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कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७६ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७६।०२।३१ 

संशोर्न गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन संशोर्न गने ऐन, २०७७         २०७७।०४।१६ 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. ५ 

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्र्मा व्यवस्था गनध बनेको ऐन 

प्रस्तावना: कृषिको आर्मुनकीकरण, सामूषहक खेती प्रवर्द्धन तथा 
व्यवसायीकरणबाट उत्पादन वृषर्द् गरी कृषि क्षेरको समग्र षवकास गनध र 
खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभूमत गनधका लामग कानूनी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय 
भएकोले, 

 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारम्म्भक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कृषि व्यवसाय 
 प्रवर्द्धन ऐन, २०७६” रहेको छ।  

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभािा: षविय वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनलाइन बजार" भन्नाले षवद्यतुीय माध्यमबाट 
उपभोक्ताको माग बमोम्जम कृषि वस्त ुवा सेवा उपलब्र् 
गराउने बजार सम्झन ुपछध। 
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(ख) "अक्सन बजार" भन्नाले कृषि उपज मबक्री गने उदे्दश्यले 
के्रता र षवके्रताले पररमाण सषहत षकने्न मूल्य र मबक्री 
गने मूल्य पषहल्यै आमर्काररक रूपले जानकारी ददई 
प्रमतस्पर्ाधको आर्ारमा हनेु बजार प्रणालीलाई सम्झन ु
पछध। 

(ग) "अनसुन्र्ान अमर्कारी" भन्नाले मन्रालयले तोकेको 
अमर्कारी सम्झन ुपछध। 

(घ) "उत्पादक" भन्नाले कृषि वस्त ु उत्पादन गने कृिक, 
कृिक समूह, कृषि कम्पनी, कृषि फामध र उत्पादक 
सहकारी सम्झन ुपछध। 

(ङ)  "एजेन्ट"  भन्नाले कृषि उद्यमी, व्यवसायी, कृषि बजार 
वा कृषिजन्य वस्तहुरूको कारोबार गने दताधवाला व्यम्क्त 
सम्झन ुपछध र सो शब्दले संगदित संस्थाको प्रमतमनमर्लाई 
समेत जनाउँछ। 

(च) "व्यवसाषयक कृिक" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लामग 
कसैको जग्गा करारमा मलई वा आफ्नै जग्गामा 
व्यवसाषयक खेती गने कृिक, कृिक समूह, कृषि 
फमध/कम्पनी र उत्पादक सहकारीलाई सम्झन ुपछध। 

(छ) "कृषि फमध" भन्नाले व्यवसाषयक प्रयोजनले कृषि तथा 
पशपंुक्षीजन्य वस्तकुो उत्पादनका लामग सञ्चालन 
गररएको कृषि फमध सम्झन ुपछध।  

(ज) "कृषि बजार" भन्नाले कृषि उपजको ग्रमेडङ, प्याकेम्जङ्ग, 
ढुवानी, भण्डारण, षवतरण तथा कृषि उपजको मबक्री 
षवतरण गने कृषि बजार सम्झन ु पछध र सो शब्दले 
अनलाइन बजारलाई समेत जनाउँछ। 
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(झ) "कृषि वस्त"ु भन्नाले कृषि वा पशपंुछीजन्य वस्तबुाट 
उत्पादन गरेको उपभोग्य कृषि वस्त ुसम्झन ुपछध। 

(ञ) "कृषि व्यवसाय" भन्नाले देहायको व्यवसाय सम्झन ुपछधः- 

(१) व्यवसाषयक उदे्दश्यले गररने कृषि बाली वा वस्तकुो 
उत्पादन,  

(२)  कृषिजन्य वस्तकुो संकलन, वातानकुूमूलत     
 भण्डारण वा प्रशोर्न,  

(३) कृषि उपजको व्यापार, 

(४)  कृषि उत्पादनका लामग प्रयोग हनेु रासायमनक   
  तथा  प्राङ्गाररक मलको उत्पादन,   भण्डारण र 
  षवतरण,   

(५) कृषि उत्पादनको लामग प्रयोग हनेु बीउ, वेनाध, नश्ल 
र भरुाको उत्पादन, परामशध सेवा, भण्डारण र 
षवतरण,  

(६) कृषिमा प्रयोग हनेु औिमर् एवं षविाददको उत्पादन, 
परामशध, भण्डारण तथा मबक्री   व्यवसाय, 

(७) कृषि उत्पादनका लामग आवश्यक मसंचाइ तथा 
उच्च प्रषवमर्यकु्त खेतीका लामग आवश्यक यन्र 
उपकरण, सामग्री उत्पादन, मबक्री षवतरण तथा 
ममधत सम्भार, 

(८) कृषि यन्र तथा याम्न्रक उपकरणको उत्पादन 
तथा बजारीकरण, 
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(९) कृषिजन्य उद्योग (जस्तै दाना, घाँस, छाला, हाड, 
साइजलेज) व्यवस्थापन र सञ्चालन। 

(ट) "कृषि सपुर माकेट वा माटध" भन्नाले कृषि उपज षवक्री 
गने मूल उदे्दश्यले सञ्चालन गररएको सपुर माकेट भने्न 
सम्झन ुपछध। 

