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प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा क्षते्रीबाि उदयपरुमा निवनवमित 

भिनहरुको उद ्घािन 

उदयपरु, ३० फागुन  

        प्रहरी महावनरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले वजल्ला प्रहरी कायािलय 

उदयपरुको हातावभत्र निवनवमित कायािलय, व्यारेक, वहरासत कक्ष, कायािलय 

प्रमखुको वनिास, वसवनयर प्रहरी अवधकृत आिास, प्रहरी भान्साघर तथा 

नागररक सहायता कक्षको आयोवजत कायिक्रम बीच उद्घािन गनुिभएको छ । 

उहााँले उक्त भिनहरूको वनरीक्षण गनुिका साथै भिन वनमािण कायिमा 

उल्लेखनीय योगदान पुर् याउने महानुभािहरुलाई प्रशासापत्र समेत प्रदान 

गनुिभयो । 

कायिक्रमलाई सम्बोधन गदै प्रहरी महावनरीक्षक थापा के्षत्रीले नयााँ 

भिनबाि पाउने प्रहरी सेिाको आशा नागररकमा पवन बढ्ने भएकोले प्रहरीले 

प्रदान गने सेिाको गुणस्तरलाई अझ प्रभािकारी बनाउनपुने उल्लेख गनुिभयो । 

चौवबसै घण्िा ड्यिुीमा खविनपुने प्रहरी कमिचारीहरुलाई नयााँ भौवतक 

सवुबधाले थप मनोिल बढ्ने र कायिके्षत्रमा समेत यसले अनकूुल िातािरण 

सजृना गने विचार व्यक्त गदै थप जोश र उजािका साथ प्रहरी काम 

कारिाहीलाई अगावड बढाउन कायिरत सम्पणूि प्रहरी कमिचारीहरुलाई उहााँले 

वनदेशन वदनभुयो । सरुक्षा भनेको नागररक र प्रहरीको सायकु्त वजम्मेिारी 

भएकाले अपराध वनयन्त्रण कायिमा प्रहरीलाई सहयोग गनि उहााँले उपवस्थत 

सििसाधारणलाई अनरुोध समेत गनुिभयो ।  

             उक्त अिसरमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कायािलय विरािनगरका प्रमखु 

प्रहरी नायि महावनरीक्षक अरुण कुमार वबसीले धन्यिाद ज्ञापन गदै सुवबधा 

सम्पन्न भिन प्राप्त भएसाँगै प्रहरीद्वारा आम नागररकलाई चसु्त दरुुस्त तथा थप 

प्रभािकारी ढागले जनमैत्री प्रहरी सेिा प्रदान गनेमा आफू वबश्वस्त रहकेो 

बताउनभुयो।  

कायिक्रममा वजल्ला प्रशासन कायािलय उदयपरुका प्रमखु वजल्ला 

अवधकारी िीरेन्र कुमार यादब, वत्रयगुा नगरपावलकाका प्रमखु बलदेि चौधरी 

तथा पत्रकार महासाघ उदयपरुका अध्यक्ष भरत खड्काले शभुकामना मन्तब्य 

राख्न ु भएको वथयो । वत्रयगुा नगरपावलका-१० बोक्सेवस्थत वजल्ला प्रहरी 

कायािलय  उदयपरुको हातावभत्र निवनवमित उक्त भिनहरू नेपाल सरकारको 

वनयवमत बजेिबाि कूल ९ करोड ४९ लाख ९६ हजार ६ सय ६८ रुपैयााँको 

लागतमा वनमािण कायि सम्पन्न भएको हो ।  

उक्त कायिक्रममा साघीय प्रहरी ईकाई कायािलय धरानका प्रमखु 

प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक वबकासराज खनाल, विवभन्न सरकारी कायािलयका 

वजल्लावस्थत प्रमखु तथा प्रवतवनवध, वबवभन्न राजनैवतक दलका प्रवतवनवध, 

स्थावनय बुविजीिी, समाजसेिी तथा प्रहरी कमिचारीहरुको उपवस्थवत रहकेो 

वथयो । 

दवक्षण सडुानवस्थत अनवमस वमसनमा खिी जाने प्रहरी िोलीको 

वबदाइ    

काठमाडौं, २ फागुन 

        सायकु्त राष्ट्र साघको अनरुोधमा शावन्त स्थापनाथि दवक्षण सडुानवस्थत 

अनवमस वमसनमा खिी जाने प्रहरी िोलीलाई प्रहरी प्रधान कायािलय, अपराध 

अनसुन्धान विभाग अन्तरािवष्ट्रय प्रहरी समन्िय महाशाखाका प्रमखु प्रहरी 

िररष्ठ उपरीक्षक प्रवदप कुमार श्रेष्ठले वबदाइ गनुिभयो । 

        उक्त वमसनमा खविइ जाने प्रहरी कमिचारीहरूमा प्रहरी वनरीक्षक ४ जना र 

प्रहरी नायि वनरीक्षक ५ जना गरी जम्मा ९ जना रहकेा छन ्। उनीहरू मध्ये दईु 

समहूमा गरी फागुन ४ गते ६ जना तथा फागुन ६ गते ३ जना त्यसतफि  प्रस्थान 

गने कायिक्रम रहकेो छ । 
 

कुकुरद्वारा मानि खोजी तथा उद्दार तावलम समापन 

काठमाडौं, ८ फागुन  

      रावष्ट्रय प्रहरी प्रवशक्षण प्रवतष्ठान महाराजगाजको तत्िािधानमा प्रहरी 

प्रधान कायािलय, अपराध अनसुन्धान विभाग केनाइन महाशाखा 

महाराजगाजमा साचावलत पवहलो समूहको कुकुरद्वारा मानि खोजी तथा उद्दार 

तावलम सम्पन्न भएको छ ।  

        गत पसु ३० गतेदेवख साचावलत उक्त तावलममा प्रहरी नायि वनरीक्षक १ 

जना, प्रहरी सहायक वनरीक्षक १ जना, प्रहरी हिल्दार ५ जना र प्रहरी जिान 

११ जना गरी जम्मा १८ जना प्रहरी कमिचारीहरुको सहभावगता रहकेो वथयो । 

  

ljefuLo ultljlw 
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त्रैमावसक उपत्यका तथा प्रदशेगत मिुा दताि साख्या (पौष-फागनु) 
 

 
 

 

फागनु मवहनाको अदालती फैसला कायािन्ियन तफि को फरार अवभयकु्तको पक्राउ सम्बन्धी वििरण 
 

वस .ना.  प्रदेश /महानगरी य /ब्यरुोको नाम  कुल पक्राउ 

साख्या 

कैद असलु जररिाना 

१. महानगरीय प्रहरी कायािलय, रानीपोखरी १९ ५ िषि १ मवहना २१ वदन रु .१,१६,५७,०००।-  

२. १ ना  .प्रदेश प्रहरी कायािलय , विरािनगर ४७ ३८ िषि ५ मवहना ५ वदन  रु .१३,४२,२३३।-  

३. २ ना  .प्रदेश प्रहरी कायािलय , जनकपरु १०३ ३१ िषि ११ मवहना २ वदन रु .७,२६,७५३।-  

