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दाना पदार्थ ऐन, २०३३ 

 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०३३।७।४ 

संशोधन गने ऐन 

१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५         २०५५।१०।०७ 

                   प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३. गणिन्र सदुृढीकरण िर्ा केही नेपाल कानून 

   संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

४.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२    २०७२।११।१३ 

५.   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

संशोधन गने ऐन २०७५            २०७५।११।१९ 

 

२०३३ सालको ऐन नं. ३४ 

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

दाना पदार्थमा विशदु्धिा कायम राख्न बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : दाना पदार्थमा आिन्छनीय ममसािट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्िाभाविक गणु 
िा उपयोमगिा घटाउन िा झिक्न नपाउने गनथ दाना पदार्थको उझिि स्िर बनाई राख्न िान्छनीय 
भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर विक्रम शाहदेिबाट राविय पन्िायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संझिप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दाना पदार्थ ऐन, २०३३” रहेकोछ । 

(२) यस ऐनको विस्िार नपेाल ............. भर हनुेछ । 

                                                           

     यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदखेि लागू भएको । 

 गणतन्त्र सुदढृीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिककएको । 
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(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपालराजपरमा सूिना प्रकाझशि गरी िोवकददएको 

िेरमा िोवकददएको मममिदेझि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) “दाना पदार्थ” भन्नाले पश,ु पंिी र माछाले िाने वपउने िीज िा िीजहरुका 
संममश्रणबाट बनेको अरु कुनै िाने वपउने िीज सम्िनपुछथ । 

(ि) “दवुषि दाना पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै अिस्र्ाको दाना पदार्थ सम्िन ु  
पछथ । 

(१) दफा १० बमोझजम मनधाथररि गररएको स्िरभन्दा कमसल हनुेगरी 
प्रमिु अङ्कको पररमाण घटाइएको िा अको कुनै पदार्थ संममश्रण 
गररएको दाना पदार्थ, 

(२) पंश,ु पंिी र माछालाई हानीकारक हनुे गरी सडेको, गलेको िा फोहोर 
मैला िा विषादद अिस्र्ामा राझिएको िा ियार गररएको दाना पदार्थ, 

(३) केही िा सम्पूणथ भाग कुनै रोगी िा रोगकारक पश,ु पंिी िा 
हानीकारक िनस्पिीबाट बनेको दाना पदार्थ, 

(४) यस ऐन अन्िगथि बनेको िा जारी गररएको मनयम िा आदेशमा 
िोवकएको न्यनुिम आियकयक गणुस्िरभन्दा घटेको िा अमधकिम 
गणुस्िर िोवकएकोमा सो भन्दा बढेको दाना पदार्थ । 

(ग) “दाना मनरीिक” भन्नाले दफा ५ बमोझजम मनयकु्त भएको िा िोवकएको दाना 
मनरीिक सम्िन ुपछथ । 

(घ) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोझजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगथि बनेको िा जारी 
गररएको मनयम िा आदेशमा िोवकएको िा िोवकए बमोझजम सम्िन ुपछथ । 

 

३. दवुषि दाना पदार्थको उत्पादन, मबक्री, वििरण, मनकासी, पैठारी िर्ा संिय गनथ मनाही : कुनै 
व्यझक्तले दवुषि दाना पदार्थको उत्पादन, मबक्री वििरण, मनकासी, पैठारी िा संिय गनथ हुुँदैन । 

                                                           

  ऐन लागू भएका खिखत र स्थान द्रष्टव्यिा उल्लेि गररएको छ । 
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४. ढाुँटी िकु्याई दाना पदार्थको मबक्री वििरण गनथ नहनु े : कसैले कुनै दाना पदार्थलाई अको 
दाना पदार्थ हो भनी िा कुनै मनम्नस्िरको दाना पदार्थलाई मामर्ल्लो स्िरको दाना पदार्थ हो 
भनी ढाुँटी िा िकु्याई मबक्री िा वििरण गनथ हुुँदैन । 

 

५. दाना जाुँिकीको मनयकु्ती र अमधकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको मनममत्त नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारले दाना जाुँिकी मनयकु्त गने िा िोक्नछे । 

(२) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा लेझिएदेझि बाहेक दाना जाुँिवकको काम, किथव्य र 
अमधकार िोवकए बमोझजम हनुेछ । 

