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माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम ् गृहमन्त्री रवव लावमछानेद्वारा 

नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयको वनरीक्षण  

 

काठमाडौं, १५ पुस  

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम ् गहृमन्त्री रवव लावमछानेले नेपाल 

प्रहरी प्रधान कायाालयको वनरीक्षण भ्रमण गननाभई उपवथित प्रहरी 

कमाचारीहरुलाई वनर्देशन समेत वर्दननभयो । उपप्रधानमन्त्री एवम ्गहृमन्त्री रवव 

लावमछानेलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयमा प्रहरी महावनरीक्षक वधरज प्रताप 

वसिंह, प्रहरी अवतररक्त महावनरीक्षकहरु, प्रहरी नायव महावनरीक्षकहरु लगायत 

वररष्ठ प्रहरी अवधकृतहरुले हावर्दाक थवागत गननाभएको  वियो । वनरीक्षण भ्रमणका 

क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम ् गहृमन्त्री लावमछानेले नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाालयवथित पोलीग्राफ सेक्सन र डाटा सेन्त्टरको वनरीक्षण गननाका सािै त्यस 

सम्बन्त्धी गवतवववधबारे जानकारी वलननभयो । वनरीक्षण पश्चात आयोवजत 

कायाक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम ्गहृमन्त्री रवव लावमछानेले नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाालय अन्त्वेषण योजना तिा ववकास वनर्देशनालयले तयार पारेको ‘सेवा 

प्रवतको सन्त्तनवि र काया सम्पार्दनमा प्रभाव पाने तत्वहरू: नेपाल प्रहरीमा कायारत 

जनवनयर प्रहरी अवधकृतहरूको मामला अध्ययन’ र ‘नेपाल प्रहरीमा यनवाको 

आकषाण र ववकषाणको अवथिा ववषयक’ २ वटा छन ट्टाछन टै्ट अध्ययन प्रवतवेर्दन 

सावाजवनवककरण गननाभयो ।   

नेपाल प्रहरीमा कायारत जनवनयर प्रहरी अवधकृतहरूको काया 

सम्पार्दनमा प्रभाव पने तत्वहरूको पवहचान गने र सनधारका क्षेरहरू पवहल्याउने 

उद्देश्यले गररएको अध्ययनले काया वातावरण, काया सन्त्तनवि, काया उत्प्रेरणा र 

काया सम्पार्दनलाई एक अकााको पररपूरकको रूपमा अन्त्तर सम्बवन्त्धत रहकेो 

र्देविएको उक्त प्रवतवेर्दनमा र्देशभरबाट वववभन्त्न वजल्लामा कायारत १ हजार ३ 

सय ८६ जना नेपाल प्रहरीका जनवनयर प्रहरी अवधकृतहरूमा सवेक्षण, गहन 

अन्त्तरवाताा तिा सनपररवेक्षक तहका प्रहरी कमाचारीहरूसँग लवक्षत छलफलको 

माध्यमबाट पररमाणात्मक र गनणात्मक र्दनवै वकवसमका तथ्याङक ववशे्लषण गरी 

प्रवतवेर्दन तयार पाररएको छ । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा यनवाको आकषाण र 

ववकषाणको अवथिा ववषयक अध्ययन प्रवतवेर्दनमा र्देशभरबाट कक्षा १० र्देवि 

थनातक तह सम्म अध्ययनरत १ हजार ३ सय ६१ जनालाई सहभागी गराई 

प्रहरीको काम कताव्यप्रवत यनवाको धारणा र सेवाप्रवत यनवाहरूको आकषाणका 

सम्बन्त्धमा सवेक्षण गरी प्रवतवेर्दन तयार पाररएको वियो । कायाक्रममा 

उपप्रधानमन्त्री एवम ्गहृमन्त्री रवव लावमछानेले उपवथित प्रहरी अवधकृत तिा 

जवानहरु एवम ् वभवडयो कन्त्फेरेन्त्समाफा त ७ वटै प्रर्देश प्रहरी कायाालयका 

प्रमनिहरु, नेपाल प्रहरी प्रर्देश कायाालयका प्रमनिहरू, गण प्रमनिहरू, नेपाल 

प्रहरी राजमागा सनरक्षा तिा ट्रावफक व्यवथिापन कायाालयका प्रमनिहरू तिा सबै 

वजल्लाका प्रहरी प्रमनिहरुलाई वनर्देशन सम्बोधन गननाभयो ।  सिंगठनको वनमााण 

र उच्च छवव बनाउन योगर्दान वर्दनन हुने सम्पूणा पूवा प्रहरी अवधकृतहरु र 

बहालवाला प्रहरी अवधकृत तिा जवानहरु प्रवत समेत उहाँले सम्मान प्रकट 

गननाभयो ।  

सिंगठनको वबकास र वबथतार तिा प्रहरी कमाचारीहरुको बवृि 

ववकास गने कायालाई प्रािवमकता वर्दईने बताउँर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम ्गहृमन्त्री 

लावमछानेले भन्त्ननभयो, ‘आवश्यकताननसारको प्रहरी कायाालयहरुको भौवतक 

सिंरचनाहरु छैनन्, तल्लो तहका प्रहरी कमाचारीहरु  ब्यारेकमा कि पनणा तररकाले 

सनत्नन परेको अवथिा छ, प्रहरी प्रधान कायाालयमा कायारत कमाचारीहरुको लावग 

आवास गहृ छैन, थकेलमा पाउनन पने सामानहरु समयमा तोवकए बमोवजम पाउन 

नसकेको अवथिा छ र महङ्गी अननसारको राशनको व्यवथिा नहुने अवथिाको 

अव अन्त्त गररननपछा ।’ सरुवा, बढनवा र बवृि ववकासको लावग मापर्दण्ड तयार 

गरी लागन गररने र मापर्दण्ड र काया सम्पार्दनको मनल्यािंकनको आधारमा बढनवा र 

सरुवा गने गराउने व्यवथिा कडाइका साि पालना गररने समेत उहाँले उल्लेि  

गननाभयो । सिंगठनले प्राप्त गरेको तालनक गहृ मन्त्रालयको वतामान नेततृ्वबाट 

आगामी वर्दनमा नेपाल प्रहरी सिंगठन िप व्यावसावयक र उजाावान हुने ववश्वास 

व्यक्त गर्दै  सिंगठनको नीवत अननरूप काया सम्पार्दनको मलू्याङकनको आधारमा 

सरूवा, बढनवा पारर्दशी रूपमा हुने एवम ् प्रहरी अवधकृतहरूको सरूवा 

उनीहरूको व्यावसावयकता तिा र्दक्षताको आधारमा गररएको बताउननभयो ।  

वनरीक्षण भ्रमणको क्रममा गहृमन्त्री लावमछाने समक्ष प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षक र्दान बहार्दनर काकीले नेपाल प्रहरीको पररचय, सिंगठनको सिंरचना, 

मानवश्रोत तिा स्रोत साधन व्यवथिापन, अपराध अननसन्त्धान तथ्याङ्क तिा 

ववशे्लषण, प्रहरी काया, शावन्त्त सनरक्षा, वनवााचन सनरक्षा तिा ट्रावफक व्यवथिापन, 

प्रहरी कायामा प्रवववधको प्रयोग, अन्त्तराावरट्रय समन्त्वय र सहायता, नीवत तिा 

योजना कायाान्त्वयनको अवथिा, चननौवत, भावी योजना र अपेक्षा लगायतका 

ववषयमा प्रथतनतीकरण गननाभएको वियो । सोही अवसरमा केन्त्रीय अननसन्त्धान 

ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक कमल िापाले वनमाला पन्त्तको जबरजथती करणी र 

कताव्य ज्यान मनद्दा सम्बन्त्धी अननसन्त्धानको प्रगवत वववरण प्रथतनत गननाभएको 

वियो । कायाक्रममा प्रहरी अवतररक्त महावनरीक्षकहरु, प्रहरी नायव 

महावनरीक्षकहरु एवम ्वररष्ठ प्रहरी अवधकृतहरु लगायत प्रहरी अवधकृत तिा 

जवानहरुको उपवथिवत एवम ्७ वटै प्रर्देश प्रहरी कायाालयका प्रमनि, नेपाल प्रहरी 

प्रर्देश कायाालय, गण प्रमनिहरू, नेपाल प्रहरी राजमागा सनरक्षा तिा ट्रावफक 

व्यवथिापन कायाालयका प्रमनिहरू एवम ् सबै वजल्ला प्रहरी प्रमनिहरुको 

भचनाअल उपवथिवत रहकेो  वियो । 

ljefuLo ultljlw 
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तस्करी वनयन्त्रण तथा अपराधको सफल अनुसन्त्धानमा 

केवन्त्ित हुनुपने : प्रहरी महावनरीक्षक वधरज प्रताप वसिंह    

 

काठमाडौं, ६ पुस 

 प्रहरी महावनरीक्षक वधरज प्रताप वसिंहले तथकरी तिा सीमा अपराध 

वनयन्त्रण, फरार अपराधी पक्राउ एवम् जघन्त्य अपराधको सफल अननसन्त्धानमा 

केवन्त्रत रहरे काम गना प्रहरी अवधकृतहरू िप सवक्रय हुननपने बताउननभएको छ ।  

हालै काज सरूवा भई आफ्नो कायाक्षेरमा जान लागेका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी 

नायव उपरीक्षकहरूलाई प्रहरी प्रधान कायाालयमा वनर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी 

महावनरीक्षक वसिंहले उक्त कन रा बताउननभएको हो । हालै सम्पन्त्न आम 

वनवााचनलाई  वनरपक्ष, शावन्त्तपूणा र भयरवहत वातावरणमा सम्पन्त्न गराउने 

वजम्मेवारी सफलतापूवाक पूरा गरेपश्चात अब प्रहरीको वनयवमत काममा केवन्त्रत 

रहन प्रहरी अवधकृतहरूलाई उहाँले वनर्देशन वर्दननभयो । 

 प्रहरी महावनरीक्षक वसिंहले आफ्नो कायाक्षेरमा कवत सिंख्यामा 

अपराधी पक्राउ परे, जघन्त्य अपराधको अननसन्त्धान कवत उपलब्धी भयो, 

तथकरी वनयन्त्रणमा के-कथता प्रयास भए, आफू मातहतलाई कवत न्त्याय गररयो 

र वतनको मनोबल उच्च राख्न के-कथता काम भए; यसको जवाफ प्रहरी प्रधान 

कायाालयले िोज्ने बताउननभयो । नागररकबाट आउने महत्वपूणा सूचनाहरू 

प्रहरी कायाालयबाट उवचत सम्बोधन गननापने उहाँले बताउननभयो । कायाालय 

प्रमनि अननसार काममा फरक आउने गरेकोतफा  इङ्वगत गर्दै उहाँले पूणा 

व्यवसावयकता, थवथथ्य प्रवतथपधाा, आविाक पारर्दवशाता अवलम्बन गर्दै अब्बल 

कायासम्पार्दन गरी यस अवसरलाई सर्दनपयोग गना वनर्देशन वर्दननभयो । 

 प्रहरी महावनरीक्षक वसिंहले मानव अवधकारको सिंरक्षण गर्दै आफ्नो 

क्षेरमा हुने वववभन्त्न अपराधहरूको पवहचान गरी त्यसको वनयन्त्रणका लावग 

आवश्यकता अननसार अन्त्य वनकायसँग समन्त्वय र सहकाया गर्दै अगावड बढ्न 

उपवथित प्रहरी अवधकृतहरूलाई वनर्देशन वर्दननभयो । कायाालय प्रमनिहरूले 

आफ्नो मातहतमा िवटने सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरूलाई समसामावयक 