(ि)  "खुद्रा बजार" भन्नाले कुनै षवके्रताले उपभोक्तालाई मबक्री 
गने खुद्रा बजार, पसल वा षवके्रतालाई सम्झन ुपछध। 

(ड) "तोषकएको अमर्कारी" भन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोषकददएको अमर्कारी 
सम्झन ुपछध। 

(ढ) "तोषकएको" वा "तोषकए बमोम्जम" भन्नाले यस ऐन 
बमोम्जम बनेको मनयममा तोषकएको वा तोषकए बमोम्जम 
सम्झन ुपछध। 

(ण) "थोक बजार" भन्नाले कुनै उत्पादक वा षवके्रताले अको 
षवके्रतालाई कृषि वस्त ु मबक्री षवतरण गने थोक 
बजारलाई सम्झन ुपछध। 

(त) "मनदेशनालय" भन्नाले मन्रालय अन्तगधतको कृषि षवकास 
मनदेशनालय वा पशपुन्छी तथा मत्स्य षवकास 
मनदेशनालय सम्झन ुपछध।  

(थ) "प्रदेश स्तरीय बजार" भन्नाले प्रदेश सरकारबाट सहयोग 
मलने गरी प्रदेशलाई लम्क्षत गरी खोमलएका थोक बजार, 
सपुर माकेट तथा अक्सन वजार सम्झन ुपछध।  
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(द) "मबके्रता" भन्नाले कृषि वस्तहुरू मबक्री गने व्यापारी, 
कृिक, कृिक समूह, कृषि फामध, कृषि सहकारी संस्था, 
कृषि कम्पनी वा एजेन्ट मबके्रतालाई समेत सम्झन ुपछध। 

(र्) "मन्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्र्ी षविय हेने मन्रालय 
सम्झन ुपछध। 

(न) "मम्न्रपररिद्" भन्नाले बागमती प्रदेशको मम्न्रपररिद 
सम्झन ुपछध। 

(न१) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछध। 

(प) "व्यवसाषयक कृषि करार" भन्नाले व्यवसाषयक कृषि खेती 
वा कृषि फामधको सञ्चालन, कृषि वस्तकुो व्यावसाषयक 
उत्पादन, खररद, षवक्री, सञ्चय र बजारीकरण गनध वा 
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन गनध दईु वा सो भन्दा बढी पक्षहरु 
बीच भएको सम्झौता वा व्यावसाषयक कृषि करारलाई 
सम्झन ुपछध। सो शब्दले व्यावसाषयक कृषि प्रयोजनको 
लामग व्यम्क्तगत वा संस्थागत रूपमा मलजमा मलन ददन 
वा कृषिजन्य उद्योगको लामग कृषि वस्त ुवा वालीको 
उत्पादन वा आपूमतध गनध दईु वा दईुभन्दा बढी पक्षहरू 
बीच क्षेरफल, पररमाण, मूल्य र गणुस्तरको आर्ारमा 
भएको करारलाई समेत जनाउँछ। 

(फ) "संकलन केन्द्र" भन्नाले कृिकहरुले दोस्रो बजारमा 
षवक्री गने उदे्दश्यले कृषि उपज संकलन गरेर बजारसम्म 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोर्न गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमर्त। 
 केही प्रदेश ऐन संशोर्न गने ऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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लैजाने तथा षवके्रतालाई मबक्री गने संकलन केन्द्रलाई 
सम्झन ुपछध। 

(ब) "समममत" भन्नाले यस ऐनको दफा १९ बमोम्जम गिन 
भएको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समममत सम्झन ुपछध। 

(भ) "हाट-बजार" भन्नाले कृषि उपज लगायत अन्य स्थानीय 
उत्पादन मबक्री गने उदे्दश्यले स्थानीय तहबाट स्वीकृमत 
मलई सञ्चालन भएको हाट बजारलाई सम्झन ुपछध। 

पररच्छेद- २ 

कृषि व्यवसाय तथा बजार सम्बन्र्ी व्यवस्था 

3. कृषि व्यवसाय: (१) कुनै पमन व्यम्क्तले अनूसूची- १ मा उल्लेख 
 भएका षवियसगँ सम्बम्न्र्त कृषि तथा पशपुन्क्षीजन्य वस्तहुरुको 
 व्यवसाषयक रूपमा उत्पादन र व्यवसाय गनध सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम गररने कृषि व्यवसाय 
 सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 

4. कृषि व्यवसाय गनध वम्ञ्चत गनध नहनेु: कृषि व्यवसाय गने व्यम्क्त, 
 समूह, सहकारी वा कम्पनीलाई कृषि व्यवसाय गनधवाट वम्ञ्चत गनध, 
 गराउन एवं हामन नोक्सानी पयुाधउन हुँदैन। 

5. कृषि बजारको स्थापना: (१) प्रदेशले आफ्नो प्रदेश मभरको षवमभन्न 
 स्थानमा प्रदेश स्तरीय कृषि बजारको स्थापना गनध सक्नेछ।  

  (२) कृषि सम्बन्र्ी सहकारी वा कृषि सम्बन्र्ी 
 व्यवसाषयक संस्थाले मनदेशनालयको अनमुमत मलई कृषि बजारको 
 स्थापना गनध सक्नेछ। 
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  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भमनए 
 तापमन साना कृषि बजार स्थानीय तहको समन्वयमा स्वीकृमत मलई 
 स्थापना गनध सषकनेछ। 

