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लागु औषध वनयरिण ब्यूरो
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कोटेश्वर,काठमाडौं
नमनिः-२०७४/०३/०१ गिे ।

वनयवरित लागु औषध तथा मनोविपक पदाथथ सवहत मावनस पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोको निशेष सचू नाको अधारमा यस कायाालयिाट खनटएको प्रहरी टोलीले नमनि
२०७४।०२।३० गिे १४:३० िजे नजल्ला काठमान्त्डौ, काठमान्त्डौ महानगरपानलका वडा न-ं ६ स्थायी ठे गाना भइ हाल
नजल्ला काठमान्त्डौ,का.म.न.पा.वडा न-ं ३० मैिीदेवी डेरा गरी िस्दै अएका िषा ४९ को गौिम थापालाइ ननजको डेरा
कोठा नभरिाट ननयनन्त्रि लागु औषध बुप्रेनोर्फिन (नूर्फन) एम्पुल २६०र्पस, डाईजेपाम (डाईजेल्याब) एम्पुल
२६०र्पस , फेनारगन एम्पुल २६० र्पस र नाईट्राजेपाम नाईट्राभेट ४६८० ट्याब्लेट सनहि पक्राई गरी थप
ऄनन्त्ु धान कावााहीको भआरहेको छ ।
प्रारनभभक ऄनसु न्त्धानमा ननज थापाले लामो समय देखी लागु औषधको कारोवार गने गरे को िनु झएको छ।
यस भन्त्दा ऄगाडी पनन ६/७ पटक नवरगजं वाट लागु औषध मगाइ काठमाडौको नवनभन्त्न स्थानहरुमा निनक्र
नििरण गने गरे को नथए । नमर राष्ट्र भारिको सीमावनिा आलाकाहरुमा रहेका लागु औषध कारोवारीहरु सँग सभिन्त्ध
स्थापीि गरी ठूलो मारामा यस्िा लागु पदाथा ल्याइ अफ्नो डेरामा सनं चि गरे र राख्ने र नवनभन्त्न व्यनिहरु मार्ा ि लागु
औषध प्रयोगकिााहरुलाइ िेच्ने गरे को नथए । लागु औषध िेच –नवखन पश्चाि जभमा भएको रकम IME गरर
सीमाविी इलाकामा पठाइ लागु औषध मगाईने समेि गरे का नथए ।
नीजको साथवाट IMEको रनसदहरु, नसमकाडा -३ , मोिाआल थान -२ र ६ हजार रुपैया समेि जर्ि
गररएको छ ।
चनचाि पदम ठकुराठी ज्यान माने ईद्योग के शमा ८ िषाको कै द भि
ु ान गरर नीज थापा लागु औषधको कारोवारमा
सल
ं ग्न भएको समेि खल्ु न अएको ।
साथै नीजको साथवाट कस्िरु ीको “नवना (MUSK POD)” जस्िो देनखने थान एक पनन िरामद भएको र
काननु ी कारिाहीको लागी नजल्ला वन कायाालय सँग समन्त्वय भआरहेको छ।
ईि लागु औषधको ऄनमु ाननि िजार मल्ू य ५ लाख ९२ हजार समेि पना जाने ।
ननज उपर लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ (संसोधन सनहत ) बमोनजम मद्ध
ु ा दताा भई आवश्यक अनसु न्त्धान भई रहेको छ ।
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