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१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् विराटनगरको निवनवमात 

कार्ाालर् भिन उद् घाटन 

 

वबरािनगर, ११ फागुन  

 १ नम्बर प्रदेशका मखु्यमन्त्री हिक्मत कुमार काकीले १ नम्बर प्रदेश 

प्रिरी कायाालय हिराटनगरको निहनहमात कायाालय भिनको आयोहित 

कायाक्रम बीच उद ्घाटन गनुाभयो । उद ्घाटन ्चातात मखु्यमन्त्री काकीले उत 

भिनको हनरीक्षण समेत गनुाभयो । उद ्घाटन कायाक्रममा मखु्यमन्त्री काकीले 

भिन हनमााणमा उल्लेख्य योगदान ्रु् याउने हनमााण कम््नी त ा १ नम्बर प्रदेश 

प्रिरी कायाालयमा कायारत प्रिरी हनरीक्षक ढुण्डीराि हगरी र मिेश भट्टराईलाई 

प्रशंसा्र प्रदान गनुाभयो । कायाक्रमलाई सम्बोधन गदै मखु्यमन्त्री काकीले 

भौहतक ्िूााधारको अभाि र अ्यााप्तताले प्रिरी सेिाका कायािरुमा प्रत्यक्ष 

असर ्ने उल्लेख गनुाभयो । सहुिधा सम््न्त्न भिन प्राप्त भएसँगै नागररक सेिामा 

हबगतका हदनिरु भन्त्दा प्रभािकारी ढंगले अगाहड बढ्न निहनहमात भिनको 

योगदान रिने उिाँले बताउनभुयो । सा ै उिाँले सरुक्षाकमी सरुहक्षत भएमा मार 

आम नागररकले सरुक्षाको प्रत्याभहूत ्ाउने ि दँा सरुक्षाकमीको सरुक्षामा प्रदेश 

सरकार सदैि तत््र रिकेो बताउनभुयो । कायाक्रममा धन्त्यिाद ज्ञा्न गदै प्रिरी 

मिाहनरीक्षक हधरि प्रता् हसंिले शाहन्त्त सरुक्षा सबैको साझा हिम्मेिारी रिकेो 

उल्लेख गनुाभयो । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश प्रिरीलाई प्राप्त नयाँ भिनसँगै कायारत 

प्रिरी कमाचारीिरुमा  ् मनोिल उच्च ि नकुा सा ै प्रदेश प्रिरी कायाालयबाट 

आम नागररकमा प्रदान ि ने सेिा समेत समयानुसार स्तरीय ि दँै िाने धारणा 

उिाँले ब्यत गनुाभयो । प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिले सनु्त्दर भिनमा बस्ने प्रिरी 

कमाचारीिरुले िनमैरी प्रिरी सेिा प्रदान गनेमा आफू हबश्वस्त रिकेो चचाा गद ै 

काननूको ्ररहधमा रिी िन चािना बमोहिमको प्रिरी सेिा प्रदान गना प्रिरी 

कमाचारीिरुलाई हनदेशन समेत हदनभुयो । कायाक्रममा स्िागत मन्त्तब्य व्यत गदै 

१ नम्बर प्रदेश प्रिरी कायाालय हबराटनगरका प्रमखु प्रिरी नायि मिाहनरीक्षक 

श्याम लाल ज्ञिालीले सहुबधा सम््न्त्न भिन प्राप्त भएसँगै  ् मनोिल बढ्ने र 

कायाके्षरमा अनकूुल िातािरण हसिाना ि ने भएकोले  ् िोश र उिााका सा  

प्रिरी काम कारिािी गना पे्ररणा हमलेको बताउनभुयो । उत अिसरमा प्रिरी 

उ्रीक्षक अहनल रानाले भिन हनमााण सम्बन्त्धी प्रहतिेदन प्रस्तुत गदै १ नम्बर 

प्रदेश आन्त्तररक माहमला त ा काननु मन्त्रालयबाट ििेट हिहनयोहित भई कुल 

१९ करोड १४ लाख १ ििार ६ सय ६३ रु्ैयाँको लागतमा िम्मा ७५ िटा 

कोठा भएको ५ तले कायाालय भिन हनमााण काया सम््न्त्न भएको िानकारी 

हदनभुयो । उद ्घाटन कायाक्रममा उच्च अदालत हबराटनगरका मखु्य न्त्यायाधीश 

सत्य मोिन िोशी  ारु, प्रदेश सरकारका मन्त्रीिरु, हनहमत्त प्रदेश प्रमखु सहचि, 

स् ानीय िनप्रहतहनहधिरु, अन्त्य सरुक्षा हनकायका प्रमखु त ा प्रहतहनहधिरु, 

हबहभन्त्न सरकारी कायाालय त ा गैह्र सरकारी कायाालयका प्रमखु त ा 

प्रहतहनहधिरु, ्िूा प्रिरी कमाचारीिरु, संचारकमीिरु, उद्योगी, व्यिसायीिरुको 

उ्हस् हत रिकेो ह यो ।   

 

सेिावनितृ्त प्रहरी अवतररक्त महावनरीक्षक पूजा वसिंहको वबदाइ 

 

काठमाडौं, ५ फागुन    

 प्रिरी मिाहनरीक्षक हधरि प्रता् हसंिले प्रिरी सेिाबाट िालै 

सेिाहनितृ्त ि न लाग्न ुभएकी प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षक ्िूा हसंिलाई ने्ाल 

प्रिरी प्रधान कायाालयमा आयोहित कायाक्रम बीच हबदाइ गनुाभयो । हबदाइ 

समारोिलाई सम्बोधन गदै प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिले आफ्नो अहिहिन्त्न लामो 

सेिाद्वारा नाहगरक र संगठनलाई गनुाभएको योगदानको प्रशंसा गनुाको सा ै 

अिकाश ्हिको व्यिसहयक एिम् सखुमय ्ाररिाररक िीिनको शभुकामना 

व्यत  गनुाभयो । हिहभन्त्न कालखण्डमा सफल महिला कमाण्डरको रू्मा 

हनिााि गरेको भहूमकाको स्मरण गदै प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिले सेिाहनितृ्त ि न 

लाग्नु भएकी प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षकबाट सेिाहनितृ्त िीिन ्चातात ्हन 

रचनात्मक सियोगको अ्ेक्षा राखेको र आगामी हदनमा संगठनको श्रीिहृिका 

लाहग आिश्यक सल्लाि, सझुाि एिम ्सिकाया हनरन्त्तर प्राप्त ि ने हिश्वास उिाँले 

व्यत गनुाभयो । सो अिसरमा प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिले सेिाहनितृ्त ि न ुभएकी 

प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षक हसंिलाई मायाको हचनो प्रदान गनुाभयो । 

कायाक्रममा सेिाहनितृ्त ि न ुभएकी प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षक हसंिले आफ्नो 

सेिा अिहधमा गरेका अनभुि समेटी आफ्नो मन्त्तव्य व्यत गनुाभएको ह यो । 

उिाँले सेिा हनितृ्त ि ने क्रममा एक ्टकको प्रिरी सधै प्रिरी रिने भएकोले 

िहदायतु िीिनबाट मार अिकास ि न लागेको बताउनभुयो । प्रिरी सेिामा रिने 

क्रममा संगठनका सदस्यबाट प्राप्त सद्भाि प्रहत सधै ऋणी रिने बताउँदै उिाँले 

यो अिस् ासम्म आइ्गु्ने क्रममा नेततृ्ि हिकासमा मागा दशान गनुाि ने अग्रि 

प्रिरीप्रहत सम्मान व्यत गनुाि दँै उिाँले भन्त्नभुयो, “ने्ाल प्रिरीको 
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प्रशासनतफा को ्हिलो महिला प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षक ि ने क्रममा तालकु 

गिृ मन्त्रालय र प्रिरी मिाहनरीक्षकको भहूमकाप्रहत आभार एिम ्कृतज्ञता व्यत 

गना चािन्त्िु ।” सो अिसरमा उिाँले कररब ३० िर्ा लामो सेिा अिहधमा 

संगठनमा रिने क्रममा सिकमी एिम् मातित प्रिरी कमाचारीबाट प्राप्त हनरन्त्तर 

सा  र सियोगका लाहग िाहदाक आभार एिम ् कृतज्ञता व्यत गनुाभयो । 

सेिाहनितृ्त ि नु भएकी प्रिरी अहतररत मिाहनरीक्षक हसंि हि.सं. २०४९ चैत ११ 

गते प्रिरी हनरीक्षक ् दमा हनयतु भई प्रिरी सेिामा प्रिेश गनुाभएको ह यो । प्रिरी 

अहतररत मिाहनरीक्षक प्रिरी हनयमािली २०७१ बमोहिम ५६ िर्ीय उमेर 

िदको कारण फागुन ७ गते अिकास ि न लाग्न ुभएको िो । कायाक्रममा प्रिरी 

अहतररत मिाहनरीक्षकिरू, प्रिरी नायि मिाहनरीक्षकिरू एिम ् िररष्ठ प्रिरी 

अहधकृतिरूको उ्हस् हत रिकेो ह यो ।    

 

प्रहरी महावनरीक्षक विरज प्रताप वसिंहबाट १ नम्बर प्रदेश प्रहरी 

अस्पतालको उद् घाटन 

 

वबरािनगर, १० फागुन 

 प्रिरी मिाहनरीक्षक हधरि प्रता् हसंिले मोरङ बेलबारी 

नगर्ाहलका-३ हस् त ्रुानो ईलाका प्रिरी कायाालयको भिनमा संचाहलत १ 

नम्बर प्रदेश प्रिरी अस््तालको आयोहित कायाक्रमबीच उद ्घाटन गनुाभएको 

ि । उद ्घाटन ्चातात प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिलगायत अन्त्य अह हतिरुले 

अस््तालको सा ै उ्लब्ध स्िास््य उ्करणिरुको अिलोकन गनुाभयो । 

अस््ताल उद ्घाटन कायाक्रमलाई सम्िोधन गदै प्रिरी मिाहनरीक्षक हसंिले १ 

नम्बर प्रदेश प्रिरी अस््तालको शभुारम्भले यस प्रदेशमा रिकेा ्िूा प्रिरी 

कमाचारी, अमर/अशत प्रिरी कमाचारी त ा बिालिाला प्रिरी कमाचारीका 

सा ै आहश्रत ्ररिार समेतको स्िास््य सेिामा ्ि चँ ्गु्ने बताउनभुयो । सा ै 

प्रिरी अस््तालको हनमााण र सेिा शभुारम्भले स् ानीयिासीले समेत सेिा ् ाउने 

ि दँा सबै हकहसमका हबरामीिरुलाई सिि रु्मा स्िास््य सेिा उ्लब्ध गराउन 

कायारत प्रिरी कमाचारीिरूलाई उिाँले हनदेशन हदनभुयो । उत अिसरमा ने्ाल 

प्रिरी अस््ताल मिारािगंि काठमाडौंका मेहडकल डाईरेक्टर प्राहबहधक प्रिरी 

अहतररत मिाहनरीक्षक डा. आशा हसंिले सीहमत श्रोत र साधनका बीच प्रदेश 

प्रिरी अस््तालको अिधारणा ल्याई सेिा शभुारम्भ गररएको बताउँदै अबका 

हदनमा सेिा संचालनमा िरेक के्षरको सियोग अ्ररिाया रिकेो उल्लेख गनुाभयो 

। कायाक्रममा बेलिारी नगर्ाहलकाका प्रमखु हदल प्रसाद राईले नगर के्षरमा 

प्रिरी अस््तालको हनमााणले नगरिासीिरु उत्साहित रिकेो बताउँदै िरेक 

नागररकको स्िास््य सेिामा प्रिरी अस््तालको अिम ् भहूमका रिने र 

अस््तालको स्तरोन्त्नहत लगायतका के्षरमा सियोग र समन्त्ियको लाहग 

नगर्ाहलका सदैि तत््र रिकेो उल्लेख गनुाभयो । उत कायाक्रममा १ नम्बर 

प्रदेश प्रिरी कायाालय हिराटनगरका प्रमखु प्रिरी नायि मिाहनरीक्षक श्याम 

लाल ज्ञिालीले स्िागत मन्त्तब्य व्यत गदै अस््तालबाट प्रभािकारी स्िास््य 

सेिा प्रदान ि नेमा हबश्वस्त रिकेो बताउनभुयो । उत अस््तालका प्रिरी नायि 

उ्रीक्षक डा. सरोि हसंिले अस््तालको सेिा सम्बन्त्धी प्रहतिेदन प्रस्तुत गदै 

तत्काल ३ िना हबशेर्ज्ञ हचहकत्सकसहित १० िनाको प्राहबहधक टोलीले 

ओह्हड त ा ईमरिेन्त्सी लगायतका सेिा प्रदान गने िानकारी हदनभुयो । 

उद ्घाटन कायाक्रममा हिल्ला प्रशासन कायाालय मोरङका प्रमखु हिल्ला 

अहधकारी हत ाराि भट्टराई, प्रदेशहस् त अन्त्य सरुक्षा हनकायका प्रमखु त ा 

प्रहतहनहधिरु, स् ानीय तिका िनप्रहतहनहधिरु, हबहभन्त्न सरकारी त ा 

गैह्रसरकारी कायाालयका प्रमखु त ा प्रहतहनहधिरु, हबहभन्त्न संघ संस् ाका प्रमखु 

त ा प्रहतहनहधिरु, ्िूा प्रिरी कमाचारीिरु, संचारकमी त ा  स् ानीयबासी 

लगायतको उ्हस् हत रिकेो ह यो । 

 

