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सूर्तिजन्य पदार्ि (र्ियन्रण र र्ियमि गिे) ऐि, २०६८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि र्मर्त 

          २०६८।१।२६ 

संशोधि गिे ऐि  

केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिि बिेको ऐि, २०७२    २०७२।११।१३ 

संवत २०६८ को ऐिे िं. १ 

सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण र र्ियमि गिे सम्बन्धमा व्यवस्र्ा गिि बिेको ऐि 

प्रस्ताविा : धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेवि मािव स्वास््यको लार्ग अत्यन्त हार्िकारक भएको र धूम्रपाि 
तर्ा सूर्ति सेविले मािव जीविको आर्र्िक, सामाजजक र सांस्कृर्तक क्रियाकलापमा समेत िकारात्मक 
असर पािे भएकोले सो कायिलाई र्ियन्रण गरी सविसाधारण जिताको स्वास््य, सकु्रवधा र आर्र्िक 
क्रहतको अर्भवकृ्रि गिि सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, र्बिी, क्रवतरण तर्ा सेवि गिे कायिलाई 
न्यूिीकरण, र्ियन्रण तर्ा र्ियमि गिे सम्बन्धमा कािूिी व्यवस्र्ा गिि वाञ्छिीय भएकोले, 

 िेपालको अन्तररम संक्रवधाि, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजजम संक्रवधाि 
सभाले यो ऐि बिाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “सूर्तिजन्य पदार्ि (र्ियन्रण र र्ियमि गिे) 
ऐि, २०६८” रहेको छ । 

(२) यो ऐिको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको र्मर्तले एक सय असीऔ ंददि र अन्य 
दफाहरु एकािब्बेऔ ंददिदेजि प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषा : क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अर्ि िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “सूर्तिजन्य पदार्ि” भन्नाले धूम्रपाि वा सूर्ति सेविको र्िर्मत्त बिाइएको वा 
उत्पादि गररएको चरुोट, र्बिँडी, र्सगार, तमाि,ु सलु्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, िैिी, 
गटु्िा, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका अन्य सूर्तिजन्य पदार्ि सम्झि ुपछि । 

(ि) “धूम्रपाि” भन्नाले चरुोट, र्बिँडी, र्सगार, तमाि,ु सलु्फा, कक्कड, सूर्ति वा यस्तै 
प्रकारका अन्य पदार्ि सेवि गिे काम सम्झि ुपछि । 
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(ग) “सूर्ति सेवि” भन्नाले िैिी, गटु्िा, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्ि मिुमा 
राख्न,े त्यस्तो पदार्िको िस र्लिे वा सेवि गिे काम सम्झि ुपछि । 

(घ) “साविजर्िक स्र्ल” भन्नाले दफा ३ मा तोक्रकए बमोजजमको स्र्ल सम्झि ु
पछि। 

(ङ) “व्यवस्र्ापक” भन्नाले साविजर्िक स्र्लको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
अजन्तम र्िणिय गिि अर्धकारप्राप्त व्यजि सम्झि ुपछि र सो शब्दले साविजर्िक 
सवारीको हकमा त्यस्तो सवारीको चालक समेतलाई जिाउिँछ । 

(च) “उत्पादक” भन्नाले सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादक सम्झि ुपछि । 

(छ) “र्िरीिक” भन्नाले दफा ११ बमोजजम तोक्रकएको व्यजि सम्झि ुपछि । 

(ज) “मन्रालय” भन्नाले स्वास््य तर्ा जिसंयाया मन्रालय सम्झि ुपछि । 

(झ) “सर्मर्त” भन्नाले दफा १८ बमोजजम गदित सूर्तिजन्य पदार्ि र्ियन्रण तर्ा 
र्ियमि सर्मर्त सम्झि ुपछि । 

(ञ) “तोक्रकएको” वा “तोक्रकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगित बिेको र्ियममा 
तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोजजम सम्झि ुपछि । 

