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जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन ऐन, 207६
प्रमाणीकरण मममि
२०७६।०५।१३
सं वि् २०७६ सालको ऐन नं. ७
जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना: जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, भण्डारण, मबक्री वविरण,
ओसारपसार, प्रयोग, ववसजनन जस्िा कायनलार्न मनयमन गरी मानव िथा जीवजन्िुको स्वास््य र
वािावरणमा पने प्रमिकूल प्रभावलाई मनयन्रण गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-1
प्रारम्म्भक
१.

संम्िप्त नाम

र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम “जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन ऐन,

207६” रहेको छ।
(2) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।
२.

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

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

(ख)

“घरे ल ु ववषादी” भन्नाले कृषक स्िरमा घरायसी िथा व्यापाररक प्रयोजनको
लामग वनस्पमिजन्य र गहुुँि, दुध लगायिका प्राकृमिक स्रोिबाट ियार
गररएको ववषादी सम्झनु पछन।

(ग)

“जीवनाशक ववषादी” भन्नाले बोट मबरुवा, कृवषजन्य पदाथन र वन िथा
वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास््य, भण्डारण, प्याकेम्जङ्ग र
मनमानण कायनमा हामन पुर्याउने रोग, कीरा, सुलसुले, मनमाटोड, झारपाि,
मुसा लगायिबाट बचाउन प्रयोग गररने प्राङ्गाररक, वनस्पमि, जैववक िथा
रासायमनक वस्िु सम्झनु पछन र सो शब्दले दे हायका वस्िुलाई समेि
जनाउुँछ:(1)

हामनकारक जीवहरूको म्शकार गरे र, परभिी बनेर, परजीवी बनेर,
रोग लगाएर सोको वृवि कम गराउने िथा त्यस्िा जीवहरूलार्न
आकषनण वा ववकषनण
1
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ररपेलेन्ट, मडररे न्ट),
(2)

हामनकारक जीवहरूको मनयममि वृवि र प्रजनन कायनमा असर पने
ु े टर, र्म्न्हवीटर),
वस्िु (र्न्सेक्ट ग्रोथ रे गल

(3)

हामनकारक वनस्पमिको वृवि मनयन्रण गने वस्िु (प्लान्ट ग्रोथ
र्म्न्हवीटर),

(4)

पाि पमिङ्गर झाने वस्िु (मडफोमलयन्ट),

(5)

ओमसलोपन कम गने िथा सुकाउने वस्िु (डे मसकेन्ट),

(6)

फलफूल सं ख्या पिल्याउने वस्िु (मथमनङ एजेन्ट),

(7)

समय नपुग्दै फलफूल झने लगायिका समस्याको मनयन्रण गने
वस्िु,

(8)

कृवष

बाली

िथा

प्रयोगशालामा

कृवषजन्य

मनसङ्क्रमण

पदाथन

उत्पादनसुँग

गनन

प्रयोग

सम्बम्न्धि

गररने

वस्िु

(मडसर्न्फेक्णण्ट)।
(घ)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन।

(ङ)

“मनरीिक”

भन्नाले

दफा 2४

बमोम्जम मनयुक्त जीवनाशक

ववषादी

मनरीिक सम्झनु पछन।
(च)

“प्रमिबम्न्धि जीवनाशक ववषादी” भन्नाले मानव स्वास््य, पशु स्वास््य
िथा वािावरणमा प्रमिकूल असर गने ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण,
मनकासी, पैठारी,

पञ्जीकरण,

मबक्री,

वविरण

वा

प्रयोगमा

प्रमिबन्ध

लगार्एको ववषादी सम्झनु पछन।
(छ)

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

(ज)

“बोट मबरुवा” भन्नाले जीववि वा वंश प्रसारणमा प्रयोग हुने वनस्पमिको
डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पाि, फल, फूल, बीउ र
जमनप्लाज्म लगायि सम्झनु पछन।

(झ)

“मन्रालय” भन्नाले कृवष सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्रालय
सम्झनु पछन।

(ञ)

“ममसावट गररएको ववषादी” भन्नाले ववषादीमा हुन ु पने कुनै सवक्रय ित्त्व
घटी वा बढी भएको, ववषादीको प्रभावकाररिा घटाउन थवपएको वस्िु वा
ववषादीको सूचकपरमा उल्ले ख गररए बमोम्जमको गुण, मारा वा ववशेषिा
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नभएको ववषादी सम्झनु पछन।
(ट)

“मबरुवाजन्य पदाथन” भन्नाले वनस्पमिको डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ, कलमी, बोक्रा,
जरा, पाि, फल, फूल, बीउबाट बनेको पदाथन सम्झनु पछन र सो शब्दले
मृि वनस्पमि वा त्यसको कुनै भागलार्न समेि जनाउुँछ।

(ठ)

“सवक्रय ित्त्व” भन्नाले ववषादी सं श्लष
े ण र उत्पादन गदान त्यसमा जैववक वा
रासायमनक रूपमा सवक्रय रहे को ित्त्व (ववषांश) सम्झनु पछन।

(ड)

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

(ढ)

“सूचीकृि ववषादी” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम नेपाल सरकारले पञ्जीकरण
गरी नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरे र िोकेको ववषादी सम्झनु पछन।
पररच्छे द-2
जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण

३.

