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 बबरिहल, काठिाण्िौ 

         मिमि: २०७६।०५।१३ गिे 

 

मबषय:-  “दुलही मकनबेच गरर चीनिा िानव िस्करी” 

 

केशको मबबरण :- 

 नेपाली यवुतिहरुलाई तववाहको बहानामा चीनमा मानव िस्करी हुन लागेको भन्ने सचुना आधारमा यस ब्यरूोबाट 

खतटएको प्रहरी टोलीले तबतभन्न तमति िथा स्थानहरुबाट ४ जना पीतिि यवुिीहरुको उद्दार गरी उक्त अपराधमा संलग्न तनम्न 

बमोतजम ६ नेपाली िथा ४ तचतनया गरर जम्मा १० जना अतभयकु्तहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइहकेो छ । 

 

प्रारमभिक अनुसन्धानिा खुल्न आएका िथ्यहरू :  

• नेपालका तवतभन्न तजल्लाहरूबाट पाररवारीक िथा आतथिक अवस्था कमजोर भएका यवुिीहरुलाईतचतनया नागररकसंग 

तववाह गरर तचन गएमा तजवन राम्रो हुने, तचतनया पासपोटि प्राप्त गने, पररवारले समेि आतथिक लाभ प्राप्त गने भतन प्रलोभन 

दखेाउने ।प्रायः कम उमेरका िथा मङ्गोतलयन अनहुारका यवुिीहरुलाई लतििगररएको दतेखएको  ।तपतििलाई स्थातनय 

दलालहरुले आफ्नोसाथ काठमाण्िौ ल्याई काठमाण्िौको दलाललाई तजम्मा लगाउने गरेको।तवतभन्न दलालहरु मार्ि ि 

आएका यवुिीहरुलाईकाठमािौंको दलालले आरु्संग फ्ल्याटमा रातख उतनहरुलाई तवदेश नपठाउदा सम्म सामान्यि: १०-

१५ तदन जति सोही स्थानमा राख्ने गरेको । 

• यस क्रममा, यवुिीहरुलाई मेकअप गनि तसकाउने, भितकलो पतहरन लगाउन उत्प्प्रेिररि गने, अन्य एजेन्टहरु मार्ि ि तबवाह 

गनि ईच्छुकतचतनया नागररकहरुलाई प्रत्प्यि र तभतियो कलमार्ि ि भेट गराउनेर तचतनयाहरुले आफ्नो ईच्छानसुार 

यवुतिहरुछान्ने गरेको । यवुतिहरुलाई तबवाह गने भतनएको श्रीमानको घर, पररवारको बारेमा online call बाट अत्प्यन्िै न्यनू 

जानकारीगराइएको ।तबवाह गने यवुति िय भए पश्चाि तचतनमा रहकेो दलाल मार्ि ि तचतनया नागररकहरु काठमाण्िौमा 

आएर यहााँ रहकेा तचतनया दलालसंग सम्पकि  गने गरेको । तचतनया र नपेाली दलालहरुको समन्वयमा नेपाली यवुिी र 

तचतनया यवुकहरुलाई भाषा अनवुादको समेि व्यवस्था गरी (भाषा अनुवादक प्राय: नेपाली दलाल हुने गरेको) 

काठमाणिौका तबतभन्न स्थानहरुमा भेटघाट गराउने गररएको । काठमाणिौमा भेट पश्चाि तचतनया नागररकले आरु्ले 

छानेका यवुतिहरुको यतकन गने गरेको । २-४ तदन तचतनया नागररकसंग तबतभन्न स्थानहरुमा अथवा onlineसम्पकि  गराउने, 

तचतनया खानतपन िथा रहन-सहनबारेमा तसकाउने गरेको । 

• यवुतिहरुलाई तबवाहको लागी आवश्यक कागिपत्रहरु; अतववातहि प्रमाण-पत्र, तबवाह दिाि आदी आरै् ियार गनि लगाउन े

गरेको । तबवाहका लागी यवुतिका पररवारलाई समेि तबतभन्न प्रलोभनमा पारर सहमति तलने, सम्भव भएसम्म हुनेवाला 

दलुाहासंग भेटघाट गराई तबवाह दिािका क्रममा सातिको रुपमा समेि राख्ने गरेको ।काठमाणिौ तजल्ला अदालिबाट 

कानतुन प्रकृयाहरु परुा गरर तबवाह दिाि पररवारका सदस्यहरुकै उपतस्थिीमा तबमानस्थल सम्म पयुािउन लगाउने गरेको 

।यसबाट पररवारको पणूि सहमतिमा तबवाह गराई तचन पठाउने भन्ने दखेाईने गरेको । 



• तचतनया एजेन्टहरु लामो समयदखेी नेपालमा तबतभन्न पेशा गरर बसोवास गने, नेपाली नागररकहरुसंग राम्रो तचनजान गने, 

