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हेटौंडा उपमहानगरपालिका  

सूलतिजन्य पदार्ि (लनयन्रण र लनयमन गने) लनदेशिका, २०७७ 
 

प्रस्तावनााः 

धूम्रपान तर्ा सूलति सेवन मानव स्वास््यको िालग अत्यन्त हानीकारक भएको र धूम्रपान तर्ा सूलति सेवनिे मानव 
जीवनको आलर्िक, सामाशजक र साांस्कृलतक क्रियाकिापमा समेत नकारात्मक असर पाने भएकोिे सो कायििाई लनयन्रण 
गरी सविसाधारण जनताको स्वास््य, सकु्रवधा र आलर्िक क्रहतको अलभवकृ्रि गनि सूलतिजन्य पदार्िको व्यवशस्र्तलििी, क्रवतरण 
तर्ा सेवन गने कायििाई न्यूनीकरण, लनयन्रण तर्ा लनयमन गने सम्िन्धमा कानूनी व्यवस्र्ा गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

स्र्ानीय सरकार सांचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२िे ददएको अलधकार प्रयोग गरर हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
नगरकायिपालिकािे यो लनदेशिका जारी गरेको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

 

१.  सांशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस लनदेशिकाको नाम “ हेटौंडा उपमहानगरपालिका सूलतिजन्य पदार्ि (लनयन्रण र 
लनयमन गने) लनदेशिका, २०७७ ” रहेको छ। 

(२) यो लनदेशिका स्र्ानीय राजपरमा प्रकािन भएको लमलत देशि प्रारम्भ हनुेछ । 
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२.  पररभाषााः क्रवषय वा प्रस्गलिे अकको  अर्ि निागेमा यस लनदेशिकामा–  

(क) “उत्पादक” भन्नािे सूलतिजन्य पदार्िको उत्पादक सम्झन ुपछि। 

(ि)  "उपमहानगरपालिका" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका सम्झन ुपदिछ। 

(ग) "उप प्रमिु" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उप प्रमिु सम्झन ुपदिछ। 

(घ)   " कायाििय" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायिपालिकाको कायाििय सम्झन ुपदिछ। 
(ङ) “धूम्रपान” भन्नािे चरुोट, लििँडी, लसगार, तमाि,ु सलु्फा, कक्कड, सूलति वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्ि सेवन 

गने काम सम्झन ुपछि ।  

(च) "प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायिपालिकाको प्रमिु प्रिासकीय 
अलधकृत सम्झन ुपदिछ। 

(छ) “लनरीिक” भन्नािे दफा १० िमोशजम तोक्रकएको व्यशि सम्झन ुपछि ।  

(ज) “व्यवस्र्ापक” भन्नािे सम्िशन्धत कायािियको प्रमिु भई काम गने वा प्रमिुको अशततयारी िमोशजम 
कायि गने व्यशि सम्झन ुपदिछ। 

(झ) “सलमलत” भन्नािे दफा १४ िमोशजम गदित सूलतिजन्य पदार्ि लनयन्रण तर्ा लनयमन सलमलत सम्झन ु पछि 
। 

(ञ) “साविजलनक स्र्ि” भन्नािे दफा ३ मा तोक्रकए िमोशजमको स्र्ि सम्झन ुपछि ।  

(ट)  “सूलतिजन्य पदार्ि” भन्नािे धूम्रपान वा सूलति सेवनको लनलमत्त िनाइएको वा उत्पादन गररएको चरुोट, 

लििँडी, लसगार, तमाि,ु सलु्फा, कक्कड, कच्चा सूलति, िैनी, गटु्िा, सूलति वा यस्तै प्रकारका अन्य सूलतिजन्य 
पदार्ि सम्झन ुपछि ।  

(ि)  “सूलति सेवन” भन्नािे िैनी, गटु्िा, सूलति वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्ि मिुमा राख्न,े त्यस्तो पदार्िको 
नस लिने वा सेवन गने काम सम्झन ुपछि । 

पररच्छेद–२  

सूलतिजन्य पदार्िको लनयन्रण 

 

