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नेपालः बालबािलकाको अपरहणमा यापकता 
तराईमा िफरौतीका लािग बालबािलकाको अपहरण र ह याका घटनाह को अनुस धान गर 

( यूयोकर् , माचर् २८, २०११)- मुन राइट वाचले आज जनाए अनुसार नेपालको तराईमा 
अपराधी िगरोह र अ य हितयारधारी समहूह  िफरौतीका लािग बालबािलकाको अपहरण र 
किहलेकाहीँ ह या समेत गिररहेका छन।् नेपाल सरकारले य ता स पणूर् घटनाह को त काल र 
िव ततृ अनसु धान गरेर कानुनी कारवाही अिघ बढाउनु पछर्, मुन राइट वाचले भनेको छ। 

"यी सश  समहूह  साना यापारी, कृषक र िशक्षकह बाट पैसा उठाउनका लािग 
बालबािलकाको िजउ यानलाई सङ्कटमा पािररहेकाछन,्" मुन राइट वाचका विर  बाल 
अिधकार अनुस धाता िबड सेपाडर्ले भने।"यिद अपहिरत बालबािलकालाई मकु्त गराउन र 
सरुिक्षत पले घर फकार्उनमा प्रहरी लगातार असफल भइराखेमा उनीह ले आफूले सरुक्षा 
िदनुपन समदुायह को िव ास गमुाउनेछन।्" 

तराईमा हाल ैस प न एउटा अनुस धानमा मुन राइट वाचले  अपराधी िगरोह र अ य 
हितयारधारी समहूह ले िफरौतीका लािग गरेको बालबािलकाको अपहरणका पाँचवटा घटनाको 
अिभलेख तयार गर्  यो। मुन राइट वाचले अिभलेख गरेका अपहरणका घटनाह  समग्र 
सम याका सानो अशं मात्र हुन ्र यो सम या धेरै यापक छ भ ने देिखएको छ। मुन राइट 
वाचले गरेको अङगे्रजी भाषाका स चार मा यमह को सवक्षणबाट सन ्२०१० मा तराईबाट 
क तीमा २८ जना बालबािलकाको अपहरण भएको देिखएको छ। यी म ये नौ वटा घटनामा 
अपहिरत बालबािलकाको ह या भयो र दईु वटी बािलकालाई अपहरणकारीले बला कार गरे। 

मुन राइट वाचले अिभलेख गरेका प्रायः सब ैअपहरणका घटनाह मा अिभभावकले िफरौती 
ितनुर्अिघ बालबािलकालाई मकु्त गराउनमा प्रहरी असफल रहेको छ। केही पिरवारले मुन राइट 
वाचलाई बताए अनुसार प्रहरी तदा कताका साथ कारवाही गरेन वा अिभभावकको िच  

बु नेगरी पयार्  अनुस धान भएन। 

एउटा घटनामा धनुषाका १५ वषीर्य बालक मबुारक रियन अक्टोबरमा अपहिरत भएपिछ उनका 
बाबुले िनजी अनुस धानकतार्को सेवा िलएर अपहरणको केही िदनमा नै संिदग्ध यिक्त फेला पारेर 
थप अनुस धनका लािग प्रहरीलाई ह ता तरण गरे। 



यद्यिप प्रहरीले मबुारकलाई मकु्त गराउन सकेन। एकमिहना पिछ प्रहरीले पिरवारलाई मवुारकको 
अपहरणको तीन िदन पिछ नै उनको शव फेला परेको जानकारी िदयो। ढुङ्गाले हानेर टाउको 
फुटाइएको अव थामा फेला परेको उक्त शवका बारेमा पिरवारलाई त काल जानकारी िदनुको 
साटो प्रहरीले नै गाडकेो िथयो।  

प्रहरीले मुन राइट वाचलाई बताए अनुसार उनीह ले यसबेला लासको सनाखत गनर् सकेनन ्
तर पिछ यो मबुारककै भएको भ नेमा िव त भए। प्रहरीले मुन राइट वाचलाई आफूले 
सिंदग्ध अपहरणकारीह लाई िगर तार गरेको पिन बतायो तर उनीह ले पिरवारलाई मवुारकको 
शव ह ता तरण गनर् वा यसका बारेमा अ  जानकारी िदन बाँकी नै छ। 

"मवुारकको अपहरण र ह याको घटनाले बालबािलकाको अपरहणको घटनालाई िवशषे मह व र 
िज मेवारीका साथ अनुस धान गनर् आव यक रहेको कुरा देखाएको छ," शेपाडर्ले भने। "प्रहरी 
उनलाई उद्धार गनर् मात्र असफल भएको होइन, उनीह ले उसको मृ युपिछ पिन लापरवाही 
गरे। मवुारकको शव पिरवारलाई िज मा िदन नसक्नुले उनीह को दःुख बढाउने काम मात्र 
गरेको छ।" 

