
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ २०२१ 

 

प्रस्ताविा : 

सववसाधारण जिताको सदाचार, स्वास्थ्य, सनुवधा र आर्थवक नित 

कायम राख्नको लानग लागू औषधको खेती, उत्पादि, निमावण, 

खरीद–निक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवि तथा निकासी पैठारी 

समेतमा नियन्त्रण गिव वाञ्छिीय भएकोले, श्री ५ मिाराजार्धराज 

वीरेन्द्र वीर नवक्रम शािदेविाट रानरिय पञ्चायतको सल्लाि र 

सम्मनतले यो ऐि ििाइिक्सेकोछ संशोधि गरी तत्काल लाग ु

भएको छ। 

परिच्छेद–१ प्रािम्भिक 

१. संर्िप्त िाम, नवस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “लागू 

औषर्ध (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ २०२१” रिेकोछ । 
(२) यस ऐिको नवस्तार िेपाल ……………..भर हुिेछ । 

(३) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. ऐिको िनिक्र्षेत्रीय प्रयोग :(१) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगवत 

ििेको नियम वा आदेशको नवरुद्ध हुिे गरी िपेाल ………….. 

िाट वा िेपाल ………… र्भत्र कुिै लागू औषध निकासी वा 
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पैठारी गरी नवदेशमा िसी व्यापार गिे िेपाली िागररक वा 

नवदेशीलाई समेत यो ऐि लागू हुिछे । 

(२) उपदफा (१) िमोर्जम काम कारवाई गिे व्यनिलाई निजले 

सो काम कारवाई िेपाल ……….. र्भत्र गरेको सरि मािी यस 

ऐि िमोर्जम कारवाई र सजाय गररिेछ । 

३. पररभाषा : नवषय वा प्रसंगले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा– 

(क) “लाग ूऔषध” भन्नाले– 

(१) गााँजा, 

(२) औषधोपयोगी गााँजा, 

(३) अफीम, 

(४) तयैारीको अफीम, 

(५) औषधोपयोगी अफीम, 

(६) कोकाको झार र पात, र 

(६क) अनफम तथा कोकाको सारतत्व, नमश्रण वा लवण समेत 

नमसाई तयार गररिे कुि ैपदाथव । 

(७) िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा 

प्रकार्शत गरी तोनकनदएका प्राकृनतक वा कृनत्रम लागू औषध तथा 



मिोदीपक पदाथव (साइकोटिनपक्स सब्स्टान्स) र नतिको लवणिरु 

तथा अन्य पदाथव समेत सम्झिु पछव । 

(ख) “गााँजा” भन्नाले निम्नर्लर्खत पदाथविरु सम्झिु पछव । 

(१) भााँग र र्सद्ध समेत गााँजा मूलको जुिसुकै िोटको पात र 

फूल, 

(२) चरेस तथा गााँजाको िोटिाट प्राप्त गररएको प्राकृनतक खोटो, 

र्लस्सा र चोि, 

(३) मार्थ उल्लेख गररएकोमध्ये कुिै पदाथव भएको सार, निस्सार, 

निष्कषव, नमश्रण तथा पेय । 

(ग) “औषधोपयागी गााँजा” भन्नाले गााँजाको निस्सासार वा 

निष्कषव सम्झिु पछव । 

(घ) “अफीम” भन्नाले अफीमको फूलको जमकेो रस सम्झिु 

पछव। 

(ङ) “तयारी अफीम” भन्नाले सेवि गिवको लानग तयार गररएको 

अफीम र धमु्रपाि गररसकेपर्छको अफीमको खार समेत सम्झिु 

पछव। 



(च) “औषधोपयोगी अफीम” भन्नाले औषर्धको प्रयोजिको 

लानग कुिै नवर्ध पुयाव ई तयार गररएको कुिै रुपको अफीम सम्झिु 

पछव । 

(छ) “कोकाको झार र पात” भन्नाले र्संगल कने्भन्शि अि 

िाकोनटक ड्िग्स, १९६१ मा पररभाषा गररएिमोर्जम 

एररथ«क्सक्सलोि मूलको जुिसुकै जातको झार र पात सम्झिु पछव। 

(ज) “तयारी” भन्नाले एक वा एकभन्दा िढी लागू औषधको 

मात्राको रुपमा तयार गररिे ठोस वा तरल नमश्रण सम्झिु पछव । 

(झ) “उत्पादि” भन्नाले गााँजाको िोटिाट गााँजा, भााँग, र्सद्ध वा 

चरेस र्झके्न र कोकाको झारिाट पात र्झके्न काम सम्झिु पछव । 

(ञ) “निमावण” भन्नाले उत्पादि गिे कायव िािेक लागू औषध 

निकाल्िे सिै नकर्समको नवर्ध सम्झिु पछव र यस शब्दले लागू 

औषध प्रशोधि गिे एक लागू औषधलाईअको लागू औषधमा 

पररणत गि ेवा औषधको निनमत्त िािेक लागू औषध तयार गिे 

नवर्ध समेत जिाउाँ छ । 

(ञ१) “कटिोल डे्र्लभरी (नियर्न्त्रत भुिािी प्रनवर्ध)” भन्नाले कुिै 

व्यनिले िेपाल …………….. िाट वा िेपाल …………… 

भई अन्य देशमा लागू औषधपठाएकोमा त्यस्तो लागू औषध जािे 

अक्सन्तम स्थाि र लागू औषध प्राप्त गिे व्यनि पत्ता लगाउि औषध 



अिुसन्धाि अर्धकारीको प्रत्यि निगरािीमा सो लागूऔषध सोिी 

अवस्थामा वा सो लाग ूऔषधको सट्टामा त्यस्तै अन्य कुिै सामाि 

त्यस्तो लाग ूऔषधको प्याकेट र्भत्र राखी पठाउिे प्रनवर्ध सम्झिु 

पछव । 

(ञ२) “अिुसन्धाि अर्धकारी” भन्नाले लागू औषध नियन्त्रणको 

अिुसन्धािको र्सलर्सलामा लागू औषध नियन्त्रण कािूि 

कायावन्वयि निकायको प्रमुखले तोकेको प्रिरी सिायक निरीिक 

वा खररदार दजाव सम्मको कमवचारी सम्झिु पछव । 

(ञ३) “र्चनकत्सा केन्द्र” भन्नाले लाग ूऔषध दवु्र्यसिीको उपचार 

तथा पुिस्थापि गिव िेपाल सरकारले स्वीकृनत नदएको र्चनकत्सा 

केन्द्र सम्झिु पछव । 

(ञ४) “दवु्र्यसि” भन्नाले स्वीकृनत प्राप्त र्चनकत्सकको र्सफाररश 

अिुसारको मात्रा र पररमाण भन्दा िढी वा नििा र्सफाररश लागू 

औषध सेवि गिे कायवलाई सम्झि ुपछव । 

(ट) “औषध नियन्त्रण अर्धकारी” भन्नाले दफा २१ िमोर्जम 

िेपाल सरकारले नियुनि गरेको वा तोकेकोअर्धकारी सम्झिु 

पछव। 



(ठ) “तोनकएको” वा “तोनकएिमोर्जम” भन्नाले यस ऐि 

अन्तगवत ििेको नियम वा जारी गररएको आदेशमा तोनकएको वा 

तोनकएिमोर्जम सम्झिु पछव । 

परिच्छेद–२ निषेध ि नियन्त्रण 

४. निषेध गररएका कायविरु : कुिै पनि व्यनिले देिायका कायविरु 

गिव हुाँदैि : 

