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सदूुरपश्चिम प्रदेशकोबीउ बबजन सम्बन्धी व्यवस्था गनन बनेको ववदे्ययक 
 

प्रस्तावना:आधबुनक प्रववबधको प्रयोगबाट ववबिन्न बालीको उच्च गणुस्तरयकु्त बीउबबजनको उत्पादन, 

िण्डारण, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी बजारीकरणको माध्यमबाट कृषकलाई व्यवश्चस्थत, सहज र 
सलुि ढंगले उपलव्ध गराई कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृि गननवाञ्छनीय िएकोले, 

सदूुरपश्चिम प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्चम्िक 

 

१. संश्चक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्ि:(१) यस ऐनको नाम “सदूुरपश्चिम प्रदेशकोबीउ बबजन ऐन, 

२०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सदूुरपश्चिम प्रदेश िर तरुुन्त लागू हनुछे । 

२. पररिाषा:ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “बीउ बबजन” िन्नाले भ्रणु ववरूवा (इम्रोयबनक प्लान्ट), खाद्य 

पदाथनर सरुक्षात्मक आवरण िएको पररपक्व ओभ्यूल 
(म्याचोडन ओभ्यूल) वा यौबनक वावानस्पबतक तररकाले 
पनुरोत्पादन (ररप्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गननका 
लाबगछने वा रोप्ने काममा प्रयोग गनन सवकने बीउ बबजन वा 
बीज सम्झन ुपछन । 

(ख) “बाली” िन्नाले फलफूल, खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली तथा 
घााँसेबाली जस्ता बाली सम्झन ुपछन । 

(ग)“कृवष कायन”िन्नाले खाद्यान्न, फलफूल, दलहन, तेलहन, तरकारी, 
नगदेवाली तथा घााँस उत्पादन, संकलन, िण्डारण, 
प्रशोधनगने कायन सम्झन ु पछन । सो शब्दले तन्त ु
प्रजनन्लगायतकाकायन समेतलाई जनाउाँछ। 

(घ)“सबमबत”िन्नाले दफा ३ बमोश्चजम गठित बीउ बबजन सबमबत 
सम्झन ुपछन । 

(ङ)“प्रयोगशाला”िन्नाले प्रदेशमा बीउ बबजन परीक्षण कायन गनन 
स्थापना िएको प्रादेश्चशक प्रयोगशाला सम्झन ु पछन ।सो 
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शब्दले प्रादेश्चशक प्रयोगशालाको बनयन्रण र रेखदेखमा रहन े
गरी सञ्चालन हनुे अन्य प्रयोगशालालाई समेत जनाउाँछ । 

(च)“सूश्चचत बीउ बबजन” िन्नाले दफा ११ बमोश्चजम तोवकएको बीउ 
बबजन सम्झन ुपछन । 

(छ)“िााँडो (कन्टेनर)”िन्नाले बाकस, वटनको बट्टा, श्चशशी, थैली, बोरा, 
िकारी, व्यारेल सम्झनपुछन ।  सो शब्दले अन्य यस्तै बीउ 
बबजन राख्न प्रयोग गररने िााँडो समेतलाई जनाउाँछ । 

(ज)“प्रजनक (रीडर)” िन्नाले बालीको कुनै जातलाई पवहलो पटक 
प्रजनन वाछनौट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यश्चक्त, संस्था वा 
बनकाय सम्झन ुपछन । 

(झ)“वकबसम”िन्नाले एकै नामद्वारा श्चचबनएका वा श्चचबनन सक्न े
कुनैवनस्पबतको सबै जातमूल (स्पेबसज)् तथा उपजातमूल 
(सब्स्पेबसज)् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “जात (िेराईटी)” िन्नाले वनस्पबत शास्त्रीय वगीकरणमा 
सबैिन्दातल्लो शे्रणीबिर पने समान आनवंुश्चशक लक्षणहरू 
देश्चखने, अन्य समूहसाँगकम्तीमा एउटा लक्षणद्वारा बिन्नता छुवट्टने 
र पनुरूत्पादन (प्रोपागेसन)हुाँदा लक्षणहरू पररवतनन नहनु े
लक्षण िएका कुनै वनस्पबतको समूह सम्झन ुपछन। 

