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आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िु (तिक्री वविरण, तनयन्त्रण) तनयमावली, २०५१
नेपाल राजपरमा प्रकाशिि तमति
२०५१।४।३०
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िु (ववक्री वविरण, तनयन्त्रण) ऐन, २०५१ को दफा २०
ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायका तनयमहरू िनाएको छ ।
१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी तनयमावलीको नाम “आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गने वस्िु
(ववक्री वविरण, तनयन्त्रण) तनयमावली, २०५१” रहे को छ ।
(२) यो तनयमावली िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथथ नलागेमा यस तनयमावलीमा, –
(क)

“ऐन” भन्नाले आमाको दू धलाई प्रतिस्थापन गने वस्िु (तिक्री वविरण
तनयन्त्रण) ऐन, २०४९ सम्झनु पछथ ।

(ख)

“तनरीिक” भन्नाले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) िमोशजम तनयुक्त
गररएको वा िोवकददएको व्यशक्त सम्झनु पछथ ।

३.

सुपररवेिण गने : स्िनपानको सं रिण र सम्िधथन गनथ सतमतिले आफैले वा उपसतमति वा
तनरीिकहरूद्वारा स्वास््य हे रचाह गने तनकाय, स्वास््य कायथकिाथ र आमाको दू धलाई
प्रतिस्थापन गने वस्िु लगायि, िाल आहारको उत्पादन वा ववक्री वविरण गने उत्पादक वा
वविरकहरूले ऐन र यस तनयमावली िमोशजम पालन गनुथ पने कुराहरू पालन गरे को छ, छै न
सुपरीवेिण गनथ वा गराउन सक्नेछ ।

४.

स्वीकृतिको लातग तनवेदन ददने : (१) स्वास््य हे रचाह गने तनकाय वा अन्त्य कुनै सं स्था वा
सङ्गठनले ऐनको दफा ९ को उपदफा (७) िमोशजम कुनै उत्पादक वा वविरकिाट कुनै
उत्पादन खुद्रा मूल्यभन्त्दा कम मूल्यमा वा अनुदानको रूपमा तलन चाहे मा त्यसको कारण र
उद्देश्य समेि खुलाई सतमतिको स्वीकृतिको लातग अनुसूची–१ िमोशजमको ढााँचामा सतमति
समि तनवेदन ददनु पनेछ ।
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(२) ऐनको दफा ९ को उपदफा (९) िमोशजम उत्पादक वा वविरकले स्वास््य
हेरचाह गने तनकायलाई कुनै उपकरण वा वस्िुहरू दान ददन चाहे मा सतमतिको स्वीकृति
तलनको लातग अनुसूची–२ िमोशजमको ढााँचामा सतमति समि तनवेदन ददनु पनेछ ।
(३) स्वास््य कायथकिाथहरूले ऐनको दफा ९ को उपदफा (११) िमोशजम कुनै
उत्पादक वा वविरकिाट कुनै छारवृशि वा अनुसन्त्धान अनुदान तलन वा व्यवसावयक गोष्ठी
वा सम्मेलन आयोजना गनथ वा त्यस्िो गोष्ठी वा सम्मेलनमा भाग तलन चावहने रकम तलन
चाहेमा त्यस्िो छारवृशि वा अनुसन्त्धान अनुदान तलनको लातग सतमतिको स्वीकृतिको लातग
अनुसूची–३ िमोशजमको ढााँचामा सतमति समि तनवेदन ददनु पनेछ ।
५.

स्वीकृति ददने : (१) तनयम ४ को उपतनयम (१) िमोशजम कुनै तनवेदन परे मा सतमतिले सो
सम्िन्त्धमा आवश्यक जााँचिुझ गरी स्वीकृति ददन मनातसव दे शखए त्यस्िो तनवेदनमा उल्ले ख
भए िमोशजम कुनै उत्पादन तलने स्वास््य हेरचाह गने तनकाय वा सं स्था वा सङ्गठनले पालन
गनुथ पने ििथहरू समेि उल्ले ख गरी स्वीकृति ददनु पनेछ ।
(२) तनयम ४ को उपतनयम (२) िमोशजम कुनै तनवेदन परे मा सतमतिले त्यस
सम्िन्त्धमा आवश्यक जााँचिुझ गरी स्वीकृति ददन मनातसव दे शखए त्यस्िो तनवेदनमा उल्ले ख
भए िमोशजम कुनै उपकरण वा वस्िुहरू ददने उत्पादक वा वविरकले पालन गनुथ पने ििथहरू
समेि उल्ले ख गरी स्वीकृति ददनु पनेछ ।
(३) तनयम ४ को उपदफा (३) िमोशजम कुनै तनवेदन परे मा सतमतिले सो सम्िन्त्धमा
आवश्यक जााँचिुझ गरी स्वीकृति ददन मनातसव दे शखए त्यस्िो तनवेदनमा उल्लेख भए
िमोशजम कुनै छारवृशि वा अनुसन्त्धान अनुदान वा रकम तलने स्वास््य कायथकिाथले पालन
गनुथ पने ििथहरू समेि उल्ले ख गरी स्वीकृति ददनु पनेछ ।
(४) उपतनयम (१), (२) वा (३) िमोशजमको स्वीकृति सतमतिले त्यस्िो स्वीकृतिको
लातग तनवेदन परे को तमतिले िीस ददनतभर ददनु पनेछ ।

