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भौतिक पूर्वाधवरमव आत्मतिभार बिवई सगंठिलवई ससं्थवगि 

रुपमव सर्ल र सक्षम बिवउि प्रहरी सगंठि कतिर्द्ध  :प्रहरी 

महवतिरीक्षक तधरज प्रिवप तसहं 

 

वसन्धलुी, २८ मंवसर 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंहले आवास तथा भौनतक 

पवूाािारमा आत्मनिभार बिाई प्रहरी सिंगठिलाई सिंस्थागत रुपमा सवल र सक्षम 

बिाउि प्रहरी प्रिाि कार्ाालर् सिै कनिवद्ध र प्रर्ासरत् रहकेो बताउिभुएको 

छ । बागमती प्रदेश प्रहरी तानलम केन्द्र, दिुौलीको पररसरमा िवनिनमात क्वािर 

गार्ा, आन्द्तररक प्रनशक्षणालर्, प्रनशक्षाथी ब्र्ारेक र भान्द्साघर भविहरुको 

आर्ोनजत एक कार्ाक्रमबीच उद ्घािि पचातात सबोबोििको क्रममा प्रहरी 

महानिरीक्षक नसिंहले उक्त कुरा बताउिभुएको हो । सो अवसरमा प्रहरी 

महानिरीक्षक नसिंहले िव-निनमात भविहरूबाि प्राप्त हुिे सेवा-सनुविाका कारण 

प्रनशक्षण वातावरण थप ऊजाामर् हुिे नवश् वास यकर्क्त गदै र्सले प्रनशक्षक र 

तानलमरत् प्रनशक्षाथीको तानलम प्रनतको सकारात्मक भाविा र उच्च 

मिोवलको सुनिनश् चतताको साथै प्रनशक्षण प्रभावकाररतामा उलेलेय र् वन्द्ध हुिे 

नवचार यकर्क्त गिुाभर्ो । यकर्ावसानर्क प्रहरी उत्पादि गिे दृनिले प्रनशक्षण 

वातावरण महत्वपणूा र सिंवेदिशील नवषर् रहकेो चचाा गदै उहााँले भन्द्िभुर्ो, 

“अिशुासि, प्रनशक्षण शैली, स्रोतको समनुचत प्रर्ोग आनदका दृनिले तानलम 

केन्द्र िमिूा हुि जरुरी छ ।”    

 प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले तानलमलाई कसरी प्रभावकारी र समर्-

सापेक्ष बिाउि सनकन्द्छ भन्द्िेमा समादेशकको निम केनन्द्रत हुि ुपिे उलेलेख गदै 

तानलम केन्द्रको मापि तानलमको गुणस्तर र त्र्सबाि उत्पानदत प्रहरी 

जिशनक्तले कार्ाके्षत्रमा गिे प्रदशाि एविं िागररकले गिे न्द्र्ार्ािभुनूतका 

आिारमा हुिे बताउिभुर्ो । समर्ािकूुल र गुणस्तरीर् प्रनशक्षण प्रणालीलाई 

अवलबोबि गरी सकारात्मक पररणाममा केनन्द्रत रहि समादेशक र तानलम केन्द्र 

निमलाई उहााँले निदेशि नदिभुर्ो । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्का प्रमखु 

प्रहरी िार्व महानिरीक्षक नकरण बाज्राचार्ाले िन्द्र्वाद ञापापि गिुाभएको उक्त 

कार्ाक्रममा दिुौली िगरपानलकाका प्रमखु नदिेश अनिकारीले शभुकामिा 

मन्द्तयकर् यकर्क्त गिुाभएको नथर्ो । बागमती प्रदेश प्रहरी तानलम केन्द्र, दिुौलीका 

समादेशक प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक मोहि प्रसाद पोखरेलले स्वागत मन्द्तयकर् यकर्क्त 

गिुाभएको उक्त कार्ाक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, भौनतक पवूाािार 

शाखाका प्रमखु प्रानवनिक प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर थापाले भवि निमााण सबोबन्द्िी 

प्रनतवेदि प्रस्तुत गदै उक्त भविहरू िेपाल प्रहरीको निर्नमत बजेिबाि कूल ३५ 

करोर् १३ लाख ३३ हजार ४ सर् ७० रूपैर्ााँको लागतमा निमााण कार्ा सबोपन्द्ि 

भएको जािकारी नदिभुर्ो ।  

 उद ्घािि कार्ाक्रममा िेपाली सेिा री ९ िबोबर बानहिी अर््र्ा, 

माझीिार यकर्ारेक, नसन्द्िलुीका प्रमखु सहार्क रथी शनक्त जिंग बस्िेत, मिेश 

प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्का प्रमखु प्रहरी िार्व महानिरीक्षक मसाउद आलम खााँ, 

नजलेला नस्थत सरुक्षा निकार्का प्रमखुहरू, प्रहरी अनिक्तहरू, नजलेलानस्थत 

नवनभन्द्ि कार्ाालर्का प्रमखुहरू, समाजसेवी, सिंचारकमी तथा प्रहरी 

कमाचारीहरूको उपनस्थनत रहकेो  नथर्ो । 

 

प्रहरी महवतिरीक्षक तधरज प्रिवप तसहं र अमेररकी रवजदूिबीच 

तिष्टवचवर भेिघवि 

 

काठमाडौं, १६ मंवसर  

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंह र िेपालका लानग नमत्रराष्ट्र 

सिंर्कु्त राज्र् अमेररकाका महामनहम राजदतू नर्ि ररचार्ा थबोपसिबीच िेपाल 

प्रहरी प्रिाि कार्ाालर्मा नशिाचार भेिघाि भएको छ । उक्त अवसरमा अमेररकी 

राजदतू थबोपसिले हालै िेपालमा सबोपन्द्ि आम निवााचिलाई शानन्द्तपणूा, निष्ट्पक्ष 

र भर्रनहत वातावरणमा सबोपन्द्ि गिा िेपाल प्रहरीले निवााह गरेको नवशेष 

भनूमकाको प्रशिंसा गिुाभर्ो । िेपाल प्रहरीमा दक्ष जिशनक्त उत्पादि गिा 

तानलमको यकर्वस्थाको साथै प्रनवनिको नवकास, साईबर अपराि निर्न्द्त्रण एवम ्

मनहला तथा बालबानलकाको के्षत्रमा अमेररकी सरकारले सहर्ोग गिे 

प्रनतबद्धता उहााँले यकर्क्त गिुाभर्ो । िेपाल प्रहरीले सावाजनिक शानन्द्त कार्म 

राय ि अपिाएको िीनतले अमेररकी िागररकले िेपालमा आफूलाई सरुनक्षत 

ठािेको उलेलेख गदै राजदतू थबोपसिले र्सका लानग िेपाल प्रहरीलाई िन्द्र्वाद 

नदिभुर्ो । भिेघािका अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले अमेररकी सरकारले 

िेपाल प्रहरीलाई गदै आएको सहर्ोगका लानग िन्द्र्वाद यकर्क्त गिुाभर्ो । 

आगामी नदिमा पनि र्स्ता सहर्ोगले निरन्द्तरता पाउिे र आपसी सबोबन्द्ि समुिरु 

हुिे नवश्वास उहााँले यकर्क्त गिुाभर्ो । भेिघािका अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक 

नसिंह र महामनहम राजदतू थबोपसिबीच दईु पक्षीर् आपसी नहत तथा पारस्पररक 

सबोबन्द्िका नवषर्मा छलफल समेत भएको नथर्ो । 

ljefuLo ultljlw 
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प्रहरी महवतिरीक्षक तधरज प्रिवप तसहंबवि तजल्लव प्रहरी 

कवर्वालर् ओखलढुङ्गव पररसरमव िर्तितमाि भर्िहरूको 

उद् घविि 

 

ओखलढुङ्गा, १९ मंवसर 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंहले नजलेला प्रहरी कार्ाालर् 

ओखलढुङ्गाको पररसरमा िवनिनमात कार्ाालर्, कार्ाालर् प्रमखु निवास, 

नसनिर्र प्रहरी अनिक्त आवास भवि, नहरासत कक्ष, यकर्ारेक तथा भान्द्साघरको 

आर्ोनजत एक कार्ाक्रमबीच उद ्घािि गिुाभर्ो । सो अवसरमा प्रहरी 

महानिरीक्षक नसिंहले िवनिनमात भविहरूको निरीक्षण गिुाका साथै भवि 

निमााणमा सहर्ोग परु् र्ाउिे महािभुावहरू तथा प्रहरी कमाचारीहरूलाई कदरपत्र 

र प्रशिंसापत्र प्रदाि गिुाभर्ो । कार्ाक्रमलाई सबोबोिि गदै प्रहरी महानिरीक्षक 

नसिंहले प्रहरी बस्िे आवास गह्, प्रहरी प्रशासि लगार्त प्रहरी कार्ा सबोपादि गिा 

आवश्र्क पिे भौनतक सिंरचिा र प्रहरीले उपभोग गिे सेवा सनुविाहरुको 

उपलब्िता प्रत्र्क्ष रुपमा प्रहरीको मिोवलसाँग जोनर्एको उलेलेख गदै िवनिनमात 

आिनुिक र सनुविा सबोपन्द्ि भविहरूले प्रहरी कमाचारीहरुमा नजबोमेवारी निवााह 

गिा थप ऊजाा र हौसला थनपिे नवश्वास यकर्क्त गिुाभर्ो ।  

अपराि अिुसन्द्िाि, शानन्द्त सरुक्षा यकर्वस्थापि लगार्त नवपद ्उद्दार कार्ामा 

िेपाल प्रहरीले सदैव अग्रपिंनक्तमा रहरे कार्ा सबोपादि गदै आइरहकेो बताउाँद ै

प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले समाजमा अशानन्द्त र अराजकता फैलाउिे उच्छ्िंखल 

तथा आपरानिक समहू, सामानजक नहत नवपररतका गैरकाििुी र अिैनतक कार्ा 

गिे यकर्नक्त वा समहूहरू नवरूद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत भई कुिै नकनसमको दवाव र 

प्रभावमा िपरी काििूी कारवाही गिा उपनस्थत प्रहरी कमाचारीहरुलाई निदेशि 

नदिभुर्ो ।  

यकर्नक्तगत लाभ भन्द्दा सिंगठिको नहत र नवकासलाई प्राथनमकतामा 

राखेर आफूलाई प्राप्त नजबोमेवारी ईमान्द्दार, कतायकर्निष्ठ, अिशुानसत र उत्तरदार्ी 

भएर निवााह गिा समेत उहााँले निदेशि नदिभुर्ो । प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले 

