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सम्पािकीय  

लाग ूऔषधको समस्या आज विश्व समदुायका लावग एक चनूौती 

बनेको छ । यसले मानिजाती लावग गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको 

छ भने यसको अबैध खेती, उत्पादन, खररद वबवि, संचय, 

ओसारपसार र प्रयोगले समाजको सरुक्षा र विकाससँग सम्बवन्धत 

मदु्दाहरुमा समेत गवहरो प्रभाि पारररहकेो छ । यसै  सन्दभभमा लाग ू

औषधको अबैध खेती, उत्पादन, खररद वबवि, संचय,ओसारपसार 

र प्रयोगलाई वनयन्रण गनभ आबश्यक प्रहरी कारबाही सन्चालन गरी 

लागऔूषध अपराधको प्रभाबकारी अनसुन्धान गनभको लावग 

वबविविकृत रुपमा स्थापना भएको यस ब्यरूोले गरेका काम 

कारबाहीको सम्बन्धमा रैमावसक रुपमा जानकारी गराउने 

उद्दशे्यका साथ प्रकािन गररएका यस भन्दा अविल्ला प्रकावित  

रैमावसक अन लाइन िलुेविनको वनरन्तरता स्िरुप तेस्रो 

संस्करणको रुपमा यो बलुेविनको प्रकािन गनभ लावगएको हो । 

प्रत्येक प्रकािनमा लाग ूऔषधको सम्बन्धमा गररएको रैमावसक 

कारबाहीको तथयांक तथा गवतवबवध सवहत लाग ूऔषधको बारेमा 

समेत केही जानकारी वदने उद्दशे्यले यस पिकको प्रकािनमा लाग ू

औषध अविम सम्बन्धी जानकारी, यसका असरहरु र रोकथामको 

प्रयासलाई समेि्ने जमको गररएको  छ । आगामी वदनहरुमा समेत 

लाग ूऔषधका अन्य वकवसमहरु र त्यसका असर तथा रोकथामका 

उपायहरुलाई लाई िमि: समेि्द ै प्रकािन गररने छ । साथै 

लागऔूषध अपराध वनयन्रण गने सन्दभभमा काम गने विवभन्न संि 

संस्था, तथा यस क्षेरमा अध्ययन, अन्िेषण, तथा जानकारी वलने 

सबैमा लाग ू औषध अपराधको रोकथामको लावग तलुनात्मक 

अध्ययन तथा अन्िेषणात्मक कायभको लावग यो बलुेविन सहयोगी  

वसद्ध हुनेछ भन्ने वबश्वास वलईएको छ ।  

धन्यिाद ! 
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लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो एक नचिारी  

लागऔूषध अपराधको रोकथाम तथा वनयन्रण गरर 

लागऔूषध रवहत समाजको वनमाभण गने उद्दशे्यल े

वमवत २०४९/०२/२४ गते “लाग ू औषध वनयन्रण 

काननू कायाभन्ियन ईकाई” को स्थापना भई वमवत 

२०६९/०८/१४ गते नेपाल सरकार मन्रीपररषदको 

वनणभयद्वारा प्र.ना.म.वन.को दरबन्दी कायम गरी 

लागऔूषध वनयन्रण व्यरुो” (Narcotic Control 

Bureau) को रुपमा स्तरोन्नती भएको यस व्यरुोले 

लागऔूषध उत्पादन, संचय, ओसार पसार, 

बेचवबखन कायभलाई वनयन्रण गनभ सचूना संकलन तथा वबशे्लषण गने,वबवभन्न कारबाही संचालन गन ेर 

लागऔूषध अपराधमा संलग्न ब्यविहरुको सम्बन्धमा थप अनसुन्धान गरी काननुी प्रकृया अवि बढाउने 

कायभ गद ैआईरहकेो छ । यस ब्यरूो मातहत वरभिुन अन्तरावरिय वबमानस्थल काठमाण्डौ, तराईका सीमा 

नाका तथा पोखरा समेतमा गरी हाल ९ ििा Satellite Unit हरु  रहकेा छन ्।  
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िुरदृनि (Vision):  

लागऔूषधको अबैध खेती, उत्पादन, ओसारपसार, संचय र बेचवबखनमा वनयन्रण गरी लागऔूषध रवहत 

समाजको स्थापना 

िीर्षकालीि लक्ष्य (Mission)  

• लागऔूषधको अिैध खेती, उत्पादन, ओसार–

पसार र बेचविखन लगायतका लाग ू औषध 

अपराध वनयन्रण गनभका लावग, 

• प्रचवलत लाग ू औषध वनयन्रण ऐन, २०३३ र 

लाग ू औषध सम्िन्धी नेपाल सरकारका नीवत, 

रणनीवत र कायभिमको प्रभािकारी कायाभन्ियन 

गने । 

• लागऔूषधको कारोिारमा संलग्न संगवठत संजाल लगायतका अपराधीलाई पिाउ गरी काननुी 

दायरामा ल्याउने यस व्यरूोको दीिभकालीन लक्ष्य हुनेछ ।  

प्रमुख उदे्दश्यहरु  

• लागऔूषध उत्पादन, संचय, ओसार पसार, बेचवबखन एिं सेिनमा वनयन्रण गने । 

• लागऔूषध अपराधको व्यिसावयक अनसुन्धान गने । 

• लागऔूषध बरामद तथा पिाउ परेकाहरुको अवभलेख व्यिस्थापन गने र सो को विशे्लिण गरी  

लागऔूषध वनयन्रण सबन्धी भावब योजना तजुभमा गने । 

• लागऔूषध अपराध वनयन्रणका लावग  सरोकारिाला रावरिय,अन्तराभवरिय वनकायहरुसँग समन्िय 

एिं सहकायभ गने । 

Listening to children and youth is the first step to help them 

grow healthy and and Safe. 
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लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोको काम कतषव्य र अनधकार 

१. लागऔूषध वनयन्रण ऐनले व्यबस्था गरे अनसुारका 

अपरावधक कायभ वबरुद्घ तदारुकताका साथ कारिाही गने। 

२. नेपाल राज्य भरीको लाग ूऔषध वनयन्रण वबरुद्घ गररएको 

कारिाहीको तथयाङ्क सङ्कलन, वबशे्लषण र सम्पादन 

गने  र सो वबिरण लागऔूषध वनयन्रण िाखामा पठाउने।  

३. अपराधको गहनतालाई दृविगत गरी एक भन्दा बढी 

वजल्ला िा क्षेरमा िैवलएको लाग ू औषध सम्बन्धी 

अपराधको अध्ययन तथा वबशे्लषण गरी स्थानीय 

प्रहरीको कारबाहीलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक 

सल्लाह/सझुाब वदने ।  

४. लाग ूऔषध वनयन्रणको सन्दभभमा अन्तराभवरिय प्रकृवतको अनसुन्धान कारिाही गने ।  

५. लाग ूऔषध सम्बन्धी अन्तराभवरिय प्रकृवतका अनसुन्धान तथा लाग ूऔषध अपराधमा दईु दिेको  

आपसी समस्या दईु िा दइु  भन्दा बढी दिेहरुमा िैवलएको अन्तरावरिय संगवठत अपराध वबरुद्ध 

वबवभन्न दिेका प्रहरीसँग वमलेर एकै साथ कारिाही गने । 

६. लाग ूऔषध वनयन्रण ऐन कायाभन्ियन गन े

गराउने सन्दभभमा, प्रहरी तथा अन्य सरकारी 

िा गैह्र सरकारी संस्था, स्ियंसेिक आवद 

सँग आिश्यकता अनसुार सम्पकभ  राख्न े । 

कायाभन्ियन िममा अनभुि हुन आएका 

लाग ूऔषध वनयन्रण योजना  तजुभमा को लावग उपयोगी हुने विषयहरु प्रमखु लाग ूऔषध वनयन्रण 

अवधकारी समक्ष सझुािका रुपमा पेि गने । 

७. लाग ू औषध वनयन्रण कारिाहीको लावग रावरिय तथा अन्तराभवरिय स्तरमा नेपाली िा विदिेी  

अपराधीको गवतवबवध साथै कारिाही बारे सम्बवन्धत वनकायबाि सचूना तथा तथयाङक संकलन 

गरी वबशे्लषण तथा वबतरण कायभ गने ।   
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८. अन्तराभवरिय प्रकृवतको अनसुन्धानको िममा सचुना तथयाङ्कको आदान प्रदान एि ं संयिु 

कारिाहीको अिस्थामा  विदिेी वनकायहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पकभ  गने र सो को जानकारी प्रमखु लाग ू

औषध वनयन्रण अवधकारीलाई वदने ।  

९. लाग ूऔषधको अपराधको गहनतालाई दृविगत गरर आिश्यक ठानेमा नेपाल राज्य भर कुनै पवन 

प्रहरी इकाईल ेअनसुन्धान गरररहकेो अिस्थामा समेत त्यस्तो अनसुन्धान मा बाधा अड्चन िा कुन ै

