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प्रदेश बीउ बबजन ऐन, २०७६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन बमबत 

२०७६।०२।३१ 

संशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७           २०७७।०४।१६ 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. ४ 

प्रदेश बीउ बबजन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : ववबिन्न बालीको उत्पादनमा बृवि गराउन उच्च गणुस्तरको बीउ 
बबजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी नववनतम प्रववबधको प्रयोग गदै 
गणुस्तरयकु्त बीउ बबजन जनतालाई सलुि रूपले उपलब्ध गराई सवनसाधारण 
जनताको सवुवधा तथा आबथनक वहत कायम राख्न वाञ्छनीय िएकोले, 

प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्म्िक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश बीउ बबजन 
ऐन, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ। 

2. पररिापााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, - 

(क) "वकबसम" िन्नाले एकै नामद्वारा म्चबनएका वा 
म्चबनन सक्ने कुनै वनस्पबतको सबै जात  मूल 
तथा उप-जात मूल सम्झन ुपछन। 
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(ख) "कृवष कायन" िन्नाले बाली उपादन गने कायन 
सम्झन ुपछन। 

(ग) "जात (िेराइटी)" िन्नाले वनस्पबत शास्त्रीय 
वगीकरणमा सबिैन्दा तल्लो शे्रणीबिर पने समान 
आनवंुम्शक लक्षणहरु देम्खने, अन्य समूहसगँ 
कम्तीमा एउटा लक्षणद्बारा बिन्नता छुविने र 
पनुरुत्पादन हुँदा लक्षणहरु पररवतनन नहनेु लक्षण 
िएका कुनै वनस्पबतको समूह सम्झन ुपछन। 

(घ) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोम्जम" िन्नाले यस 
ऐन अन्तगनत बनेको बनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोम्जम सम्झन ुपछन। 

(ङ) "प्रजनक (विडर)" िन्नाले बालीको कुनै जातलाई 
पवहलो पटक प्रजनन ् वा छनौट गरी प्रयोगमा 
ल्याउने व्यम्क्त, संस्था वा बनकाय सम्झन ुपछन। 

(च) "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश  सम्झन ुपछन। 

(छ) "प्रयोगशाला" िन्नाले दफा ९ बमोम्जम स्थापना 
िएको प्रदेश बीउ बबजन परीक्षण प्रयोगशाला 
सम्झन ुपछन। 

(ज) "बाली" िन्नाले खाद्यान्न, तरकारी फलफूल, 

दलहन, तेलहन, नगदे बाली तथा घाँसे बाली तथा 
आलंकाररक (पषु्प, सगुन्धवाल लगायत) जस्ता 
बाली सम्झन ुपछन। 

(झ) "बीउ बबजन” िन्नाले भ्रणू बबरुवा, खाद्य पदाथन र 
सरुक्षात्मक आवरण िएका पररपक्व ओभ्यलु वा 
यौबनक वा वानस्पबतक तररकाले पनुरुत्पादन गरी 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोबधत। 
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बाली उत्पादन गननका लाबग छने वा रोप्ने काममा 
प्रयोग गनन सवकने बीउ बबजन वा बीउ सम्झन ु
पछन। 

(ञ) "िाँडो" िन्नाले बाकस, वटनको बिा, बससी, थैली, 
बोरा, िकारी, ब्यारेल वा अन्य यस्तै बीउ बबजन 
राख्न प्रयोग गररने िाँडो सम्झन ुपछन। 

(ट) "मन्रालय" िन्नाले कृवष सम्बन्धी ववषय हेने 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(ठ) "सङ्केत पर" िन्नाले िाडँोमा देम्खने गरी राम्खएको 
वा लेम्खएको बीउ बबजन सम्बन्धी वववरण 
(लेबल) सम्झन ुपछन। 

(ड) "सबमबत" िन्नाले दफा ३ बमोम्जम गठठत प्रदेश 
बीउ बबजन व्यवस्थापन सबमबत सम्झन ुपछन। 

(ढ) "सूम्चकृत बीउ बबजन" िन्नाले दफा ११ बमोम्जम 
तोवकएको बीउ बबजन सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

