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जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन ऐन, 207६ 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत 

२०७६।०५।१३ 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ७ 

जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको  ऐन 

प्रस्तावना: जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, बण्डायण, ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्रमोग, ङ्जवसजनन जस्ता कामनराइन ङ्झनमभन गयी भानव तथा 
जीवजन्तङ्टको स्वास््म य वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबावराई ङ्झनमन्रण गने सम्फन्धभा 
आवश्मक व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 
 सङ्घीम सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-1 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त  नाभ  य प्रायम्ब: (1) मस ऐनको नाभ “जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन 
ऐन, 207६” यहेको छ। 

(2) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “केन्र” बङ्ङारे दपा 1 ४ फभोङ्ञजभको प्रान्ट क्वायेन्टीन 

तथा ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन केन्र सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ख) “घयेरङ्ट ङ्जवषादी” बङ्ङारे कृषक स्तयभा घयामसी तथा 
व्माऩाङ्चयक प्रमोजनको राङ्झग वनस्ऩङ्झतजन्म य गहङ्टॉत, दङ्टध 
रगामतका प्राकृङ्झतक स्रोतफाट तमाय गङ्चयएको ङ्जवषादी 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ग) “जीवनाशक ङ्जवषादी” बङ्ङारे फोट ङ्झफरुवा, कृङ्जषजन्म ऩदाथन 
य वन तथा वन ऩैदावाय, जीव, ऩशङ्टऩन्छी, भानव स्वास््म, 
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बण्डायण, प्माकेङ्ञजङ्ग य ङ्झनभानण कामनभा हाङ्झन ऩङ्टय ्माउने योग, 
कीया, सङ्टरसङ्टरे, ङ्झनभाटोड, झायऩात, भङ्टसा रगामतफाट 
फचाउन प्रमोग गङ्चयने प्राङ् गाङ्चयक, वनस्ऩङ्झत, जैङ्जवक तथा 
यासामङ्झनक वस्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे देहामका 
वस्तङ्टराई सभेत जनाउॉछ:- 

(1) हाङ्झनकायक जीवहरूको ङ्ञशकाय गयेय, ऩयबऺी 
फनेय, ऩयजीवी फनेय, योग रगाएय सोको वङृ्जि कभ 
गयाउने तथा त्मस्ता जीवहरूराइन आकषनण वा 
ङ्जवकषनण गने वस्तङ्ट ( पेयोभोन्स, एट्रमाक्टमान्ट, 
ङ्चयऩेरेन्ट, ङ्झडययेन्ट), 

(2) हाङ्झनकायक जीवहरूको ङ्झनमङ्झभत वङृ्जि य प्रजनन 
कामनभा असय ऩने वस्तङ्ट (इन्सेक्ट ग्रोथ येगङ्टरेटय, 

इङ्ञन्हवीटय), 
(3) हाङ्झनकायक वनस्ऩङ्झतको वङृ्जि ङ्झनमन्रण गने वस्तङ्ट 

(प्रान्ट ग्रोथ इङ्ञन्हवीटय), 
(4)  ऩात ऩङ्झतङ् गय झाने वस्तङ्ट (ङ्झडपोङ्झरमन्ट), 
(5)  ओङ्झसरोऩन कभ गने तथा सङ्टकाउने वस्तङ्ट 

(डेङ्झसकेन्ट), 
(6) परपूर सॊख्मा ऩतल्माउने वस्तङ्ट (ङ्झथङ्झनङ एजेन्ट), 
(7) सभम नऩङ्टग्दै परपूर झने रगामतका सभस्माको 

ङ्झनमन्रण गने वस्तङ्ट, 
(8) कृङ्जष फारी तथा कृङ्जषजन्म ऩदाथन उत्ऩादनसॉग 

सम्फङ्ञन्धत प्रमोगशाराभा ङ्झनसङ् क्रभण गनन प्रमोग 
गङ्चयने वस्तङ्ट (ङ्झडसइन्पेक्ण्टरप)। 

(घ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट 
ऩछन। 
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(ङ)  “ङ्झनयीऺक” बङ्ङारे दपा 2४ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त जीवनाशक 
ङ्जवषादी ङ्झनयीऺक सम्झनङ्ट ऩछन।  

(च) “प्रङ्झतफङ्ञन्धत जीवनाशक ङ्जवषादी” बङ्ङारे भानव स्वास््म, 
ऩशङ्ट स्वास््म तथा वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय गने 
ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, ऩञ्जीकयण, 
ङ्झफक्री, ङ्जवतयण वा प्रमोगभा प्रङ्झतफन्ध रगाइएको ङ्जवषादी 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(छ) “प्रभङ्टख” बङ्ङारे दपा 1६ फभोङ्ञजभको केन्र प्रभङ्टख सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ज) “फोट ङ्झफरुवा” बङ्ङारे जीङ्जवत वा वॊश प्रसायणभा प्रमोग हङ्टने 
वनस्ऩङ्झतको डाॉठ, हाॉगा, गाॉठ, करभी, फोक्रा, जया, ऩात, 
पर, पूर, फीउ य जभनप्राज्भ रगामत सम्झनङ्ट ऩछन।  

(झ) “भन्रारम” बङ्ङारे कृङ्जष सम्फन्धी ङ्जवषम हेने नेऩार 
सयकायको भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ञ) “ङ्झभसावट गङ्चयएको ङ्जवषादी” बङ्ङारे ङ्जवषादीभा हङ्टनङ्ट ऩने कङ्ट नै 
सङ्जक्रम तत्त्व घटी वा फढी बएको, ङ्जवषादीको प्रबावकाङ्चयता 
घटाउन थङ्जऩएको वस्तङ्ट वा ङ्जवषादीको सूचकऩरभा उल्रेख 
गङ्चयए फभोङ्ञजभको गङ्टण, भारा वा ङ्जवशेषता नबएको ङ्जवषादी 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट) “ङ्झफरुवाजन्म ऩदाथन” बङ्ङारे  वनस्ऩङ्झतको डाॉठ, हाॉगा, गाॉठ, 
करभी, फोक्रा, जया, ऩात, पर, पूर, फीउफाट फनेको 
ऩदाथन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे भतृ वनस्ऩङ्झत वा त्मसको 
कङ्ट नै बागराइन सभेत जनाउॉछ। 

