
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लागु औषध खैरो हेरोईन २४६ ग्राम सहहत ६ जना माहनसहरू पक्राउ । 

लामो समयको ननग्रानी पश्चात लाग ुऔषध ननयन्त्रण ब्यरूो कोटेश्वर, झापा नथथत थथाननय प्रहरी, समेतबाट नमनत २०७९।०२।०६ गते 

दनेख नमनत २०७९।०२।०८ गते सम्म सन्त्चालन गररएको कारबाहीको क्रममा लागु औषध खैरो हेरोईन २४६ ग्राम सनहत 

ननम्नानसुार वतन भएका ६ जना ब्यहिहरुलाई पक्राउ गरी थप अनसुन्त्धान गने कायय भरैहकेो । 

हनम्न 

१. नमनत २०७९।०२।०६ गते निल्ला काठमाण्डौ  गोकणशे्चर न.पा. वडा न. ६ नथथतबाट निल्ला भक्तपरु सयुय नवनायक न.पा. वडा 

न. ६ थथायी ठेगाना भई हाल निल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. ६ बौद्द वथने बषय २७ को हिवेक त्चायनालाई लागु 

औषध खैरो हेरोईन ६.५ ग्राम सनहत पक्राउ गरीएको । 

२.  नबवेक त्चायनालाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन उपलब्ध गराउने निल्ला ताप्लेिङु नसनदङ्वा  गा.पा.  वडा न. २ ठेगाना भएका  

बषय ३४ का कर्ण िहादुर सेहलङलाई नमनत २०७९।०२।०६ गते निल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा न. ९ नसनामगल 

नथथतबाट लागु औषध खेरो हेरोईन ३७.५ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको । 

३. कणय बहादरु सनेलङलाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन उपलब्ध गराउने निल्ला झापा निवसताक्षी न.पा. वडा न. ११ ठेगाना भएका 

बषय २४ का सोनम भन्ने योगेश कुमार सेहलङलाई नमनत २०७९।०२।०६ गते निल्ला झापा निवसताक्षी न.पा. १ नथथतबाट 

पक्राउ गरीएको । 

 ४. योगेि कुमार सनेलङलाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन उपलब्ध गराउने निल्ला झापा भद्रपरु न.पा. वडा न ७ ठेगाना भएका बषय १९ 

का हरहदप राजवंशीलाई नमनत २०७९।०२।०८ गते निल्ला झापा निवसताक्षी न.पा. ११ नथथतबाट लागु औषध खैरो 

हेरोइन २०२ ग्राम सहहत पक्राउ गरीएको । 

५. हरनदप रािविंीलाई लाग ुऔषध खरैो हरेोईन उपलब्ध गराउने दिे भारत पनश्चम बगाल, पानीटयाङकी ठेगाना भएका बषय २३ 

का अजुणन रोयलाई नमनत २०७९।०२।०८ गते निल्ला झापा निवसताक्षी न.पा. १० नथथतवाट पक्राउ गररएको । 

६. अिुयन रोयसगँ लाग ुऔषध खरैो हरेोईन नबनक्र बापतको रकम नलन आउने क्रममा दिे भारत पनश्चम बंगाल, पानी टयाङकी 

ठेगाना भएका बषय २१ का सुरेन िरमनलाई नमनत २०७९।०२।०८ निल्ला झापा मचेीनगर न.पा. वडा न. १३ नथथतबाट पक्राउ 

गरीएको । 

साथै पक्राउ परेका उल्लेहखत ब्यहिहरु उपर  लागू  औषध (हनयन्रर्) ऐन२०३३ अन्तगणत लागु औषध खैरो 

हेरोईन मुद्दामा म्याद थप गरी यस ब्यूरो तथा सम्िहन्धत के्षरको ईलाका प्रहरी कायाणलय हिलहिले िापािाट हिस्तृत 

अनुसन्धान गने कायण भई रहेको । 
 

( ननजहरुको साथबाट बरामद लागु औषध खैरो हेरोईन २४६ ग्राम को अन्दाजी अवैध बजार मुल्य रू. २४,६०,०००।- बराबर रहेको । )

             

  

 

 

 

लागु औषध हनयन्रर् ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

हमहत: २०७९।०२।०९ गते । 

पे्रस हवज्ञह त- ३०६ 
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