6. कृषि बजारको वगीकरण: (१) यस ऐनको दफा ५ बमोम्जम 
 स्थापना हनेु कृषि बजारको वगीकरण देहाय बमोम्जम हनेुछः- 

(क) थोक बजार, 
(ख) खुद्रा बजार, 
(ग) हाट-बजार,  
(घ) संकलन केन्द्र,  
(ङ) अक्सन बजार, 
(च) अनलाइन बजार, 
(छ) कृषि सपुर माकेट वा माटध। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको बजार सञ्चालन बापत 
 लाग्ने शलु्क प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा तोके बमोम्जम 
 हनेुछ। 

  (३) बजार सञ्चालन सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए 
 बमोम्जम हनेुछ। 

7. कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत: (१) यस ऐनको 
 दफा ५ बमोम्जम स्थापना भएको कृषि बजारको सञ्चालन तथा 
 व्यवस्थापन गनधको लामग तोषकए बमोम्जम कृषि बजार सञ्चालन 
 तथा व्यवस्थापन समममत  रहनेछ।                                           

  (२) कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत 
 सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 
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पररच्छेद- ३ 

व्यवसाषयक कृषि करार (मलज) 

8. व्यवसाषयक कृषि करार गनध सषकने: (१) यस ऐन बमोम्जम कृषि 
 व्यवसायको प्रवर्द्धन गनध दईु वा दईुभन्दा बढी पक्षहरु बीच 
 व्यवसाषयक कृषि करार गनध सषकनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम करार गदाध प्रचमलत कानूनको 
 अर्ूीनमा रही पक्षहरुको आपसी सहममतमा षवद्यतुीय प्रणालीको 
 माध्यमबाट समेत गनध सषकनेछ।  

  (३) कृषियोग्य जममन कृषि पररयोजना बमोम्जम ऐलानी 
 (सावधजमनक) जग्गा भए स्थानीय तहको मसफाररसमा र सामदुाषयक 
 वनको भए सम्बम्न्र्त सामदुाषयक वनको सहममत र स्थानीय 
 तहको मसफाररसमा प्रदेश सरकारले मनम्ित सीमा तोकी करारमा 
 मलने ददने व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ।  

  (४) उपदफा (२) बमोम्जमको करार गदाध अपनाउन ुपने 
 प्रषक्रया तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 

9. जग्गा तथा भौमतक सार्न उपलब्र् गराउन सषकने: कुनै व्यम्क्त,  
 संस्था  वा मनकायले कृषि व्यवसाय गने प्रयोजनका लामग व्यम्क्त, 
 कृषि फमध/कम्पनी वा व्यवसायी, कृिक/कृिक समूह, त्यस्ता 
 कृिक समूह ममलेर बनेको समममत, सहकारीलाई जग्गा तथा 
 भौमतक सम्पम्ि करार गरी उपलब्र् गराउन सक्नेछ। 

10. जग्गा तथा भौमतक सार्न माग गनध सक्ने: (१) कुनै कृिक वा 
 कृषि व्यवसायीले व्यवसाषयक रूपमा कृषि सम्बन्र्ी कायध गनधको 
 लामग प्रचमलत  कानूनको प्रमतकूल नहनेु गरी करार बमोम्जम 
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 जग्गा तथा भौमतक सार्न प्राप्त गनध कुनै व्यम्क्त, संस्था वा 
 मनकायमा माग गनध सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम जग्गा तथा भौमतक सार्न 
 माग भई आएमा मनम्ित अवमर् तोकी प्रचमलत कानून बमोम्जम 
 सम्बम्न्र्त मनकायले करारमा जग्गा तथा भौमतक सार्न उपलव्र् 
 गराउन  सक्नेछ।   

  (३) जग्गा तथा भौमतक सार्न उपलब्र् गराउने सम्बन्र्ी 
 प्रषक्रया तथा अन्य व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ।  

  (४) प्रदेश सरकारले खेती नगरी प्रचमलत कानूनले 
 तोकेको अवमर्सम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बम्न्र्त जग्गार्नीको 
 मन्जरुी वा सम्बम्न्र्त मनकायको सहममतमा तोषकए बमोम्जम कृषि 
 प्रयोजनका लामग करार खेती माधफत प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ। 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
 जग्गा र्नीले कृषि प्रयोजनको लामग प्रयोगमा ल्याउने भएमा 
 समय माग गरी जग्गा षफताध गनुध पनेछ। 

11. स्वाममत्व हस्तान्तरण नहनेु: यस ऐनको दफा ९ बमोम्जम कुनै 
 जग्गा वा भौमतक सार्न उपलब्र् गराएको अवस्थामा करार गरेको 
 वा मलजमा मलएको कारणले मार जग्गा वा भौमतक सार्नमा 
 करारमा मलने पक्षको स्वाममत्व स्थाषपत हनेु छैन।  

12. पनुः करार गनध नहनेु: यस ऐन बमोम्जम करार गने पक्षले दोस्रो 
 पक्षको सहमती नमलइ सोही मबियमा तेस्रो पक्षसँग पनुः करार गनध 
 पाउने  छैन।  

