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गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रमुख आतिथ्यमा प्रहरी    

तिरीक्षक आधारभूि िातलम दीक्षान्त्ि समारोह सम्पन्त्ि 

 

काठमाडौं, ६ काविक 

 गहृमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रमखु आतिथ्यमा रातष्िय प्रहरी 

प्रतिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजमा आयोतजि तििेष समारोहबीच सोही 

प्रतिष्ठानमा संचातलि प्रहरी तनरीक्षक आधारभिू िातलम १-१८१औ ं (पोष्ट 

ग्याजएुट तिप्लोमा इन पतुलस साइन्त्स १२औ)ं समहूको दीक्षान्त्ि समारोह सम्पन्त्न 

भएको छ । 

 समारोहमा गहृमन्त्री खाणले िातलममा सिवप्रथम हुन सफल 

प्रतिक्षाथी प्रहरी तनरीक्षक कैलाि तलम्बुलाई स्िगीय कुलानन्त्द स्मतृि परुस्कार 

प्रदान गनुवभयो । साथै उहााँले सिवतििीय प्रतिक्षाथी प्रहरी तनरीक्षक आदिव तगरी, 

सिवििृीय प्रतिक्षाथी प्रहरी तनरीक्षक आतिस पोखरेल, अध्ययन प्रथम 

प्रतिक्षाथी प्रहरी तनरीक्षक गोतिन्त्द प्रसाद भण्िारी, किाज प्रथम प्रतिक्षाथी 

प्रहरी तनरीक्षक अभय लामा, मस्केिी िथा चााँदमारी प्रथम प्रतिक्षाथी प्रहरी 

तनरीक्षक पणूव बहादरु केसी र िारीररक व्यायाम र प्रहरी यतुि िथा कारिाही 

प्रथम प्रतिक्षाथी प्रहरी तनरीक्षक सनम मल्ललाई परुस्कार प्रदान गनुवका साथै 

उत्कृष्ट प्रतिक्षकहरूलाई समेि परुस्कार प्रदान गनुवभयो । उि अिसरमा गहृमन्त्री 

खाणले मलुकुमा िातन्त्ि सरुक्षा स्थापना गने, नागररकको जनधनको सरुक्षा 

सतुनतिि गने, मतहला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररकको पणूव सरुक्षा प्रत्याभतूि 

गने क्रममा िथा आम नागररकलाई न्त्याय र आत्मसम्मानको अनभुतूि गराउन 

ऐन कानूनले तनतदवष्ट गरेका तजम्मेिारीलाई पणूव पालना गरी काननूी राज्यको 

प्रत्याभतूि तदन दीतक्षि हुने प्रहरी अतधकृिहरूलाई तनदेिन तदनभुयो । काननूले 

िोकेका तजम्मेिारी तनिावह गने क्रममा प्रहरीलाई आइपने हर चनुौतिमा नेपाल 

सरकार र गहृमन्त्रालयको पणूव साथ रहने प्रतििद्धिा समेि उहााँले व्यि गनुवभयो।  

 गहृमन्त्री खाणले िातलमको दौरानमा प्रतिक्षाथीले बगाएको 

पतसनाले भोतलका तदनमा तफल्िमा आउनसक्ने हरेक चुनौतिको सामना गनव 

सफल र सक्षम हुने तिश्वास व्यि गनुवका साथै िातलममा तसकेका तसप माफव ि 

अपराध तनयन्त्रण र अनसुन्त्धानको क्रममा आउने अिरोधहरूलाई पररणाममखुी 

बनाउन सफल हुने अपेक्षा रहकेो उल्लेख गनुवभयो । कतिन र चनुौतिपणूव घिीमा 

राष्िले समु्पेका हर तजम्मेिारीलाई नेपाल प्रहरीले कुिलिापिूवक तनिावह गदै 

आएको बिाउाँदै उहााँले दीतक्षि हुने अतधकृिहरू हरेक तजम्मेिारी 

व्यािसातयकिा पिूवक तनिावह गदै नागररकलाई महससु हुने गरी सेिा प्रदान गनव 

सफल हुने तिश्वास व्यि गनुवभयो ।   

 गहृमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी जस्िो गतितिल संगिनमा िातलमको 

महत्ि बारे नेपाल सरकार र गहृ मन्त्रालय पणूव जानकार रहकेो चचाव गदै नेपाल  

 

 

 

प्रहरीका िातलममा आिश्यकिा अनुरूप बजेट  तितनयोजन हुाँदै आएको िथा 

तिकतसि चनुौतिको  सामना  गनव  सक्षम जनितिको  तिकास   गनव  संगिनले   

थप नयााँ िातलमको महसुस गरेमा नेपाल सरकार र गहृ मन्त्रालय सकारात्मक 

रहकेो समेि उल्लेख गनुवभयो । समारोहमा धन्त्यिाद ज्ञापन गदै प्रहरी 

महातनरीक्षक तधरज प्रिाप तसंहले नेितृ्ि तिकास प्रहरी तनरीक्षक िातलमको 

अतभन्त्न अंग रहकेो चचाव गदै यस िातलमले दीतक्षि हुने प्रतिक्षाथीहरूको नेितृ्ि 

क्षमिालाई अतभितृद्ध गरी कतिन समयमा उपयिु तनणवय तलने मार नभई आफू 

मािहिका दजावलाई उत्प्रेररि गरी िोतकएको तजम्मेिारी सम्पन्त्न गने क्षमिा प्रदान 

गरेको तिश्वास व्यि गनुवभयो । चेन अफ कमाण्ि नेपाल प्रहरीले अिलम्बन गदै 

आएको महत्िपणूव कायविैली रहकेो बिाउाँदै यस कायविैलीको प्रिद्धवन गरी 

अक्षुण्ण राख्न ुसबैको किवव्य रहकेो बिाउनभुयो । साथै चेन अफ कमाण्ि बातहर 

रहरे गररने ितृितिकास र अिसरको पररकल्पना प्रति संगिन किोर रहकेो समेि 

उहााँले बिाउनभुयो । प्रतितनतध सभा र प्रदेि सभा सदस्य तनिावचन िातन्त्िपणूव, 

तनष्पक्ष र भयरतहि िािािरणमा सम्पन्त्न गनव नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीलाई 

महत्िपणूव तजम्मेिारी समु्पेको बिाउाँदै प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले आफूलाई प्राप्त 

तजम्मेिारीलाई तनष्पक्ष र रुतटरतहि ििरले सम्पन्त्न गनव उपतस्थि प्रहरी 

अतधकृिलाई तनदेिन तदनभुयो ।  

 उि अिसरमा मन्त्िव्य व्यि गदै तरभिुन तिश्वतिद्यालय 

व्यिस्थापन संकायका सहायक िीन सह-प्रा.िा. हरर प्रसाद अतधकारीले 

तपजीतिपीएस कायवक्रमले प्रहरी कमवचारीहरूलाई अनिुासन र तिक्षा तिकास 

गनव प्रश्रय तदएको बिाउनभुयो । प्रहरी संगिनको आिश्यकिा अनुसार 

तपजीतिपीएस कायवक्रमलाई समयानकुुल पररमाजवन गदै लैजान ुपने उल्लेख गदै 

संगिनको सेिालाई थप चसु्ि र दरुुस्ि रूपमा कायव सम्पादन गनवका लातग प्रहरी 

कमवचारीहरूमा प्रतििद्धिा, तनरन्त्िरिा र समन्त्िय आिश्यक रहकेो चचाव 

गनुवभयो।  

 समारोहमा उि प्रतिष्ठानका कायवकारी तनदेिक प्रहरी अतिररि 

महातनरीक्षक सहकुल बहादरु थापाले िब्दोच्चारणिारा प्रतिक्षाथीहरुलाई 

सपथ ग्रहण गराउनकुो साथै स्िागि मन्त्िव्य ब्यि गनुवभएको तथयो । साथै उहााँले 

िातलम सम्बन्त्धी जानकारी तदाँदै २०७८ साउन १३ गिेबाट सरुु भएको तरभिुन 

तिश्वतिद्यालयको सम्बन्त्धनमा संचातलि पोष्ट ग्याजुएट तिप्लोमा इन पतुलस 

साइन्त्स समािेि भएको उि िातलममा १४ मतहला सतहि कुल १ सय ४६ जना 

प्रहरी तनरीक्षकहरु सहभागी भएकोमा सबैजनाले सफलिापबूवक िातलम हातसल 

गरेको बिाउनभुयो । 

 प्रतिक्षाथीहरुले किाज प्रदिवन िथा नेपाल प्रहरी संगीि 

तिद्यालयिारा सांतगिीक धनु प्रस्िुि गररएको उि समारोहमा दीतक्षि प्रहरी 

तनरीक्षकहरुलाई आ-आफ्ना अतभभािकहरुले दज्यावनी तचन्त्ह सिुोभन 

गनुवभएको तथयो । दीक्षान्त्ि समारोहमा महान्त्यायतधििा खम्म बहादरु खािी, 

गहृ सतचि तिनोद प्रकाि तसंहका साथै सिस्त्र प्रहरी महातनरीक्षक, रातष्िय 

अनसुन्त्धान तिभागका मखु्य अनुसन्त्धान तनदेिक, पिूव प्रहरी महातनरीक्षकहरु, 

प्रतिष्ठानका पिूव कायवकारी तनदेिक िथा समादेिकहरु, नेपाली सेना िथा सिस्त्र 

प्रहरी बलका िररष्ठ अतधकृिहरु, प्रहरी नायि महातनरीक्षकहरु िथा िररष्ठ 

अतधकृिहरु, संचारकमीहरु, प्रतिक्षाथीहरुका अतभभािकहरु िथा अन्त्य 

आमतन्त्रि महानभुािहरुको उपतस्थति रहेको तथयो । 

 

 

 

 

 

ljefuLo ultljlw 
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इन्त्टरपोलको ९०औ ंमहासभा समुद् घाटि 

 

काठमाडौं, १ काविक  

 प्रहरीको अन्त्िरावतष्िय संगिन इन्त्टरपोलको ९०औ ं महासभा 

भारिको नयााँ तदल्लीमा समदु ्घाटन भएको छ । भारिका प्रधानमन्त्री नरेन्त्र 

मोदीले एक समारोह बीच समदु ्घाटन गनुवभएको उि महासभामा भाग तलन 

प्रहरी महातनरीक्षक तधरज प्रिाप तसंहको नेितृ्िमा ५ सदस्यीय टोली त्यसिफव  

प्रस्थान गरेको तथयो । उद ्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री मोदीले 