नेपाली भाषा बोल्ने । नेपालीहरुसंग तचनजानको आधारमा उतनहरुलाई तबतभन्न गााँउहरुबाट नेपाली यवुिीहरु खोतज 

काठमाण्िौ सम्म ल्याउन प्रेररि गने गरेको । नतजकका तजल्लाहरुमा नेपाली दलालसंग गएर यवुतिहरु हनेे, तबवाहको लातग 

प्रेररि गने गरेको ।  

• एक यवुतिलाई तबवाह गराए बापि काठमाणिौमा रहकेो तचतनया दलालले रू दश लाख सम्म, काठमाण्िौको नेपाली 

दलालले रू १-२ लाख, युवतिहरु राख्ने नेपाली दलालले रू ८०,०००।-, यवुतिको अतभभाकले रू ५०-६० हजार र 

अथवा नयााँ र्ोन वा तजतन्स सामानहरु प्राप्त गरेको दतेखएको । 

• अतभयकु्तहरुबाट १२ थान मोबाईल र नेरू २१,९७,९६०, भारू ३८,८००, तचतनया यआुन ३,३०० र अमेररतक िलर १९० 

बरामद । 

• नेपाली यवुिीहरुलाई यसरी नै तबवाहको माध्यमबाट तचन र दतिण कोररया पठाउने समहुका अपरातधहरुलाई २०७१ 

सालमा केतन्िय अनसुन्धान व्यूरोले पक्राउ गरर काननु बमोतजम कारबातह गररएको तथयो । 

• नेपाली र तचतनया दलालहरुले गााँउ दतेख तचनसम्म आफ्नो संजाल रै्लाई संगतठि रूपमा पैसाको लेनदने गरर-गराई तबवाह 

गराउने गरेको पाईयो । संसारभर यस प्रकारको अपराधलाई मानव िस्करीको एक स्वरुपको रुपमा तलईन्छ र प्रचलनमा 

यसलाई Brides Buying भतनने गररएको छ । 

 

पक्राउ गररएका अमियुक्तहरूको मववरण :  

 

१) ररना िािाङ िन्ने मबमबरानी िािाङ       

ठेगाना: तसन्धपुाल्चोक हलेम्ब ु२, हाल टोखा बस्ने 

भतूमका: नेपाली दलाल र भाषा अनवुादक 

२) रोज िािाङ 

 ठेगाना: नवुाकोट ककनी गा.पा.४, हाल टोखा बस्ने      

भतूमका: ररना िामाङलाई कागजपत्रहरु बनाउन िथ अन्य कायिमा सहयोगी 

३) पावविी गुरुङ्          

ठेगाना: लमजुङ, बेतशशहर-३, हाल टोखा बस्ने 

भतूमका: गााँउबाट ल्याइएका यवुतिहरुलाई राख्ने िथा तचतनया एजेन्टहरुसंग भेट्ने ब्यबस्था 

 गन े

४) अिृिा गुरुङ:          

ठेगाना: लमजुङ बेशीशहर         

भतूमका: गााँउबाट यवुतिहरुलाई र्काएर काठमाण्िौ ल्याई पावििीलाई तजम्मा लगाउने 

 

५) िरि िािाङ:  

ठेगाना: लमजुङ बेशीसहर गमु्बाचोक,       

भतूमका: गााँउबाट यवुतिहरुलाई र्काएर अमिृालाई तजम्मा लगाउने 

६) उषा कु. मिमिरे 

ठेगाना: लमजुङ, सातवक गााँउशहर-४, हाल काठमाण्िौ सानेपा बस्ने    

भतूमका: तबतभन्न स्थानहरुबाट यवुतिहरु सम्पकि  गरर तचतनया नागररकसंग भेट गराउने 



७) ZENG XIANG DONG 

ठेगाना: Hubai China         

भतूमका: काठमाण्िौमा काम गने तचतनया दलाल  

८) ZHANG DONG HUI 

ठेगाना: Hubai China         

भतूमका: काठमाण्िौमा काम गने तचतनया दलाल  

९) QUAN ZHAN PENG        

ठेगाना: Hubai China          

भतूमका: नेपाली यवुिीसंग तबवाह गनि आएको 

१०) QIN LIYANG 

ठेगाना: Hubai China         

भतूमका: नेपाली यवुिीसंग तबवाह गनि आएको 

 

 

 

कानुनी प्रावधान  

मानव बेचतबखन िथा ओसारपसार (तनयन्त्रण) ऐन ,२०६४ अनसुार अनसुन्धान र कारवाही हुने। 

 

थप जानकारीको लागी 

प्रवक्ता / सचूना अतधकारी : प्र.उ. गोतवन्द थपतलया(९८५१२८०१११) 


