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अपराध अनुसन्धान एवम ् न्याय ननरूपणमा प्रदेश, सघंीय र 

स्थानीय तहको भूनमका उनिकै महत्वपूणण - गृहमन्री 

बालकृष्ण खाण   

 

काठमाडौं, ८ भदौ   

 गहृमन्त्री बालकृष्ण खाणले अपराध अनसुन्त्धान एवम ् न्त्याय 

ननरूपणमा संवैधाननक काननूी व्यवस्था अनरुुप प्रदेश, संघीय र स्थानीय 

तहको उनिकै महत्वपणूण भनूमका हुने बताउनभुएको छ ।  

 रानष्िय प्रहरी प्रनशक्षण प्रनतष्ठान, महाराजगञ्जमा नेपाल प्रहरी 

प्रधान कायाणलय, अपराध अनुसन्त्धान नवभाग र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी 

कायाणलय रानीपोखरीद्वारा संयकु्त रूपमा आयोनजत उपत्यका स्तरीय अपराध 

अनसुन्त्धान समीक्षा गोष्ठी २०७९ को उद ्घाटन गदै गहृमन्त्री खाणले उक्त कुरा 

बताउनभुएको हो ।  

 गहृमन्त्री खाणले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी नबनधवत रूपमा 

समीक्षा गोष्ठीको उद ्घाटन गदै बदन्लदो अपराधको स्वरूपलाई  ननयन्त्रण गनण 

नेपाल प्रहरीले थप सतकण ता, सजगता र कतणव्यननष्ठ भई सनिय भइरहकेो चचाण 

गनुणभयो । जनताको जीउ धनको रक्षा, सामाजमा शानन्त्त सरुक्षा तथा अपराध 

ननयन्त्रण राज्यको प्रमखु दानयत्व रहकेो बताउँदै गहृमन्त्री खाणले उक्त दानयत्व 

परुा गनण सरुक्षा ननकायलाई अझै सवल तथ सदुृढ गनुणका साथै स्रोत साधन 

एवम ्क्षमता अनभवनृि गनण नेपाल सरकार सदैव तयार रहकेो उल्लेख गनुणभयो।  

 अपराध अनसुन्त्धान तथा ननयन्त्रणको साथै अपराधीलाई काननूी 

दायरामा ल्याउन देनखएका जनटलतालाई नछटो छररतो र ननष्पक्ष रूपमा 

सम्बोधन गनण समीक्षा गोष्ठीमा हुने छलफल महत्वपणूण रहने बताउँदै गहृमन्त्री 

खाणले मलुकुमा शानन्त्त स्थापनाको कायण गनण तथा जनतामा नयाँ उत्साह भनण 

र अपराधमा संलग्न व्यनक्तहरूलाई अपरानधक नियाकलापबाट पनछ हट्ने 

अवस्था नसजणना गनण समेत गोष्ठीले महत्वपणूण ननचोड एवम ् ननष्कर्ण ननकाल्ने 

नवश्वास व्यक्त गनुणभयो । साथै उहाँले कोनभड-१९ को महामारी ननयन्त्रणको 

साथै प्रकृनतक नवपदक्ो समयमा पीनडतहरूको उद्दार लगायतका गनतनवनधमा 

नेपाल प्रहरीले अग्रपंनक्तमा खनटई ननभाएको भनूमकाको प्रशंसा समेत गनुणभयो।  

 कायणिममा महान्त्यायानधवक्ता खम्म बहादरु खातीले अपराध 

अनसुन्त्धान, अनभयोजन एवम ् न्त्याय ननरूपणको साथै पीनडतलाई न्त्याय 

नदलाउने सन्त्दभणमा यस गोष्ठीमा हुने छलफल, नवशे्लर्ण महत्वपणूण हुने चचाण 

गदै गोष्ठीको प्रनतवेदनलाई कायाणन्त्वयन गनण महान्त्यायानधवक्ताको कायाणलय 

तत्पर रहकेो बताउनभुयो । अपराध अनसुन्त्धान तथा ननयन्त्रणमा नेपाल 

प्रहरीले उत्कृष्ट कायण गदै आईरहकेो उल्लेख गदै उहाँले आगामी नदनमा पनन  

 

अपराध अनसुन्त्धानमा सरोकारवाला ननकाय एवम् स्थानीय तहसँग सहकायण 

तथा समन्त्वय गदै जानपुनेमा जोड नदनभुयो । 

 

 

 गोष्ठीमा गहृ सनचव टेक नारायण पाण्डेले अपराध ननयन्त्रणमा 

देनखएका चनुौनतहरूलाई यस गोष्ठीबाट आउन ु ननचोड तथा नवशे्लर्णहरूले 

आगामी नदनमा नीनत ननमाणण गनण आवश्यक राय सझुाव प्राप्त हुने बताउनभुयो 

। बदनलदो अपराधको स्वरूपका घटनाहरूको नबशे्लर्ण गोष्ठीमा हुने उल्लेख 

गदै उहाँले अपराध ननयन्त्रणमा सबै सरुक्षा ननकायसँग सहकायण र समन्त्वय हुनु 

पने तथा अनसुन्त्धान गने ननकायको क्षमता अनभवनृि गदै लैजानपुनेमा जोड 

नदनभुयो । नवमानस्थल सरुक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन कागो र नवमानबाट 

ननस्कने फोहोर मैलालाई स््यानर माफण त चेकजाँच गनण प्रहरीले समन्त्वयकारी 

भनूमका ननवाणह गने उहाँले उल्लेख गनुणभयो।    

 गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपानलकाका प्रमखु बालेन्त्र साहले 

अपराध अनुसन्त्धान एवम ्ननयन्त्रणका लानग महानगरनभर नसनसनटनभ ्यामेरा 

जडानमा नेपाल प्रहरीसँग सहकायण गदै जाने बताउँदै यसले काठमाडौंमा 

अनानधकृत रूपमा फानलने फोहोर मैलाको ननयन्त्रणमा समेत प्रभावकारी हुने 

बताउनभुयो । बढ्दो साईबर िाइम तथा अन्त्य अपराधका घटनाहरूलाई 

न्त्यनूनकरण गनण सम्बनन्त्धत ननकायहरूले ईमान्त्दारीता पवूणक भनूमका वहन गरेमा 

थप सहजता हुने नवश्वास उहाँले व्यक्त गनुणभयो ।  

 कायणिममा प्रहरी महाननरीक्षक नधरज प्रताप नसंहले वतणमान 

अवस्थामा अपराध अनुसन्त्धानको नशलनशलामा अनसुन्त्धानमा संलग्न प्रहरी 

कमणचारीले भोग्नपुरेका समस्याहरू, अनसुन्त्धान अनधकृतको भनूमका एवम ्

अनधकारको प्रयोग सन्त्बन्त्धी वहृत रुपमा यस गोष्ठीमा छलफल हुने र यस 

छलफलबाट आउने ननष्कर्ण महत्वपूणण हुने बताउँदै प्राप्त ननष्कर्णलाई 

प्रनतवेदनको रूपमा तालकु गहृ मन्त्रालय र महान्त्यायानधवक्ताको कायाणलयमा 

पेश गररने बताउनभुयो ।  

 सो अवसरमा प्रहरी महाननरीक्षक नसंहले पीनडतलाई न्त्याय 

नदलाउन तथा अपराध अनुसन्त्धान एवम् ननयन्त्रणमा ननष्पक्ष, ननभणय, ननडर र 

ननधण्क रूपमा प्रमाणमखुी अनसुन्त्धानमा संलग्न हुन अनुसन्त्धान 

अनधकृतलाई ननदेशन नदनभुयो । प्रनवनधको प्रयोगमाफण त् हुने आनथणक एवम ्

साइबर अपराधहरू बनढरहकेो र हाल यस सम्बन्त्धी मदु्दा काठमाडौं नजल्ला 

अदालतबाट मार सनुवुाई हुदँै आएको बताउँदै प्रहरी महाननरीक्षक नसंहले 

कनम्तमा प्रादेनशक स्तरमा सनुवुाईको व्यवस्था हुनपुनेमा जोड नदनभुयो । 

फौजदारी न्त्यायप्रणालीका तीन नपलर अनसुन्त्धान, अनभयोजन र न्त्याय 

ननरुपणबीच आपसमा समन्त्वय र सहकायण भएमा मार पीनडतले न्त्याय र 

वास्तनवक नपडकले सजाय पाउने उहाँले उल्लेख गनुणभयो ।  

 गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपानलकाका उपप्रमखु सनुनता डंगोलले 

मनहला बालबानलका नवरूि हुने अपरानधक नियाकलापलाई ननयन्त्रण गनण 

काठमाडौं महानगरपानलकाका हरेक वडामा मनहला सेलको स्थापनाको लानग 

आवश्यक कायणनबनध तयार गररएको उल्लेख गदै गोष्ठीबाट आउने 

ननचोडहरूले अपराध ननयन्त्रणमा थप टेवा पगु्ने नवश्वास व्यक्त गनुणभयो ।  

 कायणिममा अनधकांश वक्ताले बढ्दो साइबर िाइमका 

घटनाहरूलाई ननयन्त्रण गनण नवनभन्त्न जनचेतनामलूक कायणिमहरू गनुणपनेमा 

जोड नदनभुयो । अपराध अनसुन्त्धानमा बढेका चनुौनतहरू समाधानका लानग 

नयाँ-नयाँ प्रनवनधको प्रयोग गने, अपराध अनसुन्त्धान गने ईकाइहरूको वतणमान 

अवस्था, नवद्यमान जनशनक्त तथा स्रोत र साधनहरूबीचको अनधकतम 

पररचालन एवं अन्त्तर कायाणलय समन्त्वयको नवकास लगायतका नवर्यमा 

गोष्ठीमा छलफल तथा अन्त्तनिण या भएको नथयो ।   
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१ नम्बर प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी 

२०७९ सम्पन्न  

मोरङ, २ भदौ   

 १ 

नम्बर प्रदेश 

सरकारका 

आन्त्तररक 

मानमला तथा 

काननूमन्त्री 

केदार 

काकीको 

प्रमखु आनतथ्यमा नेपाल प्रहरी प्रधान कायाणलय, अपराध अनसुन्त्धान नवभाग 

र १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाणलय, नवराटनगरद्वारा संयकु्त रूपमा आयोनजत १ 

नम्बर प्रदेशस्तरीय अपराध अनसुन्त्धान समीक्षा गोष्ठी २०७९ नवराटनगरमा 

सम्पन्त्न भएको छ ।  

 गोष्ठीमा १ नम्बर प्रदेश सरकारका आन्त्तररक मानमला तथा 

काननूमन्त्री केदार काकीले आपरानधक प्रवनृिमा पररवतणन हुदँै गइरहकेो 

वतणमान पररवेशमा अनुसन्त्धान अनधकृतको क्षमता नवकास एवं प्रनवनधमूलक 

अनसुन्त्धानका नननमि स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लानग प्रदेश मन्त्रालयले 

