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आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा डिक्री वितरण) ऐन, २०५५
लालमोहर र प्रकाशन डमडत
२०५५।१०।१
सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन डमडत

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानू न
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७
२०५५ सालको ऐन नं . १६

.................
आयोडिनयुक्त नूनको सम्िन्त्धमा व्यिस्था गनन िनेको ऐन
प्रस्तािनााः आयोडिनको कमीिाट जनस्िास््यमा पनन जाने व्यापक र गम्म्िर असरलाई कम
खम्चनलो र सरल तररकाले डनिारण र डनमू ल
न
गनन आयोडिनयुक्त नू नको समुम्चत मारामा
उत्पादन, पैठारी, आपूडतन, डिक्री वितरण तथा नूनमा आयोडिन डमश्रण गने व्यिस्था गनन
िाञ्छनीय िएकोले,
श्री ५ महाराजाडधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासनकालको सत्ताइसौं िर्नमा
सं सदले यो ऐन िनाएकोछ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्िक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “आयोडिनयुक्त नू न (उत्पादन तथा
डिक्री वितरण) ऐन, २०५५” रहे को छ ।
(२)

यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी तोकेको

िेरमा तोकेको डमडतदे म्ख प्रारम्ि हुनेछ ।
२.





पररिार्ााः विर्य िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा,–

यो ऐन सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गते दे म्ख लागू िएको ।
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।
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(क)

“आयोडिनयुक्त

नून”

िन्नाले

न्त्यू नतम

छयान्नब्िे

प्रडतशत

सोडियम

क्लोराईि िएको धू लो िा दानादार ठोस अिस्थामा रहे को से तो, विक्का
गुलािी िा कैलो रड्डको िई दे म्खने गरी माटो, डगखान, ढु ड्डा र उद्धरण
गनन सवकने िाहृय पदाथन िा िोहरमै ला नडमडसएको र दिा १५
िमोम्जम डनधानररत गुणस्तर िएको आयोडिनयुक्त नून सम्िनु पछन ।
(ख)

“अनुमडतपर” िन्नाले आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन िा
डिक्री वितरण गनन दिा ७ िमोम्जम ददइने अनुमडतपर सम्िनु पछन ।

(ग)

“सडमडत” िन्नाले दिा १२ िमोम्जम गदठत आयोडिन अिािजन्त्य
विकार डनिारण सडमडत सम्िनु पछन ।

(घ)

“उत्पादन” िन्नाले आयोडिन निएको नू नमा आयोडिन डमश्रण गरी
आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन गररने कायन सम्िनु पछन ।

(ङ)

“उत्पादक” िन्नाले प्रत्यि रुपमा िा एजेण्ट मािनत िा सम्िौताद्वारा िा
सम्िौता अन्त्तगनत डनयम्न्त्रत व्यम्क्त मािनत उत्पादनमा सं लग्न िएको
अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त िा सं स्था सम्िनु पछन ।

(च)

“सं स्था” िन्नाले प्रचडलत कानू न िमोम्जम दतान िएको िमन, कम्पनी िा
सं गदठत सं स्था सम्िनु पछन ।

(छ)

“पैठारी” िन्नाले आयोडिनयुक्त नून िा आयोडिन निएको नून नेपाल

.......... मा आयात गररने कायन सम्िनु पछन ।
(ज)

“पैठारीकतान” िन्नाले आयोडिनयुक्त नू न पैठारी गनन अनुमडतपर प्राप्त
व्यम्क्त िा सं स्था सम्िनु पछन ।

(ि)

“आपूडतन” िन्नाले आयोडिनयुक्त नुनलाई वितरक िा उपिोक्तासम्म
पु¥याउने कायन सम्िनु पछन ।

(ञ)

“आपूडतनकतान” िन्नाले आयोडिनयुक्त नू न आपूडतन गने अनुमडतपर प्राप्त
व्यम्क्त िा सं स्था सम्िनु पछन ।

(ट)

