ै
व्यणि, फिध, कम्पनी वा संस्थाले दताधको लालग कायाधलयिा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजि दताधको लालग कुन ैलनवेदन परेिा प्रििु प्रशासकीय अलधकृतले  त्यसको 
छानलबन गरी दताध स्वीकृलतको लालग सलिलतिा प्रस्ताव पेश गनुध पनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बिोणजि पेश भएको प्रस्तावको सम्बन्धिा आवश्यक छानलबन गरी सलिलतले दताध 
गने वा नगन ेसम्बन्धिा लनिधय गनुध पनेछ। 

(4) कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय दताधको लालग चाषहन ेकागजात, त्यसको प्रकृया तथा शलु्क 
सम्बन्धी व्यवस्था तोषकए बिोणजि हनेुछ ।   

४. बजारको स्थापना र वगीकरििः (१) कायधपाललकाले आफ्नो  के्षत्रलभत्रको कुनै पलन स्थानिा कृषि तथा पशपंुछी 
बजारको स्थापना गनध सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन कृषि सम्वन्धी सहकारी संस्था वा कृषि 
सम्बन्धी अन्य व्यावसाषयक संस्थाले कायधपाललकाको अनिुलत ललई बजारको स्थापना गनध सक्नछे ।  

(३) बजारको वगीकरि देहाय बिोणजि हनेुछिः- 

(क) थोक बजार,  

(ि) िुद्रा बजार,  

(ग) हाट–बजार,  

(घ) संकलन केन्द्र ।  

(४) बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनधको लालग तोषकए बिोणजि बजार व्यवस्थापन तथा संचालन 
सलिलत रहनेछ ।   

(५) यस दफा बिोणजि बजारको स्थापना, सञ्चालन तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बिोणजि 
हनेुछ  

५. भण्डारि व्यवस्थािः (१) कायधपाललकाले गाउँपाललका∕नगरपललका के्षत्रलभत्र आवश्यकता अनसुार गोदाि र शीत 
भण्डार लनिाधि गरी कृषि उत्पादनलाई सरुणक्षत भण्डारि गने व्यवस्था लिलाउनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोणजि गोदाि तथा शीत भण्डार लनिाधि तथा सञ्चालन गदाध कायधपाललकाले 
सावधजलनक-लनजी साझेदारी वा सहकारी संस्था िाफध त लनिाधि तथा सञ्चालनको व्यवस्था लिलाउन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोणजि सञ्चालन हनेु गोदाि तथा शीतभण्डारको लनिाधि तथा सञ्चालन सम्बन्धी  
िापदण्ड तथा अन्य व्यवस्था तोषकए बिोणजि हनेुछ।  

६. पशपंुछी बधशाला सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) कायधपाललकाले गाउँपाललका∕नगरपाललका के्षत्रलभत्र व्यावसाषयक 
प्रयोजनका लालग तोषकएको स्थान र तररका बिोणजि िात्र पशपंुछीको बध गनध पाइनछे।   

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग कायधपाललकाले पशपंुछी बध स्थल वा पशपंुछी बधशाला स्थापना 
गनेछ।  
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(३) पश ुबधशाला, बध स्थल र िास ुजाँचको व्यवस्था र िापदण्ड प्रचललत सङ्घीय कानून बिोणजि 
कायधपाललकाले तोके बिोणजि हनेुछ । 

(४) लनजी प्रयोजनका लालग गररने पशपंुछी बध सम्बन्धिा कायधपाललकाले आवश्यक शतध र िापदण्डहरु 
बनाई लागू गनछे ।   

(५) उपदफा  (२) बिोणजिको पशपंुछी बध स्थाल वा पशपंुछी बधशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
गनधका लालग एक सलिलत रहनछे।   

(६) उपदफा (५) बिोणजिको सलिलतको गठन, संचालन र काि, कतधव्य र अलधकार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोषकए बिोणजि हनेुछ।  

७. स्वास््य, वातावरि तथा जैषवक षवषवधताको संरक्षि गनुध पने: (१) कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय गदाध 
स्वास््य, वातावरि तथा जषैवक षवषवधता संरक्षि सम्बन्धिा देहाय बिोणजिका िापदण्डहरु पूरा गनुध पनेछ:- 

(क) गोठ तथा घाँस उत्पादनको लालग जग्गाको व्यवस्था,  

(ि) आवश्यकता अनसुार वातावरिीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रलतवेदन, 

