
 

 

सतुीजन्म ऩदाथथ (ननमन्रण य ननमभन गने) ऐन, २०७६ 

 (नभनत २०७७ सार कानतथक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत नभराइएको) 
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सतुीजन्म ऩदाथथ (ननमन्रण य ननमभन गने) ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन नभनत 

२०७६।०१।१९ 

२०७६ सारको ऐन नॊ ०१ 

सतुीजन्म ऩदाथथ (ननमन्रण य ननमभन गने) सम्फन्धभा व्मवस्था गनथ फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् धूम्रऩान तथा सतुी सेवन भानव स्वास््मका रानग अत्मन्त हाननकायक बएको य धूम्रऩान तथा 
सतुी सेवनरे भानव जीवनको आनथथक, साभाजजक य साॉस्कृनतक क्रिमाकराऩभा नकायात्भक असय ऩाने 
बएकारे सो कामथराई ननमन्रण गयी सवथसाधयण जनताको स्वास््म, सकु्रवधा य आनथथक क्रहतको अनबवृक्रि 
गनथ सतुीजन्म ऩदाथथको आमात, उत्ऩादन, नफिी, क्रवतयण तथा सेवन गने कामथराई न्मूनीकयण, ननमन्रण 
तथा ननमभन गने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम बएकारे, 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "सतुीजन्म ऩदाथथ (ननमन्रण य ननमभन गने) ऐन, २०७६" 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन गण्डकी प्रदेशबय राग ुहनुेछ । 

(३) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको नभनतरे ऩैंतारीस ददनदेजख राग ुहनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा् क्रवषम य प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "सतुीजन्म ऩदाथथ" बन्नारे धूम्रऩान वा सतुीसेवनको नननभत्त फनाइएको वा 
उत्ऩादन गरयएको चयुोट, नफॉडी, नसगाय, तभाख,ु सलु्पा, कक्कड, कच्चा 
सतुी, खैनी, जदाथ, गटु्खा, सतुी वा मस्तै प्रकायका अन्म सतुीजन्म ऩदाथथ  
सम्झन ुऩछथ । 

(ख) "धूम्रऩान" बन्नारे चयुोट, नफॉडी, नसगाय, तभाख,ु सलु्पा, कक्कड, सतुी वा 
मस्तै प्रकायका अन्म ऩदाथथ सेवन गने काभ सम्झन ुऩछथ । 

(ग) "सतुी सेवन" बन्नारे खैनी, गटु्खा, सतुी वा मस्तै प्रकायका अन्म ऩदाथथ 
भखुभा याख्न,े त्मस्तो ऩदाथथको नसा नरने वा सेवन गने काभ सम्झन ुऩछथ 
। 

(घ) "सावथजननक स्थर" बन्नारे दपा ३ भा तोक्रकए फभोजजभको स्थर 
सम्झन ुऩछथ । 

(ङ) "व्मवस्थाऩक" बन्नारे सावथजननक स्थरको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा 
अजन्तभ ननणथम गनथ अनधकायप्राप्त व्मजि सम्झन ु ऩछथ य सो शब्दरे 
सावथजननक सवायीको हकभा त्मस्तो सवायीको चारक सभेतराई जनाउॉछ 
। 

(च) "उत्ऩादक" बन्नारे सतुीजन्म ऩदाथथको उत्ऩादक सम्झन ुऩछथ । 

(छ) "ननयीऺक" बन्नारे दपा १२ फभोजजभ तोक्रकएको व्मजि सम्झन ुऩछथ । 

(ज) "भन्रारम" बन्नारे साभाजजक क्रवकास भन्रारम सम्झन ुऩछथ । 
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(झ) "सनभनत" बन्नारे दपा १९ फभोजजभ गदठत सतुीजन्म ऩदाथथ ननमन्रण 
तथा ननमभन सनभनत सम्झन ुऩछथ । 

(ञ) "तोक्रकएको" वा "तोक्रकए फभोजजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगथत फनेको 
ननमभभा तोक्रकएको वा तोक्रकए फभोजजभ सम्झन ुऩछथ । 

