प्रदेश याजऩत्र
गण्डकी प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ०2) ऩोखया, वैशाख १९ गते, २०७6 सार (अततरयक्ताङ्क १

बाग १
प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
नेऩारको सॊ ववधान फभोशजभ प्रदे श सबारे फनाएको दे हाम फभोशजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ ।
सम्फत् २०७6 सारको ऐन नॊ. 1
सूततवजन्म ऩदाथव (तनमन्त्रण य तनमभन गने) सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन
प्रस्तावना् धू म्रऩान तथा सूततवसेवन भानव स्वास््मका रातग अत्मन्त हातनकायक बएको य
धू म्रऩान

तथा

सूततवसेवनरे

भानव

जीवनको

आतथवक,

साभाशजक

य

साॉस्कृततक

विमाकराऩभा नकायात्भक असय ऩाने बएकारे सो कामवराई तनमन्त्रण गयी सववसाधयण
जनताको स्वास््म, सुववधा य आतथवक वहतको अतबवृवि गनव सूततवजन्म ऩदाथवको आमात,
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उत्ऩादन, वविी, ववतयण तथा सेवन गने कामवराई न्मूनीकयण, तनमन्त्रण तथा तनमभन गने
सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनव वाञ्छनीम बएकारे,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "सूततवजन्म ऩदाथव (तनमन्त्रण य तनमभन
गने) ऐन, २०७६" यहेको छ ।
(२) मो ऐन गण्डकी प्रदे शबय रागू हुनेछ ।

(३) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको तभततरे ऩैंतारीस ददनदे शख रागू हुनछ
े ।

२. ऩरयबाषा् ववषम य प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,

(क) "सूततवजन्म ऩदाथव" बन्नारे धू म्रऩान वा सूततवसेवनको तनतभत्त फनाइएको
वा उत्ऩादन गरयएको च ुयोट, तफॉडी, तसगाय, तभाखु, सुल्पा, कक्कड,

कच्चा सूततव, खैनी, जदाव, गुट्खा, सूती वा मस्तै प्रकायका अन्म
सूततवजन्म ऩदाथव सम्झनु ऩछव ।

(ख) "धू म्रऩान" बन्नारे च ुयोट, तफॉडी, तसगाय, तभाखु, सुल्पा, कक्कड, सूततव
वा मस्तै प्रकायका अन्म ऩदाथव सेवन गने काभ सम्झनु ऩछव ।
(ग) "सूततव सेवन" बन्नारे खैनी, गुट्खा, सूततव वा मस्तै प्रकायका अन्म
ऩदाथव भुखभा याख्ने, त्मस्तो ऩदाथवको नसा तरने वा सेवन गने काभ
सम्झनु ऩछव ।
(घ) "साववजतनक स्थर" बन्नारे दपा ३ भा तोवकए फभोशजभको स्थर
सम्झनु ऩछव ।
(ङ) "व्मवस्थाऩक"

बन्नारे

साववजतनक

स्थरको

काभ

कायफाहीको

सम्फन्धभा अशन्तभ तनणवम गनव अतधकायप्राप्त व्मशक्त सम्झनु ऩछव य सो
शब्दरे

साववजतनक

सवायीको

हकभा

त्मस्तो

सवायीको

चारक

सभेतराई जनाउॉ छ ।
(च) "उत्ऩादक" बन्नारे सूततवजन्म ऩदाथवको उत्ऩादक सम्झनु ऩछव ।
(छ) "तनयीऺक" बन्नारे दपा १२ फभोशजभ तोवकएको व्मशक्त सम्झनु ऩछव
।
(ज) "भन्त्रारम" बन्नारे साभाशजक ववकास भन्त्रारम सम्झनु ऩछव ।
(झ) "सतभतत"

बन्नारे

दपा

१९

फभोशजभ

गदठत

तनमन्त्रण तथा तनमभन सतभतत सम्झनु ऩछव ।
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सूततवजन्म

ऩदाथव
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(ञ) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगवत फनेको
तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झनु ऩछव ।
(ट) "स्वास््म कामावरम" बन्नारे भन्त्रारम भातहतको शजल्रा स्तयीम
स्वास््म कामावरम सम्झनु ऩदवछ य सो शब्दरे एक बन्दा फढी