पररच्छेद–२ 

सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण 

३. साविजर्िक स्र्ल मार्िि े: (१) देहायको स्र्ललाई साविजर्िक स्र्ल मार्ििेछ :– 

(क) राज्य तर्ा सरकारी र्िकाय, संस्र्ा वा कायािलय, 

(ि)  जशिण संस्र्ा, पसु्तकालय, तालीम तर्ा स्वास््य सम्बन्धी संस्र्ा, 
(ग) क्रवमािस्र्ल, वायसेुवा तर्ा साविजर्िक सवारीका साधि, 

(घ)  बालकल्याण गहृ, जशश ुस्याहार केन्र, विृाश्रम, अिार्ालय, बाल उद्याि 
तर्ा क्लब, 

(ङ)  साविजर्िक शौचालय, 

(च)  उद्योग तर्ा कल कारिािाका कायिस्र्ल, 

 स्पष्टीकरण : यस िण्डको प्रयोजिको लार्ग “कायिस्र्ल” भन्नाले उद्योग 
तर्ा कल कारिािाले काम गिि छुट्याएको कायािलय वा स्र्ल सम्झि ुपछि। 

(छ) चलजचर घर, सांस्कृर्तक केन्र तर्ा िाट्यशाला, 
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(ज) होटल, मोटल, ररसोटि, रेषु्टरेण्ट, बार, भोजिालय, चमेिागहृ, लज, छार वा 
छारावास तर्ा अर्तर्र् गहृ, 

(झ) रङ्गशाला, कभडिहल, शारीररक सगुिि व्यायाम केन्र, पौडी पोिरी तर्ा 
पलु हाउस, 

(ञ)  र्डपाटिमेण्टल स्टोर तर्ा र्मिी माकेट, 

(ट)  धमिशाला तर्ा धार्मिक स्र्ल, 

(ि) साविजर्िक सवारीका प्रर्तिालय तर्ा क्रटकट काउण्टर । 

(२) उपदफा (१) मा उजल्लजित स्र्लको अर्तररि कुिै िाउिँको महत्व र 
सम्वेदिशीलतालाई क्रवचार गरी िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी 
तोक्रकददएको अन्य स्र्ल समेत साविजर्िक स्र्ल मार्ििेछ । 

४. साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेवि गिि िहिु े: (१) कसैले पर्ि साविजर्िक स्र्लमा 
धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेवि गिि पाउिे छैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजिएको भए तापर्ि व्यवस्र्ापकले कारागार, 

क्रवमािस्र्ल वा पयिटकीय स्तरको होटलको कुिै िास िाउिँमा अन्य व्यजिलाई प्रर्तकूल 
असर िपिे गरी धूम्रपाि तर्ा सूर्तिजन्य पदार्ि सेवि गिे सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्र्ा गिि 
सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेविको लार्ग छुट्याइएको िाउिँमा 
कायम गिुि पिे आधारभतू कुराहरु तोक्रकए बमोजजम हिुेछि ्। 

५. सूचिा टािँस गिुि पिे : व्यवस्र्ापकले आफुसिँग सम्बजन्धत साविजर्िक स्र्लको आवश्यकता 
अिसुार क्रवर्भन्न िाउिँमा धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेवि गिि िपाउिे व्यहोराको सूचिा सबैले देख्न ेर 
पढ्ि सक्िे गरी टािँस गिुि पिेछ । 

६. घर तर्ा र्िजी सवारी साधिर्भर धूम्रपाि गिि िहिु े: कसैले पर्ि अन्य व्यजिलाई असर पिे 
गरी घर तर्ा र्िजी सवारी साधिर्भर धूम्रपाि गिि हुिँदैि । 

पररच्छेद–३ 

सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादि तर्ा र्बिी क्रवतरण 

७. लेबलु, टे्रडमाकि , यािपसि तर्ा प्याक्रकङ्ग : (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको प्याकेट तर्ा 
यािपसिमा देहायको क्रववरण उल्लेि गिुि पिेछ :– 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(क) प्रचर्लत कािूि बमोजजम दताि गराइएको लेबलु तर्ा टे्रडमाकि  जचन्ह, 