३.  साविजलनक स्र्ि मालननाेः (१) देहायको स्र्ििाई साविजलनक स्र्ि मालननेछाः–  

(क) सरकारी लनकाय, सांस्र्ा वा कायाििय,  

(ि) शििण सांस्र्ा, पसु्तकािय, तािीम तर्ा स्वास््य सम्िन्धी सांस्र्ा,  
(ग) साविजलनक सवारीका साधन,  

(घ) िािकल्याण गहृ, शिि ुस्याहार केन्र, विृाश्रम, अनार्ािय, िाि उद्यान तर्ा क्िि,  

(ङ) साविजलनक िौचािय,  

(च) उद्योग तर्ा कि कारिानाका कायिस्र्ि, स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोजनको िालग “कायिस्र्ि” 

भन्नािे उद्योग तर्ा कि कारिानािे काम गनि छुट्याएको कायाििय वा स्र्ि सम्झन ुपछि ।  

(छ) चिशचर घर, साांस्कृलतक केन्र तर्ा नाट्यिािा,  
(ज) होटि, मोटि, ररसोटि, रेषु्टरेण्ट, िार, भोजनािय, चमेनागहृ, िज, छार वा छारावास तर्ा अलतलर् गहृ,  

(झ) र्गलिािा, कभडिहि, िारीररक सगुिन व्यायाम केन्र, पौडी पोिरी तर्ा पिु हाउस,  

(ञ) लडपाटिमेण्टि स्टोर तर्ा लमनी माकेट,  

(ट) धमििािा तर्ा धालमिक स्र्ि,  

(ि) साविजलनक सवारीका प्रलतिािय तर्ा क्रटकट काउण्टर ।  
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(२)  उपदफा (१) मा उशल्िशित स्र्िको अलतररि कुनै िाउिँको महत्व र सम्वेदनिीितािाई क्रवचार गरी 
उपमहानगरपालिकािे स्र्ानीय राजपरमा सूचना प्रकािन गरी तोक्रकददएको अन्य स्र्ि समेत 
साविजलनक स्र्ि मालननेछ।  

 

४.  साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान तर्ा सूलति सेवन गनि नहनुाेः (१) कसैिे पलन साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान तर्ा सूलति 
सेवन गनि पाउन ेछैन । तर सेवन िेरमा धूम्रपान तर्ा सूलति सेवन गनि िाधा परु्रयािएको मालनने छैन। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशिएको भए तापलन व्यवस्र्ापकिे कारागार, क्रवमानस्र्ि वा पयिटकीय 
स्तरको होटिको कुनै िास िाउिँमा अन्य व्यशििाई प्रलतकूि असर नपने गरी धूम्रपान तर्ा सूलतिजन्य 
पदार्ि सेवन गने र असर गनेगरी सेवन गरे तत्काि उजरुी/सूचना गनि सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (२) िमोशजम धूम्रपान तर्ा सूलति सेवनको िालग छुट्याइएको िाउिँमा कायम गनुि पने 
आधारभतू कुराहरु व्यवस्र्ा गनुि पने र त्यस्तो िेर स्र्ापना नभएको साविजलनक स्र्िमा पूणि रुपमा 
सेवन लनषधे हनुे छ।  

 

५.  सूचना टािँस गनुि पनेाः व्यवस्र्ापकिे आफूसिँग सम्िशन्धत साविजलनक स्र्िको आवश्यकता अनसुार क्रवलभन्न 
िाउिँमा धूम्रपान तर्ा सूलति सेवन गनि नपाउने व्यहोराको सूचना सिैिे देख्न ेर पढ्न सक्ने गरी टािँस गनुि पनेछ 
। 

 

६.  घर तर्ा लनजी सवारी साधनलभर धूम्रपान गनि नहनुाेः कसैिे पलन अन्य व्यशििाई असर पने गरी घर तर्ा लनजी 
सवारी साधनलभर धूम्रपान गनि हुिँदैन ।  

 

पररच्छेद–३ 

सूलतिजन्य पदार्िको व्यवशस्र्त लििी क्रवतरण 

 

७.  अनमुलत लिनपुनेाः (१) यस उपमहानगरपालिका लभर सूलतिजन्य पदार्िकोक्रविी क्रवतरण गने क्रविेतािे 
उपमहानगरपालिकािाट अनमुलत लिएर मार क्रविी क्रवतरण गनि पाउने छ ।  