अतहलेको ग्लोबलाइजेसनको यगुमा इन्त्टरपोल तबना तिश्वको कल्पना गनव 

नसतकने भएकोले इन्त्टरपोललाई अझ सिि बनाउनपुने बिाउनभुयो । तििेषि: 

साइबर क्राइम, टेरोररजम र बालबातलका मातथको िोषण अन्त्त्य गनव 

अन्त्िरावतष्िय प्रहरी समन्त्िय र सहयोगलाई अझ मजबुद बनाउाँदै लैजान 

अपररहायव रहकेो उहााँले उल्लेख गनुवभयो ।  

 उद ्घाटन समारोहमा भारि सरकारका गहृमन्त्री अतमि िाह 

लगायिका मन्त्रीहरुको सहभातगिा रहकेो तथयो । उि महासभामा नेपाल सतहि 

१ सय ७५ राष्िका प्रहरी प्रमखु िथा उच्च अतधकृिहरूको सहभातगिा रहकेो 

तथयो ।  भारि सरकारले यो आयोजनालाई अत्यन्त्ि महत्िपणूव रूपमा तलएको 

छ । 

 

प्रहरी महातिरीक्षक तधरज प्रिाप तसहंबाट तिर्ााचि सरुक्षा 

सम्बन्त्धी भचुाअल माध्यमबाट तिदेशि 

 

काठमाडौं, २१ काविक 

 प्रहरी महातनरीक्षक तधरज प्रिाप तसंहले प्रदेि प्रहरी प्रमखु, नेपाल 

प्रहरी प्रदेि प्रहरी कायावलय प्रमखु, प्रदेि िातलम केन्त्रका समादेिकहरू, प्रदेि 

िातफक प्रहरी कायावलय प्रमखु, तजल्ला प्रहरी प्रमखु र गण प्रमखुहरूलाई नेपाल 

प्रहरी प्रधान कायावलयबाट भचुवअल माध्यमिारा तनिावचन लतक्षि तनदेिन 

सम्बोधन गनुवभयो । 

 तनदेिनको क्रममा प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले हालसम्म तनिावचन 

सरुक्षा सम्बन्त्धी भएको ियारी र तनिावचन अनकूुल िािािरण बनाउने गरी भएका 

प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गदै तनिावचन सम्बन्त्धी केन्त्रको रणनीति, 

केन्त्रबाट भएको पररपर र तनदेिनलाई बुथ कमाण्िर िहसम्म पुर् याई तनिावचन 

सरुक्षामा कुनै तितिधा हुन नतदन तनदेिन तदनभुयो । उहााँले तनिावचन रातष्िय 

राजनीतिको दृतष्टले महापिव भएको उल्लेख गदै आगामी तनिावचनमा आउनसक्ने 

चनुौिीलाई सामना गनव ियार रहन तनदेिन तदनभुयो । िीन करोि नेपालीको 

तिश्वास र सहभातगिा रहकेो तनिावचनमा केही उच्छंृखल ित्िल े तबथोल्न 

खोज्छन ्भने त्यसलाई उतचि र प्रभािकारी कारिाही गरी तनस्िेज पानव समेि 

प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले तनदेिन तदनभुयो । 

 तनिावचन सरुक्षाका क्रममा कमाण्िरको व्यािसातयकिा बुथमा 

खतटने प्रहरी कमवचारीले गने कायवबाट झल्कने र त्यही नै कमाण्िरको 

मलू्यांकनको किी हुने उल्लेख गदै प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले तनिावचनको 

सरुक्षाका क्रममा असल तनयिबाट भएका काम-कारिाही प्रति संगिनको सदैि 

साथ रहने तिश्वास तदलाउन ु भएको तथयो । ६ मतहना अतघ स्थानीय िहको 

तनिावचनमा नेपाल प्रहरीले प्रदिवन गरेको व्यािसातयकिालाई अक्षुण्ण राखी 

त्यसबाट प्राप्त आत्मतिश्वास एिं नागररकबाट प्राप्त जनतिश्वासको जगमा अझ 

व्यािसातयक भएर तनिावचन िातन्त्िपणूव, तनष्पक्ष र भयरतहि िािािरणमा सम्पन्त्न 

गरी राष्िले सुम्पेको तजम्मेिारी परूा गनव प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले तनिावचनमा 

खतटने प्रहरी कमवचारीहरुलाई तनदेिन तदनभुयो । 

 यसअतघ कायव िथा अपराध अनुसन्त्धान तिभागका प्रमखु एिं 

केन्त्रीय तनिावचन सेलका संयोजक प्रहरी अतिररि महातनरीक्षक तदिेि 

लोहनीले म्यादी प्रहरीको सहयोग तलई तनिावचनलाई िातन्त्िपणूव बनाउन कुनै 

कसर बााँकी नराख्न तनदेिन तदनभुयो । उहााँले स्रोि-साधनको समतुचि प्रयोग 

गरी तनष्पक्ष ििरले तनिावचन सम्पन्त्न गनव समेि तनदेिन तदनभुयो । उि अिसरमा 

िररष्ठ प्रहरी अतधकृिहरुको समेि उपतस्थति रहकेो तथयो । 

 

 

तिर्ााचि शातन्त्िपूणा एर्ं भयरतहि र्ािार्रणमा सम्पन्त्ि गरी 

राष्रले समु्पेको तजम्मेर्ारी पूरा गिा प्रहरी कमाचारीहरू 

कतटर्द्ध हुिुपिे :  प्रहरी महातिरीक्षक तधरज प्रिाप तसहं 

 

काठमाडौ, ३० काविक 

 प्रहरी महातनरीक्षक तधरज प्रिाप तसंहले मंतसर ०४ गिे सम्पन्त्न हुन 

लागेको प्रतितनतधसभा िथा प्रदेिसभा तनिावचनमा खतटने प्रहरी कमवचारीहरूले 

आफ्नो व्यािसातयकिालाई अक्षुण्ण राख्दै तनिावचन िातन्त्िपणूव, तनष्पक्ष एिं 

सरुतक्षि ििरबाट भयरतहि िािािरणमा सम्पन्त्न गरी राष्िले सुम्पेको तजम्मेिारी 

परूा गनव कतटिद्ध हुनपुने बिाउनभुएको तथयो । 

 नेपाल प्रहरी प्रधान कायावलयबाट भचुवअल रुपमा तभतियो कन्त्रेन्त्स 

माफव ि् आयोतजि कायवक्रममा प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले प्रदेि प्रहरी प्रमखु, 

नेपाल प्रहरी प्रदेि प्रहरी कायावलय प्रमखु, प्रदेि िातलम केन्त्रका समादेिकहरू, 

प्रदेि िातफक प्रहरी कायावलय प्रमखु, तजल्ला प्रहरी प्रमखु र गण प्रमखुहरूलाई 

तनिावचन लतक्षि तनदेिन सम्बोधनको क्रममा उि कुरा बिाउनभुएको तथयो । 
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तनदेिनको क्रममा प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले तनिावचनको सरुक्षा चनुौिीहरूलाई 

औलं्याई त्यसको तनराकरण गने उपायहरू अबलम्बन गदै अझ बढी सतक्रय भई 

तनिावचन अनकूुल िािािरण बनाउने गरी काम गनुवपने बिाउनभुयो । सम्पणूव 

नेपाल प्रहरीका कमवचारीहरूले व्यािसातयकिालाई बोलीमा मार नभई 

व्यिहारमा समेि सिप्रतििि लागू गनुवपनेमा उहााँले जोि तदनभुयो । तनिावचन 

नेपाल प्रहरीको परीक्षाको घिीको रूपमा रहकेो उल्लेख गदै प्रहरी महातनरीक्षक 

तसंहले नेपाल प्रहरीलाई अब्बल सातबि गने गरी काम गनव कायावलय 

प्रमखुहरूले आफ्ना मािहिमा खतटने प्रहरी कमवचारीहरूलाई उच्च मनोबलका 

साथ काम गने िािािरण बनाउन र आफ्नो तजम्मेिारी सम्बन्त्धी आिश्यक 

तितरङ गनव उहााँले तनदेिन तदनभुयो । 

 प्रहरी महातनरीक्षक तसंहले नेपाल प्रहरी सम्पणूव नेपाली नागररकको 

भरोसाको केन्त्र भएकोले तनिावचनको समयमा िटस्थ भई आफ्नो कायव सम्पादन 

गनव तनदेिन तदनभुयो । तनिावचनको मौन अितधमा तनिावचन तिथोल्ने 

तक्रयाकलाप अझ बढी हुन सक्ने भएको उल्लेख गदै यस्िा चनुौिीको सामना 

गनव प्रहरी कमवचारीहरू उच्च सिकव िा र अझ बढी संिेदनिील भएर तनिावचन 

सरुक्षामा केतन्त्रि हुनुपने उल्लेख गनुवभयो । हरेक काम औतचत्य पषु्टी हुने गरी 

हुनपुने र किवव्य तनष्ठाको क्रममा गररएका काम-कारिाहीप्रति संगिनको सदैि 

साथ रहने उहााँले बिाउनभुयो । सहयोगीका रुपमा रहकेा म्यादी प्रहरीको उच्च 

प्रयोग गदै तनिावचन सरुक्षा व्यिस्थालाई चसु्ि बनाउनपुने उल्लेख गदै प्रहरी 

महातनरीक्षक तसंहले अति संिेदनिील के्षरहरूमा आिश्यक सरुक्षा योजना, 

रणनीति िय गरी काम गनव तनदेिन तदनभुयो । 

 उि अिसरमा िररष्ठ प्रहरी अतधकृिहरुको उपतस्थतिको साथै 

सहभागी प्रहरी कायावलयहरूका प्रमुख िथा प्रतितनतधहरूको भचुवअल 

उपतस्थति रहकेो तथयो । 

 

स्माटा कार्ा लाईसेन्त्स ररर्र हस्िान्त्िरण 

 