(क) गााँजाको खेती गिव, उत्पादि गिव, तैयारी गिव, खरीद गिव, 

निक्री नवतरण गिव, निकासी वा पठैारी गिव, ओसार पसार गिव, 

संचय गिव वा सेवि गिव, 

(ख) अफीम वा कोकाको खेती गिव वा अफीम वा कोकाको पात 

वा अन्य लागू औषधीको उत्पादि गिव, 

(ग) लागू औषधको निमावण वा तैयारी गिव, 

(घ) लागू औषधको निक्री नवतरण गिव, 

(ङ) लागू औषधको निकासी वा पैठारी गिव, र 

(च) लागू औषध खरीद गि,े संचय गि,े राख्ने वा ओसार पसार 

गि,े र 

(छ) गााँजा िािेक अन्य लागू औषध सेवि गि,े 

तर– 

(१) िेपाल …….. को पर्िमी पिाड्ी भेगमा प्राकृनतक रुपमा 
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आफै उम्रि ेजङ्गली गााँजाको िोटिाट तोनकएको समयसम्मको 

लानग चरेस उत्पादि गिव, त्यस्तो चरेस संग्रि गिव, राख्न ेर खरीद 

निक्री गिे सम्बन्धमा िेपाल सरकारले नियम ििाई व्यवस्था गिव 

सके्नछ र सो अिुसार अिुमनतपत्र प्राप्त गरी कसलैेकुिै काम गदाव 

यस दफा अन्तगवत अपराध गरेको मानििे छैि । 

(१क) र्सङ्गल कने्भन्शि अि िाकोनटक ड्िग्स, १९६१ मा पररभाषा 

गररए िमोर्जमका औषर्ध मध्ये लागू औषध तयार गिव प्रयोग 

गररिे रासायनिक पदाथव मुख्य औषध नियन्त्रण अर्धकारीको 

अिुमनतले मात्र तोनकएको अिुपातमा आयात–नियावत, ओसार–

पसार, सञ्चय, निक्री–नवतरण र प्रयोग गिव पाइिेछ । 

(२) प्रनतिन्धात्मक वाक्ांश (१) िमोर्जम नदइिे अिुमनतपत्रको 

तरीका, त्यस्तो अिुमनतपत्रको ढााँचा र शतव अिुमनतपत्र नदिे 

अर्धकारी, त्यसमा लाग्ने दस्तूर, अिुमनतपत्र िमोर्जम गररिे काम 

उपरको अरु नियन्त्रण र व्यवस्था तोनकएिमोर्जम हुिेछ । 

स्परीकरण : यस खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) को 

प्रयोजिका लानग “लागू औषध” भन्नाले गााँजालाई जिाउिे छैि। 

५. निषेध लागू िहुिे : यस ऐिका अन्य दफािरुमा जुिसुकै कुरा 

लेर्खएको भए तापनि: देिायका व्यनििरुले देिायका अवस्थामा 

लागू औषधको सेवि गिव निषेध भएको मानििे छैि 



 

(क) औषधोपचाकरो निनमत्त स्वीकृत र्चनकत्सकको र्सफाररशमा 

कुिै व्यनिले अिुमनतपत्र प्राप्त पसलिाट र्सफाररश िमोर्जमको 

मात्रााम लागू औषध खरीदगरी सेवि गिव 

(ख) तोनकएको वगवका व्यनिले तोनकएको मात्रामा लागू औषध 

सेवि गिव । 

५क.र्चनकत्सकको र्सफाररशमा जिाउिु पि:े कुिै व्यनिले स्वीकृनत 

र्चनकत्सकको र्सफाररश र्लई लागू औषध खरीद गिव आएमा 

अिुमनतपत्र प्राप्त पसलले त्यस्तो व्यनिलाई र्चनकत्सकको र्सफाररश 

िमोर्जम लागू औषध निक्री गररसकेपर्छ निक्री भएको कुरा 

र्चनकत्सकको र्सफाररशमा जिाई नदिु पिेछ। 

५ख. र्चनकत्सकको दानयत्व: र्चनकत्सकले कुिै व्यनिको निनमत्त 

लागू औषध र्सफाररश गिुवपदाव लागू औषध आवश्यक िपिे 

व्यनिलाई लागू औषध र्सफाररश गिव वा लागू औषध आवश्यक 

पिे व्यनिलाई पनि आवश्यकता भन्दा िढी मात्रामा लागू औषध 

र्सफाररश गिुव हुाँदैि । 

६.िेपाल सरकार िाध्य िहुिे: िेपाल सरकारले वा िेपाल 

सरकारिाट नवशेष अिुमनतपत्र प्राप्त गरी िेपाल सरकारको पूणव 

निदेशि र नियन्त्रणमा रिी िेपाल सरकारको तफव िाट कुिै संस्थाले 

औषर्ध वा वैज्ञानिक अिुसन्धािको प्रयोजिको लानग कुिै लागू 



औषधको खेती गिव, तयार गिव, उत्पादि गिव निमावण गिव वा 

निकासी–पठैारी गिव वा स्वीकृत र्चनकत्सकको र्सफाररश िमोर्जम 

कसैलाई लागू औषध निक्री गिव यस ऐिमा लेर्खएका कुिै कुराले 

िाधा पुयावएको मानििे छैि । 

७. वारेण्ट जारी गिे अर्धकारी: यस ऐि अन्तगवत सजाय हुिे 

अपराध कसैले गरेको छ वा गिव लागेको छ भन्ने नवश्वास पिे कारण 

भएमा त्यस्तो व्यनिको नगरफ्तारी र खाितलासीको निनमत्त औषध 

नियन्त्रण अर्धकारीले वारेण्ट जारी गिव सके्नछ। औषध नियन्त्रण 

अर्धकारीले कुिै घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुिै ठाउाँ मा त्यस्तो 

