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 (मिमिया िेस्क)  बबरिहल, काठिाण्िौ 

       मिमि: २०७८/०३/२४ गिे । 

   

 

 

नेपाली िमहलालाई  भारिको बाटो हुदै कम्बोमिया लमग बेचमबखन गने काययिा सलंग्न व्यमि पक्राउ । 

 

जाहरेवाली पररवर्तित नाम बबरमहल ७७ लाई प्रर्तवादी मध्येका र्कसान राईले FACE BOOK बाट र्िनजान गरी 

कन्सट्रक्सन तथा व्यापारको काममा ग्यारेन्टी रोजगार हुनेगरी  ४,५०,०००।– (िार लाख पिास हजार) रुपैंया र्िषा खििमा   

कम्बोर्ियामा पठाई र्दन्छु, कम्बोर्िया पगु े पर्छ  खाने बस्ने खिि बाहके नेपाली रु.१,००,०००।–(एक लाख रुपैंया) 

मार्सक कमाई हुन्छ िर्न प्रलोिनमा पारर जाहरेवालीको सक्कली राहदानी, फोटो र ४,५०,०००–(िार लाख पिास हजार) 

र्लई जाहरेवालीलाई काठमाण्िौबाट काकिर्िट्टा, आसाम, नागाल्याण्ि, ग्वाटी, मर्नपरुबाट पैदल र्हिेर िारत म्यानमारको 

नाका हुद ैम्यानमार परु् याई यायााहाबाट थाईल्याण्ि हुद ैकम्बोर्िया लगरे र्िर्नया नागररकहरु बस्ने गरेको घरमा लर्ग र्िर्नया 

नागररकहरुलाई खाना बनाई र्दने तथा घर सफा गरी र्दन े काम गने िर्न झकु्याएर यौन दाशीको रुपमा काम गने गरर 

बेिर्बखन गरेकोले काननु बमोर्जम कारवाही गरी पाउा िन्ने व्यहोराको जाहरेी प्राप्त िई  यस व्यरुोमा दताि िएको मानव 

बेिर्बखन तथा ओसारपसार मदु्धाका फरार रहकेा प्रर्तवादी र्जल्ला घनकुटा सार्वक र्छन्ताङ गा.र्व.स.विा नं ६  हाल 

सर्हदिमुी गााउपालीका विा नं.२ बस्ने बषि ३७ को  र्कसान राईलाई र्मर्त २०७८।०३।१२ गते यस मानव विेर्बखन 

अनसुन्धान व्यरुोबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले र्नजको घर ठेगानाबाट पक्राउ गरी सम्मार्नत र्जल्ला अदालत 

काठमाण्िौबाट म्याद र्लई थप अनसुन्धान कायि िई रहकेो छ ।  

                  साथै र्नज प्रर्तवादी समतेिई अन्य ४५ जना नेपाली मर्हला तथा परुुषहरुलाई  र्वर्िन्न बाटो हुद ै अवधै 

रुपमा कम्बोर्िया लगी अलपत्र पारेको सम्वन्धमा वदैरे्शक रोजगार र्विाग बदु्धनगर काठमाण्िौमा समेत मदु्दा दताि रहकेो 

िर्न बरु्झन आएकाले सो मदु्दाहरुको सम्बन्धमा पीर्ित हरुसाग समन्वय गरी थप अनसुन्धान कायि जारी रहकेो  छ । 

 

पक्राउ अमभयिुको मििरण :-  

  र्जल्ला घनकुटा सार्वक र्छन्ताङ गा.र्व.स.विा नं ६  हाल सर्हदिमुी गााउपालीका विा नं.२ बस्ने बषि ३७ को  र्कसान 

राई । 

 कानुनी प्रािधान:- 

मानव बेिर्बखन तथा ओसारपसार (र्नयन्त्रण) ऐन,२०६४ अनसुार अनसुन्धान कारवाही हुने । 

 थप जानकारीको लागी 

प्रवक्ता / सिूना अर्धकारी : प्र.उ. अनरुाग कुमार र्िबेदी (९८५५०४५१७५) 

                                                                                                           

          र्मर्त:- २०७८/०३/२४ गते ।  


