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प्रहरी महाननरीक्षक शलैेश थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा 

MIPP को अनततम बैठक सम्पतन 

काठमाडौं, १६ पसु  

 प्रहरी महाननरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको अध्यक्षतामा 

Modernization and Improvement of Policing Project (MIPP) 

को Steering Committee को अनततम बैठक प्रहरी प्रधान कायाालयमा 

शकु्रबार सम्पतन भएको छ ।  

 बैठकमा प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले MIPP को अवनधमा 

प्रहरी संगठनलाई धेरै उपलब्धी भएको चचाा गदै MIPP कायाातवयनमा नेपाल 

प्रहरीले व्यावसानयक क्षमता अनभवनृि, संस्थागत क्षमताको नवकास तथा 

जनताको नवश्वास सनुननित गदै उल्लेखनीय प्रगनत हानसल गरेको उल्लेख 

गनुाभयो ।  

नेपाल प्रहरी संगठनको नवकासको लानग Integrated Program 

for Strengthening Security and Justice (IPSSJ) एवं MIPP जस्ता 

पररयोजना धेरै नै महत्वपणूा रहकेो चचाा गदै प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले 

बेलायत सरकार र अतय सरोकारवाला संघसंस्थाले पररयोजना कायाातवयन एवं 

प्रहरी संगठनको आत्मनवश्वास, योग्यता र क्षमता नवकास गना ननवााह गरेको 

भनूमकाप्रनत आभार प्रकट गनुाभयो । आगामी नदनमा समेत अतय पररयोजनामा 

सहकाया गदै जाने नवश्वास उहााँले व्यक्त गनुाभयो ।  

बैठकमा British Embassy नेपालका Deputy Head Of 

Mission Edward Roberts ले नेपाल प्रहरीसाँगको सहकायामा MIPP 

कायाातवयनको अवनधमा सामना गरेका चनुौती बारेमा चचाा गनुाभयो । 

पररयोजनाको महत्व एवं आगामी नदनमा समेत नेपाल प्रहरीसाँग अतय 

पररयोजनामा सहकाया गदै जाने उहााँले उल्लेख गनुाभयो ।  

प्रहरी प्रधान कायाालय अतवेषण योजना तथा नवकास 

ननदेशनालयका ननदेशक प्रहरी नायब महाननरीक्षक ईश् वर बाबु काककीले बैठकमा 

स्वागत मततव्य व्यक्त गदै MIPP को महत्व र उपलब्धीबारे चचाा गनुाभयो ।  

गहृ मतत्रालयका सहसनचव डा  .नभयम कुमार भसुाल र केयर 

नेपालका Assistant Country Director मोना शेपााले MIPP पररयोजनाको 

महत्वबारे चचाा गनुाभएको नथयो ।  

उक्त अवसरमा British Embassy नेपालका Peace, Security 

and Justice Adviser Mette Nielsen ले MIPP प्रोजेक्टको उपलब्धी ,

नसकाइ तथा भनवययमा ह ने साझेदारी सम्बतधी तथा MIPP प्रोजेक्टको 

आयोजना प्रमखु कोमल काककी र प्रहरी उपरीक्षक सनवन प्रधानले MIPP  

 

 

 

 

 
 

प्रोजेक्टको कायाातवयनको अवस्था तथा प्रोजेक्टको सम्र  प्रगनत सम्बतधी 

प्रस्तुतीकरण गनुाभएको नथयो ।  
 

राज्यले सनुम्पएको दानयत्वलाई इमानदारीपवूाक ननवााह 

गनुास ्- प्रहरी महाननरीक्षक शलैेश थापा क्षेत्री 

झापा, १३ पसु 

प्रहरी महाननरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले राज्यले सुनम्पएको 

दानयत्वलाई प्रहरी कमाचारीहरूले इमानदारीपवूाक ननवााह गनुापने बताउनभुएको 

छ । नजल्ला प्रहरी कायाालय झापाको ननरीक्षण भ्रमण पिात प्रहरी 

कमाचारीहरुलाई ननदेशन नदाँदै प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले उक्त कुरा 

बताउनभुएको हो ।  

ननदेशनको क्रममा प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले हरेक प्रहरी 

कमाचारीले आपसमा भाइचारा सम्बतधको नवकास गनुापने बताउनभुयो । प्रहरी 

कमाचारीहरूले आ -आानो दानयत्व कुशलतापवूाक ननवााह गरेको ख डमा 

संगठनको छनव उउच ह ने उल्लेख गदै उहााँले भतनभुयो, “संगठनको छनव 

प्रहरीले गने काममा ननभार गदाछ । जनत राम्रो काम गर् यो त्यनत संगठनको छनव 

राम्रो ह तछ ।” 

प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले मनहला बालबानलका तथा जेष्ठ 

नागररकहरूलाई केतरनवतदमुा राखेर काम गना ननदेशन नदाँदै प्रहरीसाँग सम्बनतधत 

हरेक कामको सुनवुाई राम्रोसाँग गनुापने उल्लेख गनुाभयो । प्रहरी कमाचारीले 

आानो कायाालय र पररवारलाई साँगसाँगै व्यवस्थापन गनुापने चचाा गदै उहााँले 

भतनभुयो, “जसले पररवारलाई राम्रो व्यवस्थापन गना सक्छ उसले कायाालयको 

व्यवस्थापन पनन राम्रो गना सक्छ ।”  

प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले सीमावतकी के्षत्रमा ह ने अपराध 

ननयतत्रणमा केतरीत भई काम गनुापने उल्लेख गदै नहरासतमा भएका 

थनुवुाहरूको सरुक्षामा समेत ध्यान नदनपुने बताउनभुयो । सम्पणूा प्रहरी 

कमाचारीहरूबाट पणूा व्यावसानयकताको अपेक्षा गररएको उहााँले उल्लेख 

गनुाभयो । 

उक्त अवसरमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाालय नवराटनगरका प्रमखु 

प्रहरी नायव महाननरीक्षक अरुण कुमार नबसी, प्रहरी प्रधान कायाालयका प्रहरी 

नायव महाननरीक्षक ईश्वरबाबु काककीको साथै संघीय प्रहरी इकाई कायाालय 

धरान र १ नम्बर प्रदेश ट्रानिक प्रहरी कायाालय ईटहरीका कायाालय 

प्रमखुहरूको समेत उपनस्थनत रहकेो नथयो ।  

त्यसैगरी महाननरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले नजल्ला प्रहरी कायाालय 

मोरङको ननरीक्षण भ्रमण गनुा भएको छ  । ननरीक्षण पिात प्रहरी कमाचारीहरुलाई 

ननदेशन नदंदै प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले उक्त कुरा बताउनभुएको हो । 

ljefuLo ultljlw 
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ननरीक्षण भ्रमणको क्रममा उहााँले प्रहरी सेवा नलन आएका केही सेवा्र ाहीहरुसंग 

अततरनक्रया समेत गनुाभएको नथयो । 

ननदेशनको क्रममा प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले प्रहरी 

कमाचारीहरुको आचार संनहता सम्बतधी कायाादेश, २०७७ को अक्षरस पालना 

गदै नागररकमैत्री प्रहरीको अवधारणा अनसुार हरेक के्षत्रका व्यनक्तत्वहरुसंग 

समतवय गरी नागररकलाई नछटो छररतो एवं पारदशकी प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउने 

कायामा दत्तनचत्त भएर लानग पनुापनेमा जोड नदनभुयो । 

शतूय सहननशलताको अक्षरस पालना गदै नवनवध जनचेतनामलूक 

कायाक्रमहरु संचालन गरी अनुसतधान पितीलाई प्रनवनधमैत्री बनाउाँदै प्रमाण र 

पररणाममखूी अनसुतधान पितीबाट आम नागररकलाई प्रत्याभतू ह ने गरी सरुक्षा 

व्यवस्था नमलाउन पने उल्लेख गदै प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले नवनवध 