ववषयहरुमा वनर्देशन वर्दननपनेमा जोड वर्दँर्दै उहाँले गलत काम गनेलाई कारवाही 

तिा असल प्रहरीलाई पनरथकृत गररने बताउननभयो । यसअवघ नेपाल प्रहरीका 

केन्त्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महावनरीक्षक टेक प्रसार्द राई र नेपाल प्रहरी 

प्रधान कायाालय, अपराध अननसन्त्धान ववभागका प्रहरी नायव महावनरीक्षक 

उमेश राज जोशीले समेत काज सरूवा भई जान लागेका प्रहरी अवधकृतहरूलाई 

समसामवयक ववषयमा वनर्देशन वर्दननभएको वियो ।     

 

 

 

हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेका पुराना घटनाहरूको 

अनुसन्त्धानलाई उच्च प्राथवमकतामा राखेर काम गनुापने : 

प्रहरी महावनरीक्षक वधरज प्रताप वसिंह 

 

काठमाडौं, २० पुस 

 प्रहरी महावनरीक्षक वधरज प्रताप वसिंहले प्रहरी कमाचारीहरू अपराध 

अननसन्त्धानमा अझ बढी केवन्त्रत र गम्भीर भएर घवटत अपराधहरूको 

अननसन्त्धान गने सन्त्र्दभामा हालसम्म टनङ्गोमा पनग्न नसकेका पनराना घटनाहरूको 

अननसन्त्धानलाई उच्च प्रािवमकतामा रािी सबै घटनाको अननसन्त्धान गरी 

पीवडतलाई वछटो भन्त्र्दा वछटो न्त्याय वर्दने र पीडकलाई कानननी र्दायरामा 

ल्याउननपने बताउननभएको छ । प्रहरी महावनरीक्षक वसिंहले सात वटै प्रर्देश प्रहरी 

कायाालयका प्रमनिहरू तिा ७७ वटै वजल्ला प्रहरी कायाालयका प्रमनिहरूलाई 

र नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयबाट भचनाअल माध्यमद्वारा वनर्देशन वर्दँर्दै पेवन्त्डङमा 

रहकेा मनद्दाहरूलाई अझ बढी प्रािवमकतामा रािेर चाँडो भन्त्र्दा चाँडो समाधान 

गनेतफा  प्रहरी कमाचारीहरू कवटबद्ध हुननपने बताउननभएको हो । प्रहरी 

महावनरीक्षक वसिंहले आन्त्तररक सनदृवढकरण र आन्त्तररक सनधारमा ववशेष ध्यान 

वर्दँर्दै आफ्नो मातहतमा कायारत सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरूलाई उत्प्रेररत गर्दै उच्च 

मनोबलका साि काम गने वातावरण वसजाना गननापने बताउननभयो ।  

 प्रहरी महावनरीक्षक वसिंहले उपलब्ध जनशवक्तको उच्चतम प्रयोग 

गर्दै शावन्त्त सनरक्षा अमनचयनलाई िप मजबनर्द बनाउन आवश्यकता अननसार 

समन्त्वय र सहकाया गरेर काम गननापनेमा जोड वर्दननभयो । प्रहरी महावनरीक्षक 

वसिंहले अवहलेको अवथिामा नेपाल प्रहरीका लावग राम्रो काम गने वातावरण 

भएको उल्लेि गर्दै सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरूले नयाँ जोश, उमङ्ग, थवतन्त्र र 

अझ बढी सशक्त भएर काम गना वनर्देशन वर्दननभयो । कायाालय प्रमनिहरूले 

आफ्नो मातहतमा िवटने सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरूलाई समसामावयक ववषयमा 

आवश्यक वनर्देशन वर्दननपनेमा समेत उहाँले जोड वर्दननभयो । सवारी र्दनघाटना 

न्त्यूनीकरणका लावग लागू गररएका ररफे्रसमेन्त्ट सेन्त्टर, टाइम काडा लगायतका 

कायाक्रमहरूलाई लागू गनाका लावग अझ बढी सवक्रय हुन उहाँले वनर्देशन 

वर्दननभयो । उक्त अवसरमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाालय, रानीपोिरीका 

प्रमनि प्रहरी अवतररक्त महावनरीक्षक वर्दवेश लोहनी, अन्त्य प्रहरी अवधकृतहरूको 

उपवथिवतको सािै सहभागी प्रहरी कायाालयहरूका प्रमनिहरूको भचनाअल 

उपवथिवत रहकेो वियो । 
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प्रहरी नायव महावनरीक्षक उमेश राज जोशीज्य ू बाट 

“वचराकृवत आधारभुत तावलम (Portrait Sketch Basic 

Training)” दोस्रो समूहको उदघाटन  

 

काठमाडौं, १८ पुस 

 प्रहरी नायव महावनरीक्षक उमेश राज जोशीज्यूको प्रमनि 

आवतथ्यमा नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय, अपराध अननसन्त्धान ववभागमा 

सिंचावलत वचराकृवत २९ कायावर्दन अववधको गैह्र-आवासीय आधारभनत तावलम 

“आकृवतकार आधारभूत तावलम (Portrait Sketch Basic 

Training)” तावलम  उर्दघाटन भएको छ । पनस १८ गतेर्देवि सिंचावलत उक्त 

तावलममा प्रहरी जवान २५ जना प्रवशक्षािीहरुको सहभावगता रहकेो वियो । 

 अपराध अननसन्त्धान कायालाई प्रभावकारी बनाउन वपवडत तिा 

चश्मवर्दत साक्षीहरुको बयान तिा िाहा पाउने जान्त्ने व्यवक्तहरुको सूचना, फोटो 

वा अन्त्य सन्त्र्दभा सामाग्री र थमरणको आधारमा शिंवकत /अवभयनक्त तिा फरार 

प्रवतवार्दीहरुको वचराकृवत बनाई पवहचान तिा िोजी  गरी पक्राउ गना, पटके 

तिा गवम्भर प्रकृवतका अपराधमा सिंलग्न अपराधी/अवभयनक्तहरुको आकृवत 

सवहतको वववरण सावाजवनक गरी सवासाधारणहरुलाई सनरक्षाको लावग सावधान 

गराउननको सािै अननसन्त्धान तिा पक्राउ कायामा आम सवासाधारणहरुको 

सहयोग वलई नेपाल प्रहरीको अननसन्त्धान गने वजम्मेवार एकाईहरुमा आवश्यक 

आकृवतकारहरुको सिंख्यात्मक तिा गनणात्मक क्षमता अवभबवृद्ध गने उद्देश्य 

वलएको “वचराकृवत आधारभतू तावलम (Portrait Sketch Basic 

Training)” २९ कायावर्दन अववधको रहेको छ । 

 अपराध अननसन्त्धान ववभागका ववभावगय प्रमनि प्रहरी नायव 

महावनरीक्षक उमेश राज जोशीज्यूले यस आकृवतकार आधारभतू तावलमबाट  

अपराध अननसन्त्धान गने प्रहरी कायाालयहरुलाई सघाउ पनग्ननका सािै 

सहभावगहरुलाई लगनवशल र मेहनतका साि प्रवशक्षणमा सहभागी भई 

अवधकतम वसकाई हावसल गने कन रामा जोड वर्दर्दै तावलम सफलताको 

शनभकामना समेत व्यक्त गननाभयो ।     

 

वववभन्त्न दुघाटना तथा घटनाको अनुसन्त्धानमा महत्वपुणा बन्त्दै 

वसवसवटवभ फुटेज   

 

काठमाडौं, २४ पुस 

 काठमाडौं उपत्यकामा वसवसवटवभ क्यामराको बढ्र्दो प्रयोगले 

वववभन्त्न प्रकारका आपरावधक तिा गैरकानननी कायालाई वनयन्त्रण गना महत्वपूणा 

भवूमका िेल्ने गरेको छ । सािै उपत्यकाका मनख्य-मनख्य सडकहरू र महत्वपूणा 

थिानहरूमा अपराध अननसन्त्धान, वनयन्त्रण, न्त्यूवनकरण तिा रोकिामका सािै 

ट्रावफक व्यवथिापनका वनवमि वसवसवटवभ क्यामराको प्रभावकाररता बढ्र्दै 

गएको छ ।  नेपाल प्रहरीले आफ्नै अवटटकल फाईबर प्रयोग गरी २०६३ सालमा 

जम्मा ११ वटा क्यामरा माफा त प्रहरी कन्त्ट्रोल रुमबाट मवनटररङ गर्दै आएकोमा 

हाल आईपी क्यामराहरू १०५१ वटा रहकेा छन् भने उपत्यका प्रहरी 

कायाालयका मातहत कायाालयहरुमा समेत गरी  जम्मा ३२३१ वटा क्यामराहरु 

सिंचावलत छन् । समाजमा शावन्त्त सनरक्षा कायम गना, सवारी र्दनघाटना न्त्यूवनकरण 

तिा र्दनघाटना भएमा उक्त घटनामा सिंलग्नलाई पवहचान तिा कारवाही गना, चोरी 

 लगायत र्देशभरका वववभन्त्न शहरहरूमा वसवसवटवभ क्यामरा जडान बवृद्ध हुरँ्दै 

गएको पाईन्त्छ । कन नै पवन सवारी र्दनघाटना वा घटना पश्चात पीवडतले वसवसवटवभ 

फन टेजका लावग सम्बवन्त्धत प्रहरी कायाालयहरूमा वनवेर्दन वर्दने व्यवथिा गररएको 

छ । वनवेर्दन प्राप्त पश्चात सम्बवन्त्धत प्रहरी कायाालयहरूले वसवसवटवभ फन टेज 

प्रावप्तका लावग कारण सवहत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाालयमा अननरोध गरे 

पश्चात मार उक्त कायाालयले घटना अननसन्त्धान प्रयोजनािा फन टेज उपलब्ध 

गराउँछ । सोही फन टेजहरुको आधारमा गत वषा ७८२ र चालन आविाक वषामा 

२६८ वटा घटनाहरुमा फन टेजको सहायताले घटना अननसन्त्धान गरी वनचोडमा 

पनग्न प्रहरी सफल भएको छ । यसैगरी आविाक वषा ०७८/०८९ मा उपलब्ध 

गराईएका फन टेजकै आधारमा ट्रावफक वनयम उल्लिंघन गरी फरार ७४०७ जना, 

ट्रावफक लेन/वफल्ड अननशासन कारबाही ३८४० जना र चालन आविाक वषाको 

मिंवसर मसान्त्तसम्म ट्रावफक वनयम उल्लिंघन गरी फरार ३९८७ जना, ट्रावफक 

लेन/वफल्ड अननशासन कारबाही १८५७ जनालाई  वसवसवटवभकै आधारमा 

पवहचान तिा फलोअप गरी कारवाहीको र्दायरामा ल्याउन प्रहरी सफल भएको 

छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाालयले वसवसवटवभ क्यामराको 

प्रभावकाररताको लावग VMS (Video Management Software) 

सवहतको क्यामराहरुको सिंचालनलाई िप ववथतार गर्दै अझ बढी प्रभावकारी 

बनाउने उद्देश्य वलएको छ भने राजधानी प्रवेश गने तिा बावहररने मनख्य 

नाकाहरुमा Lane Alignment सवहतको सवभालेन्त्स वसिमको सिंचालन र 

शहरको मखू्य चोकहरुमा वसवसवटवभको मेरुर्दण्डको रुपमा रहकेो अवटटकल 

फाईबर प्रयोग गरी Public Address System समेत सिंचालनमा ल्याउने 

योजना रहकेो छ ।   
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काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदेशहरुको पुस मवहनाको अपराध तथ्याङ्क प्रस्तुवत  

 

 

रैमावसक उपत्यका तथा प्रदेशगत मुद्धा दताा सिंख्या (कावताक-पुस) 
 

