सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. ७
जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, भण्डारण, नबक्री

ववतरण, ओसारपसार, प्रयोग, ववसजनन जस्ता कायनलार्न ननयमन गरी मानव तथा
जीवजन्तुको स्वास््य र वातावरणमा पने प्रनतकूल प्रभावलाई ननयन्रण गने सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-1
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम “जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन
ऐन, 207६” रहे को छ।
(2) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“केन्र” भन्नाले दफा 1४ बमोम्जमको प्लान्ट क्वारे न्टीन
तथा ववषादी व्यवस्थापन केन्र सम्झनु पछन।

(ख)

“घरे ल ु ववषादी”

भन्नाले

कृषक

स्तरमा

घरायसी

तथा

व्यापाररक प्रयोजनको लानग वनस्पनतजन्य र गहुुँत, दुध
लगायतका

प्राकृनतक

स्रोतबाट

तयार

गररएको

ववषादी

सम्झनु पछन।
(ग)

“जीवनाशक ववषादी” भन्नाले बोट नबरुवा, कृवषजन्य पदाथन
र वन तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास््य,
भण्डारण, प्याकेम्जङ्ग र ननमानण कायनमा हानन पुर्याउने रोग,
कीरा,

सुलसुले,

ननमाटोड,

झारपात,

मुसा

लगायतबाट

बचाउन प्रयोग गररने प्राङ्गाररक, वनस्पनत, जैववक तथा
1

रासायननक वस्तु सम्झनु पछन र सो शब्दले दे हायका
वस्तुलाई समेत जनाउुँ छ:(1)

हाननकारक

जीवहरूको

म्शकार

गरे र,

परभिी

बनेर, परजीवी बनेर, रोग लगाएर सोको वृवि कम
गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूलार्न आकषनण वा
ववकषनण गने वस्तु (फेरोमोन्स, एट्रयाक्टयान्ट,
ररपेलेन्ट, नडररे न्ट),
(2)

हाननकारक जीवहरूको ननयनमत वृवि र प्रजनन

ु ेटर,
कायनमा असर पने वस्तु (र्न्सेक्ट ग्रोथ रे गल
र्म्न्हवीटर),

(3)

हाननकारक वनस्पनतको वृवि ननयन्रण गने वस्तु
(प्लान्ट ग्रोथ र्म्न्हवीटर),

(4)

पात पनतङ्गर झाने वस्तु (नडफोनलयन्ट),

(5)

ओनसलोपन

कम

गने

तथा

सुकाउने

वस्तु

(डेनसकेन्ट),
(6)

फलफूल सं ख्या पतल्याउने वस्तु (नथननङ एजेन्ट),

(7)

समय नपुग्दै फलफूल झने लगायतका समस्याको
ननयन्रण गने वस्तु,

(8)

कृवष बाली तथा कृवषजन्य पदाथन उत्पादनसुँग
सम्बम्न्धत प्रयोगशालामा ननसङ्क्रमण गनन प्रयोग
गररने वस्तु (नडसर्न्फेक्णण्ट)।

(घ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झनु
पछन।

(ङ)

“ननरीिक” भन्नाले दफा 2४ बमोम्जम ननयुक्त जीवनाशक
ववषादी ननरीिक सम्झनु पछन।
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(च)

“प्रनतबम्न्धत जीवनाशक ववषादी” भन्नाले मानव स्वास््य,
पशु

स्वास््य

तथा

प्रनतकूल

वातावरणमा

असर

गने

ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, पञ्जीकरण,

नबक्री, ववतरण वा प्रयोगमा प्रनतबन्ध लगार्एको ववषादी
सम्झनु पछन।
(छ)

“प्रमुख” भन्नाले दफा 1६ बमोम्जमको केन्र प्रमुख सम्झनु
पछन।

(ज)

“बोट नबरुवा” भन्नाले जीववत वा वंश प्रसारणमा प्रयोग हुने
वनस्पनतको डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात,
फल, फूल, बीउ र जमनप्लाज्म लगायत सम्झनु पछन।

(झ)

भन्नाले

“मन्रालय”

कृवष

सम्बन्धी

ववषय

हेने

नेपाल

सरकारको मन्रालय सम्झनु पछन।
(ञ)

“नमसावट गररएको ववषादी” भन्नाले ववषादीमा हुन ु पने कुनै
सवक्रय तत्त्व घटी वा बढी भएको, ववषादीको प्रभावकाररता
घटाउन थवपएको वस्तु वा ववषादीको सूचकपरमा उल्लेख
गररए बमोम्जमको गुण, मारा वा ववशेषता नभएको ववषादी
सम्झनु पछन।

(ट)

“नबरुवाजन्य पदाथन” भन्नाले

वनस्पनतको डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ,

कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउबाट बनेको
पदाथन सम्झनु पछन र सो शब्दले मृत वनस्पनत वा त्यसको
कुनै भागलार्न समेत जनाउुँ छ।

(ठ)

“सवक्रय तत्त्व” भन्नाले ववषादी सं श्लष
े ण र उत्पादन गदान

त्यसमा जैववक वा रासायननक रूपमा सवक्रय रहेको तत्त्व
(ववषांश) सम्झनु पछन।
(ड)

“सनमनत” भन्नाले दफा 1१ बमोम्जमको जीवनाशक ववषादी
व्यवस्थापन सनमनत सम्झनु पछन।

(ढ)

“सूचीकृत

ववषादी”
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भन्नाले

यस

ऐन

बमोम्जम

नेपाल

सरकारले पञ्जीकरण गरी नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन
गरे र तोकेको ववषादी सम्झनु पछन।
पररच्छे द-2
जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण
३.