४. बाग्मती प्रदेश प्रहरी कायािलय, हिेौडा ४२ ११ िषि ९ मवहना ८ वदन रु .३५,४६,०४८।-  

५. गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायािलय, पोखरा ३१ ९ िषि ३ मवहना १० वदन रु .९,८२,५८७।-  

६. लवुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायािलय दाङ,  ७० ३६ िषि ७ मवहना २९ वदन रु .३,६४,५६६।-  

७. कणािली प्रदेश प्रहरी कायािलय, सखुेत ८ ८ िषि ९ मवहना १२ वदन रु .५८,४०८।-  

८. केन्रीय अनसुन्धान व्यरूो, महाराजगञ्ज १३ २८ िषि २ मवहना १० वदन रु .२,६४,८१,०००।-  

                            जम्मा ३३३ जना १७० िषि २ मवहना ७ वदन रु .४,५१,५८,५९५।-  

 

फागनु मवहनाको लागऔूषध कारोबारमा सालग्न व्यवक्त पक्राउ तथा मिुा साख्या 

 

० 

५०० 

१००० 

१५०० 

२००० 

११३ 

५९८ ६५७ 

३४३ २९० 
४८८ 

१४३ 
२५५ 

७३५ 

६०० ५७५ 
९८२ 

२६७ 

४५१ 

११९ 

२४५ 

९५३ 

७२८ ६९६ ४२७ 

३०६ 

५२८ 

११६ 

२६५ 

फागुन 

माघ 

पौष 

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

पक्राउ तथा मिुा साख्या 

जम्मा पक्राउ 

मदु्दा साख्या 



अपराध अनुसन्धान विभाग-मावसक "ई-बुलेविन", - २०७८ (फागुन) 

 

4 
 

 

माघ र फागनु मवहनाको लागऔूषध कारोबारमा सालग्न व्यवक्त पक्राउ साख्या 
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सामदुावयक प्रहरी गवतविवध 

फागनु मवहनामा सामदुावयक सरुक्षा महाशाखा मातहत दशेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुावयक प्रहरी सेिा केन्रहरूिारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायिक्रम अन्तगित सञ्चावलत कायिक्रम एिम ्गवतविवधहरु : (गहृ प्रशासन सधुार कायियोजना २०७४, बुाँदा ना.१२४ कायिक्रमहरू) 
 

 

 
 

 

 

  आसरा सधुार केन्र 

फागनु मवहनाको लागऔुषध सेिनकताि उपचार वििरण 

वस.ना. वििरण भनाि साख्या वडस्चाजि साख्या उपचाररत साख्या 

१ आसरा सुधार केन्र, रानीबारी ३९ जना ३४ जना १२० जना 

२ मवहला आसरा सुधार केन्र, वतलगागा नभएको २ जना ५ जना 

 

 
 

फागनु मवहनामा नेपालमा रहकेा वबदेशी नागररकहरुको वििरण 
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फागनु मवहनामा हराएका, फेला परेका तथा खोजतलास जारी बालबावलकाहरुको वििरण 
 

 

 

 

फागनु मवहनामा िेिाररसे फेला परेका मध्ये पाररिाररक पनुवमिलन, बालगहृमा रहकेा बालबावलका सम्बन्धी वििरण 

 

 

  

४०१ 

२२१ 

१८० 

हराएको 

फेला परेको 

खोजतलास जारी 

९ 

१२ 

२१ 

अस्थायी सारक्षण गहृमा रहकेा 

पाररिाररक पनुवमिलन 

िेिाररस फेला परेका 
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साईबर  ब्यरुो 

 फागुन मवहनामा ३६२ ििा वनिेदन प्राप्त भएकोमा २८५ ििा अवघल्लो मवहनाको समेत गरर फछौि भएको र अन्य अनुसन्धानको क्रममा रहकेो । 

 वबद्यवुतय कारोिार ऐन, २०६३ अन्तगित १५ ििा मिुा दताि गररएको । 

 

 

वडवजिल फरेवन्सक ल्याि 

 DFL शाखाबाि फागुन मवहना वभत्र वबवभन्न १३ ििा मदु्दा वशषिक ( बालबावलका विरुिको कसरू, झणु्डी मतृ्य,ु आत्महत्या, आत्महत्या दरुुत्साहन, 

जबरजस्ती करणी, वलखत सम्बवन्ध कसूर, मानि िेचविखन, लागु औषध, अबैध गभिपतन, बहुवििाह, डााँका चोरी, ठगी, विद्यतुीय कारोबार ) अन्तगित २५ 

ििा मदु्दाको ११० ििा सबुदहरु परीक्षण गररएको । 

 

दरुसाचार समन्िय शाखा 

 फागुन मवहनामा अपराध अनुसन्धानको वसलवसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा सावघय प्रहरी इकाई कायािलयहरुबाि माग भई आएका Operational Data 

हरु  दरूसाचार सेिा प्रदायक सास्थाहरुसाग Co-ordination गरी वनम्नानसुारको साख्यामा समयमै सम्बवन्धत कायािलयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

केन्रीय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुशी 

 २०७८/११/०१ गते देवख ऐ.३० गते सम्म विवभन्न वजल्लाहरुबाि परीक्षणको लागी ६६९ केशहरु र ३६६२ नमनुाहरु प्राप् त भएकोमा नयााँ र परुानो पेवण्डङ 

केशहरु समेत गरी ६५४ परीक्षण गररएको । 

 (AFIS) मा १४२३ Data Entry भएको । 

  

० 

५०० 

१००० 

१५०० 

२००० 

२५०० 

३००० 

३५०० 

४००० 

४५०० 

३२०६ 

४३९३ 

१४१८ 
१६१२ 

२१७५ 

३६६ 

८७८ 

Operational Data साख्या 

ck/fw cg';Gwfgdf ;xfotf k|bfg 
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केनाईन महाशाखा,महाराजगञ्ज 
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१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

३५० 

४०० 

हा.ह. तथा वबष्ट् फोिक 

पदाथि खोजी 

लागु औषध खोजी अपराधी खोजी 

३५६ 

१३९ 

३ 

फागनु मवहनामा पररचावलत मावसक ड्युिी साख्या 
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कतिव्य ज्यान सम्बन्धी 
 

कुिवपि गरी हत्या गरेको अवभयोगमा २ जना पक्राउ 

काठमाडौं, ६ फागुन 

 काठमाडौं महानगरपावलका-१३ रवबभिन घर भई कीवतिपुर 

नगरपावलका-६ चोभार पाण्डेछाप बस्ने ६५ िषीय न्हुछे नारायण महजिनलाई 

कुिवपि गरी हत्या गरेको अवभयोगमा उनकै २ जना छोराहरू ४५ िषीय शाकर 

महजिन र ४० िषीय कृष्ट्ण महजिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 छोराहरूले कुिवपि गदाि गम्भीर घाइते भएका न्हुछे नारायणको रमा 

सेन्िर काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मतृ्य ु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ 