संस्थागत व्यवस्था 

3. प्रदेश बीउ बबजन व्यवस्थापन सबमबतको गठन: (१) बीउ बबजन 
सम्बन्धी नीबत बनधानरण गरी कायानन्वयन गनन र बीउ बबजन सम्बन्धी 
ववषयमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामशन ठदन एक प्रदेश बीउ 
बबजन सबमबतको गठन हनेुछाः- 

(२) सबमबतमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहने छन:्-  
(क) सम्चव, कृवष सम्बन्धी ववषय  

हेने मन्रालय                  -अध्यक्ष 
(ख) प्रमखु, कृवष ववकास बनदेशनालय    -सदस्य  
(ग) वररष्ठ वैज्ञाबनक, नेपाल कृवष अनसुन्धान  
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पररषदले बागमती प्रदेशबाट तोकेको-सदस्य 
(घ) प्रमखु, राविय बीउ बबजन कम्पनी 

 बलबमटेड                      -सदस्य 
(ङ) मन्रालयद्बारा मनोनीत वागवानी,  

खाद्यान्न, नगदेबाली, घाँसे बाली  
ववज्ञानसँग सम्बम्न्धत ववशेषज्ञ  
मध्येबाट एक जना              -सदस्य 

(च) बीज ववशेषज्ञ (कम्तीमा सह-प्रध्यापक),  
कृवष तथा वन ववश्वववद्यालय       -सदस्य 

(छ) बागमती प्रदेशमा रहेको नेपाल वीउ 
व्यवसायी संघको बसफाररसमा मन्रालयले  
मनोनीत गरेको बीउ बबजन उद्यमीहरु  
मध्येबाट कम्तीमा एक जना 
मवहला सवहत दईु जना           -सदस्य               

(ज) प्रदेशको बीउ उत्पादक संघको  
बसफाररसमा मन्रालयले मनोनीत  
गरेको कम्तीमा एक जना मवहला  
सवहत दईु जना                 -सदस्य 

(झ) प्रमखु, प्रदेश बीउ बबजन  
गणुस्तर केन्र             -सदस्य-सम्चव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (छ) र (ज) बमोम्जम 
मनोनीत सदस्यको पदावबध दईु वषनको हनेुछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापबन 
उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (छ) र (ज) बमोम्जम मनोनीत 
सदस्यलाई बनजको पदावबध पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारले हटाउन 
सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोबधत। 



 

5 
 

तर यसरी हटाउन ुअम्घ त्यस्तो सदस्यलाई सनुवाईको मौका 
ठदन ुपनेछ। 

(५) प्रदेश सरकारले आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी सबमबतका सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा 
हेरफेर गनन सक्नेछ। 

(६) सबमबतले आवश्यक देखेमा कुनै ववशेषज्ञ वा 
सल्लाहकारलाई सबमबतको बैठकमा पयनवेक्षकको रूपमा िाग बलन 
आमन्रण गनन सक्नेछ। 

4. सबमबतको बैठक र बनणनयाः (1) सबमबतको बैठक अध्यक्षले तोकेको 
बमबत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(2) सबमबतको कुल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रबतशत 
सदस्य उपम्स्थत िएमा बैठकको लाबग गणपूरक सङ्ख्या पगुेको 
माबननेछ। 

(३) सबमबतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र 
बनजको अनपुम्स्थबतमा बैठकमा उपम्स्थत सदस्यहरुले आफू मध्येबाट 
छानेका सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ। 

 (४) सबमबतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र 
मत बराबर िएमा अध्यक्षले बनणनयात्मक मत ठदनेछ। 

(५) सबमबतको बनणनय सदस्य-सम्चवद्बारा प्रमाम्णत गररनेछ। 

(६) सबमबतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववबध सबमबत 
आफैं ले बनधानरण गरे बमोम्जम हनेुछ। 

5. सबमबतको काम, कतनव्य र अबधकार : सबमबतको काम, कतनव्य र 
अबधकार देहाय बमोम्जमको हनेुछाः- 

 



 

6 
 

(क) बीउ बबजन सम्बन्धी प्रदेश नीबत तजुनमा गरी 
कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकारलाई परामशन ठदने, 

(ख) बीउ बबजन, उत्पादन प्रशोधन तथा ववतरण कायनमा 
स्थानीय तह, बनजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेर बीच 
समन्वय कायम गने, 

