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आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ु(तिक्री वविरण तनयन्त्रण) ऐन, २०४९ 
लालमोहर र प्रकाशन तमति 

               २०४९।८।२९ 
संशोधन गने ऐन                                                   
           प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति 
१.   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 
 संशोधन गने ऐन, २०६६            २०६६।१०।७ 
२.  नेपालको संववधान अनकूुल िनाउन केही नेपाल ऐनलाई  
     संशोधन गने ऐन, २०७५                  २०७५।११।१९ 
 

२०४९ सालको ऐन नं. ३९ 
        ............. 

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िकुो तिक्री वविरण तनयन्त्रण गनन िनेको ऐन 
प्रस्िावना : स्िनपानको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ुलगायि 
िाल आहारको तिक्री वविरणलाई तनयतमि गरी िच्चाहरुको लातग सरुक्षक्षि एवं पयानप्त पोषणको 
व्यवस्था गनन वान्त्छनीय भएकोले, 
 श्री ५ महाराजातधराज वीरेन्त्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वषनमा संसदले 
यो ऐन िनाएकोछ । 
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ु

(तिक्री वविरण तनयन्त्रण) ऐन, २०४९” रहेकोछ । 
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तमति 

देक्षि प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

                                                           

    यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षि लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 

 
    यो ऐन २०५१।११।१५ देक्षि लाग ुहनुेगरी नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि भएको । 
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(क) “आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि”ु भन्नाले आमाको दूधलाई आंक्षशक 
वा पूणन रुपमा प्रतिस्थापन गनन तिक्री वविरण गररएको िाद्य वस्ि ु सम्िन ु
पछन। 

(ि) “भााँडो (कण्टेनर)” भन्नाले कुनै उत्पादन िरुा इकाईको रुपमा तिक्रीको 
लातग प्रयोग हनुे कुनै पतन वकतसमको “पोका (प्याकेज)” सम्िन ुपछन र सो 
शब्दले िेरिार पाने वस्ि ु(यानपसन) लाई समेि जनाउाँछ । 

(ग) “सतमति” भन्नाले दफा ४ िमोक्षजम गठठि स्िनपान संरक्षण िथा सम्वधनन 
सतमति सम्िन ुपछन । 

(घ) “उत्पादन” भन्नाले देहायको कुनै चीज वस्ि ुसम्िन ुपछन,- 
(१) आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि,ु 
(२) कुनै पररविनन सवहि वा ववना पररविनन िच्चालाई िवुाउन प्रयोग 

गनेमा अनकूुल हनुे गरी तिक्री वविरण गररएको कुनै पतन प्रकारको 
दूध, 

(३) िच्चालाई िवुाउन अनकूुल हूने गरी तिक्री वविरण गररएको अन्त्य 
कुनै िाद्य वा पेय पदाथन, 

(४) दूधदानी र मनु्त्टो । 
(ङ) “वविरक” भन्नाले कुनै उत्पादन, थोक वा िरुा रुपमा तिक्री वविरण गने 

कायनमा संलग्न व्यक्षि सम्िन ु पछन र सो शब्दले कुनै उत्पादन सम्िन्त्धी 
जनसम्पकन  सेवा वा सूचना उपलब्ध गराउने कायनमा संलग्न व्यक्षिलाई समेि 
जनाउाँछ । 

(च) “स्वास््य हेरचाह गने तनकाय” भन्नाले स्वास््य हेरचाह गने कायनमा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी वा तनजी संस्था वा संगठन वा 
व्यक्षि सम्िन ु पछन र सो शब्दले नसनरी (िालगहृ) र अन्त्य िाल हेरचाह 
संस्थाहरुलाई समेि जनाउाँछ । 

(छ) “स्वास््य व्यवसायी” भन्नाले क्षचवकत्सक, दिानवाला नसन वा पोषणववज्ञ वा 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी िोकी ठदएको यस्िै 
अन्त्य व्यक्षिहरु सम्िन ुपछन । 
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(ज) “स्वास््य कायनकिान” भन्नाले स्वास््य हेरचाह गने तनकायमा काम गरररहेको 
वा काम गनन िालीम तलई रहेको र स्वास््य हेरचाह गने कायनमा संलग्न 
पाररश्रतमक तलने वा नतलन ेव्यक्षि सम्िन ुपछन । 

(ि) “िच्चा” भन्नाले िाह्र महीना सम्मको उमेरको क्षशश ुसम्िन ुपछन । 
(ञ) “िालसूर” भन्नाले चार देक्षि छ महीनासम्मको उमेरका िच्चाहरुको सामान्त्य 

