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लागू औषध बिर्न्त्रण ब्र्ूरो
Narcotics Control Bureau
कोटेश्वर, काठिाडौ ।
मिमि: २०७८।०६।०५ गिे ।

लागू औषध बिदेश बिर्ाात गिे बगरोह चरेश, चरेश लुकाउि प्रर्ोग गररिे Handy Crafts का
सामािहरु तथा सो ििाउि प्रर्ोग हुिे औजार सबहतको कारखािािाट पक्राउ
➢ मिमि २०७८।०५।२१ गिे ११:०५ बजे Qatar Airways को उडान नं. QR 649 बाट दोहा जान लागेका मजल्ला म्याग्दी
िंगला गा.पा. -३ ठे गाना भएका राहदानी नं. ०७१७४१७५ वाहक बर्ष ३६ का श्याि प्रसाद रोका र ऐ.ऐ. ठे गाना भएका
राहदानी नं. १०३८६००० वाहक बर्ष ३५ का मबर बहादरु रोका िगरलाई ऐ. मिमिको ८:३० बजेको सियिा मि.अ.मव. को
प्रस्थान कक्षबाट लागू औषध चरेस ४ के .बज. ३५ ग्राम समहि पक्राउ गरी प्रारमम्भक अनसु न्धानका क्रििा उक्त लागू
और्ध चरे स कारोबारिा संलग्न मजल्ला म्याग्दी िंगला गा.पा. -३ ठे गाना भएका बर्ष ४४ को मदल बहादरु रोका, मजल्ला
धामदङ गंगा जिनु ा गा.पा. -४ ठे गाना भएका बर्ष ३३ को अमनल बहादरु घले, ऐ.ऐ. ठे गाना भएका बर्ष २८ को सनु बहादरु
गरुु ङ, मजल्ला धामदङ खमनयाबास गा.पा. -५ ठे गाना भएका बर्ष २८ को याङ्की भन्ने मजि बहादरु िािाङ र ऐ.ऐ. ठे गाना
भएका बर्ष ३६ को िाईला भन्ने कृ ष्ण बहादरु िािाङ सिेिलाई पक्राउ गरी थप अनसु न्धान गदै गरे को ।
➢ किार पठाउन भनी उक्त बरािद लागू और्ध चरे श मदने मजल्ला नवु ाकोट मबदरु न.पा. -१३ ठे गाना भएका बर्ष ५२ को सेसे
भन्ने उपाष िािाङलाई का.मज.का.ि.न.पा. -२६ सािाखश
ु ीबाट पक्राउ गरी मनजको डेराकोठा खानिलासी गदाष ऊन बाट
वनाईएका मबमभन्न रंगको हेन्डीक्राफ्ट थान -२३ र नेपाली कागजबाट बनेको मबमभन्न रंगको डायरी थान -१६ िा लक
ु ाई
मिपाई मबदेश पठाउन भनी ियारी अवस्थािा रामखएको लागू और्ध चरे श ३ मकलो ५७९ ग्राि, लागू और्ध चरे शको
पािा बनाउनको लागी प्रयोग गररने औजारहरु, लक
टेप िथा हेन्डीक्राफ्ट लगायिका
ु ाउन प्रयोग गररने काटुषन, गि,रयामपङ
्
सािानहरु सिेि बरािद गरी मनजसँग उक्त लागू और्ध चरे श कारोबारिा संलग्न मजल्ला नवु ाकोट मबदरु न.पा. -९ ठे गाना
भएका बर्ष ३४ को मबर बहादरु िािाङलाई मिमि २०७८।०५।३० गिे मजल्ला नवु ाकोट मबदरु न.पा. वडा न. ९ बाट पक्राउ
गरी अनसु न्धान भई रहेको ।
➢ मनजहरु सेसे भन्ने उपाष िािाङ र मबर बहादरु िािाङ मिली भारिीय नागरीक सिेिको संलग्निािा भारि हुदै हङकङ,
थाईल्याण्ड, टकी लगायिका देशहरुिा लागू और्ध चरे श मनकासी गदैआएको अनसु न्धानवाट खल्ु न आएको ।
➢ मनजहरुले पमिल्लो सिय लागू और्ं ध Methamphetamine (ICE) को धन्दा सिेि गने ियारी गरररहेको ।
➢ मनज से से भन्ने उपाष िािाङ २०५४ सालिा लागू और्ं ध हेरोईन समहि पक्राउ परी १९ बर्ष जेल सजाय भक्त
ु ान गरी २०७३
सालिा ररहा भएको । जेल िक्त
ु भए पश्चाि पमन पनु ः लागू और्ध कारोबारिा नै संलग्न रहेको । साथै मनजले मवदेश जाने
व्यमक्तहरुका लामग मवमभन्न िामलि सम्बमन्ध नक्कली प्रिाणपिहरु बनाई मबमक्र मबिरण सिेि गने गरे को ।
निजहरुको सम्बन्धमा लागू औषध नियन्रण ऐि २०३३ अन्तरगगत मुद्दा दताग गरी म्याद नलई नबस्ततृ अिस
ु न्धाि कायग भईरहेको ।

प्रवक्ता
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प्रहरी उपरीक्षक
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