अपरानधक घटनाहरु ननयतत्रणमा बह आयानमक तररकाबाट काया गदै थप सशक्त 

रुपमा काम कारवाही गना ननदेशन नदनभुयो ।  

 

केतरीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक बसतत बहादरु 

कुाँ वरद्वारा पत्रकार भेटघाट कायाक्रम आयोजना 

काठमाडौं, १२ पुस  

नेपाल प्रहरीका केतरीय प्रहरी प्रवक्ता /सचूना अनधकारी प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षक बसतत बहादरु कुाँ वरले प्रहरी प्रधान कायाालयमा पत्रकार भेटघाट तथा 

समसामनयक नबषयमा छलिल कायाक्रमको आयोजना गनुाभयो । 

कायाक्रममा प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक कुाँ वरले आ .व .२०७८/०७९ को 

पनहलो पााँच मनहनाको काया प्रगती नववरण प्रस्तुतीकरण गदै गहृ प्रशासन सधुार 

काया योजना २०७४ को मउुय उपलनब्ध , नेपाल प्रहरी काया योजना २०७७, 

नवनभतन तहमा कायासम्पादन करार सम्झौता २०७८, प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी 

जवानहरूको उत्पे्ररणा अनभवनृि योजना २०७७, जनुनयर प्रहरी अनधकृतहरूको 

कायासम्पादन स्तर र सततुनिको अवस्था, प्रहरी कमाचारीहरूले पालना गनुापने 

आचारसंनहता सम्बतधी कायाादेश २०७७ को कायाातवयनको अवस्था, कोनभड-

१९ महामारी रोकथाममा नेपाल प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालले ननवााह 

गरेको भनूमकाको साथै सम्र  प्रहरी संगठनको नीनतगत सुधार तथा 

कायाक्रमहरूको बारेमा जानकारी नदनभुयो ।  

साथै उहााँले गत साउनदेनख मंनसरसम्म ५ मनहनाको अवनधमा 

मानवश्रोत व्यवस्थापनतिा  गररएका नयााँ ननयुनक्त, सरुवा बढुवा /पदस्थापना र 

काज खनटएका प्रहरी कमाचारीहरूको साथै परुस्कार र सजायको नववरण प्रस्तुत 

गनुाको साथै सो अवनधमा भएका नवपद् घटना र सोबाट भएको क्षनत सम्बतधी 

नववरण प्रस्तुत गनुाभयो ।   

सोही अवसरमा प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक कुाँ वरले आ .व .२०७७/०७ ८ 

र आ .व .२०७८/०७९ गरी दवुै आ. व .को पााँच/पााँच मनहनाको अवनधमा भएको 

अदालती िैसला कायाातवयन, पेन डङ् तथा िर्छ् यौट मदुा, राजश्व संकलन, 

सवारी दघुाटना, लागूऔषध, प्रहरी कमाचारी नवरूिको उजरुी दताा तथा 

िर्छ्यौट, अवैध हातहनतयार तथा नवयिोटक पदाथा बरामदतिा , अपराध 

तथ्याङ्क र मनहला बालबानलका सम्बतधी अपराधको अवस्थाबारे तुलनात्मक 

नववरण प्रस्तुत गनुाभयो ।  

नवनभतन समसामनयक नवषयमा छलिल तथा अततरनक्रया गररएको 

उक्त कायाक्रममा नवनभतन संचारमाध्यमका संचारकमकीहरु तथा प्रहरी 

अनधकृतहरुको उपनस्थनत रहकेो नथयो । 
 

प्रहरी महाननरीक्षक शलैेश थापा क्षेत्रीबाट नवनननमात 

भवनहरू उद ्घाटन 

सप्तरी, १२ पसु 

प्रहरी महाननरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले २ नम्बर प्रदेश प्रहरी 

तानलम केतर जनकपरु सम्पका  कायाालय राजनवराजमा नवनननमात मनहला 

आवास गहृ, कक्षाकोठा तथा अनतनथ गहृ भवनहरूको सोमबार आयोनजत एक 

कायाक्रमबीच उद ्घाटन गनुाभयो । 

सो अवसरमा प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले भवन ननमााण 

कायामा नवनभतन के्षत्रबाट सहयोग परु् याउने इनतजननयर तथा प्रहरी 

कमाचारीहरूलाई प्रशंसापत्र नवतरण समेत गनुाभयो ।  

प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले कायाक्रममा उपनस्थत प्रहरी 

कमाचारीहरूलाई ननदेशन नददै समाजसेवामा आवि नेपाल प्रहरी संगठनमा 

आएर नागररकको हरेक समस्या समाधानको लानग हर -हमेसा साथ र सहयोग 

गनुापने बताउनभुयो । साथै उहााँले भवन ननमााण कायामा आ-आानो के्षत्रबाट 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग परु् याउने सम्बनतधत सबैलाई धतयवाद नदनभुयो ।  

कायाक्रममा २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाालय जनकपरुका प्रमखु प्रहरी 

नायव महाननरीक्षक उमेश रंनजतकारले धतयवाद ज्ञापन गनुाभएको नथयो भने उक्त 

तानलम केतरका समादेशक प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक केदार ढकालले स्वागत 

मततव्य व्यक्त गनुाभएको नथयो । Modernization and Improvement of 

Policing Project (MIPP) पररयोजना अततगात UNOPS को सहयोगमा 

कररब १५ करोड रुपैयााँको लागतमा उक्त भवनहरू नवननमााण गररएको हो ।  

कायाक्रममा सप्तरी नजल्लाका प्रमुख नजल्ला अनधकारी, 

नजल्लानस्थत सरुक्षा सनमनतका पदानधकारीहरू, UNOPS बाट प्रोजेक्ट 

म्यानेजर कोमल काककी, नजल्लानस्थत स्थानीय तहका पदानधकारीहरू र 

संचारकमकी लगायतको उपनस्थनत रहकेो नथयो । 
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३७२४ 

३५२६ 

३६८७ 

कानताक मनंसर पौष 

 

 

 

 
 

काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदशेहरुको पसु मनहनाको अपराध तथ्याङ्क प्रस्तनुत 

 

 
 

तै्रमानसक मिुा दताा संउया (कानताक- पसु) 

 

 

० 

१०० 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

६०० 

७०० 

८०० 

९०० 

ज्यान सम्बतधी 
आत्महत्या 

सम्बतधी 
चोरी सम्बतधी 

संगठीत तथा 

आनथाक अपराध 

सम्बतधी 

सामनजक 

अपराध 
मनहला तथा 

वालवानलका 

सम्बतधी 

सवारी सम्बतधी 
नवनवध 

अतय  

के.अ. ब्यरुो 

उपत्यका 

प्रदेश नं. १ 

प्रदेश नं. २ 

बागमती प्रदेश  

ग डकी प्रदेश 

लनुम्बनी प्रदेश 

कणााली प्रदेश 

सदुरु पनिम प्रदेश 

जम्मा मदुा दताा 

dfl;s ck/fw tYof° 
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त्रैमानसक प्रदशेगत मिुा दताा संउया ( कानताक- पसु) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पसु मनहनाको अदालती िैसला कायाातवयन तिा को िरार अनभयकु्तको पक्राउ सम्बतधी नववरण 
 

 

 

 