िवनिनमात भविहरू सबैको साझा सबोपनत्त भएको उलेलेख गदै र्ी भविहरू प्रनत 

अपित्वको भाव राखेर उनचत सिंरक्षण, सिंविाि गदै नदघाकालसबोम सरुनक्षत राय ि 

उपनस्थत प्रहरी कमाचारीहरूलाई आग्रह गदै प्रहरी कमाचारीहरूको क्षमता 

अनभवन्द्ध गिेदेनख वैञापानिक र प्रानवनिक उपकरणहरूको प्रानप्त र प्रर्ोगद्वारा 

प्रहरी सिंगठिलाई सिंस्थागत रूपमा मजबुत र सक्षम बिाउि प्रहरी प्रिाि 

कार्ाालर् सदैव कनिवद्ध र प्रर्ासरत रहेको बताउिभुर्ो । प्रहरी महानिरीक्षक 

नसिंहले िेपाल प्रहरीले नवनभन्द्ि सरोकारवाला निकार् तथा पदानिकारीहरुसाँगको 

समन्द्वर् र सहकार्ामा प्रनतनिनि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्र्को निवााचि 

२०७९ शानन्द्तपणूा, निष्ट्पक्ष र भर्रनहत वातावरणमा सबोपन्द्ि गराउि सफल 

भएको चचाा गदै निवााचि सबोपन्द्ि गराउि खनिएका समस्त सरुक्षा निकार्का 

कमाचारीहरू, निवााचि कमाचारीहरु र सबोबनन्द्ित निकार्का पदानिकारीप्रनत 

नवशेष िन्द्र्वाद यकर्क्त गदै उहााँहरूको महत्वपणूा भनूमकाको उच्च प्रशिंसा समेत 

गिुाभर्ो ।  

 १ िबोबर प्रदेश प्रहरी भौनतक पवुाािार शाखाका प्रमखु प्रानवनिक 

प्रहरी उपरीक्षक ईनन्द्जनिर्र अनिल रािाले भवि निमााण सबोबन्द्िी प्रनतवेदि 

प्रस्तुत गदै उक्त भविहरू िेपाल सरकारको निर्नमत बजेिबाि कूल १० करोर् 

१० लाख ४४ हजार ९१ रूपैर्ााँ ८१ पैसाको लागतमा निमााण कार्ा सबोपन्द्ि 

भएको जािकारी नदिभुएको उक्त कार्ाक्रममा नजलेला प्रहरी कार्ाालर् 

ओखलढुङ्गाका प्रमखु प्रहरी िार्व उपरीक्षक शकुदेव खिालले स्वागत 

मन्द्तयकर् यकर्क्त गिुाभएको नथर्ो । उक्त कार्ाक्रममा नजलेलानस्थत सरुक्षा निकार्का 

प्रमखुहरू, प्रहरी वररष्ठ अनिक्तहरू, नवनभन्द्ि राजिैनतक दलका प्रनतनिनि, 

समाजसेवी तथा प्रहरी कमाचारीहरूको उपनस्थनत रहकेो नथर्ो । 

प्रहरी महवतिरीक्षक तधरज प्रिवप तसहंबवि प्रहरी िवतलम केन्द्र 

िथव प्रहरी अस्पिवल तिरीक्षण िथव तिदेिि 

 

बााँके, १७ मंवसर 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंहले कणााली प्रदेश प्रहरी तानलम 

केन्द्र सखुेत (हाल िेपालगिंज) र लुनबोबिी प्रादेनशक प्रहरी अस्पताल 

िेपालगिंजको निरीक्षण भ्रमण गिुाका साथै कार्ारत प्रहरी कमाचारीहरुलाई 

आवश्र्क निदेशि नदिभुएको छ । कणााली प्रदेश प्रहरी तानलम केन्द्र निरीक्षण 

पचातात प्रहरी कमाचारीहरूलाई निदेशि नदाँदै प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले 

प्रनशक्षणको क्रममा प्रनशक्षकहरूले आफूलाई रोल मोर्लको रूपमा प्रस्तुत 

गिुापिे बताउिभुर्ो । प्रनशक्षाथीहरूले पाउिपुिे सेवा सनुविामा कुिै कमी गिा 

िहुिे चचाा गदै उहााँले तानलम केन्द्रले प्रहरी कमाचारीको दक्षता अनभवन्द्ध 

गिेतफा  नवशेष ध्र्ाि नदएर तानलम प्रदाि गिुापिे उलेलेख गिुाभर्ो । 

 र्सैगरी प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले लनुबोबिी प्रादेनशक प्रहरी 

अस्पताल िेपालगिंजको निरीक्षण तथा अवलोकि भ्रमण गिुाभएको छ । सो 

अवसरमा उहााँले अस्पतालको लेर्ाव परीक्षणलाई स्तरोन्द्िनत गदै अझ उत्क्ि 

सेवा प्रदाि गिा अस्पतालमा कार्ारत प्रहरी कमाचारीलाई निदेशि नदिभुर्ो ।  

 साथै प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले मिंनसर १ गते जबुोला 

सदरमकुामदेनख नतला गाउाँपानलकानस्थत मतदाि केन्द्रमा मतपेनिकाको खाली 

बाकस बोकी जााँदै गदाा सवारी दघुाििामा परी घाइते भई हाल उक्त अस्पतालमा 

उपचाररत नजलेला प्रहरी कार्ाालर् जबुोलामा कार्ारत प्रहरी सहार्क हवलेदार 

सरुज चन्द्दको स्वास््र् अवस्थाबारे जािकारी नलिकुो साथै घाइतेको शीघ्र 

स्वास््र्लाभको कामिा समेत गिुाभर्ो । निरीक्षण भ्रमण कार्ाक्रममा लुनबोबिी 

प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् दाङका प्रमखु प्रहरी िार्व महानिरीक्षक िल प्रसाद 

उपाध्र्ार्, कणााली प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् सखुेतका प्रमखु प्रहरी िार्व 

महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल, कणााली प्रदेश प्रहरी तानलम केन्द्र सखुेत (हाल 

िेपालगिंज)का प्रमखु, लनुबोबिी प्रादेनशक प्रहरी अस्पताल िेपालगिंजका प्रमखु 

लगार्तका प्रहरी अनिक्तहरुको उपनस्थनत रहकेो नथर्ो । 
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प्रहरी कमाचवरीहरूले व्र्वर्सवतर्क, लगििील र तिडर भई 

तजम्मेर्वरी र्हि गिुापिे : प्रहरी महवतिरीक्षक तधरज प्रिवप 

तसहं 

 

सोलखुमु्बु, २० मंवसर 

 प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंहले शानन्द्त सरुक्षा कार्म गिा, 

अपराि अिुसन्द्िाि तथा निर्न्द्त्रणको साथै जिअपेक्षा अिरुूप प्रहरी सेवा 

प्रवाह गिा सबोपणूा प्रहरी कमाचारीहरूले यकर्ावसानर्क, लगिशील र निर्र भई 

नजबोमेवारी वहि गिुापिे बताउिभुर्ो । नजलेला प्रहरी कार्ाालर् सोलखुबुोबुको 

निरीक्षण भ्रमण तथा मातहत प्रहरी कमाचारीहरुलाई निदेशिको क्रममा प्रहरी 

महानिरीक्षक निरज प्रताप नसिंहले उक्त कुरा बताउिभुएको हो । निदेशिको 

क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले प्रहरी ऐि तथा निर्मावलीमा भएका 

यकर्वस्थालाई अक्षरस: पालिा गरी प्रहरी आचरण र यकर्वहारमा सिुार लेर्ाई 

यकर्नक्तगत लाभ भन्द्दा सिंगठिको नहत र नवकासलाई प्राथनमकतामा राखी कार्ा 

सबोपादि गिुापिे बताउिभुर्ो । सामानजक सञ्जालको सही सदपुर्ोग गरी प्रर्ोग 

गिा तथा जिचेतिाको कमीबाि हुिे घििाहरुलाई निर्न्द्त्रण गिा नवनभन्द्ि 

जिचेतिामलूक कार्ाक्रमहरु सिंचालि गिा समेत उहााँले निदेशि नदिभुर्ो । 

 प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले सवोच्च नशखर सगरमाथाले पररनचत 

पर्ािकीर् नजलेला सोलखुबुोबुमा भ्रमणको लानग आउिे रानष्ट्रर् तथा अन्द्तराानष्ट्रर् 

पर्ािकहरुको आवागमिलाई सहज र सरुक्षाको प्रत्र्ाभनूत नदलाई नििाक्क र्ात्रा 

गिे वातावरण बिाउिेतफा  प्रहरी कमाचारीहरू थप सनक्रर् हुिपुिे बताउिभुर्ो ।  

कार्ाक्रममा १ िबोबर प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्का प्रमखु प्रहरी िार्व महानिरीक्षक 

सनुदप नगरी लगार्त प्रहरी अनिक्तहरू समेतको उपनस्थनत रहकेो नथर्ो । 

 

जीप दुघाििवमव परी चवर जिव प्रहरी कमाचवरीको तिधि, िौ 

जिव घवइिे 

बैतडी, ५ मंवसर 

 पािि िगरपानलका-४ थमुनस्थत सर्कमा से.१ ज ८५४ िबोबरको 

नजप दघुाििा हुाँदा नजपमा सवार प्रहरी सहार्क हवलेदार अजुाि कठार्त, प्रहरी 

जवािहरू रमेश नसिंह साउद, लोक बहादरु बाठामगर र नदघा नबि गरी ४ जिा 

प्रहरी कमाचारीको नििि भएको छ । निवााचिमा सरुक्षाथा खनिएर बैतर्ीको 

गोठालापािी मतगणिास्थलमा मतपेनिका परु् र्ाई ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

पािितफा  जााँदै गरेको अवस्थामा उक्त नजप अनिर्नन्द्त्रत भई सर्कबाि अन्द्दाजी 

४ सर् नमिर तल खसेर दघुाििा हुाँदा गबोभीर घाइते भएका चारै जिाको प्राथनमक 

स्वास््र् केन्द्र पाििमा उपचारको क्रममा नििि भएको हो । नजपमा १२ जिा 

प्रहरी कमाचारी र नजप चालकसनहत १३ जिा सवार रहकेोमा अन्द्र् ९ जिा घाइते 

भएका छि ्। गबोभीर घाइते अवस्थामा रहकेा ४ जिा प्रहरी कमाचारी र नजपका 

चालक गरी ५ जिालाई िेपाली सेिाको हनेलकोप्िरद्वारा िेपालगिंज लनग 

कोहलपरु मेनर्कल कलेजमा उपचार भइरहकेो छ । अन्द्र् ४ जिाको प्राथनमक 

स्वास््र् केन्द्र पाििमा उपचार भइरहेको र अवस्था मध्र्म रहकेो छ । 

दघुाििास्थलमा नजलेला प्रहरी कार्ाालर् बैतर्ी र ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

पाििबाि खनिएको प्रहरीले आवश्र्क उद्दार कार्ा एविं थप अिुसन्द्िाि 

गरररहकेो छ । 

 

िर्तिर्ुक्त प्रहरी तिरीक्षकहरू दर्जर्वािी तचन्द्हद्ववरव सिुोतभि    

 

