सं घीम सं सद
प्रतितनतध सबा

कृषि, सहकायी िथा प्राकृतिक स्रोि सतभति
फीउ तफजन (दोस्रो सं शोधन) षिधेमक, २०७५ सम्िन्धी प्रतििेदन

सं घीम सं सद

प्रतितिति सभा
तसहिं दरवार, काठमाण्डौ

सं घीम सं सद

प्रतितिति सभा
कृषि, सहकायी िथा प्राकृतिक स्रोि सतभति
सम्भाननीम सबाभुख भहोदम,
ु को कृषि उत्ऩादनभा गुणात्भक फृषि गयी खाद्य सुयऺा सुतनश्चिि गनन गुणस्ियीम फीउको
भुरक
आिश्मकिा हुन्छ।फीउ फीजनको षिश्व व्माऩायराइन दृषिगि गयी प्रतिस्ऩधानत्भक िथा गुणस्ियीम फीउ
तफजनको उत्ऩादन गयी तनमानि प्रििनन गनन, नेऩारी षिशेििामुक्त फीउहरुको आनुिांश्चशक चरयत्रराइन
अऺुण य सुयश्चऺि याख्न िथा सो उऩयको अतधकाय सुयऺण गनन य षिद्यभान कानूनराइन सं घीमिा
अनुकुर ऩरयभाजनन गने उदे श्मरे फीउ तफजन ऐन, २०४५ राइन सं शोधन गनन फीउ तफजन (दोस्रो
सं शीधन) षिधेमक, २०७५ सं घीम सं सदभा ऩेश गरयएको हो।सं शोतधि ऐन रागु बए ऩिाि गुणस्ियीम
फीउ तफजन उत्ऩादन, प्रशोधन, िथा ऩरयऺण कामनभा प्रबािकारयिा आउने य कृिकहरुको भाग य
चाहान अनुरुऩको फीउ तफजन उत्ऩादन िथा आमाि हुने षिश्वास सतभतिरे तरएको छ।
सम्भातनि प्रतितनतध सबाको तभति २०७६ बदौ १ गिे को तनणनमानुसाय प्रतितनतध सबा तनमभािरी,
२०७५ को तनमभ १०९ उऩतनमभ (१) को खण्ड (ख) फभोश्चजभ दपािाय छरपरका रातग तभति
२०७६ बदौ २ गिे कृषि सहकायी िथा प्राकृतिक स्रोि सतभतिभा मो षिधेमक प्राप्त बएको तथमो।
"फीउ तफजन (दोस्रो सं शीधन) षिधेमक, २०७५" भातथ २०७६ भं तसय २५ गिे फाट सतभतिभा छरपर
प्रायम्ब बएको तथमो।सतभतिरे नेऩार सयकायको िपनफाट षिधेमक प्रस्िुि गनुक
न ा कायण य औश्चचत्मका
सम्फन्धभा भाननीम कृषि िथा ऩशुऩंऺी षिकास भन्त्रीफाट षिस्िृि जानकायी तरनुका साथै छरपरको
क्रभभा सं शोधन प्रस्िुिकिान भाननीम सदस्महरु रगामि सम्फश्चन्धि ऺेत्रका षिऻहरु य षिधेमकभा
सयोकाय याख्ने षितबन्न सं घ सं स्थाका प्रतितनतधहरुफाट सभेि सं शोधन य षिधेमकको आिश्मकिाका
सम्फन्धभा सै द्बाश्चन्िक य दपािाय छरपर गये को तथमो।
षिधेमक भातथ षितबन्न 7 सभुहका १६ जना भाननीम सदस्महरुफाट षिधेमकको प्रस्िािना सषहि १६
िटा दपाका षितबन्न उऩदपा एिभ् खण्ड उऩखण्डहरुभा ३९ िटा सं शोधन प्रस्िाि प्राप्त बएका
तथए। फैठकभा बएको छरपर ऩिाि प्रस्िाषिि षिधेमक भातथ षितबन्न तभतिभा बएका ६ िटा
फैठकहरुभा षिस्िृि, एिभ् गहन रुऩभा छरपर बएको तथमो। फैठकभा नेऩार सयकायफाट प्रस्िुि
षिधेमक, भाननीम सदस्मफाट ऩये को सं शोधनहरु, सम्िश्चन्धि षििमका षिऻहरुको षिचाय, षिधेमक भाथी
सयोकाय याख्ने सयोकाय सभुहहरुफाट प्राप्त सुझािहरु, सतभतिको इनभेर भापनि सिनसाधायण नागरयकफाट

