विधेयक सं ख्या:

सूर्तिजन्य पदार्ि (र्ियन्रण र र्ियमि गिे) सम्बन्धमा व्यिस्र्ा
गिि बिेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

सूर्तिजन्य पदार्ि (र्ियन्रण र र्ियमि गिे) सम्बन्धमा व्यिस्र्ा गिि बिेको विधेयक
प्रस्ताििााः धू म्रपाि तर्ा सूर्तिसेिि मािि स्िास््यका लार्ग अत्यन्त हार्िकारक भएको र धू म्रपाि तर्ा
सूर्तिसेििले मािि जीििको आर्र्िक, सामाचजक र सााँस्कृर्तक वियाकलापमा िकारात्मक असर पािे
भएकाले सो कायिलाई र्ियन्रण गरी सििसाधरण जिताको स्िास््य, सुविधा र आर्र्िक वहतको अर्भिृवि गिि
सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, वििी, वितरण तर्ा सेिि गिे कायिलाई न्यूिीकरण, र्ियन्रण तर्ा
र्ियमि गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यिस्र्ा गिि िाञ्छिीय भएकाले ,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
1.

सं चिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम "सूर्तिजन्य पदार्ि (र्ियन्रण र र्ियमि गिे) ऐि,
२०७६" रहेको छ ।
(२) यो ऐि गण्डकी प्रदे शभर लागू हुिेछ ।
(३) यो ऐि प्रमाणीकरण भएको र्मर्तले पैंतालीस ददिदे चख लागू हुिेछ ।

२. पररभाषााः विषय र प्रसङ्गले अको अर्ि िलागेमा यस ऐिमा,
(क)

"सूर्तिजन्य पदार्ि" भन्नाले धू म्रपाि िा सूर्तिसेििको र्िर्मत्त बिाइएको िा उत्पादि गररएको
ाँ ी, र्सगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्िा सूर्ति, खै िी, जदाि, गुट्खा, सूती िा यस्तै
ि ुरोट, र्बड
प्रकारका अन्य सूर्तिजन्य पदार्ि सम्झिुपछि ।

(ख)

ाँ ी, र्सगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, सूर्ति िा यस्तै प्रकारका
"धू म्रपाि" भन्नाले ि ुरोट, र्बड
अन्य पदार्ि सेिि गिे काम सम्झिुपछि ।

(ग)

"सूर्ति सेिि" भन्नाले खै िी, गुट्खा, सूर्ति िा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्ि मुखमा राख्ने,
त्यस्तो पदार्िको िसा र्लिे िा सेिि गिे काम सम्झिुपछि ।

(घ)
(ङ)

"साििजर्िक स्र्ल" भन्नाले दफा ३ मा तोवकए बमोचजमको स्र्ल

सम्झिुपछि ।

"व्यिस्र्ापक" भन्नाले साििजर्िक स्र्लको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अचन्तम र्िणिय
गिि अर्धकारप्राप्त व्यचि सम्झिु पछि र सो शब्दले साििजर्िक सिारीको हकमा त्यस्तो
सिारीको िालक समेतलाई जिाउाँछ ।

(ि)

"उत्पादक" भन्नाले सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादक सम्झिु पछि ।

(छ)

"र्िरीिक" भन्नाले दफा १२ बमोचजम तोवकएको व्यचि सम्झिुपछि ।

(ज)

"मन्रालय" भन्नाले सामाचजक विकास मन्रालय सम्झिुपछि ।
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(झ)

"सर्मर्त" भन्नाले दफा १९ बमोचजम गदित सूर्तिजन्य पदार्ि र्ियन्रण तर्ा र्ियमि सर्मर्त
सम्झिुपछि ।

(ञ)

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐि अन्तगित बिेको र्ियममा तोवकएको िा
तोवकए बमोचजम सम्झिुपछि ।

(ट)