काठमाडौं, २ काविक 

  यािायाि व्यिस्था तिभाग तमनभिन कािमािौंबाट नेपाल 

प्रहरीलाई १ सय ९८ थान स्माटव कािव लाईसेन्त्स ररिर हस्िान्त्िरण गररएको छ । 

यािायाि व्यिस्था तिभाग तमनभिनमा आयोतजि एक कायवक्रमबीच सोही 

तिभागका महातनदेिक टोकराज पाण्िेयले नेपाल प्रहरी प्रधान कायावलय 

अपराध अनसुन्त्धान तिभागका प्रमखु प्रहरी अतिररि महातनरीक्षक तदिेि 

लोहनीलाई उि लाईसेन्त्स ररिर हस्िान्त्िरण गनुवभएको  हो । सो अिसरमा प्रहरी 

अतिररि महातनरीक्षक तदिेि लोहनीले २१ औ ंििाब्दीमा तछटो छररिो एिम ्

िथ्यमा आधाररि काम कारबाही गनव यस्िा तकतसमका प्रतिधी नेपाल प्रहरीलाई 

आिश्यक रहकेो चचाव गनुवभयो । साथै उहााँले स्माटव कािव लाईसेन्त्स ररिर 

उपलब्ध गराइएकोमा यािायाि व्यिस्था तिभाग तमनभिनलाई धन्त्यिाद तदाँदै 

त्यसको प्रभािकारी एिं समतुचि प्रयोग गने तिश्वास तदलाउनभुयो । कायवक्रममा 

प्रहरी नायब महातनरीक्षक एिं केन्त्रीय प्रहरी प्रििा टेक प्रसाद राई, राजमागव 

सरुक्षा िथा िातफक व्यिस्थापन महािाखाका प्रमखु प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक 

सरेुन्त्र बहादरु गुरूङ लगायि प्रहरी कमवचारीको उपतस्थिी रहकेो तथयो । 

 

 

केिाईि कायाालय महाराजगंजमा कुकुर पूजा सम्पन्त्ि 

 
 

काठमाडौं, ७ काविक 

 यमपञ्चकको दोस्रो तदनका अिसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायावलय अपराध अनसुन्त्धान तिभाग केनाईन कायावलय महाराजगंजमा 

आयोतजि कायवक्रम बीच  कुकुर पजूा सम्पन्त्न भएको छ । 

 कायवक्रममा उि कायावलयकी प्रमखु प्रहरी िररष्ठ उपरीक्षक िा. 

देउिी गुरूङले कायावलयमा रहकेा तितभन्त्न िातलम प्राप्त कुकुरहरूलाई पजूा 

गनुवभयो । साथै उहााँले यस िषवको उत्कृष्ट कुकुर ‘पप्पी’, भएका प्रतियोतगिामा 

दौिमा उत्कृष्ट हुने कुकुर ‘रुरु’, हाइजम्पमा उत्कृष्ट हुने कुकुर ‘ररया’ र  

बाधापारमा उत्कृष्ट हुने कुकुर ‘रोज’लाई परुस्कार िथा मेिल प्रदान गनुवभयो । 

 उि अिसरमा प्रहरी उपरीक्षक िा. रामचन्त्र सत्यालले स्िागि 

मन्त्िव्य व्यि गदै तितभन्त्न स्थानको अपराध अनुसन्त्धान गनव नेपाल प्रहरीका 

कुकुरहरूले परु् याएको सहयोगबारे जानकारी तदनभुएको तथयो ।  

 कायवक्रममा कायावलयमा रहकेा िातलम प्राप्त कुकुरहरुले बाधापार, 

ियाकर िगको काम, रेस्क्य ू िगको काम, रतनङ्ग कतम्पतटसन, हाईजम्प 

कतम्पतटसन, सबुदको खोजी कायव, अपराधीको खोजी एिं पतहचान, 

हािहतियार िथा तिष्फोटक पदाथव खोजी एिं पतहचान, लागूऔषध खोजी एिं 

पतहचान, ररमोट कन्त्िोल कला पदविनी, िग आकृिी बनाउने, आज्ञापालन कला 

प्रदिवनी लगायिका कायवहरु गरेका तथए । साथै सोही अिसरमा प्रदेिका  

केनाईन कायावलयहरुमा समेि आजै कुकुर पजूा गररएको तथयो । कायवक्रममा 

प्रहरी अतधकृिहरु, संचारकमीहरू एिम ् स्थानीय बातसन्त्दाहरुको समेि 

उपतस्थति रहकेो तथयो । 
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काठमार्ौ उपत्यका िथा प्रदेशहरुको कातिाक मतहिाको अपराध िथ्याङ्क प्रस्िुति  
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(आ.र्. २०७९।०८० कातिाक)

 
 

 

    गम्भीर अपराधको प्रदेशगि तबशे्लषण 

(आ.र्. २०७९।०८० कातिाक) 

 

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

कािमािौ 

उपत्यका

१ नं. प्रदेि मधेि प्रदेि बागमिी प्रदेि गण्िकी प्रदेि लुतम्बनी प्रदेि कणावली प्रदेि सुदरु पतिम प्रदेि

४

१
२

४

५

२

१
१

४

०

४

०

१ १

० ०

१

०

३
०

२
२

२
१

१
३

१
७

३
०

१
९ २

०

२ १

३

१ ०

६

० ०

किवव्य ज्यान मा.बे.तब. िथा ओसारपसार जिरजस्िी करणी अपहरण िा िरीर बन्त्धक सम्बन्त्धी कसुर

६

१
६

१
९

८

१

१
१ ३

९

४

१

३

४

२

३

१

४१

२

३

१

१

२

१

२

२

६

२

१ १

२

१

१

कािमािौं उपत्यका १ नं. प्रदेि मधेि प्रदेि बागमिी प्रदेि गण्िकी प्रदेि लुतम्बनी प्रदेि कणावली प्रदेि सुदरुपतिम प्रदेि

ज्यान माने उद्योग आत्महत्या दरुुत्साहन गभव संरक्षण तबरुद्धको कसुर िााँका चोरी नकबजनी चोरी कुटतपट िा अंगभंग सम्बन्त्धी
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सामान्त्य अपराधको प्रदेशगि तबशे्लषण(आ.र्. २०७९।०८० कातिाक) 

  

 
 

 

 

 कातिाक मतहिामा घरेलु तहसंा सम्बन्त्धी िथ्याङ्क तर्शे्लषण: 

 
 

१ ३२ १ १
१३

० ०

२१२ ९३

१५४

३६ ४०

४५

१२
४१

१

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

कािमािौ ाँ 

उपत्यका

१ नं. प्रदेि मधेि प्रदेि बागमिी प्रदेि गण्िकी प्रदेि लुतम्बनी प्रदेि कणावली प्रदेि सुदरुपतिम प्रदेि

साबवजतनक िान्त्िी तबरुद्धको कसुर साबवजतनक तहि, स्िास्थ्य, सुरक्षा, सुतिधा र नैतिकिा तबरुद्धको कसुर

भेदभाि िथा अन्त्य अपमानजन्त्य ब्यबहार सम्बन्त्धी कसुर

१०३३

४३३

५१
३

५४६

उजुरी पनव आएको संख्या उजुरी दिाव भई तमलापर संख्या

तमलापर हुन नसकी सम्बतन्त्धि तनकाय गएको उजुरी संख्या सम्पकव मा नआएको

काम बााँकी
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कातिाक मतहिामा जबरजस्िी करणी अपराधमा पीतर्ि र अतभयुक्तको सम्बन्त्ध तबशे्लषण 

 
 

 

 

कातिाक मतहिामा भौगोतलक स्थािको आधारमा जबरजस्िी करणी अपराधको िथ्याङ्क: 

 
 

१६

९

९३

३७

२१

घर कोिा, ६३

होटल िथा गेष्ट हाउस, २
सािवजतनक स्थल, ८०

समिल स्थान, २७

घर कोिा होटल िथा गेष्ट हाउस सािवजतनक स्थल समिल स्थान
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कातिाक मतहिाको अदालिी फैसला कायाान्त्र्यि िफा को फरार अतभयुक्तको पक्राउ सम्बन्त्धी तर्र्रण 
 

तस .िं.  प्रदेश/ उपत्यका /ब्युरोको िाम कुल पक्राउ 

सखं्या 

कैद असलु जररर्ािा 

(रु.) 

१. कािमािौ उपत्यका प्रहरी कायावलय, रानीपोखरी १५ जना २ मतहना २१ तदन रु.२,१७, ८४,६००।- 

२. १ नं.प्रदेि प्रहरी कायावलय, तिराटनगर २१  २७ िषव २ मतहना १६ तदन रु.२,८३,९८७।- 

३. मधेि प्रदेि प्रहरी कायावलय, जनकपरु ३४ १८ िषव १० मतहना २७ तदन रु.४,१६,२१७।- 

४. बागमिी प्रदेि प्रहरी कायावलय, हटेौिा ३६ २२ िषव ५ तदन रु.२८,५९,९८८।- 

५. गण्िकी प्रदेि प्रहरी कायावलय, पोखरा ३६ ३२ िषव ३ मतहना ९ तदन रु.११,०५३,२५।- 

६. लतुम्बनी प्रदेि प्रहरी कायावलय, दाङ,  ५३ ११५ िषव ५ मतहना १६ तदन रु.९,९९,६३३।- 

७. कणावली प्रदेि प्रहरी कायावलय, सखुेि ९ २२ िषव ४ मतहना २१ तदन रु.७७,०००।- 

८. सदुरूपतिम प्रदेि प्रहरी कायावलय, धनगढी १७ ५ िषव २ मतहना २५ तदन रु.७,८,६४० 

९. केन्त्रीय अनसुन्त्धान व्यरूो, महाराजगञ्ज २  २५ तदन रु.८,५५,५,४१४।- 

जम्मा २२३ जना २४१ िषव २८ मतहना १६५ तदन रु.३,६१,६०,८०४।- 
 

 

कातिाक मतहिाको लागूऔषध कारोर्ारमा संलग्ि व्यतक्त पक्राउ िथा मुद्धा संख्या  

 

 

असोज र कातिाक मतहिाको लागूऔषध कारोर्ारमा सलंग्ि व्यतक्त पक्राउ संख्या 

१९

४४

६२

१२०

५४

३५

६९

११

३३

१०

३८

५६

८६

२४

२७

६२

१६

५०

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

असोज कातिवक

०

५०

१००

१०

३८

५६

८६

२४ २७

६२

१६

५०

५

२८
३६

६२

१७ २२

४०

९

३२

जम्मा पक्राउ मदु्धा संख्या
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        कातिाक मतहिामा प्रहरी चाररतरक प्रमाणपरका लातग अपराध अतभलेख चेकजााँच सम्बन्त्धी तर्र्रण 

 

 

 

 

   सामुदातयक प्रहरी गतितर्तध 

 

कातिवक मतहनामा सामदुातयक सरुक्षा महािाखा मािहि दिेभररका समदुाय-प्रहरी साझेदार र सामदुातयक प्रहरी सेिा केन्त्रहरूद्धारा समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी कायवक्रम अन्त्िगवि सञ्चातलि कायवक्रम एिम ्गतितितधहरु : (गहृ प्रिासन सधुार कायवयोजना २०७४, बुाँदा नं.१२४ कायवक्रमहरू) 