प्रहरी नार्ि महावनरीक्षक उमेश राज जोशीद्वारा नेपाल प्रहरी 

केन्द्रीर् विवि विज्ञान प्रर्ोगशालाको अिलोकन तथा 

वनरीक्षण 

 

काठमाडौं, १५ फागुन 

               ने्ाल प्रिरी प्रधान कायाालय, अ्राध अनसुन्त्धान हिभागका 

हिभाहगय प्रमखु प्रिरी नायि मिाहनरीक्षक उमेश राि िोशीले  ने्ाल प्रिरी 

केन्त्रीय हिहध हिज्ञान प्रयोगशालाको अनगुमन त ा हनरीक्षण गनुाभयो । प्रिरी 

नायि मिाहनरीक्षक उमेश राि िोशीले  प्रत्येक शाखािरुमा अिलोकन त ा 

भ्रमण गरी शाखािरुबाट ि ने गरेका कायाको बारेमा िानकारी हलनकुा सा ै उत 

हिहध हिज्ञान प्रयोगशालामा कायारत प्र.क.िरुलाई  केश (सबुत) ्रीक्षण 

कायालाई अझ तीब्र र प्रभािकारी बनाउन हनदेशन हदनभुयो । उिाँले हिहभन्त्न 

प्रकारका अ्राधिरुको  न्त्यूहनकरणको लाहग घटनास् लबाट प्राप्त भौहतक सबूत 

प्रमाणिरुको य ाहशघ्र हिटो ्ररक्षण गरी ्ररक्षण प्रहतिेदन सम्बहन्त्धत 

कायाालयमा समयमा नै ्ठाई  प्रभािकारी अ्राध अनसुन्त्धान गरी ह्डीतलाई 

न्त्याय र प्रहतिादीलाई सिाय ि ने कुरामा समेत िोड हदनभुयो । सा ै उिाँले हिहध 

हिज्ञान प्रयोगशालाको स्तरोन्त्नहत गनाको लाहग संगठन सकरात्मक रिकेो समेत 

बताउनभुयो ।  

  सा ै उिाँले प्रत्येक शाखािरूको काम कारबािीलाई अझ बढी 

प्रभािकारी बनाउनका लाहग आिश्यक  सझुाि समेत हदनभुयो । हनरीक्षणका 

क्रममा हिभाहगय प्रमखू प्रिरी नायि मिाहनरीक्षक उमेश राि िोशीलाई 

सम्बहन्त्धत शाखामा कायारत प्रिरी कमाचारीिरुले आ-आफ्नो शाखाको काम 

एिं गहतहिहधबारे िानकारी समेत गराउनुभयो ।  
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प्रहरी नार्ि महावनरीक्षक उमेश राज जोशीद्वारा सिंर्कु्त राष्ट्र 

सिंघको अनुरोिमा शावन्द्त स्थापनाथा दवक्षण सडुान वस्थत 

UNMISS वमसनमा खवट स्िदेश विताा हुनुभएका प्रहरी 

कमाचारीहरुको स्िागत कार्ाक्रम सम्पन्द्न 

  

काठमाडौं, फागुन ३० 

संयतु राष्ट्र संघको अनरुोधमा शाहन्त्त स् ा्ना ा दहक्षण सडुान 

हस् त UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN 

(UNMISS) हमसनमा हमहत २०७८/११/०४ गते र २०७८/११/०६ गते खहट 

गई सफलता ्िुाक कायाकाल सम््न्त्न गरी स्िदेश हफताा ि नु भएका प्रिरी 

कमाचारीिरुलाई ने्ाल प्रिरी प्रधान कायाालय, अ्राध अनसुन्त्धान हिभागका 

हिभाहगय प्रमखु प्रिरी नायि मिाहनरीक्षक उमेश राि िोशीले स्िागत 

गनुाभएको ह यो । स्िदेश हफताा ि ने प्रिरी कमाचारीिरुमा  प्रिरी हनरीक्षक ४ िना, 

प्रिरी िररष्ठ नायि हनरीक्षक ३ िना र प्रिरी नायि हनरीक्षक २ िना गरी िम्मा 

९ िना प्रिरी कमाचारीिरु ह ए । उत कायाक्रममा हिभागीय प्रमखु प्रिरी नायि 

मिाहनरीक्षक उमेशराि िोशीले स्िदेश हफताा ि नभुएका प्रिरी कमाचारीिरूलाई 

प्रमाण ्र हितरण गनुाका सा ै आिश्यक हनदेशन समेत हदनभुयो । 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्ाालर्, जनकपुरमा “Technical 

Investigation and Analysis” सम्बन्द्िी अनुवशक्षण 

कार्ाक्रम उदघाटन  

 

काठमाडौं, २९ फागनु 

 प्रिरी मिाहनरीक्षकज्यबूाट स्िीकृत ्ाठ्क्रम अनसुार   ने्ाल प्रिरी 

प्रधान कायाालय, अ्राध अनसुन्त्धान हिभागिारा ने्ाल प्रिरी प्रदेश 

कायाालय, िनक्रुमा  संचालन ि ने ्ाँच कायाहदन अिधीको गैह्र आिासीय 

“Technical Investigation and Analysis” सम्बन्त्धी  अनहुशक्षण 

ताहलमको  उदघाटन भएको ि । फागन ु२९ गतेदेहख संचाहलत उत ताहलममा 

प्रिरी नायि हनरीक्षक १, प्रिरी सिायक हनरीक्षक १२, प्रिरी ििल्दार २, प्रिरी 

सिायक ििल्दार १२ र प्रिरी ििान १४ िना गरी िम्मा ४१ िना 

प्रहशक्षा ीिरुको सिभाहगता रिकेो ि । यस “Technical Investigation 

and Analysis” ताहलमबाट  अ्राध अनसुन्त्धान र हिशे्लर्ण गने प्रिरी 

कायाालयिरुलाई सघाउ ्गु्नकुा सा ै सिभागीिरुलाई लगनहशल र मेिनतका 

सा  प्रहशक्षणमा सिभागी भई अहधकतम हसकाई िाहसल गने कुरामा ने्ाल 

प्रिरी प्रदेश कायाालय, िनक्रुका प्रिरी हनरीक्षक बहिन राईले िोड हददै 

ताहलम सफलताको शभुकामना समेत व्यत गनुाभयो ।     

 उत अिसरमा प्रिरी हनरीक्षक राईले संगठनले प्रदान गरेको 

अिसरलाई सदु् योग गरी ताहलम ्चातात आफ्नो आचरण र व्यििारमा सुधार 

गदै संगठनको िहि त ा गररमा उच्च ि ने गरी काम गना प्रहशक्षा ीिरुलाई 

हनदेशन हदनभुयो । ताहलममा के हसहकयो भन्त्दा ्हन हसकेको सी्लाई 

कायाके्षरमा कसरी उतार् यो भन्त्ने कुरा मित्ि्णूा रिने भएकोले त्यसतफा  

लगनशील भएर प्रहशक्षणमा सिभागी ि न समेत उिाँले प्रहशक्षा ीिरूलाई 

हनदेशन हदनभुयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपराध अनसुन्धान विभाग-मावसक "ई-बलेुविन", - २०७९  (फागनु) 

   

4 
 

काठमाडौ उपत्र्का तथा प्रदेशहरुको िागुन मवहनाको अपराि तथ्र्ाङ्क प्रस्तुवत (मुद्धा दताा सिंख्र्ा) 

 

तै्रमावसक उपत्र्का तथा प्रदेशगत मुद्धा दताा सिंख्र्ा (पुष-िागुन) 
 

 

 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

८००

ज्यान सम्बन्त्धी आत्मित्या सम्बन्त्धी चोरी सम्बन्त्धी संगठीत त ा 

आह ाक अ्राध 

सम्बन्त्धी

सामाहिक अ्राध महिला त ा 

िालिाहलका

सम्बन्त्धी

सिारी सम्बन्त्धी हिहिध

काठमाडौ उ्त्यका कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुहम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु्हचातम प्रदेश

१३४९ ७०० ७४१ ३५३ ३१८
४३६ १३० २५६

१२९६
७२४

८३१
३५४

३३४

५३२
१४८ ३०६

१४३३ ७८९
७६० ४१० ३३९

६५३
१५१ ३२९

काठमा डौ  

उ ् त्यका

कोशी  प्र दे श म धेश  प्र दे श  बा गमती  प्र दे श  ग ण्डकी  प्र दे श  लु हम्बनी प्र दे श कणाा ली  प्र दे श  सु दु र ् हचातम  

प्र दे श  

्सु माघ फागनु

ck/fw tYof° 
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तै्रमावसक मुद्धा दताा र िछर्ौट सिंख्र्ा (पुष-िागुन) 
 

 
 

 

 

िावषाक अपराि तिंथ्र्ाक (०७६/०७७ देवख ०७९/०८० िागुन सम्म) 

 

१०९३ ११०७
१५६४

४२८३ ४५२५
४८६४

्सु माघ फागनु

िम्मा मदु्दा दताा मदु्दा फर्छ्यौट संख्या

४१८९८
४०१२०

४६९०२

३४५६८

४१५४६

३५३३४
३४०७७

९३६०

३५२

४७८६

१२८२५

२५२०८

आ.ि.२०७६।०७७ आ.ि.२०७७।०७८ आ.ि.२०७८।०७९ आ.ि.२०७९।०८० (फागनु सम्म)

िम्मा मिुा दताा िम्मा फर्छ्यौट संख्या फियौट ि न बाकी संख्या
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जघन्द्र् अपरािको प्रदेशगत मुद्धा दताा (आ.ि. २०७९।०८० िागुन) 

 

 

    गम्भीर अपरािको प्रदेशगत मुद्धा दताा (आ.ि. २०७९।०८० िागुन) 

 

 

 

०

९

७

२

६

१
१

९

३३

० ० ० १

४

१ १

३
६

४
३

१
९ २
०

१
२

३
२

१
०

१
९

१ १

५

० १
० ०

२

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

५०

काठमाडौ उ्त्यका कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुहम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु्हचातम प्रदेश

कताव्य ज्यान मा.बे.हब. त ा ओसार्सार ििरिस्ती करणी अ्िरण िा शरीर बन्त्धक सम्बन्त्धी कसुर

१
३

१
९

१
३

२

१
०

१
६

४

६

३

२

०

३

२

१

३

०० ० ० ० ०

१

० ०

३

१

१ १

०

२ २

००

१

०

७

१

४

०

२

५

२

४

१

०

२

१

००

२

४

६

८

१०

१२

१४

१६

१८

२०

काठमाडौं उ्त्यका कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुहम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु्हचातम प्रदेश

