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 बबरिहल, काठिाण्िौ 

         मिमि: २०७६।०५।०९  गिे 

 

मबषय:-  “अष्ट्रेमलया लैजाने भमन इन्िोनेमिया पुर् याई अलपत्र पारी 

िानव वेचमबखन िथा ओसारपसार गने व्यमिहरू पक्राउ” 

 

 

केिको मबबरण :- 

परिवर्तित नाम र् िंहदिबाि ५७  मेतको जाहिेीले वादी नेपाल  िकाि प्रर्तवादी र्िव िमाि  मेत भएको मानव वेचर्बखन तथा 

ओ ािप ाि मदु्दाको अन ुन्धानको र् लर् लामा प्रर्तवादीहरुले  िंगठीत रुपमा अष्ट्रेर्लयामा लगी आकर्िक िोजगािी तथा 

अध्ययनको प्रलोभनमा पािी नेपालको र्वर्भन्न स्थानहरूबाट काठमाण्डौ ल्याउने  ाथै Journey to Australia नामको 

Facebook Webpage मा झटु्टा ID प्रयोग ि मे ेज  मेत गरि र्भर्ा लगाउनकोलागी भर्न प्रर्तब्यर्ि १५ लाख दरे्ख २० 

लाख  म्म िकम अ लु गिी, काठमाण्डौ बाट मलेर् या हुदै ैँ इन्डोनेर् यामा पयुािई र्पर्डतहरुको िाहदानी, नगद तथा र्भर्ा 

 मेतका कागजातहरु र्नयन्रणमा र्लई त्यहाैँ बस्ने भाितीय मलुका ब्यर्िहरु िंग को र्मर्लमतोमा भाडािंमा र्लईएको 

Apartment मा िाखी पयािप्त खाना  मेत नर्दएि बन्धक बनाई, कुटर्पट गिी,आर्थिक, िारिरिक तथा मानर् क िोर्ण गिी 

मानव बेचर्बखन तथा ओ ािप ािको क िु अपिाध गिेको अवस्थामा य  ब्यिूोको पहल ि प्रया बाट र्पर्डतहरुको उद्दाि गिी 

नेपाल र्िताि गरिएकोमा उि मानव बेचर्बखन तथा ओ ािप ािको क िु अपिाधमा िंलग्न िहकेा प्रर्तवादीहरुको खोजतला  

गद ैजाैँदा र्मती २०७६।५।०३ गतेदरे्खका र्वर्भन्न र्मर्तमा काठमाण्डौका र्वर्भन्न स्थानहरुबाट र्नम्न प्रर्तवादीहरुलाई पक्राउ 

गिी थप अन ुन्धान कायि जािी गिीएको ि अन्य  िंलग्न प्रर्तवादीहरुको खोजतला  कायि जािी िहकेो। 

 

पक्राउ अमभयुिहरूको मववरण  

 

१) नाम थि :-  पिर्ोत्तम लाल (PARSHOTAM LAL )         उमेि:- ३० बर्ि 

 ठेगाना:-र्ज. पठानकोट, गदुाि पिु ििंकेनगि बदरुवािोड पन्जाब भाित स्थाई वतन भई हाल जकाताि, र्टमिु ईन्डोनेर् या। 

 पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०३ गते र्रभवुन अन्तिार्ष्ट्रय र्वमानस्थल, अध्यागमन कायािलय, ानो गौचि ।  

२) नाम थि :-ििी लामाभन्ने ििी कुमाि तामाङउमेि:- ३० बर्ि 

 ठेगाना:- र्ज. दोलखा,  ार्वक गैिीमदुी-०६, हाल गैिीमदुी गापा, ०१ स्थायी वतन भई हाल कार्ज, नागाजुिन नपा वडा 

निं. १ । 

पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०३ गते ठमेल र्स्थत होटल मल्लको र्वपरित  ोर्िया क्यािेबाट पक्राउ । 

 



 

३) नाम थि – डोलेन्र काकी उमेि:-  अिं. ३० बर्ि  

 ठेगाना:- र्ज. म्यागदी, बेनी नगिपार्लका वडा निं. ०९ तोिीपानी स्थार्य वनत भई हाल र्ज. कास्की, पोखिा लेखनाथ 

 महानगिपालीका, गगनगौडा । 

 पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०७ गते कार्जकामनाप -११, माईतीघि  

४) नाम थि – र्िव िमाि उमेि:- २७ बर्ि  

  ठेगाना:- र्ज. पबित कुस्मा नगिपालीका वडा निं. ०३ । 

 पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०८ गते र्रभवुन अन्तिार्ष्ट्रय र्वमानस्थल, अध्यागमन कायािलय, ानो गौचि । 

५) नाम थि – अर्स्मिा चौलागाईउमेि:- २२ बर्ि  

  ठेगाना:- र्ज. काभे्र  ार्बक गोठपानी गा.र्ब. ा. वडा निं. ०६ हाल चौिीदउेिाली गा.पा. वडा निं. ०९  । 

 पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०८ गते र्रभवुन अन्तिार्ष्ट्रय र्वमानस्थल, अध्यागमन कायािलय, ानो गौचि । 

६) नाम थि –  अजुिन काकी उमेि:- २८ बर्ि  

  ठेगाना:- काभे्र पनौती न.पा. वडा निं. ०४, काभ्रपलान्चोक 

 पक्राउ र्मर्त ि स्थान : २०७६-०५-०८ गते कार्जकामनपा -११, बबिमहल । 

    

 

कानुनी प्रावधान  

मानव बेचर्बखन तथा ओ ािप ाि (र्नयन्रण) ऐन २०६४ अन ुाि अन ुन्धान ि कावािर्ह हुने। 

 

थप जानकारीको लागी 

प्रविा /  चूना अर्धकािी : प्र.उ. गोर्वन्द थपर्लया: (९८५१२८०१११) 

 


