
 

 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, जेठ ३१ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क ५ 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ४
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प्रदेश फीउ तफजन सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन 
प्रस्तावना:  ववतबन्न फारीको उत्ऩादनभा फृवि गयाउन उच्च गणुस्तयको फीउ 
तफजन उत्ऩादन, प्रशोधन तथा ऩयीऺण गयी नववनतभ प्रववतधको प्रमोग गदै 
गणुस्तयमकु्त फीउ तफजन जनताराई सरुब रुऩरे उऩरब्ध गयाई 
सववसाधायण जनताको सवुवधा तथा आतथवक वहत कामभ याख्न वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

1= सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश फीउ तफजन 
 ऐन, २०७६" यहेको छ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ। 

2= ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा, - 
(क) "वकतसभ" बन्नारे एकै नाभद्वाया शचतनएका वा शचतनन 

सक्ने कुनै वनस्ऩततको सफै जात  भूर तथा उऩ-

जात भूर सम्झन ुऩछव। 

(ख) "कृवष कामव" बन्नारे फारी उऩादन गने कामव 
सम्झन ुऩछव। 

(ग) "जात (बेयाइटी)" बन्नारे वनस्ऩतत शास्त्रीम 
वगॉकयणभा सफैबन्दा तल्रो शे्रणीतबत्र ऩने सभान 
आनवुॊशशक रऺणहरु देशखने, अन्म सभूहसॉग 
कम्तीभा एउटा रऺणद्बाया तबन्नता छुविने य 
ऩनुरुत्ऩादन हुॉदा रऺणहरु ऩरयवतवन नहनेु रऺण 
बएका कुनै वनस्ऩततको सभूह सम्झन ुऩछव। 
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(घ) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस  ऐन 
अन्तगवत फनेको तनमभभा तोवकएको वा तोवकए 
फभोशजभ सम्झन ुऩछव। 

(ङ) "प्रजनक (विडय)" बन्नारे फारीको कुनै जातराई 
ऩवहरो ऩटक प्रजनन वा छनौट गयी प्रमोगभा 
ल्माउने व्मशक्त, सॊस्था वा तनकाम सम्झन ुऩछव। 

(च) "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ सम्झन ुऩछव। 

(छ) "प्रमोगशारा" बन्नारे दपा ९ फभोशजभ स्थाऩना 
बएको प्रदेश फीउ तफजन ऩयीऺण प्रमोगशारा 
सम्झन ुऩछव। 

(ज)  "फारी" बन्नारे खाद्यान्न, तयकायी, परपूर, दरहन, 
तेरहन, नगदे फारी तथा घाॉसे फारी तथा 
आरॊकारयक (ऩषु्ऩ, सगुन्धवार रगामत) जस्ता 
फारी सम्झन ुऩछव। 

(झ) "फीउ तफजन” बन्नारे भ्रणू तफरुवा, खाद्य ऩदाथव य 
सयुऺात्भक आवयण बएका ऩरयऩक्व ओभ्मरु वा 
मौतनक वा वानस्ऩततक तरयकारे ऩनुरुत्ऩादन गयी 
फारी उत्ऩादन गनवका रातग छने वा योप्ने काभभा 
प्रमोग गनव सवकने फीउ तफजन वा फीउ सम्झन ु
ऩछव। 

(ञ) "बाॉडो" बन्नारे फाकस, वटनको फिा, तससी, थैरी, 
फोया, बकायी, ब्मायेर वा अन्म मस्तै फीउ तफजन 
याख्न प्रमोग गरयने बाॉडो सम्झन ुऩछव। 

(ट) "भन्त्रारम" बन्नारे कृवष सम्फन्धी ववषम हेने 
भन्त्रारम सम्झन ुऩछव। 
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(ठ) "सङ्केत ऩत्र" बन्नारे बाॉडोभा देशखने गयी याशखएको 
वा रेशखएको फीउ तफजन सम्फन्धी वववयण (रेफर) 
सम्झन ुऩछव। 

