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राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसगँ 

अन्तरष्ट्िया काययिम सम्पन्न 

 

काठमाडौं, १८ माघ 

 राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगका अध्यक्ष देवराज ष्ट्वश्वकर्ााको प्रर्खु 

आष्ट्तथ्यतार्ा नेपाि प्रहरीद्वारा आयोष्ट्जत राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगका 

पदाष्ट्िकारी एवर्् कर्ाचारीहरूसँग अन्तरष्ट्िया कायािर् नेपाि प्रहरी प्रिान 

कायााियर्ा सम्पन्न भएको छ । कायािर्र्ा राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगका अध्यक्ष 

देवराज ष्ट्वश्वकर्ाािे नेपािको संष्ट्विान, ऐन र कानूनिाई ष्ट्ियाष्ट्िि बनाउन 

राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगको गठन भएको र आयोगको भषू्ट्र्कािाई प्रभावकारी 

बनाउन र दष्ट्ितसँग सम्बष्ट्न्ित कानूनको कायाान्वयनर्ा नेपाि प्रहरीको भषू्ट्र्का 

र्हत्वपरू्ा रहने उल्िेख गदै काननू कायाान्वयनर्ा नेपाि प्रहरीिे अझै 

प्रभावकारी भषू्ट्र्का ष्ट्नवााह गनुापनेर्ा जोड ष्ट्दनभुयो । नेपाि प्रहरीिे दष्ट्ित सेि 

गठन गरेको प्रष्ट्त िन्यवाद व्यक्त गदै जातीय ष्ट्वभेदका घटनार्ा ष्ट्नर्ार् ढंगिे 

अनसुन्िान गना सरे्त उहाँिे आग्रह गनुाभयो । उक्त अवसरर्ा प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक 

ष्ट्िरज प्रताप ष्ट्संहिे प्रहरीिे गने कार्हरू काननूको दायराष्ट्भत्र रहरे सम्पादन हुने 

उल्िेख गदै नेपाि प्रहरीिे ष्ट्नयष्ट्र्त रूपर्ा आयोगसँग सर्न्वय गरी दष्ट्ितसँग 

सम्बष्ट्न्ित सर्स्या सर्ािान गना सदैव प्रष्ट्तवद्ध रहकेो बताउनभुयो । प्रहरी 

र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्संहिे दष्ट्ित सर्दुायिाई होच्याउने वा प्रष्ट्तष्ठार्ा आँच आउने 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्ि गने व्यष्ट्क्तिाई कानूनको दायरार्ा ल्याउन सरे्त प्रहरी ष्ट्ियाष्ट्िि 

रहकेो बताउँदै सार्ाष्ट्जक सञ्जािर्ार्ा त देि बाष्ट्हर रहरे त्यस्ता गष्ट्तष्ट्वष्ट्ि 

गनेिाई ष्ट्नयन्त्रर्र्ा ष्ट्िन कष्ट्ठन भएता पष्ट्न त्यसतर्ा  सरे्त आवश्यक कदर् 

चाष्ट्िने बताउनभुयो । सेवाग्राहीको ष्ट्वभेदसँग सम्बष्ट्न्ित र्दु्दाहरूको उष्ट्चत 

सम्बोिनर्ा र्हत्वपरू्ा दाष्ट्यत्व ष्ट्नवााह गना सरे्त उहाँिे नेपाि प्रहरीिाई आग्रह 

गनुाभयो । कायािर्र्ा नेपाि प्रहरी प्रिान कायाािय, अपराि अनसुन्िान 

ष्ट्वभागका ष्ट्वभाष्ट्गय प्रर्खु प्रहरी नायव र्हाष्ट्नरीक्षक उर्ेि राज जोिीिे दष्ट्ित 

सर्दुायको हकष्ट्हत संरक्षर्र्ा नेपाि प्रहरी अन्तगात दष्ट्ित सर्दुायसँग 

सम्बष्ट्न्ित नेपािर्ा ष्ट्बद्यर्ान काननूी व्यवस्था, नेपाि प्रहरीर्ा दष्ट्ित 

सर्दुायको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्वको वतार्ान अवस्था, दष्ट्ित सेिको कार्, कताव्य, 

दष्ट्ित सर्दुाय र्ाष्ट्थ हुन सक्ने अपराि, ष्ट्वभेद, ष्ट्हसंा र यसका स्वरूपहरू, 

दष्ट्ित सर्दुायका नागररकहरूिाई प्रहरी सेवा प्रवाह तथा कार्कारवाहीर्ा 

प्रहरी कर्ाचारीिे ध्यान ष्ट्दनपुने कुराहरू सम्बन्िी प्रस्तुतीकरर् गनुाभएको ष्ट्थयो 

। अन्तरष्ट्ियार्ा सहभागीहरूिे जातीय ष्ट्वभेद िगायत दष्ट्ितसँग सम्बष्ट्न्ित 

सर्स्याहरूको सर्ािानका सम्बन्िर्ा आ-आफ्ना िारर्ा व्यक्त गनुाभएको 

ष्ट्थयो । कायािर्र्ा प्रहरी अष्ट्तररक्त र्हाष्ट्नरीक्षकहरू, प्रहरी नायव 

र्हाष्ट्नरीक्षकहरू, वररष्ठ प्रहरी अष्ट्िकृतहरू, राष्ट्रिय दष्ट्ित आयोगका 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरू, सञ्चारकर्ी िगायतको उपष्ट्स्थष्ट्त रहकेो ष्ट्थयो । 

 

इन्टरपोिको २४औ ंएष्ट्सयािी के्षत्रीय सम्मेिनमा सहभागी 

भई प्रहरी महाष्ट्नरीक्षक ष्ट्िरज प्रताप ष्ट्सहं स्वदेश ष्ट्िताय  

 

काठमाडौं, २९ माघ 

 प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्िरज प्रताप ष्ट्संह संयकु्त अरब इष्ट्र्रेट्सको 

अबुिाबीर्ा २०७९ र्ाघ २४ देष्ट्ख २६ गतेसम्र् संचािन भएको इन्टरपोिको 

२४औ ंएष्ट्सयािी के्षत्रीय सम्रे्िनर्ा नेपािको तर्ा बाट सहभागी भई स्वदेि 

र्का नभुएको छ । प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्संहिाई ष्ट्त्रभवुन अन्तरााष्ट्रिय 

ष्ट्वर्ानस्थि, गौचरर्ा प्रहरी अष्ट्तररक्त र्हाष्ट्नरीक्षकहरू, प्रहरी नायव 

र्हाष्ट्नरीक्षकहरु िगायत वररष्ठ प्रहरी अष्ट्िकृतहरुिे हाष्ट्दाक स्वागत गनुाभयो । 

ष्ट्वर्ानस्थिर्ा कुराकानी गदै प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्संहिे उक्त सम्रे्िनर्ा 

एष्ट्सयािी रारिका प्रहरी संगठन र्जबुत बनाउने र  इन्टरपोििाई थप सष्ट्िय 

बनाउने ष्ट्वषयर्ा छिर्ि भएको बताउँदै एष्ट्सयािी देिहरुबाट आतंकवाद 

ljefuLo ultljlw 
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ष्ट्नर्ूाि पाने, र्ानव बेचष्ट्बखन ष्ट्नयन्त्रर् तथा पष्ट्छल्िो सर्यर्ा ष्ट्वश्वव्यापी 

सर्स्याको रुपर्ा देखापरेको साइबर अपराि र साइबर सरुक्षार्ा एकतावद्ध भएर 

प्रभावकारी तररकािे कसरी कार् गना सष्ट्कन्छ भन्ने ष्ट्वषयर्ा सरे्त छिर्ि 

भएको बताउनभुयो । हाि इन्टरपोिको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गदै नेपाि प्रहरीका दईु 

जना अष्ट्िकृतहरु ष्ट्संगापरु र ष्ट्ियोनर्ा कायारत रहकेोिे यो नेपाि प्रहरीकै िाष्ट्ग 

गौरवको ष्ट्वषय भएको बताउँदै र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्संहिे नेपाि प्रहरी इन्टरपोिको 

सदस्य भएकै कारर् गल्र् िगायत ष्ट्वष्ट्भन्न देिर्ा िकेुर रहकेा 

अष्ट्भयकु्तहरुिाई इन्टरपोिको सहायताबाट पिाउ गरेर ल्याउन सर्ि भएको 

सरे्त सो अवसरर्ा स्र्रर् गनुाभयो । सम्रे्िनको दौरानर्ा प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक 

ष्ट्िरज प्रताप ष्ट्संहिे इन्टरपोिका अध्यक्ष रे्जर जनरि अहर्द नाष्ट्सर अि-

रइसी र र्हासष्ट्चव जगान स्कटिगायत इन्टरपोिका पदाष्ट्िकारीहरुसँग भेटघाट 

गनुाभएको ष्ट्थयो । नेिनि सेन्िि ब्यरूो (एनष्ट्सष्ट्ब) काठर्ाडौं नेपािका प्रर्खु 

सरे्त रहनभुएका प्रहरी र्हाष्ट्नरीक्षक ष्ट्संहको नेततृ्वर्ा नेपाि प्रहरी प्रिान 

कायाािय, इन्टरपोि िाखाका प्रहरी उपरीक्षक अनपुर् िर्िेर जबरा सरे्त उक्त 

सम्रे्िनर्ा सहभागी हुनभुएको ष्ट्थयो । ष्ट्त्रष्ट्दवसीय उक्त सम्रे्िनर्ा एष्ट्सयािी 

र्िुकुका प्रहरी प्रर्खुहरू, इन्टरपोिका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि र्ण्डि तथा ष्ट्वष्ट्भन्न 

सरोकारवािा ष्ट्नकायहरुबीच आष्ट्थाक अपराि, र्ानव बेचष्ट्बखन, साइबर 

अपराि र आतंकवाद जस्ता अन्तरदेिीय अपरािहरुको ष्ट्नयन्त्रर्का िाष्ट्ग 

आवश्यक प्रहरी सर्न्वय िगायतका ष्ट्वषयहरुर्ा बहृत छिर्ि भएको ष्ट्थयो 

। यस अष्ट्घ इन्टरपोिको २३औ ँ एष्ट्सयािी सम्रे्िन सन ् २०१७ र्ा 

काठर्ाडौंर्ा सम्पन्न भएको ष्ट्थयो । 

 

प्रहरी नायव महाष्ट्नरीक्षक उमेश राज जोशीज्यकूो प्रमुख 

आष्ट्तथ्यतामा “ष्ट्ित्राकृष्ट्त आिारभुत ताष्ट्िम (Portrait 

Sketch Basic Training)” समापन  

 

काठमाडौं, २५ माघ 

 प्रहरी नायव र्हाष्ट्नरीक्षक उरे्ि राज जोिीज्यकूो प्रर्खु 

आष्ट्तथ्यतार्ा नेपाि प्रहरी प्रिान कायाािय, अपराि अनसुन्िान ष्ट्वभागर्ा पसु 

१८ गतेदेष्ट्ख संचाष्ट्ित २९ कायाष्ट्दन अवष्ट्िको गैह्र-आवासीय आिारभतु 

ताष्ट्िर् “आकृष्ट्तकार आिारभूत ताष्ट्िम (Portrait Sketch Basic 

Training)”  सर्ापन भएको छ । 

 अपराि अनुसन्िान कायािाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्पष्ट्डत तथा 

चश्र्ष्ट्दद साक्षीहरुको बयान तथा थाहा पाउने जान्ने व्यष्ट्क्तहरुको सचूना, र्ोटो 

वा अन्य सन्दभा सार्ाग्री र स्र्रर्को आिारर्ा िंष्ट्कत /अष्ट्भयकु्त तथा र्रार 

प्रष्ट्तवादीहरुको ष्ट्चत्राकृष्ट्त बनाई पष्ट्हचान तथा खोजी  गरी पिाउ गना, पटके 

तथा गष्ट्म्भर प्रकृष्ट्तका अपरािर्ा संिग्न अपरािी/अष्ट्भयकु्तहरुको आकृष्ट्त 

सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् सावाजष्ट्नक गरी सवासािारर्हरुिाई सरुक्षाको िाष्ट्ग साविान 

गराउनकुो साथै अनसुन्िान तथा पिाउ कायार्ा आर् सवासािारर्हरुको 

सहयोग ष्ट्िई नेपाि प्रहरीको अनसुन्िान गने ष्ट्जम्रे्वार एकाईहरुर्ा आवश्यक 

आकृष्ट्तकारहरुको संख्यात्र्क तथा गुर्ात्र्क क्षर्ता अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गने उद्देश्य 

