सॊ वत् २०७६ सारको ऐन नॊ. ४

प्रदे श फीउ बफजन सम्वन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक, २०७५
प्रस्तावना : ववबबन्न फारीको उत्ऩादनभा फृवि गयाउन उच्च गुणस्तयको फीउ
बफजन उत्ऩादन, प्रशोधन तथा ऩयीऺण गयी नववनतभ प्रववबधको प्रमोग गदै

गुणस्तय मुक्त फीउ बफजन जनताराई सुरब रुऩरे उऩरब्ध गयाई सवनसाधयण
जनताको सुववधा तथा आबथनक वहत कामभ याख्न वाञ्छनीम बएकोरे ,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायम्म्बक

1=

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ " प्रदे श फीउ बफजन ऐन,
२०७६" यहेको छ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
2=

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा, -

(क) "वकबसभ" बन्नारे एकै नाभद्वाया म्चबनएका वा म्चबनन सक्ने
कुनै वनस्ऩबतको सफै जात

भूर तथा उऩ-जात भूर

सम्झनु ऩछन।

(ख) "कृवष कामन" बन्नारे फारी उऩादन गने कामन सम्झनु
ऩछन।

(ग)

"जात (बेयाइटी)" बन्नारे वनस्ऩबत शास्त्रीम वगॉकयणभा
सफैबन्दा

रऺणहरु

तल्रो

दे म्खने,

श्रे णी

अन्म

बबत्र

ऩने

सभूहसॉग

सभान

आनुवॊम्शक

कम्तीभा

एउटा

ॉ ा रऺणहरु
रऺणद्बाया बबन्नता छु विने य ऩुनरुत्ऩादन हुद
ऩरयवतनन नहुने रऺण बएका कुनै वनस्ऩबतको सभूह
सम्झनु ऩछन।
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(घ)

"तोवकएको"

वा

"तोवकए फभोम्जभ" बन्नारे

मस

ऐन

अन्तगनत फनेको बनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोम्जभ
सम्झनु ऩछन।
(ङ)

"प्रजनक (विडय)" बन्नारे फारीको कुनै जातराई ऩवहरो
ऩटक प्रजनन वा छनौट गयी प्रमोगभा ल्माउने व्मम्क्त,
सॊ स्था वा बनकाम सम्झनु ऩछन।

(च)

"प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ सम्झनु ऩछन।

(छ) "प्रमोगशारा" बन्नारे दपा ९ फभोम्जभ स्थाऩना बएको
प्रदे श फीउ बफजन ऩयीऺण प्रमोगशारा सम्झनु ऩछन।

(ज)

"फारी" बन्नारे

खाद्यान्न, तयकायी, परपूर, दरहन,

तेरहन, नगदे फारी तथा घाॉसे फारी तथा आरॊ कारयक
(ऩुष्ऩ, सुगन्धवार रगामत) जस्ता फारी सम्झनु ऩछन।
(झ)

"फीउ

बफजन”

बन्नारे

भ्रण
ू

बफरुवा,

खाद्य

ऩदाथन य

सुयऺात्भक आवयण बएका ऩरयऩक्व ओभ्मुर वा मौबनक
वा वानस्ऩबतक तरयकारे ऩुनरुत्ऩादन गयी फारी उत्ऩादन

गननका राबग छने वा योप्ने काभभा प्रमोग गनन सवकने
फीउ बफजन वा फीउ सम्झनु ऩछन।
(ञ)

"बाॉडो" बन्नारे फाकस, वटनको फिा, म्शशी, थैरी, फोया,

बकायी, ब्माये र वा अन्म मस्तै फीउ बफजन याख्न प्रमोग
गरयने बाॉडो सम्झनु ऩछन।
(ट)

"भन्त्रारम" बन्नारे कृवष सम्फन्धी ववषम हेने भन्त्रारम
सम्झनु ऩछन।

(ठ)

"सङ्केत ऩत्र" बन्नारे बाॉडोभा दे म्खने गयी याम्खएको वा

रे म्खएको फीउ बफजन सम्फन्धी वववयण (रे फर) सम्झनु
ऩछन।
(ड)

