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नेपालको संविधानले सितन्त्र र सक्षम न््ा्पावलका एिम ्काननूको शासनको 

अिधारणा आतमसात गरी न््ा् सम्बन्धी अवधकार संविधान, काननू र न््ा्का 
मान्् वसद्ान्त ्बमोविम अदालत तथा अन्् न््ाव्क वनका््बाट वनसतृ हुने 
व्िसथा गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सिवोच्च अदालत, उच्च अदालत 
र विलला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्िसथा गरेको छ भने धारा १५२ 
ले खास वकवसम र प्रकृवतका मदु्ाहरूको कारिाही र वकनारा गन्न संघी् काननू ्बमोविम अन्् विवशष्ीकृत 
अदालत, न््ाव्क वनका् िा न््ा्ावधकरणको सथापना र गठन गन्न सवकने व्िसथा रहकेो छ । ्ही संिैधावनक 
पषृ्ठभवूममा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ ्बमोविम गवठत एक न््ाव्क वनका् 
हो । ्स न््ा्ावधकरणको िैदवेशक रोिगार विभागको क्षेत्रावधकार वभत्र पनने कसरू िाहकेका नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट दा्र हुने िैदवेशक रोिगार कसरू सम्बन्धी मदु्ाको शरुु कारिाही र वकनारा गनने गरी क्षेत्रावधकार वनधा्नरण 
गररए ्बमोविम न््ा् संपादन गददै आएको छ । ्सै क्रममा ्स न््ा्ावधकरणले गरेका रैसलाहरूको संग्रह भाग 
२ प्रकाशन गन्न लागेकोमा खशुी लागेको छ ।

न््ाव्क काम कार्बाहीमा का ््नविवधगत एिम ्वनण््न को एकरूपता महतिपणू्न मावनन्छ । न््ा्ावधकरण्बाट 
भएका रैसला संकलन गरी प्रकाशन गना्नले न््ा्कममीहरूको रैसला लेखन सम्बन्धी सीपमा िवृद् भई रैसला 
लेखनको सतरी्तामा अवभिवृद् हुने कुराको अपेक्षा गन्न सवकन्छ । प्रत्ेक वििादमा वनहीत तथ् एिम ्काननूी प्रश ्नको 
वनरोपण गरी न््ा्ावधकरण्बाट भएका रैसलाले सरोकारिालाहरूलाई रैसलाको अन्तर विष््बसत ुर ततसम्बन्धी 
न््ाव्क दृवष्कोण ्बझुन सहिता पैदा हुन ुसिाभाविक छ । ् सतो रैसला प्रकाशनले खासगरी न््ा्ावधकरणको न््ा् 
समपादन सम्बन्धी काम कारिाहीमा एकरुपता का्म गन्न मद्त पगुने, न््ाव्क का ््नको पारदवश्नतामा अवभिवृद् हुने 
र न््ाव्क उत्तरदाव्तिको सवुनश ्व्चततामा समते सघाउ पगुने कुरामा विश्वसत हुन सवकन्छ ।

्स संग्रहमा समािेश भएका विविध तथ् रहकेा मदु्ाको रैसला एिम ्आदशे न््ा्कममीहरू, अनसुन्धान 
अवधकारी, सरकारी िकील, प्रवतरक्षी काननू व्िसा्ी, काननूका विद्ाथमी लगा्त ्स विष्सँग िानकारी राख ्न 
्चाहने न््ा्का उपभोक्ा र आकांक्षी सिैलाई उप्ोगी हुनेछ भन ्ने अपेक्षा राखकेो छु । अन्त्मा ् ो रैसलाको सँग्रह 
प्रकाशनमा महत्िपणू्न भवूमका वनिा्नह गरी सझुाि र सललाह वदनहुुने ्स न््ा्ावधकरणका सदस् श्ी वनशा ्बावन्ाँ 
र सदस् डा. श्ी गोपी्चन्द्र भट्टराई, रैसला प्रकाशन सवमवतका सं्ोिक रविष्ट्ार श्ी आनन्द राि पन्त, सदस् 
अवधकृतद्व् श्ी कृष्णशोभा सिुाल र श्ी दगुा्नदत्त लमसाल तथा अवधिक्ाद्व् श्ी विर्बलकािी राई र श्ी सञि ु
खनाललाई धन्््बाद वदन ्चाहन्छु । ् ो रैसला संग्रहको मदु्रणसम्बन्धी का ््न समपन ्न गरी सह्ोग k'¥ofpg] कलावसक 
वप्रवन्टङ्ग सवभ्नसलाई धन््िाद वदन्छु । ्ो संग्रह प्रकाशनको मखु् सह्ोगकता्न मानि अवधकारका लावग िनमञ्च 
(वपपल रोरम) र सो ससंथाका सललाहकार अवधिक्ा श्ी सोमप्रसाद लइुटेँललाई विशषे धन््िाद छ ।

रमेशकुमार खत्री
अध्क्ष

िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण

वमवत २०७८/११/०९
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वादरी/प्रतिवादरी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

1 गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्को 
िाहरेीले नेपाल सरकार/ 
उद्ि ्बहादरु थापा मगर

प्रवतिादीले वलखत ि्बरिसती करकापमा पारी गन्न लगाएको भनी 
उललेख गरेका भएपवन सो वलखतलाई ्बदर ्बावतल गराउन सावधकार 
वनका्मा दा्बी वलई उिरू गरेको िा ततसम्बन्धी वििाद सावधकार 
वनका्मा वि्चाराधीन रहकेो भनी उललेख नगरेकोमा अन््था प्रमावणत 
हुन सकेको िा हुने अिसथा नरहने । 

1

2 हशंराि राििंशी समतेको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/ 
वदपेन्द्र कुमार झा समते

िाहरेिालाहरूको िाहरेी ्बाहके अरु कहींकतै्बाट िैदवेशक रोिगारको 
प्र्ोिनका लावग रकम लेनदने भएको िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभािमा 
प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको ठहर ्् ाउन न््ा्को 
रोह्बाट उव्चत नहुने । 

12

3 गंगाराम थापाको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/कुल्बहादरु 
वलम्ब ुसमते

वलखतका ्बारेमा आरूलाई िाहरेिाला समतेले ्बन्धक ्बनाई 
करकापमा गराएको हो भन्ने विवकर वलएको दवेखए तापवन काठमाडौ ँ
विलला अदालतमा दा्र भएको करकाप मदु्ामा वमवत २०७५/११/०५ 
मा िादी दािी नपगुने गरी भएको रैसलाको प्रवत संलगन रहकेो 
दवेखएकाले वलखतको ्ैबद्ता अन््था हुने अिसथा नरहने । 

25

4 लक्मी भणडारीको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/ ्बालकुमार 
दाहाल

दईु ररक प्राविवधक वनका्को प्राविवधक रा् ररकररक दवेखएकोले 
उवललवखत रा्हरूलाई प्रमाणमा ग्रहण गन्न वमलने अिसथा नरहने । 
वलखतमा उललेख भएको वमवत िासतविक वमवतसँग नवमले नवभडेको 
अिसथामा दािीको वलखतलाई शकंारवहत ढङ्गले प्रमाणमा ग्रहण गन्न 
नवमलने । 

36

5 शरे्बहादरु ्बममको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/ रािेश कुमार 
थारू

िाहरेिालासँग प्रवतिादीको पिू्न व्चनिान रही रकम लेनदने सरसापट 
हुने वदने सममको विशषे सम्बन्ध रहकेो, पिू्न ररसइवि िा आग्रह पिूा्नग्रह 
रही िाहरेिालाले झटु्टा कुराको उिरूी गनु्नपनने िा झटु्टा कुराको िारदात 
दखेाई रसाउन पनने सममको िरर्ा रह ेभएको अिसथा समते नदवेखदँा 
प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको दवेखने । 

43

6 सिवोत्तम परािलुीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
हरर्बहादरु लामा समते

िाहरेिालाका ्ब्ुबाले प्रवतिादीको नाममा आइएमई गरी रकम पठाएको 
भन्ने आधारले मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको रहछे 
भनी वनष्कष्नमा पगुन नसवकने । 

51



क्र.
स.ं

वादरी/प्रतिवादरी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

7 गपु्त्बहादरु थापा क्षेत्रीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
तलुसा खड्का

िाहरेिालाहरू र प्रवतिादी वि्चमा िैदवेशक रोिगारमा िाने, पठाउने 
विष्मा संिाद भएको, सोही प्र्ोिनका लावग रकम वदएको 
भन्ने दवेखने प्रमाणको अभािमा केिल प्रवतिादीको ्बैंक खातामा 
िाहरेिालाहरूले रकम िममा गररवदएको दवेखएकै आधारमा टुररष् 
वभषामा कमिोवड्ासमम गई ८/८ मवहना त्हाँ िसी आएका 
िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादीले नै िैदवेशक रोिगरमा पठाइवदन्छु 
भनी रकम वलई कमिोवड्ासमम k'¥ofO{ अलपत्र पारेको भन्ने िादीको 
अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको भनी प्रवतिादीलाई कसरूदार 
का्म गरी सिा् गन्न न््ा्ोव्चत नहुने । 

67

8 दोण्न्बहादरु डाँगीको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/ लोक्बहादरु 
थापा

िाहरेिालाले प्रवतिादीलाई ररलाएिल रेवमट्बाट रकम पठाएको 
रवसद/वनससा पेस भए तापवन िैदवेशक रोिगार प्र्ोिनका लावग 
रकम पठाएको सपष्ताको अभािमा आतमगत अथ्न र अनमुान गरी 
प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा पठाउनका लावग रकम वलएको रहछे 
भन्ने वनष्कष्नमा पगुन ुउव्चत नहुने । 

76

9 अमतृा ढकाल समतेको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
सिुास वि.क.

िाहरेिालाहरूले उही पररमाणको रकममा पटक-पटक ररक-ररक 
व्वक्सँग िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी कागि गराएको वसथवत समते 
न््ा्को रोहमा वि्चारणी् दवेख्ो

83

10 वकसनुदिे खगं खतिे 
समतेको िाहरेीले नेपाल 
सरकार/मसतवकम वम्ा 
समते

प्रवतिादी ररार रहकेाले वलखतको अवसतति र ्ेबहोरा वसिकार गरी 
्बसेको मान्नपुनने । 
प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाको घर्बाट १०७ थान राहदानी ्बरामद 
भएको दवेखएकोमा िैदवेशक रोिगारमा पठाउने उद्शे् ्बाहके अरू 
िरर्ा्बाट विवभन्न व्वक्हरूका राहदानी प्रवतिादीले राखकेो रहछे 
भन ्न सवकने अिसथा नदवेखने । 

96

11 केशि डोटेलको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/ सनौला सनुार 
भन्ने सनाउललाह मन्िरु

प्रवतिादी अ्बलेुस मन्सरु अवभ्ोग दािीको प्रवतरक्षा नगरी ररार रहकेो, 
मसेेन्िर वसक्रनसटुको कुराकानी्बाट वनि प्रवतिादीले नै िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउने कुराकानी गरेको र सहप्रवतिादीको िैंक 
खाता उपलबध गराई रकम िममा गन्न भनेको, िादीका साक्षीले 
प्रवतिादी उपर गडाउ गरी ्बकपत्र समते गरेको दवेखएकाले प्रवतिादी 
अ्बलेुश मन्सरुले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुने । 
साक्षी ज्ान ुखत्री क्षेत्री र प्रवतिादीका वि्चमा ्चके ्बाउन्सको मदु्ा ्चली 
अवन्तम भइसकेको भन्ने वनिकै ्बकपत्र्बाट दवेखएको र िाहरेिाला 
र प्रवतिादी व्ब्च अन्् कारोिार समते भई मदु्ा ्चलेको अिसथामा 
ज्ान ुखत्रीले प्रवतिादीका ्बैंक खातामा रकम िममा गरेकोमा सो रकम 
िाहरेिालाको रकम हो भनी ठहर गन्न न््ा्ोव्चत नहुने । 
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वादरी/प्रतिवादरी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

12 सरेुश कािी श्षे्ठको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/शरे्बहादरु 
वि.क.

प्रवतिादीले अन््था प्रवतिाद नगरेको वलखत प्रमाण्बाटै िैदवेशक 
रोिगारमा पठाउन रकम वलएको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा 
३५ ्बमोविम उक् वलखत प्रवतिादीका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने । 

131

13 समराि राई समतेको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
प्रशान्त भट्टराई

दािीको वलखत िादी प्रशान्त भट्टराईले आरू खशुी गररवदएको नभई 
प्रवतिादीहरू रािेन्द्र वलम्ब,ू समराि राई र निीन वधमाल भई करकापमा 
पारी गराएको दवेखदंा सो कागिको मान््ता शनू्् हुने ठहर ्् ाई मोरङ 
विलला अदालत्बाट रैसला भएको दवेखए्बाट शनु्् घोवषत भएको 
वलखत प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईका विरुद्वमा प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन्न 
वमलने नदवेखने । 

139

14 भिानीप्रसाद भट्टराईको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
दीपकवसंह सामन्त

प्रवतिादीले ििरिसती कागिमा सवहछाप गराएको भन्ने विवकर वलए 
तापवन दािीको वलखत करकाप नठहरी काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट 
रैसला भएको अिसथामा प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको व्िहारकै 
िरर्ा्बाट अवभ्ोग दािीको वलखत गरी वदएका रहछेन ्भनी 
वनष्कष्नमा पगुन ु्बान्छनी् हुने । 

155

15 सरुि थापको िाहरेीले नेपाल 
सरकार/अवनता ओझा

प्रवतिादी सि्ंले गररवदएको वलखत अन््था प्रमावणत नभएकोले उक् 
वलखतलाई अकाट्् प्रमाणको रूपमा वलनपुनने । 

166

16 पासाङ शपेा्न समतेको 
िाहरेीले नेपाल सरकार/
वदपक थापा

िाहरेिालाहरू र प्रवतिादी वि्च अन्् कारोिार रह ेभएको पवुष् हुन 
नआएकोले िगगा हसतान्तरणलाई अन्् कारोिारको अनमुान गरी 
िाहरेिालाको दािी ्बमोविमको विगो र हिा्नना भराई वदन उप्कु् 
नहुने । 

174

17 होम्बहादरु मगरको िाहरेीले 
नेपाल सरकार/ पशु्नराम गरुुङ 
समते

वमवसल संलगन होम्बहादरु मगर र शारदा मगरको राहदानीको नक् कल 
प्रवत, थाईल्ाणड पगुी रकने को वटकट तथा Boarding Pass, साक्षी 
र िाहरेिाला/पीवडतको ्बकपत्र समेत्बाट प्रवतिादी वसन गरुुङ भन्ने 
पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी 
िाहरेिाला/पीवडत्बाट रकम वलई थाइल्ाणडसमम k'¥ofO{ अलपत्र 
पारेको भन्ने िादीको अवभ्ोग दािी अन््था रहछे भन ्न सकने अिसथा 
नदवेखई प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको दवेखने । 
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमादेवरी पराजुलरी

फैसला
मुद्ा नं. ०७७-FT-००१४
कसरू ठहर तन.नं.९७
तनण्ण् नम्बर: १६१

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू

 िादीको नाम, थर, ितन प्रवतिादीको नाम, थर, ितन
विलला स्ाङ्गिा, पकिादी गा.वि.स.िडा नं.६ 
पररिवत्नत ऐ विलला गल्ाङ नगरपावलका िडा नं. 
१० ्बसने, लालवनधी उपाध्ा्को नावत, नारा्ण 
प्रसाद उपाध्ा्को छोरा, िष्न ३१ को गोविन्द 
प्रसाद उपाध्ा्को िाहरेीले नेपाल सरकार..... १

डम्बर ्बहादरु थापा मगरको नावत, छत्र ्बहादरु थापा 
मगरको छोरा विलला रामछेाप, टोकरपरु गा.वि.स. िडा 
नं. ८ पररिवत्नत ऐ. विलला दोरमिा गाउँपावलका िडा 
नं. ५ घर भई हाल कारागार का्ा्नल् िगन्नाथदिेल 
काठमाडौमँा थनुामा रहकेा िष्न ४१ को उद्ि ्बहादरु 
थापा मगर....................................................... १

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकारवभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त वििरण र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

१. जाहेररी दरखासि:

प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवेशक रोिगारका लावग मावसक २,०००।- वदराम पाररश्वमक 
पाउने गरी िैदवेशक रोिगारीको लावग सं्कु् अर्ब ईवमरेटस दशेमा सरुक्षा गाड्नमा पठाउने भनी म्बाट 
रू. ४,००,०००।- ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको 
हुदँा प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ अन्तग्नत कारिाही 
गरी मसँग प्रवतिादीले वलए खाएको रू. ४,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशतले हुन आउने हि्नना रकम 
रू.२,००,०००।- समते गरी िममा रू.६,००,०००।- (छ लाख रुपै्ाँ) प्रवतिादीिाट वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते ्ेबहोरा उललेख गरी िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले वदएको िाहरेी दरखासत । 
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२. सककल तलखि कागज:

उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीका लावग ्नुाइटेड 
अर्ब इवमरेट्स पठाई वदने भनी रू.४,००,०००।- वलएको ठीक साँ्चो हो । उक् रोिगारी वदलाउन नसकेकोले 
तपाईसँँग वलएको उक् रुपै्ाँ वन्मानसुार लागने व्ाि र सो साँिा समते एकमषु्ठ गरी आिका वमवतले दईु 
मवहनावभत्रमा वरता्न गननेछु । ्वद गररन िा भाखा नाघमेा िा वरता्न गन्न आलटाल गरेमा िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ ्बमोविम काननूी कारिाही गरेमा मरेो मन्िरुी छ भन्ने समते ्ेबहोराको सककल वलखत ्ेबहोरा । 

३. तलखि कागजका साक्रीको कागजाः

वमवत २०७५।०८।०४ गतेको िाहरेी दरखासत र िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको सककल वलखत कागिको 
्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् अर्ब ईवमरेटस दशेमा सरुक्षा गाड्नमा 
पठाउने भनी रू. ४,००,०००।- माग गरेकोमा िाहरेिाला र प्रवतिादीले आपसी लेनदने गरी प्रवतिादीले 
आफनै रािीखवुसले सककल वलखत कागि समते गररवदएका हुन ्। उक् वलखत कागिको साक्षी खणडमा 
उललेवखत नाम थर ितन मरेो आरनै हो हरेी व्चनी सनाखत गररवदए ँ। उक् वलखत कागि मरैे उपवसथवतमा 
भएको हो । ्सरी िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् अर्ब ईवमरेटस पठाउने भनी िाहरेिालासँग रकम ्बवुझवलई 
िैदवेशक रोिगारीमा पवन नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा प्रवतिादीलाई काननू 
्बमोविम कारिाही गरी िाहरेिालासँग वलएको रकम र सोको हि्नना समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते ्ेबहोराको वलखतका साक्षी ख्ाम ्बहादरु आलेले गरेको कागि । 

४. प्रतिवादरी उद्धव ्बहादुर थापा मगरले गरेको ्ब्ान:

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । कुनै मनेपािर कमपनीमा काम गवद्नन । उक् िाहरेी 
दरखासतको ्ेबहोरा पढी ्बां्ची सनुाउँदा सनुी पाए ँ । िाहरेी ्ेबहोरा झठु्ा हो । िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीमा सं्कु् अर्ब ईवमरेटस मलुकु पठाई वदने भनी रू. ४,००,०००।- वलएको तथा मावसक २००० 
वदराम कमाई हुने, खान ्बसने सवुिधा हुने गरी सरुक्षा गाड्नमा काममा लगाई वदन्छु भनी कुनै आश्वासन 
वदने तथा प्रलोभन दखेाउने काम गरेको होइन । िाहरेिाला र म वमलेर सामान ढुिानी सेिा सञ्चालन 
गनने भनी सं्कु् लगानी गरेका वथ्ौ ँ। करर्ब एक मवहना सञ्चालन गरे पश्ात ्उक् व्िसा् ्बन्द भ्ो । 
सो क्रममा लगानी गरेको पैसा पवन डुब्ो र िाहरेिालालाई म तपाईको लगानी ्ेबहोछु्न पवन भनेको वथए ँ। 
िाहरेिाला र म वमलेर िनही रू. १,२५,००० ।- लगानी गरेका वथ्ौ ँ। सो लगानी डु्ेबपवछ िाहरेिालाले 
मसँग लगानी गरेको रू. १,२५,०००।- रकम वरता्न मागनभुएकोमा उक् सम्मा मसँग वरता्न वदने पैसा 
नभएकोले िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कागि गररवदन,ु पैसा पवछ वरता्न वदनहुोला भनेर मलाई 
िैदवेशक रोिगारीको कागि गराउनभुएको हो । मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा सं्कु् अर्ब 
ईवमरेट्स पठाउने भनी कुनै कारोिार गरेको होइन । िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले िाहरेी दरखासत 
साथ पेस गरेको वमवत २०७५।०४।२५ गतेको सककल वलखत कागि पढी िा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। मलेै 
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िाहरेिालालाई रू.१,२५,००० ।- वरता्न गनु्नपननेमा उक् सम्मा मसँग पैसा नभएको हुदँा रकम वरता्न गन्न 
सवकन । िाहरेिालाले मलाई िैदवेशक रोिगारको कागि रू.गररवदएमा हाल छावडवदन्छु भनेका वथए । मलेै 
पवन मलाई २ मवहनाको सम् वदएमा मलेै ब्ाि सवहत रू. ४,००,०००।- नै वरता्न गररवदन्छु भनेको हु ँ। उक् 
कागिमा भएको सहीछाप मरेो आफनै हो, वलखत कागिको ्ेबहोरा मरैे हो । पढी िा्ची नै सहीछाप गरेको 
हु ँ । सककल वलखत कागिमा रू. ४,००,०००-वलएको भनी लेखाएको भए तापवन मलेै िाहरेिालासँग 
१,२५,००० - वलएको हो । मलेै िैदवेशक रोिगार समिन्धी कुनै पवन काम नगरेको हुदँा सिा् हुनपुनने होइन 
भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले गरेको ्ब्ान । 

५. जाहेरवाला गोतवनद प्रसाद उपाध्ा्ले गरेको कागज:

वमवत २०७५।०८।०४ गतेको िाहरेी दरखासत र िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको सककल वलखत कागिको 
्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् अर्ब ईवमरेटस दशेमा सरुक्षा गाड्नमा पठाउने 
भनी रू. ४,००,०००- माग गरेकोमा एक हप्तावभत्रमा पटकपटक गरी रू. ४,००,०००।- नगद नै ्बझुाएको 
हु ँ। प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरसँग वमलेर मलेै कुनै ब्ापार व्िसा् गरेको छैन । प्रवतिादीले वकन 
त्सो लेखाए थाहा भएन । प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग सं्कु् अर्ब ईवमरेट्स दशेमा 
सरुक्षा गाड्नमा मावसक २००० वदराम पाररश्वमक पाउने, खान ्बसने सवुिधा कमपनीले नै वदलाउने भनी 
आश्वासन तथा प्रलोभन समते वदएकोमा रू. ४,००,०००- ्बवुझवलई समपक्न विवहन भएकोमा पवछ रेला 
पारी २ मवहनावभत्रमा रकम वरता्न गनने भनी आफनै राविखवुसले सककल वलखत कागि गररवदएकोमा 
रकम वरता्न नगरी भागी ररार ्बसेका हुन ्। ्सरी िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् अर्ब ईवमरेटस पठाउने भनी 
िाहरेिालासँग रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा पवन नपठाएको र वलएखाएको रकम समते वरता्न 
नगरेको हुदँा प्रवतिादीलाई काननू ्बमोविम कारिाही गरी मसँग वलएको रकम र सोको हि्नना समते वरता्न 
वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले गरेको कागि । 

६. अति्ोग मागदा्बरी:

नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने ईिाित नवलई िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद 
उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारको लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स मलुकु पठाई वदन्छु भनी आश्वासन तथा 
प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने उदशे्ले रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र 
्बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरेको वनि प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरको का ््न िैदवेशक रोिगार 
ऐन‚ २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध दवेखदंा वनि प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी, िाहरेिाला्बाट वलए खाएको व्बगो रकम 
रू. ४,००,०००- (्चार लाख रुपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू. २,००,०००- (दईु लाख रुपै्ाँ) गरी 
िममा रू.६,००,०००।- (छ लाख रुपै्ाँ) प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगर्बाट िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद 
उपाध्ा्लाई वदलाई भराई पाऊँ । साथै वनि प्रवतिादी्बाट अपराध पीडीत संरक्षण ऐन,२०७५ को दरा 
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४१ को उपदरा ३ ्बमोविम हुन आउने क्षवतपवूत्न शलुक पीवडत राहत कोषमा िममा समते गराई पाऊँ भन्ने 
समते ्ेबहोराको अवभ्ोग मागदा्बी । 

७. प्रतिवादरी उद्धव ्बहादुर थापा मगरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ान:

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाइ्न िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् 
अर्ब इ्नवमरेटस पठाइ्न वदन्छु भनी कुनै प्रलोभन, आश्वासन दखेाइ्न रकम वलएको छैन, होइन । म उक् व्िसा् 
गवद्नन । म र िाहरेिाला सवहत साझदेारीमा नेपाल थोक्बाट काठमाडौसँमम वटपरमा माल सामान ढुिानी गनने 
भनी वनि िाहरेिालाले रू.१,२५,०००।- र मलेै रू.२,००,०००।- रकम लगानी गरी व्िसा् सञ ््चालन 
गर ्् ौ ँ । व्िसा् सञ्चालन गरेको करर्ब एक मवहनापवछ व्िसा् न्चली ्बन्द भ्ो । लगानी डुव्ो । 
त्सपवछ मलाइ्न िाहरेिालाले वनिले लगानी गरेको रकम वरता्न वदन ुभनी ्बारम्बार भनेका वथए । सोही 
सम्मा मरेो आमा विरामी भएकाले मलेै वनिलाइ्न रकम वरता्न वदन सवकन । पवछ मलाइ्न िाहरेिालाले 
ि्बरिसती करकापमा पारी िैदवेशक रोिगारको कागि गराएका हुन ् । मलेै सो वलखतमा भने िसतो 
िाहरेिालालाई विदशे पठाइ्न वदन्छु भनी रकम वलएको होइन । अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कुनै कसरू 
नगरेको हुदँा अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु 
थापा मगरले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

८. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।०४।२९ मा िएको थुनछेक आदेश:

्समा ्ी प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगर्बाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा 
६८ र दरा ७२ ्बमोविम रू. २,५०,०००-(दईु लाख प्चास हिार रुपै्ाँ) धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत 
वलई तारेखमा राख ्न ु र माग भएको धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा 
६८(२) ्बमोविम काननू ्बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राख ्न कारागार 
का्ा्नल्मा पठाई वदन ू। प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको दवेखएकाले िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रमा 
उललेवखत गिाह/साक्षी वन्मानसुार वझकाई र प्रवतिादीका साक्षीहरू वनिलाई नै उपवसथत गराउन लगाई 
उपवसथत गराए ्बकपत्रका लावग वन्मानसुार पेस गनू्न भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७७।०४।२९ मा ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको थनुछेक आदशे । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।०९।२३ मा िएको आदेश:

्समा िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला तथा दखेी 
िान ्नेलाई ्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिलाई ्बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न 
भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७७।०४।२९ को आदशे । 

१०. जाहेरवाला गोतवनद प्रसाद उपाध्ा्ले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्:
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मलेै िैदवेशक रोिगारका लावग ्एुईमा सेक्रेुटी कामको लावग िान भनी वमवत २०७५।०३।०८ मा 
प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई हातैमा एकमषु् रू. ४,००,०००।- वदएको हु ँ । प्रवतिादीसँग दाइ 
खमे ्बहादरु आले दाइको होटलमा आई रहदा व्चनिान भएको र वनिले िैदवेशक रोिगारको विवभन्न 
प्रलोभन दखेाएकाले विश ्िासमा परी मलेै वनिलाई सो रकम वदएको हु ँ। सो रकम वदएपवछ भने्बमोविम 
वनिले मलाई विदशे पठाएनन ्र मलेै वदएको रकम समते हालसमम वरता्न वदएका छैनन ् । उक् वमवतमा 
मलेै िैदवेशक रोिगार विभागमा वदएको िाहरेी दरखासत ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो र सोमा भएको सहीछाप 
मरैे हो । मलेै साथी भाइहरूसँग ऋण खोिेर तथा घरमा भएको रसल व्बक्री गरेर विदशे कमाउन िानका 
लावग प्रवतिादीलाई रकम वदएको हु ँ। म पीवडत छु मरेो विगो र हिा्नना समते असलु प्रवतिादीले भने िसतो 
ठेक् का पट्टाको कारोिार भएको झठु्ा हो । प्रवतिादीले आरै वलखत लेखरे वनिको रािीखशुीमा नै कागि 
गरेका हुन ्। मलेै वनिलाई कुनै दिाि वदएको छैन।मलाई काननू ्बमोविम न््ा् होस ्भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

११. कसरू ठहर:

प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला गोविन्द 
प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स पठाई वदन्छु भनी रकम वलई भने 
्बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ ्बमोविम कसरू 
गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, भराउन ुपनने व्बगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलुक 
समतेको सिा् वनधा्नरण सम्बन्धी सनुिुाईको लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्) ऐन, 
२०७४ को दरा १२ ्बमोविम पेस गनू्न भनी वमवत २०७७।१०।२६ मा ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू 
ठहर वनण््न  । 

१२. वादरीको िफ्ण ्बाट तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल््बाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः

प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स 
पठाई वदने प्रलोभन दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथवत हदेा्न 
वनिले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गमभीर प्रकृवतको रौिदारी कसरू 
रहकेो दवेखएकोमा प्रवतिादीलाई काननूले वनधा्नरण गरेको अवधकतम सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । सिा्को 
उद्शे्लाई मध्निर गरी सिा् गनु्न पदा्न प्रवतिादी तथा अन्् अपरावधक मनवसथवत राखी काम गनने 
व्वक्लाई हतोतसावहत गन्नको लावग कसरूदारलाई रेरर समािमा गई कसरू गन्न्बाट रोकन तथा वनिलाई 
आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् गनु्नपनने दवेखदंा प्रवतिादीलाई काननूले 
वनधा्नरण गरेको अवधकतम सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी 
गरेको ्बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट दा्बी ्बमोविमको व्बगो र हिा्नना समते िाहरेिालालाई 
वदलाई भराई वदनपुनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको सिा्पिू्नको प्रवतिेदन । 
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१३. प्रतिवादरीका कानून व्वसा्रीका िफ्ण ्बाट परेको सजा्पूव्णको प्रतिवेदन:

िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा, कसरूदारले गररवदएको िैदवेशक रोिगारीको कागि, कसरूदारको ्ब्ान, 
साक्षीहरूको ्ब्ान, िाहरेिालाले न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको ्बकपत्र समतेका आधारमा कसरूदारलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० को कसरूमा दरा ४३ ्बमोविम सिा् गदा्न वनिले िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा पठाइसकेको अिसथा नदवेखदंा सो दरामा उललेवखत सिा्को आधाले हुने न््नूतम 
सिा् हुनपुनने भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादीका काननू व्िसा्ी तेि प्रसाद न््ौपानेको सिा् पिू्नको 
प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१४. वन्म ्बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ् स इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स पठाई वदने आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिाला्बाट रकम 
वलएकोमा प्रवतिादीले भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीका लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स नपठाई वलए 
खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर परेको वकटानी िाहरेीलाई िाहरेी साथ पेस भएको 
वलखत तथा िादीका साक्षी/गिाह िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र्बाट पवुष् भएको हुदँा 
प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दा्बीको कसरूमा सिा् गरी िाहरेिालाको व्बगो र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस समते सवुन्ो। 

१५. प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी तेि प्रसाद न््ौपानेले मरेो 
पक्षले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेकोमा इन्कार रहकेा छन ्। वनिले अनसुन्धान अवधकारी समक्ष ्ब्ान 
गदा्न समते िाहरेिालासमते भई साझदेारीमा सामान ढुिानीका लावग सञ ््चालन गरेको कमपनी डु्ेबपवछ 
िाहरेिालाले करकापमा पारी वनिलाई ि्बरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत गराएको हो भनी उललेख 
गरेका छन ्। ् सतो अिसथामा प्रवतिादी उपरको कसरू शकंा रवहतरुपमा पवुष् हुन सकदनै । प्रवतिादीले सराई 
पाउनपुद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस समते सवुन्ो । 

१६. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने इिाित नवलई िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीका लावग सं्कु् अर्ब 
इवमरेट्स पठाउँछु भनी झठु्ा आश ्िसन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा १० र ४३ को कसरू गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको 
व्बगो रू. ४,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते गरी िममा रू. ६,००,०००।- समते 
प्रवतिादी्बाट िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा 
मगरले ्स न््ा्ावधकरण तथा अनसुन्धान अवधकारी समक्ष ्ब्ान गदा्न, मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
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गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । म उक् व्िसा् गवद्नन । म र िाहरेिाला भई साझदेारीमा नेपाल थोक्बाट 
काठमाडौसँमम वटपरमा माल सामान ढुिानी गनने व्िसा् सञ्चालन गरेको करर्ब एक मवहनापवछ व्िसा् 
न्चली ्बन्द भई हाम्ो लगानी डु्ेबको हुदँा मलाइ्न िाहरेिालाले वनिले लगानी गरेको रकम वरता्न वदन ुभनी 
्बारम्बार भनेका वथए । तर मलेै रकम वरता्न वदन नसकेपवछ मलाइ्न ि्बरिसती करकापमा पारी िैदवेशक 
रोिगारको कागि गराएका हुन ् । मलेै िाहरेिालालाइ्न िैदवेशक रोिगारमा सं्कु् अर्ब इ्नवमरेटस पठाइ्न 
वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई आश्वासन वदई रकम वलएको छैन भनी कसरू गरेमा इन्कार रही ्ब्ान ्ेबहोरा 
लेखाएको प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१. प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने इिाित नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारका लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्स पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग 
दा्बीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्? 

२. प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले व्बगो र हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होइन ? 

१७. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश ्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले 
िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीका लावग सं्कु् अर्ब इवमरेट्समा पठाउँछु 
भनी झठु्ा आश ्िासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिाला्बाट रू.४,००,०००।- (्चार लाख रुपै्ाँ) ्बझुी वलई 
भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटानी 
िाहरेी परेकोमा िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गदा्न 
खमे ्बहादरु आले दाइको होटलमा प्रवतिादीसँग व्चनिान भएको र वनिले िैदवेशक रोिगारको विवभन्न 
प्रलोभन दखेाएकाले विश ्िासमा परी िैदवेशक रोिगारका लावग ्एुईमा सेक्रेुटी कामको लावग िान भनी 
रू. ४,००,०००- वदएको हु ँ । सो रकम वनिलाई कुनै दिाि वदएको होइन । रकम वदएपवछ भने्बमोविम 
वनिले मलाई विदशे पठाएनन ्। वनिले मलेै वदएको रकम हालसमम पवन वरता्न वदएका छैनन ्। प्रवतिादीले 
भने िसतो ठेक् का पट्टाको कारोिार भएको झठु्ा हो । वनिलाई कुनै दिाि वदएको होइन । प्रवतिादीले 
रािीखशुीमा नै कागि गरेका हुन ्भनी िाहरेीमा उललेवखत ्ेबहोरालाई पवुष् गनने गरी आफनो ्ेबहोरा लेखाएको 
दवेखन्छ । 

१८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका सम्बन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्च्बझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादीका ग्बाहा िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा खम्बीर 
हुने गरी ्बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा प्रवतिादीका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

१९. अवभ्ोग दा्बी र अवभ्ोग पत्रसाथ पेस गरेको वलखतका सम्बन्धमा प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले 
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्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन । म 
र िाहरेिाला भई साझदेारीमा नेपाल थोक्बाट काठमाडौसँमम वटपरमा माल सामान ढुिानी गनने व्िसा् 
सञ्चालन गरेकोमा करर्ब एक मवहनापवछ व्िसा् न्चली ्बन्द भई हाम्ो लगानी डुव्ो । त्सपवछ मलाइ्न 
िाहरेिालाले वनिले लगानी गरेको रकम वरता्न वदन ुभनी भनेकोमा सो मलेै रकम वरता्न वदन नसकेपवछ 
मलाइ्न ि्बरिसती करकापमा पारी िैदवेशक रोिगारको कागि गराएका हुन ्। मलेै िाहरेिालालाइ्न िैदवेशक 
रोिगारमा सं्कु् अर्ब इ्नवमरेटस पठाइ्न वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई आश्वासन वदई रकम वलएको छैन भनी 
कसरू गरेमा इन्कार रही ्ब्ान गरेको दवेखए तापवन ्ी प्रवतिादीले सो इन्कारी ्ब्ान पवुष् गन्न कुनै िसतवुनष्ठ 
प्रमाण पेस गरेको दवेखदनै । वलखतका साक्षी खमे ्बहादरु आलेले िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्ले 
प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई िैदवेशक रोिगारीमा सं्कु् अर्ब इवमरेट्समा पठाई वदने भनी रू. 
४,००,०००।- नगद ै्बझुाएका हुन ्भनी िाहरेीमा उललेवखत ्ेबहोरालाई समथ्नन गरी कागि गरेको दवेखन्छ । 
प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत वलएको छैन भनी उललेख गरेको हुदँा ततसम्बन्धमा वििाद दवेखदनै । साथै प्रवतिादीले प्रसततु 
वलखत ि्बरिसती करकापमा पारी गन्न लगाएको भनी उललेख गरेका भए पवन सो वलखतलाई ्बदर ्बावतल 
गराउन सावधकार वनका्मा दा्बी वलई उिरू गरेको िा ततसम्बन्धी वििाद सावधकार वनका्मा वि्चाराधीन 
रहकेो भनी उललेख गरेको नदवेखदंा सो वलखत अन््था प्रमावणत हुन सकेको िा हुने अिसथा रह ेभएको 
दवेखदंनै । 

२०. प्रमाण ऐन २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम-कारोिारको सामान्् 
क्रम वि्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो पाइन्छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने 
िा आफनो ्चल अ्चल समपवत्त्बाट भराउने गरी आवथ्नक दाव्ति व्होनने तिरले अरूलाई कुनै वलखत 
गररवदने अिसथा हुदँनै । वलखत गररवदनेले िानी ्बझुी नै वलखतमा सहीछाप गरेको हुन्छ भन्ने सिाभाविक 
रूपमा न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । प्रवतिादीले विवकर वलए ्बमोविम ि्बरिसती गरी वनिलाइ कागि 
गराएको भए सो वलखत ्बदर/िावतल गराउन प्रवतिादीको उिरू िािरू पनु्न सिाभाव्बक हुनेमा त्सतो दवेखन 
नआएकाले प्रवतिादीको विवकरकै भरमा दािीको वलखतलाई अन््था भन्न सवकने अिसथा दवेखएन । 

२१. प्रमाणको मलू्ाङ्कनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत गैरकाननूी तिरले खडा गररएको 
नदवेखएसमम त्सतो वलखतको पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा "कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको कुरा सो वलखत नै पेस गरी 
प्रमावणत गनु्नपछ्न" भन्ने व्िसथा रहकेो पाइन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सक् कल वलखत नै पेस 
भएकाले सो वलखत प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था दवेखएन । 

२२. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िाहरेिालाको ्बकपत्र एिम ्प्रवतिादी उद्ि 
्बहादरु थापा मगरले कसरूमा इन्कार रही ्ब्ान गरे तापवन सो इन्कारी प्रमावणत हुने कुनै स्बदु प्रमाण पेस गन्न 
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नसकेको अिसथा समते्बाट प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा सं्कु् अर्ब इवमरेट्स पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश ्िास वदलाई रकम वलई 
िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

२३. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग सं्कु् 
अर्ब इवमरेट्स पठाई वदन्छु भनी रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन 
२०६४ को दरा ४३ र १० ्बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२४. प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत 
व्बगो र हि्नना रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश ्नको सम्बन्धमा वि्चार गरी हदेा्न, ्स मदु्ामा 
प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर 
भएको र विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ ँर प्रवतिादीको तर्न ्बाट पेस भएको सिा् पिू्नको 
प्रवतिेदनहरु समते अध््न समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीले िाहरेिाला्बाट वलएको व्बगो समतेको 
आधारमा प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम 
रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रुपै्ाँ) िररिाना र एक िष्न छ मवहना कैद गन्न मनावस्ब हुने 
दवेख्ो । 

२५. िादीले िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई व्बगो रू. ४,००,०००।- (्चार लाख रुपै्ाँ) र सोको 
प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू. २,००,०००।- (दईु लाख रुपै्ाँ) समते गरी िममा रू. ६,००,०००।- 
(छ लाख रुपै्ाँ) भराई वदन दािी वलएकोमा अवभ्ोग दािी साथ िाहरेिालाले पेस गरेको वलखत र 
िाहरे्बालाले गरेको ्बकपत्र्बाट प्रवतिादीले िाहरेिाला्बाट रू. ४,००,०००।- (्चार लाख रुपै्ाँ) ्बझुी 
वलएको दवेखएको हुदँा िाहरेिालाको व्बगो रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) का्म हुने दवेख्ो । तसथ्न 
िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट विगो रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) र सो व्बगोको प्चास प्रवतशतले हुने 
हिा्नना रू. २,००,०००।- (दईु लाख) समते िममा रू. ६,००,०००।- (छ लाख रुपै्ाँ) भराई पाउने दवेख्ो । 

२६. अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ को दा्बीको हकमा हदेा्न प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी उद्ि 
्बहादरु थापा मगरले िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई भनी वमवत 
२०७५।०४।२५ मा रकम ्बझुी वलई सोही वदन वलखत समते गररवदएको दवेखन्छ । वलखत भएको वमवतलाई 
िारदात वमवत मान्नपुनने हुदँा कररि एक मवहना पवछ लाग ूभएको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ 
्बमोविम प्रवतिादी्बाट क्षवतपवूत्न शलुक भराउन ुकाननूले वमलने नदवेखदंा क्षवतपवूत्न शलुक भराई रहनपनने 
दवेखएन । 

२७. अत: उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को 



10
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

दरा ४३ ्बमोविम रू. १५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रुपै्ाँ) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) 
मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्को व्बगो रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) एिम ्
सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू. २,००,००० (दईु लाख ) समते गरी िममा रू. ६,००,०००।- 
(छ लाख) प्रवतिादी्बाट िाहरेिालालाई भराई वदने ठहछ्न । िारदात वमवतभन्दा पवछ ्बनेको अपराध पीवडत 
संरक्षण ४१(५) को दा्बी पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न।,

 िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई िररिाना रू.१, ५०,०००।- (एक 
लाख प्चास हिार रुपै्ाँ) र एक िष्न छ मवहना कैद हुने ठहरेकोमा वनि प्रवतिादी वमवत २०७७।०४।१८ मा पक्राउ 
परी हालसमम कारागार का्ा्नल् िगन्नाथदिेल काठमाडौमँा पपू्नक्षको क्रममा थनुामा रहकेो दवेखदंा वनिलाई ्स 
मदु्ामा ठहरेको कैद उक् वमवत २०७७।०४।१८ दवेखनै कैद कट्टा हुने भएकाले वमवत २०७८।१०।१८ मा वनिलाई 
ठहरेको कैद भकु्ान हुने हुदँा वनिले िररिाना दावखला गरे वनिलाई वमवत २०७८।१०।१८ मा कैद मकु् गररवदन ु
भनी कैद म्ाद ठेकी सम्बवन्धत कारागार का्ा्नल्मा लेखी पठाउन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन.ू.................................................................................................................................१

प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगरलाई ठहर भएको िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) का 
हकमा प्रकरण १ मा लेवखए ्बमोविम िररिाना दावखला नगरे मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को 
दरा १६२ को अवधनमा रही असलु गनू्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू......................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगर्बाट िाहरेिालाले व्बगो रू. 
४,००,०००।- (्चार लाख रुपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू. २,००,०००- (दईु लाख 
रुपै्ाँ) समते गरी िममा रू. ६,००,०००।- (छ लाख रुपै्ाँ) भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसला अवन्तम 
भएपवछ िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू ्बमोविम हिा्नना सवहतको व्बगो भराई 
पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे ्बमोविमको उपरोक् व्बगो र हिा्नना प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा मगर्बाट 
िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..........................................३

िाहरेिालाको व्बगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला 
गोविन्द प्रसाद उपाध्ा्लाई वदन.ू...............................................................................................४

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ ँर प्रवतिादी उद्ि ्बहादरु थापा 
मगरलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू................................................................................................ ५ 

प्रसततु रैसला विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू............................. ६ 

सरोकारिालाले नक् कल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३को 
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प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन.ू...................................................................................... ७ 
प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू.................................... ८

 रमादेवरी पराजुलरी

  (सदस्)

उक् रा्मा हाम्ो सहमवत छ । 

                                   पे्रमकुमार राई   रमेशकुमार खत्री

                                      (सदस्)                (अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल

रैसला वमवतः- २०७७।११।०४।३

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः -२०७७।१२।     न््ा्ावधकरणको छाप



12
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमादेवरी पराजुलरी

फैसला
मुद्ा नं. ०७६-FT-०२०४ 

तनण्ण् नम्बर: १९५

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
होली लाल राििंशीको नावत, अिि लाल राििंशीको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ 
साविक डाइवन्ा गा.वि.स.िडा नं.७ पररिवत्नत सनुिषमी नगरपावलका िडा नं.९ ्बसने 
िष्न ३१ को हसंराि राििंशी...................................................................१
नन्दलाल झाको नावत, रािकुमार झाको छोरा, विलला मोरङ, साव्बक विराटनगर 
उपमहानगरपावलका िडा नं.१३, पररिवत्नत विराटनगर महानगरपावलका िडा नं.१० 
्बसने, िष्न २७ को प्रविन कुमार झा.............................................................१
होली लाल राििंशीको नावत, अिि लाल राििंशीको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ 
साविक डाइवन्ा गा.वि.स.िडा नं.७ पररिवत्नत सनुिषमी नगरपावलका िडा नं.९ ्बसने 
िष्न २९ को कंशराि राििंशी.................................................................१
विलला मोरङ्ग‚ साव्बक डाईवन्ा गा.वि.स.िडा नं.७, पररिवत्नत सनुिसमी 
नगरपावलका िडा नं.९ ्बसने, पथल ्बहादरु राििंशीको नावत, िहरवसंह राििंशीको 
छोरा, िष्न २४ को अि् दिेगन राििंशी..................................................१
खगने्द्र प्रसाद राििंशीको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ साविक अमरदह गा.वि.स.िडा नं.८ 
पररिवत्नत सनुिषमी नगरपावलका िडा नं.३ ्बसने िष्न २६ को पे्रमलाल राििशंी...........१
डब्बलुाल राििंशीको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ सनुिषमी नगरपावलका िडा नं.३ ्बसने 
िष्न ४७ को नगेन्द्र प्रसाद राििंशी............................................................१
घनश्ाम केिरत मणडलको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ साविक आमगाछी गा.वि.स.िडा नं.१ 
पररिवत्नत रंगलेी नगरपावलका िडा नं.५ ्बसने िष्न ३६ को सिुास कुमार मणडल...........१
्बदु्लाल राििंशीको छोरा, विलला मोरङ्ग‚ साविक टकुिा गा.वि.स.िडा नं.१ 
पररिवत्नत सनुिषमी नगरपावलका िडा नं.५ ्बसने िष्न ३५ को पं्चन राििंशीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार..........................................................................१

्बझृकान्त झाको 
नावत, पाणडि झाको 
छोरा, विलला झापा, 
साविक गौरीगञि 
गा.वि.स.िडा नं.५ 
पररिवत्नत गौरीगञि 
गाउँपावलका िडा 
नं.३ ्बसने िष्न ३६ 
को वदपेन्द्र कुमार 
झा.......................१ 
विलला झापा, 
गौरीगञि गाउँपावलका 
िडा नं.४ ्बसने सदरु 
वगरीको छोरा िष्न ४४ 
को गणशे प्रसाद वगरी 
...........................१
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िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को 
वन्म ३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकारवभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त वििरण र ठहर 
वनमन ्बमोविम रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. प्रतवन कुमार झा समेिको जाहेररी दरखासिाः-

हामीहरू प्रविन कुमार झा र हसंराि राििंशीलाई प्रवतिादीहरू गणशे प्रसाद वगरी र वदपेन्द्र कुमार झाले 
िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी िाहरेिालाहरू मध्ेका िाहरेिाला प्रविन 
कुमार झाको रू.३,५०,०००।- तथा अका्न िाहरेिाला हसंराि राििंशीको रू.२,५०,१५०।- ्बवुझवलई 
भारतको वदललीसमम पु् ा्नई अलपत्र पारेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरूलाई पक्राउ गरी हाम्ो विगो र हिा्नना 
रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७६।०१।१६ गतेको िाहरेी दरखासत । 

२. कंशराज राजवंशरी समेिको जाहेररी दरखासिाः-

हामी िाहरेिालाहरू विदशे िाने भनी मनेपािरको खोिीमा रहकेो ्ेबला गणशे वगरी भन्ने व्वक्ले म 
विदशे िान सह्ोग गछु्न, वनरञिन परुी भन्ने व्वक् मार्न त म क्ानडा पठाई वदन्छु, राम्ो तलि आउँछ 
भनी प्रवत व्वक् छ लाख ख्च्न लागछ, एकमषु् वदनपुददैन भनी भनेकोले वनिले भनेको व्वक् वदपेन्द्र कुमार 
झाको नाउँमा रू. १,००,०००।- र गणशे वगरीको नाउँमा रू. १,९१,०००।- पठाएका वथ्ौ ँ। पवछ वनिले 
Appointment Letter समते दखेाएर हामीसँग िनही ५ लाख वलएर िेपत्ता भएका हुन ् । वनिहरूले 
वकतने डकुमणेट वदइ्न ठगी गरेको थाहा भएको हुदँा वनिहरूलाइ्न कारिाही गरी हाम्ो विगो भराई पाऊँ भन्ने 
समते ्ेबहोराको कंशराि राििंशी समतेका ७ िनाको िैदवेशक रोिगार विभागलाइ्न संिोधन गरी श्म तथा 
रोिगार का्ा्नल् विराटनगरमा वमवत २०७५।०९।०४ गतेको िाहरेी दरखासत । 

३. सककल आईएमई/प्रिुमनरी ट्ानसफरको िौचरहरू:

गणशे प्रसाद वगरीको नाममा वमवत २०७४।१२।१६ मा रू. ८५,०००।- , वमवत २०७५।०३।०५ मा 
रू.५०,०००।- तथा वदपेन्द्र कुमार झाको नाममा वमवत २०७४।१०।०४ मा रू.१,००,०००।- रकम पठाएको 
दवेखने आईएमई भौ्चर थान-३ र गणशे प्रसाद वगरीको नाममा वमवत २०७५।०४।०६ मा रू.५०,०००।- , 
वमवत २०७५।०१।२६ मा रू.१६,०००।- र वमवत २०७५।०४।०७ मा रू.४०,१५०।- रकम पठाएको दवेखने 
प्रभ ुमनी ट्ान्सररको भौ्चर थान-३ वमवसल सामले रहकेा । 

४. प्रतिवादरी तदपेनद्र कुमार झाको तनवेदनाः

्स विभागमा सि्ं हाविर हुन आएको छु, मदु्ाको पपू्नक्ष गररपाऊँ भन्ने वनिेदन ्ेबहोरा साथ वमवत 
२०७५।११।०८ मा सि्ं उपवसथत हुन आएका प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा हाल अनसुन्धानको वसलवसलामा 
म्ाद थप भई वहरासतमा रहकेो । 



14
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

५. प्रतिवादरी तदपेनद्र कुमार झाले मौकामा गरेको ्ब्ानाः

िाहरेिाला प्रविन कुमार झा र हसंराि राििंशीसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता सम्बन्ध, ररसइवि 
छैन।म आरँै प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरी मार्न त िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा िाने भनी वनिलाई 
रू.३,००,०००।- र राहादानी थान-समते ्बझुाएको छु । मरेो िसतै िाहरेिालाहरूको रकम समते प्रवतिादी 
गणशे प्रसाद वगरीले ्बवुझवलएका छन ्। िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी विवभन्न व्वक्हरूलाई ठगने 
गणशे प्रसाद वगरीलाई रकम ्बझुाई वदन ुभनी मरेो नाममा आईएमई गरी िाहरेिाला हसंराि राििंशीले 
रू.१,००,०००।- (एक लाख) पठाएको सत् साँ्चो हो । मलेै ्ी िाहरेिालालाई मरेो आफनो नाममा 
रकम नपठाउन ुभनी भन्दा भन्द ैमरेो नाममा रकम पठाई वदएको हुदँा सह्ोग गनने उद्शे्ले उक् रकम वझकी 
वनिले रकम ्बझुाउन भनी भनेका गणशे प्रसाद वगरीलाई हातहातै ्बझुाएको हु ँ। उक् रकम ्बझुाउँदा कुनै 
भरपाई गराइन्नँ । िाहरेिाला हसंराि राििंशीले मरेो नाममा पठाएको उक् रकम िसताको तसतै वनि गणशे 
प्रसाद वगरीलाई काठमाडौंको एअरपोट्नमा ्बझुाएको हु ँ। गणशे प्रसाद वगरीले ्ी िाहरेिालाहरूको रकम 
खाई समपक्न विवहन भएपवछ आफनो रकम उठाउन मरेो नाममा झठु्ा उिरुी वदएका हुन ्। मलेै कुनै िैदवेशक 
रोिगार सम्बन्धी काम गवद्नन । मलेै कसैको रकम ठगी गरी खाएको छैन । वनि गणशे प्रसाद वगरी हाल 
कहाँ छन,् मलाई िानकारी भएन । वनिको गाउँ र मरेो गाउँ वछमकेी गाउँ हो । वनिको घर्बाट मरेो वकराना 
पसल तीन/्चार वकलोवमटरको टाढामा छ, वनिले मरेो पसलमा सरसमान वकन्न आइरहने गद्नथे । वनिसँग 
अन्् कुनै सम्बन्ध छैन । अका्न व्वक् वनरन्िन परुीसँग कुनै व्चनिान तथा सम्बन्ध छैन । िाहरेिालाहरूले 
िाहरेी दरखासत साथ पेस भएको क्ानाडाको वभषाहरू, पलेन वटकेट, आईएमई भौ्चरहरू, अरर लेटरहरू 
दखेाउँदा दखे,े उक् कागिातहरू प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले िाहरेिालाहरूलाई वदएको कागिात हो । 
वनि गणशे प्रसाद वगरीले मरेो नामको क्ानाडाको वभषा र अरर लेटर वदएको वथ्ो । त्सैले ् सको ्बारेमा 
मलाई थाहा छ । आईएमई भौ्चरहरू मध्े २०७४।१०।०४ मा मरेो नाममा िाहरेिाला हसंराि राििंशीले 
रू.१,००,०००।- पठाएकोमा उक् रकम मलेै वनि िाहरेिालाले भने ्बमोविम अका्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद 
वगरीलाई हातहातै ्बझुाई वदएको हु ँ। िाहरेिालाहरूले श्म तथा रोिगार का्ा्नल् विराटनगरमा ्चढाएको म 
समतेलाई विपक्षी ्बनाई स्ूचना िाहरेी दखेाउँदा दखे े। उक् स्ूचना िाहरेीमा िाहरेिाला हसंराि राििंशीले 
मरेो नाममा आईएमई गरेको भौ्चरलाई प्रमाण लगाई म समतेलाई विपक्षी ्बनाएको ्ेबहोरा सत् साँ्चो हो । 
सोही स्ूचना उिरुी पदा्न म सि्ं उपवसथत भई ्ब्ान समते वदएको हु ँ। उक् ्ब्ानमा उललेख गरेको ्ेबहोरा 
सत् साँ्चो हो । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी 
वदपेन्द्र कुमार झाले विभाग समक्ष गरेको ्ब्ान । 

६. जाहेरवाला प्रतवन कुमार झाले गरेको कागजाः

वमवत २०७६।०१।१६ को िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले मलाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग क्ानाडा मलुकु पठाई वदने भनी प्रलोभन वदलाएका वथए । प्रवतिादी गणशे 
प्रसाद वगरीलाई रू.३,५०,०००।- रकम िैदवेशक रोिगारमा मलाई पठाई वदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन 
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वदएकोले वदएको हु ँ। उक् रकम मध्े रू.५०,०००।- आईएमई मार्न त तथा अन्् रकम रू.३,००,०००।- 
हातहातै ्बझुाएको हु ँ । हातहातै ्बझुाएको कुनै भरपाई गराइन । िैदवेशक रोिगारमा िान भनी प्रवतिादी 
गणशे प्रसाद वगरीलाई वदएको रकम रू.३,५०,०००।- वदएको रकम मलेै आरन्तहरूसँग ऋण वलएको हु ँ। 
प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी भारतको वदललीसमम पु् ा्नई 
अलपत्र पारी समपक्न विवहन भएपवछ आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएको हु ँ । प्रवतिादी गणशे प्रसाद 
वगरीले मलाई कुनै रकम वरता्न गरेका छैनन ्। पासपोट्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीसँगै छ । मरेो विगो रकम 
रू.३,५०,०००।- ‚ र सोको ५०% हिा्नना रू.१,७५,०००।- तथा भारतको ्बागदोरा्बाट वदललीसमम िाँदा 
लागेको पलेन वटकेट भा.रू.६,५००।- को हुन आउने ने.रू.१०,४००।- र रवक्न दा टे्न भाडा भारू.३५० 
को हुन आउने ने.रू.५६०।- समते गरी गरी िममा रकम रू.५,३५,९६०।- (पाँ्च लाख पैंवतस हिार नौ 
स् साठ्ी) प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरी्बाट वरता्न वदलाई पाऊँ । साथै प्रसततु मदु्ाका अका्न प्रवतिादी 
वदपेन्द्र कुमार झाले अका्न िाहरेिाला हसंराि राििंशीको के कवत रकम ठगी गरेका हुन,् मलाई िानकारी 
भएन । वनि प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले मरेो कुनै रकम ्बवुझवलएका छैनन ्। वनि वदपेन्द्र कुमार झाले 
प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीसँग िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा िाँदछुै भनी मरेो व्चनिान वनि गणशे प्रसाद 
वगरीसँग गराइवदएका मात्र हुन ् । वमवत २०७५।०३।०५ गतेको रू.५०,०००।- को आईएमई भौ्चर सत् 
साँ्चो हो । उक् भौ्चर ्बमोविमको रकम मलेै प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग 
क्ानाडा मलुकुमा िाने भनेर नै ्बझुाएको हु ँ। साथै वमवत २०७५।०९।०४ गते श्म तथा रोिगार मन्त्राल् 
शाखा विराटनगरमा ्चढाएको िाहरेी दरखासत सम्बन्धमा मलाई केही िानकारी भएन । मलेै उक् िाहरेी 
वदएको होइन । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले मलाई झठु्ा आश्वासन वदनका लावग पठाई वदएको वभषा र 
एपोइन्टमने्ट लेटर तथा आईएमई भौ्चर िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको हु,ँ प्रमाण लगाई पाऊँ । भारतको 
वदललीसमम िाँदा र अलपत्र परी रवक्न दाको पलेन वटकेट र टे्न वटकेट हाल हराएको हुदँा पेस गन्न सवकदन 
भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला प्रविन कुमार झाले गररवदएको कागि । 

७. जाहेरवाला हंसराज राजवंशरीले गरेको कागजाः 

वमवत २०७६।०१।१६ को िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादीहरू गणशे प्रसाद वगरी र वदपेन्द्र 
कुमार झाले मलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग क्ानाडा मलुकु पठाई वदने भनी प्रलोभन वदलाएका वथए । 
प्रवतिादीहरूलाई िममा रू.३,५०,०००।- रकम िैदवेशक रोिगारमा मलाई पठाई वदने भनी आश्वासन तथा 
प्रलोभन वदएकोले वदएको हु ँ। उक् रकम आईएमई तथा प्रभ ुमवन ट्ान्सरर्बाट पठाई ्बझुाएको हु ँ। िसमध्े 
प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई प्रभ ुमनी ट्ान्सरर्बाट रू.१,०६,०००।- , आईएमई्बाट रू.८५,०००।- 
र हातहातै रू.५९,०००।- गरी िममा रू.१,६५,०००।- प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा लाई आईएमई्बाट 
रू.१,००,०००।- गरी कुल रू.३,५०,०००।- ्बझुाएको हु ँ। िैदवेशक रोिगारमा िान भनी प्रवतिादीहरूलाई 
वदएको रकम रू.३,५०,०००।- मलेै मरेो गाउँले आरन्त सापटी ऋण तथा केही ्ब्चत गरेको रकम हो । 
प्रवतिादीहरूले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी आरुसँगै वदललीसमम लगेर अलपत्र पारेका 
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हुन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई कुनै रकम वरता्न गरेका छैनन ्। पासपोट्न पवन वरता्न पाएको छैन । मरेो रकम व्बगो 
रू.३,५०,०००।- र सोको ५०% हि्नना रकम रू.१,७५,०००।- , तथा भारतको ्बागदोरा्बाट वदललीसमम 
िाँदा लागेको पलेन वटकेट भा.रू.६,५००।- को हुन आउने ने.रू.१०,४००।- र रवक्न दा टे्न भाडा भा.रू.३५० 
को हुन आउने ने.रू.५६०।- समते गरी गरी िममा रकम रू.५,३५,९६०।- (पाँ्च लाख पैंवतस हिार नौ स् 
साठ्ी) र सककल राहादानी समते वरता्न वदलाई भराई मलाई िैदवेशक रोिगार को ्बहानामा ठगी गनने 
प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम सिा् गररपाऊँ । हाल उक् पलेन वटकेट र टे्न वटकेट हराईसकेको हुदँा 
पेस गन्न सवकदन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला हसंराि राििंशीले गररवदएको कागि । 

८. प्रतिवादरी तदपेनद्र कुमार झाले गरेको ितिम्बा ्ब्ानाः

िाहरेिाला कंशराि राििंशी समतेले श्म तथा रोिगार मन्त्राल् शाखा विराटनगरमा पेस गरेको वमवत 
२०७५।०९।०४ गतेको वनिेदन िाहरेी दखेाउँदा दखे,े पढी्बा्ची सनुाउँदा सनुी पाए ँ। मलाई पवन ्ी गणशे 
प्रसाद वगरीले िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी भनेकोले म आरै पवन ्ी 
िाहरेिालाहरूका साथै गणशे प्रसाद वगरी्बाट पीवडत भएको व्वक् हु ँ। गणशे प्रसाद वगरीले िाहरेिाला 
लगा्त मलाई पवन िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी ठगी गरेको हो । विपक्षी गणशे प्रसाद वगरी मार्न त 
िैदवेशक रोिगारमा िाने भनी त्ारी भइरहकेो सम्मा िाहरेिाला हसंराि राििंशीसँग व्चनिान भएको 
हो । िाहरेिाला हसंराि राििंशीले विपक्षी गणशे प्रसाद वगरीलाई रकम पठाउन ुअवघ मलाई रोन समपक्न  
गरी तपाईको नाममा रकम पठाउँदछुै भनेको वथ्ो, मलेै वनिलाई मरेो नाममा रकम नपठाऊ, केही भइहाल्ो 
भने तेरो रकम मलेै काहाँ्बाट वतनु्न भनेको वथए ँ। वनि हसंराि राििंशीले गणशे प्रसाद वगरीले तपाईको 
नाममा रकम पठाईवदन ुभनेको छ, तपाईको नाममा रकम पठाई वदन्छु, तपाईले गणशे प्रसाद वगरीलाई उक् 
रकम ्बझुाई वदन ुभनेकोले वनिको कुरा टान्न नसकी सह्ोग गनने उद्शे्ले उक् वमवत २०७४।१०।०४ गते 
रू.१,००,०००।- मलेै वझकी िाहरेिाला हसंराि राििंशीले भने ्बमोविम गणशे प्रसाद वगरीलाई हातहातै 
्बझुाई वदएको हु ँ। उक् रकम ्बझुाउँदा मलेै विश्वासमा ्बझुाई वदएको हु,ँ कुनै भरपाई गराइन । अका्न विपक्षी 
वनरञिन परुीलाई म व्चवन्दन । वनिसँग मरेो कुनै सम्बन्ध छैन । अन्् िाहरेिालाहरू कंशराि राििंशी, 
अि् दिेगन राििंशी, नगेन्द्र प्रसाद राििंशी, पे्रमलाल राििंशी, सिुास कुमार मणडल र पं्चन राििंशीसँग 
कुनै व्चनिान, सम्बन्ध छैन । ्ी िाहरेिालाहरूको विपक्षीहरू गणशे प्रसाद वगरी र वनरञिन परुीले के कवत 
रकम ठगी गरेका हुन,् मलाई िानकारी भएन । गणशे प्रसाद वगरीले म लगा्त ्ी िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकुमा पठाउने भनी अरर लेटर, डुवबलकेट वभषा र डुवबलकेट पलेन 
वटकेट समते वदएको वथ्ो । उक् कागिातहरू पेस गररसकेको छु । िाहरेिाला कंशराि राििंशी समतेले 
श्म तथा रोिगार मन्त्राल् शाखा विराटनगरमा म समतेका विरुद् वमवत २०७५।०९।०४ गतेको वनिेदन 
िाहरेी वदएको हुदँा सो िाहरेी उपर म सि्ं उपवसथत भई ्ब्ान वदएको वथए ँ। मरेो नाममा िाहरेिालाले 
आईएमई गरेको कारण्बाट सोही आईएमई रवसदलाई प्रमाण लगाई मरेो विरुद्मा झठु्ा उिरुी वदएको हो । 
प्रसततु मदु्ामा म आरै पीवडत छु, झठु्ा उिरुी्बाट रुस्नद वदलाई पाऊँ । रोटामा ्चशमा लगाउने व्वक् 
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िाहरेिालाहरू लगा्त मसमतेलाई ठगी गनने गणशे प्रसाद वगरी नै हुन,् हरेीव्चनी सनाखत गररवदए ँ। साथै 
अका्न नाईक टोपी लगाउने व्वक्लाई म व्चवन्दन र वनिसँग मरेो कुनै सम्बन्ध पवन छैन । श्म तथा रोिगार 
का्ा्नल् विराटनगरमा गरेको ्ब्ान दखेाउँदा दखेे,ँ उक् ्ब्ान मलेै नै गरेको हो । ्ी िाहरेिालाहरूले म 
समतेको विरुद्मा िाहरेी वदएको कुरा स्ूचना पाएपवछ म सि्ं उपवसथत भई उक् वमवत २०७५।१०।२० 
गतेको ्ब्ान वदएको हु ँ । उक् अवड्ो वभवड्ो दखेाउँदा सनुाउँदा दखेी सनुी पाऊँ । उक् कुराकानीहरू 
गणशे वगरीले गरेको हुनपुछ्न । साथै पलेन वटकेट र वभषाहरू गणशे वगरीले िाहरेिालाहरूलाई आश्वासन 
वदलाउनलाई पठाएको हुनपुछ्न । मलाई पवन वभषा र अरर लेटर पठाएको हुदँा ्ो काम गणशे वगरीको 
हुनपुछ्न भन्ने विश्वास लागछ भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले गरेको तावतम्बा ्ब्ान । 