(ट) "स्वास््म कामाथरम" बन्नारे भन्रारम भातहतको जजल्रा स्तयीम 
स्वास््म कामाथरम सम्झन ुऩदथछ य सो शब्दरे एक बन्दा फढी जजल्रा 
हेने कुनै जजल्रा जस्थत स्वास््म कामाथरम यहेछ बने सो स्वास््म 
कामाथरम सभेतराई जनाउनछे । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

सतुीजन्म ऩदाथथ ननमन्रण 

३.  सावथजननक स्थर भाननने्  (१) देहामको स्थरराई सावथजननक स्थर भानननेछ् 

(क)  सयकायी ननकाम, सॊस्था वा कामाथरम, 

(ख)  जशऺण सॊस्था, ऩसु्तकारम, तानरभ तथा स्वास््म सम्फन्धी सॊस्था, 

(ग)  क्रवभानस्थर, वामसेुवा तथा सावथजननक सवायी साधन, 

(घ)  फारकल्माण गहृ, जशश ुस्माहाय केन्र, जेष्ठ नागरयक आश्रभ, अनाथारम, 
फार उद्यान तथा क्रफ,सधुाय गहृ, 

(ङ)  सावथजननक शौचारम, 

(च)  उद्योग तथा करकायखानाका कामथस्थर,  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रानग "कामथस्थर" बन्नारे उद्योग 

तथा करकायखानारे काभ गनथ छुट  माएको कामाथरम वा स्थर सम्झन ु
ऩछथ । 

(छ) चरजचर घय, साॊस्कृनतक केन्र तथा नाट्यशारा, 

(ज)  होटर, भोटर, रयसोटथ, येषु्टयेण्ट, फाय, बोजनारम, चभेनागहृ, रज, छार 
वा छारावास तथा अनतनथ गहृ, 

(झ) यङ्गशारा, कबडथहर, शायीरयक सगुठन, व्मामाभ केन्र, ऩौडी ऩोखयी   

तथा ऩरु हाउस, 

(ञ) नडऩाटथभेण्टर स्टोय तथा नभनी भाकेट, साभदुाक्रमक बवन, ऩाटी प्मारेस, 

शैरनु,ब्मूटी ऩारथय 

(ट)  धभथशारा तथा धानभथक स्थर, ऩाटी, ऩौवा  

(ठ)  सावथजननक सवायीका प्रतीऺारम तथा क्रटकट काउण्टय, 

(ड)  सावथजननक प्रमोगभा आउन े ननजी स्वानभत्वको कुनैऩनन बवन वा स्थर 
। 

(२) उऩदपा (१) भा उजल्रजखत स्थरको अनतरयि कुनै ठाउॉको भहत्व य 
सम्वेदनशीरताराई क्रवचाय गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोक्रकददएको 
अन्म स्थरसभेत सावथजननक स्थर भानननेछ । 
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४.  सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान तथा सतुी सेवन गनथ नहनुे्  (१) कसैरे ऩनन सावथजननक स्थरभा 
धूम्रऩान तथा सतुी सेवन गनथ ऩाउने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩनन व्मवस्थाऩकरे कायागाय, 
क्रवभानस्थर, येषु्टयेन्ट वा होटर वा तोक्रकएको अन्म कुनै खास ठाउॉभा अन्म व्मजिराई प्रनतकूर 
असय नऩने गयी धूम्रऩान तथा सतुीजन्म ऩदाथथ सेवन गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनथ 
सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ धूम्रऩान तथा सतुी सेवनको रानग छुट्याइएको ठाउॉभा 
ऩारना गनुथऩने न्मूनतभ भाऩदण्ड तोक्रकए फभोजजभ हनुछेन ्। 

५.  सूचना टाॉस गनुथ ऩने् व्मवस्थाऩकरे आपूसॉग सम्फजन्धत सावथजननक स्थरको आवश्मकता अनसुाय 
क्रवनबन्न ठाउॉभा धूम्रऩान तथा सतुी सेवन गनथ नऩाउने व्महोयाको सूचना सफैरे देख्न ेय ऩढ्न सक्न े
गयी टाॉस गनुथ ऩनेछ । 