"सबभबत" बन्नारे दपा ३ फभोम्जभ गठठत प्रदे श फीउ
बफजन व्मवस्थाऩन सबभबत सम्झनु ऩछन।
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(ढ)

"सुम्चकृत

फीउ

बफजन"

बन्नारे

तोवकएको फीउ बफजन सम्झनु ऩछन।

दपा

११

फभोम्जभ

ऩरयच्छे द -२

सॊस्थागत व्मवस्था
3=

प्रदे श फीउ बफजन व्मवस्थाऩन सबभबतको गठन: (१) फीउ बफजन

सम्फन्धी नीबत बनधानयण गयी कामानन्वमन गनन य फीउ बफजन सम्फन्धी

ववषमभा प्रदे श सयकायराई आवश्मक ऩयाभशन ठदन एक प्रदे श फीउ
बफजन सबभबतको गठन हुनेछ्-

(२) सबभबतभा दे हामका अध्मऺ तथा सदस्म यहने छन् :
(क) सम्चव, कृवष सम्फन्धी ववषम हेने भन्त्रारम - अध्मऺ
(ख) प्रभुख, कृवष ववकास बनदे शनारम

- सदस्म

(ग) वरयष्ठ वैऻाबनक, नेऩार कृवष अनुसन्धान ऩरयषदरे प्रदे श
नॊ. ३ फाट तोकेको

-सदस्म

(घ) प्रभुख, याविम फीउ बफजन कम्ऩनी बरबभटे ड -सदस्म

(ङ) भन्त्रारमद्बाया भनोनीत वागवानी, खाद्यान्न, नगदे फारी,

घाॉसे फारी ववऻानसॉग सम्फम्न्धत ववशेषऻ भध्मेफाट एक
जना

-सदस्म

ववश्वववद्यारम

-सदस्म

(च) फीज ववशेषऻ (कम्तीभा सह-प्रध्माऩक), कृवष तथा वन
(छ) प्रदे श नॊ.३ भा यहेको नेऩार वीउ व्मवसामी सॊ घको
बसपारयसभा भन्त्रारमरे

भनोनीत

गये को फीउ

बफजन

उद्यभीहरु भध्मेफाट कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दुई
जना

-सदस्म
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(ज) प्रदे शको फीउ उत्ऩादक सॊ घको बसपारयसभा भन्त्रारमरे

भनोनीत गये को कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दुई
जना

-सदस्म

(झ) प्रभुख, प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय केन्र -सदस्म सम्चव

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ), (छ) य (ज) फभोम्जभ भनोनीत

सदस्मको ऩदावबध दुई वषनको हुनेछ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩबन

उऩदपा (२) को खण्ड (ङ), (छ) य (ज) फभोम्जभ भनोनीत सदस्मराई
बनजको ऩदावबध ऩूया नहुॉदै प्रदे श सयकायरे हटाउन सक्नेछ ।

तय मसयी हटाउनु अम्घ त्मस्तो सदस्मराई सुनवाईको भौका ठदनु

ऩनेछ।

(५) प्रदे श सयकायरे आवश्मक दे खेभा प्रदे श याजऩत्रभा सूचना

प्रकाशन गयी सबभबतका सदस्महरुभा आवश्मक थऩघट वा हेयपेय गनन
सक्नेछ।

(६) सबभबतरे आवश्मक दे खेभा कुनै ववशेषऻ वा सल्राहकायराई

सबभबतको फैठकभा
सक्नेछ।
4=

ऩमनवेऺकको रुऩभा

बाग बरन आभन्त्रण गनन

सबभबतको फैठक य बनणनम:

(क) सबभबतको फैठक अध्मऺरे तोकेको बभबत, सभम य स्थानभा
फस्नेछ।

(ख) सबभबतको कुर सदस्म सङ्ख्माको एकाउन्न प्रबतशत सदस्म
उऩम्स्थत बएभा फैठकको राबग गणऩूयक सङ्ख्मा ऩुगक
े ो
भाबननेछ।
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(ग) सबभबतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य बनजको
अनुऩम्स्थबतभा

फैठकभा

उऩम्स्थत

सदस्महरुरे

आपू

भध्मेफाट छानेका सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।

(घ) सबभबतको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत
फयाफय बएभा अध्मऺरे बनणानमात्भक भत ठदनेछ।