९. जाहेरवाला हंसराज राजवंशरीले गरेको थप कागजाः

श्म तथा रोिगार मन्त्राल् शाखा विराटनगरमा वमवत २०७५।०९।०४ मा पेस गरेको अपराधको स्ूचना 
दखेाउँदा दखे,े पढी्बा्ची सनुाउँदा सनुी पाए ँ। हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा 
मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी प्रवतिादीहरू गणशे प्रसाद वगरी, वदपेन्द्र कुमार झा र वनरञिन परुीले हामी्बाट 
िनही रू.३,५०,०००।- (तीन लाख प्चास हिार) का दरले रकम करर्ब एक िष्न अवघ ्बवुझवलई समपक्न  
विवहन भएको हुदँा हामी िाहरेिालाहरूले ्ी विपक्षीहरूका विरुद्मा हामीले ्बझुाएको उक् िनही 
रू.३,५०,०००।- को व्ाि समते िोडेर िनही रू.५,००,०००।- को मागदािी वलई श्म तथा रोिगार 
मन्त्राल् शाखा विराटनगरमा उिरुी गरेका हौं । मलेै गणशे प्रसाद वगरीलाई प्रभ ुमनी ट्ान्सरर्बाट तीन 
पटक गरी िममा रू.१,०६,०००।- , आईएमई गरी रू.८५,०००।- र हातहातै रू.५९,०००।- गरी िममा 
रू.२५०,०००।- तथा गणशे प्रसाद वगरीले भने ्बमोमविम अका्न प्रवतिादी वदपेन्द्र झालाई आईएमई्बाट 
रू.१,००,०००।- गरी कुल रू.३५०,०००।- (तीन लाख प्चास हिार) ्बझुाएको हु ँ। प्रवतिादी गणशे प्रसाद 
वगरीलाई हातहातै रकम ्बझुाएको भरपाई गराईन, विश्वासको भरमा ्बझुाएको हु ँ। वनि विपक्षी वनरञिन 
परुी गणशे प्रसाद वगरी कै मावनस हो । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले भने ्बमोविम भारतको न्ाँवदललीमा 
िाँदा वनिसँग भटे भएको हो । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीको लावग वदलली्बाट समपणू्न काम गनने व्वक् 
वनि वनरञिन परुी नै हुन । वनिको तीन पसुते सवहतको एकीन ितन र समपक्न  थाहा भएन । वनि वनरञिन 
परुीको पवन प्रसततु ्मदु्ामा संलगनता हो, विपक्षीहरू एकआपसमा वमलेमतो गरी नै हामी िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी ठगी गरेका हुन ्। श्म तथा रोिगार मन्त्राल् 
शाखा विराटनगरमा पेस गरेको वमवत २०७५।०९।०४ गतेको वनिेदन िाहरेीमा विगो रू.५,००,०००।- मा 
मलेै विपक्षीहरूलाई ्बझुाएको िममा रू.३,५०,०००।- को व्ाि समते िोडी रू.५,००,०००।- पु् ा्नई विगो 
दािी गरेको हु ँ। तर ्स विभागमा उपवसथत भई िाहरेी वददँा तपाईले ्बझुाएको कुल रकम मात्रको विगो 
वलन पाउँछ भनेको हुदँा सोही ्बमोविम मलेै विपक्षीहरूलाई ्बझुाएको कुल रकम रू.३५०,०००।- को मात्र 
विगो दािी वलई ्स विभागमा िाहरेी वदएको हु ँ। विराटनगरमा वदएको उिरुीमा व्ाि समते िोवडएको 
हुदँा ्बढी व्बगो का्म भएको सत् साँ्चो हो । श्म तथा रोिगार मन्त्राल्को शाखा का्ा्नल् विराटनगरमा 
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िाहरेी वदने िाहरेिालाहरू कंशराि राििंशीको मो.न.९८१२३५७२९१, अि् दिेगन राििंशीको 
मो.न.९८०७३-२५६९८, पे्रमलाल राििंशीको मो.न.९८१०४८८४५३ हो र वनि हाल िैदवेशक रोिगारको 
वसलवसलमा साउदी मलुकुमा रहकेा छन ्। नगेन्द्र प्रसाद राििंशीको मो.न.९८१३२६६०४५, सिुास कुमार 
मणडलको मो.न.९८०४०५६२४१ र पं्चन राििंशीको मो.न.९८१०५३५४६३ हो भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला हसंराि राििंशीले गरेको थप कागि । 

१०. जाहेरवाला अज् देवगन राजवंशरीले गरेको कगजाः

श्म तथा रोिगार मन्त्राल् शाखा विराटनगरमा वमवत २०७५।०९।०४ मा पेस गरेको अपराधको स्ूचना 
दखेाउँदा दखे,े पढी्बा्ची सनुाउँदा सनुी पाए ँ। हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा 
मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी प्रवतिादीहरू गणशे प्रसाद वगरी, वदपेन्द्र कुमार झा र वनरञिन परुीले हामी्बाट 
िनही रू.३,५०,०००।- ( तीन लाख प्चास हिार) का दरले रकम ्बवुझवलई समपक्न  विवहन भएको 
हुदँा हामी िाहरेिालाहरूले ्ी विपक्षीहरूका विरुद्मा हामीले ्बझुाएको उक् िनही रू.३,५०,०००।- 
को व्ाि समते िोडेर िनही रू.५,००,०००।- को मागदािी वलई श्म तथा रोिगार मन्त्राल् शाखा 
विराटनगरमा उिरुी गरेका हौं । म तथा अन्् िाहरेिालाहरू कंशराि राििंशी, पे्रमलाल राििंशी, नगेन्द्र 
प्रसाद राििंशी, सिुास कुमार मणडल र पं्चन राििंशीले प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई हातहातै िनही 
रू.३,५०,०००।- का दरले कुल रू.२१,००,०००।- (एककाइस लाख) ्बझुाएको हु ँ। प्रवतिादी गणशे प्रसाद 
वगरीलाई हातहातै रकम ्बझुाएको भरपाई गराइन, विश्वासको भरमा ्बझुाएका हौं । वनि प्रवतिादी गणशे 
प्रसाद वगरीलाई रकम ्बझुाएको कुनै वलवखत प्रमाण छैन । प्रसततु मदु्मा गणशे प्रसाद वगरी, वदपेन्द्र कुमार 
झा र वनरञिन परुी तीनैिनाको भवूमका छ, तीनैिनाले हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगार क्ानाडा 
पठाई वदने भनी आश्वासन वदएकोले विपक्षी गणशे प्रसाद वगरीलाई उक् रकम ्बझुाएका हौं । विपक्षी 
वनरञिन परुी गणशे प्रसाद वगरीकै मावनस हो । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले भने ्बमोविम भारतको 
न्ाँवदललीमा िाँदा वनिसँग भटे भएको हो । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीको लावग वदलली्बाट समपणू्न 
काम गनने व्वक् वनि वनरञिन परुी नै हुन ् । वनिको तीन पसुते सवहतको एकीन ितन र समपक्न  थाहा 
भएन । वनि वनरञिन परुीको पवन प्रसततु मदु्ामा संलगनता हो, विपक्षीहरू एकआपसमा वमलेमतो गरी नै 
हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी ठगी गरेका हुन ्। 
प्रवतिादीहरूले हामी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी भारतको वदलली समम लगेर 
अलपत्र पारेका हुन ्। प्रवतिादीहरूले हामीलाई कुनै रकम वरता्न गरेका छैनन ्। पासपोट्न समते वरता्न वदएनन ्। 
हाम्ो िनही व्बगो रू.३,५०,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रकम रू.१,७५,०००।- , तथा भारतको 
्बागदोरा्बाट वदललीसमम िाँदा लागेको पलेन वटकेट भा.रू.६,५००।- को हुन आउने ने.रू.१०,४००।- र 
रवक्न दा टे्न भाडा भा.रू.३५० को हुन आउने ने.रू.५६०।- समते गरी िनही रू.५,३५,९६०।- (पाँ्च लाख 
पैंवतस हिार नौ स् साठ्ी) र सककल राहादानीहरू समते वरता्न वदलाई भराई हामीलाई िैदवेशक रोिगार को 
्बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम सिा् गररपाऊँ । हाल उक् पलेन वटकेट र टे्न वटकेट 
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हराईसकेको हुदँा पेस गन्न सवकदन । श्म तथा रोिगार मन्त्राल्को शाखा का्ा्नल् विराटनगरमा िाहरेी वदने 
िाहरेिालाहरू कंशराि राििंशीको मो.न.९८१२३५७२९१, अि् दिेगन राििंशीको मो.न.९८०७३-
२५६९८, पे्रमलाल राििंशीको मो.न.९८१०४८८४५३ हो र वनि हाल िैदवेशक रोिगारको वसलवसलमा 
साउदी मलुकुमा रहकेा छन ्। नगेन्द्र प्रसाद राििंशीको मो.न.९८१३२६६०४५, सिुास कुमार मणडलको 
मो.न.९८०४०५६२४१ र पं्चन राििंशीको मो.न.९८१०५३५४६३ हो । साथै ्ी िाहरेिालाहरू हाल 
समपक्न मा नरहकेा हुदँा वनिहरूलाई उपवसथत गराउन सवकदन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अि् 
दिेगन राििंशीले गरेको कागि । 

 अति्ोग मागदा्बरी:

प्रवतिादीहरू गणशे प्रसाद वगरी र वदपेन्द्र कुमार झालाई नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत नवलई िाहरेिाला हसंराि राििंशी समतेलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानडामा पठाइवदने 
भनी िाहरेिालाहरू्बाट रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वसान वदई र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाएको र पीवडत्बाट ्बवुझवलएको रकम वरता्न समते नगरेकोमा वनि प्रवतिादीहरू वदपेन्द्र 
कुमार झा समतेको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू अपराध 
गरेको दवेखदंा वनि प्रवतिादीहरूलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेििालाहरू्बाट ्बझुी 
वलएको िममा विगो रू.३५,५०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू. १७,७५,०००।- 
तथा वटकट ख्च्न रू. ३२,८८०।- समते गरी िममा रू. ५३,५७,८८०।- वदलाई भराई पाऊँ । साथै वनि 
प्रवतिादीहरू्बाट अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ को उपदरा ३ ्बमोविम हुन आउने 
क्षवतपवूत्न शलुक पीवडत राहत कोषमा िममा समते गराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको अवभ्ोग मागदा्बी । 

प्रतिवादरी तदपेनद्र कुमार झाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ान:

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन । मरेो नाममा पैसा नपठा भन्दा भन्द ैिाहरेिाला 
मध्ेका हसंराि राििंशीले क्ानाडा िाने प्र्ोिनका लावग अका्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई वदनका 
लावग मरेो नाममा आईएमई मार्न त रू.१,००,०००।- पठाएका वथए । िाहरेिाला हसंरािले पठाएको उक् 
रकम आईएमई्बाट वझकी अका्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई नगद ैहातैमा वदए,ँ सोको प्रमाण छैन । 
वनि गणशे प्रसाद वगरीले मलाई पवन क्ानाडा लाने भनेकाले मलेै पवन वनिलाई नगद ैरू.३,००,०००।- 
वदएको वथए,ँ सोको समते प्रमाण छैन । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले म्बाट रकम वलए उपर मलेै कहीकँतै 
उिरू गरेको छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनेको छैन र वनिहरू्बाट पैसा 
पवन वलएको छैन । अका्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले म समते िाहरेिालाहरूलाई क्ानाडा िाने भनेर 
वडललीमा ्बोलाएकोले म समते भारतको वडलली गएकोमा त्हाँ गणशे प्रसाद वगरीसँग समपक्न विवहन 
भएपवछ म र कंशराि राििंशी पवहला नेपाल रकमी आएका वथ्ौ ँर अन्् िाहरेिालाहरू अवलक पवछ 
नेपाल रकमी आएका हुन ्। हालसमम अका्न प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरी समपक्न विवहन छन ्। प्रवतिादी गणशे 
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प्रसाद वगरीले िाहरेिालाहरूसँग के कवत पैसा वलएका वथए, सो ्बारेमा िानकारी भएन । मलेै िाहरेिालाको 
कुनै पैसा खाएको छैन । िाहरेिाला हसंरािले गणशे प्रसाद वगरीलाई वदन भनी मरेो आईएमईमा पठाएको 
रकम वझकी वनि गणशे प्रसाद वगरीलाई नगद े्बझुाएको हु ँ। वनि िाहरेिालाहरू र प्रवतिादीका ्बी्चमा 
भएको वलखत कागि ्बारेमा थाहा भएन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा समतेले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

११. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६।१२।०२ मा िएको थुनछेक आदेश:

्समा ्ी प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा्बाट रू. २,००,०००।- (दईु लाख रुपै्ाँ) धरौट, िमानत िा ्बैंक 
िमानत वदए दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ा्नई वलई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा ्बैंङ्क 
िमानत वदन नसकेमा ऐ.संवहताको दरा ६८(२) ्बमोविम सम्बवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको 
पपू्नक्ष समते गनने गरी ऐ.संवहताको दरा ७९ ्बमोविम आदशे गररवदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत 
२०७६।१२।०२ मा ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको थनुछेक आदशे । 

१२. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६।१२।०१ मा िएको आदेश:

्समा प्रवतिादीहरू ्चकु्ा भइसकेको अिसथा हुदँा रुि ुहाविर रहकेा प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाका साक्षी 
वनि मार्न त र िादी पक्षका अवभ्ोगपत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाहरू 
प्रविन कुमार झा, हसंराि राििंशी र अि् दिेगन राििंशीलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील 
मा्ा्नल् मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभाग, काठमाडौलँाई लेखी पठाई उपवसथत गराए 
वन्मानसुार पेस गनू्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७७।०९।०१ को आदशे । 

 प्रतिवादरी तदपेनद्र कुमार झाका साक्री तदनेश झाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्:-

्सै मदु्ामा प्रवतिादी रहकेा गणशे वगरीलाई ् ी प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले समते िैदवेशक रोिगारमा िान 
भनी रकम वदएको हो । प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा र िाहरेिाला मध्ेका हसंराि राििंशीसँगै िैदवेशक 
रोिगारमा िान खोिेका समम थाहा छ । हसंराि राििंशीले रू. १,००,०००।- गणशे वगरीलाई वदन ू
भनी प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झालाई आईएमई गरी पठाएका हुन ् । पवछ गणशे वगरी ररार भएपवछ ्ी 
िाहरेिालाले ्ी प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाका विरुद् िाहरेी वदएका हुन ्। प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गददैनन ्। ्ी प्रवतिादी व्ापार गद्नछन ्। ्ी प्रवतिादी असल ्चाल्चलन भएका मावनस हुन ्। ्ी 
प्रवतिादी वनदवोष छन,् व्नले न््ा् पाउनपुछ्न भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाका साक्षी 
वदनेश झाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१३.	् स न्ा्ातिकरणको तमति २०७७।११।२१ को आदेश:

्समा िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाहरू प्रविन 
कुमार झा, हसंराि राििंशी, अि् दिेगन राििंशी, कंशराि राििंशी, पे्रमलाल राििंशी, नगेन्द्रप्रसाद 
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राििंशी, सिुास कुमार मणडल, पं्चन कुमार राििंशीलाई वमवत २०७७।०९।०१ को आदशे ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिहरूलाई ्बझुनपुनने दवेखएकाले 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत 
भए वन्मानसुार पेस गनू्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७७।१०।२१ को आदशे । 

ठहर खण्ड

१४. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा समतेले िाहरेिालाहरुलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानडा पठाई 
वदने झठु्ो आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानडा 
नपठाएको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादीहरु उपर परेको वकटानी िाहरेी ्ेबहोरा, 
रकम पठाएको रवसद समते्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरुलाई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालारुको विगो रकम र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस 
सवुन्ो । 

१५. त्सतै प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी पथृिी ्बहादरु ्बसनेतले 
िाहरेिाला हसंराि राििंशीले क्ानडा िाने प्र्ोिनका लावग गणशे प्रसाद वगरीलाई वदनपुनने एक लाख 
रुपै्ाँ आईएमई मार्न त मरेो पक्षको नाममा पठाएको रकम वझकी वनि गणशे प्रसाद वगरीलाई हातैमा 
्बझुाएका हुन ्। मरेो पक्षले समते प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई क्ानडा िानका लावग तीन लाख रुपै्ाँ 
्बझुाएका हुन ्। मरेो पक्ष सि्म ्पीवडत हुन ्। मरेो पक्षले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ानडा 
पठाउने प्रलोभन नदखेाएको हुदँा अवभ्ोग दा्बी्बाट सराई पाउन ुपछ्न भनी गनु्नभएको ्बहस समते सवुन्ो । 

१६. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादीहरू वदपेन्द्र कुमार झा र गणशे प्रसाद वगरीले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानडा पठाई वदने भनी 
िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिालाहरु्बाट वलए खाएको विगो रकम रू. ३५,५०,०००।- (पैंतीस लाख प्चास हिार रुपै्ाँ) 
तथा सोको ५० प्रवतशतले हुने १७,७५,०००।- (सत्र लाख प्चहत्तर हिार) र वटकट ख्च्न रू.३२,८८०।- 
समते वदलाई भराई अपराध पीवडत संरक्षण ऐन २०७५ को दरा ४१ ्बमोविमको क्षवतपवूत्नको व्िसथा हुन 
समते दा्बी वलएकोमा प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले वनि उपरको अवभ्ोग दा्बी ्बारे ्स न््ा्ावधकरणमा 
्ब्ान गदा्न, िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन । मरेो नाममा पैसा नपठा भन्दा भन्द ै
िाहरेिाला मध्ेका हसंराि राििंशीले क्ानाडा िाने प्र्ोिनका लावग प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई 
वदनका लावग मरेो नाममा आईएमई मार्न त रू.१,००,०००।- पठाएका वथए । िाहरेिाला हसंरािले 
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पठाएको उक् रकम आई.एम.ई.्बाट वझकी प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई हातैमा वदएको वथए ँ। प्रवतिादी 
गणशे प्रसाद वगरीले मलाई पवन क्ानाडा लाने भनेकाले मलेै पवन वनिलाई नगद ै रू.३,००,०००।- 
वदएको वथए ँ। सो उपर कहीकँतै उिरू गरेको छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु 
भनेको छैन र सो प्र्ोिनका लावग पैसा पवन वलएको होइन । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले म समते 
िाहरेिालाहरूलाई क्ानाडा िाने भनेर वडललीमा ्बोलाएकोले म समते भारतको वदलली गएकोमा त्हाँ 
गणशे प्रसाद वगरी समपक्न विवहन भएकाले हामी नेपाल रकमी आएका हौं । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीले 
िाहरेिालाहरूसँग के कवत पैसा वलएका वथए, सो ्बारेमा िानकारी भएन भनी कसरूमा इन्कार रही ्ेबहोरा 
लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीका नाउँमा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको सात वदने 
म्ाद वमवत २०७७।०५।२८ मा वनिको घर दलैामा श्ीमतीले ्बझुी तामले भएकोमा वनि प्रवतिादी ्स 
न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखन आउँदनै । 

१७. उपरोक्ानसुारको अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादीको ्ब्ान, विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा र काननू व्िसा्ीको ्बहस 
विवकर सनुी प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा र गणशे प्रसाद वगरीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिागारीमा क्ानडा पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग 
दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेका हुन ्होइनन ्? भन्ने प्रश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो । 

१८. सम्बद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झा र गणशे प्रसाद वगरीले 
िाहरेिालाहरूलाई मावसक एक लाख प्चास हिार दवेख दईु लाखसमम कमाइ हुने िैदवेशक रोिगारीका 
लावग क्ानडा पठाई वदने आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारेकोले िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीहरूलाई िममा 
रू. ३५,५०,००० । - ्बझुाएकोमा प्रवतिादीहरूले आश्वासन वदए ्बमोविम िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग क्ानडा नपठाई भारतसमम पु् ा्नई अलपत्र पारेकोमा िाहरेिालाहरू आफनै पहलमा 
नेपाल रकमी आएकोले काननू ्बमोविम कारिाही गरी प्रवतिादीहरूले वलएको रकम र हिा्नना समते वदलाई 
भराई पाऊँ भन्ने समते छुट्टा-छुटै्ट िाहरेी दरखासतका आधारमा अनसुन्धान तहवककात हुदँा िाहरेिालाहरुले 
िाहरेी ्ेबहोरा वमलान हुने गरी प्रवतिादीहरु उपर कार्बाहीका लावग थप कागि समते गरेको दवेखन्छ । 

१९. िादीले गिाह/िाहरेिालाहरूलाई ्बकपत्रका लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नगराएको र ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट ्बकपत्रका लावग उपवसथत हुन म्ाद िारी हुदँा समते िाहरेिालाहरू हसंराि राििंशी, 
प्रविण कुमार झा र नगेन्द्र प्रसाद राििंशी,अि् दिेगन राििंशी, पे्रमलाल राििंशी, पं्चन राििंशीको र 
कंशराि राििंशी ्बकपत्रका लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखदंनै । 

२०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । िाहरेिालाहरू हसंराि राििंशी, प्रविण कुमार झा, नगेन्द्र प्रसाद राििंशी, 
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अि् दिेगन राििंशी, पे्रमलाल राििंशी र पं्च राििंशी, कंशराि राििंशी र सिुास कुमार मणडल ्स 
न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गरी मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा पवुष् गन्न सकेको नदवेखएकाले उपरोक् 
काननूी व्िसथा ्बमोविम मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा मात्र प्रवतिादीहरूका व्बरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने अिसथा 
दवेखएन । प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले अनसुन्धान अवधकारी समक्ष र ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान 
गदा्न समते िाहरेिाला हसंराि राििंशीले वनिलाई पठाएको रकम वझकी प्रवतिादी गणशे प्रसाद वगरीलाई 
नगद ैहातैमा ्बझुाएको भन्ने ्ेबहोरा उललेख गरेको दवेखन्छ । वनिका साक्षी वदनेश झाले वदपेन्द्र कुमार झा 
र िाहरेिाला मध्ेका हसंराि राििंशीसँगै िैदवेशक रोिगारमा िान खोिेका समम थाहा छ । हसंराि 
राििंशीले रू.१,००,०००।- गणशे वगरीलाई वदन ू भनी प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झालाई आईएमई गरी 
पठाएकोमा सो रकम वदपेन्द्रले गणशे वगरीलाई वदएका हुन ्। गणशे वगरी ररार भएपवछ िाहरेिालाहरुले 
प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाका विरुद् िाहरेी वदएका हुन ्। प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गददैनन,् 
व्ापार गद्नछन ्। प्रवतिादी वनदवोष छन,् व्नले न््ा् पाउनपुछ्न भनी प्रवतिादीको ईन्कारी ्ेबहोरा समवथ्नत हुने 
गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२१. सामान््त्ा कुनै रकम कसैलाई कुनै प्र्ोिनका लावग िा कुनै कामका लावग वददंा सो अनसुारको काम 
त्ो व्वक््बाट हुन सकछ िा सकदनै भन्ने विष् ्बझुरे नै त्सतो कारोिार गररने हुन्छ।िाहरेिालाहरुको 
िाहरेी ्बाहके अरु कहींकतै्बाट िैदवेशक रोिगारमा िानकै लावग रकम वदएको र रकम वलनेले समते सो 
प्र्ोिनका लावग रकम वलएको भन्ने दवेखएको अिसथा छैन । कारोिारको प्रकृवत प्रमावणत हुने वनससा/
प्रमाणको सि्नथा अभाि दवेख्ो । मानि व्िहारमा रकम वलने वदने व्िहार सामान्् भएकाले िसतवुनष्ठ 
प्रमाणको अभािमा रकम पठाएको र पठाएको रकम वलएको आधारमा मात्र प्रवतिादीहरुले अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको ठह्ा्नउन न््ा्को रोह्बाट उव्चत हुने दवेखएन । 

 िसततु "रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीमा रहने" हुन्छ । प्रसततु मदु्ामा िादीले 
गिाह/िाहरेिालाहरूलाई उपवसथत गराई ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गराउन नसकेको हुदँा िादीले 
प्रवतिादीहरू उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् गनने गरेको भन्न वमलने अिसथा दवेखएन । 

२२. अतः, वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादीहरू उपरको कसरू प्रमावणत गनने भार िादीमा रहनेमा 
िादीले गिाह/साक्षी प्रसततु गरी प्रवतिादीहरू उपरको अवभ्ोग दा्बी प्रमावणत गन्न सकेको नदवेखदंा 
प्रवतिादीहरू वदपेन्द्र कुमार झा र गणशे प्रसाद वगरीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ 
को कसरूमा सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी व्बगो र हिा्नना भराई क्षवतपवूत्न शलुक पीवडत कोषमा िममा 
गररपाऊँ भन्ने िादीको दा्बी पगुन नसकी प्रवतिादीहरूले सराइ पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी वदपेन्द्र कुमार झाले अवभ्ोग दा्बी्बाट सराइ पाउने ठहरेकोले वनि 
प्रवतिादीले पपू्नक्षका क्रममा वमवत २०७६।१२।०२ मा ध.र.नं.२६६ ्बाट दावखला गरेको धरौटी रू.२,००,०००।- 
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(दईु लाख) प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ वनि प्रवतिादीले उक् धरौटी रकम वरता्न पाऊँ भनी ऐनका म्ादवभत्र 
वनिेदन वदएमा वनिलाई वरता्न वदन ूभनी लेखा शाखामा िानकारी वदन.ू................................................१

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िवकल का्ा्नल्, काठमाडौंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..२

प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त िाहरेिालाहरुलाई वदन.ू........................................................३

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू ्बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन.ु...................४

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू.....................................५

रमेशकुमार खत्री 
(अध्क्ष)

उक् रा्मा मरेो सहमवत छ । 

                पे्रमकुमार राई
                   (सदस्)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल

रैसला वमवतः- २०७७।१२।१०

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः -२०७८ ।    न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमादेवरी पराजुलरी

फैसला
मदु्ा नं. ०७६ FT-०१९२

कसरू ठहरः- ११९

वनण््न  नं. ०१९६

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 िादीको नाम, थर, ितन प्रवतिादीको नाम, थर, ितन
मान्बहादरु थापाको नावत, 
घनक्बहादरु थापाको छोरा, 
मोरड्ग विलला, लेटाड्ग 
नगरपावलका िडा नं. ६ ्बसने 
गंगाराम थापाको िाहरेीले नेपाल 
सरकार........................... १

िंगसोर वलम्बकुो नावत, राि्बहादरु वलम्बकुो छोरा, मोरड्ग विलला, 
लेटाड्ग नगरपावलकार िडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं विलला, टोखा 
नगरपावलका िडा नं. ८ मा सबु्बा अगा्ननीक रम्न खोली ्बसेको कुल्बहादरु 
वलमि.ु..................................................................................१
सिु्निीर तामाड्गको नावत, सनुिीर तामाड्गको छोरा वसन्धपुाल्चोक 
विलला, मानेश्वर गा.वि.स. िडा नं. ३ पररिवत्नत ्बाह्रविसे नगरपावलका 
िडा नं. ८ ्बसने भई कारागार का्ा्नल् वडलली्बिारमा थनुामा रहकेा 
ज्ान्बहादरु तामाड्ग.................................................................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकारवभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ ।

१. गंगाराम थापाको जाहेररी दरखासि:-

म िाहरेिाला गंगाराम थापालाई प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलमि ु र ज्ान्बहादरु तामाड्गले िैदवेशक 
रोिगारीका लावग इिरा्ल दशेमा कृवषमा काम वदलाउने झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी म्बाट 
रकम रू.१,००,०००।- रकम वलखत कागि गरी ्बझुी वलएपवछ मलाई भने ्बमोविमको िैदवेशक रोिगार 
नवदलाएको तथा म्बाट वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुनाले प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम 
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कारिाही गरी मरेो विगो तथा हि्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७६।०४।२८को 
िाहरेी दरखासत ।

२. सककल तलखि कागजाः-

कुल्बहादरु वलमि ुर ज्ान्बहादरु तामाड्गले गंगाराम थापालाई िैदवेशक रोिगारको लावग इिरा्ल दशेमा 
रोिगार वदलाउने शत्नमा गंगाराम थापा्बाट रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) ्बझुी वलएको वलखत 
कागि । 

३. प्रतिवादरी कुल्बहादुर तलम्ुबले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः

िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा झठु्ा हो।िाहरेिालाले मलाई नभई अका्न प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाड्गलाई 
रकम वदएका हुन ् । िाहरेिाला वछमकेी भएको हुनाले मलेै िाहरेिालालाई अका्न प्रवतिादी ज्ान्बहादरु 
तामाड्गसँग व्चनाई वदएको हो । मलाई कृवष का ््न गनने ज्ान समते वनि ज्ान्बहादरुले वसकाएका हुन ्। हाल 
मलेै सवुिा अगा्ननीक तरकारी तथा गाई रम्न ्चलाएर ्बसेको छु । मरेो िैदवेशक रोिगारसँग कुनै समिन्ध 
छैन । वलखत कागिमा भएको सहीछाप तथा ल्ाप्च ेछाप मरैे हो । उक् कागि िाहरेिाला आरैले लेखकेा 
हुन ्। उक् वलखत कागिमा रकम वलनेको नाममा मरेो नाम झकु्ाई लेखकेा हुन ्। मलाई वनिले तपाई साक्षी 
मात्र हो भनेका हुन ्। आि िलल राम्री हरेी दखेी पाए ँ। उक् कागिमा के लेख ेभन्ने समते मलेै ततकावलन 
सम्मा िाहरेिालालाई अत्ावधक विश्वास गरेको हुनाले िासता गररन । ज्ान्बहादरु तामाड्गलाई मलेै 
कृवष समिन्धी ज्ान भएको र कृवष का ््न गनने व्वक्को रुपमा व्चनेको हो । वनिको र मरेो कृवष का ््नमा 
िेलालिेलामा सहका ््न समते भएको छ । मलेै िाहरेिालासँग रकम नै नवलएको कारणले वरता्न गनने भन्ने 
कुरै भएन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान ।

४. जाहेरवालाका गंगाराम थापाको कागज:

मलेै वमवत २०७६।०४।२८ मा प्रवतिादी कुल्बहादरु वलमि ुर ज्ान्बहादरु तामाड्ग विरुद् वदएको िाहरेी 
दरखासतको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । प्रवतिादी मध्े हाल पक्राउ परी आएका प्रवतिादी कुल्बहादरु वलमिलेु 
मलाई िैदवेशक रोिगारमा इिरा्ल पठाउने भनेर उनलाई नगद वदएको हो । प्रवतिादी कुल्बहादरु वलमिलेु 
नै प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाड्गलाई मरेो सहकममी भनी व्चनाई मलेै वनि कुल्बहादरुलाई रकम वदएको 
केही सम्पवछ सं्कु् वलखत कागि गररवदएका हुन ् । मलेै रकम ज्ान्बहादरु तामाड्गको उपवसथवतमा 
वदएको होइन तर ज्ान्बहादरु तामाड्ग सं्कु् कागि गन्न त्ार भएको हुनाले उक् वलखत कागि त्ार 
भएको हो । ज्ान्बहादरु तामाड्ग ्स मदु्ामा कवत दोषी हुन ्मलाई थाहा छैन । मलेै स्ैब कुराकानी कारोिार 
कुल्बहादरुसँग गरेको हो । मखु् दोशी कुल्बहादरु वलमि ुहुन ्। कुल्बहादरुले मलेै नै तपाईलाई मरेो कृवष 
रम्नको माध्म्बाट कृवष कामको लावग विदशे लाने हो भनेका वथए । िाहरेी साथ संलगन वलखत कागि गदा्न 
दिुै प्रवतिादीले पढेरै गरेका हुन,् करकाप िालसाझी भएको छैन । प्रवतिादीहरूले मलाई कुनै रकम वरता्न 
गरेका छैनन ्भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिालाका गंगाराम थापाले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।
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५. ्ुबतझएका व्तति गणेश मगरले गरेको कागज:-

िाहरेिालाले कृवष कामको लावग िैदवेशक रोिगारमा इिरा्ल पठाउने शत्नमा रकम रू. १,००,०००।- 
प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलुाई वदएका हुन ्। तर वलखत कागि गदा्न अका्न प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाड्ग 
समते सहमत भई कागि भएको हो । िाहरेिाला र प्रवतिादी दिुै पक्ष मरेो वछमकेी भएको र ्स ्बारेमा 
्बारम्बार कुराकानी भएको हुनाले थाहा पाएको हो भन्ने समते ्ेबहोराको ्बवुझएका व्वक् गणशे मगरले 
अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।

६. अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाड्गले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा 
४३ ्बमोविमको कसरू अपराधमा प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलम्ब ु र ज्ान्बहादरु तामाड्गलाई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा् ३ िष्नदवेख ७ िष्न समम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. 
५ लाखसमम िररिानाको आधा सिा् हुन र िाहरेिाला गंगाराम थापाको विगो रू.१,००,०००।- र सोको 
५०% ले हुने हिा्नना रकम रू.५०,०००।- समते गरी िममा रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) 
समते वनि प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलम्ब ु र ज्ान्बहादरु तामाड्ग्बाट िाहरेिाला गंगाराम थापालाई 
वदलाई भराई अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(३)्बमोविम हुन आउने क्षवतपतुमी शलुक 
कोषमा भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी ।

७. प्रतिवादरी कुल्बहादुर तलम्ुबले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः-

मैले िैदेवशक रोिगार व्िसा् गनने अनुमवत पत्र वलएको छैन । वमवत २०७५/०६/०३ को कागिमा 
भएको सहीछाप मेरो हो । िाहेरिाला, प्रदेश नं.१ को िैवदवशक रोिगार का्ा्नल् विराटनगरको 
पे्रम सञिेल समेतले मलाई ५ वदन ्बन्धक ्बनाएर ििरिसती कागि गराएको हो । उनीहरूले मेरो 
श्ीमती, ्बुिा र मेरो समेत िगगा िवमन मालपोत का्ा्नल् िेल्बारी, मोरड्गमा रोकका राखेका छन् । 
मलाई पे्रम सञिेलले ज्ान मानने धमकी पवन वदए । मलाई ििरिसती कागि गराएपवछ सो रकम 
उठाउन मेरो भए भरको समपवत्त रोकका राखेको हो । मैले हालसमम कसैलाई पवन विदेश पठाएको 
छैन । त्सतो काम पवन गरेको छैन । मैले िाहेरिाला्बाट कुनै पैसाको लेनदेन गरेको छैन । मलाई 
्स अवभ्ोग पत्र सम्बन्धी थाहा नै छैन । अका्न प्रवतिादी ज्ान्बहादुर तामाड्गले गरे गरेन मलाई 
थाहा भएन । मलाई रसाउने वन्तले म विरुद् िाहेरी वदएको हो । मैले िैदेवशक रोिगार विभागका 
अनुसन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ्ब्ान मैले अका्न प्रवतिादी ज्ान्बहादुर तामाड्गलाई िाहेरिालाले 
रकम वदएको भन्ने ्ेबहोरा झुठ्ा हो अरु ्ब्ानको ्ेबहोरा ठीक छ । ्ब्ानमा भएको सहीछाप मेरो हो । 
मैले विदेश पठाउछु भनेको वथइन । वनिसँग मेरो कुनै कारोिार छैन । अवभ्ोग दािी झुठ्ा हो । मलाई 
अवभ्ोग दािी्बमोविम सिा् हुनुपनने होइन भन्ने समेत ्ेबहोराको प्रवतिादी कुल्बहादुर वलम्बुले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान ।
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८. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६।११।१९मा िएको आदेशाः- 

पवछ प्रमाण ्बझुद ै िाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी हाललाई ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादी 
कुल्बहादरु वलम्ब्ुबाट रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ मात्र) धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदए 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ा्नई वलई ताररखमा राखी र माग 
भएको धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा २०६८(२)्बमोविम सम्बवन्धत 
कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष समते गनने गरी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

९. प्रतिवादरी ज्ान्बहादुर िामाङले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ान:-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन । मलेै िाहरेिाला गंगाराम थापालाई िैदवेशक 
रोिगारमा इिरा्ल मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने भनेर वनिसँग रकम 
समते वलएको छैन । भारतको वदललीमा रहकेो ्बाह्रखमिा वसथत मनुड्रपस मनेपािरमा नेपालका मखु् 
एिेन्ट शकंरप्रसाद नेपालले िाहरेिालालाई भारत लगेकोमा िाहरेिाला गंगारामको श्ीमतीले मनुड्रपस 
मनेपािरको दोस्ो डाईरेकटर रुपेस वि.क. को नाउँमा वदललीको पहाडगञिको अशोक होटेलको साहु 
अशोक खङ्गले ्बझुने गरी रकम हुणडी गरेको वथ्ो । मलाई थाह ैनवदई रकम हुणडी गरे । मनेपािरका 
मावनससँग वििाद भएपवछ म नेपाल रकने र कमपनी व्चतिनमा अगा्नवनक मल ्बनाउने काम गथने । त्ही ्ेबला 
िाहरेिाला गंगाराम र खड्ग्बहादरु सवुिा समते आएर मलाई समाते । िैदवेशक रोिगारको लावग वदएको 
रकम वरता्न वदन ुभने । तर मलेै वतमीहरूले हुणडी गरेको पैसा कसरी वरता्न वदन्छु भन्दा वििाद भएकाले 
मलाई नारा्णगढ्बाट ट््ाकसीमा काठमाडौ ँन्ाँ ्बसपाक्न  ल्ाई होटेलमा तीन वदनसमम ्बन्धक ्बनाएर 
राखकेाले कुल्बहादरु वलमिलुाई रोन गरेर ्बोलाई हामी दिुैिनाले सहमवत गरी िाहरेिालालाई वमवत 
२०७३।०७।१५को कागि गररवदएको हो । मनेपािरका डाईरेकटर रािकुमार अवधकारी र दोस्ो डाईरेकटर 
रुपेस वि.क.सँग वदलली िाँदा व्चनिान भएको हो । शकंरप्रसाद नेपालको ितन मोरङ विलला विराटनगर 
महानगरमा पद्नछ । िाहरेीसाथ पेस भएका अरु कागिातहरूका समिन्धमा मलाई केही थाहा छैन । म 
उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो, सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङले 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान ।

१०. तमति २०७७।०४।२३गिे ्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको आदेशाः-

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङ्बाट मलुकुी रौिदारी संवहता, २०७४ को 
दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदए 
दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ा्नई वलई तारेखमा राखन ु। प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको दवेखएकाले 
िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत गिाह/साक्षी वन्मानसुार वझकाई र प्रवतिादीहरूका साक्षीहरू 
वनिहरूलाई उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत गराए ्बकपत्रका लावग वन्मानसुार गरी पेस गनू्न भन्ने समते 
्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 
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११. प्रतिवादरी कुल्बहादुर तलम्ुबका साक्री रुद्र्बहादुर महरा के्त्रीले गरेको ्बकपत्ाः-

घटनाको वमवत मलाई ्ाद भएन । प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगारको कागि ििरिसती गराइएको हो । मलेै 
उक् घटना घटेको ्चार वदन पवछ थाहा पाएको हु ँ। मलेै व्चनेदवेख थाहा पाए अनसुार प्रवतिादी कुल्बहादरु 
वलम्बलेु केही कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने काम गरेका छैनन ् । प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु 
िैदवेशक रोिगारको काम गददैनन ्। िाहरेिाला र प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब्ुबी्च ररसइवि भएको मलाई 
थाहा वथएन भन्ने समते प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बकुा साक्षी रुद्र्बहादरु महरा क्षेत्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ्बकपत्र ।

१२. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।०९।०८ मा िएको आदेशाः

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला तथा दखेी 
िान्नेलाई ्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिलाई ्बझुन ुपनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार 
गनु्नहोला भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१३. जाहेरवाला गंगाराम थापाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग इिरा्ल दशेमा कृवष काममा पठाई वदने 
भनी रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) नगद ैरकम हातैमा ्बवुझवलएका हुन ् । प्रवतिादी कुल्बहादरु 
वलम्बलेु रकम वलएका हुन ्। ज्ान्बहादरु तामाङलाई वनि कुल्बहादरुले व्चनिान गराएका हुन ्। कागि 
दिुैिनाले गरेका हुन ् । प्रवतिादीले भनेअनसुार काम गरेनन ् । प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर 
कतै पवन लगेनन ्। हालसमम मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । मरेो सककल राहदानी शरुुमा रकम वददँा 
नै प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलुाई वदएको हु ँ। हाल पासपोट्न वरता्न वलइसकँे । प्रवतिादीले म समते अरु 
िाहरेिाला विरुद् काठमाडौ ँ विलला अदालतमा िोरिोलमु करकाप मदु्ा दा्र गरेकोमा दािी नपगुने 
गरी वमवत २०७६।११।०५ रैसला भइसकेको छ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला गंगाराम थापाले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१४. अनुसनिानका क्रममा ्बुतझएका व्तति गणेश मगरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा इिरा्ल पठाउने भनी रकम वलएका र 
विदशे नपठाएका हुन ्। उक् िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा म साक्षी ्बसेकी हु ँ। उक् कारोिार मरेो 
रोहिरमा भएको हो । म साक्षी समते ्बसेको हो । कागि िेहोरा र सहीछाप मरेो हो । मोरङमा िाहरेिाला, 
प्रवतिादी र साक्षीहरूको उपवसथतमा उक् कागि गराएको हो । प्रवतिादीले उक् वलखत कागिमा आफनै 
रािीखशुीमा सहीछाप गररवदएका हुन ्भन्ने समते ्ेबहोराको अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएका व्वक् गणशे 
मगरले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 
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काठमा्डौ ँतजलला अदालिको फैसलाको प्रतितलतप:-

कुल्बहादरु वलम्बलेु अडग्बहादरु सबु्बा समते उपर वमवत २०७६।०५।१३ मा काठमाडौ ँ विलला 
अदालता दा्र गरेको िोर िलुमु करकाप मदु्ामा दािी नपगुने गरी काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट वमवत 
२०७६।११।०५मा भएको रैसलाको प्रमावणत प्रवतवलवप साथै पेसभएको मदु्ा नं. ०७६-FT-०१७४ को 
मदु्ामा सामले रहकेो ।

्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।१२।०२ मा िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ु र ज्ान्बहादरु तामाङले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने इिाित पत्र 
नवलई िाहरेिाला गंगाराम थापालाई िैदवेशक रोिगारीमा इिरा्ल पठाइ वदने भनी रकम वलई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम 
हुने सिा् वनिहरू्बाट िाहरेिालाले भराई पाउने विगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलुक समतेको सनुिुाईको 
लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम दिुै पक्ष्बाट 
सिा् पि्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू ठहर ।

१५. तवशेष सरकारकी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई इिरा्लमा पठाइवदने प्रलोभन र लोभ लाल्च दखेाई आरूले धरैे मान्छेलाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाइसकेको भनी झकु्ानमा पारी िाहरेिालालाई ठगी गनने मनसा्ले पिू्न ्ोिना 
्बनाई रकम ्बवुझवलई खाएको दवेखन्छ । प्रवतिादीहरूले कसैको दिाि, प्रभािमा परी िाध्ातमक रुपमा 
िाहरेिाला्बाट रकम वलएको, कुनै पररवसथतका कारण िाहरेिालालाई गन्तव् मलुकुमा पठाउन नसकेको 
र पठाउन नसकेको कारण सवहत रकम वरता्न गन्न ्चाहकेो, पहल गरेको तथा वरता्न गरेको नदवेखएको हुदँा 
प्रवतिादीहरूपणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाको विश्वासको दरुुप्ोग गरी वन्ोवित 
तररकाले कसरू गरेको दवेखदंा प्रवतिादीहरूलाई अवधकतम सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । सिा्को वनधा्नरणको 
उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी, वनि प्रवतिादीहरूले गरेको का ््न्बाट पीवडतलाई परेको हानी नोकसानी, समदुा्लाई 
पगुने असर समते प्रवतिादीहरूलाई अनभुतु गराउने गरी आफनो खराि का ््न प्रवत पश्ाताप गराउने गरी तथा 
अन्् व्वक्हरूलाई पवन ्स प्रकारको कसरू गन्न्बाट हतोतसावहत गनने गरी प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीहरूलाई 
काननूद्वारा वनधा्नररत उपललोहदको सिा् गरी दािी ्बमोविम पीवडत िाहरेिालाको विगो तथा हिा्नना 
समते प्रवतिादीहरू्बाट भराउनपुनने मनावसि दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौ्ँबाट प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१६. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
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दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग इिरा्ल दशे पठाई कृवषमा काम 
लगाई वदने भनी झठु्ा आश्वासन वदलाई रकम वलई भने ्बमोविम रोिगारीका लावग इिरा्ल नपठाई वलए 
खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भन्ने िाहरेी ्ेबहोरा, िादीका साक्षीले गरेको ्बकपत्र र वलखत प्रमाण 
समते्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो 
र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । त्सतै िाहरेिाला गंगाराम थापाको 
तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी दगुा्न्बहादरु घलेले मरेो पक्षलाई प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारमा 
इिरा्ल दशेमा कृवष काममा पठाई वदने भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी रकम ्बझुी वलई खाएकाले 
वलए खाएको विगो र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना भराई प्रवतिादीहरूलाई सिा् गरी पाऊँ भनी ्बहस 
प्रसततु गनु्नभ्ो  ।

१७. त्सतै प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङका तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्ण्ुबहादरु गरुुङले मरेो 
पक्षले िाहरेिाला गंगाराम थापालाई िैदवेशक रोिगारमा इिरा्ल मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन 
वदएको छैनन ्। विदशे पठाउने भनेर वनिसँग रकम समते वलएका छैनन ्। मरेो पक्षलाई रातको ्बाह्र ्बिे 
्बलपिू्नक ट्ाकसीमा हाली नारा्णगढ्बाट काठमाडौ ँ न्ाँ ्बसपाक्न मा ल्ाइ होटेलमा तीन वदनसमम 
राखी ्बन्धक ्बनाएको अिसथामा मरेो पक्षले प्रवतिादी कुल्बहादरु वलमिलुाई रोन गरेर ्बोलाएपवछ 
िाहरेिालाले कुल्बहादरु वलम्बलुाई िमानी राखछौ ँ भनी कागि गरेर छोवडवदन्छु भनेकोले मरेो पक्ष 
समतेले िाहरेिालालाई कागि गररवदएका हुन ् । ्बन्धक ्बनाई त्ार पारेको कागिको आधारमा मरेो 
पक्षले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भन्न नवमलने हुदँा अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउनपुद्नछ भनी ्बहस 
प्रसततु गनु्नभ्ो । त्सतै प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बकुो तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी तेिप्रसाद 
न््ौपानेले िाहरेिाला समतेले मरेो पक्षलाई ५ वदन समम ्बन्धक ्बनाएर ििरिसती कागि गराएको हो । 
मरेो पक्षले कसैलाई पवन विदशे पठाउने काम गददैनन ्। मरेो पक्षको िाहरेिालासँग कुनै पवन प्रकारको लेनदने 
छैनन,् रकम वलन,ु वदन ुसमते छैन । मरेो पक्ष उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो, झठु्ा अवभ्ोग दािी्बाट मरेो 
पक्षले सराइ पाउनपुद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस समेत सवुन्ो ।

१८. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङले िदैवेशक रोिगार 
व्िसा् गन्न पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीका लावग इिरा्ल पठाउने भनी झठु्ा 
आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले 
सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला गंगाराम थापाको विगो रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) 
र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु ् स 
न््ा्ावधकरणमा वनि उपरको अवभ्ोग ्बारे ्ब्ान गदा्न, वमवत २०७५/०६/०३ को कागिमा भएको सहीछाप 
मरेो हो । िाहरेिालाहरुले मलाई ५ वदन समम ्बन्धक ्बनाएर ििरिसती उक् कागि गराएको हो । मलेै हाल 
समम कसैलाई पवन विदशे पठाएको छैन । त्सतो काम पवन गरेको छैन । मलाई रसाउने वन्तले म विरुद् 
िाहरेी वदएको हो । मलेै विदशे पठाउछु भनेको वथइन्नँ । अवभ्ोग दािी झठु्ा भएकाले सिा् हुनपुनने होइन 
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भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न 
िाहरेिाला गंगाराम थापालाई िदैवेशक रोिगारमा इिरा्ल मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र 
विदशे पठाउने भनेर वनिसँग रकम समते वलएको छैन । भारतको वदललीमा रहकेो ्बाह्रखमिा वसथत मनुड्रपस 
मनेपािरमा नेपालका मखु् एिने्ट शकंरप्रसाद नेपालले िाहरेिालालाई लगकेो हो । िाहरेिालाको श्ीमतीले 
मनुड्रपस मनेपािरको दोस्ो डाईरेकटर रुपेस वि.क.को नाउँमा वदललीको पहाडगञिको अशोक होटेलको 
साहुले ्बझुने गरी रकम हुणडी गरी पठाएको वथ्ो । मलाई थाह ैनवदई रकम पवन हुणडी गरे । मनेपािरका 
मावनससँग वििाद भएपवछ म नेपाल रकमी ंव्चतिनमा अगा्नवनक मल ्बनाउने काम गथने । िाहरेिाला गगंाराम 
र खड्ग्बहादरु सवुिा समते आएर मलाई समाती रकम वदन ुभने । तर मलेै वतमीहरूले हुणडी गरेको पैसा कसरी 
वरता्न वदन्छु भन्दा वििाद भएकाले ट्ाकसीमा नारा्णगढ्बाट काठमाडौ ँन्ाँ ्बसपाक्न मा ल्ाई होटेलमा तीन 
वदनसमम ्बन्धक ्बनाएर राखकेाले कुल्बहादरु वलमिलुाई रोन गरेर ्बोलाई हामी दिु ैिनाले सहमवत गरी 
िाहरेिालालाई कागि गररवदएको हो । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भनी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेमा 
इन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

१९. उपरोक्ानसुाको अवभ्ोग दािी, प्रवतिादीहरुको ्ब्ान र दिुै पक्षको काननू व्िसा्ीको ्बहस ्बुँदा रहकेो 
प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो ।

(क) प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ु र ज्ान्बहादरु तामाङले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा इिरा्ल पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको हो, होइन ?

(ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुने हो ? र अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 

२०. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपण तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु 
तामाङले िदैवेशक रोिगारीका लावग इिरा्लमा पठाउँछु भनी झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रू. 
१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) ्बझुी वलई िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेकाले 
कार्बाही गरी व्बगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी परेको िाहरेी ्बमोविम अनसुन्धान तहवककात हुदँा ्बवुझएका 
गणशे मगरले प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलेु िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीमा इिरा्ल पठाउने शत्नमा 
रू.१०००००।- वलएका हुन ्। ज्ान्बहादरु तामाङ समते सहमत भई वलखत गरेको हो । िाहरेिाला र प्रवतिादी 
मरेो वछमकेी भएकाले ्स ्बारेमा कुराकानी हुदँा थाहा पाएको हो भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२१. िादीका गिाह/िाहरेिाला गंगाराम थापाले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी कुल्बहादरु 
वलम्बलेु मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग इिरा्ल दशेमा कृवष काममा पठाई वदने भनी रू. १,००,०००।- 
(एक लाख रूपै्ाँ) नगद ै रकम हातैमा ्बवुझवलएका हुन ् । ज्ान्बहादरु तामाङलाई वनि कुल्बहादरुले 
व्चनिान गराएका हुन ्। कागि दिुै िनाले गरेका हुन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कतै पवन 
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लगेनन ्। हालसमम मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन भनी मौकाको िाहरेी अनकूुल प्रवतिादी उपर गडाउ 
गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । त्सतै िादीका साक्षी गणशे मगरले मौकाको कागिमा लेखाएको ्ेबहोरा र 
सहीछाप मरैे हो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ ।

२२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादीका गिाह/िाहरेिाला र साक्षीले मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा खम्बीर हुने गरी ्बकपत्रमा 
लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो ।

२३. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेस गरेको वलखत हदेा्न कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङले िदैवेशक रोिगारका 
लावग इिरा्ल पठाउन भनी गगंाराम थापा्बाट रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) ्बवुझवलएको हो भन्ने 
्ेबहोरा उललेख भएको दवेखन्छ । प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङले उक् वलखतका ्बारेमा आरूलाई िाहरेिाला 
समतेले ्बन्धक ्बनाई करकापमा गराएको हो भन्ने विवकर वलएको दवेखए तापवन ठोस प्रमाण गिुारी वलखत 
अन््था प्रमावणत गराउन सकेको दवेखदनै । त्सतै कुल्बहादरु वलम्बलेु िमानी ्बसन ुभनी झकु्ानमा पारी कागि 
गराएको हो र सो वलखत शनु्् घोवषत गराउन काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु भन्ने 
विवकर वलएकोमा साथै पेस भएको खड्ग्बहादरु सबु्बाको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार विरुद् कुल्बहादरु 
वलम्ब ुभएको मदु्ा नं०७६-FT-०१९४ को िदैवेशक रोिगार कसरू मदु्ाको वमवसलमा रहकेो करपाप मदु्ाको 
रैसलाको प्रवतवलवप्बाट करकाप मदु्ामा काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट वमवत २०७६।११।०५मा िादी दािी 
नपगुने गरी भएको रैसलाको प्रवत सलंगन रहकेो दवेखएकाले वलखतको ्ैबद्ता अन््था हुने अिसथा रहने । 
दािीको वलखत अन््था प्रमावणत नभएको अिसथामा उक् वलखत प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ ्बमोविम 
प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु दवेखन आ्ो ।

२४. ्सरी प्रवतिादीहरू उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िाहरेिालाको र वलखत साक्षीको ्बकपत्र 
समते्बाट प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीमा इिरा्ल पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी 
व्िसा् गरी ततसम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो  ।

२५. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गन्न पाउने इिाित पत्र नवलई िाहरेिाला गंगाराम थापालाई िैदवेशक रोिगारीमा इिरा्ल 
पठाइ वदने भनी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा १० र ४३को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२६. प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट 
के कवत विगो रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न ्स मदु्ामा प्रवतिादी 
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कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको 
ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते 
अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीहरूलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िनही 
रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न 
मनावस्ब हुने दवेख्ो ।

२७. िादीले िाहरेिालाको व्बगो रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना 
रू. ५०,००० । - (प्चास हिार रूपै्ाँ) समते िममा रू. १,५०,०००- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) 
प्रवतिादीहरू्बाट वदलाई भराई वदन दािी वलएकोमा वलखत प्रमाण्बाटै सो पवुष् भएकाले दािी ्बमोविमको 
व्बगो र हिा्नना भरी पाउने नै दवेख्ो । पवहले नै भए गरेको कामका सम्बन्धमा पवछ ्बनेको काननू आकवष्नत 
नहुने भएकाले िारदात वमवत भन्दा पवछ ्बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७४ को दरा ४१(५)
्बमोविम क्षवतपवूत्नको व्िसथा हुन भन्ने दािी काननूत उप्कु् दवेखएन ।

२८. अत: विशे्वषत आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा समते्बाट प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ु र 
ज्ान्बहादरु तामाङलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा ४३ ्बमोविम िनही रू. १,५०,०००- (एक 
लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिालाको विगो रू. 
१,००,००० (एक लाख रूपै्ाँ) र सो को प्चास प्रवतशत हिा्नना समते भरी पाउने ठहछ्न । प्रवतिादीहरूलाई 
भएको िररिानाको ्चार प्रवतशत रकम अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(५)्बमोविम 
क्षवतपवूत्न शलुक पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाऊँ भन्ने दािीका हकमा उक् दािी पगुन नसकने ठहछ्न । 
अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलुाई िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्ब ुवमवत 
२०७६।१०।२३ मा पक्राउ परी वमवत २०७६।११।१९मा छुटी गएको दवेखएकाले सो अिवध २५ (पवच्चस) वदन 
(माघ २९ को मवहना भएकाले) ठहरेको कैदमा कट्टा हुने हुदँा ्बाँकी कैद १ (एक) िष्न ५ (पाँ्च) मवहना ५ (पाँ्च) 
वदन ्ेबरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङलाई िररिाना रू. १,५०,०००- (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङ 
वमवत २०७७।०४।२२दवेख हालसमम न््ाव्क वहरासत(थनुा)मा रहकेा हुदँा प्रसततु मदु्ाले लागेको िररिाना 
रू. १,५०,००० । - (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) दावखला गरेमा वमवत २०७८।१०।२२ मा थनुामकु् हुने र 
दावखल नगरेमा िररिाना िापत समते कैदमा ्बसने गरी लगत कसी सम्बवन्धत कारागार का्ा्नल् मार्न त कैदी 
पिूमी वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................................................२
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प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलुाई ठहर भएको िररिाना रू. १,५०,०००।– को हकमा लगत कसी मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता २०७४ को दरा १६२ ्बमोविम वनिले ्स मदु्ाको पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. २६० 
्बाट वमवत २०७६।११।१९ मा राखकेो धरौटी रू.५०,०००।- र साथै पेस भएको मदु्ा नं. ०७६-FT-०१९४ को 
िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७६।११।२१मा धरौटी रवसद नं. २६१ ्बाट राखकेो धरौवट्बाट सदस्ाहा 
गरी असलु गनु्न भनी सम्बवन्धत अदालतमा लेखी पठाउन.ू...................................................................३

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङ्बाट िाहरेिालाले विगो 
र हिा्नना भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भए पवछ प्रवतिादीहरू कुल्बहादरु वलम्ब ुर ज्ान्बहादरु तामाङको 
्चल-अ्चल समपवत लगा्तको िा् िथेा दखेाई िाहरेिालाले विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी ऐनका म्ादवभत्र वनिदेन 
वदए प्रवतिादीहरू्बाट दामासाहीले िाहरेिाला गंगाराम थापाको विगो रू. १,००,००० - (एक लाख रूपै्ाँ) र हिा्नना 
रू.  ५०,००० । - (प्चास हिार रूपै्ाँ) भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत अदालतमा लेखी पठाउन.ू...............................४

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी ज्ान्बहादरु तामाङलाई कारागार का्ा्नल् वडलली्बिार मार्न त ्
पनुरािेदनको म्ाद वदन ूर प्रवतिादी कुल्बहादरु वलम्बलुाई वन्मानसुार पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.................५

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रसततु रैसलाको प्रवतवलवप साथै राखी विशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल्, काठमाडौंलाई पनुरािेदनको वदन.ू...................................................................................६

िाहरेिालाको विगो एिम ् हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम भएपवछ रैसलाको िानकारी 
िाहरेिालालाई वदन.ू.................................................................................................................७

रैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ु.............................८

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।
रमादिेी परािलुी

(सदस्)
पे्रमकुमार राई

(सदस्)
रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]
इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७।१२।१६।०२ 
रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८।०२ /न््ा्ावधकरणको छाप



36
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला
मुद्ा नं. ०६४ -FT-०६०५ 

तनण्ण् नं. २३१

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
गणशे्बहादरुको नावतनी, अिु्नन्बहादरुको छोरी 
काभ्पेलाञ्चोक विलला, साविक वसमथली 
गा.वि.स. िडा नं. ४ हाल भमुल ु गाउँपावलका िडा 
नं. २ ्बसने लक्मी भणडारीको िाहरेीले नेपाल 
सरकार........................................................१

धन्बहादरु खत्रीको नावत, कृष्ण्बहादरु खत्रीको छोरा, 
दोलखा विलला, साविक वमगने गा.व्ब.स. िडा नं. ५ 
को पररिवत्नत िैतेश्वर गाउँपावलका िडा नं. ३ घर भई 
हाल काठमाडौं विलला, काठमाडौं महानगरपावलका 
िडा नं. १० सतङ्ुगलमा डेरा गरी ्बसने ्बालकुमार दा
हाल......................................................... १

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकारवभत्रको प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर ्स प्रकार छः-

िथ् खण्ड

१.	 जाहेररी दरखासिाः–

विपक्षी ्बालकुमार दाहालले म िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पो्चु्नगल पठाउँछु भनी वमवत 
२०७४/०७/१० मा नगद रू. ७,००,००० ।– (सात लाख रूपै्ाँ), पासपोट्न, रोटो र सवट्नवरकेटहरू वलई 
आिसमम मलाई पो्चु्नगल नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगरी समपक्न विवहन भई झकु्ाई ठगी गरेको हुदँा 
मलेै विपक्षीलाई ्बझुाएको उक् विगो र त्सको ५०%ले हुन आउने हिा्नना, पासपोट्न र सवट्नवरकेटहरू 
विपक्षी्बाट वदलाई भराई वनिलाई ्ैबदवेशक रोिगार ऐन तथा वन्ामिली ्बमोविम वनि व्बपक्षीलाई 
हदसैममको सिा् गरी पाऊँ भन्ने ्ेबहोराको िाहरेिाला लक्मी भणडारीको वमवत २०७४/११/१६ को िाहरेी 
दरखासत । 
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२.	 तलखि कागजाः–

िाहरेीसाथ पेस भएको वमवत २०७४/०७/१०/२ को वलखत । 

३.	 प्रतिवादरी ्बालकुमार दाहालले अनुसनिानको क्रममा गरेको ्ब्ानाः–

िाहरेिालाले िाहरेीमा भने ्बमोविम वनिलाई ्ैबदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी मलेै कुनै रकम वलएको 
छैन । म कुनै मनेपािरको एिेन्ट पवन हनै । मलेै कसैलाई पवन विदशे पठाउने काम गरेको छैन र कसै्बाट रकम 
पवन वलएको छैन । वलखत कागि ्बमोविमको रकम, पासपोट्न र सवट्नवरकेट पवन मलेै वलएको छैन । मरेो 
्बिुाको वट.वभ. पसल वथ्ो । उक् पसलमा म पवन ्बिुालाई सघाउने गथने, मरेो ्बिुाले वनि िाहरेिालाको 
सानीआमा नाता पननेसँग रकम वलनभुएको वथ्ो रे । तर के कवत रकम वलनभुएको वथ्ो मलाई थाहा छैन । 
व्नै ऋणीहरूको धमकीका कारण मरेो ्बिुाले आतमहत्ा गनु्नभ्ो । तर उहाँहरूको लेनदने के भ्ो मलाई 
थाहा छैन । मरेो ्बिुा व्बतेपवछ एक वदन रावत मलाई वपपल ्बकृ्ष सहकारीमा लगेर वनि िाहरेिालाले 
सहकारीको ऋण ररन्् ूगनने भनी खाली नेपाली कागिमा सही गराएको वथ्ो । उक् वलखत कागिमा भएको 
सहीछाप मरेो नै हो । मलेै ्ैबदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भनी प्रवतिादी ्बालकुमार 
दाहालले वमवत २०७५/०१/२३ मा गरेको ्ब्ान । 

४. तलखि कागजका साक्री छत्कुमाररी ्बसनेिले अनुसनिानको क्रममा गरेको कागजाः–

िाहरेिाला लक्मी भणडारीलाई प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले ्ैबदवेशक रोिगारका लावग पो्चु्नगल मलुकुमा 
पठाई वदन्छु भनी रू.७,००,०००।– म समतेको उपवसथवतमा ्बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । नगद रकम प्राप्त 
गरेपवछ िाहरेिालालाई प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले कागि गरी वदएका हुन ्। उक् कागिमा म साक्षी 
्बसेको हु ँभन्ने ्ेबहोराको वमवत २०७५/०१/३१ मा गरेको कागि । 

५.	 अति्ोग मागदावरीाः-

प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा पो्चु्नगल पठाई वदन्छु भनी झठु्ा आश्वसन र प्रलोभनमा पारी रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम 
रोिगारीमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको दवेखदा वनिको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध भएको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई सोही ऐनको दरा 
४३ ्बमोविम हुने सिा् तीन लाखदवेख पाँ्च लाख रूपै्ाँसमम िररिाना र तीन िष्नदवेख सात िष्नसमम 
कैद सिा्को आधा सिा् हुन र िाहरेिाला्बाट प्रवतिादीले वलए खाएको विगो रू.७,००,०००।– र 
सो विगोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.३,५०,०००।– समते गरी िममा रू.१०,५०,०००।– (दश 
लाख प्चास हिार) प्रवतिादी ्बालकुमार दाहाल्बाट िाहरेिाला लक्मी भणडारीलाई वदलाई भराई पाउन 
मागदािी वलई दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 
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६. प्रतिवादरीले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः- 

अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ्ब्ान ्ेबहोरा मरैे हो । मरेो िाहरेिालासँग व्चनिान तथा लेनदने केही 
पवन छैन । मलेै वनि िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी कुनै आश्वासन वदएको तथा रकमसमते 
वलएको छैन । मरेो ्बिुाको एक िष्न अगावड मतृ् ुभएको हुदँा ्ब्ुबाको वपपल िकृ्ष ि्चत तथा ऋण सहकारी 
संसथािाट वलएको ऋणको नविकरण गन्नका लावग भनी मै् ा िसनेत भन्डारीले मलाई खाली कागिमा सही 
छाप गन्न लगाएका हुन ्। सोही कागि वनिले िाहरेिाला लक्मी भन्डारीसँग वमली िैदवेशक रोिगारको 
वलखत कागि िनाएकी होवलन ्। वनि मै् ा िसनेतको छोरी िाहरेिाली लक्मी भणडारी होवलन ्मलाई थाहा 
भएन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले गरेको ्ब्ान । 

७. ्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको थुनछेक आदेशाः-

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरू्बाट प्रवतिादी ्बालकुमार दाहाल कसरूदार रहनेछन ्भन्न सवकने अिसथा नहुदँा पवछ 
प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.ि.ं ११८ नं. को दहेा् 
दरा ५ र १० ्बमोविम वनि प्रवतिादी्बाट रू. २,००,००० ।- (दईु लाख रूपै् ाँ) नगद िा सो ्बरा्बरको िथेा 
िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ुभन्नेसमते ्ेबहोराको वमवत २०७५/०२/१६ को थनुछेक आदशे । 

८. प्रतिवादरीका साक्रीले गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादीले ्ी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पो्चु्नगल पठाई वदन्छु भनी रकम वलएको होइन । 
हालसमम प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारका कारोिार गरेको थाहा छैन । वनिका वपताको टी.भी पसल वथ्ो । 
वनि समते सोही पसलमा काम गनने गद्नथे । वनिको वपताको मतृ्पुवछ हाल उक् पसल पवन घरिेटी समतेले 
आफनो भाडामा वलएका हुन ्। प्रवतिादीको ्ब्ुबासँग ् ी िाहरेिालाको साक्षी मै् ा भणडारी ्बसनेतसँग भएका 
लेनदनेको कारोिारमा प्रवतिादीलाई समातेर वपपल िकृ्ष सहकारीमा ल्ाई ऋण नविकरण गनु्नछ भनी खाली 
पेपरमा सही गराई सोही खाली कागिमा पवछ िैदवेशक रोिगारको ्ेबहोरा पारी कागि त्ार गरी सोही 
कागिको आधारमा झठु्ा िाहरेी वदएको हो भन्नेसमते ्ेबहोराको प्रवतिादीका साक्षी रामकुमार दाहालले 
गरेको ्बकपत्र । 

९.	 जाहेरवाला लक्मरी िण्डाररीले गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेीमा भएको ्ेबहोरा र सहीछाप मरैे हो । प्रवतिादीले पो्चु्नगलमा मरेा आफना मान्छे छन ्पठाउन सकछु 
भनेकोले मलेै सात लाख रूपै्ाँ र राहदानी सककलै वदएको हो । मलेै रकम हालसमम वरता्न पाएको छैन 
भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला लक्मी भणडारीले गरेको ्बकपत्र । 

१०.	रातट्ट्् तवति तवज्ान प्र्ोगशालाको पररीक्ण प्रतिवेदनाः-

्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७५/०१/२९ को आदशेानसुार रावष्ट्् विवध विज्ान प्र्ोगशाला्बाट भई 
आएको वमवत २०७६/०५/२९ को वििावदत वलखतको परीक्षण प्रवतिेदन वमवसल संलगन रहकेो । 
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११. केनद्ररी् प्रहररी तवति तवज्ान प्र्ोगशालाको पररीक्ण प्रतिवेदनाः-

्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६/०९/२८ को आदशेानसुार केन्द्री् प्रहरी विवध विज्ान प्र्ोगशाला्बाट 
भई आएको वमवत २०७६/११/०८ को वििावदत वलखतको परीक्षण प्रवतिेदन वमवसल संलगन रहकेो । 

१२.	्बररष्ठ वैज्ातनक अतिकृि मुकुद प्रिानले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

उक् वलखतमा ल्ाप्च ेर दसतखत िेहोरा लेखाईको मावथ िा तल छ सोको एवकन गन्न सवकएन भन्नेसमते 
्ेबहोराको िररष्ठ िैज्ावनक अवधकृत मकुुद प्रधानले गरेको ्बकपत्र । 

१३.	पररीक्ण प्रतिवेदक प्रहररी ना्व उपररीक्कद्व् प्रकाश खत्री र उद्जंग राणाले गरेको ्बकपत्ाः-

वमवत २०७६/११/०८ को परीक्षण प्रवतिेदन म समतेले त्ार पारेको हो । वलखत वलरामा लेवखएको होइन 
भन्ने समते ्ेबहोराको वििावदत वलखत परीक्षण गनने प्राविवधक प्रहरी ना्ि उपरीक्षकद्व् श्ी प्रकाश खत्री र 
उद्िंग राणाले गरेको एकै वमलानको ्बकपत्र । 

१४. साक्री छत् कुमाररी ्बसनेिले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िैदवेशक रोिगार विभागमा वमवत २०७५/०१/३१ मा गरेको कागिको ्ेबहोरा र सहीछाप मरैे हो । प्रवतिादी 
िाल कुमार दाहालले िाहरेिाली मरेी छोरी लक्मी भणडारीलाई िैदवेशक रोिगारमा पो्चु्नगलमा कृवष काममा 
पठाई वदने भनी रू. ७,००,००० ।- ्बवुझवलएका हुन ्भन्ने समते ्ेबहोराको मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दरा ११२ ्बमोविम ्बवुझएकी वलखत साक्षी छत्रकुमारी ्बसनेतले गरेको ्बकपत्र । 

ठहर खण्ड

१५. वन्म ्बमोविम पेशी स्ूचीमा ्चढी पेस हुन आएको प्रसततु मदु्ामा वमवसल अध््न गरी िादी नेपाल 
सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी 
दशरथ गौतमले प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग पो्चु्नगल पठाई वदने भनी विश्वास 
वदलाई रकम वलई ्ैबदवेशक रोिगारमा नपठाएको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर 
वकटानी िाहरेी परेको, सो प्र्ोिनको लावग प्रवतिादी र िाहरेिाला ्बी्च भएको वलखत पेस भएको, 
िाहरेिाला र वलखत साक्षीले अवभ्ोग दािीलाई पवुष् गरी ्बकपत्र गरी वदएको र वलखत वलरामा 
लेवखएको होइन भन्ने तथ् प्रहरी विवध विज्ान प्र्ोगशालाको प्रवतिेदन्बाट दवेखएको हुदँा प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्ननासमते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको 
्बहस सवुन्ो  । 

१६. त्सैगरी प्रवतिादीको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी िीरेन्द्र महि्ननले मरेो पक्षले िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी कुनै आश्वासन वदएको तथा रकमसमते वलए खाएको होइन । प्रवतिादीले 
एउटा प्र्ोिनका लावग वदएको दसतखतलाई दरुुप्ोग गरी झकु्ाई िैदवेशक रोिगारको कागि गराएको 
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भन्ने मरेो पक्षको विवकर रहकेो छ । सो विवकर प्रवतिादीका साक्षी रामकुमार दाहालले गरेको ्बकपत्र्बाट 
पवुष् भएको छ । वलखत ररतपिू्नकको छैन । एकिना मात्र साक्षी रावखएको छ, िनु िाहरेिालाकी सानीआमा 
नाताकी व्वक् दवेखवन्छन ्। वलखत साक्षी छैन । िाहरेिालाले वलखत शमभ ुवनरौला िकीलले लेखकेो 
भनी र वलखतका साक्षी छत्रकुमारी ्बसनेतले उक् कागि प्रवतिादीले नै लेखरे ल्ाएका वथए भनी ्बकपत्र 
गरेको अिसथा दवेखदंा वलखतका सम्बन्धमा विरोधाभासपणू्न तथ् आएका छन ्। ् स प्रकारको वलखतलाई 
प्रमाणमा ग्रहण गन्न वमलदनै । आरोवपत कसरू पवुष् गन्न शकंारवहत प्रमाण ्चावहन्छ । तसथ्न मरेो पक्षले 
आरोवपत कसरू्बाट सराई पाउनपुद्नछ भनी ्बहस गनु्नभएको ्बहस पवन सवुन्ो । 

१७. ्समा प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पो्चु्नगल पठाई वदन्छु भनी झठु्ा आश्वसन र प्रलोभनमा पारी रकम ्बवुझ 
वलई िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेकोले प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही ऐनको दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्को आधा सिा् 
हुन र िाहरेिाला्बाट प्रवतिादीले वलएको विगो रू. ७,००,०००।– र सोको हिा्ननासमते प्रवतिादी्बाट 
िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन माग दािी वलई अवभ्ोगपत्र दा्र भएको ्स मदु्ामा प्रवतिादी 
्बालकुमार दाहालले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न िाहरेिालालाई विदशे पठाइ वदने भनी रकम 
्बवुझवलएको होइन । अन्् प्र्ोिनको लावग वदएको दसतखतलाई दरुुप्ोग गरी िैदवेशक रोिगारको कागि 
गराएका हुन ्भनी आरोवपत कसरूमा इन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेख्ो । 

१८. ्सप्रकारको तथ् रहकेो प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू 
गरेका हुन, होइनन ्? सो सम्बन्धमा वनण््न  वदनपुनने दवेखन आ्ो । 

१९. वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, िाहरेीसाथ वमवत २०७४ साल कावत्नक १० गते रोि २ को वलखत पेस गरी 
प्रवतिादी ्बालकुमार दाहाल उपर िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको भनी िाहरेी वदएको दवेखन्छ । 
प्रवतिादीले सो वलखतको िैधावनकता उपर नै प्रश्न उठाएको दवेखन्छ । त्सैले उक् वििावदत वलखत वलरामा 
त्ार भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा रावष्ट्् विवध विज्ान प्र्ोगशालामा पठाउँदा ् कीन गन्न नसवकने भनी 
परीक्षण प्रवतिेदन प्राप्त भएको दवेखन्छ । तत ्पश्ात उक् वलखत केन्द्री् प्रहरी विवध विज्ान प्र्ोगशालामा 
परीक्षण गन्न पठाउँदा वलखत वलरामा त्ार भएको होइन भनी रा् प्राप्त हुन आएको दवेखन्छ । ्सरी दईु 
ररक प्राविवधक वनका्को प्राविवधक रा् ररक ररक दवेखएकोले उवललवखत रा्हरूलाई प्रमाणमा ग्रहण 
गन्न वमलने अिसथा रहने । 

२०. तसथ्न, अ्ब वििावदत वलखतको िसतगुत अिसथालाई वन्ाली हदेा्न वििावदत वलखतको वमवत सम्बत २०७४ 
साल कावत्नक १० गते रोि २ उललेख भएको दवेखन्छ । २०७४ सालको पात्रो हदेा्न २०७४ साल कावत्नक १० 
गते रोि २ नभई रोि ६ शकु्रिार पनने दवेखन्छ । ्सरी वलखतमा उललेख भएको वमवत ्बासतविक वमवतसँग 
नवमले नवभडेको ्स अिसथामा उक् वलखतलाई शकंारवहत ढङ्गले प्रमाणमा ग्रहण गन्न वमलने दवेखदनै । 
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२१. िाहरेिालाले िाहरेीमा भएको ्ेबहोरा र सहीछाप मरैे हो । प्रवतिादीले पो्चु्नगलमा मरेा आफना मान्छे 
छन ् पठाउन सकछु भनेकोले मलेै रू सात लाख र राहदानी सककलै वदएको हो । सो रूपै्ाँ हालसमम 
वरता्न पाएको छैन भनी ्बकपत्र गरेको दवेखए तापवन िाहरेिालाले प्रवतिादीलाई रकम वदई गराई वलएको 
भवनएको वििावदत वलखतमा वलखत साक्षी राखकेो दवेखदनै । एकिना अन्तरसाक्षी छत्रकुमारी ्बसनेत 
सि्म ्िाहरेिालाको सानीआमा नाताकी व्वक् दवेखन्छन ् । िाहरेिालाले वलखत शमभ ुवनरौला िकीलले 
लेखकेो हो भनी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । वलखतका साक्षी छत्रकुमारी ्बसनेतले उक् कागि प्रवतिादी 
आरैले नै लेखरे ल्ाएका वथए भनी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । ्सरी कारणी र वलखतका अन्तरसाक्षीको 
भनाई विरोधाभाषपणू्न दवेखन्छ । वनि छत्रकुमारीले गरेको ्बकपत्र्बाट उक् वििावदत वलखत हुदँाका ्बखत 
कुनै रकम लेनदने वलन ुवदन ुगरेर वलखत गररएको भन्ने पवन दवेखदँन । वलखतको वमवत र रोि वमले वभडेको 
पवन दवेखदनै । त्सैले िाहरेिालाको भनाई शकंारवहत तररकाले प्रमावणत हुन आएको छैन । 

२२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ अनसुार रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने अवभभारा िादी 
पक्षको हो । ्स व्िसथा अनसुार िादी पक्षले प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दािी शकंारवहत तिरले पवुष् 
गनु्नपद्नछ । प्रसततु मदु्ामा अवभ्ोग दािीलाई प्रमावणत गन्न पेस भएको मलू वलखतमा उललेख भएको वमवत 
नवमले नवभडेको, लेनदने भएर वलखत भएको भनी सि्म ्िादी पक्षकै साक्षीले ्कीन साथ भन्न नसकेको, 
वलखतमा वलखत साक्षी राखकेो नदवेखएको र वलखतको सम्बन्धमा िाहरेिाला र वलखतकी अन्तरसाक्षीले 
गरेको विरोधाभाषपणू्न ्बकपत्र समतेका आधार प्रमाण्बाट प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू 
गरेका हुन ्भन्ने तथ् शकंारवहत तररकाले पवुष् हुन आएको दवेखएन । 

२३. अत: वििेव्चत आधार, कारण, प्रमाणसमते्बाट प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दािी प्रमावणत गनने भार िादीमा 
रहनेमा िादीले शकंारवहत तिरले प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग प्रमावणत गन्न सकेको नदवेखदंा प्रवतिादी 
्बालकुमार दाहाललाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ 
्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भन्ने अवभ्ोग दािी पगुन नसकी प्रवतिादी 
्बालकुमार दाहालले सराई पाउने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले अवभ्ोग दा्बी्बाट सराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसलामा व्चत्त निझु ेिैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गनु्न भनी विशषे 
सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौंलाई रैसलाको प्रवतवलवप साथै राखी पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू...............१

 
प्रवतिादी ्बालकुमार दाहालले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. ०३० वमवत २०७५।०६।२१ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू.दईु लाख वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ वनिेदन वदएमा प्रवतिादीलाई 
वन्मानसुार वरता्न वदन.ु.............................................................................................................२
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्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७५।०३।२१ को आदशे ्बमोविम रोकका रावखएको प्रवतिादीका ्बा्ब ुकृष्ण्बहादरु 
खत्रीका नाउँको वक.नं. १६६ को िगगा रुकूिा गरी वदन ुभनी सम्बवन्धत मालपोत का्ा्नल्मा लेखी पठाइ वदन.ू३

प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त िाहरेिालालाई वदन.ू.............................................................४

रमादेवरी पराजुलरी
(सदस्)

 
उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

रैसला वमवतः- २०७८।०१।०७

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८।०२ /     न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी 
 फैसला

मुद्ा नं. २०७६ -FT-००२३७

कसरू तनिा्णरणाः १५४

तनण्ण् नं. २५६ 

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
हक्न  ्बहादरु ्बममको नावत, कण्न ्बहादरु ्बममको 
छोरा िझाङ्ग विलला, साविक सवुनकोट गा.वि.स. 
िडा नं. ५ पररिवत्नत तलकोट गाउँपावलका िडा 
नं. १ ्बसने शरे ्बहादरु ्बममको िाहरेीले नेपाल 
सरकार........................................................१

रुलमान थारुको नावत, ्बोलीराम थारुको छोरा ्बाँके 
विलला, साविक व्बनौना गा.वि.स. िडा नं. ८ पररिवत्नत 
राप्तीसोनारी गाउँपावलका िडा नं. ५ ्बसने हाल कारागार 
का्ा्नल् वडलली्बिारमा थनुामा रहकेा रािेश कुमार 
थारू............................................................ १

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ३३ 
्बमोविम ् स न््ा्ावधकरणको क्षते्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.	जाहेरवाला शेर ्बहादुर ्बममको जाहेररी दरखासिाः

रािेश कुमार थारुले वसंगापरुको पानी िहािमा गाड्नको काममा मावसक तल्ब नेपाली रूपै्ाँ डेढ लाख 
समम हुने गरी लगाई वदन्छु, िममा ख्च्न रू. ४,००,०००।- हुन्छ भनेको र म पवहला पवन मलेवस्ा र 
नेपालमा सेक्रुरटी गाड्नको काम गरेको हुनाले मसँग सेक्रुरटी गाड्नको अनभुि पवन रहकेो हुनाले म 
िैदवेशक रोिगारमा वसंगापरु दशे िान त्ार भए ँ। त्सपवछ मरेो गलो्बल आईएमई ्बैंकको खाता्बाट सन ्
२०१९/०४/२१ मा वनिको एभरेष् ्बैंकको खाता नं. ०४८००५०१२०८०१५ मा रू.२,००,०००।- िममा 
गररवदएको वथए ँ । तर वनिले मलाई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको हुनाले रािेश कुमार 
थारुलाई िैदवेशक रोिगार ऐन ्बमोविम कारिाही गरी मसँग ठगी वलएको रू. २,००,०००- र सोको ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.१,००,०००।- गरी िममा रू.३,००,०००।- र सककल नागररकता र सककल 
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राहादानी समते वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको शरे ्बहादरु ्बममले वमवत २०७६/११/१४ मा वदएको 
िाहरेी दरखासत |

२. सककल ्बैंक िौचर:

शरे ्बहादरु ्बममले रािेश कुमार थारुको नाममा एभरेष् ्बैंकमा रहकेो ्बैंक खाता (खाता नं. 
०४८००५०१२०८०१५) मा सन ्२०१९।०४।२१ मा रू.२,००,०००।- (दईु लाख) िममा गररवदएको ्बैंक 
भौ्चर वमवसल संलगन रहकेो । 

३. प्रतिवादरी राजेश कुमार थारुले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः- 

िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममसँग व्चनिान, लेनदने छ, नाता सम्बन्ध, ररसइवि छैन । सोसल वमवड्ा मार्न त 
व्चनिान भएका एकिना भारती् नागररक रािन महि्ननले मलाई मावनसहरूलाई वनिहरूको ्ोग्ता 
अनसुार विवभन्न मलुकुमा िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु, तपाईले नेपालमा िैदवेशक रोिगारमा िाने 
मावनसहरूलाई खोिेर ल्ाउन ुभए कवमसन वदन्छु भनेको हुदँा मलेै मरेो समपक्न मा आएको व्वक्हरूसँग 
िैदवेशक रोिगारको कुरा गरेको हु ँ। सोही कुरामा विश्वास गरी ्ी िाहरेिालाले मलाई सापटी सिरुप मरेो 
एभरेष् ्बैंकको खातामा रू.२,००,०००।- िममा गरी वदएको र सो रकम िैदवेशक रोिगारको प्रोसेसका 
लावग भ्ो भनेका वथए । उक् रकम मलेै िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी काम गनने भारती् नागररक रािन 
महि्ननलाई काठमाडौमँा हातहातै ्बझुाएको हु ँ। वनि भारती् नागररकको एवकन ितन र समपक्न  नं. थाहा 
छैन । िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको सोसल एपमा भएको कुराकानी म र िाहरेिाला शरे्बहादरु ्बमम 
्बी्च भएको हो । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी 
रािेश कुमार थारुले वमवत २०७७।०३।२२मा गरेको ्ब्ान । 

४. जाहेरवाला शेर ्बहादुर ्बममले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

वमवत २०७५/११/१४ को िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी रािेश कुमार थारुले मलाई िैदवेशक 
रोिगारीको लावग वसंगापरु मलुकु पठाई वदने भनी प्रलोभन दखेाएका हुदँा प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई 
रू. २,००,०००।- वदएको हु ँ। रकम मलेै मरेो गलो्बल आईएमई ्बैंकको खाता्बाट सन ्२०१९/०४/२१ मा 
वनिको एभरेष् ्बैंकको खाता नं. ०४८००५०१२०८०१५ मा भौ्चर मार्न त रू.२,००,०००।- िममा गरी 
वदएको वथए ँ । सो भौ्चर समते िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको हु ँ। प्रवतिादीले मलाई रकम वरता्न गरेका 
छैनन ्भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिालाले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

५. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने इिाित पत्र नवलई प्रवतिादी रािेश कुमार थारूले िाहरेिाला शरे 
्बहादरु ्बममलाई िैदवेशक रोिगारमा वसंगापरु पठाउने भनी प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू दवेखदंा प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ ्बमोविम 
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सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलएको व्बगो रू. २,००,०००।- (दईु लाख) तथा सोको ५० प्रवतशतले हुन 
आउने हिा्नना रू. १,००,०००।- (एक लाख) गरी िममा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) प्रवतिादी रािेश 
कुमार थारु्बाट िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममलाई वदलाई भराई पाऊँ । साथै प्रवतिादी्बाट अपराध पीवडत 
संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ (१) को दहेा् (घ) तथा दरा ४१ (३)्बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक 
भराई ऐ. ऐनको दरा ४१ (५) ्बमोविमको कोषमा िममा गरी पाऊँ भनी िादी नेपाल सरकारले वमवत 
२०७७।०३।२९मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेस गरेको अवभ्ोग दािी । 

६. प्रतिवादरी राजेश कुमार थारुले गरेको ्ब्ान

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । सन ्२०१९।०४।२१को ्ैबक भौ्चर मार्न त 
िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममले रू. २,००,०००।– (दईु लाख) मरेो ्बैंक खातामा धनगढी्बाट पठाएका हुन ्। 
मलेै सो रकम ऋण सिरुप वलएको हो । वनिलाइ्न िैदवेशक रोिगारमा विदशे पठाइ्न वदन्छु भनी वलएको होइन । 
मरेो एकिना भारती् नागररक रािन महि्ननले मावनसहरूलाई ्ोग्ता अनसुार विवभन्न मलुकुमा िैदवेशक 
रोिगारमा पठाउँछु भनेको हुदँा मलेै मरेो समपक्न मा आएको िाहरेिालासँग मलेै िैदवेशक रोिगारको कुरा 
गरेको हु ँ । सोही कुरामा विश्वास गरी ्ी िाहरेिालाले मलाई सापटी सिरुप मरेो एभरेष् ्बैंकको खाता 
(खाता नं. ०४८००५०१२०८०१५) मा रू.२००,०००।– िममा गरी वदएको सो रकम िैदवेशक रोिगारको 
प्रोसेसका लावग भ्ो भनेका वथए । नपगु रकम तपाईले हाली वदनहुोला पवछ वमलाउँला भनेका हुन ्। उक् 
रकम लगा्त अन्् थप रकम समते िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी काम गछु्न भन्ने भारती् नागररक रािन 
महि्ननलाई काठमाडौंमा हातहातै ्बझुाएको हु ँ। सो िाहरेी दरखासत झठु्ा हो । मलेै आरैले विदशे पठाउने 
भनी वनिलाइ्न भनेको छैन । मरेो र भारती् नागररक ्बी्च िे कुराकानी भएको वथ्ो सोही ्बमोविम मलेै 
िाहरेिालासँग म्ासेिमा कुराकानी गरेको हो । सो म्ासेि ठीक साँ्चो हो भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी 
रािेश कुमार थारूले वमवत २०७७।०३।३०मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

७. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।०३।३०मा िएको आदेश पचा्णाः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादीले कसरू गरेका होइनन ्भन्ने सवकने अिसथा नदवेखदंा पवछ 
प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी मदु्ाको पपू्नक्षको लावग प्रवतिादी रािेश कुमार थारु्बाट मलुकुी 
रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम रू. २,००,००० (दईु लाख रूपै्ाँ) 
धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदए दरा ७४ प्रवक्र्ा पु् ा्नई वलई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, 
िमानत िा ्बैंक िमानत वदन नसकेमा संवहताको दरा ६८ (२) ्बमोविम सम्बवन्धत कारागारमा थनुामा 
राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

८. जाहेरवाला शेर ्बहादुर ्बममले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

प्रवतिादी रािेश कुमार थारुले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग वसंगापरु दशेमा पानी िहािमा वसवभल 
सेक्रुरटीको काममा पठाईवदने भनी रू. २,००,०००।- (दईु लाख) रकम ्बवुझवलएका हुन ्। सो रकम मलेै 



46
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

प्रवतिादीको एभरेष् ्बैंकको खातामा सन ्२०१९ अवप्रलमा िममा गरी वदएको हु ँ। प्रवतिादीले भने अनसुार 
काम गरेनन ्। प्रवतिादीले रकम ्बझुपेवछ मलाई नेपाल भन्दा िावहर कही कतै लगेको छैनन ्। प्रवतिादीले 
काम राम्ो छ । मावसक एक लाख प्चास हिारसमम कमाई हुन्छ भनी विश्वास वदलाएकोले विश्वासमा परी 
रकम ्बझुाएको हो । हालसमम मलेै रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला शरे ्बहादरु 
्बममले वमवत २०७७।११।०९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८।०३।३०मा िएको कसरू ठहर तनण्ण्ाः-

प्रवतिादी रािेश कुमार थारूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । वनि प्रवतिादीलाई 
सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, भराउन ुपनने विगो, हिा्नना र िममा गनु्न पनने क्षवतपवूत्न शलुक समतेको 
सनुिुाईका लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भनी ् स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू ठहर वनण््न  । 

१०.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई वसङ्गापरु दशेमा आकष्नक तल्ब सवु्बधा हुने गरी काममा लगाइवदन्छु भनी 
विश्वास वदलाई विवभन्न प्रलोभन दखेाई रकम वलइ वन्तपिू्नक ठगी गरेको दवेखन्छ  । ् ो मदु्ा गवमभर प्रकृवतको 
रौिदारी मदु्ा भएको हुदँा कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका र िाहरेिाला्बाट वलएको रकम समते्बाट कसरूको 
मात्रा ्बढाउने ततिको विद्मानता रहकेो दवेखएकोले प्रवतिादीलाई काननूद्वारा तोवकएको मावथललो हदको 
सिा् हुनपुछ्न भनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७८।०३।३१मा पेस भएको 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

११. वन्म ्बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेस हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग वसंगापरु पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई भने 
्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी परेको िाहरेीलाई िाहरेिालाको ्बकपत्र र गलोिल आईएमई 
्बैंकको नगद िममा गरेको ्बैंक भौ्चरले पवुष् गरेको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

१२. त्सतै प्रवतिादी रािेश कुमार थारुको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्ण्ुबहादरु गरुुङले मरेो 
पक्षले अनसुन्धानको क्रममा ्ब्ान गदा्न समते िाहरेिालालाइ्न वसंगापरु पठाउने भनी विश्वास वदलाइ्न 
िाहरेिाला्बाट रकम ्बझुी वलएको होइन, िाहरेिालाले सापटी सिरूप उक् रकम वनिको ्बैंक खातामा 
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िममा गररवदएका हुन ्भनी उललेख गरेका हुदँा मरेो पक्ष उपरको कसरू शकंा रवहतरुपमा पवुष् हुन सकदनै । 
वनिले अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउनपुद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस विवकर समेत सवुन्ो । 

१३. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई प्रवतिादी रािशे कुमार 
थारुले िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममलाई वसगंापरु मलुकुमा रोिगारीको लावग पठाई वदन्छु भनी रकम ्बवुझवलई 
िदैवेशक रोिगारमा नपठाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीलाई 
ऐनको दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलएको रू. २,००,०००।।- (दईु लाख) र सो रकमको 
प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना समते प्रवतिादी्बाट िाहरेिालालाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएको प्रसततु 
मदु्ामा प्रवतिादी रािशे कुमार थारुले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत वलएको छैन । िाहरेिालाले मलाई सापटी सिरुप मरेो एभरेष् ्बैंकको खातामा रू. २,००,०००।– 
िममा गरी वदएका वथए । वनि िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारमा विदशे पठाइ्नवदन्छु भनी वलएको होइन । 
सोवस्ल वमवड्ा मार्न त व्चनिान भएका एक भारती् नागररकले ्ैबदवेशक रोिगारमा पठाइवदन्छु भनेका हुदँा 
मलेै सो कुरा वनि िाहरेिालालाई भन्दा वनिले सो रकम िदैवेशक रोिगारको प्रोसेसका लावग भ्ो भनेका 
वथए । भारती् नागररकले भने अनसुार मलेै िाहरेिालासँग म्ासेन्िरमा कुराकानी गरेको हो भनी कसरू 
गरेकोमा इन्कार रही ्ब्ान ्बहेोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

१४. उपरोक्ानसुारको दिुै पक्षको काननू ब्िसा्ीहरूको ्बहस विवकर, अवभ्ोग दािी र प्रवतिादीको ्ब्ान 
रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नमा वनण््न  वदनपुनने दवेख्ो । 

 (क) प्रवतिादी रािेश कुमार थारुले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिाला शरे 
्बहादरु ्बममलाई िैदवेशक रोिगारीमा वसंगापरु पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम 
वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्? 

(ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो र अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदनपुनने हो, होइन ? 

१५. सम्बद् वमवसल अध््न गरी वनण््न ाथ्न प्रथम प्रश्नतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी रािेश कुमार थारुले िैदवेशक 
रोिगारको लावग वसंगापरु पठाई मावसक तल्ब नेपाली रूपै्ाँ डेढलाख समम हुने गरी पानी िहािमा 
सेक्रुरटी गाड्नको काम लगाई वदन्छु, भनी व्बश्वास वदलाएको हुदँा मलेै मरेो गलो्बल आईएमई ्बैंकको 
खाता्बाट वनि प्रवतिादीको एभरेष् ्बैंकको खाता नं. ०४८००५०१२०८०१५ मा प्रोसेसको लावग भनी 
रू.२,००,०००।- िममा गरेकोमा प्रवतिादीले भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र वलएको 
रकम समते वरता्न नगरेको भनी परेको िाहरेी्बाट उठान भएको ्स मदु्ामा िाहरेिालाले मौकाको िाहरेी 
्ेबहोरालाई पवुष् हुने गरी ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

१६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा कुनै "काम घटना िा अिसथाका सम्बन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्च्बझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 



48
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादी पक्षका गिाह समते रहकेा िाहरेिालाले प्रवतिादी उपर गडाउ हुने गरी ्बकपत्रमा 
खलुाएको उललेवखत ्ेबहोरा ्ी प्रवतिादीका विरुद् प्रमाणग्राह्य रहकेो दवेखन्छ । 

१७. िादी पक्षको अवभ्ोगपत्र र अवभ्ोगपत्र साथ पेस भएको ्ैबक भौ्चरका ्बारेमा प्रवतिादी रािेश कुमार 
थारुले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । 
िाहरेिालाले मलाई सापटी सिरुप मरेो एभरेष् ्बैंकको खातामा रू.२,००,०००।– िममा गरी वदएका वथए । 
वनि िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा विदशे पठाइ्नवदन्छु भनी वलएको होइन । सोवस्ल वमवड्ा मार्न त 
व्चनिान भएका एक भारती् नागररकले ्ैबदवेशक रोिगारमा पठाइवदन्छु भनेका हुदँा मलेै सो कुरा वनि 
िाहरेिालालाई भन्दा वनिले सो रकम िैदवेशक रोिगारको प्रोसेसका लावग भ्ो भनेका वथए । भारती् 
नागररकले भने अनसुार मलेै िाहरेिालासँग म्ासेन्िरमा कुराकानी गरेको हो भनी कसरू गरेकोमा इन्कार 
रही ्ब्ान ्ेबहोरा लेखाएको दवेखए तापवन ्ी प्रवतिादीले वनि भारती् नागररकको ्बारेमा वनिको सपष् 
नामथर ितन खलुाई वनिलाई अनसुन्धानको दा्रामा ल्ाउन सकेको तथा वनिलाई रकम ्बझुाएको 
दवेखने कुनै प्रमाण पेस गन्न गन्न सकेको दवेखदनै  । ्स अिसथामा ्ी प्रवतिादीको उक् इन्कारी ्ब्ान 
सो हदसमम प्रमाणमा वलन वमलने दवेखएन । साथै प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
नवलएको, िाहरेिाला्बाट रू.२,००,००० । वलएको र िाहरेिालासँग म्ासेन्िरमा िैदवेशक रोिगार 
सम्बन्धी विष्मा कुराकानी भएको ्ब्ानमा सिीकार गरेको हुदँा सो सम्बन्धमा वििाद दवेखदनै  । 

१८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम- कारोिारको सामान्् क्रम 
वि्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गनने सकनेछ भन्ने व्िसथा 
रहकेो पाइन्छ । िाहरेिालासँग ्ी प्रवतिादीको पिू्न व्चनिान रही रकम लेनदने सरसापट हुने वदने सममको विशषे 
सम्बन्ध रहकेो भन्ने िाहरेिाला र प्रवतिादीको कथन्बाट दवेखदनै । प्रवतिादीको ्ब्ान्बाट समते िाहरेिालासँग 
वनिको प्ूब्न ररसइवि िा आग्रह प्ूबा्नग्रह रही िाहरेिालाले झठु्ा कुराको उिरूी गनु्नपनने िा झठु्ा कुराको िारदात दखेाई 
रसाउन पनने सममको िरर्ा रह ेभएको अिसथा समते दवेखदनै । प्रवतिादी रािशे कुमार थारुका नाममा िाहरेिाला 
शरे ्बहादरु ्बममले वनि प्रवतिादीको एभरेष् ्बैंकको खातामा रकम िममा गरी वदएको वमवसल संलगन रहकेा 
भौ्चर र ् ी प्रवतिादीको ्ब्ान्बाट समते दवेखन्छ । उललेवखत सन्दभ्न प्रवतिादी उपर परेको िाहरेी, िाहरेिालाको 
्बकपत्र, प्रवतिादी र िाहरेिालाको िी्चमा मसेेन्िरमा भएको कुराकानीको वसक्रन सट तथा उललेवखत पषृ्ठभवूम्बाट 
प्रवतिादी रािशे कुमार थारुले िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउन भनी िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बमम्बाट 
रकम वलएका रहछेन ्भनी न््ाव्क अनमुान गनु्न ्बान्छनी् हुने दवेख्ो । 

उललेवखत आधार प्रमाण र वििे्चना, वकटानी िाहरेी, प्रवतिादीको ्ैबक खातामा रकम िममा गरेको ्ैबक भौ्चर, 
प्रवतिादीको ्ब्ान र िाहरेिालाको ्बकपत्र समते्बाट प्रवतिादी रािेश कुमार थारुले िदैवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने इिाित नवलई िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममलाई िदैवेशक रोिगारीमा वसगंापरु पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी 
विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको तथ् सथावपत भएको दवेख्ो । 
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१९. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार कारण र काननूी व्िसथा्बाट प्रवतिादी रािेश कुमार थारूले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२०. प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गरी हदेा्न ्स मदु्ामा िाहरेिालाको 
विगो समतेको आधारमा प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ 
्बमोविम रू. १,५०,०००।।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न 
मनावस्ब हुने दवेख्ो । िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममलाई भराउनपुनने व्बगोको हकमा हदेा्न िाहरेिालाको 
विगो रू. २,००,०००।- (दईु लाख) को मागदा्बी वलएकोमा त्वतनै रकम िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्बैंक 
खातामा िममा गररवदएको ्ैबक भौ्चर्बाट दवेखदंा र प्रवतिादीले पवन सो रकम वलएको सिीकार गरेको 
दवेखदंा िाहरेिालाले मागदा्बी अनसुारको व्बगो रू. २,००,०००।- (दईु लाख) र सोको ५० प्रवतशतले 
हुने हिा्नना रू. १,००,०००।।- (एक लाख) गरी िममा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) भराई वलन पाउने 
दवेख्ो । साथै प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई ठहरेको िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास 
हिार) को ्चार प्रवतशतले हुने रू. ६,०००- (छ हिार) अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ 
्बमोविम क्षवतपवूत्न शलुक कोषमा भराई वदनपुनने दवेख्ो । 

२१. अत: प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा ४३्बमोविम १,५०,००० । 
(एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला्बाट प्रवतिादीले 
वलएको रकम रू. २,००,००० । ।- (दईु लाख) र सो रकमको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. १,००,००० । 
- (एक लाख) गरी िममा रू. ३,००,००० । - (तीन लाख) िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट भराई वलन पाउने 
ठहछ्न । प्रवतिादी रािेश कुमार थारूलाई भएको िररिानाको ्चार प्रवतशतले हुने रकम रू. ६,००० । ।- (छ 
हिार) अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(५) ्बमोविम अपराध पीवडत राहत कोषमा िममा 
हुने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी रािेश कुमार थारुलाई रू. १,५०,००० । - (एक लाख प्चास 
हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी पिन ्चौधरी समतेको िाहरेीले 
प्रवतिादी रािेश कुमार थारु भएको ठगी मदु्ामा कारागार का्ा्नल् िगन्नाथ दिेलमा थनुामा रहकेो अिसथामा 
वनि प्रवतिादीलाई वमवत २०७७।०३।२२ मा ्स मदु्ाको अनसुन्धानका क्रममा ्ब्ानका लावग उपवसथत 
गराएको दवेखदंा र वनि प्रवतिादी हाल समम कारागार का्ा्नल् वडलली्बिारमा थनुामा रहकेो दवेखदंा वनिलाई 
लागेको कैद वमवत २०७८।०९।२३,मा भकु्ान हुने हुदँा प्रवतिादीलाई लागेको िररिाना दावखला गरेमा वमवत 
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२०७८।०९।२४का वदन ्स मदु्ा्बाट थनुामकु् हुने गरी लगत कसी कैवद पवूि्न वदन ु भनी सम्बवन्धत विलला 
अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................................................................................................१

रािेश कुमार थारुलाई लागेको िररिाना रू. १,५०,००० । - (एक लाख प्चास हिार) प्रकरण १ ्बमोविम 
दावखला नगरे लगत कसी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ ्बमोविम असलू गनु्न भनी 
सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..................................................................................२

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५को दरा ४१्बमोविम प्रवतिादीलाई हुने ठहरेको 
िररिाना रू.१,५०,००० । को ्चार प्रवतशतले हुने रू.६,०००।- (छ हिार) क्षवतपवूत्न शलुक कोषमा भराईवदने ठहरेकाले 
सो रकम अपराध पीवडत राहत कोषमा िममा गरी वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................३

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी रािेश कुमार थारु्बाट िाहरेिाला शरे ्बहादरु ्बममले विगो रू. 
२,००,०००।- (दईु लाख) र हिा्नना रू. १,००,०००।- (एक लाख) गरी िममा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) भराई 
पाउने ठहरेकोले मदु्ा अवन्तम भएपवछ उक् विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन परे वन्मानसुार 
भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत अदालतमा लेवख पठाउन.ू.......................................................................४

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी रािेश कुमार थारूलाई वनि थनुामा रहकेो कारागार 
का्ा्नल् मार्न त पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू......................................................................................५

प्रसततु रैसलाको प्रवतवलवप साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौंलाई रैसलाको िानकारी वदन.ू..६

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम भएपवछ रैसलाको िानकारी िाहरेिाला 
शरे ्बहादरु ्बममलाई वदन.ू.........................................................................................................७ 
रैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू............................८

रमादेवरी पराजुलरी
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छु । 

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]
इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह
रैसला वमवतः- २०७८।०३।३१।०५
रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८।०४।०५ न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमादेवरी पराजुलरी

फैसला
मुद्ा नं. २०७६-FT-०१४५

कसरू ठहर नं. ४
तनण्ण् नं. ९

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

व्चतिन विलला, भणडारा 
गा.वि.स., िडा नं.८, पररिवत्नत ऐ. 
राप्ती नगरपावलका, िडा नं.४ ्बसने, 
्मकान्त परािलुीको नावत, ध्िु 
प्रसाद परािलुीको छोरा, सिवोत्तम 
परािलुीको िाहरेीले नेपाल सर
कार....................................१

वडल वसहं लामाको नावत, िगत ्बहादरु लामाको छोरा, वसन्धपुाल्चोक 
विलला, साविक मानेश्वरा गा.वि.स.‚ िडा नं.३‚ पररिवत्नत ऐ. 
्बाह्रविसे नगरपावलका‚ िडा नं.८ सथा्ी घर भई‚ काठमाडौं विलला, 
काठमाडौं महानगरपावलका िडा नं.६, िोरपाटी ्बसने भई पप्नल 
ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. ईिाित पत्र नं. १४२० का सञ्चालक 
वसन्धपुाल्चोक हाल कारागार का्ा्नल् नखख,ु लवलतपरुमा थनुामा 
रहकेा, हरर ्बहादरु लामा......................................................१
िगत ्बहादरु लामाको नावत, हरर ्बहादरु लामाको छोरा, वसन्धपुाल्चोक 
विलला, साविक मानेश्वरा गा.वि.स.‚ िडा नं.३ पररिवत्नत ऐ. ्बाह्रविसे 
नगरपावलका िडा नं.८ सथा्ी घर भई‚ विलला काठमाडौं, काठमाडौं 
महानगरपावलका िडा नं.६, िोरपाटी ्बसने भई पप्नल ए्च.आर. 
सवभ्नस प्रा.वल. ईिाित पत्र नं. १४२० का कम्न्चारी हाल कारागार 
का्ा्नल् वडलली्बिार, काठमाडौंमा थनुामा रहकेा, रािशे लामा.१
वडल वसहं लामाको नावत, िगत ्बहादरु लामाको छोरा, वसन्धपुाल्चोक 
विलला, साविक मानेश्वरा गा.वि.स.‚ िडा नं. ३ पररिवत्नत ऐ. ्बाह्रविसे 
नगरपावलका िडा नं. ८ ्बसने न्हमेा दोिने लामा...........................१



52
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. जाहेरवाला सववोत्तम पराजुलरीको जाहेररी दरखासिाः

म िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुी िैदवेशक रोिगारमा िाने सों्च ्बनाई पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. 
१४२० मा गई सञ्चालक हरर ्बहादरु लामासँग ्बझुदा वनिले पोल्ाणड दशे पठाएर रुड प्ावकङ्गको काम 
वदलाई वदन्छु मावसक कमाई ६०० डलर हुन्छ । लागत ख्च्न रू.५०,०००।- लागछ भनी आश्वासन वदएकोले 
राम्ो काम र तल्ब हुन्छ भनी िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणड िान रू.५०,०००।- मरेो ्ब्ुबा ध्िु परािलुी 
मार्न त वनि सञ्चालकले भनेको मान्छे वनमा दोिने लामालाई पठाए ँ। मरेो सककल राहदानी र रकम वलई 
सकेपवछ २ मवहनामा काम हुन्छ भनेकोमा काम नभई रकम वरता्न मागन िाँदा उललेवखत मनेपािर ्बन्द 
रहकेोले मलाई िैदवेशक रोिगारमा राम्ो काम र तल्बमा पोल्ाणड दशेमा पठाउँछु भनी आश्वासन वदई 
प्रलोभनमा पारी मसँग रू.५०,०००।- ्बवुझवलई पोल्ाणड नपठाएको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
विपरीत भएको हुदँा उक् संसथा खारेि गरी सञ्चालक हरर ्बहादरु लामालाई काननू ्बमोविम कारिाही 
गरी मरेो विगो र सोको काननू ्बमोविम हिा्नना समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ भनी वमवत २०७६/०४/२२ 
मा सिवोत्तम परािलुीले िैदवेशक रोिगार विभागमा पेस गरेको िाहरेी दरखासत । 

२. सककल रतसद/िौचराः

हरर ्बहादरु लामाले सञ्चालन गरेको पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० ्बाट पोल्ाणड िाने 
प्र्ोिनको लावग उक् प्रा.वल.लाई रकम पठाउने प्र्ोिनले वनि सञ्चालकको सहोदर भाइ न्हमेा दोिने 
लामाको नाममा आइएमई मार्न त पठाएको रू. ५०,०००।- को सककल रवसद वमवसल सामले रहकेो । 

३. जाहेरवाला सववोत्तम पराजुलरीले गरेको कागजाः

मलेै ्स विभागमा वमवत २०७६/०४/२२ मा प्रवतिादी पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० का 
सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाको विरुद्मा वदएको

 िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । िैदवेशक रोिगारीमा िाने सो्च ्बनाई विपक्षीले सञ्चालन गरेको 
पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० मा गई ्बझुदा वनि सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले पोल्ाणड 
पठाई वदन्छु । रुड प्ावकङ्गको कामको वडमान्ड आएको छ । मावसक तल्ब ६०० डलर हुन्छ । त्स 
िापत लागत िममा रू. ५०,०००।- लागछ भनेकोले मरेो ्ब्ुबा ध्िु प्रसाद परािलुीलाई वनि हरर ्बहादरु 
लामाको नाममा आइएमई मार्न त रकम पठाउन भनी भनेको वथए ँ । तर वनि हरर ्बहादरु लामाले अका्न 
व्वक् वनमा दोिने लामाको नाममा रकम पठाउन भनेका रहछेन ्। उक् कुरा मलाई पवछ घरमा गए पवछ मात्र 
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थाहा भ्ो । वनि वनमा दोिने लामासँग मरेो आिसमम पवन भटे भएको छैन । मलाई पोल्ाणड पठाई वदन्छु 
भनी सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले आश्वासन तथा प्रलोभन वदएका हुन ् । वनिले वदएको आश्वासनमा 
विश्वास गरी रकम ्बझुाएको हु ँ। मलाई झठु्ा आश्वासन तथा प्रलोभन दखेाई रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाउने प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा र वनिले सञ्चालन गरेको कमपनीलाई काननूी 
कारिाही गरी मरेो विगो र हिा्नना समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ । मरेो सककल पासपोट्न मलेै िैदवेशक 
रोिगार विभाग्बाट पवहले नै वरता्न पाइसकेको छु भनी िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले गरेको कागि । 

४. आइएमई तल.को पत्ाः

आइएमई वल.को ्च.नं. १५९ वमवत २०७६।०५।०९को पत्र्बाट ध्िु प्रसाद परािलुीले वनमा दोिने लामाको 
नाममा आइएमई कोड नं. ७१२६३१९४७१वड मार्न त पठाएको रू.५०,०००।- रकम भकु्ानी भएको भन्ने 
्ेबहोराको व्चठ्ी र सो साथ वनि वनमा दोिने लामाको नागररकताको प्रवतवलवप समते संलगन गरी पठाएको । 
उक् नागररकतामा वनि वनमा दोिने लामाको नामा न्हमेा दोिने लामा रहकेो दवेखएको । 

५. प्रतिवादरी हरर ्बहादुर लामाले गरेको ्ब्ानको छोटकररी व्होरााः

िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीसँग िैदवेशक रोिगारको क्रममा पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. मार्न त िैदवेशक 
रोिगारीको वसलवसलामा लेनदने छ । वनि िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुी िैदवेशक रोिगारीको लावग 
पोल्ाणड मलुकु िाने भनी मलेै सञ्चालन गरेको संसथामा आएको िेलामा वनिसँग समपक्न  भएको हो । 
वनिलाई रुड प्ावकङ्गको लावग पोल्ाणड िाने भए वडमाणड आएको छ भने पश्चात वनिले रकम 
पठाउन त्ार भएपवछ वनिलाई मरेो नाममा रकम पठाउन भनेको वथए ँ। तर वनिले मरेो भाइ वनमा दोिने 
लामाको नाममा रकम पठाएछन ् । काननू ्बमोविम सथापना भएको मरेो संसथाले वनि िाहरेिालालाई 
विदशे पठाउने सम्बन्धमा का ््न गरेको हो । वनिलाई काननू विपरीत आश्वासन तथा प्रलोभन वदएको होइन । 
मलेै सञ्चालन गरेको संसथाले काननू ्बमोविम नै व्वक्हरूलाई विदशे पठाउन पाउँछ । ्सै ्बमोविम 
िाहरेिाला लगा्त धरैे व्वक्लाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन भनी प्रकृ्ा समते अगावड ्बढाएको 
साँ्चो हो । धरैे िनाको िक्न  परवमट समते आएको हो । तर वभसाको लावग धरैे नै समस्ा भएको हुनाले 
कसैकसैको हकमा वभसा नलागेकोले समस्ा आएको हो । िाहरेिालालाई काननू ्बमोविम रोिगारीको 
लावग पोल्ाणड पठाउने प्रकृ्ाम ैरहकेो अिसथामा म िेलमा परे ँ। पवछ म नभएको अिसथामा संसथाको 
काम हनेने छोरा रािेश लामासमते िेलमा परे । त्सै हुनाले स्ैब काम अिरुद् छ । िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गन्नको लावग मैले पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ईिाित पत्र नं. १४२०/०७४/७५ सम्बवन्धत वनका््बाट 
अनवुमत वलई सञ्चालन गरेको छु । पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल.को एकमात्र सञ्चालक म हु ँ। िाहरेिाला 
सिवोत्तम परािलुीले िाहरेी साथ पेस गरेको रवसद/भौ्चर िाहरेिालाले मरेो संसथामा रकम पठाउँदा मरेो 
सहोदर भाइ वनमा दोिने लामाको नाममा पठाएका हुन ्। उक् रकम िैदवेशक रोिगारमा पठाउने प्र्ोिनको 
लावग वलएको भए तापवन वनि वनमा दोिने लामा मरेो संसथासँग आिद् छैनन ्। वनि आफनै ह्याणडीक्राफट 
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उद्ोग सञ्चालन गरी ्बसेका छन ्। िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीलाई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी का ््न हुन 
नसकेपवछ कुनै रकम वरता्न गरेको छैन । पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल.मा िैदवेशक रोिगारीमा िान ्चाहने 
व्वक्हरू्बाट सामान््त म आरै र मरेो छोरा रािेश लामाले रकम संकलन गद्नथ्ौं भनी प्रवतिादी हरर 
्बहादरु लामाले गरेको ्ब्ान । 

६.	 प्रतिवादरी राजेश लामाले गरेको ्ब्ानको छोटकररी ्ेबहोरा:

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्नको लावग मरेो ्ब्ुबाले पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० ईिाित 
पत्र नं. १४२०/०७४/७५ सम्बवन्धत वनका््बाट अनवुमत वलई सञ्चालन गनु्नभएको छ । म त्सैमा का ््नरत 
वथए ँ। उक् प्रा.वल.को एकमात्र सञ्चालक मरेो ्ब्ुबा हो । िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले पोल्ाणड िाने भनी 
म का ््नरत संसथामा आए पवछ वनिकै ईचछा ्बमोविम वनिलाई पोल्ाणड पठाउन भनी प्रोसेस ्चालेको हो । 
तर वनिले रकम वकन वनमा दोिने लामाको नाममा आइएमई गरी पठाए मलाई ्वकन िानकारी भएन । मरेो 
्ब्ुबा र म दिुैिना कारागार ्चलान भएपवछ हाल संसथाको स्ैब काम ठपप भएको हुनाले ्ी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउन तथा रकम वरता्न गन्न सवकएको छैन । िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले िाहरेी 
साथ पेस गरेको आइएमई भौ्चर थान-१ दखेाउँदा दखेे ँ। उक् रकम मरेो काका वनि वनमा दोिने लामालाई 
पठाएका रहछेन ्। काकाको आफनै ह्याणडीक्राफटको वििनेस छ । संसथासँग आिद् हुनहुुन्न । संसथाको काम 
म र मरेो ्बा्ब ुहरर ्बहादरु लामाले गनने गरेका वथ्ौं । मरेो काकाको र मरेो ठेगाना विलला वसन्धपुाल्चोक, 
साविक मानेश्वारा गा.वि.स. िडा नं. ३, हाल ्बाह्रविसे नगरपावलका िडा नं.८ हो । िाहरेिाला सिवोत्तम 
परािलुीलाई वनिको िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी का ््न हुन नसकेको भनी कुनै रकम मलेै वरता्न गरेको छैन । 
्ब्ुबा हरर ्बहादरु लामाले गरेको भए सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीलाई 
वनिको िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी का ््न हुन नसकेको भनी कुनै रकम मलेै वरता्न गरेको छैन । ्ब्ुबा हरर 
्बहादरु लामाले गरेको भए सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० 
मा िैदवेशक रोिगारीमा िान ्चाहने व्वक्हरू्बाट रकम संकलन मरेो ्ब्ुबा हरर ्बहादरु लामाले गनु्न हुन्थ्ो । 
मलेै लेखा रावखवदने लगा्तको का ््न गद्नथे ँभनी प्रवतिादी रािेश लामाले गरेको ्ब्ान । 

७.	 घटनासथल िथा ्बरामदरी मुचुलकाको प्रतितलतपाः

काठमाडौं विलला गोकणनेश्वर नगरपावलका िडा नं. ६ वपपल्बोट वसथत पिू्नमा Happy Home Décor 
Shop नामको पसल रहकेो घर, उत्तरमा ्बौद् िोरपाटी सडक खणड र दवक्षणमा खाली िगगा रहकेो, व्नै 
्चारवकलला वभत्र पनने सथानमा मोहन कािी धौगडाको पाँ्च तले उत्तर मोहडा पककी घर रहकेो, सो घरको 
तेस्ो तललामा रहकेो Purple H.R. Service Pv. Ltd. मा वमवत २०७६।०१।०२मा ररतपिू्नक तलासी 
वलंदा िममा १०९ थान पासपोट्न, रकम ्बझुकेा भरपाई रवसदहरू, रविष्र िान १, कमपनी दता्नको प्रमाणपत्र 
थान १, Purple H.R. Service Pv.Ltd. को नामको िैदवेशक रोिगार विभागको ईिाितपत्र थान १, 
Purple H.R. Service P. Ltd प्रवतिादी रािेश लामाको रोहिरमा ्बरामद गरेको भन्ने प्रहरी वनरीक्षक 
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माधि प्रसाद ्चौधरी समतेको टीमले त्ार गरेको घटनासथल तथा ्बरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप वमवसल 
सामले रहकेो । 

८.	 वैदेतशक रोजगार तविाग प्रशासन ्ोजना िथा ससंथा दिा्ण शाखाको पत्को प्रतितलतपाः 

विभागको रेकड्न्बाट पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. (ई.प्र.नं. १४२०/०७५/७५) ले ्स विभाग्बाट 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गन्न ईिाित पत्र प्राप्त गरेको र उक् प्रा.वल.का सञ्चालक मानेश्वर-३, 
वसन्धपुाल्चोक ितन भएका हरर ्बहादरु लामा रहकेो भन्ने खलुाई विभागको प्रशासन ्ोिना तथा संसथा 
दता्न शाखा्बाट प्राप्त पत्रको प्रवतवलवप वमवसल सामले रहकेो । 

९.	 अति्ोग मागदावरीाः

नेपाल सरकारको तर्न ्बाट इिाितपत्रिाला संसथा पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले िाहरेिाला सिवोत्तम 
परािलुी्बाट रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र िाहरेिाला्बाट वलएको रकम 
वरता्न नगरी पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. का सञ्चालक प्रवतिादीहरू हरर ्बहादरु लामा र न्हमेा दोिने 
लामा र रािेश लामाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४४ ्बमोविमको कसरू अपराध भएको 
दवेखदंा वनि प्रवतिादीहरू हरर ्बहादरु लामा, न्हमेा दोिने लामा र रािेश लामालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४४ ्बमोविम हुने सिा् हुन र िाहरेिालाको विगो रू.५०,०००।- र सोको ५०% ले 
हुने हिा्नना रकम रू.२५,०००।- समते गरी िममा रू.७,५,०००।- (प्चहत्तर हिार) वनि प्रवतिादीहरू्बाट 
िाहरेिाला शवुशल तामाङलाई वदलाई भराई वदन र प्रवतिादी हरर्बहादरु लामाका नाममा िारी गरेको 
पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित पत्र रद् गरी वदनका साथै 
प्रवतिादीहरू्बाट अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ ्बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक 
्बापत ऐ. ऐनको दरा ४१(५) ्बमोविम पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी 
नेपाल सरकारको अभ्ोग पत्र । 

१०.  प्रतिवादरी राजेश लामाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन । मरेो ्ब्ुबा हरर ्बहादरु लामाले Purple H.R 
Service P. Ltd. मा ्बिुा नभएको िेलामा ि्ुबाले अह्राए ्बमोविमको काम गथने ँतर मलेै सो मनेपािरमा 
तलि वलएर काम गरेको छैन । ि्ुबाको काममा पाररिाररक सह्ोग मात्र गरेको हो । मरेो ि्ुबा हरर ्बहादरु 
लामाले Purple H.R Service P. Ltd (ईिाित पत्र नं. १४२०) सम्बवन्धत वनका््बाट अनमुवत वलई 
सञ्चालन गनु्नभएको छ । म सोही Purple H.R Service P. Ltd मा ्बिुा नभएको िेलामा ि्ुबाले अह्राए 
्बमोविमको काम गथने ँ। तर मलेै सो मनेपािर्बाट तलि वलएर काम गरेको छैन । ि्ुबाको काममा पाररिाररक 
सह्ोग मात्र गरेको हो । मलाई थाहा भए अनसुार Purple H.R Service P. Ltd ले पोल्ाणड दशेामा 
मात्र कामदार पठाउने काम गरेको छ । मरेो ि्ुबाले सञ्चालन गरेको पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. ि्ुबाले 
एकलौटी रुपमा सञ्चालन गरेको हुनाले सो मनेपािरले को-को व्वक्हरूसँग विदशे पठाउनको लावग 
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रकम संकलन गरेको हो र कवत व्वक्हरूको क्ावन्सल भई रकम वरता्न गरेको हो सो ्बारेमा मलाई केही 
थाहा छैन । केही व्वक्हरूको िक्न  परवमट आएको वथ्ो । कवत िनाको िक्न  परवमट आउने ्चरणमा 
वथ्ो । क्ावन्सल गराएका व्वक्हरूको रकम वनिहरूले हाम्ो मनेपािरमा िममा गरेको रकम ि्ुबाले वरता्न 
गरेको समते मलेै दखेकेो वथए ँ। Purple H.R. Service P. Ltd ्बाट नै मलेै पोल्ाणडको एपलाई गरी 
मरेो िक्न  परवमट आइसकेकोले म आरै पोल्ाणड िाने प्रवक्ामा रहकेो वथए ँ। िाहरेिालाहरू्बाट मरेो 
ि्ुबा प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले के कवत रकम वलनभुएको हो, सो ्बारेमा मलाई केही थाहा छैन । सोको 
िानकारी मरेो ि्ुबालाई नै होला । तर मावनसहरूलाई विदशे पठाउने भनेर रकम उठाई विदशे नपठाएको 
भन्ने अवभ्ोग पत्रको मागदािी ्बमोविमको का ््न मलेै गरेको छैन । सो का ््न गनु्नमा मरेो ि्ुबासँग मरेो कुनै 
वमलेमतो छैन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । मरेो पररिारको तथा मरेो ि्ुबा तथा मरेो ठगने तथा रसाउने 
वन्त होइन र कसैलाई विदशे पठाउने काममा ठगी गरी खाएको होइन । मरेो दाइ िापानमा आमा ्.ुके. 
दशेमा रोिगारीमा हुनहुुन्छ । मरेो पररिारमा आवथ्नक अभाि भएर रकम ठगी गरी खानपुनने अिसथा छैन र 
ठगी खाने वन्त नै छैन । मरेो पररिार साधारण पररिार हो । प्रसततु मदु्ामा मलेै वलखत कागत गरेको छैन । 
िाहरेीसाथ पेस भएको रवसद Purple H.R Service P.Ltdले विदशे पठाउनको लावग भनेर वलएको 
एपलाई वरको रवसद हो । िाहरेिालाहरू तथा पीवडत कमपनी मार्न त िान खोिेका हुन ्। केही रवसदहरूमा 
मरेो सही भएको कुरा ठीक हो । म कमपनीको सटार भएको र हरर ्बहादरु लामा मरेो ि्ुबा भएको कारणले 
मलाई मदु्ा वदएका होला भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी रािेश लामाले वमवत २०७६।१०।०१ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

प्रतिवादरी हरर ्बहादुर लामाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र वलएको छ । मरेो नाममा Purple H.R Service P.Ltd 
ईिाित पत्र नं. १४२० हो । Purple H.R Service P.Ltd ले पोल्ाणड दशेमा मात्र कामदार पठाउने काम 
गरेको छ । मलेै ५२० िनाको लावग पोल्ाणड पठाउन पिू्न वसिकृवत िैदवेशक रोिगार विभाग ताहा्चाल्बाट 
वमवत २०७५ सालमा वलएको हु ँर िवक्न ङ वभषामा पोल्ाणडमा कामदार पठाउनको लावग मलेै मध्ान्ह 
पवत्रकामा विज्ापन प्रकावशत गरेको हु ँ। मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणू्न कागिातहरू 
पवढिाँ्ची सनुाउँदा सवुनपाए,ँ पोल्ाणड दशेमा पठाउनको लावग सो दशेको सरकारको स्ैबभन्दा पवहला 
िक्न  परवमट वलनपुछ्न त्सको लावग प्रवतव्वक् रू. ५०,०००।– ट््ाकस वतनु्नपछ्न त्सपवछ मात्र एपलाई गनने 
व्वक्को िक्न  परवमट आउने हुनाले र डकुमने्टहरू पवन पोल्ाणडको वडमान्ड वदने कमपनीमा पठाउनपुनने 
हुनाले मरेो मनेपािरमा पोल्ाणड िान इचछुक व्वक्हरूको विदशे एपलाई गनने क्रममा शरुुमा िक्न  परवमट 
ट््ाकस भनेर रू. ५०,०००।।– रकम वलने गरेको वथ्ो । सोही रकम िाहरेिालाले पोल्ाणड िानको लावग 
मरेो मनेपािरमा रवसद काटेर िममा गरेको हुन ् । िाहरेिालाको िक्न परवमट आइसकेको हुनाले वनिको 
वभषा प्रवक्र्ा शरुु भई सकेपवछ मलाई ठगी मदु्ामा प्रहरीले समातेको कारणले िाहरेिालाको पोल्ाणडको 
प्रोसेवसङको लावग मलेै मरेो छोरा रािेश लामालाई विममा वदएको वथए ँ। म समते विरुद्ब िैदवेशक रोिगार 
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कसरू मदु्ाहरू दता्न भएका अन्् िाहरेिालाहरू समते स्ैबिनाले वतम्ो ि्ुबालाई प्रहरीले समातेर लगेपवछ 
हाम्ो विदशेको प्रोसेवसङ अलपत्र प्वो हाम्ो रकम वरता्न दउे भनेर एकै पटक स्ैबले रकम वरता्न मागेको 
र रािेशले एकै पटक स्ैबिनाको रकम वरता्न गन्न नसकेपवछ िाहरेिालाहरूले प्रहरीलाई खिर गरी मरेो 
मनेपािरमा छापा मारेर पासपोट्न लगा्तका कागिात लगेको हुनाले िाहरेिालाले विभागमा िाहरेी वदई 
्ो अवभ्ोग पत्र दता्न भएको हो । िाहरेिालाको पोल्ाणडको प्रोसेवसङ ्चवलरहकेो र पोल्ाणडको िक्न  
परवमट वलएको ३ िष्नवभत्रमा सो दशेमा पठाउन वमलने भएकोले म वहरासत मकु् भएपवछ िाहरेिालालाई 
पोल्ाणड पठाउन सकछु । ्दी िाहरेिाला आरै िान न्चाहमेा वनिको िक्न  परवमटको रकम कटाएर िाकी 
रकम वरता्न गन्न समते म त्ार छु । अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत प्रवतिादी मरेो छोरा रािेश लामाको ्स 
मदु्ामा कुनै संलगनता छैन । िाहरेिालालाई मलेै पोल्ाणड पठाउने आश्वासन वदएको छैन वनि िाहरेिाला 
मरेो मनेपािरले पवत्रकामा वदएको विज्ापन हरेेर आरै सो दशेमा िान ईचछुक भएकाले गदा्न वनिले मरेो 
मनेपािर्बाट सो दशेमा एपलाई गरेका हुन ्। िाहरेिाला मध्ेका ऋवषराम परािलुी वभषा प्रोसेवसङको लावग 
भनी भारत समम गएको हो तर वनिको वभषा रह भएको हो । प्रसततु मदु्ामा मलेै वलखत कागि गरेको छैन 
भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले वमवत २०७६।१०।०५मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
्ब्ान । 

्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६।१०।०६मा िएको आदेशाः 

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थनुछेक आदशेको सम्बन्धमा मलुकुी रौिदारी संवहताको दरा ६८ को 
अिसथा रहकेो दवेखएकोले पवछ प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा्बाट 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा को दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम रू.५०,०००।- 
(प्चास हिार) र प्रवतिादी रािेश लामा्बाट रू.१०,०००।- (दश हिार) धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत 
वदए दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ाई वलई वनिहरूलाई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा ्बैंक 
िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८ (२) ्बमोविम सम्बवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको 
पपु्नक्ष समते गनने गरी ऐ. संवहताको दरा ७९ नं. ्बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौं  । प्रसततु मदु्ामा 
प्रवतिादी ्चकु्ा भई सकेको दवेखएकाले िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत गिाह साक्षी वन्मानसुार 
वझकाई र प्रवतिादीहरूको साक्षी वनिहरूलाई नै उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत गराए ्बकपत्रका लावग 
वन्मानसुार पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

प्रतिवादरी नहेमा दोजजे लामाले शुरु म्ाद गुजाररी वसेकााः

प्रवतिादी न्हमेा दोिने लामाका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाहावन म्ाद वमवत 
२०७७।१२।०३मा वनिको घरदलैोमा टाँस तामले भएकोमा वनि प्रवतिादी म्ादमा हाविर नभई ररार 
रहकेो दवेखन्छ । 
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जाहेरवाला सववोत्तम पराजुलरीले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः

मलेै िैदवेशक रोिगारका लावग पोल्ाणडमा रुड प्ावकङ्गको काम लावग िान भनी मरेो ्ब्ुबा ध्िु 
परािलुीले सन ्२०१८।०७।२३मा पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक प्रवतिादी हरर ्बहादरु 
लामाले भनेको व्वक् प्रवतिादी न्हमेा दोिने लामालाई आई.एम.ई मार्न त रू. ५०,०००।– वदएका हुन ्। सो 
रकम वदएपवछ भने ्बमोविम वनिहरूले मलाई विदशे पठाएनन ्र हालसमम मलाई कुनै रकम वरता्न वदएका 
छैनन ्भन्ने समतेको ्ेबहोरा लेखाई िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०४/३१ मा िएको कसरू ठहराः 

प्रवतिादीहरू न्हमेा दोिने लामा र रािेश लामाले अवभ्ोगदािी्बाट सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी पप्नल 
ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगारऐन, २०६४ को दरा ४४ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई सोही 
दरा ४४ ्बमोविम हुने सिा्, िाहरेिालालाई भराउन ुपनने विगो, हिा्नना, क्षवतपवूत्न शलुक र पप्नल ए्च.आर. 
सवभ्नस प्रा.वल.को इिाितपत्र रद् सम्बन्धी दािी समतेको सनुिुाइको लावग दिुै पक्ष्बाट रौिदारी कसरू 
(सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४को दरा १२ ्बमोविम सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई पेस 
गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू ठहर वनण््न  । 

११.	वादरीले पेस गरेको सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः

प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई पोल्ाणड िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने तलि राम्ो आउछ, काम राम्ो 
छ भनी विश्वास वदलाई विवभन्न प्रलोभन दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखएको, कसरू 
गदा्नको पररवसथती हदेा्न वनिले ठगी गनने उदशे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गवमभर 
प्रकृतीको रौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीहरूको भवुमका पणु्नरुपमा दोषी दवेखन्छ । मदु्ाको 
तथ््बाट कसरूको मात्रा िढाउने तति विध्मानता दवेखदा प्रवतिादीलाई काननूमा तोवकएको मावथललो 
हदको सिा् गनु्न पनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट पेस भएको सिा् 
पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१२. वन्म ्बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक मदु्ा पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी 
दशरथ गौतमले प्रवतिादीहरू हरर ्बहादरु लामा, न्हमेा दोिने लामा र रािेश लामाले पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस 
प्रा.वल. नामक कमपनी खोली िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गन्न पाउने इिाितपत्र वलई िाहरेिाला 
सिवोत्तम परािलुीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड मलुकुमा पठाईवदने भनी विश्वास वदलाई रकम 
वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका र वलएको रकम समते वरता्न नगरेका भनी प्रवतिादीहरू उपर परेको 
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वकटानी िाहरेी, िाहरेिालाको ्बकपत्र र परपल ए्च.आर.सवभ्नस प्रा.वल.ले रकम ्बवुझवलई वदएको रवसद 
समते्बाट पवुष् भएकाले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र 
हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

१३. त्सतै प्रवतिादीहरू हरर ्बहादरु लामा र रािेश लामाको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी 
विष्ण ु्बहादरु गरुुङले पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गन्न पाउने 
इिािितपत्र प्राप्त मनेपािर कमपनी हो । प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा सो कमपनीका एकल सञ्चालक हुन ्। 
सो कमपनीले काननू ्बमोविम िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणडमा कामदार पठाउन पिू्न वसिकृवत वलई 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणड पठाउन कारिाही अवघ ्बढाएको अिसथामा प्रवतिादी 
हरर ्बहादरु लामा पक्राउ परेका हुदँा िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेको अिसथा हुदँा 
काननू ्बमोविम अनमुवत वलई गरेको का ््नमा कसरू गरेको भन्न वमलने नहुदँा अवभ्ोग दािी्बाट सराई हुने 
गरी रैसला होस ्भन्ने समते ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

१४. ्समा िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट इिाितपत्रिाला पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक 
प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा र प्रवतिादीहरू न्हमेा दोिने लामा र रािेश लामाले िाहरेिाला सिवोत्तम 
परािलुीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड पठाइवदने भनी िैदवेशक रोिगारको झठु्ा आश्वातसान 
वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिाला्बाट रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र 
िाहरेिाला्बाट वलएको रकम समते वरता्न नगरेकाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४४ को 
कसरूमा सोही दरा ४४ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलएको विगो रू.५०,००० । र सोको 
५० प्रवतशतले हुने रकम रू. २५,०००।– समते प्रवतिादीहरू्बाट िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन र 
पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को िैदवेशक रोिगारको इिाितपत्र समते रद् गरी पाउन अवभ्ोग दािी 
वलएकोमा प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले वनि उपरको अवभ्ोग दा्बी्बारे ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान 
गदा्न म पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. को एकल सञ्चालक हु ँ। ्ो कमपनीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गन्न इिाितपत्र वलएको छ । िैदवेशक रोिगारमा कामदारहरू पोल्ाणड पठाउनका लावग िैदवेशक रोिगार 
विभाग्बाट पिू्न वसिकृवत वलई सकेको छु । िाहरेिालाले पोल्ाणड िानको लावग मरेो मनेपािरमा रवसद 
काटेर रकम िममा गरेका हुन ् । िाहरेिालाको िक्न परवमट आइसकेको हुनाले वनिहरूको वभषा प्रवक्ा 
शरुु भई सकेपवछ मलाई ठगी मदु्ामा प्रहरीले समातेको कारणले िाहरेिालाको पोल्ाणडको प्रोसेवसङको 
लावग मलेै मरेो छोरा रािेश लामालाई विममा वदएको वथए ँ। िाहरेिालाले छोरा रािेश लामालाई वतम्ो 
ि्ुबालाई प्रहरीले समातेर लगेपवछ हाम्ो विदशेको प्रोसेवसङ अलपत्र प्वो हाम्ो रकम वरता्न दऊे भनेर रकम 
वरता्न मागेको र रािेशले एकै पटक स्ैबिनाको रकम वरता्न गन्न नसकेपवछ िाहरेिालाले प्रहरीलाई खिर 
गरी मरेो मनेपािरमा छापा मारेर पासपोट्न लगा्तका कागिात लगेको हुनाले िाहरेिालाले विभागमा 
िाहरेी वदएका हुन ्भन्ने समतेको ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै अका्न प्रवतिादी रािेश लामाले ्स 
न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. मरेो ि्ुबा हरर ्बहादरु लामाले एकलौटी रुपमा 
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सञ्चालन गरेको हुनाले सो मनेपािरले को-को व्वक्हरूसँग विदशे पठाउनको लावग रकम संकलन गरेको 
हो र कवत व्वक्हरूको क्ावन्सल भई रकम वरता्न गरेको हो सो ्बारेमा मलाई थाहा छैन । पप्नल ए्च.आर. 
सवभ्नस प्रा.वल.्बाट नै मलेै पवन पोल्ाणडको लावग एपलाई गरी मरेो िक्न  परवमट आई सकेकोले म आरै 
पोल्ाणड िाने प्रकृ्ामा रहकेो छु । िाहरेिालासँग मरेो ि्ुबाले के कवत रकम वलनभुएको हो सो ्बारेमा 
मलाई केही थाहा छैन । िाहरेिालालाई विदशे पठाउने भनेर रकम उठाई विदशे नपठाएको भन्ने अवभ्ोग 
दािी ्बमोविमको का ््न मलेै गरेको छैन र सो का ््न गनु्नमा मरेो कुनै वमलेमतो समते छैन भन्ने समतेको ्ेबहोरा 
उललेख गरेको र प्रवतिादी न्हमेा दोिने लामाका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाहावन म्ाद 
वमवत २०७७।१२।०३मा तामले भएकोमा वनि प्रवतिादी म्ादमा हाविर नभई ररार रहकेो प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो । 

(क) पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा र प्रवतिादीहरू रािेश लामा 
र न्हमेा दोिने लामाले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी 
विश्वास वदलाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका 
हुन,् होइनन ् ? 

(ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुने हो ? अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 

१५. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपण तर्न  वि्चार गदा्न, िाहरेिाला िैदवेशक रोिगारीमा 
िान ईचछुक भई विदशे पठाउने मनेपािर कमपनी खोिी गनने क्रममा पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को 
समपक्न मा आएको र सो पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. सञ्चालन गरेका प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले 
िैदवेशक रोिगारको लावग आकष्नक तल्ब सवु्बधा हुने गरी पोल्ाणड पठाई वदन्छौं, सोको लावग आिश्क 
पनने ख्च्न रकम मध्े अवहले केही रकम िममा गनु्नहोस ्भनी विश्वासमा पारेको हुदँा विश्वासमा परी वनि 
प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले भनेको व्वक् न्हमेा दोिने लामाको नाममा २३ िलुाई १०१८ मा आइएमई 
गरी मरेो ्बिुा ध्िु परािलुीले रू. ५०,०००।- रकम पठाएकोमा प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा हाल समम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाएकोले काननू ्बमोविम कारिाही गरी व्बगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी वदएको 
िाहरेी ्बमोविम अनसुन्धान तहवककात हुदँा ्बवुझएका िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले मौकामा कागि 
गदा्न प्रवतिादी पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० का सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाको विरुद्मा 
वदएको िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । िैदवेशक रोिगारीमा िाने सों्च ्बनाई विपक्षीले सञ्चालन 
गरेको पप्नल ए्चआर सवभ्नस प्रा.वल. ई.द.नं. १४२० मा गई ्बझुदा वनि सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले 
पोल्ाणड पठाई वदन्छु । रुड प्ावकङ्गको कामको वडमान्ड आएको छ । मावसक तल्ब ६०० डलर हुन्छ । 
त्स िापत लागत िममा रू.५०,०००।- लागछ भनेकोले मरेो ्ब्ुबा ध्िु प्रसाद परािलुीलाई वनि हरर ्बहादरु 
लामाको नाममा आइएमई मार्न त रकम पठाउन भनी भनेको वथए ँ । तर वनि हरर ्बहादरु लामाले अका्न 
व्वक् वनमा दोिने लामाको नाममा रकम पठाउन भनेका रहछेन ्। उक् कुरा मलाई पवछ घरमा गए पवछ मात्र 
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थाहा भ्ो । वनि वनमा दोिने लामासँग मरेो आिसमम पवन भटे भएको छैन । मलाई पोल्ाणड पठाई वदन्छु 
भनी सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले आश्वासन तथा प्रलोभन वदएका हुन ् । वनिले वदएको आश्वासनमा 
विश्वास गरी रकम ्बझुाएको हु ँ। मलाई झठु्ा आश्वासन तथा प्रलोभन दखेाई रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाउने प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा र वनिले सञ्चालन गरेको कमपनीलाई काननूी 
कारिाही गरी मरेो विगो र हिा्नना समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

१६. िादीका गहिा/िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीलेले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी हरर ्बहादरु 
लामाले िैदवेशक रोिगारीको लावग पोल्ाणड पठाई वदन्छु भनी रू. ५०,००० । ्बझुी वलएका हुन ्। वनि 
प्रवतिादीले रकम ्बझु ेपवछ मलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाएनन ्। हालसमम रकम समते वरता्न पवन वदएका 
छैनन ्भन्ने समतेका ्ेबहोरा लेखाई प्रवतिादी उपर गडाउ गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

१७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अ्बस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । िादी पक्षका गिाहिाहरेिालाले प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा उपर गडाउ गरी ्बकपत्रका 
क्रममा लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा वनि प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा वलन वमलने दवेख्ो । 

१८. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेस गरेको आइएमई रवसद र आइएमईको पत्र हदेा्न िाहरेिालालेको ि्ुबा ध्िु 
परािलुीले प्रवतिादी न्हमेा दोिने लामाको नाममा रकम पठाएको र वनि न्हमेा दोिने लामाले रकम ्बझुी 
वलएको भन्ने उक् रवसद्बाट दवेखन्छ । प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले रवसद ्बारे मौकामा ्ब्ानका क्रममा 
िाहरेिालालाई पोल्ाणड पठाई वदने भनी रवसदमा उललेख भए ्बमोविमको रकम मरेो कमपनी पप्नल 
ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले वलएको साँ्चो हो । िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेस गरेको आइएमई रवसदमा 
उललेवखत रकम मरेो भाइ न्हमेा दोिने लामाको नाममा िाहरेिालाले पठाएको ्ेबहोरा साँ्चो हो भन्ने समते 
्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । ्सरी प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले ्ब्ानका क्रममा पेस भएको आइएमई 
रवसदमा उललेवखत रकम आरू सञ्चालक रहकेो मनेपािर कमपनी्बाट वलएको हो भनी सिीकार गरेको 
दवेखएकाले िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारीमा िानका लावग रकम वदएको र प्रवतिादीसँग सम्बवन्धत प्रा.
वल.ले रकम ्बझुी वलएकोमा अन््था दवेखएन । 

१९. प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले मौकामा तथा ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने गरी पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट इिाित पत्र प्राप्त गरेको र 
कामदारहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणडमा पठाउन भनी िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट पिू्न वसिकृवत 
वलएको छु । िाहरेिालाले पोल्ाणड िानको लावग मरेो मनेपािरमा रवसद काटेर रकम िममा गरेका 
हुन ्। िाहरेिालाको िक्न परवमट आइसकेको हुनाले वनिहरूको वभषा प्रवक्ा शरुु भई सकेपवछ मलाई ठगी 
मदु्ामा प्रहरीले समातेको कारणले िाहरेिालाहरूको पोल्ाणडको प्रोसेवसङको लावग मलेै मरेो छोरा रािेश 
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लामालाई विममा वदएको वथए ँ । िाहरेिालाले वतम्ो ि्ुबालाई प्रहरीले समातेर लगेपवछ हाम्ो विदशेको 
प्रोसेवसङ अलपत्र प्वो, हाम्ो रकम वरता्न दऊे भनेर एकै पटक स्ैबले रकम वरता्न मागेको र छोरा रािेशले 
एकै पटक स्ैबिनाको रकम वरता्न गन्न नसकेपवछ िाहरेिालाहरूले प्रहरीलाई खिर गरी मरेो मनेपािरमा 
छापा मारेर पासपोट्न लगा्तका कागिात लगेको हुनाले िाहरेिालाले विभागमा िाहरेी वदएका हुन ्भन्ने 
समतेका ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२०. प्रवतिादीले ्ब्ानको क्रममा वलएको उपरोक् विवकरहरूको सम्बन्धमा के कसो रहछे भनी वमवसल संलगन 
रहकेा आधार प्रमाणहरू अध््न गरी हदेा्न प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाको नाममा एकल सञ्चालक रहने 
गरी पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. कमपनी रविष्ारको का्ा्नल्मा दता्न रहकेो र सो कमपनीले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने गरी िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट इिाित पत्र प्राप्त गरेको र केही कामदारहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणड पठाउन िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट पिू्न वसिकृवत वलएको वमवसल संलगन 
रहकेा कागिातहरू्बाट दवेखए पवन उक् पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने इिाितपत्र आ.ि. २०७४/०७५ समम अथा्नत ्वमवत २०७५/०३/३० समम मात्र नविकरण रहकेो र सो 
अिवध पवछ उक् अनमुवत पत्र नविकरण भएको दवेखदनै । िैदवेशक रोिगार वन्मािली, २०६४ को वन्म 
८(१) मा "इजाजतपत्रवालाले प्रतयेक आक थ्िक वरथिको असार मसानतकभत्र इजाजतपत्र नवषीकरण गराउन ु
पनने" व्िसथा रहकेो छ भने वन्म ८ (४) मा "तयसतो इजाजतपत्र नवषीकरण नगराएमा वैदकेिक रोजगार 
वयवसाय गनथि पाउने ्ैछन" भन्ने व्िसथा रहकेो दवेख्ो । ्सरी इिाितपत्र निीकरण नगराई िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गन्न नपाइने सपष् हुदँा हुदँ ैसो व्बपररत पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले नविकरण समाप्त 
भई सकेपवछ पवन आफनो कामकारिाही सञ्चालन गरररहकेो पाइ्ो । 

िाहरेिाला्बाट उक् पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले उललेवखत प्रकृ्ाहरू परुा नै नगरी पिू्न वसिकृवत 
वलंदा तोवकएको रू.२०,०००।- भन्दा ्बढी रू. १,००,०००।।- वलएको कुरामा वििाद दवेखदनै । प्रवतिादी 
हरर ्बहादरु लामा अकवो ठगी मदु्ामा २०७५ माघ रालगणु मवहनामा पक्राउ परेका भवनए पवन सो सम् 
समममा पवन िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न इिाितपत्र नविकरण समते गरे गराएको दवेखदनै । वमवत 
२०७५।०१।०२ मा पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को का्ा्नल्मा अका्न प्रवतिादी रािेश लामाको 
रोह्बरमा भएको ्बरामदी म्ुचलुका्बाट िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुी सवहत अन्् १०९ िना व्वक्हरूको 
राहदानी ्बरामद भएको दवेखन्छ । ्वत ठूलो संख्ामा विवभन्न र व्वक्हरूको राहदानीहरू उक् पप्नल 
ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.्बाट ्बरामद हुनकुो ्वुक््कु् कारण पवन प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा समतेले वदन 
सकेको दवेखदनै । उललेवखत आधार प्रमाणहरूको रोहमा प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाको ्ब्ान विवकरका 
आधारमा मात्र वनि प्रवतिादी वनदवोष रहकेो मान्नर वमलने दवेखन आएन । 

उललेवखत आधार प्रमाण र व्बशे्षण्बाट पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. काननू ्बमोविम सथावपत काननूी 
व्वक् भएको र सो कमपनीमा आ्बद् सञ्चालक एिम ् पदावधकारीले कमपनीको नाम्बाट भए गरेका 
गैरकाननूी काम कारिाहीको हकमा वनिहरूले नै व्वक्गत रुपमा विममिेारी ्बहन गनु्न पनने र उत्तरदा्ी 
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हुनपुनने िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ५७ को काननूी व्िसथा, पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को 
नाम्बाट प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा समतेले रकम ्बझुकेो रवसद, प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाको ्ब्ान र 
िादीका सावक्षको ्बकपत्र समते्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न ईिाितपत्र प्राप्त पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस 
प्रा.वल.का सञ्चालक प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड 
पठाइवदने भनी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिाला्बाट 
रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाई िाहरेिाला्बाट वलएको रकम समते वरता्न नगरी 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४४ ्बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

प्रवतिादी रािेश लामा र न्हमेा दोिने लामाको हकमा हदेा्न, रािेश लामा उपर िाहरेीमा वकटान गरेको 
दवेखदनै । प्रवतिादी रािेश लामाले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.को 
समग्र सञ्चालनको विममिेारी मरेा ्ब्ुबा सहप्रवतिादी हरर ्बहादरु लामाको भएको हुनाले मलाई िानकारी 
छैन । आरूले कसरू गरेको छैन भनी इन्कारी ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । सहप्रवतिादी हरर्बहादरु लामाले 
्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न प्रसततु मदु्ामा मरेो छोरो रािेश लामाको कुनै संलगनता छैन भनी ्ब्ान 
गरेको पाइन्छ । िाहरेिाला सिवोत्तम परािवुलले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न समते ्ी प्रवतिादीको 
प्रसततु िारदातमा सलगनता रहकेो भनी वकटावन साथ भन्न सकेको दवेखदंनै । 

प्रवतिादी न्हमेा दोिने लामालाई सह-प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा र रािेश लामाले पोल गरेको दवेखदनै  । 
्ी प्रवतिादी उपर िादीले सह-प्रवतिादी पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले 
भनेको आधारमा िाहरेिालाका ्ब्ुबा ध्िु परािलुीले केही रकम आइएमई गरी पठाएको भन्ने आधारमा 
अवभ्ोिन गरेको दवेखन्छ । िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न स.ि. ५ मा 
...भनषी मरेो ्बिु्बा ध्वु पराजलुषीले सन ्२०१८।०७।२३ मा पपथिल एच.आर. सकभथिस प्रा.कल.का सञचालक 
प्रकतवादषी हरर ्बहादरु लामाले भनेको वयक्त प्रकतवादषी नहमेा दोजने लामालाई आइएमई मारथि त रू. ५०,०००।- 
(पचास हजार) कदएका हुन ्भन्ने ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । ्ी प्रवतिादीसँग समपक्न  भई कुराकानी गरी 
वनिहरूले भने ्बमोविम रकम पठाएको भनी िाहरेिालाले भन्न सकेको अ्बसथा छै । ्सतो अिसथामा 
सह-प्रवतिादी हररिहादरु लामाले भने ्बमोविम िाहरेिालाका ्ब्ुबा ध््ुब परािलुीले ्ी प्रवतिादीको नाममा 
आइएमई गरी रकम पठाएको भन्ने आधारले मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको रहछे भनी 
वनष्कष्नमा पगुन सकने वसथवत दवेखएन  । 

२१. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौजदारषी मदु्ामा अकभयकु्तको कसरू प्रमाकणत गनने भार वादषीको 
हुने्छ” भन्ने काननूी व्िसथा रहकेोछ । िादीका कुनै पवन गिाह/साक्षीले प्रवतिादी रािेश लामा र न्हमेा 
दोिने लामा उपर गडाउ गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन आएन । वनिहरू उपर सह-प्रवतिादी हररिहादरुले समते 
पोल गरेको दवेखएन ्सथ्न प्रवतिादीहरू रािेश लामा र न्हमेा दोिने लमा उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् 
गनने िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभाि दवेख्ो । ्सतो अिसथामा शकंा रवहत तिर्बाट िादी नेपाल सरकारले 
प्रवतिादीहरू रािेश लामा र न्हमेा दोिने लामा उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् गन्न सकेको दवेखन आएन । 
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२२. अतः प्रवतिादीहरू न्हमेा दोिने लामा र रािेश लामाले अवभ्ोगदािी्बाट सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी 
पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४४ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्नेर दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट 
प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को ४४ को कसरू गरेको हुदा सोही दरा ४४ ्बमोविम ३ िष्न दवेख 
७ िष्न समम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. ५ लाख समम िररिानाको सिा् हुन दािी वलएको ्स मदु्ामा 
पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का इिाितपत्रिाला सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाले िैदवैशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४४ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस 
भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी प्रवतिादीलाई हुनपुनने सिा्तर्न  वि्चार गदा्न प्रवतिादी 
हरर ्बहादरु लामाले गरेको कसरूको मात्रा, पीवडतलाई परेको प्रभाि, व्बगो रकम एिम ्सिा् गनु्नको उद्शे् 
समतेका आधारमा प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४४ ्बमोविम 
रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) िररिाना र ३ (तीन) िष्न कैद सिा् गन्न मनावसि हुने दवेख्ो । 

२३. िादीले िाहरेिालाको व्बगो रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. 
२५,०००।- (पवच्चस हिार रूपै्ाँ) समते िममा रू. ७,५०,०००।- (प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ) वदलाई भराई 
वदन दािी वलएकोमा वलखत प्रमाण(आइएमई ररसद)्बाट सो पवुष् भएको दवेखएकाले िाहरेिालाले दािी 
्बमोविमको व्बगो र हिा्नना भरी पाउने दवेख्ो । पवहले नै भए गरेको कामका सम्बन्धमा पवछ ्बनेको काननू 
आकवष्नत नहुने भएकाले िारदात वमवत भन्दा पवछ ्बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७४ को दरा 
४१(५)्बमोविम क्षवतपवूत्नको व्िसथा हुन भन्ने दािी काननुतः उप्कु् दवेखएन । 

२४. अत: पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.का सञ्चालक प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४को दरा ४४ ्बमोविम रू. ३,००,०००।- िररिाना र ३ िष्न कैद सिा् हुने र िाहरेिाला 
सिवोत्तम परािलुी्बाट वलएको माग दािी अनसुारको व्बगो रू. ५०,००० । - (प्चास हिार) र सो को 
५०% ले हुने हिा्नना रू. २५,०००।- (पवच्चस हिार) गरी िममा रू. ७५,०००।- प्रवतिादी हरर िहादरु 
लामा्बाट िाहरेिालाले भराई वलन पाउने ठहछ्न । अवभ्ोग दािी ्बमोविम पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.
वल.को सञ्चालक हरर ्बहादरु लामाको नाममा रहकेो िैदवेशक रोिगारको इिाित पत्र समते रद् हुने ठहछ्न । 
िारदात वमवत भन्दा पवछ िनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(५) को दािी पगुन सकै्न । 
अरुमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 
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िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई ३।०।० (तीन िष्न) कैद र रू. ३,००,००० । 
- (तीन लाख) िररिाना हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा लवलतपरु विलला अदालत्बाट ठगी 
मदु्ामा पपू्नक्षको क्रममा कारागार का्ा्नल् नखखमुा थनुामा ्बसेको अिसथामा वमवत २०७५।०१।१० मा 
महानगरी् प्रहरी ितृ्तले साथै पेस भएका मदु्ामा वझकाई ्ब्ान वलएको दवेखदंा वनिलाई ्स मदु्ामा ठहरेको 
कैद उक् वमवत २०७५।०१।१० दवेख नै कैद कट्टा हुने भएकाले वमवत २०७८।०१।०९ मा वनिलाई ठहरेको कैद 
भकु्ान हुने हुदँा वनिले िररिाना दावखला गरे अन्् मदु्ामा कैद राखन नपनने भए वनिलाई वमवत २०७८।०१।१० 
मा कैद मकु् गररवदन ुभनी कैद म्ाद ठेकी सम्बवन्धत कारागार का्ा्नल्मा लेखी पठाउन ुभनी सम्बवन्धत विलला 
अदालतमा लेखी पठाउन.ू१

प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई ठहर भएको िररिाना रू. ३,००,००० । - (तीन लाख) का हकमा प्रकरण.....१

 मा लेवखए ्बमोविम िररिाना दावखला नगरे मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ को 
अवधनमा रही असलु गनू्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................................२

पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल. (Purple H.R. Service P. Ltd.) का सञ्चालक प्रवतिादी हरर ्बहादरु 
लामाको नाममा रहकेो िैदवेशक रोिगारको इिाित पत्र (ईिाित पत्र नं. १४२०/०७४/७५) ्ीनै प्रवतिादीहरू 
भएको म.ुनं. ०७५-FT-४९८ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा रद् गनु्न भनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेखी 
पठाइसकेको दवेखदंा ्समा थप लेखी पठाई रहन परेन.......................................................................३ 
मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामा्बाट िाहरेिाला सिवोत्तम परािलुीले विगो 
रू.५०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. २५,०००।- भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भए 
पवछ प्रवतिादीको नाममा रहकेो पप्नल ए्च.आर. सवभ्नस प्रा.वल.ले िैदवेशक रोिगार विभागमा राखकेो धरौटी 
रकम लगा्त प्रवतिादीको नामको ्चल, अ्चल समपवत्त, िा् िेथा समते दखेाई वनि िाहरेिालाले विगो र 
हिा्नना भराई वदन ुभनी ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए विगो र हिा्नना समते गरी िममा रू.७५,०००।- भराई वदन ु
भनी सम्बवन्धत अदालतमा लेवख पठाउन.ू......................................................................................४ 

प्रकरण ४ को प्र्ोिनका लावग मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिालालाई वदन.ु.........................५

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादी हरर ्बहादरु लामालाई थनुामा रहकेो कारागार का्ा्नलत 
मार्न त पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू....................................................................................................६

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौलँाई पनुरािेदनको 
म्ाद वदन.ू..............................................................................................................................७
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प्रकरण ४ को प्र्ोिनको लावग रैसलाको प्रवतवलवप सवहत िानकारी िैदवेशक रोिगार विभागलाई वदन.ू.......८

प्रवतिादी रािेश लामाले सराई पाउने ठहरेकाले अन्् मदु्ामा थनुामा राखन नपनने भए प्रसततु मदु्ा्बाट थनुामकु् 
गरी वदन ुभनी सम्बवन्धत कारागार का्ा्नल्मा लेखी पठाई वदन.ू..........................................................९

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू ्बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन.ू..................१०

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टा गरी रैसला सफटिे्रमा अपलोड गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई 
वदन.ू...................................................................................................................................११

 

 रमा देवरी पराजुलरी 
(सदस्) 

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

                          पे्रम कुमार राई  रमेशकुमार खत्री 
                                (सदस्)                                                           (अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

ना.स.ु-लोकेन्द्र ्चौंलागाई

कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः२०७८/०५/०८/३

रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०५/..    न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमादेवरी पराजुलरी

फैसला
मुद्ा नं. ०७६-FT-०१३०

तनण्ण् नं. ११

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
वादरीको नाम,थर,विन प्रतिवादरीको नाम,थर,विन

विलला कासकी कृवशटना्चौर गा.वि.स. िडा नं. ५ ्बसने गपु्त 
्बहादरु थापा क्षेत्री...............................................१
निलपरासी विलला अमरापरुी गा.वि.स. िडा नं. ८ ्बसने 
नन्दलाल कँडेल...................................................१
विलला पि्नत शकंरपोखरी गा.वि.स. िडा नं. ९ ्बसने वपताम्बर 
भसुालको िाहरेी नेपाल सरकार.............................१

्ंबशराि ्बहादरुकी नावतनी गणशे ्बहादरुकी 
छोरी विलला स्ाङिा ्बानेथोक दउेराली 
गा.वि.स. िडा नं. ५ घर रही रुपन्दहेी विलला 
्बटुिल नगरपावलका िडा नं. १४ पररिवत्नत 
्बटुिलउपमहानगरपावलका िडा नं.१२ तामनगर 
्बसने तलुसा खड्का...................................१

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ को वन्म ३३ 
्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षते्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको सवंक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. गुप्त्बहादुर थापा समेिको जाहेररी दरखासिाः-

प्रवतिादी तलुसा खड्काले कम्बोवड्ा्बाट नेपाली कामदारको माग भई आएको छ । खाने्बसने सवुिधा 
सवहत मावसक तलि ५० हिार हुन्छ र िानलाई रू.२ लाख लागछ भनेकाले हामी िाहरेिालाहरू नन्दलाल 
कँडेल, वपताम्बर भसुाल र गपु्त ्बहादरु थापा्बाट पटक-पटक गरी प्रवतव्वक् रू.२ लाखका दरले िममा रू. 
६ लाख िटुिल वसथत ्बैंक अर काठमाडौमँा हालन लगाई वभविट वभषामा कम्बोवड्ा पठाएको तर िवक्न ङ 
वभषा लगाउन नसकेको र हामीलाई काममा लगाईवदने टक ्बहादरु खड्का समपक्न  विवहन भई ्बसेकाले 
हामीले काम गरेको तलि समते नपाएको हुदँा हामी नेपाल रकमी आ्ौ ँ। वनिले हामीलाई कुनै रोिगारीमा 
लगाउन नसकेको र पैसा पवन वरता्न नगरी रकम ठगी गरेको हुदँा हदसैममको िररिाना गरी हाम्ो रकम र 
हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी वमवत २०६६/०४/२७ मा वदएको िाहरेी दरखासत । 
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२. प्रतिवादरी िुलसा ख््डकाले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः-

मलेै उक् रकम वलएको होइन, िाहरेिालाहरू कम्बोवड्ामा घमुन िान लागेको भनी मागेकाले मलेै मरेो दाइ 
टक िहादरु खड्का (कम्बोवड्ामा काम गनने)को समपक्न  नम्बर वदएकी हु ँ। मलाई मरेो दाइले खातामा रकम 
िममा भएको छ वक छैन ? ्चके गर भन्नभुएको हो । मरेो खातामा ५ लाख ५५ हिार िममा भएको रहछे 
कसले िममा गररवदएको हो मलाई िानकारी भएन । उक् पैसा मरेो दाइले कम्बोवड्ामा िाहरेिालाहरूलाई 
डलर वदए िापत ्हाँ वरता्न वदएका हुन ्भन्ने िानकारी दाइ्बाट पाएकी हु,ँ खातामा िममा भएको रकम 
भाउिलूाई वदन ुभनी दाइले भनेकाले मलेै भाउिलूाई वदएको हो । मलेै कसै्बाट केही वलएकी छैन भनी 
प्रवतिादी तलुसा खड्काले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०६६/०४/३२ मा गरेको ्ब्ान । 

३. ्बैंक िौचरको प्रतितलपरीाः-

्बैंक अर काठमाडौकँो ्बटुिल शाखामा तलुसा खड्काका नाममा रकम रू.२,१५,०००।- र वहमाल्न 
्बैंक वलवमटेड ्बटुिलमा रू.३,५५,०००।- िममा गरेको भौ्चरको रोटोकपी समते िममा रू.५,७०,०००।- 
(पाँ्च लाख सत्तरी हिार रूपै्ाँ ) तलुसा खड्काको नाममा िममा भएको ्बैंक भौ्चरको प्रवतवलवप । 

४. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादी तलुसा खड्काले व्बना इिाित िाहरेिालाहरू्बाट िदैवेशक रोिगारमा कम्बोवड्ा पठाउन भनी नगद 
रू.६,००,०००।- (छ लाख) वलई कम्बोवड्ा पठाएकोमा िाहरेिालाहरूले त्हाँ काम नपाई रकमी आएको 
दवेखए समते्बाट प्रवतिादीको उक् का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० तथा ४३ विपररतको 
भएको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरू्बाट वलएको रकम 
रू.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको ५०% ले हनु आउने हिा्नना समते गरी िममा रू.९,००,०००।- (नौ 
लाख) प्रवतिादी्बाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट वमवत २०६७/११/०९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेस गररएको अवभ्ोग दािी । 

५. प्रतिवादरी िुलसा ख््डकाले म्ाद गुजाररी वसेकीाः-

प्रवतिादी तलुसा खड्काको नाममा ् स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०६७/०२/१४ 
मा स्ाङिा विलला िानेथोक दउेराली गा.वि.स. िडा नं. ५ रहकेो वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा 
म्ाद वभत्र हाविर नभइ शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

६. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०६७/११/०९ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादीको घर दलैोमा वमवत २०६७/०२/१४ मा म्ाद तामले भएकोमा काननूले थामने थमाउने म्ादवभत्र 
समते न््ा्ावधकणमा प्रवतिादी उपवसथत नभएकोले कारिाही अवघ िढाउन िाधा अड्चन नदवेखएकोले 
िाहरेिालाई ्बकपत्र प्र्ोिनका लावग विलला सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ ँ मार्न त वझकाई 
आएपवछ िा अिवध नाघपेवछ वन्मानसुार पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 
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७. जाहेरवालाल ननदलाल कँ्ेडलले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

वमवत २०६६/०४/२७ मा प्रवतिादी उपर म समतेले िाहरेी वदएको हो । त्समा भएको ्ेबहोरा र सहीछाप 
मरेो हो । प्रवतिादीलाई कम्बोवड्ा िान भनी ्बैंक मार्न त रू.३,५५,०००।- (तीन लाख प्चपन्न हिार) र 
उसकै घरमा गएर रू. ६५,०००।- वदएको हो, भने ्बमोविम रोिगारमा पठाएनन ्र रकम समते वरता्न वदएनन ्। 
प्रवतिादीले मावसक नेपाली प्चास हिार रूपै्ाँ तलि हुन्छ भनी प्रलोभनमा पारी रकम वलएका हुन,् रकम 
वलएर वदललीसमम पु् ा्नएर वदलली्बाट अन्लोवड्ा पु् ा्नएको र कम्बोवड्ामा आठ मवहना िवत िसेर आफनो 
ख्च्न गरी रकमी आएको हो । रवक्न दा पैवतस हिार िवत लागकेो छ । प्रवतिादीलाई वहमाल्न ्बैंक नारा्णघाट 
शाखा्बाट रकम वदएको हो । पासपोट्न कम्बोवड्ा िाने िलेामा वदललीमा वलएको हो । ्सरी प्रवतिादीले म 
लगा्तलाई ठगी गरेका हुदँा वनिलाई काननू ्बमोविम सिा् गरी मरेो रकम उपलबध गराई पाऊँ भन्ने समते 
्ेबहोराको िाहरेिाला नन्दलाल कडेलले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष वमवत २०६८/८/२९ मा गरेक ्बकपत्र । 

८. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०६८/१२/१३ मा िएको फैसलााः-

प्रवतिादी तलुसा खड्काले आरोवपत कसरू गरेको दवेखएको र िाहरेिालाहरूलाई विदशे कम्बोवड्ा पठाई 
सकेको समते दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई िदैवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ अनसुार तीन िष्न कैद 
र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) िररिाना हुने ठहछ्न । िादीले विगो रू.६,००,०००।- र सोको ५०% 
हिा्नना समते भराई पाऊँ भन्ने दािी वलएको दवेखए तापवन वमवसल संलगन ्बैंक भौ्चरहरू्बाट प्रवतिादीको 
नाममा िममा रू. ५,५५,०००।- (पाँ्च लाख प्चपन्न हिार मात्र) िममा गरेको दवेखदंा सो िममा गरेको रकम रू. 
५,५५,०००।- (प्चास लाख प्चपन्न हिार रूपै्ाँ) र सोको ५०% ले हनेु रकम समते हिा्नना िापत प्रवतिादी्बाट 
िाहरेिालाहरूले भरी पाउने ठह्ा्नई ्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०६८/१२/१३ मा भएको रैसला । 

९. िुलसा ख््डकाले श्री सववोचच अदालिमा दा्र गरेको तनवेदनाः-

विपक्षी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०६७/०२/१४ मा िारी भएको म्ाद तथा वमवत 
२०६८/१२/१३ मा भएको िेररतपणू्न रैसला उतपे्रषणको आदशेद्वारा ्बदर गरी उक् ्ेबररतपणू्न रैसलाका 
आधारमा मलाई गैरकाननूी रुपमा थनुामा रावखएको हुदँा ्बन्दीप्रत्क्षीकरणको ररट िारी गरी मलाई थनुामकु् 
गरी पाऊँ साथै मरेो विरुद्मा दा्र भएको िैदवेशक रोिगार ठगी मदु्ामा प्र्चवलत काननूको रीत पु् ा्नई पनुः 
म्ाद िारी गराई प्रवतरक्षाको अिसर वदन ुभनी परमादशेको आदशेसमते िारी गरी न््ा् इन्सार पाऊँ भन्ने 
्ेबहोराको तलुसा खड्काले श्ी सिवोच्च अदालतमा दा्र गरेको वनिेदन । 

१०. श्री सववोचच अदालि्बाट तमति २०७६/०८/२६ मा िएको आदेशाः-

आफनो साविक ्बसो्बास रहकेो सथान पररित्नन गरी हालको ्बसो्बास ्बटुिल नगरपावलका िडा नं. १४ 
तामनगर भनी समपक्न  नं. समते वदई तारेख वलएको वनिेवदकालाई वनिको पररिारका कोही पवन सदस् 
न्बसने तर नागरकतामा उललेख भएको स्ाङ्िाको ठेगानामा टाँस भएको म्ाद्बाट वनिले मदु्ाको ्बारेमा 
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स्ूचना पाएको भन्ने नदवेखदंा मदु्ाको ्बारेमा स्ूचना पाएर पवन प्रवतिाद र प्रवतरक्षाका लावग िैदवेशक 
रोिगार न््ा्ावधकरणमा उपसवथत नभएको भनी मान्न वमलेन । वनिेदीकाले प्राकृवतक न््ा्को वसद्ान्त 
अनसुार काननू ्बमोविम ररतपिू्नकको सनुिुाईको मौका नपाई थनुामा रहनपुरेको अिसथा विद्मान रहकेो 
दवेखएकोले सनुिुाईको मौका विना थनुामा राखकेो का ््नले काननूी मान््ता प्राप्त गन्न नसकने भए्बाट 
िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०७६/०२/१४ मा तामले भएको म्ाद र सो पवछ भएका 
समपणू्न कामकारिाही र रैसलासमते ्बदर हुने गरी ्बन्दीप्रत्क्षीकरणको आदशे िारी हुने ठहछ्न । अ्ब 
वनिेवदकालाई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणमा हाविर गराउन पठाई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण्बाट 
नै न््ा्ावधकरणकै रोह्बरमा म्ाद िारी गरी काननू ्बमोविमको प्रवक्र्ा परुा गरी ्बाँकी कारिाही गनू्न भन्ने 
समते ्ेबहोराको श्ी सिवोच्च अदालत्बाट वमवत २०७६/०८/२६ मा भएको आदशे । 

११. प्रतिवादरी िुलसा ख््डकाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा 
कम्बोवड्ा मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । 
वि.स. २०६६ साल वतर मरेो आफनै दाि ुिैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा कमिोवडमा हुनहुुन्थ्ो । दािलेु 
मलाई रोन गरेर वतम्ो ्बैंक खातामा अन्दािी रू.५,५५,०००।- आउँछ सो रकम वझकेर भाउिलूाई वदन ु
भन्नभुएको हो । दािलेु भने ्बमोविम मरेो ्बैंक खातामा रू.५,५५,०००।- िममा भएको वथ्ो । सो रकम 
वझकेर मलेै दािलेु भने्बमोविम भाउिलूाई वदएको हो । म सो सम्मा पवढरहकेो सामान्् विद्ाथमी 
वथए ँ। कसले मरेो ्बैंक खातामा रकम िममा गरेको हो । दािलेु वकन मरेो ्बैंक खातामा रकम िममा गन्न 
लगाउनभुएको हो । सो ्बारेमा मलेै थप िानकारी वलइन्नँ । मरेो दाि ुटक िहादरु खड्काको २०७४ सालमा 
िैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा मलेवस्मा मतृ् ुभएको हो । मरेो दािलेु िैदवेशक रोिगारमा मावनस 
विदशे पठाउने काम गनु्नभएको वथएन । िाहरेिालाहरूलाई मलेै व्चनेको समते छैन । िाहरेिालाहरू कसरी 
र को मार्न त िैदवेशक रोिगारमा कमिोवड्ा गएर रवक्न एका हुन सो ्बारेमा मलाई केही थाहा छैन । मलाई 
लागेको आरोप झठु्ा हो । िाहरेी साथ पेस भएका वहमाल्न ्बैंकको भौ्चरको प्रवतवलवप समिन्धमा मलाई 
केही थाहा छैन । वहमाल्न ्बैंकमा मरेो ्बैंक खाता छैन । मरेो ्बैंक अर काठमाडौमँा खाता रहकेो छ । मरेो 
्बैंक अर काठमाडौकँो खातामा रू.५,५५,०००।- रकम आएको हो । कसले िममा गरेका हुन,् त्स ्बारेमा 
मलाई केही थाहा छैन । िाहरेी साथ पेस भएको ्बैंक अर काठमाडौकँो भौ्चरहरू न्बवुझने अिसथामा 
रहकेाले मलेै िझुन सवकन । मलेै अवभ्ोग दािी ्बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी 
्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन । अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी तलुसा खड्काले 
वमवत २०७६/०८/३० मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

१२. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/०८/३० मा िएको आदेशाः-

प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी प्रवतिादी तलुसा खड्का्बाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, 
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२०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम रू. ५,५५,०००।- (पाँ्च लाख प्चपन्न हिार) धरौट, िमानत िा 
्बैंक िमानत वदए दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ा्नई वलई वनिलाई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा 
्बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८ (२) ्बमोविम सम्बवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको 
पपू्नक्ष गनने । प्रसततु मदु्ामा िादी पक्षका पवहले ्बवुझसकेका िाहरेिाला ्बाहके अन्् िाहरेिालाहरूलाई 
्बकपत्रका लावग वन्मानसुार वझकाउन ुर प्रवतिादीका साक्षी वनिलाई नै उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत 
गराए ्बकपत्रका लावग वन्मानसुार पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधरण्बाट भएको आदशे । 

१३. प्रतिवादरी िुलसा ख््डकाका साक्री नेपालमान महज्णनले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी तलुसा खड्का िैदवेशक रोिगारको काम गनने मावनस होइनन ्। उक् लेनदनेको सम्मा प्रवतिादी 
कलेि पढ्द ै वथइन ् । प्रवतिादी तलुसा खड्काका दाइ कमिोवड्ामा काम गद्नथे । िैदवेशक रोिगारीको 
लावग वनि प्रवतिादी तलुसा खड्काका दाइसँग लेनदने भएको हुनपुछ्न । वनि प्रवतिादी दोषी होइनन ्वनिले 
िाहरेीमा भवनएको अनसुार कसरू गरेको होइनन ् । प्रवतिादीले उक् कसरू अनसुार काम नगरेको हुनाले 
वनि प्रवतिादीलाई सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी तलुसा खड्काका साक्षी नेपालमान 
महि्ननले वमवत २०७६/०९/२८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१४. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/०९/०१ मा िएको आदेशाः-

िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाहरू गपु्त ्बहादरु 
थापा र वपताम्बर भसुाललाई वमवत २०७६/०८/३० को आदशे ्बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागले 
्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिहरूलाई ्बझुन ुपनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१५. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१२/१० मा िएको आदेशाः-

िाहरेिाला गपु्त िहादरु थापाका नामको म्ाद घर दलैोमा टाँस भएको दवेखए तापवन एकिना साक्षी मात्र 
राखी म्ाद तामले गरेको र िाहरेिाला वपतामिर भसुालका नामको म्ाद वनिको घर नरहकेो भनी साईला 
्बािकुो घरमा टाँस गरेको दवेखदंा िाहरेिाला उपवसथत भएको नदवेखएकाले िाहरेिालाहरूले वदएको 
सं्कु् वनिेदनमा छुटै्ट ितन उललेख गरेको दवेखएकाले सो सं्कु् वनिेदनमा उललेवखत ितनमा पनुः म्ाद 
िारी गरी तामले गन्न उप्कु् दवेखदंा सो ्बमोविम पनुः म्ाद िारी गरी उपवसथत भए िा अ्बधी व्तीत भए 
पवछ पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधरण्बाट भएको आदशे । 

१६. जाहेरवालाहरू गुप्त ्बहादुर थापा र तपिाम्बर िुसाल ्बकपत्का लातग उपतसथि निएकााः-

िाहरेिालाहरू गपु्त ्बहादरु थापा र वपताम्बर भसुालका नाममा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ 
को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी भएकोमा म्ाद्बमोविम ्बकपत्रका लावग उपवसथत भएको दवेखदंनै । 
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ठहर खण्ड

१७. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल 
सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी उपर परेको िाहरेी प्रवतिादीले आफनो खातामा िाहरेिालाहरूले िममा 
गरेको रकम वलएको सिीकार गरी गरेको ्ब्ान, िाहरेिालाहरू कमिोवड्ा पगुी रवक्न  आएको दवेखने 
वनिहरूको राहदानीमा लागेका छापहरू र िाहरेिाला नन्दलुाल कँडेलको ्बकपत्र्बाट पवुष् भएको ्सै 
न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०६८/१२/१३ मा ्ी प्रवतिादीले मागदािीको कसरू गरेको ठहर समते भएको 
हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग मागदािी ्बमोविम हुन ुपद्नछ भनी ्बहस िुँदा प्रसततु गनु्नभ्ो । 

१८. त्सतै प्रवतििादी तलुसा खड्काको तर्न ्बाट उपवसथत हुनभुएका िररष्ठ अवधिक्ा श्ी सविता भणडारी र 
अवधिक्ा श्ी शकंर कुमार वनरौलालले हाम्ो पक्ष उक् िारदात भएको सम्मा कलेिमा पढ्ने विद्ाथमी 
रहकेी र वनिले अनसुन्धानको क्रममा ्ब्ान गदा्न समते कसरू गरेकोमा इन्कार रहकेी छन ्। िाहरेिालाहरू 
वभविट वभषामा कम्बोवड्ा पगुेर त्हाँ करवि ८ मवहना समम ्बसी रकमी आएको दवेखए पवन वनिहरूलाई 
्ी प्रवतिादीले कमिोवड्ामा िैदवेशक रोिगारमा लगाइवदने भनी पठाएको भन्ने कुनै प्रमाण वमवसल संलगन 
रहकेो दवेखदंनै । साथै ्ी प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूसँग संिाद समते गरेको दवेखने कुनै प्रमाण पेस भएको 
दवेखदंनै । ्ी प्रवतिादीको ्बैंक खातामा िाहरेिालाहरूले रकम िममा गरेको दवेखएकै आधारमा र ्ी 
प्रवतिादी न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको म्ादमा उपवसथत नभएको मात्र आधारमा ्ी प्रवतिादीलाई 
िैदवेशक रोिगार कसरू िसतो गवमभर प्रकृवतको रौदिदारी कसरूमा कसरू का्म गरी सिा् गन्न वमलदनै । 
प्रवतिादीले सराइ पाउन ुपद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस विवकर सवुन्ो । 

१९. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी तलुसा खड्काले व्बना इिाित िाहरेिालाहरू्बाट िदैवेशक 
रोिगारमा कम्बोवड्ा पठाउन भनी नगद रू.६,००,०००।- (छ लाख) वलई कम्बोवड्ा पठाएकोमा 
िाहरेिालाहरूले त्हाँ काम नपाई रकमी आएको दवेखए समते्बाट प्रवतिादीको उक् का ््न िदैवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० तथा ४३ विपररतको भएको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ ्बमोविम 
सिा् गरी िाहरेिालाहरू्बाट वलएको रकम रू.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको ५०% ले हुन आउने 
हिा्नना भराई पाउन दािी वलई िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट अवभ्ोग पत्र पेस भएकोमा ् स न््ा्ावधकरण्बाट 
वमवत २०६८/१२/१३ मा प्रवतिादी तलुसा खड्काले िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररत 
कसरू अपराध गरेकाले वनिहरूलाई ऐ.ऐनको दरा ४३ ्बमोविम रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै् ाँ) 
िररिाना र ३-०-० (तीन िष्न) कैद सिा् हुने ठह्ा्नई रैसला भएकोमा प्रवतिादी तलुसा खड्काका नामको 
िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०६६/१२/३० मा िारी भई वमवत २०६७/०२/१४ मा ्ेबरीतपिू्नक 
तामले भएको म्ाद र सो आधारमा ्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०६८/१२/१३ मा भएको उपरोक् रैसला 
उतपे्रषणको आदशेद्वारा ्बदर भई तलुसा खड्कालाई िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणकै रोहिरमा म्ाद िारी 
गरी काननू ्बमोविम प्रवक्र्ा परुा गरी ्बाँकी कारिाही गनु्न भनी श्ी सिवोच्च अदालत्बाट वमवत २०७६/०८/२६ 
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परमादशे िारी भए ्बमोविम ् स न््ा्ावधकरणमा दा्र हुन आएको प्रसततु मदु्ामा, प्रवतिादी तलुसा खड्काले 
वनि उपरको अवभ्ोग दािी ्बारे ्ब्ान गदा्न, िाहरेिालाहरूलाई मलेै व्चनेको समते छैन । िाहरेिालाहरू 
कसरी र को मार्न त िदैवेशक रोिगारमा कमिोवड्ा गएर रवक्न एका हुन,् सो ्बारेमा मलाई केही थाहा छैन । 
मलाई लागकेो आरोप झठु्ा हो । मरेो ्बैंक अर काठमाडौकँो खातामा रू.५,५५,०००।- रकम आएको हो । 
कसले िममा गरेका हुन ्त्स ्बारेमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाई आरोवपत कसरूमा इन्कार 
रही ्ब्ान ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२०. उप्ु्नक् तथ् एिम ््बहस ्बुँदा रहकेो प्रसततु मदु्ामा मलुतः प्रवतिादी तलुसा खड्काले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक 
रोिगारीमा कमिोवड्ा पठाई अलपत्र पारी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा 
वनण््न  वदनपुनने दवेखन आ्ो । 

२१. सम्बद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी तलुसा खड्काले कम्बोवड्ा्बाट नेपाली 
कामदारको माग भई आएको छ । खाने्बसने सवुिधा सवहत मावसक तलि ५० हिार हुन्छ र िानलाई रू.२ 
लाख लागछ भनेकाले हामी िाहरेिालाहरू नन्दलाल कँडेल, वपताम्बर भसुाल र गपु्त ्बहादरु थापा्बाट 
पटकपटक गरी प्रवतव्वक् रू.२ लाखका दरले िममा रू.६ लाख िटुिल वसथत ्बैंक अर काठमाडौमँा 
हालन लगाई वभविट वभषामा कम्बोवड्ा पठाएको तर िवक्न ङ वभषा लगाउन नसकेको र हामीलाई काममा 
लगाईवदने टक ्बहादरु खड्का समपक्न विवहन भई ्बसेकाले हामीले काम गरेको तलि समते नपाएको हुदँा 
हामी नेपाल रकमी आ्ौ ँ। वनिले हामीलाई कुनै रोिगारीमा लगाउन नसकेको र पैसा पवन वरता्न नगरी रकम 
ठगी गरेको हुदँा हदसैममको िररिाना गरी हाम्ो रकम र हिा्नना समते वदलाई भराई भनी िाहरेी परेको र 
िाहरेिाला नन्दलाला कँडेलले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न वमवत २०६६/०४/२७ मा प्रवतिादी उपर 
म समतेले िाहरेी वदएको हो । त्समा भएको ्ेबहोरा र सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादीलाई कम्बोवड्ा िान भनी 
्बैंक मार्न त रू.३,५५,०००।- (तीन लाख प्चपन्न हिार) र उसकै घरमा गएर रू.६५,०००।- वदएको हो, भने 
्बमोविम रोिगारमा पठाएनन ्र रकम समते वरता्न वदएनन ्। कम्बोवड्ामा आठ मवहना िवत िसेर आफनो 
ख्च्न गरी रकमी आएको हो । रवक्न दा पैवतस हिार िवत लागेको छ । प्रवतिादीले म लगा्तलाई ठगी गरेका 
हुदँा वनिलाई काननू ्बमोविम सिा् गरी मरेो रकम उपलबध गराई पाऊँ भनी उललेख गरेको दवेखए पवन 
िाहरेिालाहरू वपतामिर षषुाल र गपु्त ्बहादरु थापाले ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको म्ाद आरैले 
्बझुी ्बकपत्र गन्न ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखदंनै । प्रवतिादी तलुसा खड्काले अनसुन्धानको 
क्रममा ्ब्ान गदा्न म पोखरा वप.एन. क्ामपसमा पढ्थें, िाहरेिाला गपु्तिहादरु थापाको भाइलाई व्चनेको 
र वनिको व्चनिान मार्न त गपु्त िहादरुलाई व्चनेको हो । भाइ मार्न त ्नै िाहरेिाला वपतामिर भसुाललाई 
व्चनेको र अका्न िाहरेिालालाई हालसालै व्चनेको हो । िाहरेिाला मध्े गपु्त िहादरुले हामी कम्बोवड्ा 
िान लागेका छौ ँतपाईको दाइको नमिर वदनहुोस ्हामी भट्ेछौ भन्नभुएकाले वनिहरूलाई नमिर वदएको 
हो । मरेो खातामा रकम आएको सम्बन्धमा मलाई दाइले एकिनाले एक लाख, अकवोले रू.३,५५,०००।- 
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हाली वदएको छ, छैन, ्चके गर भन्नभुएकाले ्चके गदा्न उक् रकम आएको दखेी दाइलाई रकम प्राप्त भएको 
िानकारी वदई भाउिलूाई रकम वदएको हो दाइको भनाई अनसुार सो रकम िाहरेिालाहरूलाई कम्बोवड्ामा 
उहाँले डलर वदए िापतको भन्ने थाहा पाएको हु ँ। िाहरेिालाहरूले के कसरी मरेो खातामा रकम िममा 
गरे थाहा छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई दाइको रोन नम्बर मात्र वदएको हो, िैदवेशक रोिगारमा पठाउन 
सह्ोग गरेको होइन भनी उललेख गरेको गरेको दवेखन्छ भने ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्ब्ान गदा्न 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा कम्बोवड्ा मलुकुमा पठाउने भनेर कुनै आश्वासन वदएको छैन । 
मरेो दाि ुकम्बोवड्ा हुनहुुन्थ्ो । दािलेु मलाई रोन गरेर वतम्ो ्बैंक खातामा अन्दािी रू. ५,५५,०००।- 
(पाँ्च लाख प्चपन्न हिार) रकम आउँछ । सो रकम वझकेर भाउिलूाई वदन ुभनेकाले रकम मरैो खातामा 
आएकोले वझकी भाउिलूाई वदएको हो । म विद्ावथ्न भएकोले थप िानकारी वलइन । िाहरेिालालाई मलेै 
व्चनेको छैन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो भनी उललेख गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीले मौकामा ्ब्ान 
गदा्न कसरू गरेकोमा इन्कार रही गरेको ्ब्ान र ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न कररि कररि एकै ्ेबहोराको 
्ब्ान गरी कसरू गरेकोमा इन्कार रहकेी दवेखन्छ । 

२२. िाहरेी दरखासत र िाहरेिाला नन्दलाल कँडेलको ्बकपत्रमा प्रवतिादीले मावसक रू.५०,०००।- (प्चास 
हिार) तल्ब हुने गरी िैदवेशक रोिगारमा लगाई वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई रकम वलई कमिोवड्ा 
समते पु् ा्नई भने ्बमोविम रोिगार नवदलाई ठगी गरेको भन्ने उललेख भएको दवेखए तापवन अन्् 
िाहरेिालाहरू गपु्त्बहादरु थापा र वपतामिर भसुाल ्बकपत्र गन्न उपवसथत भएको दवेखदंनै । ् ी प्रवतिादीले नै 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा लगाई वदने भनी रकम वलएको र वनिे नै कमिोवड्ासमम पु् ा्नएको 
भन्ने िाहरेिाला नन्द लाल कँडेलको कथन िसत ुवनष् प्रमाण्बाट पवुष् भएको दवेखदंनै । 

२३. वमवसल संलगन रहकेा कागिातहरू र िाहरेी्बाट ्ी िाहरेिालाहरू टुररष् वभषामा कमिोवड्ा पगुी आएको 
भन्ने दवेखन्छ । ्सरी टुररष् वभसामा कमिोवड्ा गई आठ-आठ मवहना ्बसी आएको िाहरेिालाहरूलाई 
्ी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा पठाएकी र त्हाँ काम नपाइ रकमी आएको भन्ने िसतवुनष्ठ प्रमाणको 
अभािमा केिल ्ी िाहरेिालाहरूले वनिको नामको ्बैंक खातामा रकम िममा गरेकै आधारमा मात्र 
कसरूदार हुन ्भनी कसरू ठहर गन्न न््ा्को रोहमा वमलने दवेखदंनै । 

२४. रौिदारी मदु्ामा प्रवतिादी उपरको कसरू शकंारवहत रुपमा िादीले पषु् गनु्नपद्नछ । ्स मदु्ामा ्ी प्रवतिादी 
तलुसा खड्का उपरको कसरू िादीले िसतवुनष्ठ प्रमाण पेस गरी पवुष् गन्न सकेको दवेखदंनै । िाहरेिालाहरू 
र प्रवतिादी वि्चमा िैदवेशक रोिगारमा िाने, पठाउने विष्मा संिाद भएको दवेखने िसतवुनष्ठ प्रमाण साथै 
सोही प्र्ोिनका लावग रकम वदएको भन्ने दवेखने प्रमाण पेस गन्न नसकेको अिसथामा केिल ् ी प्रवतिादीको 
्बैंक खातामा िाहरेिालाहरूले रकम िममा गररवदएको दवेखएकै आधारमा टुररष् वभषामा कमिोवड्ासमम 
गई ८/८ मवहना त्हाँ िसी आएका िाहरेिालाहरूलाई ्ी नै प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगरमा पठाइवदन्छु 
भनी रकम वलई कमिोवड्ासमम पु् ा्नई अलपत्र पारेको भन्ने िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू 
गरेको भनी प्रवतिादीलाई कसरूदार का्म गरी सिा् गन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 
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२५. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी तलुसा खड्काले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको 
भन्ने िसतवुनसट प्रमाण िादी्बाट पेस भएको नदवेखदंा प्रवतिादी तलुसा खड्काले अवभ्ोग मागदािी्बाट 
सराई पाउने ठहछ्न । अरुमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौलँाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.........................................................................................१

प्रवतिादी तलुसा खड्काले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. २३२ वमवत २०७६/०८/३० मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू. ५,५५,०००।- (पाँ्च लाख प्चपन्न हिार) वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम 
भएपवछ वनिेदन वदएमा प्रवतिादीलाई वन्मानसुार वरता्न वदन.ू............................................................२

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ का लावग प्रवतिादी तलुसा खड्कालाई िानकारी वदन.ू................३

्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०६८/१२/१३ को रैसला श्ी स्बवोच्च अदालतको वमवत २०७७/०८/२६ को 
्बन्दीप्रत्करण मदु्ाको रैसला्बाट ्बदर भएकाले सो रैसलाको िरर्ा्बाट ्स न््ा्ावधकरणको रैसला 
्बमोविम प्रवतिादी तलुसा खड्काका नामको लगत का्म हुन नसकने दवेखएकाले श्ी स्बवोच्च अदालतको 
वमवत २०७६/०८/२६ को ्बन्दीप्रत्क्षीकरण मदु्ाको रैसलाको प्रवतवलवप सवहत कैद र िररिानाको लगत कट्टा 
गन्न सम्बवन्धत विलला अदालतमा पठाइ वदन.ू................................................................................४

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू ्बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन.ू....................५

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टा गरी रैसला सफटिे्रमा अपलोड गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई 
वदन.ू.....................................................................................................................................६

 

 रमा देवरी पराजुलरी 
 (सदस्) 

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 
                 पे्रम कुमार राई             रमेशकुमार खत्री 
                  (सदस्)    (अध्क्ष) 
रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]
इिलास अवधकृतः दगा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः२०७८/०५/०५/१५/३
रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०६/... न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी 

 फैसला
मुद्ा नं. ०७६-FT-००१८

तन.नं. १२

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
वििलाल डाँगीको नावत ईन्द्र्बहादरु डाँगीको 
छोरा दाङ विलला नारा्णपरु गा.वि.स. िडा नं. 
४ पररिवत्नत घोराही उपमहानगरपावलका िडा नं. 
१० िसने दोण्न्बहादरु डाँगीको िाहरेीले नेपाल 
सरकार......................................................१

साकमी थापाको नावत शरेमान थापाको छोरा रुकुम 
विलला साविक रँुघा गा.वि.स. िडा नं.८ पररिवत्नत 
वत्रिेणी गाउँपावलका िडा नं. १ िसने लोक्बहादरु 
थापा............................................................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. दोण्ण्बहादुर ्डाँगरीको जाहेररीाः–

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाले म िाहरेिालालाई रोिगारमा कम्बोवड्ा पठाइवदन्छु भनी रू.५५,०००।- 
(प्चपन्न हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलई कम्बोवड्ा समम प्ा्नई अलपत्र पारी रवक्न न ुपरेको र म्बाट वलएको रकम 
र अलपत्र भई रक्न दँा भएको ख्च्न रू.६०,०००।- (साठी हिार रूपै्ाँ) समते गरी िममा रू.१,१५,०००।- 
(एक लाख पन्ध् हिार रूपै्ाँ) समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई आिश्क कारिाही गरी विगो 
र हिा्नना रकम वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको दोण्न्बहादरु डाँगीले वदएको िाहरेी दरखासत । 

२. सककल IME रतसदहरूाः-

दोण्न्बहादरु डाँगी्बाट लोक्बहादरु थापाले वमवत २०१७/०४/२१ मा रू.५५,०००।- (प्चपन्न हिार) 
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Reliable Remit ्बाट ्बवुझवलएको सककल IME रवसद । 

३. प्रतिवादरी लोक्बहादुर ्डाँगरीले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः-

मरेो व्चनिानका दगुा्न्बहादरु गरुुङ िैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा कम्बोवड्ामा रहकेोमा वनिसँग 
रोन समपक्न  हुदँा त्हाँ्बाट वभषा पठाई कम्बोवड्ा लान सवकने कुराकानी गरेपवछ मरेो नाममा पवन वभषा 
पठाई कम्बोवट्ा भनेर मलेै अनरुोध गरेकोमा वनि दगुा्न्बहादरु गरुुङले नेपालमा आशा भन्ने मावनससँग 
समपक्न  गरी आिश्क पैसा ्बझुाउन ु लानपु्वो, तपाईहरूको वभषा पठाउँछु भनेकोले म लगा्त ्ी 
िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगी समतेले दगुा्न्बहादरु गरुुङ्गले भने ्बमोविम आशा भन्ने मावनसलाई पैसा 
्बझुाएर दोण्न्बहादरु डाँगी र म समते सँगै कम्बोवड्ामा गएका हौं । दगुा्न्बहादरु गरुुङ्गले भने ्बमोविम 
कम्बोवड्ामा काम नपाएपवछ हामी सँगै रकमी आएका हौं । मलेै ्ी िाहरेिालालाई विदशे रोिगारमा 
पठाउन भनेर मरेो नाममा IME गन्न भनेको नभई आशा भन्ने मावनसले भने ्बमोविम ्ी िाहरेिालाले 
मरेो नाममा IME गररवदएको रू.५५०००।- (प्चपन्न हिार) र सककल राहादानी आशा भन्ने मावनसलाई 
्बझुाएको हु ँ। दगुा्न्बहादरु गरुुङले कम्बोवड्ा्बाट थाईल्ाणड वभषा पठाएर नेपालमा आशा भन्नेले पैसा 
्बवुझवलई वटकवटङ्गको व्िसथा वमलाई थाईल्ाणड उडाएकोमा हामी थाईल्ाणड्बाट ्बोड्नर पार गरी 
कम्बोवड्ा पगुेका हौं । िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेस गरेको रवसद ्बमोविमको रकम मलेै वझकी दगुा्न्बहादरु 
गरुुङ्गले भने ्बमोविम आशा भन्ने मावनसलाई ्बझुाएको हु ँभन्ने ्ेबहोराको प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाले 
अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान । 