 कायाालय कुल पक्राउ संउया कैद जररवाना 

१ महानगरीय प्रहरी कायाालय, रानीपोखरी १५ २ वषा १८ नदन १४८६६५५० 

२ १ नं. प्रदेश प्रहरी कायाालय, नवराटनगर ९९ ४० वषा ६ मनहना १७ नदन ४७११६३५ 

३ २ नं. प्रदेश प्रहरी कायाालय, जनकपरु ७० ३४ वषा १० नदन ५५९६८७३ 

४ बाग्मती प्रदेश प्रहरी कायाालय, हटेौडा ३० ५२ वषा ३ मनहना १६ नदन ४३३९७१९ 

५ ग डकी प्रदेश प्रहरी कायाालय, पोखरा ७० ८ वषा १० मनहना २५ नदन १३४७६७४ 

६ लनुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाालय दाङ,  १९७ ९३ वषा १० मनहना १० नदन २३९५३६५ 

७ कणााली प्रदेश प्रहरी कायाालय, सखुेत १८ ३ वषा ६ मनहना ९ नदन ७३६५२ 

८ सदुरूपनिम प्रदेश प्रहरी कायाालय, धनगढी १८ ३ वषा १० मनहना ९ नदन २९३८६३५ 

९ केतरीय अनसुतधान व्यरूो, महाराजगञ्ज २ २ वषा ५ नदन २६००००० 

 जम्मा ५१९ जना २४१ बषा २९ नदन रु.३,८७,७०,१०३।- 

 

पसु मनहनाको लाग ूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यनक्त पक्राउ तथा मिुा संउया 

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

पक्राउ तथा मिुा संउया 

जम्मा पक्राउ मिुा संउया 

८५३ 
६८८ ६०३ 

३३९ ३२३ 
५२७ 

१३३ २५८ 

८३८ 

५३३ ६९० 

३३७ ३०४ 

४५४ 

१२८ 
२४२ 

९१३ 

५९८ 
६५७ 

३४३ 
२९० 

४८८ 

१४३ 

२५५ 

० 

५०० 

१००० 

१५०० 

२००० 

२५०० 

३००० 

उपत्यका प्रदशे नं. १ प्रदशे नं. २ बागमती प्रदशे  ग डकी प्रदशे लनुम्बनी प्रदशे कणााली प्रदशे सदुरु पनिम 

प्रदशे 

पसु मंनसर कानताक 
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० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

ला.औ.नन. ब्यूरो, 

कोटेश्वर 

उपत्यका  प्रदशे न. १ प्रदशे नं. २  बाग्मती प्रदशे ग डकी प्रदशे  लुनम्बनी प्रदशे  कणााली प्रदशे  स.ुप. प्रदशे  

मनंसर  

पुस 

 

 

मंनसर र पसु मनहनाको लाग ूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यनक्त पक्राउ संउया 

 

 

 

 

 

 

 

 

पसु मनहनामा प्रहरी चाररनत्रक प्रमाणपत्रका लानग अपराध अनभलेख चेकजााँच सम्बतधी नववरण 

 
 

 

 

Data Entry       Police Report Check Online (PRC)        Suspect

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

३४३८ ३६१४ 

५३६२८ 
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सामदुानयक प्रहरी गनतनवनध 

पसु मनहनामा सामदुानयक सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुाय - प्रहरी साझेदार र सामदुानयक प्रहरी सेवा केतरहरूिारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायाक्रम अततगात सञ्चानलत कायाक्रम एवम ्गनतनवनधहरु : ( गहृ प्रशासन सधुार कायायोजना २०७४, बुाँदा नं. ३७ कायाक्रमहरू ) 

 

 

पसु मनहनामा गहृ प्रशासन सधुार कायायोजना २०७४, बुाँदा नं. ७६ कायाक्रमहरू “ लाग ूऔषध दवु्या सन रोक्न सीमा क्षेत्र र 

स्थान नवशेष अनभयान सञ्चालन ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७ 

७६ 

५९ 

४ 
१ १ 

९ 

अततनक्रा या कायाक्रम सचेतनामलुक / 

जनचेतना कायाक्रम 

प्रनशक्षण कायाक्रम पचाा पम्पेलेट वतृ्त नचत्र प्रदाशन र् याली कायाक्रम छलिल कायाक्रम 

कायाक्रम संउया 

जनचेतनामलूक कायाक्रम, 

२७३५ 

अनभलेख संकलन, २ 

शानतत सुरक्षामा सहयोग, 

४६५ 

सामानजक काया, १९५ 

नवद्यालय सम्पका , ३४६ 
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आसरा सधुार केतर 

पसु मनहनाको लाग ुऔषध सेवनकताा उपचार नववरण 

नस.नं. नववरण भनाा संउया नडस्चाजा संउया उपचाररत संउया 

१ आसरा सधुार केतर रानीबारी ३५ जना ३३ जना ११९ जना 

२ मनहला आसरा सधुार केतर नतलगगंा २ जना ३ जना ९ जना 

 

 

पसु मनहनामा नेपालमा रहकेा नबदेशी नागररकहरुको नववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पसु मनहनामा हराएका, िेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबानलकाहरुको नववरण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नस .न.  काया नबबरण संउया 

१ नबदशेी नागररकहरूको मतृ्य ु २ जना 

२ नबदशेी नागररकहरूको पक्राउ ४ जना 

३ नेपालको नबनभतन क्षते्रमा टे्रनकङ गएका नबदशेी नागररकहरुको नबबरण १५७५ जना 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

हराएका िेला परेका खोजतलास जारी 

१३२ 

४०१ 

२२९ 

१७२ 
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पसु मनहनामा ववेाररसे िेला परेका मध्ये पाररवाररक पनुनमालन, बालगहृमा रहकेा बालबानलका सम्बतधी नववरण 

 

 

 

 

 

 

 

साईबर ब्यरुो 

-  पसु मनहनामा २६७ वटा ननवेदन प्राप्त भएकोमा १४२ वटा ननवेदनको काम सम्पतन (ID बतद) भएको र अतय अनसुतधानका क्रममा रहकेो । 

- नबद्यनुतय कारोवार ऐन, २०६३ अततगात ११ वटा मिुा दताा गररएको । 

 

 

नडनजटल िरेनतसक ल्याव 

यस शाखाबाट पसु मनहना नभत्र नबनभतन १३ वटा मदुा नशषाक (ठगी, कताव्य ज्यान, आत्महत्या, आत्महत्या दरुुत्साहन, नबद्यतुीय कारोबार, 

मानव वेचनवखन, लाग ुऔषध, डााँका चोरी, खोटाचलन, बह नववाह, ज्यान सम्बनतध कसरु, नवदशेी मरुा, नलखत कसरु) अततगात ७६ वटा 

मदुाको २७८ वटा सबदुहरु पररक्षण गरीएको । 

 

 

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 

वेवाररसे िेला परेका, ३३ 

पाररवाररक पुननमालन, १३ 

अस्थायी संरक्षण गहृमा 

रहेका, २० 

२१ 
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२४०५ 

३३५० 

१४३० 
१२२९ 

२१०९ 

६२८ 

१००७ 

धरान जनकपुर काभ्रे पोखरा रुपतदहेी सखुते धनगढी 

Operational Data संउया 

दरुसंचार समतवय शाखा 

पसु मनहनामा अपराध अनसुतधानको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा संनघय प्रहरी इकाई कायाालयहरुबाट माग भई 

आएका Operational Data हरु  दरूसंचार सेवाप्रदायक संस्थाहरु संग Co-ordination गरी ननम्नानसुारको संउयामा समयमै 

सम्बनतधत कायाालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

 

केतरीय प्रहरी नवनध नवज्ञान प्रयोगशाला, सामाखशुी 

 २०७८/०९/०१ गते दनेख ऐ ३० गते सम्म नवनभतन नजल्लाहरुबाट परीक्षणको लागी ६३८ केशहरु र ४३८८ नमनुाहरु प्राप् त भएकोमा 