महानगरीय प्रहरी ितृ्त, कीवतिपरुबाि खविएको प्रहरीले कुिवपिमा सालग्न 

उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाि प्रहरीले २ थान पे्रसर कुकर र 

मसला वपस्ने लोहोरो बरामद गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान 

गरररहकेो छ ।  
 

कतिव्य ज्यानमा सालग्न व्यवक्त बहराइनबाि पक्राउ 

काठमाडौं, २४ फागुन 

  कास्की लेखनाथमा मजदरुी काम गरी बस्ने सनुसरी धरान घर भएका 

२० िषीय रोजन राईको हत्या भएको घिनामा सालग्न कास्की लेखनाथ 

सातमहुाने ठेगाना भएका ४६ िषीय अशोक गुरूङ पक्राउ परेका छन् । 

 २०६३ बैशाख २९ गते बेलकुी कुिवपिबाि सख्त घाइते भएका 

रोजन राईको उपचारको क्रममा २०६३ जेठ २ गते मतृ्य ुभएको वथयो । घिनामा 

सालग्न अशोक गुरुङ घिनापिात िैदेवशक रोजगारीको वसलवसलामा बहराईन 

गएको र उनी विरुि अन्तरािवष्ट्रयस्तरमा खोजतलास एिा पक्राउको लावग वजल्ला 

प्रहरी कायािलय कास्कीको अनरुोधमा २०७८ मावसर २७ गते ईन्िरपोल 

महासवचिालयबाि 'रेड नोविस' जारी गररएकोमा उनी बहराईनमा पक्राउ परेका 

वथए । 

  उनलाई सम्बवन्धत कसरूमा कारिाही गने/गराउने प्रयोजनाथि प्रहरी  

प्रधान कायािलय ईन्िरपोल शाखाबाि खविएको प्रहरीले नेपाल ल्याएको र थप 

अनसुन्धान तथा आिश्यक काननुी कारिाहीको लावग वजल्ला प्रहरी कायािलय, 

कास्कीलाई बुझाइएको छ । 

 

मवहलाको हत्यामा सालग्न २ जना पक्राउ  

भक्तपुर, २७ फागुन 

 भक्तपरु नागपोखरी बस्ने काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुि नगरपावलका-९ 

निलडााँडा स्थायी ितन भएकी २८ िषीया जेवनशा नगरकोिीको धाररलो 

हवतयार चक्कुले घााँिी रेिी हत्या भएको घिनामा सालग्न रहकेो अवभयोगमा २ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।   

  पक्राउ पनेहरूमा भक्तपरु नगरपावलका-१० थलाछे बस्ने 

काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुि नगरपावलका-२ भकुण्डेिेशी घर भएका ४४ िषीय 

रमेश भन्ने कुमार लामा र भक्तपरु नगरपावलका-८ महशे्वरी बस्ने काभ्रेपलाञ्चोक 

भमु्ल ुगाउाँपावलका-४ चौिास घर भएका ३८ िषीय निराज ररजाल रहकेा छन ्।  

चााँगुनारायण नगरपावलका-७ बागरेवस्थत तरकारी खेती बारीमा रहकेो िहरावभत्र 

घााँिी रेिी हत्या भएको अिस्थामा गत जेवनशा नगरकोिीको शि फेला परेको 

घिनाको अनसुन्धान गने क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

  उनीहरू उपर भक्तपरु वजल्ला अदालतबाि कतिब्य ज्यान मदु्दामा ७ 

वदन म्याद थप गरी थप अनसुन्धान भइरहेको छ ।  

 

 

 

 

 
 

बावलकाको हत्या गरेको अवभयोगमा २ जना पक्राउ 

मोरङ, २९ फागुन   

  डेढ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको 

अवभयोगमा सनु्दरहरैचा नगरपावलका-७ बस्ने २५ िषीय अजय चौधरी र सोही 

ठाउाँ बस्ने २८ िषीय वमथुन चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

  घरमा खेल्दै गरेको अिस्थामा हराएकी बावलका सनु्दरहरै ाँचा 

नगरपावलका-७ गणेशपरुवस्थत बनमारा बयरघारीमा अशक्त अिस्थामा फेला 

परेकी वथइन ् । उनको स्थानीय अस्पताल हुाँदै नोबेल अस्पताल वबरािनगरमा 

उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको वथयो ।  

  अजय चौधरी सोही ठाउाँवस्थत गवछया खोलामा बालिुा चाल्दै 

गरेको अिस्थामा दाइ वमथनु चौधरीसाँग भेि भएपवछ केरा बगानमा गई गााँजा 

खाई अजयले बावलकाको घरमा गएर कोही नभएको मौकामा बावलकालाई 

बोकी बनमारा झााँडीमा ल्याएको, करणी गने क्रममा बावलका रुन थालेपवछ 

िाउकोमा वबयरको बोतल तथा ढुागा समेतले हानी करणी गरेको र पवछ वमथुनले 

समेत जबरजस्ती करणी गरी सोही स्थानमा छोडेको प्रारवम्भक अनसुन्धानको 

क्रममा खलु्न आएको छ ।  

  घिनास्थलबाि प्रहरीले रगत जस्तो रातो पदाथि लागेको २ थान 

ढुागा, १ थान वबयरको बोतल र पीवडतको १ थान सरुुिाल बरामद गरेको छ ।  

यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  

 

 

बैंवकङ कसरू सम्बन्धी 

 

बैंवकङ कसरू मदु्दाका २ जना फरार प्रवतिादीहरू पक्राउ    

काठमाडौं, २ फागुन  

 बैंवकङ कसरू मदु्दाका २ जना फरार प्रवतिादीहरूलाई प्रहरी प्रधान 

कायािलय, केन्रीय अनसुन्धान ब्यरूो, महाराजगञ्जबाि खविएको प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

 पक्राउ पनेहरूमा तनहुाँ ब्यास नगरपावलका-९ ितन भई काठमाडौं 

महानगरपावलका-२६ सोह्रखटेु्ट बस्ने एम एम कन्स्रक्शन प्रा.वल. का साचालक 

३२ िषीय सरुज गुरुङ र वसन्धपुाल्चोक घर भई काठमाडौं महानगरपावलका-३१ 

तीनकुने बस्ने ३६ िषीय सवुमत भण्डारी रहकेा छन ्।  

 उच्च अदालत पािनको गत मावसर २४ गतेको फैसलाले सरुजलाई 

२४ वदन कैद र ७२ लाख रुपैयााँ जररिाना र सवुमतलाई २०७७ मावसर १३ गतेको 

फैसलाले ५ वदन कैद र ९ लाख ७३ हजार रुपैयााँ जररिाना ठहर भएको वथयो । 

सरुजलाई काठमाडौं गोंगबुबाि र सवुमतलाई लावजम्पािबाि फेला पारी पक्राउ 

गररएको हो ।  

 उनीहरूले आफ्नो खातामा पयािप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने 

