
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नेपाल असोज 30 गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क 18 

भाग 1 
बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम बागमती 
प्रदेश मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको तल लेशखए 
बमोशजमको अध्यादेश सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

सम्ित ्२०७९ सालको अध्यादेश नं. 5 
प्रदेश कृवष विकास सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनेको अध्यादेश  
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प्रस्तािना: आधतुनकीकरण, विविधीकरण र व्यािसावयकरण माफव त कृवष 
उत्पादन बढाउन र उत्पादकत्ि िृवि गदै रोजगारी सजृना गने र ददगो 
आतथवक िृविदर हातसल गनव, कृवष के्षत्रमा प्रिाह हनुे सेिा, सवुिधा, प्रवितध 
जस्ता कायवक्रमहरूलाई न्यायोशित, प्रभािकारी र पारदशी ढङ्गबाट 
व्यिस्थापन गनव र कृवष क्षेत्रको तनयमन कायवलाई सहज, व्यिशस्थत र 
प्रभािकारी ढङ्गबाट व्यिशस्थत गनव िाञ्छनीय भएकोले र हाल प्रदेश 
सभाको अतधिेशन नभएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम 
बागमती प्रदेश मशन्त्रपररषद को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश 
जारी भएको छ। 

पररच्छेद- १ 
प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम “प्रदेश कृवष 
विकास अध्यादेश, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस अध्यादेशमा,- 
(क) “कृवष” भन्नाले बाली, बागिानी, पशपुन्छी, माछा 

आदद कृवषका सबै उप-के्षत्रसँग सम्बि उत्पादन, 
उद्योग एिं व्यिसायहरू समते जनाउँछ। 

(ख) “वकसान” भन्नाले कृवषलाई मखु्य पेशा िा व्यिसाय 
बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपाजवन गने व्यशक्त 
सम्झन ुपछव। सो शब्दले त्यस्तो नागररकमा आशित 
पररिारका सदस्य िा िषवको छ मवहना िा सो भन्दा 
बढी अितध कृवष कायवमा िम गने िा परम्परागत 
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कृवष औजार तनमावण गने व्यशक्त िा त्यस्तो व्यशक्तमा 
आशित पररिारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ।  

(ग) “कृवष सेिाटेिा” भन्नाले मन्त्रालय र मन्त्रालय 
मातहतका कायावलयहरूद्वारा वितभन्न बाली, पशपुन्छी 
तथा मत्स्यजन्य िस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन तथा 
बजारीकरणका लातग उपलब्ध गराउने सहयोगलाई 
सम्झन ुपछव। 

(घ) “लाभग्राही” भन्नाले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका 
कायावलयहरूद्वारा उपलब्ध गराइने सवुिधा प्राप्त गने 
कृषक, कृषक समूह, सहकारी, कृवष व्यिसायी 
सम्झन ुपछव। 

(ङ) “कृवष व्यिसाय” भन्नाले उत्पादन प्रशोधन र 
बजारीकरणसँग जोतडएर गररने कृवष, पशपुन्छी तथा 
मत्स्य के्षत्रको जनुसकैु व्यिसायलाई सम्झन ुपछव।  

(ि) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस 
अध्यादेश अन्तगवत बनेको तनयमािलीमा  तोवकएको 
िा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव। 

(छ) “प्रदेश”  भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछव। 

(ज) “प्रदेश सरकार” भन्नाले बागमती प्रदेश सरकार, 
मशन्त्रपररषद्लाई सम्झन ुपछव। 

(झ) ×मन्त्रालय” भन्नाले कृवष सम्बन्धी विषय हेने 
मन्त्रालय सम्झन ुपछव। 

(ञ) “कायावलय” भन्नाले मन्त्रालय मातहत रहेको बोडव, 
तनदेशनालय, ज्ञान केन्र, विज्ञ केन्र र फामव केन्रहरू 
तथा कायावलयहरू सम्झन ुपछव। 
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पररच्छेद- 2 
कृवष व्यिसाय र बजारीकरण सम्बन्धी व्यिस्था 