(ि) उत्पादकको िाम, िेगािा र सूर्तिजन्य पदार्िमा रहेको र्िकोक्रटिको 
मारा, 

(ग)  तोक्रकएका अन्य हार्िकारक तत्व एवं आवश्यक कुराहरु । 

(२) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको प्याकेट तर्ा यािपसिमा िाबालकलाई आकषिण गिे 
कुिै क्रकर्समको लोगो, जचन्ह, शब्द र जचर राख्न पाउिे छैि । 

(३) कसैले पर्ि अन्य उद्योग तर्ा उत्पादिको ब्राण्ड तर्ा टे्रड िाम रािी सूर्तिजन्य 
पदार्ि उत्पादि गिि पाउिे छैि ।  

(४) कुिै उद्योगले चरुोट, र्बिँडी वा र्सगारको आकारमा कुिै पर्ि वस्त ुउत्पादि गिि 
पाउिे छैि । 

८. क्रववरण पेश गिुि पिे : (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी क्रवतरण गिुि अजघ त्यस्तो 
पदार्िमा भएको र्िकोक्रटिको मारा, हार्िकारक तत्व लगायत अन्य आवश्यक कुराहरुको 
क्रववरण मन्रालय समि पेश गिुि पिेछ । 

(२) सूर्तिजन्य पदार्िको उत्पादि तर्ा र्िकासी पैिारी गिे व्यजिले प्रत्येक वषि 
आफुले गरेको उत्पादि तर्ा र्िकासी पैिारीको क्रववरण मन्रालय समि पेश गिुि पिेछ । 

९. चेताविीमूलक सन्देश तर्ा जचर उल्लेि गिुि पिे : (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्िको बट्टा, 
यािपसि, प्याकेट तर्ा पासिलको प्याकेजजङ्ग र लेबलुको बाक्रहरी कुल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर 
प्रर्तशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्ि स्वास््यलाई हार्िकारक छ भने्न जस्ता व्यहोराको 
मन्रालयले तोके बमोजजम चेताविीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्िको सेविको असरबाट 
भएको घातक, रक्रङ्गि जचर प्रष्ट रुपमा बझु्िे र देख्न ेगरी िेपाली भाषामा छाप्ि ुतर्ा अक्रित 
गिुि पिेछ । 

(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोजजमको चेताविीमूलक सन्देश तर्ा सिेत जचन्ह 
समय समयमा र्प गिि सक्िेछ । 

(३) आयातकतािले उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड पूरा िभएको सूर्तिजन्य पदार्ि 
आयात गिि पाउिे छैि । 

१०. क्रवज्ञापि तर्ा प्रायोजि गिि िपाइि े: उत्पादक लगायत कसैले पर्ि परपर्रका तर्ा रेर्डयो, 
टेर्लर्भजि, एफ.एम., इन्टरिेट, ई–मेल जस्ता क्रवद्यतुीय सञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कायििम, 

होर्डिङ्ग बोडि, र्भते्तलेिि, लोगो, सिेत, लेि, दृश्य, आवाज, जचन्ह, व्यजि वा अन्य कुिै पर्ि 
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माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्िको क्रवज्ञापि वा प्रवधिि गिि वा कुिै कायििम, समाचार वा सूचिा 
सम्प्रषेण वा प्रायोजि गिि पाउिे छैि । 

११. र्बिी क्रवतरण तर्ा प्रदशििमा बन्देज : (१) कसैले पर्ि अिार वषि  िपगेुका व्यजि र 
गभिवती मक्रहलालाई सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी क्रवतरण गिि वा गिि लगाउि वा र्ििःशलु्क 
उपलब्ध गराउि पाउिे छैि । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रयोजिको लार्ग सूर्तिजन्य पदार्िको र्बिेताले कुिै 
िेताको उमेरको बारेमा यक्रकि हिु चाहेमा र्िजसिँग आवश्यक प्रमाण माग गिि सक्िेछ र 
र्बिेताले माग गरेको प्रमाण पेश गिुि सम्बजन्धत िेताको कतिव्य हिुेछ । 