रिुी दवेखए  िा दवेखन आएमा चली रहकेो अनसुन्धान बारे सहयोग गने । 

लागू औषध  औषध अनफम (Opium)  

अविम प्राकृवतक लाग ूऔषध हो, अविमको बोिको नपाकेको क्याप्सलुलाई  वभरसम्म कािेपवछ आउन े

दधुजस्तो चोप जमेपवछ हुने प्रसोवधत पदाथभबाि अविम बन्दछ । यो गाढा खैरो रङ्गको हुन्छ । यसलाई 

लाग ूऔषध दबु्यभसनीहरुले धमु्रपानको रुपमा प्रयोग गदभछन ्। सन ्१९६१ को  लाग ूऔषध सम्बन्धी एकल 

सम्मेलनको िोषणा पर र सो सम्बन्धी १९७२ को संिोधन अनसुार संसारको अविमको कूल आपतूी 

धेरैजसो दवक्षण पिूी एवियाको गोल्डेन 

ियाङ्गलका (Golden Triangle) रुपमा 

वचवनने रारिहरुबाि हुन्छ । जसमा िमाभ, 

थाईलैण्ड र लाओस पदभछन ् ।  यो 

भौगोवलक क्षरे १९६० को अवन्तम वतर र 

१९७० को िरुु वतर अविमको प्रमखु गैह्र 

व्यापारीक केन्र बन्यो । जहाँ कररब ७०० 

िन अविम िावषभक उत्पादन हुन्थयो । केही 

समयसम्म यो गोल्डन ियाङ्गलले पविमी यरुोपको हरेोइन उत्पादन बजारलाई नै वनयन्रण गयो । 

(स्रोत: संयिु रारिसंिीय ला.औ.काननू का.ता.वनदवेिका, प्रथम प्रकािन- २०५२ िागनु) 

 

अविम र हरेोइनको ओसारपसारमा अको प्रमखु केन्र वबन्द ुगोल्डेन विसेन्ि (Golden Crescent) हो, 

जनु एवियाको पिूी पविमी के्षर पावकस्तान, ईरान, अिगावनस्तानका केही भभूागहरुलाई वचवनन्छ । गोल्डेन 

विसेन्िको यो के्षर सन ्१९७० को अन्त्यवतर संसारमा अविमको उत्पादनमा एक प्रमखु के्षर भएर वनस्क्यो। 
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यस क्षेरमा उत्पावदत अविम सस्तो र उच्च स्तरको वथयो । अविमको गैह्र खेती अन्य धेरै रारिमा हुने गदभछ, 

जस्तै ग्िािेमाला, भारत, मेवक्सको, पोल्याण्ड, पिूभ सोवभयत संि र हालसालै लिेनान ।  

 

नेपालको सन्दभभमा हालकैा पवछल्लो समयमा नेपालका मकिानपरु,रुकुम,पसाभ,मोरङ लगायतका 

स्थानहरुमा पवन अविमको गैह्र काननुी खेती गररएको पाइएको छ र सोही अनसुार काननुी कारिाही पवन 

हुदँ ैआइरहकेो छ । 

 

अनफमको अबैध खेती ( Illegal Opium Cultivation) 

 

अविमको खतेी सामान्य कृवषको तरीका 

अनसुार गररन्छ । यसको िावषभक खेती 

गमीको अन्त्यवतर िरुु हुन्छ । वकसानहरुले 

ताजा रुपमा तयार पाररएको खेतको 

सतहमा यसको वबउ छछभन ्। तीन मवहना 

पवछ यसको वबरुिा परूा रुपमा बढ्दछ, 

जसमा हररयो डाँठ वनस्केर यसमावथ 

चहवकलो िुल दखेा पदभछ । वबस्तारै 

िुलका पात झदभछन ् र अण्डाकार 

साइजको वबउको कोसा वनवस्कन्छ । यो 

हररयो कोसामा मावथबाि तल समानान्तर रुपमा चारै वतर अवलकवत वभरसम्म काविन्छ र दधु जस्तो सेतो 

चोप वनवक्लन्छ । जबजब िाउहरुबाि चोप वनवस्कन्छ यो कोसाको बावहरै जम्दछ र खैरो कालो रंगमा 

पररितभन हुन्छ । यो अप्रिोवधत अविम हो । वकसानहरुले धार नभएको चक्कुले यसलाई जम्मा गदभछन ्। 

यो अप्रिोवधत अविम नवजकको भवूमगत कारखाना (Clandestine Laboratory) मा लगेर यसबाि 

मविभ न छुि्याइन्छ । यसको ओसारपसार गनेहरुले यही तररका अपनाउँदछन,् तस्करहरुलाई च्यापच्याप 

लाग्ने, वपरो र गनाउने अविम भन्दा प्रिोधन गररएको इट्टा आकारको मविभ न नै तस्करी गनभ सवजलो र सरुवक्षत 

हुन्छ । 
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मावनसहरुले आनन्द प्राविको लावग पवहले पवहले अप्रिोवधत अविम खाने र वपउने गदभथे । हुन त कररब दईु 

िताब्दीसम्म यो तान्ने गररन्थयो । संसारमा जवत पवन अविम उत्पादन हुन्छ त्यसबाि मविभ न, कोवडन र 

हरेोइन उत्पादन गदभछन ्।  

अनफमजन्त्य (Opiates) बस्तुहरु के हुि ्? 

१) मनफष ि (Morphine)  

मविभ न अविमको प्रमखु पदाथभ हो जनु कडा दखुाई 

कम गने औषवधको रुपमा प्रयोग गररन्छ । प्राचीन 

कालमा सयौं  िषभसम्म यो राम्रो र एक मार 

सिभसलुभ दखुाइको औषवधको रुपमा प्रयोग 

गररएको पाइन्छ । औषवधको रुपमा प्रयोग गनभ 

मविभ न लिणको रुपमा उपलब्ध छ, जस्तै मविभ न 

सल्िेड । यो बास्नाहीन सेतो पाउडर हो, जनु 

ि्याब्लेि र झोलको रुपमा पाइन्छ । अनमुवत प्राि डाक्िर, नसभ, िमाभवसि र अरु स्िास्थयकमीहरु मािभ त 

प्रयोग गने गनुभ पदभछ । तर यसको दरुुपयोग भइरहकेो छ ।  

२) कोनडि (Codeine) 

मविभ न जस्तै कोवडन पवन ददभनािक (Narcotics Analgesic) र अविममा हुने औषवध हो । धेरै जसो 

कोवडन मविभ नबाि बनाइन्छ । यो सेतो पाउडरमा पाइन्छ । िेवन्सवडल (Phensedyl कोवडन तत्ि रहकेो 

एक प्रकारको खोकीको औषवध हो तर यसमा कोवडनको अवधक मारा हुने भएकोले हाल नेपालमा प्रवतबन्ध 

लगाईएको छ तर भारतसँग खलुा वसमानाका कारण लवुकवछवप नेपाल वभत्र्याई दबु्यभसनीहरुले यसको 

व्यापक रुपमा दरुुपयोग भएको छ ।  (स्रोत: संयिु रारिसंिीय ला.औ.काननू का.ता.वनदवेिका, प्रथम प्रकािन- २०५२ िागनु) 
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३) हेरोइि (Heroin)  

हरेोइन (डाइएसेिाईलमविभ न) गैह्र बजारमा धेरै रुप र रंगहरु 

मा पाइन्छ । यो सेतो, खैरो कालो पाउडर र दानादारमा 

पवन पाइन्छ । हरेोइन एक धरैे नै दवु्यभसन गराउने लाग ूबस्त ु

हो, जसले केन्रीय स्नाय-ुप्रणालीमा वसधा प्रभाि पादभछ । 

हरेोइनबाि हनुे वछिो असरहरुमा श्वास र मिुुको सामान्य 

गवतमा कमी, खोकीको प्राकृवतक प्रणालीमा वगरािि, दृश्य िविमा सामान्य कमी र आन्राको गवतमा कमी 

पदभछन ्। हरेोइन सईुबाि नसामा सेिन गनेहरुलाई हुने गम्भीर असरहरुमा वनमोवनया लगायतका संिमणहरु 

र दोस्रो संिमणहरु, जस्तै: एड्स, कुपोषण, तौलमा कमी, बढ्दो माराको आिश्यकता (increases 

dependency) र आवखरमा श्वास -प्रश्वासमा वगरािि आई मतृ्य ुसमेत  हुन्छ । 

उत्पादन गने क्षेरहरुबाि धेरै प्रकारका हरेोइनहरु िदु्ध 

मारामा ठाँउठाँउमा पठाए पवन खरुा बजारहरुमा पगेुपवछ 

यो धेरै नै मारामा वमसािि हुन्छ । खास गरेर लाक्िोज, 

ग्लकुोज, वक्िवनन ्स्िाचभ र तताए पवछ पानीमा िलु्न सक्ने 

कुनै पवन पाउडर प्रयोग गछभन ्। 

हरेोइनलाई सकेुको अिस्थामा राखी छोड्न यसलाई प्लाविक िा एलमवुनयमको कागजमा राख्छन ् । 