13. व्यवसाषयक कृषि करारमा समावेश गने षविय: (१) यस ऐन 
 बमोम्जम कृषि करार गदाध करारको प्रकृमत र अवस्था अनरुूप 
 अनसूुची- २ मा उल्लेख भएका षवियहरु समावेश हनु सक्नेछन।्  
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  (२) यस ऐनको प्रमतकूल नहनेु गरी पक्षहरूको सहममतमा 
 उपदफा (१) मा उल्लेम्खत षविय बाहेकका अन्य उपयकु्त 
 षवियहरु समेत व्यवसाषयक कृषि करारमा समावेश गनध सषकनेछ। 

14. व्यवसाषयक कृषि करारका पक्षहरूको दाषयत्व: (१) यस ऐनको 
 दफा ८ वा ९ बमोम्जम कृषि व्यवसाय सञ्चालन गनध मलएको 
 जग्गा तथा भौमतक सार्नमा पक्षहरूको दाषयत्व यस ऐनमा 
 उल्लेख भएको अमतररक्त करारमा तोषकए बमोम्जम हनेुछ।  

  (२) कृषि वस्तकुो पररमाण वा क्षेर तोकी गररने 
 व्यवसायमा पक्षहरूको दाषयत्व पक्षहरू बीच करार भएकोमा यस 
 ऐनमा उल्लेख  भएको अमतररक्त अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख 
 भए बमोम्जम हनेुछ। 

  (३) व्यवसाषयक कृषि करार गने पक्षहरुले प्रचमलत 
 कानूनको प्रमतकूल नहनेु गरी करार गनुध पनेछ। 

15. करार पूरा गनुध पने समय र तररका: (१) करारमा करार पूरा गने 
 समय र तररका उल्लेख भएकोमा उम्ल्लम्खत समयमभर र तररका 
 बमोम्जम करार पूरा गनुध पनेछ। 

  (२) करार बमोम्जमको काम गनध करारमा कुनै समय 
 वा तररका तोषकएको रहेनछ र सो काम कुनै खास समयमा वा 
 कुनै खास तररकाले मार गनध सषकने रहेछ भने सोही समयमा 
 सोही तररका बमोम्जम गने गरी करार भएको मामननेछ। 

  (३) उपदफा (२) मा लेम्खएको अवस्थामा बाहेक 
 करारमा करार पूरा गने समय र तररका उल्लेख नभएमा मनामसव 
 समयमभर उपयकु्त तररका अपनाई पूरा गनुध पनेछ। 
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16. करार पूरा गने स्थान: (१) करार बमोम्जम काम पूरा गनध कुनै 
 मनम्ित स्थान तोषकएको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा पूरा 
 गनुध पनेछ। 

  (२)  करार बमोम्जम कुनै एक पक्षले अको पक्षलाई कुनै 
 मालसामान ददने वा बझुाउने स्थान करारमा तोषकएको रहेछ भने 
 सोही स्थानमा नै ददन ुवा बझुाउन ुपनेछ। 

  (३) करार बमोम्जम काम गने मनम्ित स्थान नतोषकएको 
 तर सो काम कुनै खास स्थानमा मार गनध सषकने वा चलन 
 व्यवहार वा सो कामको प्रकृमत अनसुार कुनै खास स्थानमा मार 
 गनुध पने षकमसमको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा गने गरी 
 करार भएको मामननेछ। 

  (४) उपदफा (२) र (३) मा लेम्खए देम्ख बाहेक अन्य 
 अवस्थामा करार बमोम्जम काम गने स्थान करारमा उल्लेख 
 भएको रहेनछ भने करार बमोम्जम काम गने पक्षले अको पक्षलाई 
 मनामसब माषफकको स्थान तोषकददन सूचना गनुध पनेछ र अको 
 पक्षले पमन सो काम गनध मनामसब माषफकको स्थान तोषकददन ु
 पनेछ। 

17. करार पूरा गनुध नपने: देहायका अवस्थामा करार बमोम्जम काम 
 गनध आवश्यक पने छैनः- 

(क)  करारको एक पक्षले अको पक्षलाई करार बमोम्जमको 
दाषयत्व पूरा गनुध नपने गरी छुट ददएमा, 

(ख)  बदर गराउन सषकने करार बदर गराउन पाउने पक्षले 
बदर गराएमा, 
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(ग)  अको पक्षले करार उल्लंघन गरेको कारणबाट 
करारको पररपालना हनु नसक्ने भएमा, 

(घ)  यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोम्जम करार बमोम्जमको 
काम गनुध नपने भएमा, 

(ङ)  करार गदाधको पररम्स्थमतमा आर्ारभतू पररवतधन भै 
करारको पररपालना गनध असम्भव भएमा। 

18. करार दताध गनुध पने: (१) प्रदेश सरकारबाट सषुवर्ा तथा 
 सहमुलयत प्राप्त गनध यस ऐन अन्तगधत सम्पन्न गररएका व्यवसाषयक 
 कृषि सम्बन्र्ी करारहरु सम्झौता भएको मममतले पैतीस ददनमभर 
 तोषकएको मनकायमा  अमनवायध रूपमा दताध गनुध पनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम करार दताध गदाध तोषकए 
 बमोम्जमको दस्तरु लाग्नेछ।  

