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लागू औषध वनयन्रण व्यूिो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वि, काठमाडौ ।
वमवि: २०७८।०५।१३ गिे ।

“Operation Coke” II
अबैध लागू औषध कोवकन २ के .वि ९६६ ग्राम सविि ३ िना वबदेशी नागरिक पक्राउ :
१. निरन्तर निग्रािी पश्चात निनत २०७८।०५।०३ गते १६:३५ बजेको सियिा Qatar Airways को उडाि द्वारा Cape
Town बाट Doha हुदै काठिान्डौ आएकी South African िागररक पासपोटट िम्वर A09267513 बाहक बर्ट ३०
की SHIRLEY GAMA ले िेपालिा लागू और्ध कोनकि ल्याई निकासीको तयारी गदै गरे की अवस्थािा निनत
२०७८।०५।०३ गते २३:०० बजेको सियिा नजल्ला काठिाण्डौ का.ि.ि.पा.वडा ि. १ किलादी नस्थत होटलबाट
लागू औषध कोवकन २ वकलो ९६६ ग्राम सनहत पक्राउ गररएकोिा उक्त लागू और्ध कोनकि कारोवारिा संलग्ि
भारत बैङलोर नकडाथी किाटटक ठे गािा भएका बर्ट ३३ का नवजय नसहं लाई लागू और्ध कोनकि नलि आएको
अवस्थािा निनत २०७८।०५।०८ गते नजल्ला काठिाण्डौ का.ि.ि.पा.वडा ि. १ किलादी नस्थतबाट पक्राउ गररएको
साथै उक्त कारोबारिा संलग्ि अकाट Tanzania िागररक पासपोटट िम्वर TAE 255981 बाहक बर्ट २६ की
GERTRUDE LEONARD KIMARO लाई भारत तर्ट भाग्दै गरे को अबस्थािा नजल्ला नसन्धल
ु ी खक
ु ोटबाट
निनत २०७८।०५।०९ गते पक्राउ गररएको, उक्त बरािद लागू और्ध कोनकिको अन्दािी अबैध बिाि मुल्य रू.
९,००,००,०००।- (नौ किोड) बिाबि रहेको, उक्त पररिाणको लागू और्ध कोनकि कारोबारिा संलग्ि ब्यनक्तहरु उपर
ला.औ.नि.ऐि २०३३ को दर्ा १४, १ (छ) ३ बिोनजि १५ बर्ट देखी जन्ि कै द र (५-२५) लाख सम्ि जररवािा हुिे
काििु ी प्रावधाि रहेको, निजहरु उपर सम्िानित काठिाण्डौ नजल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अिसु न्धाि भई
रहेको ।

लागू औषध खैिो िेिोईन १०९ ग्राम सविि ७ िना मावनस पक्राउ :
१. लािो सियको निग्रािी पश्चात निनत २०७८।०५।०४ गते नजल्ला काठिाण्डौ गोकणेश्वर ि.पा. ४ नस्थतवाट लागू और्ध
खैरो हेरोईि सनहत नजल्ला बनदटया िधवु ि ि.पा. वडा ि. ८ ठे गािा भएका बर्ट ३२ का राजेन्र रािा र नजल्ला िवु ाकोट
ककिी गा.पा. वडा ि. ५ ठे गािा भएका नपटर लािालाई पक्राउ गररएकोिा निजहरुसँग लागू और्ध हेरोईि कारोवारिा
सल
ं ग्ि नजल्ला बनदटया िधवु ि ि.पा. वडा ि. ८ ठे गािा भएका िनन्दप शिाटलाई नजल्ला काठिाण्डौ टोखा ि.पा. वडा ि.
