
  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, श्रावर् 31 गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क १० 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

1.  

कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0९ 

 

कृषि व्यवसाय प्रवधान सम्बन्द्धमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: कर्ााली प्रदेशको खाद्य तथा पोिर् सरुक्षा सतुनश चत गना, कृषि योग्य 
जतमनको सदपुयोग द्वारा कृषिको आधतुनकीकरर्, उत्पादनको षवषवधीकरर्, 
बजारीकरर्, सामूषिक खेती प्रवधान तथा व्यावसायीकरर् बाट उत्पादन वषृि 
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गरी कृषि क्षेत्रको समग्र षवकास गना र खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभतूत गनाका लातग 
कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कर्ााली कृषि व्यवसाय 
प्रवधान ऐन, २०७९" रिेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ िनुेछ।  

२. पररभािा: षविय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क) "अक्सन बजार" भन्द् नाले कृषि उपज खररद तबक्री गने 
उद्देयले के्रता र तबके्रताले पररमार् सषित खररद मूल्य र 
तबक्री मूल्य पषिले नै आतधकाररक रूपमा जानकारी ददई 
प्रततस्पधााको आधारमा िनुे बजार प्रर्ाली सम्झन ुपछा।  

(ख) "अनसुन्द्धान अतधकारी" भन्द् नाले मन्द्त्रालयले तोकेको 
अतधकारी सम्झन ुपछा।  

(ग)  "उत्पादक" भन्द् नाले कृषि उपज उत्पादन गने कृिक, 
कृिक समूि, कम्पनी वा कृषि फमा वा कृषि सिकारी 
सम्झन ुपछा। 

(घ)  "एजेन्द्ट" भन्द् नाले कृषि उद्यमी, व्यवसायी, कृषि बजार वा 
कृषिजन्द्य वस्तकुो कारोबार गना दताावाला व्यशक्त सम्झन ु
पछा र सो शब्दले संगदित संस्थाको प्रतततनतधलाई समेत 
जनाउँछ।  

(ङ)  "कृिक" भन्द् नाले आफ्नै जग्गा वा कसैको जग्गा 
करारमा तलई व्यावसाषयक कृषि खेती र पशपुन्द्छीजन्द्य 
उत्पादन गने व्यशक्त, कृिक समूि, कृषि व्यवसायी, कृषि 
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कम्पनी, कृषि फमा र कृषि सिकारीमा आवि व्यशक्त 
सम्झन ु पछा।  

(च)  "कृषि उपज" भन्द् नाले अनसूुची-१ मा उल्लेख भए  
बमोशजमका कृषि वस्त ुसम्झन ुपछा। 

(छ) “कृषि बजार” भन्द् नाले कृषि उपजको सङ्कलन, प्रशोधन, 
ग्रतेडङ, लेवतलङ, प्याकेशजङ्ग, ढुवानी, भण्डारर् तथा तबक्री 
षवतरर् गना स्थापना र सञ् चालन भएको बजार सम्झन ु
पछा। 

(ज)  "कृषि फमा" भन्द् नाले व्यावसाषयक प्रयोजनको लातग कृषि 
तथा पशपुन्द्छीजन्द्य वस्तकुो उत्पादनका लातग सञ् चालन 
गररएको फमा सम्झन ुपछा।  

(झ) "कृषि व्यवसाय" भन्द् नाले देिायको व्यवसाय सम्झन ुपछा:- 

(अ) व्यावसाषयक उद्देयले गररने कृषि उपजको 
उत्पादन तथा प्रशोधन, 

(आ) कृषि बजारको स्थापना तथा सञ् चालन, 
(इ) कृषि उपजको व्यापार, 
(ई) कृषि उत्पादनका लातग प्रयोग िनुे रासायतनक वा 

प्राङ्गाररक मल, जैषवक पदाथाको उत्पादन, 
भण्डारर् तथा षवतरर्,  

(उ) कृषि उत्पादनको लातग प्रयोग िनुे तबउ, वेनाा, 
न ल, वीया, भ्ररु्, खोप, दानाजन्द्य पदाथा र भरुाको 
उत्पादन, परामशा सेवा, भण्डारर् तथा षवतरर्, 

(ऊ) कृषिमा प्रयोग िनुे औितध तथा षविादीको 
उत्पादन, भण्डारर् तथा तबक्री व्यवसाय,  

(ए) कृषि औजार वा उपकरर्को उत्पादन, भण्डारर् 
तथा तबक्री षवतरर्, 

(ऐ) कृषिजन्द्य उद्योग व्यवस्थापन र सञ् चालन,  
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(ओ) कृषि सेवा प्रदायकबाट भएको सेवा उद्योग, 
(औ) कृषि तथा पशपुन्द्छी व्यवसायको बजार तथा 

बजारीकरर्। 

(ञ)  "कृषि व्यवसायी" भन्द् नाले कृषि व्यवसायको मूल्य 
शंृ्रखलामा प्रत्यक्ष संलग्न भई कृषि व्यवसाय सञ् चालन गने 
व्यशक्त, समूि, सिकारी वा उपभोक्ता संस्था सम्झन ुपछा।  

(ट)  "कृषि सपुर माकेट" भन्द् नाले कृषि उपजको तबक्री गने 
मूल उद्देयले सञ् चालन गररएको मूल्य तनधाारर् सषितको 
सपुर माकेट सम्झन ुपछा।  

(ि)  "खरुा बजार" भन्द् नाले कुनै तबके्रताले उपभोक्तालाई 
तबक्री गने साना खरुा बजार, पसल वा तबक्री केन्द्र 
सम्झन ुपछा।  

(ड)  "तोषकएको अतधकारी" भन्द् नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोषकददएको अतधकारी 
सम्झन ुपछा।  

(ढ)  "तोषकए वा तोषकए बमोशजम" भन्द् नाले यस ऐन बमोशजम 
बनेको तनयममा तोषकएको वा तोषकए बमोशजम सम्झन ु
पछा।  

(र्)  "थोक बजार" भन्द् नाले कुनै उत्पादक वा तबके्रताले अको 
तबके्रतालाई न्द्यूनतम मात्रामा कृषि वस्त ु तबक्री षवतरर् 
गने थोक बजार सम्झन ुपछा।  

(त)  "तनदेशनालय" भन्द् नाले मन्द्त्रालय मातितको कृषि वा 
पशपुन्द्छी सम्बन्द्धी षविय िेने तनदेशनालय सम्झन ुपछा। 