                                      

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

८००

ज्यान सम्बन्त्धी आत्महत्या सम्बन्त्धी चोरी सम्बन्त्धी सिंगठीत तिा 

आविाक अपराध 

सम्बन्त्धी

सामावजक अपराध मवहला तिा 

वालवावलका

सम्बन्त्धी

सवारी सम्बन्त्धी ववववध

काठमाडौ उपत्यका १ निं. प्रर्देश मधेश प्रर्देश बागमती प्रर्देश गण्डकी प्रर्देश लनवम्बनी प्रर्देश कणााली प्रर्देश सनर्दनरपवश्चम प्रर्देश

१०८८ ५२८ ६५३ ३११ २८७
५३५ १२७ २६२

१०५५ ५७१
६१२ ३०५ २६७

४३५
११३ २१५

१३४९ ७०० ७४१ ३५३ ३१८
४३६ १३० २५६

का ठ मा डौ  

उ प त्य का

१  निं .  प्र र्दे श म धे श  प्र र्दे श  बा ग म ती  प्र र्दे श  ग ण्ड की  प्र र्दे श  लन वम्ब नी प्र र्दे श क णाा ली  प्र र्दे श  सन र्दन र प वश्च म  

प्र र्दे श  

कावताक मिंवसर पनस

ck/fw tYof° 
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रैमावसक मुद्धा दताा र फछयौट सिंख्या (कावताक-पुस) 
 

 
 

 

 

अपराध तिंथ्याक (०७६/०७७ देवख ०७९/०८० पुस सम्म) 

 
 

 

९७१ ८०७ १०९३

३७९४ ३५७३ ४२८३

कावताक मिंवसर पनस

जम्मा मनद्दा र्दताा मनद्दा फर्छ्यौट सिंख्या

३४५१४

४१०२९

४६८७५

२५१७९

११७४९

८४४२

१३१७२

६६८९

२२८४५

३२५८७

२८३६०

१८४९०

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

३५०००

४००००

४५०००

५००००

०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ ०७९/०८० (पनस सम्म)

मनद्धा र्दताा जम्मा फर्छ्यौट सिंख्या जम्मा फर्छ्यौट हुन बाँकी सिंख्या
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जघन्त्य अपराधको प्रदेशगत वबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० पुस) 

 

    गम्भीर अपराधको प्रदेशगत वबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० पुस) 

 

 
 

१
१

१
५

१
५

५

२

९

४ ४

०

२

०

३

२

३

१

२

०

१ १

० ० ० ० ०

५

०

७

० ० ० ०

३

० ० ० ०

२

९

४

३

१

२

६

२

२

२

० ००

२

४

६

८

१०

१२

१४

१६

काठमाडौं उपत्यका १ निं. प्रर्देश मधेश प्रर्देश बागमती प्रर्देश गण्डकी प्रर्देश लनवम्बनी प्रर्देश कणााली प्रर्देश सनर्दनरपवश्चम प्रर्देश

ज्यान माने उद्योग आत्महत्या र्दनरुत्साहन गभा सिंरक्षण वबरुद्धको कसनर डाँका चोरी नकबजनी चोरी कन टवपट वा अिंगभिंग सम्बन्त्धी

३

८

१
१

६

४ ५

० २

५

२ ३

१

०

२

० ०

२
३

५
७

२
७

१
७

१
२ १

५

१
४

९

१ ० २
० ०

३
० २

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

काठमाडौ उपत्यका १ निं. प्रर्देश मधेश प्रर्देश बागमती प्रर्देश गण्डकी प्रर्देश लनवम्बनी प्रर्देश कणााली प्रर्देश सनर्दनर पवश्चम प्रर्देश

कताव्य ज्यान मा.बे.वब. तिा ओसारपसार जवरजथती करणी अपहरण वा शरीर बन्त्धक सम्बन्त्धी कसनर
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सामान्त्य अपराधको प्रदेशगत वबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० पुस) 

  

 

 

 पुस मवहनामा घरेलु वहिंसा सम्बन्त्धी तथ्याङ्क ववशे्लषण: 

 

 
 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००
११३३

५४१

७०

१

५२१

उजनरी पना आएको सिंख्या उजनरी र्दताा भई वमलापर सिंख्या

वमलापर हुन नसकी सम्बवन्त्धत वनकाय गएको उजनरी सिंख्या सम्पका मा नआएको

काम बाँकी

० ०

२९

० ४
१६

० ०

२५६

१४०

१८६

४३
५६

६०

८

७०

१ ०
०

१ १ ० २ ०
०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

काठमाडौ ँ

उपत्यका

१ निं. प्रर्देश मधेश प्रर्देश बागमती प्रर्देश गण्डकी प्रर्देश लनवम्बनी प्रर्देश कणााली प्रर्देश सनर्दनरपवश्चम प्रर्देश

साबाजवनक शान्त्ती वबरुद्धको कसनर 

साबाजवनक वहत, थवाथथ्य, सनरक्षा, सनववधा र नैवतकता वबरुद्धको कसनर

भेर्दभाव तिा अन्त्य अपमानजन्त्य ब्यबहार सम्बन्त्धी कसनर
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पुस मवहनामा जबरजस्ती करणी अपराधमा पीवडत र अवभयुक्तको सम्बन्त्ध वबशे्लषण 

 

 
 

 

 

पुस मवहनामा भौगोवलक स्थानको आधारमा जबरजस्ती करणी अपराधको तथ्याङ्क: 

 

 
 

२०

८

८९

३३

४६

घर कोठा, ६०

होटल तिा गेि हाउस, ११

सावाजवनक थिल, ४१

समतल थिान, ३६

घर कोठा होटल तिा गेि हाउस सावाजवनक थिल समतल थिान
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पुस मवहनाको अदालती फैसला कायाान्त्वयन तफा को फरार अवभयुक्तको पक्राउ सम्बन्त्धी वववरण 

 

 

 

 

पुस मवहनाको लागूऔषध कारोवारमा सिंलग्न व्यवक्त पक्राउ तथा मुद्धा सिंख्या 

 

 

 

 मिंवसर र पुस मवहनाको लागूऔषध कारोवारमा सिंलग्न व्यवक्त पक्राउ सिंख्या  

 

      प्रदेश/उपत्यका/ब्युरोको नाम कुल पक्राउ 

सिंख्या 

कैद असुल जररवाना 

१. काठमाण्डौ उपत्यका प्रहरी कायाालय, रानीपोिरी ५१९ ५९ वषा २३ वर्दन रु.२,९७,५९,१४४ 

२. १ निं. प्रर्देश प्रहरी कायाालय, ववराटनगर ५२ २० वषा ३ मवहना २२ वर्दन रु.१४,०७,१७० 

३. मधेश प्रर्देश प्रहरी कायाालय, जनकपनर ११८ ७४ वषा १७ वर्दन रु.३८,२३,१७२ 

४. बाग्मती प्रर्देश प्रहरी कायाालय, हटेौडा १७५ २७ वषा ६ वर्दन रु.१,२९,७७,२७९ 

५. गण्डकी प्रर्देश प्रहरी कायाालय, पोिरा २७ ४४ वषा ८ मवहना १ वर्दन रु.९२,२३१ 

६. लनवम्बनी प्रर्देश प्रहरी कायाालय र्दाङ,  ५७ ६९ वषा ४ मवहना २९ वर्दन रु.३३,८१,९६४ 

७. कणााली प्रर्देश प्रहरी कायाालय, सनिेत १६ ४ वषा १० वर्दन रु.६१,०५,३३३ 

८. सनर्दरूपवश्चम प्रर्देश प्रहरी कायाालय, धनगढी ८ ३ वषा ९ मवहना १६ वर्दन रु.१,२९००० 

९. केन्त्रीय अननसन्त्धान व्यूरो, महाराजगञ्ज १४ १० वषा २ मवहना १४ वर्दन रु.४,८०,६७,८९० 

                            जम्मा ९८६ जना ३१० वषा ६ मवहना १७  वर्दन रु.१०,५७,४३,६३।- 

१४

५८

९४
१०६

४६

२६

५२

२६

५०

९

३९

७०
७५

३२ १९ ३०
१४

३५

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

जम्मा पक्राउ मनद्धा सिंख्या

१०

३१

६२
६७

२४
१७

३९

१०

४०

१४

५८

९४

१०६

४६

२६

५२

२६

५०

लागन औषध 

वनयन्त्रण ब्यूरो,

कोटेश्वर

काठमाडौ 

उपत्यका

१ निं. प्रर्देश मधेश प्रर्देश बागमती प्रर्देश गण्डकी प्रर्देश लनवम्बनी प्रर्देश कणााली प्रर्देश सन.प.प्रर्देश

मिंवसर पनस
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नेपाल प्रहरीमा दवलत सेल गठन  

गहृ मन्त्रालयको २०७८।०९।१६ गतेको  पर आर्दशेको आधारमा २०७८/०९/२२ गते नपेाल प्रहरी प्रधान कायाालय, मवहला, बालबावलका तिा 

जेष्ठ नागररक सेवा वनर्दशेनालय अन्त्तगात नपेाल प्रहरीमा केवन्त्रय र्दवलत समन्त्वय सेल थिापना भई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाालय, प्रर्दशे प्रहरी 

कायाालय र ७७ वटै वजल्ला प्रहरी कायाालय अन्त्तगातका मवहला, बालबावलका तिा जेष्ठ नागररक सेवा केन्त्रसँग ैरहन ेगरी ८६ थिानमा र्दवलत 

सेल गठन गररएको छ । मवहला बालबावलका तिा जेष्ठ नागररक सेवा वनर्दशेनालयबाट पवहलो चरणमा वमवत २०७८/११/०१ र ०२ गते गरी र्दनई 

समनहमा केवन्त्रय र्दवलत समन्त्वय सेल र मातहत कायाालयहरु अन्त्तगात गवठत र्दवलत सेलमा कायारत ९१ जना प्रहरी कमाचारीहरुलाई Online 

(ववधनवतय माध्यम) बाट अननवशक्षण तावलम प्रर्दान गररएको वियो भन ेर्दोस्रो चरणमा प्रर्दशे प्रहरी कायाालयहरुबाट र्दवलत सेलमा कायारत तिा अन्त्य 

प्रहरी कमाचारीहरु समते गरी ७११ जना प्रहरी कमाचारीहरुलाई अननवशक्षण प्रर्दान गररएको वियो ।                                                  

 उदे्दश्य : -  

➢ र्दवलत समनर्दायको न्त्यायमा सहज पहुचँको वातावरण वनमााण गने । 

➢ जातीय तिा अन्त्य सामावजक छन वाछन त सम्बन्त्धी वहिंसालाई प्रभावकारी रुपमा अननसन्त्धान तिा कारवाही गने । 

➢ र्दवलत समनर्दायमावि हुन ेसबै प्रकारका वहिंसाहरु अन्त्त्य गन े। 

➢ र्दवलत सेलमा कायारत प्रहरी कमाचारीहरुलाई जातीय तिा सामावजक छन वाछन त सम्बन्त्धी कानननी व्यवथिा र प्रहरीको काम कताव्य 

सम्बन्त्धी जानकारी वनरपक्ष रुपमा अननसन्त्धान गना सिंवेर्दनवशल जनशवक्त तयार गन े। 

 

 

आ.व.२०७८/०७९ मा जातीय तथा सामावजक छुवाछुत अपराध सम्बन्त्धी तथ्याङ्कीय वववरण: 
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दवलत समुदाय पीवडत र अवभयुक्त भएका लैंवगक वहिंसा सम्बन्त्धी अपराधको तथ्याङ्क : 

 

 

  