  (३) उपदफा (१) बमोम्जम भएको करारको अमभलेख 
 मन्रालयको तोषकएको अमर्कारीले अमनवायध रूपले राख्न ुपनेछ।  

  (४) उपदफा (१) बमोम्जमको करार दताध गनध दवुै 
 पक्षहरू स्वयं वा उनीहरूको कानून बमोम्जमको प्रमतमनमर् उपम्स्थत 
 हनु ुपनेछ।  

  (५) मन्रालयले कुनै व्यवसायी वा कृिकले कृषि करार 
 दताध गनध ल्याएकोमा दताध गने अमर्कारीले यस ऐन बमोम्जम 
 उल्लेख हनुपुने  कुनै कुरा उल्लेख नभएको वा अनमु्चत प्रावर्ान 
 उल्लेख भएकोमा सो पररमाजधन गरेर मार दताध गनध आदेश 
 ददन सक्नेछ।  

  (६) उपदफा (५) बमोम्जम ददइएको आदेश करारका 
 पक्षहरूले पालन गनुध पनेछ। 
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पररच्छेद- ४ 
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्र्ी व्यवस्था 

19. प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समममत: (१) कृषि क्षेरको समग्र 
 षवकास तथा प्रवर्द्धनका लामग प्रदेशमा एक कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन 
 समममत रहनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको समममतमा देहाय 
 बमोममजका सदस्यहरु रहनेछनः्- 

(क) माननीय मन्री, कृषि सम्बन्र्ी षविय  
हेने मन्रालय              -अध्यक्ष 

(ख) माननीय सदस्य, प्रदेश नीमत तथा योजना  
आयोग (कृषि हेने)   -सदस्य 

(ग) प्रदेश सम्चव, कृषि सम्बन्र्ी षविय हेने  
मन्रालय    -सदस्य 

(घ) प्रदेश सम्चव, आमथधक माममला हेने  
मन्रालय     -सदस्य  

(ङ) प्रमखु, कृषि षवकास मनदेशनालय -सदस्य 

(च) मनदेशक, पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकास  
मनदेशनालय    -सदस्य 

(छ) मन्रालयले मनोनयन गरेको षवज्ञ  
सदस्य एक जना   -सदस्य 

(ज) प्रदेश स्तरीय कृषि सहकारी संघको 
 अध्यक्ष                        -सदस्य 
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(झ) दमलत, अल्पसंख्यक वा उत्पीमडत  
समदुायबाट मन्रालयले मनोमनत  
गरेको एकजना                   -सदस्य  

(ञ) मन्रालयले मनोनयन गरेको व्यवसाषयक  
षकसानमध्ये दईु मषहला सदस्य सषहत  
तीन जना (खाद्यान्न, बागवानी, पशपुन्छी  
तथा मत्स्य)                      -सदस्य 

(ट) प्रमखु, सम्बम्न्र्त महाशाखा  -सदस्य-सम्चव 

  (३) समममतले सम्बम्न्र्त क्षेरको षवशेिज्ञ तथा अन्य 
 व्यम्क्तलाई समममतको बैिकमा आमन्रण गनध सक्नेछ। 

  (४) समममतको बैिक सम्बन्र्ी कायधषवमर् समममत आंफैले 
 मनर्ाधरण गनध सक्नेछ। 

  (५) समममतले यस ऐनको उदे्दश्य कायाधन्वयन गनध 
 आवश्यकता अनसुार षवमभन्न उपसमममतहरु गिन गनध सक्नेछ।  

  (६) समममतको सम्चवालय मन्रालयमा रहनेछ। 

20. समममतको काम, कतधव्य र अमर्कार: समममतको काम, कतधव्य र 
 अमर्कार देहाय बमोम्जम हनेुछः- 

(क) प्रदेश स्तरमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध 
आवश्यक नीमत तथा योजना तजुधमा गने, 

(ख) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध संघीय तथा स्थानीय 
तहसँग समन्वय र सहकायध गने, 

(ग) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध आवश्यक पने सीप, 
प्रषवमर् तथा अन्य षवियका प्रवर्द्धनात्मक कायध 
गने, 
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(घ) कृषि उपजहरुमा उपभोक्ताले मतने मूल्य र 
उत्पादकले उत्पादन स्थलमा प्राप्त गने अन्तर 
मूल्य मनर्ाधरण गने, 

(ङ) तोषकए बमोम्जमका अन्य कायध गने। 

21. कृषि व्यवसायलाई सषुवर्ा ददने: (१) मम्न्रपररिद्ले मन्रालय 
 माफध त कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लामग उत्पादन 
 सामग्री आपूमतध, उपज उत्पादन, प्रशोर्न, भण्डारण र 
 बजारीकरणमा तोषकए बमोम्जम छुट तथा सषुवर्ा ददन सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम ददइने सषुवर्ाको अमतररक्त 
 अन्य सषुवर्ा समममतको मसफाररसमा मन्रालयले तोके बमोम्जम 
 हनेुछ। 

22. कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र षवकास: (१) कृषि पेशामा संलग्न 
 नागररकहरुको जीवनस्तर उकास्न कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र 
 षवकासका लामग प्रदेश सरकारले देहाय बमोम्जमको कायध गनध 
 सक्नेछः- 

