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प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप न िंहबाट रानरिय प्रहरी 

प्रनिक्षण प्रनतष्ठािको निरीक्षण तथा निरे्दिि 

काठमाडौं, ८ असार 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप न िंहले रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण 

प्रनतष्ठाि महाराजगञ्जको निरीक्षण गिनुभएको छ ।  ो क्रममा उहााँले 

प्रनतष्ठािनथित आन्तररक कक्षा कोठा, प्रनिक्षािी ब्यारेक, मे , पनथतकालयको 

 ािै प्रहरी निरीक्षक आिारभतू तानलमका प्रनिक्षािीहरूको कवाज एवम ्

प्रनतष्ठाि परर रमा अवनथित अपराि अिन न्िाि नवद्यालयको  मेत निरीक्षण 

गिनुभयो ।  ािै प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले  ोही अव रमा प्रनतष्ठाि 

परर रनथित बािापार इलाकामा वकृ्षरोपण  मेत गिनुभयो ।  
 

 निरीक्षण पश्चात आयोनजत कायुक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक निरज 

प्रताप न िंहले िेपाल प्रहरी निक्षालय भरतपनर, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी 

निक्षालय महाराजगिंज, िेपाल प्रहरी यननि तानलम महानवद्यालय जगाुह 

िवलपरा ी र ७ वटै प्रदेि प्रहरी तानलम केन्रका प्रनतनिनिहरूलाई प्रहरी 

 हायक निरीक्षक र प्रहरी जवाि आिारभतू तानलमहरूको प्रनिक्षण 

म्यािनअल हथतान्तरण गिनुभयो ।  
 

 प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले प्रहरी कमुचारीहरूलाई निदेिि 

 म्बोििको क्रममा िवप्रवेिीलाई प्रहरी बिाउि र उन्ित तानलमका 

प्रनिक्षािीहरूलाई व्याव ानयक बिाउि प्रनिक्षकको भनूमका अहम हुिे तिा 

य  गहि नजम्मेवारी बोकेका प्रनिक्षकले  दैव उत्प्रेररत भएर प्रनिक्षणमा 

केन्रीत हुिनपिे बताउिनभयो ।  ािै उहााँले प्रनतष्ठाि परर रमा उच्चथतरको 

अिनिा ि प्रथतनत गिु निदेिि नदिनभयो ।  
 

 प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले प्रनिक्षािीलाई तानलमप्रनत उत्पे्रररत गिु 

प्रनिक्षण वातावरण, प्रनिक्षािीले पाउिे  ननविा, प्रनिक्षण  ामग्रीको 

उपलब्िता, प्रनिक्षािीप्रनतको व्यवहार लगायतका तत्वहरू हुिनपिे उल्लेख 

गदै प्रनिक्षणमैत्री वातावरण बिाउि प्रनतष्ठाि केन्रीत हुिनपिेमा जोड नदिनभयो ।  
 

 उि अव रमा रानरिय प्रहरी प्रनिक्षण प्रनतष्ठािका कायुकारी 

निदेिक प्रहरी अनतररि महानिरीक्षक मनकन न्द राज आचायुले िन्यवाद ज्ञापि 

गदै  िंगठि प्रमनखबाट प्राप्त निदेिि कायाुन्वयिका लानग प्रनतष्ठािमा कायुरत 

 म्पणुू प्रहरी कमुचारी प्रनतवद्ध रहकेो बताउिनभयो । कायुक्रममा प्रनतष्ठािका 

प्रहरी िायव उपरीक्षक रनबन्र िाि पौडेलले प्रनतष्ठािको गनतनवनि, चनिौती र 

अपेक्षा  नहतको प्रथतनतीकरण गिनुभएको नियो ।  

 

 कायुक्रममा प्रहरी अनतररि महानिरीक्षकहरू लगायत प्रहरी 

अनिकृत तिा जवािहरूको उपनथिनतको  ािै िेपाल प्रहरी निक्षालय 

भरतपनर, िेपाल प्रहरी यननि तानलम महानवद्यालय जगाुह िवलपरा ी र ७ वटै 

प्रदेि प्रहरी तानलम केन्रका प्रमनखहरूको भचनुअल उपनथिनत रहकेो नियो । 
 

 

१७ जिा प्रहरी िायव महानिरीक्षकहरु र्दर्जयाािी निन्हबाट 

 िुोनित 
 

 
 

काठमाडौं, १९ असार  

 िेपाल  रकार (मन्त्रीथतर) को २०७९ अ ार १७ गतेको निणुयले 

प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकबाट प्रहरी िायव महानिरीक्षक पदमा पदोन्िनत हुिनभएका 

१७ जिा प्रहरी िायव महानिरीक्षकहरू दर्जयाुिी नचन्हद्वारा  निोनभत हुिनभएको 

छ । 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप न िंहले िेपाल प्रहरी प्रिाि 

कायाुलयमा आयोनजत एक  मारोह बीच उहााँहरूलाई दर्जयाुिी नचन्हद्वारा 

 निोभि गिनुभएको हो । 

 दर्जयाुिी नचन्हद्वारा  निोनभत हुिे प्रहरी िायव महानिरीक्षकहरूमा 

ब न्त बहादनर कनाँ वर, टेक प्र ाद राई, अिोक न िंह, नदपक िापा, श्यामलाल 

ज्ञवाली, नकरण बज्राचायु,  नन्दप भण्डारी,  ननदप नगरी, नमरा चौिरी, टेक 

बहादनर तामाङ, उमेि राज जोिी, नभम प्र ाद ढकाल, रामदत्त जोिी, पोषराज 

पोखरेल, बननद्धराज गनरुङ, दनगाु न िंह र नकरण राणा रहिनभएको छ ।  

  मारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले पदोन्िनत भएका प्रहरी 

िायव महानिरीक्षकहरूलाई बिाई नदाँदै भनवरयमा िेपाल प्रहरी  िंगठिको 

उच्च तहमा पनग्ि  क्षम भएको प्रमानणत गराउिे गरी काम गदै प्राप्त नजम्मेवारी 

उपरको कायु म्पादिमा खरो रूपमा उत्रिनपिे बताउिनभयो ।  ािै उहााँले 

पदोन्िनत पनछका नदिहरू अझ चनिौतीपणुू रहकेोले प्राप्त नजम्मेवारीलाई 

कन िलतापवूुक निवाुह गिनुपिेमा जोड नदिनभयो ।  

 प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले  िंगठिका  ीनमत पदमा मात्र पदोन्िनत 

गिनुपिे वाध्यता भएको चचाु गदै पदोन्िनतमा छन टेका प्रहरी अनिकृतहरूले 

अझ व्याव ानयकताका  ाि दत्तनचत्त भएर कायु म्पादि गिनुपिे बताउिनभयो। 

 ािै प्रहरी महानिरीक्षक न िंहले मालनदभ् मा आयोजिा भएको एन यि 

जननियर एण्ड क्याडेट टेवलटेनि  च्यानम्पयि ीप २०२२ मा रजत पदक प्राप्त 

गिनुभएकी िेपाल पननल  क्लबमा आवद्ध टेवलटेनि  खेलाडी िनभश्री श्रेष्ठलाई 

प्रििं ापत्रद्वारा  म्माि  मेत गिनुभयो ।    

 उि अव रमा पदोन्िनत भएका अनिकृतहरूको तरु्बाट मन्तव्य 

व्यि गदै प्रहरी िायव महानिरीक्षक ब न्त बहादनर कनाँ वरले  कमुको जीवि नदिे 

आमारूपी िेपाल प्रहरी  िंगठिप्रनत  दैव इमािदार, बर्ादार र पेिागत 

व्याव ानयक निष्ठा कायम राखी जनि नकै नकन मको गैर व्याव ानयक 

आचरण, व्यवहार, हाउभाउ र जीवििैलीप्रनत िनू्य  हिनिलता अपिाउाँदै 

 ािंगठनिक लक्ष्य हााँन ल गिे गरी काम गिे प्रनतवद्धता व्यि गिनुभयो । 

 मारोहमा प्रहरी अनतररि महानिरीक्षकहरू, प्रहरी िायव महानिरीक्षकहरू, 

वररष्ठ प्रहरी अनिकृतहरू, प्रहरी अनिकृत एविं जवािहरूको  मेत उपनथिनत 

रहकेो नियो । 

ljefuLo ultljlw 
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काठमाडौं उपत्यका प्रदिे ििं. १ मििे प्रदिे बागमती प्रदिे गण्डकी प्रदिे लननम्बिी प्रदिे कणाुली प्रदिे  नदनर पनश्चम प्रदिे