आवश्यक गहृकायण गरररहकेो बताउँदै अपराध अनसुन्त्धानको के्षरमा प्रदेश 

सरकारले जनुसकैु प्रकारको सहयोग गने प्रनतबिता ब्यक्त गनुणभयो । गोष्ठीलाई 

सम्बोधन गदै प्रहरी महाननरीक्षक नधरज प्रताप नसंहले प्रनवनधको प्रयोगमाफण त् 

हुने अपराधहरू बनढरहकेोले यसको रोकथाम तथा ननयन्त्रणमा प्रहरी स्वयम् 

प्रनवनधमैरी हुनकुो नवकल्प नरहकेो बताउनभुयो । अपराध अनसुन्त्धानका 

मखू्य खम्बा अनसुन्त्धान, अनभयोजन र न्त्याय ननरुपणबीच आपसमा समन्त्वय र 

सहकायण भएमा मार पीनडतले न्त्याय र वास्तनवक नपडकले सजाय पाउने 

उल्लेख गदै प्रहरी महाननरीक्षक नसंहले अपराध अनसुन्त्धानको के्षरमा काम 

गने प्रहरी कमणचारीहरूले अझ बढी संवेदनशील भई पारदशी रुपमा काम 

गनुणपनेमा जोड नदनभुयो ।  

गोष्ठीमा १ नम्बर प्रदेश आन्त्तररक मानमला तथा काननू 

मन्त्रालयका सनचव काली प्रसाद पराजुलीले अपराध अनुसन्त्धानमा प्रहरीले 

गरेका कायणहरू प्रशंसायोग्य रहकेो बताउँदै अपराध अनुसन्त्धान र ननयन्त्रणमा 

सम्बि सबै ननकायहरू उनिकै नजम्मेवार हुनपुनेमा जोड नदनभुयो । कायणिममा 

नेपाल प्रहरी प्रधान कायाणलय, केन्त्रीय अनुसन्त्धान ब्यरूोका प्रमखु प्रहरी 

अनतररक्त महाननरीक्षक उिमराज सवुेदीले अपराध अनसुन्त्धानमा देनखएका 

समस्याबारे जानकारी नलने र त्यस्ता समस्या समाधानमा गोष्ठीले पलुको 

रूपमा काम गने उल्लेख गनुणभयो ।  

 गोष्ठीमा उच्च अदालत नबराटनगरका सह-न्त्यायानधवक्ता कोर्हरर 

ननरौलाले अपराधको प्रवनृिमा भइरहकेो पररवतणनले प्रहरीलाई थप चुनौनत 

थनपएकोले प्रहरीले आफूलाई सोही अनसुार तयारी अवस्थामा राख्नपुने 

बताउनभुयो ।  

 प्रहरी नायव महाननरीक्षक नभम प्रसाद ढकालले स्वागत मन्त्तव्य 

एवं कायणिमबारे प्रकाश पानुणभएको उक्त गोष्ठीमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी 

कायाणलय, नवराटनगरका प्रमखु प्रहरी नायव महाननरीक्षक सुनदप नगरीले 

धन्त्यवाद ज्ञापन गनुणभएको नथयो । उच्च अदालत नबराटनगरका रनजष्िार 

नजतेन्त्र थपनलया र मोरङ नजल्लाका प्रमखु नजल्ला अनधकारी काशीराज 

दाहालले गोष्ठीमा आ-आफ्नो मन्त्तव्य राख्नभुएको नथयो । 

 अपराध अनसुन्त्धानमा बढेका चनुौनतहरू समाधानका लानग नयाँ-

नयाँ प्रनवनधको प्रयोग गने, १ नम्बर प्रदेशनभरका अपराध अनसुन्त्धान गने 

ईकाइहरूको वतणमान अवस्था, नवद्यमान जनशनक्त तथा स्रोत र 

साधनहरूबीचको अनधकतम पररचालन एवं अन्त्तर कायाणलय समन्त्वयको 

नवकास गने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय अपराध अनसुन्त्धान गोष्ठीको आयोजना 

गररएको नथयो ।गोष्ठीमा नजल्लानस्थत नवनभन्त्न सरुक्षा ननकायका प्रमखु, 

नवनभन्त्न संघसंस्थाका प्रमखु तथा प्रनतनननधहरू, संचारकमी र प्रहरी 

कमणचारीहरू लगायतको उपनस्थनत रहकेो नथयो । 
 

UNCOPS सनमटमा सहभागी भई प्रहरी महाननरीक्षक 

नधरज प्रताप नसहं स्वदेश निताण     

 

 

काठमाडौं, २५ भदौ  

   प्रहरी महाननरीक्षक नधरज प्रताप नसंह संयकु्त राष्िसंघको प्रधान 

कायाणलय न्त्ययूोकण मा आयोनजत तीन नदवसीय तेस्रो United Nations 

Chiefs of Police Summit (UNCOPS)  मा नेपालको तफण बाट 

सहभागी भई स्वदेश फकण नभुएको छ । 

 प्रहरी महाननरीक्षक नसंहलाई नरभवुन अन्त्तराणनष्िय नवमानस्थल 

गौचरमा प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महाननरीक्षकहरु 

लगायत वररष्ठ प्रहरी अनधकृतहरुले हानदणक स्वागत गनुणभयो । 

 नवमानस्थलमा कुराकानी गदै प्रहरी महाननरीक्षक नसंहले उक्त 

सनमटमा संयकु्त राष्ि संघीय शानन्त्त नमसनहरुमा प्रहरीको भनूमकालाई अझ 

सशक्त बनाउन संयकु्त राष्ि संघका महासनचवद्वारा जारी गररएको साझा 

एजेण्डा र A4P (Action for Peacekeeping)/ A4P+ को कायाणन्त्वयन 

गने सन्त्दभणमा नवशेर् छलफल भएको बताउनभुयो । नेपालको तफण बाट 

अन्त्तराणनष्िय शानन्त्त, सरुक्षा र नवकासका नननमि स्पष्ट प्रनतबिता व्यक्त 

गररएको उहाँले चचाण गनुणभयो । साथै उहाँले अन्त्य देशका प्रहरी प्रमखुहरूसँग 

नद्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटवाताणका िममा यएून नमसनमा नेपाल 

प्रहरीको सहभानगता र योगदानका सम्बन्त्धमा नेपाल प्रहरीको योगदानको 

अत्यन्त्त प्रशंसा गररएको उल्लेख गनुणभयो । साथै सनमटको िममा भएका 

औपचाररक एवम ्अनौपचाररक छलफल समेत ननकै फलदायी भएको उहाँले 

उल्लेख गनुणभयो । 

 सनमटको दौरानमा नेपालको तफण बाट प्रहरी महाननरीक्षक नधरज 

प्रताप नसंह र सशस्त्र प्रहरी महाननरीक्षक राज ु अयाणलले संयकु्त राष्ि संघ 

अन्त्तगणत Department of Peace Operations का पदानधकारीहरुसँग 

भेटघाट गनुणभएको नथयो । साथै Department of Operational Support 

का Under Secretary General Atul Khare, Office of Rule of 

Law and Security Institution का Assistant Secretary General 

Alexandre Zouev, Police Adviser Luis Carrilho, Integrated 

Training Section का Mark Padersen, Selection and 

Recruitment Section का Ata Yenigun लगायतका व्यनक्तत्वहरुसँग 

नद्वपक्षीय भेटवाताण समेत भएको नथयो । 

 सनमटमा छलफलको िममा मनहला सहभानगता बनृि गने, 

Nepal FPU को Pre-deployment Visit (PDV) र Assessment and 

Advisory Visit (AAV) को लानग UN को टोली October 2022 मा 

नेपाल आउने, नेततृ्व तहको लानग प्रोत्साहन गने तथा प्राथनमकता नदने, 

नेपालको सहभानगतालाई थप व्यापक बनाउन तानलम प्रनशक्षकको लानग 

अनतररक्त कोटा उपलब्ध गराउने तथा प्रनशक्षण कायणमा खटाउने र नेपालमा 
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UN Peacekeeping सम्बन्त्धी अन्त्तराणनष्िय तानलमहरु संचालन गने 

लगायतका उपलब्धीहरू हानसल भएको छ । Pre-deployment Visit 

(PDV) पश्चात नेपालकोतफण बाट एक एफनपय ू टोली आगामी जनवरीमा 

मालीको नकडालमा पररचालन हुनेछ ।  

 भदौ १५ गते सुरु भई १७ गते सम्पन्त्न भएको उक्त सनमटमा कूल 

१ सय ८१ देशका प्रहरी प्रमखुहरूको सहभानगता रहकेो नथयो । उक्त सनमटमा 

नेपालको तफण बाट ४ सदस्यीय टोली सहभागी भएको नथयो । 

 

प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक नदवेश लोहनीबाट नमसनबाट 

स्वदेश निताण भएको टोलीलाई स्वागत  

काठमाडौं, २२ भदौ   

 नेपाल प्रहरी प्रधान कायाणलय, अपराध अनसुन्त्धान नवभागका 

प्रमखु प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक नदवेश लोहनीले संयकु्त राष्ि संघको 

अनरुोधमा शानन्त्त स्थापनाथण दनक्षण सडुाननस्थत अननमस (UNMISS) 

नमसनमा खनटई आफ्नो एक वर्ण कायणकाल सफलतापवूणक सम्पन्त्न गरी स्वदेश 

नफताण भएको प्रहरी टोलीलाई स्वागत गनुणभयो । 

 उक्त अवसरमा प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक लोहनीले संगठनले 

नदएको नजम्मेवारीलाई संयकु्त राष्ि संघको मापदण्ड अनरुुप उच्च मनोबलका 

साथ प्रभावकारी रुपमा परुा गरी स्वदेश नफताण भएकोमा बधाई नदनभुयो । 

स्वदेशमा पनन संगठनले नदएको नजम्मेवारीलाई रचनात्मक तररकाबाट परुा गनण 

मन, वचन र कमणले तयार रहन ुपने उहाँले बताउनभुयो । 

 २०७८ साउन ३१ गते खनटई गई गत साउन ३१ गते स्वदेश नफताण 

भएको उक्त टोलीमा प्रहरी ननरीक्षक १ जना, प्रहरी वररष्ठ नायव ननरीक्षक ८ 

जना, प्रहरी नायव ननरीक्षक २ जना र प्रहरी सहायक ननरीक्षक २ जना गरी 

जम्मा १३ जना प्रहरी कमणचारीको सहभानगता रहकेो नथयो ।  

 

उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी २०७९ 

सम्पन्न   

काठमाडौं, ८ भदौ   

 रानष्िय 

प्रहरी प्रनशक्षण 

प्रनतष्ठान 

महाराजगञ्जमा 

नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाणलय, अपराध 

अनसुन्त्धान नवभाग 

र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाणलय, रानीपोखरीद्वारा संयकु्त रूपमा 

