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प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा ६७औ ं

प्रहरी तदवस २०७९ सम्पन्त्न 

काठमाडौं, ३१ असोज 

 प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाको प्रमखु आतिथ्यिामा नेपाल प्रहरी 

प्रधान कायाालय नक्सालमा आयोतिि तवशेष समारोह बीच ६७ औ ं प्रहरी 

तदवस २०७९ सम्पन्त्न भएको छ ।  

 प्रहरी तदवसको अवसरमा आयोतिि श्रद्धाञ्िली कायाक्रममा 

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयतथिि अमर प्रहरी थमारकमा 

पषु्पहार अपाण गनुाभयो । 

 तवशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले अवकास प्राप्त प्रहरी 

अतिररक्त महातनरीक्षक रािेन्त्र बहादरु तसंहलाई ‘लाईफ टाइम अतचभमेण्ट 

अवार्ा’ प्रदान गनुाभयो । सािै उहााँले किाव्य पालनाको क्रममा वीरगति प्राप्त गने 

अमर प्रहरीका पररवारहरुलाई कदरपर प्रदान गनुाभयो । सािै उहााँले “प्रहरी दपाण 

२०७९” को लोकापाण समेि गनुाभयो ।  

 समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्ााखााँची सतन्त्धखका  

नगरपातलका-२ का अमर प्रहरी हवल्दार हमेन्त्ि बहादरु तिसीको छोरी रञ्िु 

तिसी र दाङ र्ोराही उपमहानगरपातलका-१५ का अमर प्रहरी िवान तनमशरण 

िापाको छोरा सतन्त्दप िापालाई अच्युि-तमना अमर प्रहरी पररवार परुथकार 

छारवतृ्ती प्रदान गनुाभयो । सािै उहााँले अपराध अनसुन्त्धानको के्षरमा 

उल्लेखनीय योगदान गरेबापि नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय तवशेष ब्यरूोमा 

कायारि प्रहरी उपरीक्षक सन्त्िोष खर््कालाई मोतिलाल बोहोरा सवोत्कृष्ट 

अनसुन्त्धानकिाा परुथकार प्रदान गनुाभयो ।  

 समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रहरी कायादक्षिा 

मलु्याङ्कन (Police Baton) २०७९ अन्त्िगाि अन्त्िर प्रदेश प्रहरी कायादक्षिा 

मलु्याङ्कन (Police Baton) २०७९ िफा  सवोत्कृष्ट हुन सफल १ नम्बर प्रदेश 

प्रहरी कायाालय मोरङका प्रमखु प्रहरी नायव महातनरीक्षक सतुदप तगरीलाई प्रहरी 

व्याटन प्रदान गनुाभयो ।  

 तवशेष समारोहलाई सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले 

थिापना काल देतख तवतभन्त्न आरोह-अवरोह बीच शातन्त्ि, सरुक्षा र सवु्यवथिा 

कायम गरी राष्र र नागररक सेवामा कतटवद्ध नेपाल प्रहरीको योगदान अत्यन्त्ि 

उल्लेखतनय रहकेो बिाउनभुयो । आपि-तवपि् परेका, तनवाल, अशक्त, 

असहाय, िोतखममा परेका, अपराधबाट पीतर्ि व्यतक्तहरूको सािी नेपाल 

प्रहरी भएकोले समथि नागररकको तवश्वास र भरोसाको केन्त्र बतन गौरवमय र 

महत्वपणूा कायासम्पादन गना तनदेशन तदाँदै प्राकृतिक ििा मानव तसतिाि 

तवपदह्रूमा नागररक सेवामा पतहलो पङ्तक्तमा रहरे प्रहरीले हालसम्म तनवााह 

गरेको भतूमका प्रशंसनीय रहकेो उल्लेख गनुाभयो । 

 अपराध तनयन्त्रण र अनसुन्त्धान प्रहरीको मूल दातयत्व भएको 

उल्लेख गदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्त्नभुयो, “प्रहरीले आफ्नो मलू दातयत्व  

 

 

ईमानदाररपवूाक बहन गरे मार देशको शातन्त्ि सरुक्षा मिबुि हुन िान्त्छ ।” 

तनष्ठावान एवं पणूा व्यावसातयक भई प्रचतलि काननु बमोतिम कसैको दबाब र 

प्रभावमा नपरी प्रहरीले आफ्नो तिम्मेवारी तनवााह गना उहााँले तनदेशन तदनभुयो । 

नेपाल प्रहरीले देश तभर र बातहर समेि कायासम्पादनमा हालसम्म प्रदशान गदै 

आएको उच्च व्यावसातयकिाकले नै नेपाल प्रहरीको क्षमिाको अन्त्िराातष्रय 

थिरमा समेि प्रशंसा हुाँदै आएको चचाा गदै संयकु्त राष्र संर्ीय शातन्त्ि 

तमशनहरूमा नेपाल प्रहरीको सहभातगिालाई अझ बढावा तदन नेपाल सरकार 

सकारात्मक रहकेो बिाउनभुयो । तवज्ञान र प्रतवतधको िीव्र तवकास भइरहकेो 

विामान अवथिामा अपराधका नयााँ प्रवतृत्त र शैतलहरु तवरूद्ध लर््न प्रतवतधको 

माध्यमबाट प्रहरीलाई आधतुनकरण गने कायालाई नेपाल सरकारले सदैव 

प्राितमकिामा राखेको बिाउनभुयो । 

  प्रहरी तदवसको अवसरमा समथि प्रहरी कमाचारी ििा सेवा तनवतृ्त 

प्रहरी कमाचारीहरुलाई शभुकामना तदाँदै प्रधानमन्त्री देउवाले शहादि प्राप्त शहीद, 

अमर प्रहरी कमाचारीको योगदानलाई थमरण गदै िी सपिुहरु प्रति श्रद्धासुमन 

अपाण गनुाका सािै र्ाइिे भएका प्रहरी कमाचारीहरुको शीघ्र थवाथथ्य लाभको 

कामना गनुाका सािै उनीहरूको योगदान र तनष्ठाको नेपाल सरकारले उच्च 

मलू्याङ्कन गने बिाउनभुयो ।  

 समारोहमा तवशेष अतिति गहृमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल प्रहरी 

नागररकको िीवन रक्षाको सािै शातन्त्ि सरुक्षा सवु्यवथिा वहाल गना, देशमा 

अमन चयन कायम गना, संतवधानको रक्षा र तवतधको शासनको पालना गराउन 

अंग्रपंतक्तमा रहरे किाव्य तनष्ठ रहदै आएको चचाा गनुाभयो । बाढी, पतहरो ििा 

प्राकृतिक तवपद ् ििा कोतभर्-१९ को महामारीको समयमा उद्दार, राहि र 

व्यवथिापनका लातग अग्रपंतक्तमा रही नेपाल प्रहरीले आम नागररकको िीवन 

रक्षाका लातग तनवााह गरेको महत्वपणूा भतूमकाको प्रशंसा गनुाहुाँदै गहृमन्त्री 

खाणले आगामी तदनमा नेपाल सरकार अझै प्रहरी मैरी हुने र सम्पूणा प्रहरी 

कमाचारीको मनोवल तवकासका लातग प्रतिवद्ध रहकेो बिाउनभुयो ।  

 प्रहरीको व्यावसातयकिा अतभवतृद्ध गरी अपराध तनयन्त्रण र 

अनसुन्त्धान एवम ्  शातन्त्ि स-ुव्यवथिा माफा ि् िनिालाई सरल र सहि सेवा 

परु् याउने सतुनतच चििाका लातग नेपाल प्रहरीलाई समयसापेक्ष प्रतवतधमैरी र 

साधनस्रोि सम्पन्त्न बनाई नयााँ चनुौिीको सामान गना सक्षम बनाउन नेपाल 

सरकार र गहृ मन्त्रालय सदैव ित्पर रहेको उल्लेख गनुाभयो ।  उहााँले राज्यले 

सतुम्पएको दातयत्व तनवााह गने क्रममा आफ्नो प्राण उत्सगा गने अमर ििा वीर 

प्रहरीहरूप्रति श्रद्धाञ्िली व्यक्त गदै किाव्यपालनका क्रममा र्ाइिे ििा अशक्त 

भएका प्रहरी कमाचारीहरूको शीघ्र थवाथथ्य लाभको कामना गनुाभयो ।   

 उक्त अवसरमा गहृमन्त्री बालकृष्ण खाण, महान्त्यायातधवक्ता, मखु्य 

सतचव, प्रधान सेनापति, अतख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगका आयकु्त, 

गहृसतचव, सरुक्षा तनकायका प्रमखुहरु, पवूा प्रहरी महातनरीक्षकहरु, प्रहरी 

अतिररक्त महातनरीक्षकहरु, पवूा प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकहरु, तनिामिी सेवा 

ििा सरुक्षा तनकायका उच्चपदथि अतधकारीहरु, नेपाल प्रहरी श्रीमिी संर्की 

अध्यक्ष ििा पदातधकारीहरु, अमर प्रहरीका पररवारहरु, अन्त्य तबतशष्ट अतिति 

महानभुावहरु, वररष्ठ प्रहरी अतधकृिहरु एवं उपतथिि प्रहरी अतधकृि ििा 

िवानहरुले समेि अमर प्रहरी थमारकमा पषु्पगुच्छा अपाण गनुाभयो ।  

ljefuLo ultljlw 
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आत्महत्या न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी तवशेष सचेिना काययक्रम 

सम्पन्त्न  

काठमाडौं, २ असोज  

 गहृमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रमखु आतिथ्यमा आत्महत्या 

न्त्यनूीकरण सम्बन्त्धी तवशेष सचेिना कायाक्रम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा 

सम्पन्त्न भएको छ । 

 नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयको ित्वावधानमा काठमार्ौं उपत्यका 

प्रहरी कायाालय रानीपोखरीद्वारा आयोतिि उक्त कायाक्रमको सरुुमा प्रहरी 

महातनरीक्षक तधरि प्रिाप तसंह, प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकहरू, 