(ठ)  “सङ्जक्रम तत्त्व” बङ्ङारे ङ्जवषादी सॊश्लषेण य उत्ऩादन गदान 
त्मसभा जैङ्जवक वा यासामङ्झनक रूऩभा सङ्जक्रम यहेको तत्त्व 
(ङ्जवषाॊश) सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ड)  “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा 1१ फभोङ्ञजभको जीवनाशक ङ्जवषादी 
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व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ढ) “सूचीकृत ङ्जवषादी” बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकायरे ऩञ्जीकयण गयी नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयेय तोकेको ङ्जवषादी सम्झनङ्ट ऩछन। 

ऩङ्चयच्छेद-2 

जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण 

३. जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण गयाउनङ्ट ऩने: (1) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा 
ङ्झनकामरे कङ्ट नै जीवनाशक ङ्जवषादी तथा त्मस्तो ङ्जवषादीको सङ्जक्रम तत्त्व 
सभेतको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण, 
ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्ग गनङ्टनऩूवन केन्रभा 
ऩञ्जीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकयण गयाउन चाहने व्मङ्ञक्त, सॊस्था 
वा ङ्झनकामरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जववयण य ढाॉचाभा प्रदेशको कृङ्जष सम्फन्धी 
ङ्जवषम हेने भन्रारम भापन त ् वा ङ्झसधै केन्र सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेशको कृङ्जष सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्रारमभा प्राप्त ङ्झनवेदन 
तोङ्जकएको सभमङ्झबर केन्रभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय केन्ररे आवश्मक 
छानङ्झफन गयी तोङ्जकएका शतन ऩूया बएको ऩाइएभा त्मस्तो जीवनाशक ङ्जवषादीको 
ऩञ्जीकयण गयी सोको प्रभाणऩर प्रदान गनङ्टन ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको प्रभाणऩरको अवङ्झध तीन 
वषनको हङ्टनेछ।  

(5) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण गदान राग्ने शङ्टल्क तथा सो 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(6) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकयण गङ्चयएका ङ्जवषादीको नाभ 
भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ। 

४. ऩञ्जीकयण नगङ्चयएका जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग गनन नहङ्टन:े (1) कसैरे ऩङ्झन 
दपा 3 फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकयण गङ्चयएका फाहेकका जीवनाशक ङ्जवषादीको 
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उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण, ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्ग रगामतका कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट 
हङ्टॉदैन। 

(2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन वैऻाङ्झनक 
प्रमोग वा अनङ्टसन्धानको प्रमोजनको राङ्झग केन्रको ऩूवनस्वीकृङ्झत ङ्झरई 
जीवनाशक ङ्जवषादी ऩैठायी गनन फाधा ऩने छैन। 

५. ऩञ्जीकयण खायेज वा ङ्झनरम्फन गनन सक्न:े (1) केन्ररे देहामका अवस्थाभा 
जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण खायेज वा ङ्झनरम्फन गनन सक्नेछ:- 

(क) ऩञ्जीकयण गङ्चयएको जीवनाशक ङ्जवषादीरे भाङ्झनस, जीवजन्तङ्ट 
वा ङ्झफरुवाको स्वास््म तथा वातावयणभा प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩायेको कायणरे ऩञ्जीकयण कामभ याख्न उङ्ञचत नदेङ्ञखएभा, 

(ख) जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवषादी ऩैठायी तथा सॊश्लषेण गङ्चयएको 
हो सोको प्रमोग प्रबावकायी नबएभा,  

(ग) जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवषादी ऩैठायी तथा सॊश्लषेण गङ्चयएको 
हो, सोको गरत प्रमोग गयेभा, 

(घ) ऩञ्जीकयण ऩश्चात याङ्जिम तथा अन्तयानङ्जिमस्तयभा कङ्ट नै 
नकायात्भक असय ऩाने त्म पेरा ऩयेको वा ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा 
आएको कङ्ट नै ऩङ्चयवतननरे गदान ऩञ्जीकयण खायेज वा ङ्झनरम्फन 
गनङ्टन ऩने अवस्था देङ्ञखएभा, 

(ङ) ऩञ्जीकयण गदानका फखत तोङ्जकएका शतनहरूको उल्रङ्घन 
गयेको ऩाइएभा, 

(च) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा 
भाऩदण्ड ङ्जवऩयीतको काभ गयेको ऩाइएभा। 

(2) ऩञ्जीकयण गङ्चयएको ङ्जवषादी खायेज वा ङ्झनरम्फन गने सम्फन्धी 
प्रङ्जक्रमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६. जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण: (1) दपा 5 को उऩदपा (१) को 
खण्ड (क), (ग), (ङ) य (च) का अवस्थाभा फाहेक ऩञ्जीकयण प्रभाणऩरको 
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भान्मता सभाप्त बएऩङ्झछ ऩङ्झन त्मस्ता जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग गनङ्टन ऩने 
आवश्मकता बएभा दपा ३ फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकयण गने व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा 
ङ्झनकामरे ऩङ्टन् ऩञ्जीकयणको राङ्झग केन्र सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(2) दपा 5 को उऩदपा (1) को खण्ड ( ख) को आधायभा 
ऩञ्जीकयण खायेज वा ङ्झनरम्फन बएका जीवनाशक ङ्जवषादीको हकभा त्मस्तो 
अवस्था ङ्जवद्यभान नबएको आधायभा ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गयी प्रमोग गनन उऩमङ्टक्त 
हङ्टन ेकङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामराइन रागेभा ऩङ्टन् ऩञ्जीकयणको राङ्झग केन्र 
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(3) उऩदपा (1) वा (2) फभोङ्ञजभ केन्र सभऺ ऩेश हङ्टन आएको 
ङ्झनवेदनको सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभका आधायभा 
ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गनन उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञखएभा केन्ररे त्मस्तो जीवनाशक 
ङ्जवषादीको ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गयी प्रभाणऩर प्रदान गनन सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको प्रभाणऩरको अवङ्झध तीन 
वषनको हङ्टनेछ। 

