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कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्बन्धमा ब्यवस्था गनध वनेको
षवधेयक
प्रस्तावनााः परम्परागत ननवाधहमूखी कृषि व्यवसायलाई उत्पादनमूखी तथा बजारमूखी व्यवसायमा
रुपान्तरण गरी कृषि क्षेत्रको ददगो षवकास गनध, कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन, व्यवसायीकरण,
ु को अथधतन्त्रलाई
षवषवनधकरण तथा बजारीकरणवाट रोजगारीका अवसर नसजधना गनध र मुलक
टे वा पुर्याउन र कृषि कायधलाई आय आजधनको उपयुक्त माध्यम तथा मयाधददत व्यवसायको
रुपमा षवकास गरी सवधसाधारणलाई कृषि व्यवसायमा अझ बढी आकिधण गनध वाञ्छनीय
भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्म्भक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “कृषि व्यवसाय (प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण)
ऐन, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐनको दफा १४, १६, ३० र ४१ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नमनतदे म्ख सोही सूचनामा तोकेको स्थानीय तहमा प्रारम्भ
हुनेछ र अन्य दफाहरु प्रमाणीकरण भएको नमनतले एकानब्बेऔ ं ददन दे म्ख प्रारम्भ
हुनेछ ।
२. पररभािााः षविय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“षकसान” भन्नाले कृषिलाई आफ्नो पेशा वा व्यवसाय बनाई जीवन
ननवाधह गने व्यम्क्त सम्झनु पदधछ र सो शब्दले कसै को घर वा
जग्गालाई भाडा वा अन्य कुनै षकनसमले नलई कृषि उत्पादन गने
व्यम्क्त, समूह वा व्यवसायीक सं स्था समेतलाई जनाउछ ।

(ख)

“कृषि उत्पादन” भन्नाले षकसान, कृषि उद्यमी वा कृषि व्यवसायीले
मानव श्रम उपयोग गरी जैषवक वा

1

गैरजैषवक स्रोतबाट जैषवक

www.lawcommission.gov.np
वा गैरजैषवक रुपमा उत्पादन वा सं कलन गरे को अप्रशोनधत,
अधधप्रशोनधत वा प्रशोनधत पदाथध सम्झनु पदधछ ।
(ग)

“कृषि उद्यमी” भन्नाले कृषि उत्पादन वा कृषि सामाग्रीको प्रशोधन
वा अधधप्रशोधन, तयारी, प्याकेम्जङ्ग, भण्डारण, ढु वानी, बजारीकरण
वा अन्य कुनै षकनसमले कृषि व्यवसाय गने वा कृषि उत्पादनको
खररद तथा नबक्री गने व्यम्क्त, समूह वा व्यवसायीक सं स्था सम्झनु
पदधछ ।

(घ)

“कृषि सामाग्री” भन्नाले कृषि उत्पादनकालानग आवश्यक हुने स्रोत,
साधन

वा

उपकरण

सम्झनु

पदधछ

र

सो

शब्दले

कृषि

उत्पादनकालानग आवश्यक नबउ, बेनाध, नश्ल, बीज, नसमेन, भ्रण,
ु
हामोन, मल, दाना, औिनध, षविादी, पोिण, पशुपंक्षी आहार, औजार,
उपकरण, सुषवधा वा कृषि उत्पादनकोलानग आवश्यक हुने भौनतक
सं रचना समेतलाई जनाउछ ।
(ङ)

“कृषि व्यवसायी” भन्नाले कृषिको व्यवसायीक उत्पादन गने षकसान
सम्झनु पदधछ ।

(च)

“व्यवसायीक उत्पादन” भन्नाले बजारमा नबक्री गने उद्देश्यले
उत्पादन गरे को कृषि उत्पादन सम्झनु पदधछ ।

(छ)

“व्यवसायीक करार” भन्नाले दफा १८ बमोम्जम गररने कृषि करार
सम्झनु पदधछ।

(ज)

“व्यवसायीक सं स्था” भन्नाले दफा ४ बमोम्जमको सं स्था सम्झनु
पदधछ ।

(झ)

“तोषकएको” वा “तोषकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगधत बनेका
ननयममा तोषकएको वा तोषकए बमोम्जम सम्झनु

पछध ।

पररच्छे द- २
कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन
३.

व्यवसायीक उत्पादन गनध सकनेाः (१) षकसानले यस ऐन बमोम्जम कृषि व्यवसायबाट
व्यवसायीक उत्पादन गनध सकनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम व्यवसायीक उत्पादन गने षकसानले यस ऐन
बमोम्जमको सुषवधा र सहुनलयत प्राप्त गनध र उपभोग गनध सकनेछ ।
४.

व्यवसायीक संस्था स्थापना गनध सकनेाः (१) दफा ३ बमोम्जम व्यवसायीक उत्पादन वा
त्यस्तो उत्पादनको ढु वानी वा बजारीकरण गनध चाहने षकसानले एकलै वा अन्य कुनै
व्यम्क्तसँग नमली दे हायको कुनै एक वा एक भन्दा बढी व्यवसायीक सं स्था स्थापना वा
समूह गठन गरी कानून बमोम्जम दताध गराउनु पनेछाः
(क)

एकल षकसान भए आफ्नो नाममा प्राइभेट फमध,

(ख)

ु
दुई वा दुई भन्दा बढी षकसान भए सं यक्त
रुपमा आफ्नो
शेयरको षहस्सा खुलाई साझेदारी फमध,

(ग)

एकल षकसान वा एक भन्दा बढी षकसानको शेयर रहने गरी
कम्पनी,

(घ)

षकसानहरु सदस्य हुने गरी सहकारी सं स्था,

(ङ)

व्यवसायीक रुपमा कुनै खास षकनसमको कृषि उत्पादन गने वा
सामूषहक रुपमा त्यस्तो उत्पादन गने गरी बनाएका षकसानहरुको
समूह,

(च)

कुनै खास षकनसमको वस्तु उत्पादन गने वस्तुगत सं स्था वा
समूह ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना वा गठन हुने व्यवसायीक सं स्था दताध
गराई त्यस्ता सं स्था माफधत भएमा सम्बम्न्धत षकसानले कृषि उत्पादन गरे मा व्यवसायीक
रुपमा कृषि उत्पादन गरे को मानननेछ ।
(३)

यस दफामा अन्यत्र जुनसकै कुरा ले म्खएको भए तापनन कुनै षकसानले

तोषकएको अवनधसम्म ननरन्तर रुपमा दफा १८ बमोम्जम करार गरी कृषि उत्पादनको
आपूनतध गरे मा वा अको षकसानलाई नबक्री गरे मा त्यस्तो षकसानले व्यवसायीक रुपमा
कृषि उत्पादन गरे को मानननेछ ।
(४)

यस पररच्छे द बमोम्जम कृषि व्यवसायीले षकसानले व्यवसायीक रुपमा

उत्पादन गरे को कृषि उत्पादनको मोटामोटी पररमाण सम्बम्न्धत स्थानीय तहले राख्नु
पनेछ र त्यस्तो पररमाणको आधारमा यस ऐन बमोम्जम सम्पादन गनुध पने काम सम्पादन
गनुध पनेछ ।

3

www.lawcommission.gov.np
५.

