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लागू औषध वनयदरण व्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
बमबत: २०७७।१०।०७ गते ।

लागू औषध खैरो हेरोईन, एम्फे टामाईन र नगद सवहि ९ जना मावनसहरू पक्राउ
लागू औषध खैरो हेरोईनको कारोबार भैरहेको भन्ने बबशेष सचू नाको आधारमा यस ब्यरू ोबाट बनग्रानीको लाबग खबटएको टोबलको आवश्यक बनग्रानी
पश्चात गररएको कारवाहीको क्रममा बनम्नानसु ार वतन भएका लागू औषध कारोबारमा सल
ं ग्न ९ जना ब्यबिहरु बबबभन्न बमबतमा लागू औषध खैरो
हेरोईन ५३६.५ ग्राम, एम्फे टामाईन ७.५ ग्राम, लागू औषध िौल गने मेविन २ थान, जम्मा नगद रू. ६,७१,५००/-, अमेररकन डलर
६१००/- र ३ थान सिारी साधन(मो.सा. /स्कुटर) सबहत पक्राउ परे कोले बनजहरुको सम्बन्धमा लागू औषध (बनयन्रण) ऐन २०३३ बमोबजम म्याद
थप गरी आबश्यक अनसु न्धान कायय अबि बढाईएको छ ।
१. बमबत २०७७।०९।२७ गते बजल्ला ईलाम ,माई न.पा.४ िर भई हाल तारकके श्वर न.पा १० मनमैजु बस्ने बषय ३१ को सवददप राई साथमा
बोके को ब्राउन सगु र ३ ग्राम, नगद रु २०,५००।– र बा ४० प ७९९७ नम्बरको प्लेजर स्कुटर सबहत काठमाण्डौ तारके श्वर न.पा. ६ सडक
बकनारबाट पक्राउ ।
२. बमबत २०७७।०९।२७ गते बजल्ला ईलाम ,माई न.पा.४ िर भई हाल तारकके श्वर न.पा १० मनमैजु बस्ने बषय ३२ को वदपक राई साथमा
बोके को ४.५ ग्राम ब्राउन सगु र , नगद रु ५०,५००।- र बाग्मती प्रदेश ०१७ प२२९५ नम्बर को मो.सा. सबहत काठमाण्डौ तारके श्वर न.पा. ६
सडक बकनारबाट पक्राउ र बनजको का.बज. तारके श्वर न.पा. ६ बस्थत डेरा कोठा खानतलासी गदाय ब्राउन सगु र ६४ ग्राम, एम्फे टामाईन(ICE) ७.५
ग्राम र बडबजटल तराजु बरामद ।
३. बमबत २०७७।०९।२८ गते बजल्ला ईलाम ,ईलाम न.पा.२ मालापथ बस्ने बषय ३६ को के साङ्ग योल्मुले साथमा बोके को झोलाबाट ब्राउन सगु र
४०० ग्राम र नगद रु ३०००।- सबहत का.बज.का.म.न.पा.२६ बमरनगरबाट पक्राउ ।
४. बमबत २०७७।०९।२८ गते बजल्ला मनाङ्ग बङस्याङ्ग गा.पा.३ नावल िर भई हाल स्वयम्भू बस्ने बषय ४६ को टासी सदडुप गुरुङलाई ब्राउन
सगु र खररद गने क्रममा लागू औषध तौल गने बडबजटल तराज-ु १ थान, नगद रु २,६०,०००।–र बा ६३ प १०७ नंबरको स्कुटर सबहत काठमाण्डौ
बजल्ला का.म.न.पा.३२ कोटेश्वरबाट पक्राउ ।
५. बमबत २०७७।०९।२९ गते माच्छापछ्र
ु े बैंक बफबदम पााँचथर शाखाबाट आफ्नो खातामा सबन्दप राईले जम्मा गरीबदएको लागू औषध कारोबारको
रकम ४,६०,०००/– बनकाल्ने क्रममा बज. पााँचथर फालेलंङु ् ग गा.पा.-८ िर भएका बषय ५५ को विम प्रसाद लोिा बज.पााँचथर बफबदम न.पा.१
बाट पक्राउ ।
६. बमबत २०७७।०९।२९ बजल्ला झापा, बद्दु शाबन्त गा.पा.३ बाट लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएका बजल्ला झापा ,बद्दु शाबन्त गा.पा.३ बस्ने बषय
४१ को वदनेि कुमाल साथमा बोके को ब्राउन सगु र ५ ग्राम र ऐ.ऐ.बस्ने बषय ४३ को सदिोष सापकोटा साथमा बोके को ब्राउन सगु र १० ग्राम
सबहत पक्राउ ।
७. बमबत २०७७।१०।०१ गते लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएका बजल्ला झापा ,भद्रपरु न.पा.१० िर भई हाल बज.काठमाण्डौ -१६ कुमारीस्थान
बस्ने बषय ४१ को राजेि श्रेष्ठलाई का.बज.का.म.न.पा.३२ कोटेश्वरबाट पक्राउ गरी बनजको का.बज. का.म.न.पा.१६ कुमारीस्थानमा रहेको
डेराकोठा खानतलासी बलने क्रममा नगद ३,३७,५००/- र USD ६१००/- बरामद ।
८. बमबत २०७७।१०।०२ गते का.बज. गोकणेश्वर ६ नारायणटार सडक बकनारबाट बज. ईलाम माई जोगमाई गा.पा. ३ िर भई हाल गोकणेश्वर बस्ने
बषय ३६ को सोनाम कागिे साथमा बोके को ब्राउन सगु र ५० ग्राम सबहत पक्राउ ।
नोट :- मावथ उल्लेवखि ब्यविहरुले लागू औषध कारोबार गननको लावग एउटै सज
ं ाल वनमानण गरी एक आपसमा समदिय गरर कारोबार
गने गरेको पाईएको र वनजहरुबाट जम्मा लागू औषध खैरो हेरोईन ५३६.५ ग्राम, एम्फे टामाईन ७.५ ग्राम, लागू औषध िौल गने मेविन
२ थान, जम्मा नगद रू. ६,७१,५००/-, अमेररकन डलर ६१००/- र ३ थान सिारी साधन(मो.सा.१ /स्कुटर २) बरामद गररएको ।
साथै संलग्न अदय फरार अवियुिहरूको खोवज िथा अनुसदधान कायन िईरहेको ।

(कृ ष्ण कुमार महत)
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