आयोनजत उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्त्धान समीक्षा गोष्ठी २०७९ सम्पन्त्न 

भएको छ ।  

 उक्त अवसरमा प्रहरी महाननरीक्षक नधरज प्रताप नसंहले अपराध 

अनसुन्त्धानमा भएका समस्याहरू नवशे्लर्ण गरी सफल अपराध अनसुन्त्धानका 

लानग आवश्यक रणनीनत तय गनुण गोष्ठीको मखु्य उद्देश्य रहकेो बताउनभुयो । 

नवनभन्त्न नजल्लामा भएका सफल अनसुन्त्धानका घटना एक आपसमा आदान 

प्रदान हुने र त्यस्ता सफल अनसुन्त्धानका पिनतहरूलाई अन्त्य नजल्लामा समेत 

लागु गनण उपनस्थत प्रहरी कमणचारीहरूलाई आग्रह समेत उहाँले गनुणभयो ।  

 शानन्त्त सरुक्षा स्थापना तथा अपराध अनसुन्त्धान एवं ननयन्त्रणमा 

अझ बढी सवेदनशील र ननडर भएर कायण सम्पादन गनुणपने उल्लेख गदै प्रहरी 

महाननरीक्षक नसंहले अपराध अनसुन्त्धानको के्षरमा काम गनण हरेक प्रहरी 

कमणचारीहरूले सबै सरोकारवाला ननकायसँग आवश्यक समन्त्वय र सहकायण 

गदै अगानड बढ्नपुनेमा जोड नदनभुयो । संगठनको श्रीवनृि एवं संगठनको 

लक्ष्य तथा उद्देश्य हानसलका लानग सबै प्रहरी कमणचारीहरू इमान्त्दारीताका 

साथ कायणसम्पदान गनुणपने बताउँदै आउँदै गरेको प्रनतनननध र प्रदेश सभाको 

ननवाणचनलाई शानन्त्तपणूण तथा भयरनहत तवरमा सम्पन्त्न गनण आवश्यक सरुक्षा 

योजनाहरू अवलम्बन गनुणपने उहाँले बताउनभुयो ।   

 काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाणलयका प्रमखु प्रहरी अनतररक्त 

महाननरीक्षक रनबन्त्र धानकुले धन्त्यवाद ज्ञापन व्यक्त गनुणभएको उक्त 

कायणिममा केन्त्रीय अनुसन्त्धान व्यरूोका प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक 

उिमराज सवुेदीले अपराध अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी नबर्यमा प्रनशक्षण प्रदान 

गनुणभएको नथयो ।  

 नेपाल प्रहरी प्रधान कायाणलय, अपराध अनुसन्त्धान नवभाग, 

साइबर ब्यरूो, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कायाणलय,  नजल्ला प्रहरी 

कायाणलयहरू काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, नसन्त्धपुाल्चोक र दोलखा, नजल्ला 

प्रहरी पररसरहरू काठमाडौं, भक्तपरु र लनलतपरुका प्रमखु तथा प्रनतनननधहरूले 

अपराध अनसुन्त्धान के्षरको नवद्यमान अवस्था, साइबर अपराधको समस्या, 

फैसला कायाणन्त्वयनको अवस्थामा, नहरासत व्यवस्थापनको अवस्थामा, 

समस्या र समाधानका उपायहरू, अपराधको नयाँ िेन्त्डहरुको अवस्था, भौनतक 

सबुत संकलनका समस्या र समाधानका उपायहरू, पेनण्डङ केशहरूको 

अवस्था लगायतका नवर्यमा प्रस्तुतीकरण गनुणका साथै उक्त नवर्यहरूमा 

अन्त्तरनिया एवं छलफल समेत भएको नथयो ।   

    उपत्यकाका साथै यसअनघ अपराध अनसुन्त्धान सनमक्षा गोष्ठी सातवटै 

प्रदेशमा समेत सम्पन्त्न भएको छ । अपराध अनसुन्त्धानमा बढेका चनुौनतहरू 

समाधानका लानग नयाँ-नयाँ प्रनवनधको प्रयोग गने, अपराध अनुसन्त्धान गने 

ईकाइहरूको वतणमान अवस्था, नवद्यमान जनशनक्त तथा स्रोत र 

साधनहरूबीचको अनधकतम पररचालन एवं अन्त्तर कायाणलय समन्त्वयको 

नवकास गने उद्देश्यले उक्त गोष्ठीको आयोजना गररएको नथयो । 

 

बजाज सोरुमद्वारा इलेक्ट्रोननक अटो टेम्पो हस्तान्तरण 

मोरङ, २५ भदौ 

इटहरी 

उपमहानगरपानल

का-६ नस्थत 

बजाज सोरुमले १ 

नम्बर प्रदेश प्रहरी 

कायाणलय 

नबराटनगरलाई ९ 

नसट क्षमताको एउटा नबद्यनुतय अटो टेम्पो हस्तान्त्तरण गरेको छ । समदुाय-

प्रहरी साझेदारी कायणिमको अवधारणा अनरुुप आयोनजत कायणिम बीच 

बजाज सोरुमका प्रवन्त्धक प्रनदप सन्त्थानलयाले चालक सनहत ९ नसट क्षमता 

भएको नबद्यतुीय अटो टेम्पो १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायाणलयका प्रमखु प्रहरी 

नायव महाननरीक्षक सनुदप नगरीलाई हस्तान्त्तरण गनुणभएको हो । कायणिममा 

प्रहरी नायव महाननरीक्षक नगरीले उक्त नबद्यनुतय अटो टेम्पो नबशेर् गरी 

आत्महत्या रोकथाम तथा न्त्यनूनकरण अनभयान एवम ्प्रहरी गस्ती पेिोनलङको 

लानग पररचालन हुने उल्लेख गनुणभयो । कायणिममा बजाज सोरुमका प्रवन्त्धक 

सन्त्थानलयाले प्रहरी नागररकको नननम्त अहोरार खनट रहकेो चचाण गदै आगामी 

नदनहरुमा समेत प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गदै जाने बताउनभुयो ।
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ck/fw tYof° 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

ज्यान सम्बन्त्धी आत्महत्या सम्बन्त्धी चोरी सम्बन्त्धी सगंठीत तथा आनथणक 

अपराध सम्बन्त्धी

सामानजक अपराध मनहला तथा 

वालवानलका सम्बन्त्धी

सवारी सम्बन्त्धी नवनवध

काठमाडौ उपत्यका १ नं. प्रदशे मधशे प्रदशे बागमती प्रदशे गण्डकी प्रदशे लुनम्बनी प्रदशे कणाणली प्रदशे सदुरुपनश्चम प्रदशे

काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदेशहरुको भदौ मनहनाको अपराध तथ्याङ्क प्रस्तुनत 

 

 

 

 

रैमानसक उपत्यका तथा प्रदेशगत मुद्धा दताण संख्या (असार- भदौ) 

 
 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

काठमाडौ उपत्यका १ नं. प्रदशे मधशे प्रदशे बागमती प्रदशे गण्डकी प्रदशे लुनम्बनी प्रदशे कणाणली प्रदशे सदुरुपनश्चम प्रदशे 

असार साउन भदौ
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 रैमानसक मुद्धा दताण र िछयौट संख्या (असार- भदौ) 
 

 
 

 

 

 

 

अपराध तंथ्याक (०७६/०७७ देनख ०७९/०८० भदौ सम्म) 

 

 

१३९६
१३३८

१४५६

५३४३

४७५१
४९१७

०

१०००

२०००

३०००

४०००

५०००

६०००

७०००

८०००

असार साउन भदौ

मदु्दा फर्छ्यौट संख्या जम्मा मदु्दा दताण

३४५१४

४१०२९

४६८७५

९६६८

११७४९

८४४२

१३१७२

२७९४

२२८४५

३२५८७

२८३६०

६८७४

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००

३५०००

४००००

४५०००

५००००

०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ ०७९/०८० (भदौ सम्म)

मिुा दताण जम्मा फर्छ्यौट संख्या जम्मा फर्छ्यौट हुन बाँकी संख्या
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जघन्य अपराधको प्रदेशगत नबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० श्रावण देखी भदौ सम्म)

 
 

 

    गम्भीर अपराधको प्रदेशगत नबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० श्रावण देखी भदौ सम्म) 

 
 

 

१
० १

६ १
९

६

१
०

२
१

९

५

१
०

३ २ २ १

५

१ २

५
४

१
१

५

५
६

४
६

३
९

७
१

५
२

४
१

३ ४
१०

२ ३
८

२ १

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

काठमाडौ उपत्यका १ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुनम्बनी प्रदेश कणाणली प्रदेश सुदरु पनश्चम प्रदेश

कतणव्य ज्यान मा.बे.नब. तथा ओसारपसार जवरजस्ती करणी अपहरण वा शरीर बन्त्धक सम्बन्त्धी कसरु

२
२

३
१

३
९

१
०

१
३

३
७

१
२

७

६

१

३ ३

०

५

२

६

१

०

१

० ० ० ० ०

६ ६

०

५

०

९

५ ५

०

२

० ०

७

६

१

२२ २

१
७

१ १

५

२

०

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

काठमाडौं उपत्यका १ नं. प्रदशे मधशे प्रदशे बागमती प्रदशे गण्डकी प्रदशे लुनम्बनी प्रदशे कणाणली प्रदशे सदुरुपनश्चम प्रदशे

ज्यान माने उद्योग आत्महत्या दरुुत्साहन गभण संरक्षण नबरुिको कसरु डाँका चोरी नकबजनी चोरी कुटनपट वा अंगभंग सम्बन्त्धी
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सामान्य अपराधको प्रदेशगत नबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० श्रावण देखी भदौ सम्म) 

 
 

 

 

 

  भदौ मनहनामा घरेलु नहसंा सम्बन्धी तथ्याङ्क नवशे्लषण: 

 
 

 
 

 

 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

काठमाडौ ँउपत्यका १ नं. प्रदशे मधेश प्रदशे बागमती प्रदशे गण्डकी प्रदशे लनुम्बनी प्रदशे कणाणली प्रदशे सदुरुपनश्चम प्रदशे

साबणजननक शान्त्ती नबरुिको कसरु साबणजननक नहत, स्वास्थ्य, सरुक्षा, सनुवधा र नैनतकता नबरुिको कसरु

भेदभाव तथा अन्त्य अपमानजन्त्य ब्यबहार सम्बन्त्धी कसरु

१५५६

७६३

७२
११

७१०

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१८००

उजुरी पनण आएको संख्या उजुरी दताण भई नमलापर संख्या

नमलापर हुन नसकी सम्बनन्त्धत ननकाय गएको उजुरी संख्या सम्पकण मा नआएको

काम बाँकी
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भदौ मनहनामा जबरजस्ती करणी अपराधमा पीनडत र अनभयुक्तको सम्बन्ध नबशे्लषण 

 
 

 

भदौ मनहनामा भौगोनलक स्थानको आधारमा जबरजस्ती करणी अपराधको तथ्याङ्क: 

 
 

 

 

 

 

 

३५

८

१३६

२

५०

२७

घर कोठा, ९७

होटल तथा गेष्ट हाउस, ७

सावणजननक स्थल, ९७

समतल स्थान, ३४
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 भदौ मनहनाको अदालती िैसला कायाणन्वयन तिण को िरार अनभयुक्तको पक्राउ सम्बन्धी नववरण 
 

नस .नं.  प्रदेश/ उपत्यका /ब्युरोको नाम 
कुल पक्राउ 

सखं्या 
             कैद असलु जररवाना (रु.) 

१. काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कायाणलय, रानीपोखरी ४७ जना १६ वर्ण ४ मनहना २५ नदन रु.३,६४,४३,८५०।- 

२. १ नं.प्रदेश प्रहरी कायाणलय, नवराटनगर १४४ जना १२० वर्ण २० नदन रु.१८,६१,६९३।- 

३. मधेश प्रदेश प्रहरी कायाणलय, जनकपरु २९७ जना ९६ वर्ण ११ मनहना १७ नदन रु.६४,४४,१३१।- 

४. बागमती प्रदेश प्रहरी कायाणलय, हटेौडा ६५ जना ६० वर्ण १० मनहना २७ नदन रु.४३,९१,५९१।- 

५. गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाणलय, पोखरा ७२ जना १० वर्ण १० मनहना १० नदन रु.५३,०१,८७०।- 

६. लनुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाणलय, दाङ,  ५९ जना ८५ वर्ण रु.१,४३,०८,५७७।- 

७. कणाणली प्रदेश प्रहरी कायाणलय, सखुेत ८ जना १२ वर्ण ९ मनहना २० नदन रु.१,०८,४८०।- 

८. सदुरूपनश्चम प्रदेश प्रहरी कायाणलय, धनगढी १४ जना ११ वर्ण ३ मनहना ८ नदन रु.२,११,५००।- 

९. केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो, महाराजगञ्ज १३ जना १० वर्ण १ मनहना २६ नदन रु.१,६५,११,५५५।- 

                            जम्मा ६९० जना ७१९ जना ४२४ वर्ण ५ मनहना ३ नदन 
 

 

भदौ मनहनाको लागूऔषध कारोवारमा संलग्न व्यनक्त पक्राउ तथा मुद्धा संख्या 

 

 

साउन र भदौ मनहनाको लागूऔषध कारोवारमा संलग्न व्यनक्त पक्राउ संख्या 

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

ला.औ.नन.ब्यूरो, 

कोटेश्वर

काठमाडौ उपत्यका १ नं. प्रदशे मधशे प्रदशे बागमती प्रदशे गण्डकी प्रदशे लुनम्बनी प्रदशे कणाणली प्रदशे स.ुप.प्रदशे

साउन भदौ

०

५०

१००

१५०

जम्मा पिाउ मिुा संख्या
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भदौ मनहनामा प्रहरी चाररनरक प्रमाणपरका लानग अपराध अनभलेख चेकजााँच सम्बन्धी नववरण 

 

 

 

 

   सामुदानयक प्रहरी गनतनवनध 

भदौ मनहनामा सामदुानयक सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुानयक प्रहरी सेवा केन्त्रहरूिारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायणिम अन्त्तगणत सञ्चानलत कायणिम एवम ्गनतनवनधहरु : (गहृ प्रशासन सधुार कायणयोजना २०७४, बुँदा नं.१२४ कायणिमहरू) 

 

 

Data Entry, ५२४४

Police Report Check 

Online (PCR), ६२३२९

Suspect, १४५५

Data Entry

Police Report Check Online

(PCR)

Suspect

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१८००

२०००

समदुाय केनन्त्रत जनचेतनामलूक 

कायणिम

नवद्यालय केनन्त्रत कायणिम सामानजक कायण लाग ुऔर्ध नवरुि

k|x/L] ;]jf k|jfx 
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आसरा सुधार केन्र 

भदौ मनहनाको लागुऔषध सेवनकताण उपचार नववरण 

 
 

भदौ मनहनामा नेपालमा रहेका नबदेशी नागररकहरुको नववरण 

 

 

 

  

नस .न.  कायण नबबरण सखं्या 

१ नबदेशी नागररकहरूको मतृ्यु नभएको । 

२ नबदेशी नागररकहरूको पिाउ ०८ जना 

३ हराएका नवदेशी नागररक २ जना (१ जना फेला नपरेको) । 

४ नेपालको नबनभन्त्न के्षरमा िेनकङ गएका नबदेशी नागररकहरुको नबबरण ७८३८ जना । 

५ नबदेशी नागररकहरु पिाउ गरी थप कारवाहीका लानग अध्यागमन कायाणलय पठाईएको नभएको । 

११७

३४ ३३

CATEGORY 1

उपचाररत भनाण नडस्चाजण
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भदौ मनहनामा हराएका, िेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबानलकाहरुको नववरण 

 

 

 

भदौ मनहनामा वेवाररसे िेला परेका मध्ये पाररवाररक पनूनमणलन, बालगृहमा रहेका बालबानलका सम्बन्धी नववरण 

 

 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

हराएका, १०८२

िेला परेका, ६९८

खोजतलास जारी, ३८४

हराएका फेला परेका खोजतलास जारी

३५

२०

५५

० १० २० ३० ४० ५० ६०

अस्थायी संरक्षण गहृमा रहकेा

पाररवाररक पनूणनमलन

वेवाररस फेला परेका
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नडनजटल िरेनन्सक ल्याव 

 DFL शाखाबाट भदौ मनहना नभर नबनभन्त्न २२ वटा मदु्दा शीर्णक (ज्यान सम्बन्त्धी कसरू, अपहरण तथा शरीर बन्त्धक, आत्महत्या दरुुत्साहन, झणु्डी मतृ्य,ु 

नबदेशी नबननमय, मानव वेचनवखन, कतणब्य ज्यान, नलखत सम्बन्त्धी कसरू, सावणजननक अपराध, नबद्यनुतय कारोबार, जबरजस्ती करणी, ठगी, आपरानधक 

लाभ, नलखत नकते, सट्टावाजी, रेनडयोधमी पदाथण, लागु और्ध, बाल यौन दवु्यणवहार, अभर ब्यवहार, माननस बेपिा, चोरी, वहु नववाह) अन्त्तगणत ७६ वटा 

मदु्दाको ३६७ वटा सबुदहरु परीक्षण गररएको । 

 

दुरसचंार समन्वय शाखा 

 भदौ मनहनामा अपराध अनुसन्त्धानको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा संघीय प्रहरी इकाई कायाणलयहरुबाट माग भई आएका Operational Data हरु  

दरूसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु संग Co-ordination गरी ननम्नानुसारको संख्यामा समयमै सम्बनन्त्धत कायाणलयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

 

 

 

नेपाल प्रहरी केन्रीय नवनध नवज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुशी 

 २०७९ /०५/०१ गते देनख ऐ भार ३१ गते सम्म नवनभन्त्न नजल्लाहरुबाट परीक्षणको लानग ६७९ केशहरु र ३६७६ नमुनाहरु प्राप्त भएकोमा नयाँ र परुानो 

पेण्डीङ केशहरु समेत गरी ७७२ केशहरु परीक्षण गररएको  । 

 (AFIS) मा १९७५ DATA Entry भएको । 

 

स.प्र.ई.का.धरान, २१७७

स.प्र.ई.का.जनकपुर, ३२४७

स.प्र.ई.का. काभ्रे, १३३१

स.प्र.ई.का.पोखरा, १८२०

स.प्र.ई.का.रुपन्त्दहेी, २०८४

स.प्र.ई.का.सखुेत, ३८९
स.प्र.ई.का.धनगढी, ५३८

स.प्र.ई.का.धरान स.प्र.ई.का.जनकपुर स.प्र.ई.का. काभ्रे स.प्र.ई.का.पोखरा स.प्र.ई.का.रुपन्त्दहेी स.प्र.ई.का.सखुेत स.प्र.ई.का.धनगढी

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

 

भदौ मनहनामा पररचानलत मानसक ड्युटी सखं्या 
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पदाथण खोजी

लाग ुऔर्ध खोजी अपराधी खोजी
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कतणव्य ज्यान सम्बन्धी 
 

हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

रुपन्देही, १३ भदौ 

 आफ्नै बुबा ५१ वर्ीय पे्रम प्रसाद पनुको हत्या गरेको अनभयोगमा 

देवदह नगरपानलका-१० दलदले बस्ने २७ वर्ीय नदपक पनुलाई प्रहरीले पिाउ 

गरेको छ । आपसी झगडामा नदपकले आँगनबाट धकेल्दा प्रेम प्रसादको 

घटनास्थलमै मतृ्य ु भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ वडा प्रहरी कायाणलय 

बुटवलबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले 

थप अनुसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

कुटनपट गरी हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

सरु्खेत, १५ भदौ   

 वीरेन्त्रनगर नगरपानलका-१० पटानटोल बस्ने २० वर्ीय रोशन 

नजसीको कुटनपट गरी हत्या गरेको अनभयोगमा सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्ीय ओम 

प्रकाश सनुार लगायत ५ जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ।  

 सनुार समेतका व्यनक्तहरुले कुटनपट गदाण घाइते भएका रोशनको 

कणाणली प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा उपचारको िममा मतृ्य ुभएको भन्त्ने खबर 

प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाणलय सखुेतबाट खनटएको प्रहरीले कुटनपटमा 

संलग्न उनीहरूलाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान 

गरररहकेो छ । 
 

कतणव्य ज्यान मुद्दाका िरार प्रनतवादी पक्राउ 

झापा, १७ भदौ   

 कतणव्य ज्यान मदु्दाका फरार प्रनतवादी झापा नशवसताक्षी 

नगरपानलका-८ बस्ने ३७ वर्ीय नदप्सन लावतीलाई पिाउ गरेको छ ।  

 कतणव्य ज्यान मदु्दामा नजल्ला अदालत झापाको २०६३ असोज ३ 

गतेको फैसलाले जन्त्म कैद ठहर भएको र पनुरावेदन अदालत र सवोच्च  

अदालतबाट समेत छुट्टाछुटै्ट नमनतमा उक्त फैसला सदर भएको नथयो । प्रनतवादी 

लावतीले उक्त मदु्दामा १ वर्ण ७ मनहना २४ नदन कैद भकु्तान गरी सकेका नथए 

भने १८ वर्ण ४ मनहना ६ नदन कैद भकु्तान गनण बाँकी रही फरार रहकेा उनलाई 

प्रदेश प्रहरी कायाणलय नबराटनगर र नजल्ला प्रहरी कायाणलय झापाबाट खनटएको 

संयकु्त प्रहरीले पिाउ गरेको हो । उनलाई कैद भकु्तानको लानग कारागार 

कायाणलय चन्त्रगढी झापामा पठाइएको छ । 
 

 

