
  

ck/fw cg';Gwfg ljefu–dfl;s ÆO{–a'n]l6gÆ, @)&* -d+l;/_ 

 
 

 

  

 

 
  

"j:t'lgi7 ck/fw cg';Gwfg, dfgj clwsf/sf] ;Ddfg" 



  

ck/fw cg';Gwfg ljefu–dfl;s ÆO{–a'n]l6gÆ, @)&* -d+l;/_ 

 
 

 

  

      ljifo ;"rL   

ljefuLo ultljlw       ! — @  

dfl;s ck/fw tYof°      # — $  

k|x/L ;]jf k|jfx       $ — ^  

vf]htnf; tyf ;dGjo     ^ — &  

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg ;DaGwL   & — * 

ck/fw ;dfrf/       (—!$ 

pTs[i6 cg';Gwfg      !% 

k|d'v ;Nnfxsf/ 
k|=c=d=lg= k|B'Dg s'df/ sfsL{ 

 
;Nnfxsf/ 

k|=gf=d=lg= /fh]z s'df/ nfn s0f{ 
k|=j=p= led k|;fb 9sfn 

 
;Dkfbs d08n 
k|=lg= ;latf s]=;L= 

k|=;=lg= u0f]z axfb'/ lyª 
k|=;=lg= b'uf{ nIdL a:g]t 

 
;+sng 

k|=;=lg= z}n]z v8\sf 
k|=;=lg= wg axfb'/ nfld5fg] 

 
n]-cfp6÷u|flkmS; 
e'jg ltldN;}gf 

 



  

ck/fw cg';Gwfg ljefu–dfl;s ÆO{–a'n]l6gÆ, @)&* -d+l;/_ 

1 
 

 

 

प्रहरी महाननरीक्षक शलैेश थापा क्षेत्री इन्टरपोलको ८९औ ं

महासभामा सहभागी भई स्वदशे निताा  

काठमाडौं, १४ मंनसर 

प्रहरी महाननरीक्षक शैलेश थापा के्षत्री अन्तराानरिय प्रहरी संगठन 

(इन्टरपोल) महासनचवालयको आयोजनामा टकीको ईस्तानबुलमा मंनसर ७ देनख 

९ गतेसम्म संचालन भएको इन्टरपोलको ८९औ ंमहासभामा सहभागी भई स्वदेश 

निताा   हुनभुएको छ । सोही महासभामा सहभागी भई प्रहरी अनतररक्त 

महाननरीक्षक प्रद्यमु्न कुमार 

काकी र प्रहरी उपरीक्षक सनवन 

प्रधान समेत स्वदेश निताा 

हुनभुएको छ । उहााँहरुलाई प्रहरी 

अनतररक्त महाननरीक्षक ननरज 

बहादरु शाही, प्रहरी नायव 

महाननरीक्षक लगायत वररष्ठ प्रहरी अनधकृतहरूले नत्रभवुन अन्तराानरिय 

नवमानस्थल गौचरमा हानदाक स्वागत गनुाभयो । 

 ८९औ ंमहासभामािा त नद िेडेरेटेड स्टेट् स अि माईक्रोनेनसयाले 

१९५ औ ं सदस्य रारिको रुपमा नयााँ सदस्यता प्राप्त गरेको  छ । इन्टरपोलको 

९०औ ंमहासभा भारतको नयााँ नदल्लीमा आयोजना हुने ननणाय भएको र चाल ु

महासभाले ९१औ ं महासभा अनस्ियाको राजधानी नभयनामा आयोजना गने 

ननणाय गरेको छ । महासभाले इन्टरपोल अध्यक्षमा यएुईका Ahmed Nasser 

AL-RAISI, अनिका महादेशका लानग उपाध्यक्षमा नाईजेररयाका Garba 

Baba UMAR र अमेररका महादेशका लानग ब्रानजलका Valdecy 

URQUIZA तथा अनिका लानग २ जना, अमेररकाका लानग २ जना, 

एनसयाका लानग २ जना र यरुोपका लानग ३ जना गरी ९ जना कायाकारी 

सदस्यहरू मनोनयन गरेको  छ । महासभामा सहभागी १९५ इन्टरपोल सदस्य 

रारिका Head of NCB तथा प्रनतनननधहरूले इन्टरपोलको कायाकारी सनमनत 

सम्बन्धी काननुी व्यवस्था, इन्टरपोलको रणनीनतक योजना २०२२-२०२५, 

कायाक्रम तथा बजेट, कायानीनतक तथा रणनीनत साझेदारी,  बालबानलका 

नवरुद्धका अपराध, साइबर क्राइम, आतंकवाद, मानव बेचनबखन जस्ता अपराध 

लगायतका नवनवध नवषयमा छलिल भई महत्वपणूा प्रस्तावहरु पाररत समेत 

भएको नथयो ।   

साथै प्रहरी महाननरीक्षक थापा के्षत्रीले महासभाको दौरानमा 

भारत, यएूई, दनक्षण कोररया, बंगलादेश, टकी लगायतका मलुकुका प्रहरी 

प्रमखुहरुसाँग छुट्टाछुटै्ट भेटघाट गरी निपक्षीय नहत तथा सहयोग आदानप्रदानका 

नवषयमा छलिल समेत गनुाभएको  नथयो । 

 

 

नवनननमात स्माटा पनुलस कन्िोल रुम उद ्घाटन      

लनलतपुर, ७ मंनसर  

महानगरीय 

प्रहरी कायाालय 

रानीपोखरीका नननमत्त 

कायाालय प्रमखु प्रहरी 

नायव महाननरीक्षक 

उत्तमराज सवुेदीले 

महानगरीय प्रहरी पररसर 

लनलतपरुमा नवनननमात 

स्माटा पनुलस कन्िोल रुमको उद ्घाटन गनुाभएको छ ।  

उक्त अवसरमा प्रहरी नायव महाननरीक्षक सवुेदीले स्माटा पनुलस 

कन्िोल रुमको ननमााण कायामा सहयोग परु् याउने नवनभन्न संघसंस्था तथा 

व्यनक्तहरुलाई प्रशंसापत्र समेत प्रदान गनुाभयो । 

महानगरीय प्रहरी पररसर लनलतपरुमा नवनभन्न माध्यमबाट प्राप्त 

हुने नवनवध प्रकारका सचूनालाई नछटो एवं चसु्त रुपमा प्रहरी पररचालन गरी 

अपराध रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग गररएका प्रहरी पररचालनको प्रकृया 

समेत कम््यटुरमा अनभलेखीकृत हुने गरी उक्त कन्िोल रुम ननमााण गररएको उक्त 

पररसरले जनाएको छ ।  

 

सुडानको डािा रनस्थत एिनपय ुनमसनबाट स्वदेश निताा 

भएको प्रहरी टोलीलाई स्वागत 

काठमाडौं, ८ मंनसर 

नननमत्त प्रहरी महाननरीक्षक प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक ननरज 

बहादरु शाहीले संयकु्त रारि संघको अनरुोधमा शानन्त स्थापनाथा सडुानको 

डािा रनस्थत एिनपय ु यूनानमड नमसन १७ औ ं कनन्टन्जेन्टमा खनटई आफ्नो 

कायाकाल सिलतापवूाक सम्पन्न गरी स्वदेश निताा भएको प्रहरी टोलीलाई प्रहरी 

प्रधान कायाालयमा स्वागत गनुाभएको छ । 

स्वागत कायाक्रममा नननमत्त प्रहरी महाननरीक्षक शाहीले संयकु्त 

रारि संघीय नमसनमा रहाँदा नमसनको म्यान्डेट एवं संगठनले नदएको नजम्मेवारी 

उच्च कायाकुशलता प्रदशान गदै अनसुानशत रुपले सम्पन्न गरी देश र प्रहरी 

संगठनको छनवलाई उच्च बनाउने काया गरेको नवश्वास व्यक्त गनुाभयो । नननमत्त 

प्रहरी महाननरीक्षक शाहीले नमसनमा रहकेो अवस्थामा स्वदेशमा भएका 

गनतनवनध, संगठनले नलएको नयााँ नीनत, ननदेशन एवं भावी कायायोजना 

लगायतलाई अध्ययन गरी आफ्नो कायाके्षत्रमा खनटाँदा थप व्यावसानयक र 

अनसुानशत भएर नजम्मेवारी वहन गना ननदेशन नदनभुयो । आगामी नदनमा समेत 
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आफ्नो स्वाथालाई पछानड राखेर संगठनको छनवलाई अझ उच्च बनाउनेतिा  

अग्रसर हुनुपनेमा उहााँले जोड नदनभुयो ।  

 सो अवसरमा उक्त टोलीका कनन्टन्जेन्ट कमाण्डर प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षक सरेुन्र प्रसाद मैनालीले नमसनमा गरेका कायाप्रगनत नववरण सनहतको 