४. वैदेतशक रोजगार तविाग्बाट िएको तनण्ण् पचा्णाः-

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापासंग अनसुन्धानको क्रममा रू. ३,००,००० । (तीन लाख) धरौटी माग गररएको । 
माग गरे ्बमोविमको धरौटी दावखला गरेमा धरौटी तारेखमा राखने र दावखला गन्न नसकेमा िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ावधकरणको अनमुवत वलई थनुामा राखी मदु्ाको अनसुन्धान गनने भन्ने ्ेबहोराको िैदवेशक रोिगार 
विभाग्बाट भएको वनण््न  प्चा्न । 

५. जाहेरवाला दोण्ण ्बहादर ्डाँगरीको तनवेदनाः-

्स विभाग्बाट साक्षी उपवसथत गराउन ु भनी मौवखक आदशे भएकोमा साक्षी समपक्न  ्बावहर रहकेाले 
उपवसथत गराउन सवकन भन्ने ्ेबहोराको िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीले िैदवेशक रोिगार विभागमा पेस 
गरेको वनिेदन । 

६. वैदेतशक रोजगार तविाग्बाट िएको तनण्ण् पचा्णाः-

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापासंग अनसुन्धानको क्रममा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) धरौटी माग 
गररएकोमा वनिले माग ्बमोविमको धरौटी नगद ैदावखला गरेको ्बैंक भौ्चर पेस भई ्स विभागको लेखा 
शाखाकोको रवसद नं. ६११ ्बाट रू.३०००००।- (तीन लाख) को रवसद प्राप्त भएको हुदँा माग ्बमोविमको 
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धरौटी राखने वनि प्रवतिादी लोक्बहादरु थापालाई धरौटी तारखमेा राखी मदु्ाको थप अनसुन्धान गनने गरी 
िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट भएको वनण््न  । 

७. जाहेरवाला दोण्ण्बहादुर ्डाँगरीले गरेको कागजाः-

विभागमा िाहरेी दरखासत वददँाको सम्मा पलेन वटकट र होटल व्बल नभएको हुदँा उक् रकमको दािी 
गररन । हाल पलेन वटकेट र होटल व्बल समते पेस गररसकेको छु । नेपाल्बाट कम्बोवड्ा िाँदा प्रवतिादीले 
नै पलेन वटकेट ख्च्न व्होरेकोले कम्बोवड्ा्बाट नेपाल रवक्न दाको पलेन वटकेट रू.४३,००० । -(वत्र्चावलस 
हिार) र कम्बोवड्ा ्बसदा खरेीको होटल व्बल अमरेरकी डलर १०० का दरले अमरेरकी डलर २५७५ 
को हुन आउने नेपाली रू.२,५७,५००।- समते वनि प्रवतिादी लोक्बहादरु थापा्बाट वदलाई भराई पाऊँ । 
प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाको ्ब्ान पोलमा परेका व्वक्हरू दगुा्न्बहादरु गरुुङ तथा आशा भन्ने व्वक्को 
हुन,् मलाई िानकारी भएन । मलेै समपणू्न रकम प्रवतिादी लोक्बहादरु थापालाई ्बझुाएको हु ँ। दगुा्न्बहादरु 
गरुुङ तथा आशासँग कुनै व्चनिान छैन । वनिहरूको तीन पसुते सवहतको एवकन ितन र समपक्न  नं. समते 
खलुाउन सवकदन भनी िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

८. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० दरा ४३ विपररतको कसरू 
गरेकाले सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् हुन र प्रवतिादी लोक्बहादरु थापा्बाट िाहरेिाला दोण्न्बहादरु 
डाँगीको विगो रकम रू. १,१५,०००।- र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू.५७,५००।, पलेन 
वटकट र होटल विल रू.२,५७,५००।- समते िममा रकम रू.४,७३,०००।- वनि प्रवतिादी लोक्बहादरु 
थापा्बाट िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीलाई वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट वमवत २०७६/०४/२२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दता्न भएको अवभ्ोगपत्र । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/१०/०१ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितनमा म्ाद तामले गदा्न िेपत्त ेभई आएको 
हुदँा उक् म्ाद ्बदर गररवदएको छ । अ्ब िाहरेिाला समते िे िो साँग ्बझुनपुनने हो ्बझुी प्रवतिादीको म्ाद 
तामले हुन सकने अकवो ितन खलुाई पठाउनको लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा लेखी पठाई प्राप्त भए पवछ 
पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१०. वैदेतशक रोजगार तविागको पत्ाः-

प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन ्बाहके अन्् ितन खलुन आएको 
नदवेखएको भन्ने समते ्ेबहोराको िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट वमवत २०७७/०८/१६ मा प्राप्त पत्र । 
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११. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६।०९।०७ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादीको नाममा समाह्ान म्ाद िारी गरी रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी सनुिुाईको 
मौका वदन ुउप्कु् हुने दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ११(१)
(ख) ्बमोविम प्रवतिादीको नाउँको समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी 
म्ाद वभत्र उपवसथत भए िा अिवध व्वतत भएपवछ म्ाद प्रकाशन भएको वनससा वमवसल संलगन गरी 
वन्मानसुार पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१२. प्रतिवादरीले समाह्ान म्ाद गुजाररी वसेकााः-

प्रवतिादी दोण्न्बहादरु डाँगीका नामको म्ाद वमवत २०७७/०९/२० को गोरखापत्र रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा 
प्रकावशत भएकोमा प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर नभई शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको वमवसल्बाट दवेखन्छ । 

१३. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७।११।१२ मा िएको आदेशाः-

म्ादवभत्र हाविर नभई प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको अिसथा हुदँा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण 
खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी 
िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभाग काठमाडौलँाई लेखी पठाई उपवसथत 
गराए पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१४. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१२/२५ मा िएको आदेशाः-

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत गिाह/िाहरेिाला 
दोण्न्बहादरु डाँगीलाई वमवत २०७७/११/१२ को आदशे ्बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको 
लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिलाई ्बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, 
२०७४ को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको आदशे । 

१५. वादरी गवाह/साक्री उपतसथि निएको:

िादीका गिाह/साक्षी िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीका नाममा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ 
को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी हुदँा समते ्बकपत्रका लावग उपवसथत नभएको वमवसल्बाट दवेखन्छ । 

ठहर खण्ड

१६. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्उप-न््ा्ावधिक्ा श्ी दशरथ 
गौतमले प्रवतिादीले िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीलाई िैदवेशक रोिगारमा कमिोवड्ा पठाउन भनी 
रू.५५०,००।- (प्चपन्न हिार रूपै्ाँ) वलई शत्न अनरुूप िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई अवभ्ोग दािी 
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अनसुारको कसरू गरेको भन्ने रकम पठाएको वनससा र प्रवतिादी ररार रहकेो अ्बसथा समते्बाट पवुष् भएको 
हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको व्बगो र हिा्नना वदलाई न््ा् वनरोपण 
गरी पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

१७. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी प्रवतिादी लोक्बहादरु थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ 
को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् हुन र प्रवतिादी लोक्बहादरु थापा्बाट 
िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीको विगो रकम रू.१,१५,०००।- र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम 
रू.५७,५००।- , पलेन वटकट र होटल विल रू.२,५७,५००।- समते िममा रू.४,७३,०००।- वनि प्रवतिादी 
लोक्बहादरु थापा्बाट वदलाई भराई पाउन दािी वलएकोमा प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाको नाउँमा िारी 
भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७।०९।२० मा गोरखापत्र रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत भई तामले 
भएकोमा प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर नभई ररार भई ्बसेको दवेखन्छ । 

१८. उपरोक् अवभ्ोग दािी रहकेो प्रसततु मदु्ामा विद्वान ् उप-न््ा्ावधिक्ाको उपरोक् ्बहस सनुी प्रसततु 
मदु्ामा प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको हो, होइन ? वनरोपण गनु्नपनने 
दवेख्ो । 

१९. वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, िाहरेिाला दोण्न्बहादरु डाँगीलाई रोिगारीमा कम्बोवड्ा पठाइ वदने भनी 
रू.५५,०००।- (प्चपन्न हिार रूपै्ाँ) थाईल्ाणड हुदँ ैकम्बोवड्ा पु् ा्नई अलपत्र पारी १३ वदन समम राखी 
रोिगारीमा लगाउन नसकी ज्ान िोवखममा पन्न गई रवक्न नपुरेकाले रकम माग गदा्न आलटाल गरी ्ेबिासता 
गरेकाले कारिाही गरी म्बाट वलएको रकम रू.५५०००।- र अलपत्र भई रक्न दँा भएको ख्च्न रू.६०,०००।- 
(साठी हिार रूपै्ाँ) र ५०% हिा्नना समते गरी िममा रू.१,७२५००।- समते वरता्न वदलाई पाऊँ भन्ने िाहरेी 
दरखासत्बाट प्रसततु मदु्ाको अनसुन्धान तहवककात भएकोमा िाहरेिालाले तहवककातको वसलवसलामा 
कम्बोवड्ा ्बसदाको होटल विल ख्च्न सपष् गरी थप कागि गनु्नका साथै साक्षी भने उपवसथत गराउन 
असमथ्नता दखेाई वदएको वनिेदन वमवसल सामले रहकेो दवेखन्छ । 

२०. प्रवतिादी प्रवतरक्षाथ्न ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नभए तापवन वनिले मौकामा गरेको ्ब्ानमा पिू्न 
व्चनिानका दगुा्न्बहादरु गरुुङ िैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा कम्बोवड्ामा रहकेोमा वनिसँग रोन 
समपक्न  हुदँा त्हाँ्बाट वभषा पठाई कम्बोवड्ा लान सवकने कुराकानी गरेपवछ मरेो नाममा पवन वभषा पठाई 
कम्बोवड्ा लानपु्वो भनेर मलेै अनरुोध गरेकोमा वनि दगुा्न्बहादरु गरुुङले नेपालमा आशा भन्ने मावनससँग 
समपक्न  गरी आिश्क पैसा ्बझुाउन ुतपाईहरूको वभषा पठाउँछु भनेकोले म लगा्त िाहरेिाला दोण्न्बहादरु 
डाँगी समतेले दगुा्न्बहादरु गरुुङ्गले भने ्बमोविम आशा भन्ने मावनसलाई पैसा ्बझुाएर दोण्न्बहादरु डाँगी र म 
समते सँगै कम्बोवड्ामा गएका हौं । दगुा्न्बहादरु गरुुङ्गले भने ्बमोविम कम्बोवड्ामा काम नपाएपवछ हामी 
सँगै रवक्न  आएका हौं । िाहरेिालालाई विदशे रोिगारमा पठाउन भनेर मरेो नाममा IME गन्न भनेको नभई 
आशा भन्ने मावनसले भने ्बमोविम िाहरेिालाले मरेो नाममा IME गररवदएको रू.५५०००।- (प्चपन्न 
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हिार) वझकी दगुा्न्बहादरु गरुुङ्गले भने ्बमोविम आशा भन्ने मावनसलाई ्बझुाएको हु ँभन्ने समते ्ेबहोरा 
लेखाएको दवेखन्छ । ्सरी प्रवतिादी र िाहरेिाला साथ-साथै कम्बोवड्ा गएको र साथै रवक्न एको भन्ने 
उललेख गएको भन्ने अ्बसथामा प्रवतिादीले िाहरेिालालाई झठु्ा आश्वाशन र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक 
रोिगारमा लगी अलपत्र पारेको भन्न वमलने अ्बसथा दवेखएन । 

२१. मदु्ाको पक्षमा आफनो साक्षी/प्रमाण गिुानने दाव्ति रहनेमा िादीले गिाह/िाहरेिालालाई ्बकपत्रका लावग 
्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नगराएको र ्स न््ा्ावधकरण्बाट म्ाद िारी हुदँा समते िादीको गिाह 
्बकपत्रका लावग उपवसथत भएको दवेखएन । 

२२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो र सो ्बमोविम िादीले गिाह/िाहरेिाला उपवसथत गराई ्बकपत्र गराउन 
सकेको नदवेखएकाले मौकाको िाहरेी िेहोरा मात्र प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेखन आएन । 

२३. िादीको अवभ्ोग पत्रसाथ िाहरेिालाले ररलाएिल रेवमट्बाट प्रवतिादी लोक्बहादरु थापाको नाममा 
रू.५५०,००।- पठाएको रवसद/वनससा पेस गरेको दवेखन्छ । सो रवसदिाट रकम पठाएको दवेखए तापवन 
िैदवेशक रोिगार प्र्ोिनका लावग रकम पठाएको भन्ने उक् रवसदमा उललेख भएको दवेखदनै । उक् रकम 
पठाउनकुो प्र्ोिनको सपष्ताको अभािमा आतमगत अथ्न र अनमुान गरी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउनका लावग रकम वलएको रहछे भन्ने वनष्कष्नमा पगुन ुउव्चत हुने दवेखएन । 

२४. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौजदारषी मदु्ामा अकभयुक्तको कसूर प्रमाकणत गनने भार वादषीको 
हुने्छ” भन्ने कानूनी व्िसथा रहकेाले गिाह/साक्षी उपवसथत गराई ्बकपत्र गराई प्रवतिादी उपरको 
अवभ्ोग प्रमावणत गराउनुपनने दाव्ति िादीमा रहकेोमा वद्वविधा रहने । िादीले गिाह प्रसतुत गन्न 
नसकेकाले िसतुवनष्ठ प्रमाणको अभाि हुदँा प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसूर गरेको भन्न न््ा्ोव्चत 
हुने देवखएन । 

२५. तसथ्नः वििवे्चत, उपरोक् आधार, कारण र काननूी व्िसथा समते्बाट प्रवतिादी उपरको कसरू प्रमावणत 
गनने भार िादीमा रहनेमा िादीले गिाह प्रसततु गरी ्बकपत्र गराई प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग प्रमावणत गन्न 
सकेको नदवेखएकाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दपा ४३ ्बमोविम 
सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दािी पगुन नसकी प्रवतिादी 
लोक्बहादरु थापाले सराई पाउने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बी्बाट सराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसला 
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उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा 
पनुरािेदन गन्न िान ू भनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौंलाई रैसलाको प्रवतवलवप सवहत 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.............................................................................................................१

प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त िाहरेिालालाई वदन.ू............................................................२

रैसलाको विद्वुत् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेखमा सरुक्षीत गरी वपठमा िनाई वमवसल अवभलेख शाखामा 
्बझुाई वदन.ू.............................................................................................................................३

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौ । 

 रमा देवरी पराजुलरी
 (सदस्)

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

रैसला वमवतः- २०७८/०५/२०/१

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८/०६/७  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी 

 फैसला
मुद्ा नं. ०७६-FT-०१०८

तन.नं. २०

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

 वादरीको नाम, थर, विन
प्रतिवादरीको नाम, थर, 

विन

रिीलाल ढकालकी छोरी, गोरखा विलला, िारपाक सवुलकोट गाउँपावलका 
िडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं विलला, तारकेश्वर नगरपावलका िडा नं. ५ 
्बोहोराटार वहमाल्न ्बसती ्बसने अमतृा ढकाल...................................१
छविलाल दाहालको नाती, वललराि दाहालको छोरा, गोरखा विलला, 
केरािारी गा.वि.स. पररिवत्नत वसरान्चोक गाउँपावलका िडा नं. ४ घर भई हाल 
व्चतिन विलला, भरतपरु महानगरपावलका िडा नं. ५ ्बसने रविन दाहालको 
िाहरेीले नेपाल सरकार ..................................................................१

वहतमान व्ब.क.को नाती 
पम्नलाल व्ब.क.को छोरा, 
म्ागदी विलला नारच्ाङ्ग 
गा.वि.स. पररिवत्नत अन्नपणू्न 
गाउँपावलका िडा नं. ४ ्बसने 
सिुास व्ब.क..१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.  अमृिा ढकालको जाहेररी दरखासि:-

प्रवतिादी सिुास व्ब.क.ले म िाहरेिाला अमतृा ढकाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशे 
पठाई कृवषमा काममा रोिगारी वदलाई वदने भनी म्बाट शरुुमा रू. १४,००,०००।- (्चौध लाख) र पवछ 
रकम रू.१,५५,०००।- (एक लाख प्चपन्न हिार) गरी कुल रकम रू.१५,५५,०००।- (पन्ध् लाख प्चपन्न 
हिार) वलई भने ्बमोविमको मलुकुमा नपठाएको र म्बाट वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा 
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सोको व्बगो र हिा्नना समते वदलाई कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अमतृा ढकालको 
वमवत २०७६/०७/०५ को िाहरेी दरखासत । 

२. रवरीन दाहालको जाहेररी दरखासि:-

प्रवतिादी सिुास व्ब.क.ले म िाहरेिाला रिीन दाहाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशे पठाई 
कृवषमा काममा रोिगारी वदलाई वदने भनी म्बाट रकम रू.१५,५२,५०८।- (पन्ध् लाख िाउन्न हिार पाँ्च 
स् आठ) वलई भने ्बमोविमको मलुकुमा नपठाएको र म्बाट वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा 
व्बगो र हिा्नना समते वदलाई कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रिीन दाहालको वमवत 
२०७६/०७/२९ को िाहरेी दरखासत । 

३. सककल तलखिाः-

सिुास व्ब.क.ले अमतृा ढकाललाई िैदवेशक रोिगारीको लावग अष्टे्वल्ा मलुकु पठाई वदने भनी 
िाहरेिाला अमतृा ढकाल र रव्बन दाहाल्बाट िममा रू.३१,०७,५०८।- (एकवतस लाख सात हिार पाँ्च 
स् आठ) रकम ्बवुझवलई वमवत २०७४/१२/०२ मा गररवदएको वलखत कागि । 

४. ्ुबतझएका व्तति ईश्वर राज रेगमरीले गरेको कागज:-

िाहरेिाला अमतृा ढकाल्बाट प्रवतिादी सिुास वि.क.ले रकम रू.१४,००,०००।- (्चौध लाख) नगद 
िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा पठाउने भनी वलएको र रू.१,५५,०००।- घर व्िहार ्चलाउन भनी 
वलएको ठीक साँ्चो हो । त्सैगरी रविन दाहाल्बाट प्रवतिादी सिुास वि.क.ले रकम रू.१५,५२,७०८।- 
(पन्ध् लाख ्बाउन्न हिार सात स् आठ) िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा पठाउने भनी वलएको ठीक 
साँ्चो हो । िाहरेिाला र रविन दाहालसँग्बाट प्रवतिादीले विवभन्न सम्मा रकम वलंदा म साथै वथए ँ। पवछ 
वनिहरूले आपसी सहमती गरी वलखत कागि गदा्न म हरेक कारोिारमा उपवसथत भएको हुनाले दिुै पक्षले 
मलाई साक्षी ्बसी वदनपु्वो भनी अनरुोध गरेको हुनाले म साक्षी ्बवसवदएको हु ँ । सो कारोिारको ्बारेमा 
थाहा पाएको हु ँ। िाहरेिाला अमतृा ढकाल्बाट प्रवतिादी सिुास वि.क.ले रकम रू.१,५५,०००।- वलखत 
कागि गदा्नको सम्मा घर व्िहार तथा व्ापार व्िसा् गन्न भनी वलएको वथए । उक् कागिात दिुै 
पक्षको रािीखवुशमा त्ार भएको हो  । 

५. अमृिा ढकालको जाहेररीमा प्रतिवादरी सवुास त्ब.क.ले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः- 

िाहरेिाला अमतृा ढकालसँग व्चनिान छ, वनिसँग नाता समिन्ध र लेनदने छैन । ररसइवि केही छैन । 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन र िैदवेशक रोिगारको कारोिार गरेको पवन छैन । उक् 
िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा पढी ्बां्ची सनुाउंदा सनुी पाए ँ। िाहरेी ्ेबहोरा स्ैब झठु्ा हो । िाहरेीमा उललेख 
भए्बमोविमको कुनै पवन रकम मलेै वलएको छैन । मलेै वनि तथा अन्् कसैलाई विदशे पठाउने आश्वास 
पवन वदएको छैन । उक् वलखत कागि (तमसकु) मा नाम उललेख भएका रविन दाहाललाई मलेै व्चनेको 
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छैन । मलेै उक् वलखत कागि दखेाउँदा दखेी पाए ँ । उक् वलखत कागिमा भएको नाम थार, सहीछाप तथा 
औठंाछाप मरैे हो । तर उक् वलखत विलला प्रहरी का्ा्नल् व्चतिनमा करकापमा त्ार गररएको हो । म 
्स मदु्ासँग समिन्ध नभएका अन्् व्वक्हरूसँगको घरा्सी लेनदनेमा विलला प्रहरी का्ा्नल् व्चतिनमा 
रहकेो सम्मा उक् वलखत तमसकु त्ार गररएको हो । त्सरी करकापमा कागिात त्ार भएको िानकारी 
राखने मरेा साक्षीहरू खड्क ्बहादरु वि.क.को छोरा विलला म्ागदी मगंला गाउँपावलका िडा नं. १ िसने 
पषु्कर व्ब.क. लाई ्बझुी पाऊँ । करकापमा आिसमम मलेै कहींकतै मदु्ा वदएको छैन । िाहरेी साथ पेस 
भएको वलखत कागि त्ार गररएको वमवत २०७४/११ मसान्त दवेख २०७४/१२/०२ समम म विलला प्रहरी 
का्ा्नल् व्चतिनको वहरासतमा रहकेो कुरा उक् का्ा्नल्सँग ्बझुी प्रमाण लगाई पाऊँ । िाहरेिालालाई 
मलेै कुनै रकम वरता्न गरेको छैन । गनु्नपनने पवन छैन । वमवत २०७६/०७/०५ ्स विभागमा मरेो विरुद् 
िाहरेी दता्न गरेपश्ात ्२०७६/०७/१० मा लक्मी पिुाको वदन विलला प्रहरी का्ा्नल् म्ागदीमा िैदवेशक 
रोिगार का ््नल्मा दता्न रहकेो मदु्ा वरता्न गररवदन्छु भनी मसँग कुल ्चारिटा वमवत २०७६/०७/२५, 
२०७६/०८/२५, २०७६/०९/२५ र २०७६/१०/२५ उललेख भएका प्रभ ु्बैंक वल. का ्चके्बाट कुल रकम 
रू.३१,०७,५०८।- (एकतीस लाख सात हिार पाँ्च स् आठ) भकु्ानी पाउने गरी मलेै ्चके वनि अमतृा 
ढकालको नाममा कावटवदएको छु । वमवत २०७४/१२/०२ को वलखत तमसकु, २०७६/०७/०५ को िाहरेी 
दरखासत र िाहरेी पश्ात वमवत २०७६/०७/१० मा लक्मी पिूाको वदन ििरिसती म्बाट ्चके वलन ु्ी 
स्ैब कुराहरू के हो मलेै ्बझुन सकेको छैन । ििरिसती मरेो ्चकेमा हसताक्षर गराई ्चके कटाउन लगाईएको 
घटना थाहा पाउने विलला म्ागदी, िेनी नगरपावलका िडा नं ३ ्बसने भोि्बहादरु थापा र विलला म्ागदी, 
िेनी नगरपावलका िडा नं ७ ्बसने कुशल पौडेल समतेलाई ्बझुी पाऊँ । म मावथ दोश्ो पटक ििरिसती गरी 
्चके कटाए पश्ात ्अदालतमा मदु्ा हालन काननू व्िसा्ी खोिीरहकेो सम्मा प्रहरीले िैदवेशक रोिगार 
कसरू मदु्ामा पक्राउ गरेको हुनाले सम् पाइन्नँ । ्स विष्मा मलाई केही थाहा भएन वनि िाहरेिालालाई 
नै थाहा होला । वनि िाहरेिालासँग मरेो रािनीवतक का ््नक्रमको वसलवसलामा भटे भएको हो । हामी एउटै 
पाटमीमा आिद् रहकेो हुनाले विवभन्न का ््नक्रममा भटे हुने भएको हुनाले व्चनिान भएको हो । मरेो आवथ्नक 
अिसथा सामान्् छ । कृवष रम्न्बाट गिुारा ्चलाएको छु भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सिुास वि.क.ले 
अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७६/०७/०९ को ्ब्ान । 

६. रतवन दाहालको जाहेररीमा प्रतिवादरी सवुास त्ब.क.ले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः- 

िाहरेिाला रविन दाहालसँग व्चनिान, नाता समिन्ध र लेनदने छैन । ररसइवि केही छैन । िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन र िैदवेशक रोिगारको कारोिार गरेको पवन छैन । िाहरेी ्ेबहोरा स्ैब 
झठु्ा हो । िाहरेीमा उललेख भए ्बमोविमको कुनै पवन रकम मलेै वलएको छैन  । नत मलेै वनि तथा अन्् 
कसैलाई विदशे पठाउने आश्वासन नै वदएको छु । उक् वलखत कागि (तमसकु) मा नाम उललेख भएका 
अमतृा ढकालसँग मात्र व्चनिान छ । रविन दाहाललाई मलेै व्चनेको छैन । व्चनिान नै नभएको मानीससँग 
कुनै कारोिार हुने कुरै भएन । मलेै उक् वलखत कागिमा मरेो भन्ने ्ेबहोरा स्ैब अमतृा ढकालको िाहरेीको 
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्ब्ानमा भनी सकँे । वनि अमतृा ढकालले कसको नाम राखी सहीछाप गराइन ्मलाई थाहा छैन । मलेै रविन 
दाहाल भन्ने व्वक्लाई व्चवन्दन र वनिसँग मलेै रकम पवन वलएको छैन । म दशेको प्र्चवलत वन्म काननू 
्बारे सामान्् िानकारी राखदछु । ्वत ठूलो रकम मलेै कसरी ्बझु ेकुन कुन वमवतमा मलाई कवत कवत रकम 
वदए । ्वत ठुलो रकम ्बैंवकङ्ग प्रणाली ्बाहके हाते लेनदने हुदनै भन्ने पकका थाहा छ । िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउने भए कपाली तमसकुको ्ेबहोरा त्सतो हुन्छ ? कहाँ िाने को को िाने ? िानेको पासपोट्न िसता 
कुनै वििरण उललेख छैन नत मलेै कुनै कागिात ्बझुकेो छु । त्सतो केही पवन छैन  । तर मलाई करकापमा 
पारी नककली ्ेबहोराको तमसकुमा सवह छाप गन्न ्बाध् पारे िनु पररवसथवतको ्बारे मलेै अमतृा ढकाल 
िाहरेिाला भएको मदु्ाको ्ब्ानको क्रममा नै भनेको छु । िाहरेिाला विरुद् करकापमा आिसमम मलेै 
कहींकतै मदु्ा वदएको छैन । ि्ब मलेै िाहरेिाला्बाट कुनै रकम वलएको छैन भने वदने कुरा पवन भएन । तसथ्न 
मलेै वनिलाई कुनै रकम वरता्न गरेको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सिुास वि.क.ले अनसुन्धानका 
क्रममा गरेको ्ब्ान । 

७. जाहेरवाला अमृिा ढकालले गरेको कागजाः- 

मलेै ्स विभागमा वमवत २०७६/०७/०५ मा प्रवतिादी सिुास व्ब.क. विरुद् वदएको िाहरेी दरखासत ठीक 
साँ्चो हो । उक् िाहरेी ्ेबहोरा मरैे हो । िाहरेी साथ पेस भएको वलखत कागिमा लेवखएको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो 
हो । मलेै प्रवतिादी सिुास व्ब.क.लाई शरुुमा िैदवेशक रोिगारको लावग भनी रू.१४,००,०००।- (्चौध 
लाख) र पवछ वनिको ततकालको घरा्सी ख्च्न टानने र सो रकम िैदवेशक रोिगारमा पठाउँदा लागने ख्च्नमा 
समा्ोिन गनने शत्नमा रकम रू.१,५५,०००।- (एक लाख प्चपन्न हिार) गरी िैदवेशक रोिगार प्र्ोिनाथ्न 
कुल रकम रू.१,५,५५,०००।- वदएको हो । मलाई प्रवतिादीले हालसमम विदशे लगेका छैनन ्। मलेै वनि 
प्रवतिादी व्चतिन प्रहरी का्ा्नल्मा छन ्भन्ने कुरा थाहा पाएपवछ वनिलाई भट्ेन उक् प्रहरी का्ा्नल्मा 
िाँदा वनि वमवत २०७४ ्चतै्र २ गते उक् प्रहरी का ््नल््बाट थनुामकु् भएकोले ्बावहर ल रम्नमा गई कागि 
गराएको हो । उक् कागि गराउँदा वनि मावथ कुनै करकाप गररएको वथएन । वनि प्रवतिादीले मलाई ्चारिटा 
्चके्बाट विवभन्न सम्का साट्न वमलने गरी वलखत कागिमा लेवखए ्बरा्बरको रकम वलखत कागिमा 
धनी नाम भनी उललेख भएका रविन दाहाललाई समते वदने गरी कुल रकम रू.३१,०७,५०८।- (एकवतस 
लाख सात हिार पाँ्च स् आठ) को ्चके मरेो नाममा काटी वदएको हो । उक् समपणू्न ्चके एकै ्बसाईमा 
कुनै करकाप विना वमवत २०७६/०७/०९ मा कावटवदएका हुन ्। प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको मदु्ा वरता्न 
वलने शत्नमा उक् ्चके कावटवदएका हुन ्। समभि भएसमम रकम २०७६/०७/१६ वभत्र वदन्छु भनी मौवखक 
आश्वासन समते वदएका वथए । तर सो मौवखक आश्वासन का्ा्नन्ि्न वनि प्रवतिादीले गरेनन ्र हाल पक्राउ 
परे भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अमतृा ढकालले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

८. रवरीन दाहालले गरेको कागजाः-

िाहरेिाला अमतृा ढकालले ् स विभागमा वमवत २०७६/०७/०५ मा प्रवतिादी सिुास व्ब.क. विरुद् वदएको 
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िाहरेी दरखासत ठीक साँ्चो हो । िाहरेी साथ पेस भएको वलखत कागिमा लेवखएको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो 
हो । िाहरेिाला अमतृा ढकाल र म नातामा वददी भाइ भएको र कागि गराउने सम्मा उपवसथत साक्षी तथा 
लेवखवदनेले समते एउटै कागि गराए हुन्छ भनेको र प्रवतिादीले समते सम् छैन । एउटै कागि गराउ भनेको 
हुनाले एउटै वलखत कागि गराएको हो । मलेै प्रवतिादी सिुास व्ब.क.लाई अष्टे्वल्ा दशे पठाउने भनेर 
रकम रू.१५,५२,०००।- वदएको र पवछ वनिले मरेो विदशे िाने काम अगावड िढाउन वनि प्रवतिादीको 
रू. ५०८।- ख्च्न भएको भनी मागेको हुनाले रू. ५०८।- गरी कुल रकम रू.१५,५२,५०८।- (पन्ध् लाख 
्बाउन्न हिार पाँ्च स् आठ) वदएको हो । वददी अमतृा ढकालले कुल रकम रू.१५,५५,०००।- (पन्ध् लाख 
प्चपन्न हिार) वदनभुएको हो । हामीले वनि प्रवतिादी व्चतिन प्रहरी का्ा्नल्मा छन ्भन्ने कुरा थाहा पाए 
पवछ वनिलाई भट्ेन उक् प्रहरी का्ा्नल्मा िाँदा वनि वमवत २०७४ ्चतै्र २ गते उक् प्रहरी का ््नल््बाट 
थनुामकु् भएकोले ्बाहीर ल रम्नमा गई कागि गराएको हो । उक् कागि गराउँदा वनि मावथ कुनै करकाप 
गररएको वथएन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रविन दाहालले गरेको कागि । 

९. जाहेरवाला रवरीन दाहालले गरेको कागजाः-

मलेै ्स विभागमा वमवत २०७६/०७/२९ मा प्रवतिादी सिुास व्ब.क. विरुद् वदएको िाहरेी दरखासत ठीक 
साँ्चो हो । उक् िाहरेी ्ेबहोरा मरैे हो । िाहरेी साथ पेस भएको वलखत कागिमा लेवखएको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो 
हो । मलेै प्रवतिादी सिुास व्ब.क.लाई िैदवेशक रोिगारको लावग भनी रकम रू.१५,५२,५०८।- (पन्ध् लाख 
िाउन्न हिार पाँ्च स् आठ) वदएको हो । मलाई प्रवतिादीले हालसमम विदशे लगेका छैनन ्। मलेै वनि 
प्रवतिादी व्चतिन प्रहरी का्ा्नल्मा छन ्भन्ने कुरा थाहा पाएपवछ वनिलाई भट्ेन उक् प्रहरी का्ा्नल्मा 
िाँदा वनि वमवत २०७४ ्चतै्र २ गते उक् प्रहरी का्ा्नल््बाट थनुामकु् भएकोले ्बावहर ल रम्नमा गई कागि 
गराएको हो । उक् कागि गराउँदा वनि मावथ कुनै करकाप गररएको वथएन । वनि प्रवतिादीले मलाई हाल 
समम कुनै रकम वदएका छैनन ्। विदशे लैिाने प्र्ोिनको लावग रू.१५,५२,०००।- वदएको र पवछ वनिले 
मरेो विदशे िाने काम अगावड िढाउन वनि प्रवतिादीको रू. ५०८।- ख्च्न भएको भनी थप रकम मागेको 
हुनाले खदु्रा रकम दवेखन गएको हो । िाहरेिाला अमतृा ढकाल र म नातामा वददीभाइ भएको र कागि 
गराउने सम्मा उपवसथत साक्षी तथा लेवखवदनेले समते एउटै कागि गराए हुन्छ भनेको र प्रवतिादीले समते 
सम् छैन एउटै कागि गराउ भनेको हुनाले एउटै वलखत कागि गराएको हो । वददी अमतृा ढकालले ्स 
विभागमा आई िाहरेी दता्न गराएको वमवतमा म काठमाडौं आउन समभि नभएको हुनाले समभि भएको वदन 
आि आई िाहरेी वदएको हु ँ। मरेो साक्षी पवन ईश्वर राि रेगमी नै हुन ्। उनले ्स विभागमा गरेको कागि 
नै मरेो पवन साक्षीले गरेको कागि मानी प्रमाण लगाई पाऊँ र अका्न साक्षी पषु्कर वघवमरे हाल समपक्न मा 
नरहकेो हुनाले वनिलाई उपवसथत गराउन सवकदन । साथै िाहरेिाला अमतृा ढकालले िाहरेी साथ पेस 
गरेको सककल वलखत कागि समते मरेो िाहरेीको वलखत कागिको रुपमा प्रमाण लगाई पाऊँ भन्ने समते 
्ेबहोराको िाहरेिाला रिीन दाहालले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

१०. नेपाल सरकारको अति्ोग दावरी:-
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वनि प्रवतिादी सिुास वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्सा् सञ्चालन गनने ईिाित अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदन्छु भनी रकम ्बवुझवलई भने्बमोविम 
रोिगारी नवदलाई वलए खाएको रकम वरता्न नगरेको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र 
दरा ४३ ्बमोविमको कसरू अपराध भएको दवेखदंा वनि प्रवतिादी सिुास वि.क.लाई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा् ३ ्बष्नदवेख ७ ्बष्न समम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. 
५ लाखसमम िररिानाको आधा सिा् हुन र िाहरेिालाहरू अमतृा ढकाल र रविन दाहालको विगो 
रकम रू. ३१,०७,५०८।- र सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम समते वनि प्रवतिादी सिुास वि.क.्बाट 
िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई वदने तथा अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ ्बमोविम 
प्रवतिादी्बाट क्षवतपवूत्न शलुक भराई पीडीत राहत कोषमा िममा गरीपाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल 
सरकारको अवभ्ोग दािी । 

११. ्स न्ा्ातिकरणमा प्रतिवादरी सवुास तव.क.ले गरेको ्ब्ानाः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा 
अष्टे्वल्ा मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन । विदशे पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । 
मलाई व्चतिन विलला प्रहरी का्ा्नल्मा म्ाद समते थप नगररकन ४ वदन वहरासतमा राखरे विलला 
प्रहरी का्ा्नल्वभत्र नै िाहरेिाला अमतृा ढकालले ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा 
डरधमकी वदएर ििरिसती सहीछाप गन्न लगाएकी हुन ्। मलेै िाहरेिाला रविन दाहाललाई व्चनेको समते 
छैन । िाहरेिाला अमतृा ढकालले मलाई डरधमकी वदएर प्रहरी वहरासतमा नै वलखत कागिमा सहीछाप 
गन्न लगाएका वथए । अमतृा ढकालले प्रहरी वहरासतमा नै पवहले नै त्ार गरेर ल्ाएको वलखत कागिमा 
पढ्न समते नवदएर ६,७ िना व्वक्हरूको सह्ोगमा मलाई डरधमकी वदएर वलखत कागिमा सहीछाप गन्न 
लगाएकी हुन ्। वमवत २०७६/०७/१० मा मलाई विलला प्रहरी का्ा्नल् म्ागदीले प्रकाउ ग्वो सो सम्मा 
िाहरेिाला अमतृा ढकालले मलेै वतमीलाई मदु्ा वदएको छु । मलाई रू.३१,०७,५०८।- को ्चके काटेर 
वद्ौ भने म मदु्ा वरता्न वलन्छु भनीन,् वनिले भने ्बमोविमको रकम उललेख गरेर मरेो प्रभ ु्बैंकको ्चार थान 
्चके काट्न लगाएर वनि अमतृा ढकालले वलएकी हुन ्। वनिलाई मलेै मरेो ्बैंक खातामा रकम छैन भनी 
सकेपवछ वनिले ् ही ्चकेको आधारमा म मदु्ा वरता्न वलन्छु । सो ्चकेको प्रमाणको लावग ् ो वलखत कागि 
गरौ भनेर वनिले पवहले नै त्ार गरेर ल्ाएको वलखत कागिमा ्चकेको रकम थप गरेर मलाई सहीछाप गन्न 
लगाएकी छन ्सो वलखत कागिको प्रवतवलवप ्सै ्ब्ान साथ पेस गरेको छु । प्रसततु मदु्ामा मलेै वलखत 
कागि गरेको छ । मलेै डरधमकी वदई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराए उपर कहीकतै 
उिरु िािरु गरेको छैन । वहरासतमा रहकेो अिसथामा गररएको कुनै कागि मान्् नहुने भनेर मलेै प्रहरी्बाट 
िानकारी पाएकाले मलेै कहीकतै उिरु गररन । वतलक मललको काठमाडौ ँसानो भ्ा्नङमा रहकेो घर िगगा 
िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट रोकका रहकेो र वतलक मललको छोरा सदुश्नन मललको ्बैंक खातमा गोविन्द 
वतिारीले भनेका व्वक्हरूले रकम िममा गरेका रहछेन ्। त्ही भएर वनिहरूले वतलक मललको काठमाडौ ँ
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वसथत घर रोकका रहकेो िानकारी वतलक मलललाई गराएको हो । रकम वतलक मललले िापान्बाट 
वनिको घरमा पठाएका हुन ्। िाहरेिालाहरूलाई केही रकम वरता्न वदन िाँकी छ । प्रवतिादी सदुश्नन मलल 
िापान्बाट नेपाल आई सकेपवछ वनिले आरै िाहरेिालाहरूलाई रकम वरता्न वदने कुरा गरररहकेा छन ्। 
िाहरेिालाहरूलाई केही रकम वरता्न वदएर कागिात त्ार गरेको सम्मा िाहरेिाला अमतृा ढकाल आएर 
मरेो रकम र गामनेन्टको ७ िोरा सामान िापानमा व्ापार गन्नको लावग गोविन्द वतिारीले वलएर गएका 
छन ्। वनि गोविन्द वतिारीले म र मरेो िवहनीलाई समते िापान लैिान्छु भनेर रू.३१,०७,५०८।- रकम 
लगेका छन ्वनि हाल मरेो समपक्न मा छैनन ्। तपाईको साथी वतलक मलल िापानमा गोविन्द वतिारीसँग 
समपक्न मा रहछेन ्मरेो रकम समते वरता्नको लावग गोविन्द वतिारीसमम खिर पु् ा्नई वदनहुोस ्भनेकी वथइन ्। 
मलेै सो कुराको िानकारी वतलक मलललाई गराएकोमा वनिले गोविन्द वतिारीसमम सो कुराको िानकारी 
पु् ा्नएकोमा वनि गोविन्द वतिारीले मलेै धरैे व्वक्हरूलाई रकम वरता्न वदनपुनने छ । म रकम वरता्न वदन 
सवकदन भनेका रहछेन ्। िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत कागिमा भएको ्ेबहोरा मरेो होइन तर सोमा भएको 
नाम तथा सहीछाप मरेो हो । मलाई अवभ्ोग माग दािी ्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भन्नेसमते ्ेबहोराको 
प्रवतिादी सिुास वि.क.ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

१२. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/०८/०६ मा िएको आदेशाः-

ततकाल प्राप्त प्रमाण्बाट िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाइसकेको भन्ने अिसथा नहुदँा प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दािीमा हुन सकने सिा् समतेलाई वि्चार गरी पवछ प्रमाण िझुद ैिादा ठहरे ्बमोविम हुने गरी 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम प्रवतिादी स्ुबास वि.क.्बाट 
रू.१०,००,०००।– (दश लाख रूपै्ाँ) धरौट, िमानत िा ्बैंक िमानत वदए दरा ७४ को प्रवक्र्ा पु् ा्नई 
वलई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट िमानत िा ्बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८(२) 
्बमोविम सम्बवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपु्नक्ष समते गनने गरी ऐ. संवहताको दरा ७९ नं. 
्बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गररवदएका छौ ँ । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भई सकेको दवेखएकाले िादी 
पक्षको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत गिाह/साक्षी वन्मानसुार वझकाई र प्रवतिादीको साक्षी वनिलाई नै 
उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत गराए ्बकपत्रका लावग वन्मानसुार पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१३. जाहेरवाला रतवन दाहालले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी सिुास वि.क.ले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशेमा पठाउने भनी पवहलो पटक 
रू.५,००,०००।– गोङ्गिमुा दोस्ो पटक रू.५,००,०००।– समाखशुीको एक व्च्ा पसलमा र तेस्ो पटक 
समाखशुीको एक व्च्ा पसलमा नै रू.५,५२,५०८।- गरी िममा रू.१५,५२,५०८।– तीन पटक गरी उक् 
रकम िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि ्बनाई रकम ्बझुी वलएको हो । मलेै प्रवतिादीलाई उक् रकम 
प्रवतिादीकै हातमा नै िाहरेिाला अमतृा ढकालको रोहिरमा वदएको हु ँ। मावसक दईु दखेी साढे दईु लाख 
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रुपै्ाँसमम कमाई हुन्छ । खान्बसन वमलछ वरि हुन्छ । काम कृवषको हो सविलो हुन्छ । पवछ आफनो पररिार 
पवन लान पाइन्छ । लाइर सेटल हुन्छ भनी विश्वास वदलाई आफनो रािीखशुीले िैदवेशक रोिगारको 
वलखत कागि ्बनाएको हो । प्रवतिादीले रकम ्बझुपेवछ मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कतै पवन लगेको छैन । 
हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रविन दाहालले वमवत 
२०७६/०९/२३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१४. जाहेरवाला अमृिा ढकालले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी सिुास वि.क.ले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशेमा पठाउने भनी पवहलो पटक 
रू.५,००,०००।– गोङ्गिमुा दोस्ो पटक समाखशुीको प्रवतिादीको मसुताङ मनेपािरको नविकैको एक 
व्च्ा पसलमा रू. ५,५५,०००।–र तेस्ो पटक समाखशुीको एक व्च्ा पसलमा नै रू.५,००,०००।- गरी 
िममा रू.१५,५५,०००।– तीन पटक गरी उक् रकम िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि ्बनाई रकम ्बझुी 
वलएको हो । वनि प्रवतिादीलाई उक् रकम प्रवतिादीकै हातमा नै वदएको हु ँ। काम राम्ो छ । मावसक दईु 
दवेख साढे दईु लाख रुपै्ाँसमम कमाई हुन्छ । त्सैमा खान्बसन रिी हुन्छ । काम कृवषको हो सविलो हुन्छ । 
पवछ आफनो पररिार पवन लान पाइन्छ । लाइर सेटल हुन्छ भनी विश्वास वदलाई आफनो रािी खशुलेे 
िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि ्बनाएको हो । प्रवतिादीले रकम ्बझुपेवछ मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर 
कतै पवन लगेको छैन । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । म एकलै व्चतिन पगुेकी वथए ँ। 
वनि प्रवतिादीहरूले भनेको ल रम्नमा नै गएर उक् िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गरेको हो । वनि 
प्रवतिादीलाई मलेै कुनै डर धमकी वदएकी छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अमतृा ढकालले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१५. प्रतिवादरी सवुास तव.क.ले पेस गरेको तनवेदनाः-

म प्रवतिादीलाई साक्षी वलई आउन ुभनी तोकी पाएकोमा म हाल थनुामा रहकेो कारण्बाट मरेो साक्षीहरूसँग 
समपक्न  हुन नसकेकोले साक्षी उपवसथत गराउन अकवो वमवत तोकी पाऊँ भनी प्रवतिादी सिुास वि.क.ले वमवत 
२०७६/०९/२३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेस गरेको वनिेदन । 

१६. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/१०/१३ मा िएको आदेशाः-

्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०७६/०८/०६ मा भएको आदशेानसुार प्रवतिादी सिुास वि.क.ले थनुामा 
रहकेो कारण साक्षीहरूसँग समपक्न  हुन नसकी वमवत २०७६/०९/२३ मा साक्षी उपवसथत गराउन नसकेकाले 
साक्षी उपवसथत गराई पाउन अकवो वमवत तोकी पाऊँ भनी वनिेदन वदएको दवेखदंा सो उव्चत नै दवेखएकाले 
थनुामा रहकेो वनिेदक प्रवतिादीलाई वनिको साक्षी उपवसथत गराउन पाउने गरी मौका प्रदान गररएको छ । 
थनुामा रहकेा प्रवतिादी सिुास वि.क.ले वदइएका साक्षी वनिै मार्न त उपवसथत गराउन लगाई वन्मानसुार 
गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 
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१७. प्रतिवादरी सवुास तव.क.का साक्री िोज्बहादुर थापाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

्चके वदएमा प्रहरी का्ा्नल््बाट छोवडने भनी िाहरेिाला अमतृा ढकालले भनेको भएर प्रवतिादी सिुास 
वि.क.ले ्चके वदएका हुन ्। प्रवतिादी सिुास वि.क.ले िैदवेशक रोिगारीमा मावनस पठाउने का ््न गनने होइन । 
समपणू्न घटनाको म प्रत्क्षदशमी हो । म्ागदीको विलला प्रहरी का्ा्नल्मा म सँगै वथए ँभन्ने समते िेहोराको 
प्रवतिादी सिुास वि.क.का साक्षी भोि ्बहादरु थापाले वमवत २०७६/११/१३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ्बकपत्र । 

१८. प्रतिवादरी सवुास तव.क.का साक्री पुसकर तव.क.ले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी सिुास वि.क. िैदवेशक रोिगारीमा मावनस पठाउने का ््न गनने होइन । प्रवतिादी समािसेिा र गाउँमा 
कृवष काम गनु्नहुन्छ । प्रवतिादी सिुास वि.क.ले मलाई व्चतिनमा ििरिसती कागि गराई रकम असलु 
उपर गन्न खोिे भनी प्रवतिादीले भनेको सनेुको आधारमा थाहा पाएको हु ँ। म्ागदी प्रहरी का्ा्नल्मा पवन 
ििरिसती कागि गराएको र ्चके काट्न लगाएको भनी अका्न साक्षी भोि ्बहादरु थापाले भनेको सनुी थाहा 
पाएको हु ँभन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सिुास वि.क.का साक्षी पसुकर वि.क.ले वमवत २०७६/११/१३ मा 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/११/१८ मा िएको आदेश

िैदवेशक रोिगार विभागको ्च.नं. १३६९ वमवत २०७६/०७/१९ को पत्र्बाट माग भएको ििार प्राप्त 
भएको नदवेखएकोले सम्बवन्धत प्रहरी का्ा्नल्मा पत्रा्चार गरी ििार मगाउन ु। वमवत २०७६/०७/१० मा 
अमतृा ढकाल र सिुास वि.क. भएको भनीएको समझौता को सककल प्रवत प्रवतिादीसँग भए वनि्बाट र 
िाहरेिालासँग भए विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त दावखला गन्न लगाउन ु। 

२०. तजलला प्रहररी का्ा्णल् तचिवनको पत्ाः-

म्ागदी नारच्ाङ्ग ७ सथा्ी ितन भएका सिुास वि.क.लाई वमवत २०७४/१२/०१ मा सोधपछुका लावग 
वन्न्त्रणमा वलएकोमा सोधपछु पश्ात वमवत २०७४/१२/०२ मा विममा लगाई छावडएको र वनिका 
्बा्ब ु ्बािेको नाम नामथर ्स का्ा्नल्मा उपलबध भएको अवभ्लेखमा दवेखन आएकोहुदँा सोही 
्ेबहोरा िानकारीका लावग अनरुोध छ भन्ने समते ्ेबहोराको विलला प्रहरी का्ा्नल् व्चतिनको वमवत 
२०७७/१२/०८ को पत्र । साथै अमतृा ढकाल र सिुास वि.क. वि्च भएको वमवत २०७६/०७/१० को 
समझौता विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७७/११/२६ को पत्र साथ प्राप्त भइ 
वमवसल सामले रहकेो । 

ठहर खण्ड

२१. वन्म ्बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ् स इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा 
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श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी सिुास वि.क.ले िाहरेिाला अमतृा ढकाल र रविन दाहाललाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदने झठु्ो आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलएकोमा प्रवतिादीले 
भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको 
भनी प्रवतिादी उपर परेको वकटानी िाहरेी िाहरेिालाको ्बकपत्र र प्रमाण वलखत समते्बाट समवथ्नत भएको 
हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दा्बीको कसरूमा सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलएको रकम र सोको प्चास 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

२२. त्सतै िाहरेिालाहरूको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ाहरू श्ी दगुा्न्बहादरु घले, श्ी गोपाल 
प्रसाद सापकोटा र श्ी केदार ढकालले हाम्ो पक्ष िाहरेिालाको रकम खाने िदवन्त राखी हाम्ो पक्ष 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदने भनी प्रलोभन दखेाइ रकम वलएको तथ् 
िाहरेी, वलखत र िाहरेिालाको ्बकपत्र्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई मागदा्बी अनसुार सिा् गरी 
िाहरेिाला्बाट वलएको व्बगो रकम र सो व्बगोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादी्बाट 
िाहरेिालालाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

२३. प्रवतिादी सिुास वि.क को तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्िररष्ठ अवधिक्ा खगेन्द्रप्रसाद अवधकारी र विद्वान ्
अवधिक्ा श्ी केशि अ्ा्नलले हाम्ो पक्षले िाहरेिाला अमतृा ढकाल र रविन दाहाललाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग नभई सापटी सिरुप रकम वलई भरपाई गररवदएका हुन ् । हाम्ो पक्ष प्रहरी का्ा्नल् 
व्चतिनमा थनुामा रहकेो अिसथामा थनुा्बाट मकु् गराउनका लावग भनी झकु्ानमा पारी वलखत गराए र 
भरपाईको आधारमा अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न वमलदनै, अवभ्ोग दा्बी्बाट सराई पाउने रैसला 
गरी पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस समेत सवुन्ो

२४. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी सिुास वि.क िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र 
नवलई िाहरेिाला अमतृा ढकाल र रविन दाहाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदने 
भनी िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकोले सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिाला्बाट वलए खाएको रकम रू.३१,०७,५०८।- (एकवतस लाख सात हिार पाँ्च स् आठ 
रुपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी 
सिुास वि.क.ले वनि उपरको अवभ्ोग दािी ्बारे ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न, िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा मलुकुमा पठाउने 
भनेर आश्वासन वदएको छैन । विदशे पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । मलाई व्चतिन विलला प्रहरी 
का्ा्नल्मा म्ाद समते थप नगररकन ४ वदन वहरासतमा राखरे विलला प्रहरी का्ा्नल् वभत्र नै िाहरेिाला 
अमतृा ढकालले ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा डरधमकी वदएर ििरिसती सहीछाप 
गन्न लगाएकी हुन ्। मलेै िाहरेिाला रविन दाहाललाई व्चनेको समते छैन । िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत 
कागिमा भएको ्ेबहोरा मरेो होइन । तर सोमा भएको नाम तथा सहीछाप मरेो हो । मलाई अवभ्ोग माग 
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दािी ्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भनी कसरूमा इन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ  । 

२५. उपरोक्ानसुारको अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादीको ्ब्ान, दिुै पक्षका काननू व्िसा्ीको ्बहस सनुी प्रसततु 
मदु्ामा प्रवतिादी सिुास वि.क.ले िाहरेिाला अमतृा ढकाल र रविन दाहाललाई िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत नवलई अष्टे्वल्ामा रोिगारीका लावग पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको 
कसरू गरेको हो, होइन ? भन्ने विष्मा वनण््न  गनु्नपनने दवेख्ो । 

२६. सम्बद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, िाहरेीमा प्रवतिादी सिुास व्ब.क.ले म िाहरेिाला 
अमतृा ढकाल र रिीन दाहाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशे पठाई कृवषका काममा 
रोिगारी वदलाई वदने भनी रकम वलई भने ्बमोविमको मलुकुमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते 
वरता्न नगरेको हुदँा सोको व्बगो र हिा्नना समते वदलाई कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेीका 
आधारमा अनसुन्धान तहवककात भई दा्र भएको ्स मदु्ामा िादीका गिाह/िाहरेिालाहरू अमतृा 
ढकाल र रविन दाहालले ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी सिुास वि.क.ले िैदवेशक रोिगारको 
लावग अष्टे्वल्ा दशेमा पठाउने भनी िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि ्बनाई रकम ्बझुी वलएको हो । 
प्रवतिादीको हातमा नै रकम वदएको हो । रकम ्बझुपेवछ नेपाल भन्दा ्बावहर कतै पवन लगेको छैन । हालसमम 
कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भनी एकै वमलान हुने गरी छुट्टा छुटै्ट ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२७. प्रसततु मदु्ामा पेस भएको अमतृा ढकाल तथा रविन दाहाल र सिुास वि.क.का वि्चमा वमवत २०७४/१२/०२ 
को वलखतमा "... घर वयवहार चलाउन, वैदकेिक रोजगार कदलाउन र बयापार वयवसाय गनथि समते भनषी 
तपाई साहुहरू्बाट नगद रू. ३१,०७,५०८।- ऋण कजाथि कलएको ठषीक साँचो हो । उक्त रूपैयाँको चलन 
चकलतको दरले हुन आउने वयाज समतेका एकमषु्ट रकम कमकत २०७५ साल असार १५ कभत्रमा ्बझुाउने 
्ुछ" भन्ने ्ेबहोरा उललेख भएको दवेखन्छ । वलखतमा तीनिटा प्र्ोिनका लावग रकम वलएको भन्ने िेहोरा 
आरैमा सन्दहेपणू्न छ । घरा्सी व्िहार र व्ापार व्िसा्को वि्चमा िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी विष् 
उललेख भएको दवेखन्छ । घरा्सी व्िहार िा व्ापाररक कारोिारमा व्वक्-व्वक््बी्च वलखत गरी रकम 
वलने वदने गनु्न सिाभाव्बक मावनन्छ । रकम वलन,ु वदनकुो उद्शे् धरैे हुन सक्छन ्। वलखत सदिै सत् हुन्छ 
भन्ने मान््तामा न््ा् ्ावन्त्रक हुन िान्छ । वलखतमा लेवख्ो त्ही सत् हो भन्दा न््ा् परावित पवन 
हुन सक्छ  । त्सैले न््ा् वनरोपण ्ावन्त्रक तिरले हुनहुुदँनै भन्ने मान््ता रही आएको छ । वलखतमा 
घरा्सी व्िहार, िैदवेशक रोिगार र व्ापार व्िसा् गन्न रकम वलएको भन्ने उललेख भएको वसथवतमा 
्सतो वलखत्बाट िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको भनी एवकन गन्न सकने अिसथा रहदँनै । त्समा 
पवन रौजदारी कसरूमा का ््न, ्ोिना एिम ् अपरावधक मनसा् महतिपणू्न मावनन्छ । िैदवेशक रोिगार 
भन्ने शवदािली समते वलखतमा उललेख भएकै कारणले प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको मान्न 
न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

२८. प्रवतिादीले ्ब्ानका क्रममा अवभ्ोग पत्र साथ पेस भएको वलखत ि्बरिसती गराएको हो भनी अन््था 



94
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

विवकर वलएकोमा अवभ्ोग पत्र साथ पेस भएको वलखत व्चतिन विलला प्रहरी का्ा्नल्को अगावड 
खड्ग्बहादरु गरुुङको ल रम्नमा लेवखएको भन्ने िाहरेिालाकै ्बकपत्र्बाट दवेखएको र अन््त्र ्बसो्बास 
भएका िाहरेिालाहरू व्चतिनमा उपवसथत भई वलखत गररएको वसथवत समते हुदँा प्रवतिादीको कथन 
अन््था रहछे भन्न सकने अिसथा दवेखएन । 

२९. वमवत २०७५/०२/०६ मा ्स न््ा्ावधकरण्बाट रैसला भएको्ी नै िाहरेिाला अमतृा ढकाल, रविन 
दाहाल समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी गोविन्द प्रसाद वतिारी समते भएको सम्बत ्२०७३ 
सालको मदु्ा नं.२०६/३९९ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा दािी वलएको विगो रू.३१,०७,५०८।- र 
प्रसततु मदु्ाको दािीको विगो रकम समते रू. ३१,०७,५०८।- नै रहकेो र िाहरेिालाहरूले उही पररमाणको 
रकममा पटक-पटक ररक-ररक व्वक्सँग िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी कागि गराएको वसथवत समते 
न््ा्को रोहमा वि्चारणी् दवेख्ो । 

३०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौजदारषी मदु्ामा अकभयकु्तको कसरू प्रमाकणत गनने भार वादषीको 
हुने्छ” भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । रौजदारी मदु्ामा िादीले अवभ्कु्उपर अवभ्ोग लगाउन ु मात्र 
प्ा्नप्त हुदँनै, त्सतो अवभ्ोग स-प्रमाण पवुष् गनने दाव्ति समते वन्बा्नह गनु्नपद्नछ । रौिदारी मदु्ामा शकंाको 
सवुिधा अवभ्कु्ले पाउने स्ब्नमान्् वसद्ान्त समते रही आएको छ । प्रसततु मदुामा प्रवतिादी सिुास 
वि.क.ले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा पठाइवदने भनी प्रपन््च गरी, प्रलोभनमा 
पारी रकम वलए खाएको तथ् पवुष् गनने िसतवुनष्ठ एिम ्विश्वसनी् प्रमाणको अभािमा वलखतको आधारमा 
मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भनी भन्न न््ा्को रोहमा उव्चत हुने दवेखएन । 

३१. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने िसतवुनष्ठ 
प्रमाणको अभाि दवेखदंा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ 
्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दािी पगुन नसकी 
प्रवतिादी सिुास व्ब.क.ले सराई पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी सिुास वि.क अवभ्ोग दा्बी्बाट सराइ पाउने ठहरेकोले ् ो रैसला 
उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा 
पनुरािेदन गन्न िान ू भनी रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौंलाई 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..............................................................................................................
......................१

प्रवतिादी सिुास विकले धरौट िापत दाखले गरेको डाल ्बहादरु थापाको नाती गोपाल ्बहादरु थापाको छोरा 
लवलतपरु विलला सैं्ब ुगा.वि.स. िडा नं. ४ िसने रवि थापाको नाउँमा दता्न रहकेो वसन्धपुाल्चोक विलला साविक 
स्ाउले गा.वि.स. िडा नं. ८ पररिवत्नत ्चौतारा साँगा्चोक गढी नगरपावलका िडा नं. १ को वक.नं. २७२ को क्षेत्ररल 
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०-१३-०-१ िगगा प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ रुकुिा गररवदन ूभनी सम्बवन्धत मालपोत का्ा्नल्मा लेखी
पठाउन.ू...................................................................................................................................२

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ दहेा् २ को प्र्ोिनका लावग िेथा धनी रवि थापालाई रैसलाको िानकारी वदनू
...........................................................................................................................................३

प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त िाहरेिालालाई वदन.ू.............................................................४

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू ्बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन.ु.......................५

प्रसततु रैसला अपलोड गरी मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू.............६

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

    रमादेवरी पराजुलरी   रमेशकुमार खत्री
         (सदस्)      (अध्क्ष) 

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः- २०७८/०६/११/२

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८/०७/...  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी

फैसला
मुद्ा नं. ०७५-FT-०४१९

कसरू तनिा्णरणाः ९
तनण्ण् नं.२२

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

धथुर खगंको छोरा सप्तरी विलला, 
साविक लालापट्टी गा.वि.स. िडा 
नं. ६, हाल वछन्नमसता गाउँपावलका 
िडा नं. ४ ्बसने वकसनु दिे खगं खतिे 
समते ११२ िनाको िाहरेीले नेपाल 
सरकार.........................१ 

वसवद्क वम्ाँको छोरा सप्तरी विलला, साविक रा्परु गा.व्ब.स. 
िडा नं. ८ हाल रुपनी गाउँपावलका िडा नं. १ ्बसने मो. मसतवकम 
वम्ाँ............................................................................१ 
मो. मसतवकम वम्ाँको छोरा ऐ. ऐ. ्बसने हिरत वम्ाँ.................१
गलुा्ब वम्ाँको नावत, हवनर वम्ाँको छोरा सप्तरी विलला, 
लालापट्टी गा.वि.स. िडा नं. ७ हाल वछन्नमसता गाउँपावलका िडा 
नं. ४ ्बसने रहमान वम्ाँ.................................................... १
हारुन अन्सारीको छोरा सप्तरी विलला, खड्ग नगरपावलका िडा नं. ६ 
्बसने अ्बिल अन्सारी.......................................................१
वसवद्क वम्ाँको नावत, मो.मवसतक वम्ाँको छोरा सप्तरी विलला, 
साविक रा्परु गा.व्ब.स. िडा नं. ८ हाल रुपनी गाउँपावलका िडा 
नं.१ ्बसने मो. िन्त..........................................................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 
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िथ् खण्ड

१.	 तकसनुदेव खंग मण्डल समेिको जाहेररी दरखासिाः-

सप्तरी विलला रुपनी गाउँपावलका िडा नं. १ ्बसने मो. मसतवकम वम्ाँ, वनिको छोरा हिरत वम्ाँ र 
वछन्नमसता गाउँपावलका िडा नं. ४ ्बसने रहमान वम्ाँ समतेले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिागारीमा 
िान लागेको भन्ने कुरा थाहापाई िाहरेिालाहरूलाई गाऊँ घरमा भटेी िैदवेशक रोिागरमा िान ्चाहने 
मावनसहरूलाई विदशे पठाउद ैआएको छौं । पैसा र पासपोट्न वदनहुोस हामी तपाईहरूको नाममा वभषा 
लगाई वदन्छु भन्ने आश्वासन वदई िाहरेिालाहरू्बाट पैसा र पासपोट वलएर गएपवछ भने ्बमोविमको काम 
नगरी वनिहरू समपक्न मा समते नआएको हुदँा मो. मसतवकम वम्ाँ समतेले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाई वदन्छु भन्ने आश्वासन वदई ठगी गरेकोले काननू ्बमोविम सिा् गरी पाऊँ भन्ने समते 
्ेबहोराको वकसनुदिे खगं मणडल समते िना ४० ले विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा वमवत २०७५/०९/२३ 
मा वदएको सं्कु् िाहरेी दरखासत । 

२.	 मो. ्ाकु्ब तम्ाँ समेिको जाहेररी दरखासिाः- 

हामी िाहरेिालाहरू्बाट मो. हिरत समतेले िाहरेिालाहरूको घरमा आई विवभन्न वकवसमको आश्वासन 
दखेाई राम्ो काममा िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनी हामी िाहरेिालाहरू्बाट िनही रू.१,५०,०००।– 
(एक लाख प्चास हिार)को दरले िममा रकम रू.१०,३५,०००।– (दश लाख पैंतीस हिार) रकम तथा 
कागिात समते वलएर ररार भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई पक्राउ गरी काननू ्बमोविम सिा् गरी पाऊँ भन्ने 
्ेबहोरा समतेको मो. ्ाकु्ब वम्ाँ समते िना ७ ले विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा वमवत २०७५/०९/२४ 
मा वदएको िाहरेी दरखासत । 

