प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, बैशाख ८ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क २
भाग १
प्रदे श सरकार
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. २

प्रदे श नं. ५ बीउ तबजन सम्बन्धी व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावना: ववतभन्न बालीको उत्पादनमा वृवि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ तबजन
उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ तबजन सुव्यवशस्थत रूपले
उपलब्ध गराई सववसाधारण जनताको सुववधा तथा आतथवक वहत कायम राख्न
वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं ५, प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१)
ऐन, २०७५” रहेको छ।

यस ऐनको नाम “प्रदे श नं. ५ बीउ तबजन

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा-,
(क)

“कृवष

कायव”

भन्नाले

खाद्यान्न,

फलफूल,

दलहन,

तेलहन,

तरकारी, नगदे वाली तथा घााँस उत्पादन गने कायव सम्झनु पछव
।
(ख)

“वकतसम” भन्नाले एकै नामद्वारा शचतनएका वा शचतनन सक्ने कुनै
वनस्पततको

सबै

जात

मूल

(सबस्पेतसज्) सम्झनु पछव ।
(ग)

(स्पेतसज्)

तथा

उपजात

मूल

“जात (भेराईटी)” भन्नाले वनस्पतत शास्त्रीय वगीकरणमा सबै

भन्दा तल्लो श्रे णी तभत्र पने समान आनुवंशशक लक्षणहरू दे शखने,
अन्य समूहसाँग कम्तीमा एउटा लक्षणद्वारा तभन्नता छु विने र

ाँ ा लक्षणहरू पररवतवन नहुने लक्षण
पुनरूत्पादन (प्रोपागेसन) हुद
भएका कुनै वनस्पततको समूह सम्झनु पछव ।
(घ)

“प्रजनक (ब्रीडर)” भन्नाले बालीको कुनै जातलाई पवहलो पटक

प्रजनन वा छनौट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यशक्त, सं स्था वा
तनकाय सम्झनु पछव।
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(ङ)

“प्रयोगशाला” भन्नाले सं घीय सरकारले मान्यता ददए अनुसार
स्थापना भएको बीउ तबजन परीक्षण प्रयोगशाला सम्झनु पछव ।

(च)

“भााँडो (कन्टे नर)” भन्नाले वाकस, वटनको बिा, शीशी, थैली,

बोरा, भकारी, व्यारे ल वा अन्य यस्तै बीउ तबजन राख्न प्रयोग
गररने भााँडो सम्झनु पछव ।
(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले कृवषसम्बन्धी कायव शजम्मेवारी रहेको प्रदे श नं.
५ को मन्त्रालय सम्झनु पछव ।

(ज)

“बाली” भन्नाले फलफूल, खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली तथा
घााँसबाली जस्ता बाली सम्झनु पछव ।

(झ)

"बाली तनररक्षक" भन्नाले दफा १५ बमोशजम तनयुक्त भएको बाली
तनरीक्षक सम्झनु पछव।

(ञ)

“बीउ तबजन” भन्नाले भ्रौण तबरूवा (इम्ब्रोयतनक प्लान्ट) खाद्य
पदाथव सुरक्षात्मक आवरण भएको पररपक्व ओभ्यूल (म्याचोडव
ओभ्यूल) वा यौतनक वा

वानस्पततक तरीकाले

पुनरोत्पादन

(ररप्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गनवका लातग छने वा रोप्ने
काममा प्रयोग गनव सवकने बीउ तबजन वा बीज सम्झनु पछव।
(ट)

“सशचव” भन्नाले कृवष सम्बन्धी कायव शजम्मेवारी रहेको प्रदे श नं.
५ को मन्त्रालयका सशचव सम्झनु पछव ।

(ठ)

“सतमतत” भन्नाले दफा ३ बमोशजम गदठत प्रदे श बीउ तबजन
सतमतत सम्झनु पछव।

(ड)

“सूशचत बीउ तबजन” भन्नाले प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था भए
अनुसार तोवकएको बीउ तबजन सम्झनु पछव।

(ढ)

“सङ्केतपत्र” भन्नाले भााँडोमा दे शखने गरी राशखएको बीउ तबजन
सम्बन्धी वववरण (ले बल) सम्झनु पछव।

(ण)

“तोवकएको” वा तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत
बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछव ।
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३.