काठमाडौं, २१ मंवसर  

 खलुा प्रनतर्ोनगताद्वारा जिपद प्रहरी समहूतफा  प्रहरी निरीक्षक पदमा 

िवनिर्कु्त भएकामध्रे् नवभागीर्तफा का १ सर् ११ जिा प्रहरी निरीक्षकहरु 

दज्र्ाािी नचन्द्हद्वारा सशुोनभत हुिभुएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप 

नसिंहले प्रहरी प्रिाि कार्ाालर्मा आर्ोनजत कार्ाक्रममा उहााँहरूलाई दज्र्ाािी 

नचन्द्हद्वारा सुशोभि गिुाभएको हो । २०७८ मिंनसर १० गते प्रकानशत नवञापापि 

अिसुार खलुा प्रनतर्ोनगताको २०७९ मिंनसर ८ गते प्रकानशत अनन्द्तम िनतजामा 

नवभागीर्तफा  १ सर् ११ र  खलुातफा  ३५ जिा गरी कुल १ सर् ४६ जिा प्रहरी 

निरीक्षकहरु उत्तीणा हुिभुएको छ । जसमा १७ जिा मनहला हुिहुुन्द्छ । 

 िेपाल सरकार गह् मन्द्त्रालर् सनचवस्तरको २०७९ मिंनसर १२ 

गतेको निणार्ले मिंनसर १५ गतेदेनख लागू हुिे गरी उहााँहरु प्रहरी निरीक्षक पदमा 

निर्कु्त हुिभुएको हो । दज्र्ाािी नचन्द्ह सशुोभि कार्ाक्रममा उपनस्थत प्रहरी 

कमाचारीहरुलाई निदेशि सबोबोिि गिे क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले 

िवनिर्कु्त भएका प्रहरी अनिक्तहरूलाई बिाई नदाँदै आगामी नदिमा अझ बढी 

यकर्ावसानर्कता प्रदशाि गदै प्राप्त नजबोमेवारीलाई वहि गिा निदेशि नदिभुर्ो । 

िवनिर्कु्त अनिक्तहरूबाि सिंगठिको रीवन्द्धका लानग अझ बढी उजाा प्राप्त 

हुिे उहााँले नवश्वास यकर्क्त गिुाभर्ो ।   

प्रहरी महानिरीक्षक नसिंहले हालै सबोपन्द्ि भएको प्रनतनिनि सभा तथा 

प्रदेश सभा सदस्र्को निवााचि २०७९ मा सबोपूणा कमाचारीहरूले उच्च 

यकर्ावसानर्कता प्रदशाि गरी निवााचिलाई शानन्द्तपणूा, निष्ट्पक्ष र भर्रनहत 

वातावरणमा सबोपन्द्ि गराउि सफल भएको चचाा गदै निवााचि सबोपन्द्ि गराउि 

खनिएका समस्त प्रहरी कमाचारीहरूलाई नवशेष िन्द्र्वाद यकर्क्त गिुाभर्ो । उक्त 

अवसरमा प्रहरी अनतररक्त महानिरीक्षकहरु, प्रहरी िार्व महानिरीक्षकहरु, वररष्ठ 

प्रहरी अनिक्तहरु तथा प्रहरी अनिक्तहरु समेतको उपनस्थनत रहकेो नथर्ो ।  
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जघन्द्र् अपरवधको प्रदेिगि तबशे्लषण 

(आ.र्. २०७९।०८० मंतसर)

 
 

 

    गम्भीर अपरवधको प्रदेिगि तबशे्लषण 

(आ.र्. २०७९।०८० मंतसर) 

 
 

४

३

१
१

५

१

१
१

२

६

३

२

१ २

०

१

० ०

१
९

४
०

१
७ १

९

१
१

१
७

१
३

१
३

०
१ १

०
०

०

१
०

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

काठमार्ौ उपत्र्का १ ििं. प्रदेश मिेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुनबोबिी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु पनचातम प्रदेश

कतायकर् ज्र्ाि मा.बे.नब. तथा ओसारपसार जवरजस्ती करणी अपहरण वा शरीर बन्द्िक सबोबन्द्िी कसुर

८

२
१

१
५

१
०

१

१
०

४

५

२

१ १ १ १

१ १ १

० ० ० ० ०

१

० ०

६

१

०

१

०

३

१ १

० ० ० ०

२

४

१

२

१ १

२

१

२

० ०

२

०

५

१०

१५

२०

२५

काठमार्ौं उपत्र्का १ ििं. प्रदेश मिेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुनबोबिी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरुपनचातम प्रदेश

ज्र्ाि मािे उद्योग आत्महत्र्ा दरुुत्साहि गभा सिंरक्षण नबरुद्धको कसुर र्ााँका चोरी िकबजिी चोरी कुिनपि वा अिंगभिंग सबोबन्द्िी
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सवमवन्द्र् अपरवधको प्रदेिगि तबशे्लषण(आ.र्. २०७९।०८० मंतसर) 

  

 
 

 

 

 मंतसर मतहिवमव घरेलु तहसंव सम्बन्द्धी िथ्र्वङ्क तर्शे्लषण: 

 

 

० ०

२९

२ ०
१०

०

२०

१९६

९१

१३७

३०
४३

५३

१३

३१

० ० ० ० ० ० ० ०

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

काठमार्ौ ाँ 

उपत्र्का

१ ििं. प्रदेश मिेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुनबोबिी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरुपनचातम प्रदेश

साबाजनिक शान्द्ती नबरुद्धको कसुर 

साबाजनिक नहत, स्वास््र्, सुरक्षा, सुनविा र िैनतकता नबरुद्धको कसुर

भेदभाव तथा अन्द्र् अपमािजन्द्र् ब्र्बहार सबोबन्द्िी कसुर

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००
११२८

४८९

६२

१०

५७७

उजुरी पिा आएको सिंय र्ा उजुरी दताा भई नमलापत्र सिंय र्ा

नमलापत्र हुि िसकी सबोबनन्द्ित निकार् गएको उजुरी सिंय र्ा सबोपका मा िआएको

काम बााँकी
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मंतसर मतहिवमव जबरजस्िी करणी अपरवधमव पीतडि र अतभरु्क्तको सम्बन्द्ध तबशे्लषण 

 
 

 

 

मंतसर मतहिवमव भौगोतलक स्थविको आधवरमव जबरजस्िी करणी अपरवधको िथ्र्वङ्क: 

 
 

 

 

 

१७

१२

७०

४६

२०

घर कोठा, ६३

होिल तथा गेि हाउस, २सावाजनिक स्थल, ८०

समतल स्थाि, २७

घर कोठा होिल तथा गेि हाउस सावाजनिक स्थल समतल स्थाि
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मंतसर मतहिवको अदवलिी फैसलव कवर्वान्द्र्र्ि िफा को फरवर अतभरु्क्तको पक्रवउ सम्बन्द्धी तर्र्रण 

 

 

 

मंतसर मतहिवको लवगूऔषध कवरोर्वरमव संलग्ि व्र्तक्त पक्रवउ िथव मुद्धव संख्र्व  

 

 
 

कवतिाक र मंतसर मतहिवको लवगूऔषध कवरोर्वरमव सलंग्ि व्र्तक्त पक्रवउ संख्र्व  

 

तस .िं.        प्रदेि/उपत्र्कव/ब्र्ुरोको िवम कुल पक्रवउ 

सखं्र्व 

             कैद असलु जररर्विव 

१. काठमाण्र्ौ उपत्र्का प्रहरी कार्ाालर्, रािीपोखरी २६ २१ वषा ९ मनहिा ८ नदि रु .८७ ,००,८३३।- 

२. १ ििं. प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, नवराििगर २१ २६ वषा ८ मनहिा २० नदि रु .३ ,३६,४००।- 

३. मिेश प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जिकपरु ३७ २२ वषा ४ मनहिा रु .५ ,६३,१५६।- 

४. बाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, हिेौर्ा २० ३३ वषा ११ मनहिा १० नदि रु .२ ,३०,७३,२९४।- 

५. गण्र्की प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, पोखरा २१ ३ वषा ९ मनहिा १० नदि रु .१ ,०३,०८०।- 

६. लनुबोबिी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् दाङ,  २७ ७० वषा ६ मनहिा ७ नदि रु .२ ,८२,९२३।- 

७. कणााली प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, सखुेत ५४ ७५ वषा ३ मनहिा ३ नदि रु .१ ,६७,३२४।- 

८. सदुरूपनचातम प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, ििगढी ० - - 

९. केन्द्रीर् अिसुन्द्िाि यकर्रूो, महाराजगञ्ज ९ १ मनहिा १४ नदि रु .१ ,५३,९०,०००।- 

                            जम्मव २१५ जिा २५४ वषा ५ मनहिा १२ नदि रु .४ ,८६,१७,०१०।- 

१० ३८ ५६
८६

२४

२७ ६२
१६

५०

१० ३१
६२

६७ २४
१७ ३९ १०

४०

कानताक मिंनसर

१०

३१

६२
६७

२४
१७

३९

१०

४०

६

१८

४१
५०

१७
१२

२५

६

२२

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

जबोमा पक्राउ मदु्धा सिंय र्ा
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मंतसर मतहिवमव प्रहरी चवररतत्रक प्रमवणपत्रकव लवतग अपरवध अतभलेख चेकजवाँच सम्बन्द्धी तर्र्रण 

 

 
 

 

 

 

   सवमुदवतर्क प्रहरी गतितर्तध 

मिंनसर मनहिामा सामदुानर्क सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुार्-प्रहरी साझेदार र सामदुानर्क प्रहरी सेवा केन्द्रहरूद्धारा समदुार्-प्रहरी 

साझेदारी कार्ाक्रम अन्द्तगात सञ्चानलत कार्ाक्रम एवम ्गनतनवनिहरु : (गह् प्रशासि सिुार कार्ार्ोजिा २०७४, बुाँदा ििं.१२४ कार्ाक्रमहरू) 

 

३३११

७७६३७

१५४९

Data Entry

Police Report Check Online

(PCR)

Suspect

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

 

१५९८

४७०

६७
१५५

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१८००

समदुार् केनन्द्रत जिचेतिामलूक 

कार्ाक्रम

नवद्यालर् केनन्द्रत कार्ाक्रम सामानजक कार्ा लाग ुऔषि नवरुद्ध

समदुार् केनन्द्रत जिचेतिामलूक कार्ाक्रम नवद्यालर् केनन्द्रत कार्ाक्रम सामानजक कार्ा लाग ुऔषि नवरुद्ध
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  आसरव सुधवर केन्द्र 

मंतसर  मतहिवको लवगुऔषध सेर्िकिवा उपचवर तर्र्रण 
 

 

 

 

 

 

 

मंतसर मतहिवमव िेपवलमव रहेकव तबदेिी िवगररकहरुको तर्र्रण 
 

 

 

 

 

तस .ि.  कवर्ा तबबरण सखं्र्व 

 

१ 

 