(ङ) सबभबतको बनणनम सदस्म-सम्चवद्बाया प्रभाम्णत गरयनेछ।

(च) सबभबतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनववबध सबभबत आपैंरे बनधानयण
गये फभोम्जभ हुनेछ।

5=

सबभबतको काभ , कतनव्म य अबधकाय: सबभबतको काभ, कतनव्म य अबधकाय
दे हाम फभोम्जभको हुनछ
े ्-

(क) फीउ बफजन सम्फन्धी प्रदे श नीबत तजुभ
न ा गयी कामानन्वमन
गनन प्रदे श सयकायराई ऩयाभशन ठदने,

(ख) फीउ बफजन, उत्ऩादन प्रशोधन तथा ववतयण कामनभा
स्थानीम तह, बनजी, सहकायी तथा सयकायी ऺेत्र फीच
सभन्वम कामभ गने,

(ग) फीउ बफजन उद्योगभा रगानी गनन बनजी तथा सहकायी
ऺेत्रराई प्रोत्साहन गने,

(घ) प्रदे श बबत्र उत्ऩादन वा फावहयफाट आमात बई बफक्री
ववतयण

हुने

बनमन्त्रण गने,

फीउ

बफजनको

गुणस्तय

बनमबभत

तथा

(ङ) फीउ बफजनको गुणस्तय बनधानयण तथा आवश्मकतानुसाय
अनुभोदन गने,

(च)

भाटो

य

हावाऩानी

सुहाउॉदो

फीउ

उत्ऩादनको

प्राववबधक हस्तान्तयणको व्मवस्था बभराउने,

राबग

(छ) फीउ बफजन बण्डायण सम्फन्धी आवश्मक नीबत फनाई
कामानन्वमन गने,
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(ज) स्थानीम य यै थाने फारीको फीउ बफजन सॊ यऺण य उऩमोग
गनन प्रोत्साहन गने,

(झ) अन्म आवश्मक काभ कायफाही गने।
6=

उऩ-सबभबतहरू गठन गनन सक्ने: (१) फीउ बफजनका उत्ऩादन, प्रशोधन
तथा

ववक्री

ववतयण

गने

कामनराई

सुचारू

रूऩरे

सञ्चारन

गयी

गुणस्तयमुक्त फीउ बफजन उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको राबग सबभबतरे
आवश्मकतानुसाय ववबबन्न उऩ-सबभबतहरू गठन गनन सक्नेछ।

(२) उऩ-सबभबतहरूका काभ, कतनव्म य अबधकाय तथा फैठक

सम्फन्धी कामनववबध तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
7=

प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण केन्रको स्थाऩना: फीउ बफजनका

गुणस्तय बनमन्त्रण सम्फन्धी कामन गनन तथा सबभबतको सम्चवारमको

रुऩभा काभ गनन प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी
फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण केन्रको स्थाऩना गनन सक्नेछ।
8=

प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण केन्रको काभ, कतनव्म य अबधकाय:

(१) प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण केन्रको काभ, कतनव्म य
अबधकाय दे हाम फभोम्जभ हुनछ
े ्-

(क) प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण तथा प्रभाणीकयण
सम्फन्धी आवश्मक ऩूवानधायहरू तमाय गयी सबभबतभा ऩेश
गने,

(ख) सबभबतद्वाया स्वीकृत तरयका, स्तय तथा भाऩदण्ड अनुसाय
फीउ बफजन प्रभाम्णत गयी आवश्मकता अनुसाय प्रभाणऩत्र
ठदने,

(ग) अनुभबत ऩत्र प्राप्त व्मम्क्त वा सॊ स्थारे शतन फभोम्जभ काभ
गये , नगये को अनुगभन गने।
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(२) प्रदे श फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण केन्रको अन्म काभ,

कतनव्म य अबधकाय तथा त्मस्तो केन्ररे फीउ बफजन गुणस्तय बनमन्त्रण
तथा प्रभाणीकयण गदान अऩनाउनु ऩने कामनववबध तोवकए फभोम्जभ हुनछ
े ।
9=

