
 

 

 

 

  नियनरित लागु औषध २८१० एम्पुलसनित ३ जिा मानिस पक्राउ 

काठमाण्डौं उपत्यकामा नियनरित लाग ु औषधको अबैध कारोवार भईरहकेो भरिे सचूिाको आधारमा यस व्यरूोबाट खनटएको 

टोलीले निग्रािी गिे क्रममा नबनभरि नमनत र स्थािबाट निम्िािसुारका व्यक्तीहरुलाई नियनरित लाग ुऔषध २८१० एम्पलु सनहत 

पक्राउ गररहालनिजहरु उपर लाग ूऔषध (नियरिण) ऐि, २०३३ बमोनजम सम्मानित काठमाण्डौ नजल्ला अदालतबाट लाग ुऔषध 

मदु्दामा म्याद थप भई अिसुरधाि भईरहकेो । 

नियनरित लागु औषध बुपे्रिोनफि ि, फेिारगि र डाइजेपाम बरामद 

१. नमनत २०७९।०५।०२गते १७:३० बजेको समयमा नजल्ला लनलतपरु, लनलतपरु म.ि.पा.१८, सैबु स्थायी ठेगािा भएकोबषि 

३८ कािनिि शे्रष्ठलाईनजल्ला लनलतपरु, लनलतपरु म.ि.पा. २झनम्सखेलबाट नियनरित लाग ुऔषध बपु्रेिोनफि ि २४३ एम्पलु, 

फेिारगि-२४३ एम्पलु र डाइजेपाम-२४३ एम्पलुतथा रू. २०००० िगद  सनहत पक्राउ गररएको।(निज िनिि शे्रष् ठ नमनत 

२०६४।०६।१७ गते िषि आठ (८) का िाबालक नधरज अनधकारीलाई निज सनितका व्यनििरुले बा १ ज २३०३ 

िंबरको ट्याक्सीमा अपिरण गरी कतिव्य गरी मारी बाग्मती खोलामा पोको पारी फालेको कतिव्य ज्याि मुद्धामा  

आठ िषि चार मनििा कैद भुिाि गरर छुटेको। 

२. नमनत २०७९।०५।०३ गते १५:०० बजेको समयमा नजल्ला सिुसरी, धराि उ.म.ि.पा. १० घर भएको बषि ४३ कानसनभल 

ईनरजनियरधु्रब नलम्बुलाईनजल्ला काठमाण्डौ,का.म.ि.पा.वडा िं.३०कालोपलुबाट नियनरित लाग ुऔषध बपु्रेिोनफि ि -५६० 

एम्पलु, फेिारगि-५८४ एम्पलु र डाइजेपाम-७३७ एम्पलु सनहत पक्राउ गररएको । निज नलम्बलुे आफ्िो कोठामा कम््यटुर, 

मोबाइल ममित गिे काम गद ैआएको । 

३. निज ध्रबु नलम्बलुाई नियरिणमा नलई प्रारनम्भक अिसुरधाि गदाि निज ध्रवु नलम्बलुे म बस्िेहोस्टेलको कोठामा अकाि १ जिा 

ब्यनक्त समेत छ भनि खलुाए पश् चात सोही नमनतमा नजल्ला पसाि, नबरदाबानसिी गा.पा. ४ घर भएकोबषि ४० का जमुिा साि 

तेलीलाईउक्त होस्टेलको कोठाबाट पक्राउ गरी थप अिसुरधाि गदाि निज जमिुा साह तेली बस्द ैआएको कामिपा १३ बाफल 

नस्थत डेराकोठाबाट थप नियनरित लाग ुऔषध बपु्रेिोनफि ि- ९८ एम्पलु र डाइजेपाम-१०२ एम्पलु बरामद गररएको,निजले उक्त 

लाग ु औषध एम्पलुहरु भारनतय बजार रक्सौलबाटआफुले प्रयोग गिेिा ४३ प ६६९३ को TVS मो.सा. को Fuel 

ट्याङ्कीको तल्लो भागमा काटी खण्ड-खण्ड बिाई (नभिीफल्स बटम बिाई) एउटा खण्डमा लागु औषध लुकाई 

नछपाई ल्याउिे गरेको र अको खण्डमा फ्युल िाल्िे गरेको, फल्स बटमका कारण फ्युल ट्याङ्की सािो भएकोले 

चाडै फ्युल सनकिे ि ुँदा पािीको प्लानटटक बोतलमा पेट्रोल िाली झोलामा बोनक नियनरित लाग ुऔषध ओसार पसार 

गिे गरेको साथै निजले काठ्माण्डौंमा लाग ु औषध एम्पलुहरु परु् याए बापत एक पटकमा रू. ५०,०००।–(पचासहजार) 

नलिेगरेको कुरा अिसुरधािको क्रममा खलु्ि आएको ।  

साथै निज जमिुा साह तेलील े नियनरित लाग ुऔषध एम्पलुहरु धु्रब नलम्बलुाई नबक्री गिि नदिे र ध्रबु नलम्बलुे िनबि 

शे्रष्ठलाई सो लाग ुऔषध नबक्री गिे गरेको अिसुरधािबाट खलु्ि आएको दनेखरछ ।     

           प्रििा/ सूचिा अनधकारी 

            (योगेरर कुमार खड्का) 

                   प्रिरी उपरीक्षक 

 

लागु औषधनियरिण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।०५।०६ गते । 

पे्रस निज्ञनप् त- ३१३ 
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Fuel ट्राङ्की नभि फल्स बटम 

बिाई ला.औ. औसारपसार गिि  

बिाएको  

 


