
 
 

  

लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो 
ई-बुलेनिि 

वषष १. अंक २, फाल्गुि, २०७६ (रैमानिक) 

       “ िमृद्ध राष्ट्र निमाषणको लानग लागूऔषध  रनित  स्वस्थ जीवि ” 

     “Health for Justice, Justice for Health” 

 
 

कोिेश्वर, काठमाडौं 



 
 

 

  

निनमत्त कायाषलय प्रमुख 

प्र.व.उ. बिन्त्त कुमार लामा 

 

िल्लािकार 

प्र.उ. नबरेन्त्र कुमार बस्याल 

प्रधाि िम्पादक 

प्र.िा.उ. पे्रम बिादुर शािी प्र.िा.उ. फनणन्त्र प्रिाई प्र.नि. िुनिल शे्रष्ठ प्र.िा.नि. जगत ब. बस्िेत 

िम्पादक मण्डल 

प्र.नि. प्रनदप मित 



 
 

िम्पादकीय 

लाग ूऔषधको उत्पादन, संचय, ओसार-पसार, बिक्री बितरणलाई बनयन्त्रण गनन तथा लागऔूषध 

अपराधको प्रभािकारी अनसुन्त्धान गननको लाबग बिबिबिकृत रुपमा स्थापना भएको यस ब्यरूोले गरेका 

काम कारिाहीको सम्िन्त्धमा रैमाबसक रुपमा जानकारी गराउने उद्दशे्यका साथ प्रकािन गररएको 

रैमाबसक अन लाइन िलुेबिनका सम्िन्त्धमा 

यहााँहरुलाई बिबदतै छ । सोही िलुेबिनको 

बनरन्त्तरता स्िरुप दोस्रो संस्करणको रुपमा यो 

िलुेबिनको प्रकािन गनन लाबगएको हो । 

प्रत्येक प्रकािनमा लाग ू औषधको 

सम्िन्त्धमा गररएको रैमाबसक कारिाहीको 

तथयाकं तथा गबतबिबध सबहत लाग ू

औषधको िारेमा समेत केही जानकारी बदने 

उद्दशे्यले यस पिकको प्रकािनमा 

लागऔुषध गााँजा सम्िन्त्धी जानकारी,यसका 

असरहरु र रोकथामको प्रयासलाई समेि्ने 

जमको गररएको छ । आगामी बदनहरुमा लाग ू

औषधका अन्त्य बकबसमहरु र त्यसका असर 

तथा रोकथामका उपायहरुलाई लाई क्रमि: 

समेि्द ैप्रकािन गररने छ । साथै लागऔूषध 

अपराध बनयन्त्रण गने सन्त्दभनमा काम गने 

बिबभन्त्न संघ संस्था,तथा यस क्षेरमा 

अध्ययन, अन्त्िेषण, तथा जानकारी बलने 

सिैमा लागऔूषध अपराधको रोकथामको 

लाबग तलुनात्मक अध्ययन तथा 

अन्त्िेषणात्मक कायनको लाबग यो िलुेबिन 

सहयोगी  बसद्ध हुनेछ भन्त्न ेबिश्वास बलईएको 

छ ।  
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लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो एक नििारी  

लागऔूषध अपराधको रोकथाम तथा बनयन्त्रण 

गरर लागऔूषध रबहत समाजको बनमानण गने 

उद्दशे्यले बमबत २०४९/०२/२४ गते “लाग ू

औषध बनयन्त्रण काननू कायानन्त्ियन ईकाई” को 

स्थापना भई बमबत २०६९/०८/१४ गते नेपाल 

सरकार मन्त्रीपररषदको बनणनयद्वारा 

प्र.ना.म.बन.को दरिन्त्दी कायम गरी लागऔूषध 

बनयन्त्रण व्यरुो” (Narcotic Control 

Bureau) को रुपमा स्तरोन्त्नती भएको यस व्यरुोले लागऔूषध उत्पादन, संचय, ओसार पसार, िेचबिखन 

कायनलाई बनयन्त्रण गनन सचूना संकलन तथा बिशे्लषण गने,बिबभन्त्न कारिाही संचालन गने र लागऔूषध 

अपराधमा संलग्न ब्यबिहरुको सम्िन्त्धमा थप अनसुन्त्धान गरी काननुी प्रकृया अबघ िढाउने कायन गदै 

आईरहकेो छ । यस ब्यरूो मातहत बरभिुन अन्त्तराबरिय बिमानस्थल काठमाण्डौ, तराईका सीमा नाका 

तथा पोखरा समेतमा गरी हाल ९ ििा Satellite Unit हरु  रहकेा छन ्।  
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Listening to children and youth is the first step to help them grow 

healthy and and Safe. 

दुरदृनि (Vision):  

लागऔूषधको अिैध खेती, उत्पादन, ओसारपसार, संचय र िेच बिखनमा बनयन्त्रण गरी लागऔूषध 

रबहत समाजको स्थापना 

दीर्षकालीि लक्ष्य (Mission)  

• लागऔूषधको अिैध खेती, उत्पादन, ओसार–

पसार र िेचबिखन लगायतका लाग ू औषध 

अपराध बनयन्त्रण गननका लाबग, 

• प्रचबलत लाग ू औषध बनयन्त्रण ऐन, २०३३ र 

लाग ू औषध सम्िन्त्धी नेपाल सरकारका नीबत, 

रणनीबत र कायनक्रमको प्रभािकारी कायानन्त्ियन 

गने । 

• लागऔूषधको कारोिारमा संलग्न संगबठत संजाल लगायतका अपराधीलाई पक्राउ गरी काननुी 

दायरामा ल्याउने यस व्यरूोको दीघनकालीन लक्ष्य हुनेछ ।  

प्रमुख उदे्दश्यिरु  

• लागऔूषध उत्पादन, संचय, ओसार पसार, िेचबिखन एिं सेिनमा बनयन्त्रण गने । 

• लागऔूषध अपराधको व्यिसाबयक अनसुन्त्धान गने । 

• लागऔूषध िरामद तथा पक्राउ परेकाहरुको अबभलेख व्यिस्थापन गने र सो को बिशे्लिण गरी  

लागऔूषध बनयन्त्रण सिन्त्धी भाबि योजना तजुनमा गने । 

• लागऔूषध अपराध बनयन्त्रणका लाबग  सरोकारिाला राबरिय,अन्त्तरानबरिय बनकायहरुसाँग 

समन्त्िय एिं सहकायन गने । 
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लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोको काम कतषव्य र अनधकार 

१. लागऔूषध बनयन्त्रण ऐनले व्यिस्था गरे अनसुारका 

अपराबधक कायन बिरुद्घ तदारुकताका साथ कारिाही गने। 

२. नेपाल राज्य भररको लाग ू औषध बनयन्त्रण बिरुद्घ 

गररएको कारिाहीको तथयाङ्क सङ्कलन, बिशे्लषण र 

सम्पादन गन े  र सो बििरण लागऔूषध बनयन्त्रण 

िाखामा पठाउने । 

३. अपराधको गहनतालाई दृबिगत गरी एक 

भन्त्दा िबढ बजल्ला िा क्षेरमा फैबलएको 

लाग ूऔषध सम्िबन्त्ध अपराधको अध्ययन 

तथा बिशे्लषण गरी स्थाबनय प्रहरीको 

कारिाहीलाई प्रभािकारी िनाउन 

आिश्यक सल्लाह/सझुाि बदने ।  

४. लाग ूऔषध बनयन्त्रणको सन्त्दभनमा अन्त्तराबरिय प्रकृबतको अनसुन्त्धान कारिाही गने ।  

५. लाग ू औषध सम्िबन्त्ध अन्त्तराबरिय प्रकृबतका 

अनसुन्त्धान तथा लाग ूऔषध अपराधमा दईु दिेको  

आपबस समस्या िा दईु भन्त्दा िबढ दिेहरुमा 

फैबलएको अन्त्तराबरिय संगबठत अपराध बिरुद्ध 

बिबभन्त्न दिेका प्रहरी बमलेर एकै साथ कारिाही गने । 

६. लाग ू औषध बनयन्त्रण ऐन कायानन्त्ियन गने गराउने 

सन्त्दभनमा प्रहरी तथा अन्त्य सरकारी िा गैर सरकारी 

संस्था, स्ियंसेिक आबद साँग आिश्यकता अनसुार 

सम्पकन  राख्ने। कायानन्त्ियन क्रममा अनभुि हुन 

आएका लाग ू औषध बनयन्त्रण योजना  तजुनमा को 

लाबग उपयोगी हुने बिषयहरु प्रमखु लाग ू औषध 

बनयन्त्रण अबधकारी समक्ष सझुािका रुपमा पेि गने । 
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७. लाग ू औषध बनयन्त्रण कारिाहीको लाबग राबरिय तथा अन्त्तराबरिय स्तरमा नेपाली िा बिदबेि  

अपराधको गबतबिबध साथै कारिाबह िारे सम्िबन्त्धत बनकायिाि सचूना तथा तथयाङक संकलन 

गरी बिशे्लषण तथा बितरण कायन गने ।   

८. अन्त्तराबरिय प्रकृबतको अनसुन्त्धानको क्रममा सचुना तथयाङकको आदान प्रदान एि ं संयिु 

