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कोटेश्वर, काठमाडौ ।
नमनत: २०७८।०९।२० गते ।

ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम २३१६ एम्पूल, फे नारगन २३५० एम्पूल, नुनफि न २३३४
एम्पूल गरी जम्मा ७००० एम्पूल सनहत १७ जना माननसहरु पक्राउ ।
१. मममत २०७८।०८।२६ गते का.मज.का.म.न.पा. ६ बौद्द महाकाल पानी ट्याङकीबाट मजल्ला मसन्धल
ु ी हररहरपरु गढी गा.पा. ७ स्थायी वतन
भएका बषष २३ को संग्राम मुक्तान र ऐ .ऐ ठे गाना भएका बषष २८ को पंच स्याङतानलाई संग साथै रहेको अवस्थामा मनजहरुको साथबाट
ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम १६६ एम्पुल, फे नारगन १७० एम्पुल र बुफ्रेनोनफि न १७५ एम्पुल, समहत पक्राउ गरे को र उक्त कारोबारमा
संलग्न मजल्ला मोरङ मबराटनगर म.न.पा.वडा नं. १४ स्थायी ठे गाना भएका सुरज नसंह ठकुरी, पररवमतषत नाम लागु औषध ननयरिण ब्यूरो
कोटेश्वर ङ र च समेतलाई सगं साथै रहेको अवस्थामा मममत २०७८।०८।२७ गते का.मज.का.म.न.पा.वडा न.ं ७ चावमहल चोकबाट मनयन्रणमा
मलएको, मममत २०७८/०९/१९ गते का.म.न.पा. १० नयााँ बानेश्वरबाट ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम १०० एम्पुल, फे नारगन १०० एम्पुल
र बुफ्रेनोनफि न १०० एम्पुल समहत का.मज.का.न.पा. १६ बालाजु बस्ने मदपक महजषनलाई मनयन्रणमा मलएको साथै उक्त मनयमन्रत लागु औषध
पठाउने ब्यमक्त तत्काल मसन्धल
ु ी कारागारमा लागु औषध मद्दु ामा कै द भक्त
ु ान गरी रहेका भारतीय नागररक गुड्डु गुप्ता भएको, मनजलाई फोन
सम्पकष गराई सहयोग गने गराउने तत्काल मसन्धल
ु ी कारागारमा नै रहेका सरतोष स्याङ्तान रहेको र ननजहरु हाल रौतहट कारागार कायाषलयमा
रहेकाले मझकाई वयान लगाएतको अनसु न्धान कायष भईरहेको । कारागारमा रहेका गडु ् डु गप्तु ाले भने अनरुु प कारोबारमा प्रयोग भएको रकम मझक्न
तथा पठाउन सहयोग पयु ाषउने कारागार कायाषलय मसन्धमु लका कायाषलय सहयोमग बषष ३९ मक रीता सारूमगरलाई समेत मनयन्रणमा मलई थप
अनसु न्धान कायष भईरहेको ।
कारोबारमा संलग्न ब्यनक्तको भूनमका
 गुड्डु गुप्ताले मसन्धल
ु ी कारागारका टेमलफोन नाईके रहेका सन्तोष स्याङतानलाई आमथषक प्रलोभनमा पारी कारागार मभरबाट मनरन्तर
फोनको प्रयोग गने गरे को ।
 गुड्डु गुप्ताले काठमाण्डौका मबमभन्न स्थानमा डेरा कोठा खोमजमदई संग्राम मुक्तान, पंच स्याङतान, सुरज नसंह ठकुरी, पररवमतषत नाम
