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(अ.अ. तथा कारवाही शाखा) 

फोन: 

०१-४२३९५६९ 

०१-४२३९७६३ 

  

  

बबरमहल, काठमाण्डौ 

पत्र सखं्या:०७८/०७९ च.नं. मममत: २०७८/०६/११ गते  

प्रा.प.स.ं : ,,  

मबषय:- २५ बषष अगाडी भारतको कलकत्ता मथथत बेश्यालयमा पुर् याई बेचमबखन गने कायषमा संलग्न 

ममहला पक्राउ ।  
 

केशको मबबरण :- 

जाहरेवाला पररवर्तित नाम २६ बबरमहल (ठ) लाई राम्रो काममा लगाई र्िन्छु, काम भात पकाउने र लगुा धनुे मात्र 

हो पैसा र गहना गरु्िया पर्न पाईनकुा साथै सखु र्जवन र्जउन पाईन्छ भन्ने समतेको प्रलोभन िखेाई र्मर्त २०५३/०३/०४ 

गते का.र्ज.र्सतापाईलामा लर्ग अकाि परुुष ब्यर्िसंग भेि गराई संग ै र्िल्म समते हरेी सोही र्िन काठमाण्डौको 

र्बशालबजार र्थथतमा रहकेो एक होिलमा ल्याई पीर्डत जाहरेवालीलाई अकाि परुुषसंग ैकोठामा िईु र्िन सम्म राखी अको 

र्िन प्रर्तवािीहरु र्बच सरसल्लाह गरी जाहरेवालीलाई भारतको कलकत्ता परु् याई बेचर्बखन गनय योजना बनाई होिलबाि 

कलंकी सम्म लर्ग ट्रकमा चढाई उि परुुष र अको एक जना परुुष समते िईु जना परुुषको र्जम्मा लगाई पठाएकोमा 

र्नजहरुले मङु्ग र्ललनमा ट्रकबाि ओराली बसमा चढाई काकडर्भट्टा परु् याई नेपाल भारतको र्समापार गराई भारतको 

कलकत्ता सम्म परु् याई नेपाली मलुका केिीको कोठीमा भा.रु.३०,०००।–मा र्बक्री गरी बेश्याबरृ्त्तमा लगाएकोमा 

जाहरेवाला र्बरामी परी उपचारको लार्ग अथपताल लर्ग उपचार गनय क्रममा आँखा छली भार्ग अपरर्चत भारर्तय परुुषको 

सहयोगमा नेपाली कल्याणकारी संथथा संयिु नेपाली केर्न्िय सेवा संघका सिथय ओम बहािरु गरुुङ्ले कलकत्ता र्थथत 

शाही नेपाली महावार्णज्यितुावासमा बझुाएकोमा ितुावासले सोही संघका प्रेम बहािरु नपेाली र डुवा लामाको साथ लगाई 

उद्धार भई र्मर्त २०५३/०४/०१ गते र्जल्ला प्रहरी कयािलय काठमाण्डौमा र्िएको जाहरेीको आधारमा यस व्यरुोद्दारा 

गररएको अनसुन्धानबाि खलु्न आएको पीडकको २५/२६ बषि अगाडीको िोिो समतेलाई आधार बनाई गररएको 

अनसुन्धानबाि िरार रहकेा प्रर्तवािी मध्य ेलक्ष्मी के.सी.,लक्ष्मी र्वश्वकमाि भन्ने लक्ष्मी पररयारलाई यस ब्यरूोबाि खर्िएको 

प्रहरी िोलीले र्मर्त २०७८/०६/०६ गते का.र्ज.का.म.न.पा.वडा नं.३२ पेप्सीकोला एररयाबाि पक्राउ गरी काठमाण्डौ 

र्जल्ला अिालतबाि म्याि थप भई अनसुन्धान कायि जारी रहकेो तथा अन्य िरार प्रर्तवािीहरुको खोजी कायि भई रहकेो ।  
 

पक्राउ अमभयकु्तको मववरण :-  

(क) र्जल्ला काठमाण्डौ मच्छेगाँउ गा.र्व.स. वडा नं ९ हाल र्कर्तिपरु नगरपार्लका  वडा नं. ४ 

माईती घर भई र्जल्ला काभ्रेपलान्चोक ढुङ्खकि  गा.र्ब.स.वडा नं.४ हाल पररवर्तित 

बेथानचोक गाउपार्लका वडा नं.३ थथायी वतन भई हाल का.र्ज.का.म.न.पा.वडा 

नं.३२ पेप्सीकोला बथने बषि ४८ की लक्ष्मी के.सी.,लक्ष्मी र्वश्वकमाि भन्ने लक्ष्मी पररयार  

कानुनी प्रावधान:- 

(क) र्जउ माथने बेच्ने कायि (र्नयन्त्रण) ऐन, २०४३ तथा मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार (र्नयन्त्रण) ऐन,२०६४ 

अनसुार समते थप अनसुन्धान कारवाही हुने । 

थप जानकारीको लागी 

प्रविा / सचूना अर्धकारी : प्र.उ. अनरुाग कुमार र्िबेिी (९८५५०४५१७५) 

                                                                         

         र्मर्त:-२०७८/०६/११ गते ।  