ष्ट्िएको ष्ट्थयो । अपराि अनसुन्िान ष्ट्वभागका ष्ट्वभाष्ट्गय प्रर्खु प्रहरी नायव 

र्हाष्ट्नरीक्षक उरे्ि राज जोिीज्यिेू यस आकृष्ट्तकार आिारभतू ताष्ट्िर्बाट  

अपराि अनसुन्िान गने प्रहरी कायााियहरुिाई सघाउ पगु्नकुा साथै 

सहभागीहरुिाई ताष्ट्िर् सर्ितापवूाक सम्पन्न गरेकोर्ा िन्यबाद  सरे्त व्यक्त 

गनुाभयो । उक्त अवसरर्ा प्रहरी नायव र्हाष्ट्नरीक्षक उरे्ि राज जोिीज्यिेू 

प्रष्ट्िक्षाथीहरुिाई प्रर्ार्पत्र ष्ट्वतरर् गदै प्रष्ट्िक्षाथीिे ताष्ट्िर्बाट प्राप्त गरेका 

ज्ञान, ष्ट्सप र दक्षतािाई आ-आफ्नो काया के्षत्रर्ा ष्ट्जम्रे्वारी पवूाक त्रषु्ट्टरष्ट्हत 

ढंगबाट काया सम्पादन गनुापने बताउनभुयो । 

 

प्रहरी नायव महाष्ट्नरीक्षक उमेश राज जोशीज्यूद्वारा प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षकज्यूको ष्ट्वदाईका साथै प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकज्यकूो 

स्वागत काययिम सम्पन्न 

 
 

काठमाडौं, ३  माघ 

नेपाि प्रहरी प्रिान कायााियबाट ष्ट्बष्ट्भन्न कायााियहरूर्ा सरूवा 

भईजान िाग्न ुभएका प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकज्यहूरूको ष्ट्वदाई तथा रे्रर भेटौिा 

कायािर् र सरुवा भई अपराि अनसुन्िान ष्ट्वभागर्ा हाष्ट्जर हुन आउन ुभएका 

प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षकज्यहूरूको स्वागत कायािर् अपराि अनसुन्िान 

ष्ट्वभागका ष्ट्वभाष्ट्गय प्रर्खु प्रहरी नायव र्हाष्ट्नरीक्षक उर्ेि राज जोिीज्यकुो 

प्रर्खु आष्ट्तथ्यतार्ा सम्पन्न भएको छ । साथै ष्ट्वदाई भई जान िाग्न ुभएका 

प्रहरी अष्ट्िकृतहरूिाई प्रहरी नायव र्हाष्ट्नरीक्षक उरे्ि राज जोिीज्यिूे ष्ट्वदाई 

गनुाका साथै कायाके्षत्रर्ा कुिितापवूाक कायासम्पन्न गना ष्ट्नदैिन सरे्त ष्ट्दनभुयो 

। सो अवसरर्ा ष्ट्वदाई भई जान िाग्नु भएका  अष्ट्िकृतहरूिे आ-आफ्नो 

तर्ा बाट प्रष्ट्तवद्दता र्न्तव्य ब्यक्त गनुाभएको ष्ट्थयो । ष्ट्वदाई भइ जान िाग्न ुभएका 

अष्ट्िकृतहरूर्ा चन्र कुवेर खापुङ, रेवती ढकाि र कृरर्हरर िर्ाा हुनहुुन्छ । 

साथै नेपाि प्रहरी प्रिान कायाािय, अपराि अनसुन्िान ष्ट्वभागर्ा सरुवा भई 

हाष्ट्जर हुन आउन ुभएका प्रहरी अष्ट्िकृतहरूर्ा र्ोहन प्रसाद पोखरेि , अनरुाग 

कुर्ार ष्ट्द्धवेदी र भोिा बहादरु रावि हुनुहुन्छ ।   
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काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदेशहरुको माघ मष्ट्हनाको अपराि तथ्याङ्क प्रस्तुष्ट्त  

 

 

तै्रमाष्ट्सक उपत्यका तथा प्रदेशगत मुद्धा दताय संख्या (मंष्ट्सर-माघ) 
 

 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

८००

ज्यान सम्बन्िी आत्र्हत्या सम्बन्िी चोरी सम्बन्िी संगठीत तथा 

आष्ट्थाक अपराि 

सम्बन्िी

सार्ाष्ट्जक अपराि र्ष्ट्हिा तथा 

वािवाष्ट्िका

सम्बन्िी

सवारी सम्बन्िी ष्ट्वष्ट्वि

काठर्ाडौ उपत्यका १ नं. प्रदेि र्िेि प्रदेि बागर्ती प्रदेि गण्डकी प्रदेि िुष्ट्म्बनी प्रदेि कर्ाािी प्रदेि सुदरुपष्ट्िर् प्रदेि

१०५५ ५७१ ६१२ ३०५ २६७ ४३५ ११३ २१५

१३४९ ७०० ७४१
३५३ ३१८ ४३६ १३० २५६

१२९६ ७२४ ८३१ ३५४ ३३४ ५३२ १४८ ३०६

का ठ र्ा डौ  

उ प त्य का

१  नं .  प्र दे ि र् िे ि  प्र दे ि  बा ग र् ती  प्र दे ि  ग ण्ड की  प्र दे ि  िु ष्ट्म्ब नी प्र दे ि क र्ाा िी  प्र दे ि  सु दु र प ष्ट्ि र्  

प्र दे ि  

रं्ष्ट्सर पसु र्ाघ

ck/fw tYof° 
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तै्रमाष्ट्सक मुद्धा दताय र िछयौट संख्या (मंष्ट्सर-माघ) 
 

 
 

 

 

अपराि तंथ्याक (०७६/०७७ देष्ट्ख ०७९/०८० माघ सम्म) 

 

८०७ १०९३ ११०७

३५७३ ४२८३ ४५२५

रं्ष्ट्सर पसु र्ाघ

जम्र्ा र्दु्दा दताा र्दु्दा र्र्छ्यौट संख्या

३४५१४

४१०२९

४६८७५

२९७०४

११७४९

८४४२

१३१७२

७७९६

२२८४५

३२५८७

२८३६०

२१९०८

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

३५०००

४००००

४५०००

५००००

०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ ०७९/०८० (र्ाघ सम्र्)

र्दु्धा दताा जम्र्ा र्र्छ्यौट संख्या जम्र्ा र्र्छ्यौट हुन बाँकी संख्या
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जघन्य अपरािको प्रदेशगत ष्ट्िशे्लषण (आ.व. २०७९।०८० माघ) 

 

 

    गम्भीर अपरािको प्रदेशगत ष्ट्िशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० माघ) 

 

 

२

६

६

२

४

८

४

३

१

३

०

२

०

३

० ०

१
९

३
९

२
९

२
५

२
० २

२

१
२

१
१

०

२
४

० ०

४

० ०
०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

काठर्ाडौ उपत्यका १ नं. प्रदेि र्िेि प्रदेि बागर्ती प्रदेि गण्डकी प्रदेि िुष्ट्म्बनी प्रदेि कर्ाािी प्रदेि सुदरुपष्ट्िर् प्रदेि

कताव्य ज्यान र्ा.बे.ष्ट्ब. तथा ओसारपसार जवरजस्ती करर्ी अपहरर् वा िरीर बन्िक सम्बन्िी कसुर

१
०

१
१

१
२

७ ७

१
०

४

६

२

३

२

१ १

२

१

३

०

२

१

०

१

० ० ०

५

१

२

३

० ०

१

०० ० ० ०

३

४

१

०

०

२

५

०

०

१

० ००

२

४

६

८

१०

१२

१४

काठर्ाडौं उपत्यका १ नं. प्रदेि र्िेि प्रदेि बागर्ती प्रदेि गण्डकी प्रदेि िुष्ट्म्बनी प्रदेि कर्ाािी प्रदेि सुदरुपष्ट्िर् प्रदेि

ज्यान र्ाने उद्योग आत्र्हत्या दरुुत्साहन गभा संरक्षर् ष्ट्बरुद्धको कसुर डाँका चोरी नकबजनी चोरी कुटष्ट्पट वा अंगभंग सम्बन्िी
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सामान्य अपरािको प्रदेशगत ष्ट्िशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० माघ) 

  

 

 

 

 माघ मष्ट्हनामा घरेिु ष्ट्हसंा सम्िन्िी तथ्याङ्क ष्ट्वशे्लषण: 

 

 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

८००

९००

१०००

९७१

४३२

७६

७

४५६

उजुरी पना आएको संख्या उजुरी दताा भई ष्ट्र्िापत्र संख्या

ष्ट्र्िापत्र हुन नसकी सम्बष्ट्न्ित ष्ट्नकाय गएको उजुरी संख्या सम्पका र्ा नआएको

कार् बाँकी

० ०

५६

० १
२१

० ०

२६७

१४०

२०२

५९
५०

६८

१६

८२

० ०
०

० ० ० २ १
०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

काठर्ाडौ ँ

उपत्यका

१ नं. प्रदेि र्िेि प्रदेि बागर्ती प्रदेि गण्डकी प्रदेि िुष्ट्म्बनी प्रदेि कर्ाािी प्रदेि सुदरुपष्ट्िर् प्रदेि

साबाजष्ट्नक िान्ती ष्ट्बरुद्धको कसुर 

साबाजष्ट्नक ष्ट्हत, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुष्ट्विा र नैष्ट्तकता ष्ट्बरुद्धको कसुर

भेदभाव तथा अन्य अपर्ानजन्य ब्यबहार सम्बन्िी कसुर
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माघ मष्ट्हनामा जिरजस्ती करणी अपरािमा पीष्ट्डत र अष्ट्भयुक्तको सम्िन्ि ष्ट्िशे्लषण 

 

 
 

 

 

माघ मष्ट्हनामा भौगोष्ट्िक स्थानको आिारमा जिरजस्ती करणी अपरािको तथ्याङ्क: 

 

 
 

२८

१३

८८

४४

२४

१११

९

५१

२

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

घर कोठा होटि तथा गेष्ट हाउस सावाजष्ट्नक स्थि सर्ति स्थान
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माघ मष्ट्हनाको अदािती िैसिा कायायन्वयन तिय को िरार अष्ट्भयुक्तको पिाउ सम्िन्िी ष्ट्ववरण 

 

 

 

 

 

 

 

माघ मष्ट्हनाको िागूऔषि कारोवारमा संिग्न व्यष्ट्क्त पिाउ तथा मुद्धा संख्या 
 

 

 

 

 

 

 पुस र माघ मष्ट्हनाको िागूऔषि कारोवारमा संिग्न व्यष्ट्क्त पिाउ संख्या  

 

      प्रदेश/उपत्यका/ब्युरोको नाम कुि पिाउ 

सखं्या 

कैद असिु जररवाना 

(रु.) 