"स्िास््य कायािलय" भन्नाले मन्रालय मातहतको चजल्ला स्तरीय स्िास््य कायािलय सम्झिु
पदिछ र सो शब्दले एक भन्दा बढी चजल्ला हेिे कुिै चजल्ला चस्र्त स्िास््य कायािलय रहेछ
भिे सो स्िास््य कायािलय समेतलाई जिाउिेछ ।
पररच्छे द-२
सूर्तिजन्य पदार्ि र्ियन्रण

३. साििजर्िक स्र्ल मार्ििेाः (१) दे हायको स्र्ललाई साििजर्िक स्र्ल मार्ििेछाः
(क) सरकारी र्िकाय, सं स्र्ा िा कायािलय,
(ख) चशिण सं स्र्ा, पुस्तकालय, तालीम तर्ा स्िास््य सम्बन्धी सं स्र्ा,
(ग) विमािस्र्ल, िायुसेिा तर्ा साििजर्िक सिारी साधि,
(घ) बालकल्याण गृह, चशशु स्याहार केन्र, जेष्ठ िागररक आश्रम, अिार्ालय, बाल उद्याि
तर्ा क्लब,सुधार गृह,
(ङ) साििजर्िक शौिालय,
(ि) उद्योग तर्ा कलकारखािाका कायिस्र्ल,
स्पष्टीकरणाः यस

खण्डको

प्रयोजिको

लार्ग

"कायिस्र्ल"

भन्नाले

उद्योग तर्ा

कलकारखािाले काम गिि छु ट्याएको कायािलय िा स्र्ल सम्झिुपछि ।
(छ) िलचिर घर, सांस्कृर्तक केन्र तर्ा िाट्यशाला,
(ज) होटल, मोटल, ररसोटि, रे ष्टुरेण्ट, बार, भोजिालय, िमेिागृह, लज, छार िा छारािास
तर्ा अर्तर्र् गृह,
(झ) रङ्गशाला, कभडिहल, शारीररक सुगिि, व्यायाम केन्र, पौडी पोखरी तर्ा पुल हाउस,
ु ,ब्यूटी
(ञ) र्डपाटिमेण्टल स्टोर तर्ा र्मिी माकेट, सामुदावयक भिि, पाटी प्यालेस, शैलि
पालिर
(ट) धमिशाला तर्ा धार्मिक स्र्ल, पाटी, पौिा
(ि) साििजर्िक सिारीका प्रर्तिालय तर्ा वटकट काउण्टर,
(ड) साििजर्िक प्रयोगमा आउिे र्िजी स्िार्मत्िको कुिैपर्ि भिि िा स्र्ल
(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत स्र्लको अर्तररि कुिै िाउाँको महत्ि र सम्िेदिशीलतालाई
वििार गरी प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी तोवकददएको अन्य स्र्लसमेत
साििजर्िक स्र्ल मार्ििेछ ।
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४. साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेिि गिि िहुिाःे (१) कसैले पर्ि साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि तर्ा
सूर्ति सेिि गिि पाउिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्ि व्यिस्र्ापकले कारागार, विमािस्र्ल, रे ष्टुरेन्ट
िा होटल िा तोवकएको अन्य कुिै खास िाउाँमाअन्य व्यचिलाई प्रर्तकूल असर िपिे गरी धू म्रपाि तर्ा
सूर्तिजन्य पदार्ि सेिि गिे सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्र्ा गिि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेििको लार्ग छु ट्याइएको िाउाँमा पालिा गिुप
