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लागू औषध वनयरिण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमािौ ।
बमबत: २०७८।०३।३१ गते ।

लागू औषध खैरो हेरोईन िथा वनयवरिि मनोविपक पदाथथ सवहि मावनस पक्राउ
बिशेष सचू नाको आधारमा यस ब्यरू ोिाट खबटएको टोलीले आवश्यक बनग्रानी पश्चात बिबिन्न बमबतमा ठुलो मात्रामा बनयबन्त्रत लागू
औषध तथा खैरो हेरोइन सबहत माबनसहरू पक्राउ गरी बनजहरुको सम्िन्धमा लागू औषध (बनयन्त्रण) ऐन, २०३३ िमोबजम म्याद
थप गरी आवश्यक अनसु न्धान कायय अबि िढाईएको छ ।
१. बमबत २०७८।०३।२६ गते लागू औषध बनयन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वरिाट खबटएको टोबलले का.बज.का.म.न.पा. २६, नयााँ
िसपाकय िाट बज. झापा बशवसताक्षी न.पा. ११ िस्ने िषय २९ को देउमान तम्रु क
ु र बज. झापा बशवसताक्षी न.पा. १ िस्ने िषय २८
को बिबपन चेम्जङु को साथिाट अवैध लागू औषध खैरो हेरोइन २८ ग्राम सबहत २ जना माबनस पक्राउ गरी थप अनसु न्धान
कायय ला.औ.बन.ब्यरू ो, कोटेश्वरिाट िैरहेको ।
२. बमबत २०७८।०३।२७ गते लागू औषध बनयन्त्रण ब्यरू ो, शाखा कायायलय, बिराटनगरिाट खबटएको टोबलले बज. सनु सरी, ईटहरी
उ.म.न.पा. ४ िाट ऐ.ऐ. गैह्रीगाउाँ िस्ने िषय ३२ को दगु ाय रसाईलीको साथिाट अवैध लागू औषध खैरो हेरोइन ५४.५ ग्राम र
बिबजटल तराजु थान १ सबहत १ जना माबनस पक्राउ गरी आवश्यक अनसु न्धानको लाबग ई.प्र.का. ईटहरी, सनु सरीमा
िझु ाईएको ।
३. बमबत २०७८।०३।२९ गते अं. १६:३० िजेको समयमा लागू औषध बनयन्त्रण ब्यरू ो, तथा महानगरीय प्रहरी प्रिाग,
नागढुङ्गािाट खबटएको संयक्त
ु प्रहारी टोबलले बज. काठमाण्िौ चन्राबगरी न. पा. विा नं. २, नागढुङ्गा बस्थत चेकपोष्टमा
काठमाण्िौ बिबत्रने बिबिन्न सवारी साधनहरु समेतको चेकजााँच गने क्रममा बिरगंज कलैयािाट काठमाण्िौतर्य आएको प्रदेश
३-००१ ख ००८७ नं. को िसबित्र समान राख्ने Rack मा िेवाररसे अवस्थामा र्े ला परे को एउटा झोला बित्र लागू औषध
नाईट्राजेपाम नाईट्राभेट १५०० ट्याब्लेट, िारतीय बसम कािय थान १ र मोिाईल सेट थान १ िरामद गरी प्रबतवेदनका साथ
महानरीय प्रहरी िृत्त थानकोटमा पेश गरी थप अनसु न्धान कायय िैरहेको ।
४. बमबत २०७८।०३।३० गते अ.ं ०६:५५ िजे बिहानको समयमा काठमाण्िौ बिबत्रने बिबिन्न सवारी साधनहरु समेतको चेकजााँच
गने क्रममा लागू औषध बनयन्त्रण ब्यरू ो, तथा महानगरीय प्रहरी प्रिाग, नागढुङ्गािाट खबटएको संयक्त
ु प्रहरी टोबलले बज.
काठमाण्िौ चन्राबगरी न. पा. विा न.ं २, नागढुङ्गा बस्थत चेकपोष्टमा बिरगजं कलैयािाट काठमाण्िौतर्य आएको
िा. ४
ख. ३२९५ न.ं को िसबित्र क्याबिन बसटमा िसेका बज. िारा पचरौटा न.पा. विा नं. २ ठे गाना िएका िषय ४५ को ललन
बगररको झोला शंका लाबग चेकजााँच गदाय बनजको झोला बित्रिाट लागू औषध मनोबिपक पदाथय नाईट्राजेपाम नाईट्रािेट
३००० ट्याब्लेट, िप्रु ेनोबर्य न २०० एम्पल
ु , िाईजेपाम २०० एम्पल
ु र र्े नारगन २०० एम्पल
ु सबहत जम्मा ३००० ट्याब्लेट र
६०० एम्पुल ला.औ. िरामद गरी बनज ललन बगररलाई सोधपछ
ु को क्रममा बनजको साथिाट िरामद िएको लागू औषध
िारत देश बसतामणी बजल्ला बसतामणी थाना विा न.ं १ िर िई हाल बज. लबलतपरु म.न.पा. विा न.ं १६ मगं लिजार िस्ने िषय
२८ को सद्दाम राईन र ऐ.ऐ. िस्ने िषय ५८ को मन्ु ना राईनले मगाएको हुन िबन खल
ु ाईबदएको हुदाँ ा बनजहरुलाई खोजतलासको
क्रममा बमबत २०७८।०३।३० गते ११:०० िजेको समयमा बज. लबलतपरु म.न.पा. विा नं. १६, मंगलिजार बस्थतिाट पक्राउ
गरी प्रबतवेदनका साथ बनजहरु ३ जनालाई महानरीय प्रहरी िृत्त थानकोटमा पेश गरी थप अनसु न्धान कायय िैरहेको ।



प्रहरी उपरीक्षक

५. बमबत २०७८।०३।३० गते लागू औषध बनयन्त्रण ब्यरू ो, शाखा कायायलय, पोखरािाट खबटएको प्रहरी टोबलले अ.ं १७:००
िजेको समयमा बज.पोखरा, पोखरा न.पा. विा नं. १, िगरिाट ऐ.ऐ. िस्ने िषय ४९ को अजयनु कुमार गरुु ङलाई िप्रु ेनोबर्य न ६७४
एम्पल
ु , िाईजेपाम ६७० एम्पल
ु र र्े नारगन ६७० एम्पल
ु गरी जम्मा २०१४ एम्पुल र नगद रु. ५,२१,२००/- (पााँच लाख
एक्काईस हजार दुई सय) र थान १ मोिाईल सबहत पक्राउ गरी प्रबतवेदनका साथ बज.प्र.का.कास्की, पोखरामा पेश गरी थप
अनसु न्धान कायय िैरहेको ।
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