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बीउ बबजन ऐन, २०४५ 

 

लालमोहर र प्रकाशन बमबि 

                 २०४५।७।१० 

संशोधन गने ऐन       प्रमाणीकरण र प्रकाशन बमबि 

१. बीउ बबजन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०६४      २०६४।१०।१० 

२. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

३. नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन  

   गने ऐन, २०७५            २०७५।११।१९ 

 

२०४५ सालको ऐन नं. १५ 

........... 

बीउ बबजन सम्बन्त्धी व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािना : हिबिन्न बालीको उत्पादनमा बहृि गराउन उच्च गणुस्िरको बीउ बबजन उत्पादन, प्रशोधन 
िथा परीक्षण गरी गणुस्िरयकु्त बीउ बबजन सवु्यिस्स्थि रूपले उपलब्ध गराई सिनसाधारण जनिाको 
सहुिधा िथा आबथनक हहि कायम राख्न िाञ्छनीय िएकोले, 

 श्री ५ महाराजाबधराज िीरेन्त्र िीर हिक्रम शाददेिबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मबिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : 

१.१ यस ऐनको नाम “बीउ बबजन ऐन, २०४५” रहेको छ । 

१.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शि गरी िोहकददएको 

क्षेरमा िोहकददएको बमबिदेस्ि प्रारम्ि हनेुछ ।
 

                                                           

  यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट लागू भएको । 

     गणतन्त्र सुदढुीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिककएको । 
 झिझत २०४६।४।३० को नेपाल राजपरिा प्रकाझशत सूचना बिोझजि काठिाडौं, भक्तपुर र लझलतपुर झजल्लाहरूिा २०४६ 

साल भाद्र १ गते दझेि ऐन प्रारम्भ हुने र झिझत २०६१।१०।१ को नेपाल राजपरिा प्रकाझशत सूचना बिोझजि ताप्लेजुङ, 

पााँचथर, इलाि, िापा सिेतका झजल्लाहरुिा २०६१ साल िाघ १ गते दझेि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोककएको । 
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२. पररिाषा : 

२.१ हिषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा– 

२.१.१ “बीउ बबजन” िन्नाले भ्रौण हिरूिा (इम्रोयबनक प्लान्त्ट) िाद्य पदाथन र 
सरुक्षात्मक आिरण िएको पररपक्ि ओभ्यूल (म्याचोर्न ओभ्यूल) िा 
यौबनक िा िानस्पबिक िरीकाले पनुरोत्पादन (ररप्रोर्क्सन) गरी बाली 
उत्पादन गननका लाबग छने िा रोप्ने काममा प्रयोग गनन सहकने बीउ 
बबजन िा बीज सम्झन ुपछन । 

२.१.२ “बाली” िन्नाले फलफूल, िाद्यान्न, िरकारी, नगदेबाली िथा घााँसबाली 
जस्िा बाली सम्झन ुपछन । 

२.१.३ “कृहष कायन” िन्नाले िाद्यान्न, फलफूल, दलहन, िेलहन, िरकारी, 
नगदेिाली िथा घााँस उत्पादन गने कायन सम्झन ुपछन । 

२.१.४ “सबमबि” िन्नाले दफा ३ बमोस्जम गदिि राहिय बीउ बबजन सबमबि 
सम्झन ु पछन । 

२.१.५ “प्रयोगशाला” िन्नाले दफा ९ बमोस्जम स्थापना िएको बीउ बबजन 
परीक्षण प्रयोगशाला सम्झन ुपछन ।  

२.१.६ “सूस्चि बीउ बबजन” िन्नाले दफा ११ बमोस्जम िोहकएको बीउ बबजन 
सम्झन ुपछन । 

२.१.७ “िार्ो (कन्त्टेनर)” िन्नाले िाकस, हटनको बट्टा, शीशी, थैली, बोरा, 
िकारी, व्यारेल िा अन्त्य यस्िै बीउ बबजन राख्न प्रयोग गररने िााँर्ो 
सम्झन ुपछन । 

२.१.८ “प्रजनक (रीर्र)” िन्नाले बालीको कुनै जािलाई पहहलो पटक प्रजनन 
िा छनौट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यस्क्त, संस्था िा बनकाय सम्झन ु 
पछन । 