र्जयाि मािे उद्योग आत्महत्या दनरुत् ाहि गभु  िंरक्षण नबरुद्धको क नर डााँका चोरी िकबजिी चोरी कन टनपट वा अिंगभिंग  म्बन्िी
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 ामान्य अपरािको प्ररे्दिगत नबशे्लषण 

(आ.व २०७८/०७९ अ ार  म्म) 

 
 

 

 

 

  अ ार मनहिामा घरेलु नहिं ा  म्बनन्ि तथ्याङ्क नवशे्लषण: 

 
 

 

 

 

 

१ ६

६
१
९

० १
२

१
७
३

२
२

१
५
६

२
६
०
९

१
३
३
९

१
५
८
६

६
६
६

६
३
२

९
१
९

१
७
३

६
२
४

० ३ ० ० ० १

०

०१ ३ १
१

३ २ ७ ३ ४

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

उपत्यका प्रदिे ििं. १ मिेि प्रदिे बागमती प्रदिे गण्डकी प्रदिे लननम्बिी प्रदिे कणाुली प्रदिे  नदनर पनश्चम प्रदिे

 ाबजुनिक िान्ती नबरुद्धको क नर  ाबजुनिक नहत, थवाथ्य,  नरक्षा,  ननविा र िैनतकता नबरुद्धको क नर

 ाबजुनिक अनिकारीको अनख्तयारीको अवज्ञा  म्बन्िी क नर भेदभाव तिा अन्य अपमािजन्य ब्यबहार  म्बन्िी क नर

१६७१

८२४

५४
६

७९८

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१८००

उजनरी पिु आएको  िंख्या उजनरी दताु भई नमलापत्र  िंख्या

नमलापत्र हुि ि की  म्बनन्ित निकाय गएको उजनरी  िंख्या  म्पकुमा िआएको

काम बाकी
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अ ार मनहिामा जबरजस्ती करणी अपरािमा नपनडत र अनियुक्तको  म्बन्ि नबशे्लषण 

 
 

 

अ ार मनहिामा िौगोनलक स्थािको  आिारमा जबरजस्ती करणी अपरािको तथ्याङ्क: 

 
 

 

 

 

१५ १७

१३२

२

६७

३५

घर कोठा, ७९

होटल तथा गेष्ट हाउ , ११ ावाजनिक स्थल, १३७

 मतल स्थाि, १५
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  अ ार मनहिाको अर्दालती फै ला कायाान्वयि तफा को फरार अनियुक्तको पक्राउ  म्बन्िी नववरण 
 

न .ििं.  प्ररे्दि/ उपत्यका /ब्युरोको िाम कुल पक्राउ 

 िंख्या 

             कैर्द अ लु जररवािा (रु.) 

१. काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कायाुलय, रािीपोखरी ३४ ४ वषु ९ मनहिा २४ नदि १,८९,१४,२०६ 

२. १ ििं.प्रदेि प्रहरी कायाुलय, नवराटिगर ३१८ ८८ वषु ०३ मनहिा २४ नदि ८०,००,५१८ 

३. मिेि प्रदेि प्रहरी कायाुलय, जिकपनर २६४ ९६ वषु ११ मनहिा ७ नदि ३८,२४,८९५ 

४. बाग्मती प्रदेि प्रहरी कायाुलय, हटेौडा ४३ २४ वषु २ मनहिा १४ नदि २३०७३७७ 

५. गण्डकी प्रदेि प्रहरी कायाुलय, पोखरा १९ २३ वषु १० मनहिा ६ नदि १५११४२५ 

६. लननम्बिी प्रदेि प्रहरी कायाुलय दाङ,  ३८ ५६ वषु ० मनहिा २५ नदि १४४२४० 

७. कणाुली प्रदेि प्रहरी कायाुलय,  नखेत १८ ६ वषु २ मनहिा ५ नदि २१४७८१४ 

८.  नदरूपनश्चम प्रदेि प्रहरी कायाुलय, ििगढी १ १ वषु ० मनहिा ० नदि ० 

९. केन्रीय अिन न्िाि व्यरूो, महाराजगञ्ज १८ ३८ वषु ४ मनहिा ८ नदि ५६९५२००० 

                            जम्मा ७५३ जिा ३३९ वषु ८ मनहिा २३ नदि   रु.९,३८,०२,४७५ 
 

 

अ ार मनहिाको लागूऔषि कारोवारमा  िंलग्ि व्यनक्त पक्राउ तथा मुद्धा  िंख्या 

 
 

 

जेठ र अ ार मनहिाको लागूऔषि कारोवारमा  िंलग्ि व्यनक्त पक्राउ  िंख्या 

 

 

 

 

 

०

५०

१००

१५०

जम्मा पक्राउ मनद्धा  िंख्या

२८ ५२

८६

११०

६०

३२

६८

८

९३

१७

६२

१३४

१४४

५३

५७

८१

७

७५

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

ला .औ . नि . ब्यू रो ,  

को टे श्व र

का ठ मा डौ  

उ प त्य का

प्र दे ि  ििं . १ म िे ि  प्र दे ि बा ग म ती  प्र दे ि ग ण्ड की  प्र दे ि लन नम्ब िी  प्र दे ि क णाु ली  प्र दे ि  न . प . प्र दे ि

जेठ अ ार
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अ ार मनहिामा प्रहरी िाररनत्रक प्रमाणपत्रका लानग अपराि अनिलेख िेकजााँि  म्बन्िी नववरण 
 

 
 

 

 
 

 ामुर्दानयक प्रहरी गनतनवनि 

अ ार मनहिामा  ामनदानयक  नरक्षा महािाखा मातहत दिेभररका  मनदाय-प्रहरी  ाझेदार र  ामनदानयक प्रहरी  ेवा केन्रहरूद्धारा  मनदाय-प्रहरी 

 ाझेदारी कायुक्रम अन्तगतु  ञ्चानलत कायुक्रम एवम ्गनतनवनिहरु : (गहृ प्रिा ि  निार कायुयोजिा २०७४, बनाँदा ििं.१२४ कायुक्रमहरू) 

५५६७

६७४०६

१५४०

Data Entry Police Report Check Online (PRC) Suspect

k|x/L] ;]jf k|jfx 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

जिचेतिामलूक कायुक्रम लाग ूऔषि नवरुद्ध  ामानजक कायु नवद्यालय  म्पकु

१०९१

९५५

१५१

५५६
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आ रा  ुिार केन्र 

अ ार मनहिाको लागुऔषि  ेविकताा उपिार नववरण 

 

 

अ ार मनहिामा िेपालमा रहेका नबरे्दिी िागररकहरुको नववरण 

 

 

  

न .ििं. नववरण ििाा  िंख्या नडस्िाजा  िंख्या उपिाररत  िंख्या 

१ आ रा  निार केन्र, रािीबारी ३७ जिा ३२ जिा १२० जिा 

२ मनहला आ रा  निार केन्र, नतलगिंगा िभएको िभएको िभएको 

न .ि.  काया नबबरण  िंख्या 

१ नबदेिी िागररकहरूको मतृ्यन ०१ जिा 

२ नबदेिी िागररकहरूको पक्राउ १५ जिा 

३ हराएका नवदेिी िागररक ०१ जिा  

४ िेपालको नबनभन्ि के्षत्रमा िेनकङ गएका नबदेिी िागररकहरुको नबबरण ६,१३४ जिा 

५ नबदेिी िागररकहरु पक्राउ गरी िप कारवानहका लागी अध्यागमि कायाुलय पठाईएको ०१ जिा 
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अ ार मनहिामा हराएका, फेला परेका तथा खोजतला  जारी बालबानलकाहरुको नववरण 

 
 

 

 

अ ार मनहिामा वेवारर े फेला परेका मध्ये पाररवाररक पुिनमालि, बालगृहमा रहेका बालबानलका  म्बन्िी 

नववरण 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

४९२

३५३

१३९

हराएको

रे्ला परेको

खोजतला  जारी

१५

१९

३४

अथिायी  िंरक्षण गहृमा रहकेा

पाररवाररक पनिनमुलि

वेवारर  रे्ला परेका

vf]htnf; tyf ;dGjo 
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नडनजटल फरेनन् क ल्याव 

