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तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको नियमिका सम्बन्धमा व्यवस्था गिथ 
बिकेो ववधेयक 

प्रस्ताविााः तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार 
पसार, प्रयोग, नबवि ववतरण तथा त्यस्तो पदाथथको ववसजथि गिे कायथलाई नियमि गरी मािव तथा 
जीवजन्तकुो स्वास््य र अन्य जैववक वा गैरजैववक वस्तलुाई पिे प्रनतकूल प्रभावलाई निवारण गिे 
सम्बन्धमा कािूिी व्यवस्था गिथ वाञ्छिीय भएकोले,  

 संघीय संसदले यो ऐि बिाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त  िाम  र प्रारम्भाः (१) यस  ऐिको  िाम  “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथ (नियमि) ऐि, २०७७” रहेको छ ।  

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क)  “अिमुनतपत्र” भन्नाले दफा ३ बमोम्जम जारी गररएको अिमुनतपत्र सम्झि ुपछथ 
। 

(ख) “अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्ि” भन्नाले अिमुनतपत्र प्राप्त गरेको व्यम्ि सम्झि ुपछथ ।  

(ग) “अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारी” भन्नाले दफा ४ बमोम्जमको अनधकारी सम्झि ु
पछथ । 

(घ) “उत्पादि” भन्नाले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको कुिै तररकाले 
उत्पादि, प्रशोधि, संश्लषेण वा सजृिा गिे कायथ सम्झि ुपछथ र सो शब्दले त्यस्ता 
पदाथथको प्यावकङ्ग वा पिुाः प्यावकङ्ग गिे कायथलाई समेत जिाउँछ ।  
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(ङ) “घातक रासायनिक पदाथथ” भन्नाले तेजाब बाहेक मािव अंग, जीवजन्त ु वा 
जैववक वा गैरजैववक वस्तलुाई गंभीर हानि, िोक्सािी वा िनत पयुाथउि सक्ि े
िेपाल सरकारले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोकेको अन्य 
रासायनिक पदाथथ सम्झि ुपछथ । 

(च)  “तेजाब” भन्नाले मािव अंग, जीवजन्त ुवा अन्य जैववक वा गैरजैववक वस्तलुाई 
जलाउिे (बिथ), घातके िनत पयुाथउिे (कोरोनसभ) वा अन्य कुिै वकनसमले गंनभर 
असर पयुाथउिे अकारबोनिक तेजाव (अिअगाथनिक एनसड) जन्य रासायनिक 
पदाथथ सम्झि ु पछथ र सो शब्दले िाअविक एनसड, सल्फररक एनसड र 
हाअड्रोक्लोररक एनसड तथा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि 
गरी तोकेको तेजाबजन्य अन्य घातक तथा ज्वलिशील रासायनिक पदाथथ 
समेतलाई जिाउछ ।  

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐि अन्तगथत बिेको नियममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झि ुपछथ । 

(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले िेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय सम्झि ुपछथ । 

(झ)  “सनमनत” भन्नाले दफा १५ बमोम्जमको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथ नियन्त्रण राविय अिगुमि सनमनत सम्झि ुपछथ । 

पररच्छेद–२ 

अिमुनतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

३. अिमुनतपत्र नलि ुपिे: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, 
पैठारी वा नबवि ववतरण गिथ चाहिे व्यम्ि तथा त्यस्तो पदाथथको तोवकएको भन्दा बी ी 
पररमाणमा प्रयोग गिे व्यम्िले यस ऐि बमोम्जम अिमुनतपत्र नलि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अिमुनतपत्र प्राप्त गिथ चाहिे व्यम्िले देहाय बमोम्जमको 
वववरण तथा कागजात संलग्ि गरी तोवकए बमोम्जमको ी ाँचामा अिमुनतपत्र जारी गिे 
अनधकारी समि निवेदि ददि ुपिेछ:– 
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(क) अिमुनतपत्र प्राप्त गिथ चाहिे व्यम्िको िाम, ठेगािा तथा सम्पकथ  
िम्बर,  

(ख) अिमुनतपत्र प्राप्त गिथ चाहिे व्यम्िको राविय पररचयपत्र वा 
िागररकता वा राहदािीको प्रनतनलवप, 

(ग) कािूि बमोम्जम स्थावपत उद्योग, व्यवसाय, फमथ वा कम्पिी दताथको 
प्रमाण र पनछल्लो आनथथक वषथको कर चिुाको प्रमाण,  

(घ) अिमुनतपत्र प्राप्त गिथ चाहेका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको िाम,  

(ङ) अिमुनतपत्र बमोम्जम निकासी वा पैठारी गिे मलुकु, उत्पादि वा 
वविी ववतरण गिे भए उत्पादि वा वविी ववतरण गिे ठाँउ, 

(च) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको सनमश्रण, मात्रा 
लगायतको प्राववनधक वववरण (स्पेम्शवफकेशि),   

(छ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि गिे भएमा 
त्यसको अिमुानित पररमाण, स्तर र प्रकार तथा त्यसको लानग 
आवश्यक पूवाथधार पूरा गरेको वववरण, 