कारिाहीको अिस्थामा बिदिेी बनकाय संग प्रत्यक्ष सम्पकन  गने र सो को जानकारर प्रमखु लाग ू

औषध बनयन्त्रण अबधकारीलाई बदने ।  

९. लाग ूऔषधको अपराधको गहनतालाई दृबिगत गरर आिश्यक ठानेमा नेपाल राज्य भर कुनै पबन 

प्रहरी इकाईले अनसुन्त्धान गरररहकेो अिस्थामा समेत त्यस्तो अनसुन्त्धान मा िाधा अड्चन िा 

कुनै रबुि दबेखए  िा दबेखन आएमा चली रहकेो अनसुन्त्धान िारे सहयोग गने । 

लागू औषध  गााँजा  

गााँजा एक भ्रमात्मक असर बदने बकबसमको लाग ूऔषध हो । गााँजा(Cannabis Sativa) लाई 

Indian Hemp पबन भबनन्त्छ । यो एक िषेनी बिरुिा हो, जनु तातो तथा बचसो हािापानी भएका 

ठाउाँहरुमा हुन ेगछन । यस बिरुिाको उचाई ३ दबेख १० बफि िा िढी पबन हुन्त्छ । यसका पातहरु लामा  

साना करौतीका धार जस्ता र पंखा आकारका हनु्त्छन।् बयनीहरु चहबकला,िााँबस्सने र माबथल्ला भागमा 

छोिा रौं जस्ता रेिाले ढाकेका हुन्त्छन।्  एउिा Cannabis को बिरुिामा झण्डै ४ सय रासायबनक तत्िहरु 

हुन्त्छन ्। बयनीहरु मध्ये चार तत्िहरुले  मबस्तरकमा  बििेष असर गदनछन ्। 

१. Delta-9- Tetrahydro-cannabinol (delta-9-THC) 

२. Delta-8-THC 

३. Cannabidiol 

४. Cannabinol 

 
(यी मध्ये Delta-9-THC ले बििेष रूपले मानि मबस्तरकमा असर गछन ।) 

गााँजाको फल र फुल फुल्ने िुप्पाहरुमा र पातहरुमा प्रिस्त मारामा मानबसक रुपमा प्रभाि पानन 

सक्ने रसायन Tetra hydro Cannabinol  रहकेो हुन्त्छ । औषबध हुनसक्ने गााँजाका यी भागहरु समय 

समयमा बिप्न ेगदनछन।् अक्सर गरेर गााँजाको रुपमा  नै गैर िजारमा बिक्री हुन ेहुन्त्छ । गााँजाको  िोिको  
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मखु्य  र अन्त्य साना डााँठहरुमा प्रमखु सारतत्ि कम हुने गछन र बनम्न स्तरको गााँजा िन्त्दछ । मानबसक रुपमा 

प्रभाि पानन सक्ने गााँजािाि िनेका िस्तहुरु बनम्न िमोबजम छन:- 

क) गााँजा(माररजुयािा):- यसमा गााँजाको मनु्त्िा, पातहरु र फुललाई सकुाएर तयार पाररन्त्छ । यसलाई 

बिबभन्त्न दिे र के्षरमा आफ्नै ढंगले प्रस्ततु गरेर कतै काननुी रुपमा त कतै गैर काननुी रुपमा बिक्री गने 

तथा प्रयोग गने गररन्त्छ । 

ख) खोिो : यो गााँजाभन्त्दा िबििाली हुन्त्छ । यो बिबभन्त्न तररकाले िोििािै खकेुर बनकाली तयार गने िा 

खोिो भएको गााँजाको डााँठलाई कुनै झोलमा उमालेर प्रिोधन गरेर िनाएको हुन्त्छ  । 

                                                               (स्रोत:-संयिु रारि संघीय ला.औ.का.का ता.बनदबेिका,२०५२) 

ग) ह्यानििको तेल:- गााँजािाि प्रिोधन, प्रबत प्रिोधन गरेर िनाइएको गाढा झोल नै ह्याबससको तेल हो । 

गााँजाको मखु्य सारतत्ि (Delta -9 Tetra hydro – Cannabinol (THC)  हो । 
गााँजामा THC  को मारा १ दबेख ६ प्रबतित हुन्त्छ । खोिोमा THC १५ दबेख २० प्रबतित हुन्त्छ । 

ह्याबससको तलेमा THC  को मारा खोिोमा भन्त्दा दोब्िर हुन्त्छ । 

न्त्यानो र उरणीय हािापानी भएका दिेहरुमा यो गैर काननुी रुपमा खेती गने र यसको ओसारपसार गन े 

गदनछन ्। िहृत मारामा यसको खेती र उत्पादन उत्तर तथा दबक्षण अमेरीका, क्यारेबियन, अबिका र दबक्षण 

पिुी दिेहरुमा  गने गदनछन ्। गााँजािाि उत्पादन हुने िस्तहुरु बिबभन्त्न दिेमा बिबभन्त्न  नाम र रुपमा पाईन्त्छन।् 

एबसयामा यो गााँजा, भांग, चरेिका  नाममा उपलब्ध हुने गदनछ । 

 

 

 

 

 

 

Say Yes to Life No to Drugs 
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१.गााँजाजन्त्य  पदाथष (क्यािानबि) के िो ?  किरी गााँजाजन्त्य पदाथष तयार िुन्त्छ? 

 

  

गााँजामा पाइने निाल ु तत्ि िेिाहाइड्रो क्यानाबिनोल (Tetra hydro 

cannabinol) हो ।  यो तत्िले माबनसको बदमागमा असर गरी मन र चेतनमा 

प्रभाि पाछन । 

गााँजा(Marijuana): यो गााँजाको िोिको पात र मनु्त्िािाि िन्त्दछ । यो 

खैरो रंगको हुन्त्छ र यसको कडा गन्त्ध हुन्त्छ। यसमा खेती गररएको पोथी जातको 

गााँजाको कबलला पातहरु, फुलका मनु्त्िाहरु र खोिो हुन्त्छ,जसलाई खााँदरे 

बचपबचपाउाँदो अिस्थामा मठुामा िेरेर चाक्लो िा गोलो केकको रुपमा िनाईन्त्छ। यसको रङ गाढा हररयो िा 

हररयो खैरो हनु्त्छ ।  

िरेश(Hashish) :  गााँजाको िोिको िुप्पाको 

भाग (मञ्जरी) िाि बनस्कने च्याप्च्यापे रस (Resin) िाि 

िन्त्दछ । यसको रंग गाडा खैरो िा कालो हुन्त्छ । यो पोथी 

जातको गााँजाको बिरुिाको मनु्त्िाको खोिोिाि िनाइएको 

हुन्त्छ । यसलाई खैरो- सेतो पाउडर निनेसम्म कुिेर अबन 

दलेर िनाइएको हुन्त्छ, पबछ यसलाई केक जस्त ै आकारमा 

िा पातको बझल्ली िा गाढा खैरो  डल्लो िनाइन्त्छ  
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भााँग: गााँजाको परुानो र बछबप्पएको पातिाि िनाइएको हुन्त्छ । यो गााँजा भन्त्दा कम िबिको र चरेि 

भन्त्दा  धेरै कमसल हुन्त्छ । THC को मारामा धेरै फरक भए  तापबन भाङको र गााँजाको असर उस्तै प्रकृबतको 

हुन्त्छ । मनोरन्त्जनात्मक रुपमा प्रयोग गररने भााँगल े भािनामा फरक प्रसन्त्नता, स्िच्छन्त्दता, बिचारमा 

अपणूनता र संस्मरण िबिमा ह्रास गराउन ेगदनछ । िढी मारामा सिेन गरेमा यसल ेसोचाइमा  गम्भीर ह्रास 

गछन र कबहलकेाहीं भ्रबमत पबन पाछन । 

पबिमी एबसयामा ह्याबससको अथन पात र खोिो दिैु बमसाएर िनाएको भन्त्न ेहुन्त्छ । उत्तर अबिकामा खोिो र 

मनु्त्िा बमलाएर पाउडर िनाइन्त्छ । जसलाई मोरोक्कोमा बकफ र अल्जेररया र ि्यबुनबसयामा ताकरोरी भबनन्त्छ 

। यसलाई मध्य र दबक्षणी अबिकामा डाग्गा भबनन्त्छ ,जसमा पात र मनु्त्िा हुन्त्छ ।                                                                                                                                                       

(स्रोत:-संयिु रारि संघीय ला.औ.का.का ता.बनदबेिका,२०५२) 

२. गााँजा िेवि गिाषले के िुन्त्छ ? 