“डिक्री वितरण” िन्नाले उत्पादकको तिनिाट आयोडिनयुक्त नूनको
सू चना से िा उपलब्ध गराउने, प्रिद्र्धन गने , विज्ञापन गने , नमू ना वितरण
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गने तथा त्यस्तो आयोडिनयुक्त नून िजारमा ल्याउने सम्िन्त्धी अन्त्य
कुनै कायन सम्िनु पछन ।
(ठ)

“वितरक” िन्नाले आयोडिनयुक्त नू नको थोक िा खुरा रुपमा डिक्री
वितरण गने कायनमा सं लग्न व्यम्क्त सम्िनु पछन ।

(ि)

“डनरीिक” िन्नाले दिा १८ को उपदिा (१) िमोम्जम डनयुक्त
िएको िा तोवकएको डनरीिक सम्िनु पछन ।

(ढ)

“लेिल” िन्नाले आयोडिनयुक्त नू न प्याक गने प्याकेजमा लेम्खएको,
छावपएको, डलथो गररएको, म्चन्त्ह लगाइएको, इम्िोस गररएको, समािेश
गररएको िा अन्त्य वकडसमले दे खाइएको ट्याग, म्चन्त्ह, तस्िीर िा अन्त्य
वििरणात्मक िस्तु सम्िनु पछन ।

(ण)

“नमू ना” िन्नाले परीिणको लाडग िा व्यापार प्रिद्र्धनको लाडग तयार
गररएको आयोडिनयुक्त नू नको सानो पररमाण सम्िनु पछन ।

(त)

“तोवकएको” िा “तोवकए िमोम्जम” िन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत िनेको
डनयममा तोवकएको िा तोवकए िमोम्जम सम्िनु पछन ।
पररच्छे द – २
अनुमडतपर सम्िन्त्धी व्यिस्था

३.

आयोडिन निएको नून पैठारी, खररद तथा डिक्री गनन नहुनेाः सडमडतिाट तोवकए
िमोम्जम स्िीकृडत नडलई कसै ले पडन आयोडिन निएको नून नेपाल .......... डिर
पैठारी, खररद तथा डिक्री गनन हुुँदैन ।

४.

आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन अनुमडतपर प्राप्त
गनुन

पनेाः आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन

चाहने व्यम्क्त िा सं स्थाले यस ऐन िमोम्जम अनुमडतपर प्राप्त गनुन पनेछ ।
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५.

अनुमडतपरको लाडग दरखास्त ददनेाः दिा ४ िमोम्जमको अनुमडतपर प्राप्त गनन चाहने
व्यम्क्त िा सं स्थाले तोवकए िमोम्जमको ढाुँचामा तोवकए िमोम्जमको दस्तुर सवहत
सडमडत समि दरखास्त ददनु पनेछ ।

६.

अनुमडतपरको लाडग जाुँचिुिाः दिा ५ िमोम्जम दरखास्त परे मा सडमडतले दे हाय
िमोम्जमका कुराहरुमा आिश्यक जाुँचिुि गनेछाः–
(क)

आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन
आिश्यक पने प्राविडधक पि तथा िमता,

(ख)

दरखास्तिालाको आडथनक है डसयत,

(ग)

उत्पादनको प्रयोजनको लाडग आयोडिन निएको नून पैठारी गने िए
तत्सम्िन्त्धी सं िाव्यताको अध्ययन प्रडतिेदन,

(घ)

पैठारी गररएको आयोडिनयुक्त नूनको आपूडतन तथा डिक्री वितरण गने
िए

त्यसको

सं िाव्यता

अध्ययन

प्रडतिेदन

र

सोसं ग

सम्िम्न्त्धत

आिश्यक कागजात,

७.

(ङ)

आयोडिनयुक्त नू न, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गने िेर,

(च)

तोवकए िमोम्जमका अन्त्य आिश्यक कुराहरु ।

अनुमडतपर ददनेाः दिा ६ िमोम्जम जाुँचिुि गदान दरखास्तिाला आयोडिनयुक्त नू नको
उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन सिम दे खेमा सडमडतले तोवकए
िमोम्जमको ढाुँचामा दरखास्तिालालाई अनुमडतपर ददनेछ ।

८.