प्रनतवेदन प्रस्तुत गदै कनन्टन्जेन्टमा खनटएका १ सय ८० जना मध्ये ९६ जना गत 

जेठमा स्वदेश िकेको, १ जना प्रहरी कायाालय सहयोगी उमेश कुमार मेहत्तरले 

वीरगनत प्राप्त गरेको र ८३ जना हालै स्वदेश िनका एको जानकारी नदनभुयो । 

टोलीमा १ सय ४४ जना पुरुष र ३६ जना मनहलाको सहभानगता रहकेो नथयो ।  

कायाक्रममा प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक नवश्वराज पोखरेल, प्रहरी 

नायव महाननरीक्षकहरु लागायत वररष्ठ प्रहरी अनधकृतहरुको समेत उपनस्थनत 

रहकेो नथयो ।  

 

नननमत्त प्रहरी महाननरीक्षक प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक ननरज 

बहादरु शाहीले प्रहरी प्रधान कायाालयमा आयोनजत एक समारोहबीच 

उहााँहरुलाई दर्जयाानी नचन्हिारा सशुोभन गनुाभएको हो ।  

समारोहमा नननमत्त प्रहरी महाननरीक्षक शाहीले पदोन्ननत पश्चात 

रार्जय, नागररक र संगठनप्रनत उत्तरदायी भई नयााँ नजम्मेवारी अनुसार संगठनको 

आशा र भरोसा परूा हुनेगरी काम गना ननदेशन नदनभुयो । पदोन्ननतले दजाा 

अनसुारको नजम्मेवारी बढ्ने र संगठनप्रनत थप उत्तरदायी हुनपुने भएकोले प्राप्त 

अनभुव र नजम्मेवारीलाई संगठन र रार्जयप्रनत जवािदेही भई बिादार रुपमा काया 

गनुापने उहााँले बताउनभुयो । नागररकले रार्जयको तिा बाट प्रहरीको उपनस्थनत 

खोर्जने भएकोले संनवधान र ऐन काननुको अनधनमा रही प्राप्त नजम्मेवारी अनुसार 

भनूमका ननवााह गरी नागररकमा प्रहरीको उपनस्थनत झल्काउनपुने बताउनभुयो । 

उक्त अवसरमा पदोन्ननत भएका अनधकृतहरूको तिा बाट मन्तब्य 

व्यक्त गदै प्रहरी नायव उपरीक्षक अननश कुमार कणाले मनस्तरकमा समझदारी, 

कााँधमा नजम्मेवारी र रृदयमा ईमानदारीताका साथ पदोन्ननतसाँगै थनपएको 

नजम्मेवारी परूा गने प्रनतवद्धता व्यक्त गनुाभयो । 

 

नेपाल प्रहरी मोबाइल एपको प्रयोग तथा नवशेषता सम्बन्धी 

दोस्रो समहूको अननुशक्षण सम्पन्न  

काठमाडौं, १३ मंनसर 

 प्रहरी प्रधान कायाालय अपराध अनसुन्धान नवभाग, काया नवभाग एवम् 

प्रशासन नवभागको अनगुमन तथा प्रहरी प्रधान कायाालय सचूना प्रनवनध 

ननदेशनालयको आयोजनामा ‘नेपाल प्रहरी मोबाइल एप’को प्रयोग तथा नवशेषता 

सम्बन्धी २ नदवसीय  अनुनशक्षण सम्पन्न भएको छ ।  

अननुशक्षण कायाक्रममा प्रहरी प्रधान कायाालय अपराध 

अनसुन्धान नवभाग सचूना प्रनवनध ननदेशनालयका प्रहरी वररष्ठ  उपरीक्षक  अरूण 

कुमार भण्डारी र प्रहरी प्रधान कायाालय काया नवभागका प्रहरी प्रहरी वररष्ठ  

उपरीक्षक टेक प्रसाद राई एवं सचूना प्रनवनध ननदेशनालयका अन्य अनधकृतहरुले 

उक्त अवनधको छुट्टाछुटै्ट सत्रमा नेपाल प्रहरी मोबाइल एपको प्रयोग, नवशेषताहरु, 

िाइदाहरु तथा आम नागररकले एप मािा त प्रहरीलाई नदन सक्ने कुनै पनन घटना, 

अपराध लगायतका सचूनाहरुको नववरण तथा प्रहरी कमाचारीहरुले एपको 

प्रयोगबाट नलन सक्ने सनुबधा सम्बन्धी जानकारी नदनभुएको नथयो । 

उक्त अवनधमा प्रहरी प्रधान कायाालय लगायत देशभरबाट १ सय 

३७ वटा प्रहरी कायाालयका कायाालय प्रमखु, सचूना अनधकृत, नडउटी अनिसर र 

घटना सम्बन्धी नववरण तथा अनभलेख व्यवस्थापनमा खनटएका कुल १ हजार १ 

सय ४७ जना प्रहरी कमाचारीहरुलाई भचुाल उपनस्थनतमा उक्त अनुनशक्षण प्रदान 

गररएको हो ।  

नेपाल प्रहरीको 

Area Of Responsibility 

(AOR) ननकै बहृत् रहकेो तथा सो 

अनसुार जनशनक्त न्यनू रहकेोले 

सबै ठाउाँमा प्रहरीको उपनस्थनत 

असम्भव रहकेो छ । यस 

अवस्थामा नेपाल प्रहरी मोबाइल 

एपले आम नागररकलाई यी 

नवनभन्न सामानजक समस्याहरुको 

सचूना नेपाल प्रहरीलाई सनजलै 

उपलब्ध गराउन सक्ने 

Geographical Information 

System (GIS) मा आधाररत  

वातावरण प्रदान गरेको छ । जसको 

प्रयोगले आम नागररक आिू 

पीनडत भएको अवस्थामा होस ्वा 

कुनै घटनाको प्रत्यक्षदशी भएको 

बेला प्रहरीलाई स्थान सनहतको 

सचूना प्रदान गना सक्षम भएको छ । 

प्रहरीलाई पनन सो स्थानमा नछटो छररतो रुपमा सहजै पगुी प्रहरी सेवामा चसु्तता 

ल्याउन मदत त पगेुको छ । साथै नेपाल प्रहरी मोबाइल एपिारा अनडयो, िोटो र 

नभनडयो जस्ता प्रमाणजन्य सचूना प्राप्त गरी अपराध अनसुन्धानमा सहजताका 

साथै प्रहरी कायालाई अझै चसु्त राख्न समेत मदत त पगेुको छ ।  

आ.व. २०७५/०७६ अन्तगात नेपाल प्रहरीले मोबाइल एपलाई 

प्रहरीको आन्तररक प्रयोजनका लानग तथा आम नागररकहरुले प्रहरीसाँग 

सम्बनन्धत घटना तथा अन्य जानकारी गराउन सक्ने प्रावधान सनहत नवकास 

गरेको नथयो । हाल आनधकाररक रुपमा यस प्रणालीलाई १५ वटा नजल्लाहरुमा 

कायाान्वयन गररएको छ भने अन्य केही नजल्लाहरुमा समेत अनौपचाररक रुपमा 

प्रयोगमा ल्याईएको   छ । नेपाल प्रहरीको आन्तररक प्रयोजन अन्तगात यस 

प्रणाली मािा त Nepol.cd, PMIS profile, Geo-attendence, Police 

Calender, GPS Tracker, Patrolling जस्ता सनुवधाहरु छन ् । 

आमनागररकका लानग Report incident/Public Eye मािा त आिू पीनडत 

भएको अवस्थामा वा कुनै घटनाको प्रत्यक्षदशी भएको बेला प्रहरीलाई स्थान 

सनहतको सचूना प्रदान गने व्यवस्था रहकेो र Panic Mode अन्तगात 

आकनस्मक रुपमा प्रहरीबाट सहयोग चानहएको खण्डमा उक्त Feature Enable 

गरे लगत्तै नेपाल प्रहरीले म्बकजदयबचम मा सो व्यनक्तको सम्पका  नम्बर तथा 

स्थान सनहतको सचूना प्राप्त भई सम्बनन्धत स्थानमा प्रहरी सहजै पनु न सक्दछ । 

साथै मोबाइल एपमा नेपाल प्रहरीका कमाचारी तथा आम नागररक 

दवुैलाई सहज हुने गरी News, Guidelines, Police Station Nearby, FM 

Station एवम ् E-compliant जस्ता सनुवधा रहकेा छन् । गुगल ्लेस्टोर र 

ए्पल स्टोरबाट उक्त मोबाइल एप डाउनलोड गरी सनुवधा प्रयोग गना सम्पणूा 

प्रहरी कमाचारी तथा आम नागररकलाई प्रहरी प्रधान कायाायल अनरुोध समेत 

गदाछ ।  
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काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदशेहरुको मनंसर मनहनाको अपराध तथ्याङ्क प्रस्तनुत 

 

 
 

मंनसर मनहनाको अदालती िैसला कायाान्वयन तिा को िरार अनभयकु्तको पक्राउ सम्बन्धी नववरण 
 

नस.नं.       प्रदेश/महानगररय/ब्यरुोको नाम कुल पक्राउ संख्या              कैद असलु जररवाना 
१. 

महानगरीय प्रहरी कायाालय, रानीपोखरी 
१३ ३ वषा ६ मनहना १५ नदन 

रु.१,४२,३४,२३०।- 
२. 