(ट)“सङ्केतपर”िन्नाले िााँडोमा देश्चखने गरी राश्चखएको बीउ बबजन 
सम्बन्धी वववरण (लेबल) सम्झन ुपछन । 

(ि)“तोवकएको”वा तोवकए बमोश्चजम”िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको 
बनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद-२ 

सबमबत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.  बीउ बबजन सबमबतको गिन: (१) बीउ बबजन सम्बन्धी नीबत बनधानरण गरी कायानन्वयन 
गनन रबीउ बबजन सम्बन्धी ववषयमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामशन ठदन एक बीउ 
बबजनसबमबतको गिन हनुेछ । 

 

(२) सबमबतमा देहायका पदाबधकारीहरु रहनेछन ्:– 
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(क) माननीय मन्री, मन्रालय    -अध्यक्ष 

(ख)सदस्य, प्रदेश योजना आयोग    -सदस्य 

(ग) सश्चचव, मन्रालय     -सदस्य 

(घ) प्रमखु, नपेाल कृवष अनसुन्धान पररषद्, प्रदेश 

  बनदेशनालय     -सदस्य 

(ङ) मन्रालयद्वारा मनोनीत बीउ बबजन सम्बन्धी 
  ववशेषज्ञ र व्यवसायीमध्ये मवहलासवहत दईुजना -सदस्य 

(च) प्रमखु, प्रयोगशाला    -सदस्य-सश्चचव 

 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ)  बमोश्चजम मनोनीत सदस्यको पदावबध 
दईु वषनको हनुेछ । 

(४)उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापबन उपदफा (२) को 
खण्ड (ङ) बमोश्चजम मनोनीत सदस्यलाई देहायको अवस्थामा बनजको पदावबध पूरा नहुाँदै 
मन्रालयलेहटाउन सक्नेछ :- 

(क) बनजिारा सम्पाठदत कायन सन्तोषजनक निएको वा पदीय दावयत्व 
वहन गनन नसकेको िनी सबमबतले गरेको बसफाररस गरेमा, 

  तर बनजलाई सफाई पेश गने उपयकु्त मौंकाबाट वश्चञ्चत 
गररने छैन ।  

(ख) प्रचबलत कानूनमा रहेका आचरण वा पदीय दावयत्व ववपररत कायन 
गरेमा, 

(ग) मानबसक सन्तलुन ठिक निई कायनसम्पादन गनन असमथन िएमा, 
र 

(घ) बनजले बलश्चखत राजीनामा ठदएमा । 

 

 

४.  सबमबतको बैिकसम्बन्धी व्यवस्था: (१) सबमबतको बैिक अध्यक्षले तोकेको बमबत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 

(२) सबमबतको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रबतशत िन्दा बढी सदस्यहरू 
उपश्चस्थत िएमा बैिकको लाबग गणपूरक संख्या पगेुको माबननेछ । 

(३) सबमबतको बैिकमा बहमुतको मत मान्य हनुछे र मत बराबर िएमा 
अध्यक्षले बनणनयात्मक मत ठदनेछ । 

(४) सबमबतको बनणनय सदस्य-सश्चचवद्वारा प्रमाश्चणत गररनेछ । 
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(५) सबमबतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववबध सबमबत आफैं ले बनधानरण गरे 
बमोश्चजम हनुेछ । 

(६) सबमबतले आवश्यक देखेमा कुनै ववशेषज्ञ र उद्यमीहरुलाई सबमबतको 
बैिकमा आमन्रण गननसक्नेछ । 

 

५.  सबमबतको काम, कतनव्य र अबधकार : (१) दफा ३ बमोश्चजम गठित सबमबतको काम, 
कतनव्य र अबधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछ:- 