१. काठर्ाण्डौ उपत्यका प्रहरी कायाािय, रानीपोखरी ४५४ ५३ वषा २ र्ष्ट्हना ३ ष्ट्दन २,७७,६७,९९३ 

२. १ नं. प्रदेि प्रहरी कायाािय, ष्ट्वराटनगर १४५ ११० वषा ७ र्ष्ट्हना १६ ष्ट्दन ३१,२४,०२६ 

३. र्िेि प्रदेि प्रहरी कायाािय, जनकपरु १४३३ १४६ वषा २२ ष्ट्दन ८८,५७,००५ 

४. बाग्र्ती प्रदेि प्रहरी कायाािय, हटेौडा १९९ ३४ वषा ९ र्ष्ट्हना ८ ष्ट्दन ३०,००,९४८ 

५. गण्डकी प्रदेि प्रहरी कायाािय, पोखरा ४३ १९ वषा ११ र्ष्ट्हना २८ ष्ट्दन १०,६१,८१६ 

६. िषु्ट्म्बनी प्रदेि प्रहरी कायाािय, दाङ ५२ ४० वषा ६ र्ष्ट्हना २८ ष्ट्दन ९,१२,८९८ 

७. कर्ाािी प्रदेि प्रहरी कायाािय, सखुेत ५३ ५५ वषा ३ र्ष्ट्हना ६ ष्ट्दन ३७,६०,०९९ 

८. सदुरूपष्ट्िर् प्रदेि प्रहरी कायाािय, िनगढी ९८ ८६ वषा ४ र्ष्ट्हना ७ ष्ट्दन १७,४६,२६६ 

९. केन्रीय अनसुन्िान व्यरूो, र्हाराजगञ्ज ८ २५ वषा ४ र्ष्ट्हना ७ ष्ट्दन ९,५८,००,००० 

जम्मा २४८५ जना ५७२ वषय  २ मष्ट्हना  ५ ष्ट्दन रु.१४,६०,३१,०५१।- 

२८

६३

११८ १२१

४२
३१

५३

१३

८१

१३

३७

७३
८४

२७
२३

३५

८

५५

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

जम्र्ा पिाउ र्दु्धा संख्या

१४

५८

९४

१०६

४६

२६

५२

२६

५०

२८

६३

११८ १२१

४२
३१

५३

१३

८१

िागु औषि 

ष्ट्नयन्त्रर् ब्यूरो,

कोटेश्वर

काठर्ाडौ 

उपत्यका

१ नं. प्रदेि र्िेि प्रदेि बागर्ती प्रदेि गण्डकी प्रदेि िुष्ट्म्बनी प्रदेि कर्ाािी प्रदेि सु.प.प्रदेि

पुस र्ाघ
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नेपाि प्रहरीमा दष्ट्ित सेि गठन  

गहृ र्न्त्राियको २०७८।०९।१६ गतेको  पत्र आदिेको आिारर्ा २०७८/०९/२२ गते नपेाि प्रहरी प्रिान कायाािय, र्ष्ट्हिा, बािबाष्ट्िका तथा 

जेष्ठ नागररक सेवा ष्ट्नदिेनािय अन्तगात नपेाि प्रहरीर्ा केष्ट्न्रय दष्ट्ित सर्न्वय सेि स्थापना भई काठर्ाडौं उपत्यका प्रहरी कायाािय, प्रदिे प्रहरी 

कायाािय र ७७ वटै ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय अन्तगातका र्ष्ट्हिा, बािबाष्ट्िका तथा जेष्ठ नागररक सेवा केन्रसँग ैरहन ेगरी ८६ स्थानर्ा दष्ट्ित 

सेि गठन गररएको छ । र्ष्ट्हिा, बािबाष्ट्िका तथा जेष्ठ नागररक सेवा ष्ट्नदिेनाियबाट पष्ट्हिो चरर्र्ा ष्ट्र्ष्ट्त २०७८/११/०१ र ०२ गते गरी दईु 

सर्हुर्ा केष्ट्न्रय दष्ट्ित सर्न्वय सेि र र्ातहत कायााियहरु अन्तगात गष्ट्ठत दष्ट्ित सेिर्ा कायारत ९१ जना प्रहरी कर्ाचारीहरुिाई Online 

(ष्ट्विषु्ट्तय र्ाध्यर्) बाट अनषु्ट्िक्षर् ताष्ट्िर् प्रदान गररएको ष्ट्थयो भन ेदोस्रो चरर्र्ा प्रदिे प्रहरी कायााियहरुबाट दष्ट्ित सेिर्ा कायारत तथा अन्य 

प्रहरी कर्ाचारीहरु सर्ते गरी ७११ जना प्रहरी कर्ाचारीहरुिाई अनषु्ट्िक्षर् प्रदान गररएको ष्ट्थयो ।                                                  

उदे्दश्य :-  

 दष्ट्ित सर्दुायको न्यायर्ा सहज पहुचँको वातावरर् ष्ट्नर्ाार् गन े। 

 जातीय तथा अन्य सार्ाष्ट्जक छुवाछुत सम्बन्िी ष्ट्हसंािाई प्रभावकारी रुपर्ा अनसुन्िान तथा कारवाही गने । 

 दष्ट्ित सर्दुायर्ाष्ट्थ हुन ेसबै प्रकारका ष्ट्हसंाहरु अन्त्य गन े। 

 दष्ट्ित सेिर्ा कायारत प्रहरी कर्ाचारीहरुिाई जातीय तथा सार्ाष्ट्जक छुवाछुत सम्बन्िी काननुी व्यवस्था र प्रहरीको कार् कताव्य 

सम्बन्िी जानकारी ष्ट्नरपक्ष रुपर्ा अनसुन्िान गना संवेदनष्ट्िि जनिष्ट्क्त तयार गन े। 

 

 

दष्ट्ित समुदाय पीष्ट्डत र अष्ट्भयुक्त भएका िैंष्ट्गक ष्ट्हसंा सम्िन्िी अपरािको तथ्याङ्क : 

िािु आ.ि.( २०७९/०८०)  माघ मष्ट्हनाको तथ्याङ्क  

 ि.स.ं ष्ट्हंसाको प्रकार पीष्ट्डत अष्ट्भयकु्त कैष्ट्ियत 

बािक बाष्ट्िका र्ष्ट्हिा परुुष बािक बाष्ट्िका र्ष्ट्हिा परुुष  

१. जबरजस्ती करर्ी  ३५ १०  १२   ४१  

२. जबरजस्ती करर्ी उद्योग  ४      ५  

३. बहुष्ट्बबाह   ६    ५ ६  

४. बािष्ट्बबाह  १ १  १ २ २ ५  

५. बोक्सीको आरोप          

६. अवैि गभापतन  १     १ १  

७. जातीय छुवाछुत   १ २      

८. अप्राकृष्ट्तक र्ैथनु          

९. बाियौन दवु्यावहार  ४      ५  

१०. घरेिु ष्ट्हसंा  २ १२५ १५   ३२ १२१  

            कुि जम्मा  ४७ १४३ १७ १३ २ ४० १८४  

 

 

 

 

 

 

िैंष्ट्गक ष्ट्हंसा सम्िन्िी गुनासोका िाष्ट्ग 
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माघ मष्ट्हनामा प्रहरी िाररष्ट्त्रक प्रमाणपत्रका िाष्ट्ग अपराि अष्ट्भिेख िेकजाँि सम्िन्िी ष्ट्ववरण 

 

 
 

 

 

 

 

 

माघ मष्ट्हनामा िािििन सम्िन्िी ष्ट्ववरण 

 

 

 

 

४६९७

७५०१८

१८८५

०

१००००

२००००

३००००

४००००

५००००

६००००

७००००

८००००

Data Entry Police Report Check Online

(PCR)

Supect

Data Entry Police Report Check Online (PCR) Supect

ि.स.ं ष्ट्िवरण प्रगष्ट्त  

         १. Online System र्ार्ा त प्रहरी चाररष्ट्त्रक प्रर्ार्पत्र 

दताा/ष्ट्बतरर्  

दताय ष्ट्ितरण 

९४,८६९ ८०,१८२ 

२. तािुक गहृ र्न्त्रािय सीर्ा तथा अध्यागर्न िाखाबाट काया 

सहर्ष्ट्तको िाष्ट्ग तथा स्थानीय प्रिासन तथा प्रदिे सर्न्वय 

िाखाबाट Security Clearance को िाष्ट्ग प्राप् त  

२४२ २४० 

३. नागररक उड्डयन कायाािय प्रहरी प्रष्ट्तवेदन  ४              ४ 

४. राजदतुावासहरुबाट प्राप् त (अपराष्ट्िक अष्ट्भिेख) १२ १२ 

५. औठँाछाप प्रर्ाष्ट्र्करर्  १७६ १७६ 

जम्मा  ९५,३०३ ८०,६१४ 

k|x/L] ;]jf k|jfx 
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   सामुदाष्ट्यक प्रहरी गष्ट्तष्ट्वष्ट्ि 

 

र्ाघ र्ष्ट्हनार्ा सार्दुाष्ट्यक सरुक्षा र्हािाखा र्ातहत दिेभररका सर्दुाय-प्रहरी साझदेार  र सार्दुाष्ट्यक प्रहरी सेवा केन्रहरूद्धारा सर्दुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायािर् अन्तगात सञ्चाष्ट्ित कायािर् एवर् ्गष्ट्तष्ट्वष्ट्िहरु : (गहृ प्रिासन सिुार कायायोजना २०७४, बुँदा नं.१२४ कायािर्हरू) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

२५२३

७०२

१५८

४५७

सर्दुाय केष्ट्न्रत जनचेतनार्िूक कायािर् ष्ट्वद्यािय केष्ट्न्रत कायािर् सार्ाष्ट्जक काया िाग ुऔषि ष्ट्वरुद्ध
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  आसरा सुिार केन्र 

 

माघ मष्ट्हनाको िागुऔषि सेवनकताय उपिार ष्ट्ववरण 

 
 

 

 

 

 

 

माघ मष्ट्हनामा नेपािमा रहेका ष्ट्िदेशी नागररकहरुको ष्ट्ववरण 
 

ष्ट्स .न.  कायय ष्ट्ििरण सखं्या 

 

१. 

 

ष्ट्बदिेी नागररकहरूको र्तृ्य ु

 

१८ जना  

 

२. 

 

ष्ट्बदिेी नागररकहरूको पिाउ 

 

१९ जना  

 

३. 

 

हराएका ष्ट्वदिेी नागररक 

 

- 

 

४. 

 

नेपािको ष्ट्बष्ट्भन्न क्षते्रर्ा िेष्ट्कङ गएका ष्ट्बदिेी नागररकहरुको ष्ट्बबरर् 

 
१,७५९ जना  

 

५. 

 

ष्ट्बदिेी नागररकहरु पिाउ गरी थप कारवाहीका िाष्ट्ग अध्यागर्न कायाािय पठाईएको 

 
०१ जना  

 

१२०

२५

१९

उपचारत भनाा ष्ट्डस्चाजा
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माघ मष्ट्हनामा हराएका, िेिा परेका तथा खोजतिास जारी िाििाष्ट्िकाहरुको ष्ट्ववरण 
 

 

 

 

माघ मष्ट्हनामा वेवाररसे िेिा परेका मध्ये पाररवाररक पनूष्ट्मयिन, िािगृहमा रहेका िाििाष्ट्िका सम्िन्िी ष्ट्ववरण 

 

 

 

 

 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

२६

१७

४३

अस्थायी संरक्षर् गहृर्ा रहकेा पाररवाररक पनूाष्ट्र्िन वेवाररस रे्िा परेका

४९८

२६५

२३३

हराएका रे्िा परेका खोजतिास जारी
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ष्ट्डष्ट्जटि िरेष्ट्न्सक ल्याव (Digital Forensic Lab) 

 DFL िाखाबाट र्ाघ र्ष्ट्हना ष्ट्भत्र ष्ट्बष्ट्भन्न १९ वटा र्दु्दा ष्ट्िषाक (ज्यान सम्बष्ट्न्ि कसरू, आत्र्हत्या दरुुत्साहन, झणु्डी र्तृ्य,ु र्ानव 

बेचष्ट्वखन, सावाजष्ट्नक अपराि, ष्ट्बद्यषु्ट्तय कारोबार, जबरजस्ती करर्ी, िाग ुऔषि, कताब्य ज्यान, चोरी, ठगी, संगष्ट्ठत अपराि, ष्ट्िखत 

कसरु, बाियौन दवु्यावहार, बषै्ट्कङ कसरु, अपराष्ट्िक िाभ, जवुा, ) अन्तगात ७२ वटा र्दु्दाको ३८६ वटा सबदुहरु पररक्षर् गररएको । 

 

दुरसिंार समन्वय शाखा (Telecommunication Co-ordination Cell) 

 र्ाघ र्ष्ट्हनार्ा अपराि अनसुन्िानको ष्ट्सिष्ट्सिार्ा प्रहरी ईकाईहरु तथा संघीय प्रहरी इकाई कायााियहरुबाट र्ाग भई आएका 

Operational Data हरु दरूसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग सर्न्वय गरी ष्ट्नम्नानसुारको संख्यार्ा सर्यर्ै सम्बष्ट्न्ित कायााियहरुिाई 

उपिब्ि गराईएको । 

 

 

 

नेपाि प्रहरी केन्रीय ष्ट्वष्ट्ि ष्ट्वज्ञान प्रयोगशािा (NPCFSL), सामाखुशी 

 २०७९ /१०/०१ गते दषे्ट्ख ऐ. र्ाघ २९ गते सम्र् ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्जल्िाहरुबाट परीक्षर्को िाष्ट्ग ५७० केिहरु र ३०३४ नर्नुाहरु प्राप्त 

भएकोर्ा नयाँ र परुानो पेण्डीङ केिहरु सर्ते गरी ६५९ केिहरु र २९९८ नर्नुाहरु परीक्षर् गररएको  । 

