सॊ वत् २०७६ सारको ऐन नॊ. ५

कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन सम्फन्धभा व्मवस्था गनध फनेको ऐन

प्रस्तावना् कृषषको आधुननकीकयण, साभुषहक खेती प्रवर्द्धन तथा
व्मवसामीकयणफाट उत्ऩादन वृषर्द् गयी कृषष ऺेत्रको सभग्र षवकास

गनध य खाद्य सुयऺाको प्रत्माबूनत गनधका रानग कानूनी व्मवस्था गनध
फाञ्छनीम बएकोरे ,

प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायम्म्बक

1=

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “कृषष व्मवसाम
प्रवर्द्धन ऐन, २०७६” यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

2=

ऩरयबाषा् षवषम वा प्रसॊ गरे अको अथध नरागेभा मस ऐनभा,-

(क) “अनराइन फजाय” बन्नारे षवद्युतीम भाध्मभफाट
उऩबोक्ताको भाग वभोम्जभ कृषष वस्तु वा सेवा
उऩरब्ध गयाउने फजाय सम्झनु ऩछध।

(ख) “अक्सन फजाय” बन्नारे कृषष उऩज षवक्री गने
उद्देश्मरे क्रेता य षवक्रेतारे ऩरयभाण सषहत षकन्ने
भूल्म य षवषक्र गने भूल्म ऩषहल्मै आनधकारयक

रुऩरे जानकायी ददई प्रनतस्ऩधाधको आधायभा हुने
फजाय प्रणारीराई सम्झनु ऩछध।

(ग) “अनुसन्धान अनधकायी” बन्नारे भन्त्रारमरे तोकेको
अनधकायी सम्झनु ऩछध।
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(घ) “उत्ऩादक”

बन्नारे

कृषष

वस्तु उत्ऩादन

गने

कृषक, कृषक सभूह, कृषष कम्ऩनी, कृषष पाभध य
उत्ऩादक सहकायी सम्झनु ऩछध।

(ङ) “एजेन्ट” बन्नारे कृषष उद्यभी, व्मवसामी, कृषष
फजाय वा कृषषजन्म वस्तुहरूको कायोफाय गने
दताधवारा व्मम्क्त सम्झनु ऩछध य सो शव्दरे
सॊ गदठत सॊ स्थाको प्रनतनननधराई सभेत जनाउॉछ।
कृषक”

(च) “व्मवसाषमक

बन्नारे

मस

ऐनको

प्रमोजनका रानग कसै को जग्गा कयायभा नरई वा

आफ्नै जग्गाभा व्मवसाषमक खेती गने कृषक,
कृषक सभूह, कृषष पभध/कम्ऩनी य उत्ऩादक
सहकायीराई सम्झनु ऩछध।

(छ) “कृषष पाभध” बन्नारे व्मवसाषमक प्रमोजनरे कृषष
तथा

ऩशुऩॊऺीजन्म

वस्तुको

उत्ऩादनका

रानग

उऩजको

ग्रेनडङ,

सञ्चारन गरयएको कृषष पाभध सम्झनु ऩछध।
(ज) “कृषष

फजाय” बन्नारे

कृषष

प्माकेम्जङ्ग, ढु वानी, बण्डायण, षवतयण तथा कृषष

उऩजको नफक्री षवतयण गने कृषष फजाय सम्झनु
ऩछध य सो शब्दरे अनराइन फजायराई सभेत
जनाउॉछ।
(झ)

“कृषष

वस्तु” बन्नारे

कृषष

वा

ऩशुऩॊछीजन्म

वस्तुफाट उत्ऩादन गये को उऩबोग्म कृषष वस्तु
सम्झनु ऩछध।

(ञ) “कृषष व्मवसाम” बन्नारे दे हामको व्मवसाम सम्झनु
ऩछध्2

(१) व्मवसाषमक उद्देश्मरे गरयने कृषष फारी वा
(२)

वस्तुको उत्ऩादन,

कृषषजन्म वस्तुको सॊ करन, वातानुकुनरत

बण्डायण वा प्रशोधन,

(३) कृषष उऩजको व्माऩाय,
(४)

(५)

(६)

कृषष

उत्ऩादनका

रानग

प्रमोग

हुने

यासामननक तथा प्राङ्गारयक भरको उत्ऩादन,
बण्डायण य षवतयण,

कृषष उत्ऩादनको रानग प्रमोग हुने फीउ,

वेनाध, नश्ल य बुयाको उत्ऩादन, ऩयाभशध
सेवा, बण्डायण य षवतयण,

कृषषभा प्रमोग हुने औषनध एवॊ षवषाददको

उत्ऩादन, ऩयाभशध, बण्डायण तथा नफक्री
व्मवसाम,

(७) कृषष उत्ऩादनका रानग आवश्मक नसॊ चाइ
तथा

उच्च

प्रषवनधमुक्त

खेतीका

रानग

आवश्मक मन्त्र उऩकयण, साभग्री उत्ऩादन,
नफक्री षवतयण तथा भभधत सम्बाय,

(८) कृषष मन्त्र तथा माम्न्त्रक उऩकयणको
उत्ऩादन तथा फजायीकयण,

(९) कृषषजन्म उद्योग (जस्तै दाना, घाॉस, छारा,
हाड, साइजरेज) व्मवस्थाऩन य सञ्चारन।

(ट) “कृषष सुऩय भाकेट वा भाटध” बन्नारे कृषष उऩज
षवक्री गने भूर उद्देश्मरे सॊ चारन गरयएको सुऩय
भाकेट बन्ने सम्झनु ऩछध।
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(ठ) “खुद्रा फजाय” बन्नारे कुनै षवक्रेतारे उऩबोक्ताराई
नफक्री गने खुद्रा फजाय, ऩसर वा षवक्रेताराई
सम्झनु ऩछध।
(ड)

