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िम्पािकीय  

लागऔूषधको 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 उद्दशे्यले यस रैमाबसक     

अन-लाईन िलुेबिनको प्रकािन गनन लाबगएको 

हो । यस िलुेबिनमा लागऔूषध बनयन्त्रण 

ब्यरूोले संचालन गरेका बिबभन्त्न 

अप्रेिनहरुिाि िरामद गररएका लागऔूषध 

सम्िन्त्धी बििरण तथा पक्राउ गररएका स्िदिेी 

तथा बिदिेी नागररकहरुको तथयांक समेतलाई 

समािेि गरी बनयबमत रुपमा प्रकािन गररने   

छ । यो िलुेबिन लागऔूषध अपराधको 

रोकथामको लाबग तलुनात्मक अध्ययन तथा 

अन्त्िेषणात्मक कायनको लाबग सहयोबग हुनेछ 

साथै लागऔूषध अपराध बनयन्त्रण गने 

सन्त्दभनमा काम गने बिबभन्त्न संस्था तथा यस 

क्षेरमा अध्ययन,अन्त्िेषण तथा जानकारी बलने 

ब्यबिहरुको लाबग पबन यो िलुेबिन सहयोबग 

हुने बिश् िास बलईएको छ ।  

 

लागूऔषध गााँजा तथा अनफम खेिी िष्ट 
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लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो एक नचिारी  

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 अबर् िढाउने कायन गदै 

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

तथा पोखरा समेतमा गरर हाल ९ ििा Satellite Unit हरु  रहकेा छन ्।  

 
dx]Gb|gu/ 

g]kfnuGh 

e}/xjf 

la/u+h 

kf]v/f 

la/f6gu/ 

sfs8le§f 

nfu" cf}ifw lgoGq0f Ao"/f],  
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Listening to children and youth is the first step to help them grow 

healthy and and Safe. 

िुरदृनष्ट (Vision):  

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

रबहत समाजको स्थापना 

निर्षकालीि 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 दीर्नकालीन 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 सिबन्त्ध भाबि योजना तजुनमा गने । 

• लागऔूषध अपराध बनयन्त्रणका लाबग  सरोकारिाला राबरिय अन्त्तरानबरिय बनकायहरुसँग 

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 गने  र सो बििरण लागऔूषध बनयन्त्रण 

िाखामा पठाउने । 

३. अपराधको गहनतालाई दृबिगत गरर 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 सँग आिस्यकता अनसुार 

सम्पकन  राख्ने। कायानन्त्ियन क्रममा अनभुि हुन 

आएका लाग ू औषध बनयन्त्रण योजना  तजुनमा को 

लाबग उपयोबग हुने बिषयहरु प्रमखु लाग ू औषध 

बनयन्त्रण अबधकारर 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 एिं संयतु्त 

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

औषध बनयन्त्रण अबधकाररलाई 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 अडचन िा 

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

लागूऔषध के िो ? 

लागऔूषध त्यस्तो पदाथन हो जसले व्यबिको केबन्त्िय स्नाय ू

प्रणालीमा  (Central Nervous System) मा असर गरी 

माबनसको िानी व्यहोरामा  पररितनन गदनछ र दबु्यनसनी 

(addiction)  समेत िनाउछ  । बिश्व स्िाथय संगठन (World 

Health Organization)को अनसुार लागऔूषध भनेको कुनै 

पबन बकसीमको रासायबनक पदाथन हो जनु स्िस्थ Normal 

िरीरको लागी प्रयोग गनन आिश्यक छैन भबन उल्लेख गरेको 

छ । त्यस्तै हाम्रो दिेको बिधमान  लागऔूषध बनयन्त्रण ऐन, 

२०३३, दफा ३ क मा उल्लेख भए अनसुार “लागऔूषध” 

भन्त्नाले (१) गाँजा, (२) औषधोपयोगी गाँजा, (३) अफीम, 

(४) तैयारीको अफीम, (५) औषधोपयोगी अफीम, (६) कोकाको झार र पात, र (६क) अबफम तथा 

कोकाको सारतत्ि, बमश्रण िा लिण समेत बमसाई तयार गररने कुनै पदाथन । (७) नेपाल सरकारले समय 

समयमा नेपाल राजपरमा सचूना प्रकाबित गरी तोबकबदएका प्राकृबतक िा कृबरम लागऔूषध तथा 

मनोदीपक पदाथन (साइकोिबपक्स सब्स्िान्त्स) र बतनको लिणहरु तथा अन्त्य पदाथन समेत सम्झन ुपछन  भबन 

उल्लेख गररएको छ । 
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लागू औषधको प्रकारिरु :                                                 

लाग ूऔषधलाई बनम्न अनसुार िबगनकरण गनन सबकन्त्छ ।  

1. उत्पबत र िनोिको आधारमा  (Origination) 

