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नेपाल प्रहरीको अधध-िावषधक कायध प्रगवत समीक्षा कायधक्रम सम्पन्न 

काठमाडौं,१० माघ 

 प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको उपवथथवतमा नेपाल 

प्रहरीको आ.ि. २०७८/०७९ को अधधिावषधक कायध प्रगवत समीक्षा कायधक्रम 

प्रहरी प्रधान कायाधलयमा भचुधअल रुपमा सम्पन्न भएको छ । 

 कायधक्रममा प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले प्रहरीको सकृयताका 

कारण फैसला कायाधन्ियन, जघन्य अपराध, तथकरी वनयन्त्रण तथा 

अनसुन्धानका के्षत्रमा सकारात्मक प्रगवत भएको तथ्याङकले देखाएको चचाध 

गदै सिारी दघुधिना, लैंवगक वहिंसाका घिनाहरुको न्यवूनकरण तथा अनसुन्धान 

एिम ् वहरासत व्यिथथापनमा अझ सिंिेदनशील तथा गम्भीरताका साथ 

पररचालन हुनपुनेमा जोड वदनभुयो । नागररक सेिा एिम् मलुकुमा शावन्त 

सवु्यिथथा कायम गदै िथतुवनष्ठ अपराध अनसुन्धान गनध तथा कोवभड-१९ 

महामारीको समयमा समेत प्रहरी कमधचारी विचवलत नभई कायध सम्पादन गनध 

भचुधअल रुपमा उपवथथत सबै प्रदेश प्रहरी कायाधलयका प्रमखुहरुलाई वनदेशन 

वदनभुयो । 

 पीवडतले समयमै न्यायको आभाष गनध सकेको अिथथामा प्रहरी 

प्रवतको उनीहरुको भरोसा बढेर जाने भएकोले त्यसप्रवत सिंिेदनशील भई कायध 

गनुधपने बताउँदै प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले मदु्दाको अनसुन्धान पश्चात 

अदालतमा गनुधपने बकपत्रको वबषय समेत अत्यन्तै सिंिेदनशील हुने भएकोले 

त्यसप्रवत सचेत भई कायध सम्पादन गनुधपने बताउन ुभयो ।   

 कोवभड-१९ सिंकि व्यिथथापन सम्बन्धमा व्यिथथा गनध बनेको 

अध्यादेश अनसुार काम कारिाही गनध गराउन उल्लेख गदै प्रहरी महावनरीक्षक 

थापा के्षत्रीले कोवभड-१९ को जोवखम न्यवूनकरण तथा रोकथामको लावग सबै 

प्रहरी कमधचारीहरु थप वक्रयावशल हुनपुने बताउन ुभयो ।   

        समीक्षा कायधक्रममा महानगरीय प्रहरी कायाधलय रानीपोखरीका 

प्रवतवनवध, सात ििै प्रदेश प्रहरी कायाधलयका प्रमखु तथा प्रवतवनवधहरुले 

भचुधअल रुपमा उपवथथत भई शावन्त सरुक्षाको प्रभािकारी व्यिथथापन र 

सधुार, प्रभािकारी अपराध अनुसन्धान तथा प्रविवधयकु्त अनुसन्धान प्रणाली 

विकास, ट्रावफक व्यिथथापन सुधार, आवथधक अनशुासन र पारदवशधता, गुनासो 

व्यिथथापन, भौवतक पिूाधधार र स्रोत साधनको व्यिथथापन, मानिस्रोतको 

व्यिथथापन प्रणाली विकास, नागररक केन्रीत प्रहरी सेिा प्रिाहमा 

सदुृढीकरण, मानि अवधकार सिंरक्षण र सम्िर्द्धन, सरुक्षा वनकाय तथा अन्य 

वनकायहरुको समन्ियमा प्रभािकाररता, विपद ्व्यिथथापन क्षमता अवभिवृर्द्, 

नविनतम ्कायधको सुरुिात तथा कायाधन्ियन र अन्य उल्लेखनीय प्रयास तथा 

उपलब्धी बारे सम्पन्न भएका कायधहरु सम्बन्धी प्रथतुतीकरण गनुध भएको वथयो 

। 

 कायधक्रममा प्रहरी अवतररक्त महावनरीक्षक, प्रहरी नायि 

महावनरीक्षक, िररष्ठ प्रहरी अवधकृतहरु लगायत प्रहरी कमधचारीहरुको 

उपवथथवतको साथै सात ििै प्रदेश प्रहरी कायाधलयका प्रमखुह त तथा 

प्रवतवनवधको भचुधअल उपवथथवत रहकेो वथयो । 

 

प्रविवधमैत्री र सवुिधा सम्पन्न प्रहरी भिन वनमाधण गद ैलवगने - 

प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा क्षते्री 

गोरखा, १६ माघ 

  प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले आगामी वदनमा 

प्रविवधमैत्री एिम ् सुविधा सम्पन्न प्रहरी भिनहरु वनमाधण गदै लैजाने प्रहरी 

सिंगठनको नीवतलाई कायाधन्ियन गदै लवगने बताउन ुभएको छ ।  

 वजल्ला प्रहरी कायाधलय गोरखा पररसरमा नि वनवमधत कायाधलय 

भिन, वहरासत, कायाधलय प्रमखु वनिास, प्रहरी कमधचारीहरुको लावग व्यारेक 

भिन, मेस भिन र वसवनयर अवधकृत आिास भिनको आयोवजत एक 

कायधक्रम बीच उद ्घािन गदै प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले उक्त कुरा बताउन ु

भएको हो ।  

 प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले निवनवमधत भिनहरुको प्रयोग गरी 

प्रहरी कमधचारीबाि गुणथतरीय प्रहरी सेिा सञ्चालन गनध सहज हुने अपेक्षा 

व्यक्त गनुधभयो । प्रवतकूलताको वबचमा अनकूुलता ल्याउने मखु्य दावयत्ि 

प्रहरीको भएकोले आम नागररकलाई पारदशी र प्रभािकारी प्रहरी सेिा प्रदान 

गनध उपवथथत प्रहरी कमधचारीहरुलाई उहाँले वनदेशन वदनभुयो ।  

 प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले तल्लो तहका प्रहरी 

कमधचारीहरुको िवृि विकास र सवुिधालाई वबशेष ख्याल गरेर लैजाने 

प्रवतबर्द्ता व्यक्त गदै ऐवतहावसक वजल्ला गोरखामा कायधरत प्रहरी 

कमधचारीहरुबाि गुणथतरीय प्रहरी सेिा सवहत प्रहरी पेशालाई मयाधवदत र 

थिावभमानको पेशाको रुपमा अिंवगकार गनुधपने तथा नागररकहरुबाि पवन प्रहरी 

कायधमा सहयोग र समन्िय गनध आिश्यक भएको उल्लेख गनुधभयो ।  

 सो अिसरमा प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले २०१२ सालमा 

नेपाल प्रहरीमा सेिा प्रिेश गरी ३३ िषध सेिा परूा गरी अिकाश प्राप्त पिूध प्रहरी 

नायि वनरीक्षक ८६ िषीय नारायण भक्त अयाधललाई दोसल्ला ओढाई सम्मान 

गनुधका साथै भिन वनमाधण कायधमा सहयोग परु् याउने वजल्ला समन्िय 

सवमवतको कायाधलय गोरखा, गोरखा नगरपावलकाको कायाधलय गोरखा र 

रोयल कन् सट्र्सन धनगढी कैलालीलाई कदरपत्र प्रदान गनुधभयो ।  

 गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाधलय पोखराका प्रमखु प्रहरी नायि 

महावनरीक्षक वदिेश लोहनीले कायधक्रममा धन्यिाद ज्ञापन गदै गुणथतरीय 

प्रहरी सेिा प्रदान गनधका लावग प्रहरीको भौवतक सिंरचना विथतार गदै लैजान ु

पने आिश्यकता रहकेो बताउन ुभयो ।  

ljefuLo ultljlw 
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 गोरखा वजल्लाका प्रमखु वजल्ला अवधकारी शिंकर हरर आचायध, 

