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लागू औषध वनयरिण व्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
मममत: २०७६।०२।०२ गते ।

अबैध लागू औषध सवहत स्िदेशी तथा विदेशी नागरीकहरु पक्राउ
मममत २०७६/०२/०१ गते ला.औ.मन. ब्यरू ो शाखा कायाालय TIA ले Cathay Dragon Airways को Flight no:- KA 103
द्वारा हङकङ हुदै जापान जान लागेका जापामनज नागररक वषा ६५ का Mikio Takenaka (passport no: TS 3077936) को
साथबाट लागू औषध चरेस ८० ग्राम समहत पक्राउ ।
मममत २०७६/०२/०१ गते ला.औ.मन. ब्यरू ोले बैदमे शक हुलाक भन्सार कायाालय सन्ु धाराबाट लक
ु ाउमछपाउ गरी रूस तर्ा पठाउन
लामगएको लागू औषध चरेस ५३० ग्राम समहत मज.नवु ाकोट ककनी गा.पा.-७ बस्ने वषा ४९ का रत्न बहादरु तामाङ र ऐ.ऐ बस्ने
बषा ३६ को परुु षोत्तम थपमलया समहत पक्राउ ।
मममत २०७६।०२।०१ गते ला.औ.मन.व्यरू ो शाखा कायाालय, नेपालगजं बाट खमटएको टोलीले मज.बााँके बैजनाथ गा.पा.- २ बस्ने
वषा ३५ प्रकाश थापालाई मज.बााँके, नेपालगजं उ.म.न.पा.-१५ जमनु ाबाट लागू औषध ब्राउन सुगर १५ ग्राम समहत पक्राउ ।
मममत २०७६।०२।०१ गते ला.औ.मन. व्यरू ो शाखा कायाालय मवराटनगरले मज. मोरङ, मवराटनगर म.न.पा.-१४ बाट वनयवरित
लागू औषध नाइट्रोसन १०० ट्याव्लेट समहत राजेश मलम्बु पक्राउ ।
मममत २०७६।०२।०१ गते ला.औ.मन. ब्यरू ो कोटेश्वरले मज.धनषु ा गणेशमान चारनाथ न.पा.-४ घर भई का.मज. गोठाटार बस्ने बषा
२१ को गडु ् डु मसमिकी भन्ने मो. कमरे आलमलाई का.म.न.पा.-३२ पेमससकोलाबाट वनयवरित लागू औषध नाईट्राजेपाम
(नाईट्रोभेट) १०५ ट्याब्लेट समहत पक्राउ ।
मममत २०७६।०२।०२ गते ला.औ.मन. व्यरू ो शाखा कायाालय भैरहवाले मज.कास्की पोखरा लेखनाथ म.न.पा. वडा न-ं २७ बस्ने बषा
२६ को ममन प्रसाद थापा मगर र ऐ.ऐ. बस्ने वषा २५ को सरोज कुमाललाई मज.रुपन्देही, मसद्धाथा न.पा.-१ बेलमहयाबाट मनयमन्ित
लागू औषध डाईजेपाम ५५ एम्पल
ु , र्े नारगन ५५ एम्पल
ु , नमु र्ा न ३० एम्पल
ु , टालजेमसक २५ एम्पल
ु र नाइट्रोसन १५ ट्याव्लेट र
नाईट्रोभेट ५ ट्याबलेट समहत पक्राउ ।
मममत २०७६।०२।०२ गते ला.औ.मन. व्यरू ो कोटेश्वरको टोलीले मज.बारा पचरौता न.पा. वडा नं. ८ अमरपट्टीबाट लागू औषध
गााँजा ३४ के .जी. समहत मज.बारा करै चामैया गााँउ पामलका वडा न.ं ४ बस्ने वषा ५० को हरे न्र चौधरी र ऐ. बारा गढी गा.पा.-३ बस्ने
वषा ४० को राम यकवाल चौधरी समहत प्रकाउ गरी आवश्यक कारवाही तथा अनसु न्धानको लागी मज.प्र.का. बारामा बझु ाइएको ।
निजहरु उपर आवश्यक अिुसन्धाि कायय भईरहेको ब्यहोरा जािकारीका लानि अिरु ोध ।
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