 

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

 

७८४

१२४

२१९

१३८

समदुाय केतन्त्रि जनचेिनामलूक कायवक्रम तिद्यालय केतन्त्रि कायवक्रम सामातजक कायव लाग ुऔषध तिरुद्ध

Data Entry, ३४१३

Police Report Check 

Online (PCR), ४००३७

Suspect, ८०४

Data Entry

Police Report Check Online

(PCR)

Suspect
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  आसरा सुधार केन्त्र  

 

कातिाक  मतहिाको लागुऔषध सेर्िकिाा उपचार तर्र्रण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

कातिाक मतहिामा िेपालमा रहेका तबदेशी िागररकहरुको तर्र्रण 
 

   

 

 

 

 

तस .ि.  काया तबबरण सखं्या 

१ तबदेिी नागररकहरूको मतृ्यु ०७ जना । 

२ तबदेिी नागररकहरूको पक्राउ ०२ जना । 

३ हराएका तिदेिी नागररक ०३ जना  । 

४ नेपालको तबतभन्त्न के्षरमा िेतकङ गएका तबदेिी नागररकहरुको तबबरण 
१०,८४१ जना । 

५ तबदेिी नागररकहरु पक्राउ गरी थप कारिाहीका लातग अध्यागमन कायावलय पिाईएको 

- 

० २० ४० ६० ८० १०० १२० १४० १६० १८०

१०७ २८ ३०

उपचाररि भनाव तिस्चाजव
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                कातिाक मतहिामा हराएका, फेला परेका िथा खोजिलास जारी बालबातलकाहरुको तर्र्रण 
 

 

 

 

    कातिाक मतहिामा रे्र्ाररसे फेला परेका मध्ये पाररर्ाररक पूितमालि, बालगृहमा रहेका बालबातलका सम्बन्त्धी तर्र्रण 

 

 

vf]htnf; tyf ;dGjo 

६

१५

२१

अस्थायी संरक्षण गहृमा रहकेा पाररिाररक पनूवतमलन िेिाररस फेला परेका

३१७

१७०

१४७

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

३००

३५०

हराएका फेला परेका खोजिलास जारी

हराएका फेला परेका खोजिलास जारी
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तर्तजटल फरेतन्त्सक ल्यार् 

 DFL िाखाबाट कातिवक मतहना तभर तबतभन्त्न ८ िटा मदु्दा तिषवक  (ज्यान सम्बन्त्धी कसरू,  आत्महत्या दरुुत्साहन, झणु्िी मतृ्य,ु मानि बेचतबखन, सािवजतनक 

अपराध, तबद्यतुिय कारोबार, जबरजस्िी करणी, लागु औषध) अन्त्िगवि १२ िटा मदु्दाको ५२ िटा सबुदहरु पररक्षण गररएको । 

 

 

दुरसचंार समन्त्र्य शाखा 

 कातिवक मतहनामा अपराध अनसुन्त्धानको तसलतसलामा प्रहरी ईकाईहरु िथा संघीय प्रहरी इकाई कायावलयहरुबाट माग भई आएका Operational Data हरु  

दरूसंचार सेिा प्रदायक संस्थाहरुसाँग Co-ordination गरी तनम्नानसुारको संख्यामा समयमै सम्बतन्त्धि कायावलयहरुलाई उपलब्ध गराईएको । 

 

 

 

 

 

िेपाल प्रहरी केन्त्रीय तर्तध तर्ज्ञाि प्रयोगशाला, सामाखुशी 

 २०७९ /०७/०१ गिे देतख ऐ कातिवक ३० गिे सम्म तितभन्त्न तजल्लाहरुबाट परीक्षणको लातग ६०६ केिहरु र ३७६९ नमनुाहरु प्राप्त भएकोमा नयााँ र परुानो 

पेतण्िङ केिहरु समेि गरी ३२६ केिहरु परीक्षण गररएको । 

 (AFIS) मा १२३४ DATA Entry भएको । 

 

स.प्र.ई.का.धरान, १९१५

स.प्र.ई.का.जनकपरु, २०४९

स.प्र.ई.का. काभ्रे, १८८७

स.प्र.ई.का.पोखरा, १२८७

स.प्र.ई.का.रुपन्त्देही, १३७६

स.प्र.ई.का.सुखेि, २१२

स.प्र.ई.का.धनगढी, १७०७

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

 

कातिाक मतहिामा पररचातलि मातसक तर्उटी संख्या 

 

 

  

हा.ह. िथा 

तबष् फोटक पदाथव 

खोजी, १३८

लाग ुऔषध 

खोजी, ६५

अपराधी खोजी, ३
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किाव्य ज्याि सम्बन्त्धी 

 

आफ्िै श्रीमिीको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

गुल्मी, ४ काविक 

आफ्नै श्रीमिी ४० िषीया िाल कुमारी कुमालको हत्या गरेको 

अतभयोगमा मतुसकोट नगरपातलका-७ बसेरी बस्ने ४२ िषीय सयुव कुमाललाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सयुव कुमारको कुटतपटबाट गम्भीर घाइिे भएकी उनको 

लतुम्बनी िामी हतस्पटलमा उपचारको क्रममा मतृ्यु भएको हो । घटना पश् चाि् 

तजल्ला प्रहरी कायावलय गुल्मी र प्रहरी चौकी िामीबाट खतटएको प्रहरीले सयुव 

कुमारलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आिश्यक अनुसन्त्धान 

गरररहकेो छ । 

 

खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

लवलतपरु, १५ काविक 

 लतलिपरु महानगरपातलका-२७ सनुाकोिी बस्ने ३५ िषीय रामचन्त्र 

राईलाई धाररलो हतियार खकुुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा खोटाङ 

साकेला गाउाँपातलका-१ घर भई हाल लतलिपरु महानगरपातलका-२७ सनुाकोिी 

बस्ने ४१ िषीय राजेन्त्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 राजेन्त्रले खकुुरी प्रहार गदाव रामचन्त्रको घटनास्थलमै मतृ्य ुभएको भन्त्ने 

खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी ििृ चापागाउाँ र तजल्ला प्रहरी पररसर लतलिपरुबाट 

खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रारतम्भक अनसुन्त्धानको क्रममा 

रामचन्त्र राईले हपेेर बोल्ने गरेको र राजेन्त्रकी श्रीमिी समेिलाई अपिब्द बोलेको 

तबषयलाई तलएर िादतििाद हुदााँ राजेन्त्रले खकुुरी प्रहार गरी हत्या गरेको खलु्न 

आएको छ । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

तपकाा प्रहार गरी बबुाको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

रोल्पा, २१ काविक  

 आफ्नै बुबा ५४ िषीय मानतसंह घतिवलाई कािको तपकाव प्रहार गरी 

हत्या गरेको अतभयोगमा तरबेणी गाउाँपातलका-४ पोखरी बस्ने २३ िषीय संतदप 

घतिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 घरको भान्त्सा कोिामा दिुै जना बसेर मादक पदाथव सेिन गरेपतछ 

घरायसी तििादमा संतदपले तपकाव प्रहार गदाव मानतसंहको घटनास्थलमै मतृ्यु भएको 

भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी जगुार, अस्थायी प्रहरी पोष्ट बुढागााँउ र 

ईलाका प्रहरी कायावलय होलेरीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

धनकुिा, २३ काविक  

 छथरजोरपाटी गाउाँपातलका-३ कातजमाने तपङिािा बस्ने ६२ िषीय 

भतगश्वर तलम्बुलाई धाररलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा 

सोही िाउाँ बस्ने ४० िषीय िेज बहादरु तलम्बुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 आफ्नै घरमा बतसरहकेा भतगश्वरलाई िेजबहादरुले खकुुरी प्रहार गदाव 

मतृ्य ुभएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी छथरजोरपाटीबाट खतटएको 

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

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

 

 

 

खुपाा प्रहार गरी दुई जिाको हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

निुाकोि, २९ काविक 

 दपु्चेश्वर गाउाँपातलका-५ भगेरी िााँिा बस्ने १९ िषीया सम्झना 

खतिििा र उनकी छोरी ४ िषीया कृतष्टना खतिििालाई धाररलो हतियार खपुाव 

प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा सोही िाउाँ बस्ने २१ िषीय पषु्कल भन्त्ने सोनाम 

िामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 सोनामले मिृकको घरमा गई सम्झना र कृतष्टना खतिििालाई खपुाव 

प्रहार गदाव दिुै जनाको घटनास्थलमै मतृ्यु भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी 

चौकी समनु्त्रटार र तजल्ला प्रहरी कायावलय निुाकोटबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई 

घटनास्थल नतजकै रहकेो जंगलमा लतुकतछपी बसेको अिस्थामा फेला पारी 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

 

तचपाट प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

मोरङ, ३० काविक 

 बुतढगंगा गाउाँपातलका-७ कमलपरु बस्ने २३ िषीय करण सरदारलाई 

दाउराको तचपवट प्रहार गरी हत्या गरेको अतभयोगमा सोही गाउाँपातलका-५ बस्ने 

२४ िषीय राजेि सरदारलाई कातिक १८ गिे राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 बुतढगंगा गाउाँपातलका-५ हातिमढुामा कातिवक १८ गिे सााँझ उनीहरू 

बीच आपसमा बादतबबादमा राजेिले तचपवट प्रहार गदाव करण गम्भीर घाइिे भएका 

भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायावलय नेमिुाबाट खतटएको प्रहरीले 

उनलाई पक्राउ गरेको हो । गम्भीर घाइिे करणको गोल्िेन अस्पिाल तबराटनगरमा 

उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको हो ।   यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आिश्यक 

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 
 

 

बैंतकङ कसूर, चोरी िथा ठगी सम्बन्त्धी 
 

 

सहकारीबाट ऋण तमलाईतदन्त्छु भिी ठगी गिे व्यतक्त पक्राउ 

काठमाडौं, २ काविक 

 सहकारीबाट ऋण तमलाईतदन्त्छु भनी िगी गरेको अतभयोगमा 

लतलिपरु तजल्ला महालक्ष्मी नगरपातलका-१ कृष्णमतन्त्दर इमािोल बस्ने ५६ 

िषीय मणी कुमार थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 थापाले आफू कािमािौं महानगरपातलका-३ बााँसिारीतस्थि चण्िोल 