(थ)  "पररयोजना तधतो" भन्द् नाले पररयोजनाले चचेको जतमन, 
तबतमत भौततक संरचना, तबतमत पशपुन्द्छी, माछा र 
बालीनाली सम्झन ुपछा। 
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(द)  "प्रदेश स्तरीय बजार" भन्द् नाले प्रदेश सरकारबाट आतथाक 
वा व्यवस्थापकीय सियोगमा प्रदेशलाई लशक्षत गरी 
खोतलएका थोक बजार, सपुर माकेट तथा अक्सन बजार 
सम्झन ुपछा।  

(ध)  "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले प्रदेश सरकारको कृषि सम्बन्द्धी 
षविय िेने मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा।   

(न)  "व्यावसाषयक कृषि करार" भन्द् नाले व्यावसाषयक कृषि 
खेती वा कृषि फमाको सञ् चालन, कृषि उपजको 
व्यावसाषयक उत्पादन, खररद, तबक्री, सञ् चय र 
बजारीकरर् गना वा कृषि व्यवसाय प्रवधान गना दईु वा 
दईुभन्द्दा बढी पक्षिरूबीच भएको सम्झौता वा व्यावसाषयक 
कृषि करार सम्झन ुपछा र सो शब्दले व्यावसाषयक कृषि 
प्रयोजनको लातग व्यशक्तगत वा संस्थागत रूपमा तलजमा 
तलन ददन वा कृषिजन्द्य उद्योगको लातग कृषि उपज वा 
बालीको उत्पादन वा आपूती गना दईु वा दईु भन्द्दा बढी 
पक्षिरू बीच क्षेत्रफल, पररमार्, मूल्य र गरु्स्तरको 
आधारमा भएको करारलाई समेत जनाउँछ। 

(प) "संकलन  स्थल" भन्द् नाले कृिकले दोस्रो बजारमा तबक्री 
गने उद्देयले कृषि उपज संकलन गरेर बजारसम्म लैजाने 
तथा तबके्रतालाई तबक्री गने संकलन स्थल सम्झन ुपछा।  

पररच्छेद-२ 

कृषि व्यवसायको प्रवधान सम्बन्द्धी व्यवस्था 
३. कृषि व्यवसाय गना सक्न:े (१) कुनै पतन व्यशक्तले एकल वा आपसी 

साझेदारीमा कृषि व्यवसाय सञ् चालन गना सक्नेछ।  
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(२) प्रचतलत कानूनको अधीीनमा रिी कृषि सिकारी संस्था, कृषि 
व्यवसाय अध्ययन अध्यापन गराउने शशक्षर् संस्था वा प्रशशक्षर् केन्द्रले 
कृषि व्यवसाय सञ् चालन गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम गररने कृषि व्यवसाय सम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

४. कृषि व्यवसाय दताा गनुापनेेः (१) कृषि व्यवसाय सञ् चालन गना चािन े
कृिक वा व्यवसायीले त्यस्तो कृषि व्यवसाय सम्बशन्द्धत तनकायमा दताा गनुा 
पनेछ।  

(२) व्यवसाय दताा तथा शलु्क लगायतका अन्द्य व्यवस्था व्यवसाय 
दताा सम्बन्द्धी प्रचतलत कानून बमोशजम िनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम दताा भएका कृषि व्यवसाय तोषकएको 
तनकायमा तोषकए बमोशजम सूशचकृत गनुा पनेछ।  

(४) तोषकए बमोशजमका कृषि व्यवसायको अनमुतत तथा सञ् चालन 
मापदण्ड तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

५. कृषि व्यवसाय गना वशञ् चत गना निनु:े कृषि व्यवसाय गने व्यशक्त, समूि वा 
सिकारी वा कम्पनीलाई कृषि व्यवसाय गनाबाट वशञ् चत गना गराउन वा 
िानी नोक्सानी परु् याउन िुँदैन।  

६. साझेदारीमा कृषि व्यवसाय सञ् चालन गना सषकने: (१) प्रदेश सरकार वा 
तोषकएको तनकायले प्रचतलत कानूनको अधीनमा रिी सावाजतनक, तनजी, 
सामदुाषयक, गैर आवासीय नेपाली वा उपभोक्ता संस्था सँगको साझेदारीमा 
कृषि व्यवसाय स्थापना तथा सञ् चालन गना सक्नेछ। 

तर यस्तो व्यवसाय स्थापना तथा सञ् चालन गदाा प्रदेशको स्रोत, लाभ 
र प्रततफल सतुनश चत िनुे गरी मात्र गनुा पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना तथा सञ् चालन िनुे कृषि 
व्यवसायिरू तनजी लगानीको लातग तलुनात्मक रूपमा कम आकिार् 
भएका क्षेत्रमा मात्र गनुा पनेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना तथा सञ् चालन िनुे व्यवसाय 
प्रदेश सरकारको स्वातमत्व रिने गरी व्यवस्थापन करारमा ददने वा लागत 
साझेदारी वा तोषकए  बमोशजमका अन्द्य मोडेल अनसुार गना सषकनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम लागत साझेदारीमा स्थापना तथा 
सञ् चालन िनुे कृषि व्यवसायको साझेदारले तोषकएको अवतधसम्म तोषकए 
बमोशजमको दाषयत्व बिन गनुा पनेछ। 

 (५) यस दफा बमोशजम साझेदारीमा व्यवसाय सञ् चालन सम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ। 

७. कृषि उपज उत्पादन क्षते्र सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको 
आवयकता, भौगोतलक सम्भाव्यता, प्राषवतधक उपयकु्तता, व्यवसायी, 
उपभोक्ता र भावी षपढँीको षितलाई समेत ध्यान ददई तोषकए बमोशजमका 
षवशेि कृषि उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोषकएका षवशेि कृषि उत्पादन क्षेत्रतभत्र 
प्रदेश सरकारले तोषकएका कृषि व्यवसायको प्रवधानका लातग तनश चत 
अवतध तोकेर षवशेि सषुवधा ददन सक्नेछ। 

(३) स्थानीय तिले आफ्नो क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोशजम कृषि 
उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोशजम तोषकएको क्षेत्रमा तनधााररत 
कृषि उपज लगाउन  तथा कृषि व्यवसाय सम्बन्द्धी काया बािेक अन्द्य कुनै 
काया गना पाइने छैन। 

८. प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमतत: (१) कृषि क्षेत्रको समग्र षवकास तथा 
प्रवधानका लातग प्रदेश स्तरमा एक प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमतत 
रिनेछ।  

(२) प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततमा देिाय बमोशजमका सदस्य 
रिने छन:्- 

 (क) मन्द्त्री, मन्द्त्रालय    -अध्यक्ष 

 (ख) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग (कृषि िेने) -सदस्य 
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 (ग) प्रदेश सशचव, मन्द्त्रालय   -सदस्य  

