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प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीद्वारा पत्रकार भेटघाट 

कार्यक्रम आर्ोजिा 

काठमाडौ, १४ िैशाख 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीले  िेपाल प्रहरी प्रधाि 

कार्ाालर्मा पत्रकार भेटघाट तथा समसामनर्क निषर्मा छलफल 

कार्ाक्रमको आर्ोजिा गिनाभर्ो । 

उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले आफ्िो 

कार्ाकालमा भएका उल्लेखिीर् कामहरूको चचाा गर्दै मानथल्लो तहमा मातै्र 

िभई तल्लो तहका कमाचारीहरूलाई प्राथनमकतामा राखेर काम गरेको, 

उिीहरूको लानग प्रहरी निर्मावली संशोधि गरी कार्ाान्वर्िमा ल्र्ाइएको, 

प्रहरी निर्मावली अिनसार सरूवा/िढनवा गररएको, अपराध अिनसन्धाि 

लगार्त फरार अनभर्नक्त पक्राउ एवम ् लागूऔषध नवरूद्धको अनभर्ािलाई 

तीव्र पाररएको िताउिनभर्ो । िेपाल प्रहरी कार्ार्ोजिा जारी गरी कार्ाान्वर्ि 

गररएको, िेपाल प्रहरीलाई एउटा प्रणालीमा लैजाि निशेष पहल गररएको 

उहााँले उल्लेख गिनाभर्ो ।  

कार्ाक्रममा संचारकमीहरुले राखेका नजज्ञासा निरुपण गर्दै प्रहरी 

महानिरीक्षक थापा के्षत्रीले प्रहरी कमाचारीहरूले कोनभड-१९ को संक्रमण 

निर्न्त्रण तथा रोकथाममा निवााह गरेको भनूमका प्रशंसिीर् रहकेो िताउिनभर्ो 

। िेपाल प्रहरीमा िीनतगत सनधारका लानग नवनवध प्रर्ासहरू गरेको चचाा गर्दै 

उहााँले प्रहरी ऐि तथा प्रहरी निर्मावली अिनसार िेपाल सरकार र तालनक 

मन्त्रालर्ले गरेको निणार्लाई कार्ाान्वर्ि गर्दै काम गररएको िताउिनभर्ो ।  

कार्ाक्रममा िेपाल प्रहरीका केन्रीर् प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षक नवष्णन कन मार केसीले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा के्षत्रीको 

कार्ाकालका प्रमनख उपलब्धीहरू सनहतको कार्ा प्रगती नववरण प्रस्तनतीकरण 

गिनाभर्ो । प्रस्तनतीकरणको क्रममा प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक केसीले िेपाल प्रहरी 

कार्ार्ोजिा २०७७, आनथाक वषा २०७७/७८ र आनथाक वषा २०७८/७९ मा 

वानषाक कार्ासम्पार्दि सम्झौता तथा अिनगमि प्रणाली कार्ाान्वर्ि, िीनतगत 

सनधार तथा कार्ाक्रमहरू, भवि निमााण, तानलम, अन्वेषणमा आधाररत र्ोजिा 

निमााण र कार्ाान्वर्ि प्रणाली कार्ाान्वर्ि, अपराध निर्न्त्रण तथा अिनसन्धाि, 

अन्तराानष्िर् प्रहरी समन्वर्, समनर्दार्-प्रहरी साझेर्दारी कार्ाक्रम, कोरोिा 

रोकथाम तथा निर्न्त्रण, िेपाली सेिािाट िेपाल प्रहरीलाई हनतर्ार 

हस्तान्तरण, वैर्देनशक सहार्ता, कल्र्ाणकारी कार्ाक्रमिारे नवशे्लषण सनहत 

जािकारी नर्दिनभर्ो । 

कार्ाक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा के्षत्री र उपनस्थत 

सञ्चारकमीहरू िीच समसामनर्क निषर्मा छलफल तथा अन्तरनक्रर्ा समेत 

भएको नथर्ो । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

ljefuLo ultljlw 
प्रहरी महानिरीक्षक निरज प्रताप न िंह दर्जर्ायिी निन्हबाट 

 शुोनभत 
 

 
 

काठमाडौं, १९ िैशाख 

िेपाल सरकार मन्त्रीपररषर्दक्ो २०७९ िैशाख १८ गतेको निणार् अिनसार 

िैशाख १९ गतेिाट लागू हुिे गरी प्रहरी महानिरीक्षक पर्दमा पर्दोन्िनत 

हुिनभएका नधरज प्रताप नसंह र्दर्जर्ाािी नचन्हिाट सनशोनभत हुिनभएको छ । 

 िेपाल सरकार, गहृमन्त्रालर् नसंहर्दरिारमा निशेष समारोह िीच 

गहृसनचव टेक िारार्ण पाण्डेले प्रहरी महानिरीक्षक नधरज प्रताप नसंहलाई 

र्दर्जर्ाािी नचन्हिाट सनशोनभत गिनाभएको हो । 

 सनशोभि समारोहमा गहृसनचव पाण्डेले िेपाल सरकार गहृ 

मन्त्रालर्को तफा िाट प्रहरी महानिरीक्षक नसंहलाई िधाई तथा कार्ाकाल 

सफलताको कामिा गिनाका साथै रार्जर्, सरकार, आमिागररक र नसंगो 

समाजले राखेका अपेक्षा परूा गराउि प्रहरी संगठिलाई दृढतापवूाक अगानड 

िढाउिे पहल िर्ााँ िेततृ्विाट हुिे नवश्चास व्र्क्त गिनाभर्ो । नवगतमा भोगेका 

भन्र्दा िर्ााँ ढााँचा  र आधननिक प्रकृनतका अपराधहरु नवकनसत हुाँर्दै गएको 

अवस्थामा नतिको निर्न्त्रण र चनिौती सामिा गिा सक्षम प्रहरी संगठि निमााण 

गिनाका साथै स्वस््र् सामानजक संस्कार सभ्र्ताको नवकासका लानग प्रहरी 

संगठिले आफ्िो भनूमकालाई स्थानपत गिनापिे र्दानर्त्व रहकेो उहााँले उल्लेख 

गिनाभर्ो । 

 गहृसनचव पाण्डेले हालै प्रहरी संगठिको तफा िाट प्रस्तनत स्थािीर् 

तह निवााचि र शानन्त सनरक्षाको खाका समावेश भएको कार्ार्ोजिा 

कार्ाान्वर्िका लानग गहृमन्त्रालर्ले अभ्र्ास, प्रर्ास र निरन्तरता नर्दिे 

िताउिनभर्ो । प्रहरी संगठिलाई अपराध पत्ता लगाउिे सनर्ोग्र् साधि ििाउिे र 

शानन्त सनरक्षाको अनभभारा परूा गिा प्रहरी संगठि सफल हुिे सनभेक्षा उहााँले 

व्र्क्त गिनाभर्ो । सांगठनिक पनिसंरचिाको काम, जिशनक्तको क्षमता, 

संगठिलाई स्रोत साधि र्नक्त र संगठिमा क्षमतावाि र प्रनतस्पधी जिशनक्तलाई 

नभत्राउि नटकाउि र सक्षम िेततृ्व नवकास गिनापिे चनिौतीलाई परूा गिा िेपाल 

सरकारले प्रहरी संगठिलाई सर्दैव सहर्ोग र सहकार्ा गिे उहााँले िताउिनभर्ो ।  

 उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक नसंहले व्र्ावसानर्क निष्ठाका 

