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५४ के .जि. अवैध लागऔ
ू षध मेथाफेटामाईन अष्ट्रेजलया पठाउने काययमा सल
ं ग्न व्यजिहरु पक्राउ
चीनको गोन्जाउबाट समद्रु ी मागग हदुँ ै २०१६ को जनवरीमा अष्ट्रेलियाको लिसवेनमा घर सजावटका सामन भनी झक्ु याएर
पठाएकोमा उक्त सामान लिन पगु क
े ा अष्ट्रेलियन नागररक Raymond John Marsden र नेपािी नागररक भपु ेन्द्र तामाङ
उक्त ५४ के .जी. मेथाफे टामाईन (Methaphetamine) सलहत अष्ट्रेलियामा पक्राउ परे को घटनाको अनसु न्धानको क्रममा
लनजहरुिे नेपाि लथथत लसन्धपु ाल्चोक लजल्िा घर भई हाि लजल्िा काठमाण्डौ, बढु ालनिकण्ठ न.पा., वडा नं.१२, लनिोपि
ु मा
श्रेष्ठ फे न्सी थटोर सचं ािन गने मलनष श्रेष्ठ र ठमेिमा लहमाियन रेक सच
ं ािन गने लबक्रम िालमछाने समेतिे चीनबाट हामीिाई
पठाएको हो र हामीिाई सामान बझ्ु न भनेको भनी खि
ु ाएको हदुँ ा Australian Federal Police (AFP) िे यस व्यरू ोमा
पत्राचार गरे पलछ लजल्िा लसन्धपु ाल्चोक, वतासे गा.लव.स., वडा न.ं ४ घर हने मनिष श्रेष्ठ र लजल्िा धालदङ, लत्रपरु े श्वर गा.लव.स.,
वडा नं.३, खहरे थथायी ठे गाना भएका निक्रम लानमछािे समेत दबु ै जनािाई लमलत २०७२/१२/०७ गते पक्राउ गरी लनजहरुिाई
सोधपछ
ु गदाग मलनष श्रेष्ठसुँग लबक्रम िालमछानेिे अष्ट्रेलियाको सामान ररलसभ गनेको ठे गाना उपिव्ध गराउन भनेको र लनजिे
Raymond John Marsden को ठे गाना उपिव्ध गराए पश्चात लबक्रम िालमछानेिे सोधपछु का क्रममा खि
ु ाएका लजल्िा
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नवु ाकोट, दाङलसङ गा.लव.स., वडा नं. ५ घर हO{नेdहोम
रु तामाङिाई समेत पक्राउ गरी सोधपछ
ु गदाग लनजिे Raymond
]n M बहाद
ncbnepal@gmail.com
John Marsden को ठे गाना बैंककमा बथने धमग पाख्रीनिाई उपिव्ध गराए पश्चात लनज धमग पाख्रीनिे लचनीयाुँ नागररक
Frank को इमेि ठे गाना उपिव्ध गराएको र लबक्रम िालमछानेिे उक्त ईमेि माफग त सम्पणग लववरण Raymond John
Marsden र Frank सुँग आदान प्रदान गरे को खल्ु न आएको छ । सो बापत होम बहादरु तामाङिे मलनष श्रेष्ठ, लबक्रम
िालमछाने र अष्ट्रेलियाका Raymond John Marsden िाई रु. १,५०,०००।– प्रलतव्यलक्त लदने कुरा अनसु न्धानबाट खल्ु न
आएकोिे लमलत २०७२/१२/०७ गते लनजहरु लतनैजनािाई सम्मालनत लजल्िा अदाित काठमाण्डौबाट म्याद लिई थप
अनसु न्धान भैरहेको र उक्त अवैध िागऔ
ू षधको अन्तरागलष्ट्रय बजार मल्ू य २७ िाख अमेररकी डिर रहेको ।
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५ करोड ४० लाख भन्दा बढीको अवैध लागऔ
ू षध कोजकन सजहत दुई जबदेशी मजहला पक्राउ
िागू औषध लनयन्त्रण ब्यरू ोिाई प्राप्त भएको लवशेष सचू नाको आधारमा लमलत २०७२/१२/१५ गते ०८:३०
बजे लजल्िा काठमाण्डौ, का.म.न.पा.वडा न.ं १७, क्षेत्रपाटी, ठमेिबाट South African नागररक, पासपोटग न.ं
A04668043 बाहक ३७ बलषगया Mpathoni MSANE को साथबाट ३ वटा Shampoo को बट्टा लभत्र िक
ु ाई