 (घ) तनदेशक, कृषि षवकास तनदेशनालय  -सदस्य  

 (ङ) तनदेशक, पशपुन्द्छी षवकास तनदेशनालय  -सदस्य  

 (च) मन्द्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना षवज्ञ -सदस्य 

 (छ) प्रदेशस्तरीय कृषि सिकारी संघको अध्यक्ष वा  

 तनजले तोकेको प्रतततनतध   -सदस्य  

(ज) मन्द्त्रालयले मनोनीत गरेका व्यावसाषयक  

     षकसान मध्ये एक जना         -सदस्य  

 (झ) प्रमखु, सम्बशन्द्धत मिाशाखा, मन्द्त्रालय -सदस्य -सशचव  

(३) प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततले सम्बशन्द्धत क्षेत्रको षविय 
षवज्ञलाई सो सतमततको बैिकमा आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ।  

(४) प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततको बैिक सम्बन्द्धी 
कायाषवतध सो सतमतत आफैले तनधाारर् गरे बमोशजम िनुेछ।  

(५) प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततले आफ्नो काया सम्पादन 
गना उपसतमतत गिन गना सक्नछे।  

(६) प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततको सशचवालय मन्द्त्रालयमा 
रिनेछ।   

९. प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततको काम, कताव्य र अतधकार: प्रदेश 
कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततको काम, कताव्य र अतधकार देिाय बमोशजम 
िनुेछ:- 

(क) प्रदेश स्तरमा कृषि व्यवसाय प्रवधान गना आवयक नीतत 
तथा योजना तजुामा गने, 

(ख) कृषि व्यवसाय प्रवधान गना नेपाल सरकार तथा स्थानीय 
तिसँग समन्द्वय र सिकाया गने, 

(ग) कृषि व्यवसाय प्रवधान गना आवयक पने सीप, प्रषवतध 
तथा अन्द्य षवियमा प्रवधानात्मक कायाको लातग तनदेशन 
ददने, 
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(घ) प्रादेशशक मित्त्वका कृषि उपजको समथान मूल्य तोक्न 
प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने, 

(ङ) कृषि व्यवसाय प्रवधानको लातग प्रदान गररने सेवा 
सषुवधा, सितुलयत वा अनदुान सम्बन्द्धमा अध्ययन गरी 
प्रदेश सरकारलाई तसफाररस गने, 

(च) तोषकए बमोशजमका अन्द्य काया गने।  

१०. कृषि व्यवसायलाई सषुवधा ददने: (१) प्रदेश सरकारले राषिय प्राथतमकता, 
प्रदेशको आवयकता र कृषि व्यवसाय स्थापना तथा सञ् चालनको 
सम्भाव्यताको आधारमा दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजम सूशचकृत 
भएका कृषि व्यवसायलाई अनसूुची-२ बमोशजम सेवा, सषुवधा, सितुलयत, 
अनदुान, प्रोत्सािन वा सियोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सेवा, सषुवधा, सितुलयत, अनदुान वा 
सियोग आम कृिकलाई उपलब्ध गराउन दताा र सूशचकरर् अतनवाया िनु े
छैन।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम ददइने सेवा, सषुवधा, सितुलयत, 
अनदुान वा सियोग तनश चत वगा, क्षेत्र, व्यवसाय, षक्रयाकलाप, प्रषवतध र 
अवतध तोकेर ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम प्रदान गररन े सषुवधा कृषि षविय 
अध्ययन गरेका व्यवसायीबाट सञ् चालन िनुे व्यवसायलाई प्राथतमकता ददन 
सषकनेछ।  

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) का अततररक्त खाद्य सरुक्षा, 
गररबी न्द्यूनीकरर्, कृिकको न्द्यूनतम आय सतुनश चत गना कृिकलाई कृषि 
उत्पादन सामग्रीमा तोषकए बमोशजम अनदुान ददन सषकनेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोशजम ददइने सषुवधाको अततररक्त अन्द्य सषुवधा 
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवधान सतमततको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले तोके 
बमोशजम िनुेछ।  
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(७) यस दफा बमोशजम प्राप् त सषुवधा दरुुपयोग गरेमा सो सम्बन्द्धमा 
छानतबन गरी सरकारी बाँकी सरि असलु उपर गनुा पनेछ।  

११. कृषि भतूमको चक्लाबन्द्दी गना सषकने: (१) कृषि व्यवसायको लातग कुनै 
व्यशक्त, कृिक समूि वा संस्थाले व्यावसाषयक कृषि करार गरी तलएको 
कृषि क्षेत्रतभत्रको जग्गालाई सोिी करारमा उल्लेख भए बमोशजम 
चक्लाबन्द्दी गना सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोशजम चक्लाबन्द्दी गररएको जग्गा कृषि 
व्यवसाय सँग सम्बशन्द्धत काया बािेकका अन्द्य कायामा प्रयोग गना पाइन े
छैन। 

(३) यस दफा बमोशजम कृषियोग्य जग्गाको चक्लाबन्द्दी गदाा पालना 
गनुा पने शतािरू व्यावसाषयक कृषि करारमा तोके बमोशजम िनुेछन।् 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको चक्लाबन्द्दी खेती प्रवधान गना प्रदेश 
सरकारले उत्पादन, फमा पूवााधार, यान्द्त्रीकरर् तथा बजारीकरर्का लातग 
तोषकए बमोशजमको सषुवधा प्रदान गना सक्नेछ।  

१२. कृषि सामग्रीको मापदण्ड: (१) प्रदेशमा कृषि व्यवसाय प्रवधानका लातग 
कृषि सामग्रीको गरु्स्तर कायम गना र षवतरर्लाइा व्यवशस्थत गना प्रदेश 
सरकारले तोषकए बमोशजम मापदण्ड बनाइा कायाान्द्वयन गनुा पनेछ।    

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्ड प्रदेशभरर वा कुनै भगूोल 
षवशेिको लातग मात्र लागू गना सषकनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको मापदण्डको पालना नभएको पाइएमा 
तोषकएको अतधकारीले यस्तो कृषि सामग्रीको उत्पादन तथा तबक्री 
षवतरर्मा रोक लगाउन सक्नेछ।  

१३. प्रततस्पधाात्मक बजार प्रर्ाली अवलम्बन गनुापने: (१) कृषि व्यवसाय वा 
कृषि बजार सञ् चालन गने व्यशक्त वा संस्थाले प्रततस्पधाात्मक बजार 
प्रर्ालीको तसिान्द्त अनरुूप व्यावसाषयक षक्रयाकलापिरू सञ् चालन गनुा 
पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमका षक्रयाकलाप सञ् चालन गदाा आफ्नो 
पक्षको मात्र स्वाथा पररपूती गने उद्देयले अस्वस्थ प्रततस्पधाा, अनशुचत 
प्रभावमा पाने तथा तमलेमतोमा बजार मूल्यमा प्रभाव पाने काया गना गराउन 
िुँदैन। 