प्रदे श बीउ तबजन व्यवस्थापन तथा तनयमन सतमततको गठन :

(१)

बीउ तबजन सम्बन्धी नीतत तनधावरण गरी कायावन्वयन गनव र बीउ तबजन

सम्बन्धी ववषयमा प्रदे श सरकारलाई आवश्यक परामशव ददन एक प्रदे श
बीउ तबजन व्यवस्थापन तथा तनयमन सतमततको गठन हुनेछ ।

(२) सतमततमा दे हाय बमोशजमका पदातधकारीहरु रहनेछन्:
(क)

सशचव,

भूतम

कृवष

व्यवस्था,

सहकारी मन्त्रालय
(ख)
(ग)

प्रदे श

प्रमुख,

प्रदे श

प्रयोगशाला
(ङ)

प्रमुख,

प्रदे श

तलतमटे ड
(च)

मन्त्रालयद्वारा

-सदस्य

स्तरीय

अनुसन्धान पररषद्
(घ)

-अध्यक्ष

प्रमुख, कृवष ववकास तनदे शनालय
प्रमुख,

कृवष

नेपाल

स्तरीय
बीउ

तथा

-सदस्य
-सदस्य

तबजन

तोवकएका

कम्पनी

-सदस्य

तबजन उद्यमीहरू मध्येबाट एकजना -सदस्य
(छ)

मन्त्रालयद्वारा

तोवकएका

उत्पादक कृषक मध्ये एकजना
(ज)

प्रमुख,

खाद्य

व्यवसाय

प्रविवन

सुरक्षा

महाशाखा,

ववजन

बीउ

-सदस्य

तथा

भूतम

बीउ
तबजन
कृवष

व्यवस्था,

कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय -सदस्य सशचव

(३)

उपदफा (२) (च) र (छ) बमोशजम तोवकएका सदस्यको

पदावधी दुई वषवको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन

उपदफा (२) (च) र उपदफा (छ) बमोशजमका मनोतनत सदस्यलाई
तनजको पदावतध पूरा नहुाँदै मन्त्रालयले हटाउन सक्नेछ।
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(५) सतमततले आवश्यक दे खेमा ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई

सतमततको
सक्नेछ।

बैठकमा

पयववेक्षकको

रूपमा

भाग

तलन

आमन्त्रण

गनव

(६) सतमततको बैठक सम्बन्धी कायवववतध सतमततले तनधावरण गरे

बमोशजम हुनेछ।
४.

सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार : (१) बीउ तबजन सम्बन्धी नीतत
तजुम
व ा गनव मन्त्रालयलाई परामशव ददने ।

(२) बीउ तबजन उत्पादन तथा ववतरण कायवमा सरकारी तथा

तनजी क्षेत्रबीच समन्वय गने,
गने,

(३) बीउ तबजन उद्योगमा लगानी गनव तनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
(४) प्रदे श तभत्र उत्पादन वा अन्य प्रदे श वा बावहरबाट आयात

भई तबक्री ववतरण हुने बीउ तबजनको गुणस्तर परीक्षण तथा तनयन्त्रण
गने गराउने,
(५)

बीउ

तबजन

मन्त्रालयलाई परामशव ददने,

सम्बन्धी

सेवा

शुल्कको

सम्बन्धमा

(६) बालीको वकतसम र जात सूशचत गने सम्बन्धमा प्रदे श

मन्त्रालयलाई तसफाररस गने,

(७) कसैले अनुमतत पत्र नवीकरण नगराई प्रयोगशाला सञ्चालन

गरे को पाइएमा सोको अनुमतत पत्र खारे ज सम्बन्धी तसफाररस गने,

(८) बाली तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ तबजन

ववश्लेषकको रूपमा काम गनव अनुमतत ददनको लातग परीक्षा सं चालन गने
गराउने,

(९) बाली, जात अनुसार प्रदे शलाई आवश्यक पने बीउ तबजन

प्रक्षेपण गने,
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गने,

५.

गने।

(१०) प्रजनन्, मूल र उन्नत बीउ तबजनहरुको वासलात तयार
(११) बीउ तबजन सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारवाही

उपसतमतत गठन गनव सक्ने : (१) बीउ तबजनको उत्पादन, प्रशोधन तथा
तबक्री ववतरण गने कायवलाई सुचारू रूपले सं चालन गरी गुणस्तरयुक्त बीउ

तबजन उपलब्ध गराउने प्रयोजनकाा लातग सतमततले आवश्यकतानुसार
ववतभन्न उपसतमततहरू गठन गनव सक्नेछ ।

(२) उप–सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार तथा बैठक

६.