2. काननुी आधारमा  (Legality) 

3. असर आधारमा  (Effect) 

१. उत्पनत र बिोिको आधारमा    

 क) प्राकृबतक (Natural)                                                          

           त्यस्तो लाग ू औषध जो बसधै प्राकृबतक रुपमा प्राप्त पदाथनलाई नै प्रयोग गररन्त्छ । जसमा कुनै 

Chemical िा रसायन प्रयोग गररएको हुदनै जस्तै गाजा, चरेस आबद ।  

 

ख) अधन प्राकृबतक  (Semi Synthetic Drugs )  

प्राकृबतक रुपमा पाइएका लाग ूऔषधहरुमा केबह Chemical बमसाई यस्ता लाग ूऔषध तयार गररन्त्छ 

जस्तै Heroine, Morphine, Cocaine etc. 
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  ग) कृबरम लाग ूऔषधहरु (Synthetic Drugs)  

   यी लाग ू औषधहरुमा कनै पबन प्राकृबतक लाग ू औषध को प्रयोग भएको हुदनै । यो पणुन रुपमा  

Chemical हरु प्रयोग गरी प्रयोगिालामा तयार गररन्त्छ । जस्तै (Buprenorphine , Pentazocine, 

Methamphetamine etc.) 

 

 

 

 

 

२.  वैधताको आधारमा  

 क) िैध(बनयबन्त्रत) लाग ू औषध (Legal controlled 

Drugs)    

  त्यस्ता लागऔूषधहरु जसलाई मान्त्यता प्राप्त बचबकत्सकको 

अनमुतीले मार बिक्री बितरण गररन्त्छ । जस्तै 

(Pharmaceutical drugs, Diazepam, Codeine, 

Buprenorphine, etc.) 

ख) अिैध लागऔूषध (Illegal Drugs)  

     त्यस्ता लागऔूषधहरु जसलाई कुनै पबन दिेको काननुले 

उत्पादन तथा बिक्रीबितरण तथा ओसारपसार र प्रयोग गनन 

बनषेध गररएको हुन्त्छ । त्यस्तो कायन गरेमा काननुी कारिाही को 

भागीदार िन्त्न ुपदनछ । जस्त:ै Hashish, Heroine, Cocaine 

etc. 
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३.  अिरको आधारमा  

I. Depressants (बिबथलात्मक) 

  यस बकबसमको लाग ू औषधले माबनसका िरररका 

बक्रयाकलापहरुलाई Slow गछन िा Down गदनछ, यी 

लागऔूषधल ेमानि िरररको Central Nervous System मा 

असर गदनछ । यस्ता Depressants असर बदने औषबधहरुको 

सेिनले माबनसको Pulse Rate लाई र्िाउने िा िढाउने गदनछ र 

Shallow Breathing साँस फेनन गाह्रो हुने आदी हुन्त्छ । यस प्रकारका लाग ू औषधहरुमा जस्तै  

Diazepam, Methaqualone, Benzodiazepines, Nitrazepam etc.पदनछन ्।  

II. Stimulants (उत्तेजनात्मक) 

यस प्रकारका लाग ू औषध जसले मानि िरररको (Central 

Nervous System) लाई उत्तेजीत िनाउदछ र ब्याबिको 

मानबसक तथा िाररररक बक्रयाकलापलाई िढाउदछ । ।यस 

प्रकारका लाग ूऔषधहरुमा जस्तै  Cocaine, Amphetamine, 

Methamphetamine आदी पदनछन ्।  
 

III.  Hallucinogens (भ्रमात्मक) 

    यस बकबसमका लागऔूषधको सेिनले भ्रम सजृना गराउदछ । 

फरक अनभुतुी हुन ु कुनै पबन िस्तलुाई बतनीहरुको िास्तबिकता 

भन्त्दा फरक ढगले हनेुन, सनु्त्न,ु िझुन,ु स्िाद बलन,ु एकहोरो आखाँ 

हरेररहन ु आबद यस प्रकारका लाग ू औषध का असरहरु हनु ।  जस्त-ै LSD, Phencyclidine, 

Cannabis    

IV.  Analgesics (दखुाई कम गने) 

अत्याबधक दखुाई पीडा कम गने लाग ू औषधहरु यस िगनमा 

पदनछन ् । जस्तै Analgesic: relief of pain ( Codeine, 

oxycodone, hydrocodone Pethidine) आदी ।  
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लागूऔषध िुब्यषििका कारणिरु 

लागऔूषध अनसुन्त्धानको क्रममा खलु्न आएका कुराहरूको बिशे्लिणको आधारमा लागपूदाथन सेिन गने 

