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प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीबाट प्रहरी अनिररक्त 

महानिरीक्षकहरूलाई दर्ज्ाािी निन्ह सशुोभि 

काठमाडौ, १७ चैत 

 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले हालै पदोन्िनि हुिभुएका ३ जिा प्रहरी 

अनिररक्त महानिरीक्षकहरूलाई प्रहरी प्रधाि कार्ाालर्मा एक समारोह बीच 

दर्जर्ाािी नचन्हद्वारा सशुोभि गिुाभर्ो । 

िेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर् (मन्त्रीस्िर) को २०७८ चैि १७ गिेको निर्ार्ले 

चैि ८ गिेबाट लागू हुिेगरी प्रहरी अनिररक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्िनि 

हुिभुएका बसन्ि कुमार पन्ि, नधरज प्रिाप नसिंह र रनबन्र बहादरु धािकुलाई 

प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले दर्जर्ाािी नचन्हद्वारा सशुोभि गिुाभएको हो ।  

समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले पदोन्िनि हुिभुएका प्रहरी 

अनिररक्त महानिरीक्षकहरूलाई बधाई नदिँदै पदोन्िनिपनि प्राप्त िर्ािँ नजम्मेवारी 

र उत्तरदानर्त्व वहि गिाको निनम्ि सफल हुिे नवश्वास समेि व्र्क्त गिुाभर्ो । 

पदोन्िनि हुिभुएका प्रहरी अनिररक्त महानिरीक्षकहरूले आगामी नदिमा 

देखाउि ुहुिे किाव्र् परार्र्िा र ईमान्दारीिाले पदोन्िनिलाई नसद्ध गिे उहािँले 

चचाा गिुाभर्ो ।  

प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले सिंगठिको थप सदुृढीकरर् र नवकासका 

लानग आगामी नदिमा िीनि निमाार् एवम ् सिंगठिले अनतिर्ार गिुा पिे 

अग्रगामी मागा प्रशस्ि गिा, अनतिर्ारीमा रहकेा काम र कार्ानवनधहरूलाई थप 

अध्र्ावनधक गिे लगार्िका नबषर्मा पदोन्िनि हुिभुएका प्रहरी अनिररक्त 

महानिरीक्षकहरूले सिंगठिलाई र्ोगदाि परु्ााउिु हुिेमा नवश्वास समेि व्र्क्त 

गिुाभर्ो ।  

कार्ाक्रममा पदोन्िनि भएकाअनधकृिहरूको िफा बाट मन्िव्र् व्र्क्त गदै प्रहरी 

अनिररक्त महानिरीक्षक बसन्ि कुमार पन्िले सिंगठि र सिंगठिमा आवद्ध 

सदस्र्हरूको लानग हक नहि र श्रीवनृद्धका लनग सदैव प्रनिवद्ध रहिे उल्लेख 

गिुाभर्ो ।  

 कार्ाक्रममा प्रहरी अनिररक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी िार्व 

महानिरीक्षकहरू लगार्ि वररष्ठ प्रहरी अनधकृिहरुको उपनस्थनि रहकेो नथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

ljefuLo ultljlw 
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको प्रमुख आनिथ््मा 

कमाण्डो िानलमको नदक्षान्ि समारोह सम्पन्ि 

 
 

निलपरासी (पविम), २२ चैत  

 

िेपाल प्रहरी र्नुक्त िानलम महानवद्यालर् जगााह िवलपरासी (पनिम) 

मा सिंचानलि सािौं समहूको प्रहरी नवशेष कला िथा कारवाही (कमाण्डो) 

िानलमको नदक्षान्ि समारोह प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको प्रमखु 

आनिथ्र्मा सोही महानवद्यालर्मा सम्पन्ि भएको ि । 

 समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले िानलममा 

सहभागी प्रनशक्षाथीहरू मध्रे् िानलमको नवनभन्ि नवधामा सवोत्कृष्ट स्थाि 

हानसल गिे प्रनशक्षाथीहरूलाई परुस्कार प्रदाि गिुाभर्ो । 

 प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले सम्बोधिको क्रममा 

प्रनशक्षाथीहरूलाई िानलममा हानसल गरेका र्नुक्तहरूलाई व्र्नक्तगि लाभ भन्दा 

पनि िागररकको सरुक्षाको लानग प्रर्ोग गरी िागररकले सरुक्षाको अिभुनूि गिे 

गरी अदम्र् साहस र उजााका साथ कार्ासम्पादि गिा निदेशि नदिभुर्ो । सवै 

प्रहरी कमाचारीले आफ्िो पेशाप्रनि गवा गिुापिे चचाा गदै उहािँले स्व-अिशुासिको 

पालिा गदै सिंगठिको िनवलाई उच्च राति लाग्िपुिेमा उपनस्थि प्रहरी अनधकृि 

िथा जवािहरूलाई निदेशि समेि नदिभुर्ो । 

 रानरिर् प्रहरी प्रनशक्षर् प्रनिष्ठाि महाराजगिंज 

काठमाडौंका कार्ाकारी निदेशक प्रहरी अनिररक्त महानिरीक्षक निरज बहादरु 

शाहीले धन्र्वाद ज्ञापि गिुाभएको उक्त समारोहमा िेपाल प्रहरी र्ुनक्त िानलम 

महानवद्यालर् जगााहका प्राचार्ा प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक मसऊद आलम खािँले 

स्वागि मन्िव्र् व्र्क्त गिुाभएको नथर्ो ।  

 समारोहमा िानलम सिंर्ोजक प्रहरी िार्व उपरीक्षक मेख 

बहादरु कुिँ वरले िानलम सम्बन्धी प्रनिवेदि प्रस्िुि गदै जम्मा ९० कार्ानदि 

अवनधको उक्त िानलममा प्रहरी निरीक्षक ४ जिा, प्रहरी सहार्क निरीक्षक ८ 

जिा र प्रहरी जवाि ९२ जिा गरी जम्मा १ सर् ४ जिाको सहभानगिा रहकेो 

जािकारी नदिभुर्ो । 

 उक्त समारोहमा प्रनशक्षाथीहरुले इनमनडर्ट एक्सि निल 

अन्िगाि फार्र एण्ड मभु अभ्र्ास, होस्टेज रेस्क्र् ूअपरेसि डेमोन्स्िेसि, स्र्ाण्ड 

मोडल नबनिङ, हनिर्ार खोलजोड डेमोन्स्िेसि, बाधापार डेमोन्स्िेसि िथा 

अिआमा कम््र्ाट समेि प्रदशाि गरेका नथए । 

 समारोहमा लुनम्बिी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्का प्रमखु 

प्रहरी िार्व महानिरीक्षक प्रकाश अनधकारी, िवलपरासी नजल्लाका प्रमखु 

नजल्ला अनधकारी एवनम्जल्लानस्थि सरुक्षा निकार्का प्रमखुहरूको समेि 

उपनस्थनि रहकेो नथर्ो । 
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काठमाडौ उपत््का िथा प्रदेशहरुको िैि मनहिाको अपराध िथ््ाङ्क प्रस्िुनि 
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तै्रमानसक उपत््का िथा प्रदेशगि मुद्धा दिाा सखं््ा (माघ- िैि) 

