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 (मिमिया िेस्क)  बबरिहल, काठिाण्िौ 

       मिमि: २०७८/०६/०५  गिे । 

   

 

 

रोमहिंग्या शरणामथिलाई अिेररका लैजाने प्रलोभनिा पारर अवैध रुपिा नेपाल मभत्राउने व्यमहहरु पक्राउ । 

 

अमरेिका जान खोज्ने िोहििंग्या शिणार्थीलाई तस्किले बिंगलादशेबाट लालावाला सहित हवहिन्न नाकािुद ैनेपाल ओसाद ै

गिेको िहन प्रकाहशत समाचािको सम्बन्धमा केहन्िय अनसुन्धान व्यिुोबाट आवश्यक अनुसन्धान िुदा  िाल काठमाण्डौको 

कपन िाम महन्दिमा ििकेो िोहििंग्या शिणार्थी क्याम्पमा बस्ने नूि अहमन ि सोहिक आलमले बङ्गलादहेश नागरिक आजमत 

अहल सँग हमलोमतो गिी िोहििंग्या शिणार्थीिरुलाई नेपाल हित्राउने गिेको िहन खलेुकाले उल्लेहखत व्यहििरुलाई हमहत 

२०७८।०६।०२ गते पक्राउ गरि यस ब्यिुोमा पठाएकोमा यस ब्यिुोबाट र्थप अनसुन्धान गने क्रममा  Naya Para Refugee 

Camp /Teknaf/ Cox’s Bazer/ Shed no 1062, Block no B, MRC 61600( बङ्लादेश) मा शिण हलएका ६ 

जना िोहििंग्या शिणार्थीलाई नेपालमा पगु े पहि परुुषलाई ५ िजाि ७ सय ५०, महिलालाई ३ िजाि ७ सय ५० ि 

बालबाहलकालाई २ िजाि ७ सय ५० नेपाली रुपैयँा बिाबिको माहसक ित्ता हदईने तर्था २०२२ मा UNHCR ले अमरेिका 

जाने परिचय पत्र प्राप्त िुने समतेको प्रलोिनमा पारि निू अहमन समतेले िोहििंग्या शिणार्थीिरुबाट २ लाख ५० िजाि टाका 

(बिंगलादेशी मिुा) हलई  बिंगलादशेबाट 30 Aug.2021(२०७८।०४।१८) मा स्र्थलमागग िुद ै 3 Sep.2021 

(हब.स.२०७८/०५/१८ गते)मा हबिाटनगि ल्याई १ िात हबिाटनगिको िोटलमा िाखी हमहत २०७८।०५।१९ गते 

काठमाण्डौको मिािाजगिंज हस्र्थत UNHCR को कायागलय जाने बाटो सम्म ल्याई िाडी हदए पश्चात नेपाल हिहत्रएका 

िोहििंग्या शिणार्थीिरु UNHCR को कायागलयको सम्पकग मा गएकामा हनजिरुलाई उि कायागलयले शिणाहर्थगको परिचयपत्र 

हदई काठमाण्डौको कपनमा बस्द ैआएका अन्य िोहििंग्या शिणार्थीििको हजम्मा लगाएको िन्ने खलु्न आएकाले अमरेिका 

लैजाने िहन नेपाल हित्राईएका उल्लेहखत िोहििंग्या शिणार्थीिरुको खोजतलास गरि हनजिरुलाई यस ब्यिुोमा हिकाई 

घटनाका सम्बन्धमा सम्पणुग जानकारि हलदा हनजिरुलाई नेपाल िुद ैअमरेिका लैजाने िहन अवधै रुपमा ओसािपसाि गिेको 

खलु्न आएकाले पक्राउ पिेका प्रहतवादीिरुलाई मानव बेचहबखन तर्था ओसािपसाि मदु्दामा सम्माहनत हजल्ला अदालत 

काठमाण्डौबाट हमहत २०७८।०६।०४ गते म्याद हलई र्थप अनसुन्धान कायग िई ििकेो  ।  

 

पक्राउ अमभयुहको मववरण :-  

  १) अब्दलु जहललको िोिा हज. माईमनेहसिंि, उप हजल्ला िुलवारिया गाह्राजान-२ बिंगलादेश घि िई िाल 

का.हज.का.म.न.पा.वडा निं. १५ डल्ल ु बस्ने बिंगलादशेी िािदानी नम्बि BK 0725881 बािक बषग ३० को 

आजमत अहल । 

२) आब ुहसहद्दकको िोिा हज. मन्डुप, उप हजल्ला नेमिेे-२ म्यानमाि घि िई िाल का.हज.का.म.पा. वडा निं. ११ कपन 

िाम महन्दि (शिणार्थी क्याम्प) बस्ने UNHCR File NO. 706-15C00055 िएका िोहििंग्या शिणार्थी बषग २७ 

        को सोहिक आलम  । 



 

३) जािि आलमको िोिा हज. मन्डुप, उप हजल्ला नेमिेे-२, म्यानमाि घि िई िाल का.हज.का.म.पा. वडा निं. ११ कपन 

िाम महन्दि (शिणार्थी क्याम्प) बस्ने िोहििंग्या शिणार्थी बषग २६ को निू अहमन  ।  

 कानुनी प्रावधान:- 

मानव बेचहबखन तर्था ओसािपसाि (हनयन्त्रण) ऐन,२०६४ अनसुाि अनसुन्धान कािवािी िुने । 

 थप जानकारीको लागी 

प्रविा / सचूना अहधकािी : शािदा प्रसाद चौधिी (९८५१२८०३७६) 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


