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लागु औषध वनयन्िण ब्यूरो
Narcotics ControlBureau

कोटेश्वर,काठमाडौं
नमनतः-२०७४/०२/१२ गते ।

वबवभन्न लागु औषध तथा मनोविपक पदाथथ सवहत मावनस पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ो तथा मातहत शाखा कायाालयहरुबाट खनटएको प्रहरी टोलीले निनभन्त्न नमनत र स्थानहरुबाट ननम्न
िमोनजम ऄिैध तथा ननयनन्त्रत लागु औषध सनहत माननसहरु पक्राउ गरी अिश्यक ऄनसु न्त्धान तथा कारिाही भईरहेको छ ।
लागु औषध ब्यूरो कोटे श्वरद्वारा पक्राउ:१. नमनत २०७४।०२।०८ गते नजल्ला गोरखा पालङु टार न.पा. िडा नं.-१ घर भएका नेपाली सेनाको गरुड दल गण डडेलधुरा
दरबन्दी भई हाल स्ियम्भु वस्थत नेपाली सेनाको ब्यबसावयक तावलम के न्र छाउनी काठमाण्डौमा कायथरत बषा २६ को
नसपाही प्रनबण भण्डारी र नजल्ला धानदङ ननलकण्ठ न.पा.िडा नं. ५ भई हाल काठमाण्डौ. नसतापाईला बस्ने बषा २२ को हेमन्त्त राज
ढुंगानालाई ऄबैध लागु औषध खैरो हेरोईन ३२ ग्राम सनहत का.नज.का.म.न.पा. िडा नं.- १५ स्ियम्भबु ाट पक्राउ गररएको ।
२. नमनत २०७४।०२।१० गते नजल्ला रामेछाप मन्त्थली न.पा.िडा न.ं -८ घर भई हाल का.नज.का.म.न.पा.िडा न.ं -१४ बल्खु बस्ने बषा
४२ को मनोज कुमार बस्नेतलाई अबैध लागु औषध चरेस ४४० ग्राम सनहत का.नज.का.म.न.पा िडा न.ं - १४ बल्खबु ाट पक्राउ
गररएको ।
३. २०७४।०२।११ गते नजल्ला डोल्पा मडु ् केचल
ु ा गाउँपानलका िडा न.ं ७ घर भई हाल नजल्ला काठमाण्डौ नकनतापरु बस्ने बषा २२
को नदपेन्त्र ठकुल्ला र नजल्ला गोरखा पालङु टार न.पा.िडा न.ं ३ घर भएका बषा ३६ को राजु भट्टराईलाई अबैध लागु औषध
खैरो हेरोईन ३० ग्राम सनहत नजल्ला काठमाण्डौं चन्त्रानगरी नगरपानलका िडा नं.-९ मच्छे गाउँ बाट पक्राउ गररएको ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय वबरगंजद्वारा पक्राउ:४. नमनत २०७४।०२।०४ गते नजल्ला पसाा नब.उ.न.पा. िाडा नं.२१ पखाननपरु बस्ने बषा १८ को ऄनजत नसंहको साथ बाट अबैध
लागु औषध खैरो हेरईन ४ ग्राम , नजल्ला पसाा नब.उ.न.पा. िाडा नं.-१ छपकै या बजार बस्ने बषा २० को सनन्त्दप शाह कुशहाको
साथबाट अबैध लागु औषध खैरो हेरोईन ४ ग्राम र नजल्ला पसाा नब.उ.न.पा. २१, पखानीपरु बस्ने बषा २१ को सानहल हुसेनको
साथबाट अबैध लागु औषध खैरो हेरोईन ५ ग्राम गरी जम्मा १३ सनहत जना ३ लाई नजल्ला पसाा नब.उ.म.न.पा. िडा नं.१६
नस्थत रजत जयनन्त्तबाट पक्राउ गररएको ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय वबराटनगरद्वारा पक्राउ:५. नमनत २०७४।०२।०३ गते नजल्ला सनु सरी धरान १५ बाझेगरा बस्ने बषा ३४ को मणी राई र ऐ.ऐ.बस्ने बषा ३४ को रमेश राईलाई
कोरेक्स ८ बोतल सनहत नज.सुनसरी नब.न.२१ बाट पक्राउ गररएको ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय भैरहिाद्वारा पक्राउ:६. नमनत २०७४।०२।०३ गते १५:०० बजेको समयमा नज.रुपन्त्दहे ी बटु िल न.पा. िडा नं.-२ बस्ने बषा २४ को सरोज तामाङ लाई
अबैध लागु औषध खैरो हेरोईन २ ग्राम ४६० वमवल ग्राम सनहत नज.रुपन्त्दहे ी नस.न.पा. १ बेलहीयाबाट पक्राउ गररएको
७. २०७४।९२।११ गते नजल्ला भारत महाराजगंज ठाना ठुलेबारी ग्राम रामनगर बस्ने बषा २१ को नमहमद क्याफे नलाई वनयवन्ित
ला.औ डाईजेपाम २०० एम्पुल, नुवफथ न २०० एम्पुल, फे नारगन २०० एम्पुल सनहत नज.रुपन्त्दहे ी नस.न.पा.-१ बेलहीयाबाट
पक्राउ गररएको ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय नेपालगंजद्वारा पक्राउ:८. नमनत २०७४।०२।०१ गते नजल्ला सख
ु ेत नब.न.पा. िडा नं. १७ बस्ने बषा २२ को कम्लेश थापालाई अबैध लागु औषध खैरो
हेरोईन २ ग्राम सनहत नज.िाँके नेपालगंज उ.म.न.पा. िडा नं. १५ जमनु ाबाट पक्राउ गररएको
ननजहरु उपर लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ (संसोधन सनहत ) बमोनजम मद्ध
ु ा दताा भई आवश्यक अनसु न्त्धान भई रहेको छ ।
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ला गु औषध वनयन्िण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटेश्वर,काठमाडौं ।
नमनतः-२०७४/०२/०५गते

