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लागू औषध वनयरिण व्यूरो
NarcoticsControlBureau
कोखेश्वर, काठमाडौ ।
वमवत: २०७६।०६।०२ गते।

वनयवरिि मनोविपक पदार्थ ४३२६ एम्पुल सवहि ७ जना मावनसहरू पक्राउ ।
१. विशेष सचू नाको आधारमा लागू औषध वनयन्त्रण व्यरू ोटाख खवखोको रहरहरट खोलटले विगत लामो समयदेवखको सचू ना संकलन,
वटश्लेषण ोिं वनगरानट पश्चात वमवत २०७६।०६।०१ गते का.वज.म.न.पा.३१ शावन्त्तनगरटाख भारतटय न.ं प्लेख BR 30 P
8607 को सेतो रंगको स्कवपियो गाडटलाई शक
ं ा लावग चेकजाच गदाि उक्त गाडटमा प्लावस्खकको Bucket थान-२ (दईु )
वभर चामल तथा वपठोले लुकाउ वछपाउ गरट रावखोको अिस्थामा वनयवन्त्रत मनोविपक पदाथि डाईजेपाम १०४७ एम्पुल,
नुवफथ न १०३७ र फे नारगन १०४२ गरी जम्मा ३१२६ एम्पुल सवहत भारत, ग्रटन पेलेस, डुमरिाना िडा नं. २० टैरगवनया,
वसतामढट वटहार टस्ने टषि ३७ को राजा कुणाल, ऐ.ऐ. टेल टैरगवनया िडा नं. २० टस्ने टषि ३२ को राजेश कुमार
जयसिाल र ऐ.ऐ. अशोगट िडा न.ं ४, परुु षोत्तमपरु , टैरगवनया टस्ने टषि ३७ को अविषेक कुमार जयसिाललाई पक्राउ
गरे को छ ।
वनज भारतटय नागरटकहरुले भारतका विवभन्त्न सहरहरुटाख मनोविपक पदाथि खरटद गरट नेपाल वभत्र्याई वटक्री वटतरण गने
गरे को रहरारवभभक अनसु न्त्धानको क्रममा खल्ु न आोको छ ।
२. त्यसै गरट यस व्यरू ोटाख वमवत २०७६।०५।२७ गते खवखोको रहरहरट खोलटले वजल्ला वसराहा, गोल टजार न.पा. िडा नं ४ टस्ने
टषि ४२ को उवतम लाल साह, वजल्ला उदयपरु वरयगु ा न.पा. िडा नं १३, टस्ने टषि ३४ को सजु न्त्े र लोहनट, वजल्ला काभ्रे, रोशट
गा.पा. िडा नं ७ टस्ने टषि २८ को पेमा लामा र वजल्ला वसराहा गोल टजार न.पा. िडा न.ं ३, जमद टस्ने टषि २३ को अशोक
तामाङलाई वजल्ला काठमाण्डौ, गोकणेश्वर न.पा. िडा नं. ५ जभटु डााँडाटाख वनयवन्त्रत मनोविपक पदाथि डाईजेपाम ४१०
एम्पुल, फे नारगन ३७५ र नुवफथ न ४१५एम्पुल गरी जम्मा १२०० एम्पुल सवहत पक्राउ गररोको छ ।
नोट:पक्राउ परे का उवतम लाल साह कतिव्य ज्यान मद्दु ामा २ टषि ९ मवहना वसराहा कारागारटाख कै द भक्त
ु ान गरे को, सजु न्त्े र लोहनट
ला.औ. मद्दु ामा २ टषि वसराहा कारागारटाख कै द भक्त
ु ान गरे को, पेमा लामा डााँका चोरट मद्दु ामा ३ टषि ४ मवहना काभ्रे तथा
वसराहा कारागारटाख कै द भक्त
ु ान गरे को र अशोक तामाङ ज.ज.क. मद्दु ामा २ टषि ६ मवहना वसराहा कारागारटाख कै द भक्त
ु ान
गरट सके का व्यवक्तहरू रहेको अनसु न्त्धानटाख खल्ु न आोको छ ।

वनजहरू उपर यस व्यरू ोटाख लागू औषध वनयन्त्रण ऐन, २०३३ टमोवजम मद्दु ा दताि गरट आिश्यक अनसु न्त्धान भईरहेको
व्यहोरा जानकारटका लावग अनरु ोध ।


2