“तोषकएको अनधकायी” बन्नारे प्रदे श सयकायरे
प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोषकददएको
अनधकायी सम्झनु ऩछध।

(ढ) “तोषकएको” वा “तोषकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन
फभोम्जभ फनेको ननमभभा तोषकएको वा तोषकए
फभोम्जभ सम्झनु ऩछध।

(ण) “थोक फजाय” बन्नारे कुनै उत्ऩादक वा षवक्रेतारे
अको षवक्रेताराई कृषष वस्तु नफक्री षवतयण गने
थोक फजायराई सम्झनु ऩछध।

(त) “ननदे शनारम” बन्नारे भन्त्रारम अन्तगधतको कृषष
षवकास ननदे शनारम वा ऩशुऩन्छी तथा भत्स्म
षवकास ननदे शनारम सम्झनु ऩछध।

(थ) “प्रदे श स्तयीम फजाय” बन्नारे प्रदे श सयकायफाट
सहमोग

नरने

गयी

प्रदे शराई

रम्ऺत

गयी

खोनरएका थोक फजाय, सुऩय भाकेट तथा अक्सन
वजाय सम्झनु ऩछध।
(द)

“नफक्रेता” बन्नारे

कृषष वस्तुहरू नफक्री गने

व्माऩायी, कृषक, कृषक सभूह, कृषष पाभध, कृषष
सहकायी

सॊ स्था,

कृषष

कम्ऩनी

नफक्रेताराई सभेत सम्झनु ऩछध।
(ध) “भन्त्रारम” बन्नारे

कृषष

भन्त्रारम सम्झनु ऩछध।
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वा

एजेन्ट

सम्फन्धी षवषम

हेने

(न) “भम्न्त्रऩरयषद”

बन्नारे

भम्न्त्रऩरयषद सम्झनु ऩछध।

प्रदे श

नॊ.

३

को

(ऩ) “व्मवसाषमक कृषष कयाय” बन्नारे व्मवसाषमक कृषष
खेती वा कृषष पाभधको सञ्चारन, कृषष वस्तुको

व्मावसाषमक उत्ऩादन, खरयद, षवक्री, सञ्चम य

फजायीकयण गनध वा कृषष व्मवसाम प्रफर्द्धन गनध
दुई वा सो बन्दा फढी ऩऺहरु फीच बएको

सम्झौता वा व्मवसाषमक कृषष कयायराई सम्झनु
ऩछध। सो शब्दरे व्मवसाषमक कृषष प्रमोजनको
रानग व्मम्क्तगत वा सॊ स्थागत रुऩभा नरजभा नरन

ददन वा कृषषजन्म उद्योगको रानग कृषष वस्तु वा
वारीको उत्ऩादन वा आऩूनतध गनध दुई वा दुईबन्दा

फढी ऩऺहरू फीच ऺेत्रपर, ऩरयभाण, भूल्म य
गुणस्तयको आधायभा बएको कयायराई सभेत
जनाउॉछ।
(प) “सॊ करन

केन्द्र”

बन्नारे

कृषकहरुरे

दोस्रो

फजायभा षवक्री गने उद्देश्मरे कृषष उऩज सॊ करन

गये य फजायसम्भ रै जाने तथा षवक्रेताराई षवक्री
गने सॊ करन केन्द्रराई सम्झनु ऩछध।

(फ) “सनभनत” बन्नारे मस ऐनको दपा १९ फभोम्जभ
गठन बएको प्रदे श कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन सनभनत
सम्झनु ऩछध।
(ब)

“हाट-फजाय” बन्नारे कृषष उऩज रगामत अन्म
स्थानीम उत्ऩादन षवक्री गने उद्देश्मरे स्थानीम
तहफाट

स्वीकृनत

नरई

फजायराई सम्झनु ऩछध।
5

सॊ चारन

बएको

हाट

ऩरयच्छे द -२

कृषष व्मवसाम तथा फजाय सम्फन्धी व्मवस्था

3=

कृषष व्मवसाम् (१) कुनै ऩनन व्मम्क्तरे अनूसूची-१ भा उल्रेख
बएका षवषमसॉग सम्फम्न्धत कृषष तथा ऩशुऩॊऺीजन्म वस्तुहरुको
व्मवसाषमक रुऩभा उत्ऩादन य व्मवसाम गनध सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ गरयने कृषष व्मवसाम

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनछ
े ।

4=

कृषष व्मवसाम गनध वम्ञ्चत गनध नहुन्े कृषष व्मवसाम गने व्मम्क्त,

सभूह, सहकायी वा कम्ऩनीराई कृषष व्मवसाम गनधवाट वम्ञ्चत
गनध, गयाउन एवॊ हानन नोक्सानी ऩुमाधउन हुॉदैन।
5=

कृषष फजायको स्थाऩना् (१) प्रदे शरे आफ्नो प्रदे श नबत्रको

षवनबन्न स्थानभा प्रदे श स्तयीम कृषष फजायको स्थाऩना गनध
सक्नेछ।

(२)