अपराधर्सत सम्बक्सन्धत कुिै व्यनि लुकेको छ वा कुिै लागू औषध 

रार्खएकोछ भन्ने आफूलाई नवश्वास भएमा त्यस्तो घर, जग्गा, सवारी 

वा ठाउाँ को खाितलासी गिवको निनमत्त आदेश जारी गिव सके्नछ । 

८.नििा वारेन्ट प्रवेश खाितलासी, कब्जा र नगरफ्तार गिे अर्धकार: 

(१) यस ऐि अन्तगवतको कुिै अपराध कुिै घर, जग्गा, सवारी वा 

ठाउाँ मा भइराखेकोछ र तुरुनै्त केिी कारवािी िगरेमा अपराधी भागी 

जािे वा अपराधको प्रमाण गायि हुिे सम्भाविा देखेमा औषध 

नियन्त्रण अर्धकारी वा कम्तीमा प्रिरी सिायक निरीिक दजाव 

सम्मको प्रिरी कमवचारीले सो कुराको पचाव खड्ा गरी जुिसुकै िखत 

देिायका कामिरु गिव सके्नछ: 

(क) त्यस्तो घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुिै ठाउाँ मा प्रवेश गिव 



(ख) त्यसरी प्रवेश गदाव कुिै िाधा नवरोध भएमा ढोका फोरी प्रवेश 

गिव वा त्यस्तो िाधा नवरोध िटाउि आवश्यक कारवाई गिे, 

(ग) अपराधर्सत सम्बक्सन्धत लागू औषध र अन्य सामाििरु तथा 

प्रमाणको लानग काम लाग्ने जुिसुकै कागजपत्र कब्जा गिे, र 

(घ) अपराध गरेको भिी शंका लागेको जुिसुकै व्यनिलाई रोक्न, 

खाितलासी र्लि र आवश्यक देखेमा निजलाई नगरफ्तार समेत 

गि।े 

(२) उपदफा (१) िमोर्जम कुि ैघर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुिै 

ठाउाँ मा प्रवेश गदाव वा खाितलासी गदाव समयले भ्याएसम्म 

सम्बक्सन्धत िगरपार्लका वा गाउाँ पार्लकाको सदस्य वा त्यस ठाउाँ को 

एक जिा भलादमी वा कुिै अको सरकारी कायावलयका एक जिा 

कमवचारीलाई साक्रखी गिुव पिेछ । 

तर िगरपार्लका वा गाउाँ पार्लका वा वड्ा सनमनतका सदस्य वा त्यस 

ठाउाँ का भलादमी वा कुिै अको सरकारी कायावलयका कमवचारीको 

रोििरमा मुचुल्का तयार गिे प्रयास गदाव पनि 

त्यस्ता व्यनििरु उपलब्ध िभएको उर्चत आधार भएमा कम्तीमा 

दईुजिा औषध अिुसन्धाि अर्धकारी वा कम्तीमा दईुजिा प्रिरी 

सिायक निरीिक दजावसम्मको कमवचारीको रोििरमा मुचलु्का तयार 

गिव सनकिछे । 

८क. आर्थवक कारोिारको नववरण माग गिव सके्नेः (१) प्रचर्लत 

कािूिमा जुिसुकै कुरा लेर्खएको भएतापनि कुिै व्यनि, संघ–



संस्था, फमव, कम्पिी वा अन्तरावनरिय संगठिले लागू औषधको अवैध 

कारोिार गरेकोछ भन्ने नवश्वसिीय आधार भएमा औषध नियन्त्रण 

अर्धकारीले त्यस्तो व्यनि, फमव, संघ–संस्था, कम्पिी वा 

अन्तरावनरिय संगठिको िाममा कुिै िैंक वा नवत्तीय संस्थामा रिेको 

खाताको नववरण माग गिव सके्नछ। 

 

(२) उपदफा (१) िमोर्जम प्राप्त नववरणको रकम लागू औषधको 

अवैध कारोिारमा प्रयोग हुिे देर्खएमा मुद्दा िेिे अर्धकारीले 

सम्बक्सन्धत िैंक वा नवत्तीय संस्थालाई त्यस्तो रकम रोक्का राख्न आदेश 

नदि सके्नछ । 

९.नगरफ्तारी र कब्जाको प्रनतवेदि नदिु पिे: यस ऐि अन्तगवत 

कसैलाई नगरफ्तार गरेको वा कुिैव्यनि, घर, जग्गा, सवारी वा अन्य 

कुिै ठाउाँ को खाितलासी गरेको वा लागू औषध वा अन्य सामाि 

कब्जा गरेकोमा औषध नियन्त्रण अर्धकारीले त्यस्तो प्रनतवेदि 

आफूभन्दा एक ति मार्थको अर्धकारी समि सो नगरफ्तारी, 

खाितलासी, वा सामाि कब्जा गरेको चौिीस घण्टार्भत्र पठाउिु 

पिेछ । 

९क. गोप्यता कायम रार्खनदिु पिे: लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा 

संलग्न कुिै कागजपत्र वा व्यनिको िाम गोप्य राख्न मुद्दा पेश गिे 

पिले माग गरेमा माग िमोर्जमको अवर्धभरका लानग मुद्दा िेिे 



अर्धकारीले त्यस्तो कागजपत्र वा व्यनिको िाम गोप्य रार्खनदिु 

पिेछ । 

१०. नगरफ्तार गररएको व्यनि र कब्जा गररएको सामाि मुद्दा िेिे 

अर्धकारी समि पेश गिुव पिे  यस ऐि अन्तगवत औषध नियन्त्रण 

अर्धकारीले नगरफ्तार गररएको व्यनि र कब्जा गरेको सामाििरु 

िाटाको म्याद िािेक नगरफ्तार वा कब्जा गररएको चौिीस घण्टा 

र्भत्र मुद्दा िेिे अर्धकारीकिााँ  उपक्सस्थत र दार्खल गिुव पिेछ । 

१०क. कुिै कुरा टेप गिव वा सेन्सर गिव सके्न: लागू औषधको 

अिुसन्धािको र्सलर्सलामा औषध नियन्त्रण अर्धकारीले मुद्दा 

अिुसन्धाि गिे वा िेिे अर्धकारीिाट आदेश भएमा लागू औषधसंग 

सम्बक्सन्धत कुिै व्यनिको टेर्लफोि, टेलेक्स, फ्याक्स, जस्ता 

इलेक्ट्िोनिक प्रनवर्धिरुको टेप गिव, प्रनतर्लनप र्लि वा फोटो र्खच्ि 

र कुिै र्चठ्ठी–पत्र, पासवल, ड्कुमेण्ट जस्ता हुलाकिाट प्राप्त हुिे कुिै 

पनि कागज–पत्रको सने्सर गिव सके्नछ । 

११. औषध नियन्त्रण अर्धकारीले लागू औषध िर गिे आदेश नदि 

सके्न : औषध नियन्त्रण अर्धकारीले देिायका लागू औषध िर गिव 

आदेश नदि सके्नछ: 