जानी-जानी पीवडतहरूलाई झकु्यानमा पारी आ-आफ्नो बैंक खाताबाि भकु्तान 

हुने भनी चेक वदएको ठहर गरी उच्च अदालत पािनले उक्त फैसला गरेको वथयो 

। फैसला कायािन्ियनका लावग सरुजलाई वजल्ला अदालत लवलतपरु र 

सवुमतलाई वजल्ला अदालत भक्तपरुमा पेश गररएको उक्त ब्यरूोले जनाएको छ।  

 

बैवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी पक्राउ 

काठमाडौं, ७ फागुन 

 बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी काठमाडौं महानगरपावलका-

२६ बस्ने धावदङ साविक चैनपरु गाविस-१ घर भएका ४३ िषीय रमेश बहादरु 

पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

ck/fw ;dfrf/ 
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 उच्च अदालत पािन लवलतपरुको २०७८ मावसर २१ गतेको 

फैसलाले उक्त मदु्दामा ७ लाख रुपैयााँ जररिाना ठहर भई फरार रहकेा पाठकलाई 

महानगरीय अपराध महाशाखाबाि खविएको प्रहरीले काठमाडौं सोह्रखटेु्टबाि 

पक्राउ गरेको हो । 

 उनलाई फैसला कायािन्ियनको लावग काठमाडौं वजल्ला अदालतमा 

पेश गररएको उक्त महाशाखाले जनाएको छ । 
 

बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी पक्राउ    

काठमाडौं, ९ फागुन 

 बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी तारकेश्वर नगरपावलका-७ बस्ने 

निुाकोि वलख ुगाउाँपावलका-४ घर भएका ३७ िषीय विनोद थापालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

 बैंवकङ कसरू मदु्दामा उच्च अदालत पािनबाि २०७८ मावसर ७ 

गतेको फैसलाले १५ वदन कैद र ५१ लाख रुपैयााँ जररिाना ठहर भई फरार रहकेा 

उनलाई प्रहरी प्रधान कायािलय, केन्रीय अनसुन्धान ब्यरूो, महाराजगञ्जबाि 

खविएको प्रहरीले काठमाडौं फुिुङबाि पक्राउ गरेको हो ।  

 विनोदले आफ्नो खातामा प्रयािप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने जानी 

जानी पीवडतलाई झकु्यानमा पारी बैंक अफ काठमाडौं वलवमिेड, शाखा 

कायािलय गोंगबुमा वनजको खाताबाि रकम भकु्तान हुने भनी चेक वदएको ठहर 

गरी अदालतले उक्त फैसला गरेको वथयो । उनलाई फैसला कायािन्ियनको लावग 

वजल्ला अदालत लवलतपरुमा पेश गररएको छ । 

 

बैंवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी पक्राउ 

काठमाडौं, १० फागुन 

 बैवकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रवतिादी तारकेश्वर नगरपावलका-१० 

मनमैजमुा श्रषृ्टी प्रफुल सप्लायसि साचालन गरी बस्ने निुाकोि वशिपरुी 

गाउाँपावलका-८ घर भएका ४३ िषीय राम प्रसाद पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ ।  

 बैंवकङ कसरू मदु्दामा उच्च अदालत पािनको गत माघ २ गतेको 

फैसलाले ५ वदन कैद र २२ लाख रुपैयााँ जररिाना ठहर भई फरार रहकेा उनलाई 

प्रहरी प्रधान कायािलय केन्रीय अनुसन्धान ब्यरूो महाराजगञ्जबाि खविएको 

प्रहरीले नेपालिार काठमाडौंबाि पक्राउ गरेको हो । पाण्डेले एनआइसी बैंक 

वलवमिेडमा रहकेो उनको खातामा पयािप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने जानी-

जानी पीवडतलाई झकु्यानमा पारी चेक वदएको र रकम भकु्तान हुन नसकेको ठहर 

गदै अदालतले उनी उपर उक्त फैसला गरेको वथयो ।  

 उनलाई फैसला कायािन्ियनको लावग वजल्ला अदालत लवलतपरुमा 

पेश गररएको छ ।  

 

बैंक तथा वबत्तीय सास्था ऐन अन्तगितको कसरूमा सालग्न १ जना 

वचवनयााँ नागररक सवहत ३७ जना पक्राउ 

काठमाडौं, ११ फागुन 

 बैंक तथा वबवत्तय सास्था ऐन, २०७३ अन्तगितको कसरूमा सालग्न 

वचवनयााँ नागररक च्याङ वह बाओ सवहत २४ परुुष र १३ मवहला गरी जम्मा ३७ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 काठमाडौं महानगरपावलका-९ परुानो बानेश् िरवस्थत एक घर 

भाडामा वलई वसन्धलुी घर भई हाल लवलतपरु महालक्ष्मी नगरपावलका-७ बस्ने 

दीपक श्रेष्ठको नाममा लेमोन ग्रुप अफ कम्पनी दताि गरी वचवनयााँ नागररकद्वारा 

वबवभन्न एवप्लकेशनहरु माफि त गैर कानूनी तिरले लोन स्क्याम गरररहकेो भन्ने 

वबशेष सचूनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी पररसर काठमाडौं र महानगरीय 

प्रहरी ितृ्त नयााँ बानेश् िरबाि खविएको सायकु्त  िोलीले उक्त कायिमा सालग्न 

उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । साथै प्रहरीले वबवभन्न एवप्लकेशनहरु माफि त लोन 

स्क्याम गनि प्रयोग भएका ४ थान ल्यापिप र २ थान मोबाइल समेत बरामद 

गरेको छ ।  

 उनीहरु उपर बैंक तथा वबवत्तय सास्था ऐन, २०७३ अन्तगितको 

कसरूमा काठमाडौं वजल्ला अदालतबाि ५ वदन म्याद अनुमवत वलई थप 

अनसुन्धान भइरहकेो छ ।  

 

बैंकको एविएम फोद ैगरेको अिस्थामा पक्राउ 

काठमाडौं, १५ फागुन    

 काठमाडौं महानगरपावलका-१ नक्साल भगबतीबहालवस्थत 

सगरमाथा इन्स्यरेुन्स भबनमा रहकेो एनआइवस एवसया बैंकको एविएमबाि नगद 

चोरी गनि एविएम फोदै गरेको अिस्थामा सानोगौचरण बस्ने काभ्रे धवुलखेल 

नगरपावलका-७ घर भएका २१ िषीय आकाश तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

 महानगरीय प्रहरी ितृ्त मावलगाउाँबाि खविएको प्रहरीले आकाशलाई 

एविएम फोनि प्रयोग गने औजार सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  

 

 

यौन जन्य अपराध 
 

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ   

उदयपुर, ७ फागुन 

  १४ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

उदयपरुगढी गाउाँपावलका-८ गडरे बस्ने २९ िषीय मनोज कुमार राईलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । 

  राईले ती बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ वजल्ला प्रहरी कायािलय, उदयपुरबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

  

जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा पक्राउ 

काठमाडौं,१० फागुन 

  लवलतपरु, १२ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अवभयोगमा दोलखा मैलङु गाउाँपावलका-४ घर भई लवलतपरु बस्ने १९ िषीय 

अवमर गुरूङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अवमरले ती बावलकालाई महालक्ष्मी 