साथ राष्ि सेवामा पनर्ााएको र्ोगर्दािको उच्च मलू्र्ाङ्कि गर्दै िेपाल 

सरकारले आफूलाई िेपाल प्रहरीको सवोच्च पर्द प्रहरी महानिरीक्षकमा 

पर्दोन्िनत गरेकोमा िेपाल सरकार, सम्माििीर् प्रधािमन्त्री र्जर्,ू माििीर् गहृ 

मन्त्रीर्जर् ूतथा गहृ मन्त्रालर्प्रनत हानर्दाक कृतज्ञता सनहत आभार व्र्क्त गिनाभर्ो 

। िेपाल सरकार र गहृमन्त्रालर्को मागा निर्देशि प्रहरी संगठिका लानग मागा 

प्रशस्त गिे आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक नसंहले भन्िनभर्ो, 

“मािव अनधकारको संरक्षण र संवद्धाि गर्दै नवनधको शासि स्थापिा गरी 

आनथाक समनृद्ध हााँनसल गिे िेपाल सरकारको प्रमनख लक्ष्र्लाई सफल पािा 

िेपाल प्रहरी कनटवद्ध र कृत संकनल्पत रहकेो छ ।” 
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 ामुदानर्क प्रहरी गनतनवनि 

वैशाख मनहिामा सामनर्दानर्क सनरक्षा महाशाखा मातहत र्दशेभररका समनर्दार्-प्रहरी साझेर्दार र सामनर्दानर्क प्रहरी सेवा केन्रहरूद्धारा समनर्दार्-प्रहरी 

साझेर्दारी कार्ाक्रम अन्तगात सञ्चानलत कार्ाक्रम एवम ्गनतनवनधहरु : (गहृ प्रशासि सनधार कार्ार्ोजिा २०७४, िनाँर्दा िं.१२४ कार्ाक्रमहरू) 
 

 

 
 

 

 

  आ रा  िुार केन्र 

वैशाख मनहिाको लागुऔषि  ेविकताय उपिार नववरण 

न .ििं. नववरण भिाय  िंख्र्ा नडस्िाजय  िंख्र्ा उपिाररत  िंख्र्ा 

१ आसरा सनधार केन्र, रािीिारी ३३जिा ३१ जिा ११४ जिा 

२ मनहला आसरा सनधार केन्र, नतलगंगा िभएको िभएको िभएको 

 

 
 

वैशाख मनहिामा िेपालमा रहेका नबदेशी िागररकहरुको नववरण 
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४ निर्देशी िागररकहरु पक्राउ गरी थप कारवानहका लागी अध्र्ागमि कार्ाालर् पठाईएको १ जिा 
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वैशाख मनहिामा वेवारर े फेला परेका मध्रे् पाररवाररक पुिनमयलि, बालगृहमा रहेका बालबानलका  म्बन्िी 

नववरण 
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 ाईबर ब्र्ुरो 

 वैशाख मनहिामा ३२४ वटा निवेर्दि प्राप्त भएकोमा १२२ वटा अनघल्लो मनहिाको समेत गरर फछौट भएकोर अन्र् अिनसन्धािको क्रममा रहकेो । 

 निद्यननतर् कारोवार ऐि, २०६३ अन्तगात १० वटा मनद्धा र्दताा गररएको । 

 

 

नडनजटल फरेनन् क ल्र्ाव 

 DFL शाखािाट वैशाख मनहिा नभत्र निनभन्ि १६ वटा मनद्दा नशषाक (आत्महत्र्ा, कताब्र् र्जर्ाि, घनस ररसवत, चोरी,जिरजस्ती करणी, र्जर्ाि सम्िन्धी 

कसनर,ठगी,िम निष्फोट, िाल र्ौि र्दनरुपर्ोग,निद्यनतीर् कसनर,िैंक निनत्तर् कसनर, मािव िेचनिखि,लागन औषध, नलखत सम्िन्धी कसनर, सवारी र्जर्ाि, 

सावाजनिक अपराध )अन्तगात ४९वटा मनद्दाको २४२ वटा सिनर्दहरु परीक्षण गररएको । 

 

दुर िंिार  मन्वर् शाखा 

 वैशाख मनहिामा अपराध अिनसन्धािको नसलनसलामा प्रहरी ईकाईहरु तथा संनघर् प्रहरी इकाई कार्ाालर्हरुिाट माग भई आएका Operational Data हरु  

र्दरूसंचार सेवा प्रर्दार्क संस्थाहरु संग Co-ordination गरी निम्िािनसारको संख्र्ामा समर्मै सम्िनन्धत कार्ाालर्हरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

केन्रीर् प्रहरी नवनि नवज्ञाि प्रर्ोगशाला,  ामाखुशी 

 २०७९/०१/०२ गते र्देनख ऐ.३१ गते सम्म नवनभन्ि नजल्लाहरुिाट परीक्षणको लागी ६०९ केशहरु र ३९८९ िमनिाहरु प्राप् त भएकोमा िर्ााँ र पनरािो पेनण्डङ 

केशहरु समेत गरी ६४२ परीक्षण गररएको । 

 (AFIS) मा १५२५ Data Entry भएको । 
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कतयव्र् र्जर्ाि  म्बन्िी 
 

 

हत्र्ामा  िंलग्ि रहेको अनभर्ोगमा ४ जिा पक्राउ 

कैलाली ,०२ बैशाख  
 

 

 जािकी गाउाँपानलका -९ अमरावती िस्िे २५ वषीर् अजनाि र्दासको 

नवभत्स हत्र्ा भएको घटिामा संलग्ि रहकेो अनभर्ोगमा ४ जिालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पिेहरूमा जािकी गाउाँपानलका-९ िस्िे १९ वषीर् 

सननमत साउर्द, १९ वषीर् िमे भन्िे िम िहार्दनर िोहोरा, १९ वषीर् रोिी पररर्ार 

भन्िे नर्दनलप र्दास र १९ वषीर् मिोज भण्डारी रहकेा छि ्। जािकी गाउाँपानलका-

९ अमरावती सामनर्दानर्क विमा गत पनस ३ गते अजनाि र्दासलाई मोवाईल चोरी 

गरेको आरोपमा कन टनपट गरी साजको रूखमा िाधेर खनकन री प्रहार गरी नवभत्स 

हत्र्ा पश्चात फरार रहकेा उिीहरूलाई महािगरीर् अपराध महाशाखा 

नमिभवििाट खनटएको प्रहरीले रुपन्र्देही नसद्धाथा िगरपानलका-१ िेलनहर्ा 

नसमािाकािाट फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।उिीहरूलाई कताव्र् र्जर्ाि सम्िन्धी 