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गराउनु पने: (1) कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा
ननकायले कुनै जीवनाशक ववषादी तथा त्यस्तो ववषादीको सवक्रय तत्त्व
समेतको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण,

नबक्री ववतरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गनुप
न ूव न केन्रमा
पञ्जीकरण गराउनु पनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोम्जम पञ्जीकरण गराउन चाहने व्यम्क्त, सं स्था

वा ननकायले तोवकए बमोम्जमको वववरण र ढाुँचामा प्रदे शको कृवष सम्बन्धी
ववषय हेने मन्रालय माफनत् वा नसधै केन्र समि ननवेदन ददनु पनेछ र
सम्बम्न्धत प्रदे शको कृवष सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालयमा प्राप्त ननवेदन
तोवकएको समयनभर केन्रमा पठाउनु पनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोम्जम प्राप्त ननवेदन उपर केन्रले आवश्यक

छाननबन गरी तोवकएका शतन पूरा भएको पार्एमा त्यस्तो जीवनाशक ववषादीको
पञ्जीकरण गरी सोको प्रमाणपर प्रदान गनुन पनेछ।

(4) उपदफा (३) बमोम्जम प्रदान गररएको प्रमाणपरको अवनध तीन
वषनको हुनेछ।
(5) जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गदान लाग्ने शुल्क तथा सो
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।
(6) उपदफा (३) बमोम्जम पञ्जीकरण गररएका ववषादीको नाम
मन्रालयले नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
४.

पञ्जीकरण नगररएका जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गनन नहुने: (1) कसैले पनन
दफा

3

बमोम्जम

पञ्जीकरण

गररएका

बाहेकका

जीवनाशक

ववषादीको

उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, नबक्री
4

ववतरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग लगायतका कायन गनुन गराउनु
हुुँदैन।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन वैज्ञाननक
प्रयोग

वा

अनुसन्धानको

प्रयोजनको

लानग

केन्रको

जीवनाशक ववषादी पैठारी गनन बाधा पने छै न।
५.

पूवस्न वीकृनत

नलई

पञ्जीकरण खारे ज वा ननलम्बन गनन सक्ने: (1) केन्रले दे हायका अवस्थामा
जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण खारे ज वा ननलम्बन गनन सक्नेछ:(क)

पञ्जीकरण गररएको जीवनाशक ववषादीले माननस, जीवजन्तु
वा नबरुवाको स्वास््य तथा वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव
पारे को कारणले पञ्जीकरण कायम राख्न उम्चत नदे म्खएमा,

(ख)

जुन प्रयोजनको लानग ववषादी पैठारी तथा सं श्लष
े ण गररएको
हो सोको प्रयोग प्रभावकारी नभएमा,

(ग)

जुन प्रयोजनको लानग ववषादी पैठारी तथा सं श्लष
े ण गररएको
हो, सोको गलत प्रयोग गरे मा,

(घ)

पञ्जीकरण

पश्चात

राविय

तथा

अन्तरानवियस्तरमा

कुनै

नकारात्मक असर पाने त्य फेला परे को वा पररम्स्थनतमा

आएको कुनै पररवतननले गदान पञ्जीकरण खारे ज वा ननलम्बन
गनुन पने अवस्था दे म्खएमा,
(ङ)

पञ्जीकरण गदानका बखत तोवकएका शतनहरूको उल्लङ्घन
गरे को पार्एमा,

(च)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम, ननदे म्शका तथा
मापदण्ड ववपरीतको काम गरे को पार्एमा।

(2) पञ्जीकरण गररएको ववषादी खारे ज वा ननलम्बन गने सम्बन्धी
प्रवक्रया तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
६.

जीवनाशक ववषादीको पुनः पञ्जीकरण: (1) दफा 5 को उपदफा (१) को

खण्ड (क), (ग), (ङ) र (च) का अवस्थामा बाहेक पञ्जीकरण प्रमाणपरको
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मान्यता समाप्त भएपनछ पनन त्यस्ता जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गनुन पने
आवश्यकता भएमा दफा ३ बमोम्जम पञ्जीकरण गने व्यम्क्त, सं स्था वा
ननकायले पुनः पञ्जीकरणको लानग केन्र समि ननवेदन ददनु पनेछ।
(2) दफा 5 को उपदफा (1) को खण्ड (ख) को आधारमा
पञ्जीकरण खारे ज वा ननलम्बन भएका जीवनाशक ववषादीको हकमा त्यस्तो
अवस्था ववद्यमान नभएको आधारमा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रयोग गनन उपयुक्त
हुने कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायलार्न लागेमा पुनः पञ्जीकरणको लानग केन्र
समि ननवेदन ददन सक्नेछ।

(3) उपदफा (1) वा (2) बमोम्जम केन्र समि पेश हुन आएको

ननवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक छाननबन गदान तोवकए बमोम्जमका आधारमा
पुनः पञ्जीकरण

गनन उपयुक्त

हुने

दे म्खएमा

केन्रले

त्यस्तो जीवनाशक

ववषादीको पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपर प्रदान गनन सक्नेछ।
(4) उपदफा (3) बमोम्जम प्रदान गररएको प्रमाणपरको अवनध तीन
वषनको हुनेछ।
(5) जीवनाशक ववषादीको पुनः पञ्जीकरण गने आधार, सोको लानग
लाग्ने शुल्क तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।
७.

पञ्जीकृत ववषादीको नवीकरण: (1) दफा 3 र 6 बमोम्जम पञ्जीकरण भएको
जीवनाशक ववषादीको म्याद समाप्त हुन ु पैँतीस ददन अगावै केन्र समि
नवीकरणको लानग ननवेदन ददनु पनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोम्जम परे को ननवेदन उपर छाननबन गदान
मनानसब दे म्खएमा केन्रले अको तीन वषनको लानग पञ्जीकरणको नवीकरण
गररददनु पनेछ।

(3) जीवनाशक ववषादीको नवीकरण सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द-3
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र्जाजतपर सम्बन्धी व्यवस्था
८.