(३) कृषि व्यवसाय वा कृषि बजार सञ् चालन गदाा उपभोक्ता संरक्षर् 
र प्रततस्पधाा प्रवधान तथा बजार संरक्षर् सम्बन्द्धी प्रचतलत कानून समेत 
पालना गनुा पनेछ।   

१४. कृषि ऋर्: (१) प्रदेश सरकारले प्राथतमकता ददएका कृषि व्यवसायमा 
तनयम बमोशजम कृषि ऋर् उपलब्ध गराउन ु प्रदेशतभत्र सञ् चातलत बैंक 
तथा षवत्तीय संस्थािरूको दाषयत्व िनुेछ।  

(२) प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायिरूलाई बैंक तथा षवत्तीय 
संस्थाको साझेदारीमा पररयोजना तधतो रिने गरी ऋर् प्रवाि गना आवयक 
व्यवस्था गना सक्नेछ। यस्तो ऋर् प्रवािको अवधशी, व्यवसायको षकतसम, 
ऋर्को सीमा र अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराउन े ऋर्लाई प्रदेश 
सरकारको उच्च प्राथतमकता प्राप् त क्षेत्रमा कजाा लगानी गरेको सरि मानी 
सो बापत बैंक तथा षवत्तीय संस्थाले पाउने सषुवधा समेत पाउन सक्नेछ।  

(४) कुनै बैंक वा षवत्तीय संस्थाले उपदफा (२) बमोशजम गरेको 
लगानी उठ्न नसक्ने भई अपलेखन गनुापने भएमा सो अपलेखन गरेको 
विाको खदु करयोग्य आयबाट सो अङ्क बराबरको रकम घटाउन सक्नेछ।   

(५) प्रदेशमा सञ् चातलत बैंक, षवत्तीय संस्था र बचत तथा ऋर् 
सिकारीले कृषि व्यवसायमा प्रवाि गरेको कजाामा प्रदेश सरकारले व्याज 
अनदुान ददन सक्नेछ। व्याज अनदुान, कजााको सीमा, लशक्षत क्षेत्र वगा, 
व्यवसायिरू र यस सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनेुछ। 

(६) साना व्यवसायीिरूको लातग स्थानीय ति, लघषुवत्त, सिकारी र 
बैङ्कको साझेदारीमा स्थानीय स्तरबाट नै षवना तधतो कजाा प्रवाि गने 
व्यवस्था गना सक्नेछ। पररयोजना तधतो र सितुलयत पूर्ा कजाा अन्द्तगात 
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प्रवाि िनुे कजााको सरुक्षर्, तबमा, िेशजङ्ग र अन्द्य व्यवस्था तोषकए अनसुार 
िनुेछ। 

(७) मन्द्त्रालयले साना व्यवसायीिरूको लातग ऋर् प्रवािमा 
सिजीकरर्, षवत्तीय र व्यावसाषयक साक्षरता कायाक्रम सञ् चालन गना 
सक्नेछ। 

(८) कृषि व्यवसायमा प्रवाि भएको ऋर्को षवतभन्द् न आयाममा 
तोषकएको तनकायले अध्ययन अनसुन्द्धान गरी प्रत्येक दईु विामा प्रदेश 
सरकार समक्ष प्रततवेदन पेश गनुा पनेछ। 

पररच्छेद-३ 

कृषि उपजिरूको बजारीकरर् सम्बन्द्धी व्यवस्था  

१५. कृषि उपजको बजारीकरर्: (१) मन्द्त्रालयले प्रत्येक दइुा विामा प्रदेशमा 
उत्पादन िनुे प्रमखु कृषि उपजिरूको उत्पादन लागत, उपभोक्ता मूल्य, 
षवतरर् प्रर्ालीबारे अध्ययन गरी तोषकएको तनकायमा प्रततवेदन पेश 
गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तयार भएको अध्ययन प्रततवेदनको 
आधारमा कृिकको षित संरक्षर् आवयक भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका 
प्रमखु कृषि उपजिरूको न्द्यूनतम समथान मूल्य तोक्न सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको व्यवस्था प्रदेशभरशी वा कुनै भगूोल, 
बाली र वस्त ु षवशेिमा तनश चत मापदण्ड र अवतधका लातग लागीू िनु े
गरी तोक्न सषकनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम तोषकएको मूल्यमा सञ् चातलत कृषि 
उपज खररद तबक्री व्यवसाय माफा त ्खररदको सतुनश चतता गना सक्नेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोशजमको व्यवस्था छोटो समयको लातग मात्र 
उपयकु्त िनुे िनुाले ददगो रूपले कृिकिरूले उपजको न्द्यायोशचत मूल्य 
प्राप् त गने गरी प्रदेश सरकारले खलुा बजार प्रर्ालीमा आधाररत अन्द्य 
उपकरर्िरू पषिचान गरी तोषकए बमोशजम कायाान्द्वयन गना सक्नेछ।  
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(६) कृषि उपजको बजारीकरर्का लातग दफा ६ बमोशजम 
साझेदारीको आधारमा समेत गना सषकनेछ।  

१६. कृषि बजारको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशतभत्रको षवतभन्द् न 
स्थानमा प्रदेश स्तरीय कृषि बजारको स्थापना गना सक्नेछ।  

(२) कृषि व्यवसायी समूि, कृषि व्यवसायी सिकारी, कृषि व्यवसायी  
कम्पनीले तनदेशनालयको अनमुतत तलई कृषि बजारको स्थापना गना 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय 
तिको स्वीकृतत तलई साना कृषि बजार स्थापना र सञ् चालन गना प्रत्येक 
स्थानीय तिमा देिाय बमोशजमको कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 
सतमतत रिनेछेः-  

(क) स्थानीय तिको उपप्रमखु वा उपाध्यक्ष - संयोजक 

(ख) सम्बशन्द्धत वडाको वडा अध्यक्ष  - सदस्य 

(ग)  स्थानीय तिको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत - सदस्य 

(घ)  स्थानीय तिको पशपुन्द्छी षवकास शाखा प्रमखु - सदस्य 

(ङ)  स्थानीय तिले मनोनीत गरेको कृिक प्रतततनतध एक  

मषिला     - सदस्य 

(च)  उद्योग वाशर्ज्य संघको प्रतततनतध  - सदस्य  
(छ) स्थानीय तिको कृषि षवकास शाखा प्रमखु -सदस्य-सशचव 

 (४) कृषि बजारको स्थापना सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोषकए 
बमोशजम िनुेछ।    