(क) यस ऐि नवपरीत कुिै जग्गामा खेती भइरिेको गााँजा, अनफम 

र कोका, 



(ख) दफा ४ िमोर्जम छुट भएका िेत्रमा िािेक अन्यत्र आफै 

उनम्रराखेको गााँजा, अफीम र कोका, 

(ग) िेवाररसी अवस्थामा फेला परेका कुिै लागू औषध, र 

(घ) यस ऐि अन्तगवतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर हुि 

िसके्न अवस्था परेमा सो कसूरर्सत सम्बक्सन्धत लागू औषध । 

११क.लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा अदालतिाट म्याद थप भएपर्छ 

लागू औषध िर गिुव पिे – कुिै व्यनििाट लागू औषध िरामद 

भएक्सि औषध नियन्त्रण अर्धकारीले लागू औषधको प्रत्येक 

पोकािाट प्रिरी सिायक निरीिक र मुद्दा िेिे अर्धकारीले खटाएको 

एकजिा कमवचारीको रोििरमा िढीमा तीि ग्राम सम्म लागू औषध 

प्रत्येक पोकािाट स्याम्पल र्लई परीिणको लानग पठाउिे, लागू 

औषधको प्रकृनत छुटयाउि लागू औषध मुद्दाको अिुसन्धाि 

अर्धकारीले त्यस्तो लागू औषधको स्याम्पल िमूिाका लानग राख्ने र 

अदालतमा त्यस्तो मुद्दा म्याद थपका लानग पेश भएपर्छ अदालतले 

प्रत्येक पोकािाट िढीमा तीि ग्राम लागू औषधको िमूिा राखी 

िााँकी लाग ू औषध सम्बक्सन्धत र्जल्ला अदालतको प्रनतनिर्ध, 

स्थािीय र्जल्ला प्रशासि कायावलयको प्रनतनिर्ध र स्थािीय 

िगरपार्लका वा गाउाँ पार्लकाको प्रनतनिर्ध समतेको रोििरमा मुद्दा 

म्याद थपका लानग अदालतमा पेश भएको पन्ध्रनदि र्भत्र िर गिुव 

पिेछ । 



११ख.लागू औषध िर गरेको लगत राखु्न पिे – दफा ११ र ११क. 

िमोर्जम लागू औषध िर गदाव सम्बक्सन्धत अर्धकारीले लागू 

औषधको नकर्सम र पररमाण सम्बन्धी लगत राखु्न पिेछ । 

११ग. औषधी ििाउिको लानग िेपाल सरकारले लागू औषध 

उपलब्ध गराउि सके्नेः यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेर्खएको 

भए तापनि यस ऐि िमोर्जम जफत वा कब्जा गररएको लागू 

औषधमध्य े गााँजा र अनफम िेपाल सरकारले उपयुि देखेमा 

औषधी ििाउिे प्रयोजिको लानग कुिै औषधी ििाउिे निकायलाई 

आवश्यक पररमाणमा उपलब्ध गराउि सके्नछ । 

११घ. प्रमाणको रुपमा पेश गिव सनकिे : (१) लागू औषध 

अिुसन्धािको र्सलर्सलामा नवदेशमा सङ्कलि गरेको कुिै पनि 

नकर्समका कागजातिरु प्रमाणको रुपमा मुद्दा िेिे अर्धकारी समि 

पेश गिव सनकिेछ । 

(२) लागू औषधको अिुसन्धािको र्सलर्सलामा अिुसन्धाि 

अर्धकारीले र्भनड्यो टेप, क्ासेट टेप र अन्य कुिै पनि नकर्समका 

फोटोिरु प्रमाणको रुपमा मुद्दा िेिे अर्धकारी समि पेश गिव 

सके्नछ। 

१२. प्रमाणको भार : कुिै व्यनिका साथमा कुिै लागू औषध भएको 

फेला परेमा वा निजले खेती गरेको जग्गामा गााँजा, अफीम वा 



कोकाको खतेी भइरिेको वा सो भएको कुराको प्रमाण फेला परेमा 

वा कुिै लागू औषधको निमावण वा उत्पादिको निनमत्त चानििे केिी 

नवर्ध पुनगसकेको कुि ैपदाथव फेला परेमा वा कुिै पदाथविाट लागू 

औषध उत्पादि गररएपर्छ सो पदाथवको िााँकी रिेको केिी कसर 

निजको साथमा रार्खएको फेला परेमा त्यस्तो पदाथव निजले यो ऐि 

र यस ऐि अन्तगवत ििेको नियम वा जारी गररएको आदेश िमोर्जम 

प्राप्त गरेका वा राखेको िो भन्ने कुराको प्रमाण निजले पेश गिुव 

पिेछ। त्यस्तो प्रमाण पेश गिव िसकमो र अन्यथा प्रमार्णत भएमा 

िािेक निजले यस ऐि अन्तगवत सजाय हुिे अपराध गरेको 

मानििेछ। 

१३. ……………………… 

परिच्छेद–३ दण्ड सजाय 

१४. दण्ड सजाय : (१): दफा ४ अन्तगवत निषेध गररएका कायव 

गिे व्यनिलाई अपराधको मात्रा अिुसार देिाय िमोर्जम सजाय 

हुिेछ : 

(क) गााँजा सेवि गिे व्यनिलाई एक मिीिासम्म कैद वा 

दईुिजार रुपैयााँसम्म जररवािा । 

तर र्चनकत्सा केन्द्रमा एक मिीिासम्म उपचार गराउिे गरी र्जम्मा 

र्लिे व्यनि वा संस्थाले कागज गरी नदएमा त्यस्तो व्यनिको 

सम्बन्धमा पन्ध्र, पन्ध्र नदिमा उि र्चनकत्सा केन्द्रिाट उपचार 

गराई रिेको प्रनतवेदि पेश गिे गरी मुद्दा िेिे अर्धकारीले त्यस्तो 
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व्यनिलाई सजाय िगिव सके्नछ । 

(ख) पच्चीसवटा िोटसम्म गााँजाको खेती गिे व्यनिलाई तीि 

मिीिासम्म कैद वा तीििजार रुपैयााँसम्म जररवािा । 

(ग) पच्चीसवटा िोट भन्दा िढी गााँजाको खतेी गिे व्यनिलाई 

तीिवषवसम्म कैद वा पााँचिजार रुपयैााँ देर्ख पच्चीसिजार रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 

(घ) गााँजा उत्पादि, तयार, खररद, निक्री नवतरण, निकासी वा 

पैठारी, ओसार पसार तथा संचय गिे व्यनिलाई : 

(१) पचास ग्रामसम्मको भए तीि मिीिासम्म कैद वा तीि िजार 

रुपैयााँसम्म जररवािा । 

(२) पचास ग्रामदेर्ख पााँचसय ग्रामसम्मको भए एक मिीिा देर्ख 

एक िषवसम्म कैद र एक िजार रुपैयााँ देर्ख पााँच िजार रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 

