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वमवत:-२०७६/१२/०४ गते]

वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ ८०११ एम्पुल र िाईट्राभेट
५४० ट्याव्लेट सवित १२ जिा माविसिरु पक्राउ
लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ोले निशेष सचू िा सक
ं लि गरी सच
ं ालि गरे को पनिल्लो कारिाहीका क्रममा नियनन्त्रत
लागऔ
ू षध तथा मिोनिपक पदाथथ सनहत निनिन्त्ि स्थािबाट १२ जिा व्यनिहरुलाई पक्राउ गरी लागू औषध नियन्त्रण ऐि
२०३३ अिसु ार काििू ी कारिाही बढाईएको ि । पक्राउ परे का व्यनिहरुको नििरण निम्िािसु ार रहेको ि ।
❖ नजल्ला ििु ाकोट सयु थगढी गाउँपानलका िडा ि.ं ५ ठे गािा िएका िषथ २५ को सरोज पौडेल, नजल्ला नसन्त्धपु ाल्चोक
ईन्त्रािती गाउँपानलका िडा िं.४ ठे गािा िएकी िषथ २२ की उनमथला तामाङ्, नजल्ला धानदङ् निलकण्ठ िगरपानलका
िडा िं. १ ठे गािा िएका िषथ २९ को राज कुमार गरुु ङ् र नजल्ला महोत्तरी, मनटहािी िगरपानलका िडा िं. ८ ठे गािा
िएका बस्िे िषथ ३८ को ईमनतयाज िदाफलाई वमवत २०७६/११/२० गते काठमाण्डौं नजल्ला, काठमाण्डौ
महािगरपानलका िडा िं. १६ बालाजबु ाट वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ बुप्रेिोवफथ ि ३९६
एम्पुल, डाईजेपाम २४४ एम्पुल र फे िारगि ४०५ एम्पुल सनहत लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वरबाट
खनटएको टोलीले पक्राउ गरर निजहरू उपर लागू औषध ऐि,२०३३ (संसोधि सनहत) बमोनजम काििु ी कारिाही
अनि बढाईएको ि ।
❖ उल्लेनखत पक्राउ परे का व्यनिहरु संगको सोधपि
ु का क्रममा संकलि गररएको सचु िा र अन्त्य संकनलत सचू िालाई
निश्ले षण गरर कारिाही जारी रानखएको अिस्थामा वमवत २०७६/११/२२ गते काठमाण्डौं नजल्ला, काठमाण्डौ
महािगरपानलका िडा ि.ं १४ बल्खबु ाट वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ बप्रु ेिोवफथ ि ३००
एम्पल
ु , डाईजेपाम ३०० एम्पल
ु र फे िारगि ३०० एम्पल
ु सनहत नजल्ला बारा, कलैया उपमहािगरपानलका िडा
ि.ं ७ ठे गािा िएका िषथ ३५ को पचदु ास नगरीलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वरबाट खनटएको टोलीले पक्राउ
गरर निजहरू उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐि,२०३३ बमोनजम काििु ी कारिाही अनि बढाईएको ि ।
❖ त्यसै गरी वमवत २०७६/११/२८ गते नजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर िगरपानलका िडा िं. ८ बेसीगाउँबाट वियवरित
लागूऔषध तथा मिोविपक पदाथथ बुप्रेिोवफथ ि ६६० एम्पुल, डाईजेपाम ५९१ एम्पुल, फे िारगि ६१५
एम्पुल, िाईट्राभेट ५४० ट्याव्लेट र लागू औषध कारोिारको रकम रु. १,९४,५००/- (अक्षरुपी एक लाख
चौरािव्िे िजार पााँच सय) सनहत नजल्ला नसन्त्धपु ाल्चोक, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपानलका िडा ि.ं ७ स्थायी
िति िई हाल नजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर ि.पा. िडा ि- ८ बेसीगाउँ डेरा गरी बस्िे रनि िन्त्िे रानजि तामाङ र
नजल्ला ओखलढुङ्गा, नसनिचरण िगरपानलका िडा ि-७ स्थायी िति िई हाल ऐ. बस्िे बषथ २१ को सरोज
राईलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वरबाट खनटएको टोलीले पक्राउ गरर निजहरू उपर लागू औषध
(नियन्त्रण) ऐि, २०३३ बमोनजम काििु ी कारिाही अनि बढाईएको ि ।

❖ पक्राउ परे का व्यनिहरुसंगको प्रारनम्िक अिस
ु न्त्धािको आधारमा नमनत २०७६/१२/०१ गते नजल्ला काठमाडौं,

काठमाडौं महािगरपानलका िडा ि.ं १४ कलक
ं ीबाट वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ बप्रु ेिोवफथ ि
१००० एम्पुल, डाईजेपाम १००० एम्पल
ु र फे िारगि १००० एम्पल
ु सनहत नजल्ला पसाथ बीरगजं
महािगरपानलका िडा िं. १३ ठे गािा िएकी िषथ ५२ की मैंयादेिी श्रेष्ठ र नजल्ला पसाथ बीरगंज महािगरपानलका िडा
िं. १५ ठे गािा िएकी िषथ २४ की ज्योनत बराललाई लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वरबाट खनटएको टोलीले
पक्राउ गरर निजहरू उपर यस ब्यरू ोबाट मि
ु ा दताथ िई थप अिसु न्त्धाि िईरहेको ि । साथै निजहरु संगको सोधपि
ु
पश्चात् निजहरुलाई बीरगंजमा नियनन्त्रत लागू औषध तथा मिोनिपक पदाथथ नदिे देश भारत, निहार राज्य मोनतहारी
पिु ी चम्पारण ठे गािा िएका िषथ २४ को निशाल कुमार र ऐ.ऐ. ठे गािा िएका िषथ २४ को राम निकास कुमार
रामलाई वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ बुप्रेिोवफथ ि ४०० एम्पुल, डाईजेपाम ४०० एम्पुल र
फे िारगि ४०० एम्पुल सनहत पक्राउ गररएको र सो कारोिारमा संलग्ि नजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक धनु लखेल
िगरपानलका िडा ि.ं ६ ठे गािा िएका िषथ ६० को उद्दि आचायथ समेतलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्यरू ो शाखा
कायाथलय बीरगजं पसाथबाट खनटएको टोलीले पक्राउ गरी वजल्ला प्रिरी कायाथलय पसाथमा बझु ाई काििु ी
कारिाही अनि बढाईएको ि ।
❖ यसरी पनिल्लो कारिाहीका क्रममा पक्राउ गररएको सख्
ं या परुु ष ९ र मनहला ३ गरी जम्मा १२ जिा एिम् बरामद
गररएको कुल वियवरित लागू औषध तथा मिोविपक पदाथथ बप्रु ेिोवफथ ि २७५६ एम्पल
ु , डाईजेपाम २५३५
एम्पुल, फे िारगि २७२० एम्पुल गरी कुल ८०११ एम्पुल, िाईट्राभेट ५४० ट्याव्लेट र लागू औषध
कारोिारको रकम रु. १,९४,५००/- (अक्षरुपी एक लाख चौरािव्िे िजार पााँच सय) रहेको ि ।

पविल्लो ३ िषथको बरामदी तथयाांक
S.N. Year Buprenorphine Diazepam
(Ampoule) (Ampoule)
1 2017
31,567
49,304
2 2018
58,963
66,430
3 2019
51,541
52,853

Others (Tablets and
Injections
1,81,203
2,75,546
2,38,258
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Total
2,62,074
4,00,939
3,42,652
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