गोरखा नगरपावलकाका प्रमखु राजन राज पन्त र नेपाल पत्रकार महासिंघ 

गोरखा शाखाका अध्यक्ष नरहरर सापकोिाले शभुकामना मन्तव्य व्यक्त 

गनुधभएको उक्त कायधक्रममा वजल्ला प्रहरी कायाधलय गोरखाका प्रमखु प्रहरी 

उपरीक्षक शेखर खनालले थिागत मन्तव्य व्यक्त गनुधभएको वथयो ।  

 उक्त कायधक्रममा प्राविवधक प्रहरी नायि उपरीक्षक केविनजिंग 

थापाले भिन वनमाधण सम्बन्धी प्रवतिेदन प्रथतुत गदै नेपाल सरकारको कूल ९ 

करोड २५ लाख ९३ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ ९४ पैसाको लागतमा उक्त 

भिनहरुको वनमाधण कायध सम्पन्न भएको जानकारी वदन ुभयो । 

 उद ्घािन कायधक्रम पश्चात प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले 

वजल्ला प्रहरी कायाधलय गोरखा तथा मातहत कायाधलयमा कायधरत प्रहरी 

अवधकृत तथा जिानहरुलाई समसामवयक वबषयमा वनदेशन वदँदै प्रहरी 

पेशालाई मयाधवदत बनाउँदै आफ्नो व्यािसावयक िवृि विकासलाई समेत 

वबशेष ख्याल गरी नागररकहरुलाई मथुकान सवहतको वछिो छररतो र 

गुणथतरीय प्रहरी सेिा प्रदान गनध प्रवतबर्द् हुनपुने बताउनभुयो ।  

 

चेवलबिेी बचे-वबखन सम्बन्धी सचतेना जगाउन ेककध लो 

को्याउला गीतको अवडयो वभवडयो हथतान्तरण 

काठमाडौं, १७ माघ 

 शभु वमवडयाहोम प्रावलले तयार गरेको हररििंश आचायधको शब्द, 

सिंगीत र थिरमा चेलीबेिी बेच-वबखन सम्बन्धी सचेतना जगाउने‘ककध लो 

को्याउला’बोलको अवडयो वभवडयो गीत प्रहरी प्रधान कायाधलयलाई प्रदान 

गररएको छ । 

 उक्त श्रव्य दृश्य सामग्री प्रहरी प्रधान कायाधलयमा एक कायधक्रमका 

बीच प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीलाई िररष्ठ हाथय कलाकार हररििंश 

आचायधले हथतान्तरण गनुधभएको हो । 

           समाजमा विवभन्न 

खालका पररिवतधत शैलीबाि 

चेलीबेिी बेच-वबखनका 

घिनाक्रमह त भइरहकेा छन् 

। गररबी बेरोजगारी तथा 

अपेक्षाकृत जीिन व्यतीत 

गने सपनाकै कारण 

चेलीबेिीह त बेवचने कायध हाम्रो देशमा लामो समयदेवख भइराखेको छ । यस 

सन्दभधमा समाजमा सचेतना अवभिवृर्द् गरी मानब बेच-वबखनका घिनाह त 

रोकथाम तथा वनयन्त्रण गने उद्देश्यले यस श्रव्य दृश्य सामग्रीलाई प्रहरी 

कायाधलयहरुले आ-आफ्ना कायाधलय तथा समदुाय प्रहरी साझेदारी 

कायधक्रमह तमा व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गनेछन ्। 

       हथतान्तरण कायधक्रममा शभु वमवडया होम प्रावलका अध्यक्ष सरोज ओली 

एििं नेपाल प्रहरीका िररष्ठ अवधकृतह त समेतको उपवथथवत रहकेो वथयो । 

रावरट्रय प्रहरी प्रवशक्षण प्रवतष्ठान महाराजगिंजको ६६ औ िं 

िावषधकोत्सि कायधक्रम सम्पन्न 

 

काठमाडौं,२८ माघ 

 प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको प्रमखु आवतथ्यमा एक 

समारोह बीच रावरट्रय प्रहरी प्रवशक्षण प्रवतष्ठान महाराजगिंजको ६६औिं 

िावषधकोत्सि कायधक्रम सम्पन्न भएको छ । 

 सो अिसरमा प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले अनिरत रुपमा 

उक्त प्रवतष्ठान र अपराध अनुसन्धान विद्यालयमा सेिारत रही घिनाथथल 

अनसुन्धान अवधकृत तावलम र अनुसन्धानात्मक अन्तिाधताध तावलमको 

थालनी एििं नेपाल प्रहरीको प्रवशक्षण विकासमा विशेष योगदान परु् याउनु हुने 

अिकाश प्राप्त प्रहरी उपरीक्षक जयवबरणु नेपालीलाई‘लाईफ िाइम एवचभमेन्ि 

अिाडध’ प्रदान गनुधभयो । सोही अिसरमा उहाँले रावरट्रय प्रहरी प्रवशक्षण 

प्रवतष्ठान महाराजगिंजद्वारा प्रकावशत ‘प्रेरणा-२०७८’ को लोकापधण समेत 

गनुधभयो । 

 समारोहमा प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले साइबर यगुको 

ितधमान अिथथामा साइबर यगुलाई अभ्यास गने गरी अपराध अनसुन्धानको 

पर्द्वतलाई विकास गनुधपने बताउनभुयो । नेपाल प्रहरीले प्रवशक्षण पर्द्वतमा 

परम्परागत प्रणालीको साथै आधवुनकतालाई पवन सम्बोधन गने वकवसमले 

प्रविवधप्रवत दक्ष जनशवक्त उत्पादनका लावग आिश्यक पने पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्य सामग्रीहरु वनमाधण गनुधपने उल्लेख गनुधभयो । प्रहरीले सिधसाधरणलाई 

गनुधपने व्यिहारलाई मानिोवचत बनाउन प्रवशक्षणका दौरान मानिोवचत धमध र 

कमधलाई कसरी अक्षुण राख्ने भवन प्रवशक्षण वदनपुने उहाँले उल्लेख गनुधभयो ।   

 उक्त अिसरमा प्रवतष्ठानका कायधकारी वनदेशक प्रहरी अवतररक्त 

महावनरीक्षक वनरज बहादरु शाहीले धन्यिाद ज्ञापन व्यक्त गदै ितधमान 

अिथथामा िैकवल्पक प्रवशक्षण विवध तथा प्रवशक्षणमा प्रविवधको प्रयोग हतेू 

प्रवतष्ठानले यस आवथधक िषधदेवख नेपाल प्रहरीको तावलम ्यालेण्डरमा नै 

राखी अनलाईन तावलमह त सञ्चालन गरेको जानकारी वदनभुयो ।  

 सोही प्रवतष्ठानका वनदेशक प्रहरी नायि महावनरीक्षक डा. देब 

बहादरु बोहराले थिागत मन्तव्य व्यक्त गनुधभएको समारोहमा वपवजवडवपएस 

कायधक्रमका सल्लाहकार प्रा.डा. राजीि विक्रम राणा, प्रहरी अवतररक्त 

महावनरीक्षकहरु, प्रहरी नायि महावनरीक्षकहरु, िररष्ठ प्रहरी अवधकृतहरु, 

सशस्त्र प्रहरी बल कमाण्ड तथा थिाफ कलेजका सशस्त्र प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक, 

नेपाल प्रहरी श्रीमती सिंघका पदावधकारीहरु, विवभन्न प्रवशक्षण सिंथथाका 

प्रवतवनवधहरु लगायत प्रहरी अवधकृतहरुको उपवथथवत रहकेो वथयो । 
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काठमाडौ उपत्यका तथा प्रदशेहरुको माघ मवहनाको अपराध तथ्याङ्क प्रथतवुत 

 

 
 

तै्रमावसक मरु्द्ा दताध सिंख्या (मिंवसर- माघ) 
 

