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 (मिमिया िेस्क)     बबरिहल, काठिाण्िौ । 

               मिमि: २०७७।१०।२८ गिे । 

 

“ िानव वेचमबखन अपराधका मपमिि र मपिक दुबै केमरिय कारागारिा फेला 

परेको अपराधको सफल अनुसरधान ” 

 

केशको बििरण :- 

जाहरेवाला पररवर्तीर्त नाम ििरमहल ४९ लाई िैदबेशक रोजगारीको िहानामा दिुईमा माबिक रु. ५० हजार र्तलि भएको 

होटेल वटेरको राम्रो बभषा आएको छ भनी प्रलोभनमा पारी २०६६ भाद्र मबहनामा भएको िामान्य बिनजानको भरमा 

जाहरेवालाको नक्कली राहदानी र्तथा वटेरको काम गरेको प्रमाणप्र  िमरे्त िनाईबदई जाहरेवालािंग रु.१,५०,०००।- 

प्रबर्तवादी भपुालमान श्रेष्ठ िमरे्तले बलई अि भारर्तमा गएर थप ११ मबहना वटेरको र्ताबलम बलन ुपछछ भबन प्रलोभनमा पारी 

प्रबर्तिाबद रमशे खड्का भन्ने र्तलुाराम खड्काको िाथ लगाई बमबर्त २०६६ िाल अिोज ८ गरे्त बनज जाहरेवालालालाई 

भरैहवा हुद ैगोरखपरुिाट रेल िढाई भारर्तको नयााँबदल्ली िम्म पयुाछएको र त्याहााँ भारर्तीय र अरिीयन माबनिहरुको बजम्मा 

लगाई २ बदन िम्म ििी हदैर भन्ने भारबर्तय नागररक िंग भा.रु. ३५००००/-नगद बलई नेपाल फबकछ एको र्तथा 

जाहरेवालालाई भारर्तीय र अरिीहरुल े वटेरको र्ताबलम बदने भबन ४५ बदन िम्म िन्धक िनाई िरम शोषणमा परेको 

अवस्थामा एक जना दाबजछबलङ िस्ने ब्यबिको िहयोगमा भाग्न िफल भई नेपाल बफर्ताछ भए पश्चार्त बदएको जाहरेीको 

आधारमा यि व्यरुोद्दारा अनुिन्धान गने क्रममा यि घटनाको बपबडर्त र बपडक रमेश खड्का भन्ने र्तलुाराम खड्का छुट्टा 

छुटै्ट अपराधमा केबन्द्रय कारागारमा वन्दी बजवन बवर्ताई रहकेो खलु्न आएको र वन्दी बपडकको ििुना िमरे्तलाई आधार 

िनाई गररएको गबहरो अनिुन्धानिाट फरार रहकेा मध्ये िाईराम भन्ने भपुालमान श्रेष् ठलाई यि ब्यरूोिाट खबटएको प्रहरी 

टोलीले बमबर्त २०७७/१०/२७ गर्ते काठमाण्डौ म.न.पा.-२९, िामखशुी एररयािाट पक्राउ गरी िम्माबनर्त काठमाण्डौ 

बजल्ला अदालर्तिाट म्याद थप भई थप अनिुन्धान कायछ जारी रहकेो र्तथा अन्य फरार प्रबर्तिाबदहरुको खोबज कायछ जारी 

रहकेो ।  

प्रकाउ प्रबर्तवादी:  

बज. मोरङ, िाबिक बिराटनगर उ.म.न.पा - ७ स्थायी वर्तन भई हाल का.बज.का.म.न.पा. -२९ 

िामाखिुी िस्ने बिबिमान श्रेष्ठको छोरा िषछ ४२ को िाईराम भन्ने भपुालमान श्रेष्ठ ।   

काननुी प्रावधान: 

मानव िेिबिखन र्तथा ओिारपिार (बनयन््र ण) ऐन,२०६४ अनिुार अनिुन्धान कारवाही हुने । 

 

थप जानकारीको लागी:  
व्यरुो प्रमखु  : दगुाछ बिंह(९८५१२८०९९६) 

 

बमबर्त: २०७७।१०।२८ गर्ते । 


