बिरुवा सं रक्षण ऐन, २०६४ लाई सं शोधन गनन िनेको ववधेयक
प्रस्तावना : बिरुवा सं रक्षण ऐन, २०६४ लाई सं शोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन िनाएको छ ।
१.

सं क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “बिरुवा सं रक्षण (पविलो सं शोधन) ऐन, २०७५”
रिेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

बिरुवा सं रक्षण ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा सं शोधन : बिरुवा सं रक्षण ऐन, २०६४ (यस पबछ “मूल
ऐन” भबनएको) को प्रस्तावनामा रिेका “अवलम्िन गरी” भन्ने शब्दिरू पबछ “राविय जैववक सुरक्षाका
जोक्षिमिरूको न्यूनीकरण गने र” भन्ने शब्दिरू थवपएका छन् ।

३.

मूल ऐनको दफा २ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा २ को,(१)

िण्ड (घ), (ङ) र (च) को सट्टा दे िायको िण्ड (घ), (ङ) र (च) राक्षिएका छन् :“(घ)

“शत्रुजीव” भन्नाले बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजलाई िाबन पुर्याउने बिरुवा, जनावर
वा रोगका कारक सुक्ष्मजीव लगायतका जीव सम्झनु पछन र सो शब्दले सुक्ष्मजीवका
जाबत वा प्रजाबत, नश्ल तथा वायोटाइपलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ)

“बनयबमत शत्रुजीव" भन्नाले बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजलाई आबथनक रूपमा िाबन
पुर्याउने भनी मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको शत्रुजीव
सम्झनु पछन र सो शब्दले क्वारे न्टाइन शत्रुजीव र बनयबमत गैर-क्वारे न्टाइन
शत्रुजीवलाई समेत जनाउँछ ।

(च)

“क्वारे न्टाइन शत्रुजीव” भन्नाले

नेपालमा नभएका वा भए पबन िृित रूपमा

नफैबलएका र बनयन्त्रणमा रिेका आबथनक मित्त्वका शत्रुजीव सम्झनु पछन ।"
(२)

िण्ड (च) पबछ दे िायको िण्ड (च१) थवपएको छ :“(च१) “बनयबमत गैर-क्वारे न्टाइन शत्रुजीव” भन्नाले बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजमा
शत्रुजीवको उपक्षस्थबतले त्यसको लक्षक्षत उपयोगलाई आबथनक रूपमा िाबन पुर्याउन
सक्ने शत्रुजीव सम्झनु पछन ।”

(३)

िण्ड (त) को सट्टा दे िायको िण्ड (त) राक्षिएको छ :“(त) “मन्त्रालय” भन्नाले कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालय सम्झनु पछन ।”

(४)

िण्ड (भ) पबछ दे िायको िण्ड (भ१) थवपएको छ :“(भ१) “कायानलय प्रमुि” भन्नाले दफा ३३ िमोक्षजम स्थावपत कायानलयको प्रमुि सम्झनु
पछन ।”
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४.

मूल ऐनको दफा 3 मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा दे िायको दफा ३ राक्षिएको छ :“३.

सबमबतको गठन : (१) बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको क्वारे न्टाइन नीबतका सम्िन्धमा
नेपाल सरकारलाई राय सुझाव ददन दे िाय िमोक्षजमको एक प्लान्ट क्वारे न्टाइन सबमबत
रिनेछ :(क) सक्षचव, मन्त्रालय
(ि)

-अध्यक्ष

सिसक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूबतन मन्त्रालय
(ववश्वव्यापार सङ्गठन िेने)

-सदस्य

(ग)

सिसक्षचव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

मिाबनदे शक, भन्सार ववभाग

-सदस्य

(ङ)

कायनकारी बनदे शक, नेपाल कृवि अनुसन्धान पररिद्

-सदस्य

(च)

प्रबतबनबध, नेपाल उद्योग वाक्षणज्य मिासङ्घ

-सदस्य

(छ)

नेपाल सरकारले मनोनीत गरे का एकजना
मविला सवित दुइन जना ववशेिज्ञ

(ज)