६.  घय तथा ननजी सवायी साधननबर धूम्रऩान गनथ नहनुे्  कसैरे ऩनन अन्म व्मजिराई असय ऩने गयी 
घय तथा ननजी सवायी साधननबर धूम्रऩान गनथ हुॉदैन । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

सतुीजन्म ऩदाथथको उत्ऩादन तथा नफिी क्रवतयण 

७.  रेवर, टे्रडभाकथ , ् माऩसथ तथा प्माक्रकङ्ग् (१) उत्ऩादकरे सतुीजन्म ऩदाथथको प्माकेट तथा ् माऩसथभा 
देहामको क्रववयण उल्रेख गनुथ ऩनेछ्- 

(क)  प्रचनरत कानून फभोजजभ दताथ गयाइएको रेवर तथा टे्रडभाकथ  जचन्ह, 

(ख)  उत्ऩादकको नाभ, ठेगाना य सतुीजन्म ऩदाथथभा यहेको ननकोक्रटनको  

भारा, 

(ग)  तोक्रकएका अन्म हाननकायक तत्व एवॊ आवश्मक कुया । 

 (२) उत्ऩादकरे सतुीजन्म ऩदाथथको प्माकेट तथा ् माऩसथभा फारफानरकाराई आकषथण 
गने कुनै क्रकनसभको रोगो, जचन्ह, शब्द य जचर याख्न ऩाउने छैन । 

 (३) कसैरे ऩनन अन्म उद्योग तथा उत्ऩादकको ब्राण्ड तथा टे्रड नाभ याखी सतुीजन्म 
ऩदाथथ उत्ऩादन गनथ ऩाउने छैन । 

 (४) कुनै उद्योगरे चयुोट, नफॉडी वा नसगायको आकायभा अन्म कुनै ऩनन वस्त ुउत्ऩादन 
गनथ ऩाउने छैन । 

 

८.  क्रववयण ऩेश गनुथ ऩने् (१) उत्ऩादकरे सतुीजन्म ऩदाथथ नफिी क्रवतयण गनुथ अजघ त्मस्तो ऩदाथथभा 
बएको ननकोक्रटनको भारा, हाननकायक तत्व रगामत अन्म आवश्मक कुयाको क्रववयण भन्रारम 
सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

(२) सतुीजन्म ऩदाथथको उत्ऩादन तथा ननकासी ऩैठायी गने व्मजिरे प्रत्मेक वषथ आपूरे 
गयेको उत्ऩादन तथा ननकासी ऩैठायीको क्रववयण भन्रारम सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

९.  चेतावनीभूरक सन्देश तथा जचर उल्रेख गनुथ ऩने् (१) उत्ऩादकरे सतुीजन्म ऩदाथथको फट्टा, 
् माऩसथ, प्माकेट तथा ऩासथरको प्माकेजजङ्ग य रेफरको फाक्रहयी कुर बागभयेमे कम्तीभा नब्फे 
प्रनतशत बागभा सतुीजन्म ऩदाथथ स्वास््मराई हाननकायक छ बने्न जस्ता व्महोयाको भन्रारमरे 
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तोके फभोजजभ  चेतावनीभूरक सन्देश य सतुीजन्म ऩदाथथको सेवनको असयफाट बएको घातक, 
यङ्गीन जचर प्रष्ट रुऩभा फझु्न ेय देख्न ेगयी नेऩारी बाषाभा छाप्न ुतथा अक्रित गनुथऩनेछ । 

(२) भन्रारमरे उऩदपा (१) फभोजजभको चेतावनीभूरक सन्देश तथा सिेत जचन्ह सभम 
सभमभा प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी थऩ गनथ सक्नेछ । 

(३) आमातकताथरे उऩदपा (१) फभोजजभको भाऩदण्ड ऩूया नबएको सतुीजन्म ऩदाथथ 
आमात गनथ ऩाउने छैन । 