 (AFIS) र्ा १६०१ DATA Entry भएको । 

१९२५

३६५५

११६९

१६४३

२४४६

२७२

८७२

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

३५००

४०००

स.प्र.ई.का.िरान स.प्र.ई.का.जनकपरु स.प्र.ई.का. काभ्रे स.प्र.ई.का.पोखरा स.प्र.ई.का.रुपन्देही स.प्र.ई.का.सुखेत स.प्र.ई.का.िनगढी

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
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केनाईन (K9) महाशाखा, महाराजगञ्ज 

 

माघ मष्ट्हनामा पररिाष्ट्ित माष्ट्सक ष्ट्डउटी संख्या 

 

 

  

३०९

१५७

२
०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

३५०

हा.ह. तथा ष्ट्वरर्ोटक पदाथा खोजी िाग ुऔषि खोजी अपराि खोजी
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कतयव्य ज्यान सम्िन्िी 

 

हत्या गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ    

तनह ुँ, २ माघ  

 भान ुनगरपाष्ट्िका-६ बस्ने ४९ वषीय सन्त बहादरु गुरूङिाई िाररिो 

हष्ट्तयार खकुुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अष्ट्भयोगर्ा व्यास नगरपाष्ट्िका-८ ररस्ती 

बस्ने २४ वषीय आष्ट्िस पररयारिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । भान ुनगरपाष्ट्िका-

६ टुहुरे पसिष्ट्स्थत ष्ट्भत्री सडकर्ा सन्तबहादरु गुरूङिाई आष्ट्िस पररयारिे 

खकुुरी प्रहार गरी हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईिाका प्रहरी कायाािय, 

चन्रवती र ईिाका प्रहरी कायाािय, भानबुाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ 

गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

आफ्नै दाइको हत्या गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

निुाकोि, ३ माघ  

 आफ्नै दाइ ५२ वषीय जगत गौचन तार्ाङको िाठी प्रहार गरी हत्या 

गरेको अष्ट्भयोगर्ा बेिकोटगढी नगरपाष्ट्िका-९ निगाउँ बस्ने ३२ वषीय ईन्र 

ष्ट्संह तार्ाङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । ईन्र ष्ट्संहिे र्ादक पदाथा सेवन गरी 

घरायसी ष्ट्ववाद झै-झगडा हुदँा िाठीिे टाउकोर्ा प्रहार गदाा गम्भीर घाइते भएका  

जगतको ष्ट्जल्िा अस्पताि ष्ट्त्रििुीर्ा उपचारको िर्र्ा र्तृ्य ुभएको हो । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ । 

 

ज्यान माने उद्योग कसरूमा सिंग्न ३ जना पिाउ  

पसाा, ४ माघ 

 ज्यान र्ाने उद्योग कसरूर्ा संिग्न रहकेो अष्ट्भयोगर्ा ष्ट्तन जनािाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरूर्ा ष्ट्जराभवानी गाउँपाष्ट्िका-१ 

र्हादेवपट्टी बस्ने ४५ वषीय ष्ट्हरािाि र्षु्ट्खया ष्ट्वन, २१ वषीय ष्ट्वनोद र्ुष्ट्खया 

ष्ट्वन र १९ वषीय ििन र्षु्ट्खया ष्ट्वन रहकेा छन् । ष्ट्जराभवानी गाउँपाष्ट्िका-१ 

र्हादेवपट्टी बस्ने ३२ वषीय कैिाि दास तत्वािे बाटो अवरोि गरेको भन्ने 

ष्ट्वषयिाई ष्ट्िएर उनकै भाई प्रभ ु प्ररे्श्वर दास तत्वा सरे्तिाई उनीहरूकै 

ष्ट्छरे्कीहरूिे घरेिु हष्ट्तयार तथा िाठी भाटािे ष्ट्नघाात कुटष्ट्पट गरी गम्भीर घाईते 

बनाई र्रार रहकेा उनीहरूिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको हो । उनीहरू उपर सम्र्ाष्ट्नत 

पसाा ष्ट्जल्िा अदाितबाट ज्यान र्ाने उद्योग कसरूर्ा ५ ष्ट्दन म्याद थप अनरु्ष्ट्त 

ष्ट्िई प्रहरीबाट आवश्यक अनसुन्िान भइरहकेो छ । 

 

आफ्नै िुवाको हत्या गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

संखिुासभा ,१४ माघ 

 आफ्नै बुवा भोटखोिा गाउँपाष्ट्िका-५ िुङसङु बस्ने ७३ वषीय गोठे 

राईको हत्या गरेको अष्ट्भयोगर्ा २८ वषीय पे्रर्कुर्ार राईिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको 

छ । घरायसी वादष्ट्ववादर्ा पे्रर्कुर्ारिे िाठी प्रहार गरी कुटष्ट्पट गदाा गम्भीर घाइते 

भएका गोठेको उपचारको िाष्ट्ग अस्पताितर्ा  िैजाने िर्र्ा बाटोरै् र्तृ्यु भएको 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी, स्याष्ट्क्सिागोिाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

उनिाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनसुन्िान गरररहकेो 

छ । 

 

 

कतयव्य ज्यान मुद्दाका िरार प्रष्ट्तवादी पिाउ  

काठमाडौं, ११ माघ  

 कताव्य ज्यान र्दु्दाका र्रार प्रष्ट्तवादी काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-१४ 

किंकी बस्ने गोरखा िष्ट्हदिखन गाउँपाष्ट्िका-९ स्थायी वतन भएकी २७ वषीया 

सीता िाष्ट्र्छानेिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ ।  सवोच्च अदाितको २०७२ 

र्ागुन २० गतेको रै्सिािे कताव्य ज्यान र्दु्दार्ा ५ वषा कैद सजाय ठहर भई र्रार 

रहकेी उनिाई केन्रीय अनसनु्िान ब्यूरो, र्हाराजगंजबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

काठर्ाडौं किंकीबाट पिाउ गरेको हो । िाष्ट्र्छानेिे २०७० रं्ष्ट्सर ७ गते ष्ट्ििु 

जन्र्ाई ष्ट्चतवन साष्ट्वक ष्ट्पठुवा गा.ष्ट्ब.स.-७ र्ािवपरुष्ट्स्थत िानखेतको कुिोर्ा 

वेवाररसे र्ािेको अवस्थार्ा नवजात ष्ट्ििकुो िव रे्िा परेको भन्ने कताब्य ज्यान 

र्दु्दार्ा सम्र्ाष्ट्नत सवोच्च अदाितिे उनी उपर उक्त रै्सिा गरेको ष्ट्थयो । उनिाई 

रै्सिा कायाान्वयनको िागी सम्र्ाष्ट्नत काठर्ाडौं ष्ट्जल्िा अदाितर्ा पेि 

गररएको छ । 

 

कतयव्य ज्यान मुद्दाका िरार अष्ट्भयुक्त १७ वषयपष्ट्छ पिाउ  

भक्तपरु, १५ माघ  

 कताव्य ज्यान र्दु्दाका र्रार दईु जना अष्ट्भयकु्तिाई प्रहरीिे पिाउ 

गरेको छ । पिाउ पनेहरुर्ा काभ्रेपिाञ्चोक र्ण्डनदेउपरु नगरपाष्ट्िका- १ बस्ने 

४० वषीय सकुर्ान भन्ने कान्छारार् तार्ाङ र ४१ वषीय बहादरु तार्ाङ रहकेा 

छन ्। २०६२ र्ाघ ३० गते चाँगुनारायर् नगरपाष्ट्िका-९ ताथिीर्ा रहकेो गर्ेि 

ईट्टा भट्टा नष्ट्जकै रहकेो कुिो छेउर्ा सोही भट्टार्ा कार् गने सकुर्ान भन्ने 

कान्छारार् र बहादरुिे रोल्पा घर भई सोही ईट्टा भट्टार्ा कार् गने ४१ वषीय कृरर् 

योगीको िरररको ष्ट्वष्ट्भन्न भागर्ा चक्कु तथा िौरो प्रहार गरी हत्या गरी र्रार 

रहकेो घटनार्ा संिग्न उनीहरुिाई खोजी गने िर्र्ा प्रहरी वतृ्त, जगातीबाट 

खष्ट्टएको प्रहरीिे पिाउ गरेको हो ।  यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनसुन्िान 

गरररहकेो छ । 

 

आफ्नै आमाको हत्या गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

कैलाली, १७ माघ  

 आफ्नै आर्ा ७१ वषीया िगनी थरुनीको हत्या गरेको अष्ट्भयोगर्ा 

िम्कीचहुा नगरपाष्ट्िका-६ बगर्ारा बस्ने ४० वषीय श्रीरार् थारुिाई प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ । श्रीरार्िे बन्चरो प्रहार गदाा गम्भीर घाइते भएकी िगनीको 

नवष्ट्जवन अस्पताि िनगढीर्ा उपचारको िर्र्ा र्तृ्य ुभएको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईिाका प्रहरी कायाािय, िम्की कैिािीबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई 

सोही ठाउँष्ट्स्थत देउरािी सार्दुाष्ट्यक वनबाट रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ । 

 

कुटष्ट्पट गरी हत्या गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

महोत्तरी, २६ माघ 

जिेश्वर नगरपाष्ट्िका-५ पसाापतैिी बस्ने ७५ वषीय हररदेव राउतको 

कुटष्ट्पट गरी हत्या गरेको अष्ट्भयोगर्ा सोही ठाउँ बस्ने ६८ वषीय सरेुन्र राउतिाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । जग्गाको ष्ट्बषयर्ा ष्ट्ववाद भई सरेुन्रिे कुटष्ट्पट गदाा 

हररदेव राउतको घटनास्थिरै् र्तृ्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ष्ट्जल्िा प्रहरी 

कायाािय, र्होत्तरी र प्रहरी चौकी, पसाापतैिीबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई 

पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

ck/fw ;dfrf/ 

 

;dfrf/ 
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िैंष्ट्कङ कसूर, िोरी तथा ठगी सम्िन्िी 
 

 

ष्ट्वष्ट्भन्न िनमाि िोरी 

लवलतपरु, ४ माघ  

िष्ट्ितपरु र्हानगरपाष्ट्िका-२७ सनुाकोठीष्ट्स्थत २७ नम्बर वडा 

कायााियबाट कररब २ िाख ८७ हजार रूपैयाँ बराबरको कम्प्यटुर, ष्ट्सष्ट्स क्यारे्रा 

र्ोष्ट्नटर, ष्ट्प्रन्टर िगायतको सार्ान र सोही वडा कायााियको भवनर्ा रहकेो 

हले्थपोस्टबाट कररब १ िाख ३० हजार बराबरको ल्यापटप, कम्प्यटुर, बीपी सेट 

िगायतको सार्ान चोरी भएको छ । उक्त भवनको झ्याि खिुा रहकेो अवस्थार्ा 

अपररष्ट्चत व्यष्ट्क्तहरुष्ट्भत्र प्रवेि गरी उक्त सार्ान चोरी गरेको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ प्रहरी वतृ्त, चापागाउँबाट खष्ट्टएको प्रहरी घटनास्थिर्ा पगुी आवश्यक 

अनसुन्िान गनुाका साथै चोरीर्ा संिग्न हाि र्रार व्यष्ट्क्तहरूको खोजी गरररहकेो 

छ । 

 

िोएष्ट्सया पठाईष्ट्दन्छु भन्दै प्रिोभनमा पारी रकम ठगी 

गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

काठमाडौं, ११ माघ 

 िोएष्ट्सया पठाइष्ट्दन्छु भन्दै प्रिोभनर्ा पारी ८ िाख ४० हजार रुपैयाँ 

ठगी गरेको अष्ट्भयोगर्ा काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-९ ष्ट्सनारं्गि बस्ने र्ोरङ 

ष्ट्र्क्िाजङु गाउँपाष्ट्िका-९ घर भएका २९ वषीय साष्ट्हि बस्नेतिाई प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ ।  बस्नेतिे वदैेष्ट्िक रोजगारीर्ा िोएष्ट्सयाको प्रष्ट्तष्ट्ष्ठत कम्पनीर्ा 

र्ाष्ट्सक १ िाख भन्दा बढी कर्ाई हुने गरी रु्डप्याष्ट्कङको कार् िगाइष्ट्दने र 

त्यसको िाष्ट्ग प्रष्ट्तव्यष्ट्क्त ६ िाख रुपैयाँ िाग्छ भन्दै प्रिोभनर्ा पारी 

पीष्ट्डतहरुबाट उक्त रकर् ठगी गरेको भन्ने वैदेष्ट्िक रोजगार ष्ट्वभागको पत्राचारको 

आिारर्ा काठर्ाडौं उपत्यका अपराि अनसुन्िान कायाािय, ष्ट्र्नभवनबाट 

खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई काठर्ाडौं ष्ट्सनारं्गिबाट पिाउ गरेको हो । उनिाई 