(क) कृषि उत्पादन, प्रशोर्न र बजारीकरणको क्षेरमा 
सावधजमनक, सहकारी र नीजूी लगानी अमभवृषर्द् 
गने,  

(ख) कृिकलाई उत्पादन सामग्रीमा अनदुान ददने तथा 
उत्पाददत वस्तकुो पररमाणको आर्ारमा 
अनदुानको षवशेि व्यवस्था गने, 

(ग) नगदे बाली, आयात प्रमतस्थापन गनध सक्ने तथा 
मनयाधतयोग्य बाली तथा वस्तलुाई षवशेि ग्राह्यता 
ददने,  
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(घ) कृषिबाली मबमा तथा पशपंुक्षी मबमा लगायत 
नेपाल सरकारको स्वास््य मबमामा षकसानको 
पहुँचलाई षवस्तार गने,  

(ङ) षवदेशबाट ज्ञान, सीप हामसल गरी फकेका 
यवुाहरुलाई कृषि क्षेरमा आकषिधत गनध कायधक्रम 
सञ्चालन गने, 

(च) कृषि तथा पशपुालनका लामग सहमुलयतपूणध कजाध 
उपलब्र् गराउने, 

(छ) सहकारी, मनजी तथा सरकारी साझदेारीमा 
उत्पादन, प्रशोर्न, भण्डारण तथा बजारीकरण 
जस्ता कायधक्रम सञ्चालनलाई प्रोत्साषहत गने,  

(ज) करार खेती तथा भूमम बैंक माफध त उत्पादनशील 
भूममको अमर्कतम उपयोगको व्यवस्था तोके 
बमोम्जम गने, 

(झ) जग्गा भाडामा मलने र ददने व्यवस्था गने, 

(ञ)  खाद्य सरुक्षामा प्रत्यक्ष टेवा पयुाधउने प्रदेश 
स्तरमा प्राथममकता प्राप्त बालीको न्यूनतम समथधन 
मूल्य तोकी षकसानको उत्पादनलाई खररद गने 
व्यवस्था ममलाउने, 

(ट) कृषिको आर्मुनकीकरणका लामग वजै्ञामनक 
अनसुन्र्ान, प्रषवमर् षवस्तार तथा तामलमको 
व्यवस्था गने, 
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(ि) कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लामग प्रस्ताव 
(प्रोपोजल) मा आर्ाररत कायधक्रम माफध त सषुवर्ा 
उपलब्र् गराउने, 

(ड) हामन नोक्सानी भएका षकसानलाई क्षमतपूमतध प्रदान 
गनध उम्चत व्यवस्था ममलाई  मछटो सड्ने 
प्राथममक कृषि उपजलाई मबना रोकतोक 
पररवहनको व्यवस्था गनध एम्बलेुन्स सरहको 
मान्यता ददलाउने, 

(ढ) सरकारी, सहकारी, मनजी क्षेर, गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँगको साझदेारीमा कृषि यन्र, कृषि 
सामग्री तथा प्रषवमर् उत्पादन र षवकास गने,  

(ण) राषिय तथा अन्तराधषिय गैरसरकारी संस्था तथा 
षवकास साझेदारलाई प्रदेश सरकारको 
प्राथममकताका आर्ारमा व्यवसाय प्रवर्द्धन 
कायधक्रम सञ्चालन गनध उत्प्रेररत गने,  

(त) संघीय सरकारका महत्वपूणध आयोजनाहरु प्रदेश 
सरकारको समन्वयमा कायाधन्वयनमा ल्याउन 
संघीय सरकारसँग समन्वय गने, 

(थ) सम्बम्न्र्त मनकायको समन्वयमा सामदुाषयक वन 
तथा सावधजमनक जममनमा उत्पादनमूलक 
कायधक्रम सञ्चालन गने, 

(द) सम्भाव्यता भएका जग्गाको चक्लाबन्दी गरी 
सामूषहक खेतीको प्रवर्द्धन गने, 

(र्) कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन गने। 
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  (२) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन र संरक्षण गनधका लामग 
 मन्रालयले एक छुटै्ट आकम्स्मक कोि स्थापना गनध सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोम्जम स्थापना हनेु कोिको 
 पररचालन सम्बन्र्ी व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 
23. कृषि ऋण: (१) कुनै पमन बैंक वा षविीय संस्थाले सो संस्थाको 
 मनयम बमोम्जम कृषि ऋण उपलब्र् गराउन ुपनेछ।  
  (२) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
 यस ऐन बमोम्जमको व्यवसाषयक कृषि पररयोजनाहरु तथा 
 व्यवसाषयक कृषि करार सम्बन्र्ी सम्झौताबाट सञ्चामलत 
 पररयोजनालाई मर्तोको रूपमा  स्वीकार गरी कुनै बैंक वा 
 षविीय संस्थाले उपदफा (१) बमोम्जमको ऋण उपलब्र्  गराउन 
 सक्नेछ।  
  (३) उपदफा (२) बमोम्जम उपलव्र् गराउने ऋणलाई 
 प्रदेश सरकारको अमत प्राथममकता प्राप्त क्षेरमा कजाध लगानी गरेको 
 सरह मानी सो वापत उक्त बैँक वा षविीय संस्थाले पाउने सषुवर्ा 
 समेत पाउन सक्नेछ।  
  (४) कुनै बैँक वा षविीय संस्थाले उपदफा (२) बमोम्जम 
 गरेको लगानी उठ्न नसक्ने भई अपलेखन गनुध पने भएमा सो 
 अपलेखन गरेको विधको खुद करयोग्य आयबाट सो अङ्क बराबरको 
 रकम  घटाउन सक्नेछ।  

