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सदूुरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनध 
बनेको षवधेयक¸ २०७6 

 

प्रस्तावना : प्रदेशस्तरमा कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायहरु मार्ध त कृिक, कृषि व्यवसायी र उपभोक्ताहरु 
सबैको हकषहत प्रवर्द्धन गनध त्यस्ता व्यवसायहरुलार्ध समय सापेक्ष आधनुनक, ब्यवसाषयक एवं प्रनतस्पधीका 
साथै श्चिम्मेवार र मयाधददत बनाउनका लानग आवश्यक व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोले¸ 

नेपालको संषवधानको धारा १९७ बमोश्चिम सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारश्चम्भक 

 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सदूुरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन 
ऐन¸ २०७6" रहेको छ । 

(२) यो ऐन सदूुरपश्चिम प्रदेश भर तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

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

(क)  "कृिक" भन्नाले कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्त ु उत्पादन गने िोसकैु ब्यश्चक्त, समूह,  र्मध वा 
कम्पनी, सहकारी र संघ वा संस्था सम्झन ु पदधछ । साथै यस शब्दले आफ्नै िग्गा वा कृषि 
पूवाधधारमा वा कसैको िग्गा वा कृषि पूवाधधार करार वा कबनुलयत (नलि) मा नलई ब्यवसाषयक 
कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्त ुउत्पादन गने ब्यश्चक्त, र्मध वा कम्पनी र संघ वा संस्था समेतलाई 
बझुाउँछ । 

(ख) "कृषि तथा पशपुन्छी बिार" भन्नाले दर्ा १२ मा उल्लेख भए बमोश्चिम कृषि तथा पशपुन्छीिन्य 
उपिहरुको संकलन¸ ग्रनेिङ, प्याकेश्चिङ्ग, ढुवानी, भण्िारण तथा नबक्री षवतरण गने कृषि तथा पशपुन्छी 
बिारहरुलार्ध सम्झन ु पछध । साथै यस शब्दले िीषवत घरपालवुा पशपंुक्षी र माछाको बिार तथा 
माछा मासकुो बिार र नमटमाटध समेतलार्ध बझुाउँछ । 

(ग) "कृषि तथा पशपुन्छीिन्य बस्त"ु भन्नाले कृषि बाली वा बस्त ु वा घरपालवुा पशपुन्छी र माछाबाट 
उत्पादन गररएको उपभोग्य बस्त ु वा उपिहरु सम्झन ु पदधछ । साथै यस शब्दले िीषवत नसंगो 
पशपुन्छी र माछालार्ध समेत बझुाउँछ । 

(घ) "कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय" भन्नाले कृषि बाली, पशपुन्छी र माछा लगायत कृषिका सबै 
उपक्षेत्रसँग सम्बश्चन्धत ब्यवसाषयक उत्पादन¸ संकलन, प्रशोधन¸ भण्िारण, ढुवानी र बेचनबखन तथा 
परामशध सेवा सम्बन्धी कायधहरुलाई सम्झन ु पदधछ । साथै यस शब्दले कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य 
बस्तहुरु उत्पादनका लानग आवश्यक उत्पादन सामाग्री उत्पादन, संकलन¸ भण्िारण¸ ढुवानी र नबक्री 
व्यवसायका साथै परामशध सेवा तथा कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य उद्योग व्यवसाय समेतलाई बझुाउँछ।  

(ङ) "कृषि व्यवसायी" भन्नाले कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्तहुरुको संकलन¸ प्रशोधन¸ भण्िारण¸ ढुवानी 
वा नबक्री व्यवसाय गने वा परामशध सेवा प्रदायक ब्यश्चक्त, समूह, र्मध, कम्पनी, सहकारी र संघ वा 
संस्थालाई सम्झन ु पदधछ । साथै यस शब्दले कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्त ु उत्पादनका लानग 
आवश्यक उत्पादन सामाग्रीहरुको उत्पादन, संकलन¸ भण्िारण¸ ढुवानी वा नबक्री व्यवसाय गने वा 
परामशध सेवा प्रदायक ब्यश्चक्त र्मध वा कम्पनी र संघ संस्थालाई तथा कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य 
उद्योग सञ्चालन गने उद्योगी समेतलाई बझुाउँछ ।  
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(च) कृषि औिार यन्त्र उपकरण" भन्नाले कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्तहुरुको उत्पादन, प्रशोधन¸ 
भण्िारण¸ ढुवानी बिारीकरणको लानग आवश्यक आधनुनक औिार, यन्त्र, उपकरण र मेश्चशनरीहरुलार्ध 
सम्झन ुपदधछ। 