१०.  क्रवऻाऩन तथा प्रामोजन गनथ नऩाइने्  उत्ऩादक रगामत कसैरे ऩनन ऩरऩनरका तथा येनडमो, 
टेनरनबजन, एप.एभ., इन्टयनेट, ई-भेर जस्ता क्रवद्यतुीम सञ्चाय भायेमभ, अन्तयक्रिमा कामथिभ, 
होनडथङ्ग फोडथ, नबते्तरेखन, रोगो, सिेत, रेख, दृश्म, आवाज, जचन्ह, व्मजि वा अन्म कुनै ऩनन 
भायेमभफाट सतुीजन्म ऩदाथथको क्रवऻाऩन वा प्रविथन गनथ वा कुनै कामथिभ, सभाचाय वा सूचना 
सम्प्रषेण वा प्रामोजन गनथ ऩाउने छैन । 

११. नफिी क्रवतयण तथा प्रदशथनभा फन्देज् (१) कसैरे ऩनन अठाय वषथ उभेय नऩगेुका व्मजि य गबथवती 
भक्रहराराई सतुीजन्म ऩदाथथ नफिी क्रवतयण गनथ वा गनथ रगाउन वा नन्शलु्क उऩरब्ध गयाउन 
ऩाउने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रमोजनको रानग सतुीजन्म ऩदाथथको नफिेतारे कुनै 
िेताको उभेयको फायेभा मकीन हनु चाहेभा ननजसॉग आवश्मक प्रभाण भाग गनथ सक्नेछ य 
नफिेतारे भाग गयेको प्रभाण ऩेश गनुथ सम्फजन्धत िेताको कतथव्म हनुेछ । 

(३) कसैरे ऩनन जशऺण तथा स्वास््म सॊस्था, फार कल्माण गहृ, जशश ुस्माहाय केन्र, 
जेष्ठ नागरयक आश्रभ, ऩनुस्थाथऩना केन्र, अनाथारम य नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे 
याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोक्रकददएको सावथजननक स्थरफाट कम्तीभा एक सम नभटयनबरको 
घय, ऩसरफाट सतुीजन्म ऩदाथथ नफिी क्रवतयण गनथ गयाउन ऩाउने छैन । 

(४) कसैरे ऩनन पुटकय रुऩभा चयुोट, नफॉडी वा नसगायको जखल्री नफिी क्रवतयण गनथ 
नऩाउने गयी प्रदेश सयकायरे याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी व्मवस्था गनथ सक्नेछ। 

(५) क्रवद्यारम तथा क्रवश्वक्रवद्यारमको ऩोशाक रगाई सतुीजन्म ऩदाथथ खरयद गनथ जान े
जनुसकैु उभेयको क्रवद्याथीराई सतुीजन्म ऩदाथथ नफिी नफतयण गनथ ऩाइने छैन । 

(६) कसैरे ऩनन नन्शलु्क रुऩभा सतुीजन्म ऩदाथथ क्रवतयण गनथ वा उऩहाय ददन ऩाउन े
छैन । 

(७) प्रचनरत कानूनभा बएको अन्म व्मवस्थाको अनतरयि सतुीजन्म ऩदाथथ नफिी क्रवतयण 
गनथ सम्फजन्धत स्थानीम तहफाट अनसूुची  फभोजजभको ढाॉचाभा अनभुनत  नरनऩुनेछ । 

(८) सतुीजन्म ऩदाथथको नफिी क्रवतयण छुट् टै कऺफाट गनुथऩनेछ ।  

(९) कसैरे ऩनन सतुीजन्म ऩदाथथप्रनत आकषथण हनुे गयी नफिीस्थर सजावट गनथ तथा 
त्मस्तो ऩदाथथको प्रदशथन गनथ ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद-४ 

ननयीऺण, अनसुन्धान तथा भदु्दा दामयी 

१२.  ननयीऺक सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसैरे मस ऐन क्रवऩयीत सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी 
सेवन गये वा नगयेको वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया गये 
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वा नगयेको सम्फन्धभा ननयीऺण गने काभ सभेतको रानग प्रदेश सयकायरे कुनै कभथचायीराई 
ननयीऺकको रुऩभा तोक्न सक्नेछ । 