मनद्दामा थप अिनन्धाि तथा कारवाहीका लानग नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् कैलाली 

पठाईएको  छ । 

 

कतयव्र् र्जर्ाि मुद्दामा  िंलग्ि तीि जिा पक्राउ  

तनह ुँ, १२ बैशाख  
 

 कताव्र् र्जर्ाि मनद्दामा संलग्ि रहकेो अनभर्ोगमा ३ जिालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पिेहरुमा शनक्लागण्डकी िगरपानलका -१० िस्िे ३८ 

वषीर् निमल सनिार, सोही िगरपानलका -८ िस्िे २५ वषीर् सननशल नि.क र 

सोही िगरपानलका-३ िस्िे ४७ वषीर् होम िहार्दनर नि.क रहकेा छि ्। 

शनक्लागण्डकी िगरपानलका-५ गनल्छिा िस्िे २९ वषीर् निशाल ढनङगािाघर 

पररवारसाँग सम्पका  भन्िे जािकारी प्राप्त हुिासाथ ईलाका प्रहरी कार्ाालर् 

िेलचौतारा तिहुाँिाट खनटएको प्रहरीले खोजी गिे क्रममा सोही िगरपानलका-४ 

र ५ को नसमािा किरस्थाि नस्थत पािी जमेको खोल्सामा मतृ अवस्थामा फेला 

परेका नथए । घटिा सम्िन्धमा थप अिनसन्धाि गिे क्रममा संलग्ि उिीहरुलाई 

सोही िगरपानलका-१० ढोरनफर्दीिाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उिीहरु उपर 

नजल्ला अर्दालत तिहुाँिाट १२ नर्दि म्र्ार्द थप गरी आवश्र्क अिनसन्धाि 

भइरहकेो छ । 

 

आफ्िै श्रीमतीको हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, १२ िैशाख 

 

 काठमाडौं, आफ्िै श्रीमती ३० वषीर्ा अनस्मता चौधरीको हत्र्ा 

गरेको अनभर्ोगमा िनढानिलकण्ठ िगरपानलका - १० कपि आकाशे धारा 

िनजक डेरा गरी िस्िे नसरहा लाहाि िगरपानलका-७ घर भएका ४२ वषीर् प्रनिि 

चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उिले आफ्िै श्रीमतीलाई सननतरहकेो 

अवस्थामा शरररमा तारनपि िामक तेल खन्र्ाई आगो लगाई घाइते ििाएको 

अवस्थामा स्थािीर् मानिसहरुले फेला पारी घाइतेलाई उपचारको लानग शनस्मा 

मेमोररर्ल अस्पताल सााँखन लगेकोमा उपचारको क्रममा मतृ्र्न भएको भन्िे खिर 

प्राप्त हुिासाथ खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 

 

 

 

 

 

 

मकवािपनर, आफ्िै श्रीमती २८ वषीर्ा नर्दर्ा शमााको हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा 

िकैर्ा गाउाँपानलका-५ तीि तले िस्िे भारत मध्र् प्रर्देश भनपाल घर भएका ३० 

वषीर् पवि सोिीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  पविले घरार्सी नववार्दको 

कारण सनत्िे कोठामा घााँटी नथची हत्र्ा गरेको भन्िे खिर प्राप्त हुिासाथ ईलाका 

प्रहरी कार्ाालर् फापरिारी र अस्थाई प्रहरी पोष्ट गरगरेिाट खनटएको प्रहरीले 

उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सम्िन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिनसन्धाि 

गरररहकेो छ । 

 

 

आफ्िै बुवालाई कुटनपट गरी हत्र्ा गरेको अनभर्ोगमा पक्राउ 

निलपरासी )पविम( , २० िैशाख 

 
 

 आफ्िै िनवा ५० वषीर् शंकर र्ार्दवलाई कन टनपट गरी हत्र्ा गरेको 

अनभर्ोगमा रामग्राम िगरपानलका-१४ प्रसावल िस्िे३२ वषीर् िालगोनिन्र्द 

र्ार्दवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

 िालगोनिन्र्दले कन टनपट गर्दाागम्भीर घाइते भएका शंकरको पृ् वीचन्र 

अस्पताल परासी हुाँर्दै थप उपचारको लानग मेनडकल कलेज भैरहवातफा  लैजािे 

क्रममा िाटोमै मतृ्र्न भएको भन्िे खिर प्राप्त हुिासाथ प्रहरी चौकी िैरागिाथिाट 

खनटएको प्रहरीले िालगोनिन्र्दलाई पक्राउ गरेको हो ।र्स सम्िन्धमा प्रहरीले थप 

अिनसन्धाि गरररहकेो छ । 

 

 

बैंनकङ क ूर  म्बन्िी 

 

बैंनकङ क रू मुद्दाका फरार प्रनतवादी पक्राउ 

काठमाडौं, २१ िैशाख 
 

िैंनकङ कसरू मनद्दाका फरार प्रनतवार्दी भक्तपनर, िगरपानलका -२ ब्र्ासी िस्िे ४७ 

वषीर् नवकन  िहार्दनर सनवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

उच्च अर्दालत पाटिको २०७८ फागनि ३० गतेको फैसलाले िैंनकङ कसरू 

मनद्दामा ६ नर्दि कैर्द र २४ लाख ५९ हजार ८ सर् २२ रुपैर्ााँ जररवािा ठहर भई 

फरार रहकेा उिलाई िेपाल प्रहरी प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिनसन्धाि ब्र्रूो 

महाराजगंजिाट खनटएको प्रहरीले भक्तपनर व्र्ासीिाट पक्राउ गरेको हो । 

सनवालको एिआईसी एनसर्ा वैंक नलनमटेडमा रहकेो खातामा पर्ााप्त मौर्जर्दात 

रकम िभएको भन्िे जािी - जािी पीनडतलाई झनक्र्ािमा पारी नर्दएको चेकको 

रकम भनक्ताि हुि िसकेको घटिामा अर्दालतले उक्त फैसला गरेको नथर्ो । 

उिलाई फैसला कार्ाान्वर्िको लानग नजल्ला अर्दालत लनलतपनर पेश गररएको 

छ ।  

 

बैंनकङ क रू मुद्दाका फरार प्रनतवादी पक्राउ  

काठमाडौं, २७ िैशाख 
 

 िैंनकङ कसरू मनद्दाका फरार प्रनतवार्दी काठमाडौं महािगरपानलका-८ 

िस्िे ५० वषीर् राम सनन्र्दर डंगोललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उच्च अर्दालत 

पाटिको २०७९ वैंशाख ४ गतेको फैसलाले िैंनकङ् कसरू मनद्दामा ७ नर्दि कैर्द र 

३६ लाख ७५ हजार रुपैर्ााँ जररवािा ठहर भई फरार रहकेा उिलाई िेपाल प्रहरी 

प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिनसन्धाि व्र्रूो महाराजगंजिाट खनटएको प्रहरीले 

काठमाडौं नपगंलास्थाििाट पक्राउ गरेको हो । डंगोलले २०७७ असोज २गते 

ck/fw ;dfrf/ 

 