व्यवसायीक उत्पादनका कायधक्रमको घोिणा गनेाः (१) नेपाल सरकारले समय समयमा
नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा खास षकनसमको कृषिको व्यवसायीक उत्पादन कायधक्रम
घोिणा गरी कायाधन्यवन गनध वा गराउन सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जमको कायधक्रममा प्रनतकूल नहुने गरी

प्रदे श

सरकारले समय समयमा सम्बम्न्धत प्रदे श नभत्रको कुनै खास क्षेत्रमा खास षकनसमका
कृषिको व्यवसायीक उत्पादनको कायधक्रम घोिणा गरी कायाधन्वयन गनध वा गराउन
सकनेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोम्जमका कायधक्रमको प्रनतकूल नहुने गरी

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र नभत्र समय समयमा खास षकनसमको कृषिको व्यवसायीक
उत्पादनको कायधक्रम घोिणा गरी कायधक्रम कायाधन्वयन गनध वा गराउन सकनेछ ।
(४)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले व्यवसायीक उत्पादन

कायधक्रम कायाधन्वयन गदाध वा गराउदा आवश्यकता अनुसार ननजी क्षेत्रसँग सहकायध
गरी सावधजननक ननजी साझेदारी अन्तगधत कायाधन्वयन गनध वा गराउन सकनेछ ।
(५)

यस दफा बमोम्जम नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले

कायधक्रम घोिणा गदाध दोहोरो नपने र कृषिको उत्पादन बृषर्द् भई षकसानको व्यवसाय
प्रवर्द्धन हुने गरी गनुध पनेछ र त्यस्तो कायधक्रम कायाधन्वयन गदाध वा गराउदा षकसानलाई
प्रदान गररने सहुनलयत, सुषवधा वा बजार पहू ँच तथा त्यस्तो सहुनलयत, सुषवधा वा बजार
पहूँच प्राप्त गनध पूरा गनुध पने शतध समेत सावधजननक गनुप
ध नेछ ।
६.

खास क्षेत्रमा खास षकनसमको बाली लगाउन नसफाररश गनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श
ु को भौगोनलक अवस्था, भूनममा रहे को माटोको गुण,
सरकार वा स्थानीय तहले मुलक
भौगोनलक

वनावट

वा

व्यवसायीक

सम्भावनाको

आधारमा

व्यवसायीक

कृषि

उत्पादनकोलानग खास क्षेत्रमा खास षकनसमको बाली लगाउन वा अन्य कुनै कृषि
उत्पादन गनध षकसानलाई नसफाररस गनध सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम नसफाररस गरे को बाली लगाई वा अन्य कुनै कृषिको
व्यवसायीक उत्पादन गरे मा सम्बम्न्धत स्थानीय तहले त्यस्तो बाली वा उत्पादनकालानग
चाषहने कृषि सामाग्री, प्राषवनधक ज्ञान वा परामशध सेवा तोषकए बमोम्जम सहुनलयत दरमा
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
७.

खास षकनसमको बालीलाई आधारभूत बालीको रुपमा घोिणा गनेाः (१) कृषि उत्पादनमा
ु लाई आत्म ननभधर बनाई व्यवसायीक उत्पादन बृषर्द् गनध र माग र आपूनतधको
मुलक
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सन्तुलन नमलाउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास
षकनसमको बाली वा कृषि उत्पादनलाई खास क्षेत्रमा आधारभूत बाली वा आधारभूत
कृषि उत्पादनको रुपमा घोिणा गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन नेपाल सरकारले

खाद्य सुरक्षाको दृषिकोणबाट र षवदे शी बजारमा माग भएका ननकासीयोग्य बालीको
रुपमा षवकास हुने बाली, उच्च मूल्यका बाली, औद्योनगक उत्पादनकोलानग ठू लो मात्रामा
कच्चा पदाथधको रुपमा प्रयोग हुने बाली वा अन्य कृषि उत्पादन वा खास षकनसमको
बालीलाई आधारभूत बाली वा आधारभूत कृषि उत्पादनको रुपमा घोिणा गनध
सकनेछ ।
(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम घोिणा गररएका आधारभूत बाली

उत्पादन गनध आवश्यक पने कृषि सामाग्री नेपाल सरकारले सहुनलयत दरमा उपलब्ध
गराउन सकनेछ र त्यस्ता बालीको बजार सुननम्ित गनध सकनेछ ।
८.

रै थाने कृषि उपजलाई षवशेि सहुनलयत तथा सुषवधा ददन सकनेाः परम्परागत रुपमा सददयौ
दे म्ख कृिकले खेनत र सं रक्षण गदै आई रहे का कृषि उत्पादन वा त्यस्तो उत्पादन गने
शीपलाई नेपाल सरकारले तोषकए बमोम्जम नबशेि सहुनलयत तथा सुषवधा उपलब्ध
गराउन सकनेछ ।

९.

प्राकृनतक षवपदको कारणले हुने हानी नोकसानीको राहत सुषवधा ददनु पने: (१) यस ऐन
बमोम्जम व्यवसायीक रुपमा उत्पादन गने कृषि व्यवसायीले लगाएको कृषि बाली
ँ ी, अनतबृषि वा आगजनी जस्ता प्राकृनतक षवपदको कारणवाट
अनसना, खडे री, आध
आंम्शक वा पूणरु
ध पमा हानी वा नोकसानी भएमा सम्बम्न्धत स्थानीय तहले तोषकएको
आधारमा तोषकए बमोम्जमको राहत सुषवधा सम्बम्न्धत षकसानलाई ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम राहत सुषवधा प्राकृनतक षवपद व्यवस्थापन गरी
अको बाली लगाउन आवश्यक बीउ, षवजन, नश्ल, मल, प्राषवनधक ज्ञान, षविादी तथा
श्रम वापतको खचध सं वोधन हुने गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम ददइएको राहत मध्ये तीस प्रनतशत सम्बम्न्धत
प्रदे श सरकारले र चालीस प्रनतशत नेपाल सरकारले सम्बम्न्धत स्थानीय तहलाई सोधभनाध
गनध अनुदान उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
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१०.

जलवायु पररवतधनबाट हुन सकने प्रनतकूल प्रभावको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले
जलवायु पररवतधनवाट कृषिको व्यवसायीक उत्पादनमा प्रनतकूल प्रभाव वा त्यसवाट हुने
जोम्खम न्यूनीकरणकालानग ननवाराणात्मक उपायहरु अवलम्वन गनध आवश्यक ब्यवस्था
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनकोलानग नेपाल सरकारले ननरन्तर अध्ययन र
अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त ननष्किध र सूचना वा पूव ध सूचना षकसानलाई ददनु
पनेछ ।

११.

षवशेि प्रकृनतका छु ट र सुषवधााः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन नेपाल
सरकारले व्यवसायीक रुपमा तोषकए बमोम्जमका नगदे बाली वा कृषि उत्पादन गने
कृषि व्यवसायीलाई कृषि उत्पादन वा कृषि उत्पादनको ननकासी वृषर्द् गनध तोषकए
बमोम्जम षविेश छु ट र सुषवधा प्रदान गनध सकनेछ ।

१२.

उत्पादनको ग्रेनडङ्ग गनुध पनेाः (१) कृषि व्यवसायीले व्यवसायीक रुपमा गरे को आफ्नो
कृषि उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गनध त्यसको आकार, गुण वा प्रकृनत अनुसार षवनभन्न
ग्रेनडङ्ग गरी त्यस्तो उत्पादनको व्यवस्थापन गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम ग्रेनडङ्ग गरे को व्यवसायीक उत्पादनको फरक-

फरक मूल्य कायम हुन सकनेछ ।
(३)

प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोम्जम व्यवसायीक

उत्पादनको ग्रेनडङ्ग गनध त्यस्तो उत्पादन गने षकसानलाई तोषकए बमोम्जम आवश्यक
प्रम्शक्षण वा प्राषवनधक सहायता ननशुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
१३.