२.१.९ “हकबसम” िन्नाले एकै नामद्वारा स्चबनएका िा स्चबनन सक्न े कुनै 
िनस्पबिको सबै जािमूल (स्पेबसज)् िथा उपजािमूल (सब्स्पेबसज)् 
सम्झन ुपछन ।  

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

२.१.१० “जाि (िेराईटी)” िन्नाले िनस्पबि शास्त्रीय िगीकरणमा सबैिन्त्दा 
िल्लो शे्रणीबिर पने समान आनिंुस्शक लक्षणहरू देस्िने, अन्त्य 
समूहसाँग कम्िीमा एउटा लक्षणद्वारा बिन्निा छुदट्टने र पनुरूत्पादन 
(प्रोपागेसन) हुाँदा लक्षणहरू पररििनन नहनु े लक्षण िएका कुनै 
िनस्पबिको समूह सम्झन ुपछन । 

२.१.११ “सङ्केिपर” िन्नाले िााँर्ोमा देस्िने गरी रास्िएको बीउ बबजन सम्बन्त्धी 
हििरण  (लेबल) सम्झन ुपछन । 

२.१.१२ “िोहकएको” िा िोहकए बमोस्जम” िन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
बनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोस्जम सम्झन ुपछन । 

 

३. राहिय बीउ बबजन सबमबिको गिन : 

३.१ बीउ बबजन सम्बन्त्धी नीबि बनधानरण गरी कायानन्त्ियन गनन र बीउ बबजन सम्बन्त्धी 
हिषयमा नेपाल सरकारलाई आिश्यक परामशन ददन एक राहिय बीउ बबजन सबमबिको 
गिन हनुेछ । 

 ३.२ सबमबिमा देहायका अध्यक्ष िथा सदस्य रहनेछन ्:– 

३.२.१ सस्चि, कृहष िथा पशपंुक्षी हिाकास मन्त्रालय  – अध्यक्ष 

३.२.२ महाबनदेशक, कृहष हििाग    – सदस्य 

३.२.३ कायनकारी बनदेशक, नेपाल कृहष अनसुन्त्धान पररषद्  – सदस्य 

३.२.४ प्रबन्त्ध सञ्चालक, कृहष सामग्री कम्पनी बलबमटेर्  – सदस्य 

३.२.५ महाप्रबन्त्धक, कृहष हिकास बैङ्क     – सदस्य 

३.२.६ प्रबन्त्ध सञ्चालक, राहिय बीउ बबजन कम्पनी बलबमटेर्  – सदस्य 

३.२.७ नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि िरकारी, िाद्यान्न, घााँसेबाली  

हिज्ञानसाँग सम्बस्न्त्धि िैज्ञाबनकमध्ये महहला सहहि 

िीनजना       – सदस्य 

३.२.८ बीज हिशेषज्ञ (कम्िीमा सहप्रध्यापक), कृहष िथा पश ु 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
    नेपालको संझिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोझधत । 
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हिज्ञान अध्ययन संस्थान, बरििुन हिश्वहिद्यालय    – सदस्य 

३.२.९ नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि बीउ बबजन उद्यमीहरूमध्येबाट  

एकजना महहला सहहि दईुजना    – सदस्य 

३.२.१० नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि बीउ बबजन उत्पादक र  

कृषकमध्ये कम्िीमा एकजना महहला सहहि दईुजना – सदस्य 

३.२.११ प्रमिु, बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्र  – सदस्य–सस्चि  

३.३ उपदफा ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोस्जम मनोनीि सदस्यको पदािबध दईु 
िषनको  हनुेछ । 

३.४ उपदफा ३.३ मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको िए िापबन उपदफा ३.२.७, ३.२.९ र 
३.२.१० बमोस्जम मनोनीि सदस्यलाई बनजको पदािबध पूरा नहुाँदै नेपाल सरकारले 
हटाउन  सक्नेछ । 

३.५ नेपाल सरकारले आिश्यक देिेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शि गरी सबमबिका 
सदस्यहरूमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

३.६ सबमबिले आिश्यक देिेमा कुनै स्िदेशी िा हिदेशी हिशेषज्ञ िा सल्लाहकारलाई 
सबमबिको बैिकमा पयनिेक्षकको रूपमा िाग बलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

 

४. सबमबिको बैिक र बनणनय : 

४.१ सबमबिको बैिक अध्यक्षले िोकेको बमबि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