३.	 सककल तलखि

िममा १६ िनालाई कुिेत दशेमा पठाउनको लावग एक व्वक् िरािर १,३०,०००।- का दरले 
रू.२०,८०,०००।- रहमान वम्ाँ मार्न त मो. हिरत वम्ाले वलएको ठीक साँ्चो हो । विपक्षीहरूले हामीलाई 
२०७५ साल मंवसर ५ गतेवभत्र विदशे पठाएनन ्भने ्ही शत्ननामाको कागि्बमोविम मदु्ा गरी सो रकम, 
त्सको ब्ाि र पासपोट्न समते मो.हिरतका ्बिुा मो.मसतवकम वम्ाँले वरता्न गननेछन ्। सो नगरेमा मदु्ा 
्बमोविम विपक्षीहरूको ्चलअ्चल श्ीसमपवत्त्बाट असलु गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७५/०४/३१ 
को वलखत कागि । 

४.	 खानिलासरी ्बरामदरी मुचुलकााः-

सप्तरी विलला रुपनी गाऊँपावलका िडा नं. १ वसथत प्रवतिादी हिरत वम्ाँ सतुने िसने घर वभत्र प्रवतिादी 
हिरत वम्ाले विवभन्न व्वक्को राहदानी सवहत नककली वभषा समते लकुाई राखकेो भन्ने सरुाकीको 
आधारमा सो घर ररतपिू्नक खानतलासी गदा्न वभषा कागिात सवहत विवभन्न व्वक्का नामको राहदानी र 



98
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

१०७ िनाको अगं्रेविमा नाम लेवखएको Entry Visa पाना १०७ समते रेला परेको भन्ने समते ्ेबहोराको 
विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरी्बाट वमवत २०७५/०९/२७ भएकोको खानतलासी ्बरामदी म्ुचलुका । 

५.	 सखावि तम्ाँको जाहेररी दरखासिाः- 

मो. मसतवकम वम्ाँ र वनिको छोरा हिरत वम्ाँ समतेले िाहरेिालाको भवतिो मो. गररलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनी प्रलोभनमा पारी मो. गरारको नामको पासपोट्न सवहत रू.३५,०००।–(पैतीस 
हिार) रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र वलएको रकम र पासपोट्न मात्र वरता्न वदई रकम 
रू.३५,०००।–(पैतीस हिार) ठगी गरेको हुदँा अन््ा्ीहरूलाई पक्राउ गरी काननू ्बमोविम गरी पाऊँ भन्ने 
्ेबहोराको मो. सखाित हसनले विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा वमवत २०७५/०९/२८ मा वदएको िाहरेी 
दरखासत । 

६.	 प्रहररी प्रतिवेदन:

विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरी्बाट भएको मौवखक आदशेानसुार मरेो कमाणडमा खवटएको प्रहरी टोलीले 
वनि प्रवतिादीहरूको सम्बवन्धत घर ितनमा खटी गई खोितलास गदा्न प्रवतिादीहरू मध्े विलला सप्तरी 
साविक रा्परु गा.वि.स. िडा नं.८ हाल रूपनी गाउँपावलका िडा नं.१ ्बसने सवदक वम्ाँको छोरा िष्न 
५२ को मसतवकम वम्ाँलाई गाउँघरमा नै रेला पारी वन्न्त्रणमा वलई िरूरी पक्राउ पिूमी वदई पक्राउ गरी 
आिश्क कारिाहीका लावग प्रवतिेदन साथ दावखला गरेको भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७५।०९।२३को 
प्रहरी प्रवतिेदन । 

७.	 राजकुमार खंग समेिको जाहेररी दरखासिाः -

मो. मसतवकम सवहत वनिको छोरा हिरत वम्ाँ पटक-पटक िाहरेिालाहरूको घरमा आई हामीहरू िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाउने एिेणट हौं, तपाईहरू समते िैदवेशक रोिगारीमा िाने भए हामीहरू मार्न त िानहुोस,् 
हामी तपाईहरूलाई राम्ो काममा पठाई वदन्छौं । कमाई राम्ो हुन्छ भन्ने आश्वासन वदई िाहरेिालाहरू्बाट 
िनही रू.१,३०,०००।– (एक लाख तीस हिार)को दरले िममा रकम रू.३१,२०,०००।– (एक तीस लाख 
िीस हिार) ठगी गरी वलए खाएको हुदँा वनिहरूलाई पक्राउ गरी काननू ्बमोविम सिा् गरी वलएको रकम 
वरता्न वदलाई पाऊँ भन्ने ्ेबहोराको शत्रधुन राम समते िना २६ ले विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा वमवत 
२०७५/१०/०२ मा वदएको िाहरेी दरखासत । 

८.	 प्रवतवादरी मो. मसितकम तम्ाँले तजलला सरकारकी वकील का्ा्णल् सप्तररीमा अनुसनिानका 
क्रममा गरेको ्ब्ानाः

म सवहत मरेो छोरा हिरत वम्ाँ पवहला दवेख नै िैदवेशक रोिगारमा िान ्चाहने मावनसहरूको खोिी गरी 
विवभन्न मने पािर कमपनीसँग समपक्न  गराई वदने, वनिहरूको पासपोट्न वलई मने पािर कमपनीमा ्बझुाउने 
का ््न गद ैआएका वथ्ौ । पवछ म वििलुीको पोल गाड्ने काम गन्न थाले र िाहरेिालाहरूसँग मरेो छोरा 
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हिरत वम्ाँ र वनिका साथीहरू अविल वम्ाँ, रहमान वम्ाँ समतेका मावनसहरूले िैदवेशक रोिगारीमा 
पठाई वदन्छौ भन्ने आश्वासन वदई पैसा तथा पासपोट्न वलएका रहछेन ्। मरेो छोरा सवहत वनिका साथीहरू 
पैसा तथा पासपोट्न वलई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन नसकेपवछ िाहरेिाला सवहत अन्् मावनसहरू मरेो 
घरसमम आई पगुेका वथए । िाहरेिालाहरूलाई मलेै वतमीहरूलाई म वछटै्ट िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
वदन्छु । वतमीहरूले व्चन्ता गनु्न पददैन भन्ने आश्वासन वदएका वथए । िाहरेिालाहरू्बाट वलएको रकम 
रू.३८,२०,०००।– (अठतीस लास व्बस हिार) पैसा मरेो छोरा हिर वम्ाँ, वनिका साथीहरू अविल 
वम्ाँ सवहत रहमान वम्ाँले वलएर ठगी गरेका हुन ् । म सवहत मरेो छोरा समतेले िैदवेशक रोिगारीमा 
मावनसहरूलाई पठाउने कुनै पवन वनका््बाट अनमुवत वलएको छैन । िाहरेी दरखासतमा उललेवखत समपणू्न 
िाहरेिालाहरूले वनिहरूको गाऊँकै रहमान वम्ाँ मार्न त पैसा िममा गरी मरेो घरमा ल्ाई वदएका हुन ्
भन्ने ्ेबहोराको प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँले अनसुन्धानका क्रममा विलला सरकारकी िकील का्ा्नल् 
सप्तरीमा वमवत २०७५/०९/२९ मा गरेको ्ब्ान । 

९.	 ब्रहमदेव खंग खतवे समेिले तमति २०७५/१०/०५ को घटना तववरण कागजाः- 

म सवहत मरेो गाऊँका तिमलु वम्ाँ समते िैदवेशक रोिागारीमा िानको लावग मो. हिरतलाई भटेी कुराकानी 
गनने क्रममा वतमीहरू म मार्न त िैदवेशक रोिगारीमा िान,ु म राम्ो काममा पठाई वदन्छु भन्ने आश्वासन वदई म 
सवहत मरेो साथीहरूको पासपोट सवहत िनही रू.२०,०००।– (िीस हिार) को दरले िममा रू.६०,०००।– 
(साठी हिार) ्बवुझवलई समपक्न मा नआउनकुो साथै वनिले भने ्बमोविम हामीहरूलाई िैदवेशक रोिागरमा 
समते नपठाई रकम ठगी गरी वलए खाएको हुदँा उवनहरूलाई पक्राउ गरी काननू ्बमोविम सिा् गरी वलएको 
रकम वरता्न वदलाई पाऊँ भन्ने ्ेबहोराको मो. तिमलु वम्ाँ, शकंर राम र ब्रहमदिे खगं खतिे समतेले वमवत 
२०७५/१०/०५ मा गरेको घटना वििरण कागि । 

१०.	घटनासथल मुचुलकााः -

सप्तरी विलला महादिेा गाउँपावलका िडा नं. १ वसथत ्ाकु्ब वम्ाँको पवश्म महोडा भएको घर सोही 
घर अगावड आगँनमा वमवत २०७५/०१/२० मा मो. हिरत समते भई मो. अक्बर समतेलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाई वदन्छौं भन्ने आश्वासन वदई रू.१०,३५,०००।– (दश लाख पैतीस हिार) ठगी गरी वलएको 
भन्ने ्ेबहोराको वमवत २०७५/१०/०५ मा भएको ्चार वकलला सवहतको घटनासथल म्ुचलुका । 

११. रामफुल ठाकुर र इसाक मनसरुरीले गरेको घटना तववरण कागजाः- 

िाहरेी दरखासतमा उललेवखत प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ समतेका 
मावनसहरू एक आपसमा सललाह गरी वकसनु दिे खगं खतिे समतेका िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाई वदन्छौं भन्ने आश्वानस वदई िाहरेिालाहरू्बाट पैसा वलई ्ेबपत्ता भएका हुन ् । झठु्ा 
आश्वासन वदई ठगी गरेको रकम वरता्न वदलाई्ोस ्भन्ने ्ेबहोराको रामरुल ठाकुर र इसाक मन्सरुीले वमवत 
२०७५/१०/१३ मा गरेको घटना वििरण कागि । 
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१२. िननज्कुमार ्ादव समेिले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः- 

िाहरेी दरखासतमा उललेवखत प्रवतादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ समतेका मावनसहरू 
एक आपसमा सललाह गरी वकसनु दिे खगं खतिे समतेका िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
वदन्छौं भन्ने आश्वानस वदई िाहरेिालाहरू्बाट विवभन्न वमवत र सम्मा पैसा वलई ्ेबपत्ता भएका हुन ् । 
हाल ्बझुी थाहा भए अनसुार प्रवतिादीहरू ठग प्रिवृत्तका मावनसहरू रहछेन ्। ्सरी नहुने कामलाई हुन्छ 
भन्ने आश्वासन वदई रूपै्ाँ पैसा ठगी गरी वलने प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम हदसैममको सिा् गरी 
िाहरेिालाहरू्बाट ठगी गरी वलएको रकम समते वरता्न वदलाई्ोस ्भन्ने समते ्ेबहोराको धनन्ि्कुमार 
्ादि समतेले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७५/१०/१४ मा गरेको कागि । 

१३.	प्रतिवादरी मो. मसितकम तम्ाँले अनुसनिानका क्रममा वैदेतशक रोजगार तविागमा गरेको ्ब्ानाः– 

मरेो नाममा वदएको िाहरेी दरखासत झठु्ा हो । मरेो छोरा मो. हिरतले मावनसहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउने भनी विवभन्न मावनसहरूसँग रकम उठाई काठमाडौकँा मनेपािर तथा आरू भन्दा मावथलला 
एिेन्टहरूलाई रकम र राहादानी ्बझुाउँथ्ो । सो िापत उसले कवमसन सिरुप केही रकम पाउँथ्ो भन्ने कुरा 
गाउँलेहरू मार्न त सनेुको हु ँ। सो ्बाहके अन्् केही थाहा भएन । के कुन मनेपािर तथा एिेन्टलाई रकम 
्बझुाउँथ्ो मलाई थाहा भएन । म व्बराटनगरमा काम गछु्न । घर रकने र आउँदा घरमा धरैे मान्छे िममा भएका 
वथए । के को हलला भएको हो भनी सोधदा, मरेो छोरा हिरतले गाउँलेहरूको राहादानी र पैसा लगेको भनी 
गाउँका मावनसहरू िममा भएका रहछेन ्। मलेै छोरासँग ्बासतविक कुरा ्बझुरे कुरा गछु्न भन्दा वनिहरूले 
मलाई मोटरसाईकलमा हाली आफनो गाउँघर वतर वलन खोजदा प्रहरीले थाहा पाई मलाई पक्राउ गरी राखकेो 
हो । विलला सरकारी िकील का्ा्नल् सप्तरीमा प्रहरीले सहीछाप गर भनेकोले मलेै उक् ्ब्ान कागिमा 
सहीछाप गररवदएको हु ँ । रहमान वम्ाँ र मो. हिरतले रू.२०,८०,०००।- (्बीस लाख असी हिार)को 
कागि गराई मलाई रसाएका हुन ्। वभषा लगा्तका कागिातहरू सम्बन्धमा मलाई केही िानकारी भएन । 
मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने ्ेबहोराको प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँले 
वमवत २०७५/१०/२० मा अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान । 

१४.	वैदेतशक रोजगार तविाग्बाट िएको तनण्ण् पचा्णाः– 

प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँसँग हाल अनसुन्धानको क्रममा रू.७८,००,०००।– (अठहत्तर लाख) नगद 
िा सो ्बरा्बरको िेथा िमानत धरौटी माग गररएको छ । माग ्बमोविमको धरौटी दावखला गरे धरौटी 
तारेखमा राखी प्रसततु मदु्ामा थप अनसुन्धान गनने र माग ्बमोविमको धरौटी दावखला नगरे िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ावधकरणको अनमुवत वलई थनुामा राखी प्रसततु मदु्ाको थप अनसुन्धान गनने गरी िैदवेशक रोिगार 
रोिगार विभाग्बाट वमवत २०७५/१०/२० मा भएको आदशे प्चा्न । 
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१५.	जाहेरवाला तकसनुदेव मुतख्ाले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः– 

मरेो तथा मरेो गाउँका दाइ भाइहरू व्बनोदकुमार मवुख्ा, प्रमोदकुमार मवुख्ा, संि्कुमार मवुख्ा र 
रव्बकुमार मवुख्ा गरी हामी िना ५ को िनही रू.१,३६,०००।– का दरले िममा रकम रू.६,८०,०००।- 
लगा्त अन्् व्वक्हरू समते गरी िना ४० लाई विपक्षी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ 
र अ्बिल अन्सारीले एक आपसमा वमलेमतो गरी हामीहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाई लोवडङ्ग 
तथा ट्ली विाईको काम वदलाई वदने भनी मरेो तथा मरेा आरन्त िना ४ को िममा रू.६,८०,०००।- (छ लाख 
असी हिार) म आरै नगद ्ी विपक्षीहरूलाई ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । ्सै गरी अन्् िाहरेिालाहरूले 
समते ्ी विपक्षीहरूलाई रकम ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । ्ी विपक्षीहरूले मलाई नककली वभषा दखेाई 
विश्वास वदलाएकोले विश्वासको भरमा मलेै रकम ्बझुाएको हु ँ। उक् रकम ्बझुाएको मलेै कुनै भरपाई गराईन 
भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला वकसनु्दिे मवुख्ाले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७५/१०/२१ मा 
गरेको कागि । 

१६. जाहेरवाला आलम मंसरुरीले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः– 

मरेो तथा मरेो गाउँले दािभुाइहरू िावकर हुसेन, सोकत अवल र ्बालवकशोर ठाकुर लगा्त िना ४० लाई 
विपक्षी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ र अ्बिल अन्सारीले एक आपसमा वमलेमतो गरी 
िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाई लोवडङ्ग तथा ट्ली विाईको काम वदलाई वदने भनी मरेो र मरेो आरन्त 
िना ४ को िनही ३५,०००।– (पैंतीस हिार)का दरले िममा रू.१,४०,०००।- (एक लाख ्चावलस हिार) 
म आरैले नगद ्ी विपक्षीहरूलाई ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । ्सै गरी अन्् िाहरेिालाहरूले समते ्ी 
विपक्षीहरूलाई रकम ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । ्ी विपक्षीहरूले मलाई नककली वभषा दखेाई विश्वास 
वदलाएकोले विश्वासको भरमा मलेै रकम ्बझुाएको हु ँ। उक् रकम ्बझुाएको मलेै कुनै भरपाई गराइन्न भन्ने 
्ेबहोराको िाहरेिाला आलम मन्सरुीले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७५/१०/२१ मा गरेको कागि । 

१७.	जाहेरवाला सतगर महमद मंसरुरीले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः– 

मरेो जिाई मो.सलामत वम्ाँ, अरिल मन्सरुी, भवतिा मो.इिराइल मन्सरुी र भाइ सभुान वम्ाँ लगा्त 
अन्् व्वक्हरू समते गरी िना ४० लाई विपक्षी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ र 
अ्बिल अन्सारीले एक आपसमा वमलेमतो गरी िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाई लोवडङ्ग तथा ट्ली 
विाईको काम वदलाई वदने भनी मरेो आरन्तको मात्रै िना ४ को िनही ७६,०००।- (वछहत्तर हिार) का 
दरले िममा रू.३,०४,०००।- (तीन लाख ्चार हिार) म आरै नगद ्ी विपक्षीहरूलाई ्बझुाएको ठीक 
साँ्चो हो । ्सै गरी अन्् िाहरेिालाहरूले समते ्ी विपक्षीहरूलाई रकम ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । ्ी 
विपक्षीहरूले मलाई नककली वभषा दखेाई विश्वास वदलाएकोले विश्वासको भरमा मलेै रकम ्बझुाएको हु ँ। 
उक् रकम ्बझुाएको मलेै कुनै भरपाई गराइन्नँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला सावगर महमद मन्सरुीले वमवत 
२०७५/१०/२१ मा गरेको कागि । 



102
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

१८. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दा्बरी:-

िैदेवशक रोिगारीमा पठाउँछौ भनी िाहेरिालाहरूलाई प्रवतिादीहरूको आपसी वमलेमतोमा झुठ्ा 
आश्वासन प्रलोभन देखाई िाहेरिालाहरूसँग रकम ्बुवझवलई भने्बमोविमको रोिगारीमा नपठाई 
वलएको रकम समेत वरता्न नगरेको वनि प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान 
वम्ाँ, अ्बिल अन्सारी, मो. िन्त समेतको का ््न िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र 
४३ विपररतको कसूर अपराध गरेको हुँदा वनि प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, 
रहमान वम्ाँ, अ्बिल अन्सारी, मो. िन्त समेतलाई सोही ऐनको दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी 
प्रवतिादीहरू्बाट िाहेरिालाहरूको िममा विगो रू.१,,४२,,३९,०००।- तथा सो विगोको ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना समेत प्रवतिादीहरू्बाट िाहेरिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत 
्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोगपत्र । 

१९.	्स न्ा्ातिकरणमा प्रतिवादरी मो.मसितकम तम्ाँले गरेको ्ब्ान:-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा पठाउने भनेर कुनै आश्वासन वदएको छैन र रकम तथा पासपोट्न वलएको छैन । म वििलुी सम्बन्धी 
कामको वसलवसलामा विराटनगर्बाट घर रक्न दँा मलेै व्चनिानेका रहमान वम्ाँले वतम्ो छोराले मरेो गाउको 
धरैे व्वक्हरूलाई विदशे पठाउने भनेर रकम उठाई विदशे पवन नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेकाले 
्समा वतमीले विममिेारी वलनपुछ्न भनी ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा सही छाप गराएका 
हुन ्। अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत िाहरेिालाहरूको रकम मरेो छोरा हिरतले विदशे पठाउने भनेर वलएका 
हुन ्िा होइनन ्सो ्बारेमा मलाई केही थाहा छैन । मरेो िाहरेिालाहरू कसैसँग व्चनिान समते नभएकाले 
वनिहरूलाई मलेै विदशे पठाउने आश्वासन वदएको छैन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । प्रसततु मदु्ामा 
मलेै वलखत कागि गरेको छु तर सो कागि मरेो रािीखसुीले नभई प्रवतिादी रहमानले मादक पदाथ्न सेिन 
गराई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराएका हुन ्। मलेै ििरिसती िैदवेशक रोिगारको 
वलखत कागिमा सही छाप गराएकोमा प्रवतिादी रहमान उपर कहीकतै उिरु गरेको छैन । िाहरेीसाथ पेस 
भएको वलखत कागिमा भएको ्ेबहोरा मरेो होइन, सो कागिमा भएको सहीछापसमम मरेो हो । िाहरेीसाथ 
पेस भएका अन्् कागिातको समिन्धमा मलाई केही थाहा छैन । मलेै अवभ्ोग मागदािी ्बमोविम कसरू 
नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी मो. 
मसतवकम वम्ाँले वमवत २०७५/१०/२३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

२०.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७५/१०/२३ मा िएको आदेश पचा्णाः-

ततकाल प्राप्त प्रमाण्बाट ्ी प्रवतिादी कसरूदार रहनेछन ्भन्न सवकने अिसथा नदवेखदंा पवछ प्रमाण ्बझुद ै
िाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी हाल ्ी प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँलाई मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ ्बमोविम वनि प्रवतिादी्बाट रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास 
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हिार रुपैं्ाँ) धरौट, िेथा िमानत िा ्बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा 
्बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. ऐनको दरा ६८ (२) ्बमोविम काननू ्बमोविमको वसधा खान पाउने गरी 
थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदन ुभन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको आदशे प्चा्न । 

२१. प्रतिवादरीहरू रहमान तम्ाँ, रहजन तम्ाँ, अ्बजल अनसाररी र मो. जनिले समाह्ान गजुाररी ्बसेको-

प्रवतिादीहरूका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद रहमान वम्ाँले वमवत 
२०७५/१२/१४ मा आरै, रहिन वम्ाँको वमवत २०७५/११/३० मा वनिको एकाघरको भाइ मो. 
िावगर, अ्बिल अन्सारीको वमवत २०७५/१२/०३ मा वनिको एकाघरको आमा रवसिुन खातुन र 
मो. िन्तले २०७५/१२/१० मा आरैले समाह्ान म्ाद ्बुवझ शुरु म्ाद गुिारी ्बसेका वमवसल्बाट 
देवखन्छ । 

२२.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/१०/१५ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादीहरू रहमान वम्ाँ, रहिन वम्ाँ, अ्बिल अन्सारी र मो. िन्तले ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी 
भएको शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखई प्रवतिादीहरू ्चकु्ा भई सकेको अिसथा हुदँा रुि ुहाविर रहकेा 
प्रवतिादी मसतवकम वम्ाँको साक्षी वनिै मार्न त तथा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडमा 
उललेवखत िाहरेिाला तथा दखेने/सनु्ने साक्षी समतेलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखी पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ् स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

२३. प्रतिवादरी मो.ममितकम तम्ाँका साक्री मोहमद हजरि अतलले न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मो. मसतवकम वम्ाँले विदशे पठाउने काम गददैनन ्। वनि प्रवतिादीले ्बवत्तको पोल गाड्ने काम गद्नछन ्। 
वनिले छोरा हिरत वम्ाँले विदशे पठाउने काम गद्नछन ्त्ही कारणले छोरा नभटेेको कारण हिरत वम्ाँको 
्बा्ब ुप्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँलाई ििरिसती सहीछाप गराई िाहरेिालाले मदु्ा दा्र गरेका हुन ् । 
प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँ िैदवेशक रोिगारमा मावनस पठाउने मावनस होइनन ्। अरु मावनससँग पासपोट्न 
वलएको वदएको दखेरे वनि हिरत वम्ाँले िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी काम गनु्नहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हु ँ
भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी मो..ममतवकम वम्ाँका साक्षी मोहमद हिरत अवलले वमवत २०७६/११/३० 
मा न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२४.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१०/७ मा िएको आदेशाः- 

िादीले गिाह/साक्षी उपवसथत गराएको नदवेखदा रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ 
्बमोविम म्ाद िारी िादी पक्षका गिाह/साक्षी वझकाई वन्ामानसुार पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको आदशे । 
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२५.	जाहेरवाला सतगर मो.मंसरुरीले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मरेो जिाईहँरू पीवडत मोहमद सलामतको रू.७६,०००।– (छ्ात्तहर हिार रूपौ्ाँ), मोहमद इिरा्ल 
मसंरुीको रू.७६,०००।–(छ्ात्तहर हिार), अरिल मसंरुीको रू.७६,०००।– (छ्ात्तहर हिार रूपै्ाँ) र 
भाइ समुान मसंरुी रू.७६,०००।– (छ्ात्तहर हिार रूपै्ाँ), भवति अिदलु वम्ाँ रू.७६,०००।– (छ्ात्तहर 
हिार रूपै्ाँ) र भाइ अन्सारुलको रू. १,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) विसमलु वम्ाँको 
रू.१,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) अिदलु वम्ाँको रू.३६,०००।– (छत्तीस हिार 
रूपै्ाँ) इररान वम्ाँ रू.३६,०००।– (छत्तीस हिार रूपै्ाँ) र कुरमान वम्ाँको रू. ३६,०००।– (छत्तीस 
हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँले मसँग िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा पठाउने भनी िममा रू.७,६०,०००।– (सात लाख साठी हिार रूपै्ाँ), रकम ्बवुझवलएका हुन ् । 
कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम 
गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कही कतै लगेका छैनन ्। हामीहरूले 
हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैनौ । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला 
सावगर मो. मसंरुीले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२६.	जाहेरवाला प्रमोदकुमार मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई र मरेो दाइ वकसनुदिे मवुख्ाँलाई 
िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी प्रवतिादीहरू मो.मसतवकम वम्ाँ, 
हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँले मरेो दाइ वकसनुदिे मवुख्ाँसँग िनहीसँग रू. १,३६,०००।– (एक लाख 
छत्तीस हिार रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलएका हुन ् । उक् वलखत कागिमा म मरेो दाइ वकसनुदिे मवुख्ा, 
संि्कुमार मवुख्ा, रवि मवुख्ा र वदनेशकुमार मवुख्ाको रकम हो । वलखत ्बनाई पैसा प्रवतिादीको 
हातमा नगद रकम वदएको हो । प्रवतिादीले भने अनसुार काम गरेनन ्। नेपाल भन्दा िावहर कहीकँतै लगेका 
छैनन ् । हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला प्रमोदकुमार मवुख्ाले 
वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२७. जाहेरवाला तकसनु देव खंग खतवेले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मरेो छोरा ्बोधराम खतिे, प्रभ ुखगं खतिे, वदवलप खगं खतिे, परुोवहत खगं खतिे र श्ामकुमार खतिेलाई 
िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाईवदने भनी िनही रू. १,३६,०००।– (एक 
लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँले म सँग रकम 
्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले गररवदएको हुन ्। वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले 
भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका 
छैनन ्। हामीहरूले हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा 
भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको वकसनु दिे खगं खतिेले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स 
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न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२८. जाहेरवाला प्रिुकुमार खंगले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा 
सपुरमाकने टको काममा लगाईवदने भनी प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले मरेो 
रू. १,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। वलखत ्बनाई प्रवतिादीलाई नगद 
रकम वदएको हो । प्रवतिादीले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई नेपाल 
भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। हामीहरूले हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते 
्ेबहोराको िाहरेिाला प्रभ ुकुमार खगंले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२९. जाहेरवाला तकसनु इसाक मंसरुरीले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मरेो भाइ आलम मसंरुी रू.१,२०,०००।– 
(एक लाख ्बीस हिार रूपै्ाँ) अरु गाउँका भाइहरू सोकत हुसेन रू. ३०,०००।– (तीस हिार रूपै्ाँ), 
िालेश्वर ठाकुरको रू.३०,०००।– (तीस हिार रूपै्ाँ) र िावकर हुसेनको रू.३०,०००।–(तीस हिार रूपै्ाँ) 
िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा ट्ली विाईको काममा पठाई वदने भनी उक् रकम प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँ, 
हिरात वम्ाँ र रहमान वम्ाँले म सँग ्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। वलखत 
्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई 
नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। हामीहरूले हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने 
समते ्ेबहोराको िाहरेिाला इसाक मसंरुीले वमवत २०७७/११/२५ मा ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र  । 

३०. जाहेरवाला रतवकुमार मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी प्रवतिादीहरू मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान 
वम्ाँले रू.१,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। वलखत ्बनाई नगद रकम 
वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै 
लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रविकुमार 
मवुख्ाले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरमा गरेको ्बकपत्र । 

३१. जाहेरवाला मो. अतनस अकरमले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,२५,०००।– (एक पवच्चस 
हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी रहमान वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। वलखत 
्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ् । प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा 
्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ् । मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक 
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साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला मो. अवनस अकरमले वमवत 
२०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३२.	जाहेरवाला स्ुबहान तम्ाँले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

म सँग मो. मसतवकम वम्ाँको छोरा हिरत वम्ाँले िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा 
पठाई वदने भनी रू. ३६,०००।– (छत्तीस हिार रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलएका हुन ् । कागि हिरत वम्ाँले 
गररवदएका हुन ्। वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले 
मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी 
्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला स्ुबहान वम्ाँले 
वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३३. जाहेरवाला मो.्ाकुवले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ र उसको छोराले िैदवेशक रोिगारको लावग कुिेत दशेमा trolley boy 
काममा पठाई वदने भनी मरेो रू.१,५०,०००।–(एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) पटक-पटक गरी नगद 
्बवुझवलएका हुन ् । प्रवतिादी म समते अरु िाहरेिालाहरूलाई काठमाडौमँा ४/५ वदन राखरे भनेअनसुार 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाई, प्रवतिादी समपक्न  विवहन भएका हुन ् । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वरता्न 
पाएको छैन । वनि प्रवतिादीसँग हाल मरेो कुनै समपक्न  छैन । हालसमम पवन पासपोट्न वरता्न पाइसकेको 
छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला मो. ्ाकुिले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
्बकपत्र । 

३४. जाहेरवाला मो.िफेजुलले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,५०,०००।– (एक 
लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँ र अ्बिल अन्सारीले ्बवुझवलएका हुन ्। मलेै प्रवतिादी 
हिरत वम्ाँ र अ्बिल अन्सारीलाई हातमा पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। 
प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न 
पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला मो. तरेिलुले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३५. जाहेरवाला तदनेशकुमार मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी प्रवतिादीहरू मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान 
वम्ाँले मरेो रू.१,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ् । वलखत ्बनाई पैसा 
वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै 
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लगेका छैनन ् । मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । मरेो सककल राहदानी शरुुमा रकम 
वददँा नै प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको हु ँ। हालसमम पासपोट्न वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला वदनेशकुमार मवुख्ाले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३६. जाहेरवाला सनोजकुमार ठाकुरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा 
सपुरमाकने टको काममा लगाईवदने भनी प्रवतिादीहरू मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले मरेो 
रू.१,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका 
हुन ् । उक् रकम वलँदा प्रवतिादीहरू हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ सँगै वथए । वलखत ्बनाई पैसा वदएको 
हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका 
छैनन ् । मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला सनोिकुमार 
ठाकुरले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३७.	जाहेरवाला अशोक रामले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

मसँग िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एकलाख 
तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ् । कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ् । 
वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल 
भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ् । मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा 
ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अशोक रामले वमवत 
२०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र  । 

३८.	जाहेरवाला तवनोदकुमार मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा 
सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी रू. १,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका 
हुन ्। उक् रकम मरेो ्ब्ुबा रािकुमार मवुख्ाले प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदनभुएको हो । रकम वलँदा हिरत 
वम्ाँ रहमान वम्ाँ सँगै वथए । वलखत कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार 
काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कही ँकतै लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम कुनै पवन 
रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला विनोदकुमार मवुख्ाले वमवत २०७७/११/२५ मा 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

३९.	जाहेरवाला रामिजन मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादीहरूले मलाई िैदवेशक 
रोिगारमा कुिेत दशेमा ट्ली विाईको काममा लगाई वदने भनी रू. १,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस 
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हिार रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलएका हुन ् । उक् रकम प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको हो र रकम वलँदा 
हिरत वम्ाँ रहमान वम्ाँ सँगै वथए । वलखत कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। वलखत ्बनाई पैसा 
वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कही ँकतै 
लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रामभिन 
मवुख्ाले वमवत  २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४०. जाहेरवाला कृट्णकुमार खंगले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

मसँग िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू. १,३०,०००।– (एक लाख 
तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ् । कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ् । 
प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। 
मलेै हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप 
मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला कृष्णकुमार खगंले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ्बकपत्र । 

४१.	जाहेरवाला सजं्कुमार मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा 
सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी प्रवतिादीहरूले मरेो रू.१,३६,०००।– (एक लाख छत्तीस हिार 
रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। रकम प्रवतिादी रहमान वम्ाँलाई वदएको हो । रकम वलँदा हिरत वम्ाँसँगै वथए । 
प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ् । प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका 
छैनन ्। हालसमम मलेै रकम वरता्न पाएको भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला संि्कुमार मवुख्ाले वमवत 
२०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४२.	जाहेरवाला कृट्णकुमार मण्डलले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

म र मरेो भाइ नाताको राम नारा्ण मवुख्ालाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा 
पठाई वदने भनी रू.३,५२,०००।– (तीन लाख ्बाउन्न हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी रहमान वम्ाँले ्बवुझवलएका 
हुन ्। हाल वनि राम नारा्ण मवुख्ा कामको वसलवसलामा विदशे छन ्। वलखत न्बनाई पैसा हातमा वदएका 
हौ ँ । प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ् । प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई नेपाल भन्दा 
्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। हामीहरूले हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैनौ ँ। सककल राहदानी 
शरुुमा नै प्रवतिादी रहमान वम्ाँलाई वदएको हो । हालसमम पवन पासपोट्न वरता्न पाएका छैनौ ँ। िाहरेी ्ेबहोरा 
ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला कृष्णकुमार मणडलले 
वमवत  २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४३. जाहेरवाला गणेशकुमार महिोले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 
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मसँग कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एकलाख तीस हिार रूपै्ाँ) 
प्रवतिादी हिरत वम्ाँले ्बझुी कागि गररवदएका हुन ्। वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने 
अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। मलेै हालसमम 
कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने 
समते ्ेबहोराको िाहरेिाला गणशेकुमार महतोले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
्बकपत्र । 

४४.	जाहेरवाला जलेनद्रकुमार ्ादवले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

मसँग िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एक 
लाख तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका 
हुन ्। प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका 
छैनन ् । हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको 
सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला िलेन्द्रकुमार ्ादिले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४५.	्स न्ा्ातिकरणमा जाहेरवाला शंकर रामले गरेको ्बकपत् 

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादीहरूले मलाई िैदवेशक रोिगारमा 
कुिेत दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी रू. २०,०००।– (्बीस हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। 
उक् रकम प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको हो । वलखत ्बनाई पैसा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने 
अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। हालसमम कुनै 
पवन रकम वरता्न पाएको छैन । मरेो सककल राहदानी शरुुमा रकम वददँा नै प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको 
हु ँहालसमम राहदानी वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला शकंर रामले वमवत २०७७/११/२५ 
मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४६.	जाहेरवाला अतिकलाल मुतख्ाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । मलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी प्रवतिादीहरूले मरेो रू.१,३०,०००।– (एक लाख तीस 
हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलएका हुन ्। उक् रकम हिरत वम्ाँलाई वदएको हो । रकम वलँदा प्रवतिादीहरू हिरत 
वम्ाँ, रहमान वम्ाँ सँगै वथए । वलखत ्बनाई नगद रकम वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम 
गरेनन ् । प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ् । हालसमम कुनै पवन रकम 
वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला अवधकलाल मवुख्ाले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 
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४७.	जाहेरवाला व्रह्ादेव खंग खतवेले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादीहरूले मलाई िैदवेशक रोिगारमा 
कुिेत दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी रू. २०,०००।– (्बीस हिार रूपै्ाँ) र मवेडकलका 
लावग भनी रू.६,०००।– रकम ्बवुझवलएका हुन ् । उक् रकम प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको हो । 
मवेडकल गदा्न रू.६,०००।– रकम पवन ख्च्न भएको छ । प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई सककल राहदानी र 
पैसा हातमा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा 
्बावहर कही कतै लगेका छैनन ्। हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । मरेो सककल राहदानी शरुुमा 
रकम वददँा नै प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई वदएको हु ँ। हालसमम पवन वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको 
व्रह्मदिे खगं खतिेले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४८.	जाहेरवाला िुपेनद्र खंगले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादी हिरत वम्ाँले मलाई िैदवेशक 
रोिगारमा कुिेत दशेमा सपुरमाकने टको काममा लगाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एक लाख तीस हिार 
रूपै्ाँ) ्बवुझवलएको हो । िैदवेशक रोिगारको कागि ्बनाई प्रवतिादी हिरत वम्ाँलाई सककल राहदानी 
र पैसा हातमा वदएको हो । प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई नेपाल भन्दा 
्बावहर कहीकतै लगेका छैनन ्। हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला 
भपुेन्द्र खगंले वमवत  २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

४९.	जाहेरवाला रामकुमार महिोले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मसँग िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एक 
लाख तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ्। कागि हिरत वम्ाँले 
गररवदएका हुन ्। प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै 
लगेका छैनन ् । हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा 
भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रामकुमार महतोले वमवत २०७७/११/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

५०.	जाहेरवाला राजेनद रामले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मसँग िदैवेशक रोिगारमा कुितेमा लोड अनलोडको काममा पठाई वदने भनी रू.१,३०,०००।– (एक लाख 
तीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी हिरत वम्ाँले ्बवुझवलएका हुन ् । कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ् । 
प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले नेपाल भन्दा ्बावहर कहीकतै लगकेा छैनन ्। हालसमम 
कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने समते 
्ेबहोराको िाहरेिाला रािने्द्र रामले वमवत  २०७७/११/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 
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५१.	सककल तलखिाः-

िाहरेिाला/पीवडतहरूले ्बकपत्रका क्रममा पेस गरेका हिरत वम्ाले िैदवेशक रोिगारमा कुिेतमा पठाउने 
भनी सावगर मो. मन्सरुी सँग्बाट रू.७,६०,०००।- , वकशनु दखेि मवुख्ासँग्बाट रू.७,३६,०००।- , 
वकसनुदिे खगं खतिेसँग्बाट रू.६,८०,०००।- , इसाक मन्सरुीसँग्बाट रू.२,१०,०००।- , सनोिकुमरा 
ठाकुरसँग्बाट रू.१,३६,०००।- र रािकुमार दास मवुख्ासँग्बाट रू.१,३६,०००।- ्बझुी वलएको दवेखन्छ । 
शत्न ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएमा िाहरेिालाहरू्बाट वलएको रकम र सोको ब्ाि ्बझुाउने छु । 
न्बझुाएमा काननू्बमोविम कारिाही गरेमा मरेो मन्िरुी छ भन्ने समते ्ेबहोराको सककल वलखत वमवसल 
सामले रहकेा । 

५२.	्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी अ्बिल अन्सारी र प्रवतिादी मो. िन्तले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको दवेखने िसतवुनष्ठ प्रमाणको 
अभाि दवेखदंा वनिहरूले अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउने पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ, 
प्रवतिादी हिरत वम्ाँ र प्रवतिादी रहमान वम्ाँले िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई 
िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 
प्रवतिादीहरूलाई दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा् वनिहरू्बाट भराउन पनने विगो र हिा्नना दािी समतेको 
सनुिुाईको लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम 
दिुै पक्ष्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भन्ने वमवत २०७८/०६/११/२ मा ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू ठहर । 

५३.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदने भनी विश्वास वदलाई प्रलोभन दखेाई 
विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । 
धरैेिना पीवडतहरू्बाट ठुलो रकम असलु उपर गरेको दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा कसरूको मात्रा ्बढाउने तति 
रहकेो छ । पीवडतलाई पगुेको क्षवतको वहसा्बले पवन प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीहरू कडा सिा्को हकदार 
रहकेो दवेखन्छ । प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत गन्नको लावग, वनिहरूलाई आफनो का ््नले 
पीवडतलाई पगुेको क्षवत समते महससु गराई आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पवुत्न हुने गरी सिा् 
गनु्नपनने दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न प्रवतिादीहरूलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् 
गनु्नपनने दवेखन्छ । िाहरेिालाहरू तथा पीवडतहरूले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी गरेको ्बकपत्र 
तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट दािी ्बमोविमको व्बगो तथा हिा्नना समते िाहरेिालालाई वदलाई 
भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत 
२०७८/०६/१८ मा प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 
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ठहर खण्ड

५४. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ्उप-न््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिाला तथा पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कुिेत दशेमा 
रोिगारीमा पठाई वदने भनी झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाएको भनी परेको मौकाको िाहरेी, वलखत, र िादीका साक्षीको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् भएको हुदँा 
प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला/पीवडतको विगो र हिा्नना समते वदलाई 
भराई पाऊँ भनी ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

५५. त्सतै िाहरेिालाहरू वकसनुदिे खगं खतिे र कृष्णकुमार खगंको तर्न ्बाट विद्वान ्अवधिक्ा श्ी गोपालप्रसाद 
सापकोटाले मरेो पक्षलाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाइवदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी 
रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको स-प्रमाण पवुष् भएकाले मरेो पक्षको विगो र हिा्नना भराई 
प्रवतिादीहरूलाई सिा् गररपाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस विवकर वलनभु्ो । 

५६. त्सतै प्रवतिादी मोहममद मसतवकम वम्ाँको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी गंगाप्रसाद पोखरेलले 
मरेो पक्षको प्रसततु मदु्ामा कुनै वकवसमको संलगनता छैन । मरेो पक्षले िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी काम गनने 
गरेका छैनन ्। प्रसततु मदु्ामा मरेो पक्षलाई रािीखसुीले नभई सह-प्रवतिादी रहमानले मादक पदाथ्न सेिन 
गराई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराएका हुनाले मरेो पक्षले अवभ्ोग दा्बी्बाट सराइ 
पाउनपुद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

५७. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ, 
अ्बिल अन्सारी, मो. िन्त समतेले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला/
पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने प्रलोभन दखेाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकोले वनि प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम 
वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ, अ्बिल अन्सारी, मो. िन्तलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी 
प्रवतिादीहरू्बाट िाहरेिालाहरूको विगो रू.१,४२,३९,०००।- तथा सो विगोको ५० प्रवतशतले हुने 
हिा्नना समते िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी मो. मसतवकम 
वम्ाँले अवभ्ोग दािी सम्बन्धमा ्ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत दशेमा पठाउने भनेर कुनै आश्वासन वदई रकम तथा पासपोट्न 
वलएको छैन । प्रवतिादी रहमानले मादक पदाथ्न सेिन गराई मलाई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत 
कागि गराएका हुन ् । िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत कागिमा भएको ्ेबहोरा मरेो होइन, सो कागिमा 
भएको सहीछाप मरेो हो । मलेै अवभ्ोग दािीको कसरू नगरेको हुनाले सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते 
्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादीहरू हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ, अ्बिल अन्सारी र मो. िन्तका 
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नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ादमा हाविर नभई समाह्ान म्ाद गिुारी ्बसेको 
दवेखन्छ । 

५८. उपरोक् अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँको ्ब्ान र द्ैुब पक्षका काननू व्िसा्ीहरूको 
्बहस विवकर रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क. प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई कुिेत पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेका हुन,् 
होइनन ्? 

ख. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले व्बगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ? 

५९. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँको हकमा 
हदेा्न, प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ समतेले िाहरेिालाहरूलाई गाऊँ 
घरमा भटेी िैदवेशक रोिगारमा िान ्चाहने मावनसहरूलाई विदशे पठाउँद ैआएका छौं । पैसा र पासपोट्न 
वदनहुोस,् हामी तपाईहरूको नाममा वभषा लगाई वदन्छौ ँभन्ने आश्वासन वदई िाहरेिालाहरू्बाट पैसा र 
पासपोट्न वलएर गएपवछ भने ्बमोविमको काम नगरी वनिहरू समपक्न मा नरही िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
वदन्छु भन्ने आश्वासन वदई ठगी गरेकोले सिा् गरी व्बगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको 
वकसनुदिे खगं मणडल समते िना ४० को विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा परेको वमवत २०७५/०९/२३ 
को िाहरेी दरखासतका साथै अन्् पीवडत र िाहरेिालाहरूले विवभन्न वमवतमा वदएको िाहरेी दरखासत 
तथा वनिेदनहरू्बाट अनसुन्धान तहवककात हुदँा सो क्रममा ्बवुझएका धनन्ि्कुमार ्ादि समतेले िाहरेी 
दरखासतमा उललेवखत प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँ समतेका मावनसहरू 
एक आपसमा सललाह गरी वकसनु दिे खगं खतिे समतेका िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
वदन्छौं भन्ने आश्वासन वदई िाहरेिालाहरू्बाट विवभन्न वमवत र सम्मा पैसा वलई ्ेबपत्ता भएका हुन ्। ्सरी 
नहुने कामलाई हुन्छ भन्ने आश्वासन वदई रूपै्ाँ पैसा ठगी गरी वलने प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम 
सिा् गरी िाहरेिालाहरू्बाट ठगी गरी वलएको रकम समते वरता्न वदलाई्ोस ्भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको 
दवेखन्छ । त्सतै िाहरेिालाहरू वकसनु्दिे खगं मणडल, मो. ्ाकु्ब वम्ाँ, सखाित वम्ाँ, रािकुमार खगं 
समतेले अनसुन्धानको क्रममा कागि गरी वनिहरूले आ-आफनो व्बगो उललेख गरी वदएको िाहरेी 
दरखासतमा उललेवखत ्ेबहोरालाई संपवुष् गरेको दवेखन्छ । त्सतै िाहरेिाला वकसनु्दिे मवुख्ा, आलम 
मसंरुी र सवगर महमद मसंरुी समतेले अनसुन्धानका क्रममा कागि गदा्न विपक्षी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत 
वम्ाँ, रहमान वम्ाँ र अ्बिल अन्सारीले एक आपसमा वमलेमतो गरी हामीहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा 
कुिेत पठाई काम वदलाई वदने भनी िाहरेिाला/पीवडतहरूको रकम ्बझुाएको ठीक साँ्चो हो । विपक्षीहरूले 
नककली वभषा दखेाई विश्वास वदलाएकोले विश्वासको भरमा रकम ्बझुाएको हो भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको 



114
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

दवेखन्छ । 

६०. िादीका गिाह/िाहरेिालाहरू सावगर मो. मसंरुी, प्रमोदकुमार मवुख्ा, वकसनु दिे खगं, पे्रमकुमार खगं, वकसनु 
इसाक मसंरुी, रविकुमार मवुख्ा, मो. अवनस अकमर, सिुहान वम्ाँ, मो. ् ाकु्ब, मो. तरेिलु, वदनेशकुमार 
मवुख्ा, सनोिकुमार ठाकुर, अशोक राम, विनोदकुमार मवुख्ा, रािभिन मवुख्ा, कृष्णकुमार खगं, 
संि्कुमार मवुख्ा, कृष्णकुमार मणडल, गणशेकुमार महतो, िलेन्द्रकुमार ्ादि, शकंर राम, अवधकलाल 
मवुख्ा, व्रह्मदिे खगं खतिे, भपुेन्द्र खगं, रामकुमार महतो र रािेन्द्र रामले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत 
भई ्बकपत्र गदा्न प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ, रहमान वम्ाँले िैदवेशक रोिगारमा कुिेत 
दशेमा पठाउने भनी रकम ्बवुझवलएका हुन ्। िैदवेशक रोिगारको कागि हिरत वम्ाँले गररवदएका हुन ्। 
प्रवतिादीहरूले भने अनसुार काम गरेनन ्। प्रवतिादीहरूले पीवडत िाहरेिालाहरूलाई नेपाल भन्दा ्बावहर 
कही कतै लगेका छैनन ्। हालसमम कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन भनी मौकाको िाहरेी र कागिमा 
उललेवखत ्ेबहोरा समथ्नन हुने गरी ्ेबहोरा लेखाइ प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ 
उपर गडाउ गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

६१. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गिाह/िाहरेिाला र पीवडतहरूले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी 
मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा खम्बीर हुने गरी ्बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा प्रवतिादीहरू मो.मसतवकम 
वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँका व्बरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

६२. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेस गरेको वमवत २०७५/०४/२१ को वलखतमा मो.मसतवकम वम्ाको छोरा 
हिरत वम्ाले रहमानसँग शत्ननामा गरी १६ िनालाई विदशे कुिेत पठाउनका लावग एक व्वक््बाट एक 
लाख तीस हिारको दरले िममा ्बीस लाख असी हिार रूपै्ाँ रहमान मार्न त ््बवुझवलएको र २०७५ माग्न ५ 
गते वभत्र विदशे नपठाएमा हिरतको ्बा्ब ुमो.मसतवकम वम्ाले पासपोट्न र रकम वरता्न गननेछन ्भनी मसतवकम 
वम्ाले उक् कागिमा सहीछाप गरेको दवेखन्छ । उक् वलखत्बाट प्रवतिादी रहमान वम्ाले आफनो नगद 
वदएको भन्ने नभई रहमानले िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाउन भनी १६ िना्बाट रकम उठाई वलएको 
रकम र पासपोट्न हिरत वम्ालाई वदएको र हिरतले म्ादवभत्र भने्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा पठाउन 
नसके रकम र पासपोट्न मसतवकम वम्ाले वरता्न गनने भन्ने दवेखए्बाट सि्नप्रथम िाहरेिाला र पीवडत्बाट 
रहमानले िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी रकम वलई सो रकम हिरत वम्ालाई ्बझुाएको र म्ादवभत्र 
विदशे पठाउन नसके वलएको रकम र पासपोट्न वरता्न गनने विममिेारी मसतवकम वम्ाले वलएको पवुष् हुन्छ  । 
प्रवतिादी रहमान वम्ा र हिरत वम्ा ररार रहकेाले उक् वलखतको अवसतति र ्ेबहोरा वसिकार गरी ्बसेको 
मान्नपुनने दवेख । प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाँले ्स न््ा्ावधकरणको ्ब्ानको स.ि. ८ मा "मलेै कलखत 
कागज गरेको ्छ तर कागज मरेो राजषीखसुषीले नभई प्रकतवादषी रहमानले मादक पदा थ्ि सेवन गराई जवरजसतषी 
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वैदकेिक रोजगारको कलखत कागज गराएका हुन"् भन्ने विवकर वलएको दवेखए तापवन आरूले वलएको 
विवकर प्रमावणत गराउन सावधकार वनका्मा उिरू गरी उक् वलखत ्बदर/िावतल गराएको नदवेखए्बाट 
वनि प्रवतिादीले कारणी भई गरी वदएको उपरोक् वलखत वनिका विरुद्व प्रमाण ग्राह् हुने दवेख्ो । 

६३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना माकनसहरूको आचरण वा काम-कारोवारको सामानय 
क्रम कवचार गदाथि तकथि सँगत रूपमा अनमुान गनथि सककने अनय कुनै कुरा अदालतले अनमुान गनथि सकने्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने िा आवथ्नक 
दाव्ति ब्होनने त्बरले अरूलाई कुनै वलखत गरी वदने अ्बसथा रहने हुदँनै । वलखत गररवदनेले िानी ्बझुी 
नै वलखतमा सहीछाप गरेका हुन्छ भन्ने सिाभाव्बक रूपमा न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । त्समा पवन 
प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीले मादक पदाथ्न सेिन गराई ि्बरिसती वलखतमा सहीछाप गराएको भन्ने विवकर 
वलए तापवन सो उपर कहीं कतै उिरू गरेको दवेखन नआएको र वलखत अन््था पवुष् हुने प्रमाण समते गिुान्न 
सकेको नदवेखदंा प्रमाण मलू्ाङ्कनको सन्दभ्नमा प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको ब््बहारकै िरर्ा्बाट 
अवभ्ोग दािीको वलखत गरी वदएका रहछेन ्भनी वनष्कष्नमा पगुन ु्बान्छनी् हुने दवेख्ो । 

६४. िादीका साक्षीले वमवत २०७७/११/२५ को वनिेदन साथ पेस गरेको वमवत २०७६/०१/३० को वलखतमा 
विलला प्रहरी का्ा्नल् सप्तरीमा वकसनु दिे खगं खति,े सवगर महमद मन्सरुी र इसान मन्सरुीले वदएको 
िाहरेी अनसुार ४० िनालाई िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाउने भनी मसतवकम वम्ा, हिरत वम्ा र रहमान 
वम्ाले रू. ३,४६,५००।- वलएको ठीक हो । सो रकम वलई रोिगारमा नपठाई एिेन्ट मसतवकम वम्ा, 
हिरत वम्ा र रहमान वम्ाले रकम वहनावमना गरेकोमा उक् रकम मसतवकम वम्ाले ्बझुाउने शत्न उललेख 
गरी एिेन्ट रकम ्बझुाउने पक्षको महलमा मो.मसतवकम वम्ाले सहीछाप गरेको दवेखन्छ । 

६५. प्रमाणको मलू्ाङ्कनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत अन््था प्रमावणत नभएसमम त्सतो 
वलखतको पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ 
को दरा ३५ मा "कुनै कलखत वा कलखतमा उललेख भएको कुरा सो कलखत नै पेस गरषी प्रमाकणत गनुथिप्छथि" 
भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सककल वलखत नै पेस भएकाले सो वलखत 
प्रवतिादीहरूका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था दवेखएन । 

६६. वमवसल संलगन वमवत २०७५/०९/२७ को ्बरामदी म्ुचलुका्बाट प्रवतिादी मो.मसतवकम वम्ाको घर्बाट 
१०७ थान राहदानी ्बरामद भएको दवेखएकोमा िैदवेशक रोिगारमा पठाउने उद्शे् ्बाहके अरू िरर्ा्बाट 
विवभन्न व्वक्हरूका राहदानी प्रवतिादीले राखकेो रहछे भन्न सवकने अिसथा दवेखन आएन  । 

६७. ्सरी प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ उपरको वकटानी िाहरेी, पेस भएका 
वलखत, ्बरामद राहदानी, िादीका साक्षी िाहरेिालाहरू र पीवडतको ्बकपत्र, प्रवतिादी मसतवकम 
वम्ाँले सह-प्रवतिादीहरूलाई पोल गरी गरेको ्ब्ान तथा प्रवतिादीहरू हिरत वम्ा र रहमान वम्ाले 
्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद गिुारी कसरू वसिकार गरी ्बसेको अिसथा समते्बाट 
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प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित 
प्राप्त नगरी पीवडत/िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा कुिेत पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास 
वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी व्िसा् गरी ततसम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

६८. प्रवतिादी अ्बिल अन्सारी र मो. िन्तका हकमा हदेा्न, वमवत २०७५/०५/२२ मा नारा्ण मवुख्ा समतेले 
वदएको िाहरेी दरखासतमा प्रवतिादी मो. िन्त र वमवत २०७५/०९/२४ मा मो. ्ाकु्ब समतेले वदएको 
िाहरेीमा प्रवतिादी अ्बिल अन्सारी र मो. िन्त कसरूमा संलगन रहकेो भन्ने उललेख भएको दवेखए तापवन 
िाहरेिाला/पीवडतहरूले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई वनि प्रवतिादीहरूले समते कसरू गरेको भनी 
्बकपत्र गन्न सकेको दवेखदनै । सह-प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँले समते ्ब्ानका क्रममा प्रवतिादीहरूलाई 
पोल गरेको दवेखन नआएकाले मौकाको िाहरेीमा उललेख भएकै आधारमा प्रवतिादी अििल अन्सारी र 
मो. िन्तले कसरूगरेको भन्न वमलने दवेखन आएन । 

६९. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा "रौजदारषी मदु्ामा अकभयकु्तको कसरू प्रमाकणत गनने भार वादषीको हुने्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । ्स काननूी व्िसथा्बाट समते प्रवतिादीहरू अ्बिल अन्सारी र मो.िन्त 
उपरको अवभ्ोग दािी प्रमावणत गराउन ुपनने दाव्ति िादीमा रहकेोमा वद्वविधा रहने । िादीले प्रवतिादीहरू 
अ्बिल अन्सारी र मो.िन्त उपरको कसरू पवुष् हुने िसतवुनष्ठ प्रमाण पेस गन्न सकेको नदवेखदंा वनिहरूले 
अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको भन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

७०. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी अ्बिल अन्सारी र प्रवतिादी मो. िन्तले अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको दवेखने िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभाि दवेखदंा वनिहरूले िादीको अवभ्ोग दािी्बाट 
सराई पाउने पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ, प्रवतिादी हिरत वम्ाँ र प्रवतिादी रहमान वम्ाँले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

७१. प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाहरूले 
प्रवतिादीहरू्बाट के कवत विगो रकम र हिा्नना भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार 
गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले िैदवैशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस 
भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । िाहरेिालाहरू र पीवडतहरूको संख्ा, र व्बगो 
समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, 
हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँलाई िनही रू. २,००,०००।– (दईु लाख रूपै्ाँ) र २(दईु) िष्न कैद गन्न मनावस्ब 
हुने दवेख्ो । 

७२. िादीले िाहरेिाला र पीवडतहरूलाई व्बगो रू.१,४२,३९,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई 
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वदन दािी वलएकोमा ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गनने िाहरेिालाहरू एिम ्पीवडतहरूले 
उललेख गरेको विगो र सो को प्चास प्रतशत हिा्नना भराउन मनावसि हुदँा िाहरेिाला सावगर मो. मसंरुीले 
्बकपत्रमा खलुाएका पीवडतहरू मोहमद सलामत, मोहमद इिरा्ल मसैरुी, अरिल मसंरुी, समुान मसंरुी, 
अििलु वम्ाँ, अन्सारुल, विसमलु वम्ाँ, अबदलु वम्ाँ, इररान वम्ाँ र कुरमान वम्ाँ तथा िाहरेिाला 
प्रमोदकुमार मवुख्ा, िाहरेिाला वकसनुदिे खगं खतिेले ्बकपत्रमा खलुाएका पीवडतहरू ्बोधराम खतिे, 
प्रभ ुखगं खतिे, वदवलप खगं खतिे, परुोवहत खगं खतिे र श्ामकुमार खतिे तथा िाहरेिाला प्रभकुुमार खगं, 
साथै िाहरेिाला वकसनु इसाक मसंरुीले ्बकपत्रमा खलुाएका पीवडतहरू आलम मसंरुी, साकेत हुसेन, 
िालेश्वर ठाकुर र िावकर हुसेनको साथै िाहरेिालाहरू रविकुमार मवुख्ा, मो. अवनस अकरम, सिुहान 
वम्ाँ, मो. ्ाकु्ब, मो. तरेिलु, वदनेशकुमार मवुख्ा, सनोिकुमार ठाकुर, अशोक राम, विनोदकुमार 
मवुख्ा, रामभिन मवुख्ा, कृष्णकुमार खगं, संि्कुमार मवुख्ा, कृष्णकुमार मणडल, गणशेकुमार महतो, 
िलेन्द्रकुमार ्ादि, शकंर राम, अवधकलाल मवुख्ा, व्रह्मदिे खगं खतिे, भपुेन्द्र खगं, रामकुमार महतो र 
रािेन्द्र रामले ्बकपत्रमा उललेख गरे ्बमोविमको विगो रू.४६,३७,०००।– (छ्ावलस लाख सैतीस हिार 
रूपै्ाँ) र सो को ५०% (प्चास प्रवतगतले) हुने हिा्नना रू.२३,१८,५००।- (तेईस लाख अठार हिार पाँ्च स् 
रूपै्ाँ) गरी िममा रू.६९,५५,५००।- (उनान्सत्तरी लाख प्चपन्न हिार पाँ्च स् रूपै्ाँ) िाहरेिालाहरू/
पीवडतहरूलाई प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ्बाट दामासाहीले भराई पाउने 
दवेख्ो । ्बकपत्रको अभािमा अन्् िाहरेिालाहरूको व्बगो र हिा्नना सम्बन्धी दािी पगुन सकने दवेखएन । 

७३. अत: प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ ्बमोविम िनही िररिाना रू.२,००,०००।– (दईु लाख रूपै्ाँ) र २(दईु) िष्न कैद हुने ठहछ्न । ्स 
न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गनने िाहरेिालाहरूको विगो रू.४६,३७,०००।– (छ्ावलस लाख सैतीस हिार 
रूपै्ाँ) र सोको ५०% (प्चास प्रवतशत)ले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीहरू्बाट दामासाहीले भराईवदने 
ठहछ्न । ्बकपत्रको लावग उपवसथत नहुने िाहरेिालाहरूको विगो, हिा्नना दािी र अरु प्रवतिादी उपरको िादी 
दािी समते पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँलाई िररिाना रू.२,००,०००।– (दईु 
लाख रूपै्ाँ) र २(दईु) िष्न कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँ अनसुन्धानका क्रममा वमवत 
२०७५/०९/२३ मा पक्राउ परी वमवत २०७५/१०/२३ समम न््ाव्क वहरासतमा रहकेो दवेखदंा सो अिवधको 
१(एक) मवहना वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद सिा्मा कट्टा गरी ्बाँकी कैद १ (एक) िष्न ११(एघार) मवहना 
र िररिाना समते ्ेबरुि ुदवेखदंा लगत कसी असलू गनु्न र िररिानाको हकमा प्रकण २ मा लेवखए अनसुार गनु्न 
भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................................................................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी मो. मसतवकम वम्ाँलाई लागकेो िररिाना रू.२,००,०००।– (दईु लाख 
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रूपै् ाँ) को हकमा वनि प्रवतिादीले मदु्ा पपू्नक्षको क्रममा वमवत २०७५/१०/२५ मा धरौटी रवसद नं. ०५६ ्बाट राखकेो 
धरौटी रकम रू.१,५०,०००।- समते्बाट असलू गरी नपगु िररिाना रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै् ाँ) वन्मानसुार 
असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.................................................................२

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादीहरू हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँलाई िनही िररिाना रू. 
२,००,०००।– (दईु लाख रूपै्ाँ) र २(दईु) िष्न कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई लागेको कैद र िररिाना 
्ेबरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................३

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ्बाट 
िाहरेिाला तथा पीवडतहरूले दहेा्को विगो र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु 
मदु्ा अवन्तम भए पवछ िाहरेिाला तथा पीवडतहरूले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू ्बमोविम 
हिा्नना सवहतको व्बगो भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे ्बमोविमको दहेा्को व्बगो र हिा्नना 
प्रवतिादीहरू मो. मसतवकम वम्ाँ, हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँ्बाट दामासाहीले िाहरेिाला तथा पीवडतहरूलाई 
भराई वदन ूभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................................................४

तस.नं. जाहेरवाला/परीत्डि त्बगो रकम रू. हजा्णना रकम रू. जममा रकम रू.
१ मो. सलामत ७६,०००।- ३८,०००।- १,१४,०००।- 
२ मो.इिरा्ल मसंरु ७६,०००।- ३८,०००।- १,१४,०००।- 
३ अरिल मसंरुी ७६,०००।- ३८,०००।- १,१४,०००।- 
४ समुान मन्सरुी ७६,०००।- ३८,०००।- १,१४,०००।- 
५ अबदलु वम्ाँ ७६,०००।- ३८,०००।- १,१४,०००।- 
६ अन्सारुल १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
७ विसमनु वम्ाँ १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
८ अबदलु वम्ाँ ३६,०००।- १८,०००।- ५४,०००।- 
९ इररान वम्ाँ ३६,०००।- १८,०००।- ५४,०००।- 
१० कुरमान वम्ाँ ३६,०००।- १८,०००।- ५४,०००।- 
११ प्रमोदकुमार मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१२ िोधराम खतिे १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१३ प्रभ ुखगं खतिे १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१४ वदवलप खगं खतिे १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१५ परुोवहत खगं खतिे १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१६ श्ामकुमार खतिे १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१७ प्रभकुुमार खगं १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
१८ आलम मसंरुी १,२०,०००।- ६०,०००।- १,८०,०००।- 
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तस.नं. जाहेरवाला/परीत्डि त्बगो रकम रू. हजा्णना रकम रू. जममा रकम रू.
१९ सोकत हुसेन ३०,०००।- १५,०००।- ४५,०००।- 
२० िालेश्वर ठाकुर ३०,०००।- १५,०००।- ४५,०००।- 
२१ िावकर हुसेन ३०,०००।- १५,०००।- ४५,०००।- 
२२ रविकुमार मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
२३ मो. अवनस अकरम १,२५,०००।- ६२,५००।- १,८७,५००।- 
२४ सिुहान वम्ाँ ३६,०००।- १८,०००।- ५४,०००।- 
२५ मो. ्ाकुि १,५०,०००।- ७५,०००।- २,२५,०००।- 
२६ मो. तरेिलु १,५०,०००।- ७५,०००।- २,२५,०००।- 
२७ वदनेशकुमार मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
२८ सनोिकुमार ठाकुर १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
२९ अशोक राम १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
३० विनोदकुमार मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
३१ रामभिन मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
३२ कृष्णकुमार खगं १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
३३ संि् कुमार मवुख्ा १,३६,०००।- ६८,०००।- २,०४,०००।- 
३४ कृष्णकुमार मणडल ३,५२,०००।- १,७६,०००।- ५,२८,०००।- 
३५ गणशेकुमार महतो १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
३६ िलेन्द्रकुमार ्ादि १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
३७ शकंर राम २०,०००।- १०,०००।- ३०,०००।- 
३८ अवधकलाल मवुख्ा १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
३९ ब्रह्मदिे खगं खतिे २६,०००।- १३,०००।- ३९,०००।- 
४० भपुेन्द्र खगं १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
४१ रामकुमार महतो १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 
४२ रािेन्द्र राम १,३०,०००।- ६५,०००।- १,९५,०००।- 

िममा ४६,३७,०००।- २३,१८,५००।- ६९,५५,५००।- 

िाहरेिालाहरूको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएपवछ रैसलाको िानकारी 
दहेा् ४ मा उवललवखत िाहरेिालाहरू/पीवडतहरूलाई वदन.ू..............................................................५