अनुमडतपरको अिडध र निीकरणाः (१) दिा ११ िमोम्जम अनुमडतपर अगािै खारे ज
िएकोमा िाहे क उत्पादन अनुमडतपरको अिडध िढीमा पन्त्र िर्नको र पैठारी, आपूडतन
तथा डिक्री वितरण अनुमडतपरको अिडध िढीमा तीन िर्नको हुनेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जमको अिडध समाप्त हुन ु िन्त्दा कम्तीमा छ मवहना
अगािै अनुमडतपर निीकरणको लाडग तोवकएको ढाुँचामा तोवकए िमोम्जमको दस्तुर
सवहत सडमडत समि दरखास्त ददनु पनेछ ।
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(३) उपदिा (२) िमोम्जमको म्यादडिर अनुमडतपर निीकरणको लाडग
दरखास्त

नददएमा

अनुमडतपर

निीकरण

गररने

छै न

र

अिडध

समाप्त

िएका

उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा

डिक्री

अनुमडतपर स्िताः रद्द िएको माडननेछ ।
९.

अनुमडतपर

नददइनेाः

आयोडिनयुक्त

नू नको

वितरणको लाडग कुनै व्यम्क्त िा सं स्थालाई िेर तोकी अनुमडतपर ददएकोमा त्यस्तो
अनुमडतपरमा

उम्ल्लम्खत

अिडधिरको

लाडग

सोही

िेरमा

आयोडिनयुक्त

नू नको

उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरणको लाडग अन्त्य कुनै व्यम्क्त िा सं स्थालाई
अनुमडतपर ददइने छै न ।
तर अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त िा सं स्थाले अनुमडतपरमा उम्ल्लम्खत िेरमा माग
िमोम्जमको आयोडिनयुक्त नू न उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन
नसकेको िन्ने कुरा सडमडतलाई जानकारी हुन आएमा सडमडतले तोवकए िमोम्जम
जाुँचिुि गदान सो कुरा मनाडसि दे म्खन आएमा अन्त्य कुनै व्यम्क्त िा सं स्थालाई सो
िेरमा आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गनन
अनुमडतपर ददन सक्नेछ ।
१०.

अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त िा सं स्थाले पालन गनुप
न ने कुराहरुाः अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त
िा सं स्थाले आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गदान
अपनाउनु पने

प्राविडधक

तथा

व्यिस्थापन

सम्िन्त्धी

कुराहरु

तोवकए

िमोम्जम

हुनेछन् ।
११.

अनुमडतपर

खारे ज

गनन

सवकनेाः

(१)

अनुमडतपर

प्राप्त

व्यम्क्त

िा

सं स्थाले

आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गदान दिा १०
िमोम्जम अपनाउनु पने कुराहरुको पालना नगरे मा सडमडतले त्यस्तो व्यम्क्त िा
सं स्थालाई डनम्ित अिडध तोवक त्यस्ता कुराहरुको पालना गननको लाडग आिश्यक
आदे श ददन सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जम तोवकएको अिडधडिर अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त िा
सं स्थाले आदे शको पालना नगरे मा सडमडतले त्यस्तो व्यम्क्त िा सं स्थाको अनुमडतपर
खारे ज गनन सक्नेछ ।
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(३) उपदिा (२) िमोम्जम अनुमडतपर खारे ज गनुन अम्घ सडमडतले सम्िम्न्त्धत
अनुमडतपर प्राप्त व्यम्क्त िा सं स्थालाई आिनो सिाई पेश गनन मनाडसि मौका ददनु
पनेछ ।
(४) उपदिा (२) िमोम्जम सडमडतले अनुमडतपर खारे ज गने गरी गरे को
डनणनय उपर म्चत्त निुझ्ने व्यम्क्त िा सं स्थाले पैंतीस ददनडिर मन्त्रालयमा पुनरािेदन
ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ३
आयोडिन अिािजन्त्य विकार डनिारण सडमडत
१२.