फीउ बफजन ऩयीऺण प्रमोगशाराको स्थाऩना् (१) फीउ बफजनको ऩयीऺण
य त्मस सम्फन्धी अन्म कामन गननको राबग प्रदे श सयकायरे प्रदे श
याजऩत्रभा सूचना प्रकाम्शत गयी आवश्मकतानुसाय प्रदे श फीउ बफजन
ऩयीऺण प्रमोगशाराको स्थाऩना गनन सक्नेछ।

(२) कुनै व्मम्क्त वा सॊ स्थारे बनजी ऺेत्रभा प्रमोगशारा स्थाऩना य

सञ्चारन गनन चाहेभा अनुभबतका राबग तोवकए फभोम्जभको दस्तुय सवहत
तोवकए फभोम्जभको ढाॉचाभा सबभबत सभऺ बनवेदन ठदनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ प्राप्त बनवेदन उऩय छरपर गयी

उऩमुक्त दे खेभा तोवकए फभोम्जभका शतनको अबधनभा यही सबभबतरे
प्रमोगशारा स्थाऩना य सञ्चारन गनन अनुभबत-ऩत्र ठदनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ स्थाऩना बएका प्रमोगशाराहरुरे

प्रत्मेक वषन प्राववबधक ऩयीऺण (टे म्क्नकर अबडट) सबभबतफाट गयाई
अनुभबत-ऩत्र नवीकयण गयाउनु ऩनेछ।

(५) उऩदपा (३) फभोम्जभ स्थाऩना बएका प्रमोगशाराहरुरे

उऩदपा

(४)

भा

तोवकएको

अवबध

बबत्र

अनुभती-ऩत्र

नवीकयण

नगयाएभा वा प्राववबधक ऩयीऺणफाट तोकेको भाऩदण्ड ऩूया बएको
नऩाइएभा त्मस्तो अनुभबत-ऩत्र स्वत् खाये ज हुनछ
े ।
10=

प्रमोगशाराको काभ, कतनव्म य अबधकाय: प्रमोगशाराको काभ, कतनव्म
अबधकाय तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

ऩरयच्छे द -३

फीउ बफजनको बनमभ सम्फन्धी व्मवस्था
11=

फीउ बफजनका वकबसभ वा जात सूचीकृत गने अबधकाय: (१) नेऩार
सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाम्शत गयी सूचीकृत फीउ बफजन भध्मे
7

प्रदे श सयकायको ऺेत्र बबत्र उऩमोगी हुने प्रकृबतका फीउ बफजन प्रदे श
सयकायरे सूचीकृत गनन सक्नेछ ।

(२) कृवष कामनको बनबभत्त प्रमोग गरयने फीउ बफजनको कुनै

वकबसभ वा जातको गुणस्तय बनमबभत तथा बनमन्त्रण गनन आवश्मक

दे म्खएभा सबभबतको ऩयाभशन बरइन प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाम्शत गयी
त्मस्तो वकबसभ वा जातको फीउ बफजनहरू सूम्चतकृत फीउ बफजन बनी

तोक्न सक्नेछ य त्मसयी तोक्दा ववबबन्न ऺेत्रको राबग उऩमुक्त हुने फीउ
बफजनको वकबसभ वा जात सभेत तोक्न सक्नेछ।
12=

अनुभबत ऩत्र बरनु ऩने: (१) कुनै व्मम्क्त वा सॊ स्थारे फीउ बफजनको ववक्री
ववतयण सम्फन्धी कायोफाय गनन चाहेभा तोवकए फभोम्जभको दस्तुय सवहत

तोवकएको अबधकायी सभऺ बनवेदन ठदई तोवकए फभोम्जभको ढाॉचाभा
अनुभबत ऩत्र बरनु ऩनेछ।

(२) कसै रे उऩदपा (१) फभोम्जभ अनुभबत नबरई फीउ बफजन

ववक्री ववतयण गये को ऩाइएभा त्मस्तो फीउ बफजन बनयीऺकरे जपत
गनेछ।
13=

सूचीकृत नबएका फीउ बफजन ववक्री ववतयण गनन नऩाइने: (१) कृवष
अनुसन्धान प्रमोजनको राबग फाहेक कसै रे ऩबन मस ऐन फभोम्जभ
सूचीतकृत नबएका फीउ बफजन ववक्री ववतयण गनन ऩाइने छै न।