यसलाई अक्सर गरेर तताएर श्वास बाि तान्छन ्िा पानीमा िोलेर सईु लगाउँछन ्िा नाँकले एकै पल्ि बल 

गरेर तान्छन ्। 

४) हाईड्रोमनफष ि (Hydromorphoneone) 

हाईड्रोमविभ नलाई  वडलाउवडड (deluded) पवन भवनन्छ । 

यो एक अधभ कृवरम ददभनािक लाग ूऔषवध हो । भवुमगत 

बजारमा यो ि्याब्लेि र सईु दिुै वकवसममा पाइन्छ । 

हाईड्रोमविभ न (वडलाउवडड मविभ न) मविभ नको तलुनामा  

छोिो अिवधको लावग असर गदभछ तापवन यो मविभ नभन्दा 

२ दवेख ८ गणुा 
(स्रोत: संयिु रारिसंिीय ला.औ.काननू का.ता.वनदवेिका, प्रथम प्रकािन- २०५२ िागनु) 
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प्रभाििाली हुन्छ र यसले धेरै नै दवु्यभसन गराउँदछ । त्यसैले हाईड्रोमविभ न (वडलाउवडड मविभ न) लाई 

हरेोइनको सट्टामा प्रयोग गने गदभछन ्।     

(स्रोत: संयिु रारिसंिीय ला.औ.काननू का.ता.वनदवेिका, प्रथम प्रकािन- २०५२ िागनु) 

५) अनससकोडीि ( Oxycodone) 

अवक्सकोवडनलाई परकोवडन (Percodine) पवन भवनन्छ । यो 

कोवडन जस्तै हो, तर धेरै नै िवििाली हुन्छ र दवु्यभसन गराउँदछ। 

यसलाई अरु दखुाई कम गने औषवधहरुसँग पवन वमसािि गररन्छ। 

यो मखुबाि सेिन पवन सेिन गररन्छ र ि्याब्लेिलाई पानीमा 

िोवलन्छ र छानेर आएको झोललाई सईुबाि पवन प्रयोग गररन्छ । 

६) इिोरनफि (Etorphine) 

इिोरविन अरु धेरै मध्ये एक यौवगक (Compound) हो, जनु 

मविभ नको अणकुो वििेषीकरणबाि प्राि भएको हो । यो मविभ न 

भन्दा धेरै प्रभािकारी छ । पि ुडाक्िरहरुले इिोरविन जनािरलाई 

हलचल गनभ नवदन प्रयोग गदभछन ्। 

 

 

 

क) उच्चस्तरको  अनफमजन्त्य वस्तु (opioids with  High Potency) 

अविम र यसबाि बनाइएका औषवधहरुको विपररत पणूभ रुपमा 

प्रयोगिालामा बनाइन्छ । वयवनहरु मविभ न जस्तै ददभनािक तर 

खराबीरवहत औषवधको वनरन्तर खोजीको वसलवसलामा 

विकास भएका हुन ्। वमथाडोन र मेपेररवडन यी दईु कृवरम लाग ू

औषवधहरु िवििाली हुनकुो साथै धेरै मारामा गलत उपयोग 

गररन्छन ्। 
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१. नमथाडोि ( Methadone)    

वमथाडोन रासायवनक तबरले मविभ न हरेोइन भन्दा िरक छ, तर धेरै जसो उविकै प्रभािकारी छ  विगत 

केवह दिक दवेख वमथाडोन भएको असामान्य लाग ूगणुले गदाभ हरेोइनका दवु्यभसनीहरुलाई यसको खराब 

असरको उपचार गने कायभिममा प्रयिु हुद ैआएको छ । 

अरु धेरै लाग ूऔषवध जस्तै वमथाडोनको हरेोइनसंग प्रवतस्पधाभ हनुे गछभ । यस कारण यो दवु्यभसनको लत 

छुिाउने कायभमा प्रयोग गररन्छ । वििेषत: यो मखुबाि पवन धेरै प्रभािकारी हुन्छ र सईुबाि वलन ुआिश्यक 

छैन । यो हरेोईन भन्दा पवन बढी समयसम्म प्रभािकारी हुन्छ । एक मखुबाि सेिन गने माराले २४ 

िण्िासम्म काम गदभछ । यी गणुहरुले गदाभ वमथाडोन लाग ूऔषवधको गवम्भर दवु्यभसनको व्यिस्थापनको 

लावग मौवखक प्रवतस्थापन उपचार पद्दवत  OST (Opioid Substitution Therapy)  मा पवन प्रयोग 

गररन्छ । 

 

२.  पेनथनडि वा मेपेररडीि (डेमरेल) (Pethidine or 

Meperidine Demerol) 

पेवथवडन िा मेपेररडीन (डेमरेल) व्यापाररक नाममा वबिी हुन्छन ्। यो 

रासायवनक तिरले मविभ नभन्दा िरक छ, तर ददभनािक िविमा उस्तै 

छ । यो माध्यामबाि कडा खालको दखुाइको उपचारमा व्यापक रुपमा 

प्रयोग गने मध्ये एक हो र यो मखु र सईु दिुै रुपबाि प्रयोग गररन्छ । 

डमेरल प्रारवम्भक दवु्यभसनको रुपमा त्यवत प्रचवलत छैन । स्िास्थय 

व्यिसायीहरु र यसको पहुचँमा रहकेाहरुले यसलाई यदाकदा दरुुपयोग गरर 

प्रयोग गदभछन ्।        

ख) निम्ि स्तरको अनफमजन्त्य वस्तु (Opioids with low Potency) 

वनम्न स्तरको कृवरम लाग ूऔषवधहरुमा प्रोपोवक्सिीन (Propoxyphene) 

र पेन्िाजोवसन (Pentazocine) दबु्यभसनीहरुले प्रयोग गने गदभछन ्। 

प्रोपोवक्सिीन (Propoxyphene) यो “डारभोन”  र “डोवलन” व्यापाररक नाममा उपलब्ध हुन्छ ।  

प्रोपोवक्सिीनले अन्य लाग ू औषवधहरु भन्दा कम दवु्यभसन गराउँदछ । यो ददभनािकको रुपमा कम 

प्रभािकारी छ ।                                                           

(स्रोत: संयिु रारिसंिीय ला.औ.काननू का.ता.वनदवेिका, प्रथम प्रकािन- २०५२ िागनु) 
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पेन्त्िाजोनसि (Pentazocine)         

पेन्िाजोवसन िोरिल, पेन्िालवजन, िालविन आवद विवभन्न व्यापाररक नाममा उपलब्ध हनुे गदभछ । यो 

िवििाली ददभनािक हो र कोवडन जविकै प्रभािकारी छ । 

 

अनफमजन्त्य वस्तु प्रयोग गिाषले के हुन्त्छ? 

अविमजन्य िस्तकुो असर, प्रयोग गने तररका र मारामा भर पदभछ। सईुद्वारा प्रयोग गररएमा अविमजन्य 

िस्तकुो असर तरुुन्त दखेा पदभछ । चक्की ईत्यावदको रुपमा मखुबाि प्रयोग गररएमा विस्तारै असर बढ्द ै

जान्छ ।  

• भोक नलाग्ने, झमु्म हुने िाकिाकी लाग्ने र िान्ता हनुे,  

• िरीरमा पवसना आउने,छाला वचलाउने, र िरीर धमभराउने हुन्छ । 

• अविमजन्य पदाथभको प्रयोग गररसकेपवछ मेवसनरी सामान तथा सिारी साधन चलाउन वनकै 

खतरापणुभ हुन्छ । 

• बढी माराको प्रयोगले आखँाको नानी सानो हुने र िरीर वचसो भई मतृ्य ुसमेत हुने सम्भािना 

हुन्छ । 

• लामो समयसम्म प्रयोग गनाभले िोक्सो,कलेजो 

र मवरतरकमा असर ल्याउँदछ । 

• यौन ईच्छामा कमी ल्याउँछ । 

• सईुद्वारा अविमजन्य िस्त ुप्रयोग गनाभले एड्स, 

हपेािाइविस वब र वििानस जस्ता भयानक 

रोगहरु लाग्न सक्छ । 

• गभभिती मवहलाले लाग ू औषध प्रयोग गरेमा 

पेिको बच्चालाई आमाको कुलत तथा अन्य 

रोग  सनभ सक्दछ । 
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▪ अनफमजन्त्य बस्तुले कनतसम्म निर्षर तुल्याउँछ? 

३ दवेख ४  वदनसम्म वनयवमत रुपले प्रयोग गनाभसाथ अविमजन्य िस्तमुा वनभभरता हुनसक्छ । 

सामान्य प्रकारका असर कायम राख्न कुनै पवन व्यविले वबस्तारै मारा बढाउँद ैलग्नपुने बाध्यता 

आउँछ । अचानक यसको प्रयोग बन्द गरेमा यसमा वनभभर रहने व्यविमा वबवभन्न िारीररक तथा 

मानवसक लक्षणहरु दखेा पदभछन ्  जस्तै: वनरा नलाग्न,ु नाक र आँखाबाि  पानी बवगरहन,ु 

काँम्न,ुजाडो हुन ु र ज्िरो आउन ु यस्तो अिस्थालाई अभाि लक्षण (Withdrawal 

Symptoms)  भवनन्छ । 

 

▪ अनफमजन्त्य वस्तु र एच आइ र्ी एड्सबीच के सम्बन्त्ध छ? 