(ड) "सतभतत" बन्नारे दपा ३ फभोशजभ गठठत प्रदेश 
फीउ तफजन व्मवस्थाऩन सतभतत सम्झन ुऩछव। 

(ढ) "सूशचकृत फीउ तफजन" बन्नारे दपा ११ फभोशजभ 
तोवकएको फीउ तफजन सम्झन ुऩछव। 

ऩरयच्छेद-२ 
सॊस्थागत व्मवस्था 

3= प्रदेश फीउ तफजन व्मवस्थाऩन सतभततको गठन: (१) फीउ तफजन 
 सम्फन्धी नीतत तनधावयण गयी कामावन्वमन गनव य फीउ तफजन 
 सम्फन्धी ववषमभा प्रदेश सयकायराई आवश्मक ऩयाभशव ठदन एक 
 प्रदेश फीउ तफजन सतभततको गठन हनेुछ्- 
  (२) सतभततभा देहामका अध्मऺ तथा सदस्म यहने छन ्:  

(क) सशचव, कृवष सम्फन्धी ववषम हेने भन्त्रारम
            -अध्मऺ 

(ख) प्रभखु, कृवष ववकास तनदेशनारम     -सदस्म 

(ग) वरयष्ठ वऻैातनक, नेऩार कृवष अनसुन्धान 
ऩरयषदरे  प्रदेश नॊ. ३ फाट तोकेको -सदस्म 

(घ) प्रभखु, याविम फीउ तफजन कम्ऩनी तरतभटेड
     -सदस्म 

(ङ) भन्त्रारमद्बाया भनोनीत वागवानी, खाद्यान्न, 
नगदेफारी, घाॉसे फारी ववऻानसॉग सम्फशन्धत 
ववशेषऻ भध्मेफाट एक जना        -सदस्म 
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(च) फीज ववशेषऻ (कम्तीभा सह-प्रध्माऩक), कृवष 
तथा वन ववश्वववद्यारम         -सदस्म 

(छ) प्रदेश नॊ.३ भा यहेको नेऩार वीउ व्मवसामी 
सॊघको तसपारयसभा भन्त्रारमरे भनोनीत गयेको 
फीउ तफजन उद्यभीहरु भध्मेफाट कम्तीभा एक 
जना भवहरा सवहत दईु जना                  -सदस्म 

(ज) प्रदेशको फीउ उत्ऩादक सॊघको तसपारयसभा 
भन्त्रारमरे भनोनीत गयेको कम्तीभा एक जना 
भवहरा सवहत दईु जना            -सदस्म 

(झ) प्रभखु, प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय केन्र                             
     -सदस्म सशचव 

  (३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ), (छ) य (ज) फभोशजभ 
 भनोनीत सदस्मको ऩदावतध दईु वषवको हनेुछ। 

  (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 उऩदपा (२) को खण्ड (ङ), (छ) य (ज) फभोशजभ भनोनीत 
 सदस्मराई तनजको ऩदावतध ऩूया नहुॉदै प्रदेश सयकायरे हटाउन 
 सक्नेछ । 

  तय मसयी हटाउन ु अशघ त्मस्तो सदस्मराई सनुवाईको 
 भौका ठदन ुऩनेछ। 

  (५) प्रदेश सयकायरे आवश्मक देखेभा प्रदेश याजऩत्रभा 
 सूचना प्रकाशन गयी सतभततका सदस्महरुभा आवश्मक थऩघट वा 
 हेयपेय गनव सक्नेछ। 

  (६) सतभततरे आवश्मक देखेभा कुनै ववशेषऻ वा 
 सल्राहकायराई सतभततको फैठकभा ऩमववेऺकको रुऩभा बाग तरन 
 आभन्त्रण गनव सक्नेछ। 
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4= सतभततको फैठक य तनणवम: (१) सतभततको फैठक अध्मऺरे 
 तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

  (२) सतभततको कुर सदस्म सङ्ख्माको एकाउन्न प्रततशत 
 सदस्म उऩशस्थत बएभा फैठकको रातग गणऩूयक सङ्ख्मा ऩगुेको 
 भातननेछ। 