नगरपावलका-४ ईमाडोलमा गत माघ २२ गते वदउाँसो जबरजस्ती करणी गरेको 

भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी ितृ्त, सातदोबािोबाि खविएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

  सनुसरी, १४ िषीया वकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको 

अवभयोगमा बजुि गाउाँपावलका-४ बस्ने २४ िषीय अजुिन गुरुङलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । अजुिनले ती वकशोरीलाई आफ्नै घरमा लगेर जबरजस्ती करणी 

गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायािलय वसतागन्ज र प्रहरी चौकी 

अमडुिाबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा 

प्रहरीले थप अनसुन्धान गरररहकेो छ ।  
 

लवलतपुर,  

   ९ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

कोञ्ज्योसोम गाउाँपावलका-२ शाख ुबस्ने २८ िषीय सन्तमान थोकरलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । थोकरले ती बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर 

प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायािलय कोञ्ज्योसोमबाि खविएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । 
 
 

झापा,  

  १५ िषीया वकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

भरपरु नगरपावलका-४ करेला चोक बस्ने १९ िषीय रमेश वलम्बुलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । वलम्बुले ती वकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर 
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प्राप्त हुनासाथ िडा प्रहरी कायािलय भरपुरबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । 

  यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनुसन्धान गरररहकेो छ । 
 

 दैलेख,  

  १३ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

चामनुण्डावबन्दाशैनी नगरपावलका-४ नाओ बस्ने २४ िषीय नवबन शाहीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नवबनले आफ्नै घरमा ती बावलकालाई जबरजस्ती 

करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी जम्बुकाधबाि खविएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  
 

लवलतपुर,  

  १३ िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

गोदािरी नगरपावलका-५ लेले चम्पेश्वरी बस्ने सल्यान कावलमािी गाउाँपावलका-

१ पोखरा घर भएका २३ िषीय प्रकाश भन्ने छवबलाल खड्कालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । खड्काले ती बावलकालाई ललाई फकाई गोदािरी 

नगरपावलका-५ लेलेवस्थत तरकारी खेती गरेको िनेलामा लवग जबरजस्ती करणी 

गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी विकाभैरब र महानगरीय प्रहरी ितृ्त 

चापागााँउबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।   
 

झापा,  

  १७ िषीया वकशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोगमा 

बुिशान्ती गाउाँपावलका-२ खवतिडा चोक बस्ने २५ िषीय रोवहत वशिालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रोवहतले गत फागुन १२ गते ती बावलकालाई ललाई 

फकाई आफ्नो घरमा लवग जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहरेी प्राप्त भएपिात 

ईलाका प्रहरी कायािलय बुधबारेबाि खविएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

  यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनुसन्धान गरररहकेो छ । 
 

सप्तरी, २३ फागुन 

१० िषीया बावलकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवभयोग 

डाक्नेश्वरी नगरपावलका-३ हिेल बस्ने १९ िषीय चन्दन कुमार साहलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

साहले ती बावलकालाई घर छेउको पोखरीको वडलमनुी जबरजस्ती 

करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी तरवहमाबाि खविएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान 

गरररहकेो छ । 

 

लाग ूऔषध सम्बन्धी 
 

अिैध लागऔूषध सवहत पक्राउ 

वसन्धुली, २ फागुन  

कमलामाई नगरपावलका-४ वस्थतबाि कररब ३६ केजी ८ सय ७० 

ग्राम अिैध लागूऔषध गााँजा सवहत २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पनेहरुमा सोही नगरपावलका-१ ओख्ले बस्ने ४२ िषीय काल ु बहादरु 

ब्लोन र १९ िषीय कृष्ट्ण बहादरु ब्लोन रहकेा छन् । वजल्ला प्रहरी कायािलय 

वसन्धलुीबाि खविएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त पररमाणको लागूऔषध सवहत 

फेला पारी पक्राउ गरेको हो । साथै सोही कायािलयबाि खविएको प्रहरीले मररण 

गाउाँपावलका-७ देउजोर बस्ने ३२ िषीय बहादरु गोलेलाई समेत कररब ३२ 

वकलो अिैध लागूऔषध गााँजा सवहत पक्राउ गरेको छ ।  

 कास्की, पोखरा महानगरपावलका-१७ राममवन्दर चोकबाि वनयवन्त्रत 

लागूऔषध नाईराभेि २ सय २० ि्याब्लेि र १ वकलो ५ सय ग्राम अिैध 

लागूऔषध गााँजा सवहत सोही ठाउाँ बस्ने १९ िषीय प्रश्न भण्डारी समेत ४ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । वजल्ला प्रहरी कायािलय कास्कीबाि 

खविएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त लागूऔषध सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको 

हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

 

अन्य अपराध 
 

किुिा पेस्तोल सवहत पक्राउ 

झापा, १ फागुन   

 भरपरु नगरपावलका-६ नयााँबस्ती बस्ने २४ िषीय मगुालाल 

माझीलाई १ थान अिैध किुिा पेस्तोल सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उनको घरमा हवतयार छ भन्ने सचूनाको आधारमा िडा प्रहरी 

कायािलय भरपरु र २ नम्बर सशस्त्र प्रहरी गण झापाबाि खविएको सायकु्त प्रहरीले 

जााँच गने क्रममा घर बावहर झोलामा लकुाई राखेको उक्त पेस्तोल फेला पारी 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान 

गरररहकेो छ । 

वचतुिाको छाला सवहत पक्राउ 

दाङ, ३ फागुन 

 लमही नगरपावलका-

५ रातोडााँडाबाि १ थान 

वचतुिाको छाला सवहत २ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

।  

 पक्राउ पनेहरुमा 

राजपरु गाउाँपावलका-५ महसेनीखोला बस्ने ४३ िषीय राज कुमार पनु र 

तुलसीपरु उपमहानगरपावलका-११ बेलगडारी बस्ने २६ िषीय कृण्ण चौधरी 

रहकेा छन् । िडा प्रहरी कायािलय लमही र लवुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायािलयबाि 

खविएको सायकु्त प्रहरी िोलीले शाकास्पद रुपमा वहाँवडरहकेा उनीहरुलाई जााँच 

गदाि उक्त छाला सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

दिुै जनालाई आिश्यक अनसुन्धान एिम ् कारिाहीको लावग वडवभजन िन 

कायािलय लमहीमा बुझाइएको छ । 
 

ज्यान मान ेउद्योग/चोरी मदु्दाका फरार प्रवतिादी २० िषिपवछ पक्राउ 

स्याङ्जा, ५ फागुन  

 ज्यान माने उद्योग/चोरी मदु्दाका फरार प्रवतिादी आाँवधखोला 

गाउाँपावलका-५ बस्ने ५० िषीय शाकर सुिेदीलाई घिनाको २० िषिपवछ प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

शाकरले आाँवधखोला गाउाँपावलका-५ बस्ने बल बहादरु बोगिीलाई 

२०५३ िैशाख २ गते वबयरको बोतलले िाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाई पैसा 

