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 (मिमडया डेस्क)  बबरिहल, काठिाण्डौ 

        मिमि: २०७७/११/१३ गिे । 

   

                            मबषय:- “ टकी पुर् याई िानव बेचमबखन गने अमियुक्तहरु पक्राउ ।” 

 

घटना मबबरण :- 

स्कुटी दघुघटनामा बवुाको मतृ्य ु पश्चात दनैनक गजुारा चलाउन कनिन भईरहकैे अवस्थामा प्रनतवादीहरु मध्येका 

पनुणघमा बस्नेतलाई जाहरेवालीहरु(पररवतीत नाम बबरमहल ६१ र ६२) ले भट्ेदा टकीमा राम्रो रोजगारीको प्रलोभन देखाई 

प्रनत व्यनि १०/१० लाख रुपैंया खचघमा मानसक ८०/९० हजार तलब हुन्छ भनेपछी जाहरेवालीहरुले का. नज. 

बढुाननलकण्िमा रहकेो जग्गा नबक्री गरी प्राप् त १० लाख रुपैंया प्रनतवादी पणुीमा बस्नेतलाई नदएपश्चात सम्पकघ  नबनहन भई 

केही समय पश्चात सम्पकघ मा आउँदा पीनितहरुले हामी नबदशे जादनैौ भनन पैसा निताघ माग्दा नतनमहरुको टकीको कािघ 

बननसकेकोले जानैपछघ भनन पनुणघमा बस्नेतले टकीमा रहकेा आफ्नो बवुासंग पीनितहरुलाई IMO मा सम्पकघ  गराई ननजको 

बवुाले भनेअनसुार कािमाण्िौं ताहाचल नस्थत श्रम कायाघलय बानहर काम गने जीबन भट्टलाई भट्ेदा नटकट लगायतका 

कागजातहरु तयार पारर सो बापत ५३ हजार रुपैंया जबरजस्ती नलई २०७७ साल असोज २२ गते निभबुन अन्तराष्ट्रीय 

नबमानस्थलबाट TURKISH AIRLINES द्वारा टकी पगु ेपश्चात पणुीमा बस्नेतको बवुासंग भटेी ननजले काममा लगाई 

नदन्छु भनन आश्वासन नदई ३ हप् ता आफ्न ै कोिामा राखकेोमा नपनित छोरी नेपाल निताघ हुन्छु भन्दा नेपाल िकघ न ननदई 

आमालाई ग्रीस पिाईनदन्छु भनी कोिाम ै बन्धक बनाई राखेको र छोरीलाई काममा लगाई नदन्छु भनन टकीको बोिघरमा 

परु् याई २००० नलरामा अन्य व्यनिलाई नबक्री गरेको कुरा थाहा पाई पीनितले राजदतुाबासमा समन्वय गरी दतुाबासको 

समन्वयमा छोरी २०७७ मनंसर ८ गते र आमा २०७७ पौष २६ गते नेपाल िनकघ ए पश् चात पीनितले नदएको जाहरेीको 

आधारमा िरार रहकेा प्रनतवादीहरु नज. गोरखा, गोरखा न.पा.-१ बस्ने बषघ २६ को जीबन भट्टलाई २०७७/११/११ गत े

कािमाण्िौं सोल्टीमोिबाट र पनुणघमा नसपाघली बस्नेतलाई २०७७/११/१२ गते कािमाण्िौं माईतीघरबाट यस ब्यरूोबाट 

खनटएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको साथै ननज अनभयुिहरुले अन्य धेरै व्यनिहरुलाई समेत प्रलोभनमा पारी रकम 

उिाएको प्रारनम्भक अनसुन्धानमा दनेखएको हुदँा अन्य पीनितहरुलाई सम्पकघ मा ल्याउने लगायतका अन्य थप अनसुन्धान 

कायघ भईरहकेो । 
 

पक्राउ अमियुक्तहरु:-  

१. नज. गोरखा, गोरखा न.पा.-१ स्थायी वतन भई हाल का.नज. तारकेश्वर न.पा. जरंख ुिेरा गरी बस्न े

नजवन भट्ट । 

२. नज. बाग्लङु, ढोरपाटन न.पा.-४ स्थायी वतन भई हाल का.नज.का.म.न.पा. माछापोखरी िेरा गरी 

बस्ने पनुणघमा नसपाघली बस्नेत ।  

 

कानुनी प्रावधान:- 

३. मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार (ननयन्िण) ऐन,२०६४ अनसुार अनसुन्धान कारवाही हुने । 

 

थप जानकारीको लागी 

४. प्रविा / सचूना अनधकारी : प्र.ना.उ. ढुण्िीराज नेउपाने (९८५१२८१२१०) 

          नमनत:- २०७७/११/१३ गते ।  


