
  

 

 

 

  

 
 

 

अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन, गााँजा र ननयनरित लागु औषध एम्पुल सनहत  

२१ जना ब्यनिहरुलाई पक्राउ गररएको : 
 

काठमाण्डौ उपत्यकामा लागु औषध खैरो हेरोईन, गााँजा तथा ननयनरित लागु औषध एम्पुलहरुको अबैध कारोवार 

भईरहेको भरने सूचनाको आधारमा यस व्यूरोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले ननम्न नमनत, समय र स्थानबाट ननम्नानुसारका 

ब्यनिहरुलाई लागु औषध सनहत पक्राउ गरी ननजहरु उपर लागु औषध (ननयरिण) ऐन, २०३३ बमोनजम सम्माननत 

काठमाण्डौ नजल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप भई अनुसरधान भईरहेको । 
 

जम्मा बरामद : लागु औषध खैरो हेरोईन ३३.४ ग्राम, लागु औषध गााँजा १५ Kg ९१७ Gm, ननयनरित लागु 

औषध एम्पुल २१४० नपस, नडनजटल तराजु १ तथा लागु औषध कारोवारबाट आजजन गरेको 

रकम रू ११,२५,५००।–   
 

क) लागु औषध खैरो हेरोईन तर्ज  : ३३.४ ग्राम, नडनजटल तराजु थान १, नगद ११,२५,५००।–  सनहत ८ जना पक्राउ :-  
 

(I) मिमि २०७९।०६।२६ गिे मिल्ला काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा न. ७ चाहमिल मथिि सडक मकनारिाट लाग ु औषध खैरो 

हरेोईन ३ ग्राि समहि मिल्ला सोलखुमु्ि ुपासाङ ल्हाि ुगा.पा. वडा न. २ थिायी ठेगाना भई हाल का.मि.का.ि.न.पा. वडा न. ७ 

िथने िषष ३६ का ग्याल्िने शेपाषलाई पक्राउ गररएको । 
 

(II) नमनत २०७९।०६।२७ गते नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. ७ चाहनबल नस्थत सडक नकनार र डेराकोठाबाट 

लागु औषध खैरो हेरोईन २७ ग्राम र नडनजटल तराजु थान १(नदनेश तामाङको साथबाट ०.५ ग्राम र डेराकोठावाट 

२६.५ ग्राम र नडनजटल तराजु) सनहत ननम्न ब्यनिहरु पक्राउ :- 

१. मिल्ला ईलाि फाकफोकििु गा.पा. वडा न.२ थिायी ठेगाना भई हाल का.मि.का.ि.न.पा. वडा न. ७ िथने िषष २७ का मिनेश 

िािाङ । 

२. मिल्ला ईलाि िाई न. पा. वडा न.४ थिायी ठेगाना भई हाल का.मि.का.ि.न.पा. वडा न. ७ िथने िषष २४ की मसिषना राई । 

३. मिल्ला ईलाि फाकफोकििु गा. पा. वडा न. २ थिायी ठेगाना भई हाल का.मि.का.ि.न.पा. वडा न. ७ िथने िषष २५ का  कृण्ण 

िािाङ । 
 

(III) नमनत २०७९।०६।३० गते नजल्ला काठमाण्डौ टोखा न.पा. वडा न. ३ साङलेखोला नस्थत सडक नकनार र 

डेराकोठाबाट लागु औषध खैरो हेरोईन ४.६ ग्राम (सरोज राईको साथबाट ३.६ ग्राम र कृण्ण बहादुर राईको 

डेराकोठाबाट १ ग्राम) नगद रु. ११,२५,५००।– (कृण्ण बहादुर राईको साथबाट ११ लाख र रनरजत गोलेको साथबाट 

२५,५००) सनहत ननम्न ब्यनिहरु पक्राउ :-  

१. मिल्ला  नवुाकोट  मलख ु गा. पा. वडा न. ५ थिायी ठेगाना भई हा का.मि.का.ि.न.पा.वडा न. १६ िथने  िषष २७ का सरोि  

राई। 

२. मिल्ला सलाषही लालिन्िी न.पा. वडा न. २  थिायी ठेगाना भई हाल का.मि. टोखा न.पा.वडा न. ३ िथने िषष  २६  का रंमन्िि  

गोले । 

३. मिल्ला  नवुाकोट  मलख ु गा. पा. वडा न. ३ थिायी ठेगाना भई हाल का.मि. टोखा न.पा. वडा न. ९ िथने िषष ३४ का कृण्ण 

िहािरु राई  । 

४. मिल्ला  धामिङ िाके्र  गा. पा. वडा न. ५  थिायी ठेगाना भई हाल का.मि.का.ि.न.पा.वडा न. १६ िा खािा घर 

सञ्चालन गन ेिषष ३७ की शमिषला िािाङ ।   

 

 

लागु औषधननयरिण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।०७।०३ गते। 

पे्रस नवज्ञन त- ३१७ 
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ख)  ननयनरित लागु औषध एम्पुल तर्ज : २१४० नपस (बुपे्रनोनर्ज न ६७६, डाईजेपाम ६७६, रे्नारगन ७२१)  सनहत १० जना 

पक्राउ :- 
 

(I) नमनत २०७९।०६।२८ गते का.नज.का.म.न.पा. वडा न. १६ बालाजु नस्थत सडक नकनारवाट लागु औषध एम्पलु 