एकै पररवारका तीन जनाको हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

उदयपरु, १८ भदौ  

 बेलका नगरपानलका-७ गोवाटार बस्ने एकै पररवारका ३७ वर्ीय 

राज कुमार बस्नेत, उनकै श्रीमती ३३ वर्ीया सररता बस्नेत र छोरा १२ वर्ीय 

सजुन बस्नेतको धाररलो हनतयार खकुुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अनभयोगमा 

सोही ठाउँ बस्ने ४० वर्ीय नर बहादरु बस्नेतलाई  प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

सोही ठाउँनस्थत नदलटुार वानदम खोलामा नर बहादरुले खकुुरी प्रहार गदाण तीनै 

जनाको घटनास्थलमै मतृ्य ु भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी 

कायाणलय उदयपरु, ईलाका प्रहरी कायाणलय रामपरु ठोन्सला र ईलाका प्रहरी 

कायाणलय बेल्टारबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पिाउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 

 

आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

बारा, १८ भदौ  

 आफ्नै श्रीमती २५ वर्ीया सहनाज खातुनको हत्या गरेको 

अनभयोगमा महागढीमाई नगरपानलका-३ गंजभवानीपरु बस्ने २७ वर्ीय  

 

 

 

सैमोनदन अंसारीलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । सहनाजको आफ्नै घरमा 

शंकास्पद मतृ्य ु भएको भन्त्ने सचूना प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाणलय 

बाराबाट खनटएको प्रहरीले घटनाको थप अनसुन्त्धान गने िममा सैमोनदनले 

श्रीमतीको हत्या गरेको खलु्न आए पश्चात उनलाई पिाउ गरेको हो । साथै सोही 

घटनामा संलग्न उनकै भाउजु अप्सना खातुन समेतलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ 

।  उनीहरु उपर कतणव्य ज्यान मदु्दामा नजल्ला अदालत बाराबाट ७ नदन म्याद थप 

गरी आवश्यक अनुसन्त्धान भइरहकेो छ । 
 

 

बैंनकङ कसूर, चोरी तथा ठगी सम्बन्धी 
 

बैंनकङ कसरू मुद्दाका िरार प्रनतवादीहरू पक्राउ 

काठमाडौं, १ भदौ   

  बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनतवादी काठमाडौं महानगरपानलका-

१० बस्ने रामेछाप मन्त्थली नगरपानलका-७ घर भएका ३९ वर्ीय ननरज 

बुढाथोकीलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ ।  

  उच्च अदालत पाटनको २०७७ पसु १९ गतेको फैसलाले बैंनकङ 

कसरू मदु्दामा ८ नदन कैद र ४२ लाख रुपैयाँ  जररवाना ठहर भई फरार रहकेा 

उनलाई केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो महाराजंगजबाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं 

कोटेश्वरबाट पिाउ गरेको हो । बुढाथोकीले सेन्त्चरुी वैंक नलनमटेड शाखा 

कायाणलय कोटेश्वर काठमाडौंमा रहकेो वैंक खातामा पयाणप्त मौज्दात रकम 

नभएको भन्त्ने जानी-जानी पीनडतलाई झु् यानमा पारी नदएको चेकको रकम 

भकु्तान हुन नसकेको ठहर गदै अदालतले उक्त फैसला गरेको नथयो । उनलाई 

फैसला कायाणन्त्वयनको लानग नजल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गररएकोमा 

अदालतको आदेशले कैद भकु्तानको लानग कारागार कायाणलय नडल्लीबजार 

पठाइएको छ ।  

  यसैगरी बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनतवादी भक्तपरु गठ्ठाघर बस्ने 

स्याङजा नवरूवा गाउँपानलका-६ घर भएका २७ वर्ीय सन्त्जोग लम्साललाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । उच्च अदालत पाटन लनलतपरुको २०७९ गत असार 

६ गतेको फैसलाले ६ लाख रुपैयाँ जररवाना ठहर भई फरार रहकेा उनलाई 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायाणलय नमनभवनबाट खनटएको 

प्रहरीले काठमाडौं नयाँबानेश्वरबाट पिाउ गरेको हो । उनलाई नजल्ला अदालत 

काठमाडौंमा उपनस्थत गराइएको छ । 

नक्ट्कली पैसा नदई नगद ठगी गरेको अनभयोगमा तीन जना 

पक्राउ  

काठमाडौं, १ भदौ  

काठमाडौं महानगरपानलका-२६ गोंगबु नयाँबसपाकण मा न्कली 

पैसा नदई नगद १२ हजार रुपैयाँ नलइ ठगी गरेको अनभयोगमा काठमाडौं गोंगबु 

बस्ने ३२ गुल्मी इस्मा गाउँपानलका-६ घर भएका ३२ वर्ीय लक्ष्मण कुमाल 

सनहत ३ जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

एनटएम मेनशन तोडिोड गरी नगद चोरी गरेको अनभयोगमा 

पक्राउ 

कास्की, ५ भदौ  

 पोखरा महानगरपानलका-३० अघौ चोकनस्थत एनएमबी बैंकको 

एनटएम तोडफोड गरी २ वटा ्यासकेट र नगद चोरी गरेको अनभयोगमा 

नवलपरासी(पवूण) देवचलुी नगरपानलका-५ घर भई कास्की पोखरा 

महानगरपानलका-३० डँुडाको मखु बस्ने भेडे भन्त्ने २१ वर्ीय अननस तामाङलाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

ck/fw ;dfrf/ 
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  पोखरा महानगरपानलका- २७ तालचोकनस्थत एनआइसी एनसया 

बैंकको एनटएम मेनशन तोडफोड गने प्रयास गरेको तथा एनएमबी बैंकको एनटएम 

मेनशन फोडी साउन ३ गते नबहान नगद चोरी गरेको घटनाको अनुसन्त्धानको 

िममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाणलय पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रदेश कायाणलय 

पोखरा, नजल्ला प्रहरी कायाणलय कास्की र ईलाका प्रहरी कायाणलय नशसवुाबाट 

खनटएको प्रहरीले चोरीमा संलग्न उनलाई रुपन्त्देही बेलनहयाबाट पिाउ गरेको हो 

। साथै प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको ग.१० प २९६३ नम्बरको मोटरसाइकल 

समेत बरामद गरेको छ । उक्त घटनामा चोरी भएको ्यासकेट पोखरानस्थत 

नबचारी चौतारामा फेला परेको  नथयो ।  उनी उपर चोरी तथा डाँका सम्बन्त्धी 

कसरूमा नजल्ला अदालत कास्कीबाट ७ नदन म्याद थप गरी आवश्यक 

अनसुन्त्धान प्रकृया अगाडी बढाइएको छ । 
 

दुबई पठाइनदन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अनभयोगमा पक्राउ  

काठमाडौं, १२ भदौ  

               दबुई पठाइनदन्त्छु भन्त्दै नगद ३८ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अनभयोगमा 

नवपलरासी(पनश्चम) प्रतापपरु गाउँपानलका-२ गोनपगञ्ज घर भई काठमाडौं 

गोंगबु बस्ने ५४  वर्ीय भोज बहादरु चौधरीलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ ।  

 दबुई पगेुपनछ आमणस गाडणमा नगद १ लाख रुपैयाँ तलबमा काम 

लगाइनदन्त्छु भनी प्रलोभनमा पारी पीनडतहरूबाट ३८ लाख रुपैयाँ नलई फरार 

रहकेा चौधरीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायाणलय 

नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं सामाखशुीबाट पिाउ गरेको हो 

।उनलाई थप अनुसन्त्धान तथा कारवाहीको लानग वैदेनशक रोजगार नवभाग 

बुिनगर काठमाडौंमा पठाइएको छ ।    
 

भन्सार छनल ल्याइएका मोबाइलहरू सनहत पक्राउ 

काठमाडौं, २० भदौ 

 भन्त्सार छनल चोरी पैठारी गरी ल्याइएका ६ थान आइफोन 

मोबाइलहरू सनहत २ जनालाई काठमाडौं महानगरपानलका-१४ बल्खबुाट 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरूमा भक्तपरु सयूणनवनायक नगरपानलका-६ 

बस्ने २६ वर्ीय सनबन छेंगुतला र स्याङ्जा नबरूवा गाउँपानलका-४ घर भई हाल 

काठमाडौं ठमेल बस्ने २२ वर्ीय कृष्ण बहादरु थापा रहकेा छन ्।  

 काठमाडौं उपत्यकाका नवनभन्त्न स्थानहरूमा भन्त्सार छनल चोरी 

पैठारी गरी ल्याइएका मोबाइलहरू नबनि भइरहकेो भन्त्ने सचूनाको आधारमा 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायाणलय नमनभवनबाट खनटएको 

प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त मोबाइलहरू सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो । 

उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लानग नरभवुन अन्त्तराणनष्िय नवमानस्थल 

भन्त्सार कायाणलय गौचरणमा पठाइएको छ । 
 

यौन जन्य अपराध 
 
 

बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, २ भदौ   

 म्याग्दी, ७ वर्ीया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अनभयोगमा बेनी नगरपानलका-४ हररयाली चोक बस्ने ४८ वर्ीय कमल 

घतानेलाई प्रहरीले पिाउ गरको छ । घतानेले ती बानलकालाई गत साउन ३१ 

गते नदउँसो जबरजस्ती करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी 

नसगातातोपानीबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पिाउ गरेको हो । 
 

झापा, ५ भदौ 

 ६ वर्ीया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा बारा  

नजल्ला घर भई कन्त्काई नगरपानलका-४ कञ्चन टोल बस्ने १९ वर्ीय सामहम्द  

अन्त्सारीलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । सामहम्दले ती बानलकालाई जबरजस्ती  

करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाणलय सरुुङ्गाबाट 

खनटएको प्रहरीले उनलाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 
 

कैलाली, ७ भदौ 

 ११ वनर्णया बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा 

टीकापरु नगरपानलका-७ वेलवुा बस्ने १८ वर्ीय नकशोरलाई प्रहरीले पिाउ 

गरेको छ । नकशोरले ती बानलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाणलय टीकापुरबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई पिाउ 

गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।  
 

बालयौन दुरूपयोग मुद्दाका िरार प्रनतवादी पक्राउ   

भक्तपरु, ७ भदौ  

 बालयौन दरुूपयोग मदु्दाका फरार प्रनतवादी सयूणनवनायक 

नगरपानलका-७ नकवाचोक बस्ने ५१ वर्ीय हररकृष्ण कोजलुाई प्रहरीले पिाउ 

गरेको छ । नजल्ला अदालत भक्तपरुको फैसलाले ३ मनहना कैद र ५ हजार 

रूपैयाँ जररवाना ठहर भई फरार रहकेा उनलाई नजल्ला प्रहरी पररसर भक्तपरुबाट 

खनटएको प्रहरीले सयूणनवनायक नगरपानलका-७ गुण्डुचोकबाट पिाउ गरेको हो । 

उनलाई फैसला कायाणन्त्वयनका लानग भक्तपरु नजल्ला अदालतमा पेश गररएको 

छ ।  

जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा पक्राउ 

झापा, २० भदौ 

 १८ वर्ीया नकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अनभयोगमा मोरङ 

पथरी शननश्चरे नगरपानलका-५ बस्ने २६ वर्ीय  नतथणराज गेलाललाई प्रहरीले 

पिाउ गरेको छ । गेलालले ती नकशोरीलाई गतललाई फकाई जबरजस्ती करणी 

गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ नजल्ला प्रहरी कायाणलय सनुसरीबाट खनटएको 