ज्यान माने उद्योग आत्मित्या दरुुत्सािन गभा संरक्षण हबरुिको कसुर डाँका चोरी नकबिनी चोरी कुटह्ट िा अंगभंग सम्बन्त्धी
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सामान्द्र् अपरािको प्रदेशगत मुद्धा दताा सिंख्र्ा(आ.ि. २०७९।०८० िागुन) 

  

 

 

 

         िागुन मवहनामा घरेलु वहिंसा सम्बन्द्िी सिंख्र्ा 

 

० ०
३३

० १
२०

१ ०

२९६

१५०

२२१

७१ ६५

८६

१९

६४

० ०
० ० १ २ ० ०

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

३५०

काठमाडौ ँ

उ्त्यका

कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुहम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु्हचातम प्रदेश

साबािहनक शान्त्ती हबरुिको कसुर 

साबािहनक हित, स्िास््य, सुरक्षा, सुहिधा र नैहतकता हबरुिको कसुर

भेदभाि त ा अन्त्य अ्मानिन्त्य ब्यबिार सम्बन्त्धी कसुर

११७५

४३२

५१
२

५४५

उिुरी ्ना आएको संख्या उिुरी दताा भई हमला्र संख्या हमला्र ि न नसकी सम्बहन्त्धत हनकाय गएको उिुरी संख्या सम््का मा नआएको काम बाँकी
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   िागुन मवहनामा जबरजस्ती करणी अपरािमा पीवडत र अवभरु्क्तको सम्बन्द्ि वबशे्लषण (मुद्धा दताा सिंख्र्ा) 

 

 
 

 

 

  िागुन मवहनामा भौगोवलक स्थानको आिारमा जबरजस्ती करणीको घटनास्थल (मुद्धा दताा सिंख्र्ा) 

 

 
 

२२

१५

११४

५१

१२

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०
११०

८

६३

१०

घर कोठा िोटल त ा गेष्ट िाउस सािािहनक स् ल समतल स् ान
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िागुन मवहनाको अदालती िैसला कार्ाान्द्िर्न तिा को िरार अवभरु्क्तको पक्राउ सम्बन्द्िी वििरण 

 

 

 

 

 

 िागुन मवहनाको लागूऔषि कारोिारमा सिंलग्न व्र्वक्त पक्राउ तथा मुद्धा सिंख्र्ा 
 

 

 

 

 

 

 माघ र िागुन मवहनाको लागूऔषि कारोिारमा सिंलग्न व्र्वक्त पक्राउ सिंख्र्ा  

  

      प्रदेश/उपत्र्का/ब्र्ुरोको नाम कुल पक्राउ 

सिंख्र्ा 

कैद असलु जररिाना 

(रु.) 

१. काठमाण्डौ उ्त्यका प्रिरी कायाालय, रानी्ोखरी ५०७ ४२ िर्ा ८ हदन २,९०,४७,२४५ 

२. कोशी प्रदेश प्रिरी कायाालय, हिराटनगर ११५ ४६ िर्ा ३ महिना ८ हदन १३,६१,७३८ 

३. मधेश प्रदेश प्रिरी कायाालय, िनक्रु ६३८ ११० िर्ा ८ महिना २६ हदन १,०२,०५,३१४ 

४. बाग्मती प्रदेश प्रिरी कायाालय, िटेौडा १०८ ६३ िर्ा ४ महिना १७ हदन ७९,७२,७१८ 

५. गण्डकी प्रदेश प्रिरी कायाालय, ्ोखरा १४७ ६४ िर्ा ९ महिना २६ हदन २८,२९,०३९ 

६. लहुम्बनी प्रदेश प्रिरी कायाालय, दाङ १४१ ९१ िर्ा ६ महिना १८ हदन ७३,०९,४४६ 

७. कणााली प्रदेश प्रिरी कायाालय, सखुेत ५७ १५ िर्ा ४ हदन ५,९९,९५८ 

८. सदुरू्हचातम प्रदेश प्रिरी कायाालय, धनगढी २३ ४ िर्ा ९ महिना ७ हदन ७,१५,४२५ 

९. केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो, मिारािगञ्ि १६ ४  िर्ा ३ महिना २० हदन ७,२१,४७,०६४ 

जम्मा १,७५२ जना ४४२ िषा  १० मवहना १४ वदन रु.१३,२१,८७,९४७।- 

१५

६५

१२२
११५

७३
६५

८०

११

७३

१०

३८

८४ ८६

४५
३४

४९

९

६२

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

िम्मा ्क्राउ मिुा संख्या

२८

६३

११८ १२१

४२

३१

५३

१३

८१

१५

६५

१२२
११५

७३
६५

८०

११

७३

लागु और्ध 

हनयन्त्रण ब्यूरो, 

कोटेश्वर

काठमाडौ 

उ्त्यका

कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुहम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सु.्.प्रदेश

माघ फागनु
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            िागुन मवहनामा प्रहरी चाररवत्रक प्रमाणपत्रका लावग अपराि अवभलेख चेकजााँच सम्बन्द्िी सिंख्र्ा 

 

 
 

 

 

 

 

 

िागुन मवहनामा चालचलन शाखाको प्रगती वििरण:- 
 

क्र.सिं. वबिरण प्रगती 

         १ Online System माफा त प्रिरी चाररहरक प्रमाण ्र दताा/हबतरण  दताा हबतरण 

१०३८२५ ८३२६७ 

२ तालकु गिृ मन्त्रालय सीमा त ा अध्यागमन शाखाबाट काया सिमहतको 

लाहग त ा स् ानीय प्रशासन त ा प्रदेश समन्त्िय शाखािाट Security 

Clearance को लाहग प्राप् त  

२११ १९३ 

३ नागररक उड्ड्यन कायाालय प्रिरी प्रहतिेदन  १ १ 

४ रािदतुािासिरुबाट प्राप् त (अ्राहधक अहभलेख) २५ २५ 

५ औठंािा् प्रमाहणकरण  १६० १६० 

६ अन्त्य (ररट हनिेदन/उिरुी िानहबन) ८ ८ 

जम्मा  १,०४,२३० ८३,६५४ 

 

 

 

५४१६

७८८१५

२०५४

Data Entry Police Report Check Online (PCR) Supect

k|x/L] ;]jf k|jfx 
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   सामुदावर्क प्रहरी गवतविवि 

 

फागनु महिनामा सामदुाहयक सरुक्षा मिाशाखा मातित दशेभररका समदुाय-प्रिरी साझदेार  र सामदुाहयक प्रिरी सेिा केन्त्रिरूिारा समदुाय-प्रिरी 

साझेदारी कायाक्रम अन्त्तगात सञ्चाहलत कायाक्रम एिम ्गहतहिहधिरु : (गिृ प्रशासन सधुार कायायोिना २०७४, बुँदा नं.१२४ कायाक्रमिरू) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

२०९२

८२७

२१९

७०७

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

समदुाय केहन्त्रत िनचेतनामलूक कायाक्रम हिद्यालय केहन्त्रत कायाक्रम सामाहिक काया लाग ुऔर्ध हिरुि
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  आसरा सुिार केन्द्र 

 

    िागुन मवहनामा लागुऔषि सेिनकतााहरुको उपचारत सिंख्र्ा 

 
 

 

 

 

 

 

          िागुन मवहनामा नेपालमा रहेका वबदेशी नागररकहरुको सिंख्र्ात्मक वििरण 

 

वस .न.  कार्ा वबबरण सिंख्र्ा 

 

१. 

 

हबदशेी नागररकिरूको मतृ्य ु

 

०४ िना  

 

२. 

 

हबदशेी नागररकिरूको ्क्राउ 

 

२८ िना  

 

३. 

 

िराएका हिदशेी नागररक 

 

- 

 

४. 

 

ने्ालको हबहभन्त्न क्षरेमा रेहकङ गएका हबदशेी नागररकिरुको हबबरण 

 
५,०९३ िना  

 

५. 

 

हबदशेी नागररकिरु ्क्राउ गरी  ् कारिािीका लाहग अध्यागमन कायाालय ्ठाईएको 

 
०७ िना  

 

१२१

३१ ३०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

उ्चारत भनाा हडस्चािा

उ्चारत भनाा हडस्चािा
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   िागुन मवहनामा हराएका, िेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबावलकाहरुको सिंख्र्ा 
 

 

 

 

  िागुन मवहनामा िेिाररसे िेला परेका मध्रे् पाररिाररक पनूवमालन, बालगृहमा रहेका बालबावलका सम्बन्द्िी सिंख्र्ा 

 

 

 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

१३

२८

४२

अस् ायी संरक्षण गिृमा रिकेा ्ाररिाररक ् नूाहमलन िेिाररस फेला ्रेका

४८१

२७२

२०९

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

िराएका फेला ्रेका खोितलास िारी

िराएका फेला ्रेका खोितलास िारी
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वडवजटल िरेवन्द्सक ल्र्ाि (Digital Forensic Lab) 

 DFL शाखाबाट फागनु महिना हभर हबहभन्त्न १५ िटा मदु्दा हशर्ाक (ज्यान सम्बन्त्धी कसरू, आत्मित्या दरुुत्सािन, झणु्डी मतृ्य,ु मानि 

बेचहिखन, हबद्यहुतय कारोबार, िबरिस्ती करणी, लाग ुऔर्ध, कताब्य ज्यान, चोरी, ठगी, संगहठत अ्राध, हलखत कसरु, बालयौन 

दरुु्योग, बहैकङ कसरु, अ्राहधक लाभ,) अन्त्तगात ६७ िटा मदु्दाको ३४९ िटा सबदुिरु ्ररक्षण गररएको । 

दुरसिंचार समन्द्िर् शाखा (Telecommunication Co-ordination Cell) 

 फागनु महिनामा अ्राध अनसुन्त्धानको हसलहसलामा प्रिरी ईकाईिरु त ा संघीय प्रिरी इकाई कायाालयिरुबाट माग भई आएका 

Operational Data िरु दरूसंचार सेिा प्रदायक संस् ािरुसँग समन्त्िय गरी हनम्नानसुारको संख्यामा समयमै सम्बहन्त्धत कायाालयिरुलाई 

उ्लब्ध गराईएको । 

 

 

 

नेपाल प्रहरी केन्द्रीर् विवि विज्ञान प्रर्ोगशाला (NPCFSL), सामाखुशी 

 २०७९ /११/०१ गते दहेख ऐ. फागनु ३० गते सम्म हिहभन्त्न हिल्लािरुबाट ्रीक्षणको लाहग ५६१ केशिरु र ४९१३ नमनुािरु प्राप्त 

भएकोमा नयाँ र ्रुानो ्ेण्डीङ केशिरु समते गरी ७०३ केशिरु र ४६५६ नमनुािरु ्रीक्षण गररएको  । 

 (AFIS) मा १७८१ DATA Entry भएको । 

२१३२

२७६२

१०५५

१२७६

२३२३

२६८

१२८७

ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, धरान ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, िनक्रु ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, काभ्रे ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, ्ोखरा

ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, रु्न्त्देिी ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, सुखेत ने्ाल प्रिरी प्रदेश कायाालय, मिने्त्रनगर

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
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 नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्ाालर्, विवि विज्ञान इकाई, िरान, सनुसरीबाट २०७९ /११/०१ गतेदहेख ऐ. फागनु ३० गतेसम्म हिहभन्त्न 

हिल्लािरुबाट ्रीक्षणको लाहग १५४ केशिरु र ५७१ नमनुािरु प्राप्त भएकोमा नयाँ र ्रुानो ्णे्डीङ केशिरु समेत गरी १३७ केशिरु र 

५४८ नमनुािरु ्रीक्षण गररएको  । 

 नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्ाालर्, विवि विज्ञान इकाई, गणेशमानचोक, नेपालगिंजबाट २०७९ /११/०१ गतेदहेख ऐ. फागनु ३० 

गतेसम्म हिहभन्त्न हिल्लािरुबाट ्रीक्षणको लाहग ४८ केशिरु र १४० नमनुािरु प्राप्त भएकोमा नयाँ र ्रुानो ्ेण्डीङ केशिरु समते गरी 

४७ केशिरु र १४३ नमनुािरु ्रीक्षण गररएको  । 

 