(ज) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको पैठारी गिे भए त्यसको 
प्रयोजि र प्रयोग हिुे िेत्र,  

(झ) उत्पादि, निकासी वा पैठारी गिे भए सम्वम्न्धत मन्त्रालयको 
नसफाररसपत्र,  

(ञ)  तोवकए बमोम्जमको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापनि घरायसी प्रयोजिको लानग 
प्रयोग हिुे तोवकएको पररणाम सम्मको तेजाबको खदु्रा नबवि गिे अिमुनतपत्र नलिको लानग 
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सो उपदफाको खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (ञ) बमोम्जमको वववरण तथा कागजात 
आवश्यक पिे छैि ।   

(४) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त निवेदि उपर आवश्यक छािनबि गदाथ तोवकएका 
शतथ पूरा भएको पाअएमा दफा ४ बमोम्जमको अनधकारीले निवेदकलाई तेजाब वा अन्य 
घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार वा नबवि 
ववतरण गिथ त्यस्तो कायथगदाथ पालिा गिुथ पिे शतथ उल्लेख गरी निवेदि ददएको पन्र ददि 
नभत्र तोवकए बमोम्जमको ी ाँचामा अिमुनतपत्र प्रदाि गिुथ पिेछ । 

(५) अिमुनतपत्र प्राप्त गिथका लानग लाग्िे दस्तरु तथा अिमुनतपत्र सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हिुेछ ।  

४. अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारीाः (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, 

निकासी, पैठारी वा नबवि ववतरणको लानग देहायको अनधकारीले देहायको अिमुनतपत्र जारी 
गिथ सक्िेछ: 

(क) उत्पादि, पैठारी, निकासी वा भण्डारणको लानग भए गहृ मन्त्रालय,  

(ख) नबवि ववतरणको लानग भए सम्बम्न्धत म्जल्लाको प्रमखु म्जल्ला 
अनधकारी वा निजले तोकेको म्जल्ला प्रशासि कायाथलय वा अन्तगथतको 
अनधकृत । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गरेको अिमुनतपत्र कायाथन्वयि गदाथ तेजाव वा अन्य 
घातक रासायनिक पदाथथको ओसार पसार गिुथ पिे रहेछ भिे सो प्रयोजिका लानग भण्डारण 
गिथ र अिमुनत प्राप्त व्यम्िले पैठारी, निकासी, भण्डारण वा वविी ववतरण गिे ठाँउसम्म 
ओसारपसार गिथ सक्िेछ ।  

५. औद्योनगक प्रयोजिका लानग मात्र अिमुनत ददि सवकिाेः यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेम्खएको भएतापनि मन्त्रालयले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोकेका खास 
वकनसमका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ औद्योनगक प्रयोजिका लानग सम्बम्न्धत 
उद्योगलाई मात्र अिमुनतपत्र ददिे व्यवस्था गिथ सवकिेछ । 
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६. अिमुनतपत्रको मान्य अवनध तथा िवीकरणाः (१) अिमुनतपत्रको मान्य अवनध पाँच वषथको 
हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको अवनध समाप्त हिुभुन्दा पैंतीस ददि अगावै अिमुनतपत्र 
िवीकरणको लानग अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले त्यस्तो अिमुनतपत्र जारी गिे निकाय समि 
निवेदि ददि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अवनधनभत्र निवेदि ददि िसक्िे अिमुनतपत्र प्राप्त 
व्यम्िले  उपदफा (२) बमोम्जमको अवनध समाप्त भएको नमनतले पैतीस ददिनभत्र दोब्बर 
दस्तरु सवहत अिमुनतपत्र िवीकरणको लानग अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारी समि निवेदि 
ददि सक्िेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम प्राप्त निवेदिका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु 
गरी तोवकएको अनधकारीले अको पाँच वषथको लानग अिमुनतपत्रको िवीकरण गररददि सक्िेछ 
। 

(५) अिमुनतपत्र िवीकरण गिथको लानग ददईिे निवेदिको ी ाँचा, िवीकरणको लानग 
लाग्िे दस्तरु तथा अिमुनतपत्र िवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हिुेछ । 

७. अिमुनतपत्र रद्द हिुाेः (१) दफा ६ बमोम्जम अिमुनतपत्र िवीकरण िगराएमा त्यस्तो 
अिमुनतपत्र स्वताः रद्द हिुेछ । 

(२) देहायको अवस्थामा अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारीले अिमुनतपत्र रद्द गिथ 
सक्िेछ :– 

(क) अिमुनतपत्र प्राप्त गिथको लानग पेश भएको कागजात वा वववरण झटु्टा 
देम्खएमा,  

(ख)  अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले यस ऐि तथा यस ऐि अन्र्तगत बिेको 
नियमावली बमोम्जम पालिा गिुथ पिे शतथको उल्लंघि गरेमा,  