लागु औषध मनयन्रण ब्यरू ो कोटेश्वर ङ र च समेतलाई मामसक तलब १५ हजार मदने गरी लागु औषध मबमक्र गने काममा प्रयोग गरे को ।
 मनजहरुले गुड्डु गुप्ताले भने अनसु ारका ब्यमक्तहरुलाई मार लागु औषध मबमक्र गने गरे को । गडु ् डु गप्तु ाले नै लागु औषध पठाउने ब्यमक्तको
सम्बन्धमा मनजहरुलाई जानकारी मदने र मनमित स्थानमा मलन जाउ भन्ने गरे को । मनजहरूको लागु औषध ल्याईमदने र लैजाने
ब्यमक्तहरुसाँग पवू ष मचनजान नभएको ।
 गुड्डु गुप्ताले मबमक्रबाट प्राप्त हुने पैसा मनमित ब्यमक्त तथा कारागारका कायाषलय सहयोमग रीता सारूमगर लगायतको नाममा ममन
ट्रान्सफरबाट पठाउ भमन भन्ने गरे को र पंच स्याङतान समेतले सोही अनरुु प पठाउने गरे को ।
 मसन्धमु ल कारागारका कायाषलय सहयोमग रीता सारूमगरले जम्मा भएको पैसा मनकाली मनजलाई उपलब्ध गराउने गरे को ।
 गुड्डु गुप्ताले प्राप्त रकम कारागारका कायाषलय सहयोमग रीता सारूमगरलाई मदई, पठाउने ब्यमक्तहरुको नाम ठे गाना उपलब्ध गराई रकम
जम्मा गनष लगाउने र रीता सारूमगरले सोही अनरुु प नगद जम्मा गने गरे को ।
 यस कारोबारमा संलग्न अन्य ब्यमक्तहरुको सम्बन्धमा थप अनसु न्धान कायष भईरहेको ।
नोट
 मनज गुड्डु गुप्ता २०६८ सालमा लागु औषध ननयरिण ब्यूरो कोटे श्वरले लागु औषध खैरो हेरोईन ७०० ग्राम मुद्दामा
पक्राउ गरी काठमाण्डौ नजल्ला ऄदालतको ०६९।०७।२१ गतेको फै सलाले १८ बषि कै द भई हाल रौतहट कारागारमा
रहेको ।
 सरतोष स्याङतानलाई २०७६ सालमा नज.प्र.का. नसरधुलीले ५५ के .नज. गााँजा सनहत पक्राउ गरी नजल्ला ऄदालत
नसरधुलीबाट भएको फै सलाले ५ बषि कै द सजाय भई हाल रौतहट कारागारमा रहेको ।
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२. मममत २०७८।०९।०७ गते मजल्ला भक्तपरु , भक्तपरु न.पा. वडा नं. ७ मदव्यश्वरी खेल मैदानबाट ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम २३
एम्पुल, फे नारगन २२ एम्पुल र बुफ्रेनोनफि न २३ एम्पुल, सनहत मजल्ला भक्तपरु , भक्तपरु न.पा. वडा नं. ५ स्थायी वतन भएका बषष ३३ को कृष्ण
राम धुकुछु, ऐ.ऐ. स्थायी वतन भएका बषष ३३ को नबष्णु कुमार देउला र मजल्ला रामेछाप सनु पाती गा.पा. वडा न.ं ४ स्थायी वतन भई हाल
भक्तपरु बस्ने बषष २६ को भुषण लामा समेतलाई पक्राउ गररएको र मनजहरुलाई उक्त लागु औषध उपलब्ध गराउने मजल्ला धामदङ्ग गजरु ी गा.पा.
वडा नं. ६ स्थायी वतन भई काठमाडौं थानकोट बस्ने बषष ५० की नानी मैया लामा नमजारलाई मममत २०७८।०९।०८ गते का.मज.का. म.न.पा.