एड्स (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) AIDS िरीरको प्रवतरोधात्मक 

िविलाई अपांग बनाइवदने भयानक रोग हो । यो रोग 

एच आइ भी (Human Immune Deficiency 

Virus) नामक जीिाणबुाि हुन्छ । यो  रोग लागेपवछ 

िरीले साधारण संिामक रोगको पवन सामना गनभ 

नसक्ने हुन्छ ।एच आइ भी िरीरमा प्रिेि गरी रगतमा 

पगेुपवछ सदभछ । यसरी यो रोग सने एक प्रमखु कारण 

एड्स रोगीले प्रयोग गरेको सईुबाि हरेोइन,पेवथवडन र विवडजेवसक जस्ता औषवध सेिन गनुभ हो । 

धेरै जनाले एउिै सईु प्रयोग गनाभले यो रोग सने सम्भािना अझ बढी हुन्छ । लाग ूऔषध प्रयोग 

गनेहरु मध्ये प्राय: एउिै सईु धेरै जनाले प्रयोग गरेको पाइन्छ । 

▪ लागू औषध अनफमजन्त्य पिाथषबाि बच्िको लानग अपिाउिु पिे नवशेष साबधािी 

क) यस्तो अबस्थामा लाग ूऔषध प्रयोग गदाभ हुने औषधको असरहरु तथा  मनोवद्वपक पदाथभहरु 

डाक्िरले भने बमोवजमको माराभन्दा बढी आिैं  कवहले पवन सेिन नगनुभहोस ्। 

ख)  उपचारको लावग मार डाक्िरको सल्लाह अनसुार मनोवद्वपक औषवधहरुको प्रयोग गनुभ 

पदभछ। अरु कसैले यस्ता औषवधहरु उपलब्ध गराएको खण्डमा सो प्रयोग गनुभहुदँनै र आिूले 

पवन डाक्िरले आिूलाई वदएको औषवध अरुलाई वलन ेसल्लाह वदन ुहुदँनै । 
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(स्रोत: नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६) 

 

लागू औषधको िुब्यषसिबाि कसरी बच्िे ?  

 

• सरुु गनुभ अगावड नै रोक्ने प्रयास गने, 

• कुनै साथीले खाने वनम्तो वदएमा तरुुन्त ठाउँ छाडी 

वहड्ंने, 

• सच्चा वमरल ेनिा प्रयोग नगरेकोमा आफ्नो सम्मान 

गदभछ भन्ने बझु्ने, 

• निा प्रयोग नगने साथीसँग मार वहड्ने, 

• िरमा आमा बबुा िा दाजभुाइले मादक पदाथभ िा लागऔूषध प्रयोग गदभछन ्भने वतनको अनसुरण 

नगने, 

• आफ्नो स्कुलमा निा खान ेसमहूबाि िाढा रहने प्रयास गने, 

• नकारात्मक प्रस्ताबहरुलाई सदिै नाइ भन्न सक्ने क्षमताको विकास गने, 

• आफ्नो खाली समयलाई िरको कामकाज, भ्रमण,वकनमेल, तथा सेिाको काममा मन लगाई 

प्राकृवतक तररकाले आनन्द वलने प्रयास गने, 
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• ध्यान, योग िा अन्य कुनै आध्यावत्मक आस्थासंग आिद्ध रहने, 

• सावहत्य, संगीत, कला, खेलकुद, नतृ्य जस्ता श्रजृनिील कायभमा आिूलाई व्यस्त राख्ने, 

 

(स्रोत: नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६) 

  

अनर्र्ावकले अपिाउिुपिे उपायहरु 

लाग ू औषध दबु्यभसनबाि आफ्ना सन्ततीहरुलाई जोगाउन हरेक अवभभाबकले तल उल्लेख गरेका 

कुराहरुमा केही ध्यान वदन ेहो भने धेरै हद सम्म दबु्यभसनमा संलग्न हुनबाि रोक्न सवकन्छ । 

• आफ्ना बालबावलकाको हरेक वियाकलाप, साथीभाई, 

विधालय समय बाहके अरु बेला ब्यवतत गने स्थान आवदबारे 

जानकारी राख्न,े 

• खेलकुद, कला तथा सांगेवतक कायभिम लगायतका 

गवतविवधमा बढी संलग्न गराउन,े  

• बालबवलकालाई गलत साथीहरुको संगतमा पनभ नवदने,   

• बालबावलकाहरुलाई मध्यपान तथा धमु्रपानको प्रयोगबाि 

िाढा राख्ने, 

• लागऔूषध र त्यसको असर बारे जानकारी गराउने, 
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• वनयवमत रुपमा विद्यालयमा सम्पकभ  गरी बालबावलकाको पढाई तथा अवतररि वियाकलापमा 

सहभावगताबारे बझु्न,े 

• आफ्ना बालबावलकासँग प्रयाि समय वबताउने र विचारहरुको आदान प्रदान गन,े 

 

 लागू औषधको नियन्त्रणमा समाजको रू्नमका 

कुनै व्यवि लाग ू औषधमा  िसेको छ भने उि व्यविले पररिारमा मार समस्या नपारी त्यसको 

नकारात्मक असर परैु समाजलाई न ैपारररहकेो हुन्छ ।त्यसैले समाजले पवन  यो समस्यालाई समाधान 

गनभ प्रमखु भवूमका खेल्नपुने हुन्छ। समाजको भवूमकालाई वनम्नानसुार उल्लेख गनभ सवकन्छ । 

• सामावजक वियाकलापमा यिुाहरुलाई समेि्ने र विवभन्न समयमा सचेतना कायभिमहरु गने, 

• लाग ूऔषधमा िसेको व्यवि र वनजको पररिारलाई वखसी विउरी नगरी हौसला र सहयोग  

प्रदान गने,  

• लाग ूऔषधमा िसेका व्यविहरुलाई पनुभस्थापना केन्रमा राखी वनको भएर आएका पिुभ प्रयोग 

कताभहरुलाई समाजमा पनुभस्थापनाका लावग सहयोग पयुाभउने, 

• यवद समाजमा कोही कसैले लाग ू औषधको अबैध उत्पादन,संचय, वििी वितरण र 

ओसारपसार गछभ भने त्यस्ता व्यविहरुलाई वनरुत्सावहत गने र काननु कायाभन्यिन गने 

वनकायहरुलाई सवुचत गने, 

 

• सामावजक एकताको भािना विकास गरी यिुाहरुलाई समाजमा हुने विकासका गवतविवध तथा 

अन्य वियकलापमा प्रमखु भवूमका वनिाभह गने वजम्मा वदने। 

 
(स्रोत: नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६) 
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(स्रोत: नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६) 

 

 

कािूिी प्राबधाि (िण्ड सजँाय) 

लागू औषध नियन्त्रण ऐि २०३३ मा उल्लेख र्एको लागू औषध (अनफममा) िण्ड सजाय 

सम्वन्त्धी प्रावधाि: 

लागू औषध नियन्त्रण ऐि,२०३३ मा उल्लेख र्एको गाँजा खेती,सेवि तथा नबक्री नवतरण गरेमा हुिे सजँाय सम्बन्त्धी प्रावधाि:- 

लागूऔषधको 

नकनसम 

अपराध अपराधको  मापि कैि(सजँाय) जररवािा 

अनफम 

सेवि सेवि १ बषष सम्म कैि वा  रु.१०,००० सम्म 

खेती २५ बोिसम्म १ वषष – ३ वषषसम्म  रु.५००० – २५,००० सम्म 

खेती २५ बोिर्न्त्िा बढी ३ वषष –   १० वषषसम्म   रु.२५,००० – २,००,००० सम्म  

उत्पािि,तयारी,खररि 

नबक्रीनवतरण निकासी वा 

पैठारी,ओसारपसार वा 

सञ्चय गिे 

२५ ग्राम सम्म 

५० ग्रा.-१०० ग्राम सम्म 

 

१०० ग्रामिेनख मानथ जनतसुकै 

पररमाणको 

५ वषष – १० वषषसम्म र 

 १० वषष – १५ बषषसम्म र 

 

१५ वषष –  जन्त्मकैि र   

रु.५००० –  रु.२५००० सम्म  

रु. ७५ हजार –  रु.२ लाख 

सम्म 

 रु. पाँच लाख  –    २५ लाख 

सम्म 

 

  
लागू औषधको सेविले मानिसको शारीरीक तथा मािनशक स्वास््य नवग्रन्त्छ ।                                    

यसको प्रयोगबाि आफूँ वचौ: पररवार, समाज र राष् रलाई िै बरवाि हुिबाि जोगाउ । 
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(स्रोत: नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६) 