केनाईन (K9) महाशाखा, महाराजगञ्ज 

                                           िागुन मवहनामा पररचावलत मावसक वडउटी सिंख्र्ा 

 

४२१

१५४

३

िा.ि. त ा हिष्ट्फोटक ्दा ा खोिी

नेपाल प्रहरी -१००/१०८ 
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कताव्र् ज्र्ान सम्बन्द्िी 

 

आफ्नै बुिाको हत्र्ा गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

रोल्पा, १ फागुन 

 आफ्नै बुिा ६९ िर्ीय प्र मन बुढाको ित्या गरेको अहभयोगमा माडी 

गाउँ्ाहलका-५ बाग्मा बस्ने ३७ िर्ीय नर बिादरु बुढालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको 

ि । नरबिादरुले बुिालाई कुटह्ट गदाा घटनास् लमै मतृ्य ुभएको भन्त्ने खबर प्राप्त 

ि नासा  प्रिरी चौङभािाङ र ईलाका प्रिरी कायाालय, घहतागाउबाट खहटएको 

प्रिरीले उनलाई ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनुसन्त्धान 

गरररिकेो ि । 

 
चक्कु प्रहारबाट ७० िषीर् िृद्धको मृत्र्ु     

महोत्तरी, ८ फागुन  

 मिोत्तरी गाउँ्ाहलका-३ मडै बस्ने ७० िर्ीय हशि मिराको चक्कु 

प्रिारबाट मतृ्यु भएको ि । बिृभत्ताको ्ैसा नहदएको हबर्यलाई हलएर उनकै 

भहति ३० िर्ीय हबिेन्त्र मिाराले हतघ्रामा चक्कु प्रिार गदाा हशिको घटनास् लमै 

मतृ्य ुभएको िो । घटनाको खबर प्राप्त ि नासा  तत्काल हिल्ला प्रिरी कायाालय, 

मिोत्तरी र ईलाका प्रिरी कायाालय, कहटकटैयाबाट खहटएको प्रिरीले िाल फरार 

घटनामा संलग्न हबिेन्त्रको खोिी गनुाका सा ै यस सम्बन्त्धमा  ् अनसुन्त्धान 

गरररिकेो ि ।  

 

आफ्नै श्रीमतीको हत्र्ा गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ  

उदयपरु, १२ फागुन 

 आफ्नै श्रीमती २० िर्ीया युहनशा खरी ्ौडेलको खकुुरी प्रिार गरी 

ित्या गरेको अहभयोगमा बेलका नगर्ाहलका-९ भचिुा बस्ने २७ िर्ीय हबनोद 

्ौडेललाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । सोिी नगर्ाहलका-६ हस् त िाल््ा 

िाबुङ्ला रहमते सामदुाहयक बनमासँगै घास काट्न गएको अिस् ामा खकुुरी प्रिार 

गरी आफैले श्रीमतीको ित्या गरेको िानकारी गराए्हि ईलाका प्रिरी कायाालय, 

राम्रुठोहक्सलाबाट खहटएको प्रिरीले उनलाई हनयन्त्रणमा हलएको िो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान गरररिेको ि ।  

 

कुटवपट गरी हत्र्ा गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ   

धावदङ, १४ फागुन 

 धहुनबेशी नगर्ाहलका-६ देिीस् ान घर भई सोिी नगर्ाहलका-७ 

नौहबसेहस् त हनिेश्वर मिादेि महन्त्दरमा बस्दै आएका ८० िर्ीय बलराम उप्रेतीको 

कुटह्ट गरी ित्या गरेको अहभयोगमा धुनबेशी नगर्ाहलका-६ देिीस् ान बस्ने 

३७ िर्ीय ्रुुर्ोत्तम बाहनयालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । बाहनयाले फागुन १० 

गते कुटह्ट गदाा गम्भीर घाइते भएका उप्रेतीको ने्ाल भारत मैरी अस््ताल 

काठमाडौंमा उ्चारको क्रममा मतृ्य ुभएको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक 

अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।  

 

आफ्नै तीन िषीर्ा छोरीको हत्र्ा गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ  

बाग्लङु, १८ फागुन  

 आफ्नै िोरी ३ िर्ीया अररसा हदनको ित्या गरेको अहभयोगमा 

बागलङु नगर्ाहलका-१२ अमलाचौर घर भई िैहमनी  नगर्ाहलका-४ सकुा िा 

बस्न े २०  िर्ीय सायर   हदनलाई प्रिरीले  ्क्राउ गरेको ि ।  सायरले  ढुङ्गाले  

 

टाउकोमा प्रिार गरी आफ्नै िोरीको ित्या गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त ि नासा  

खहटएको प्रिरीले उनलाई ्क्राउ गनुाका सा ै यस सम्बन्त्धमा  ् अनसुन्त्धान 

गरररिकेो ि । 

 

कुटवपट गरी हत्र्ा गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, २२ फागुन 

 डोटी, ्िूीचौकी गाउँ्ाहलका-१ िेप्लाडीमा हनमााणाहधन स्कुलको 

भिनमा लेबर काम गरी बस्ने कैलाली धनगढी उ्मिानगर्ाहलका-१७ धिुाना 

घर भएका ३५ िर्ीय रहि साउदको कुटह्ट गरी ित्या गरेको अहभयोगमा सोिी 

ठाउँ बस्ने ३५ िर्ीय डबल सेट्टीलाई प्रिरीले ् क्राउ गरेको ि । मादक ् दा ा सेिन 

गरी भएको झगडामा डबलले कुटह्ट गदाा गम्भीर घाइते भएका रहिको उ्चारको 

लाहग धनगढीतफा  ्ठाउने क्रममा मतृ्य ुभएको भन्त्ने खबर प्राप्त ि नासा  इलाका 

प्रिरी कायाालय, लडागडा र हिल्ला प्रिरी कायाालय, डोटीबाट खहटएको प्रिरीले 

डबललाई ्क्राउ गरेको िो । 

 कास्की, ्ोखरा मिानगर्ाहलका-२० भलाम काहलखोला बंगुर 

फमामा काम गरी बस्ने निुाकोट सयुागढी गाउँ्ाहलका-३ फलाटे घर भएका ५५ 

िर्ीय मसला दमैको कुटह्ट गरी ित्या गरेको अहभयोगमा सोिी ठाउँ बस्ने उनकै 

सालो २० िर्ीय कमल ने्ालीलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । उनीिरुबीच 

सामान्त्य हििादको क्रममा कमलले कुटह्ट गदाा गम्भीर घाइते भएका मसलाको 

गण्डकी मेहडकल कलेिमा उ्चारको क्रममा मतृ्य ुभएको िो । यस सम्बन्त्धमा 

प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

 

कुटवपटबाट १ जनाको मृत्र्ु  

रौतहि, २६ फागुन  

 ईशना  नगर्ाहलका-९ लिताना बस्ने २० िर्ीय गणेश यादिले 

कुटह्ट गदाा घाइते भएका रािदेिी नगर्ाहलका-१ ् रा बस्ने २५ िर्ीय गिेन्त्र 

दासको कुटह्टबाट मतृ्य ुभएको ि । हिल्ला प्रिरी कायाालय, रौतिट र प्रिरी 

चौकी बडििााबाट खहटएको प्रिरीले कुटह्टमा संलग्न िाल फरार गणेशको खोिी 

गनुाका सा ै यस सम्बन्त्धमा आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

ज्र्ान माने उद्योग कसरूमा सिंलग्न ३ जना पक्राउ 

काठमाडौं, २९ फागुन 

 ज्यान माने उद्योग कसरूमा संलग्न भई फरार रिकेा ३ िनालाई प्रिरीले 

्क्राउ गरेको ि । ् क्राउ ् नेिरूमा निुाकोट बेलकोट नगर्ाहलका-१० घर भएका 

२८ िर्ीय हदनेश तामाङ, ईलाम चुलाचलुी गाउँ्ाहलका-३ घर भई िाल 

काठमाडौं तारकेश्वर नगर्ाहलका-८ ने्ालटार बस्ने २० िर्ीय िेन राई र १८ 

िर्ीय हकशोर रिकेा िन ् । काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ बालािु बस्ने २४ 

िर्ीय समुन ्हण्डतलाई िहतयार प्रयोग गरी कुटह्ट गरर फरार रिकेा उनीिरूलाई 

काठमाडौं ताकेश्वर नगर्ाहलका-९ फुटुङबाट फेला ्ारी प्रिरीले ्क्राउ गरेको िो 

। प्रिरीले उनीिरूको सा बाट घटनामा प्रयोग भएको चहुप्् १  ान र हिनो १  ान 

समेत बरामद गरेको ि । उनीिरू उ्र ज्यान माने उद्योग कसरूमा काठमाडौं हिल्ला 

अदालतबाट ५ हदन म्याद  ् अनमुहत हलई प्रिरी ितृ्त बालािबुाट  ् 

अनसुन्त्धान भइरिकेो ि ।   

 

 

ck/fw ;dfrf/ 

 

;dfrf/ 
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बैंवकङ कसूर, चोरी तथा ठगी सम्बन्द्िी 
 

 

नक्कली सिारी चालक अनुमवतपत्र बनाउने कार्ामा 

सिंलग्न ३ जना पक्राउ 

काठमाडौं, ३ फागुन  

 हलखत हकते गरी नक्कली स्माटा सिारी चालक अनुमहत्र बनाउने 

कायामा संलग्न रिकेो अहभयोगमा ३ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ 

्नेिरूमा कास्की ्ोखरा मिानगर्ाहलका-१ घर भई लहलत्रु नहख्ोट बस्ने 

३४ िर्ीया कञ्चन गुरूङ, निुाकोट हलख ु गाउँ्ाहलका-४ घर भई काठमाडौं 

टोखा बस्ने ३८ िर्ीय अहनल राई र नुिाकोट हलखु गाउँ्ाहलका-४ घर भई 

काठमाडौं तारकेश्वर बस्ने ३६ िर्ीय रािन तामाङ रिकेा िन ्। हिशेर् सचूनाको 

आधारमा काठमाडौं उ्त्यका अ्राध अनुसन्त्धान कायाालय हमनभिनबाट 

खहटएको प्रिरीले उत कायामा संलग्न मध्ये कञ्चन गुरुङलाई माघ २९ गते 

काठमाडौं रामशाि् बाट त ा अहनल राईलाई सामाखशुीबाट र रािन 

तामाङलाई बालाि ु्ैयाँटारबाट ्क्राउ गरेको िो । कञ्चनले आफ्नो फोटो, अकै 

व्यहतको सक्कली सिारी चालक अनुमहत्र र ५ ििार रू्ैयाँ अहनललाई 

हदएकोमा अहनलले उत फोटो, कागिात र ३ ििार ५ सय रू्ैयाँ रािनलाई 

हदएको र रािनले उत सिारी चालक अनुमहत्रमा कञ्चनको फोटो टाँसी 

नक्कली स्माटा सिारी चालक अनमुहत्र बनाई हदएको प्रारहम्भक अनसुन्त्धानबाट 

खलु्न आएको ि । यसअहघ हलखत सम्बहन्त्ध कसरूमा हिल्ला प्रिरी ्ररसर 

लहलत्रुबाट ्क्राउ भई मदु्दा चलेका रािनले अन्त्य व्यहतलाई समेत नक्कली 

सिारी चालक अनमुहत्र उ्लब्ध गराएको खलु्न आएको ि । उनीिरू उ्र 

हलखत सम्बन्त्धी कसरूमा आिश्यक कारिािीको लाहग हिल्ला प्रिरी ् ररसर, टेकु 

काठमाडौं ्ठाइएको  ि । 

 

बालाजु, लोत्से मलमा आगजनी, तोडिोड र 

लुटपाटमा सिंलग्न थप १५ जना पक्राउ 

काठमाडौं, ४ फागुन  

  काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ मािा्ोखरी चोकमा प्रिरी भ्यान, 

