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अिैध मनोविपक पदाथथ एम्फेटामाईन (YABA ) ७,१४० ट्याब्लेट (६८४ ग्राम)
सवहत ३ जना मावनस पक्राउ
१. विशेष सचू नाको आधारमा वमवि २०७५/०४/१४ गिे लागू औषध वनयन्त्रण व्यरू ोबाट खवटएको प्रहरी टोलीले
वजल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. ३, महाराजगञ्जबाट म्याङ्गलङङ ् ग न.पा.७, िेह्रथमङ घर भएको िषष ३९ को जय
प्रसाद वलम्बल
ङ ाई हाल सम्मकै ठङलो पररमाणको अिैध मनोविपक पदाथष एम्फे टामाईन (YABA ) ७,१२०
ट्याब्लेट (६८२ ग्राम) सवहि पक्राउ गरे को छ । लागू औषध वनयन्त्रण व्यरू ोको अत्यावधक खोजीमा रहेका जय
प्रसाद वलम्बङ भारिको वसलगङ डङ ी क्षेरमा आफ्नो सञ्जाल बनाई YABA िथा ICE को कारोबारमा सवक्रय रहेका
मख्ङ य व्यवि हुन् । अिैध मनोविपक पदाथष YABA िथा ICE को अिैध उत्पादन विशेष गरर म्यानमार (बमाष)
मा हुने गरे को र भारिको बाटो हुदुँ ै नेपालको पिू ीनाकाबाट नेपाल वभत्र्याई यसको अिैध कारोबार हुने गरे को
प्रारवम्भक अनसङ न्त्धानबाट खल्ङ न आएको छ ।
२. लागू औषध वनयन्त्रण व्यरू ोिारा २०७५/०१/१० गिे ४० ग्राम YABA सवहि काठमाण्डौबाट पक्राउ परे का
मवङ खया गरुङ ङ्गको मद्दङ ामा फरार रहेका मख्ङ य अवभयि
ङ झापा मेचीनगर न.पा.१० घर भएका यिङ राज सिङ ेदी र
का.वज.का.म.न.पा.६, बौद्ध घर भएका राज बज्र लामा वमवि २०७५/०४/१० गिे का.वज.का.म.न.पा.६, बौद्ध,
महाुँकाल चोकबाट २० ट्याब्लेट (२ ग्राम) YABA सवहि पक्राउ परे का छन् । यिङ राज सिङ ेदी यस व्यरू ोको
अत्यावधक खोजीमा रहेका फरार अवभयि
ङ हुन् । वनजले पक्राउ परे का जय प्रसाद वलम्बक
ङ ा साथै भारिमा
आफ्नो संपकष स्थावपि गरर सञ्जाल बनाई नेपालको पिू ी नाकाबाट YABA को कारोबार गने गरे को
अनसङ न्त्धानको क्रममा बिाएका छन् । त्यसैगरर राज बज्र लामा काठमाण्डौको बौद्ध क्षेरमा रही YABA र ICE
को कारोबार गने व्यवि रहेको खल्ङ न आएको छ ।
३. २०७५/०१/१० गिे ४५५ ट्याब्लेट (४० ग्राम) YABA सवहि पक्राउ परे का मवङ खया गरुङ ङ्ग िथा २० ग्राम
ICE सवहि पक्राउ परे का सरङ ज गौचन र नबीन मानन्त्धरको मद्दङ ामा फरार रहेका अवभयि
ङ हरुको पक्राउ गनषको
लावग यस व्यरू ोिारा थावलएको विशेष अपरे शनबाट ठूलो पररमाणमा YABA पक्राउ गनष िथा पिू ी नाकाबाट
हुने YABA कारोबारको सञ्जाल िोड्न व्यरू ो सफल भएको छ ।
पक्राउ परे का जय प्रसाद वलम्ब,ङ यिङ राज सिङ ेदी र राज बज्र लामा उपर यस व्यरू ोबाट थप अनसङ न्त्धान
भईरहेको जानकारीका लावग अनरङ ोध ।
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