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गराउनु पने: (1) कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले कुनै
जीवनाशक ववषादी िथा त्यस्िो ववषादीको सवक्रय ित्त्व समेिको उत्पादन, सं श्लष
े ण,
मनकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा
पुनः प्यावकङ्ग गनुप
न ूव न केन्रमा पञ्जीकरण गराउनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम पञ्जीकरण गराउन चाहने व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले
िोवकए बमोम्जमको वववरण र ढाुँचामा प्रदे शको कृवष सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालय
माफनि् वा मसधै केन्र समि मनवेदन ददनु पनेछ र सम्बम्न्धि प्रदे शको कृवष सम्बन्धी
ववषय हे ने मन्रालयमा प्राप्त मनवेदन िोवकएको समयमभर केन्रमा पठाउनु पनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोम्जम प्राप्त मनवेदन उपर केन्रले आवश्यक छानमबन गरी
िोवकएका शिन पूरा भएको पार्एमा त्यस्िो जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गरी सोको
प्रमाणपर प्रदान गनुन पनेछ।
(4) उपदफा (३) बमोम्जम प्रदान गररएको प्रमाणपरको अवमध िीन वषनको
हुनेछ।
(5) जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण गदान लाग्ने शुल्क िथा सो सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
(6) उपदफा (३) बमोम्जम पञ्जीकरण गररएका ववषादीको नाम मन्रालयले नेपाल
राजपरमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
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४.

पञ्जीकरण नगररएका जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गनन नहुन:े (1) कसै ले पमन दफा 3
बमोम्जम पञ्जीकरण गररएका बाहे कका जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी,
पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः
प्यावकङ्ग लगायिका कायन गनुन गराउनु हुुँदैन।
(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए िापमन वैज्ञामनक प्रयोग वा
अनुसन्धानको प्रयोजनको लामग केन्रको पूवस्न वीकृमि मलई जीवनाशक ववषादी पैठारी गनन
बाधा पने छै न।

५.

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

पञ्जीकरण गररएको जीवनाशक ववषादीले मामनस, जीवजन्िु वा मबरुवाको
स्वास््य िथा वािावरणमा प्रमिकूल प्रभाव पारे को कारणले पञ्जीकरण
कायम राख्न उम्चि नदे म्खएमा,

(ख)

जुन प्रयोजनको लामग ववषादी पैठारी िथा सं श्लष
े ण गररएको हो सोको
प्रयोग प्रभावकारी नभएमा,

(ग)

जुन प्रयोजनको लामग ववषादी पैठारी िथा सं श्लष
े ण गररएको हो, सोको
गलि प्रयोग गरे मा,

(घ)

पञ्जीकरण पश्चाि राविय िथा अन्िरानवियस्िरमा कुनै नकारात्मक असर
पाने ि्य फेला परे को वा पररम्स्थमिमा आएको कुनै पररविननले गदान
पञ्जीकरण खारे ज वा मनलम्बन गनुन पने अवस्था दे म्खएमा,

(ङ)

पञ्जीकरण गदानका बखि िोवकएका शिनहरूको उल्लङ्घन गरे को पार्एमा,

(च)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम, मनदे म्शका िथा मापदण्ड
ववपरीिको काम गरे को पार्एमा।

(2) पञ्जीकरण गररएको ववषादी खारे ज वा मनलम्बन गने सम्बन्धी प्रवक्रया िोवकए
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 मान्यिा समाप्त भएपमछ
पमन त्यस्िा जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गनुन पने आवश्यकिा भएमा दफा ३ बमोम्जम
पञ्जीकरण गने व्यम्क्त, संस्था वा मनकायले पुनः पञ्जीकरणको लामग केन्र समि मनवेदन
ददनु पनेछ।
(2) दफा 5 को उपदफा (1) को खण्ड (ख) को आधारमा पञ्जीकरण खारे ज
4
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वा मनलम्बन भएका जीवनाशक ववषादीको हकमा त्यस्िो अवस्था ववद्यमान नभएको
आधारमा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रयोग गनन उपयुक्त हुने कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायलार्न
लागेमा पुनः पञ्जीकरणको लामग केन्र समि मनवेदन ददन सक्नेछ।
(3) उपदफा (1) वा (2) बमोम्जम केन्र समि पेश हुन आएको मनवेदनको
सम्बन्धमा आवश्यक छानमबन गदान िोवकए बमोम्जमका आधारमा पुनः पञ्जीकरण गनन
उपयुक्त हुने दे म्खएमा केन्रले त्यस्िो जीवनाशक ववषादीको पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपर
प्रदान गनन सक्नेछ।
(4) उपदफा (3) बमोम्जम प्रदान गररएको प्रमाणपरको अवमध िीन वषनको
हुनेछ।
(5) जीवनाशक ववषादीको पुनः पञ्जीकरण गने आधार, सोको लामग लाग्ने शुल्क
िथा अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
७.

पञ्जीकृि ववषादीको नवीकरण: (1) दफा 3 र 6 बमोम्जम पञ्जीकरण भएको जीवनाशक
ववषादीको म्याद समाप्त हुन ु पैंिीस ददन अगावै केन्र समि नवीकरणको लामग मनवेदन
ददनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम परे को मनवेदन उपर छानमबन गदान मनामसब दे म्खएमा
केन्रले अको िीन वषनको लामग पञ्जीकरणको नवीकरण गररददनु पनेछ।
(3) जीवनाशक ववषादीको नवीकरण सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया िोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
पररच्छे द-3
र्जाजिपर सम्बन्धी व्यवस्था

८.