४.२ सबमबिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रबिशि सदस्यहरू उपस्स्थि िएमा बैिकको 
लाबग गणपूरक संख्या पगेुको माबननेछ । 

४.३ सबमबिको बैिकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र बनजको अनपुस्स्थबिमा बैिकमा 
उपस्स्थि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको अध्यक्षिा गनेछ । 

४.४ सबमबिको बैिकमा बहमुिको राय मान्त्य हनुेछ र मि बराबर िएमा अध्यक्षले 
बनणनयात्मक मि ददनेछ । 

४.५ सबमबिको बनणनय सदस्य–सस्चिद्वारा प्रमास्णि गररनेछ । 

४.६ सबमबिको बैिक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनहिबध सबमबि आफैं ले बनधानरण गरे बमोस्जम 
हनुेछ । 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
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५. सबमबिको काम, किनव्य र अबधकार : 

५.१ बीउ बबजन सम्बन्त्धी राहिय नीबि िजुनमा गनन नेपाल सरकारलाई परामशन ददने । 

५.२ बीउ बबजन उत्पादन िथा हििरण कायनमा बनजी िथा सरकारी क्षेरबीच समन्त्िय 
कायम गने । 

५.३ बीउ बबजन उद्योगमा लगानी गनन बनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गने । 

५.४  नेपालबिर उत्पादन िा बाहहरबाट आयाि िई बबक्री हििरण हनुे बीउ बबजनको 
गणुस्िर बनयबमि िथा बनयन्त्रण गने गराउने । 

५.५ नयााँ जािको बीउ बबजनहरू िोहकएबमोस्जम अनमुोदन, उन्त्मोचन (ररलीज) र दिान  

गने । 

५.६ नयााँ जािको बीउ बबजनको हिस्शष्टिा, एकरूपिा र स्थाहयत्ि परीक्षण गरी 
िोहकएबमोस्जम प्रजनकलाई स्िाबमत्िको अबधकार प्रदान गने । 

५.७ बीउ बबजनको गणुस्िर बनधानरण गने । 

५.८ स्िदेशी िा हिदेशी बनकायहरूद्वारा बनधानररि बीउ बबजनको गणुस्िरलाई 
आिश्यकिा अनसुार अनमुोदन गने । 

५.८क बीउ बबजन सम्बन्त्धी सेिा शलु्कको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई परामशन ददने, 
५.८ि बालीको हकबसम र जाि सूस्चि गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई बसफाररस गने, 

५.८ग कसैले अनमुबिपर निीकरण नगराई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको पाइएमा सोको 
अनमुबिपर िारेज गने, 

५.८घ बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमूना सङ्कलक िथा बीउ बबजन हिश्लषेकको रूपमा 
काम गनन अनमुबि ददनको लाबग परीक्षा बलने । 

५.९ बीउ बबजनसम्बन्त्धी अन्त्य आिश्यक काम कारिाही गने । 

 

६. उपसबमबिहरू गिन गनन सक्न े: 

६.१ बीउ बबजनको उत्पादन, प्रशोधन िथा बबक्री हििरण गने कायनलाई सचुारू रूपले 
संचालन गरी गणुस्िरयकु्त बीउ बबजन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लाबग सबमबिले 
आिश्यकिा अनसुार हिबिन्न उपसबमबिहरू गिन गनन सक्नेछ । 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
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६.२ उप–सबमबिहरूको काम, किनव्य र अबधकार िथा बैिक सम्बन्त्धी कायनहिबध िोहकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

 

७.  बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्रको स्थापना : बीउ बबजनको गणुस्िर बनयन्त्रण सम्बन्त्धी 
कायन गनन िथा सबमबिको सस्चिालयको रूपमा काम गनन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्रको स्थापना गनन सक्नेछ । 

 

८. बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्रको काम, किनव्य र अबधकार : 

८.१ बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्रको काम, किनव्य र अबधकार देहाय बमोस्जम   
हनुेछ :– 

८.१.१ बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण िथा प्रमाणीकरण सम्बन्त्धी आिश्यक 
पूिानधारहरू ियार गरी सबमबिमा पेश गने । 

८.१.२ सबमबिद्वारा स्िीकृि िरीका, स्िर िथा मापदण्र् अनसुार बीउ बबजन प्रमास्णि 
गरी आिश्यकिा अनसुार प्रमाणपर ददने । 