• अनहुारको रङ िदबलन्त्छ अथानत िणन फेररन्त्छ र चको 

आिाज सनु्त्न ेहुन्त्छ । 

•  मिुुको चाल िढ्ने, रिचाप िढ्ने र हातगोडा लिनराउने 

जस्ता असरहरु दखेा पछनन ्।  

•  मखु सकु्छ र आाँखा रातो हुन्त्छ । गााँजा धैरै समयसम्म प्रयोग गने व्यबिहरुको काममा जााँगर 

हराउाँछ,ध्यान कम केबन्त्ित हुन्त्छ । बिसनने िानी हुन्त्छ ।  

• मबस्तरकको स्नायहुरुलाई समेत नि गने र खल्िल्याउने हुाँदा पठनपाठनदबेख दबैनक काममा 

चाबहने सामान्त्य सीपको बिकासमा पबन अिरोध आउाँछ । 

• श्वास प्रश्वासमा खरािी ल्याएर घााँिी र फोक्सोको क्यान्त्सर पबन हुन सक्छ । 

•  पेिमा रहकेो िच्चालाई पबन हानी पगु्ने र स्त्रीको मबहनािरीमा गडिढी भई िच्चा  नहुने 

सम्भािना हुन्त्छ । परुुषहरुको िीयन कम भइ प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ ।  

 

 

 

LISTEN FIRST 

Listening to children and youth is the first step to help them grow 
healthy and Safe  
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लागू औषध गााँजाको दुब्यषििबाि किरी बच्िे ? 

• सरुु गनुन अगाबड नै रोक्ने प्रयास गने, 

• कुनै साथीले खाने बनम्तो बदएमा तरुुन्त्त ठाउाँ छाडी बहड्ंने, 

• सच्चा बमरले निा प्रयोग नगरेकोमा आफ्नो सम्मान गदनछ 

भन्त्ने िझु्ने, 

• निा प्रयोग नगने साथीसाँग मार बहड्ने, 

• घरमा आमा ििुा िा दाजभुाइल े मादक पदाथन िा 

लागऔूषध प्रयोग गदनछन ्भने बतनको अनसुरण नगने, 

• आफ्नो स्कुलमा निा खान ेसमहूिाि िाढााँ रहने प्रयास गने, 

• नकारात्मक प्रस्तािहरुलाई सदिै नाइ भन्त्न सक्ने क्षमताको बिकास गने, 

• आफ्नो खाली समयलाई घरको कामकाज, भ्रमण,बकनमेल, तथा सेिाको काममा मन लगाई 

प्राकृबतक तररकाले आनन्त्द बलने प्रयास गने, 

• ध्यान, योग िा अन्त्य कुनै आध्याबत्मक आस्थासंग आिद्ध रहने, 

• साबहत्य, संगीत, कला, खेलकुद, नतृ्य जस्ता श्रजृनिील कायनमा आफूलाई व्यस्त राख्ने, 

• आफ्ना िालिाबलकाको भािना िझु्ने र उमेर अनसुार ब्यिहार गने । 

 

अनभभावकले अपिाउिुपिे उपायिरु 

लाग ू औषध दबु्यनसनिाि आफ्ना सन्त्ततीहरुलाई जोगाउन हरेक अबभभािकले तल उल्लेख गरेका 

कुराहरुमा केही ध्यान बदन ेहो भने धेरै हद सम्म दबु्यनसनमा संलग्न हुनिाि रोक्न सबकन्त्छ । 

• आफ्ना िालिाबलकाको हरेक बक्रयाकलाप, साथीभाई, बिधालय समय िाहके अरु िेला ब्यबतत 

गने स्थान आबदिारे जानकारी राख्ने, 

• खेलकुद, कला तथा सांगेबतक कायनक्रम लगायतका गबतबिबधमा िढी संलग्न गराउने,  

• िालिबलकालाई गलत साथीहरुको संगतमा पनन नबदने,   

• िालिाबलकाहरुलाई मध्यपान तथा धमु्रपानको प्रयोगिाि िाढा राख्ने, 

• लागऔूषध र त्यसको असर िारे जानकारी गराउने, 
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• बनयबमत रुपमा बिद्यालयमा सम्पकन  गरी िालिाबलकाको पढाई तथा अबतररि बक्रयाकलापमा 

सहभाबगतािारे िझु्न,े 

• आफ्ना िालिाबलकासाँग प्रयाप्त समय बिताउने र बिचारहरुको आदान प्रदान गन,े 

 

काििूी प्राबधाि (दण्ड िाँजाय) 

 

लागू औषध नियन्त्रण ऐि २०३३ मा उल्लेख भएको िजाय िम्वन्त्धी प्रावधाि 

लागु औषध नियन्त्रण ऐि,२०३३ मा उल्लेख भएको गााँजा खेती,िेवि तथा नबक्री नवतरण गरेमा िुिे िाँजाय 

िम्बन्त्धी प्रावधाि:- 

लागूऔषधको 

नकनिम 

अपराध अपराधको  मापि कैद(िाँजाय) जररवािा 

गााँजा 

िेवि िेवि १ मनििा िम्म कैद वा  रु.२००० 

खेती २५ बोििम्म ३ मनििािम्म वा िम्म  रु.३००० 

खेती २५ बोिभन्त्दा बढी ३ वषषिम्म कैद  रु.५००० - २५००० 

िम्म  

उत्पादि,तयारी,खररद 

नबक्रीनवतरण निकािी 

वा पैठारी,ओिारपिार 

वा िञ्िय गिे 

५० ग्राम िम्म 

५० ग्रा.-५०० ग्रा. 

५०० ग्रा.-२ नक.ग्रा. 

२नक.ग्रा.-१०नक.ग्रा. 

१०नक.ग्रा.देनख 

मानथ 

३ मनििािम्म वा  

१ मनििा – १ बषषिम्म 

वा  

६मनििा – २ वषषिम्म  

 १ वषष – ३ वषष िम्म  

२ वषष – १० वषषिम्म  

रु.३००० िम्म  

रु. १०००-रु.५००० 

रु.२,०००- 

रु.१,०००िम्म 

रु.५,०००-रु.२५,००० 

रु.१५,०००-

रु.१,००,००० 

 

२. रैमानिक अपराध तथयांक  

लाग ूऔषधको िेचबिखन तथा ओसारपसारलाई बनयन्त्रण गननका लाबग लाग ूऔषध बनयन्त्रण 

ब्यरूो बनरन्त्तर लाबगरहकेो छ । सोबह क्रममा २०७६ काबतनक दबेख पषु मसान्त्त सम्म संचालन गररएको 

कारिाहीका क्रममा िरामद भएको कुल लागऔूषध तथा पक्राउ परेका ब्यबिहरुको बििरण बनम्नानसुार 

रहकेो छ । 
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लाग ूऔषध ओसारपसार तथा िेचबिखनमा संलग्न भई पक्राउ पनन आएका ब्यबिहरुको 

संख्यात्मक बििरण बनम्नानसुार रहकेो छ । 

 

    

• लाग ूऔषधको सेिनले माबनसको िारीरीक तथा मानबिक स्िास्थय बिग्रन्त्छ । 

यसको प्रयोगिाि आाँफू पबन िचौं : पररिार, समाज र रार िलाई हुनसक्ने असर 

तथा नोक्सानीिाि जोगाउाँ ।  
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लागू औषध बरामद पररमाण तथा िंलग्ििरुको िंख्याको तथयाङ्क नववरण २०७६                 

(ला.औ.नि. ब्यूरो काठमाण्डौं तथा मातित िमेत) 
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लागू औषध बरामदी पररमाण िंख्या (िेपाल भर) २०७६ 

मनििा 
मुद्दा 

िंख्या 

लागू औषध परिमाण सखँ्या 

गााँजा िरेश िेरोइि अनफम कोनकि 
नियनन्त्रत लागू औषध 

के.नज. ग्राम के.नज. ग्राम के.नज. ग्राम नम.ग्रा. के.नज. ग्राम के.नज. ग्राम 
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३३०१३३०१    अन्त्यअन्त्य--  ६१८५६१८५;;        ि्याब्लेि.ि्याब्लेि.--  ९४४८९४४८      

मंबसर २९६ १८१ ५१४ १८४ ३०७ ० ८८७ ७६२ २ ५० ० ९३ 

िपेु्रनोबफन निपेु्रनोबफन न––  ३९५२३९५२                            डाइजेपाम डाइजेपाम --  

१६०६१६०६;;                                          अन्त्यअन्त्य--  ७८५५७८५५;;          

ि्याब्लेि.ि्याब्लेि.--  १९६५४१९६५४,,    ईबफड्रन ईबफड्रन --  ४ के.जी. ४ के.जी. 