नबदेशी िागररकहरूको मत््र्ु 

 

१३ जिा । 

 

२ 

 

नबदेशी िागररकहरूको पक्राउ 

 

०३ जिा । 

 

३ 

 

हराएका नवदेशी िागररक 

 

० जिा  । 

 

४ 

 

िेपालको नबनभन्द्ि के्षत्रमा रेनकङ गएका नबदेशी िागररकहरुको नबबरण 

 
८,०६३ जिा । 

 

५ 

 

नबदेशी िागररकहरु पक्राउ गरी थप कारवाहीका लानग अध्र्ागमि कार्ाालर् पठाईएको 

 
- 

१०८

३०

२९

उपचारत भिाा नर्स्चाजा
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                मंतसर मतहिवमव हरवएकव, फेलव परेकव िथव खोजिलवस जवरी बवलबवतलकवहरुको तर्र्रण 
 

 

 

 

 

    मंतसर मतहिवमव रे्र्वररसे फेलव परेकव मध्रे् पवररर्वररक पिूतमालि, बवलगृहमव रहेकव बवलबवतलकव सम्बन्द्धी तर्र्रण 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

१०

१०

२१

अस्थार्ी सिंरक्षण गह्मा रहकेा पाररवाररक पिूानमलि वेवाररस फेला परेका

३६१

१६६

१९५

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

३५०

४००

हराएका फेला परेका खोजतलास जारी

हराएका फेला परेका खोजतलास जारी
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तडतजिल फरेतन्द्सक ल्र्वर् 

 DFL शाखाबाि मिंनसर मनहिा नभत्र नबनभन्द्ि ११ विा मदु्दा नशषाक (ज्र्ाि सबोबन्द्िी कसरू, आत्महत्र्ा दरुुत्साहि, झणु्र्ी मत््र्,ु मािव वेचनवखि, सावाजनिक 

अपराि, नबद्यनुतर् कारोबार, जबरजस्ती करणी, लागु औषि, कताब्र् ज्र्ाि, चोरी, ठगी) अन्द्तगात ३९ विा मदु्दाको १५३ विा सबुदहरु पररक्षण गररएको । 

 

 

दुरसचंवर समन्द्र्र् िवखव 

 मिंनसर मनहिामा अपराि अिुसन्द्िािको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा सिंघीर् प्रहरी इकाई कार्ाालर्हरुबाि माग भई आएका Operational Data हरु  

दरूसिंचार सेवा प्रदार्क सिंस्थाहरुसाँग Co-ordination गरी निबोिािसुारको सिंय र्ामा समर्मै सबोबनन्द्ित कार्ाालर्हरुलाई उपलब्ि गराईएको । 

 

 

 

 

 

िेपवल प्रहरी केन्द्रीर् तर्तध तर्ज्ञवि प्रर्ोगिवलव, सवमवखुिी 

 २०७९ /०८/०१ गते देनख ऐ  मिंनसर २९ गते सबोम नवनभन्द्ि नजलेलाहरुबाि परीक्षणको लानग ४४३ केशहरु र २५९५ िमुिाहरु प्राप्त भएकोमा िर्ााँ र परुािो 

पेण्र्ीङ केशहरु समेत गरी ४२५ केशहरु परीक्षण गररएको  । 

 (AFIS) मा ६६१ DATA Entry भएको । 

 

स.प्र.ई.का.िराि, २३०५

स.प्र.ई.का.जिकपरु, २२८९

स.प्र.ई.का. काभ्रे, ४९८

स.प्र.ई.का.पोखरा, ११०६

स.प्र.ई.का.रुपन्द्देही, १४०१

स.प्र.ई.का.सुखेत, १७२

स.प्र.ई.का.ििगढी, ८५०

स.प्र.ई.का.िराि स.प्र.ई.का.जिकपरु स.प्र.ई.का. काभ्रे स.प्र.ई.का.पोखरा स.प्र.ई.का.रुपन्द्देही स.प्र.ई.का.सुखेत स.प्र.ई.का.ििगढी

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
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केिवईि महविवखव, महवरवजगञ्ज 

 

मंतसर मतहिवमव पररचवतलि मवतसक तडउिी संख्र्व 

 

 

  

१६०

६०

२

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१८०

हा.ह. तथा 

नबष्ट् फोिक पदाथा

खोजी

लाग ुऔषि 

खोजी

अपरािी खोजी

हा.ह. तथा नबष्ट् फोिक पदाथा खोजी

लाग ुऔषि खोजी

अपरािी खोजी
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किाव्र् र्जर्वि सम्बन्द्धी 

 

खुकुरी प्रहवर गरी घवइिे बिवएको अतभर्ोगमव िीि जिव पक्रवउ 

मोरङ, ३ मंवसर   

 उलााबारी िगरपानलका-४ बस्िे २५ वषीर् गौतम तामाङ सनहत ३ 

जिालाई खकुुरी प्रहार गरी घाइते बिाएको अनभर्ोगमा सोही िगरपानलका-५ 

बस्िे २६ वषीर् आसाङ नलबोबु समेत ३ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

 सोही िगरपानलका-६ नस्थत तत्काल बन्द्द रहकेो तरुण क्र्ाफेको 

बानहर पट्टीको बादालीमा परुािो ररनसबीको कारण दईु पक्षबीच खकुुरी प्रहार हुाँदा 

गौतम तामाङ सनहत ३ जिा घाइते भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी 

कार्ाालर् उलााबारीबाि खनिएको प्रहरीले घििामा सिंलग्ि नलबोबु समेत ३ 

जिालाई खकुुरी सनहत पक्राउ गरेको हो । खकुुरी प्रहारबाि गबोभीर घाइते भएका 

गौतमको नबएण्र्सी अस्पताल नबताामोर् झापामा र अन्द्र् दईु जिा सामान्द्र् 

घाइतेको गोदावरी अस्पताल उलााबारी र आरर् मेनर्कलमा उपचार भइरहकेो छ 

। र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

हत्र्व गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

बारा, ३ मंवसर   

 आफ्िै बुबा ५० वषीर् शकुर पासवािको हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा 

नबरामपरु गाउाँपानलका-५ इिर्ाही बस्िे २० वषीर् प्रदेनशक पासवािलाई कानत्तक 

२७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घरार्सी वादनववादमा प्रदेनशकले आफ्िै 

बुबालाई दाउरा प्रहार गदाा गबोभीर घाइते भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ प्रहरी 

चौकी मसुहवााबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । गबोभीर घाइते 

शकुरको एिएमसी अस्पताल वीरगिंजमा उपचारको क्रममा मत््र् ुभएको नथर्ो । 

र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

 

कुितपिबवि दुई जिवको मृत्र्,ु घििवमव सलंग्ि व्र्तक्तहरु प्रहरी 

तिर्न्द्त्रणमव   

काठमाडौं, ४ मंवसर 

 भक्तपरु, चााँगुिारार्ण िगरपानलका-८ कलमसी बस्िे ६१ वषीर् 

कुमाल सुिार पक्ष र उिकै नछमेकी ४२ वषीर् राज ुसिुार पक्षबीच एक आपसमा 

झै-झगर्ा भई कुिनपि हुाँदा कुमाल सिुारको मत््र् ुभएको छ ।  झगर्ामा गबोभीर 

घाइते भएका उिको मध्र्परु अस्पताल नठमीमा उपचारको क्रममा मत््र् ुभएको हो 

। घििाको खबर प्राप्त हुिासाथ प्रहरी वत््त जगानतबाि खनिएको प्रहरीले झगर्ामा 

सिंलग्ि चााँगुिारार्ण िगरपानलका-८ कलमसी बस्िे ४१ वषीर् राजि सिुार सनहत 

१० जिालाई निर्न्द्त्रणमा नलएको छ ।   

 सलााही,  गोरै्ता िगरपानलका-६ बगदहनस्थत चिुावको नवषर्लाई 

नलएर दईु पक्षबीच झै-झगर्ा भई कुिनपि हुाँदा सोही ठाउाँ बस्िे ६५ वषीर् 

रामएकबाल रार्को मत््र् ुभएको छ । उक्त स्थािमा दईु पक्षबीच झगर्ा हुाँदा ६ 

जिा घाइते भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ प्रहरी चौकी गोरै्ताबाि खनिएको 

प्रहरीले घाइतेलाई उपचारका लानग क्ष्ट्ण मेनर्कल एण्र् ररसचा सेन्द्िर जिकपरु 

पठाएकोमा उपचारको क्रममा रार्को मत््र् ुभएको हो । अन्द्र् घाइतेको अवस्था  

 

सामान्द्र् रहकेो छ । कुिनपिमा सिंलग्ि सोही ठाउाँ बस्िे बस्िे १९ वषीर् नबक्रम 

रार्लाई प्रहरीले निर्न्द्त्रणमा नलएको छ । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि 

गरररहकेो छ । 

 

धवररलो हतिर्वर प्रहवरबवि एक जिवको मृत्र् ु

निलपरासी (पविम), ७  मंवसर 

 बागलङु  बनर्गार्ा गाउाँपानलका-४ जलजला बस्िे ४६ वषीर् नदनलप 

कुमार पिुको अपररनचत परुूष यकर्नक्तले िाररलो हनतर्ार प्रहार गदाा मत््र् ुभएको 

छ । बदाघाि िगरपानलका-४ नस्थत खाजा पसलको कोठानभत्र बनसरहकेो 

अवस्थामा अपररनचत यकर्नक्तले िाररलो हनतर्ार प्रहार गदाा नदनलपको 

घििास्थलमै मत््र् ुभएको र नदनलपसाँग रहकेी ४७ मनहला समेत गबोभीर घाइते 

भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् बदाघािबाि खनिएको 

प्रहरीले मनहलालाई उपचारको लानग भैरहवा मेनर्कल कलेज रुपन्द्देही पठाएको 

छ । घििास्थलमा नजलेला प्रहरी कार्ाालर् समेतबाि खनिएको प्रहरीले घििामा 

सिंलग्ि हाल फरार यकर्नक्तहरूको खोजी गिुाका साथै  र्स सबोबन्द्िमा आवश्र्क 

अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

कुितपि गरी हत्र्व गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

बवदिया, १२ मंवसर 

 आफ्िै रीमती २६ वषीर्ा िािकला बस्िेतको कुिनपि गरी हत्र्ा 

गरेको अनभर्ोगमा गुलररर्ा िगरपानलका-१ गाउाँ िबोबर १५ बस्िे २७ वषीर् 

बोिराज बस्िेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नजलेला प्रहरी कार्ाालर् बनदार्ाबाि 

खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । बोिराजको कुिनपिबाि गबोभीर घाइते 

भएकी िािकलाको उपचारको लानग बनदार्ा अस्पताल गुलररर्ातफा  लैजािे 

क्रममा बािोमै मत््र् ु भएको नथर्ो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिुसन्द्िाि 

गरररहकेो छ । 

 

 

