
 

 

 

 

   

 

 

अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन ५०.५ ग्राम, ननयनरित लागु औषध १२,७५८ एम्पुल, बा ५ च ७१३८ 

नम्वरको बोलेरो र प्रदेश ०२-०३-००१ ख ३६२८ नम्वरको बस सनहत ५ जना  तथा  

फरार १ जना गरी जम्मा ६ जना माननसहरु पक्राउ गररएको : 
 
 

उपत्यकामा लाग ुऔषध खैरो हरेोईन तथा ननयनरित लाग ुऔषध समेतको अबैध कारोवार भईरहकेो भरने सचूनाको 

आधारमा यस व्यरूोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले ननम्न नमनत, समय र स्थानबाट ननम्नानसुारका ब्यनिहरुलाई लाग ुऔषध सनहत 

पक्राउ गरी ननजहरु उपर लाग ुऔषध (ननयरिण) ऐन, २०३३ बमोनजम सम्माननत अदालतबाट लाग ुऔषध मदु्दामा म्याद थप 

भई अनसुरधान भईरहकेो । 
 

❖ लागु औषध खैरो हेरोईन तफफ  :-  ५०.५ ग्राम सनहत २ जनालाई ननयरिणमा नलई अनुसरधान भई रहेको :-  

१. नमनत २०७९।०५।२१ गत े१५:०० बजेको समयमा नजल्ला लनलतपरु, महालक्ष्मी नगरपानलका वडा न. २ ईमाडोल नस्थत 

सडक नकनारबाट नजल्ला ईलाम माईजोगमाई गा.पा. वडा न. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल का.नज. का. म. न. पा. वडा न. १५ 

चौमती नस्थत संनजप राईको डेरामा बस्ने बषष २४ का सुजन हेल्मु लाई लाग ुऔषध खैरो हरेोईन ३.५ ग्राम सनहत पक्राउ 

गररएको । 

२. सजुन हले्म ुउपर थप अनसुरधान गने क्रममा ननजको साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध खैरो हरेोईन नबक्री गन ेनजल्ला 

ईलाम सरदकपरु गा.पा. वडा न. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल का.नज. का. म. न. पा. वडा न. १५ चौमती नस्थत डेराकोठा गरी 

बस्ने बषष २९ का संनजप राई लाई नमनत २०७९।०५।२१ गते १७:०० बजेको समयमा नजल्ला काठमाण्डौ का. म. न. पा. 

वडा न. १५ चौमती नस्थत डेराकोठाबाट लाग ुऔषध खैरो हरेोईन ४७ ग्राम सनहत पक्राउ गरी थप अनसुरधान भईरहकेो । 
 

❖ ननयनरित लागु औषध एम्पलु तफफ :- १२,७५८ एम्पुल, बोलेरो र भाडाको बस सनहत ३ जनालाई ननयरिणमा नलई 

अनुसरधान भई रहेको:-  
 

१. बा ५ च ७१३८ न. को बोलेरो र डेराकोठाबाट समेत गरी लागु औषध एम्पुल ९,५२० नपस सनहत १ जना पक्राउ :- 

नमनत २०७९।०५।२४  गते ०३:३० बजेको समयमा नजल्ला लनलतपरु, लनलतपरु महानगरपानलका वडा न. ५ थसीखेल 

नस्थत सडक नकनारबाट बा ५ च ७१३८ नम्वरको बोलेरो नपक अप भ्यान र उि बोलेरोमा लकुाई राखेको लाग ुऔषध 

बपेु्रनोनफष न ३३४ एम्पलु, डाईजेपाम ३३३ एम्पलु र फेनारगन ३३३ एम्पलु बरामद गरी नजल्ला काभे्रपलाञ्चोक मण्डनदऊेपरु 

न.पा. वडा न. ५ स्थायी ठेगाना भई हाल नजल्ला लनलतपरु लनलतपरु महानगरपानलका वडा न. २५ चनुीखेल नस्थत डेरा 

कोठा गरी वस्ने (ला. औ. एम्पलु भण्डार गनषको लागी माि लनलतपरु बागडोलमा कोठा नलएका) बषष ३९ का अजुफन 

ढकाल लाई पक्राउ गरी ऐ. नमनत ०६:०० बजेको समयमा ननजको नजल्ला लनलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा न ४ बागडोल 

नस्थतमा रहकेो डेरा कोठाबाट थप लाग ुऔषध बपेु्रनोनफष न २८४० एम्पलु, डाईजेपाम २८४० एम्पलु र फेनारगन २८४० 

एम्पलु र लाग ुऔषध एम्पलु लकुाउन प्रयोग गरेको नटनको बट्टा थान ५ बरामद गररएको । 

 

 

    

लागु औषधननयरिण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

नमनत: २०७९।०६।०९ गते । 

पे्रस नवज्ञन त- ३१६ 
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२. प्रदेश ०२-०३-००१ ख ३६२८ न.ं को बसवाट ननयनरित लागु औषध एम्पुल ३,२३८ सनहत २ जना पक्राउ:-  

