गण्डकी प्रदे शमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गने सम्बन्र्मा व्यवस्था गनध बनेको षवर्ेयक
प्रस्तावनााः कृषि क्षेत्रको आर्ुननकीकरण, षवषवर्ीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृषि
गनध तथा स्वस्थ र स्वच्छ कृषि उपजको उपलव्र्ता सुननश्ितता गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गनध गण्डकी
प्रदे शमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गने सम्बन्र्मा कानूनी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द १
प्रारश्म्भक
१. सं श्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७७” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. पररभािााः षविय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अक्सन बजार” भन्नाले कृषि उपज नबक्री गने उद्देयले नबक्रेताले आर्ार मूल्य पषहले नै
तोकी क्रेताहरु बीि मूल्य बढाबढका आर्ारमा खररद नबक्री हुने बजार प्रणालीलाई सम्झनु
पछध।
(ख) "अनुदान"

भन्नाले

सरकारबाट

कृषि

व्यवसायलाई

प्रोत्साहन

गनध

तथा

कृषिको

आर्ुननकीकरण, षवषवर्ीकरण र व्यवसायीकरणका लानग उत्पादन, प्रशोर्न, बजारीकरण
लगायतमा प्रदान गररने नगद वा वस्तुगत सहयोग सम्झनु पछध।
(ग) "कृिक" भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीषवकोपाजधन
गने नागररक सम्झनु पछध र सो शब्दले त्यस्तो नागररकमा आश्ित पररवारका सदस्य वा
विधको छ मषहना वा सो भन्दा बढी अवनर् कृषि कायधमा िम गने वा परम्परागत कृषि
औजार ननमाधण गने नागररक वा त्यस्तो नागररकमा आश्ित पररवारका सदस्यलाई समेत
जनाउँछ।
(घ) “कृषि उत्पादक” भन्नाले कृषि उपज उत्पादन गने कृिक, कृिक समूह, कृषि उद्यमी, फमध,
कम्पनी तथा सहकारी सं स्था सम्झनु पछध।
(ङ) “कृषि उपज” भन्नाले अनुसूिी-१ बमोश्जमको उपज सम्झनु पछध।
(ि) “कृषि बजार” भन्नाले कृषि उपज खररद नबक्री हुने स्थानलाई सम्झनुपछध र सो शब्दावलीले
थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार, सं कलन केन्द्र र अक्सन बजारलाई समेत जनाउँछ।
(छ) “कृषि व्यवसाय” भन्नाले अनुसूिी-२ मा उल्लेख भए बमोश्जमका नबियसँग सम्बश्न्र्त
व्यवसाय सम्झनु पछध।
(ज) "खुद्रा बजार” भन्नाले नबक्रेताले सोझै उपभोक्तालाई कृषि उपज नबक्री गने बजार सम्झनु
पछध र सो शब्दले कृषि सुपर माकेट र माटध लगायतका बजारलाई समेत जनाउँछ।
(झ) “िक्लाबन्दी” भन्नाले कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स-साना षकत्तामा
छररएर रहेका जग्गाहरुलाई एषककृत गने कायध सम्झनु पछध।
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(ञ) “तोषकएको” वा “तोषकए बमोश्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयममा तोषकएको वा
तोषकए बमोश्जम सम्झनु पछध।
(ट) "थोक बजार" भन्नाले नबक्रेताले खुद्रा नबक्रेतालाई कृषि उपज नबक्री षवतरण गने बजार
सम्झनु पछध।
(ठ) "पशु" भन्नाले जुनसुकै प्रकारका पाल्तु वा नेपाल सरकारले व्यवसाषयक पालनको लानग
स्वीकृनत ददएको जं गली जीवजन्तु, पन्छी र माछा सम्झनु पछध।
(ड) “मन्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदे श सरकारको कृषि क्षेत्र हेने मन्त्रालय सम्झनु पछध।
(ढ) “सं कलन केन्द्र” भन्नाले कृिकहरुले कृषि उपज नबक्रेतालाई नबक्री गने प्रयोजनको लानग
सं कलन गने स्थान सम्झनु पछध।
(ण) "हाट बजार" भन्नाले स्थानीय उत्पादन नबक्री गने उद्देयले हप्ताको कम्तीमा एक पटक
सञ्िालन हुने बजार सम्झनु पछध।