(३) कसैले पर्ि जशिण तर्ा स्वास््य संस्र्ा, बाल कल्याण गहृ, जशश ुस्याहार केन्र, 

बिृाश्रम, अिार्ालय र िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी तोक्रकददएको 
साविजर्िक स्र्लबाट कम्तीमा एक सय र्मटरर्भरको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी 
क्रवतरण गिि गराउि पाउिे छैि । 

(४) कसैले पर्ि फुटकर रुपमा चरुोट, र्बिँडी वा र्सगारको जिल्ली र्बिी क्रवतरण गिि 
िपाउिे गरी िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी व्यवस्र्ा गिि सक्िेछ । 

(५) कसैले पर्ि र्ििःशलु्क रुपमा सूर्तिजन्य पदार्ि क्रवतरण गिि वा उपहार ददि पाउि े
छैि। 

(६) िेपाल सरकारले चाहेमा सूर्तिजन्य पदार्ि र्बिी क्रवतरण गिि इजाजतपर र्लि ु
पिे व्यवस्र्ा गिि सक्िेछ । 

(७) कसैले पर्ि सूर्तिजन्य पदार्िप्रर्त आकषिण हिु ेगरी र्बिीस्र्ल सजावट गिि तर्ा 
त्यस्तो पदार्िको प्रदशिि गिि पाउिे छैि। 

 

पररच्छेद–४ 

र्िरीिण, अिसुन्धाि तर्ा मदु्दा दायरी 
१२. र्िरीिक सम्बन्धी व्यवस्र्ा : (१) कसैले यस ऐि क्रवपरीत साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा 

सूर्ति सेवि गरे वा िगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्र्ापकले यस ऐि बमोजजम गिुि पिे 
कुराहरु पूरा गरे वा िगरेको सम्बन्धमा र्िरीिण गिे काम समेतको लार्ग िेपाल सरकारले 
िेपाल सरकारको कुिै अर्धकृत कमिचारीलाई र्िरीिकको रुपमा तोक्ि सक्िछे । 
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(२) र्िरीिकले वषिभररमा आफूद्वारा गररएको कामको क्रववरण मन्रालय समि पेश 
गिुि पिेछ । 

(३) यस ऐिमा लेजिएदेजि बाहेक र्िरीिकको अन्य काम, कतिव्य र अर्धकार तोक्रकए 
बमोजजम हिुेछ । 

१३. र्िरीिण गिि सक्ि े : (१) कसैले यस ऐि क्रवपरीत साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा सूर्ति 
सेवि गरे वा िगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्र्ापकले यस ऐि बमोजजम गिुि पिे कुराहरु 
पूरा गरे वा िगरेको सम्बन्धमा र्िरीिकले आफ्िो िेरार्धकारर्भरको जिुसकैु साविजर्िक 
स्र्लको र्िरीिण गिि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम र्िरीिण गदाि कसैले साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा 
सूर्ति सेवि गरेको वा उत्पादक वा व्यवस्र्ापकले यस ऐि बमोजजम गिुि पिे कुराहरु पूरा 
गरेको िदेजिएमा र्िरीिकले त्यस्तो िाउिँमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गिि रोक लगाउि वा 
यस ऐि बमोजजम गिुि पिे कुराहरु पूरा गिि सम्बजन्धत उत्पादक वा व्यवस्र्ापकलाई 
र्िदेशि ददि वा ध्यािाकषिण गराउि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम र्िरीिकले ददएको र्िदेशि तर्ा गराएको ध्यािाकषिणको 
पालिा गिुि सम्बजन्धत उत्पादक वा व्यवस्र्ापकको कतिव्य हिुेछ । 

१४. व्यवस्र्ापकले र्िरीिण गिुि पिे : (१) व्यवस्र्ापकले आफुसिँग सम्बजन्धत साविजर्िक 
स्र्लमा कसैले धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरे वा िगरेको सम्बन्धमा समय समयमा र्िरीिण 
गिुि गराउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम र्िरीिण गदाि कसैले धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेको 
देजिएमा व्यवस्र्ापकले धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गिि तरुुन्त रोक लगाउि ुपिेछ । 