गहृमन्त्रालयका पदातधकारीहरू, प्रहरी नायव महातनरीक्षकहरू, तवतभन्त्न 

तवद्यालयका तशक्षक ििा तशतक्षका, तवद्यािीहरु एवम ् सरोकारवाला 

तनकायहरुका प्रतितनतधहरुको सहभातगिामा समदुाय-प्रहरी साझेदारी अन्त्िगाि 

आत्महत्या रोकिाम ििा न्त्यनूीकरण सम्बन्त्धी तवतभन्त्न िनचेिनामलूक पचाा, 

पम््लेट सतहिको प्रभािफेरी प्रदशानीमागाबाट शभुारम्भ भई पदमोदय मोर्, 

पिुलीसर्क, कमलादी हुाँदै उक्त प्रतिष्ठानमा आएर कायाक्रममा पररणि भएको 

तियो । 

 गहृमन्त्री खाणले पानसमा दीप प्रज्वलन ििा गमलामा िल तसंचन 

गरी उद ्र्ाटन भएको उक्त कायाक्रममा समािमा कुनै पतन नेपालीको अकालमा 

मतृ्य ुनहोस ्भन्त्नेिफा  नेपाल सरकार सिग र प्रतिवद्ध रहकेो बिाउनभुयो । सािै 

उहााँले राज्यको पतहलो दातयत्व नै आम नागररकको िीवन रक्षा गने भएको 

उल्लेख गदै विामान सरकार नागररकको िीवन रक्षाको लातग प्रतिवद्ध रहकेो 

एवम ्नेपाल प्रहरीले िन धनको रक्षा, शातन्त्ि सरुक्षाको लातग प्रतिवद्धिापवूाक 

बतलदानीपणूा काया गरररहकेो बिाउनभुयो । 

 राष्रका कणाधार यवुा भाइबतहनीहरूको सहभातगिाले प्रतिबद्धिा र 

सचेिना िपेको चचाा गदै गहृमन्त्री खाणले भन्त्नभुयो, “यो कायाक्रमको 

माध्यमबाट देशभररकै आम नागररकहरू कसैले पतन आत्महत्याको बाटो 

नरोज्नहुोस् । िीवन महत्वपणूा छ, िीवनको िन्त्म र सतृष्ट राम्रा कायाका लातग 

भएको छ, आफ्नो िीवनलाई अझै महत्वपणूा बनाऊाँ , आफ्नो क्षमिालाई 

अतभबतृद्ध गराऊाँ , अरुलाई सहयोग गने काम गरौ ाँ ।” सहभागी यवुाहरूले 

समािमा सचेिना िगाउन ििा नेपालमा आत्महत्याको र्टनालाई न्त्यनूीकरण 

गने र रोक्ने प्रतिवद्धिा गना उहााँले आग्रह गनुाभयो । नागररक सरुक्षा र तहिका 

लातग सरुक्षा तनकायहरूको क्षमिा अतभवतृद्ध, आधनुीतककरण, साधन स्रोिको 

समतुचि प्रबन्त्ध गनेिफा  नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहकेो र यसमा समथि 

िनप्रतितनतधहरूले पतन साि तदने तवच वास उहााँले व्यक्त गनुाभयो ।

 कायाक्रममा महान्त्यायातधवक्ता खम्मबहादरु खािीले नेपालमा 

आत्महत्या बढ्दो अवथिामा रहकेो र आत्महत्या हुनकुा कारण ििा 

समथयाहरू पतहचान गरेर त्यथिा र्टनाहरू न्त्यनूीकरण गना सबै   सरोकारवाला  

तनकायहरुको समन्त्वय आवचयक रहकेो बिाउनभुयो । आत्महत्या रोकिाम 

ििा न्त्यनूीकरणको लातग तवतभन्त्न सचेिना कायाक्रम अत्यन्त्िै महत्वपणूा हुने 

चचाा गदै उहााँले यसका लातग सामुदातयक तक्रयाकलापमा सहभातगिा, 

सकारात्मक सोंच, काउतन्त्सतलङ लगायिका कायाहरूमा िोर् तदनपुने 

बिाउनभुयो ।  उक्त अवसरमा काठमार्ौं महानगरपातलकाका प्रमखु बालेन्त्र 

शाहले आत्महत्याको मखु्य कारकको रूपमा तर्पे्रसन पतन भएको उल्लेख गदै 

आफ्नो कमिोरी ििा असफलिालाई नकारात्मक सोच्न नहुने र असफलिाले 

नै सफलिाको मागा प्रशथि गने भएकोले सकारात्मक सोंचका साि अगातर् 

बढ्नपुने उल्लेख गनुाभयो ।  

 कायाक्रममा धन्त्यवाद ज्ञापन गदै प्रहरी महातनरीक्षक तधरि प्रिाप 

तसंहले नागररकको िीवन रक्षा गने नेपाल प्रहरीको मूल दातयत्व बोध गरी नेपाल 

प्रहरीको कायायोिना, २०७९ अन्त्िगाि आत्महत्या न्त्यनूीकरण कायाक्रम अनरुूप 

देशभर आत्महत्या दरलाई न्त्यनूीकरण गना आम नागररकलाई सुसतूचि गराउने 

उद्देचय एवम ् नेपाल प्रहरीको एकल प्रयासमा आत्महत्या रोकिाममा 

उल्लेखनीय सफलिा हातसल गना नसतकने भएकोले सरोकारवाला 

तनकायहरूको बहृि् सहभातगिामा यो कायाक्रम संचालन गररएको बिाउनभुयो।  

 आत्महत्या पछातर् व्यतक्तको मानतसकिासाँगै सामातिक, आतिाक 

र व्यतक्तगि कारणहरू हुने सक्ने चचाा गदै प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले समदुाय-

प्रहरी साझेदारी कायाक्रम अन्त्िगाि नेपाल प्रहरीले आत्महत्या रोकिामलाई 

सदैव प्राितमकिामा राख्दै आएको बिाउनभुयो । आत्महत्याको कारणहरू 

पतहल्याउाँदै सम्बतन्त्धि सरोकारवालाहरू सतक्रय भई आ-आफ्नो भतूमका 

अनरुूप उपयकु्त र प्रभावकारी हथिके्षप गना सकेमा आत्महत्याको दरमा कमी 

आउने तवच वास उहााँले व्यक्त गनुाभयो ।  

 कायाक्रममा काठमार्ौं महानगरपातलकाका उपप्रमखु सतुनिा 

रं्गोल, लतलिपरु महानगरपातलकाका उपप्रमखु मञ्िली शाक्य, 

गहृमन्त्रालयका सहसतचव गोतवन्त्द प्रसाद ररिाल, काठमार्ौं तिल्लाका प्रमखु 

तिल्ला अतधकारी र्नचयाम उपाध्यायले आ-आफ्नो मन्त्िव्य व्यक्त गदै 

आत्महत्या रोकिाम ििा न्त्यूनीकरणमा नेपाल सरकार र सम्वद्ध सबै तनकाय 

एवम ्संर्संथिा बीच हािेमालो गरी अगातर् बढ्नपुने तवचार व्यक्त गनुाभयो ।   

 कायाक्रममा सामदुातयक सेवा केन्त्रहरूको िफा बाट सामदुातयक सेवा 

केन्त्र गोंगबुका अध्यक्ष राकेश तसंह, तवद्यालयको िफा बाट अरतनको ईन्त्टरनेश्नल 

सेकेण्र्री थकुल एण्र् कलेि िातल्छखेलका तकरण िंग तबष्टले आत्महत्या 

न्त्यनूीकरणमा सचेिना कायाक्रमको महत्व बारेमा आ-आफ्नो मन्त्िव्य व्यक्त 

गनुाभयो ।   कायाक्रममा गहृमन्त्रालयका पदातधकारीहरू, वररष्ठ प्रहरी 

अतधकृिहरु, तवतभन्त्न संर्संथिाका प्रतितनतधहरु, नागररक समाि, 

संचारकमीहरु, तवद्यािी एवम ् आमतन्त्रि महानभुावहरुको समेि उपतथिति 

रहकेो तियो ।   

 तवच वभर बढ्दो आत्महत्याको दरलाई न्त्यनूीकरण गना सवापक्षीय 

सहभातगिामा आमनागररकलाई ससुूतचि गराउने उद्देचयले सन् २०२१ देतख सन् 

२०२३ सम्मको लातग िय गररएको तवश्व आत्महत्या रोकिाम तदवस सम्बन्त्धी 

अन्त्िराातष्रय नारा ‘कमा माफा ि आशाको सिृना गरौं’ भन्त्ने मलू नाराका साि 

उक्त कायाक्रमको आयोिना गररएको हो । सािै सािै प्रदेशको रािधानीमा प्रदेश 

थिरीय र सबै तिल्ला र सदरमकुामहरूमा समेि समदुाय-प्रहरी साझेदारीको 

ब्यानरमा तवतभन्त्न कायाक्रमको आयोिना गरी आत्महत्या न्त्यनूीकरण सम्बन्त्धी 

सचेिना कायाक्रम संचालन गररएको छ । 
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गृहसतचव तवनोद प्रकाश तसहंबाट नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायायलय तनरीक्षण िथा तनदेशन सम्बोधन  

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं, ६ असोज 

  गहृसतचव तवनोद प्रकाश तसंहले नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालयको 

अवलोकन भ्रमण ििा तनरीक्षण गनुाभई उपतथिि प्रहरी कमाचारीहरुलाई तनदेशन 

समेि तदनभुएको छ । 

 तनरीक्षण भ्रमणका क्रममा गहृ सतचवले नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाालयतथिि तर्तिटल फरेतन्त्सक ल्याव, पोतलग्राफ शाखा र कमाण्र् सेन्त्टरको 

तनरीक्षण गनुाका सािै त्यस सम्बन्त्धी गतितवतधबारे िानकारी तलनभुयो ।   

 तनरीक्षण पच चाि गहृसतचव तसंहले उपतथिि प्रहरी अतधकृि ििा 

िवानहरु एवम् तभतर्यो कन्त्फेरेन्त्सबाट सहभागी ७ वटै प्रदेश प्रहरी कायाालयका 

प्रमखुहरुलाई तनदेशन सम्बोधन गने क्रममा संगठनको तहि र सधुारको लातग 

प्राप्त हुने सझुावलाई आफूले गम्भीरिापूवाक तलई कायाान्त्वयनको लातग प्रयास 

गने बिाउाँदै संगठनको उद्देचय र लक्ष्य हातसल गना सबै प्रहरी कमाचारीहरू 

ऐक्यबद्ध भई प्रतिवद्ध र लगनशील हुन आग्रह गनुाभयो । आत्महत्या, मतहला 

ििा बालबातलका तवरुद्ध हुने तहसंाप्रति राज्य अत्यन्त्िै संवेदनशील रहकेो 

बिाउाँदै त्यथिा तहसंा न्त्यतूनकरणको लातग िप प्रभावकारी भतूमका तनवााह गना 

उहााँले उपतथिि प्रहरी कमाचारीहरुलाई तनदेशन तदनभुयो । 

 गहृसतचव तसंहले प्रहरी कमाचारीहरुले उच्च आचरण एवम ्

ईमानदाररपवूाक सांगठतनक प्रतिवद्धिामा अतवचतलि भई तिम्मेवारी वहन गना 

तनदेशन तदाँदै नेपाल प्रहरी संगठनको सदुृतढकरण र शतुद्धकरणमा गहृ मन्त्रालय 

सदैव दृढ संकतल्पि रहकेो  बिाउनभुयो । नेपाल सरकारबाट हुने तनणायहरू र 

गनुापने सहिीकरणमा समन्त्वयकारी भतूमका तनवााह गने प्रतिवद्धिा व्यक्त गदै 

प्रहरी कमाचारीको मनोबल वतृद्धका लातग सरूवा, बढुवा र वतृत्त तवकास िथिा 

तवषयलाई थवच्छ, तनष्पक्ष, पवूाानमुान योग्य बनाउन िरूरी रहकेो उहााँले 

बिाउनभुयो ।   

 गहृसतचव तसंहले प्रभावकारी अपराध अनसुन्त्धान ििा तनयन्त्रण, 

समािमा शातन्त्ि थिापना र मानव अतधकार संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहन ुर राष्रप्रति 