(२) कसै रे उऩदपा (१) फभोम्जभ सूचीकृत नबएका फीउ बफजन

ववक्री ववतयण गये भा वा मस ऐनको फम्खनराऩ हुने गयी जातीम ऩयीऺण,
गुणस्तय ऩयीऺण, उत्ऩादन, प्रशोधन, ओसाय-प्रसाय य बण्डायण गरयएका
फीउ बफजनराई फीउ बफजन बनयीऺकरे जपत गनेछ।
14=

फीउ बफजनको न्मूनतभ गुणस्तयको हद तोक्न सक्ने: प्रदे श सयकायरे
प्रदे श

याजऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन

गयी

सूचीकृत

फीउ

बफजनभध्मे

सबभबतको ऩयाभशन बरइन कुनै फीउ बफजनको हकभा न्मूनतभ गुणस्तयको
हद तोक्न सक्नेछ।
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15=

सूचीकृत फीउ बफजनको बफक्री ववतयण: (१) सूचीकृत फीउ बफजनको
बफक्री ववतयण गने व्मम्क्त वा सॊ स्था आपूरे बफक्री ववतयण गने फीउको
बाॉडोभा दे हामको वववयण उल्रे ख गनुन ऩनेछ्(क) फीउ बफजनको वकबसभ य जात,

(ख) तोवकएको न्मूनतभ गुणस्तयको हद,

(ग) यासामबनक ऩदाथन प्रमोग गयी उऩचाय गरयएको बए सोको
वववयण,

(घ) तोवकए फभोम्जभका अन्म कुयाहरु।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩबन कुनै

खास ऺेत्रको राबग भात्र उऩमुक्त हुने बनी प्रजनकरे बनधानयण गये को
वकबसभ य जात सूचीकृत फीउ बफजन त्मसयी बनधानयण गरयएको ऺेत्र
फाहेक अन्म ऺेत्रभा ववक्री ववतयण गनन वा गयाउन ऩाइने छै न।
16=

सूचीकृत फीउ बफजन बनकासी वा ऩैठायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदे श
सयकायरे सूम्चकृत फीउ बफजन बनकासी वा ऩैठायी गने व्मम्क्त वा
सॊ स्थाराई आवश्मक सहमोग य सभन्वम गनेछ।

(२) सूचीतकृत फीउ बफजन बनकासी सम्फन्धी व्मवस्था प्रम्चरत

कानून फभोम्जभ हुनेछ।
17=

ऺबतऩूबतन ठदनु ऩने् (१) कुनै व्मम्क्त वा सॊ स्थारे ववक्री ववतयण गये को
बफउ बफजनको गुणस्तय वा बसपारयस ऺेत्रबन्दा फावहय बफक्री ववतयण
गये को वा गरत सूचनाको कायणरे फारी उत्ऩादकराई आबथनक हाबन

नोक्सानी ऩुग्न गएभा तोवकएको भूल्माङ्कन सबभबतरे गये को भूल्माङ्कन य
बसपारयसको आधायभा त्मस्तो फीउ बफजनको बफक्री ववतयण गने व्मम्क्त
वा सॊ स्थारे फारी उत्ऩादकराई ऺबतऩूबतन ठदनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइने ऺबतऩूबतन सम्फन्धी अन्म

व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
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18=

फीउ बफजन बनयीऺक तथा फीउ बफजन ववश्लेषक सम्फन्धी व्मवस्था: (१)

प्रदे श सयकायरे आवश्मकता अनुसाय तोवकएका मोग्मता ऩुगेका फीउ
बफजन बनयीऺक तथा फीउ बफजन ववश्लेषक बनमुक्त गनन सक्नेछ।
बफजन

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ फीउ बफजन बनयीऺक तथा फीउ
ववश्लेषक

बनमुक्त

नबएसम्भको

राबग

प्रदे श

सयकायरे

सो

सम्फन्धभा मोग्मता ऩुगक
े ा कुनै बनजाभती कभनचायी फारी, फागवानी, कृवष

प्रसाय सभूहराई फीउ बफजन बनयीऺक वा फीउ बफजन ववश्लेषकको रुऩभा
काभ गने गयी तोक्न सक्नेछ।