१७. कृषि बजारको वगीकरर्: (१) दफा १६ बमोशजम स्थापना िनुे कृषि 
बजारको वगीकरर् देिाय बमोशजम िनुेछ:- 

(क) खरुा बजार, 
(ख) संकलन केन्द्र, 
(ग)  िाट बजार, 
(घ)  थोक बजार, 
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(ङ)  अक्सन बजार, 

(च)  कृषि सपुर माकेट। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको बजार सञ् चालन बापत लाग्ने शलु्क 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरी तोके बमोशजम 
िनुेछ।  

(3) बजार सञ् चालन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम 
िनुेछ।  

१८. तनजी क्षते्रबाट कृषि बजारको स्थापना र सञ् चालन गना सषकन:े (१) कुनै 
व्यशक्त वा संस्था वा कम्पनीले आफ्नो तनजी लगानीबाट कृषि बजारको 
स्थापना तथा सञ् चालन गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना िनुे बजार अनसूुची-३ बमोशजम 
तोषकएको तनकायमा दताा गनुापनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम कृषि बजारको स्थापना तथा सञ् चालन 
गदाा यस ऐनबमोशजम तोषकएको मापदण्ड पूरा गनुा पनेछ।  

(4) यो ऐन प्रारम्भ िुँदाको बखत तनजी रूपमा स्थापना तथा 
सञ् चालनमा रिेको कृषि बजार यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मषिनातभत्र यस 
ऐन बमोशजम तोषकएको मापदण्ड पूरा गरी सम्बशन्द्धत तनकायमा दताा गनुा 
पनेछ।  

(5) तनजी क्षेत्रबाट स्थापना िनुे बजार सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोषकए बमोशजम िनुेछ। 

१९. कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमतत: (१) दफा १६ बमोशजम 
स्थापना भएको कृषि बजारको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन गना देिाय 
बमोशजम कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमतत रिनेछ:- 

(क) तनदेशक, कृषि षवकास तनदेशनालय  -अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु, योजना मिाशाखा, मन्द्त्रालय  -सदस्य 

(ग)  अतधकृत, पशपुन्द्छी षवकास तनदेशनालय -सदस्य 
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(घ)  प्रतततनतध, प्रदेश उद्योग वाशर्ज्य संघ  -
सदस्य  

(ङ)  सम्बशन्द्धत बजार स्थल भएको वडाको वडा  

अध्यक्ष     -सदस्य  

(च)  कृषि तथा पशपुन्द्छी व्यवसाय प्रवधान प्रशशक्षर्  

केन्द्रको प्रमखु    -सदस्य  

(छ) मन्द्त्रालयले तोकेको एक जना षविय षवज्ञ -सदस्य  

(ज)  कृिक वा कृिक समूि वा कृषि व्यवसायी मध्येबाट  

मन्द्त्रालयले तोकेको एक जना  -सदस्य  

(झ) कायाकारी अतधकृत   -सदस्य-सशचव 

(२) कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततसम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

२०. कायाकारी अतधकृत तथा कमाचारी सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) कृषि बजार 
सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततको प्रशासतनक कामकाज गना एक 
कायाकारी अतधकृत रिनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायाकारी अतधकृतको योग्यता, 
तनयशुक्त तथा सेवा शता र सतमततका अन्द्य कमाचारी  सम्बन्द्धी व्यवस्था 
तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

२१. अनमुतत तलनपुने: (१) कृषि बजारमा पसल वा स्टल सञ् चालन गना वा 
कुनै सेवा सषुवधा प्रदान गना चािने व्यशक्त वा संस्थाले सम्बशन्द्धत कृषि 
बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततबाट अनमुतत तलन ुपनेछ। 

(२) कुनै कृिकले कृषि बजार माफा त आफूले उत्पादन गरेको कृषि 
उपजको तबक्री गना चािेमा कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 
सतमततले तनजलाई छुटै्ट पसल वा स्टल उपलब्ध गराई तबक्री षवतरर् गने 
प्रबन्द्ध तमलाउन ुपनेछ।   

(3) उपदफा (१) बमोशजम अनमुतत प्रदान गदाा अनमुतत प्राप् त गने 
व्यशक्त वा संस्थाले पालना गनुापने शता बन्द्देज, बझुाउन ुपने सेवा शलु्क, 
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बिाल रकम, सेवा वा पसल सञ् चालन गना पाउन े अवतध समेत उल्लेख 
गरी त्यस्तो व्यशक्त वा संस्थासँग कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 
सतमततले सम्झौता गनुा, गराउन ुपनेछ।  

(4) उपदफा (१) बमोशजम अनमुतत प्राप् त व्यशक्त वा संस्थाले 
आफूले कारोबार गना तलएको स्थान वा स्टल अन्द्य कसैलाई भाडामा ददन 
वा भाडा नतलई प्रयोग गना ददन वा सम्झौताको प्रततकूल िनुे गरी कुनै पतन 
काम कारबािी गनुा िुँदैन।   

(5) उपदफा (3) बमोशजमको सम्झौताको षवपरीत िनुे गरी कुनै 
काया गरेमा वा उपदफा (४) षवपरीतको काया गरेमा कृषि बजार सञ् चालन 
तथा व्यवस्थापन सतमततले अनमुतत प्राप् त गने व्यशक्त वा संस्थालाई कृषि 
बजारमा पसल सञ् चालन गना वा कुनै सेवा सषुवधा प्रदान गना रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

(6) उपदफा (5) बमोशजम पसल सञ् चालनमा रोक लगाएकोमा 
कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले त्यस्तो पसल वा स्टल 
सञ् चालन गने शजम्मा उपदफा (३) बमोशजम अन्द्य व्यशक्तलाई प्रदान गना 
सक्नेछ। 

२२. कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमतत शजम्मेवार िनु:े (१) कुनै 
कृिकले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कृषि बजारमा तबक्री गना 
चािेमा सम्बशन्द्धत कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले 
त्यस्तो कृषि उपजलाई तत्काल प्रचतलत थोक मूल्यमा खररद गने 
व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ। 

(२) कृषि बजारमा खररद तबक्री िनुे कृषि उपजको थोक तथा खरुा 
मूल्य सूची कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले दैतनक रूपमा 
सावाजतनक गनुा पनेछ। 

(३) कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले उत्पादक वा 
कृिकसँग कृषि उपजको खररद गदाा ततनुापने मूल्यसमेत सावाजतनक गनुा  
पनेछ।  
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२३. सावाजतनक तनजी साझेदारी अनसुार कृषि बजार सञ् चालन गना सषकने: (१) 
सावाजतनक तनजी साझेदारीको अवधारर्ा अनसुार कृषि बजारको स्थापना 
र सञ् चालन गना सषकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सञ् चालन गररने कृषि बजार सम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

