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 बबरिहल, काठिाण्िौ 

         मिमि: २०७७।०४।०५ गिे 

 

मबषय:-  “िानव वेचमबखन प्रभामविको उद्दार सम्बन्धिा” 

 

     नेपालमा COVID-19 का कारण शरुु भएको लकडाउन अबधीभर नेपाल तथा 
भारतका बबबभन्न स्थानबाट मानव बेचबबखन तथा ओसारपसारमा परेका 
पपबडतहरुलाई पवबभन्न रापिय तथा अन्तरापिय संघ सस्थाहरुको समन्वयमा यस 
मानव वेचबबखन अनसुन्धान व्यरुोद्दारा उद्धार गररएको पववरण बनम्न बमोजिम 
रहेको छ । 

• भारि बाट २८ जना 

सि.न. उद्दार सिसि उद्दार गरीएको 

ठाउ 

उद्दार 

िंख्या 

िसिला परुुष कैसियि 

१ २०७७/०२/२७ सिल्ली १ १ ०  

 मिमि २०७६।११।२६ गिे मिवरामिका मिन बर्ष १३ की नावामिकािाई 

जन्ममिन िनाईमिने भमन फकाई फुिाइ भारिको ओसान भने्न ठाउंिा िमग 

बेमिएको भमन मनजको भाउजुिे मिमि २०७७/०२/१६ गिे यस कायाषियिा 

उद्दार गररपाउ भमन मनवेिन मिएको हुँिा मनज नावामिकािाई मििी 

२०७७/०२/२९ गिे भारमिय प्रहरीको सिन्वयिा यस वु्यरोिे उद्दार गरेको र 

संिग्न २ जना प्रमिबािीहरुिाई पक्राउ गरी िुद्दा ििाष गरीएको र मनज 

प्रमिबािीहरु हाि पुपषक्षिा रहेको । 

२ २०७७/०३/१७ सिल्ली ६ ६ ०  

६ जना िसिलािरुलई भारि िखेी िेश्रो िलुकु कुवेि, ईराक र िाउिीिा राम्रो काि लगाई सिने भसन सिसभन्न 

प्रलोभनिा पारी काठिाण्डौ, पोखरा, िटुवल, िाङ ि ुँि ैनेपालगंज सििानािाट भारिको राजधानी सिल्ली 

शिरको िरुारी जोरिा भन्ने ठाउिा िार्च को १५ िाररखिाट एउटा घरको कोठािा राखी शारररीक िथा 

िानसिक यािना सिएको भन्ने खिर प्राप्त ि ना िाथ  ििनुिार ३० जनु २०२० का सिन सिल्लीिा रिकेो 



िािासजक िंगठन नेपाली िेशभक्त आवाज र नेपालिा रिकेो शासन्ि पनुर्सथाचपना गिृ िंगको ििन्वयिा यि 

व्यरुोले उद्दार गरेको। 

 

३ २०७७/०३/३० िसनपरु भारि २१ २१ ०  

सिसभन्न ििय र सिसििा भारि गएका २१ जना िसिलािरुलाई सिसभन्न िंर्सथािरु र भारिर्सथीि नेपाली 

रािििुावाििंगको ििकायचिा यि व्यरुोले  सििी २०७७/०३/३१गिे उद्दार गरी काठिाडौ ल्याएको र थप 

अनिुन्धान कायच भैरिकेो। 

जम्िा   २८ २८ ०  

 

• नेपालिा १३ जना (नवलपरािीिा २, कैलालीिा २, िनुिरीिा २, सर्िवनिा २, कार्सकीिा २, िकवानपरुिा १, 

िसिचया १ र िांकेिा १) गरी जम्िा ४१ जना िानव िेर्सिखन िम्िन्धी सपसडिको उद्धार गरी काननू ििोसजि कारवािी 

भैरिकेो । 

 

कानुनी प्रावधान  

िानव िेर्सिखन िथा ओिारपिार (सनयन्रण) ऐन, २०६४ बिोमजि अनुिन्धान िथा कानूनी कारवािी भैरहेको । 

 

थप जानकारीको लागी 

प्रवक्ता / िरू्ना असधकारी : प्र.उ. गोसवन्ि थपसलया (९८५१२९२२०२) 

 

 

     सिसि: २०७७।०४।०५ गिे 

 