नयााँ र परुानो पने डङ केशहरु समेत गरी ७२६ परीक्षण गररएको । 

 AFIS मा १४६९ Data Entry भएको ।  

 

 

 

केनाईन महाशाखा, महाराजगञ्ज 

 

हा.ह. तथा नब.प.को खोजी  लागू औषधको खोजी  अपराधीको खोजी  

३२२ 

१४२ 

५ 

पुस  मनहनामा पररचानलत मानसक ड्युटी संउया 
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कताव्य ज्यान मदुाका िरार प्रनतवादी पक्राउ  

मोरङ, २१ पुस  

कताव्य ज्यान मदुाका िरार प्रनतवादी बुनढगंगा गाउाँपानलका-६ 

गेरावनी बस्ने २२ वषकीय अजय नलम्बुलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

बुनढगंगा गाउाँपानलका-७ नस्थत २६ वषकीय ररजन दाहाललाई गत 

कानत्तक २८ गते रानत धाररलो हनतयार खकुुरी प्रहार गरी मतृ्य ुभएको घटनामा 

संलग्न रही िरार भएका अजयलाई खोजी गने क्रममा प्रहरीले िेला पारी 

पक्राउ गरेको हो ।  

उनलाई नजल्ला अदालत मोरङमा पेश गररएको नजल्ला प्रहरी 

कायाालय मोरङले जनाएको छ ।  

 

कनपलवस्तु, २८ पुस   

आानै श्रीमतीको हत्या गरी िरार रहकेो अनभयोगमा भारत 

नसिाथानगर तहनसल नौगढ ्र ाम धतसा बस्ने ३० वषकीय मुलायम चमार भतने 

नसकतदर चमारलाई घटनाको ७ वषापनछ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

नसकतदरले आानै श्रीमती २१ वषकीया नकसलावती चमारलाई 

नलएर कनपलवस्तु कृयणनगर नगरपानलका -६ श्रीनगरनस्थत ससरुाली आएको 

अवस्थामा २०७१ िागुन ३० गते रानत श्रीनगरनस्थत खेतमा लगेर हत्या गरी 

आगो समेत लगाई भागी िरार भएका नसकतदरलाई नेपाल आउाँदै गरेको भतन े

गोप्य सचूनाको आधारमा नजल्ला प्रहरी कायाालय कनपलवस्तुबाट खनटएको 

प्रहरीले कनपलवस्तु यशोधरा गाउाँपानलका -६ रंगपरुमा िेला पारी पक्राउ 

गरेको हो ।  

उनी उपर कताव्य ज्यान मदुामा आवश्यक अनसुतधान भईरहकेो 

नजल्ला प्रहरी कायाालय कनपलवस्तुले जनाएको छ । 

हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

कास्की, ५ पुस  

अतनपणूा गाउाँपानलका-१० घातरुकनस्थत ट्रसमा बाग्लङु, बाग्लङु 

नगरपानलका९६ लहरेनपपल घर भएका नभक्षा माग्दै नहाँडने ५७ वषकीय नशव 

पररयारको हत्या गरेको अनभयोगमा सोही नगरपानलका-९ कुवापानी बस्ने ३६ 

वषकीय अजुान नबकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उक्त ट्रसमा शव िेला परेको भतने सचूनाको आधारमा नजल्ला 

प्रहरी कायाालय कास्कीबाट खनटएको प्रहरीले घटनाको अनसुतधान गने 

क्रममा नशव र मादक पदाथा सेवन गरेका अजुानबीच झगडा ह ाँदा अजुानले हत्या 

गरेको खलु्न आएपनछ अजुानलाई पक्राउ गरेको हो । 
 

पााँचथर, १२ पुस  

आानै श्रीमती ४५ वषकीया जीवन कुमारी नेम्बाङको हत्या गरेको 

अनभयोगमा िाल्गुनतद गाउाँपानलका-२ ईम्बुङ बस्ने ईतर कुमार नेम्बाङलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

ईतर कुमारले लोहोरोले टाउकोमा प्रहार गदाा गम्भीर घाइते भएकी 

जीवन कुमारीको नबताानसटी अस्पताल नबताामोडमा उपचारको क्रममा मतृ्य ु

भएको भतने खबर नजल्ला प्रहरी कायाालय पााँचथरमा प्राप्त ह नासाथ खोजी गने 

क्रममा ईलाका प्रहरी कायाालय नबताामोड झापाबाट खनटएको प्रहरीले ईतर 

कुमारलाई पक्राउ गरेको हो ।  

यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 
 

 

स्याङ्जा, २८ पुस   

धाररलो हनतयार चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको अनभयोगमा 

वानलङ नगरपानलका-१० भकु डे डेरा गरी बस्ने पवात पैय ुगाउाँपानलका-५ घर 

भएका ३३ वषकीय नजतेतर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

नजतेतरले वानलङ नगरपानलका-१० भकु डे डेरा गरी बस्ने सोही 

नगरपानलका-१२ नसनसाबोट घर भएकी रनमाया गुरुङको छोरा १६ मनहनाको 

साईमन गुरुङ र उनकै छोरी ५ वषकीया साईना गुरुङलाई चक्कु प्रहार गरेको 

भतने खबर प्राप्त ह नासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय स्याङ्जाबाट खनटएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका 

साईमन गुरुङको प्राथनमक स्वास्थ्य केतर वानलङमा उपचारको क्रममा मतृ्य ु

भएको हो भने साईना गुरुङको सोही स्वास्थ्य केतरमा उपचार भइरहकेो छ ।  

यस सम्बतधमा थप अनुसतधान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय 

स्याङ्जाले जनाएको छ । 
 

मउुतार नमयााँको हत्या गरेको अनभयोगमा ५ जना पक्राउ       

पसाा, २९ पसु  

               वीरगञ्ज महानगरपानलका-३ छप्कैया बस्ने भारत नबहार नजल्ला 

वैशाली ्र ामपञ्चायत मह वा घर भएका ई-ररक्सा चालक ४५ वषकीय मउुतार 

नमयााँको हत्या गरेको अनभयोगमा ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पनेहरूमा पसाा छप्कैया बस्ने भारत नबहार पवूकी चम्पारण मोतीहारी घर 

भएका ३० वषकीय सनुनल कुमार, बारा परवानीपरु गाउाँपानलका-५ बस्ने २२ 

वषकीय ननकेश पटेल, पसाा छप्कैया बस्ने भारत नबहार मुंगेर थाना हवेली 

खडपपरु ्र ाम बैजरपरु घर भएका ५५ वषकीय सपन म डल, छप्कैया बस्ने भारत 

नबहार घर भएका बक्सर भतने ३५ वषकीय नानजर ह सैन र छप्कैया बस्ने ५० 

वषकीय बाबर ह सैन रहकेा छन ् । नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााबाट खनटएको 

प्रहरीले उनीहरूलाई उनीहरूकै आ-आानो घर ठेगानाबाट पक्राउ गरेको हो ।  

               प्रदेश-२-०३-००१ ह ६६९ नम्बरको ई-ररक्सा चालक मउुतार 

यही पसु २१ गते सााँझ आानो ररक्सासनहत हराइरहकेो भतने सचूना प्राप्त 

ह नासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााबाट खनटएको प्रहरीले वीरगञ्ज 