८.१.३उपदफा ९.४ बमोस्जम अनमुबिपरप्राप्त व्यस्क्त िा संस्थाले शिन बमोस्जम 
काम गरे नगरेको अनगुमन गने । 

८.२ बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण केन्त्रको अन्त्य काम, किनव्य र अबधकार िथा त्यस्िो 
केन्त्रले बीउ बबजन गणुस्िर बनयन्त्रण िथा प्रमाणीकरण गदान अपनाउन ु पने 
कायनहिबध िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

 ९. 
=...... बीउ बबजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना : 

९.१ बीउ बबजनको परीक्षण र ित्सम्बन्त्धी अन्त्य कायन गननको लाबग नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शि गरी एउटा केन्त्रीय बीउ बबजन परीक्षण 
प्रयोगशालाको स्थापना गनन सक्नेछ । 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
 

  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा झिककएको । 
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९.२ उपदफा ९. १ बमोस्जम स्थापना िएको प्रयोगशालाको रेिदेि र बनयन्त्रणमा रहने 
गरी आिश्यकिा अनसुार नेपालका हिबिन्न िाउाँमा बीउ बबजन परीक्षण प्रयोगशाला 
स्थापना हनु सक्नेछ । 

९.३  कुनै व्यस्क्त िा संस्थाले बनजी क्षेरमा प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गनन चाहेमा 
अनमुबिका लाबग िोहकए बमोस्जमको दस्िरु सहहि िोहकए बमोस्जमको ढा“चामा 
सबमबि समक्ष बनिेदन ददन ुपनेछ । 

९.४  उपदफा ९.३ बमोस्जम प्राप्त बनिेदनउपर छानबबन गरी उपयकु्त देिेमा िोहकए 
बमोस्जमका शिनको अधीनमा रही सबमबिले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गनन 
अनमुबिपर ददनेछ ।  

९.५  यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेस्िएको िए िापबन यो ऐन प्रारम्ि हनु ु अस्घ 
स्थापना िएका बनजी क्षरेका प्रयोगशालाले यो ऐन प्रारम्ि िएको बमबिले एक 
िषनबिर यस ऐन बमोस्जम अनमुबिपर बलइसक्न ुपनेछ । 

 

१०. प्रयोगशालाको काम, किनव्य र अबधकार :  

प्रयोगशालाको काम, किनव्य र अबधकार िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

१०क.निीकरण : 

१०क.१  यस ऐन बमोस्जम स्थापना िएका प्रयोगशालाको अनमुबिपर प्रत्येक िषन 
निीकरण गराउन ुपनेछ ।  

१०क.२ यस ऐन बमोस्जम स्थापना िएका प्रयोगशालाले उपदफा १०क.१ मा 
िोहकएको अिबधबिर अनमुबिपर निीकरण नगराएमा त्यस्िो अनमुबिपर स्ििः 
रद्द हनुेछ र सबमबिले त्यस्िो प्रयोगशाला बन्त्द गराउन सक्नेछ । 

 

११. बीउ बबजनको हकबसम िा जाि सूस्चि गने अबधकार :  

नेपाल सरकारले कृहष कायनको बनबमत्त प्रयोग गररने बीउ बबजनको कुनै हकबसम िा जािको 
गणुस्िर बनयबमि िथा बनयन्त्रण गनन आिश्यक देिेमा सबमबिको परामशन बलई नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकास्शि गरी त्यस्िो हकबमस िा जािको बीउ बबजनहरू सूस्चि बीउ बबजन 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
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िनी िोक्न सक्नेछ र त्यसरी िोक्दा हिबिन्न क्षेरको लाबग उपयकु्त हनुे बीउ बबजनको 
हकबसम िा जाि समेि िोक्न सक्नेछ । 

 

११क.अनमुबिपर बलन ुपने : 

११क.१ कुनै व्यस्क्त िा संस्थाले बीउ बबजनको बबक्री हििरण सम्बन्त्धी कारोबार गनन 
चाहेमा िोहकए बमोस्जमको दस्िरु सहहि िोहकएको अबधकारी समक्ष बनिेदन 
ददई िोहकए बमोस्जमको ढााँचामा अनमुबिपर बलन ुपनेछ । 

११क.२ कसैले उपदफा ११क.१ बमोस्जम अनमुबि नबलई बीउ बबजन बबक्री हििरण 
गरेको पाइएमा त्यस्िो बीउ बबजन बाली बनरीक्षकले जफि गनेछ । 