  (३) सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य 
 तनजको अनऩुशस्थततभा फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुरे आपू 
 भध्मेफाट छानेका सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

  (४) सतभततको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनेुछ य 
 भत फयाफय बएभा अध्मऺरे तनणवमात्भक भत ठदनेछ। 

  (५) सतभततको तनणवम सदस्म-सशचवद्बाया प्रभाशणत 
 गरयनेछ। 

  (६) सतभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवववतध सतभतत 
 आपैं रे तनधावयण गये फभोशजभ हनेुछ। 

 

5= सतभततको काभ , कतवव्म य अतधकाय: सतभततको काभ, कतवव्म य 
 अतधकाय देहाम फभोशजभको हनेुछ्- 

(क) फीउ तफजन सम्फन्धी प्रदेश नीतत तजुवभा गयी 
कामावन्वमन गनव प्रदेश सयकायराई ऩयाभशव ठदने, 

(ख) फीउ तफजन, उत्ऩादन प्रशोधन तथा ववतयण 
कामवभा स्थानीम तह, तनजी, सहकायी तथा 
सयकायी ऺेत्र फीच सभन्वम कामभ गने, 

(ग) फीउ तफजन उद्योगभा रगानी गनव तनजी तथा 
सहकायी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गने, 
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(घ) प्रदेश तबत्र उत्ऩादन वा फावहयफाट आमात बई 
तफक्री ववतयण हनेु फीउ तफजनको गणुस्तय 
तनमतभत तथा तनमन्त्रण गने, 

(ङ) फीउ तफजनको गणुस्तय तनधावयण तथा 
आवश्मकतानसुाय अनभुोदन गने, 

(च) भाटो य हावाऩानी सहुाउॉदो फीउ उत्ऩादनको 
रातग  प्राववतधक हस्तान्तयणको व्मवस्था 
तभराउने, 

(छ) फीउ तफजन बण्डायण सम्फन्धी आवश्मक नीतत 
फनाई कामावन्वमन गने, 

(ज) स्थानीम य यैथाने फारीको फीउ तफजन सॊयऺण य   
उऩमोग गनव प्रोत्साहन गने, 

(झ) अन्म आवश्मक काभ कायवाही गने। 

6= उऩ-सतभततहरू गठन गनव सक्ने: (१) फीउ तफजनका उत्ऩादन, 

 प्रशोधन तथा तफक्री ववतयण गने कामवराई सचुारू रूऩरे सञ्चारन 
 गयी गणुस्तयमकु्त फीउ तफजन उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको रातग 
 सतभततरे आवश्मकतानसुाय ववतबन्न उऩ-सतभततहरू गठन गनव 
 सक्नेछ। 

  (२) उऩ-सतभततहरूका काभ, कतवव्म य अतधकाय तथा 
 फैठक सम्फन्धी कामवववतध तोवकए फभोशजभ हनेुछ। 

7= प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण केन्रको स्थाऩना: फीउ 
 तफजनका गणुस्तय तनमन्त्रण सम्फन्धी कामव गनव तथा सतभततको 
 सशचवारमको रुऩभा काभ गनव प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
 सूचना प्रकाशन गयी फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण केन्रको 
 स्थाऩना गनव सक्नेछ। 
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8= प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण केन्रको काभ, कतवव्म य 
 अतधकाय:  (१) प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण केन्रको 
 काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण तथा 
प्रभाणीकयण सम्फन्धी आवश्मक ऩूवावधायहरू 
तमाय गयी सतभततभा ऩेश गने, 

(ख) सतभततद्वाया स्वीकृत तरयका, स्तय तथा भाऩदण्ड 
अनसुाय फीउ तफजन प्रभाशणत गयी आवश्मकता 
अनसुाय प्रभाणऩत्र ठदने, 

(ग) अनभुतत ऩत्र प्राप्त व्मशक्त वा सॊस्थारे शतव 
फभोशजभ काभ गये, नगयेको अनगुभन गने। 