लछपाई रालखएको जम्मा १.९३१ के .लज. (१.९३१ िी.) तथा India, BTHANY 1, PHEK SADAR,
NAGALAND, 797108 घर भएकी बषग ४१ की Mercy को साथबाट १ वटा Shampoo को बट्टा लभत्र
िक
ु ाई लछपाई रालखएको अवथथामा ०.७९१ के .लज. (०.७९१ िी.) समेत गरी जम्मा २.७२२ के .लज. (२.७२२
िी.) कोलकन सलहत पक्राउ परे का छन् ।
प्रारलम्भक अनसु न्धान अनसु ार लनज MSANE ०१ चैत्र २०७२ (१४ माचग २०१६) मा South Africa
को Johannesburg बाट दबु ई हदुँ ै ०२ चैत्र २०७२ (१५ माचग २०१६) मा िालजि पगु ी अबैध िागू औषध
कोलकन लिई पनु : दबु ई हदुँ ै Fly Dubai को उडान न.ं FZ 753 बाट लमलत ११ चैत्र २०७२ (२४ माचग २०१६) मा
काठमाण्डौ आएको खल्ु न आएको छ । लनज अलववालहत रहेको र लनजको एक जना १४ बषीय छोरा र १२ बषीया
छोरी समेत रहेको खल्ु न आऐकोkmf]छg । g+अकी
भारतीय मलहिा
Mercy
१४ चैत्र २०७२ मा काठमाण्डौ आई
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लनजहरु दवु ै सुँगै रहेको अवथथामा पक्राउ O{परेdक]nा हM नncbnepal@gmail.com
् । लनज Mercy को १ वटा छोरा र ३ वटी छोरीहरु रहेको खल्ु न
आएको छ ।
लनज MSANE िे बताए अनसु ार लबगतमा पलन South Africa बाट भारत, लफलिलपन्स हदुँ ै लबलभन्न
यरू ोलपयन मि
े ो छ।
ु क
ु हरुमा कोलकनको तथकरी गने लगरोहमा सि
ु क
ं ग्न रहेको प्रारलम्भक अनसु न्धानबाट खि
लनजहरुको साथबाट हाि बरामद भएको २.७२२ के .लज. (२.७२२ िी.) कोलकन भारतको नयाुँ लदल्िी हदुँ ै
Italy, Netherlands िगाएतका यरू ोलपयन देशहरुमा कारोबार गनगको िालग नेपािको भलू मिाई रालन्जट
प्वाईन्टको रुपमा प्रयोग गनग खोलजएको अनसु न्धानबाट खल्ु न आएको छ । उक्त अवैध िागू औषध कोलकनको
अन्तरागलष्ट्रय बजार मल्ु य ने.रु. ५,४४,४०,०००।- हन आउुँछ । साथै सम्बलन्धत देशका िागू औषध काननू
कायागन्वयन लनकायहरुसुँग आवश्यक समन्वय तथा सहकायग गरी थप अनसु न्धान भई रहेको छ । यसरी liquid मा
पररणत गरी Shampoo को बोतिमा Cocaine को ओसार पसारको घटना नेपािको िालग पलहिो हो ।
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अवैध िागू औषध कोलकनको ओसार पसार अपराधमा दलक्षण अलिका, नाइजेररया, िलजिको साओ
पाओिो, भारतको नयाुँ लदल्िी, मम्ु बई, लफलिलपन्स, दबु ई, इटािी, नेदरल्याण्डस् आलद लवलभन्न देशमा अलिकी
मि
ू का लबलभन्न लगरोहहरु सकृ य रहेको खि
ु ेको छ । सो कायगका िालग नेपाििाई रालन्जट प्वाइन्टको रुपमा प्रयोग
गरी भारत, लफलिलपन्स तथा यरु ोपका लबलभन्न थथानहरुमा अवैध िागू औषध कोलकन ओसार पसार गनग सक्ने
आवथथािाई मध्यनजर गरी अन्तरागलष्ट्रय रुपमा कृ याशीि समहू हरुको Profiling समेत गरी यस व्यरू ोिे लनरन्तर
रुपिे उच्च लनगरानी गरररहेको लथयो ।
साथै लबगतमा पलन यस व्यरू ोद्वारा लमलत २०७१।१२।२० गते पासपोटग न.ं A34891381 वाहक ३६ वलषगय
मिेलसयन मलहिा Marina Binti Jamaluddin िाई ११ के .लज. कोलकन सलहत लत्रभवु न अन्तरागलष्ट्रय
लबमानथथिबाट पक्राउ गररएको लथयो ।
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