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लागू औषध (नियन्त्रण) ऐि, २०३३
लालमोहर र प्रकाशि नमनि
२०३३।६।१०
सं शोधि गिे ऐि
१.

लागू औषध (नियन्त्रण) (पहहलो सं शोधि) ऐि, २०४३

२०४३।७।२४

२.

लागू औषध (नियन्त्रण) (दोस्रो सं शोधि) ऐि, २०४४

२०४४।६।९

३.

न्त्याय प्रशासि ऐि, २०४८

२०४८।२।१६

४.

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८

२०४९।१।८

५.

लागू औषध (नियन्त्रण) (िेस्रो सं शोधि) ऐि, २०४९

२०५०।२।३२

६.

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०५५

२०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि

७.
८.

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल
कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६

२०६६।१०।७

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

२०३३ सालको ऐि िं . २४
.............
लागू औषधलाई नियन्त्रण गिन बिेको ऐि
प्रस्िाविा M सवनसाधारण जििाको सदाचार, स्वास््य, सुहवधा र आनथनक हहि कायम
राख्िको लानग लागू औषधको खे िी, उत्पादि, निमानण, खरीद-नबक्री, सञ्चय, ओसारपसार,
सेवि िथा निकासी पैठारी समेिमा नियन्त्रण गिन वाञ्छिीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजानधराज वीरे न्त्र वीर हवक्रम शाहदे वबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह
र सम्मनिले यो ऐि बिाइबक्सेकोछ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त िाम, हवस्िार र प्रारम्भ M (१) यस ऐिको िाम “लागू औषनध (नियन्त्रण)
ऐि, २०३३” रहे कोछ ।



यो ऐि सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे म्ख लागू भएको ।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा म्िहकएको ।
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२.

(२)

यस ऐिको हवस्िार िेपाल ................. भर हुिेछ ।

(३)

यो ऐि िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुिेछ ।

ऐिको बहहिेरीय प्रयोग M (१) यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियम वा
आदे शको हवरुद्ध हुिे गरी िेपाल .............. बाट वा िेपाल .............
नभर कुिै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी हवदे शमा बसी व्यापार गिे िेपाली
िागररक वा हवदे शीलाई समेि यो ऐि लागू हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम काम कारबाही गिे व्यम्िलाई निजले सो
काम कारबाही िेपाल ........... नभर गरे को सरह मािी यस ऐि बमोम्जम
कारबाही र सजाय गररिेछ ।

३.

पररभाषा M हवषय वा प्रसं गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,(क) “लागू औषध” भन्त्िाले M(१) गााँजा,
(२) औषधोपयोगी गााँजा,
(३) अफीम,
(४) िै यारीको अफीम,
(५) औषधोपयोगी अफीम,
(६) कोकाको िार र पाि, र

(६क)

अहफम िथा कोकाको सारित्व, नमश्रण वा लवण समेि नमसाई
ियार गररिे कुिै पदाथन ।

(७) िेपाल

सरकारले

समय

समयमा

िेपाल

राजपरमा

सू चिा

प्रकाम्शि गरी िोहकददएका प्राकृनिक वा कृनरम लागू औषध
िथा मिोद्वपक पदाथन (साइकोट्रहपक्स सब्सस्टान्त्स) र नििको
लवणहरु िथा अन्त्य पदाथन समेि सम्ििु पछन ।
(ख)

“गााँजा” भन्त्िाले निम्ि नलम्खि पदाथनहरु सम्ििु पछन ।
(१)

भााँग र नसद्ध समेि गााँजा मूलको जुिसुकै बोटको पाि र
फूल,




गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा म्िहकएको ।
िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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(२)

चरे स िथा गााँजाको बोटबाट प्राप्ि गररएको प्राकृनिक खोटो,
नलस्सा र चोब,

(३)

मानथ उल्लेख गररएकोमध्ये कुिै पदाथन भएको सार, निस्सार,
निष्कषन, नमश्रण िथा पेय ।

(ग)

“औषधोपयागी गााँजा” भन्त्िाले गााँजाको निस्सासार वा निष्कषन सम्ििु
पछन ।

(घ)

“अफीम” भन्त्िाले अफीमको फूलको जमेको रस सम्ििु पछन ।

(ङ)

“ियारी अहफम ” भन्त्िाले सेवि गिनको लानग ियार गररएको अफीम
र धुम्रपाि गररसके पनछको अफीमको खार समेि सम्ििु पछन ।

(च)

“औषधोपयोगी अफीम” भन्त्िाले औषनधको प्रयोजिको लानग कुिै
हवनध पुर्याई ियार गररएको कुिै रुपको अफीम सम्ििु पछन ।

(छ)

“कोकाको िार र पाि” भन्त्िाले नसं गल कन्त्भेन्त्शि अि िाकोहटक
ड्रग्स, १९६१ मा पररभाषा गररए बमोम्जम एररथ«म्क्सलोि मूलको
जुिसुकै जािको िार र पाि सम्ििु पछन ।

(ज)

“ियारी” भन्त्िाले एक वा एकभन्त्दा बढी लागू औषधको माराको
रुपमा ियार गररिे ठोस वा िरल नमश्रण सम्ििु पछन ।

(ि)

“उत्पादि” भन्त्िाले गााँजाको बोटबाट गााँजा, भााँग, नसद्ध वा चरे स
म्िक्िे र कोकाको िारबाट पाि म्िक्िे काम सम्ििु पछन ।

(ञ)

“निमानण” भन्त्िाले उत्पादि गिे कायन बाहे क लागू औषध निकाल्िे
सबै हकनसमको हवनध सम्ििु पछन र यस शब्सदले लागू औषध
प्रशोधि गिे एक लागू औषधलाई अको लागू औषधमा पररणि गिे
वा औषधको निनमत्त बाहे क लागू औषध ियार गिे हवनध समेि
जिाउाँछ ।

ु ािी प्रहवनध)” भन्त्िाले कुिै व्यम्िले
(ञ१) “कट्रोल डे नलभरी (नियम्न्त्रि भि
िेपाल ................. बाट वा िेपाल ............... भई अन्त्य
दे शमा लागू औषध पठाएकोमा त्यस्िो लागू औषध जािे अम्न्त्िम


िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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स्थाि र लागू

औषध प्राप्ि गिे

व्यम्ि पत्ता लगाउि औषध

अिुसन्त्धाि अनधकारीको प्रत्यि निगरािीमा सो लागू औषध सोही
अवस्थामा वा सो लागू औषधको सट्टामा त्यस्िै अन्त्य कुिै सामाि
त्यस्िो लागू औषधको प्याकेट नभर राखी पठाउिे प्रहवनध सम्ििु
पछन ।

(ञ२)

“अिुसन्त्धाि

अनधकारी”