(छ) "प्रदेश" भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेशलाई सम्झन ुपदधछ ।  

(ि)  "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेशको भनूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सम्झन ुपदधछ । 

(झ)  "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेशको सरकार (मश्चन्त्रपररिद) लाई सम्झन ुपदधछ ।  

(ञ)  "बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षेत्र" भन्नाले बिार वा उपभोक्ताको माग अनसुार तोषकएको ठुलो क्षेत्रर्ल 
वा पररमाणमा तोषकएको गणुस्तरको कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्त ुउत्पादन गनध दर्ा ८ बमोश्चिम 
ननधाधरण गररएको क्षते्रलार्ध सम्झन ुपदधछ । 

(ट)  "ब्यवसाषयक कृषि" भन्नाले बिार वा उपभोक्ताको माग बमोश्चिम ठुलो क्षेत्रर्ल वा पररमाणमा तथा 
उपयकु्त गणुस्तर¸ मूल्य र समयमा कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्तकुो उत्पादन¸ संकलन¸ प्रशोधन र 
बिारीकरण गने कायधलाई सम्झन ुपदधछ । साथै यस शब्दले करार वा कबनुलयत गने दईु पक्षनबच 
भएको सम्झौता अनसुार एउटा पक्षले अको पक्षलाई तोषकएको कृषििन्य वा पशपुन्छीिन्य बस्तहुरुको 
तोषकएको पररमाण¸ गणुस्तर¸ मूल्य र समयमा आपूनतध गनध गररएको कृषि व्यवसायलाई समेत 
बझुाउँछ। 

(ठ) "सनमनत" भन्नाले दर्ा ३ बमोश्चिम गदठत कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन सनमनतलाई सम्झन ु
पदधछ।  

(ि) "तोषकए बमोश्चिम" भन्नाले यस ऐन अन्तगधत बनेको ननयममा तोषकए बमोश्चिम भन्न ेसम्झन ुपदधछ ।  

 

पररच्छेद - २ 

कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन सनमनतको गठन 

 

३. कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन सनमनतको गठन: (१) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनका 
लानग प्रदेशस्तरीय नीनत ननधाधरण गने षवियमा प्रदेश सरकारलार्ध आवश्यक परामशध ददन तथा 
प्रदेशस्तरीय नीनत कायाधन्वयन र आवश्यक समन्वय गनध प्रदेश स्तरमा एउटा कृषि तथा पशपुन्छी 
व्यवसाय प्रवर्द्धन सनमनतको गठन हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चिमको सनमनतमा देहाय बमोनमिका पदानधकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन - 

(क) मन्त्री, भनूम व्यवस्था¸ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय    - अध्यक्ष 

(ख) राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री¸ भनूम व्यवस्था¸ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - पदेन सदस्य 

(ग) सश्चचव(प्रशासन)¸ मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररिदको कायाधलय    - सदस्य 

(घ) सश्चचव¸ आनथधक मानमला तथा योिना मन्त्रालय    - सदस्य 

(ङ) सश्चचव¸ आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय         - सदस्य 

(च) प्रमखु वा प्रनतनननध¸ प्रदेशस्तर नेपाल उद्योग वाश्चणज्य महासंघ   - सदस्य 

(छ) प्रमखु वा प्रनतनननध¸ प्रदेशस्तर नेपाल घरेल ुतथा साना उद्योग महासंघ  - सदस्य 

(ि) प्रमखु वा प्रनतनननध¸ प्रदेशस्तरको सरकारी बैंक वा षवत्तीय संस्था  - सदस्य 

(झ) प्रमखु वा प्रनतनननध, प्रदेशस्तर सहकारी संघ नलनमटेि    - सदस्य 
(ञ) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा कायध गरररहेका ब्यवसाषयक कृिक 