समतपाि थवच्छ प्रहरीको ममा अनसुार सीतमि स्रोि साधनको  वाविदू पतन प्रहरी 

संगठनले अहोरार तनभाएको भतूमकाको प्रशंसा गदै सत्य सेवा सरुक्षणम् को मलू 

नारा सतहि प्रहरी संगठनले आफ्नो तवतशष्ट योगदान इतिहासका हरेक 

कालखण्र्मा थिातपि गदै आएकोमा नेपाल प्रहरीमा आवद्ध सबै कमाचारीको 

लातग गौरवको तवषय भएको उल्लेख गनुाभयो । इतिहासको हरेक असतिलो 

अवथिामा पतन आफूलाई संयतमि राखेर राष्रको सेवा र िनिाको सरुक्षामा 

नेपाल प्रहरीले खेलेको भतूमका अत्यन्त्िै सराहनीय रहकेो उहााँले उल्लेख 

गनुाभयो ।   

 गहृसतचव तसंहले हरेक तवपदक्ो र्टनादेतख तलएर समािमा हुने 

तवतभन्त्न तक्रयाकलापमा नेपाल प्रहरीले पतहलो पंतक्तमा रही भतूमका तनवााह 

गरेको चचाा गदै प्रहरीको तक्रयाकलापहरू सहिीकरण एवम ् अपराध 

अनसुन्त्धान तनयन्त्रण ििा रोकिाममा समाि र नागररकको सहयोग आवचयक 

रहकेोले नागररकसाँगको प्रहरी सम्बन्त्धलाई अझ बढी सदुृढ, सबल र प्रगाढ 

बनाएर आगातर् बढ्नपुनेमा िोर् तदनभुयो । तवज्ञान र प्रतवतधको िीव्र 

तवकाससाँगै अपराधका नयााँ नयााँ प्रवतृत्त र शैलीप्रति नेपाल प्रहरी चनाखो रहकेो 

उल्लेख गदै प्रहरी संगठनको सधुारका कायाहरूलाई अगातर् बढाएर प्रहरीको 

संथिागि तवकास माफा ि प्रभावकारी सेवा प्रदान गना तवशेष आग्रह गनुाभयो । 

आउाँदो तनवााचनलाई शातन्त्िपणूा, सरुतक्षि र भयरतहि िवरले सम्पन्त्न गराउन सबै 

प्रहरी कमाचारीहरूले अन्त्य सरोकारवाला तनकायसाँग आवचयक समन्त्वय गरी 

तिम्मेवारी वहन गना अग्रह गदै नतितकाँ दै गरेको चार्पवामा समेि आवचयक 

अनगुमन ििा कारवाही प्रकृयालाई अगातर् बढाउन सतक्रय हुनपुनेमा िोर् 

तदनभुयो ।  

  सो अवसरमा धन्त्यवाद ज्ञापन गदै प्रहरी महातनरीक्षक तधरि प्रिाप 

तसंहले गहृसतचव ज्यबूाट प्राप्त अत्यन्त्िै महत्वपणूा, समसामतयक र सान्त्दतभाक 

तनदेशनलाई संगठनले पणूारूपमा ऐक्यबद्ध भई अक्षरस पालना गरी नतििा तदने 

प्रतिवद्धिा व्यक्त   गनुाभयो । थिानीय िहको तनवााचनमा नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट 

रूपमा तिम्मेवारी वहन गरी सरकारबाट प्रशंसा पाएको थमरण गदै प्रहरी 

महातनरीक्षक तसंहले आउाँदो तनवााचनलाई थवच्छ, भयरतहि र नागररकले 

आफ्नो अतधकार प्रयोग गने वािावरण बनाई सरुक्षा योिना अनुरूप सबै प्रहरी 

कमाचारीहरूले मन, वचन र कमाले ऐक्यबद्ध भई तिम्मेवारी बहन गने उल्लेख 

गनुाभयो।   

 तनदेशन सम्बोधन कायाक्रम अतर् नेपाल प्रहरीको संथिागि 

प्रथिुिीकरण कायाक्रममा गहृसतचव तवनोद प्रकाश तसंह समक्ष प्रहरी वररष्ठ 

उपरीक्षक दान बहादरु काकीले नेपाल प्रहरीको पररचय, संगठनको संरचना, 

मानवश्रोि ििा स्रोि साधन व्यवथिापन, अपराध अनुसन्त्धान िथ्याङ्क ििा 

तवशे्लषण, शातन्त्ि सरुक्षा ििा रातफक व्यवथिापन, प्रहरी कायामा प्रतवतधको 

प्रयोग, अन्त्िराातष्रय समन्त्वय र सहायिा, नीति ििा योिना कायाान्त्वयनको 

अवथिा, चनुौति, भावी योिना र अपेक्षा लगायिका तवषयमा प्रथिुिीकरण 

गनुाभएको तियो । 

 गहृसतचव तसंह नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय प्रवेश गनुाहुाँदा 

उहााँलाई प्रहरी महातनरीक्षक तधरि प्रिाप तसंह, प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकहरु, 

प्रहरी नायव महातनरीक्षकहरू लगायि वररष्ठ प्रहरी अतधकृिहरूले हातदाक 

थवागि गनुाभएको तियो । 

 उक्त अवसरमा प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकहरु, गहृ मन्त्रालयका 

प्रवक्ता सह सतचव फतणन्त्रमणी पोखरेल, प्रहरी नायव महातनरीक्षकहरु एवम ्

प्रहरी वररष्ठ अतधकृिहरु लगायि प्रहरी अतधकृि ििा िवानहरुको 

उपतथितिको सािै ७ वटै प्रदेश प्रहरी कायाालयका प्रमखुहरुको भचुाअल 

उपतथिति रहकेो तियो । 
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प्रहरी महातनरीक्षक तधरज प्रिाप तसहं इन्त्टरपोलको ९०औ ं

महासभामा सहभागी हुन भारि प्रस्थान  

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं, ३१ असोज 

 प्रहरी महातनरीक्षक तधरि प्रिाप तसंह भारिको नयााँ तदल्लीमा 

२०७९ कातत्तक १ गिेदेतख ४ गिेसम्म (िदनसुार १८-२१ अक्टोबर २०२२) 

सम्म संचालन हुने इन्त्टरपोलको ९०औ ं महासभामा सहभागी हुन त्यसिफा  

प्रथिान गनुाभएको छ । 

 National Central Bureau (NCB) काठमार्ौं नेपालका प्रमखु 

समेि रहनभुएका प्रहरी महातनरीक्षक तसंहको नेितृ्वमा प्रहरी नायव महातनरीक्षक 

उमेश राि िोशी, प्रहरी उपरीक्षक अनपुम शमशेर िवरा, प्रहरी तनरीक्षक यम 

कुमार श्रेष्ठ समेि नेपाल प्रहरी ििा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको िफा बाट ५ 

सदथयीय टोली त्यसिफा  प्रथिान गरेको छ । 

     उहााँहरुलाई प्रहरी अतिररक्त महातनरीक्षकज्यहूरू सहकुल बहादरु 

िापा, उत्तमराि सवुेदी, तदवेश लोहनी र रतबन्त्र बहादरु धानकु, प्रहरी नायव 

महातनरीक्षकहरू लगायि वररष्ठ प्रहरी अतधकृिहरूले तरभवुन अन्त्िराातष्रय 

तवमानथिल गौचरमा शभुकामना सतहि हातदाक तवदाई गनुाभयो । 

 १९५ इन्त्टरपोल सदथय राष्रका Head of NCB ििा 

प्रतितनतधहरू सहभागी हुने महासभामा सदथय राष्रहरुको वातषाक प्रतिबेदन पेश 

हुने, कायाकाररणी सतमतिका तवतभन्त्न पदातधकारीहरुको तनवााचन हुने र तवतभन्त्न 

सदथय राष्रहरूबीच अन्त्िराातष्रय प्रहरी समन्त्वय, प्रतिआिकवाद, आतिाक 

अपराध, संगतठि अपराध िथिा तवषयहरुमा संकल्प प्रथिाव माति छलफल हुने 

कायाक्रम रहकेो छ । प्रहरी महातनरीक्षक तसंहको अनपुतथितिमा प्रहरी अतिररक्त 

महातनरीक्षक सहकुल बहादरु िापाले प्रहरी प्रधान कायाालयको दैतनक 

प्रशासतनक कामकािको तिम्मेवारी सम्हाल्न ुहुनेछ । 

 

नेपाल र कोररया बीच दुई छुट्टाछुटै्ट सम्झौिा-परमा हस्िाक्षर 

काठमाडौं, ७ असोज  

 नेपाल सरकारको िफा बाट अिा मन्त्रालय र गणिन्त्र कोररया 

सरकारकोिफा बाट गणिन्त्र कोररयाको रािदिूावास बीच “नेपाल प्रहरीको 

क्षमिा अतभवतृद्ध सतहिको साइबर व्यरूो थिापना” र “कोररयाबाट नेपाल फका ने 

आप्रवासीहरूको तथिर पनुतमालनका लातग चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सदुृढ 

गन”े दईु आयोिना कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी सम्झौिा-परमा हथिाक्षर भएको छ ।  

 प्रहरी महातनरीक्षक तधरि प्रिाप तसंह एवं नेपाल प्रहरी साइबर 

ब्यरूोका अतधकृिको समेि उपतथितिमा अिा मन्त्रालयमा आयोतिि 

कायाक्रममा नेपाल सरकारको िफा बाट अिा सतचव कृष्णहरर पषु्कर र गणिन्त्र 

कोररयाको िफा बाट नेपालका लातग गणिन्त्र कोररयाका रािदिू चोर्-सकु 

पाका ले उक्त सम्झौिा परमा हथिाक्षर गनुाभएको तियो । 

 कायाक्रममा अिा सतचव पषु्करले साइबर अपराधका बढ्दो 

र्टनालाई तनयन्त्रण गना साइबर व्यरूोलाई सक्षम र सुसतज्िि बनाउनका सािै 

कोररयाबाट फकेका आप्रवासी कामदारहरूलाई समािमा पनु:थिातपि गना र 

नेपालमा रोिगारी बढाउनका लातग दईु पररयोिना महत्वपणूा रहकेो तवचार 

व्यक्त गनुाभयो । कायाक्रममा गणिन्त्र कोररयाका रािदिू पाका ले तवश्वभर र 

नेपालमा पतन व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति तचन्त्िा 

व्यक्त गदै साईबर अपराध तनयन्त्रण गना नेपाल प्रहरीको क्षमिा अतभवतृद्ध गने 

साइबर अपराध तनयन्त्रण आयोिनाबाट महत्वपणूा सहयोग हुने बिाउनभुयो ।  

 नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध तवरूद्धको क्षमिालाई सदुृढ गनुाका 