  (२) प्रदेश फीउ तफजन गणुस्तय तनमन्त्रण केन्रको अन्म 
 काभ, कतवव्म य अतधकाय तथा त्मस्तो केन्ररे फीउ तफजन गणुस्तय 
 तनमन्त्रण तथा प्रभाणीकयण गदाव अऩनाउन ु ऩने कामवववतध तोवकए 
 फभोशजभ हनेुछ। 

9= फीउ तफजन ऩयीऺण प्रमोगशाराको स्थाऩना: (१) फीउ तफजनको 
 ऩयीऺण य त्मस सम्फन्धी अन्म कामव गनवको रातग प्रदेश सयकायरे 
 प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आवश्मकतानसुाय प्रदेश फीउ 
 तफजन ऩयीऺण प्रमोगशाराको स्थाऩना गनव सक्नेछ। 

  (२) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे तनजी ऺेत्रभा प्रमोगशारा 
 स्थाऩना य सञ्चारन गनव चाहेभा अनभुततका रातग तोवकए 
 फभोशजभको दस्तयु सवहत तोवकए फभोशजभको ढाॉचाभा सतभतत 
 सभऺ तनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन उऩय छरपर 
 गयी उऩमकु्त देखेभा तोवकए फभोशजभका शतवको अतधनभा यही 
 सतभततरे प्रमोगशारा स्थाऩना य सञ्चारन गनव अनभुतत-ऩत्र ठदनेछ। 



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ५ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।३१ 

9 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ स्थाऩना बएका 
 प्रमोगशाराहरुरे प्रत्मेक वषव प्राववतधक ऩयीऺण (टेशक्नकर अतडट) 
 सतभततफाट गयाई अनभुतत-ऩत्र नवीकयण गयाउन ुऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (३) फभोशजभ स्थाऩना बएका 
 प्रमोगशाराहरुरे उऩदपा (४) भा तोवकएको अवतध तबत्र अनभुती-
 ऩत्र नवीकयण नगयाएभा वा प्राववतधक ऩयीऺणफाट तोकेको 
 भाऩदण्ड ऩूया बएको नऩाइएभा त्मस्तो अनभुतत-ऩत्र स्वत् खायेज 
 हनेुछ।  

10= प्रमोगशाराको काभ, कतवव्म य अतधकाय: प्रमोगशाराको काभ, 

 कतवव्म अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनेुछ। 

 

ऩरयच्छेद -३ 

फीउ तफजनको तनमभ सम्फन्धी व्मवस्था 

11= फीउ तफजनका वकतसभ वा जात सूचीकृत गने अतधकाय: (१) नेऩार 
 सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सूचीकृत फीउ तफजन 
 भध्मे प्रदेश सयकायको ऺेत्र तबत्र उऩमोगी हनेु प्रकृततका फीउ 
 तफजन प्रदेश सयकायरे सूचीकृत गनव सक्नेछ ।  

  (२) कृवष कामवको तनतभत्त प्रमोग गरयने फीउ तफजनको 
 कुनै वकतसभ वा जातको गणुस्तय तनमतभत तथा तनमन्त्रण गनव 
 आवश्मक देशखएभा सतभततको ऩयाभशव तरइव प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
 प्रकाशन गयी त्मस्तो वकतसभ वा जातको फीउ तफजनहरू सूशचतकृत 
 फीउ तफजन बनी तोक्न सक्नेछ य त्मसयी तोक्दा ववतबन्न ऺेत्रको 
 रातग उऩमकु्त हनेु फीउ तफजनको वकतसभ वा जात सभेत तोक्न 
 सक्नेछ। 

12= अनभुतत ऩत्र तरन ुऩने: (१) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे फीउ तफजनको 
 तफक्री ववतयण सम्फन्धी कायोफाय गनव चाहेभा तोवकए फभोशजभको 
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 दस्तयु सवहत तोवकएको अतधकायी सभऺ तनवेदन ठदई तोवकए 
 फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुतत ऩत्र तरन ुऩनेछ। 