र्जाजतपर नलनु पने: (1) पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गररएका जीवनाशक
ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः

प्यावकङ्ग गनन चाहने कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायले सो कायन गनुन पूव न
केन्रबाट र्जाजतपर नलनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजतपर प्रदान गनुन पूव न केन्रले

तोवकए बमोम्जमको प्राववनधक जानकारी उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(3) उपदफा (1) बमोम्जम ददर्ने र्जाजतपरको अवनध तीन वषनको
हुनेछ।
ु न्दा पैंतीस ददन
(४) उपदफा (3) बमोम्जमको अवनध समाप्त हुनभ
अगावै तोवकएको दस्तुर सवहत सम्बम्न्धत र्जाजतपरवालाले नवीकरणको
लानग केन्र समि ननवेदन ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जमको अवनधनभर ननवेदन ददन नसक्ने
र्जाजतपरवालाले उपदफा (३) बमोम्जमको अवनध समाप्त भएको नमनतले पन्र
ददननभर दोब्बर दस्तुर सवहत र्जाजतपरको नवीकरणको लानग केन्र समि
ननवेदन ददन सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोम्जम प्राप्त ननवेदनका सम्बन्धमा
आवश्यक जाुँचबुझ गरी केन्रले अको तीन वषनको लानग र्जाजतपरको
नवीकरण गररददन सक्नेछ।

(७) उपदफा (1) मा जुन सुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन
जीवनाशक ववषादीको नबक्री ववतरण र छकनने कायनको र्जाजतपर दफा 3
बमोम्जम पम्ञ्जकरण गररएका ववषादीमध्ये ववषादी नबक्री ववतरण तथा ववषादी
छकनने व्यवसायको र्जाजतपर प्रदान तथा सोको नवीकरण तथा खारे जी गने
सम्बन्धी व्यवस्था सम्बम्न्धत प्रदे शको प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ।
(८) यस दफा बमोम्जम नवीकरण नगराउने र्जाजतपर स्वतः
खारे ज भएको मानननेछ।
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(९) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजतपर सम्बन्धी ननवेदनको ढाुँचा,
सोको लानग लाग्ने दस्तुर, प्रवक्रया, र्जाजतपर नलन चाहने व्यम्क्त, सं स्था वा
ननकायको योग्यता र र्जाजतपरको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
९.

र्जाजतपर खारे ज गनन सवकने: (1) कुनै र्जाजपरवालाले र्जाजतपर प्रदान
गदान तोवकएको शतनको उल्लङ्घन गरे मा केन्रले जुनसुकै समयमा त्यस्तो
र्जाजतपर खारे ज गनन सक्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजतपर खारे ज गनुअ
न म्घ केन्रले

सम्बम्न्धत र्जाजतपरवालालार्न पन्र ददनको समय ददर्न र्जाजतपर खारे ज गनुन
नपने कुनै मनानसब कारण भए पेश गननका लानग उम्चत मौका ददनु पनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोम्जम र्जाजतपर खारे ज हुन नपने कुनै कारण

पेश भएमा वा सो समयनभर कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएमा केन्रले पन्र
ददननभरमा

र्जाजतपर

खारे ज

सम्बन्धमा

आवश्यक

ननणनय

गरी

सोको

जानकारी सम्बम्न्धत र्जाजतपरवालालार्न ददनु पनेछ।
(4) उपदफा (2) बमोम्जम र्जाजतपर खारे जीको प्रारम्भ भर्न
उपदफा (3) बमोम्जमको ननणनय नभएसम्मको अवनधमा उक्त र्जाजतपर
स्वतः ननलम्बन भएको मानननेछ।
१०.

प्रदे शबाट र्जाजतपर नलनु पने: (1) पञ्जीकरण वा पुन: पञ्जीकरण गररएका
जीवनाशक ववषादीको नबक्री ववतरण, भण्डारण, व्यवसावयक प्रयोग तथा
जीवनाशक ववषादी छकनने व्यवसाय गनन चाहने व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायले
प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनतबाट र्जाजतपर नलनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजतपर प्रदान गने, नवीकरण गने
तथा त्यस्तो र्जाजतपर खारे ज गने व्यवस्था प्रदे श कानूनले ननधानरण गरे
बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द-4
सनमनतको गठन तथा काम, कतनव्य र अनधकार
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११.

जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनत: (1) जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापनका
सम्बन्धमा आवश्यक पने नीनत ननधानरण गने लगायतका कायनमा नेपाल
सरकारलार्न आवश्यक राय, सुझाव तथा परामशन उपलब्ध गराउन एक
जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनत रहनेछ।
(2) सनमनतमा दे हाय बमोम्जमका सदस्यहरू रहनेछन्:(क)

सम्चव, मन्रालय

(ख)

सह-सम्चव, वातावरण सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल

(ग)
(घ)
(ङ)

- अध्यि

सरकारको मन्रालय

- सदस्य

महाननदे शक, पशु सेवा ववभाग

- सदस्य

पररषद्

- सदस्य

कायनकारी ननदे शक, नेपाल कृवष अनुसन्धान
प्रमुख, स्वास््य सेवा ववभाग वा ववशेषज्ञ
प्रनतनननध र्वपनडनमयोलोजी तथा रोग ननयन्रण
महाशाखा

(च)

ववषादी ववशेषज्ञ, वन ववशेषज्ञ, कृवष ववशेषज्ञ र

- सदस्य

उपभोक्ता कृषकहरूमध्येबाट मन्रालयले

मनोनीत गरे को कम्तीमा दुईजना मवहला सवहत
पाुँचजना
(छ)

- सदस्य

ववषादी व्यवसायीहरूमध्येबाट मन्रालयद्वारा
मनोनीत एकजना

- सदस्य

(ज)

उपसम्चव (कानून), मन्रालय

- सदस्य

(झ)

प्रमुख

- सदस्य-सम्चव

(3) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोम्जम मनोनीत
सदस्यहरूको पदावनध तीन वषनको हुनेछ

र ननजहरू पुनः एक पटकको लानग

मनोनीत हुन सक्नेछन्।

(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन उपदफा

(२) को खण्ड (च) र (छ) बमोम्जम मनोनीत कुनै सदस्यले सनमनतको वहत
ववपरीत कुनै कायन गरे मा ननजको पदावनध पूरा नहुुँदै मन्रालयले ननजलाई
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हटाउन सक्नेछ।
तर

यसरी

हटाउनु अम्घ

ननजलाई

सफाई

पेश

गने

मनानसब

मावफकको मौका ददनु पनेछ।
(5) सनमनतले आवश्यकता अनुसार सम्बम्न्धत ववषयको ववशेषज्ञलार्न
सनमनतको बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ।
१२.