 

११ि. सूस्चि निएका बीउ बबजन बबक्री हििरण गनन नपाइन े: 

११ि.१ कृहष अनसुन्त्धान प्रयोजनको लाबग बाहेक कसैले पबन यस ऐन बमोस्जम सूस्चि 
निएका बीउ बबजन बबक्री हििरण गनन पाइने छैन । 

११ि.२  कसैले उपदफा ११ि.१ बमोस्जम सूस्चि निएका बीउ बबजन बबक्री हििरण 
गरेको पाइएमा त्यस्िो बीउ बबजन बाली बनरीक्षकले जफि गनेछ । 

 

१२. बीउ बबजनको न्त्यूनिम गणुस्िरको हद िोक्न सक्न े:  

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सूस्चि बीउ बबजनमध्ये सबमबिको 
परामशन बलई कुनै बीउ बबजनको हकमा न्त्यूनिम गणुस्िरको हद िोक्न सक्नेछ । 

 

१३. सूस्चि बीउ बबजनको बबक्री हििरण : 

१३.१ सूस्चि बीउ बबजनको बबक्री हििरण गने व्यस्क्त िा संस्थाले आपूmले बबक्री हििरण 
गने बीउको िााँर्ोमा देहायको हििरण उल्लेि गनुन पनेछ :– 

१३.१.१ बीउ बबजनको हकबसम र जाि,  

१३.१.२ दफा १२ बमोस्जम िोहकएको न्त्यूनिम गणुस्िरको हद, 

१३.१.३ रासायबनक पदाथन प्रयोग गरी उपचार गररएको िए सोको हििरण, 

१३.१.४ िोहकए बमोस्जमका अन्त्य कुराहरू । 

                                                           
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
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१३.२ उपदफा १३.१ मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको िए िापबन कुनै िास क्षेरको लाबग मार 
उपयकु्त हनु े िनी प्रजनकले बनधानरण गरेको हकबसम र जािको सूस्चि बीउ बबजन 
त्यसरी बनधानरण गररएको क्षेर बाहेक अन्त्य क्षेरमा बबक्री हििरण गनन िा गराउन 
पाइने छैन । 

 

१४. ................... 
 

१५. सूस्चि बीउ बबजन बनकासी िा पैिारी गनन स्िीकृबि बलन ुपने : 

१५.१ कुनै हकबसम िा जािको सूस्चि बीउ बबजन बनकासी िा पैिारी गनन चाहने व्यस्क्तले 
िोहकएको अबधकारी समक्ष िोहकए बमोस्जमको दस्िरु र हििरण सहहि बनकासी िा 
पैिारी गनन स्िीकृबिको बनबमत्त बनिेदन ददन ुपनेछ । 

१५.२ उपदफा १५.१ बमोस्जमको बनिेदन प्राप्त िएपबछ िोहकएको अबधकारीले स्िीकृबि 
ददन सक्नेछ । 

१५.३ उपदफा १५.१ मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको िएिापबन बीउ बबजन बनकासी िा पैिारी 
गने उदे्दश्यले स्थाहपि उद्योगले बनकासी िा पैिारी गनन चाहेको सूस्चि बीउ बबजनको 
िोहकए बमोस्जमको हििरण िोहकएको अबधकारीलाई ददई बनकासी िा पैिारी गनन 
सक्नेछ । 

 

१५क. बनकासी िा पैिारीमा रोक लगाउन सक्न े: नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी नेपालको कृहष कायनलाई हाबन िा प्रबिकूल प्रिाि पयुानउने कुनै िास जािको 
बीउ बबजनको पैिारी गनन िा कुनै िास कारणले बनकासी गनन नहनुे कुनै सूस्चि जािको 
बीउ बबजन बनकासी गनन जोस्िम हिश्लषेणको आधारमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

 

१६.  बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक िथा बीउ बबजन हिश्लषेक सम्बन्त्धी व्यिस्था : 

                                                           


    बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा िारेज । 

  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 

 

   बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
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१६.१ नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले आिश्यकिा अनसुार िोहकएको योग्यिा पगेुका 
बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक िथा बीउ बबजन हिश्लषेक बनयकु्त गनन 
सक्नेछ । 