सािै साइबर व्यरूोको अत्याधतुनक भवन तनमााण, साइबर अपराध 

अनसुन्त्धानसाँग सम्बतन्त्धि उपकरण ििा तर्तिटल फरेतन्त्सक ल्याब उपलब्ध 

गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बतन्त्धि िनशतक्तको क्षमिा अतभवतृद्ध गने 

आयोिनाको मखु्य उद्देचय रहकेो छ ।  

प्रत्येक आयोिनाका लातग ८० लाख अमेररकी र्लरका दरले कोररया 

सरकारले नेपाललाई कुल १ करोर् ६० लाख अमेररकी र्लर (लगभग २ अबा 

रुपैयााँ) अनदुान सहायिा उपलब्ध गराउने छ ।  कोररया अन्त्िराातष्रय सहयोग 

संथिा (KOICA) ले सम्बतन्त्धि मन्त्रालय र अन्त्य सरकारी तनकायहरूसाँगको 

सहकाया र समन्त्यवमा आयोिनाहरू कायाान्त्वयन गनेछ । 

 

सडुानतस्थि UNMISS र कोसोभोतस्थि UNMIK तमसनमा 

खटी जाने प्रहरी टोलीको तबदाई 

 

 

 

काठमाडौं , ९ असोज 

 संयकु्त राष्र संर्को अनरुोधमा शातन्त्ि थिापनािा दतक्षण सरु्ानतथिि 

UNMISS र कोसोभोतथिि UNMIK तमसनमा खटी िाने प्रहरी टोलीलाई 

नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय अपराध अनुसन्त्धान तवभागका प्रमखु प्रहरी 

अतिररक्त महातनरीक्षक तदवेश लोहनीले आयोतिि एक कायाक्रम बीच तबदाई 

गनुाभयो ।  

 उक्त कायाक्रममा UNMISS तमसनमा असोि ११ गिे प्रथिान गने 

१४ िना र UNMIK तमसनमा असोि १४ गिे प्रथिान गने १ िना गरी िम्मा 

१५ िना प्रहरी कमाचारीहरूलाई तबदाई गररएको हो ।  
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काठमाडौ उपत्यका िथा प्रदेशहरुको असोज मतहनाको अपराध िथ्याङ्क प्रस्िुति 
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आतिाक अपराध 

सम्बन्त्धी
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वालवातलका

सम्बन्त्धी

सवारी सम्बन्त्धी तवतवध

काठमार्ौ उपत्यका १ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमिी प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुतम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरुपतिम प्रदेश
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२००

४००
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१०००

१२००
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उपत्यका
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साउन भदौ असोि
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                                         रैमातसक मुद्धा दिाय र फछयौट संख्या (साउन- असोज) 
 

 

 
 

 

 

अपराध िंथ्याक (०७६/०७७ देतख ०७९/०८० सम्म)
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५०००
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२८३६०

९७११

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

३००००
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जघन्त्य अपराधको प्रदेशगि तबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० असोज)

 
 

 

    गम्भीर अपराधको प्रदेशगि तबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० असोज) 

 
 

 

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

काठमार्ौ 

उपत्यका

१ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमिी प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुतम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरु पतिम प्रदेश
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०
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१
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०
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३
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०
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किाव्य ज्यान मा.बे.तब. ििा ओसारपसार िवरिथिी करणी अपहरण वा शरीर बन्त्धक सम्बन्त्धी कसुर
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काठमार्ौं उपत्यका १ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमिी प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुतम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरुपतिम प्रदेश

ज्यान माने उद्योग आत्महत्या दरुुत्साहन गभा संरक्षण तबरुद्धको कसुर र्ााँका चोरी नकबिनी चोरी कुटतपट वा अंगभंग सम्बन्त्धी
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सामान्त्य अपराधको प्रदेशगि तबशे्लषण 

(आ.व. २०७९।०८० असोज) 

 
 

 

 

 असोज मतहनामा घरेलु तहसंा सम्बन्त्धी िथ्याङ्क तवशे्लषण: 
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५८
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०
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१६०

१८०
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काठमार्ौ ाँ उपत्यका १ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमिी प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुतम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सुदरुपतिम प्रदेश

साबाितनक शान्त्िी तबरुद्धको कसुर 

साबाितनक तहि, थवाथथ्य, सुरक्षा, सुतवधा र नैतिकिा तबरुद्धको कसुर

भेदभाव ििा अन्त्य अपमानिन्त्य ब्यबहार सम्बन्त्धी कसुर

११०४

४३१
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१०

६१९

०

२००

४००

६००
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उिुरी पना आएको संख्या उिुरी दिाा भई तमलापर संख्या

तमलापर हुन नसकी सम्बतन्त्धि तनकाय गएको उिुरी संख्या सम्पका मा नआएको
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असोज मतहनामा जबरजस्िी करणी अपराधमा पीतडि र अतभयुक्तको सम्बन्त्ध तबशे्लषण 

 
 

 

असोज मतहनामा भौगोतलक स्थानको आधारमा जबरजस्िी करणी अपराधको िथ्याङ्क: 

 
 

  

 

 

२१

७

६८

२९
२८

र्र कोठा, ८२

होटल ििा गेष्ट हाउस, २

सावाितनक थिल, ३७

समिल थिान, २६
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असोज मतहनाको अदालिी फैसला कायायन्त्वयन िफय को फरार अतभयुक्तको पक्राउ सम्बन्त्धी तववरण 
 

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

सखं्या 
कैद असलु जररवाना (रु.) 

१. काठमार्ौ उपत्यका प्रहरी कायाालय, रानीपोखरी १९ िना २२ वषा ४ मतहना २७ तदन रु.३,७४,२८,८७५।- 

२. १ नं.प्रदेश प्रहरी कायाालय, तवराटनगर ४८  ३६ वषा ९ मतहना २९ तदन रु.१५,४९,५७५।- 

३. मधेश प्रदेश प्रहरी कायाालय, िनकपरु ७८ ३० वषा ९ मतहना २० तदन रु.१६,९६,७४५।- 

४. बागमिी प्रदेश प्रहरी कायाालय, हटेौर्ा ३९ २३ वषा ५ मतहना १० तदन रु.२३,११,८८९।- 

५. गण्र्की प्रदेश प्रहरी कायाालय, पोखरा २६ २७ वषा ४ मतहना १६ तदन रु.४,६१,९५३।- 

६. लतुम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाालय, दाङ,  ४० ७७ वषा १७ तदन रु.५,७०,३९०।- 

७. कणााली प्रदेश प्रहरी कायाालय, सखुेि १५ ९ वषा ४ मतहना १० तदन रु.१,८०,०८८।- 

८. सदुरूपतिम प्रदेश प्रहरी कायाालय, धनगढी ४ ९ वषा २ मतहना २ तदन ० 

९. केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो, महारािगञ्ि ३ २० वषा १० तदन रु.२५,००,०००।- 

िम्मा २७२ िना २५६ वषा ५ मतहना २१ तदन रु.४,६६,९९,५१५।- 
 

 

असोज मतहनाको लागूऔषध कारोवारमा संलग्न व्यतक्त पक्राउ िथा मुद्धा संख्या  

 

 भदौ र असोज मतहनाको लागूऔषध कारोवारमा सलंग्न व्यतक्त पक्राउ संख्या 

३१

८२

९३

११७

४४

७०

४६

१०

५४

१९

४४

६२

१२०

५४

३५

६९

११

३३

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

ला.औ.तन.ब्यूरो, 

कोटेश्वर

काठमार्ौ 

उपत्यका

१ नं. प्रदेश मधेश प्रदेश बागमिी प्रदेश गण्र्की प्रदेश लुतम्बनी प्रदेश कणााली प्रदेश सु.प.प्रदेश

भदौ असोि

०

५०

१००

१५०

१९

४४

६२

१२०

५४

३५

६९

११

३३८

२९
४३

८१

२९ २३

४१

६

२५

िम्मा पक्राउ मदु्धा संख्या
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असोज मतहनामा प्रहरी चाररतरक प्रमाणपरका लातग अपराध अतभलेख चेकजााँच सम्बन्त्धी तववरण 

 

 

 

 

   सामुदातयक प्रहरी गतितवतध 

असोि मतहनामा सामदुातयक सरुक्षा महाशाखा मािहि दशेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुातयक प्रहरी सेवा केन्त्रहरूद्धारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायाक्रम अन्त्िगाि सञ्चातलि कायाक्रम एवम ्गतितवतधहरु : (गहृ प्रशासन सधुार कायायोिना २०७४, बुाँदा नं.१२४ कायाक्रमहरू) 

 

 

 

k|x/L] ;]jf k|jfx 

Data Entry, ३३७७

Police Report Check 

Online (PCR), ४९५१२

Suspect, ११०२

Data Entry

Police Report Check

Online (PCR)

Suspect

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००

१६००

१८००

समदुाय केतन्त्रि िनचेिनामलूक 

कायाक्रम

तवद्यालय केतन्त्रि कायाक्रम सामातिक काया लाग ुऔषध तवरुद्ध

१६७४

२०१

३४८
२७७
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आसरा सुधार केन्त्र 

असोज मतहनाको लागुऔषध सेवनकिाय उपचार तववरण 

 
 

असोज मतहनामा नेपालमा रहेका तबदेशी नागररकहरुको तववरण 
 

तस .न.  कायय तबबरण सखं्या 

१ तबदेशी नागररकहरूको मतृ्यु ०८ िना । 

२ तबदेशी नागररकहरूको पक्राउ ०५ िना । 

३ हराएका तवदेशी नागररक ०१ िना । 

४ नेपालको तबतभन्त्न के्षरमा रेतकङ गएका तबदेशी नागररकहरुको तबबरण ७७,०२२ िना । 

५ तबदेशी नागररकहरु पक्राउ गरी िप कारवाहीका लातग अध्यागमन कायाालय पठाईएको १ िना (यकेु्रनी) । 

१
०

९

२
१

३
२

उपचाररि भनाा तर्थचािा
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असोज मतहनामा हराएका, फेला परेका िथा खोजिलास जारी बालबातलकाहरुको तववरण 
 

 

 

 

      असोज मतहनामा वेवाररसे फेला परेका मध्ये पाररवाररक पूनतमयलन, बालगृहमा रहेका बालबातलका सम्बन्त्धी तववरण 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

०

५

१०

१५

२०

अथिायी संरक्षण गहृमा रहकेा पाररवाररक पनूातमलन वेवाररस फेला परेका

१०

६

१८

हराएका, ३१७

फेला परेका, १७०

खोििलास िारी, १४७

हराएका फेला परेका खोििलास िारी
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तडतजटल फरेतन्त्सक ल्याव 

 DFL शाखाबाट असोि मतहना तभर तबतभन्त्न १९ वटा मदु्दा तशषाक (आत्महत्या, किाब्य ज्यान, िबरिथिी करणी, ज्यान सम्बन्त्धी कसरु, ठगी, तबद्यिुीय 

कसरु, मानव बेचतबखन, लागु औषधी, आत्महत्या दरुुत्साहन, नखलेुको ज्यान सम्बतन्त्ध, अवैध मरुा सम्बतन्त्ध कसरु, आपरातधक लाभ, अपहरण, हािहतियार 