(ग) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले अिमुनतपत्र रद्द गराउिको लानग निवेदि 
ददएमा, वा 
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(घ) अिमुनतपत्रमा उम्ल्लम्खत शतथको उल्लंघि गरेको कारण यस ऐि 
बमोम्जम सजाय पाएमा ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम अिमुनतपत्र रद्द गिुथअम्घ अिमुनतपत्र जारी गिे 
अनधकारीले सम्बम्न्धत अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िलाई पन्र ददिको समय ददई अिमुनतपत्र रद्द 
गिुथ िपिे कुिै मिानसब आधार र कारण भए सो पेश गिथका लानग मौका ददि ुपिेछ । 

तर उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोम्जम अिमुनतपत्र रद्द गराउि निवेदि ददएकोमा 
त्यस्तो मौका ददईरहि ुपिे छैि ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको अवनधनभत्र कुिै जवाफ प्राप्त िभएमा वा प्राप्त भएको 
जवाफको आधार र कारण मिानसब िदेम्खएमा अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारीले अिमुनतपत्र 
रद्द गिे निणथय गरी सोको जािकारी सम्बम्न्धत अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िलाई ददि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको अिमुनतपत्र रद्द गिे निणथयमा म्चत्त िबझेुमा सम्बम्न्धत 
व्यम्िले त्यस्तो निणथय भएको नमनतले पैंतीस ददिनभत्र सनमनत समि उजरुी ददि सक्िेछ र 
त्यस्तो उजरुीमा सनमनतले गरेको निणथय अम्न्तम हिुछे । 

(६) उपदफा (३) बमोम्जम कुिै अिमुनतपत्र खारेजीको प्रविया प्रारम्भ भई उपदफा 
(४) बमोम्जमको निणथय िभएसम्मको अवनधमा त्यस्तो अिमुनतपत्र स्वताः निलम्बि भएको 
मानििेछ । 

पररच्छेद–३ 

अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले पालिा गिुथ पिे शतथहरु 

८. अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले पालिा गिुथ पिे शतथहरुाः (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले तेजाब वा 
अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, प्यावकङ्ग 
वा पिुाः प्यावकङ्ग गदाथ देहाय बमोम्जमका शतथहरुको पालिा गिुथ पिेछ: 

(क) उत्पादि, भण्डार, ओसार पसार तथा प्यावकङ्ग, पिुाः प्यावकङ्ग सम्बन्धमा 
तोवकए बमोम्जमका प्राववनधक शतथ र मापदण्ड पूरा गिुथ पिे,   
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(ख) उत्पादि गदाथ ओसार पसार वा भण्डारको िममा टुटफुट िहिुे, चहुावट 
िहिुे र राम्खएको भाँडोबाट बावहर िआउिे गरी सरुम्ित र उपयिु 
बोत्तल, कन्टेिर वा प्याकेटमा बन्दी गरी प्याकेम्जङ गिुथ पिे, 

(ग) उत्पादि गदाथ वविी गररिे भाडो, कन्टेिर, प्याकेटमा प्रयोग ववनध 
उल्लेख गिे, 

(घ) खदु्रा नबवि ववतरण गदाथ वविी गररिे भाडो, कन्टेिर वा प्याकेट तोवकए 
बमोम्जमको गणुस्तर र आकारमा हिु ुपिे, 

(ङ) खदु्रा रुपमा घरायसी प्रयोजिको लानग प्रयोग हिुे तेजाबको तोवकएको 
पररमाण भन्दा बी ी पररमाणमा प्याकेटमा राख्न वा नसलबन्दी िगरी 
बोटनलङ गिथ िहिुे तथा तेजाब वा घातक रासायनिक पदाथथ खदु्रा वविी 
गदाथ यस ऐि बमोम्जमको मापदण्ड पूरा गिुथपिे,  

(च) भाँडोमा सम्जलै खोल्ि िसवकिे गरी सरुम्ित तवरले म्शलबन्दी गिुथ पिे, 

(छ) तोवकएको भन्दा बी ी पररमाणमा तथा खलु्ला वा म्शलबन्दी खोलेर खदु्रा 
नबवि िगिे, 

(ज) आफूले उत्पादि, निकासी पैठारी, वववि ववतरण गरेको तेजाब वा अन्य 
घातक रासायनिक पदाथथको मौज्दात तथा िेताको वववरण र पररमाण र 
प्रकार खलु्िे गरी अनभलेख राख्न,े 

(झ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको खररद, नबवि तथा तत ्
सम्बन्धी कागजात र अनभलेख अद्यावनधक राख्न,े 

(ञ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको प्राववनधक वववरण खलु्ि े
गरी कागजात राख्न ुपिे, 

(ट) कुिै तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी 
पैठारी तथा ओसार पसार र वववि गदाथ प्रचनलत कािूिबाट पालिा गिुथ 
पिे गरी कुिै शतथ निधाथरण गरेकोमा त्यस्तो शतथको पालिा गिे, 
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(ठ) औद्योनगक प्रयोजिका लानग प्राप्त गरेको तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथ भए जिु प्रयोजको लानग अिमुनत प्राप्त गरेको हो सोही 
प्रयोजिमा प्रयोग गिे,  