 

२. रैमानसक अपराध त्यांक  

लाग ूऔषधको बेचवबखन तथा ओसारपसारलाई वनयन्रण गनभका लावग लाग ूऔषध वनयन्रण 

ब्यरूो वनरन्तर लावगरहकेो छ । सोवह िममा २०७६ चैत दवेख असार मसान्त सम्म संचालन गररएको 

कारबाहीका िममा बरामद भएको कुल लागऔूषध तथा पिाउ परेका ब्यविहरुको वबबरण वनम्नानसुार 

रहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

लागूऔषधको 

उत्पािि, सञ्चय, 

ओसारपसार, 

नवक्री नवतरण तथा 

सेवि गिुष अपराध 

हो । 
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लाग ूऔषध ओसारपसार तथा बचेवबखनमा संलग्न भई पिाउ पनभ आएका ब्यविहरुको संख्यात्मक वबबरण 

वनम्नानसुार रहकेो छ । 
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लागू औषध मुद्दामा पक्राउ तथा बरामि गरीएका पररमाण संख्या(िेपाल र्र)२०७६/०७७  

 

साल /  

मनहिा 

मुद्दा 

संख्या 

मानिस पक्राउ लागूऔषध पररमाण संख्या 
नियनन्त्रत लागू 

औषध 
िेपाली नविेशी जम्मा गाँजा चरेश हेरोइि अनफम कोनकि 

पुरुष मनहला पुरुष मनहला  के .नज.  ग्राम के .नज.  ग्राम के .नज.  ग्राम नम .ग्रा.  के .नज  ग्राम के .नज.  ग्राम 

२०७६ 

चैर  
१६३ २३४ १५ १० १ २६० १५० ९३ ३४ ५०४ ० ५५० ८२८ ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न –   १९७१          

डाइजेपाम -  २१५८ 

अन्य-  १५२६२ 

२०७७ 

बैशाख 
८१ १४४ ५ २ ० १५१ १५१ १२० ० ० ० १६५ ६३ ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न – ६८७             

डाइजेपाम - ५२४   

अन्य-  १०८८४ 

२०७७ 

जेठ 
८२ १२८ २ ५ १३५ ५४० ६३३ १०९ २३१ ० ० १६३ ३० ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न –  ९७४            

डाइजेपाम -  १५६४ 

अन्य-  १३५९८ 

 कोरेक्स :- १९८२    

२०७७ 

असार  
१८४ २७५ ११ ९ ० २९५ ८३१ ० २९ ७२४ ० १३४ ६५८ १८ ७०२ ० ० 

बपेु्रनोविभ न – २६८०             

डाइजेपाम -  २९४४ 

अन्य-  १३५९८ 

कोरेक्स  .-   १९८२ 

 

 

 

 

 

(स्रोत: प्र.प्र.का. अ .अ.वि. / ला. औ.वन.व्यरूो,कोिेश्वर ) 

“समृद्ध राष्र निमाषणको लानग लागू औषध रनहत स्वस्थ जीवि” 

“Health for Justice, Justice for Health”   
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   लागू औषध बरामि पररमाण तथा पक्राउ संख्याको नववरण  

  (ला.औ.नि. ब्यूरो काठमाण्डौं तथा मातहत कायाषलि समेत) 
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लागू औषध मुद्दामा पक्राउ तथा बरामि गरीएका पररमाण संख्या(िेपाल र्री) 

आ.ब.२०७६/०७७.  

साल /  

मनहिा 

मुद्दा 

संख्या 

मानिस पक्राउ लागूऔषध पररमाण संख्या 
नियनन्त्रत लागू 

औषध 
िेपाली नविेशी जम्मा गाँजा चरेश हेरोइि अनफम कोनकि 

पुरुष मनहला पुरुष मनहला  के .नज.  ग्राम के .नज.  ग्राम के .नज.  ग्राम नम .ग्रा.  के .नज  ग्राम के .नज.  ग्राम 

२०७६ 

साउि  
३०८ ४५३ १९ १८  ४९० ४८९ ५४२ ० ७५२ ० ३३१ ६८ ० ४८१ ० ० 

बपेु्रनोविभ न –  ४५५५            

डाइजेपाम -  ५५९९ 

अन्य-  ३४१३ 

 ि्याब्लेि .-   ५८४६ 

एम्िेिामाईन   ४केजी - :

  ग्राम २०० 

२०७६ 

र्िौ  
३०२ ४४८ ३१ १७ १ ४९७ २०७ ८१० २१ ६४३ १ १०५ ८३० ३ ३०० १ ६०० 

बपेु्रनोविभ न –  ४३४३ 

 डाइजेपाम -  ५१६१ 

अन्य- २७८० 

 ि्याब्लेि .-  १३०४७ 

२०७६ 

आनश्वि  
२८३ ४१८ १३ १२ ० ४४३ ४५९ ४८२ ३५ ८३५  ३७० ८५९ १८  ० ० 

बपेु्रनोविभ न –  ३६३२ 

 डाइजेपाम -  ३९३६ 

अन्य-  १६५६१ 

 ि्याब्लेि .-  २९६७३  

एम्िेिामाईन   केजी  १ - :

  ग्राम  ४०५ 

२०७६ 

कानतषक 
२५२ ३६४ ११ १० १ ३८६ ५२५ ४४४ ४७ ३१९ १ २५७ ३ ० ० २ १०० 

बपेु्रनोविभ न – ३०५३ ,            

डाइजेपाम - ३३०१   

अन्य- ६१८५;    

ि्याब्लेि .-  ९४४८   
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बपेु्रनोविभ न – ३९५२               

डाइजेपाम - १६०६ ;                     

अन्य - २०८५०५;     

ि्याब्लेि .- २९६५४,  

स्यडुोईविवडन  ४ - 

के.जीग्राम २०० .         

एम्िेिामाइन्स- १ केजी 

२५२ ग्राम ;याबा  ८८१-

ि्याबलेि 

२०७६ 

पुष  
२९५ ४०२ २५ १७ २ ४४६ १७३ ३५३ ४८ ७४२ ० ५९३ २३ १ ५०० २ २०० 

बपेु्रनोविभ न –     ४१०६        
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कोरेक्स -१७८३,  

एम्िेिामाइन्स- ५३ ग्राम 

२०७६ 

मार्  
३०८ ४६० १५ १७ १ ४९३ ५१२ १९६ ५० ६६१ ० ६५७ ४७३ ० ३३० ० ० 

बपेु्रनोविभ न –     ३१०८        

डाइजेपाम -       ३४५२          

अन्य-   २०५१७   

कोरेक्स :- २३३  

२०७६ 

फागुि 
३४९ ४७० २२ १७ ० ५०९ ४९८ ० ५५ ७६० ० ८८६ ० ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न – ४५६६;  

डाइजेपाम - ४६४५   ;

कोरेक्स- ५३ ;   अन्य-   

२१ ,२२०    

२०७६ 

चैर  
१६३ २३४ १५ १० १ २६० १५० ९३ ३४ ५०४ ० ५५० ८२८ ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न –   १९७१          

डाइजेपाम -  २१५८ 

अन्य-  १५२६२ 

२०७७ 

बैशाख 
८१ १४४ ५ २ ० १५१ १५१ १२० ० ० ० १६५ ६३ ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न – ६८७             

डाइजेपाम - ५२४   

अन्य-  १०८८४ 

२०७७ 

जेठ 
८२ १२८ २ ५ १३५ ५४० ६३३ १०९ २३१ ० ० १६३ ३० ० ० ० ० 

बपेु्रनोविभ न –  ९७४            

डाइजेपाम -  १५६४ 

अन्य-  १३५९८ 

 कोरेक्स :- १९८२    
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२०७७ 

असार  
१८४ २७५ ११ ९ ० २९५ ८३१ ० २९ ७२४ ० १३४ ६५८ १८ ७०२ ० ० 

बपेु्रनोविभ न – २६८०             

डाइजेपाम -  २९४४ 

अन्य-  १३५९८ 

कोरेक्स  .-   १९८२ 

जम्मा : २९०३ ४२०५ १९२ १४९ ८ ४५५४ ४६३४ ६६१७४ ५९६ २२४५७ १ ६०५६ ४६५९७ ३९ ५३४७ १४ ९९३ 

बपेु्रनोविभ न – ३४ ,९४७             

डाइजेपाम -  ३६ ,५६२  

अन्य-  १४ ,२०३८  

कोरेक्स+Tab  :- ९१४८६   

एम्िेिामाईन (ICE) -७ 

के ;.वज. 

स्यडुोईविवडन - ४ के .वज.