शजल्रा हेने कुनै शजल्रा शस्थत स्वास््म कामावरम यहेछ बने सो
स्वास््म कामावरम सभेतराई जनाउॉ छ ।
ऩरयच्छे द-२
सूततवजन्म ऩदाथव तनमन्त्रण
३. साववजतनक स्थर भातनने् (१) दे हामको स्थरराई साववजतनक स्थर भातननेछ्(क) सयकायी तनकाम, सॊ स्था वा कामावरम,
(ख) शशऺण सॊ स्था, ऩुस्तकारम, तारीभ तथा स्वास््म सम्फन्धी
सॊ स्था,
(ग) ववभानस्थर, वामुसेवा तथा साववजतनक सवायी साधन,

(घ) फारकल्माण गृह, शशशु स्माहाय केन्र, जेष्ठ नागरयक आश्रभ,
अनाथारम, फार उद्यान तथा क्रफ, सुधाय गृह,

(ङ) साववजतनक शौचारम,
(च) उद्योग तथा करकायखानाका कामवस्थर,
स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको रातग "कामवस्थर" बन्नारे
उद्योग तथा करकायखानारे काभ गनव छु टमाएको कामावरम वा
स्थर सम्झनुऩछव ।

(छ) चरशचत्र घय, साॊस्कृततक केन्र तथा नाटमशारा,

(ज) होटर, भोटर, रयसोटव, ये ष्टुयेण्ट, फाय, बोजनारम, चभेनागृह,
रज, छात्र वा छात्रावास तथा अतततथ गृह,

(झ) यङ्गशारा, कबडवहर, शायीरयक सुगठन, व्मामाभ केन्र, ऩौडी
ऩोखयी तथा ऩुर हाउस,

(ञ) तडऩाटवभेण्टर स्टोय तथा तभनी भाकेट, साभुदावमक बवन, ऩाटी
ु , ब्मूटी ऩारवय
प्मारेस, शैरन

(ट) धभवशारा तथा धातभवक स्थर, ऩाटी, ऩौवा
(ठ) साववजतनक सवायीका प्रततऺारम तथा वटकट काउण्टय,

(ड) साववजतनक प्रमोगभा आउने तनजी स्वातभत्वको कुनैऩतन बवन वा
स्थर
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(२) उऩदपा (१) भा उशल्रशखत स्थरको अततरयक्त कुनै ठाउॉ को भहत्व
य सम्वेदनशीरताराई ववचाय गयी प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन
गयी तोवकददएको अन्म स्थरसभेत साववजतनक स्थर भातननेछ ।
४. साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान तथा सूततव सेवन गनव नहुन्े (१) कसैरे ऩतन साववजतनक
स्थरभा धू म्रऩान तथा सूततव सेवन गनव ऩाउने छै न ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन व्मवस्थाऩकरे

कायागाय, ववभानस्थर, ये ष्टुयेन्ट वा होटर वा तोवकएको अन्म कुनै खास ठाउॉ भा अन्म
व्मशक्तराई प्रततकूर असय नऩने गयी धू म्रऩान तथा सूततवजन्म ऩदाथव सेवन गने
सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनव सक्नेछ ।
(३) उऩदपा

(२)

फभोशजभ

धू म्रऩान

तथा

सूततव

सेवनको

रातग

छु टमाइएको ठाउॉ भा ऩारना गनुऩ
व ने न्मूनतभ भाऩदण्ड तोवकए फभोशजभ हुनछ
े न् ।

५. सूचना टाॉस गनुव ऩने् व्मवस्थाऩकरे आपूसॉग सम्फशन्धत साववजतनक स्थरको
आवश्मकता अनुसाय ववतबन्न ठाउॉ भा धू म्रऩान तथा सूततव सेवन गनव नऩाउने व्महोयाको
सूचना सफैरे दे ख्ने य ऩढ्न सक्ने गयी टाॉस गनुव ऩनेछ ।