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संचालक भएकोले उि सहकारी संस्थाबाट ३० 

लाख रुपैयााँ ऋण तमलाईतदन्त्छु भनी तबश् िास तदलाई उि ऋण रकमको १० 

प्रतिििले हुन आउने ३ लाख रुपैयााँ र सेिा िलु्क बापि १२ हजार रुपैयााँ गरी 

जम्मा ३ लाख १२ हजार रूपैयााँ तलई ऋण उपलब्ध नगराई िगी गरी फरार रहकेो 

भन्त्ने सचूना कािमािौं उपत्यका अपराध अनसुन्त्धान कायावलयमा प्राप्त भएपश् चाि् 

अनसुन्त्धानको क्रममा उल्लेतखि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दिाव नै नरहकेो 

पाइएकोले मणी कुमारको नाममा कािमािौं तजल्ला अदालिबाट पक्राउ अनमुति 

तलई लतलिपरु महालक्ष्मी नगरपातलका-१ इमािोलबाट उनलाई पक्राउ गरेको    

हो । उनलाई आिश्यक कारिाहीको लातग तजल्ला प्रहरी पररसर टेकुमा  पिाइएको 

छ । 
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भन्त्सार छतल गरी ल्याएको सिु सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, ५ काविक  

 कािमािौं महानगरपातलका-९ तस्थि तरभिून अन्त्िरावतष्िय 

तिमानस्थलको स्िागि गेटबाट भन्त्सार छतल ल्याएको सुन कररब ७० ग्राम सतहि 

दाङ िुल्सीपरु उपमहानगरपातलका-४ बस्ने ३८ िषीय दल बहादरु िााँगीलाई  

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । किार एयरिेजको उिानिारा किारबाट कािमािौं 

आएका उनलाई जााँच गने क्रममा उि सुन सतहि फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको 

हो । 

 यसैगरी कािमािौं, महानगरपातलका-९ तस्थि तरभिून अन्त्िरातष्िय 

तिमानस्थलको स्िागि गेटबाट भन्त्सार छतल ल्याएको सनु कररब २ सय ग्राम 

सतहि रोल्पा सतुनल स्मतृि गाउाँपातलका -१ बस्ने ३५ बषीय हरर प्रसाद समेि ४ 

जनालाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इन्त्टर स्काइको उिानिारा किार दोहाबाट 

अिदुािी हुाँदै कािमािौं आएका उनलाई जााँच गने क्रममा उि सनु फेला पारी 

प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

 यसैगरी कािमािौं, महानगरपातलका-९ तस्थि तरभिून अन्त्िरावतष्िय 

तिमानस्थलको स्िागि गेटबाट भन्त्साल छतल ल्याएको सनु कररब १ सय ५० ग्राम 

सतहि महोिरी जलेश्वर नगरपातलका -७ का ३३ िषीय जमुना महिो समेि ३ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ओमन मस्कटबाट सलाम एयरको उिानिारा 

कािमािौं आएका उनीहरूलाई जााँच गने क्रममा उि सनु सतहि फेला पारी पक्राउ 

गरेको हो । उनीहरुलाई आिश्यक कारिाहीका लातग भन्त्सार कायावलय बुझाइएको 

छ । 

 

स्रोि िखुलेको रकम सतहि पक्राउ 

धनषुा, ७ काविक 

 जनकपरु उपमहानगरपातलका-२१ कुथावबाट स्रोि नखलेुको नगद ३८ 

लाख ५० हजार रुपैयााँ सतहि महोिरी भंगहा नगरपातलका-१ बस्ने २१ िषीय 

सिुम राज चौिेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारिबाट अिैध रूपमा रकम 

नेपालिफव  ल्याउाँदै गरेको भन्त्ने सचूनाको आधारमा तजल्ला प्रहरी कायावलय 

धनषुाबाट खतटएको प्रहरीले उनको साथबाट १ हजार दरको २९ बण्िल र ५ सय 

दरको १९ बण्िल गरी जम्मा ३८ लाख ५० हजार रुपैयााँ सतहि फेला पारी उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । उनलाई आिश्यक अनुसन्त्धान िथा कारिाहीको लातग जनकपरु 

भन्त्सार कायावलय धनषुा पिाइएको छ । 

 

एतटएम मेतसि िोर्फोर् गरी चोरीको प्रयास गिे िीि 

जिा पक्राउ       

लवलतपरु, १५ काविक 

 लतलिपरु महानगरपातलका-५ कुमारीपाटीमा रहकेो एनएमबी बैंकको 

एतटएम मेतसन िोिफोि गरी चोरीको प्रयास गने कायवमा संलग्न ३ जनालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पनेहरूमा निुाकोट िेलकोटगढी नगरपातलका-

३ घर भई लतलिपरु, लतलिपरु महानगरपातलका-१७ ग्िाको बस्ने ३१ िषीय 

िसन्त्ि तििारी, सोही महानगरपातलका-६ सनु्त्धारा बस्ने २४ िषीय तिजय तििारी 

र सनुसरी धरान उपमहानगरपातलका-१५ भानचुोक घर भई लतलिपरु, लतलिपरु 

महानगरपातलका-६ सनु्त्धारामा बस्ने ३५ िषीय अतनल राई रहकेा छन ्। कातिक 

४ गिे रािी उनीहरुले उि बैंकको एतटएम मेतसन िोिफोि गरी रकम चोरी गने 

प्रयास गरी फरार रहकेा उनीहरूलाई तजल्ला प्रहरी पररसर लतलिपरु िथा ििा 

प्रहरी कायावलय लगनखेलबाट खतटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरु उपर 

तजल्ला अदालि लतलिपरुबाट म्याद थप गरी आिश्यक  अनसुन्त्धान भइरहकेो  

छ । 

 

 

 

 

िक्कली करारिामा बिाई ठगी गरेको अतभयोगमा 

पक्राउ          

काठमाडौं, १७ काविक 

 नक्कली करारनामा बनाई नगद ४ करोि ५० लाख रुपैयााँ िगी गरेको 

अतभयोगमा पसाव िीरगंज महानगरपातलका-१७ घर भई सोही महानगरपातलका-

१४ तपपरा बहुअरी बस्ने ३६ िषीय नौसद अन्त्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

नौसद अन्त्सारी समेिले कािमािौं महानगरपातलका-१३ सोल्टीमोिमा रहकेो 

जातकर हुसेन अन्त्सारी र नौसद हुसेन अन्त्सारीको नाममा रहकेो जग्गा तकिे हस्िाक्षर 

गरी नक्कली करारनामा बनाई घरेलु िथा साना उद्योग कायावलय कािमािौं र 

कम्पनी रतजष्िारको कायावलय कािमािौंमा उि नक्कली करारनामा पेि गरी 

तहमालयन होटेल प्रा.तल. नामक कम्पनी दिाव गराई उि होटलमा लगानी गनवको 

लागी भन्त्दै पटक-पटक गरी उि रुपैयााँमा िगी गने कायवमा संलग्न उनलाई पसाव 

िीरगंज महानगरपातलका-८ प्रतिमाचोकबाट कािमािौं उपत्यका अपराध 

अनसुन्त्धान कायावलय तमनभिनबाट खतटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  उनलाई 

आिश्यक कारिाहीको तजल्ला प्रहरी पररसर टेकु कािमािौं पिाइएको छ । 

 

 

बैंतकङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिर्ादी पक्राउ 

काठमाडौं, २१ काविक  

 बैंतकङ कसरू मदु्दाका फरार प्रतििादी िेह्रथमु अिराई गाउाँपातलका-५ 

िेगाना भएका ५४ िषीय केदारनाथ तमश्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको  छ । उच्च 

अदालि पाटनको २०७९ साउन ३१ गिेको फैसलाले उि मदु्दामा ४ तदन कैद र 

११ लाख रूपैयााँ जररिाना सजाय िहर भई फरार रहकेा उनलाई नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायावलय केन्त्रीय अनसुन्त्धान ब्यरूो महाराजगञ्जबाट खतटएको प्रहरीले कािमािौं 

जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको हो । तमश्रले २०७७ भदौ २२ गिे कामना सेिा बैंक 

तलतमटेिमा रहकेो आफ्नो बैंक खािामा पयावप्त मौज्दाि रकम नभएको भन्त्ने जानी-

जानी पीतििलाई झकु्यानमा पारी तदएको चेकको रकम भिुान हुन नसकेको 

घटनामा उच्च अदालि पाटनले उि फैसला गरेको तथयो ।  

 उनलाई फैसला कायावन्त्ियनको लातग लतलिपरु तजल्ला अदालिमा 

पेि गररकोमा अदालिबाट कैद भिुानको लातग कारागार कायावलय नख्खु 

लतलिपरुमा पिाइएको छ । 

 

 

चोरीका गरगहिा र िगद सतहि एक जिा पक्राउ 

दाङ, २७ काविक 

 िुलसीपरु उपमहानगरपातलका-१० सकुौराबाट चोरीका तितभन्त्न १६ 

थान गरगहना र नगद ४४ हजार ३ सय १ रूपैयााँ सतहि बााँके खजरुा गाउाँपातलका-

२ तस गाउाँ बस्ने ४२ िषीय राजेन्त्र सनुारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िंकास्पद 

रूपमा बतसरहकेा राजेन्त्रलाई ईलाका प्रहरी कायावलय, िुलसीपरुबाट खतटएको 

प्रहरीले जााँच गने क्रममा उनको साथबाट झोलामा लकुाई राखेको उि गरगहना र 

नगद फेला पारेको र अनसुन्त्धानको क्रममा उि धनमाल बााँके, नेपालगञ्ज 

पषु्पलाल चोकतस्थि दलु्ल ुदरिार होटलबाट चोरी गरी ल्याएको खलु्न आएपतछ 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान 

गरररहकेो छ ।  

 

 

यौि जन्त्य अपराध 
 
 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ   

काठमाडौं, १ काविक 

 िनहुाँ, १२ िषीया बातलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा 

कञ्चनपरु बेलौरी नगरपातलका-६ श्रीपरु हािीबजार घर भई िकु्लागण्िकी 
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नगरपातलका-२ हलेदी बस्ने २९ िषीय भगिि दास चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । िी बातलकालाई चौधरीले जबरजस्िी करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त 

हुनासाथ ईलाका प्रहरी कायावलय बेलचौिाराबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । 

 बतदवया, ४० िषीया मतहलालाई जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा 

कैलाली तटकापरु नगरपातलका-९ बस्ने २४ िषीय सागर टमटालाई  प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । िी मतहलालाई बतदवया राजापरु नगरपातलका-४ अनन्त्िपरुमा 