  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोशजभ अनभुतत नतरई फीउ 
 तफजन तफक्री ववतयण गयेको ऩाइएभा त्मस्तो फीउ तफजन 
 तनयीऺकरे जपत गनेछ।  

13= सूचीकृत नबएका फीउ तफजन तफक्री ववतयण गनव नऩाइने: (१) 
 कृवष अनसुन्धान प्रमोजनको रातग फाहेक कसैरे ऩतन मस ऐन 
 फभोशजभ सूचीतकृत नबएका फीउ तफजन तफक्री ववतयण गनव ऩाइने 
 छैन।  

  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोशजभ सूचीकृत नबएका 
 फीउ तफजन तफक्री ववतयण गयेभा वा मस ऐनको फशखवराऩ हनेु गयी 
 जातीम ऩयीऺण, गणुस्तय ऩयीऺण, उत्ऩादन, प्रशोधन, ओसाय-प्रसाय 
 य बण्डायण गरयएका फीउ तफजनराई फीउ तफजन तनयीऺकरे 
 जपत गनेछ। 

14= फीउ तफजनको न्मूनतभ गणुस्तयको हद तोक्न सक्ने: प्रदेश 
 सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सूचीकृत फीउ 
 तफजनभध्मे सतभततको ऩयाभशव तरइव कुनै फीउ तफजनको हकभा 
 न्मूनतभ गणुस्तयको हद तोक्न सक्नेछ। 

15= सूचीकृत फीउ तफजनको तफक्री ववतयण: (१) सूचीकृत फीउ 
 तफजनको तफक्री ववतयण गने व्मशक्त वा सॊस्था आपूरे तफक्री 
 ववतयण गने फीउको बाॉडोभा देहामको वववयण उल्रेख गनुव ऩनेछ्- 

(क) फीउ तफजनको वकतसभ य जात, 

(ख) तोवकएको न्मूनतभ गणुस्तयको हद, 

(ग) यासामतनक ऩदाथव प्रमोग गयी उऩचाय गरयएको 
बए सोको वववयण, 
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(घ) तोवकए फभोशजभका अन्म कुयाहरु। 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
 कुनै खास ऺेत्रको रातग भात्र उऩमकु्त हनेु बनी प्रजनकरे तनधावयण 
 गयेको वकतसभ य जात सूचीकृत फीउ तफजन त्मसयी तनधावयण 
 गरयएको ऺेत्र फाहेक अन्म ऺेत्रभा ववक्री ववतयण गनव वा गयाउन 
 ऩाइने छैन। 

16= सूचीकृत  फीउ  तफजन  तनकासी  वा  ऩैठायी  सम्फन्धी  व्मवस्था: 
  (१) प्रदेश सयकायरे सूशचकृत फीउ तफजन तनकासी वा 
 ऩैठायी गने व्मशक्त वा सॊस्थाराई आवश्मक सहमोग य सभन्वम 
 गनेछ। 

  (२) सूचीकृत फीउ तफजन तनकासी सम्फन्धी व्मवस्था 
 प्रशचरत कानून फभोशजभ हनेुछ। 

17= ऺततऩूततव ठदन ु ऩने: (१) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे तफक्री ववतयण 
 गयेको फीउ तफजनको गणुस्तय वा तसपारयस ऺेत्रबन्दा फावहय 
 तफक्री ववतयण गयेको वा गरत सूचनाको कायणरे फारी 
 उत्ऩादकराई आतथवक हानी नोक्सानी ऩगु्न गएभा तोवकएको 
 भूल्माङ्कन सतभततरे गयेको भूल्माङ्कन य तसपारयसको आधायभा 
 त्मस्तो फीउ तफजनको तफक्री ववतयण गने व्मशक्त वा सॊस्थारे फारी 
 उत्ऩादकराई ऺततऩूततव ठदन ुऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ ठदइने ऺततऩूततव सम्फन्धी 
 अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनेुछ। 