 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

३५० 

ज्यान सम्बन्धी आत्महत्या सम्बन्धी चोरी सम्बन्धी सिंगठीत तथा आवथधक 

अपराध सम्बन्धी 

सामवजक अपराध मवहला तथा 

िालिावलका 

सम्बन्धी 

सिारी सम्बन्धी विविध अन्य  

के.अ. ब्युरो 

उपत्यका 

प्रदशे निं. १ 

प्रदशे निं. २ 

बागमती प्रदशे  

गण्डकी प्रदशे 

लुवम्बनी प्रदशे 

कणाधली प्रदशे 

सुदरु पवश्चम प्रदशे 

dfl;s ck/fw tYof° 

३५२६ 

३६८७ 

३२७७ 

३००० 

३१०० 

३२०० 

३३०० 

३४०० 

३५०० 

३६०० 

३७०० 

३८०० 

मिंवसर  पसु माघ 
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त्रैमावसक उपत्यका तथा प्रदशेगत मरु्द्ा दताध सिंख्या (मिंवसर- माघ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माघ मवहनाको अदालती फैसला कायाधन्ियन तफध को फरार अवभयकु्तको पक्राउ सम्बन्धी वििरण 
 

 

 कायाधलय कुल पक्राउ सिंख्या कैद जररिाना 

१ महानगरीय प्रहरी कायाधलय, रानीपोखरी २० २ िषध ९ मवहना २२ वदन 
रु.१,२१,७९,६६१।- 

२ १ निं. प्रदेश प्रहरी कायाधलय, विरािनगर ३६ २७ िषध २ मवहना २९ वदन 
रु.३,४४,६७८।- 

३ २ निं. प्रदेश प्रहरी कायाधलय, जनकपरु ७२ २२ िषध ६ मवहना १० वदन 
रु.८,२२,२८७।- 

४ बाग्मती प्रदेश प्रहरी कायाधलय, हिेौडा ४८ १०८ िषध ४ मवहना २० वदन 
रु.७७,१४,४९०।- 

५ गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाधलय, पोखरा ३२ ८ िषध ८ मवहना २४ वदन 
रु.३,९७,६२५।- 

६ लवुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाधलय दाङ,  २७ ४६ िषध १० मवहना ६ वदन 
रु.७,०३,१९७।- 

७ कणाधली प्रदेश प्रहरी कायाधलय, सखुेत ३० ६१ िषध १ मवहना १० वदन 
रु.४,९३,७१०।- 

८ सदुरू पवश्चम प्रदेश प्रहरी कायाधलय, धनगढी ७ ३ िषध २ मवहना १५ वदन 
रु.६,२००।- 

९ केन्रीय अनसुन्धान व्यरूो, महाराजगञ्ज ५ १८ वदन 
रु.८०,७२,३७७।- 

 जम्मा २७७ जना  २८० िषध ११ मवहना ४ वदन 
रु.३,०७,३४,२२५।- 

 

माघ मवहनाको लाग ूऔषध कारोबारमा सिंलग्न व्यवक्त पक्राउ तथा मरु्द्ा सिंख्या 

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

पक्राउ तथा मरु्द्ा सिंख्या 

जम्मा पक्राउ मरु्द्ा सिंख्या 

८३८ 
५३३ 

६९० 

३३७ ३०४ 
४५४ 

१२८ २४२ 

९१३ 

५९८ 

६५७ 

३४३ २९० 

४८८ 

१४३ 

२५५ 

७३५ 

६०० 

५७५ 

९८२ 

२६७ 

४५१ 

११९ 

२४५ 

० 

५०० 

१००० 

१५०० 

२००० 

२५०० 

३००० 

उपत्यका प्रदशे निं १ प्रदशे निं २ बाग्मती प्रदशे  गण्डकी प्रदशे  लुवम्बनी प्रदशे  कणाधली प्रदशे  सदुरुपवश्चम प्रदशे  

माघ 

पुस 

मिंवसर  
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 पसु र माघ मवहनाको लाग ूऔषध कारोबारमा सिंलग्न व्यवक्त पक्राउ सिंख्या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माघ मवहनामा प्रहरी चाररवत्रक प्रमाणपत्रका लावग अपराध अवभलेख चेकजाँच सम्बन्धी वििरण 
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० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

ला. औ. वन. 

व्यूरो कोिेश्चर 

उपत्यका प्रदशे निं १ प्रदशे निं २ बाग्मती प्रदशे  गण्डकी प्रदशे  लुवम्बनी प्रदशे  कणाधली प्रदशे  सदुरुपवश्चम प्रदशे  

माघ 

पसु  

3434 

44118 

865 

Data Entry

Police Report Check Online (PRC)

Suspect
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सामदुावयक प्रहरी गवतविवध 

माघ मवहनामा सामदुावयक सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुावयक प्रहरी सेिा केन्रह तर्द्ारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायधक्रम अन्तगधत सञ्चावलत कायधक्रम एिम ्गवतविवधहरु : (गहृ प्रशासन सधुार कायधयोजना २०७४, बुँदा निं. ३७ कायधक्रमह त) 

 

 

 
 

 

माघ मवहनामा गहृ प्रशासन सधुार कायधयोजना २०७४, बुँदा निं. ७६ कायधक्रमह त‚ लाग ू औषध दवु्यधसन रो्न सीमा क्षते्र र थथान विशेष 

अवभयान सञ्चालन” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनचेतनामलूक 

कायधक्रम 
अवभलेख 

सिंकलन 
शावन्त सरुक्षामा 

सहयोग 
सामावजक कायध 

विद्यालय सम्पकध  
अपराध 

अनुसन्धानमा 

सहयोग 

३५६९ 

३ १५१ 
१४७ 

१० 
१ 

१ 

२६ 

३ 

१ ३ 
१ 

१ 

२ 

अन्तवक्रध या कायधक्रम सचेतनामलुक / 

जनचेतना कायधक्रम 

प्रवशक्षण कायधक्रम पचाध पम्पेलेि घरदैलो र् याली कायधक्रम छलफल कायधक्रम लाग ुपदाथधजन्य बोि 

वबरुिा फँडानी 

कायधक्रम 

कायधक्रम सिंख्या 
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आसरा सधुार केन्र 

माघ मवहनाको लाग ुऔषध सेिनकताध उपचार वििरण 

वस.निं. वििरण भनाध सिंख्या वडथचाजध सिंख्या उपचाररत सिंख्या 

१ आसरा सधुार केन्र, रानीबारी १८ जना २४ जना ११४ जना 

२ मवहला आसरा सधुार केन्र, वतलगिंगा २ जना ३ जना ८ जना 

 

 

 

माघ मवहनामा नेपालमा रहकेा वबदेशी नागररकहरुको वििरण 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

माघ मवहनामा हराएका, फेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबावलकाहरुको वििरण 

 
 

 

 

वस .न.  कायध वबबरण सिंख्या 

१ वबदशेी नागररकह तको मतृ्य ु ४ जना 

२ वबदशेी नागररकह तको पक्राउ ६ जना 

३ नेपालको वबवभन्न क्षते्रमा टे्रवकङ गएका वबदशेी नागररकहरुको वबबरण ६०३ जना 

vf]htnf; tyf ;dGjo 
१३२ 

 

१६८ 

१३५ 

३५७ 

३०३ 

३०३ 

१३५ 

१६८ 

हराएका 

फेला परेका 

खोजतलास जारी 
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माघ मवहनामा ििेाररसे फेला परेका मध्ये पाररिाररक पनुवमधलन, बालगहृमा रहकेा बालबावलका सम्बन्धी वििरण 

 

 

 

 

 

 

 

साईबर  ब्यरुो 

 माघ मवहनामा २५० ििा वनिेदन प्राप्त भएकोमा २४९ ििा अवघल्लो मवहनाको समेत गरर फछौि भएको र अन्य अनसुन्धानका 

क्रममा रहकेो । 

 वबद्यवुतय कारोिार ऐन, २०६३ अन्तगधत ६ ििा मरु्द्ा दताध गररएको । 

 

 

वडवजिल फरेवन्सक ल्याि 

 DFL शाखाबाि माघ मवहना वभत्र वबवभन्न १२ ििा मदु्दा वशषधक (ठगी, कतधव्य ज्यान, आत्महत्या, आत्महत्या दरुुत्साहन, वबद्यतुीय 

कारोबार, मानि िेचविखन, लाग ुऔषध, डाँका चोरी, खोिाचलन, बहुवििाह, ज्यान सम्बन्धी कसरु, वलखत कसरु) अन्तगधत ७३ 