र्जाजिपर मलनु पने: (1) पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गररएका जीवनाशक ववषादीको
उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गनन चाहने
कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले सो कायन गनुन पूव न केन्रबाट र्जाजिपर मलनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजिपर प्रदान गनुन पूव न केन्रले

िोवकए

बमोम्जमको प्राववमधक जानकारी उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(3) उपदफा (1) बमोम्जम ददर्ने र्जाजिपरको अवमध िीन वषनको हुनेछ।
ु न्दा पैंिीस ददन अगावै
(४) उपदफा (3) बमोम्जमको अवमध समाप्त हुनभ
िोवकएको दस्िुर सवहि सम्बम्न्धि र्जाजिपरवालाले नवीकरणको लामग केन्र समि
मनवेदन ददनु पनेछ।
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(५) उपदफा (४) बमोम्जमको अवमधमभर मनवेदन ददन नसक्ने र्जाजिपरवालाले
उपदफा (३) बमोम्जमको अवमध समाप्त भएको मममिले पन्र ददनमभर दोब्बर दस्िुर
सवहि र्जाजिपरको नवीकरणको लामग केन्र समि मनवेदन ददन सक्नेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोम्जम प्राप्त मनवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक
जाुँचबुझ गरी केन्रले अको िीन वषनको लामग र्जाजिपरको नवीकरण गररददन सक्नेछ।
(७) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए िापमन जीवनाशक ववषादीको
मबक्री वविरण र छकनने कायनको र्जाजिपर दफा 3 बमोम्जम पम्ञ्जकरण गररएका
ववषादीमध्ये ववषादी मबक्री वविरण िथा ववषादी छकनने व्यवसायको र्जाजिपर प्रदान िथा
सोको नवीकरण िथा खारे जी गने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बम्न्धि प्रदे शको प्रदे श कानून
बमोम्जम हुनेछ।
(८) यस दफा बमोम्जम नवीकरण नगराउने र्जाजिपर स्विः खारे ज भएको
मामननेछ।
(९) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजिपर सम्बन्धी मनवेदनको ढाुँचा, सोको लामग
लाग्ने दस्िुर, प्रवक्रया, र्जाजिपर मलन चाहने व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायको योग्यिा र
र्जाजिपरको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
९.

र्जाजिपर खारे ज गनन सवकने: (1) कुनै र्जाजपरवालाले र्जाजिपर प्रदान गदान
िोवकएको शिनको उल्लङ्घन गरे मा केन्रले जुनसुकै समयमा त्यस्िो र्जाजिपर खारे ज गनन
सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजिपर खारे ज गनुअ
न म्घ केन्रले सम्बम्न्धि
र्जाजिपरवालालार्न पन्र ददनको समय ददर्न र्जाजिपर खारे ज गनुन नपने कुनै मनामसब
कारण भए पेश गननका लामग उम्चि मौका ददनु पनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोम्जम र्जाजिपर खारे ज हुन नपने कुनै कारण पेश भएमा
वा सो समयमभर कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएमा केन्रले पन्र ददनमभरमा र्जाजिपर
खारे ज सम्बन्धमा आवश्यक मनणनय गरी सोको जानकारी सम्बम्न्धि र्जाजिपरवालालार्न
ददनु पनेछ।
(4) उपदफा (2) बमोम्जम र्जाजिपर खारे जीको प्रारम्भ भर्न उपदफा (3)
बमोम्जमको मनणनय नभएसम्मको अवमधमा उक्त र्जाजिपर स्विः मनलम्बन भएको
मामननेछ।

१०.

प्रदे शबाट र्जाजिपर मलनु पने: (1) पञ्जीकरण वा पुन: पञ्जीकरण गररएका जीवनाशक
ववषादीको मबक्री वविरण, भण्डारण, व्यवसावयक प्रयोग िथा जीवनाशक ववषादी छकनने
6
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व्यवसाय गनन चाहने व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन
समममिबाट र्जाजिपर मलनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम र्जाजिपर प्रदान गने, नवीकरण गने िथा त्यस्िो
र्जाजिपर खारे ज गने व्यवस्था प्रदे श कानूनले मनधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द-4
समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार
११.

जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन समममि: (1) जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा
आवश्यक पने नीमि मनधानरण गने लगायिका कायनमा नेपाल सरकारलार्न आवश्यक राय,
सुझाव िथा परामशन उपलब्ध गराउन एक जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन समममि
रहनेछ।
(2) समममिमा दे हाय बमोम्जमका सदस्यहरू रहनेछन्:(क)

सम्चव, मन्रालय

- अध्यि

(ख)

सहसम्चव, वािावरण सम्बन्धी ववषय हेने नेपाल
सरकारको मन्रालय

- सदस्य

(ग)

महामनदे शक, पशु सेवा ववभाग

- सदस्य

(घ)

कायनकारी मनदे शक, नेपाल कृवष अनुसन्धान पररषद्

- सदस्य

(ङ)

प्रमुख, स्वास््य सेवा ववभाग वा ववशेषज्ञ प्रमिमनमध
र्वपमडममयोलोजी िथा रोग मनयन्रण महाशाखा

(च)

- सदस्य

ववषादी ववशेषज्ञ, वन ववशेषज्ञ, कृवष ववशेषज्ञ र उपभोक्ता
कृषकहरूमध्येबाट मन्रालयले मनोनीि गरे को कम्िीमा
दुईजना मवहला सवहि पाुँचजना

(छ)

- सदस्य

ववषादी व्यवसायीहरूमध्येबाट मन्रालयद्वारा
मनोनीि एकजना

- सदस्य

(ज)

उपसम्चव (कानून), मन्रालय

- सदस्य

(झ)

प्रमुख

- सदस्य-सम्चव

(3) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोम्जम मनोनीि सदस्यहरूको
पदावमध िीन वषनको हुनेछ

र मनजहरू पुनः एक पटकको लामग मनोनीि हुन सक्नेछन्।

(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए िापमन उपदफा (२) को
खण्ड (च) र (छ) बमोम्जम मनोनीि कुनै सदस्यले समममिको वहि ववपरीि कुनै कायन
7
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गरे मा मनजको पदावमध पूरा नहुुँदै मन्रालयले मनजलाई हटाउन सक्नेछ।
िर यसरी हटाउनु अम्घ मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब मावफकको मौका ददनु
पनेछ।
(5) समममिले आवश्यकिा अनुसार सम्बम्न्धि ववषयको ववशेषज्ञलार्न समममिको
बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ।
१२.