18= फीउ  तफजन  तनयीऺक तथा फीउ तफजन ववश्लषेक सम्फन्धी 
 व्मवस्था: (१) प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय तोवकएका 
 मोग्मता ऩगुेका फीउ तफजन तनयीऺक तथा फीउ तफजन ववश्लेषक 
 तनमकु्त गनव सक्नेछ।  
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ फीउ तफजन तनयीऺक तथा 
 फीउ तफजन ववश्लेषक तनमकु्त नबएसम्भको रातग प्रदेश सयकायरे 
 सो सम्फन्धभा मोग्मता ऩगुेका कुनै तनजाभती कभवचायी फारी, 
 फागवानी, कृवष प्रसाय सभूहराई फीउ तफजन तनयीऺक वा फीउ 
 तफजन ववश्लेषकको रुऩभा काभ गने गयी तोक्न सक्नेछ।  

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा उशल्रशखत अवस्थाभा 
 फाहेक कसैरे ऩतन मस ऐन फभोशजभ अनभुतत ऩत्र नतरई फीउ 
 तफजन तनयीऺण गनव, फीउ तफजनको नभूना सङ्करन गनव तथा फीउ 
 तफजन ववश्र्रेषण गनव ऩाइने छैन। 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभको अनभुतत ऩत्र तरन  तोवकए 
 फभोशजभको मोग्मता ऩगुेको व्मशक्तरे याविम फीउ तफजन 
 सतभततफाट सञ्चारन हनेु ऩयीऺा उतीणव गयेको हनु ुऩनेछ।  

  (५) उऩदपा (४) फभोशजभको ऩयीऺा उत्तीणव बएको 
 व्मशक्तरे फारी तनयीऺक, फीउ तफजन नभनुा सङ्करक वा फीउ 
 तफजन ववश्लेषकको रुऩभा व्मवसाम सञ्चारन गनव अनभुतत ऩत्र प्राप्त 
 गनव सतभतत सभऺ तोवकएको दस्तयु सवहत तोवकएको ढाॉचाभा 
 तनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोशजभ तनवेदन ऩनव आएभा तोवकए 
 फभोशजभको दस्तयु तरई तोवकएको शतव य ढाॉचाभा सतभततरे 
 अनभुततऩत्र ठदनेछ । मसयी ठदइएको अनभुतत ऩत्र दईु वषवसम्भ 
 फहार यहनेछ।  

  (७) उऩदपा (६) फभोशजभ ठदइएको अनभुतत ऩत्र तोवकए 
 फभोशजभ नवीकयण गयाउन ुऩनेछ।  
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  (८) उऩदपा (७) फभाशजभ अनभुतत ऩत्र नवीकयण 
 नगयाएभा त्मस्तो अनभुतत ऩत्र स्वत् यि हनेुछ।  

19= फीउ तफजन तनयीऺक तथा फीउ तफजन ववश्लषेकको काभ, कतवव्म य 
 अतधकाय: फीउ तफजन तनयीऺक तथा फीउ तफजन ववश्लेषकको काभ, 

 कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनेुछ। 

20= सेवा शलु्क तरन सक्ने: (१) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोशजभ 
 उऩरब्ध गयाउने कुनै सेवा फाऩत प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
 गयी तोकको सेवा शलु्क तरन सक्नेछ। 

  (२) कुनै व्मशक्त वा सॊस्थारे मस ऐन फभोशजभको कुनै 
 सेवा प्रदान गदाव सतभततफाट स्वीकृत गये फभोशजभको सेवा शलु्क 
 तरन सक्नेछ। 

21= प्रदेश सयकायरे भान्मता ठदने: प्रदेश सयकायरे सतभततको ऩयाभशव 
 तरई प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी फीउ तफजन ऩयीऺण वा 
 प्रभाणीकयण गने वा जात ऩयीऺण गने कुनै सॊस्थाराई मस ऐनको 
 प्रमोजनका रातग भान्मता प्रदान गनव सक्नेछ।  

22= स्वातभत्व कामभ यहने: नेऩारभा ऩयम्ऩयादेशख नै प्रमोग गरयॊ दै 
 आएको स्थानीम जातको फीउ तफजनभा तोवकए फभोशजभ स्वातभत्व 
 कामभ यहनेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 