प्रहरीले उनलाई सनुसरी ईटहरी उपमहानगरपानलका-६ बाट पिाउ गरेको हो 

।यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।   
 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका िरार प्रनतवादी पक्राउ       

सनुसरी, ७ भदौ 

 जबरजस्ती करणी मदु्दाका फरार प्रनतवादी बराहके्षर नगरपानलका-५ 

का सरुज नवश्वकमाणलाई सोही नगरपानलका-५ भरौलबाट घटनाको १८ वर्णपनछ 

हरीले पिाउ गरेको छ । १४ वनर्णया नकशोरीलाई आफ्नै घरमा ४/५ जनाको 

समहूमा आएका सरुज समेतका व्यनक्तहरूले ती नकशीरीलाई सामनूहक रूपमा 

जबरजस्ती करणी गरी फरार भएको घटनामा सवोच्च अदालतबाट ९ वर्ण ५ 

मनहना १९ नदन कैद ठहर भई फरार रहकेा उनलाई लनुकनछपी बसेको अवस्थामा 

फेला पारी प्रहरीले पिाउ गरेको हो । उनलाई कैद भकु्तानको लानग झमु्का 

कारागार पठाइएको छ । 
 

भक्तपरु, १७ भदौ  

 जबरजस्ती करणी मदु्दाका फरार प्रनतवादी भक्तपरु नगरपानलका-११ 

्वाछे बस्ने ४० बर्ीय नदपक तुल्सीब्याखोलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

जबरजस्ती करणी मदु्दामा सवोच्च अदालतको २०६३ माघ ८ गतेको फैसलाले 

८ वर्ण कैद र आधा भाग अंश सवणस्व गरी पीनडतलाई भराई नदने फैसला भई 

फरार रहकेा उनलाई नजल्ला प्रहरी पररसर भक्तपरुको प्रहरीले नजल्ला प्रहरी 

कायाणलय कास्कीको सहयोगमा पोखराबाट पिाउ गरेको हो । उनले ६ वर्ीया 

बानलकालाई २०५४ मंनसर ८ गते जबरजस्ती करणी गरेको कसरूमा सवोच्च 

अदालतले उक्त फैसला गरेको नथयो । उनलाई फैसला कायाणन्त्वयनका लानग 

नजल्ला अदालत भक्तपरुमा पेश गररएको छ ।  
 
 

 

 

 

 

लैंनगक नहंसा सम्बन्धी गुनासोका लानग 
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लागू औषध सम्बन्धी 

अवैध लागूऔषध ब्राउन सगुर सनहत पक्राउ  

काठमाडौं, १ भदौ   

बाँके, नेपालगंज उपमहानगरपानलका-१५ जमनुाहबाट ५ ग्राम ५ 

सय नमनलग्राम अवैध लागूऔर्ध ब्राउन सगुरजस्तो देनखने पदाथण सनहत २ 

जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । पिाउ पनेहरुमा सोही उपमहानगरपानलका-

१३ गंगापरु बस्ने ३३ वर्ीय नबकाश नसंह र ३६ वर्ीय प्रमोद नसंह रहकेा छन ्। 

भारतबाट नेपालतफण  आउदै गरेको भे.८ प ७०८३ नम्बरको मोटरसाइकललाई 

ईलाका प्रहरी कायाणलय जमनुाहबाट खनटएको प्रहरीले जाँच गने िममा 

उनीहरुलाई उक्त पररमाणको लागूऔर्ध सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो ।  

 

झापा, ८ भदौ   

हनल्दबारी गाउँपानलका-४ जलथलबाट अवैध लागूऔर्ध ब्राउन 

सगुर जस्तो देनखने खैरो पदाथण ७ ग्राम ९ सय २० नमनलग्राम सनहत सोही ठाउँ 

बस्ने ३५ वर्ीय जेनमल महमदलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । लागू और्ध 

ननयन्त्रण ब्यरूो काँकडनभट्टाबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई उक्त पदाथण सनहत 

फेला पारी पिाउ गरेको हो । उक्त घटनाको अनुसन्त्धानको िममा हनल्दवारी 

गाउँपानलका-४ बाट मे.६ प ५६१९ नम्बरको स्कुटर र नगद ७९ हजार रूपैयाँ 

सनहत नवताणमोड नगरपानलका-५ बस्ने २५ वर्ीय अजुणन राजवंशी र अन्त्य १ 

जनालाई प्रहरीले ननयन्त्रण नलएको छ । 
 
 

 

अवैध लागूऔषध सनहत पक्राउ  

काठमाडौं, १२ भदौ  

काठमाडौं महानगरपानलका-२१ भोटेबहालबाट अवैध लागूऔर्ध 

चरेस १ सय ७० ग्राम, पोल्यान्त्ड १ सय ३० ग्राम, ब्राउनसगुर ३ ग्राम, १ थान 

छुरी, १ थान प्लानष्टकको पेस्तोल, १ थान नडनजटल तराज,ु ४ थान घडी, २ थान 

मोबाईल र नगद १४ हजार ५ सय रुपैयाँ सनहत सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने काभ्रे 

धनुलखेल नगरपानलका-११ घर बताउने ३३ वर्ीय अननल श्रेष्ठलाई प्रहरीले 

पिाउ गरेको छ । प्रहरी विृ कमलपोखरीबाट खनटएको प्रहरीले श्रेष्ठलाई उनकै 

डेरा कोठाबाट उक्त पररमाणको लागूऔर्ध सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो । 
 

काठमाडौं महानगरपानलका-१६ म्हपेीबाट ननयनन्त्रत लागूऔर्ध 

डाईजेपाम ५९ एम्पलु, ननुफण न ४० एम्पुल, फेनारगन ६० एम्पुल र नाईिाभेट ३ 

सय १५ ट्याब्लेट सनहत सलाणही लालबन्त्दी नगरपानलका-१२ नजयाजो बस्ने ३१ 

वर्ीय प्रभ ुमानझ समेत २ जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । नवशेर् सचूनाको 

आधारमा प्रहरी विृ लैनचौरबाट खनटएको प्रहरीले जाँच गने िममा मानझले 

बोकेको झोलामा उक्त लागूऔर्ध फेला पारी उनीहरूलाई पिाउ गरेको हो । 
 

कास्की, पोखरा महानगरपानलका-७ राधाकृष्ण मागणबाट ननयनन्त्रत 

लागूऔर्ध डाईजापाम ६० एम्पुल, फेनरागन ६० एम्पुल र नरुनफन ६० एम्पुल 

सनहत सोही ठाउँ बस्ने बाँके घर भएका २९ वर्ीय नबशाल रानालाई प्रहरीले 

पिाउ गरेको छ । वडा प्रहरी कायाणलय बैदामबाट खनटएको प्रहरीले रानालाई 

उनकै कोठाबाट उक्त पररमाणको लागूऔर्ध सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो 

।   

सनुसरी, धरान उपमहानगरपानलका-१५ नस्थतबाट अवैध 

लागूऔर्ध गाँजा १ केजी, िामोल १ हजार ्याप्सुल र स्पासपेन १ हजार 

ट्याबलेट सनहत सोही ठाउँ बस्ने ४१ वर्ीय अमर राई लागयत ४ जनालाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाणलय धरानबाट खनटएको प्रहरीले 

राईको कोठाबाट उक्त पररमाणको लागूऔर्ध सनहत फेला पारी उनीहरुलाई 

पिाउ गरेको हो ।  

यसैगरी सुनसरी, धरान उपमहानगरपानलका-१० नबशाल पथबाट 

ननयनन्त्रत लागूऔर्ध िामोल १ हजार १ सय ्याप्सुल, स्पासपेन २ सय ५० 

ट्याबलेट र नगद १ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ सनहत सोही 

उपमहानगरपानलका-१५ बस्ने २८ वर्ीय नशनशर श्रेष्ठ लगायत २ जनालाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाणलय धरानबाट खनटएको प्रहरीले 

उनीहरुलाई उक्त लागूऔर् र नगद सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो ।  यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहेको छ ।  

 

अवैध लागुऔषध गााँजा सनहत पक्राउ तथा बरामद 

काठमाडौं, ९ भदौ   

मकवानपरुको नभमफेदी गाउँपानलका-२ भैसेबाट अवैध लागूऔर्ध गाँजा कररब 

२ सय ५६ केजी २८ ग्राम सनहत नभमफेदी गाउँपानलका-९ महनभर बस्ने ३५ 

वर्ीय प्रकाश लामालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाणलय 

नभमफेदीबाट खनटएको प्रहरीले नामटारबाट हटेौंडातफण  आउँदै गरेको ना.७ ख 

३९८७ नम्बरको आईचर िक जाँच गने िममा उक्त पररमाणको लागूऔर्ध 

फेला पारी िक चालक लामालाई पिाउ गरेको हो । साथै उक्त कायाणलयबाट 

खनटएको प्रहरीले ना.८ ख २७१८ नम्बरको आईचर िकबाट अवैध लागूऔर्ध 

गाँजा कररब ७४ केजी ९ ग्राम फेला पारी बरामद गनुणका साथै फरार िक 

चालकको खोजी गरररहकेो छ ।  यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्त्धान 

गरररहकेो छ । 
 

पसाा,  

वीरगंज महानगरपानलका-२१ परवानीपरुबाट कररब १ सय ७२ 

केजी अवैध लागूऔर्ध गाँजा सनहत डब्लबुी ११ इ ९०३३ नम्बरको 

ट्याङ्करका चालक भारत घर भएका ४४ वर्ीय लाल नबहारी यादवलाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । नजल्ला प्रहरी कायाणलय पसाणबाट खनटएको प्रहरी उक्त 

ट्याङकरलाई जाँच गने िममा ट्याङ्करको तेल हाल्ने भागमा लकुाई नछपाई 

रानखएको उक्त पररमाणको गाँजा फेला पारी उनलाई पिाउ गरेको हो । 
 

रौतहि,  

गौर नगरपानलका-२ बकैया खोला नकनारबाट कररब १ सय ७० 

नकलोग्राम अवैध लागूऔर्ध गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको छ । अपररनचत 

व्यनक्तहरूले १७ वटा पोकामा राखेर उक्त गाँजा नेपालबाट भारततफण  लैजादै 

गरेको अवस्थामा अस्थाई प्रहरी पोष्ट महादेवपट्टी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 

