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लागू औषध वियन्त्रण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठमाडौ ।
मममि: २०७८।०१।०९ गिे ।

लागू औषध खैरो हेरोईि सवहि िेपाली िागररक पक्राउ
विवि २०७७।१२।२६ गिे पामकस्िानबाट इयर अरमबया एयरलाईन्स मार्फ ि सारजाह हुदै नेपाल
आएका मजल्ला धामदङ, खमनयाबास गा.पा. वडा नं. १ स्थायी विन भएका बर्फ ४९ का दािा लािा
िािाङले अबैध लागू औषध खैरो हेरोईिका क्याप्सल
ु हरू मनमल पेटमा लक
ु ाई मलई आएको भन्ने
मबशेर् सचू नाको आधारमा मिभवु न अन्िरामरिय मबमानस्थलबाट पक्राउ गरर मनजलाई सोमह मदन नै नेपाल
प्रहरी अस्पिालमा लमग मसमट स्क्यान गदाफ पेटमा क्याप्सल
ु हरू देमखकाले अस्पिालमा नै राखी मममि
२०७७।१२।२८ गिे मबहान सम्म ९३ वटा क्याप्सल
ु मदशाबाट मनकाली िौल गदाफ जम्मा िौल ९०० ग्राि
भएको र मनजको साथबाट अमेररकन डलर ३००, दावा लामा िामाङको नामको पासपोटफ थान-१, हवाई
मटकट थान-१ बरामद गररएको । साथै सो कारोबारमा संलग्न मजल्ला धामदङ, सत्यदेवी गा.मव.स.वडा नं. २
बस्ने बर्फ ५९ की "काईली" "मायााँ" "र्ूलमाया" "कामलमाया" "देमवमाया" भन्ने गोपी िािाङ, मजल्ला
धामदङ रुवी भ्याली-३ सेिफङु घर भएकी बर्फ ४५ की होिी िाया िािाङिी र मजल्ला लम्जङु , मस्याङ्दी
गाउपामलका वडा नं.४ घर भएका बर्फ ५२ का ियस बहादुर गुरुङ समेिलाई मनयन्िणमा मलई लागू
और्ध खैरो हेरोईन मद्दु ामा म्याद थप गरी अनसु न्धान गने कायफ भैरहेको र घटनामा संलग्न अन्य ब्यमिको
समेि खोज िलास कायफ भईरहेको ।
(बरािद लागू औषधको अिैध बजार अन्त्दाजी िुल्य िेपाली रु.९० लाख बराबर रहेको)
• दावा लामा िामाङ यस अमघ पमन २०६५।१२।३० गिे ला.औ.मन. व्यरू ोबाट लागू और्ध सेिो हेरोईन
मद्ध
ु ामा ६ जना नेपाली र ३ जना मबदेशी नागररक समहि पक्राउ परर ५ बर्फ कै द भि
ु ान गरी
मनमस्कएको ।
• गोपी िामाङ मममि २०६५।१२।३० गिेको लागू और्ध मनयन्िण व्यरू ोबाट चलाईएको लागू और्ध
सेिो हेरोईन मद्दु ा २०६९।०५।०३ गिेको बमु द्द कुमार गरुु ङ पक्राउ गररएको लागू और्ध मद्दु ामा समेि
र्रार रहेको अमभलेखबाट देमखएको । मनजलाई २०७८।०१।०२ गिे पक्राउ गरर सम्मामनि अदालिमा
उपमस्थि गराउाँदा पपु फक्षका लामग थनु ामा गएको ।
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