२०० ग्राम२०० ग्राम  

पौष २९५ १७३ ३५३ ४८ ७४२ ० ५९३ २३ १ ५०० ९ ० 

िपेु्रनोबफन न िपेु्रनोबफन न ––          ४१०६४१०६                डाइजेपाम डाइजेपाम --              

४७०६४७०६                    अन्त्यअन्त्य--        ४८७०४८७०    ि्याब्लिेि्याब्लिे--

१६३७०१६३७०,,    एम्फेिामाइन्त्सएम्फेिामाइन्त्स--  ५३ ग्राम५३ ग्राम  

माघ ३०८ ५१२ १९७ ५१ ६६१ ० ६५७ ४७३ ० ३३० २ २०० 
िपेु्रनोबफन न िपेु्रनोबफन न ––          ३१०८३१०८                डाइजेपाम डाइजेपाम --              

३४५२३४५२                    अन्त्यअन्त्य--      २०५१७२०५१७      

फाल्गनु ३४९ ४९८ ० ८६ ० ० ८६ ० ० ० ० ० 
िपेु्रनोबफन न िपेु्रनोबफन न ––  ४५६६४५६६;;    डाइजेपाम डाइजेपाम --  ४६४५४६४५  ;  ;  

कोरेकोरेक्सक्स--  ५३; ५३;     अन्त्यअन्त्य--      २१,२२०२१,२२०      

जम्मा: १५०० १८८९ १५०८ ४१६ २०२९ १ २४८० १२६१ ३ ८८० १३ ३९३ 
बुपे्रिोनफष ि- १८,७८५  डाइजेपाम- १७,७१०      

अन्त्य -  ि्याब्लेि - ६०,६४७,         

इनफनिि- ४ के.जी. २०० ग्राम     

एम्फेिामाइि- ५३ ग्राम                                                                                                                                                                                          
कूल  जम्मा: १५०० १८९० ५०८ ४१८ २९ ३ ४८१ २६१ ३ ८८० १३ ३९३ 

श्रोत : प्र.प्र.का. अ.अ. बिभाग, लाग ूऔषध बियन्त्रण ब्यरूो, कोटेश्वर 
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लागू औषध बरामदी पररमाण िखं्या (िेपाल भर) २०७६

मुद्दा संख्या गााँजा के.जज. चरेश के.जज. हेरोइन के.जज. अफिम के.जज. कोफकन के.जज.

SAY NO TO DRUGS 
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लागू औषध मानिि पक्राउ िंख्या (िेपाल भर) २०७६ 

मनििा मुद्दा िंख्या 

जम्मा मानिस पक्राउ संख्या 

िेपाली नबदेशी (भारतीय) नबदेशी (अन्त्य) 
जम्मा पक्राउ िख्या 

पुरुष मनिला पुरुष मनिला पुरुष मनिला 

काबतनक २५२ ३६४ ११ १० ० १ ० ३८६ 

मंबसर २९६ ४०९ २३ १० १ ४ २ ४४९ 

पौष २९५ ४०२ २५ १४ ० ३ २ ४४६ 

माघ ३०८ ४६० १५ १६ १ १ ० ४९३ 

फाल्गनु ३४९ ४७० २२ १६ ० १ ० ५१० 

जम्मा १५०० २१०५ ९६ ६६ २ १० ४ २२८४ 

श्रोत : प्र.प्र.का. अ.अ. बिभाग, लाग ूऔषध बनयन्त्रण ब्यरूो, कोिेश्वर 
     

 
 

नबभागीय गनतनवनध /कायषक्रम: 

• लाग ूऔषध बनयन्त्रण व्यरूो प्रमखु प्र.ना.म.बन.बदनेि अमात्य ज्य ू,बमबत २०७६।१०।२८ गतेिाि 

अबनिायन अिकाि हुन ुभएकोले यस व्यरूोका प्र.ि.उ.िसन्त्त कुमार लामा ज्यदू्वारा मायााँको बचनो 

(Token of Love) प्रदान गनुन हुाँद ैबिदाई कायनक्रम सम्पन्त्न ।    
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"Conference on Combating Drug– Trafficking for BIMSTEC” 

बमररारि भारतको ियााँ नदल्लीमा बमबत २०७६।११।०१ गते दबेख ऐ.२ गते सम्म  तदअनसुार 

(13-14 February, 2020) सम्म सञ्चालन भएको "Conference on Combating 

Drug– Trafficking for BIMSTEC” बिषयक कायनक्रममा यस व्यरूोका बनबमत्त कायानलय 

प्रमखु प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामाज्य ूसबहत गहृ मन्त्रालयका मखु्य लाग ूऔषध 

बनयन्त्रण अबधकारी सहसबचि नारायण प्रसाद िमान दिुाडी तथा अन्त्य पदाबधकारी समेत 

सहभागी हुन ुभएको बथयो । कायनक्रममा लाग ूऔषध अपराधको अिस्था तथा अिैध रुपमा हुन 

सक्ने लाग ूऔषधको ओसार पसारलाई प्रभािकारी रुपमा बनयन्त्रण गने बिषयमा छलफल भएको 

बथयो । 
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वीरगंज,नितवि,कास्की लगायतका स्थाििरुमा परामशष केन्त्रिरुको स्थापिा  

 

• लाग ू औषध दबु्यनसनीलाई मनोसामाबजक परामिन बदई लाग ू औषधको कूलतिाि छुिाउन तथा 

समाजमा पनुस्थानपना गने उद्दशे्यले स्थाबनय तहसाँगको समन्त्ियमा पसान बजल्ला बस्थत बिरगन्त्ज 

महानगरपाबलका िडा नं.६ मा माघ २ गते, नेपाल प्रहरीका तत्काबलन संगठन प्रमखु प्रहरी महाबनरीक्ष 

सिेन्त्ि खनाल ज्य ूले िीरगंज महानगरपाबलका ६ बस्थत िडा सबमबतको कायानलय लाठ गल्लीमा 

औपचारीक रूपमा परामिन केन्त्िको समदु्घािन गद ै त्यस्ता परामिन केन्त्िहरूले लाग ू औषध 

दिेुसनीहरूलाई परामिन प्रदान गरी लाग ू औषध रोकथाममा महत्िपणून भबुमका खेल्ने भएकोल े

स्थानीय तह र प्रहरीले हातेमालो गद ै यस्ता कायनक्रमहरूलाई थप प्रभािकारी िनाउद ै लैजानपुन े

धारणा ब्यि गनुन भयो । उि कायनक्रममा यस ला.औ.बन. ब्यरूोका प्रहरी िरीष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त कुमार 

लामा ज्यलूे परामिन केन्त्िको आिश्यकता तथा औबचत्यतामाबथ प्रकाि पाद ै स्थानीय तहसाँगको 

साझेदारीमा यस्ता केन्त्िहरुलाई अन्त्य आिश्यक दबेखएका स्थानहरुमा समेत स्थापना गद ै लैजाने 

धारणा राख्न ु भयो । उि कायनक्रममा स्थानीय प्रबतबनबध तथा स्थानीय भिभलाद्मीहरु समेतको 

उपबस्थबत रहकेो बथयो। 
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• परामिन केन्त्ि स्थापनालाई बनतन्त्तरता बदने क्रममा बमबत २०७६/१०/३ गते बचतिन बजल्ला भरतपरू 

महानगरपाबलका िडा नं.१० बस्थत बजल्ला प्रहरी कायानलयको हाताबभर नेपाल प्रहरीका तत्कालीन 

संगठन प्रमखु सिेन्त्ि खनाल र भरतपरु महानगरपाबलकाका मेयर रेण ु दाहाल ज्यिूाि संयिु रुपमा 

परामिन केन्त्िको समदु्गघािन भएको छ ।  उि कायन क्रममा लागऔू. बन. ब्यरूो ,कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ 

उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामा ज्यलूे परामिन केन्त्िको आिश्यकता तथा औबचत्यतामाबथ   प्रकाि 

पानुन भएको बथयो भने तत्कालीन संगठन प्रमखु ज्यलूे लाग ुऔषध प्रयोग कतानहरुलाई परामिन बदन 

स्थानीय तहसाँगको साझेदारीलाई अझ मजितु िनाउाँद ैलैजान ुपने र परामिन केन्त्ि प्रभािकारी रुपमा 

परामिन बदन सफल रहोस भबन िभुकामना व्यि गनुनभयो । उि कायन क्रममा बचतिन बजल्लाका 

प्रमखु बजल्ला अबधकारी नारायण प्रसाद भट्टराई, बचतिन बजल्लाका माननीय बजल्ला न्त्यायाबधि, 

प्रहरी नायि महाबनरीक्षकहरु, बजल्ला बस्थत सरुक्षा बनकाय प्रमखुहरु, सामदुाबयक सेिा केन्त्ि 

नारायणगढकी अध्यक्ष बमना खरेल , प्रहरी अबधकृतहरु, स्थानीय बनकायका प्रबतबनबधहरु, बिबभन्त्न 

संघ संस्थाका प्रबतबनबधहरु लगायतको उपबस्थबत बथयो ।   
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• बमबत २०७६/१०/४ गते  तनहुाँ बजल्ला बस्थत व्यास नगर पाबलकामा िडा नं.३,मा  तत्कालीन ्प्रहरी 

महाबनरीक्षक सिेन्त्ि खनाल ज्य ूर व्यास नगरपाबलकाका प्रमखु िैकुण्ठ न्त्यौपाने ज्यलुे संयिु रुपमा 

परामिन केन्त्िको उद ्घािन गनुन भएको बथयो ।  उि कायनक्रममा लाग ू औषध बनयन्त्रण ब्यरूो 

,कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त 

कुमार लामा ज्यलूे परामिन केन्त्िको 

आिश्यकता तथा औबचत्यतामाबथ   प्रकाि 

पानुन भएको बथयो भने तत्कालीन संगठन 

प्रमखु प्रहरी महाबनरीक्षक ज्यलूे लाग ु औषध 

प्रयोग कतानहरुलाई परामिन बदन स्थानीय 

तहसाँगको साझेदारीलाई अझ मजितु िनाउाँद ै

लैजान ु पने र परामिन केन्त्ि प्रभािकारी रुपमा 

कायन सम्पादन गनन सफल रहोस ् भबन 

िभुकामना व्यि गनुनभएको बथयो । उि 

कायनक्रममा  तत्कालीन ्  गण्डकी प्रदिे प्रहरी  

प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बिनोद िमान 

बघबमरेज्य,ू लगायत लागऔूषध रोकथामका के्षरमा काम गने बिबभन्त्न व्यबिहरु, स्थानीय 

जनप्रबतबनबधहरु, नागररक समाज, 

संचारकमी समेतको 

उपबस्थबत रहकेो बथयो  । 
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• बमबत २०७६/१०/४ गते  कास्की बजल्ला बस्थत पोखरा महानगरपाबलका िडा  नं.९ बस्थत 

नयााँिजारमा तत्कालीन ् प्रहरी महाबनरीक्षक सिेन्त्ि खनाल ज्यलूे परामिन केन्त्िको उद ्घािन  गनुन 

भएको बथयो ।  उि कायनक्रममा लाग ू औषध बनयन्त्रण ब्यरूो ,कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक 

िसन्त्त कुमार लामा ज्यलूे परामिन केन्त्िको आिश्यकता तथा औबचत्यतामाबथ   प्रकाि पानुन भएको 

बथयो भने तत्कालीन संगठन प्रमखु प्रहरी महाबनरीक्षक ज्यलूे लाग ुऔषध प्रयोग कतानहरुलाई परामिन 

बदन स्थानीय तहसाँगको साझेदारीलाई अझ मजितु िनाउाँद ैलैजान ुपने र परामिन केन्त्ि प्रभािकारी 

रुपमा कायन सम्पादन गनन सफल रहोस ् भबन िभुकामना व्यि गनुनभएको बथयो । सो कायनक्रममा 

तत्कालीन ्  गण्डकी प्रदिे प्रहरी प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बिनोद िमान बघबमरे, पोखरा 

महानगरपाबलकाका प्रििा तथा िडा नम्िर ०५ का िडाध्यक्ष धन िहादरु नेपाली ,पोखरा बस्थत 

लागऔूषध रोकथामका के्षरमा काम गने बिबभन्त्न व्यबिहरु, स्थानीय जनप्रबतबनबधहरु, आमा समहू, 

बिबभन्त्न स्कुल तथा क्याम्पसका बिक्षक, बिबक्षका तथा बिद्याथीहरु, सामदुाबयक प्रहरी सेिा केन्त्िका 

अध्यक्ष तथा प्रबतबनबधहरु, पोखरा बस्थत बिबभन्त्न प्रहरी कायानलयका प्रमखुहरु लगायतको उपबस्थबत 

रहकेो बथयो । 
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• बमबत २०७६/१०/ २२ गते  िााँके बजल्लाको नेपालगंज उपमहानगरपाबलका को  िडा नं.१०मा 

तत्कालीन ् प्रहरी महाबनरीक्षक सिेन्त्ि खनाल ज्य ू र नेपालगञ्ज उपमहानगरपाबलकाका प्रमखु 

डा.धिल िम्िेर राणा ज्यलूे संयिु रुपमा परामिन केन्त्िको उद ्घािन गनुनभएको बथयो ।  उि 

कायनक्रममा लाग ूऔषध  बनयन्त्रण ब्यरूो ,कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामा ज्यलू े

परामिन केन्त्िको आिश्यकता तथा औबचत्यतामाबथ   प्रकाि पानुन भएको बथयो भने तत्कालीन प्रहरी 

महाबनरीक्षक ज्यलूे परामिन केन्त्िहरूले लाग ूऔषध दिेुसनीहरूलाई परामिन प्रदान गरी लाग ूऔषध 

रोकथाममा महत्िपणून भबुमका खेल्न े भएकोले स्थानीय तह र प्रहरील े हातेमालो गद ै यस्ता 

कायनक्रमहरूलाई थप प्रभािकारी िनाउद ैलैजानपुने धारणा ब्यि गनुन भयो । सो कायनक्रममा दाङ र 

कणानली प्रदिे प्रहरी कायानलय सखुेतका प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षकहरु ज्यहूरु, िााँके बजल्लाका 

प्रमखु बजल्ला अबधकारी कुमार िहादरु खड्का, नेपाल उद्योग िाबणज्य संघ िााँकेका अध्यक्ष नन्त्द 

लाल िैश्य, नेपाल परकार महासंघ िााँकेका अध्यक्ष ठाकुर बसंह थारु ,बजल्लाबस्थत सरुक्षा बनकायका 

प्रमखुहरु, िााँकेबस्थत लागऔूषध रोकथामका के्षरमा काम गने बिबभन्त्न व्यबिहरु, स्थानीय 

जनप्रबतबनबधहरु, संचारकमी लगायत स्थानीय िाबसन्त्दाको उपबस्थबत रहकेो बथयो । 
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• बमबत २०७६/१०/ २३ गते ििुिल उपमहानगरपाबलका िडा नं.५ बस्थत हाििजार क्षेरमा   

तत्कालीन ्  प्रहरी महाबनरीक्षक सिेन्त्ि खनाल र ििुिल उपमहानगरपाबलकाका प्रमखु बििराज  

ज्यिुाि परामिन केन्त्िको  उद ्घािन भएको  बथयो ।  उि कायन क्रममा लाग ूऔषध बनयन्त्रण ब्यरूो 

,कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामा ज्यलू े परामिन केन्त्िको आिश्यकता तथा 

औबचत्यतामाबथ   प्रकाि पानुन भएको बथयो भने तत्कालीन संगठन प्रमखु ज्यलूे लाग ुऔषध प्रयोग 

कतानहरुलाई परामिन बदन स्थानीय तहसाँगको साझेदारीलाई अझ मजितु िनाउाँद ैलैजान ुपने र परामिन 

केन्त्ि प्रभािकारी रुपमा परामिन बदन सफल रहोस भबन िभुकामना व्यि गनुनभयो । उि कायनक्रममा ५ 

नम्िर प्रदिे सभा सदस्य सन्त्तोष कुमार पाण्डे, लाग ूऔ. बन. व्यरूो कोिेश्वरका प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक 

िसन्त्त कुमार लामा, रुपन्त्दहेी बजल्लाका प्रमखु बजल्ला अबधकारी महादिे पन्त्थ, अमर सबहद प्रहरीका 

राबरिय अध्यक्ष ररता सेन र परकार महासंघ रुपन्त्दहेीका उपाध्यक्ष, बजल्लाबस्थत सरुक्षा बनकायका 

प्रमखुहरु, ििुिलबस्थत लागऔूषध रोकथामका के्षरमा काम गने बिबभन्त्न व्यबिहरु, स्थानीय 

जनप्रबतबनबधहरु, नागररक समाज, संचारकमी लगायतको उपबस्थबत  रहकेो बथयो । 
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तानलम िम्बन्त्धी  गनतनवनध 

    १  िं. प्रदेशमा  अिुनशक्षण िम्पन्त्ि 

• बमबत २०७६।०८।२४ गतेदबेख ऐ. २६ गते सम्म यस लाग ुऔषध बनयन्त्रण ब्यरुोिाि प्रहरी नायि 

उपरीक्षक प्रेम िाहीज्यकूो संयोजकत्िमा खबिएको प्रबिक्षक िोली र सोही क्षेरमा कायनरत 

बजल्ला सरकारी िबकलको कायानलय सनुसरीिाि बजल्ला न्त्यायबधििा र बजल्ला सरकारी 

अस्पतालका Doctor िाि संघीय प्रहरी इकाईको कायानलय धरानमा १ नं. प्रदिे अन्त्तगनत 

बिबभन्त्न बजल्लाहरुमा कायनरत बसबनयर तथा जबुनयर प्रहरी अबधकृतहरुलाई तीन बदने लाग ूऔषध 

अपराध बनयन्त्रण सम्िन्त्धी अनबुिक्षण ताबलम प्रदान गररएको बथयो । उि ताबलममा प्र.ना.उ.-२, 

प्र.बन.-२, प्र.ना.बन.-९ र प्र.स.बन.-१६ गरी जम्मा २९ जना प्रबिक्षाथीहरु सहभाबग हुन ु भएको 

बथयो । उि ताबलम बमबत २०७६।०८।२४ गते यस लाग ुऔषध व्यरूोका कायानलय प्रमखु  प्रहरी 

नायि महाबनरीक्षक बदनेि अमात्य ज्यकूो प्रमखु आबतथयमा  समापन  भएको बथयो । 

 
                                                                                                            (तस्िीर:सं.प्र.ई.का.धरानमा संचाबलत ताबलम) 
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७  िं. प्रदेशमा  अिुनशक्षण िम्पन्त्ि 