पोषण आवश्यकिा पूतिन गने उदे्दश्यले िथा त्यस्िा िच्चाहरुको शारीररक 
िनौटलाई तमल्ने गरी प्रचतलि नेपाली गणुस्िर अनरुुप ियार गररएको 
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ुसम्िन ुपछन । 

(ट) “लेवल” भन्नाले उत्पादन राक्षिएको भााँडोमा लेक्षिएको, छावपएको, तलथो 
गररएको, क्षचन्त्ह लगाईएको, इम्िोसन गररएको, समावेश गररएको वा अन्त्य 
वकतसमले देिाइएको ट्याग, क्षचन्त्ह, िस्वीर वा अन्त्य वववरणात्मक वस्ि ु
सम्िन ुपछन । 

(ठ) “उत्पादक” भन्नाले उत्पादन वा तनमानण गने कारोिारमा प्रत्यक्ष रुपमा वा 
एजेण्ट माफन ि वा सम्िौिाद्वारा वा सम्िौिा अन्त्िगनि तनयक्षन्त्रि व्यक्षि माफन ि 
संलग्न व्यक्षि सम्िन ुपछन । 

(ड) “तिक्री वविरण” भन्नाले उत्पादनको प्रवधनन, वविरण, ववज्ञापन, नमूना वविरण, 
जनसम्पकन  िथा सूचना सेवा लगायि त्यस्िो उत्पादन िजारमा ल्याउने वा 
तिक्री गने कुनै कायन सम्िन ुपछन । 

(ढ) “नमूना” भन्नाले ववना मूल्य प्रदान गररने उत्पादनको एउटा वा सानो पररमाण 
सम्िन ुपछन । 

(ण) “पूरक िाद्य पदाथन” भन्नाले आमाको दूध वा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन 
गने वस्ि ु िच्चाको पोषण आवश्यकिा पूरा गनन अपयानप्त भएको अवस्थामा 
पूरकको रुपमा प्रयोग गने उपयिु िाद्य पदाथन सम्िन ुपछन । 

(ि) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्िन ु
पछन । 

                                                           
      नेपालको संववधान अनकूुल िनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोतधि ।  
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(थ) “िोवकएको” वा “िोवकए िमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि िनेको तनयममा 
िोवकएको वा िोवकए िमोक्षजम सम्िन ुपछन । 

३. कायानन्त्वयन िथा सपुररवेक्षण : (१) यो ऐन लागू गने र कायानन्त्वयन गने मखु्य क्षजम्मेवारी 
मन्त्रालयको हनुेछ । 

(२) यो ऐनको कायानन्त्वयन सतुनक्षिि गनन मन्त्रालयले आवश्यकिानसुार अन्त्य 
मन्त्रालयहरुको सहयोग तलनेछ । 

(३) यो ऐन कायानन्त्वयन गने प्रयोजनको लातग मन्त्रालयको काम र अतधकार देहाय 
िमोक्षजम हनुेछ :- 

(क) यो ऐन कायानन्त्वयन गनन तनयमहरु जारी गने, 
(ि) यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि जारी भएको तनयमका प्रावधानहरुको 

कायानन्त्वयन िथा पूणन पालन तनक्षिि गनन सरकारी िथा गैर सरकारी 
तनकायहरुसंग परामशन गने, 

(ग) यो ऐन लागू गराउने,  
(घ) यो ऐनको उदे्दश्य प्राप्त गनन आवश्यक वा सम्िक्षन्त्धि यस्िै अन्त्य काम 

गने । 
४.  स्िनपान संरक्षण िथा सम्वधनन सतमति : (१)यो ऐन पालन भए नभएको सपुररवेक्षण 

गने प्रयोजनको लागी िथा स्िनपानको संरक्षण िथा सम्वद्र्धन र उत्पादनको तिक्री वविरण 
तनयन्त्रण गननको लातग नेपाल सरकारले स्िनपान संरक्षण िथा सम्वद्र्धन सतमति गठन 
गनेछ। 

(२) सतमतिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन ्:- 
    (क) सक्षचव, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय  – अध्यक्ष 
    (ि) प्रतितनतध (रा.प.प्रथम शे्रणी), उद्योग, वाक्षणज्य िथा  

आपूतिन मन्त्रालय     – सदस्य 
    (ग) ............  
    (घ) ..............  