व्मवसाषमक

कृषष

सम्फन्धी

सॊ स्थारे

सहकायी

ननदे शनारमको

फजायको स्थाऩना गनध सक्नेछ।

वा

कृषष

अनुभनत

सम्फन्धी

नरई

कृषष

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बननए

ताऩनन साना कृषष फजाय स्थानीम तहको सभन्वमभा स्वीकृनत
नरइ स्थाऩना गनध सषकनेछ।

6=

कृषष फजायको वगीकयण् (१) मस ऐनको दपा ५ फभोम्जभ
स्थाऩना हुने कृषष फजायको वगीकयण दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्(क) थोक फजाय,
(ख) खुद्रा फजाय,
(ग) हाट-फजाय,

(घ) सॊ करन केन्द्र,
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(ङ) अक्सन फजाय,

(च) अनराइन फजाय,

(छ) कृषष सुऩय भाकेट वा भाटध।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको फजाय सञ्चारन वाऩत

राग्ने शुल्क प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा तोके फभोम्जभ
हुनेछ।

(३) फजाय सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोषकए

फभोम्जभ हुनेछ।

7=

कृषष फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनत् (१) मस ऐनको
दपा ५ फभोम्जभ स्थाऩना बएको कृषष फजायको सञ्चारन तथा

व्मवस्थाऩन गनधको रानग तोषकए फभोम्जभ कृषष फजाय सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩन सनभनत यहनेछ।

(२) कृषष फजाय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनत

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द -३

व्मवसाषमक कृषष कयाय (नरज)

8=

व्मवसाषमक कृषष कयाय गनध सषकने् (१) मस ऐन फभोम्जभ
कृषष व्मवसामको प्रवर्द्धन गनध दुई वा दुईबन्दा फढी ऩऺहरु
फीच व्मवसाषमक कृषष कयाय गनध सषकनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोम्जभ

कयाय

गदाध

प्रचनरत

कानूनको अधीनभा यही ऩऺहरुको आऩसी सहभनतभा षवद्युतीम
प्रणारीको भाध्मभफाट सभेत गनध सषकनेछ।

(३) कृषषमोग्म जनभन कृषष ऩरयमोजना फभोम्जभ ऐरानी

(सावधजननक)

जग्गा

बए

स्थानीम

तहको

नसपारयसभा

य

साभुदाषमक वनको बए सम्फम्न्धत साभुदाषमक वनको सहभनत य
7

स्थानीम तहको नसपारयसभा प्रदे श सयकायरे ननम्ित सीभा तोकी
कयायभा नरने ददने व्मवस्था नभराउन सक्नेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोम्जभको कयाय गदाध अऩनाउनु ऩने

प्रषक्रमा तोषकए फभोम्जभ हुनछ
े ।
9=

जग्गा तथा बौनतक साधन उऩरब्ध गयाउन सषकने् कुनै व्मम्क्त,
सॊ स्था वा ननकामरे कृषष व्मवसाम गने प्रमोजनका रानग व्मम्क्त,

कृषष पाभध/कम्ऩनी वा व्मवसामी, कृषक/कृषक सभूह, त्मस्ता
कृषक सभूह नभरे य फनेको सनभनत, सहकायीराई जग्गा तथा
बौनतक सम्ऩम्ि कयाय गयी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

10= जग्गा तथा बौनतक साधन भाग गनध सक्ने् (१) कुनै कृषक वा
कृषष व्मवसामीरे व्मवसाषमक रुऩभा कृषष सम्फन्धी कामध गनधको
रानग प्रचनरत कानूनको प्रनतकूर नहुने गयी कयाय फभोम्जभ
कुनै व्मम्क्त, सॊ स्था वा

जग्गा तथा बौनतक साधन प्राप्त गनध
ननकामभा भाग गनध सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ जग्गा तथा बौनतक साधन

भाग बई आएभा ननम्ित अवनध तोकी प्रचनरत कानून फभोम्जभ
सम्फम्न्धत ननकामरे

कयायभा जग्गा तथा बौनतक साधन

उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ।
(३)

जग्गा तथा बौनतक

साधन उऩरब्ध गयाउने

सम्फन्धी प्रषक्रमा तथा अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनेछ।

(४) प्रदे श सयकायरे खेती नगयी प्रचनरत कानूनरे

तोकेको

अवनधसम्भ

जग्गाधनीको

भन्जुयी

फाॉझो

वा

यहेको

सम्फम्न्धत

जग्गा

ननकामको

सम्फम्न्धत

सहभनतभा

तोषकए फभोम्जभ कृषष प्रमोजनका रानग कयाय खेती भाधपत
प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ।
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(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए

ताऩनन जग्गा धनीरे कृषष प्रमोजनको रानग प्रमोगभा ल्माउने
बएभा सभम भाग गयी जग्गा षपताध गनुध ऩनेछ।

11=

स्वानभत्व हस्तान्तयण नहुन्े मस ऐनको दपा ९ फभोम्जभ कुनै

जग्गा वा बौनतक साधन उऩरब्ध गयाएको अवस्थाभा कयाय

गये को वा नरजभा नरएको कायणरे भात्र जग्गा वा बौनतक
साधनभा कयायभा नरने ऩऺको स्वानभत्व स्थाषऩत हुने छै न।
12=

ऩुन् कयाय गनध नहुन्े मस ऐन फभोम्जभ कयाय गने ऩऺरे दोस्रो
ऩऺको सहभती ननरइ सोही नफषमभा तेस्रो ऩऺसॉग ऩुन् कयाय
गनध ऩाउने छै न।

13=

व्मवसाषमक कृषष कयायभा सभावेश गने षवषम् (१) मस ऐन
फभोम्जभ कृषष कयाय गदाध कयायको प्रकृनत य अवस्था अनुरुऩ
अनुसूची-२

सक्नेछन्।

(२)