६. घय तथा तनजी सवायी साधनतबत्र धू म्रऩान गनव नहुन्े कसैरे ऩतन अन्म व्मशक्तराई
असय ऩने गयी घय तथा तनजी सवायी साधनतबत्र धू म्रऩान गनव हुॉदैन ।
ऩरयच्छे द-३
सूततवजन्म ऩदाथवको उत्ऩादन तथा वविी ववतयण
७. रेवर, ट्रेडभाकव, र्माऩसव तथा प्मावकङ्ग् (१) उत्ऩादकरे सूततवजन्म ऩदाथवको प्माकेट
तथा र्माऩसवभा दे हामको वववयण उल्रेख गनुव ऩनेछ्

(क) प्रचतरत कानून फभोशजभ दताव गयाइएको रेवर तथा ट्रेडभाकव
शचन्ह,

(ख) उत्ऩादकको

नाभ,

ठे गाना

य

सूततवजन्म

ऩदाथवभा

यहेको

तनकोवटनको भात्रा,

(ग) तोवकएका अन्म हातनकायक तत्व एवॊ आवश्मक कुया ।
(२)

उत्ऩादकरे

सूततवजन्म

ऩदाथवको

प्माकेट

तथा

र्माऩसवभा

फारफातरकाराई आकषवण गने कुनै वकतसभको रोगो, शचन्ह, शब्द य शचत्र याख्न
ऩाउने छै न ।

(३) कसैरे ऩतन अन्म उद्योग तथा उत्ऩादकको ब्राण्ड तथा ट्रेड नाभ

याखी सूततवजन्म ऩदाथव उत्ऩादन गनव ऩाउने छै न ।

(४) कुनै उद्योगरे च ुयोट, तफॉडी वा तसगायको आकायभा अन्म कुनै ऩतन

वस्तु उत्ऩादन गनव ऩाउने छै न ।
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८. वववयण ऩेश गनुव ऩने् (१) उत्ऩादकरे सूततवजन्म ऩदाथव तफिी ववतयण गनुव अशघ
त्मस्तो

ऩदाथवभा

बएको

तनकोवटनको

भात्रा,

हातनकायक

आवश्मक कुयाको वववयण भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।

तत्व

रगामत

अन्म

(२) सूततवजन्म ऩदाथवको उत्ऩादन तथा तनकासी ऩैठायी गने व्मशक्तरे

प्रत्मेक वषव आपूरे गये को उत्ऩादन तथा तनकासी ऩैठायीको वववयण भन्त्रारम सभऺ
ऩेश गनुव ऩनेछ ।
९. चेतावनीभूरक सन्दे श तथा शचत्र उल्रेख गनुव ऩने् (१) उत्ऩादकरे सूततवजन्म ऩदाथवको
फट्टा, र्माऩसव, प्माकेट तथा ऩासवरको प्माकेशजङ्ग य रेफरको फावहयी कुर बागभयमे

कम्तीभा नब्फे प्रततशत बागभा सूततवजन्म ऩदाथव स्वास््मराई हातनकायक छ बन्ने
जस्ता व्महोयाको भन्त्रारमरे तोकेफभोशजभ

चेतावनीभूरक सन्दे श य सूततवजन्म

ऩदाथवको सेवनको असयफाट बएको घातक, यङ्गीन शचत्र प्रष्ट रुऩभा फुझ्ने य दे ख्ने गयी
नेऩारी बाषाभा छाप्नु तथा अवङ्कत गनुऩ
व नेछ ।

(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको चेतावनीभूरक सन्दे श तथा
सङ्केत शचन्ह सभम सभमभा प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी थऩ गनव सक्नेछ ।
(३) आमातकतावरे उऩदपा (१) फभोशजभको भाऩदण्ड ऩूया नबएको

सूततवजन्म ऩदाथव आमात गनव ऩाउने छै न ।

१०. ववऻाऩन तथा प्रामोजन गनव नऩाइने् उत्ऩादक रगामत कसैरे ऩतन ऩत्रऩतत्रका तथा
ये तडमो, टे तरतबजन, एप.एभ., इन्टयनेट, ई-भेर जस्ता ववद्युतीम सञ्चाय भायमभ,
अन्तयविमा कामविभ, होतडवङ्ग फोडव, तबत्तेरेखन, रोगो, सङ्केत, रेख, दृश्म, आवाज,
शचन्ह, व्मशक्त वा अन्म कुनै ऩतन भायमभफाट सूततवजन्म ऩदाथवको ववऻाऩन वा प्रविवन
गनव वा कुनै कामविभ, सभाचाय वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रामोजन गनव ऩाउने छै न ।