 (ग) प्राषवलधक परािशध तथा उपचार सेवाको व्यवस्था,  

(घ) तोषकए बिोणजिका अन्य िापदण्डहरु ।  

(२) कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय गदाध जैषवक षवषवधताको सरक्षिका लालग कायधपाललकाले तोषकए 
बिोणजि स्थानीय र उन्नतजात दवैुको नश्ल  संरक्षि गने गरी व्यवस्था गनेछ।   

(३) नश्लसधुार र संरक्षि सम्बन्धी व्यवस्था तोषकए बिोणजि हनेुछ । 

पररच्छेद–३ 

कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा सषुवधा 

८. कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलतिः (१) कृषि तथा पशपंुछीपालन के्षत्रको सिग्र षवकास तथा 
प्रवर्द्धन लगायतका कायध गनध एक स्थानीय कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन सलिलत रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजिको सलिलतको गठन देहाय बिोलिज हनेुछ:-  

(क)  नगर प्रििु       — अध्यक्ष  

(ि)  उपप्रििु        — सदस्य  

(ग)  प्रििु प्रशासकीय अलधकृत      — सदस्य  

(घ)  आलथधक सलिलतको संयोजक      — सदस्य  
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(ङ)  सलिलतको अध्यक्षले िनोनयन गरेको षविय षवज्ञ सदस्य  

एक जना        — सदस्य  

(च)  सलिलतको अध्यक्षले िनोनयन गरेको कृिकहरूिध्ये कृषि के्षत्रबाट  

एक र पशपंुछीपालन के्षत्रबाट एक जना िषहला सषहत गरी  

तीन जना        — सदस्य  

(छ)  कायाधलयको पशसेुवा शािा प्रििु     — सदस्य   

(ज)  कायाधलयको कृषि शािा प्रििु     — सदस्य सणचव 

(३) सलिलतले कुनै षवशेि कायध सञ्चालन गनध आवश्यकता अनसुार आफू िातहत रहने गरी प्रत्यके 
वडािा वडास्तरीय कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन उपसलिलत गठन गनध सक्नेछ ।   

(४) सलिलतको बैठक सलिलतको अध्यक्षको अध्यक्षतािा बस्नेछ र अध्यक्षको अनपुणस्थलतिा लनजको 
अनिुलतले उपप्रििुको अध्यक्षतािा बस्नेछ। 

(५) सलिलतको बैठक अध्यक्षले तोकेको लिलत, सिय र स्थानिा बस्नेछ। 

(६) सलिलतको बैठकिा सम्बणन्धत के्षत्रको षवशेिज्ञ तथा अन्य व्यणिलाई आिन्त्रि गनध सषकनछे ।  

(७) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायधषवलध सलिलत आफैले लनधाधरि गरे बिोणजि हनेुछ।  

९. सलिलतको काि, कतधव्य र अलधकारिः यस ऐनिा अन्यत्र उणल्लणित काि कतधव्य र अलधकारको अलतररि सलिलतको 
काि, कतधव्य र अलधकार  देहाय बिोणजि हनेुछिः–  

(क)  कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध आवश्यक नीलत, िापदण्ड तथा योजना 
तजुधिा गरी कायधपाललकालाई लसफाररस गने,  

(ि)  कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका  
लनकायहरूसँग सिन्वय र सहकायध गने,  

(ग)  कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध आवश्यक पने सीप, प्रषवलध  तथा अन्य 
आवस्यक षवियको उणचत व्यवस्था गनध प्रवर्द्धनात्िक कायधहरु  गने,  

(घ)  कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कोिको सञ्चालन गन,े  

(ङ)  तोषकए बिोणजिका अन्य आवश्यक कायध गने ।  
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१०. कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायलाई ददइने सषुवधािः (१) कायधपाललकाले कृषि तथा  पशपंुछीपालन व्यवसायलाई 
प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको लालग देहाय बिोणजि  सहलुलयत तथा सषुवधा ददन सक्नेछिः-  

(क) स्थानीय कर तथा लनकासी शलु्क छुट,  

(ि) व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रषवलध प्रयोग र षवस्तारिा अनदुान,  

(ग) कृषि तथा पशपंुछीको लालग आवश्यक पने औिलध तथा षविादीिा अनदुान, 

(ग) व्यवसाय प्रवर्द्धनका लालग लसचाइ, षवद्यतु, बीउ लबजन, िलिाद व्यवस्थापनको लालग अनदुान,  