-सदस्य

ववियगत अनुभव भएका कृिक, कृवि व्यवसायी वा
कृवि उद्यमीिरूमध्येिाट नेपाल सरकारले मनोनयन
गरे का कम्तीमा एक जना मविला सवित तीन जना
व्यक्षि

(झ)

-सदस्य

प्रमुि, प्लाण्ट क्वारे न्टाइन तथा वविादी व्यवस्थापन
केन्र

-सदस्य सक्षचव

(२) उपदफा (१) को िण्ड (छ) र (ज) िमोक्षजमका मनोनीत सदस्यको पदावबध तीन
विनको िुनछ
े र बनजिरु एकपटकको लाबग पुनः मनोनयन िुन सक्नेछन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्षिएको भए तापबन मनोनीत सदस्यको कायन क्षमताको
अभाव भएमा, िराव आचरण भएमा, इमान्दारीपूवक
न
पदीय आचरण नगरे मा नेपाल सरकारले
बनजलाई जुनसुकै िित पदिाट िटाउन सक्नेछ ।त्यसरी िटाउदा बनजलाई सफाई पेश गने मनाबसव
मौका ददनु पनेछ ।
५.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) पबछ दे िायको उपदफा
(४क) थवपएको छ :“(४क) सबमबतले आवश्यक दे िेमा प्राववबधक वा वविय ववशेिज्ञलाई सबमबतको िैठकमा
आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।”

६.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधन :

मूल ऐनको दफा ५ को सट्टा दे िायको दफा ५ राक्षिएको छः2

“५.

सबमबतको काम कतनव्य र अबधकार: सबमबतको काम कतनव्य र अबधकार दे िाय िमोक्षजम
िुनेछ :(क)

प्लान्ट क्वारे न्टाइन लगायत बिरुवा स्वस्थता सम्िन्धी राविय नीबत तजुम
न ा
गनन नेपाल सरकारलाई परामशन ददने,

(ि)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत िनेको बनयम िमोक्षजम बिरुवा, बिरुवाजन्य
उपज वा अन्य बनयमन गररएका वस्तुको पैठारी¸ बनकासी¸ बनरीक्षण र
परीक्षण गदान लाग्ने शुल्क बनधानरण तथा पुनरावलोकन गने,

(ग)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत िनेको बनयम िमोक्षजम बिरुवा, बिरुवाजन्य
उपज वा अन्य बनयक्षन्त्रत वस्तुको पैठारी बनकासी गने कायनमा सं लग्न बनजी
क्षेत्र तथा सरकारी बनकाय िीच समन्वय कायम गने,

(घ)

बनयबमत शत्रुजीवको सूची अद्यावबधक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनन
बसफाररश गने,

(ङ)

प्लाण्ट क्वारे न्टाइनसँग सम्िक्षन्धत ववशेिज्ञिरूको सूची तयार गने,

(च)

बनकासी वा पैठारी गररने बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको स्वस्थता सम्िन्धी
मापदण्ड स्वीकृत गने,

(छ)
७.

तोवकए िमोक्षजमका अन्य कायन गने ।”

मूल ऐनको दफा ६ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) को,(१)

िण्ड (क) पबछ दे िायको िण्ड (क१) थवपएको छ :“(क१) बनयबमत शत्रुजीविरूको सूची तयार गने र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र
पररमाजनन गरी सबमबत समक्ष पेश गने,”

(२)

िण्ड (ि) पबछ दे िायको िण्ड (ि१) थवपएको छ :“(ि१) बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य बनयक्षन्त्रत वस्तुिरूको बनकासी, पैठारी, बनरीक्षण
तथा परीक्षण गदान लाग्ने शुल्क बनधानरण गनन सबमबत समक्ष बसफाररस गने,”

(3)

िण्ड (च) पबछ दे िायको िण्ड (च१) थवपएको छ :“(च१) प्लाण्ट क्वारे न्टाइन तथा बिरुवा स्वस्थतासँग सम्िक्षन्धत ववशेिज्ञिरूको सूची तयार
गरी सबमबत समक्ष पेश गने,”

८.