(क) बीउ बबजन सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीबत तजुनमा गनन प्रदेश सरकारलाई 
परामशन ठदन,े 

(ख) बीउ बबजन उत्पादन तथा ववतरण कायनमा सरकारी, सहकारी तथा 
बनजी क्षेरबीच समन्वय कायम गने, 

(ग) बीउ बबजन उद्योगमा लगानी गनन बनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गने, 
(घ) नेपालबिर उत्पादन वा बावहरबाट आयात िई बबक्री ववतरण हनु े

बीउ बबजनको गणुस्तर बनयबमत जााँच तथा बनयन्रण गने 
गराउने,  

(ङ) बीउ बबजन सम्बन्धी सेवा शलु्कको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई 
परामशन ठदन,े 

(च) बालीको वकबसम र जात सूश्चचत (नोवटफाइड) गने सम्बन्धमा प्रदेश 
सरकारलाई बसफाररस गने, 

(छ) बीउ बबजनको उत्पादन, गणुस्तरसाँग सम्बश्चन्धत कायनयोजना, 
िण्डारण, प्रशोधन तथा परीक्षण सम्बन्धी आवश्यक नीबत तथा 
कायनक्रम समेत बनाउने, 

(ज) प्रजनन, मूल र उन्नत बीउ बबजनको वासलात तयार गननका साथै 
प्रदेशलाई आवश्यक पने बीउ बबजन प्रक्षेपण गने, र 

(झ) तोवकए बमोश्चजम अन्य आवश्यक काम कारवाही गने । 

 

(२) प्रदेशमा आयात हनु े बीउ बबजनको गणुस्तर परीक्षण स्थल, आयात 
गरी िण्डारण गररने स्थल र ववक्री कक्षको समय समयमा अनगुमन तथा बनरीक्षण गने 
कतनव्य र दावयत्व सबमबतको हनुेछ । 

६.  उपसबमबतहरू गिन गनन सक्ने: (१) बीउ बबजनको उत्पादन, प्रशोधन तथा बबक्री ववतरण 
गनेकायनलाई सचुारू रूपले सञ्चालन गरी गणुस्तरयकु्त बीउ बबजन उपलब्ध 
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गराउनेप्रयोजनको लाबग सबमबतले आवश्यकता अनसुार ववबिन्न उपसबमबतहरू गिन 
गननसक्नेछ । 

(२) उप-सबमबतहरूको काम, कतनव्य र अबधकार तथा बैिक सम्बन्धी 
कायनववबध तोवकए बमोश्चजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-3 

परीक्षण प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था 
 

७.  प्रयोगशालाको स्थापना: (१) बीउ बबजनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कायन गननकोलाबग 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाश्चशत गरी एउटा प्रादेश्चशक प्रयोगशालाको 
स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापना िएको प्रादेश्चशक प्रयोगशालाको 
रेखदेख र बनयन्रणमारहने गरी आवश्यकता अनसुार प्रदेशमा थप प्रयोगशाला सञ्चालन गनन 
सवकनेछ । 

(३) कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले बनजी क्षेरमा प्रयोगशाला स्थापना रसञ्चालन 
गनन चाहेमा अनमुबतका लाबग तोवकए बमोश्चजमको दस्तरुसवहत तोवकएबमोश्चजमको ढााँचामा 
सबमबत समक्ष बनवेदन ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्राप्त बनवेदनउपर छानववन गरी उपयकु्त 
देखेमातोवकए बमोश्चजमका शतनको अधीनमा रही सबमबतले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनगनन 
अनमुबत ठदन सक्नेछ । 

 

८. प्रयोगशालाको काम, कतनव्य र अबधकार:दफा ७ बमोश्चजम स्थावपत प्रयोगशालाको काम, 

कतनव्य र अबधकार तोवकए बमोश्चजम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-४ 