११. वविी ववतयण तथा प्रदशवनभा फन्दे ज् (१) कसैरे ऩतन अठाय वषव उभेय नऩुगक
े ा
व्मशक्त य गबववती भवहराराई सूततवजन्म ऩदाथव तफिी ववतयण गनव वा गनव रगाउन वा
तन्शुल्क उऩरब्ध गयाउन ऩाउने छै न ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रमोजनको रातग सूततवजन्म ऩदाथवको

तफिेतारे कुनै िेताको उभेयको फाये भा मकीन हुन चाहेभा तनजसॉग आवश्मक प्रभाण
भाग गनव सक्नेछ य तफिेतारे भाग गये को प्रभाण ऩेश गनुव सम्फशन्धत िेताको
कतवव्म हुनेछ ।

(३) कसैरे ऩतन शशऺण तथा स्वास््म सॊ स्था, फार कल्माण गृह, शशशु

स्माहाय केन्र, जेष्ठ नागरयक आश्रभ, ऩूनस्थावऩना केन्र, अनाथारम य नेऩार सयकाय
तथा प्रदे श सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोवकददएको साववजतनक स्थरफाट
5
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कम्तीभा एक सम तभटयतबत्रको घय, ऩसरफाट सूततवजन्म ऩदाथव तफिी ववतयण गनव
गयाउन ऩाउने छै न ।

(४) कसैरे ऩतन पुटकय रुऩभा च ुयोट, तफॉडी वा तसगायको शखल्री तफिी

ववतयण गनव नऩाउने गयी प्रदे श सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी व्मवस्था गनव
सक्नेछ।
(५) ववद्यारम तथा ववश्वववद्यारमको ऩोशाक रगाई सूततवजन्म ऩदाथव खरयद
गनव जाने जुनसुकै उभेयको ववद्याथीराई सूततवजन्म ऩदाथव तफिी तफतयण गनव ऩाइने
छै न ।
(६) कसैरे ऩतन तन्शुल्क रुऩभा सूततवजन्म ऩदाथव ववतयण गनव वा उऩहाय

ददन ऩाउने छै न ।

(७) प्रचतरत कानुनभा बएको अन्म व्मवस्थाको अततरयक्त सूततवजन्म ऩदाथव

तफिी ववतयण गनव सम्फशन्धत स्थानीम तहफाट अनुसूची १ फभोशजभको ढाॉचाभा
अनुभतत

तरनु ऩनेछ ।
(८) सूततवजन्म ऩदाथवको तफिी ववतयण छु ट्टै कऺफाट गनुव ऩनेछ ।
(९) कसैरे ऩतन सूततवजन्म ऩदाथवप्रतत आकषवण हुने गयी तफिीस्थर सजावट

गनव तथा त्मस्तो ऩदाथवको प्रदशवन गनव ऩाउने छै न ।
ऩरयच्छे द-४
तनयीऺण, अनुसन्धान तथा भुद्दा दामयी
१२. तनयीऺक सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसैरे मस ऐन ववऩयीत साववजतनक स्थरभा
धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये वा नगये को वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन
फभोशजभ गनुव ऩने कुयाहरु ऩूया गये वा नगये को सम्फन्धभा तनयीऺण गने काभ

सभेतको रातग प्रदे श सयकायरे कुनै कभवचायीराई तनयीऺकको रुऩभा तोक्न सक्नेछ
।

(२) तनयीऺकरे आपूरे गये को काभको वववयण भातसक रुऩभा स्थानीम

तहको प्रभुख प्रशासकीम अतधकृत सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।

(३) स्थानीम तहको प्रभुख प्रशासकीम अतधकृतरे उऩदपा (२) फभोशजभ

प्राप्त वववयण भातसक रुऩभा भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया उल्रेख बएको बएताऩतन उत्ऩादकरे