्स रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ू भनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौलँाई रैसलाको प्रवतवलवप 
सवहत पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू....................................................................................................६
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प्रसततु रैसलामा व्चत्त न्बझु े३५ (पैतीस) वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी मो. 
मसतवकम वम्ाँलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..................................................................................७

प्रवतिादीहरू हिरत वम्ाँ र रहमान वम्ाँले शरुु म्ाद गिुारी ्बसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदइरहन ुपरेन........८

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू..........................९

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू...................................१०

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौ । 
रमा देवरी पराजुलरी

(सदस्)
पे्रमकुमार राई

सदस्

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः २०७८/०६/१८/२

रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०७/.....  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-००६४

कसरू ठहर नं. १०

वनण््न  नं. २३

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

 वादरीको नाम,थर,विन प्रतिवादरीको नाम,थर,विन
्चतेनाथ डोटेलको नाती झमकनाथ 
डोटेलको छोरा व्चतिन विलला 
खरेैनी नगरपावलका िडा  नं.  ४ ्बसने 
केशि डोटेलको िाहरेीले नेपाल 
सरकार...................................१

धररछन वम्ाँको नाती रवरक वम्ाँको छोरा व्चतिन विलला रतननगर 
नगरपावलका िडा नं. २ ्बदु्टोल ्बसने सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह 
 मसंरु..............................................................................१
रवरक वम्ाँको नाती सनाउललाह मसंरुको छोरा व्चतिन विलला 
रतननगर नगरपावलका िडा नं. २ ्बदु् टोल ्बसने अिलेुश मसंरु.......१

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ३३ 
्बमोविम ् स न््ा्ावधकरणको क्षते्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. केशव ्डोटेलको जाहेररी दरखासिाः-

साथीहरू मार्न त व्चनिान भएका प्रवतिादी अिलेुस मसंरु र वनिका ्बिुा सनाउललाह मसंरुले िापानमा 
राम्ो रोिगारको अिसर छ । ३ मवहनाको िापावनि भाषा वशक्षा पढ्नसु ्। वभषा लगा्तका प्रकृ्ा हामी 
गररवदन्छौ ँ । वनिले गाडी कमपनीका काम हो । मावसक तलि रू.१¸२०¸०००।- हुन्छ । िममा लागत 
ख्च्न रू.११¸००¸०००।– लागछ भनी विश्वास वदलाएकोले प्रकृ्ाका लावग भनी सनाउललाह मसंरुको 
्ैबकँ खातामा पटकपटक गरेर ३ पटकमा िममा रू.८¸००¸०००।– िममा गरेको लामो सम् केही प्रकृ्ा 
नगरेपवछ मलेै मरेो रकम वरता्न मागदा मलाई गालीगलौि गरी रकम वरता्न नगरी उलटै धमकी वदई प्रवतिादी 
अिलेुस मसंरु र सनाउललाह मसंरुले िापान दशे पठाउँछु भनी प्रलोभन दखेाई िममा रू.८¸००¸०००।- ठगी 
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गरेको र भने्बमोविम िापानमा रोिगारमा नपठाएको हुदँा कारिाही गरी मरेो रकम र क्षवतपवूत्न वदलाई भराई 
पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको केशि डोटेलको िाहरेी दरखासत । 

२. सककल तलखि कागजाः-

सनाउललाह मसंरुको ्ैबकँ खातामा केशि डोटेलले पटकपटक गरेर रू.८ ¸००¸०००।– िममा गरेको दवेखने 
सककल ्ैबङ्क भौ्चर तथा सम्बवन्धत ्ैबकँले लेखकेो पत्र  । 

३. अनुसनिानका क्रममा साक्री ज्ानु खत्री के्त्रीले गरेको कागजाः-

मरेा वछमकेी िाहरेिाला केशि डोटेल राम्ो िैदवेशक रोिगारमा पाए िाने मनवसथवत ्बनाई ्बवसरहकेो 
अिसथामा समपक्न मा आएका ्ी प्रवतिादी अिलेुश मसंरु र वनिका ्बिुा सनाउललाह मसंरुले िापानमा 
रोिगार वदलाउन सकछु भनी आश्वासन र प्रलोभन दखेाई भाषा वशक्षा समते पढ्न लगाई िापानमा रोिगारमा 
पठाउने प्रकृ्ा शरुु गन्न भनी िाहरेिाला केशि डोटेलसँग्बाट रू.८¸००¸०००।– ्बवुझवलई भने्बमोविम 
कुनै प्रकृ्ासमते नगरी ठगी गरेका हुन ्। िाहरेिाला केशि डोटेललाई िापानमा रोिगार वदलाई वदन्छु भनी 
मरैे अगावड समते कुराकानी गरेको हो भनी अनसुन्धानका क्रममा ज्ान ुखत्रीले गरेको कागि । 

४. प्रतिवादरी सनौला मंसरु िनने सनाउललाह मंसरुले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः-

म र ्ी िाहरेिाला वि्चमा रकम लेनदने हुने गरेको वथ्ो । पवहला सम्बन्ध रामै् वथ्ो । ्ी िाहरेिाला 
केशि डोटेलले मसँग ्बाख्ा व्ापारका लावग भनेर नगद रू.८,००,०००।- (आठ लाख) वलएका वथए  । 
त्सरी वलएको रकम नै मलाई ्ैबकँ मार्न त वरता्न गरेका हुन ्। मलेै िैदवेशक रोिगारमा लगाइवदन्छु भनी रकम 
वलएको होइन  । िाहरेी ्ेबहोरा झठु्ा हो । ज्ान ुखत्रीसँग लेनदनेको विष्को ररसको कारणले गदा्न मलाई 
उिरु गरेको हो । िाहरेीसाथ पेस भएका म्ासेिका विष्मा मलाई केही पवन थाहा भएन । िाहरेी साथ 
पेस भएको ्ैबकँ भौ्चर ्बमोविमको रकम मरेो खातामा आएको हो । उक् रकम मसँग िाहरेिाला केशि 
डोटेलले ्बाख्ा पालनका लावग नगद ैवलएर पवछ ्ैबकँ मार्न त वरता्न गरेको रकमको भौ्चर हो भन्नेसमते 
्ेबहोराको प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान । 

५. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरी:-

प्रवतिादीहरू सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरुको वमलेमतोमा िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग िापान पठाउन आश्वासन र प्रलोभनमा पारी रकम रू. ८,००,०००। – वलएकोमा िाहरेिालालाई 
िापान नपठाई वलएको रकम वरता्न नगरेका र प्रवतिादीहरूसँग िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
पवन नभएकाले प्रवतिादीहरू सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरुको उक् का ््न िैदवेशक 
रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा १० र ४३ ्बमोविमको कसरू दवेखदंा वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ 
्बमोविम सिा् हुन तथा प्रवतिादीहरूले वलए खाएको रू.८¸००¸०००।- (आठ लाख) र सो रकमको ५०% 
ले हुन आउने हिा्नना क्षवतपवूत्न िापतको रकम  रू.४,००,०००। – समते गरी िममा रू.१२¸००¸०००।–
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(्बाह्र लाख ) प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरु्बाट िाहरेिाला केशि 
डोटेललाई वदलाई भराई, अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(३) ्बमोविमको क्षवतपवूत्न 
शलुक प्रवतिादीहरू्बाट भराई सोही ऐनको दरा ४१(५) ्बमोविमको कोषमा िममा गररपाऊँ भन्ने समते 
्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी । 

६. प्रतिवादरी सनौला मंसरु िनने सनाउललाह मंसरुले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिाला िाख्ा पालन व्िसा् गनने 
मान्छे हुन ्। ्ो पैसा पवन ्बाख्ा पालन भनी लगेका हुन ्। उक् रकम पवछ ्बैंक मार्न त वनिले मलाइ्न वरता्न 
गरेका हुन ् । मलेै वनिलाई विदशे पठाउने भनी पैसा वलएको छैन । म सामान्् वकसान गरी खाने मान्छे 
हु ँ। मलेै वनिलाई िापान पठाउन भनी कुनै रकम वलएको छैन । वनि िाहरेिालाले मरेो पैसा ्बैंक मार्न त 
वरता्न गरेका हुन ् । सोही भौ्चरलाई वलएर मलाई िैदवेशक रोिगारमा मदु्ा हालेछन ् । मलाई लगाएको 
अवभ्ोग झठु्ा हो । विगो र हिा्नना मलेै वदनपुनने होइन । िाहरेी दरखासत साथ पेस गररएका समपणू्न कागिात 
पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। ्स ्बारे मलाई केही थाहा पवन छैन । िाहरेिाला केशि डोटेलले वदनभुएको 
िाहरेी दखा्नसतको समपणू्न ्ेबहोरा पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ । उक् िाहरेी दखा्नसत ्ेबहोरा झठु्ा हो । 
वमवत २०७६/०९/१४ मा मलेै िैदवेशक रोिगार विभागका अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ्ब्ानको 
समपणू्न ्ेबहोरा पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। सो ्ब्ानमा भएको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । सहीछाप मरेो हो । 
मसेेन्िरमा उललेवखत नाम अव् मसंरु भन्ने म व्चवन्दन । म नपढेको मान्छे छोराले को संग के कुरा गरे, मलाई 
थाहा छैन । छोराले नै गरेको कागि हो होइन, मलाई थाहा भएन । मलेै अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू 
नगरेको हुनाले अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सनौला मसंरु 
भन्ने सनाउललाह मसंरुले वमवत २०७७/०९/२२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

७. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/०९/२२ मा िएको आदेश-पचा्णाः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणका रोहमा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६७ को अिसथा 
विद्मान रहकेो भन्ने अिसथा नदवेखएकाले पवछ प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी वनि प्रवतिादी 
सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुलाई ऐ. दरा ६९ ्बमोविम ताररखमा राखी प्रसततु मदु्ा पपु्नक्ष गनने भन्ने 
समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

८. प्रतिवादरी अवुलेस मंसरुले शुरु म्ाद गुजाररी ्बसेका:-

प्रवतिादी अ्बलेुस मसंरुका नाममा ् स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७/१०/०५ 
मा वनिकी आमाले ्बझुकेोमा म्ाद वभत्र हाविर नभई शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

९. जाहेरवाला केशव ्डोटेलको तनवेदन पत्ाः-

प्रवतिादीले ्बवुझवलएको रकम हाल समम पवन वरता्न नगरेकोले रैसलाले ठहरे ्बमोविम विगो रकम 
प्रवतिादीले म वनिेदकलाई वरता्न असलू नगरेसमम वनिको नाममा दता्न का्र रहकेो व्चतिन विलला, 
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रामनगर नगरपावलका िडा नं. २क. वसथत वक.नं. २५८२ क्षेत्ररल १३५.४४ को िगगाको श्सेता मालपोत 
का्ा्नल् व्चतिन्बाट वझकाई हरेी ्बझुी सो िगगा रोकका गररपाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला केशि 
डोटेलले वमवत २०७७/१०/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दता्न गराएको वनिेदन पत्र । 

१०. ्स न्ा्ातिकरणको तमति २०७७।११।१२ को आदेश:

वनिेदनमा उललेवखत वक.नं. को िगगाको मालपोत का्ा्नल् व्चतिन्बाट प्राप्त दता्न श्षे्ता्बाट सो िगगा ्बैंक 
अर काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७१/१२/२७ र व्चतिन विलला अदालत्बाट वमवत २०७३/४/१९ मा रहकेो 
रोकका रुकुिा भएका ्बखत कुनै वकवसमले विक्री वितरण हकहसतान्तरण गन्न नपाउने गरी ्स मदु्ामा 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध वन्मािली, २०७५ को वन्म ९२ ्बमोविम रोकका राखी वदएको छ भन्ने 
समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

११. ्स न्ा्ातिकरण्बाट २०७७/११/१२ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको अिसथा हुदँा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडको गिाह 
महलमा उललेवखत िाहरेिाला केशि डोटेल र दखेने/सनु्ने साक्षी ज्ान ुखत्री क्षेत्रीलाई ्बकपत्रको लावग 
विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभाग, काठमाडौलँाई लेखी 
पठाई उपवसथत गराए ्बकपत्रका लावग पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ् स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१२. जाहेरवाला केशव ्डोटेलले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग िापान पठाउने भनी अव्बसेस मसंरुले भनेको र वनिका ्बा्ब ुप्रवतिादी 
सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुलाई पटकपटक गरी वनि प्रवतिादीको सनराईि ्बैंकको खातामा 
मरेो नाउँ्बाट रू.६,००,०००।– र मरेो वददी ज्ान ु खत्री क्षेत्रीको नाम्बाट रू.२,००,०००।- गरी िममा 
रू.८,००,०००।– वदएको हो । प्रवतिादीहरू्बाट हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । प्रवतिादीहरूले 
नेपाल ्बावहर कहीकतै लगेनन ्। प्रवतिादी मध्ेका अ्बसुेस मन्िरुसँग म्ासेिरमा कुराकानी भई मलेै खाता 
नम्बर वदई प्रवतिादीहरूको घर पररिारमा गई स्ैब पररिारसँग सललाह गरी रकम वददंा ररक पददैन, काम 
हुन्छ भनेकोले मलेै सो रकम प्रवतिादी सनौला मसंरुको खातामा रकम िममा गरेको हो । सो कुराकानी 
िैदवेशक रोिगारमा िापान पठाउने वसलवसलामा भएको हो । विदशे पठाउने भनी वनि प्रवतिादीका छोराले 
व्चतिनको नारा्णघाटमा कन्सलटेन्सी राखकेो र सोही कन्सलटे्न्सी मार्न त समपक्न  भई छोराले मलाई 
रेस्बकु म्ासेन्िरमा कुराकानी भई ्बा्बकूो नाममा रकम िममा गररवदएको हो । व्चतिन टाडीमा रहकेो 
गोलडेनगेट कन्सलटे्न्सीमा प्रवतिादीले नै भनी मलेै िापावनि भाषा समते वसकेको हो भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला केशि डोटेलले वमवत २०७७/१२/०३ मा गरेको ्बकपत्र । 

१३. अनुसनिानका क्रममा ्ुबतझएका ज्ानु खत्री के्त्रीले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेिाला र म समते िैदवेशक रोिगारमा िापान िान भनी मलेै मरेो रकमको साथै ्ी िाहरेिालाको 
रू.२,००,०००।- रकम मरेो नाम्बाट प्रवतिादी सनाउललाह मसंरुको ्बैंक खातामा पठाएको हो । िाहरेिालाले 
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्बैंक मार्न त ्अरु रकम पठाउँदा म समते सँगै वथए ँ। प्रवतिादी्बाट िाहरेिालाले कुनै रकम वरता्न पाएका 
छैनन ् । प्रवतिादी र िाहरेिालावि्च भएको उक् कारोिारको म प्रत्क्ष साक्षी हो । प्रवतिादीसँग भएको 
कारोिार िैदवेशक रोिगारको लावग नै हो । प्रवतिादी सनाउललाह मसंरुका छोराले िैदवेशक रोिगारमा 
मावनस पठाउने भनी अरु प्रवक्र्ागत कारोिार गनने र छोराले भने ्बमोविम ्ी प्रवतिादीले आवथ्नक कारोिार 
गनने गद्नछन ्भन्ने समते ्ेबहोराको अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएका ज्ान ुक्षेत्रीले वमवत २०७७/१२/०३ मा ् स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१४. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०१/५ मा िएको आदेश 

प्रवतिादी सनाउललाह मसंरुको हकमा वनिको छोरी ्चाँन्द खातनुले श्ी सिवोच्च अदालतमा दा्र गरेको 
म.ुनं. ०७७-WH-०१७३ को ्बन्दी प्रवतप्रत्क्षीकरण रीटमा भएको वनण््न को िानकारी वलई पेस गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१५. श्री सववोचच अदालिको पत् समेिाः-

सनाउललाह मसंरुको हकमा ्चाँन्दा खातनु विरुद्व िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण समते भएको 
िवन्दप्रत्क्षीकरण रीट वमवत २०७७/१०/२३ मा तामलेीमा रहकेो तामलेी आदशेको प्रवतवलवप सवहत श्ी 
सिवोच्च अदालत्बाट प्राप्त ्च.नं. २१६ वमवत २०७८/०१/०६ को पत्र वमवसल सामले रहकेो । 

१६. ्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः- 

प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको दवेखने िसतवुनष्ठ प्रमाणको 
अभाि दवेखदंा वनिले िादीको अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी अिलेुश मसंरुले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी अिलेुश मसंरुलाई दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, 
वनि्बाट भराउनपुनने विगो र हिा्नना तथा क्षवतपवूत्न शलुक समतेको सनुिुाईको लावग रौिदारी कसरू (सिा् 
वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष 
पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०७८/०६/१२ मा भएको कसरू ठहर । 

१७. तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िापानमा गाडी कमपनीमा काम लगाइवदने राम्ो तलि आउँछ भनी विश्वास 
वदलाई प्रलोभन दखेाई विश्वासको दरुुप्ोग ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । मदु्ाको 
तथ््बाट प्रवतिादीलाई काननूद्वारा तोवकएको अवधकतम सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । सिा्को उद्शे्लाई 
मध्निर गरी सिा् गदा्न प्रवतिादी तथा अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक्लाई हतोसावहत 
गन्नको लावग, कसरूदारलाई रेरर समािमा गई कसरू गन्न्बाट रोकन तथा वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप 
गराउने उद्शे् पवुत्न हुने गरी वनि प्रवतिादीलाई काननुद्वार वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । 
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िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी गरेको ्बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट 
दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना िाहरेिालालाई वदलाई पाउनपुनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको विशषे 
सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७८/०६/१८ मा प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१८. वन्म ्बमोविम पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीहरू सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरुले िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग िापान पठाई वदने भनी झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी परेको मौकाको िाहरेी, अब्बी मन्स ुभन्ने नाम रावखएको रेस्बकु 
म्ासेन्िरमा िाहरेिाला केशि डोटेलसँग भएको कुरा र िाहरेिालाको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् भएको हुदँा 
प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई 
पाऊँ भनी ्बहस गनु्नभ्ो । 

१९. त्सतै िाहरेिाला केशि डोटेलको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी कृष्णप्रसाद न््ौपानेले 
प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई मरेो पक्षलाई िैदवेशक रोिगारीका 
लावग िापान पठाई वदने झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको 
मौकाको िाहरेी, दािीको वलखत र साक्षीको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

२०. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग िापान पठाउने आश्वासन र प्रलोभनमा पारी रू.८,००,०००।- 
वलई िाहरेिालालाई िापान नपठाई वलएको रकम वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा 
१० र ४३ ्बमोविमको कसरू गरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् हुन तथा 
प्रवतिादीहरूले वलए खाएको रू.८¸००¸०००।- (आठ लाख) र सो रकमको ५०% ले हुन आउने हिा्नना 
प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरु्बाट िाहरेिाला केशि डोटेललाई वदलाई 
भराई, अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(३) ्बमोविमको क्षवतपवूत्न शलुक प्रवतिादीहरू्बाट 
पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुले ्स न््ा्ावधकरणमा 
्ब्ान गदा्न, िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाई िाख्ा पालन व्िसा् 
गन्न वदएको रकम पवछ ्बैंक मार्न त वनिले मलाइ्न वरता्न गरेका हुन ्। मलेै वनिलाई विदशे पठाउने भनी पैसा 
वलएको छैन । मलेै अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम 
सिा् हुनपुनने होइन भनी कसरूमा इन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै प्रवतिादी अिलेुश मसंरुका 
नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समावहान म्ाद वनिकी आमाले वमवत २०७७/१०/०५/२ मा 
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्बझुकेोमा म्ाद वभत्र हाविर नभई शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

२१. उपरोक् अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादीको ्ब्ान र िादी र िाहरेिालाका काननू व्िसा्ीहरूको ्बहस सनुी 
प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीहरू सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु र अिलेुश मसंरुले िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई रोिगारीका लावग िापान पठाई वदने भनी रकम वलई 
अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेका हुन,् होइनन?्

ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले व्बगो र हिा्नना रकम भराई पाउने हो, होइन ? र क्षवतपवूत्न शलुक समते भराई वदन पनने हो, होइन?

२२. सम्बद् वमवसल अध््न गरी स्ब्नप्रथम प्रवतिादी अिलेुश मसंरुको हकमा वि्चार गरी हदेा्न, प्रवतिादी 
अिलेुस मसंरु र वनिका ्बिुा सनाउललाह मसंरुले िापानमा गाडी कमपनीमा पठाउने भनी सनाउललाह 
मसंरुको ्ैबकँ खातामा रू.८¸००¸०००।- िममा गरेको लामो सम् केही प्रकृ्ा नगरी ठगी गरेको भनी 
प्रवतिादीहरू उपर केशि डोटेलको िाहरेी परी अनसुन्धान तहवककात हुदँा ्बवुझएकी ज्ान ुखत्री क्षेत्रीले 
मौकामा कागि गदा्न प्रवतिादी अिलेुश मसंरु र वनिका ्बिुा सनाउललाह मसंरुले िापानमा रोिगार वदलाउन 
सकछु भनी आश्वासन र प्रलोभन दखेाई भाषा वशक्षा समते पढ्न लगाई िापानमा रोिगारमा पठाउने प्रकृ्ा 
शरुु गन्न भनी िाहरेिाला केशि डोटेलसँग्बाट रू.८¸००¸०००।- ्बवुझवलई भने्बमोविम कुनै प्रकृ्ासमते 
नगरी ठगी गरेका हुन ्भन्ने ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२३. िादीको गिाह/िाहरेिाला केशि डोटेलले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गदा्न प्रवतिादी 
अव्बलेस मसंरुले भनेको र वनिका ्बा्ब ुप्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुलाई पटकपटक गरी 
वनि प्रवतिादीको सनराईि ्बैंकको खातामा रू.८,००,०००।- िममा गरेको हो । प्रवतिादीहरू्बाट हालसमम 
कुनै रकम वरता्न पाएको छैन भनी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । त्सतै अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएका ज्ान ुखत्री 
क्षते्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न, िाहरेिाला र म समते िदैवेशक रोिगारमा िापान िान भनी मलेै 
मरेो रकमको साथै ्ी िाहरेिालाको रू.२,००,०००।- रकम मरेो नाम्बाट प्रवतिादी सनाउललाह मसंरुको 
्बैंक खातामा पठाएको हो । िाहरेिालाले ्बैंक मार्न त ्अरु रकम पठाउँदा म समते सँग ैवथए ँ। प्रवतिादी्बाट 
िाहरेिालाले कुनै रकम वरता्न पाएका छैनन ्। प्रवतिादी र िाहरेिालावि्च भएको उक् कारोिारको म प्रत्क्ष 
साक्षी हो । प्रवतिादीसँग भएको कारोिार िदैवेशक रोिगारको लावग नै हो भन्ने ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२४. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा कुनै "काम घटना िा अ्बसथाका सम्बन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्च्बझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो छ । िादीका गिाह/िाहरेिाला र साक्षीले प्रवतिादी अिलेुश मसंरु उपर गडाउ हुने गरी 
्बकपत्रमा खलुाएको उललेवखत ्ेबहोरा वनि प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणग्राह्य रहकेो दवेखन्छ । 
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२५. िाहरेिालाले िाहरेी दरखासत साथ पेस गरेको मसेेन्िर हदेा्न प्रवतिादी अिलेुस मसंरु र िाहरेिाला 
िी्च िैदवेशक रोिगारमा पठाउने सम्बन्धी कुराकानी भएको दवेखन्छ । प्रवतिादी अिलेुस मसंरुले नै 
िाहरेिालालाई रकम पठाउका लावग ्बा्बकुो ्बैंक खाता उपलबध गराएको र सो ्बमोविम सह-प्रवतिादी 
सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मन्सरूको ्बैंक खातामा िाहरेिाला र ज्ान ुक्षेत्रीले रकम िममा गरेको भौ्चर 
वसलप्बाट दवेखन्छ । 

२६. ्सरी प्रवतिादी अ्बलेुस मसंरु अवभ्ोग दािीको प्रवतरक्षा नगरी ररार भई ्बसेको, मसेेन्िर वसक्रनसटुको 
कुराकानी्बाट वनि प्रवतिादीले नै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने कुराकानी गरेको र ्बा्ब ु
सह-प्रवतिादीको ्बैंक खातामा रकम िममा गन्न ्बैंक खाता समते उपलबध गराएको, िादीका साक्षीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी उपर गडाउ गरी ्बकपत्र समते गरेको दवेखएकाले प्रवतिादी अिलेुश 
मसंरुले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित नवलई िाहरेिाला केशि डोटेललाई िैदवेशक रोिगारीमा 
िापान पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी झठु्ा विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू 
गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

२७. प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुको हकमा हदेा्न, िादीका गिाह/िाहरेिाला केशि डोटेलले 
्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भइ ्बकपत्र गदा्न ्बकपत्रको स.ि. ६ र १० मा अ्बलेुस मसंरुसँग कुराकानी 
भई ्बा्बकूो नाममा रकम िममा गररवदएको हो भन्ने समते लेखाएको दवेख्ो । सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह 
मसंरुले िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी उक् रकम िममा गन्न लगाएका हुन भनी वकटानी साथ िेहोरा 
लेखाउन सकेको पाइदनै । प्रवतिादी ्ब्ानका क्रममा अवभ्ोग दािीको कसरू गरेकोमा इन्कार रहकेो 
दवेखन्छ । प्रवतिादीको ्बैंक खातामा रकम िममा भएको दवेखए तापवन वनि प्रवतिादीले नै िाहरेिालालाई 
्बैंक खातामा रकम िममा गन्न लगाएको भन्ने स-प्रमाण पवुष् भएको दवेखदंनै । प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा 
२५ मा "रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको हुनेछ" भन्ने काननूी व्िसथा 
रहकेो छ । ्स काननूी व्िसथा्बाट प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु उपरको अवभ्ोग दािी 
प्रमावणत गराउन ुपनने दाव्ति िादीमा रहकेोमा वद्वविधा रहने । प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरु 
उपरको अवभ्ोग दािी िादीले िसतवुनष्ठ प्रमाण पेस गरी प्रमावणत गन्न सकेको दवेखदंनै । 

२८. अतः उपरोक् वििेव्चत आधार र कारण्बाट प्रवतिादी सनौला मसंरु भन्ने सनाउललाह मसंरुले अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको दवेखने िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभाि दवेखदंा वनिले िादीको अवभ्ोग दािी्बाट सराई 
पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी अिलेुश मसंरुले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको 
अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२९. प्रवतिादी अिलेुश मसंरुलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो रकम भराई 
वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी अिलेुश मसंरुले िैदवैशक 
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रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई िाहरेिालाको 
व्बगो समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार रुपै्ाँ) िररिाना र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

३०. िादीले िाहरेिालालाई व्बगो रू.८,००,०००।- ( आठ लाख) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई 
वदन दािी वलएकोमा केशि डोटेलले वदएको िाहरेी दरखासतमा मसँग रू. ८,००,०००।- रकम ्बझुी वलई 
िैदवेशक रोिगारमा िापान नपठाएको भन्ने ्ेबहोरा उललेख भएको, ज्ान ुखत्री क्षेत्रीले अनसुन्धानका क्रममा 
कागि गदा्न स.ि.२ मा प्रवतिादीले िाहरेिाला केशि डोटेलसँल्बाट रू.८,००,०००।- ्बवुझवलई भने 
्बमोविम कुनै प्रकृ्ासमते नगरी ठगी गरेका हुन ्भन्ने ्ेबहोरा लेखाएकोमा िाहरेिाला/गिाह केशि डोटेलले 
्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न प्रवतिादीको सनराईि ्बैंकको खातामा मरेो नाउँ्बाट रू.६,००,०००।- 
मरेो वददी ज्ान ुखत्री क्षेत्रीको नाम्बाट रू.२,००,०००।- गरी िममा रू.८,००,०००।- वदएको हो भनी िाहरेी 
दरखासत भन्दा ररक ्ेबहोरा लेखाएको दवेख्ो । ्बवुझएकी ज्ान ुखत्रीले ्बकपत्रका क्रममा मरेो रकमको साथै 
्ी िाहरेिालाको रू.२,००,०००।- रकम मरेो नाम्बाट प्रवतिादीको ्बैंक खातामा पठाएको हो भनी ्बकपत्र 
गरेको दवेखएता पवन सो िेहोरा मौकाको िाहरेीमा उललेख नभएको । साक्षी ज्ान ुखत्रीक्षेत्री र प्रवतिादीका 
वि्चमा ्चके ्बाउन्सको मदु्ा ्चली अवन्तम भइसकेको भन्ने वनिकै ्बकपत्रको स.ि. ३ ्बाट दवेखएको 
अिसथामा वनि र ्ी प्रवतिादी व्ब्च अन्् कारोिार समते भएको र मदु्ा ्चलेको दवेखएको अिसथामा ज्ान ु
खत्रीले प्रवतिादीका ्बैंक खातामा रकम िममा गरेकोमा सो रकम िाहरेिालाको रकम हो भनी ठहर गन्न 
न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । िाहरेिाला केशि डोटेलले रू. ६,००,०००।- (छ लाख) िममा गरेको दवेखदंा 
व्बगो रू.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) गरी िममा 
रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) िाहरेिालालाई प्रवतिादी अिलेुस मसंरु्बाट भराउन उप्कु् दवेख्ो । 

३१. अत: उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी अिलेुस मसंरुलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ 
्बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न छ (६ मवहना) कैद हुने 
ठहछ्न । िाहरेिाला केशि डोटेलले विगो रू. ६,००,०००।- (छ लाख ) र सो को ५०% (प्चास प्रवतशत) 
हिा्नना भरी पाउने ठहछ्न । प्रवतिादीलाई ठहर भएको िररिाना रकमको ४% (्चार प्रवतशत)ले हुने रकम रू. 
६,०००।- (छ हिार) क्षवतपवूत्न शलुक अपराध पीवडत राहत कोषमा िममा गररवदने ठहछ्न । ्बढी नै विगो र 
हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने िादी दािी उपरोक् हदसमम पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी अिलेुस मसंरुलाई िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद र िररिाना ्ेबरुि ुहुदँा लगत 
कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू........................................................१
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प्रवतिादीहलाई ठहरेको िररिानाको ्चार प्रवतशत रू.६,०००।- (छ हिार रूपै्ाँ) अपराध पीवडत संरक्षण ऐन,२०७५ 
को दरा ४१ (५) ्बमोविम पीवडत कोषमा क्षवतपवूत्न शलुक िममा हुने ठहरेकाले असलु भएको िररिाना्बाट ्चार 
प्रवतशत रू.६,०००।- (छ हिार रूपै्ाँ) भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.......................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी अिलेुस मसंरु्बाट िाहरेिाला केशि डोटेलले व्बगो 
रू.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू.३,००,०००।- (तीन लाख) गरी िममा रू. 
९,००,०००।- (नौ लाख) भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल 
अ्चल समपवत दखेाई काननू ्बमोविम हिा्नना सवहतको व्बगो भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे 
्बमोविमको उपरोक् व्बगो र हिा्नना प्रवतिादी अिलेुस मसंरु्बाट िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी सम्बवन्धत 
विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................................................................................३

िाहरेिालाको विगो एिम ् हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम भएपवछ रैसला भएको िानकारी 
िाहरेिाला केशि डोटेललाई वदन.ू..............................................................................................४

प्रसततु रैसलामा व्चत्त न्बझु े३५ (पैतीस) वदनवभत्र सममावनत सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी 
रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िवकल का्ा्नल्, काठमाडौलँाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..........५

प्रवतिादी अिलेुस मसंरुले शरुु म्ाद गिुारी ्बसेकाले वनिलाई पनुरािेदनको म्ाद वदइरहन ुपरेन....................६

प्रसततु रैसला विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाई दा्रीको लगत कट्टी गरी 
वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाईवदन.ू.........................................................................................७

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

  रमादिेी परािलुी   रमशेकुमार खत्री 
 (सदस्)   (अध्क्ष)
रैसला त्ार गन्न सह्ोग पु् ा्नउने
इिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल
कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह
रैसला वमवतः २०७८/०६/१८/२
रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०७/....  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् ्डा. श्री गोपरीचनद्र िट्टराई

 फैसला
मुद्ा नं. ०७७-FT-०००३

कसरू ठहर नं. ११
तनण्ण् नं. २५

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

रामकािी श्षे्ठको नावत, लाल ्बहादरु श्षे्ठको छोरा, 
काभ्पेलाञ्चोक विलला, साविक माहादिेसथान 
गा.वि.स. िडा नं. ५ पररिवत्नत मणडनदउेपरु 
नगरपावलका िडा नं.९ सथा्ी घर भई हाल 
काठमाडौं विलला गोकणनेश्वर नगरपावलका िडा नं.६ 
िोरपाटी ्बसने सरेुश कािी श्षे्ठको िाहरेीले नेपाल 
सरकार.....................................................१

कुन्टे कामीको नावत, वलले कामीको छोरा, रोलपा 
विलला, गैरीगाऊँ गा.वि.स. िडा नं.४ पररिवत्नत वत्रिेणी 
गाउँपावलका िडा नं. ७ मा िन्म भई दाङ्ग विलला 
घोराही उप-महानगरपावलका िडा नं. ११ सथा्ी घर 
भई हाल काठमाडौं विलला काठमाडौ ँमहानगरपावलका 
िडा नं.१० न्ाँ्बानेशपर डेरा गरी ्बसने शरे्बहादरु 
वि.क.............................................................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.	 जाहेरवाला सरेुश काजरी शे्ष्ठको तकटानरी जाहेररी दरखासिाः-

प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले म िाहरेिाला सरेुश कािी श्षे्ठलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मावसक 
नेपाली रू.१¸२५¸०००।– (एक लाख पच्चीस हिार)तल्ब रकम हुने होटल सम्बन्धीको काममा िापान 
दशे पठाई वदन्छु भनी आश्वासन तथा प्रलोभन दखेाई उक् मलुकु िान लागने ख्च्न रकम रू. ५¸६०¸०००।- 
(पाँ्च लाख साठ्ी हिार)लागछ भनी उक् रकम ्बवुझवलई तोवकएको भाखावभत्र उक् मलुकुमा रोिगारीका 
लावग नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगरी मलाई ठगेको हुदँा वनि शरे्बहादरु वि.क.लाई हदसैममको काननूी 
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कारिाही गरी म सँग्बाट ्बवुझवलएको रकम हिा्नना क्षवतपवूत्न िापतको रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते ्ेबहोराको सरेुश कािी श्षे्ठले वमवत २०७५/११/२९ मा वदएको िाहरेी दरखासत । 

२.	 सककल तलखि कागजाः- 

शरे्बहादरु वि.क.ले सरेुश कािी श्षे्ठलाई िापान मलुकुमा पठाइवदन्छु भनी पटकपटक गरी िममा 
रू.५,६०,०००।– (पाँ्च लाख साठ्ी हिार) ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाइवदएकोमा वमवत 
२०७५/१०/१४ वभत्र एकमषु् वरता्न गछु्न भनी शरे्बहादरु वि.क.ले वमवत २०७५/०७/१४ मा गरेको कागि । 

३. तलखि साक्री सरुज चौिररीले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

िाहरेी दरखासत साथ पेस भएको वलखत कागिको साक्षी वकनारमा भएको सरुि ्चौधरी भन्ने नाम थर 
र सहीछाप मरैे हो । शरे्बहादरु वि.क.ले िाहरेिालालाई िापान मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी प्रलोभन 
दखेाएपवछ िाहरेिालाले वनि विपक्षीलाई रू.५¸६०¸०००।– (पाँ्च लाख साठ्ी हिार मात्र) रकम वदएको 
भनी ्बताएका वथए । िाहरेिालालाई िापान लैिान नसकेपवछ विपक्षीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगार 
सम्बन्धी वलखत मरेो सामनु्नेमा गररवदएका हुन ्। िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीको लावग िापान पठाई 
वदन्छु भनी रकम ठगी गनने विपक्षी शरे्बहादरु वि.क.लाई काननू ्बमोविम कारिाही होस ्भन्ने ्ेबहोराको 
वलखत साक्षी सरुि ्चौधरीले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७६/०१/३० मा गरेको कागि । 

४. जाहेरवाला सरेुश काजरी शे्ष्ठले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

वमवत २०७५/११/२९ को िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले मलाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग िापान मलुकु पठाई वदने भनी प्रलोभन वदएकाले प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई 
रू.५,६०,०००।– (पाँ्च लाख साठ्ी हिार) वदएको हु ँ। िैदवेशक रोिगारमा िान भनी प्रवतिादी शरे्बहादरु 
वि.क.लाई वदएको रकम रू.५६०¸०००।- मलेै पञ्चामतृ सहकारी संसथा्बाट ऋण वलएको हु ँ। प्रवतिादी 
शरे्बहादरु वि.क.ले मलाई कुनै रकम वरता्न गरेका छैनन ्। मरेो विगो रू.५६०¸०००।- र सोको ५०% हिा्नना 
रकम रू.२८०¸०००।– समते वरता्न वदलाई भराई मलाई िैदवेशक रोिगारको ्बाहनामा ठगी गनने प्रवतिादी 
शरे्बहादरु वि.क.लाई काननू ्बमोविम सिा् गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला सरेुश कािी श्षे्ठले 
अनसुन्धानका क्रममा वमवत  २०७६/०१/३० मा गरेको कागि । 

५. महानगररी प्रहररी वतृ्त न्ाँ्बानेश्वर िरीनकुनेको पत् व्होरााः-

कुन्द े कामीको नावत वलले कामीको छोरा रोलपा विलला गौरीगाऊँ गा.वि.स. िडा नं.४ सथा्ी ितन 
भई काठमाडौ ँविलला काठमाडौ ँमहानगरपावलका िडा नं.१० न्ाँ्बनेश्वार ्बसने िष्न ७२ को शरे्बहादरु 
वि.क.लाई खोितलास गदा्न ्स का्ा्नल्को िडा एरर्ामा हाल समम रेला नपरेको तथा खोितलास 
का ््न िारी रहकेो हुदँा सोही ्ेबहोरा िानकारीका लावग अनरुोध छ भन्ने ्ेबहोराको महानगरी् प्रहरी ितृ्त 
न्ाँ्बानेश्वर तीनकुनेको वमवत २०७६/०६/०६ को पत्र ्बेहोरा । 
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६. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने इिाित नवलई 
िाहरेिाला सरेुश कािी श्षे्ठलाई िापान मलुकुमा रोिगारीको लावग पठाई वदन्छु भनी रू.५¸६०¸०००।– 
(पाँ्च लाख साठ्ी हिार) रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाइ वलएखाएको रकम समते वरता्न नगरी 
िैदवेशक रोिगार ऐन‚२०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू गरेकाले वनि प्रवतिादी शरे्बहादरु 
वि.क.लाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको ठगी गरेको विगो रू. ५¸६०¸०००।– (पाँ्च 
लाख साठ्ी हिार) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना वदलाई भराई, अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ 
को दरा ४१(१) को दहेा् (घ) तथा दरा ४१(३) ्बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक भराई ऐ. ऐनको 
दरा ४१(५) ्बमोविम उक् रकम पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल 
सरकारले वमवत २०७७/०४/११ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दा्र गरेको अवभ्ोग पत्र । 

७. प्रतिवादरी शेर्बहादुर तव.क.ले शुरु म्ाद गुजाररी ्बसेको:-

प्रवतिादी शरेिहादरु वि.क.को नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद 
वमवत २०७७/०८/२३ मा वनिको घर दलैोमा टाँसी तामले भएकोमा काननूका म्ाद वभत्र उपवसथत नभई 
शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको । 

८. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१०/०७ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको अिसथा हुदँा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडमा उललेवखत 
गिाह/साक्षीलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक 
रोिगार विभागलाई लेवख पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको 
आदशे । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१२/२५ मा िएको आदेशाः-

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत गिाह/िाहरेिाला सरेुश 
कािी श्षे्ठ र दखेने/सनु्ने वलखत साक्षी सरुि ्चौधरीलाई िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको लावग िादीले 
उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिहरूलाई ्बझुन ुपनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ 
को दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१०. जाहेरवाला सरेुश काजरी शे्ष्ठले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मलेै िैदवेशक रोिगारको लावग िापान िानको लावग २०७३ सालमा प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई 
पटक-पटक गरी नगद ैरू. ५,६०,०००।- वदएको हु ँ। त्सपवछ वलखत कागि ्चाँही २०७५ सालमा गरेको 
हो । वनिले भने ्बमोविम मलाई विदशे िापान पठाएनन ्। प्रवतिादी्बाट हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको 
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छैन । िाहरेीको ्ेबहोरा र सहीछाप मरेो आफनै हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला सरेुशकािी श्षे्ठले वमवत 
२०७८/०५/२१ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

११. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०७/०८ मा िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी शरे्बहादरु 
वि.क.लाई सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, वनि्बाट भराउनपुनने विगो, हिा्नना तथा क्षवतपतूमी शलुक 
समतेको सनुिुाईका लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ 
्बमोविम िादी्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भनी ् स न््ा्ावधकरण्बाट भएको 
कसरू ठहर वनण््न  । 

१२.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीको लावग िापानमा होटल सम्बन्धी काम लगाइवदन्छु भनी 
विश्वास वदलाएर विवभन्न प्रलोभन दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको तथ््बाट कसरूको मात्रा 
्बढाउने ततिको विद्मानता रहकेो, सिा् गनु्न पदा्न काननूको दा्रामा आइनसकेका अन्् अपरावधक 
मनवसथती राखी काम गनने व्वक् तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत गन्नको लावग, वनिलाई 
आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पवुत्न हुने गरी सिा् गनु्नपनने दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न 
वनि प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । िाहरेिालालाई व्बगो 
तथा हिा्नना समते वदलाई भराई पाउनपुनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौ्ँबाट प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१३. वन्म ्बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेस हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग िापान पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई भने ्बमोविम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी परेको िाहरेीलाई िाहरेिालाको ्बकपत्र, प्रवतिादी शरेिहादरु 
वि.क.ले सरेुशकािी श्ेष्ठलाई गरी वदएको वलखत र प्रवतिादीले प्रवतिाद नगरी कसरू वसिकार गरी ्बसेको 
वसथवत समते्बाट प्रवतिादी शरेिहादरु वि.क.ले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको पवुष् भएको हुदँा 
प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई 
पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस विवकर सवुन्ो । 

१४. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार 
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व्िसा् सञ्चालन गनने इिाित नवलई िाहरेिाला सरेुश कािी श्षे्ठलाई िापान मलुकुमा रोिगारीको 
लावग पठाई वदन्छु भनी रू. ५¸६०¸०००।–रकम ्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाइ वलएखाएको 
रकम समते वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन‚२०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू गरेकोले वनि 
प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी प्रवतिादी्बाट िाहरेिालाको विगो र 
हिा्नना वदलाई भराई, अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(१) को दहेा् (घ) तथा ४१(३) 
्बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक भराई पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाउन अवभ्ोग दािी वलएको 
प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.का नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समावहान म्ाद 
वनिकी आमाले वमवत २०७७/०८/२३ मा ्बझुी म्ाद तामले भएकोमा प्रवतिादी म्ादवभत्र हाविर नभई 
शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

१५. उपरोक्ानसुारको विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ाको ्बहस र अवभ्ोग दािी रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नमा 
वनण््न  वदनपुनने दवेख्ो । 

(क) प्रवतिादी शरेिहादरु वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिाला सरेुशकािी 
श्ेष्ठलाई िैदवेशक रोिगारीमा िापान पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्? 

(ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो र अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 

१६. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले िाहरेिाला सरेुश 
कािी श्षे्ठलाई िैदवेशक रोिगारको लावग होटल सम्बन्धीको काममा िापान दशे पठाई वदन्छु भनी 
आश्वासन तथा प्रलोभन दखेाई उक् मलुकु िान लागने ख्च्न रकम रू. ५¸६०¸०००।– (पाँ्च लाख साठ्ी 
हिार) ्बवुझवलई उक् मलुकु नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगररवदएको हुदँा शरे्बहादरु वि.क.लाई हद ै
सममको काननूी कारिाही गरी ्बवुझवलएको रकम, हिा्नना र क्षवतपवूत्न िारतको रकम वदलाई भराई पाऊँ 
भनी परेको िाहरेी्बाट उठान भएको ्स मदु्ामा प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई रू. ५६००००।– (पाँ्च 
लाख साठ्ी हिार) रकम िैदवेशक रोिगारमा मलाई पठाईवदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन वदएकोले 
वदएको हु ँ। प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा लगाईवदने कुनै का ््न नगरी समपक्न  विवहन भएका हुन ्
भनी िाहरेिाला सरेुशकािी श्षे्ठले अनसुन्धानका क्रममा थप कागि गरेको दवेखनकुा साथै अनसुन्धानका 
क्रममा ्बवुझएका सरुि ्चौधरीले कागि गदा्न, िाहरेी दरखासत साथ पेस भएको वलखत कागिको साक्षी 
वकनारमा भएको सरुि ्चौधरी भन्ने नाम थर र सहीछाप मरैे हो । शरे्बहादरु वि.क.ले िाहरेिालालाई िापान 
मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी प्रलोभन दखेाएपवछ िाहरेिालाले वनि विपक्षीलाई रू. ५¸६०¸०००।– (पाँ्च 
लाख साठ्ी हिार मात्र) रकम वदएको भनी ्बताएका वथए । िाहरेिालालाई िापान लैिान नसकेपवछ 
विपक्षीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी वलखत मरेो सामनु्नेमा गररवदएका हुन ्भन्ने ्ेबहोरा 
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लेखाएको दवेखन्छ । 

१७. िादीका गिाह िाहरेिाला ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई िैदवेशक रोिगारको लावग िापान िान भनी 
प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई पटकपटक गरी नगद ैरू. ५,६०,०००।- वदएको हु ँ। वनिले भने्बमोविम 
मलाई विदशे िापान पठाएनन ्। प्रवतिादी्बाट हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन भनी िाहरेिालाले 
मौकाको िाहरेी ्ेबहोरालाई पवुष् हुने गरी ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

१८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा कुनै "काम घटना वा अ्बस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ " भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । िादीका गिाह/िाहरेिाला र साक्षीले प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क. उपर गडाउ हुने गरी 
्बकपत्रमा खलुाएको उललेवखत ्ेबहोरा वनि प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणग्राह्य रहकेो दवेखन्छ । 

१९. िादीले अवभ्ोग पत्र साथ पेस गरेको वमवत २०७५/०७/१४ को वलखतमा सरेुश कािी श्षे्ठलाई िैदवेशक 
रोिगारका लावग िापान पठाउने भनी शरे्बहादरु वि.क.ले रू. ५,६०,०००।- (पाँ्च लाख साठी हिार 
रूपै्ाँ) ्बवुझवलई उक् कागि गररवदएको दवेखन्छ । उक् वलखत ्बारे प्रवतिादीको अन््था प्रवतिाद नभएको 
र वलखत प्रमाण्बाटै िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ 
्बमोविम अवभ्ोग पत्र साथ पेस भएको वलखत प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

२०. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िादीका साक्षीको ्बकपत्र समते्बाट प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा िापान पठाई वदने 
भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी व्िसा् गरी ततसम्बन्धी कसरू 
गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

२१. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२२. प्रवतिादी शरेिहादरु वि.कलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो रकम 
भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी शरेिहादरु वि.क.ले 
िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई 
िाहरेिालाको व्बगो समतेको आधारमा ्स मदु्ामा िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा प्रवतिादी 
शरे्बहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
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प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना िष्न कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

२३. िाहरेिाला सरेुशकािी श्षे्ठलाई भराउनपुनने व्बगोको हकमा हदेा्न िाहरेिालाको विगो रू. ५,६०,०००।- 
(पाँ्च लाख साठ हिार रूपै्ाँ) को मागदा्बी वलएकोमा त्वतनै रकम िाहरेिाला्बाट प्रवतिादीले ्बवुझवलई 
वलखत गररवदएको दवेखदंा र प्रवतिादीले म्ाद गिुारी प्रवतिाद नगरी ्बसेको दवेखदंा िाहरेिालाले मागदा्बी 
अनसुारको विगो रू. ५,६०,०००।- (पाँ्च लाख साठ हिार रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. 
२,८०,०००।- (दईु लाख अवस हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू. ८,४०,०००।- (आठ लाख ्चावलस हिार) 
भराइ वलन पाउने दवेख्ो । साथै प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई ठहरेको िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक 
लाख प्चास हिार) को ्चार प्रवतशतले हुने रू.६,०००।- (छ हिार) अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ 
को दरा ४१ ्बमोविम क्षवतपवूत्न शलुक कोषमा भराई वदनपुनने दवेख्ो । 

२४. अत: प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िररिाना 
रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला 
सरेुशकािी श्षे्ठले विगो रकम रू. ५,६०,०००।- (पाँ्च लाख साठी हिार रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवततले 
हुने हिा्नना रू. २,८०,०००।- (दईु लाख अवस हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू.८,४०,०००।- (आठ लाख 
्चावलस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी्बाट भरी पाउने ठहछ्न  । प्रवतिादीलाई ठहर भएको िररिाना रकम्बाट ्चार 
प्रवतशतले हुने रू.६,०००।- (छ हिार रूपै्ाँ) क्षवतपवूत्न शलुक भराई पीवडत राहत कोषमा िममा गररवदने 
ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.लाई िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद र िररिानाको 
लगत कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाइवदन.ू.........................................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ ्बमोविम प्रवतिादीलाई 
ठहरेको िररिाना रू. १, ५०,०००।- ्बाट ्चार प्रवतशतले हुने रू. ६,०००।- (छ हिार) क्षवतपवूत्न शलुक कोषमा 
भराईवदने ठहरेकाले सो रकम अपराध पीवडत राहत कोषमा िममा गरी वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा 
लेखी पठाउन.ू.........................................................................................................................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी शरे्बहादरु वि.क.्बाट िाहरेिाला सरेुशकािी श्षे्ठले विगो 
विगो रू. ५,६०,०००।- (पाँ्च लाख साठी हिार रूपै्ाँ) र हिा्नना रू.२,८०,०००।- (दईु लाख अवस हिार 
रूपै्ाँ) गरी िममा रू. ८,४०,०००।- (आठ लाख ्चावलस हिार) भराई पाउने ठहरेकोले उक् विगो र हिा्नना 
भराई पाऊँ भनी िाहरेिालाको ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन परे वन्मानसुार भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत अदालतमा 
लेखी पठाउन ूर विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न रैसलाको िानकारी िाहरेिाला सरेुशकािी श्षे्ठलाई 
वदन.ू.....................................................................................................................................३
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प्रसततु रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौंलाई रैसलाको िानकारी वदन
...........................................................................................................................................४

प्रवतिादी शरेिहादरु वि.क.ले शरुु म्ाद गिुारी ्बसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदइरहन ुपरेन..........................५

रैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू............................६

्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री 
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः- २०७८/०७/१५/२

रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८/०८/०९  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री पे्रमकुमार राई
सदस् ्डा. श्री गोपरीचनद्र िट्टराई

फैसला
मुद्ा नं. ०७७-FT-००५१

कसरू ठहर नं. १५
तनण्ण् नं.२८

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

भोिपरु विलला, वसनद्राङ गा.वि.स. िडा नं. ९ स्ा्ी घर भई 
हाल सनुसरी प्रकाशपरु विलला गा.वि.स. िडा नं. २ कोहाल 
पररिवत्नत िराह क्षेत्र नगरपावलका िडा नं. ९ ्बसने समराि 
राई  ........................................................................१
पाँ्चथर विलला आङसाराङ गा.वि.स. िडा नं. ८ िन्मसथान 
भई हाल मोरङ विलला उला्निारी नगरपावलका िडा नं. ७ को 
हाल पररिवत्नत उला्न्बारी नगरपावलका िडा नं. २ ्बसने रािेन्द्र 
आङदमे्ेब वलम्ब.ु को िाहरेीले नेपाल सरकार ......................१

सनुसरी विलला इनरुिा नगरपावलका िडा 
नं.३ ्बसने िनाद्नन भट्टराईको नावत श्ामराि 
भट्टराईको छोरा प्रशान्त भट्टराई ............. १
सनुसरी विलला ईनरुिा नगरपावलका िडा 
नं.३ ्बसने श्ाम राि भट्टराईको छोरा वपटर 
भन्ने पकंि भट्टराई..............................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.	 समराज राई समेिको जाहेररी दरखासि:-

्ी प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र पंकि भट्टराईले आरनी आमाको नाममा C.P.N. Education 
Consultancy नामक संसथा दता्न गरी विवभन्न पत्र पवत्रकामा विज्ापन वदई िि ग्ारेवनट, िापान, 
न््ाविल्ाणड, िवि्न्ा भन्द ैएर.एम.मा स्ूचना प्रिाह गरेको हुदँा हामीले वनि प्रशान्त भट्टराईलाई भटेी कुरा 



140
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

गदा्न मरेो दाि ुपंकि भट्टराई र म वमलेर विदशे पठाउने काम गछ्छ ँभनी गरलतमा पारी रिान्स िान दश लाख 
लागछ भनी शरुुमा वतस हिारको दरले ्बझुाउनपुछ्न भनेर सो रकम ्बझुाएको ३ मवहनावभत्र रिान्स परु ्् ाउँछु 
भनी अवग्रम २० लाख रूपै्ाँ भकु्ानी गनु्नपद्नछ भनी उला्निारी वसथत वप.के. ट्ाभलसमा ्बोलाई प्रशान्त 
भट्टराईले रू.१४ लाख ्बझुपेवछ हामीलाई वदलली k'¥ofO{ त्हाँ रू.६,५०,०००।- ्बवुझवलन ुभई हामीलाई 
२ मवहना समम वदललीमा होटलमा राखी म वमलाउँद ैछु भनी ३-४ लाख रूपै्ाँ ख्च्न गराई अवन्तममा हामी 
्बसने कोठा ्बावहर्बाट ्चकुुल लगाई पंकि भट्टराई ररार भएपवछ प्रशान्त भट्टराईले नेपाल आउन ुभनी 
नेपाल ्बोलाई वलखत कागि गररवदई पंकि भट्टराईलाई ७ वदनवभत्र खोिी ल्ाउने भनी छलरल गनने भन्ने 
सहमवत भएकोमा सो वमवतपवछ सपररिार ररार भई रोन मार्न त उलटै हामीलाई मदु्ा वदन्छु भनी धमकी वदई 
रू.२०,५०,०००।- ठगी गरेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरूलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र 
४३ को कसरूमा सोही ऐनको दरा ४३ ्बमोविम हामी्बाट ठगी गररएको रकम र क्षवतपवूत्नसमते वदलाई पाऊँ 
भन्ने समते ्ेबहोराको समराि राई समतेले वमवत २०७२/१२/०४ मा ्स िैदवेशक रोिगार विभागमा वदएको 
सं्कु् िाहरेी दरखासत  । 

२. सककल तलखि कागजाः-

समराि राई समतेलाई रिान्समा िैदवेशक रोिगारमा लगाई वदने भनी समराि राई समतेसँग रू.१४,००,०००।- 
्बवुझवलई र पंकि भट्टराईसँग रू.६,५०,०००।- ्बवुझवलई वमवत २०७२/११/१० मा प्रशान्त भट्टराईले 
गररवदएको वलखत कागि । 

३.	 प्रतिवादरी प्रशानि िट्टराईले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ान कागजाः-

मलेै ्ी िाहरेिाला समराि राई र रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बलुाई रिान्स मलुकुमा पठाउन भनी रकम वलएका 
छैन । पंकि भट्टराई मरेो आफनै दाइ हो, दाइ समपक्न विवहन छन ्। C.P.N. Education Consultancy मरेो 
आमाको नाममा छ । म त्स कन्सलटेन्सीमा पढाउने काम गदछु्न । ् ी िाहरेिालाहरूको मरेो दाइसँग के कवत 
लेनदने वथ्ो, मलाई थाहा भएन । िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत कागिमा भएको सहीछाप मरेो आफनै 
हो । सो सहीछाप मलाई ि्बरिसती गन्न लगाएको हो । सो उपर मोरङ विलला अदालतमा करकापको 
मदु्ा हालेको छु । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी 
प्रशान्त भट्टराईले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७३/०२/१२ मा गरेको ्ब्ान । 

४. अनुसनिानका क्रममा ररिा शे्ष्ठले गरेको कागज:-

िाहरेिालाहरू मरेा वछमकेी भाइहरू हुन ्। प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले मोरङको उला्निारी 
C.P.N. Education Consultancy नामका संसथा दता्न गरी ्ी िाहरेिाला भाइहरूलाई विदशे 
रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी प्रवत व्वक् रू.१० लाख लागछ भनेकोमा ्ी िाहरेिाला मध्ेका 
रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बकुो भाउि ूवनम्नला राई र म समते संगै भई प्रशान्त भट्टराईले भने्बमोविम मोरङको 
उला्निारीमा रहकेो वप.के. ट्ाभलसमा गई म समते संगै रहकेो िेलामा वनम्नला राईले नगद रू.१४,००,०००।- 
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प्रशान्त भट्टराईलाई ्बझुाएको हो । ् सरी रकम ्बझुाएपवछ त्सको भरपाई माग गदा्न कागि गनु्नपददैन । मलाई 
विश ्िास गनु्नस,् म ्ी भाइहरूलाई उडाएर आउँछु भनेर विश ्िासमा पारेर िाहरेिालाहरूलाई भारतको 
वदललीमा k'¥ofO{ त्हाँ समराि राईसँग रू.६,५०,०००।- ्बवुझवलई २ मवहना समम सोही होटलमा 
राखी त्सपवछ सो होटलमा ्बावहर्बाट ्चकुुल लगाई प्रवतिादी ररार भएको हो । ्सरी ्ी िाहरेिाला 
भाइहरूलाई प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले विदशे रोिगारमा लगाई वदन्छु भनी 
िममा रू.२०,५०,०००।- ्बवुझवलई वदललीमा २ मवहनासमम होटलमा राखी रू.२,५०,०००।- होटल ख्च्न 
गराई भागी ररार भएका हुन ्भन्ने ्ेबहोराको ररता श्षे्ठले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

५.	 जाहेरवालाहरू समराज राई र राजेनद्र आङदेम्बले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागज:-

हामीहरूलाई प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले मोरङको उला्निारीमा C.P.N. Education 
Consultancy नामका संसथा दता्न गरी विदशे रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी विवभन्न पवत्रका र 
एर.एम. समतेमा विज्ापन गरी आश ्िासन वदई प्रवत व्वक् रू.१० लाख लागछ भनेकोमा हामी समराि 
राई, रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्ब ुर नविन वधमालले रकम िममा गरी म िाहरेिाला मध्ेका रािेन्द्र आङदमे्ेब 
वलम्बकुो भाउि ूवनम्नला राईसमतेले प्रशान्त भट्टराईले भने ्बमोविम मोरङको उला्निारीमा रहकेो वप.के. 
ट्ाभलसमा गई भाउि ूवनम्नला राईले नगद रू.१४,००,०००।- प्रशान्त भट्टराईलाई ्बझुाएको हो । ् सरी रकम 
्बझुाएपवछ त्सको भरपाई माग गदा्न कागि गनु्नपददैन, मलाई विश ्िास गनु्नस ्म तपाईको मान्छेहरूलाई 
उडाएर आउँछु भनेर विश ्िासमा पारेर भरपाई समते नवदई हामी िाहरेिालाहरूलाई भारतको वदललीमा 
परु ्् ाएपवछ म िाहरेिाला समराि राईसँग रू. ६,५०,०००।- थप रकम ्बवुझवलई २ मवहनासमम सोही 
होटलमा राखी त्सपवछ सो होटलमा ्बावहर्बाट ्चकुुल लगाई प्रवतिादी ररार भएका हुन ्। ्सरी हामी 
िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले विदशे रोिगारमा लगाई 
वदन्छु भनी म िाहरेिाला रािेन्द्र आङदमे्ेबको रू.८,५०,०००।- र म समराि राईको रू.६,५०,०००।- 
र नविन वधमालको रू.५,५०,०००।- गरी िममा रू.२०,५०,०००।- ्बवुझवलई वदललीमा २ मवहनासमम 
होटलमा रावख ररार भएका हुन ्। वदललीमा िाँदा आउँदा तथा होटलमा ्बसदा हामी िाहरेिालाहरूको 
रू.१,००,०००।- का दरले रू.२,००,०००।- र नविन वधमालको रू.१,००,०००।- ख्च्न भएको छ । सो 
रकम समते ्ी प्रवतिादीहरू्बाट भराई पाऊँ । अका्न पीवडत नविन वधमाल हाल आफनै घरमा छन ्भन्ने 
सनेुको हु,ँ वनिको घर मोरङ विलला उला्निारी नगरपावलका िडा नं.६ मा हो । वनिले छुटै्ट उिरु हालेका 
छैनन ्। हाम्ो उिरूीमा नै नविन वधमालसमतेको विगो वदलाई पाऊँ भनी माग गरेको हुदँा नविन वधमालले 
छुटै्ट उिरु नगरेको हो । ्ी प्रवतिादीहरूले आफनो अवरसमा पैसा नवलएको र पैसा वलनका लावग P.K. 
Travels मा ्बोलाएकोले सोही ठाउँमा गएर पैसा ्बझुाएको हो । P.K. Travels का सं्चालक नतुन राई 
हुन ्। वनिको प्रसततु कसरूमा संलगनता छैनन ्। तर प्रसततु कारोिार हुदँा वनि नतुन राईले दखेकेा वथए भन्ने 
्ेबहोराको िाहरेिाला समराि राई र रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बलेु अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७३/०२/२५ 
मा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको कागि । 
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६. तलखि कागज गनजे नतवन तिमालले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागज:-

प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले मोरङको उला्निारीमा C.P.N. Education 
Consultancy नामका संसथा दता्न गरी विदशे रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी विवभन्न पवत्रका र 
एर.एम. समतेमा विज्ापन गरी आश ्िासन वदई प्रवत व्वक् रू. १० लाख लागछ भनेकोमा हामी समराि 
राई, रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्ब ु र म नविन वधमालले रकम िममा गरी रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बकुो भाउि ू
वनम्नला राईले प्रशान्त भट्टराईले भने ्बमोविम मोरङको उला्निारीमा रहकेो वप.के. ट्ाभलसमा गई वनम्नला 
राईले नगद रू.१४,००,०००।- प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईलाई ्बझुाएको हो । रकम ्बझुाएपवछ त्सको 
भरपाई माग गदा्न कागि गनु्न पददैन, मलाई विश ्िास गनु्नस म तपाईको मान्छेहरूलाई उडाएर आउँछु भनेर 
विश ्िासमा पारेर भरपाई समते नवदई हामी ३ िना मावनसहरूलाई भारतको वदललीमा परु ्् ाएपवछ समराि 
राईसँग रू.६,५०,०००।- थप रकम ्बवुझवलई हामी ३ िनालाई २ मवहनासमम होटलमा राखी त्सपवछ सो 
होटलमा ्बावहर्बाट ्चकुुल लगाई प्रवतिादी ररार भएका हुन ्। हामीहरूलाई प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई 
र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले विदशे रोिगारमा लगाईवदन्छु भनी िाहरेिाला रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बकुो 
रू.८,५०,०००।- , समराि राईको रू.६,५०,०००।- र म नविन वधमालको रू.५,५०,०००।- गरी िममा रू. 
२०,५०,०००।- ्बवुझवलई वदललीमा २ मवहनासमम होटलमा राखी ररार भएको हो वदललीमा िाँदा आउँदा 
तथा होटलमा ्बसदा मरेो समते रू. १,००,०००।- थप ख्च्न भएको छ । सो रकम समते ्ी प्रवतिादीहरू्बाट 
भराई पाऊँ । िाहरेिालाहरू समराि राई र रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बलेु मरेो ठगी भएको रकम समते उललेख 
गरी िाहरेी वदएको हुदँा मलेै छुटै्ट उिरु नगरेको हु ँ भन्ने ्ेबहोराको वलखत कागि गनने नविन वधमालले 
अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७३/०२/३२ मा गरेको कागि । 

७. तलखि कागज गनजे तनम्णला राईले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागज:-

प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराई मरेो माईवत नविक डेरा गरेर ्बसने भएकोले व्चनिान 
वथ्ो । वनिहरूले मोरङको उला्निारीमा C.P.N. Education Consultancy नामका संसथा दता्न गरी 
विदशे रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी विवभन्न पवत्रका र एर.एम. समतेमा विज्ापन गरेको हुदँा मरेो 
दिेर तथा भाइले सो कन्सलटेवन्समा गई ्बझुदा विदशे रिान्समा रोिगार लगाई वदने कुराकानी भएपवछ म 
आरँैसमते उक् कन्सलटेवन्समा गई ्बझुकेोमा विश ्िास लागेर वनि प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले 
तपाई ँआरैले पैसा वलएर मरेो भाइ प्रशान्त भट्टराईलाई ्बझुाउन ुभनेकोले मरेो दिेर रािेन्द्र आङदमे्ेब, 
भाइ समराि राई र नविन वधमालले वदएको रू.१४,००,०००।- वप.के. ट्ाभलसमा गई प्रशान्त भट्टराईलाई 
नगद ै्बझुाएको हो । रकम ्बझुाएपवछ त्सको भरपाई माग गदा्न कागि गनु्नपददैन, मलाई विश ्िास गनु्नस,् 
म तपाईको मान्छेहरूलाई उडाएर आउँछु भनेर विश ्िासमा पारेर भरपाई समते वदइएन । त्सपवछ ्ी 
पीवडतहरू ३ िनालाई भारतको वदललीमा परु ्् ाएपवछ भाइ समराि राईसँग रू.६,५०,०००।- थप रकम 
्बवुझवलई २ मवहनासमम होटलमा राखी त्सपवछ सो होटलमा ्बावहर्बाट ्चकुुल लगाई प्रवतिादी ररार 
भएको हो । प्रवतिादीहरूसँग मरेो पिू्न व्चनिान भएको र आरूसमतेले सो सम्बन्धमा के कसरी विदशे 
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पठाउने हो भनी ्बझुकेो र भाइ तथा दिेरसमतेले तपाईले नै पैसा ्बझुाई वदनसु ्भनेकोले मलेै सो रकम 
आरूले लगेर वदएको हु ँ । ्सरी ्ी प्रवतिादीहरू वपटर भन्ने पंकि भट्टराई र प्रशान्त भट्टराईले पीवडत 
भाइहरूलाई रिान्समा रोिगारमा लगाई वदन्छु भनी आश ्िासन र प्रलोभनमा पारी िममा रू.२०,५०,०००।- 
ठगी गरी ररार भएका हुन ्भन्ने ्ेबहोराको वलखत कागि गनने वनम्नला राईले अनसुन्धानका क्रममा वमवत 
२०७३/०३/०१ मा गरेको कागि । 