(दवलत सेल स्थापना भए पश्चात २०७८ पौष देवख २०७९ मिंवसर सम्म (१ बषा)  

 क्र.सिं. वहिंसाको प्रकार पीवडत अवभयकु्त कैवफयत 

बालक बावलका मवहला पनरुष बालक बावलका मवहला पनरुष 
 

१. जबरजथती करणी 
 

३२२ १४७ 
 

४२ 
 

४ ३४८ 
 

२. जबरजथती करणी उद्योग 
 

४५ ३६ 
 

६ 
  

९४ 
 

३. बहुवबबाह 
  

१०० 
  

४ ८४ १०० 
 

४. बालवबबाह 
 

६ १ 
 

३ ४ ६ १४ 
 

५. बोक्सीको आरोप 
  

६ 
    

१ 
 

६. अवैध गभापतन 
  

२ 
   

२ २ 
 

७. जातीय छन वाछन त 
 

२ ७ ३ 
     

८. अप्राकृवतक मैिनन ५ २ 
     

७ 
 

९. बालयौन र्दनव्यावहार 
 

६७ 
  

४ 
 

१ ४४ 
 

१०. घरेलन वहिंसा ७ २४ १८२७ १९९ ७ ३ १८७ २१९७ 
 

            कुल जम्मा १२ ४६८ २१२६ २०२ ६२ ११ २८४ २८०७ 
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पुस मवहनामा प्रहरी चाररवरक प्रमाणपरका लावग अपराध अवभलेख चेकजााँच सम्बन्त्धी वववरण 

 

 
 

 

 

 

 

 

पुस मवहनामा चालचलन सम्बन्त्धी वववरण 

 

 

हालसम्म १३,३२,५४० जना सेवाग्राहीहरुलाई online System माफा त प्रहरी चाररवरक प्रमाण पर ववतरण गररसवकएको । 

 

४१८५

८७८०३

१९३४

Data Entry Police Report Check Online (PCR) Supect

क्र.सिं. वबवरण प्रगवत  

         १. Online System माफा त प्रहरी चाररवरक प्रमाण पर 

र्दताा/वबतरण  

दताा वबतरण 

१,०८,४८० ९२,६२३ 

२. तालनक गहृ मन्त्रालय सीमा तिा अध्यागमन शािाबाट काया 

सहमवतको लावग तिा थिानीय प्रशासन तिा प्रर्दशे समन्त्वय 

शािाबाट Security Clearance को लावग प्राट त  

३४७ ३८३ 

३. नागररक उड्ड्यन कायाालय प्रहरी प्रवतवेर्दन  ५ ५ 

४. राजर्दनतावासहरुबाट प्राट त (अपरावधक अवभलेि) ३९ ४८ 

५. औठँाछाप प्रमावणकरण  २३५ २३५ 

जम्मा  १,०९,१०६ ९३,२९४ 

k|x/L] ;]jf k|jfx 
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   सामुदावयक प्रहरी गवतवववध 

 

पनस मवहनामा सामनर्दावयक सनरक्षा महाशािा मातहत र्दशेभररका समनर्दाय-प्रहरी साझेर्दार  र सामनर्दावयक प्रहरी सेवा केन्त्रहरूद्धारा समनर्दाय-प्रहरी 

साझेर्दारी कायाक्रम अन्त्तगात सञ्चावलत कायाक्रम एवम ्गवतवववधहरु : (गहृ प्रशासन सनधार कायायोजना २०७४, बनँर्दा निं.१२४ कायाक्रमहरू) 

 

 

 

नेपालभर समुदाय प्रहरी साझेदारी कायाक्रमहरूको गवतवबवधको अवभलेख 

 

❖ नेपालभर सामनर्दावयक प्रहरी कायाक्रमहरूको गवतवबवधको वमवत २०५१ सालर्दवेिको २०७८ सालसम्म भए गरेका कामहरुको अवभलिे  समते 

राविएको  छ । 

❖ आ.व.२०७८/२०७९ भन्त्र्दा पछाडी  भए गरेका कामहरुको अवभलेि  वनम्नाननसार छन् । 

✓ आ.व.२०७८/२०७९  मा ३८,२१९ वटा कायाक्रम भएकोमा ७० वटा वशषाकमा अवभलिे राविएको, 

✓ आ.व.२०७९/०८० मा कायाक्रमहरूको वशषाक ववृद्ध भई १०० वशषाकमा १५,१६४ वटा कायाक्रम सञ्चालन भएको,  

१६८१

५७४

१४४

३०९

समनर्दाय केवन्त्रत जनचेतनामलूक कायाक्रम ववद्यालय केवन्त्रत कायाक्रम सामावजक काया लागन औषध ववरुद्ध
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  आसरा सुधार केन्त्ि 

 

पुस मवहनाको लागुऔषध सेवनकताा उपचार वववरण 

 
 

 

 

 

 

पुस मवहनामा नेपालमा रहेका वबदेशी नागररकहरुको वववरण 
 

 

वस .न .  काया वबबरण सिंख्या 

 

१. 

 

वबर्दशेी नागररकहरूको मतृ्यन 

 

०५ जना  

 

२. 

 

वबर्दशेी नागररकहरूको पक्राउ 

 

१७ जना  

 

३. 

 

हराएका ववर्दशेी नागररक 

 

- 

 

४. 

 

नेपालको वबवभन्त्न क्षरेमा टे्रवकङ गएका वबर्दशेी नागररकहरुको वबबरण 

 
४,५१२ जना  

 

५. 

 

वबर्दशेी नागररकहरु पक्राउ गरी िप कारवावहका लावग अध्यागमन कायाालय पठाईएको 

 
०६ जना  

 

११८

३८

२८

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

उपचारत भनाा वडथचाजा
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पुस मवहनामा हराएका, फेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबावलकाहरुको वववरण 
 

 

 

 

पुस मवहनामा वेवाररसे फेला परेका मध्ये पाररवाररक पुनवमालन, बालगृहमा रहेका बालबावलका सम्बन्त्धी वववरण 

 

 

 

 

 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

१३

११

२५

अथिायी सिंरक्षण गहृमा रहकेा पाररवाररक पनूावमलन वेवाररस फेला परेका

४५७

२१७

२४०

हराएका फेला परेका िोजतलास जारी



अपराध अनुसन्धान विभाग-मावसक "ई-बुलवेिन", - २०७९  (पुस) 

   

16 
 

 

 
वडवजटल फरेवन्त्सक ल्याव (Digital Forensic Lab) 

▪ DFL शािाबाट पनस मवहनावभर वबवभन्त्न १२ वटा मनद्दा वशषाक (ज्यान सम्बन्त्धी कसरू, आत्महत्या र्दनरुत्साहन, झनण्डी मतृ्यन, मानव वेचवविन, 

सावाजवनक अपराध, वबद्यनवतय कारोबार, जबरजथती करणी, लागन औषध, कताब्य ज्यान, चोरी, ठगी, वकत)े अन्त्तगात ३८ वटा मनद्दाको २९० 

वटा सबनर्दहरु पररक्षण गररएको । 

 

दुरसिंचार समन्त्वय शाखा (Telecommunication Co-ordination Cell) 

▪ पनस मवहनामा अपराध अननसन्त्धानको वसलवसलामा प्रहरी ईकाईहरु तिा सिंघीय प्रहरी इकाई कायाालयहरुबाट माग भई आएका 

Operational Data हरु र्दरूसिंचार सेवा प्रर्दायक सिंथिाहरुसँग Co-ordination गरी वनम्नाननसारको सिंख्यामा समयम ै सम्बवन्त्धत 

कायाालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

नेपाल प्रहरी केन्त्िीय वववध ववज्ञान प्रयोगशाला (NPCFSL), सामाखुशी 

• २०७९ /०९/०१ गते र्दवेि ऐ पनस ३० गते सम्म वववभन्त्न वजल्लाहरुबाट परीक्षणको लावग ५६१ केशहरु र ३६११ नमननाहरु प्राप्त भएकोमा 

नयाँ र पनरानो पेण्डीङ केशहरु समेत गरी ५९१ केशहरु परीक्षण गररएको  । 

• (AFIS) मा २११० DATA Entry भएको । 

२१४८

२००४

११८९

५६३४

२३० १३१
२९८

०

१०००

२०००

३०००

४०००

५०००

६०००

स.प्र.ई.का.धरान स.प्र.ई.का.जनकपनर स.प्र.ई.का. काभ्रे स.प्र.ई.का.पोिरा स.प्र.ई.का.रुपन्त्र्देही स.प्र.ई.का.सनिेत स.प्र.ई.का.धनगढी
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केनाईन (K9) महाशाखा, महाराजगञ्ज 

 

पुस मवहनामा पररचावलत मावसक वडउटी सिंख्या 

 

 

 

  

३०८

१५४

२

हा.ह. तिा ववरफोटक पर्दािा िोजी लागन औषध िोजी अपराध िोजी
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कताव्य ज्यान सम्बन्त्धी 

 

९० वषीया मवहलाको हत्या गरेको अवभयोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, १ पुस  

 तारकेश् वर नगरपावलका-६ पनशल बथने ९० वषीया वडल्ली पनतनवारको 

हत्या गरेको अवभयोगमा सोही ठाउँ बथने ३९ वषीय नरेन्त्र वशवभवक्तलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । सोही नगरपावलका-३ पारीवनपािा सामनर्दावयक वनको 

िोल्सामा मिंवसर २२ गते वडल्ली पनतनवारको शिंकाथपर्द अवथिामा शव फेला परेको 

घटनाको अननसन्त्धानको क्रममा नरेन्त्रको सिंलग्नता र्देविएपवछ काठमाडौं उपत्यका 

अपराध अननसन्त्धान कायाालय, वमनभवनबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । राहत वर्दईरहकेो ठाउँ वचसापानी चटपल कारिानातफा  लैजाने क्रममा 

नरेन्त्रले मवहलाको सािमा रहकेो पैसा वलने मनसायले उनलाई ढनिंगाले वहकााई हत्या 

गरेर सािमा रहकेो कररब रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) नगर्द वलएर शव 

िोल्सामा लनकाई घर फकेको िनल्न आएको छ । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक 

अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।   

 

धाररलो हवतयार प्रहार गरी हत्या गरेको अवभयोगमा ७ जना 

पक्राउ 

रुपन्देही, २ पुस 

 बनटवल उपमहानगरपावलका-९ बथने भारत घर भएका ५५ वषीय 

अजय सोनीको धाररलो हवतयार चक्कन  प्रहार गरी हत्या गरेको अवभयोगमा बनटवल 

उपमहानगरपावलका-८ राजमागा चौराहमा मागी िाई वहड्ँने हाल वतन निनलेका 

२९ वषीय कृरण वसजाली मगर लगायत ७ जनालाई चक्कन  सवहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । आफ्नो ठेलामा रहकेो बर्दाम र चकलेट उनीहरूले चोरी गरी लगेको भन्त्र्द ै

सामान वफताा माग्न जाँर्दा अजयलाई चक्कन  प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्त्ने 

िबर प्राप्त हुनासाि वडा प्रहरी कायाालय, बनटवलबाट िवटएको प्रहरीले घाइतेलाई 

उपचारको लावग लनवम्बनी प्रार्देवशक अथपताल, बनटबल पठाएकोमा उपचारको 

क्रममा मतृ्यन भएको वियो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

अपररवचत व्यवक्तको गोली प्रहारबाट एक जनाको मृत्य ु

धनुषा, १० पुस  

 मनख्यापट्टी मनसहरवनया गाउँपावलका-२ बथने ५० वषीय धाननक र्दासको 

अपररवचत व्यवक्तको गोली प्रहारबाट मतृ्यन भएको छ । आफ्नै घरमा पानी तान्त्ने 

पम्प बनाई रहकेो अवथिामा हाल नम्बर निनलेको मोटरसाइकलमा आएका २ 

जना अपररवचत व्यवक्तहरूले गोली प्रहार गर्दाा गम्भीर घाइते भएका उनको प्रार्देवशक 

अथपताल, जनकपनरमा उपचारको क्रममा मतृ्यन भएको हो । हाल फरार व्यवक्तहरूको 

िोजी गननाका सािै यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।  

 