१६.२  उपदफा १६.१ बमोस्जम बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक िथा बीउ 
बबजन हिश्लषेक बनयकु्त निएसम्मको लाबग नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले सो 
सम्बन्त्धमा योग्यिा पगेुका आफु मािहिका बनजामिी कमनचारीलाई बाली बनरीक्षक, 

बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक िा बीउ बबजन हिश्लषेकको रूपमा काम गनन िोक्न 
सक्नेछ । 

१६.३ उपदफा १६.१ र १६.२ मा उस्ल्लस्िि अिस्थामा बाहेक कसैले पबन यस ऐन 
बमोस्जम अनमुबिपर नबलई बाली बनरीक्षण गनन, बीउ बबजनको नमूना सङ्कलन गनन 
िथा बीउ बबजन हिश्लषेण गनन हुाँदैन । 

१६.४  उपदफा १६.३ बमोस्जमको अनमुबिपर बलन चाहने िोहकए बमोस्जमको योग्यिा 
पगेुको व्यस्क्तले सबमबिबाट बलइने परीक्षा उत्तीणन गनुन पनेछ ।    

१६.५  उपदफा १६.४ बमोस्जमको परीक्षा उत्तीणन िएको व्यस्क्तले बाली बनरीक्षक, बीउ 
बबजन नमनुा सङ्कलक िा बीउ बबजन हिश्लषेकको रूपमा व्यिसाय सञ्चालन गने 
अनमुबिपर प्राप्त गनन सबमबि समक्ष िोहकएको दस्िरु सहहि िोहकएको ढााँचामा 
बनिेदन ददन ुपनेछ ।  

१६.६ उपदफा १६.५ बमोस्जम बनिेदन पनन आएमा िोहकए बमोस्जमको दस्िरु बलई 
िोहकएको शिन र ढााँचामा सबमबिले अनमुबिपर ददनेछ । यसरी ददइएको अनमुबिपर 
दईु िषनसम्म बहाल रहनेछ । 

१६.७ उपदफा १६.६ बमोस्जम ददइएको अनमुबिपर िोहकए बमोस्जम निीकरण गराउन ु
पनेछ ।  

१६.८  उपदफा १६.७ बमोस्जम अनमुबिपर निीकरण नगराएमा त्यस्िो अनमुबिपर स्ििः 
रद्द हनुेछ ।  

१६.९ उपदफा १६.४ बमोस्जमको परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था िोहकए बमोस्जम   
हनुेछ । 

                                                           
    नेपालको संझिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोझधत । 
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१७  बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमनुा सङ्कलक िथा बीउ बबजन हिश्लषेकको काम, किनव्य र 
अबधकार :  

बाली बनरीक्षक, बीउ बबजन नमूना सङ्कलक िथा बीउ बबजन हिश्लषेकको काम, किनव्य र 
अबधकार िोहकए बमोस्जम हनुेछ । 

 

१७क. सेिा शलु्क बलन सक्न े: 

१७क.१ नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोस्जम उपलब्ध गराउने कुनै 
सेिा बापि नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको सेिा शलु्क बलन 
सक्नेछ । 

१७क.२ कुनै व्यस्क्त िा संस्थाले यस ऐन बमोस्जम कुनै सेिा प्रदान गदान सबमबिबाट 
स्िीकृि गरे बमोस्जमको सेिा शलु्क बलन सक्नेछ । 

 

१८. नपेाल सरकारले मान्त्यिा ददन े:  

नेपाल सरकारले सबमबिको परामशन बलई नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बबजन 
पररक्षण िा प्रमाणीकरण गने िा जाि परीक्षण गने कुनै स्िदेशी िा हिदेशी िा अन्त्िरानहिय 
संस्थालाई यस ऐनको प्रयोजनका लाबग मान्त्यिा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 
१८क. स्िाबमत्ि कायम रहन े:  

नेपालमा परम्परादेस्ि नै प्रयोग गररंदै आएको स्थानीय जािको बालीको बीउ बबजनमा िोहकए 
बमोस्जम स्िाबमत्ि कायम रहनेछ । 

 
१९. दण्र् सजाय : 

१९.१ कसैले दफा ९ बमोस्जम अनमुबिपर नबलई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा पचास हजार 
रूपैयााँ जररिाना हनुेछ ।  

१९.२ कसैले दफा ११क. र ११ि. हिपरीि बीउ बबजन बबक्री हििरण गरे िा गराएमा 
दस हजार रूपैयााँदेस्ि बीस हजार रूपैयााँसम्म जररिाना हनुेछ ।  