(5) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गने आधाय, सोको राङ्झग 
राग्न ेशङ्टल्क तथा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७. ऩञ्जीकृत ङ्जवषादीको नवीकयण: (1) दपा 3 य 6 फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकयण बएको 
जीवनाशक ङ्जवषादीको म्माद सभाप्त हङ्टनङ्ट ऩैंतीस ङ्छदन अगावै केन्र सभऺ 
नवीकयणको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन उऩय छानङ्झफन गदान 
भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा केन्ररे अको तीन वषनको राङ्झग ऩञ्जीकयणको नवीकयण 
गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(3) जीवनाशक ङ्जवषादीको नवीकयण सम्फन्धी अन्म प्रङ्जक्रमा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-3 

इजाजतऩर सम्फन्धी व्मवस्था 

८. इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩने: (1) ऩञ्जीकयण वा ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गङ्चयएका जीवनाशक 
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ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् 
प्माङ्जकङ्ग गनन चाहन े कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामरे सो कामन गनङ्टन ऩूवन 
केन्रफाट इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर प्रदान गनङ्टन ऩूवन केन्ररे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्राङ्जवङ्झधक जानकायी उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने इजाजतऩरको अवङ्झध तीन वषनको 
हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको अवङ्झध सभाप्त हङ्टनङ्टबन्दा ऩैंतीस ङ्छदन 
अगावै तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत इजाजतऩरवारारे नवीकयणको 
राङ्झग केन्र सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा ( ४) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबर ङ्झनवेदन ङ्छदन नसक्न े
इजाजतऩरवारारे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अवङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबर दोब्फय दस्तङ्टय सङ्जहत इजाजतऩरको नवीकयणको राङ्झग केन्र सभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा ( ४) य ( ५) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी केन्ररे अको तीन वषनको राङ्झग इजाजतऩरको 
नवीकयण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झफक्री ङ्जवतयण य छकन ने कामनको इजाजतऩर दपा 3 
फभोङ्ञजभ ऩङ्ञञ्जकयण गङ्चयएका ङ्जवषादीभध्मे ङ्जवषादी ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा ङ्जवषादी 
छकन न ेव्मवसामको इजाजतऩर प्रदान तथा सोको नवीकयण तथा खायेजी गने 
सम्फन्धी व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत प्रदेशको प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ नवीकयण नगयाउने इजाजतऩर स्वत् 
खायेज बएको भाङ्झननेछ।   

(९) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर सम्फन्धी ङ्झनवेदनको ढाॉचा, 
सोको राङ्झग राग्न ेदस्तङ्टय, प्रङ्जक्रमा, इजाजतऩर ङ्झरन चाहने व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा 
ङ्झनकामको मोग्मता य इजाजतऩरको नवीकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 



8 
 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

९. इजाजतऩर खायेज गनन सङ्जकन:े (1) कङ्ट नै इजाजऩरवारारे इजाजतऩर प्रदान 
गदान तोङ्जकएको शतनको उल्रङ्घन गयेभा केन्ररे जङ्टनसङ्टकै सभमभा त्मस्तो 
इजाजतऩर खायेज गनन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर खायेज गनङ्टनअङ्ञघ केन्ररे 
सम्फङ्ञन्धत इजाजतऩरवाराराइन ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदइन इजाजतऩर खायेज गनङ्टन 
नऩने कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायण बए ऩेश गननका राङ्झग उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर खायेज हङ्टन नऩने कङ्ट नै कायण 
ऩेश बएभा वा सो सभमङ्झबर कङ्ट नै जानकायी प्राप्त हङ्टन नआएभा केन्ररे ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबरभा इजाजतऩर खायेज सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनणनम गयी सोको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत इजाजतऩरवाराराइन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर खायेजीको प्रायम्ब बइन 
उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको ङ्झनणनम नबएसम्भको अवङ्झधभा उक्त इजाजतऩर 
स्वत् ङ्झनरम्फन बएको भाङ्झननेछ।  

१०. प्रदेशफाट इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩने: (1) ऩञ्जीकयण वा ऩङ्टन: ऩञ्जीकयण गङ्चयएका 
जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झफक्री ङ्जवतयण, बण्डायण, व्मवसाङ्जमक प्रमोग तथा 
जीवनाशक ङ्जवषादी छकन ने व्मवसाम गनन चाहन े व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामरे 
प्रदेश जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ इजाजतऩर प्रदान गने, नवीकयण गने 
तथा त्मस्तो इजाजतऩर खायेज गने व्मवस्था प्रदेश कानूनरे ङ्झनधानयण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-4 

सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 

११. जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (1) जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩनका 
सम्फन्धभा आवश्मक ऩने नीङ्झत ङ्झनधानयण गने रगामतका कामनभा नेऩार 
सयकायराइन आवश्मक याम, सङ्टझाव तथा ऩयाभशन उऩरब्ध गयाउन एक 
जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ। 
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(2) सङ्झभङ्झतभा देहाम फभोङ्ञजभका सदस्महरू यहनेछन:्- 

(क) सङ्ञचव, भन्रारम  - अध्मऺ 

(ख) सहसङ्ञचव, वातावयण सम्फन्धी ङ्जवषम हेने नेऩार 
सयकायको भन्रारम     - सदस्म 

(ग) भहाङ्झनदेशक, ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबाग - सदस्म                           
(घ) कामनकायी ङ्झनदेशक, नेऩार कृङ्जष अनङ्टसन्धान 

ऩङ्चयषद् - सदस्म 

(ङ) प्रभङ्टख, स्वास््म सेवा ङ्जवबाग वा ङ्जवशेषऻ 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध इङ्जऩङ्झडङ्झभमोरोजी तथा योग ङ्झनमन्रण 
भहाशाखा - सदस्म 

(च) ङ्जवषादी ङ्जवशेषऻ, वन ङ्जवशेषऻ, कृङ्जष ङ्जवशेषऻ य 
उऩबोक्ता कृषकहरूभध्मेफाट भन्रारमरे 
भनोनीत गयेको कम्तीभा दङ्टईजना भङ्जहरा सङ्जहत 
ऩाॉचजना - सदस्म  