 ; ग्राम २००याबा  ८८१-

ि्याबलेि 

कुल जम्मा : ४७०० १७४ ६१८ ४६० ७ १०२ ५९७ ४४ ३४७ १५ - 

 

 

 

 

 

 

 

(स्रोत:नेपाल सरकार गहृ मन्रालय, ला.औ.वन.िाखाको सिेक्षण -२०७६)  

(स्रोत: प्र.प्र.का. अ .अ.वि. / ला. औ.वि.व्यरूो,कोटेश्वर ) 
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नबर्ागीय गनतनवनध 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

विदाई भई जान ुहुने प्र.ि.उ. विरेन्र कुमार िस्याल ज्यलूाई मायाको वचनो (Token of Love) प्रदान गनुभ हुदँ ै

व्यरूो प्रमखु प्र.ि.उ. वदवलप कुमार चौधरीज्य ू, 

 

लाग ूऔषध वनयन्रण व्यरूो प्रमखु प्र.ि.उ. वदवलप कुमार चौधरी ज्यलूाई स्िागत तथा प्र.ि.उ. वबरेन्र कुमार 

बस्याल ज्यलूाई वबदाई गने िमममा वलइएको तस्िीर 
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गाँजा फडािी  
 

वमवत २०७७/०४/२४ गते वजल्ला काठमाण्डौं गोकणेश् िर न.पा. ५ वस्थत तारे वभरमा अन्दाजी २०० रोपिी 

के्षरफलमा रहकेो कररब ६०,००० गाजँाको बोि महानगरीय प्रहरी ितृ, िौद्धको संयोजकत्िमा यस लाग ू

औषध वनयन्रण व्यरूोबाि प्र.वन.को कमाण्डमा खविएको प्रहरी िोलीको साथ महानगरीय प्रहरी पररसर िेकु, 

दगंा वनयन्रण प्रहरी गण वरपरेुश् िर, महानगरीय प्रहरी ितृ िौद्ध, नगर प्रहरी भकुृिी मण्डप काठमाण्डौ, 

स्थानीय जनप्रवतवनवध र स्थावनयिासीको जन सहभावगतामा गाँजा िडानी गररएको । 
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अपराध अिुसन्त्धाि तथा नियन्त्रण सम्बन्त्धी  गनतनबनध 

 

अवैध लागू औषध गाँजा खेती अं. ६० नबगाहा १० कठ्ठा र    अनफम ५० 

नबगाहा ६ कठ्ठा फडािी गरी िि गररएको 

 

           वमवत २०७६।०९।१६ गतेदवेख ऐ. १९ गतेसम्म यस व्यरूो तथा वजल्ला प्रहरी कायाभलय 

मकिानपरुबाि समेत खविइएको संयिु िोलीले वजल्ला मकिानपरु, राक्सीराङ गाँउपालीकाको 

ज्यामङु, डन्डुिार, सनुारी, सौराहा, सानो भािर, रानीिाङ, माकदमार, दिेीिार, काकडा, ठूलोभािर, 

वसवम्कम, बिार, पाङबङु, ऐ.गा.पा. िडा नं. ४ को वबवभन्न एररया लगायतका स्थानहरूमा 

अिैधरूपमा खेती गरी लगाईएको लाग ूऔषध गाँजा अं. ६० नबगाहा १० कठ्ठा र अनफम ५० 

नबगाहा ६ कठ्ठा फडािी गरी नि गररएको  छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

  

अनफम ५० 

नबगाहा ६ कठ्ठा गाँजा ६० 

नबगाहा १० 

फडािी 

गरी िि 
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१. नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष सनहत मानिस पक्राउ  

 

वजल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपावलका िडा नं. ७ बस्ने िषभ ३५ को पचदुास वगरीलाई  वमवत 

२०७६/११/२२ गते  १६:०० बजेको समयमा काठमाण्डौं वजल्ला, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा नं. 

१४ बल्खबुाि नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि (िूनफि) ३०० एम्पुल, 

डाईजेपाम ३०० एम्पुल र फेिारगि ३०० एम्पुल सवहत पिाउ गररएको छ । 

वनजहरू उपर लाग ू औषध (वनयन्रण) ऐन,२०३३ (संसोधन सवहत) बमोवजम मदु्धा दताभ भई थप 

अनसुन्धान भईरहकेो छ । 

 

२. फरार प्रनतवािी पक्राउ  

वमवत २०७५/०१/३० गते वजल्ला काठमाण्डौं काठमाण्डौ 

महानगरपावलका िडा नं. ०९ वरभिुन अन्तराभवरिय विमानस्थल 

गौचरबाि लागू औषध चरेस २ के.जी. सवहत पिाउ परेका 

वजल्ला खोिाङ वदिेल नगरपावलका िडा नं. ४ खाल्लेगाउँ ठेगाना 

भएका पिन बस्नेत समेत भएको लागऔूषध चरेस मदु्दामा िारदात 

वमवतदवेख नै िरार रहकेा प्रवतिादी वजल्ला खोिाङ वदप्रङु चईुचमु्मा 

गाउँपावलका िडा नं. २ ठेगाना भएका िषभ ३१ का िम्ब ुथापा उपर 

सम्मावनत अदालतको वमवत २०७६/०१/११ गतेको िैसला अनसुार 

१ िषभ कैद र रु. ५,०००/- (पाँच हजार) जररिाना भएकोमा वनजलाई 

वमवत २०७६/११/२७ गते वजल्ला काठमाण्डौं काठमाण्डौ 

महानगरपावलका िडा नं. ०९ वरभिुन अन्तराभवरिय विमानस्थल गौचरको स्िणभगेिबाि पिाउ गरर सम्मावनत 

काठमाण्डौं वजल्ला अदालतमा बझुाईएकोमा वनजलाई कैद भिुानको लावग कारागार कायाभलय 

जगन्नाथदिेल पठाईएको छ । 
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 ३.नियनन्त्रत लागूऔषध तथा मिोनिपक पिाथष सनहत मानिसहरु पक्राउ 
 

वजल्ला वसन्धपुाल्चोक, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपावलका िडा नं. ७ स्थायी ितन भई हाल 

वजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर न.पा. िडा न- ८ बेसीगाउँ डेरा गरी बस्ने रवि भन्ने रावजि तामाङ र 

वजल्ला ओखलढुङ्गा, वसवद्धचरण नगरपावलका िडा न-७ स्थायी ितन भई हाल ऐ. बस्ने बषभ  २१ 

को सरोज राईलाई वमवत २०७६/११/२८ गते वजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर नगरपावलका िडा न- ८ 

बेसीगाउँबाि नियनन्त्रत लागूऔषध तथा मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि (िूनफि) ६६० एम्पुल, 

डाईजेपाम ५९१ एम्पुल, फेिारगि ६१५ एम्पुल, िाईरारे्ि ५४० ि्याव्लेि र िगि िेपाली रू. 

१,९४,५००।- (अक्षरुपी एक लाख चौरािव्वे हजार पाँचसय) सवहत पिाउ गररएको छ । 

वनजहरू उपर लाग ूऔषध (वनयन्रण) ऐन, २०३३ (संसोधन सवहत) बमोवजम मदु्धा दताभ भई थप 

अनसुन्धान भईरहकेो छ । 
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 ४.नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष ८०११ एम्पुल र िाईरारे्ि 

५४० ि्याव्लेि सनहत १२ जिा मानिसहरु पक्राउ 

 

लाग ूऔषध वनयन्रण ब्यरूोले वििेष सचूना संकलन गरी संचालन गरेको पवछल्लो कारिाहीका िममा 

वनयवन्रत लागऔूषध तथा मनोवद्वपक पदाथभ सवहत विवभन्न स्थानबाि १२ जना व्यविहरुलाई पिाउ गरी लाग ू

औषध वनयन्रण ऐन २०३३ अनसुार काननूी कारिाही बढाईएको छ । पिाउ परेका व्यविहरुको वििरण 

वनम्नानसुार रहकेो छ । 

❖ वजल्ला निुाकोि सयुभगढी गाउँपावलका िडा 

नं. ५ ठेगाना भएका िषभ २५ को सरोज पौडेल, 

वजल्ला वसन्धपुाल्चोक ईन्रािती 

गाउँपावलका िडा नं.४ ठेगाना भएकी िषभ २२ 

की उवमभला तामाङ्, वजल्ला धावदङ् 

वनलकण्ठ नगरपावलका िडा नं. १ ठेगाना 

भएका िषभ २९ को राज कुमार गरुुङ् र  

वजल्ला महोिरी, मविहानी नगरपावलका िडा 

नं. ८ ठेगाना भएका बस्ने िषभ ३८ को 

ईमवतयाज नदािलाई नमनत २०७६/११/२० गते काठमाण्डौं वजल्ला, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा 

नं. १६ बालाजबुाि नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि ३९६ एम्पुल, 

डाईजेपाम २४४ एम्पुल र फेिारगि ४०५ एम्पुल सवहत लाग ूऔषध वनयन्रण ब्यरूो कोिेश्वरबाि 

खविएको िोलीले पिाउ गरर वनजहरू उपर लाग ूऔषध ऐन,२०३३ (संसोधन सवहत) बमोवजम काननुी 

कारिाही अवि बढाईएको छ । 

❖ उल्लेवखत पिाउ परेका व्यविहरु संगको सोधपछुका िममा संकलन गररएको सचुना र अन्य संकवलत 