(२)  सूलतिजन्य पदार्ि क्रविी क्रवतरण गनि तोक्रकएको प्रक्रिया परुा गरर क्रविेतािे लनवेदन ददएपलछ 
उपमहानगरपालिकािे तोक्रकएको दस्तरु लिई अनमुलतपर प्रदान गनि सक्नेछ ।  

(३)  दफा (२) िमोशजम प्राप्त अनमुलतपर वाक्रषिक रुपमा उपमहानगरपालिकाको आलर्िक ऐनिे तोके 
िमोशजमको दस्तरु लतरी नवीकरण गनुिपनेछ ।  

 

८.  क्रवज्ञापन तर्ा प्रायोजन गनि नपाइनाेः उत्पादक िगायत कसैिे पलन यस उपमहानगरपालिका लभर परपलरका तर्ा 
रेलडयो, टेलिलभजन, एफ.एम., इन्टरनेट, ई–मेि जस्ता क्रवद्यतुीय सञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कायििम, होलडि्गल िोडि, 
लभते्तिेिन, िोगो, सङे्कत, िेि, दृश्य, आवाज, शचन्ह, व्यशि वा अन्य कुनै पलन माध्यमिाट सूलतिजन्य पदार्िको 
क्रवज्ञापन वा प्रवििन गनि वा कुनै कायििम, समाचार वा सूचना सम्प्रषेण वा प्रायोजन गनि पाउने छैन । 

 

९.  लििी क्रवतरण तर्ा प्रदििनमा िन्देजाः (१) कसैिे पलन अिार वषि नपगुेका व्यशि र गभिवती मक्रहिािाई 
सूलतिजन्य पदार्ि लििी क्रवतरण गनि वा गनि िगाउन वा लनाःिलु्क उपिब्ध गराउन पाउने छैन ।  

(२)  उपदफा (१) िमोशजमको प्रयोजनको िालग सूलतिजन्य पदार्िको लििेतािे कुनै िेताको उमेरको िारेमा 
यक्रकन हनु चाहेमा लनजसिँग आवश्यक प्रमाण माग गनि सक्नेछ र लििेतािे माग गरेको प्रमाण 
सम्िशन्धत िेतािे पेि गनुि पनेछ। 
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(३)  कसैिे पलन शििण तर्ा स्वास््य सांस्र्ा, िाि कल्याण गहृ, शिि ुस्याहार केन्र, ििृाश्रम, अनार्ािय र 
नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्र्ानीय सरकारिे राजपरमा सूचना प्रकािन गरी तोक्रकददएको 
साविजलनक स्र्ििाट कम्तीमा एक सय लमटरलभरको घर, पसििाट सूलतिजन्य पदार्ि लििी क्रवतरण गनि 
गराउन पाउने छैन । 

(४)  कसैिे पलन फुटकर रुपमा चरुोट, लििँडी वा लसगारको शिल्िी लििी क्रवतरण गनि पाउने छैन ।  

(५)  कसैिे पलन लनाःिलु्क रुपमा सूलतिजन्य पदार्ि क्रवतरण गनि वा उपहार ददन पाउने छैन ।  

(६)  यस उपमहानगरपालिका लभर सूलतिजन्य पदार्ि लििी क्रवतरण गनि उपमहानगरपालिकािाट इजाजतपर 
लिन ुपनेछ ।  

(७)  कसैिे पलन सूलतिजन्य पदार्ि प्रलत आकषिण हनुे गरी लििीस्र्ि सजावट गनि तर्ा त्यस्तो पदार्िको 
प्रदििन गनि पाउने छैन ।  

 

पररच्छेद–४ 

लनरीिण, अनसुन्धान तर्ा मदु्दा दायरी 
 

१०.  लनरीिक सम्िन्धी व्यवस्र्ााः (१) कसैिे यस लनदेशिका क्रवपरीत साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान वा सूलति सेवन गरे 
वा नगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्र्ापकिे यस लनदेशिका िमोशजम गनुि पने कुराहरु पूरा गरे वा नगरेको 
सम्िन्धमा लनरीिण गने काम समेतको िालग प्रमिु प्रिासकीय अलधकृतिे कुनै अलधकृत कमिचारीिाई 
लनरीिकको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।  