(ड) तोवकए बमोम्जमका अन्य शतथहरु ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जमका शतथको अनतररि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको उत्पादि, निकासी पैठारी तथा ओसार पसार र ववविको लानग फरक—फरक शतथ 
तोक्ि सवकिेछ ।   

(३) तोवकएको खास वकनसमका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको 
तोवकएको पररमाण भन्दा बी ी पररमाणमा ीु वािी गदाथ सरुिा निकायसँग समन्वय गरी 
सरुिाका साथ ीु वािी गिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ ।  

(४) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको भण्डारण गदाथ आग लानग हिुबाट 
वा ववष्फोट हिुबाट जोगाउि प्राववनधक रुपले आवश्यक पिे सरुिा व्यवस्थाको पालिा गरी 
उपयिु र सरुम्ित रुपमा भण्डारण गिुथ पिेछ ।  

(५) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ राम्खएको बोत्तल, कन्टेिर वा 
प्याकेटको आकार प्रकार तथा रंग आम रुपमा प्रयोग गररिे वपउिे पािी, दधु तथा दधुजन्य 
पदाथथ, हल्का पेय पदाथथ, मददराजन्य पदाथथको लानग प्रयोग गररिे आकार र प्रकारको भाँडा, 
वोतल वा प्याकमा रहि िहिुे र त्यस्तो पदाथथ जस्तो देम्खिे गरी प्यावकङ्ग गिथ सवकिे छैि 
।   

 ९ चेताविीमूलक सन्देश तथा म्चत्र उल्लेख गिुथ पिेाः (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको उत्पादकले त्यस्तो पदाथथको बट्टा, प्याकेट वा बोत्तलको प्याकेम्जङ्ग र लेबलुको 
बावहरी भागमा खतराको सूचिा जिाउिे गरी सनमनतले निधाथरण गरे बमोम्जमको 
चेताविीमूलक सन्देश र खतरा जिाउिे म्चत्र प्रष्ट रुपमा देख्न ेर बझु्िे गरी िेपाली भाषामा 
अवित गिुथ पिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्ड पूरा िभएको तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको नबवि ववतरण गिथ सवकिे छैि । 
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१०. वववरण पेश गिुथ पिे: (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले आफूले उत्पादि, पैठारी वा निकासी 
गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको तोवकए बमोम्जमको वववरण प्रत्येक छ 
मवहिामा सम्बम्न्धत प्रमखु म्जल्ला अनधकारी माफथ त वा सोझै अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारी 
समि पठाउि ुपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रनतवेदि पेश िगरेमा अिमुनतपत्र ददिे अनधकारीले 
पाँच हजारदेम्ख बीस हजार रुपैयाँसम्म जररवािा गिेछ ।  

११. नबिी ववतरण तथा प्रदशथिमा बन्देजाः (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्ि वा अन्य कुिै वविेताले 
अठार वषथ उमेर पूरा िभएको व्यम्िलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ नबिी 
ववतरण गिथ वा गिथ लगाउि वा निाःशलु्क ववतरण गिथ वा गराउि सक्िे छैि । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रयोजिको लानग वविेताले कुिै िेताको उमेरको 
बारेमा यवकि हिु चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाण माग गिथ सक्िेछ र त्यसरी माग गरेको 
प्रमाण देखाउि अन्कार गिे वा िदेखाउिे व्यम्िलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथ नबिी ववतरण गिथ सवकिे छैि । 

  (३) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको बट्टा, 
प्याकेट वा बोत्तल नसलबन्दी वा बन्दी रुपमा नबवि गिुथ पिेछ र त्यसलाई फोडी वा खोली 
खलु्ला रुपमा वा अको वट्टा वा भाँडोमा खन्याई वा राखी वा अन्य कुिै प्रकारले उत्पादि 
गदाथ प्याकेम्जङ गररएको भन्दा फरक रुपमा  नबवि गिथ सवकिे छैि ।  

  (४) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले नबवि स्थलमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथ ववविको लानग राख्दा खररद कताथ वा अन्य व्यम्िको सहज पहुँच िहिुे गरी तथा 
त्यस्तो पदाथथको ववशेष संरिण गरी राख्न ुपिेछ । 

१२. ववविको अनभलेख राख्न ु पिे: (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको वववि गदाथ खररदकताथको िाम, थर ठेगािा, सम्पकथ  िम्बर, नमनत खररद 
गरेको त्यस्तो पदाथथको िाम तथा पररमाण र प्रयोजि खलुाई तोवकए बमोम्जमको ी ाँचामा 
नबविको अनभलेख राख्न ुपिेछ ।  
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(२) उपदफा (१) मा तोवकएको पररमाण भन्दा बी ी तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको प्रयोग हिुे प्रयोगशाला, अिसुन्धािशाला, शैम्िक संस्था, कायथशाला, वकथ शप 
वा धातकुा गहिा बिाउिे फमथ, कम्पिी वा व्यम्िको प्रयोजिको लानग त्यस्तो पदाथथ नबवि 
गदाथ सम्बम्न्धत प्रयोगशाला वा शैम्िक संस्था वा त्यस्तो फमथ, कम्पिी वा व्यम्िको पत्रको 
आधारमा सो उपदफा बमोम्जम अनभलेख राखी नबवि गिुथ पिेछ । 