                                                           
    नेपालको संववधान अनकूुल िनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोतधि ।  

     नेपालको संववधान अनकूुल िनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा क्षिवकएको । 
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    (ङ) प्रतितनतध (रा.प.प्रथम शे्रणी), क्षशक्षा, ववज्ञान िथा  
प्रववतध मन्त्रालय     – सदस्य 

    (च) प्रतितनतध (रा.प.प्रथम शे्रणी), श्रम, रोजगार िथा  
सामाक्षजक सरुक्षा मन्त्रालय    – सदस्य 

   (छ) प्रतितनतध, नेपाल िाल क्षचवकत्सक संघ   – सदस्य 
   (ज) प्रतितनतध, नेपाल उद्योग वाक्षणज्य संघ   – सदस्य 
   (ि) आमा िथा िच्चाको स्वास््य क्षेरमा कायनरि प्रतिविि 

व्यक्षिहरु मध्येिाट सतमतिद्वारा मनोनीि दईु जना  
व्यक्षि       – सदस्य 

   (ञ) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि प्रतिविि पोषणववज्ञ  – सदस्य 
   (ट) िच्चाहरुको पालन पोषण िथा स्याहार सम्िन्त्धी 
     अनभुव प्राप्त आमाहरु मध्येिाट नेपाल सरकारद्वारा  

मनोनीि एकजना     – सदस्य 
   (ठ) नेपाल सरकारले िोकेको व्यक्षि  – सदस्य-सक्षचव 

(३) मनोनीि सदस्यहरुको पदावतध दईु वषनको हनुेछ र सतमतिले तनधानरण गरे 
िमोक्षजम पनुः मनोनीि हनु सक्नेछन ्। 

(४) सतमतिले िैठकमा पयनवेक्षकको रुपमा भाग तलन स्वदेशी वा ववदेशी ववशेषज्ञलाई 
आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी सतमतिको सदस्यहरुमा 
थपघट वा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

५. सतमतिको िैठक : (१) सतमतिको िैठक अध्यक्षको तनदेशानसुार सदस्य-सक्षचवले 
िोलाउनेछ। 

(२) सतमतिका दईु तिहाई सदस्यहरुको उपक्षस्थति भएपतछ िैठकको लातग गणपूरक 
संख्या पगेुको मातननेछ। 

(३) सतमतिको िैठकमा प्रस्ििु कुनै ववषयमा उपक्षस्थि सदस्यहरुको िहमुिको राय 
सतमतिको तनणनय मातननेछ । 

                                                           
    नेपालको संववधान अनकूुल िनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोतधि ।  
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(४) सतमतिको तनणनय सदस्य-सक्षचवले प्रमाक्षणि गनेछ। 
(५) सतमतिको िैठक सम्िन्त्धी अन्त्य कायनववतध सतमति आफैले तनधानरण गरे िमोक्षजम 

हनुेछ। 
६. सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार : नेपाल सरकारको स्वीकृि नीति अन्त्िगनि रही 

सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार देहाय िमोक्षजम हनुेछ :- 
(क) यो ऐन पालन भए नभएको िोवकए िमोक्षजम सपुररवेक्षण गने, 
(ि) यो ऐनका प्रावधानहरु उल्लङ्घन गने उत्पादक, वविरक वा स्वास््य कायनकिान 

ववरुद्ध अनसुन्त्धान िथा मदु्दा चलाउन तसफाररश गने, 
(ग) अनदुानको रुपमा कुनै उत्पादन प्राप्त गने सम्िन्त्धी अनरुोध उपर ववचार गने 

र िोवकए िमोक्षजम त्यस्िो अनरुोध स्वीकृि वा अस्वीकृि गने, 
(घ) उत्पादक वा वविरकिाट अनसुन्त्धान, छारवकृ्षि, व्यावसायीक गोिी वा 

सम्मेलनमा भाग तलन वा त्यस्िो गोिी वा सम्मेलन गननको लातग सहायिा 
तलने स्वास््य कायनकिानहरुको अनरुोध उपर ववचार गने र िोवकए िमोक्षजम 
त्यस्िो अनरुोध स्वीकृि वा अस्वीकृि गने, 

(ङ) उत्पादक िथा वविरकहरुले पेश गरेको उत्पादनका लेवलहरु पनुरावलोकन 
गरी यस ऐनको प्रावधान अनकूुल भएका लेवलहरु स्वीकृि गने, 

(च) िाल आहार सम्वन्त्धी सूचना िथा शैक्षक्षक सामग्रीहरुको प्रचार प्रसार सम्वन्त्धी 
कामको समन्त्वय गने, 

(छ) स्िनपानको संरक्षण र सम्वधनन गने राविय नीति िजुनमा गने, 
(ज) कायानन्त्वयन, सपुररवेक्षण िथा तनयन्त्रण गने प्रयोजनको लातग 