(३) पााँचसय ग्रामदेर्ख दईु नकलो ग्रामसम्मको भए छ मिीिादेर्ख 

दईुवषवसम्म कैद र दईु िजार रुपैयााँ देर्ख दश िजार रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 

(४) दईु नकलोग्रामदेर्ख दश नकलो–ग्रामसम्मको भए एकवषवदेर्ख 

तीि वषवसम्म कैद र पााँच िजार रुपैयााँ देर्ख पच्चीस िजार 

रुपैयााँसम्म जररवािा । 

(५) दश नकलो ग्रामदेर्ख मार्थ जनत सुकै भएपनि दईु वषव देर्ख 

दश वषवसम्म कैद र पन्ध्र िजार रुपैयााँ देर्ख एक लाख रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 



(ङ) अनफम, कोका वा सो िाट ििेको लागू औषधको सेवि गिे 

व्यनिलाई एक वषवसम्म कैद वा दश िजार रुपैयााँसम्म जररवािा । 

तर र्चनकत्सा केन्द्रमा तीि मिीिासम्म उपचार गराउिे गरी र्जम्मा 

र्लिे व्यनि वा संस्थाले कागज गरी नदएमा पन्ध्र, पन्ध्र नदिमा 

र्चनकत्सा केन्द्रिाट उपचार गराई राखेको जािकारी पेश गिे गरी 

मुद्दा िेिे अर्धकारीले त्यस्तो व्यनिलाई सजाय िगिव सके्नछ। 

 

(च) अनफम वा कोकाको खेती गिे व्यनिलाई : 

(१) पच्चीस िोटसम्म भए एक वषवदेर्ख तीि वषवसम्म कैद र पााँच 

िजार रुपैयााँ देर्ख पच्चीस िजार रुपैयााँसमम जररवािा । 

(२) पच्चीस िोटभन्दा मार्थ जनतसकैु भएपनि तीि वषवदेर्ख दश 

वषवसम्म कैद र पच्चीस िजार रुपैयााँ देर्ख दईुलाख रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 

(छ) अनफम, कोका वा सोिाट ििेको लाग ूऔषधको सेवि र 

खेती गिे कायव िोिक अन्य निषेर्धत कायव गिे व्यनिलाई – 

(१) पच्चीस ग्रामसम्मको कारोिार गिेलाई पााँचवषवदेर्ख दश 

वषवसम्म कैद र पााँचिजार रुपैयााँ देर्ख पच्चीस िजार रुपैयााँसम्म 

जररवािा । 

(२) पच्चीस ग्रामदेर्ख एकसय ग्राम सम्मको कारोिार गिेलाई 

दश वषवदेर्ख पन्ध्र वषवसम्म कैद र पचित्तर िजार रुपैयााँ देर्ख 

दईुलाख रुपैयााँसम्म जररवािा । 

(३) एकसय ग्रामदेर्ख मार्थ जनतसुकै पररमाणको कारोिार 



गिेलाई पन्ध्र वषवदेर्ख जन्म कैद र पााँचलाख रुपैयााँ देर्ख 

पच्चीसलाख रुपैयााँसम्म जररवािा । 

(ज) िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा 

प्रकार्शत गरी तोनकनदएका प्राकृनतक वा कृनत्रम लागू औषध वा 

मिोद्वीपक पदाथव (साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) र नतिको लवण र 

अन्य पदाथव समेतको दवु्र्यसि गिे व्यनिलाई दईु मिीिासम्म कैद 

वा दईुिजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा दिैु सजाय । 

तर र्चनकत्सा केन्द्रमा तीि मिीिासम्म उपचार गराउिे गरी त्यस्तो 

दवु्र्यसिीलाई र्जम्मा र्लिे कुिै व्यनि वा संस्थाले कागज गरी 

नदएमा त्यस्तो र्चनकत्सा केन्द्रिाट उपचार गराई राखकेो जािकारी 

पन्ध्र, पन्ध्र नदिमा पेश गिे गरी मदु्दा िेिे अर्धकारीले त्यस्तो 

व्यनिलाई सजाय िगिव सके्नछ । 

 

(झ) मार्थ खण्ड (ज) मा लेर्खएदेर्ख िािेक अन्य निषेर्धत कायव 

गिे व्यनिलाई दईु वषवदेर्ख दश वषवसम्म कैद र एकलाख 

रुपैयााँ देर्ख िीसलाख रुपैयााँसम्म जररवािा । 

स्परीकरण: यस दफाको प्रयोजिको लानग “अपराधको मात्रा” 

