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कोटे श्वर,काठमाण्डौं ।

बमबत २०७४।०९।०५ गते

सेतो स्कोबपियो गाडीमा लुकाई राखेको बनयबरित लागु औषध ३५०० एम्पुल तथा १.४९१ के जी
चरेस सबहत २ जना बिदेशी नागरीक पक्राउ ।
नेपालमा फमाास्यटु िकल्स लागु औषधको अवैध टबक्री टवतरण एवं ओसार पसार भईरहेको छ भन्ने सचू नाको आधारमा लागु
औषध टनयन्रण व्यरू ोले थालेको टवशेष अपरे शन अन्तगात टमटत २०७४/०९/०३ गते १८:०० बजे टजल्ला मोटतहारी थाना रक्सौल
वार्ा नं. १५ मौजे रक्सौल, पवू ीचम्पारण, भारत ठे गाना भएका बषि ३७ को रमेश कुमारलाई टनजले चलाएको भारतीय नम्बर
BR/5/TMP/2017/97 को सेतो रङको स्कोबपियो गार्ीको पछाटर्को टसिमा धके बट्टु ा भएको प्लाटस्िकको जेरा ा झोला टभर
टवटभन्न पटरकामा र्याटपङ गरी ३५(पैंतीस) विा प्याके िहरुमा लक
ु ाई-टछपाई राखेको बनयबरित लागु औषध बुबप्रनबफिन
(नुबफन)-१२०० एम्पुल, डाईजेपाम (डाईजेल्याब)-१२००एम्पुल र फेनारगन-११०० एम्पुल गरी जम्मा ३५०० ( पैतीस
सय ) एम्पूल सटहत टजल्ला काठमाण्र्ौ का.म.न.पा. वर्ा नं. १४ कलंकीबाि पक्राउ गरीएको छ ।
पक्राउ परे का रमेश कुमार टवगत लामो समय देटख नेपाल-भारत सीमानाबाि बटु िनटफा न, र्ाईजेपाम लगायतका टनयटन्रत
लागु औषध नेपाल टभत्र्याई काठमाण्र्ौ तथा अन्य िमख
ु शहरहरुमा आफ्नो संजाल बनाई कारोबार गने मख्ु य व्यटि भएको
िारटम्भक अनसु न्धानबाि खल्ु न आएको छ । फमाास्यटु िकल्स (टनयटन्रत लागु औषध) टनयन्रणका लाटग लागु औषध टनयन्रण
व्यरु ोद्वारा सच
ं ाटलत टवटभन्न अपरे शन अन्तगात २०७४ श्रावण मटहना देटख हाल सम्म फमाास्यटु िकल्स टनयटन्रत लागु औषध
१३,१४६ एम्पुल तथा अवैध टबक्री टवतरण एवं ओसार पसार गने ३७ जना माटनस समेत पक्राउ गररएको छ ।
त्यसैगरी टमटत २०७४।०८।२९ गते १८:५५ बजे फ्लाई दुिईको फ्लाईि नम्बर EK2156 (FZ576) द्वारा दुिई जान
लागेका रटसयन नागररक राहदानी नम्बर 715110379 बाहक बषा ३३ को परुु ष VICTOR TSYGANOV लाई टर.अ.टब.को
िस्थान कक्षमा चेकजााँच तथा खानतलासी गदाा टनजको झोलाटभर रहेको २ विा र्ाबर च्यवनिासको बट्टा टभर लक
ु ाई टछपाई
टनकासी गना लागेको अवस्थामा लागु औषध चरेस १ बकलो ४९१.५ ग्राम सटहत टर.अ.टब.बाि पक्राउ गरीएको छ । बरामद
गररएको लागु औषध चरे सको अटन्तम गन्तव्य मोररसस रहेको िारटम्भक अनसु न्धानबाि खल्ु न आएको छ ।
टनयटन्रत लागु औषध सटहत पक्राउ परे का माटनसहरु उपर आवश्यक थप अनसु न्धान काया भई रहेको ब्यहोरा जानकारीको
लाटग अनरु ोध ।
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