खरखिाना,तबष्फोटक पदािा, िाली नोट,तकिे, बैतकङ कसरु र अभर ब्यवहार) अन्त्िगाि ४४ वटा मदु्दाको २२१ वटा सबुदहरु पररक्षण गररएको । 

दुरसचंार समन्त्वय शाखा 

 असोि मतहनामा अपराध अनसुन्त्धानको तसलतसलामा प्रहरी ईकाईहरु ििा संर्ीय प्रहरी इकाई कायाालयहरुबाट माग भई आएका Operational Data हरु  

दरूसंचार सेवा प्रदायक संथिाहरुसाँग Co-ordination गरी तनम्नानसुारको संख्यामा समयमै सम्बतन्त्धि कायाालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

 

 

 

नेपाल प्रहरी केन्त्रीय तवतध तवज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुशी 

 २०७९ /०६/०१ गिे देतख ऐ असोि ३१ गिे सम्म तवतभन्त्न तिल्लाहरुबाट परीक्षणको लातग ५५८ केशहरु र ४४४८ नमुनाहरु प्राप्त भएकोमा नयााँ र परुानो 

पेण्र्ीङ केशहरु समेि गरी ३६६ केशहरु परीक्षण गररएको  । 

 (AFIS) मा २०१९ DATA Entry भएको । 

 

 

स.प्र.ई.का.धरान, १६१३

स.प्र.ई.का.जनकपुर, २१४२

स.प्र.ई.का. काभे्र, ६७१

स.प्र.ई.का.पोखरा, १०९०

स.प्र.ई.का.रुपन्त्देही, १४९९

स.प्र.ई.का.सुखेि, १६१
स.प्र.ई.का.धनगढी, ६७४

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

 

असोज मतहनामा पररचातलि मातसक तडउटी संख्या 

 

 

 

  

हा.ह. िथा तबष् फोटक पदाथय खोजी, २७५

लागु औषध खोजी, १२२
अपराधी खोजी, ६
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कियव्य ज्यान सम्बन्त्धी 

 

आफ्नै श्रीमिीको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

अर्ााखााँची, ८ असोज 

 आफ्नै श्रीमिी ५० वषीया मनकला भषुालको हत्या गरेको 

अतभयोगमा तसिगंगा नगरपातलका-३ खसकाा बथने ५४ वषीय तपिाम्बर 

भषुाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

 र्रायसी तबवादका कारण तपिाम्बरले लोहोरा प्रहार गदाा मनकलाको 

र्टनाथिलमै मतृ्यु भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुना साि ईलाका प्रहरी कायाालय ठार्ा 

र तिल्ला प्रहरी कायाालय अर्ााखााँचीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको 

हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

आफ्नै भतिजको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

धनषुा , १३ असोज 
 आफ्नै भतिि ४ वषीय अनषु पासवानको हत्या गरेको अतभयोगमा 

तक्षरेश्वरनाि नगरपातलका-५ बथने २८ वषीय रवी पासवानलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । रवीले फलामको रर् प्रहार गदाा गम्भीर र्ाइिे भएका अनषुको 

महने्त्रनगर हले्ि केयरमा उपचारको क्रममा मत्य ुभएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि 

ईलाका प्रहरी कायाालय महने्त्रनगरबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो 

। यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनुसन्त्धान गरररहकेो छ ।  

 

आफ्नै छोराको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

धनकुिा, २१ असोज 

 आफ्नै छोरा ३० वषीय संिोष ठार्ा मगरको खकुुरी प्रहार गरी हत्या 

गरेको अतभयोगमा पातिवास नगरपातलका-९ उत्तरपानी बथने ५४ वषीय उपेन्त्र 

ठार्ा मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

 र्रायसी बादतबबादमा उपेन्त्रले सन्त्िोषलाई खकुुरी प्रहार गदाा उनको 

र्टनाथिलमै मतृ्यु भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि प्रहरी चौकी तहलेबाट 

खतटएको प्रहरीले उनलाई खकुुरी सतहि पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले 

आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 
 

 

हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ    

काठमाडौं, २४ असोज  

 काठमार्ौं महानगरपातलका-१९ रामर्ाट रे्रा गरी बथने भारि 

कलकत्ता मेहने्त्दीपरु पतिम बंगाल र्र भएका ४७ वषीय तदतलप आदकको हत्या 

गरेको अतभयोगमा पसाा बहुदरमाई नगरपातलका-२ हांसवा  र्र भएका २५ वषीय 

रािाबाबु भन्त्ने श्रीलाल ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आदकको उनकै 

कोठामा असोि १९ गिे तवहान शव फेला परेको र्टनाको िप अनसुन्त्धानको 

क्रममा आदकसाँगै बथदै आएका श्रीलालले हत्या गरेको खलु्न आएपतछ 

आदकलाई काठमार्ौं महानगरपातलका-१५ थवयम्भबूाट पक्राउ गरेको हो । 

श्रीलालले काठ च्या्न प्रयोग हुने सतकन्त्िाले सतुिरहकेो अवथिामा टाउकोमा 

प्रहार गरी हत्या पिाि शव कपर्ाले छोपी बातहरबाट िाल्चा लगाई फरार भएको 

खलु्न आएको छ । सािै उनको कोठाबाट उक्त सतकन्त्िा र आधा फोतर्एको 

बाकसमा रहकेो नगद ४ लाख १९ हिार रुपैयााँ समेि प्रहरीले बरामद गरेको छ ।  

 झापा, अिुानधारा नगरपातलका-११ बसपाका  बथने िा्लेिङु 

तसतदम्बा गाउाँपातलका-४ सरुूमतखम र्र भएका २५ वषीय नतबन्त्र गुरूङको  

 

 

हत्या गरेको अतभयोगमा ३ िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा 

इलाम, इलाम नगरपातलका-९ र्र भई झापा अिुानधारा नगरपातलका-११ तथिि  

िा्लेिङु इलाम होटलका संचालक ३८ वषीय इन्त्र बहादरु अतधकारी, पााँचिर 

तफतदम नगरपातलका-१२ र्र भई सोही होटलका थटाफ २१ वषीय अमिृ आचाया 

र उनकै श्रीमिी २३ वषीया तबमला राई रहकेा छन ् । इन्त्र बहादरुलाई उनकै 

होटलबाट ििा अमिृ र तबमलालाई पााँचिरबाट पक्राउ गरेको हो । असोि १७ 

गिे उक्त होटलमा उनीहरू मादक पदािा सेवन गरी िास खेल्दै गरेको अबथिामा 

हारतििको तबषयलाई तलएर तववाद हुाँदा उनीहरू समेिका व्यतक्तहरूले 

नतवन्त्रलाई लोहोरो र चक्कुले प्रहार गरी गम्भीर र्ाइिे बनाई उक्त होटलबाट कररब 

१ सय ५० तमटर टाढा रहकेो सर्कमा फातलतदएको प्रारतम्भक अनसुन्त्धानबाट 

खलु्न आएको छ । असोि १८ गिे उनको शव फेला परेको तियो । यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले िप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

बैंतकङ कसूर, चोरी िथा ठगी सम्बन्त्धी 
 

बैंतकङ कसरू मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ 

काठमाडौं, ३ असोज  

  बैंतकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रतिवादी लतलिपरु गोदावरी 

नगरपातलका-१ ठेगाना भई हाल लतलिपरु महानगरपातलका-१५ कुमारीपाटी 

बथने ३७ वषीय रतन्त्िि खर््कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंतकङ कसरू मदु्दामा 

२० लाख ५० हिार रूपैयााँ तवगो ठहर भई फरार रहकेा उनलाई काठमार्ौं 

उपत्यका अपराध महाशाखा तमनभवनबाट  खतटएको प्रहरीले नयााँबानेश्वरबाट 

पक्राउ गरेको हो । उनलाई िप अनसुन्त्धान ििा कारवाहीको लातग तिल्ला प्रहरी  

पररसर टेकु पठाइएको छ । 

 

नक्कली शैतक्षक प्रमाणपर सतहि नौ जना पक्राउ  

काठमाडौं, ७ असोज 

 काठमार्ौंका तवतभन्त्न थिानबाट नक्कली शैतक्षक प्रमाणपर सतहि ९ 

िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ पनेहरूमा पााँचिर तमिलािनु 

गाउाँपातलका-६ र्र भई झापा दमक नगरपातलका-५ बथने २५ वषीय सतमर राई, 

काथकी पोखरा महानगरपातलका-१० र्र भएका ४० वषीय अरूण काकी, 

नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपातलका-९ र्र भई काठमार्ौं टोखा नगरपातलका 

बातनयाटार बथने २५ वषीया रातधका िामाङ, थयाङिा चापाकोट गाउाँपातलका-

२ र्र भई काठमार्ौं बसनु्त्धारा बथने ३८ वषीया सतबिा श्रेष्ठ, झापा मेचीनगर 

नगरपातलका-६ र्र भएका ४६ वषीय तबदरु ्याकुरेल, काठमार्ौं कागेश्वरी 

नगरपातलका र्र भएका २१ वषीय सरुि राि खरी, अछाम मंगलसेन 

नगरपातलका-१२ र्र भएका २७ वषीय वीरेन्त्र बहादरु रावल, झापा तविाामोर् 

नगरपातलका-५ र्र भएका ४० वषीय तदनेश प्रसाई र दमक नगरपातलका-८ र्र 

भएका ४८ वषीय सयूा बहादरु श्रेष्ठ रहकेा छन ्।   

 नेपालतथिि अमेररकन दिुावासमा  ईर्ीभी २०२१ को नतििामा नाम 

तनकालेका िर तभसा प्रतक्रयाका लातग आवचयक शैतक्षक योग्यिा प्राप्त नगरेका 

केही व्यतक्तहरुले तभसा प्रयोिनको लातग १०+२ को नक्कली एकेरे्तमक 

रान्त्सतक्ट बनाई  पेश गरेको भन्त्ने सचूनाको आधारमा अमेररकी दिूावाससाँगको 

समन्त्वयमा काठमार्ौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायाालय तमनभवनबाट 

खतटएको प्रहरीले उक्त नक्कली एकेरे्तमक रान्त्सतक्ट सतहि शैतक्षक प्रमाणपर 

बनाउने कायामा संलग्न तदनेश र सयूा बहादरुलाई ईलाका प्रहरी कायाालय दमक 

झापा र ईलाका प्रहरी कायाालय अनारमनी झापाको समन्त्वयमा पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरुलाई तलखि सम्बन्त्धी कसरूमा आवचयक कारबाहीका लातग तिल्ला प्रहरी 

पररसर टेकु काठमार्ौंमा पठाइएको  छ ।  

ck/fw ;dfrf/ 

 

;dfrf/ 
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अवैध रुपमा लैजान लागेको अमेररकी िथा 

