
नेपाल प्रहरी 
मानव बेचबबखन अनसुन्धान ब्यरुो  

बबरमहल, काठमाण्डौ । 

बमबि: २०७६/०२/३१ गिे । 
“वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा १५ जना नेपालीलाई अवैध रुपमा बलववया परु् याई  

मानव वेचबबखन िथा ओसारपसार गने अबियकु्तहरु पक्राउ” 

केिको बबबरण :- 

पररबबििि नाम बसिंहदरबार २८ समेिका १५ जना वपबडिहरुलाई लोकमान राई समेिका अबियकु्तहरुले 
बलववयाको बिपोली र बमश्रािा िने्न स्थानहरुमा िथा बलबबया हुुँदै इटालीमा लगी आकर्िक रोजगारीको 
प्रलोिनमा पारी अबियकु्तहरु िहगि रुपमा सिंगठठि िई नेपालको काठमाण्डौ लगायिका स्थानहरुबाट 
माबनसहरुलाई प्रलोिनमा पाने र काठमाण्डौ ल्याउने िथा बिर्ा लगाउने समेिको लागी िबन प्रबिब्यशक्त ५ 
लाख देशख ८ लाख सम्म रकम असलु गरी, काठमाण्डौबाट नयाुँठदल्लीमा परु् याएपबि पावकस्िानी र बलववयन 
नागररकहरु समेि िई दबुई परु् याउने र दबुईबाट टू्यबनशिया हुुँदै बलववयाको बिपोली र बमश्रािा समेिका 
स्थानहरुमा लगी वपबडिहरुको पासपोटि, नगद िथा बिर्ा समेिका कागजािहरु खोसी बलई बन्धक बनाई 
पावकस्िानी बिंगलादेिी र बलबबयन नागररकहरु िई ियार गरेको SHELTER मा राखी पयािप्त खाना समेि 
नठदई SHELTER बाटै बबबिन्न कम्पनीहरुमा वपबडिहरुलाई काम गनि बाध्य पारी काम गरेको पाररश्रबमक 
समेि नठदई बाुँधाको रुपमा राखी िोर्ण गरर अबियकु्तहरुले मानव बेचबबखन िथा ओसारपसारको कसरु 
अपराध गरेकोमा वपबडिहरुलाई यस ब्यूरो, बलववयामा िाशन्ि स्थापनाथि रहेको नेपाली सेना र अन्िराविय 
आप्रवासी सिंगठन (IOM) को सिंयकु्त पहल र प्रयासबाट उद्दार िई वपबडिहरु नेपाल वििाि िएको मानब बेच 
बबखन िथा ओसार पसार बनयन्िण ऐन, २०६४ बमोशजमको मदु्दामा िहगि रुपमा सिंगठठि िइ 
वपबडिहरुलाई बेचबबखन िथा ओसार पसार गने कसरुमा सिंलग्न रहेका अबियकु्तहरुको खोजिलास गदै जाुँदा 
बमिी २०७६।२।३० गिे काठमान्डौका बबबिन्न स्थानहरुबाट बनम्न अबियकु्तहरुलाई पक्राउ गरी थप 
अनसुन्धान कायि जारी गरीएको र अन्य अबियकु्तहरुको खोजिलासको कायि जारी रहेको। 

पक्राउ अबियकु्तहरूको  वववरण  

१) नाम थर –  राहलु गहिराज, बिथि बहादरु बबश्वकमाि िन्ने राहलु थापा  उमेर:- ३६ बर्ि  

      ठेगाना:- शज. खोटाङ, शचसापानी घर िई हाल काठमाण्डौ बस्ने  

२) नाम थर :- कमल िन्ने लोकमान राई  उमेर:- ४४ बर्ि 
 ठेगाना:- शज. सखवुासिा         

    

नोट: अबियकु्त कमल िन्ने लोकमान राईले यस अशघ बबबिन्न वपबडिहरुलाई टकी लैजाने िबन मानव 
वेचबबखन िथा ओसारपसारको कसरु अपराध गरेको िने्न जाहेरी परेको मदु्दामा केन्रीय अनसुन्धान ब्यूरो 
(CIB) बाट बमबि २०७४।०९।२४ मा पक्राउ परी मदु्दा दायर हुुँदा सम्माबनि अदालिको बमबि 
२०७४।१०।०८ को आदेिबाट ित्काल पपुिक्षको लाबग थनुामा परेकोमा पबि रु.१०,००,०००।- धरौट 
रकम जम्मा गरी िुटेको । 

प्रसे 
ववज्ञप्ती 



काननुी प्रावधान :-  

मानव बेचबबखन िथा ओसारपसार (बनयन्िण) ऐन २०६४ अनसुार अनसुन्धान र कावािवह हनुे। 

थप जानकारीको लागी : 
प्र.उ. अनपुम िमिेर ज.ब.रा.: ९८५११३१९७८ 

 