                                                           
 

  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
  बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । 

   नेपालको संझिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोझधत  । 
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१९.३  कसैले दफा १३ बमोस्जमको हििरण निलुाई बीउ बबजन बबक्री हििरण गरे िा 
गराएमा दश हजार रूपैयााँदेस्ि पन्त्र हजार रूपैयााँसम्म जररिाना हनुेछ । 

 

१९.४  कसैले उपदफा १६.३ हिपरीि कुनै कायन गरेमा पच्चीस हजार रूपैयााँ जररिाना 
हनुेछ । 

 

१९.५ उपदफा १९.१, १९.२, १९.३ र १९.४ मा लेस्िएदेस्ि बाहेक यो ऐन िा यस ऐन 
अन्त्िगनि बनेको बनयम हिपरीि कुनै काम गने गराउने व्यस्क्त िा संस्थालाई दशहजार 
रूपैयााँदेस्ि बीस हजार रूपैयााँसम्म जररिाना हनुेछ । 

 

 

२०. सरकार िादी हनु े: यो ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार िादी हनुेछ । 

 

 

२१. मदु्दाको िहहककाि र दायरी : 

२१.१ यस ऐन बमोस्जम सजाय हनुे कसूर सम्बन्त्धी मदु्दाको िहहककाि बीउ बबजन नमनुा 
सङ्कलकले गनेछ र त्यस्िो िहहककािको काम पूरा िएपबछ मदु्दा हेने अबधकारी 
समक्ष मदु्दा दायर गनेछ । 

 

२१.२ उपदफा २१.१ बमोस्जम मदु्दा िहहककाि र दायर गदान बीउ बबजन बनरीक्षकले 
सरकारी िकीलको राय बलन सक्नेछ । मदु्दा दायर िईसकेपबछ मदु्दाको बहस पैरिी 
र पनुरािेदन सरकारी िकीलबाट हनुेछ । 

 

 

२२. मदु्दा हेने अबधकार : 

२२.१ यो ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा हेने अबधकार िोहकए बमोस्जमको अबधकारीलाई हनुेछ । 

२२.२ उपदफा २२.१ बमोस्जम मदु्दाको कारिाही र हकनारा गदान िोहकएको अबधकारीले 
हिशेष अदालि ऐन, २०५९ बमोस्जमको कायनहिबध अपनाउनेछ । 

 

                                                           


 बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 
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२३. असल बनयिले गरेको कामको बचाउ : बाली बनरीक्षक िा बीउ बबजन नमूना सङ्कलक िा 
बीउ बबजन हिश्लषेक िा यस ऐन अन्त्िगनि काम गने अबधकार प्राप्त कुनै कमनचारीले यस ऐन 
बमोस्जम आफ्नो किनव्यको पालन गदान असल बनयिले गरेको काम कारिाहीमा बनज 
व्यस्क्तगि रूपमा जिाफदेही हनुेछैन । 

िर कसैलाई अनािश्यक दःुि, हैरानी िा झण्झट ददने बनयिले काम गरेमा सम्बस्न्त्धि 
व्यस्क्त त्यसको लाबग जिाफदेही हनुेछ । 

 

२४. बनयम बनाउन े अबधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्ियन गननका लाबग नेपाल सरकारले 
आिश्यक बनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

  

 

                                                           


 बीउ झबजन (पझहलो  संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोझधत । 

द्रव्टव्य : (क) ऐन लाग ूभएको झिझत र स्थान : 

१.  झिझत २०४६।४।३० िा  प्रकाझशत नेपाल राजपरिा काठिाणडड ाँ, भक्तपुर र लझलतपुर झजल्लाहरुिा 

२०४६ साल भाद्र १ गते दझेि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोककएको  । 

२.  झिझत २०६१।१०।१ िा प्रकाझशत नेपाल राजपरिा ताप्लेजुङ्ग,पााँचथर इलाि ,िापा सिेतका 

झजल्लाहरुिा २०६१ साल िाघ १ गते दिेी ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोककएको । 

(ि)   रुपान्त्तरण :  

१.  झिशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरू   

“झिशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “ झिशेष अदालत ऐन, २०५९” । 

२. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बिोझजि रूपान्त्तर भएका शब्दहरूूः–  

 को सट्टा “नेपाल सरकार” ।  