पररच्छे द २
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्र्ी व्यवस्था
३. कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्न सषकने: (१) भूउपयोगको वगीकरण तथा प्रदे शको आवयकता र स्थानीय
सम्भाव्यताको आर्ारमा मन्त्रालयले सम्बश्न्र्त स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदे शनभत्र दे हाय बमोश्जम
कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।
(क) खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र,
(ख) वागबानी उत्पादन क्षेत्र,
(ग) पशु उत्पादन क्षेत्र,
(घ) ननयाधतमुलक कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र,
(ङ) अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम तोषकएका उत्पादन क्षेत्रहरुमा षवशेि सुषवर्ा तथा सहुनलयतहरु उपलब्र्
गराउन सषकनेछ।
(३) कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्ने सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनेछ।
४. कृषि व्यवसाय दताध गनुध पनेाः (१) कृषि व्यवसाय सञ्िालनको लानग प्रिनलत कानून बमोश्जम व्यवसाय दताध
गनुध पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम दताध भएका व्यवसायहरु मन्त्रालयले तोकेको ननकायमा सूिीकृत
हुनपु नेछ।
५. कृषि पूवाधर्ार सम्बन्र्ी कायधक्रम गनध सक्ने: (१) मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका लानग आवयकता
बमोश्जम नसँिाई, तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला, प्रशोर्न केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, श्िस्यान केन्द्र
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लगायतका कृषि पूवाधर्ार ननमाधण तथा सुदृढीकरण गनध वा सो कायधको लानग इच्छु क ननजी क्षेत्र, सं घसं स्था,
सहकारी तथा अन्य ननकायलाई सहयोग गनध सक्नेछ।
(२) कृषि पूवाधर्ार ननमाधण तथा सुदृढीकरण सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले तोके बमोश्जम
हुनेछ।
६. कृषि व्यवसायलाई सुषवर्ा तथा सहुनलयत ददन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका लानग
दे हाय बमोश्जम सुषवर्ा तथा सहुनलयत उपलब्र् गराउन सक्नेछाः–
(क) कृषि ऋणमा ब्याज सहुनलयत,
(ख) कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छु ट,
(ग) अन्य सुषवर्ा तथा सहुनलयत।
(२) मन्त्रालयले कृषि उपजको ननकासी तथा पैठारीमा कर छु टका लानग समन्वय र सहजीकरण गनध
सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्जम ददइने सुषवर्ा तथा सहुनलयत सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम
हुनेछ।
७. न्यूनतम समथधन मूल्य तोक्न सक्नेाः

(१) कृिकको न्यूनतम मुनाफा सुननश्ित गदउ उत्पादनलाई प्रोत्साहन

गनध र कृषि पेशालाई सं रक्षण गनध नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मन्त्रालयले आवयकता
बमोश्जम कृषि उपजहरुको न्यूनतम समथधन मूल्य तोक्न सक्नेछ।
(२) न्यूनतम समथधन मूल्य सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनछ
े ।
८. नबमा सम्बन्र्ी व्यवस्थााः (१) मन्त्रालयले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने षवनभन्न जोश्खमबाट क्षनत न्यूनीकरण
गनधका लानग कृषि नबमालाई प्रवर्धन गनेछ।
(२) नबमा सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनछ
े ।
९.

प्रदे श कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सनमनताः (१) कृषि व्यवसायको प्रवर्धनका लानग प्रदे शमा दे हाय बमोश्जमको
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सनमनत रहनेछ।
(क) गण्डकी प्रदे श सरकारको कृषि क्षेत्र हेने मन्त्री

-अध्यक्ष

(ख) प्रदे श नीनत तथा योजना आयोग (कृषि क्षेत्र हेने) को सदस्य

-सदस्य

(ग) गण्डकी प्रदे श सरकारको कृषि क्षेत्र हेने मन्त्रालयको सश्िव,

-सदस्य

(घ) गण्डकी प्रदे श सरकारको उद्योग वाश्णज्य क्षेत्र हेने मन्त्रालयको सश्िव,

-सदस्य

(ङ) कृिकहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरे को कम्तीमा एक मषहला सषहत तीन जना
-सदस्य
(ि) मन्त्रालयको पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धनसँग सम्बश्न्र्त महाशाखाको प्रमुख
(छ) मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवर्धनसँग सम्बश्न्र्त महाशाखाको प्रमुख