प्राप्त सुझाि य सतभतिका भाननीम सदस्महरुरे छरपरका क्रभभा याख्नु बएका षिचायहरुराइन सभेि
सभेटेय २०७६ ऩौि १५ गिे सिनसम्भि रुऩभा मो प्रतििेदन ऩारयि गये को तथमो।
अन्िभा, सतभतिराइन प्राप्त तनदे शन य सुझािको रागी सम्भानीम सबाभुख प्रति आबाय व्मक्त गदनछु।साथै
"फीउ तफजन (दोस्रो सं शीधन) षिधेमक, २०७५" भातथ सतभतिभा बएको सै िाश्चन्िक िथा दपािाय
छरपरहरुभा सहबागी सतभतिका भाननीम सदस्महरु, सं सोधन किान भाननीम सदस्महरु, कृषि िथा
ऩशुऩंऺी षिकास भन्त्री य भन्त्रारमका सश्चचि सषहिका याष्ट्र सेिक कभनचायीहरु, सतभति सभऺ आफ्ना
धायणाहरु याख्नु हुने षििम षिऻहरु, षिधेमक भातथ सयोकाय याख्ने सयोकाय सभुहहरु, इनभेर भापनि
सुझाि उऩरव्ध गयाउने सिनसाधायण नागरयकहरु य सतभतिको कामनसम्ऩादनभा सहमोग गने सं घीम
सं सद सश्चचिारमका याष्ट्र सेिक कभनचायीहरु रगामि सफैभा भ सतभतिको िपनफाट हार्दनक धन्मिाद
व्मक्त गनन चाहान्छु ।
सम्भाननीम सबाभुख भहोदम,
सम्भाननीम सबाभुख भहोदमको अनुभतिरे अफ भ प्रतितनतध सबा तनमभािरी, २०७५ को तनमभ १२०
फभोश्चजभ "फीउ तफजन (दोस्रो सं शीधन) षिधेमक, २०७५" का सम्फन्धभा सतभतिको प्रतििेदन सम्भातनि
सबा सभऺ ऩेश गदनछु।
धन्मिाद।
(ऩूण न कुभायी सुिेदी)
सबाऩति
कृषि, सहकायी िथा प्राकृतिक स्रोि सतभति

सॊ घीम सॊ सद
प्रतितनतध सबा

कृषि, सहकायी िथा प्राकृतिक स्रोि सतभति

फीउ तफजन ऐन २०४५ राई सॊशोधन गनन फनेको षिधेमकका सम्फन्धभा सतभतिको प्रतििेदन, २०७६
1.

फीउ तफजन ऐन २०४५ राई सॊ शोधन गनन फनेको षिधेमक (मस ऩति "तफधेमक" बतनएको) को दपा
१ को उऩदपा (१) भा यहेका "२०७५" बन्ने अॊकहरूको सट्टा "२०७६" बन्ने अॊकहरु याख्ने ।

2.