• बमबत २०७६।१०।२२ गतेदबेख ऐ. २४ गते सम्म 

यस लाग ु औषध बनयन्त्रण ब्यरुोिाि प्रहरी नायि 

उपरीक्षक फबणन्त्ि प्रसाई ं ज्यकूो संयोजकत्िमा  

खबिएको  प्रबिक्षक िोली र सोही क्षेरमा कायनरत 

बजल्ला सरकारी िबकलको कायानलय कैलालीिाि 

बजल्ला न्त्यायबधििा र सरकारी अस्पतालका 

बचबकत्सकिाि संघीय प्रहरी इकाई धनगढीमा सदुरु 

पबिम प्रदिे अन्त्तगनत बिबभन्त्न बजल्लाहरुमा 

कायनरत बसबनयर तथा जबुनयर प्रहरी अबधकृतहरुलाई तीन बदने लाग ूऔषध अपराध बनयन्त्रण सम्िन्त्धी 

अनबुिक्षण ताबलम संचालन गररएको  बथयो  । उि अनबुिक्षण कायनक्रममा प्र.बन.-२, प्र.ना.बन.-८ र 

प्र.स.बन.-२१ गरी जम्मा ३१ जना प्रबिक्षाथी सहभबग हुन ुभएको बथयो । उि ताबलम यस लाग ुऔषध 

व्यरूोका कायानलय प्रमखु  प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बदनेि अमात्य ज्यकूो प्रमखु आबतथयमा  बमबत 

२०७६।१०।२४ गते  समापन  भएको बथयो । 

२ िं. प्रदेशमा  अिुनशक्षण िम्पन्त्ि                                                                   

• बमबत २०७६।११।१४ गतेदबेख ऐ. १६ गते सम्म यस लाग ुऔषध बनयन्त्रण ब्यरुोिाि प्रहरी नायि 

उपरीक्षक फबणन्त्ि प्रसाई ं ज्यकूो संयोजकत्िमा यस ब्यरूोिाि खबिएको प्रबिक्षकहरु र सोही क्षेरमा 

कायनरत बजल्ला सरकारी िबकल 

कायानलयका बजल्ला न्त्यायबधििा, 

प्रादबेिक अस्पताल जनकपरुका 

बचबकत्सक सबहतको  िोलीले संघीय 

प्रहरी इकाईको कायानलय जनकपरुमा २ 

नं. प्रदिे अन्त्तगनत बिबभन्त्न बजल्लाहरुमा 
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कायनरत बसबनयर तथा जबुनयर प्रहरी अबधकृतहरुलाई प्रबिक्षण प्रदान गररएको बथयो । उि कायनक्रममा 

प्र.बन.-२, प्र.ना.बन.-११र प्र.स.बन.-१७ गरी जम्मा ३० जना प्रबिक्षाथीहरु सहभागी हुन ु भएको बथयो । 

उि तीन बदने लागऔूषध अपराध बनयन्त्रण सम्िन्त्धी अनबुिक्षण ताबलम बमबत २०७६।११।१६ गते यस 

लाग ुऔषध व्यरुोका बनबमत्त कायानलय प्रमखु  प्रहरी िररष्ठ प्रहरी उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामा ज्यकूो 

प्रमखु आबतथयतामा सम्पन्त्न भएको  बथयो । 
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(तस्िीर:सं.प्र.ई.का.जनकपरुमा संचाबलत 

ताबलम) 
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(तस्िीर:सं.प्र.ई.का.जनकपरुमा संचाबलत ताबलम) 

 

बागमती प्रदेशमा अिुनशक्षण िम्पन्त्ि 

 

बमबत २०७६।११।१९ गतेदबेख ऐ. २१ गते सम्म यस लाग ुऔषध बनयन्त्रण ब्यरुोिाि यस व्यरूोका 

प्रहरी नायि उपरीक्षक फबणन्त्ि प्रसाई ंज्यकूो संयोजकत्िमा प्रबिक्षकहरु सबहत खबिएको िोली र 

सोही क्षेरमा कायनरत बजल्ला सरकारी िबकल कायानलय मकिानपरुका सहायक न्त्यायबधििा र 

प्रादबेिक अस्पतालका बचबकत्सक सबहतको िोलीले िागमती प्रदिे प्रहरी कायानलय हिेौडामा, 

िागमती प्रदिे अन्त्तगनत बिबभन्त्न बजल्लाहरुमा कायनरत बसबनयर तथा जबुनयर प्रहरी 

अबधकृतहरुलाई  तीन बदने लागऔूषध अपराध बनयन्त्रण सम्िन्त्धी अनबुिक्षण ताबलम संचालन 

गररएको  बथयो । उि कायनक्रममा प्र.बन. ४,प्र.ना.बन.११ र प्र.स.बन. १५ जना गरी कूल ३० जना 

प्रबिक्षाथीहरु सहभाबग हुन ुभएको बथयो । सो ताबलम बमबत २०७६।११।१९  यस लाग ुऔषध 

व्यरूोका बनबमत्त कायानलय प्रमखु प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िसन्त्त कुमार लामाको प्रमखु 

आबतथयतामा समापन भएको बथयो । 
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(तस्िीर:प्रदिे प्रहरी  कायानलय,हिेौंडामा संचाबलत ताबलम) 
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अपराध अिुिन्त्धाि तथा नियन्त्रण िम्बन्त्धी  गनतनबनध 

लागू औषध एम्फेिामाईि(आईि) १ नकलो २२९ ग्राम, कोनकि ९० ग्राम र यावा ८८१ 

ि्याबलेि िनित  मानिि  पक्राउ । 

बमबत २०७६।०८।१३ गते १५:३० िजेको समयमा बजल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. िडा  नं. ४,  

धमु्िराही बस्थत सडक बकनारिाि बजल्ला गोरखा, चमुनोिी गा.पा. िडा नं. ४ स्थाई ठेगाना भई हाल 

बजल्ला काठमाण्डौ िडा नं. ६, रामनगर िस्ने िषन ५६ को ओडगेन लामालाई बनजको साथिाि लाग ू

औषध एम्फेिामाईन (आईस) २९ ग्राम, कोबकन ४ ग्राम र यािा ९९ 

ि्यािलेि सबहत पक्राउ गरी अनसुन्त्धान पिात बनजको कोठामा समेत 

खानतलासी गदान बनजले लकुाई बछपाई राखेको लाग ू औषध 

एम्फेिामाईन(आईस) १ बकलो २०० ग्राम, कोबकन ८६ ग्राम र यािा 

७१२ ि्यािलेि गरी कुल जम्मा लागूऔषध एम्फेिामाईि(आईि) १ 

नकलो २२९ ग्राम, कोनकि ९० ग्राम र यावा ८८१ ि्याबलेि िरामद 

गररएको छ । पक्राउ परेका ओडगेन लामा यस पिून पबन लाग ु औषध 

मदु्धामा कैद साँजाय पाएका व्यबि भएको प्रारबम्भक अनसुन्त्धानिाि खलु्न आएको छ । 

बनज उपर यस व्यरूोिाि लाग ू औषध बनयन्त्रण ऐन, २०३३ िमोबजम मदु्दा दतान गरी आिश्यक 

अनसुन्त्धान भईरहकेो छ । 
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ईफेनिि (EPHEDRINE) ४ नकलो २०० ग्राम  िनित  १ जिा िाईनिज िागररक  पक्राउ । 

• बमबत २०७६।०८।२० गते १७:०० िजकेो समयमा  बजल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. िडा नं. १६ 

ठमेल बस्थत रहकेो अबल्िमेि एक्सपोिन एण्ड कागो प्रा.बल.िाि बिदिेी चाईबनज नागररक िषन ३१ 

को ZHANG CHAO को साथिाि न्त्यबूजल्याण्ड पठाउन भनी बनलो रंगको कागजको बडब्िामा 

बभर रंबगन बचर रहकेो काठको िेमिाि ईबफबड्रन (EPHEDRINE) जम्मा ४ के.बज. २०० ग्राम 

सबहत पक्राउ गरी ला.औ.मदु्दामा काननुी प्रकृया अबघ िढाईएको  छ । 

 

 

 

 

 

 

नरभुवि अन्त्तरानष्ट्रय नवमािस्थलबाि लागु औषध कोनकि ३ नकलो िनित १ जिा 

बोनलनभयि िागररक पक्राउ 

• बमबत २०७६।०९।०१ गते ०९:०० िजेको समयमा 

लाग ू औषध बनयन्त्रण व्यरूो िाखा कायानलय, बरभिुन 

अन्त्तराबरिय बिमानस्थलमा खबिएको प्रहरी िोलीले 

बर.अ.बि. गौचरको आगमन कक्षको यारहुरु आउन े

स्थानमा फ्लाई दिुईिाि बरभिुन अन्त्तराबरिय 

बिमानस्थल आएकी िोबलबभयन नागररक पासपोिन नं. 

