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लागू औषध वनयरिण व्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
बमबत: २०७७।०७।२१ गते ।

लागू औषध अविम १० विलो ४०० ग्राम िथा मनोविपि पदाथथ सविि
साि जना मावनस पक्राउ ।
१. लागू पदार्थको कारोवार भईरहेको छ भन्ने बिशेष सचू नाको आधारमा लागू औषध बनयन्रण व्यरू ो कोटेश्वर तर्ा मातहत शाखा
कायाथलय नेपालगजं िाट खबटएको सयं क्त
ु टोलीले बमबत २०७७।०७।२० गते १६:०० िजेको समयमा बजल्ला िााँके खजरु ा
गा.पा.वडा न.ं ८ रबनयापरु बथर्त सडक बकनारामा दाबहने हातमा रातो रंगको झोला िोकी िसीरहेको अवथर्ामा बजल्ला जाजरकोट,
जनु ीचााँदे गा.पा. वडा न.ं २ िथने िषथ ३७ को बतलक िहादरु शाहीलाई शक
ं ाथपद अवथर्ामा फे ला पारी शररर तर्ा झोला
खानतलसी गदाथ बनजले िोके को झोला बभर सेतो प्लाबिकका ११ वटा पोका िनाई राबखएको अिैध लागू औषध अविम १०
विलो ४०० ग्राम सबहत पक्राउ गररएको छ । बनजलाई र्प अनसु न्धान तर्ा कारवाहीको लाबग बजल्ला प्रहरी कायाथलय िााँकेमा
िझु ाईएको ।
२. बमबत २०७७।०७।१९ गते बजल्ला बसन्धपु ाल्चोक हेलम्िु गा.पा.वडा न.ं ४ िथने िषथ २३ बक सोनी तामाङलाई वनयवरिि
मनोविपि पदाथथ डाईजेपाम-१८ एम्पल
ु , िप्रु ेनोबफथ न (नबु फन)-१८ एम्पल
ु र फे नारगन-२० एम्पल
ु गरी जम्मा ५६ एम्पुल सबहत
बजल्ला काठमाण्डौं, काठमाण्डौं म.न.पा.वडा न.ं ०६ िौद्ध बतनचल
ु े िाट पक्राउ गररएको ।
३. बमबत २०७७।०७।२० गते बजल्ला उदयपरु , उदयपरु गढी गा.पा.वडा नं. ६ िथने िषथ ३० को ईन्र िहादरु अबधकारी र ऐ .ऐ. बरयगु ा
न.पा. वडा नं. ५ िथने िषथ २९ को अरुण बवश्वकमाथलाई वनयवरिि मनोविपि पदाथथ नाईट्राभेट २९८९ ट्याब्लेट, डाईजेपाम२० एम्पल
ु , िबु प्रनबफथ न (नबु फन)-२० एम्पल
ु र फे नारगन-२० एम्पल
ु गरी जम्मा ६० एम्पुल सबहत बजल्ला काठमाण्डौं, कागेश्वरी
मनहरा न.पा.वडा नं.०९ िाट पक्राउ गररएको ।
पक्राउ परे का अरुण बवश्वकमाथ यस पवू थ पबन लागू औषध बनयन्रण व्यरू ोद्वारा बमबत २०७४।१२।१६ गते बनयबन्रत मनोबिपक
पदार्थ मद्ध
ु ामा डाईजेपाम १५१ एम्पल
ु , िबु प्रनबफथ न ११५ एम्पल
ु र फे नारगन १४५ एम्पल
ु तर्ा नाईट्राभेट ४४२ ट्याब्लेट सबहत
पक्राउ परी २ िषथ कै द सजाय पाएका व्यबक्त हुन् ।
४. बमबत २०७७।०७।२० गते बजल्ला रामेछाप खाडादेवी गा.पा. वडा नं. ७ िथने िषथ २० को बदनेश महतलाई वनयवरिि मनोविपि
पदाथथ डाईजेपाम-१०० एम्पल
ु , िप्रु ेनोबफथ न (नबु फन)-१०० एम्पल
ु , र फे नारगन-१०० एम्पल
ु गरी जम्मा ३०० एम्पुल सबहत
बजल्ला काठमाण्डौं, टोखा न.पा.वडा नं.१० भण्डारीचोकिाट पक्राउ गररएको ।
५. बमबत २०७७।०७।१९ गते बजल्ला नवु ाकोट वेलकोटगडी न.पा.४ वडारे िथने िषथ २७ को सञ्जु गरुु ङ र बजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक
रोशी गाउपाबलका वडा नं. ७ िथने िषथ ३६ को आले लामालाई वनयवरिि मनोविपि पदाथथ डाईजेपाम-६० एम्पल
ु , िप्रु ेनोबफथ न
(नबु फन)-६० एम्पल
ु र फे नारगन-६० एम्पल
ु गरी जम्मा १८० एम्पुल सबहत बजल्ला काठमाण्डौं, काठमाण्डौं म.न.पा.११
बरपरे श्वरिाट पक्राउ गररएको छ ।
निजहरु उपर लागू औषध नियन्त्रण ऐि, २०३३ बमोनजम मुद्दा दर्ाा गरी आवश्यक अिस
ु न्त्धाि र्था काििू ी
कारवाही भईरहेको व्यहोरा जािकारी गराईएको छ ।
प्रिरी उपरीक्षि
(कृ ष्ण कुमार महत)
प्रवक्ता एवं सचू ना अबधकारी
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