 

िैि मनहिाको अदालिी फैसला का्ाान्व्ि िफा को फरार अनभ्ुक्तको पक्राउ सम्बन्धी नववरण 

नस .िं.  प्रदेश/महािगरर्/ब््ुरोको िाम कुल पक्राउ 

सखं््ा 

             कैद असलु जररवािा 

१. महािगरीर् प्रहरी कार्ाालर्, रािीपोखरी १६ २ वषा १ मनहिा १२ नदि ७५८४६०० 

२. १ ििं  .प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् , नवराटिगर ७४ ६४ वषा ११ मनहिा ८ नदि १०१७३४४० 

३. २ ििं  .प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् , जिकपरु १०० ६४ वषा ४ मनहिा २ नदि ४३९७०२८ 

४. बाग्मिी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, हटेौडा ४१ १२ वषा ३ नदि ८१२७०२२ 

५. गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, पोखरा ३३ ११ वषा ६ मनहिा २ नदि १४६१३२५ 

६. लनुम्बिी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् दाङ,  १३ ३५ वषा २ मनहिा ११ नदि २७२९७३४५ 

७. कर्ााली प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, सखुेि १६ २ वषा ४ मनहिा २ नदि ३७५०५ 

८. सदुरूपनिम प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, धिगढी ३२ ३८ वषा २ मनहिा ७ नदि १६०४८४ 

९. केन्रीर् अिसुन्धाि व्र्रूो, महाराजगञ्ज १० ११ वषा १ मनहिा ९ नदि १९६००००० 

                            जम्मा ३३५ जिा २४१ वषा ८ मनहिा २६ नदि रु .७ ,८८,३८,७४९।- 
 

 

िैि मनहिाको लागूऔषध कारोबारमा सलंग्ि व््नक्त पक्राउ िथा मुद्धा सखं््ा 
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जम्मा पक्राउ
मुद्दा संख्या
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फागुि र िैि मनहिाको लागूऔषध कारोबारमा संलग्ि व््नक्त पक्राउ संख््ा 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िैि मनहिामा प्रहरी िाररनत्रक प्रमाणपत्रका लानग अपराध अनभलेख िेकजााँि सम्बन्धी नववरण 
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सामुदान्क प्रहरी गनिनवनध 

 

चैि मनहिामा सामदुानर्क सरुक्षा महाशाखा मािहि दशेभररका समदुार्-प्रहरी साझेदार र सामदुानर्क प्रहरी सेवा केन्रहरूद्धारा समदुार्-प्रहरी 

साझेदारी कार्ाक्रम अन्िगाि सञ्चानलि कार्ाक्रम एवम ्गनिनवनधहरु : (गहृ प्रशासि सधुार कार्ार्ोजिा २०७४, बुिँदा ििं.१२४ कार्ाक्रमहरू) 
 

 

 
 

 

 

  आसरा सधुार केन्र 

 

िैि मनहिाको लागुऔषध सेविकिाा उपिार नववरण 

नस.िं. नववरण भिाा सखं््ा नडस्िाजा सखं््ा उपिाररि सखं््ा 

१ आसरा सुधार केन्र, रािीबारी १८ जिा २४ जिा ११४ जिा 

२ मनहला आसरा सुधार केन्र, निलगिंगा िभएको ५ जिा िभएको 

 

 

िैि मनहिामा िेपालमा रहेका नबदेशी िागररकहरुको नववरण 
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िैि मनहिामा हराएका, फेला परेका िथा खोजिलास जारी बालबानलकाहरुको नववरण 

 

 
 

 
 

 

 

िैि मनहिामा वेवाररसे फेला परेका मध््े पाररवाररक पुिानमलि, बालगृहमा रहेका बालबानलका सम्बन्धी नववरण 

 

 

४७१

२०९

२६२

हराएको
फेला परेको
खोजतलास जारी

९

१२

२१

अस्थायी संरक्षण 
गहृमा रहेका

पाररवाररक 
पुनर्मिलन

वेवाररस फेला परेका
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साईबर ब््ुरो 

 चैि मनहिामा ३५८ वटा निवेदि प्राप्त भएकोमा २२१ वटा अनिल्लो मनहिा फिौट भएको र अन्र् अिसुन्धािको क्रममा रहकेो । 

 नबद्यनुिर् कारोवार ऐि, २०६३ अन्िगाि १० वटा मदु्धा दिाा गररएको । 

 

 

नडनजटल फरेनन्सक ल््ाव 

 DFL शाखाबाट चैि मनहिा नभत्र नबनभन्ि १४ वटा मदु्दा शीषाक ( बालबानलका नवरुद्धको कसरू, झणु्डी मतृ्र्,ु आत्महत्र्ा, आत्महत्र्ा दरुुत्साहि, 

जबरजस्िी करर्ी, नलखि सम्बन्धी कसूर, मािव वेचनवखि, लागु औषध, अबैध गभापिि, बहुनववाह, डािँका चोरी, ठगी, नवद्यिुीर् कारोबार ) अन्िगाि २५ 

वटा मदु्दाको १३१ वटा सबुदहरु परीक्षर् गररएको । 

 

दुरसिंार समन्व् शाखा 

 चैि मनहिामा अपराध अिसुन्धािको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु िथा सिंनिर् प्रहरी इकाई कार्ाालर्हरुबाट माग भई आएका Operational Data हरु  

दरूसिंचार सेवा प्रदार्क सिंस्थाहरु सिंग Co-ordination गरी निम्िािुसारको सिंतर्ामा समर्मै सम्बनन्धि कार्ाालर्हरुलाई उपल्ध गराईएको । 

 

  

 

केन्री् प्रहरी नवनध नवज्ञाि प्र्ोगशाला, सामाखुशी 

 २०७८/१२/०१ गिे देनख ऐ.३० गिे सम्म नवनभन्ि नजल्लाहरुबाट परीक्षर्को लानग ६९८  केशहरु र  ४४१० िमिुाहरु प्राप् ि भएकोमा िर्ािँ र परुािो पेनण्डङ 