(ग) बीउ बबजन उद्योगमा लगानी गनन बनजी तथा सहकारी 
क्षेरलाई प्रोत्साहन गने, 

(घ) प्रदेशबिर उत्पादन वा बावहरबाट आयात िई बबक्री 
ववतरण हनेु बीउ बबजनको गणुस्तर बनयबमत तथा 
बनयन्रण गने, 

(ङ) बीउ बबजनको गणुस्तर बनधानरण तथा 
आवश्यकतानसुार अनमुोदन गने, 

(च) माटो र हावापानी सहुाउँदो बीउ उत्पादनको लाबग 
प्राववबधक हस्तान्तरणको व्यवस्था बमलाउने, 

(छ) बीउ बबजन िण्डारण सम्बन्धी आवश्यक नीबत बनाई 
कायानन्वयन गने, 

(ज) स्थानीय र रैथाने बालीको बीउ बबजन संरक्षण र   
उपयोग गनन प्रोत्साहन गने, 

(झ) अन्य आवश्यक काम कारबाही गने। 
6. उप-सबमबतहरू गठन गनन सक्ने: (१) बीउ बबजनका उत्पादन, 

प्रशोधन तथा बबक्री ववतरण गने कायनलाई सचुारू रूपले सञ्चालन 
गरी गणुस्तरयकु्त बीउ बबजन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लाबग 
सबमबतले आवश्यकतानसुार ववबिन्न उप-सबमबतहरू गठन गनन 
सक्नेछ। 
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(२) उप-सबमबतहरूका काम, कतनव्य र अबधकार तथा 
बैठक सम्बन्धी कायनववबध तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

7. प्रदेश बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण केन्रको स्थापना : बीउ बबजनका 
गणुस्तर बनयन्रण सम्बन्धी कायन गनन तथा सबमबतको सम्चवालयको 
रूपमा काम गनन प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण केन्रको स्थापना गनन सक्नेछ। 

8. प्रदेश बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण केन्रको काम, कतनव्य र 
अबधकार: (१) प्रदेश बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण केन्रको काम, 
कतनव्य र अबधकार देहाय बमोम्जम हनेुछाः- 

(क) प्रदेश बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण तथा प्रमाणीकरण 
सम्बन्धी आवश्यक पूवानधारहरू तयार गरी सबमबतमा 
पेश गने, 

(ख) सबमबतद्वारा स्वीकृत तररका, स्तर तथा मापदण्ड 
अनसुार बीउ बबजन प्रमाम्णत गरी आवश्यकता अनसुार 
प्रमाणपर ठदने, 

(ग) अनमुबत पर प्राप्त व्यम्क्त वा संस्थाले शतन बमोम्जम 
काम गरे नगरेको अनगुमन गने। 

(२) प्रदेश बीउ बबजन गणुस्तर बनयन्रण केन्रको अन्य 
काम, कतनव्य र अबधकार तथा त्यस्तो केन्रले बीउ बबजन गणुस्तर 
बनयन्रण तथा प्रमाणीकरण गदान अपनाउन ु पने कायनववबध तोवकए 
बमोम्जम हनेुछ। 

9. बीउ बबजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना: (१) परीक्षण र त्यस 
सम्बन्धी अन्य कायन गननको लाबग प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकतानसुार प्रदेश बीउ बबजन परीक्षण 
प्रयोगशालाको स्थापना गनन सक्नेछ। 
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(२) कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले बनजी क्षेरमा प्रयोगशाला 
स्थापना र सञ्चालन गनन चाहेमा अनमुबतका लाबग तोवकए बमोम्जमको 
दस्तरु सवहत तोवकए बमोम्जमको ढाँचामा सबमबत समक्ष बनवेदन ठदन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त बनवेदन उपर छलफल 
गरी उपयकु्त देखेमा तोवकए बमोम्जमका शतनको अबधनमा रही 
सबमबतले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गनन अनमुबत-पर ठदनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम स्थापना िएका 
प्रयोगशालाहरुले प्रत्येक वषन प्राववबधक परीक्षण (टेम्क्नकल अबडट) 
सबमबतबाट गराई अनमुबत-पर नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोम्जम स्थापना िएका 
प्रयोगशालाहरुले उपदफा (४) मा तोवकएको अवबधबिर अनमुबत-
पर नवीकरण नगराएमा वा प्राववबधक परीक्षणबाट तोकेको मापदण्ड 
पूरा िएको नपाइएमा त्यस्तो अनमुबत-पर स्वताः खारेज हनेुछ।  