१ नं. प्रदेश प्रहरी कायाालय, नवराटनगर 
१२२ ३९ वषा १७ नदन 

रु.१९,८७,५२३।- 
३. 

२ नं. प्रदेश प्रहरी कायाालय, जनकपरु 
६२ ४२ वषा ५ मनहना १२ नदन 

रु.११,३२,१५३।- 
४. 

बान मती प्रदेश प्रहरी कायाालय, हटेौडा 
६९ १७९ वषा २ मनहना १२ नदन 

रु.५९,९४,६०५।- 
५. 

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाालय, पोखरा 
६४ १८ वषा ४ मनहना १६ नदन 

रु.११,०१,३२५।- 
६. 

लनुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाालय दाङ,  ५३ २४ वषा १ मनहना २७ नदन 
रु.४,३७,०१७।- 

७. 
कणााली प्रदेश प्रहरी कायाालय, सखुेत 

६ ७ वषा २ मनहना ७ नदन 
रु.५,५००।- 

८. 
सदुरूपनश्चम प्रदेश प्रहरी कायाालय, धनगढी 

० - - 

९. 
केन्रीय अनसुन्धान व्यरूो, महाराजगञ्ज 

५ ३ वषा २२ नदन 
रु.१,०९,१५,०००।- 

                            जम्मा ३९४ जना ३१७ वषा ८ नदन 
रु.३,५८,०७,३५३।- 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

र्जयान सम्बन्धी आत्महत्या सम्बन्धी चोरी सम्बन्धी संगठीत तथा आनथाक 

अपराध सम्बन्धी 

सामनजक अपराध मनहला तथा 

वालवानलका सम्बन्धी 

सवारी सम्बन्धी नवनवध अन्य  

के.अ. ब्यरुो 

उपत्यका 

प्रदेश नं. १ 

प्रदेश नं. २ 

बागमती प्रदेश  

गण्डकी प्रदेश 

लनुम्बनी प्रदेश 

कणााली प्रदेश 

सदुरु पनश्चम प्रदेश 

जम्मा मदुत ा दताा 

dfl;s ck/fw tYof° 
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मंनसर मनहनाको लाग ूऔषध कारोबारमा संलन न व्यनक्त पक्राउ तथा मदु्धा संख्या 

 

 

 

 

 

 

 

 

मंनसर मनहनामा प्रहरी चाररनत्रक प्रमाणपत्रका लानग अपराध अनभलेख चेकजााँच सम्बन्धी नववरण 

 

 
 

Data Entry       Police Report Check Online (PRC)        Suspect

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

१०६९

६४३ 
३४३० 

६५८११ 

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

पक्राउ तथा मदु्धा संख्या 

जम्मा पक्राउ मदु्धा संख्या 
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सामदुानयक प्रहरी गनतनवनध 

मंनसर मनहनामा सामदुानयक सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुानयक प्रहरी सेवा केन्रहरूद्धारा समदुाय-प्रहरी 

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

 

 

 

 

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

स्थान नवशेष अनभयान सञ्चालन”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४ 

५९ 

२४ 

४ 
३ २ १ 

१४ 

अन्तनक्रा या कायाक्रम सचेतनामलुक / 

जनचेतना कायाक्रम 

प्रनशक्षण कायाक्रम लाग ूपदाथाजन्य 

बोटनवरुवा िडानी 

कायाक्रम 

पचाा पम्पेलेट वतृ्त नचत्र प्रदाशन र् याली कायाक्रम छलिल कायाक्रम 

कायाक्रम संख्या 

जनचेतनामलूक कायाक्रम, 

२७३५ 
अनभलेख संकलन, १ 

अपराध अनसुन्धानमा 

सहयोग, १ 

शानन्त सुरक्षामा 

सहयोग, ४९३ 

सामानजक काया, ११५ 
नवद्यालय सम्पका , १७ 
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आसरा सधुार केन्र 

मंनसर मनहनाको लाग ुऔषध सेवनकताा उपचार नववरण 

नस.नं. नववरण भनाा संख्या नडस्चाजा संख्या उपचाररत संख्या 

१ आसरा साधार केन्र रानीबारी ४१ जना ३३ जना ११७ जना 

२ मनहला आसरा सधुार केन्र नतलगगंा २ जना ४ जना १० जना 

 

 

 

मंनसर मनहनामा नेपालमा रहकेा नबदेशी नागररकहरुको नववरण 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

मंनसर मनहनामा हराएका, िेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबानलकाहरुको नववरण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नस .न.  काया नबबरण संख्या 

१ नबदशेी नागररकहरूको मतृ्य ु २ जना 

२ नबदशेी नागररकहरूको पक्राउ १२ जना 

३ नेपालको नबनभन्न क्षते्रमा िेनकङ गएका नबदशेी नागररकहरुको नबबरण ३१०२ जना 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

हराएका फेला परेका खोजतलास जारी 

१३२ 

३५७ 

२२५ 

१३२ 
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मंनसरमा मनहनामा वेवाररसे िेला परेका मध्ये पाररवाररक पनुनमालन, बालगहृमा रहकेा बालबानलका सम्बनन्ध नववरण 

 

 

 

 

 

 

साईबर ब्यरुो 

- साईबर ब्यरूोमा कानत्तक मनहनामा २९३ वटा ननवेदन प्राप्त भएकोमा मंनसर मनहनामा १२७ सनहत कानताक मनहनाको समेत गरर  

  जम्मा ३७० वटा ननवेदनको काम सम्पन्न (ID बन्द) भएको र अन्य अनसुन्धानका क्रममा रहकेो ।  

- मंनसर मनहनामा नबद्यनुतय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तगात १२ वटा मदु्धा दताा । 

 

नडनजटल िरेनन्सक ल्याव 

मंनसर मनहनामा  (जवरजस्ती करणी, लाग ुऔषध, आपरानधक लाभ, चोरी, मानबबेचनबखन, आत्महत्या दरुुरत्साहन, नवधनुतय कारोबार, 

र्जयान सम्वन्धी कसरु अन्तगातका) ७५ वटा मदु्धाको ३६५ वटा सबदुहरु पररक्षण गररएको । 

 

 

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

वेवाररसे िेला परेका, २१ 

पाररवाररक पुननमालन, ४ 

अस्थायी संरक्षण गहृमा 

रहेका, १७ 

२१ 
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२५४५ 

३५०४ 

१०१९ 

१४१० 

१८३२ 

५४९ 

९३८ 

धरान जनकपुर काभ्रे पोखरा रुपन्दहेी सखुते धनगढी 

Operational Data संख्या 

दरुसंचार समन्वय शाखा 

मंनसर मनहनामा अपराध अनसुन्धानको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा संनघय प्रहरी इकाई कायाालयहरुबाट माग भई 

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

सम्बनन्धत कायाालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

केन्रीय नवनध नवज्ञान प्रयोगशाला, सामाखशुी 

 नवनभन्न नजल्लाहरुबाट परीक्षणको लानग ६८७ केशहरु र ३५४२ नमनुाहरु प्राप्त भएकोमा नयााँ र परुानो पेनण्डङ केशहरु 

समेत गरी ७५१ केश परीक्षण गररएको ।  

 Automated Fingerprint Identification System  मा १३६३ data entry भएको । 

 

 

केनाईन महाशाखा, महाराजगञ्ज 

 

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

४१२ 

१७८ 

६ 

मंनसर  मनहनामा पररचानलत मानसक ड्युटी संख्या 
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कताव्य र्जयान मदुत ाका िरार अनभयकु्त पक्राउ 

मोरङ, २० मंनसर    

 बुढीगंगा गाउाँपानलका-६ बस्ने धनकुटा पाख्रीवास नगरपानलका-४ 

घर भएका २६ वषीय ररजन दाहालको धाररलो हनतयार खकुुरी प्रहारबाट हत्या 

भएको घटनामा संलन न ४ जना िरार अनभयकु्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा सनु्दरहरैचा नगरपानलका-७ बस्ने २१ वषीय 

नबक्रम खड्का, बुढीगंगा गाउाँपानलका-६ बस्ने २४ वषीय ईश्वर नलम्बु, सोही 

ठाउाँ बस्ने २० वषीय सनुदप उराउ र १८ वषीय नकशोर रहकेा छन् । त्यसैगरी 

उलााबारी नगरपानलका-८ राजघाट चौधरी टोल बस्ने १७ वषीय अनभषेक 

चौधरीको हत्या गरी िरार रहकेा सोही ठाउाँ बस्ने २६ वषीय संजोग 

अनधकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत साउन ११ गते िुटबल खेल्ने 

ननहुाँमा संजोगले धाररलो हनतयार प्रहार गदाा घाइते भएका अनभषकको 

नबएण्डनस अस्पताल नबताामोड झापामा उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको नथयो । 

घटनापनछ िरार रहकेा उनलाई ईलाका प्रहरी कायाालय उलााबारीबाट 

खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

यसैगरी बुनढगंगा गाउाँपानलका-७ मा धनकुटा पाख्रीबास 

नगरपानलका-४ बस्ने २६ वषीय ररजन दाहालको हत्या गरी िरार रहेका 

सनुसरी ईटहरी उपमहानगरपानलका-११ भागलपरु बस्ने २२ वषीय राज ु

तमाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत कानत्तक २८ गते बेलकुी परुानो 

