
 

 

 

 

  
 
 

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

१५ जना माननसहरु पक्राउ : 
 

काठमाण्डौ उपत्यकामा लाग ुऔषध खरैो हरेोईन र ननयनरित लाग ुऔषध एम्पलुको अबैध कारोवार भईरहकेो भरने 

सचूनाको आधारमा यस व्यरूोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले नबनभरन नमनत र स्थानबाट ननम्नानसुारका ब्यनिहरुलाई लाग ुऔषध 

खरैो हरेोईन र ननयनरित लाग ु औषध एम्पलु सनहत पक्राउ गरी ननजहरु उपर लाग ु औषध (ननयरिण) ऐन, २०३३ बमोनजम 

सम्माननत अदालतबाट लाग ुऔषध मदु्दामा म्याद थप भई अनसुरधान भईरहकेो । 
 

 ननयनरित लागु औषध एम्पुल तर्फ  :-  २५२ एम्पुल सनहत ४ जना व्यनि 

१. नमनत २०७९।०५।१६ गते नजल्ला लनलतपरु लनलतपरु महानगरपानलका वडा न. ९ भोलाखले नस्थतबाट ऐ. ऐ. वडा न. ८ 

च्यासल ठेगाना भएका बषष ३२ का संजय कपाली र नजल्ला रामछेाप मरथली नगरपानलका वडा न. १३ फुलासी ठेगाना 

भएका बषष २७ का कुमार तामाङ लाई ननयनरित लाग ुऔषध बपु्रेनोनफष न ३१ एम्पलु, डाईजपेाम ३१ एम्पलु र फेनारगन 

३० एम्पलु सनहत पक्राउ । 

२. कुमार तामाङ समेतसँग ननयनरित लाग ु औषध एम्पलु कारोबारमा संलग्न नजल्ला लनलतपरु लनलतपरु महानगरपानलका 

वडा न. १७ दपुाट ठेगाना भएका बषष २९ का अननस महजफन लाई ऐ. नमनतमा ननजको घरकोठाबाट ननयनरित लाग ुऔषध 

बपु्रेनोनफष न ५६ एम्पलु, डाईजेपाम २५ एम्पलु र फेनारगन ७९ एम्पलु, नगद रू. २२,१००।– र निनिरन ब्यनिहरुले लागु 

औषध एम्पुल खररद गरी मुख्यतया सेवन गनफको लागी धरौटी (नडक) राखेको निनिरन कम्पनीको मोवाईल 

थान- १७, घडी थान- ७ र नगतार थान- ४ समते बरामद गरी पक्राउ । 

३. ननज अननस महजषनलाई बरामद लाग ुऔषध एम्पलु नबक्री गने नजल्ला सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा न. ७ ठेगाना भएका बषष 

२७ का धरमदेव राम लाई नमनत २०७९।०५।१९ गते नजल्ला लनलतपरु महालक्ष्मी न.पा. वडा न. १ नस्थतबाट पक्राउ । 
 

अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन (I) तर्फ  :- ४०.५ ग्राम सनहत ३ जना व्यनि 

१. नमनत २०७९।०५।१७  गते नजल्ला लनलतपरु, लनलतपरु महानगरपानलका वडा न. १८ भसैेपाटी नस्थतबाट ऐ.ऐ. ठेगाना  

भएका बषष ३३ का प्रताप काकी लाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन ७.५ ग्राम सनहत पक्राउ । 

२. ननज प्रताप काकीलाई बरामद लाग ुऔषध खरैो हरेोईन नबक्री गने लाग ुऔषध (खरैो हरेोईन ११९.५ ग्राम) मदु्दामा फरार 

रहकेा नजल्ला पाँचथर नफनदम न.पा. वडा न. १ ठेगाना भएका बषष २४ का िुवन नि.क. र ननजसँग लाग ुऔषध खरैो 

हरेोईन कारोबारमा संलग्न ऐ.ऐ. ठेगाना भएका बषष २५ का देङ्ग हाङ्ग नेम्वाङ लाई ऐ. नमनतमा नजल्ला काठमाण्डौ 

का.म.न.पा. वडा न. २९ अनामनगर नस्थतबाट लाग ुऔषध खरैो हरेोईन ३३ ग्राम सनहत पक्राउ । 
 

 अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन  (II) तर्फ  :- २४७ ग्राम र नडनजटल तराजु थान ३ सनहत ५ जना व्यनि 

१. नमनत २०७९।०५।१७ गते नजल्ला काठमाण्डौ गोकणेश्वर न.पा. वडा न. ९ माकलबारी नस्थतबाट नजल्ला काठमाण्डौ का.म.  

