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थाईल्याण्ड लैजान लागेको अिैध लागु औषध चरेश ५ वकलो
सवहत २ जना नेपाली नागरीक पक्राउ ।
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ो शाखा कायाालय नरभवू नअन्त्तराानरिय नवमानस्थल गौचरमा
खनिएको प्रहरी िोलीले नमनत २०७४।०३।३० गते ९:०० बजे नेपाल एयरलाईसको उडान नं.
RA401द्वारा काठमाण्डौं हदं ै थाईल्याण्ड बैंकक जानलागेका नजल्ला धानदङ सानबक दाखाा
गा.नब.स.वडा नं.–१ हाल ऐ. खननयाबास गाउपानलका वडा नं. ४ ठे गाना भएका बषा ३० को
पासपोि नं. ०७४१२६११ का कुमार नसंह तामाङले साथमा ल्याएको खैरो रंगको कपडाको
सिु ेकसमा शक
ं ा लानग नर.अ.नव.को प्रस्थान कक्षको A साईिको १ नम्बर नस्िनमा चेक–जााँच
तथा खानतलासी गदाा उक्त सिु के सको नपधको भागमा फल्सबिम बनाई लक
ु ाई नछपाई राखेको
पाता आकारमा लागु औषध चरे स ५ के जी बरामद गररएको । ननजको साथबाि ननजको नामको
राहदानी थान-१, य.ु एस. डलर ८०० सय , हवाई निकि थान-३ सनहत पिाउ गरर ननजलाई
तत्काल मौनखक सोधपछु तथा अनसु न्त्धान गदाा उक्त लागु औषध चरे स सनहतको सिु के स मलाई
नजल्ला धानदङ सानबक दाखाा
हाल ऐ g+खननयाबास
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काठमाण्डौं िोखा न.पा.वडा नं.११
बषा ३६ को रनबन कुमार गरुु ङले नदईएको हो भनन
मौनखक बताएकोले ननजको खोजतलास गदाा सोही नमनतको १४:०० बजे नजल्ला काठमाण्डौं
िोखा न.पा.वडा नं. ८ बाननयािार नस्थत मेररना रे रिुरेन्त्ि अगाडीबाि पिाउ गरी ननजहरु उपर यस
ब्यरू ोबाि थप अनसु न्त्धान काया भैरहेको ।
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वनयवरित लागु औषध एम्पूलहरु सवहत २ जना िावनस पक्राउ ।
यस ब्यरू ोबाि खनिएको नबषेश प्रहरी िोलीले नमनत २०७४।०४।०४ गते का.नज.बढु ाननलकण्ठ
न.पा.-७ बाि २३६७ लागु औषध ननयनन्त्रत एम्पल
ू हरु, नेपाली नगद रु.४७००० हजार र भारनतय
रु.१९२०।- सनहत पिाउमा परे का नजल्ला काभ्रेपलान्त्चोक पनौती नगरपालीका वडा नं. १ घर
भएका वषा ३६ का प्रनतबादी नदनेश थापालाई मौनखक सोधपछु तथा अनसु न्त्धान हदं ा उक्त बरामद
ननयनन्त्रत लागु औषध नजल्ला तेह्रथमु सानबक ईवा गा.नब.स. वडा नं.-७ हाल ऐ.आठराई
गाउंपानलका वडा नं.-४ घर भई नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं. १६ नयांबजार डेरा गरी
बस्ने बषा २७ को पदम आलेमगरबाि खररद गरी ल्याएको भनी खल
ु ाई नदएकोले ननजलाई
खोजतलासको िममा विवत २०७४।०४।०५ गते १७:०० बजे नजल्ला काठमाण्डौ
का.म.न.पा.वडा नं. १६ बालाजु सडक नकनारा बाि पिाउ गरी ननजको साथबाि IME रनसद पाना
३, कालो रङको आईफोन मोवाईल सेि थान १ र ननज पदम आलेमगरको नामको सवारी चालक
अनमु ती पर थान १ सनहत पिाउ गररएको ।
स्िरण रहोस : ननज पदम आलेमगर ननयनन्त्रत लागु औषध कारोबारमा २०७१ सालमा
पिाउमा परी २०७३ साल भाद्र मनहनामा कै द भक्त
ू ान गरी छुिेका पिके अनभयक्त
ू पनन हन । अन्त्य
थप आबस्यक अनसु न्त्धान काया यस ब्यरू ोबाि भईरहेको ।
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