(३) उदफा (२) बमोम्जमका अिसुन्धािशाला, प्रयोगशाला, शैम्िक संस्था, व्यम्ि, फमथ 
वा कम्पिीले तेजाब वा अन्य घातक रासायानिक पदाथथको दरुुपयोग िहिुे र त्यस्तो 
अिसुन्धािशाला, प्रयोगशाला, संस्था, फमथ वा कम्पिीमा कायथरत कुिै पनि व्यम्ि जोम्खममा 
िपिे गरी भण्डारण गिुथपिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जमका अिसुन्धािशाला, प्रयोगशाला वा संस्थाले तेजाब वा 
अन्य घातक रासायानिक पदाथथको प्रयोग भएको पररमाणको अनभलेख राख्न ुपिेछ । 

(५) यस दफा बमोम्जमको नबविको अनभलेख वववि भएको नमनतले एक वषथसम्म 
राख्न ुपिेछ । 

(६) यस दफा बमोम्जमको अनभलेख, राख्न ुपिे वववरण िराखेको पाअएमा सम्बम्न्धत 
प्रमखु म्जल्ला अनधकारीले दश हजार रुपैयाँसम्म जररवािा गिेछ । 

१३. पैठारी गिुथ अम्घ स्वीकृनत नलि ुपिे: (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथ पैठारी गिुथ अम्घ देहायको वववरण खलुाई स्वीकृनतको लानग मन्त्रालयमा 
निवेदि ददि ुपिेछाः– 

(क) पैठारीकताथको िाम, ठेगािा तथा सम्पकथ  िम्बर, 

(ख) पैठारीकताथको अिमुनतपत्र िम्बर र बहाल रहिे अवनध 

(ग) पैठारी गिथ चाहेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको 
वववरण र पररमाण, 

(घ) पैठारीको प्रयोजि, 
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(ङ) पैठारी हिुे िाका वा भन्सार ववन्द ु। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम निवेदि परेको नमनतले सात ददिनभत्र सनमनतले 
निवेदकलाई तोवकए बमोम्जमको ी ाँचामा स्वीकृनत ददिेछ ।  

(३) मन्त्रालयले यस दफा बमोम्जम स्वीकृनत प्राप्तको लानग निवेदि ददिे तथा 
स्वीकृनत ददिे व्यवस्था ववद्यनुतय माध्यमबाट समेत गिथ सवकिे गरी व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ 
। 

१४. तेजाव वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको िष्ट वा ववसजथि गिेाः (१) तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको िष्ट गदाथ वा ववसजथि गदाथ मािव, पशपुन्छी, जलचर, बोट नबरुवा वा अन्य 
जैववक वा गैरजैववक वस्त ुतथा वातावरणमा प्रनतकूल असर िपिे गरी गिुथ पिेछ । 

(२) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको फोहोर तथा सोको कन्टेिर िष्ट 
गिुथ पदाथ त्यस्तो पदाथथको प्रकृनतका आधारमा छुट्टाछुटै्ट ववसजथि गिुथ पिेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापनि यस ऐिबमोम्जम 
अिमुनतपत्र नलि ुपिे कुिै तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथजन्य फोहोरको ववजथि वा 
िष्ट गिे सम्बन्धमा प्रचनलत कािूिमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोम्जम हिुेछ । 

पररच्छेद–४ 

सनमनत तथा उपसनमनत सम्बन्धी व्यवस्था 

१५.  केन्द्रीय तेजाब नियन्त्रण सनमनताः (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको नियन्त्रण 
गिथ वा गराउि राविय स्तरमा एक तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ अिगुमि 
सनमनत रहिेछ । 

(२) सनमनतमा देहाय बमोम्जमका सदस्यहरू रहिेछि:्- 

(क) मन्त्रालयको सहसम्चव                –अध्यि 

(ख) प्रनतनिनध, (प्राववनधक) उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूनतथ मन्त्रालय –सदस्य 
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(ग) प्रनतनिनध, (प्राववनधक) वि तथा वातावरण मन्त्रालय  –सदस्य 

(घ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ सम्बन्धी  

 कम्तीमा स्िातकोत्तर उपानध प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वषथ 

  वा सो भन्दा बी ी सम्बम्न्धत िेत्रमा काम गरेका 

 व्यम्िहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मिोियि गरेको एक 

  जिा मवहला       –सदस्य 

(ङ) मन्त्रालयको सम्वम्न्धत शाखाको उपसम्चव    –सदस्य सम्चव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोम्जम मिोिीत सदस्यहरूको पदावनध तीि 
वषथको हिुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड 
(घ) बमोम्जम मिोिीत कुिै सदस्यले सनमनतको वहत ववपरीत कुिै कायथ गरेमा वा सनमतको 
काम कारबाहीमा वेवास्ता गरेका निजको पदावनध पूरा िहुँदै मन्त्रालयले निजलाई हटाउि 
सक्िेछ ।  