(छ) ङ्जवषादी व्मवसामीहरूभध्मेफाट भन्रारमद्वाया 
भनोनीत एकजना - सदस्म 

(ज) उऩसङ्ञचव (कानून), भन्रारम - सदस्म 
(झ) प्रभङ्टख - सदस्म-सङ्ञचव 

(3) उऩदपा ( २) को खण्ड ( च) य ( छ) फभोङ्ञजभ भनोनीत 
सदस्महरूको ऩदावङ्झध तीन वषनको हङ्टनेछ  य ङ्झनजहरू ऩङ्टन् एक ऩटकको राङ्झग 
भनोनीत हङ्टन सक्नेछन।् 

(4) उऩदपा (3) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(२) को खण्ड (च) य (छ) फभोङ्ञजभ भनोनीत कङ्ट नै सदस्मरे सङ्झभङ्झतको ङ्जहत 
ङ्जवऩयीत कङ्ट नै कामन गयेभा ङ्झनजको ऩदावङ्झध ऩूया नहङ्टॉदै भन्रारमरे ङ्झनजराई 
हटाउन सक्नेछ।  

तय मसयी हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(5) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको ङ्जवशेषऻराइन 
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सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्रण गनन सक्नेछ। 

१२. सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणनम: (1) सङ्झभङ्झतको फैठक कम्तीभा छ भङ्जहनाभा एक 
ऩटक फस्नेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा 
फस्नेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्मरे आपूभध्मेफाट छानेको सदस्मरे 
अध्मऺता गनेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय 
बएभा अध्मऺरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ। 

(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अध्मऺ य सदस्म-सङ्ञचवफाट प्रभाङ्ञणत हङ्टनेछ। 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैं रे 
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१३. सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: (1) मस ऐनभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, 
कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टनभा गयी 
नेऩार सयकाय सभऺ ऩेश गने, 

(ख) जैङ्जवक, वनस्ऩङ्झतजन्म तथा सङ्टयङ्ञऺत यासामङ्झनक 
ङ्जवषादी उद्योगभा रगानी गनन ङ्झनजी ऺेरराइन 
प्रोत्साहन गने,  

(ग) जीवनाशक ङ्जवषादीको गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण तथा 
ङ्जवषादीको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन गने, 
गयाउने, 
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(घ) जीवनाशक ङ्जवषादीसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्तयानङ्जिम सङ्ञन्ध 
तथा सम्झौताको अनङ्टभोदन तथा कामानन्वमनको 
राङ्झग नेऩार सयकायराइन आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदने, 

(ङ)  भानव, ऩशङ्टऩन्छी, जीवजन्तङ्टको स्वास््म तथा 
वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने जीवनाशक 
ङ्जवषादीराइन प्रङ्झतफन्ध रगाउने, 

(च) ङ्झनयीऺक वा प्रभङ्टखरे गयेको ङ्झनणनम ङ्जवरुिको 
उजूयी सङ्टङ्ङे, 

(छ) कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाथन वा वस्तङ्ट ङ्जवषादी बए वा नबएको 
सम्फन्धभा ऩङ्जहचान गने, गयाउन,े 

(ज) जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
भाऩदण्डहरू स्वीकृत गयी रागू गने, गयाउने, 

(झ) केन्र तथा उऩसङ्झभङ्झतराइन आवश्मकता अनङ्टसाय 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने, 

(ञ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने। 

(२) सङ्झभङ्झतरे जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, 
ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा 
ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्गको कामनराइन सहज एवॊ सूचारु रूऩरे सञ्चारन गननका राङ्झग 
आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म, 
अङ्झधकाय तथा कामनङ्जवङ्झध सो उऩसङ्झभङ्झत गठन गदान सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराइन प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही 
अङ्झधकाय केन्र, दपा 3९ फभोङ्ञजभको प्रदेश जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झतराइन प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-5 

ऩञ्जीकयण तथा व्मवस्थाऩन केन्र 

१४. केन्र यहन:े (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झनमन्रण, ङ्झनमभन, ऩञ्जीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन रगामतका कामन गनन भन्रारम अन्तगनत एक प्रान्ट क्वायेन्टीन 
तथा ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन केन्र यहनेछ। 

(2) केन्रका राङ्झग आवश्मक ऩने जनशङ्ञक्त नेऩार सयकायरे 
उऩरब्ध गयाउनेछ। 

१५. केन्रको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: मस ऐनभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, 
कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त केन्रको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको रूऩभा यही आवश्मक कामन गने, 
(ख) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण तथा ऩङ्टन् ऩञ्जीकयणको 

व्मवस्था ङ्झभराउने, 
(ग) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण गदान अऩनाउनङ्ट ऩने प्रङ्जक्रमा 

तथा कामनङ्जवङ्झध ङ्झनधानयण गने, 
(घ) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण, ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण वा 

ऩञ्जीकृत ङ्जवषादीको नवीकयण गननको राङ्झग प्राप्त हङ्टन आएका 
ङ्झनवेदनहरू उऩय छानङ्झफन गने, 

(ङ) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण तथा ऩङ्टन् ऩञ्जीकयण गयी 
प्रभाणऩर ङ्छदने य सोको नवीकयण गने,  

(च) जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी कामन गनन इजाजतऩर ङ्छदने तथा 
सोको नवीकयण गने, 

(छ) जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोगको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ऩूवानधाय तमाय गने, 

(ज) ङ्जवषादी प्रमोग गदान आवश्मक ऩने उऩकयणहरूको भाऩदण्ड 
तोक्ने, 
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(झ) सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म काभ गने,  

(ञ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने। 

१६. प्रभङ्टख: भन्रारमरे नेऩार कृङ्जष सेवा, फारी सॊयऺणको ऺेरभा कामनयत 
याजऩराङ्जित प्रथभ शे्रणीको अङ्झधकृतराई जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन प्रभङ्टखको ऩदभा काभ गने गयी तोक्न सक्नेछ। 

