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लागु औषध ननयरिण ब्यूरो
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
नमनत: २०७९।०४।१८ गते ।

लागु औषध खैरो हेरोईन तथा ननयनरित लागु औषध Dialex- DC सनहत माननस पक्राउ :
काठमाण्डौं उपत्यकामा नियनरित लागु औषध Dialex-DC र अबैध लागू औषध खैरो हेरोइिको कारोवार
भईरहेको भरिे सचू िाको आधारमा यस व्यरू ोबाट खनटएको टोलीले निग्रािी गिे क्रममा नबनभरि नमनत र स्थािबाट
निम्िािसु ारका व्यक्तीहरुलाई नियनरित लागु औषध Dialex-DC, िाईट्राभेट ट्याब्लेट र खैरो हेरोइि सनहत पक्राउ गरर
हाल निजहरु उपर लागू औषध (नियरिण) ऐि २०३३ बमोनजम लागू औषध हेरोईि मद्दु ा र नियनरित लागु औषध मद्दु ामा
म्याद थप गरी थप अिसु रधाि गिे कायय भईरहेको ।

ननयनरित लागु औषध Dialex- DC तथा नाईट्राभेट ट्याब्लेट तर्फ
१. नमनत २०७९।०४।०८ गते नजल्ला ताप्लेजङु , मेररङदेि गा.पा. ५ स्थायी ठे गािा भएकी बषफ ३३ की तुलसा खड्कालाई नजल्ला
लनलतपरु , महालक्ष्मी ि.पा. ४ ईमाडोलबाट िाइट्राभेट ट्याब्लेट १२६० थाि, प्रोक्सीभि १५० थाि क्याप्सल
ु , Dialex-DC
(कोनडि) ६ बोतल, ऐ. को खाली बोतल २८ थाि, Dialex-DC (कोनडि) जस्तो देनखिे रातो रङको तरल पदाथय ३००
नमनलनलटर सनहत पक्राउ गररएको ।
२. तल
ु सा खड्कालाई लागु औषध कारोबारमा सहयोग गिे नजल्ला सिु सरी, बराह ि.पा. ७ स्थायी ठे गािा भएका बषफ २७ को
युवराज खड्कालाई नजल्ला लनलतपरु , महालक्ष्मी ि.पा. ४ ईमाडोलबाट नमनत २०७९।०४।०८ पक्राउ गररएको।
३. तल
ु सा खड्कालाई लागु औषध उपलब्ध गराउिे नजल्ला,रौतहट डुमररयािा २ घर भएका बषफ ४६ को नकशोर चौलागाईलाई
नमनत २०७९।०४।१० गते नजल्ला काठमाण्डौ,कागेश्वरी मिहरा ि.पा.वडा िं.९ बाट पक्राउ गररएको ।
४. नकशोर चौलागाईलाई लागु औषध उपलब्ध गराउिे नजल्ला नसरधपु ाल्चोक पााँचपोखरी थङपाल गाउाँपानलका वडा ि- १ स्थायी
ठे गािा भई का.नज. गोकणेश्वर ि.पा. ८ बेसीगााँउ बस्िे बषफ ४७ को मान बहादुर तामाङलाई निजकै घरबाट नमनत
२०७९।०४।१० गते Dialex -DC(100ml)१२७ बोतल सनहत पक्राउ गररएको।
५. माि बहादरु तामाङलाई लागु औषध उपलब्ध गराउिे नजल्ला सलायही, हररवि ि.पा. ४ स्थायी ठे गािा भई का.नज. गोकणेश्वर
ि.पा. ८ बेसीगााँउ बस्िे बषफ ३५ को बुद्ध बहादुर बोम्जनलाई निजकै घरबाट नमनत २०७९।०४।१० गते पक्राउ गररएको ।
६. नकशोर चौलागाईलाई लागु औषध उपलब्ध गराउिे नजल्ला सलायही, ईश्वरपरु ि.पा. ६ स्थायी ठे गािा भएका बषफ २१ को
“सरतोष” भरने नवनपन कुसहवा, प्रदेश २-०३-००१ च २५०९ ि.ं को गाडी चालक नजल्ला रौतहट गरुडा ि.पा. ९ बस्िे बषफ
२५ को सुभाष राय यादव, ऐ. नजल्ला वडा िं. ८ स्थायी ठे गािा भएका बषफ १९ को मोहमद आसर्ाक आलमलाई
तरकारीको बोरामा Dialex DC (100ml) प्याक गरर लक
ु ाईनिपाई गाडीमा ल्याएको अबस्थामा ९४७ बोतल Dialex DC
(100ml) सनहत नमनत २०७९।०४।१६ गते का.नज.का.म.ि.पा. वडा ि.ं ३२ जनडवटु ीबाट पक्राउ गररएको ।
७. माि बहादरु तामाङलाई लागु औषध उपलब्ध गराउिे नज.सलायही, हररवि ि.पा. ३ ठे गािा भएका बषय ४२ को रति मोक्ताि र बषय
२८ को नदपक श्रेष्ठ लाई नमनत २०७९।०४।१८ गते १०:३० बजेको समयमा नज.सलायही हररवि ि.पा. ४ गणेश टोलबाट १००
बोतल Dialex DC (100ml), सनहत पक्राउ गररएको ।