भन्नाले लागू औषधको प्रकृनत, पररमाण, सञ्चय, खररद–नवक्री, 

ओसार–पसार वा निकासी–पैठारीको उदे्दश्य, अर्भयुिको नगरोि 

वा संगठि, अर्भयुििरुले प्रयोग गिे िातिनतयार वा िलको प्रयोग 

तथा िािालकलाई आपरार्धक कायवमा गराइएको संलग्नता, 



शैर्िक, सामार्जक र सांसृ्कनतक संगठि जस्ता संस्थालाई माध्यम 

ििाई गररएको कारोिार, साववजनिक पद धारण गरेको व्यनिले 

आफ्िो पदको दरुुपयोग गरी गररएको कारोिारको आधारमा 

निधावरण गररिे अपराधको मात्रा सम्झिु पछव । 

(२) दफा ५क र ५ख को िर्खवलाप काम गिे ब्यनिलाई एक 

मनििासम्म वा एक िजार रुपैयााँसम्म जररवािा वा दवुै सजाय 

हुिेछ । 

१५. आफ्िो घर, जग्गा वा सवारीमा निषेध गररएको काम गिव 

अिुमनत नदिेलाई सजाय: कुिै घर,जग्गा वा सवारीको धिीले वा 

त्यसको भोग चलि गिे व्यनिलाई जािी जािी त्यस्तो घर, जग्गा 

वा सवारीमा दफा ४ अन्तगवत निषधे गररएको कुिै कायव गिव 

अिुमनत नदएमा निजलाई छ मिीिादेर्ख पााँच वषवसम्म कैद वा 

दश िजार रुपैयााँसम्म जररवािा हुिेछ । घर, जग्गा वा सवारी 

धिीले िै अपराध गरेकोमा वा अपराध गिव अिुमनत नदएकोमा 

त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी समेत जफत हुि सके्नछ । 

१६. िारम्बार अपराध गिेलाई थप सजाय: यस ऐि अन्तगवत एक 

पटक सजाय पाइसकेको व्यनिले पुिेः यसै ऐि अन्तगवत अपराध 

गरेमा निजलाई त्यस्तो पर्छल्लो प्रत्येक पटकको निनमत्त तोनकएको 

सजायमा थप पााँच वषवसम्म कैद र एक लाख रुपैयााँसम्म जररवािा 

हुिेछ । 



१७. अपराध गिव षड्यन्त्र गिे, उद्योग गि,े दरुुत्सािि गिे र मनतयार 

हुिेलाई सजाय : यस ऐि अन्तगवत सजाय हुिे, अपराध गि,े 

षड्यन्त्र वा उद्योग गिे, त्यस्तो अपराध गिव अरुलाई दरुुत्सािि गिे 

वा त्यस्तो अपराध गिवमा मनतयार हुिे व्यनिलाई सोिी अपराध गरे 

िापत हुिे सजायको आधी सजाय हुिेछ । 

१७क. लागू औषधको नवश्वास पारी अन्य पदाथवको कारोिार 

गिेलाई सजाय: लागू औषध िािेकको अन्य कुिै पदाथवलाई लागू 

औषध भन्ने नवश्वासमा पारी त्यस्तो कारोिार, िचे–निखि, निकासी–

पैठारी, सञ्चय, उत्पादि समेतको कायव गिे व्यनि वा नगरोिलाई 

सो अपराध गरे िापत हुिे सजायको आधा सजाय हुिेछ । 

१७ख. लागू औषधसंग सम्बक्सन्धत नववरण वा र्लखत िनदिेलाई 

सजायेः लागू औषधको नववरण र्लिे र्सलर्सलामा औषध नियन्त्रण 

अर्धकारी वा अिुसन्धाि अर्धकारीले कुिै व्यनि, संघ–संस्था वा 

संगठिसंग माग गरेको कुिै नववरण वा र्लखत िनदएमा त्यस्तो 

व्यनि, संघ–संस्था वा संगठिलाई सोिी अपराध गरे िापत हुिे 

सजायको आधा सजाय हुिेछ । 

१८. अपराधर्सत सम्बक्सन्धत मालसामाि जफत हुि े : यस ऐि 

अन्तगवत सजाय हुिे अपराधर्सत सम्बक्सन्धत सिै लागू औषध तथा 

त्यस्तो लागू औषध निमावण वा उत्पादि गिव प्रयोग गररएका सिै 

मालसामाि तथा यन्त्रिरु जफत हुिेछन्र त्यस्तो लागू औषध राखी 



ओसार पसार गिव प्रयोग गररएका रेल तथा िवाईजिाज िािेक 

जुिसुकै सवारी समेत जफत हुिछे । 

 

तर सो सवारी त्यस्तो अपराध गिव प्रयोग गररिे वा गररएको कुरा 

सवारी धिीलाई थािा र्थएि भन्ने कुराको प्रमाण निजले पेश गिव 

सकेमा भिे त्यस्तो सवारी जफत गररिेछ छैि । 

१८क. सम्पनत्त जफत हुिे : (१) दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), 

(घ), (ङ) र (च) अन्तगवत निषेध गररएको कुिै कायव गरी आजवि 

गरेको सिै चल तथा अचल सम्पनत्त जफत हुिेछ । 

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

कसूरसम्बन्धी मुद्दामा कसूरदार ठिररएको व्यनिको आफ्िो वा 

आफ्िो पररवारको थािा भएसम्मको आम्दािीको श्रोतको अिुपातमा 

िनमल्दो आर्थवक साधि वा सम्पनत्त भएमा निजले अन्यथा प्रमार्णत 

गिव सकेमा िािेक िजको त्यस्तो सम्पनत्त यस ऐि नवपरीतको कायव 

गरी आजवि गरेको मािी त्यस्तो सम्पनत्त निजको पररवार वा अन्य 

कसैको िाममा रार्खएको भएतापनि सो सम्पनत्त समेत जफत हुिेछ 

।  

 

