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लागू औषध वनयन्त्रण व्यूरो
NarcoticsControlBureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
नमनत: २०७६।०५।०५ गते।

लागू औषध कोवकन सवहि विदेशी नागररक पक्राउ
लागू औषध ननयन्त्रण व्यरू ोबाट खनटएको प्रहरी टोलीद्वारा नबगत लामो समय देनखको सचू ना
संकलन, नबशले
् षण एवं ननगरानी पशचात
् ् नमनत २०७६।०५।०४ गते नदउँसो १६:५८ बजेको समयमा
कतार एयरवेजको उडानद्वारा दोहाबाट काठमाण्डौ आउदै गरे का आईभेररकोष्टका नागरीक राहदानी नं.
18 AT95514 बाहक बषष ३५ को MARCEL GUEHI लाई नजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वाडष
न.ं ९, नथथत नरभवु न अन्त्तरानरिय नबनमानथथलको भन्त्सार कायाषलयको अगाडी ले ला पारी ननजले साथमा
ल्याएको ननलो रङको सटु के श खानतलासी गदाष उक्त सटु के श नभर लल्सबटम बनाई तल मानथ प्लाईउड
रानख नभर कागजको पाता बनाई राखेको अबथथामा नेपाल हदँ ै नवनभन्त्न मल
ु क
ु हरुमा ओसारपसार गनष
लानगएको १ के .जी. ६०० ग्राम लागू औषध कोवकन सनहत आईभेररकोष्टका नागरीक राहदानी न.ं
18 AT95514 बाहक बषष ३५ को MARCEL GUEHI लाई पक्राउ गररएको ।
ननज आईभेररकोष्टका नागररक MARCEL GUEHI नाईजेररयाको लागोस हदँ ै कतारको दोहा र
दोहा हदँ ै काठमाण्डु आएको साथै ननज काठमाण्डुबाट बस द्वारा भारतको नयाँ नदल्ली जाने कुरा
प्रारनभभक अनसु न्त्धानबाट खल्ु न आएको हदँ ा पक्राउ परे का उक्त नबदेशी नागरीक अन्त्तरानरिय लागू औषध
कारोबारमा संलग्न रहेको र ननज उपर थप अनसु न्त्धान कायष भई रहेको ।

लागू औषध ब्राउन सुगर सवहि १ जना मावनस पक्राउ
साथै आज नमनत २०७६।०५।०५ गते नबहान ९:३० बजेको समयमा लागू औषध ननयन्त्रण ब्यरू ो
कोटेश्वरबाट नदईएको सचू नाको आधारमा नबताषमोड न.पा. -५ ईलाम थटेन्त्डमा बा १६ च १६९३ नं. को
रातो कारलाई चेकजाँच गने क्रममा नजल्ला झापा नबताषमोड- ५ अनतनथ सदन बथने बषष ३६ को राम
कडररया क्षेरीलाई अबैध लागू औषध खैरो नहरोईन ५२ ग्राम र उक्त रातो कार सनहत १ जना माननस
पक्राउ गररएको र ननज उपर थप नसु न्त्धान कायष भईरहेको ।


कोवकन १ के .जी ६०० ग्राम
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