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लागु औषध वनयन्त्रण व्यूरो
NarcoticsControlBureau

कोटेश्वर, काठमाडौ
वमवि: २०७५।०१।१२ गिे ।

मनोविपक लागु पदाथथ Amphetamine (ICE) तथा YABA
कारोिारमा सविय वगरोहका ३ (तीन) जना पिाउ
१. विशेष सचू नाको आधारमा लागु औषध वनयन्त्रण ब्यरू ोको टोलीले वमवि २०७५।०१।१० गिे काश्की वजल्ला
लेखनाथ म.न.पा िडा नं. २ घर भई हाल का.वज.का.म.न.पा. िडा नं. ४, वबशालनगर बस्ने बषष ६२ को सरु ज
गौचनलाई का.वज.का.म.न.पा. िडा नं. ४, वबशालनगरबाट Amphetamine (ICE) १० ग्राम सवहि पक्राउ
गरे को छ । वनज सरु ज गौचन विगि १४ बषष देवख काठमाण्डौमा आफ्नो सजं ाल बनाई Amphetamine (ICE)
को कारोिार गदै आएको र वनजले नयााँ-नयााँ व्यविहरु खोज्ने, समहु बनाउने र हाल पत्थर कारोिारको नाममा
Amphetamine (ICE) को कारोिार गदै आएको समेि अनसु न्त्धानबाट खल्ु न आएको छ । ( निज सुरज गौचि
यस पूर्व पनि निनि २०७०।०५।१४ गिे, निनि २०७२।१२। २६ गिे र २०६७।०६।२१ गिे क्रिश:
Amphetamine(ICE) १ ग्राि, YABA ५ ग्राि र Amphetamine (ICE) २ ग्राि ४०० नि. ग्राि सनिि गरी िीि
पटक नर्निन्ि निनििा यस ब्यूरो द्वारा िुद्धा दिाव गरर कारर्ािी चलाईएका व्यनि िुि् (

२. त्यसै गरी वमवि २०७५।०१।१० गिे का.वज.का.म.न.पा. ४, वबशालनगर घर ठे गाना भएका बषष ४६ को नविन
मानन्त्धरलाई का.वज.का.म.न.पा. ४, धम्ु बाराहीबाट ICE (Amphetamine) १० ग्राम सवहि पक्राउ गररएको
छ । वनज नविन मानन्त्धर उि कारोिारका लावग आफै लगानी गरर नेपालमा ICE वभराई लामो समय देवख
मनोविपक पदाथष (Amphetamine) को विक्री वििरण गदै आई रहेको व्यवि भएको अनसु न्त्धानको क्रममा
खल्ु न आएको छ ।
३. वमवि २०७५।०१।१० गिे का.वज.का.म.न.पा. िडा नं. १८, क्षेरपाटी घर ठे गाना भएका बषष ३७ को लाप्चा
गरुु ङ भन्त्ने मवु खया गरुु ङ लाई का.म.न.पा ३२ कोटेश्िरबाट ४५५ tablet (जम्मा ४० ग्राम ) मनोविपक लागु
औषध YABA सवहि सवहि पक्राउ गररएको छ । वनज विगि लामो समय देवख नेपालमा YABA (मनोविपक
लागु पदाथष Amphetamine) वभराउने, काठमाण्डौ लगायि नेपालका अन्त्य शहरहरुमा आफ्नो Racket
संचालन गरी सवक्रय रुपमा कारोिार गदै आई रहेका मख्ु य व्यवि रहेको खल्ु न आएको छ ।
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