जग्गा उपलब्ध गराउनु पनेाः (१) व्यवसायीक उत्पादन गने षकसानलाई उत्पादन षवस्तार
गनध वा उत्पादनको पररमाण बढाउन जुन स्थानीय तहको जुन वडामा त्यस्तो उत्पादन
गरे को हो सोही वडामा वा सोही स्थानीय तहको अन्य वडामा जग्गा आवश्यक भएमा
ननजले जग्गा उपलब्ध गराइददन सम्बम्न्धत वडा कायाधलय माफधत सम्बम्न्धत स्थानीय
तहमा ननवेदन ददन सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम जग्गा उपलब्ध गराउन ननवेदन दददा आवश्यक
भएको जग्गाको अनुमाननत क्षेत्रफल, उत्पादन गनध प्रस्ताव गररएको कृषि उत्पदान,
जग्गा प्रयोग गनध चाहेको न्यू नतम मोटामोटी अवनध उल्ले ख गनुध पनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) बमोम्जमको ननवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय तहले प्रस्ताषवत

उत्पादनको प्रकृनत अनुसार सम्भाषवत जग्गाधनीसँग परामशध गरी तोषकए बमोम्जम
अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीघधकालीन अवनधकोलानग भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउन
सहजीकरण गनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोम्जम सहजीकरणगदाध स्थानीय तहले सम्बम्न्धत

जग्गाधनी र षकसान बीच करारका शतधहरु ननधाधरण गनध र करार गनध सहयोग गनुध
पनेछ ।
(५)

यस दफा बमोम्जम भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गाको तोषकए बमोम्जम

सम्मको अवनधकालानग तोषकए बमोम्जम भाडाको आंम्शक रकममा स्थानीय तहले
अनुदान ददन सकनेछ ।
(६)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन कुनै स्थानीय

तहमा रहेको र तत्काल उपयोगमा नरहे को सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृनत
नलई सम्बम्न्धत स्थानीय तहले व्यवसायीक उत्पादन गने षकसानलाई तोषकएको
अवनधसम्मकालानग भाडामा ददन सकनेछ ।
(७)

उपदफा (६) बमोम्जमको अवनध समाप्त भएपनछ सम्बम्न्धत व्यम्क्तले

त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारलाई षफताध गनुध पनेछ ।
तर त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली सं कलन गने वा कुनै सं रचना ननमाधण भएको
भए षफताध नलन सूचना ददएको नमनतले छ मषहना मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो अवनधसम्म
षफताध नलन सषकने छै न ।
१४. करारमा आधाररत कृषि उत्पादन गनेाः (१) प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले षकसान वा
कृषि उद्यमीसँग करार गरी कुनै खास षकनसमको कृषि उत्पादन करार बमोम्जम गराउन
सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम करारका शतधको अनधनमा रही प्रदे श सरकार

वा स्थानीय तहले त्यस्तो उत्पादन आफै वा अन्य कुनै कृषि व्यवसायी माफधत खररद
गनुध वा गराउनु पनेछ ।
(३)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन कुनै कृषि

उद्यमीले कुनै षकसान वा अको कृषि उद्यमीसँग करार गरी कुनै खास षकनसमको कृषि
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उत्पादन गराउन सकनेछ र त्यसरी भएको उत्पादन करारको शतधको अधीनमा रही
त्यस्तो उद्यमीले खररद गने जमानत ददनु पनेछ ।
१५.

रोजगारीको आधारमा अनुदान ददनेाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोकेको स्थानीय तहमा व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन गने कृषि
व्यवसायीलाई तोषकएको सं ख्या भन्दा बढी रोजागारी ददए वापत त्यस्तो कृषि व्यवसायी
वा षकसानको व्यवसायीक सं स्थालाई प्रत्येक रोजगारी वापत तोषकए बमोम्जम अनुदान
ददन सकनेछ ।
तर एकासगोलका पररवारका सदस्यले कुनै षकसानको व्यवसायीक सं स्थामा
काम गरे कोमा रोजगारी ददएको वा प्राप्त गरे को माननने छै न ।
(२)

उपदफा (१) को अनतररक्त तोषकएको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गाको

चकलावन्दी गरे को, कृषि उत्पादन वा उत्पादन सं कलनमा याम्न्त्रकरणको प्रयोग गरे को,
कृषि पूवाधधार, कृषि नसं चाई, डीप ट्युबेल, कृषि बजार वा कृषि सडक ननमाधण वा षवकास
गरे को वा कृषि उत्पादनमा उत्पादकत्व बढाउन नषवनतम प्रषवनध षवकास गरे को वा
व्यवसायीक उत्पादनकालानग वा कृषि क्षेत्रमा उल्ले ख्य लगानी गरे को आधारमा तोषकए
बमोम्जम अनुदान ददन सकनेछ ।
(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम अनुदान प्राप्त गनध चाहने कृषि व्यवसायीले

व्यवसायीक सं स्थामा सं लग्न व्यम्क्तहरुको षववरण तोषकए बमोम्जम सम्बम्न्धत स्थानीय
तहमा दताध गराउनु पनेछ ।
(४)

नेपाल सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोम्जमको अनुदान रकम

सम्बम्न्धत स्थानीय तह माफधत उपलब्ध गराउने छ र सम्बम्न्धत स्थानीय तहले उपदफा
(२) बमोम्जमको षववरणको आधारमा अनुदान रकम षवतरण गनेछ ।
(५)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन उद्योगको रुपमा

दताध भई औद्योनगक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोम्जम सुषवधा प्राप्त गरे को
उद्योगले यस ऐन बमोम्जम अनुदान प्राप्त गने छै न ।
१६.

शीत गृहको स्थापना र व्यवस्थापनाः (१) प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले तोषकए
बमोम्जमका कृषि उत्पादनको सञ्चय, भण्डारण वा सं रक्षणकालानग आवश्यकता अनुसार
शीत गृह, शीत कक्ष (कोल्ड च्याम्वर) वा ननरन्तर घुम्म्त शीत सुषवधा (कोल्ड चेन)
स्थापना गनध सकनेछन ।
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(२)

उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना भएको शीत गृह, शीत कक्ष वा घुम्म्त

शीत सुषवधा षकसान वा व्यवसायीले तोषकए बमोम्जमको शुल्क नतरी कृषि उत्पादन
भण्डारण गनध सकनेछ ।
(३)

उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन सहकारी सं स्था

कृषि उद्यमी वा ननजी क्षेत्रले शीत गृहको स्थापना गनध चाहे मा सम्बम्न्धत प्रदे श
सरकारको अनुमनत नलई तोषकए बमोम्जमको मापदण्ड पूरा गरी शीत गृहको स्थापना
र सञ्चालन गनध सकनेछ।
(४)

यस दफा बमोम्जम स्थापना भएको शीत गृहको सञ्चालन र ब्यवस्थापन

सम्बन्धी सम्बम्न्धत प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायधमा हुन
सकनेछ ।
पररच्छे द- ३
कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण तथा व्यवसायीक करार
१७.

ँ ूचाः (१) व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन गने कृषि व्यवसायी
कृषि उत्पादनको बजार पह
वा षकसान रहे का स्थानीय तहले त्यस्तो तहमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई
ँ ू च उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गनध सकनेछ ।
बजार पह
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम कृषि उत्पादनको बजार सुननम्ित गनध सम्बम्न्धत

स्थानीय तहले एकलै वा अन्य स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकायध गरी
दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा आवश्यक बजारको व्यवस्था गनध
सकनेछ ।
१८.