पररच्छेद- ५ 

षववाद समार्ान 

24. षववादको समार्ान: (१) यस ऐन अन्तगधत गररएका कृषि करारको 
 कायाधन्वयनको सम्बन्र्मा कुनै षववाद उत्पन्न भएमा करारमा 
 षववाद समार्ान गने तररका लेम्खएको भए सोही बमोम्जम षववाद 
 समार्ान गनुध पनेछ।  
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  (२) करारमा षववाद समार्ानको तररका उल्लेख नभएमा 
 पक्षहरुले आपसी वाताधबाट षववाद समार्ान गनुध पनेछ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम षववाद समार्ान हनु 
 नसकेमा प्रचमलत कानून बमोम्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- ६ 
दण्ड सजाय तथा मदु्दा सम्बन्र्ी व्यवस्था 

25. क्षमतपूमतध सम्बन्र्ी व्यवस्था: (१) करार उल्लंघन भएकोमा 
 त्यसबाट मकाध पने पक्षले करार उल्लंघनबाट भएको वास्तषवक 
 हामन नोक्सानी वा करार  गदाधको अवस्थामा त्यस्तो हामन नोक्सानी 
 हनु सक्छ भनी करारका पक्षलाई जानकारी भई मनर्ाधरण गरेको 
 हामन नोक्सानी त्यसरी करार उल्लंघन गने पक्षबाट भराई मलन 
 पाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम हामन नोक्सानी मनर्ाधरण  
सम्बन्र्मा करारमा उल्लेख भएको भए सोही बमोम्जम र उल्लेख  
नभएको भएमा सो मनर्ाधरणको लामग तोषकए बमोम्जम एक  प्राषवमर्क 
समममत रहनेछ। प्राषवमर्क समममतले सम्झौताको प्रकृमत, स्थलगत 
मनरीक्षण, स्थानीय सजधममन, षवशेिज्ञको राय, प्रचमलत दरभाउ समेत 
बझुी सोको आर्ारमा हामन नोक्सानी बापतको  क्षमतपूमतध मनर्ाधरण 
गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम क्षमत पयुाधणउने पक्षले क्षमत  
भएको मूल्य बराबरको रकम पीमडत पक्षलाई क्षमतपूती ददन ु पनेछ। 
(४) उपदफा (१) बमोम्जम ददइने क्षमतपूमतध सम्बन्र्ी  अन्य  
व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 

26. दण्ड सजाय: (१) कसैले देहाय बमोम्जम कसूर गरेमा देहाय 
 बमोम्जमको सजाय हनेुछः-  
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(क) दफा ४ षवपरीत कुनै कायध गरेमा एक लाख 
रूपैयासँम्म जररबाना,  

(ख)  दफा २५ षवपरीत कायध गरेमा पच्चीस 
हजारदेम्ख पचास हजार रूपैयासँम्म जररबाना। 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को कसरु दोहोर् याई 
 गरेमा सो जररबानाको दोब्बर सजाय हनेुछ। 

(३) यस ऐन बमोम्जम प्राप्त अनदुानको दरुूपयोग गरेमा 
दरुूपयोग गरेको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ।  

  (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगधत बनेको मनयमावली 
 षवपरीत कुनै कायध गरी त्यसबाट कसैको हामन नोक्सानी भएको 
 रहेछ भने त्यस्तो हामन नोक्सानी गने पक्षवाट नै भराईनेछ। 
27. मदु्दाको तहषककात र दायरी: (१) यस ऐन बमोम्जम सजाय हनेु 
 कसूर  सम्बन्र्ी मदु्दाको तहषककात तथा दायरी अनसुन्र्ान 
 अमर्कारीले गनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम मदु्दा दायर गनुध अम्घ 
 अनसुन्र्ान अमर्कारीले सरकारी वषकलको राय मलन ुपनेछ।  
28. मदु्दाको शरुु कारबाही र षकनारा गने अमर्कार: (१) यस ऐन 
 अन्तगधतको शरुु मदु्दा हेने अमर्कार तोषकएको अमर्कारीलाई 
 हनेुछ। 
  (२) उपदफा (१) बमोम्जम मदु्दाको कारबाही र षकनारा 
 प्रचमलत कानून अनसुारको कायधषवमर् अपनाउन ुपनेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोर्न गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमर्त। 
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29. पनुरावेदन: यस ऐनको दफा २८ बमोम्जम तोषकएको अमर्कारीले 
 गरेको मनणधय उपर म्चि नबझु्ने पक्षले पैंतीस ददनमभर म्जल्ला 
 अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 
30. प्रचमलत कानून बमोम्जम हनेु: यस ऐनमा लेम्खएको षवियमा यसै 
 ऐन बमोम्जम र अन्य षवियमा प्रचमलत कानून बमोम्जम हनेुछ।  
31. बौषर्द्क सम्पम्िको संरक्षण गनुध पने: यस ऐन बमोम्जम कृषि 
 व्यवसायको प्रवर्द्धन गदाध वा व्यवसाषयक कृषि करार गदाध बौषर्द्क 
 सम्पम्ि, भौगोमलक पररचय तथा कृिक अमर्कार समेतको संरक्षण 
 हनेु गरी गनुध पनेछ। 
32. मनयम, मनदेम्शका र कायधषवमर् बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको 
 उदे्दश्य कायाधन्वयन गनध प्रदेश सरकारले आवश्यक मनयमहरु 
 बनाउन सक्नेछ। 
  (२) यो ऐन र यस ऐन बमोम्जम बनेको मनयमावलीको 
 अमर्नमा रही मन्रालयले आवश्यक मनदेम्शका र कायधवम्ूमर् 
 बनाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ७ 
षवषवर् 

