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अवैध लागूऔषध एम्फेटामाइन (ICE) सहहत दुई नेपाली पक्राउ

“OPERATION ICE”
लागू औषध ननयन्त्रण ब्यरू ाटाख खनखोका नटषष रहरहरट खालटल OPERATION ICE अन्त्तरगत लामा
समय दनखका ननग्रानट तथा अनसु न्त्धान पश्चात लागू औषध एम्फेटामाइन(ICE) सनहत नमनत २०७२।१२।३०
गत १३:३० टजका समयमा नज.धानदङ्ग सत्यदवट गा.नव.स.वडा न.ं ८ राकचाक घर भई का.नज.खाखा
नगरपानलका वडा न.ं १५ डरा गरट टस्न टषष २६ का राहदानट न.ं ०७४१८१३७ वाहक नर गरुु ङ्ग र साहट
ठगानाका टषष २१ का राहदानट न.ं ०८४३२९९ वाहक नचर तामाङ्गलाई का.नज.का.म.न.पा.वडा न.ं ९
गाल्डनगखटाख अटैध लागू औषध एम्फेटामाइन ३०२ ग्राम सनहत पक्राउ गररोका छ ।
ननज नर गरुु ङ्ग र नचर गरुु ङ्ग नमनत २९ चैर, २०७२ (११ माचष २०१६) मा Thailand का
Bangkok(BKK) टाख काठमाण्डौ आोका, ननज नर गरुु ङ्गल नटगतमा पनन थाईल्याण्डटाख निनलनपन्त्स,
थाईल्याण्डटाख म्यान्त्मार हदं ै निनलनपन्त्सका टाखा रहरयाग गरट निनलनपन्त्स, ईण्डाननसया, अष्ट्रनलया लगायतका
मल
ु क
ु हरुमा अटैध लागू औषध ोम्िखामाइन तस्करट गने नगराहमा सल
ु का
ं ग्न रहका रहरारनम्भक अनसु न्त्धानटाख खल
छ।
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ननजहरुका साथटाख हाल टरामद O{भोका
ग्राम ोम्िखामाइन Thailand टाख नपालमा ल्याई सचं य
गरट नपालटाख अन्त्य दषहरुमा काराटार गनषका लानग नपालका भनू मलाई रहरयाग गनष खानजोका अनसु न्त्धानटाख
खल्ु न आोका छ । यसरट ोम्िखामाइन का ओसार पसारका घखना नपालका लानग पनहला हा । उक्त अटैध
ोम्िखामाइनलाई टच्चाका खलौना, सखु कषका डन्त्डट, नक्रमका डब्वाहरुमा लक
ु ाई नछपाई रानखोका अवस्थामा
िला पारट पक्राउ गररोका हा।
उक्त अवैध लागू औषध ोम्िखामाइनका अबैध अन्तर्ााष्ट्रिय ब बरार् म्यब ने.रु. ९०,६०,०००।- हन
आउँछ ।
अवैध लागू औषध ोम्िखामाइनका ओसार पसारमा थाईल्याण्ड, म्यानमार, निलटनपन्त्स, नपाल आनद
दषका नटनभन्त्न नगराहहरु सकृ य रहका खल
ु का छ । सा कायषका लानग नपालका भमू ट रहरयाग गरट नटनभन्त्न
स्थानहरुमा अवैध लागू औषध ओसार पसार गनष सक्न आवस्थालाई मध्यनजर गरट यस व्यरू ाल ननरन्त्तर रुपमा
सचू ना सक
ं लन ोवम् लागू औषधका अटैध कारावारमा कृ याषटल समहू हरुका उच्च ननगरानट गरट रहका नथया ।

ननजहरुल टताो अनसु ार ोम्िखामाइनका अवैध कारावारमा मख्ु य नपालट व्यनक्त धमष पानिन तामाङं ् ग र
ननजकै सहादर भाई पणू ष पानिन तामाङं ् ग रहका, ननजहरु मध्य धमष पानिन तामाङं ् ग Thailand मा टसट
Australia, Philippines, Myanmar लगायत पवू ी ोनषयालट मल
ु क
ु हरुमा अवैध लागू औषधका
कारावार गने र पणू ष पानिन तामाङं ् ग नपालमा वसट धानदङ्ग, मकवानपरु , वारा आनद नजल्लाहरुका नपालट
नागररकहरुलाई उक्त अवैध कारावारमा आनथषक रहरलाभन नदई थाईल्याण्ड पठाई अवैध लागू औषध
ोम्िखामाइनका ओसार पसारमा सल
ं ग्न गराउन मख्ु य ब्यानक्त हन् । पक्राउ परका नर गरुु ङ्ग धमष पानिन तामाङं ् ग
र पणू ष पानिन तामांङ्गका नवषष सहयागट हन जसल Thailand, Myanmar, Philippines, Nepal मा
ोम्िखामाइनका कारावार गने तथा ननजहरुका आनथषक कारावार समत हने गरका छन् ।
स्मरण रहास ५४ क.नज. ोम्िखामाइन सनहत January 2016 अष्ट्रनलयामा पक्राउ नपालट नागररक भपु न्त्र
तामाङ्ग र अष्ट्रनलयन नागररक Raymond John Marsden लाई चाइनाटाख अष्ट्रनलया ोम्िखामाइन
पठाउन मख्ु य व्यनक्त धमष पानिन तामाङं ् ग र भाई नाता पने नर गरुु ङ्गका समत सगं लग्नतामा उक्त ोम्िखामाइन
अष्ट्रनलया पठाइोका नथया ।
उक्त अवैध लागू औषध ोम्िखामाइन मद्दु ाका सम्टनन्त्धत दषका लागू औषध काननू कायाषन्त्वयन
ननकायहरुसँग समत आवश्यक समन्त्वय तथा सहकायष गरट यस ब्यरू ाटाख थप अनसु न्त्धानका भईरहका छ ।
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