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लागु औषध ननयन्रण ब्यूरो
Narcotics Control Bureau

कोटे श्वर, काठमाडौ ।
नमनत: २०७८।११।२७ गते ।

लागु औषध खैरो हेरोईनको सञ्जालमा सल
ं ग्न ११ जना माननस पक्राउ तथा लागु औषध
खैरो हेरोईन ३२२.६ ग्राम बरामद ।
उपत्यकामा लागु औषध खैरो हेरोईनको सञ्जाल बनाई अबैध कारोबार भईरहेको भन्ने सचू नाको आधारमा लागु औषध ननयन्रण ब्यरू ोबाट
खनटएको प्रहरी टोलीले लागु औषध खैरो हेरोईन ३२२.६ ग्राम सनहत उक्त अबैध कारोबारमा संलग्न ११ जना माननसहरुलाई पक्राउ गररएको ।
१. नमनत २०७८।१०।२४ गते मंगला गाउँपानलका ५ म्याग्दी ठे गाना भई नजल्ला काठमाडौं, बढु ाननलकण्ठ न.पा.८ बस्ने बषष २५ को लाल बहादुर
बुढाथोकीलाई का.नज. बढु ाननलकण्ठ न.पा.८ बाट लागु औषध खैरो हेरोईन १०० नमनलग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।
२. नमनत २०७८।१०।२४ गते नभमेश्वर न.पा.१३ दोलखा ठे गाना भएको बषष २५ को कौशल बस्नेत र नरपरु ासन्ु दरा गा.पा.२ नसन्धपु ालचोक
ठे गाना भएको बषष ३३ को सनमर घले गुरुङ लाई नजल्ला काठमाडौं, बढु ाननलकण्ठ न.पा.८ बाट लागु औषध खैरो हेरोईन २१ ग्राम सनहत
पक्राउ गररएको ।
३. नमनत २०७८।१०।२५ गते का.नज. बढु ाननलकण्ठ न.पा. १० नस्थतबाट कौशल बस्नेतलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने नजल्ला झापा
हनल्दवारी गा.पा. ०१ ठे गाना भएको बषष २४ को अन्जान राई र ननजका सहयोगी नजल्ला झापा बद्ध
ु शान्ती गा.पा. ०४ ठे गाना भएको बषष २३
को सज
ु ाई लागु औषध खैरो हेरोईन ७.५ ग्राम सनहत पक्राउ गररएको ।
ं य लक्सम्बा नलम्बल
४. नमनत २०७८।१०।२६ गते का.नज. का.म.न.पा. ४ धम्ु बाराही स्थीत गेष्ट हाउसबाट अन्जान राईलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने नजल्ला झापा
नवताषमोड न.पा. वडा न.ं ५ ठे गाना भएका बषष २९ का कमाा भन्ने अजय तामाङलाई लागु औषध खैरो हेरोईन २९४ ग्राम सनहत पक्राउ
गररएको ।
५. नमनत २०७८।१०।२६ गते नजल्ला झापा नवताषमोडबाट लागु औषध कारोबारमा सल
ं ग्न देनखएका नजल्ला झापा नवताषमोड न.पा। १ ठे गाना
भएका बषष २८ को पुकार गुरुङलाई पक्राउ गररएको ।
६. नमनत २०७८।१०।२६ गते नजल्ला झापा नबताषमोड न.पा. वडा न.ं ०१ ठे गाना भएको बषष ३० को प्रनिन भण्डारीलाई लागु औषध ननयन्रण
व्यरू ो शाखा कायाषलय काकडनभट्टा र ई.प्र.का. अनारमनीको संयक्त
ु प्रहरी टोलीले नजल्ला झापा नबताषमोडबाट पक्राउ गररएको ।
७. नमनत २०७८।१०।२७ गते नज. झापा दमक न.पा. ०८ झापाबाट कौशल बस्नेतलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने नजल्ला झापा दमक न.पा.
वडा नं. ०८ ठे गाना भएको बषष २८ को सनु नल ताजपुररयालाई पक्राउ गररएको ।
८. नमनत २०७८।११।०१ गते भारत नज.दानजाङ खोरीबारी थाना गोरनसहं जोत पानी ट्याङकी ठे गाना भएका बषष ३१ को श्याम भन्ने श्यामल
नसहं समेतलाई नज.झापा नबताषमोड नस्थतबाट भारनतय नम्बर प्लेट WB 74 AL 8384 नम्बरको सवारी साधन सनहत पक्राउ गररएको ।
९. नमनत २०७८।११।१६ गते नज. झापा नस्थतबाट लागु औषध कारोबारमा संलग्न देनखएका सानवक नजल्ला मोरङ दल
ु ारी गा.नब.स. ९ ठे गाना भई
स.प्र.बल नेपाल नं. २ हे.क्या. झापामा कायषरत बषष ३९ को स.प्र.ह. खगेन्र भज
ु ेललाई पक्राउ गररएको ।
पक्राउ परे का उल्लेनखत व्यनक्तहरूलाई लागु औषध ननयन्रण ऐन, २०३३ बमोनजम मद्दु ा दताष गरी यस व्यरू ोबाट आवश्यक
अनसु न्धान भईरहेको व्यहोरा जानकारीका लानग अनरु ोध ।
प्रहरी उपरीक्षक
(जीिन कुमार श्रेष्ठ)
सम्पका न.ं ९८५११३२७४३
प्रहरी प्रिक्ता एिं सच
ू ना अनधकारी
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हालसम्म खुल्न आएका कुराहरु

 लाल बहादरु बढु ाथोकी लागु औषध प्रयोगकताष समेत भएकाले ननजले कौशल बस्नेत सँग खररद गरी सेवन गने गरे को ।
 कौशल बस्नेतले अन्जान राईसँग लागु औषध खररद गरी आफै तथा सनमर गरुु ङ माफष त लागु औषधको नबनक्र गने गरे को ।
 अन्जान राईले प्रनबण भण्डारी सँग लागु औषध खैरो हेरोईन अडषर गने र कमाष भन्ने अजय तामाङले प्रनबणसँग खैरो हेरोईन
नलई काठमाण्डौ सम्म ल्याई अन्जान राईलाई उपलब्ध गराउने ।
 अन्जान राईले लागु औषध खररदको लानग सजं य नलम्बक
ु ो खाता माफष त पक
ु ार गरुु ङलाई रकम पठाउने र पक
ु ार गरुु ङले उक्त
रकम ननकानल प्रनवण भण्डारीलाई नदने र प्रनवण भण्डारीले लागु औषध खररद गरर अञ्जन राईलाई पठाउने ।
 प्रनबण भण्डारीले भारत नसलगडु ी गई लागु औषध खररद गरी कमाष भन्ने अजय तामाङ माफष त अन्जान राईलाई नबक्री गने
गरे को ।
 कौशल बस्नेतले सनु लल ताजपरु रयासँग समेत लागु औषध खैरो हेरोईन खररद गने गरे को ।
 सनु नल ताजपरु ीयाले शसस्त्र प्रहरी हवल्दार खगेन्र भजु ल
े माफष त भारनतय नागररक श्यामल नसहं सँग लागु औषध खररद गरर
कौशल बस्नेतलाई उपलब्ध गराउने ।
 ननजहरु उपर काननू बमोनजम म्याद थप गरी नवस्तृत अनसु न्धान कायष भैरहेको ।
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