(२) ननयीऺकरे आपूरे गयेको काभको क्रववयण भानसक रुऩभा स्थानीम तहको प्रभखु 
प्रशासकीम अनधकृत सभऺ ऩेश गनुथऩनेछ । 

३) स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतरे उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त क्रववयण 
भानसक रुऩभा भन्रारम सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया उल्रेख बएको बएताऩनन उत्ऩादकरे मस ऐन 
फभोजजभ गनुथऩने कामथ गये वा नगयेको सम्फन्धभा ननयीऺण गनथ भन्रारमरे भन्रारम वा 
भातहतको कुनै अनधकृत स्तयको कभथचायीराई ननयीऺकको रुऩभा तोक्न सक्नेछ य मसयी 
तोक्रकएको ननयीऺकरे आपुरे गयेको काभको प्रनतवेदन भन्रारमको सजचव सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ 
। 

(५) मस ऐनभा रेजखएदेजख फाहेक ननयीऺकको अन्म काभ, कतथव्म य अनधकाय तोक्रकए 
फभोजजभ हनुेछ । 

(६) स्थाननम तहरे आफ्नो ऺेरनबर सतुीजन्म ऩदाथथको नफिी नफतयण छुटै्ट कऺफाट गये 
वा नगयेको वा मस ऐन क्रवऩयीत सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गये वा नगयेको वा 
उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया गये वा नगयेको सम्फन्धभा 
ननयीऺण गनुथऩनेछ । 

१३.  ननयीऺण गनथ सक्ने्  (१) कसैरे मस ऐन क्रवऩयीत सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गये 
वा नगयेको वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया गये वा 
नगयेको सम्फन्धभा ननयीऺकरे आफ्नो ऺेरानधकायनबरको जनुसकैु सावथजननक स्थरको ननयीऺण 
गनथ सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ननयीऺण गदाथ कसैरे सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी 
सेवन गयेको वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया गयेको 
नदेजखएभा ननयीऺकरे त्मस्तो ठाउॉभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गनथ योक रगाउन वा मस ऐन 
फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया गनथ सम्फजन्धत उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकराई ननदेशन ददन वा 
येमानाकषथण गयाउन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ननयीऺकरे ददएको ननदेशन तथा गयाएको येमानाकषथणको 
ऩारना गनुथ सम्फजन्धत उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकको कतथव्म हनुछे । 

१४.  व्मवस्थाऩकरे ननयीऺण गनुथऩने् (१) व्मवस्थाऩकरे आपूसॉग सम्फजन्धत सावथजननक स्थरभा 
कसैरे धूम्रऩान वा सतुी सेवन गये वा नगयेको सम्फन्धभा सभम सभमभा ननयीऺण गनुथ गयाउन ु
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ननयीऺण गदाथ कसैरे धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेको देजखएभा 
व्मवस्थाऩकरे धूम्रऩान वा सतुी सेवन गनथ तरुुन्त योक रगाउन ुऩनेछ । 

(३) कुनै व्मवस्थाऩकरे सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेभा सो स्थरसॉग 
सम्फजन्धत व्मजि वा कभथचायीरे य सावथजननक सवायीका हकभा त्मस्तो सवायीका मारीरे 
व्मवस्थाऩकराई धूम्रऩान वा सतुी सेवन गनथफाट तरुुन्त योक रगाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ व्मवस्थाऩकरे धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेभा सो थाहा ऩाउन े
वा देख्न ेव्मजिरे ननयीऺक सभऺ उजयुी गनथ सक्नेछ । 
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१५.  अनसुन्धान: व्मवस्थाऩकरे सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेको वा उत्ऩादक वा 
व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोजजभ गनुथ ऩने कुयाहरु ऩूया नगयेको सम्फन्धभा कसैको उजयुी ऩयेभा 
वा ननयीऺकराई कुनै स्रोतफाट सो कुयाको जानकायी हनु आएभा ननयीऺकरे सो सम्फन्धभा 
आवश्मक अनसुन्धान गनुथऩनेछ । 