 

 

 

१४ वषीय बालकलाई अपहरण गरी हत्या गरेको घटनामा 

सिंलग्न दुई जना पक्राउ 

पसाा, १३ पुस 

वीरगिंज महानगरपावलका-२५ वसवसाया िल्वाटोला ठेगाना भएका १४ 

वषीय वनरज कन मार पासवानको अपहरण गरी हत्या भएको घटनामा सिंलग्न रहकेो 

अवभयोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा वीरगिंज 

महानगरपावलका-१७ अलौ ठेगाना भएका २४ वषीय कृरणा भन्त्ने श्याम प्रसार्द 

यार्दव र धोवबनी गाउँपावलका-१ घोडार्दौडवपप्रा ठेगाना भएका ३० वषीय वर्दवलप 

कन मार पटेल रहकेा छन् । मिंवसर ८ गते वर्दउँसो वीरगिंज महानगरपावलका-२५ 

वसवसाया िल्वा टोलबाट अपहररत पासवानको शव वीरगिंज महानगरपावलका-२५ 

वसवसाया िल्वाटोलवथित गनरूकन ल पन्त्ना मेमोररयल ई.बोवडाङ थकन लको पनरानो 

भवन अगावड सेफ्टी टिंकी वभर पनस १० गते बेलनका फेला परेको घटनाको 

अननसन्त्धान गने क्रममा उक्त कायामा सिंलग्न उनीहरूलाई वीरगिंज महानगरपावलका-

१७ बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रारवम्भक अननसन्त्धानको क्रममा वफरौती रकम 

असनली गना तिा अपहररत पासवानको हात िनट्टा र मनिमा पटी बाँधी रािेकोमा 

पासवानले डोरी फन काई भाग्न िोजेकोले अपहरणकारीहरूको पवहचान िनल्न सक्ने 

डरले उनीहरूले हत्या गरेको िनल्न आएको छ । उनीहरू उपर सम्मावनत पसाा 

वजल्ला अर्दालतबाट अपहरण वा शरीर बन्त्धक बनाई कताव्य ज्यान (ज्यान 

सम्बन्त्धी कसूर) मा म्यार्द िप अननमवत वलई प्रहरीले आवश्यक अननसन्त्धान 

गरररहकेो छ । 

 

आफ्नै सासुको हत्या गरेको अवभयोगमा बुहारी पक्राउ 

वसरहा, २० पुस  

आफ्नै सासन ७२ वषीया र्दरपी कोईरीको हत्या गरेको अवभयोगमा उनकै 

बनहारी धनगढीमाई नगरपावलका-६ मोवतयाही टोल बथने ४२ वषीया चन्त्र्दा र्देवी 

महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चन्त्र्दा र्देवीले बाँसको भाटा प्रहार गर्दाा र्दरपीको 

घटनाथिलमै मतृ्यन भएको भन्त्ने िबर प्राप्त हुनासाि ईलाका प्रहरी कायाालय, 

धनगढीबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले 

िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

वचरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अवभयोगमा पक्राउ 

लमजुङ, २८ पुस 

 राईनास नगरपावलका-९ कन डनले बथने ५५ वषीय वहतमान श्रेष्ठलाई 

वचरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अवभयोगमा सोही ठाउँ बथने ३६ वषीय वेलराम 

गनरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । २०७४ साउन ११ गते वहतमान श्रेष्ठलाई हत्या 

गरी फरार रहकेो वेलराम गनरुङलाई वचतवन भरतपनर महानगरपावलका-१६ वथितमा 

लनकीवछपी बसेको अवथिामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।  
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बैंवकङ कसूर, चोरी तथा ठगी सम्बन्त्धी 
 

 

बृद्धा मवहलाहरुलाई ललाई फकाई सुनका गहना चोरी 

गने पक्राउ            

कास्की, १ पुस  

बदृ्धा मवहलाहरूलाई ललाई फकाई २७ लाि २ हजार ५८ रूपैयाँ 

मलू्य बराबरको सननका गहना चोरी गरेको अवभयोगमा पवात मोर्दी गाउँपावलका-६ 

घर भई काथकी पोिरा महानगरपावलका-४ गणेश टोल बथने ३४ वषीया टीका 

श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पोिरा बजारका वववभन्त्न थिानका घरमा 

पररवारका सर्दथयहरू नभएको मौका पारी बदृ्धा मवहलालाई ललाई फकाई गरी 

भनलाई बदृ्धाहरूले घाँटी तिा कानमा लगाएका र घर कोठामा रािेका वववभन्त्न 

गहना र नगर्द रुपैयाँहरू चोरी गरेको भन्त्ने सूचना प्राप्त हुनासाि वजल्ला प्रहरी 

कायाालय, काथकी र वडा प्रहरी कायाालय, राम बजारबाट िवटएको प्रहरीले चोरी 

कायामा सिंलग्न श्रेष्ठलाई चोरी भएका धनमाल मध्ये वतलहरर िान-१, औिंठी िान 

१, फूली िान-१, वसक्री, वाला, औठँी, मोबाइलको सािै चोरी गर्दाा लगाएको 

कपडा सवहत पक्राउ गरेको हो । उनी उपर सम्मावनत काथकी वजल्ला अर्दालतबाट 

चोरी तिा डाँका सम्बन्त्धी मनद्दामा ५ वर्दन म्यार्द िप गरी प्रहरीले आवश्यक 

अननसन्त्धान प्रवक्रया अगावड बढाएको छ । 

 

वववभन्त्न धनमाल चोरी 

काठमाडौं  ,३  पुस 

 काठमाडौं ,कीवतापनर नगरपावलका-६ टौर्दहवथित प्रगवतवशल बचत 

तिा ऋण सहकारी सिंथिाबाट नगर्द ९ लाि ९१ हजार रूपैयाँ चोरी भएको छ । 

सोही सिंथिाको म्यानेजरको कायाकक्षमा रहकेो सेफ फोडी उक्त सेफमा रहकेो उक्त 

नगर्द चोरी गरी अपररवचत व्यवक्त फरार भएको भन्त्ने िबर प्राप्त हुनासाि प्रहरी विृ, 

कीवतापनरबाट िवटएको प्रहरीले चोरीमा सिंलग्न हाल फरार व्यवक्तहरूको िोजी 

गरररहकेो छ । 

 भक्तपनर ,मध्यपनरवठमी नगरपावलका-४ बालकन मारीवथित ववरणन वबर 

मागा बथने अवनल शाहीको घरबाट नगर्द २ लाि रुपैयाँ र सननका वववभन्त्न गहना 

समेत गरी कररब ८ लाि रूपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । उनको घरको 

झ्यालबाट प्रवेश गरी कोठाको र्दराजको साँचो वमलाई चोरी गरेको भन्त्ने िबर प्राप्त 

हुनासाि प्रहरी विृ वठमीबाट िवटएको प्रहरीले चोरीमा सिंलग्न हाल फरार 

व्यवक्तहरूको िोजी गरररहकेो छ । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान 

गरररहकेो छ । 

 

झुट्ठा वववरण पेश गरी नागररकता र राहदानी प्रमाणपर 

वलई दुरुपयोग गने व्यवक्त पक्राउ 

काठमाडौं, ९ पुस 

 झनट्ठा वववरण पेश गरी नागररकता र राहर्दानी प्रमाणपर वलई र्दनरुपयोग 

गरेको अवभयोगमा सलााही वरभनवननगर गा.वव.स.-१ ठेगाना भएका ३९ वषीय 

मोहमर्द ननर आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध 

अननसन्त्धान कायाालय, वमनभवनबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई काठमाडौं 

महानगरपावलका-१४ कलिंकी िसीवजारबाट पक्राउ गरेको हो । प्रारवम्भक 

अननसन्त्धानको क्रममा सन् २०१२ मा म्यानमारबाट बिंगलार्देश हुरँ्दै नेपाल आई 

सलााहीवथित साववक वरभनवननगर गा.वव.स.-१ मा बवस मर्दरसामा पढाउँर्दै आएका 

म्यानमारका नागररक आलमले झनठा वववरण पेश गरी नेपाली नगररकता वलएको र 

सोही नागररकताको आधारबाट राहर्दानी ववभाग काठमाडौंबाट राहर्दानी समेत प्राप्त 

गरेको िनल्न आएको छ । उनलाई वलित सम्बन्त्धी कसूरमा आवश्यक अननसन्त्धान 

एविं कारवाहीको लावग वजल्ला प्रहरी पररसर, काठमाडौंमा पठाइएको छ । 

 

बैंवकङ कसूर मुद्दाका फरार ४ जना प्रवतवादीहरू पक्राउ  

काठमाडौं, ११ पुस 

 नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय, केन्त्रीय अननसन्त्धान व्यूरो 

महाराजगिंजबाट िवटएको प्रहरीले बैंवकङ कसूर मनद्दाका फरार प्रवतवार्दी ४ जनालाई 

पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा मकवानपनर हटेौंडा उपमहानगरपावलका-३ बथने 

४८ वषीय राजन बतौला, वसन्त्धनपाल्चोक पाँचपोिरी गाउँपावलका-६ घर भई हाल 

भक्तपनर सूयाववनायक बथने ३८ वषीय ववकाश ज्योती, भक्तपनर सूयावबनायक 

नगरपावलका-१० बथने ३५ वषीय राम सनन्त्र्दर काकी, गोरिा बारपाक सनवलकोट 

गाउँपावलका-६ घर भई भरतपनर वचतवन बथने ५० वषीय नवराज पनेरू रहकेा  छन् 

।  उनीहरुमध्ये राजन र नवराजलाई भरतपनर वचतवनबाट, ववकाशलाई लवलतपनर 

लगनिेलबाट र राम सनन्त्र्दरलाई काठमाडौं जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरूमध्ये बैंवकङ कसूर मनद्दामा उच्च अर्दालत पाटनको वववभन्त्न वमवतको 

फैसलालाले राजनलाई १२ वर्दन कैर्द र ३४ लाि ९० हजार रुपैयाँ जररवाना, 

ववकाशलाई १५ वर्दन कैर्द र ४२ लाि रूपैयाँ जररवाना, राम सनन्त्र्दरलाई ४ वर्दन कैर्द 

र १५ लाि ९२ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ जररवाना र नवराजलाई १० वर्दन कैर्द र 

२९ लाि रुपैयाँ जररवाना ठहर भई फरार रहकेा विए । उनीहरूलाई फैसला 

कायाान्त्वयनका लावग सम्बवन्त्धत सम्मावनत वजल्ला अर्दालतमा पेश गररएको छ ।   

 

अमेररका लगायतको देशमा पठाईवदन्त्छु भन्त्दै रकम ठगी 

गने व्यवक्त पक्राउ  

काठमाडौं, १४ पुस 

 अमेररका लगायतको र्देशमा पठाईवर्दन्त्छन  भन्त्र्दै १ करोड ६२ लाि ६ हजार 

रूपैयाँ ठगी गरेको अवभयोगमा लवलतपनर महानगरपावलका-१ कन पण्डोल घर भई 

हाल काठमाडौं बनढावनलकण्ठ नगरपावलका-८ ओमनगर बथने ४४ वषीय राजेश 

िापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िापाले वववभन्त्न व्यवक्तहरूलाई मावसक ३ 