 DFL िाखाबाट अ ार मनहिा नभत्र नबनभन्ि २१ वटा मनद्दा निषुक (आत्महत्या, कतुब्य र्जयाि, जबरजथती करणी, र्जयाि  म्बन्िी क नर, ठगी, बाल यौि 

दनरुपयोग, नबद्यनतीय क नर, मािव बेचनबखि, लागन औषिी, आत्महत्या दनरुत् ाहि, िखनलेको र्जयाि  म्बनन्ि,  वारी र्जयाि, लनटपाट, नक्रप्टो करेन् ी, कल 

बाईपा , जनवा,  टे्टवाजी, अवैि मनरा  म्बनन्ि क नर, आपरानिक लाभ, भनवतब्य र्जयाि, अभर ब्यवहार) अन्तगुत ८८ वटा मनद्दाको ४२७ वटा  बनदहरु 

परीक्षण गररएको । 

 

रु्दर िंिार  मन्वय िाखा 

 अ ार मनहिामा अपराि अिन न्िािको न लन लामा प्रहरी ईकाईहरु तिा  िंनिय प्रहरी इकाई कायाुलयहरुबाट माग भई आएका Operational Data हरु  

दरू िंचार  ेवा प्रदायक  िंथिाहरु  िंग Co-ordination गरी निम्िािन ारको  िंख्यामा  मयमै  म्बनन्ित कायाुलयहरुलाई उपलब्ि गराईएको । 

 

 

 

 

केन्रीय प्रहरी नवनि नवज्ञाि प्रयोगिाला,  ामाखुिी 

 २०७९/०३/०१ गते देनख ऐ.३२ गते  म्म नवनभन्ि नजल्लाहरुबाट परीक्षणको लागी ७१५ केिहरु र ३८४४ िमनिाहरु प्राप् त भएकोमा ियााँ र पनरािो पेनण्डङ 

केिहरु  मेत गरी ८०१ परीक्षण गररएको । 

 (AFIS) मा १८९७ Data Entry भएको । 

  

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००
२५३१

२७००

१७०८

१२६२ १२०५

२२३

१२८२

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
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केिाईि महािाखा, महाराजगञ्ज 

 

अ ार मनहिामा पररिानलत मान क ड्युटी  िंख्या 

 

  

 

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

३५०

४००

४५०

५००

हा . ह .  त िा  

नब र र्ो ट क

प दा िु  खो जी

ला गन  औ ष ि

खो जी
अ प रा िी  खो जी

कन कन र द्धा रा  

मा ि ब  खो जी

त िा  उ द्धा र

४७५

१६३

४

५
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कताव्य र्जयाि  म्बन्िी 
 

 

नपक प्रहार गरी हत्या गरेको अनियोगमा पक्राउ 

बारा, ३ असार 

 कलैया उपमहािगरपानलका-९ बथिे ७२ वषीय अहमद नमाँया 

चननडहारको नपक प्रहार गरी हत्या गरेको अनभयोगमा  ोही ठाउाँ बथिे ३१ वषीय 

बजरिंगी  ाह तनरहालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

  ोही ठाउाँनथित आाँप बगैचामा रहेको र्न  को छाप्रो िरमा 

अहमदलाई जेठ २७ गते हत्या गरी ढोकामा बानहरबाट ताल्चा लगाई राखेको 

अवथिामा िव रे्ला परेको नियो । िटिाको अिन न्िाि गिे क्रममा बजरिंगीले 

हत्या गरी मतृक ाँग भएको मोवाइल तिा िगद  मेत खो ी र्रार भएको खनल्ि 

आएपनछ उिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

 उिी उपर र्जयाि  म्बन्िी क रू (कतुव्य र्जयाि) मनद्दामा नजल्ला 

अदालत बाराबाट ५ नदि म्याद िप अिनमती नलइ िप अिन न्िाि भइरहकेो छ । 

 

आफ्िै हजुरआमाको हत्या गरेको अनियोगमा पक्राउ 

खोिाङ, १० असार   

 आफ्िै हजनरआमा जन्तेढनङगा गाउाँपानलका-५ नच ापािी खनट्टा 

डढनवा िर भई हाल  नि री ईटहरी उपमहािगरपानलका-१६ बालग्राम चौकमा 

डेरा गरी बथिे ७७ वषीया तनल ा खड्काको हत्या गरेको अनभयोगमा झापा 

गौरादह िगरपानलका-३ िोनबिी चोक बथिे हरर भन्िे २९ वषीय निर बहादनर 

खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 खोटाङ बराहपोखरी गाउाँपानलका-५ पानिटारनथित दनिकोिी 

िदीको बगरमा बालनवाको खाल्डोनभत्र तनल ाको िव रे्ला परेको िटिाको 

अिन न्िािको क्रममा उिकै िाती निर बहादनर खड्काले हत्या गरेको खनल्ि 

आएपनछ नजल्ला प्रहरी कायाुलय खोटाङबाट खनटएको प्रहरीले झापा मेचीिगर 

िगरपानलका-६ कााँकडनभट्टानथित िेपाल भारत न मा के्षत्रमा लननकनछपी 

बन रहकेो अवथिामा रे्ला पारी उिलाई पक्राउ गरेको हो । अिन न्िािको 

क्रममा निर बहादनरले हजनरआमालाई वैिाख २६ गते ईटहरीबाट खोटाङ 

नच ापािीतरु् लैजादै गदाु बराहपोखरी गाउाँपानलका-५ पािीटारनथित दनिकोिी 

िदीको बगरमा हत्या गरी खाल्डोमा पनरेर र्रार भएको खनल्ि आएको छ ।  उिी 

उपर कतुव्य र्जयाि क रू मनद्दामा नजल्ला प्रहरी कायाुलय खोटाङबाट िप 

अिन न्िाि भइरहकेो छ ।   

 

कताव्य र्जयाि तथा डााँका िोरी मुद्दामा  िंलग्ि फरार अनियुक्त 

पक्राउ 

काठमाडौं, १० असार  

 कतुव्य र्जयाि तिा डााँका चोरी मनद्दामा  िंलग्ि र्रार अनभयनि 

काठमाडौं महािगरपानलका -७ गौररिाट बथिे २५ वनषुय नबबेक मल्ललाई 

प्रहरीले प्रकाउ गरेको छ । 

 मोरङ  नन्दर हरैचा िगरपानलका ९ िर भई काठमाडौं 

महािगरपानलका -७ कन मारीगाल बथिे १९ वनषुय उर्जवल काफ्िे २०७७ जेठ २९ 

गते मतृ रे्ला परेको िटिाको अिन न्िािको क्रममा मतृकलाई नबबेक मल्लले 

मेिाडोि िामको औषिी खवूाउाँदा मतृ्यन भएको खनल्ि आएको  तिा 

उपत्यकाको नवनभन्ि ठाउाँमा डााँका चोरी मनद्दा र्रार भएका मल्ललाई काठमाडौ 

उपत्यका अपराि अिन न्िाि कायाुलयबाट खनटएको प्रहरीले उदयपनर कटारी 

िगरपानलका -६ चनहाडबाट पक्राउ गरेको हो । उिलाई िप आवश्यक काििूी 

कारबाहीको लानग प्रहरी बतृ्त गौिालामा पठाइएको छ । 

 

 

 

आफ्िै श्रीमतीको हत्या गरेको अनियोगमा पक्राउ 

मोरङ, १८ असार 

 आफ्िै श्रीमती ३१ वषीया बनबता मनल्लकको हत्या गरेको 

अनभयोगमा रिंगेली िगरपानलका-१ नबताुबजार बथिे नतलका मनल्लकलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िराय ी नववादका कारण बनबतालाई मट्टीतेल छकी 

आगो लगाई र्रार भएका नतलकालाई ईलाका प्रहरी कायाुलय रिंगेलीबाट 

खनटएको प्रहरी पक्राउ गरेको हो । आगोले जलेर िाइते भएकी बनबताको कोिी 

अथपताल नवराटिगरमा उपचारको क्रममा मतृ्यन भएको छ । आगलागीबाट िरमा 

रहकेा लत्ताकपडा, भाडावतुि अन्िपात  मेत जलेर कररब २ लाख रुपैयााँ 

बराबरको ििमालि िष्ट भएको छ ।य   म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि 

गरररहकेो छ ।  

 