(घ) व्यावसाषयक षवकास, प्रषवलध हस्तान्तरि र क्षिता षवकास ।  

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) बिोणजि कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था गाउँपाललका∕नगरपाललकाको 
आलथधक ऐनले लनधाधरि गरे बिोणजि हनेुछ।  

(३) उपदफा (१) बिोणजि ददइने सषुवधाको अलतररि अन्य सषुवधा ददन ु पने भएिा सलिलतको  
लसफाररसिा कायधपाललकाले तोके बिोणजि हनेुछ ।  

११. ऋि सषुवधा उपलब्ध गराउन सषकने: (१) कायधपाललकाले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय संचालनका लालग 
आलथधक ऐनिा व्यवस्था भए बिोणजि सहलुलयत व्याजदरिा ऋि सलुबधा उपलव्ध  गराउन सक्नछे ।   

(२) उपदफा (१) बिोणजि ऋि प्राप्त गदाध बैङ्क तथा षवत्तीय संस्थािा लधतो राख्दा यस ऐन बिोणजि 
गररएको व्यावसाषयक करारको सम्बन्धी सम्झौतापत्र तथा कृषि तथा पशपंुछीपालन सम्बन्धी व्यावसाषयक प्रिाि 
पत्रलाई लधतोका रूपिा स्वीकार गने सम्बन्धिा कायधपाललकाले आवश्यक सहजीकरि गनध सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोणजि उपलब्ध गराउने ऋिलाई अलत प्राथिषकता के्षत्रिा कजाध लगानी गरेको 
सरह िानी कायधपाललकाले गाउँपाललका∕नगरपाललका के्षत्रलभत्र सम्बणन्धत बैङ्क वा षवत्तीय संस्थाको व्यावसाषयक 
कायधको षवस्तारलाई सहजीकरि गनध सक्नछे ।   

(४) कुनै बैँक वा षवत्तीय संस्थाले उपदफा (२) बिोणजि गरेको लगानी उठ्न  नसक्ने भई अपलेिन 
गनुध पने भएिा सो अपलेिन गरेको विधको िुद करयोग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकि घटाउन सक्नछे।   

(५) यस दफा बिोणजि कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय सञ्चचालन प्रयोजनाथध ऋि सलुबधा प्रदान 
गने सम्बन्धिा कायधपाललकाले आवश्यक सहकायध, सिन्वय र सहजीकरि गनेछ ।   

पररच्छेद–४ 

कोिको स्थापना तथा सञ्चालन 

१२. कोिको स्थापनािः (१) कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गनधका लालग छुटै्ट एक कृषि तथा पशपंुछीपालन 
व्यवसाय प्रवर्द्धन कोि रहनेछ ।   
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(२) उपदफा (१) बिोणजिको कोििा देहायका रकिहरु रहनछेनि्ः– 

(क)  नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु रकि,  

(ि)  कायधपाललकाबाट प्राप्त हनेु रकि,  

(ग)  कुनै स्वदेशी सङ्घ संस्था वा व्यणिबाट प्राप्त हनेु रकि, 

(घ) कुनै षवदेशी िलुकु, व्यणि वा संस्थाबाट प्राप्त  हनेु रकि,  

(घ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनेु रकि ।   

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) बिोणजिको रकि प्राप्त गनुध अणघ नेपाल सरकार, अथध िन्त्रालयको 
स्वीकृलत ललन ुपनछे ।   

१३. कोिको प्रयोग तथा िाता सञ्चालनिः (१) कोििा रहेको रकिको प्रयोग यस ऐन बिोणजि कृषि तथा पशपंुछीपालन 
व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा सञ्चालनको लालग कायधपाललकाले तोकेको प्राथलिकताको आधारिा हनेुछ।   

(२) कोििा रहेको रकि कुन ैबाणिज्य बैङ्क तथा षवत्तीय संस्थािा िाता िोली राणिनछे ।  

(३) कोिको िाता सञ्चालन प्रििु प्रशासकीय अलधकृत वा लनजले तोकेको  अलधकृत र लेिा प्रििुको 
संयिु दस्तितबाट हनेुछ ।  

१४. लेिा र लेिापरीक्षििः (१) कोिको लेिा कायधपाललकाको लेिा शािाले प्रचललत लेिािान अनसुार राख्न ुपनेछ 
।  