थप अनसुन्िान तथा कारवाहीको िाष्ट्ग वैदेष्ट्िक रोजगार ष्ट्वभाग, बुद्धनगर 

काठर्ाडौंर्ा पठाइएको छ ।    

 

 

झुठा ष्ट्ववरण देखाई नागररकता ष्ट्िएको कसुरका 

प्रष्ट्तवादी पिाउ    

काठमाडौं, १२  माघ 

 झठुा ष्ट्ववरर् देखाई नागररकता ष्ट्िएको कसरुका प्रष्ट्तवादी 

बुढाष्ट्निकण्ठ नगरपाष्ट्िका-१२ चषु्ट्नखेि बस्ने ष्ट्चतवन खैरहनी नगरपाष्ट्िका-८ 

घर भएकी ३२ वषीया यवुन्तीका तार्ाङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । झठुा 

ष्ट्ववरर् पेि गरी बंिजको आिारर्ा नेपािी नागररकता प्रर्ार्पत्र ष्ट्िएको भन्ने 

र्दु्दाको अनसुन्िानको ष्ट्सिष्ट्सिार्ा तार्ाङिाई सम्र्ाष्ट्नत ष्ट्चतवन ष्ट्जल्िा 

अदाितबाट प्रदान गररएको पिाउ अनरु्ष्ट्त पत्रको आिारर्ा केन्रीय अनसुन्िान 

ब्यरूो, र्हाराजगञ्जबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई बुढाष्ट्निकण्ठ नगरपाष्ट्िका-

१२ चषु्ट्नखेिबाट पिाउ गरेको हो । उनिाई आवश्यक कारवाहीको िाष्ट्ग ष्ट्जल्िा 

प्रहरी कायाािय, ष्ट्चतवन पठाइएको छ । 

 

िैंष्ट्कङ कसूर मुद्दाका िरार प्रष्ट्तवादी पिाउ 

काठमाडौं ,१६ माघ 

 बैंष्ट्कङ कसरू र्दु्दाका र्रार प्रष्ट्तवादी दोिखा रे्िुङ गाउँपाष्ट्िका-४ 

घर भई हाि िष्ट्ितपरु, िष्ट्ितपरु र्हानगरपाष्ट्िका-९  बस्ने ४७ वषीय ष्ट्भर् 

बहादरु तार्ाङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । सम्र्ाष्ट्नत उच्च अदाित पाटनको 

२०७८ साउन १ गतेको रै्सिािे बैंष्ट्कङ कसरू र्दु्दार्ा ९ िाख ६० हजार रूपैयाँ 

ष्ट्बगो तथा जररवाना, ३ ष्ट्दन कैद र ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षष्ट्तपषू्ट्ता िलु्क भराउने 

सजाय ठहर भई र्रार रहकेा उनिाई काठर्ाडौं उपत्यका अपराि अनसुन्िान 

कायाािय, ष्ट्र्नभवनबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-६ 

बौद्धबाट पिाउ गरेको हो । उनिाई रै्सिा कायाान्वयनको िाष्ट्ग सम्र्ाष्ट्नत 

काठर्ाडौं ष्ट्जल्िा अदाित बबरर्हि पठाइएको छ । 

 

अवैि रूपमा िाह्य मुिुकतिय  िैजान िागेको ष्ट्वदेशी 

मुरा सष्ट्हत एक जना पिाउ  

काठमाडौं, १७ माघ  

 अवैि रूपर्ा बाह्य र्िुकुतर्ा  िैजान िागेको South African 

Rand २३ हजार २ सय ५० सष्ट्हत सखुेत वीरेन्रनगर नगरपाष्ट्िका-१२ घर भएका 

५२ वषीय टोप बहादरु बुढा के्षत्रीिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । कतार एयरवेजको 

उडानद्वारा काठर्ाडौंबाट दोहा हुदँै दष्ट्क्षर् अष्ट्िका जान िागेका के्षत्रीिाई ष्ट्त्रभवुन 

अन्तरााष्ट्रिय ष्ट्वर्ानस्थिको अन्तरााष्ट्रिय उडानतर्ा को प्रस्थान ह् याण्ड ब्यागेज 

चेष्ट्कङ एररयाको एक्सरे रे्ष्ट्सनर्ा जाँच गने िर्र्ा उनको साथर्ा रहकेो झोिाष्ट्भत्र 

२०० दरको २१ थान ,१०० दरको १ सय ९० थान ,२० दरको २ थान  र १० 

दरको १ थान गरी उक्त South African Rand बाह्य र्िुकुतर्ा  िैजान िागेको 

अवस्थार्ा रे्िा पारी उनिाई पिाउ गरेको हो । उनिाई आवश्यक अनसुन्िानको 

िाष्ट्ग ष्ट्वदेिी र्रुा सष्ट्हत प्रहरी वतृ्त गौििा पठाइएको छ ।  

 

 

नक्किी कागजातहरू िनाई कीते गने व्यष्ट्क्त पिाउ 

काठमाडौं, २७ माघ  

 िैष्ट्क्षक प्रर्ार्पत्र तथा ष्ट्बष्ट्भन्न ताष्ट्िर्का नक्किी कागजातहरू 

बनाई कीते गरेको अष्ट्भयोगर्ा तेह्रथुर् म्याङिङु नगरपाष्ट्िका-१ घर भई 

काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-१६ र्ाछापोखरी बस्ने ३४ वषीय सोनार् नेपाििाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-१६ बसन्तनगरष्ट्स्थत 

यनुाइटेड इन्टरप्राइजेज एण्ड िेष्ट्नङ सेन्टरर्ार्ा त सरकारी जाष्ट्गरर्ा आबद्ध रहकेो 

अनभुवको नक्किी प्रर्ार्पत्र बनाउने गरेको सचूनाको आिारर्ा प्रहरी वतृ्त 

बािाजबुाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उक्त कायार्ा संिग्न उनिाई पिाउ गरेको हो । साथै 

उक्त िेष्ट्नङ सेन्टरबाट १ थान ल्यापटप, १ थान कम्प्यटुरको ष्ट्सष्ट्पयु, ष्ट्वष्ट्भन्न 

संघसंस्था एवर् ् सरकारी कायााियका खािी िेटरप्याडहरू तथा छापहरू र 

ष्ट्वष्ट्भन्न संघसंस्थाका प्रर्ार्पत्रहरू रे्िा पारेको हो । उनी उपर ष्ट्िखत सम्बष्ट्न्ि 

कसरूको (ष्ट्कते गना नहुने ) कसरूर्ा थप अनसुन्िान भइरहकेो छ । 

 

 

सुन जस्तो देष्ट्खने िातु सष्ट्हत दुई जना भारतीय नागररक 

पिाउ  

काठमाडौं, २९ माघ 

 काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-९ ष्ट्त्रभवुन अन्तरााष्ट्रिय ष्ट्वर्ानस्थिको 

आगर्न टनेि गेट नष्ट्जकैबाट सनुजस्तो देष्ट्खने िातु ५ सय ग्रार् सष्ट्हत २ जना 

भारतीय नागररकिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरुर्ा भारतीय नागररक 

३१ वषीय ष्ट्गररि चन्देरिाि थडानी र ३४ वषीय र्केुि कंुदन आठवार्ी रहकेा 

छन ्। ईष्ट्न्डगो एयरिाईन्सको उडानद्वारा र्मु्बईबाट काठर्ाडौं आएका थडानीको 

साथबाट २ सय ५० ग्रार् र आठवार्ीको साथबाट २ सय ५० ग्रार् सुनजस्तो 

देष्ट्खने िातु अवैि रुपर्ा िकुाई ष्ट्छपाई भन्सार छिी गरी िैजान िागेको 

अवस्थार्ा रे्िा पारी प्रहरीिे दवुै जनािाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा 

प्रहरीिे थप अनसुन्िान गरररहकेो छ । 
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यौन जन्य अपराि 
 
 

  

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

रूपन्देही, २ माघ 

१४ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको अष्ट्भयोगर्ा 

र्चावारी गाउँपाष्ट्िका-४ र्हादेही बस्न े २६ वषीय सञ्जय पासीिाई प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ । पासीिे ती बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको 

आिारर्ा ईिाका प्रहरी कायाािय, र्झगावाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ 

गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

४ जना िाष्ट्िकािाई यौन दुव्ययवहार गरेको अष्ट्भयोगमा 

एक जना पिाउ  

भोजपरु, ३ माघ  

 १३ वषीया २ जना र १५ वषीया २ जना बाष्ट्िकािाई यौन दवु्यावहार 

गरेको अष्ट्भयोगर्ा हतुवागढी गाउँपाष्ट्िका-३ ष्ट्सराङ बस्ने ३७ वषीय परु्ा कुर्ार 

राईिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ ।  राईिे ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्र्ष्ट्त, सर्य र स्थानर्ा ती 

बाष्ट्िकाहरुिाई यौन दवु्यावहार गरेको भन्ने छुट्टाछुटै्ट उजरुीको आिारर्ा ष्ट्जल्िा 

प्रहरी कायाािय, भोजपरुबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ ।    

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

दाङ ,७ माघ    

१३ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको अष्ट्भयोगर्ा 

घोराही उपर्हानगरपाष्ट्िका-९ र्कुुर्डाँडा बस्ने ६३ वषीय छष्ट्बिाि गुरुङिाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । गुरूङिे ती बाष्ट्िकािाई र्ाघ ५ गते जबरजस्ती करर्ी 

गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा ईिाका प्रहरी कायाािय, नारायर्परुबाट खष्ट्टएको 

प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनुसन्िान 

गरररहकेो छ । 

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

बाुँके, ११ माघ 

१३ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको अष्ट्भयोगर्ा 

नरैनापरु गाउँपाष्ट्िका-६ सोनबषाा बस्ने ३५ वषीय रार् प्रसाद बर्ाािाई प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ । बर्ाािे ती बाष्ट्िकािाई सोही ठाउँष्ट्स्थत बारीर्ा जबरजस्ती 

करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा प्रहरी चौकी गंगापरु 'क' र ईिाका प्रहरी 

कायाािय, भगवानपरुबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ । 

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा २ जना पिाउ 

बागलङु, १२ माघ 

 १७ वषीया र १६ वषीया ष्ट्किोरीिाई जबरजस्ती करर्ी गरेको 

अष्ट्भयोगर्ा २ जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको  छ । पिाउ पनेहरूर्ा ढोरपाटन 

नगरपाष्ट्िका-७ बोबाङ बस्ने २२ वषीय आयषु ष्ट्बक र २१ वषीय ष्ट्जवन ष्ट्बक 

रहकेा छन ् । आयषुिे आफ्नै घरर्ा १६ वषीया ष्ट्किोरीिाई जबरजस्ती करर्ी 

गरेको र ष्ट्जवनिे आयुषकै घरर्ा र्ाघ ४ गते राष्ट्त १७ वषीया ष्ट्किोरीिाई 

जबरजस्ती करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा प्रहरी चौकी, ढोरपाटनबाट 

खष्ट्टएको प्रहरीिे उनीहरूिाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप 

अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

  

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

वसरहा, १३ माघ  

 १४ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको अष्ट्भयोगर्ा ष्ट्सरहा 

नगरपाष्ट्िका-२२ बस्ने २४ वषीय संतोष यादविाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । 

ष्ट्सरहा नगरपाष्ट्िका-७ ष्ट्स्थत एक घरर्ा संतोष यादव र हाि वतन नखिेुका २३ 

वषीय सरोज कुर्ार यादविे ती बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरी र्रार भएको 

भन्ने उजरुीको आिारर्ा ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय, ष्ट्सरहाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

उनीहरूर्ध्ये संतोष यादविाई पिाउ गरेको हो । हाि र्रार सरोज कुर्ार यादवको 

खोजी गनुाका साथै यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनुसन्िान गरररहकेो छ । 

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

काठमाडौं ,१६ माघ 

 तेह्रथरु् , १४ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको 

अष्ट्भयोगर्ा आठराई गाउँपाष्ट्िका-६ रु्ङष्ट्सङ बस्ने ६७ वषीय सयूा कन्दङवािाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । कन्दङवािे ती बाष्ट्िकािाई केही र्ष्ट्हना अगाष्ट्डदेष्ट्ख 