उत्पादनको नबक्रीकालानग कृषि करार गनेाः (१) बजारसम्म आफै कृषि उत्पादन पुर्याउन
नसकने वा आफ्नो कृषि उत्पादन आफैले बजारमा पुर्याउदा व्यवसायीक रुपमा मुनाफा
नहुने वा नोकसानी पने भएमा त्यस्तो षकसान वा कृषि व्यवसायीले बजार ब्यवस्थापनमा
पहूँच भएको कृषि उद्यमी वा अको कृषि व्यवसायीसँग करार गरी त्यस्तो करार बमोम्जम
आफ्नो कृषि उत्पादन ननजलाई नबक्री गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम व्यवसायीक कृषि करार भएकोमा सम्बम्न्धत

कृषि उद्यमी वा कृषि व्यवसायीले कृषि उत्पादन गने षकसानको घर, आगन वा त्यस्तो
कृषि उत्पादन भएको ठाँउ वा दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने गरी व्यवसायीक कृषि करारमा
ननधाधरण भएको ठाँउबाट कृषि उत्पादन खररद गरी सं कलन गनुध पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम कृषि व्यावसायीसँग व्यवसायीक कृषि करार
भएकोमा करार बहाल रहने अवनध भर वा एक विध मध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवनधभर
त्यस्तो षकसानले अको कृषि व्यावसायी वा ते स्रो पक्षसँग सोही षवियमा कृषि उत्पादन
नबक्री गने गरी करार गनध सकनेछैन ।
तर षकसानले गरे को कृषि उत्पादन त्यस्तो व्यवासायीले व्यवसायीक
करारमा उल्लेख भएको पररमाण भन्दा बढी भएमा बढी भएको कृषि उत्पादन अको
कृषि उद्यमी वा कृषि व्यवसायीलाई नबक्री गनध बाधा पने छै न ।
(४)

उपदफा (१) बमोम्जम करार भएकोमा त्यस्तो करार सम्बम्न्धत स्थानीय

तहको वडा कायाधलयमा अनभले खकालानग दताध गराउनु पनेछ ।
(५)

व्यवसायीक करारका शतधहरु त्यस्तो करारमा उल्ले ख भए बमाम्जम

हुनेछ ।
१९.

व्यवसायीक कृषि करार पालना गनुध पनेाः (१) व्यवसायीक

कृषि

करार

भएकोमा

करारका प्रत्येक पक्षले करारका शतधहरु पालना गनुध पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम करारका शतध पालना गने क्रममा करारको कुनै

पक्षले अको पक्षलाई हानी नोकसानी हुने गरी कुनै काम गनुध वा गराउनु हुदैन ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोम्जम

प्रनतकूल

हुने

गरी

कुनै

पक्षको

काम

कारवाही भएमा मकाध पने पक्षले करारमा उल्ले ख भए बमोम्जमको र करारमा उल्ले ख
नभएकोमा मनानसव क्षनतपूनतध अको पक्षवाट भराउन पाउनेछ ।
(४)
२०.

उपदफा (३) बमोम्जमको क्षनतपुनतध ननधाधरण तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।

व्यवसायीक कृषि करार पालनाको अनुगमन गनेाः स्थानीय तहले सम्बम्न्धत वडा
कायाधलयमा दफा १८ को उपदफा (४) बमोम्जम अनभले खकालानग दताध गराएको
व्यवसायीक कृषि करार पालना भए वा नभएको अनुगमन गनेछ ।

२१.

फरक मूल्यको लाभ षकसानले प्राप्त गनेाः (१) कृषि व्यवसायीले दफा १८ को उपदफा
(२) बमोम्जम खररद भएको ठाँउमा षकसानबाट खररद गरे को कृषि उत्पादनको मूल्य
र ननजले कृषि बजारमा नबक्री गरे को मूल्य बीच तोषकएको अनुपातमा भन्दा बढी फरक
भएमा त्यस्तो कृषि व्यवसायीले प्राप्त फरक मूल्यको लाभको षहस्सा सम्बम्न्धत
षकसानलाई ददनु पनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) को प्रयोजनकालानग कृषि व्यवसायीले प्राप्त गरे को फरक

मूल्यबाट तोषकए बमोम्जमको अनुपातमा सम्बम्न्धत षकसानलाई ननजले खररद गरे को
मूल्यमा थप गनुध पनेछ ।
(३)

सम्बम्न्धत स्थानीय तहले उपदफा (१) र (२) को फरक मूल्य अनुपात,

अनुगमन गरी लाभ बाँडफाँडको सं यन्त्र खडा गनेछ ।
२२.

मूल्य सूम्च सावधजननक गनेाः (१) स्थानीय कृषि बजार वा नबक्री भएको कृषि उत्पादनको
मूल्य प्रत्येक ददन सम्बम्न्धत स्थानीय तहले सावधजननक गनुध

पनेछ ।

तर प्रदे शस्तरको कृषि बजार भए प्रदे श सरकारले सावधजननक गनुध पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम सावधजननक भएको मूल्यको आधारमा दफा २१

बमोम्जमको फरक मूल्य ननधाधरण हुनेछ ।
पररच्छे द-४
कृषि उत्पादनको मूल्यको सुननम्ितता
२३.

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समथधन मूल्य ननधाधरण गने: (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विध
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोषकएको कृषि उत्पादनको
तोषकएको मापदण्डको आधारमा त्यस्तो कृषि उत्पादन प्रारम्भ गनुध भन्दा अम्घ नै
न्यूनतम समथधन मूल्य (नमननमम सपोट प्राईस) ननधाधरण गरी सावधजननक गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम न्यू नतम समथधन मूल्य तोषकएकोमा त्यस्तो कृषि

उत्पादनको खररद नबक्री गदाध त्यस्तो मूल्य भन्दा कम नहुने गरी खररद नबक्री गनुध
पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जमको कृषि उत्पादनको खररद नबक्री हुन नसकेमा

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तह आफैले वा आफ्नो स्वानमत्वमा रहेका
सं स्था माफधत खररद गनध वा गराउन सकनेछ ।
२४.

कृषि उत्पादन नधतो राखी ऋण नलन सषकनेाः (१) दफा २३ बमोम्जम ननधाधरण भएको
न्यूनतम समथधन मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन नबक्री हुन नसकेमा षकसानले त्यस्तो
कृषि उत्पादनलाई आफ्नो घर पररसर वा सहकारी सं स्था वा बैंक वा सावधजननक
सं स्थाको गोदाममा राखी त्यस्तो उत्पादनको नधतोमा बैंकबाट ऋण नलन सकनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोम्जम नलएको ऋणको तोषकए बमोम्जमसम्मको व्याज

सम्बम्न्धत षकसानले आफैले व्यहोने र बाँकी ब्याजमा तोषकए बमोम्जम सम्बम्न्धत
स्थानीय तहले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोम्जम नधतोमा राम्खएको कृषि उत्पादन षकसानले नबक्री

गनध चाहे मा नधतो राम्खएको छ मषहना नभत्र जुनसुकै वखत नबक्री गनध सकनेछ र त्यसरी
ु ानी गनुध पने बैंकको ऋण तथा व्याज
नबक्री गदाध प्राप्त हुने मूल्यबाट षकसानले भक्त
ु ानी गरी बाँकी रकम सम्बम्न्धत षकसानले प्राप्त गनेछ ।
भक्त
२५.

व्यवसायीक उत्पादनको ननम्ित मूल्य ननधाधरण गने: (१) दफा २३ बमोम्जम ननधाधरण
भएको न्यू नतम समथधन मूल्य बाहे क स्थानीय तहले सावधजननक सूचना प्रकाशन गरी
व्यवसायीक रुपमा भएको कृषि उत्पादनको तोषकए बमोम्जम ननम्ित मूल्य (षफकस्ड
प्राईस) वा न्यू नतम मूल्य ननधाधरण गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम तोषकएको मूल्यमा कसै ले खररद नगरे मा वा

नबक्री नभई बाँकी रहे मा वा ननम्ित मूल्य प्राप्त हुन नसकने अवस्था भएमा सम्बम्न्धत
षकसानले आफ्नो कृषि उत्पादन ननम्ित मूल्यमा नबक्री गरीददन सम्बम्न्धत स्थानीय
तहलाई अनुरोध गनध सकनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जम अनुरोध भई आएमा सम्बम्न्धत स्थानीय तहले

कृषि उत्पादनको नबक्रीषवतरण, सञ्चय, प्राथनमक प्रशोधन वा अधधप्रशोधनको सहजीकरण
गनुध पनेछ ।
(४)

यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन स्थानीय

तहले सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा रहेका रै थाने बाली वा खास षकनसमका कृषि उत्पादनको
न्यूनतम मूल्य ननधाधरण गनध सकनेछ ।
२६.