( जम्मा माननस पक्राउ १० जना (९ पुरुष र १ मनहला) र कुल बरामद ११८० बोतल Dialex DC (100ml),
नाइट्राभेट ट्याब्लेट १२६० थान, प्रोक्सीभन १५० थान क्याप्सल
ु )
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अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन तर्फ जम्मा पक्राउ १२ जना (९ पुरुष र ३ मनहला), बरामद हेरोईन ४५९ ग्राम
८. नमनत २०७९।०३।०३२ गते नजल्ला ताप्लेजङु , फुङ्नलङ ि.पा. १ बस्ने बषफ २७ को राज कुमार तामाङ, ऐ
नजल्ला मौवाखोला गा.पा. १ बस्ने बषफ ३५ की शुनशला तामाङलाई नज.भक्तपरु , मध्यपरु नठमी ि.पा. १ बाट
अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन ८ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।
९. शनु सला तामाङलाई खैरो हेरोईि उपलब्ध गराउिे नजल्ला झापा, भद्रपरु ि.पा. २ बस्िे बषफ २० की सच
ं माया
तामाङ र ऐ नजल्ला मेचीिगर ि.पा. वडा िं. १५ बस्िे बषफ ३१ को मननराज नलम्बु समेतलाई नजल्ला भक्तपरु
मध्यपरु नठमी ि.पा. १ लोकरथलीबाट नमनत २०७९।०४।०१ गते अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन ४६ ग्राम सनहत
पक्राउ गररएको ।
१०. नमनत २०७९।०४।१२ गते नजल्ला बझाङ, जय पृथ्वी ि.पा. १० बस्िे बषफ २० को उपेरर जाग्री, नजल्ला झापा
नशवसतासी ि.पा. ९ बस्िे बषफ ३३ को प्रेम हाङ सेनलङ, ऐ.ऐ ठे गािा भएका बषफ ३७ का योगेश नलङदेङ, ऐ.
नजल्ला बद्ध
ु शानरत गा.पा. ४ बस्िे बषफ २७ को नवदुर आङ्बोलाई का.नज. कागेश्वरी मिोहरा ि.पा. ८ बाट अवैध
लागु औषध खैरो हेरोईन १४ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।
११. नमनत २०७९।०४।१३ गते नजल्ला रामेिाप, रामेिाप ि.पा वडा ि.ं ९ बस्िे बषफ ४० की जुनमाई मोक्तानलाई
का.नज. गोकणेश्वर ि.पा. ८ बाट अवैध लागु औषध हेरोईन ३८४ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।
१२. नमनत २०७९।०४।१४ गते का.नज.का.म.ि.पा. वडा िं. ३ बस्िे बषफ ४३ को अनुज शाही, नज. ईलाम, ईलाम
ि.पा. ४ बस्िे बषफ ३२ को नदपेश नवश्वकमाफ र नजल्ला, पााँचथर नफनदम ि.पा. ९ बस्िे बषफ ३० को कानजमान
गुरुङलाई का.नज. टोखा ि.पा. ६ धापासीबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन ७ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।

( कुल माननस पक्राउ २२ जना, कुल बरामद लागु औषध हेरोईन ४५९ ग्राम, लागु औषध
Dialex –DC (100ml) ११८० बोतल, लागु औषध नाइट्राभेट ट्याब्लेट १२६० थान,
प्रोक्सीभन क्याप्सुल १५० थान को कुल अबैध बजार मूल्य रु. ५८,१०,८००।- )
अबैध प्रनत ईकाई मूल्य
हेरोईन- रु १०,०००।–प्रनत ग्राम,
Dialex DC – रु १०००।– प्रनत बोतल
नाईट्राभेट ट्याब- रु ३० प्रनत ट्याबलेट
प्रोनक्सभोन – रु २० प्रनत क्याप्सल
ु
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