
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

नियनरित लागु औषध ६६०० एम्पुल र भाडाको टाटा सुमो तथा  

अबैध लागु औषध खैरो हेरोईि ८७.५ ग्राम सनहत ५ जिा मानिस पक्राउ 
 

 

विशेष सचुनाको आधारमा लाग ु औषध कारोिार, विक्री वितरण तथा ओसार-पसारको अनसुन्धान गर्द ै जााँर्दा 

काठमाडौ उपत्यकाका विविन्न स्थानिाट लाग ु औषध वनयन्रण व्यरूो कोटेश्वरिाट खवटएको प्रहरी टोलीले वनम्नानसुारका 

मावनसहरूलाई लाग ुऔषध सवहत पक्राउ गरी वनजहरू उपर लाग ुऔषध (वनयन्रण) ऐन,२०३३ िमोवजम सम्मावनत काठमाण्डौं 

वजल्ला अर्दालतिाट लाग ुऔषध मदु्दामा म्यार्द थप िई अनसुन्धान िईरहकेो ।  
 
 

१. नियनरित लागु औषध ६६०० एम्पुल र भाडाको टाटा सुमो गाडी सनहत चालक पक्राउ : 

लाग ुऔषध वनयन्रण व्यरूो कोटेश्वरिाट खवटएको प्रहरी टोलीले वमवत २०७९।१०।१७ गते वजल्ला काठमाडौ, 

का.म.न.पा. िडा नं. - १४ टेकु वस्थत सडक वकनारमा रोकी राखेको विरगञ्जिाट काठमाण्डौ चल्ने ना.१ ज.५५२४ 

नम्िरको िाडाको टाटा समुो गाडी खानतलासी गर्दाा उक्त गाडी विर झोलामा लकुाई राखेको नियनरित लागु 

औषध बुपे्रिोनफि ि (िुनफि) 2ml को २२०० एम्पुल, डाईजेपाम 2ml को २२०० एम्पुल, फेिारगि 2ml को 

२२०० एम्पुल समेत गरी कुल ६६०० एम्पुल तथा गाडी बरामद गरी उक्त गाडीका चालक वज. सलााही, हररिन 

न.पा. िडा नं. ८ स्थायी ठेगाना िएका िषा ३९ का कैलाश वि.क. लाई पक्राउ गरी वनज उपर लाग ुऔषध मदु्दामा 

म्यार्द थप गरी अनसुन्धान िईरहकेो  । 

 

 

२. अबैध लागु औषध खैरो हेरोईि ७७ ग्राम, नडनजटल तराजु थाि- १ र िगद रू. १,६७,५०० सनहत ३ जिा 

मानिस पक्राउ : 

   लाग ुऔषध वनयन्रण व्यरूो कोटेश्वरिाट खवटएको प्रहरी टोलीले वमवत २०७९।१०।१५ गते वजल्ला काठमाडौं, 

का.म.न.पा.िडा नं. -७ गौरीघाट वस्थत सडक वकनारिाट वजल्ला वसन्धलुी, कमलामाई न.पा. िडा नं. ४ स्थायी 

ठेगाना िएका िषा ३५ को मनोज थापा मगर र ऐ. ठेगाना िएका िषा ३३ को राम कुमार शे्रष्ठ साँग साथै रहकेो 

अिस्थामा मिोज थापा मगरको साथबाट लागु औषध खैरो हेरोईि २ ग्राम र राम कुमार शे्रष्ठको साथवाट 

िगद रू. १,६७,५०० (एकलाख सतसठ्ठी हजार पााँचसय) िरामर्द गरी पक्राउ गररएकोमा वनजहरु मध्ये राम  

कुमार श्रेष्ठको वजल्ला काठमाडौं, कागेश्वरी मनोहरा न.पा.िडा नं. ८ वस्थतमा रहकेो डेराकोठा खानतलासी गर्दाा लागु 

औषध खैरो हेरोईि २५ ग्राम र नडनजटल तराजु थाि- १ समेत िरामर्द गरर वनजहरुलाई तत्काल सोधपछु 

अनसुन्धान गर्दाा वनजलाई उक्त िरामर्द लाग ुऔषध खैरो हरेोईन विक्री गने वजल्ला वसरहा, गोलिजार न.पा.िडा नं. ८ 

स्थायी ठेगाना िएका िषा ३५ को वसकेन्र साफीलाई समेत खोजतलास गर्द ैजााँर्दा ऐ. वमवतमा िदु्द एयरको उडानद्दारा 