षिधेमकको दपा २ को,(क)

उऩदपा (१) फाट सॊ शोधन प्रस्िाि गरयएको खण्ड २.१.२ को सट्टा दे हामको खण्ड २.१.२
याख्ने,–

"२.१.२

"फारी" बन्नारे खाद्यान्न, ियकायी, परपूर, दरहन, िेरहन, नगदे िारी िा घाॉसफारी
सम्झनुऩिन य सो शब्दरे पूर पुल्ने िा नपुल्ने आरङ्कारयक फारीराई सभेि
जनाउॉि।"

(ख)

उऩदपा (४) भा यहेका "खण्ड २.१.१३, २.१.१४, २.१.१५ य २.१.१६" बन्ने शब्दहरुको
सट्टा "खण्ड २.१.१३, २.१.१४, २.१.१५, २.१.१६ य २.१.१७" बन्ने शब्दहरु याखी सो
उऩदपाफाट थऩ गनन प्रस्िाि गरयएको खण्ड २.१.१६ ऩति दे हामको खण्ड २.१.१७ थप्ने
"२.१.१७ "स्थानीम िह" बन्नारे नगयऩातरका िा गाउॉऩातरका सम्झनु ऩिन।"

3.

षिधेमकको दपा ३ को सट्टा दे हामको दपा ३ याख्ने,–

"३ भूर ऐनको दपा ३ सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३ को,(१) उऩदपा ३.२ को,–

(क) खण्ड ३.२.२ ऩति दे हामको खण्ड ३.२.२क. थऩ गने,–
“३.२.२क. प्रदे श

फैठकभा

भन्रारमका
िरपर

भन्रारमका सचिि

हुने

सचििहरुभध्मेफाट
तफिमसॊ ग

सतभतिको

सम्फचन्धि

प्रदे श

- सदस्म”

(ख) खण्ड ३.२.६ चझषकएको ि ।
(ग)

खण्ड ३.२.७ य ३.२.८ को सट्टा दे हामका खण्ड ३.२.७ य ३.२.८ याचखएका िन्:–
“३.२.७

फागिानी, खाद्यान्न, घाॉसेिारी षिऻानसॉग सम्फचन्धि तफिम
षिऻ

भध्मेफाट

कम्िीभा

एक

भन्रारमद्वाया भनोनीि िीन जना
३.2.8

भषहरा

सषहि

कृषि िथा ऩशु षिऻान षििमभा अध्ममन अध्माऩन
गयाउने

षिश्वषिद्यारम

षिश्वषिद्यारमको

षिशेिऻ एक जना

भध्मेफाट

कम्िीभा

(२) उऩदपा ३.५ चझषकएको ि ।
4.

जना

भन्रारमरे

- सदस्म

िोकेको

सहप्राध्माऩकस्ियको

फीज

- सदस्म ”

षिधेमकको दपा ४ को उऩदपा (१) ऩति दे हामको उऩदपा (२) थषऩ त्मसऩतिका उऩदपाको क्रभ
तभराउने,–

1

“(२)

उऩदपा ५.८ख भा यहेका "जाि सूिीि गने सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई" बन्ने शब्दहरुको
सट्टा "जाि सूिीि िा ऩचिकयण गने सम्फन्धभा नेऩार सयकाय िा प्रदे श सयकायराई " बन्ने

५

शब्दहरु याचखएका िन् ।”

षिधेमकको दपा ५ फाट थऩ गनन प्रस्िाि गरयएको दपा ६क. ऩति दे हामको दपा ६ख. थऩ गने:–
"६ख.

स्थानीम फीउ षिजन ब्मिस्थाऩन सतभति गठन गनन सषकने: आफ्नो ऺेरतबर उत्ऩादन हुने फीउ

षिजनको स्थानीम िहभा उत्ऩादन, सॊ यऺण य सम्िधनन गनन िथा िि् सम्फन्धभा कृिकराई
ऩयाभशन ददन स्थानीम कानूनभा व्मिस्था बए फभोचजभ स्थानीम फीउ षिजन ब्मिस्थाऩन
सतभति गठन गनन सषकनेि।"

६

षिधेमकको दपा ६ फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको दपा ९ को उऩदपा ९.१ को अचन्िभ

७

षिधेमकको दपा ८ फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको दपा ११ को सट्टा दे हामको दपा ११ याख्ने

