प्रेस विज्ञवि- २९०
Press Release- 290

लागू औषध वनयरिण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
बमबत: २०७७।११।०२ िते ।

लागू औषध एम्फे टामाईन (ICE) र वनयवरिि लागू औषध एम्पुल
सविि ९ जना मावनस पक्राउ
बिशेष सचू नाको आधारमा यस ब्यरू ोिाट बनग्रानीको लाबि खबटएको टोलीिाट आवश्यक बनग्रानी सबित बमबत २०७७/१०/२१ िते देबख ०७७/१०/२६ िते सम्म
िररएको कारवािीको क्रममा एक िप्ताको अिबधमा बनम्नानसु ार वतन भएका लािू औषध कारोिारमा सल
ं ग्न ९ जना ब्यबििरुलाई लागू औषध एम्फे टामाईन
२२२ ग्राम र वनयवरिि लागू औषध २४७० एम्पुल सविि पक्राउ िररएकोले बनजिरुको सम्िन्धमा लािू औषध (बनयन्रण) ऐन, २०३३ िमोबजम म्याद थप
िरी आवश्यक अनसु न्धान कायय अबि िढाईएको छ ।
१. बमबत २०७७।१०।२५ िते बजल्ला िोरखा अबजरकोट िा.पा. वडा न.ं २ ठे िाना भएका िषय ३८ को बचज कुमार िरुु ङलाई लागू औषध एम्फे टामाईन १०
ग्राम सबित का.बज.टोखा न.पा. वडा नं. १० टोखाबथथत सडक बकनारिाट पक्राउ िरी बनजको का.बज.टोखा न.पा. १० मा रिेको डेरा कोठा खानतलासी
िदाय लािू औषध एम्फे टामाईन २१२ ग्राम र लागू औषध िौल गने विवजटल िराजु थान-१ गरी वनजबाट जम्मा लागू औषध एम्फे टामाईन २२२
ग्राम बरामद िररएको ।
२. बमबत २०७७।१०।२१ िते बजल्ला रौतिट मौलापरु न.पा.९ ठे िाना भएका िषय २८ को दख
ु ा कुमार यादव र बजल्ला रौतिट फतवु ा बिजयपरु न.पा. २ ठे िाना
भएका िषय १९को अरबवन्द मबु खया सँिसाथमा िोके को अवथथामा का.बज.का.म.न.पा.१२ टेकु बथथत सडक बकनारािाट बनयबन्रत लािू औषध िप्रु ने ोबफय न
१०० एम्पल
ु , डाईजेपाम-१०० एम्पल
ु , फे नारिन-१०० एम्पल
ु सबित पक्राउ िरीएकोमा दख
ु ा कुमार यादवको बज.लबलतपरु लबलतपरु उ.म.न.पा. २ बथथत
डेरा कोठा खानतलासी िदाय बनयबन्रत लािू औषध िप्रु ेनोबफय न ३००एम्पल
ु , डाईजेपाम-३०० एम्पल
ु , फे नारिन-३०० एम्पल
ु िरी बनजिरुिाट जम्मा
वनयवरिि लागू औषध १२०० एम्पुल बरामद िररएको ।
३. बमबत २०७७।१०।२५ िते बजल्ला सनु सरी ईनरुवा न.पा.६ ठे िाना भएका िषय ३५ को िोपाल बनरौलालाई वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न ९८ एम्पूल,
िाईजेपाम-१०८ एम्पूल, फे नारगन-१२९ एम्पूल सबित का.बज.का.म.न.पा. १५ डल्लिु ाट पक्राउ िररएको ।
४. बमबत २०७७।१०।२६ िते बजल्ला बसन्धपु ाल्चोक न.पा. ११ ठे िाना भएका िषय ३२ को मान ििादरु तामाङलाई वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न ५
एम्पूल, िाईजेपाम-५ एम्पूल, फे नारगन-५ एम्पूल सबित का.बज.का.म.न.पा. १२ टेकुिाट पक्राउ िररएको ।
५. बमबत २०७७।१०।२६ िते बनयबन्रत लािू औषध एम्पल
ु सबित पक्राउमा परे का मान ििादरु तामाङलाई लािू औषध बिबक्र िने भारत बििार प्रदेश िैशाली
ठे िाना भएका िषय ३० को भारतीय नािररक िोबिन्द पोद्दारलाई बमबत २०७७।१०।२६ िते वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न १२ एम्पूल, िाईजेपाम११ एम्पूल, फे नारगन-९ एम्पूल सबित का.बज.का.म.न.पा. २१ लिनटोलिाट पक्राउ िररएको ।
६. बमबत २०७७।१०।२६ िते बनयबन्रत लािू औषध एम्पल
ु सबित पक्राउमा परे का परे का भारतीय नािररक िोबिन्द पोद्दार सँि बमबल लािू औषध कारोिार िने
बजल्ला काभ्रे नमोिद्ध न.पा. वडा नं.८ ठे िाना भएका िषय ३३ को सवु ास श्रेष्ठलाई बमबत २०७७।१०।२६ िते वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न २०९
एम्पूल, िाईजेपाम-१८७ एम्पूल, फे नारगन-१४१ एम्पूल र नेपाली रुपैया नगद रु. ५०५००।- सबित का.बज.बकबतयपरु न.पा.१ ट्याङलाफाँट बथथत डेरा
कोठािाट पक्राउ िररएको
७. बमबत २०७७।१०।२६ िते बनयबन्रत लािू औषध एम्पल
ु सबित पक्राउमा परे का सवु ास श्रेष्ठलाई लािू औषध बदने का.बज.का.म.न.पा.वडा नं.१८ िाििजार
ठे िाना भएका िषय ४० की कमला लामालाई बमबत २०७७।१०।२६ िते वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न ३२ एम्पूल, िाईजेपाम-१९१ एम्पूल,
लुवपजेवसक-५० एम्पूल र नेपाली रुपैया नगद रु. ४०,०००।- सबित का.बज.का.म.न.पा.वडा नं. १६ नयाँिजारिाट पक्राउ िररएको ।
८. बमबत २०७७।१०।२६ िते बनयबन्रत लािू औषध एम्पल
ु सबित पक्राउमा परे का सवु ास श्रेष्ठलाई लािू औषध बदने काभ्रे तेमाल िा.पा. वडा न.ं ६ ठे िाना
भएका िषय ३६ को बसता रानामिरलाई बमबत २०७७।१०।२६ िते वनयवरिि लागू औषध बुप्रेनोवफि न २६ एम्पल
ू , िाईजेपाम-२६ एम्पूल,
लुवपजेवसक-२६ एम्पूल सबित का.बज.का.म.न.पा.वडा नं. १६ खबु शििु ाट पक्राउ िररएको ।
नोट :- मावथ उल्लेविि ब्यवििरु मध्ये वनयवरिि लागू औषध एम्पुल सविि पक्राउ परेका व्यवििरुले एउटै सज
ं ाल वनमािण गरी एक आपसमा
समरिय गरी कारोबार गने गरेको पाईएको र वनजिरुबाट जम्मा िाईजेपाम-९२८ एम्पल
,
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लुवपजेवसक- ७६ एम्पूल गरी कुल वनयवरिि लागू औषध २४७० एम्पुल र जम्मा नगद रू. ९०,५००/- बरामद गररएको ।
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