जनकपरुिाट काठमाडौं आएको अिस्थामा वजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.िडा नं. ९ वस्थत वरििुन अन्तराावरिय 

विमानस्थल गौचर काठमाडौंको आन्तररक टवमानल कक्ष तफा को ट्याक्सी पावका ङिाट लागु औषध खैरो हेरोईि 

५० ग्राम सवहत पक्राउ गरी उल्लेवखत ३ जना उपर लाग ुऔषध मदु्दामा म्यार्द थप गरी अनसुन्धान िईरहकेो । 
 

 

 

लागु औषधनियरिण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।१०।२० गते । 

पे्रस नवज्ञन त- ३२१ 
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 ३. लागु औषध खैरो हेरोइि १०.५ ग्राम, नडनजटल तराजु- १ सनहत १ जिा मानिस पक्राउ : 

लाग ु औषध वनयन्रण व्यरूो कोटेश्वरिाट खवटएको प्रहरी टोलीले वमवत २०७९।१०।१६ गते वजल्ला 

काठमाण्डौं, का.म.न.पा. ३२ कोटेश्वरिाट वजल्ला वसन्धलुी, कमलामाई न.पा. िडा नं. ११ स्थायी ठेगाना िएका 

िषा ३२ को विमल चौहानलाई लागु औषध खैरो हेरोइि १०.५ ग्राम र नडनजटल तराजु थाि- १ सवहत 

पक्राउ गरी वनज उपर लाग ुऔषध मदु्दामा म्यार्द थप गरी अनसुन्धान िईरहकेो । 

 

➢ बरामद नियनरित लागु औषध प्रनत एम्पुल रु. ३००/- को दरले कुल ६६०० एम्पुलको अ.मुल्य रु. १९,८०,०००/- 

 

➢ बरामद लागु औषध खैरो हेरोईि प्रनत ग्राम रु. १२,०००/- को दरले ८७.५ ग्रामको अ. मुल्य रु. १०,५०,०००/- 

बरामद लागु औषध खैरो हेरोईि तथा नियनरित ला.औ. एम्पुलको कुल मुल्य अ. रु.३०,३०,०००/- रहेको। 
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 ४. लागु औषध नियरिण ब्यूरो कोटेश्वर र नजल्ला प्रहरी कायािलय मकवािपुरको संयुक्त टोलीद्वारा लागु 

औषध गााँजा र अनफम अवैध खेती फडािी (िष्ट) :  

विविन्न वमवत र स्थानहरुमा लाग ु औषध वनयन्रण ब्यरूोिाट खवटएको प्रहरी वनरीक्षक सवहतको टोली र 

वजल्ला प्रहरी कायाालय मकिानपरुको संयकु्त टोलीद्वारा वनम्न पररमाणमा गााँजा तथा अवफमको अिैध खेती 

फडानी (नष्ट) गररएको : 

१. वमवत २०७९।०८।१६ गते र्दखेी वमवत २०७९।०८।१९ सम्म वजल्ला मकिानपरु कैलाश गा.पा. िडा न. २,७,८ र 

१० मा अिैध गााँजा खेती अन्र्दाजी ४० विघा र अिैध अवफम खेती अन्र्दाजी २ विघा फडानी गररएको । 

२. वमवत २०७९।०९।२४ गते र्दखेी वमवत २०७९।०९।२९ सम्म वजल्ला मकिानपरु कैलाश गा.पा. िडा न. १,२,५, 

र ६ तथा राक्सीराङ गा.पा. िडा न. ६,७ र ८ मा अिैध गााँजा खेती अन्र्दाजी ६२ विघा १० कठ्ठा र अिैध अवफम 

खेती अन्र्दाजी ६३ विघा फडानी गररएको । 

३. वमवत २०७९।१०।१३ गते र्दखेी वमवत २०७९।१०।१८ सम्म वजल्ला मकिानपरु कैलाश गा.पा. िडा न. ७,८ तथा 

राक्सीराङ गा.पा. िडा न. १,४,६ र ७ मा अिैध गााँजा खेती अन्र्दाजी ३० विघा १० कठ्ठा तथा अिैध अवफम 

खेती अन्र्दाजी १४३ विघा फडानी गररएको । 

 

प्रवक्ता/ सचूिा अनधकारी 

           (योगेरर कुमार खड्का) 

                  प्रहरी उपरीक्षक 

         सम्पकि  िम्वर: ९८५११३२७४३ 
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अरदाजी जम्मा िष्ट :  

गााँजा :- १३३ विघा,  

अवफम :- २०८ विघा 

 