नबओपी गौर रौटहटबाट खनटएको संयकु्त प्रहरी टोलीलाई देख्नासाथ सोही 

स्थानमा गाँजा छोडी फरार भएपनछ प्रहरीले उक्त गाँजा बरामद गरेको हो । हाल 

फरार अपररनचत व्यनक्तहरूको प्रहरीले खोजी गरररहकेो छ । यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।  
 

 

सलााही,  

कौडेना गाउँपानलका-१ लक्ष्मीपरु सखुचैनाबाट अवैध लागूऔर्ध 

गाँजा कररब १ सय २२ नकलोग्राम प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी 

सनु्त्दरपरुबाट खनटएको प्रहरीलाई देख्नासाथ बा.८ च १८५३ नम्बरको कारका 

चालकले कार लक गरी फरार भएपनछ प्रहरीले कार तलासी गदाण उक्त गाँजा 

फेला पारी बरामद गरेको हो । हाल फरार कार चालकको प्रहरीले खोजी 

गरररहकेो छ । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवश्यक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।   

मकवानपरु, हटेौंडा उपमहानगरपानलका-१० राप्तीपलु ननजकबाट ७४ नकलो ७ 

सय ग्राम अवैध लागूऔर्ध गाँजा  र नगद ३१ हजार ७ सय रुपैयाँ सनहत 

नवुाकोट नवदरु नगरपानलका-१३ बस्ने ३१ वर्ीय प्रकाश तामाङ समेत २ 

जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । नजल्ला प्रहरी कायाणलय मकवानपरुबाट 

खनटएको प्रहरीले नचतवनबाट हटेौंडातफण  जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१-०२५ 

च १९४२ नम्बरको गाडीलाई जाँच गने िममा लकुाई ल्याएको उक्त गाँजा 

सनहत फेला पारी गाडी चालक प्रकाश समेत २ जनालाई पिाउ गरेको हो । 

 

अवैध लागूऔषध सनहत पक्राउ  

काठमाडौं, २२ भदौ 

दनक्षणकाली नगरपानलका-५ फनपणङबाट ननयनन्त्रत लागूऔर्ध 

फेनारगन ३ सय १ एम्पलु, ननुफण न २ सय ९७ एम्पलु र डाईजेपाम ३ सय एम्पलु 
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सनहत भारत घर भएका ३० वर्ीय कौशल पटेललाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

गौरबाट काठमाडौंतफण  आउँदै गरेको ना.१ ज ७२४५ नम्बरको टाटा समुोलाई 

ईलाका प्रहरी कायाणलय फनपणङबाट खनटएको प्रहरीले जाँच गने िममा सुमोमा 

सवार उनलाई उक्त लागूऔर्ध सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो ।   

 

अवैध लागुऔषध खैरो हेरोइन सनहत पक्राउ तथा बरामद 

पसाा, ८ भदौ  

वीरगंज महानगरपानलका-१६ बसपाकण बाट ४९ ग्राम अवैध 

लागूऔर्ध खैरो हरेोइन जस्तो देनखने पदाथण सनहत  भारत घर भएका १९ वर्ीय 

सोन ु कुमार महतोलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । लागूऔर्ध ननयन्त्रण ब्यरूो 

शाखा कायाणलय वीरगंजबाट खनटएको प्रहरीले उक्त पदाथण सनहत फेला पारी 

उनलाई पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहकेो छ । 
 

 

काठमाडौं,२२ भदौ  

चन्त्रानगरी नगरपानलका-२ नागढुङ्गाबाट अवैध लागूऔर्ध खैरो 

हरेोइन जस्तो देनखने पदाथण ७ ग्राम ९ सय नमनलग्राम सनहत पाँचथर फालेलङु 

गाउँपानलका-५ बस्ने २४ वर्ीय राकेश थाम्सुहाङलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । 

नसलगुडीबाट काठमाडौंतफण  आउँदै गरेको डब्लबुी २५ के २९४० नम्बरको 

बसलाई प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खनटएको प्रहरीले जाँच गने िममा बसमा 

सवार उनलाई उक्त पदाथण सनहत फेला पारी पिाउ गरेको हो । 
 

 

अन्य अपराध 

 

हराएको नागररकता दुरूपयोग गरी कम्पनी खोली ठगी गने 

तीन जना पक्राउ  

काठमाडौं, २ भदौ   

हराएको नागररकता दरुूपयोग गरी कम्पनी खोली ठगी गने कायणमा संलग्न रहकेो 

अनभयोगमा ३ जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ ।पिाउ पनेहरूमा भक्तपरु 

मध्येपरु नठमी नगरपानलका -९ का सरेुश भन्त्ने २८ वर्ीय प्रनदप कमणचायण , मगुु 

खत्याड गाउँपानलका -११ घर भई काठमाडौं बुढाननलकण्ठ नगरपानलका- २ बस्ने 

२४ वर्ीय नबशाल काकी र मगुु खत्याड गाउँपानलका -८ का २१ वर्ीय 

रामकृष्ण रावत रहकेा छन ्।  

नजल्ला प्रशासन कायाणलय कञ्चनपरुबाट जारी भएको एक पुरूर्को हराएको 

स्कल नागररकताको दरुुपयोग गरी २०७८ मंनसर २८ गते ज्ञानेश्वरमा 

एभरेष्टनलंक ईन्त्टनेशनल एजकेुशन प्रानल नामको प्राईभेट कम्पनी दताण गरेको, 

सेञ्चरुी तथा कुमारी बैंकमा खाता खोलेको र बैदेनशक रोजगारीमा रनसया पठाई 

नदने प्रलोभनमा पारी पीनडत व्यनक्तको नामबाटै अन्त्य व्यनक्तलाई ठगी गरेको भन्त्ने 

सचूनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायाणलय 

नमनभवनबाट खनटएको प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौंबाट पिाउ गरेको हो । 

उनीहरूमध्ये प्रनदप उक्त कम्पनीको नसइओ, नवशालले पीनडतको नाममा बैंकमा 

खाता खोलेको र रामकृष्णले सहजकताणको भनूमका ननवाणह गरेको खलु्न आएको 

छ ।उनीहरूलाई ठगी सम्बनन्त्ध कसरूमा आवश्यक अनसुन्त्धान एवं कारवाहीको 

लानग नजल्ला प्रहरी पररसर काठमाडौंमा पठाइएको छ । 
 

सरंनक्षत वन्यजन्तु सालकको खपेटा जस्तो देनखने वस्तु सनहत 

तीन जना पक्राउ     

काठमाडौं, ९ भदौ   

 संरनक्षत वन्त्यजन्त्तु सालकको खपेटा (आखेटोपहार) जस्तो देनखने ९ 

नकलोग्राम तौल भएको बस्तु सनहत ३ जनालाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । पिाउ 

पनेहरूमा नसन्त्धपुाल्चोक सनुकोशी गाउँपानलका-७ बस्ने ४९ वर्ीय गोनबन्त्द 

नसन्त्चरुी, काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपानलका-७ बस्ने २५ वर्ीय नबमान 

स्याङ्तान र काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपानलका-४ बस्ने २६ वर्ीय सरुज 

झेडीमगर रहकेा छन ् । नवशेर् सचूनाको आधारमा केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो 

महाराजगंजबाट खनटएको प्रहरीले ईलाका प्रहरी कायाणलय बनेपा 

काभ्रेपलाञ्चोक समेतको सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपानलका-६ 

अठ्ठाईस नकलोबाट उनीहरूलाई उक्त वस्तु सनहत पिाउ गरेको हो । उनीहरूलाई 

आवश्यक कारवाहीका लानग नडनभजन वन कायाणलय धनुलखेल 

काभ्रेपलाञ्चोकमा बुझाइएको छ ।   
 

 सामानजक सञ्जाल मािण त ्दु:ख, हैरानी नदने तथा अपमान 

गने पक्राउ     

काठमाडौं, १५ भदौ   

 सामानजक सञ्जाल भाइबर माफण त् नाबानलकालाई द:ुख, हरैानी 

तथा अपमान गरेको अनभयोगमा भारत मोनतहारी नचरैया सेनवररया घर भई 

काठमाडौं महानगरपानलका-६ बौि बस्ने १९ वर्ीय मोहम्मद रमीज राजालाई 

प्रहरीले पिाउ गरेको छ । राजाले नाबानलकाको तस्वीर ईनडट गरी बनाएको 

अनश्लल नभनडयो भाइबर माफण त् पठाई डर रास देखाई नाजायज फाईदा नलन 

खोजेको र उद्देश्य परुा नहुने भएपनछ उक्त नभनडयो सावणजननक गरीनदने भनन 

नाबानलकालाई माननसक यातना तथा द:ुख हरैानी नदएको खलु्न आएपश्चात 

उनलाई प्रहरीले पिाउ गरेको हो ।  

 यसैगरी सामानजक सञ्जाल ईन्त्सटाग्राम तथा नबगो माफण त् 

मनहलालाई ब्ल्याकमेल गरी माननसक यातना तथा द:ुख हरैानी नदएको 

अनभयोगमा ताप्लेजङु फुङ्नलङ नगरपानलका-४ घर भई काठमाडौं 

महानगरपानलका-६ बौि भकुृटीचोक बस्ने ३२ वर्ीय जेम्स तामाङलाई प्रहरीले 

पिाउ गरेको छ । ईन्त्सटाग्राम तथा नबगो माफण त् ती मनहलालाई नवनभन्त्न प्रलोभन 

देखाई अनश्ललता प्रदशणन गनण बाध्य पारी सोको नस्िन सट नलई आनथणक 

लाभका लानग सामानजक सञ्जालमा प्रसारण गरीदेने भन्त्दै ब्ल्याकमेल, 

माननसक यातना तथा द:ुख हरैानी नदने कायणमा संलग्न जेम्सलाई प्रहरीले पिाउ 

गरेको हो । पिाउ परेका उनीहरू उपर नवद्यतुीय कारोबार ऐन, २०६३ 

अन्त्तगणतको कसरूमा नजल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ नदन म्याद थप अनुमनत 

प्राप्त गरी आवश्यक अनसुन्त्धान भइरहकेो छ  । 

  

नवनभन्न हनतयार बरामद 

दाङ,१२ भदौ  

गढवा गाउँपानलका-७ नस्थत ज्योती सामदुानयक वनबाट १ थान 

एकनाले भरुवा बन्त्दकु, कररब १ सय ग्राम बारुद,  ४ थान केप, १९ वटा 

फलामको गोली र १ सय २६ वटा फलामको छराण सनहत राजपरु गाउँपानलका-१ 

बस्ने ४२ वर्ीय राम बहादरु चौधरीलाई प्रहरीले पिाउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी 