(२) कोिको आन्तररक तथा अणन्ति लेिापरीक्षि प्रचललत कानून बिोणजि हनेुछ।    

पररच्छेद-५ 

व्यवसाषयक करार तथा कृषियोग्य जग्गा व्यवस्थापन 

१५. व्यवसाषयक करार गनध सषकनेिः (१) यस ऐन बिोणजि कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन गनध 
व्यवसाषयक करार गनध सषकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि करार गदाध करार सम्बन्धी प्रचललत काननूको अधीनिा रही पक्षहरुको 
आपसी सहिलतिा कागजी र षवद्यतुीय िाध्यिबाट गनध सषकनछे ।   

(३) उपदफा (२) बिोणजिको करारको ढाचँा अनसूुची-३ बिोणजि हनेुछ ।  

१६. जग्गा तथा भौलतक साधन उपलब्ध गराउन सषकनेिः कायधपाललकाले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय गने 
प्रयोजनका लालग कुनै व्यणि, फािध वा  व्यवसायी, कृिक सिूह वा त्यस्ता कृिक सिूह लिलेर बनकेो सलिलत वा 
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सहकारी संस्थालाई जग्गा तथा बेलबारी नगरपाललकाको स्वालित्विा रहेको भवन, यन्त्र उपकरि तथा अन्य 
सम्पणत्त करार गरी उपलब्ध गराउन सक्नछे।    

१७. जग्गा बाझँो राख्न नपाइनेिः (१) नगरपाललका के्षत्रलभत्र रहेको जनुसकैु व्यणि, फिध, संस्था वा कम्पनीको 
स्वालित्विा रहेको कृषि योग्य जिीन बाँझो राख्न पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन आफ्नो स्वालित्विा रहेको कृषियोग्य जिीन 
बाँझो रहने भएिा त्यस्तो जग्गा कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय सञ्चालन गने प्रयोगजनको लालग ललजिा ददन 
सषकन ेगरी सम्बणन्धत जग्गा धनीले कायधलयिा लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोणजि कुनै लनवेदन प्राप्त भएिा कायाधलयले सोही व्यहोरा उल्लेि गरी सावधजलनक 
सूचना जारी गनुध पनछे। 

(४) उपदफा (३) बिोणजिको सूचना बिोणजि कसैले त्यस्तो जग्गा ललजिा ललई कृषि तथा पशपंुछीपालन 
व्यवसाय सञ्चालन गनध चाहेिा सम्बणन्धत जग्गा धनी र ललजिा ललन चाहन ेव्यणि, फिध, संस्था वा कम्पनी वीच 
ललज सम्बन्धी करार गनध कायधलयले आवश्यक सहजीकरि गनुध पनेछ। 

(५) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन उपदफा (२) बिोणजि लनवेदन प्राप्त भएिा 
कायधपाललका आफैले त्यस्तो जग्गािा कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय सञ्चालन गने प्रयोजनको लालग सम्बणन्धत 
जग्गा धनीसँग ललज करार गनध सक्नेछ। 

(6) यस दफा षवपरीत हनेुगरी कसैले लगातार दईु बिधसम्ि जग्गा बाँझो राििेा कायधपाललकाले 
सम्बणन्धत जग्गा धनीलाई प्रलत हेक्टर एक हजार रुपैयाँको दरले जररबाना गनध सक्नछे ।  

१८. स्वालित्व हस्तान्तरि नहनेुिः व्यावसाषयक करारको िाध्यिबाट कुनै जग्गा वा  भौलतक सम्पणत्त उपलब्ध गराएको 
अवस्थािा व्यावसाषयक करार गरेको वा ललजिा ललएको कारिले िात्र जग्गा वा भौलतक सम्पणत्तिा करारका 
पक्षको स्वालित्व हस्तान्तरि हनेु छैन ।   

१९. पनुिः करार गनध नहनेुिः यस पररच्छेद बिोणजि व्यावसाषयक करार गने वा ललजिा ललने पक्षले दोस्रो पक्षको 
सहिलत नललई सोही लबियिा तेस्रो पक्षसँग पनुिः करार गनध पाउने छैन ।    

२०. षवियवस्त ुस्पष्ट उल्लेि गनुध पने: (१) यस पररच्छेद बिोणजि व्यावसाषयक करार गदाध करारको प्रकृलत, शतध, 
अवस्था तथा अन्य षवियवस्त ुस्पष्ट उल्लेि गनुध पनेछ ।   