अष्रेतलयन डलर सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, ९ असोज 

 काठमार्ौं महानगरपातलका-९ तरभवुन अन्त्िरातष्रय तबमानथिलबाट 

अवैध रुपमा लकुाई लैिान लागेका अमेररकी र्लर १ सय  दरको १ सय ५७ िान 

र अथरेतलयन र्लर १ सय दरको ५ सय ८४ िान सतहि िाइल्याण्र् नागररक 

राहदानी ३८ वषीय  PONGPHOJ SINSUWAN लाई पक्राउ गरेको छ ।  

   फ्लाई दबुईको उर्ानद्वारा काठमार्ौंबाट दबुई िान लागेका उनलाई 

तवमानथिलको अन्त्िराातष्रय उर्ानिफा को प्रथिान ह् याण्र् ब्यागेि चेतकङ 

एररयाको एक्सरे मेतसनमा िााँच गने क्रममा उनले बोकी आएको ह् याण्र् ब्यागतभर 

उक्त नगद फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई आवचयक अनसुन्त्धान 

ििा काननूी कारवाहीका लातग प्रहरी वतृ्त गौशालामा पठाएको छ । 

 

चोरीमा संलग्न रहेको अतभयोगमा ४ जना पक्राउ 

कास्की, १० असोज  

मादी गााँउपातलका-७ काउरेर्ााँर्ातथिि सर्क छेउमा रहकेो िाक 

खोलाको खानेपानी संथिानको पाइपहरु चोरी भएको र्टनामा संलग्न रहकेो 

अतभयोगमा ४ िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरुमा सोही गाउाँपातलका-७ िाक बथने ३५ वषीय रमेश 

गुरुङ, २६  वषीय तनरि िामाङ, सोही गाउाँपातलका र्र भई हाल पोखरा 

महानगरपातलका-१० बथने ३४ वषीय खरिंग गुरुङ र लमिङु मध्यनेपाल 

नगरपातलका-८ थिायी र्र भई हाल काथकी पोखरा महानगरपातलका-१३ कसेरी 

बथने २३ वषीय ररदम भन्त्ने सतुनल पररयार रहकेा छन् । खानेपानी संथिानको 

पाइपहरू चोरी भएको भन्त्ने सचूनाको आधारमा वर्ा प्रहरी कायाालय 

रामबिारबाट खतटएको प्रहरीले ग.१ ि ५१३७ नम्बरको ट्याक्टरमा उक्त पाइपहरू 

लोर् गरी मादी गाउाँपातलका-५ िफा  ल्याउाँदै गरेको अवथिामा फेला पारी उक्त 

कायामा संलग्न उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरू उपर काथकी तिल्ला 

अदालिबाट चोरी ििा र्ााँका मदु्दामा तदन ६ म्याद िप गरी यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले 

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

नगद िथा गरगहना लुटपाट 

काठमाडौं, ११ असोज 

 िारकेश्वर नगरपातलका-२ काभ्रेथिली पदमसालमा सोही 

ठाउाँतथिि गोसाईकुण्र् सनुचााँदी पसलबाट कररब २ िोला बराबरको सनुका 

तवतभन्त्न गरगहना र नगद ४५ हिार रूपैयााँ लटुपाट भएको छ ।   

 

सनुचााँदी पसल बन्त्द गरी संचालक र्र फतका ने क्रममा अपररतचि 

व्यतक्तले पसल संचालकलाई कुटतपट गरी र्ाईिे बनाई उनको सािबाट उक्त 

धनमाल लटुपाट गरी फरार भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि प्रहरी वतृ्त बालािबुाट 

खतटएको प्रहरीले उनलाई उपचारको लातग रातष्रय रमा सेन्त्टर काठमार्ौंमा 

पठाएको हो । सािै प्रहरीले र्टनाथिलबाट ३ वटा पोकामा रहकेा चााँदीका 

तवतभन्त्न गरगहना समेि बरामद गरेको छ । प्रहरीले लटुपाटमा संलग्न हाल फरार 

व्यतक्तहरूको खोिी गनुाका सािै यस सम्बन्त्धमा आवचयक अनुसन्त्धान गरररहकेो 

छ । 

 

यौन जन्त्य अपराध 
 
 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ      

भक्तपरु, १ असोज  

 १५ वषीया बातलकालाई िबरिथिी करणी गरेको अतभयोगमा 

दोलखा बैत्यश्वर गाउाँपातलका र्र भई भक्तपरु नगरपातलका-१ दधुपाटी बथने १८ 

वषीय तकशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

  उनले िी बातलकालाई भक्तपरु नगरपातलका-१ दधुपाटीतथिि आफू 

काम गने क्याफेमा िबरिथिी करणी गरी फरार भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि 

प्रहरी पररसर भक्तपरुबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।   

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

तेह्रथमु, ३ असोज  

 १५ वषीया बातलकालाई िबरिथिी करणी गरेको अतभयोगमा 

लातलगुरााँस नगरपातलका-१ केबुक बथने २७ वषीय रािन तलम्बुलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । िी बातलकालाई रािनले सोही गाउाँपातलका-२ बसन्त्िपरुतथिि 

होटलमा लतग भदौ ३१ गिे िबरिथिी करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि 

ईलाका प्रहरी कायाालय बसन्त्िपरुबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो  

। यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

बालयौन दुरूपयोग गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

मोरङ, १२ असोज 

 ७ वषीया बातलकालाई बालयौन दरुूपयोग गरेको अतभयोगमा लेटाङ 

नगरपातलका-२ बुधबारे बथने २१ वषीय तबशाल रम्िेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । मादक पदािा सेवन गरेका तबशालले सोही ठाउाँ तथिि मतदरा पसलमा िी 

बातलकालाई बालयौन दरुुपयोग गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाि प्रहरी चौकी 

बुधबारेबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले यस सम्बन्त्धमा 

आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।  
 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ       

भक्तपरु, २५ असोज 

११ वषीया बातलकालाई िबरिथिी करणी गरेको अतभयोगमा 

काठमार्ौं बौद्ध बथने नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपातलका-१३ र्र भएका ३५ 

वषीय राम बहादरु सनुारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 भक्तपरु सयूातबनायक नगरपातलका-२ बालकोटतथिि बातलकाकै 

कोठमा सनुारले िी बातलकालाई िबरिथिी करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुना 

साि प्रहरी वतृ्त तठमीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

लैंतगक तहंसा सम्बन्त्धी गुनासोका लातग 
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लागू औषध सम्बन्त्धी 

 

अवैध लागूऔषध सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, २ असोज  

 मकवानपरु, मनहरी गाउाँपातलका-९ भलाद्मी चोकबाट कररब १५ 

तकलो अवैध लागूऔषध गााँिा सतहि २ िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पनेहरूमा महोत्तरी एकटााँगा गाउाँपातलका-४ बथने २१ वषीय तनिेष कुमार 

यादव र सोही ठाउाँ बथने २२ वषीय कमल साह रहकेा छन ् । इलाका प्रहरी 

कायाालय मनहरीबाट खतटएको प्रहरीले उनीहरूलाई िााँच गने क्रममा उक्त गााँिा 

सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 बााँके, कोहलपरु नगरपातलका-१२ च्परगौर्ी बथने ३८ वषीया 

यसोदा काकी, उनकै श्रीमान ४१ वषीय रुद्ध बहादरु काकी र सोही नगरपातलका-

१२ बथने २० वषीय मनोि तगरीलाई २६ ग्राम ४ सय तमतलग्राम अवैध लागूऔषध 

ब्राउनसगुर सतहि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तवशेष सचूनाको आधारमा ईलाका 

प्रहरी कायाालय कोहलपरुबाट खतटएको प्रहरीले मनोिलाई कररब १ सय १० 

तमतलग्राम उक्त लागूऔध सतहि पक्राउ गरी िप अनसुन्त्धान गने क्रममा उनले उक्त 

लागूऔषध यसोदाबाट खररद गरी ल्याएको खलु्न आएपतछ यसोदाको र्र िलासी 

गदाा दराितभर लकुाई राखेको अवथिामा िप २६ ग्राम २ सय ९० तमतलग्राम उक्त 

लागूऔषध, तर्तिटल िराि ु१ िान, नगद ५ लाख ७३ हिार ८ सय १० रूपैयााँ 

फेला पारी तबक्री गने कायामा संलग्न रुद्ध बहादरु समेिलाई पक्राउ गरेको हो ।   

 कतपलवथि,ु कृष्णनगर नगरपातलका-३ लक्ष्मीनगरतथिि िातमना 

रहमानी कम््लेक्समा बथने ३१ वषीय िमालतदन तमयााँ र दाङ र्ोराही 

उपमहानगरपातलका-९ पसेनी र्र भएकी १८ वषीया तकशोरीलाई २ तकलो ७ सय 

ग्राम अवैध लागूऔषध चरेस िथिो देतखने पदािा सतहि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

। तवशेष सचूनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कायाालय कृष्णनगरबाट खतटएको 

प्रहरीले िमालतदनको र्र िलासी गने क्रममा उक्त पदािा सतहि फेला पारी दवुै 

िनालाई  पक्राउ  गरेको हो । यस  सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अनुसन्त्धान गरररहकेो 

छ ।   

अवैध लागूऔषध सतहि छुट्टाछुटै्ट स्थानबाट छ जना 

पक्राउ 

काठमाडौं, ३ असोज  

  दाङ, लमही नगरपातलका-९ अतमतलया चोकबाट ६ केिी ३ सय 

६० ग्राम अवैध लागूऔषध चरेस िथिो देतखने पदािा सतहि र्ोराही 

उपमहानगरपातलका-१३ रु्मरगाउाँ बथने ४० वषीया सुतशला तगरीसमेि २ 

िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । र्ोराहीबाट भारिको तदल्लीिफा  िााँदै गरेको 

ना.७ ख ९०५ नम्बरको बसलाई ईलाका प्रहरी कायाालय अतमतलयाबाट खतटएको 

प्रहरीले िााँच गने क्रममा बसमा सवार उनीहरूलाई उक्त पदािा सतहि फेला पारी 

पक्राउ गरेको हो । 

 यसैगरी दाङकै गढवा गाउाँपातलका-१ कालाकाटेबाट कररब १ सय 

४४ ग्राम अवैध लागूऔषध खैरो हरेोइन िथिो देतखने पदािासतहि कतपलवथिु 

ओदारी गाउाँपातलका-९ बथने १८ वषीय तकशोर लगायि २ िनालाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । तिल्ला प्रहरी कायाालय दाङबाट खतटएको प्रहरीले उनीहरूलाई 

उक्त पदािा सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । झापा, मेचीनगर नगरपातलका-

१३ िेतलबारी फुलबासा चोकबाट १२ ग्राम अवैध लागूऔषध ब्राउनसगुर िथिो 

देतखने पदािा, १ िान तर्तिटल िराि ुर नगद ३ लाख ५३ हिार ५ सय रुपैयााँ 

सतहि सोही ठाउाँ बथने ४३ वषीया भारिी रािवंशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

लागू औषध तनयन्त्रण ब्यरूो काकरतभट्टा र प्रहरी चौकी चारआलीबाट खतटएको 

संयकु्त टोलीले उनलाई उक्त पदािा सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