मवुारकको शव िफतार् पाउनु र आ नो पर परा अनुसार अि तम सं कार गनर् पाउनु उनको 
पिरवारको नसैिगर्क अिधकार हो, मुन राइट वाचले भनेको छ। 

मुन राइट वाचले अनुस धान गरेका घटनाह मा बालबािलकालाई अपहरणमकु्त गराउने 
प्रहरीको प्रय मा प्रायः दस िदनभ दा बढी समय लागेको छ र प्रायः सबै घटनामा पिरवारले 
िफरौती ितरेपिछ मात्र उनीह को उद्धार भएको पाइएको छ। प्रारि भक िफरौती रकम सरदरमा  
पाँच लाख पैयाँ रहेको पाइएको छ जसले उक्त पिरवारह लाई एकदम ैठूलो आिथर्क सङ्कटमा 
पारेको छ। 

अपहरणको मारमा परेका पिरवार र मानवअिधकारकमीर्ह  अपहरण गराउनमा प्रहरी आफ 
सि मिलत रहेको वा य ता घटनाह प्रित आखँा िचि लएर फाइदा गिररहेको आरोप पिन 
लगाउँछन।् अक्टोबर २०१० मा नेपालग जमा भएको किपल िद्ववेदी र िललाधर भट्ट नाम 
दईुजना िकशोरह को अपहरण र ह या यसको एउटा उदाहरण हो। स चार मा यमह मा आए 
अनुसार प्रहरीले िगर तार गरेको प्रमखु सिंदग्ध यिक्तले प्रहरीका दइुजना उपरीक्षक र राि य 
अनुस धान िवभागका एकजना सहायक िनरीक्षक सलंग्न रहेको बताएको छ। प्रहरीले आरोिपत 
तीन जना प्रहरी अिधकृतह को किथत सलंग्नताका बारेमा कुनै पिन कुरा बािहर याएको 
छैन। 



मुन राइट वाचले नेपाल सरकारलाई अपहरणको अनुस धान गरेर य ता घटना रोक्नका 
लािग उपयकु्त कदम चा न आ ान गरेको छ। 

यसका अितिरक्त मुन राइट वाचले नेपाल प्रहरीलाई आिथर्क सहयोग उपल ध गराइरहेका 
दाताह लाई पिन यो मदु्धा उठाउन र मुन राइट वाचले अिभलेख गरेका िन निलिखत 
घटनाह को अनुस धानको ि थितका बारेमा जानकारी माग्न आ ान गरेको छः 

िसरहा िज लाका सुभास कुमार साह नामक १२ वषीर्य िकशोरलाई लाहान ि थत आ ना 
बाबुको चमेनालयबाट घर फिकर् ने क्रममा बाटैबाट दईुजना मािनसले अपहरण गरे। 

अपहरणकारीले उनका बाबु गरीब साहलाई फोन गरेर पाँच लाख पयाको माग गरे। प्रहरीले 
अनुस धान गर्  यो तर सभुासलाई मकु्त गराउन सकेन। बालकको सरुक्षालाई यानमा राखेर र 
प्रहरीले मकु्त गराउन सक्दैन भनेर पिरवारले िफरौती ितन स झौता गर्  यो र अपहरण भएको 
१२ िदनपिछ सभुास मुक्त भए। 

नौ वषीर्य बालकह  मबुारक रियन र सतीश साह जनकपुर बजार जाने क्रममा २०१० अक्टोबर 
२१ का िदन बाटैबाट अपहिरत भए। 

सतीशका बाबुआमाले  २७५,००० िफरौती बुझाएपिछ अपहरणकतार्ह ले उनलाई चारिदनपिछ 
छाड।े मबुारकको पिरवारले िफरौती बुझाउन सकेन। 

स रीका १२ वषीर्य बालक जनक चौधरी २०१० को नोभे बर २ का िदन आ नै कूल 
बािहरबाट अपहिरत भए। 

तीन िदन पिछ अपहरणकारीले जनकको पिरवारलाई फोन गरेर र पाँच लाख पैयाँ िफरौती 
मागे। स चार मा यमह का अनुसार प्रहरीले जनकलाई भारतमा भे यो र नोभे बर २३ मा 
उसको उद्धार गर्  यो। 

स रीको एउटा गािवसका सिचवका १४ वषीर्य छोरा सरेुश कुमार यादवलाई ९ अिप्रल, २०१० 
का िदन एउटा सश  िगरोहले अपहरण गर्  यो र भारत पुर्  यायो। सरेुशको मिुक्तका लािग 
पिरवारले अपहरणकारीिसत स झौता गरेर िफरौती ितर्  यो। पिरवारले मुन राइट वाचलाई 
बताए अनुसार उनीह ले िफरौती बुझाइसकेपिछ प्रहरीले अनुस धान गर्  यो र सरेुशलाई 
भारतबाट मकु्त गराउन मदत गर्  यो। 