(२) दफा १४ को उपदफा (३) िा उणल्लणित ढाचँािा रहेका षवियवस्तकुो अलतररि यस ऐन तथा 
प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहनेु गरी पक्षहरूको आपसी सहिलतिा उपदफा (१) िा उल्लेणित षवियका अलतररि 
अन्य उपयिु षवियवस्तहुरु सिेत व्यावसाषयक करारिा  सिावेश गनध सषकनेछ ।  

२१. व्यवसाषयक करारका पक्षहरूको दाषयत्विः यस ऐन बिोणजिको व्यावसाषयक करारका पक्षहरूको दाषयत्व यस 
ऐनिा अन्यत्र उल्लेि भएको अलतररि सम्बणन्धत व्यावसाषयक करारिा उल्लेि भए बिोणजि हनेुछ ।   
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२२. व्यावसाषयक करार बहाल रहने अवलध र तररकािः (१) व्यावसाषयक करारिा त्यस्तो करार बहाल रहने अवलध र 
तररका उल्लेि भएकोिा सोही बिोणजि व्यावसाषयक करारको पररपालन गनुध पनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि कुनै अवलध वा तररका उल्लेि नभएको तर सो काि कुनै िास सियिा 
वा कुनै िास तररकाले िात्र गनध सषकने रहेछ भने सोही सियिा सोही तररका बिोणजि गने गरी त्यस्तो 
व्यावसाषयक करार भएको िालननेछ ।  

(३) उपदफा (२) िा लेणिएको अवस्थािा बाहेक करारिा करार बहाल रहने अवलध र तररका उल्लेि 
नभएिा िनालसब िाषफकको सियलभत्र उपयिु तररका अपनाई पूरा गनुध पनेछ ।  

२३. व्यावसाषयक करार पूरा गने स्थानिः व्यावसाषयक करार बिोणजि काि पूरा गनध लनणित स्थान तोषकएकोिा सोही 
स्थानिा पूरा गनुध पनेछ ।   

२४. व्यावसाषयक करार पूरा गनुध नपने अवस्थािः देहायका अवस्थािा व्यावसाषयक करार बिोणजि काि गनध आवश्यक 
पने छैन:- 

(क) व्यावसाषयक करारको एक पक्षले अको पक्षलाई सो करार बिोणजिको दाषयत्व पूरा गनुध 
नपने गरी छुट ददएिा,  

(ि) प्रचललत कानून बिोणजि बदर हनेु वा गराउन सषकने करार बदर भएिा वा बदर गराउन 
पाउने पक्षले बदर गराएिा,  

(ग) अको पक्षले व्यावसाषयक करारको शतध उल्लंघन गरेको कारिबाट सो करारको पररपालना 
हनु नसक्ने भएिा,  

(घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बिोणजि करार बिोणजिको काि गनुध नपने भएिा,  

(ङ)  काबू बाषहरको पररणस्थलतको कारिबाट व्यावसाषयककरार गदाधको  पररणस्थलतिा 
आधारभूत पररवतधन भई सो करारको पररपालना गनध असम्भव  भएिा।  

२५. व्यावसाषयक करार दताध गनुध पनेिः (१) यस ऐन बिोणजि व्यावसाषयक करार सम्पन्न गदाध कायधपाललका वा वडाको 
प्रलतलनलधको रोहवरिा सम्पन्न गरी त्यस्तो करार भएको लिलतले पैंलतस ददनलभत्र कायाधलयिा दताध गनुध पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोणजि करार दताध गदाध लग्ने दस्तरु कायधपाललकाले तोके बिोणजि हनेुछ।   

(३) उपदफा (१) बिोणजि दताध भएको करारको एक प्रलत कायाधलयले  अलभलेि गरी राख्न ुपनेछ ।   

(४) उपदफा (१) बिोणजि करार दताध गनध दवैु पक्षहरू स्वयि ्वा लनजहरूको काननू बिोणजिको 
प्रलतलनलध उपणस्थत हनु ुपनेछ ।   

(५) उपदफा (१) बिोणजि करार दताध गदाध दताध गने अलधकारीले यस ऐन वा प्रचललत कानून षवपरीत 
प्रावधान उल्लेि भएकोिा त्यस्तो प्राबधान पररिाजधन गरेर िात्र दताध गनुध पनेछ।   
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२६. षववादको सिाधानिः (१) यस ऐन बिोणजि गररएका व्यावसाषयक करारको कायाधन्वयनको  क्रििा कुनै षववाद 
उत्पन्न भएिा पक्षहरूले आपसी बाताधबाट त्यस्तो षववाद सिाधान गनध सक्नेछन।्   

