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ऱागु औषध ननयन्त्रण ब्यूरो]

Narcotics Control Bureau

कोटे श्वर काठमाण्डौ+

ममनि: २०७३।०४।१६ गिे ।

सहायक रसायन (Precursor Chemical) तथा औषधधजन्य कच्चापदाथथ
(Raw Materials) सधहत कारोबारीहरू पक्राउ
Operation PSEUDO ( स्युडो)
लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोद्वारा Operation PSEUDO ( स्यडु ो) अन्त्तगगत लामो समय देनखको सरु ाकी पररचालन,
सचू ना नबश्ले षण एवं ननग्रानी पश्चात ठुलो पररमाणमा औषनधजन्त्य कच्चापदाथग (Raw Materials)अबैध सहायक
रसायन (Precursor Chemical) सनहत ननम्न ब्यनिहरू पक्राउ परे का छन् ।
धनम्न:
१ मोहहि हऱान

 लागु औषध ननयन्त्रण ब्यरू ोबाट खनटएको प्रहरी टोलीले नजल्ला पसाग, नबरगन्त्ज, आदर्गनगर वडा न.ं १४ बस्ने
बषग २८ का मोनहत हलानलाई २० के .नज १२५ ग्राम अबैध सहायक रसायन Ephedrine/
Pseudoephedrine सनहतkmf]नजल्ला
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Ltd बाट नमनत २०७३।०४।१२ गते १४:४५
पक्राउ गररएको छ ।
 ननज मोनहत हलानलाई ननजले चलाएको बा७च ४२३१ नं. को रातो रंगको कारनभर चालकको नसटभन्त्दा
पछाडी नसटमा ननलो रंगको झोलानभर रानखएको अबस्थामा २० के .नज १२५ ग्राम सहायक रसायन
(Precursor Chemical) सनहत पक्राउ गरीएको हो । उि बरामद गरीएको सहायक रसायन मध्य २० के .नज
पाउडर स्वरुपमा तथा १२५ ग्राम ट्याब्लेट स्वरुपमा फे ला परे को हो ।
 मोनहत हलान नजल्ला नज. बारा, गडीमाई न.पा वडा न.ं ७, नजतपरु मा रहेको Arya Pharmalab Pvt. Ltd का
सचं ालक र्क
ं र हलनका सहोदर छोरा हुन् । ननज मोनहत माके नटङ डाईरे क्टरको रुपमा उि Arya Pharma lab
मा कायगरत रहेको बनु झएको छ ।
 प्रारनम्भक सोधपछ
ु पश्चात ननजलाई लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ बमोनजम अनसु न्त्धान तथा काबागहीको
लानग बरामद गरीएको २० के .नज १२५ ग्राम अबैध सहायक रसायन Ephedrine/ Pseudoephedrine सनहत
ईप्रका नसमरा बझु ाईएको छ ।

२ हिमऱऩ ऩप्ण्डि

 भारत, रामगढवा रक्सौल घर भई हाल का.नज.का.म.न.पा वडा न.३३ कमलपोखरी बस्ने Arya Pharma lab
pvt ltd को कायागलयमा कायगरत वषग ३५ को नदनलप पनडडतलाई नबर्ेष सरु ाकको आधारमा नमनत
२०७३।०४।१२ गते नदउसो १४:३० बजेको समयमा का.नज.का.म.न.पा वडा न.३३ कमलपोखरीनस्थत
सावगजननक सडक नकनारबाट पक्राउ गरी अनसु न्त्धान तथा सोधपछु गदाग ननजले नजल्ला लनलतपरु लनलतपरु उपमहानगरपानलका वडा न.६ पाटन औधोनगक क्षेरनस्थत संघाई प्लानिक ईडडनरिज प्रा.नलको गोदाम कोठामा
औषनधजन्त्य पदाथगहरु राखेको छु भनन खल
ु ाएकोले ननजलाई समेत साथमा नलई उि ईडडनस्िजको गोदाममा
काननु बमोनजम खानतलासी गदाग गोदामबाट ३९ कागजको काटुगनमा रहेको ९५२ वटा नडब्बा नभर एकै
आकारमा रहेको एकै प्रकारको सेतो ट्याबलेट स्वरुपमा रहेको ४७१ नकलो ८८ ग्राम औषनधजन्त्य कच्चा पदाथग
फे ला परे को छ ।
 उि सेता ट्याबलेटहरु रहेको नडब्बाहरुको बानहर कम्पननको नाम, औषनधको नाम, उत्पादन नमनत, ब्याच न.ं ,
एक्सपाईड हुने नमनत, कम्पोनजसन, ररटेल मल्ु य आदी के हीपनन नलेनखएको अबस्थामा सघं ाई प्लानिक
ईडडनरिज प्रा.नलको गोदाम कोठामा फे ला परे को हो ।
 औषनध ब्यबस्था नबभागको Product Specification Standard अन्त्तगगत कुनै पनन उत्पानदत तयारी औषनध
Strip वा Blister आनदमा प्याक गरे र मार बजारमा लैजानपु ने हुन्त्छ । कुनै पनन Medicine Product को
Quality Control Parameter अन्त्तगगत Packing specification, general information आनद उत्पानदत
औषनधको बानहर राख्नपु ने हुन्त्छ । औषधी नबज्ञानले स्पि रुपमा भनेको छ – If there is no level that is
simply chemical (यनद कुनैपनन औषनधजन्त्य पदाथगमा लेवल छै न भने त्यो सामान्त्यतया कच्चा पदाथग
(Chemical) हो त्यसलाई औषनध भन्त्न नमल्दैन ।
 ननजले उि औषनधजन्त्य कच्चा पदाथग Arya Pharmalab Pvt. Ltd का सचं ालक पवन कुमार सघं ाईका
सहोदर दाजु रतन लाल संघाईको ननदेर्नमा उि गोदाममा लक
ु ाएर राखेको अनसु न्त्धानबाट खल
ु ेको छ ।ननज
रतन लाल संघाई तथा पवन कुमार संघाई उि प्लानिक ईडडनरिज प्रा.नल का संचालक हुन् ।
३. रतन लाल सघं ाई
काठमाडडौ नजल्ला ईन्त्रचोक ३५ घर बताउने बषग ६६ को रतन लाल सघं ाईलाई नमनत २०७३।०४।१५ गते १५:३०
बजेको समयमा का.नज का.म.न.पा वडा न.ं ३५, कोटेश्वर मनु नभैरवबाट पक्राउ गररएको छ । बरामद गररएको
औषनधजन्त्य कच्चा पदाथगहरु संघाई प्लानिक ईडडनरिज प्रा.नल को गोदाममा लक
ु ाई राख्नको लानग हाल पक्राउमा
परे का नदनलप पनडडतलाई उि बरामद कच्चा पदाथग Arya Pharma Lab का सम्पणु ग कारोबार हेने मख्ु य ब्यनि
र्ंकर हलानले नदनलप पनडडतलाई आदेर् नदएको खल्ु न आएको छ । उि प्लानिक ईडडनरिजका म्यानेजर हनषगत
नमस्रलाई समेत रतन लाल सघं ाईले उि औषनधजन्त्य कच्चा पदाथगहरु राख्न नदनको लानग ननदेर्न नदएको
अनसु न्त्धानबाट खल
ु ेको छ ।

