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धमर्पुऽी बनाउन ूहरीको नक्कली कागजात 

काठमाडौ, अषाढ ८ २०६७ ०८:२८ -  
बालुवाटारको ूयास नेपाल नामक बालगहृले ूहरीको नक्कली कागजातका 
आधारमा अिभभावकको अनुमितिबना एक बािलकालाई धमर्पुऽीका रूपमा 
िवदेश पठाएको दाबी अिभभावकले गरेका छन । ्  
 
ःथानीय सामुदाियक ूहरीको लेटर प्याडमा गलत िववरण बनाएर छोरी 
ःमिृतलाई इटाली पठाएको अिभभावकको भनाइ छ ।  बालगहृले ूहरीमाफर् त 
ल्याएको बािलका भने पिन पऽ भने शंकाःपद देिखएको छ । 
 
कािन्तपुरलाई ूाप्त ूहरीको बािलका िसफािरसपऽमा शािन्तनगरको सुकुम्बासी 
टोल िनवासी सिरता भुजेलकी छोरी ःमिृतलाई २०६३ माघ १५ गते बुझाएको 
उल्लेख छ । पऽको चलानी ४० नम्बरको छ । तर ूहरी रेकडर्मा आिथर्क वषर् 
२०६३ मा साउन २ गतेदेिख काितर्क २४ गतेसम्म माऽ पऽ चलानी भएको 
देिखन्छ । त्यसपिछ २ पाना छाडेर २०६४ सालको चलानीको अिभलेख सुरु 
गिरएको छ ।  
 
'यो पऽ कसैले दरुपयोग गरेको हन सक्छु ु ', उक्त सामुदाियकका एक ूहरीले 
भने, 'यहाँबाट पठाइएका पऽहरूको चलानी नम्बर दतार् हन्छु , यो पऽको चलानी 
यहाँ खुलेको रेकडर्मा देिखन्न ।'  
 
पऽमा तत्कालीन ूहरी हवल्दार फूलकुमारी पौडेलको हःताक्षर छ । उनी 
अिहले चाविहल सामुदाियकमा असई िछन । उनले्  आफूले बेवािरस भेिटएका 
केही बालबािलका बालगहृको िजम्मा लगाएको तर त्यसमा त्यो परे-नपरेको 
हेक्का नभएको बताइन । ् 'मैले पठाएका सबै पऽ चलानी नम्बरसिहतका छन'्, 
उनले भिनन ।्  
 
ःमिृतकी आमाले भने िछमेकी मिहलाको माध्यमबाट छोरीलाई उक्त बालगहृ 
राखेको बताइन ।्   'एसएलसीसम्म पढाइिदन्छु भनेर छोरीलाई राखेको हो', 
सोमबार छोरी िलन बालगहृमा पुगेकी उनले भिनन,्◌् 'राखेदेिख ५ पल्ट भेटें, 
त्यसपिछ छोरीको परीक्षा चिलरहेको छ भन्दै भेट गनर् िदइएन, अिहले मलाई 
थाहा नै निदई छोरी िवदेश पठाइिदएछन ।् ' यसबीचमा उनले पिन दोॐो िववाह 
गिरसकेकी िछन ।्   
 
केन्िीय बालकल्याण सिमितले सोमबार बािलका िफतार् गिरिदन बालगहृलाई 
पऽाचार गरेको छ । पऽ िलएर सिरता बालगहृ पुगेकी िथइन । सञ्चािलका ्
मिन जोशीले बािलका बेवािरसे अवःथामा फेला पारेको बताएपिछ उनीहरूबीच 
केहीबेर िववादसमेत भएको िथयो ।  
 
केन्िीय बालकल्याण सिमितका कायर्कारी िनदेर्शक धमर्राज ौषे्ठले बालगहृले गल्ती गरेको बताए । उनले ूहरी र ःथानीय ूशासनसँग 
िमलेर बालबािलकासँग सम्बिन्धत संःथाहरूले बेइमानी गरेको दाबी गरे । 'यःता समःया पिछल्लो समयमा बढेका छन'् उनले भने ।  
 
सञ्चािलका जोशीले ूहरीले आफूलाई िचठीसिहत बािलका िदएको दाबी गिरन । ् 'मैले नक्कली काम गरेको होइन, ूहरीले ल्याएर िदएको 
हो' उनले भिनन ् 'सामुदाियक ूहरीले बेवािरसे बािलका िजम्मा िलइिदनुपनेर् व्यहोराको िचठ्ठी  पठाएपिछ हामीले िजम्मा िलएको हौं, 
ःमिृतकी आमा छोरीलाई इटाली पठाएपिछ माऽै सम्पकर् मा आएकी िथइन ।् ' 
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