भा

मस

उल्रेख

ऐनको

बएका

प्रनतकूर

षवषमहरु
नहुने

सभावेश

गयी

हुन

ऩऺहरूको

सहभनतभा उऩदपा (१) भा उल्रे म्खत षवषम फाहेकका अन्म
उऩमुक्त षवषमहरु सभेत व्मवसाषमक कृषष कयायभा सभावेश
गनध सषकनेछ।

14= व्मवसाषमक कृषष कयायका ऩऺहरूको दाषमत्व् (१) मस ऐनको
दपा ८ वा ९ फभोम्जभ कृषष व्मवसाम सञ्चारन गनध नरएको
जग्गा तथा बौनतक साधनभा ऩऺहरूको दाषमत्व मस ऐनभा
उल्रेख बएको अनतरयक्त कयायभा तोषकए फभोम्जभ हुनछ
े ।

(२) कृषष वस्तुको ऩरयभाण वा ऺेत्र तोकी गरयने

व्मवसामभा ऩऺहरूको दाषमत्व ऩऺहरू फीच कयाय बएकोभा
मस ऐनभा उल्रे ख बएको अनतरयक्त अन्म कुयाहरू कयायभा
उल्रेख बए फभोम्जभ हुनेछ।
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(३) व्मवसाषमक कृषष कयाय गने ऩऺहरुरे प्रचनरत

कानूनको प्रनतकूर नहुने गयी कयाय गनुध ऩनेछ।

15= कयाय ऩूया गनुध ऩने सभम य तरयका् (१) कयायभा कयाय ऩूया

गने सभम य तरयका उल्रेख बएकोभा उम्ल्रम्खत सभमनबत्र य
तरयका फभोम्जभ कयाय ऩूया गनुध ऩनेछ।
(२)

कयाय फभोम्जभको काभ गनध कयायभा कुनै सभम

वा तरयका तोषकएको यहेनछ य सो काभ कुनै खास सभमभा
वा कुनै खास तरयकारे भात्र गनध सषकने यहेछ बने सोही
सभमभा सोही तरयका फभोम्जभ
भानननेछ।

गने

गयी कयाय बएको

(३) उऩदपा (२) भा रे म्खएको अवस्थाभा फाहेक

कयायभा कयाय ऩूया गने सभम य तरयका उल्रे ख नबएभा
भनानसव सभमनबत्र उऩमुक्त तरयका अऩनाई ऩूया गनुध ऩनेछ।

16=

कयाय ऩूया गने स्थान् (१) कयाय फभोम्जभ काभ ऩूया गनध कुनै
ननम्ित स्थान तोषकएको यहेछ बने सो काभ सोही स्थानभा ऩूया
गनुध ऩनेछ।
(२)

कयाय फभोम्जभ कुनै एक ऩऺरे अको ऩऺराई

कुनै भारसाभान ददने वा फुझाउने स्थान कयायभा तोषकएको
यहेछ बने सोही स्थानभा नै ददनु वा फुझाउनु ऩनेछ।
(३)

कयाय

फभोम्जभ

काभ

गने

ननम्ित

स्थान

नतोषकएको तय सो काभ कुनै खास स्थानभा भात्र गनध सषकने
वा चरन व्मवहाय वा सो काभको प्रकृनत अनुसाय कुनै खास

स्थानभा भात्र गनुध ऩने षकनसभको यहेछ बने सो काभ सोही
स्थानभा गने गयी कयाय बएको भानननेछ।

(४) उऩदपा (२) य (३) भा रे म्खए दे म्ख फाहेक अन्म

अवस्थाभा कयाय फभोम्जभ काभ गने स्थान कयायभा उल्रेख
10

बएको यहेनछ बने कयाय फभोम्जभ काभ गने ऩऺरे अको

ऩऺराई भनानसफ भाषपकको स्थान तोषकददन सूचना गनुध
ऩनेछ य अको ऩऺरे ऩनन सो काभ गनध भनानसफ भाषपकको
स्थान तोषकददनु ऩनेछ।

17= कयाय ऩूया गनुध नऩने् दे हामका अवस्थाभा कयाय फभोम्जभ काभ
गनध आवश्मक ऩने छै न्-

(क) कयायको एक ऩऺरे

अको ऩऺराई कयाय

फभोम्जभको दाषमत्व ऩूया गनुध नऩने गयी छु ट
ददएभा,

(ख) फदय गयाउन सषकने कयाय फदय गयाउन ऩाउने
ऩऺरे फदय गयाएभा,

(ग) अको ऩऺरे कयाय उल्रॊ घन गये को कायणफाट
कयायको ऩरयऩारना हुन नसक्ने बएभा,

(घ) मस

ऐनको

कुनै

व्मवस्था

फभोम्जभ

फभोम्जभको काभ गनुध नऩने बएभा,

कयाय

(ङ) कयाय गदाधको ऩरयम्स्थनतभा आधायबूत ऩरयवतधन
बै कयायको ऩरयऩारना गनध असम्बव बएभा।

18= कयाय दताध गनुध ऩने् (१) प्रदे श सयकायफाट सुषवधा तथा
सहुनरमत

प्राप्त

गनध

मस

ऐन

अन्तगधत

सम्ऩन्न

गरयएका

व्मवसाषमक कृषष सम्फन्धी कयायहरु सम्झौता बएको नभनतरे

ऩैंतीस ददन नबत्र तोषकएको ननकामभा अननवामध रुऩभा दताध गनुध
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कयाय दताध गदाध तोषकए

फभोम्जभको दस्तुय राग्नेछ।
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(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ बएको कयायको अनबरेख

भन्त्रारमको
ऩनेछ।

(४)