आवश्यकिानसुार उपसतमति गठन गने। 
७. िाल आहार सम्िन्त्धी सूचना र क्षशक्षा : (१) मन्त्रालयले सतमतिको सल्लाह तलई िाल आहार 

सम्िन्त्धी सूचना िथा शैक्षक्षक सामग्रीको सम्िन्त्धमा प्रचार प्रसार गने स्वीकृति ठदनेछ । 
(२) लेक्षिएको, सनु्न सवकने वा देख्न सवकने जस्िो सकैु भएपतन िाल आहार सम्िन्त्धी 

सूचना िथा शैक्षक्षक सामग्रीहरुले देहायका िुाँदाहरुमा स्पष्ट जानकारी ठदन ुपनेछ :- 
   (क) स्िनपानको फाईदा र ववक्षशष्टिा, 

(ि) आमाको पोषण लगायि स्िनपान ियार गने र स्िर कायम राख्न े
िररका । 
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(ग) क्षशक्षशिाट दूध िवुाउाँदा वा छुटै्ट पूरक िाद्य पदाथन िवुाउाँदा 
स्िनपानलाई प्रतिकूल असर पाने कुराहरु, 

(घ) केही अवतध क्षशक्षशिाट दूध िवुाई पनुः स्िनपान गराउाँदा पने 
कठठनाई। 

(३) िच्चाहरुलाई पूरक िाद्य पदाथन वा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ु
िवुाउने ववषय समावेश भएको सूचना िथा शैक्षक्षक सामग्रीहरुले उपदफा (२) मा उल्लेक्षिि 
जानकारीको अतिररि देहायका िुाँदाहरु पतन प्रष्ट गनुन पनेछ :- 

   (क) आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िकुो उक्षचि प्रयोग, 
(ि) िच्चाहरुलाई स्िनपान गराउाँदा लाग्ने िचनको दााँजोमा आमाको 

दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ुिवुाउाँदा लाग्ने िचन, 
   (ग) आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िकुो अनकु्षचि ियारीिाट िथा  

अनपुयिु िाना िवुाउाँदा र क्षशक्षशिाट िवुाउाँदा स्वास््यमा पने 
िरािी, 

   (घ) िच्चाहरुलाई कचौरा र चम्चािाट िवुाउने िररका । 
   (ङ) घरमा पूरक िाद्य पदाथन ियार गने िररका । 

(४) सूचना िथा शैक्षक्षक सामग्रीमा ठीक र प्रचतलि जानकारी मार हनु ु पनेछ र 
स्िनपानलाई दरुुत्साहन गने वा क्षशक्षशिाट िवुाउने िानीलाई प्रोत्साहन गने िालका कुनै 
िस्वीर वा व्यहोरा प्रयोग गनुन हुाँदैन । 

८. स्वास््य हेरचाह गने तनकाय िथा स्वास््य कायनकिान : (१) स्वास््य हेरचाह गने तनकायका 
प्रमिुहरु िथा राविय र स्थानीय स्वास््य अतधकारीहरुले यो ऐनको तसद्धान्त्िलाई प्रवधनन गनन 
िथा स्िनपानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गनन उपयिु उपायहरु अपनाउन ुपनेछ र स्वास््य 
कायनकिानहरुलाई तिनीहरुको क्षजम्मेवारीको सम्िन्त्धमा उपयिु जानकारी एवं सल्लाह ठदन ु
पनेछ साथै स्वास््य कायनकिानलाई दफा ७ मा उल्लेक्षिि सिै कुराहरुको जानकारी तनक्षिि 
रुपमा ठदन ुपनेछ । 

(२) स्वास््य कायनकिानहरुले स्िनपानलाई संरक्षण, सम्वधनन र प्रोत्साहन गनुन पनेछ। 
तिनीहरुले यो ऐनका प्रावधानहरु िासगरी दफा ७ मा उल्लेक्षिि कुराहरुको जानकारी रािी 
यथासम्भव िी प्रावधानहरु कायानन्त्वयन गनुन पनेछ । 
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(३) स्वास््य कायनकिानहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्िनपानको प्रारम्भ र 
ववस्िारलाई रोक्ने काम गनन ठदन ुहुाँदैन । 

(४) स्वास््य कायनकिानहरुले उत्पादक वा वविरकिाट कुनै पतन वकतसमले आतथनक 
वा भौतिक उपहार स्वीकार गनुन हुाँदैन । 