४. श्याम तामाङ मोक्तान र बधि वन
पक्राउमा परे का नदनलप पनडडतको बयानको आधारमा नमनत २०७३।०४।१३ गते १४:००बजे का.नज का.म.न.पा ९
नसनामंगल बस्ने बषग ४३ को बरी बनलाई का.नज का.म.न.पा ९ नसनामंगलबाट तथा नजल्ला झापा, मेची
नगरपानलका वडा नं. -१० कााँकडनभट्टा बस्ने बषग ४६ को श्याम तामाङ मोिानलाई का.नज का.म.न.पा १४
कलंकीबाट पक्राउ गररएको छ। ननजहरु लामो समय देनख औषनधजन्त्य कच्चा पदाथग तथा Ephedrine /
Pseudoephedrine सहायक रसायन (precursor chemical) को अबैध ओसारपसारमा सल
ं ग्न रहदै आएको
अनसु न्त्धानबाट खल्ु न आएको छ ।
ननजहरुले यस अनघ पनन Arya Pharmaceutical का नदनलप पनडडत समेत संग नमली दईु ड्रम ( २५ kg*२) =
५० के .जी. Pseudo Ephedrine कााँकडनभत्ता पर्ु याई कााँकडनभत्तामा रहेका नेपाल तफग को गेट पार गराई एक
भारतीय मल
ु को ब्यनिलाई नजम्मा लगाएको खल्ु न आएको छ ।
Ephedrine/ Pseudoephedrine सहायक रसायन (Precursor Chemical) तथा यो सहायक रसायन नमनस्रत
औषनध नबगत लामो समय देनख नै नेपालबाट तस्करी भई नचन, भारत तथा बमाग जाने गरे को नथयो ।
ननजहरुलाई लागु औषध (ननयन्त्रण) ऐन २०३३ बमोनजम थप अनसु न्त्धान भैरहेको छ ।

नोट: नमनत २०६९।११।०२ गते ई प्र का बाह्रनबसे नसन्त्धपु ाल्चोकले ग्यालटासी तामांगलाई १ के .नज औषधीजन्त्य
पदाथग सनहत कारमा फल्स बटम बनाई लक
ु ाई नछपाई नचन तस्करी हुने क्रममा पक्राउ गरी लागु औषध
ननयन्त्रण ऐन २०३३ अन्त्तगगत मद्दु ा दायर गरे कोमा नजल्ला अदालत नसन्त्धपु ाल्चोकको नमनत २०७०।१०।०७
गतेको फै सलाले २ बषग कै द र १ लाख रुपैया जरीवाना तोनकएको नथयो ।
 नमनत२०७०।०७।०७ गते ला.औ.नन ब्यरू ोद्वारा अनसु न्त्धान गररएको १५ के .नज.औषधीजन्त्य पदाथग सम्बनन्त्ध
मद्दु ाको अनसु न्त्धानको क्रममा पक्राउ गरीएका नचननया नागररकहरू Passport No.: E30108559-46
बाहक Yang Chengquan, Passport No.: G 54745733-41 बाहक Yang Muchang तथा
Passport No.: 35272219 बाहक Zheng Xu Ming लाई नजल्ला अदालत काठमाडडौबाट धरौटी
रकम माग भएको नथयो ।
 चीन तफग तस्करी हुने क्रममा बरामद भएको सो १५ के .नज.औषधी चीनमा Amphetamine/
Methamphetamine बनाउनको नननम्त आवश्यक सहायक रसायन (Precursor Chemical)
Ephedrine/Pseudoephedrine को लानग तस्करी हुन लागेको अनसु न्त्धानको क्रममा खल
ु ेको नथयो ।
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