६.

उत्पादनको प्रमाणीकरण : (१) उत्पादक वा वविरकले दू धदानी र मुन्त्टो िाहे क अन्त्य कुनै
उत्पादन ववक्री गनुथ अशि त्यस्िो उत्पादनको प्रमाणीकरणको लातग उत्पादनको नमूना र
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सतमतिले िोके िमोशजमको दस्िूर सवहि अनुसूची–४ िमोशजमको ढााँचामा केन्त्द्रीय खाद्य
अनुसन्त्धानिालामा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोशजम कुनै तनवेदन परे मा केन्त्द्रीय खाद्य अनुसन्त्धानिालाले सो
सम्िन्त्धमा आवश्यक जााँचिुझ गरी सम्िशन्त्धि उत्पादन नेपाल गुणस्िर कायाथलयिाट तनधाथररि
वा तसफाररस गररएको गुणस्िर अनुसारको र मानव उपभोगको लातग उपयुक्त दे शखए त्यस्िो
तनवेदन परे कै तमतिले िीन मवहनातभर त्यस्िो उत्पादनको प्रमाणीकरण गररददनु पनेछ ।
७.

लेवलको स्वीकृति : (१) उत्पादक वा वविरकले कुनै उत्पादन ववक्री गनुथ अशि त्यस्िो
उत्पादनको ले वल स्वीकृतिको लातग अनुसूची–५ िमोशजमको ढााँचाको तनवेदनसाथ सतमति
समि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोशजम कुनै तनवेदन परे मा सतमतिले सम्िशन्त्धि ले वलमा ऐनको
दफा ११ को उपदफा (६) िमोशजम उल्ले ख हुन ु पने सिै कुराहरू उल्ले ख भएको दे शखएमा
त्यस्िो तनवेदन परे को तमतिले िीस ददनतभर ले वलको स्वीकृति ददनु पनेछ ।

८.

अतभलेख राख्नु पने : सतमतिले तनयम ५ वा ७ िमोशजम आफूले स्वीकृति ददएका सिै
कुराहरूको अतभलेख राख्नु पनेछ ।

९.

अतधकार प्रत्यायोजन : सतमतिले ऐन िथा यस तनयमावली िमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकार
ऐनको दफा ६ को खण्ड (ज) िमोशजम गदठि उपसतमति, सतमतिको सदस्य–सशचव वा अन्त्य
कुनै कमथचारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ ।

१०.

पररचयपर : (१) प्रत्येक तनरीिकलाई अनुसूची–६ िमोशजमको ढााँचामा पररचयपर ददइनेछ।
(२) तनरीिकले आफ्नो पररचयपर सधै आफ्नोेे साथ राख्नु पनेछ र ऐन िथा यस
तनयमावली िमोशजम कुनै काम गदाथ वा आफूलाई प्राप्त अतधकार प्रयोग गदाथ कसै ले तनजको
पररचयपर हेन थ खोजेमा िुरुन्त्ि दे खाउनु पनेछ ।

