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लागु औषध कोककन सकहत किदेशी नागरिकहरु पक्राउ
लागु औषध ननयन्त्रण व्यरू ोबाट खनटएको नबषेश प्रहरी टोलीद्वारा नबगतलामो समयदेनखको
सचू ना सक
ं लन, नबश्ले षण एबं ननगरानी पश्चात नमनत २०७४/०६/०७ गते सााँझ १७:०० बजेको
समयमा का.नज.का.म.न.पा.वडा नं.२६ ठमेल नचवालमागग नथिथत रहेको एक होटलबाट बोनलनभया,
ब्रानजल, दबु ई हुदै नेपाल आईपगु ेका पासपोटग नं. A962231 बाहक बषग २७ का Bolivian
नागरीक ADHEMAR ANEZ LOPEZ र नदल्लीबाट नेपाल आईपगु ेकी पासपोटग नं.
H3791750 बाहक बषग ५९ की भारनतय मनहला नागररक QAMAR JAHAN लाई ननलो
सटु के स नभर फल्स बटम बनाई लक
ु ाई नछपाई राखेको २ ककलो ७००ग्राम लागु औषध कोककन
मानथ उल्लेनखत Bolivian नागररकले भारनतय मनहलालाई हथितान्त्तरण (Handover) गरररहेको
अवथिथामा ननयन्त्रणमा नलई थप आवश्यक अनसु न्त्धान कायग भईरहेको व्यहोरा जानकारीको लानग
अनरु ोध ।
 नमनत २०७४।०६।०४ गते नज.बनदगया मधवु न न.पा.वडा नं. ९ घर बताउने बषग २५ को लक्ष्मण नब.क.को
साथबाट लागु औषध खैरो हेरोईन ३ ग्राम सनहत नज.लनलतपरु गोदावरी न.पा.३ बाट पक्राउ गररएको र
ऐ.ऐ.नज.घर बताउने बषग २५ को नहमराज पररयारलाई लागु औषध खैरो हेरोईन १२ ग्राम सनहत नज.काठमाण्डौं
थिवयम्भु नथिथत ठूलो भरयाङ्गबाट पक्राउ गरी थप अनसु न्त्धान कायग भईरहेको ।
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नोट:- यस ब्यरू ोबाट नमनत २०७४।०५।१६
गते १८:००बजे
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ाल्चोक भोटेकोशी घर भएका बषग २९ को
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देवेन्त्र काकी, नज.उदयपरु नरयगु ा न.पा.
वडा नं.५ घर भएका बषग ३४ को पेम्बा शेपाग र नज.काभ्रेपलाञ्चोक
तेमाल गाउपानलका वडा नं.८ घर भएका बषग २५ को नबक्रम तामाङ समेत ३ जनालाई ननयनन्त्रत लागु औषध
डाईजेपाम- ५१५, बप्रु ेननफन (ननु फन) ५१५, फे नारागन ५००गरी जम्मा १५३० एम्पल
ु र नाईट्राभेट २८ नपस
सनहत का.नज.का.म.न.पा.वडा नं.१४ बल्खबु ाट पक्राउ गररएको ।
ननज देवेन्त्र काकीलाई २०६८ साल चैर मनहनामा यसै ब्यरू ोबाट ननयनन्त्रत लागु औषध कारोबारमा
पक्राउ गरी सम्पणू ग अनसु न्त्धान पश्चात सम्माननत अदालतमा पेश गरे को ला.औ.मद्ध
ु ामा सम्माननत अदालतबाट
ननज उपर ५ बषग कै द नतन लाख जररवान फै सला भएकोमा ननज उक्त कै द भक्त
ू ान तथा जररवाना नतरी २०७३
मनं सर मनहनामा छुटेका पटके अनभयक्त
ू पनन हुन । ननजको सम्बन्त्धमा अन्त्य थप अनसु न्त्धान कायग भईरहेको ।
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