;dfrf/ 
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कैलाश नवकास िैंक नलनमटेडमा उिको आफ्िै खातामा पर्ााप्त मौर्जर्दात रकम 

िभएको भन्िे जािी-जािी पीनडतलाई झनक्र्ािमा पारी नर्दएको चेकको रकम 

भनक्ताि हुि िसकेको घटिामा अर्दालतले उक्त फैसला गरेको नथर्ो । उिलाई 

फैसला कार्ाान्वर्िको लानग नजल्ला अर्दालत काठमाडौंमा पेश गररएको छ । 

 

बैंनकङ क रू मुद्दाका फरार प्रनतवादी पक्राउ 

काठमाडौं,२८ बैशाख  
 

 िैंनकङ कसरू मनद्दाका फरार प्रनतवार्दी टोखा िगरपानलका -२ िस्िे 

२७ वषीर् रामराज खड्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 उच्च अर्दालत पाटिको २०७८ चैत २५ गतेको फैसलाले िैनकङ 

कसरू मनद्दामा ३ नर्दि कैर्द र १० लाख रुपैर्ााँ जररवािा ठहर भई फरार रहकेा 

उिलाई िेपाल प्रहरी प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिनसन्धाि व्र्रूो महाराजगंजिाट 

खनटएको प्रहरीले काठमाडौं मिमैजनिाट पक्राउ गरेको हो । खड्कीले प्रभन िैंक 

नलनमटेडमा रहकेो उिकै खातामा पर्ााप्त मौर्जर्दात रकम िभएको भन्िे जािी-जािी 

पीनडतलाई झनक्र्ािमा पारी नर्दएको चेकको रकम भनक्ताि हुि िसकेको घटिामा 

अर्दालतले उक्त फैसला गरेको नथर्ो । उिलाई फैसला कार्ाान्वर्िको लानग 

नजल्ला अर्दालत काठमाडौंमा पेश गररएको छ । 

 

बैंनकङ क रू मुद्दाका फरार प्रनतवादी पक्राउ 

काठमाडौं,२९ बैशाख  
 

 िैंनकङ कसरू मनद्दाका फरार प्रनतवार्दी काठमाडौं महािगरपानलका - 

३२ िर्ााँिािेश्वर िस्िे मकवािपनर हटेौंडा उपमहािगरपानलका - ७ घर भएका ३८ 

वषीर् रामहरर अनधकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 उच्च अर्दालत पाटिको २०७९ वैंशाख ४ गतेको फैसलाले २ थाि 

िैंनकङ कसरू मनद्दामा ५ नर्दिकैर्द र १७ लाख  ४२ हजार रुपैर्ााँ जररवािा ठहर भई 

फरार रहकेा उिलाई िेपाल प्रहरी प्रधाि कार्ाालर् केन्रीर् अिनसन्धाि व्र्रूो 

महाराजगंजिाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं शानन्तिगरिाट पक्राउ गरेको हो । 

अनधकारीले स्ट्र्ाण्डडा चाटडा िैंक नलनमटेड िर्ााँिािेश्वर शाखामा रहकेो उिकै 

खातामा पर्ााप्त मौर्जर्दात रकम िभएको भन्िे जािी-जािी पीनडतलाई झनक्र्ािमा 

पारी नर्दएको चेकको रकम भनक्ताि हुि िसकेको घटिामा अर्दालतले उक्त कैर्द 

फैसला गरेको नथर्ो । उिलाई फैसला कार्ाान्वर्िको लानग नजल्ला अर्दालत 

काठमाडौंमा पेश गररएको छ । 

 

 

 

र्ौि जन्र् अपराि 

 
 

जबरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा पक्राउ 

पसाा, ०३ िैशाख 
 

           ६ वषीर्ा िानलकालाई जिरजस्ती करणी गरेको अनभर्ोगमा वीरगञ्ज 

महािगरपानलका - १६ िस्िे िारा प्रसौिी गाउाँपानलका - ५ घर भएका ५५ 

वषीर् पलट चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चौधरीले ती िानलकालाई 

जिरजस्ती करणी गरेको भन्िे खिर प्राप्त हुिासाथ नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

पसाािाट खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । उिी उपर जिरजस्ती 

करणी सम्िन्धी कसरूमा थप अिनसन्धाि भइरहकेो छ । 

 

 

 

 बानलकालाई र्ौि दुव्र्यवहार गरेको अनभर्ोगमा २ जिा 

पक्राउ 

काठमाडौं, ७ िैशाख 
 

 १३ वषीर्ा िानलकालाई र्ौि र्दनव्र्ावहार गरेको अनभर्ोगमा २ 

जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पिेहरूमा शंखरापनर िगरपानलका - ७ 

साल्खाटोल िस्िे ४९ वषीर् भनपेन्रलाल वसी र काठमाडौं महािगरपानलका -

११ नत्रपनरेश्वर िस्िे ४१ वषीर् प्रकाश श्रेष्ठ रहकेा छि् । शंखरापनर िगरपानलका-६ 

नस्थत िज्रर्ोगीिीको मनल जात्रामा मानिसहरुको नभडभाड रहकेो अवस्थामा 

उिीहरूले ती िानलकालाई र्ौि र्दनव्र्ावहार गरेको भन्िे सचूिा प्राप्त हुिासाथ 

प्रहरी प्रभाग सााँखनिाट खनटएको प्रहरीले र्दनवै जिालाई पक्राउ गरेको हो । र्स 

सम्िन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिनसन्धाि गरररहकेो छ । 

 

गभयवती मनहलालाई जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेका व्र्नक्त 

पक्राउ 
 

काठमाडौं,१५ बैशाख  
 

          गभावती मनहलालाई नवनभन्ि डरत्रास र्देखाई धम्की नर्दई जिरजस्ती 

करणी गरी फरार रहकेो अनभर्ोगमा काठमाडौं चन्रानगरी िगरपानलका -२ 

िागढनङगा िस्िे कैलाली लम्कीचनहा िगरपानलका - २ मोनतपनर ठेगािा भएका 

३५ वषीर् सागर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत चैत ८ गते िागढनंगा 

नस्थत आफिै घरनभत्र कोही िभएको मौका पारी गभावती मनहलालाई जिरजस्ती 

करणी गरी फरार भएका शाहीलाई उपत्र्का अपराध अिनसन्धाि कार्ाालर् 

नमिभवििाट खनटएको प्रहरीले काठमाडौं िागढनंगािाट फेला पारी पक्राउ गरेको 

हो । उिलाई जिरजस्ती करणी सम्िन्धी कसरूमा आवश्र्क कारवाहीको लानग 

प्रहरी वतृ्त थािकोट काठमाडौं पठाइएको छ । 

 

बालर्ौि दुरुपर्ोग गरेको अनभर्ोगमा पक्राउ 

भोजपरु, २१ िैशाख 

 

            ११ वषीर्ा िानलकालाई िालर्ौि र्दनरुपर्ोग गरेको अनभर्ोगमा 

टेम्केमैर्नङ गाउाँपानलका-१ ररमनचम िस्िे ५७ वषीर् कृष्ण र्देव राईलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । राईले ती िानलकालाई पीनडतकै घरमा िालर्ौि र्दनरुपर्ोग 