महानगरपानलका-२३ इनटयाहीनस्थत नारायणी बयोधा अस्पतालको 

पछानडपरि नहरमा पसु २२ गते मउुतारको शव िेला पारेको नथयो । 

               अनसुतधानको क्रममा मतृकको ररक्सा, अनभयकु्त सनुीलको १ 

थान अटो, घटनामा प्रयोग भएको १ थान िलामको रेतच, अनभयकु्तहरूको २ 

थान मास्क, रगत लागेको अनभयकु्तको २ थान सटा, रगत लागेको अनभयकु्तको 

१ थान ज्याकेट, रगत लागेको अनभयकु्तको १ जोर जतु्ता र नससीनटभी 

िुटेजहरू लगायत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।  

               एउटै घरमा बस्दै आएका अनभयकु्त सपन म डल र मउुतारबीच 

झगडा भएको तथा उक्त झगडाको ररसइवी र आनथाक प्रलोभनका कारण 

उनीहरू ५ जना र हाल िरार १ जना भारतीय नागररक समेत नमलेर मउुतारको 

हत्या गरेको प्रारनम्भक अनसुतधानबाट खलु्न आएको र घटना सम्बतधमा थप 

अनसुतधान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााले जनाएको छ । 

बैंनकङ कसरू मदुाका िरार प्रनतवादी पक्राउ       

सुनसरी, ७ पुस  

बैंनकङ कसरु मदुाका िरार प्रनतवादी धरान उपमहानगरपानलका-

१३ का ३८ बषकीय मतुना थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

ck/fw ;dfrf/ 
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उउच अदालत नवराटनगरको २०७६ वैशाख १६ गतेको िैसलाले 

बैंनकङ कसरू मदुामा १ वषा ६ मनहना कैद र नगद ४ लाख ५० हजार ७ सय 

६६ रुपैयााँ ६६ पैंसा जररवाना ठहर भई िरार रहकेा उनलाई १ नम्बर प्रदेश 

प्रहरी कायाालयबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई नजल्ला 

अदालत सनुसरीको आदेशले कैद भकु्तानको लानग कारागार चलान गररएको 

१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाालय नवराटनगरले जनाएको छ ।   

 

मोरङ, १५ पुस  

नवराटनगर महानगरपानलका-७ नस्थत सप्तकोशी डेभलपमेतट बैंक 

नलनमटेडको रकम नहनानमना भएको बैंनकङ कसरू मदुामा संलग्न रहकेो 

अनभयोगमा ४ जनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा नवराटनगर महानगरपानलका-१ बस्ने ३६ वषकीय 

अनमत थापा मगर, ४८ वषकीय देवी प्रसाद भ डारी, २९ वषकीय नहमाल भिराई 

र सोही महानगरपानलका-६ बस्ने ४७ वषकीय ननवन सवुेदी रहकेा छन् ।  

उक्त बैंकको १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयााँ 

रकम नहनानमना भएको भतने जाहरेीको आधारमा नजल्ला प्रहरी कायाालय 

मोरङबाट खनटएको प्रहरीले अनुसतधानको क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको 

हो ।  

यस सम्बतधमा थप अनुसतधान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय 

मोरङले जनाएको छ । 

 

काठमाडौं, २८ पुस   

बैनकङ कसरू मदुाका िरार प्रनतवादी काठमाडौं महानगरपानलका-

३ बााँसबारी बस्ने लमजङु मस्यााङदी गाउाँपानलका-५ घर भएका ५२ वषकीय 

पे्रम बहादरु गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उक्त मदुामा उउच अदालत पाटन लनलतपरुको २०७५ माघ २९ 

गतेको िैसलाले ५ नदन कैद र नगद १० लाख रुपैयााँ जररवाना ठहर भई िरार 

रहकेा उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखा नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले 

काठमाडौं चक्रपथबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई िैसला कायाातवयनको 

लानग नजल्ला अदालत काठमाडौंमा उपनस्थत गराईएको उक्त महाशाखाले 

जनाएको छ । 

 

काठमाडौं, २९ पुस  

बैंनकङ कसरू मदुाका िरार प्रनतवादी काठमाडौं जोरपाटी बस्ने 

खोटाङ कनपलासगढी गाउाँपानलका-९ स्थायी वतन भएका ३२ वषकीय प्रकाश 

राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उक्त मदुामा ४० लाख रुपैयााँ नबगो ठहर भइ उउच अदालत पाटन 

लनलतपरुबाट गत कानत्तक १० गते पक्राउ पजुकी जारी भई िरार रहकेा उनलाई 

महानगरीय अपराध महाशाखा नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले जोरपाटीमा 

लनुकनछपी बनसरहकेो अवस्थामा िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

उनलाई थप अनसुतधानको लानग महानगरीय प्रहरी पररसर 

काठमाडौं पठाईएको उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।   
 

पोचुागल पठाइनदतछु भनन रकम ठगी गरेको अनभयोगमा २ 

जना पक्राउ       

काठमाडौं, २१ पुस   

पोचुागल पठाइनदतछु भनन रकम ठगी गरेको अनभयोगमा काठमाडौं 

महानगरपानलका-३२ कोटेश्वरनस्थत यनूनवल्डा इतटरनेशनल टुर ए ड ट्राभल्स 

प्रा.नल.का सञ्चालक र व्यवस्थापक गरी २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

।  

पक्राउ पनेहरूमा ट्राभल्सका सञ्चालक काठमाडौं मैनतदेवी बस्ने 

वाग्लङु गल्कोट नगरपानलका-६ घर भएका २८ वषकीय अमतृ सोती मगर र 

व्यवस्थापक लनलतपरु महानगरपानलका हररनसनद्व-२९ बस्ने सलााही बागमती 

नगरपानलका-१ घर भएका २४ वषकीय सनमर काककी रहकेा छन ्।  

वनका ङ नभषामा पोचुागल जान प्रनत व्यनक्त १४ लाख रुपैयााँ लाग्छ 

र पोचुागल पगेुपनछ होटल तथा कम्पनीमा काममा लगाईनदतछु, मानसक १ 

लाख रुपैयााँ भतदा बढी कमाई ह तछ भनन प्रलोभनमा पारी नवनभतन ४ जना 

पीनडतहरूबाट प्रनतव्यनक्त १० लाखका दरले ४० लाख रुपैयााँ नलई ठगी गरेको 

पाइएपनछ महानगरीय अपराध महाशाखा नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले 

उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

उनीहरूलाई थप अनसुतधानको लानग महानगरीय प्रहरी पररसर 

टेकु काठमाडौंमा पठाइएको उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।  

 

 

यौन जन्य अपराध 

जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

पसाा, १ पुस  

 १६ वषकीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

वीरगञ्ज महानगरपानलका- १६ नगवाटोल बस्ने १९ वषकीय ननतेश कुमार 

महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महतोले ती नकशोरीलाई १ मनहनादेनख 

बारम्बार िोन गरी मायापे्रमको झठूो कुरा गरी अननुचत प्रभाव र दबाबमा पारी 

ललाई िकाई नववाह गने प्रलोभन देखाई मंनसर २३ गते कलेज पढन जाने 

क्रममा बह दरमाई नगरपानलका-४ टोल डकैलानस्थत आानो नददीको घर 

कोठामा लनग मंनसर २६ गतेसम्म पटक-पटक करणी गरेको भतने जाहरेी 

दखाास्त प्राप्त ह नासाथ खनटएको प्रहरीले महतोलाई वीरगञ्ज 

महानगरपानलका-१६ नगवाबाट पक्राउ गरेको हो । उनी उपर जबरजस्ती 

करणी सम्बतधी कसरूमा अनसुतधान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााले 

जनाएको छ । 
  

काठमाडौं, १२ पुस  

चौध वषकीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

बुढाननलक ठ नगरपानलका-२ चपली डेरा गरी बस्ने रसवुा पाटीखका  घर 

भएका २१ वषकीय लाक्पा ग्यावालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

ती नकशोरीलाई डेरातिा  जााँदै गरेको अवस्थामा लाक्पाले घरेलु 

मनदरा सेवन गराई आानै डेरामा लनग जबरजस्ती करणी गरेको खलु्न 

आएपिात लाक्पालाई सोही नगरपानलका-४ पानसकोटबाट प्रहरीले पक्राउ 

गरेको हो ।   

यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ ।  

 