समममिको बैठक र मनणनय: (1) समममिको बैठक कम्िीमा छ मवहनामा एक पटक
बस्नेछ।
(२) समममिको बैठक अध्यिले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समममिको कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्यहरू
उपम्स्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामननेछ।
(४) समममिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ र मनजको अनुपम्स्थमिमा
बैठकमा उपम्स्थि सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यििा गनेछ।
(५) समममिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा
अध्यिले मनणानयक मि ददनेछ।
(६) समममिको मनणनय अध्यि र सदस्य-सम्चवबाट प्रमाम्णि हुनेछ।
(७) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध समममि आफैंले मनधानरण गरे
बमोम्जम हुनेछ।

१३.

समममिको काम, किनव्य र अमधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खि काम, किनव्य र
अमधकारका अमिररक्त समममिको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी नीमि िजुम
न ा गरी नेपाल सरकार
समि पेश गने,

(ख)

जैववक, वनस्पमिजन्य िथा सुरम्िि रासायमनक ववषादी उद्योगमा
लगानी गनन मनजी िेरलार्न प्रोत्साहन गने,

(ग)

जीवनाशक

ववषादीको

गुणस्िर

मनधानरण

िथा

ववषादीको

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने,
(घ)

जीवनाशक

ववषादीसुँग

सम्बम्न्धि

सम्झौिाको

अनुमोदन

िथा

अन्िरानविय

कायानन्वयनको

सम्न्ध
लामग

िथा
नेपाल

सरकारलार्न आवश्यक सुझाव ददने,
(ङ)

मानव, पशुपन्छी, जीवजन्िुको स्वास््य िथा वािावरणमा प्रमिकूल
असर पाने जीवनाशक ववषादीलार्न प्रमिबन्ध लगाउने,
8
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(च)

मनरीिक वा प्रमुखले गरे को मनणनय ववरुिको उजूरी सुन्ने,

(छ)

कुनै पमन पदाथन वा वस्िु ववषादी भए वा नभएको सम्बन्धमा
पवहचान गने, गराउने,
जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वीकृि गरी

(ज)

लागू गने, गराउने,
(झ)

केन्र

िथा

उपसमममिलार्न

आवश्यकिा

अनुसार

अमधकार

प्रत्यायोजन गने,
(ञ)
(२)

िोवकए बमोम्जमका अन्य काम गने।

समममिले

जीवनाशक

ववषादीको

उत्पादन,

सं श्लष
े ण,

मनकासी, पैठारी,

व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्गको
कायनलार्न सहज एवं सूचारु रूपले सञ्चालन गननका लामग आवश्यकिा अनुसार उपसमममि
गठन गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम गठन हुने उपसमममिको काम, किनव्य, अमधकार िथा
कायनववमध सो उपसमममि गठन गदान समममिले िोके बमोम्जम हुनेछ।
(४) समममिले यस ऐन बमोम्जम आफूलार्न प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार
केन्र,

दफा

3९

बमोम्जमको

प्रदे श

जीवनाशक

ववषादी

व्यवस्थापन

समममि

वा

उपसमममिलार्न प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
पररच्छे द-5
पञ्जीकरण िथा व्यवस्थापन केन्र
१४.

केन्र रहने: (1) जीवनाशक ववषादीको मनयन्रण, मनयमन, पञ्जीकरण िथा व्यवस्थापन
लगायिका कायन गनन मन्रालय अन्िगनि एक प्लान्ट क्वारे न्टीन िथा ववषादी व्यवस्थापन
केन्र रहनेछ।
(2)

केन्रका

लामग

आवश्यक

पने

जनशम्क्त

नेपाल

सरकारले

उपलब्ध

गराउनेछ।
१५.

केन्रको काम, किनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खि काम, किनव्य र
अमधकारका अमिररक्त केन्रको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

समममिको सम्चवालयको रूपमा रही आवश्यक कायन गने,

(ख)

जीवनाशक

ववषादीको

पञ्जीकरण

ममलाउने,
9
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(ग)

जीवनाशक

ववषादीको

पञ्जीकरण

गदान

अपनाउनु पने

प्रवक्रया

िथा

कायनववमध मनधानरण गने,
(घ)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण, पुनः पञ्जीकरण वा पञ्जीकृि ववषादीको
नवीकरण गननको लामग प्राप्त हुन आएका मनवेदनहरू उपर छानमबन गने,

(ङ)

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

(च)

जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी कायन गनन र्जाजिपर ददने िथा सोको
नवीकरण गने,

(छ)

जीवनाशक ववषादीको प्रयोगको लामग िोवकए बमोम्जमका पूवानधार ियार
गने,

१६.

(ज)

ववषादी प्रयोग गदान आवश्यक पने उपकरणहरूको मापदण्ड िोक्ने,

(झ)

समममिले िोकेका अन्य काम गने,

(ञ)

िोवकए बमोम्जमका अन्य काम गने।

प्रमुख: मन्रालयले नेपाल कृवष सेवा, बाली सं रिणको िेरमा कायनरि राजपराविि प्रथम
श्रे णीको अमधकृिलाई जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण िथा व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा
काम गने गरी िोक्न सक्नेछ।

१७.