जग्गवको तर्षर्लवई तलएर कुितपि गरी हत्र्व गरेको 

अतभर्ोगमव पक्रवउ 

सलािही, २७ मंवसर 

 जग्गाको नवषर्लाई नलएर कुिनपि गरी चक्रघट्टा गाउाँपानलका-२ 

भेलेही बस्िे ७० वषीर्ा सागर देवीको हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा सोही ठाउाँ बस्िे 

उिकै देवर िाता पिे ६५ वषीर् पकुार रार्लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 पकुार रार्, उिको छोरा ४० वषीर् नजतु भन्द्िे नजतेन्द्र रार् र बुहारी 

३० वषीर्ा अनिता देवी रार् समेत नमली जग्गाको नवषर्लाई नलएर कुिनपि गदाा 

सागर देवीको मत््र्ु भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ नजलेला प्रहरी कार्ाालर् 

सलााही र प्रहरी चौकी सनु्द्दरपरुबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । 

घििामा सिंलग्ि हाल फरार नजतेन्द्र र अनिताको खोजी गिुाका साथै र्स सबोबन्द्िमा 

प्रहरीले आवश्र्क अिुसन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

 

 

ck/fw ;dfrf/ 

 

;dfrf/ 
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बैंतकङ कसूर, चोरी िथव ठगी सम्बन्द्धी 
 

 

बेलवर्ि पठवइतदन्द्छु भन्द्दै ठगी गिे पक्रवउ 

काठमाडौं, २ मंवसर 

 बेलार्त पठाइनदन्द्छु भनि िगद ११ लाख २० हजार रुपैर्ााँ ठगी गरेको 

अनभर्ोगमा काठमार्ौं मैनतदेवी बस्िे सोलखुबुोबु थुलङु गाउाँपानलका-२ ठेगािा 

भएका ३३ वषीर् नतलक बहादरु बस्िेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमार्ौं 

पतुलीसर्कनस्थत रेर्जोि फाउन्द्रे्सि कन्द्सलिेन्द्सीका सिंचालक समेत रहकेा 

बस्िेतले पीनर्तहरूलाई अमेररका, बेलार्त लगार्तका देशमा नभषा उपलब्ि 

गराउिे भन्द्दै प्रलोभि देखाई पिक पिक गरी उक्त रुपैर्ााँ ठगी गरेको भन्द्िे उजरुीको 

आिारमा काठमार्ौं उपत्र्का अपराि अिुसन्द्िाि कार्ाालर् नमिभविबाि 

खनिएको प्रहरीले अिसुन्द्िािको क्रममा उक्त कन्द्सलिेन्द्सी नशक्षा नबञापाि तथा 

प्रनवनि मन्द्त्रालर् शैनक्षक परामशा तथा प्रमानणकरण शाखाबाि अिमुनत समेत 

िनलई सिंचालि गरेको पाइएपनछ उिलाई काठमार्ौं पतुलीसर्कबाि पक्राउ गरेको 

हो । उिी उपर ठगी सबोबन्द्िी कसरूमा आवश्र्क अिसुन्द्िाि कारवाहीको लानग 

नजलेला प्रहरी पररसर िेकु काठमार्ौंमा पठाइएको छ । 

 

अमेररकव िथव पोचुागल पठवईतदन्द्छु भिी रकम ठगी गिे 

दुई जिव पक्रवउ 

काठमाडौं, १२ मंवसर  

 अमेररका तथा पोचुागल पठाईनदन्द्छु भिी रकम ठगी गरेको अनभर्ोगमा 

रामेछाप, रामेछाप िगरपानलका-५ घर भई हाल लनलतपरु महालक्ष्मी 

िगरपानलका-५ बस्िे ३४ वषीर् र्ोगेश राज रेष्ठ र सलााही हररपरु िगरपानलका-

१ घर भई हाल काठमार्ौं महािगरपानलका-३२ सनुविािगर नतिकुिे बस्िे ३० 

वषीर्ा िि कुमारी ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 अमेररकाको प्रनतनष्ठत कबोपिीमा लगेर काममा लगाइनदिे र त्र्सका 

लानग प्रनतयकर्नक्त २५ लाख रूपैर्ााँ लाग्छ भन्द्दै प्रलोभिमा पारी पीनर्तबाि १४ 

लाख ७ हजार रूपैर्ााँ रकम ठगी गरी सबोपका  नवहीि भएका र्ोगेश राजलाई 

काठमार्ौं उपत्र्का अपराि अिसुन्द्िाि कार्ाालर्बाि खनिएको प्रहरीले 

लनलतपरु सातदोबािोबाि पक्राउ गरेको हो । साथै िि कुमारी समेतले नवनभन्द्ि 

यकर्नक्तहरूलाई पोचुागल पगेुपनछ प्रनतनष्ठत होिलमा काममा लगाइनदन्द्छु प्रनतयकर्नक्त 

१३ लाख रूपैर्ााँ लाग्छ भन्द्दै प्रलोभिमा पारी पीनर्तहरूबाि २१ लाख रूपैर्ााँ 

ठगी गरी सबोपका  नवहीि भएकोमा काठमार्ौं उपत्र्का अपराि अिसुन्द्िाि 

कार्ाालर्बाि खनिएको प्रहरीले िि कुमारीलाई लनलतपरु सातदोबािोबाि पक्राउ 

गरेको हो । उिीहरूलाई थप अिसुन्द्िाि तथा कारवाहीको लानग वैदेनशक रोजगार 

नवभाग बुद्धिगर काठमार्ौ पठाइएको छ ।  

 

मतन्द्दरबवि तर्तभन्द्ि मूतिाहरू चोरी 

लवलतपरु, १४ मंवसर   

 गोदावरी िगरपानलका-५ लेलेनस्थत जलकुमारी बालकुमारी मनन्द्दरमा 

रहकेा ३३ कोिी देवताहरुको मनूतामध्रे्बाि २५ विा स-सािा सहार्क मनूताहरु 

चोरी भएको छ । मनूताहरू चोरी भएको भन्द्िे खबर प्राप्त हुिासाथ प्रहरी चौकी लेले 

र प्रहरी वत््त चापागााँउबाि खनिएको प्रहरीले चोरीमा सिंलग्ि हाल फरार 

यकर्नक्तहरूको खोजी गिुाका साथै र्स सबोबन्द्िमा थप अिुसन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

बहुउदेश्र्ीर् सहकवरी संस्थवबवि िगद चोरी 

काठमाडौं, १५ मंवसर 

चन्द्रानगरी िगरपानलका-१२ बलबोबुनस्थत कुमारी बहुउदेश्र्ीर् 

सहकारी सिंस्थामा झ्र्ालको नग्रल फोर्ी सिंस्थाको कार्ाालर्मा रहकेो काठको 

दराजबाि िगद १ लाख रूपैर्ााँ चोरी भएको छ । चोरीमा सिंलग्ि हाल फरार 

यकर्नक्तको खोजी गिुाका साथै र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि  गरररहकेो 

छ । 

 

मोिरसवइकल चोरी गरी भवग्दै गरेको अर्स्थवमव पक्रवउ 

धनषुा, २० मंवसर 

 जिकपरु उपमहािगरपानलका-९ सिंकिमोचि मनन्द्दर िनजक पानका ङ 

गरी राखेको अि िेि लेनखएको मोिरसाइकल चोरी गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा 

महोत्तरी लोहरपट्टी िगरपानलका-२ मध्रे्परु िोल बस्िे १९ वषीर् शिंकर कुमार 

दासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त मोिरसाइकल चोरी भएको भन्द्िे खबर 

प्राप्त हुिासाथ प्रहरी चौकी जिकपरुिाम र रानफक पोि जिकपरुिामबाि खनिएको 

प्रहरीले मोिरसाइकल चोरी गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा उिलाई फेला पारी पक्राउ 

गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

 

बैंतकङ कसूर मुद्दवकव फरवर प्रतिर्वदी पक्रवउ 

काठमाडौं, २१ मंवसर   

 बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनतवादी दोलखा नभमेश्वर िगरपानलका-

३ चररकोि ठेगािा भएका ७० वषीर् जिक बहादरु काकीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । उच्च अदालत पाििको २०७६ पसु २७ गतेको फैसलाले बैंनकङ कसरू 

मदु्दामा ४१ लाख रूपैर्ााँ जररवािा र ७ नदि कैद सजार् ठहर भई फरार रहकेा 

उिलाई केन्द्रीर् अिसुन्द्िाि ब्र्रूोबाि खनिएको प्रहरीले दोलखा चररकोिबाि 

पक्राउ गरेको हो । काकीले २०७५ चैत १९ गते प्रभ ुबैंक नलनमिेर्मा रहकेो आफ्िो 

खातामा पर्ााप्त मौज्दात रकम िभएको भन्द्िे जािी जािी जाहरेवालालाई झकु्र्ाई 

नदएको चेकको रकम भकु्ताि हुि िसकेको ठहर गदै अदालतले उिी उपर उक्त 

फैसला गरेको नथर्ो । उिलाई फैसला कार्ाान्द्वर्िको लानग नजलेला अदालत 

दोलखामा पेश गररएकोमा अदालतको आदेशले कैद भकु्तािको लानग कारागार 

कार्ाालर् दोलखामा पठाइएको छ ।  

 

 

इतंडर्ि आमी बिवईतदन्द्छु भिी ठगी गरेको अतभर्ोगमव 

पक्रवउ 

मोरङ, २५ मंवसर 

 इिंनर्र्ि आमी बिाईनदन्द्छु भिी कररब २ करोर् रूपैर्ााँ ठगी गरेको 

अनभर्ोगमा पथरीशनिचातरे िगरपानलका-३ बस्िे ४३ वषीर् िरेन्द्र पानिङ 

तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तामाङले कररब २५ जिा ब्र्नक्तहरुलाई 

इिंनर्र्ि आमी बिाउाँछु भनि जिही ५ देनख ६ लाख उठाई उक्त रुपैर्ााँ ठगी गरेको 

भन्द्ि ेखबर प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् पथरीबाि खनिएको प्रहरीले 

उिलाई उिकै घरबाि पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिुसन्द्िाि 

गरररहकेो छ । 
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र्ौि जन्द्र् अपरवध 
 
 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

काठमाडौं, ७ मंवसर  

 भक्तपरु, ७ वषीर्ा बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा 

महोत्तरी बनदाबास ढुङ्ग्रे घर भई भक्तपरु सरू्ानविार्क िगरपानलका-१ नसरूिार 

नबरूवा बस्िे १९ वषीर् निशाि तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती 

बानलकालाई निशािले कानत्तक २८ गते आफ्िै कोठामा जबरजस्ती करणी गरेको 

भन्द्िे उजरुीको आिारमा प्रहरी वत््त नठमीबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ 

गरेको हो । दाङ, ३६ वषीर्ा मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा 

शानन्द्तिगर गाउाँपानलका-२ बाघमारे बस्िे ४० वषीर् िवराज र्ााँगीलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । ती मनहलालाई सोही ठाउाँनस्थत बााँसको झार्ीमा लगी िवराजले 