पररच्छेद-४ 

व्यावसाषयक कृषि करार 

२४. व्यावसाषयक कृषि करार गना सषकने: (१) उत्पादक, कृिक तथा कृषि 
व्यवसायीले करार सम्बन्द्धी प्रचतलत कानूनको अधीनमा रिी आपसमा 
सम्झौता गरी कृषि व्यवसाय गना आवयक पने जतमनको प्राशप् त वा 
त्यसबाट उत्पाददत कृषि उपजको खररद तबक्रीको लातग व्यावसाषयक कृषि 
करार गना सक्नेछन।्  

(२) कृषियोग्य जतमन कृषि पररयोजना बमोशजम ऐलानी (सावाजतनक) 
जग्गा भए स्थानीय तिको तसफाररसमा र वनक्षेत्र नभएको सामदुाषयक 
वनको भए सम्बशन्द्धत सामदुाषयक वन तथा सम्बशन्द्धत तनकायको सिमतत 
र स्थानीय तिको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले तनश चत सीमा तोकी 
करारमा तलने ददने व्यवस्था तमलाउन सक्नेछ।   

(3) उपदफा (१) बमोशजम व्यवसाषयक कृषि करार गदाा करारमा 
उल्लेख िनुे षवियिरू, करार गदाा अपनाउन ुपने प्रषक्रया तोषकए बमोशजम 
िनुेछ।   

२५. जग्गा तथा भौततक साधन उपलब्ध गराउन सषकने: कुनै व्यशक्त, संस्था वा 
तनकायले कृषि व्यवसाय गने प्रयोजनको लातग व्यशक्त, कृषि फमा, कम्पनी 
वा व्यवसायी, कृिक, कृिक समूि, कृिक समूििरू तमलेर बनेको 
सतमतत, कृषि सिकारीलाई जग्गा तथा भौततक सम्पशत्त करार गरी 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  
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२६. जग्गा तथा भौततक साधन माग गना सक्न:े (१) कुनै कृिक वा कृषि 
व्यवसायीले व्यवसाषयक रूपमा कृषि सम्बन्द्धी काया गनाको लातग प्रचतलत 
कानूनको प्रततकूल निनुे गरी करार बमोशजम जग्गा तथा भौततक साधन 
प्राप् त गना कुनै व्यशक्त, संस्था वा तनकायमा माग गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम जग्गा तथा भौततक साधन माग भई 
आएमा तनश चत अवतध तोकी प्रचतलत कानून बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायले 
करारमा जग्गा तथा भौततक साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(३) जग्गा तथा भौततक साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्द्धी प्रषक्रया 
तथा अन्द्य व्यवस्था तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

(४) खेती नगरी प्रचतलत कानूनले तोकेको अवतधसम्म बाँझो रिेको 
जग्गा सम्बशन्द्धत जग्गाधनीको मञ् जरुी वा सम्बशन्द्धत तनकायको सिमततमा 
तोषकए बमोशजम प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनका लातग करार सम्झौता 
गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
जग्गाधनीले आफैले कृषि प्रयोजनको लातग प्रयोगमा ल्याउने भएमा समय 
माग गरी जग्गा षफताा गनुा पनेछ।   

२७. स्वातमत्व िस्तान्द्तरर् निनु:े यस ऐन बमोशजम कुनै जग्गा वा भौततक 
साधन उपलब्ध गराएको अवस्थामा करार गरेको वा तलजमा तलएको 
कारर्ले मात्र जग्गा वा भौततक साधनमा करारमा तलने पक्षको स्वातमत्व 
स्थाषपत िनुे छैन।  

२८. पनु: करार गना निनु:े यस ऐन बमोशजम करार गने पक्षले दोस्रो पक्षको 
सिमतत नतलई सोिी षवियमा तेस्रो पक्षसँग पनु: करार गना पाउने छैन।  

२९. व्यावसाषयक कृषि करारका पक्षिरूको दाषयत्व: व्यावसाषयक कृषि करारमा 
संलग्न पक्षिरूको दाषयत्व करारमा उल्लेख भएकोमा सोिी बमोशजम र 
नभएकोमा प्रचतलत करार कानून बमोशजम िनुेछ। 

३०. करार दताा गनुापने: (१) प्रदेश सरकारबाट सषुवधा तथा सितुलयत प्राप् त 
गना यस ऐन बमोशजम सम्पन्द् न गररएका व्यवसाषयक कृषि सम्बन्द्धी 
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करारिरू सम्झौता भएको पैँतीीस ददनतभत्र तोषकएको तनकायमा अतनवाया 
रूपमा दताा गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम करार दताा गदाा तोषकए बमोशजमको 
दस्तरु लाग्नछे।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम भएको करारको अतभलेख तोषकएको 
अतधकारीले अतनवाया राख् न ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजमको करार दताा गना दवैु पक्षिरू स्वयम ्
वा उनीिरूको कानून बमोशजमको प्रतततनतध उपशस्थत िनु ुपनेछ।  

(५) मन्द्त्रालयले कुनै व्यवसायी वा कृिकले कृषि करार दताा गना 
ल्याएकोमा दताा गने अतधकारीले यस ऐन तथा प्रचतलत करार कानून 
बमोशजम उल्लेख िनुपुने कुनै कुरा उल्लेख नभएको वा अनशुचत प्रावधान 
उल्लेख भएकोमा सो पररमाजान गरेर मात्र दताा गना आदेश ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम ददइएको आदेश करारका पक्षिरूले 
पालना गनुा पनेछ। 

३१. प्रचतलत कानून बमोशजम िनु:े व्यवसाषयक कृषि करार सम्बन्द्धमा यस 
ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै ऐन बमोशजम र यस ऐनमा उल्लेख 
नभएकोमा प्रचतलत करार कानून बमोशजम िनुेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

षववाद समाधान सम्बन्द्धी व्यवस्था  

३२. षववाद समाधान: (१) यस ऐन अन्द्तगात गररएका कृषि करारको 
कायाान्द्वयनको सम्बन्द्धमा कुनै षववाद उत्पन्न भएमा करारमा षववाद 
समाधान गने तररका लेशखएकोमा सोिी बमोशजम षववाद समाधान गनुा 
पनेछ।  

(२) करारमा षववाद समाधानको तररका उल्लेख नभएकोमा 
पक्षिरूले आपसी वातााबाट षववाद समाधान गनुा पनेछ।  
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम षववाद समाधान िनु नसकेमा 
प्रचतलत कानून बमोशजम िनुेछ।  

पररच्छेद-६ 

क्षततपूतता, सजाय र मदु्दा सम्बन्द्धी व्यवस्था 
३३. क्षततपूतता सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) करार उल्लंघन भएकोमा त्यसबाट मकाा 