सागरले जबरजस्िी करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी 

कायावलय, तटकापरुबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो  । 

  सागरलाई आिश्यक कारिाहीका लातग ईलाका प्रहरी कायावलय, 

राजापरु बतदवयामा पिाइएको छ । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो 

छ । 

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ 

काठमाडौं, ९ काविक  

 भिपरु, ७ िषीया बातलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा 

दोलखा बैिेश्वर गाउाँपातलका-१ घर भई भिपरु दिुाकोट बस्ने ३० िषीय राम चन्त्र 

दाहाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िी बातलकालाई दाहालले मादक पदाथव 

सेिन गरी जबरजस्िी करणी गरेको भन्त्ने उजरुीको आधारमा प्रहरी प्रभाग, 

दिुाकोटबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 अघावखााँची, १२ िषीया बातलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको 

अतभयोगमा भतुमका स्थान नगरपातलका-६ बराहचौर बस्ने ५९ िषीय नमु बहादरु 

पनुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । िी बातलकालाई पनुले जबरजस्िी करणी गरेको 

भन्त्ने उजरुीको आधारमा प्रहरी चौकी, तखतल्जबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई 

पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।   

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा पक्राउ        

काठमाडौं, १५ काविक 

 कािमािौं, १६ िषीया तकिोरीलाई जबरजस्िी करणी गरेको 

अतभयोगमा चन्त्रातगरी नगरपातलका-८ मािातिथव  बस्ने २८ िषीय चन्त्दन 

महजवनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महजवनले िी तकिोरीलाई ललाई फकाई 

कािमािौं महानगरपातलका-१४ कलंकीतस्थि गेष्ट हाउसमा लगी तितभन्त्न तमतिमा 

पटक-पटक जबरजस्िी करणी गरेको भन्त्ने उजरुीको आधारमा प्रहरी ििृ 

कातलमाटीबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई मािातिथवतस्थि बौथली चोकबाट 

पक्राउ गरेको हो । 

  भिपरु, १४ िषीया बातलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको 

अतभयोगमा भिपरु सयूवतबनायक नगरपातलका-३ बालकोट बस्ने २२ िषीय रुपक 

खि्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खि्काले िी बातलकालाई पटक-पटक 

जबरजस्िी करणी गरेको भन्त्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी ििृ तिमीबाट खतटएको 

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान 

गरररहकेो छ । 

 
 

बाल यौि दुरूपयोग गरेको अतभयोगमा पक्राउ  

ओखलढुङ्गा, २० काविक 

 १५ िषीया तकिोरीलाई बाल यौन दुरूपयोग गरेको अतभयोगमा 

सनुकोिी गाउाँपातलका-८ बस्ने २१ िषीय यस ु श्रेष्ठ भन्त्ने ईन्त्र बहादरु श्रेष्ठलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठले िी तकिोरीलाई बाल यौन दरुुपयोग गरेको भन्त्ने 

उजरुीको आधारमा प्रहरी चौकी कोषाहाटबाट खतटएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ 

गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

 

 

जबरजस्िी करणी गरेको अतभयोगमा दुई जिा पक्राउ 

लवलतपरु, २९ काविक 

 १० िषीया र ११ िषीया बातलकालाई जबरजस्िी करणी गरेको 

अतभयोगमा गोदािारी नगरपातलका-३ नहर बस्ने १९ िषीय पिवि तबश् िकमाव र 

१९ िषीय मदन तबश् िकमावलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 उनीहरूले दिुै जना बातलकालाई आफ्नै कोिामा लतग जबरजस्िी 

करणी गरेको भन्त्ने उजरुी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी प्रभाग बािेगाउाँबाट खतटएको प्रहरीले 

उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहकेो 

छ । 

 

जबरजस्िी करणी िथा गभा पिि मुद्दाका फरार 

प्रतिर्ादी पक्राउ 

बारा, ३० काविक   

             जबरजस्िी करणी िथा गभव पिन मदु्दाका फरार प्रतििादी प्रसौनी 

गाउाँपातलका-५ बेलतहया टोल बस्ने २५ िषीय श्याम सनु्त्दर साह िेलीलाई प्रहरीले 

पक्राउ गरेको छ । श्यामले १७ िषीया बातलकालाई ललाई फकाई पटक/पटक 

जबरजस्िी करणी गनुवका साथै पीतििको जबरजस्िी गभवपिन समेि गराएको 

प्रारतम्भक अनुसन्त्धानको क्रममा खलु्न आएको छ । िारदाि पश् चाि् फरार रहकेा 

उनलाई तजल्ला प्रहरी कायावलय बाराबाट खतटएको प्रहरीले प्रसौनी गाउाँपातलका-

५ बेलतहया टोलतस्थि लतुकतछतप बसेको अिस्थामा फेला पारी पक्राउ  गरेको 

हो।   

 उनी उपर जबरजस्िी करणी िथा गभव पिन मदु्दामा तजल्ला अदालि 

बाराबाट ४ तदनको म्याद अनुमति तलई यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान 

गरररहकेो छ । 
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लागू औषध सम्बन्त्धी 

 

अरै्ध लागूऔषध सतहि पक्राउ     

काठमाडौं, २ काविक 

 बारा, तनजगढ नगरपातलका-८ बाट अिैध लागूऔषध गााँजा कररब 

७ तकलो ५ सय ग्राम सतहि तचििन तजल्ला राप्ती नगरपातलका-१० बस्ने ३८ 

िषीय तबष्ण ुखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हटेौंिाबाट कााँकितभट्टािफव  जााँदै 

गरेको मे.१ ख २०४५ नम्बरको बसलाई ईलाका प्रहरी कायावलय, तनजगढबाट 

खतटएको प्रहरीले जााँच गने क्रममा उनलाई उि गााँजा सतहि पक्राउ गरेको हो ।  

 तसन्त्धलुी, कमलामाई नगरपातलका-९ चोरखोलाबाट अिैध 

लागूऔषध ब्राउनसगुर जस्िो देतखने तगलो पदाथव कररब १ सय १ ग्राम सतहि 

झापा हतल्दिारी गाउाँपातलका-१ बस्ने २५ िषीय तबिाल राईलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायावलय, तभमानबाट खतटएको प्रहरीले झापाबाट 

कािमािौंिफव  आउाँदै गरेको प्रदेि ३-०१-००५ ख ९७९९ नम्बरको गािीमा सिार 

उनलाई उि पदाथव सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले 

थप अनुसन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

अरै्ध लागूऔषध खैरो हेरोइि सतहि पक्राउ         

काठमाडौं, ८ काविक 

 झापा, कमल गाउाँपातलका-३ केखावबाट अिैध लागूऔषध खैरो 

हरेोइनजस्िो देतखने पदाथव १० ग्राम र नगद १६ हजार ८ सय ५५ रुपैयााँ सतहि 

अजुवनधारा नगरपातलका-९ बस्ने २६ िषीय अजय माझी समेि २ जनालाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायावलय दमक र प्रहरी चौकी केखावबाट 

खतटएको प्रहरीले मे.५ प ९८१८ नम्बरको मोटरसाइकललाई जााँच गने क्रममा 

उि पदाथव सतहि फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।  

 जमु्ला, चन्त्दननाथ नगरपातलका-७ महिगाउाँ भन्त्ने स्थानबाट अिैध 

लागूऔषध खैरो हरेोइन जस्िो देतखन पदाथव ७ ग्राम ९ सय ६५ तमतलग्राम सतहि 

सोही गाउाँपातलका-५ बस्ने २५ िषीय तनराजन श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

तजल्ला प्रहरी कायावलय, जुम्लाबाट खतटएको प्रहरीले उि पदाथव सतहि फेला 

पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहकेो 

छ । 

 

अरै्ध लागूऔषध सतहि पक्राउ 

काठमाडौं, १६ काविक  

 कास्की, पोखरा महानगरपातलका-३० पािरहाउस चोकबाट अिैध 

लागूऔषध गााँजा ५ केजी सतहि सोही महानगरपातलका-१५ घलेचोक बस्ने १९ 

िषीय सतलन खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ििा प्रहरी कायावलय 

गगनगौिाबाट खतटएको प्रहरीले नारायणगढबाट पोखरािफव  आउाँदै गरेको ग.२ ख 

२४६ नम्बरको बसलाई जााँच गने क्रममा बसमा सिार खानलाई उि लागूऔषध 

सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । बााँके, िुिुिा गाउाँपातलका-५ बाट अिैध 

लागूऔषध ब्राउनसगुर जस्िो देतखने पदाथव ६ सय तमतलग्राम सतहि सोही 

गाउाँपातलका-४ खाले मसाह बस्ने ३६ िषीय जगतदि कुमार िमाव समेि २ 

जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  ईलाका प्रहरी कायावलय, कम्दीबाट खतटएको 

प्रहरीले उनीहरूलाई उि लागूऔषध सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

 कैलाली, धनगढी उपमहानगरपातलका-२ रीनगर व्यारेल नतजकबाट 

अिैध लागूऔषध ब्राउनसगुर कररब ५ सय ५० तमतलग्राम सतहि गोदािरी 

नगरपातलका-५ बस्ने ३० िषीय कृष्ण सनुार समेि २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । तजल्ला प्रहरी कायावलय, कैलालीबाट खतटएको प्रहरीले उनीहरूलाई 

उि लागूऔषध सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको  हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप 

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 

 

 

अरै्ध लागूऔषध गााँजा सतहि पक्राउ 

वसरहा, १६ काविक 

 औरही गाउाँपातलका-१ दरैया चोकबाट अिैध लागूऔषध गााँजा १० 

केजी ७ सय ग्राम सतहि बररयारपट्टी गाउाँपातलका-३ बस्ने १६ िषीय तकिोरलाई 

प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपालबाट भारििफव  जााँदै गरेको बीआर ३३ िब्लु 

४७३५ नम्बरको मोटरसाइकललाई प्रहरी चौकी हकव ट्टीबाट खतटएको प्रहरीले 

जााँच गने क्रममा उनलाई उि गााँजा सतहि पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले घटनाका 

सम्बन्त्धमा थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ ।   

अरै्ध लागूऔषध चरेश जस्िो देतखिे पदाथा सतहि २ 

जिा पक्राउ 

दार्ुिला, १८ काविक 

 मामाव गाउाँपातलका-२ लाम्बगरबाट अिैध लागूऔषध चरेस जस्िो 

देतखने पदाथव कररब २ केजी सतहि २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ 