बैंनकङ क ूर  म्बन्िी 

 

पोिुागल पठाइ नर्दन्छु ििी िक्कली कागजात नर्दई ठगी गिे 

पक्राउ 

काठमाडौं, १ असार 

 पोचनुगल पठाई नदन्छन  भिी िक्कली कागजात  मेत नदई ठगी गरेको 

अनभयोगमा काठमाडौं महािगरपानलका-४ बालनवाटार िर भई टोखा 

िगरपानलका-६ ग्राण्डी बथिे रोनहत प्रजापनत भन्िे ३५ वषीय रोनजत श्रेष्ठलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 रोनजतले काठमाडौं महािगरपानलका-४ बालनवाटारमा  िंयनि िेपाल 

अिाि आश्रम अ हाय  माज  िंथिा  िंचालि गरेका छन , आरू् उि  िंथिाको 

केन्रीय अध्यक्ष हुाँ, पोचनुगलमा  िंथिाको  ेनमिार हुि लागेकोले तपाई लगायत 

तपाईको आर्न्तहरु जािे भए म पोचनुगल पठाईनदन्छन , काम लगाई नदन्छन  भिी 

नवश्वा  नदलाई प्रलोभिमा पारी नभषा प्रो ेन ङ एविं हवाई नटकटको लानग ८ 

जिा पीनडतहरूबाट ३३ लाख ५० हजार रुपैयााँ रकम नलई ठगी गरेको भन्िे 

जाहरेीका आिारमा काठमाडौं उपत्यका अपराि अिन न्िाि कायाुलय 

नमिभविबाट खनटएको प्रहरीले रोनहतलाई बालनवाटारबाट पक्राउ गरेको हो । 

 ािै पीनडतहरूको िाममा जारी गररएका हवाई नटकट तिा नभषाहरू िक्कली 

भएको अिन न्िािको क्रममा खनल्ि आएको छ । उिलाई आवश्यक काििूी 

कारवाहीको लानग नजल्ला प्रहरी परर र काठमाडौं पठाइएको छ । 

 

 

बैंनकङ क रू मुद्दाका फरार २ जिा प्रनतवार्दी पक्राउ 

काठमाडौं, १७ असार  

 बैंनकङ क रू मनद्दाका र्रार प्रनतवादी लनलतपनर महालक्ष्मी 

िगरपानलका-१ इमाडोल बथिे महोत्तरी लोहरपटी िगरपानलका-७ िर भएका 

२८ वषीय गौरभ िमाु र काठमाडौं तारकेश्वर िगरपानलका-१० मिमैजू बथिे 

िानदङ िेत्रवती डबजोङ् गाउाँपानलका-५ िर भएका ३१ वषीय पे्रम बहादनर 

गनरुङलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 बैंनकङ क रू मनद्दामा उच्च अदालत पाटिको २०७९ वैिाख ५ 

गतेको रै् लाले िमाुलाई ११ नदि कैद र ५५ लाख रुपैयााँ जररवािा तिा 

२०७९ वैिाख ४ गतेको रै् लाले गनरुङलाई २ नदि कैद र ९ लाख ९० हजार 

रुपैयााँ जररवािा ठहर भई र्रार रहकेा उिीहरुलाई केन्रीय अिन न्िाि व्यरूो 

महाराजगिंजबाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं महािगरपानलका-४ 

बालनवाटारबाट पक्राउ गरेको हो । उिीहरुले पयाुप्त मौर्जदात रकम िभएको 

खाताबाट रकम भनिाि हुिे भिी जािी-जािी पीनडतलाई झनक्यािमा पारी नदएको 

चेकको रकम भनिाि हुि ि केकोमा अदालतले उि रै् ला गरेको नियो । 

उिीहरूलाई रै् ला कायाुन्वयिको लानग नजल्ला अदालत लनलतपनरमा पेि 

गररएको छ । 

 

ck/fw ;dfrf/ 
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मनन्र्दरबाट नवनिन्ि ििमाल िोरी 

काठमाडौं, २३ असार  

  काठमाडौं महािगरपानलका-१ िक् ाल िागपोखरीनथित श्री  न्तोषी 

माताको मनन्दरबाट  निको हार १ िाि,  निको नतलहरी ५ िाि, चााँदीको मनकन ट 

१ िाि, चााँदीको कम्मरमा लगाउिे पेटी १ िाि, चााँदीको नवनभन्ि गरगहिा र 

चन्दा बाक मा रहकेो िगद कररब ५० हजार रुपैयााँ गरी कररब १२ लाख रूपैयााँ 

बराबरको ििमाल चोरी भएको छ । चोरीमा  िंलग्ि हाल र्रार रहकेा 

व्यनिहरुको प्रहरीले खोजी गिनुका  ािै आवश्यक अिन न्िाि गरररहकेो छ।   

स्रोत िखुलेको रकम  नहत २ जिा पक्राउ 

पसाा, २६ असार 

वीरगिंज महािगरपानलका-१५ ब पाकुबाट स्रोत िखनलेको िगद ४ 

लाख ५६ हजार ९  य रूपैयााँ  नहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पिेहरूमा भारत नबहार मोनतहारी ग्राम अठमनहाि बथिे २७ वषीय तबरेज 

आलम र २९ वषीय जमालननदि अिं ारी रहकेा छि ् । वडा प्रहरी कायाुलय 

श्रीपनरबाट खनटएको प्रहरीले अिटेष्ट लेनखएको मोटर ाइकल जााँच गिे क्रममा 

मोटर ाइकलमा  वार उिीहरूलाई उि िगद  नहत रे्ला पारी पक्राउ गरेको हो 

। य   म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहकेो छ । 

 

यौि जन्य अपराि 

 
 

जबरजस्ती करणी गरेको अनियोगमा पक्राउ  

तनह ुँ, ७ असार  

 १२ वषीया बानलकालाई जबरजथती करणी गरेको अनभयोगमा 

म्याग्दे गाउाँपानलका-५ िाङ्दी डेरा गरी बथिे गोरखा चनिमनवी गाउाँपानलका-३ िर 

भएका ४३ वषीय चन्र बहादनर गनरूङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 गनरुङले ती बानलकालाई गत बैिाख १६ गते जबरजथती करणी 

गरेको भन्िे खबर प्राप्त हुिा ाि इलाका प्रहरी कायाुलय बेलचौताराबाट 

खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । य   म्बन्िमा प्रहरीले िप 

अिन न्िाि गरररहकेो छ । 

अपहरण तथा जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार व्यनक्त पक्राउ 

 बारा, ८ असार 

अपहरण, िरीर बन्िक, जबरजथती करणी एवम ्मािव वेचनबखि तिा ओ ार 

प ार मनद्दामा  िंलग्ि रही वारदात पश्चात र्रार रहकेा कलैया 

उपमहािगरपानलका- ७ बरेवा टोल बथिे १९ वषीय ई ाुद अिं ारीलाई  प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

अिं ारी  मेत ३ जिाले १६ वषीया नकिोरीलाई कलैया उपमहािगरपानलका-१ 

बाट डर त्रा  देखाई अपहरण गरी भारतको लननियािामा लनग बन्िक बिाई 

जबरजथती करणी तिा मािव वेचनबखि तिा ओ ार प ार  मेतको क रू गरी 

र्रार रहकेो िटिामा  िंलग्िमध्ये अिं ारीलाई नजल्ला प्रहरी कायाुलय बाराबाट 

खनटएको प्रहरीले कलैया उपमहािगरपानलका-५ नथित लननकनछपी ब ेको 

अवथिामा रे्ला पारी पक्राउ गरेको हो । उिलाई नजल्ला अदालत बारामा पेि 

गररएकोमा अदालतको आदेििन ार मनद्दा पनपुक्षको लानग कारागार कायाुलय 

वीरगिंजमा पठाइएको छ । 

  जबरजस्ती करणी गरेको अनियोगमा पक्राउ  

बारा, ९ असार  

  ५ वषीया बानलकालाई जबरजथती करणी गरेको अनभयोगमा 

नजतपनरन मरा उपमहािगरपानलका-२२ चकरी बथिे १८ वषीय नकिोरलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 नकिोरले ती बानलकालाई िरमा कोही िभएको अवथिामा ललाई र्काई 

जिंगलमा लगेर जबरजथती करणी गरेको भन्िे खबर प्राप्त हुिा ाि इलाका प्रहरी 

कायाुलय अमलेखगन्जबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो ।   य  

 म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहेको छ । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अनियोगमा पक्राउ 