3. वकसान सूिीकरण: (१) कृवष पेशामा संलग्न प्रदेश तभत्रका 
वकसानहरूको सूिीकरण गरी अतभलेख राशखनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वकसान सूिीकरण 
सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

4. कृवष व्यिसाय सञ्चालन गनव सक्ने: कुनै पतन व्यशक्त िा संस्थाले 
प्रदेशतभत्र अनसूुिी- १ मा उशललशखत बमोशजमको कृवष व्यिसाय 
सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

5. व्यिसाय सूिीकृत हनु ु पने: (१) प्रितलत कानून बमोशजम दताव 
भएका कृवष व्यिसायहरू सम्बशन्धत शजलला शस्थत कायावलयहरूमा 
सूिीकृत हनु ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो अध्यादेश प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका कृवष 
व्यिसायहरूको हकमा ६ मवहनाको अितधतभत्र सूिीकृत हनु ु
पनेछ। 

6. अनमुतत पत्र तलन ु पने: (१) दफा ५ बमोशजम सूिीकृत भएका 
कृवष व्यिसाय िा संस्थाले कृवष उपजको खररद तबक्री गनव 
अनसूुिी- २ बमोशजमको तनकायबाट अनमुतत पत्र तलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनमुतत प्राप्त व्यशक्त िा 
संस्थाले प्रदेशको प्रितलत आतथवक ऐनले तोके बमोशजम कृवष आय 
कर तोवकएको तनकायमा बझुाउन ुपनेछ। 

7. अनमुतत पत्रको िगीकरण, दताव दस्तरु र निीकरण: (१) दफा ५ 
बमोशजम प्रदान गररने  दताव र निीकरण दस्तरु अनसूुिी- २ मा 
उललेख भए बमोशजम हनुेछ। 
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(२) अनमुतत पत्रको अितध एक िषवको हनुेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोशजमको अितध समाप्त भएको 

तमततले ३५ ददनतभत्र सम्बशन्धत तनकायबाट निीकरण गनुव पनेछ। 

8. अनमुतत पत्र रद्द गनव सक्ने: (१) अनमुतत पत्र प्राप्त संस्थाले दफा 
७ को उपदफा (३) र (४) बमोशजमको अितधतभत्र अनमुतत पत्र 
निीकरण नगराएमा मन्त्रालयले त्यस्तो अनमुतत पत्र रद्द गनेछ। 

(२) यो अध्यादेश तथा यस अध्यादेश अन्तगवत बनकेो 
तनयम र दफा ६ बमोशजमको अनमुतत पत्रमा उशललशखत शतव 
उललङ्घन गरेमा त्यस्तो अनमुतत पत्र जनुसकैु बखत मन्त्रालयले 
रद्द गनव सक्नछे।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुतत पत्र रद्द गदाव 
सफाइको मौका ददन ुपनेछ। 

9. न्यूनतम समथवन मूलय तोक्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश 
तभत्र उत्पादन तथा तबक्री वितरण हनुे कृवष उपजको न्यूनतम 
समथवन मूलय तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम न्यूनतम समथवन मूलय 
तोवकएको कृवष उपजहरू खररद तबक्री गनुव सबैको कतवव्य हनुेछ। 

(३) कृषकद्वारा उत्पाददत कृवष उपजहरू तबक्री वितरण हनु 
नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले खररद तबक्री कायवमा 
सहजीकरण गनव सक्नेछ। 

10. मूलय सूिी टासँ गनुव पने: विके्रताले आफूले तबक्री वितरण गने 
कृवष उपजको मूलय सूिी सवहतको वििरण सबैले देख्न े स्थानमा 
टाँस गनुव पनेछ। 

11. समन्िय: समग्र कृवष के्षत्रको ददगो विकासको लातग संघ, अन्य 
प्रदेश र प्रदेश तभत्र रहेका स्थानीय तहहरूसँग मन्त्रालयले 
आिश्यक समन्िय र सहकायव गनव सक्नेछ। 
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पररच्छेद- 3 
कृवषमा सेिाटेिा सम्बन्धी व्यिस्था 