तोषकएको

अनधकायीरे

अननवामध

रूऩरे

याख्नु

उऩदपा (१) फभोम्जभको कयाय दताध गनध

दुवै ऩऺहरू स्वमॊ वा उनीहरूको कानून फभोम्जभको प्रनतनननध
उऩम्स्थत हुन ु ऩनेछ।

(५) भन्त्रारमरे कुनै व्मवसामी वा कृषकरे कृषष कयाय

दताध गनध ल्माएकोभा दताध गने अनधकायीरे मस ऐन फभोम्जभ
उल्रेख हुनऩु ने कुनै कुया उल्रे ख नबएको वा अनुम्चत

प्रावधान उल्रेख बएकोभा सो ऩरयभाजधन गये य भात्र दताध गनध
आदे श ददन सक्नेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोम्जभ ददइएको आदे श कयायका

ऩऺहरूरे ऩारन गनुध ऩनेछ।

ऩरयच्छे द -४

कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन सम्फन्धी व्मवस्था

19= प्रदे श कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन सनभनत् (१) कृषष ऺेत्रको सभग्र
षवकास तथा प्रवर्द्धनका रानग प्रदे शभा एक कृषष व्मवसाम
प्रवर्द्धन सनभनत यहनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोम्जभको

फभोनभजका सदस्महरु यहनेछन््(क)

भाननीम

भन्त्री,

भन्त्रारम

कृषष

सनभनतभा

सम्फन्धी

दे हाम

षवषम

हेने

-अध्मऺ

(ख) भाननीम सदस्म, प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोग
(कृषष हेने)

-सदस्म
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(ग) प्रदे श सम्चव, कृषष सम्फन्धी षवषम हेने भन्त्रारम
-सदस्म
(घ) प्रदे श सम्चव, आनथधक भानभरा हेने भन्त्रारम
-सदस्म
(ङ) प्रभुख, कृषष षवकास ननदे शनारम
(च)

ननदे शक,

ऩशुऩॊऺी

तथा

-सदस्म
भत्स्म

ननदे शनारम

षवकास

-सदस्म

(छ) भन्त्रारमरे भनोनमन गये को षवऻ सदस्म एक
जना

-सदस्म

(ज) प्रदे श स्तयीम कृषष सहकायी सॊ घको अध्मऺ
-सदस्म
(झ) दनरत, अल्ऩसॊ ख्मक वा उत्ऩीनडत सभुदामवाट
(ञ)

भन्त्रारमरे भनोननत गये को एकजना - सदस्म
भन्त्रारमरे

भनोनमन

गये को

व्मवसाषमक

षकसानभध्मे दुई भषहरा सदस्म सषहत तीन जना
(खाद्यान्न, फागवानी, ऩशुऩन्छी तथा भत्स्म)

-सदस्म
(ट) प्रभुख, सम्फम्न्धत भहाशाखा

-सदस्म सम्चव

(३) सनभनतरे सम्फम्न्धत ऺेत्रको षवशेषऻ तथा अन्म

व्मम्क्तराई सनभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनध सक्नेछ।
(४)

सनभनतको

फैठक

आॊपैरे ननधाधयण गनध सक्नेछ।

सम्फन्धी

कामधषवनध

सनभनत

(५) सनभनतरे मस ऐनको उद्देश्म कामाधन्वमन गनध

आवश्मकता
सक्नेछ।

अनुसाय

षवनबन्न
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उऩ-सनभनतहरु

गठन

गनध

(६) सनभनतको सम्चवारम भन्त्रारमभा यहनेछ।

20= सनभनतको काभ, कतधव्म य अनधकाय् सनभनतको काभ, कतधव्म य
अनधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनछ
े ्(क)

प्रदे श

स्तयभा

कृषष

व्मवसाम

प्रवर्द्धन

आवश्मक नीनत तथा मोजना तजुभ
ध ा गने,

गनध

(ख) कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध सॊ घीम तथा स्थानीम
तहसॉग सभन्वम य सहकामध गने,

(ग) कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन गनध आवश्मक ऩने सीऩ,

प्रषवनध तथा अन्म षवषमका प्रवर्द्धनात्भक कामध
गने,

(घ) कृषष उऩजहरुभा उऩबोक्तारे नतने भूल्म य
उत्ऩादकरे उत्ऩादन स्थरभा प्राप्त गने अन्तय
भूल्म ननधाधयण गने,

(ङ) तोषकए फभोम्जभका अन्म कामध गने।

21= कृषष व्मवसामराई सुषवधा ददने् (१) भम्न्त्रऩरयषदरे भन्त्रारम
भापधत कृषष तथा ऩशुऩन्छी व्मवसाम प्रवर्द्धनका रानग उत्ऩादन
साभग्री

आऩूनतध,

फजायीकयणभा
सक्नेछ।

उऩज

तोषकए

उत्ऩादन,

फभोम्जभ

प्रशोधन,

छु ट

तथा

बण्डायण
सुषवधा

य

ददन

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ददइने सुषवधाको अनतरयक्त

अन्म सुषवधा सनभनतको नसपारयसभा भन्त्रारमरे तोके फभोम्जभ
हुनेछ।

22= कृषष व्मवसामको प्रवर्द्धन य षवकास् (१) कृषष ऩेशाभा सॊ रग्न

नागरयकहरुको जीवनस्तय उकास्न कृषष व्मवसामको प्रवर्द्धन य

षवकासका रानग प्रदे श सयकायरे दे हाम फभोम्जभको कामध गनध
सक्नेछ्14

(क) कृषष उत्ऩादन, प्रशोधन य फजायीकयणको ऺेत्रभा

सावधजननक, सहकायी य नीम्ज रगानी अनबवृषर्द्
गने,

(ख) कृषकराई उत्ऩादन साभग्रीभा अनुदान ददने तथा
उत्ऩाददत

(ग)

