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िमित २०७९।०४।२४ गते 
बागमती �देश �त�रय अपराध अनुस�धान गो�ी २०७९ स प�न 

 

नेपाल �हरी �धान काया�लय अपराध अनसु�धान िवभाग न�साल एव ं बागमती �दशे �हरी काया�लय हटे&डाको संय)ु 

आयोजनामा “बागमती �देश �त�रय अपराध अनुस�धान गो�ी-२०७९” आज एक काय�,मवीच स.प�न भएको छ 

।बागमती �दशे सरकार आ�त0रक मािमला तथा काननु म�2ी माननीय कृ4ण �साद शमा� खनाल7यकूो �मखु आित9यतामा 

काय�,मको समदु ्घाटन ग0रएको िथयो ।यस सिम<ा गो=ीको �मखु उ?@ेय अपराध अनसु�धानमा बढेको चनुौितहC र Dयसलाई 

समाधानका उपायहC पFा लगाउन अपराध अनसु�धानमा नयाँ नयाँ �िविधको �योग गनH, बागमती �दशे िभ2का अपराध 

अनसु�धान गनH ईकाईहCको वत�मान अवJथा, िवKमान जनशि) तथा Lोत र साधनहC वीचको अिधकतम प0रचालन एवं 

अ�तरकाया�लयवीच सम�वयको िवकास गनु� रहकेो िथयो । 

काय�,मका �मखु अितिथ आ�त0रक मािमला तथा काननु म�2ी माननीय कृ4ण �साद शमा� खनालले पिछMलो समय 

अपरािधक �विृFमा प0रवत�न हNदँ ैगईरहकेोले अनसु�धान अिधकृतको <मता िवकास एव ं�िविधमलुक अपराध अनसु�धानका 

िनिमF अनसु�धानमा �योग हNने Lोत साधनको PयवJथापनमा जोड िदन ुभयो । Dयसैगरी सामा�य िकिसमका अपराधमा संलQन 

कसरुदारलाई वकैिMपक कारागारको अवधारणा अनसुार DयJता Pयि)हCलाई रा7यका िविभ�न िवकास िनमा�णका काय�मा 

लगाउन सिकने र यसका लािग �दशे म�2ालयले आव@यक गहृकाय� ग0ररहकेो बताउनुभयो ।  

Dयसैगरी काय�,ममा बोMद ैबागमती �दशेका मRुय�यायािधव)ा माननीय @याम नारायण Sे=ले पिछMलो समय अपराधको 

Trend मा प0रवत�न र यसको <े2 फैिलद ै गईरहकेोले �हरीलाई थप चनुौित थिपएको हNदँा �हरीले समते आफुलाई सोही 

अनसुार तयारी अवJथामा राRनपुनH बताउन ुभयो । त9यपरक अनसु�धानमा संकलन ग0रएका �माणहCको प0र<ण र सोको 

0रपोट� के�Zबाट मा2 �ा[ हNदँा अनसु�धानमा िढलाई पाईएको हNदँा �दशे Jतरस.म �माण प0र<णको PयवJथा िमलाउनका 

साथै िहरासतको सधुार गनH र अपराध िनय�2णमा Jकुले िवKाथ\हCलाई सचेतना िदन अप0रहाय� रहकेो उहाँले बताउन ुभयो । 

नेपाल �हरीको के�Zीय अनसु�धान ]यरुो �मखु एआईजी उFमराज सवुदेीले अपराध अनसु�धान गनH तMलो ईकाईमा 

बाJतिवक अनसु�धानमा दिेखएका समJयाको बारेमा जानकारी िलने र समJया समाधानमा कोशढुेंगाको Cपमा यस गो=ी 

रहनेछ भ�ने बताउन ुभयो । अपराधका �कृित र �विृF प0रवित�त हNदँ ैगईरहकेो तथा अिहलेका अपराधीको Track Record 

समते नपाईएकोले �हरीले अवको अनसु�धान �िविधम2ैी हNनपुनH बताउन ुभयो । काय�,ममा बोMद ैउहाँले हरेक नाग0रकले 

आcना स�तितलाई नैितक िश<ा अिनवाय� िदनपुनH िवषयमा जोड िदनभुयो । 

िचतवन िजMलाका Sीमान िजMला �यायािधश 0रते�Z थापा7यलेू अपराध अनसु�धानका ितन अवयवहC अनसु�धान (�हरी), 

अिभयोजन (सरकारी विकल) र �यायालयवीच िनर�तर सम�वय सहकाय� हNनपुनHमा जोड िदनभुयो । अनसु�धाननै �याय िनCपण 

(फैसलाको) �मखु आधार भएको हNदँा �हरीले यसलाई बढी संवदेनिशल भई अनसु�धानमा िवशेष gयान िदनपुनH बताउन ुभयो 