12. कृवषमा सेिाटेिा: (1) मन्त्रालय िा कायावलयले कृवष उपजको 
उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण लगायत तनयावत प्रिधवन सहयोग 
गनव सेिाटेिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) सेिाटेिाको प्रकृतत, बजेटको सीमा तथा मापदण्ड 
मखु्यमन्त्रीको स्िीकृतत तलई मन्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ। 

13. उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायवक्रम: (1) मन्त्रालय र 
मातहतको तनकायबाट कृवष उत्पादनमा आधाररत रही प्रोत्साहन 
कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

(२) उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायवक्रमको आधार र 
वितध प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद- 4 
गणुस्तर तनयमन र तनयन्त्रण 

14. गणुस्तर कायम गनुव पने: (१) मन्त्रालयले कृवष उपजको गणुस्तर 
कायम गनव उत्पादन देशख बजारीकरण सम्मको अितधलाई सूक्ष्म 
रूपमा तनगरानी गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गररने तनगरानीका लातग 
असल कृवष अभ्यासको प्रोत्साहन, असल पशपुन्छी पालन 
अभ्यासमा प्रोत्साहन, विषादी अिशेष परीक्षण जस्ता वितध 
अिलम्बन गनव सवकनछे। 

(३) बालीनालीको रोग कीरा तनयन्त्रणको लातग प्रयोग 
हनुे विषादीको उत्पादन प्रयोग र बजारीकरणको तनयमन गररनेछ। 
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   (४) पशपुन्छीमा प्रयोग हुँदै आएको औषतध सशललमेण्ट 
आददको गणुस्तर कायम गनव र दताव तनयमन कायवलाई व्यिशस्थत 
गनव प्रदेश सरकारले आिश्यक व्यिस्था तमलाउनछे। 

(५) प्रदेशतभत्र दानाको परीक्षण गरी दाना उद्योगहरूको 
दताव अनजु्ञापत्र वितरण गनव र दानाको गणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 
तयार गरी लागू गने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले आिश्यक 
व्यिस्था तमलाउनेछ। 

पररच्छेद- 5 
क्षततपूततव सम्बन्धी व्यिस्था  

15. कोष स्थापना: (१) वितभन्न प्राकृततक प्रकोपबाट कृवषमा पगु्न जान े
क्षततलाई उशित सम्बोधन गनव मन्त्रालय मातहत रहन े गरी एक 
क्षततपूततव कोषको स्थापना गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको क्षततपूततव कोष 
पररिालन गनव मन्त्रालयमा देहाय बमोशजमको एक तनदेशक सतमतत 
रहनेछ:-    

(क) मन्त्री, मन्त्रालय -अध्यक्ष 
(ख) राज्यमन्त्री, मन्त्रालय  -उपाध्यक्ष 
(ग) सशिि, मन्त्रालय -सदस्य 
(घ) प्रमखु, कृवष विकास तनदेशनालय - सदस्य 
(ङ) तनदेशक, पशपुन्छी तथा मत्स्य  

विकास तनदेशनालय - सदस्य 
(ि) अतधकृत निौं/ दशौं, आतथवक  

मातमला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य 
(छ) उप-सशिि, आन्तररक मातमला तथा  

कानून मन्त्रालय       -सदस्य 
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(ज) प्रदेश लेखा तनयन्त्रक -सदस्य 

(झ) प्रमखु, कृवष योजना महाशाखा    -सदस्य-सशिि 
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको व्यिस्थापन 

तथा पररिालन एिम ् क्षततपूततव प्रदान गने सम्बन्धी व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

16. तनदेशक सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार: दफा १५ को 
उपदफा (२) बमोशजमको तनदेशक सतमततको काम, कतवव्य र 
अतधकार देहाय बमोशजम हनुछे:- 

(क)  कोष पररिालन सम्बन्धी आतथवक कायववितध 
तयार गरी स्िीकृततको लातग प्रदेश सरकार समक्ष 
तसफाररस गने, 