  धातदङ, गल्छी गाउाँपातलका-४ मासटारतथिि प्रतिक्षालयबाट कररब 

३५ केिी अवैध लागूऔषध गााँिासतहि गिरुी गाउाँपातलका-८ तकरानचोक बथने 

४८ वषीय गणेश लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी बैरेनीबाट 

खतटएको प्रहरीले उनलाई उक्त गााँिा सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अनुसन्त्धान गरररहेको छ ।  

 

अवैध लागूऔषध सतहि पक्राउ     

वसरहा, ७ असोज 

 तसराहा नगरपातलका-१६ काली चोकबाट अवैध लागू औषध 

नाइराभेट १५ तपस, थपाथमो ८ तपस र कोरेक्स िथिो देतखने िरल पदािाको ६ सय 

एमएलको १ िान तर्ब्बा सतहि २ िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरुमा उदयपरु तरवेणी गाउाँपातलका-८ बथने सरेुश कुमार धमला र कटारी 

नगरपातलका-२ बथने ३६ वषीय ईश्वर खरी रहकेा   छन् ।  

 ईलाका प्रहरी कायाालय मार्रबाट खतटएको प्रहरीले स.९ प ५१० 

नम्बरको मोटरसाइकललाई िााँच गने क्रममा उक्त लागूऔषध सतहि फेला पारी 

मोटरसाइकल चालक सरेुश कुमार र मोटरसाइकलमा सवार ईश्वरलाई पक्राउ 

गरेको हो ।  यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।  

 

अवैध लागूऔषध सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, ८ असोज 

 मकवानपरु, हटेौंर्ा उपमहानगरपातलका-११ िानाभर् याङबाट कररब 

२० तकलो अवैध लागूऔषध गााँिा सतहि ३ िनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पनेहरूमा सोही उपमहानगरपातलका-१९ बथने ६० वषीय पे्रम बहादरु तिङ, 

सोही उपमहानगरपातलका-३ बसामार्ी बथने ४० वषीया कतबिा तिङ र ३६ 

वषीय तसरसानी मोक्तान रहकेा छन ्। बसामार्ीबाट हटेौंर्ािफा  िााँदै गरेको ना.२ 

ह २३६३ नम्बरको अटोलाई प्रहरीले िााँच गने क्रममा उक्त लागूऔषध सतहि 

फेला पारी अटोका चालक प्रेम सतहि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । 

  

 तसन्त्धलुी, कमलामाई नगरपातलका-९ तभमानतथिि सर्कबाट ५ सय 

९८ ट्याब्लेट तनयतन्त्रि लागूऔषध नाईराभेट र  कररब १ ग्राम अवैध लागूऔषध 

खैरो हरेोइन िथिो देतखने पदािा सतहि सोही नगरपातलका-७ बथने २५ वषीय 

तबमल बथनेिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाालय तभमान र 

तिल्ला प्रहरी कायाालय तसन्त्धुलीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई उक्त लागूऔषध 

सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनुसन्त्धान 

गरररहकेो छ । 

 

अवैध लागूऔषध सतहि पक्राउ 

धाविङ, १० असोज  

बेतनर्ाट रोराङ गाउाँपातलका-९ ज्यातमरेर्ाटबाट कररब १३ केिी 

अवैध लागूऔषध गााँिा सतहि रुतबभ्याली गाउाँपातलका-७ बथने २९ वषीय धन 

बहादरु गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी िोतगमाराबाट खतटएको 

प्रहरीले उनलाई उक्त लागूऔषध सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले िप अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 
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अवैध लागूऔषध सतहि पक्राउ     

काठमाडौं, १४ असोज 

 बारा, तििपरु तसमरा उपमहानगरपातलका-२१ आधाभार िंगलबाट 

कररब १५ तकलो अबैध लागूऔषध गााँिा सतहि  तचिवन राप्ती नगरपातलका-३ 

बथने २२ वषीय तबराट खरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी 

कायाालय अमलेखगंिबाट खतटएको प्रहरीले हटेौंर्ाबाट पिलैयािफा  आउाँदै 

गरेको बा.प्र.०६-०१ प ५९७४ नम्बरको मोटरसाइकललाई िााँच गने क्रममा उक्त 

गााँिा सतहि फेला पारी मोटरसाइकल चालक खरेललाई पक्राउ गरेको हो । हाल 

फरार मोटरसाइकलमा सवार १ िनाको प्रहरीले खोिी गरररहकेो छ ।  

 नवलपरासी(पतिम), बदार्ाट नगरपातलका-३ लगुनाबाट तनयतन्त्रि 

लागूऔषध र्ाइिेपाम ४० एम्पलु, फेनारगन ४० एम्पलु, नतुफा न ४० एम्पलु र 

तसररन्त्ि ४ िान सतहि नवलपरासी (पवूा) गैर्ाकोट नगरपातलका-६ कातलकाचोक 

बथने २६ वषीय मोहम्मद अली तमयालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी 

कायाालय बदार्ाट नवलपरासी (पतिम) बाट खतटएको प्रहरीले ल.ु१ ह ३१५ 

नम्बरको अटोलाई िााँच गने क्रममा अटोमा सवार उनलाई उक्त लागूऔषध सतहि 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनुसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

अन्त्य अपराध 

 

तहमपतहरोमा पुररएकाको उद्धार एवं खोजी 

गोरखा, ११ असोज 

 चमुनबु्री गाउाँपातलका-१ सामागाउाँतथिि मनाथल ुबेस क्याम्पमा तहम 

पतहरो िााँदा पुररएका ९ िनालाई कैलाश एयर, तसतम्रक एयर र एभरेष्ट एयरको 

हतेलक्टरद्वारा उद्धार गररएको छ ।  

 परुरएका मध्ये दोलखा गौरीशकंर गाउाँपातलका-५ बथने ४४ वषीय 

तिि बहादरु शेपाा र संखवुासभा मकालु गाउाँपातलका-१ बथने २७ वषीय सकुु 

बहादरु िामाङलाई उद्धार गरी उपचारको लातग करुणा अथपिाल कपन 

काठमार्ौंमा ल्याइएको हो । सािै सोलुखमु्बु र्र भएका ३५ वषीय तकनु पेम्वा 

सतहि िप ७ िनालाई उद्धार गरी सामागाउाँ ल्याइएकोमा ४ िनालाई उपचारको 

लातग करूणा अथपिाल कपन पठाइएको छ । पतहरोमा परुरएका अन्त्य 

व्यतक्तहरूको खोिी भईरहकेो छ । प्रहरी चौकी सामागाउाँबाट खतटएको प्रहरीले 

उद्धार काया एवं आवचयक पहल गरररहेको छ । 

 

पााँच थान नक्कली नोट सतहि पक्राउ 

वसरहा, १४ असोज 

  कल्याणपरु नगरपातलका-११ तथिि बिारबाट १ हिार दरको ५ िान 

नक्कली नोट सतहि सोही नगरपातलका-१० बथने ३९ वषीय तिवछ कामिीलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाालय तमचैयाबाट खतटएको प्रहरीले 

उनलाई उक्त नक्कली नोट सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्त्धमा 

प्रहरीले आवचयक अनुसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 
 

भन्त्सार छली ल्याउाँदै गरेको सुन जस्िो देतखने पहेलो 

धािु सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, २४ असोज 

  तरभवुन अन्त्िराातष्रय तवमानथिलको आगमन टनेल गेटबाट भन्त्सार 

छली ल्याउाँदै गरेको सनु िथिो देतखने पहलेो धािुको कररब ६० ग्राम िौलको 

औठी ३ िान र आईफोन मोबाईल २ िान सतहि रामेछाप सुनापिी गाउाँपातलका-

२ थिायी विन भएका ३६ वषीय तकरण कुमार िामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ ।   

तहमालय एयरलाइन्त्सद्वारा दबुईबाट काठमार्ौं आएका उनलाई 

तवमानथिलमा खतटएको प्रहरीले िााँच गने क्रममा अवैध रुपमा लकुाई तछपाई 

भन्त्सार छली गरी लैिान लागेको उक्त धािु र मोबाईल फेला पारी पक्राउ गरेको 

हो । उक्त धािु र मोबाईल सतहि उनलाई आवचयक कारबाहीको लातग तरभवुन 

तवमानथिल भन्त्सार कायाालय गौचरमा पठाइएको छ । 

 

 

प्रहरीको हातकम हुाँ भन्त्दै ब्यापारीसाँग रकम माग्ने व्यतक्त 

पक्राउ 

मोरङ, २६ असोज 

 प्रहरीको हातकम हुाँ भन्त्दै व्यापारीसाँग रकम माग गरेको अतभयोगमा 

तवराटनगर महानगरपातलका-२ बथने २९ वषीय रतवन तर्तमरेलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ ।  

 सोही महानगरपातलका-१५ तथिि १ नम्बर ढाटमा तर्तमरेले 

व्यापारीहरुलाई प्रहरीको हातकम हुाँ भन्त्दै रकम माग गरेको हुाँदा ईलाका प्रहरी 

कायाालय रानीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी उपर तिल्ला 

प्रशासन कायाालय मोरङबाट ५ तदन म्याद िप अनमुिी प्राप्त गरी िप अनुसन्त्धान 

भइरहकेो छ । 

 

अवैध पटाका बरामद 

काठमाडौं, २७ असोज 

 मोरङ,  धनपालिान गाउाँपातलका-२ गोसाई पोखरीबाट कररब ३० 

हिार रुपैयााँ मलू्य बराबरको नातगन पटाका १८ ् याकेट, तकङ्ग कोब्रा पटाका १२ 

्याकेट, तग्रन चक्र १० तपस, तसल्भर राईन्त्स १० तपस, खैबर ५ तपस, बुलेट रकेट 

१० तपस, पन्त्र थटार १ ्याकेट, बाह्र थटार १ ्याकेट, तझरतझरे १ काटूान, ईलेक्टी 

थटाम ४ तपस, गोल्र् क्लास ८ तपस प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी 

अमाहीबाट खतटएको प्रहरीलाई भारिबाट नेपालिफा  आउाँदै गरेका अपररतचि 

व्यतक्तले देख्नासाि पटाका छोर्ी फरार भएपिाि २ वटा बोरामा रहकेा उक्त 

पटाका प्रहरीले बरामद गरेको हो । 

 यसैगरी मोरङ, सनुवषी नगरपातलका-९ र्ाईतनयाबाट १ लाख रुपैयााँ 

मलू्य बराबरको चक्लेट बम ८ बण्र्ल, चक्र बम ठूलो ८ बण्र्ल, फुलझरी ५ 

बण्र्ल, फुलझरी सानो १२ ्याकेट, तझरतझरे १५ बण्र्ल, चक्र बम सानो ३ 

बण्र्ल र सपा बम ४ ्याकेट प्रहरीले बरामद गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायाालय 