ििा मदु्दाको ३३५ ििा सबदुहरु पररक्षण गरीएको । 

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
२१ 

 

१५ 

१२ 

२७ 

अथथायी सिंरक्षण गहृमा रहकेा 

पाररिाररक पनुवमधलन 

िेिाररसे फेला परेका 
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२६६६ 
२४५१ 

१०६३ ११६० 

६४१८ 

३७१ 
७७९ 

धरान जनकपुर काभ्रे पोखरा रुपन्दहेी सखुते धनगढी 

Operational Data सिंख्या 

दरुसिंचार समन्िय शाखा 

माघ मवहनामा अपराध अनसुन्धानको वसलवसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा सिंवघय प्रहरी इकाई कायाधलयहरुबाि माग भई 

आएका Operational Data हरु  दरूसिंचार सेिा प्रदायक सिंथथाहरु सिंग Co-ordination गरी वनम्नानसुारको सिंख्यामा समयम ै

सम्बवन्धत कायाधलयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

 

केन्रीय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशाला, सामाखशुी 

 २०७८/१०/०२  गते दवेख ऐ २८ गते सम्म विवभन्न वजल्लाहरुबाि परीक्षणको लागी  ६९४ केशहरु  र  ४२७९ नमनुाहरु प्राप् त 

भएकोमा नयाँ र परुानो पेवण्डङ केशहरु समते गरी ६५५ केश परीक्षण गररएको । 

 AFIS मा १३९४ Data Entry भएको ।  

 

केनाईन महाशाखा,महाराजगञ्ज 

 

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

३३७ 

१५३ 

२ 

माघ मवहनामा पररचावलत मावसक ड्युिी सिंख्या 
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कतधव्य ज्यान सम्बन्धी 
 

अपहरण तथा कतधव्य ज्यान मदु्दाका फरार प्रवतिादी पक्राउ 

बाँके, २३ माघ 

 अपहरण तथा कतधव्य ज्यान मदु्दाका फरार प्रवतिादी नेपालगिंज 

उपमहानगरपावलका-१० भकुृिीनगर बथने ३० िषीय सौभाग्य मल्ललाई १० 

िषध पवछ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 नेपालगिंज उपमहानगरपावलका-१ पाररजात मागध बथने २१ िषीय 

वहमाल बुढालाई २०६७ माघ ३ गते अपहरण गरी बन्धक बनाई मारेको 

घिनामा फरार रहकेा उनी गोरखामा लवुकवछपी बसेको भन्ने सचूनाको 

आधारमा वजल्ला प्रहरी कायाधलय बाँकेबाि खविएको प्रहरीले वजल्ला प्रहरी 

कायाधलय गोरखासँगको समन्ियमा उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 उनलाई आिश्यक कारबाहीको लावग वजल्ला अदालत बाँकेमा 

बुझाइएको वजल्ला प्रहरी कायाधलय बाँकेले जनाएको छ । 
 

हत्यामा सिंलग्न थप २ जना फरार अवभयकु्तह त पक्राउ 

मोरङ, २२ माघ 
 

धनपालथान गाउँपावलका-७ वथथत उखबुारीमा २ जनाको शि 

फेला परेको घिनामा सिंलग्न थप २ जना फरार अवभयकु्तह तलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरुमा रिंगेली नगरपावलका-३ आमतोला बथने ३३ 

िषीय मोहमद सभुाम र सनुसरी देिान्गन्ज गाउँपावलका-६ वजरोगौिा बथने १८ 

िषीय वकशोर रहकेा छन ्।  

धनपालथान गाउँपावलका-७ वथथत उखबुारीमा माघ १२ गते 

सप्तरी शम्भनुाथ नगरपावलका-४ बथने ३२ िषीय शम्भ ुकुमार चौधरी र माघ 

१३ गते सनुसरी धरान उपमहानगरपावलका-३ घर भएका ४८ िषीय राजेन्र 

कुमार श्रेष्ठ समेतको हत्या गरी गावडएको अिथथामा शि फेला परेको वथयो ।  

यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहकेो वजल्ला प्रहरी कायाधलय 

मोरङले जनाएको छ । 
 

हत्या गरेको अवभयोगमा पक्राउ    

रोल्पा, ५ माघ  

 आफ्नै श्रीमान ४५ िषीय काले पनु मगरको ढुङ्गा प्रहार गरी 

हत्या गरेको अवभयोगमा सनुछहरी गाउँपावलका-६ वझरिाङ िथने ४१ िषीया 

वमना पनु मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वमनाले आफ्नै श्रीमानलाई 

ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी 

जेलिाङबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा 

प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

सुनसरी, ८ माघ 
 

आफ्नै श्रीमती ३० िषीया चन्रकला उराउलाई धाररलो हवतयार 

तरिार प्रहार गरी हत्या गरेको अवभयोगमा भोक्राहा नरवसिंह गाउँपावलका-१ 

उराउ िोल बथने ३२ िषीय लाल ुप्रसाद उराउलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

लाललेु आफ्नै श्रीमतीलाई तरिार प्रहार गदाध घिनाथथलमै मतृ्यु 

भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी भोक्राहा, ईलाका प्रहरी 

कायाधलय लौकही र वजल्ला प्रहरी कायाधलय सुनसरीबाि खविएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो 

छ । 

 

 

 
३3 

 

 

बैंवकङ कसरू सम्बन्धी  
 

बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी पक्राउ   

काठमाडौं, १४ माघ  
 

बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी काठमाडौं बुढावनलकण्ठ 

नगरपावलका-७ बथने बाजरुा बुढीनन्दा नगरपावलका-१ ठेगाना भएका ४४ 

िषीय वबरण ुबहादरु काकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उच्च अदालत पािनको २०७७ माघ ६ गतेको फैसलाले बैंवकङ 

कसरू मदु्दामा ७ वदन कैद र २७ लाख रुपैयाँ जररिाना, वजल्ला अदालत 

काठमाडौंको २०६० पसु १० गतेको फैसलाले बैदेवशक रोजगार मदु्दामा ३ िषध 

कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ  जररिाना, बैवकङ कसरू मदु्दामा १ िषध कैद र 

१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ जररिाना र बैंवकङ कसरू मदु्दामा १ िषध कैद र ३० 

हजार रुपैयाँ जररिाना ठहर भई फरार रहकेा उनलाई महानगरीय अपराध 

महाशाखाबाि खविएको प्रहरीले काठमाडौं बुढावनलकण्ठबाि पक्राउ गरेको 

हो । साथै उनले वबवभन्न ब्यवक्तहरुलाई एयरलाईन्समा पाईलिको जावगर 

लगाईवदन्छु, वडमाण्ड ड्राफ्ि बनाई वदन्छु लगायतका बहानामा ठगी समेत 

गरेको अनसुन्धानबाि खलु्न आएको छ । उनलाई आिश्यक कारिाहीको 

लागी वजल्ला अदालत काठमाडौं पठाइएको उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।  
 

काठमाडौं, १५ माघ 
 

बैंवकङ कसरूका फरार प्रवतिादी काठमाडौं महानगरपावलका-१० 

बानेश् िर बथने धनषुा जनकपरुधाम उप-महानगरपावलका-८ घर भएका ४९ 

िषीय कमल कुमार वसिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

वसिंहले वबवभन्न ब्यवक्तह तलाई प्रलोभनमा पारी साझेदारीमा 

जग्गा/जवमन खररद गने, ब्यापार ब्यिसाय सञ् चालन गने भनी झु् यानमा पारी 

वलएको रकममध्ये एकजनालाई ६०लाख रुपैयाँ वफताध गने क्रममा चेक जारी 

गरेकोमा बैंकबाि चेक बाउन्स भएपश् चात फरार रहकेा उनलाई महानगरीय 

प्रहरी पररसर काठमाडौंबाि खविएको प्रहरीले काठमाडौं महानगरपावलका-३२ 

काँडाघारीबाि पक्राउ गरेको हो । 

साथै वसिंहले अकाध एकजना पीवडतलाई समेत यथतै प्रकारले 

वदएको ६१ लाख  तपैयाँको बैंक चेक बाउन्स भई उच्च अदालत पािन 

लवलतपरुको २०७७ पसु १५ गतेको आदेशले १५ लाख धरौिी माग हुदँा 

तत्काल बुझाउन नसकी उनी वडल्लीबजार कारागारमा गएको अनसुन्धानको 

क्रममा खलु्न आएको छ । उनी उपर उच्च अदालत पािन लवलतपरुबाि ७ 

वदन म्याद अनमुवत वलई थप अनुसन्धान भइरहकेो महानगरीय प्रहरी पररसर 

काठमाडौंले जनाएको छ । 
 

काठमाडौं, २५ माघ 
 

 बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी िोखा नगरपावलका-३ 

धनेश्वर बथने निुाकोि विदरु नगरपावलका-११ थथायी ितन भएकी ४१ िषीया 

अवम्बका बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 बैंवकङ कसरू मदु्दामा उच्च अदालत पािनको २०७८ काविक २३ 