(२)  लनरीिकिे आफुिे गरेको कामको क्रववरण प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत समि पेि गनुि पनेछ ।  

(३)  यस लनदेशिकामा िेशिएदेशि िाहेक लनरीिकको अन्य काम, कतिव्य र अलधकार तोक्रकए िमोशजम हनुछे 
।  

 

११.  लनरीिण गनि सक्नाेः (१) कसैिे यस लनदेशिकका क्रवपरीत साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान वा सूलति सेवन गरे वा 
नगरेको वा लििेतािे वा व्यवस्र्ापकिे यस लनदेशिका िमोशजम गनुि पने कुराहरु पूरा गरे वा नगरेको 
सम्िन्धमा लनरीिकिे आफ्नो िेरालधकारलभरको जनुसकैु साविजलनक स्र्िको लनरीिण गनि सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) िमोशजम लनरीिण गदाि कसैिे साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान वा सूलति सेवन गरेको वा 
क्रविेतािे यस लनदेशिका िमोशजम गनुि पने कुराहरु पूरा गरेको नदेशिएमा लनरीिकिे त्यस्तो िाउिँमा 
धूम्रपान वा सूलति सेवन गनि रोक िगाउन वा यस लनदेशिका िमोशजम गनुि पने कुराहरु पूरा गनि 
सम्िशन्धतलििेतािाई लनदेिन ददन वा तत्काि जरीवाना गनि सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (२) िमोशजम लनरीिकिे ददएको लनदेिनलििेतािे पािना गनुि पनेछ ।  

 

पररच्छेद–५ 

सजाय तर्ा पनुरावेदन 

 

१२.  सजायाः (१) कसैिे यस लनदेशिका क्रवपरीत साविजलनक स्र्िमा धूम्रपान वा सूलति सेवन गरेमा व्यवस्र्ापकिे 
देहाय िमोशजम सजाय गनुि पनेछाः–  

(क)  धूम्रपान वा सूलति सेवन गनि तरुुन्त रोक िगाउने र त्यसरी रोक िगाउिँदा नमानेमा वा पटक 
पटक धूम्रपान वा सूलति सेवन गरेमा लनजिाई त्यस्तो साविजलनक स्र्ििाट िाक्रहर लनकाल्ने वा 
पािँच सय रुपैयािँजररिाना वा दवैु सजाय गने। (ि) धूम्रपान वा सूलति सेवन गने व्यशि 
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साविजलनक स्र्िसिँग सम्िशन्धत व्यशि वा कमिचारी भएमा धूम्रपान वा सूलति सेवन गनि तरुुन्त 
रोक िगाउने र पटक पटक धूम्रपान वा सूलति सेवन गरेमा अनिुासनमा नरहेको सरह मानी 
लनजको सेवा िति सम्िन्धी कानून िमोशजम सचेत गराउन ेवा अन्य क्रवभागीय कारिाही गनुि 
पने ।  

(ग)  लनरीिकिे लनरीिणको िममा उपदफा (१) को िण्ड क र ि िमोशजमको कायि भएको 
प्रत्यि देिेमा वा अन्य साविजलनक स्र्िमा ध्रमुपान एांव सतुीजन्य पदार्ि सेवन गरे 
वासाविजलनक स्र्िमा गरेको सलुति सेवन जन्य प्रदषुण समेतको तत्काि जररवाना गनि 
सक्नेछ। 

(२) उल्िेशित जररिाना वापत लिएको रकम उपमहानगरपालिकाको सांशचत कोष िातामा जम्मा गनुि पनेछ ।  

 

१३.  पनुरावेदनाःलनरीिकिे गरेको कारवाही र जररवाना उपर प्रमिु प्रिासक्रकय अलधकृत समि सात ददन लभर 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ र प्रमिु प्रिासकीय अलधकृतिेगरेको लनणिय उपर शचत्त निझु्ने व्यशििे सो लनणिय 
भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभर सम्िशन्धत शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