(५) स्वास््य कायनकिानहरुले कसैलाई कुनै उत्पादनको नमूना ठदन ुहुाँदैन । 
(६) स्वास््य कायनकिानहरुले कुनै पतन िररकाले उत्पादनको प्रवधनन गनुन हुाँदैन । 
(७) स्वास््य कायनकिानहरुलाई उत्पादक वा वविरकले कुनै उपहार वा अन्त्य आतथनक 

सवुवधा ठदन िोजेको वा कसैले यस ऐनको अन्त्य कुनै प्रावधान उल्लङ्घन गरेको जानकारी हनु 
आएमा सो को प्रतिवेदन तलक्षिि रुपमा आफनो संस्थाको प्रमिुलाई ठदन ुपनेछ र प्रमिुले 
पतन सो कुरा यथाशीघ्र सतमतिलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

९. उत्पादक िथा वविरकले गनुन नहनु े कायन : (१) उत्पादक वा वविरकले देहाय िमोक्षजम 
हनुेगरी कुनै ववज्ञापन गनुन हुाँदैन :- 

  (क) कुनै उत्पादनको प्रवधनन हनुे गरी, 
(ि) क्षशक्षशिाट िवुाउन ुस्िनपान गराउन ुिरािर छ वा त्यो भन्त्दा ववक्षशष्ट छ भन्ने 

जनाउने गरी वा ववश्वास पने गरी । 
(२) यस दफाको प्रयोजनको लातग ववज्ञापन भन्नाले देहाय िमोक्षजम गररएको सिै 

ववज्ञापनलाई जनाउनेछ :- 
  (क) कुनै प्रकाशनद्वारा वा टेलीतभजन, रेतडयो, वफल्म, तभतडयो वा टेतलफोनद्वारा, 
  (ि) सङ्केि, तिलिोडन, सूचना वा सामानहरुको प्रदशननद्वारा, 
  (ग) िस्वीर वा प्रतिमाहरुको प्रदशननीद्वारा, 
  (घ) अन्त्य कुनै िररकाले । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भएिापतन स्वास््य व्यवसायीहरुकहााँ 
मार पगु्ने प्रकाशनहरुमा उत्पादनको ववज्ञापन गनन सवकनेछ । 

िर त्यस्िो ववज्ञापन ि्यपूणन र वैज्ञातनक कुराहरुमा मार सीतमि हनु ु पनेछ र 
क्षशक्षशिाट िवुाउन ुस्िनपान गराउन ुिरािर छ वा त्यो भन्त्दा ववक्षशष्ट छ भने्न ववश्वास उत्पन्न 
गने िालको हनु ुहुाँदैन र त्यस्िो ववज्ञापनमा दफा ७ मा उल्लेक्षिि जानकारी समावेश हनु ु
पनेछ । 
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(४) उत्पादक वा वविरकले कसैलाई पतन उत्पादनको नमूनाहरु ठदन वा वविरण गनुन 
हुाँदैन । 

(५) उत्पादक वा वविरकले स्वास््य हेरचाह गने तनकाय तभर कुनै उत्पादनको 
प्रवधनन गनुन हुंदैन । 

(६)यस दफाको प्रयोजनको लातग प्रवधनन भन्नाले देहायको िरीका लगायि कुनै 
िरीकाले कुनै व्यक्षिलाई उत्पादनको पररचय ठदन ुवा उत्पादनतसि पररक्षचि गराउन ुसम्िन ु
पछन :- 

   (क) ववज्ञापन गरी, 
(ि) उत्पादक वा वविरकको नाम वा प्रिीक क्षचन्त्ह (लोगो) वा प्रोप्राइटरी 

उत्पादनको नाम, प्रिीक क्षचन्त्ह, ग्रावफक वा अन्त्य प्रतिरुप भएको 
वकिाि, पचान वा पोष्टर लगायिका छावपएका वस्िहुरु प्रयोग गरी, 

(ग) उत्पादक वा वविरकको नाम वा प्रिीक क्षचन्त्ह वा प्रोप्राइटरी 
उत्पादनको नाम, प्रिीक क्षचन्त्ह, ग्रावफक वा अन्त्य प्रतिरुप भएको कुनै 
चीज नगण्य वा ववना मूल्यमा ठदई वा वविरण गरी, 

   (घ) उत्पादनहरु प्रदशनन गरी वा 
   (ङ) अन्त्य कुनै िररकाले । 

(७) उत्पादक वा वविरकले स्वास््य हेरचाह गने तनकाय वा अन्त्य कुनै संस्था वा 
संगठनले िोवकएको ढााँचामा अनदुान मागेमा र त्यस्िो मागलाई िोवकए िमोक्षजम सतमतिले 
स्वीकृि गरेमा िाहेक स्वास््य हेरचाह गने तनकाय वा अन्त्य कुनै संस्था वा संगठनलाई िरुा 
मूल्य भन्त्दा कम मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउन वा दान गनन हुाँदैन । 