(ख)  प्रदेशतभत्र कृवष के्षत्रमा हनुे सम्भाव्य जोशखम 
अध्ययन गरी सो को तनराकरणका लातग 
अलपकालीन, मध्यकालीन र दीघवकालीन योजना 
तथा कायवक्रम तजुवमा गने, 

(ग) प्राकृततक प्रकोप, रोग वकरा आददबाट कृवष 
उपजमा पगु्ने क्षततको यवकन गरी राहत 
वितरणको लातग मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालय 
बाट स्िीकृत गराई लागू गने, 

(घ) प्राकृततक प्रकोप एिं अन्य विपदका कारणले 
प्रदेशतभत्रको कृवष के्षत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएमा 
त्यस्तो के्षत्रलाई पनुस्थावपना गनव  कायवक्रम सवहत 
कोष पररिालन गनव प्रदेश सरकार समक्ष 
तसफाररस गने, 
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(ङ) कोष पररिालन र सञ्चालन सम्बन्धी कुनै दद्वविधा 
उत्पन्न भएमा सोको समाधानको लातग 
सहजीकरण गने, 

(ि) प्राकृततक प्रकोप तथा अन्य विपदको समयमा र 
स्थानमा कृवषसँग सम्बि स्थानीय तह, गैर 
सरकारी एिं तनजी क्षते्रका तनकायहरूसँग 
समन्िय गने,  

(छ) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य आिश्यक कायव 
गने। 

17. बीउ पूजँी कोष गठन र पररिालन: (१) वकसानलाई पूजँीको 
उपलब्धताको सतुनशित गदै कृवष के्षत्रको उत्पादन र 
उत्पादकत्िमा िवृि गनव मन्त्रालय मातहत रहने गरी एक बीउ 
पूजँी कोष रहनेछ। 

(२) कोषको काम कारबाहीलाई तछटो, छररतो एिं 
प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनवका लातग मन्त्रालयले कायववितध र 
मापदण्ड तयार गरी लागू गनव सक्नेछ। 

(३) कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन दफा १५ को 
उपदफा (२) बमोशजमको सतमततले गनेछ। 

(४) कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 



खण्ड 6) अततररक्ताङ्क 18 प्रदेश राजपत्र भाग 1 तमतत २०७९।6।30 

10 
 

पररच्छेद- ६ 
प्रदेश खाद्य पररषद्को गठन, काम, कतवव्य र अतधकार 

18. पररषद्को गठन: (१) नागररकको खाद्य अतधकार, खाद्य सरुक्षा 
तथा खाद्य सम्प्रभतुा सम्बन्धी अतधकारको संरक्षण, प्रिधवन तथा 
पररपूततव सम्बन्धी कायवलाई व्यिशस्थत गनव देहाय बमोशजम प्रदेश 
खाद्य पररषदको गठन गररनछे:- 

(क)  मन्त्री, मन्त्रालय -अध्यक्ष 
(ख)  राज्यमन्त्री, मन्त्रालय -उपाध्यक्ष 
(ग) सदस्य (कृवष सम्बन्धी विषय हेने),  
 प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग  -सदस्य 
(घ) सशिि, मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद को  

कायावलय -सदस्य 
(ङ) सशिि, आतथवक मातमला तथा योजना  

मन्त्रालय -सदस्य 
(ि) सशिि, आन्तररक मातमला तथा कानून  

मन्त्रालय -सदस्य 
(छ) सशिि, सामाशजक विकास मन्त्रालय -सदस्य 
(ज) सशिि, स्िास््य मन्त्रालय -सदस्य 
(झ) सशिि, उद्योग िाशणज्य तथा आपूततव  

मन्त्रालय -सदस्य 
 

(ञ) प्रमखु, खाद्य प्रवितध तथा गणु  
 तनयन्त्रण, क्षेत्रीय कायावलय       -सदस्य 
(ट) प्रतततनतध, राविय मानि अतधकार  
 आयोग, बागमती प्रदेश       -सदस्य 
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(ठ) प्रतततनतध, नगरपातलका संघ  
 (बागमती प्रदेश) -सदस्य 
(ड) प्रतततनतध, गाउँपातलका राविय महासंघ  