भन्त्िाले

लागू

औषध

नियन्त्रणको

अिुसन्त्धािको नसलनसलामा लागू औषध नियन्त्रण कािूि कायानन्त्वयि
निकायको प्रमुखले िोकेको प्रहरी सहायक निरीिक वा खररदार
दजान सम्मको कमनचारी सम्ििु पछन ।

(ञ३) “म्चहकत्सा केन्त्र” भन्त्िाले लागू औषध दुव्यनसिीको उपचार िथा
पुिस्थानपि गिन िेपाल सरकारले स्वीकृनि ददएको म्चहकत्सा केन्त्र
सम्ििु पछन ।

(ञ४)

“दुव्यनसि”

स्वीकृनि

भन्त्िाले

प्राप्ि

म्चहकत्सकको

नसफाररश

अिुसारको मारा र पररमाण भन्त्दा बढी वा नबिा नसफाररश लागू
औषध सेवि गिे कायनलाई सम्ििु पछन ।
(ट)

“औषध नियन्त्रण अनधकारी” भन्त्िाले दफा २१ बमोम्जम िेपाल
सरकारले नियुम्ि गरे को वा िोकेको अनधकारी सम्ििु पछन ।

(ठ)

“िोहकएको” वा “िोहकए बमोम्जम” भन्त्िाले यस ऐि अन्त्िगनि बिेको
नियम वा जारी गररएको आदे शमा िोहकएको वा िोहकए बमोम्जम
सम्ििु पछन ।
पररच्छे द-२
निषेध र नियन्त्रण

४.

निषेध गररएका कायनहरु M कुिै पनि व्यम्िले दे हायका कायनहरु गिन हुाँदैि M-

(क) गााँजाको खेिी गिन, उत्पादि गिन, िै यारी गिन, खरीद गिन, नबक्री
हविरण गिन, निकासी वा पैठारी गिन, ओसार पसार गिन, सञ्चय गिन
वा सेवि गिन,


िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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(ख)

अफीम वा कोकाको खेिी गिन वा अफीम वा कोकाको पाि वा
अन्त्य लागू औषधीको उत्पादि गिन,

(ग)

लागू औषधको निमानण वा िै यारी गिन,

(घ)

लागू औषधको नबक्री हविरण गिन,

(ङ)

लागू औषधको निकासी वा पैठारी गिन, र

(च)

लागू औषध खरीद गिे , सञ्चय गिे , राख्िे वा ओसार पसार गिे , र

(छ)

गााँजा बाहे क अन्त्य लागू औषध सेवि गिे ,

िर,
(१)

िेपाल ........ को पम्िमी पहाडी भेगमा प्राकृनिक रुपमा
आफै उम्रिे जङ्गली गााँजाको बोटबाट िोहकएको समयसम्मको
लानग चरे स उत्पादि गिन, त्यस्िो चरे स सं ग्रह गिन, राख्िे र
खरीद नबक्री गिे सम्बन्त्धमा िेपाल सरकारले नियम बिाई
व्यवस्था गिन सक्िेछ र सो अिुसार अिुमनिपर प्राप्ि गरी
कसैले कुिै काम गदान यस दफा अन्त्िगनि अपराध गरे को
मानििे छै ि ।

(१क) नसङ्गल कन्त्भेन्त्शि अि िाकोहटक ड्रग्स, १९६१ मा पररभाषा
गररए बमोम्जमका औषनध मध्ये लागू औषध ियार गिन प्रयोग
गररिे रासायनिक पदाथन मुख्य औषध नियन्त्रण अनधकारीको
अिुमनिले मार िोहकएको अिुपािमा आयाि-नियानि, ओसारपसार, सञ्चय, नबक्री-हविरण र प्रयोग गिन पाइिेछ ।
(२)

प्रनिबन्त्धात्मक वाक्ांश (१) बमोम्जम ददइिे अिुमनिपरको
िरीका, त्यस्िो अिुमनिपरको ढााँचा र शिन अिुमनिपर ददिे
अनधकारी, त्यसमा लाग्िे दस्िूर, अिुमनिपर बमोम्जम गररिे



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



पहहलो सं शोधिद्वारा थप।
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काम उपरको अरु नियन्त्रण र व्यवस्था िोहकए बमोम्जम
हुिेछ ।
स्पष्टीकरण M यस खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) को
प्रयोजिका लानग “लागू औषध” भन्त्िाले गााँजालाई जिाउिे
छै ि ।
५.

निषेध लागू िहुिे M यस ऐिका अन्त्य दफाहरुमा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए
िापनि दे हायका व्यम्िहरुले दे हायका अवस्थामा लागू औषधको सेवि गिन निषेध
भएको मानििे छै ि M(क)

औषधोपचाकरो

निनमत्त

स्वीकृि

म्चहकत्सकको

नसफाररशमा

कुिै

व्यम्िले अिुमनिपर प्राप्ि पसलबाट नसफाररश बमोम्जमको मारााम
लागू औषध खरीद गरी सेवि गिन,
(ख)

िोहकएको वगनका व्यम्िले िोहकएको मारामा लागू औषध सेवि गिन
।

५क. म्चहकत्सकको

नसफाररशमा जिाउिु पिे M कुिै व्यम्िले स्वीकृनि म्चहकत्सकको

नसफाररश नलई लागू औषध खरीद गिन आएमा अिुमनिपर प्राप्ि पसलले त्यस्िो
व्यम्िलाई म्चहकत्सकको नसफाररश बमोम्जम लागू औषध नबक्री गररसकेपनछ
नबक्री भएको कुरा म्चहकत्सकको नसफाररशमा जिाई ददिु पिेछ ।

५ख. म्चहकत्सकको

दाहयत्व M म्चहकत्सकले कुिै व्यम्िको निनमत्त लागू औषध नसफाररश

गिुप
न दान लागू औषध आवश्यक िपिे व्यम्िलाई लागू औषध नसफाररश गिन वा
लागू औषध आवश्यक पिे व्यम्िलाई पनि आवश्यकिा भन्त्दा बढी मारामा लागू
औषध नसफाररश गिुन हुाँदैि ।
६.

िेपाल सरकार बाध्य िहुिे M िेपाल सरकारले वा िेपाल सरकारबाट हवशेष
अिुमनिपर प्राप्ि गरी िेपाल सरकारको पूण न निदे शि र नियन्त्रणमा रही िेपाल
सरकारको िफनबाट कुिै सं स्थाले औषनध वा वैज्ञानिक अिुसन्त्धािको प्रयोजिको
लानग कुिै लागू औषधको खेिी गिन, ियार गिन, उत्पादि गिन निमानण गिन वा



पहहलो सं शोधिद्वारा थप।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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निकासी-पैठारी गिन वा स्वीकृि म्चहकत्सकको नसफाररश बमोम्जम कसैलाई लागू
औषध नबक्री गिन यस ऐिमा लेम्खएका कुिै कुराले बाधा पुर्याएको मानििे छै ि ।
७.