तर यसरी हटाउि ुअम्घ निजलाई सफाई पेश गिे मिानसब मावफकको मौका ददि ु
पिेछ । 

१६. सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकाराः सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम 
हिुेछाः– 

(क) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको व्यवस्थापिको लानग 
आवश्यक पिे िीनत निधाथरण सम्बन्धमा िेपाल सरकारलाई आवश्यक 
सझुाव उपलब्ध गराउिे, 

(ख) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको सरुम्ित उपयोग, त्यस्ता 
पदाथथको प्रयोग गदाथ अविाउि ु पिे सावधानि तथा दघुथटिा भएको 
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अवस्थामा िनत कम गिथ गिुथ पिे उपायको बारेमा सचेतिमूलक 
कायथिम सञ्चालि गिे गराउिे,  

(ग) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ िष्ट गिे कायथववनध र मापदण्ड 
बिाउिे,  

(घ) तोवकए बमोम्जमका अन्य काम गिे गराउिे । 

१७. सनमनतको बैठक: (१) सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार बस्िेछ । 

(२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ । 

(३) सनमनतको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बी ी सदस्यहरू उपम्स्थत 
भएमा सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको मानििेछ । 

(४) सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले गिेछ । 

(५) सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हिुेछ र मत बराबर भएमा सनमनतको 
अध्यिले निणाथयक मत ददिेछ । 

(६) सनमनतको निणथय सनमनतको अध्यि र सदस्य सम्चवबाट प्रमाम्णत हिुेछ । 

(७) सनमनतले आवश्यकता अिसुार सम्बम्न्धत ववषयको ववशेषज्ञलाई सनमनतको 
बैठकमा आमन्त्रण गिथ सक्िेछ । 

(८) सनमनतको बैठक नभनडयो कन्रेनसङबाट समेत गिथ सवकिेछ ।  

(९) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायथववनध सनमनत आफैं ले निधाथरण गरे बमोम्जम 
हिुेछ ।  

१८. ववद्यनुतय अनभलेख प्रणालीको ववकास गिे: (१) सनमनतले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको उत्पादि, निकासी पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार तथा नबवि ववतरण सम्बन्धी 
अद्यावनधक वववरण अिलाईिमािै उपलब्ध गराउिको लानग आवश्यक ववद्यनुतय प्रणलीको 
ववकास गरी लागू गिथ सक्िेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोम्जम ववकास गररएको ववद्यनुतय प्रणालीमा मन्त्रालयले 
अिमुनतपत्र जारी गिे अनधकारी, अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्ि तथा उपसनमनतलाई आवश्यकता 
अिसुार पहुँच ददिेछ । 

(३) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार तथा 
नबवि ववतरण गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको तोवकए बमोम्जमको वववरण 
उपदफा (१) बमोम्जमको ववद्यनुतय प्रणालीमा उपलब्ध गराउि ुवा प्रवववष्ट गराउि ुपिेछ ।  

१९.  म्जल्ला तेजाब नियन्त्रण सनमनत: (१) प्रत्येक म्जल्लामा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको नियन्त्रण गिथ म्जल्ला तेजाब नियन्त्रण सनमनत  रहिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सनमनतमा देहाय बमोम्जमका सदस्यहरू रहिेछि:्– 

(क) सम्बम्न्धत प्रमखु म्जल्ला अनधकारी वा निजले तोकेको  

 म्जल्ला प्रशासि कायाथलयको अनधकृत             –संयोजक 

(ख) िेपाली सेिाका अनधकृत प्रनतनिनध    –सदस्य 

(ग) म्जल्ला प्रहरी कायाथलयको अनधकृत प्रनतनिनध   –सदस्य 

(घ) म्जल्ला म्स्थत घरेल ुतथा सािा उद्योग कायाथलय संग  

 सम्बम्न्धत प्रमखु      –सदस्य 

(ङ) आन्तररक राजस्व कायाथलयका अनधकृत प्रनतनिनध  –सदस्य 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनतको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कायथववनध सो 
सनमनत आफैले निधाथरण गरे बमोम्जम हिुेछ । 

२०. म्जल्ला तेजाब नियन्त्रण सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकाराः दफा १९ को उपदफा (१) 
बमोम्जमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम हिुेछ :– 

(क) म्जल्ला नभत्रका अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्िले तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार 
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वा नबवि ववतरण गदाथ यो ऐि तथा यस ऐि अन्तगथत बिेको 
नियमावलीको व्यवस्था तथा अिमुनतपत्रको शतथको पालिा भए 
िभएको सम्बन्धमा निररिण तथा अिगुमि गरी सनमनतलाई प्रनतवेदि 
गिे, 

(ख)  ववसजथि गिुथ पिे तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको यस ऐि 
बमोम्जमको प्रविया पूरा गराई ववसजथि गिे गराउिे, 