पाल्पा, १३ असार  

  १२ वषीया बानलकालाई जबरजथती करणी गरेको अनभयोगमा 

ररनप्दकोट गाउाँपानलका-६ वाङ्ग नरुङ बथिे ३१ वषीय भि बहादनर झेडी 

मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 भि बहादनरले ती बानलकालाई थिािीय वाङ्ग नरुङ  ामनदानयक जिंगलमा 

ललाई र्काई लगेर जबरजथती करणी गरेको भन्िे खबर प्राप्त हुिा ाि ईलाका 

प्रहरी कायाुलय मनझनङबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । य  

 म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहकेो छ ।  

 

लागू औषि  म्बन्िी 

 

५१ नकलोग्राम अवैि लागूऔषि हेरोइि  नहत ७ जिा नवरे्दिी 

िागररक पक्राउ   

काठमाडौं, २ असार  

  अवैि लागूऔषि ५१ केजी हरेोइि  नहत ७ जिा दनक्षण अनिकि 

िागररकलाई लागूऔषि नियन्त्रण ब्यरूो कोटेश्वरबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । नत्रभनवि अन्तराुनरिय नबमािथिलमा निरन्तर एक  ाताको निग्रािीका 

क्रममा काठमाडौं ठमेल तिा वरपरका होटलबाट पक्राउ परेका उिीहरुलाई  ोही 

ब्यरूोले पत्रकार  म्मेलि मारु्त  ावुजनिक गरेको हो ।   

 पक्राउ पिेहरूमा दनक्षण अनिकि िागररकहरू राहदािी िम्बर 

ए०९८२४५७० वाहक २९ वषीया SIBISI THANDEKILE, राहदािी 

िम्बर ए०६३७६९८१ बाहक ४६ वषीया MURIEL QEDUKWAZI 

THEMBENI NSAMBA, राहदािी िम्बर ए०५८८५७०२ वाहक ३९ 

वषीया TSHABALALA KHANYISILE YVONNE, राहदािी िम्बर 

ए०९८२०५२१ वाहक ३६ वषीया ROSINAH NONQELE JANTJE, 

राहदािी िम्बर ए०९८३२६८६ वाहक २९ वषीया MAHLAKO 

MAUREEN MATHIBA, राहदािी िम्बर ए०९२५२१४६ वाहक ३७ 

वषीया MOROESI SUZAN KOFU  र राहदािी िम्बर ए०९१८६०३४ 

वाहक ३० वषीया MARLESE BADENHORST रहकेा छि ्।  

 उिीहरूमध्ये SIBISI THANDEKILE र MURIEL 

QEDUKWAZI THEMBENI NSAMBA लाई १६ केजी  ेतो हरेोइि, 

TSHABALALA KHANYISILE YVONNE लाई ८ केजी  ेतो 

हरेोइि, ROSINAH NONQELE JANTJE लाई ८ केजी  ेतो हरेोइि, 

MAHLAKO MAUREEN MATHIBA लाई ७ केजी  ेतो हरेोइि  नहत 

जेठ ३० गते पक्राउ गरेको हो ।  ािै MOROESI SUZAN KOFU  लाई ४ 

केजी  ेतो हरेोइि र २ केजी खैरो हरेोइि तिा MARLESE 

BADENHORST लाई ६ केजी  ेतो हरेोइि  नहत जेठ ३१ गते पक्राउ गरेको 

हो । 

 लागूऔषि नियन्त्रण ब्यरूोबाट खनटएको प्रहरीले नत्रभनवि 

अन्तराुनरिय नबमािथिलमा रहकेा नवनभन्ि निकाय तिा ईकाईहरू ाँग  मन्वय 

गरी काठमाडौं ठमेल तिा वरपरका एररयामा  िंचालि गरेको एक हप्ता 

कारवाहीको क्रममा नवनभन्ि नमनतमा फ्लाई दनबई र कतार एयरलाइन् को 

उडािद्वारा काठमाडौं आएका उिीहरूलाई उि पररमाणको लागूऔषि  नहत 

रे्ला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

 उिीहरू उपर नजल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ नदि म्याद िप 

अिनमनत नलई प्रहरीबाट िप अिन न्िाि भइरहकेो छ ।  
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२७० नकलोग्राम अवैि लागूऔषि गााँजा  नहत २ जिा पक्राउ  

पसाा, २३ असार  

 वीरगञ्ज महािगरपानलका-२१ परवािीपनरबाट २  य ७० 

नकलोग्राम अवैि लागूऔषि गााँजा  नहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पिेहरूमा भारत मोनतहारी ग्राम  ेमरी वडा िम्बर ११ ठेगािा भएका २७ 

वषीय नवजेि कन मार यादव र भारत नवहार पवूी चम्पारण पलडवा ठेगािा भएका 

५० वषीय िमेन्र यादव रहकेा छि ्। परवािीपनरको बाटो हुाँदै लागूऔषि गााँजा 

ओ ार प ार भइरहकेो भन्िे  चूिाको आिारमा नजल्ला प्रहरी कायाुलय 

प ाुबाट खनटएको प्रहरीले यपूी २१ एएि ९९५७ िम्बरको िकलाई जााँच गिे 

क्रममा क्यावीिमा लनकाई राखेको अवथिामा उि गााँजा रे्ला पारी िकमा  वार 

उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । य   म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहकेो 

छ । 

अवैि लागूऔषि  नहत पक्राउ  

पसाा, ३२ असार  

प ाु, वीरगिंज महािगरपानलका-२५ न न ुयानथित  डकबाट एिएल 

०२ नज ३७९१ िम्बरको िकबाट कररब २  य ५० केजी अवैि लागूऔषि 

गााँजा  नहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पिेहरूमा िक चालक 

भारत मोनतहारी बागरा गाउाँ बथिे २५ वषीय  ाहबे आलम र िकमा  वार  ोही 

ठाउाँ बथिे २८ वषीय मन्तेनजर आलम रहकेा छि् । नजल्ला प्रहरी कायाुलय 

प ाुबाट खनटएको प्रहरीले  ो िक तला ी गदाु उि पररमाणको लागूऔषि 

रे्ला पारी उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । 
 

अन्य अपराि 

 

कस्तुरीको नबिा  नहत पक्राउ 

काठमाडौं, २४ असार   

काठमाडौं महािगरपानलका-७ चाबनहलनथित  डकबाट कथतनरीको 

नबिा  नहत पााँचिर तनमनवया गाउाँपानलका-५ िर भई हाल काठमाडौं कपि बथिे 

४२ वषीय निव नलम्बनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उि थिािामा बा.८२ प ५७९ िम्बरको मोटर ाइकलमा कथतनरीको 

नबिा लनकाई राखेको भन्िे  चूिाको आिारमा प्रहरी वतृ्त गौिलाबाट खनटएको 

प्रहरीले नलम्बनलाई उि नबिा  नहत रे्ला पारी पक्राउ गरेको हो । य   म्बन्िमा 

प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहकेो  छ । 

 

कटुवा पेस्तोल र गोली  नहत २ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, ११ असार 

काठमाडौं महािगरपानलका-२६ नमत्रिगरनथित क्यारे्बाट १ िाि 

कटनवा पेथतोल र १ िाि गोली नहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पिेहरूमा िवलपरा ी बदुिाट िगरपानलका-१४ िर भएका ३० वषीय 

राजन नवक र बााँके खजनरा गाउाँपानलका-१ िर भएकी २१ वषीया अनथमता नवक 

रहकेा छि ् । नविेष  चूिाको आिारमा प्रहरी प्रभाग गोंगबनबाट खनटएको 

प्रहरीले क्यारे्मा खाितला ी गदाु उिीहरूलाई उि पेथतोल र गोली  नहत 

रे्ला पारी पक्राउ गरेको हो । य   म्बन्िमा प्रहरीले आवश्यक अिन न्िाि 

गरररहकेो छ । 

हात्तीको र्दाह्रा ओ ारप ार तथा बेिनबखि क रूका फरार 

व्यनक्त पक्राउ  

काठमाडौं, ३० असार  

  रिंनक्षत वन्यजन्तन हात्तीको दाह्रा ओ ारप ार तिा वेचनबखि 

क रूमा  िंलग्ि रही र्रार रहकेा झापा अजनुििारा िगरपानलका-३ खनदनिावारी 

बथिे ईलाम झरिाचोक िर भएका २५ वषीय रमेि राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । काठमाडौं महािगरपानलका-३ चक्रपिनथित होटेल ओदािमा  िंरनक्षत 