१६.  भदु्दा दामय गने् (१) दपा १५ फभोजजभ गरयएको अनसुन्धानफाट उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩक उऩय 
भदु्दा चराउन ुऩने देजखएभा ननयीऺकरे भदु्दा हेने अनधकायी सभऺ भदु्दा दामय गनुथऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भदु्दा दामय गदाथ ननयीऺकरे भखु्म न्मामानधविा वा 
सम्फजन्धत सयकायी वकीरको याम नरनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-५ 

सजाम तथा ऩनुयावेदन 

१७.  सजाम् (१) कसैरे मस ऐन क्रवऩयीत सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेभा ननयीऺकरे 
एक सम रुऩैमाॉ जरयफाना गनुथ ऩनेछ । 

(२) व्मवस्थाऩकरे धूम्रऩान वा सतुी सेवन गने व्मजि सावथजननक स्थरसॉग सम्फजन्धत 
व्मजि वा कभथचायी बएभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन तरुुन्त योक रगाउने य ऩटक ऩटक धूम्रऩान 
वा सतुी सेवन गयेभा अनशुासनभा नयहेको सयह भानी ननजको सेवा शतथ सम्फन्धी कानून फभोजजभ 
सचेत गयाउने वा अन्म क्रवबागीम कायफाही गनुथ ऩनेछ । 

(३) व्मवस्थाऩकरे मस ऐन क्रवऩयीत सावथजननक स्थरभा धूम्रऩान वा सतुी सेवन गयेभा 
अनशुासनभा नयहेको सयह भानी ननजराई कानून फभोजजभ अनधकायप्राप्त अनधकायीरे सचेत वा 
क्रवबागीम कायफाही गनुथ ऩनेछ । 

(४) ननयीऺकरे उऩदपा (१) फभोजजभको जरयफाना वाऩत नरएको यकभ प्रदेश 
सयकायको याजश्व खाताभा जम्भा गनुथ ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ व्मवस्थाऩक वा अनधकायप्राप्त अनधकायीरे गयेको 
ननणथम अजन्तभ हनुेछ । 

(६) देहामको अवस्थाभा भदु्दा हेने अनधकायीरे सम्फजन्धत व्मजिराई देहाम फभोजजभ 
सजाम गनुथऩनेछ्- 

(क)  दपा ५ फभोजजभ सूचना टाॉस नगयेभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयफाना, 

(ख)  दपा ७, ८ य ९ फभोजजभको कुनै काभ नगयेभा त्मस्तो सतुीजन्म ऩदाथथ 
जपत गयी ऩचास हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयफाना, 

(ग)  दपा १० क्रवऩयीत कुनै काभ गयेभा एक राख रुऩैमाॉ सम्भ जरयफाना, 

(घ)  दपा ११ क्रवऩयीत कुनै काभ गयेभा दश हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयफाना, 

(ङ)  खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) भा रेजखएदेजख फाहेक मस ऐन क्रवऩयीत 
अन्म कुनै काभ गयेभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयफाना । 

१८.  ऩनुयावेदन् दपा १७ को उऩदपा (६) फभोजजभ भदु्दा हेने अनधकायीरे गयेको ननणथम उऩय जचत्त 
नफझु्ने व्मजिरे सो ननणथम बएको नभनतरे ऩैंतीस ददननबर सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन 
ददन सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद-६ 

क्रवक्रवध 

१९.  सनभनतको गठन् (१) सतुीजन्म ऩदाथथको ननमन्रण तथा ननमभन सम्फन्धभा नीनत ननधाथयण गने 
काभ सभेतको रानग देहाम फभोजजभका सदस्महरु यहेको सतुीजन्म ऩदाथथ ननमन्रण तथा ननमभन 
सनभनत गठन हनुेछ् 

(क)  सजचव, साभाजजक क्रवकास भन्रारम                          -अयेमऺ 

(ख)  क्मान्सय, पोक्सो वा भटुु सम्फन्धी योगको योकथाभ वा  

 उऩचायभा सॊरग्न सयकायी स्वास््म सॊस्थाका व्मजिहरुभयेमेफाट 

 भन्रारमरे भनोनीत गयेको एकजना                           -सदस्म 

(ग)  धूम्रऩान तथा सतुी सेवनको ननमन्रण गने उद्देश्मरे स्थाक्रऩत  

गैयसयकायी सॊस्था तथा ननजी ऺेरको स्वास््म सॊस्थाभा काभ 

गयेका व्मजिहरुभयेमेफाट एकजना भक्रहरा सक्रहत भन्रारमरे 

भनोनीत गयेको दईुजना                                                        -सदस्म 