मूल ऐनको दफा १२ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा १२ को,(१)

उपदफा (४) मा रिेका “उपदफा (१) वा (२)” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “उपदफा (३)” भन्ने
शब्द राक्षिएको छ ।

(२)

उपदफा (४) पबछ दे िायको उपदफा (५) थवपएको छ :3

“(५) उपदफा (४) िमोक्षजमको स्वस्थता प्रमाणपत्र दददा ई-फाईटो प्रणाली लागू गनन
सवकनेछ ।”
स्पविकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लाबग “ई-फाईटो” भन्नाले बिरुवा स्वास््यता
सम्िन्धी अन्तराविय मापदण्ड िमोक्षजम दे शिरु िीच कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमिाट आदानप्रदान
गनन सवकने गरी तयार गररएको ववद्युतीय बिरुवा स्वास््य प्रमाणपत्र सम्झनु पछन ।
९.

मूल ऐनको दफा १४ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा १४ को सट्टा दे िायको दफा १४ राक्षिएको
छ।
“१४.

बनरीक्षक तोक्न सक्ने : मन्त्रालयले तोवकए िमोक्षजमको योग्यता पुगेका कमनचारीलाई बिरुवा,
बिरुवाजन्य उपज, वायोलोक्षजकल कण्रोल एजेण्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु बनरीक्षण
गने प्रयोजनको लाबग बनरीक्षकको रूपमा तोक्न सक्नेछ ।”

१०.

मूल ऐनको दफा १५ मा सं शोधन :

मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) पबछ

दे िायको िण्ड (ि१) थवपएको छ ।
“(ि१) बनकासी वा पैठारी िुने काठका सामग्रीमा अन्तरानविय मापदण्ड अनुसारको लोगो
लागेको र प्रमाणीकरण भए नभएको सम्िन्धमा तोवकए िमोक्षजम सुबनक्षित गने,”
११.

मूल ऐनको दफा २३ मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा २३ को,“(१)

िण्ड (क) मा रिेका “पाँचसय रुपैयाँदेक्षि पाँच िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दिरूको
सट्टा “दश िजार रुपैयाँदेक्षि पचास िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दिरू राक्षिएका
छन् ।

(२)

िण्ड (ि) मा रिेका “पाँच िजार रुपैयाँदेक्षि दश िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने
शब्दिरूको सट्टा “पच्चीस िजार रुपैयाँदेक्षि पचास िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दिरू
राक्षिएका छन् ।

(३)

िण्ड (ग) मा रिेका “दश िजार रुपैयाँदेक्षि पचास िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने
शब्दिरूको सट्टा “पचास िजार रुपैयाँदेक्षि एकलाि पचास िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने
शब्दिरू राक्षिएका छन् ।

(४)

िण्ड (घ) मा रिेका “पाँच िजार रुपैयाँदेक्षि पच्चीस िजार रुपैयाँसम्म” भन्ने
शब्दिरूको सट्टा “पचास िजार रुपैयाँदेक्षि एकलाि रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दिरू
राक्षिएका छ न् ।

१२.

मूल ऐनको दफा 27 मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा 27 को उपदफा (१) मा रिेको “बनरीक्षक”
भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार मातितको बनरीक्षक” भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन् ।
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१३.

मूल ऐनको दफा ३० मा सं शोधन : मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा रिेका “दफा 6
िमोक्षजमको” भन्ने शब्दिरू पबछ रिेका “कायानलय प्रमुि” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “सङ्गठन प्रमुि” भन्ने
शब्दिरू राक्षिएका छन् ।

१४.

मूल ऐनमा दफा 35क. थप : मूल ऐनको दफा ३५ पबछ दे िायको दफा 35क. थवपएको छ :“35क. बनदे क्षशका तथा कायनववबध िनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत िनेको
बनयमको अधीनमा रिी आवश्यक बनदे क्षशका वा कायनववबध िनाउन सक्नेछ ।”
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