(८) उत्पादक वा वविरकले आफनो व्यापार िढाउन वा त्यस्िो उदे्दश्यले स्वास््य 
हेरचाह गने तनकाय तभर जनसाधारणसंग सम्पकन  राख्न ुहुाँदैन । 

(९) उत्पादक वा वविरकले सतमतिको स्वीकृति नतलई स्वास््य हेरचाह गने 
तनकायलाई कुनै उपकरण वा वस्िहुरु दान ठदन ुहुाँदैन । 

(१०) उत्पादक वा वविरकले स्वास््य कायनकिानलाई कुनै उपहार ठदन वा आतथनक 
वा अन्त्य फाईदा गराउन हुाँदैन । 

(११) उत्पादक वा वविरक वा स्वास््य कायनकिानले िोवकएको ढााँचामा अनरुोध 
गरेमा र त्यस्िो अनरुोधलाई सतमतिले िोवकए िमोक्षजम स्वीकृि गरेमा िाहेक स्वास््य 
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कायनकिानलाई छारवकृ्षि वा अनसुन्त्धान अनदुान ठदन वा व्यावसावयक गोिी वा सम्मेलन 
आयोजना गनन वा सम्मेलनमा स्वास््य कायनकिानले भाग तलन चावहने रकम ठदन हुाँदैन । 

१०. उत्पादनको प्रमाणीकरण : (१) उत्पादक वा वविरकले दूधदानी र मनु्त्टो िाहेक अन्त्य कुनै 
उत्पादन नेपालमा तिक्री गररन ु अक्षघ केन्त्रीय िाद्य अनसुन्त्धानशालािाट जााँच गराई 
प्रमाणीकरण तलन ुपनेछ। 

(२) नेपालमा तिक्रीमा ल्याई सकेको उत्पादनको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तमतिले नब्िे ठदन तभर उत्पादक वा वविरकले केन्त्रीय िाद्य अनसुन्त्धानशालािाट 
प्रमाणीकरण तलन ु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लातग उत्पादक वा वविरकले उत्पादनको 
नमूना र आवश्यक दस्िरु सवहि िोवकएको ढााँचामा केन्त्रीय िाद्य अनसुन्त्धानशालामा 
दरिास्ि ठदन ुपनेछ। 

११. लेवल लगाउन े : (१) कुनै उत्पादन नेपालमा तिक्री गररन ु अक्षघ उत्पादक वा वविरकले 
िोवकए िमोक्षजमको दिानस्ि साथ त्यस्िो उत्पादनको लेवल स्वीकृतिको लातग सतमति समक्ष 
पेश गनुन पनेछ। 

(२) नेपालमा तिक्रीमा ल्याई सकेको उत्पादनका हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तमतिले नब्िे ठदन तभर उत्पादक वा वविरकले त्यस्िो उत्पादनको लेवलको लातग सतमतिको 
स्वीकृति तलन ुपनेछ। 

(३) उत्पादनको लेवल उत्पादनको उपयिु प्रयोग िारे आवश्यक जानकारी ठदने र 
स्िनपानलाई दरुुत्साहन नगने वकतसमले ियार गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) उत्पादनको लेवल वा भााँडोमा ियारी गने िररका व्याख्या गने ग्राफीक िाहेक 
कुनै िस्वीर, नक्सा वा अन्त्य प्रतिरुप देिाउन ुहुाँदैन । 

(५) उत्पादनको लेवलमा उत्पादक िथा सम्भव भए वविरकको पतन नाम र ठेगाना 
हनु ुपनेछ। 

(६) आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्ि ु वा यो ऐनको पररतध तभर पने अन्त्य 
दगु्ध पदाथनको भााँडोमा वा भााँडािाट छुठट्टन नसक्ने लेवलमा नेपाली भाषामा देहायका सिै 
जानकारी सवहिको सफा, स्पष्ट एवं सक्षजलै संग िझु्न सवकने सन्त्देश छावपएको हनु ुपनेछः– 

  (क) जरुरी सूचना भने्न शब्दहरु वा त्यस्िै वकतसमको अन्त्य कुरा, 
  (ि) िच्चाहरुको लातग स्िनपान सिैभन्त्दा असल दूध हो भने्न व्यहोरा, 
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(ग) आवश्यकिा र प्रयोग गने िररकाको सम्िन्त्धमा स्वास््य कायनकिानको सल्लाह 
तिना उत्पादन प्रयोग गनन नहनुे व्यहोरा, 