(बागमती प्रदेश)       -सदस्य 
(ढ) प्रतततनतध, राविय कृषक समूह महासंघ  

(बागमती प्रदेश)        -सदस्य 
(ण) प्रतततनतध, गैर सरकारी संस्था महासंघ  

(बागमती प्रदेश)        -सदस्य 
(त) प्रतततनतध, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  
 (बागमती प्रदेश)          -सदस्य 
(थ) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ,  
 बागमती प्रदेश             -सदस्य 
(द) नेपाल उद्योग िाशणज्य महासंघ  
 बागमती प्रदेश              -सदस्य 
(ध) खाद्य अतधकार, खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य 

सम्प्रभतुाको के्षत्रमा कायवरत एक मवहला सवहत 
मन्त्रालयले तोकेको नागररक समाजका  
प्रतततनतध २ जना  -सदस्य 

(न) सशिि, कृवष तथा पशपुन्छी विकास  
मन्त्रालय   -सदस्य-सशिि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ध) बमोशजमका मनोनीत 
सदस्यहरूको पदाितध तीन िषवको हनुछे। 

19. पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकार: दफा १६ बमोशजम गठन 
भएको खाद्य पररषदको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:- 
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(क)  प्रदेशको समग्र खाद्य तथा पोषण सरुक्षा सतुनशित 
गने सम्बन्धमा आिश्यक नीतत, रणनीतत, तनयम 
तथा कायव योजना तजुवमा गरी स्िीकृततको लातग 
प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने, 

(ख)  प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत नीततको अधीनमा रही 
अलपकालीन, मध्यकालीन र दीघवकालीन योजना 
तथा कायवक्रम तजुवमा गरी कायावन्ियन गनव 
सहजीकरण गने,  

(ग) प्रदेशतभत्र खाद्य तथा पोषण असरुक्षाको जोशखममा 
रहेका व्यशक्त, पररिार, समदुाय र के्षत्रको 
पवहिान गरी एकीकृत र अद्याितधक अतभलेख 
राख्न,े 

(घ) प्राकृततक प्रकोप एिं अन्य विपद्का कारणले 
प्रदेशतभत्रको कुनै के्षत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न 
भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई तनशित अितधका लातग 
नेपाल सरकारबाट खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा 
गनव प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने,  

(ङ) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षते्रमा आिश्यक पने खाद्य तथा 
पोषण सरुक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी व्यिस्था गने, 

(ि) विपदको समयमा प्रभावित व्यशक्त र पररिार एिं 
खाद्य तथा पोषण असरुक्षाको जोशखममा रहेका 
अन्य समदुाय र के्षत्रमा प्रदान गररने खाद्य 
सहायता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्िीकृततको 
लातग प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने, 

(छ) प्रदेशस्तरमा आपत ्कातलन खाद्य तथा पोषण 
सहायता उपलब्ध गराउन खाद्य भण्डारण 
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सवुिधाको स्थापना तथा विस्तार गरी खाद्यको 
सशञ्चतत, सशञ्चत खाद्यको वितरण प्रणालीको 
व्यिस्था तमलाउने, 

(ज) प्राकृततक प्रकोप तथा अन्य विपद्को समयमा र 
स्थानमा खाद्य तथा पोषण सरुक्षा सम्बि 
सरकारी, गैर सरकारी एिं तनजी क्षेत्रका 
तनकायहरूमा उपलब्ध साधन, स्रोत र 
जनशशक्तको समन्ियात्मक पररिालन सम्बन्धी 
कायव योजना बनाई लागू गने,  

(झ) प्रदेशको समग्र खाद्य तथा पोषण सरुक्षा 
सतुनशितता सम्बन्धमा सङ्घीय तहको राविय खाद्य 
पररषद र स्थानीय तहको स्थानीय खाद्य समन्िय 
सतमततहरूसँग समन्िय, सहकायव र आिश्यकता 
अनसुार सहजीकरण गने, 

