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ननयनरित लागु औषध ८ के .जी.खात (KHAT) तथा १८५९ एम्पुल सनहत ३ निदेनि नागरिक सनहत ७ जना पक्राउ ।
१) लागु औषध ननयन्त्रण व्यरू ोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले नबगत लामो समय देनखको सचू ना सक
ं लन एवं ननगरानी पश्चात पनहलो पटक नमनत
२०७४/०७/२८ गते नजल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. वडा नं.-१६ ठमेल नथथत एक कागो प्रा.नल. मार्फ त Green Tea भनन अनिकन मल
ु क
ु
ईनथयोनपयाबाट नेपाल हदुँ ै यरु ोनपयन मल
ु क
ु नेदरल्याण्ड पठाउन लानगएको ननयनन्त्रत वनथपनत खात (KHAT) को सक
ु े को पात ८ के .जी. सनहत
सोमानलयन नागररकहरु बषफ २२ को IBRAHIM ALI HAJI, बषफ २१ को JAM ABDIFATHI AHMED र बषफ २५ को ABDI
FAHAD YUSUF लगायत ३ जना मनोनिपक लागु औषध खात ( Khat) सनहत पक्राउ परे का छन् । ननयनन्त्रत मनोनिपक लागु औषध
खात ( Khat) अनिकन मल
ु ुकबाट नेपाल हदुँ ै यरु ोप एवं अमेररकन मल
ु क
ु हरुमा अवैध कारोबार भईरहेको भन्त्ने सचू नालाई व्यरु ोले
प्रथनमकतामा रानख ननगरानी गदै आईरहेको नेपालमा पनहलो पटक उक्त अवैध कारोबारमा सल
ं ग्न व्यनक्तहरुलाई पक्राउ गनफ व्यरु ोलाई सर्लता
नमलेको छ ।
खात (KHAT)लाई UN Convention on Psychotropic Substances, 1971 को Schedule (III) मा रानखएको छ, जसलाई नेपालले
समेत Incorporate गरे को छ ।
खात (KHAT) के हो ?
 खात (KHAT) एक प्रकारको वनथपती हो जसलाई WHO ले Drug of Abuse को रुपमा वनगफकरण गरे को छ जसको प्रयोगले
Psychological Dependence उत्पन्त्न गराउुँदछ ।
 खात (KHAT) मा CATHINE (Norpseudoephedrine) भन्त्ने रसायन पाईन्त्छ जनु AMPHETAMINE जथतै
STIMULANT हो ।
 यरु ोप अमेररका लगायतका मल
ु क
ु हरुमा खात (KHAT) अवैध घोनषत गररएको छ ।
 खात ( KHAT) को प्रयोग गनाफले प्रयोगकताफलाई भोक नलाग्ने, Euphoria, Constipation, Ulcers, Depression, Insomania
हदुँ ै अन्त्तमा Cancer समेत हन सक्छ ।


खात (KHAT) लाई नेदरल्याण्डले सन् २०१२ देनख प्रनतबन्त्ध गरे को छ ।

(२) नमनत २०७४।०८।०६ गते नजल्ला रामेछाप, मन्त्थली नगरपानलका वडा नं.१ ठे गाना भई हाल नजल्ला काठमाण्डौ, गोठाटार बथने बषफ २७ को
नबनोद खरीलाई ननयनन्त्रत लागु औषध बनु प्रननर्फ न, डाएजेपाम ईन्त्जेक्सन ३८६ एम्पल
ु सनहत का.नज.कागेश्वरी, मनहरा न.पा. वडा नं.३ बाट
पक्राउ गररएको ।
(३) त्यसै गरर नमनत २०७४।०८।०७ गते नज. झापा, गौरादह न.पा. वडा नं.-७ घर बताउने बषफ २९ को प्रनदप बाराईलीलाई ननयनन्त्रत ला.औ.
बनु प्रननर्फ न, डाएजेपाम ईन्त्जेक्सन २७३ (दईु सय नरहत्तर) एम्पल
ु सनहत नज. काठमाण्डौ, ताके श्वर न.पा. वडा नं. -९ लोलाङहाईटबाट पक्राउ
गररएको ।
(४) त्यसै गरर यस ब्यरू ो बाट खनटएको प्रहरी टोलीले नमनत २०७४।०८।११ गते नजल्ला सनु सरी, बजफु गाउंपानलका वडा नं.-६ घर भएका बषफ २२
को नजतेन्त्र कुमार दास र नजल्ला सप्तरी बोदेबरसाईन न.पा वडा नं.-९ घर भएका बषफ ३३ को धनपैत दास लाई ननयनन्त्रत लागु औषध
१२००(बाह्र सय) एम्पल
ु सनहत का.नज.का.म.न.पा. वडा नं.-९ गौशाला बाट पक्राउ गररएको छ । पक्राउ परे का नजतेन्त्र कुमार दास तथा धनपैत
दासले नेपाल भारत नसमानाबाट ननयनन्त्रत लागु औषध बनु प्रननर्फ न, डाएजेपाम ईन्त्जेक्सन नेपाल नभत्र्याई नवगत लामो समय देनख काठमाण्डौ
लगायत नेपालका प्रमख
ु सहरहरुमा आफ्नो संजाल बनाई ननयनन्त्रत लागु औषधको कारोबारमा संलग्न मख्ु य व्यनक्तहरु भएको प्रारनम्भक
अनसु न्त्धान बाट खल्ु न आएको छ ।
पक्राउ परे का व्यनक्तहरुको आवश्यक अनसु न्त्धान कायफ भईरहेको ब्यहोरा जानकारीको लानग अनरु ोध ।
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