गरेको भन्िे नकटािी जाहरेी प्राप्त हुिासाथ इलाका प्रहरी कार्ाालर् नर्दल्पािाट 

खनटएको प्रहरीले उिलाई पक्राउ गरेको हो । र्स सम्िन्धमा प्रहरीले थप 

अिनसन्धाि गरररहकेो छ । 

 

 

लागू औषि  म्बन्िी 

 

अवैि लागुऔषि  नहत पक्राउ 

बारा,२ िैशाख   
 

 कोल्हिी िगरपानलका - १ तामागढी नसम्रैिगढिाट निर्नन्त्रत 

लागनऔषध १५ नपस िाईिाभेट, १० नपस िाईिाजेपाम र १ ग्राम ७६ नमनलग्राम 

ब्राउि सनगर सनहत २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 पक्राउ पिेहरुमा निजगढ िगरपानलका - ६ िस्िे २६ वषीर् मनिष 

आले र पसाा वीरगंज महािगरपानलका - १५ िस्िे २४ वषीर् ईर्द नमर्ा रहकेा 

छि ् । कोल्हिीिाट निजगढतफा  जााँर्दै गरेको ग.१६ प ५६० िम्िरको 

मोटरसाइकललाई ईलाका प्रहरी कार्ाालर् कोल्हिीिाट खनटएको प्रहरीले जााँच 

गिे क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उिीहरुलाई उक्त लागनऔषध सनहत फेला 

पारी पक्राउ गरेको हो। र्स सम्िन्धमा प्रहरीले आवश्र्क अिनसन्धाि गरररहकेो 

छ । 
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लागूऔषि  नहत पक्राउ 

काठमाडौं,११ िैशाख 
 

 काठमाडौं, 

नत्रभनवि अन्तराानष्िर् 

नवमािस्थलिाट ७ केजी 

अवैध लागूऔषध सेतो 

हरेोईि सनहत जामनिर्ि 

िागररक राहर्दािी िम्िर 

८४०१३१ वाहक ३५ वषीर्ा 

KAPUTULA 

ABISHARG लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कतार एर्रवेजको उडािद्वारा 

र्दनक्षण अनिकाको जोहािसवगािाट र्दोहा हुाँर्दै काठमाडौं आएकी उिलाई 

नवमािस्थलमा जााँच गिे क्रममा सनटकेसनभत्र फल्स िटम ििाई लनकाई ल्र्ाएको 

उक्त हरेोईि फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । साथै उक्त लागूऔषध नलि 

आएकी भारत घर भएकी राहर्दािी िम्िर ८८७९६८७ वाहक ३५ वषीर्ा 

LALNUNPUII लाई काठमाडौं महािगरपानलका - २ लानजम्पाटिाट प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । उिीहरू उपर लागूऔषध मनद्दामा म्र्ार्द थप गरी आवश्र्क 

अिनसन्धाि भइरहकेो छ । 

 

अवैध िागूऔषध िहित पक्राउ 

काठमाडौं,१२ बैशाख  
 

         काठमाडौं, चन्रानगरी िगरपानलका - २ िागढनङ्गािाट निर्नन्त्रत 

लागूऔषध ४ सर् एम्पनल डाइजेपाम, ४ सर् एम्पनल फेिारगि, ४ सर् एम्पनल 

िननफि र ४ सर् एम्पनल तरल पर्दाथा सनहत धिनषा जिकिन्र्दिी गाउाँपानलका-२ घर 

भएका २३ वषीर् हमेन्त र्ार्दिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिकपनर र्देनख 

काठमाडौं तफा  आउाँर्दै गरेको िा.१ प १२३२ िम्िरको िसलाई प्रहरीले जााँच गिे 

क्रममा िसमा सवार उिलाई उक्त लागूऔषध सनहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो 

। उिी उपर नजल्ला अर्दालत काठमाडौंिाट ५ नर्दि म्र्ार्द थप अिनमनत नलई 

आवश्र्क अिनसन्धाि भइरहकेो छ । 

 

 

 

अन्र् अपराि 

 

 

दुलयभ बन्र्जन्तु नितुवाको छाला  नहत ३ जिा पक्राउ 

काठमाडौ, ०३ िैशाख 

 

       काठमाडौं महािगरपानलका-२६ 

नमत्रिगरिाट १ थाि र्दनलाभ िन्र्जन्तन 

नचतनवाको छाला सनहत ३ जिालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पिेहरूमा काठमाडौं गनजनाधारा िस्िे २३ 

वषीर् अजनाि नथङ, मकवािपनर थाहा िगरपानलका-१२ िस्िे २४ वषीर् कालर्देि 

वाइवा  र खोटाङ साकेला गाउाँपानलका - ३ िस्िे ४६ वषीर् नर्दल िहार्दनर 

तामाङ रहकेा छि ्।  

उक्त स्थािमा र्दनलाभ िन्र्जन्तनको छाला ओसार पसार भइरहकेो भन्िे सचूिाको 

आधारमा नजल्ला प्रहरी पररसर काठमाडौंिाट खनटएको प्रहरीले उक्त कार्ामा 

संलग्ि उिीहरूलाई नचतनवाको छाला सनहत फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

उिीहरूलाईआवश्र्क अिनसन्धाि एवम ् कारवाहीको लानग नडनभजि वि 

कार्ाालर् हात्तीसार काठमाडौं पठाइएको छ । 

 
 

प्रनतबनन्ित नक्रप्टोकरेन् ी कारोबारमा  िंलग्ि ३ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, ६ िैशाख 

 

 प्रनतिनन्धत नक्रप्टोकरेन्सी कारोिारमा संलग्ि रहकेो अनभर्ोगमा ३ 

जिालाई उपत्र्का अपराध अिनसन्धाि कार्ाालर् नमिभवििाट खनटएको 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 पक्राउ पिेहरूमा काठमाडौं महािगरपानलका - १६ सोह्रखनटे्ट िस्िे 