१७. प्रभङ्टखको काभ, कतनव्म तथा अङ्झधकाय: (1) मस ऐनभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त प्रभङ्टखको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) केन्रको प्रभङ्टख बई कामन गने, 
(ख) जीवनाशक ङ्जवषादीको गङ्टणस्तय तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 

बए नबएको अनङ्टगभन तथा ऩयीऺण गयी वा गनन रगाई 
भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत बएको ऩाइएभा कायफाही गने, 

(ग) जीवनाशक ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
कामन गने, गयाउने, 

(घ) केन्ररे सम्ऩादन गयेको काभ कायफाही सम्फन्धभा वाङ्जषनक 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने,  

(ङ) सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामन गने, गयाउन,े 
(च) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामन गने।   

(2) प्रभङ्टखरे आपूभा यहेको अङ्झधकाय आवश्मकता अनङ्टसाय 
भातहतका अङ्झधकृत कभनचायीराइन प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-6 

जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग य व्मवस्थाऩन 

१८. जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग: (१) कसैरे जीवनाशक ङ्जवषादीको जथाबावी 
प्रमोग गनन तथा त्मस्तो ङ्जवषादीको अवशेष तोङ्जकएको हदबन्दा फढी भारा हङ्टन े
गयी उत्ऩादन तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनङ्टन हङ्टॉदैन। 

(२) ङ्झभसावट गङ्चयएको वा कभ गङ्टणस्तयको जीवनाशक ङ्जवषादी हो 
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बङ्ङ े कङ्ट या थाहा ऩाउॉदा ऩाउॉदै कसैरे ऩङ्झन त्मस्तो ङ्जवषादी ङ्झफक्री, ङ्जवतयण, 
बण्डायण वा प्रमोग गनङ्टन, गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन। 

(३) जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे 
सङ्टयङ्ञऺत जीवनाशक ङ्जवषादी तथा सो ङ्जवषादी प्रमोग य ङ्जवसजनन गदान रगाइने 
सङ्टयङ्ञऺत ऩङ्जहयन सभेत ङ्झफक्रीको राङ्झग याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(४) जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, 
व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा ओसायऩसाय वा ङ्जवसजनन 
गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभका आवश्मक सङ्टयऺात्भक उऩाम अऩनाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) ङ्जवषादी य खाद्य ऩदाथनको बण्डायण य ङ्झफक्री अरग अरग 
स्थानफाट गनङ्टन ऩनेछ। 

(६) मस ऐन फभोङ्ञजभ जङ्टन उद्देश्मको राङ्झग जीवनाशक ङ्जवषादीको 
ऩञ्जीकयण गङ्चयएको हो सोही प्रमोजनको राङ्झग भार जीवनाशक ङ्जवषादीको 
प्रमोग गनङ्टन ऩनेछ।  

(७) जीवनाशक ङ्जवषादी ऩैठायी वा सॊश्लषेण गनङ्टनअङ्ञघ सो ङ्जवषादीको 
कन्टेनय य नेऩारीभा रेङ्ञखएको सूचकऩर य ऩचानको ढाॉचा सभेत केन्रफाट 
स्वीकृत गयाएय भार प्रमोग गनङ्टन, गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(८) जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१९. घयेरङ्ट ङ्जवषादीको प्रमोग: मस ऐन फभोङ्ञजभ घयेरङ्ट ङ्जवषादीको उत्ऩादन य ङ्जवतयण 
वातावयणभैरी ढङ्गरे गनङ्टन ऩनेछ। साथै सो ङ्जवषादीको ऩञ्जीकयण, उत्ऩादन, 
बण्डायण, ओसायऩसाय य ङ्झफक्री ङ्जवतयणका राङ्झग आवश्मक भाऩदण्ड तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२०. वनस्ऩङ्झतजन्म य जैङ्जवक ङ्जवषादीको उत्ऩादन य प्रमोगराइन प्रोत्साहन गनङ्टन ऩने:  
भन्रारमरे फारी, ङ्झफरुवा, घय य बण्डायणभा राग्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ योग वा कीयाको 
व्मवस्थाऩन गननभा प्रमोग हङ्टने वनस्ऩङ्झतजन्म य जैङ्जवक ङ्जवषादी उत्ऩादन य 
प्रमोगराइन प्रोत्साहन गनङ्टन ऩनेछ। 

२१. जीवनाशक ङ्जवषादी उत्ऩादन तथा सॊश्लषेण: (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन 
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तथा सॊश्लषेण गदान भानव तथा ऩशङ्ट स्वास््म य वातावयणभैरी हङ्टने गयी गनङ्टन 
ऩनेछ। 

(2) ङ्जवषादीको उत्ऩादन तथा सॊश्लषेण सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२२. जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोगभा प्रङ्झतफन्ध रगाउन:े (1) सङ्झभङ्झतरे केन्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा भानव तथा जीवजन्तङ्टको स्वास््म तथा वातावयणभा प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩाने जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक 
प्रमोग, बण्डायण वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा ओसायऩसायभा प्रङ्झतफन्ध रगाउन 
सक्नेछ। 

(2) भन्रारमरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतफन्ध बएका जीवनाशक 
ङ्जवषादीको नाभ सम्फन्धी सूचना नेऩार याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ। 

(3) जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोगभा प्रङ्झतफन्ध रगाउने सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२३. म्माद नाघेका जीवनाशक ङ्जवषादीको व्मवस्थाऩन: (1) आमातकतानरे ऩैठायी 
गयेका कङ्ट नै जीवनाशक ङ्जवषादीको अवङ्झध सभाप्त बएभा आफ्नै खचनभा सोको 
उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ।  

तय उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण 
वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्ग गयेको जीवनाशक 
ङ्जवषादीको हकभा उक्त ङ्जवषादीभा उङ्ञल्रङ्ञखत म्माद ब ङ्टक्तान हङ्टन े अवङ्झधबन्दा 
एक भङ्जहना अगावै सम्फङ्ञन्धत कम्ऩनी वा उद्योगरे सोको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 
गनङ्टन ऩनेछ। 