अनमुतीपर र नववकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
 

९. अनमुबतपर बलन ुपने: (१) कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले बीउ बबजनको बबक्री ववतरणसम्बन्धी 
कारोवार गनन चाहेमा तोवकए बमोश्चजमको प्रवक्रया पूरा गरी अनमुबत पर बलन ुपनेछ । 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोश्चजम अनमुबत पर नबलई बीउ बबजन बबक्री 
ववतरण गनन पाइनेछैन ।  
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(३) यो ऐन जारी हनु ु िन्दा अगाडी प्रचबलत कानून बमोश्चजम बीउ 
बबजनको ववक्री ववतरण सम्बन्धी कारोवार गनन बलएको अनमुबत परलाई यसै ऐन बमोश्चजम 
िएको माबननेछ । त्यस्ता अनमुबत प्राप्त ववके्रताहरुले तोवकए बमोश्चजम सशु्चचकृत गराउन ु
पनेछ । 

 

 

१०.नवीकरण: (१)दफा ७ को उपदफा (३) बमोश्चजम स्थापना िएका प्रयोगशालाको अनमुबतपर 
प्रत्येक वषन नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा तोवकएकोअवबधबिर अनमुबतपर नवीकरण 
नगराएमा त्यस्तो अनमुबतपर स्वतः रद्द हनुेछ रसबमबतले त्यस्तो प्रयोगशाला बन्द गराउनेछ 
। 

११. बीउ बबजनको वकबसम वा जात सूश्चचत गने व्यवस्था:प्रदेश सरकारले कृवष कायनको बनबमत्त 
प्रयोग गररने बीउबबजनको कुनै वकबसम वा जातको सूश्चचत गने व्यवस्था संघीय कानून 
बमोश्चजम हनुेछ । 

 

१२. बीउ बबजनको न्यूनतमगणुस्तर सम्बन्धी व्यवस्था:बीउ बबजनको न्यूनतम गणुस्तरण  
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ । 

१३.  सूश्चचत बीउ बबजनको बबक्री ववतरण: (१) सूश्चचत बीउ बबजनको बबक्री ववतरण गने व्यश्चक्त 
वासंस्थाले आफूले बबक्री ववतरण गने बीउको िााँडोमा देहायको वववरण उल्लेखगनुन पनेछ:- 

(क) बीउ बबजनको वकबसम र जात, 

(ख) दफा १२ बमोश्चजम तोवकएको न्यूनतम गणुस्तरको हद, 

(ग) रासायबनक पदाथन प्रयोग गरी उपचार गररएको िए सोको 
वववरण, र 

(घ) तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुराहरू । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापबन कुनै खास 
क्षेरको लाबगमार उपयकु्त हनुे िनी प्रजनकले बनधानरण गरेको वकबसम र जातको सूश्चचत 
बीउबबजन त्यसरी बनधानरण गररएको क्षेर बाहेक अन्य क्षेरमा बबक्री ववतरणगनन वा गराउन 
पाइने छैन । 

१४.  सूश्चचत बीउ बबजन बनकासी वा पैिारी सम्बन्धी व्यवस्था:  कुनै वकबसम वा जातको सूश्चचत 
बीउ बबजन बनकासी वा पैिारी सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ । 
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१५. बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ बबजन ववश्लषेक सम्बन्धी 
व्यवस्था:(१)सबमबतले प्रदेश सरकार मातहतका कुनै कमनचारीलाई बाली बनरीक्षक, बीउ 
बबजन नमूना सङ्कलक वा बीउ बबजन ववश्लेषकको रूपमा काम गनन तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत अवस्था तथा संघीय कानून बमोश्चजम 
अनमुबतपर नबलई कसैले पबन बाली बनरीक्षण गनन, बीउ बबजनको नमूना सङ्कलन गननतथा 
बीउ बबजन ववश्लेषण गनन हदैुन । 

 
१६. बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ बबजन ववश्लषेकको काम, कतनव्य र 

अबधकार:बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ बबजन ववश्लषेकको काम, 

कतनव्य र अबधकार तोवकए बमोश्चजम हनुेछ । 

१७. सेवा शलु्क बलन सक्ने: (१)मन्रालयले यस ऐन बमोश्चजमउपलब्ध हनुे सेवा वापत प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोसेवा शलु्क बलनसक्नेछ । 