(३) कुिै व्यवस्र्ापकले साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेमा सो 
स्र्लसिँग सम्बजन्धत व्यजि वा कमिचारीले र साविजर्िक सवारीका हकमा त्यस्तो सवारीका 
यारीले व्यवस्र्ापकलाई धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गििबाट तरुुन्त रोक लगाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम व्यवस्र्ापकले धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेमा सो र्ाहा 
पाउिे वा देख्न ेव्यजिले र्िरीिक समि उजरुी गिि सक्िेछ । 

१५. अिसुन्धाि तर्ा तहक्रककात : व्यवस्र्ापकले साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि 
गरेको वा उत्पादक वा व्यवस्र्ापकले यस ऐि बमोजजम गिुि पिे कुराहरु पूरा िगरेको 
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सम्बन्धमा कसैको उजरुी परेमा वा र्िरीिकलाई कुिै स्रोतबाट सो कुराको जािकारी हिु 
आएमा र्िरीिकले सो सम्बन्धमा आवश्यक अिसुन्धाि तर्ा तहक्रककात गिुि पिेछ । 

१६. मदु्दा दायर गिे : (१) दफा १५ बमोजजम गररएको अिसुन्धाि तर्ा तहक्रककातबाट उत्पादक 
वा व्यवस्र्ापक उपर मदु्दा चलाउि ु पिे देजिएमा र्िरीिकले त्यसरी अिसुन्धाि तर्ा 
तहक्रककात समाप्त भएको र्मर्तले पच्चीस ददिर्भर मदु्दा हेिे अर्धकारी समि मदु्दा दायर गिुि 
पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मदु्दा दायर गदाि र्िरीिकले सम्बजन्धत सरकारी 
वकीलको राय र्लि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

सजाय तर्ा पिुरावेदि 

१७. सजाय : (१) कसैले यस ऐि क्रवपरीत साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेमा 
व्यवस्र्ापकले देहाय बमोजजम सजाय गिुि पिेछ :– 

(क) धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गिि तरुुन्त रोक लगाउिे र त्यसरी रोक लगाउिँदा 
िमािेमा वा पटक पटक धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेमा र्िजलाई त्यस्तो 
साविजर्िक स्र्लबाट बाक्रहर र्िकाल्िे वा एक सय रुपैयािँ जररबािा वा दवैु 
सजाय गिुि पिे, 

(ि) धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गिे व्यजि साविजर्िक स्र्लसिँग सम्बजन्धत व्यजि वा 
कमिचारी भएमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गिि तरुुन्त रोक लगाउिे र पटक 
पटक धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि गरेमा अिशुासिमा िरहेको सरह मािी र्िजको 
सेवा शति सम्बन्धी कािूि बमोजजम सचेत गराउिे वा अन्य क्रवभागीय 
कारबाही गिुि पिे । 

(२) व्यवस्र्ापकले यस ऐि क्रवपरीत साविजर्िक स्र्लमा धूम्रपाि वा सूर्ति सेवि 
गरेमा अिशुासिमा िरहेको सरह मािी र्िजलाई कािूि बमोजजम अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले 
सचेत वा क्रवभागीय कारबाही गिुि पिेछ । 

(३) व्यवस्र्ापकले उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजजम जररबािा वापत र्लएको 
रकम राजश्व िातामा जम्मा गिुि पिेछ । 
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम व्यवस्र्ापक वा अर्धकारप्राप्त अर्धकारीले गरेको 
र्िणिय अजन्तम हिुेछ । 

(५) देहायको अवस्र्ामा मदु्दा हेिे अर्धकारीले सम्बजन्धत व्यजिलाई देहाय बमोजजम 
सजाय गिुि पिेछ :– 