आयोडिन अिािजन्त्य विकार डनिारण सडमडताः (१) नेपाल सरकारको नीडत र डनदे शन
िमोम्जम कायानन्त्ियन गनन दे हाय िमोम्जमको अध्यि तथा सदस्य िएको आयोडिन
अिािजन्त्य विकार डनिारण सडमडत गठन हुनेछाः–
(क)

सम्चि, स्िास््य मन्त्रालय

– अध्यि

(ख)

प्रडतडनडध (रा.प. प्रथम श्रे णी), उद्योग मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

प्रडतडनडध (रा.प. प्रथम श्रे णी), आपूडतन मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

प्रडतडनडध (रा.प. प्रथम श्रे णी), िाम्णज्य मन्त्रालय

– सदस्य

(ङ)

प्रडतडनडध (रा.प. प्रथम श्रे णी), स्िास््य मन्त्रालय

– सदस्य

(च)

केन्त्रीय खाद्य अनुसन्त्धानशालाको प्रमुख

– सदस्य

(छ)

प्रडतडनडध, उद्योग िाम्णज्य सं घ

– सदस्य

(ज)

आयोडिनयुक्त नू न उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा
डिक्री वितरण कायनमा सं लग्न व्यम्क्त िा सं स्थाहरु
मध्येिाट नेपाल सरकारिाट मनोनीत दुईजना

– सदस्य

(ि)

नेपाल सरकारिाट मनोनीत पोर्ण विज्ञ दुईजना

– सदस्य

(ञ)

उपिोक्ताको तिनिाट एकजना

– सदस्य

(ट)

नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य
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मन्त्रालयको अडधकृत

–सदस्य–सम्चि

(२) खण्ि (ज), (ि), (ञ) र (ट) िमोम्जमका सदस्य तथा सदस्य–सम्चिको
पदािडध दुई िर्नको हुनेछ र डनजहरु पुनाः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(३)

सडमडतले

िैठकमा

विशेर्ज्ञलाई

पयनिेिकको

रुपमा

आमन्त्रण

गनन

सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी सडमडतको
सदस्यहरुमा थपघट िा हे रिेर गनन सक्नेछ ।
(५) सडमडतको सम्चिालय स्िास््य मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(६) सडमडतको लाडग आिश्यक पने िजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने
छ ।
१३.

सडमडतको िैठकाः

(१) सडमडतको िैठक कम्तीमा िर्नको चार पटक िस्नेछ ।

(२) सडमडतको िैठक अध्यिले तोकेको डमडत, समय र स्थानमा िस्नेछ ।
(३) सडमडतका पचास प्रडतशत सदस्यहरु उपम्स्थत िएमा सडमडतको िैठकको
लाडग गणपूरक सं ख्या पुगेको माडननेछ ।
(४) सडमडतको िैठकको डनणनय उपम्स्थत सदस्यहरुको िहुमतको आधारमा
गररनेछ । मत िरािर िएमा अध्यिले डनणनयात्मक मत ददनेछ ।
(५) सडमडतको डनणनय सदस्य–सम्चिले प्रमाम्णत गनेछ ।
(६) सडमडतको िैठक सम्िन्त्धी अन्त्य कायनविडध सडमडत आिैले डनधानरण गरे
िमोम्जम हुनेछ ।
१४.