CE28072 िाहक िषन ४१ बक HERRERA 

ARTEAGA ORGA को िररर तथा झोला चेक जााँच गने क्रममा बनजको झोला सिुकेस बभरिाि 

ला.औ. कोनकि ३ नकलोग्राम फेला पारी उि कोबकन समेत िरामद गरी बनजलाई पक्राउ गरी 

काननुी प्रबक्रया अबघ िढाईएको छ  । 
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६ नकलोग्राम कोनकि  िनित २ जिा बेलारुिी िागररक पक्राउ 

• बमबत २०७६।०९।०५ गते २०:३० िजेको समयमा बजल्ला काठमाण्डौ बरभिुन अन्त्तराबरिय 

बिमानस्थलको प्रस्थान कक्षिाि काठमाण्डौिाि क्याथे ड्रायगनको फ्लाइििाि हङकङजान 

लागेका िेलारुस नागररकहरु राहदानी नं.  AB2712060 िाहक िषन २१ को PAVEL 

VASILYEU र KH2464426 िषन २१ को ALINA ALDOSHYNA समेतले साथमा 

ल्याइको सिुकेि बभरिाि लागू औषध कोनकि 

६ नकलो ग्राम िरामद गरी पक्राउ गरीएको र 

सोधपछु पिात सोही लाग ूऔषध ओसार पसारमा 

संलग्न िोबलबभयन नागररकहरू राहदानी नं. 

CE38606 िाहक िषन ४८ को ROBERTO 

CARLOS  र राहदानी न.ं CE38456 िाहक िषन 

५५ को RAUL ZAMBRANA ORDONEZ 

समेत लाई पक्राउ गरी गरी काननुी प्रकृया अबघ िढाईएको छ  । 

लागू औषध खैरो निरोइि िनित नबनभन्त्ि व्यनििरु पक्राउ 

• बमबत २०७६/०९/२२ गते १६:०० िजेको समयमा बजल्ला काठमाण्डौं, गोकणेश्वर न.पा.८ बस्थत 

सडक बकनारिाि लाग ुऔषध खैरो बहरोइन ३ ग्राम सबहत आबिष थापालाई पक्राउ गरीएको र 

सोधपछु पिात लाग ुऔषध खैरो बहरोइन कारोिारमा संलग्न िषन १९ को ऋतहुाङ्ग लािती लाई 

समेत २२१ ग्राम लाग ुऔषध खैरो बहरोइन सबहत पक्राउ गरी काननुी कारिाही अबघ िढाइएको 

छ । 
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ठमेलबाि लागु औषध कोनकि २ नकलो २०० ग्राम िनित बोनलनभयि िागररक पक्राउ 

• बमबत २०७६/१०/०८ गते २०:४० िजेको समयमा बजल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा.२९ ज्याठा 

ठमेल बस्थतमा रहकेो होिल िदु्धल्याण्ड प्रा.बल.को ४०२ नम्िर कोठा बभरिाि Bolivian 

नागररक पासपोिन  नम्िर CE51857 िाहक िषन २७ को SOLANO CHAVEZ MIGUEL 

लाई सिुकेस बभर फल्स ििम िनाई लकुाई बछपाई राखेको अिस्थामा लाग ुऔषध कोनकि २ 

नकलो २०० ग्राम सबहत पक्राउ गरी काननुी प्रबक्रया अगाबड िढाइएको छ । 
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अवैध लागू औषध गााँजा खेती अं. ६० नबगािा १० कठ्ठा र अनफम ५० नबगािा ६ कठ्ठा 

फडािी गरी िि गररएको 

 

           बमबत २०७६।०९।१६ गतेदबेख ऐ. १९ गतेसम्म यस व्यरूो तथा बजल्ला प्रहरी कायानलय 

मकिानपरुिाि समेत खबिइएको संयिु िोलीले बजल्ला मकिानपरु, राक्सीराङ गााँउपालीकाको 

ज्यामङु, डन्त्डुिार, सनुारी, सौराहा, सानो भािर, रानीिाङ, माकदमार, दिेीिार, काकडा, 

ठूलोभािर, बसबम्कम, ििार, पाङिङु, ऐ.गा.पा. िडा नं. ४ को बिबभन्त्न एररया लगायतका 

स्थानहरूमा अिैधरूपमा खेती गरी लगाईएको लाग ूऔषध गााँजा अं. ६० नबगािा १० कठ्ठा र 

अनफम ५० नबगािा ६ कठ्ठा फडािी गरी नि गररएको  छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनफम ५० नबगािा 

६ कठ्ठा गााँजा ६० नबगािा 

१० कठ्ठा 

फडािी गरी 

िि 
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लागु औषध ब्यूरो र औषधी ब्यबस्था नबभागको िंयुि अपे्रिि :- 

बचबकत्सकको स्िीकृबत बिना िेच बिखन 

गनन नपाईने मनोबद्वपक पदाथन /फमानस्यबूिकल्स ड्रग 

बकनिेच भईरहकेो भन्त्ने बििेष सचूनाको 

आधारमा यस ब्यरूो तथा औषबध ब्यिस्था 

बिभाग, ििरमहल काठमाण्डौंिाि खबिएको 

संयिु िोबलले संचालन गरेको कारिाहीको 

क्रममा बमबत २०७६ पौष २५ गते बजल्ला रुकुम बसस्ने गा.पा.३ घर भई कोिेश्वर िस्ने िषन २२ को 

बििाल सनुार र ऐ.ऐ. घर भई कोिेश्वर िस्ने िषन २३ को नबिन नकाललाई कोिेश्वर काठमाण्डौंिाि 

२४०० थान िामाडोल ि्यािलेि सबहत बनयन्त्रणमा बलईएको र सोधपछु पिात बमबत २०७६ पौष २७ 

गते बज.ओखलढंुगा बलख ुगा.पा.१ घर भई पलु्चोक लबलतपरु िस्ने िषन ३२ बक रेखा ढंुगेललाई  िानेश्वर 

िंखमलुिाि ४५०० थान िामाडोल ि्यािलेि सबहत बनयन्त्रणमा बलईएको ,ऐ.बमबतमा बनजको श्रीमान 

हरी ढंुगेललाई पलु्चोक लबलतपरुिाि ३०० थान िामाडोल ि्यािलेि  सबहत बनयन्त्रणमा बलईएको र 

बनज हरी ढंुगेलले उल्लेख गरे अनसुार बनजले िामाडोल ल्याउने का.बज.का.म.न.पा.१७ खसुिु ुनयााँिजार 

बस्थत कृपािरु ड्रग हाउसको गोदाममा बमबत २०७६।०९।२८ गते खानतलाबस बलने क्रममा सम्िबन्त्धत 

बनकायको स्िीकृबत िेगर बिबक्रका लाबग लकुाि बछपाउ गरर भण्डारण गरी राबखएको अिस्थामा 

१४,७४,२००(चौध लाख चौहत्तर हजार दईुसय) 

िामाडोल ि्यािलेि तथा ३,९७,५००( तीन लाख 

सन्त्तानब्िे हजार पााँचसय) अल्प्राजोलम 

ि्यािलेि  सबहत ठूलो मारामा बनयबन्त्रत 

औषबधहरु िरामद गररएको, िरामद गररएका 

औषधी तथा बनयन्त्रणमा बलईएका ब्यबिहरु 

समेत उपर औषधी ब्यिस्था बिभागिाि 

आिश्यक कारिाही अबघ िढाईएको  बथयो। 
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ठूलो मारामा नियनन्त्रत मिोनिपक पदाथष ५१९४  एम्पुल र लागू औषध िाईरोजेपाम 

(िाईरोभेि) ५५५० ि्याब्लेि िनित ३ जिा मानिििरू  पक्राउ । 

बमबत २०७६।०८।०५ गते १६:०० िजेको समयमा बजल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. िडा  नं. 

२८ रत्नपाकन  बस्थत सडक बकनारिाि बजल्ला मकिानपरु,  थाहा गा.पा. िडा नं. २ िस्ने िषन ५५ को 

रमेि बििभिीलाई बनयबन्त्रत मनोबद्वपक पदाथन डाईजेपाम १९४ एम्पुल, बु्रफेिोनफष ि १९० एम्पुल 

र  फेिारगि १८९ एम्पुल सबहत पक्राउ गररएको छ र बमबत २०७६।०८।०५ गते १८:०० िजेको 

समयमा बजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. िडा नं. ३२ िालकुमारी पलु बस्थतिाि बजल्ला 

काभे्रपलाञ्चोक साबिक होक्से गा.बि.स. ८ हाल चन्त्िोदयपरु गाउाँपाबलका िडा नं. ५ िस्ने िषन २४ 

को धनिहादरु िाईिा र बजल्ला मकिानपरु ईन्त्िसोिर गा.पा. िडा नं. ३ बसस्नेरी िस्ने िषन ३६ की 

सबुनता गोलकेो साथिाि बनयबन्त्रत मनोबद्वपक पदाथन डाईजेपाम १४८७ एम्पलु, बु्रफेिोनफष ि १५६४ 

एम्पुल, फेिारगि १५७० एम्पुल र लाग ू औषध िाईरोजेपाम (िाईरोभेि) ५५५० ि्याब्लेि  

सबहत पक्राउ गररएको छ । 

 पक्राउ परेका रमेि बििभिी र धनिहादरु िाईिा यस पिून पबन लाग ूऔषध कारोिारमा संलग्न रहकेो 

र बनजहरू नेपाल भारतको बसमा नाकािाि बनयबन्त्रत मनोबद्वपक पदाथन काठमाण्डौ बभत्र्याउने मखु्य 

व्यबिहरु रहकेो प्रारबम्भक अनसुन्त्धानिाि खलु्न आएको छ ।  

बनजहरू उपर यस व्यरूोिाि लाग ूऔषध बनयन्त्रण ऐन, २०३३ िमोबजम मदु्दा दतान गरी आिश्यक 

अनसुन्त्धान भईरहकेो छ । 
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नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पदाथष िनित मानिि पक्राउ  

 

बजल्ला िारा, कलैया उपमहानगरपाबलका िडा नं. ७ िस्ने िषन ३५ को पचदुास बगरीलाई  बमबत 

२०७६/११/२२ गते  १६:०० िजेको समयमा काठमाण्डौं बजल्ला, काठमाण्डौ महानगरपाबलका िडा नं. 