हयपभा यहेको “गनन सक्नेि” बन्ने शब्दहरुको सट्टा “गनेि” बन्ने शब्द याख्ने।
“११. फीउ तफजनको षकतसभ िा जाि सूचिि िा ऩचिकृि गने अतधकाय :

११.१ भन्रारमरे कृषि कामनको तनतभत्त प्रमोग गरयने फीउ तफजनको कुनै षकतसभ िा

जािको गुणस्िय तनमतभि िथा तनमन्रण गनन आिश्मक दे खेभा सतभतिको ऩयाभशन
तरई नेऩारभा उन्भोचिि षकतसभ िा जािका फीउ तफजनहरूराई नेऩार याजऩरभा
सूिना प्रकाचशि गयी सूचिि फीउ तफजनको रुऩभा िोक्न सक्नेि ।

११.२ भन्रारमरे कृषि कामनको तनतभत्त प्रमोग गरयने आमातिि िा स्थानीम जािका फीउ

तफजनको कुनै षकतसभ िा जािको गुणस्िय तनमतभि िथा तनमन्रण गनन आिश्मक
दे खेभा सतभतिको तनणनम फभोचजभ ऩचिकयण गयी त्मस्िा षकतसभ िा जािका फीउ
तफजनहरूराई

ऩचिकृि

फीउ

तफजनको

रुऩभा

िोक्न

सक्नेि।त्मसयी

फीउ

तफजनहरूराई ऩचिकृि गये को सूिना भन्रारम िथा सतभिको िेबसाईट य अन्म
उऩमुक्त भाध्मभफाट प्रकाशन गनुन ऩनेि ।

११.३ प्रदे श भन्रारमरे आफ्नो ऺेरतबर उऩमुक्त हुने नेऩारभा उन्भोचिि षकतसभ िा

जािका फीउ तफजन सूचिि गनन िा आमातिि फाहेकको स्थानीम जािका फीउ

तफजनको ऩचिकृि गनन िाहेभा िोषकएको भाऩदण्ड य प्रकृमा ऩूया गयी प्रदे श
सतभतिको तसपारयसभा त्मस्िो फीउ तफजन प्रदे श याजऩरभा सूिना प्रकाशन गयी

सूचिि गनन िा ऩचिकृि गनन सक्नेि। त्मसयी फीउ तफजन सूचिि िा ऩचिकृि गदान
प्रदे श भन्रारमरे सतभतिसॉग ऩयाभशन तरनु ऩनेि।

११.४ भन्रारम िा प्रदे श भन्रारमरे उऩदपा ११.१, ११.२ िा ११.३ फभोचजभ सूचिि

फीउ तफजन िा ऩचिकृि फीउ तफजन िोक्दा षितबन्न ऺेरको रातग उऩमुक्त हुने तफउ
तफजनको षकतसभ िा जाि सभेि िोक्नु ऩनेि।

११.५ मस दपा फभोचजभ ऩचिकृि फीउ तफजन खेिीका रातग उऩमुक्त नदे चखएभा त्मसयी
ऩचिकयण गने तनकामरे सािनजतनक रुऩभा सूिना प्रकाशन गयी ऩचिकृि फीउ

तफजनको सूिीफाट हटाउने ि। प्रदे श भन्रारमरे उऩदपा ११.३ फभोचजभ ऩचिकृि
गये को फीउ तफजन सो सूिीफाट हटाएभा त्मसको जानकायी सतभतिराई ददनु ऩनेि ।
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११.६ फीउ तफजनको जाि सूचिि गने िा ऩचिकयण गने प्रकृमा िोषकए फभोचजभ हुनेि य
त्मसयी प्रकृमा िोक्दा िारीहरुका प्रकृति अनुसाय फीउ तफजनको जाि सूचिि गने

िथा आमातिि िा स्थानीम जािका फीउ तफजनको ऩचिकयण गने प्रकृमा पयक
पयक हुने गयी िोक्न सषकनेि।"
८

षिधेमकको दपा ९ फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको दपा ११ख. को ठाउॉ ठाउॉभा यहेका "सूिीि