ििाई र्काई जबरजस्ती करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा प्रहरी चौकी, 

चहुानडाँडाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । 

 िष्ट्ितपरु, १५ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको 

अष्ट्भयोगर्ा गोरखा तारुघाट गाउँपाष्ट्िका-८ घर भई हाि काठर्ाडौं 

बुढाष्ट्निकण्ठ नगरपाष्ट्िका-४ बस्ने १८ वषीय ष्ट्किोरिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको 

छ । ष्ट्किोरिे ती बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा 

प्रहरी वतृ्त, सातदोबाटोबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको  हो । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ । 

 

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

कञ्चनपरु, १८ माघ 

१४ वषीया २ जना बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको 

अष्ट्भयोगर्ा ष्ट्भर्दत्त नगरपाष्ट्िका-४ बजारष्ट्स्थत सर्ाज कल्यार् बाि 

अनाथाियका कर्ाचारी ५१ वषीय िंकर बहादरु चन्दिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको 

छ । चन्दिे ती बाष्ट्िकाहरूिाई ष्ट्वगत ३/४ र्ष्ट्हनादेष्ट्ख जबरजस्ती करर्ी गद ै

आएको भन्ने उजरुीको आिारर्ा ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय, कञ्चनपरुबाट 

खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप 

अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

जिरजस्ती करणी गरेको अष्ट्भयोगमा पिाउ 

भक्तपरु ,२८ माघ 

 १४ वषीया बाष्ट्िकािाई जबरजस्ती करर्ी गरेको अष्ट्भयोगर्ा 

सोिखुमु्बु सोि ुदिुकुण्ड नगरपाष्ट्िका-३ घर भई हाि काठर्ाडौं कोटेश्वर बस्ने 

१९ वषीय िाक्पा ग्याल्जेन तार्ाङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । तार्ाङिे ती 

बाष्ट्िकािाई भक्तपरु, भक्तपरु नगरपाष्ट्िका-९ ब्रह्मायर्ीष्ट्स्थत होटिर्ा 

जबरजस्ती करर्ी गरेको भन्ने उजरुीको आिारर्ा प्रहरी वतृ्त, जगातीबाट खष्ट्टएको 

प्रहरीिे उनिाई पिाउ गरेको हो । साथै उक्त होटिकी संचाष्ट्िकािाई प्रहरीिे 

आवश्यक अनुसन्िानको िाष्ट्ग ष्ट्नयन्त्रर्र्ा ष्ट्िएको छ । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे 

आवश्यक अनसुन्िान गरररहकेो छ ।   
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िागू औषि सम्िन्िी 

 

अवैि िागूऔषि गाँजा सष्ट्हत पिाउ 

वसरहा, १ माघ 

 कजान्हा नगरपाष्ट्िका-१० र्नहवााबाट अवैि िागूऔषि गाँजा 

कररब ६ ष्ट्किो सष्ट्हत सोही नगरपाष्ट्िका-८ गौतारी बस्ने ४७ वषीय रार् प्रकाि 

राउतिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । प्रहरी चौकी, कजान्हाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

उनिाई उक्त िागूऔषि सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा 

प्रहरीिे थप अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

अवैि िागूऔषि सष्ट्हत पिाउ     

काठमाडौं, ६ माघ  

काठर्ाडौं, चन्राष्ट्गरी नगरपाष्ट्िका-२ नागढुङ्गाबाट अवैि 

िागूऔषि खैरो हरेोईन जस्तो देष्ट्खने पदाथा १ ग्रार् ७ ष्ट्र्ष्ट्िग्रार् सष्ट्हत ईिार् 

सयूोदय नगरपाष्ट्िका-१० घर भएका १९ वषीय सबेुक प्रिानिाई प्रहरीिे पिाउ 

गरेको छ । झापाबाट काठर्ाडौं आउँदै गरेको ना.६ ख ३२६८ नम्बरको बसिाई 

प्रहरीिे जाँच गने िर्र्ा बसर्ा सवार उनिाई उक्त पदाथा सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ 

गरेको हो । 

िाष्ट्दङ, बेष्ट्नघाट रोराङ गाउँपाष्ट्िका-९ र्ष्ट्झर्टारबाट अवैि 

िागूऔषि गाँजा कररब २० केजी र नगद ४९ हजार रूपैयाँ सष्ट्हत स्याङ्जा 

ष्ट्भरकोट नगरपाष्ट्िका-२ बस्ने ३५ वषीय पे्रर् गुरुङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ 

। प्रहरी चौकी, जोष्ट्गर्ाराबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे काठर्ाडौंबाट ष्ट्चतवनतर्ा  जाँदै 

गरेको बा.२ ग १४१० नम्बरको र्ाईिोिाई जाँच गने िर्र्ा र्ाईिोर्ा सवार 

गुरुङको झोिाबाट उक्त पररर्ार्को िागूऔषि रे्िा पारी उनिाई पिाउ गरेको 

हो ।  

दाङ, राप्ती गाउँपाष्ट्िका-१ पिुचोकबाट अवैि िागूऔषि 

ब्राउनसगुर जस्तो देष्ट्खने पदाथा २ ग्रार् ३७ ष्ट्र्ष्ट्िग्रार् सष्ट्हत सोही ठाउँ बस्ने ३० 

वषीय ष्ट्बिाि थापािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । ष्ट्विेष सचूनाको आिारर्ा 

ईिाका प्रहरी कायाािय, भािवुाङबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई उक्त पदाथा 

सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो ।  

सिााही, बरहथवा नगरपाष्ट्िका-७ ष्ट्स्थतबाट ष्ट्नयष्ट्न्त्रत िागूऔषि 

नाईिाभेट २७ ट्याब्िेट सष्ट्हत सोही नगरपाष्ट्िका- ८ बस्ने २३ वषीय रार् उजैन 

पासवानिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । ईिाका प्रहरी कायाािय, बरहथवाबाट 

खष्ट्टएको प्रहरीिे उनिाई उक्त िागूऔषि सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । 

यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनुसन्िान गरररहकेो छ । 

 

 

अवैि िागूऔषि सष्ट्हत छुट्टाछुटै्ट स्थानिाट ११ जना पिाउ 

काठमाडौं ,७ माघ 

 काठर्ाडौं ,चन्राष्ट्गरी नगरपाष्ट्िका-२ नागढुङ्गाबाट अवैि 

िागूऔषि खैरो हरेोइन जस्तो देष्ट्खने पदाथा कररब ७ ग्रार् सष्ट्हत झापा रे्चीनगर 

नगरपाष्ट्िका-७ घर भएका ३१ वषीय अष्ट्र्त राजबंिीिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको 

छ । प्रहरी प्रभाग, नागढंुगाबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे काँकडष्ट्भट्टादेष्ट्ख काठर्ाडौंतर्ा  

आउँदै गरेको र् .प्र.०३-००१ ख ८११० नम्बरको बसिाई जाँच गने िर्र्ा बसर्ा 

सवार उनिाई उक्त पदाथा सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । 

 र्कवानपरु, र्नहरी गाउँपाष्ट्िका-८ दाररर्बासबाट अवैि 

िागूऔषि गाँजा कररब २० केजीसष्ट्हत २ जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । 

पिाउ पनेहरूर्ा सोही ठाउँ बस्ने ४२ वषीय राज कुर्ार प्रजा र ४५ वषीय ष्ट्जत 

बहादरु र्गर रहकेा छन ्। ईिाका प्रहरी कायाािय, र्नहरीबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

उनीहरूिाई उक्त पररर्ार्को िागूऔषिसष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । 

यसैगरी र्कवानपरु , हटेौंडा उपर्हानगरपाष्ट्िका-१ ष्ट्स्थत सडकबाट अवैि 

िागूऔषि गाँजा कररब २ केजी सष्ट्हत २ जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । 

पिाउ पनेहरूर्ा पसाा वीरगञ्ज र्हानगरपाष्ट्िका-४ घर भएका २३ वषीय ष्ट्दपक 

थापा र सोही र्हानगरपाष्ट्िका-३ बस्ने ४० वषीय जाष्ट्कर हुसेन रहकेा छन् । 

ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय, र्कवानपरुबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे ना.४१ प १६३० 

नम्बरको र्ोटरसाइकििाई जाँच गने िर्र्ा र्ोटरसाइकिर्ा सवार उनीहरूिाई 

उक्त िागूऔषिसष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । 

 कैिािी , िनगढी र्हानगरपाष्ट्िका-१३ कैिािी गाउँ बस्ने ३२ 

वषीय रोष्ट्हत भट्टिाई अवैि िागूऔषि ब्राउनसगुर ४ सय ४० ष्ट्र्ष्ट्िग्रार्सष्ट्हत 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । वडा प्रहरी कायाािय, िनगढीबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

उनिाई उक्त िागूऔषिसष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो ।  

 स्याङजा , गल्याङ नगरपाष्ट्िका-१ राम्दीबाट अवैि िागूऔषि 

ब्राउनसगुर जस्तो देष्ट्खने पदाथा कररब १ सय ४० ष्ट्र्ष्ट्िग्रार्सष्ट्हत २ जनािाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरूर्ा कास्की पोखरा र्हानगरपाष्ट्िका-१५ 

बस्ने ३७ वषीय जोन गुरुङ र ३९ वषीय िाि बहादरु गुरूङ रहकेा छन् । 

बुटविबाट पोखरातर्ा  जाँदै गरेको ग .१७ प ७२०० नम्बरको स्कुटरिाई प्रहरीिे 

जाँच गने िर्र्ा स्कुटरर्ा सवार उनीहरूिाई उक्त पदाथासष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ 

गरेको हो । 

 कञ्चनपरु , ष्ट्भर्दत्त नगरपाष्ट्िका-३ ष्ट्तिकपरु बस्ने बझाङ केदारस्युँ 

गाउँपाष्ट्िका-७ काडाचौकी घर भएका ४० वषीय करन िार्ीिाई अवैि 

िागूऔषि चरेि जस्तो देष्ट्खने पदाथा १५ केजी ५ सय २० ग्रार्सष्ट्हत प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ । ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय, कञ्चनपरु र सदुरूपष्ट्िर् प्रदेि प्रहरी 

कायाािय, िनगढी कैिािीबाट खष्ट्टएको संयकु्त टोिीिे ष्ट्भर्दत्त नगरपाष्ट्िका-

३ ष्ट्तिकपरुष्ट्स्थत ष्ट्सँचाई नहरको ष्ट्कनारबाट िार्ीिाई ४ केजी ७ सय ७० ग्रार् 

सष्ट्हत पिाउ गरेको ष्ट्थयो । अनसुन्िानको िर्र्ा िार्ीिे सोही ठाउँष्ट्स्थत उनकै 

बज्यै नाता पने राईर्ती देवी बोहराको घरर्ा राखेको थप १० केजी ७ सय ५० 

ग्रार् चरेि जस्तो देष्ट्खने पदाथा रे्िा परेको हो । 

 नविपरासी(पवूा), कावासोती नगरपाष्ट्िका-१६ चाष्ट्िसष्ट्किोबाट 

ष्ट्नयष्ट्न्त्रत िागूऔषि रे्नारगन २१ एम्पुि, नषु्ट्र्ा न २१ एम्पुि र डाईजेपार् २१ 

एम्पिुसष्ट्हत ष्ट्चतवन भरतपरु र्हानगरपाष्ट्िका-१६ बस्ने २३ वषीय सष्ट्बन 

तार्ाङिाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । ष्ट्जल्िा प्रहरी कायाािय नविपरासी (पवूा) 

बाट खष्ट्टएको प्रहरीिे ना.८ ख ८८५ नम्बरको बसिाई जाँच गने िर्र्ा बसर्ा 

सवार उनिाई उक्त िागूऔषि सष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ गरेको हो । 

 र्ोरङ ,ष्ट्वराटनगर र्हानगरपाष्ट्िका-१५ बाट ष्ट्नयष्ट्न्त्रत िागूऔषि 

िषु्ट्पजेष्ट्सक २९ एम्पिु, ऐष्ट्भि २९ एम्पुि ,रे्नारगन २९ एम्पिु र डाइजेपार् २९ 

एम्पिुसष्ट्हत बेिबारी नगरपाष्ट्िका-१ बस्ने ३४ वषीय उपेन्र खड्कािाई प्रहरीिे 

पिाउ गरेको छ । िागूऔषि ष्ट्नयन्त्रर् ब्यरूो, ष्ट्वराटनगरबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे 

