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लागू औषध वनयजरण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटेश्वर, काठमाडौ ।
मममत: २०७८।०६।२४ गते ।

नेपालबाट हङकङ चरेश कारोबार गने वगरोह पक्राउ
1. मममत २०७८।०६।१४ गते लागू औषध मनयन्त्रण ब्यरू ो कोटेश्वर र महानगरीय प्रहरी पररसर लमलतपरु को संयक्त
ु टोलीले लमलतपरु -२०

मानभवन मथथतमा रहेको Blue Star Cargo बाट हङकङ पठाउन लागेको अवथथामा थाङ्का ९ -थान र सो मा प्रयोग हुने
काठको डण्डी मभर लक
ु ाई रामखएको लागू औषध चरेस -३ के .जी. ५० ग्राम समहत मजल्ला मोरङ, उलााबारी -८ घर भएका
िषष-३२ को अवजजि थापालाई पक्राउ गरे को ।
2. सोही मदन थप अनस
ु न्त्धानको मसलमसलामा अमन्त्जत थापालाई सो सामान मदने मजल्ला मसन्त्धपु ाल्चोक, सनु कोसी गा.पा.-५ ठे गाना भई

हाल हामिवन बथने िषष ३० को सज
ु न श्रेष्ठलाई पक्राउ गररएको ।
3. अनस
ु न्त्धानकै मसलमसलामा सोही मदन का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. -१४ खमसबजार मथथत बाट सजु न श्रेष्ठलाई चरे श मदने मजल्ला

मसन्त्धपु ाल्चोक मलसखु गा.पा. -५ ठे गाना भएको बषा -४१ को सागर भजने जावलजर श्रेष्ठलाई पक्राउ गररएको र मनजको डेराकोठाबाट
सानो थाङ्कामा प्रयोग हुने आयातकार आकारको काठको मलमथट थान -९६ मभर लक
ु ाई मछपाई राखेको लागू औषध चरेश-२
के .वज. ४० ग्राम, फे मबकोल डब्बा -२, फलामको हेक्सा ब्लेड -२, मछनो -२, चक्कु -१, हतौडा -२, धार लगाउने मसल्ली -१,
फलामको ढुङ्रो -२, रयामपङ
टेप -४ रोल बरामद गररएको ।
्
4. थप अनस
ु न्त्धानको मसलमसलामा मममत २०७८/०६/१५ गते मज. पसाा, सखवु ापसौनी गा.पा.१ घर भई हाल का.मज.का.म.न.पा. -६

बौद्द, नयााँबमथत मथथत मसलाई बनु ाई काम गने मदनदयाल महतो उरावको कोठामा मनज विन ियाल महिो उराि र विपेजर महिो
उरािलाई सानो थाङ्कामा प्रयोग हुने आयातकार आकारको काठको मलमथट -११३ थानमा लक
ु ाई मछपाई रामखएको लागू औषध
चरेस -२ के .जी. ८७५ ग्राम,, मडमजटल तराजू -३, मसलाई मेमशन -१, रोमलङ मेमशन -१, फे मबकोल -२, सोली आकारको डमरू
जथतो देमखने हथतकला -७, थाङ्का मसलाउन प्रयोग हुने धागो काटुान रोल -२, सोली आकारको कागजको टुक्रा -१, मछनो -१, वृत
आकारको हथतकला -१०, बद्दु को मचर भएको थाङ्का -६, मथटल पेपर गोलो आकारको रोल -४, नगद रु. १ लाख समहत पक्राउ
गररएको ।
5. थप अनस
ु न्त्धानको मसलमसलामा मममत २०७८/०६/१५ गते का.मज.का.म.न.पा. -१४ कलंकीबाट सागर भन्त्ने जामलन्त्र श्रेष्ठ र सजु न
श्रेष्ठलाई लागू औषध चरे स मबक्री गने मजल्ला मकवानपरु थाहा न.पा. -११ बथने िषष -४५ को रवब मुक्तानलाई पक्राउ गरर मनजको
डेराकोठाबाट लागू औषध चरेस -९ ग्राम ५०० वमलीग्राम बरामद गररएको ।
6. मममत २०७८/०६/१६ गते का.मज.का.म.न.पा. -१४ कलंकीबाट रमव मक्त
ु ानलाई लागू औषध चरे स उपलब्ध गराउने मज. धामदङ थाक्रे

गा.पा. -३ बथने िषष -२३ को मोिीलाल िामाङलाई लागू औषध चरेस २ ग्राम ५०० वमलीग्राम समहत पक्राउ गररएको । मनजले
धामदङ लगायत मबमभन्त्न थथानबाट लागू औषध चरे स संकलन गरी उपलब्ध गराउने गरे को ।
ननजहरुलाई लागू औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ अन्त्तगगत काननु बमोनजम म्यादथप गरर आबश्यक थप अनसु न्त्धान गने कायग भईरहेको ।
नोट:- जम्मा लागू औषध चरेश ७ के .वज.९७७ ग्राम, नगि रु. १,००,०००।– (एक लाख) सवहि जम्मा पक्राउ प्रवििािी ७ जना ।
अनुसजधानबाट नेपालबाट वबवभजन हस्िकलाका सामानहरुमा चरेश लुकाई कागोबाट हङकङ पठाउने कुरा खुल्न
आएको ।
प्रिक्ता एिं सूचना अवधकारी
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