वारे ण्ट जारी गिे अनधकारी M यस ऐि अन्त्िगनि सजाय हुिे अपराध कसैले गरे को
छ वा गिन लागेको छ भन्त्िे हवश्वास पिे कारण भएमा त्यस्िो व्यम्िको नगरफ्िारी
र खाििलासीको निनमत्त औषध नियन्त्रण अनधकारीले वारे ण्ट जारी गिन सक्िेछ ।
औषध नियन्त्रण अनधकारीले कुिै घर, जग्गा, सवारी वा अन्त्य कुिै ठाउाँमा त्यस्िो
अपराधनसि सम्बम्न्त्धि कुिै व्यम्ि लुकेको छ वा कुिै लागू औषध राम्खएकोछ
भन्त्िे आफूलाई हवश्वास भएमा त्यस्िो घर, जग्गा, सवारी वा ठाउाँको खाििलासी
गिनको निनमत्त आदे श जारी गिन सक्िेछ ।

८.

नबिा वारे न्त्ट प्रवेश खाििलासी, कब्सजा र नगरफ्िार गिे अनधकार M (१) यस ऐि
अन्त्िगनिको कुिै अपराध कुिै घर, जग्गा, सवारी वा ठाउाँमा भइराखेकोछ र िुरुन्त्िै
केही कारबाही िगरे मा अपराधी भागी जािे वा अपराधको प्रमाण गायब हुिे
सम्भाविा

दे खेमा

औषध

नियन्त्रण

अनधकारी

वा कम्िीमा प्रहरी सहायक

निरीिक दजान सम्मको प्रहरी कमनचारीले सो कुराको पचान खडा गरी जुिसुकै
बखि दे हायका कामहरु गिन सक्िेछ M(क)

त्यस्िो घर, जग्गा, सवारी वा अन्त्य कुिै ठाउाँमा प्रवेश गिु,न

(ख)

त्यसरी प्रवेश गदान कुिै बाधा हवरोध भएमा ढोका फोरी प्रवेश
गिन वा त्यस्िो बाधा हवरोध हटाउि आवश्यक कारबाही गिे ,

(ग)

अपराधनसि सम्बम्न्त्धि लागू औषध र अन्त्य सामािहरु िथा
प्रमाणको लानग काम लाग्िे जुिसुकै कागजपर कब्सजा गिे , र

(घ)

अपराध गरे को भिी शङ्का लागेको जुिसुकै व्यम्िलाई रोक्ि,
खाििलासी नलि र आवश्यक दे खेमा निजलाई नगरफ्िार
समेि गिे ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कुिै घर, जग्गा, सवारी वा अन्त्य कुिै ठाउाँमा
प्रवेश गदान वा खाििलासी गदान समयले भ्याएसम्म सम्बम्न्त्धि




िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा सं शोनधि ।
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गाउाँपानलकाको सदस्य वा त्यस ठाउाँको एक जिा भलादमी वा कुिै अको



सरकारी कायानलयका एक जिा कमनचारीलाई सािी राखी गिुन पिेछ ।

िर

िगरपानलका वा

गाउाँपानलका वा वडा सनमनिका सदस्य वा त्यस



ठाउाँका भलादमी वा कुिै अको सरकारी कायानलयका कमनचारीको रोहबरमा
मुच ुल्का ियार गिे प्रयास गदान पनि त्यस्िा व्यम्िहरु उपलब्सध िभएको उम्चि
आधार भएमा कम्िीमा दुईजिा औषध अिुसन्त्धाि अनधकारी वा कम्िीमा दुईजिा
प्रहरी सहायक निरीिक दजानसम्मको कमनचारीको रोहबरमा मुच ुल्का ियार गिन
सहकिेछ ।

८क.

आनथनक कारोबारको हववरण माग गिन सक्िे M (१) प्रचनलि कािूिमा जुिसुकै कुरा
लेम्खएको भए िापनि कुिै व्यम्ि, सं घसं स्था, फमन, कम्पिी वा अन्त्िरानहिय सङ्गठिले
लागू औषधको अवैध कारोबार गरे कोछ भन्त्िे हवश्वसिीय आधार भएमा औषध
नियन्त्रण अनधकारीले

त्यस्िो

व्यम्ि, फमन, सं घसं स्था, कम्पिी

वा अन्त्िरानहिय

सङ्गठिको िाममा कुिै बैङ्क वा हवत्तीय सं स्थामा रहे को खािाको हववरण माग गिन
सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्ि हववरणको रकम लागू औषधको अवैध
कारोबारमा प्रयोग हुिे दे म्खएमा मुद्दा हे िे अनधकारीले सम्बम्न्त्धि बैङ्क वा हवत्तीय
सं स्थालाई त्यस्िो रकम रोक्का राख्ि आदे श ददि सक्िेछ ।
९.

नगरफ्िारी र कब्सजाको प्रनिवेदि ददिु पिे M यस ऐि अन्त्िगनि कसैलाई नगरफ्िार
गरे को वा कुिै व्यम्ि, घर, जग्गा, सवारी वा अन्त्य कुिै ठाउाँको खाििलासी गरे को
वा लागू औषध वा अन्त्य सामाि कब्सजा गरे कोमा औषध नियन्त्रण अनधकारीले
त्यस्िो प्रनिवेदि आफूभन्त्दा एक िह मानथको अनधकारी समि सो नगरफ्िारी,
खाििलासी, वा सामाि कब्सजा गरे को चौबीस घण्टानभर पठाउिु पिेछ ।

९क. गोप्यिा कायम राम्खददिु पिे M लागू औषध सम्बन्त्धी मुद्दामा सं लग्ि कुिै
कागजपर वा व्यम्िको िाम गोप्य राख्ि मुद्दा पेश गिे पिले माग गरे मा माग
बमोम्जमको

अवनधभरका

लानग

मुद्दा

हे िे

व्यम्िको िाम गोप्य राम्खददिु पिेछ ।


केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधि ।

 िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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१०.

नगरफ्िार गररएको व्यम्ि र कब्सजा गररएको सामाि मुद्दा हे िे अनधकारी समि
पेश गिुन पिे M यस ऐि अन्त्िगनि औषध नियन्त्रण अनधकारीले नगरफ्िार गररएको
व्यम्ि र कब्सजा गरे को सामािहरु बाटाको म्याद बाहे क नगरफ्िार वा कब्सजा
गररएको चौबीस घण्टा नभर

मुद्दा

हे िे अनधकारी कहााँ उपम्स्थि र दाम्खल गिुन

पिेछ ।

१०क.कुिै

कुरा टे प गिन वा से न्त्सर गिन सक्िे M लागू

नसलनसलामा

औषध

नियन्त्रण

अनधकारीले

मुद्दा

औषधको अिुसन्त्धािको

अिुसन्त्धाि

गिे

वा

हे िे

अनधकारीबाट आदे श भएमा लागू औषधसाँग सम्बम्न्त्धि कुिै व्यम्िको टे नलफोि,
टे लेक्स, फ्याक्स, जस्िा इलेक्ट्रोनिक प्रहवनधहरुको टे प गिन, प्रनिनलहप नलि वा फोटो
म्खच्ि र कुिै म्चठ्ठी-पर, पासनल, डकुमेण्ट जस्िा हुलाकबाट प्राप्ि हुिे कुिै पनि
कागज-परको सेन्त्सर गिन सक्िेछ ।

११.