वस्तुको

ऩरयभाणको

आधायभा

अनुदानको षवशेष ब्मवस्था गने,

नगदे फारी, आमात प्रनतस्थाऩन गनध सक्ने तथा

ननमाधतमोग्म फारी तथा वस्तुराई षवशेष ग्राह्यता
ददने,

(घ) कृषषफारी वीभा तथा ऩशुऩॊऺी षवभा रगामत

नेऩार सयकायको स्वास््म वीभाभा षकसानको
ऩहुॉचराई षवस्ताय गने,

(ङ) षवदे शफाट ऻान, नसऩ हानसर गयी पकेका
मुवाहरुराई

कृषष

ऺेत्रभा

कामधक्रभ सञ्चारन गने,

आकषषधत

गनध

(च) कृषष तथा ऩशुऩारनका रानग सहुनरमतऩूणध कजाध
(छ)

उऩरब्ध गयाउने,
सहकायी, नीम्ज

तथा

सयकायी

साझेदायीभा

उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण तथा फजायीकयण
जस्ता कामधक्रभ सञ्चारनराई प्रोत्साषहत गने,

(ज) कयाय खेती तथा बूनभ फैंक भापधत उत्ऩादनशीर

बूनभको अनधकतभ उऩमोगको व्मवस्था तोके
फभोम्जभ गने,

(झ) जग्गा बाडाभा नरने य ददने व्मवस्था गने,

(ञ) खाद्य सुयऺाभा प्रत्मऺ टे वा ऩुमाधउने प्रदे श
स्तयभा

प्राथनभकता
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प्राप्त

फारीको

न्मूनतभ

सभथधन भूल्म तोकी षकसानको उत्ऩादनराई
(ट)

(ठ)

खरयद गने व्मवस्था नभराउने,
कृषषको

अनुसन्धान,

आधुननकीकयणका

व्मवस्था गने,
कृषष

प्रषवनध

ब्मवसाम

षवस्ताय

रानग

वैऻाननक

तथा

सॊ चारनको

तानरभको

रानग

प्रस्ताव

(प्रोऩोजर) भा आधारयत कामधक्रभ भापधत सुषवधा
उऩरब्ध गयाउने,

(ड) हानन नोक्सानी बएका षकसानराई ऺनतऩूनतध प्रदान
गनध उम्चत व्मवस्था नभराई
प्राथानभक

कृषष

उऩजराई

नछटो सड्ने

नफना

योकतोक

ऩरयवहनको व्मवस्था गनध एम्फुरेन्स सयहको
भान्मता ददराउने,

(ढ) सयकायी, सहकायी, नीम्ज ऺेत्र, गैय सयकायी
सॊ स्थाहरुसॉगको साझेदायीभा कृषष मन्त्र, कृषष
साभग्री तथा प्रषवनध उत्ऩादन य षवकास गने ,

(ण) याषष्डम तथा अन्तधयाषष्डम गैय सयकायी सॊ स्था तथा
षवकास

साझेदायराई

प्राथनभकताका

आधायभा

प्रदे श

व्मवसाम

कामधक्रभ सञ्चारन गनध उत्प्रेरयत गने,

सयकायको

प्रवर्द्धन

(त) सॊ घीम सयकायका भहत्वऩूणध आमोजनाहरु प्रदे श
सयकायको सभन्वमभा कामाधन्वमनभा ल्माउन
सॊ घीम सयकायसॉग सभन्वम गने,

(थ) सम्फम्न्धत ननकामको सभन्वमभा साभुदाषमक वन
तथा

सावधजननक

जनभनभा

कामधक्रभ सञ्चारन गने,
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उत्ऩादनभूरक

(द) सम्बाव्मता बएका जग्गाको चक्राफन्दी गयी
साभूषहक खेतीको प्रवर्द्धन गने,

(ध) कृषष वन प्रणानरको प्रवर्द्धन गने।
(२) कृषष व्मवसाम प्रवर्द्धन य सॊ यऺण गनधका रानग

भन्त्रारमरे एक छु ट्टै आकम्स्भक कोष स्थाऩना गनध सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ स्थाऩना हुने कोषको

ऩरयचारन सम्फन्धी व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनेछ।

23=

कृषष ऋण् (१) कुनै ऩनन फैंक वा षविीम सॊ स्थारे सो
सॊ स्थाको ननमभ फभोम्जभ कृषष ऋण उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(२) प्रचनरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए

ताऩनन मस ऐन फभोम्जभको व्मवसाषमक कृषष ऩरयमोजनाहरु
तथा व्मवसाषमक कृषष कयाय सम्फन्धी सम्झौताफाट सञ्चानरत

ऩरयमोजनाराई नधतोको रूऩभा स्वीकाय गयी कुनै फैंक वा

षविीम सॊ स्थारे उऩदपा (१) फभोम्जभको ऋण उऩरब्ध
गयाउन सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ उऩरव्ध गयाउने ऋणराई

प्रदे श सयकायको अनत प्राथनभकता प्राप्त ऺेत्रभा कजाध रगानी
गये को सयह भानी सो वाऩत उक्त फैँ क वा षविीम सॊ स्थारे
ऩाउने सुषवधा सभेत ऩाउन सक्नेछ।

(४) कुनै फैँ क वा षविीम सॊ स्थारे उऩदपा (२)