झापा निताामोड िगरपानलका - ९ ठेगािा भएका २२वषीर् अिनप नमश्र, 

काठमाडौं महािगरपानलका - १७ के्षत्रपाटी िस्िे काभ्रेपलाञ्चोक पिौनत 

िगरपानलका - १ ठेगािा भएका २४ वषीर् नर्दपेश थापा र काठमाडौं 

महािगरपानलका - १३ िाफल िस्िे २७ वषीर् राहुल चचाि रहकेा छि ्।  

 राष्ि िैंकले िैंक तथा निनत्तर् कारोिार गिा जारी गरेको निर्म 

निनिमर्, निर्देशि, आर्देश निपरीत उपत्र्कामा केही व्र्नक्तहरु नक्रप्टोकरेन्सीको 

निनत्तर् कारोवारमा सनक्रर् रहकेो भन्िे सचूिाका आधारमा उक्त कार्ाालर्िाट 

खनटएको प्रहरीले िेपालमा प्रनतिनन्धत रहकेो नक्रप्टोकरेन्सीहरु निटक्वाइि 

लगार्तका निनभन्ि करेन्सीहरुको अवैध कारोिारमा सनक्रर् रहकेा उिीहरूलाई 

काठमाडौंको महािौद्ध, न्र्रूोड र कलंकीिाट नक्रप्टोको कारोिार गिा प्रर्ोग गर्दै 

आएको नवद्यनतीर् उपकरण सनहत पक्राउ गरेको हो । प्रारनम्भक अिनसन्धािको 

क्रममा उिीहरूले हालसम्म जम्मा ६६ करोड ७९ लाख ७९ हजार ९ सर् ८३ 

रूपैर्ााँ रकम िरािरको नक्रप्टोकरेन्सीको कारोिार गरेको खनल्ि आएको छ ।  

 उिीहरूलाई उपर िैंक तथा नित्तीर् संस्था सम्िन्धी ऐि,२०७३ 

िमोनजम आवश्र्क कारिाही एवं थप अिनसन्धािका लानग महािगरीर् प्रहरी 

पररसर टेकन  काठमाडौं पठाइएको छ । 

 

 

उपिारको क्रममा अस्पतालबाट फरार भएका थुिुवा पक्राउ 

काठमाडौं, ६ िैशाख 

 प्र्ारालाइनससको िहािा ििाई उपचारको क्रममा वीर 

अस्पतालिाट फरार भएका थनिनवा नसन्धनपाल्चोक इन्रावती गाउाँपानलका - ३ 

कन ञ्चोक करमडााँडा घर भएका ४५ वषीर् राजेश नतरुवालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । जिरजस्ती करणी मनद्दामा केन्रीर् कारागार जगन्िाथ र्देवलमा थनिामा 

रहकेा नतरुवाले प्र्ारालाइनसस भएको भन्िे िहािा ििाई वीर अस्पतालमा भिाा 

भई उपचारत रहकेो अवस्थामा अस्पतालिाट भागी फरार भएका नथए । नजल्ला 

प्रहरी पररसर काठमाडौंिाट खनटएको प्रहरीले खोजी गिे क्रममा उिलाई 

िनढानिलकण्ठ िगरपानलका-१२ नस्थत राधाकृष्ण मनन्र्दर िनजकिाट फेला पारी 

पक्राउ गरेको हो । उिलाई थप अिनसन्धाि तथा आवश्र्क कारिाहीको लानग 

केन्रीर् कारागार जगन्िाथ र्देवल काठमाडौं पठाइएको छ ।  

 

 

 

३ िाल भरुवा बन्दुक बरामद 

जाजरकोि, ०८ िैशाख 

 

 

छेडागाड 

िगरपानलका-३ डेडकन ला 

िनजकजंगलको ओडार, सोही 

िगरपानलका-२ मजेरी िनजक 

जंगलको ओडार र कन शे 

गाउाँपानलका-८ 



अपराध अनसुन्धान विभाग-मावसक "ई-बलेुविन", - २०७९ (िैशाख) 

 

12 
 

निजनलीडााँडानस्थत जंगलिाट १/१ िाल गरी जम्मा ३ िाल भरुवा िन्र्दनक प्रहरीले 

िरामर्द गरेको छ ।  

अस्थाई प्रहरी पोष्ट सनर्ाडािाट खनटएको प्रहरीले डेडकन लािाट िनधिार िेलनकी र 

मजेरीिाट १/१ थाि तथा प्रहरी चौकी पैंकिाट खनटएको प्रहरीले निजनली 

डााँडािाट १ थाि भरुवा िन्र्दनक फेला पारी िरामर्द गरेको हो । र्स सम्िन्धमा 

प्रहरीले थप अिनसन्धाि गरररहकेो छ । 
 

 
 

िार राउण्ड गोली र िक्कली  िु नहत नबनभन्ि  ामािहरु 

बरामद 

काठमाडौं, ८  िैशाख 
 

काठमाडौं महािगरपानलका-३२ कोटेश्वर िरेफााँट डेरा गरी िस्िे 

प्रनमला तामाङको कोठािाटपेस्तोलमा प्रर्ोग हुिे ४ राउण्डगोली र पहलेोरङको 

१ थाि धातन लगार्त निनभन्ि सामािहरू  प्रहरीले िरामर्द गरेको छ ।  

तामाङको कोठा खाली गिा प्रहरी तथा काठमाडौं महािगरपानलकाको प्रनतनिनध 

समेतको खनटएको टोलीले रीतपवूाक कोठाको ढोका खोली कोठानभत्र जााँच गर्दाा 

उक्त सामािहरू फेला पारी िरामर्द गरेको हो । उिको कोठािाट िेपाली सेिाको 

जसी हररर्ो१ थाि, िेपाल सेिाको कम्ब्र्ाट पोशाक िनसलाएको १ थाि, केशव 

िहार्दनर धािनकको िामको राहर्दािी १ थाि, मोिाइल ४ थाि, छाप १ थाि, 

निनभन्न्ि ब्र्नक्तका िामको चेकहरू, निनभन्ि ब्र्नक्तका िागररकताहरु, कपाली 

तमसनक २ थाि, जन्मकन ण्डली १ थाि र अन्र् कागजातहरु िरामर्द भएको छ ।  

प्रारनम्भकरुपमा सनिचााँर्दी व्र्वसार्ीलाई घटिास्थलमै ल्र्ाई परीक्षण गराउाँर्दा 

उक्त पहलेो धातन िक्कली सनि भएको भिी प्रनतवेर्दि गरेको तथा उक्त पहेलो 

धातनलाई थप परीक्षणको लानग सनि -चााँर्दी व्र्वसार्ी महासंघमा पठाइएको छ । 

िरामर्द गोली, पहलेो धातन, कम्ब्र्ाट डे्रस लगार्तको कागजात सम्िन्धमा प्रहरी 

वतृ्त िर्ााँ िािेश् वरिाट थप अिनसन्धाि भइरहकेो छ ।  

 

 
 

िोरी कार्यमा  िंलग्ि रहेको अनभर्ोगमा ५ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, १० बैशाख  

 
 

काठमाडौंका नवनभन्ि स्थाििाट चोरी भएका ८ थाि स्कन टर सनहत चोरी कार्ामा 

संलग्िरहकेो अनभर्ोगमा काभ्रे धननलखेल िगरपानलका-११ घर भएका १८ 

वषीर् नकशोरसनहत ५ जिा नकशोरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

प्रहरी वतृ्त स्वर्म्भिूाट खनटएको प्रहरीले १ जिा नकशोरलाई चोरी भएको १ 

थाि स्कन टर सनहत निर्न्त्रणमा नलई थप अिनसन्धाि गिे क्रममा काठमाडौंका 

नवनभन्ि स्थाििाट चोरी गरी स्कन टर लनकाई राखेको खनल्ि आएपनछ काठमाडौं 

महािगरपानलका-१५ चौमतीनस्थत सडकिाट चोरी भएका अन्र् ७ थाि स्कन टर 

सनहत चोरी कार्ामा संलग्ि ती नकशोरहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

