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ममनि: २०७३।०५।१२ गिे ।

लागुऔषध मुद्दाका फरार अभभयुक्तहरू पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोद्वारा ननरन्त्तर सरु ाकी पररचालन, सचू ना नबश्ले षण एवं ननग्रानी स्वरुप ननम्न ब्यनिहरू पक्राउ परे का छन् ।
भिम्ि:

१ TEODOVICH GONZALES PALO
उपरोि सम्बन्त्धमा नाकोनिक्स कन्त्रोल ब्यरू ो भारतले नमनत २०७३।०४।३२ मा नेपाल भारतको नसमाना चेकपोष्ट भारतको सनु ौली
मख्ु य गेिमा भारतीय नागरीक वषष ४१ की Rose Kashung लाई ३ नकलो १२५ ग्राम लागु औषध कोनकन सनहत पक्राउ
गरे को र ननजलाई सोधपछ
ु तथा अनसु न्त्धान हदुँ ा ननजले उि लागु औषध कोनकन नमनत २०७३।०४।३१मा काठमाण्डौ नसिी
होिलको रुम नं. २०१ मा बसेकी अपररनचत व्यनिबाि नलएको भनी खल
ु ाइएकी हदुँ ा उि लागु औषध कोके न नदने व्यनिको
खोजतलास पनहचान गरी आवश्यक कारवाही हन भन्त्ने नाकोनिक्स कन्त्रोल ब्यरू ो नयाुँ नदल्ली भारत ईमेल पर प्राप्त भए पश्चात
ननजको खोजतलास गदै जाुँदा नमनत २०७३।०५।०८ गते १६:०० बजे का.नज.का.म.न.पा. २९ ठमेल भगवतीमागषमा रहेको
काठमाण्डौ नसिी होिलमा उि शनं कत बोनलनभयाकी नागरीक पासपोिष नं. A 714432 वाहक वषष २१ की TEODOVICH
GONZALES PAOLE लाई पक्राउ गरी लागू औषध ननयन्त्रण ऐन २०३३ अनसु ार मद्ध
ु ा दताष गरी आवश्यक अनसु न्त्धान कायष
भईरहेको ।
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ननज बोनलनभयन मनहला ब्रानजल-ईथोनपया-नया
२०७३।०४।३२
गते नेपाल आएकी नथईन् ।
ं नदल्ली हदं ै नमनत÷ˆofS;
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२ भििेश बहािुर गुरुङ
नजल्ला धानदङ मापाषक गा.नब.स वडा नं. ८ स्थाई ठे गाना भएका बषष ३४ का सेते तामाङ र नदनेश तामाङ भन्त्ने नदनेश बहादरु
गरुु ङलाई नमनत २०७३।०५।१० गते का.नज.का.म.न.पा वडा न.ं ४ नक्सालबाि पक्राउ गरीएको छ । ननज पणू ष बहादरु पानिन
तामाङ्ग सनहतका प्रनतबादीहरु भएको लागू औषध एम्फे िामीन (ICE) मद्दु ामा फरार रहेका नथए ।
प्रनतबादी पणु ष बहादरु पानिनले नजल्ला धानदङ्ग सत्यदेवी गा.नव.स.वडा नं.८ राकचोक घर भई का.नज.िोखा नगरपानलका वडा
नं.१५ डेरा गरी बस्ने बषष २६ को राहदानी नं. ०७४१८१३७ वाहक नेर गरुु ङ्ग र सोही ठे गानाका बषष २१ को राहदानी नं.
०८४३२९९ वाहक नचर तामाङ्ग माफष त थाईल्याण्डबाि ल्याउन लगाएको अबैध लागू औषध एम्फे िामाइन ३०२ ग्राम नमनत
२०७२।१२।३० गते ननज नेर गरुु ङ्गको साथबाि बच्चाको खेलौना, सिु के शको डन्त्डी, नक्रमको डब्वाहरुमा लक
ु ाई नछपाई
रानखएको अवस्थामा लागू औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोले बरामद गरे को नथयो ।
उि बरामद लागु औषध हाल पक्राउ परे का प्रनतबादी नदनेश बहादरु गरुु ङ समेतको संलग्नतामा नझकाईएको बयान प्रनतबादी पणु ष
बहादरु पानिनले अनसु न्त्धानको क्रममा प्रहरी समक्ष नदएका नथए भने प्रनतबादी नदनेश बहादरु गरुु ङ पनछल्लो समयमा नबनभन्त्न
स्थानमा लनु कनछपी बस्दै आएका नथए ।
ननज प्रनतबादी नदनेशलाई आज नमनत २०७३।०५।१२ गते सम्माननत नजल्ला अदालत काठमाण्डौमा दानखला गरीएको छ ।
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अष्ट्रेभलयामा लागु औषध मेथएम्फे टामीि (Methamphetamine) पठाउिे
अभभयुक्तहरु पक्राउ:
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोद्वारा लामो समय देनखको सरु ाकी पररचालन, सचू ना नबश्ले षण एवं ननग्रानी पश्चात
अष्ट्रेनलयामा लागु औषध मेथएम्फे िामाईन (Methamphetamine) पठाउने ननम्न ब्यनिहरू पक्राउ परे का छन् ।
भिम्ि:
३ प्रभाकर खिाऱ