ि िे
न्यूितम मापदण्ड तोवकए बमोचजम हुिेछि् ।
५. सूििा टााँस गिुि पिेाः व्यिस्र्ापकले आफूसाँग सम्बचन्धत साििजर्िक स्र्लको आिश्यकता अिुसार विर्भन्न
िाउाँमा धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेिि गिि िपाउिे व्यहोराको सूििा सबैले दे ख्ने र पढ्ि सक्िे गरी टााँस गिुि
पिेछ ।
६. घर तर्ा र्िजी सिारी साधिर्भर धू म्रपाि गिि िहुिाःे कसैले पर्ि अन्य व्यचिलाई असर पिे गरी घर
तर्ा र्िजी सिारी साधिर्भर धू म्रपाि गिि हुाँदैि ।
पररच्छे द-३
सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादि तर्ा वििी वितरण
७. लेिल, ट्रेडमाकि, र्यापसि तर्ा प्यावकङ्गाः (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको प्याकेट तर्ा र्यापसिमा
दे हायको वििरण उल्लेख गिुि पिेछाः
(क) प्रिर्लत कािूि बमोचजम दताि गराइएको ले िल तर्ा ट्रेडमाकि चिन्ह,
(ख) उत्पादकको िाम, िे गािा र सूर्तिजन्य पदार्िमा रहेको र्िकोवटिको मारा,
(ग) तोवकएका अन्य हार्िकारक तत्ि एिं आिश्यक कुरा ।
(२) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको प्याकेट तर्ा र्यापसिमा बालबार्लकालाई आकषिण गिे कुिै
वकर्समको लोगो, चिन्ह, शब्द र चिर राख्न पाउिे छै ि ।
(३) कसै ले पर्ि अन्य उद्योग तर्ा उत्पादकको ब्राण्ड तर्ा ट्रेड िाम राखी सूर्तिजन्य पदार्ि उत्पादि
गिि पाउिे छै ि ।
ाँ ी िा र्सगारको आकारमा अन्य कुिै पर्ि िस्तु उत्पादि गिि पाउिे छै ि
(४) कुिै उद्योगले ि ुरोट, र्बड
।
८. वििरण पेश गिुि पिेाः (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी वितरण गिुि अचघ त्यस्तो पदार्िमा भएको
र्िकोवटिको मारा, हार्िकारक तत्ि लगायत अन्य आिश्यक कुराको वििरण मन्रालय समि पेश गिुि
पिेछ ।
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(२) सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादि तर्ा र्िकासी पैिारी गिे व्यचिले प्रत्येक िषि आफूले गरे को उत्पादि
तर्ा र्िकासी पैिारीको वििरण मन्रालय समि पेश गिुि पिेछ ।
९. िेताििीमूलक सन्दे श तर्ा चिर उल्लेख गिुि पिेाः (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको बट्टा, र्यापसि,
प्याकेट तर्ा पासिलको प्याकेचजङ्ग र ले बलको बावहरी कुल भागमध्ये कम्तीमा िब्बे प्रर्तशत भागमा
सूर्तिजन्य