(३) उपदफा (१) र (२) िमोर्जम कसलैे सम्पनत्त जफत हुि सके्न 

अपराध गरेकोछ भन्ने मिार्सि कारण भएमा औषध नियन्त्रण 



अर्धकारीिाट त्यस्तो व्यनिको सम्पनत्त रोक्का गिव लेखी आएमा मुद्दा 

िेिे अर्धकारीले त्यस्तो सम्पनत्त रोक्का रार्खनदि सके्नछ। 

१८ख. सूचिा नदिे व्यनिलाई पुरस्कार नदइि:े लागू औषधको 

कारोिार वा प्रयोगका सम्बन्धमा औषध नियन्त्रण अर्धकारीलाई 

जािकारी नदिे व्यनिलाई त्यसरी जािकारी नदएको कुरािाट कसूर 

प्रमार्णत भई अर्भयुिलाई सजाय भएमा त्यस्तो सजाय िापत कुिै 

जररवािा भएको भए त्यस्तो जररवािाको िीस प्रनतशत रकम 

पुरस्कार स्वरुप नदइिेछ। त्यसरी पुरस्कार पाउिे व्यनिको िाम गोप्य 

राखु्न पिेछ । 

१८ग. सजायमा छुट हुिे: प्रचर्लत कािूिमा जुिसुकै कुरा लेर्खएको 

भए तापनि यस ऐि अन्तगवतसजाय हुिे कुिै लागू औषधको 

कारोिारमा स्वयं संलग्न रिेको नगरोि वा अन्य कुिै नगरोिकोिारेमा 

जािकारी र सुराक नदई सो सम्बन्धमा मखु्य अपराधी पत्ता लगाई 

नदई पक्राउ गिव सियोग गिे व्यनिलाई निज अपराधमा संलग्न 

भएपनि यस ऐि अन्तगवत हुिे सजायमा पूणव वा आंर्शक रुपमा 

सजायमा छुट हुिे गरी अर्भयोगपत्रमा मागदावी भएमा मुद्दा िेिे 

अर्धकारील ेपनि सोिी अिुसार सजायमा छुट नदि सके्नछ । 

१८घ. कमवचारीलाई परुस्कार नदि:े कुिै व्यनिलाई लागू औषधको 

कारोिारमा मुद्दा िेिे अर्धकारीिाट दण्ड र जररवािा भएपर्छ त्यस्तो 

जररवािाको िीस प्रनतशत रकम लागू औषध नियन्त्रण रअिुसन्धाि 



कायवमा संलग्न कमवचारीलाई िेपाल सरकारले पुरस्कार स्वरुप नदि 

सके्नछ। 

१८ङ. र्चनकत्सा केन्द्रलाई जररवािाको केिी रकम उपलब्ध गराउि:े 

कुिै व्यनिलाई लागू औषधकोकारोिारमा दण्ड र जररवािा भएमा 

त्यस्तो जररवािाको िीस प्रनतशत रकम उपचार केन्द्रलाई प्रदाि 

गररिेछ। त्यस्तो र्चनकत्सा केन्द्र एकभन्दा िढी भएमा त्यस्तो 

जररवािाको रकमको िााँ ड्फााँ ड् मुख्य औषध नियन्त्रण अर्धकारील े

गिेछ । 

१९. मुद्दा िचलाउिे वा सजाय छुट नदिे अर्धकार: कसलैे व्यापाररक 

उदे्दश्य वा ठूलो पररमाणमा िािेक निजी उपयोगको लानग अल्प 

मात्रामा मात्र गााँजा र औषधोपयोगी अनफम खरीद गरेको, राखेको 

वा सेवि गरेको फेला परेमा पनिला पटक भए औषध नियन्त्रण 

अर्धकारीलेत्यस्तो व्यनिको लगत राखी त्यस्तो अपराध पुिेः िगिे 

कागज गराई मुद्दा िचलाउिे पचाव खड्ा गरी छाड््ि सके्नछ र मुद्दा 

चलेकोमा पनि अदालतले यस दफा िमोर्जम सािो अपराध 

ठिराएमा त्यस्तो व्यनिको लगत राखी निजलाई सो अपराध पुिेः 

िगिे कागज गराई पनिला पटक कुिै सजाय िगरी ररिाई नदि 

सके्नछ । 

१९क. उपचारको अवस्थामा रिेकोमा कारवािी िहुिे : (१) दफा 

१४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (घ) मा जिुसुकै कुरा 



लेर्खएको भएतापनि लागू औषधको दवु्र्यसिको उपचार तथा 

पुिस्र्थापिको लानग िेपाल सरकारिाट स्थापिा भएको वा िेपाल 

सरकारिाट मान्यता प्राप्त कुिै उपचार तथा पुिस्र्थापि केन्द्रमा 

उपचारको अवस्थामा रिेको लागू औषध सेवि गिे व्यनि यस ऐि 

िमोर्जम सजायको भागी हुिे छैि। 

 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका केन्द्रिरुमा उपचार गराई 

रिेका व्यनििरुको सम्बन्धमा सम्बक्सन्धत अर्धकारीले िेपाल 

सरकारले तोकेको ढााँचामा उपचार सम्बन्धी नववरणिरु सम्बक्सन्धत 

उपचार तथा पुिस्र्थापि केन्द्रिाट प्राप्त गरी साप्तानिक तथा मार्सक 

रुपमा प्रनतवेदि तयार गरी राखु्न पिेछ । 

२०.पवूव इजाजतपत्र िमोर्जम िााँकी रिेको लाग ू औषधको 

टकसम्बन्धी नवशेष व्यवस्था: मादक पदाथव ऐि, २०१७ र मादक 

पदाथव नियमिरु, २०१९ अिुसार प्राप्त इजाजतपत्र िमोर्जम यो ऐि 

लागू हुाँदा कसैसाँ ग िााँकी रिेको लागू औषधको टक तोनकएको 

म्यादर्भत्र औषध नियन्त्रण अर्धकारी छेउ दार्खल गिुव पिेछ । 

२१. लागू औषध नियन्त्रण अर्धकारी र औषध नियन्त्रण प्रशासिको 

व्यवस्था :(१) यस ऐिको उदे्दश्य कायावन्वयि गिवको लानग िेपाल 

सरकारले गृि मन्त्रालय अन्तगवत औषध नियन्त्रण प्रशासिको 

स्थापिा गिेछ र आवश्यकतािुसार मुख्य औषध नियन्त्रण 



अर्धकारी, एक वा िढी औषध नियन्त्रण अर्धकारी, िायि औषध 

नियन्त्रण अर्धकारी तथाअन्य अर्धकारीिरु  नियुि गिव वा तोक्न 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) िमोर्जम स्थानपत भएको औषध नियन्त्रण 

प्रशासिको प्रमुखको रुपमा मुख्य औषध नियन्त्रण अर्धकारी रििेछ 

र यस ऐि अन्तरगत मखु्य औषध नियन्त्रण अर्धकारीले लागू औषध 

नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारवािीको रेखदेख, नियन्त्रण, निदेशि र 

समन्वय गिेछ । 

(३) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेर्खएको भए तापनि 

लागूऔषध कारोिार वा प्रयोग गि ेव्यनिलाई त्यस्तो कारोिार वा 

प्रयोगमा सियोग प¥ुयाउिे उदे्दश्यले कुि ैसरकारी कमवचारीले घूस 

र्लए खाएको ठिरेमा त्यस्तो कमवचारीलाई प्रचर्लत कािूिले हुिे 

सजायको अनतररि लागू औषध कारोिार वा प्रयोगमा संलग्न हुिे 

व्यनिलाई हुिे सजायको आधा सजायसमेत हुिेछ । 

२१क. मदु्दा िेिे अर्धकारी र पुिरावेदि : (१) दफा ४ को खण्ड 

(क) सम्बन्धी कसूर िािेक यस ऐिअन्तगवतको अन्य कसरू सम्बन्धी 

मुद्दा िेिे अर्धकार िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा 

प्रकार्शत गरी गठि गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुिेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोर्जमको अदालतले यस ऐि अन्तगवतको 