१४ िल्खिुाि नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पदाथष बुपे्रिोनफष ि (िूनफि) ३०० 

एम्पुल, डाईजेपाम ३०० एम्पुल र फेिारगि ३०० एम्पुल सबहत पक्राउ गररएको छ । 

बनजहरू उपर लाग ू औषध (बनयन्त्रण) ऐन,२०३३ (संसोधन सबहत) िमोबजम मदु्धा दतान भई थप 

अनसुन्त्धान भईरहकेो छ । 

 
फरार प्रनतवादी पक्राउ  

 

बमबत २०७५/०१/३० गते बजल्ला काठमाण्डौं काठमाण्डौ महानगरपाबलका िडा नं. ०९ बरभिुन 

अन्त्तरानबरिय बिमानस्थल गौचरिाि लागू औषध िरेि २ के.जी. सबहत पक्राउ परेका बजल्ला खोिाङ 

बदिेल नगरपाबलका िडा नं. ४ खाल्लेगाउाँ ठेगाना भएका पिन िस्नेत समेत भएको लागऔूषध चरेस 

मदु्दामा िारदात बमबतदबेख नै फरार रहकेा प्रबतिादी बजल्ला खोिाङ बदप्रङु चईुचमु्मा गाउाँपाबलका िडा नं. 

२ ठेगाना भएका िषन ३१ का िम्ि ुथापा उपर सम्माबनत अदालतको बमबत २०७६/०१/११ गतेको फैसला 

अनसुार १ िषन कैद र रु. ५,०००/- (पााँच हजार) जररिाना भएकोमा बनजलाई बमबत २०७६/११/२७ गते 

बजल्ला काठमाण्डौं काठमाण्डौ महानगरपाबलका िडा नं. ०९ बरभिुन अन्त्तरानबरिय बिमानस्थल गौचरको 

स्िणनगेििाि पक्राउ गरर सम्माबनत काठमाण्डौं बजल्ला अदालतमा िझुाईएकोमा बनजलाई कैद भिुानको 

लाबग कारागार कायानलय जगन्त्नाथदिेल पठाईएको छ ।  
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नियनन्त्रत लागूऔषध तथा मिोनिपक पदाथष िनित मानिििरु पक्राउ 

बजल्ला बसन्त्धपुाल्चोक, पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपाबलका िडा नं. ७ स्थायी ितन भई हाल बजल्ला 

काठमाडौं, गोकणेश्वर न.पा. िडा न- ८ िेसीगाउाँ डेरा गरी िस्ने रबि भन्त्ने राबजि तामाङ र बजल्ला 

ओखलढुङ्गा, बसबद्धचरण नगरपाबलका िडा न-७ स्थायी ितन भई हाल ऐ. िस्ने िषन  २१ को सरोज 

राईलाई बमबत २०७६/११/२८ गते बजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर नगरपाबलका िडा न- ८ िेसीगाउाँिाि 

नियनन्त्रत लागूऔषध तथा मिोनिपक पदाथष बपेु्रिोनफष ि (िूनफि) ६६० एम्पुल, डाईजेपाम 

५९१ एम्पुल, फेिारगि ६१५ एम्पुल, िाईराभेि ५४० ि्याव्लेि र िगद िेपाली रू. 

१,९४,५००।- (अक्षरुपी एक लाख िौरािव्वे िजार पााँििय) सबहत पक्राउ गररएको छ । 

बनजहरू उपर लाग ू औषध (बनयन्त्रण) ऐन, २०३३ (संसोधन सबहत) िमोबजम मदु्धा दतान भई थप 

अनसुन्त्धान भईरहकेो छ । 
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पोखरामा लागू औषध दुव्यषिि न्त्यूिीकरण िम्बन्त्धी ििेतिामुलक कायषक्रम िंिालि 

ला .औ.बन.व्यरूो िाखा कायानलय ,पोखराद्वारा 

बमबत २१।०७।२०७६ गत े बज.कास्की पोखरा ८  

नागढंुगा बस्थत न्त्य ूमोडल डाइनाबमक  एकेडेमीमा  

अध्ययनरत ३५० जना र  बमबत २०७६।०७।२६ 

गते बज .कास्की पोखरा  बहमाञ्चल िोबडनङ 

स्कुलमा अध्ययनरत १७५ जना बिद्याथी तथा 

बिक्षकहरुलाई लाग ू औषध दवु्यनसन न्त्यबूनकरण 

सम्िन्त्धी सचेतनामलुक कायनक्रम संचालन 

गररइएको बथयो । 

 

(तस्िीर:पोखरामा संचाबलत सचेतनामलुक कायनक्रम) 
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िारांश :- 

लागऔूषधको समस्याले आज ब्यबि, पररिार, समाज र समग्र रारिलाई न ैआक्रान्त्त पारररहकेो छ । लाग ू

औषधको समस्या आज कुनै एक दिेको पररबधबभर मार बसबमत नभएर बिश्वकै साझा समस्याको रुपमा 

दखेापरेको छ । नेपालको सन्त्दभनमा लागऔूषधको सिेक्षण २०६३ र २०६९ अनसुार िाबषनक कररि ११ 

प्रबतितले लागऔूषध प्रयोगकतानहरुको संख्यामा िबृद्द भईरहकेो छ भने कुल अपराधको ९ प्रबतित 

अपराध लाग ूऔषधसाँग सम्िबन्त्धत रहकेो दबेखन्त्छ । नेपाल प्रहरीको तथयांकलाई हनेे हो भन ेमबहला तथा 

िाल िाबलका बिरुद्द हनुे घरल ु बहसंा लगायतका बिबभन्त्न अपराधहरु:- चोरी, लिुपाि, आगजनी, 

तोडफोड, अपहरण, कतनब्य ज्यान जस्ता जघन्त्य अपराधहरुको मलू जड पबन अबधकािं अिस्थामा    

लागऔूषध न ैरहकेो दबेखन्त्छ । 

लागऔूषधको खेती, उत्पादन, िेचबिखन, ओसारपसार 

र उपभोगलाई बनयन्त्रण गनन नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय, 

नेपाल प्रहरी, लागऔूषध बनयन्त्रण ब्यरूो, बिबभन्त्न 

सामाबजक, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था सिै 

आ-आफ्नो क्षेरमा बनरन्त्तर लाबग रहाँदा पबन लाग ूऔषध 

दबु्यनसनको समस्याले समाजमा नराम्रो साँग जरा गाडेको 

दबेखन्त्छ । तसथन लागऔूषध अपराधलाई न्त्यनूीकरण 

गननको लाबग हामी सिैले िरुुमै आ-आफ्नो घरमा 

लागऔूषध प्रिेि हुनिाि रोक्ने कायन गनन जरुरी छ । 

बििेष गरी अबभभािकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुको 

गबतबिबधको िारेमा जानकारी राखी सकारात्मक 

अबभभािकत्िको भबुमका बनभाई समयमै सझुाउन सके 

लागऔूषध दबु्यनसन रोकथाममा उल्लेखनीय उपलबब्ध 

हाबसल गनन सबकन्त्थयो बक ?  

 

 

 

 

लागूऔषधको उत्पादि, 

िञ्िय, ओिारपिार, 

नवक्री नवतरण तथा िेवि 

गिुष अपराध िो । यस्ता गैर 

कािूिी गनतनवनधमा आफू 

पनि िलागौं अरुलाई पनि 

लाग्ि िनदऔ ं। 
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लागू औषध नियन्त्रण व्यूरो 
कोिेश्वर,काठमाण्डौं  

फोि िं. :०१४६०१०४८, ९८५१२८५४८०  

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

 www.ncb.nepalpolice.gov.np 

 

 

 

लागूऔषध िम्बन्त्धी िमस्या भए ! 

िम्पकष  

लागऔूषधको दबु्यनसन, उत्पादन, ओसारपसार, संचय, बिबक्रबितरण गम्भीर 

अपराध  हो । कतै तपाईको िोल क्षेरमा यस्ता अपराध भैरहकेो तथा हुनसक्ने 

जानकारी भएमा तरुुन्त्त नबजकको प्रहरी कायानलयमा िा लाग ू औषध 

बनयन्त्रणमा सम्पकन  गनुनहोला । 