पदार्ि

स्िास््यलाई

हार्िकारक

छ

भन्ने

जस्ता

व्यहोराको

मन्रालयले

तोकेबमोचजम

ताििीमूलक सन्दे श र सूर्तिजन्य पदार्िको सेििको असरबाट भएको घातक, रङ्गीि चिर प्रष्ट रुपमा
बुझ्िे र दे ख्ने गरी िेपाली भाषामा छाप्िु तर्ा अवित गिुप
ि िेछ ।
(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोचजमको िेताििीमूलक सन्दे श तर्ा सिेत चिन्ह समय समयमा प्रदे श
राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी र्प गिि सक्िेछ ।
(३) आयातकतािले उपदफा (१) बमोचजमको मापदण्ड पूरा िभएको सूर्तिजन्य पदार्ि आयात गिि पाउिे
छै ि ।
१०. विज्ञापि तर्ा प्रायोजि गिि िपाइिेाः उत्पादक लगायत कसैले पर्ि परपर्रका तर्ा रे र्डयो, टे र्लर्भजि,
एफ.एम., इन्टरिेट, ई-मेल जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यम, अन्तरविया कायििम, होर्डिङ्ग बोडि,
र्भत्तेलेखि, लोगो, सिेत, लेख, दृश्य, आिाज, चिन्ह, व्यचि िा अन्य कुिै पर्ि माध्यमबाट सूर्तिजन्य
पदार्िको विज्ञापि िा प्रिििि गिि िा कुिै कायििम, समािार िा सूििा सम्प्रेषण िा प्रायोजि गिि पाउिे
छै ि ।
११. वििी वितरण तर्ा प्रदशििमा बन्दे जाः (१) कसै ले पर्ि अिार िषि उमेर िपुगेका व्यचि र गभििती
मवहलालाई सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी वितरण गिि िा गिि लगाउि िा र्िाःशुल्क उपलब्ध गराउि पाउिे छै ि
।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रयोजिको लार्ग सूर्तिजन्य पदार्िको र्बिेताले कुिै िेताको उमेरको
बारे मा यकीि हुि िाहेमा र्िजसाँग आिश्यक प्रमाण माग गिि सक्िेछ र र्बिेताले माग गरे को प्रमाण
पेश गिुि सम्बचन्धत िेताको कतिव्य हुिछ
े ।
(३) कसै ले पर्ि चशिण तर्ा स्िास््य सं स्र्ा, बाल कल्याण गृह, चशशु स्याहार केन्र, जेष्ठ िागररक
आश्रम, पूिस्र्ािपिा केन्र, अिार्ालय र िेपाल सरकार तर्ा प्रदे श सरकारले राजपरमा सूििा प्रकाशि
गरी तोवकददएको साििजर्िक स्र्लबाट कम्तीमा एक सय र्मटरर्भरको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्ि
र्बिी वितरण गिि गराउि पाउिे छै ि ।
ाँ ी िा र्सगारको चखल्ली र्बिी वितरण गिि िपाउिे गरी प्रदे श
(४) कसै ले पर्ि फुटकर रुपमा ि ुरोट, र्बड
सरकारले राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी व्यिस्र्ा गिि सक्िेछ।
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(५) विद्यालय तर्ा विश्वविद्यालयको पोशाक लगाई सूर्तिजन्य पदार्ि खररद गिि जािे जुिसुकै उमेरको
विद्यार्र्िलाई सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी र्बतरण गिि पाइिे छै ि ।
(६) कसैले पर्ि र्िाःशुल्क रुपमा सूर्तिजन्य पदार्ि वितरण गिि िा उपहार ददि पाउिे छै ि ।
(७) प्रिर्लत कािुिमा भएको अन्य व्यिस्र्ाको अर्तररि सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी वितरण गिि सम्बचन्धत
स्र्ािीय तहबाट अिुसूिी १ बमोचजमको ढााँिामा अिुमर्त