औषध नियन्त्रण अनधकारीले लागू औषध िष्ट गिे आदे श ददि सक्िे M औषध
नियन्त्रण अनधकारीले दे हायका लागू औषध िष्ट गिन आदे श ददि सक्िेछ M(क)

यस ऐि हवपरीि कुिै जग्गामा खेिी भइरहे को गााँजा, अहफम र
कोका,

(ख)

दफा

४

बमोम्जम

छु ट

भएका

िेरमा

बाहे क

अन्त्यर

आफै

उनम्रराखेको गााँजा, अफीम र कोका,
(ग)

बेवाररसी अवस्थामा फेला परे का कुिै लागू औषध, र

(घ)

यस ऐि अन्त्िगनिका कसूर सम्बन्त्धी मुद्दा अदालिमा दायर हुि
िसक्िे अवस्था परे मा सो कसूरनसि सम्बम्न्त्धि लागू औषध ।

११क.लागू औषध सम्बन्त्धी मुद्दामा अदालिबाट म्याद थप भएपनछ लागू औषध िष्ट
गिुन पिे

M

कुिै

व्यम्िबाट

लागू

औषध

बरामद

भएपनछ

औषध

नियन्त्रण

अनधकारीले लागू औषधको प्रत्येक पोकाबाट प्रहरी सहायक निरीिक र मुद्दा हे िे
अनधकारीले खटाएको एकजिा कमनचारीको रोहबरमा बढीमा िीि ग्रामसम्म लागू



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।

िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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औषध प्रत्येक पोकाबाट स्याम्पल नलई परीिणको लानग पठाउिे, लागू औषधको
प्रकृनि

छु टयाउि

लागू

औषध

मुद्दाको

अिुसन्त्धाि

अनधकारीले

त्यस्िो

लागू

औषधको स्याम्पल िमूिाका लानग राख्िे र अदालिमा त्यस्िो मुद्दा म्याद थपका
लानग पेश भएपनछ अदालिले प्रत्येक पोकाबाट बढीमा िीि ग्राम लागू औषधको
िमूिा राखी बााँकी लागू औषध सम्बम्न्त्धि म्जल्ला अदालिको प्रनिनिनध, स्थािीय
म्जल्ला

प्रशासि

कायानलयको

प्रनिनिनध

र

स्थािीय

िगरपानलका

वा

गाउाँपानलकाको प्रनिनिनध समेिको रोहबरमा मुद्दा म्याद थपका लानग अदालिमा



पेश भएको पन्त्र ददिनभर िष्ट गिुन पिेछ ।
११ख. लागू औषध िष्ट गरे को लगि राख्िु पिे M दफा ११ र ११क. बमोम्जम लागू
औषध िष्ट गदान सम्बम्न्त्धि अनधकारीले

लागू

औषधको हकनसम र पररमाण

सम्बन्त्धी लगि राख्िु पिेछ ।

११ग.

औषधी बिाउिको लानग िेपाल सरकारले लागू औषध उपलब्सध गराउि सक्िे M
यस ऐिमा अन्त्यर जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए िापनि यस ऐि बमोम्जम जफि वा
कब्सजा गररएको लागू औषधमध्ये गााँजा र अहफम िेपाल सरकारले उपयुि दे खेमा
औषधी बिाउिे प्रयोजिको लानग कुिै औषधी बिाउिे निकायलाई आवश्यक
पररमाणमा उपलब्सध गराउि सक्िेछ ।

११घ. प्रमाणको

रुपमा पेश गिन सहकिे M (१)

लागू औषध अिुसन्त्धािको नसलनसलामा

हवदे शमा सङ्कलि गरे को कुिै पनि हकनसमका कागजािहरु प्रमाणको रुपमा मुद्दा
हे िे अनधकारी समि पेश गिन सहकिेछ ।
(२)

लागू औषधको अिुसन्त्धािको नसलनसलामा अिुसन्त्धाि अनधकारीले

नभनडयो टे प, क्ासेट टे प र अन्त्य कुिै पनि हकनसमका फोटोहरु प्रमाणको रुपमा
मुद्दा हे िे अनधकारी समि पेश गिन सक्िेछ ।
१२.

प्रमाणको भार M कुिै व्यम्िका साथमा कुिै लागू औषध भएको फेला परे मा वा
निजले खे िी गरे को जग्गामा गााँजा, अफीम वा कोकाको खेिी भइरहे को वा सो



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।




दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।
िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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भएको कुराको प्रमाण फेला परे मा वा कुिै लागू औषधको निमानण वा उत्पादिको
निनमत्त चाहहिे केही हवनध पुनगसकेको कुिै पदाथन फेला परे मा वा कुिै पदाथनबाट
लागू औषध उत्पादि गररएपनछ सो पदाथनको बााँकी रहे को केही कसर निजको
साथमा राम्खएको फेला परे मा त्यस्िो पदाथन निजले यो ऐि र यस ऐि अन्त्िगनि
बिेको नियम वा जारी गररएको आदे श बमोम्जम प्राप्ि गरे का वा राखेको हो भन्त्िे
कुराको प्रमाण निजले पेश गिुन पिेछ । त्यस्िो प्रमाण पेश गिन िसकमो र
अन्त्यथा प्रमाम्णि भएमा बाहे क निजले यस ऐि अन्त्िगनि सजाय हुिे अपराध गरे को
मानििेछ ।
१३.