(घ)  साभाजजक ऺेरभा काभ गयेका व्मजिहरुभयेमेफाट भन्रारमरे 

 भनोनीत गयेको एकजना                               -सदस्म 

(ङ)  कानून अनधकृत, साभाजजक क्रवकास भन्रारम                -सदस्म 

(च)  भहाशाखा प्रभखु, स्वास््म, साभाजजक क्रवकास भन्रारम   -सदस्म सजचव 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भनोनीत सदस्महरुको ऩदावनध दईु वषथको हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩनन तोक्रकए फभोजजभ भनोनीत 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउन सक्रकनछे । 

(४) सनभनतको सजचवारमको काभ भन्रारमरे गनेछ । 

(५) सनभनतको फैठक सम्फन्धी कामथक्रवनध सो सनभनत आपैँ रे ननधाथयण गये फभोजजभ हनुेछ 
। 

(६) सनभनतराई आवश्मक रागेभा सम्फजन्धत ऺेरका क्रवशषेऻ वा अन्म व्मजिराई 
सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनथ सक्नेछ । 

(७) भन्रारमरे सनभनतको काभको नसरनसराभा फैठक फस्नऩुदाथ तथा स्थरगत रूऩभा 
भ्रभण गनुथऩदाथ सनभनतका ऩदानधकायी तथा आभजन्रत व्मजिराई तोक्रकए फभोजजभ फैठकबत्ता तथा 
भ्रभणबत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्रकनछे । 

२०.  सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय् सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 

(क) सतुीजन्म ऩदाथथको ननमन्रण तथा ननमभनका रानग अऩनाउनऩुने नीनत 
तथा सधुाय गनुथऩने कानूनको सम्फन्धभा भन्रारमसभऺ सझुाव ऩेश गने, 

(ख) धूम्रऩान तथा सतुी सेवनराई ननरुत्साक्रहत गनथ मसफाट ऩने  नकायात्भक 
असयका सम्फन्धभा चेतनाभूरक कामथिभ सञ्चारन गने, 
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(ग) धूम्रऩान तथा सतुी सेवनको रतभा रागेकाराई सोफाट छुटकाया ददराई 
स्वस््म जीवन माऩनको रानग आवश्मक उऩाम अवरम्फन गने, 

(घ) ननयीऺकको काभ कायफाहीको अनगुभन तथा भूल्मािन गने, 

(ङ) ननयीऺकको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा ननयीऺकराई आवश्मक 
ननदेशन ददने, 

(च) सतुीजन्म ऩदाथथफाट स्वास््मराई हानन नोक्सानी ऩ्ु माउने क्रवषम 
ऩाठ्यऩसु्तकभा सभावेश तथा ऩरयभाजथन गयाउन सम्फजन्धत ननकामसॉग 
सभन्वम गने , 

(छ) सतुीजन्म ऩदाथथको आमात, उत्ऩादन, नफिी, क्रवतयण य उऩबोगभा 
न्मूनीकयणको रानग आवश्मक काभ गने, 

(ज) सतुीजन्म ऩदाथथको आमात, उत्ऩादन, नफिी क्रवतयण य उऩबोगको 
ननमन्रण गनथ तथा सतुीजन्म ऩदाथथको उऩबोगफाट उत्ऩन्न योगको 
योकथाभ य उऩचायको रानग आवश्मक स्रोत जटुाई ऩरयचारन गने, 

(झ) तोक्रकए फभोजजभको अन्म काभ गने गयाउने । 

२१.  जपत गयेको सतुीजन्म ऩदाथथ नष्ट गनुथऩने् (१) भदु्दा हेने अनधकायीरे मस ऐन फभोजजभ जपत 
गयेको सतुीजन्म ऩदाथथ नष्ट गनुथ ऩनेछ । 