कृषि उत्पादनको मूल्य ननधाधरणाः

यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए

तापनन राषिय खाद्य सुरक्षा कायधक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा आबर्द् भएको बाली बाहे क अन्य
बाली वा कृषि उत्पादनको बजार मूल्य कसै को हस्तक्षेप षवना बजारको आपुनतध र
मागको आधारमा स्वच्छ प्रनतस्पधाधद्वारा ननधाधरण हुनेछ ।
२७.

असाधारण पररम्स्थनतमा कृषि उत्पादनको ननयमनाः (१) यस पररच्छे दमा जुनसुकै कुरा
ले म्खएको भए तापनन आन्तररक द्वन्द्व, भोकमरी, अननकाल, प्राकृनतक षवपद जस्ता
कारणवाट व्यवसायीक कृषि उत्पादन वा ढु वानीमा समस्या आई मूल्यमा अस्वाभाषवक
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बृषर्द् वा कृनत्रम अभाव भएमा आधारभूत कृषि उत्पादन, ढु वानी, नबक्री षवतरणका
सम्वन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था
गनध आदे श जारी गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम आदे श जारी भएकोमा त्यस्तो आदे शको पालना

गनुध वा गराउनु सम्बम्न्धत सवैको कतधव्य हुनेछ ।
पररच्छे द- ५
कृषि ऋण, नबमा र अनुदान
२८. कृषि ऋण प्रवाह गनेाः (१)

नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले तोषकएको आधारमा

कृषिको व्यवसायीक उत्पादनका क्षेत्र पषहचान गरी त्यस्तो कृषि उत्पादनको प्राथनमकता
क्षेत्र ननधाधरण गनध सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम पषहचान र प्राथनमकता ननधाधरण गररएको कृषि
क्षेत्रमा कुनै पनन बैंक वा षवम्िय सं स्थाले नेपाल सरकारले ननधाधरण गरे बमोम्जम कृषि
ऋण प्रवाह गराउनु पनेछ ।
(३)

बैंक वा षविीय सं स्थाले उपदफा (२) बमोम्जम ऋण उपलब्ध गराउदा

तोषकए बमोम्जमको रकम भन्दा बढी रकम भए कृषि उत्पादन गने व्यवसायीक सं स्था
माफधत त्यस्तो सं स्था वा अरु कसै को जायजेथा, तत्काल कायम रहे को वा कायम हुने
व्यवसायीक कृषि उत्पादन वा सामूषहक जमानत नलनु पनेछ ।
(४)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन नधतो वा जमानत

ददन नसकने तोषकए बमोम्जमका आनथधक रुपमा षवपन्न षकसानलाई व्यवसायीक
उत्पादनकालानग तोषकए बमोम्जमका आधारमा सम्बम्न्धत स्थानीय तहले जमानत ददन
सकनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन पुष्प, फलफूल,
तरकारी, पशुधन, माछा, कुखुरा, अण्डा जस्ता तत्काल नबक्री हुने वा सडीगली जाने
कृषि उत्पादन गने व्यवसायीक षकसानलाई तोषकएको रकमसम्मको सञ्चालन खचध
वापतको ऋण त्यस्ता कृषि उत्पादनको जमानतमा ददनु पनेछ ।
(६)

यस दफा बमोम्जम प्रवाह भएको ऋणको व्याजमा नेपाल सरकारले

अनुदान ददन सकनेछ ।
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(७)

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन नेपाल सरकारले

तोषकएको रकम भन्दा कम ऋण रकम षवना नधतो प्रवाह गनध आवश्यक नीनतगत
व्यवस्था गरी कायाधन्वयन गनध वा गराउन सकनेछ ।
(८)

यस दफा बमोम्जम प्रवाह गनुध पने ऋण प्रवाह भए वा नभएको वा

लम्क्षत षकसानलाई सहुनलयत उपलब्ध भए वा नभएको अनुगमन गनध नेपाल सरकारले
तोषकए बमोम्जम आवश्यक व्यवस्था गनध सकनेछ ।
२९.

कृषि नबमा गनध सकनेाः (१) व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन गने षकसानले आफ्नो
उत्पादनको जोम्खम षवरुर्द् नबमा गनध चाहे मा नबमा कम्पनी माफधत नबमा गनध
सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम नबमा गदाध भ ुक्तानी गनुप
ध ने नबमा शुल्क मध्ये
तोषकएको रकम नेपाल सरकारले शोधभनाध गनेछ ।
(३) कृषि नबमा सम्बन्धी कायधषवनध तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।

३०. अनुदान उपलब्ध गराउन सकनेाः (१) नेपाल सरकारले व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन
गने व्यवसायीक सं स्थालाई स्थानीय तह माफधत कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन
सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम उपलब्ध गराउने उत्पादन पररणामको आधारमा

अनुदान तोषकए बमोम्जम षवतरण गनुध पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको अनुदान नगद, षवउषवजन, कृषि औजार, शीत
भण्डारण, बजार पहू ँचकालानग ढु वानी वा तोषकए बमोम्जमका अन्य प्रयोजनकालानग हुन
सकनेछ ।
३१.

दोहोरो अनुदान सुषवधा नलन नहुनाःे (१) यस पररच्छे द बमोम्जम अनुदान उपलब्ध गराउदा
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहवाट उपलब्ध गराउने अनुदानमा दोहोरो
नहुने गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ र कुनै एक आनथधक विधमा कुनै सरकारी कोिवाट
कुनै प्रयोजनकोलानग नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य कुनै
सरकारी वा षवकास साझेदार सं स्थाबाट एक पटक अनुदान प्राप्त गरे को व्यवसायीक
सं स्था वा षकसानले सोही आनथधक विधमा सोही प्रयोजनकोलानग अको कुनै षकनसमको
अनुदान प्राप्त गनध सकनेछैन।
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(२) अनुदान रकम प्राप्त गने षकसान वा व्यवसायीक सं स्थाको बैंक खाता
माफधत अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) एकै प्रकृनतको व्यवसायीक उत्पादनकोलानग एक भन्दा बढी सरकारी
कोिबाट अनुदान प्राप्त गनध सषकने छै न ।
(४)

अनुदान उपलब्ध गराईएका षकसान वा व्यवसायीक सं स्थाको अनभले ख,

अनुदान नबतरण, अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायधषवनध तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।
३२.

अनुदानको सीमााः (१) यस पररच्छे द बमोम्जम कृषिको व्यवसायीक उत्पादनकोलानग
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गने अनुदानको सीमा कृषि
उत्पादनको प्रकृनत वा प्रयोजनको आधारमा तोषकए बमोम्जमको रकम भन्दा बढी हुने
छै न ।
(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापनन यो ऐन प्रारम्भ हुन ु
अम्घ नै अनुदान प्रवाह हुने गरी स्वीकृत भएका कायधक्रम वा षवकास साझेदार सं स्थासँग
भएका सम्झौता बमोम्जम कायाधन्वयन हुने कृषिको व्यवसायीक उत्पादन पररयोजनाको
हकमा त्यस्तो सम्झौता बमोम्जम नै

हुनेछ ।

पररच्छे द- ६
प्राङ्गाररक, जैषवक तथा रासायननक मल
३३.