............................
पररच्छे द–३
दण्ड सजाय

दफा

१४. दण्ड सजाय M (१)

४ अन्त्िगनि निषेध गररएका कायन गिे व्यम्िलाई

अपराधको मारा अिुसार दे हाय बमोम्जम सजाय हुिेछ M(क)

गााँजा सेवि गिे व्यम्िलाई एक महहिासम्म कैद वा दुई हजार
रुपैयााँसम्म जररवािा ।
िर म्चहकत्सा केन्त्रमा एक महहिासम्म उपचार गराउिे गरी
म्जम्मा नलिे व्यम्ि वा सं स्थाले कागज गरी ददएमा त्यस्िो व्यम्िको
सम्बन्त्धमा पन्त्र, पन्त्र ददिमा उि म्चहकत्सा केन्त्रबाट उपचार गराई
रहे को

प्रनिवेदि

पेश

गिे

गरी

मुद्दा

हे िे

अनधकारीले

त्यस्िो

व्यम्िलाई सजाय िगिन सक्िेछ ।
(ख)

पच्चीस

वटा

बोटसम्म

गााँजाको

खेिी

गिे

व्यम्िलाई

िीि

महहिासम्म कैद वा िीिहजार रुपैयााँसम्म जररवािा ।
(ग)

पच्चीस

वटा

बोट

भन्त्दा

बढी

गााँजाको

खेिी

गिे

व्यम्िलाई

िीिवषनसम्म कैद वा पााँचहजार रुपैयााँदेम्ख पच्चीसहजार रुपैयााँसम्म
जररवािा ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा खारे ज।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०५५ द्वारा सं शोनधि ।
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(घ)

गााँजा उत्पादि, ियार, खररद, नबक्री हविरण, निकासी वा पैठारी,
ओसार पसार िथा सञ्चय गिे व्यम्िलाई M(१)

पचास ग्रामसम्मको भए िीि महहिासम्म कैद वा िीि हजार
रुपैयााँसम्म जररवािा ।

(२)

पचास ग्रामदे म्ख पााँचसय ग्रामसम्मको भए एक महहिा दे म्ख
एक बषनसम्म कैद र एक हजार रुपैयााँदेम्ख पााँच हजार
रुपैयााँसम्म जररवािा ।

(३)

पााँचसय ग्रामदे म्ख दुई हकलोग्रामसम्मको भए छ महहिादे म्ख
दुईवषनसम्म

कैद

र

दुई

हजार

रुपैयााँदेम्ख

दश

हजार

रुपैयााँसम्म जररवािा ।
(४)

दुई हकलोग्रामदे म्ख दश हकलो-ग्रामसम्मको भए एकवषनदेम्ख
िीि वषनसम्म कैद र पााँच हजार रुपैयााँदेम्ख पच्चीस हजार
रुपैयााँसम्म जररवािा ।

(५)

दश हकलो ग्रामदे म्ख मानथ जनि सुकै भएपनि दुई वषन दे म्ख
दश वषनसम्म कैद र पन्त्र हजार रुपैयााँदेम्ख एक लाख
रुपैयााँसम्म जररवािा ।

(ङ)

अहफम, कोका वा सो बाट बिेको लागू

औषधको सेवि गिे

व्यम्िलाई एक वषनसम्म कैद वा दश हजार रुपैयााँसम्म जररवािा ।
िर म्चहकत्सा केन्त्रमा िीि महहिासम्म उपचार गराउिे गरी
म्जम्मा नलिे व्यम्ि वा सं स्थाले कागज गरी ददएमा पन्त्र, पन्त्र
ददिमा म्चहकत्सा केन्त्रबाट उपचार गराई राखे को जािकारी पेश गिे
गरी मुद्दा हे िे अनधकारीले त्यस्िो व्यम्िलाई सजाय िगिन सक्िेछ
।
(च)

अहफम वा कोकाको खेिी गिे व्यम्िलाई M(१)

पच्चीस बोटसम्म भए एक वषनदेम्ख िीि वषनसम्म कैद र पााँच
हजार रुपैयााँदेम्ख पच्चीस हजार रुपैयााँसमम जररवािा ।
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(२)

पच्चीस बोटभन्त्दा मानथ जनिसुकै भएपनि िीि वषनदेम्ख दश
वषनसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयााँदेम्ख दुईलाख रुपैयााँसम्म
जररवािा ।

(छ)

अहफम, कोका वा सोबाट बिेको लागू औषधको सेवि र खेिी गिे
कायन बोहक अन्त्य निषेनधि कायन गिे व्यम्िलाई M(१)

पच्चीस

ग्रामसम्मको

वषनसम्म

कैद

र

कारोबार
पााँचहजार

गिेलाई

पााँचवषनदेम्ख

रुपैयााँदेम्ख

पच्चीस

दश
हजार

रुपैयााँसम्म जररवािा ।
(२)

पच्चीस ग्रामदे म्ख एकसय ग्राम सम्मको कारोबार गिेलाई
दश वषनदेम्ख पन्त्र वषनसम्म कैद र पचहत्तर हजार रुपैयााँदेम्ख
दुईलाख रुपैयााँसम्म जररवािा ।

(३)

एकसय

ग्रामदे म्ख

मानथ

जनिसुकै

पररमाणको

कारोबार

गिेलाई पन्त्र वषनदेम्ख जन्त्म कैद र पााँचलाख रुपैयााँदेम्ख
पच्चीसलाख रुपैयााँसम्म जररवािा ।
(ज)

िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपरमा सू चिा प्रकाम्शि
गरी िोहकददएका प्राकृनिक वा कृनरम लागू औषध वा मिोद्वीपक
पदाथन (साइकोट्रहपक सब्सस्ट्रान्त्स) र नििको लवण र अन्त्य पदाथन
समेिको दुव्यनसि गिे व्यम्िलाई दुई महहिासम्म कैद वा दुईहजार
रुपैयााँसम्म जररवािा वा दुबै सजाय ।
िर म्चहकत्सा केन्त्रमा िीि महहिासम्म उपचार गराउिे गरी
त्यस्िो दुव्यनसिीलाई म्जम्मा नलिे कुिै व्यम्ि वा सं स्थाले कागज
गरी

ददएमा

त्यस्िो

म्चहकत्सा

केन्त्रबाट

उपचार

गराई

राखेको

जािकारी पन्त्र, पन्त्र ददिमा पेश गिे गरी मुद्दा हे िे अनधकारीले
त्यस्िो व्यम्िलाई सजाय िगिन सक्िेछ ।
(ि)

मानथ खण्ड (ज) मा लेम्खएदे म्ख बाहे क अन्त्य निषेनधि कायन गिे
व्यम्िलाई दुई वषनदेम्ख दश वषनसम्म कैद र एकलाख रुपैयााँदेम्ख
बीसलाख रुपैयााँसम्म जररवािा ।
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स्पष्टीकरण M यस दफाको प्रयोजिको लानग “अपराधको मारा”
भन्त्िाले लागू औषधको प्रकृनि, पररमाण, सञ्चय, खररद-नबक्री, ओसारपसार वा निकासी-पैठारीको उद्देश्य, अनभयुिको नगरोह वा सङ्गठि,
अनभयुिहरुले

प्रयोग

गिे

िाबालकलाई

आपरानधक

हािहनियार
कायनमा

वा

गराइएको

बलको

प्रयोग

िथा

सं लग्ििा, शैम्िक,

सामाम्जक र सााँस्कृनिक सङ्गठि जस्िा सं स्थालाई माध्यम बिाई
गररएको कारोबार, सावनजनिक पद धारण गरे को व्यम्िले आफ्िो
पदको दुरुपयोग गरी गररएको कारोबारको आधारमा निधानरण गररिे
अपराधको मारा सम्ििु पछन ।
(२)

दफा

५क र ५ख. को बम्खनलाप काम गिे

व्यम्िलाई एक

महहिासम्म वा एक हजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा दुवै सजाय हुिेछ ।
१५. आफ्िो घर, जग्गा वा सवारीमा निषेध गररएको काम गिन अिुमनि ददिेलाई सजायM
कुिै घर, जग्गा वा सवारीको धिीले वा त्यसको भोग चलि गिे व्यम्िलाई जािी
जािी त्यस्िो घर, जग्गा वा सवारीमा दफा ४ अन्त्िगनि निषेध गररएको कुिै कायन
गिन अिुमनि ददएमा निजलाई छ महहिा दे म्ख पााँच वषनसम्म कैद वा दश हजार
रुपैयााँसम्म जररवािा हुिेछ । घर, जग्गा वा सवारी धिीले िै अपराध गरे कोमा वा
अपराध गिन अिुमनि ददएकोमा त्यस्िो घर, जग्गा वा सवारी समेि जफि हुि
सक्िेछ ।
१६.