६ र ऐ.ऐ. ठे गािा भएका बर्ट ३० को नजतु भन्िे सागर श्रेष्ठलाई नजल्ला काठिाण्डौ टोखा ि.पा. वडा ि. ९ बाट पक्राउ
गररएको, सोही िद्दु ाको अिसु न्धािको क्रििा निनत २०७८।०५। ०७ गते नजल्ला बनदटया गल
ु ररया ि.पा. वडा ि. ५ बाट
नजल्ला बनदटया गल
ु ररया ि.पा. वडा ि. २ ठे गािा भएका बर्ट ३५ का अकलेश यादवलाई लागू औषध खैिो िेिोईन
२७.५ ग्राम सनहत पक्राउ गरी आवश्यक अिसु न्धािको लागी नजल्ला प्रहरी कायाटलय बनदटयािा बझु ाएको ।
२. लागू और्ध खैरो हेरोईिको कारोवार गदै गरे को सचु िाको आधारिा यस ब्यरू ोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले निनत
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डबजोङ गा.पा. वडा ि. ४ ठे गािा भएका बर्ट ३६ का गोकुल तािाङलाई लागू और्ध खैरो हेरोईि ४.५ ग्राि सनहत
पक्राउ गररएकोिा निजलाई उक्त लागू और्ध हेरोईि नबक्री गिे नजल्ला धिकुटा खाल्सा शनहदभिु ी गा.पा. बडा ि. ५
ठे गािा भएका बर्ट ३० का राज कुिार राईलाई नजल्ला काठिाण्डौ बढु ानिलकष्ठ ि.पा. वडा ि. १३ नस्थत डेराकोठाबाट
लागू और्ध खैरो हेरोईि ७०.५ ग्राि गरी िम्मा लागू औषध खैिो िेिोईन ७५ ग्राम ि वडविटल ििािु सनहत २ जिा
पक्राउ गररएको ।
(निजहरुको साथबाट बरािद लागू और्ध खैरो हेरोईि १०९ ग्रािको अन्दािी अबैध बिाि मुल्य रू.
१०,९०,०००।- (दश लाख नब्बे ििाि) बिाबि रहेको, निजहरु िध्ये ६ जिा उपर सम्िानित काठिाण्डौ नजल्ला
अदालतबाट र १ जिा उपर नजल्ला अदालत बनदटयाबाट म्याद थप गरी थप अिसु न्धाि भई रहेको ।
वबदेशी मुलक
ु किाि िर्फ लागू औषध गााँिा वनकासी गनफ लागेको अबस्था ८०० ग्राम गााँिा सविि ३ िना
मावनस पक्राउ :
१. निनत २०७८।०५।०८ गते १०:०५ बजेको सियिा Qatar Airways को उडाि िम्वर QR 649 द्दारा काठिाण्डौबाट
दोहा (कतार) जाि लागेका नजल्ला नचतवि खैरहिी ि.पा. वडा ि. १० ठे गािा भएका बर्ट २९ का बनु द्द राज पाठकलाई
ऐ. निनत १०:०० बजेको सियिा नजल्ला काठिाण्डौ का.ि.ि.पा. वडा ि. ९ नत्रभवु ि नबिािस्थलको प्रस्थाि कक्षको
ब्यागेज चेकजाँच गिे स्थािबाट ग्यानरिक हरण चणु टको १२ बटा बट्टाबाट लागू औषध गााँिा (विपड) ८०० ग्राम
सनहत पक्राउ गररएकोिा प्रारनम्भक अिसु न्धािको क्रििा उक्त गाँजा नबदेशी िल
ु क कतार निकासी गिटको लागी नदई
पठाउिे नचतवि खैरहिी ि.पा. वडा ि. १० ठे गािा भएका बर्ट ३६ का नबरणु श्रेष्ठलाई निनत २०७८।०५।०८ गते नजल्ला
नचतवि खैरहिीबाट र अकाट नजल्ला िोरङ सन्ु दर हरै चा ि.पा. वडा ि. ६ ठे गािा भएका बर्ट ३८ का कुिार श्रेष्ठलाई
निनत २०७८।०५।१० गते नजल्ला िोरङ बेलवारीवाट पक्राउ गररएको, उक्त बरािद लागू और्ध गाँजा कुिार श्रेष्ठले
१६,००० िा खररद गरी कतार पैठारी गिट लागेको, कतारिा उक्त गाँजाको अन्दािी अिैध बिाि मुल्य प्रविग्राम
नेपाली रुपैया १,००० को दिले ८,००,०००।– (आठ लाख) बिाबि रहेको, उक्त बरािद लागू और्ध गाँजा उपर
ला.औ.नि.ऐि २०३३ को दर्ा १४, १ (घ) ३ बिोनजि ६ िनहिा देखी २ बर्ट कै द र २-१० हजार सम्ि जररवािा हुिे
काििु ी प्रावधाि रहेको, निजरु उपर सम्िानित काठिाण्डौ नजल्ला अदालतबाट गाँजा िद्दु ािा म्याद थप गरी अिसु न्धाि
भई रहेको ।
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