लागु औषध ननयरिण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।०५।२१ गते । 

पे्रस नवज्ञन त- ३१५ 
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न.पा. बडा न. ६ ठेगाना भएका बषष २५ का उत्सव नघनमरे र नजल्ला भोजपरु ट्याम्केमयैङु गा.पा. वडा न. ९ ठेगाना 

भएका बषष ४१ का दोची शेपाफ लाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन ७ ग्राम सनहत पक्राउ ।  

२.  ननजहरुसँग लाग ुऔषध खरैो हरेोईन कारोबारमा संलग्न नजल्ला भोजपरु पौवाढुङा गा.पा. वडा न. १ ठेगाना भएकी 

 बषष ३२ की रु्लाफमी शेपाफ लाई नमनत २०७९।०५।१८ गते नजल्ला काठमाण्डौ का.म. न.पा. वडा न. ४ सकेुधारा 

 नस्थतबाट लाग ुऔषध खरैो हरेोईन २४० ग्राम र नडनजटल तराजु थान १ सनहत पक्राउ । 

३.  दोची शपेाष र फुलाषमी शपेाषको साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध खरैो हरेोईन ननजहरुलाई नबक्री गने नजल्ला झापा 

मचेीनगर न.पा. वडा न. १५ ठेगाना भएकी बषष ३० की असरा खातुन िरने असरा राजवंशी र ननजलाई लाग ु

औषध खरैो हरेोईन कारोबारमा सहयोग गने ऐ. ऐ. ठेगाना भएका बषष ४४ का नौसाद आलम लाई नमनत 

२०७९।०५।१९ गते नजल्ला झापा मचेीनगर न.पा. वडा न. १५ नस्थतबाट नडनजटल तराजु थान २ र नगद रू. 

१०,४०,०००।- सनहत पक्राउ । 

 लागु औषध गााँजा तर्फ  :-  २ के.नज. गााँजा सनहत ३ जना व्यनि 

१. नमनत २०७९।०५।२० गते गोश्वारा हुलाक कायाषलय नडल्लीबजार नस्थतमा अमरेरकावाट आएको लाग ुऔषध गाँजा 

लकुाएको पासषल ररनसभ गरी लैजाने क्रममा नजल्ला काभ्रपेलाञ्चोक मण्डनदऊेपरु न.पा. वडा न. ७ ठेगाना भएका बषष 

२८ का मनोज राई लाई लाग ुऔषध गाँजा २ नकलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

२. लाग ु औषध गाँजा लकुाईएको पासषल ररनसभ गनषको लानग मनोज राईलाई नमलाइनदने व्यनि नजल्ला काठमाण्डौ 

का.म.न.पा. वडा न. १ नक्साल ठेगाना भएका बषष ३० का अंनकत कुमार शे्रष्ठ र ननज मनोज राइलाई रु ३०,००० नदने 

सतषमा गोश्वारा हुलाक नडल्लीबजारमा ला.औ.को पासषल ररनसभ गनष पठाउने व्यनि का.नज. का.म.न.पा -१७ खनुसबु 

ठेगाना भएका बषष ३० का राहुल के्षिी लाई ऐ. नमनतमा  नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. १ नक्साल नस्थतवाट 

पक्राउ । 

 

नोट:- 

१. लागु औषध खैरो हेरोईनको प्रनत १ ग्रामको रु १०,०००।– को दरले २८७.५ ग्रामको  अं. रु २८,७५,०००।- 

२. ननयनरित लागु औषध एम्पुलको प्रनत १ एम्पुलको  रु २००।– को दरले २५२ एम्पुलको अं. रु ५०,४००।– 

३.  लागु औषध गााँजाको प्रनत १ नकलोग्रामको रु ३७,०००।– को दरले २ के.जी. को अं. रु ७४,०००।-   

(बरामद लागु औषध खैरो हेरोईन, गााँजा र एम्पुलको अबैध बजार मुल्य कुल अं. रु २९,९९,४००।- रहेको )  

 

 

 

 

प्रविा/ सूचना अनधकारी 

            (योगेरर कुमार खड्का) 

                   प्रहरी उपरीक्षक 

    