पने पक्षले करार उल्लंघनबाट भएको वास्तषवक िानी नोक्सानी वा करार 
गदााको अवस्थामा त्यस्तो िानी नोक्सानी िनु सक्छ भनी करारका 
पक्षलाई जानकारी भई तनधाारर् गरेको िानी नोक्सानी त्यसरी करार 
उल्लंघन गने पक्षबाट भराई तलन पाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम िानी नोक्सानी तनधाारर् सम्बन्द्धमा 
करारमा उल्लेख भएको भए सोिी बमोशजम र उल्लेख नभएको भएमा सो 
तनधाारर्को लातग तोषकए बमोशजम एक सतमतत रिनेछ। सतमततले 
सम्झौताको प्रकृतत, स्थलगत तनरीक्षर्, स्थानीय सजातमन, षवशेिज्ञको राय, 
प्रचतलत दरभाउ समेत बझुी सोको आधारमा िानी नोक्सानी वापतको 
क्षततपूतता तनधाारर् गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम क्षतत परु् याउने पक्षले क्षतत भएको मूल्य 
बराबरको रकम पीतडत पक्षलाई क्षततपूतता ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम ददईने क्षततपूतता सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोषकए बमोशजम िनुेछ।  

३४. कसरु तथा सजाय: (१) कसैले देिायका काया गरेमा देिाय बमोशजम 
सजाय िनुेछ:- 

(क) दफा ४ बमोशजम कृषि व्यवसाय दताा नगरी सञ् चालन 
गरेमा दश िजारदेशख पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
गरी त्यस्तो व्यवसाय बन्द्द गराउन सक्ने,  
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(ख) दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजमको मापदण्ड पालना 
नगरेमा पच्चीस िजारदेशख दईु लाख रुपैयाँसम्म जररबाना 
गरी त्यस्तो व्यवसाय बन्द्द गराउन सक्ने, 

(ग) दफा १३ षवपरीत काया गरेमा प्रथम पटक भए दस िजार 
रुपैयाँ, दोस्रो पटक भए पच्चीस िजार रुपैयाँ र तेस्रो 
पटक देशख पटकै षपच्छे पचास िजार रुपैयाँ देशख एक 
लाख रुपैयाँसम्म जररबाना,  

(घ) दफा १८ बमोशजम दताा नगरी कृषि बजारको स्थापना र 
सञ् चालन गरेमा कारोबारको स्तरलाई षवचार गरी दस 
िजार रुपैयाँदेशख पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना गरी 
त्यस्तो बजार बन्द्द गराउन सक्ने, 

(ङ)  दफा २१ बमोशजम अनमुतत नतलई कृषि बजारमा पसल 
वा स्टल सञ् चालन गरेमा कारोबारको स्तरलाई षवचार 
गरी दस िजार रुपैयाँदेशख पच्चीस िजार रुपैयाँसम्म 
जररबाना, 

(च)  कृषि बजारको कुनै भौततक पूवााधारमा िानीी नोक्सानी 
परु् याएमा िानी नोक्सानीको षवगो असलु उपर गरी षवगो 
बमोशजम जररबाना। 

(२) यस ऐन बमोशजम प्राप् त अनदुानको दरुुपयोग गरेमा दरुुपयोग 
गरेको रकम सरकारी बाँकी सरि असलु उपर गररनेछ। 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयमावली षवपरीत कुनै 
काया गरी त्यसबाट कसैको िानी नोक्सानी भएको रिेछ भने त्यस्तो िानी 
नोक्सानी गने पक्षबाट नै भराईनेछ।   

३५. मदु्दाको तिषककात र दायरी: (१) यस ऐन बमोशजम सजाय िनुे कसूर 
सम्बन्द्धी मदु्दाको तिषककात तथा दायरी अनसुन्द्धान अतधकारीले गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनसुन्द्धान अतधकारी कृषि षवकास 
तनदेशनालयको सातौं वा आिौं तिको अतधकृत स्तरको कमाचारी िनुेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोशजम मदु्दा दायर गनुाअशघ अनसुन्द्धान 
अतधकारीले सरकारी वकीलको राय तलनपुनेछ।  

३६. मदु्दाको सरुु कारवािी र षकनारा: (१) यस ऐन अन्द्तगातको सरुु मदु्दा िेने 
अतधकार तोषकएको अतधकारीलाई िनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मदु्दाको कारवािी र षकनारा प्रचतलत 
कानून बमोशजमको कायाषवतध अपनाउन ुपनेछ।  

३७. पनुरावेदन: दफा ३६ बमोशजम तोषकएको अतधकारीले गरेको तनर्ाय उपर 
शचत्त नबझु्न े पक्षले तनर्ायको जानकारी पाएको तमततले पैँतीस ददनतभत्र 
सम्बशन्द्धत शजल्ला अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ।  

३८. प्रचतलत कानून बमोशजम मदु्दा चलाउन बाधा नपने: यस पररच्छेदमा अन्द्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कसैले यस ऐन षवपरीत गरेको कुनै 
कायाबाट अन्द्य कानूनको उल्लङ्घन िनुे भएमा प्रचतलत कानून बमोशजम 
मदु्दा चलाउन बाधा पने छैन।      

पररच्छेद–७ 

षवषवध 

३९. बौषिक सम्पशत्तको संरक्षर्: यस ऐन बमोशजम कृषि व्यवसायको प्रवधान 
गदाा वा व्यावसाषयक कृषि करार गदाा बौषिक सम्पशत्त, भौगोतलक 
पषिचान तथा सामदुाषयक अतधकार समेतको संरक्षर् िनुे गरी गनुा पनेछ।  

४०. ढुवानीका साधन जाचँ गदाा प्राथतमकता ददनपुने: (१) तछटै्ट नाश िनुे वा 
सडी गली जाने प्रकृततका कृषि उपज उत्पादन तथा संकलन स्थलबाट 
बजारसम्म ढुवानी गने क्रममा ढुवानीका साधन जाँच गदाा प्राथतमकता 
ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम ढुवानीका साधन जाँच गदाा त्यस्तो कृषि 
उपज नाश निनुे गरी सावधानी पूवाक गनुा पनेछ।   

