
 

 

 

 

   

अवैध लागु औषध, नक्कली मुद्रा तथा वन्यजन्तुका चिजवस्तु सचित १ जना माचनस पक्राउ 

काठमाण्डौं उपत्यकामा लाग ुऔषधको अबैध कारोवार भईरहकेो भन्ने सचूनाको आधारमा यस व्यरूोबाट खटटएको प्रहरी 

टोलीले टनग्रानी गने क्रममा टमटि २०७९।०५।०८ गिे १७:०० बजेको समयमा टजल्ला काठमाडौं, िाकेश्वर न.पा.वडा    

न- १० लोकिाटन्िक चोक टथिि सडक टकनारमा धाटिङ टजल्ला खटनयावास १ घर भएका सुक बिादुर तामाङलाई 

फेला पारी टनजको शरीर खानिलासी गिाा टनजको साि र डेराकोठाबाट टनम्न उल्लेख भए बमोटजमका लाग ुऔषध ििा 

अन्य अवैध टचजबथिहुरू बरामि गरी टनज उपर लाग ु औषध (टनयन्िण) ऐन, २०३३ बमोटजम सम्माटनि काठमाण्डौ 

टजल्ला अिालिबाट लाग ु औषध मदु्दामा म्याि िप भई अनसुन्धान भईरहकेो । सािै वन्यजन्ि ु टचजवथि ु टजल्ला 

वनकायाालय र  नक्कली मदु्रा  टजल्ला प्रहरी परीसर काठमाण्डौमा िप अनसुन्धानको लाटग पठाउन ेकाया भईरहकेो  । 
 

चनम्न: 
 

१. लाग ुऔषध एम्फेटामाईन (ICE) ७९ ग्राम (िाईल्याण्डबाट टनज थवयमले ल्याएको भन्ने बटुिएको)  

२. लाग ुऔषध चरेस : ४ के.जी ९४ ग्राम ।            

३. लाग ुऔषध गााँजा : ९० ग्राम ।                   

५. नगि : नेपाली रू.६,७५,०००/- (छलाख पचहिर हजार माि ।)     

६. नक्कली अमेरीकन डलर २३६ िान । 

७. नक्कली नेपाली रू.१००० िरको नोट १ िान । 

८. टबटभन्न टबिशेी मदु्राहरु :  

चस.नं. देश मुद्रा / नोट थान 

१.  पाटकथिान  (५० िरको नोट िान-६, २० िरको नोट िान-१) ७ 

२.  भटुान  (१० िरको नोट िान- १, ५ िरको नोट िान- २) ३ 

३.  म्यान्मार १० िरको नोट  १ 

४.  माटल्िभ्स २० िरको नोट  १ 

५.  टफटलटपन्स  २० िरको नोट  १ 

६.  UAE  ५ िरको नोट  १ 

७.  मलेटसया १ िरको नोट  १ 

८.  भारि १० िरको नोट ३ 

९.  बंगलािशे २०, १० र २ िरको नोट (एक-एक) िान  ३ 

 

 

            

 

  

  

लागु औषध चनयन्रण ब्यूरो 

कोटेश्वर, काठमाडौ । 

टमटि: २०७९।०५।१० गिे । 

पे्रस चवज्ञच त- ३१४ 
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     लागु औषध सचित 

माचनस पक्राउ  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

९ वन्यजन्तु सम्बचन्ध: 

 

चस.नं. चबबरण सख्या 

१.  सालकको खपेटा  ११ बटा  

२.  जनावरको िााँि जथिो िटेखने ठुलो िााँि ६ वटा 

३.  पंक्षीको खटु्टा  ३ वटा 

४.  जनावरको जथिो िटेखने चार वटा िााँि सटहिको हड्डी १ वटा 

५.  जनावरको खरु जथिो िटेखने कालो रङको खरु  १ वटा 

६.  जनावरको खटु्टाको पन्जा जथिो िटेखने चार वटा हड्डी सटहिको बथि ु १ वटा 

७.  जनावरको हड्डी जथिो िटेखने टुक्राहरू ८ वटा  

 

❖ निज सुक बहादुर तामाङ लागु औषध एम्फेटामाईन (ICE) प्रचत ग्राम रू. १०,०००/- मा चबक्री गनन जादा पक्राउ 

परेको । 

❖ निज सुक बहादुर तामाङ २०७४/१०/०४ गते  (18 Jan. 2018)  मा १ नकलोग्राम खैरो हेरोइिको क्याप्सुल निली 

पेटमा लुकाई पानकस्तािबाट श्रीलकंा जाि लाग्दा पानकस्तािको लाहोर एयरपोटटबाट पक्राउ परी १६ मनहिा 

जेल बनस छुटी आएको खुल्ि आएको ।        

  

 प्रवक्ता/ सूिना अचधकारी 

            (योगेन्द्र कुमार खड्का) 

                   प्रहरी उपरीक्षक 

    