(2) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकाम, व्मवसामी वा उद्यभीरे 
जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी कायोफाय गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको 
अधीनभा यही म्माद नाघेका ङ्जवषादीको व्मवस्थाऩन आपैं रे गनङ्टन ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गदान म्माद सभाप्त बएका 
प्रङ्झतफङ्ञन्धत, टङ्टटेपङ्ट टे वा च ङ्टङ्जहएका जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषादी 
कम्ऩनी, उद्योग तथा व्मङ्ञक्तरे ऩैठायीकतान भापन त नै ङ्जपतान रैजाने व्मवस्था गनङ्टन 
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ऩनेछ। त्मस्ता ङ्जवषादीराइन तत्कार बण्डायण गननको राङ्झग नेऩार सयकायरे 
आवश्मक व्मवस्था गनेछ। 

(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ ङ्जपतान रैजाने तथा बण्डायण गने 
सम्फन्धी भाऩदण्ड य कामनङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२४. ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गने: (1) भन्रारमरे आवश्मकता अनङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवऻानभा 
स्नातक वा सो सयहको मोग्मता ऩङ्टगेका नेऩार कृङ्जष सेवा, फारी सॊयऺणको 
ऺेरभा कामनयत याजऩराङ्जित ततृीम शे्रणीको कभनचायीराई जीवनाशक ङ्जवषादीको 
प्रमोग तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन गननका राङ्झग जीवनाशक ङ्जवषादी 
ङ्झनयीऺकको रूऩभा ङ्झनमङ्टक्त गनन सक्नेछ। 

(2) प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवऻानभा स्नातक वा 
सो सयहको मोग्मता ऩङ्टगेका कृङ्जष सेवा, फारी सॊयऺणको ऺेरभा कामनयत 
अङ्झधकृत स्तयको कभनचायीराई जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामन गननको राङ्झग जीवनाशक ङ्जवषादी ङ्झनयीऺकको रूऩभा ङ्झनमङ्टक्त गनन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयेको जानकायी 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेशरे भन्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

२५. ङ्झनयीऺकको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: (1) मस ऐनभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त ङ्झनयीऺकको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-  

(क)  मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको ऩारना बए 
नबएको ङ्जवषमभा अनङ्टगभन गयी सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ख)    जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, 
व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, 
प्माङ्जकङ्ग, ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्ग वा जीवनाशक ङ्जवषादीको 
ङ्जवऻाऩनको काभ गङ्चयने स्थानभा प्रवेश गयी आवङ्झधक वा 
आकङ्ञस्भक रूऩभा ङ्झनयीऺण गयी सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ग)  अनङ्टगभनको क्रभभा ङ्झभसावट गङ्चयएको वा कभ गङ्टणस्तयको 
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जीवनाशक ङ्जवषादी बेङ्जटएभा त्मस्तो ङ्जवषादीको ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण योक्का याख्न ेवा ङ्जवतयण कऺभा ङ्झसरफन्दी गने, 

(घ)  कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामभा यहेका जीवनाशक 
ङ्जवषादीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणऩर, इजाजतऩर, अङ्झबरेख 
रगामतका कागजात तथा प्रभाणको अध्ममन ङ्जवश्लषेण गने, 

(ङ)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा अऩनाइन जीवनाशक ङ्जवषादी 
तथा फारीको नभूना सिरन य ङ्जवश्लषेण गने, गयाउने, 

(च) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको उल्रङ्घन 
बएको शिा रागेभा सोको अनङ्टसन्धान गने, गयाउन ेय सो 
सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन केन्र सभऺ ऩेश गने, 

(छ) खण्ड ( च) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गदान ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीको उल्रङ्घन बएको ऩाइएभा त्मस्तो कामनभा 
प्रमोग बएको उऩकयण, जीवनाशक ङ्जवषादी, अङ्झबरेख, 
कागजऩर वा अन्म सम्फङ्ञन्धत साभग्री जपत गयी 
सम्फङ्ञन्धत उल्रङ्घनकतान व्मङ्ञक्तराइन जपतको बयऩाई ङ्छदने, 

(ज) खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ जपत गङ्चयएका जीवनाशक ङ्जवषादीको 
सङ्टयङ्ञऺत तवयरे बण्डायण गने व्मवस्था ङ्झभराउने, 

(झ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामन गने। 

(2) दपा २४ को उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त ङ्झनयीऺकरे 
आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको चौभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन केन्र य दपा २४ को 
उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त ङ्झनयीऺकरे आपूरे सम्ऩादन गयेको काभको 
प्रङ्झतवेदन प्रदेशको कृङ्जष सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

२६. नभूना सिरन गने: (1) केन्ररे जीवनाशक ङ्जवषादीको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने 
प्रमोजनको राङ्झग नभूना सिरन गनङ्टन ऩनेछ। 

(2) जीवनाशक ङ्जवषादीको नभूना सिरन य ङ्जवश्लषेण सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२७. प्रमोगशाराको स्थाऩना: (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको गङ्टणस्तय तथा 
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अनङ्टसन्धानात्भक ऩयीऺण रगामतका कामन गननको राङ्झग भन्रारमरे 
जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी प्रमोगशारा स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

(२) भन्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी प्रदेश सयकायरे 
ङ्जवषादी सम्फन्धी प्रमोगशारा स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (1) य ( २) फभोङ्ञजभको प्रमोगशारा स्थाऩना 
नबएसम्भको राङ्झग भन्रारमरे हार नेऩार सयकायको रगानीभा सञ्चारन 
बएका वा ङ्झनजीस्तयभा स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेको भान्मताप्राप्त 
प्रमोगशाराराइन उऩदपा (1) य (२) फभोङ्ञजभको प्रमोगशाराको रूऩभा काभ 
गने गयी तोक्न सक्नेछ। 

२८. ऩञ्जीकयण नगङ्चयएका तथा प्रङ्झतफङ्ञन्धत जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रचाय प्रसाय गनन 
नहङ्टन:े कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामरे ऩञ्जीकयण नगङ्चयएको तथा प्रङ्झतफङ्ञन्धत 
जीवनाशक ङ्जवषादीका फायेभा गरत भ्राभक ङ्जववयण उल्रेख गनन तथा कङ्ट नै 
अको जीवनाशक ङ्जवषादीसॉग भ्रभ ऩने तथा झङ्टक्माउने ङ्झनमतरे प्रचाय प्रसाय गनङ्टन 
हङ्टॉदैन। 