नवु ाकोि नजल्ला नजाषमण्डप गा.नब.स.वडा न.ं –१ स्थायी घर भई हाल का.नज.ताके श्वर न.पा.वडा न.ं २० बस्ने बषष २४ को
प्रभाकर खनाललाई नमनत २०७३-०४-३२ गते १४:०० बजेको समयमा का.नज.का.म.न.पा.-३१ परु ानो बसपाकष बाि
पक्राउ गरीएको छ ।
४ प्रदिप कुमार अधधकारी

नजल्ला नवु ाकोि नजाषमण्डप गा.नब.स.वडा न.ं –२ स्थायी ठे गाना भई का.नज.बालाजु बस्ने बषष २५ को प्रनदप कुमार
अनधकारीलाई नमनत २०७३-०४-३२ गते १८०० बजेको समयमा का.नज.िोखा न.पा.वडा न.ं –१० बसन्त्ु धारा चोकबाि
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पक्राउ गरीएको छ ।
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अष्ट्रेनलयन फे ड्रल पनु लसले नमनत २०७२ फाल्गनु २८ गते Australia को 2/17 Free Street, New Market बाि
बषष २१ का नेपाली नागररक यनु नस श्रेष्ठसंग रहेको ४ के .नज मेथएम्फे िामीन(Methamphetamine) बरामद गरे को
नथयो । ननजले अष्ट्रेनलयन फे ड्रल पनु लसलाई नदएको बयान अनसु ार उि लागऔ
ु षध रहेको सामान ननजलाई ननजको
सानै देनखको साथी ‘ओसो कनबर’ भन्त्ने प्रभाकर खनालले receive गनष लगाएका नथए ।
थाईल्याण्डबाि तस्करी हदं ै अष्ट्रेनलया पगु ेको उि लागऔ
ु षध मेथएम्फे िामीन (Methamphetamine) सनहतको
सामान हाल पक्राउमा परे का प्रनदप कुमार अनधकारीको ननदेशनमा ‘ओसो कनबर’ भन्त्ने प्रभाकर खनालले ननज
यनु नसलाई अष्ट्रेनलयामा receive गनष लगाएको प्रारनम्भक अनसु न्त्धानबाि खल्ु न आएको छ । ननज प्रभाकर नबगत के ही
मनहना देनख भारतमा लक
ु ीनछपी बस्दै आएका नथए ।
ननजहरु उपर लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ बमोनजम मद्दु ा दताष भई अनसु न्त्धान भईरहेको छ ।
यस अनघ पनन ला.औ.नन ब्यरू ोले चीनबाि अष्ट्रेनलयामा लागऔ
ु षध मेथएम्फे िामीन (Methamphetamine) पठाउने
नगरोहको नेपालमा रहेका अनभयि
ु हरू नज.धानदङ, नरपरु े श्वर गा.नब.स. वडा नं.३, खहरे स्थायी ठे गाना भएका नबक्रम
लानमछाने र नजल्ला नवु ाकोि, दाङनसङ गा.नब.स. वडा न.ं ५ घर हने होम बहादरु तामाङलाई क्रमश नमनत २०७२/१२/०७
र २०७२/१२/०८ गते पक्राउ गरी अनस
ु न्त्धान गरे कोमा हाल ननजहरु पपु षक्षको क्रममा के न्त्रीय कारागारमा थनु ामा
रहेका छन् ।


