
नेपाल प्रहरी 

मानव बेचबबखन अनसुन्धान ब्यरुो  

बबरमहल, काठमाण्डौ । 

बमबि: २०७६/०२/३१ गिे । 

“वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा भारिको नयााँददल्लीमा लगी बेहोस पारी रकम लटुपाट गरी पपबडिहरुको 
पकड्नी बनकाल्ने उद्दशे्यले मानव वेचबबखन िथा ओसारपसार गने अबभयकु्त पक्राउ” 

केिको बबबरण :- 

पररवबििि नाम बसिंहदरबार ४० लाई क्यानाडामा राम्रो िलब सपहिको रोजगारी, बनिलु्क ETA, राम्रो Accommodation र  
PR को प्रलोभनमा पारी नेपालमा रहेका योगेि सापकोटा र अन्य बबबभन्न नेपाली अबभयकु्तहरुले पपबडिलाई फकाई 
बबश्वासमा पारी ५ फेब्रअुरी २०१९ मा भारिको नयााँददल्लीमा बलएर गई होटलमा राखेपबि थप भारबिय अबभयकु्तहरु 
समेि सिंलग्न भई पपबडिलाई क्यानाडा जानको लाबग २२,००० अमेररकी डलर नगदै SHOW गरेपबि मात्र Electronic 

Travel Authorization (eTA) ल्याउन सपकन्ि िरुुन्ि रकम शिकाउन ुभबन पपबडिलाई फकाई दबाव समेि ददएकोमा 
पपबडिका बबुा र मामा २ जनाले नगदै अमेररकी डलर जम्मा २२०५९ ( बाईस हजार उनान्साठी) समिे बलई १२ 
फेब्रअुरी २०१९ मा भारिको नयााँददल्ली पगेुपबि पपबडि लाई क्यानाडा जानको लाबग भबन ईशन्दरा गाशन्ध एअरपोटि र 
बाब ुर मामालाई गडुगाउाँ शथथि होटलमा लगी बेहोस पारी पकडनी शिक्ने प्रयास गरेको र क्यानाडाको लागी भबन 
एअरपोटि लबगएका पपबडि एअरपोटिमै अलपत्र पारेपबि बाब ुर मामा खोज्दै गडुगाउाँ शथथि होटल पगेुका पपबडिले बाब ु
र मामालाई बेहोस अबथथामा फेला पारेपबि हशथपटल लगी उपचार गराई दठक भएपबि पपबडिहरुले आफ्नो साथमा 
बोकेको सम्पूणि नगद अबभयकु्तहरुले लटेुको थाहा पाएको िथा नाजकु अवथथामा पपबडिहरु नेपाल पफिाि आएको कसरु 
अपराधमा सिंगदठि भइ पपबडिहरुलाई नेपालबाट भारिमा लगी नाजकु अबथथामा पारी बेहोस बनाई पपबडिहरुको रकम 
लटुपाट गने, पपबडिहरुको पकड्नी बनकाल्ने योजना बनाई सो को लाबग ओसारपसार गने कसरुमा सिंलग्न रहेका 
अबभयकु्तहरुको खोजिलास गदै जााँदा बमिी २०७६।२।२९ गिे शजल्ला काभ्रपेलाञ्चोक, बनेपा न.पा.-५ िरकारी 
बजारमा िपसीलका अबभयकु्त पक्राउ परेका र अन्य फरार अबभयकु्तहरुको खोजिलासको कायि जारी रहेको। 

प्रकाउ अबभयकु्तको पववरण  

नाम थर –योगेि सापकोटा    उमेर:- २६ बर्ि,   ठेगाना:-  शजल्ला नवुाकोट, मेघाङ गाउाँपाबलका वडा निं. ५ 

लपुटएको रकम:- अमेररकी डलर जम्मा २२०५९ ( बाईस हजार उनान्साठी), भारबिय रुपैया १५,०००।– (पन्र 
हजार) ने.रु.३५,०००।- ( पैंबिस हजार) । 

 

काननुी प्रावधान :-  

मानव बेचबबखन िथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन २०६४ अनसुार अनसुन्धान र कावािपह हनुे। 

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

प्रसे 
पवज्ञप्ती 