प्रमुखको काम, किनव्य िथा अमधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खि काम, किनव्य
र अमधकारका अमिररक्त प्रमुखको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

केन्रको प्रमुख भई कायन गने,

(ख)

जीवनाशक ववषादीको गुणस्िर िोवकएको मापदण्ड बमोम्जम भए नभएको
अनुगमन िथा परीिण गरी वा गनन लगाई मापदण्ड ववपरीि भएको
पार्एमा कारबाही गने,

(ग)

जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने,
गराउने,

(घ)

केन्रले सम्पादन गरे को काम कारबाही सम्बन्धमा वावषनक प्रमिवेदन ियार
गरी समममि समि पेश गने,

(ङ)

समममिले िोकेका अन्य कायन गने, गराउने,

(च)

िोवकए बमोम्जमका अन्य कायन गने।

(2) प्रमुखले आफूमा रहेको अमधकार आवश्यकिा अनुसार मािहिका अमधकृि
कमनचारीलार्न प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
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पररच्छे द-6
जीवनाशक ववषादीको प्रयोग र व्यवस्थापन
१८.

जीवनाशक ववषादीको प्रयोग: (१) कसैले जीवनाशक ववषादीको जथाभावी प्रयोग गनन िथा
त्यस्िो ववषादीको अवशेष िोवकएको हदभन्दा बढी मारा हुने गरी उत्पादन िथा मबक्री
वविरण गनुन हुुँदैन।
(२) ममसावट गररएको वा कम गुणस्िरको जीवनाशक ववषादी हो भन्ने कुरा थाहा
पाउुँदा पाउुँदै कसै ले पमन त्यस्िो ववषादी मबक्री, वविरण, भण्डारण वा प्रयोग गनु,न गराउनु
हुुँदैन।
(३) जीवनाशक ववषादीको मबक्री वविरण गने व्यम्क्त वा सं स्थाले सुरम्िि
जीवनाशक ववषादी िथा सो ववषादी प्रयोग र ववसजनन गदान लगार्ने सुरम्िि पवहरन समेि
मबक्रीको लामग राख्नु पनेछ।
(४) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, व्यावसावयक
प्रयोग, भण्डारण वा मबक्री वविरण िथा ओसारपसार वा ववसजनन गदान िोवकए बमोम्जमका
आवश्यक सुरिात्मक उपाय अपनाउनु पनेछ।
(५) ववषादी र खाद्य पदाथनको भण्डारण र मबक्री अलग अलग स्थानबाट गनुन
पनेछ।
(६) यस ऐन बमोम्जम जुन उद्देश्यको लामग जीवनाशक ववषादीको पञ्जीकरण
गररएको हो सोही प्रयोजनको लामग मार जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गनुन पनेछ।
(७) जीवनाशक ववषादी पैठारी वा सं श्लष
न म्घ सो ववषादीको कन्टे नर र
े ण गनुअ
नेपालीमा ले म्खएको सूचकपर र पचानको ढाुँचा समेि केन्रबाट स्वीकृि गराएर मार
प्रयोग गनु,न गराउनु पनेछ।
(८) जीवनाशक ववषादीको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम
हुनेछ।

१९.

घरे ल ु ववषादीको प्रयोग: यस ऐन बमोम्जम घरे ल ु ववषादीको उत्पादन र वविरण
वािावरणमै री ढङ्गले गनुन पनेछ। साथै सो ववषादीको पञ्जीकरण, उत्पादन, भण्डारण,
ओसारपसार र मबक्री वविरणका लामग आवश्यक मापदण्ड िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

२०.

वनस्पमिजन्य र जैववक ववषादीको उत्पादन र प्रयोगलार्न प्रोत्साहन गनुन पने:

मन्रालयले

बाली, मबरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने ववमभन्न रोग वा कीराको व्यवस्थापन गननमा प्रयोग
हुने वनस्पमिजन्य र जैववक ववषादी उत्पादन र प्रयोगलार्न प्रोत्साहन गनुन पनेछ।
२१.

जीवनाशक ववषादी उत्पादन िथा संश्लष
े ण: (1) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन िथा
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सं श्लष
े ण गदान मानव िथा पशु स्वास््य र वािावरणमैरी हुने गरी गनुन पनेछ।
(2) ववषादीको उत्पादन िथा सं श्लष
े ण सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
२२.

जीवनाशक ववषादीको प्रयोगमा प्रमिबन्ध लगाउने: (1) समममिले केन्रको मसफाररसमा
मानव िथा जीवजन्िुको स्वास््य िथा वािावरणमा प्रमिकूल प्रभाव पाने जीवनाशक
ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण वा मबक्री
वविरण िथा ओसारपसारमा प्रमिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
(2) मन्रालयले उपदफा (1) बमोम्जम प्रमिबन्ध भएका जीवनाशक ववषादीको
नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
(3) जीवनाशक ववषादीको प्रयोगमा प्रमिबन्ध लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

२३.