लाग ु औषध एम्पलु सनहत पक्राउमा परेका अजुषन ढकाल उपर थप अनसुरधान गद ै जााँदा ननजसाँग लाग ु औषध एम्पलु 

कारोबारमा संलग्न रयु एरजल कम्पनीको प्रदेश ०२-०३-००१ ख ३६२८ नम्वरको भाडाको बसका सह चालक 

नजल्ला बारा कलैया उप महानगरपानलका बडा न. ८ ठेगाना भएका बषष २१ का अजय महत्तो र चालक नजल्ला 

नसरधपुाल्चोक सनुकोशी गा.पा. वडा न. ७ ठेगाना भएका बषष ४४ का राम बहादुर नतनमनल्सना लाई नमनत २०७९।०५।२६ 

गते ०६:०० बजेको समयमा नजल्ला लनलतपरु, लनलतपरु महानगरपानलका वडा न ५ थसीखेल नस्थत सडक नकनारमा रयु 

एरजल कम्पनीको प्रदेश ०२-०३-००१ ख ३६२८ नम्वरको भाडाको बस नभिबाट लाग ुऔषध बपेु्रनोनफष न २७६६ 

एम्पलु, डाईजपेाम ४७२ एम्पलु र उि बस समेत बरामद गरी पक्राउ गररएको । 
 

❖ फरार प्रनतबादी सरतोष तामाङलाई पक्राउ गरी सम्माननत काठमाण्डौ नजल्ला अदालतमा पेश गररएको :- 

नजल्ला ईलाम सानवक नाम्सानलङग गा.नव.स. वडा न. १ हाल पररबनतषत माईजोगमाई गा.पा. वडा न. ३ ठेगाना भएका बषष 

४२ का सरतोष तामाङलाई नमनत २०७९।०५।२१ गते १५:०० बजेको समयमा नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. 

२७ रयरूोड नस्थत ननजले सञ्चालन गद ेआएको नशवशनि ज्वलसषवाट पक्राउ गरी सम्माननत काठमाण्डौ नजल्ला अदालत 

समक्ष पेश गररएकोमा पपुक्षको लानग कारागार कायाषलय जगनारथदवेल सनुधारा चलान भएको ।  

(नमनत२०७७।१०।०७ गते नजल्ला काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा न. ९ नस्थत डेराकोठाबाट लाग ुऔषध 

खैरो हरेोईन ६३ ग्राम सनहत पक्राउमा परेका प्रनतबादी नदपक शेपाष नेपाली समेत भएको मदु्दामा फरार रहकेो)। 
 

❖ गोश्वारा हुलाक कायाफलय नडल्लीबजारवाट थप १ नकलो ३३० ग्राम लागु औषध गााँजा बरामद गररएको :- 

नमनत २०७९।०५।२० गत ेगोश्वरा हुलाक कायाषलय नडल्लीबजार नस्थतमा अमेररकावाट आएको ३ नकलो ७० ग्राम लाग ु

औषध गााँजा लकुाएको पासषल ररनसभ गरी लैजाने क्रममा नजल्ला काभे्रपलाञ्चोक मण्डनदऊेपरु न.पा. वडा न. ७ ठेगाना 

भएका बषष २८ का मनोज राई लाई पक्राउ गरी थप अनसुरधानको नसलनसलामा नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. 

१ नक्साल ठेगाना भएका बषष ३० का अंनकत कुमार शे्रष्ठ र ऐ. वडा न. १७ खनुसब ुठेगाना भएका बषष ३० का राहुल 

के्षिी लाईनजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. १ नक्साल नस्थतवाट पक्राउ गरी अनसुरधान भई रहकेोमा ननजहरु मध्ये 

मनोज राईको नाममा पनु नमनत २०७९।०५।२१ गते अमेररकाबाट Shirts, Jeans, Jolly  Ranchers, Magazines 

भनन आएको पासषल नभि कपडामा लकुाई पठाएको १ नकलो ३३० ग्राम लाग ुऔषध गााँजा बरामद गररएको । 
 

 

नोट:- 

बरामद लागु औषधको अवैध बजार मुल्य अं. रू. ३१,०५,८१०।- रहेको । 
 

खैरो हेरोईन प्रति १ ग्रामको रु. १०,०००।– को दरले ५०.५ ग्रामको अवैध बजार मुल्य अं. रु. ५,०५,०००।– 

तनयतरिि लागु औषध प्रति एम्पुलको रु. २००।– को दरले १२,७५८ एम्पुलको अरदाजी अं. रु. २५,५१,६००।– 

लागु औषध गााँजाको प्रति १ तकलोग्रामको रू. ३७,०००।– को दरले १ के.जी. ३३० ग्राम को अं. रु. ४९,२१० ।-  

 

 

प्रवक्ता/ सचूना अनधकारी 

           (योगेरर कुमार खड्का) 

                प्रहरी उपरीक्षक 

                   सम्पकफ  नम्वर : ९८५११३२७४३ 
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