केशहरु समेि गरी ६६८  परीक्षर् गररएको । 

 (AFIS) मा १२८३ Data Entry भएको । 

  

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३००० २५२५ २७२८

१०२५ ११५१ १३५२

२९८
७८९

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
२१ 
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केिाईि महाशाखा, महाराजगञ्ज 

 

 

 

 

०

१००

२००

३००

४००

हा.ह. िथा नबर फोटक पदाथा खोजी लागु औषध खोजी अपराधी खोजी

३१७

१२५

३

िैि मनहिामा पररिानलि मानसक ड््ुटी सखं््ा
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किाव्् र्ज्ाि सम्बन्धी 

 

आफ्िै आमाको हत््ामा सलंग्ि छोरा सनहि २ जिा पक्राउ 

कास्की, ८ चैत 

 आफ्िै आमा ६७ वषीर्ा िौमार्ािँ िेपालीको हत्र्ामा सिंलग्ि रहकेो 

अनभर्ोगमा उिकै जेठो िोरा पोखरा महािगरपानलका-१२ नशिलादेवी बस्िे 

३६ वषीर् ओम बहादरु िेपाली र सोही महािगरपानलका - १२ माटेपािी बस्िे 

३७ वषीर् कुमार गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । 

 आफ्िै िर कोठानभत्र िािँटीमा नथचेको जस्िो डाम र अिहुारमा 

आलो िाउ देनखएको अवस्थामा िौमार्ािँ िेपालीको शव फेला परेको िटिाको 

अिसुन्धािको क्रममा नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् कास्कीबाट खनटएको प्रहरीले 

उिीहरूलाई  पक्राउ गरेको हो ।  

 ओम बहादरुले िर जग्गा बेच्िको लानग पटकपटक प्रर्ास गदाा 

आमाले बेच्ि िमािेको नवषर्लाई नलएर साथी कुमार गुरुङलाई आमा मािाको 

लानग १ लाख नदन्िु भन्दै िौमार्ािँ निदाएको अवस्थामा िािँटी नथची हत्र्ा गरेर 

दवुै जिा कुमारको कोठामा गई सिेुको र ओम बहादरु िरमा गई आफू िभएको 

बेला आमाको कसैले हत्र्ा गरेको भिी प्रहरीलाई खबर गरेको प्रारनम्भक 

अिसुन्धािबाट खलु्ि आएको ि ।  उिीहरू उपर नजल्ला अदालि कास्कीबाट 

किाव्र् र्जर्ाि सम्बन्धी मदु्दामा ६ नदि म्र्ाद थप गरी अिसुन्धाि भइरहकेो ि । 
 

र्ज्ाि मािे उदे्दश््ले खुकुरी प्रहार गरेको अनभ्ोगमा ५ जिा 

पक्राउ    

काठमाडौं,१० चैत  

 र्जर्ाि मािे उद्देश्र्ले लनलिपरु महालक्ष्मी डेरा गरी बस्िे २५ वषीर् 

परुुषलाई खकुुरी प्रहार गरी िाइिे बिाएको अनभर्ोगमा ५ जिालाई 

काठमाडौंका नवनभन्ि स्थािबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । 

पक्राउ पिेहरुमा काठमाडौं जनडबुटी बस्िेहरु रामेिाप मन्थली िगरपानलका-१३ 

िर भएका १९ वषीर् राजेश बुढाथोकी, रामेिाप खािँडादेवी गाउिँपानलका-३ िर 

भएका २७ वषीर् सिंनजव मोक्ताि, दोलखा िाम्द ुगाउिँपानलका-६ िर भएका ३४ 

वषीर् रोशि लामा, भक्तपरु मध्र्परु नठमी िगरपानलका-९ ठेगािा भएका २३ 

वषीर् पकुार केसी र नसन्धपुाल्चोक बिासे गाउिँपानलका-९ ठेगािा भएका २३ 

वषीर् प्रनवर् िेपाल रहकेा िि् ।  

काठमाडौं शिंखमुलमा ८/९ जिाको समूहलेआनथाक कारोवार िथा पे्रम सम्बन्धी 

नवषर्लाई नलएर िी परुुषलाई खकुुरी प्रहार गरी गम्भीर िाईिे बिाई फरार भएको 

िटिाको अिुसन्धाि गिा महािगरीर् अपराध महाशाखा नमिभविबाट खनटएको 

प्रहरीले उिीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । उिीहरुको साथबाट िटिामा प्रर्ोग 

भएको खकुुरी र मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरेको ि । 

 उिीहरुलाई र्जर्ाि सम्बन्धी कसरूमा थप अिसुन्धाि िथा 

कारवाहीको लानग महािगरीर् प्रहरी बतृ्त बािेश्वर पठाइएको ि । 

 

आफ्िै भाउजुको हत््ा गरेको अनभ्ोगमा पक्राउ 

रौतहि, १० चैत  

 आफ्िै ४० वषीर्ा भाउज ुरमकुम्री देवीको हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा 

फिुवा नवजर्परु िगरपानलका-२ नशिलपरु बस्िे ३५ वषीर् नबन्दा महिोलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 परुािो ररनसवीको कारर् नबन्दाले बािँसको लाठीले नहकााउदा गम्भीर 

िाइिे भएको भन्िे खबर प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् सन्िपरुबाट 

खनटएको प्रहरीले िाइिेलाई उपचारको लानग िोनसटी अस्पिाल वीरगिंज  

 

 

 

 

पठाएकोमा उपचारको क्रममा मतृ्र् ु भएको हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले थप 

अिसुन्धाि गरररहकेो ि ।   

 

 

किाव्् र्ज्ाि मुद्दाका फरार प्रनिवादी पक्राउ 

पसाा, १७ चैत  

 किाव्र् र्जर्ाि मदु्दाका फरार प्रनिवादी वीरगञ्ज महािगरपानलका-२१ 

पटेलिगर बस्िे ४० वषीर् रनबन्र पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । नजल्ला 

अदालि पसााको २०७१ असार १७ गिेको फैसलाले किाव्र् र्जर्ाि मदु्दामा १९ 

वषा ११ मनहिा २२ नदि कैद सजार् ठहर भई फरार रहकेा उिलाई नजल्ला प्रहरी 

कार्ाालर् पसााबाट खनटएको प्रहरीले वीरगञ्ज महािगरपानलका - १४ 

गण्डकबाट पक्राउ गरेको हो । उिलाई फैसला कार्ाान्वर्िका लानग नजल्ला 

अदालि पसाामा बुझाइिे नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् पसााले जिाएको ि । 
 

 