समेत चोरी लगेको घिनाको सम्बन्धमा ज्यान माने उद्योग मदु्दामा पनुराबेदन 

अदालत पोखराको २०५८ िैशाख २ गतेको फैसलाले ५ िषि कैद सजाय 

तोवकई फरार रहकेा उनलाई वजल्ला प्रहरी कायािलय स्याङ्जाबाि खविएको 

प्रहरीले उनकै गाउाँबाि फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

उनलाई अदालतको आदेशले कैद भकु्तानको लावग वजल्ला 

कारागार स्याङ्जा पठाइएको वजल्ला प्रहरी कायािलय स्याङ्जाले जनाएको छ ।  
 

 

यासाि गमु्बा र भालुको वपत्त सवहत १ जना पक्राउ 

कञ्चनपुर, ८ फागुन    

कृष्ट्णपरु नगरपावलका-५ 

िनदेिी मवन्दर नवजकबाि ५ सय २४ 

ग्राम यासािगुम्बा र ९२ ग्राम तौलको 

भालकुो वपत्त सवहत जमु्ला कन्कासनु्दरी 

गाउाँपावलका-६ स्थायी घर भई हाल 
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कैलाली गोदािरी नगरपावलका-२ अत्तररया डेरा गरी बस्ने ५७ िषीय बखृ 

कामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

सदुरूपविम प्रदेश प्रहरी कयािलय धनगढी र ईलाका प्रहरी कायािलय 

गुलरीया कञ्चनपरुबाि खविएको सायकु्त िोलीले उनलाई २४ ग्राम यासािगुम्बा र 

भालकुो वपत्त सवहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । साथै अनसुन्धानको क्रममा 

वनजको कोठा तलासी गदाि थप ५ सय ग्राम यासािगुम्बा फेला पारी प्रहरीले 

बरामद गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्धान गरररहकेो छ । 

  

अिैध कल सेन्िर साचालक सवहत ८० जना पक्राउ 

भक्तपुर, १० फागुन 

 सानोवठमीवस्थत घर भाडामा वलएर अिैध कल सेन्िर साचालन 

गरेको अवभयोगमा सोही ठाउाँवस्थत सन वसिी अपाििमेन्िको १२०६ नम्बर 

कोठामा बस्दै आएका वचवनयााँ नागररक २९ िषीय िाङवजनाि सवहत सो 

कायिमा सालग्न ८० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

भारतीय मलुका यिुा यिुतीहरुलाई छोिो समयको लावग कुनै वसस्िममाफि त ५ 

देवख १० हजार सम्म सानो सानो मात्रामा ऋण लगानी गरी वनवश् चत ब्याज 

सवहत तोवकएको समयवभत्र उठाउन ऋवणहरुलाई कल सेन्िर माफि त सम्पकि मा 

ल्याउने, ऋण नवतरे थकािउने, गाली गने, धम्काउने जस्ता कायि साचालन गने 

िाङवजनािले नेपाली यिुा यिुतीहरूको प्रयोग गरी कल सेन्िर साचालन 

गरररहकेो भन्ने गोप्य सचूनाको आधारमा खविएको प्रहरीले उक्त घरबाि ४७ 

जना मवहला र ३३ जना परुुष गरी ८० जनालाई पक्राउ गरेको हो । उक्त कायि 

साचालन गनि प्रयोग भएका १४ थान डेस्किप कम्प्यिुर, ४८ थान ल्याप्िप र २ 

थान आइप्याड प्रहरीले बरामद गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीबाि थप 

अनसुन्धान जारी रहकेो छ ।  
 

विवभन्न हातहवतयार सवहत ३ जना पक्राउ 

बााँके, १८ फागुन 

 डुडुिा गाउाँपावलका-४ राप्ती पलु नवजकबाि मेड इन यएूसए लेखेको 

१ थान अिोमेविक पेस्तोल, सोको १ थान म्यावग्जन, ९ राउण्ड गोली, १ थान 

खडुा र २ थान नोक सवहत ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 पक्राउ पनेहरूमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपावलका-१८ कारकााँदो 

बस्ने २९ िषीय सुसान्त के.सी., सोही उपमहानगरपावलका-१२ कोररयनपरु बस्ने 

२८ िषीय वदपेन्र अवधकारी र कैलाली लवम्कचहुा नगरपावलका-३ बस्न े ३२ 

िषीय द्वाररका उपाध्याय रहकेा छन् ।  

उक्त स्थानमा गोली पड्वकएजस्तो आिाज आएपवछ ईलाका प्रहरी 

कायािलय बनकट्टीबाि खविएको प्रहरीले नेपालगाजबाि राप्ती नदीतफि  जााँदै गरेको 

ससुान्तले चलाएको बाग्मती प्रदेश ०१-०२५ च ३०९७ नम्बरको गाडीलाई 

जााँच गदाि गाडीको वसि पछावड झोलामा लकुाई रावखएको अिस्थामा उक्त 

हातहवतयार फेला पारी गाडीमा सिार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  यस 

सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरररहेको छ ।  
 

हुण्डी कारोबारमा सालग्न २ जना डेढ करोड रकम सवहत पक्राउ 

काठमाडौं, २३ फागुन  

काठमाडौं महानगरपावलका-१३ ताहचलबाि हुण्डी कारोबारमा 

सालग्न २ जनालाई डेढ करोड रूपैयााँ सवहत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरूमा काठमाडौं महानगरपावलका-१९ िङ्केश्वरी ठेगाना भई कीवतिपरु 

नगरपावलका-३ बस्ने २४ िषीय वबक्की खड्गी र काठमाडौं महानगरपावलका- 

१३ ताहचल बस्ने भारत प्रान्त पविम बङ्गाल दाजिवलङ वसवलगुरी ठेगाना 

भएका ३२ िषीय अवमत कुमार अग्रिाल रहकेा छन् ।   

काठमाडौं महानगरपावलका-१३ ताहचल डेरा गरी काठमाडौंको 

मख्खनमा वबमला इन्िरनेशनल प्रावल सञ्चालन गरी नक्कली गर-गहनाको 

होलसेल कारोबार गरी बस्ने अवमत कुमार अग्रिाल समेतका व्यवक्तहरूले 

राजस्ि छली गैरकाननूी रूपमा हुण्डी माफि त विवत्तय कारोबार गदै आइरहकेो 

भन्ने सचूनाको आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाि खविएको प्रहरीले 

अवमत कुमार अग्रिाल बस्ने घरको गेि अगावड वबक्की खड्गीलाई फेला पारी 

सोधपछु गदाि उनले कालीमािीवस्थत जीिनदृष्टी बहुउिेश्यीय सहकारी 

सास्थाबाि ५० लाख रूपैयााँ ल्याई अवमत कुमारको कोठामा परु् याइ वदएको 

बताएपवछ अवमत कुमारको डेरा तलासी गदाि नेपाली नगद १ करोड ५० लाख 

फेला परेको वथयो ।  

उनीहरूबाि विवभन्न चेक, भौचर प्याड, कारोबार सम्बन्धी विवभन्न 

कागजातहरू, २ थान ल्यापिप र २ थान मोबाइल समेत प्रहरीले बरामद गरेको 

छ । 

जब सेन्िरको नाममा ठगी गने ९ जना पक्राउ 

काठमाडौं, २३ फागुन  

उपत्यकाको विवभन्न स्थानमा जब सेन्िरहरु स्थापना गरी विवभन्न 

काममा जावगर लगाईवदने बहानामा ठगीमा गरेको अवभयोगमा काठमाडौंको 

कोिेश्वर,नयााँबानेश्वर,चाबवहल,बालाज ु लगायतका स्थानबाि ९ जनालाई 

महानगरीय अपराध महाशाखाबाि खविएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