जबरजस्ती करणी गरेको भन्द्िे उजरुीको आिारमा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

नखलतपरुबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले 

थप अिुसन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

दाङ, ९ मंवसर  

 १४ वषीर्ा नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा घोराही 

उपमहािगरपानलका-१७ बस्िे १८ वषीर् नकशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

नकशोरीलाई ती नकशोरले जबरजस्ती करणी गरेको उजरुीको आिारमा प्रहरी 

चौकी गोग्लीबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा 

प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

जबरजस्िी करणी र डवाँकव मुद्दवकव फरवर प्रतिर्वदी 

पक्रवउ 

झापा, १३  मंवसर 

 जबरजस्ती करणी र र्ााँका मदु्दाका फरार प्रनतवादी कन्द्काई 

िगरपानलका-४ बस्िे ७७ वषीर् ििपनत ढुङगािालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

नजलेला अदालत झापाको २०६७ पसु १३ गतेको फैसलाले जबरजस्ती करणी र 

र्ााँका मदु्दामा ६ वषा कैद र ७५ हजार रूपैर्ााँ जररवािा सजार् ठहर भई फरार रहकेा 

उिलाई नजलेला प्रहरी कार्ाालर् झापाबाि खनिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उिलाई फैसला कार्ाान्द्वर्िको लानग नजलेला अदालत झापा चन्द्रगढीमा उपनस्थत 

गराइएकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तािको लानग कारागार कार्ाालर् भरपरु 

चन्द्रगढी पठाइएको छ ।  

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

डोल्पा, १८ मंवसर 

 १४ वषीर्ा बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा 

ठुलीभेरी िगरपानलका-५ बस्िे २६ वषीर् कुमार बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । बुढाले ती बानलकालाई गत सोही ठाउाँनस्थत लाग्माको जिंगलमा जबरजस्ती 

करणी गरेको भन्द्िे उजरुीको आिारमा प्रहरी चौकी माझफालबाि खनिएको 

प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि 

गरररहकेो छ । 

 

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

तेह्रथमु, २१ मंवसर   

 १६ वषीर्ा नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा सिुसरी 

दहुवी िगरपानलका-९ छाताबेली बस्िे ३० वषीर् तजमलु ईस्लाम नमर्ालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  तजमलुले ती नकशोरीलाई मिंनसर १६ गते रानत तेह्रथमु 

लानलगुरााँस िगरपानलका-२ बसन्द्तपरुनस्थत होिलमा जबरजस्ती करणी गरेको 

भन्द्िे उजरुीको आिारमा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् दहुवीबाि खनिएको प्रहरीले 

सिुसरी दहुवी िगरपानलका-९ छाताबेलीनस्थत गाउाँघरमा लकुीनछपी बनसरहकेो 

अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क 

अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभर्ोगमव पक्रवउ 

कञ्चनपरु, २५ मंवसर 

 १७ वषीर्ा नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा बेलौरी 

िगरपानलका-२ भौसर्ी बस्िे ३७ वषीर् साद ुराम रािा, ३३ वषीर् हरर शिंकर वोि 

र २० वषीर् नदपक वोिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  साद ु राम रािाले ती 

नकशोरीलाई गत भार मनहिामा ललाई फकाई सोही ठाउाँनस्थत उखवुारीमा र हरर 

शिंकर तथा नदपकले गत असोज मनहिामा सोही ठाउाँनस्थत आाँपबारीमा लनग 

जबरजस्ती करणी गरेको भन्द्िे उजरुीको आिारमा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

बेलौरीबाि खनिएको प्रहरीले उिीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले 

थप अिुसन्द्िाि गरररहकेो छ । 
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लवगू औषध सम्बन्द्धी 

 

अरै्ध लवगूऔषध गवाँजव बरवमद 

धनषुा, ७  मंवसर 

 सबैला िगरपानलका-१२ रघिुाथपुर िहरचोकबाि अवैि 

लागूऔषि गााँजा १९ केजी ५ सर् ग्राम प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी 

बरमझीर्ाबाि खनिएको गस्ती िोलीलाई देय िासाथ हाल िबोबर िखुलेको 

मोिरसाइकलमा सवार दईु जिा यकर्नक्तले मोिरसाइकलमा बोकी लेर्ाएको बोरा 

फाली फरार भएपनछ बोरा तलासी गदाा उक्त पररमाणको गााँजा फेला परेको हो । 

हाल फरार यकर्नक्तहरूको खोजी गिुाका साथै र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क 

अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

अरै्ध लवगूऔषध सतहि पक्रवउ 

धावदङ, ९  मंवसर 

 गलेछी गाउाँपानलका-६ नचसापािीबाि अवैि लागूऔषि गााँजा कररब 

६ केजी सनहत रुपन्द्देही नतलोतमा िगरपानलका-१ बस्िे ३२ वषीर् नतल बहादरु 

थारुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्ाालर् गजरुीबाि खनिएको 

प्रहरीले काठमार्ौंबाि भैरहवातफा  जााँदै गरेको िा.५ ख ७३९६ िबोबरको रक जााँच 

गिे क्रममा लकुाई नछपाई लेर्ाएको उक्त गााँजा फेला पारी रक चालक थारुलाई 

पक्राउ गरेको हो । थप अिसुन्द्िािको क्रममा उक्त गााँजा पठाउिे बागमती प्रदेश 

०२-०३१ प ०६८० िबोबरको मोिरसाइकल चालक िानदङ गलेछी गाउाँपानलका-

६ बस्िे २३ वषीर् नबमल तामाङ र सोही मोिरसाइकलमा सवार गलेछी 

गाउाँपानलका-५ बस्िे २५ वषीर् सनुिल तामाङलाई समेत प्रहरीले मोिरसाइकल 

सनहत पक्राउ गरेको छ ।  र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क अिसुन्द्िाि गरररहकेो 

छ ।  

 

अरै्ध लवगूऔषध सतहि पक्रवउ 

काठमाडौं, १४ मंवसर  

 उदर्परु, किारी िगरपानलका-६ सााँगुरीबाि अवैि लागूऔषि गााँजा 

कररब ६० केजी सनहत ताप्ली गाउाँपानलका-२ िपिे बस्िे २७ वषीर् सरोज 

राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राईले ताप्लीबाि नमचैर्ातफा  ३ विा बोरामा 

उक्त पररमाणको गााँजा लैजादै गरेको अवस्थामा प्रहरी चौकी ररस्कुबाि खनिएको 

प्रहरीले फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

कैलाली, लबोकीचहुा िगरपानलका-८ गोप्का बस्िे ४० वषीर् गोपी 

उखेर्ालाई अवैि लागूऔषि खैरो हरेोइि जस्तो देनखिे पदाथा १ ग्राम ४ सर् २० 

नमनलग्राम सनहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अस्थार्ी प्रहरी पोि चहुाबाि खनिएको 

प्रहरीले उिलाई उक्त पदाथा सनहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

 स्र्ाङजा, गलेर्ाङ िगरपानलका-१ राबोदी चेकपोिबाि अवैि 

लागूऔषि गााँजा कररब ७ सर् ५० ग्राम सनहत पालेपा तािसेि िगरपानलका-१२ 

बस्िे २४ वषीर् बल बहादरु नबकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अस्थार्ी प्रहरी 

पोि राबोदीबाि खनिएको प्रहरीले बुिवलबाि पोखरातफा  जााँदै गरेको ल.ु२ ख 

८४२६ िबोबरको बसलाई जााँच गिे क्रममा बसमा सवार नबकलाई उक्त 

लागूऔषि सनहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप 

अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ । 

अरै्ध लवगूऔषध सतहि पक्रवउ िथव बरवमद 

काठमाडौं, १८ मंवसर 

 काठमार्ौं, दनक्षणकाली िगरपानलका-१ चालेिाखेलबाि निर्नन्द्त्रत 

लागूऔषि र्ाईजेपाम १ सर् ९० एबोपलु, फेिारगि १ सर् ९० एबोपलु, िनुफा ि १ 

सर् ९० एबोपुल, िाईराजेपाम ि्र्ाब्लेि २ पत्ता र िगद ११ हजार ५ सर् ३० रूपैर्ााँ 

प्रहरीले बरामद गरेको  छ । हिेौंर्ाबाि काठमार्ौंतफा  आउाँदै गरेको बा.७७ प 

७४९८ िबोबरको मोिरसाइकललाई प्रहरीले जााँच गिे क्रममा मोिरसाइकलमा 

सवार यकर्नक्तहरुले मोिरसाइकल र झोला छोर्ी फरार भएपनछ झोला जााँच गदाा 

उक्त लागूऔषि फेला परेको हो । हाल फरार यकर्नक्तहरूको प्रहरीले खोजी 

गरररहकेो छ ।  

रौतहि, गौर िगरपानलका-३ दाल नमलनस्थत फलक पोलेरी फमा 

िामक कुखरुा फमाबाि १ सर् ८० केजी अवैि लागूऔषि गााँजा सनहत 

मकवािपरु थाहा िगरपानलका-३ बस्िे २१ वषीर् सरेुन्द्र स्र्ाङताङलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । उक्त कुखरा फमानभत्र लागूऔषि गााँजा राखेको भन्द्िे नवषेश 

सचूिाको आिारमा नजलेला प्रहरी कार्ाालर् रौतहिबाि खनिएको प्रहरीले तलासी 

गदाा कुखरुा फमानभत्र उक्त पररमाणको लागूऔषि फेला पारेको नथर्ो । साथै सोही 

स्थािमा पानका ङ गरी राखेको बाग्मती प्रदेश ०१-००६-ख २८३० िबोबरको नमनि 

रक समेत फेला परेकोले रक चालक सरेुन्द्र स्र्ाङताङलाई निर्न्द्त्रणमा नलई 

सोिपछु गदाा रकमा उक्त लागूऔषि लेर्ाएको खलुेि आएपनछ उिलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको हो ।  

पसाा, सिंखवुा प्रसौिी गाउाँपानलका-२ िौवगनछर्ाबाि अवैि 

लागूऔषि गााँजा कररब १५ केजी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ईलाका प्रहरी 

कार्ाालर् एकिािंगाबाि खनिएको प्रहरीलाई देय िासाथ हाल िबोबर िखलेुको 

मोिरसाइकलमा सवार यकर्नक्तले झोला फाली मोिरसाइकल सनहत फरार भएपनछ 

झोला तलासी गदाा उक्त गााँजा फेला परेको हो । हाल फरार यकर्नक्तको प्रहरीले खोजी 

गरररहकेो छ ।   र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ । 

 

अरै्ध लवगूऔषध सतहि छुट्टवछुटै्ट स्थविबवि पवाँच जिव 

पक्रवउ  

काठमाडौं, २९  मंवसर 

 सलााही, लालबन्द्दी िगरपानलका-५ बाि अवैि लागूऔषि गााँजा 

१० नकलो सनहत भारत घर भएका २५ वषीर् राजबबर नसिंहलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  ईलाका प्रहरी कार्ाालर् लालबन्द्दीबाि खनिएको प्रहरीले बीआर ३० 