काठमाडौं, २० पुस 

 बीस वषकीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा बुढाननलक ठ नगरपानलका-५ नबयणमुती डेरा गरी बस्ने मोरङ 

नवराटचोक घर भएका २८ वषकीय नबनोद भ डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

।  

बूढानीलक ठ नगरपानलका-२ बाडेपाखानस्थत खाली चौरमा 

भ डारीले लागूऔषध सेवन गराई ती मनहलालाई पटक-पटक जबरजस्ती 

करणी गरेको भतने खबर प्राप्त ह नासाथ महानगरीय प्रहरी प्रभाग 

बुढाननलक ठबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बतधमा 

प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 

भोजपुर, २५ पुस  

७ वषकीया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

मोरङ कानेपोखरी गाउाँपानलका घर भएका ३४ वषकीय धन बहादरु नबिलाई 

शननबार नबहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 
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भोजपरु षडानतनद नगरपानलकानस्थत खेतमा ती बानलकालाई 

नबहीबार धनबहादरुले जबरजस्ती करणी गरेको भतने खबर प्राप्त ह नासाथ 

ईलाका प्रहरी कायाालय नदङलाबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको 

हो ।  यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 
 

काठमाडौं, २६ पुस  

३२ वषकीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

काठमाडौं महानगरपानलका-२१ जनसेवा लगन डेरा गरी बस्ने भारत नसतामणी 

घर भएका ४५ वषकीय मोहमद सनहमलाई आइतबार नदउाँसो प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

ती मनहलालाई सनहमले जबरजस्ती करणी गरेको भतने खबर प्राप्त 

ह नासाथ महानगरीय प्रहरी वतृ्त जनसेवाबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो ।  यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ ।  

 

काठमाडौं, १४ पुस  

काठमाडौं महानगरपानलका-२६ नमत्रनगरनस्थत गेि हाउसमा ३४ 

वषकीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा ८ जनालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।   

गेि हाउसमा मनहलालाई नवनभतन व्यनक्तहरुले जबरजस्ती करणी 

गरेको भतने सचूनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी पररसर काठमाडौं र 

महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खनटएको संयकु्त प्रहरी टोलीले 

अनसुतधानको क्रममा ७ जनालाई मंगलबार र १ जनालाई बुधबार पक्राउ 

गरेको हो ।  

घटनामा संलग्न हाल िरार अतय १ जनाको खोजी गनुाका साथै 

यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 

 

पवात, १ पुस  

 पवात, २१ वषकीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा मोदी गाउाँपानलका-८ नचत्रे बस्ने २१ वषकीया नजतेतर नेपालीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नजतेतरले ती मनहलाको घरमा कोही नभएको 

अवस्थामा प्रवेश गरी जबरजस्ती करणी गरेको भतने खबर प्राप्त ह नासाथ 

नजल्ला प्रहरी कायाालय र प्रहरी चौकी देउपरुबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 

 

दलुाभ वतयजतत ुरेडपा डाको छाला सनहत ४ जना पक्राउ      

काठमाडौं, १५ पुस  

दलुाभ वतयजततु रेडपा डाको नसंगो शरीर समेतको ४ थान छाला 

सनहत ४ जनालाई काठमाडौं बसतुधारानस्थत द 

मयरू क्यािेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पनेहरूमा काठमाडौं गोंगबु 

बस्ने धानदङ गंगाजमनुा गाउाँपानलका-७ घर 

भएका ३९ वषकीय ननर बहादरु घले, काठमाडौं 

कलंकी बस्ने नसतधपुाल्चोक चौतारा 

सााँगाचोकगढी गाउाँपानलका-१३ घर भएका २५ 

वषकीय सरेुश नगरी, काठमाडौं टोखा बस्ने 

नवुाकोट नशवपरुी गाउाँपानलका-४ घर भएका ३१ वषकीय कृयण बहादरु तामाङ 

र काठमाडौं स्वयम्भ ू बस्ने ओखलढंुगा मानेभञ्ज्याङ गाउाँपानलका-२ घर 

भएका २९ वषकीय मोहनकणा काककी रहकेा छन ्।  

बसतुधारा के्षत्रमा केही व्यनक्तहरुले दलुाभ वतयजततु रेडपा डाको 

छालाको कारोबार गरररहकेो भतने सचूनाको आधारमा महानगरीय अपराध 

महाशाखा नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले उक्त क्यािेबाट उनीहरूलाई उक्त 

छाला ३० लाख रुपैयााँमा मोलमोलाई गरररहकेो अवस्थामा िेला पारी पक्राउ 

गरेको हो ।  

उनीहरूलाई बरामद छालासनहत आवश्यक कारबाहीका लानग 

नडनभजन वन कायाालय हात्तीसार काठमाडौं पठाइएको उक्त महाशाखाले 

जनाएको छ । 

 

मनहलालाई भारतको कोठीमा परु् याई बेचनबखन गरेको 

अनभयोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, २१ पुस  

 पोखरा लैजातछु भतदै बेहोस बनाई मनहलालाई भारतको कोठीमा 

परु् याई बेचनबखन गरेको अनभयोगमा नवुाकोट दपु्चेश्वर गाउाँपानलका-५ ठेगाना 

भएकी २६ वषकीया अननशा तामाङ भतने िूलमाया तामाङलाई पुस ९ गते 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरी प्रधान कायाालय मानव बेचनबखन 

अनसुतधान व्यरूो बबरमहलबाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं बुढाननलक ठ 

नगरपानलका-१० कपनबाट पक्राउ गरेको हो ।  

 पोखराको होटलमा नाउने तथा बााँकी समय आानै घरमा घरायसी 

काम गनुापने, त्यस बापत राम्रो कमाई ह तछ भतदै िूलमायाले पीनडत 

मनहलालाई नवनभतन प्रलोभन देखाई २०७४ साउनमा काठमाडौं 

आकाशेधारानस्थत होटलमा लनग चाउनमनमा वेहोश ह ने औषधी नमलाई 

खवुाएर नवनभतन ठाउाँ ह ाँदै भारतको बम्बई, ईलाबाद, कलकत्ता तथा 

कुचनबहारको कोठीहरुमा परु् याई पटक पटक बेचनबखन गरी वेश्यावतृ्तीमा 

लगाएको अवस्थामा भारतीय प्रहरीको समतवयमा नेपाली राजदतुाबास तथा 

नेपालनस्थत नवश्व सेवा नबस्तार संस्थाको सहयोगमा गत असोज २३ गते ती 

मनहला नेपाल िनका न सिल भएकी नथइन ्। 

उक्त मदुाको अनसुतधानको क्रममा पक्राउ परेकी तामाङ उपर थप 

अनसुतधान भइरहकेो उक्त व्यरूोले जनाएको छ । 
 

संरनक्षत वतयजतत ुसालकको खपेटा सनहत २ जना पक्राउ       

काठमाडौं, २१ पुस   

काठमाडौं महानगरपानलका-३२ 

कोटेश्वरबाट संरनक्षत वतयजततु सालकको 

खपेटा (आखेटोपहार) सनहत २ जनालाई 

कोटेश्वर के्षत्रबाट मंगलबार प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा भोजपरु राम 

प्रसाद राई गाउाँपानलका-४ लाखरेु बस्ने ४० 

वषकीय रुक्मण बहादरु बुजाामगर र पााँचथर 

नमक्लाजङु गाउाँपानलका-८ टोखा बस्ने २७ 

वषकीय भनबतर बहादरु मगर रहकेा छन ् ।

  