बारम्बार अपराध गिेलाई थप सजाय M यस ऐि अन्त्िगनि एक पटक सजाय
पाइसकेको व्यम्िले पुिः यसै ऐि अन्त्िगनि अपराध गरे मा निजलाई त्यस्िो
पनछल्लो प्रत्येक पटकको निनमत्त िोहकएको सजायमा थप पााँच वषनसम्म कैद र
एक लाख रुपैयााँसम्म जररवािा हुिेछ ।

१७.

अपराध गिन षडयन्त्र गिे, उद्योग गिे, दुरुत्साहि गिे र मनियार हुिल
े ाई सजाय M
यस ऐि अन्त्िगनि सजाय हुिे, अपराध गिे , षडयन्त्र वा उद्योग गिे , त्यस्िो अपराध
गिन अरुलाई दुरुत्साहि गिे वा त्यस्िो अपराध गिनमा मनियार हुिे व्यम्िलाई
सोही अपराध गरे बापि हुिे सजायको आधी सजाय हुिेछ ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।
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१७क.

लागू औषधको हवश्वास पारी अन्त्य पदाथनको कारोबार गिेलाई सजाय M लागू
औषध बाहे कको अन्त्य कुिै पदाथनलाई लागू औषध भन्त्िे हवश्वासमा पारी त्यस्िो
कारोबार, बेच-नबखि, निकासी-पैठारी, सञ्चय, उत्पादि समेिको कायन गिे व्यम्ि
वा नगरोहलाई सो अपराध गरे बापि हुिे सजायको आधा सजाय हुिेछ ।

१७ख.

ाँ सम्बम्न्त्धि हववरण वा नलखि िददिेलाई सजाय M लागू औषधको
लागू औषधसग
हववरण नलिे नसलनसलामा औषध नियन्त्रण अनधकारी वा अिुसन्त्धाि अनधकारीले
कुिै व्यम्ि, सं घसं स्था वा सङ्गठिसाँग माग गरे को कुिै हववरण वा नलखि िददएमा
त्यस्िो व्यम्ि, सं घसं स्था वा सङ्गठिलाई सोही अपराध गरे बापि हुिे सजायको
आधा सजाय हुिेछ ।

१८.

अपराधनसि सम्बम्न्त्धि मालसामाि जफि हुिे M यस ऐि अन्त्िगनि सजाय हुिे
अपराधनसि सम्बम्न्त्धि सबै लागू औषध िथा त्यस्िो लागू औषध निमानण वा
उत्पादि गिन प्रयोग गररएका सबै मालसामाि िथा यन्त्रहरु जफि हुिेछि् र
त्यस्िो लागू औषध राखी ओसार पसार गिन प्रयोग गररएका रे ल िथा हवाईजहाज
बाहे क जुिसुकै सवारी समेि जफि हुिेछ ।
िर सो सवारी त्यस्िो अपराध गिन प्रयोग गररिे वा गररएको कुरा सवारी
धिीलाई थाहा नथएि भन्त्िे कुराको प्रमाण निजले पेश गिन सकेमा भिे त्यस्िो
सवारी जफि गररिेछ छै ि ।

१८क.

सम्पम्त्त जफि हुिे M (१)

दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च)

अन्त्िगनि निषेध गररएको कुिै कायन गरी आजनि गरे को सबै चल िथा अचल
सम्पम्त्त जफि हुिेछ ।
(२)दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अन्त्िगनिको कसूर
सम्बन्त्धी मुद्दामा कसूरदार ठहररएको व्यम्िको आफ्िो वा आफ्िो पररवारको थाहा
भएसम्मको आम्दािीको स्रोिको अिुपािमा िनमल्दो आनथनक साधि वा सम्पम्त्त
भएमा निजले अन्त्यथा प्रमाम्णि गिन सकेमा बाहे क निजको त्यस्िो सम्पम्त्त यस ऐि
हवपरीिको कायन गरी आजनि गरे को मािी त्यस्िो सम्पम्त्त निजको पररवार वा अन्त्य
कसैको िाममा राम्खएको भएिापनि सो सम्पम्त्त समेि जफि हुिेछ ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम कसै ले सम्पम्त्त जफि हुि सक्िे

अपराध गरे कोछ भन्त्िे मिानसब कारण भएमा औषध नियन्त्रण अनधकारीबाट
त्यस्िो व्यम्िको सम्पम्त्त रोक्का गिन लेखी आएमा मुद्दा हे िे अनधकारीले त्यस्िो
सम्पम्त्त रोक्का राम्खददि सक्िेछ ।
१८ख. सू चिा ददिे व्यम्िलाई पुरस्कार ददइिे M लागू औषधको कारोबार वा प्रयोगका
सम्बन्त्धमा

औषध

नियन्त्रण

अनधकारीलाई

जािकारी

ददिे

व्यम्िलाई

त्यसरी

जािकारी ददएको कुराबाट कसूर प्रमाम्णि भई अनभयुिलाई सजाय भएमा त्यस्िो
सजाय बापि कुिै जररवािा भएको भए त्यस्िो जररवािाको बीस प्रनिशि रकम
पुरस्कार स्वरुप ददइिेछ । त्यसरी पुरस्कार पाउिे व्यम्िको िाम गोप्य राख्िु
पिेछ ।

१८ग.

सजायमा छु ट हुिे M प्रचनलि कािूिमा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए िापनि यस ऐि
अन्त्िगनि सजाय हुिे कुिै लागू औषधको कारोबारमा स्वयं सं लग्ि रहे को नगरोह वा
अन्त्य कुिै नगरोहको बारे मा जािकारी र सुराक ददई सो सम्बन्त्धमा मुख्य अपराधी
पत्ता लगाई ददई पक्राउ गिन सहयोग गिे व्यम्िलाई निज अपराधमा सं लग्ि
भएपनि यस ऐि अन्त्िगनि हुिे सजायमा पूण न वा आंम्शक रुपमा सजायमा छु ट हुिे
गरी अनभयोगपरमा मागदावी भएमा मुद्दा हे िे अनधकारीले पनि सोही अिुसार
सजायमा छु ट ददि सक्िेछ ।

१८घ.