सनमनतको बैठक र ननणनय: (1) सनमनतको बैठक कम्तीमा छ मवहनामा एक
पटक बस्नेछ।
बस्नेछ।

(२) सनमनतको बैठक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा
(३) सनमनतको कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी

सदस्यहरू उपम्स्थत भएमा बैठकको लानग गणपूरक सं ख्या पुगेको मानननेछ।
(४) सनमनतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र ननजको

अनुपम्स्थनतमा बैठकमा उपम्स्थत सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले
अध्यिता गनेछ।

(५) सनमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर

भएमा अध्यिले ननणानयक मत ददनेछ।

(६) सनमनतको ननणनय अध्यि र सदस्य-सम्चवबाट प्रमाम्णत हुनेछ।
(७) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववनध सनमनत आफैंले
ननधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ।
१३.

सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खत काम,
कतनव्य र अनधकारका अनतररक्त सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोम्जम हुनेछ:(क)

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी नीनत तजुम
न ा गरी
नेपाल सरकार समि पेश गने,

(ख)

जैववक, वनस्पनतजन्य तथा सुरम्ित रासायननक
ववषादी
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उद्योगमा

लगानी

गनन

ननजी

िेरलार्न

प्रोत्साहन गने,
(ग)

जीवनाशक

ववषादीको

ववषादीको

व्यवस्थापन

गुणस्तर

ननधानरण

तथा

कायन

गने,

सम्बन्धी

गराउने,
(घ)

जीवनाशक ववषादीसुँग सम्बम्न्धत अन्तरानविय सम्न्ध
तथा सम्झौताको अनुमोदन तथा कायानन्वयनको
लानग नेपाल सरकारलार्न आवश्यक सुझाव ददने,

(ङ)

मानव,

पशुपन्छी,

वातावरणमा

जीवजन्तुको

प्रनतकूल

असर

स्वास््य
पाने

तथा

जीवनाशक

ववषादीलार्न प्रनतबन्ध लगाउने,
(च)

ननरीिक

वा

प्रमुखले

गरे को

ननणनय

ववरुिको

उजूरी सुन्ने,
(छ)

कुनै पनन पदाथन वा वस्तु ववषादी भए वा नभएको
सम्बन्धमा पवहचान गने, गराउने,

(ज)

जीवनाशक

ववषादी

व्यवस्थापन

सम्बन्धी

(झ)

केन्र तथा उपसनमनतलार्न आवश्यकता अनुसार

मापदण्डहरू स्वीकृत गरी लागू गने, गराउने,
अनधकार प्रत्यायोजन गने,

(ञ)

तोवकए बमोम्जमका अन्य काम गने।

(२) सनमनतले जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी,

पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, नबक्री ववतरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा
पुनः प्यावकङ्गको कायनलार्न सहज एवं सूचारु रूपले सञ्चालन गननका लानग
आवश्यकता अनुसार उपसनमनत गठन गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम गठन हुने उपसनमनतको काम, कतनव्य,

अनधकार तथा कायनववनध सो उपसनमनत गठन गदान सनमनतले तोके बमोम्जम
हुनछ
े ।
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(४) सनमनतले यस ऐन बमोम्जम आफूलार्न प्राप्त अनधकारमध्ये केही

अनधकार केन्र, दफा 3९ बमोम्जमको प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन
सनमनत वा उपसनमनतलार्न प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
पररच्छे द-5
पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन केन्र
१४.

केन्र रहने: (1) जीवनाशक ववषादीको ननयन्रण, ननयमन, पञ्जीकरण तथा

व्यवस्थापन लगायतका कायन गनन मन्रालय अन्तगनत एक प्लान्ट क्वारे न्टीन
तथा ववषादी व्यवस्थापन केन्र रहनेछ।
(2) केन्रका लानग आवश्यक पने जनशम्क्त नेपाल सरकारले

उपलब्ध गराउनेछ।
१५.

केन्रको काम, कतनव्य र अनधकार: यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खत काम,

कतनव्य र अनधकारका अनतररक्त केन्रको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोम्जम हुनेछ:(क)

सनमनतको सम्चवालयको रूपमा रही आवश्यक कायन गने,

(ख)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरणको
व्यवस्था नमलाउने,

(ग)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गदान अपनाउनु पने प्रवक्रया
तथा कायनववनध ननधानरण गने,

(घ)

जीवनाशक

ववषादीको

पञ्जीकरण,

पुनः

पञ्जीकरण

वा

पञ्जीकृत ववषादीको नवीकरण गननको लानग प्राप्त हुन आएका
ननवेदनहरू उपर छाननबन गने,

(ङ)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरण गरी
प्रमाणपर ददने र सोको नवीकरण गने,

(च)

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी कायन गनन र्जाजतपर ददने तथा
सोको नवीकरण गने,

(छ)

जीवनाशक ववषादीको प्रयोगको लानग तोवकए बमोम्जमका
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पूवानधार तयार गने,
(ज)

ववषादी प्रयोग गदान आवश्यक पने उपकरणहरूको मापदण्ड
तोक्ने,

१६.

(झ)

सनमनतले तोकेका अन्य काम गने,

(ञ)

तोवकए बमोम्जमका अन्य काम गने।

प्रमुख: मन्रालयले नेपाल कृवष सेवा, बाली सं रिणको िेरमा कायनरत
राजपरावित प्रथम श्रे णीको अनधकृतलाई जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण तथा
व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा काम गने गरी तोक्न सक्नेछ।

१७.