(ञ) प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सरुक्षा सम्बन्धमा 
आिश्यक अध्ययन, अनसुन्धान गने िा गराउने, 

(ट) खाद्य अतधकार तथा खाद्य सम्प्रभतुा अतधकारको 
सतुनशितताको तनयतमत अनगुमन गने तथा सो 
सम्बन्धी नीतत, योजना तथा कायवक्रम 
कायावन्ियनको प्रगतत मापन गने, 

(ठ) प्रदेशको समग्र खाद्य तथा पोषण सरुक्षा 
सतुनशितता सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारलाई 
राय सझुाि ददने, 

(ड) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य आिश्यक कायव 
गने। 
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२०.  प्रदेश खाद्य सूिना केन्र स्थापना: (१) खाद्य अतधकार, खाद्य 
सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतुा सम्बन्धी सूिना सङ्कलन तथा विश्लषेण 
गनव सूिना प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन मन्त्रालयमा एक प्रदेश 
खाद्य सूिना केन्र रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना भएको प्रदेश खाद्य 
सूिना केन्रको गठन, काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।  

21. शजलला खाद्य सरुक्षा सतमततको गठन: (१) पररषद्को काम 
कारबाहीलाई तछटो, छररतो एिं प्रभािकारी रूपमा सञ् िालन 
गनवका लातग शजललास्तरमा एक शजलला खाद्य सरुक्षा सतमतत 
रहनेछ। 

(२) शजलला खाद्य सरुक्षा सतमततको गठन, काम कतवव्य र 
अतधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद - ७ 
विविध 

22. एकद्वार प्रणाली: (1) प्रदेशतभत्र कायवक्षेत्र रहेका गैर सरकारी 
संस्थाहरूले कृवष व्यिसाय र बजारीकरण सम्बन्धी कायव गदाव 
मन्त्रालयको स्िीकृती तलएर मात्र कायवक्रम सञ्चालन गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोशजमको कायव गदाव एकद्वार प्रणाली 
अिलम्बन गररनेछ। 

23. सजाय (1) दफा १२ र १३ बमोशजम मन्त्रालय िा मातहतको 
कायावलयबाट प्रदान गररने सेिाटेिा रकम जनु प्रयोजनको लातग 
प्रदान गररएको हो, सोही बमोशजम खिव नगरेमा िा त्यस्तो रकम 
जनुसकैु तररकाले दरुुपयोग गरेमा तबगो बमोशजमको जररबाना र 
सोही बमोशजमको रकम असलु उपर गररनछे।  
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(२) उपदफा (1) बमोशजमको जररबाना गनुव अशघ 
आरोवपत व्यशक्तलाई सफाइको लातग मनातसब मावफकको मौका 
ददन ुपनेछ। 

(३) लाभग्राहीले उपदफा (1) बमोशजमको जररबाना 
रकम नततरेमा सरकारी बाँकी रकम सरह असलु उपर गररनेछ। 

(४) उपदफा (1) बमोशजमको जररबाना भएको अिस्थामा 
त्यस्तो लाभग्राहीलाई पाँि िषवसम्म सेिाटेिा उपलब्ध गराइन े
छैन। 

(५) उपदफा (1) बमोशजमको जररबाना सम्बशन्धत 
कायावलयको प्रमखुले गनेछ। 

24. रोक्का राख्र:े सेिाटेिा तलने लाभग्राहीले सेिाटेिाको रकम दरुुपयोग 
गरेमा दफा २३ को उपदफा (1) बमोशजमको रकम असलु उपर 
गने प्रयोजनका लातग तनजको कारोबार, सम्पशि तथा बैङ्क खाता 
रोक्का राख्न सम्बशन्धत कायावलयको तसफाररसमा मन्त्रालयले 
सम्बशन्धत तनकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। 

25. पनुरािेदन गनव सक्ने: दफा २३ बमोशजमको जररबाना गने 
अतधकारीले गरेको जररबाना लाभग्राहीलाई शिि नबझेुमा 
मन्त्रालयको सशिि समक्ष पनुरािेदन गनव सवकनछे। 