फभोम्जभ गये को रगानी उठ्न नसक्ने बई अऩरेखन गनुध ऩने

बएभा सो अऩरे खन गये को वषधको खुद कयमोग्म आमफाट सो
अङ्क फयाफयको यकभ घटाउन सक्नेछ।
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ऩरयच्छे द -५

षववाद सभाधान

24= षववादको सभाधान् (१) मस ऐन अन्तगधत गरयएका कृषष
कयायको कामाधन्वमनको सम्फन्धभा कुनै षववाद उत्ऩन्न बएभा

कयायभा षववाद सभाधान गने तरयका रेम्खएको बए सोही
फभोम्जभ षववाद सभाधान गनुध ऩनेछ।
(२)

कयायभा

षववाद

सभाधानको

तरयका

उल्रेख

नबएभा ऩऺहरुरे आऩसी वाताधफाट षववाद सभाधान गनुध
ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोम्जभ षववाद सभाधान

हुन नसकेभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द -६

दण्ड सजाम तथा भुद्दा सम्फन्धी व्मवस्था

25= ऺनतऩूनतध सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कयाय उल्रॊ घन बएकोभा

त्मसफाट भकाध ऩने ऩऺरे कयाय उल्रॊ घनफाट बएको वास्तषवक
हानन नोक्सानी वा कयाय गदाधको अवस्थाभा त्मस्तो हानन

नोक्सानी हुन सक्छ बनी कयायका ऩऺराई जानकायी बई
ननधाधयण गये को हानन नोक्सानी त्मसयी कयाय उल्रॊ घन गने
ऩऺफाट बयाई नरन ऩाउनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ हानन नोक्सानी ननधाधयण

सम्फन्धभा कयायभा उल्रेख बएको बए सोही फभोम्जभ य
उल्रेख नबएको बएभा सो ननधाधयणको रानग तोषकए फभोम्जभ

एक प्राषवनधक सनभनत यहनेछ। प्राषवनधक सनभनतरे सम्झौताको
प्रकृनत, स्थरगत ननयीऺण, स्थानीम सजधनभन, षवशेषऻको याम,
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प्रचनरत दयबाउ सभेत फुझी सोको आधायभा हानन नोक्सानी
फाऩतको ऺनतऩूनतध ननधाधयण गनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ ऺनत ऩुर्माउने ऩऺरे ऺनत

बएको भूल्म फयाफयको यकभ ऩीनडत ऩऺराई ऺनतऩूती ददनु
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ददइने ऺनतऩूनतध सम्फन्धी

अन्म व्मवस्था तोषकए फभोम्जभ हुनेछ।

26= दण्ड सजाम् (१) कसैरे दे हाम फभोम्जभ कसूय गये भा दे हाम
फभोम्जभको सजाम हुनेछ्-

(क) दपा ४ षवऩरयत कुनै कामध गये भा एक राख
रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना,

(ख) दपा

२५

षवऩरयत

कामध

गये भा

ऩच्चीस

हजायदे म्ख ऩचास हजाय रूऩैमाॉसम्भ जरयवाना।

(२)

्
उऩदपा (१) को खण्ड (क) को कसुय दोहयमाई

गये भा सो जरयवानाको दोब्फय सजाम हुनेछ।

(३) मस ऐन वभोम्जभ प्राप्त अनुदानको दुरुऩमोग गये भा

दुरुऩमोग गये को यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय
गरयनेछ।

(४) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको ननमभावरी

षवऩरयत कुनै कामध गयी त्मसफाट कसै को हानननोक्सानी बएको
यहेछ बने त्मस्तो हानननोक्सानी गने ऩऺवाट नै बयाईनेछ।

27= भुद्दाको तहषककात य दामयी् (१) मस ऐन वभोम्जभ सजाम हुने

कसूय सम्फन्धी भुद्दाको तहषककात तथा दामयी अनुसन्धान
अनधकायीरे गनेछ।
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(४) उऩदपा (१) वभोम्जभ भुद्दा दामय गनुध अम्घ

अनुसन्धान अनधकायीरे सयकायी वषकरको याम नरनु ऩनेछ।

28= भुद्दाको शुरु कायफाही य षकनाया गने अनधकाय् (१) मस ऐन

अन्तगधतको शुरु भुद्दा हेने अनधकाय तोषकएको अनधकायीराई
हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) वभोम्जभ भुद्दाको कायफाही य षकनाया

प्रचनरत कानून अनुसायको कामधषवनध अऩनाउनु ऩनेछ।

29= ऩुनयावेदन्

मस

ऐनको

दपा

२८

फभोम्जभ

तोषकएको

अनधकायीरे गये को ननणधम उऩय म्चि नफुझ्ने ऩऺरे ऩैंतीस ददन
नबत्र म्जल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।

30= प्रचनरत कानून फभोम्जभ हुन्े मस ऐनभा रे म्खएको षवषमभा मसै
ऐन फभोम्जभ य अन्म षवषमभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ हुनेछ।

31=

फौषर्द्क सम्ऩम्िको सॊ यऺण गनुध ऩने् मस ऐन फभोम्जभ कृषष
व्मवसामको प्रवर्द्धन गदाध वा व्मवसाषमक कृषष कयाय गदाध
फौषर्द्क सम्ऩम्ि, बौगोनरक ऩरयचम तथा कृषक अनधकाय
सभेतको सॊ यऺण हुने गयी गनुध ऩनेछ।

