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लागू औषध वनयरिण व्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटेश्वर, काठमाडौ
मममि: २०७५।०९।०८ गिे ।

लागू औषध सवहत ८ जना मावनस पक्राउ
मममि २०७५/०९/०४ गिे लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ो कोटेश्वरबाट खमटएको प्रहरी टोलीले
मबशेष सचू नाको आधारमा मजल्ला उदयपरु मरयगु ा न.पा.वडा नं. ७ बस्ने बषष ३२ को जकसन राई र
ऐ. बस्ने बषष २२ को संमजब खााँिी समेि गरी २ जना लाई लागू औषध खैरो हेरोईन ५ ग्राम समहि
का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ जमडबटु ी चोकबाट पक्राउ गररएको ।
मममि २०७५।०९।०५ गिे यस व्यरू ोबाट खमटएको प्रहरी टोलीले मवशेष सचू नाको आधारमा
मजल्ला कै लाली मटकापरु न.पा.वडा नं. १ बस्ने बषष २१ की बषाष काँु वर, ऐ.ऐ. बस्ने बषष २२ को भबु न
काकी र ऐ.ऐ. बस्ने बषष २४ को अमनल जोशी समेि गरी ३ जना लाई लागू औषध खैरो हेरोईन ३
ग्राम समहि का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. २६ सामाखश
ु ीबाट पक्राउ गररएको ।
लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ो कोटेश्वरको मवशेष सचू नाको आधारमा लागू औषध मनयन्त्रण
व्यरू ो शाखा कायाषलय काकरमभट्टा, झापाबाट खमटइएको प्रहरी टोलीले मममि २०७५।०९।०७ गिे
मजल्ला झापा मे.न.पा.वडा नं. ६ मस्िि मशला पथ्िर होटलको १०६ न कोठामा चेकजााँच गने
क्रममा मजल्ला झापा मे.न.पा.६ बस्ने होटल संचालक बषष ४८ को लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई र भारिको
दामजषमलङ, मजल्ला मस्िि बिासी बस्ने बषष ५५ को खेमल मण्डल समेि गरी २ जना लाई लागू
औषध खैरो हेरोईन १९ ग्राम ५०० वमवलग्राम समहि पक्राउ गरी आवश्यक अनसु न्त्धानको लामग
इलाका प्रहरी कायाषलय काकरमभट्टामा बझु ाईएको छ ।
मममि २०७५।०९।५ गिे लागू औषध मनयन्त्रण व्यरू ो शाखा कायाषलय पोखराबाट मवशेष
सचू नाको आधारमा मजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. ९ नयााँ बजार बस्ने बषष ३३ को राज
कुमार गप्ु िालाई वनयवरित मनोविपक लागू औषध डाईजापाम- ७८ एम्पुल, बुप्रेनुवफिन-७८
एम्पुल र फेनारगन-७८ एम्पुल, फेरसीवडल ४ बोतल समहि पक्राउ गरी आवश्यक अनसु न्त्धानको
लामग मजल्ला प्रहरी कायाषलय कास्कीमा बझु ाईएको छ ।
वनजहरु उपर आिश्यक अनुसरधान कायि भई रहेको व्यहोरा जानकारीको लावग
अनुरोध ।
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लागू औषध खैरो हेरोईन
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लागू औषध वनयरिण व्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटेश्वर, काठमाडौ
मममि: २०७५।०९।०२ गिे ।

अिैध लागू औषध चरेश सवहत विदेशी नागररक पक्राउ
मममि २०७५/०९/०१ गिे मदउाँसो १५:०० बजेको समयमा मरभवु न
अन्त्िराषम्िय मवमानस्िल काठमाण्ड बाट िाईएयरवेजको उडान नम्बर K06
द्वारा िाईल्याण्ड जान लागेका क्यानेडियन नागरिक पासपोटष नम्बर
AG751890 बाहक बषष ६१ को DENIS LEPAGE ले सािमा लैजान लागेको
झोला चेकजााँच गने क्रममा उक्त झोला मभर लक
ु ाई मछपाई लैजान
लामगएको अवैध लागू औषध चरेस २ किलो ९८५ ग्राम समहि पक्राउ
गररएको छ ।
मनज उपर यस व्यरू ोबाट आवश्यक अनसु न्त्धान कायष भई रहेको
व्यहोरा जानकारीको लामग अनरु ोध ।
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