सडमडतको काम, कतनव्य र अडधकाराः यस ऐनमा लेम्खएका अन्त्य काम, कतनव्य र
अडधकारका अडतररक्त सडमडतको काम, कतनव्य र अडधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछाः–
(क)

उत्पादक,

पैठारीकतान,

आपूडतनकतान

तथा

वितरकले

पेश

गरे को

आयोडिनयुक्त नू नको ले िल तथा प्याकेजलाई तोवकए िमोम्जम स्िीकृडत
प्रदान गने ।
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(ख)

आयोडिनयुक्त नू न सम्िन्त्धी सू चना तथा शैम्िक सामाग्रीहरुको प्रचार
प्रसार सम्िन्त्धी काममा समन्त्िय गने ।

(ग)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगनत िनेको डनयममा उम्ल्लम्खत व्यिस्थाहरु
पालन िए निएको सम्िन्त्धमा तोवकए िमोम्जम सुपररिेिण तथा
अनुगमन गने ।

(घ)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगनत िनेका डनयममा उम्ल्लम्खत व्यिस्था
विपरीत आयोडिनयुक्त िा आयोडिन निएको नू नको उत्पादन, पैठारी,
आपूडतन तथा डिक्री वितरण गने व्यम्क्त उपर अनुसन्त्धान तहवककात
गरी मुद्दा चलाउने सम्िन्त्धमा डनरीिकलाई आिश्यक डनदे शन ददने ।
पररच्छे द – ४

गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा लेिल स्िीकृत गने सम्िन्त्धी व्यिस्था
१५.

गुणस्तराः

(१) आयोडिनयुक्त नू न उत्पादन, पैठारी, आपूडतन र डिक्री वितरण गदानको

ु ने गुणस्तर सडमडतिाट डनधानरण गररएको िा
अिस्थामा आयोडिनयुक्त नू नमा हुनप
डसिाररस गरे िमोम्जमको हुन ु पनेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जम सडमडतिाट डनधानररत िा डसिाररस गररएको
आयोडिनयुक्त नू नको गुणस्तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनेछ ।
(३) नेपाल .......... मा उत्पादन िएको िा पैठारी गररएको आयोडिनयुक्त
नूनको गुणस्तर उपदिा (१) मा उल्ले ख िए िमोम्जमको गुणस्तर अनुरुप िए
निएको सम्िन्त्धमा परीिण गने अडधकार केन्त्रीय खाद्य अनुसन्त्धानशालालाई हुनेछ ।
(४) उपदिा (१) िमोम्जम डनधानररत गुणस्तर कायम रहने अम्न्त्तम डमडत
पुगेको आयोडिनयुक्त नू न िजारमा आपूडतन गनन िा डिक्री वितरण गनुन गराउनु हुुँदैन ।
(५) आयोडिनयुक्त नू नको गुणमा ह्रास, डमसािट र दू वर्त हुन नददन उत्पादक,
पैठारीकतान, आपूडतनकतान तथा वितरकले प्याकेम्जड्ड तथा ढु िानी गदान अपनाउनु पने
तररका तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।
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१६.

गुणस्तर प्रमाणीकरणाः (१) उत्पादक, पैठारीकतान िा वितरकले नेपाल ......... मा
डिलर

मािनत

आयोडिनयुक्त

नू न

डिक्री

वितरण

गनुन

अम्घ

केन्त्रीय

खाद्य

अनुसन्त्धानशालािाट जाुँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु िन्त्दा अम्घ उत्पादन िा पैठारी गरी डिक्रीमा
ल्याइसकेको आयोडिनयुक्त नू न यो ऐन प्रारम्ि िएको डमडतले छ मवहनाडिर उत्पादक
िा आपूडतनकतान िा वितरकले केन्त्रीय खाद्य अनुसन्त्धानशालािाट जाुँच गराई गुणस्तर
प्रमाणीकरण डलनु पनेछ ।
(३) उपदिा (१) र (२) को प्रयोजनको लाडग उत्पादक, पैठारीकतान िा
वितरकले तोवकएको ढाुँचामा तोवकए िमोम्जमको दस्तुर र आयोडिनयुक्त नूनको नमू ना
सवहत केन्त्रीय खाद्य अनुसन्त्धानशालामा दरखास्त ददनु पनेछ ।
(४) उपदिा (३) िमोम्जम दरखास्त साथ नमू ना प्राप्त िएपडछ केन्त्रीय खाद्य
अनुसन्त्धानशालाले दिा १५ िमोम्जम डनधानररत गुणस्तर अनुरुप िए निएको परीिण
गरी

डनधानररत

गुणस्तर

अनुरुप

िएको

पाइएमा

त्यस्तो

उत्पादनको

गुणस्तर

प्रमाणीकरण गररददनु पनेछ ।
१७.