र्लिुपिेछ ।

(८) सूर्तिजन्य पदार्िको र्बिी वितरण छु ट्टै किबाट गिुप
ि िेछ ।
(९) कसै ले पर्ि सूर्तिजन्य पदार्िप्रर्त आकषिण हुिे गरी र्बिीस्र्ल सजािट गिि तर्ा त्यस्तो पदार्िको प्रदशिि
गिि पाउिे छै ि ।
पररच्छे द-४
र्िरीिण, अिुसन्धाि तर्ा मुद्दा दायरी
१२. र्िरीिक सम्बन्धी व्यिस्र्ााः (१) कसैले यस ऐि विपरीत साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि
गरे िा िगरे को िा उत्पादक िा व्यिस्र्ापकले यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गरे िा िगरे को
सम्बन्धमा र्िरीिण गिे काम समेतको लार्ग प्रदे श सरकारले कुिै कमििारीलाई र्िरीिकको रुपमा
तोक्ि सक्िेछ ।
(२) र्िरीिकले आफूले गरे को कामको वििरण मार्सक रुपमा स्र्ािीय तहको प्रमुख प्रशासकीय
अर्धकृत समि पेश गिुप
ि िेछ ।
३) स्र्ािीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृतले उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त वििरण मार्सक
रुपमा मन्रालय समि पेश गिुि पिेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापर्ि उत्पादकले यस ऐि बमोचजम
गिुप
ि िे कायि गरे िा िगरे को सम्बन्धमा र्िररिण गिि मन्रालयले मन्रालय िा मातहतको कुिै
अर्धकृत स्तरको कमििाररलाइ र्िररिकको रुपमा तोक्ि सक्िेछ र यसरी तोकीएको र्िररिकले आफुले
गरे को कामको प्रर्तिेदि मन्रालयको सचिि समि पेश गिुि पिेछ ।
५) यस ऐिमा ले चखएदे चख बाहेक र्िरीिकको अन्य काम, कतिव्य र अर्धकार तोवकए बमोचजम
हुिेछ ।
(६) स्र्ार्िय तहले आफ्िो िेरर्भर सूर्तिजन्य पदार्िको र्बिी र्बतरण छु ट्टै किबाट गरे िा
िगरे को िा यस ऐि विपरीत साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे िा िगरे को िा उत्पादक
िा व्यिस्र्ापकले यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गरे िा िगरे को सम्बन्धमा र्िरीिण
गिुप
ि िेछ ।
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१३. र्िरीिण गिि सक्िेाः (१) कसैले यस ऐि विपरीत साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे िा
िगरे को िा उत्पादक िा व्यिस्र्ापकले यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गरे िा िगरे को
सम्बन्धमा र्िरीिकले आफ्िो िेरार्धकारर्भरको जुिसुकै साििजर्िक स्र्लको र्िरीिण गिि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम र्िरीिण गदाि कसै ले साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे को िा
उत्पादक िा व्यिस्र्ापकले यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गरे को िदे चखएमा र्िरीिकले त्यस्तो
िाउाँमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गिि रोक लगाउि िा यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गिि
सम्बचन्धत उत्पादक िा व्यिस्र्ापकलाई र्िदे शि ददि िा ध्यािाकषिण गराउि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम र्िरीिकले ददएको र्िदे शि तर्ा गराएको ध्यािाकषिणको पालिा गिुि
सम्बचन्धत उत्पादक िा व्यिस्र्ापकको कतिव्य हुिेछ ।
१४. व्यिस्र्ापकले र्िरीिण गिुपि िेाः (१) व्यिस्र्ापकले आफूसाँग सम्बचन्धत साििजर्िक स्र्लमा कसैले
धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे िा िगरे को सम्बन्धमा समय समयमा र्िरीिण गिुि गराउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम र्िरीिण गदाि कसैले धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे को दे चखएमा व्यिस्र्ापकले
धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गिि तुरुन्त रोक लगाउिु पिेछ ।
(३) कुिै व्यिस्र्ापकले साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे मा सो स्र्लसाँग सम्बचन्धत
व्यचि िा कमििारीले र साििजर्िक सिारीका हकमा त्यस्तो सिारीका यारीले व्यिस्र्ापकलाई धू म्रपाि
िा सूर्ति सेिि गििबाट तुरुन्त रोक लगाउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम व्यिस्र्ापकले धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे मा सो र्ाहा पाउिे िा दे ख्ने
व्यचिले र्िरीिक समि उजुरी गिि सक्िेछ ।
१५. अिुसन्धाि: व्यिस्र्ापकले साििजर्िक स्र्लमा धुमपाि िा सूर्ति सेिि गरे को िा उत्पादक िा
व्यिस्र्ापकले यस ऐि बमोचजम गिुि पिे कुराहरु पूरा िगरे को सम्बन्धमा कसै को उजुरी परे मा िा
र्िरीिकलाई कुिै स्रोतबाट सो कुराको जािकारी हुि आएमा र्िरीिकले सो सम्बन्धमा आिश्यक
अिुसन्धाि गिुप
ि िेछ ।
१६. मुद्दा दायर गिेाः (१) दफा १५ बमोचजम गररएको अिुसन्धािबाट उत्पादक िा व्यिस्र्ापक उपर मुद्दा
िलाउिु पिे दे चखएमा र्िरीिकले मुद्दा हेिे अर्धकारी समि मुद्दा दायर गिुप
ि िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम मुद्दा दायर गदाि र्िरीिकले मुख्य न्यायार्धििा िा सम्बचन्धत सरकारी
िवकलको राय र्लिुपिेछ ।