 

६. दाना पदार्थ रोक्का राख्न सवकन े: (१) कुनै दाना पदार्थ दवुषि हो भने्न शंका लागेमा दाना 
जाुँिकीले त्यस्िो दाना पदार्थ मसलिन्दी गरी सो दाना पदार्थको धनीलाई नै झजम्मा लगाई 
त्यसको भरपाई मनजबाट मलई रोक्का राख्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम रोक्का भएको दाना पदार्थ दवुषि हो भने्न 
अनसुन्धानशालाको परीिणबाट ठहररएपमछ दाना जाुँिकीको आदेशले सो दाना पदार्थ जफि 
हनु सक्नेछ र त्यस्िो दाना पदार्थ नष्ट गनुथपने रहेछ भने त्यसको नष्ट गनथ लाग्ने ििथ समेि 
दाना पदार्थको धनीले व्यहोनुथ पनेछ । 

 

७. अनजु्ञापर मलनपुने : (१) िोवकएको दाना पदार्थ उत्पादन िा मबक्री वििरण गनथ िाहन े
व्यझक्तले िोवकएको अमधकारीबाट िोवकए बमोझजम अनजु्ञापर मलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेझिएको भए िापमन मसलिन्दी भएका दाना 
पदार्थका हकमा अनजु्ञापर प्राप्त उत्पादक िा र्ोक मबके्रिाबाट िोवकए बमोझजम जमानिपर 
प्राप्त िरुा मबके्रिाले यस दफा बमोझजम अनजु्ञापर मलन ुपनेछैन । 

 
८. सजाय : यो ऐन िा यस ऐन अन्िगथि बनेको िा जारी गररएको मनयम िा आदेशको उल्लघंन 

गने व्यझक्तलाई बीसहजार रुपैयाुँदेझि पिासहजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िा एक महीनादेझि 
एक िषथसम्म कैद हनु सक्नेछ । 

                                                           
     नेपालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोखधत । 
        केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 
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९. फमथ िा संगदठि संस्र्ाले गरेको अपराधको दावयत्ि : कुनै फमथ िा संगदठि संस्र्ाले यो ऐन 
िा यस ऐन अन्िगथि बनेको िा जारी गरीएको मनयम िा आदेश उल्लघंन गरेमा फमथको 
हकमा सो फमथको धनी िा सािेदार र कुनै संगदठि संस्र्ा भए सो संस्र्ाको कामकाज गने 
मखु्य प्रशासकीय अमधकारी दफा ८ को प्रयोजनको लामग सजायको भागी हनुेछ । 

िर आफू धनी, सािेदार िा त्यस्िो प्रशासकीय अमधकारी हनुभुन्दा अगािै गरेको काम 
कुराका हकमा िा सो उल्लघंन भएको कुरा र्ाहा पाउन नसक्न ेझस्र्मि मर्यो भने्न प्रमाझणि 
गरेमा सो व्यझक्त त्यस्िो सजायको भागी हनुेछैन । 

 

१०. दाना पदार्थको गणुस्िर िोक्न ेअमधकार : कुनै दाना पदार्थमा कुनै पदार्थको गणुस्िर िा मारा 
कुन पररमध मभरको हनुपुछथ भने्न कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल 
राजपरमा सूिना प्रकाझशि गरी आदेश ददन सक्नेछ । 

 

११. दाना पदार्थको जाुँि : कुनै दाना पदार्थ दवुषि हो िा होइन भने्न कुराको परीिण िोवकएको 
अनसुन्धानशालामा गराइनेछ र त्यस सम्बन्धमा सो अनसुन्धानशालाको सम्बझन्धि 
अमधकारीबाट प्रमििेदन मलइनेछ । 

 

१२. दाना स्िर मनधाथरण समममि : नेपाल सरकारले समय समयमा दाना स्िर मनधाथरण गनथ एउटा 
दाना स्िर मनधाथरण समममि गठन गनथ सक्नेछ । 

 
१२क. अनगुमन िर्ा मनरीिण गनथ सक्न े: (१) दाना पदार्थको उत्पादन, मबक्री वििरण, मनकासी,  