प्राङ्गाररक वा जैषवक मल नबक्री गनध स्वीकृनत प्राप्त गनुध पनेाः (१) कसै ले प्राङ्गाररक वा
ु ) मल उत्पादन गरी सावधजननक रुपमा नबक्री गनध चाहेमा त्यसरी
जैषवक (म्जवाणुयक्त
नबक्री गनुध अम्घ प्रदे श सरकारको सम्बम्न्धत ननकायबाट अनुमनत प्राप्त गनुध पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राङ्गाररक वा जैषवक मल नबक्री गनध अनुमनत चाहने
षकसानले त्यस्तो मलको तोषकए बमोम्जमको नमूना त्यसको व्यवसायीक नाम (ब्राण्ड
नेम) सषहत उपदफा (१) बमोम्जमको ननकायमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रयोजनकालानग उत्पादन गररने प्राङ्गाररक वा
जैषवक मलको तोषकए बमोम्जमको गुणस्तर पूरा गरी त्यस्तो मलले तोषकए बमोम्जम
मापदण्ड पूरा गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जमको ननवेदन प्राप्त भएमा प्रदे श सरकारको सम्बम्न्धत
ननकायले तोषकए बमोम्जम प्रयोगशाला परीक्षण गरी उदफा (३) बमोम्जमको गुणस्तर
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र मापदण्ड पूरा गरे को दे म्खएमा प्राङ्गाररक वा जैषवक मल सावधजननक रुपमा नबक्री
षवतरण गनध तोषकए बमोम्जमको ढाँचामा अनुमनतपत्र ददनेछ ।
३४. प्राङ्गाररक वा जैषवक मल ठोस वा तरल हुन सकनेाः (१) षकसानले उत्पादन गने वा
सावधजननक रुपमा नबक्री षवतरण गने प्राङ्गाररक वा जैषवक मल ठोस वा तरल रुपमा
हुन सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम नबक्री षवतरण गने प्राङ्गाररक वा जैषवक मल

तोषकए बमोम्जम प्याकेम्जङ्ग गरी त्यसको वाषहरी भागमा दे हायको षववरण स्पि रुपमा
हुने गरी नेपाली भािामा ले म्खएको हुन ु पनेछाः
(क)

उत्पादकको नाम, ठे गाना र सम्पकध सुत्र,

(ख)

मलको व्यवसायीक नाम (ब्राण्ड नेम),

(ग)

मलको पोिक तत्वको षववरण,

(घ)

उत्पादन नमनत र प्रयोग गरर सकनु पने अवनध,

(ङ)

मलको तौल,

(च)

अनधकतम नबक्री मूल्य,

(छ)

तोषकए बमोम्जमको अन्य षववरण ।

३५. जैषवक मल पैठारी गनध अनुमनत नलनुपनेाः (१) व्यवसायीक कृषि उत्पादनकोलानग जैषवक
मल पैठारी गनुध पने भएमा तोषकए बमोम्जमको षववरण सषहत पैठारी गने व्यम्क्तले
तोषकएको ननकायमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन प्राप्त भएमा तोषकएको ननकायले

आवश्यक छानवीन गरी आवश्यक शतध तोषक पैठारीको अनुमनतपत्र ददन सकनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त अनुमनतपत्र बमोम्जम जैषवक मल पैठारी

गदाध मान्यता प्राप्त सं स्थावाट जारी भएको गुणस्तरको प्रमाण पत्र र त्यस्तो मल
रे नडयोधमी मुक्त रहेको प्रमाणपत्र पेश गनुध पनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोम्जमको प्रमाणपत्र नभएको जैषवक मल सम्बम्न्धत

भन्सार षवन्दुमा नै रोकी भन्सार अनधकारीले जफत गरी तोषकए बमोम्जम षवसजधन गनुध
पनेछ ।
३६.

ु मा उत्पादन गररने
रासायननक मलको पैठारीाः (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विध मुलक
ु मा आवश्यक
प्रमुख बाली लगाउने समय भन्दा कम्म्तमा छ मषहना अगानड नै मुलक
हुने रासायननक मलको सं भाषवत पररमाण यषकन गरी सावधजननक गनेछ ।
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(२)

नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोम्जम रासायननक मलको सं भाषवत

पररमाण यषकन गदाध सम्बम्न्धत स्थानीय तह वा व्यवसायीक रुपमा उत्पादन गने षकसान
ु ानको
तथा अन्य षकसानको माग तथा नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको पूवाधनम
आधारमा गनुध पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जम रासायननक मलको पररमाण यषकन गदाध बालीमा

प्रयोग हुन सकने र तोषकए बमोम्जमको पररमाण जगेडा रहन सकने गरी गनुध पनेछ ।
(४)

यस दफा बमोम्जम यषकन भएको पररमाणको रासायननक मल बाली

लगाउने समय भन्दा कम्म्तमा दुई मषहना अम्घ नै नेपाल नभनत्रन सकने गरी पैठारी गरी
सकनु पने व्यवस्था गराउनु पनेछ ।
३७.

रासायननक मलको षवतरणाः (१) नेपाल सरकारले दफा ३६ बमोम्जम नेपालमा पैठारी
भएको रासायननक मल सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा हुने खपत तथा मागको आधारमा
सं भव भएसम्म स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनसकने गरी तोषकए बमोम्जम नेपाल सरकार
वा प्रदे श सरकारका सम्वर्द् सं गदठत सं स्था, सहकारी सं स्था वा अन्य व्यम्क्त वा सं स्था
माफधत नबक्री षवतरण गनुध पनेछ ।
(२)

मुख्य बाली लगाउने समय भन्दा अगानड नै वा त्यस्तो बालीलाई

आवश्यक पदाधका बखत उपदफा (१) बमोम्जम नेपाल सरकारले रासायननक मल
उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्तो बाली लगाउने षकसानले ननजी क्षेत्रबाट पैठारी भएको
रासायननक मल खररद गरी प्रयोग गनध सकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको रासायननक मल खररद गदाध दफा ३९ बमोम्जम
ु ानी गनुप
ननधाधरण भएको मूल्य भन्दा बढी भक्त
ध रे मा नेपाल सरकारले त्यसरी खररद गने
षकसानलाई नेपाल सरकारले रासायननक मलमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकमको
ु ानी भएको फरक
सीमाको अनधनमा रही खररद गरे को बीलको आधारमा बढी भक्त
रकम स्थानीय तह माफधत शोधभनाध गनुध पनेछ ।
३८.

रासायननक मलको सूचनााः (१) नेपाल सरकारले रासायननक मलको बारे मा षकसान कृषि
ु मा मौज्दात रहे को वा पैठारी हुन
व्यवसायीलाई सुसूम्चत गराउन समय समयमा मुलक
लागेको रासायननक मलको षववरण सावधजननक गनुध पनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोम्जम षववरण सावधजननक गदाध सरकारी भण्डारमा रहे को

रासायननक मल रहेको स्थान वा गोदाम तथा प्रचनलत मूल्य समेत सावधजननक गनुध
पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोम्जमको षववरणको आधारमा स्थानीय तहले

समय समयमा स्थानीय सञ्चार माध्यम माफधत रासायननक मलको सूचना प्रवाह
गनेछ ।
३९.

रासायननक मलको मूल्य ननधाधरणाः (१) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा
षवतरण गने रासायननक मलको मूल्य ननधाधरण गरी सोको सूचना सावधजननक गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम सूचना सावधजननक गदाध कुन स्थानीय तहमा कुन

रासायननक मलको नबक्री मूल्य के कनत ननधाधरण भएको छ सो कुरा तोषकए बमोम्जम
सावधजननक गनुध पनेछ ।
(३)

नेपाल सरकारले दफा ३७ बमोम्जम षवतरण गरे को रासायननक मलको

मूल्य स्थानीय तहले ढु वानी, सञ्चालन, भण्डारण र मनानसव मुनाफा लागतको आधारमा
आफै ननधाधरण गनध सकनेछ ।
४०.