दण्ड, सजाम तथा भदु्दा सम्फन्धी व्मवस्था 
23= दण्ड सजाम: (१) कसैरे दपा ९ फभोशजभ अनभुतत ऩत्र नतरई 
 प्रमोगशारा सञ्चारन गयेभा ऩचास हजाय देशख एक राख 
 रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना हनेुछ।  
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  (२) कसैरे दपा १२ य १३ ववऩयीत फीउ तफजन तफक्री, 
 ववतयण गये वा गयाएभा दश हजाय रुऩैमाॉ देशख फीस हजाय रुऩैमाॉ 
 सम्भ जरयवाना हनेुछ।  

  (३) कसैरे दपा १५ फभोशजभको वववयण नखरुाई फीउ 
  ववक्री ववतयण गये वा गयाएभा दश हजाय रुऩैमाॉ देशख ऩन्र हजाय 
 रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना हनेुछ। 

  (४) दपा २३ को उऩदपा (१), (२) य (३) भा रेशखए 
 देशख फाहेक मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ ववऩयीत 
 कुनै काभ गने गयाउने व्मशक्त वा सॊस्थाराई दश हजाय रुऩैमाॉदेशख 
 फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना हनेुछ। 

24= सयकाय वादी हनेु: मस ऐन अन्तगवतको भदु्दा सयकाय वादी हनेुछ। 

25= भदु्दाको तहवककात य दामयी: (१) मस ऐन फभोशजभ सजाम हनेु 
 कसूय सम्फन्धी भदु्दाको तहवककात फीउ तफजन तनयीऺकरे गनेछ 
 य त्मस्तो तहवककातको काभ ऩूया बएऩतछ भदु्दा हेने अतधकायी 
 सभऺ भदु्दा दामय गनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ भदु्दा तहवककात य दामय 
 गदाव फीउ तफजन तनयीऺकरे सयकायी ववकरको याम तरन ुऩनेछ। 

26= भदु्दाको शरुु कायफाही य वकनाया गने अतधकाय: (१) मो ऐन 
 अन्तगवतको शरुु भदु्दा हेने अतधकाय तोवकए फभोशजभको 
 अतधकायीराई हनेुछ। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ भदु्दाको कायफाही य वकनाया 
 गदाव तोवकएको अतधकायीरे प्रचतरत कानून फभोशजभको कामवववतध 
 अऩनाउनेछ। 

27= ऩनुयावदेन: दपा २६ फभोशजभ तोवकएको अतधकायीरे गयेको 
 तनणवम उऩय शचत्त नफझु्ने ऩऺरे त्मस्तो तनणवम बएको तभततरे 
 ऩैतीस ठदन तबत्र सम्फशन्धत शजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन गनव 
 सक्नेछ। 

28= प्रचतरत कानून वभोशजभ भदु्दा चराउन फाधा नऩने: मस ऐन 
 वभोशजभ कसूय हनेु कुनै कामव अन्म प्रचतरत कानून फभोशजभ ऩतन 
 कसूय हनेु यहेछ बने सो कानून फभोशजभ भदु्दा चराई सजाम गनव 
 मस ऐनभा रेशखएको कुनै कुयारे फाधा ऩयु ्माएको भातनने छैन। 

29= तनमभ, तनदेशशका य कामवववतध फनाउने अतधकाय: (१) मस ऐनको 
 उदे्दश्म कामावन्वमन गनवका रातग प्रदेश सयकायरे आवश्मक 
 तनमभहरू फनाउन सक्नेछ। 

  (२) मो ऐन तथा मस ऐन फभोशजभ फनेको तनमभावरीको 
 अतधनभा यही भन्त्रारमरे आवश्मक तनदेशशका य कामवववतध फनाई 
 रागू सक्नेछ। 

   प्रभाणीकयण तभतत: २०७६।०२।३१ 

    आऻारे, 
ववनोद प्रकाश तसॊह 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 
 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भठुरत। 

भूल्म रु.1०।- 