सचूनालाई विशे्लषण गरर कारिाही जारी रावखएको अिस्थामा  नमनत २०७६/११/२२ गते  काठमाण्डौं 

वजल्ला, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा नं. १४ बल्खबुाि नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक 

पिाथष बुपे्रिोनफष ि ३०० एम्पुल, डाईजेपाम ३०० एम्पुल र फेिारगि ३०० एम्पुल सवहत वजल्ला 

बारा, कलैया उपमहानगरपावलका िडा नं. ७ ठेगाना भएका िषभ ३५ को पचदुास वगरीलाई लाग ूऔषध 

वनयन्रण ब्यरूो कोिेश्वरबाि खविएको िोलीले पिाउ गरर वनजहरू उपर लाग ू औषध (वनयन्रण) 

ऐन,२०३३ बमोवजम काननुी कारिाही अवि बढाईएको छ । 

❖ त्यसै गरी वमवत २०७६/११/२८ गते वजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर नगरपावलका िडा नं. ८ बेसीगाउँबाि 

वनयवन्रत लागऔूषध तथा मनोवद्वपक पदाथभ बपु्रेनोविभ न ६६० एम्पलु, डाईजेपाम ५९१ एम्पलु, िेनारगन 

६१५ एम्पलु, नाईिाभेि ५४० ि्याव्लेि र लाग ूऔषध कारोिारको रकम रु. १,९४,५००/- (अक्षरुपी 
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एक लाख चौरानव्िे हजार पाँच सय) सवहत वजल्ला वसन्धपुाल्चोक, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपावलका 

िडा नं. ७ स्थायी ितन भई हाल वजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर न.पा. िडा न- ८ बेसीगाउँ डेरा गरी बस्ने 

रवि भन्ने रावजि तामाङ र वजल्ला ओखलढुङ्गा, वसवद्धचरण नगरपावलका िडा न-७ स्थायी ितन भई 

हाल ऐ. बस्ने बषभ  २१ को सरोज राईलाई लाग ूऔषध वनयन्रण ब्यरूो कोिेश्वरबाि खविएको िोलीले 

पिाउ गरर वनजहरू उपर लाग ू औषध (वनयन्रण) ऐन, २०३३ बमोवजम काननुी कारिाही अवि 

बढाईएको छ । 

 

❖ पिाउ परेका व्यविहरुसंगको प्रारवम्भक अनसुन्धानको आधारमा वमवत २०७६/१२/०१ गते वजल्ला 

काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपावलका िडा नं. १४ कलंकीबाि नियनन्त्रत लागू औषध तथा 

मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि १००० एम्पुल, डाईजेपाम १००० एम्पुल र फेिारगि १००० एम्पुल 

सवहत वजल्ला पसाभ बीरगंज महानगरपावलका िडा नं. १३ ठेगाना भएकी िषभ ५२ की मैंयादिेी शे्रष्ठ र 

वजल्ला पसाभ बीरगंज महानगरपावलका िडा नं. १५ ठेगाना भएकी िषभ २४ की ज्योवत बराललाई लाग ू

औषध वनयन्रण ब्यरूो कोिेश्वरबाि खविएको िोलीले पिाउ गरर वनजहरू उपर यस ब्यरूोबाि मदु्धा दताभ 

भई थप अनसुन्धान भईरहकेो छ । साथै वनजहरु संगको सोधपछु पिात ्वनजहरुलाई बीरगंजमा वनयवन्रत 

लाग ूऔषध तथा मनोवद्वपक पदाथभ वदने दिे र्ारत, विहार राज्य मोवतहारी पिुी चम्पारण ठेगाना भएका 

िषभ २४ को वििाल कुमार र ऐ.ऐ. ठेगाना भएका िषभ २४ को राम विकास कुमार रामलाई  नियनन्त्रत 

लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि ४०० एम्पुल, डाईजेपाम ४०० एम्पुल र फेिारगि 

४०० एम्पुल सवहत पिाउ गररएको र सो कारोिारमा संलग्न वजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक धवुलखेल 

नगरपावलका िडा नं. ६ ठेगाना भएका िषभ ६० को उद्दि आचायभ समेतलाई लाग ूऔषध वनयन्रण ब्यरूो 
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िाखा कायाभलय बीरगंज पसाभबाि खविएको िोलीले पिाउ गरी नजल्ला प्रहरी कायाषलय पसाषमा 

बझुाई काननुी कारिाही अवि बढाईएको छ । 

 

❖ यसरी पवछल्लो कारिाहीका िममा पिाउ गररएको संख्या परुुष ९ र मवहला ३ गरी जम्मा १२ जना  

एिम ् बरामद गररएको कुल नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पिाथष बुपे्रिोनफष ि २७५६ 

एम्पुल, डाईजेपाम २५३५ एम्पुल, फेिारगि २७२० एम्पुल गरी कुल ८०११ एम्पुल, िाईरारे्ि 

५४० ि्याव्लेि र लागू औषध कारोवारको रकम रु. १,९४,५००/- (अक्षरुपी एक लाख 

चौरािव्वे हजार पाँच सय)  रहकेो छ । 

 

५. नियनन्त्रत मिोनद्धपक लागूऔषध सनहत ५ जिा मानिस पक्राउ 

 

वििेष सचूनाको आधारमा लामो समय दवेखको वनग्रानी तथा सचूनाको विशे्लश्षण पिात लाग ूऔषध 

वनयन्रण व्यरूोबाि खविएको प्रहरी िोलील े वमवत  २०७७।०३।१० गते वजल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ 

महानगरपावलका िडा न- ३२  परुानो वसनामंगल वस्थत पेप्सीकोलामा रहकेो सन्तोष कुमार िाहको डेरा 

कोठाबाि लाग ूऔषध कारोिारमा संलग्न वजल्ला उदयपरु, वरयगुा न.पा. िडा नं.११ िोक्से िर भई हाल 

वजल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा न- ३२  बस्ने बषभ ३६ को एवलसन बस्नेत, वजल्ला 

बवदभया ठाकुरबाबा न.पा. िडा नं. ३ िर भई का.म.न.पा. – ३२ पेप्सीकोला बस्ने बषभ ४३ को सन्तोष कुमार 

िाह, वजल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा न-१ नारायणचौर  नक्साल बस्ने बषभ  ४८  को 

भपुेि िेरचन , वजल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपावलका िडा न-३०  ज्ञानेश्वर बस्ने बषभ ४८  को 

अवभनास थपवलयालाई लाग ूऔषध कारोिारको योजना बनाई रहकेो अिस्थामा वनयवन्रत मनोवद्धपक लाग ू

औषध DIALEX-DC 

बोिल थान ६६०, 

नाईिाभेि ११४० 

ि्याब्लेि , Spasmo- 

Proxyvon  क्याप्सलु 

३३० थान र नगद रू १ 

लाख सवहत वनयन्रण 

वलईएको र उि अिैध 

लाग ू औषध कारोिारमा  



33 | ई-बुलेनिि - वषष २. अंक ३, असार, २०७७ (रैमानसक) 

 

वजल्ला बाँके नेपालगंज उ.म.न.पा.िडा नं. ५ स्थायी  ितन भएका प्रहरी वनरीक्षक बषभ ४४ को रुर बहादरु 

िाही समेतको संलग्नता रहकेो भन्ने खलु्न आएकोले वनज रुर बहादरु िाहीलाई वमवत २०७७।०३।११ गते 

काठमाण्डौ, महानगरपावलका िडा नं. ३१ वस्थत आलोकनगर वमनभिनबाि वनयवन्रत मनोवद्धपक लागऔूषध 

DIALEX-DC १०० एम.एल. लेवखएको बोिल थान ७ , नाईिाभेि ४६ ि्याब्लेि सवहत वनयन्रणमा 

वलईएको छ । 
 

वनजहरु उपर लाग ूऔषध वनयन्रण ऐन, २०३३ बमोवजम मदु्दा दताभ गरी यस व्यरूोबाि आिश्यक 

अनसुन्धान भईरहकेो व्यहोरा छ  । 
 

(वनज ५ जना व्यविहरुबाि कुल बरामद वनयवन्रत मनोवद्धपक लाग ूऔषध (DIALEX-DC) बोिल 

थान ६६७ , नाईिाभेि ११८६ ि्याब्लेि ,  Spasmo- Proxyvon  क्याप्सलु ३३० थान  र नगद  रु. नगद रू 

१ लाख रहकेो) 

 

 

लाग ूपदाथभको नसा: वजिनको दिा 
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६. लागू औषध अनफम सनहत १ जिा मानिस पक्राउ 

 

वििेष सचूनाको आधारमा लामो समय दवेखको वनग्रानी तथा सचूनाको विश् लषेण पश् चात 

लागऔूषध वनयन्रण व्यरूोबाि खविएको प्रहरी िोलीले वमवत २०७७।०३।२१ गते वजल्ला मकिानपरु 