  (घ) सक्षजलै संग िझु्न सवकने ग्राफीक वा शब्दमा उपयिु ियारी गने तनदेशन र 
(ङ) प्रत्येक महीना िच्चालाई राम्ररी िवुाउन आवश्यक आमाको दूधलाई 

प्रतिस्थापन गने वस्ि ुवा अन्त्य दगु्ध पदाथनको पररमाण । 
(७) मानवीकरण, जननीकरण वा त्यस्िै वकतसमको अन्त्य शब्दहरु प्रयोग गनुन हुाँदैन। 
(८) िालसूरको सिै पोषण आवश्यकिा पूरा नगने िर त्यसको लातग पररविनन गनन 

सवकने प्रकारको दूधको लेवलमा वा भााँडोको िावहरिाट देक्षिने गरी राक्षिएको कुनै क्षचजमा 
सो उत्पादन मार िच्चाहरुको पोषणको एकमार श्रोि हनु नहनुे र स्वास््य कायनकिानको 
ठदग्दशनन िमोक्षजम िाहेक िच्चाहरुलाई िवुाउन प्रयोग गनन नहनुे चेिावनी हनु ुपनेछ । 

(९) गतुलयो पारेको जमाएको (स्वीटेन्त्ड कन्त्डेन्त्स) दूधको लेवलमा यी िच्चालाई 
िवुाउनको लातग प्रयोग गनुन हुाँदैन भने्न सफा र स्पष्ट चेिावनी हनु ुपनेछ । 

(१०) दूधदानी र मनु्त्टो िाहेक अन्त्य उत्पादनको लेवलमा देहायका कुराहरु पतन 
उल्लेि हनु ुपनेछ :– 

  (क) साधकहरु, 
  (ि) उत्पादनको ववश्लषेण र िनावट, 
  (ग) सञ्चय गदान पालन गनुन पने शिन, 

(घ) ब्याच संख्या, संचय क्षस्थति, उत्पादन तमति र मौसमी अवस्थालाई ववचार गरी 
उत्पादन उपभोग गरी सक्न ुपने तमति । 

(११) दूधदानी र मनु्त्टोको लेवलमा उत्पादक िथा वविरकको नाम र ठेगानाको 
अतिररि आमाको दूध नै िच्चाहरुको तनतमि सवैभन्त्दा असल दूध हो र क्षशक्षशिाट ख्वाउन ु
भन्त्दा कचौरा र चम्चािाट ख्वाउन ुसरुक्षक्षि छ भने्न कुरा उल्लेि हनु ुपनेछ । 

१२. गणु : (१) उत्पादनहरु तनमानण गदान, तिक्री गदान वा अन्त्य वकतसमले वविरण गदानको 
अवस्थामा नेपाल गणुस्िर कायानलयिाट तनधानररि वा तसफाररश गररएको गणुस्िर अनसुारको 
हनु ुपनेछ। 

(२) केन्त्रीय िाद्य अनसुन्त्धानशालालाई नेपालमा तिक्री गररएको कुनै उत्पादन 
मानवको लातग उपभोग योग्य छ छैन परीक्षण गने अतधकार हनुेछ। 
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(३) उत्पाठदि देशमा प्रयोगको लातग सरुक्षा स्िर नपगु्ने उत्पादन नेपालमा तिक्री 
गनन पाईदैन । 

(४) अक्षन्त्िम तमति पगेुको उत्पादन िजारमा ल्याउन, तिक्री गनन वा वविरण गनन 
हुाँदैन। 

(५) गणुको ह्रास, तमलावट र दूवषि हनु नठदन दूधदानी र मनु्त्टो िाहेक अन्त्य 
उत्पादन मूल भााँडोमा मार तिक्री गनुन पनेछ। 

१३. तनरीक्षण : (१) उत्पादक, वविरक, स्वास््य हेरचाह गने तनकाय िथा स्वास््य 
कायनकिानहरुिाट यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि िनेका तनयम पालन भए नभएको सम्िन्त्धमा 
तनरीक्षण िथा जााँचििु गरी आवश्यक कारिाही गने प्रयोजनको लातग सतमतिको तसफाररशमा 
मन्त्रालयले आवश्यक संख्यामा तनरीक्षकहरु तनयिु गनन वा नेपाल सरकारको सम्िक्षन्त्धि 
तनकायको स्वीकृति तलई कमनचारीहरुलाई तनरीक्षक भई काम गनन िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोक्षजम तनयिु भएको वा िोवकएको तनरीक्षकले उत्पादक, 
वविरक, स्वास््य हेरचाह गने तनकाय िथा स्वास््य कायनकिानहरुले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्त्िगनि िनेको तनयम पालन गरेको छ छैन िोवकए िमोक्षजम तनरीक्षण िथा जााँचििु गरी 
त्यस्को प्रतिवेदन सतमतिमा पेश गनुन पनेछ। 