वनयवन्ित लागु औषध तथा मनोविपक पदाथथ सवहत मावनस पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोबाट खनटएको नबशेष प्रहरी टोलीले नमनत २०७४।०२।०४ गते १६:३०बजे समयमा
नजल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा.िडा नं-१४ बल्खबु ाट वनयवन्ित लागु औषध डाईजेपाम-३७६ एम्पूल,
बुप्रेनोवफथन-३७६ एम्पल
ू , फेनारगन-३७६ एम्पल
ू गरी जम्मा ११२८ एम्पूल र नाईट्राजेपाम (नाईट्राभेट)
ट्याब्लेट-१६५ वपस सनहत नजल्ला सप्तरी नतलाठी कोईलाडी गाउँपानलका िडा नं-५ ठे गाना भई हाल
काठमाण्डौं बसन्त्ु धारा बस्ने बषा ४५ नक नसतादेिी शमाा र नजल्ला पसाा नबन्त्दबानसनी गाउँपानलका िडा नं-३
ठे गाना भएका बषा २५ को रनबन्त्र उपाध्यायलाई पक्राउ गरी ननजहरु उपर लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३
(संसोधन सनहत) बमोनजम मद्ध
ु ा दताा भई अिश्यक ऄनसु न्त्धान भई रहेको छ ।
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ला गु औषध वनयन्िण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटेश्वर,काठमाडौं
वमवतिः-२०७४/०२/०१ गते ।

वबवभन्न लागु औषधतथा मनोविपक पदाथथ सवहत मावनस पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ो तथा मातहत शाखा कायाालयहरुबाट खनटएको प्रहरी टोलीले निनभन्त्न नमनत र
स्थानहरुबाट ननम्न िमोनजम ऄिैध तथा ननयनन्त्रत लागु औषध सनहत माननसहरु पक्राउ गरी अिश्यक ऄनसु न्त्धान
तथा कारिाही भईरहेको छ ।
लागु औषध ब्यूरो कोटे श्वरद्वारा पक्राउ:१. नमनत २०७४।०१।२९गते वनयवन्ित लागु औषध बुप्रेनोवफथ न १५० एम्पुल, डाईजेपाम १५० एम्पुल र फे नारगन १५०
एम्पुल गरी जम्मा ४५० एम्पुल सनहत नज. नसन्त्धपु ाल्चोक बाह्रनबसे नगरपानलका िडा न-ं २ घर भई नज.काभ्रेपलान्त्चोक
बनेपा बस्ने बषा ३३ को ननम पासाङ शेपाा, नज.का.गोकणेश्वर न.पा.िडा नं-२ नमजारटोल घर भएका बषा २५ को नबक्रम
नमजार, नज.नसन्त्धपु ाल्चोक भोटेकोशी गाउँपानलका िडा नं-५ घर भई नज.काठमान्त्डौ नारायणटार बस्ने बषा २४ को नमङमार
तामाङ, नज.नसन्त्धपु ाल्चोक बाह्रनबसे नगरपानलका िडा नं- ६ मान्त्रगाउँ घर भई नज. काठमान्त्डौ सन्त्ु धारा बस्ने बषा २८ को
दािा डुन्त्डुप तामाङ र नज.नसन्त्धल
ु ी कमलामाई नगरपानलका िडा न-ं ६ घर भई काठमान्त्डौ बौद्ध महांकाल बस्ने बषा २४ को
अनशष कुमार स्याङ्तान समेत ५ जनालाई का.नज.का.म.न.पा.िडा नं-२८ रत्नपाका बाट पक्राउ गररएको छ ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय काकड्वभट्टाद्वारा पक्राउ
२. नमनत २०७४।०१। १६ गते नज. झापा नशब सतासी िडा न.ं ४ घर भई हाल नज.झापा नबताामोडा बस्ने बषा २४ को नदल
कुमार ताजपरु रयालाई अबैध लागु औषध खैरो हेरोईन ९ ग्राम सनहत नज.झापा भे.न.पा.-६ बाट पक्राउ गररएको छ ।
३. नमनत २०७४।०१।२८ गते नज. धानदङ गजरु ी गाउंपानलपका िडा नं.-४ नकरानचौर घर भई का.म.न.पा बालाजु डेरा गरी
बस्ने बषा ३८ को नसंह बहादरु लामा लाई अबैध लागु औषध चरेश ५ के .जी. सनहत नज.झापा नबताामोडा न.पा.-१ बाट
पक्राउ गररएको छ ।
ला.औ.वन.ब्युरो शाखा कायाथलय वबरगंजद्वारा पक्राउ
१ नमनत २०७४।०१।२८ गते नजल्ला बारा ननजगढ न.पा.८ बस्ने बषा २९ को नबनोद प्रसाद चौलागाईको साथबाट वनयवन्ित
लागु औषध बुप्रेनोवफथ न (नूवफन) १०० एम्पुल, डाईजेपाम (डाईजेल्याब) १०० एम्पुल र फे नारगन १०० एम्पुलगरी
जम्मा ३०० एम्पुलसनहत नजल्ला पसाा नबरगजं उ.म.न.पा.िडा नं. १६ बाट पक्रउ गररएको छ ।
ननजहरु उपर लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ (संसोधन सनहत ) बमोनजम मद्ध
ु ा दताा भई अिश्यक ऄनसु न्त्धान भई रहेको
छ।
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