33. व्यवसाय दताध गनुध पने: (१) करार गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन 
 गनध चाहने कृिक, कृषि फामध वा एजेण्ट लगायतले दताध नगरी 
 व्यवसाय सञ्चालन गनुध हुँदैन। 
  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको व्यवसाय दताध सम्बन्र्ी 
 व्यवस्था तोषकए बमोम्जम हनेुछ। 
34. बम्ूमा सम्बन्र्ी व्यवस्था: यस ऐन बमोम्जम दताध भएका कृषि 
 व्यवसायले अमनवायध रूपले मबमा गनुध पनेछ। 
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35. करार बमोम्जमको दाषयत्व पूरा गनुध पने: (१) करार गने प्रत्येक 
 पक्षले  करार बमोम्जमको आ-आफ्नो दाषयत्व पूरा गनुध पनेछ। 
  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
 पक्षको काब ु बाषहरको पररम्स्थमतले गदाध करारको यथावत ्
 पररपालना हनु  नसकेको अवस्थामा यस ऐन बमोम्जमको दाषयत्व 
 मतनुध, व्यहोनुध पने छैन।  
  तर करार गदाधको अवस्थामा पक्षहरु बीच कुनै लेनदेन 
 भएको रहेछ भने अवस्था हेरी मकाध पने पक्षलाई लेनदेनको 
 सामान, वस्त ुवा नगद षफताध ददन ुपनेछ।  
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अनसूुची-१ 
(दफा ३ को उपदफा (१) सगँ सम्बम्न्र्त) 

कृषि व्यवसायसँग सम्बम्न्र्त षवियहरु 
1. खाद्यान्न बाली,  
2. बागवानी जन्यः फलफूल, तरकारी, कन्दमूल, मसलाबाली, पषु्प, 
3. पशपुन्छी तथा मत्स्य, 
4. माछा, मास,ु दूर्, फुल, हाड, छाला, ऊन, 
5. च्याउ,  
6. मौरी, रेशम, 
7. म्चया, कफी, अलैची, सपुारी, घाँसेबाली, 
8. तेलहन, दलहन, 
9. कपास, जटु, उखु, रबर खेती, षटमरु, मसस्न,ु अल्लो र मसलाम, 
10. कृषि पयधटन, 
11. गैरकाष्ठ वनपदैवार, जडीबटुी, सगुम्न्र्त बाली, 
12. कृषि तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोर्न उद्योग, 
13. कृषि तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादन सामग्री (दाना, मलखाद, षविादी, 

औिमर्) आददको उत्पादन उद्योग, 
14. खेती प्रणालीमा समाषवष्ट कृषि तथा पशपुन्छीजन्य बस्तहुरु, 
15. कानूनले मनिेर् गरेको बाहेकका वन्यजन्तहुरु। 
 
 

 
 
 
 



 

24 
 

अनसूुची- २ 
(दफा १३ सँग सम्बम्न्र्त) 

व्यवसाषयक कृषि करारमा समावेश हनेु षवियहरु 
१. करारका पक्षहरू,  
२. करार खेतीको क्षेर, 
३. जग्गा र भौमतक सार्न, 
४. वस्तकुो षववरण, मारा, 
५. गणुस्तर, 
६. सम्झौताको अवमर्,   
७. उत्पादन गररने वस्तकुो खररद/मबक्री मूल्य,  
८. भकु्तानीको प्रषक्रया, 
९. ढुवानीको दाषयत्व,  
१०. उत्पादन प्रषक्रया,  
११. अनगुमनका पक्षहरू,  
१२. काबू बाषहरको पररम्स्थमतबाट उत्पादनमा पनध सक्ने असर र त्यसको 

दाषयत्व,  
१३. गणुस्तर मनर्ाधरणका आर्ारहरू,  
१४. पक्षहरूले एक अकोलाई उपलब्र् गराउने सेवा तथा सषुवर्ा, 
१५. करारको पालनामा षववाद भएमा अपनाइने समार्ानका उपाय जस्तै 

मेलममलाप तथा मध्यस्थता लगायतका षविय वस्तहुरू आदद, 
१६. कृषि उपजको मूल्य मनर्ाधरण सम्बन्र्ी व्यवस्था। 