नकर् ू ७१२३ िबोबरको मोिरसाइकललाई जााँच गिे क्रममा मोिरसाइकलमा 

कािुािमा बााँिी लेर्ाउाँदै गरेको उक्त गााँजा सनहत फेला पारी उिलाई पक्राउ गरेको 

हो ।  

 सिुसरी, िराि उपमहािगरपानलका-५ देउराली नसराि बस्िे २६ 

वषीर् अमि राई र सोही उपमहािगरपानलका-३ नशक्षा सदि बस्िे ३२ वषीर् मि 

कुमार रेष्ठलाई निर्नन्द्त्रत लागूऔषि सनहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

उिीहरूमध्रे् राईले आफ्िै कोठामा लकुाई राखेको निर्नन्द्त्रत लागूऔषि 

रामार्ोल ५ हजार ३९ ि्र्ायकलेि, स्पास्पेइि २ हजार ६ सर् ४० ि्र्ायकलेि र िगद 

५५ हजार ६ सर् ५४ रुपैर्ााँ र रेष्ठलाई निर्नन्द्त्रत लागूऔषि र्ाइजेपाम १ सर् 

५६ एबोपलु, रामार्ोल १ हजार ि्र्ायकलेि, स्पास्पेइि १ हजार ५ सर् ि्र्ायकलेि र 

िगद १० हजार २ सर् ९० रूपैर्ााँ सनहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  र्स 

सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिुसन्द्िाि गरररहेको छ । 
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अन्द्र् अपरवध 

  

अिलवईि सटे्टर्वजी (जुर्व) खेतलरहेको अर्स्थवमव ४४ जिव 

भवरिीर् िवगररक पक्रवउ 

काठमाडौं, २ मंवसर 

 िेपाल र र्ुएईबीच िेपालनस्थत नत्रभवुि नवश्वनवद्यालर् अन्द्तराानष्ट्रर् 

नक्रकेि मैदाि कीनतापरुमा सञ्चानलत एक नदवसीर् नक्रकेि नसररज भइरहकेो 

स्थािमा अिलाईि लाईभ सटे्टबाजी (जवुा) खेनलरहकेो अवस्थामा ४४ जिा 

भारतीर् िागररकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

 उक्त स्थािमा भारतमा दताा रहकेा नबनभन्द्ि अिलाईि साईिहरुमाफा त 

यकर्ावसानर्क रुपमा अिलाईि सटे्टबाजी (जवुा) खेनल/खेलाइरहकेो भन्द्िे सचूिाको 

आिारमा केन्द्रीर् अिसुन्द्िाि ब्र्रूोबाि खनिएको प्रहरीले अिलाईि लाईभ 

सटे्टबाजी (जवुा) खेनलरहकेो अवस्थामा यकर्ावसानर्क रुपमा सटे्टबाजी (जवुा) मा 

सिंलग्ि रहकेा उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उिीहरू उपर जवुा ऐि अन्द्तगात 

कारवाहीको लानग अिसुन्द्िाि कार्ा भइरहकेो छ ।   

 

श्रोि िखुलेको िगद सतहि एक जिव पक्रवउ 

काठमाडौं, ११ मंवसर 

काठमार्ौं महािगरपानलका-९ नस्थत नत्रभवुि अन्द्तराानष्ट्रर् 

नवमािस्थलको आन्द्तररक उर्ाितफा बाि रोत िखलेुको तथा भन्द्सार उद ्घोष 

िगरेको िगद १३ लाख ८९ हजार रुपैर्ााँ सनहत भारत घर भएका अकबाल 

अलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुद्ध एर्रको उर्ािद्धारा नवराििगर जाि 

लागेको अवस्थामा नवमािस्थलमा खनिएको प्रहरीले जााँच गिे क्रममा १ हजार 

दरको ४ सर् ८४ थाि र ५ सर् दरको १ हजार ८ सर् १० थाि समेत गरी जबोमा 

१३ लाख ८९ हजार रुपैर्ााँ िगद सनहत फेला पारी उिलाई  पक्राउ गरेको हो । र्स 

सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिुसन्द्िाि गरररहेको छ । 

 

भन्द्सवर छतल गरेको रवसवर्तिक मल सतहि ट्रक चवलक पक्रवउ       

सनुसरी, ११ मंवसर  

कोशी गाउाँपानलका-४ बाि कररब १० लाख ३२ हजार रूपैर्ााँ मलूेर् 

बराबरको भन्द्सार छनल गरेको रासार्निक मल सनहत बी आर ०६ जीसी १२०३ 

िबोबरको भारतीर् रकका चालक भारत मझेपरु ग्राम पञ्चार्त बोिवा-१२ बस्िे 

२० वषीर् िरमेस कुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त ठाउाँनस्थत कोशी 

किाि चेक पोिमा चेनकङ गिे क्रममा उक्त रकमा भन्द्सार छली गरेको उक्त मलुेर् 

बराबरको मल फेला पारी रक सनहत चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

बरामद रक र मल सेतुबन्द्ि ुभन्द्सार कार्ाालर् कोनशब्र्ारेजमा बुझाइएको छ ।  

 

श्रोि िखुलेको िगद सतहि एक जिव पक्रवउ 

काठमाडौं, ११ मंवसर 

 काठमार्ौं महािगरपानलका-९ नस्थत नत्रभवुि अन्द्तराानष्ट्रर् 

नवमािस्थलको आन्द्तररक उर्ाितफा बाि रोत िखलेुको तथा भन्द्सार उद ्घोष 

िगरेको िगद १३ लाख ८९ हजार रुपैर्ााँ सनहत भारत घर भएका अकबाल 

अलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुद्ध एर्रको उर्ािद्धारा नवराििगर जाि 

लागेको अवस्थामा नवमािस्थलमा खनिएको प्रहरीले जााँच गिे क्रममा १ हजार 

दरको ४ सर् ८४ थाि र ५ सर् दरको १ हजार ८ सर् १० थाि समेत गरी जबोमा 

१३ लाख ८९ हजार रुपैर्ााँ िगद सनहत फेला पारी उिलाई  पक्राउ गरेको हो । र्स 

सबोबन्द्िमा प्रहरीले थप अिुसन्द्िाि गरररहेको छ । 

तबल भरपवई भन्द्दव बढी मूल्र्को तर्तभन्द्ि सवमवि बरवमद 

बारा, १३  मंवसर 

 नजतपरुनसमरा उपमहािगरपानलका-१ पथलैर्ा नतिकुिे चोकबाि 

िा.३ ख ५१६५ र िा.६ ख ४९४२ िबोबरको दईु विा रकबाि नबल भरपाई भन्द्दा 

बढी कररब ८५ लाख १२ हजार ६ सर् २८ रूपैर्ााँ मलूेर् बराबरको कपर्ा, 

औषनि, नकरािा सामािहरू र मोिास पािाहरु प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी 

चौकी पथलैर्ाबाि खनिएको प्रहरीले वीगिंजबाि हिेौंर्ातफा  जााँदै गरेका उक्त 

रकहरुमा जााँच गदाा दवुै रकमा उक्त सामािहरू फेला पारी बरामद गरेको हो ।  र्स 

सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

तर्तभन्द्ि कवर्वालर्को छवप सतहि एक जिव पक्रवउ 

बाग्लङु, १२ मंवसर 

 बागुलङ िगरपानलका-३ बुद्दचोकनस्थत नजलेला प्रशासि कार्ाालर् 

बागलङुको पररसरबाि नवनभन्द्ि कार्ाालर्को छाप ४ थाि, नवनभन्द्ि कामको लानग 

नसफाररस गररएको कागज पत्रहरु, लेर्ापिप १ थाि, पेि ड्राईभ १ थाि र िगद ६३ 

हजार रूपैर्ााँ सनहत गोरखा लखि गाउाँपानलका-६ घर भई हाल बागलङु बस्िे ३१ 

वषीर् आकाश चन्द्र पररर्ारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  नजलेला प्रहरी 

कार्ाालर् बाग्लङुबाि खनिएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरी  र्स सबोबन्द्िमा थप 

अिसुन्द्िाि गरररहकेो छ ।  

 

सवइबर ब्र्ूरोको िक्कली फेसबुक पेज बिवएको अतभर्ोगमव 

पक्रवउ       

काठमाडौं, २० मंवसर 

िेपाल प्रहरी प्रिाि कार्ाालर् साइबर ब्र्ूरोको िक्कली फेसबुक पेज 

बिाएको अनभर्ोगमा नचतवि रत्ििगर िगरपानलका-५ झवुािीिोल बस्िे १८ 

वषीर् नकशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सवासािारणलाई झकु्र्ािमा पारी 

ठगी गिे अनभप्रार्ले उक्त ब्र्रूोको िक्कली फेसवकु पेज बिाउिे कार्ामा सिंलग्ि 

उिलाई नजलेला प्रहरी कार्ाालर् नचतविको सहर्ोगमा िेपाल प्रहरी प्रिाि 

कार्ाालर् साइबर ब्र्रूोबाि खनिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उिी उपर नवद्यतुीर् 

कारोबार ऐि, २०६३ अन्द्तगातको कसरूमा नजलेला अदालत काठमार्ौंबाि ५ नदि 

बोर्ाद थप अिमुनत नलई र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क अिसुन्द्िाि गरररहकेो 

छ ।   

 

भन्द्सवर छतल ल्र्वउाँदै गरेकव तर्तभन्द्ि ब्रवण्डकव अरै्ध मतदरव 

सतहि पक्रवउ  

झापा, ६ मंवसर 

अवैि रूपमा भारतबाि भन्द्सार छनल लेर्ाउाँदै गरेको कररब ५ लाख 

६५ हजार रुपैर्ााँ बराबरको नबनभन्द्ि ब्राण्र्का मनदरा सनहत नबताामोर् 

िगरपानलका-३ घर भएका २६ वषीर् नजवि दाहाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

। नबनभन्द्ि प्रकारका ब्राण्रे्र् मनदरा अवैि रुपमा भारतबाि भन्द्सार छली कोठामा 

लेर्ाई बेचनबखि गरररहकेो भन्द्िे सचूिाको आिारमा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

अिारमिीबाि खनिएको प्रहरीले जााँच गिे क्रममा मनदरा जेर्ी २१ थाि, र्बल 

बलेर्ाक २१ थाि , भोर्का १८ थाि र जेगा मास्िर १७ थाि सनहत फेला पारी 

उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सबोबन्द्िमा प्रहरीले आवश्र्क अिसुन्द्िाि 

गारररहकेो छ । 
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मुद्दव िीषाक –  ज.ज.क 