हत््ामा सलंग्ि रहेको अनभ्ोगमा २ जिा पक्राउ 

उदयपरु, २४ चैत  

 बेलका िगरपानलका-६ बस्िे १६ वषीर्ा कनबिा सिुवुारको हत्र्ा 

भएको िटिामा सिंलग्ि रहकेो अनभर्ोगमा २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । 

पक्राउ पिेहरूमा बेलका िगरपानलका-३ बस्िे भारि नसनक्कम नबर्ङु िर भएका 

१९ वषीर् नबिोद ढकाल र १७ वषीर्ा नकशोरी रहकेा िि ्।  

 बेलका िगरपानलका-३ नस्थि र्शोदा खोला नकिारमा चैत्र २२ गिे 

कनबिा सिुवुारको शव फेला परेको िटिामा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् रामपरु 

ठोनक्सलाबाट खनटएको प्रहरीले अिुसन्धाि गिे क्रममा िटिामा सिंलग्ि 

उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 अिसुन्धािको क्रममा कनबिा सिुवुार र १७ वषीर्ा आरोनपि 

नकशोरी कोशी जििा माध्र्नमक नबद्यालर् रामपरु उदर्परुमा कक्षा १० मा 

अध्र्िरि रहकेो र सिुवुारले सािो सािो कुरामा आरोनपि नकशोरीलाई 

होच्र्ाउि,े नचड्र्ाउिे गरी आिाि परु् र्ाउिे गरेको हुिँदा ररनसईवी रानख हत्र्ाको 

र्ोजिा बिाई एसईई िर्ारी कक्षाको लानग िीिै जिासिंगै नबद्यालर्िफा  जादै गदाा 

नबिोद ढकालले नबर्रको बोिल र ढुङगा प्रहार गरी हत्र्ा गरी मिृकको शव 

र्शोदा खोला नकिार िेउमा रहकेो काठको गोनलर्ा िनजक फालेको खलु्ि 

आएको हो ।उिीहरू उपर नजल्ला अदालि उदर्परुबाट म्र्ाद थप गरी र्स 

सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिुसन्धाि गरररहेको ि । 

 

 

बैंनकङ कसूर सम्बन्धी 

 

 

दनक्षण कोरर्ा पठाई नदन्छु भनि ठगी गिे कोरर्ि िागररक 

पक्राउ 

काठमाडौं, १  चैत 

 दनक्षर् कोररर्ा पठाईनदन्िु भनि ठगी गरेको अनभर्ोगमा काठमाडौं 

महािगरपानलका-७ लाहुरेटोल चावनहल बस्िे राहदािी िम्बर एम८५५६६२२७ 

बाहक दनक्षर् कोररर्ि िागररक ७३ वषीर् रे नस जङलाई काठमाडौं 

महािगरपानलका-३ महािंकालबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

काठमाडौं महािगरपानलका-७ चावनहलनस्थि ओके कन्सल्टेन्सीको सिंचालक हुिँ 

भनि वेनल्डङ िेनिङ गराई दनक्षर् कोररर्ामा रोजगारमा पठाईनदन्िु भनि 

ck/fw ;dfrf/ 
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पीनडिबाट रकम नलएर िपठाई रकम ठगी गरेको भन्िे पीनडिबाट प्राप्त जाहरेीको 

आधारमा प्रहरी प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिुसन्धाि ्र्रूो महाराजगिंजबाट 

खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 उिीलाई ठगी सम्बन्धी कसरूमा आवश्र्क कारवाहीको लानग 

महािगरीर् प्रहरी वतृ्त गौशाला काठमाडौं पठाइएको ि ।   

 

अिलाईि माफा ि ठगी गिे का ा्मा सलंग्ि ब््नक्त पक्राउ 

काठमाडौं, १ चैत   

 सामानजक सिंजाल वाट्सएप माफा ि पासाल र नचठ्ठा परेको रकम 

पाउिको लानग ट्र्ाक्स रकम नििुापिा भिी २९ लाख ४० हजार रूपैर्ािँ ठगी गिे 

कार्ामा सिंलग्ि रहकेो अनभर्ोगमा भक्तपरु नठमी बस्िे काभ्रेपलाञ्चोक 

मन्डिदेउपरु गाउिँपानलका- ४ िर भएका ३८ वषीर् गानन्दप गौिमलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको ि ।  

 आफूलाई नबदेशी िागररक बिाउिे डा.जोहाि लोरेन्स िामक 

्र्नक्तले सामानजक सिंजाल फेसबुक वाट्सएपको माध्र्मबाट पीनडिलाई ९० 

लाखको नचठ्ठा परेको ि, साथै सुिको नसक्री, २ लाख पाउण्ड भएको सटुकेश 

समेिको पासाल पठाएको िु भिी म्र्ासेज पठाएको केही समर्पनि प्रिाप 

रािानसिंह िाम बिाउिे व्र्नक्तले पीनडिलाई वाटसएप माफा ि फोि गरी पासाल र 

नचठ्ठा परेको रकम पाउिको लानग ट्र्ाक्स रकम नििुापिा भिी भ्रमपरू्ा नबश्वासमा 

पारी नबनभन्ि ्र्नक्तहरुको िाममा रहेको बैंक खािा िम्बर र आइएमईको 

माध्र्मबाट उक्त रकम जम्मा गिा लगाई ठगी गिे कार्ामा सिंलग्ि गौिमलाई 

महािगरीर् अपराध महाशाखाबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

 उिीलाई ठगी सम्बन्धी कसरूमा आवश्र्क कारवाहीको लानग 

महािगरीर् प्रहरी पररसर काठमाडौं पठाइएको ि । 

 

बैंनकङ कसरू मुद्दाका फरार प्रनिवादी पक्राउ 

सनुसरी, ८ चैत 

 बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनिवादी हररिगर गाउिँपानलका-१ बस्िे 

३६ वषीर् सम्सेर आलमलाई प्रहरीले ३ बषापनि पक्राउ गरेको ि । उच्च 

अदालि नबराटिगरको २०७५ फागुि २७ गिेको फैसलाले उक्त मदु्दामा ३ 

मनहिा कैद र ७१ लाख ९० हजार रूपैर्ािँ जररवािा ठहर भई फरार रहकेा उिलाई 

नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् सिुसरीबाट खनटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उिलाई 

फैसला कार्ाान्वर्िको लानग अदालिमा उपनस्थि गराइएकोमा अदालिको 

आदेशले झमु्का कारागार कार्ाालर् पठाइएको ि । 

 

बैनकङ कसरू मुद्दाका फरार प्रनिवादी पक्राउ 

काठमाडौं, ९ चैत 

 बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनिवादी काठमाडौं के्षत्रपाटी बस्िे 