(ग) तोवकए बमोम्जमका अन्य काम गिे । 

२१. प्रनतवेदि पेश गिे: सनमनतले आनथथक वषथ समाप्त भएको तीि मवहिा नभत्र तोवकए बमोम्जमको 
वववरण खलुाई मन्त्रालयमा प्रनतवेदि पेश गिेछ । 

पररच्छेद–५ 

कसूर, सजाय र िनतपूनतथ सम्बन्धी व्यवस्था 

२२. कसूर गरेको मानििाेः कसैले देहायका कुिै कायथ गरे वा गराएमा यस ऐि बमोम्जमको कसूर 
गरेको मानििेछाः– 

(क)  दफा ३ बमोम्जम अिमुनतपत्र िनलई तेजाब वा अन्य घातक 
रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार 
वा नबिी ववतरण गरेमा, वा दफा १३ बमोम्जम स्वीकृनत िनलई 
पैठारी गरेमा, 

(ख)   अिमुनतपत्र प्राप्त व्यम्ि वा वविेताले दफा ८ बमोम्जम निधाथरण 
गररएका शतथको पालिा िगरेमा, 

(ग)  दफा ९ बमोम्जम बट्टा, प्याकेट वा बोत्तलको प्याकेम्जङ्ग गदाथ लेबलुको 
बावहरी भागमा उल्लेख गिुथ पिे चेताविीमूलक सन्देश र खतरा 
जिाउिे म्चत्र उल्लेख िगरेमा,  

(घ)  दफा ११ ववपरीत नबवि ववतरण गरेमा, 
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(ङ)  दफा १४ ववपररत ववसजथि वा िष्ट गरेमा, 

(च)  यो ऐि ववपरीत हिुे गरी अन्य कुिै काम गरेमा । 

२३. सजाय: दफा २२ बमोम्जमको कुिै कसूर गरेमा देहाय बमोम्जमको सजाय हिुेछाः– 

(क)  खण्ड (क) बमोम्जमको कुिै कसूर गरेमा पचास हजारदेम्ख एक लाख 
रुपैयाँसम्म जररबािा वा छ मवहिासम्म कैद वा दवैु सजाय, 

(ख) खण्ड (ख) बमोम्जमको कुिै कसूर गरेमा दश हजारदेम्ख पचास हजार 
रुपैयाँसम्म जररबािा, 

(ग) खण्ड (ग) बमोम्जमको कसूर गरेमा पचास हजारदेम्ख एक लाख 
रुपैयाँसम्म जररबािा, 

(घ) खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोम्जम कसूर गरेमा पाँच हजारदेम्ख बीस 
हजार रुपैयाँसम्म जररबािा ।  

२४. िनतपूनतथ सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐि ववपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक 
पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, ओसार पसार, भण्डारण, नबिी ववतरण वा ववसजथि गरेको 
वा यस ऐि बमोम्जम पालिा गिुथपिे शतथ पालिा िगरेको कारणबाट कुिै दघुथटिा भई 
कसैको जीउ, ज्याि वा शारीररक अङ्ग वा सम्पम्त्तमा हािी, िोक्सािी वा िनत भएमा सम्बम्न्धत 
व्यम्िले त्यस्तो कामबाट पीनडतलाई वा निजको मतृ्य ुभअसकेको भए निजको हकवालालाई 
मिानसव िनतपूनतथ ददि ुपिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको िनतपूनतथ पीनडत वा िम्जको मतृ्य ु भअसकेको भए 
निजको हकवालाको उजरुी बमोम्जम सम्बम्न्धत प्रमखु म्जल्ला अनधकारीले भराअददि ुपिेछ ।  

  (३) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापनि कुिै अदालतमा दायर 
भएको मदु्दाको िनतपूनतथको हकमा सोही अदालतलको फैसला बमोम्जम हिुेछ ।  
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२५. जफत गररिाेः (१) दफा २२ को खण्ड (क) बमोम्जम कसूरदारलाई सजाय भएमा पैठारी 
गररएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ सम्बम्न्धत प्रमखु म्जल्ला अनधकारीले 
जफत गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम जफत गररएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ 
मदु्दा हेिे अनधकारीको आदेश बमोम्जम अन्य अिमुनतप्राप्त व्यम्िलाई प्रचनलत बजार मूल्यमा 
वविी गरी मदु्दाको अम्न्तम वकिारा िलागेसम्म धरौटीमा राख्न सवकिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम वविी हिु िसकेमा त्यसको सरुम्ित रुपमा भण्डारण वा 
ववसजथि गिथ सवकिे भए ववसजथि गरी, ववसजथि गदाथ लाग्िे खचथ सम्बम्न्धत व्यम्िबाट अशलु 
गिुथ पिेछ । 