ररनसवीका कारण राजलेु ररजनलाई खकुुरी प्रहार गरी घाइते बनाएकोमा 

उपचारको क्रममा ररजनको मतृ्यु भएको नथयो । तत्काल िरार रहकेा उनलाई 

नजल्ला प्रहरी कायाालय मोरङबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

त्यस्तै कताव्य र्जयान मदुत ाका िरार प्रनतवादी बुनढगंगा 

गाउाँपानलका-६ डल्लेपलु बस्ने २६ वषीय धन बहादरु तामाङलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । बुनढगंगा गाउाँपानलका-७ नस्थतमा गत कानताक २८ गते 

धनकुटा पाख्रीबास नगरपानलका-४ बस्ने २६ वषीय ररजन दाहाललाई परुानो 

ररनसवीका कारण धाररलो हनतयार खकुुरी प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएकोमा 

उपचारको क्रममा उनको मतृ्य ु भएको नथयो । तत्काल िरार रहकेा उनलाई 

नजल्ला प्रहरी कायाालय मोरङबाट खनटएको प्रहरीले मोरङ सुनवषी 

नगरपानलका-८ नसक्टी एररयाबाट िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 

कैलाली, १७ मंनसर 

सौताको छोरालाई नबषादी खवुाई हत्या गरी िरार रहकेी बाजरुा 

खप्तड छेडेदह गाउाँपानलका-२ घर भएकी कैलाली धनगढी 

उप(महानगरपानलका-२ मानलका टोल डेरा गरी बस्ने ३५ वषीया मागी 

रोकायालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

भारतमा रहकेा मागीका श्रीमान ३५ वषीय बहादरु रोकायाले 

मंनसर २ गते आिन्तलाई िोन गरी मागी रोकाया सम्पका  नवहीन भएकोले डेरा 

कोठामा गई बुझी नदन भनन खबर गरेकोमा उनका आिन्तले उक्त डेरा कोठामा 

बालकको खटु्टामात्र अगानडको झ्यालबाट देनखएको र कोठामा कोही नभएको 

भनी प्रहरी कायाालयमा जानकारी गराएपनछ खनटएको प्रहरीले हदेाा मागीका 

सौताको छोरा धनगढी उपमहानगरपानलका-२ नस्थत नहमालय एकेडमीमा 

अध्ययनरत १० वषीय ननशान्त थापामगरको शव िेला परेको नथयो ।  

थप अनसुन्धानको लानग नजल्ला प्रहरी कायाालय कैलालीबाट 

थप प्रहरी टोली खनटई िरार रहकेी मागी रोकायाको खोजी भईरहकेोमा उनी  

 

 

 

भारतको हररयाणामा रहकेो जानकारी प्राप्त भएपनछ भारतीय प्रहरीको सहयोग 

र समन्वयमा मागीलाई भारतको हररयाणा रोहतक प्रेम चोकमा िेला पारी 

नेपाल ल्याई पक्राउ गरेको हो । 
 

हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

पाल्पा, १० मंनसर 

आफ्नै ६० वषीया आमा मेन ु सारुको कुटनपट गरी हत्या गरेको 

अनभयोगमा ररनब्दकोट गाउाँपानलका-८ पेलाचौर बस्ने ४३ वषीय कृरण 

सारुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

मादक पदाथा सेवन गरी सारुले आफ्नै आमालाई सालको काठले 

प्रहार गदाा घटनास्थलमै मतृ्य ुभएको भन्ने खबर प्राप्त  हुनासाथ नजल्ला प्रहरी 

कायाालय पाल्पा र ईलाका प्रहरी कायाालय मझुङुबाट खनटएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो 

छ । 

बझाङ, १२ मंनसर 

जयपथृ्वी नगरपानलका-७ र्जवाडा बस्ने ४६ वषीय नपरू भण्डारीको 

कुटनपट गरी हत्या गरेको अनभयोगमा सोही ठाउाँ बस्ने २३ वषीय नदपेन्र 

थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

रोजगारीको लानग भारततिा  जााँदै गरेका छोरालाई सडकसम्म गएर 

बस चढाई घरतिा  िनका ने क्रममा मादक पदाथा सेवन गरेका पीरूले सोही 

ठाउाँनस्थत नदपेन्रको पानी घट्टनभत्र नदपेन्रलाई गालीगलोज गरेको र नदपेन्रले 

सम्झाउाँदा उल्टै बलेको अगुल्टोले प्रहार गरेपश्चात नदपेन्रले कुटनपट गदै वानहर 

धकेल्दा पछाररई घाइते भएका पीरूको उपचारको लानग नजल्ला अस्पताल 

बझाङ परु् याउाँदा मतृ्य ु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी 

कायाालय बझाङबाट खनटएको प्रहरीले नदपेन्रलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय 

बझाङले जनाएको छ । 
 

लनलतपुर, २० मंनसर 

         आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अनभयोगमा लनलतपरु महानगरपानलका-

१० कुपण्डोल डेरा गरी बस्ने रामेछाप मन्थली नगरपानलका-१२ गेल ु घर 

भएका ३५ वषीय एक्काराज भजुेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उनकी श्रीमती ३५ वषीया जानकुा भजुेल आफ्नै कोठामा मंनसर 

१६ गते मतृ अवस्थामा िेला परेको भन्ने सचूनाको आधारमा खनटएको 

प्रहरीले अनसुन्धान गने क्रममा एक्काराजले घााँटीमा कपडाले कसी कताव्य 

गरी मारेको खलु्न आएपश्चात उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

उनी उपर कताव्य र्जयान मदुत ामा थप अनसुन्धान भइरहकेो 

महानगरीय प्रहरी पररसर लनलतपरुले जनाएको  छ ।    

   

रौतहट, २१ मंनसर 

चन्रपरु नगरपानलका-१ मंगलपरु बस्ने २८ वषीय गोपाल नथङको 

कुटनपट गरी हत्या गरेको अनभयोगमा ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा उनकै दाइ ३५ वषीय रनवन्र नथङ, माईज ुनाता 

पने ४२ वषीया दनुधमाया पानख्रन र काठमाडौं घर भएका मामा नाता पने ३९ 

वषीय आनषश पानख्रन रहकेा छन ्।  

मंगलपरुमा कुटनपटबाट माननसको मतृ्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाालय चपरु र प्रहरी चौकी पौराहीबाट खनटएको 

प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  
 

ck/fw ;dfrf/ 
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सुनसरी, २९ मंनसर  

ईटहरी उपमहानगरपानलका-४ बस्ने ५१ वषीय श्रीमरुारी नगरीको 

हत्या गरेको अनभयोगमा उनकै सालो भोजपरु हतुवागढी गाउाँपानलका घर 

भएका १९ वषीय अजुान राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

नभनाजकैु घरमा बस्दै आएका राईले छुरा प्रहार गदाा गम्भीर घाइते 

भएका नगरीको नबराटनगर नोवेल हनस्पटलमा उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाालय ईटहरीबाट खनटएको प्रहरीले 

राईलाई पक्राउ गरेको हो । 
 

एनसड प्रहार गरी घाइते बनाएको अनभयोगमा पक्राउ 

सोलुखुम्बु, ७ मंनसर  

आफ्नै २५ वषीय छोरा समेत २ जनालाई एनसड प्रहार गरी घाइते 

बनाएको अनभयोगमा सोल ुदधुकुण्ड नगरपानलका-५ सल्लेरी बस्ने ५० वषीय 

मोहन बराईलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

मादक पदाथा सेवन गरी मोहनले एनसड प्रहार गदाा २ जना घाइते 

भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय सोलखुमु्बुबाट 

खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । घाइते दवुै जनालाई नजल्ला 

अस्पताल िा्ल ु हुाँदै थप उपचारको लानग बीर अस्पताल काठमाडौं ररिर 

गररएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

बैंनकङ कसरू मदुत ाका िरार प्रनतबादी पक्राउ 

काठमाडौं, ८ मंनसर 

बैंनकङ कसरू मदुत ाका िरार प्रनतवादी लनलतपरु सानागाउाँ बस्ने 

काठमाडौं महानगरपानलका-१० घर भएका ५१ वषीय दगुाा शाही सापाई 

प्रहरीले प्रकाउ गरेको छ । 

उच्च अदालत पाटनको २०७७ मंनसर १६ गतेको िैसलाले उक्त 

मदुत ामा ७ नदन कैद र १३ लाख ६५ हजार रुपैयााँ जररवाना ठहर भई िरार 

रहकेा उनलाई प्रहरी प्रधान कायाालय केन्रीय अनसुन्धान ब्यरूो 

महाराजगंजबाट खनटएको प्रहरीले लनलतपरु सानागाउाँबाट पक्राउ गरेको हो । 

आफ्नो खातामा पयााप्त मौर्जदात रकम नभएको भन्ने जानी-जानी पीनडतलाई 

झकु्यानमा पारी नहमालयन बैंक नलनमटेडको चेक काटी नदई बैंनकङ् कसरूजन्य 

अपराध गरेको ठहर गरी अदालतले उक्त िैसला गरेको नथयो ।  

उनलाई िैसला कायाान्वयनका लानग काठमाडौं नजल्ला 

अदालतमा पेश गररएको उक्त व्यरूोले जनाएको छ । 

 

