
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

लागु औषध हेरोईन ५१ किलोग्राम सकहत ७ जना किदेशी नागररि पक्राउ : 

लाग ूऔषध ननयन्त्रण ब्यरूोले नेपालमा साउथ अनिकाबाट आएका केही मनहलाहरुलाई पटक पटक 

लाग ूऔषध हरेोईन सनहत पक्राउ गरेको नबगतको अनभुबका आधारमा Criminal Profiling गरी नरभवुन 

अन्त्तरानरिय नबमानस्थलमा ननरन्त्तर ननग्रानी रानख काठमाण्डौ ठमले तथा वरपरका एररयामा सन्त्चालन गरेको 

एक हप्ता (७) नदन लामो ननग्रानी तथा कारवानह (Raid Operation) का क्रममा ५१ के.नि. हरेोईन सनहत 

ननम्नानसुारका नबदशेी नागरीकहरुलाई पक्राउ गररएको र ननिहरु उपर लाग ूऔषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ 

बमोनिम लाग ूऔषध हरेोईन मदु्दामा म्याद थप गरी थप अनसुन्त्धान गने कायय भईरहकेो । 

१. Fly Dubai को उडान द्वारा Dubai हुद ै काठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।२९ गते (12 June 2022) 

१७:५५ बिे अवतरण भएका दनिण अनिकन नागररकहरु पासपोटय नम्वर A09824570 बाहक बषय २९ 

की SIBISI  THANDEKILE र पासपोटय नम्वर A06376981 बाहक बषय ४६ की MURIEL 

QEDUKWAZI THEMBENI  NSAMBA समतेका २ िना मनहलालाई नमनत २०७९।०२।३० गते 

(13 June 2022) १६:३० बिेको समयमा निल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न. २६ ठमले नस्थत एक 

होटलबाट लागु औषध सेतो हेरोईन १६ किलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।  

 

२. Fly Dubai को उडान द्वारा Dubai हुद ै काठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।३० गते (13 June 2022)  

१८:३० बिे अवतरण भएकी दनिण अनिकन नागररक पासपोटय नम्वर A05885702 बाहक बषय ३९ की 

TSHABALALA KHANYISILE YVONNE लाई नमनत २०७९।०२।३० गते २३:०० बिेको 

समयमा निल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न.२७ ठमले नस्थत एक होटलबाट लागु औषध सेतो 

हेरोईन ८ किलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

 

३. Fly Dubai को उडान द्वारा Dubai हुद ै काठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।३० गते (13 June 2022)  

०६:३० बिे अवतरण भएकी दनिण अनिकन नागररक पासपोटय नम्वर A09820521 बाहक बषय ३६ 

की ROSINAH  NONQELE  JANTJIE लाई नमनत २०७९।०२।३० गते २३:३० बिेको 

समयमा निल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न.१६ ठमले नस्थत एक होटलबाट लागु औषध सेतो 

हेरोईन ८ किलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

 

लागु औषध कनयन्त्रण ब्यूरो 

िोटेश्वर, िाठमाडौ । 

कमकत: २०७९।०३।०२ गते । 

पे्रस किज्ञक त- ३०८ 
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४. Fly Dubai को उडान द्वारा Dubai हुद ैकाठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।२६ गते (9 June 2022)  

१८:०० बिे अवतरण भएकी दनिण अनिकन नागररक पासपोटय नम्वर A09832686 बाहक बषय 

२९ की MAHLAKO  MAUREEN  MATHIBA  लाई नमनत २०७९।०२।३० गते नमनत 

२३:४५ बिेको समयमा निल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न.२६ ठमले नस्थत एक होटलबाट 

लागु औषध सेतो हेरोईन ७ किलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

 

५. Qatar Airlines को उडान द्वारा Doha हुद ैकाठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।३१ गते (14 June 

2022)  १०:१५ बि े अवतरण भएकी दनिण अनिकन नागररक पासपोटय नम्वर A09252146 

बाहक बषय ३७ की MOROESI  SUZAN  KOFU लाई नमनत २०७९।०२।३१ गते १३:०० 

बिेको समयमा निल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा न.२६ ठमेल नस्थत एक होटलबाट लागु 

औषध सेतो हेरोईन ४ र खैरो हेरोईन २ गरी जम्मा ६ किलोग्राम हरेोईन सनहत पक्राउ गररएको । 

 

६. Fly Dubai को उडान द्वारा Dubai हुुँद ैकाठमाडौंमा नमनत २०७९।०२।३१(14 June 2022) गते 

१८:०० बिे अवतरण भएकी दनिण अनिकन नागररक पासपोटय नम्वर A09186034 वाहक बषय 

३० की MARLESE  BADENHORST लाई नमनत २०७९।०२।३१ गते २०:१५ बिेको 

समयमा निल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा.वडा न- २६ ठमले नस्थत एक होटलबाट लागु औषध 

सेतो हेरोईन ६ किलोग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

नोट:-  

 कनजहरुिो साथिाट िरामद लागु औषध हेरोईन ५१ िे.कज.िो अिैध िजार मुल्य      

रु.१ अरि २ िरोड रहेिो । 

 कारबाहीका क्रममा नरभवुन अन्त्तरानरिय नबमानस्थलमा रहकेा नबनभन्त्न ननकाय तथा ईकाईहरु 

सुँग समेत आबश्यक समन्त्वय भएको । 

 ननि नबदशेी नागररकहरु उपर लाग ु औषध (ननयन्त्रण) ऐन२०३३ बमोनिम सम्माननत 

काठमाण्डौ निल्ला अदालतबाट नदन ७ म्याद थप भई अनसुन्त्धान भईरहकेो) 
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