मलको गुणस्तर ननयमनाः (१) नेपाल सरकारले रासायननक मलको गुणस्तर ननधाधरण
गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको सावधजननक गनेछ ।
(२)

नेपाल सरकारले तोषकएको प्रकृया अवलम्वनगरी रासायननक मलको

गुणस्तर पररक्षण गनेछ र उपदफा (१) बमोम्जम गुणस्तर कायम भए वा नभएको
ननयमन गनेछ ।
(३)

प्रदे श सरकारले तोषकएको प्रकृया अवलम्वनगरी प्राङ्गाररक वा जैषवक

मलको गुणस्तर ननधाधरण तथा पररक्षणगरी ननयमन गनेछ ।
(४)

उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम गुणस्तर पररक्षणगदाध कुनै मलको गुणस्तर

पूरा भएको नदे म्खएमा त्यस्तो मलको नबक्री षवतरणमा रोक लगाउनेछ ।
पररच्छे द- ७
कृषि बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन
४१. स्थानीय कृषि बजारको व्यवस्थापन र सञ्चालनाः (१) षकसान वा कृषि व्यवसायीले
व्यवसायीक रुपमा गरे को कृषि उत्पादनलाई बजारमा सहज ढं गवाट षवक्री षवतरण गनध
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स्थानीय तहमा भएको कृषिको व्यवसायीक उत्पादन वा खपतको पररमाणलाई षवचारगरी
सम्बम्न्धत स्थानीय तहले उपयुक्त ठाँउमा स्थानीय कृषि बजारको स्थापना गरी सञ्चालन
गनुध वा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन दुई वा दुई भन्दा
बढी स्थानीय तहले आपसमा समन्वय र सहकायध गरी सवधसाधारणलाई पायक पने
उपयुक्त ठाँउमा स्थानीय कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालन गनुध वा गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम स्थापना वा सञ्चालन गरीने स्थानीय कृषि
बजारको पूवाधधार सं रचना तथा सञ्चालनका शतधहरु तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।
(४) स्थानीय कृषि बजारको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनध सम्बम्न्धत स्थानीय
तहले एक स्थानीय कृषि बजार व्यवस्थापन सनमनत गठन गनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोम्जमको व्यवस्थापन सनमनतमा अन्य कुराको अनतररक्त

कृषि उत्पादनसँग सम्बम्न्धत वा सरोकार रहे का कृषि व्यवसायी, सहकारी सं स्था,
षकसान, कृषि बजार सञ्चालक वा उपभोक्ताका प्रनतनननध रहन सकनेछन ।
(६)

स्थानीय कृषि बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले बनाएको

कानून बमोम्जम हुनेछ ।
४२. प्रदे श स्तरको कृषि बजार व्यवस्थापन र सञ्चालनाः (१) दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा
ले म्खएको भए तापनन दे हायका अवस्थामा प्रदे श सरकारले दे हाय अवस्थामा प्रदे श
स्तरको कृषि बजार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनेछाः(क) अन्तर–प्रदे श स्तरका कृषि उत्पादनलाई बजार पहू ँच सुननम्ित गनध
आवश्यक भएमा,
(ख) तोषकएको पररमाण भन्दा बढी पररमाणको कृषि बजार सञ्चालन
गनध परे मा ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्जमको

कृषि

बजारको

पूवाधधार

सञ्चालन

र

व्यवस्थापनका शतधहरु तथा व्यवस्थापन र सञ्चालन तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।
४३. अनुमनतपत्र प्राप्त कृषि बजार सञ्चालन गनध सकनेाः (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले म्खएको भए तापनन अनुमनतपत्र प्राप्त गरी कुनै पनन व्यम्क्तले प्रदे शस्तर वा
स्थानीयस्तरको कृषि बजार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनध
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(२)

उपदफा (१) बमोम्जम कृषि बजार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनध चाहने

व्यम्क्तले स्थानीय कृषि बजारकोलानग सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा वा प्रदे श स्तरकोलानग
सम्बम्न्धत प्रदे श सरकारवाट अनुमनतपत्र प्राप्त गनधकोलानग स्थानीय तह वा प्रदे श सभाले
बनाएको कानून बमोम्जम ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त ननवेदन छानवीनगदाध उपयुक्त दे म्खएमा

स्थानीय तह वा प्रदे श सरकारले कृषि बजार सञ्चालनका शतध तोकी कृषि बजार
सञ्चालनको अनुमनतपत्र जारी गनेछ ।
(४)

अनुमनतपत्र बहाल रहने अवनध बढीमा दश विधको हुनेछ र त्यसपनछ

एक पटकमा प्रत्येक पाँच विधकालानग नवीकरण हुन सकनेछ ।
४४.

कृषि बजारको अनुगमनाः (१) स्थानीय तहले दफा ४१ बमोम्जम जारी भएको अनुमनतपत्र
बमोम्जम सञ्चालन भएको कृषि बजारको सम्बम्न्धत स्थानीय तह वा प्रदे श सरकारको
सम्बम्न्धत ननकायले अनुगमन गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम अनुगमनगदाध अनुमनतपत्र पालना भए वा नभएको,

पूवाधधार सं रचना पूरा भए वा नभएको वा कृषि बजार सं चालन गदाध पूरा गनुध पने शतध
पालना भए वा नभएको अनुगमन गनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोम्जम अनुगमनगदाध कृषि व्यवसायीले अनुमनतपत्रको

पालना नगरे को, कृषि बजार सञ्चालनका पूवाधधार पूरा गरे वा नगरे को वा कृषि बजार
सञ्चालनगदाध पूरा गनुप
ध ने शतध पालना नगरे को दे म्खएमा सम्बम्न्धत स्थानीय तह वा प्रदे श
सरकारको सम्बम्न्धत ननकायले ननम्ित अवनध तोकी आवश्यक ननदे शन सषहत सुधार
गनध लगाउनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोम्जमको अवनधनभत्र कृषि व्यवसायीले ननदे शन पालना

नगरे मा वा सुधार नगरे मा सम्बम्न्धत स्थानीय तहले भए पचास हजार रुपैयासम्म र
प्रदे श सरकारको सम्बम्न्धत ननकायले पाँच लाख रुपैयासम्म जररवाना गरी उपदफा (३)
बमोम्जमको ननदे शन पालनागनध वा सुधारगनध समय ददनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोम्जमको अवनधनभत्र पनन ननदे शन पालना नभएमा वा

सुधार नभएमा सम्बम्न्धत स्थानीय तह वा प्रदे श सरकारको सम्बम्न्धत ननकायले त्यस्तो
कृषि बजार अनुमनत पत्र रद्द गनेछ ।
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तर यसरी कृषि बजार अनुमनत पत्र रद्दगनुध पने भएमा सम्बम्न्धत कृषि
व्यवसायीलाई एक विध अगानड नै सूचना ददनु पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम प्राप्त जररवाना रकम कृषि बजारको सञ्चालन, कृषि
बजार, पूवाधधार सं रचनाको व्यवस्थापन, मानवस्रोत व्यवस्थापन खचध गनुध पनेछ ।
(७)

उपदफा (५)

बमोम्जम अनुमनतपत्र रद्द भएमा सम्बम्न्धत स्थानीय

तहले कृषि बजार आफ्नो ननयन्त्रणमा नलई आवश्यक व्यवस्थापन र सञ्चालनको तोषकए
बमोम्जमका वैकम्ल्पक उपाय अवलम्वन गनेछ ।
४५.

कृषि बजारको पूवाधधार सं रचना तथा मापदण्डाः यस पररच्छे द बमोम्जम सञ्चालन हुने कृषि
बजारको पूवाधधार सं रचना तथा मापदण्ड तोषकए बमोम्जम हुनेछ ।

४६.