प्रमखु कारणहरु बनम्नानसुार रहकेो दबेखन्त्छ । 

• पारीिाररक÷सांस्कृबतक तथा सामाबजक िातािरण राम्रो नहुन,ु 

• पररिारको कुनै सदस्यले लागऔूषधको प्रयोग 

गदान िालिाबलकाले त्यसको नक्कल गनुन , 

• िालिाबलका संिेदनबिल हुन्त्छन उनीहरुलाई  

उमेर अनसुारको ब्यिहार गनुनपछन तर त्यस्तो 

ब्यिहारको पररिारमा अभाि रहन,ु 

• अबभिािकले िालिाबलकालाई  बदएको पैसाको 

सही प्रयोग भए नभएको ध्यान पयुानउन नसक्न ु, 

• आफ्ना िालिाबलकाले गरेका नराम्रा कृयाकलापको ढाकछोप गद ैजान,ु 

Other Drugs 
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• पररिारमा पयानप्त समय बदन नसक्न,ुएक अकानको मनोभािनालाई निझु्न,ु 

• िालिाबलकामा नैराश्यपना जगाउने िातािरणको बसजनना हुन,ु 

• िालिाबलका माबथ बहसंा र दबु्यनिहार हुन ु, 

• लागऔूषध सेिन गने साथीभाईको संगत हुन,ु 

• साथीभाईले लागऔूषध सेिनको लाबग गने अनरुोध,दिािलाई अस्िीकार गनन नसक्न,ु 

• लागऔूषधको हानी–नोक्सानीिारे चेतना नहुन,ु 

• लागऔूषध सेिनिाि पगु्ने क्षतीको िारेमा जानकारी नभई या हुदंा हुदं ैयसको प्रयोग गनुन । 

• आफुले गरेको काममा सोचे अनरुुप सफलता प्राप्त नभई बनराि हुन,ु 

• लागऔूषधको िेचबिखन र प्राप्ती सहज हुन ु। 

लागूऔषध िुब्यषििीिरुमा िेनखिे केिी लक्षणिरु  

लागऔूषध दबु्यनसनीहरुमा बिबभन्त्न खालका लक्षणहरू दखेापदनछन ्जस मध्ये केबह 

तल उल्लेख गररएको छ । 

• स्िभाि र िोल्ने िैलीमा अचानक पररिनतन आउन,ु 

• िाल िाबलकाले बिना कारण झगडा गरेर चाबहने भन्त्दा िढी 

पैसा माग्न ुर खचन गनुन 

• िाल िाबलकाहरु कक्षामा बनयबमत नहुन ुतथा पढाइको स्तर 

र्ि्द ैजान,ु  

• र्रिाि नगद तथा िहुमलु्य सामानहरु हराउन,ु 

• परुानो साथीहरु छोड्द ै जान,ु निा तथा अन्त्य 

बक्रयाकलापको लाबग ढाँि्द ैजान,ु 

• िारीररक रुपमा कुपोषण लागेको जस्तो कमजोर दबेखन,ु  
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• िरीरमा काबिएको, रगत, बनलडाम र चोिपिक दबेखन,ु 

• लगाएको कपडािाि िेग्लै बकबसमको गन्त्ध आउन,ु 

• कपडाको गोबजमा, झोलामा तथा कोठामा चरुोि, लाईिर, 

सलाई, मैनित्ती, चम्चा, बझलबझले आबद भेबिन,ु 

• एक्लोपना रुचाउन ुतथा िोलीचाली कम गनुन, 

• अचानक बनणयन पररिनतन गनुन तथा तरुुन्त्त आिेगमा आउन,ु 

• खानामा रुबच नहुन,ु मिुुको चाल र्ििढ हन,ु 

• धेरैजसो र्र िाबहर िस्न खोज्न,ु बढलो र्र आउन,ु 

• आँखा रातो हुन,ु आँखािाि आँि ुआईरहन,ु िोली लरिररन,ु  

• आँखा जधुाएर िा बसधा भएर कुरा गनन नसक्न,ु 

• ब्यबिगत सरसफाईमा ध्यान नबदन,ु एउिै लगुा लगाईरहन,ु 

• सतु्ने र उठ्ने समयमा अचानक पररितनन आउन,ु राती उठ्न ुर 

बिहान अिेर सम्म सतु्न ु। 

 

लागूऔषधको िुब्यषििबाि किरी बच्िे ? 