प्रिरी हिट, राहफक आईल्याण्ड तोडफोड त ा आगिनी र ल्िोत्से मलमा 

तोडफोड गरी मोिाइल ्सलमा लटु्ाट समेत भएको घटनामा संलग्न रिकेो 

अहभयोगमा १५ िनालाई काठमाडौंका हिहभन्त्न स् ानबाट प्रिरीले ्क्राउ गरेको 

ि । ्क्राउ ्नेिरूमध्ये लोत्से मलमा भएको घटनामा संलग्न काभ्रे ्ाँचखालका 

१९ िर्ीय सरुि मगर, उदय्रुका ३० िर्ीय ररतेश बस्नेत र मोरङका ३० िर्ीय 

यमन राई रिकेा िन ्।  यसैगरी उत आगिनी त ा तोडफोडमा संलग्निरूमा 

निुाकोटका १९ िर्ीय केशर राई, धाहदङका २६ िर्ीय ईलाराि गुरूङ, 

उदय्रुका २७ िर्ीय रािन राउत, काभ्रेका २८ िर्ीय िररशरण तामाङ, 

हचतिनका २७ िर्ीय संहिधान ्ररयार, काठमाडौं ताकेश्वरका १९ िर्ीय कहिन 

खड्गी, काठमाडौं मािा्ोखरी बस्ने २२ िर्ीय रोमन नगरकोटी र ३३ िर्ीय 

माधि शािी रिकेा िन ् । यसैगरी ्क्राउ ्नेमा निुाकोटका २ िना १८ िर्ीय 

हकशोर, धाहदङका १८ िर्ीय हकशोर र हसन्त्धलुीका १८ िर्ीय हकशोर रिकेा िन् 

। ने्ाल यातायात स्ितन्त्र मिदरु संगठन, ने्ाल यातायात मिदरु संघ र अहखल 

ने्ाल यातायात मिदरु संघका यातायात व्यिसायीिरूले राहफक कारिािीको 

हिर्य लगायत हिहभन्त्न १० िुँदे माग राखी गरेको हिरोध प्रदशानमा भएको उत 

घटनामा संलग्न उनीिरूलाई काठमाडौं उ्त्यका अ्राध अनसुन्त्धान कायाालय 

हमनभिनबाट खहटएको प्रिरीले ्क्राउ गरेको िो । सा ै ्क्राउ  ्रेकामध्ये 

अहधकांश व्यहतिरू चालक, सिचालक त ा यसअहघ हिहभन्त्न आ्राहधक 

घटनामा संलग्न रिकेो अनसुन्त्धानबाट खलु्न आएको ि । उनीिरू उ्र 

आ्राहधक उ्रि गना नि ने कसरू र चोरी सम्बन्त्धी कसरू मदु्दामा  ् अनसुन्त्धान 

त ा कारिािीको लाहग प्रिरी ितृ्त बालाि ुर मिारािगंि ्ठाइएको ि । यसअहघ 

सोिी घटनामा संलग्न १० िनालाई समेत प्रिरीले ्क्राउ गरी  ् अनसुन्त्धान 

गरररिकेो ि । 

              

अमेररकी डलर देखाई लुटपाट तथा ठगी गने व्र्वक्त 

पक्राउ    

काठमाडौं, १० फागुन 

 अमेररकी डलर देखाई  लटु्ाट र ठगी गने कायामा संलग्न रिकेो 

अहभयोगमा हसन्त्धु् ाल्चोक गाती घर भई भत्रु ्रुानो हठमी बस्ने ३२ िर्ीय 

दािा डुण्डु् तामाङलाई प्रिरीले ् क्राउ गरेको ि । काठमाडौं उ्त्यकाका हबहभन्त्न 

स् ानमा सस्तो दररेटमा अमेररकी डलरसँग ने्ाली रु्ैयँा साहटहदने प्रलोभनमा 

्ारी ठगी गने कायामा संलग्न रिकेा उनलाई काठमाडौं उ्त्यका अ्राध 

अनसुन्त्धान कायाालय, हमनभिनबाट खहटएको प्रिरीले काठमाडौं गोकणाबाट 

्क्राउ गरेको िो । सा ै तामाङले २०७९ माघ २६ गते काठमाडौं साँखमुा 

अमेररकी डलर देखाई ४ लाख रु्ैयाँ  लटु्ाट गरी फरार रिकेो अनसुन्त्धानबाट 

खलु्न आएको ि । उनलाई ठगी मुद्दामा आिश्यक कारिािी त ा  ् 

अनसुन्त्धानको लाहग प्रिरी बतृ बौद्व, काठमाडौं ्ठाइएको ि । 

 

मुरा सम्बन्द्िी आपराविक षड्र्न्द्त्र गरेको अवभर्ोगमा 

पक्राउ 

सलााही, १५ फागुन 

मरुा सम्बन्त्धी आ्राहधक र्ड्यन्त्र गरेको अहभयोगमा मलंगिा 

नगर्ाहलका-९ हस् त सीमाके्षरबाट धाहदङ गल्िी गाउँ्ाहलका-९ बस्ने ३२ 

िर्ीय गो्ाल खनाल समेत २ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । सलाािीका 

सीमािती के्षरमा ठगी त ा आ्राहधक र्ड्यन्त्र गने उद्देश्यले ३ गुणा बढी ्ैसा 

हदन्त्िु भन्त्दै लोभ लालच त ा प्रलोभनमा ्ारी लटु्ाट गने गरेको घटना दोिररदै 

गए्हि हिल्ला प्रिरी कायाालय, सलाािीबाट खहटएको प्रिरीले अनुसन्त्धानको 

क्रममा उनीिरूलाई ने्ाली नोटिरूसँग हमल्ने कागिका गडी ९९ बण्डल, ्ैसा 

आकारको कागि काट्ने मेहसन १  ान, डायरी २  ान र मोबाइल ४  ानसहित 

फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो ।  यसअहघ २०७५ भदौ ३० गते सलाािी गोडैता 

नगर्ाहलका-३ मधिुनी गाउँबाट सोिी प्रकारको ठगीमा संलग्न भारत हबिार 

हसतामढी ग्राम ्ंचायतका शरधुन कुमार भगतसमेत २ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ 

गरेको ह यो । सा ै सोिी स् ानबाट २०७६ काहत्तक ५ गते प्रलोभनमा ्ारी ४२ 

लाख ७५ ििार रू्ैयाँ ठगी गरेको, २०७९ भदौ १७ गते गोडैता नगर्ाहलका-३ 

मा १ ििार दरको नोटको बीचमा कागि राखेको ६९ बण्डल फेला ्रेको ह यो 

भने २०७९ ्सु ३० गते मंलगिा नगर्ाहलका-८ हसमाके्षरबाट नक्कली िस्तो 

देहखने एक ििार दरको नोट १ सय १५  ान फेला ्रेको ह यो । यस सम्बन्त्धमा 

प्रिरीबाट  ् अनसुन्त्धान भइरिकेो ि । 

 

तीन सर् िषा पुरानो बुद्धको मूवता चोरी  

लवलतपरु, १८ फागुन   

गोदािरी नगर्ाहलका-११ चा्ागाँउहस् त बुि स्तु्ामा रिकेो 

हिहभन्त्न िणा र आकृहतमा कँुदेर बनाएको कररब ३ सय िर्ा ्रुानो बताइएको 

बुिको महूता चोरी भएको ि । चोरीमा संलग्न िाल फरार व्यहतिरूको खोिी 

गनुाका सा ै यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।   
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र्ौन जन्द्र् अपराि 
 
 

  

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

मोरङ, ५ फागुन 

 १४ िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा 

हिराटनगर मिानगर्ाहलका-८ बस्ने २४ िर्ीय आयान भन्त्ने मिमद अिमद 

खानलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । खानले ती बाहलकालाई फागुन २ गते राहत 

सनु्त्दरिरैचा नगर्ाहलका-३ हस् त चौरीमा िबरिस्ती करणी गरेको भन्त्ने उिरुीको 

आधारमा ईलाका प्रिरी कायाालय, बेलबारीबाट खहटएको प्रिरीले उनलाई ् क्राउ 

गरेको िो ।  यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।  

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

वसरहा, ६ फागुन 

 १३ िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा 

हमचैया नगर्ाहलका-४ कु निुा बस्ने १८ िर्ीय  हकशोरलाई प्रिरीले ्क्राउ 

गरेको ि । हकशोरले ती बाहलकालाई सोिी ठाउँहस् त बाँसघारीमा िबरिस्ती 

करणी गरेको भन्त्ने उिरुीको आधारमा ईलाका प्रिरी कायाालय, हमचैयाबाट 

खहटएको प्रिरीले उनलाई ्क्राउ गरेको िो । सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक 

अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

म्याग्दी, ११ फागुन  

 १० िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा मंगला 

गाउँ्ाहलका-३ बरंिा बस्ने २० िर्ीय ओम भन्त्ने राि  ा्ालाई प्रिरीले ्क्राउ 

गरेको ि । ती बाहलकालाई  ा्ाले २०७९ भदौ ५ गते सोिी ठाउँहस् त 

ताराखेतदेहख हसरकुम िोड्ने झोलङ्ुगे ्लुनहिक झाडीमा िबरिस्ती करणी 

गरेको भन्त्ने उिरुीको आधारमा प्रिरी चौकी बाहबयाचौरबाट खहटएको प्रिरीले 

उनलाई ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

पिात, २२ फागुन 

 १२ िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा 

गोरखा अहिरकोट गाउँ्ाहलका-५ घर भई ्िात िलिला गाउँ्ाहलका-३ 

बारीबेनीमा सडकको लेिर काम गरी बस्ने २७ िर्ीय हद्ेन्त्र हबकलाई प्रिरीले 

्क्राउ गरेको ि । हद्ेन्त्रले ती बाहलकालाई सोिी ठाउँहस् त खाली घरमा लगी 

िबरिस्ती करणी गरेको भन्त्ने उिरुीको आधारमा हिल्ला प्रिरी कायाालय, 

्िातबाट खहटएको प्रिरीले उनलाई ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् 

अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ  

दाङ, २५ फागुन  

 ७ िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा 

शाहन्त्तनगर गाउँ्ाहलका-७ बस्ने १७ िर्ीय हकशोरलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि 

। हकशोरले ती बाहलकालाई ललाई फकाई सोिी ठाउँमा रिकेो माध्याहमक 

हिद्यालय धनौरीको िेउमा लगी िबरिस्ती करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त ि नासा  

ईलाका प्रिरी कायाालय, हखलत्रुबाट खहटएको प्रिरीले उनलाई ्क्राउ गरेको 

िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभर्ोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, २९ फागुन 

 १३ िर्ीया बाहलकालाई िबरिस्ती करणी गरेको अहभयोगमा 

हसन्त्धु् ाल्चोक  ाङ्ाल गाउँ्ाहलका-१ घर भएका २२ िर्ीय सहुनल 

गितरािलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । सहुनलले ती बाहलकालाई िबरिस्ती 

करणी गरेको भन्त्ने उिरुीको आधारमा प्रिरी ितृ  ानकोटबाट खहटएको प्रिरीले 

उनलाई ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

लागू औषि सम्बन्द्िी 

 

छुट्टाछुटै्ट स्थानबाट अिैि लागूऔषि सवहत १४ जना 

पक्राउ   

काठमाडौं, २ फागुन  

 काठमाडौं मिानगर्ाहलका-२१ दलािी टोलबाट हनयहन्त्रत 

लागूऔर्ध बुपे्रनोहफा न, डाइिे्ाम र फेनारगन २० ििार ३ सय एम््लु, नाईराभेट 

१२ ििार ९ सय ५० ट्याब्लेट र  नगद ४ लाख ५ ििार रु्ैयाँ सहित सोलखुमु्बु 

माप्यदधुकोशी गाउँ्ाहलका-४ ठेगाना भएका ३५ िर्ीय लाक््ा शे्ाालाई माघ 

२४ गते लागूऔर्ध हनयन्त्रण व्यरूो कोटेश्वरबाट खहटएको प्रिरीले ्क्राउ गरेको 

ि ।  हनि शे्ाा २०७० असार  ७ गते िातिहतयार मदु्दामा ३ िर्ा कैद भतुान गरी 

िुटेको खलु्न आएको ि ।  ् अनसुन्त्धानको क्रममा उत लागूऔर्ध कारोबारमा 

संलग्न भारत हबिार राज्य मधिुनीका ३८ िर्ीय फैि अिमदलाई काठमाडौं 

मिानगर्ाहलका-२२ सनु्त्धाराबाट माघ २५ गते, धनरु्ा औरिी गाउँ्ाहलका-३ 

क्टोल ठेगाना भएका २९ िर्ीय ररिासद भन्त्ने अयान रेिा त ा औरिी 

गाउँ्ाहलका-३ क्टोल ठेगाना भएका ४५ िर्ीय िाहकर नदाफलाई सोिी 

टोलबाट माघ २६ गते, काभ्रे्लाञ्चोक भमु्ल ुगाउँ्ाहलका-४ ठेगाना भएका २४ 

िर्ीय हद्क तामाङलाई काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ बालािबुाट नगद ६ 