मोरङ, २६ मंनसर   

बैनकङ कसरू मदुत ाका िरार प्रनतवादी सनुसरी धरान 

उपमहानगरपानलका-७ की ५० वषीया सनुनला याखालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

उच्च अदालत नबराटनगरको २०७८ बैशाख १६ गतेको िैसलाले 

बैंनकङ कसरू मदुत ामा १ वषा ६ मनहना कैद र नगद ५ लाख ८ हजार ३ सय ३८ 

रुपैयााँ ३३ पैसा जररवाना ठहर भई िरार रहकेी उनलाई १ नम्बर प्रदेश प्रहरी 

कायाालय नवराटनगरबाट खनटएको प्रहरीले उनकै गाउाँ घरमा लनुकनछनप 

बसेको अवस्थामा िेला पारी पक्राउ गरेको  हो ।   

उनलाई िैसला कायाान्वयनका लानग नजल्ला अदालत सनुसरीमा 

दानखला गराई कारागार चलान गररएको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाालय 

नवराटनगरले जनाएको छ । 

 

काठमाडौं, २८ मंनसर 

बैंनकङ कसरू मदुत ाका िरार प्रनतवादी लनलतपरु महानगरपानलका-

२१ लनलतपरु बस्ने ४२ वषीय अमर महजानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उक्त मदुत ामा उच्च अदालत पाटनबाट २०७८ असोज ८ गतेको 

िैसलाले ४ नदन कैद र ४५ लाख ५० हजार रुपैयााँ जररवाना ठहर भई िरार 

रहकेा उनलाई प्रहरी प्रधान कायाालय केन्रीय अनसुन्धान ब्यरूो 

महाराजगञ्जबाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं शंखमुलबाट पक्राउ गरेको हो । 

महजानले आफ्नो खातामा पयााप्त मौर्जदात नभएको भन्ने जानी 

जानी पीनडतहरूलाई झकु्यानमा पारी २०७५ असोज २४ गते मेगा बैंक 

नलनमटेडको चेकहरु नदई बैंनकङ कसरूजन्य अपराध गरेको ठहर गरी 

अदालतले उक्त िैसला गरेको नथयो ।  
 

काठमाडौं, १८ मंनसर 

चन्रानगरी नगरपानलका-१२ चनुदेवी चोकनस्थत काठमाडौं 

चन्रानगरी बहुउदे्धश्यीय सहकारी नलनमटेडबाट नगद ४ लाख रुपैयााँ चोरी 

भएको छ । चोरीमा संलन न हाल िरार व्यनक्तहरुको खोजी गनुाका साथै यस 

सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ । 
 

संरनक्षत वन्यजन्त ुभालकुो नपत्त सनहत ४ जना पक्राउ 

काठमाडौं, २४ मंनसर 

संरनक्षत वन्यजन्तु भालकुो नपत्त (आखेटोपहार) जस्तो देनखने ६० 

ग्राम तौल भएको १ थान वस्तु सनहत ४ जनालाई काठमाडौं महानगरपानलका-

१५ चमतीबाट प्रहरी गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा पाल्पा माथागढी गाउाँपानलका-५ सत्यवती बस्ने 

२० वषीय नवशाल सनुारी, रुकुम पनश्चम मसुीकोट नगरपानलका-१० 

खड्काटोल बस्ने ४६ वषीय हरर बहादरु खड्का, पाल्पा तानसेन 

नगरपानलका-१० गाबुडााँडा बस्ने ३२ वषीय टोप बहादरु राना र रौतहट चन्र 

ननगाहापरु नगरपानलका-५ मंगलपरु दोभानटोल बस्ने २९ वषीय धन बहादरु 

नवश्वकमाा रहकेा छन ्। 

 

४४ नलटर रक्तचन्दनको तेल सनहत २ जना पक्राउ  

काठमाडौं, १७ मंनसर 

रक्तचन्दनको तेलको अवैध कारोबार गरेको अनभयोगमा 

बुढाननलकण्ठ नगरपानलका -५ पञ्चकुमारी मनन्दर ननजकबाट ४४ नलटर 

रक्तचन्दनको तेल सनहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरुमा काठमाडौं बालाज ु बस्ने रामेछाप उमाकुण्ड 

गाउाँपानलका -४ घर भएका २७ वषीय राम बहादरु खत्री र काठमाडौं 

बुढाननलकण्ठ नगरपानलका- ५ बस्ने कास्की लेखनाथ घर भएका ४० वषीय 

गंगा बहादरु पनु रहकेा छन ्।  

रक्तचन्दनको तेल प्रनत नलटर नगद ५ लाख रुपैयााँको दरले अवैध 

कारोबार भइरहकेो भन्ने सचूनाको आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखा 

नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त तेल सनहत िेला पारी पक्राउ 

गरेको हो ।  

त्यस्तै रक्तचन्दनको तेलको अबैध कारोबारमा संलन न रहकेो 

अनभयोगमा १० 

जनालाई ३३ नलटर 

रक्तचन्दनको सगुनन्धत 

तेल सनहत प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ 

पनेहरुमा काठमाडौं 

बाननयाटार बस्ने 

नसन्धलुी हररहरपरु 

गाउाँपानलका-४ घर भएका ५० वषीय हेम कुमार श्रेष्ठ, लनलतपरु सानगुाउाँ बस्ने 

मकवानपरु गढी गाउाँपानलका-१ घर भएका नवीन भन्ने ३९ वषीय मंगल नसंह 

लो, काठमाडौं टोखा नगरपानलका-४ बस्ने ३७ वषीय ईक्रम श्रेष्ठ, भक्तपरु 
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दवुाकोट बस्ने काभ्रे बनेपा नगरपानलका-४ घर भएका ३१ वषीय कासााङ्ग 

लामा, काठमाडौं महाराजगंज बस्ने खोटाङ हलेसी नगरपानलका-६ घर भएका 

२३ वषीय घनश्याम आले मगर, काठमाडौं महानगरपानलका-८ नतलगंगा बस्ने 

५१ वषीय मदन पोडे, काठमाडौं चावनहल बस्ने खोटाङ हलेसी नगरपानलका-

९ घर भएका २० वषीय जीवन थापा, काठमाडौं सामाखुसी बस्ने तनाँहु भानू 

नगरपानलका-६ घर भएका २५ वषीय सनुदप थडराई, काठमाडौं 

महानगरपानलका-१३ छाउनी घर भएका ५३  वषीय अननल चरण श्रेष्ठ र सोही 

ठाउाँ घर भएका ५१ वषीय अनपु कुमार श्रेष्ठ रहकेा छन ्। 

 

ठगी गरेको अनभयोगमा पक्राउ  

काठमाडौं, १३ मंनसर  

जबरजस्ती करणी उद्योग मदुत ाका प्रनतवादीलाई छुटाईनदन्छु भन्द ै

प्रलोभनमा पारी रकम ठगी गरेको अनभयोगमा बुढाननलकण्ठ नगरपानलका-

१० बस्ने काभ्रे पनौती नगरपानलका-१० घर भएकी २७ वषीया रनबना 

थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

जबरजस्ती करणी उद्योग मदुत ामा गत असार १८ गते पक्राउ परी 

हाल पपुाक्षको लानग नडल्लीबजार कारागार चारखालमा थनुामा रहकेा 

चाईननज नागररक नलउ यईुलाई थनुामकु्त गराई नदन्छौ ाँ भनन प्रनतवादीकी 

श्रीमतीबाट २० लाख रुपैयााँ रकम नलई ठगी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ 

महानगरीय अपराध महाशाखा नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई 

काठमाडौं महानगरपानलका-१५ छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।  

रनवना समेतका २ मनहलाहरूले आफ्नो मान्छे वनकल छन ्उनले 

न्यायाधीश, वनकल सबै नचनेका छन्, सेनटङ नमलाई थनुामा रहकेा तपाई ाँको 

श्रीमानलाई धरौटीमा छुटाई नदने र सेनटङ गनाको लानग खचा लान छ भने 

अनसुारको रकम नदाँदै जान ु भनन प्रनतवादीकी श्रीमतीलाई नवश्वास नदलाई 

प्रलोभनमा पारी उक्त रकम ठगी गरेको खुल्न आएको छ ।   

 

रेडपाण्डाको जस्तो दनेखने छाला सनहत २ जना पक्राउ  

जाजरकोट, १७ मंनसर 

बारेकोट गाउाँपानलका -८ सेपखुोलानस्थत कौशीला कटेज एण्ड 

रेणु्रेन्टबाट रेडपाण्डाको जस्तो देनखने छाला १ थान सनहत २ जनालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरुमा सोही गाउाँपानलका- ३ बस्ने ३५ वषीय लोक 