कोटेश्वर के्षत्रमा संरनक्षत 

वतयजततुको आखेटोपहार अवैध रुपमा ओसारपसार तथा बेचनबखन गना 

लागेको भतने नवशेष सचूनाको आधारमा प्रहरी प्रधान कायाालय केतरीय 

अनसुतधान ब्यरूो महाराजगञ्जबाट खनटएको प्रहरीले उनीहरूलाई १ नकलो ५ 

सय ्र ाम तौल भएको उक्त खपेटा सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

उनीहरूलाई आवश्यक काननुी कारवाहीको लानग नडनभजन वन 

कायाालय हात्तीसार काठमाडौंमा पठाईएको उक्त ब्यरूोले जनाएको छ । 
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अवैध लाग ूऔषध सनहत पक्राउ 

अवधै लाग ूऔषध ब्राउनसुगर सनहत पक्राउ  

काठमाडौं, ४ पुस  

कैलाली, धनगढी उपमहानगरपानलका-२ नमलन चोकबाट ४ ्र ाम 

५ सय नमनल्र ाम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर सनहत २ जनालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरुमा सोही उपमहानगरपानलका-८ बस्ने २४ 

वषकीय संनदप श्रीवास्तब र १६ वषकीय नकशोर रहकेा छन् । नजल्ला प्रहरी 

कायाालय कैलालीबाट खनटएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त पररमाणको 

लागूऔषध सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 
 

दाङ, १६ पुस  

तुलसीपरु उपमहानगरपानलका-७ साहरनगर टोल बस्ने ३० वषकीय 

कैलाश नेपालीलाई १ ्र ाम २० नमनल्र ाम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर, १ 

थान खकुुरी, १ थान खडुा र २ थान मोबाइल सनहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

कैलाशले लागूऔषध नबक्री गरररहकेो भतने सचूनाको आधारमा ईलाका प्रहरी 

कायाालय तुलसीपरुबाट खनटएको प्रहरीले जााँच गने क्रममा उनको साथबाट 

उक्त वस्तु िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 
 

बााँके, २८ पुस   

बैजनाथ गाउाँपानलका-३ नस्थत सडकबाट सोही ठाउाँ बस्ने ३३ 

वषकीय नपलावर शाही लगायत ३ जनालाई ४ ्र ाम २ सय नमली्र ाम अवैध 

लागूऔषध ब्राउन सगुर जस्तो देनखने खैरो धलुो पदाथा सनहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

ईलाका प्रहरी कायाालय नचसापानीबाट खनटएको प्रहरीले जााँच 

गनेक्रममा उनीहरूको साथबाट उक्त पदाथा िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  यस 

सम्बतधमा प्रहरीले थप अनुसतधान गरररहेको छ ।  
 

 

कैलाली, २९ पुस 

धनगढी उपमहानगरपानलका-२ नवश्वनाथ मनतदर ननजकबाट ४ 

्र ाम ६ सय ५० नमनल्र ाम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर सनहत २ जनालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा सोही ठाउाँ बस्ने २५ वषकीय नदपेतर नसंह र ३३ 

वषकीय ननतेश ओली रहकेा छन् । नजल्ला प्रहरी कायाालय कैलालीबाट 

खनटएको प्रहरीले शंकास्पद रुपमा नहाँनडरहकेा उनीहरूलाई जााँच गनेक्रममा 

उक्त लागूऔषध सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बतधमा प्रहरीले 

थप अनुसतधान गरररहकेो छ । 
 

 

अवधै लागऔूषध गााँजा सनहत पक्राउ 

मकवानपुर, ९ पुस 

हटेौंडा उपमहानगरपानलका-१५ रातोमाटेबाट ३० नकलो ५ सय 

्र ाम अवैध लागूऔषध 

गााँजा सनहत २ जनालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरुमा धनषुा 

नगराईन नगरपानलका-२ 

बस्ने ३४ वषकीय सबुोध 

म डल र पसाा पटेरवा सगुौली गाउाँपानलका-३ बस्ने ३९ वषकीय मकेुश राउत 

थारु रहकेा छन ् । हटेौंडाबाट वीरगंजतिा  जााँदै गरेको एनएल ०१ सी ३६५४ 

भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीलाई नजल्ला प्रहरी कायाालय मकवानपरु र 

ईलाका प्रहरी कायाालय पशपुनतनगरबाट खनटएको संयकु्त प्रहरी टोलीले जााँच 

गने क्रममा ३ वटा पोकामा गाडीको नसटमनुन लकुाई ल्याएको उक्त गााँजा 

सनहत गाडी चालक म डल र गाडीमा सवार थारुलाई पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरु उपर आवश् यक अनुसतधान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी 

कायाालय मकवानपरुले जनाएको छ । 
 

काठमाडौं, २७ पुस 

बाग्लङु, गल्कोट नगरपानलका-५ हनटया चोकबाट कररब २३ 

नकलो अवैध लागूऔषध गााँजा सनहत वनडगाड गाउाँपानलका-८ खोलाखका  

बस्ने २७ वषकीय प्रकाश पाईजालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नजल्ला प्रहरी 

कायाालय बाग्लङु र ईलाका प्रहरी कायाालय गल्कोटबाट खनटएको प्रहरीले 

जााँच गन ेक्रममा उक्त गााँजा सनहत िेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो । 
 

काठमाडौं, ५ पुस  

स्याङजा, नभरकोट नगरपानलका-७ नखलङु बस्ने ४५ वषकीय डुल 

वहादरु रोकालाई कररब १४ नकलो अवैध लागूऔषध गााँजा, १ थान भरुवा 

बतदकु र २७ वटा छराा सनहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनको घरमा 

लागूऔषध गााँजा लकुाई राखेको भतने खबर प्राप्त ह नासाथ नजल्ला प्रहरी 

कायाालय स्याङजाबाट खनटएको प्रहरीले उनको घर जााँच गने क्रममा उक्त 

गााँजा र हनतयार सनहत िेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  
 

अवधै लाग ूऔषध चरेश सनहत पक्राउ 

काठमाडौं, २९ पुस  

पसाा, वीरगंज महानगरपानलका-१६ शंकराचाया गेटबाट कररब १० 

नकलो अवैध लागूऔषध चरेश सनहत रौतहट नपपरीया परेवा घर भएकी ४२ 

वषकीया रञ्ज ु देवीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी ईनवााबाट 

खनटएको प्रहरीले उक्त चरेश सनहत िेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  
 

अवधै लाग ूऔषध खरैो हरेोईन सनहत पक्राउ     

    झापा, १६ पुस  
दमक नगरपानलका-९ बाट २ ्र ाम अवैध लागूऔषध ब्राउन सगुर 

जस्तो देनखने पदाथा सनहत सोही नगरपानलका-४ डेरा गरी बस्ने भारत घर 

भएका ३४ वषकीय मोहमद इस्ताकलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई 

ईलाका प्रहरी कायाालय दमकबाट खनटएको प्रहरीले जााँच गदाा उक्त पदाथा 

सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  
 

 

मोरङ, 

 नबराटनगर महानगरपानलका-१४ कोशी राजमागाको नहरचोकबाट 

३ ्र ाम ७ नमली्र ाम अवैध लागूऔषध खैरो हरेोइन जस्तो देनखने पदाथा सनहत 

सनुसरी ईटहरी उपमहानगरपानलका-९ बस्ने २२ वषकीय ननशान चौधरी समेत २ 

जनालाई नबहीबार रानत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रानीबाट नबराटनगरतिा  

जााँदै गरेको प्रदेश नम्बर १-०२-०४६ प ११८७ नम्बरको मोटरसाइकललाई 

प्रहरीले जााँच गने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार ननशानको साथबाट उक्त 