• सरुु गनुन अगाबडनै रोक्ने प्रयास गन,े 

• कुनै साथीले खाने बनम्तो बदएमा तरुुन्त्त ठाउँ छाडी बहड्ने, 

• सच्चा बमरले निा प्रयोग नगरेकोमा आफ्नो सम्मान गदनछ भन्त्ने िझु्ने, 

• निा प्रयोग नगने साथीसगँ मार बहड्ने, 

• र्रमा आमा ििुा िा दाजभुाइले मादक पदाथन िा लागऔूषध प्रयोग गदनछन ् भने बतनको 

अनसुरण नगने, 

• आफ्नो स्कुलमा निा खान ेसमहूिाि िाढाँ रहने प्रयास गने, 

• नकारात्मक प्रस्तािहरुलाई सदिै नाइ भन्त्न सक्ने क्षमताको बिकास गने, 
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• आफ्नो खाली समयलाई र्रको कामकाज, भ्रमण,बकनमेल, तथा सेिाको काममा मन लगाई 

प्राकृबतक तररकाले आनन्त्द बलने प्रयास गने, 

• ध्यान, योग िा अन्त्य कुनै अध्याबत्मक आस्थासंग आिद्ध रहने, 

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

• आफ्ना िालिाबलकाको भािना िझु्ने र उमेर अनसुार ब्यिहार गने । 

  

 

अनभभावकले अपिाउिुपिे उपायिरु 

लागऔूषध दबु्यनसनिाि आफ्ना सन्त्ततीहरुलाई जोगाउन हरेक अबभभािकले तल उल्लेख 

गरेका कुराहरुमा केही ध्यान बदने 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 गराउन,े  

• िालिबलकालाई गलत साथीहरुको संगतमा पनन नबदने,   

• िालिाबलकाहरुलाई मध्यपान तथा धमु्रपानको 

प्रयोगिाि िाढा राख्ने, 

• लागऔूषध र त्यसको असर िारे जानकारी गराउने, 

• बनयबमत रुपमा बिद्यालयमा सम्पकन  गरी 

िालिाबलकाको पढाई तथा अबतररि बक्रयाकलापमा 

सहभाबगतािारे िझु्न,े 

• आफ्ना िालिाबलकासगँ प्रयाप्त समय बिताउने र 

बिचारहरुको आदान प्रदान गने, 



12 | ई-बुलेनिि - वषष १. अंक १, मंनिर, २०७६ (रैमानिक) 
 

कािुिी प्राबधाि (िण्ड िजाय) 

लागूऔषध नियन्त्रण ऐि २०३३ मा उल्लेख भएको िजाय िम्वनन्त्ध प्रावधाि 

 

 

 

 

 

 

 

लागूऔषधको उत्पािि, िञ्चय, ओिारपिार, नवक्री नवतरण 

तथा िेवि गिुष अपराध िो ।  

यस्ता गैर कािूिी गनतनवनधमा आफू पनि िलागौं 

अरुलाई पनि लाग्ि िनिऔ ं। 
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लागूऔषध िुब्यषिि प्रबृनि नबशे्लषण(Pattern Analysis) 

(Source: Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal 2069) 

Percentage age distribution of current drug users 
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Sources of drugs 

 

▪ About three forth of users (70.1%) received drugs through drug 

user friends 
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Mode of drug administration 

 

▪ 57% (52,174) are IDUs 

▪ Among them 13% shared needles with someone else 

▪ Remarkable decreased in the percentage of drug users who 

shared needles comparing with the previous survey in 2063(29%) 

 

 
 

Injection

57%

Oral
43%

Narcotics, 1293, 
24%

Others, 4014, 
76%

Prisoners & Detainees in Kathmandu Jails Total : 5307

Narcotics OthersSource: Kathmandu Jail 2076, Ashoj 
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Percentage distribution of educational status of drug users 

 

Percentage distribution of living arrangement of drug users 

 

 
स्वास्थय, िवल र िमृद्द िेपालको प्रनतवद्दता: लागू औषध अपराध नवरुद्दको ऐक्यवद्दता । 
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२. रैमानिक अपराध तथयांक  

लागऔूषधको िेचबिखन तथा ओसारपसारलाई बनयन्त्रण गननका लाबग लाग ू औषध बनयन्त्रण ब्यरूो 

बनरन्त्तर लाबगरहकेो छ । सोबह क्रममा सन ्२०१९ जनिरी दबेख हाल सम्म संचालन गररएको कारिाहीका 

क्रममा िरामद भएको कुल लागऔूषध तथा पक्राउ परेका ब्यबिहरुको बििरण बनम्नानसुार रहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लागऔूषध ओसारपसार तथा िेचबिखनमा संलग्न भई पक्राउ पनन आएका ब्यबिहरुको संख्यात्मक 

बििरण बनम्नानसुार रहकेो छ ।

amphetamine 

(ICE) 
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Person Arrest and Quantities of Drugs Seized in Jan to Oct 2019 (NCB & Unit Office) 

 

M F M F Kg. Gm. Kg. Gm. Kg. Gm. Mg. Kg. Gm. Mg. Kg. Gm. Mg.