म्याद नाघेका जीवनाशक ववषादीको व्यवस्थापन: (1) आयािकिानले पैठारी गरे का कुनै
जीवनाशक ववषादीको अवमध समाप्त भएमा आफ्नै खचनमा सोको उम्चि व्यवस्थापन गनुन
पनेछ।
िर उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण वा मबक्री
वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गरे को जीवनाशक ववषादीको हकमा उक्त
ु ान हुने अवमधभन्दा एक मवहना अगावै सम्बम्न्धि कम्पनी
ववषादीमा उम्ल्लम्खि म्याद भक्त
वा उद्योगले सोको उम्चि व्यवस्थापन गनुन पनेछ।
(2) कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा मनकाय, व्यवसायी वा उद्यमीले जीवनाशक ववषादी
सम्बन्धी कारोबार गदान िोवकए बमोम्जमको मापदण्डको अधीनमा रही म्याद नाघेका
ववषादीको व्यवस्थापन आफैंले गनुन पनेछ।
(3) उपदफा (२) बमोम्जम व्यवस्थापन गदान म्याद समाप्त भएका प्रमिबम्न्धि,
टुटेफुटे वा च ुवहएका जीवनाशक ववषादी सम्बम्न्धि ववषादी कम्पनी, उद्योग िथा व्यम्क्तले
पैठारीकिान माफनि नै वफिान लै जाने व्यवस्था गनुन पनेछ। त्यस्िा ववषादीलार्न ित्काल
भण्डारण गननको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गनेछ।
(4) उपदफा (3) बमोम्जम वफिान लै जाने िथा भण्डारण गने सम्बन्धी मापदण्ड र
कायनववमध िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

२४.

मनरीिक मनयुक्त गने: (1) मन्रालयले आवश्यकिा अनुसार कृवष ववज्ञानमा स्नािक वा
सो सरहको योग्यिा पुगेका नेपाल कृवष सेवा, बाली सं रिणको िेरमा कायनरि
राजपराविि िृिीय श्रे णीको कमनचारीलाई जीवनाशक ववषादीको प्रयोग िथा व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायन गननका लामग जीवनाशक ववषादी मनरीिकको रूपमा मनयुक्त गनन सक्नेछ।
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(2) प्रदे श सरकारले आवश्यकिा अनुसार कृवष ववज्ञानमा स्नािक वा सो सरहको
योग्यिा

पुगेका

कृवष

सेवा,

बाली

सं रिणको

िेरमा

कायनरि

अमधकृि

स्िरको

कमनचारीलाई जीवनाशक ववषादीको प्रयोग िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गननको लामग
जीवनाशक ववषादी मनरीिकको रूपमा मनयुक्त गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम मनरीिक मनयुक्त गरे को जानकारी सम्बम्न्धि प्रदे शले
मन्रालयलाई ददनु पनेछ।
२५.

मनरीिकको काम, किनव्य र अमधकार: (1) यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खि काम, किनव्य
र अमधकारका अमिररक्त मनरीिकको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क)

यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको पालना भए नभएको
ववषयमा अनुगमन गरी समममिमा मसफाररस गने,

(ख)

जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, व्यावसावयक
प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग, पुनः प्यावकङ्ग वा
जीवनाशक

ववषादीको ववज्ञापनको

काम

गररने

स्थानमा प्रवेश

गरी

आवमधक वा आकम्स्मक रूपमा मनरीिण गरी समममिमा मसफाररस गने,
(ग)

अनुगमनको क्रममा ममसावट गररएको वा कम गुणस्िरको जीवनाशक
ववषादी भेवटएमा त्यस्िो ववषादीको मबक्री वविरण रोक्का राख्ने वा वविरण
किमा मसलबन्दी गने,

(घ)

कुनै व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायमा रहे का जीवनाशक ववषादीसुँग सम्बम्न्धि
प्रमाणपर, र्जाजिपर, अमभलेख लगायिका कागजाि िथा प्रमाणको
अध्ययन ववश्लेषण गने,

(ङ)

िोवकए बमोम्जमको प्रवक्रया अपनार्न जीवनाशक ववषादी िथा बालीको
नमूना सिलन र ववश्लेषण गने, गराउने,

(च)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको उल्लङ्घन भएको शिा
लागेमा सोको अनुसन्धान गने, गराउने र सो सम्बन्धी प्रमिवेदन केन्र
समि पेश गने,

(छ)

खण्ड (च) बमोम्जम अनुसन्धान गदान ऐन िथा मनयमावलीको उल्लङ्घन
भएको पार्एमा त्यस्िो कायनमा प्रयोग भएको उपकरण, जीवनाशक
ववषादी, अमभले ख, कागजपर वा अन्य सम्बम्न्धि सामग्री जफि गरी
सम्बम्न्धि उल्लङ्घनकिान व्यम्क्तलार्न जफिको भरपाई ददने,

(ज)

खण्ड (छ) बमोम्जम जफि गररएका जीवनाशक ववषादीको सुरम्िि
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िवरले भण्डारण गने व्यवस्था ममलाउने,
(झ)

िोवकए बमोम्जमका अन्य कायन गने।

(2) दफा २४ को उपदफा (1) बमोम्जम मनयुक्त मनरीिकले आफूले सम्पादन
गरे का कामको चौमामसक प्रमिवेदन केन्र र दफा २४ को उपदफा (2) बमोम्जम मनयुक्त
मनरीिकले आफूले सम्पादन गरे को कामको प्रमिवेदन प्रदे शको कृवष सम्बन्धी ववषय हे ने
मन्रालय समि पेश गनुन पनेछ।
२६.

नमूना सिलन गने: (1) केन्रले जीवनाशक ववषादीको गुणस्िर परीिण गने प्रयोजनको
लामग नमूना सिलन गनुन पनेछ।
(2) जीवनाशक ववषादीको नमूना सिलन र ववश्लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

२७.

प्रयोगशालाको स्थापना: (1) जीवनाशक ववषादीको गुणस्िर िथा अनुसन्धानात्मक परीिण
लगायिका कायन गननको लामग मन्रालयले जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी प्रयोगशाला
स्थापना गनन सक्नेछ।
(२) मन्रालयले िोकेको मापदण्ड बमोम्जम हुने गरी प्रदे श सरकारले ववषादी
सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (1) र (२) बमोम्जमको प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्मको लामग
मन्रालयले हाल नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका वा मनजीस्िरमा स्थापना भई
सञ्चालनमा रहे को मान्यिाप्राप्त प्रयोगशालालार्न उपदफा (1) र (२) बमोम्जमको
प्रयोगशालाको रूपमा काम गने गरी िोक्न सक्नेछ।

२८.