6

पररच्छे द-५
सजाय तर्ा पुिरािेदि
१७. सजायाः (१) कसै ले यस ऐि विपरीत साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे मा र्िरीिकले एक
सय रुपैयााँ जररिािा गिुि पिेछ ।
(२) व्यिस्र्ापकले धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गिे व्यचि साििजर्िक स्र्लसाँग सम्बचन्धत व्यचि िा
कमििारी भएमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि तुरुन्त रोक लगाउिे र पटक पटक धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि
गरे मा अिुशासिमा िरहेको सरह मािी र्िजको सेिा शति सम्बन्धी कािूि बमोचजम सिेत गराउिे िा
अन्य विभागीय कारबाही गिुि पिेछ ।
(३) व्यिस्र्ापकले यस ऐि विपरीत साििजर्िक स्र्लमा धू म्रपाि िा सूर्ति सेिि गरे मा अिुशासिमा
िरहेको सरह मािी र्िजलाई कािूि बमोचजम अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले सिेत िा विभागीय कारबाही गिुि
पिेछ ।
(४) र्िररिकले उपदफा (१) बमोचजमको जररबािा िापत र्लएको रकम प्रदे श सरकारको राजश्व
खातामा जम्मा गिुि पिेछ ।
(५) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम व्यिस्र्ापक िा अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले गरे को र्िणिय अचन्तम
हुिेछ ।
(६) दे हायको अिस्र्ामा मुद्दा हेिे अर्धकारीले सम्बचन्धत व्यचिलाई दे हाय बमोचजम सजाय गिुप
ि िेछाः
(क) दफा ५ बमोचजम सूििा टााँस िगरे मा पााँि हजार रुपैयााँ सम्म जररिािा,
(ख) दफा ७, ८ र ९ बमोचजमको कुिै काम िगरे मा त्यस्तो सूर्तिजन्य पदार्ि जफत गरी पिास
हजार रुपैयााँ सम्म जररिािा,
(ग) दफा १० विपरीत कुिै काम गरे मा एक लाख रुपैयााँ सम्म जररिािा,
(घ) दफा ११ विपरीत कुिै काम गरे मा दश हजार रुपैयााँ सम्म जररिािा,
(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा ले चखएदे चख बाहेक यस ऐि विपरीत अन्य कुिै काम गरे मा
पााँि हजार रुपैयााँ सम्म जररिािा ।
१८. पुिरािेदिाः दफा १७ को उपदफा (६) बमोचजम मुद्दा हेिे अर्धकारीले गरे को र्िणिय उपर चित्त िबुझ्िे
व्यचिले सो र्िणिय भएको र्मर्तले पैंतीस ददिर्भर सम्बचन्धत चजल्ला अदालतमा पुिरािेदि ददि सक्िेछ
।
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पररच्छे द-६
विविध
१९. सर्मर्तको गििाः (१) सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण तर्ा र्ियमि सम्बन्धमा िीर्त र्िधािरण गिे काम
समेतको लार्ग दे हाय बमोचजमका सदस्यहरु रहेको सूर्तिजन्य पदार्ि र्ियन्रण तर्ा र्ियमि सर्मर्त गिि
हुिेछाः
(क) सचिि, सामाचजक विकास मन्रालय

-अध्यि

(ख) क्यान्सर, फोक्सो िा मुटु सम्बन्धी रोगको रोकर्ाम िा उपिारमा सं लग्ि सरकारी स्िास््य
सं स्र्ाका व्यचिहरुमध्येबाट मन्रालयले मिोिीत गरे को एकजिा

-सदस्य

(ग) धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेििको र्ियन्रण गिे उद्देश्यले स्र्ावपत गैरसरकारी सं स्र्ा तर्ा र्िजी
िेरको स्िास््य सं स्र्ामा काम गरे का व्यचिहरुमध्येबाट एकजिा मवहला सवहत मन्रालयले
मिोिीत गरे को दुईजिा