। कितपय केशहCमा अनसु�धान िफतलो हNनकुा साथै �हरीको �िविधम2ैी अनसु�धान कमजोर रहकेो पाईएको हNदँा यस तफ�  

साधनLोत PयवJथापन लगायत द< जनशि) PयवJथापन गनु�पनH उहाँले बताउन ुभयो । 



काय�,मा िचतवन िजMलाका �मखु िजMला अिधकारी अJमान तामाङले अपराध अनसु�धान <े2लाई िविशिiकृत गरी मjुा 

शाखामा काम गनH �हरी कम�चारीहCलाई Motivation गनु�पनHमा जोड िदनु भयो । काननुमा PयवJथा ग0रएका काय�हC गन�को 

लािग रा7यले सहयोग गरेमा मा2 �िविधम2ैी अनसु�धानमा सहयोग पQुने हNदँा सरकारले अपराध अनसु�धानका <े2मा सहयोग 

गनु�पनH अप0रहाय� रहकेो बताउन ुभयो । Dयसैगरी उoच सरकारी विकल काया�लय हटे&डाका सह�यायािधव)ा स�दशे Sे=ले 

�हरीको <मता अिभविृj गनु�का साथै अनसु�धानमा सरोकार राRने िनकायसंगको सम�वय र सहकाय�मा जोड िदन ुभयो । 

काय�,ममा बोMद ै �दशे �हरी �मखु िकरण बpाचाय�ले अपराध गनH बदिलदो शलैी एव ं आवरण, फैलदो अपरािधक 

संजालको Network तथा Transnational Crime र Organized Crime को संRयामा उलेRय Cपमा विृj हNदँ ैगईरहकेो 

हNदँा �हरीले �िविधमलुक अपराध अनसु�धानमा जोड िदई अपराध अनसु�धानमा �मखु ितन िपMलरको Cपमा रहकेो 

अनसु�धान, अिभयोजन र �याय िनCपण एक आपसमा सम�वय सहकाय� माफ� त मा2 िपिडतले �याय र वाJतिवक िपडकले 

सजाय पाउने कुरामा जोड िदन ुभयो ।   

पिहलो चरणको समदु ्घाटन काय�,ममा �हरी नायव महािनरी<क िभम �साद ढकालले Jवागत एव ं काय�,म बारे �काश 

पानु�का साथै बागमती �दशे �हरी �मखु �हरी नायव महािनरी<क िकरण बpाचाय�ले ध�यवाद म�तPय Pय) गनु� भएको िथयो 

। उ) काय�,मको दोLो चरणकोकाय�,ममा बागमती �दशे अ�तग�तका ६ वटा िजMला �हरी काया�लय �मखुहCले अपराध 

अनसु�धानको सम{ बJतिुJथित र अनसु�धानमा ग0रएका निवन �योगहCको िवषयमा �Jतिुतकरण गनु�भएको िथयो । 

पिहलो चरण अ�तग�तको समदु ्घाटन समारोहमा बागमती �दशेका माननीय मRुय �यायािधव)ा @याम नारायण Sे=7य,ू नपेाल 

�हरी �धान काया�लयका �हरी अितरी) महािनरी<क उFमराज सवुदेी7य,ू िजMला अदालत िचतवनका माननीय िजMला 

�यायािधस 0रते�Z थापा7य,ू िचतवनका �मखु िजMला अिधकारी अJमान तामाङ7य,ू आ�त0रक मािमला तथा काननू सिचव 

नारायण �साद शमा�7य,ू उoच सरकारी विकल काया�लय हटे&डाका सह�यािधव)ा स�दशे Sे=7य,ू �दशे �हरी �मखु �हरी 

नायव महािनरी<क िकरण बpाचाय�7य,ू �हरी नायव महािनरी<क संिदप भ|डारी7य,ू �हरी नायव महािनरी<क िभम �साद 

ढकाल7य,ू �हरी ब0र= उपरी<क7यहूC, िजMला सरु<ा सिमित िचतवनका पदािधकारी7यहूC, बागमती �दशे अ�तग�त 

िजMलाहCका �हरी �मखु7यहूC, िजMला �यायािधव)ा महशे �साद ख2ी7य,ू िविभ�न संघसंJथाका पदािधकारी7यहूC 

संचारकम\हC लगायत बागमती �दशे अ�तग�त मjुा चMने ईकाईका �हरी एव ंअनसु�धान अिधकृतहCको उपिJथित रहकेो 

काय�,म िवहान ८ बज ेसCु भई  िवहान १० बज ेसमापन भई दोLो चरणको काय�,म िवहान ११ बज ेसCुभई िदउँसो ५ बजे 

समापन भएको िथयो ।  

    �व)ा/सचुना अिधकारी 
      िदपक रेQमी 
 (�हरी ब0र= उपरी<क) 
   (९८५५०९०२४०) 

     बागमती �देश �हरी काया�लय हटे&डा, मकवानपरु 