प्रमुखको काम, कतनव्य तथा अनधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खत
काम, कतनव्य र अनधकारका अनतररक्त प्रमुखको काम, कतनव्य र अनधकार
दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

केन्रको प्रमुख भई कायन गने,

(ख)

जीवनाशक ववषादीको गुणस्तर तोवकएको मापदण्ड बमोम्जम
भए नभएको अनुगमन तथा परीिण गरी वा गनन लगाई
मापदण्ड ववपरीत भएको पार्एमा कारबाही गने,

(ग)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायन गने, गराउने,

(घ)

केन्रले सम्पादन गरे को काम कारबाही सम्बन्धमा वावषनक
प्रनतवेदन तयार गरी सनमनत समि पेश गने,

(ङ)

सनमनतले तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,

(च)

तोवकए बमोम्जमका अन्य कायन गने।

(2)

प्रमुखले

आफूमा

रहे को

अनधकार

आवश्यकता

मातहतका अनधकृत कमनचारीलार्न प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
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अनुसार

पररच्छे द-6
जीवनाशक ववषादीको प्रयोग र व्यवस्थापन
१८.

जीवनाशक ववषादीको प्रयोग: (१) कसैले जीवनाशक ववषादीको जथाभावी

प्रयोग गनन तथा त्यस्तो ववषादीको अवशेष तोवकएको हदभन्दा बढी मारा हुने
गरी उत्पादन तथा नबक्री ववतरण गनुन हुुँदैन।

(२) नमसावट गररएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक ववषादी हो

भन्ने कुरा थाहा पाउुँ दा पाउुँ दै कसैले पनन त्यस्तो ववषादी नबक्री, ववतरण,
भण्डारण वा प्रयोग गनु,न गराउनु हुुँदैन।

(३) जीवनाशक ववषादीको नबक्री ववतरण गने व्यम्क्त वा सं स्थाले
सुरम्ित जीवनाशक ववषादी तथा सो ववषादी प्रयोग र ववसजनन गदान लगार्ने
सुरम्ित पवहरन समेत नबक्रीको लानग राख्नु पनेछ।
(४) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी,

व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण वा नबक्री ववतरण तथा ओसारपसार वा ववसजनन
गदान तोवकए बमोम्जमका आवश्यक सुरिात्मक उपाय अपनाउनु पनेछ।

(५) ववषादी र खाद्य पदाथनको भण्डारण र नबक्री अलग अलग
स्थानबाट गनुन पनेछ।
(६) यस ऐन बमोम्जम जुन उद्देश्यको लानग जीवनाशक ववषादीको
पञ्जीकरण गररएको हो सोही प्रयोजनको लानग मार जीवनाशक ववषादीको
प्रयोग गनुन पनेछ।
(७) जीवनाशक ववषादी पैठारी वा सं श्लष
न म्घ सो ववषादीको
े ण गनुअ

कन्टे नर र नेपालीमा लेम्खएको सूचकपर र पचानको ढाुँचा समेत केन्रबाट
स्वीकृत गराएर मार प्रयोग गनु,न गराउनु पनेछ।

(८) जीवनाशक ववषादीको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
१९.

घरे ल ु ववषादीको प्रयोग: यस ऐन बमोम्जम घरे ल ु ववषादीको उत्पादन र ववतरण
वातावरणमैरी ढङ्गले गनुन पनेछ। साथै सो ववषादीको पञ्जीकरण, उत्पादन,
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भण्डारण, ओसारपसार र नबक्री ववतरणका लानग आवश्यक मापदण्ड तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
२०.

वनस्पनतजन्य र जैववक ववषादीको उत्पादन र प्रयोगलार्न प्रोत्साहन गनुन पने:
मन्रालयले बाली, नबरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने ववनभन्न रोग वा कीराको
व्यवस्थापन गननमा प्रयोग हुने वनस्पनतजन्य र जैववक ववषादी उत्पादन र
प्रयोगलार्न प्रोत्साहन गनुन पनेछ।

२१.

जीवनाशक ववषादी उत्पादन तथा सं श्लष
े ण: (1) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन

तथा सं श्लष
े ण गदान मानव तथा पशु स्वास््य र वातावरणमैरी हुने गरी गनुन
पनेछ।

(2) ववषादीको उत्पादन तथा सं श्लष
े ण सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए

बमोम्जम हुनछ
े ।
२२.

जीवनाशक ववषादीको प्रयोगमा प्रनतबन्ध लगाउने: (1) सनमनतले केन्रको

नसफाररसमा मानव तथा जीवजन्तुको स्वास््य तथा वातावरणमा प्रनतकूल प्रभाव
पाने जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक
प्रयोग, भण्डारण वा नबक्री ववतरण तथा ओसारपसारमा प्रनतबन्ध लगाउन
सक्नेछ।
(2) मन्रालयले उपदफा (1) बमोम्जम प्रनतबन्ध भएका जीवनाशक
ववषादीको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
(3) जीवनाशक ववषादीको प्रयोगमा प्रनतबन्ध लगाउने सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ।

२३.

म्याद नाघेका जीवनाशक ववषादीको व्यवस्थापन: (1) आयातकतानले पैठारी

गरे का कुनै जीवनाशक ववषादीको अवनध समाप्त भएमा आफ्नै खचनमा सोको
उम्चत व्यवस्थापन गनुन पनेछ।
तर उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण

वा नबक्री ववतरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गरे को जीवनाशक
ववषादीको हकमा उक्त ववषादीमा उम्ल्लम्खत म्याद भुक्तान हुने अवनधभन्दा
एक मवहना अगावै सम्बम्न्धत कम्पनी वा उद्योगले सोको उम्चत व्यवस्थापन
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गनुन पनेछ।
(2)

कुनै

व्यम्क्त,

सं स्था

वा

ननकाय,

व्यवसायी

वा

उद्यमीले

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी कारोबार गदान तोवकए बमोम्जमको मापदण्डको
अधीनमा रही म्याद नाघेका ववषादीको व्यवस्थापन आफैंले गनुन पनेछ।
(3) उपदफा (२) बमोम्जम व्यवस्थापन गदान म्याद समाप्त भएका

प्रनतबम्न्धत, टुटेफुटे

वा च ुवहएका जीवनाशक ववषादी सम्बम्न्धत ववषादी

कम्पनी, उद्योग तथा व्यम्क्तले पैठारीकतान माफनत नै वफतान लै जाने व्यवस्था गनुन
पनेछ। त्यस्ता ववषादीलार्न तत्काल भण्डारण गननको लानग नेपाल सरकारले
आवश्यक व्यवस्था गनेछ।
(4) उपदफा (3) बमोम्जम वफतान लैजाने तथा भण्डारण गने
सम्बन्धी मापदण्ड र कायनववनध तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।
२४.