ििार रु्ैयाँ सहित माघ २७ गते, निुाकोट हशि्रुी गाउँ्ाहलका-८ ठेगाना भएका 

२९ िर्ीय लक्ष्मण बखतीलाई काठमाडौं मिानगर्ाहलका-२२ काठमाडौं 

मलबाट नगद ६ ििार रू्ैयाँ सहित माघ २७ गते सोिी व्यरूोबाट खहटएको 

प्रिरीले ्क्राउ गरेको िो । यसैगरी काठमाडौं मिानगर्ाहलका-९ गौचरहस् त 

हरभिुन अन्त्तरााहष्ट्रय हबमानस् लको हड्ाचार कक्षबाट अिैध लागूऔर्ध चरेश 

२३ हकलो ८ ग्राम सहित ४ िना  ाइ नागररकलाई माघ २८ गते प्रिरीले ्क्राउ 

गरेको  । ् क्राउ ् नेिरुमा ४८ िर्ीया YAOWALUK JUABSRI, ४२ िर्ीया  

PARICHART PUMPRUK, २५ िर्ीय NATTAPOL 

TREECHAIYA र १९ िर्ीया NATNAREE TREECHAIYA रिकेा 

िन ्। लागूऔर्ध हनयन्त्रण व्यरूो कोटेश्वरबाट खहटएको प्रिरीले  ाई एअरलाईन 

एयरलाईन्त्सको उडानद्वारा काठमाडौंबाट  ाईल्याण्डको बैंकक िान लागेका 

उनीिरूलाई िाँच गने क्रममा लगेिहभर फल्स िटम बनाई ल्याएको उत चरेश 

सहित फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो ।  

यसैगरी काठमाडौं मिानगर्ाहलका-९ हसनामंगलहस् त एक 

िोटलबाट अिैध 

लागूऔर्ध खैरो िरेोइन १ 

ग्राम र हडहिटल तराि ु १ 

 ान सहित मोरङ लेटाङ 

नगर्ाहलका-२ ठेगाना 

भएका ३४ िर्ीय रोशन 

ररसाललाई माघ २७ गते 

प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । 

 ् अनसुन्त्धानको क्रममा 

उत लागूऔर्ध हबक्री गने 

कायामा संलग्न मोरङ केराबारी गाउँ्ाहलका-३ ठेगाना भएका ३५ िर्ीय अहमत 
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श्रेष्ठलाई काठमाडौं मिानगर्ाहलका-३२ कोटेश्वरहस् त अको िोटलबाट अिैध 

लागूऔर्ध खैरो िरेोईन ३८ ग्राम सहित लागूऔर्ध हनयन्त्रण व्यरूो कोटेश्वरबाट 

खहटएको प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । यसैगरी काठमाडौं मिानगर्ाहलका-३२ 

कोटेश्वरहस् त एक िोटलिाट अिैध लागूऔर्ध खैरो िरेोइन १२ ग्राम, हडहिटल 

तराि ु १  ान र नगद ६ ििार रू्ैयाँ सहित भारत हबिार मधिुनी ियनगर 

ि लेटेिा-४ ठेगाना भएका ३२ िर्ीय श्रिण कुमार मिरालाई माघ २९ गते 

लागूऔर्ध हनयन्त्रण व्यरूो कोटेश्वरबाट खहटएको प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि 

।                                                               

 निल्रासी(्िूा), गैंडाकोट नगर्ाहलका-२ बाट अिैध लागूऔर्ध 

खैरो िरेोइन िस्तो देहखने ्दा ा कररब १ ग्राम २ सय हमहलग्राम र १ लाख रु्ैयाँ 

सहित दाङ घोरािी उ्मिानगर्ाहलका-१० बस्ने १८ िर्ीय हकशोरलाई प्रिरीले 

्क्राउ गरेको ि । ईलाका प्रिरी कायाालय, गैडाकोटबाट खहटएको प्रिरीले ना.८ 

ख १९९८ नम्बरको बसलाई िाँच गने क्रममा उत ्दा ा र नगद सहित फेला ्ारी 

बसमा सिार उनलाई ्क्राउ गरेको िो । उनीिरू उ्र लागूऔर्ध मदु्दामा  ् 

अनसुन्त्धान भइरिकेो ि । 

 

 

अिैि लागूऔषि गााँजा बरामद  

मकिानपरु, ५ फागुन  

 िटेौंडा उ्मिानगर्ाहलका-१ चाईना क्िाटरबाट अिैध लागूऔर्ध 

गाँिा कररब २५ हकलो ७ सय ग्राम प्रिरीले बरामद गरेको ि । हिल्ला प्रिरी 

कायाालय, मकिान्रुबाट खहटएको प्रिरीले ना.१ ि ८९६६ नम्बरको अटोलाई 

िाँच गने क्रममा उत गाँिा फेला ्ारी बरामद गरेको िो । िाल फरार अटो 

चालकको खोिी गनुाका सा ै यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो 

ि । 

 

अिैि लागूऔषिसवहत पक्राउ  

काठमाडौं, ८ फागुन 

 हसरिा, हमचैया नगर्ाहलका-६ कटारी चोकबाट अिैध लागूऔर्ध 

गाँिा १० हकलो ५ सय ग्रामसहित २ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ 

्नेिरूमा कल्याण्रु नगर्ाहलका-९ डुमरी घर भई हमचैया नगर्ाहलका-६ बस्ने 

४६ िर्ीय कुशेश्वर यादि र धनगढीमाई नगर्ाहलका-१४ सरेअम्िास बस्ने ३६ 

िर्ीय गौरब शािी रिकेा िन ्। लागूऔर्ध हनयन्त्रण व्यरूो हसरिा र ईलाका प्रिरी 

कायाालय हमचैयाबाट खहटएको प्रिरीले अन टेष्ट लेहखएको मोटरसाइकलाई िाँच 

गने क्रममा उत गाँिासहित फेला ् ारी मोटरसाइकलमा सिार कुशेश्वर र गौरबलाई 

्क्राउ गरेको िो ।  ् अनुसन्त्धानको क्रममा गाँिा ओसार्सारमा संलग्न 

गोलबिार नगर्ाहलका-१ मकु्सार टोल घर धनगढी नगर्ाहलका-१४ सरेअम्बास 

टोल बस्ने २४ िर्ीय काले भन्त्ने भु्ेन्त्र बिादरु ठकुरीलाई समेत हमचैया 

नगर्ाहलका-९ घमुी ्ुलबाट बागमती प्रदेश ०२-०२६ ्०१९७ नम्बरको 

मोटरसाइकलसहित प्रिरीले ्क्राउ गरेको िो ।  

 हचतिन, राप्ती नगर्ाहलका-१ लो रबाट अिैध लागूऔर्ध गाँिा 

कररब ५६ हकलोग्रामसहित २ िनालाई गएराहत प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ 

्नेिरूमा भरत्रु मिानगर्ाहलका-१६ बस्ने ३० िर्ीय अिुान दिी र राप्ती 

नगर्ाहलका-१ बस्ने १५ िर्ीय हकशोर रिकेा िन् । अस् ाई प्रिरी ्ोष्ट, 

लो रबाट खहटएको प्रिरीले बा.३ च २५०४ नम्बरको गाडीलाई िाँच गने क्रममा 

उत गाँिासहित फेला ्ारी दिुै िनालाई ्क्राउ गरेको िो ।  

 कैलाली, धनगढी उ्मिानगर्ाहलका-७  ारु िराबास नहिकबाट 

अिैध लागूऔर्ध खैरो िरेोइन ८ ग्रामसहित सोिी उ्मिानगर्ाहलका-४ बस्ने 

२६ िर्ीय अिय चौधरीलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । प्रदेश प्रिरी कायाालय 

धनगढीबाट खहटएको प्रिरीले िाँच गने क्रममा उत खैरो िरेोइनसहित फेला ्ारी 

उनलाई ् क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो 

ि । 

विवभन्द्न हातहवतर्ार तथा अिैि लागूऔषिसवहत ५ 

जना पक्राउ 

मकिानपरु, १३ फागुन 

 कैलाश गाउँ्ाहलका-६ दमु्सीखका बाट कटुिा ्ेस्तोल १  ान, सोिी 

्ेस्तोलको गोली ६ राउण्ड, भरुिा बन्त्दकु १  ान, अिैध लागूऔर्ध गाँिा १ 

ििार ५ सय १५ केिी र चरेश १३ केिीसहित ५ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको 

ि । ्क्राउ ्नेिरूमा कैलाश गाउँ्ाहलका-६ दमु्सीखका  बस्ने ७६ िर्ीय हित 

बिादरु मोतान, २८ िर्ीय हबिय मोतान, ४० िर्ीय रत्न घले, २२ िर्ीय 

अशोक घले र २२ िर्ीय हशखर घले रिकेा िन ् । हित बिादरुको घरमा 

लागूऔर्ध 

रिकेो भन्त्ने 

हिशेर् 

सचूनाको 

आधारमा 

हिल्ला 

प्रिरी 

कायाालय 

मकिान्रु 

र ईलाका 

प्रिरी कायाालय, ्ालङुबाट खहटएको प्रिरीले घर तलासी गदाा उत िातिहतयार 

त ा घर नहिकै रिकेो गोठबाट उत ्ररमाणको अिैध लागूऔर्ध फेला ्ारी 

उनीिरूलाई ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान गरररिकेो 

ि । 

 

अिैि लागूऔषिसवहत २ जना पक्राउ 

उदयपरु, १५ फागुन  

ताप्ली गाउँ्ाहलका-१ देबरेबाट अिैध लागूऔर्ध गाँिा कररब ३५ 

केिीसहित २ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ ्नेिरुमा सोिी ठाउँ बस्ने 

५४ िर्ीय ईन्त्र बिादरु शािी र ५८ िर्ीय शेर बिादरु सेन रिकेा िन ् । हिशेर् 

सचूनाको आधारमा ईलाका प्रिरी कायाालय, कटारी र प्रिरी चौकी, रु्ाटारबाट 

खहटएको प्रिरीले शािीको घरबाट कररब १५ केिी र सेनको घरबाट कररब २० 

केिी गाँिा लकुाइ राखेको अिस् ामा फेला ्ारी उनीिरुलाई ्क्राउ गरेको िो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।   
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अन्द्र् अपराि 

  

वबमा दाबी गने मनासर्ले आिै गाडीमा आगजनी गने 

चालक पक्राउ 

बवदाया, १ फागुन 

हबमा दाबी गने मनासयले आफै ल.ु२ ख २०८४ नम्बरको फोसा 

गाडीमा आगिनी गरेको अहभयोगमा गाडीका चालक मधबुन नगर्ाहलका-२ 

गंगा्टुिा बस्ने राम ुचौधरीलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । मधबुन नगर्ाहलका-

४ बसन्त्ताहस् त माचड चोकदेहख भरुरगाउँ िोड्ने ्क्की सडकमा गएराहत उत 

गाडीमा आगलागी भई ्णूा रू्मा िलेर नष्ट भएको ह यो । ईलाका प्रिरी 

कायाालय, ढोढरीबाट 

खहटएको प्रिरीले 

घटनाको अनसुन्त्धान 

गने क्रममा उत 

गाडीका चालक 

चौधरीलाई 

हनयन्त्रणमा हलई 

सोध्िु गदाा उनको संलग्नता रिकेो खलु्न आएको िो । माघ २० गते उत गाडी 

हबहग्रएकोले ममातको लाहग ग्यारेिमा लगेको र ममात गना बढी रकम लाग्ने ि दँा 

चौधरीले हबमा दाबी गने मनसायले गाडीलाई उत स् ानमा लगेर हडिल िकी 

आगो लगाएको प्रारहम्भक अनसुन्त्धानको क्रममा खलु्न आएको ि । यस 

सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान गरररिेको ि । 

 