January 47 59 2 3 0 64 0 0 8 970 0 314 390 0 0 0 0 0 0

Buprenorphine 128,                  

Diazepam –984, Phenergan 928, 

Corex 19 Bottle.                     

Nitrovet Tab. 5681,                     

amphetamine ICE 9 gm.    

February 46 56 1 1 0 58 0 0 24 0 0 55 690 0 0 0 0 0 0

Buprenorphine 492                 

Diazepam –595, Phenergan 521, 

Corex 10 Bottle                     

Nitrovet Tab. 5866,                     .    

March 46 67 1 4 0 72 0 0 0 166 0 69 216 0 0 0 0 0 0

Buprenorphine 1061                

Diazepam 1163, Phenergan 

1187, Corex 64 Bottle                     

Nitrovet Tab.1134,                     .    

Total 139 182 4 8 0 194 0 0 33 136 0 439 296 0 0 0 0 0 0

Buprenorphine 1681,          

Diazepam 2742, Phenergan 

2636, Corex 93 Bottle                     

Nitrovet Tab.12681,                     .    

April 41 52 3 1 0 56 532 0 114 320 0 58 650 1 0 0 0 0 0 Buprenorphine 332                

Diazepam 402, Phenergan 357,    

Nitrovet Tab.914,    

May 50 62 1 2 0 65 103 826 48 575 0 39 420 1 978 0 0 0 0

Buprenorphine 677             

Diazepam 756, Phenergan 803,  

Nitrovet Tab.2642, Corex 13 

Bottle                   

June 51 59 5 4 0 68 36 0 22 401 0 90 860 0 0 0 0 0 0

Buprenorphine 778            

Diazepam 955, Phenergan 1082,   

 Nitrovet Tab.5436, Corex 10 

Bottle                  

Total 142 173 9 7 0 189 671 826 185 296 0 188 930 2 978 0 0 0 0

Buprenorphine 1787                

Diazepam 2113, Phenergan 

2242, Corex 23 Bottle                     

Nitrovet Tab. 8992,                    

July 46 62 4 3 0 69 0 0 5 0 0 56 440 18 500 0 0 0 0

Buprenorphine 2418            

Diazepam 2276, Phenergan 

1561,    Nitrovet Tab.1215, Corex 

86 Bottle                .    

August 53 68 8 7 0 83 0 120 0 349 0 99 880 0 250 0 0 0 0

Buprenorphine 634          

Diazepam 779, Phenergan 651,         

    Nitrovet Tab.2396, Corex 100 

Bottle                .    

September 49 64 3 4 0 71 1 500 0 0 0 328 915 0 0 0 1 600 0

Buprenorphine 1557          

Diazepam 1598, Phenergan 

1561,     Nitrovet Tab.2288, Corex 

4 Bottle                .    

Total 148 194 15 14 0 223 1 620 5 349 0 485 235 18 750 0 1 600 0

Buprenorphine 4609        

Diazepam 4653, Phenergan 

3773,    Nitrovet Tab.5899, Corex 

190 Bottle                .    

Month Case File

P e r s o n  A r r e s t Q u a n t i t i e s  of  D r u g s  S e i z u r e

Nepalese Foreigner
Total

Cannabis Hashish Heroin Opium Cocaine Other Controlled Pharmaceutical 

Drugs
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Person Arrest & Quantities of Drugs Seized in Jan-Oct. 2019 (Whole Nepal)

 

M F M F M F Kg. Gm. Kg. Gm. Kg. Gm. Mg. Kg. Gm. Mg Kg. Gm.

Poush 

075(Jan) 
370 497 38 21 0 1 0 557 932 639 281 0 1 678 385 0 0 0 0 0

Buprenorphine – 5386;              

Diazepam - 5843;                      

 Others-68426;  

Magh 

(Feb)
335 450 23 18 1 5 0 497 603 386 476 93 0 301 987 0 0 0 0 0

Buprenorphine – 4100;              

Diazepam - 4589;                      

 Others- 24516;  

Falgun 

(Mar)
336 471 35 14 2 0 0 522 1237 0 982 0 0 236 687 5 700 0 0 0

Buprenorphine – 4689;              

Diazepam - 4010;                      

 Others- 35,543;  

Chaitra 

(Apr)
306 400 18 15 1 0 0 434 2993 479 315 591 0 749 916 0 0 0 0 0

Buprenorphine – 3575;              

Diazepam - 4354;                      

 Others- 19,084;  

Baishakh  

076(May)
284 353 8 11 0 0 0 372 1014 174 46 334 1 258 661 0 978 0 0 0

Buprenorphine – 2780;              

Diazepam - 3958;                     

Others- 12,725;     

Amphitamine (YABA)  -640 

Gram. 300 MG.