भारतबाट नेपाितर्ा  आउँदै गरेको को.८ प ६५६२ नम्बरको र्ोटरसाइकििाई 

जाँच गने िर्र्ा चािक खड्कािाई उक्त िागूऔषिसष्ट्हत रे्िा पारी पिाउ 

गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

 

अवैि िागूऔषि सष्ट्हत पिाउ 

काठमाडौं, २० माघ  

सनुसरी, दहुबी नगरपाष्ट्िका-३ ष्ट्स्थत सडकबाट अवैि िागूऔषि 

१७ केजी गाँजा सष्ट्हत ईटहरी उपर्हनगरपाष्ट्िका-११ बस्ने ३७ वषीय र्हर्द 

हजरत अिी सरे्त ३ जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । ष्ट्विेष सचूनाको 

आिारर्ा १ नम्बर प्रदेि प्रहरी कायाािय, ष्ट्वराटनगर र ष्ट्सआरभी दहुबीबाट 

खष्ट्टएको संयकु्त टोिीिे ईटहरीबाट ष्ट्वराटनगरतर्ा  जाँदै गरेको को.२ ह ३०४४ 

नम्बरको अटो जाँच गने िर्र्ा उक्त पररर्ार्को िागूऔषि रे्िा पारी चािक 

अिी सरे्त ३ जनािाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे आवश्यक 

अनसुन्िान गरररहकेो छ । 

 

 

  



अपराध अनसुन्धान विभाग-मावसक "ई-बलेुविन", - २०७९  (माघ) 
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अन्य अपराि 

  

ष्ट्वष्ट्भन्न हष्ट्तयार सष्ट्हत २ जना पिाउ  

रूपन्देही, ३ माघ  

 बुटवि उपर्हानगरपाष्ट्िका-११ देवीनगरबाट ष्ट्वष्ट्भन्न हष्ट्तयार 

सष्ट्हत २ जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरूर्ा गुल्र्ी र्ाष्ट्िका 

गाउँपाष्ट्िका-४ अखाावाङ बस्ने ३५ वषीय नष्ट्वन चन्र रेग्र्ी र कन्चनपरु गरे्िपरु 

नगरपाष्ट्िका-२ बस्ने २७ वषीय ष्ट्वश्वराज काकी रहकेा छन ् । इिाका प्रहरी 

कायाािय, बुटविबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे िंका िाष्ट्ग उनीहरुिाई जाँच गने िर्र्ा 

नष्ट्वनको साथबाट १ थान ररभल्वर रे्िा परेपष्ट्छ दवुै जनािाई पिाउ गरेको हो । 

साथै थप अनुसन्िानको िर्र्ा सैनारै्ना नगरपाष्ट्िका-१ परोहाष्ट्स्थत नष्ट्वनको 

कोठार्ा तिासी गदाा गोिी ३५ राउण्ड ,तयारी डेटोनेटर ३ थान, डेटोनेटर केस 

६० थान ,डेटकडा ४ ष्ट्र्टर सरे्त रे्िा पारी प्रहरीिे बरार्द गरेको छ । यस 

सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहेको छ ।   

 

 

ष्ट्वष्ट्भन्न मुद्दाका ३३२ जना िरार प्रष्ट्तवादी पिाउ 

बारा, १० माघ 

 ष्ट्वष्ट्भन्न र्दु्दाका ३ सय ३२ जना र्रार प्रष्ट्तवादीहरूिाई ष्ट्जल्िा प्रहरी 

कायाािय बाराबाट खष्ट्टएको प्रहरी टोिीिे पिाउ गरेको छ । अदाितबाट रै्सिा 

कायाान्वयनको िाष्ट्ग प्राप्त र्रार प्रष्ट्तवादीहरूिाई पिाउ गरी काननूी कारवाहीको 

दायरार्ा ल्याउने उद्देश्यिे संचाष्ट्ित र्रार प्रष्ट्तवादी पिाउ अष्ट्भयान अन्तगात 

िार्ो सर्यदेष्ट्ख अदाितबाट कैद तथा जररवानाको रै्सिा भई काननूी 

कारवाहीको दायराबाट भाग्दै िकुीष्ट्छपी बस्दै आएका र्रार प्रष्ट्तवादीहरूिाई 

ष्ट्जल्िाका ष्ट्वष्ट्भन्न ठाउँबाट पिाउ गरेको हो । बैष्ट्कङ कसरू र्दु्दा, हातहष्ट्तयार 

खरखजाना र्दु्दा िगायतका र्दु्दार्ा कैद तथा जररवाना रै्सिा भई र्रार रहकेा 

पिाउ परेका प्रष्ट्तवादीहरु र्ध्ये ३६ जनािाई थनुार्ा राख्न पसाा कारागार 

कायाािय चिान गररएको छ भने बाँकी जररवाना भकु्तान गरी र्कु्त भएका छन् । 

 

मानव िेिष्ट्िखन गने काययमा संिग्न रहेको 

अष्ट्भयोगमा पिाउ 

काठमाडौं, १२ माघ 

 र्ानव बेचष्ट्बखन गने कायार्ा संिग्न रहेको अष्ट्भयोगर्ा झापा दर्क 

नगरपाष्ट्िका-३ घर भई हाि काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-१४ बस्ने प्रकाि िाही 

ठकुरी भन्ने ४१ वषीय प्रकाि ष्ट्िर्ाििाई प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । पीष्ट्डतको 

उजरुीको आिारर्ा नेपाि प्रहरी प्रिान कायाािय, र्ानब बेचष्ट्बखन अनसुन्िान 

ब्यरूो, बबरर्हिबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे ष्ट्िर्ाििाई काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-

७ चावष्ट्हिबाट पिाउ गरेको हो । म्यानपावर एजेन्टको कार् गने ष्ट्िर्ाििे 

कुवेतर्ा ष्ट्ि ष्ट्भसा र ष्ट्ि ष्ट्टकटर्ा राम्रो कर्ाई हुने कार्र्ा पठाइष्ट्दने भष्ट्न राहदानी 

िगायतका आवश्यक कागजपत्र बनाई ३/४ जना र्ष्ट्हिािाई २०७९ बैिाख १२ 

गते काठर्ाडौंबाट ष्ट्भष्ट्जट ष्ट्भसार्ा दबुई हुदँै कुवेत िष्ट्ग ९ सय कुवेती ष्ट्दनारर्ा 

ष्ट्बिी गरेको प्रारष्ट्म्भक अनसुन्िानको िर्र्ा खलु्न आएको हो । साथै पीष्ट्डतिाई 

दैष्ट्नक १० घण्टासम्र् कार्र्ा िगाई श्रर् िोषर् गरेकोर्ा उपचार गनाका िाष्ट्ग 

स्थानीय अस्पताि गएको सर्यर्ा पीष्ट्डत उक्त अस्पतािबाट भागी कुवेतष्ट्स्थत 

नेपािी राजदतूावासको सम्पका र्ा आए पश् चात् उनिाई २०७९ असोज १४ गते 

उद्दार गरी नेपाि ष्ट्र्ताा ल्याइएको ष्ट्थयो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान 

गरररहकेो छ । 

 

 

 

 

ष्ट्ित्तिको छािा सष्ट्हत पिाउ 

कैलाली, १८ माघ 

 घोडाघोडी नगरपाष्ट्िका-५ देउकष्ट्िया बस्ने ५४ वषीय खेर्राज 

सापकोटािाई ष्ट्चत्तिको छािा २ थान सष्ट्हत प्रहरीिे पिाउ गरेको छ । 

सापकोटाको घरर्ा ष्ट्चत्तिको छािा रहकेो भन्ने सचूनाको आिारर्ा ईिाका 

प्रहरी कायाािय, सखुडबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे घर तिासी गदाा उक्त छािा रे्िा 

पारी उनिाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनुसन्िान गरररहकेो 

छ । 

 

िाइष्ट्नज पेस्तोि र ६ राउण्ड गोिी सष्ट्हत २ जना पिाउ 

सनुसरी, १९ माघ 

 ईटहरी उपर्हानगरपाष्ट्िका-१२ खनारबाट १ थान चाइनीज पेस्तोि 

र सोही पेस्तोिर्ा िाग्ने गोिी ६ राउण्ड सष्ट्हत दईु जनािाई प्रहरीिे पिाउ गरेको 

छ । पिाउ पनेहरूर्ा ईटहरी उपर्हानगरपाष्ट्िका-१५ बस्ने ३० वषीय सषु्ट्जत 

र्गराती र्ाझी र सोही उपर्हानगरपाष्ट्िका-१० बस्ने १८ वषीय ष्ट्किोर रहकेा छन् 

। ईिाका प्रहरी कायााियबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे जाँच गने िर्र्ा उनीहरूिाई उक्त 

हष्ट्तयार र प्र.१-०२-०४३ प ६८९७ नम्बरको र्ोटरसाइकि सष्ट्हत रे्िा पारी 

पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्िर्ा प्रहरीिे थप अनसुन्िान गरररहकेो छ ।   

 

 

एक संरष्ट्क्षत वन्यजन्तु गैंडाको खाग ओसारपसार तथा 

खररद ष्ट्ििी गने १५ जना पिाउ  

काठमाडौं, २७ माघ  

संरष्ट्क्षत वन्यजन्तु गैंडाको खाग अवैि रूपर्ा चोरी ष्ट्िकारी, 

ओसारपसार तथा खररद ष्ट्बिी कायार्ा संिग्न रहकेो अष्ट्भयोगर्ा १५ जनािाई 

प्रहरीिे पिाउ गरेको छ ।  काठर्ाडौं र्हानगरपाष्ट्िका-७ सरस्वतीनगर टोिबाट 

गत पसु १९ गते झापा भरपरु नगरपाष्ट्िका-१० बस्ने ४५ वषीय ईन्रर्र्ी आचाया 

र बाँके कोहिपरु नगरपाष्ट्िका-११ बस्ने ४१ वषीया जर्नुा कुर्ारी िर्ाािाई 

संरष्ट्क्षत वन्यजन्तु गैंडाको खाग ५ सय २२ ग्रार् सष्ट्हत केन्रीय अनसुन्िान व्यरूो, 

र्हाराजगंजबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे पिाउ गरेको ष्ट्थयो । थप अनसुन्िानको िर्र्ा 

उक्त कारोबारर्ा संिग्न रहकेा पाल्पा भवुनपोखरीका ६२ वषीय बाबुिाि भट्टराई,  

कैिािी घोडाघोडी नगरपाष्ट्िका-१० पहिर्ानपरुका ३६ वषीय प्रताप चौिरी, 

कैिािी र्सुररयाका ६१ वषीय गर्ेि भष्ट्नने गजािर सापकोटा, भोजपरु अरुर् 

गाउँपाष्ट्िका-२ घर भएका ४५ वषीय डम्बर कुर्ार आिे र्गर, गोरखा पािङुटार 

नगरपाष्ट्िका-२ ठाँटीपोखरी बस्ने ४७ वषीय दान बहादरु राना, स्याङ्जा 

पतुिीबजार नगरपाष्ट्िका-१ का ४६ वषीय ष्ट्नर्ाि िाही,  स्याङजा वाष्ट्िङ 

नगरपाष्ट्िका-८ जैसीपिेरँाका ३८ वषीया हररर्ाया राना, ष्ट्चतवन भरतपरु 

र्हानगरपाष्ट्िका-८ की ४० वषीया सम्झना चेपाङ भन्ने कर्िा तार्ाङ, ष्ट्चतवन 

काष्ट्िका नगरपाष्ट्िका-९ िेरबास बस्ने ३९ वषीय राज ुभन्ने सोर् बहादरु चेपाङ 

तथा ३० वषीय रािाकृरर् चेपाङ, ष्ट्चतवन इच्छाकार्ना गाउँपाष्ट्िका-७ 

पदर्परुकी ३० वषीया तुिसी चेपाङ, सोही गाउँपाष्ट्िका-७ सनु्दरबस्तीका  ३९ 

वषीय ष्ट्बरर्ान वाइबा र ष्ट्चतवन भरतपरु र्हानगरपाष्ट्िका-८ गौरीगंज सल्यानी 

बस्ने ५२ वषीय आइत बहादरु तार्ाङ सरे्त गरी १३ जनािाई केन्रीय अनसुन्िान 

व्यरूो, र्हाराजगंजबाट खष्ट्टएको प्रहरीिे ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्र्ष्ट्त र स्थानबाट पिाउ गरेको 

हो । उनीहरूिाई आवश्यक काननूी कारवाहीको िाष्ट्ग ष्ट्डष्ट्भजन वन कायाािय, 

हाष्ट्त्तसार काठर्ाडौंर्ा पठाइएको छ ।  
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मुद्दा शीषयक :- कतयव्य ज्यान 

ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।०१ गते अं.१३:०० बजेको सर्यर्ा का.ष्ट्ज. गोकर्ेश्वर न.पा. 