स्रोत नखुलेको १७ लाख भारतीर् रुपैर्ााँ सवहत १ जना 

पक्राउ  

महोत्तरी, २ फागुन  

  महटिानी नगर्ाहलका-८ महस्िद टोलबाट स्रोत नखलेुको १७ लाख 

भारतीय रु्ैयाँ सहित सोिी ठाउँ बस्ने २९ िर्ीय मिशे यादिलाई प्रिरीले ्क्राउ 

गरेको ि । हिल्ला प्रिरी कायाालय, 

मिोत्तरी र प्रिरी चौकी महटिानीबाट 

खहटएको प्रिरीले भारतबाट 

ने्ालतफा  आउँदै गरेको मिेश सिार 

ि.०६ ् ६६६४ नम्बरको 

मोटरसाइकललाई िाँच गने क्रममा 

मोटरसाइकलको ट्याङ्कीहभर 

लकुाई राखेको ५ सय दरको 

१००/१००  ानका ३४ बन्त्डल गरी 

उत भारतीय रू्ैयाँ र मोटरसाइकल 

सहित उनलाई ्क्राउ गरेको िो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनुसन्त्धान 

गरररिकेो ि । 

 

 

 

 

 

 

 

वचतुिाको छाला सवहत २ जना पक्राउ 

धावदङ, २ फागुन  

  ाके्र गाउँ्ाहलका-२ बाट संरहक्षत िन्त्यिन्त्तु हचतुिाको िाला १  ान 

सहित २ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ ्नेिरूमा कैलाश 

गाउँ्ाहलका-१ 

चा्ाखका  बस्ने ३० 

िर्ीय हद्क मोतान र 

४५ िर्ीय सहुिन्त्र मोतान 

रिकेा िन ् । उत ठाउँमा 

बाघको िालाको 

कारोबार भइरिकेो भन्त्ने 

सचूनाको आधारमा 

हिल्ला प्रिरी कायाालय, त ा मातितबाट समेत खहटएको प्रिरीले हशरदेहख 

्चु्िरसम्मको हचतुिाको िाला सहित फेला ्ारी उनीिरूलाई ्क्राउ गरेको िो । 

उनीिरूलाई आिश्यक काननुी कारिािीको लाहग हडहभिन िन कायाालय 

धाहदङमा बुझाइएको । 

 

 

प्रहरीको गाडी, प्रहरी विट तथा राविक आइल्र्ाण्ड 

तोडिोड गरी आगजनी गने ६ जना पक्राउ  

काठमाडौं, ३ फागुन 

 काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ मािा्ोखरी चोकमा प्रिरी गाडी, 

प्रिरी हिट त ा राहफक आइल्याण्ड तोडफोड गरी आगिनी गरेको अहभयोगमा 

६ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ ्नेिरूमा उदय्रु बलमता 

गाउँ्ाहलका-२ घर 

भई काठमाडौं ताकेश्वर 

नगर्ाहलका-१० 

मनमैि ु बस्ने ४० 

िर्ीय हबक्रम राई, 

निुाकोट ्ञ्चकन्त्या गाउँ्ाहलका-३ घर भई काठमाडौं टोखा नगर्ाहलका-३ 

बाहनयाँटार बस्ने ३० िर्ीय रामिरर भण्डारी, लमिङु िेशीशिर नगर्ाहलका-५ 

घर भई काठमाडौं ताकेश्वर नगर्ाहलका-१० बस्ने २३ िर्ीय हििेक श्रेष्ठ, 

काभ्रे्लाञ्चोक मानेडाँडा गाउँ्ाहलका घर भई काठमाडौं मिानरग्ाहलका-१६ 

बस्ने ३१ िर्ीय रािेश तामाङ, प्यठुान कडी गाउँ्ाहलका-१ घर भई काठमाडौं 

गोंगि ुबस्ने १८ िर्ीय हकशोर र काभ्रे्लाञ्चोक भमु्ल ुगाउँ्ाहलका-२ घर भई 

काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ गंगािल बस्ने २०  िर्ीय आहशर् खड्का रिकेा 

िन ् । काठमाडौं मिानगर्ाहलका-१६ मािा्ोखरी चोकमा ने्ाल यातायात 

स्ितन्त्र मिदरु संगठन, ने्ाल यातायात मिदरु संघ र अहखल ने्ाल यातायात 

मिदरु संघका यातायात व्यिसायीिरूले राहफक कारिािीको हिर्य लगायत 

हिहभन्त्न १० िुँदे माग राखी गरेको हिरोध प्रदशान कायाक्रममा प्रिरी ितृ्त बालाि,ु 

काठमाडौंबाट सरुक्षाका लाहग खहटएका प्रिरी कमाचारीिरू हलई गएको प्रिरी ितृ्त 

बालािकुो बा.२ झ १४४ र बा.१ झ ७२२४ नम्बरको गाडीमा आगिनी, 

मािा्ोखरीहस् त प्रिरी हिटमा समेत प्रदशानकारीिरूले ढुङ्गामढुा त ा आगिनी 

र सोिी ठाउँमा रिकेो राहफक आईल्याण्डमा समेत तोडफोड त ा आगिनी गरेको 

घटनामा संलग्न उनीिरूलाई ्क्राउ गरेको िो । उनीिरु उ्र हिल्ला अदालत 

काठमाडौंबाट ३ हदन म्याद  ् गरी आिश्यक अनसुन्त्धान गनुाका सा ै िारदातमा 

संलग्न अन्त्य व्यहतिरूलाई हनयन्त्रणमा हलई सोध्िु त ा िानहिन काया 

भइरिकेो ि । 
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२ नाल भरूिा बन्द्दुक सवहत २ जना पक्राउ   

रूकुम(पिूा), ४ फागुन  

 हसस्ने गाउँ्ाहलका-२ तुिाङहस् त खौरे भन्त्ने ठाउँबाट हिहभन्त्न 

िातिहतयारसहित दईु िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । ्क्राउ ्नेिरूमा सोिी 

ठाउँ बस्ने ६९ िर्ीय कमरा रोका र २३ िर्ीय सरेुश घती रिकेा िन ् । हिशेर् 

सचूनाको आधारमा ईलाका प्रिरी कायाालय, प्िाङबाट खहटएको प्रिरीले कमरा 

रोकाको घरबाट भरुिा बन्त्दकु १ नाल, फलामको िराा टुक्रा २  ान,  के् १९ 

 ान, बारुद त ा सरेुश घतीको घरबाट भरुिा बन्त्दकु १ नाल, फलामको िराा टुक्रा 

७  ान, के् ८  ान र बारुद फेला ्ारी दिु ैिनालाई ्क्राउ गरेको िो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।  

 

प्रहरीलाई हातपात तथा गाली गलौज गरेको 

अवभर्ोगमा ५ जना पक्राउ    

रौतहि, ८ फागुन  

 गौर नगर्ाहलका-६ हस् त गौर बस्ाका मा ड्यटुीमा खहटएको 

प्रिरीलाई िात्ात त ा गाली गलौि गरेको अहभयोगमा च्रु नगर्ाहलका-४ 

बस्ने २० िर्ीय सदुशान सािलगायत ५ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि ।  

अस् ाई प्रिरीले ् ोष्ट बस्ाका बाट खहटएको प्रिरीले उत बस्ाका मा िररएर रिकेा 

सिारी साधनिरू व्यिस् ा्न गने क्रममा ग.१ ख ६१०७ नम्बरको बसको 

कन्त्डक्टर सािले प्रिरीमाह  अ्शब्द प्रयोग गरी गाली गलौि गरेकोले 

हनयन्त्रणमा हलएको हबर्यलाई हलएर अन्त्य व्यहतिरूले प्रिरीमाह  गाली गलौि, 

िात्ात त ा कुटह्ट गरे्हि  ् ४ िनालाई समेत प्रिरीले ्क्राउ गरेको िो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

 

कटुिा पेस्तोल र गोलीसवहत १ जना पक्राउ 

धनषुा, १३ फागुन 

 िनक्रु उ्मिानगर्ाहलका-१७ 

तेतररया बिारबाट कटुिा ्ेस्तोल १  ान र सोिी 

्ेस्तोलमा लाग्ने १ राउण्ड गोलीसहित िसं्रु 

नगर्ाहलका-४ बस्ने २२ िर्ीय भरोस 

्ासिानलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । प्रिरी 

चौकी कह्लेश्वरबाट खहटएको प्रिरीले उनलाई 

उत िहतयारसहित फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 

  

बाल र्ौन शोषण कार्ामा सिंलग्न वचवनर्ााँ नागररक 

पक्राउ  

लहलत्रु, १५ फागुन 

बाल यौन शोर्ण कायामा संलग्न रिकेो अहभयोगमा हचहनयाँ नागररक 

४९ िर्ीय याङ हल हमङलाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । लहलत्रु 

मिानगर्ाहलका-२२ िुंगमतीहस् त कोका न्त्य ूप्यरुी एण्ड म्यारेस कम््नी संचालन 

गरी बस्दै आएका उनले फेसबुकमाफा त नाबाहलकािरुसँग हचनिान गरी सा ी 

बनाई काठमाडौं बोलाई हबहभन्त्न मनोरञ्िनात्मक गहतहबहधिरुमा संलग्न 

गराउनकुा सा ै आह ाक प्रलोभन देखाई यौन शोर्ण गने गरेको भन्त्ने हिशेर् 

सचूनाको आधारमा केन्त्रीय अनुसन्त्धान व्यरूो मिारािगंिबाट खहटएको प्रिरीले 

उनलाई लहलत्रु मिानगर्ाहलका-२२ िुंगमतीबाट ् क्राउ गरेको िो ।  उनले १४ 

देहख १७ िर्ाका ६ िना नाबाहलकिरुमध्ये २ िनालाई बुङमतीहस् त हनिको 

अ्ाटामेन्त्टमा लहग यौन शोर्ण गररसकेको त ा अन्त्य ४ िना बाहलकािरुलाई 

ठमेलहस् त िोटलमा ललाईफकाई राहखएको अिस् ामा प्रिरीले ती 

बाहलकािरूको उद्वार गरेको ि । उनी उ्र िबरिस्ती करणी शीर्ाक मदु्दामा 

हिल्ला अदालतबाट ३ हदनको म्याद अनमुहत हलई प्रिरीबाट आिश्यक 

अनसुन्त्धान भइरिकेो ि । 

 

जुिातास खेवलरहेको अिस्थामा ३८ जना पक्राउ 

काठमाडौं, १७ फागुन 

 काठमाडौं, मिानगर्ाहलका-१४ कुलेश्वर गैरीशंकर बस्ने बसन्त्त 

सा्कोटाको घरमा ििुातास खेहलरिकेो अिस् ामा सोिी मिानगर्ाहलका-१२ 

टेकु बस्ने ४२ िर्ीया हदलमाया देउलासमेत २३ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको 

ि । प्रिरी ितृ्त काहलमाटीबाट खहटएको प्रिरीले उनीिरूलाई नगद ५ लाख ३८ 

ििार २ सय रु्ैयाँ र ५ बुक ताससहित फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो ।  

 यसैगरी, काठमाडौं, मिानगर्ाहलका-९ शम्भमुागा बस्ने िमुना 

्ौडेलको घरको अण्डर ग्राउण्डमा ििुातास खेहलरिकेो अिस् ामा काभ्रे घर भई 

िाल काठमाडौं मिानगर्ाहलका-७ हमर्ाका  बस्ने ३६ िर्ीय हित नारायण 

श्रेष्ठसमेत ६ िनालाई प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । प्रिरी ितृ्त, गौशालाबाट खटीएको 