(३) उऩदपा (१) य (२) भा उम्ल्रम्खत अवस्थाभा फाहेक कसैरे

ऩबन मस ऐन फभोम्जभ अनुभबत ऩत्र नबरई फीउ बफजन बनयीऺण गनन,

फीउ बफजनको नभूना सङ्करन गनन तथा फीउ बफजन ववश्र्रे षण गनन ऩाइने
छै न।

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको अनुभबत ऩत्र बरन चाहनेरे तोवकए

फभोम्जभको मोग्मता ऩुगेको व्मम्क्तरे याविम फीउ बफजन सबभबतफाट
सञ्चारन हुने ऩयीऺा उतीणन गये को हुन ु ऩनेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोम्जभको ऩयीऺा उत्तीणन बएको व्मम्क्तरे

फारी बनयीऺक, फीउ बफजन नभुना सङ्करक वा फीउ बफजन ववश्लेषकको
रुऩभा व्मवसाम सञ्चारन गनन अनुभबत ऩत्र प्राप्त गनन सबभबत सभऺ
तोवकएको दस्तुय सवहत तोवकएको ढाॉचाभा बनवेदन ठदनु ऩनेछ।
(६)

उऩदपा

(५)

फभोम्जभ

बनवेदन

ऩनन

आएभा

तोवकए

फभोम्जभको दस्तुय बरई तोवकएको शतन य ढाॉचाभा सबभबतरे अनुभबतऩत्र
ठदनेछ । मसयी ठदइएको अनुभबत ऩत्र दुई वषनसम्भ फहार यहनेछ।

(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ ठदइएको अनुभबत ऩत्र तोवकए

फभोम्जभ नवीकयण गयाउनु ऩनेछ।

10

(८) उऩदपा (७) फभाम्जभ अनुभबत ऩत्र नवीकयण नगयाएभा

त्मस्तो अनुभबत ऩत्र स्वत् यद्द हुनेछ।
19=

फीउ बफजन बनयीऺक तथा फीउ बफजन ववश्लेषकको काभ, कतनव्म य
अबधकाय: फीउ बफजन बनयीऺक तथा फीउ बफजन ववश्लेषकको काभ,
कतनव्म य अबधकाय तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।

20=

सेवा शुल्क बरन सक्ने: (१) प्रदे श सयकायरे मस ऐन फभोम्जभ उऩरब्ध

गयाउने कुनै सेवा फाऩत प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकको
सेवा शुल्क बरन सक्नेछ।

(२) कुनै व्मम्क्त वा सॊ स्थारे मस ऐन फभोम्जभको कुनै सेवा

प्रदान गदान सबभबतफाट स्वीकृत गये फभोम्जभको सेवा शुल्क बरन
सक्नेछ।
21=

प्रदे श सयकायरे भान्मता ठदने: प्रदे श सयकायरे सबभबतको ऩयाभशन बरई
प्रदे श

याजऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन

गयी

फीउ

बफजन

ऩयीऺण

वा

प्रभाणीकयण गने वा जात ऩयीऺण गने कुनै सॊ स्थाराई मस ऐनको
प्रमोजनका राबग भान्मता प्रदान गनन सक्नेछ।
22=

स्वाबभत्व कामभ यहने: नेऩारभा ऩयम्ऩयादे म्ख नै प्रमोग गरयॊ दै आएको
स्थानीम जातको फीउ बफजनभा तोवकए फभोम्जभ स्वाबभत्व कामभ
यहनेछ।
ऩरयच्छे द -४
दण्ड, सजाम तथा भुद्दा सम्फन्धी व्मवस्था