Jestha 

(Jun)
332 449 24 15 4 492 791 490 166 260 513 565 7

Buprenorphine – 5138;              

Diazepam - 5338;                     

Others- 9420;     Tab.- 17020

Ashadh 

(Jul)
317 435 11 20 2 0 0 468 904 585 65 332 0 678 748 27 544 0 0 0

Buprenorphine – 6338;              

Diazepam - 5158;                     

Others- 9843;     Tab.-10431 

Shrawan 

(Aug)
308 453 19 15 0 3 0 490 489 542 0 732 0 331 68 0 481 0 0 0

Buprenorphine – 4555;              

Diazepam - 5599;                     

Others- 3413;     Tab.-5846, 

amphetamines- 4Kg.200Grm  

Bhadra 

(Sep)
302 448 31 16 1 1 0 497 207 810 21 643 1 105 830 3 300 455 1 600

Buprenorphine – 4343;              

Diazepam - 5161;                     

Others- 2780;     Tab.- 13047,  

Ashwin 

(Oct)
283 418 13 12 0 0 0 443 459 482 35 835 0 370 859 17 984 0 0 0

Buprenorphine – 3632;              

Diazepam - 3936;                     

Others- 16561;     Tab.-29673 ,  

Total 3173 4374 220 157 7 14 0 4772 9629 4587 2387 3820 3 4219 6706 52 3994 455 1 600

9633 587 2390 820 7 225 706 56 0 455 1 600

Buprenorphine- 44,536;  

Diazepam- 47,946;           

Others- 202,311;           

Tab. 76,017,       

amphetamines-6Kg. 

245Grm                                                                                                                                                                                                           G.Total :

Source: PHQ. CID, Narcotics Control Bureau (NCB)

Cannabis Hashish Heroin Opium Cocaine Other Controled 

Pharmaceutical Drugs

Month
Case 

File

P e r s o n  A r r e s t e d Q u a n t i t i e s  of  D r u g  S e i z u r e
Nepalese Indian Foreigner Total 

Person
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के.जि. ग्राम के.जि. ग्राम के.जि ग्राम जम.ग्रा के.जि ग्राम जम.ग्रा के.जि ग्राम

श्रावण ३०८ ४८९ ५४२ ० ७३२ ० ३३१ ६८ ० ४८१ ० ० ०

बपेु्रनोर्फि न – ४,५५५,  डाईजपेाम - 

५,५९९,    अन्य ३४१३    ट्याब्लेट 

५,८४६, एम्फेटामाईन - ४ के.र्ज.२०० 

ग्राम

भाद्र ३०२ २०७ ८१० २१ ६४३ १ १०५ ८३० ३ ३०० ४५५ १ ६००

बपेु्रनोर्फि न  – ४३,४३  डाईजपेाम - 

५,१६१,  अन्य - २,७८०   ट्याव्लेट 

१३,०४७,

आर्िन २८३ ४५९ ४८२ ३५ ८३५ ० ३७० ८५९ १७ ९८४ ० ० ०
बपेु्रनोर्फि न – ३६३२   डाईजपेाम -३९३६  

 अन्य -१६५६१ ट्याब्लेट २९६७३

जम्मा ८९३ ११५५ १८३४ ५६ २२१० १ ८०६ १७५७ २० १७६५ ४५५ १ ६००

११५६ ८३४ ५८ २१० १ ८०७ ७५७ २१ ७६५ ४५५ १ ६००

लाग ूऔषध बरामदी पररमाण सखं्या (नेपाल भर)

२०७६

मजिना
मदु्दा 

सख्या

लाग ूऔषध परिमाण सखं्या

ब्रपेु्रनोर्फि न- १२,५३०;  डाइजपेाम- 

१४,६९६;  अन्य- २२,७५४;            

ट्याब्लेट. ४८,५६६,                 

एम्फेटामाइन  -५ के.र्ज. ६०५ ग्राम
कुल जम्मा

स्रोत: प्र.प्र.का. अ.अ.विभाग

गााँिा चरेश िेरोईन अजफम कोजकन
जनयजरित लाग ूऔषध
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लागू औषध पक्राउ िंख्या (िेपाल भर) 

२०७६ 

मनििा 
मुद्दा 
सख्या 

जम्मा मानिस पक्राउ संख्या 

नेपाली भारतीय बिदेशी जम्मा 
पक्राउ 
संख्या पुरुष महिला पुरूष महिला पुरुष महिला 

श्रािण ३०८ ४५३ १९ १५ ० ३ ० ४९० 

भाि ३०२ ४४८ ३१ १६ १ १ ० ४९७ 

आबश्वन २८३ ४१८ १३ १२ ० ० ० ४४३ 

जम्मा ८९३ १३९१ ६३ ४३ १ ४ ० १४३० 

स्रोत: प्र.प्र.का. अ.अ.विभाग 

 