-सदस्य

(घ) सामाचजक िेरमा काम गरे का व्यचिहरुमध्येबाट मन्रालयले मिोिीत गरे को एकजिा-सदस्य
(ङ) कािूि अर्धकृत, सामाचजक विकास मन्रालय
(ि) महाशाखा प्रमुख, स्िास््य, सामाचजक विकास मन्रालय

-सदस्य
-सदस्य सचिि

(२) उपदफा (१) बमोचजम मिोिीत सदस्यहरुको पदािर्ध दुई िषिको हुिेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्ि तोवकए बमोचजम मिोिीत सदस्यलाई पदबाट
हटाउि सवकिेछ ।
(४) सर्मर्तको सचििालयको काम मन्रालयले गिेछ ।
(५) सर्मर्तको बैिक सम्बन्धी कायिविर्ध सो सर्मर्त आफैँले र्िधािरण गरे बमोचजम हुिेछ ।
(६) सर्मर्तलाई आिश्यक लागेमा सम्बचन्धत िेरका विशेषज्ञ िा अन्य व्यचिलाई सर्मर्तको बैिकमा
आमन्रण गिि सक्िेछ ।
(७) मन्रालयले सर्मर्तको कामको र्सलर्सलामा बैिक बस्िुपदाि तर्ा स्र्लगत रूपमा भ्रमण गिुप
ि दाि
सर्मर्तका पदार्धकारी तर्ा आमचन्रत व्यचिलाई तोवकए बमोचजम बैिकभत्ता तर्ा भ्रमणभत्ता उपलब्ध
गराउि सवकिेछ ।
२०. सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकाराः सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार दे हाय बमोचजम हुिेछाः
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(क) सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण तर्ा र्ियमिका लार्ग अपिाउिुपिे िीर्त तर्ा सुधार गिुप
ि िे कािूिको
सम्बन्धमा मन्रालयसमि सुझाि पेश गिे,
(ख) धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेििलाई र्िरुत्सावहत गिि यसबाट पिे

िकारात्मक असरका सम्बन्धमा

िेतिामूलक कायििम सञ्चालि गिे,
(ग) धू म्रपाि तर्ा सूर्ति सेििको लतमा लागेकालाई सोबाट छु टकारा ददलाई स्िस््य जीिि यापिको
लार्ग आिश्यक उपाय अिलम्बि गिे,
(घ) र्िरीिकको काम कारबाहीको अिुगमि तर्ा मूल्यािि गिे,
(ङ) र्िरीिकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा र्िरीिकलाई आिश्यक र्िदे शि ददिे,
(ि) सूर्तिजन्य पदार्िबाट स्िास््यलाई हार्ि िोक्सािी पुर्याउिे विषय पाठ्यपुस्तकमा समािेश तर्ा
पररमाजिि गराउि सम्बचन्धत र्िकायसाँग समन्िय गिे ,
(छ) सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, र्बिी, वितरण र उपभोगमा न्यूिीकरणको लार्ग आिश्यक
काम गिे,
(ज) सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, र्बिी वितरण र उपभोगको र्ियन्रण गिि तर्ा सूर्तिजन्य
पदार्िको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकर्ाम र उपिारको लार्ग आिश्यक स्रोत जुटाई पररिालि
गिे,
(झ) तोवकए बमोचजमको अन्य काम गिे गराउिे ।
२१. जफत गरे को सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गिुपि िेाः (१) मुद्दा हेिे अर्धकारीले यस ऐि बमोचजम जफत गरे को
सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गिुि पिेछ ।
(२) मुद्दा हेिे अर्धकारीले उपदफा (१) बमोचजम सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गदाि मािि स्िास््य तर्ा
िातािरणमा प्रर्तकूल प्रभाि िपिे गरी िष्ट गिुि पिेछ ।
२२. अिुगमि गिेाः मन्रालय र मन्रालय मातहतका र्िकायले यस ऐि बमोचजमको काम कारबाही भए
िभएको अिुगमि गिेछ ।
२३. सरकारिादी हुिाःे यस ऐि अन्तगितको मुद्दा सरकारिादी हुिछ
े ।
२४. कायिविर्ध अपिाउिु पिेाः यस ऐि अन्तगितको मुद्दाको कारबाही र वकिारा गदाि मुद्दा हेिे अर्धकारीले
सं चिप्त कायिविर्ध ऐि, २०२८ बमोचजमको कायिविर्ध अपिाउिु पिेछ ।
२५. मुद्दा हेिे अर्धकारीाः यस ऐि अन्तगितको मुद्दाको शुरु कारबाही र वकिारा सम्बचन्धत स्िास््य
कायािलयको प्रमुखले गिेछ ।
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२६. सहयोग गिुपि िेाः यस ऐि बमोचजमको कुिै काम कारबाही सम्पादि गिे र्सलर्सलामा व्यिस्र्ापक िा
र्िरीिकले सं घ िा स्र्ािीय सरकारको कुिै र्िकायको सहयोग माग गिि सक्िेछ । त्यसरी सहयोग
माग भएमा आिश्यक सहयोग गिुि सो र्िकायको कतिव्य हुिेछ ।
२७. र्ियम बिाउिे अर्धकाराः यस ऐिको उद्देश्य कायािन्ियि गिि प्रदे श सरकारले आिश्यक र्ियम
बिाउि सक्िेछ ।
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अिुसूिी १
(दफा ११ को उपदफा (७) साँग सम्बचन्धत)