लेिल स्िीकृत गनेाः (१) नेपाल .......... मा उत्पाददत िा पैठारी गररएको
आयोडिनयुक्त नू न डिक्री वितरण गनुन अम्घ उत्पादक िा पैठारीकतान िा वितरकले
त्यस्तो

नू नको

ले िल

स्िीकृडतको

लाडग

तोवकए

िमोम्जमको

ढाुँचामा

तोवकए

िमोम्जमको दस्तुर सवहत सडमडत समि दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु िन्त्दा अम्घ नेपाल .............. डिर उत्पादन िा
पैठारी िईसकेको आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादक िा पैठारीकतान िा वितरकले यो ऐन
प्रारम्ि िएको डमडतले छ मवहनाडिर सडमडतिाट ले िल स्िीकृत गराउनु पनेछ ।
(३) उत्पादक, पैठारीकतान िा वितरकले लेिल तयार गदान आयोडिनयुक्त
नूनको उपयोगी प्रयोगको सम्िन्त्धमा आिश्यक जानकारी ददने र प्रोत्साहन ददने
वकडसमले तयार गनुन पनेछ ।



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।
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(४) लेिलमा स्पष्ट तथा सम्जलै संग िुझ्न सवकने दे हाय िमोम्जमको जानकारी
तथा सन्त्दे श नमेवटने गरी नेपाली तथा आिश्यकता अनुसार अं ग्रज
े ी िार्ामा छावपएको
हुन ु पनेछाः–
(क)

सडमडतिाट स्िीकृत िए िमोम्जको लोगो,

(ख)

उत्पादक र प्यावकड्ड गने व्यम्क्त िा सं स्थाको पूरा नाम र ठेगाना,

(ग)

प्याकेज गरे को आयोडिनयुक्त नूनको खास तौल,

(घ)

प्याकेज गरे को साल र महीना,

(ङ)

आयोडिनको मारा (वप.वप.एम.मा),

(च)

आयोडिनयुक्त नू नमा डमम्श्रत आयोडिन नाडसन, उड्न र हराउन नददन
अपनाउनु पने उपाय र प्रविडध,

१८.

(छ)

आयोडिनयुक्त नू नमा रहे को गुणस्तर कायम रहने अम्न्त्तम डमडत,

(ज)

तोवकए िमोम्जमका अन्त्य वििरण ।

डनरीिकको डनयुम्क्त तथा काम, कतनव्य र अडधकाराः (१)

उत्पादक,

पैठारीकतान,

आपूडतनकतान तथा वितरकले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगनत िनेको डनयममा उम्ल्लम्खत
व्यिस्थाको पालन गरे नगरे को सम्िन्त्धमा जाुँचिुि तथा डनरीिण गनन मन्त्रालयले
सडमडतको

डसिाररसमा

आिश्यक

सं ख्यामा

डनरीिकहरु

डनयुक्त

गनन िा नेपाल

सरकारको से िामा िहाल रहे का कमनचारीहरुलाई सम्िम्न्त्धत डनकायको स्िीकृडत डलई
डनरीिक िई काम गनन तोक्न सक्नेछ ।
(२) डनरीिकको लाडग चावहने योग्यता तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।
(३) उत्पादक, पैठारीकतान, आपूडतनकतान तथा वितरकले यो ऐन िा यस ऐन
अन्त्तगनत िनेको डनयममा उम्ल्लम्खत व्यिस्थाहरुको पालन गरे नगरे को सम्िन्त्धमा
डनरीिकले तोवकए िमोम्जम डनरीिण तथा जाुँचिुि गरी त्यसको प्रडतिेदन सडमडतमा
पेश गनुन पनेछ ।
(४) उपदिा (३) मा लेम्खए दे म्ख िाहे क डनरीिकको अन्त्य काम, कतनव्य र
अडधकार तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।
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पररच्छे द – ५
सूचना, म्शिा र स्िास््य सं स्थाको दावयत्ि
१९.