गतेको फैसलाले १७ लाख ४२ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ जररिाना र ६ वदन 

कैद सजाय ठहर भई फरार रहकेी उनलाई प्रहरी प्रधान कायाधलय केन्रीय 

अनसुन्धान ब्यरूो महाराजगञ्जबाि खविएको प्रहरीले लवलतपरु भैसेपािीबाि 

फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनले आफ्नो खातामा पयाधप्त मौज्दात रकम 

नभएको भन्ने जानी जानी पीवडतलाई वसर्द्ाथध बैंक वलवमिेडको शाखा 

कायाधलय धनेश्वर काठमाडौंमा रहकेो उनको खाताबाि रकम भकु्तान हुनेगरी 

चेक वदएको ठहर गरी अदालतले उक्त फैसला गरेको वथयो । उनलाई फैसला 

ck/fw ;dfrf/ 
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कायाधन्ियनको लावग वजल्ला अदालत लवलतपरुमा पेश गररएको उक्त ब्यरूोले 

जनाएको छ ।  

 

यौन जन्य अपराध 
 

जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ   

बवदधया, २ माघ  

 १४ िषीया वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

गुलररया नगरपावलका-६ वथथत खाजा घरमा काम गने जाजरकोि वशिालय 

गाउँपावलका-७ घर भएका ३० िषीय जनक शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ ।  

 शाहीले ती वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको भवन जानकारी 

प्राप्त हुनासाथ वजल्ला प्रहरी कायाधलय बवदधयाबाि खविएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ 

। 

     पसाध, ११ माघ 
 

       १५ िषीया वकशोरीलाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

िीरगिंज महानगरपावलका-२३ सबैठिा बथने २० िषीय भनु यादि भन्ने मनु्ना 

प्रसाद यादिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यादिले ती वकशोरीलाई डरत्रास 

देखाई अनवुचत प्रभाि र दबाबमा पारी आफ्नै घरमा लवग पिक-पिक 

जबरजथती करणी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनासाथ खविएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी उपर जबरजथती करणी मदु्दामा वजल्ला 

अदालत पसाधबाि ६  वदन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहकेो वजल्ला प्रहरी 

कायाधलय पसाधले जनाएको छ ।  
 

झापा, १३ माघ   

 झापा, ५ िषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको 

अवभयोगमा वबताधमोड नगरपावलका-२ चैतुिारीवथथत प्रवदप इिँा भट्टामा काम 

गने सलाधही बरथिा नगरपावलका-२ हजररया घर भएका ३८ िषीय गिंगा 

मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मगरले ती बावलकालाई जबरजथती करणी 

गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाधलय अनारमनीबाि 

खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  
 

बवदधया, १८ माघ 

 १३ िषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

ठाकुरबाबा नगरपावलका-६ बथने ४१ मवनराम थारुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । थारुले ती बावलकालाई गत बैशाख २७ गते घरमा ए्लै भएको 

अिथथामा डरत्रास देखाई जबरजथती करणी गनुधका साथै बावलकालाई 

गभधिती समेत बनाएको भन्ने खबर माघ १६ गते प्राप्त हुनासाथ वजल्ला प्रहरी 

कायाधलय बवदधयाबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी उपर 

जबरजथती करणी सम्बन्धी कसरूमा वजल्ला अदालत बवदधयाबाि म्याद थप 

गरी आिश्यक अनसुन्धान भइरहकेो वजल्ला प्रहरी कायाधलय बवदधयाले 

जनाएको छ ।  
 

मोरङ, २० माघ   
 

१२ िषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

सनु्दरहरैचँा नगरपावलका-५ बाँसबारी बथने ५३ िषीय रामदेि चौधरीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चौधरीले ती बावलकालाई ललाई फकाई घर 

नवजकैको बाँसघारीमा लगेर जबरजथती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ 

प्रहरी चौकी गवछयाबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरररहेको छ । 

बवदधया, २७ माघ 

१२ िषीया बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको अवभयोगमा 

बासगढी नगरपावलका-४ अथनेरी बथने २९ िषीय िीर बहादरु रोकालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

रोकाले ती बावलकालाई जबरजथती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाधलय मोवतपरुबाि खविएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

लाग ूऔषध सम्बन्धी 
 

अिधै लाग ूऔषध ब्राउन सुगर जथतो पदाथध सवहत पक्राउ 

बाँके, ४ माघ 

 कोहलपरु नगरपावलका-११ बथने वबरेन्र थारुको घरबाि ५ सय 

९० वमवलग्राम अिैध लागू औषध ब्राउनसगुर जथतो देवखने धलुो पदाथध सवहत 

४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।  

पक्राउ पनेहरुमा बैजनाथ गाउँपावलका-३ बथने ६४ िषीय 

रामचरण थारु, २५ िषीय सरुज थारु,२७ िषीय ध्रिु कुमार थारु र ३६ िषीय 

सनु्दर राम थारु रहकेा छन् ।  

वबरेन्र थारुको घरमा लागू औषध ब्राउनसगुरको कारोबार 

भइरहकेो भन्ने सचूनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कायाधलय कोहलपरुबाि 

खविएको प्रहरीले तलासी गदाध उनीहरुलाई उक्त पदाथध सवहत फेला पारी 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  

 

सुखेत, ८ माघ 

सखुेत, बीरेन्रनगर नगरपावलका-८ वसमलचोक बथने २४ 

िषीयईश्वर राना लगायत ३ जनालाई कररब ८ सय ५० वमवलग्राम ब्राउनसगुर 

जथतो देवखने धलुो पदाथध सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कणाधली प्रदेश 

प्रहरी कायाधलय लागू औषध ब्यरूो र वजल्ला प्रहरी कायाधलय सखुेतबाि 

खविएको प्रहरीले उनीह तलाई उक्त पदाथध सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको  हो । 
 

अिधै लाग ूऔषध  गाँजा सवहत पक्राउ 

भक्तपुर, १ माघ 

भक्तपरु, सयूधविनायक नगरपावलका-८ बथने ५८ िषीया वप्रती 

तामाङ र सोही ठाउँ बथने ५२ िषीय खड्ग बहादरु तामाङलाई ५२ वकलो ९ 

सय ७६ ग्राम अिैध लागू औषध गाँजा सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही 

नगरपावलका-५ भेलखुेल बथने ३७ िषीय लक्ष्मी नारायण देउलालाई सोही 

नगरपावलका-७ खवसबजार पुल हाउस नवजकबाि  ५६ ग्राम अिैध लागू 

औषध गाँजा सवहत प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनसुन्धानको क्रममा वप्रतीको 

साथबाि ४८ वकलो ४ सय ५० ग्राम र खड्ग बहादरुको साथबाि ४ वकलो ५ 

सय २६ ग्राम अिैध लागूऔषध गाँजा सवहत फेला पारी दिुै जनालाई पक्राउ 

गरेको हो । 
 

मकिानपुर, १८ माघ 

 मकिानपरु, राव्सराङ गाउँपावलका-५ चैनपरु बगरवथथत चैनपरु 

मनहरी सडकबाि कररब १ व्िनिल १० केजी अिैध लागू औषध गाँजा 

सवहत राव्सराङ गाउँपावलका-५ बथने ३६ िषीय राम कुमार प्रजालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । ठाडेचरुीबाि घटे्ट खोलातफध  जाँदै गरेका ४/५ जना मावनसहरु 