(२) उपदफा (१) बिोणजि वाताधबाट षववाद सिाधान हनु नसकेिा पक्षहरुले  न्याषयक सलिलतिा 
लनबेदन ददन सक्ने छन।्  

(३) उपदफा (२) बिोणजि कुनै लनबेदन पनध आएिा न्याषयक सलिलतले साठी ददनलभत्र िेललिलापको 
िाध्यिबाट षववादको टुङ्गो लगाउन ुपनछे ।   

(४) उपदफा (३) बिोणजि षववादको टुङ्गो नलागेिा व्यावसाषयक करारका पक्षहरूले प्रचललत कानून 
बिोणजि िध्यस्थताको िाध्यिबाट षववादको सिाधान गनधको लालग प्रषक्रया अवलम्बन गनध सक्नछेन।् 

२७. क्षलतपूलतध सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) व्यावसाषयक करार कायाधन्वयनको सम्बन्धिा कुनै पक्षको काि कारबाहीबाट 
अको पक्षलाई क्षलत पगु्न गएिा करारिा नै क्षलतपूलतध तोषकएकोिा सोही बिोणजि र नतोषकएको हकिा सम्झौताको 
प्रकृलत, स्थलगत लनरीक्षि, स्थानीय सजधलिन, षवशेिज्ञको राय, प्रचललत दरभाउ सिेतको आधारिा पक्षहरूको आपसी 
सहिलतिा िकाध पने पक्षलाई कायाधलयले क्षलतपूलतध भराइददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए तापलन पक्षको काबू वाषहरको  पररणस्थलतले गदाध 
व्यावसाषयक करारको यथावत ्पररपालना हनु नसकेको अवस्थािा यस ऐन बिोणजिको दाषयत्व लतनुध व्यहोनुध पने 
छैन। 

तर व्यावसाषयक करार गदाधको  अवस्थािा पक्ष वीच कुनै लेनदेन भएको रहेछ भन ेअवस्था हेरी िकाध 
पने  पक्षलाई लेनदेनको सािान, वस्त ुवा नगद षफताध ददन ुपनेछ ।  

 

२८. स्थानीय उत्पादनको प्रवधधन तथा बजाररकरििः (१) स्थानीय कृषि जन्य तथा पशजुन्य वस्त ु तथा सेवाको 
बजारीकरिका लालग आवश्यकताका आधारिा तोषकए बिोणजि प्रवधधन तथा बजाररकरिको व्यवस्था गररनेछ ।  

 
पररच्छेद–७ 
षवषवध 

 

२९. जररबाना: (१) कसैले यस ऐनको देहाय बिोणजि कसरु गरेिा देहाय बिोणजिको सजाय वा जररवाना हनेुछिः-   

(क) दफा ४ षवपरीत कृषि तथा पश ुबजार स्थापना र सञ्चालन गरेिा पणच्चस हजार देणि पचास हजार 
रूपैयाँसम्ि,  

(ि) दफा ६ बिोणजि लनधाधररत पशपंुक्षी वधशाला बाहेक वा िापदण्ड षवपरीत हनेु गरी पशपंुछी वध 
गरेिा पाँच हजारदेणि दश हजार रुपैयाँसम्ि, 

(ग) दफा २६ बिोणजि क्षलतपूलतध भने आदेश ददएकोिा लापरवाही पूवधक त्यस्तो क्षलतपूलतध नददएिा त्यस्तो 
अटेर गनेलाई पणच्चस हजारदेणि पचासहजार रूपैयाँसम्ि ।  
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(२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगधत बनकेो लनयि षवपरीत कुनै कायध गरी त्यसबाट कसैको हानी नोक्सानी 
भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी  लनजबाट नै भराइनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोणजि कारबाही सञ्चालन गरी जररबाना गने अलधकार अध्यक्ष/प्रििुलाई हनेुछ। 

३०. पनुरावेदनिः यस ऐनको दफा २७ बिोणजिको जररबानािा णचत्त नबभु्ने  पक्ष लनिधय भएको जानकारी पाएको 
लिलतले पैंतीस ददनलभत्र सम्बणन्धत णजल्ला अदालतिा पनुरावेदन ददन सक्नछे।    

३१. बीिा गनुध पने: (१) कृिक तथा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाषयक उत्पादनको प्रचललत कानून बिोणजि बीिा गनुध 
पनेछ ।  