वन्यजन्तनको आखेटोपहार अवैि रुपमा ओ ारप ार तिा बेचनबखि गिु 

लागेको भन्िे नविेष  चूिाको आिारमा २०७८ र्ागनि २७ गते केन्रीय 

अिन न्िाि व्यरूो महाराजगिंजबाट खनटएको प्रहरीले १५ नकलो ६८ ग्राम 

हात्तीको दाह्रा  नहत ३ जिालाई पक्राउ गरी आवश्यक कािनिी कारवाहीका 

लानग नडनभजि वि कायाुलय हात्ती ार काठमाडौंमा पठाएको नियो । 

अिन न्िािको क्रममा  ोही क रूमा  िंलग्ि रहकेो खनल्ि आई र्रार रहकेा 

रमेिलाई  ोही व्यरूोबाट खनटएको प्रहरीले नजल्ला प्रहरी कायाुलय झापाको 

 हयोगमा झापा खनदनिावारीबाट पक्राउ गरेको हो । रमेिलाई  मेत आवश्यक 

कारवाहीको लानग नडनभजि वि कायाुलय हानत्त ार काठमाडौंमा पठाइएको छ ।

  

यूट्युब च्यािलमाफा त अनश्ललता झल्किे  ामग्री प्र ारण गिे 

ब्यनक्त पक्राउ 

काठमाडौं, २१ असार  

यट्ूयनब च्यािल मारु्त अनिलता झल्किे  ामग्री प्र ारण गरेको 

अनभयोगमा काठमाडौं महािगरपानलका-६ बौद्ध तीिचनले बथिे िनवाकोट 

बेलकोटगढी िगरपानलका-७ महादेवर्ााँट िर भएका २२ वषीय प्रवेि लामालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

4 Real TV िामक यट्ूयनब च्यािल मारु्त अनिल िीषुक राखी 

 माजमा अनिलता रै्लाउिे नकन मका नभनडयोहरु बिाई उि च्यािल 

लगायत  ामानजक  ञ्जालमा प्र ारण गरी नवद्यनतीय कारोबार ऐि, २०६३ 

अन्तगुतको क नरमा लामालाई  िेपाल प्रहरी प्रिाि कायाुलय  ाइबर ब्यरूो 

भोटानहटीबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उिी उपर काठमाडौं नजल्ला 

अदालतबाट  ५ नदि  म्याद िप गरी आवश्यक अिन न्िाि भइरहकेो छ । 

 

रु्दबई पठाईनर्दन्छु ििी रकम ठगी गरेको अनियोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, १ असार  

दनबई पठाईनदन्छन  भिी रकम ठगी गरेको अनभयोगमा मनगन खत्याड 

गाउाँपानलका-११ िर भई हाल काठमाडौं कागेश्वरी मिोहरा िगरपानलका  

मनलपािी बथिे ३१ वषीय निराजि काकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

काठमाडौं न र्लनथित नभजि मनल्टपपोज प्रानलका  िंचालक काकीले दनबई 

(यनएई)मा जािको लानग ७ लाख रुपैयााँ लाग्छ, दनबई पनगेपनछ प्रनतनष्ठत कम्पिीमा 

आमु  गाडुको काम लगाइनदन्छन  मान क १ लाख तलव हुन्छ भिी नवश्वा  

नदलाई प्रलोभिमा पारी पीनडतबाट ७ लाख रूपैयााँ रकम नलई  म्पकु नवहीि 

भएका उिलाई काठमाडौं उपत्यका अपराि अिन न्िाि कायाुलय नमिभविबाट 

खनटएको प्रहरीले काठमाडौं महािगरपानलका-३१ ियााँबािेश्वरबाट पक्राउ गरेको 

हो । उिलाई आवश्यक अिन न्िाि तिा कारवाहीको लानग वैदेनिक रोजगार 

नवभाग बनद्धिगर काठमाडौ पठाइएको छ । 

 

िाटकीय अपहरणमा २० लाख रुपैयााँ नफरौती माग गरेको अनियोगमा 

पक्राउ 

काठमाडौं, ७ असार 

िाटकीय अपहरणको िाममा २० लाख रुपैयााँ नर्रौती माग गरेको 

अनभयोगमा लनलतपनर ईमाडोल डेरा गरी बथिे  प्तरी राजगढ गाउाँपानलका-३ 

ठेगािा भएका ३१ वषीय कृरण कन मार िमाुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

आईएमईबाट रकम पठाउि भन्दै गत बनिबार डेरा कोठाबाट 

निथकेका कृरण कन मार मोबाईल थवीच अर् भई  म्पकु नवनहि भएको र खोजी 

गदाु रे्ला िपरेको भनि प्रहरी वतृ्त  ातदोबाटोमा निवेदि नदएकोमा निजले प्रयोग 

गिे  ामानजक  ञ्जाल ईमोबाट कृरण कन मार अपहरणमा परेको र २० लाख 

रुपैयााँ नर्रौती नदए अपहरण मनि गररनदिे र िटिाबारे प्रहरीलाई खबर गरेमा वा 

२ नदिनभत्र मागेको रकम िनदएमा र्जयाि मािे िम्की पूणु म्या ेज र अपहरण 

परेको नभनडयो बिाइ डरत्रा  देखाइएको नियो ।  

िटिाको जािकारी पश्चात काठमाडौं उपत्यका अपराि अिन न्िाि 

कायाुलय नमिभविबाट खनटएको प्रहरीले अिन न्िाि गदै जााँदा आफ्िो िर 
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पररवारलाई डरत्रा  देखाई दबाब नदि आरू्लाई अपहरण गरेको म्या ेज तिा 

नभनडयो आफ्िो पररवारलाई पठाई कृरण कन मारले िै िाटकीय अपहरण गरेको 

म्या ेज तिा नभनडयो बिाएको खनल्ि आएपनछ नजल्ला प्रहरी कायाुलय 

मोरङ ाँगको  मन्वयमा नवराटिगरबाट उिलाई पक्राउ गरेको हो । उिीलाई 

 ावजुनिक उपरयाई गिु िहुिे क रू अन्तगुत िप अिन न्िाि तिा कारबाहीका 

लानग प्रहरी वतृ्त  ातदोबाटो पठाइएको छ ।  

 

निनकत् कको पे्रनस्क्रप् ि नबिा औषनि बेिनबखि गिे फामे ी 

 ञ्िालक नहत ४ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, ८ असार 

लागूऔषि दवू्यु िमा परेका ब्यनिहरुलाई नचनकत् कको 

प्रेनथक्रप् ि नबिा औषनि बेचनबखि गिे र्ामे ी  ञ्चालक  नहत ४ जिालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पिेहरूमा िानदङ गिंगाजमनिा गाउाँपानलका-५ िर भई हाल 

काठमाडौं तारकेश्वर िगरपानलका-५ लोलाङनथित गिंगाजमनिा र्ामे ी  िंचालि 

गरी बथिे ४२ वषीय नडल बहादनर काकी, िनवाकोट ककिी गाउाँपानलका-१ 

थिायी वति भएका २२ वषीय राज कन मार तामाङ, २२ वषीय  ािन तामाङ र 

काठमाडौं तारकेश्वर िगरपानलका-५ गोलढनङ्गा बथिे २४ वषीय  िंजय पनतनवार 

रहकेा छि ्।  

गिंगाजमनिा र्ामे ीमा नबिा इजाजत अवैि रूपमा औषनिहरु 

वेचनबखि गिे गरेको भन्िे  चूिाको आिारमा प्रहरी वतृ्त बालाजनबाट खनटएको 

प्रहरीले अिन न्िािको क्रममा  िंलग्िता देनखएपनछ उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो 

।  ािै र्ामे ीबाट थपाथपेि ४  य ५० ट्याब्लेट,  िमा २  य ४० ट्याब्लेट र 

िमाडोल ५  य क्याप् नल प्रहरीले बरामद गरेको छ । उिीहरूलाई िप 

अिन न्िाि तिा कारबाहीको लानग औषनि व्यवथिा नवभाग नबजनलीबजार 

काठमाडौंमा पठाइएको   छ । 

 

 