ननरीिक ननयुक्त गने: (1) मन्रालयले आवश्यकता अनुसार कृवष ववज्ञानमा
स्नातक वा सो सरहको योग्यता पुगेका नेपाल कृवष सेवा, बाली सं रिणको

िेरमा कायनरत राजपरावित तृतीय श्रे णीको कमनचारीलाई जीवनाशक ववषादीको
प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गननका लानग जीवनाशक ववषादी
ननरीिकको रूपमा ननयुक्त गनन सक्नेछ।
(2) प्रदे श सरकारले आवश्यकता अनुसार कृवष ववज्ञानमा स्नातक वा

सो सरहको योग्यता पुगेका कृवष सेवा, बाली सं रिणको िेरमा कायनरत
अनधकृत स्तरको कमनचारीलाई जीवनाशक ववषादीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन

सम्बन्धी कायन गननको लानग जीवनाशक ववषादी ननरीिकको रूपमा ननयुक्त गनन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम ननरीिक ननयुक्त गरे को जानकारी
सम्बम्न्धत प्रदे शले मन्रालयलाई ददनु पनेछ।
२५.

ननरीिकको काम, कतनव्य र अनधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खत
काम, कतनव्य र अनधकारका अनतररक्त ननरीिकको काम, कतनव्य र अनधकार
दे हाय बमोम्जम हुनछ
े :(क)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमको पालना भए
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नभएको ववषयमा अनुगमन गरी सनमनतमा नसफाररस गने,
(ख)

जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी,

व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, नबक्री ववतरण, ओसारपसार,
प्यावकङ्ग,

पुनः

प्यावकङ्ग

वा

जीवनाशक

ववषादीको

ववज्ञापनको काम गररने स्थानमा प्रवेश गरी आवनधक वा
आकम्स्मक रूपमा ननरीिण गरी सनमनतमा नसफाररस गने,
(ग)

अनुगमनको क्रममा नमसावट गररएको वा कम गुणस्तरको
जीवनाशक

ववषादी

भेवटएमा

त्यस्तो

ववषादीको

नबक्री

ववतरण रोक्का राख्ने वा ववतरण किमा नसलबन्दी गने,
(घ)

कुनै

व्यम्क्त,

ववषादीसुँग

सं स्था

वा

सम्बम्न्धत

ननकायमा

प्रमाणपर,

रहे का

जीवनाशक

र्जाजतपर,

अनभलेख

लगायतका कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन ववश्लेषण गने,
(ङ)

तोवकए बमोम्जमको प्रवक्रया अपनार्न जीवनाशक ववषादी
तथा बालीको नमूना सिलन र ववश्लेषण गने, गराउने,

(च)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमको उल्लङ्घन
भएको शिा लागेमा सोको अनुसन्धान गने, गराउने र सो
सम्बन्धी प्रनतवेदन केन्र समि पेश गने,

(छ)

खण्ड

(च)

बमोम्जम

अनुसन्धान

गदान

ऐन

तथा

ननयमावलीको उल्लङ्घन भएको पार्एमा त्यस्तो कायनमा
प्रयोग भएको उपकरण, जीवनाशक ववषादी, अनभलेख,
कागजपर

वा

अन्य

सम्बम्न्धत

सामग्री

जफत

गरी

सम्बम्न्धत उल्लङ्घनकतान व्यम्क्तलार्न जफतको भरपाई ददने,
(ज)

खण्ड (छ) बमोम्जम जफत गररएका जीवनाशक ववषादीको
सुरम्ित तवरले भण्डारण गने व्यवस्था नमलाउने,

(झ)

तोवकए बमोम्जमका अन्य कायन गने।

(2) दफा २४ को उपदफा (1) बमोम्जम ननयुक्त ननरीिकले
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आफूले सम्पादन गरे का कामको चौमानसक प्रनतवेदन केन्र र दफा २४ को
उपदफा (2) बमोम्जम ननयुक्त ननरीिकले आफूले सम्पादन गरे को कामको
प्रनतवेदन प्रदे शको कृवष सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालय समि पेश गनुन पनेछ।
२६.

नमूना सिलन गने: (1) केन्रले जीवनाशक ववषादीको गुणस्तर परीिण गने
प्रयोजनको लानग नमूना सिलन गनुन पनेछ।

(2) जीवनाशक ववषादीको नमूना सिलन र ववश्लेषण सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
२७.

प्रयोगशालाको

स्थापना:

अनुसन्धानात्मक

परीिण

(1)

जीवनाशक

लगायतका

कायन

ववषादीको
गननको

गुणस्तर
लानग

तथा

मन्रालयले

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्नेछ।
(२) मन्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोम्जम हुने गरी प्रदे श सरकारले

ववषादी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(1)

र

(२)

बमोम्जमको

प्रयोगशाला

स्थापना

नभएसम्मको लानग मन्रालयले हाल नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन
भएका

वा

ननजीस्तरमा

स्थापना

भई

सञ्चालनमा

रहेको

मान्यताप्राप्त

प्रयोगशालालार्न उपदफा (1) र (२) बमोम्जमको प्रयोगशालाको रूपमा काम
गने गरी तोक्न सक्नेछ।
२८.

पञ्जीकरण नगररएका तथा प्रनतबम्न्धत जीवनाशक ववषादीको प्रचार प्रसार गनन
नहुन:े कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायले पञ्जीकरण नगररएको तथा प्रनतबम्न्धत

जीवनाशक ववषादीका बारे मा गलत भ्रामक वववरण उल्लेख गनन तथा कुनै
अको जीवनाशक ववषादीसुँग भ्रम पने तथा झुक्याउने ननयतले प्रचार प्रसार गनुन
हुुँदैन।
२९.