प्रिरीले उनीिरूलाई नगद ४६ ििार रु्ैयाँ र ३  बुक ताससहित फेला ्ारी ्क्राउ 

गरेको िो ।  

 यसैगरी, काठमाडौं, चन्त्राहगरी नगर्ाहलका-१२ बलम्बु बस्ने ५८ 

िर्ीय ्णूा मििानको घरमा तास खेहलरिेको अिस् ामा मििान समेत ९ िनालाई 

प्रिरीले ् क्राउ गरेको ि । प्रिरी प्रभाग, बलम्भबुाट खहटएको प्रिरीले उनीिरूलाई 

नगद ६७ ििार ९ सय १० रु्ैयाँसहित फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो ।  यस 

सम्बन्त्धमा प्रिरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररिकेो ि ।   

 

सालकको खपटा र वजउाँदो हुवचलसवहत २ जना पक्राउ 

धावदङ, १७ फागुन 

 धहुनिेशी नगर्ाहलका-६ नौहिसेबाट सालको ख्टा ५ हकलो ३ ग्राम 

र हिउँदो ि हचल १ 

 ानसहित  ाके्र 

गाउँ्ाहलका-५ नयाँगाउँ 

बस्ने ४७ िर्ीय हबनोद 

लामा समेत दईु िनालाई  

प्रिरीले ्क्राउ गरेको ि । 

हिशेर् सचूनाको आधारमा 

प्रिरी प्रधान कायाालय 

केन्त्रीय अनसुन्त्धान ब्यरूो र 

ईलाका प्रिरी कायाालय, 

खानीखोला धाहदङबाट 

खहटएको प्रिरीले 

िाप्सेचौरबाट नौहिसेतफा  

आउँदै गरेका उनीिरूलाई 

बोराहभर लकुाई ल्याएको 

ख्टा र काटुानहभर लकुाई 

ल्याएको ि हचलसहित फेला ्ारी ्क्राउ गरेको िो । यस सम्बन्त्धमा प्रिरीले  ् 

अनसुन्त्धान गरररिकेो ि । 
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मुद्दा शीषाक :- जबरजस्ती करणी 

लहलत्रु हिल्ला ल.्.ुम.न.्ा. िडा नं. २२ िुंगमती हस् त रिकेो कोका न्त्य ूहिहल्डङ 

मेटेररयल्स प्रा.हल. संचालन गरी िस्ने Yang Liming नाम गरेका चाईहनि नागररकले 

आफ्नै डेराकोठामा हमहत २०७९।१०।१० गते रातको समयमा िर्ा १७ की िाल नाम 

्ररिहतात िािलाखेल १७ र हमहत २०७९।११।११ गते रातको समयमा िर्ा १७ की 

िाल नाम ्ररिहतात िािलाखेल १८ लाई ििरिस्ती करणी गरेको र हमहत 

२०७९।११।१२ गते सोिी प्रयोिनको लाहग झा्ा हिल्लाबाट बर्ा १३ की िाल नाम 

्ररिहतात िािलाखेल १९ लाई समेत बोलाएको खलु्न आएको घटनामा हनि 

प्रहतिादी Yang Liming लाई ्क्राउ गरी ििरिस्ती करणी मदु्दामा अनसुन्त्धान 

भईरिकेो । 

 

 

मुद्दा शीषाक – ज.ज.क. 

हमहत २०७९।१०।२९ गते अन्त्दािी १२:४५ बिेको समयमा हिल्ला झा्ा अिुानधारा 

न.्ा. िडा नं. ५ हस् त देिराि बुढा ोकीको मकै बाँरीमा ससु्त मनहस् तीकी साँकेहतक 

नाम “AD-079/080” लाई कृष्ट्ण चौधरी बडाले िबरिस्ती मकै बारीमा लहग 

लगाएको क्डा खोली चौरीमा सतुाई ििरिस्ती करणी गरररिकेो अिस् ामा हिल्ला 

झा्ा अिुानधारा न.्ा.िडा नं.५ बस्ने िर्ा ७३ को हतलक बिादरु हबशंखे र ऐ.ऐ. बस्ने 

बर्ा ६० को सोमन दनिुारले देहख गाउँहिमेकमा माहनसिरुलाई िानकारी गराएको भन्त्ने 

बुहझन आई िारदात स् लमा गई िदेाा, िारदात स् ल नहिकै मेरी िोरीको सरुुिाल, 

्ेन्त्टी, उनीको टो्ी फेला ्ारेको घटनामा अनसुन्त्धान्चातात हमहत २०७९।११।२८  

गतेको सम्माहनत झा्ा हिल्ला अदालतको आदेशले प्रहतिादी ्ु् ाक्षको लाहग 

कारागार गएको  । 

 

मुद्दा शीषाक :- कताव्र् ज्र्ान 

हमहत २०७९।१०।०१ गते अं.१३:०० बिेको समयमा का.हि. गोकणेश्वर न.्ा. 

िडा नं.०६ नयाबँस्तीमा बर्ा १९ को महनर् ठकुरीलाई हप्रन्त्स प्रसाई, चेतेन्त्र खड्का, 

सिुन राई, सकुसोम लामा, लाक््ा लामा समेतले ईटा ढुङ्गा समेतले प्रिार गरी 

सख्त घाईते बनाई उ्चारको क्रममा मतृ्य ुभएको घटनामा संलग्न प्रहतिादीिरुलाई 

्क्राउ गरी कताव्य ज्यान मदु्दामा अनुसन्त्धान काया सम््न्त्न भए्चातात सम्माहनत 

काठमाडौं हिल्ला अदालत समक्ष ्ेश ि दँा सम्माहनत अदालतको हमहत 

२०७९।१०।२९ गतेको आदेशले सबै प्रहतिादीिरु ्ु् ाक्षको लाहग  नुामा 

कारागार गएको । 

 

मुद्दा शीषाक – बालर्ौन दुरुपर्ोग 

हमहत २०७९।१०।०३ गते बेलकुा अं.२०:०० बिेको समयमा हिल्ला मकिान्रु 

कैलाश गा.्ा. िडा नं.९ हटमरेु हस् त अन्त्यायी नाम ्ररिहतात ३१(०७९।०८०-A41) 

ले आफ्नै बहिनी नाता ्ने बर्ा १४ हक नाम ्ररिहतात ३१(०७९।०८०-७१) को 

संिेदनशील अगं स्तन माडी बालयौन दरुु्योग गरेको ि दँा काननू बमोहिम गरी ्ाउँ 

भन्त्ने समेत ब्यिोराको नाम ्ररिहतात ३१(०७९।०८०-७१) को िािरेी दरखास्त प्राप्त 

भएकोमा सो घटनाको अनसुन्त्धान्चातात हमहत २०७९।१०।२३ गते सम्माहनत 

मकिान्रु हिल्ला अदालतको आदेश अनसुार रु.७५,०००/- धरौटी हतना नसकी 

 नुामा राख्न भीमफेदी कारागार मकिान्रुमा ्ठाईएको । 

 

 

 

 

मुद्दा शीषाक – कताब्र् ज्र्ान 

हमहत २०७९।११।०१ गते हबिान अं.०८:०० बिे हिल्ला तनि  ँबहन्त्द्रु गा.्ा. िडा 

नं.३ हसम्ाखा बहन्त्द्रु शेराटार हस् त मेरो आफ्नै भाई बर्ा ४७ को रािकुमार साकी र 

बुिारी बर्ा ३५ की शहुसला मिाकोटी भन्त्ने हबष्ट्णुमाया तामाङ ले गोठमा आगो लगाई 

हदएर आमाले ्ालेको ६ बर्ाको गाई िलेर मरेको र आमा बर्ा ८४ की माया 

सहका नीलाई घर हभरै फलामको िहसया समेतले िानेर कताब्य गरी मारेको ि दँा कननू 

बमोहिम गरी ्ाँउ भन्त्ने समेत ब्यिोराको हबष्ट्णमुाया रोक्काको िािरेी दरखास्त प्राप्त 

भएकोमा सम््णूा अनुसन्त्धान्चातात सम्माहनत तनि  ँ हिल्ला अदालतमा हमहसल ्ेश 

ि दँा सम्माहनत अदालतको हमहत २०७९।११।२६ गतेको आदेशले घटनामा संलग्न 

प्रहतिादीिरु राम कुमार साकी र सहुसला मिाकोटी ्ु् ाक्षको लाहग  ुनामा गएको । 

 

मुद्दा शीषाक – कताब्र् ज्र्ान 

हमहत २०७९।११।०७ गते हबिान अं.०९:४५ बिेको समयमा हिल्ला तनि ँ ऋहर्ङ 

गाउँ्ाहलका िडा नं.४ हभरकोटमा ऐ.ऐ. बस्ने िाइराम हब.क.को घरह्ढीमा सोिी स् ान 

बस्ने बर्ा ३९ को सन्त्त बिादरु सनुारले ऐ.ऐ. बस्ने बर्ा ६१ को हित बिादरु हघहमरेलाई 

सालको दाउराले टाउको समेतको संिेदनशील अंगिरुमा प्रिार गरी गम्भीर घाइते 

बनाएकोमा घाईते हित बिादरु हघहमरेको चरक मेमोररयल अस््ताल ्ोखरामा 

उ्चारको क्रममा सोिी हदन हदउसो अं.१४.०० बिेको समयमा मतृ्य ु भएको ि दँा 

काननू बमोहिम गरी ्ाँउ भन्त्ने समेत ब्यिोराको सोमराि हघहमरेको िािरेी दरखास्त 

प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान्चातात संलग्न प्रहतिादीिरु सम्माहनत अदालतको हमहत 

२०७९।११।०७ गतेको आदेशले ्ु् ाक्षको लाहग  नुामा गएको । 

 

मुद्दा शीषाक – कताब्र् ज्र्ान 

हमहत २०७९।११।०१ गते हिल्ला दैलेख गुराँस गाउँ्ाहलका िडा न.८ माह ल्लोगािाा 

बस्ने हखम बिादरु खड्काको िोरा बर्ा २८ को कृष्ट्ण बिादरु खड्काले सामान्त्य 

िादहििादमा झै-झगडा ि दँा आफ्नै श्रीमती बर्ा अं. २७ हक ्ाबाती हब.सी. लाई 

ढोकामा लगाउने काठको गरालोले टाउकोमा िान्त्दा हनि ्ाबाती हब.सी.को 

घटनास् लमा नै मतृ्य ु भएकोमा हनि कृष्ट्ण बिादरु खड्कालाई हनयन्त्रणमा हलई 

अनसुन्त्धान गररएकोमा अनुसन्त्धान्चातात सम्माहनत दैलेख अदालतको आदेशले हनि 

प्रहतिादी ्ु् ाक्षको लाहग कारागार चलान भएको । 

 

मुद्दा शीषाक – लागु औषि 

हमहत २०७९।०९।१७ गते अ.१०:३० बिेको समयमा हिल्ला कञ्चन्रु हभ.न.्ा.४ 

बस्ाका  एरीयामा िमेन्त्त ्ाठक र रािेश  ा्ा लागु और्धको कारोबार गरी रिेको 

भन्त्ने सचुनाको आधारमा मेरो  कमाण्डमा सो स् ानमा प्रिरी टोली खहटई गई रािेश 

नास्ता्सलमा बसी रिकेा हनििरुलाई चेकिाँच गदाा ०.०९ ग्राम ला.औ. खैरोिरेोईन 

र ५.१३ ग्राम चरेश िस्तो कालो ्दा ा फेला ्रेकोले ररत ्िुाक बरामद गरी यसै 

प्रहतबेदन सा  दाहखला गरेका िौ कानुन बमोहिम गरी ्ाउँ भन्त्ने समेत ब्यिोराको 

प्र.ब.ना.हन. धनन्त्िय कुमार मल्ल समेतले प्रहतिेदन िािरेी हदएकोमा अनसुन्त्धान्चातात 

सम्माहनत कञ्चन्रु हिल्ला अदालतको हमहत २०७९।११।०३ गतेको आदेशले 

प्रहतिादी िेमन्त्त ्ाठक लाई रु.५००००/- र प्रहतिादी रािेश  ा्ा मगरलाई 

रु.३०,०००/- धरौटी हलई तारेखमा िोडेको  । 
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