        िालुको नपत्त जस्तो रे्दनखिे आखेटोपहार  नहत २ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, १९ असार 

 िंरनक्षत वन्यजन्तन भालनको नपत्त जथतो देनखिे २ िाि आखेटोपहार 

 नहत अिाुखााँची पानणिी गाउाँपानलका-२ बथिे ५३ वषीय हररओम र ाइली र 

रूपन्देही बनटवल उपमहािगरपानलका-३ बथिे ३२ वषीय भनजन्र दजीलाई  

प्रहरीले पक्राउ गरेको   छ ।  

 िंरनक्षत वन्यजन्तनको आखेटोपहार अवैि रुपमा ओ ारप ार तिा 

बेचनबखि हुि लागेको भन्िे  चूिाको आिारमा केन्रीय अिन न्िाि ब्यरूो 

महाराजगञ्जबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई गोकणेश्वर िगरपानलका-५ 

जोरपाटी, ियााँबथतीबाट पक्राउ गरेको हो । उिलाई आवश्यक अिन न्िाि तिा 

कारवाहीको लानग नडनभजि वि कायाुलय काठमाडौंमा बनझाईएको छ । 

 

 

 

"Say No To Drugs" 

-Nepal Police 

 

छुट्टाछुटै्ट स्थािबाट नवनिन्ि हातहनतयार  नहत ४ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, १४ असार  

लनलतपनर, महालक्ष्मी िगरपानलका-४ ईमाडोल नपपलबोटबाट १ 

िाि पेथतोल र  ोको २ राउण्ड गोली  नहत  ोही िगरपानलका-८ लनभन बथिे 

५३ वषीय श्याम कृरण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नविेष  चूिाको 

आिारमा प्रहरी प्रभाग ईमाडोलबाट खनटएको प्रहरीले उि ठाउाँमा पानकुङ गरी 

राखकेो प्रदेि ३-०२-०१५ प ६५४१ िम्बरको थकन टरलाई जााँच गिे क्रममा 

नडकीनभत्र लनकाई राखेको उि हातहनतयार रे्ला पारी उिलाई पक्राउ गरेको हो ।   

िानदङ, खनियावा  गाउाँपानलका-२ अक्िलीबाट म्यानग्जि 

 नहतको १ िाि पेथतोल र १ िाि खनकन री  नहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । पक्राउ पिेहरूमा  ोही ठाउाँ डेरा गरी बथिे  ोही गाउाँपानलका-२ 

झालाुङ िर भएका २५ वषीय  ननिल तामाङ र  ोही ठाउाँ बथिे २५  वषीय 

अनविाि तामाङ रहकेा छि ् । उिीहरूले पेथतोल राखेको भन्िे खबर प्राप्त 

हुिा ाि नजल्ला प्रहरी कायाुलय िानदङबाट खनटएको प्रहरीले कोठा जााँच गिे 

क्रममा झोलामा लनकाई  राखेको अवथिामा उि हनतयार रे्ला पारी उिीहरूलाई 

पक्राउ गरेको हो ।  

ििनषा, जिकपनर उपमहािगरपानलका-९ िापाचोक बथिे ३७ वषीय 

मनिष कन मार अनिकारीलाई १ िाि पेथतोल र १  ोको १ राउण्ड गोली  नहत 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िराय ी नबवादको कारण अनिकारीले पेथतोलबाट १ 

राउण्ड हवाई र्ायर गरेको भन्िे खबर प्राप्त हुिा ाि नजल्ला प्रहरी कायाुलय 

ििनषाबाट खनटएको प्रहरीले उि हनतयार  नहत उिलाई पक्राउ गरेको हो । य  

 म्बन्िमा प्रहरीले िप अिन न्िाि गरररहेको छ । 

 

       घुमुवा प्रहरी ह ाँ िन्रै्द डर िाकिम्की नर्दएको अनियोगमा पक्राउ   

रौतहि, १५ असार 
 

आरू् िेपाल प्रहरीको िनमनवा प्रहरी हुाँ भन्दै डर िाकिम्की देखाई 

 वु ािरणलाई दन:ख हरैािी नदएको अनभयोगमा चन्रपनर िगरपानलका-९ 

न न्िनरेिारी टोल बथिे ३२ वषीय  नमि बथिेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

चन्रपनर िगरपानलका-४ नथित राजमागुका यात्रनलाई,  ोही ठाउाँनथित चोकमा 

मानि हरुलाई र थिािीय होटलहरूमा एक व्यनिले अिावश्यक हरैािी 

नदइरहकेो भन्िे  चूिा प्राप्त हुिा ाि ईलाका प्रहरी कायाुलय चन्रपनरबाट 

खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । उिी उपर अभर व्यबहार िीषुक 

मनद्दामा नजल्ला प्रिा ि कायाुलयबाट ६ नदि म्याद िप गरी आवश्यक 

अिन न्िाि भइरहकेो छ । 

 

 

                बोक् ीको आरोप लगाई कुटनपट गिे २ जिा पक्राउ  

वसरहा, १४ असार 

६० वषीया मनहलालाई बोक् ीको आरोप लगाई कन टनपट गरेको 

अनभयोगमा भगवािपनर गाउाँपानलका-४ ठाडी बथिे ५० वषीया कोनिला देवी 

 ाह र उिकै बनहारी ३५ वषीया र्न लकन मारी  ाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उिीहरुले बोक् ीको आरोप लगाई कन टनपट गदाु िाइते भएकी पीनडत 

मनहलालाई उपचारको लानग लहाि अथपतालतरु् पठाइएको छ । प्रहरी चौकी 

ठाडीबाट खनटएको प्रहरीले कन टनपट गिे दनवै जिालाई पक्राउ गरेको हो । उिीहरु 

उपर बोक् ी आरोप  म्बन्िी क रू मनद्दामा नजल्ला अदालत न रहाबाट ७  नदि 

म्याद िप गरी प्रहरीले आवश्यक अिन न्िाि गरररहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 



अपराध अनसुन्धान विभाग-मावसक "ई-बलेुविन", - २०७९  ( असार ) 
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जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनियुक्त कारागार िलाि 

नमनत २०७९।०२।१६ गते नदिको अन्दाजी १६:४० बजेको  मयमा 

पररवनतुत वति नजल्ला ०३-०१-१-९ नथित अिािालय गहृमा रहकेो कायु 

 नमनतको अनर् मा नजल्ला इलाम, इलाम िगरपानलका वाडु ििं. ९ नथित 

राह ल वाल अिािलय गहृका  नचव ऐ. बथिे बषु ४५ को कनवन्र राईले  ोनह 

अिािालय बथिे बषु १४ को पीडीत पररवनतुत िाम "इलाम -

व(०७८/०७९)"लाई जवरजथती करणी गरी यो कन रा क ैलाई ि निाउिन  निाई  

भिे ताँलाई कन ट्छन  भिी डर देखाएको भन्िे व्यहोराको जाहरेी दरखाथत प्राप्त 

भएकोमा अिन न्िाि कायु  म्पन्ि गरी  म्मानित नजल्ला अदालत ईलाममा 

नमन ल पेि हुाँदा  म्मानित अदालतको नमनत २०७९।०३।२२ गतेको  आदेि 

अिन ार निज प्रनतवादी पनपुक्षको लानग कारागार कायाुलय इलाम गएको । 
 

आत्महत्या रु्दरुत् ाहि मुद्दाका अनियकु्त कारागार िलाि 

नमनत २०७९/०२/१८ गते अिं.०१:०० बजेको  मयमा 

का.नज.बनढानिलकण्ठ िगरपानलका वडा ििं.१० कपि नथित रहकेो उमेि श्रेष्ठको 

िरको दोश्रो तलाको िौचालय नभत्र नजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक भनम्लन गा.पा. वडा 

ििं.५ िर भई हाल का.नज.बनढानिलकण्ठ ि.पा. वडा ििं. १० कपि बथिे वषु २४ 

को नबरमाि तामाङले जाहरेवालाकी छोरी बषु १९ की य ोदा काकी ाँग ६ 

मनहिा देनख  िंगै ब ेको र नववाह गिे भिी एउटै कोठामा बथदै आऐकोमा 

प्रनतवादीले नबनभन्ि कन राको ररन बी राखी मािन क यातिा नदिे गरेकोले य ोदा 

काकीले आफ्िै िााँटीमा पा ो लगाई झनण्डी मतृ रे्ला परेकोले प्रनतवादीलाई 

कािनि बमोनजम गररपााँउ भन्िे ब्यहोराको रुर बहादनर काकीको नकटािी जाहरेी 

दरखाथत प्रहरी बतृ्त, बौद्ध, काठमाडौंमा प्राप्त भएकोमा अिन न्िािपश्चात 

 म्मानित काठमाडौं नजल्ला अदालतमा मनद्दा पेि हुाँदा  म्मानित अदालतको 

नमनत २०७९/०३/१२ गतेको आदेिले निज प्रनतवादी पनपुक्षको लानग कारागार 

िनिामा गएको । 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनियुक्त कारागार िलाि 