32=

ननमभ, ननदे म्शका य कामधषवनध फनाउन सक्ने् (१) मस ऐनको

उद्देश्म कामाधन्वमन गनध प्रदे श सयकायरे आवश्मक ननमभहरु
फनाउन सक्नेछ।

(२) मो ऐन य मस ऐन फभोम्जभ फनेको ननमभावरीको

अनधनभा यही भन्त्रारमरे आवश्मक ननदे म्शका य कामधषवनध
फनाउन सक्नेछ।

20

ऩरयच्छे द -६
षवषवध

33=

व्मवसाम दताध गनुध ऩने् (१) कयाय गयी कृषष व्मवसाम सञ्चारन
गनध चाहने कृषक, कृषष पाभध वा एजेण्ट रगामतरे दताध नगयी
ॉ ै न।
व्मवसाम सञ्चारन गनुध हुद

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको व्मवसाम दताध सम्फन्धी

व्मफस्था तोषकए वभोम्जभ हुनेछ।

34= फीभा सम्फन्धी व्मवस्था् मस ऐन फभोम्जभ दताध बएका कृषष
व्मवसामरे अननवामध रुऩरे वीभा गनुध ऩनेछ।

35= कयाय फभोम्जभको दाषमत्व ऩूया गनुध ऩने् (१) कयाय गने प्रत्मेक
ऩऺरे कयाय वभोम्जभको आ-आफ्नो दाषमत्व ऩूया गनुध ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए

ताऩनन ऩऺको काफु फाषहयको ऩरयम्स्थनतरे गदाध कयायको
मथावत्

ऩरयऩारना

हुन

नसकेको

अवस्थाभा

फभोम्जभको दाषमत्व नतनु,ध व्महोनुध ऩने छै न।

मस

ऐन

तय कयाय गदाधको अवस्थाभा ऩऺहरु वीच कुनै रे नदे न

बएको यहेछ बने अवस्था हेयी भकाध ऩने ऩऺराई रे नदे नको
साभान, वस्तु वा नगद षपताध ददनु ऩनेछ।
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अनुसूची -१

दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फम्न्धत
ॉ सम्फम्न्धत षवषमहरु
कृषष व्मवसामसग

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

खाद्यान्न फारी,

वागवानी जन्म् परपूर, तयकायी, कन्दभूर, भसराफारी, ऩुष्ऩ,
ऩशुऩन्छी तथा भत्स्म,

भाछा, भासु, दू ध, पुर, हाड, छारा, ऊन,
च्माउ,

भौयी, ये शभ,

म्चमा, कपी, अरै ची, सुऩायी, घाॉसेवारी,
तेरहन, दरहन,

कऩास, जुट, उखु, यफय खेती, षटभुय, नसस्नु, अल्रो य नसराभ,

10= कृषष ऩमधटन,
11=
12=
13=

गैयकाष्ठ वन ऩैदावय, जनडफुटी, सुगम्न्धत फारी,

कृषष तथा ऩशुऩन्छीजन्म उत्ऩादनको प्रशोधन उद्योग,

कृषष तथा ऩशुऩन्छीजन्म उत्ऩादन साभाग्री (दाना, भरखाद,
षवषादी, औषनध) आददको उत्ऩादन उद्योग,

14= खेती प्रणारीभा सभानफष्ट कृषष तथा ऩशुऩन्छीजन्म फस्तुहरु,
15= कानूनरे ननषेध गये को फाहेकका वन्मजन्तुहरु।
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अनुसूची -२
ॉ सम्फम्न्धत
दपा १३ सग
व्मवसाषमक कृषष कयायभा सभावेश हुने षवषमहरु
1=

कयायका ऩऺहरू,

2=

कयाय खेतीको ऺेत्र,

3=

जग्गा य बौनतक साधन,

4=

वस्तुको षववयण, भात्रा,

5=

गुणस्तय,

6=

सम्झौताको अवनध,

7=

उत्ऩादन गरयने वस्तुको खरयद/नफक्री भूल्म,

8=

बुक्तानीको प्रषक्रमा,

9=

ढु वानीको दाषमत्व,

10= उत्ऩादन प्रषक्रमा,
11=

अनुगभनका ऩऺहरू,

12=

काफु फाषहयको ऩरयम्स्थनतफाट उत्ऩादनभा ऩनध सक्ने असय य
त्मसको दाषमत्व,

13=

गुणस्तय ननधाधयणका आधायहरू,

14= ऩऺहरूरे एक अकोराई उऩरब्ध गयाउने सेवा तथा सुषवधा,
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15= कयायको ऩारनाभा षववाद बएभा अऩनाइने सभाधानका उऩाम
जस्तै भेरनभराऩ तथा भध्मस्थता रगामतका षवषम वस्तुहरू
आदद,
16=

कृषष उऩजको भूल्म ननधाधयण सम्फन्धी व्मवस्था।
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको सम्वत् २०७६ सार जेठ

२ गते फसेको फैठकरे नेऩारको सॊ षवधानको धाया १९९ फभोम्जभ मो
षवधेमक ऩारयत गये को व्महोया सॊ षवधानको धाया २०१ फभोम्जभ
प्रभाम्णत गदधछु।

प्रदे श नम्वय तीनको प्रदे श सबाको सबाभुखफाट
प्रभाम्णत मो षवधेमक नेऩारको सॊ षवधानको धाया
.........

सानु कुभाय श्रे ष्ठ

२०१ को उऩधाया (२) फभोम्जभ प्रभाणीकयण
गदधछु।

(अनुयाधा कोइयारा)

सबाभुख

प्रदे श प्रभुख

नभनत् २०७६÷२÷३१
ऩारयत नभनत : २०७६।२।२
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