मस ऐन फभोशजभ गनुऩ
व ने कामव गये वा नगये को सम्फन्धभा तनयीऺण गनव भन्त्रारमरे

भन्त्रारम वा भातहतको कुनै अतधकृत स्तयको कभवचायीराइ तनयीऺकको रुऩभा
तोक्न सक्नेछ य मसयी तोवकएको तनयीऺकरे आपुरे गये को काभको प्रततवेदन
भन्त्रारमको सशचव सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।
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(५) मस ऐनभा रेशखएदे शख फाहेक तनयीऺकको अन्म काभ, कतवव्म य
अतधकाय तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

(६) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रतबत्र सूततवजन्म ऩदाथवको तफिी ववतयण

छु ट्टै कऺफाट गये वा नगये को वा मस ऐन ववऩयीत साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान वा
सूततव सेवन गये वा नगये को वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोशजभ गनुव
ऩने कुयाहरु ऩूया गये वा नगये को सम्फन्धभा तनयीऺण गनुव ऩनेछ ।

१३. तनयीऺण गनव सक्ने् (१) कसैरे मस ऐन ववऩयीत साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान वा
सूततव सेवन गये वा नगये को वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोशजभ गनुव ऩने

कुयाहरु ऩूया गये वा नगये को सम्फन्धभा तनयीऺकरे आफ्नो ऺेत्रातधकायतबत्रको जुनसुकै
साववजतनक स्थरको तनयीऺण गनव सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनयीऺण गदाव कसैरे साववजतनक स्थरभा

धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये को वा उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोशजभ गनुव
ऩने कुयाहरु ऩूया गये को नदे शखएभा तनयीऺकरे त्मस्तो ठाउॉ भा धू म्रऩान वा सूततव सेवन

गनव योक रगाउन वा मस ऐन फभोशजभ गनुव ऩने कुयाहरु ऩूया गनव सम्फशन्धत
उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकराई तनदे शन ददन वा यमानाकषवण गयाउन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तनयीऺकरे ददएको तनदे शन तथा गयाएको
यमानाकषवणको ऩारना गनुव सम्फशन्धत उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकको कतवव्म हुनेछ ।

१४. व्मवस्थाऩकरे तनयीऺण गनुऩ
व ने् (१) व्मवस्थाऩकरे आपूसॉग सम्फशन्धत साववजतनक
स्थरभा कसैरे धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये वा नगये को सम्फन्धभा सभम सभमभा
तनयीऺण गनुव गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनयीऺण गदाव कसैरे धू म्रऩान वा सूततव सेवन

गये को दे शखएभा व्मवस्थाऩकरे धू म्रऩान वा सूततव सेवन गनव तुरुन्त योक रगाउनु
ऩनेछ ।

(३) कुनै व्मवस्थाऩकरे साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये भा

सो स्थरसॉग सम्फशन्धत व्मशक्त वा कभवचायीरे य साववजतनक सवायीका हकभा त्मस्तो
सवायीका मात्रीरे व्मवस्थाऩकराई धू म्रऩान वा सूततव सेवन गनवफाट तुरुन्त योक
रगाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ व्मवस्थाऩकरे धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये भा
सो थाहा ऩाउने वा दे ख्ने व्मशक्तरे तनयीऺक सभऺ उजुयी गनव सक्नेछ ।

१५. अनुसन्धान: व्मवस्थाऩकरे साववजतनक स्थरभा धुभऩान वा सूततव सेवन गये को वा

उत्ऩादक वा व्मवस्थाऩकरे मस ऐन फभोशजभ गनुव ऩने कुयाहरु ऩूया नगये को
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सम्फन्धभा कसैको उजुयी ऩये भा वा तनयीऺकराई कुनै ्ोतफाट सो कुयाको जानकायी
हुन आएभा तनयीऺकरे सो सम्फन्धभा आवश्मक अनुसन्धान गनुव ऩनेछ ।
१६. भुद्दा दामय गने् (१) दपा १५ फभोशजभ गरयएको अनुसन्धानफाट उत्ऩादक वा
व्मवस्थाऩक उऩय भुद्दा चराउनु ऩने दे शखएभा तनयीऺकरे भुद्दा हेने अतधकायी सभऺ
भुद्दा दामय गनुव ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