कमनचारीलाई पुरस्कार ददिे M कुिै व्यम्िलाई लागू औषधको कारोबारमा मुद्दा हे िे
अनधकारीबाट दण्ड र जररवािा भएपनछ त्यस्िो जररवािाको बीस प्रनिशि रकम
लागू औषध नियन्त्रण र अिुसन्त्धाि कायनमा सं लग्ि कमनचारीलाई िेपाल सरकारले
पुरस्कार स्वरुप ददि सक्िेछ ।

१८ङ.

म्चहकत्सा केन्त्रलाई जररवािाको केही रकम उपलब्सध गराउिे M कुिै व्यम्िलाई
लागू औषधको कारोबारमा दण्ड र जररवािा भएमा त्यस्िो जररवािाको बीस
प्रनिशि रकम उपचार केन्त्रलाई प्रदाि गररिेछ। त्यस्िो म्चहकत्सा केन्त्र एकभन्त्दा
बढी

भएमा

त्यस्िो

जररवािाको

रकमको

अनधकारीले गिेछ ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।
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१९.

मुद्दा िचलाउिे वा सजाय छु ट ददिे अनधकार M कसैले व्यापाररक उद्देश्य वा ठू लो
पररमाणमा

बाहे क

निजी

उपयोगको

लानग

अल्प

मारामा

मार

गााँजा

र

औषधोपयोगी अहफम खरीद गरे को, राखेको वा सेवि गरे को फेला परे मा पहहला
पटक भए औषध नियन्त्रण अनधकारीले त्यस्िो व्यम्िको लगि राखी त्यस्िो
अपराध पुिः िगिे कागज गराई मुद्दा िचलाउिे पचान खडा गरी छाड्ि सक्िेछ र
मुद्दा चलेकोमा पनि अदालिले यस दफा बमोम्जम सािो अपराध ठहराएमा त्यस्िो
व्यम्िको लगि राखी निजलाई सो अपराध पुिः िगिे कागज गराई पहहला पटक
कुिै सजाय िगरी ररहाई ददि सक्िेछ ।

१९क.

उपचारको अवस्थामा रहे कोमा कारबाही िहुिे M (१) दफा १४ को उपदफा (१)
को खण्ड (क) र (घ) मा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भएिापनि लागू औषधको
दुव्यनसिको उपचार िथा पुिस्थानपिको लानग िेपाल सरकारबाट स्थापिा भएको वा
िेपाल सरकारबाट मान्त्यिा प्राप्ि कुिै उपचार िथा पुिस्थानपि केन्त्रमा उपचारको
अवस्थामा रहे को लागू औषध सेवि गिे व्यम्ि यस ऐि बमोम्जम सजायको भागी
हुिे छै ि ।
(२)

उपदफा (१) मा उल्ले ख भएका केन्त्रहरुमा उपचार गराई रहे का

व्यम्िहरुको सम्बन्त्धमा सम्बम्न्त्धि अनधकारीले िेपाल सरकारले िोकेको ढााँचामा
उपचार सम्बन्त्धी हववरणहरु सम्बम्न्त्धि उपचार िथा पुिस्थानपि केन्त्रबाट प्राप्ि
गरी साप्ताहहक िथा मानसक रुपमा प्रनिवेदि ियार गरी राख्िु पिेछ ।
२०.

पूव न इजाजिपर

बमोम्जम बााँकी रहे को लागू औषधको स्टकसम्बन्त्धी हवशेष

व्यवस्था M मादक पदाथन ऐि, २०१७ र मादक पदाथन नियमहरु, २०१९ अिुसार
प्राप्ि इजाजिपर बमोम्जम यो ऐि लागू हुाँदा कसै साँग बााँकी रहे को लागू औषधको
स्टक िोहकएको म्यादनभर औषध नियन्त्रण अनधकारी छे उ दाम्खल गिुन पिेछ ।
२१.

लागू औषध नियन्त्रण अनधकारी र औषध नियन्त्रण प्रशासिको व्यवस्था M (१)
यस ऐिको उद्देश्य कायानन्त्वयि गिनको लानग िेपाल सरकारले

गृह मन्त्रालय



अन्त्िगनि औषध नियन्त्रण प्रशासिको स्थापिा गिेछ र आवश्यकिािुसार मुख्य



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा सं शोनधि ।
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औषध नियन्त्रण अनधकारी, एक वा बढी औषध नियन्त्रण अनधकारी, िायब औषध
नियन्त्रण अनधकारी िथा अन्त्य अनधकारीहरु

नियुि

गिन वा िोक्ि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थाहपि भएको औषध नियन्त्रण प्रशासिको
प्रमुखको रुपमा मुख्य औषध नियन्त्रण अनधकारी रहिेछ र यस ऐि अन्त्िरगि
मुख्य

औषध

नियन्त्रण

अनधकारीले

लागू

औषध

नियन्त्रण

सम्बन्त्धी

काम

कारबाहीको रे खदे ख, नियन्त्रण, निदे शि र समन्त्वय गिेछ ।

(३) यस

ऐिमा अन्त्यर जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए िापनि लागू औषध

कारोबार वा प्रयोग गिे व्यम्िलाई त्यस्िो कारोबार वा प्रयोगमा सहयोग पु¥याउिे
उद्देश्यले कुिै सरकारी कमनचारीले घू स नलए खाएको ठहरे मा त्यस्िो कमनचारीलाई
प्रचनलि कािूिले हुिे सजायको अनिररि लागू औषध कारोबार वा प्रयोगमा
सं लग्ि हुिे व्यम्िलाई हुिे सजायको आधा सजाय समेि हुिछ
े ।
२१क. मुद्दा हे िे अनधकारी र पुिरावेदि M (१) दफा ४ को खण्ड (क) सम्बन्त्धी कसूर
बाहे क यस ऐि अन्त्िगनिको अन्त्य कसूर सम्बन्त्धी मुद्दा हे िे अनधकार िेपाल
सरकारले

िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाम्शि गरी गठि गरे को वा िोकेको

अदालिलाई हुिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जमको अदालिले यस ऐि अन्त्िगनिको मुद्दामा

कारबाही र हकिारा गदान हवशेष अदालि ऐि, २०५९ बमोम्जमको कायनहवनध िथा
अनधकार प्रयोग गिेछ ।
(३)

उपदफा (१) अन्त्िगनिको अदालिले गरे को फैसला वा अम्न्त्िम

आदे श उपर म्चत्त िबुझ्िे व्यम्िले उच्च अदालिमा पुिरावेदि गिन सक्िेछ ।

२१ख.