प्रारवम्भक अनुसन्धानको क्रममा उल्लेवखत जब सेन्िरहरुले विवभन्न 

स्थानमा जब प्लेसमेन्ि कम्पवनहरु दताि गने र उक्त कम्पवनहरुले सामावजक 

सञ्जाल, पत्रपवत्रका, प्रचारपम्प्लेिका माध्यमबाि घरमै बसी जावगर वमल्छ भवन 

प्रचारप्रसार गने तथा जावगरका लावग उक्त जब सेन्िरको सम्पकि मा आउने 

व्यवक्तहरुलाई फाराम भने बहानामा ३ सय देवख ५ सय रूपैयााँसम्म फाराम चाजि 

तथा १ हजार देवख ६ हजार रूपैयााँसम्म जब ग्यारेवन्ि शलु्क वलने गरेको खलु्न 

आएको छ ।  

साथै फाराम भने व्यवक्तहरूलाई विज्ञापनमा उल्लेवखत शति 

बमोवजमको काममा नलगाउने तथा जावगरमा लगाई हाले पवन तोवकए बमोवजम 

तलब र सवुबधा नवदई केवह समयमानै उक्त जावगर छोड्न बाध्य बनाउने र कुनै 

एक जब सेन्िरमा फाराम दताि गररसकेको व्यवक्तलाई तपाईको जावगर पक्का 

भइसकेको भवन एक जब सेन्िरबाि अको जब सेन्िरमा पठाई त्यहााँ समेत फाराम 

शलु्क असलु्ने गरेको खलु्न आएको छ ।  

उनीहरूलाई आिश्यक कारबाहीको लावग महानगरीय प्रहरी ितृ्त 

नयााँबानेश्वर र बालाजमुा पठाइएको छ । 

 

भक्तपुर, १० फागुन 

सानोवठमीवस्थत घर भाडामा वलएर अिैध कल सेन्िर साचालन 

गरेको अवभयोगमा सोही ठाउाँवस्थत सन वसिी अपाििमेन्िको १२०६ नम्बर 

कोठामा बस्दै आएका वचवनयााँ नागररक २९ िषीय िाङवजनाि सवहत सो 

कायिमा सालग्न ८० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

भारतीय मलुका यिुा यिुतीहरुलाई छोिो समयको लावग कुनै 

वसस्िममाफि त ५ देवख १० हजार सम्म सानो सानो मात्रामा ऋण लगानी गरी 

वनवश् चत ब्याज सवहत तोवकएको समयवभत्र उठाउन ऋवणहरुलाई कल सेन्िर 

माफि त सम्पकि मा ल्याउने, ऋण नवतरे थकािउने, गाली गने, धम्काउने जस्ता कायि 

साचालन गने िाङवजनािले नेपाली यिुा यिुतीहरूको प्रयोग गरी कल सेन्िर 

साचालन गरररहकेो भन्ने गोप्य सचूनाको आधारमा खविएको प्रहरीले उक्त 

घरबाि ४७ जना मवहला र ३३ जना परुुष गरी ८० जनालाई पक्राउ गरेको हो । 
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उक्त कायि साचालन गनि प्रयोग भएका १४ थान डेस्किप कम्प्यिुर, ४८ थान 

ल्याप्िप र २ थान आइप्याड प्रहरीले बरामद गरेको छ ।  

यस सम्बन्धमा प्रहरीबाि थप अनुसन्धान जारी रहकेो छ । 

इन्िरपोलबाि 'रेड नोविस' जारी भएका फरार प्रवतिादी ६ िषिपवछ 

पक्राउ 

काठमाडौं, २४ फागुन 

 इन्िरपोलबाि 'रेड नोविस' जारी भएका फरार प्रवतिादी वसरहा 

वबष्ट्णपुरु गाउाँपावलका-५ लक्ष्मीपरु ठेगाना भएका ४१ िषीय विक्की मसु्कान 

भन्ने भोगेन्र प्रसाद यादिलाई घिनाको ६ िषिपवछ कतारबाि पक्राउ गरी नेपाल 

ल्याइएको छ । 

 आफ्नै २५ िषीया श्रीमती आरती पररयारको धाररलो हवतयारले 

घााँिी रेिी हत्या गरेको घिनामा सालग्न रही फरार रहकेा भोगेन्रलाई कतारमा 

पक्राउ परेपिात प्रहरी प्रधान कायािलय ईन्िरपोल शाखाले ईन्िरपोल दोहा 

कतारसाँग समन्िय गरी नेपाल ल्याई वत्रभिुन अन्तरािवष्ट्रय विमानस्थलबाि 

यन्त्रणमा वलएको हो । 

  

लवलतपरु लेलेमा २०७२ िैशाख १५ गते आरतीको हत्या गररएको अिस्थामा 

शि फेला परेको वथयो । घिनापिात िैदेवशक रोजगारीको वसलवसलामा कतार 

गएका भोगेन्रविरुि अन्तरािवष्ट्रयस्तरमा खोजतलास एिम ् पक्राउको लावग 

महानगरीय अपराध महाशाखाको अनरुोधमा २०७६ पसु १२ गते ईन्िरपोल 

महासवचिालयबाि 'वडफ्यजून' तथा पनु: २०७७ साउन १९ गते 'रेड नोविस' 

जारी गररएको वथयो । यादिलाई थप अनसुन्धान तथा आिश्यक काननुी 

कारबाहीका लावग महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाइएको इन्िरपोल 

शाखाले जनाएको छ । 

 

 

 

 

 

 

  

dlxnf ePs} sf/0f s;}nfO{ zfl//Ls, 

dfgl;s tyf cfly{s kL8f lbg] sfo{nfO{ 
dlxnf lx+;f elgG5 . dlxnf lx+;f ePdf 

t'?Gt k|x/LnfO{ va/ u/f}+ . 

-g]kfn k|x/L 

nfu" cf}ifwsf] pTkfbg, ;~ro, 
cf];f/k;f/, ljqmL ljt/0f tyf ;]jg 

ck/fw xf] . o:tf u}/ sfg'gL ultljlwdf 
cfkm" klg gnfuf}F, c?nfO{ klg nfUg 

glbcf}F . 
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कतिब्य ज्यान मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।१०।०९ गते वबहान अा.७:०० बजेको समयमा वजल्ला 

मोरङ किहरी गा.पा. ३ वस्थत रहकेो प्रमोद सहनीको होिलमा प्रवतिादी ऐ.ऐ. 