वपठ्यमुा बोरा बोकी वहवँडरहकेो अिथथामा ईलाका प्रहरी कायाधलय 

मनहरीबाि खविएको गथती िोलीलाई देख्ना साथ वपठ्यमुा बोकेको बोरा 

फाली भाग्न खोज्दा उनीहरु मध्ये रामकुमारलाई वनयन्त्रणमा वलई बोरा जाँच 

गदाध उक्त पररमाणको लागूऔषध फेला परेको हो । हाल फरार अन्य 
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व्यवक्तहरुको प्रहरीले खोजी गरररहकेो छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ । 
 

अिधै लाग ूऔषध चरेश सवहत सवहत पक्राउ 

कञ्चनपुर, १९ माघ 

कञ्चनपरु, कृरणपरु नगरपावलका-६ मौरीफािा बथने ३१ िषीय 

रमेश लहुारलाई कररब ३ सय ६० ग्राम अिैध लागूऔषध चरेश सवहत 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लहुारको घरमा लागू औषध कारोबार भइरहकेो 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाधलय गुलररयाबाि खविएको 

प्रहरीले उनको घरमा लकुाई राखेकोउक्त चरेश फेला पारी उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । 

 

अिधै लाग ूऔषध खरैो हरेोईन जथतो पदाथध सवहत पक्राउ    

कञ्चनपुर, ५ माघ  

 कञ्चनपरु, बेलौरी नगरपावलका-६ बुिाबारीबाि कररब ७ ग्राम 

५८ वमवलग्राम अिैध लागूऔषध खैरो हरेोईन जथतो देवखने पदाथध सवहत  

कैलाली धनगढी उपमहानगरपावलका-२ बथने ३३ िषीय  राजेश थिारलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको  छ । से.५ प ८७४८ नम्बरको मोिरसाइकललाई ईलाका 

प्रहरी कायाधलय बेलौरीबाि खविएको प्रहरीले जाँच गने क्रममा उक्त पदाथध 

सवहत फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 

अन्य अपराध 
 

सनु जथतो दवेखने धात ुसवहत पक्राउ             

काथकी, २ माघ   

 पोखरा महानगरपावलका-३० पािर हाउस चोकबाि कररब १६ 

तोला बराबरको सुन जथतो देवखने धातुको ३ थान वसक्री सवहत बागलङु 

गैरागाउँ बथने २० िषीय अमर वबकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

  काठमाडौंबाि पोखरातफध  जादै गरेको ग.१ ख ५५६४ नम्बरको 

बसलाई िडा प्रहरी कायाधलय गिंगनगौडाबाि खविएको प्रहरीले जाँच गने 

क्रममा बसमा सिार वबकलाई उक्त पररमाणको धातु सवहत फेला पारी पक्राउ 

गरेको हो ।  

 यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ । 
 

िन्यजन्त ुवचतिुाको छाला, दातँ र विवभन्न हातहवतयार 

सवहत पक्राउ 

पोखरा, ७ माघ 

पोखरा महानगरपावलका-२२ पवुम्द 

भमु्दी बथने २८ िषीय खो बहादरु थापालाई 

िन्यजन्तु वचतुिाको जथतो देवखने छाला, दाँत र 

विवभन्न हातहवतयार सवहत प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

थापाले अिैध रुपमा िन्यजन्तुको 

छाला घरमा लकुाई राखेको भन्ने सूचनाको 

आधारमा वजल्ला प्रहरी कायाधलय काथकीबाि खविएको प्रहरीले उनको घर 

तलासी गदाध वचतुिाको जथतो देवखने छाला १ थान, २ ििा दाह्रा सवहतको 

दाँतको भागको िुक्रा १ थान र दईु नाले कातुधस बन्दकु १ थान , सोही 

बन्दकुमा लाग्ने प्रयोग भइसकेको खावल खोका ४५ थान, धातुका छराध १ सय 

९१ थान, बारुद ३ सय १५ ग्राम, धातुका सानो छराध १ सय ५० ग्राम, छराध 

बनाउन प्रयोग हुने वससाको धातुको विवभन्न आकारको डल्लो पदाथध २ वकलो 

९ सय ५ ग्राम र सानो पिाका रहकेो रातो रिंगको पिा १ थान सवहत फेला पारी 

उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

उनीहरु उपर वजल्ला अदालत काथकीबाि हातहवतयार तथा 

खरखजाना सम्बन्धी कसरूमा ७ वदन म्याद थप गरी आिश्यक अनुसन्धान 

भइरहकेो वजल्ला प्रहरी कायाधलय काथकीले जनाएको छ ।  
 

सिंरवक्षत िन्यजन्त ुभालकुो वपि सवहत पक्राउ  

 काठमाडौं,२८ माघ 

 िोखा नगरपावलका-९ 

आनन्द िोल नवजकबाि २ सय ४० ग्राम 

तौल भएको सिंरवक्षत िन्यजन्तु भालकुो 

वपि (आखेिोपहार) जथतो देवखने १ थान 

बथतु सवहत लमजङु दोदी गाउँपावलका-८ 

वखन्चोक बथने ३५ िषीय मन बहादुर 

वसलिुाल के्षत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ ।  

 िोखा नगरपावलका-९ के्षत्रमा 

सिंरवक्षत िन्यजन्तुको आखेिोपहार अिैध 

रुपमा ओसारपसार तथा बेचवबखन गनध 

लागेको भन्ने विशेष सचूनाको आधारमा केन्रीय अनसुन्धान ब्यरूोबाि 

खविएको प्रहरीले उनलाई उक्त बथतु सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको  हो ।  

 उनलाई आिश्यक अनसुन्धान तथा कारिाहीको लावग वडवभजन 

िन कायाधलय हािीसार  काठमाडौं पठाइएको केन्रीय अनुसन्धान ब्यरूोले 

जनाएको छ । 
 

कथतरुीको वबना सवहत पक्राउ             

जाजरकोि, २ माघ   

नलगाड 

नगरपावलका-११ चौखा 

बजारबाि १ थान कथतुरीको 

वबना जथतो देवखने बथतु 

सवहत सोही नगरपावलका-

१० ध्यारगाउँ बथने ४५ 

िषीय वदल्ली बहादरु 

ध्यारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 ध्यारले कथतुरीको वबना साथमा वलई वहँवडरहकेो भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायाधलय रग्दाबाि खविएको प्रहरीले उनलाई उक्त 

बथतु सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

परुातावत्िक महत्िका सामग्रीहरु चोरी गरेको अवभयोगमा 

पक्राउ        

काठमाडौं, ६ माघ  

परुातावत्िक महत्िका सामग्रीहरु चोरी गरेको अवभयोगमा २ 

जनालाई काठमाडौं महानगरपावलका-२६ केशरमहलबाि प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । पक्राउ पनेहरुमा काठमाडौं बसनु्धरा बथने दाङ तुवल्सपरु 

उपमहानगरपावलका-३ ठेगाना भएका १८ िषीय वकशोर र काठमाडौं 

केशरमहल बथने रुकुम पवश्चम मवुसकोि नगरपावलका-११ घर भएका ३६ 

िषीय बीर बहादरु सनुार रहकेा छन ्।  

२०७२ सालको वबनाशकारी भकूम्पले क्षवतग्रथत भई 

प्रबवलकरणको कायध भइरहकेो केशरमहल वभत्र केशर पथुतकालयको ठुलो 

कोठावभत्र सिंकलन गरी रावखएको परुातावत्िक महत्िको अथथाई  तपमा 
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सवूचकरण गररएको बाघको िाउकोको नम्बर २६, २ थान तरिार समेत चोरी 

भएको घिनाको अनसुन्धानको क्रममा महानगरीय अपराध महाशाखाबाि 

खविएको प्रहरीले काठमाडौं महानगरपावलका-२६ केशरमहलमा बोरामा राखी 

फालेको अिथथामा २ थान तरिार र ३ वकलो तौल भएको बाघको िाउको 

जथतो देवखने १ थान बथतु फेला पारेको वथयो । थप अनसुन्धानको क्रममा उक्त 

सामग्रीहरु चोरी कायधमा सिंलग्नमध्ये उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरुलाई थप अनसुन्धानका लावग महानगरीय प्रहरी ििृ दरबारमागध 