(२) कायधपाललकाले व्यवसाषयक उत्पादनिा प्रोत्साहनका लालग उपदफा (१) बिोणजि लाग्ने वीिा 
शलु्किा अनदुान ददन सक्नछे ।   

३२. अनगुिन गने: (१) कायधपाललकाले कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायको अनगुिन गनेछ।     

३३. वौषर्द्क सम्पणत्तको संरक्षि गनुध पनेिः यस ऐन बिोणजि व्यवसायको प्रवर्द्धन  गदाध वा व्यवसाषयक करार गदाध 
वौषर्द्क सम्पणत्त, भौगोललक पररचय तथा  कृिक अलधकार सिेतको संरक्षि हनेु गरी गनुध पनेछ ।  

३४. प्रचललत कानून बिोणजि हनेुिः यस ऐनिा लेणिएका षवियिा यसै ऐन  बिोणजि र अन्य षवियिा प्रचललत कानून 
बिोणजि हनेुछ।  

३५. अनसूुचीिा हेरफेर तथा थपघट : कायधपाललकाले स्थानीय राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीिा आवश्यक 
हेरफेर तथा थपघट गनध सक्नछे। 

३६. लनयि वनाउन सक्नेिः यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्वयन गनध कायधपाललकाले आवश्यक लनयि, लनदेणशका वा कायधषवलध 
बनाउन सक्नछे ।   
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अनसूुची – १ 

(दफा २ को िण्ड (च) सँग सम्बणन्धत) 
कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसाय 

(१) िाद्यान्न बाली,   
(२) वागवानी (फलफूल, तरकारी, िसला बाली, पूष्प) र जलडबटुी (३) पश,ु पन्छी   

(४) िाछा, िास,ु दधु, फुल, हाड, छाला, ऊन  

(५) च्याउ   

(६) िौरी पालन, रेशि  

(७) णचया, कफी, अलैची, सपुारी, घाँसेवाली  

(८) तेलहन, दलहन  

(९) कपास, जटु, उिु, रबर िेती,  
(१०) कृषि पयधटन  

(११) कृषिका सबै उपके्षत्रसँग सम्बर्द् उत्पादन र सो शब्दले औधोलगक प्रयोजनिा  हनेु कृषि वस्तहुरु  

(१२) कृषि तथा पशजुन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग  

(१३) कृषि तथा पशजुन्य उत्पादन सािग्री (दाना, िलिाद, षविादी, औिधी)  आददको प्रशोधन उद्योग  

(१४) िेती प्रिालीिा सिालबष्ट कृषि तथा पशजुन्य वस्तहुरु ।    
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अनसूुची-२ 

(दफा २ को िण्ड (द) सँग सम्बणन्धत) 
कृषि तथा पशपंुछीपालन व्यवसायसँग सम्बणन्धत व्यावसाषयक कायध 

 

(१) व्यावसाषयक उदे्दश्यले गररने कृषि तथा पशजुन्य वस्तकुो उत्पादन ,  

 (२) कृषि तथा पशजुन्य वस्तकुो प्रशोधन,   

(३) कृषि तथा पशजुन्य उपजको भण्डारि तथा व्यापार,  

(४) कृषि तथा पशजुन्य उत्पादनका लालग प्रयोग हनेु घाँस, दाना, चारो, रासायलनक वा प्राङ्गाररक िलको उत्पादन,  

(५) कृषि तथा पशजुन्य उत्पादनका लालग आवश्यक षवउ, वेनाध, नश्ल र भरुा तथा चल्लाको उत्पादन, भण्डारि षवतरि,  

(६) कृषि तथा पशजुन्य प्रयोग हनेु रासायलनक र जषैवक षविादीको उत्पादन,  भण्डारि तथा लबक्री षवतरि,   

(७) कृषि तथा पशपंुछीपालन सम्बन्धी परािशध सेवा,  

(८) कृषि तथा पशपंुछीपालन सम्बन्धी प्रचललत कानूनिा तोषकएका व्यवसाय ।  
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अनसूुची-३ 

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

ललणिति ् ललज करार गररददनकेो नाि ............................................... को  नालत 
................................................ को छोरा...................................  प्रदेश ............ णजल्ला 
.........................गाउँपाललका/नगरपाललका ....................... वडा नं. ............ बस्ने विध ...... को 
................................... (यसपलछ “पषहलो  पक्ष” भलनएको) ले िेरा/एकाघरका पररवार .......................... का 
नाउँिा दताध  कायि रहेको िेरो आफ्नै हकभोग भएको अरु कसैलाई दोहोरो ललणित गरी  नददएको ............. णजल्ला 
.............. बेलबारी नगरपाललका वडा नं. ...........नक्सा लसट नं. ......  षकत्ता नं. ......को ज.षव. .............. र त्यसिा 
बनेको ..................तलाको घर,  ........... गोदाि र त्यसिा भएको ललगललगा पद आदद ललज बापत लेणिएको  सम्पूिध 
भौलतक सम्पणत्त ललज करारिा ददने भएकोिा आगे ललज करार गररललने ........................ को नालत ...................... 
को छोरा.............................  