हिेौंडा उ.प.म.न.पा.िडा नं.११ थाना भर् याङ वस्थत वजल्ला मकिानपरु रावक्सराङ गाउपावलका िडा 

नं.३ बस्ने बषभ ३५ को पदम बहादरु वथङलाई लाग ूऔषध कारोिारको योजना बनाई रहकेो अिस्थामा 

लागू औषध अनफम १ के.नज. ९५० ग्राम सवहत पिाउ गरी आिश्यक कारिाहीको लावग वजल्ला 

प्रहरी कायाभलय मकिानपरुमा बझुाईएको । 
 

 

वनज उपर लाग ूऔषध वनयन्रण ऐन, २०३३ बमोवजम मदु्दा दताभ भई वजल्ला प्रहरी कायाभलय 

मकिानपरुबाि आिश्यक अनसुन्धान भईरहकेो छ  । 

 

 

 

 

लाग ूऔषध त्यागौ: स्िस्थय र सखुी वजिन तिभ  लागौ  
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७. लागू औषध कारोवारी िसकली िोि सनहत पक्राउ 

१) लाग ूऔषध तथा नक्कली नोि कारोिार गद ैछन ्भन्ने 

वििेष सचूनाको आधारमा यस लाग ू औषध वनयन्रण 

व्यरूोबाि खविएको प्रहरी अवधकृत समेतको िोलीले 

आज वमवत २०७७/०४/०३ गते वजल्ला बारा  

महागढीमाई  न.पा. -२ बररयापरु वस्थत सडक वकनारमा 

ना.५४ प.३८०५ नंम्बरको मोिरसाईकल सवहत भारत 

वजल्ला मोवतहारी थाना मजौर पञ्चायत जमवुनया ग्राम 

कुरैया ठेगाना भएको बषभ २५ को सवुधर कुमार 

कुिहिा,वजल्ला बारा वसम्रौनगढ न.पा  िडा नं. ४ ठेगाना 

भएका बषभ २६ को मनोज साह तेली र वजल्ला बारा 

आदिभ कोििाल गा.पा. िडा नं. ६ पिेिाभ  ठेगाना भएका बषभ ३० को नरेन्र प्रसाद कुिहिा समेत 

तीनजना मावनसलाई िेला पारी वनयन्रणमा वलई वनजहरूको िरीर तथा मोिरसाईकलमा रहकेो 

प्लावर िकको िोरा खानतलासी गदाभ लकुाई वछपाई रावखएको अवैध िसकली िेपाली रूपैंया  

१००० दरको १४७० ििा, १०० दरको ७४४ ििा गरी जम्मा नेपाली रुपैया  रु.१५,४४,४०० (पन्र 

लाख चिावलस हजार चार सय रुपैया), त्यसै गरी र्ारतीय िसकली रुपैया ५०० दरको २९७ थान 

र ५० दरको ७०३ थान गरी जम्मा भारतीय 

रुपैया रु. १,८३,६५०  (एक लाख वरयासी 

हजार छ सय पचास) िेला परेकोले उि 

नक्कली रुपैंया तथा ना. ५४ प. ३८०५ नं. 

को मोिरसाईकल समेत वनम्न ठेगाना 

भएका  तीन जना मावनसहरुलाई पिाउ गरी 

आिश्यक काननूी कारिाहीको लावग 

वजल्ला प्रहरी कायाभलय बारामा   

बझुाईएको छ । 
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८. लागू औषध मेथएम्फेिामाईि (Methamphetamine, ICE)            

सनहत मानिस पक्राउ 

वबिेष सचूनाको आधारमा लामो  समय दवेखको वनग्रानी तथा सचूनाको विशे्लषण पिात लाग ू

औषध वनयन्रण व्यरूो िाखा कायाभलय विरािनगर र वजल्ला प्रहरी कायाभलय मोरङबाि खविएको 

संयिु प्रहरी िोलीले वमवत २०७७/०४/१३ गते वजल्ला मोरङ विरािनगर उपमहानगर पावलका 

िडा नं.१४ वस्थत िरगाढी चोकको सडकमा िंका लागी  चेकजाँच गदाभ को ३७प ८३१६ नंको 

मोिरसाईकलमा यारा गरी रहकेो वजल्ला मोरङ विरािनगर उपमहानगरपावलका िडा  नं.८ 

सनु्दरहरैचा िस्ने िषभ ४२ को राजन 

भन्ने राम प्रसाद पोख्रेलले बोकेको 

कालो झोला वभरबाि लकुाई 

वछपाई रावखएको अिस्थामा अिैध 

लाग ू औषध मेथएम्फेिामाईि 

“Methamphetamine” 

(ICE) ५३० ग्राम ९३ नमनल ग्राम 

सवहत पिाउ गरी आिश्यक काननूी 

कारिाहीको लावग वजल्ला प्रहरी 

कायाभलय,मोरङमा बझुाइएको र 

वनज उपर लाग ू औषध वनयन्रण 

ऐन, २०३३ (संसोधन सवहत) मदु्दा 

दताभ भई वजल्ला प्रहरी कायाभलय 

मोरङमा आिश्यक अनसुन्धान 

भईरहकेो छ । 
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सारांश :- 

लागऔूषधको समस्याले आज ब्यवि, 

पररिार, समाज र समग्र रारिलाई नै आिान्त 

पारेको छ ।    लागऔूषधको समस्या आज कुनै 

एक दिेको पररवधवभर मार वसवमत नभ एर 

वबश्वकै साझा समस्याको रुपमा दखेापरेको छ । 

नेपालको सन्दभभमा लागऔूषधको सबेक्षण 

२०६९ र २०७६ अनसुार बावषभक कररब ५.०६ 

प्रवतितल े लागऔूषध प्रयोगकताभहरुको 

संख्यामा बवृद्द भईरहकेो छ भने कुल अपराधको ७ प्रवतित अपराध लाग ूऔषधसँग सम्बवन्धत 

रहकेो दवेखन्छ । नेपाल प्रहरीको तथयांकलाई हनेे हो भने मवहला तथा बाल बावलका वबरुद्द हुने 

िरल ु वहसंा लगायतका वबवभन्न अपराधहरु, चोरी, लिुपाि, आगजवन, तोडिोड, अपहरण, 

कतभब्यज्यान जस्ता जिन्य अपराधहरुको मलू जड पवन अवधकांि अबस्थामा लागऔूषध नै 

रहकेो दवेखन्छ । 

लागऔूषधको खेवत, उत्पादन, बेचवबखन, ओसारपसार र उपभोगलाई वनयन्रण गनभ नेपाल 

सरकार गहृ मन्रालय, नेपाल प्रहरी, लागऔूषध वनयन्रण ब्यरूो, वबवभन्न सामावजक सरकारी 

तथा गैर सरकारी संि संस्था सबै आ-आफ्नो क्षेरमा वनरन्नतर लावग रहदँा पवन लाग ूऔषध 

दबु्यभसनको समस्याले समाजमा नराम्रो सँग जरा गाडेको दवेखन्छ तसथभ लागऔूषध अपराधलाई 

न्यवूनकरण गनभको लावग हामी सबैले िरुुमै आ-आफ्नो िरमा लागऔूषध प्रबेि हुनबाि रोक्ने 

कायभ गनभ जरुरी छ । वबिेष गरर अवभभाबकहरुले आफ्ना छोराछोरीको गवतवबवधको बारेमा 

जानकारी रावख सकारात्मक अवभभाबकत्िको भवुमका वनभाई समयमै सझुाउन सके लागऔूषध 

दबु्यभसन रोकथाममा उल्लेखनीय उपलवब्ध हावसल गनभ सवकन्थयो वक ? 

 

लागूऔषधको उत्पािि, सञ्चय, 

ओसारपसार, नवक्री नवतरण तथा 

सेवि गिुष अपराध हो । यस्ता गैर 

कािूिी गनतनवनधमा आफू पनि 

िलागौं अरुलाई पनि लाग्ि िनिऔ ं

। 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

लागूऔषध सम्बन्त्धी समस्या र्ए ! 

सम्पकष  

लागऔूषधको दबु्यभसन, उत्पादन, ओसारपसार, संचय, वबवि वबतरण 

गम्भीर अपराध  हो । कतै तपाईको िोल क्षेरमा यस्ता अपराध भैरहकेो 

तथा हुनसक्ने जानकारी भएमा तरुुन्त नवजकको प्रहरी कायाभलय िा 

लाग ूऔषध वनयन्रण व्यरूोमा सम्पकभ  गनुभहुन अनरुोध गदभछौं । तपाईले 

वदन ुभएको सचूना गोप्य रहने छ ।  

सम्पकक  न. 
कार्ाकलर् प्रमुख: ९८५१२८०१२४  

सूचना अधिकारी: ९८५१२८०३७८  

लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो 
कोिेश्वर,काठमाण्डौं  

फोि िं. :०१४६०१०४८, ९८५१२८५४८०  

ई-मेल: ncb@nepalpolice.gov.np, ncbnepal@gmail.com 

 www.ncb.nepalpolice.gov.np 
 