११. तनरीिण : (१) तनरीिकले वषथमा कम्िीमा दुई पटक आफ्नो िेरमा रहे का प्रसुति गृह,
अस्पिालको प्रसूति िथा शििु कि, स्वास््य सेवा केन्त्द्र, स्वास््य व्यवसायीहरूको क्लीतनक
वा कायाथलयहरू िथा अन्त्य स्वास््य हे रचाह गने तनकाय र स्वास््य कायथकिाथहरूको
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कायाथलय एवं उत्पादक र वविरकहरूको उत्पादन स्थल, गोदाम वा कायाथलयको तनरीिण
गरी ऐन र यस तनयमावली िमोशजम पालन गनुथ पने कुराहरू पालन भएको छ, छै न जााँचिुझ
गनुथ पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोशजम तनरीिण िथा जााँचिुझ गने प्रयोजनको लातग कसै को
िर जग्गामा प्रवेि गनुथ परे मा तनरीिकले प्रचतलि कानून िमोशजम सम्िशन्त्धि व्यशक्तलाई
सूचना ददई प्रवेि गनथ सक्नेछ ।
(३) तनरीिकले उपतनयम (१) र (२) िमोशजम तनरीिण िथा जााँचिुझ गने वा
कसैको िर जग्गामा प्रवेि गने प्रयोजनको लातग स्थानीय तनकाय, प्रिासन, प्रहरी वा अन्त्य
कुनै व्यशक्तसाँग सहयोग मागेमा तनजलाई सम्िशन्त्धि सिैले सहयोग गनुथ पनेछ ।
१२.

तनदे िन ददन सक्ने : (१) तनयम ११ िमोशजम तनरीिण िथा जााँचिुझ गदाथ तनरीिकले कुनै
प्रसूति गृह, अस्पिालको प्रसूति िथा शििु कि, स्वास््य सेवा केन्त्द्र, स्वास््य व्यवसायीहरूको
क्लीतनक वा कायाथलयमा वा अन्त्य कुनै स्वास््य हे रचाह गने तनकायमा कुनै अतनयतमििा
भएको दे शखएमा त्यसलाई हटाउन वा त्यहााँ उपलब्ध गराइने सेवामा सुधार गनथको तनतमि
आवश्यक तनदे िन ददन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) िमोशजम तनरीिकले ददएको तनदे िन सम्िशन्त्धि प्रसूति गृह,
अस्पिाल, स्वास््य सेवा केन्त्द्र र स्वास््य हे रचाह गने तनकायको प्रमुख िथा स्वास््य
व्यवसायीहरूले पालन गनुथ पनेछ ।

१३.

प्रतिवेदन पेि गनुथ पने : तनरीिकले तनयम ११ िमोशजम तनरीिण िथा जााँचिुझ गररसकेपतछ
आफूले दे खेका अन्त्य कुराहरूको अतिररक्त तनयम १२ िमोशजम आफूले तनदे िन ददएका
कुराहरू र आफ्नो सुझाव समेि उल्ले ख गरी तनरीिण प्रतिवेदन ियार गरी सतमतिमा पेि
गनुथ पनेछ ।

१४.

अनुसूचीमा हेरफेर वा थपिट : नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशिि गरी
अनुसूचीमा आवश्यक हे रफेर वा थपिट गनथ सक्नेछ ।



द्रष्टब्यः–

केही नेपाल ऐन सं िोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका िब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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ु् ूची–१
अनुस
(तनयम ४ को उपतनयम (१) साँग सम्िशन्त्धि)

तमति :......................

श्री स्िनपान सं रिण िथा सम्िर्द्थन सतमति
...................................................... ।

महोदय,
तनम्नतलशखि उत्पादक वा वविरकिाट तनम्नतलशखि उत्पादन खुद्रा मूल्य भन्त्दा कम मूल्यमा
वा अनुदानको रूपमा तलन पाउने स्वीकृतिको लातग यो तनवेदन पेि गरे को छु /छौं ।
(क)

उत्पादक वा वविरकको नाम :–

(ख)

ठे गाना :–

(ग)

उत्पादनको नाम :–

(ि)

पररमाण :–

(ङ)

मूल्य :–
तनवेदकको, :–
सही :–
नाम :–
दजाथ :–
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ु् ूची–२
अनुस
(तनयम ४ को उपतनयम (२) साँग सम्िशन्त्धि)
तमति :......................