(क) दफा ५ बमोजजम सूचिा टािँस िगरेमा पािँच हजार रुपैयािँसम्म 
जररबािा, 

(ि) दफा ७, ८ र ९ बमोजजमको कुिै काम िगरेमा त्यस्तो सूर्तिजन्य 
पदार्ि जफत गरी पचास हजार रुपैयािँसम्म जररबािा, 

(ग) दफा १० क्रवपरीत कुिै काम गरेमा एक लाि रुपैयािँसम्म जररबािा, 
(घ) दफा ११ क्रवपरीत कुिै काम गरेमा दश हजार रुपैयािँसम्म जररबािा, 
(ङ) िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) मा लेजिएदेजि बाहेक यस ऐि क्रवपरीत 

अन्य कुिै काम गरेमा पािँच हजार रुपैयािँसम्म जररबािा । 

१८. पिुरावेदि : दफा १७ को उपदफा (५) बमोजजम मदु्दा हेिे अर्धकारीले गरेको र्िणिय उपर 
जचत्त िबझु्िे व्यजिले सो र्िणिय भएको र्मर्तले पैंतीस ददिर्भर सम्बजन्धत जजल्ला 
अदालतमा पिुरावेदि ददि  सक्िेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

क्रवक्रवध 

१९. सर्मर्तको गिि : (१) सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण तर्ा र्ियमि सम्बन्धमा िीर्त र्िधािरण 
गिे काम समेतको लार्ग देहाय बमोजजमका सदस्यहरु रहेको सूर्तिजन्य पदार्ि र्ियन्रण तर्ा 
र्ियमि सर्मर्त गिि हिुछे :– 

(क) सजचव, स्वास््य तर्ा जिसंयाया मन्रालय    – अध्यि 

(ि) र्िदेशक, राक्रिय स्वास््य जशिा सूचिा तर्ा सञ्चार केन्र  – उपाध्यि 

(ग) क्यान्सर, फोक्सो वा मटुु सम्बन्धी रोगको रोकर्ाम  

वा उपचारमा संलग्ि सरकारी स्वास््य संस्र्ाका  

व्यजिहरुमध्येबाटमन्रालयले मिोिीत गरेको एकजिा     – सदस्य 

(घ) धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेविको र्ियन्रण गिे उदे्दश्यले  

                                                           

 केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोर्धत । 
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स्र्ाक्रपत गैर सरकारी संस्र्ा तर्ा र्िजी िेरको स्वास््य  

संस्र्ामा कामगरेका व्यजिहरुमध्येबाट एकजिा मक्रहला  

सक्रहत मन्रालयले मिोिीत गरेको दईुजिा   – सदस्य 

(ङ) सामाजजक िेरमा काम गरेका व्यजिहरुमध्येबाट 

   मन्रालयले मिोिीत गरेको एकजिा     – सदस्य 

(च) कािूि अर्धकृत, स्वास््य तर्ा जिसंयाया मन्रालय   – सदस्य–सजचव 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मिोिीत सदस्यहरुको पदावर्ध दईु वषिको हिुेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजिएको भए तापर्ि तोक्रकएका आधारमा 
मिोिीत सदस्यलाई पदबाट हटाउि सक्रकिेछ ।  

(४) सर्मर्तको सजचवालयको काम मन्रालयले गिेछ । 

(५) सर्मर्तको बैिक सम्बन्धी कायिक्रवर्ध सो सर्मर्त आफैले र्िधािरण गरे बमोजजम 
हिुेछ । 

(६) सर्मर्तलाई आवश्यक लागेमा सम्बजन्धत िेरका क्रवशेषज्ञलाई सर्मर्तको बैिकमा 
आमन्रण गिि सक्िेछ । 

२०. सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार : सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोजजम 
हिुेछ :– 

(क) सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण तर्ा र्ियमिका लार्ग अपिाउि ुपिे िीर्त तर्ा 
सधुार गिुि पिे कािूिको सम्बन्धमा मन्रालय समि सझुाव पेश गिे, 

(ि) धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेविलाई र्िरुत्साक्रहत गिि यसबाट पिे िकारात्मक 
असरका सम्बन्धमा चेतिामूलक कायििम सञ्चालि गिे,  