बहादरु रोकाय र सोही ठाउाँ बस्ने २० वषीय गोरख बहादरु रोकाय रहका छन ्। 

नवशेष सचूनाको आधारमा नजल्ला प्रहरी कायाालयबाट खनटएको प्रहरीले 

उनीहरुलाई उक्त छाला सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्धमा 

प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 
 

बाघको जस्तो दनेखने दााँत र श्रोत नखलेुको नगद सनहत 

पक्राउ 

मकवानपुर, ११ मंनसर 

हटेौंडा 

उपमहानगरपानलका-१० 

बसपाका बाट बाघको 

जस्तो देनखने दााँत १ 

थान र श्रोत नखलुेको 

नगद १ लाख ५२ हजार 

रुपैयााँ सनहत सोही 

उपमहानगरपानलका-६ बस्ने ५९ वषीय नभम रावतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । नजल्ला प्रहरी कायाालय मकवानपरुबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई उक्त 

दााँत र नगद सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

उनलाई थप अनसुन्धान तथा कारवाहीको लानग नजल्ला वन 

कायाालय पठाइने नजल्ला प्रहरी कायाालय मकवानपरुले जनाएको छ । 

 

सनु कछुवा सनहत पक्राउ   

 

काठमाडौं, १२ मंनसर 

 काठमाडौं महानगरपानलका-१३ सोल्टी दोबाटोबाट 

१ थान पहेंलो सनु कछुवा र नगद ३६ हजार ६ सय ५५ रुपैयााँ सनहत सोही 

महानगरपानलका-१६ बालाज ु बस्ने ४४ वषीय सञ्जय तामाङ लगायत ४ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

पहेंलो सनु 

कछुवा अबैध रुपमा 

नबक्री गरररहकेो भन्ने 

जानकारी प्राप्त हुनासाथ 

महानगरीय प्रहरी वतृ्त 

कानलमाटीबाट  

खनटएको प्रहरीले 

उनीहरुलाई उक्त कछुवा सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।यस सम्बन्धमा 

प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

यौन जन्य अपराध 

जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

गुल्मी, १ मंनसर  

१३ वषीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

ईस्मा गाउाँपानलका-३ दौवा बस्ने १९ वषीय कृरण मनुखयालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । कृरणले ती बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ प्रहरी चौकी ईश्माबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

भक्तपुर, ४ मंनसर 

३१ वषीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

चााँगुनारायण नगरपानलका-५ छानलङ बस्ने २० वषीय ननतेश दथेपथेुलाई  

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

ननतेशले ती मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ महानगरीय प्रहरी पररसर भक्तपरुबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । 

 

भोजपुर, ५ मंनसर 

१९ वषीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

पौवादङु्ममा गाउाँपानलका-२ खेसाङ बस्ने १९ वषीय वीर बहादरु पहाडीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वीर बहादरुले ती नकशोरीलाई बेलकुी जबरजस्ती 

करणी गरी िरार भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी बास्तीमबाट 

खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  

 

तेह्रथुम, ७ मंनसर  

३० वषीया मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

िेदाप गाउाँपानलका-२ नसलगुडी बस्ने ३८ वषीय  खगेन्र भण्डारीलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  
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खगेन्रले ती मनहलालाई बारीमा गएको अवस्थामा जबरजस्ती 

करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी ययाक्जङुबाट खनटएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान 

गरररहकेो छ । 

 

काठमाडौं, १० मंनसर  

पसाा, १५ वषीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा जगरनाथपरु गाउाँपानलका-१ नपडारीगुठी बस्ने २१ वषीय अब्दलु 

कानदर अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती नकशोरीलाई  गने, शहर 

लगी घमुाई नदने, नसनेमा देखाइ नदने तथा राम्रा लगुा कपडाहरू खररद गररनदने 

जस्ता नवनभन्न प्रलोभन देखाई गत जठे १० गतेदेनख असोज ६ गतेसम्म 

नवनभन्न स्थान तथा खेतमा लगी अन्सारीले पटकपटक जबरजस्ती करणी 

गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााबाट खनटएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी उपर जबरजस्ती करणी सम्बन्धी 

कसरूमा नजल्ला अदालत पसााबाट ७ नदन म्याद थप गरी आवश्यक 

अनसुन्धान भइरहकेो नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााले जनाएको छ । 

 

काठमाडौं, १४ मंनसर  

काठमाडौं, १५ वषीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा दनक्षणकाली नगरपानलका-६ बस्न े धनषुा गणेशमानचारनाथ 

नगरपानलका-१ घर भएका २२ वषीय नजत बहादरु बुढाथोकी लगायत २ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दनक्षणकाली नगरपानलका-६ नस्थत 

पानका ङ गरी राखेको नटपरमा नकशोरीलाई उनीहरुले जबरजस्ती करणी गरेको 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाालय िनपाङबाट खनटएको 

प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।    

यसैगरी १४ वषीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा पसाा जीराभवानी गाउाँपानलका-२ बस्ने २० वषीय प्रभ ु साह 

कानलुाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती नकशोरीका अनभभावक उपचारको 

क्रममा वीरगंज गएको अवस्थामा र स-साना भाइबनहनीहरू मात्र भएको मौका 

छोपी कानुले ती नकशोरीलाई  जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सचूनाका 

आधारमा खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी उपर जबरजस्ती 

करणी कसरूमा ७ नदन म्याद थप गरी आवश्यक अनसुन्धान भइरहकेो नजल्ला 

प्रहरी कायाालय पसााले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान 

गरररहकेो छ । 

 

काठमाडौं, २४ मंनसर 

नवुाकोट, १६ वषीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा ककनी गाउाँपानलका-२ कोल्प ुबस्ने ४९ वषीय साहु कान्छा भन्ने 

सानकुान्छा बलामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बलामीले ती नकशोरीलाई 

जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी यखरपौवा र 

प्रहरी चौकी ककनीबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

उदयपरु, ११ वषीया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा नत्रयगुा नगरपानलका-१० बस्ने ६० वषीय टेक बहादरु साकीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । साकीले ती बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय उदयपरुबाट खनटएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । दवुै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

जबरजस्ती करणी मदुत ाका िरार प्रनतवादी २१ वषापनछ 

पक्राउ  

काठमाडौं, २४ मंनसर 

जबरजस्ती करणी मदुत ाका िरार प्रनतवादी लनलतपरु 

महानगरपानलका-१८ ठेगाना भएका ४१ वषीय राजु थापालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

जबरजस्ती करणी मदुत ामा उच्च अदालत पाटनको २०५७ असार 

२३ गतेको िैसलाले ३ वषा कैद ठहर भई िरार रहकेा उनलाई प्रहरी प्रधान 

कायाालय केन्रीय अनुसन्धान ब्यरूो महाराजगञ्जबाट खनटएको प्रहरीले 

लनलतपरु झम्सीखेलबाट पक्राउ गरेको हो ।  

८ वषीया बानलकालाई तत्काल २० वषीय थापाले २०५५ जेठ 

१२ गते घरमा कोही नभएको मौका छोपी करणी गना ननदएमा माररनदने र 

नदएमा १० रुपैयााँ नदने भनन जवरजस्ती करणी गरेको मदुत ामा उनी उपर 

अदालतले उक्त िैसला गरेको नथयो । 

भक्तपुर, २५ मंनसर 

१३ वषीया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

नसन्धलुी निक्कल गाउाँपानलका-४ घर भएका मध्यपरु नठमी नगरपानलका-२ 

धनु्चेपाखा साईबर चोकनस्थत हाडावयर पसलमा काम गरी बस्ने २३ वषीय 

आकाश नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

आकाशले आफ्नै कोठामा लगेर ती बानलकालाई जबरजस्ती 

करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानोनठमीबाट 

खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

 
 

 

सामानजक सञ्जाल मािा त चररत्र हत्या गरेको अनभयोगमा 

पक्राउ 

काठमाडौं, ३ मंनसर 

 सामानजक सञ्जालहरु इन्स्टाग्राम तथा िेसबुक मािा त 

नाबानलका र यवुतीहरुको चररत्र हत्या गरेको अनभयोगमा काठमाडौं 

महानगरपानलका-१२ भोटेबहाल बस्ने २० वषीय लव खड्गीलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

खड्गीले नाबानलका र यवुतीलाई साथी बनाई डर, धाकधम्की देखाई नन न 

तस्वीर तथा नभनडयो पठाउन लगाइ दसु्ख हरैानी नदई सामानजक सञ्जालको 

दरुुपयोग गरी चररत्र हत्या गने काया गरेको पाइएपनछ प्रहरी प्रधान कायाालय 

साइबर ब्यरूो भोटानहटीबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी 

उपर नजल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ नदन म्याद थप अनुमनत प्राप्त गरी थप 

अनसुन्धान भईरहकेो उक्त ब्यरूोले जनाएको छ । 

 