नबभानगय गनतनवधी /कायषक्रम: 

• Drug Enforcement Administration (DEA) को 

आयोजनामा बमररारि United Arab  Emirates 

(UAE)  को Dubai मा बमबत २०७६।०५।०९ गते दबेख 

ऐ. १० गते (तदनसुार 26-27 August, 2019) सम्म 

सञ्चालन भएको "Drug Administration 

Regional Meeting" बिषयक कायनक्रममा यस 

व्यरूोका प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बदनेि 

अमात्यको साथमा यस व्यरूोमा कायनरत प्र.ना.उ. कृरण सनु्त्दर बिि सहभाबग हुन ु बथयो, उि 

क्रायनक्रममा लाग ू औषधको ओसार पसार बनयन्त्रण गनन पारस्परीक सहयोगलाई प्रभािकारी 

िनाउने बिषयमा छलफल भएको बथयो  

• बमररारि Thailand मा बमबत २०७६।०७।०५ गते दबेख ०८ गते (तदनसुार 22-25 October, 

2019) सम्म सञ्चालन भएको "Forty-third Meeting of Heads of National Drug 
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Law Enforcement Agencies (HONLEA) 

Asia and The Pacific" बिषयक कायनक्रममा यस 

व्यरूोका प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बदनेि 

अमात्य सहभागी हुन ुभएको बथयो, उि कायनक्रममा 

३५ रारिका १०१ जना प्रबतबनबध समेतको सहभाबगता 

रहकेो र लाग ू औषध अपराधको अन्त्तराबरिय 

संजालको िारेमा जानकारी गराई सो रोकथामका लाबग अन्त्तराबरिय सहयोग लाई प्रभािकारी 

िनाउने बिषयमा छलफल भएको बथयो  । 

• बमबत २०७६।०५।१७ गतेदबेख ऐ. २४ गतेसम्म लाग ू

औषध बनयन्त्रण व्यरूोमा कायनरत ४२ जना             

प्र.क.हरूलाई दईु समहुमा सहभागी गराई तीन बदन े

लागऔूषध सम्िन्त्धी अनबुिक्षण ताबलम संचालन 

गरीएको  बथयो । 

• बमबत २०७६।०५।०४ गते बदउँसो १६:५८ िजेको 

समयमा कतार एयरिेजको उडानद्वारा दोहािाि  काठमाण्डौ आउद ै गरेका आईभेररकोिका 

नागरीक राहदानी नं. 18 AT95514 िाहक िषन ३५ को MARCEL GUEHI लाई बजल्ला 

काठमाण्डौ का.म.न.पा. िाडन नं.९, बस्थत बरभिुन अन्त्तराबरिय बिनमानस्थलको भन्त्सार 

कायानलयको अगाडी फेला पारी बनजले 

साथमा ल्याएको बनलो रङको सिुकेि 

खानतलासी गदान उि सिुकेि बभर  

फल्सििम िनाई तल माबथ प्लाईउड राबख   

बभर कागजको पाता िनाई  राखेको 

अिस्थामा नपेाल हुदँ ै बिबभन्त्न मलुकुहरुमा 

ओसारपसार गनन लाबगएको   १ के.जी. ६०० 

ग्राम लाग ू औषध कोबकन सबहत पक्राउ 

गररएको र काननुी प्रकृया अबर् िढाईएको  । 
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• बमबत २०७६।०५।२४ गते बदउँसो १२:३० 

िजेको समयमा ब्राबजलको सापाउलोिाि कतार 

एयरिेजको उडानद्वारा दोहा हुदँ ै नेपाल आएका 

ब्राबजलका नागरीक राहदानी नं. FY 575937 

िाहक िषन ६१ को SERGIO TRUS 

OGAWA लाई बजल्ला काठमाण्डौ 

का.म.न.पा. िाडन नं.९, बस्थत बरभिुन 

अन्त्तराबरिय बिनमानस्थलको स्िणन गेि नबजकै 

सडक बकनारािाि बनयन्त्रणमा बलई बनजले 

साथमा ल्याएको कालो रातो रंगको सिुकेि 

खानतलासी गदान उि सिुकेि बभर सेतो कालो 

रंगको पेपरले िेरी  फल्सििम िनाई प्लाबस्िक बभर लकुाई बछपाई  राखेको अिस्थामा २ के.जी. 