10. प्रयोगशालाको काम, कतनव्य र अबधकार : प्रयोगशालाको काम, 
कतनव्य अबधकार तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- ३ 

बीउ बबजनको बनयम सम्बन्धी व्यवस्था 

11. बीउ बबजनका वकबसम वा जात सूचीकृत गने अबधकार: (१) नेपाल 
सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकृत बीउ बबजन मध्ये 
प्रदेश सरकारको क्षेर बिर उपयोगी हनेु प्रकृबतका बीउ बबजन प्रदेश 
सरकारले सूचीकृत गनन सक्नेछ।  

(२) कृवष कायनको बनबमत्त प्रयोग गररने बीउ बबजनको कुनै 
वकबसम वा जातको गणुस्तर बनयबमत तथा बनयन्रण गनन आवश्यक 
देम्खएमा सबमबतको परामशन बलइन प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी त्यस्तो वकबसम वा जातको बीउ बबजनहरू सूम्चतकृत बीउ 
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बबजन िनी तोक्न सक्नेछ र त्यसरी तोक्दा ववबिन्न क्षेरको लाबग 
उपयकु्त हनेु बीउ बबजनको वकबसम वा जात समेत तोक्न सक्नेछ। 

12. अनमुबत पर बलन ुपने: (१) कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले बीउ बबजनको 
बबक्री ववतरण सम्बन्धी कारोबार गनन चाहेमा तोवकए बमोम्जमको 
दस्तरु सवहत तोवकएको अबधकारी समक्ष बनवेदन ठदई तोवकए 
बमोम्जमको ढाँचामा अनमुबत पर बलन ुपनेछ। 

(2) कसैले उपदफा (१) बमोम्जम अनमुबत नबलई बीउ 
बबजन बबक्री ववतरण गरेको पाइएमा त्यस्तो बीउ बबजन बनरीक्षकले 
जफत गनेछ। 

13. सूचीकृत निएका बीउ बबजन बबक्री ववतरण गनन नपाइने: (१) कृवष 
अनसुन्धान प्रयोजनको लाबग बाहेक कसैले पबन यस ऐन बमोम्जम 
सूचीतकृत निएका बीउ बबजन बबक्री ववतरण गनन पाइने छैन।  

(२) कसैले उपदफा (१) बमोम्जम सूचीकृत निएका बीउ 
बबजन बबक्री ववतरण गरेमा वा यस ऐनको बम्खनलाप हनेु गरी जातीय 
परीक्षण, गणुस्तर परीक्षण, उत्पादन, प्रशोधन, ओसार-प्रसार र 
िण्डारण गररएका बीउ बबजनलाई बीउ बबजन बनरीक्षकले जफत 
गनेछ।  

14. बीउ बबजनको न्यूनतम गणुस्तरको हद तोक्न सक्नेाः प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकृत बीउ बबजनमध्ये 
सबमबतको परामशन बलइन कुनै बीउ बबजनको हकमा न्यूनतम 
गणुस्तरको हद तोक्न सक्नेछ। 

15. सूचीकृत बीउ बबजनको बबक्री ववतरण : (1) सूचीकृत बीउ बबजनको 
बबक्री ववतरण गने व्यम्क्त वा संस्था आफूले बबक्री ववतरण गने 
बीउको िाडँोमा देहायको वववरण उल्लेख गनुन पनेछाः - 

(क) बीउ बबजनको वकबसम र जात, 
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(ख) तोवकएको न्यूनतम गणुस्तरको हद, 
(ग) रासायबनक पदाथन प्रयोग गरी उपचार गररएको िए 

सोको वववरण, 
(घ) तोवकए बमोम्जमका अन्य कुराहरु। 

(२) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापबन 
कुनै खास क्षेरको लाबग मार उपयकु्त हनेु िनी प्रजनकले बनधानरण 
गरेको वकबसम र जात सूचीकृत बीउ बबजन त्यसरी बनधानरण गररएको 
क्षेर बाहेक अन्य क्षेरमा ववक्री ववतरण गनन वा गराउन पाइने छैन। 