९

षिधेमकको दपा १४ फाट थऩ गनन प्रस्िाि गरयएको दपा १५ख. को,-

नबएका" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "सूिीि िा ऩचिकयण नबएका" बन्ने शब्दहरु याचखएका िन् ।
(क)

उऩदपा १५ख.१ भा यहेका "सतभति सभऺ" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "सतभति िा प्रदे श सतभति
सभऺ" बन्ने शब्दहरु याख्ने ।

(ख)
१०

उऩदपा १५ख.२ भा यहेका "अनुभति प्रदान गनन सक्नेि" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "अनुभति
ददन सक्नेि" बन्ने शब्दहरु याख्ने ।

षिधेमकको दपा १५ को सट्टा दे हामको दपा १५ याख्ने

“१५ भूर ऐनको दपा १६ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १६ को उऩदपा १६.२ भा यहेका

“आपू भािहिका कुनै कभनिायीराई” बन्ने शब्दहरुको सट्टा “आपू भािहिका िा स्थानीम

११

िहका अतधकृि स्ियका कभनिायीराई” बन्ने शब्दहरु याचखएका िन् ।“

षिधेमकको दपा १६ फाट सॊ शोधन गनन प्रस्िाि गरयएको दपा १८क. को सट्टा दे हामको दपा
१८क. याख्ने -

“१८क. कृिकको अतधकाय यहने : (१) नेऩारभा ऩयम्ऩयादे चख प्रमोग य अफरम्फन गरयॊ दै आएको
स्थानीम फीउ तफजन िा जाि िा कृषि प्रजातिको फारीको फीउ तफजनभा कृिकको स्िातभत्ि, जाि
िनौट य सॊ यऺणको अतधकाय यहनेि ।

(२) नेऩारभा कुनै कृिक सभूहरे ऩयम्ऩयादे चख साभूषहक रुऩभा प्रमोग य अफरम्फन

गरयॊ दै आएको स्थानीम फीउ तफजन िा जाि िा कृषि प्रजातिको फारीको फीउ तफजन त्मस्िो कृिक
१२

सभूहको नाभभा साभूषहक स्िातभत्ि हुने गयी प्रितरि कानून फभोचजभ दिान गनन सक्नेिन् ।”

षिधेमकको दपा १७ को उऩदपा (६) फाट थऩ गनन प्रस्िाि गरयएको उऩदपा १९.६ को सट्टा
दे हामको उऩदपा १९.६ याख्ने

“१९.६ कसैरे फीउ तफजन तनयीऺक िथा फीउ तफजन षिश्लेिकराई मो ऐन िथा मस ऐन अन्िगनि

फनेका तनमभ कामानन्िमन गदानका फखि कुनै फाधा अियोध खडा गये भा िा धम्की ददएभा
दपा १६ को उऩदपा १६.१ फभोचजभ तनमुक्त िा उऩदपा १६.२ िभोचजभ िोषकएको फीउ
तफजन तनयीऺक िथा फीउ तफजन षिश्लेिकरे ऩटकै षऩच्िे ऩच्िीस हजाय रुऩैमासम्भ जरयिाना
गनेि ।”

१३

षिधेमकको दपा १८ को उऩदपा (१) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याख्ने –
“(१)

उऩदपा २१.१ भा यहेका “फीउ तफजन नभूना सङ्करकरे” बन्ने शब्दहरूको सट्टा “दपा १६
को उऩदपा १६.१ फभोचजभ तनमुक्त िा उऩदपा १६.२ िभोचजभ िोषकएको फीउ तफजन

१४

तनयीऺक िथा फीउ तफजन षिश्लेिकरे ” बन्ने शब्दहरू याचखएका िन् ।

षिधेमकको दपा २० को खण्ड (१) को सट्टा दे हामको खण्ड (१) याख्ने –

“(१) “कृषि िथा ऩशुऩॊऺी षिकास भन्रारम” बन्ने शब्दहरुको सट्टाभा “भन्रारम” शब्द याख्ने ।
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