23=

दण्ड सजाम् (१) कसैरे दपा ९ फभोम्जभ अनुभबत ऩत्र नबरई
प्रमोगशारा सञ्चारन गये भा ऩचास हजाय दे म्ख एक राख रुऩैमाॉसम्भ
जयीवाना हुनेछ।
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(२) कसैरे दपा १२ य १३ ववऩयीत फीउ बफजन बफक्री, ववतयण
गये वा गयाएभा दश हजाय रुऩैमाॉ दे म्ख फीस हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जयीवाना
हुनेछ।
(३) कसैरे दपा १५ फभोम्जभको वववयण नखुराई फीउ बफजन
ववक्री ववतयण गये वा गयाएभा दश हजाय रुऩैमाॉ दे म्ख ऩन्र हजाय
रुऩैमाॉसम्भ जयीवाना हुनेछ।
(४) दपा २३ को उऩदपा (१), (२) य (३) भा रेम्खए दे म्ख
फाहेक मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको बनमभ ववऩयीत कुनै काभ
गने गयाउने व्मम्क्त वा सॊ स्थाराई दश हजाय रुऩैमाॉदेम्ख फीस हजाय
रुऩैमाॉसम्भ जयीवाना हुनेछ।
24=

सयकाय वादी हुने : मो ऐन अन्तगनतको भुद्दा सयकाय वादी हुनेछ।

25=

भुद्दाको तहवककात य दामयी: (१) मस ऐन फभोम्जभ सजाम हुने कसूय
सम्फन्धी भुद्दाको तहवककात फीउ बफजन बनयीऺकरे गनेछ य त्मस्तो
तहवककातको काभ ऩूया बएऩबछ भुद्दा हेने अबधकायी सभऺ भुद्दा दामय
गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ भुद्दा तहवककात य दामय गदान फीउ
बफजन बनरयऺकरे सयकायी ववकरको याम बरनु ऩनेछ।

26=

भुद्दाको शुरु कायफाही य वकनाया गने अबधकाय: (१) मो ऐन अन्तगनतको
शुरु भुद्दा हेने अबधकाय तोवकए फभोम्जभको अबधकायीराई हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ भुद्दाको कायफाही य वकनाया गदान
तोवकएको

अबधकायीरे

प्रचबरत

अऩनाउनेछ।
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कानून

फभोम्जभको

कामनववबध

27=

ऩुनयावेदन् दपा २५ फभोम्जभ तोवकएको अबधकायीरे गये को बनणनम
उऩय म्चत्त नफुझ्ने ऩऺरे त्मस्तो बनणनम बएको बभबतरे ऩैबतस ठदन बबत्र
सम्फम्न्धत म्जल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन गनन सक्नेछ।

28=

प्रचबरत कानून वभोम्जभ भुद्दा चराउन फाधा नऩने् मस ऐन वभोम्जभ
कसूय हुने कुनै कामन अन्म प्रचबरत कानून फभोम्जभ ऩबन कसूय हुने
यहेछ बने सो कानून फभोम्जभ भुद्दा चराई सजाम गनन मस ऐनभा
्
रे म्खएको कुनै कुयारे फाधा ऩुयमाएको
भाबनने छै न।

29=

बनमभ, कामनववबध य बनदे म्शका फनाउने अबधकाय् (१) मस ऐनको उद्देश्म
कामानन्वमन गननका राबग प्रदे श सयकायरे आवश्मक बनमभहरू फनाउन
सक्नेछ।
(२) मो ऐन तथा मस ऐन फभोम्जभ फनेको बनमभावरीको अबधनभा
यही भन्त्रारमरे आवश्मक बनदे म्शका य कामनववबध फनाउन सक्नेछ।
प्रदे श नम्फय तीनको प्रदे श सबाको सम्वत् २०७६ सार जेठ २ गते
फसेको फैठकरे नेऩारको सॊ ववधानको धाया १९९ फभोम्जभ मो ववधेमक ऩारयत
गये को व्महोया सॊ ववधानको धाया २०१ फभोम्जभ प्रभाम्णत गदन छु।

प्रदे श नम्वय तीनको प्रदे श सबाको सबाभुखफाट
.........

सानु कुभाय श्रे ष्ठ
सबाभुख

प्रभाम्णत मो ववधेमक नेऩारको सॊ ववधानको धाया
२०१

गदनछु।

को

उऩधाया

(२)

फभोम्जभ

प्रभाणीकयण

(अनुयाधा कोइयारा)
बभबत् २०७६÷२÷३१

ऩारयत बभबत : २०७६।२।२
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