मकवािपरु हटौंडा ठेगािा भएका ३८ वषीर् रगुि खड्केलाई  प्रहरीले पक्राउ 

गरेको ि ।  

 उच्च अदालि पाटिको २०७७ फागुि ९ गिेको फैसलाले बैंनकङ 

कसरू मदु्दामा ३६ लाख रुपैर्ािँ जररवािा र ७ नदि कैद ठहर भएका उिलाई प्रहरी 

प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिसुन्धाि व्र्रूो महाराजगिंजबाट खनटएको प्रहरीले  

काठमाडौं नभमसेिगोलाबाट पक्राउ गरेको हो । खड्केले महालक्ष्मी नबकास बैंक 

नलनमटेड न्र्रूोडको आफ्िो बैंक खािामा पर्ााप्त मौर्जदाि रकम िभएको भन्िे 

जािी-जािी पीनडिलाई झकु्र्ािमा पारी नदएको चेकको रकम भकु्ताि हुि 

िसकेको िटिामा अदालिले उक्त फैसला गरेको नथर्ो । उिलाई फैसला 

कार्ाान्वर्िका लानग नजल्ला अदालि काठमाडौंमा पेश गररएको ि ।  
 

 

 

 

बैंनकङ कसरू मुद्दाका फरार प्रनिवादी पक्राउ 

काठमाडौं, १५चैत 

 

 बैंनकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रनिवादी काठमाडौं महािगरपानलका-

२६ सामाखुसी बस्िे स्र्ाङ्जा आधींखोला गाउिँपानलका-४ िर भएका ५२ 

वषीर् काजी गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 उच्च अदालि पाटिको गि फागुि १ गिेको फैसलाले बैंनकङ कसरू 

मदु्दामा ६ नदि कैद र ४० लाख रूपैर्ािँ जररवािा ठहर भई फरार रहकेा उिलाई 

प्रहरी प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिुसन्धाि ्र्रूो महाराजगञ्जबाट खनटएको 

प्रहरीले काठमाडौं सामाखसुीबाट पक्राउ गरेको हो । गुरुङले आफ्िो खािामा 

पर्ााप्त मौर्जदाि रकम िभएको भन्िे जािी जािी पीनडिलाई झकु्र्ािमा पारी 

एभरेष्ट  बैंक नलनमटेड गोंगबु काठमाडौंमा रहकेो उिको खािाबाट रकम भकु्ताि 

हुिे भिी चेक नदएको ठहर गदै अदालिले उक्त फैसला गरेको हो । उिलाई 

फैसला कार्ाान्वर्िको लानग नजल्ला अदालि लनलिपरुमा पेश गररएको ि ।  

 

 

भन्सार छली िोरी पैठारी गरी ल््ाईएका मोवाइल सनहि 

पक्राउ 

काठमाडौं, १७ चैत 

 भन्सार िली चोरी पैठारी गरी ल्र्ाईएका ३० थाि मोवाइल सनहि 

काठमाडौं िागाजुाि िगरपानलका-३ ईचिंगुिारार्र् ठेगािा भएका २९ वषीर् 

आनशक श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।   

            भारिबाट आनशक श्रेष्ठ समेिका व्र्नक्तले मोवाइल लगार्िका अन्र् 

सामािहरु भन्सार िली चोरी पैठारी गरी ल्र्ाई कारोबार गिे गरेको भन्िे 

सचूिाको आधारमा महािगरीर् अपराध महाशाखाबाट खनटएको प्रहरीले 

काठमाडौं िागाजुाि िगरपानलका-३ स्वर्म्भ ू हलचोकनस्थि आनशक श्रेष्ठको 

एएस मोवाइल स्टोरमा िलासी गदाा भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्र्ाईएका नवनभन्ि 

कम्पिीका मोवाइल फेला पारी उिलाई पक्राउ गरेको हो । उिलाई आवश्र्क 

कारवाहीको लानग अन्िराानरिर् नवमािस्थल भन्सार कार्ाालर् गौचर काठमाडौं 

पठाइएको ि । 

 

बैंनकङ कसरू मुद्दाका फरार प्रनिवादी पक्राउ    

काठमाडौं, २६ चैत 

 बैंनकङ कसरूका फरार प्रनिवादी काभ्रेपलाञ्चोक पिौिी 

िगरपानलका-८ बस्िे ४० वषीर्ा लक्ष्मी काकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । 

काकीले आफ्िो बैंक खािामा पर्ााप्त रकम िभएको भन्िे जािी जािी पीनडिलाई 

८० लाख रूपैर्ािँको चेक काटी नदई फरार भएको िटिाको अिसुन्धािको क्रममा 

महािगरीर् प्रहरी पररसर काठमाडौंबाट खनटएको प्रहरीले नजल्ला प्रहरी 

कार्ाालर् काभ्रेपलाञ्चोकको सहर्ोगमा काभ्रेपलाञ्चोक पिौिी िगरपानलका-

८ बाट पक्राउ गरेको हो ।  

उिी उपर उच्च अदालि पाटि लनलिपरुबाट ७ नदि म्र्ाद अिमुनि नलई 

महािगरीर् प्रहरी पररसर काठमाडौंबाट थप अिसुन्धाि भइरहकेो ि । 

 

 

्ौि जन्् अपराध 

  

 

जबरजस्िी करणी गरेको अनभ्ोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, १ चैत 

 उदर्परु, ९ वषीर्ा बानलकालाई जबरजस्िी करर्ी गरेको 

अनभर्ोगमा बेलका िगरपानलका-५ िुम्िे लानलगुिँरास टोल बस्िे ४५ वषीर् 
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गर्ेश खत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि । खत्रीले िी बानलकालाई प्रलोभिमा 

पारी कुखरुाको फमामा लगेर जबरजस्िी करर्ी गरेको भन्िे खबर प्राप्त हुिासाथ 

ईलाका प्रहरी कार्ाालर् रामपरु ठोनक्सलाबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ 

गरेको हो । 

भक्तपरु,  

 १६वषीर्ा नकशोरीलाई जबरजस्िी करर्ी गरेको अनभर्ोगमा 

मध्र्परु नठमी िगरपानलका-६ परुािोनठमी बस्िे नसन्धपुाल्चोक ईन्राविी 

गाउिँपानलका-२ िर भएका २८ वषीर् प्रनदप मल्ल ठकुरीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको  ि ।  ठकुरीले िी नकशोरीलाई जबरजस्िी करर्ी गरेको भन्िे खबर प्राप्त 

हुिासाथ महािगरीर् प्रहरी वतृ्त नठमीबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको 

हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिसुन्धाि गरररहकेो ि । 

 

 

बानलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको अनभ्ोगमा पक्राउ 

पाल्पा, १४ चैत   

 ३ वषीर्ा बानलकालाई जबरजस्िी करर्ी गरेको अनभर्ोगमा नििाउ 

गाउिँपानलका-५ डेरा गरी बस्िे प्र्ठुाि नझम्रकु गाउिँपानलका-६ िर भएका २५ 

वषीर् पे्रम पुि मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 पिुले िी बानलकालाई जबरजस्िी करर्ी गरेको भन्िे खबर प्राप्त 

हुिासाथ नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् पाल्पाबाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ 

गरेको हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिसुन्धाि गरररहकेो ि ।  

 

 

लागू औषध सम्बन्धी 

 

 

३९ नबगाहा जग्गामा लगाईएको अवैध लागूऔषध अनफम 

खेिी िष्ट  

 

मकिानपरु, १ चैत 

        रानक्सराङ गाउिँपानलका-४ 

अन्िगाि रानक्सराङ, मान्िामनु्टी, 

जैनसङटार, माििाप, िापडािँडा र सोही गाउिँपानलका-५ अन्िगाि बमनकङ, 

लाफर लगार्िको के्षत्रमा २८ नबगाहमा लगाइएको अबैध लागूऔषध अनफम 

खेिी फडािी गरी प्रहरीले िष्ट गरेको ि । लागूऔषध निर्न्त्रर् ्र्रूो कोटेश्वर 

काठमाडौं, बागमिी प्रदेश प्रहरी गर् रािोमाटे र नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

मकवािपरु िथा मािहि कार्ाालर्बाट खनटएको प्रहरीले उक्त खेिी फडािी गरी 

िष्ट गरेको हो ।  

 र्सैगरी मकवािपरु, बकैर्ा गाउिँपानलका-६ र्जर्ानमरे, मोरङगेढाप 

लगार्िको के्षत्रमा ११ नबगाह जग्गामा लगाइएको अबैध लागुऔषध अनफम 

खेिी फडािी गरी प्रहरीले िष्ट गरेको ि । ईलाका प्रहरी कार्ाालर् फापरबारी 

मकवािपरुबाट खनटएको प्रहरीले उक्त खेिी फडािी गरी िष्ट गरेको हो ।र्स 

सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिुसन्धाि गरररहेको ि । 

 

 

२ स् २१ नकलो अवैध लागूऔषध गााँजा बरामद 

सनुसरी, ६ चैत 

 

          वराहके्षत्र िगरपानलका-१ कोशीको भङ्गालोनस्थि खर्रिारीबाट २ सर् 

२१ नकलो अवैध लागूऔषध गािँजा प्रहरीले बरामद गरेको ि ।  

 नवशेष सचूिाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्ाालर् महने्रिगर र 

ईलाका प्रहरी कार्ाालर् चिराबाट खनटएको प्रहरीले बेवाररसे अवस्थामा 

प्लानष्टकको ७ वटा बोरामा प्र्ाक गरी राखेको उक्त गािँजा फेला पारी बरामद 

गरेको हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिसुन्धाि गरररहकेो ि । 

 

 

अन्् अपराध 

 

अवैध रुपमा लैजाि लागेको नवदेशी मुरा सनहि पक्राउ    

काठमाडौं, ६ चैत 

 काठमाडौं महािगरपानलका - ८ नस्थि नत्रभवुि अन्िराानरिर् 

नवमािस्थलबाट अवैध रुपमा लकुाई लैजाि लागेको १९ हजार ६ सर् 

अरिेनलर्ि डलर र ४२ अमेररकी डलर सनहि सोही महािगरपानलका - १३ 

बस्िे गोरखा बोलााङ - ८ िर भएकी २३ वषीर्ा रनन्जिा श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको ि ।  

किार एर्रलाइन्सको उडािद्वारा काठमाडौंबाट दोहा हुिँदै अरिेनलर्ा जाि 

लागेकी श्रेष्ठले ल्र्ाएको व्र्ागेज नवमािस्थलमा खनटएको प्रहरीले एक्सरे 

मेनसिमा जािँच गिे क्रममा उक्त मरुा फेला पारी उिलाई निर्न्त्रर्मा नलएको हो ।  

र्स सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिुसन्धाि गरररहकेो ि ।  

लनलिपरु लेलेमा २०७२ वैशाख १५ गिे आरिीको हत्र्ा गररएको अवस्थामा 

शव फेला परेको नथर्ो । िटिापिाि वैदेनशक रोजगारीको नसलनसलामा किार 

गएका भोगेन्र नवरुद्ध अन्िराानरिर् स्िरमा खोजिलास एवम् पक्राउको लानग 

महािगरीर् अपराध महाशाखाको अिरुोधमा २०७६ पसु १२ गिे ईन्टरपोल 

महासनचवालर्बाट 'नडफ्र्जूि' िथा पिु: २०७७ साउि १९ गिे 'रेड िोनटस' 

जारी गररएको नथर्ो । र्ादवलाई थप अिसुन्धाि िथा आवश्र्क काििुी 

कारबाहीका लानग महािगरीर् अपराध महाशाखामा बुझाइएको इन्टरपोल 

शाखाले जिाएको ि । 

 

नबक्री नविरणको लागी लैजााँदै गरेको दुई वटा हात्ती सनहि 

पक्राउ 

पसाा, १३ चैत 

       िेपालबाट भारििफा  नबक्री 

नविरर्को लानग लैजािँदै गरेको २ वटा 

हात्ती सनहि ३ जिालाई पकहामैिपरु 

गाउिँपानलका-५ पोखररर्ा टोलबाट 

प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

पक्राउ पिेहरूमा नचिवि 

भरिपरु महािगरपानलका-१८ नजिपरु बस्िे ६० वषीर् बुनदराम महिो, सोही ठाउिँ 

बस्िे ४० वषीर् राज ुकुमाल र पसाा पकहामैिपरु गाउिँपानलका-५ सबैठवा बस्िे 

३५ वषीर् सफरोज आलम रहकेा िि् ।  

उक्त स्थािमा नबक्री नविरर्को लानग हात्तीहरू लैजािँदै गरेको सचूिा 

प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् पोखररर्ा पसााबाट खनटएको प्रहरीले 

उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 

 पुल्िोकबाट नििुवाको छाला सनहि एकजिा पक्राउ 

लवलतपरु, १४ चैत 

 

वाग्लङुको िमाि गाउिँपानलका-

४ िर भई काठमाडौं सामाखसुी गरे्शस्थाि 

बस् दै आएका २७ वषीर् िर बहादरु 

गौिमलाई महािगरीर् प्रहरी पररसर 
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लनलिपरुले पक्राउ गरेको हो ।   उिको साथबाट प्रहरीले नचिुवाको ७ नफट ३ 