आयोडिनयुक्त नून सम्िन्त्धी सूचना र म्शिााः (१) पढ्न, सुन्न र दे ख्न सवकने
आयोडिनयुक्त नू न सम्िन्त्धी उपयोगी सू चना तथा शैम्िक सामाग्रीको प्रचार प्रसार गने
स्िीकृडत मन्त्रालयले ददनेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जमको आयोडिनयुक्त नून सम्िन्त्धी सू चना तथा
शैम्िक सामाग्रीहरु दे हायका कुराहरुको िारे मा स्पष्ट जानकारी ददने वकडसमको हुन ु
पनेछाः–
(क)

मानि

तथा

पशु

स्िास््यको

लाडग

आयोडिनयुक्त

नूनको

आिश्यकता र महत्ि,
(ख)

आयोडिनयुक्त नू नको प्रयोगिाट हुने िाइदा,

(ग)

आयोडिन निएको नून खाुँदा िा खुिाउुँदा मानि तथा पशु
स्िास््यमा पनन सक्ने असर,

(घ)

आयोडिनयुक्त नून र आयोडिन निएको नूनको मू ल्यमा पने
अन्त्तर,

(ङ)

आयोडिनयुक्त नूनमा डमम्श्रत आयोडिन नाडसन, हराउन िा उड्न
नददने उपाय तथा त्यसको लाडग अपनाउनु पने प्रविडध ।

(३) उपदिा (२) िमोम्जमको सू चना तथा शैम्िक सामाग्रीमा ठीक र
उपयोगी जानकारी मार हुन ु पनेछ र आयोडिन निएको नू नको उपिोग गने तिन
डनरुत्साहन ददने खालको हुन ु पनेछ ।
२०.

स्िास््य सं स्थाको दावयत्िाः (१) सिनसाधारणलाई आयोडिनयुक्त नू नको उपयोगमा
प्रोत्साहन गनन मन्त्रालयले स्िास््य सं स्थालाई आिश्यक उपाय अिलम्िन गनन
आिश्यक आदे श तथा डनदे शन ददनेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जम मन्त्रालयले ददएका आदे श तथा डनदे शनको
पालना गनुन स्िास््य सं स्थाको कतनव्य हुनेछ ।
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२१.

अनुज्ञापर, अनुमडतपर िा अम्ख्तयारी डनलम्िन िा रद्द गनन सवकनेाः

(१) दिा

१८

को उपदिा (३) िमोम्जम डनरीिकले पेश गरे को प्रडतिेदनिाट कुनै उत्पादक,
पैठारीकतान, आपूडतनकतान तथा डिक्री वितरकले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगनत िनेको
डनयम िा ददएको आदे श िा डनदे शन पालन नगरे को दे म्खएमा सडमडतको डसिाररशमा
मन्त्रालयले त्यस्तो उत्पादक, पैठारीकतान, आपूडतनकतान तथा डिक्री वितरकले आफ्नो
कारोिार िा व्यिसाय गनन नेपाल सरकार िा अन्त्य कुनै डनकायिाट पाएको अनुज्ञापर,
अनुमडतपर िा अम्ख्तयारी डनलम्िन िा रद्द गनन सम्िम्न्त्धत डनकायलाई ले खी पठाउन
सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) िमोम्जम ले खी आएमा सम्िम्न्त्धत डनकायले पडन त्यस्तो
अनुज्ञापर, अनुमडतपर िा अम्ख्तयारी डनलम्िन िा रद्द गने तिन आिश्यक कारिाही
चलाउनु पनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर र दण्ि सजाय
२२.

