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ममनि: २०७३।०६।१@ गिे ।

अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन ४३.५ ग्राम सहहत ५ जना माहनस पक्राउ
मममि २०७२।०६।११ गिे काठमाण्डौको मबमभन्न स्थानमा अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन खरीद,मबक्री ओसार
पसार भई रहेको छ भन्ने मबशेष सरु ाकीको सचु नाको आधारमा यस ब्यरू ोबाट खटीएको प्रहरी टोलीले अवैध लागु
औषध खैरो हेरोईन ४३.५ ग्राम र नगद रु. ६८,०००।– समहि ५ जना मामनसहरुलाई पक्राउ गरर थप अनसु न्धान भई
रहेको छ ।
मबशेष सरु ाकीको आधारमा काठमाण्डौ महानगरपामलका वडा न.ं ८ जय बागेश्वरी बस्ने बषष २७ को सयु ष
सगं िलाई २०७३।०६।११ गिे ११:०० बजेको समयमा का.म.न.पा वडा नं. ८ मपंगलास्थान मस्थि सडकमकनारमा
बा.४१.प ३४०६ न.ं मनलो पल्सरमा प्रमिक्षा गरी रहेको अवस्थामा फे ला पारी मनजको शरीर िलासी मलदा अवैध
लागु औषध खेरो हेरोईन ७ ग्राम र नगद रु. ४,०००।– हजार फे ला परे को र मनजलाई ित्काल मौखीक सोधपछु गदाष
उक्त लागु औषध खैरो हेरोईन मजल्ला बााँके नेपालगजं उ.प.न.पा वडा न.ं १० बस्ने बषष ३२ को समु शल गप्ु िाले मबक्री
गरे को जानजारी गराय पश्चाि सोही मदन १५:०० बजेको समयमा समु शल गप्ु िालाई मज.का.म.न.पा वडा न.ं ८
मिलगगं ाबाट ५.५ ग्राम अवैध लागु औषध खैरो हेरोईन समहि पक्राउ गरी प्रारमभभक अनसु न्धान पश्चाि मनज पानस
फमाषस्यमू टकल्स प्रा.मल. नेपालगkmf]
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बजार काठमाण्डौमा दिाष महाशाखा अन्िगष
दिाष शाखामा भएको पानस फमाषस्यमू टकल्स प्रा.मल. लेखेको
मस्टलको दराज मभत्र लक
ु ाई मछपाई राखेको खैरो हेरोईन २२ ग्राम र मडजीटल िराजु थान १ समेि फे ला परे को छ ।
साथै मनजले सोही मदन काठमाण्डौ गौसाला मस्थि साउथ एमसयन गेष्ट हाउसको कोठा न.ं २०८ मा बस्दै गरे का
मज.बााँके उ.म.न.पा ८ रानीिलाउ बस्ने बषष २२ को प्रकाश जोशी, ऐ.ऐ. वडा न.ं ५ बस्ने बषष २२ को सद्दाम अन्सारी
ऐ.ऐ. वडा न.ं १० बस्ने बषष ३२ को मबरे न्र मसहं लाई वेचक
े ो भन्ने सचु नाको आधारमा मनजहरुबाट लागु औषध खैरो
हेरोईन ९ ग्राम र नगद रु. ६४,०००।– हजार सोही गेष्ट हाउसको २०८ न.ं को कोठाबाट बरामद गरर पक्राउ परे का
पााँचै जना उपर थप अनसु न्धान कायष भईरहेको छ ।
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ममनि: २०७३।०६।०९ गिे ।

लागुऔषध चरेस सहहत ईरानी नागररक पक्राउ
लागु औषध मनयन्त्रण ब्यरू ोद्वारा मत्रभवु न अन्िराषमष्िय मबमानस्थलमा मनयममि मस्क्रन चेकजाच
ं को क्रममा मममि
२०७३।०६।०८ गिे १३:३० बजेको समयमा पासपोटष नं. B36198875 बाहक बषष ३४ का ईरानी नागररक VAHID
NIKZAMIR लाई अबैध लागुऔषध चरेस १ हकलो ७०० ग्राम समहि पक्राउ गरीएको छ ।
उक्त चरे स मनजको सटु के समा फल्सबटम बनाई लक
ु ाई मछपाई Jet Airways को Flight No 265 माफष ि १४:५५बजे
काठमाण्डौबाट मभु बई हुदै श्रीलक
ं ाको कोलभबो लाने क्रममा प्रहरी चेकजाच
ं को मसलमसलामा बरामद गरीएको हो ।
पमहलो पटक २०१३ मा नेपाल आएका मनज VAHID यस पटक २०७३ श्रावण ६ गिे नेपाल आएका मथए । मनज ईरानी
नागरीक मबगि १५ बषष देमख चरे सको अभमली बन्दै आएका हुन् । नेपालको चरे श राम्रो हुन्छ भनेर थाहा पाएकै कारण नेपाल
आएका उनले यस पटकको पोखरा बसाईको क्रममा बाग्लङु मा गई आफै गांजा संकलन गरी आफै ले चरे स बनाएको र आफ्नो
श्रीलक
ु को क्रममा
ं ा बसाईको क्रममा आफ्नै लामग सेवन गनष हाल बरामद चरे स लैजान लागेको मनजसगं को प्रारमभभक सोधपछ
खल
ु ेको छ । मनजलाई लागऔ
ु षध (मनयन्त्रण) ऐन २०३३ बमोमजम मद्दु ा दिाष गरी थप अनसु न्धान भैरहेको छ ।
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