मुद्दामा कारवाई र नकिारा गदाव नवशेष अदालत ऐि, २०३१ 

िमोर्जमको कायवनवर्ध तथा अर्धकार प्रयोग गिेछ। 

(३) उपदफा (१) अन्तगवतको अदालतले गरेको फैसला वा अक्सन्तम 

आदेश उपर र्चत्त ििुझ्िे व्यनिले उच्च अदालतमा पुिरावदेि गिव 

सके्नछ । 

२१ख. अिसुन्धाि अर्धकारीको काम, कतवव्य र अर्धकार: (१) लागू 

औषध नियन्त्रण कायवमा खनटिे अिुसन्धाि अर्धकारीलाई लागू 

औषधको र्सलर्सलामा अिुसन्धाि गिुव पदाव प्रचर्लत कािूि 

अिुसार प्रिरीलाई भए सरिको अर्धकार प्राप्त हुिेछ। 

(२) लागू औषधको कारोिारको र्सलर्सलामा अिुसन्धाि गदाव 

त्यस्तो लागू औषधको कारोिारमा सर्न्दग्ध देर्खएको कुिै व्यनिको 

मालसामाि खाितलासी गिव प्रचर्लत भन्सार ऐि अिुसार भन्सार 

अर्धकृतलाई भए सरिको अर्धकार अिुसन्धाि अर्धकारीलाई प्राप्त 

हुिेछ । 

तर खाितलासी गिुव अनघ अिुसन्धाि अर्धकारीले सम्बक्सन्धत 

व्यनिलाई खाितलासीको पूजी नदिु पिेछ । 

(३) लागू औषध अिसुन्धािको र्सलर्सलामा सर्न्दग्ध देर्खएको 

हुलाकिाट प्राप्त हुिे कुिै वस्तुको सेन्सर गिव प्रचर्लत हुलाक ऐि 



अिुसार हुलाक अर्धकृतलाई भएसरिको अर्धकार अिुसन्धाि 

अर्धकारीलाई प्राप्त हुिेछ । 

२१ग. वैज्ञानिक उपकरण तथा िात िनतयार साथमा र्लई निंड््ि 

सके्न : लाग ूऔषध अिुसन्धाि कायवमा संलग्न रििे अर्धकारी तथा 

लागू औषध नियन्त्रणसंग सम्बद्ध कमवचारीिरुलाई अिुसन्धाि एवं 

नियन्त्रणको र्सलर्सलामा आवश्यक पिे वैज्ञानिक उपकरण, सञ्चार 

साधि तथा िातिनतयार र सो िातिनतयारमा प्रयोग हुिे खरखजािा 

आफ्िो साथमा र्लई निंड््ि रप्रयोग गिव पाउिे अर्धकार हुिेछ । 

२२. सरकार वादी हुि े: यस ऐि अन्तगवतको मुद्दा िेपाल सरकार 

वादी हुिेछ र सो मदु्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐि, २०१७ को 

अिुसूची १ मा समावेश भएको मानििेछ । 

२२ क…. … … 

२२ख. असल नियतले गरेको काममा सजाय िहुिे: यो ऐि 

िमोर्जम असल नियतले गरेको वा गिव खोजेको कुिै कामको 

सम्बन्धमा कुिै सरकारी कमवचारी उपर मुद्दा चलाईिे वा अन्य कुिै 

कािूिी कारवािी हुिे छैि । 

२२ग. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था: लागू औषध अिुसन्धािको 

र्सलर्सलामा पक्राउ परेका व्यनिलाई मदु्दा िेिे अर्धकारीले एक 



पटकमा एक मिीिामा ििढाई िढीमा तीि मिीिासम्म प्रिरी 

निरासतमा राख्न म्याद थप गिव सके्नछ। 

२३. यो ऐि प्रारम्भ हुिुभन्दा अनघको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था : यो 

ऐि प्रारम्भ हुिुभन्दा अनघ तत्काल लागू रिेको िेपाल कािूि 

िमोर्जम चलेको वा चल्िे लागू औषध सम्बन्धी मदु्दािरुमा सोिी 

कािूि अन्तगवतका मदु्दा िेिे अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले कारवाई र 

नकिारा गिछे । 

२३क. प्रचर्लत कािूि िमोर्जम हुिे: यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै 

कुरा लेर्खएको भए तापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड 

(७) िमोर्जम तोनकनदएका प्राकृनतक वा कृनत्रम लागू औषध तथा 

मिोद्दीपक पदाथव र नतिका लवणिरुका सम्बन्धमा औषधीसम्बन्धी 

ग्रन्थ (फमावकोनपया) अरुमा तोनकएको िाम र पररमाणका टेवलेट, 

क्ाप्सुल, इन्जेक्शि जस्ता फमावसू्यनटकल ििोटकाऔषधीको 

उत्पादि, निक्री नवतरण, निकासी पैठारी, संचय र सेवि औषधी 

ऐि, २०३५ िमोर्जम हुिेछ । 

तर त्यस्तो लागू औषध र मिोद्दीपक पदाथविरुका कच्चा पदाथव 

(कोरा रसायि) िरुको उत्पादि, निक्री नवतरण, निकासी–पैठारी, 

संचय र सेविको सम्बन्धमा यसै ऐि िमोर्जम हुिेछ। 



२४. नियम ििाउिे वा आदेश जारी गिे अर्धकार: यस ऐिको 

उदे्दश्य कायावर्न्वत गिव िेपालसरकारले नियमिरु ििाउि वा 

आदेश जारी गिव सके्नछ । 

२५. खारेजी: मादक पदाथव ऐि, २०१७ र मादक पदाथव 

नियमिरु, २०१९ खारेज गररएको छि्। 

२६. अन्य व्यवस्था:  

२६.१ दश प्रनतशत र्चस्याि रिेको सुकेको गााँजामा एक प्रनतशत 

भन्दा धेरै नटएचर्स रिेको गााँजा लाई मिोद्वीपक पदाथव 

(साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) युि गााँजाको रूपमा रार्खएको छ।  

२६.२ दश प्रनतशत र्चस्याि रिेको सुकेको गााँजामा एक वा एक 

प्रनतशत भन्दा कम नटएचर्स रिेको गााँजा लाई मिोद्वीपक पदाथव 

(साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) नविीि गााँजा मािी त्यसलाई भााँग र र्सद्ध 

को वगीकरण गररएको छ।  

२६.३ मिोद्वीपक पदाथव (साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) युि गााँजा तथा 

त्यसको सार तत्त्विरूमा अत्यन्त मित्त्वपूणव औषधीय गुणको रिेकोले 

नतिी िरूलाई छुटै गााँजा ऐि ल्याई नतिीिरूको नियर्न्त्रत खेती, 

उत्पादि, प्रशोधि र औषधीय प्रयोग लाई व्यवस्थापि गररिे छ। 



२६.४ मिोद्वीपक पदाथव (साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) युि गााँजा 

औषर्धजन्य प्रयोजिका लानग िाल उपयोगमा ल्याउि औषधीय 

गुणको िगदे िालीका रूपमा व्यापार वा उत्पादि सिजीकरण 

गिव स्थािीय प्रदेश सरकार, िगरपार्लका तथा गाउाँ पार्लकािरूलाई 

अिुमनत नदइएको छ।  

२६.५ मिोद्वीपक पदाथव (साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) को प्रभावकारी 

मात्रा नविीि भााँग र र्सद्ध तथा मिोद्वीपक पदाथव  िहुिे गााँजाको 

दािा, ड्ााँठ, जरा तथा िेम्प  र िोप (नियर नततो ििाउिे गााँजा 

जन्य कोनपला) आनद लाई औषधीय र  िगदे िालीका रूपमा िेपाल 

अर्धराज्यभर खेती तथा उद्यम गिव खुल्ला गररएको।  

२६.६ तत्कालको िाधा अड््काउ फुकाउि प्रभावकारी मात्रामा 

मिोद्वीपक पदाथव (साइकोटिनपक सब्स्टिान्स) हुिे गााँजाको स्थािीय 

प्रदेश सरकार, िगरपार्लका तथा गाउाँ पार्लका िरूलाई औषधीय 

प्रयोजि र िगदे िर्लको रूपमा नियर्न्त्रत खेती, प्रशोधि, 

अिुसन्धाि र उपयोग गिव  नियमावली ििाइ लागु गिे अर्धकार 

नदइएको छ।  