कसूर गरे को माडननेाः दे हाय िमोम्जमको कायन गरे मा यस ऐन िमोम्जमको कसू र
गरे को माडननेछाः–
(क)

दिा ३ िमोम्जम सडमडतको स्िीकृडत नडलई आयोडिन निएको नू न
नेपाल .......... डिर पैठारी, खररद िा डिक्री गरे मा,

(ख)

दिा

४

िमोम्जम

अनुमडतपर

नडलई

नेपाल

...........

मा

आयोडिनयुक्त नू नको उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गरे मा,
(ग)

दिा १५ िमोम्जम डनधानररत गुणस्तर निएको आयोडिनयुक्त नूनको
उत्पादन, पैठारी, आपूडतन तथा डिक्री वितरण गरे मा,

(घ)

खण्ि (क), (ख) र (ग) मा उम्ल्लम्खत कायन िाहे क यो ऐन िा यस
ऐन अन्त्तगनत िनेको डनयम विपरीत अन्त्य कायन गरे मा ।

२३.

दण्ि सजायाः दिा २२ को दे हायको खण्ि िमोम्जमको कसू र गनेलाई दे हाय
िमोम्जमको सजाय हुनेछाः–



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा म्िवकएको ।
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(क)

खण्ि (क), (ख) र (ग) िमोम्जमको कसू र गनेलाई डिगो जित गरी
डिगो िमोम्जम जररिाना िा एक िर्नसम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ ।

(ख)

खण्ि (घ) विपरीत कसू र गनेलाई कसू रको प्रकृडत हे री एक हजार
रुपैयाुँसम्म जररिाना हुनेछ ।
पररच्छे द – ७
विविध

२४.

सं स्थाको दावयत्िाः कुनै सं स्थाले यो ऐन िमोम्जम कसू र हुने कायन गरे मा त्यस्तो
सं स्थाको मुख्य प्रशासकीय अडधकारीको है डसयतमा काम गने अडधकारी सजायको िागी
हुनेछ ।
ु न्त्दा अगािै िएका कसू रको हकमा
तर आिू मुख्य प्रशासकीय अडधकारी हुनि
त्यस्तो व्यम्क्त सजायको िागी हुने पने छै न ।

२५.

उपसडमडत गठन गनन सक्नेाः (१)
उम्ल्लम्खत

व्यिस्थाहरुको

यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगनत िनेको डनयममा

कायानन्त्ियनको

लाडग

सडमडतले

आिश्यकता

अनुसार

उपसडमडत गठन गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदिा (१) िमोम्जम गठन हुने उपसडमडतको काम, कतनव्य र

अडधकार तथा कायनविडध सडमडतले तोके िमोम्जम हुनेछ ।
२६.

अडधकार प्रत्यायोजनाः सडमडतले यो ऐन िमोम्जम आिूलाई प्राप्त अडधकार मध्ये
आिश्यकता

अनुसार

उपसडमडतको

सं योजक

केही
िा

अडधकार
सदस्य

िा

सडमडतको
अडधकृत

अध्यि

िा

कमनचारीलाई

कुनै

प्रत्यायोजन

सक्नेछ ।
२७.

सरकार िादी हुनेाः यस ऐन अन्त्तगनतको मुद्दा नेपाल सरकार िादी हुनेछ ।
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२८.

मुद्दाको तहवककात र दायरीाः (१) यो ऐन िमोम्जम सजाय हुने कसू र सम्िन्त्धी
मुद्दाको तहवककात डनरीिकले गनेछ र त्यस्तो तहवककातको काम पूरा िएपडछ
म्जल्ला अदालतमा मुद्दा दायर

गनेछ ।

(२) उपदिा (१) िमोम्जम मुद्दा तहवककात र दायर गदान डनरीिकले
सरकारी िकीलको राय डलनेछ ।
२९.

डनयम िनाउने अडधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्ियन गनन नेपाल सरकारले
आिश्यक डनयम िनाउन सक्नेछ ।

रष्टव्याः

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्तर िएका शब्दहरुाः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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