इन्च लम्बाई र ३ नफट ९ इन्च चौडाई भएको िाला बरामद गरेको ि । लनलिपरु 

महािगरपानलका-३ पलु्चोकनस्थि लनलिपरु महािगरपानलकाको भवि अगानड 

सडकमा बा.२ ज ४९५१ िम्बरको ट्र्ाक्सीमा सवार  िर बहादरुले बोरानभत्र 

प्लानष्टकले बेरी राखेको प्रहरीको दाबी ि । पक्राउ परेका उिीमानथ थप 

अिसुन्धाि भइरहकेो महािगरीर् प्रहरी पररसर लनलिपरुले जिाएको ि । 

 

अवैध रुपमा लैजाि लागेको बदु्ध नित्तको माला सनहि पक्राउ 

काठमाडौं, १४ चैत   

 अवैध रुपमा लैजाि लागेको बुद्ध नचत्त जस्िो देनखिे वस्िुको १ सर् 

४३ थाि माला सनहि राहदािी िम्बर एम ८०९०९५६४ बाहक कोररर्ि 

िागररक SUN UNG JANG लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 किार एर्रलाइन्सको उडािद्वारा काठमाडौंबाट दोहा हुिँदै कोररर्ा 

जाि लागेका उिलाई नत्रभवुि अन्िराानरिर् नवमािस्थलमा खनटएको प्रहरीले 

जािँच गिे क्रममा उक्त माला सनहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । र्स सम्बन्धमा 

प्रहरीले आवश्र्क अिुसन्धाि गरररहकेो ि । 

उिीहरूलाई आवश्र्क कारवाहीको लानग पसाा रानरिर् निकुञ्जमा 

बुझाउिे कार्ा भइरहकेो ि । 

 

सरंनक्षि वन््जन्िुको अखेटोपहार सनहि पक्राउ 

काठमाडौं, २२ चैत  

         भक्तपरु मध्र्परु नथमी िगरपानलका-१ मिोहरा िर्ािँबनस्िबाट सिंरनक्षि 

वन्र्जन्िु कस्िुरीको नविा जस्िो देनखिे वास्िादार बस्िु ५ थाि र भालकुो नपत्त 

जस्िो देनखिे बस्िु ५ थाि सनहि ३ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।   

 पक्राउ पिेहरूमा भक्तपरु मध्र्परु नथमी िगरपानलका-१ मिोहरा 

िर्ािँबस्िी बस्िे ४७ वषीर् क्षत्र बहादरु बेगा, काठमाडौं कोटेश्वर बस्िे जमु्ला 

नसिंजा गाउिँपानलका-६ काडागाउिँ िर भएका १८ वषीर् नकशोर र काठमाडौं 

जोरपाटी बस्िे पािँचथर र्ाङवरक गाउिँपानलका-२ नििनिम्बो िर भएका ४६ 

वषीर् लोकेन्र बेगा रहकेा िि् ।  

 

१ राउण्ड गोली सनहि पक्राउ 

काठमाडौं, २८ चैत  

       नत्रभवुि अन्िरानरिर् नवमािस्थलबाट १ राउण्ड गोली सनहि ििहुिँ भािु 

िगरपानलका-७ विि भएकी २७ वषीर्ा सोनबिा िेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको ि । िेपाल एर्रलाईिसको उडािद्वारा काठमाडौबाट जापािको िाररिा 

जाि लागेकी उिलाई नत्रभवुि अन्िरानरिर् नवमािस्थलमा खनटएको प्रहरीले 

जािँच गिे क्रममा उिको झोलामा उक्त गोली फेला पारी उिलाई पक्राउ गरेको हो 

। र्स सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिुसन्धाि गरररहकेो ि । 
 

 

स्रोि िखुलेको भारिी् रुपै्ााँ सनहि पक्राउ 

मोरङ, २९ चैत  

      नवराटिगर महािगरपानलका - १५ रािी नसमाबाट स्रोि िखलेुको ३ लाख ८ 

हजार ५ सर् भारिीर् रुपैर्ािँ सनहि ४ जािलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 पक्राउ पिेहरुमा सुिसरी बजुा गाउिँपानलका - १ बस्िे ३८ वषीर् सरुज 

ऋनषदेव, उिकै श्रीमिी ३८ वषीर्ा नशव कुमारी ऋनषदेव, भारि सहरसा मािगढ 

ग्राम पिंचार्ि बस्िे २९ वषीर् नवसिुदेव मनुखर्ा र सोही ठाउिँ बस्िे २७ वषीर् 

अनविाश मनुखर्ा रहकेा िि् । नसमा प्रहरी चौकी रािीबाट खनटएको प्रहरीले 

जािँच गिे क्रममा उिीहरुको साथबाट उक्त स्रोि िखलेुको भारिीर् रुपै िँर्ा सनहि 

फेला पारी उिीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिुसन्धाि 

गरररहकेो  ि । 

 

 

मोटरसाइकल िोरी गरेको अनभ्ोगमा पक्राउ 

पसाा,२९ चैत  

 वीरगञ्ज महािगरपानलका-१५ िेशिल मेनडकल कलेजमा पानका ङ 

गरी राखेको रौिहट फिुवा नवजर्परु िगरपानलका-१० बस्िे लक्ष्मी चौधरीको 

िा.३५ प ५९१ िम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरेको अनभर्ोगमा २ जिालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको ि ।  

 पक्राउ पिेहरूमा वीरगञ्ज महािगरपानलका-२२ जगरिाथपरु बस्िे 

२० वषीर् ऋषी पासवाि र १९ वषीर् सनहम नमर्ा अन्सारी रहकेा िि् । चोरी 

गरी भाग्दै गरेको सचूिा प्राप्त हुिासाथ प्रहरी चौकी बसपाका बाट ित्काल 

खनटएको प्रहरीले उिीहरूलाई उक्त मोटरसाइकल सनहि फेला पारी पक्राउ गरेको 

हो । र्स सम्बन्धमा प्रहरीले थप अिसुन्धाि गरररहकेो ि ।  

 

 

 

 

  

“ िागररक- प्रहरी नमनल िोडौ ाँ अपराधको जालो, 

 सुरनक्षि समाज बिाउि गरौ ाँ हािेमालो ”  

g]kfn k|x/L 
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किाब्् र्ज्ाि मुद्दाका अनभ्कु्त कारागार िलाि 
 
 

       नमनि २०७८।१२।०४ गिे अिं. १७:०० बजेको समर्मा नजल्ला पािँचथर 

सानवक पौवा सािााप गा.नव.स. वडा ििं. २ हाल फाल्गुिन्द गािँउपानलका वडा ििं. 