वडा नं.०६ नयाबँस्तीर्ा बषा १९ को र्ष्ट्नष ठकुरीिाई ष्ट्प्रन्स प्रसाई, चेतेन्र खड्का, 

सजुन राई, सकुसोर् िार्ा, िाक्पा िार्ा सरे्तिे ईटा ढुङ्गा सरे्तिे प्रहार गरी 

सख्त घाईते बनाई उपचारको िर्र्ा र्तृ्य ुभएको घटनार्ा संिग्न प्रष्ट्तवादीहरुिाई 

पिाउ गरी कताव्य ज्यान र्दु्दार्ा अनुसन्िान काया सम्पन्न भएपिात सम्र्ाष्ट्नत 

काठर्ाडौं ष्ट्जल्िा अदाित सर्क्ष पेि हुदँा सम्र्ाष्ट्नत अदाितको ष्ट्र्ष्ट्त 

२०७९।१०।२९ गतेको आदेििे सबै प्रष्ट्तवादीहरु पपुाक्षको िाष्ट्ग थनुार्ा 

कारागार गएको । 

मुद्दा शीषयक – कािोिजारी 

ष्ट्वष्ट्भन्न ब्राण्डका नक्किी रक्सीहरूर्ा िष्ट्ितपरुको कुपन्डोि ष्ट्स्थत Next Taste 

Liquor Store बाट ष्ट्वष्ट्भन्न ब्राण्डका कर्सि अन्य र्ष्ट्दराको बोतिको अन्तिलु्क 

ष्ट्स्टकर पनु: टाँस गने, ष्ट्बको पनु: प्रयोग गने तथा नक्किी र्ष्ट्दरा भरी ष्ट्विी गने गरेको 

पाईएकोिे सो कायार्ा संिग्न ष्ट्नरज उपे्रती, गरे्ि बहादरु रानार्गर, िर्ी गौडेि 

सरे्तिाई पिाउ गरी कािोबजारी र्दु्दार्ा अनुसन्िान गररएकोर्ा अनुसन्िान पिात 

ष्ट्जल्िा प्रिासन कायाािय, िष्ट्ितपरुको ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।२७ गतेको आदेिानसुार 

प्रष्ट्तवादीहरू ष्ट्नरज उप्रेती र िर्ी गौडेि जनही रु.१,५०,०००।- िरौटीर्ा र प्रष्ट्तवादी 

गर्ेि बहादरु रानार्गर रु.१०,०००।- िरौटीर्ा छुटेको । 

 

मुद्दा शीषयक – कतयब्य ज्यान 

ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।०२ गते ष्ट्दनको अं.११:१५  बजेको सर्यर्ा ष्ट्जल्िा तनहुँ, भानु 

नगरपाष्ट्िका वडा नं.६ टुहुरेपसि ष्ट्स्थत ऐ.ऐ बस्ने रे्रो दाई बषा ५१ को सन्त बहादरु 

गुरुङको घरर्ा ष्ट्जल्िा तनहुँ ब्यास नगरपाष्ट्िका वडा नं.८ घर भएका बषा २४ को 

आष्ट्षि पररयार पसी दाई सन्त बहादरु गुरुङको घरर्ा रहकेो खकुुरी ष्ट्िई बाष्ट्हर 

सडकर्ा ष्ट्नष्ट्स्कएकोर्ा ष्ट्नज  सन्त बहादरु गुरुङ आफ्नो खकुुरी र्ाग्न अको खुँडा 

ष्ट्िई ष्ट्नस्की खकुुरी र्ाग्दा ष्ट्नज आष्ट्िष पररयारिे आफ्नो हातर्ा रहकेो खकुुरीिे 

सन्त बहादरु गुरुङको घाँटीर्ा प्रहार गदाा सन्त बहादरु गुरुङको घटनास्थिरै् र्तृ्य ु

भएको हुदँा ष्ट्नज आष्ट्िष पररयारिाई काननू बर्ोष्ट्जर् कारवाही गररपाउँ भन्ने 

व्यहोराको र्तृकको भाई िन बहादरु गुरुङको जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोर्ा ष्ट्नज 

प्रष्ट्तवादी  आष्ट्िष पररयारिाई पिाउ गरी कताव्य ज्यान र्दु्दा िीषाकर्ा सम्पूर्ा 

अनसुन्िान काया परूा गरी सम्र्ाष्ट्नत तनहु ँ ष्ट्जल्िा अदाितर्ा पेि गररएकोर्ा 

सम्र्ाष्ट्नत अदाितको आदेििे ष्ट्नज प्रष्ट्तवादी पपुाक्षको िाष्ट्ग कारागार चिान 

भएको । 

 

मुद्दा शीषयक – ज.ज.क. 

ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।०९।२२ गते रातको अं.२२:३० बजेको सर्यर्ा ष्ट्जल्िा पाँचथर, ष्ट्र्ष्ट्दर् 

नगरपाष्ट्िका वडा नं.४ तुम्देन चौक बस्ने चन्र सबु्बाको घर कोठार्ा रे्रो नाबाष्ट्िका 

नाष्ट्तनी बषा १५ की पररवष्ट्तात नार् ०२-०७९।०८० "२०" एक िाई प्रष्ट्तवादी 

ष्ट्हष्ट्िहाङ गा.पा. वडा नं.४ बस्ने बषा २० को ष्ट्करर् पोख्रेििे ििाई र्काई करर्ी 

गरेको हुदँा ष्ट्नजिाई पिाउ गरी काननू बर्ोष्ट्जर् कारबाही गरी क्षष्ट्तपषु्ट्ता सरे्त ष्ट्दिाई 

भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको पररवष्ट्तात नार् ०२-०७९।०८० "२०" को जाहरेी दरखास्त 

प्राप्त भएकोर्ा अनुसन्िानपिात पिाउ प्रष्ट्तवादी सम्र्ाष्ट्नत पाँचथर ष्ट्जल्िा 

अदाितको आदेििे पपुाक्षको िाष्ट्ग ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।२६  थनुार्ा गएको । 

 

 

 

मुद्दा शीषयक – कतयब्य ज्यान 

ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।०२ गते अं.१६:३० बजेको सर्यर्ा ष्ट्जल्िा नवुाकोट 

बेिकोटगढी न.पा. वडा नं.९ निगाँउ ष्ट्स्थत ऐ.ऐ. बस्ने बषा ५२ को जगत गौचन 

तार्ाङिाई आफ्नै सहोदर भाई ऐ.ऐ.बस्ने बषा ३२ को ईन्र ष्ट्संह तार्ाङिे घरायसी 

ष्ट्ववादर्ा झै-झगडा हुदँा िाठीिे टाउकोर्ा हानी घाईते भई उपचारको िाष्ट्ग 

ष्ट्त्रििुी अस्पताि नवुाकोट िष्ट्गएकोर्ा ऐ. ष्ट्र्ष्ट्त साँझको अं.१८:३० बजेको 

सर्यर्ा अस्पतािर्ा पुग्नासाथ डाक्टरिे र्तृ घोषर्ा गरेको भन्ने ब्यहोराको 

सचुना प्राप्त भएकोर्ा सो सम्बन्िर्ा कताव्य ज्यान र्दु्दार्ा अनसुन्िान गरी 

प्रष्ट्तवादी ष्ट्जल्िा नवुाकोट, बेिकोटगढी न.पा. वडा नं.०९ बस्ने बषा ३२ को ईन्र 

ष्ट्संह तार्ाङिाई ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।२६ गतेको सम्र्ाष्ट्नत नवुाकोट ष्ट्जल्िा 

अदाितको आदेििे पपुाक्षको िाष्ट्ग कारागार कायाािय चिान गरेको । 

 

मुद्दा शीषयक – जुवा 

हररि चन्र र्ल्ि सरे्तिे Quick cash नार्क TikTok Id खोिी िष्ट्ितपरु 

ष्ट्जल्िा ि.प.ुर्.न.पा. वडा नं.२८ हररष्ट्सद्धी ष्ट्स्थत डेराकोठार्ा बसी ष्ट्बष्ट्भन्न 

व्यष्ट्क्तहरुिाई आफ्नो E-sewa िगायतका अन्य Digital Wallet हरुर्ा रकर् 

जम्र्ा गना िगाई आरु्िे िाभ ष्ट्िने उद्देश्य राखी TikTok Live र्ार्ा त रकर्को 

बाजी राख्न िगाई जवुा (तास) खेल्ने खेिाउने गरेको भन्ने सचुना प्राप्त भएकोर्ा 

ष्ट्र्ष्ट्त २०७९।१०।०३ गते अं.१४:०० बजेको सर्यर्ा िष्ट्ितपरु ष्ट्जल्िा 

ि.प.ुर्.न.पा. वडा नं.२८ हररष्ट्सद्धी ष्ट्स्थत िक्ष्र्ी ररजािको घरर्ा डेरा गरी बस्ने 

हररि चन्र र्ल्िको कोठाबाट Go Green िेष्ट्खएको ष्ट्बष्ट्भन्न व्यष्ट्क्तहरुिाई 

तास खेिाउँदा राष्ट्खएको ष्ट्हसाब ष्ट्कताब नोट बुक थान-१, ३ बुक तास र IMEI 

NO. 350160486555467 3501604854400053 भएको कािो रंगको 

Apple कम्पनीको I Phone र्ोबाईिर्ा प्रयोग भएको ९८१३०८४५१० नं. 

सष्ट्हत बरार्द गरी तास खेल्ने गरेको Screenshot को Record भएको CD थान 

१ सरे्त तयार गरी ष्ट्नज हररि चन्र र्ल्ििाई पिाउ गरी अनसुन्िानपिात 

दाष्ट्खिा हुदँा ष्ट्जल्िा प्रिासन कायाािय, िष्ट्ितपरुको आदेिानुसार ष्ट्नज 

प्रष्ट्तवादी रु.३०,०००।- िरौटीर्ा छुटेको । 

 

मुद्दा शीषयक – कतयब्य ज्यान 

रे्रो बषा ८ को छोरा भरत बोहरा ऐ.१२ गते ष्ट्छरे्की दान बहादरु ष्ट्बष्टको घरर्ा गएकोर्ा 

ष्ट्नज छोरािाई रे्रो जेठी श्रीर्तीिे घरर्ा ल्याएपिात कान्छी श्रीर्ती जानकी बोहरािे 

कुटष्ट्पट गरेको र जेठी श्रीर्ती कल्र्ती देबी बोहरािे ष्ट्सस्नपुानी िगाएकोर्ा ष्ट्नजको 

सोही राती र्तृ्य ुभएकोर्ा रे्रो दबैु श्रीर्ती ष्ट्र्िी छोराको िाििाई आफ्नै खेतबारीर्ा 

रहकेो गोबर र्ि हाल्नको िाष्ट्ग बनाएको खाडिर्ा परेुको हुदँा र् सरे्त घरर्ा नभएको 

बखतर्ा यसरी कुटष्ट्पट गरी ष्ट्सस्नोपानी िगाई ष्ट्नर्ार्ता पवूाक हत्या गने रे्रो श्रीर्तीहरु 

जानकी बोहरा र कल्र्ती देबी बोहरािाई ज्यान सम्बन्िी कसरु र्दु्दार्ा कानुन बर्ोष्ट्जर् 

कारवाही गरी पाउनको साथै र्तृक िािको काननु बर्ोष्ट्जर् गरी पाउँ भनी र्तृकको 

बुबािे जाहरेी दरखास्त पेि गरेकोर्ा अनसुन्िानपिात प्रष्ट्तवादी ष्ट्जल्िा डडेल्िरुा, 

आष्ट्िताि गा.पा. वडा नं. ८ बस्ने बषा ३९ की कल्र्ती देवी बोहरा र ऐ.ऐ. बस्ने बषा 

३० की जानकी बोहरािाई सम्र्ाष्ट्नत डडेल्िरुा ष्ट्जल्िा अदाितको आदेििे पुपाक्षका 

िाष्ट्ग कारागार कायाािय, डडेल्िरुार्ा पठाएको । 
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