रंगेलीबाट खतटएको प्रहरीलाई देख् नासाि उक्त पटाका सोही ठाउाँमा छोर्ी फरार 

भएपिाि प्रहरीले बरामद गरेको हो । 

 यसैगरी मोरङ, धनपालिान गाउाँपातलका-४ भलवुाबाट कररब ६० 

हिार रुपैयााँ मलू्य बराबरको तझरतझरे पटाका २८ ् याकेट, रकेट पटाका ८ ् याकेट, 

अटोमेतटक रकेट पटाका २ ् याकेट, तमतन बुलेट पटाका २० ् याकेट र सपुर फ्लावर 

५ ् याकेट प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी कतसायाबाट खतटएको प्रहरीलाई 

देख्नासाि मोटरसाइकलमा ल्याउाँदै गरेको उक्त पटाका सोही ठाउाँमा छोर्ी 

अपररतचि व्यतक्त फरार भएपिाि प्रहरीले बरामद गरेको हो । 

 सनुसरी, ईनरुवा नगरपातलका-२ तथििबाट कररब ७ लाख रुपैयााँ 

मलू्य बराबरको तवतभन्त्न तकतसमका पटाकाहरु प्रहरीले बरामद गरेको छ । तिल्ला 

प्रहरी कायाालय सनुसरीबाट खतटएको प्रहरीले उक्त पटाका बरामद गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले आवचयक अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 
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मुद्दा शीषयक – कियब्य ज्यान 

 

तमति २०७९।०५।०१ गिे अ. ११:१५ बिेको समयमा तिल्ला बागलङु 

तनतसखोला गा.पा.०४ कालीमाटी तथिि तनतसखोलाको तकनारमा तिल्ला 

बागलङु तनसीखोला गा.पा.५ कामीर्ार्ा बथने गुन बहादरु कामीको छोरा बषा 

अं.२५ को फसे भन्त्ने िुल बहादरु तब.क. लाई ऐ.ऐ. बथने तनिकै श्रीमिी कुमारी 

कामीले तमति २०७९।०४।२५ गिे रािी काठको दाउरोले टाउकोमा हानी ढलेपतछ 

फलामको र्नले हानी मरी सकेपतछ आधा र्ााँटी रेटी र्ोकोमा राखी बोकी ऐ. 

तथििमा रहकेो मधवुाङ झोलङ्ुगे पुलको खोलामा लगी टाउको र्ााँटीबाट तछनाई 

मिृकको शव र र्ोको समेि सोही खोलामा बगाई किाव्य गरेको भन्त्ने व्यहोराको 

िाहरेी दरखाथि प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान पिाि सम्मातनि बागलङु तिल्ला 

अदालिमा पेश हुाँदा सम्मातनि अदालिको आदेशले प्रतिवादी कुमारी कामीलाई 

पपुाक्षको लातग कारागार िनुामा पठाएको र अको प्रतिवादीलाई तनिको 

अतवभावकको तिम्मा तदई छातर्एको । 

 

मुद्दा शीषयक – अपहरण, शरीर बन्त्धक बनाई 

जबरजस्िी करणी 
 

तमति २०७९।०४।२९ गिे तबहान अं ११.०० बिेको समयमा तिल्ला कतपलवथिु 

कतपलवथिु नगरपातलका वर्ा नं ७ बगादवा तथिि म िाहरेवाला नाम पररवतिाि 

५१ च कतपलवथिुको नाबातलका छोरी तपतर्ि नाम पररवतिाि ५१ छ 

कतपलवथिुलाई ऐ ऐ बथने बषा २८ को शरहुन पासीले ललाई फकाई प्रलोभनमा 

पारी अपरहण गरी शररर बन्त्धक बनाई िवरिथिी करणी गरेको भतन तपतर्ि 

छोरीले बिाएकी हुाँदा तनि शरहुन धोवीलाई पक्राउ गरी काननू बमोतिम गरी पााँउ 

भन्त्ने समेि व्यहोराको िाहरेवाला नाम पररवतिाि ५१ च कतपलवथिुको िाहरेी 

दरखाथि प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान पिाि सम्मातनि कतपलबथिु तिल्ला 

अदालिमा तमतसल पेश हुाँदा सम्मातनि कतपलवथिु तिल्ला अदालिको तमति 

२०७९।०५।२६  गिेको आदेशले पक्राउ प्रतिवादी शरुहन धोवी पुपाक्षको लातग 

िनुामा गएको । 

 

मुद्दा शीषयक - धमय पररवतियन गराउन नहुने 

तमति २०७९।०५।०६ गिे अं.१५:३० विेको समयमा लतलिपरु तिल्ला 

ल.प.ुम.न.पा. वर्ा नं.४ िावलाखेल तथिि रहकेो तथटल टावर अगार्ीवाट वषा 

१२ की ईभाना श्रेष्ठ समेिलाई मतन्त्दरा शाक्य समेिले ललाई फकाई कररव ५/१० 

तमनेटको लातग समय तदनहुोस्, िपाईहरूको लातग काम लाग्ने कुरा तसकाउाँछौं 

भनी ऐ. तथटल टावर तथिि पााँचौ िलामा रहकेो चचा अफ गर् नामक चचामा लगी 

अं.१६:५० बिेसम्म तक्रतष्चयन धमा सम्वन्त्धी प्रचार प्रसार गरी बाईबलको बारेमा 

प्रवचन तदई उक्त धमाको बारेमा प्रचार प्रसार गरी धमा पररविान गना उत्प्रेररि गरेको 

भन्त्ने िाहरेी प्राप्त भएकोमा प्रतिवादी मतन्त्दरा भन्त्ने मनदेवी शाक्यलाई पक्राउ गरी 

अनसुन्त्धान पिाि पेश हुाँदा तमति २०७९।०५।१९ गिेको आदेशानसुार रु.१ लाख 

धरौटी तिरी छुटेको ।   

 

मुद्दा शीषयक – मानव बेचतबखन िथा ओसारपसार र 

जबरजस्िी करणी 

 

तमति २०७८।१२।०७ गिे रािी अन्त्दािी २१:०० बिेको समयमा मेरी बतहनी वषा 

१४ की पररवतिाि नाम पशपुति झ-१ र्रबाट हराएकीमा खोििलासको क्रममा 

ईलाका प्रहरी कायाालय, कााँकटतभट्टाबाट फोन गरी बतहनीलाई भारिबाट उद्वार 

गरी ल्याएको भन्त्न ेखबर पाई म गई बतहनीसाँग बुझ्दा मलाई तमति २०७८।११।१५ 

गिे २०;०० बिेको समयमा तदनेश तवश्वकमााले र्र देखी मािी बाटोमा िबरिथिी 

करणी गरेको र तमति २०७८।१२।०७ गिे रािी २१;०० बिेको समयमा तदनेश 

तवश्वकमााले हामी तववाह गरी भारि िफा  िाने भतन मलाई तलई तहरे्कोमा तनिको 

र्र पगेुपतछ तदनेशको मामा सन्त्िोष तवश्वकमाा र आकृति श्रेष्ठ समेिको संलग्निामा 

झापाको चारआली सम्म परु् याई तदनेश तवश्वकमाा र सन्त्िोष तवश्वकमाा त्यहीबाट 

बेपत्ता भई मलाई बेचतबखनका लातग आकृति श्रेष्ठल े मलाई कााँकटतभट्टा हुाँदै 

भारिको तसलगुर्ी परु् याई के कहााँ लान रेन चढाउन लाग्दा आफन्त्ि नेपाल र 

सानाहािहरु नामक संथिाले फेला पारी नेपालको ईलाका प्रहरी कायाालय, 

कााँकटतभट्टा सम्म ल्याएको भनी बतहनीले बिाएकीले र्टनामा संलग्न व्यतक्तलाई 

काननु बमोतिम कारवाही गररपााँउ भन्त्ने समेि व्यहोराको िाहरेी दरखाथि प्राप्त 

भएकोमा अनसुन्त्धान पिाि सम्मातनि अदालिमा तमतसल पेश हुाँदा तमति 

२०७९।०५।२२ गिेको आदेशले प्रतिवादी आकृिी श्रेष्ठको हकमा २,०००००।– 

(दईु लाख) धरौटी माग हुाँदा उक्त धरौटी राख्न नसकी िनुामा गएको, ऐ.तमतिको 

आदेशले प्रतिवादी तदनेश तवश्वकमाा भन्त्ने तदनेश ल्वगुन लाई िनुवुा पिुी तदई 

कारागार कायाालय, ईलाम पठाएको, ऐ.ऐ. तमतिको आदेशले प्रतिवादी सन्त्िोष 

तवश्वकमाा भन्त्न ेसन्त्ि बहादरु तवश्वकमाा साधारण िारेखमा छुटेको । 
 

मुद्दा शीषयक – कियब्य ज्यान 
 

तमति २०७९।०५।०५ गिे ०८:४५ बिेको समयमा तिल्ला नवुाकोट िादी गा.पा. 

वर्ा नं. ५ रु्मे्र बथने बषा ५५ की दगुाा न्त्यौपानेलाई ऐ.ऐ. बथने बषा अं.४६ को शम्भु 

िामाङ र्रमा आई तबना कारण नगद रु. ५०० (पााँच सय) माग्दा नतदएको तनउाँमा 

र्रमा रहकेो हाँतसया तलई लखेटी र्र देतख अं.४०० तमटर पतिममा हाँतसयाल ेप्रहार 

गरी भागी फरार रहकेो र तनि दगुाा िामाङको उपचारको क्रममा मतृ्यु भएको भन्त्ने 

व्यहोराको सचुना प्रहरी कायाालयमा प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान सम्पन्त्न भएपिाि 

सम्मातनि नवुाकोट तिल्ला अदालिमा मुद्दा पेश हुाँदा सम्मातनि अदालिको तमति 

२०७९।०५।२९ गिेको आदेशले प्रतिवादी पपुाक्षको लातग कारागार  चलान 

भएको । 
 

मुद्दा शीषयक – कियब्य ज्यान 

तमति २०७९।०४।०५ गिे  अ. १६:४५ बिेको समयमा तिल्ला 

महोत्तरी तपपरा गा.पा.वर्ा नं. ०५ सहोर्वा गाउाँ िाने पक्की सर्क देतख पवुामा 

रहकेो बाबु साहबे झाको आपको बगैचामा प्रतिवादी रामनाि दास कोदातल तलई 

खेि तिर गएको र ऐ.बथने वषा ६० को राम बहादरु दास बगैंचामा सतुिरहकेो 

अवथिामा प्रतिवादी रामनाि दासले कोदालोको  धाररलो भागले ३/४ पटक प्रहार 

गरी किाब्य गरी कोदालो नतिकै रहकेो कुलोमा फालेको र्टनामा अनसुन्त्धान 

प्रकृया परूा गरी सम्मातनि महोत्तरी तिल्ला अदालिमा पेश हुाँदा  सम्मातनि 

अदालिको तमति २०७९।०४।३१ गिेको आदेशले तनि प्रतिवादी रामनाि 

दासलाई पपुाक्षका लातग कारागार पठाईएको । 

 

pTs[i6 cg';Gwfg 

        “रातफक तनयमको पालना गरौं” 

                   -नेपाल प्रहरी 



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