26. प्रदेश कृवष पररषद: कृवष प्रावितधकहरूलाई तनयमन गनवको लातग 
प्रदेश कृवष पररषद्को स्थापना गररनेछ। यसको काम कतवव्य र 
अतधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

27. अनगुमन गने: मन्त्रालयबाट भएको काम मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद को कायावलयबाट र कायावलयबाट सञ्चातलत कामको 
अनगुमन मन्त्रालयबाट गररनछे। 

28. अनसूुिी हेरफेर:  प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
अनसूुिी हेरफेर तथा थपघट गनव सक्नेछ। 
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29. तनयम बनाउने अतधकार: यस अध्यादेशको कायावन्ियनको लातग 
प्रदेश सरकारले आिश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ। 

30. मापदण्ड, तनदेशशका िा कायववितध बनाई लागू गनव सक्ने: यो 
अध्यादेश िा यस अध्यादेश अन्तगवत बनेको तनयमको अधीनमा 
रही मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी आिश्यकता 
अनसुार मापदण्ड तनदेशशका िा कायववितध बनाई लागू गनव 
सक्नेछ। 
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अनसूुिी- १  
(दफा ४ सँग सम्बशन्धत) 

सञ्चालन गनव सवकने कृवष व्यिसायहरू 
१. खाद्यान्न बाली 
२. बागिानी जन्य: फलफूल, तरकारी, कन्दमूल, मसला बाली, पषु्प 
३. पशपुन्छी तथा मत्स्य 
४. माछा, मास,ु दधु, फुल, हाड, छाला, ऊन  
५. च्याउ 
६. मौरी, रेशम 
७. शिया, कवफ, अलैिी, सपुारी, घासेबाली 
८. तेलहन, दलहन 
९. कपास, जटु, उख,ु रबर खेती 
१०. कृवष पयवटन 
११. कृवष तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग 
१२. कृवष तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादन सामग्री (दाना, मल खाद, 

विषादी, औषतध) आददको उत्पादन उद्योग 
१३. खेती प्रणालीमा समाविष्ट कृवष तथा पशपुन्छीजन्य िस्तहुरू 
१४. कानूनले तनषधे गरेको बाहेकको अन्य कृवष व्यिसाय 
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अनसूुिी- २ 

(दफा ६ सँग सम्बशन्धत) 
कृवष व्यिसाय िा संस्थाले अनमुतत पत्र तलन ुपने तनकायहरू 

 

तस.नं. कायवक्षते्र अनमुतत ददने तनकाय 
१. एक शजललामा मात्र भएमा सम्बशन्धत शजलला कायवक्षेत्र 

भएका ज्ञान केन्र िा विज्ञ 
केन्र 

२. एक शजलला भन्दा बढी भएमा तनदेशनालय 
३. प्रदेशभर भएमा मन्त्रालय 
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अनसूुिी- ३ 
(दफा ७ सँग सम्बशन्धत) 

सञ्चालन गनव सवकने कृवष व्यिसायहरूको दताव दस्तरु र निीकरण 
 

रष्टव्य: 
मातथ अनसूुिी-३ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएको भए तापतन सञ्चालन 
गररने कृवष व्यिसायहरूको िावषवक कारोबार मेविक टनमा गणना गनव 
नसवकन े अिस्था रहेकोमा त्यस्तो कृवष व्यिसायको हकमा िावषवक दताव 
दस्तरु तथा निीकरण रु. २००० र निीकरण गदाव म्याद नाघेको ३५ 
ददनपतछ रु.५०० जररबाना लाग्नेछ। 

 

आज्ञाले, 
नारायण प्रसाद शमाव 

प्रदेश सरकारको सशिि 
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क्र.सं िावषवक कारोबार 
(मेविक टन) 

िावषवक दस्तरु  र 
निीकरण (रु.) 

निीकरण (म्याद 
नाघेको ३५ ददन 
पतछ) जररबाना 

१. १००० िा सो 
भन्दा कम  

२००० ५००  

२. १००० भन्दा बढी  ४००० १०००  

 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुरत । 
मूलय रु.10।… 