काठमाडौं पठाइएको तथा चोरीमा सिंलग्न हाल फरार अन्य व्यवक्तहरुको समेत 

खोजी भइरहकेो उक्त महाशाखाले जनाएको छ । 
 

वबद्यतुीय कारोिार ऐन अन्तगधतको कसरूमा सिंलग्न फरार 

व्यवक्त पक्राउ  

 काठमाडौं, १४ माघ  

वबद्यतुीय कारोिार ऐन, २०६३ अन्तगधतको कसरूमा सिंलग्न रही 

फरार रहकेो अवभयोगमा काथकी रुपा गाउँपावलका-७ वसथनेरी बथने ३१ िषीय 

मवुक्त खनाल भन्ने मवुक्तनाथ खनाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

खनाललाई बैदेवशक रोजगारबाि फकध ने क्रममा महानगरीय प्रहरी 

वबमानथथल सरुक्षा कायाधलय एयरपोिधको समन्ियमा प्रहरी प्रधान कायाधलय 

साइबर ब्यरूो भोिावहिीबाि खविएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

खानलले बैदेवशक रोजगारमा रहदँा सामावजक सञ्जाल फेसबुक 

माफध त पीवडत मवहलासँग म्यासेन्जरमा कुराकानी गने क्रममा ललाई फकाई, 

धाक धम्की डर त्रास र प्रलोभनमा पारी दु:ख हरैानी वदई पीवडतको नग्न तथिीर 

/ वभवडयो प्राप्त गरी वनजको श्रीमान् लगायत अन्य आफन्तजनमा सािधजवनक 

गरी वदने भवन ब्ल्याकमेल गरेको कसरूमा मदु्दा दताध भई फरार रहकेा वथए । उनी 

उपर आिश्यक अनसुन्धान भइरहकेो उक्त ब्यरूोले जनाएको छ ।  
 

गणुथतरहीन मह उत्पादन गरी वबक्री गरेको अवभयोगमा 

पक्राउ   

काठमाडौं, ७ माघ  

 वमसािि गरी 

गुणथतरहीन मह उत्पादन 

गरी वबक्री गरेको 

अवभयोगमा काठमाडौं 

महानगरपावलका-२७ 

ज्याठा बथने वसन्धपुाल्चोक 

ईन्रािती गाउँपावलका-६ घर 

भएका नवतजा प्याकेवजङका 

सञ्चालक ३८ िषीय नरेश 

श्रेष्ठ भन्ने नर बहादरु श्रेष्ठलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

काठमाडौं 

उपत्यकाको वबवभन्न 

थथानहरुमा गुणथतरहीन 

महको उत्पादन एििं वबक्री भइरहकेो भन्ने सचूनाको आधारमा महानगरीय 

अपराध महाशाखा वमनभिनबाि खविएको प्रहरीले श्रेष्ठलाई वमसािि गरी 

गुणथतरहीन मह बनाइरहकेो अिथथामा गुणथतरहीन तयारी मह ६ सय वकलो, 

मह बनाउन प्रयोग गररने कच्चा तथा गुणथतरहीन मह ६ हजार ५ सय वकलो, 

ग्लकुोज ५ सय वकलो, वचनी १ सय वकलो, १/१ थान तौल मेवसन, लेभल 

मेवसन, वसल मेवसन, पेट्राइज मेवसन, थिोरेज मेवसन, थपसध हनीका लेभलहरु र 

१ हजार वपस पेि जार सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

श्रेष्ठले वबगत ७ िषध अगावडदेवख आफ्नै श्रीमतीको नाममा नवतजा 

प्याकेवजङ सञ्चालन गरी गुणथतरहीन मह बनाई वबक्री गने, नवतजा 

प्याकेवजङको नाममा कम्पनी दताध गरी थपसध हनी नामको लेबल िाँसी वबक्री 

वबतरण गने, गुणथतरवहन मह काठमाडौं, भक्तपरु र पोखराका होिेल, 

रेषु्टरेण्िहरुमा थोक तथा खरुा वबक्री वबतरण गने, मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा 

पदाथध दाङ, निलपरासी र वचतिनबाि खररद गरी गुणथतरहीन मह बनाई प्रवत 

केजी ६ सय ५० रुपैयाँमा वबक्री गने गरेको बुवझएको उक्त महाशाखाले 

जनाएको छ । साथै उक्त थपसध हनी खाद्य प्रवबवध तथा गुण वनयन्त्रण विभाग 

बबरमहल काठमाडौंमा पररक्षण गदाध एचएमएफ र एफजी रेवसयोको मात्र 

नेपाल सरकारको लावग तोवकएको अवनिायध गुणथतर अनरुुप नरहको र मह 

खान योग्य नरहकेो भन्ने खलेुको छ ।उनलाई आिश्यक कारिाहीका लावग 

महानगरीय प्रहरी पररसर िेकु काठमाडौं पठाइएको उक्त महाशाखाले जनाएको 

छ । 

स्रोत नखलेुको रकम सवहत पक्राउ     

महोिरी, ३ माघ  

 मविहानी नगरपावलका-८ बाि स्रोत नखलेुको नगद ३० लाख 

रुपैयाँ सवहत सोही नगरपावलका-३ बदाध बथने २३ िषीय सहाउवदन राईनलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतबाि नेपालतफध  आउदै गरेको ज.६ प ६९४४ 

नम्बरको मोिरसाइकल प्रहरी चौकी मविहानीबाि खविएको प्रहरीले जाँच गने 

क्रममा १ हजार दरको ३० बण्डलमा रहकेो उक्त रकम सवहत फेला पारी 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो 

छ ।  

 

मानि बेचवबखनमा सिंलग्न रहकेो अवभयोगमा पक्राउ   

पसाध, १२ माघ  

मानि बेचवबखनमा सिंलग्न रहकेो अवभयोगमा अघाधखाँची 

सवन्धखकध  नगरपावलका-७ घर भई हाल वचतिन भरतपरु महानगरपावलका-१ 

पोखरा बसपाकध  बथने २८ िषीय राज ुअवधकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

बैतडी घर भएकी १४ िषीया बावलका माघ ७ गतेदेवख घरबाि 

सम्पकध वबहीन भएको घिनाको अनसुन्धान एिम् खोजतलास गने क्रममा पसाध 

िीरगिंज महानगरपावलका-१६ वथथत शिंकराचायध गेि हुदँै भारततफध  लैजान 

लागेको अिथथामा बावलकालाई फेला पारी माइती नेपाल सिंथथाको 

समन्ियमा प्रहरीले उर्द्ार गरेको वथयो । साथै ती बावलकाको साथमा रहकेा 

अवधकारीलाई तत्काल वनयन्त्रणमा वलई अनसुन्धान गदाध अवधकारीले 

बावलकासँग १ मवहना अवघदेवख फोनमाफध त वचनजान गरी भेि्न बोलाई 

अघाधखाँची लवग वििाह गने भनी विवभन्न थथान हुदँै झु् याई िीरगिंज 

बसपाकध सम्म ल्याई ईनिाध नाका हुदँै भारततफध  बेचवबखन गनध लैजान लागेको 

खलु्न आएको हो । उनी उपर वजल्ला अदालत पसाधबाि ७ वदन म्याद थप 

अनमुवत वलई मानि बेचवबखन तथा ओसारपसार कसरूमा अनसुन्धान 

भइरहकेो वजल्ला प्रहरी कायाधलय पसाधले जनाएको छ ।  
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कतधव्य ज्यान मदु्दाका अवभयकु्त  कारागार चलान 
 