ववषादी ववसजनन गने: (1) जीवनाशक ववषादीको ववसजनन गदान मानव,

पशुपन्छी, जलचर, बोट नबरुवाको स्वास््य तथा वातावरणमा प्रनतकूल असर
नपने गरी गनुन पनेछ।
(2) जीवनाशक ववषादी, ववषादीजन्य फोहोर तथा सोको कन्टे नर नष्ट

गनुन पदान सो वस्तुको प्रकृनतका आधारमा छु ट्टाछु ट्टै ववसजनन गनुन पनेछ।
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(3) उपदफा (1) बमोम्जम जीवनाशक ववषादीको नष्ट गने तररका र
मापदण्ड सनमनतले तोके बमोम्जम हुनेछ।
३०.

अनभले ख राख्नु पने: (1) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी,
पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण वा नबक्री ववतरण, ओसारपसार तथा

ववसजनन गने व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायले आफूले कारोबार गरे को ववषादीको
पररमाण, मूल्य तथा तोवकएको अन्य वववरण सवहतको अनभलेख दुरुस्त राख्नु
पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम कारोबार गदान राम्खएको अनभलेख
ननरीिक, प्रमुख वा केन्रले माग गरे मा त्यस्तो अनभलेख तत्काल उपलब्ध
गराउनु पनेछ।

(3) जीवनाशक ववषादीको अनभलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
३१.

आचार

सं वहता

जीवनाशक

बनाउन

ववषादीको

सक्ने:

(1)

उत्पादन,

केन्रले

सं श्लष
े ण,

सनमनतको

ननकासी,

पैठारी,

स्वीकृनत

नलर्न

ओसारपसार,

प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गने कायनमा सं लग्न व्यम्क्त, सं स्था वा ननकायले
पालन गनुन पने गरी आचार सं वहता बनाई लागू गनन सक्नेछ।
(2) प्रदे श सरकारले उपदफा (1) बमोम्जम बनाएको आचार

सं वहताको प्रनतकूल नहुने गरी प्रदे श नभरका जीवनाशक ववषादीको नबक्री
ववतरण, भण्डारण, व्यवसावयक प्रयोगकतान र थोक तथा खुरा नबक्रेताले पालना
गनुन पने गरी आचार सं वहता बनाई लागू गनन सक्नेछ।
पररच्छे द -7
कसूर, सजाय तथा िनतपूनतन
३२.

कसूर गरे को माननने: कसैले दे हाय बमोम्जमका कुनै कायन गरे गराएमा यस
ऐन बमोम्जमको कसूर गरे को मानननेछ:(क)

दफा ४ ववपरीत पञ्जीकरण नगररएका जीवनाशक ववषादी
उत्पादन, सं श्लष
े ण, आयात, ननयानत, व्यावसावयक प्रयोग,
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भण्डारण,

नबक्री

ववतरण,

ओसारपसार,

प्यावकङ्ग,

पुनः

प्यावकङ्ग वा ववसजनन गरे मा,
(ख)

दफा ८ ववपरीत र्जाजतपर ननलर्न जीवनाशक ववषादी
सम्बन्धी कारोबार गरे मा,

(ग)

दफा १८ ववपरीत जीवनाशक ववषादीको अवशेष तोवकएको
हदभन्दा बढी मारा हुने गरी उत्पादन तथा ववक्री ववतरण
गरे मा वा नमसावट गररएको ववषादी नबक्री ववतरण गरे मा,

(घ)

दफा

१८

ववपरीत

ववषादीको

जथाभावी

प्रयोग

वा

नमसावटयुक्त ववषादीको प्रयोग गरे मा,
(ङ)

दफा

२२

ववपरीत

प्रनतबम्न्धत

जीवनाशक

ववषादीको

उत्पादन, सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग,
भण्डारण,

नबक्री

ववतरण,

ओसारपसार,

प्यावकङ्ग,

पुनः

प्यावकङ्ग वा ववसजनन सम्बन्धी प्रचनलत मापदण्ड ववपरीत
कायन गरे , गराएमा,
(च)

दफा

२३

ववपरीत

म्याद

नाघेका

जीवनाशक

ववषादी

व्यवस्थापन नगरी बेचनबखन गरे मा,
(छ)

दफा २८, २९ र ३० ववपरीतको कायन गरे मा,

(ज)

मापदण्ड पूरा नभएको वा नक्कली जीवनाशक ववषादीको
प्रयोग वा कारोबार गरे मा,

(झ)

जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्याएमा,

(ञ)

वातावरणीय प्रदूषण हुने गरी जीवनाशक ववषादीको प्रयोग
गरे मा,

(ट)
३३.

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम तथा मापदण्ड
ववपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरे , गराएमा।

दण्ड जररबाना: दफा ३२ बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा दे हाय बमोम्जम दण्ड
जररबाना हुनछ
े :20

(क)

खण्ड (क) बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा पचास हजारदे म्ख
एक लाख रुपैयाुँसम्म जररबाना वा तीन मवहनासम्म कैद वा
दुवै सजाय,

(ख)

खण्ड (ख) बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा दश हजारदे म्ख
बीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा एक मवहनासम्म कैद
वा दुवै सजाय,

(ग)

खण्ड (ग) बमोम्जमको कसूर गरे मा पचास हजारदे म्ख एक
लाख रुपैयाुँसम्म जररबाना वा तीन मवहनासम्म कैद वा दुवै
सजाय,

(घ)

खण्ड (घ) बमोम्जम कसूर गरे मा पाुँच हजारदे म्ख बीस
हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना,

(ङ)

खण्ड (ङ) बमोम्जम कसूर गरे मा पचास हजारदे म्ख दुर्न
लाख रुपैयाुँसम्म जररबाना र एक मवहनादे म्ख एक वषनसम्म
कैद वा दुवै सजाय,

(च)

खण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोम्जम कसूर
गरे मा पाुँच हजारदे म्ख बीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा
एक मवहनासम्म कैद वा दुवै सजाय।

३४.

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (1) यस ऐन बमोम्जमको मुद्दाको अनुसन्धान
तथा तहवककात दफा 2४ को उपदफा (१) बमोम्जमको ननरीिकले गनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम अनुसन्धान तथा तहवककातको कायन
समाप्त भएपनछ ननरीिकले सरकारी वकीलको राय नलर्न मुद्दा चलाउने ननणनय
गरे मा सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गनुन पनेछ।

३५.