एवं कृषि व्यवसायी मषहला वा दनलत वा िनिाती मध्येबाट मन्त्रालयले  

मनोननत गरेका कम्तीमा एक िना मषहला सषहत दईुिना    - सदस्य 
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              (ट) कृषि तथा पशपंुक्षी सम्बन्धी षवियमा स्नातक तह हानसल गरी कम्तीमा ५ विधको  

अनभुव प्राप्त गरेका कृषि मन्त्रीले मनोननत षवज्ञहरु दईुिना                      - सदस्य 
(ठ) सश्चचव¸ भनूम व्यवस्था¸ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय    - सदस्य सश्चचव

  

(३)  उपदर्ा (२) को खण्ि (ट) बमोश्चिम मनोननत सदस्यहरुको पदावनध दईु विधको हनुेछ तथा 
ननिहरु पनुः एक पटकको लानग मनोननत हनु सक्नेछन ।  

(४)  उपदर्ा (३) मा िनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएता पनन मनोननत कुन ै सदस्यले आफ्नो पद 
बमोश्चिमको श्चिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले ननिलाई िनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नछे । 
तर त्यसरी सदस्यको पदबाट हटाउन ु अश्चघ ननिलाई आफ्नो सर्ाई पेश गने मौकाबाट बश्चञ्चत 
गररने छैन । 

(५)  सनमनतले आवश्यक ठानेमा कुन ै स्वदेशी षविय षवशेिज्ञ वा सल्लाहाकारलार्ध सनमनतको बैठकमा 
पयधवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनध सक्नेछ ।  

४. सनमनतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: सनमनतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोश्चिम हनुेछ – 

(क) सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(ख) सनमनतको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपश्चस्थत भएमा बैठकको 
लानग गणपूरक संख्या पगेुको मानननेछ । 

(ग) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछन, अध्यक्षको अनपुश्चस्थनतमा राज्यमन्त्री/सहायक 
मन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गनेछन र दवैु अनपुश्चस्थत रहेमा उपश्चस्थत सदस्यहरुले आरू् मध्यबेाट 
छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछन । 

(घ) सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत बराबर भएमा अध्यक्षले ननणाधयक मत 
ददनेछन। 

(ङ) सनमनतको ननणधय सदस्य-सश्चचव द्वारा प्रमाश्चणत गररनेछ । 

(च) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायधषवनध सनमनत आरै्ले ननधाधरण गरे बमोश्चिम हनुेछ । 

५. सनमनतको काम, कतधव्य र अनधकार:  यस ऐनको उद्दशे्य परुा गनध सनमनतको काम, कतधव्य र 
अनधकार देहाय बमोश्चिम हनुेछ - 

(क) प्रदेशस्तरमा कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध आवश्यक षवियगत नीनत तथा योिना 
तिुधमा गनध प्रदेश सरकारलार्ध सझुाव ददने, 

(ख) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध संघीय¸ प्रादेश्चशक तथा स्थानीय तहहरुका साथै गैर 
सरकारी संघ संस्था, सहकारी र नीश्चि क्षेत्रसँग समन्वय गने, 

(ग) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायको प्रवर्द्धन गने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक 
कायधक्रमहरु संचालन गनध सहयोग र सहिीकरण गने, 

(घ) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गनध आवश्यक पने सीप, प्रषवनध तथा अन्य आवश्यक 
षवियको उश्चचत व्यवस्था गनध प्रवर्द्धनात्मक कायधहरु गने, 

(ङ) तोषकए बमोश्चिमको अन्य आवश्यक कायधहरु गने । 

६. उपसनमनत वा कायधदलहरु गठन गनध सक्ने: (१) दर्ा ३ बमोश्चिम गदठत सनमनतले आवश्यकता 
अनसुार सम्बश्चन्धत क्षेत्रका षवशेिज्ञहरु रहेको उपसनमनत वा कायधदलहरु गठन गनध सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चिम गदठत उपसनमनत वा कायधदलहरुको काम¸ कतधव्य र अनधकार तथा बैठक 
सम्बन्धी कायधषवनध तोषकए बमोश्चिम हनुेछ । 
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पररच्छेद - ३ 

कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायको दताध तथा नषवकरण 

 