-सदस्य
-सदस्य सश्िव

(२) सनमनतले नेपाल उद्योग वाश्णज्य महासं घ र नेपाल च्याम्वर अफ कमसध, गण्डकी प्रदे शका
सं योजकहरु लगायतका षविय षवज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनध सक्नेछ।
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(३) बैठक सम्बन्र्ी कायधषवनर् लगायतका अन्य षविय तोषकए बमोश्जम हुनछ
े ।
(४) सनमनतले यस ऐनको उद्देय कायाधन्वयन गनध आवयकता अनुसार षवनभन्न उप-सनमनतहरु गठन
गनध सक्नेछ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोश्जम मनोनीत सदस्यको कायधकाल दुई बिधको हुनेछ।
१०. सनमनतको काम, कतधव्य र अनर्काराः सनमनतको काम, कतधव्य र अनर्कार दे हाय बमोश्जम हुनेछाः(क) कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गनध आवयक नीनत तथा योजना तजुम
ध ा गनध मन्त्रालयलाई राय
परामशध ददने,
(ख) आवयक सीप र प्रषवनर् प्रवर्धनात्मक कायध गनध सघाउ पुर्याउने,
(ग) कृषि बजार र कृषि उद्योगलाई आवयक मागध ननदे शन ददने,
(घ) कृषि व्यवसायको अनुगमन गरी आवयक मागध ननदे शन ददने,
(ङ) कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्र्ी तोषकए बमोश्जमका अन्य कायधहरु गने।
११. स्थानीय तह स्तरीय

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सनमनत: (१) स्थानीय तहले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सनमनत

गठन गनध सक्नेछ।
(२) सो सनमनतको काम, कतधव्य र अनर्कार सम्बश्न्र्त स्थानीय तहले तोके बमोश्जम हुनेछ।

पररच्छे द ३
कृषि बजार सम्बन्र्ी व्यवस्था
१२. कृषि बजारको स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) कृषि उपजको सं कलन, भण्डारण र खररद नबक्री कायधलाई
व्यवश्स्थत गनध कृषि बजारको स्थापना, सञ्िालन तथा व्यवस्थापन गनध सषकनेछ।
(२) कृषि बजार स्थापना गनध िाहने व्यश्क्त वा सं स्थाले बजार प्रकृनत अनुरुप तोषकएको मापदण्ड पूरा
गरी मन्त्रालयले तोकेको ननकायबाट अनुमनत नलनु पनेछ।
तर हाट बजारको हकमा स्थानीय तहको अनुमनत नलनु पनेछ।
(३) हाल अनुमनत नलई सञ्िालनमा रहेका कृषि बजारले यो ऐन जारी भएको छ मषहनानभत्र
मन्त्रालयले तोकेको ननकायमा सूिीकृत हुन ु पनेछ।
(४) कृषि बजार व्यवस्थापन, दताध, नवीकरण, शुल्क र अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनेछ।
तर हाट बजारको हकमा दताध तथा नवीकरण शुल्क स्थानीय तहले तोके बमोश्जम हुनेछ।
१३. प्रनतस्पर्ाधत्मक बजार प्रणाली अवलम्बन गनुध पने: (१) कृषि बजार सञ्िालन गने व्यश्क्त वा सं स्थाले
प्रनतस्पर्ाधत्मक बजार प्रणालीको नसिान्त अनुरूप व्यवसाषयक षक्रयाकलाप गनुध पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जमका षक्रयाकलाप गदाध कृिक र उपभोक्ताको षहत नबपरीत हुने गरी
अनुश्ित प्रभाव पाने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रनतकुल प्रभाव पाने र नमले मतो गरी मूल्यमा
अस्वभाषवक घटीबढी गने गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रनतस्पर्ाध गनध गराउन पाइने छै न।
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(३) कृषि बजार सञ्िालन गने व्यश्क्त वा सं स्थाले उपभोक्ता हकषहत सं रक्षण, स्वस्थ प्रनतस्पर्ाध तथा
बजार सं रक्षण सम्बन्र्ी अन्य प्रिनलत कानून समेत पालना गनुध पनेछ।
१४. कृषि बजारको वगीकरणाः (१) कृषि बजारको वगीकरण दे हाय बमोश्जम हुनेछाः–
(क) थोक बजार
(ख) खुद्रा बजार
(ग) हाट बजार
(घ) सं कलन केन्द्र
(ङ) अक्सन बजार
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोश्जमको बजार सञ्िालन सम्बन्र्ी
व्यवस्था, शुल्क तथा मापदण्ड तोषकए बमोश्जम हुनछ
े ।
१५. कृषि बजार सञ्िालन तथा व्यवस्थापन सनमनताः (१) कृषि बजार सञ्िालन तथा व्यवस्थापन गनध दफा
१४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोश्जमको बजारमा एक बजार सञ्िालन तथा
व्यवस्थापन सनमनत रहनेछ।
(२) कृषि बजार सञ्िालन तथा व्यवस्थापन सनमनत सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनेछ।