16. सूचीकृत बीउ बबजन बनकासी वा पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) 
प्रदेश सरकारले सूम्चकृत बीउ बबजन बनकासी वा पैठारी गने व्यम्क्त 
वा संस्थालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गनेछ। 

(२) सूचीकृत बीउ बबजन बनकासी सम्बन्धी व्यवस्था 
प्रम्चलत कानून बमोम्जम हनेुछ। 

17. क्षबतपूबतन ठदन ु पने: (१) कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले बबक्री ववतरण 
गरेको बीउ बबजनको गणुस्तर वा बसफाररस क्षेरिन्दा बावहर बबक्री 
ववतरण गरेको वा गलत सूचनाको कारणले बाली उत्पादकलाई 
आबथनक हाबन नोक्सानी पगु्न गएमा तोवकएको मूल्याङ्कन सबमबतले 
गरेको मूल्याङ्कन र बसफाररसको आधारमा त्यस्तो बीउ बबजनको 
बबक्री ववतरण गने व्यम्क्त वा संस्थाले बाली उत्पादकलाई क्षबतपूबतन 
ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ठदइने क्षबतपूबतन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 

18. बीउ बबजन बनरीक्षक तथा बीउ बबजन ववश्लेषक सम्बन्धी व्यवस्था: 
(१) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार तोवकएका योग्यता पगुेका 
बीउ बबजन बनरीक्षक तथा बीउ बबजन ववश्लेषक बनयकु्त गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम बीउ बबजन बनरीक्षक तथा 
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बीउ बबजन ववश्लेषक बनयकु्त निएसम्मको लाबग प्रदेश सरकारले सो 
सम्बन्धमा योग्यता पगुेका कुनै बनजामती कमनचारी बाली, बागवानी, 
कृवष प्रसार समूहलाई बीउ बबजन बनरीक्षक वा बीउ बबजन 
ववश्लेषकको रूपमा काम गने गरी तोक्न सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा उम्ल्लम्खत अवस्थामा बाहेक 
कसैले पबन यस ऐन बमोम्जम अनमुबत पर नबलई बीउ बबजन 
बनरीक्षण गनन, बीउ बबजनको नमूना सङ्कलन गनन तथा बीउ बबजन 
ववश्र्लेषण गनन पाइने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको अनमुबत पर बलन तोवकए 
बमोम्जमको योग्यता पगुेको व्यम्क्तले राविय बीउ बबजन सबमबतबाट 
सञ्चालन हनेु परीक्षा उतीणन गरेको हनु ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको परीक्षा उत्तीणन िएको 
व्यम्क्तले बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक वा बीउ बबजन 
ववश्लेषकको रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गनन अनमुबत पर प्राप्त गनन 
सबमबत समक्ष तोवकएको दस्तरु सवहत तोवकएको ढाँचामा बनवेदन 
ठदन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम बनवेदन पनन आएमा तोवकए 
बमोम्जमको दस्तरु बलई तोवकएको शतन र ढाँचामा सबमबतले 
अनमुबतपर ठदनेछ। यसरी ठदइएको अनमुबत पर दईु वषनसम्म बहाल 
रहनेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोम्जम ठदइएको अनमुबत पर तोवकए 
बमोम्जम नवीकरण गराउन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमाम्जम अनमुबत पर नवीकरण 
नगराएमा त्यस्तो अनमुबत पर स्वताः रि हनेुछ। 

19. बीउ बबजन बनरीक्षक तथा बीउ बबजन ववश्लेषकको काम, कतनव्य र 
अबधकार: बीउ बबजन बनरीक्षक तथा बीउ बबजन ववश्लेषकको काम, 
कतनव्य र अबधकार तोवकए बमोम्जम हनेुछ। 



 

12 
 

20. सेवा शलु्क बलन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोम्जम 
उपलब्ध गराउने कुनै सेवा बापत प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोकको सेवा शलु्क बलन सक्नेछ। 