उिीहरू उपर चोरी सम्िन्धी कसरूमा नजल्ला अर्दालत काठमाडौंिाट ५ नर्दि 

म्र्ार्द थप अिनमनत नलई प्रहरी वतृ्त स्वर्म्भिूाट थप अिनसन्धाि भइरहकेो छ ।  

 

 

निनकत् ा नशक्षा  म्बन्िी शैनक्षक र्ोग्र्ता प्राप्त िगरी 

नक्लनिक  ञ्िालि गरेको अनभर्ोगमा पक्राउ 

मोरङ, १४ बैशाख  

 
 

नचनकत्सा नशक्षा सम्िन्धी शैनक्षक र्ोग्र्ता प्राप्त िगरेका तथा काििू 

िमोनजम िेपाल मेनडकल काउनन्सलिाट ईलाज गिाको लानग ईजाजतपत्र प्राप्त 

समेत िगरी नक्लनिक सञ्चालि गरेको अनभर्ोगमा २ जिालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

पक्राउ पिेहरूमा पथरी शनिश्चरे िगरपानलका-१ नफनलम हल लाईिनस्थत श्री राम 

पाईल्स नक्लनिकका सञ्चालक भारत पनश्चम िंगाल र्दानजानलङ रािीगन्ज 

पािसाली पञ्चार्त िस्िे२७ वषीर् पसािनजत िमाि र सनन्र्दरहरै ाँचा िगरपानलका-

३ गनछर्ा चोकनस्थतमा कल्पिा आर्नवेनर्दक नक्लनिकका सञ्चालक र्दानजानलङ 

र्देवीगन्ज ग्राम पञ्चार्तिस्िे २९ वषीर् सिोड मण्डल रहकेा छि् । 

 उिीहरूले नक्लनिक सञ्चालि गरी डाक्टर हुाँ भनि औषनध उपचार 

गरी ठगी तथा स्वास््र्मा समेत खेलवाड गरररहकेो भन्िे सचूिाको आधारमा 

नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् मोरङिाट खनटएको प्रहरीले उक्त कार्ामा संलग्ि 

उिीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

उिीहरू उपर नजल्ला अर्दालत मोरङिाट ईलाज सम्िन्धी कसरूमा ५ नर्दि म्र्ार्द 

थप अिनमनत प्राप्त गरी र्स सम्िन्धमा प्रहरीिाट आवश्र्क अिनसन्धाि भइरहकेो  

छ ।  

 

 

 ालकको खपटा  नहत पक्राउ  

काठमाडौं,२२ बैशाख  

 

काठमाडौं, महािगरपानलका-३१ 

शानन्तिगरनस्थत र्ननििभसाल लन्च 

एण्ड िार होटलिाट कररि ४ 

नकलो ५ सर् ग्राम सालकको 

खपटा (अखेटोपहार) सनहत २ 

जिालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पिेहरुमा काठमाडौं 

चािनहल िस्िे सलााही िाग्मती 

िगरपानलका-३ घर भएका ३२ वषीर् सननिलाल नसङ्ताि र काठमाडौं थली 

िस्िे ओखलढनङ्गा सनिकोशी गाउाँपानलका-२ घर भएका २१ वषीर् सनवास निष्ट 

रहकेा छि् । उक्त होटलमा अवैध रुपमा र्दनलाभ वन्र्जन्तन सालकको खपटा 

कारोिार भइरहकेो भन्िे सचूिाको आधारमा प्रहरी वतृ्त िर्ािााँिेश्वरिाट 

खनटएको प्रहरीले जााँच गिे क्रममा उक्त खपटा सनहत फेला पारी उिीहरुलाई 

पक्राउ गरेको हो । र्स सम्िन्धमा प्रहरीले थप अिनसन्धाि गरररहकेो छ । 

 

 

लुटपाट पश्चात हत्र्ा गरी फरार रहेका अनभर्कु्त पक्राउ 

काठमाडौं, १९ िैशाख 
 

 लनटपाट पश्चात हत्र्ा गरी फरार रहकेा अनभर्नक्त नसन्धनली र्दनधौली 

िगरपानलका - १ डकाहा घर भएका २६ वषीर् प्रकाश नतनमनल्सिालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ ।  

काठमाडौं महािगरपानलका - १५ भगवाि पाउ िनजक सडक नकिारमा 

लनलतपनर महालक्ष्मी िगरपानलका - ८ लनभन घर भएका २८ वषीर् िरेश कन मार 

गौतमलाई नतनमनल्सिा लगाएतका र्दनई जिा ब्र्नक्तहरुले लनटपाट पश्चात हत्र्ा 

गरी फरार रहकेोमा काठमाडौं उपत्र्का अपराध अिनसन्धाि कार्ाालर् 

नमिभवििाट खनटएको प्रहरीले नजल्ला प्रहरी कार्ाालर् गोरखाको समन्वर्मा 

गोरखा चनमिनब्री गाउाँपानलका - ३ जगतिाट प्रकाशलाई पक्राउ गरेको हो । 

उिलाई आवश्र्क कािनिी कारवाहीको लागी प्रहरी वतृ्त स्वर्म्भनमा पठाइएको छ 

।  
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कततब्य ज्यान मुद्दाका अलियुक्त कािागाि चिान 

 

नमनत २०७८।१०।१२ गते राती नजल्ला र्दैलेख िौमनले गाउाँपानलका 

वडा ि. ३ घर भई नजल्ला ओखलढनंगा नलखन गाउाँपानलका वडा ि.४ मा 

निमााणनधि स्वास््र् चौकीमा र्जर्ाला मजर्दनरीमा काम गिे मि िहार्दनर नव.क लाई 

तत्काल अज्ञात व्र्नक्तहरुले कताव्र् गरी मारी फालेकोमा अिनसन्धािको क्रममा 

निजलाई प्रनतवार्दीहरु नजल्ला ओखलढनंगा नलखन गाउाँपानलका वडा ि.४ िस्िे 

रुप कन मार मग्राती,  ऐ ऐ िस्िे धि िहार्दनर साकी र ऐ ऐ २ िस्िे राजेन्र खड्काले 

कताव्र् गरी मारेको खनल्ि आएको हुाँर्दा निज प्रनतवार्दीहरुलाई कािूि िमोनजम 

कारवाही गरी पाउाँ भन्िे व्र्होराको जाहरेी प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि 

पश्चात नमनत २०७९।०१।०५ गते सम्मानित नजल्ला अर्दालत ओखलढनंगाको 

आर्देशले  निज प्रनतवार्दीहरु राजेन्र खड्का र रुप कन मार साकीलाई पनपाक्षको 

लागी कारागार चलाि भएको र प्रनतवार्दी धि िहार्दनर साकी रु २५,०००।- 

धरौटीमा छन टेको । 

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनभर्ुक्त कारागार िलाि 
 

नमनत २०७९।०१।११ गते अं.११:३० वजेको समर्मा लनलतपनर 

नजल्ला गोर्दावरी ि.पा. वडा िं.१४ ठैवमा िषा ६ की पररवनतात िाम ०७८।०७९ 

सातर्दोिाटो (११३) लाई निपक्षी वषा १५ को हाल परीवनतात िाम ०७८।०७९ 

सातर्दोिाटो (११५) ले आफ्िो डेरा कोठा िनजकैको खाली कोठामा लगी 

जवरजस्ती करणी गरेको हुाँर्दा कािनि वमोनजम कारवाही गररपाउाँ भन्िे समेत 

व्र्होराको सातर्दोवाटो ११२ को जाहरेी प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि 