एनसड प्रहार गरी घाइते बनाएको अनभयोगमा पक्राउ 

सोलुखुम्बु, ७ मंनसर  

आफ्नै २५ वषीय छोरा समेत २ जनालाई एनसड प्रहार गरी घाइते 

बनाएको अनभयोगमा सोल ु दधुकुण्ड नगरपानलका -५ सल्लेरी बस्ने  ५० 

वषीय मोहन बराईलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

मादक पदाथा सेवन गरी मोहनले एनसड प्रहार गदाा २ जना घाइते 

भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाालय सोलखुमु्बुबाट 

खनटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । घाइते दवुै जनालाई नजल्ला 

अस्पताल िा्ल ु हुाँदै थप उपचारको लानग बीर अस्पताल काठमाडौं ररिर 

गररएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

वन पैदवार चोरी ननकासी मदुत ाका िरार प्रनतवादी पक्राउ  
 

मोरङ, ९ मंनसर  
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वन पैदवार चोरी ननकासी मदुत ाका िरार प्रनतवादी नमक्लाजङ्ुग 

गाउाँपानलका -५ बस्ने ४५ वषीय राज कुमार गौतमलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । 

नजल्ला अदालत नवराटनगर मोरङको २०६९ वैशाख २८ गतेको 

िैसलाले वन पैदवार चोरी ननकासी मुदत ामा ४ लाख २३ हजार ८५ रुपैयााँ 

जररवाना ठहर भई िरार भएका उनलाई ईलाका प्रहरी कायाालय उलाावारीबाट 

खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उनलाई आवश्यक कारवाहीको लानग नजल्ला अदालत मोरङ 

नवराटनगरमा पेश गररएकोमा अदालतको आदेशले िैसला कायाान्वयनका 

लानग मोरङ कारागार कायाालय नवराटनगर चलान गररएको नजल्ला प्रहरी 

कायाालय मोरङले जनाएको छ ।  

 

अवैध लागऔूषध सनहत पक्राउ 

अवधै लागऔूषध ब्राउनसुगर सनहत पक्राउ  

कैलाली, ७ मंनसर  

धनगढी उपमहानगरपानलका-२ नत्रनगरबाट ७ ग्राम ९ सय 

नमनलग्राम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर सनहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । पक्राउ पनेहरुमा सोही उपमहानगरपानलका-२ बैयाबेहडी बस्ने २६ 

वषीय सन्देश बोगटी र सोही उपमहानगरपानलका-१ बस्ने ३० वषीय नबजय 

मगराती रहकेा छन ् । ल.ु४५ प २६५३ नम्बरको मोटरसाइकललाई प्रहरी 

चौकी नत्रनगरबाट खनटएको प्रहरीले जााँच गने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार 

उनीहरुलाई उक्त ब्राउनसगुर सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

 

दाङ, ७ मंनसर 

लमही नगरपानलका-९ अमलीयाबाट कररब ४५ ग्राम अवैध 

लागूऔषध ब्राउन सगुर सनहत भारत बराईन बस्ने २८ वषीय नईमलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

अमलीयानस्थत सडकमा नजल्ला प्रहरी कायाालय घोराहीबाट 

खनटएको प्रहरीले पैदल आउाँदै गरेका नईमलाई जााँच गनेक्रममा उक्त 

लागूऔषध सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

कञ्चनपुर, ९ मंनसर  

नभमदत्त नगरपानलका-७ हल्दखुालबाट १ ग्राम १ सय ६० 

नमनलग्राम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर सनहत सोही नगरपानलका-१८ कटान 

बस्ने २८ वषीय प्रकाश नाथलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वडा प्रहरी 

कायाालय महने्रनगरबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई जााँच गने क्रममा उक्त 

ब्राउनसगुर सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  

 

बााँके, २२ मंनसर 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपानलका-१२ रंगशाला अगानडबाट कररब 

३ ग्राम अवैध लागूऔषध ब्राउन सगुर सनहत सोही उपमहानगरपानलका-१८ 

कारकादो बस्ने कृरण घती के्षत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

नजल्ला प्रहरी कायाालय बााँके र लागूऔषध ननयन्त्रण ब्यरूो 

नेपालगञ्जबाट खनटएको संयकु्त प्रहरी टोलीले जााँच गनेक्रममा कृरणको 

साथबाट उक्त लागूऔषध िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 

अवधै लागऔूषध गााँजा सनहत पक्राउ 

काठमाडौं, ४ मंनसर 

भक्तपरु, चााँगुनारायण नगरपानलका-६ नगरकोटबाट कररब ८ 

केजी ३ सय ग्राम अवैध लागूऔषध गााँजा सनहत सोही ठाउाँ बस्ने ६५ वषीया 

ठुली माया मोक्तान लगायत ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ  महानगरीय 

प्रहरी पररसर भक्तपरुबाट खनटएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त लागूऔषध सनहत 

पक्राउ गरेको हो । 

पसाा, वीरगञ्ज महानगरपानलका-१६ शंकराचाया गेटबाट 

ननयनन्त्रत लागूऔषध ननुिन ५७ एम्पलु, िेनारगन ५७ एम्पलु, डाइजेपाम ५७ 

एम्पलु र ईनजेक्सन २ नपस सनहत मकवानपरु हटेौंडा उपमहानगरपानलका-८ 

बस्ने १७ वषीय नकशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी ईनवाा र 

सशस्त्र प्रहरी बल नबयपी पसााबाट खनटएको संयकु्त टोलीले उनलाई उक्त 

लागूऔषध सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो ।यस सम्बन्धमा प्रहरीले 

आवश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

काठमाडौं, १० मंनसर  

कास्की, पोखरा महानगरपानलका-३२ मझवुाबाट कररब ३ नकलो 

अवैध लागूऔषध गााँजा सनहत सोही महानगरपानलका-१३ नमयााँपाटन बस्ने 

२६ वषीय गोपी नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट 

पोखरातिा  जााँदै गरेको ग.१ ख ८८११ नम्बरको बसलाई वडा प्रहरी कायाालय 

गगनगौंडाबाट खनटएको प्रहरीले जााँच गने क्रममा बसमा सवार उनलाई उक्त 

गााँजा सनहत िेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 

अवधै लागऔूषध २ नकलो ५ सय ग्राम चरेश सनहत 

पक्राउ     

पसाा, १३ मंनसर  

वीरगंज महानगरपानलका-१६ शंकराचाया गेटबाट २ नकलो ५ सय 

ग्राम अवैध लागूऔषध चरेश सनहत भारत नवहार मोनतहारी नवकाटोला-८ 

बस्ने ६५ वषीय रामबालक साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

वीरगंजबाट भारतको रक्सौलतिा  साइकलमा जााँदै गरेका उनलाई 

नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााबाट खनटएको प्रहरीले जााँच गने क्रममा ्याकेट 

बनाई शरीरमा बााँधी लकुाई ल्याएको उक्त चरेश सनहत िेला पारी पक्राउ 

गरेको हो । उनी उपर लागूऔषध सम्बन्धी कसरूमा अनसुन्धान अगानड 

बढाइएको नजल्ला प्रहरी कायाालय पसााले जनाएको छ । 

 

लागऔूषध मदुत ाका िरार प्रनतवादी पक्राउ  

मोरङ, १२ मंनसर   

लागूऔषध मदुत ाका िरार प्रनतवादी सनुसरी ईटहरी 

उपमहानगरपानलका-१ बस्ने ४२ वषीय रामप्रवेश नबकलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । 
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मोरङ नजल्ला अदालत नवराटनगर मोरङको २०७५ िागुन १५ 

गतेको िैसलाले लागूऔषध मदुत ामा २ वषा कैद र १ लाख रुपैयााँ जररवाना 

ठहर भई िरार भएका नबकलाई नजल्ला प्रहरी कायाालय मोरङबाट खनटएको 

प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उनलाई मोरङ नजल्ला अदालत नवराटनगरमा पेश गररएकोमा 

अदालतको आदेशले कारागार कायाालय नवराटनगर पठाइएको नजल्ला प्रहरी 

कायाालय मोरङले जनाएको छ । 

 

ननयनन्त्रत लागऔूषध र भन्सार छनलका कपडा सनहत िक 

बरामद 

काठमाडौं, ११ मंनसर 

चन्रानगरर नगरपानलका-२ नागढुङ्गानस्थत सडकमा रोकी राखेको 

एचआर ५५ एन ९३५२ नम्बर्लेटको भारतीय िकबाट ननयनन्त्रत लागूऔषध 

ननुिा न ६ हजार एम्पलु, िेनारगन ६ हजार एम्पलु, डाईजेपाम ६ हजार एम्पुल, 

१० हजार ७ सय ५० केजी आल ुर ९१ वटा बोरामा रहकेो कररब ९४ लाख 

७७ हजार मलू्य बराबरको नवनभन्न नकनसमका कपडा प्रहरीले बरामद गरेको छ 

। 

महानगरीय प्रहरी वतृ्त थानकोट र महानगरीय प्रहरी प्रभाग 

नागढंुगाबाट खनटएको संयकु्त प्रहरीले उक्त िकलाई खानतलासी गदाा उक्त 

ननयनन्त्रत लागूऔषध तथा कपडा िेला पारी बरामद गरेको हो । 

बरामद सामान आवश्यक कारवाहीको लानग नत्रभवुन अन्तराानरिय 

नवमानस्थल भन्सार कायाालय गौचर पठाइएको र ननयनन्त्रत लागूऔषध र िक 

उपर लागूऔषध ननयन्त्रण ऐन बमोनजम थप अनसुन्धान भइरहकेो महानगरीय 

प्रहरी वतृ्त थानकोटले जनाएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Say No To Drugs"  