पनेहरुमा बैििी तिलािैनी गाउाँपातलका-२ गन्त्ना बस्ने मदन घरेिी र दाचुवला अतप 

तहमाल गाउाँपातलका-५ बस्ने ४४ िषीय दान तसंह धामी रहकेा छन ् । तििेष 

सचूनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कायावलय, लतटनानाथबाट खतटएको प्रहरीले 

से.१ ज ६१८ नम्बरको तजपलाई जााँच गदाव सोही तजपका चालक मदनको 

साथबाट उि पदावथ फेला परे पश् चाि् अनसुन्त्धानको क्रममा दान तसंहलाई समेि 

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

 

 

अरै्ध लागूऔषध सतहि दुई जिा पक्राउ 

काठमाडौं, १९ काविक  

  मोरङ, तबराटनगर महानगरपातलका-१६ भत्केको िालबाट तनयतन्त्रि 

लागूऔषध एतभल १३ एम्पलु, लतुप्रजेतसक १३ एम्पलु, फेनारगन १३ एम्पुल र 

मेिापाम १३ एम्पलु सतहि अजुवनधारा नगरपातलका-११ बस्ने १९ िषीया एतलसा 

दाहाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायावलय, रानीबाट खतटएको 

प्रहरीले भारिबाट नेपालिफव  पैदल आउाँदै गरेका उनलाई जााँच गने क्रममा उि 

लागूऔषध सतहि फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  

 सलावही, बाग्मिी नगरपातलका-११ बाट अिैध लागूऔषध गााँजा 

कररब ५ तकलो सतहि तसन्त्धुली मररन गाउाँपातलका-९ बरुण बस्ने २४ िषीय दोजे 

मोिानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कायावलय, कमैयाबाट 

खतटएको प्रहरीले बा.४७ प ९८१७ नम्बरको मोटरसाइकल जााँच गने क्रममा उि 

लागूऔषध सतहि फेला पारी मोटरसाइकल चालक दोजेलाई पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनसुन्त्धान गरररहकेो छ । 
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अन्त्य अपराध 

  

चााँदी जस्िो देतखिे धािुको तर्तभन्त्ि सरसामाि सतहि 

पक्राउ 

कास्की, २ काविक  

 पोखरा महानगरपातलका-३२ मझिुाबाट चााँदी जस्िो देतखने धािुको 

तितभन्त्न सरसामानहरू सतहि २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

पक्राउ पनेहरूमा भारि घर भएका २१ िषीय राज ुकुमार साह र बारा करैयामाई 

गाउाँपातलका-८ बस्ने ३४ िषीय सरोज तमयााँ मसरु रहकेा छन ् । ििा प्रहरी 

कायावलय गगनगौिाबाट खतटएको प्रहरीले दमौलीबाट पोखरािफव  आउाँदै गरेको 

ग.१ ख ९३०८ नम्बरको बसमा सिार राज ुकुमारलाई १ सय ९३ िोला ९२ लाल 

र ग.१ ख २६९५ नम्बरको बसमा सिार सरोजलाई ४ सय १३ िोला ५२ लाल 

बराबरको  चााँदी  जस्िो  देतखने धािुको  तितभन्त्न सरसामान सतहि पक्राउ गरेको 

हो । यस सम्बन्त्धमा प्रहरीले आिश्यक अनसुन्त्धान गरररेहको छ ।  

 

जुर्ािास खेतलरहेको अर्स्थामा ३८ जिा पक्राउ 

काठमाडौं, १२ काविक  

 लतलिपरु, लतलिपरु महानगरपातलका-२३ धापाखेल बस्ने होम 

कुमार लाििीको घरमा जिुािास खेतलरहकेो अिस्थामा सोही महानगरपातलका-

७ तपलाछे बस्ने ४८ िषीय नरेन्त्र महजवन समेि ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको 

छ । प्रहरी ििृ सािदोबाटो र तजल्ला प्रहरी पररसर लतलिपरुबाट खतटएको प्रहरीले 

उनीहरूलाई नगद ७ लाख ९९ हजार ३ सय २० रूपैयााँ, रािो रङको क्िाईन २३ 

थान, िास, कालो रङको क्िाईन २२ थान, सेिो क्िाईन १८ थान र ३ िटा गािी 

सतहि पक्राउ गरेको हो । 

 मकिानपरु, हटेौंिा उपमहानगरपातलका-६ चौघिा बस्ने ध्रिुव राईको 

घरमा जिुािास खेतलरहकेो अिस्थामा १८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

प्रहरी चौकी चौघिा र तजल्ला प्रहरी कायावलय मकिानपरुबाट खतटएको प्रहरीले 

उनीहरूलाई नगद ३१ हजार ८ सय २० रूपैयााँ र १७ थान कौिा सतहि पक्राउ 

गरेको हो । सप्तरी, अतग्नसाईर कृष्णसािरण गाउाँपातलका-६ महुली बजार बस्ने 

तसिाराम मेहिाको घरमा जिुािास खेतलरहकेो अिस्थामा कंचनरुप नगरपातलका-

१२ बस्ने ३६ िषीय तदपक भट्टराई लगायि १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ 

। ईलाका प्रहरी कायावलय कंचनपरुबाट खतटएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद २ 

लाख २१ हजार २ सय ८५ रूपैयााँ  र िास १२ बुक सतहि पक्रउ गरेको हो । यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 

 

३० र्षा कैद सजाय िोतकएका फरार प्रतिर्ादी पक्राउ 

बवदिया, २२ काविक 

 ३० िषव कैद सजाय िोतकएका फरार प्रतििादी िाकुरबाबा 

नगरपातलका -८ बस्ने २४ िषीय टोपे भन्त्ने अतजि बुढाके्षरीलाई प्रहरीले पक्राउ 

गरेको छ । तजल्ला अदालि बतदवयाको २०७३ पसु २४  गिेको फैसलाले किवव्य 

ज्यान मदु्दामा १९ िषव ११ मतहना ६ तदन कैद र थनुिुा भागे भगाएको मदु्दा समेिमा 

गरी जम्मा ३० िषव कैद सजाय िहर भई फरार रहकेा उनलाई तजल्ला प्रहरी 

कायावलय, बतदवयाबाट खतटएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  

 िाकुरबाबा नगरपातलका-८ बस्ने ६९ िषीय जोरा तसंह भन्त्ने जोरे थापा 

आफ्नै घरको बरण्िामा सुतिरहकेो अिस्थामा २०७२ फागुन ५ गिे अतजिले 

घरायसी ररतसईबीका कारण धाररलो हतियार दाउ प्रहार गरी हत्या गरी फरार भएको 

भन्त्ने जानकारी प्राप्त भई ित्काल खतटएको प्रहरीले अतजबलाई पक्राउ गरी फैसला 

कायावन्त्ियनको लातग २०७२ फागुन ३० गिे सम्मातनि बतदवया तजल्ला अदालि 

गुलररयामा उपतस्थि गराएकोमा तनजको बयान कायव सम्पन्त्न पश् चाि् िौचालय 

जान्त्छु भन्त्ने बहाना गरी िौचालयको भेतन्त्टलेसनबाट तनस्की फरार भएका तथए । 

पक्राउ पश् चाि् उनलाई सम्मातनि बतदवया तजल्ला अदालि गुलररयामा पेि 

गररएकोमा अदालिको आदेिले कैद भिुानको लातग कारागार कायावलय बतदवया 

पिाइएको छ । 

 

आगलागीबाट कररब ५ करोर् रुपैयााँ बराबरको 

धिमाल जलेर िष्ट        

झापा, २९ काविक 

तबिावमोि नगरपातलका-५ बस्ने राज ु बंिलको सोही िाउाँ मतुि 

चोकतस्थि रहकेो बंिल रेतिमेट सेन्त्टरमा आगलागी हुाँदा रेतिमेट सेन्त्टरको सम्पणूव 

सामान जलेर कररब ५ करोि रूपैयााँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।  

आगलागी भएको भन्त्ने जानकारी प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी 

कायावलय, अनारमनीबाट खतटएको प्रहरीले तबिावमोि नगरपातलका, मेची 

नगरपातलका, कमल गाउाँपातलका र भरपरु नगरपातलका गरी ४ िटा दमकल र 

स्थानीय बातसन्त्दाहरूको सहयोगमा आगलागी तनयन्त्रणमा तलनकुा साथै यस 

सम्बन्त्धमा आिश्यक अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 

 

तिर्ााचि सम्बन्त्धी १५ हजार मिपरहरु सतहि एक जिा 

पक्राउ        

पसाि, ३० काविक   

 जगरनाथपरु गाउाँपातलका-२ दिौिातस्थि सिकबाट प्रतितनतध सभा 

िथा प्रदेि सभा सदस्य तनिावचन सम्बन्त्धी १५ हजार मिपरहरु सतहि भारि तबहार 

राज्य पतश् चम चम्पारन नरकतटया ग्राम पंचायि-१४ िेगाना भएका ४० िषीय 

ईजाजि अहमदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

 उि स्थानमा भारिबाट नेपालको दिौिािफव  आउाँदै गरेको तबआर 

२२ िब्लु ८००२ नम्बरको भारिीय मोटरसाइकललाई ईलाका प्रहरी कायावलय, 

पोखरीया र तबओतप तभखमपरु पसावबाट खतटएको संयिु टोलीले जााँच गने क्रममा 

मोटरसाइकलको पछािीको तसटको भागमा हररयो रंगको बोरामा उि पररमाणको 

मिपरहरू फेला पारी मोटरसाइकल चालक अहमदलाई पक्राउ गरेको हो ।  यस 

सम्बन्त्धमा प्रहरीले थप अनुसन्त्धान गरररहेको छ । 
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मुद्दा शीषाक – किाब्य ज्याि 

तमति २०७९।०६।०५ गिे तदनको अन्त्दाजी १५:४० बजेको समयमा तजल्ला 

इलाम, चुलाचलुी गाउाँपातलका ििा नं.  ५ बुकुिा रिुिा खोलाको झोलुङ्गे पलु 

तस्थिमा मोबाईल चोरी गने दािा िामाङलाई पक्राउ गरेका छौं तलन आउन ुभनी 

झटुा कुरा गरी मेरो श्रीमान एल तब भन्त्ने लाल बहादरु गुरुङलाई फोन गरेर बोलाई 

धाररलो हतियारले किवब्य गरी माने योजना बनाई श्रीमान सतहि श्रीमानको 

साथीहरु समेि जान ुभएपतछ आरोतपिहरु तटका भन्त्ने नरेन्त्र िुम्रोक, तिि तहङमाङ 

भन्त्ने नरेन्त्र दजी, तबक्रम तहङमाङ (नेपाली), तदलबरे भन्त्ने मतनराम तफयाक तलम्बु, 