पश्चात नमनत २०७९।०१।२८ गते सम्मानित नजल्ला अर्दालत लनलतपनरको 

आर्देशले प्रनतवानर्दलाई पनपाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनभर्ुक्त कारागार िलाि 
 

        नमनत २०७८।१२।०२ गते  र्देखी नमनत २०७९।०१।०१ गते 

अ.१७:०० िजेको समर् सम्म  नजल्ला मकवािपनर िागमती गांउपानलका वडा 

िं. ८ साततले नस्थत  िषा ८ की िािानलका िाम पररवनतात ३१ (०७८।०७९-

१०७) लाई हजनरिनिा िाम पररवनतात ३१ (०७८।०७९-A33)ले करणी गरेको 

हुरं्दा कािनि िमोनजम कारवाही गरी पाउाँ भन्िे व्र्होराको जाहरेी र्दरखास्त प्राप्त 

भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि पश्चात नमनत २०७९।०१।२१ गते सम्मानित 

नजल्ला अर्दालत मकवािपनरको आर्देशले प्रनतवानर्दलाई पनपाक्षको लानग कारागार 

चलाि भएको । 
 

लागु औषि मुद्दाका अनभर्कु्त िरौटीमा छोडेको  
 

             नमनत २०७८।१२।११ गते नर्दउसो  १४:१५ िजेको समर्मा नजल्ला 

कञ्चिपनर नभ.ि.पा.४ िजार नस्थत लागन औषधको कारोिार भई रहकेो गोप्र् 

सनचिाको आधारमा संनघर् प्रहरी ईकाई कार्ाालर् लागन औषध सेलिाट 

खनटएको प्रहरी टोलीले ऐ.ऐ.खनलामन्च नस्थत शौचालर्को िानहर पट्टी 

मो.सा.रोकी शौचालर् तफा  जार्दै गरेका पछी िामथर खनल्ि आएका ऐ.िस्िे िषा 

२८ को लोकेन्र रािामगर र  ऐ.गोिरीर्ा िस्िे िषा २८ को रनिि नसंह भाटलाई 

शंका लागी निजहरुको शररर तथा मो.सा.समेतमा ररत पनिाक खाि तलासी गर्दाा 

Bupine लेनखएको एम्पनल थाि ४२, Phenargan एम्पनल थाि ४३ एम्पनल र  

 

 

 

INJECTION एम्पनल थाि ६ समेत फेला पारी िरामर्द गरी निजहरुलाई कािनि 

िमोनजम कारवाही गरी पाउाँ भन्िे व्र्होराको जाहरेी प्राप्त भएकोमा आवश्र्क 

अिनसन्धाि पश्चात नमनत २०७९।०१।१३ गते  सम्मानित नजल्ला अर्दालत 

कञ्चिपनरको आर्देशले प्रनतवानर्दलाई जिही रु.४०,०००/- धरौटी नलई तारेखमा 

छोडेको । 

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनभर्ुक्त कारागार िलाि 

 

नमनत २०७८।०७।१५ गते निहाि ०९:०० िजेको समर्मा  नजल्ला 

सोलनखनम्िन माप्र्र्दनधकोशी गा.पा.वडािं.७ िस्िे िषा १६ की िािानलकालाई 

ऐ.ऐ.िस्िे िषा २४ को पररवनतात िाम (कखग) ले निवाह गरी कान्छी श्रीमती 

ििाउाँछन  भन्िे जस्ता कन राहरु गरी ललाई फकाई जिरजस्ती करणी गरी हाल 

पीनडत गभावती समेत भएको हुरं्दा  कािनि िमोनजम कारवाही गरी पाउाँ भन्िे 

व्र्होराको जाहरेी  प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि पश्चात नमनत 

२०७९।०१।२७ गते सम्मानित नजल्ला अर्दालत सोलनखनम्िनको आर्देशले 

प्रनतवार्दीलाई पनपाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

जबरजस्ती करणी मुद्दाका अनभर्ुक्त कारागार िलाि 

 

नमनत २०७८।१२।१५ गते नर्दिको अ.१४:१५ िजेको समर्मा 

पररवनतात वति नजल्ला ०३-०१-०२-०७ नस्थत नजल्ला ०३-०१-०२-०७ िस्िे 

वषा २५ की पररवनतात िाम "इलाम-ि-(०७८/०७९)" आफ्िै अनम्रसो िारीमा 

घास काट्ि गएको अवस्थामा नजल्ला इलाम र्देउमाई िगरपानलका वडा िं. ७ 

िस्िे अ. वषा ४० को सननिल तामाङले करणी गरेको हुरं्दा कािनि िमोनजम 

कारवाही गरी पाउाँ भन्िे व्र्होराको जाहरेी  प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि 

पश्चात नमनत २०७९।०१।१३ गते सम्मानित नजल्ला अर्दालत ईलामको आर्देशले 

प्रनतवानर्दलाई पनपाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

नलखत  म्बन्िी क रु मुद्दाका अनभर्कु्त कारागार िलाि 
 

          २०७८।१०।२५ गते प्रनतवार्दी िर िहार्दनर नवश्वकमाा र सनमि पनरीले िेपाल 

िहुउद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था नलनमटेडको Letter Pad मा 

Regd.No.58/060/061 उल्लेख गरी निज व्र्नक्तहरुले िेपाल िहुउद्देश्र्ीर् 

सहकारी संस्था नलनमटेडको letter Pad लाई नकते तर्ार पारी िक्कली 

Regd.No. राखी िक्कली छाप समेतको प्रर्ोग गरी िेपाल िहुउद्देश्र्ीर् 

सहकारी संस्था नलनमटेड (Nepal Multipurpose Co-operative Society 

Ltd) स्थााः२०५०,र्दताा ३/१/३/(३१)०५०/०५१,स्था.ले.िं.३०१५६३२३९     

लाई नकते गरी प्रनतवार्दी िर िहार्दनर नवश्वकमााको  Balance Certificate तर्ार 

गरेको हुर्दााँ प्रनतवार्दीहरुलाई काििू िमोनजम कारवाही गरी पाउाँ भन्िे व्र्होराको 

जाहरेी र्दरखास्त प्राप्त भएकोमा आवश्र्क अिनसन्धाि पश्चात नमनत 

२०७९।०१।२१ गते सम्मानित नजल्ला अर्दालत झापाको आर्देशले 

प्रनतवानर्दलाई पनपाक्षको लानग कारागार चलाि भएको । 

 

pTs[i6 cg';Gwfg 



अपराध अनसुन्धान विभाग-मावसक "ई-बलेुविन", - २०७९ (िैशाख) 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


