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५०लाख रुपैया सहहत अवैध लागूऔषध एम्फे टामाइन (ICE) कारबारी पक्राउ

“OPERATION ICE”
लागू औषध ननयन्त्रण ब्यरू ाबाख खनखोका नबषष रहरहरट खालटद्वारा OPERATION ICE अन्त्तरगत लामा
समय दनखका ननग्रानट तथा अनसु न्त्धान पश्चात लागू औषध ोम्फखामाइन (ICE) मद्दु ामा फरार रहरनतबादट पणू ण
बहादरु पानिन तामाङ्ग नमनत २०७३।०१।१७ गत १५:०० बजका समयमा काठमण्डौ नजल्ला बढु ाननलकण्ठ
न.पा वडा नं १२ नथथत ननलापल
ु बाख पक्राउ गररोका छ । ननज पणु ण नज. धानदङ सत्यदवट -८ थथायट ठगाना भई
हाल काठमाण्डौं र नवु ाकाखका नबनभन्त्न थथानहरुमा लनु कनछपट रहदं ै आोका नथो ।
ननजल नजल्ला धानदङ्ग सत्यदवट गा.नव.स.वडा न.ं ८ राकचाक घर भई का.नज.खाखा नगरपानलका वडा न.ं १५
डरा गरट बथन बषण २६ का राहदानट न.ं ०७४१८१३७ वाहक नर गरुु ङ्ग र साहट ठगानाका बषण २१ का राहदानट नं.
०८४३२९९ वाहक नचर तामाङ्ग माफण त थाईल्याण्डबाख ल्याउन लगाोका अबैध लागू औषध ोम्फखामाइन ३०२
ग्राम नमनत २०७२।१२।३० गत ननज नर गरुु ङ्गका साथबाख बच्चाका खलौना, सखु कषका डन्त्डट, नक्रमका
डब्वाहरुमा लक
ु ाई नछपाई रानखोका अवथथामा लागू औषध ननयन्त्रण ब्यरू ाल फला पारका नथया ।
अवैध लागू औषध ोम्फखामाइनका ओसार पसारमा थाईल्याण्ड, म्यानमार, नफलटनपन्त्स, नपाल आनद दषका
नबनभन्त्न नगराहहरु सकृ य रहकाkmf]
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पर्
ू ण बहादुर पाहिन तामाङ्ग
 पणू ण बहादरु पानिन तामाङ्ग Thailand मा बसट Australia, Philippines, Myanmar लगायत पवू ी
ोनषयालट मल
ु क
ु हरुमा अवैध लागू औषध ोम्फखामाइन (ICE)का कारावार नबथतार गने धमण बहादरु
तामाङ्गका सहादर भाई हुन् । ननज नपालमा वसट धानदङ्ग, मकवानपरु , वारा आनद नजल्लाहरुका नपालट
नागररकहरुलाई उक्त अवैध कारावारमा आनथणक रहरलाभन नदई थाईल्याण्ड पठाई अवैध लागू औषध
ोम्फखामाइनका ओसार पसारमा सल
ं ग्न गराउन मख्ु य ब्यानक्त हुन् । नमनत २०७२।१२।३० गत पक्राउ परका
नर गरुु ङ्ग र नचर तामाङ्गलाई समत ननज पणू ण पानिन तामाङ्गल नै Thailand जान नखकख र बाखा
खचणका रहरबन्त्ध गरका ननजहरुका बयानबाख समत खल
ु का छ ।
 ननज पणु ण सन् 2003 मा Spain जान भनट ोक म्यानपावर ोजन्त्ख माफण त काठमाण्डौबाख Bangkok पगु ,
त्यसपछट बैंककमा थाई कखट (NUSSARA) सगं भख भया । २ मनहनाका Thailand का Visa
सनकोपछट नपाल फके , उक्त थाईकखटल Thailand मा वालाोपछट 2003 मा पनु Thailand गो ।

