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खैरो हेरोईन तथा ननयनरित लागु औषध सनहत १० जना माननसहरू पक्राउ  

(खैरो हेरोईन ७४ ग्राम, ननयनरित लागु औषध ३००० एम्पुल, नाईट्राभेट ट्याब्लेट ४५००, चरेश १५५.५ ग्राम) 

 

लाग ु औषध कारोबारको तस्करी नियन्त्रण तथा अिसुन्त्धािको क्रममा नबशेष निग्रािी तथा चेक-जाच गर्द ै जााँर्दा 

काठमाडौ उपत्यकाका नबनिन्त्ि स्थािबाट निम्िािसुारका मानिसहरुलाई लाग ु औषध सनहत पक्राउ गरी निजहरु उपर लाग ु

औषध (नियन्त्रण) ऐि, २०३३ बमोनजम सम्मानित अर्दालतबाट लाग ुऔषध मदु्दामा म्यार्द थप िई अिसुन्त्धाि िईरहकेो । 

 

➢ नमनत २०७९।०९।१७ गते १९:००बजेको समयमा नजल्ला काठमाडौं, गोकणेश्वर ि.पा.वडा ि- ८ लालीगरुााँस टोल 

नस्थत सडक नकिारमा फेला परेका प्रनतवार्दी सजुि काकीको साथबाट ३०० नमलीग्राम र निजको डेराकोठाबाट ६७.७ 

ग्राम गरी जम्मा लागु औषध खैरो हेरोईन ६८ ग्राम र तराजु थान २ समेत बरामर्द गररएको साथै निज प्रनतवार्दील े

प्रारनम्िक अिसुन्त्धािको क्रममा लाग ु औषध नबनक्र गिन पठाउिे ििी खलुाई नर्दएका प्रनर्दप राईलाई लाग ु औषध 

नियन्त्रण व्यरूो, शाखा कायानलय कााँकरनिट्टा झापाले नमनत २०७९।०९।१८ गते नजल्ला झापा, अजुनिधारा ि.पा.वडा ि-

३ बाट पक्राउ गरी यस व्यरूोमा अिसुन्त्धािको लानग बझुाइएको । 

 

➢ नबशेष सचुिाको आधारमा नमनत २०७९।०९।१८ गते अन्त्र्दाजी १६:३० बजेको समयमा नजल्ला काठमाण्डौं 

का.म.ि.पा. वडा िं ९ शम्िमुागन नस्थत सडक नकिारमा फेला परेकी नजल्ला धिषुा सानवक नर्दगम्बर वडा िं. ६ स्थायी 

ठेगािा िएकी  बषन ५२ नक रेश्मा र्दवेीको साथबाट लागु औषध खैरो हेरोईन ६ ग्राम सनहत पक्राउ गरर सम्मानित 

काठमाण्डौं नजल्ला अर्दालतबाट म्यार्द थप िै अिसुन्त्धाि िैरहकेो । 

 

➢ नमनत २०७९।०९।१४ गते अन्त्र्दाजी ०५:३० बजेको समयमा नजल्ला काठमाण्डौ चन्त्रानगरी िगरपानलका वडा िं. २ 

नस्थत िागढुङ्गा चेक प्वाईन्त्टमा नबरगंजबाट काठमाण्डौ तफन  आउर्द ैगरेको िा ६ ख ७०३६ िं. को यार ुबाहक बसलाई 

िागढुङ्गा प्रहरी कायानलय र लाग ु औषध नियन्त्रण ब्यरुोबाट िागढंुगामा खनटएको प्रहरी सनहतको संयकु्त टोनलल े

चेकजााँच गिे क्रममा निम्ि व्यनक्तहरुको साथबाट लाग ु औषध लकुाई निपाई ल्याएको अवस्थामा फेला परेकोमा 

उल्लेनखत औषधीजन्त्य लाग ुऔषध नजल्ला पसान नबरगंज महािगरपानलका वडा िं २ ठेगािा िएका बषन ४० को सनबिा 

खातिु, ऐ.ऐ ठेगािाकी बषन २७ की सहिाज खातिु र ऐ.ऐ ठेगािाको बषन ३३ को शेष अनमरलाई गाडीबाट झरी िागढंुगा 

चेकप्वाईन्त्ट िन्त्र्दा अन्त्र्दाजी ३०० (नतिसय नमटर) पेट्रोलपम्प निजक थािकोट तफन  िाग्र्द ैगरेको अबस्थामा फेला पारी 

नतिै जिालाई पक्राउ गरी थप अिसुन्त्धािका लागी प्रहरी बतृ थािकोटमा बझुाइएको । 

लाग ुऔषध नियन्त्रण ब्यरूो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।०९।२० गते । 

पे्रस निज्ञन त- ३१९ 
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फेला परेका औषधीजरय लागु औषध ननम्न: 

 

१. DIALEX-DC, 100 ML को १५९ बोतल,  

२. िाईट्रािेट-10,  ४५०० ट्याबलटे  

३. NOOPHINE (िनुफि) लेनखएको १००० एम्पलु,  

४. PHENERGAN (फेिारगि) लेनखएको १००० एम्पलु,  

५. DIAZEPAM (डाईजेपाम) लेनखएको १००० एम्पलु  

६. NOOPHINE टााँस्िे नस्टकर ४६८ थाि  

 

 

➢ नमनत २०७९।०९।१७ गते लाग ुऔषध नियन्त्रण तथा अिसुन्त्धािको क्रममा निग्रािी गर्द ैजााँर्दा ठमेल बजार एररयामा 

नबर्दशेी पयनटकहरुलाई नपिा गरी Hashish/ Hashish िन्त्र्द ैलाग ुऔषध नबनक्र नबतरण गर्द ैनहडेंको अवस्थामा लाग ु

औषध सनहत का.नज.का.म.ि.पा. २६ क्षेरपाटी, काठमाण्डौंबाट निम्ि मानिसहरु पक्राउ । 

 

नस.िं. िाम ठेगािा पेशा लाग ुऔषध पररमाण 

१ ओ िारयण शे्रष्ठ- बषन ४३ नजल्ला गोरखा, आरुघाट -३ टुरगाइडको काम गिे चरेश १२२ ग्राम, 

२ सरेुन्त्र िेपाली- बषन ३४ का.नज.का.म.ि.पा. ३ मसाज सेन्त्टरमा काम गिे चरेश ९ ग्राम, 

३ नबकास पररयार-बषन ३६ नजल्ला र्दोलखा, मेलङु -७ मसाज सेन्त्टरमा काम गिे चरेश २४.५ ग्राम, 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ नमनत २०७९।०९।१३ गते १६:०० बजेको समयमा नजल्ला काठमाण्डौं, गोकणेश्वर ि.पा. वडा िं ८ नस्थत सडक 

नकिारबाट बषन २५ को रोशि श्रेष्ठ र ऐ. ऐ. बस्िे बषन २७ को मिोज लामालाई ननयनरित लागु औषध कोनिन १०० 

ml को ८ बोतल सनहत पक्राउ गरर निजहरुलाई थप अिसुन्त्धाि िई रहकेो । 

 

   

 

प्रिक्ता/ सचूना अनधकारी 

           (योगेरर कुमार खि्का) 

                 प्रहरी उपरीक्षक 

मोबाईल नम्बर : ९८५११३२७४३ 


