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�बल र सुरिक्षत सीमाको 1000 �दनह�
अिन्तम पटक मानव तस्करी डु ग
ं ा अ�ेिलयामा आईपुगेको 1000 �दन भईसक्यो र मानव तस्करह�का
कारण समुन्�मा अिन्तम पटक ज्यान गएको तीन बषर् भन्दा बढी भईसक्यो।
अ�ेिलयाको अध्यागमन तथा सीमा सुरक्षा मन्�ी मानिनय िपटर ड�न (Peter Dutton) ले भ�ु भएको छ
�क अ�ेिलयन सरकार यसलाई पूणर्तया कायमै रा� दृढ छ।
“यस सफलताले देखाउँ छ �क कोअिलसनको कडा सीमा सुरक्षा नीितह�ले काम ग�ररहेको छ”, �ी Dutton
ले भ�ु भयो।
“सावर्भौम सीमा स�ालन (Operation Sovereign Borders) भन्दा पिहला, अ�ेिलयाले 800 भन्दा
बढी मानव तस्करी डु ग
ं ाह�बाट 50,000 जना भन्दा बढी अवैध समु�ी आगमन, 8000 भन्दा बढी
बालब�ाह� थुनामा र 1200 जना भन्दा बढीको समु�मा दुःखदायी मृत्यु भएको हेनुर् पय�।
“Operation Sovereign Borders ले समु�ी मानव तस्करी थप्प पारे को छ र अनिगन्ती ज्यान
जोगाएको छ। यस सफलताले गदार् सरकारले सबै िहरासतबाट ब�ाह� हटाउन र 17 िहरासत स्थानह�
बन्द गनर् समथर् भएको छ।
“हा�ो सफलताको बाबजुत हामीलाई थाहा छ क� मानव तस्करीको खतरा अझै कायमै छ”, �ी Dutton ले
भ�ु भयो।
“िबगत 1000 �दनह�मा Operation Sovereign Borders ले अ�ेिलया पु� खोज्ने 30 वटा मानव
तस्करी डु ग
ं ाह� तथा 765 भन्दा बढी मािनसह�लाई रोके को र फकार्इएको छ।
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“मानव तस्करह�ले हा�ो सुरक्षा िबथोल्ने धेरै �यास गरे का छन्, तर हरे क पटक हा�ो सीमा सुरक्षा
क्षमताले उनीह�लाई रो� सफल भएको छ।
“मानव तस्करी डु ग
ं ाह� भेटाउने, रो�े र फकार्उने अ�ेिलयाको क्षमता अब िनकै �बल छ।
“यस कोसेढुंगोको �ेय अ�ेिलयाको सीमा सुरिक्षत गनर् हरे क �दन खतेर Operation Sovereign Borders
लाई योगदान �दने 16 अ�ेिलयन एजेन्सीह�का िन�ावान कमर्चारीह�लाई जान्छ।
“अपराधी मानव तस्करी संजाललाई खलबल्याउन तथा िवघटन गनर् योगदान गरे का हा�ा अन्तरार्ि�य
साझेदारह�को पिन म कदर गनर् चाहन्छु ।
“अ�ेिलया तथा हा�ा क्षे�ीय साझेदारह� यस क्षे�मा मानव तस्करी उन्मुलन गनर् दृढ रहेको छ।
“मानव तस्करीको जालमा परे र कोही पिन मान्छे आफ्नो जीवन जोिखम पारे र असुरिक्षत डु ङ्गामा नचढोस्
र आफ्नो प�रवारको आ�थर्क भिवष्य न� नहोस् भ�े हामीले सुिनि�त गनुर्पछर्
“डु ग
ं ाबाट अवैध�पमा अ�ेिलया या�ा गन� कसैले पिन अ�ेिलयामा घर बसाउने िबकल्प पाउने छैन। यसमा
कु नै अपवाद छैन।”
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