७. व्यवसायको दताध तथा नषवकरण:  (१) प्रदेश नभत्र कृषि वा पशपुन्छी वा दवैु षवियको व्यवसाय गनध 
चाहने ब्यश्चक्त, समूह, र्मध वा कम्पनी, सहकारी र संघ वा संस्थाले प्रचनलत कानून बमोश्चिम आफ्नो 
व्यवसाय दताध तथा नषवकरण गराएर मात्र संचालन गनुध पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चिम व्यवसाय दताध तथा नषवकरण नगराएर संचालन गने िोसकैुलार्ध प्रदेश 
सरकारले प्रदान गने सेवा वा सषुवधाबाट बंश्चचत गरी प्रचनलत कानून बमोश्चिम कारवाही गनध 
सक्नेछ।  

         (३) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायको दताध तथा नषवकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चिम 
हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद - ४ 
बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षते्र सम्बन्धी व्यवस्था 

 

८. बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षते्र तोक्न े: (१) भौगोनलक एवं भ-ूधरातलीय स्वरुप, िनसांश्चख्यक षवतरण, 
प्राषवनधक अवस्था र प्रचरु आनथधक सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको नीनत, 
कानून तथा कायधक्रमसँग सामन्िस्यता हनुे गरी कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लानग नबनभन्न 
षकनसमका बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षेत्रहरु तोकी नतनको षवकासमा सहयोग पयुाधउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) अनसुार बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षेत्रहरु तोक्दा संघीय तथा प्रादेश्चशक नीनत तथा 
कानून अनरुुप स्थापना हनु े षविेश आनथधक क्षेत्रसँग समन्वय हनुे गरी बिारको माग अनसुार 
उपयकु्त पररमाण र गणुस्तरका कृषि तथा पशपुन्छीिन्य बस्तहुरु उत्पादन गनध सरोकारवालाहरुको 
प्रनतवर्द्ताको आधारमा देहाय बमोश्चिम बगीकरण समेत गनध सक्नेछ। बृहद एवं षवशेि उत्पादन 
क्षेत्रहरु तोषक कायधक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

(क) ब्यवसाषयक बाली/बस्त ुउत्पादन क्षेत्र  

(ख) प्रांगाररक/नबिादीरषहत उत्पादन क्षेत्र  

(ग) ननयाधतमूलक बाली/बस्त ुउत्पादन क्षेत्र  

९. बहृद एवं षवशेि उत्पादन क्षते्रमा प्रदान गररने सेवा सषुवधा : (१) षकटान गररएका बृहद एवं षवशेि 
उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादन सामाग्रीहरु, कृषि औिार यन्त्र उपकरणहरु, प्रषवनध एवं प्राषवनधक सेवा, 
कृषि सिक, ग्रामीण षवद्यतुीकरण, नसंचार्ध, कृषि ऋण, षवमा, बिार व्यवस्था, सूचना प्रणाली र उत्पादन 
उपरान्त लगायतका सषुवधाहरु सम्बश्चन्धत सहकारी, सरकारी, गैरसरकारी र ननिी क्षेत्रको समन्वय एवं 
सहकायधमा एषककृत रुपमा आनथधक ऐन मार्ध त उपलब्ध गरार्नेछ । 
(२) बृहद एवं षवशेि उत्पादन क्षेत्रहरुमा कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लानग गररने अन्य 

व्यवस्थाहरु तोषकए बमोश्चिम हनुेछ । 
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पररच्छेद - ५ 
कृषि पूवाधधार षवकास तथा सदुृढीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१०. कृषि पूवाधधार षवकास : (१) प्रदेश नभत्र कृषि तथा पशपुन्छीसँग सम्बश्चन्धत कृषि सिक, ग्रामीण 
षवद्यतुीकरण, संचार, नसंचार्ध, भण्िार गहृ, श्चशत भण्िार गहृ, प्रयोगशाला, अनसुन्धान केन्र एवं र्ामध वा 
केन्र, पश ुबधशाला, कोल्ि रुम वा च्याम्बर, नग्रन हाउस/ग्लास हाउस आदद व्यवसायहरुको प्रवर्द्धन 
गनध आवश्यक षवनभन्न कृषि भौनतक पूवाधधारहरु ननमाधण तथा सदुृढीकरणको लानग प्रदेश सरकारले 
आवश्यकता अनसुार तीन ैतहका सरकारहरु तथा सहकारी एवं नीश्चि क्षते्रको समन्वय र सहकायधमा 
आवश्यक कायधक्रमहरु संचालन गनध, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चिम कृषि भौनतक पूवाधधार ननमाधण तथा सदुृढीकरणका कायधक्रमहरु संचालन 
गदाध प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार अल्पकानलन, मध्यकानलन र दीघधकानलन योिना बनार्ध 
कायाधन्वयन गनध, गराउन पनेछ । 