१०० ग्राम लाग ूऔषध कोबकन सबहत पक्राउ गररएको र काननुी प्रकृया अबर् िढाईएको  । 

 

• बमबत २०७६।०६।१४ गते बदउँसो १४:३० िजेको समयमा बजल्ला कास्की पोखरा 

महानगरपाबलका िडा नं. २६ बिजयपरु ठेगाना भएका िषन ३७ को भिुन अबधकारी र बजल्ला 

पसान पोखरीया 

नगरपाबलका िडा नं. ८ 

ठेगाना भएका हाबफज 

नबसम अख्तर तेलीलाई 

लागऔूषध (मनोबद्वपक 

पदाथन) मेथ एम्फेिामाईन 

(ICE)-१ बकलो ग्राम सबहत बजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.िडा नं. २९ सामाखसुीिाि  पक्राउ 

गररएको र काननुी प्रकृया अबर् िढाईएको  । 
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िारांश :- 

लागऔूषधको समस्याले आज ब्यबि, पररिार, समाज र समग्र रारिलाई नै आक्रान्त्त पारेको 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 ७ प्रबतित 

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

िाल िाबलका बिरुद्द हनुे र्रल ु बहसंा लगायतका बिबभन्त्न अपराधहरु, चोरी, लिुपाि, आगजबन, 

तोडफोड, अपहरण, कतनब्यज्यान जस्ता जर्न्त्य अपराधहरुको मलू जड पबन अबधकांि अिस्थामा    

लागऔूषध न ैरहकेो दबेखन्त्छ । 

लागऔूषधको खेबत, उत्पादन, िेचबिखन, ओसारपसार र उपभोगलाई बनयन्त्रण गनन नेपाल सरकार गहृ 

मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, लागऔूषध बनयन्त्रण ब्यरूो, बिबभन्त्न सामाबजक सरकारी तथा गैर सरकारी संर् 

संस्था सिै आ-आफ्नो क्षेरमा बनरन्त्नतर लाबग रहदँा पबन लाग ूऔषध दबु्यनसनको समस्याले समाजमा 

नराम्रो सँग जरा गाडेको दबेखन्त्छ तसथन लागऔूषध अपराधलाई न्त्यबूनकरण गननको लाबग हामी सिैले 

िरुुमै आ-आफ्नो र्रमा लागऔूषध प्रिेि हुनिाि रोक्ने कायन गनन जरुरी छ । बििेष गरर 

अबभभािकहरुले आफ्ना छोराछोरीको गबतबिबधको िारेमा जानकारी राबख सकारात्मक 

अबभभािकत्िको भबुमका बनभाई समयमै सझुाउन सके लागऔूषध दबु्यनसन रोकथाममा उल्लेखनीय 

उपलबब्ध हाबसल गनन सबकन्त्थयो बक ?   
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Drug Enforcement Administration (DEA) को आयोजिामा २०७६/०१/०२ गते िेनख ०४ (15th to 17th  April 2019) गते 

िम्म अजरबैजािको बाकुमा िम्पन्त्ि 36th Annual International Drug Enforcement Conference (IDEC).  मा 

ििभागी िुिु भएका यस व्यरूोका प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बदनेि अमात्य साथमा अन्त्य सहभागीहरू । 
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लाग ूऔषध बनयन्त्रण ब्यरूो प्रमखु बदनेि अमात्य लाग ूऔषध दरुुपयोग तथा ओसारपसार बिरुद्धको अन्त्तरानबरिय बदिस    

June 26th 2019 को कायनक्रममा सहभागी हुद ै। 
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Drug Enforcement Administration (DEA) को आयोजनामा बमररारि United Arab  Emirates (UAE)  को Dubai मा बमबत 

२०७६।०५।०९ गते दबेख ऐ. १० गते (तदनसुार 26-27 August, 2019) सम्म सञ्चालन भएको "Drug Administration Regional 

Meeting" बिषयक कायनक्रममा  सहभाबग यस व्यरूोका प्रमखु प्रहरी नायि महाबनरीक्षक बदनेि अमात्य साथमा यस व्यूरोमा कायनरत प्र.ना.उ. कृरण 

सनु्त्दर बिि । 

 

लाग ूऔषध बनयन्त्रण ब्यरूो द्वारा संचाबलत, लाग ूऔषध सम्िन्त्धी अनबुिक्षण ताबलम तथा स्कूल कायनक्रम । 
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अबफम खेबतलाई फडानी गरी नि गद ैप्रहरी  

 

 

 

 

 

 

 

लागूऔषध िम्बनन्त्ध िमस्या भए ! 

िम्पकष  

लागऔूषधको दबु्यनसन, उत्पादन, ओसारपसार, संचय, बिबक्रबितरण गबम्भर 

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

जानकारी भएमा तरुुन्त्त नबजकको प्रहरी कायानलयमा िा लाग ू औषध बनयन्त्रण 

ब्यरूोको   फोन ०१-४६०१०४८ तथा ईमेल ncb@nepalpolice.gov.np मा 

सम्पकन  गनुनहोला । 

 समाप्त  

mailto:ncb@nepalpolice.gov.np