१३०० नपस( संनदप दासको साथवाट १२०० नपस र मेनलना भण्डारीको साथवाट १०० नपस) सनहत ५ जना पक्राउ 

गरी थप अनुसरधानको नसलनसलामा पसाजबाट १ जना गरी ननम्न ६ जना ब्यनिहरु पक्राउ:- 

१. मिल्ला पसाष िहुिरिाई न.पा. वडा न. १ थिायी ठेगाना भएका िषष १९  का संमिप िास । 

२. मिल्ला पसाष मिपहरिाई गा. पा. वडा न. ५ थिायी ठेगाना भएका िषष २३ का मिप ुप्रसाि कुश्हवा  । 

३. मिल्ला मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा न. १४ थिायी ठेगाना भई हाल मिल्ला लमलिपरु ल.प.ुि.न.पा. वडा न. २ िथने िषष २७ 

का श्रीकृण्ण भण्डारी । 

४. मिल्ला मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा न. १४ थिायी ठेगाना भई हाल मिल्ला लमलिपरु ल.प.ुि.न.पा. वडा न. २ िथने िषष २४ 

की िेमलना भण्डारी । 

५. मिल्ला पसाष मिपहरिाई गा. पा. वडा न. ५ थिायी ठेगाना भएका िषष २३ का उपेन्र  प्रसाि कुशहवा (पसाषिाट पक्राउ)  

 
 

(II) नमनत २०७९।०६।२८ गते का.नज.का.म. न.पा. वडा न. १५ स्वयम्भु नस्थत सडक नकनारवाट लागु औषध एम्पुल ६०० 

नपस सनहत कृसन साह तेली पक्राउ गरी थप अनुसरधानको नसलनसलामा पसाजबाट  थप २ जना गरी जम्मा ३ जना 

ब्यनिहरु पक्राउ :-  

१. मिल्ला पसाष िहुिरिाई न..पा. वडा न. ९ थिायी ठेगाना भएका िषष १९  का कृसन साह िेली । 

२. मिल्ला पसाष िहुिरिाई न..पा. वडा न. १ थिायी ठेगाना भएका िषष १९  का चन्िन िहिो (पसाजवाट पक्राउ) । 

३. मिल्ला पसाष िहुिरिाई न..पा. वडा न. २ थिायी ठेगाना भएका िषष २३  का सवुास सहनी (पसाजवाट पक्राउ) । 

 
 

(III) नमनत २०७९।०७।०२ गते का.नज.का.म. न.पा. वडा न. ९ नसनामंगल नस्थत सडक नकनारवाट लागु औषध एम्पलु 

२४० नपस सनहत (चरदन कुमार दासको साथवाट वरामद) ननम्न ब्यनिहरु पक्राउ :-  

१. मिल्ला सप्तरी शम्भनुाि  न.पा. वडा न. ८ थिायी ठेगाना भएका िषष २७ का चन्िन कुिार िास । 

२. िशे भारि िधिुनी मिल्ला िानािा मिश्रािपरु ठेगाना भएका िषष २५ का शम्भ ुकुिार साह । 

 

ग) लागु औषध गााँजा तर्ज  : १५ Kg ९१७ Gm सनहत ३ जना पक्राउ:- 
 

(I) नमनत २०७९।०६।१३ गते नि.अ. नब.भरसार कायाजलय समेतबाट लागु औषध गााँजा १५Kg709Gm बरामद गरी 

नजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा ६ नस्थत गेष्ट हाउसवाट १ जना भारनतय नागररक पक्राउ: 

१. िशे भारि िेघालय ररभ्िाय मिल्ला नङपो िाना ठेगाना भएका िषष २३ का समन्िप शिाष भन्ने Precious Star Lyngkhoi 
   

 

(II)  नमनत २०७९।०७।०२ गते बैदेनशक हुलाक भरसार कायाजलय नडल्लीबजारबाट लागु औषध गााँजा २०८ ग्राम सनहत ( 

२ जना साँगसाथै ररनसभ गनज गएको ) ननम्न ब्यनिहरु पक्राउ:- 

१. मिल्ला गोरखा पालङुटार न.पा. वडा न. २७ ठेगाना थिायी ठेगाना भई हाल का.मि. टोखा न.पा. वडा न. ९ िथने िषष २७ का 

समचन िवेकोटा । 

२. मिल्ला काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा न. १६ थिायी ठेगाना भएका िषष ३२ का सौरभ सामन्डल ्। 
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नोट:- 

प्रनतबादीहरुको साथबाट बरामद भएको लागु औषधको अवैध बजार मुल्य अं. रू. १३,६२,९२९।-  रहेको । 

 

खैरो हेरोईन प्रति १ ग्रामको रु. १०,०००।– को दरले ३४.६ ग्रामको अवैध बजार मुल्य अं. रु. ३,४६,०००।– 

तनयतरिि लागु औषध प्रति एम्पुलको रु. २००।– को दरले २,१४० एम्पुलको अं. रु. ४,२८,०००।– 

लागु औषध गााँजाको प्रति १ तकलोग्रामको रू. ३७,०००।– को दरले १५ के.जी. ९१७ ग्राम को अं. रु. ५,८८,९२९।-  

 

 

   
 

 

प्रविा/ सचूना अनधकारी 

          (योगेरर कुमार खड्का) 

                 प्रहरी उपरीक्षक 

    सम्पकज  नम्वर : ९८५११३२७४३ 

                

 