भुद्दा

दामय

गदाव

तनयीऺकरे

भुख्म

न्मामातधवक्ता वा सम्फशन्धत सयकायी ववकरको याम तरनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-५
सजाम तथा ऩुनयावेदन
१७. सजाम् (१) कसैरे मस ऐन ववऩयीत साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान वा सूततव सेवन
गये भा तनयीऺकरे एक सम रुऩैमाॉ जरयवाना गनुव ऩनेछ ।

(२) व्मवस्थाऩकरे धू म्रऩान वा सूततव सेवन गने व्मशक्त साववजतनक
स्थरसॉग सम्फशन्धत व्मशक्त वा कभवचायी बएभा धू म्रऩान वा सूततव सेवन तुरुन्त योक
रगाउने य ऩटक ऩटक धू म्रऩान वा सूततव सेवन गये भा अनुशासनभा नयहेको सयह
भानी तनजको सेवा शतव सम्फन्धी कानून फभोशजभ सचेत गयाउने वा अन्म ववबागीम
कायफाही गनुव ऩनेछ ।
(३) व्मवस्थाऩकरे मस ऐन ववऩयीत साववजतनक स्थरभा धू म्रऩान वा सूततव
सेवन गये भा अनुशासनभा नयहेको सयह भानी तनजराई कानून फभोशजभ अतधकायप्राप्त
अतधकायीरे सचेत वा ववबागीम कायफाही गनुव ऩनेछ ।
(४) तनरयऺकरे उऩदपा (१) फभोशजभको जरयफाना वाऩत तरएको यकभ
प्रदे श सयकायको याजश्व खाताभा जम्भा गनुव ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ व्मवस्थाऩक वा अतधकायप्राप्त
अतधकायीरे गये को तनणवम अशन्तभ हुनेछ ।

(६) दे हामको अवस्थाभा भुद्दा हेने अतधकायीरे सम्फशन्धत व्मशक्तराई

दे हाम फभोशजभ सजाम गनुव ऩनेछ्-

(क) दपा ५ फभोशजभ सूचना टाॉस नगये भा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ
जरयवाना,

(ख) दपा ७, ८ य ९ फभोशजभको कुनै काभ नगये भा त्मस्तो
सूततवजन्म ऩदाथव जपत गयी ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना,

(ग) दपा १० ववऩयीत कुनै काभ गये भा एक राख रुऩैमाॉसम्भ
जरयवाना,
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(घ) दपा ११ ववऩयीत कुनै काभ गये भा दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ
जरयवाना,
(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) भा रेशखएदे शख फाहेक मस ऐन

ववऩयीत अन्म कुनै काभ गये भा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना
।

१८. ऩुनयावेदन् दपा १७ को उऩदपा (६) फभोशजभ भुद्दा हेने अतधकायीरे गये को तनणवम
उऩय शचत्त नफुझ्ने व्मशक्तरे सो तनणवम बएको तभततरे ऩैंतीस ददनतबत्र सम्फशन्धत
शजल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-६
ववववध
१९. सतभततको गठन् (१) सूततवजन्म ऩदाथवको तनमन्त्रण तथा तनमभन सम्फन्धभा नीतत
तनधावयण गने काभ सभेतको रातग दे हाम फभोशजभका सदस्महरु यहेको सूततवजन्म
ऩदाथव तनमन्त्रण तथा तनमभन सतभतत गठन हुनेछ्

(क) सशचव, साभाशजक ववकास भन्त्रारम

-अयमऺ

(ख) क्मान्सय, पोक्सो वा भुटु सम्फन्धी योगको योकथाभ वा
उऩचायभा सॊ रग्न सयकायी स्वास््म सॊ स्थाका व्मशक्तहरुभयमेफाट
भन्त्रारमरे भनोनीत गये को एकजना