नमनत २०७९।०२।१६ गते नदिको अन्दाजी १६:४० बजेको  मयमा 

पररवनतुत वति नजल्ला ०३-०१-१-९ नथित अिािालय गहृमा रहकेो कायु 

 नमनतको अनर् मा नजल्ला इलाम, इलाम िगरपानलका वाडु ििं. ९ नथित 

राह ल वाल अिािलय गहृका  नचव ऐ. बथिे बषु ४५ को कनवन्र राईले  ोनह 

अिािालय बथिे बषु १४ को पीडीत पररवनतुत िाम "इलाम -

व(०७८/०७९)"लाई जवरजथती करणी गरी यो कन रा क ैलाई ि निाउिन  निाई  

भिे ताँलाई कन ट्छन  भिी डर देखाएको भन्िे व्यहोराको जाहरेी दरखाथत प्राप्त 

भएकोमा अिन न्िाि कायु  म्पन्ि गरी  म्मानित नजल्ला अदालत ईलाममा 

नमन ल पेि हुाँदा  म्मानित अदालतको नमनत २०७९।०३।२२ गतेको  आदेि 

अिन ार निज प्रनतवादी पनपुक्षको लानग कारागार कायाुलय इलाम गएको । 

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनियुक्त कारागार िलाि 

नमनत २०७९/०२/२९ गते अिं. ०२:०० बजेको  मयमा का.नज.का.म.ि.पा. वडा 

ििं. ६ बौद्ध च्याङ्चनङ गल्ली नथिर रहकेो झ्याम्पा नढल्ले िेपाुले  िंचालि गरेको 

लनम्तामा होटलमा जाहरेवाली वषु २४ की पररवनतुत िाम बौद्ध १४० 

(०७८/०७९) लाई प्रनतवादी ररन्जेि िेपाु, ररतेि तामाङ र उत्तरमाि मोिािले 

होटलको कोठा नभत्र लगी जवरजथती ईच्छा नबपररत पालैपालो करणी गरेको र 

उि कायु गिुमा होटल  िंचालकले कोठा उपलब्ि गराएकोले निज 

प्रनतवादीहरुलाई कािूि बमोनजम गररपााँउ भन्िे ब्यहोराको नकटािी जाहरेी 

दरखाथत प्रहरी बतृ्त, बौद्ध, काठमाडौंमा प्राप्त भएकोमा अिन न्िाि पश्चात 

 म्मानित काठमाडौं नजल्ला अदालतमा मनद्दा पेि हुाँदा  म्मानित अदालतको  

 

 

 

नमनत २०७९/०३/२७ गतेको आदेिले होटल  िंचालक झ्याम्पा नढल्ले िेपाुलाई 

रु.१०,००,०००/- (दि लाख) िरौटी माग भएकोमा निज उि िरौटी रकम 

दानखला गरी छन टेको, अन्यको हकमा प्रनतवादीहरु पनपुक्षको लानग िनिामा गएको।  

मा.बे.नब. तथा ओ ारप ार मुद्दाका अनियकु्त कारागार िलाि 

नमनत २०७९।०१।२६ गते नदिको अन्दाजी १७:०० बजेको  मयमा 

नजल्ला कनपलबथतन कृरणिगर िगरपानलका वडा ििं. २ यात्रनगेट नथित िेपाल 

भारत न मा के्षत्र दिगजा िनजकै  ोही थिािमा नडउनटमा रहकेा आर्न्त  

िेपालका कमुचारीले  माती मलाई  ििंका लागी  ोिपनछ गदाु मैले मेरो भए 

गरेको  नह  त्य  म्पनणु कन रा बताए पश्चात  ोही  िंथिाबाट उि  िंथिाले मलाई 

निज पे्रम बहादनर िापा िाम बताउिे पे्रम िेपालीले ललाई र्काई डर त्रा  देखाई 

झनक्यािमा पारी भारतमा लगी बेचनबखि गिे नियतले नलई गई भारतमा 

बेचनबखि गरी आर्न ले आनिुक लाभ नलिे मि ायले नपनडत पररवनतुत िाम 

५१ (३४) कृरणिगरलाई भारत तरु् लग्ि लागेको भन्िे िाहा पाए पश्चात निज 

प्रनतवादीलाई  ोिपनछ गदाु निजको य  भन्दा पनहला दनई वटा श्रीमती रहकेो 

भन्िे कन रा िाहा पाएको हुदााँ निजले मलाई भारतमा बेचनबखि गिे उद्देश्यले नलई 

जाि लागेकोले  निज उपर मािव वेचनबखि तिा ओ ार प ार मनद्दामा कािनि 

बमोनजम कारवाही गररपााँउ भन्िे जाहरेी दरखाथत प्राप्त भएकोमा अिन न्िाि 

पश्चात नमन ल  म्मानित कनपलवथतन नजल्ला अदालतमा पेि हुाँदा  म्मानित 

अदालतको नमनत २०७९।०२।२० गतेको आदेिले आदेिले निज प्रनतवादी 

प्रनतवादी पे्रम कन मार िापा िाम बताउिे पे्रम बहादनर  ाकी िेपाली पनपुक्षको लानग 

िनिामा गएको  । 

 

कताब्य र्जयाि मुद्दाका अनियकु्त कारागार िलाि 

नमनत २०७८।१०।०६ गते नदउ ो छोरा नवजय चौिरी आफ्िा 

 ािीहरु िंग रुपन्देहीको भैरहवातरु् िनम्ि जािे भनि िरबाट नहडेकोमा नमनत 

२०७८।१०।०८ गते नजल्ला िवलपरा ी रामग्राम िगरपालीका वडा ििं.९ नथित 

जोकवार भन्िे थिािको  डक नकिारको िालीमा छोराको िाटी क ेको, दनवै 

हात पछानड लनग बािेको अवथिामा लाि रे्ला परेको भन्िे जािकारी पाई म 

लगायत मेरो जेठो छोरा  मेत भई पनृ्वचन्र अथपताल परा ीको िवगहृमा 

आई छोराको मतृक लाि हदेाु देखी नचिे, मेरो छोरा नवजय चौिरीलाई काँ हा 

बथिे को को व्यनिहरु नमनल कतुव्य गरी मारी  ो थिािमा लनग लाि र्ालेका 

हुि य  कायाुलयबाट अिन न्िाि गरी िटिामा  िंलग्ि व्यनिहरुलाई पक्राउ गरी 

कािनि बमोनजम  जाय  मेत गरी पााँउ भन्िे  मेत व्यहोराको नजल्ला 

कनपलबथतन िनद्धोिि गा.पा. वडा ििं. १ उर्जदीहवा िर हाल नजल्ला काठमाण्डौ 

काठमाण्डौ म.ि.पा. वडा ििं. २५ बथिे बषु ५८ की तनल् ी कन माल 

(९८०८६१४४५०)ले जाहरेी दरखाथत नदएकोमा अिन न्िाि कायु  म्पन्ि गरी 

 म्मानित िवलपरा ी नजल्ला अदालतमा पे  हुाँदा  म्मानित अदालतको नमनत 

२०७८।११।१५ गतेको आदेिािन ार पक्राउमा परेका प्रनतवादीहरु मध्ये नजत 

बहादनर श्रेष्ठ ाँग रु.५०,०००/-(पचा  हजार मात्र),  तलत अनल खाि, िारदा 

कन मारी  हािी र हनद नि िेिा िंग जिही रु.१,००,०००/- (एक/एक लाख मात्र), 

ब न्त  हािीको हकमा रु.१,५०,०००/- (एक लाख पचा  हजार मात्र) िरौटी 

माग भई आएको हुाँदा उि िरौटी राखी तारेखमा छन टेको र राजन िाह भन्िे मिंजनर 

आलम देवाि पनपुक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 
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