पदाथा सनहत िेला पारी ननशान र मोटरसाइकल चालक समेतलाई पक्राउ 

गरेको हो ।  यस सम्बतधमा प्रहरीले थप अनसुतधान गरररहकेो छ । 
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इतटरपोलबाट रेड नोनटस जारी भएका िरार प्रनतवादी १७ 

वषापनछ पक्राउ 

काठमाडौं, २९ पुस  
इतटरपोलबाट रेड नोनटस जारी भएका िरार प्रनतवादी उदयपरु 

बेलका नगरपानलका-६ ठेगाना भएका ४० वषकीय  गोनबतद मगरलाई साउदी 

अरेनबयाबाट १७ वषापनछ पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ ।   

प्रनतवादी गोनबतद मगर भएको कताब्य ज्यान मदुामा िरार रहकेा 

मगरलाई साउदी अरेनबयामा पक्राउ परेपिात सम्बनतधत कसरूमा कारवाही गने 

र गराउने प्रयोजनाथा प्रहरी प्रधान कायाालय ईतटरपोल शाखाबाट खनटई गएको 

प्रहरी टोलीले नेपाल ल्याएको हो ।   

मगरले २०६१ मंनसर १३ गते मान बहादरु तामाङलाई कताव्य गरी 

ज्यान मारेको मदुामा नजल्ला अदालत उदयपरुबाट पक्राउ अनमुनत प्राप्त भई 

ईलाका प्रहरी कायाालय रामपरुठोनक्सलाको अनरुोधमा प्रहरी प्रधान कायाालय 

ईतटरपोल शाखा मािा त ईतटरपोल महासनचवालयबाट अततराानयट्रयस्तरमा 

खोजतलास एवं पक्राउको लानग २०७७ माघ २६ गते उनी उपर रेड नोनटस 

जारी गररएको नथयो ।  

मगरलाई आवश्यक काननुी कारबाहीका लानग ईलाका प्रहरी 

कायाालय रामपरुठोनक्सला उदयपरुलाई बुझाइएको ईतटरपोल शाखाले 

जनाएको छ । 

जबरजस्ती करणी गने अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०८।२३ गते नबहानको अ. ९:०० बजेको समयमा नजल्ला 

इलाम चलुाचुली गाउाँपानलका वडा नं. -४  (पररवनतात वतन ०३-०१-५-४० 

नस्थतमा जाहरेवाला (पररवनतात नाम इलाम –ठ-१(०७८/०८९) को छोरी वषा 

४ की ( पररवनतात नाम इलाम ठ (०७८/०८९) लाई ऐ. बस्न ेवषा ६२ को काल 

बाहदरु भजुेल (पररवनतात नाम इलाम ठ-५(०७८/०८९) ले नपनडत पररवनतात 

नाम इलाम ठ (०७८/०८९) लाई ननजको घरमा लानग नपनडतले लगाएको 

सरुुवाल खोली जवरजस्तीकरणी गरेको भतने व्यहोराको जाहरेी दरखास्त प्राप्त 

भएकोमा  नमनत २०७८।०९।२१ गते सम्माननत इलाम नजल्ला अदालतको 

आदेशले प्रनतवादी काल बाहदरु भजुेल (पररवनतात नाम इलाम ठ-

५(७८/०८९) लाई पपुाक्षको लागी थनुामा इलाम कारागार पठाइएको । 

 

 

 
 

कताव्य ज्यानका अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०९।०२ गते राती अ. २१:०० बजेको समयमा नजल्ला कास्की 

अतनपणुा गा.पा.वडा नं. १० घातरुक नस्थत उयान घाट ट्रस नभत्र नजल्ला 

बाग्लङु बा.न.पा. वडा नं. ६ लहरेनपपल बस्ने बषा ५७ को नशव पररयारलाई 

अजुान नब.क.ले कुटनपट गरी कताव्य गरी मारेको ह दा ननजलाई काननू बमोनजम 

कारवाही गरी पाऊ भतने व्यहोराको प्र.नन.नदपक के.सी. समेतको प्रहरी 

प्रनतबेदन प्राप्त भएको मा नजल्ला वाग्लङु सानवक नतत्याङ गा.नब.स.वडा नं. ६ 

हाल कायम बाग्लुङ न.पा.वडा नं. ९ कुवापानी बस्ने सकुलाल नब.क.को नाती 

खोम बहादरु नब.क.को छोरा बषा ३६ को अजुान नब.क.लाई पक्राउ गरी 

सम्माननत अदालतबाट म्यादथप अनमुनत नलई सम्पणुा अनसुतधान कारवाही 

पिात सम्माननत अदालतको आदेशानुसार पपुाक्षको लानग कारागार चलान 

गररएको । 
 

लाग ूऔषध ब्राउन सगुरका अनभयकु्त पपुाक्षको लानग 

कारागार चलान 

नमनत २०७८।०७।११ गते अं.१३:४५ बजेको समयमा नजल्ला कनपलवस्तु 

मायादेवी गाउाँपानलका वडा नं.४ चाकरचौडा नस्थतमा प्रहरी चेकप्वाईतटमा 

सवारी साधन तथा पैदल यात्रीहरु समेतलाई चेक जांच गने क्रममा भारतबाट 

नेपाल तिा  आई रहकेा पनछ नामथर वतन खलेुका नजल्ला कनपलवस्तु 

सानबक मोतीपरु गा.नब.स वडा नं.५ हाल बाणगंगा नगरपानलका वडा नं.८ 

धनेशपरु बस्ने बषा २७ को नबजय खत्रीलाई खानतलासी पजूकी नदई काननु 

बमोनजम ननजको शररर खानतलासी गदाा ननज नबजय खत्रीले लगाएको नजतस 

पाईतटको नभत्र अगाडी पेतटी(कउछा) बानहरको नबच भागमा लकुाई नछपाई 

राखेको अवस्थामा कालो प्लानिकको पोका िेला परेको सो कालो 

प्लानिकको पोका खोली हदेाा सो पोका नभत्र सेतो धागोले बाधेको अबस्थामा 

कालो प्लानिकका स-साना २२ वटा पोका नभत्र लागु औषध ब्राउन सगुर 

जस्तो देनखने खेरो छाम्दा नगलो पदाथा रहकेो । उक्त लागु औषध ब्राउन सगुर 

प्लानिक सनहत मातयता प्राप्त तराजमुा एकमषु्ठ तौल गदाा ्र ाम एक मिु १२२ 

्र ाम र प्लानिक हटाई एक मषु्ठ तौल गदाा ९२.४२ ्र ाम खैरो पदाथा लागु 

औषध ब्राउन सगुर, बरामदी मचुलु्कामा उल्लेनखत नबबरण भएको मोवाईल 

थान-१ (एक) नगद रु ८०९०।- (आठ हजार नब्बे) िेला परेको । ननजले 

प्रनतबनतधत लागु औषध ब्राउन सगुर नबक्री नबतरण ओसार पसार गरेको ह ाँदा 

ननजलाई आवश्यक कारवाहीको लागी बरामदी मचुलु्कामा उल्लेनखत दशी 

प्रमाण ररतपवूाक बरामद गरी बरामदी मुचलु्कामा उल्लेनखत दशी सनहत ननज 

नबजय खत्रीलाई पक्राउ गरी  यसै प्रनतवेदन साथ दानखला गरेका छौ ाँ  भतने 

प्रहरी प्रनतबेदनको आधारमा नमनत २०७८।०९।२३ गतेको सम्माननत 

कनपलवस्तु नजल्ला अदालतको आदेशले ननज प्रनतवादी नबजय खत्री 

पपुाक्षको लानग थनुामा गएको । 

 

 

 

 

pTs[i6 cg';Gwfg 

"Say No To Drugs"  

             -Nepal Police 
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