लाि तलवका सािै वग्रनकाडा, पीआर  र हङकङ आईडी समेत बनाईवर्दने भनी 

वैर्देवशक रोजगाररको लावग अरटे्रवलया, अमेररका, क्यानडा तिा हङकङ 

लगायतका र्देशहरूमा पठाइवर्दने भन्त्र्दै पीवडतहरुबाट उक्त रकम ठगी गरेका उनलाई 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अननसन्त्धान कायाालय, वमनभवनबाट िवटएको 

प्रहरीले काठमाडौं महानगरपावलका-२६ लैनचौरबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई 

िप अननसन्त्धान तिा कारवाहीको लावग वजल्ला प्रहरी पररसर, टेकन  पठाइएको छ ।   

 

 

चााँदी जस्तो देवखने सेतो धातु वबक्री गने दुई जना पक्राउ 

मोरङ, २६ पुस  

चाँर्दी जथतो र्देविने सेतो धातन वबक्री गरी ठगी गरेको अवभयोगमा २ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा सनन्त्र्दरहरैचा नगरपावलका-१२ 

बथने सननचाँर्दीको गहना बनाउने कावलगढ २४ वषीय नवबन वब.क. र सोही ठाउँ 

बथने १९ वषीय आयनष वब.क. रहकेा छन् । सनन्त्र्दरहरैचा नगरपावलका-९ वथित बल 

बहार्दनर श्रेष्ठको ओम सननचाँर्दी पसलमा गत पनस १३ गते उनीहरूले ६ हजार 

रूपैयाँमा चाँर्दी जथतो र्देविने सेतो धातन वबक्री गरेकोमा उक्त धातन पगाल्र्दा चाँर्दी 

नभई तामा जथतो धातन भएको िनल्न आएको वियो । सािै उनीहरूले पनन: सेतो 

चाँर्दी रिंगको धातन वलएर सोही पसलमा आई ठगी गना लागेको भन्त्ने सूचनाको 

आधारमा ईलाका प्रहरी कायाालय, ववराटचोकबाट िवटएको प्रहरीले र्दनवै जनालाई 

चाँर्दी जथतो र्देविने धातनका टनक्राहरु सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहेको छ ।   
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यौन जन्त्य अपराध 
 
 

  

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ  

बवदाया, २ पुस  

 १५ वषीया वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

बाँसगढी गाउँपावलका-६ र्दाङपनर र्दमौली बथने ४८ वषीय मेघराज अवधकारीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती वकशोरीलाई अवधकारीले जबरजथती करणी गरेको 

भन्त्ने िबर प्राप्त हुनासाि ईलाका प्रहरी कायाालय, मोतीपनरबाट िवटएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

  

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ  

मोरङ, ४ पुस 

 १४ वषीया वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

सनन्त्र्दरहरैचा नगरपावलका-४ बथने २० वषीय सवचन वतमलवसना र सोही 

नगरपावलका-६ बथने २१ वषीय प्रताप तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

उनीहरूले ती वकशोरीलाई सनन्त्र्दरहरैचा नगरपावलका-७ बेलगावछवथित होटलमा 

जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने िबर प्राप्त हुनासाि ईलाका प्रहरी कायाालय, 

बेलबारीबाट िवटएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । सािै उक्त घटनामा 

सिंलग्न अन्त्य २ जनालाई समेत प्रहरीले वनयन्त्रणमा वलएको छ । यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।  

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ  

ओखलढुङ्गा, ८ पुस  

 १० वषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

चम्पार्देवी गाउँपावलका-३ वसल्कन  बेसी बथने ६८ वषीय  शनक्र बहार्दनर मगरलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शनक्र बहार्दनरले ती बावलकालाई मिंवसर २२ गते साँझ 

सोही ठाउँवथित िेतको मतान घरमा जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने उजनरीको 

आधारमा प्रहरी चौकी पलापनबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहेको छ ।  

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ  

पाल्पा, ११ पुस 

१४ वषीया वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा वतनाउ 

गाउँपावलका-१ ठनलीउर्दाङ बथने २१ वषीय वहमाल सोमरेलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । वहमालले ती वकशोरीलाई असार ३ गते जबरजथती करणी गरेको र ती 

वकशोरी गभावती समेत भएको भन्त्ने उजनरीको आधारमा प्रहरी चौकी, र्दोभानबाट 

िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप 

अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ    

मोरङ, १९ पुस  

 १४ वषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

बेलबारी नगरपावलका -३ वशमपाने चोक बथने २२ वषीय अजनान वबकलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  वबकले ती बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने उजनरीको 

आधारमा ईलाका प्रहरी कायाालय, बेलबारीबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।   

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ 

दाङ, २२ पुस  

१३ वषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा लमही 

नगरपावलका-९ बथने २२  वषीय अनोवर कन मार यार्दवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । यार्दवले ती बावलकालाई सोही नगरपावलका-९ वथित भडरकन ण्डीको जिंगलमा 

जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने उजनरीको आधारमा अथिायी प्रहरी पोि, ररहार र 

वडा प्रहरी कायाालय, लमहीबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ 

लवलतपुर, २६ पुस  

१२ वषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

उर्दयपनर गाईघाट नगरपावलका-७ घर भई हाल लवलतपनर महानगरपावलका-२८ 

हररवसद्वी बथने २८ वषीय सनरेन्त्र बहार्दनर राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राईले 

ती बावलकालाई गत आफ्नै कोठामा लवग जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने उजनरीको 

आधारमा प्रहरी विृ, सातर्दोबाटोबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।    

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रवतवादी पक्राउ 

काठमाडौं, २७ पुस 

 जबरजथती करणी मनद्दाका फरार प्रवतवार्दी वचतवन िैरहनी 

नगरपावलका-१ ज्यावमरे घर भएका २० वषीय वर्दपेश गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । जबरजथती करणी मनद्दामा सिंलग्न रही फरार भएका उनलाई केन्त्रीय 

अननसन्त्धान व्यूरो, महाराजगिंजबाट िवटएको प्रहरीले काठमाडौं काँडाघारीबाट 

पक्राउ गरेको हो । उनलाई आवश्यक कारवाहीका लावग ईलाका प्रहरी कायाालय, 

रत्ननगर, वचतवन पठाइएको छ । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ    

सुनसरी, २८ पुस 

 ६ वषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा धरान 

उपमहानगरपावलका-८ बथने १९ वषीय वर्दवश धौलाकोटीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । धौलाकोटीले ती बावलकालाई ललाई फकाई सोही ठाउँवथित लािंघाली 

सामनर्दावयक जिंगलवभर लगी जबरजथती करणी गरेको भन्त्ने उजनरीको आधारमा 

ईलाका प्रहरी कायाालय, धरानबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।  
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लागू औषध सम्बन्त्धी 

 

अवैध लागूऔषध सवहत पक्राउ तथा बरामद 

काठमाडौं, २ पुस 

 कञ्चनपनर, बेलडाँडी गाउँपावलका-२ ढकवनयाबाट अवैध लागूऔषध 

िैरो हरेोइन जथतो र्देविने पर्दािा ४ ग्राम ३ सय ४० वमवलग्राम सवहत सोही ठाउँ 

बथने ३० वषीय मनमोहन वसिंह साँउर्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सनर्दरूपवश्चम 

प्रर्देश प्रहरी कायाालय, धनगढी र ईलाका प्रहरी कायाालय, बेलडाँडीबाट िवटएको 

प्रहरीले सन.प.प्र.०२-००३ प ७७६१ नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गने क्रममा 

मोटरसाइकलमा सवार उनलाई उक्त पर्दािा सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 मकवानपनर, हटेौंडा उपमहानगरपावलका-१० बसपाका बाट अवैध 

लागूऔषध गाँजा ८ वकलो सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरूमा कैलाश गाउँपावलका-६ बथने ३२ वषीय फन लमाया घलान र सोही ठाउँ 

बथने ३४ वषीया मनमाया घलान रहकेा छन् । प्रहरी चौकी, बसपाका बाट िवटएको 

प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त गाँजा सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 उर्दयपनर, उर्दयपनरगढी गाउँपावलका-७ बागिोरबाट अवैध लागूऔषध 

गाँजा कररब २५ वकलो प्रहरीले बरामर्द गरेको छ । अथिाई प्रहरी पोि, 

नेपालटारबाट िवटएको प्रहरीलाई र्देख्नासाि प्र.१-०५-००१ प १९७६ र प्र.१-

०५-००१ प ५७३२ नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँर्दै गरेका अपररवचत 

व्यवक्तहरूले मोटरसाइकल र झोला छोडी फरार भए पश्चात झोला जाँच गने क्रममा 

उक्त गाँजा बरामर्द भएको हो । फरार व्यवक्तहरूको िोजी भइरहकेो छ । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहेको छ । 

 

अवैध लागूऔषध गााँजा सवहत पक्राउ        

वसरहा, ५ पुस  

 गोलबजार नगरपावलका-१ गोला मनक्सार चोकबाट अवैध लागूऔषध 

गाँजा ८ वकलो ८ सय ग्राम सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरूमा वसरहा गोलबजार नगरपावलका-१ बथने ३९  वषीय सनवर्दप कन मार राई र 

धननषा गणेशमान चारनाि घर बताउने १८ वषीय वकशोर रहकेा छन् । स.१ ह 

२०२८ नम्बरको अटो ररक्सालाई प्रहरी चौकी, मनक्सारबाट िवटएको प्रहरीले जाँच 

गने क्रममा अटोको पछावड भागमा लनकाई रािेको उक्त गाँजा सवहत फेला पारी 

अटो चालक वकशोर र अटोमा सवार सनवर्दपलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

अवैध लागूऔष सवहत पक्राउ     

काठमाडौं, १३ पुस  

 कैलाली, गोर्दावरी नगरपावलका- २ बसपाका वथित होटलबाट अवैध 

लागूऔषध चरेश जथतो र्देविने बथतन ९ केजी ३ सय ४० ग्राम सवहत बझाङ् 

र्दनगाािली गाउँपावलका-७ काँडा बथने ३६ वषीय यम राज र्दौल्याललाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । ववशेष सूचनाको आधारमा सनर्दरू पवश्चम प्रर्देश प्रहरी कायाालय, 

धनगढी, वजल्ला प्रहरी कायाालय, कैलाली र ईलाका प्रहरी कायाालय, मालािेती 

कैलालीबाट िवटएको सिंयनक्त प्रहरी टोलीले होटल तलासी गर्दाा उनलाई उक्त 

पररमाणको लागूऔषध सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

 उर्दयपनर, वरयनगा नगरपावलका-३ मोवतगडा चाँप बथने ६० वषीया 

भरश्वरी राईलाई अवैध लागूऔषध गाँजा कररब २ केजी सवहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । उनको घरमा गाँजा लनकाई रािेको भन्त्ने सूचनाको आधारमा वजल्ला  

प्रहरी कायाालय, उर्दयपनरबाट िवटएको प्रहरीले घर तलासी गर्दाा उक्त पररमाणको 

गाँजा फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

 

अवैध लागूऔषध सवहत पक्राउ  

काठमाडौं, १८ पुस  

 मोरङ, रिंगेली नगरपावलका-१ बववया बथने ४० वषीय मनोज 

राजिंवशीलाई अवैध लागूऔषध गाँजा ३ सय ५० वकलो सवहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । उनले अवैध लागूऔषध गाँजा लनकाई रािेको भन्त्ने सूचनाको आधारमा 

वजल्ला प्रहरी कायाालय, मोरङबाट िवटएको प्रहरीले तलासी गर्दाा १५ वटा बोरामा 

लनकाई रािेको उक्त गाँजा सवहत फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो । सािै उक्त 