बस्ने बषि ३५ को क्याप्िेन भन्ने सरेुश सहनीले जहदा गा.पा.०३ बस्ने बषि ४० 

को अशोक ऋवषदेिलाई कुिवपि गरी मारेको घिनाको प्रवतिादी अनसुन्धान 

पिात सम्मावनत मोरङ वजल्ला अदालतको आदेशले वमवत २०७८।११।०८ गते 

पपुिक्षको लावग कारागार चलान भएको । 

कतिब्य ज्यान मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।११।०१ गते वबहान अ.०५३० बजेको समयमा वजल्ला झापा 

भरपरु न.पा. िडा ना. १ लाहुरे चोक वस्थत मतृकको आफ्नै घर कोठा वभत्र 

जाहरेिालाको छोरी बषि ३८ की अवनता तामाङ (वलम्बु) लाई वनजकको श्रीमान 

अमर बहादरु तामाङले धारीलो चक्कुले घााँिीको अगाडीको भागमा कािेको र 

िाउकको बााँया भाग तथा अन्य स्थानहरुमा समेत ढुङ्गाले प्रहार गरी फुिाई 

मारेको भन्ने जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा आिश्यक अनसुन्धान पिात वमवत 

२०७८।११।३० गतेको वजल्ला अदालत झापाको आदेशले वनज प्रवतिादी 

पपुिक्षको लावग कारागार थनुामा गएको । 

कतिब्य ज्यान मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।११।०४ गते वदउसो १३;०० बजेको समयमा वजल्ला दाङ 

शावन्तनगर गाउाँपावलका िडा ना. ०३ बेलडााँडा वस्थत आफ्नै घरको आगनमा 

गोपाल मगरले बषि ६३ को कणि बहादरु मगरको तरकारी काि्ने चक्कुले घााँिीमा 

रोपी कतिब्य गरी मारेकोले कानुन बमोवजम गरीपाउाँ भन्ने समेत ब्यहोराको जाहरेी 

दरखास्त प्राप्त भएकोमा आिश्यक अनसुन्धान पिात सम्मावनत वजल्ला 

अदालत घोराही दाङको वमवत २०७८।११।२६ गतेको फैसलाले वनज 

प्रवतिादीलाई जन्म कैदको फैसला भई कारागार चलान भएको । 

जबरजस्ती करणी मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।११।०५ गते अा.१९:०० बजेको समयमा वजल्ला मकिानपरु 

बकैया गाउाँपावलका िडा ना.९ भालुखोला जागल झाडी वस्थत विकामान 

स्याङतानको बारीमा ऐ.ऐ.बस्ने बषि ३६ को अन्यायी लोक बहादरु वघवसङले 

जाहरेिाला नाम पररिवतित ३१(०७८/०७९-७८) को नाबावलका छोरी बषि १३ 

की  नाम पररिवतित ३१(०७८/०७९-७६) लाई जिरजस्ती करणी गरेको हुाँदा 

काननु बमोवजम गररपाउाँ भन्ने ब्यहोराको जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा 

अनसुन्धान पिात सम्मावनत मकिानपरु वजल्ला अदालतको वमवत 

२०७८।११।२६ गतेको आदेशले वनज प्रवतिादी पपुिक्षको लावग थनुामा कारागार 

गएको  । 

जबरजस्ती करणी मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८/११/०४ गते वबहान अा. ०८:०० बजेको समयमा अन्यायी वजिन 

पौडेलले जाहरेिालाको छोरी बषि ६ वक (नाम पररिवतित ३५ भरतपरु (२९) 

०७८/०७९ को कपडा खोली वनजले आफ्नो समेत कपडा खोली छोरीको 

योनीमा हातको औ ालाले चलाई रहकेो अिस्थामा देखेपछी वनजले हत्तपत्त 

आफ्नो पाईन्िको चेन लगाउाँदै कोठा बावहर वनस्की गएको हुाँदा अन्यायमा परी 

प्रस्तुत जाहरेी दरखास्त वलई उपवस्थत भएकोमा, वनज अन्यायीलाई पक्राउ गरी 

काननू बमोवजम कारिाही गरीपाउाँ भन्ने समेत व्यहोराको बषि २४ वक पररिवतित 

नाम थर- ईन्रेणीिोल (१) को जाहरेी दरखास्त प्राप्त भएकोमा अनसुन्धानपिात 

घिनामा सालग्न वजल्ला वचतिन भरतपरु  

 

 

 

महानगरपावलका िडा ना.२ बस्ने वजिन पौडेललाई सम्मावनत वचतिन वजल्ला 

अदालतको वमवत २०७८/१२/०२ गतेको आदेशले पपुिक्षको लावग कारागार 

चलान भएको । 

जबरजस्ती करणी मदु्दाका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।०९।३० गतेको सााँझ अन्दाजी १९:०० बजेको समयमा वजल्ला 

कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा. २ कञ्ज बस्ने सकुदेि राना र रामप्रबेश रानाले 

मलाई डराई धम्काई मखु च्यापी पालैपालो ऐ.बेलौरी न.पा. ५ उदयपरु वस्थत 

दोदा नवदको छेउमा बािोमा जबरजस्ती करणी र अन्यायी सवुनल रानाले 

जबरजस्ती करणी गनि खोजेकोले कानुन बमोवजम कारिाही गरी पाउाँ भन्ने 

ब्यहोराको वपवडत पररिवतित कञ्चनपरु ७५ बेलौरी F कुमारीको जाहरेी दरखास्त 

प्राप्त भएकोमा वमवत २०७८।११।०१ गते वजल्ला अदालतको आदेशले 

प्रवतिादी सकुदेि राना र रामप्रबेश राना पपुिक्षको लावग कारागार चलान भएको । 

प्रवतिादी सवुनल राना रु.२,००,०००।– (दईु लाख) धरौिी वतनि नसकी कारागार 

चलान भएको । 

विष्ट्फोिक पदाथिका अवभयकु्त कारागार चलान 

वमवत २०७८।१०।१८ गते अ.०९;४० बजेको समयमा वजल्ला झापा मेचीनगर 

न.पा.िाड न. ७ वस्थत नेपाल भारत जोड्ने मेवचखोलाको परुानो पुल मवुन 

मेवचखोलाको बगरमा साकास्पद अिस्थामा व्याग झोला छ भन्ने स्थावनय 

मावनसले वदएको सचुनाको आधारमा उक्त स्थानमा खिी गई चेकजााँच 

खानतलासी गदाि उक्त झोला वभत्र ईलेक्रीक डेिोनेिर कमरवसयल थान ८० र 

नेपोलाईि विष्ट्फोिक पदाथि थान ९१ लगायतका सामान फेला पारी बरामद गरी 

दावखला गरेको छौं, काननु िमोवजम गरीपाउाँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.वन.होम 

प्रसाद अवधकारी समेतले प्रवतिेदन वदएकोमा अनसुन्धान पिात वमवत 

२०७८।११।०८ गतेको सम्मावनत अदालतको आदेशले प्रवतिादी मावनक िमिन 

पपुिक्षको लावग कारागार थनुामा गएको । 

 

 

 

 

 

 

 

"Say No To Drugs" 

 -Nepal Police 
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