-सदस्म

(ग) धू म्रऩान तथा सूततव सेवनको तनमन्त्रण गने उद्देश्मरे स्थावऩत
गैयसयकायी सॊ स्था तथा तनजी ऺेत्रको स्वास््म सॊ स्थाभा काभ
गये का व्मशक्तहरुभयमेफाट एकजना भवहरा सवहत भन्त्रारमरे
भनोनीत गये को दुईजना

-सदस्म

(घ) साभाशजक ऺेत्रभा काभ गये का व्मशक्तहरुभयमेफाट भन्त्रारमरे
भनोनीत गये को एकजना

(ङ) कानून अतधकृत, साभाशजक ववकास भन्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म

(च) भहाशाखा प्रभुख, स्वास््म, साभाशजक ववकास भन्त्रारम

–सदस्म सशचव
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भनोनीत सदस्महरुको ऩदावतध दुई वषवको
हुनेछ ।

(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन तोवकए

फभोशजभ भनोनीत सदस्मराई ऩदफाट हटाउन सवकनेछ ।
(४) सतभततको सशचवारमको काभ भन्त्रारमरे गनेछ ।
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(५) सतभततको फैठक सम्फन्धी कामवववतध सो सतभतत आपैँरे तनधावयण गये
फभोशजभ हुनछ
े ।

(६) सतभततराई आवश्मक रागेभा सम्फशन्धत ऺेत्रका ववशेषऻ वा अन्म

व्मशक्तराई सतभततको फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(७) भन्त्रारमरे सतभततको काभको तसरतसराभा फैठक फस्नुऩदाव तथा
स्थरगत रूऩभा भ्रभण गनुऩ
व दाव सतभततका ऩदातधकायी तथा आभशन्त्रत व्मशक्तराई
तोवकए फभोशजभ फैठकबत्ता तथा भ्रभणबत्ता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
२०. सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय् सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम
फभोशजभ हुनेछ्-

(क) सूततवजन्म ऩदाथवको तनमन्त्रण तथा तनमभनका रातग अऩनाउनुऩने नीतत
तथा सुधाय गनुऩ
व ने कानूनको सम्फन्धभा भन्त्रारमसभऺ सुझाव ऩेश
गने,
(ख) धू म्रऩान

तथा

सूततव

सेवनराई

तनरुत्सावहत

गनव

मसफाट

ऩने

नकायात्भक असयका सम्फन्धभा चेतनाभूरक कामविभ सञ्चारन गने,
(ग) धू म्रऩान तथा सूततव सेवनको रतभा रागेकाराई सोफाट छु टकाया
ददराई स्वस््म जीवन माऩनको रातग आवश्मक उऩाम अवरम्फन
गने,
(घ) तनयीऺकको काभ कायफाहीको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने,
(ङ) तनयीऺकको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा तनयीऺकराई आवश्मक
तनदे शन ददने,
(च) सूततवजन्म ऩदाथवफाट स्वास््मराई हातन नोक्सानी ऩुर्माउने ववषम
ऩाठमऩुस्तकभा

सभावेश

तथा

ऩरयभाजवन

गयाउन

सम्फशन्धत

तनकामसॉग सभन्वम गने ,
(छ) सूततवजन्म ऩदाथवको आमात, उत्ऩादन, तफिी, ववतयण य उऩबोगभा
न्मूनीकयणको रातग आवश्मक काभ गने,
(ज) सूततवजन्म ऩदाथवको आमात, उत्ऩादन, तफिी ववतयण य उऩबोगको
तनमन्त्रण गनव तथा सूततवजन्म ऩदाथवको उऩबोगफाट उत्ऩन्न योगको
योकथाभ य उऩचायको रातग आवश्मक ्ोत जुटाई ऩरयचारन गने,
(झ) तोवकए फभोशजभको अन्म काभ गने गयाउने ।
२१. जपत गये को सूततवजन्म ऩदाथव नष्ट गनुऩ
व ने् (१) भुद्दा हेने अतधकायीरे मस ऐन
फभोशजभ जपत गये को सूततवजन्म ऩदाथव नष्ट गनुव ऩनेछ ।
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(२) भुद्दा हेने अतधकायीरे उऩदपा (१) फभोशजभ सूततवजन्म ऩदाथव नष्ट