पञ्जीकरण नगररएका िथा प्रमिबम्न्धि जीवनाशक ववषादीको प्रचार प्रसार गनन नहुन:े कुनै
व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले पञ्जीकरण नगररएको िथा प्रमिबम्न्धि जीवनाशक ववषादीका
बारे मा गलि भ्रामक वववरण उल्ले ख गनन िथा कुनै अको जीवनाशक ववषादीसुँग भ्रम पने
िथा झुक्याउने मनयिले प्रचार प्रसार गनुन हुुँदैन।

२९.

ववषादी ववसजनन गने: (1) जीवनाशक ववषादीको ववसजनन गदान मानव, पशुपन्छी, जलचर,
बोट मबरुवाको स्वास््य िथा वािावरणमा प्रमिकूल असर नपने गरी गनुन पनेछ।
(2) जीवनाशक ववषादी, ववषादीजन्य फोहोर िथा सोको कन्टे नर नष्ट गनुन पदान
सो वस्िुको प्रकृमिका आधारमा छु ट्टाछु ट्टै ववसजनन गनुन पनेछ।
(3) उपदफा (1) बमोम्जम जीवनाशक ववषादीको नष्ट गने िररका र मापदण्ड
समममिले िोके बमोम्जम हुनेछ।

३०.

अमभलेख राख्नु पने: (1) जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी,
14

www.lawcommission.gov.np

व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण वा मबक्री वविरण, ओसारपसार िथा ववसजनन गने व्यम्क्त,
सं स्था वा मनकायले आफूले कारोबार गरे को ववषादीको पररमाण, मूल्य िथा िोवकएको
अन्य वववरण सवहिको अमभले ख दुरुस्ि राख्नु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम कारोबार गदान राम्खएको अमभले ख मनरीिक, प्रमुख
वा केन्रले माग गरे मा त्यस्िो अमभले ख ित्काल उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(3) जीवनाशक ववषादीको अमभलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
३१.

आचार संवहिा बनाउन सक्ने: (1) केन्रले समममिको स्वीकृमि मलर्न जीवनाशक ववषादीको
उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः प्यावकङ्ग गने कायनमा
सं लग्न व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले पालन गनुन पने गरी आचार सं वहिा बनाई लागू गनन
सक्नेछ।
(2) प्रदे श सरकारले उपदफा (1) बमोम्जम बनाएको आचार सं वहिाको प्रमिकूल
नहुने गरी प्रदे श मभरका जीवनाशक ववषादीको मबक्री वविरण, भण्डारण, व्यवसावयक
प्रयोगकिान र थोक िथा खुरा मबक्रेिाले पालना गनुन पने गरी आचार सं वहिा बनाई लागू
गनन सक्नेछ।
पररच्छे द -7
कसूर, सजाय िथा िमिपूमिन

३२.

कसूर गरे को मामनने: कसै ले दे हाय बमोम्जमका कुनै कायन गरे गराएमा यस ऐन
बमोम्जमको कसूर गरे को मामननेछ:(क)

दफा ४ ववपरीि पञ्जीकरण नगररएका जीवनाशक ववषादी उत्पादन,
सं श्लष
े ण, आयाि, मनयानि, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण,
ओसारपसार, प्यावकङ्ग, पुनः प्यावकङ्ग वा ववसजनन गरे मा,

(ख)

दफा ८ ववपरीि र्जाजिपर नमलर्न जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी कारोबार
गरे मा,

(ग)

दफा १८ ववपरीि जीवनाशक ववषादीको अवशेष िोवकएको हदभन्दा बढी
मारा हुने गरी उत्पादन िथा ववक्री वविरण गरे मा वा ममसावट गररएको
ववषादी मबक्री वविरण गरे मा,

(घ)

दफा १८ ववपरीि ववषादीको जथाभावी प्रयोग वा ममसावटयुक्त ववषादीको
प्रयोग गरे मा,
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(ङ)

दफा २२ ववपरीि प्रमिबम्न्धि जीवनाशक ववषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण,
मनकासी,

पैठारी,

व्यावसावयक

प्रयोग,

भण्डारण,

मबक्री

वविरण,

ओसारपसार, प्यावकङ्ग, पुनः प्यावकङ्ग वा ववसजनन सम्बन्धी प्रचमलि
मापदण्ड ववपरीि कायन गरे , गराएमा,
(च)

दफा २३ ववपरीि म्याद नाघेका जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन नगरी
बेचमबखन गरे मा,

(छ)

दफा २८, २९ र ३० ववपरीिको कायन गरे मा,

(ज)

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

(झ)

जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्याउने,

(ञ)

वािावरणीय प्रदू षण हुने गरी जीवनाशक ववषादीको प्रयोग गरे मा,

(ट)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम िथा मापदण्ड ववपरीि हुने
गरी अन्य कुनै काम गरे , गराएमा।

३३.

दण्ड जररबाना: दफा ३२ बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा दे हाय बमोम्जम दण्ड जररबाना
हुनेछ:(क)

खण्ड (क) बमोम्जमको कुनै कसूर गरे मा पचास हजारदे म्ख एक लाख
रुपैयाुँसम्म जररबाना वा िीन 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 िीन 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 िथा
िहवककाि दफा 2४ को उपदफा (१) बमोम्जमको मनरीिकले गनेछ।
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(2) उपदफा (1) बमोम्जम अनुसन्धान िथा िहवककािको कायन समाप्त भएपमछ
मनरीिकले सरकारी वकीलको राय मलर्न मुद्दा चलाउने मनणनय गरे मा सम्बम्न्धि म्जल्ला
अदालिमा मुद्दा दायर गनुन पनेछ।
३५.