पररच्छे द ४
व्यवसाषयक कृषि करार सम्बन्र्ी व्यवस्था
ँ उत्पाददत कृषि उपजको खरीद, नबक्रीको लानग
१६. व्यवसाषयक कृषि कराराः (१) व्यवसायीले उत्पादकसग
व्यवसाषयक कृषि करार गनध सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम करार गदाध प्रिनलत कानूनको पालना गनुध पनेछ ।
१७. कृषि व्यवसायको लानग जग्गा नलज कराराः (१) बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन तथा कृषिलाई
व्यवसायीकरण गनध कृषि व्यवसायी र जग्गार्नी बीि नलज करार गनध प्रोत्साहन गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम करार गदाध प्रिनलत कानूनको पालना गनुध पनेछ ।
१८. कृषि योग्य जग्गाको िक्लाबन्दी गनध सषकने: (१) कृषि योग्य जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन
िक्लाबन्दी गनध सषकनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोश्जम िक्लाबन्दी गररएको जग्गा कृषिसँग सम्बश्न्र्त कायध बाहेकका अन्य
कायधमा प्रयोग गनध पाइने छै न।
(3) िक्लावन्दी सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनेछ।
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पररच्छे द ५
अनुदान सम्बन्र्ी व्यवस्था
१९. अनुदान उपलब्र् गराउन सक्ने: (१) मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लानग कृषि व्यवसायीलाई
अनुदान उपलब्र् गराउन सक्नेछ।
(२) उत्पादनमा आर्ाररत अनुदानलाई प्रोत्साहन गररने छ।
(३) अनुदान षवतरण गदाध साना कृिकलाइध प्राथनमकता ददइनेछ।
(४) मन्त्रालय र मातहतका ननकायबाट प्रदान गररएको अनुदानको अनभले ख मन्त्रालयले राख्नेछ।
(५) अनुदान षवतरण सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्जम हुनेछ।
२०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: यस ऐन बमोश्जम षवतरण भएको अनुदानको प्रदे श सरकारले अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गनेछ।
पररच्छे द ६
ननयमन सम्बन्र्ी व्यवस्था
२१. ननयमन गनध सक्ने: (१) मन्त्रालयले कृषि बजार, बर्शाला/बर्स्थल, एग्रोभेट, पशु औिर्ी पसल, कृषि
उपजमा नबिादीको अवशेि, पशुको ओसारपसार लगायतका षवियहरुको ननयमन गनध गराउन सक्नेछ।
(२) मन्त्रालयले असल उत्पादन अभ्यासमा आर्ाररत रही उपभोक्तालाई गुणस्तरीय फलफूल,
तरकारी, दू र्, मासु लगायतका खाद्यवस्तु आपूनतध गनध मापदण्ड बनाई लागू गनध सक्नेछ।
(३) ननयमन सम्बन्र्ी कायधका लानग मन्त्रालयले आवयकता बमोश्जम ननरीक्षक तोक्न सक्नेछ।
(४) ननयमन सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोषकए वमोश्जम हुनेछ।
२२. परामशध सनमनत गठन गनध सक्ने:

