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 औषधध (तेस्रो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७9 

प्रभाणीकयण धभधतिः  
 २०७९।०१।२५ 

 

सम्वत ्२०७९ सारको अध्मादेश नॊ .१ 

औषधध ऐन, २०३५ राई सॊशोधन गनन फनेको अध्मादेश 

प्रस्तावनािःऔषधध ऐन, २०३५ राई तत्कार सॊशोधन गनन 
आवश्मक बएको य हार सॊघीम सॊसदको अधधवेशन 
नबएकोरे, 
 नेऩारको सॊववधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) 
फभोजजभ भजरिऩरयषद्को  धसपारयसभा याष्ट्रऩधतफाट मो अध्मादेश 
जायी बएको छ। 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्बिः  (१) मस अध्मादेशको नाभ 
"औषधध (तेस्रो सॊशोधन) अध्मादेश , २०७9 " यहेको 
छ। 

           (२) मो अध्मादेश तरुुरत प्रायम्ब हनुेछ। 

२. औषधध ऐन, २०३५ भा दपा ९क. थऩिः  औषधध ऐन , 

२०३५ (मसऩधछ "भूर ऐन " बधनएको) को दपा ९ 
ऩधछ देहामको दपा ९क. थवऩएको छिः-  
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"९क.  औषधध वा खोऩको आऩतकारीन प्रमोग : (१) 
मस ऐन वा प्रचधरत कानूनभा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩधन भहाभायीको रुऩभा 
पैधरएको सङ्क्राभक योगको योकथाभ, 
धनमरिण वा धनभूनर गननववश्व स्वास््म 
सॊगठनभा सूचीकृत बएका वा सम्फजरधत 
भरुकुको औषधध धनमाभक धनकामरे दतान 
गयेका वा त्मस्ता धनमाभक धनकामरे 
आऩतकारीन प्रमोगको अनभुधत प्रदान गयेका 
औषधध वा खोऩराई नेऩारभा आऩतकारीन 
प्रमोगको राधग औषधध सल्राहकाय सधभधतको 
धसपारयसभा ववबागरे दतान गनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ दतान 
बएको औषधध वा खोऩको ऩैठायीको राधग 
प्रचधरत कानून फभोजजभ अनऻुाऩि ददन मस 
ऐन फभोजजभ ववबागरे धसपारयसऩि ददनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ 
धसपारयसऩि ददॉदा ववबागरे ऩैठायी गने 
ऩरयभाण तोक्न वा त्मस्तो औषधध वा खोऩको 
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प्रमोग, धफरी वा ववतयण सम्फरधभा आवश्मक 
शतन तोक्न सक्नेछ। 

  (४) मस दपा फभोजजभ ऩैठायी 
गरयएको वा प्रमोग , धफरी वा ववतयणभा यहेको 
औषधध वा खोऩको प्रबावका कायण प्रमोगभा 
योक रगाउन आवश्मक देजखएभा वा उऩदपा 
(१) फभोजजभ सूचीकृत गने, दतान गने वा 
त्मस्तो औषधध वा खोऩको प्रमोग वा अनभुधत 
प्रदान गने धनकामरे योक रगाएभा ववबागरे 
त्मस्तो औषधध वा खोऩको दतान खायेज गनन 
सक्नेछ। 

३. भूर ऐनको दपा ३१ भा सॊशोधनिः  भूर ऐनको दपा 
३१ को सट्टा देहामको दपा ३१ याजखएको छिः-  

"३१.  जक्रधनकर ट्रामर गनन अनभुधतऩि धरन ुऩनेिः  
(१) कसैरे कुनै नमाॉ औषधध वा खोऩको 
जक्रधनकर ट्रामर गनन चाहेभा सो काभको 
राधग ववबागफाट तोवकए फभोजजभ अनभुधतऩि 
धरन ुऩनेछ ।  

 स्ऩष्टीकयणिः मस दपाको प्रमोजनको राधग 
"जक्रधनकर ट्रामर " बन्नारे कुनै नमाॉ औषधध 



 

4 

 

वा खोऩ प्रमोगभा ल्माउन उजचत छ वा छैन 
बने्न कुया मवकन गने उदे्दश्मरे अनभुधतऩिभा 
तोवकददए फभोजजभ अस्ऩतार वा मस्तै अरम 
जचवकत्सारमभा योगी वा अरम व्मजिको 
स्वेच्छा अनसुाय धनजराई औषधध सेवन गयाई 
वा खोऩ रगाई ऩयीऺण गने कामन सम्झन ुऩछन 
। 

   (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩधन कुनै ववदेशी भरुकुको 
सयकाय वा सम्फजरधत धनमाभक धनकामको 
अनभुधत फभोजजभ जक्रधनकर ट्रामरभा यहेको 
खोऩ ववकास गने सॊस्था वा कम्ऩनीरे त्मस्तो 
खोऩको नेऩारभा जक्रधनकर ट्रामर गनन चाहेभा 
नेऩार सयकायरे सोको राधग अनभुधत ददन 
सक्नेछ। 

   (३) उऩदपा (२) फभोजजभ अनभुधत 
ददने तथा जक्रधनकर ट्रामर गने सम्फरधी अरम 
प्रवरमा नेऩार सयकायरे धनधानयण गये फभोजजभ 
हनुेछ ।" 
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4. फचाउिःसम्वत ् २०७८ सार वैशाख २१ गते जायी 
बएको औषधी (तेस्रो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७8 " 
फभोजजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै अध्मादेश 
फभोजजभ बए गयेको भाधननेछ। 

आऻारे, 

  

 

      
 