गाँजा ओसारपसारमा सिंलग्न रहकेो िनल्न आएका धनकन टा, धनकन टा शवहर्दभमूी 

गाउँपावलका-२ बथने २९ वषीय सबेचन भन्त्ने हथत राईलाई समेत प्र.१-०२-०५० 

प २७९२ नम्बरको मोटरसाइकल सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 धनकन टा, साँगनरीगढी गाउँपावलका-६ नमथते झरनावथित सडकबाट 

अवैध लागूऔषध गाँजा २ वकलो १ सय ५० ग्राम सवहत सोही गाउँपावलका-७ 

बथने २५ वषीय राजन वलम्बनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी, 

मनलघाटबाट िवटएको प्रहरीले साँगनरीगढीबाट धरानतफा  जाँर्दै गरेको को.७ प 

३७०० नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गने क्रममा उक्त गाँजा सवहत फेला पारी 

उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 वचतवन, ईच्छाकामना गाउँपावलका-५ मनवग्लङ बजार वतनकन ने 

चोकबाट अवैध लागूऔषध गाँजा कररब ४ वकलो प्रहरीले बरामर्द गरेको छ । 

ईलाका प्रहरी कायाालय, मनवग्लङबाट गथतीमा िवटएको प्रहरीले बेवाररसे 

अवथिामा झोलामा राविएको उक्त गाँजा फेला पारी बरामर्द गरेको हो ।  

 

 

अवैध लागूऔषध सवहत पक्राउ 

काठमाडौं, २३ पुस   

 काथकी, पोिरा महानगरपावलका-९ पथृ्वीचोकबाट अवैध 

लागूऔषध चरेश कररब ३ केजी ३ सय ग्राम सवहत रुकन म पनिा उिरगिंगा 

गाउँपावलका-१२ िारावाङ्ग घर भएका ३६ वषीय वीरेन शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । वडा प्रहरी कायाालय, बैर्दामबाट िवटएको प्रहरीले उनलाई उक्त 

लागूऔषध सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 अछाम, साफेबगर नगरपावलका-३ टोटासालबाट अवैध लागूऔषध 

चरेश जथतो र्देविने पर्दािा कररब ९ सय ७६ ग्राम सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा बजनरा बनवढनन्त्र्दा नगरपावलका-१० पाण्डनलसेन घर 

भएका ६० वषीय लाक्पा िापा र सोही ठाउँ बथने २५ वषीया धम्ब चेतो िापा 

रहकेा छन् । ववशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कायाालय, साफेवगरबाट 

िवटएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पर्दािा सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 धावर्दङ, गजनरी गाउँपावलका-६ पोिरेिोलाबाट अवैध लागूऔषध 

गाँजा कररब ४३ वकलो सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरूमा मकवानपनर मनहरी गाउँपावलका-७ बथने ३६ वषीय रामचन्त्र बरुवाल र 

सोही ठाउँ बथने २९ वषीय नेरलाल िरी रहकेा छन् । अथिायी प्रहरी पोि, 

आर्दमघाटबाट िवटएको प्रहरीले बा.१५ च ६९७७ नम्बरको कारलाई जाँच गने 

क्रममा उक्त पररमाणको लागूऔषध फेला पारी कारका चालक नेरलाल र कारमा 

सवार रामचन्त्रलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक 

अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 
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अन्त्य अपराध 

  

एक थान भरुबा बन्त्दुक र खकुुरी सवहत २ जना पक्राउ 

सोलुखमु्बु, ३ पुस  

 माटय र्दनधकोशी गाउँपावलका-२ बथने ३२ वषीय िगेन्त्र राई र सोही 

ठाउँ बथने २४ वषीय प्रवेश राईलाई १ िान भरुवा बन्त्र्दनक सवहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । सोलनर्दनधकन ण्ड नगरपावलका-१ वछर्दी िोलावथित वनमााणवधन पनलका 

कामर्दारहरुलाई उनीहरूले धाकधम्की वर्दई कामर्दारहरूको मोबाईल समेत वलएको 

भन्त्ने िबर प्राप्त हुनासाि प्रहरी चौकी, नननिलाबाट िवटएको प्रहरीले उनीहरूलाई 

उक्त हवतयार सवहत पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान 

गरररहकेो छ ।  

 

अवैध रूपमा ल्याउाँदै गरेका वववभन्त्न सामान बरामद 

बारा, ४ पुस 

 वजतपनरवसमरा उपमहानगरपावलका-१ पिलैया वीरगिंज सडक िण्डको 

वतनकन ने चोकबाट अवैध रूपमा ल्याउँर्दै गरेको कररब ६२ लाि ९० हजार रुपैयाँ 

बराबरको कपडा, वकराना आईटम, औषवध, ब्याट्री लगायतका सामान प्रहरीले 

बरामर्द गरेको छ । प्रहरी चौकी, पिलैयाबाट िवटएको प्रहरीले वीरगिंजबाट 

रुपन्त्र्देहीतफा  जाँर्दै गरेको ना.५ ि ६७४७ नम्बरको ट्रकलाई जाँच गने क्रममा उक्त 

रुपैयाँ बराबरको सामान फेला पारी बरामर्द गरेको हो । बरामर्द सामान आवश्यक 

कारवाहीका लावग आन्त्तररक राजश्व कायाालय, पिलैयामा पठाइएको छ । 

 

मानव बेचवबखनमा सिंलग्न रहेको अवभयोगमा २ जना वचवनयााँ 

नागररक पक्राउ  

काठमाडौं, ८ पुस  

मानव बेचवबिन तिा ओसारपसारमा सिंलग्न रहकेो अवभयोगमा 

काठमाडौं ठमेल बथने वचवनयाँ नागररकद्वय ३० वषीय चेन याङ र ३३ वषीय रूआन 

चाओहोङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले ३ जना नेपाली नागररकलाई 

वफ्र वभसा र वफ्र वटकटमा लाओसमा अनलाइन सेल्स माकेवटङको काममा 

लगाइवर्दने र मवहनामा १ हजारर्देवि १५ सय डलरसम्मको कमाइ हुन्त्छ भन्त्र्दै 

प्रलोभनमा पारी गत भर्दौ १७ गते काठमाडौंबाट भारत, िाइल्याण्ड हुरँ्दै लाओस 

पनर् याएका विए । त्यहाँ पनर् याएपवछ वबट क्वाईनमा ईन्त्भेि गराउने लगायतका 

गैरकानननी काम लगाउननको सािै २ मवहना काम लगाई पीवडतहरूबाट उल्टै ३ 

लाि ९० हजार रकम समेत वलई लाओसमा मानवसक यातना वर्दएको अवथिामा 

आफन्त्तको सहयोगमा गत काविक २५ गते उनीहरू नेपाल फवका एका विए । उक्त 

कायामा सिंलग्न मध्ये एक जनालाई काठमाडौं ठमेल र एक जनालाई वरभनवन 

अन्त्तराावरट्रय ववमानथिलबाट मानव बेचवबिन अननसन्त्धान व्यूरोको प्रहरीले पक्राउ 

गरेको हो । उनीहरूलाई सम्मावनत काठमाडौं वजल्ला अर्दालतको आर्देशले 

पनपाक्षका लावग िननामा राख्न कारगार कायाालय, जगन्त्नािर्देवल सनन्त्धारा  चलान 

गररएको छ । 

 

सट्टाबाजी खेलाउने कायामा सिंलग्न रहेको अवभयोगमा ३ जना 

पक्राउ    

काठमाडौं, १३ पुस  

 कीवतापनर नगरपावलका-१० वथित वक्रकेट िेल मैर्दानमा एनवपएल वट 

२० पनरुष रावरट्रय वक्रकेट िेलमा अनलाईन वेवटङ माफा त सट्टाबाजी िेलाउने 

कायामा सिंलग्न रहकेो अवभयोगमा रुपन्त्र्देही वतलोिमा नगरपावलका-३ घर भई हाल 

काठमाडौं बानेश्वर बथने २८ वषीय प्रकाश पाण्डे समेत ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । पनरुष रावरट्रय वक्रकेट िेल अन्त्तगात काठमाडौं नाईट्स र जनकपनर रोयल्स 

वीच भएको िेलमा मोवाईल फोनको प्रयोग गरी हार-वजतको लावग अनलाईन 

वेवटङ भइरहकेो भन्त्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी विृ, कीवतापनरबाट िवटएको 

प्रहरीले उक्त कायामा सिंलग्न उनीहरूलाई ५ िान मोबाइल र नगर्द ३ हजार ५ सय 

२० रूपैयाँ सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप 

अननसन्त्धान गरररहकेो छ ।  

 

भरुवा बन्त्दुक सवहत पक्राउ 

मकिानपुर, २२ पुस  

 गढी गाउँपावलका-७ सनकौरा र्दनम्सी बथने ५२ वषीय मिंगल वसङ 

विङलाई भरुवा बन्त्र्दनक १ िान सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ववशेष सूचनाको 

आधारमा अथिायी प्रहरी पोि, वजतपनर भन्त्ज्याङबाट िवटएको प्रहरीले उनको घर 

तलासी गर्दाा उक्त बन्त्र्दनक फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहकेो छ । 

  

आफ्नै साथीलाई अपहरण तथा शरीर बन्त्धक बनाउने कायामा 

सिंलग्न ४ जना बालक पक्राउ 

पसाा, २५ पुस 

आफ्नै सािी वीरगञ्ज महानगरपावलका-१६ बथने १६ वषीय 

बालकलाई अपहरण तिा शरीर बन्त्धक बनाएको अवभयोगमा ४ जना बालकलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  ती बालक घर छेउको कलधारामा मनि धोइरहकेो 

अवथिामा चार जनाले अपहरण गरेकोमा प्रहरीले िोजी गने क्रममा कररब ३ सय 

वमटर टाढा सननसान िाली चौरमा मनिमा गलबन्त्र्दी, पन्त्जा तिा रूमाल कोचेर 

केबलको कालो तारले वाँधीएको अवथिामा फेला पारी उद्दार गरेको वियो । 

उनीसँगै अध्ययन गने ४ जनाले कक्षामा सँधै प्रिम भएकोले ररस, द्वेस र  डाहले 

उक्त घटना घटाएको प्रारवम्भक अननसन्त्धानको क्रममा िनल्न आएको छ । उनीहरू 

उपर सम्मावनत पसाा वजल्ला अर्दालतबाट अपहरण तिा शरीर बन्त्धक कसूरमा ६  

वर्दन म्यार्द िप अननमवत वलई यस सम्बन्त्धमा प्रहरीबाट आवश्यक अननसन्त्धान 

भइरहकेो छ । 

 

स्रोत नखुलेको नेपाली रुपैयााँ सवहत पक्राउ 

काठमाडौं, २५ पुस 

सप्तरी, वोर्देबसाईन नगरपावलका-५ बजारबाट स्रोत निनलेको नेपाली 

रुपैयाँ ५२ लाि ८९ हजार ५ सय रूपैयाँ सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । पक्राउ पनेहरूमा वोर्देबसाईन नगरपावलका-९ र्देउरी बथने ३२ वषीय राम 

वबलास साह तेली र सोही नगरपावलका-७ बथने ५० वषीय मायानन्त्र्दन झा रहकेा 

छन् । वोर्देबसाईन नगरपावलका-५ बजारवथित घरमा कोठा भाडा वलई बथने 

मावनसहरुले स्रोत निनलेको नेपाली रुपैयाँको कारोबार गरररहकेो भन्त्ने सूचनाको 

आधारमा केन्त्रीय अननसन्त्धान व्यूरो, काठमाडौं र ईलाका प्रहरी कायाालय, 

कडरबोना सप्तरीबाट िवटएको सिंयनक्त टोलीले तलासी गर्दाा उनीहरूलाई उक्त रुपैयाँ 

सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपावलका-३२ कोटेश् वर बालकन मारी 