गदाव भानव स्वास््म तथा वातावयणभा प्रततकूर प्रबाव नऩने गयी नष्ट गनुव ऩनेछ ।

२२. अनुगभन गने् भन्त्रारम य भन्त्रारम भातहतका तनकामरे मस ऐन फभोशजभको काभ
कायफाही बए नबएको अनुगभन गनेछ ।
२३. सयकायवादी हुन्े मस ऐन अन्तगवतको भुद्दा सयकायवादी हुनेछ ।

२४. कामवववतध अऩनाउनु ऩने् मस ऐन अन्तगवतको भुद्दाको कायफाही य वकनाया गदाव भुद्दा
हेने अतधकायीरे सॊ शऺप्त कामवववतध ऐन,

२०२८ फभोशजभको कामवववतध अऩनाउनु

ऩनेछ ।
२५. भुद्दा हेने अतधकायी् मस ऐन अन्तगवतको भुद्दाको शुरु कायफाही य वकनाया सम्फशन्धत
स्वास््म कामावरमको प्रभुखरे गनेछ ।

२६. सहमोग गनुऩ
व ने् मस ऐन फभोशजभको कुनै काभ कायफाही सम्ऩादन गने तसरतसराभा
व्मवस्थाऩक वा तनयीऺकरे सॊ घ वा स्थानीम सयकायको कुनै तनकामको सहमोग भाग

गनव सक्नेछ । त्मसयी सहमोग भाग बएभा आवश्मक सहमोग गनुव सो तनकामको
कतवव्म हुनेछ ।

२७. तनमभ फनाउने अतधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामावन्वमन गनव प्रदे श सयकायरे
आवश्मक तनमभ फनाउन सक्नेछ ।

11

खण्ड ०२) अततरयक्ताङ्क 01 प्रदे श याजऩत्र बाग 1 तभतत २०७6।०1।१9
अनुसूची १
(दपा ११ को उऩदपा (७) सॉग सम्फशन्धत)

…….................भहानगयऩातरका/ उऩ-

भहानगयऩातरका/नगयऩातरका/गाउॉऩातरका
नगय/गाउॉ कामवऩातरकाको कामावरम
…………शाखा

सुततवजन्म ऩदाथवको तफवि तफतयण गने

अनुभतत- ऩत्र
अनुभतत ऩत्र नॊ.
१) व्मावसामी/ तफिेताको

(क) नाभ, थय्
(ख) ठे गाना्

२) व्मावसामको
(क) वकतसभ्
(ख) पभवको नाभ्
(ग) सञ्चारन स्थान्
(घ) सञ्चारन तभतत्
(ङ) ऩुजी्

ॉ ी:अतधकृत ऩूज

ॉ ी:च ुक्ता ऩूज

च) आन्तयीक सॊ केत्

२) सुततवजन्म ऩदाथवको तफवि तफतयण गनव अनुभतत प्रदान गरयएको तभतत्

(…………………..)

प्रभुख प्रशासकीम अतधकृत
अनुभततवारारे ऩारना गनुऩ
व ने शतवहरु्

(१) तफवि गरयने सूततवजन्म ऩदाथवको भूल्म सवहतको सूची तमाय गयी ग्राहकरे दे ख्ने
गयी याख्नु ऩनेछ ।

(२) प्रचतरत ऐन कानूनको ऩरयतधतबत्र यही ऩेशा व्मावसाम सञ्चारन गनुऩव नेछ ।
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(३) सूततवजन्म ऩदाथवको तफवि तफतयणको वववयण खुल्ने गयी छु ट्टै रगत याख्नु ऩनेछ
।

(४) हये क वषवको श्रावण भवहनातबत्र अनुभतत ऩत्र नववकयण गनुऩव नेछ ।
(५) व्मवसाम छोड्नुऩदाव वडाको तसपारयस तरई आउनु ऩनेछ ।
प्रभाशणकयण तभतत्

२०७6/०1/१९

आऻारे¸
भनोहय प्रसाद खनार
प्रदे श सयकायको सशचव

भुरक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय, गण्डकी प्रदे श । भूल्म रु 25।-
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