िमिपूमिन सम्बन्धी व्यवस्था: ववषादी उत्पादन, मनकासी, पैठारी, सं श्लष
े ण, ममसावट, ढु वानी,
मबक्री वविरण िथा भण्डारणको प्रयोग वा ववसजनन गने क्रममा कुनै दुघट
न ना भएमा
सम्बम्न्धि र्जाजिपरप्राप्त व्यम्क्त, सं स्था वा मनकायले पीमडिलार्न िोवकए बमोम्जमको
िमिपूमिन ददनु पनेछ।
िर दफा 3२ बमोम्जमको कसूर गरे को मामनने कायन गरे को कारणबाट कुनै
प्रकारको िमि पुग्न गएको अवस्थामा िमिपूमिन ददर्ने छै न।

३६.

जफि गररने: (१) दफा ३३ बमोम्जम दण्ड जररबाना भएमा उत्पादन, सं श्लष
े ण, मनकासी,
पैठारी, व्यावसावयक प्रयोग, भण्डारण, मबक्री वविरण, ओसारपसार, प्यावकङ्ग वा पुनः
प्यावकङ्ग गररएको जीवनाशक ववषादीलार्न समेि जफि गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनरीिकले जफि गररएको ववषादी मुद्दाको अम्न्िम
वकनारा नलागेसम्म त्यस्िो ववषादीको सुरम्िि भण्डारण िथा ववसजनन गदान लाग्ने खचन
सम्बम्न्धि जीवनाशक ववषादी धनीले नै बेहोनुन पनेछ।

३७.

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

३८.

पुनरावेदन गनन सक्ने: (१) मनरीिक वा प्रमुखले गरे को मनणनयमा म्चत्त नबुझ्ने पिले उक्त
मनणनय

भएको

मममिले

पैंिीस

ददनमभर

समममि

समि

पुनरावेदन

गनन सक्नेछ।
(2) यस ऐन बमोम्जम कसूर सम्बन्धी मुद्दामा म्जल्ला अदालिले गरे को मनणनय
उपर म्चत्त नबुझ्ने पिले पैंिीस ददनमभर सम्बम्न्धि उच्च अदालिमा पुनरावेदन गनन
सक्नेछ।
पररच्छे द-8
ववववध
३९.

प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन समममि: (1) जीवनाशक ववषादीको मबक्री वविरण,
भण्डारण, व्यवसावयक प्रयोग र ववषादी छकनने व्यवसायीलाई र्जाजिपर ददने, नवीकरण
गने र सो कायनको अनुगमन गने, मन्रालयबाट िोवकएको मापदण्ड पालना गनन लगाउने
लगायिका ववषादी सम्बन्धी कायन गननका लामग प्रत्येक प्रदे शमा एक जीवनाशक ववषादी
व्यवस्थापन समममिको गठन हुनेछ।
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(2) उपदफा (1) बमोम्जमको समममिको गठन सम्बम्न्धि प्रदे श कानून बमोम्जम
हुनेछ।
४०.

अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (1) जीवनाशक ववषादी सम्बन्धी सम्पूण न कायनको अनुगमन
गने म्जम्मेवारी केन्रको हुनेछ।
(2) प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन समममिले प्रदे शमा रहे का जीवनाशक
ववषादी सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी प्रदे शको कृवष सम्बन्धी ववषय हेने
मन्रालय र समममि समि प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ।
िर प्रदे श जीवनाशक ववषादी व्यवस्थापन समममिको गठन नभएको अवस्थामा
समममिले अनुगमन गरी प्रमिवेदन ददन सम्बम्न्धि मनकाय वा अमधकृिलाई िोक्न सक्नेछ।

४१.

सहयोग गनुन पने: (1) मनरीिकले आफ्नो किनव्य पालना गने मसलमसलामा सुरिा
ुँ माग गनन
लगायिका कुनै सहयोग आवश्यक भएमा सम्बम्न्धि स्थानीय प्रशासनसग
सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्जम मनरीिकले सहयोग माग गरे मा त्यस्िो सहयोग
उपलब्ध गराउनु सम्बम्न्धि स्थानीय प्रशासनको किनव्य हुनेछ।

४२.

भण्डारण गृह बनाउनु पने: नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदे शमा जफि गररएका ववषादीको
भण्डारण गने र ववमभन्न कारणले प्रयोग गनन नममल्ने प्रकृमिका जीवनाशक ववषादीको
सुरम्िि ववसजनन नगरे सम्मका लामग सुरम्िि राख्न भण्डारण गृहको मनमानण गनुन पनेछ।

४३.

ववशेष कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्ने: रासायमनक ववषादीको प्रयोगबाट वािावरण िथा
मानव, पशुपन्छी, जलचर, मबरुवा लगायिका स्वास््यमा पनन सक्ने असरलार्न न्यू नीकरण
गनन नेपाल सरकारले ववकल्पमा ववशेष कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ।

४४.

मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको कायानन्वयनका लामग नेपाल सरकारले आवश्यक
मनयमहरू बनाउन सक्नेछ।

४५.

मनदे म्शका, कायनववमध िथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यस ऐनको प्रभावकारी कायानन्वयनका
लामग मन्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयमको अधीनमा रही आवश्यक
मनदे म्शका, कायनववमध िथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

४६.

खारे जी र बचाउ: (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 मामननेछ।
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