वथित सडकबाट स्रोत निनलेको नगर्द ६ लाि ५५ हजार रूपैयाँ र वववभन्त्न 

कम्पनीको मोबाइल ७७ िान सवहत लवलतपनर, धापािेल बथने २७ वषीय सजृन 

श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग, कोटेश्वरबाट िवटएको प्रहरीले 

बा.८० प ६२७६ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार 

श्रेष्ठलाई उक्त नगर्द र मोबाइलहरू सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अननसन्त्धान गरररहेको छ । 
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मुद्दा शीषाक :- कताव्य ज्यान 

म जाहरेवालाको भाई बषा २६ को राजेश तामाङ का.वज.गो.न.पा.वडा निं.४ 

भगवतीथिानमा टायर पसलमा ज्यालार्दारी काम गरी बथर्दै आएका वििंए । वमवत 

२०७९।०८।२८ गते राती अिं.२१:०९ बजेको समयमा प्रवतवार्दी सनजन वब.क.ले 

मोवाईल नम्बर ९८४१०३६२८५ बाट मेरो मोवाईल नम्बर ९८१८५७३३५४ 

नम्बरमा फोन गरी तपाईको भाई आएर ल्याङ ल्याङ गयो, मैले वपटी बस वभर 

लवडरहकेो छ भनेकाले तत्काल घटनाथिलमा जाँर्दा बस वभर मेरो भाई बेहोस 

अवथिामा लवडरहकेो, घाउ चोट रगताम्य अवथिामा र्देिे, भाईलाई बोकेर भाईको 

कोठामा लगेर सनताएको विए, छाम्र्दा भाईको शरीर वचसो हुरँ्दै आएको िाहा पाएपवछ 

उपचार गना नेपाल मेवडकल कलेज अिरिेलमा लगी डाक्टरलाई र्देिाउँर्दा भाईको 

मतृ्यन घोषणा गरेकाले प्रवतवार्दी सनजन वब.क.लाई िोजतलास गरी काननन वमोवजम 

गरी पाउँ भन्त्ने व्यहोराको वकटानी जाहरेी र्दरिाथत प्राप्त भएकोमा वनज प्रवतवार्दीलाई 

पक्राउ गरी कताव्य ज्यान मनद्दामा अननसन्त्धान काया सम्पन्त्न भएपश्चात् सम्मावनत 

अर्दालतको वमवत २०७९/०९/२४ गतेको आर्देशले  पनपाक्षको लावग िननामा गएको ।  

 

 

मुद्दा शीषाक – कताब्य ज्यान 
वमवत २०७९।०८।२९ गते वर्दनको अिं.१६:५० बजेको समयमा वजल्ला काथकी 

माछापूच्रे गाउँपावलका वडा निं.९ बार्दलडाँडा वथित होटल मेजेथटी नवजक मास पनरा 

भएर जवन्त्मएको जथतो र्देविने वलङ्ग पवहचान नभएको मानव जातीको नवजात 

वशशनको टाउको कन कन रले ल्याई छाडेको भन्त्ने सनचनाको आधारमा उल्लेवित थिानमा 

पनगी घटनाको सम्बन्त्धमा बनझ्र्दा उक्त वप्रया गनरुङले वजउँर्दो बच्चा जन्त्माई मारी फालेको 

र उक्त कन रा धन बहार्दनर िापा र हरीमाया श्रीषलाई िाहा जानकारी हुरँ्दा हुरँ्दै घटनामा 

सिंलग्न वप्रया श्रीषलाई उक्त थिानबाट भाग्न भगाउन भरपनर मद्दत एविं सहयोग गरेको 

र्देविएको हुरँ्दा  वनजहरूलाई कानून बमोवजम कारवाही गररपाँउ भन्त्ने समेत व्यहोराको 

प्र.वन. महशे कन मार आचाया समेतले प्रवतवेर्दन पेश गरेकोमा अननसन्त्धान पश्चात 

सम्मावनत काथकी वजल्ला अर्दालतमा मनद्दा पेश हुरँ्दा सम्मावनत अर्दालतको आर्देशले 

वनज प्रवतवार्दी पनपाक्षको लावग कारागार चलान भएको । 

 

 

मुद्दा शीषाक – गभा सिंरक्षण वबरुद्धको कसुर 
वजल्ला टयूठान थवगाद्बारी नगरपावलका वडा निं. ९ डाँडागाउँ बथने ४ मवहनाको गभावती 

श्यामकला बैजाली घतीलाई वमवत २०७९।०८।२४ गते साँझ अिं. १६:०० बजेको 

समयमा वजल्ला टयूठान थवगाद्वारी नगरपावलका वडा निं.९ डाँडागाउँ वथित शान्त्ती 

घतीको घरवभर वनज बषा अ. ३३ की शान्त्ती घतीले मार्दक पर्दािा सेवन गरेको नसाको 

सनरमा त अपाङ्ग तेरो श्रीमान् पनी अपाङ्ग भनी गाली गलौज गननाका सािै वनजको 

घरमा आएकी ऐ.ऐ. बथने बषा अिं. ४२ की रेिा र्देवी िरी  २ जना वमली लछार पछार 

गरी पेट र कम्मरको भागमा हात तिा मनड्कीले कन टवपट गर्दाा वनज श्यामकला 

बैजालीको गभाबाट रगत बगी वनजलाई उपचारको लावग थिानीय मेवडकल र प्रािवमक 

थवाथथ्य केन्त्र वभिंगमृा लगी उपचार तिा चेकजाँच गराउँर्दा वचवकत्सकले चार 

मवहनाको भ्रनण मना गई गभा तनवहएको हुरँ्दा वनज प्रवतवार्दीहरुलाई कानून बमोवजम 

गररपाउँ भन्त्ने व्यहोराको जाहरेी र्दरिाथत प्राप्त भएकोमा अननसन्त्धान काया सम्पन्त्न गरी 

सम्मावनत टयूठान वजल्ला अर्दालतमा पेश हुरँ्दा सम्मावनत अर्दालतको  वमवत 

२०७९।०९।२६ गतकेो आर्देशले प्रवतवार्दी प्रववन रोकाय समेत ५ जना जनही रु. 

६५,०००/- (पैसठी हजार) धरौटी ताररिमा छन टी गएको । 

 

 

 

 

मुद्दा शीषाक – ज.ज.क. 
वमवत २०७९।०२।१८ गते रातको अ.११:०० बजेको समयमा पररववतात वतन वज. 

०३-०१-२ वथित ऐ.ऐ. वथने वषा १४ की पररववतात नाम इलाम-ज-(०७९।०८०) 

लाई वजल्ला इलाम, इलाम नगरपावलका वडा निं.४ वथने वषा २४ को सनजन राईले 

वववाह गछन ा भवन वववभन्त्न प्रलोभन र्देिाई  जवरजथती करणी गरेको र हाल पीवडत 

पररववतात नाम इलाम-ज-(०७९।०८०) गभावती समेत रहकेोले कानून वमोवजम 

कारवाही गरी पाउँ भन्त्ने व्यहोराको जाहरेी र्दरिाथत प्राप्त भएकोमा अननसन्त्धान 

पश्चात सम्मावनत इलाम वजल्ला अर्दालतको वमवत २०७९।०८।२३ गतेको 

आर्देशले वनज प्रवतवार्दी सनजन राईलाई पनपाक्षको लावग कारागार कायाालय, इलाम 

पठाईएको । 

 

मुद्दा शीषाक – अपहरण तथा शरीर बन्त्धक 
म जाहरेवाला ने.क.पा.एमालेको प्रर्देश सभा १ को समाननपावतक उम्मेर्दवार भएको 

हुरँ्दा वनजले वनवााचनको क्रममा मेरो अन्त्तरवाताा भनाई तिा पाटीको ववज्ञापन समेत 

गरी म सँग घवनि वनकटता ववश्वसनीयता बढाएको कारण वनज मेरो ववश्वावसलो सािी 

भएकोले वारर्दात वमवतमा सनयोर्दयलाई पषृ्ठभनवममा रािी छायाकिं न गने भनी वनजले 

मलाई अवघल्लो वर्दन जानकारी गराई मैले पवन सहमवत वर्दई वनज वबहान थकन टी वलई 

आई मलाई वनजको सवारीमा बसाई वारर्दात थिलमा लगी छायाकिं न गरी सोफामा 

बथन लगाई बवसरहकेो अवथिामा एकजना अपररवचत व्यवक्त आई मलाई समाती 

तारले वाधँी वववभन्त्न धाकधम्की वर्दई रकमको बागेवनङ गरी कन टवपट गरी ३० लािको 

माग गरी मैले १५ लािको चेक काटी वर्दएको र बाँकी रकम पछावड वर्दउँला भनी म 

सो थिानबाट भाग्न सफल भएको हुरँ्दा वनज प्रवतवार्दीलाई पक्राउ गरी काननन बमोवजम 

गररपाउँ भनी वर्दएको जाहरेी र्दरिाथत प्राप्त भएकोमा अननसन्त्धान काया सम्पन्त्न गरी 

सम्मावनत मोरङ वजल्ला अर्दालतमा वमवसल पेश हुरँ्दा सम्मावनत अर्दालतको वमवत 

२०७९।०९।२८ गतेको आर्देश बमोवजम प्रवतवार्दी शहने्त्शा वसवद्धकी भन्त्ने अब्र्दनल 

ििाबलाई पनपाक्षको लावग कारागार पठाएको र वचिन भाई अजय भन्त्ने जय कन मार 

रामलाई १ लाि धरौटी रकम माग गरेकोमा धरौटी रकम राख्न नसकी कारागार 

गएको। 

 

मुद्दा शीषाक – ज.ज.क. 
वमवत २०७९।०८।२८ गतेका राती अ.१० बजेको समयमा म बैतडी पाटनबाट बस 

चढी आफ्ना बनबा प्रमानन्त्र्द पाण्डेलाई भेटघाट गना महने्त्रनगर आउँर्दा बस धनगढी जाने 

हुरँ्दा मलाई अिररयामा छोडे पछी नवजकै रहकेा वमनीबसका मावलक र यारीहरुले 

समेत यो बस महने्त्रनगर जार्दै छ जाने भए आउ भने पछी म समेत उक्त बसमा चढी 

महने्त्रनगर आउन लाग्र्दा बस वभर रहकेा ४/५ जना यारीहरु मेरो नवजक आई मलाई 

वजथकाईरहकेा र अन्त्यायी शिंकर बोहराले हातमा रुमाल ल्याई मेरो नाम र मनिमा रुमाल 

लगाई मलाई बेहोस बनाई महने्त्रनगर बजार पनग्र्दा आफ्नो सोल्टी नाथता पसलको 

कोठावभर लगी िाटमा पल्टाई अन्त्यायीहरुले पालै पालै मेरो योनी, मलद्धार, कानमा 

र मनिमा समेत वलिंग घनसाई करणी गरेकोले वनज अन्त्यायीहरुलाई पक्राउ गरी 

हर्दैसम्मको सजाय गरी पाउँ भन्त्ने समेत ब्यहोराको पररववतात नाम ७५(२६) कन मारीको 

जाहरेी र्दरिाथत प्राप्त भएकोमा अननसन्त्धान पश्चात सम्मावनत कञ्चनपनर वजल्ला 

अर्दालतको वमवत २०७९।०९।१९ गतेको आर्देशले प्रवतवार्दीलाई साधारण तारेिमा 

छोडेको । 

 

 

 

 

 

pTs[i6 cg';Gwfg 



अपराध अनुसन्धान विभाग-मावसक "ई-बुलवेिन", - २०७९  (पुस) 

   

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