…….................महािगरपार्लका/ उप-महािगरपार्लका/िगरपार्लका/गाउाँपार्लका
िगर/गाउाँ कायिपार्लकाको कायािलय
…………शाखा

सुर्तिजन्य पदार्िको र्बवि र्बतरण गिे

अिुमर्त- पर
अिुमर्त पर िं.
१) व्यािसायी/ र्बिेताको

व्यािसायी/ र्बिेताको

(क) िाम, र्राः
(ख) िे गािााः

पासपोटि साइजको

२) व्यािसायको

फोटो

(क) वकर्समाः
(ख) फमिको िामाः
(ग) सञ्चालि स्र्ािाः
(घ) सञ्चालि र्मर्ताः
(ङ) पुजीाः

ाँ ी:अर्धकृत पूज

ाँ ी:ि ुिा पूज

ि) आन्तरीक सं केताः

२) सुर्तिजन्य पदार्िको र्बवि र्बतरण गिि अिुमर्त प्रदाि गररएको र्मर्ताः
(…………………..)

प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत
अिुमर्तिालाले पालिा गिुप
ि िे शतिहरुाः

(१) र्बि गररिे सूर्तिजन्य पदार्िको मूल्य सवहतको सूिी तयार गरी ग्राहकले दे ख्िे गरी राख्िु पिेछ ।
(२) प्रिर्लत ऐि कािूिको पररर्धर्भर रही पेशा व्यािसाय सञ्िालि गिुपि िेछ ।
(३) सूर्तिजन्य पदार्िको र्बवि र्बतरणको वििरण खुल्िे गरी छु ट्टै लगत राख्िु पिेछ ।
(४) हरे क िषिको श्रािण मवहिार्भर अिुमर्त पर िविकरण गिुपि िेछ ।
(५) व्यिसाय छोड्िुपदाि िडाको र्सफाररस र्लई आउिु पिेछ ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७६ साल बैशाख ८ गते बसेको बैिकले िेपालको सं विधािको धारा १९९
बमोचजम यो विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधािको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत गदिछु ।

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाचणत यो विधेयक

िेरिार् अर्धकारी

िेपालको सं विधािको धारा २०१ को उपधारा (२)

सभामुख

बमोचजम प्रमाणीकरण गदिछु ।

गण्डकी प्रदे श
र्मर्त :२०७६।०१।०८

र्मर्ताः
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बाबु राम काँ ु िर
प्रदे श प्रमुख