३ बस्िे नदनलप िेम्वाङले निजकै श्रीमिी बषा ३९ की निशा थेबे िेम्बाङलाई 

िािँटी नथची मारी िरदेनख ५०० नमटरको दरुीमा रहकेो खोल्सामा सकेुको 

पत्करले लास िोपेर राखेको भन्िे जाहरेी प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिुसन्धाि 

पिाि  नमनि २०७८।१२।२४ गिेको पािँचथर नजल्ला अदालिको आदेशले निज 

प्रनिवादी नदनलप िेम्वाङ पपुाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

 

किाब्् र्ज्ाि मुद्दाका अनभ्कु्त कारागार िलाि 
 

           नमनि २०७८।१२।०४ गिे नबहाि अ. ०७:४० बजेको समर्मा नजल्ला 

कास्की पोखरा म.ि.पा.वडा ि. १२ नसिला मागा नस्थि आफ्िै िर कोठामा ओम 

बहादरु िेपालीले आफ्िै आमा बषा ६५ की िौमार्ािँ िेपालीलाई िाटी नथचेर 

किा्र् गरी मारेको भन्िे जाहरेी प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिुसन्धाि पिाि 

नजल्ला अदालि कास्कीको आदेशले निज प्रनिवादी पपुाक्षको लानग कारागार 

चलाि भएको । 

 

 

जबरजस्िी करणी र किाव्् र्ज्ाि मुद्दाका अनभ्ुक्त कारागार 

िलाि 
 

          नमनि २०७८।११।११ गिे अिं. १६ :०० बजे को समर्मा नजल्ला मोरङ 

लेटाङ ि.पा.८ जािँिे मा.नव. जािँिे बजार मा कक्षा -६ मा पढ्िे  बषा -१२ की 

सािंकेनिक िाम ०७८ लेटाङ (ख)  स्कुल बाट िरिफा  आउिे क्रम मा हराई बेपत्ता 

भएको हुिँदा खोज िलास गरी पाउिँ भनि ऐ. १२ गिे  ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

लेटाङ मा हुनलर्ा निवेदि नदए पिाि खोज िलास गिे क्रममा ऐ. ऐ.  बस्िे वषा 

६३ को नदपक नगरी ले स्कुल बाट फका दै गरेकी  िाबानलकालाई नजल्ला मोरङ 

लेटाङ ि.पा.वडा ििं. ८ नस्थि जािँिे-र्जर्ानमरे टोल आवि जावि गिे कच्ची 

सडक बाटो भन्दा पवुा िफा  रहकेो लाल नहरा सामदुानर्क बि नभत्र लनग 

जबरजस्िी करर्ी गरेर किाव्र् गरी मारी केही पर खोल्सीमा लगी ढुङगाले परेुको 

अवस्थामा नमनि २०७८।११।१३ गिे अिं. ०८ :३० बजेको समर्मा प्रहरी 

टोलीले फेला परेको हुिँदा निज कसरुदारलाई काििु बमोनजम हदै सम्म कारवाही 

गरी पाउ भन्िे समेिको बषा ३७ को सािंकेनिक िाम ०७८ लेटाङ ख १ को 

नकटािी जाहरेी प्राप्त भएमा प्रनिबादीलाई निर्न्त्रर्मा नलई आवश्र्क अिुसन्धाि 

पिाि  नमनि २०७८।१२।०७ गिे सम्मानिि मोरङ नजल्ला अदालिको 

आदेशले निज प्रनिवादी नदपक नगरीलाई पपूाक्षको लानग कारागार पठाएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जबरजस्िी करणी मुद्दाका अनभ्ुक्त कारागार िलाि 
 
 

 

          नमनि २०७८।११।२५ गिे अिं.१५:०० वजेको समर्मा लनलिपरु नजल्ला 

ल.प.ुम.ि.पा. वडा ििं.२१ खोकिा नसकाली चौर नस्थि झाडी जिंगलमा प्रनिवादी  

वषा २४ को िरेश भन्िे िनवि खत्रीले जाहरेवाला हाल िाम पररवनिाि बागमनि 

(क) को िोरी वषा १७ की हाल िाम पररवनिाि वषा १७ की ०७८।०७९ (१४) 

लाई ललाई फकाई डर त्रासमा पारी जवरजस्िी करर्ी गरेको हुिँदा  प्रनिवादीलाई 

पक्राउ गरी अिसुन्धाि पिाि सम्मानिि लनलिपरु नजल्ला अदालिको नमनि 

२०७९।०१।०२ गिेको आदेशािसुार पपुाक्षको लानग  कारागार चलाि भएको । 

 

 

 

 

जबरजस्िी करणी मुद्दाका अनभ्ुक्त कारागार िलाि 
 

       नमनि २०७८/१२/०७ गिे नबहाि अिं.१०:३० बजेको समर्मा नजल्ला 

नचिवि ईच्िाकामिा गाउिँपानलका वडा ििं.६ कोर्लिारी बस्िे िाम पररवनिाि 

कोर्लिारी (१) को िोरी बषा १८ की िाम पररवनिाि ३५ मुनग्लङ (ख)  आफ्िै 

िर कोठामा एक्लै भएको मौका पारी ऐ.ऐ.बस्िे बषा २२ को मि कुमार गुरुङले 

जबरजस्िी करर्ी गरेको भन्िे जाहरेी प्राप्त भएकोमा निज प्रनिवादीलाई पक्राउ 

गरी आवश्र्क अिसुन्धाि पिाि सम्मानिि नचिवि नजल्ला अदालिको 

आदेशले पपूाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

 

जबरजस्िी करणी मुद्दाका अनभ्ुक्त कारागार िलाि 
 

 

 

         नमनि २०७८।१२।०५ गिे नदउसोको अ. १५:३० बजेको समर्मा नजल्ला 

इलाम फाकफोकथमु गाउिँपानलका वडा ििं. १ नस्थि जाहरे वालाको िर कोठामा 

वषा १२ की सािंकेनिक िाम (क) लाई नजल्ला इलाम फाकफोकथुम गाउिँपानलका 

वडा ििं. २ कोलवोटे वस्िे वषा ३८ को रमेश भन्िे कुल बहादरु िामाङले 

जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्िे व्र्होराको जाहरेी प्राप्त भएकोमा अिसुन्धाि 

पिाि  नमनि २०७८।१२।२९ गिे इलाम नजल्ला अदालिको आदेशले पपुाक्षको 

लानग कारागार चलाि भएको । 

 

 

 

"Say No To Drugs" 

-Nepal Police 
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