पैंठारी िा सञ्चय गदाथ यस ऐन बमोझजमको स्िर कायम गरे नगरेको समेिका  विषयमा प्रदेश 
िा स्र्ानीय िहले आफ्नो िेरमा अनगुमन िर्ा मनरीिण गनथ सक्नेछन ्। 

(२)   उपदफा (१) बमोझजम अनगुमन िर्ा मनरीिणको क्रममा कसैले यस ऐन 
विपरीि कुनै काम गरेको पाइएमा प्रदेश सरकार िा स्र्ानीय िहबाट अनगुमन िा 
मनरीिणमा िवटएको दाना मनरीिकले यस ऐनको दफा ६ र ११ बमोझजमको अमधकार 
प्रयोग गनथ सक्नेछ।त्यसको जानकारी अनसुन्धान अमधकारीलाई ददन ुपनेछ । 

                                                           
  नेपालको संखवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोखधत । 
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(३)   यस दफा बमोझजम अनगुमन िर्ा मनरीिण गदाथ कसै उपर यस ऐन बमोझजम 
मदु्दा  िलाउन ु पने भएमा दाना मनरीिकले यस ऐन बमोझजम अनसुन्धान गने अमधकारी 
समि पठाउन ु पनेछ । 

 

१३. नपेाल सरकार िादी हनु े: यस ऐन अन्िगथिको मदु्दा नेपाल सरकार िादी हनुेछ । 
 

१४. मदु्दाको िहवककाि र दायरी : (१) यस ऐन अन्िगथिको कसूरमसि सम्बझन्धि मदु्दाको 
िहवककाि दाना जाुँिकीले गनेछ र िहवककाि पूरा गरी मनजले मदु्दा हेने अमधकारी समि 
मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम मदु्दा िहवककाि र दायर गदाथ दाना जाुँिकीले सरकारी 
िवकलको राय मलन सक्नछे । 

 

१५. मदु्दा हेने अमधकारी : यस ऐन अन्िगथिको मदु्दा माममलाको शरुु कारिाई र वकनारा गने 
अमधकार प्रमिु झजल्ला अमधकारीलाई हनुेछ । 

 

१६. पनुरािेदन : दफा १५ बमोझजम प्रमिु झजल्ला अमधकारीले गरेको मनणथयमा झित्त नबझु्न े
व्यझक्तले पैंिीस ददनमभर सो मनणथय उपर झजल्ला अदालिमा पनुरािेदन गनथ सक्नेछ । 

 

१७. मनयम बनाउन े अमधकार : यस ऐनको उदे्दयकय कायाथझन्िि गनथ नेपाल सरकारले मनयमहरु 
बनाउन सक्नेछ । 

                                                           

       केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोखधत । 

द्रष्टव्य :  (क)    ऐन लागु भएको खिखत र स्थान : 
(१) खिखत २०४७।२।२८ को सूचनादारा खचतवन, कास्की तथा रुपन्त्देही खजल्लाहरुिा सोही खिखत 

देिी प्रारम्भ हुन ेगरी तोककएको । 

(२)  खिखत २०५४।५।२ को सूचनाद्वारा देहायका खजल्लाहरुिा सोही खिखत देखि प्रारम्भ हुने गरी 

तोककएको  :– 
(१) काभे्र  (२) खसन्त्धपुाल्चोक (३) नुवाकोट (४) धाकदङ्ग  (५) रसुवा   (६) स्याङ्गजा     

(७) पाल्पा (८) तनहुुँ  (९) गोरिा      (१०) गुल्िी (११) अर्ाािाुँची (१२) बाग्लुङ्ग 

(१३) कखपलवस्त ु(१४) नवलपरासी (१५) वारा (१६) रोतहट  (१७) सलााही (१८) िहोत्तरी 

 (१९) धनषुा (२०) खसरहा (२१) सप्तरी (२२) िापा (२३) इलाि  (२४) धनकुटा  

(२५) दाङ्ग (२६) बाुँके (२७) बदीया (२८) सुिेत (२९) कैलाली (३०) कन्त्चनपुर । 

(ि)  रुपान्त्तरण : 
(१) केही नेपाल काननू संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा रुपान्त्तर गररएका शब्दहरु ः – 

  “दाना जाुँचकी” को सट्टा “दाना खनरीक्षक” । 

(२) केही नेपाल काननू संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरू –  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