सम्बन्धी कायवववतध सतमततले तोके बमोशजम हुनेछ।

प्रादे शशक बीउ तबजन परीक्षण प्रयोगशाला : (१) बीउ तबजनको परीक्षण र
तत्सम्बन्धी अन्य कायव गनवको लातग प्रदे शमा बीउ तबजन परीक्षण
प्रयोगशाला सं चालन हुनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोशजम

स्थापना भएको

प्रयोगशालाको

रे खदे ख र तनयन्त्रणमा रहने गरी आवश्यकता अनुसार प्रदे शका अन्य
ठाउाँमा बीउ तबजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गनव सवकनेछ।

(३) कुनै व्यशक्त वा सं स्थाले तनजी क्षेत्रमा प्रयोगशाला स्थापना र

सञ्चालन गनव चाहेमा अनुमततका लातग तोवकए बमोशजम सतमतत समक्ष
तनवेदन ददनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त तनवेदन उपर छानतबन गरी

उपयुक्त दे खेमा तोवकए बमोशजमका शतवको अधीनमा रही सतमततले
प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गनव अनुमतत पत्र ददनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन यो

ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ स्थापना भएका तनजी क्षेत्रका प्रयोगशालाले यो ऐन

प्रारम्भ भएको तमततले एक वषव तभत्र यस ऐन बमोशजम अनुमतत पत्र
तलइसक्नु पनेछ ।
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७.

प्रयोगशालाको काम, कतवव्य र अतधकार : प्रयोगशालाको काम, कतवव्य र
अतधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

८.

बीउ तबजनको वकतसम वा जात सूशचत गने अतधकार : बीउ तबजनको
वकतसम वा जात सूशचत गने व्यवस्था प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था भए
बमोशजम हुनेछ ।

९.

अनुमतत पत्र तलनु पने : (१) कुनै व्यशक्त वा सं स्थाले बीउ तबजनको
तबक्री ववतरणसम्बन्धी कारोबार गनव चाहेमा तोवकए बमोशजम अनुमतत
तलनु पनेछ ।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोशजम अनुमतत नतलई बीउ तबजन

तबक्री ववतरण गरे को पाइएमा त्यस्तो बीउ तबजन बाली तनरीक्षकको
तसफाररसमा तोवकए बमोशजम कारवाही गररनेछ ।
१०.

सूशचत नभएका बीउ तबजन तबक्री ववतरण गनव नपाइने : (१) कृवष

अनुसन्धान प्रयोजनको लातग बाहेक कसै ले पतन यस ऐन बमोशजम सूशचत
नभएका बीउ तबजन तबक्री ववतरण गनव पाउने छै न ।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोशजम सूशचत नभएका बीउ तबजन

तबक्री ववतरण गरे को पाइएमा त्यस्तो बीउ तबजन बाली तनरीक्षकले
जफत गनेछ ।
११.

बीउ तबजनको न्यूनतम गुणस्तर : बीउ तबजनको न्यूनतम गुणस्तर
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत कानून बमोशजम हुनेछ।

१२.

सूशचत बीउ तबजनको तबक्री ववतरण :

(१) सूशचत बीउ तबजनको तबक्री

ववतरण गने व्यशक्त वा सं स्थाले आफूले तबक्री ववतरण गने बीउको
भााँडोमा दे हायको वववरण उल्ले ख गनुप
व नेछ:
(क)

बीउ तबजनको वकतसम र जात,
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(ख)

दफा ११ बमोशजम तोवकएको न्यूनतम गुणस्तर सम्बन्धी
जानकारी,

(ग)

रासायतनक पदाथव प्रयोग गरी उपचार गररएको भए
सोको वववरण,

(घ)

तोवकए बमोशजमका अन्य कुराहरू ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन कुनै

खास क्षेत्रको लातग मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजनकले तनधावरण गरे को
वकतसम र जातको सूशचत बीउ तबजन त्यसरी तनधावरण गररएको क्षेत्र
बाहेक अन्य क्षेत्रमा तबक्री ववतरण गनव वा गराउन पाइने छै न ।
१३.

सूशचत बीउ तबजन तनकासी वा पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था : सूशचत बीउ
तबजन तनकासी वा पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत कानून वमोशजम
हुनेछ।

१४.

बाली तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ तबजन ववश्लेषक
सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार तोवकएको

योग्यता पुगक
े ा तनजामती कमवचारी वा अन्य कुनै ववज्ञलाई बाली
तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ तबजन ववश्लेषक तनयुक्त
गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेशखत अवस्थामा बाहेक कसैले पतन

यस ऐनबमोशजम अनुमतत पत्र नतलई बाली तनरीक्षण गनव, बीउ तबजनको
नमूना सङ्कलन गनव तथा बीउ तबजन ववश्लेषण गनव पाइने छै न ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अनुमतत पत्र तलन चाहने तोवकए

बमोशजमको योग्यता पुगेको सरकारी वा तनजीस्तरका व्यशक्तले सतमततबाट
तलइने परीक्षा उत्तीणव गनुव पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोशजमको परीक्षा उत्तीणव भएको व्यशक्तले

बाली तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक वा बीउ तबजन ववश्लेषकका
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रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गने अनुमतत पत्र प्राप्त गनव तोवकए बमोशजम
तनवेदन ददनु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोशजम तनवेदन पनव आएमा सतमततले अनुमतत

पत्र ददनेछ यसरी ददइएको अनुमतत पत्र दुई वषवसम्म बहाल रहनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोशजम ददइएको अनुमतत पत्र तोवकए

बमोशजम नवीकरण गराउनु पनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
१५.