(३) यस ऐन बमोशजम कृषि उपज ढुवानी गने साधनको ढुवानी 
मापदण्ड प्रचतलत कानूनले तोके बमोशजम िनुेछ।  
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४१. तनरीक्षर् तथा अनगुमन सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकार, मन्द्त्रालय 
वा स्थानीय तिले आफू मातित सञ् चातलत कृषि बजारको सञ् चालनको 
सम्बन्द्धमा तनयतमत तनरीक्षर् तथा अनगुमन गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनरीक्षर् तथा अनगुमन गदाा सम्बशन्द्धत 
कृषि बजारले तत्काल कुनै कुरा सधुार गनुापने देशखएमा सो सम्बन्द्धमा 
सम्बशन्द्धत कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततलाई तनश चत 
समय तोकी तनदेशन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तोषकएको समयतभत्र सम्बशन्द्धत कृषि 
बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले सधुार गरे नगरेको सम्बन्द्धमा 
आवयक तनरीक्षर् तथा अनगुमन समेत गनुा पनेछ। 

४२. जग्गा खररद गना सषकन:े प्रदेशतभत्र एकल वा साझेदारीमा व्यवसाय 
स्थापना तथा सञ् चालन गना मन्द्त्रालय वा मन्द्त्रालय मातितको तनकायले 
प्रचतलत कानूनको अतधनमा रिी जग्गा खररद गना सक्नेछ।  

४३. वाषिाक प्रततवेदन: कृषि बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सतमततले आफ्नो 
काम कारबािीको वाषिाक प्रततवेदन प्रत्येक आतथाक विा समाप्त भएको 
तमततले सािी ददनतभत्र मन्द्त्रालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय ति समक्ष पेश 
गनुा पनेछ।  

४४. अनसूुचीमा थपघट वा िेरफेर: मन्द्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवयक थपघट वा  िेरफेर गना सक्नेछ।  

४५. तनयम बनाउन ेअतधकार: यस ऐनको कायाान्द्वयनको लातग प्रदेश सरकारले 
आवयक तनयम बनाउन सक्नछे। 

४६. तनदेशशका वा कायाषवतध बनाउन सक्ने: मन्द्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्द्तगात बनेको तनयमको अधीनमा रिी आवयकता अनसुार तनदेशशका 
वा  कायाषवतध बनाउन सक्नेछ।  

४७. षवतनयम बनाउन सक्न:े यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयम र 
तनदेशशकाको अधीनमा रिी सम्बशन्द्धत कृषि बजार सञ् चालन तथा 
व्यवस्थापन सतमततले आवयक षवतनयम बनाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ को खण्ड (च) सँग सम्बशन्द्धत) 
कृषि उपजिरू 

१.  खाद्यान्द् न बाली,   

२.  दलिन, तेलिन, 
३.  सूतता,  
४.  बागबानीजन्द्य: फलफूल, तरकारी, पषु्प, आलंकाररक षवरूवा, कन्द्दमूल, 

मसलाबाली, 
५.  च्याउ, 
६.  माछा, माछाको भरूा, छाला, ऊन, 
७.  शचया, कफी, अलैची, सपुारी, घाँसेबाली,  

८. मौरी, रेसम षकरा, 
९. कपास, जटु, उख,ु षटमरु, तसस्न,ु अल्लो र तसलाम,  
१०. दधु तथा दगु्धजन्द्य पदाथा, 
११. मास ुतथा मासजुन्द्य पदाथा, 
१२. अण्डा, 
१३. कृषि पयाटन,  

१४. कृषि तथा पशपुन्द्छीजन्द्य पदाथाको प्रशोधन उद्योग,  

१५. गैर काष्ठ वन पैदावार, जतडबटुी, सगुशन्द्धत बाली, 
१६. कृषि उत्पादनका लातग आवयक मल, तबउ, दाना तथा दानाजन्द्य पदाथा, 

औिधी, जैषवक तथा जैषवकी पदाथा (खोप, षवया, भ्ररु्) रासायतनक षविादी 
तथा औजार र नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको अन्द्य उपज तथा 
वस्तिुरू। 

अनसूुची-२ 
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

व्यवसायिरूलाई प्रदान गररन ेसेवा, सषुवधा, सितुलयत, प्रोत्सािन र सियोग  
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क्र.सं.  व्यवसायिरूलाई उपलव्ध िनु ेसेवा 
सषुवधा सितुलयत प्रोत्सािन र 

सियोगको षकतसम 

 

योग्य िनु ेलशक्षत वगा 

१ षवशेि अनदुान लशक्षत वगा 
२ सितुलयतपूर्ा कजाा अतत षवपन्द् न तथा 

सीमान्द्तकृत कृिक, 
लशक्षत वगा 

३ व्याज अनदुान, पूवााधार षवकासमा 
पूजँीगत अनदुान, प्रदेशबाट लाग ु
िनुे कर छुट, कर षफताा, षवधतु 
मिशलु षफताा, सषटाषफकेशन शलु्क, 
पररयोजना तधतोमा कजाा, प्राषवतधक 
सियोग, ढुवानी अनदुान, 
प्रततफलमा आधाररत अनदुान, 
तसंचाइ तथा सडक जस्ता पूवााधार 
तनमाार्मा पिुँच षवस्तार, कजाा 
सरुक्षर् सियोग 

मूल्य शंृ्रखलामा आधाररत 
मध्यम तथा िूला 
व्यवसायी कृिक, अतत 
षवपन्द् न तथा सीमान्द्तकृत 
कृिक, लशक्षत वगा 

४ प्रततफलमा आधाररत प्रोत्सािन 
अनदुान  

 

कृषि उद्योगिरूसँग खररद 
सम्झौता भई सञ् चालनमा 
रिेका उत्पादक तथा 
व्यवसायिरू 

५ चक्लाबन्द्दीमा आधाररत खेतीमा 
स्थान षवशेिको आवयकता 
अनसुारको षवशेि प्याकेज  

चक्लावन्द्दीमा आधाररत 
खेती गने उद्यमीिरू 

६ सामूषिक खेतीमा स्थान षवशेिको 
आवयकता अनसुारको षवशेि 

सामूषिक खेती गने 
उद्यमीिरू 
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प्याकेज 

 

अनसूुची-३ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्द्धत) 

कृषि बजारिरूको दताा, तनयमन, नवीकरर् र खारेजी गने तनकाय 

 

क्र.सं. बजारको षकतसम दताा, तनयमन, नवीकरर् र 
खारेजी गने तनकाय 

(क) स्थानीय स्तर 

१ िोम डेतलभरी सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

२ खरुा बजार सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

३ िाट बजार सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

४ अक्सन बजार सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

५ संकलन केन्द्र सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

६ कृषि सपुर माकेट सम्बशन्द्धत स्थानीय ति 

(ख) प्रदेश स्तर 

१ थोक बजार प्रदेश सरकारको सम्बशन्द्धत 
तनकाय 

२ अनलाइन बजार प्रदेश सरकारको सम्बशन्द्धत 
तनकाय 

 

प्रमार्ीकरर् तमततेः 2079/04/31 

                      आज्ञाले 

ददनेश सागर भसुाल 

प्रदेश सरकारको सशचव 

   
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 