पररच्छेद–६ 

ववववध 

२६. मदु्दा हेिे अनधकारी: (१) दफा २२ को खण्ड (क) बमोम्जम सजाय हिुे मदु्दा मध्ये निकासी 
वा पैठारीको शरुु कारबाही र वकिारा गिे अनधकार सम्बम्न्धत भन्सार अनधकृतलाई हिुेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा लेम्खए देम्ख बाहेका यस ऐि अन्तगथतका अन्य कसूर सम्बन्धी 
मदु्दाको शरुु कारबाही र वकिारा गिे अनधकार सम्बम्न्धत म्जल्लाको प्रमखु म्जल्ला 
अनधकारीलाई हिुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोम्जम दायर हिुे मदु्दाको अिसुन्धाि सम्बम्न्धत भन्सार 
अनधकृतले तोकेको सम्बम्न्धत कायाथलयको कम्तीमा राजपत्र अिंवकत प्रथम शे्रणीको 
कमथचारीले गिेछ । 

२७. पिुरावेदि: दफा २६ बमोम्जम मदु्दा हेिे अनधकारीले गरेको निणथयमा म्चत्त िबझु्िे व्यम्िले 
पैंतीस ददिनभत्र सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालतमा पिुरावेदि ददि सक्िेछ । 

२८. प्रचनलत कािूि बमोम्जम सजाय हिु:े यस ऐि अन्तगथतको कुिै कसूर वा कायथ प्रचनलत कािूि 
बमोम्जम दण्डिीय हिुे रहेछ भिे त्यस्तो कसूरमा कािूि बमोम्जम कारबाही र सजाय गिथ 
यस ऐिले बाधा पयुाथएको मानििे छैि । 
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२९. िपेाल सरकार वादी हिु:े यस ऐि अन्तगथतको मदु्दा िेपाल सरकार वादी हिुेछ र त्यस्तो मदु्दा 
मलुकुी फौजदारी कायथववनध संवहता, २०७४ को अिसूुची १ मा समावेश भएको मानििेछ ।  

३०. अिगुमि तथा निररिण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको 
उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार वा नबवि ववतरण गदाथ यो ऐि तथा यस ऐि 
अन्र्तगत पालि गिुथ पिे शतथ तथा मापदण्डको पालिा भए िभएको, सरुम्ित तवरको व्यवस्था 
गररए िगररए सम्बन्धमा आवश्यकता अिसुार सनमनतले र म्जल्लास्तरमा दफा १९ 
बमोम्जमको सनमनतले आवश्यक अिगुमि तथा निरीिण गिुथ वा गराउि ुपिेछ । 

(२) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, 

ओसार पसार वा नबवि ववतरण सम्बन्धमा आफ्िो म्जल्लानभत्र प्रमखु म्जल्ला अनधकारीले 
अिगुमि तथा निरीिण  गिथ सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम अिगुमि तथा निरीिण गिे अनधकारीले तेजाब 
वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार वा 
नबवि ववतरण सम्बन्धमा पालिा गिुथ पिे शतथ पालिा िगरेकोमा तत्काल त्यस्तो शतथ पालिा 
गिथ लगाउि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम अिगुमि तथा निरीिण गदाथ कसैले यस ऐि 
बमोम्जम कसूर हिुे कायथ गरेको पाअएमा त्यस्तो व्यम्िलाई कारबाहीको लानग अिसुन्धाि 
गिे अनधकारीलाई जािकारी ददि ुपिेछ ।  

३१. सचेतिामूलक कायथिम सञ्चालि गिे: िेपाल सरकारका सम्बम्न्धत निकाय, प्रदेश सरकार, 

सनमनत वा स्थािीय तहले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको प्रयोग गदाथ अबलम्बि 
गिुथ पिे सावधािी तथा सरुिा सतकथ ता, कुिै दघुथटिा भएको अवस्थामा िनत कम गिथ गिुथ 
पिे प्राथनमक उपायहरु, तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको प्रयोगबाट हिुसक्िे िनत  
समेतको ववषयमा आवश्यक सचेतिामूलक कायथिम सञ्चालि वा प्रचार प्रसार गिथ सक्िेछ । 

३२. नियम बिाउि े अनधकाराः यस ऐिको कायाथन्वयिका लानग िेपाल सरकारले आवश्यक 
नियमहरू बिाउि सक्िेछ । 
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३३. मापदण्ड बिाउिाेः मन्त्रालयले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथको उत्पादि, भण्डारण, 

ीु वािी, वविी ववतरण वा ववसजथिका सम्बन्धमा यो ऐि वा यस ऐि अन्तगथत बिेको 
नियमावलीको अधीिमा रही आवश्यक मापदण्ड बिाउि सक्िेछ । 

३४. संिमणकालीि व्यवस्थााः यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापनि यो ऐि प्रारम्भ 
हदुाँका वखत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदाथथ पैठारी, निकासी, उत्पादि, ीु वािी वा 
वविी ववतरण गरररहेका व्यम्िले यो ऐि प्रारम्भ भएको दईु मवहिानभत्र त्यस्तो काम 
गरररहेको जािकारी दफा ४ बमोम्जमको अनधकारीलाई ददई तीि मवहिानभत्र अिमुनतपत्र नलि ु
पिेछ । 