क्रवक्रवध 

१४.  अनगुमन सलमलताःसूलतिजन्य पदार्िको लनयन्रण तर्ा लनयमन गनि तर्ा यस लनदेशिकाको पािना भए नभएको 
अनगुमन गनि नगर उप–प्रमिुको सांयोजकत्वमा रहेको िजार अनगुमन सलमलतिाई िजार अनगुमनको अलधकार 
हनुेछ । 

 

१५.  अनगुमन सलमलतको काम, कतिव्य र अलधकाराः सलमलतको काम, कतिव्य र अलधकार देहाय िमोशजम हनुछेाः–  

(क)  सूलतिजन्य पदार्िको लनयन्रण तर्ा लनयमनका िालग अपनाउन ुपने नीलत तर्ा सधुार गनुि पने कानूनको 
सम्िन्धमा उपमहानगर नगरकायिपालिका समि सझुाव पेि गने,  

(ि)  धूम्रपान तर्ा सूलति सेवनिाई लनरुत्साक्रहत गनि यसिाट पने नकारात्मक असरका सम्िन्धमा चेतनामूिक 
कायििम सञ्चािन गने, 

(ग)  धूम्रपान तर्ा सूलति सेवनको ितमा िागेकािाई सोिाट छुटकारा ददिाई स्वस्र् जीवन यापनको िालग 
आवश्यक उपाय अविम्िन गने,  

(घ)  लनरीिकको काम कारिाहीको अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन गने,  

(ङ)  लनरीिकको काम कारिाहीको सम्िन्धमा लनरीिकिाई आवश्यक लनदेिन ददने,  
(च)  सूलतिजन्य पदार्िको आयात, उत्पादन, लििी, क्रवतरण र उपभोगमा न्यूनीकरणको िालग आवश्यक काम 

गने,  

(छ)  व्यवस्र्ापकको काम कारिाहीको अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन गने,  

(ज)  व्यवस्र्ापकको काम कारिाहीको सम्िन्धमा व्यवस्र्ापकिाई आवश्यक लनदेिन ददने,  
(झ)  लनदेशिकािे तोके िमोशजमको व्यवस्र्ा कायम िजार अनगुमन गने । 

 

१६.  जफत गरेको सूलतिजन्य पदार्ि नष्ट गनुि पनेाः (१) उपमहानगरपालिकािे यस लनदेशिका िमोशजम जफत गरेको 
सूलतिजन्य पदार्ि नष्ट गनुि पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) िमोशजम सूलतिजन्य पदार्ि नष्ट गदाि मानव स्वास््य तर्ा वातावरणमा प्रलतकूि प्रभाव 
नपने गरी नष्ट गनुि पनेछ ।  
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१७.  लनयम तर्ा कायिक्रवलध िनाउन सक्रकनाेः यस लनदेशिकाको उद्देश्य कायािन्वयन गनि उपमहानगरपालिकाकािे 
आवश्यकता अनरुुप लनयम तर्ा कायिक्रवलध िनाई िागू गनि सक्नेछ ।  

 

१८.  सहयोग गनुि पनेाः यस लनदेशिका िमोशजमको कुनै काम कारिाही सम्पादन गने लसिलसिामा व्यवस्र्ापक वा 
लनरीिकिे स्र्ानीय प्रिासनको सहयोग माग गनि सक्नछे ।  

 

१९.  कायिक्रवलधको व्यातयााः- यो कायिक्रवलधको अशन्तम व्यातया गने अलधकार कायिपालिकामा लनक्रहत रहनेछ । 

 

२०.  सांसोधन, िचाउ र िारेजीाः यो लनदेशिका सांसोधन वा िारेज गनि आवश्यक देिेमा नगरकायिपालिकािे सांसोधन 
वा िारेज गनि सक्नेछ।योलनदेशिकामा िेशिएका कुराहरु सांशघय काननु, प्रदेि कानून र प्रचलित स्र्ानीय 
सरकार सांचािन ऐन २०७४ सिँग िाशझएको हद सम्म स्वताः लनष्कृयहनुेछ । 

 
 

  प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत 

प्रमाणीकरण लमलताः-२०७७/०७/२३     नमराज शघलमरे 

         हेटौंडा उपमहानगरपालिका 