२९. ङ्जवषादी ङ्जवसजनन गने: (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्जवसजनन गदान भानव, 
ऩशङ्टऩन्छी, जरचय, फोट ङ्झफरुवाको स्वास््म तथा वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय 
नऩने गयी गनङ्टन ऩनेछ। 

(2) जीवनाशक ङ्जवषादी, ङ्जवषादीजन्म पोहोय तथा सोको कन्टेनय नष्ट 
गनङ्टन ऩदान सो वस्तङ्टको प्रकृङ्झतका आधायभा छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्जवसजनन गनङ्टन ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ जीवनाशक ङ्जवषादीको नष्ट गने तङ्चयका य 
भाऩदण्ड सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३०. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने: (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, 
ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय तथा 
ङ्जवसजनन गने व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामरे आपूरे कायोफाय गयेको ङ्जवषादीको 
ऩङ्चयभाण, भूल्म तथा तोङ्जकएको अन्म ङ्जववयण सङ्जहतको अङ्झबरेख दङ्टरुस्त याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ कायोफाय गदान याङ्ञखएको अङ्झबरेख 
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ङ्झनयीऺक, प्रभङ्टख वा केन्ररे भाग गयेभा त्मस्तो अङ्झबरेख तत्कार उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(3) जीवनाशक ङ्जवषादीको अङ्झबरेख याख्न े सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३१. आचाय सॊङ्जहता फनाउन सक्न:े (1) केन्ररे सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत ङ्झरइन जीवनाशक 
ङ्जवषादीको उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् 
प्माङ्जकङ्ग गने कामनभा सॊरग्न व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामरे ऩारन गनङ्टन ऩने गयी 
आचाय सॊङ्जहता फनाई रागू गनन सक्नेछ। 

(2) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ फनाएको आचाय 
सॊङ्जहताको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी प्रदेश ङ्झबरका जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण, बण्डायण, व्मवसाङ्जमक प्रमोगकतान य थोक तथा खङ्टरा ङ्झफके्रतारे ऩारना 
गनङ्टन ऩने गयी आचाय सॊङ्जहता फनाई रागू गनन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद -7 

कसूय, सजाम तथा ऺङ्झतऩूङ्झतन 

३२. कसूय गयेको भाङ्झनन:े कसैरे देहाम फभोङ्ञजभका कङ्ट नै कामन गये गयाएभा मस 
ऐन फभोङ्ञजभको कसूय गयेको भाङ्झननेछ:- 

(क)  दपा ४ ङ्जवऩयीत ऩञ्जीकयण नगङ्चयएका जीवनाशक ङ्जवषादी 
उत्ऩादन, सॊश्लषेण, आमात, ङ्झनमानत, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, 
बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग, ऩङ्टन् 
प्माङ्जकङ्ग वा ङ्जवसजनन गयेभा, 

(ख)   दपा ८ ङ्जवऩयीत इजाजतऩर नङ्झरइन जीवनाशक ङ्जवषादी 
सम्फन्धी कायोफाय गयेभा, 

(ग)  दपा १८ ङ्जवऩयीत जीवनाशक ङ्जवषादीको अवशेष तोङ्जकएको 
हदबन्दा फढी भारा हङ्टने गयी उत्ऩादन तथा ङ्जवक्री ङ्जवतयण 
गयेभा वा ङ्झभसावट गङ्चयएको ङ्जवषादी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयेभा,  

(घ)  दपा १८ ङ्जवऩयीत ङ्जवषादीको जथाबावी प्रमोग वा 
ङ्झभसावटमङ्टक्त ङ्जवषादीको प्रमोग गयेभा, 
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(ङ)  दपा २२ ङ्जवऩयीत प्रङ्झतफङ्ञन्धत जीवनाशक ङ्जवषादीको 
उत्ऩादन, सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, 
बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग, ऩङ्टन् 
प्माङ्जकङ्ग वा ङ्जवसजनन सम्फन्धी प्रचङ्झरत भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत 
कामन गये, गयाएभा, 

(च)  दपा २३ ङ्जवऩयीत म्माद नाघेका जीवनाशक ङ्जवषादी 
व्मवस्थाऩन नगयी फेचङ्झफखन गयेभा, 

(छ)  दपा २८, २९ य ३० ङ्जवऩयीतको कामन गयेभा, 
(ज)  भाऩदण्ड ऩूया नबएको वा नक्करी जीवनाशक ङ्जवषादीको 

प्रमोग वा कायोफाय गयेभा, 
(झ)  जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩनभा अवयोध ऩङ्टय ्माउने,  
(ञ)  वातावयणीम प्रदूषण हङ्टने गयी जीवनाशक ङ्जवषादीको प्रमोग 

गयेभा, 
(ट)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ तथा भाऩदण्ड 

ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी अन्म कङ्ट नै काभ गये, गयाएभा। 

३३. दण्ड जङ्चयफाना: दपा ३२ फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूय गयेभा देहाम फभोङ्ञजभ दण्ड 
जङ्चयफाना हङ्टनेछ:- 

(क)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूय गयेभा ऩचास हजायदेङ्ञख 
एक राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना वा तीन भङ्जहनासम्भ कैद वा 
दङ्टवै सजाम, 

(ख) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूय गयेभा दश हजायदेङ्ञख 
फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना वा एक भङ्जहनासम्भ कैद 
वा दङ्टवै सजाम, 

(ग) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा ऩचास हजायदेङ्ञख एक 
राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना वा तीन भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै 
सजाम, 
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(घ) खण्ड ( घ) फभोङ्ञजभ कसूय गयेभा ऩाॉच हजायदेङ्ञख फीस 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना, 

(ङ) खण्ड ( ङ) फभोङ्ञजभ कसूय गयेभा ऩचास हजायदेङ्ञख दङ्टइन 
राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य एक भङ्जहनादेङ्ञख एक वषनसम्भ 
कैद वा दङ्टवै सजाम, 