कायाणलय गढवाबाट खनटएको प्रहरीले उनलाई उक्त हातहनतयार सनहत फेला 

पारी पिाउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।  

रौतहि, १३ भदौ 

गढीमाई नगरपानलका-९ बस्ने राम प्रसाद राय यादवको गोठबाट १ 

थान एकनाले लामो घरेलु हनतयार र १ थान कटुवा पेस्तोल प्रहरीले बरामद 

गरेको छ । उक्त गोठमा वेवाररसे अवस्थामा उक्त हनतयारहरू फेला परेको भन्त्ने 

खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी बररयारपरुबाट खनटएको प्रहरीले उक्त 

हनतयारहरू बरामद गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहकेो 

छ । 
 

बााँके, १५ भदौ   

नरैनापरु गाउँपानलका-१ बाननयागाउँ बस्ने ४५ वर्ीय छब्बी लाल 

केवटलाई १ थान कटुवा पेस्तोल, १ थान भरुवा बन्त्दकु, १ सय ग्राम बारूद, ५ 

सय ग्राम नससा, फलामको गोली र ९ थान पटाका सनहत प्रहरीले पिाउ गरेको 

छ । उनको घरमा अवैध हातहनतयार लुकाई राखेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ 

ईलाका प्रहरी कायाणलय भगवानपरुबाट खनटएको प्रहरीले घर तलासी गने िममा 

उक्त हातहनतयार फेला पारी उनलाई पिाउ गरेको हो ।प्रहरीले यस सम्बन्त्धमा 

आवश्यक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 
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मुद्दा शीषणक – कतणब्य ज्यान 

नमनत २०७९।०५।०१ गते अ. ११:१५ बजेको समयमा नजल्ला बागलङु 

नननसखोला गा.पा.०४ कालीमाटी नस्थत नननसखोलाको नकनारमा नजल्ला 

बागलङु ननसीखोला गा.पा.५ कामीडाडा बस्ने गुन बहादरु कामीको छोरा बर्ण 

अं.२५ को फसे भन्त्ने तुल बहादरु नब.क. लाई ऐ.ऐ. बस्ने ननजकै श्रीमती कुमारी 

कामीले नमनत २०७९।०४।२५ गते राती काठको दाउरोले टाउकोमा हानी 

ढलेपनछ फलामको घनले हानी मरी सकेपनछ आधा घाँटी रेटी डोकोमा राखी 

बोकी ऐ. नस्थतमा रहकेो मधवुाङ झोलङ्ुगे पलुको खोलामा लगी टाउको 

घाँटीबाट नछनाई मतृकको शव र डोको समेत सोही खोलामा बगाई कतणव्य 

गरेको भन्त्ने व्यहोराको जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अनुसन्त्धान पश्चात 

सम्माननत नजल्ला अदालतमा पेश हुदँा सम्माननत अदालतको आदेशले 

प्रनतवादी कुमारी कामीलाई पपुणक्षको लानग कारागार थनुामा पठाएको र अको 

प्रनतवादीलाई ननजको अनवभावकको नजम्मा नदई छानडएको । 

 

मुद्दा शीषणक – अपहरण, शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी 
 

नमनत २०७९।०४।२९ गते नबहान अं ११.०० बजेको समयमा नजल्ला 

कनपलवस्तु कनपलवस्तु नगरपानलका वडा नं ७ बगणदवा नस्थत म जाहरेवाला 

नाम पररवनतणत ५१ च कनपलवस्तुको नाबानलका छोरी नपनडत नाम पररवनतणत 

५१ छ कनपलवस्तुलाई ऐ ऐ बस्ने बर्ण २८ को शरहुन पासीले ललाई फकाई 

प्रलोभनमा पारी अपरहण गरी शररर बन्त्धक बनाई जवरजस्ती करणी गरेको भनन 

नपनडत छोरीले बताएकी हुदँा ननज शरहुन धोवीलाई पिाउ गरी काननू बमोनजम 

गरी पाँउ भन्त्ने समेत व्यहोराको जाहरेवाला नाम पररवनतणत ५१ च कनपलवस्तुको 

जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान पश्चात सम्माननत कनपलबस्तु नजल्ला 

अदालतमा नमनसल पेश हुदँा सम्माननत कनपलवस्तु नजल्ला अदालतको नमनत 

२०७९।०५।२६  गतेको आदेशले पिाउ प्रनतवादी शरुहन धोवी पुपणक्षको लानग 

थनुामा गएको । 

 

मुद्दा शीषणक - धमण पररवनतणन गराउन नहुने 

नमनत २०७९।०५।०६ गते अं.१५:३० वजेको समयमा लनलतपरु नजल्ला 

ल.प.ुम.न.पा. वडा नं.४ जावलाखेल नस्थत रहकेो नस्टल टावर अगाडीवाट वर्ण 

१२ की ईभाना श्रेष्ठ समेतलाई मनन्त्दरा शा्य समेतले ललाई फकाई कररव ५/१० 

नमनेटको लानग समय नदनहुोस्, तपाईहरूको लानग काम लाग्ने कुरा नसकाउँछौं 

भनी ऐ. नस्टल टावर नस्थत पाँचौ तलामा रहकेो चचण अफ गड नामक चचणमा 

लगी अं.१६:५० बजेसम्म निनष्चयन धमण सम्वन्त्धी प्रचार प्रसार गरी बाईबलको 

बारेमा प्रवचन नदई उक्त धमणको बारेमा प्रचार प्रसार गरी धमण पररवतणन गनण 

उत्प्रेररत गरेको भन्त्ने जाहरेी प्राप्त भएकोमा प्रनतवादी मनन्त्दरा भन्त्ने मनदेवी 

शा्यलाई पिाउ गरी अनसुन्त्धान पश्चात पेश हुदँा नमनत २०७९।०५।१९ गतेको 

आदेशानसुार रु.१ लाख धरौटी नतरी छुटेको ।   

मुद्दा शीषणक – मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार र 

जबरजस्ती करणी 

नमनत २०७८।१२।०७ गते राती अन्त्दाजी २१:०० बजेको समयमा मेरी बनहनी 

वर्ण १४ की पररवनतणत नाम पशपुनत झ-१ घरबाट हराएकीमा खोजतलासको 

िममा ईलाका प्रहरी कायाणलय, काँकटनभट्टाबाट फोन गरी बनहनीलाई भारतबाट 

उद्वार गरी ल्याएको भन्त्ने खबर पाई म गई बनहनीसँग बुझ्दा मलाई नमनत 

२०७८।११।१५ गते २०;०० बजेको समयमा नदनेश नवश्वकमाणल ेघर देखी माथी  

 

बाटोमा जबरजस्ती करणी गरेको र नमनत २०७८।१२।०७ गते राती २१;०० 

बजेको समयमा नदनेश नवश्वकमाणले हामी नववाह गरी भारत तफण  जाने भनन मलाई 

नलई नहडेकोमा ननजको घर पगेुपनछ नदनेशको मामा सन्त्तोर् नवश्वकमाण र आकृनत 

श्रेष्ठ समेतको संलग्नतामा झापाको चारआली सम्म पुर् याई नदनेश नवश्वकमाण र 

सन्त्तोर् नवश्वकमाण त्यहीबाट बेपिा भई मलाई बेचनबखनका लानग आकृनत श्रेष्ठले 

मलाई काँकटनभट्टा हुदँै भारतको नसलगुडी परु् याई के कहाँ लान िेन चढाउन 

लाग्दा आफन्त्त नेपाल र सानाहातहरु नामक संस्थाले फेला पारी नेपालको 

ईलाका प्रहरी कायाणलय, काँकटनभट्टा सम्म ल्याएको भनी बनहनील ेबताएकीले 

घटनामा संलग्न व्यनक्तलाई काननु बमोनजम कारवाही गररपाँउ भन्त्न े समेत 

व्यहोराको जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान पश्चात सम्माननत 

अदालतमा नमनसल पेश हुदँा नमनत २०७९।०५।२२ गतेको आदेशले प्रनतवादी 

आकृती श्रेष्ठको हकमा २,०००००।– (दईु लाख) धरौटी माग हुदँा उक्त धरौटी 

राख्न नसकी थनुामा गएको, ऐ.नमनतको आदेशले प्रनतवादी नदनेश नवश्वकमाण 

भन्त्न े नदनेश ल्वगुन लाई थनुवुा पजुी नदई कारागार कायाणलय, ईलाम पठाएको, 

ऐ.ऐ. नमनतको आदेशले प्रनतवादी सन्त्तोर् नवश्वकमाण भन्त्ने सन्त्त बहादरु नवश्वकमाण 

साधारण तारेखमा छुटेको । 
 

मुद्दा शीषणक – कतणब्य ज्यान 
 

नमनत २०७९।०५।०५ गते ०८:४५ बजेको समयमा नजल्ला नवुाकोट तादी 

गा.पा. वडा नं. ५ डुमे्र बस्न ेबर्ण ५५ की दगुाण न्त्यौपानेलाई ऐ.ऐ. बस्न ेबर्ण अं.४६ 

को शम्भ ु तामाङ घरमा आई नबना कारण नगद रु. ५०० (पाँच सय) माग्दा 

ननदएको ननउँमा घरमा रहकेो हनँसया नलई लखेटी घर देनख अं.४०० नमटर 

पनश्चममा हनँसयाले प्रहार गरी भागी फरार रहकेो र ननज दगुाण तामाङको 

उपचारको िममा मतृ्य ु भएको भन्त्ने व्यहोराको सचुना प्रहरी कायाणलयमा प्राप्त 

भएकोमा अनुसन्त्धान सम्पन्त्न भएपश्चात सम्माननत नवुाकोट नजल्ला अदालतमा 

मदु्दा पेश हुदँा सम्माननत अदालतको नमनत २०७९।०५।२९ गतेको आदेशले 

प्रनतवादी पपुणक्षको लानग कारागार चलान भएको । 
 

मुद्दा शीषणक – कतणब्य ज्यान 

नमनत २०७९।०४।०५ गते  अ. १६:४५ बजेको समयमा नजल्ला 

महोिरी नपपरा गा.पा.वडा नं. ०५ सहोडवा गाउँ जाने प्की सडक देनख पवुणमा 

रहकेो बाबु साहबे झाको आपको बगैचामा प्रनतवादी रामनाथ दास कोदानल नलई 

खेत नतर गएको र ऐ.बस्ने वर्ण ६० को राम बहादरु दास बगैंचामा सनुतरहकेो 

अवस्थामा प्रनतवादी रामनाथ दासले कोदालोको  धाररलो भागले ३/४ पटक 

प्रहार गरी कतणब्य गरी कोदालो ननजकै रहकेो कुलोमा फालेको घटनामा 

अनसुन्त्धान प्रकृया परूा गरी सम्माननत महोिरी नजल्ला अदालतमा पेश हुदँा  

सम्माननत अदालतको नमनत २०७९।०४।३१ गतेको आदेशले ननज प्रनतवादी 

रामनाथ दासलाई पपुणक्षका लानग कारागार पठाईएको । 

 

 

 

 

 

"Say No To Drugs" 

-Nepal Police 
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