बाली तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ तबजन ववश्लेषकको
काम, कतवव्य र अतधकार : बाली तनरीक्षक, बीउ तबजन नमूना सङ्कलक
तथा बीउ तबजन ववश्लेषकको काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम
हुनेछ ।

१६.

स्वातमत्व कायम रहने : नेपालमा परम्परादे शख नै प्रयोग गररं दै आएको
स्थानीय जातको बालीको बीउ तबजनमा तोवकए बमोशजम स्वातमत्व
कायम रहनेछ ।

१७.

अनुदानको व्यवस्था : अनुदानमा बीउ ववजन उपलब्ध गराउन सक्ने
वहस्सा तोके बमोशजम हुनछ
े ।

१८.

दण्ड सजाय : (१) दफा ६ बमोशजम अनुमतत पत्र नतलई प्रयोगशाला
सञ्चालन गरे मा पचास हजार रूपैयााँ जररवाना हुनछ
े ।

(२) दफा 8, 9 र १० ववपरीत बीउ तबजन तबक्री ववतरण गरे

वा गराएमा दश हजार रूपैयााँदेशख बीस हजार रूपैयााँसम्म जररवाना
हुनेछ।
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(३) दफा १२ बमोशजमको वववरण नखुलाई बीउ तबजन तबक्री

ववतरण गरे वा गराएमा दश हजार रूपैयााँदेशख पन्र हजार रूपैयााँसम्म
जररवाना हुनछ
े ।

(४) दफा १४ को उपदफा (२) ववपरीत कुनै कायव गरे मा

पच्चीस हजार रूपैयााँसम्म जररवाना हुनेछ।

(५) मातथ ले शखएदे शख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको

तनयम ववपरीत कुनै काम गने गराउने व्यशक्त वा सं स्थालाई दश हजार
रूपैयााँदेशख बीस हजार रुपैँयासम्म जररवाना हुनेछ ।

(६) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन बीउ तबजन

उत्पादन तथा बजारी करणसम्म तोके बमोशजमको गुणस्तर कायम

नभएको पाइएमा सम्बशन्धत मूल्य श्रं ृखलामा सं लग्न व्यशक्त वा सं स्थाको
पवहचान गरी दश हजारदे शख पचास हजारसम्म जररवाना हुनेछ ।

(७) गुणस्तरको बीउ बीजन नभई कृषकलाई पनव गएको हानी

नोक्सानीको सम्बन्धमा बीउ ववतरक व्यशक्त वा सं स्थालाई सतमततले
तनधावरण गरे वमोशजमको क्षततपूततव उपलब्ध गराउनु पनेछ।
१९.

सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तगवतको मुद्दा प्रदे श सरकार वादी हुनछ
े ।

२०.

मुद्दा तहवककात र दायरी : (१) यस ऐन बमोशजम सजाय हुने कसूर

सम्बन्धी मुद्दाको तहवककात बीउ तबजन नमाूना सङ्कलकको प्रततवेदनको
आधारमा मन्त्रालयले तोकेको अतधकारीले गनेछ र त्यस्तो तहवककातको

काम पूरा भएपतछ तोवकएको मुद्दा हेने अतधकारी समक्ष मुद्दा दायर
गनेछ।

(२) यो ऐन अन्तगवतको मुद्दा हेने अतधकार तोवकए बमोशजमको

अतधकारीलाई हुनछ
े ।
२१.

असल तनयतले गरे को कामको बचाउ : बाली तनरीक्षक वा बीउ तबजन
नमूना सङ्कलक वा बीउ तबजन ववश्लेषक वा यस ऐन अन्तगवत काम गने
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अतधकार प्राप्त कुनै कमवचारीले यस ऐन बमोशजम आफ्नो कतवव्यको
पालन गदाव असल तनयतले गरे को काम कारवाहीमा तनज व्यशक्तगत
रूपमा जवाफदे ही हुनेछैन ।

तर, कसैलाई अनावश्यक दुुःख, है रानी वा झण्झट ददने तनयतले काम
गरे मा सम्बशन्धत व्यशक्त त्यसको लातग जवाफदे ही हुनेछ ।
२२.

तनयम बनाउने अतधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनवका लातग
प्रदे श सरकारले आवश्यक तनयम, मापदण्डहरू बनाउन सक्नेछ ।

प्रमाणीकरण तमततुः 207६/०१/०८
आज्ञाले,

केशवराज आचायव
प्रदे श सशचव
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