वमवत २०७८।१०।०२ गते रावत ०९:३० बजेको समयमा वजल्ला सोलखुमु्बु 

माप्यदधुकोशी गा.पा.िडा निं. -१ बुम्बरी वथथतमा ऐ. बथने जाहरेिाला छम्जी 

शेपाधको बाबु िषध ५६ को दानिुुध शेपाधलाई ऐ.बथने बषध ४० को ओङजी शेपाधले 

बाँसको डण्डा, काठको वपकाधले प्रहार गरी  कतधव्य गरी मारेको हुदँा हद ै

सम्मको काननूी कारिाही होस भन्ने समेतको जाहरेी दरखाथत प्राप्त भएकोमा 

अनसुन्धान पश् चात वनज प्रवतिादी पपुधक्षको लावग कारागार चलान भएको । 
 

कतधव्य ज्यान मदु्दाका अवभयकु्त  कारागार चलान 
 

वमवत २०७१।१२।०१ गते वबहान अिं.०७.०० बजे वजल्ला कवपलबथतु वभल्मी 

९ हाल ऐ कृरणनगर न पा ६ श्रीनगर गाँउ बथने बषध २१ की वकसलािती 

चमारलाई वनजको श्रीमान भारत वजल्ला वसर्द्थधनगर तहवसल नौगढ ग्राम 

धन्सा बथने िषध अिं २३ को मलुायम भन्ने वसकन्दर चमारले  कतधव्य गरी मारी 

घर देवख अिं. ५०० वमिर िाढा लवग खाली खेतमा परालले जलाएको 

अिथथामा मतृक लाश वमवत २०७१।१२।०१ गते घिना थथलमा फेला परेको 

हुदँा वनज प्रवतिादीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोवजम कारिाही गरी पाउँ भन्ने 

समेत व्यहोराको सखुराज चमारको जाहरेी दरखाथत प्राप्त भएकोमा अनसुन्धान 

पश् चात वसकन्दर चमारलाई पपुधक्षको लावग कारागार पठाएको ।   
 

अपहरण, शरीर बन्धक र करणी सम्बन्धी कसरुका 

प्रवतिादी कारागार चलान  

 

वमवत २०७८ साल मिंवसर ३ गते अिं. वबहान म पीवडतले प्रयोग गने मोबाईलमा 

थकुलको शेयर खलेुको छ नागररकता वलएर एन.वस.वस बैंकमा आउन ु भनी 

फोन गरेकोमा पछी सोही वदन वदउसो म २:३० बजे एन.वस.वस बैंक रोडमा 

पगुी वनजलाई फोन गदाध पछाडीबाि रुमालले मेरो आँखा, मखु र नाक बन्द 

गरी के कँहा लगे मलाई थाहा भएन मलाई बेहोस बनाई करणी गरेको रहछे 

पछी होसमा आँउदा शरीरका कपडाहरु समेत खलुा अिथथामा देखी तत्काल 

कपडा लगाई थकुिरमा घर गई कोठामा बथदा म पवहला देवखनै वडप्रेसनको 

वबरामी भएकाले झन ्बेहोस हुदँा मेरा ससरुाले महाकाली अथपतालमा उपचार 

गराउँदा सन्चो नभए पछी थप उपचारका लावग माया मेट्रो अथपताल 

धनगढीमा गई उपचार गराउँदा ४ हप्ताको गभध समेत रहकेोले सोही 

अथपतालमा अपे्रसन गरी उपचार गराई यो जाहरेी पेश गनध आएकी छु उक्त 

मावनसको हाल पवहचान भएकोले पक्राउ गरी काननु बमोवजम कारिाही 

गनुधका साथै क्षतीपवुतध समेत वदलाई भराई पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको जाहरेी 

दरखाथत परेकोमा सम्मावनत कञ्चनपरु वजल्ला अदालतको वमवत 

२०७८।१०।१८ गतेको आदेशले प्रवतिादी वतलक दि भट्टलाई पपुधक्षका 

लावग कारागार चलान गररएको  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

जबरजथती करणीका अवभयकु्त कारागार चलान 

म जाहरेिाला पररिवतधत नाम ५१(प) चन्रौिाको बषध १३ वक छोरी पररिवतधत 

नाम ५१(न) चन्रौिा बेलकुाको खाना खाई आफ्नो घर कोठामा सतेुकोमा  

प्रवतिादी वजल्ला कवपलबथतु वशिराज नगरपावलका िडा न.०४ गुलेरी बथने 

बषध २० को सब्बु भवन वचन्ने जाबेद मन्सुर भन्ने मो. जाबेद अख्तर धवुनया के  

कहाँिाि मेरो छोरी सतेुको घरको कोठामा पगुी वबबाह गने प्रलोभनमा पारी 

जबरजथती करणी गरेको भवन वमवत २०७८।०९।३० गते वबहान बताएको हुदाँ 

यसै जाहरेी दरखाथत साथ उपवथथत भएको छु वनज मेरो छोरीलाई जबरजथती  

करणी गने वनज प्रवतिादी सब्बु भवन वचन्ने जाबेद मन्सरु भन्ने मो. जाबेद 

अख्तर धवुनयालाई काननु बमोवजम कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको 

पररिवतधत नाम ५१(प) चन्रौिाको जाहरेी दरखाथत परेकोमा सम्मावनत 

कवपलबथतु वजल्ला अदालत तौवलहिा कवपलबथतुको वमवत २०७८।१०।२८  

गतेको आदेशले वनज प्रवतिादी मो. जाबेद अख्तर धवुनया पपुधक्षको लावग 

कारागार थनुामा गएको । 

जबरजथती करणीका अवभयकु्त कारागार चलान 

 

वमवत २०७८।०९।१२ गते वदनको अिं. ०५:०० बजेको समयमा मेरो नावतनी 

बषध १५ की सिंकेत निं ५२(४३९) घर नवजकै धनचौर वथथत साबधजवनक बनमा 

घाँस काि्न भनी गएको समयमा प्रवतिादी पठेु थापा वकवमचौरबाि मादक 

पदाथध सेिन गरी घर तफध  आउने क्रममा जिंगलमा नावतनी ए्लै भएको 

मौकापारी वनज भएको थथानमा गई पछाडीबाि समाई एकान्त थथानमा लगी 

भईुमा पल्िाई बोल्न कराउन नवदई वनजले लगाएको सरुुिाल खोली वदई 

आफ्नो पाईन्ि समेत घुँडासम्म खोली आफ्नो उिेवजत वलिंग नातीनीको 

यौनीमा पसाई जबरजथती करणी गरेको हुदँा वनजलाई काननु बमोवजम सजाय 

गरी क्षवतपवुतध समेत वदलाई भराई पाँउ भन्ने व्यहोराको जाहरेी दरखाथत 

परेकोमा सम्मावनत प्यठूान वजल्ला अदालतको आदेशले प्रवतिादी पठेु 

थापालाई पपुधक्षको लावग कारागार थनुामा राख्ने आदेश भएको  । 

 

लाग ूऔषध खरैो हरेोईनका अवभयकु्त  कारागार चलान 
 

वमवत २०७८।०९।०४ गते बेलकुी २२:००  बजेको समयमा वजल्ला प्रहरी 

कायाधलयबाि खविएको गथती िोलीले वजल्ला कञ्चनपरु वभ.न.पा.४ बजार 

वथथत भागेश्वर टे्रडसध अगाडी साईकल चोरी गदै गरेको अबथथामा ऐ.ऐ.१८ 

भगतपरु बथने बषध १८ को करन चौधरीलाई फेला पारी यस कायाधलयमा ल्याई 

वनजलाई वहरासतमा राख्न ु अगाडी चेक जाचँ गने क्रममा वनजले लगाएको 

खैरो रङको जकेिको वभत्री तफध को बाँया खल्तीमा सेतो कागजमा बेरी लकुाई 

वछपाई राखेको लागु औषध खैरो हरेोईन जथतो देवखने धुलो पदाथध फेला पारी 

तत्काल मान्यता प्राप्त तराजमुा राखी शरु्द् तौल गदाध ०.७४ ग्राम रहकेोले 

वनजलाई काननु बमोवजम कारबाही गरी पाँउ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी 

प्रवतिेदनको आधारमा गररएको अनुसन्धान पश्चात सम्मावनत कञ्चनपरु 

वजल्ला अदालतको वमवत २०७८।१०।०७ गतेको आदेशले प्रवतिादी करन 

चौधरीलाई ६ मवहना कैद सजाय तोकी कारागार पठाएको । 
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