श्री स्िनपान सं रिण िथा सम्िद्र्धन सतमति
...................................................... ।

महोदय,
तनम्नतलशखि स्वास््य हेरचाह गने तनकायलाई तनम्नतलशखि उपकरण वा वस्िुहरू अनुदानको

रुपमा ददन त्यस सतमतिको स्वीकृतिको लातग यो तनवेदन पेि गरे को छु /छौं ।
(क)

स्वास््य हे रचाह गने तनकायको नाम :–

(ख)

ठे गाना :–

(ग)

उपकरण वा वस्िुको वववरण :–

(ि)

पररमाण :–

(ङ)

मूल्य :–

(च)

उत्पादन वा वविरकको नाम :–

(छ)

ठे गाना :–

(ज)

दान ददनुको मुख्य उद्देश्य र कारण :–
तनवेदकको,–
सही :–
नाम :–
दजाथ :–
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ु् ूची–३
अनुस

(तनयम ४ को उपतनयम (३) साँग सम्िशन्त्धि)
श्री स्िनपान सं रिण िथा सम्िद्र्धन सतमति
...................................................... ।
तमति :......................
महोदय,
तनम्नतलशखि उत्पादक वा वविरकिाट तनम्न िमोशजमको छारवृशि वा अनुसन्त्धान अनुदान
तलन वा व्यावसावयक गोष्ठी वा सम्मेलन आयोजना गनथ वा त्यस्िो गोष्ठी वा सम्मेलनमा भाग तलन
चावहने रकम तलन त्यस सतमतिको स्वीकृतिको लातग यो तनवेदन पेि गरे को छु /छौं ।
(क)

उत्पादन वा वविरकको नाम :–

(ख)

ठे गाना :–

(ग)

छारवृशि वा अनुसन्त्धान सम्िन्त्धी वववरण :–

(ि)

छारवृशि वा अनुसन्त्धानको लातग चावहने रकम :–

(ङ)

व्यावसावयक गोष्ठी वा सम्मेलन सम्िन्त्धी वववरण :–

(च)

गोष्ठी वा सम्मेलन हुने वा गने स्थान :–

(छ)

गोष्ठी वा सम्मेलन हुने वा गने तमति र अवतध :–

(ज)

गोष्ठी वा सम्मेलनमा भाग तलन वा आयोजना गनथ चावहने रकम :–

(झ)

तनवेदकको योग्यिा सम्िन्त्धी वववरण :–

(ञ)

ठे गाना :–
तनवेदकको,–
सही :–
नाम :–
दजाथ :–
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ु् ूची–४
अनुस
(तनयम ६ को उपतनयम (१) साँग सम्िशन्त्धि)
श्री केन्त्द्रीय खाद्य अनुसन्त्धानिाला,
...................................................... ।
तमति :......................
महोदय,
तनम्नतलशखि उत्पादनको प्रमाणीकरण आवश्यक परे कोले उत्पादनको नमुना आवश्यक दस्िुर
समेि सं लग्न गरी सो उत्पादनको प्रमाशणकरण पाउन यो तनवेदन पेि गरे को छु /छौं ।
(क)

उत्पादक वा वविरकको नाम :–

(ख)

ठे गाना :–

(ग)

उत्पादनको नाम :–

(ि)

उत्पादनका साधनहरू :–

(ङ)

उत्पादनको ववश्लेषण र िनावट :–

(च)

उत्पादनको ले वल स्वीकृति भएको छ, छै न :–

(छ)

स्वीकृि भएको भए त्यसको तमति :–
तनवेदकको,–
सही :–
नाम :–
दजाथ :–

8

www.lawcommission.gov.np

ु् ूची–५
अनुस
(तनयम ७ को उपतनयम (१) साँग सम्िशन्त्धि)

श्री स्िनपान सं रिण िथा सम्िद्र्धन सतमति
...................................................... ।
तमति :......................
महोदय,
तनम्नतलशखि उत्पादनको ले वलमा त्यस सतमतििाट स्वीकृति पाउनको लातग यो तनवेदन पेि
गरे को छु /छौं ।
(क)

उत्पादक वा वविरकको नाम :–

(ख)

ठे गाना :–

(ग)

उत्पादनको नाम :–

(ि)

उत्पादनको प्रमाशणकरण तलएको छ, छै न :–

(ङ)

प्रमाणीकरण तलएको भए त्यसको तमति :–

तनवेदकको,–
सही :–
नाम :–
दजाथ :–
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ु् ूची–६
अनुस
(तनयम १० को उपतनयम (१) साँग सम्िशन्त्धि)
नेपाल सरकार
स्वास््य मन्त्रालय
........................

तनरीिकको, :–
नाम :–

पररचयपर नं.

सही :–

तमति ..................

कायथ िेर :– .......................................... शजल्लाहरू
पररचयपर ददने अतधकारीको :–
नाम :–
सही :–
दजाथ :–

तनरीिकको फोटो

कायाथलयको छाप ....... (फोटोमा समेि पने गरी)

10