१४. अनजु्ञापर, अनमुतिपर वा अक्षख्ियारी, तनलम्वन वा रद्द गनन सवकन े: दफा १३ को उपदफा 
(२) िमोक्षजम तनरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनिाट कुनै उत्पादक, वविरक, स्वास््य हेरचाह 
गने तनकाय वा स्वास््य कायनकिाले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि िनेको तनयम पालन 
नगरेको देक्षिएमा सतमतिको तसफाररसमा मन्त्रालयले तिनीहरुले आफ्नो कारोिार वा व्यवसाय 
गनन नेपाल सरकार वा अन्त्य कुनै तनकायिाट पाएको अनजु्ञापर, अनमुतिपर वा अक्षख्ियारी, 
तनलम्िन वा रद्द गनन सम्िक्षन्त्धि तनकायलाई लेिी पठाउन सक्नेछ। 

१५. तनरीक्षकको काम र अतधकार : यस ऐनमा लेक्षिए देक्षि िाहेक तनरीक्षकको अन्त्य काम र 
अतधकार िोवकए िमोक्षजम हनुेछ। 

१६. दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उपदफा (४), (५) वा (६) उल्लङ्घन गने स्वास््य 
कायनकिानलाई एकहजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ। 

(२) दफा ९ को उपदफा (१), (४), (५), (७), (८), (९), (१०) वा (११) 
उल्लङ्घन गने उत्पादक वा वविरकलाई दशहजार रुपैयााँसम्म जरीिाना वा िीन महीनासम्म 
कैद वा दवैु सजाय हनुेछ। 
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(३) दफा १० वा ११ उल्लङ्घन गने उत्पादक वा वविरकलाई पन्त्रहजार 
रुपैयााँसम्म जरीिाना वा चार महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेक्षिए देक्षि िाहेक यो ऐनका अन्त्य 
प्रावधानहरु वा यस ऐन अन्त्िगनि िनेको तनयम उल्लङ्घन गने व्यक्षिलाई कसूरको प्रकृति हेरी 
दईुहजार रुपैयााँ सम्म जरीिाना वा एक महीनासम्म कैद वा दिैु सजाय हनुेछ । 

(५) अदालिले यस दफा िमोक्षजम कुनै व्यक्षिलाई कुनै कसूर गरे िापि सजाय 
गदान त्यस्िो कसूरिाट क्षति पगेुको व्यक्षि वा तनजको हकदारलाई त्यस्िो कसूर गने 
व्यक्षििाट पच्चीसहजार रुपैयााँ देक्षि एकलाि रुपैयााँ सम्म क्षतिपूतिन समेि भराई ठदन 
सक्नेछ। 

१७. फमन वा संगठठि संस्थाको दावयत्व : कुनै फमन वा संगठठि संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्त्िगनि िनेको तनयम उल्लङ्घन गरेमा त्यसरी उल्लङ्घन गने कुनै फमन भए फमनको धनी वा 
सािेदार र कुनै संगठठि संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गने मखु्य प्रशासकीय अतधकारी 
दफा १६ िमोक्षजमको सजायको भागी हनुेछ । 

१८. सरकार वादी हनु े: यस ऐन अन्त्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 
१९. मदु्दाको िहवककाि र दायरी : (१) यस ऐन िमोक्षजम सजाय हनुे कसूर सम्िन्त्धी मदु्दाको 

िहवककाि तनरीक्षकले गनेछ र त्यस्िो िहवककाि र त्यस्िो िहवककािको काम पूरा भएपतछ 
क्षजल्ला अदालिमा मदु्दा दायर गनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोक्षजम मदु्दा िहवककाि र दायर गदान तनरीक्षकले सरकारी 
वकीलको राय तलन सक्नछे । मदु्दा दायर भएपतछ मदु्दाको िहस पैरवी सरकारी वकीलले 
गनेछ । 

२० तनयम िनाउन ेअतधकार : यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
 तनयम िनाउन सक्नेछ । 

                                                           
  रष्टव्य :  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका शब्दहरूः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