(१) बीउ, नबजन, षविादी लगायतका कृषि र पशुपालन सम्बन्र्ी

प्राषवनर्क षवियहरुमा प्रादे श्शक नीनत ननर्ाधरण गनध र सो सम्बन्र्ी आवयक परामशध ददन मन्त्रालयले
आवयकता बमोश्जम षवियगत परामशध सनमनत गठन गनध सक्नेछ।
(२) परामशध सनमनतमा रहने सदस्य, कायाधवनर्, काम र सुषवर्ा मन्त्रालयले गठन गदाधको बखत तोके
बमोश्जम हुनेछ।
पररच्छे द ७
षवषवर्
२३. कसूर तथा सजाय: (१) कसै ले दे हायका कायध गरे मा दे हाय बमोश्जम सजाय हुनेछ :(क) दफा १२ को उपदफा (२) बमोश्जम अनुमनत ननलई कृषि बजारको स्थापना र सञ्िालन गरे मा
कारोबारको स्तरलाई षविार गरी दश हजार रुपैयाँदेश्ख पच्िीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना,
(ख) दफा १३ को उपदफा (२) षवपरीतको कायध गरे मा प्रथम पटक भए दश हजार रुपैयाँ, दोिो पटक
भए पच्िीस हजार रुपैयाँ र त्यसपनछ पटकै षपच्छे पिास हजार रुपैयाँ जररबाना,
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(ग) यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयम, ननदे श्शका, कायधषवनर् वा मापदण्डको षवपरीत कायध गनेलाई पषहलो
पटक भए पाँि हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक भए दश हजार रुपैयाँ र त्यसपनछ पटकै षपच्छे बीस
हजार रुपैयाँ जररबाना।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लेख भएका ननयम, ननदे श्शका, कायधषवनर् वा मापदण्ड वा दफा
१२ को उपदफा (२) वा दफा १३ को उपदफा (२) षवपरीतको कायध गरे मा कसूरको गम्भीरता हेरी
व्यवसाय बन्द गराउन सषकनेछ।
२४. मुिाको अनुसन्र्ान तथा शुरु कारबाही र षकनारा सम्बन्र्ी व्यवस्था: (१) दफा २३ बमोश्जमको कसूर र
सजाय सम्बन्र्ी मुिाको शुरु कारबाही र षकनारा गने अनर्कार श्जल्लाको सम्बश्न्र्त कृषि वा पशु क्षेत्र
हेने कायाधलय प्रमुखलाई हुनछ
े ।
(२) श्जल्लाको सम्बश्न्र्त कृषि वा पशु क्षेत्र हेने कायाधलय प्रमुखले यस ऐन बमोश्जम सजाय हुने
कसूरको अनुसन्र्ान गनध अनुसन्र्ान अनर्कृत तोक्न सक्नेछ।
(३) यस ऐन बमोश्जम सजाय हुने कसूरको अनुसन्र्ान तथा शुरु कारबाही र षकनारा गने सम्बन्र्ी
कायधषवनर् तोषकए बमोश्जम हुनेछ।
२५. पुनरावेदनाः दफा २४ बमोश्जम भएको ननणधय उपर श्ित्त नबुझ्ने पक्षले ननणधयको जानकारी पाएको नमनतले
पैँ तीस ददननभत्र सम्बश्न्र्त श्जल्ला अदालतमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ।
२६. ननयम वनाउन सक्नेाः यस ऐनको कायाधन्वयनका लानग प्रदे श सरकारले आवयक ननयम बनाउन
सक्नेछ।
२७. ननदे श्शका, कायधषवनर् र मापदण्ड बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयमको
अर्ीनमा रही आवयकता अनुसार ननदे श्शका, कायधषवनर् र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो ननदे श्शका,
कायधषवनर् र मापदण्ड मन्त्रालयको वेवसाइट माफधत सावधजननक गनुध पनेछ।
२८. षवननयम बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयम, ननदे श्शका, कायधषवनर् र मापदण्डको
अर्ीनमा रही कृषि बजार सञ्िालन तथा व्यवस्थापन सनमनतले आवयक षवननयम बनाउन सक्नेछ।