(३) कृषि भौनतक पूवाधधार ननमाधण तथा सदुृढीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चिम हनुेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद - ६ 

कृषि तथा पशपुन्छी बिारको स्थापना र सदुृढीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
 

११. कृषि तथा पशपुन्छी बिारको स्थापना र सदुृढीकरण: (१) प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रनभत्रको कुन ै
पनन स्थानमा सम्बश्चन्धत स्थानीय तहको समन्वय र सहकायधमा कृषि वा पशपुन्छी वा माछा वा सबैको 
संयकु्त बिारको स्थापना वा सदुृढीकरण गनध सक्नेछ ।  

(२) कृषि वा पशपुन्छीसँग सम्बश्चन्धत समूह वा सहकारी वा व्यवसाषयक संस्था वा र्मध वा कम्पनीले 
समेत सम्बश्चन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलका वा उपमहानगरपानलकाको अनमुनत नलई कृषि वा 
पशपुन्छी वा माछा वा सबैको संयकु्त बिारको स्थापना वा सदुृढीकरण गनध सक्नेछन । 

(३) उपदर्ा (२) मा िनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएता पनन कृषि वा पशपुन्छी वा माछा वा सबैको 
संयकु्त थोक बिारको स्थापना वा सदुृढीकरण गदाध भने प्रदेश सरकारको अनमुनत नलन ुपनेछ । 

१२. कृषि तथा पशपुन्छी बिारको वगीकरण: (१) दर्ा ११ बमोश्चिम स्थापना वा सदुृढीकरण गररने कृषि 
तथा पशपुन्छी बिारको वगीकरण देहाय बमोश्चिमको हनुेछ - 

(क) थोक बिार (कृषि वा पशपुन्छी वा माछाको थोक बिार वा सबैको संयकु्त थोक बिार),  

(ख) खुरा बिार (कृषि वा पशपुन्छी वा माछाको खुरा बिार वा सबैको संयकु्त खुरा बिार), 

(ग) हाटबिार (कृषि वा पशपुन्छीको हाट बिार वा माछा समेत सबैको संयकु्त हाट बिार), 

(घ) संकलन केन्र (कृषि वा पशपुन्छी वा माछाको संकलन केन्र वा सबैको संयकु्त संकलन केन्र)। 

१३. कृषि तथा पशपुन्छी बिार व्यवस्थापन सनमनत: (१) दर्ा ११ र १२ बमोश्चिम स्थापना वा 
सदुृढीकरण गररएको कृषि तथा पशपुन्छी बिारको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनधको लानग प्रत्येक बिार 
स्तरमा एउटा बिार व्यवस्थापन सनमनत रहनेछ ।                              

(२) कृषि तथा पशपुन्छी बिार व्यवस्थापन तथा सनमनत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चिम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद - ७ 

अनदुान तथा सषुवधा ददने सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१४. कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुमा अनदुान : (१) प्रदेश सरकारले कृिकहरुलाई उन्नत बीउनबिन, 
प्रांगाररक िैषवक एवं रासायननक मल तथा षविादीहरु, नसंचार्धका उपकरणहरु, प्लाषिक नसट, एग्रो 
नेट आदद िस्ता कृषि उत्पादन समाग्रीमा तोषकएको प्रनतशतमा संघीय सरकार तथा स्थानीय 
तहहरुसँग दोहोरो नपने गरी अनदुानमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(२) कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुमा उपलब्ध गराउने अनदुान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चिम 
हनुेछ । 