 Thailand गई उ सगं बथन थाल, गामखं , नकराना पसल सचं ालन गनण थाल ।
 2004 का अनन्त्तममा Thai कखटबाख वच्चा भया Veera phat नाम राख ।

 Thailand गई उक्त थाई कखटसगं नकराना पसल सचं ालन गरट बथन थाल । 2004 का अनन्त्तममा Thai
कखटबाख वच्चा भया, त्यसपछट ननयनमत आउन जान भया । 2009 मा ननज पणु णलाई थाई रहरहरटल पक्राउ
गरट लागऔ
ू षध सवन गरका अनभयागमा मद्दु ा दायर गयो जसमा ३ मनहना जलमा परट २०,००० baht
जरटवाना नतरट नपाल Deport भो । त्यस पछट Thailand नगई नपालमा बथदै दाजु धमण पानिनका
नखवकण मा सलग्न रहदं ै आोका ।
 ननज पण
ु णल हालसम्म नमनत २०७२।१२।३० गत यस ब्यरू ाल पक्राउ गरका नर गरुु ङ्ग, नचर तामाङ

लगायत अन्त्य ब्यनक्तहरुलाई समत लागऔ
ू षध ओसारपसारका लानग थाईल्याण्ड पठाोका रहरारनम्भक
अनसु न्त्धानबाख खल
ु का छ । ननजहरू मानथ अनसु न्त्धान भईरहका हुदं ा नाम गाप्य रानखोका छ ।
 ननज पणु णका सहादार दाजु धमण बहादरु तामाङ सन् 1999 मा थाईल्याण्डमा गोका हुन् । लागऔ
ू षध
ओसारपसारका लानग धमणल भन बमानजम पणु णल नपालबाख नबनभन्त्न ब्यनक्तहरु थाईल्याण्ड पठाउदै
आोका नथो ।
 थाईल्याण्डमा रहदं ा ननज पणु णल धमणका आनथणक कारावार समत हने गरका नथो, ननज पणु णल आफ्ना थाई
श्रटमतट माफण त धमणका लानग ोक पखकमा ४०-५० लाख भाखसम्म नबनभन्त्न बैकहरुमा transfer गदैथ ।
सा वाफत कहट रकम पाउन गथे ।
 हाल पक्राउ भई आोका पुर्ण बहादुर पाख्रिन तामाङल यस ब्यरू ामा अनसु न्त्धान भईरहका आफ्ना मद्दु ा
नमलाउनका लानग मद्दु ाका सम्बद्ध पक्षहरुलाई रु. ५०,००,०००। (पचास लाख रुपैया) नदन
(हाल अनसु न्त्धान र सरु क्षाका कारणल नाम गाप्य रानखोका) ोक ब्यनक्तलाई रहरयाग गरका नथो । ब्यरू ाल
गरका अनसु न्त्धानबाख ननज ब्यनक्तमानथ ननग्रानट र साधपछु पश्चात ननज थवयंल नमनत २०७३ बैषाख ९
गत रु ४९,००,००० (उनान्त्पचास लाख) रुपैया यस ब्यरू ामा दानखला गरका हुन् । उक्त रकम मध्यका रु
१,००,००० (ोकलाख रुपैया) ोक नबत्तटय सथं थामा रहकाल सा रकम तत्कालै राक्का गररोका छ ।
पनहल दनख नै पणु णसगं आनथणक काराबार भोका ननज ब्यनक्तका ब्यनक्तगत सरु क्षालाई मध्यनजर गरट
ननजका नाम समत गाप्य रानखोका छ ।
 ननजका आनथणक काराबारहरु मानथ समत यस ब्यरू ाल अनसु न्त्धान गरटरहका छ । अवैध लागू औषध
ोम्फखामाइन मद्दु ाका सम्बन्त्धमा सम्बनन्त्धत दषका लागू औषध काननू कायाणन्त्वयन ननकायहरुसँग समत
आवश्यक समन्त्वय तथा सहकायण गरट यस ब्यरू ाबाख थप अनसु न्त्धानका भईरहका छ ।
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