(च) खण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) य (ट) फभोङ्ञजभ कसूय 
गयेभा ऩाॉच हजायदेङ्ञख फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना वा 
एक भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम। 

३४. भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य दामयी: (1) मस ऐन फभोङ्ञजभको भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान 
तथा तहङ्जककात दपा 2४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺकरे गनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककातको कामन 
सभाप्त बएऩङ्झछ ङ्झनयीऺकरे सयकायी वकीरको याम ङ्झरइन भङ्टद्दा चराउन े ङ्झनणनम 
गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनङ्टन ऩनेछ।  

३५. ऺङ्झतऩूङ्झतन सम्फन्धी व्मवस्था: ङ्जवषादी उत्ऩादन, ङ्झनकासी, ऩैठायी, सॊश्लषेण, 
ङ्झभसावट, ढङ्टवानी, ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा बण्डायणको प्रमोग वा ङ्जवसजनन गने 
क्रभभा कङ्ट नै दङ्टघनटना बएभा सम्फङ्ञन्धत इजाजतऩरप्राप्त व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा 
ङ्झनकामरे ऩीङ्झडतराइन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय दपा 3 २ फभोङ्ञजभको कसूय गयेको भाङ्झनने कामन गयेको 
कायणफाट कङ्ट नै प्रकायको ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएको अवस्थाभा ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदइने छैन। 

३६. जपत गङ्चयन:े ( १) दपा ३३ फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयफाना बएभा उत्ऩादन, 
सॊश्लषेण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, व्मावसाङ्जमक प्रमोग, बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, 
ओसायऩसाय, प्माङ्जकङ्ग वा ऩङ्टन् प्माङ्जकङ्ग गङ्चयएको जीवनाशक ङ्जवषादीराइन सभेत 
जपत गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺकरे जपत गङ्चयएको ङ्जवषादी 
भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया नरागेसम्भ त्मस्तो ङ्जवषादीको सङ्टयङ्ञऺत बण्डायण तथा 
ङ्जवसजनन गदान राग्ने खचन सम्फङ्ञन्धत जीवनाशक ङ्जवषादी धनीरे नै फेहोनङ्टन 
ऩनेछ। 
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३७. नेऩार सयकाय वादी हङ्टन:े मस ऐन  अन्तगनतको भङ्टद्दाभा नेऩार सयकाय वादी 
हङ्टनेछ। 

३८. ऩङ्टनयावेदन गनन सक्न:े (१) ङ्झनयीऺक वा प्रभङ्टखरे गयेको ङ्झनणनमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
ऩऺरे उक्त ङ्झनणनम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर सङ्झभङ्झत सभऺ ऩङ्टनयावेदन  
गनन सक्नेछ। 

(2) मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा ङ्ञजल्रा अदारतरे 
गयेको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-8 

ङ्जवङ्जवध 

३९. प्रदेश जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (1) जीवनाशक ङ्जवषादीको ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण, बण्डायण, व्मवसाङ्जमक प्रमोग य ङ्जवषादी छकन ने व्मवसामीराई 
इजाजतऩर ङ्छदने, नवीकयण गने य सो कामनको अनङ्टगभन गने, भन्रारमफाट 
तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩारना गनन रगाउन े रगामतका ङ्जवषादी सम्फन्धी कामन 
गननका राङ्झग प्रत्मेक प्रदेशभा एक जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
गठन हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको गठन सम्फङ्ञन्धत प्रदेश 
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४०. अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था: (1) जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी सम्ऩूणन कामनको 
अनङ्टगभन गने ङ्ञजम्भेवायी केन्रको हङ्टनेछ। 

(2) प्रदेश जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रदेशभा यहेका 
जीवनाशक ङ्जवषादी सम्फन्धी काभ कायफाहीको अनङ्टगभन गयी प्रदेशको कृङ्जष 
सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्रारम य सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

तय प्रदेश जीवनाशक ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन नबएको 
अवस्थाभा सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन ङ्छदन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकृतराई तोक्न सक्नेछ। 

४१. सहमोग गनङ्टन ऩने: (1) ङ्झनयीऺकरे आफ्नो कतनव्म ऩारना गने ङ्झसरङ्झसराभा 
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सङ्टयऺा रगामतका कङ्ट नै सहमोग आवश्मक बएभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 
प्रशासनसॉग भाग गनन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺकरे सहमोग भाग गयेभा त्मस्तो 
सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत स्थानीम प्रशासनको कतनव्म हङ्टनेछ। 

४२. बण्डायण गहृ फनाउनङ्ट ऩने: नेऩार सयकायरे प्रत्मेक प्रदेशभा जपत गङ्चयएका 
ङ्जवषादीको बण्डायण गने य ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे प्रमोग गनन नङ्झभल्ने प्रकृङ्झतका 
जीवनाशक ङ्जवषादीको सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवसजनन नगयेसम्भका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत याख्न 
बण्डायण गहृको ङ्झनभानण गनङ्टन ऩनेछ। 

४३. ङ्जवशेष कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्न:े यासामङ्झनक ङ्जवषादीको प्रमोगफाट वातावयण 
तथा भानव, ऩशङ्टऩन्छी, जरचय, ङ्झफरुवा रगामतका स्वास््मभा ऩनन सक्ने 
असयराइन न्मूनीकयण गनन नेऩार सयकायरे ङ्जवकल्ऩभा ङ्जवशेष कामनक्रभ 
सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

४४. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय: मस ऐनको कामानन्वमनका राङ्झग नेऩार सयकायरे 
आवश्मक ङ्झनमभहरू फनाउन सक्नेछ। 

४५. ङ्झनदेङ्ञशका, कामनङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न:े मस ऐनको प्रबावकायी 
कामानन्वमनका राङ्झग भन्रारमरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभको 
अधीनभा यही आवश्मक ङ्झनदेङ्ञशका, कामनङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 

४६. खायेजी य फचाउ: (1) जीवनाशक ङ्जवषादी ऐन, 2048 खायेज गङ्चयएको छ। 

(2) जीवनाशक ङ्जवषादी ऐन, 2048 फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ 
कायफाही मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ। 

 
 

 