१५. कृषि औिार यन्त्र उपकरणहरुमा अनदुान : (१) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसायको आधनुनकीकरणका 
लानग आवश्यक नबनभन्न षकनसमका औिार एवं यन्त्र उपकरणहरु प्रदेश सरकारले कृिकहरुलार्ध 
तोषकएको प्रनतशतमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँग दोहोरो नपने गरी अनदुानमा उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(२) कृषि यन्त्र उपकरणहरुमा उपलब्ध गराउने अनदुान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए बमोश्चिम 
हनुेछ। 

१६. कृषि ऋणमा ब्याि अनदुान: (१) कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धनका ब्यवसाषयक कृिकहरुले 
नलने कृषि ऋणमा प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेश नभत्रका ब्यवसाषयक कृिकहरुलार्ध तोषकएको 
प्रनतशतमा ब्याि अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

(२) प्रदेश सरकारले उपदर्ा (१) अनसुार ब्याि अनदुान उपलब्ध गराउदा संघीय सरकार तथा 
स्थानीय तहहरुसगँ दोहोरो नपने गरी बेग्ला बेग्लै कृिकहरुलार्ध उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) कृषि ऋणमा ब्याि अनदुान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोषकए अनसुार हनुेछ । 

१७. न्यूनतम समथधन मूल्य: प्रदेश सरकारले संघीय सरकारद्वारा तोषकएको प्रमखु कृषि तथा पशपुन्छीिन्य 
बस्तहुरुको न्यनुतम समथधन मूल्य अनसुार ती बस्तहुरुको खररद कायधमा सहयोग पयुाधउन सक्नेछ वा 
आरै्ले त्यस्ता बस्तहुरुको न्यनुतम समथधन मूल्य तोकी सम्बश्चन्धत सरकारी ननकायहरु मार्ध त खररद 
गने व्यवस्था नमलाउन सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद - ८ 
षवषवध 

 

१८. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोश्चिम सहनुलयत, अनदुान वा अन्य सहयोग प्राप्त गरी कृषि वा 
पशपुन्छी व्यवसाय संचालन गने ब्यश्चक्त, समूह, र्मध वा कम्पनी, सहकारी र संघ वा संस्थाहरुले सो 
को षवमा गनुध पनेछ । 

१९. अनदुान वा सहयोगको दरुुपयोग गनध नहनुे: यस ऐन र अन्तगधत बनेका ननयमावली, ननदेश्चशका वा 
कायधषवनध बमोश्चिम अनदुान वा सहयोग पाउने ब्यश्चक्त, समूह, र्मध वा कम्पनी, सहकारी र संघ वा 
संस्थाहरुले सोको षहनानमना वा दरुुपयोग गनुध हुँदैन । यदद षहनानमना वा दरुुपयोग गरेको पार्एमा 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनकुा साथै प्रचनलत कानून बमोश्चिम कारबाही हनुेछ । 

२०. ननयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायाधन्वयन गनध प्रदेश सरकारले आवश्यक ननयम बनाउन 
सक्नेछ। 
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२१. प्रचनलत कानून बमोश्चिम हनुे: यस ऐनमा लेश्चखएको षवियमा यसै ऐन बमोश्चिम र अन्य षवियमा 
प्रचनलत कानून बमोश्चिम हनुेछ । 

२२. बचाऊ: यस ऐनसँग सम्बश्चन्धत षवियहरुमा प्रचनलत नेपाल काननु बमोश्चिम यस अश्चघ भए गरेका 
कायधहरु यसै ऐन बमोश्चिम भएको मानननेछ । 

 

 

 

प्रदेश सभाको सम्बत ्२०७६ भदौ 01 गते आर्तबारका ददन बसेको बैठकले नेपालको संषवधानको धारा 
१९९ बमोश्चिम यो षवधेयक पाररत गरेको हुँदा नेपालको संषवधानको धारा २०१ को उपधारा (१) बमोश्चिम 
प्रमाश्चणत गदधछु ।  

 

.................................. 
माननीय अिुधन बहादरु थापा 
सभामखु 

सदूुरपश्चिम प्रदेश  

नमनत २०७६।०5।०३ 

 

 

 

सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाश्चणत यो 
षवधेयक नेपालको संषवधानको धारा २०१ को उपधारा 

(२) बमोश्चिम प्रमाश्चणकरण गदधछु । 

    ............................. 
    माननीय मोहनराि मल्ल 

    प्रदेश प्रमखु 

नमनत :- ........................ 