नेपाल सरकारले कृषि बजार सञ्चालन गनध सकनेाः (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले म्खएको भए तापनन खास प्रकारको प्राषवनधक दक्षता, रणनीनतक महत्व वा ठू ला
पूवाधधार वा लगानी आवश्यक पने कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन नेपाल सरकारले
गनध सकनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जमको अवस्थामा बाहे क यो ऐन प्रारम्भ हुदाका वखत

नेपाल सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गरे को कृषि बजार यो ऐन प्रारम्भ भएको नमनतले
दश विध नभत्र सम्बम्न्धत स्थानीय तहलाई क्रमशाः हस्तान्तरण गनुध पनेछ ।
पररच्छे द- ८
कसूर तथा सजाय
४७.

कसूर गरे को मानननेाः

कसै ले दे हाय बमोम्जमको कुनै कायध गरे वा गराएमा यस ऐन

बमोम्जमको कसूर गरे को मानननेछाः(क)

दफा १३ को उपदफा (७) बमोम्जम जग्गा षफताध नगरे मा,

(ख)

दफा २१ बमोम्जम फरक मूल्य सम्बम्न्धत षकसानलाई उपलब्ध
नगराएमा,

(ग)

दफा २७ बमोम्जम जारी भएको आदे शको पालना नगरे मा.

(घ)

दफा ३१ षवपररत अनुदानको षहनानमना, दुरुपयोग गरे मा वा एकै प्रयोजन
वा कामकोलानग षवनभन्न ननकायवाट दोहोरो पने गरी अनुदान नलएमा,

(ङ)

दफा ३३ षवपररत स्वीकृत षवना प्राङ्गाररक वा जैवीक मल नबक्री गरे मा,
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(च)

दफा ४३ बमोम्जम अनुमनत ननलई कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन
गरे मा ।

४८.

सजायाः दफा ४७ बमोम्जमको कसूर गरे मा दे हायको सजाय हुनेछाः (क)

खण्ड (क) बमोम्जमको कसूर गरे मा एक मषहनासम्म कैद र एक लाख
रुपैयासम्म जररवाना,

(ख)

खण्ड (ख) बमोम्जमको कसूर गरे मा फरक मूल्य बराबरको रकम जफत
गरी जफत गररएको रकम बराबर जररवाना,

(ग)

खण्ड (ग) बमोम्जमको कसूर गरे मा एक मषहनासम्म कैद र पचास
हजार रुपैयाँसम्म जररवाना,

(घ)

खण्ड (घ) बमोम्जमको कसूर गरे मा षवगो अशुली र षवगो बमोम्जम
जररवाना,

(ङ)

खण्ड (ङ) बमोम्जमको कसूर गरे मा दश लाख रुपैयाँसम्म जररवाना गरी
पैठारी भएको मल जफत गने,

(च)

खण्ड (च) बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा पूवाधधार सं रचनाका नगद वा
म्जन्सी जफत गरी दश लाख रुपैया सम्म जररवाना ।

४९.

उजुरी वा मुद्दा हेने अनधकाराः

(१) दफा ४७ को खण्ड (घ) बमोम्जम

कसूरमा

सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालतमा र अन्य कसूरमा उजुरी वा मुद्दा हेने अनधकारी सम्बम्न्धत
म्जल्लाको प्रमुख म्जल्ला अनधकारीलाई हुनेछ ।
(२)

दफा ४७ को खण्ड (घ) बमोम्जमको कसूरको अनुसन्धान नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अनधकृत स्तरको कमधचारीले
गनेछ र अनभयोजनकालानग सम्बम्न्धत म्जल्ला सरकारी वषकल कायाधलयमा पठाउनेछ
।
५०. पुनरावेदन : दफा ४९ बमोम्जम प्रमुख म्जल्ला अनधकारीले गरे को ननणधय उपर म्चि
नबुझ्ने पक्षले ननणधयको जानकारी पाएको नमनतले पैनतस ददननभत्र सम्बम्न्धत म्जल्ला
अदालतमा पुनरावेदन गनध सकनेछ ।
५१. प्रचनलत कानून बमोम्जम मुद्दा चलाउन बाधा नपने : यस पररच्छे मा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले म्खएको भए तापनन कसै ले यस ऐन षवपरीत गरे को कुनै कायधबाट अन्य कानूनको
उल्लङ्घन हुने भएमा प्रचनलत कानून बमोम्जम मुद्दा चलाउन बाधा पने छै न ।
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पररच्छे द- ९
षवषवध
५२.

प्रदे श वा स्थानीय तहले कानून बनाउन सकनेाः (१)

प्रदे श स्तरमा कृषि व्यवसायको

प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरण गनध प्रदे श सभाले दे हायका षवियका आवश्यक कानून
बनाउन सकनेछाः
(क)

करारमा आधाररत कृषि उत्पादन,

(ख)

कृषि उत्पादनको सञ्चय तथा भण्डारण सम्बन्धी शीत गृहको
स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा ननयमन,

(ग)

कृषि व्यवसायीक उत्पादनकालानग ऋण प्रवाह,

(घ)

कृषि उत्पादन,

(ङ)

प्राङ्गाररक वा जैवीक मलको सावधजननक षवक्री वा गुणस्तर
ननयमन,

(च)

प्रदे शस्तरको कृषि बजार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा
ननयमन ।

(२) स्थानीय स्तरमा कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरणकालानग
स्थानीय तहले दे हायका षवियमा आवश्यक कानून बनाउन सकनेछाः
(क)

स्थानीय स्तरका रै थाने कृषि बालीको सं रक्षण तथा त्यस्तो
बालीको षवस्तार,

(ख)

प्राकृनतक

षवपदको

कारणले

कृषि

उत्पादनमा

हुने

हानी

नोकसानीको राहत,
(ग)

व्यवसायीक

रुपमा

कृषि

उत्पादनमा

आवश्यक

जग्गा

व्यवस्थापन,
(घ)

व्यवसायीक उत्पादनको बजार पहुँच तथा स्थानीय कृषि
बजारको व्यवस्थापन तथा ननयमन,

(ङ)

कृषि करारको पररपालन तथा अनुदान ।

(च)

स्थानीय स्तरका रै थाने कृषि उत्पादनको न्यू नतम मूल्य ननधाधरण
।
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(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोम्जमको कानून नबनाएसम्म त्यस्ता षवियमा

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयमहरु लागू हुनेछन् ।
५३.

षवद्युतीय

अनभलेख

कायम

गररनेाः

(१)

कृषि

व्यवसायको

प्रवर्द्धन

तथा

व्यवसायीकरणकोलानग नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले तोषकएबमोम्जम षवद्युनतय
प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गनध सकनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको षवद्युतीय प्रणालीमा तोषकए बमोम्जमको षववरण
अनभले ख राम्ख सावधजननक गनुध पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अनभले खलाई तोषकए बमोम्जम अद्यावनधक गनुध
पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जमको स्थापना भएको षवद्युतीय प्रणाली माफधत षकसान,
कृषि उद्यमी वा कृषि व्यवसायीले कृषि उत्पादन खररद नबक्री गनध सकनेछन ।
५४.

समन्वय गनुध पनेाः नेपाल सरकारले यस ऐनको कायाधन्वयनकोलानग सं घ, प्रदे श र स्थानीय
तह बीच तोषकए बमोम्जम समन्वय गनुध पनेछ ।

५५.

ननयम बनाउने अनधकाराः

यस

ऐनको

उद्देश्य

कायाधम्न्वत

गनधको

लानग

नेपाल

सरकारले ननयम बनाउने सकनेछ ।
५६.

ननदे म्शका वा कायधषवनध बनाउने अनधकाराः (१) मन्त्रालयले यस ऐन तथा ऐन अन्तगधत
बनेको ननयमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार ननदे म्शका वा कायधषवनध बनाउन
सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननदे म्शका वा कायधषवनध बजारसँग सम्बम्न्धत भएको
अवस्थामा जारी गनुध अम्घ स्थानीय तह वा प्रदे श सरकारको परामशध नलनु पनेछ ।
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