(२) भदु्दा हेने अनधकायीरे उऩदपा (१) फभोजजभ सतुीजन्म ऩदाथथ नष्ट गदाथ भानव 
स्वास््म तथा वातावयणभा प्रनतकूर प्रबाव नऩने गयी नष्ट गनुथ ऩनेछ । 

२२.  अनगुभन गने् भन्रारम य भन्रारम भातहतका ननकामरे मस ऐन फभोजजभको काभ कायफाही 
बए नबएको अनगुभन गनेछ । 

२३.  सयकायवादी हनुे्  मस ऐन अन्तगथतको भदु्दा सयकायवादी हनुेछ । 

२४.  कामथक्रवनध अऩनाउन ु ऩने् मस ऐन अन्तगथतको भदु्दाको कायफाही य क्रकनाया गदाथ भदु्दा हेने 
अनधकायीरे सॊजऺप्त कामथक्रवनध ऐन,  २०२८ फभोजजभको कामथक्रवनध अऩनाउन ुऩनेछ । 

२५.  भदु्दा हेने अनधकायी् मस ऐन अन्तगथतको भदु्दाको सरुु कायफाही य क्रकनाया सम्फजन्धत स्वास््म 
कामाथरमको प्रभखुरे गनेछ । 

२६.  सहमोग गनुथऩने् मस ऐन फभोजजभको कुनै काभ कायफाही सम्ऩादन गने नसरनसराभा व्मवस्थाऩक 
वा ननयीऺकरे सङ् घ वा स्थानीम सयकायको कुनै ननकामको सहमोग भाग गनथ सक्नछे । त्मसयी 
सहमोग भाग बएभा आवश्मक सहमोग गनुथ सो ननकामको कतथव्म  हनुेछ । 

२७.  ननमभ फनाउन ेअनधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामाथन्वमन गनथ प्रदेश सयकायरे आवश्मक ननमभ 
फनाउन सक्नछे । 
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अनसूुची 
(दपा ११ को उऩदपा (७) सॉग सम्फजन्धत) 

........भहानगयऩानरका/ उऩ-भहानगयऩानरका/ नगयऩानरका/ गाउॉऩानरका 

नगय/गाउॉ कामथऩानरकाको कामाथरम 

…………शाखा 

सतुीजन्म ऩदाथथको नफिी नफतयण गने 

अनभुनत- ऩर 

 

अनभुनत ऩर नॊ.  

१. व्मवसामी/ नफिेताको 

(क) नाभ, थय् 

(ख) ठेगाना् 

२. व्मावसामको 

(क) क्रकनसभ् 

(ख) पभथको नाभ् 

(ग) सञ्चारन स्थान् 

(घ) सञ्चारन नभनत् 

(ङ) ऩजुी् 

अनधकृत ऩूॉजी:-      चिुा ऩूॉजी:- 

(च) आन्तरयक सिेत्   

३. सतुीजन्म ऩदाथथको नफिी नफतयण गनथ अनभुनत प्रदान गरयएको नभनत् 

         (…………………..) 

 प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत  

अनभुनतवारारे ऩारना गनुथऩने शतथहरु् 

(१) नफिी गरयने सतुीजन्म ऩदाथथको भूल्म सक्रहतको सूची तमाय गयी ग्राहकरे देख् ने गयी याख्न ुऩनेछ । 

(२) प्रचनरत ऐन कानूनको ऩरयनधनबर यही ऩेशा व्मावसाम सञ् चारन गनुथऩनेछ । 

(३) सतुीजन्म ऩदाथथको नफिी नफतयणको क्रववयण खलु्ने गयी छुटै्ट रगत याख् न ुऩनेछ । 

(४) हयेक वषथको श्रावण भक्रहनानबर अनभुनत ऩर नवीकयण गनुथऩनेछ ।  

(५) व्मवसाम छोड्नऩुदाथ वडाको नसपारयस नरई आउन ुऩनेछ ।  

 
 
 

 

 

 

 

 

व्मावसामी/ नफिेताको 
ऩासऩोटथ साइजको 

पोटो 