ु न्दा अगाडी प्रदे श सरकार र प्रदे श सरकारको मन्त्रालयबाट जारी
२९. बिाऊाः यो ऐन लागू हुनभ
भएका ननदे श्शका¸ कायधषवनर् एवं मापदण्ड बमोश्जम भए गरे का काम कारवाही यसै ऐन बमोश्जम
भए गरे को मानननेछ।
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अनुसूिी १
ँ सम्बश्न्र्त)
(दफा २ को खण्ड (ङ) सग
कृषि उपज
(क) खाद्यान्नाः र्ान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै जस्ता खाद्य वस्तु र प्रारश्म्भक प्रशोर्न तथा
प्याकेश्जङ भएको खाद्यवस्तु समेत,
(ख) वागबानी: फलफूल, तरकारी, आलु, मसला, पूष्प, कन्दमुल, आदद,
(ग) बीउ, बेनाध,
(घ) जीउँदो पशु,
(ङ) पशुजन्य पदाथध: पशुको मासु, रगत, बोसो, षपत्त, दू र्, अण्डा, हाड, छाला, नसं ङ, खुर, प्वाँख, ऊन,
भुत्ला, रौं, भ्रण,
ु वीयध, ग्रन्थी, मल, मूत्र वा सोबाट बनाएको वस्तु,
(ि) च्याउ, रे शम, मह,
(छ) नगदे बाली: श्िया, कफी, अलै िी, सुपारी, कपास, जुट, उखु, रबर, षटं मरु , अदुवा आदद,
(ज) घाँस, हे , साईले ज
(झ) तेलहन, दलहन
(ञ) िीनो, कागुनो, फापर, नसलाम तथा अन्य रै थाने बाली
(ट) कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बि उत्पादन र औद्योनगक प्रयोजनमा उपयोग हुने कृषि
वस्तुहरु।
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अनुसूिी २
ँ सम्बश्न्र्त)
(दफा २ को खण्ड (छ) सग
कृषि व्यवसाय
(क) व्यवसाषयक उद्देयले गररने कृषि उपज उत्पादन, सं कलन, प्रशोर्न, भण्डारण, ढु वानी तथा नबक्री
षवतरण (षवद्युतीय कारोबार समेत)
(ख) कृषि उपज बजारको स्थापना तथा सञ्िालन,
(ग) कृषि उपज उत्पादनका लानग प्रयोग हुने रासायननक वा प्राङ्गाररक सामग्रीहरु, मल, षविादी,
प्लान्ट हमोन उत्पादन, भण्डारण तथा नबक्री षवतरण,
(घ) कृषि उपज उत्पादनको लानग प्रयोग हुने बीउ, वेनाध, नल, षवयध,

भ्रण,
ु िल्ला, भुराको उत्पादन,

सं कलन भण्डारण तथा नबक्री षवतरण
(ङ) पशु उत्पादन सामग्री (दाना, दाना पदाथध, घाँस, हे, साईले ज, औिनर्, हमोन, खाद्य योगसील र
खोप) को उत्पादन, सं कलन, प्रशोर्न, भण्डारण तथा नबक्री षवतरण
(ि) कृषि तथा पशु उत्पादन प्रषवनर् सम्बन्र्ी परामशध तथा तानलम सेवा
(छ) कृषि तथा पशु सम्बन्र्ी औजार वा उपकरणको उत्पादन, नबक्री षवतरण तथा कस्टम हायररङ्ग
केन्द्र सञ्िालन,
ँ सम्बश्न्र्त
(ज) माटो परीक्षण, बीउ षवजन परीक्षण, कृषि उपज परीक्षण तथा बाली सं रक्षणसग
सेवामूलक क्षेत्र,
(झ) प्राङ्गगाररक खेती, कृषि पयधटन तथा कृषि वन प्रणालीसँग सम्बश्न्र्त उत्पादन कायध,
(ञ) पशुको उत्पादन, सं कलन, भण्डारण, ढु वानी तथा नबक्री षवतरण,
(ट) व्यवसाषयक मौरी, रे शम षकरा पालन,
(ठ) कृषि सम्बन्र्ी उद्योग,
(ड) भेटेररनरी श्क्लननक तथा अस्पताल सम्बन्र्ी सेवामुलक व्यवसाय।

प्रदे श सभाको सम्वत् २०७७ साल असोज २६ गते बसेको बैठकले नेपालको सं षवर्ानको र्ारा
१९९ बमोश्जम यो षवर्ेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं षवर्ानको र्ारा २०१ बमोश्जम प्रमाश्णत गदधछु
।
नेत्रनाथ अनर्कारी
सभामुख
गण्डकी प्रदे श
नमनत :२०७७।०६।२८
।०७

प्रदे श

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाश्णत

यो

षवर्ेयक नेपालको सं षवर्ानको र्ारा २०१ को
उपर्ारा(२) बमोश्जम प्रमाणीकरण गदधछु ।
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अनमक शेरिन
प्रदे श प्रमुख
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