 

प्रदेश ......... णजल्ला......... गाउँपाललका/नगरपाललका .............. वडा नं..........बस्ने  विध......को 
.......................................... (यसपलछ “दोस्रो पक्ष” भलनएको) ले िालथ लेणिएको जग्गा जिीन, भौलतक सम्पणत्त 
ललजिा करार िाग गरेकोिा  हािी दवैुपक्ष सहित भै िालसक/वाषिधक वा ......................रु ............ वा  
णजन्सी.......................ललज भाडा हनेु गरी तपलसल बिोणजिका शतधिा ललज  करारनािा गरेका छौं । यो करारनािा 
गरेको होइन भनी कुनै पक्षले कही कतै उजरु बाजरु गने छैन, गरे यसैले बदर गररललन ुभनी तपणशलका साक्षीको रोहवरिा  
वसी यो करारनािा लेिी लेिाई सही छाप गरी एक एक प्रलत बणुझ ललयौं/ ददयौ।  

 

करारका शतधहरू 

१.  प्रत्येक ..........िषहना/विधिा करारको षकस्ता बापत बझुाउन ु पने नगद  रु. ................. वा णजन्सी 
................... दोस्रो पक्षले बझुाउने र पषहलो पक्षले  षकस्ता वापत बझुी भपाधई गररददने ।  

२.  करार बहाल रहन ेअवलध लिलत ................ देणि ..............सम्ि हनेुछ ।  

३.  पक्षहरुको आपसी सहिलतिा नवीकरि थप हनु सक्नेछ ।  

४.  जग्गा र लनिाधि संरचनाको स्वरुप पररवतधन गनुधपने भए वा नया ँलनिाधि  गनुधपने भए दवैु पक्षको सहिलतिा गने ।  

४  शतध बिोणजि पषहलो पक्षले जग्गा जलिन र संरचना दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध  गराउने ।  

५.  बत्ती पानी आददको िचध दोस्रो पक्षले व्यहोने ।  

६.  म्याद सिाप्त भए पलछ पक्षहरुले आपसी सहिलतिा जग्गा जलिन र भौलतक  सम्पणत्त बणुझललन ेददने ।   

७.  दवैु पक्षले आ आफ्नो पक्षलाई लाग्ने कर लतने ।  
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८.  काब ुवाषहरको पररणस्थलत बाहेक ललजिा ललएको जग्गाजलिन भौलतक सम्पणत्तिा क्षलत भए दोस्रो पक्षले व्यहोनुध पनछे 
।  

९.  पषहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई करार बिोणजि ददएको जग्गाजलिन र भौलतक  सम्पणत्त उपयोग गनध बाधा गरेिा दोस्रो 
पक्षले क्षलतपूलतधका लालग दावी गनध पाउने छ ।   

१०.  पक्षहरु बीच असिझदारी उत्पन्न भएिा ऐनिा तोषकए अनसुार हनेुछ ।  

११. अन्य शतधहरु आवश्यकता अनसुार थप गनध सषकनछे ।  

पषहलो पक्ष                                      दोस्रो पक्ष  

नाि थरिः                                       नाि थरिः  

दस्तितिः                                         दस्तितिः 
 दा. वा.                                         दा. वा. 

 

रोहबरका साक्षीहरु 

क्र.स 

 

नाि थर, उिेर ठेगाना 
 

दस्तित 

 

१    

२    

कलिी 
क्र.स  

 

नाि थर, उिेर  

 

ठेगाना  

 

दस्तित 

 

१    

 

संवत ्२०...... सा ............ िषहना ........... गते रोज .......... शभुि।्  

(नोट: बेलबारी नगरपाललकाले गने व्यावसाषयक करारको ढाचँा यसै ढाँचाको आधारिा आवश्यक हेरफेर सषहत तजुधिा 
गररनेछ। 