अिुसन्त्धाि अनधकारीको काम, किनव्य र अनधकार M (१) लागू

औषध

नियन्त्रण

कायनमा खहटिे अिुसन्त्धाि अनधकारीलाई लागू औषधको नसलनसलामा अिुसन्त्धाि
गिुन पदान प्रचनलि कािूि अिुसार प्रहरीलाई भए सरहको अनधकार प्राप्ि हुिेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।



पहहलो सं शोधिद्वारा थप।
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(२)
लागू

लागू औषधको कारोबारको नसलनसलामा अिुसन्त्धाि गदान त्यस्िो

औषधको

कारोबारमा

सम्न्त्दग्ध

दे म्खएको

कुिै

व्यम्िको

मालसामाि

खाििलासी गिन प्रचनलि भन्त्सार ऐि अिुसार भन्त्सार अनधकृिलाई भए सरहको
अनधकार अिुसन्त्धाि अनधकारीलाई प्राप्ि हुिेछ ।
िर खाििलासी गिुन अम्घ अिुसन्त्धाि अनधकारीले सम्बम्न्त्धि व्यम्िलाई
खाििलासीको पूजी ददिु पिेछ ।
(३)

लागू

औषध

अिुसन्त्धािको

नसलनसलामा

सम्न्त्दग्ध

दे म्खएको

हुलाकबाट प्राप्ि हुिे कुिै वस्िुको सेन्त्सर गिन प्रचनलि हुलाक ऐि अिुसार हुलाक
अनधकृिलाई भएसरहको अनधकार अिुसन्त्धाि अनधकारीलाई प्राप्ि हुिेछ ।

२१ग.

वैज्ञानिक उपकरण िथा हाि हनियार साथमा नलई हहड्ि सक्िे M लागू औषध
अिुसन्त्धाि कायनमा सं लग्ि रहिे अनधकारी िथा लागू औषध नियन्त्रणसाँग सम्बद्ध
कमनचारीहरुलाई अिुसन्त्धाि एवं नियन्त्रणको नसलनसलामा आवश्यक पिे वैज्ञानिक
उपकरण, सञ्चार

साधि

िथा

हािहनियार

र

सो

हािहनियारमा

प्रयोग

हुिे

खरखजािा आफ्िो साथमा नलई हहाँड्ि र प्रयोग गिन पाउिे अनधकार हुिेछ ।
२२.

सरकार वादी हुिे M यस ऐि अन्त्िगनिको मुद्दा िेपाल सरकार वादी हुिेछ र सो
मुद्दा

ु ी
मुलक

फौजदारी कायनहवनध सं हहिा, २०७४ को अिुसूची-१ मा समावेश

भएको मानििेछ ।
२२क.

...

२२ख.

असल नियिले गरे को काममा सजाय िहुिे M यो ऐि बमोम्जम असल नियिले

२२ग.

... ...

गरे को वा गिन खोजेको कुिै कामको सम्बन्त्धमा कुिै सरकारी कमनचारी उपर मुद्दा
चलाईिे वा अन्त्य कुिै कािूिी कारबाही हुिे छै ि ।

म्याद थप सम्बन्त्धी व्यवस्था M लागू औषध अिुसन्त्धािको नसलनसलामा पक्राउ
परे का व्यम्िलाई मुद्दा हे िे अनधकारीले एक पटकमा एक महहिामा िबढाई
बढीमा िीि महहिासम्म प्रहरी हहरासिमा राख्ि म्याद थप गिन सक्िेछ ।

२३.

ु न्त्दा अम्घको मुद्दा सम्बन्त्धी व्यवस्था M यो ऐि प्रारम्भ हुिभ
ु न्त्दा
यो ऐि प्रारम्भ हुिभ
अम्घ ित्काल लागू रहे को िेपाल कािूि बमोम्जम चलेको वा चल्िे लागू औषध




िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।

केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ द्वारा रुपान्त्िरण भईमुलहु क
सं हहिा सम्बन्त्धी केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा खारे ज।
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सम्बन्त्धी मुद्दाहरुमा सोही कािूि अन्त्िगनिका मुद्दा हे िे अनधकार प्राप्ि अनधकारीले
कारबाही र हकिारा गिेछ ।

२३क. प्रचनलि कािूि बमोम्जम हुिे M यस ऐिमा अन्त्यर जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए
िापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोम्जम िोहकददएका प्राकृनिक
वा कृनरम लागू औषध िथा मिोद्वीपक पदाथन र नििका लवणहरुका सम्बन्त्धमा

औषधी सम्बन्त्धी ग्रन्त्थ (फमानकोहपया) अरुमा िोहकएको िाम र पररमाणका टे वलेट,
क्ाप्सुल, इन्त्जेक्शि जस्िा फमानस्यूहटकल बिोटका औषधीको उत्पादि, नबक्री
हविरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवि औषधी ऐि, २०३५ बमोम्जम हुिेछ।

िर त्यस्िो लागू औषध र मिोद्वीपक पदाथनहरुका कच्चा पदाथन (कोरा

रसायि) हरुको उत्पादि, नबक्री हविरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेविको
सम्बन्त्धमा यसै ऐि बमोम्जम
२४.

हुिेछ ।

नियम बिाउिे वा आदे श जारी गिे अनधकार M यस ऐिको उद्देश्य कायानम्न्त्वि गिन
िेपाल सरकारले नियमहरु बिाउि वा आदे श जारी गिन सक्िेछ ।

२५.

खारे जी M मादक पदाथन ऐि, २०१७ र मादक पदाथन नियमहरु, २०१९ खारे ज
गररएको छि् ।



पहहलो सं शोधिद्वारा थप।

रष्टव्य M- (क) लागू औषध (नियन्त्रण) (पहहलो सं शोधि) ऐि, २०४३ को दफा १२ निम्ि बमोम्जम छ M-

ु न्त्दा अगावै कुिै अदालिमा दायर भई कारबाही
१२. मुद्दा सिे M यो ऐि प्रारम्भ हुिभ
भइरहे का दफा ४ को खण्ड

(क) अन्त्िगनिका कसू र सम्बन्त्धी मुद्दाहरु म्जल्ला अदालिमा र

सो बाहे क यस ऐि अन्त्िगनिका अन्त्य मुद्दाहरु दफा २१क. को उपदफा (१) अन्त्िगनिको
अदालिमा सिेछि् ।
(ख) रुपान्त्िर M(१) हवशेष अदालि ऐि, २०५९ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्सदहरु M“हवशेष अदालि ऐि, २०३१” को सट्टा “हवशेष अदालि ऐि, २०५९” ।
(२) केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०५५ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्सदहरूः-

“सरकारी मुद्दा सम्बन्त्धी ऐि, २०१७” को सट्टा “सरकारी मुद्दा सम्बन्त्धी ऐि, २०४९”।

(३) केही िेपाल कािू ि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्सदहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

(४) न्त्याय प्रशासि ऐि, २०७३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्सदहरूः“पुिरावेदि अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि”।
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