             -Nepal Police 
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जबरजस्ती करणी गने अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०७।१८ गते नदनको अं.१३:०० बजेको समयमा, नजल्ला म्यान दी 

मंगला गाउाँपानलका वडा नं.०५ बस्ने बषा ४७ का थम बहादरु नव.क.ले आिु 

बस्दै आएको गोठको उपल्लो तलाको कोठामा बषा ७ की पररवनतात नामथर 

४७ (२०) लाई निनलम हनेा जाम भनी ललाई िकाई नबस्तारामा लगी सतुाई 

जबरजस्ती करणी गरेको भनी नमनत २०७८।०८।०४ गते ई.प्र.का.दरवाङ 

म्यान दीमा खबर प्राप्त हुाँदा साथ तत्कालै ई.प्र.का.दरवाङ म्यान दीबाट प्रहरी 

ननरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी अनुसन्धान टोली उल्लेनखत स्थानमा खनटई गई 

उक्त घटनामा संलन न ननज थम बहादरु नव.क.लाई पक्राउ गरी घटनास्थल 

मचुलु्का समेतको प्रारनम्भक अनुसन्धान काया सम्पन्न गरी जबरजस्ती करणी 

मदुत ा नशषाकमा मदुत ा दताा गरी पक्राउ नमनत २०७८।०८।०४ गतेबाट लागु हुने 

गरी आज नमनत २०७८।०८।०५ गते सम्माननत म्यान दी नजल्ला अदालतबाट 

पनहलो पटक नदन ७ (सात) को म्याद थप गरी अनसुन्धान भईरहकेोमा सम्पूणा 

अनसुन्धान काया सम्पन्न गरी नज.स.व.का.म्यान दी मािा त समाननत म्यान दी 

नजल्ला अदालतमा मदुत ा पेश गररएकोमा सम्माननत म्यान दी नजल्ला 

अदालतको च.न.७६६ नमनत २०७८।०८।२७ गतेको पत्रादेशानसुार प्रनतबादी 

थम बहादरु नव.क.लाई मदुत ा पपुाक्षको लागी कारागार कायाालय म्यान दीमा 

थनुामा राख्न पठाईएको । 

कताव्य र्जयान तथा डााँका चोरीका अनभयकु्त कारागार 

चलान  

नमनत २०७८।०७।१८ गते राती २१:१५ बजेको समयमा नज.नस.पा.हलेम्बु 

गा.पा.वडा नं. १ बस्ने वषा ७३ को केसाङ लामालाई प्रनतवादीहरु ऐ.ऐ बस्ने 

वषा ३० को दावा दोजे लामा ऐ. बस्ने वषा १९ को तेनन्जङ भन्ने तेन्जेन 

लामा,ऐ बस्ने वषा १९ को साकी हले्मुले कताव्य गरी मारी मतृकको पसलमा 

रहकेो १ लाख ६० हजार चााँदीको िाको २ थान,थाङ्का थान १ बुदत  नचत्ताको 

माला १,NTC को रु १२ हजार ररचाजा काडा समेत चोरी गरी िरार रहकेो 

ननज प्रनतवादीहरुलाई खो.त.गने क्रममा २०७८।०७।२१ गते काठमाण्डौ 

जोरपाटीबाट पक्राउ गरी अनसुन्धान पश्चात नमनत २०७८।०८।१६ गते 

सम्माननत अदालतको आदेशनसुार कारागार चलान भएको । 

जबरजस्ती करणी गने अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०८।०४ गते अं. १९;०० बजेको समयमा नजल्ला भोजपरु, 

पौवादङुमा गाउंपानलका वडा नं. ५ नबजवुा टोल सानो दमु्मा हुदै शकु्ला, 

च्याङग्रे, नतवारीभन्र्जयाङ आवत जावत गने कच्ची बाटो देखी अं. २०० 

नमटरमाथी नतर गोरेटो बाटो छेउ ननजकै नतल नवक्रम राईको गोठ छेउमा ननज 

प्रनतवादी नवरबहादरु पहाडीले बषा १६ की सांकेनतक नाम ‚०७–च‛ लाई 

जवरजस्ती करणी गरेको हुदंा ननज प्रनतवादीलाई पक्राउ गरी काननू बमोनजम 

कारवाही गरी क्षनतपनूता समेत नदलाईभराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ननज को 

जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा  नमनत २०७८/०८/१७ गतेको सम्माननत 

भोजपरु नजल्ला अदालत भोजपरुको आदेशानसुार प्रनतवादी नवशाल भन्ने वीर 

बहादरु पहाडीलाई पपुाक्षको लानग कारागार चलान गररएको । 

 

 

 

हाडनाता करणी गने अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०६।२८ गते देनख नमनत २०७८।०७।२१ गतेसम्म रातको 

समयमा नजल्ला पााँचथर सानबक स्याबरुम्बा-७ हाल कुम्मायक गा.पा. वडा 

नं.५ नस्थत आफ्न ैघरमा प्रनतवादी लक्ष्मण बोहोराले पीनडत आफ्नै छोरी बषा 

१३ की कमला बोहोरालाई पटक पटक करणी गरेको अनभयोगमा अनसुन्धान 

पश्चात  नमनत २०७८।०८।२१ गतेको सम्माननत पााँचथर नजल्ला अदालतको 

आदेशले प्रनतवादी पपुाक्षको लागी कारागार चलान भएको । 

कताव्य र्जयानका अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।०७।०३ गते राती अं. २२:०० बजेको समयमा नतल बहादरु 

थापाको जाहरेीले ननजको सहोदर दाई गोरे भन्ने चन्र बहादरु थापालाई 

प्रनतवादी अशोक पुन र नकरण महरा समेतले घरबाट उठाई स्कुटीमा राखी 

नलई गई नजल्ला कनपलवस्तु नबजयनगर गा.पा. वडा नं. ५ बनगाई नस्थत 

सडकमा लगी कुटनपट गरी कताव्य गरी मारी बषाातको जमेको पानीमा िाली 

उक्त वारदात पश्चात भागी िरार रहकेो हुाँदा ननजहरुलाई पक्राउ गरी कानुन 

बमोनजम गरी पााँउ भन्ने व्यहोराको जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अनुसन्धान 

पश्चात  नमनत २०७८।०८।०९ गते सम्माननत कनपलबस्तु नजल्ला अदालतको 

आदेशले दबैु जना पपुाक्षको लानग कारागार चलान भएको । 

जबरजस्ती करणी गने अनभयकु्त पपुाक्षको लानग कारागार 

चलान 

नमनत २०७८।०८।०२ गते देनख ऐ. ०४ गते राती अं. २२:०० बजेको समयमा 

नजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ११ स्मारक बस्ने सोम बहादरु 

नडम्डुङको घर नभत्र कोठामा नजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. २ घर 

भई हाल ऐ. हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. २ मनकामना चोक डेरा गरी बस्ने बषा 

१८ को सम्राट नघनमरेले बषा १६ नक बानलकालाई पटक पटक करणी गरेकोले 

काननु बमोनजम कारबाही गरी पाउाँ भन्ने समेत ब्यहोराको जाहरेी दरखास्त 

प्राप्त भएकोमा अनसुन्धान पश्चात  सम्माननत मकवानपरु नजल्ला अदालतको 

नमनत २०७८।०९।०१ गतेको आदेशले ननज प्रनतवादी सम्राट भन्ने संराठ 

नघनमरे  पुपाक्षको लानग कारागार कायाालय नभमिेदी थनुामा पठाईएको । 

कताव्य र्जयानका अनभयकु्त कारागार चलान 

नमनत २०७८।७।२८गते रातको २१:०० बजेको समयमा नजल्ला मोरङ 

बुनढगंगा गा.पा वडा नं.-७ नस्थत नजल्ला धनकुटा पानख्रवास न.पा वडा नं.-४ 

बस्ने बषा २६ को ररजन दाहाललाई पुरानो ररनसवीको कारण प्रनतवादीहरु 

नजल्ला मोरङ, बुनढगंगा गा. पा वडा नं.-७ बस्ने बषा २३ को नकशोर नलम्व ु, 

डेगु बहादरु खड्का, नजल्ला मोरङ, बुनढगंगा गा.पा वडा नं.-६ बस्ने बषा १६ 

को सनदप उाँराउ ,बषा १७ को सनुदप उाँराउ समेतले कुटनपट गरी तथा धाररलो 

खकुुरी प्रहार गरी घाईते बनाई उपचारको क्रममा मतृ्य ु भएकोमा अनसुन्धान 

पश्चात  सम्माननत मोरङ नजल्ला अदालतको २०७८।८।२६ गतको आदेशले 

पपुक्षको लागी कारागार तथा वाल सधुार गहृमा पपुाक्षको लागी राख्न 

पठाईएको ।  । 

pTs[i6 cg';Gwfg 
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