(ग) धूम्रपाि तर्ा सूर्ति सेविको लतमा लागेकालाई सोबाट छुटकारा ददलाई 
स्वस्र् जीवि यापिको लार्ग आवश्यक उपाय अवलम्बि गिे, 

(घ) र्िरीिकको काम कारबाहीको अिगुमि तर्ा मूल्यािि गिे, 

(ङ) र्िरीिकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा र्िरीिकलाई आवश्यक र्िदेशि 
ददिे, 

(च) सूर्तिजन्य पदार्िबाट स्वास््यलाई हार्ि िोक्सािी पयुािउिे क्रवषय पाठ्यपसु्तकमा 
समावेश गराउि सम्बजन्धत र्िकायसिँग समन्वय गिे, 
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(छ) सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, र्बिी, क्रवतरण र उपभोगमा न्यूिीकरणको 
लार्ग आवश्यक काम गिे, 

(ज) सूर्तिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादि, र्बिी क्रवतरण र उपभोगको र्ियन्रण गिि 
तर्ा सूर्तिजन्य पदार्िको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकर्ाम र उपचारको 
लार्ग आवश्यक स्रोत जटुाई पररचालि गिे, 

(झ) तोक्रकए बमोजजमको काम गिे गराउिे । 

२१. जफत गरेको सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गिुि पिे : (१) मदु्दा हेिे अर्धकारीले यस ऐि बमोजजम 
जफत गरेको सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गिुि पिेछ । 

(२) मदु्दा हेिे अर्धकारीले उपदफा (१) बमोजजम सूर्तिजन्य पदार्ि िष्ट गदाि मािव 
स्वास््य तर्ा वातावरणमा प्रर्तकूल प्रभाव िपिे गरी िष्ट गिुि पिेछ । 

२२. स्वास््य कर कोष : (१) िेपाल सरकारले धूम्रपाि तर्ा सूर्तिजन्य पदार्िको र्ियन्रण तर्ा 
यसको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकर्ाम र उपचारको लार्ग स्वास््य कर कोषको 
स्र्ापिा गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा िेपाल सरकारले वाक्रषिक रुपमा क्रवर्ियोजि 
गरेको रकमको अर्तररि तोक्रकए बमोजजमको रकम जम्मा गररिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम क्रवर्ियोजजत रकम अजघल्लो आर्र्िक वषिमा क्रवर्ियोजि 
गररएको रकमभन्दा कम हिुे छैि । 

(४) यस दफा बमोजजमको कोषमा जम्मा भएको रकम तोक्रकए बमोजजम िचि 
गररिेछ। 

२३. सरकारवादी हिु े: यस ऐि अन्तगितको मदु्दा िेपाल सरकारवादी हिुेछ । 

२४. संजिप्त कायिक्रवर्ध अपिाउि ुपिे : यस ऐि अन्तगितको मदु्दाको कारबाही र क्रकिारा गदाि मदु्दा 
हेिे अर्धकारीले संजिप्त कायिक्रवर्ध ऐि, २०२८ बमोजजमको कायिक्रवर्ध अपिाउि ुपिेछ । 

२५. मदु्दा हेिे अर्धकारी : यस ऐि अन्तगितको मदु्दाको शरुु कारबाही र क्रकिारा सम्बजन्धत 
जजल्लाको प्रमिु जजल्ला अर्धकारीले गिेछ । 

२६. सहयोग गिुि पिे : यस ऐि बमोजजमको कुिै काम कारबाही सम्पादि गिे र्सलर्सलामा 
व्यवस्र्ापक वा र्िरीिकले स्र्ािीय प्रशासिको सहयोग माग गिि सक्िेछ । त्यसरी सहयोग 
माग भएमा आवश्यक सहयोग गिुि स्र्ािीय प्रशासिको कतिव्य हिुेछ । 
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२७. र्ियम बिाउि ेअर्धकार : यस ऐिको उदे्दश्य कायािन्वयि गिि िेपाल सरकारले आवश्यक 
र्ियम बिाउि सक्िेछ । 