वडा नं. १४ कंलकीबाट पक्राउ गररएको । मनज नानीमैया लामालाई लागू औषध उपलब्ध गराउने मजल्ला सप्तरी बोदे वरसाईन न.पा.वडा नं.८
ठे गाना भएका बषष ३० की रम्बा देिी दासलाई मममत २०७८।०९।१२ गते का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. ९ मस्थतमा रहेको होटेल ममदना एण्ड गे्
हाउसबाट ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम ३०० एम्पुल, फे नारगन ३०० एम्पुल , नुफ्रीन ३०० एम्पुल र लेबनलङ् गने नस्टकर समहत
पक्राउ गररएको र सो कारोबारमा संलग्न मजल्ला सप्तरी बोदे वरसाईन न.पा.वडा नं.८ ठे गाना भएका वषष २४ को पपु यादि र मजल्ला सप्तरी बोदे
वरसाईन न.पा.वडा नं.७ स्थायी ठे गाना भएका बषष ३१ को मोहमद रनफक रैन रनदनलाई समेत सोही मममतमा पक्राउ गररएको । साथै मनजहरु मध्ये
रम्बा देबी दास र मोहमद रमफक रै न रमदनले का.मज.का.म.न.पा ०९ शम्भमु ागष मस्थत होटल लामलगरु ास महमालयनको कोठा नं. ३०३ मा लक
ु ाई
मछपाई राखेको अबस्थामा सो होटलको कोठाबाट डाईजेपाम १०४५ एम्पुल, फे नारगन ११३० एम्पुल, बुफ्रेनोनफि न १०५५ एम्पुल र
यानकङ गने टे प मममत २०७८।०९।१६ गते बरामद गरी थप अनसु न्धान कायष भई रहेको ।

नोट
 नानी मैया लामा नमजार लागू औषध मनयन्रण ब्यरू ोले २०७२/११/०९ गते पक्राउ गरी काठमाण्डौ मजल्ला अदालतको फै सलाले
एम्पल
ू मद्दु ामा २ बषष कै द १ लाख पचास हजार जररवाना भई सो भक्त
ु ान गरे की ।
 रम्बा देिी दास २०७५/१२/२९ गते पक्राउ परर काठमाण्डौ मजल्ला अदालतको फै सलाले एम्पल
ू मद्दु ामा २ बषि कै द १ लाख
जररवाना भई सो भक्त
ु ान गरे की ।
 नबष्णु कुमार देउला भक्तपरु मजल्ला अदालतको फै सलाले २०६४ सालमा भएको कतषव्य ज्यान मद्दु ामा १० बषि कै द भक्त
ु ान
गरे का ।
 कृष्ण राम धुकुछु भक्तपरु मजल्ला अदालतको फै सलाले वैवाहीक करणी मद्दु ामा १८ मनहना कै द २०० रुपैया जररवाना भक्त
ु ान
गरे का ।
३. मममत २०७८।०९।११ गते का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. ६ बौद्ध राममहटी मस्थतबाट मजल्ला मसन्धपु ाल्चोक सनु कोठी गा.पा ०३ स्थायी ठे गाना
भएका ऄनुज थापामगरलाई डाईजेपाम ३ एम्पुल,फे नारगन ३ एम्पुल . बुप्रेनोनफि न नुनफ्रन ३ एम्पुल, समहत पक्राउ गररएको र मनजलाई
लागू औषध मदने मजल्ला सख
ं वु ासभा मकालु गाउाँ पामलका वडा नं.२ ठे गाना भई बौद्ध राममहटी बस्ने बषष २० को ननिन गुरूङलाई डाईजेपाम
१५ एम्पुल,फे नारगन १५ एम्पुल . बुप्रेनोनफि न नुनफ्रन १५ एम्पुल समहत पक्राउ गररएको र मनजलाई लागू औषध मदने मजल्ला मोरङ सामवक
मृगौमलया गा.मब.स.वडा नं.२ स्थायी ठे गाना भई बौद्ध बस्ने बषष ३० को मनरदप नलम्बुलाई का.मज.का.म.न.पा.वडा नं. ६ बौद्ध राममहटी मस्थतबाट
ननयनरित लागु औषध डाईजेपाम ६६४ एम्पुल,फे नारगन ६१० एम्पुल, बुप्रेनोनफि न नुनफ्रन ६६३ एम्पुल, समहत पक्राउ गरर वयान
लगाएतको अनसु न्धान कायष भई रहेको ।
नोटः ऄनुज थापामगरलाई बौद्धबाट मममत २०७७/०९/१० गते लागु औषध एम्पलु मद्दु ामा पक्राउ गरी काननु बमोमजम कारवामह भएको ।
उल्लेनखत ब्यनक्तहरुको सम्बरधमा लागु औषध (ननयरिण) ऐन २०३३ ऄरतरगित म्याद नलई थप नबस्तृत ऄनुसरधान गने कायि भईरहेको ।
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