िम्बर तलम्बु भन्त्ने िम्बर कुमार एिा, झ्याम्ले भन्त्ने नरेि कुमार याखा, पिुव भन्त्ने 

पिुवराम राई, सेसे भन्त्ने सेसेहाङ याखा, अन्त्िरे भन्त्ने रोतहि तलम्बु, मंगल भन्त्ने 

अतनि लाििी, अतभषेक भन्त्ने अतिसेक केरुङ, सन्त्िु भन्त्ने चन्त्र कुमार यिा र 

सतमर भन्त्ने सतमल राई समेिले योजनाबद्ध िररकाले मेरो श्रीमानलाई एक्कासी 

धाररलो हतियार, खकुुरी, ढुङ्गा, गुलेली समेिले िरीरको तितभन्त्न भागमा पटक-

पटक प्रहार गरी गम्भीर घाईिे बनाएकोमा सोही चोट पीिाको कारण मेरो 

श्रीमानको मतृ्य ुभएकोले िारदािमा संलग्न तनजहरुलाई कारिाही गररपाउाँ भन्त्ने 

व्यहोराको जाहरेी दरखास्ि प्राप्त भएकोमा अनसुन्त्धान प्रकृया परूा गरी सम्मातनि 

ईलाम तजल्ला अदालिमा मदु्दा पेि हुाँदा सम्मातनि अदालिको २०७९।०७।०६ 

गिेको आदेि अनसुार घटनामा संलग्न १३ जना प्रतििादीहरु पपूवक्षको लातग 

कारागार कायावलय ईलाम पिाईएको ।  

मुद्दा शीषाक – अपहरण िथा जबरजस्िी करणी 
 

तमति २०७९।०६।२० गिे रािी अं.२३:०० बजेको समयमा प्रतििादी सौगाि 

पररयारले पररितिवि संकेि नाम २०७९/०८० को ५१ (झ) तपपरालाई तजल्ला 

कतपलिस्िु बाणगंगा नगरपातलका ििा नं.१ तस्थि बैररया भन्त्ने स्थानमा तबबाह गछुव 

भनी झकु्काई आफ्नो मामाघरमा लगी मामा घरको कोिामा जबरजस्िी करणी गरेको 

र तमति २०७९।०६।२२ गिे तदउाँसो अं.१६:०० बजेको समयमा कतपलिस्िु 

तजल्लाको बाणगंगा नगरपातलका अन्त्िगवि िनगाईबाट अघावखााँची घर सम्म 

परु् याईतदन्त्छु भनी तिश् िासमा पारी तजल्ला कतपलिस्िु बाणगंगा नगरपातलका ििा 

नं.९ पिररया तस्थि जंगल तभर लगी प्रतििादी तमथनु थारुले मलाई जबरजस्िी करणी 

गरेकोले दिुै जनालाई मलुकुी अपराध सतहिा २०७४ को दफा २१९ िमोतजम 

कारिाही गररपााँउ भन्त्ने ब्यहोराको जाहरेी दरखास्ि प्राप्त भएकोमा  सम्मातनि 

कतपलिस्िु तजल्ला अदालिको तमति २०७९।०७।१८ गिेको आदेिले प्रतििादी 

सौगाि पररयार भन्त्ने सौगाि दमै र तमथुन  थारु  पपुवक्षको लागी कारागार चलान 

भएको। 

मुद्दा शीषाक – ज.ज.क. 

तमति २०७९/०६/३१ गिे अं.१२;३० बजेको समयमा म जाहरेिालाको बातलका 

छोरी तजल्ला तचििन भरिपरु म.न.पा. ििा नं. ०२ के्षरपरु बस्ने बषव १२ की हाल 

नाम पररितिवि ३५ भरिपरु (२७) ०७९/०८० लाई तजल्ला तचििन, भरिपरु 

म.न.पा.१२ घर भई हाल ऐ. ििा नं.०२ बस्ने बषव ५३ गतम्भर गुरूङले आतथवक 

प्रलोभन देखाई, ललाई फकाई, िर, रास देखाई ज्यान माने समेि धम्की देखाई 

पटक-पटक जिरजस्िी करणी गरेको कुरा छोरीले बिाएकी हुाँदा तनज अन्त्यायी 

लाई पक्राउ गरी काननू बमोतजम कारिाही गररपाउाँ भन्त्ने समेि व्यहोराको हाल 

नाम पररितिवि तमिेरीटोल (क) अनिुा देिीको जाहरेी दरखास्ि प्राप्त भएकोमा 

सम्मातनि तचििन तजल्ला अदालिको आदेिले तमति २०७९/०७/२३ गिे 

पपुवक्षको लातग कारागार चलान भएको । 

 

मुद्दा शीषाक – मुरा सम्बन्त्धी कसूर 

तमति २०७९।०७।०२ गिे बेलकुा अं.२१:०० बजेको समयमा तजल्ला कतपलिस्िु 

कृष्णनगर नगरपातलका ििा नं.८ बहादरुगंज तस्थि बहादरुगंज बजारमा मेरो 

कमाण्िमा गस्िीमा खतटएको प्रहरी टोलीले तजल्ला कतपलिस्िु कृष्णनगर 

नगरपातलका ििा नं.९ घरुण्िीहिा बस्ने अं.बषव ३४ को राजेन्त्र यादि लाई िंकास्पद 

अिस्थामा तहाँतिरहकेो फेला पारी तनजलाई काननूी ररिपिूवक खानिलासी गदाव तनजले 

लगाएको तनलो कलरको कपिाको पाईन्त्टको अगाति दातहनेिफव को तगाँजोमा नेपाली 

१,०००।- हजार दरको नोट थान ५ फेला परेकोमा उि नोटहरु तनयालेर हदेाव ४ िटा 

नोट एउटै तसररयल नम्बर २२४६३१ रहेको र १ थान नोट छुटै तसररयल ३८२०५६ 

नम्बर भएको नोट फेला पारी ररिपिूवक बरामद गरी स्थानीय मातनसहरुको रोहिरमा 

खानिलासी बरामदी मचुलु्का समेि गरी सो नोटहरु साथमा तलई तहाँि्ने तनज राजेन्त्र 

यादिलाई ित्कालै जरुरी पक्राउ पजूी तदई िरामद दिी यसै प्रतििेदन साथ दातखला 

गरेका छौं । तनज उपर थप अनुसन्त्धान गरी काननू बमोतजम कारिाही गररपाउाँ भन्त्ने 

समेि ब्यहोराको प्रहरी प्रतििदेन सम्बन्त्धमा सम्मातनि कतपलिस्िु तजल्ला 

अदालिको  तमति २०७९।०७।२८ गिेको आदेिले प्रतििादी राजेन्त्र यादि पपुवक्षको 

लातग कारागार गएको । 

 

मुद्दा शीषाक – ज.ज.क. र बहु तबबाह 

अन्त्यायी तदपक सनुार मेरा पति हुन अन्त्यायी र म जाहरेिालीको २०७६ सालमा प्रेम 

तबबाह भएको हो । अन्त्यायी र म बाट तमति २०७७ सालमा छोरा तदिान सनुारको 

जाय जन्त्म भएको छ, हाल म ८ मतहनाको गभव अिस्थामा छु, अन्त्यायीले मलाई 

तबबाह गरे देतख नै कुटतपट गने झै-झगिा गने बानी तथयो, राि तदन मोबाईलबाट 

केटीहरुसाँग कुराकानी गने गरेको तथयो । मैले तकन को केटीसाँग कुराकानी गने रहेछन् 

भनी सोधखबर गदाव अन्त्ज ुसनुारसाँग कुरा गने गरेको रहछे तकन यस्िो गनुव हुन्त्छ भनी 

भन्त्दा तमति २०७९ साल भदौ ८ गिे तबना कारण मलाई घरमा खान बस्न समेि नतदई 

घर तनकाला गदाव माईिमा गई बसेकी तथाँए । मेरो खोज खबर नगरेपतछ  तमति 

२०७९।०६।२८ गिे तदउाँसो म घरमा आउाँदा अन्त्ज ु सनुार कोिामा देखी के काँ हा 

आएकी भनी भन्त्दा हामीले तबबाह गरी आएका हौ भनी जिाफ तदईएकी तथई 

अन्त्यायीले तकन घरमा आएको भनी पनु: घरमा बस्न नतदाँदा अन्त्यायीमा परी यो जाहेरी 

पेि गनव आएकी छु अन्त्यायी दबैु जनालाई पक्राउ गरी काननू बमोतजम गररपाउाँ भन्त्ने 

समेि ब्यहोराको तसमा सनुारको जाहरेी दरखास्ि प्राप्त भएकोमा सम्मातनि कञ्चनपरु 

तजल्ला अदालिको तमति २०७९।०७।२३ गिेका आदेिले प्रतििादी तदपक 

सनुारलाई पपुवक्षका लातग कारागार पिाएको र अन्त्ज ुसनुार पररबतिवि नाम ७५(१९) 

कुमारीलाई अतभभािकको तजम्मा लगाई छोिेको । 

 

मुद्दा शीषाक – ज्याि सम्बन्त्धी कसुर 

तमति २०७९।०६।२० गिे अं.१४:१५ बजेको समयमा सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

नं.६ गण ह.ेक्िा. सप्तरी दरबन्त्दी भई स.प्र.बल नेपाल तब.ओ.तप.तछन्त्नमस्िा 

सप्तरीमा कायवरि रहकेा तजल्ला तसरहा, भगिानपरु गा.पा.२ नहरा बस्ने अं. बषव 

४५/४६ को सिस्त्र प्रहरी सहायक तनरीक्षक सत्य नारायण देि भारि तबहार राज्य 

मधिुनी तजल्ला तजरोगा ग्रामपन्त्चायि ९ घोरदह खोलाको तकनारमा (दिगजा 

देतख अं.३ तक.मी.भारििफव ) िरीरमा कपिा नभई टाउको र कानमा चोट लातग 

मिृ अिस्थामा फेला परेको घटना सम्बन्त्धमा अनुसन्त्धान गदै जााँदा घटनामा 

संलग्न सिस्त्र प्रहरी जिान होम बहादरु खरीलाई पक्राउ गरेकोमा पक्राउ प्रतििादी 

होम बहादरु खरी पपुवक्षको लागी कारागार चलान भएको । 
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