िनतपूनतन सम्बन्धी व्यवस्था: ववषादी उत्पादन, ननकासी, पैठारी, सं श्लष
े ण,
नमसावट, ढु वानी, नबक्री ववतरण तथा भण्डारणको प्रयोग वा ववसजनन गने

क्रममा कुनै दुघट
न ना भएमा सम्बम्न्धत र्जाजतपरप्राप्त व्यम्क्त, सं स्था वा
ननकायले पीनडतलार्न तोवकए बमोम्जमको िनतपूनतन ददनु पनेछ।
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तर दफा 3२ बमोम्जमको कसूर गरे को माननने कायन गरे को

कारणबाट कुनै प्रकारको िनत पुग्न गएको अवस्थामा िनतपूनतन ददर्ने छै न।
३६.

जफत गररने: (१) दफा ३३ बमोम्जम दण्ड जररबाना भएमा उत्पादन,
सं श्लष
े ण, ननकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, नबक्री ववतरण,

ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गररएको जीवनाशक ववषादीलार्न समेत
जफत गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननरीिकले जफत गररएको ववषादी
मुद्दाको अम्न्तम वकनारा नलागेसम्म त्यस्तो ववषादीको सुरम्ित भण्डारण तथा
ववसजनन गदान लाग्ने खचन सम्बम्न्धत जीवनाशक ववषादी धनीले नै बेहोनुन
पनेछ।
३७.

नेपाल सरकार वादी हुन:े यस ऐन अन्तगनतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी
हुनेछ।

३८.

पुनरावेदन गनन सक्ने: (१) ननरीिक वा प्रमुखले गरे को ननणनयमा म्चत्त नबुझ्ने
पिले उक्त ननणनय भएको नमनतले पैंतीस ददननभर सनमनत समि पुनरावेदन
गनन सक्नेछ।
(2) यस ऐन बमोम्जम कसूर सम्बन्धी मुद्दामा म्जल्ला अदालतले
गरे को ननणनय उपर म्चत्त नबुझ्ने पिले पैंतीस ददननभर सम्बम्न्धत उच्च
अदालतमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ।
पररच्छे द-8
ववववध

३९.

प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनत: (1) जीवनाशक ववषादीको
नबक्री ववतरण, भण्डारण, व्यवसावयक प्रयोग र ववषादी छकनने व्यवसायीलाई
र्जाजतपर ददने, नवीकरण गने र सो कायनको अनुगमन गने, मन्रालयबाट
तोवकएको मापदण्ड पालना गनन लगाउने लगायतका ववषादी सम्बन्धी कायन
गननका लानग प्रत्येक प्रदे शमा एक जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनतको
गठन हुनेछ।
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(2) उपदफा (1) बमोम्जमको सनमनतको गठन सम्बम्न्धत प्रदे श
कानून बमोम्जम हुनेछ।
४०.

अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (1) जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी सम्पूणन कायनको
अनुगमन गने म्जम्मेवारी केन्रको हुनेछ।
(2) प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनतले प्रदे शमा रहेका

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी प्रदे शको कृवष
सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालय र सनमनत समि प्रनतवेदन पेश गनुन पनेछ।
तर प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सनमनतको गठन नभएको
अवस्थामा सनमनतले अनुगमन गरी प्रनतवेदन ददन सम्बम्न्धत ननकाय वा
अनधकृतलाई तोक्न सक्नेछ।
४१.

सहयोग गनुन पने: (1) ननरीिकले आफ्नो कतनव्य पालना गने नसलनसलामा
सुरिा

लगायतका

कुनै

सहयोग

आवश्यक

भएमा

सम्बम्न्धत

स्थानीय

प्रशासनसुँग माग गनन सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम ननरीिकले सहयोग माग गरे मा त्यस्तो
सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बम्न्धत स्थानीय प्रशासनको कतनव्य हुनेछ।
४२.

भण्डारण गृह बनाउनु पने: नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदे शमा जफत गररएका

ववषादीको भण्डारण गने र ववनभन्न कारणले प्रयोग गनन ननमल्ने प्रकृनतका
जीवनाशक ववषादीको सुरम्ित ववसजनन नगरे सम्मका लानग सुरम्ित राख्न
भण्डारण गृहको ननमानण गनुन पनेछ।

४३.

ववशेष

कायनक्रम

सञ्चालन

गनन

सक्ने:

रासायननक

ववषादीको

प्रयोगबाट

वातावरण तथा मानव, पशुपन्छी, जलचर, नबरुवा लगायतका स्वास््यमा पनन
सक्ने असरलार्न न्यूनीकरण गनन नेपाल सरकारले ववकल्पमा ववशेष कायनक्रम
सञ्चालन गनन सक्नेछ।
४४.

ननयम बनाउने अनधकार: यस ऐनको कायानन्वयनका लानग नेपाल सरकारले
आवश्यक ननयमहरू बनाउन सक्नेछ।

४५.

ननदे म्शका, कायनववनध तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यस ऐनको प्रभावकारी
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कायानन्वयनका लानग मन्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका ननयमको
अधीनमा रही आवश्यक ननदे म्शका, कायनववनध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
४६.

खारे जी र बचाऊ: (1) जीवनाशक ववषादी ऐन, 2048 खारे ज गररएको छ।
(2) जीवनाशक ववषादी ऐन, 2048 बमोम्जम भए गरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोम्जम भए गरे को मानननेछ।

फागुन ६, २०७५ मा बसे को प्रनतनननध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को,
चै र ४, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले सं शोधन सवहत वफतान पठाउने गरी
पाररत गरे को र भदौ ३, २०७६ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले उक्त सं शोधन
सवहत यो ववधेयकलाई पुनः पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को
उपधारा (१) बमोम्जम प्रमाम्णत गदनछु।

प्रनतनननध सभाका सभामुखबाट प्रमाम्णत यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)

.........................

बमोम्जम प्रमाणीकरण गदनछु।

कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख
प्रनतनननध सभा

नमनतः २०७६/०५/१३
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(ववद्यादे वी भण्डारी)
रािपनत