नमनत २०७९।०७।२९ गते अिं.१३:३० वजेको समर्मा लनलतपरु नजलेला लनलतपरु 

ल.प.ुम.ि.पा. वर्ा ििं. ३ िोनवघाि नस्थतमा प्रनतवादी नविोद वाईवाले वषा १४ की 

हाल िाम पररवनतात जावलाखेल ११ लाई आफ्िो रे्राकोठामा लगी पिक पिक 

जवरजस्ती करणी गरेको हुाँदा काििू बमोनजम कारवाही गरी पाउाँ भन्द्िे समेत 

यकर्होराको पररवनतात िाम शानन्द्तिोल (क) ले नमनत २०७९।०८।०१ गते जाहरेी 

दरखास्त पेश गरेकोमा निज प्रनतवादी नविोद वाईवालाई पक्राउ गरी अिुसन्द्िाि 

पचातात पेश हुाँदा सबोमानित अदालतको नमनत २०७९।०८।२७ गतेको आदेशािसुार 

पपुाक्षको लानग थिुामा गएको । 

 

मुद्दव िीषाक – र्जर्वि मविे उद्योग 

नमनत २०७९।०७।२६ गते साझ २०:०० बजेको समर्मा नजलेला कञ्चिपरु 

नभ.ि.पा.१५ गोबरीर्ा नस्थत िहर छेउमा हामी जाहरेवाला श्र्ाम खिुा र मनु्द्िा चौिरी 

निजहरुको घर परु् र्ाउि गई राखेको अवस्थामा वारदात स्थािको िसारी नकिारा झार्ी 

तफा  लकुी बसेका ऐ.ऐ.बस्िे बषा १८ को प्रनदप चौिरी समेत जिा ६/७ मानिसहरु 

आई नबिा कारण िाररलो हररर्ार खकुुरी, रर् लगार्तका हातहनतर्ार प्रहार गरी 

हामीसाँग रहकेा श्र्ाम खिुा र मनु्द्िा चौिरी भागी कुिनपिबाि बच्ि सफल भएका र 

हामी जाहरेवाला भाग्ि िसकेकोले अन्द्र्ार्ीहरुले हामीहरुलाई ज्र्ाि मािे मिसार्ले 

कुिनपि गरी िाउको समेतमा चोिपिक लानग रगताबोर् भई अचेत भएपछी र्ीिीहरु 

मर् र्ो भिी छार्ी गएकोले र्सरी नबिाकारण अन्द्र्ार्ीहरुले िाररलो हनतर्ार खकुुरी 

समेत प्रहार गरी हामी दबैु जिालाई मािा खोज्िे अन्द्र्ार्ीहरुलाई पक्राउ गरी हदै 

सबोमको सजार् गरी पाउाँ भन्द्िे समेत ब्र्होराको सबुास र्गौरा र महेश खिुाको जाहेरी 

दरखास्त प्राप्त भएकोमा अिसुन्द्िाि पचातात सबोमानित कञ्चिपरु नजलेला अदालत 

कञ्चिपरुको नमनत २०७९।०८।१७ गतेको आदेशले निज प्रनतवादीलाई जिही रु.२० 

हजार िरौिी नलई तारेखमा छोनर्एको । 

 

मुद्दव िीषाक – मव.बे.तब. िथव ओसवरपसवर 

नमनत २०६३ ।०८।१५ गते नजलेला झापा झापा गा.पा. वर्ा ििं. ०३ बस्िे र्बली 

भन्द्िे मिुा नबश्वकमााले जाहरेवाला निमाला ओनल, सािंकेनतक िाम 

“ि”(०७९/०८०) लाई घरेल ुकाममा लगाई नदन्द्छु भिी प्रलोभि देखाई घरबाि 

लनग भारतको नदलेली हुदै र्पुी नवहारमा लगी बेची नदएकोमा नमनत 

२०७९।०७।२१ गतेका नदि जाहरेवालाको आफन्द्तले फेला पारी उद्धार गरी 

लेर्ाएको हुाँदा वारदातमा सिंलग्ि प्रनतवादीलाई कारवाही गरी पाउ भन्द्िे जाहरेी 

दरखास्त प्राप्त भएकोमा अिसुन्द्िाि पचातात सबोमानित  नजलेला अदालत झापाको 

नमनत २०७९।०८।२९ गतेको आदेशले निज प्रनतवादीलाई पपुाक्षको लानग 

कारागार पठाईएको । 

मुद्दव िीषाक – ज.ज.क. 

नमनत २०७९।०२।१८ गते रातको अ.११:०० बजेको समर्मा पररवनतात वति नज. 

०३-०१-२ नस्थत ऐ.ऐ. वस्िे वषा १४ की पररवनतात िाम इलाम-ज-(०७९।०८०) 

लाई नजलेला इलाम इलाम िगरपानलका वर्ा ििं.४ वस्िे वषा २४ को सजुि राईले 

नववाह गछुा  भनि नवनभि प्रलोभि देखाई  जवरजस्ती करणी गरेको र हाल पीनर्त 

पररवनतात िाम इलाम-ज-(०७९।०८०) गभावती समेत रहकेोले काििू वमोनजम 

कारवाही गरी पाउाँ भन्द्िे यकर्होराको जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अिसुन्द्िाि 

पचातात सबोमानित इलाम नजलेला अदालतको नमनत २०७९।०८।२३ गतेको 

आदेशले निज प्रनतवादी सजुि राईलाई पुपाक्षको लानग कारागार कार्ाालर् इलाम 

पठाईएको । 

मुद्दव िीषाक – खोिव मुरव 

नमनत २०७९।०७।२४ गते (नबहीबार) अिं. १७:४५ बजेको समर्मा नजलेला रौतहि 

मौलापरु ि.पा. वर्ा ििं. ८ सोिरनिर्ा नस्थतमा नबशेष सचूिाको आिारमा िक्कली 

िोिको कारोबार भईरहकेो छ भन्द्िे खबर प्राप्त हुिसाथ र्स कार्ाालर् तथा ई.फ्र.का. 

मौलापरु, रौतहिबाि सिंर्क्त रुपमा खनिएको प्रहरी िोली आिन्द्द कुशवाहाको 

साथबाि िेपाली िक्कली िोि रु. १०००/- दरको ८७ थाि र सोही स्थािमा रहेको 

िा. ३३ प २४५१ ििं.को होण्र्ा साईि मो.सा., िा. ३ प १६८१ ििं.को बजाज बक्सर 

मो.सा. समेत फेला पारी उक्त िक्कली िोिको कारोबारमा सिंलग्ि प्रनतमा देवी 

कुशवाहा, अमत्ा कुमारी, बज् नकशोरा मनुखर्ा, राजराम साह, निरज जैसवाललाई 

घाईते अवस्थामा सोही स्थािमा फेला परेकोले निजहरुको शरीर ररतपवूाक तलासी 

लीई बज् नकशोरा मनुखर्ाको साथबाि लावा कबोपिीको मोवाईल समेत फेला पारी 

निजहरुलाई जरुरी पक्राउ पजुी नदई पक्राउ गरी बरामद दशीको सामाि सनहत पक्राउ  

परेका यकर्नक्तहरुलाई र्सै प्रनतवेदिसाथ दानखला गरेका छौ । घाईते प्रहरी कमाचारी 

तथा बोर्ादी प्रहरीहरुको घाउजााँच केश फाराम गराई औषिी उपचार खचा समेत 

नदलाई भराई फरार रहकेा अनिल साह समेतलाई पक्राउ गरी हाल पक्राउ परेका 

यकर्नक्तहरु उपर काििू बमोनजम गरी पाउाँ भन्द्िे यकर्होराको प्रनतवेदि पचातात प्रनतवादी 

निरज जर्सवाल र सोिु भन्द्िे आिन्द्द कुमार कुशवाहासाँग जिही रु.२०,०००/- 

िरौिी माग भएकोमा प्रनतवादी निरज जर्सवालले सो िरौिी रकम राखी तारेखमा 

छुिेको, प्रनतवादी सोि ुभन्द्िे आिन्द्द कुमार कुशवाहले सो िरौिी रकम राय ि िसकी 

थिुामा कारागार चलाि र प्रनतवादी राजाराम साह हातहनतर्ार मदु्दामा नमनत 

२०७९।०८।२० गते पपुाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

मुद्दव िीषाक – किाब्र् र्जर्वि 

नमनत २०७९।०७।२८ गते सााँझ अिं.१८;३० बजेको समर्मा नजलेला िवुाकोि 

दपु्चेश्वर गा.पा.वर्ा ििं.५ भाँगेरी कमारे गााँउ नस्थतमा ऐ.ऐ. बस्िे केशव खनतवर्ाको 

बषा २० की रीमती सबोझिा खनतवर्ा र छोरी बषा अिं.३ की क्नस्ििा खनतवर्ालाई 

आफ्िै घरमा ऐ.ऐ. बस्िे इर लामा तामाङको छोरा बषा २१ को पशु्कल तामाङ भन्द्िे 

सोिाम तामाङले िाररलो हनतर्ार खपुााले घााँिी रेिी कताब्र् गरी मारी सबोझिा 

खनतवर्ाको लाश घरको अगानर् आाँगि र छोरी क्नस्ििा खनतवर्ाको लाश घर नभत्र 

नपाँर्ीमा छार्ी खपुाा थाि-२ समेत घििास्थलमा छार्ी पसु्कल भन्द्िे सोिाम तामाङ 

घििा स्थलबाि भागी फरार भएको भन्द्िे ब्र्होराको सचुिा प्राप्त भएकोमा निजलाई 

२०७९।०७।२८ गते पक्राउ गरी सबोपणूा अिसुन्द्िाि परूा गरी निज प्रनतवादी पसु्कल 

भन्द्िे सोिाम तामाङलाई नमनत २०७९।०८।२१ गतेको सबोमानित नजलेला अदालत, 

िवुाकोिको आदेशले पपुाक्षको लानग कारागार कार्ाालर् ढुिंगे  िवुाकोि  चलाि 

भएको । 

 

मुद्दव िीषाक – अपहरण िरीर बन्द्धक र जबरजस्िी 

करणी 

नमनत २०७९।०७।१२ गते नबहािको १०:०० बजेको समर्मा मेरो छोरी साङ्केनतक 

िाम नबराििगर ४७ पसल जािको लानग नहरे्को अवस्थामा नबराििगर राजिंबशी 

चोक नस्थत निजको रे्रा कोठामा लनग बन्द्िक बिाई जबरजस्ती करणी गरर 

भोनलपलेि नजलेला मोरङ बेलबारी ि.पा. ३नस्थत आफ्िै घरमा लनग जबरजस्ती 

करणी गरेको हुदा कािूि बमोनजम गररपाउ भन्द्िे साङ्केनतक िाम नबराििगर ४७(क) 

को जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा सबोपणूा अिुसन्द्िाि परूा गरी नमनसल पेश हुाँदा 

सबोमानित मोरिं नजलेला अदालतको नमनत २०७९।०८।११ गतेको आदेशले प्रनतवादी 

पपुाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 
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