(2) कुनै व्यम्क्त वा संस्थाले यस ऐन बमोम्जमको कुनै सेवा 
प्रदान गदान सबमबतबाट स्वीकृत गरे बमोम्जमको सेवा शलु्क बलन 
सक्नेछ। 

21. प्रदेश सरकारले मान्यता ठदने : प्रदेश सरकारले सबमबतको परामशन 
बलई प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बबजन परीक्षण वा 
प्रमाणीकरण गने वा जात परीक्षण गने कुनै संस्थालाई यस ऐनको 
प्रयोजनका लाबग मान्यता प्रदान गनन सक्नेछ।  

22. स्वाबमत्व कायम रहने: नेपालमा परम्परादेम्ख नै प्रयोग गररंदै आएको 
स्थानीय जातको बीउ बबजनमा तोवकए बमोम्जम स्वाबमत्व कायम 
रहनेछ। 

पररच्छेद- ४ 

दण्ड, सजाय तथा मदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था 

23. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ९ बमोम्जम अनमुबत पर नबलई 
प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा पचास हजार देम्ख एक लाख रूपैयासँम्म 
जररबाना हनेुछ।  

(२) कसैले दफा १२ र १३ ववपरीत बीउ बबजन बबक्री, 
ववतरण गरे वा गराएमा दश हजार रूपैयाँ देम्ख बीस हजार 
रूपैयासँम्म जररबाना हनेुछ।  

(३) कसैले दफा १५ बमोम्जमको वववरण नखुलाई बीउ 
ववक्री ववतरण गरे वा गराएमा दश हजार रूपैयाँ देम्ख पन्र हजार 
रूपैयासँम्म जररबाना हनेुछ। 
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(४) दफा २३ को उपदफा (१), (२) र (३) मा लेम्खए 
देम्ख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको बनयम ववपरीत कुनै 
काम गने गराउने व्यम्क्त वा संस्थालाई दश हजार रूपैयादेँम्ख बीस 
हजार रूपैयासँम्म जररबाना हनेुछ। 

24. सरकार वादी हनेु: यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा सरकार वादी हनेुछ। 

25. मदु्दाको तहवककात र दायरी : (1) यस ऐन बमोम्जम सजाय हनेु 
कसूर सम्बन्धी मदु्दाको तहवककात बीउ बबजन बनरीक्षकले गनेछ र 
त्यस्तो तहवककातको काम पूरा िएपबछ मदु्दा हेने अबधकारी समक्ष 
मदु्दा दायर गनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोम्जम मदु्दा तहवककात र दायर गदान 
बीउ बबजन बनरीक्षकले सरकारी ववकलको राय बलन ुपनेछ। 

26. मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा गने अबधकार : (1) यो ऐन 
अन्तगनतको शरुु मदु्दा हेने अबधकार तोवकए बमोम्जमको 
अबधकारीलाई हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम मदु्दाको कारबाही र वकनारा 
गदान तोवकएको अबधकारीले प्रचबलत कानून बमोम्जमको कायनववबध 
अपनाउनेछ। 

27. पनुरावेदन : दफा २६ बमोम्जम तोवकएको अबधकारीले गरेको बनणनय 
उपर म्चत्त नबझु्ने पक्षले त्यस्तो बनणनय िएको बमबतले पैतीस ठदन 
बिर सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालतमा पनुरावदेन गनन सक्नेछ। 

28. प्रचबलत कानून बमोम्जम मदु्दा चलाउन बाधा नपने: यस ऐन बमोम्जम 
कसूर हनेु कुनै कायन अन्य प्रचबलत कानून बमोम्जम पबन कसूर हनेु 
रहेछ िने सो कानून बमोम्जम मदु्दा चलाई सजाय गनन यस ऐनमा 
लेम्खएको कुनै कुराले बाधा परु ्याएको माबनने छैन। 
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29. बनयम, बनदेम्शका र कायनववबध बनाउने अबधकाराः (1) यस ऐनको 
उदे्दश्य कायानन्वयन गननका लाबग प्रदेश सरकारले आवश्यक 
बनयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

(२) यो ऐन तथा यस ऐन बमोम्जम बनेको बनयमावलीको 
अबधनमा रही मन्रालयले आवश्यक बनदेम्शका र कायनववबध बनाई 
लागू सक्नेछ।  

 

 