(२) कुनै व्यश्चक्त वा संस्थाले यस ऐन बमोश्चजम कुनै सेवा प्रदान गदान 
सबमबतबाट स्वीकृत गरे बमोश्चजमको सेवा शलु्क बलन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

दण्ड सजााँय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१८.  दण्ड सजााँय:(१) कसैले दफा ७ बमोश्चजम अनमुबतपर नबलई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा 
पचास हजार रूपैयााँ जररवाना हनुेछ । 

(२) कसैले दफा ११र १२ ववपरीत बीउ बबजन बबक्री ववतरण गरे वा 
गराएमा दस हजार रूपैयााँदेश्चख बीस हजार रूपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(३) कसैले दफा १३ बमोश्चजमको वववरण नखलुाई बीउ बबजन बबक्री 
ववतरण गरे वागराएमा दश हजार रूपैयााँदेश्चख पन्र हजार रूपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(४) कसैले दफा १५ को उपदफा (२) ववपरीत कुनै कायन गरेमा पच्चीस 
हजार रूपैयााँ जररवाना हनुेछ । 

(५) उपदफा (१),(२), (३) र (४) मा लेश्चखएदेश्चख बाहेक यो ऐन वा यस 
ऐनअन्तगनत बनेको बनयम ववपरीत कुनै काम गने गराउने व्यश्चक्त वा संस्थालाईदशहजार 
रूपैयााँदेश्चख बीस हजार रूपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

(६)यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िएतापबन बीउ बबजन उत्पादन तथा 
बजारीकरणसम्म तोकेबमोजश्च मको गणुस्तर कायम निएको पाइएमा सम्बश्चन्धत मूल्य 
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शंृ्रखलामा संलग्न व्यश्चक्त वा संस्थाको पवहचान गरी दश हजारदेश्चख पचास हजारसम्म 
जररवाना हनुेछ । 

(७) गणुस्तरको बीउ बीजन निई कृषकलाई पनन गएको हानी नोक्सानीको 
सम्बन्धमा बीउ ववतरक व्यश्चक्त वा संस्थालाई सबमबतले बनधानरण गरे बमोश्चजमको क्षबतपबूतन 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

१९. सरकार वादी हनुे:यो ऐन अन्तगनतको मदु्दा सरकारवादी हनुेछ । 

२०. मदु्दाको तहवककात र दायरी: यस ऐन बमोश्चजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी 
मदु्दाकोतहवककात बीउ बबजन नमनुा सङ्कलकले गनेछ र त्यस्तो तहवककातको काम 
पूरािएपबछ मदु्दा हेने अबधकारी समक्ष मदु्दा दायर गनेछ । 

२१. मदु्दा हेने अबधकार: (१) यो ऐन अन्तगनतको मदु्दा हेने अबधकार तोवकए बमोश्चजमको 
अबधकारीलाई हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम मदु्दाको कारवाही र वकनारा गदान तोवकएको 
अबधकारीले ववशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोश्चजमको कायनववबध अपनाउनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

ववववध 

 

2२. स्वाबमत्व कायम रहने:नेपालमा परम्परादेश्चख नै प्रयोग गररंदै आएको रैथाने जातको बालीको 
बीउ बबजनमा तोवकए बमोश्चजम स्वाबमत्व कायम रहनेछ । 

२३. प्रचबलत कानून बमोश्चजम हनुे :यस ऐनमा उश्चल्लश्चखत कुराहरुका हकमा यसै ऐन बमोश्चजम 
र अन्य कुराको हकमा संघीय कानून बमोश्चजम हनुेछ ।  

 

२४. बनयम, बनदेश्चशका र कायनववबधबनाउने अबधकार:यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गननका लाबग 
प्रदेश सरकारले आवश्यक बनयम, बनदेश्चशका र कायनववबध बनाउन सक्नेछ । 

  