८.	 वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग मागदावरी:-

प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीको लावग रिान्स मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी झठु्ा आश ्िासन प्रलोभनमा पारी दिुैिना प्रवतिादीहरूले 
वमलेमतो गरी िममा रू.२०,५०,०००।- रकम समते वलई भने ्बमोविमको रोिगार नवदलाएको 
प्रवतिादीहरूको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध भए 
गरेको दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ 
्बमोविम सिा् गरी पाउन र िाहरेिालाहरू्बाट वलए खाएको विगो रू.२०,५०,०००।- र सो विगोको ५० 
प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना रकम समते गरी िममा रू.३३,७५,०००।- समते प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई 
र वपटर भन्ने पंकि भट्टराई्बाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल 
सरकारले वमवत २०७३/०३/०८ मा दा्र गरेको अवभ्ोगपत्र । 

९.	 प्रतिवादरी प्रशानि िट्टराईले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । िाहरेिाला समराि राई समतेका व्वक्हरूले 
वतम्ो  दाइ भागेको हुदँा वतमी  भाइ भएको कारणले समपणू्न रकम वतनु्नपछ्न भनी उला्निारी इलाका प्रहरी 
का्ा्नल्मा प्रहरी वनरीक्षक्बाट ्बोलाउन लगाई मलाई उनीहरूले त्ार गरेको कागिमा डर, त्रास र धमकी 
दखेाई प्रहरी समतेको करकापमा मलाई ििरिसती सहीछाप गन्न लगाएका हुन ् । प्रवतिादी वपटर भन्ने 
पंकि भट्टराई मरेा दाइ हुन ्हामीहरू एकासगोलमा नै छौ । उहाँले C.P.N. इिकेुशन कन्सलटेन्सीमा अग्रेिी 
भाषाको अध्ापन गराउन ुहुन्थ्ो, म सोही कन्सलटेन्सीमा कमप्टूर वशक्षा पढाउने काम गद्नथे । C.P.N. 
Education consultancy भन्ने संसथा मरेी आमा अन ्नपणू्न भट्टराईको नाममा दता्न भएको संसथा हो । उक् 
संसथाले ट् ् सून, ल्ाङिेि, शवैक्षक परामश्न र कमप्टूर तावलम वदने काम गद्नथ्ो । उक् संसथा सञ ््चालन 
गनने का ््न मरेो दाि ुप्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले नै गनु्नहुन्थ्ो । म सोही संसथामा प्राविवधक तर्न को 
कमप्टूर कक्षा पढाउने मात्र काम गद्नथें । वमवसल संलगन रवसद भाषा त्ारी कक्षाको लावग भनेर रकम ्बझुी 
संसथाको ररसेपसनमा ्बसने कम्न्चारीले वदएको हो । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मलेै अनसुन्धानका 
क्रममा गरेको ्ब्ान ठीक छ । मलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको 
प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले वमवत २०७३/०३/०६ मा गरेको ्ब्ान । 

१०.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७३/०३/०९ मा िएको आदेश पचा्णाः-
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ततकाल प्रप्त प्रमाणहरू्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित नभएका ्ी प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले 
कसरूिन्् का ््न गरेको दवेखएको हुदँा मदु्ामा पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने गरी हाललाई मलुकुी 
ऐन, अदालती ्बन्दोिसतको ११८ नं. को ५ र १० का आधारमा नगद रू.४,००,०००।- (्चार लाख) िा सो 
िरािरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राख ्ने र वदन नसके मलुकुी ऐन, अ.्ंब. १२१ नं. ्बमोविम थनुिुा 
पिूमी वदई थनुामा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गराउने गरी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

११.	प्रशानि िट्टराईको तनवेदनाः-

म प्रशान्त भट्टराई िादी र समराि राई प्रवतिादी समते उपर करकाप मदु्ा श्ी मोरङ्ग विलला अदालतमा 
दा्र गरी वि्चारावधन रहकेो हुदँा उक् करकाप मदु्ाको अवन्तम वनण््न  रैसला नहुन्िेलसमम प्रसततु मदु्ा 
मलुतिीमा राखी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले वमवत २०७३/०४/०६ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा पेस गरेको वनिेदन । 

१२.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७३/१०/१२ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईको नाउँमा अवभ्ोग पत्रमा उल ्लेवखत ितन सनुसरी विलला इनरुिा 
नगरपावलका िडा नं. ३ को ितनमा म्ाद िारी हुदँा ्ेबपत्त ेतामले भई आएको दवेखदंा वनि प्रवतिादीको 
अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन ्बाहके अन्् ितन छ, छैन ? सोको ििार िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट 
मगाई अकवो ितन खलुी आए सो ितनमा पनुः म्ाद िारी गरी र अकवो ितन खलुी नआए वन्मानसुार पेस 
गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१३.	वैदेतशक रोजगार तविागको पत्ाः-

प्रवतिादी मध्ेका वपटर भन्ने पंकि भट्टराईको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन ्बाहके अकवो ितन खलुन 
नआएकोले साविक ितन नै का्म गरी काननू ्बमोवझम मदु्ाको कारिाही र वकनारा हुन सादर अनरुोध छ 
भन्ने समते ्ेबहोराको िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट प्राप्त ्च.नं. ३९० वमवत २०७४/०५/१५ को पत्र । 

१४.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७४/०८/०४ मा िएको आदेशाः-

्सै मदु्ाका अका्न प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न प्रवतिादी पंकि भट्टराई मरेो 
दाइ नाताका हुन ्। हामीहरू एकासगोलमा छौ ँभनी ्ब्ान गरेको र वनिले लेखाएको ठेगानामा ्बािेको नाम 
िनाद्नन भट्टराई, िािकुो नाम श्ामराि भट्टराई आमाको नाम अन ्नपणु्न भट्टराई, घर सनुसरी विलला इनरुिा 
नगरपावलका िडा नं.३ अदालत रोड भन्ने उललेख गरेको दवेखदंा वमवत २०७३/०७/०९ मा िेपत्त ेतामले 
भई प्राप्त तामलेी प्रवत हदेा्न प्रवतिादीको िािेको नाम र ठेगाना अदालत रोड समते उललेख भएको नदवेखई 
िेररतको दवेखदंा ्बदर गररवदएको छ । अ्ब वनि प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईको उललेवखत िािेको 
नाम सवहतको ठेगानामा म्ाद िारी गरी म्ादवभत्र हाविर भए िा अिवध व्वतत भएपवछ वन्मानसुार पेस 
गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 
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१५.	प्रतिवादरी तपटर िनने पंकज िट्टराईले शुरु म्ाद गुजारेकााः-

प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट् टराईका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको म्ाद वमवत 
२०७४/१०/१० मा वनि प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट् टराईको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा शरुु 
म्ाद गिुारी ्बसेको वमवसल्बाट दवेखन्छ । 

१६.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७४/११/२२ मा िएको आदेशाः-

्स मदु्ाका प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले िाहरेिालाले पेस गरेको २०७२/११/१० को वलखतलाई करकाप 
भनी मोरङ विलला अदालतमा मदु्ा वदएको मोरङ विलला अदालतको २०७४/९/१७ को पत्र्बाट लेखी 
आएको र िादी प्रशान्त भट्टराई विरुद् ईलाका प्रहरी का्ा्नल् उला्निारी भएको मदु्ा नं.२४५१ (३ 
नं. गोपाल) को उक् करकाप मदु्ाको रैसला नभई ्ो मदु्ा रैसला गन्न वमलने नदवेखदंा मोरङ विलला 
अदालतमा ्चलेको उक् करकाप मदु्को रैसला भएपवछ िगाई िाँकी का ््निाही र वकनार गनने गरी प्रसततु 
मदु्ा हाल मलुकुी ऐन, अ.ि.१२ नं. ्बमोविम मलुतिीमा राखी वदएको छ मोरङ विलला अदालतमा 
्चलेको उक् मदु्ा रैसला भएपवछ सो को िानकारी पठाउन ुभनी मोरङ विलला अदालत्बाट माग भएको 
वमवत २०७२/११/१० को सककल वलखत पठाई वदन ुभन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७४/११/२२ मा ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको मलुतिी आदशे । 

१७.	मोरङ तजलला अदालिको फैसलााः-

दािीको वलखत ्ी िादीले आरू खशुी गररवदएको नभई इलाका प्रहरी का्ा्नल् ्बाहकेका प्रवतिादीहरूले 
्बाध् पारी गराएको दवेखदंा सो दािीको वलखत प्रवतिादी रािेन्द्र वलम्ब,ू समराि राई र निीन वधमाल भई 
िादीलाई करकापमा पारी कागि गराएको दवेखदंा सो कागिको मान््ता शनू्् ठहछ्न भन्ने समते ्ेबहोराको 
मोरङ विलला अदालत्बाट वमवत२०७५/०३/०६ मा भएको रैसला । 

१८.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/०८/२६ मा िएको आदेशाः- 

व्नै प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराई िादी भई ्सै मदु्ाका िाहरेिालाहरू उपर दा्र गरेको करकाप मदु्ाको 
रैसला श्ी मोरङ विलला अदालत्बाट प्राप्त भएको दवेखएकोले प्रसततु मदु्ा मलुतिी्बाट िगाईवदएको छ । 
मलुतिी रहदँाका अिसथामा हाविर रहकेा प्रवतिादीका नाउँमा ७ (सात) वदने िनाउ म्ाद िारी गरी वझकाई 
विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौलँाई ्ो आदशेको िानकारी वदई वन्मानसुार पेस गनु्न भन्ने 
समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/९/२१ मा िएको आदेशाः-

मोरङ्ग विलला अदालतको वमवत २०७५/०३/०६ को करकाप मदु्ामा भएको रैसला उपर रािेन्द्र वलम्ब,ु 
समराि राई र नविन वधमालको पनुरािेदन परेको छ, छैन ? उच्च अदालत विराटनगर ्बझुी पेस गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 
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२०.	उचच अदालि तवराटनगरको पत्ाः-

मोरङ्ग विलला अदालत्बाट वमवत २०७५/०३/०६ मा रैसला भएको ०७२-PC-०७०८ को करकाप मदु्ा 
उपर रािेन्द्र वलमि,ु समराि राई र वनिन वधमालको पनुरािेदन नपरेको भनी उच्च अदालत विराटनगर्बाट 
प्राप्त ्च.नं. ६३२० को वमवत २०७७/१०/११ पत्र । 

२१.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/११/१७ मा िएको आदेशाः- 

प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाहह्ान म्ाद 
्बमोविमको म्ादमा हाविर नभई म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखई प्रवतिादी ्चकु्ा भएको दवेखदंा िादी पक्षका 
अवभ्ोगपत्रको सिदु प्रमाण खणडमा उललेवखत िाहरेिाला तथा दखे ्ने/सनु ्ने साक्षी समतेलाई ्बकपत्रको 
लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखी पठाई 
र प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईका साक्षी वनिै मार्न त उपवसथत उन लगाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

२२.	प्रशानि िट्टराईका साक्री तकशोर िट्टराईले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

प्रशान्त भट्टराई कमप्टुर प्राविवधक हुन ् । वनिले वस.वप.एन.् एिकेुशन कन्सलटेन्सीमा कम्न्चारीको काम 
गरेका वथए । वनिले िैदवेशक रोिगारको काम र ठगी गरेका छैनन ्। वनि वनदवोष छन ्भन्ने समते ्ेबहोराको 
प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईका साक्षी वकशोर भट्टराईले वमवत २०७७/१२/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
्बकपत्र । 

२३.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०१/०८ मा िएको आदेशाः- 

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत गिाह/िाहरेिाला समराि 
राई, रािेन्द्र आङदमेिे वलमि,ु दखे ्ने/सनु ्ने साक्षीहरू ररता श्षे्ठ, नविन वधमाल र वनम्नला राईलाई वमवत 
२०७७/११/१७ को आदशे ्बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको 
नदवेखदंा वनिहरूलाई ्बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ 
्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न भनी ् स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

२४.	तनम्णला राइले ्स न्ा्ातिकरणमापेस गरेको तनवेदनाः-

्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे ्बमोविम वमवत २०७८/०६/१८ मा ्बकपत्र गन्न उपवसथत भई वदन 
भनी वनिको नाममा समते म्ाद तामले भएकोमा वनि िाहरेिाला िैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा 
हाल दवक्षण कोरी्ामा रहकेोले सो आदशे ्बमोविम ्बकपत्र गन्न उपवसथत हुन सकने अिसथा नभएको 
िानकारी गराउद ै वनि िाहरेिाला मरेो दिेर रािेन्द्र आङदमे्ेब्बाट ्बझुी वलएको विगो ्बापतको रकम 
विपक्षी प्रवतिादीले हालसमम पवन वरता्न नगरेकोले वनि रािेन्द्र आङदमे्ेबलाई विगो िापतको रकम हिा्नना 
सवहत वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला रािेन्द्र आङदमेिेकी माइि ूवनम्नला राईले वमवत 
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२०७८/०६/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेस गरेको वनिेदन । 

२५.	जाहेरवाला समराज राईले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेीको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले मोरङको 
उला्निारीमा रहकेो वस.वप.एन. कन्सलटेन्सी मार्न त मलाई रिान्स दशेमा िैदवेशक रोिगारको लावग पठाई 
वदने भनी रू.६,५०,०००।- (छ लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) नगद ्बझुी वलएका हुन ्। काम राम्ो छ, होटल 
लाइनको काम हो । मावसक प्चास हिार रूपै्ाँ समम कमाई हुन्छ र तलि ्बढ्द ैिान्छ भनी आश ्िासन 
वदई प्रवतिादीले रकम वलएका हुन ्। प्रवतिादी पंकि भट्टराईले मलाई भारतको वदललीसमम लगी तीन मवहना 
राख ेकाम गरेनन ्। वदललीमा खाँदा ्बसदा थप कररि ्चार लाखसमम ख्च्न भएको छ । हालसमम मलेै कुनै 
पवन रकम वरता्न पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला समराि राईले वमवत २०७८/०६/१८ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२६.	अनुसनिानका क्रममा ्बुतझएकी ररिा शे्ष्ठले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

वमवत २०७३/०२/१६ को कागि मरेो उपवसथवतमा भएको हो कागिमा भएको िेहोरा ठीक साँ्चो हो । 
प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरसँग रकम वलई भनेअनसुार िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका हुन ्। िाहरेिाला 
रािेन्द्र आङदमेिे वलम्बलेु मसँग सात लाख रूपै्ाँ सापटी वलई प्रवतिादीहरूलाई रकम वदएका हुन ्। वनिले 
मसँग वलएको रकम वरता्न वदएका छैनन ्भन्ने समते ्ेबहोराको अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएकी ररता श्षे्ठले 
वमवत २०७८/०६/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२७.	अनुसनिानका क्रममा ्बुतझएका तनम्णला राईले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरूसँग रकम 
वलई भनेअनसुार िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका हुन ्। राम्ो दशे लान्छु भनी विश ्िास वदलाई प्रवतिादीहरूले 
रू.८,५०,०००।- (आठ लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) रकम वलएका हुन ् । िाहरेिाला रािेन्द आङदमे्ेब 
वलम्बलेु हाल वनि िैदवेशक रोिगारको वसलवसलामा कोरर्ा हुनहुुन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको अनसुन्धानका 
क्रममा ्बवुझएका वनम्नला राईले वमवत २०७६/०६/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

२८.	परीत्डि नतवन तिमालले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः- 

िाहरेीको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सहीछाप मरेो हो । प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराई र पंकि 
भट्टराईले मोरङको उला्निारीमा रहकेो वस.वप.एन. कन्सलटेन्सी मार्न त ् मलाई रिान्स दशेमा िैदवेशक 
रोिगारको लावग पठाई वदने भनी रू.५,५०,०००।- (पाँ्च लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) नगद ्बझुी वलएका 
हुन ् । काम राम्ो छ, होटल लाइनको काम हो । मावसक प्चास हिार रूपै्ाँसमम कमाई हुन्छ र तलि 
्बढ्द ैिान्छ भनी विश ्िास र आश ्िासन वदई प्रवतिादीले रकम वलएका हुन ्। प्रवतिादीहरूले भने अनसुार 
काम गरेनन ्। प्रवतिादी पंकि भट्टराईले मलाई भारतको वदललीसमम लगेर तीन मवहना राख ेकाम गरेनन ्। 
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वदललीमा खाँदा ्बसदा थप कररि ्चार लाखसमम ख्च्न भएको छ । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वरता्न 
पाएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको पीवडत नविन वधमालले वमवत २०७८।०६।१९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ्बकपत्र । 

२९.	्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः-

प्रशान्त भट्टराईले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको िादीले पवुष् गन्न सकेको नदवेखदंा वनि प्रवतिादीले 
अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउने ठह्नछ । प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले िावदको अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठह्नछ । वनि प्रवतिादीलाई दरा 
४३ ्बमोविमको सिा्, भराउनपुनने र हिा्नना समतेको सनुिुाईको लावग िादी्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन 
वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भनी वमवत २०७८/०७/१४ मा ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू ठहर । 

३०.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल््बाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा 
दोषी दवेखन्छ । पीवडतहरूसँग ठुलो रकम वलई भारतसमम k'¥ofO{ अलपत्र पारेको दवेखदंा पीवडतलाई 
पगुेको क्षवतको वहसा्बले पवन प्रवतिादी मावथललो हदको सिा्को भावगदार दवेखन्छन ्। प्रवतिादी तथा 
अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक्लाई हतोतसावहत गन्नको लावग, कसरूदारलाई रेरी 
समािमा गरी कसरू गन्न्बाट रोकन तथा वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पश ््चाताप गराउने उद्शे् पवूत्न हुने गरी 
सिा् गनु्नपनने दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । 
िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी गरेको ्बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट 
दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउनपुनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको 
विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७८/०७/२३ मा ् स न््ा्ावधकरणमा पेस भएको 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

३१. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ्उप-न््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिाला तथा पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग िापान दशेमा 
रोिगारीमा पठाई वदने भनी झठु्ा आश ्िासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाएको भनी परेको मौकाको िाहरेी, वलखत, र िादीका साक्षीकोको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् 
भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला/पीवडतको विगो र हिा्नना 
समते वदलाई भराई पाऊँ भनी ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

३२. त्सतै पीवडत नविन वधमालको तर्न ्बाट विद्वान\् अवधिक्ा श्ी कृष्णप्रसाद न््ौपानेले मरेो पक्षलाई िैदवेशक 
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रोिगारमा रिान्स पठाइ वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी प्रवतिादीहरूले रकम वलई अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको स-प्रमाण पवुष् भएकाले मरेो पक्षको विगो र हिा्नना भराई प्रवतिादीहरूलाई सिा् गरी 
पाऊँ भनी ्बहस विवकर वलनभु्ो । 

३३. प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी समुन्चन्द्र काकमीले मरेो पक्षले 
िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी रकम ्बवुझ वलएका छैनन ् । C.P.N. 
Education consultancy भन्ने संसथामा मरेो पक्ष कमप्टूर वशक्षकको रुपमा काम गनने व्वक् मात्र हुन ्। 
सो संसथा अन ्नपणू्न भट्टराईको नाममा दता्न छ । उक् संसथा सञ ््चालन गनने का ््न मरेो पक्षको दाि ुप्रवतिादी 
वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले गनु्न हुने र मरेो पक्ष सो संसथाको सं्चालक नभएको र सामान्् कम्न्चारी मात्र 
भएको अिसथामा िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराई अनपुवसथत भएकाले मरेो पक्षलाई 
्बलपिू्नक करकापमा वलखत गराएकोले सो वलखत करकाप घोवषत भइसकेको छ । करकाप घोवषत भएको 
वलखतको िरर्ा्बाट उठान भएको मदु्ामा मरेो पक्षलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिान हुन ुपनने होइन 
अवभ्ोग दा्बी्बाट सराइ पाउन ुपद्नछ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

३४. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीको लावग रिान्स मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी झठु्ा आश ्िासन प्रलोभनमा 
पारी दिुैिना प्रवतिादीहरूले वमलेमतो गरी िममा रू.२०,५०,०००।- वलई भने ्बमोविमको रोिगार 
नवदलाएको प्रवतिादीहरूको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू 
अपराध भए गरेको दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई ऐ. ऐनको 
दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी पाउन र िाहरेिालाहरूको विगो, हिा्नना र अन्् ख्च्न समते प्रवतिादीहरू 
प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराई्बाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी 
वलएकोमा प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले उवललवखत अवभ्ोग दािी सम्बन्धमा ्ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिाला समराि राई समतेका व्वक्हरूले वतम्ो दाइ 
भागेको हुदँा वतमी भाइ भएको कारणले समपणू्न रकम वतनु्नपछ्न भनी उला्निारी इलाका प्रहरी का्ा्नल्मा 
प्रहरी वनरीक्षक्बाट ्बोलाउन लगाई मलाई उनीहरूले त्ार गरेको कागिमा डर, त्रास र धमकी दखेाई प्रहरी 
समतेको करकापमा मलाई ििरिसती सहीछाप गन्न लगाएका हुन ् । वमवसल संलगन रवसद भाषा त्ारी 
कक्षाको लावग भनेर रकम ्बझुी संसथाको ररसेपसनमा ्बसने कम्न्चारीले वदएको हो । सो सम्बन्धमा मलाई 
थाहा भएन भनी कसरूमा ईन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईका 
नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समावहान म्ाद वमवत २०७४/१०/१० मा वनि प्रवतिादीको घर 
दलैोमा टाँस तामले भएकोमा म्दवभत्र हािीर नभई समाह्ान म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

३५. उपरोक् अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईको ्ब्ान र द्ैुब पक्षका काननू व्िसा्ीहरूको ्बहस 
विवकर रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश ्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 
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क. प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई रिान्स पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेका हुन,् 
होइनन ्? 

ख. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले विगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ? 

३६. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश ्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रशान्त भट्टराई र पंकि भट्टराईले 
हामीलाई वदलली k'¥ofO{ त्हाँ रू.६,५०,०००।- ्बवुझवलन ुभई हामीलाई २ मवहनासमम वदललीमा होटलमा 
राखी म वमलाउँदछुै भनी ३-४ लाख रूपै्ाँ ख्च्न गराई अवन्तममा हामी ्बसने कोठामा ्बावहर्बाट ्चकुुल 
लगाई पंकि भट्टराई ररार भएपवछ प्रशान्त भट्टराईले नेपाल आउन ुभनी नेपाल ्बोलाई वलखत कागि 
गररवदई पंकि भट्टराईलाई ७ वदन वभत्र खोिी ल्ाउने भनी छलरल गनने भन्ने सहमवत भएकोमा सो 
वमवतपवछ सपररिार ररार भई हामीलाई रोन मार्न त उलटै मदु्ा वदन्छु भनी धमकी वदई रू.२०,५०,०००।- 
ठगी गरेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरू्बाट विगो र क्षवतपवूत्नसमते वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेी 
दरखासत परी अनसुन्धान तहवककात हुदँा ्बवुझएका ररता श्षे्ठ, नविन वधमाल र वनम्नला राईले प्रशान्त 
भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले मोरङको उला्निारी C.P.N. Education Consultancy नामका 
संसथा दता्न गरी ्ी िाहरेिाला भाइहरूलाई विदशे रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी प्रवत व्वक् रू.१० 
लाख लागछ भनेकोमा ्ी िाहरेिाला मध्ेका रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बकुो भाउि ूवनम्नला राई र म समते 
संगै भई प्रशान्त भट्टराईले भने ्बमोविम ्ी िाहरेिाला भाइहरूलाई प्रवतिादीहरू प्रशान्त भट्टराई र वपटर 
भन्ने पंकि भट्टराईले विदशे रोिगारमा लगाईवदन्छु भनी िममा रू. २०,५०,०००।- ्बवुझवलई वदललीमा २ 
मवहना समम होटलमा राखी रू.२,५०,०००।- होटल ख्च्न गराई भागी ररार भएका हुन ्भन्ने समते ्ेबहोरा 
लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै िाहरेिालाहरू समराि राई र रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्ब ुसमतेले आ-आफनो विगो 
उललेख गरी वदएको िाहरेी दरखासतमा प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराई उपर कारिाहीको माग 
गरेको दवेखन्छ । 

३७. त्सतै िाहरेिाला समराि राई र रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्ब ु समतेले अनसुन्धानका क्रममा कागि गदा्न, 
हामीहरूलाई प्रशान्त भट्टराई र वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले मोरङको उला्निारीमा C.P.N. Education 
Consultancy नामका संसथा दता्न गरी विदशे रिान्समा रोिगारमा पठाई वदन्छु, रकम ्बझुाएपवछ त्सको 
भरपाई माग गदा्न कागि गनु्न पददैन, मलाई विश ्िास गनु्नस ्म तपाईको मान्छेहरूलाई उडाएर आउँछु भनी 
विश ्िासमा पारी भरपाई समते नवदई हामी िाहरेिालाहरूलाई भारतको वदललीमा परु ्् ाएपवछ प्रवतिादी 
ररार भएका हुन ्भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

३८. िाहरेिाला रािेन्द्र आङदमे्ेब िैदवेशक रोिगारमा दवक्षण कोरर्ामा रहकेो भन्ने वनम्नला राईले वदएको 
वनिेदन्बाट दवेखन्छ । िाहरेिाला समराि राई र पीवडत नविन वधमालले ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई 
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्बकपत्र गदा्न प्रवतिादी पंकि भट्टराईले मलाई भारतको वदललीसमम लगी तीन मवहना राख,े काम गरेनन ्। 
वदललीमा खाँदा ्बसदा थप कररि ्चार लाख समम ख्च्न भएको छ । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वरता्न 
पाएको छैन भनी मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा समथ्नन हुने गरी ्ेबहोरा लेखाइ प्रवतिादी उपर गडाउ गरी ्बकपत्र 
गरेको दवेखन्छ । 

३९. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका सम्बन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्च्बझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गिाह/िाहरेिाला र पीवडतहरूले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी 
मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा खम्बीर हुने गरी ्बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि 
भट्टराईका व्बरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

४०. सह-प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न स.ि. ९ C.P.N. Education 
consultancy सं्चालन गनने का ््न मरेो दाि ुप्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले नै गनु्न हुन्थ्ो भन्ने र स.ि. 
११ मा विज्ापनहरू मरेो दाइ वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले प्रकावशत गराएका हुन ्। विज्ापनमा उललेख भएको 
टेवलरोन नं. संसथाकै हो मोिाइल नं. पवन दाइ वपटर भन्ने पंकि भट्टराई कै हो भनी पोल गरी ्ब्ान गरेकोमा 
िादीले अवभ्ोग पत्र साथ पेस गरेका C.P.N. Education consultancy का ररवसपट र िैदवेशक रोिगार 
सम्बन्धी स्ूचना प्रकावशत विवभन्न पवत्रका पेस भएको दवेखन्छ । सह-प्रवतिादीको उक् ्ब्ान तथा ररवसपट 
र पवत्रकाको नक् कल ्बारे प्रवतिादीको अन््था प्रवतिाद नभएको, समाह्ान म्ाद गिुारी प्रवतिाद नगरेका 
र सह-प्रवतिादीको उक् ्ब्ान तथा ररवसपट र पवत्रकाको नक् कल प्रमाण्बाटै िैदवेशक रोिगारमा पठाउन 
रकम वलएको दवेखदंा सह-प्रवतिादीको उक् ्ब्ान तथा ररवसपट र पवत्रकाको नक् कल प्रवतिादी वपटर भन्ने 
पंकि भट्टराईका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

४१. ्सरी प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराई उपरको वकटानी िाहरेी, सह-प्रवतिादीको ्ब्ान, िादीका 
साक्षीको ्बकपत्र एिम ्प्रवतिादी प्रवतिाद नगरी ररार भई ्बसेको वसथत समते्बाट प्रवतिादी वपटर भन्ने 
पंकि भट्टराईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
रिान्स पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश ्िास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी व्िसा् 
गरी कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

४२. प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईका हकमा हदेा्न, िाहरेिालाले आरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा रिान्स पठाइ वदने 
भनी प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले रकम वलई वलखत गररवदएको भवनएको वमवत २०७२/११/१० को दािीको 
वलखत "...दािीको वलखत ् ी िादी प्रशान्त भट्टराईले आरू खशुी गररवदएको नभई इलाका प्रहरी का्ा्नल् 
्बाहकेका प्रवतिादीहरूले ्बाध् पारी गराएको दवेखदंा सो दािीको वलखत प्रवतिादी रािेन्द्र वलम्ब,ू समराि 
राई र निीन वधमाल भई िादीलाई करकापमा पारी कागि गराएको दवेखदंा सो कागिको मान््ता शनू्् 
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हुने ठहछ्न ..." भनी मोरङ विलला अदालत्बाट करकाप ठहरी वमवत २०७५/०३/०६ मा रैसला भएको 
दवेखए्बाट शनु्् घोवषत भएको वलखत प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईका विरुद्वमा प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन्न 
वमलने दवेखएन । 

४३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको हुनेछ” 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । ्स काननूी व्िसथा्बाट रौिदारी कसरूमा प्रवतिादी उपरको 
कसरू सन्दहेरवहत तिरले प्रमावणत गनने दाव्ति िादीमा रहनेमा वद्वविधा रहने । प्रसततु मदु्ामा िादीले 
प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराई उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् गन्न नसकेको हुदँा िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभािमा वनि 
प्रवतिादीले कसरू गरेको ठहर गन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

४४. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रशान्त भट्टराईले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको िादीले पवुष् 
गन्न सकेको नदवेखदंा वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउने ठह्नछ । प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि 
भट्टराईले िावदको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू 
गरेको ठह्नछ । 

सजा् तनिा्णरण

४५. प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश ्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी वपटर भन्ने 
पंकि भट्टराईले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी 
िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । पीवडतहरू 
संख्ा, पीवडतलाई पन्न गएको पीडा र विगो समतेको आधारमा वि्चार गदा्न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा ४३ ्बमोविम प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक लाख 
प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िष्न ९ (नौ) मवहना कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

४६. िादीले िाहरेिाला/पीवडतलाई विगो रू.२०,५०,०००।- (व्बस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र सोको प्चास 
प्रवतशत हिा्नना र अन्् ख्च्न रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) भराई वदन दािी वलएकोमा अन्् ख्च्न 
भनी दािी वलएको रकम के कसतो रकम हो तथ् गत रुपमा पवुष् गन्न सकेको नदवेखदंा अन्् ख्च्न भनी 
दािी वलएको रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) भराउन न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । मौकाको िाहरेी, 
िाहरेिालाको ्बकपत्र र वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट विगो रू.२०,५०,०००।- (व्बस लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) वलएको दवेखएकोले िाहरेिालाको विगो रू.२०,५०,०००।- (व्बस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र 
सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.१०,२५,०००।- (दश लाख पवच्चस हिार रूपै्ाँ) गरी िममा 
रू.३०,७५,०००।- (वतस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी्बाट िाहरेिालालाई भराई वदन न््ा्ोव्चत 
हुने दवेख्ो । 

४७. अत: प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िररिाना 
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रू. १,७५,०००।- (एक लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िष्न ९ (नौ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । 
िाहरेिालाहरूको विगो रू.२०,५०,०००।- (व्बस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र सो को प्चास प्रवतशतले 
हुने हिा्नना रू.१०,२५,०००।- (दश लाख पवच्चस हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू.३०,७५,०००।- (वतस 
लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराई्बाट भरी पाउने ठहछ्न । अरुमा दािी पगुन 
सकदनै । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईलाई िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक 
लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िष्न ९ (नौ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद र 
िररिाना ्ेबरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू....................१

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराई्बाट िाहरेिाला तथा पीवडतहरूले 
दहेा्को विगो र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ िाहरेिाला 
तथा पीवडतहरूले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू ्बमोविम हिा्नना सवहतको विगो भराई पाऊँ 
भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे ्बमोविमको दहेा्को विगो र हिा्नना प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराई्बाट 
िाहरेिाला तथा पीवडतहरूलाई भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.....................२

तस.नं. जाहेरवाला/परीत्डि तवगो रकम रू. हजा्णना रकम रू. 
िराई तदन पनजे जममा 

रकम रू.

१ रािेन्द्र आङदमे्ेब वलम्बु ८,५०,०००।- ४,२५,०००।- १२,७५,०००।- 

२ समराि राई ६,५०,०००।- ३,२५,०००।- ९,७५,०००।- 

३ नविन वधमाल ५,५०,०००।- २,७५,०००।- ८,२५,०००।- 

िममा २०,५०,०००।- १०,२५,०००।- ३०,७५,०००।- 

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम भए पवछ रैसलाको िानकारी िाहरेिाला/
पीवडतहरूलाई वदन.ू................................................................................................................३

्स रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौलँाई रैसलाको नक् कल सवहत 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.............................................................................................................४

प्रवतिादी प्रशान्त भट्टराईले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. ०९१ वमवत २०७३।०३।१० मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू.४,००,०००।- (्चार लाख रूपै्ाँ) वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ 
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वनिेदन वदए प्रवतिादीलाई वन्मानसुार वरता्न वदन.ू...........................................................................५

रैसला अवन्तम भएको िानकारी प्रकरण ५ को प्र्ोिनाथ्न प्रवतिादी वपटर भन्ने प्रशान्त भट्टराईलाई वदन.ू......६

प्रवतिादी वपटर भन्ने पंकि भट्टराईले शरुु म्ाद गिुारी ्बसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदई रहनपुरेन................७

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू...........................८

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू.....................................९

्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई
(सदस्)

उक् रा्मा हामी सहमत छौ ँ। 

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः २०७८/०७/२३/३

रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०८/.....  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री ्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई
 फैसला

मुद्ा नं. ०७८-FT-०००८
कसरू ठहर नं. १४

तनण्ण् नं.३०

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

वतरदिे भट्टको नाती तारादत्त भट्टको छोरा डडेलधरुा 
विलला, अमरगढी नगरपावलका िडा नं. ५ 
्बसने भिानीप्रसाद भट्टको िाहरेीले िादी नेपाल 
सरकार .......................................................१

काशी सामन्तको नावत नन्दनवसंह सामन्तको छोरा 
दा्चु्नला विलला दत्त ुगा.वि.स. िडा नं. ५को हाल 
पररिवत्नत महाकाली नगरपावलका िडा नं. ९ ्बसने 
वदपकवसंह सामान्त.......................................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ 

िथ् खण्ड

१. जाहेरवाला िवानरीप्रसाद िट्टको तकटानरी जाहेररी दरखासि:-

म िाहरेिाला पक्ष र मरेो सालो भपुेन्द्रदिे भट्टलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका मलुकुमा पठाई 
सपुरमाकने टमा काममा लगाई वदनेछु भनी वमवत २०७२/०८/२० मा वनिको गलोिल आईएमई ्बैंकको 
खातामा रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार) वमवत २०७२/०९/१२ मा रू.६,५०,०००।- (छ लाख 
प्चास हिार) र सेन््चरुी ्बैंकमा खातामा रू.२,००,०००।- (दईु लाख) गरी िममा रू.१०,८०,०००।- 
(दश लाख असी हिार) िममा गन्न लगाएको र वमवत २०७२/०९/१२ मा रू.२५,००,०००।- (पच्चीस 
लाख) गरी िममा रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख असी हिार रूपै्ाँ) ्बवुझवलई एक मवहनादवेख डेढ 
मवहनावभत्रमा म र मरेो सालोलाई अमरेरका मलुकुमा पठाई काममा लगाई वदनेछु भनी कमिोवड्ासमम 
पु् ा्नई अलपत्र छाडेको र समपक्न  विवहन भई वरता्न आउनपुरेको र अमरेरका पठाउन भनी वदएको रकम वनि 
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विपक्षीले ठगी खाने वन्त गरेको हुनाले मलेै ्बझुाएको रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख असी हिार) 
र सोको ५० प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना रू.१७,९०,०००।- (सत्र लाख नब्ेब हिार) समते गरी िममा 
रू.५३,७०,०००।- (वत्रपन्न लाख सत्तरी हिार रूपै्ाँ) वदलाई भराई कारिाही गररपाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको 
भिानीप्रसाद भट्टले वमवत २०७२/११/२३ मा वदएको िाहरेी दरखासत । 

२. तलखि कागज:-

वदपकवसंह सामन्तले भिानीप्रसाद भट्टलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका दशे पठाई वदन्छु भनी 
रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलई वमवत २०७२/०९/१२ मा गररवदएको वलखत । 
गलोिल आईएमई ्बैंकको रू.१०,८०,०००।- (दश लाख असी हिार रूपै्ाँ)को भौ्चर । 

३. प्रतिवादरी तदपकतसहं सामनिले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ान:-

िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टसँग व्चनिान, लेनदने छ, नाता, सम्बन्ध, ररसइवि केही छैन । वनिको 
सालो भवनएका भपुेन्द्रदिे भट्टसँग मरेो कुनै व्चनिान, लेनदने, नाता ररसइवि केही पवन छैन । मलेै वनि 
िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्ट र वनिको सालो भवनएका भपुेन्द्रदिे भट्टलाई मलेै िैदवेशक रोिगारको लावग 
अमरेरका मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी वनि्बाट कुनै रकम वलएको छैन । मलाई पैसा आिश्क परेकोले 
मलेै व्चनेिानेका ्ी िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टसँग घर व्िहार ्चलाउनको लावग भनी विवभन्न वमवतमा 
सेन््चरुी ्बैंक र गलो्बल आईएमई ्बैंक मार्न त िममा रू.१५,५०,०००।- (पन्ध् लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) 
्बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो र पवछ रेरर वनिको नाममा सनराईि ्बैंक खाताको ्चके नं.०१८०१२६५ 
वमवत २०७२/०९/१० मा मलाई रू.९,१०,५००।- को ्चके्बाट रकम भकु्ानी हुने गरी ्चके वदएकोमा 
मलेै उक् ्चके साट्न ्बैंकमा िाँदा उक् खातामा प्ा्नप्त रकम नभएकोले सो ्चके्बाट मलेै रकम भकु्ानी 
वलएको छैन । उक् खाता्बाट मलेै रकम प्राप्त भएन भनी ्ी िाहरेिालालाई िानकारी गराउँदा वनिले 
मलाई न्ाँिानेश्वरमा िोलाउँदा म गएको वथए वनि िाहरेिालाले ्बाटोमा कुरा गनु्न भन्दा मरेो साथीको 
घरमा गई कुरा गरौं भनी साथीको घरमा िाँदा मलेै नव्चनेको अन्् ३ िना मावनसहरूले विवभन्न धाक 
धमकी, डरत्रास दखेाई लेवख ल्ाएको कागिमा भएको ्ेबहोरा समते पढ्न नवदई मलाई ििरिसती उक् 
कागिमा सहीछाप गराएको हो । त्सपवछ ्ी िाहरेिालाले ि्बरिसती वलखत कागि गराए उपर मलेै 
काठमाडौं विलला अदालत समक्ष करकाप मदु्ा दता्न गरी हाल कारिाही ्कु् अिसथामा छ, सो मदु्ाको 
तारेख प्चा्न लगा्तको प्रवतवलवप कागि पेस गननेछु । सो पवछ मलेै वनिलाई मरेो सेन््चरुी ्बैंकको खाता्बाट 
पटकपटक गरी रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) वरता्न ्बझुाइसकेको छु । उक् वलखत कागिमा भएको 
सहीछाप मरेो आफनै हो । िाहरेिालाले पेस गरेको ्बैंक भौ्चर ्बमोविमको रकम मरेो खातामा िममा भई 
मलेै ्बवुझवलएको हो । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवतपत्र वलएको छैन भन्ने ्ेबहोराको 
प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७२।१२।२१ मा गरेको ्ब्ान । 
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४. तलखि साक्री श्ाम वहादुर तव.क.ले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागज:

प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग अमरेरका 
मलुकुमा पठाई वदने भनी रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलई वमवत २०७२/०९/१२ 
मा गररवदएको वलखत कागिमा म साक्षी िसी सहीछाप गररवदएको ठीक साँ्चो हो भन्ने ्ेबहोराको वलखत 
साक्षी श्ाम िहादरु वि.क.ले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७२/१२/२१ मा गरको कागि |

५. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरी:-

प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गन्न पाउने ईिाित 
पत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी रकम ्बवुझवलई 
भने ्बमोविमको रोिगारीमा नपठाएको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादी वदपकवसंह 
सामन्तको उललेवखत का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध 
भए गरेको दवेखएको हुदँा वनि प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिाला्बाट वलए खाएको विगो रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख असी हिार रूपै्ाँ) र सो विगोको 
५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम रू.१७,९०,०००।- (सत्र लाख नब्ेब हिार रूपै्ाँ) समते गरी िममा 
रू.५३,७०,०००।- (वत्रपन्न लाख सत्तरी हिार रूपै्ाँ) समते प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त्बाट िाहरेिाला 
भिानीप्रसाद भट्टलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट वमवत 
२०७२/१२/२१ मा दा्र भएको अवभ्ोगपत्र । 

६. प्रतिवादरी तदपकतसहं सामनिले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मलेै िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टसँग िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनेर कुनै रकम वलएको छैन । वनि िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्ट्बाट घरा्सी 
लेनदनेको लावग रू.१५,५०,०००।- (पन्ध् लाख प्चास हिार) वलएको मा वनिलाई रू.३,००,०००।- 
(तीन लाख) वरता्न गररसकेको छु । रू.२,००,०००।- (दईु लाख) मरेो सेन््चरुी कमवस्न्ल ्बैंकको खाता नं. 
०१-५४१३ ्बाट ्चके वदएको हु ँ। रू.१,००,०००।- ( एक लाख) नगद ैवदएको हु,ँ सोको भरपाई केही छैन । 
्चकेको अध्नकट्टीमा वनि िाहरेिालाले हसतखत गरेका छन,् अवहले मसँग छैन । मलेै वनिलाई वदनपुनने 
्बाँकी रकम रू.१२,५०,०००।- (्बाह्र लाख प्चास हिार) मात्र छ । मलेै पवन वनि्बाट वलनपुनने रकम 
रू.९,१०,५००।- (नौ लाख दश हिार)को सनराइि ्बैंकको धनगढी शाखाको ्चके नं. ०१८०१२६५ वमवत 
२०७२।०९।१० को िाहरेिालाको नाउँको ्चके रकम नभएकोले मलेै भकु्ानी पाएको छैन । मलेै पाउनपुनने 
उक् रकम रू.९,१०,५००।- (नौ लाख दश हिार) कटाई ्बाँकी रू.३,३९,५००।- (तीन लाख उन्न्चावलस 
हिार पा्च ँस्) मात्र िाहरेिालालाई वतनु्न ्बझुाउनपुनने छ । िाहरेिाला्बाट िैदवेशक रोिगारका लावग भनेर 
रकम वलएको नभई घरा्सी व्िहारको लावग लेनदने गरेको हो । वनि िाहरेिालाको साला भपुेन्द्रदिे भट्ट 
भन्ने व्वक्लाई म व्चवन्दन । वनिलाई मलेै कमिोवड्ामा अलपत्र पारेको भन्ने कुरा झठु्ा हो । वनि कमिोवड्ा 
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गए गएनन ्मलाई थाहा भएन । िाहरेिाला्बाट ्बैंक खाता मार्न त वलएको रकम मध्े मलेै पाउनपुनने कटाई 
्बाँकी रू.३,३९,५००।- (तीन लाख उन्न्चावलस हिार पा्च ँस्) मात्र वतन्न ्बाँकी छ । रू.२५,००,०००।- 
(पवच्चस लाख)को वलखत समिन्धमा िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टले वमवत २०७२।१०।१७ का वदन 
लेनदनेको वहसाि वमलाऊँ भनी ्बानेश्वरमा ्बोलाई ्बाटोमा कुरा गन्न भन्दा साथीको घरमा गएर वहसाि 
वकताि गरौ भनी िदु्नगर काठमाडौमँा लवग म लगा्त मरेो साथी वदपा भणडारी सवहतलाई कोठामा ्बन्द 
गरी ज्ान मानने धमकी वदई लेखी ल्ाएको कागिमा पढ्न पवन नवदई ििरिसती सहीछाप गराएका हुन,् 
वलखतमा उललेवखत रकम मलेै वलएको होइन । ि्बरिसती कागि गराएको सम्बन्धमा वनि िाहरेिाला 
भिानीप्रसाद भट्ट उपर काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु । िाहरेिालाले म्बाट 
ि्बरिसती गराएको वलखत कागि हो । सो कागिमा भएको सहीछाप मरेो हो । सो कागि उपर मदु्ा 
दा्र गररसकेको छु । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मलाई सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको 
प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले वमवत २०७२।१२।२२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

७. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७२/१२/२२ मा िएको आदेशाः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा ्ी प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले आरोवपत कसरू गरेका रहछेन ्
भनी विश्वास गनने मनावसि आधारहरू विद्मान दवेखदा पवछ ्बझुद ैठहरे ्बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको 
पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.ि.११८ नं.को दहेा् दरा ५ एिम ्१० ्बमोविम ्ी प्रवतिादी्बाट नगद 
धरौटी रू.५,००,०००।- (पा्च लाख रूपै्ाँ) िा सो ्बरा्बरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन,ु सो 
वदन नसके काननू ्बमोविमको वसधा खान पाउने गरी अ.िं.१२१ नं. ्बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन 
पठाई वदन ु। प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालालाई वलखत साक्षी र प्रवतिादीका साक्षीहरू 
्बझुी वन्मानसुार गरी पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

८. प्रतिवादरीका साक्री ज्राम पौ्ेडलले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त राम्ो आ्चरण भएका व्वक् हुन ्। वनिसँग मरेो २/३ िष्न अगावड दवेख व्चनिान 
भएको हो । वनि प्रवतिादी ट्ाभलमा काम गनने मान्छे हुन ्। प्रवतिादीले कोही कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा 
पठाइवदन्छु भनेर रकम वलएको मलाई थाहा छैन । वनि प्रवतिादी िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी का ््नमा संगलन 
छैनन ् । िाहरेिाला र प्रवतिादीका वि्चमा व्ापार व्ािसा्को कारोिारीको लेनदने सम्बन्धी विष्मा 
ि्बरिसती िैदवेशक रोिगारको कागि गराई सोही कागिको आधारमा िैदवेशक रोिगारको कसरू ग्वो 
भनी झठु्ा िाहरेी वदएका हुन भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७३/०२/०५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
्बकपत्र । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७३/०२/१२ मा िएको आदेशाः- 

िादी पक्षले िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्ट र वलखत साक्षी श्ाम ्बहुादरु वि.क.लाई ्बकपत्रका लावग 
उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिहरूलाई मलुकुी ऐन, अ.िं. ११५ नं. ्बमोविम वझकाई ्बझुी वन्मानसुार 
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पेस गनू्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१०. जाहेरवाला िवानरीप्रसाद िट्टले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

म िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका िानका लावग प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई वमवत २०७२/९/१२ 
मा रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख) र वनिका ्बैंकको खातामा रू.१०,८०,०००।- (दश लाख अवस 
हिार) गरी िममा रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख अवस हिार) वदएको हु ँ। अवहलेसमम कुनै रकम वरता्न 
पाएको छैन । मलेै वनिसँग रू.२५,००,०००।- को मात्र कागि गराएको हो । मलेै प्रवतिादीलाई रकम 
वदएको प्रमाण वमवत २०७२/९/१२ मा गरेको वलखत कागि छ । वनि प्रवतिादीको गलो्बल आईएमई 
्बैंकमा रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार) र रू.६,५०,०००।- (छ लाख प्चास हिार) र सेन््चरुी 
कमवस्न्ल ्बैंकको खातामा रू. २,००,०००।- गरी िममा रू.१०,८०,०००।- (दश लाख अवस हिार) ्बैंक 
खातामा िममा गररवदएको भौ्चरहरू िैदवेशक रोिगार विभागमा पेस गरेको भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत 
२०७३/०२/२३ मा िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टले गरेको ्बकपत्र । 

११. तलखि साक्री श्ाम ्बहादुर तवश्वकमा्णले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेिालाले भिानीप्रसाद भट्टले अमरेरका िाने भनेर रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख) रकम वदएको 
हो । अन्् ्ेबहोरा मलाई थाहा छैन । सो वमवतमा भएको वलखतमा म साक्षी ्बसेको हो । सो वलखतमा 
भएको सहीछाप मरेो हो । सो वलखत काठमाडौ ँकोटेशिरमा भिानीप्रसाद भट्टको कोठामा गररएको हो । सो 
सम्मा भिानीप्रसाद भट्ट, वदपकवसंह सामान्त र म समते अका्न एकिना साक्षी वथ्ौ ँनाम ्ाद भएन भन्ने 
समते ्ेबहोराको वमवत २०७३/०२/२३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१२. अतिवतिा तवट्णु गुरुङ्गको तनवेदनाः-

्सै मदु्ासँग सम्बवन्धत िाहरेिालाका विरुद् करकाप मदु्ा श्ी काठमाडौ ँविलला अदालतमा दता्न भई हाल 
वि्चारावधन रहकेोले गदा्न उक् मदु्ाको अवन्तम रैसला नभएसममका लावग िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण 
वन्मािली, २०६८ को वन्म ३७ ्बमोविम हाललाई मलुतिीमा राखी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको 
अवधिक्ा विष्ण ुगरुुङ्गले वमवत २०७३/०३/२६ मा दता्न गराएको वनिेदन । 

१३. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७३/०३/२६ मा िएको मुलिवरी आदेशाः-

काठमाडौ ँ विलला अदालतमा कारिाही्कु् अिसथामा रहकेो करकाप मदु्ाको टुङ्गो लागेपवछ प्रसततु 
मदु्ा मलुतिी्बाट िगाई िाँकी कारिाही गनने गरी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को 
वन्म ३७ ्बमोविम प्रसततु मदु्ा मलुतिीमा रावखवदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको मलुतिी आदशे । 

१४. काठमा्डौ ँतजलला अदालिको फैसलााः-
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दीपा भणडारी समते िादी, भिानी भट्ट प्रवतिादी भएको करकाप मदु्ामा काठमाडौ ँविलला्बाट "यषी वादषीले 
आफनो इच्छा कवपरषीत प्रकतवादषीले ्बाधय पारषी करकापपणूथि तररकाले रू. २५,००,०००।- को वैदकेिक 
रोजगारको कागज गनथि लगाएको र ३ वटा चके काट्न लगाएको भनने वादषी दावषी पकुष्ट हुन नआएकाले प्रसततु 
मदु्ामा वादषी दावषी पगुन नसकने ठह्छथि" भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत  २०७४/०५/०६ मा भएको रैसला । 

१५. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०४/१४ मा िएको आदेशाः-

प्रसततु मदु्ा मलुतिीमा रहकेोमा उवललवखत करकाप मदु्ामा वमवत २०७४/०५/०६ मा भएको रैसलाको 
प्रवतवलवप प्राप्त भएको दवेखएकोले प्रसततु मदु्ा मलुतिी्बाट िगाई वदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१६. प्रतिवादरी तदपकतसहं सामनि जनाऊँ म्ादमा हातजर निएकााः- 

प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको िनाउ म्ाद वमवत 
२०७८/०५/२८ मा वनिको घरदलैोमा टासँ तामले भएकोमा म्ादवभत्र उपवसथत भएको दवेखएन । 

१७. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०७/११ मा िएको कसरू ठहराः- 

प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी 
वदपकवसंह सामन्तलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, वनि्बाट भराउन ुपनने विगो र हिा्नना समतेको 
सनुिुाईको लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम 
िादी्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिालाश समक्ष पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको कसरू 
ठहर वनण््न  । 

१८. तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौं्बाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई अमरेरका दशेमा काममा लगाइवदने भनी विश्वास वदलाएर भनेर विवभन्न लोभन 
दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी मदु्ा 
रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमकापणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । पीवडतलाई पगुेको क्षवतलाई सं्बोधन 
गनु्नपनने र ठुलो रकम ्बवुझ कम्बोवड्ासमम प्ा्ा्नई अलपत्र पारेको, काननूको दा्रामा आइनसकेका 
अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक् तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत 
गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नले वपवडतलाई पगुेको क्षवत समते महससु गराई आफनो का ््नप्रवत 
पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् गनु्नपनने दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न वनि प्रवतिादीलाई 
काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको 
छैन भनी गरेको ्बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना समते 
िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते व्होरको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्को 
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काठमाडौं्बाट वमवत २०७८/०७/२२ मा प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१९. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौकँा विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीले िाहरेिाला तथा पीवडतलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका दशेमा रोिगारीमा 
वदने भनी झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी 
परेको मौकाको िाहरेी, िाहरेिालाको ्बकपत्र, वलखत, एिम ्वलखत साक्षीकोको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् 
भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दा्बी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई 
भराई पाऊँ भनी ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

२०. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् सञ्चालन गन्न पाउने ईिाित पत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका 
पठाईवदन्छु भनी रकम ्बवुझवलई भने ्बमोविमको रोिगारीमा नपठाई वलएको रकम समते वरता्न नगरी 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४को दरा १० र ४३ विपररतको कसरूमा सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिाला्बाट वलए खाएको विगो रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख असी हिार रूपै्ाँ) र सो 
विगोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम रू.१७,९०,०००।- (सत्र लाख नब्ेब हिार रूपै्ाँ) समते 
गरी िममा रू.५३,७०,०००।- (वत्रपन्न लाख सत्तरी हिार रूपै्ाँ) समते प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त्बाट 
िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टलाई वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी वदपकवसंह 
समान्तले उवललवखत अवभ्ोग दािी सम्बन्धमा ्ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
वलएको छैन । िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टसँग िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनेर कुनै रकम 
वलएको छैन । रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख)को वलखत समिन्धमा िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टले 
वमवत २०७२/१०/१७ का वदन लेनदनेको वहसाि वमलाऊँ भनी ्बानेश्वरमा ्बोलाई ्बाटोमा कुरा गन्न भन्दा 
साथीको घरमा गएर वहसाि वकताि गरौ भनी िदु्नगर काठमाडौमँा लवग म लगा्त मरेो साथी वदपा 
भणडारी सवहतलाई कोठामा ्बन्द गरी ज्ान मानने धमकी वदई लेखी ल्ाएको कागिमा पढ्न पवन नवदई 
ििरिसती सहीछाप गराएका हुन ्। ि्बरिसती कागि गराएको सम्बन्धमा वनि िाहरेिाला भिानीप्रसाद 
भट्ट उपर काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । 
मलाई सिा् हुनपुनने होइन भनी कसरूमा ईन्कार रही ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२१. उपरोक् अवभ्ोग दा्बी, प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तको ्ब्ान र िादी तथा िाहरेिालाका काननू 
व्िसा्ीहरूको ्बहस विवकर रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क. प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग िाहरेिालालाई 
अमरेरका पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्? 
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ख. प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले व्बगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ? 

२२. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, म िाहरेिाला र मरेो सालो भपुेन्द्रदिे 
भट्टलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका मलुकुमा पठाई सपुरमाकने टमा काममा लगाई वदनेछु भनी वमवत 
२०७२/०८/२० मा प्रवतिादी वदपकवसंह समान्तले रू.३५,८०,०००।- (पैतीस लाख असी हिार रूपै्ाँ) 
्बवुझवलई एक मवहना दवेख डेढ मवहना वभत्रमा म र मरेो सालोलाई अमरेरका मलुकुमा पठाई काममा लगाई 
वदनेछु भनी कमिोवड्ासमम पु् ा्नई अलपत्र छाडेको र समपक्न विवहन भई वरता्न आउनपुरेको र अमरेरका 
पठाउन भनी वदएको रकम वनि विपक्षीले ठगी खाने वन्त गरेको हुनाले मलेै ्बझुाएको रू.३५,८०,०००।- 
(पैतीस लाख असी हिार) र सोको ५० प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना रू.१७,९०,०००।- (सत्र लाख नब्ेब 
हिार) समते गरी िममा रू. ५३,७०,०००।- (वत्रपन्न लाख सत्तरी हिार रूपै्ाँ) वदलाई भराई कारिाही 
गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको भिानी प्रसाद भट्टको िाहरेी दरखासत परी अनसुन्धान तहवककातको 
वसलवसलामा ्बवुझएका श्ाम्बहादरु वि.क.ले प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िाहरेिाला भिानीप्रसाद 
भट्टलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग अमरेरका मलुकुमा पठाईवदने भनी रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख 
रूपै्ाँ) रकम ्बवुझवलई वमवत २०७२/०९/१२ मा गररवदएको वलखत कागिमा म साक्षी िसी सहीछाप 
गररवदएको ठीक साँ्चो हो भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२३. अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएका श्ाम्बहादरु वि.क.ले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ्बकपत्र गदा्न 
भिानीप्रसाद भट्टले अमरेरका िाने भनेर रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख) रकम प्रवतिादीलाई वदएको 
हो । अन्् ्ेबहोरा मलाई थाहा छैन । सो वलखतमा भएको सहीछाप मरेो हो भन्ने ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२४. िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्ट ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भइ म िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका िानका 
लावग प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई वमवत २०७२/९/१२ मा रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख) रकम 
वदएकोले वलखत कागि गरेको हो भनी मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा समथ्नन हुने गरी ्ेबहोरा लेखाई प्रवतिादी 
वदपकवसंह सामन्त उपर गडाउ गरी ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२५. प्रमाण ऐन, २०३१को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादीका गिाह/िाहरेिाला र साक्षीले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको 
िाहरेी एिम ्कागिका ्ेबहोरा खम्बीर हुने गरी ्बकपत्रमा लेखाएको ्ेबहोरा प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तका 
विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

२६. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेस गरेका वलखतमा वदपकवसंह सामन्तले िैदवेशक रोिगारका लावग अमरेरका 
पठाउन भनी भिानीप्रसाद भट्ट्बाट रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख) ्बवुझवलएको हो भन्ने ्ेबहोरा उललेख 
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भएको दवेखन्छ । प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न स.ि. ७ मा "कमकत 
२०७२/१०/१७ का कदन लेनदनेको कहसाव कमलाउँ भनषी वानेश्वरमा वोलाई ्बाटोमा कुरा गनुथि भनदा सा्षीको 
घरमा गएर कहसाव ककता्ब गरौ ँभनषी ्बदु्धनगर लगषी म लगायत मरेो सा्षी कदपा भण्ारषी सकहतलाई कोठामा 
्बनद गरषी जयान मानने ्धमककी कदई लेकख लयाएको कागजमा पढ्न पकन नकदई जवरजकसत सहषी्छाप गराएका 
हुन ्। कलखतमा उललेकखत रकम मलेै कलएको होइन । जवरजसतषी कागज गराएको सम्बन्धमा जाहरेवाला 
भवानषी प्रसाद भट्ट उपर काठमा्ौ ँकजलला अदालतमा करकाप मदु्ा दायर गरेको ्ुछ" भन्ने विवकर वलएको 
दवेखए तापवन ्ी नै प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त समतेले भिानी भट्ट उपर काठमाडौ ँविलला अदालतमा 
दा्र गरेको करकाप मद्ामा िादी दािी पगुन नसकने ठहरी वमवत २०७४/०५/०६ मा रैसला भएको दवेखदंा 
प्रवतिादीको विवकर ििरिसती कागिमा सहीछाप गराएको भन्ने प्रमावणत हुन सकेको दवेखएन । 

२७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना माकनसहरूको आचरण वा काम-कारोवारको सामानय 
क्रम कवचार गदाथि तकथि सँगत रूपमा अनमुान गनथि सककने अनय कुनै कुरा अदालतले अनमुान गनथि सकने्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने िा आवथ्नक 
दाव्ति ब्होनने त्बरले अरूलाई कुनै वलखत गरी वदने अ्बसथा रहने हुदँनै । वलखत गररवदनेले िानी ्बझुी नै 
वलखतमा सहीछाप गरेका हुन्छ भन्ने सिाभाव्बक रूपमा न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । त्समा पवन प्रसततु 
मदु्ामा प्रवतिादीले ििरिसती कागिमा सहीछाप गराएको भन्ने विवकर वलए तापवन दािीको वलखत 
करकाप नठहरर काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट रैसला भएको अिसथामा प्रमाण मलु्ांकनको सन्दभ्नमा 
प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको ब््बहारकै िरर्ा्बाट अवभ्ोग दािीको वलखत गररवदएका रहछेन ्भनी 
वनष्कष्नमा पगुन ु्बान्छनी् हुने दवेख्ो  । 

२८. प्रमाणको मलू्ाङ्कनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत अन््था प्रमावणत नभएसमम त्सतो 
वलखतको पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ 
को दरा ३५ मा "कुनै कलखत वा कलखतमा उललेख भएको कुरा सो कलखत नै पेस गरषी प्रमाकणत गनुथि प्छथि" 
भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सककल वलखत नै पेस भएकाले सो वलखत 
प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था दवेखएन । 

२९. ्सरी प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िादीका साक्षीको ्बकपत्र 
समते्बाट प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
सम्बन्धी व्िसा् गरी ततसम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

३०. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी ्बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
को कसरू गरेको ठहछ्न । 
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सजा् तनिा्णरण

३१. प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो रकम 
भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा उललेवखत समग्र प्रमाणहरूको शकु्म विशे्शण गरी 
वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को 
कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको 
प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । पीवडतको संख्ा, पीवडतलाई पन्न गएको पीडा र व्बगो समतेको 
आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम प्रवतिादी वदपक वसंह सामन्तलाई िररिाना 
रू.१,७५,०००।- (एक लाख प्चहत्तर हिार) र (१) एक ्बष्न ९(नौ) मवहना कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

३२. िादीले िाहरेिालालाई व्बगो रू. ३५,८०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन दािी 
वलएकोमा िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न स.ि. १३ मा मलेै कनजसँग 
रू.२५,००,०००।- को मात्र कागज गराएको हो । अनय कागज भएको ्ैछन भनी लेखाएको, वमवत २०७२/९/१२ 
मा ६,५०,०००।- र रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) पठाएको दवेखन्छ । तर सोही वमवतमा २५ लाखको 
कागि गरी वदएको दवेखदंा र रू. २,००,०००।- लाख वरता्न पाएको छु भनी भिानी प्रसाद भट्टले ्बकपत्रमा 
भनेको हुदँा दािीको कागि र वतरेको रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) दिु ैविगो का्म गन्न न््ा्ोव्चत 
नहुदँा िममा रू.२३,००,०००।- (तेइस लाख रूपै्ाँ) मात्र विगो र सोको ५०% ले हनेु हिा्नना ११,५०,०००।- 
(एघार लाख प्चास हिार) गरी िममा रू.३४,५०,०००।- (्चौवतस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी 
वदपकवसहं सामन्त्बाट िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टलाई भराउन न््ा्ोव्चत हुने दवेख्ो । 

३३. अत: प्रवतिादी प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम 
िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक लाख प्चहत्तर हिार) र (१) एक ्बष्न ९(नौ) मवहना कैद हुने ठह्नछ । 
िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टको विगो रू.२३,००,०००।- (तेइस लाख) र सोको ५०% (प्चास प्रवतशत)
ले हुने हिा्नना रू.११,५०,०००।- (एघार लाख प्चीस हिार) गरी िममा रू.३४,५०,०००।- (्चौतीस लाख 
प्चास हिार) प्रवतिादी्बाट िाहरेिालाले भररपाउने ठह्नछ । ्बढी नै विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने िादी 
दािी उपरोक् हदसमम पगन सकदनै । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी वदपकवसंह सामनतलाई िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक लाख 
प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ) र १(एक) िष्न ९ (नौ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त 
अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७२/१२/०७ मा पक्राउ परी वमवत २०७२/१२/२९ समम न््ाव्क वहरासतमा 
रहकेो दवेखदंा सो अिवधको २२ (्बाईस) वदन कट्टा गरी ्बाँकी कैद १ (एक) िष्न ८ (आठ) मवहना ८ (आठ) 
वदन ्ेबरुि ुदवेखदंा लगत कसी असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू......................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्तलाई लागेको िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक 
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लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँ)को हकमा मलुकुी रौजदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ ्बमोविम 
वनि प्रवतिादीले मदु्ा पपु्नक्षका क्रममा वमवत २०७२/१२/२९ मा धरौटी रवसद नं. ०६८ ्बाट ्स न््ा्ावधकरणमा 
राखकेो धरौटी रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ)्बाट सदस्ाहा गरी काननू ्बमोविम गनु्न भनी सम्बवन्धत 
विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..............................................................................................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी वदपकवसंह सामन्त्बाट िाहरेिाला भिानीप्रसाद भट्टले 
रू.२३,००,०००।- (तेइस लाख) र सोको ५०% (प्चास प्रवतशत)ले हुने हिा्नना रू. ११,५०,०००।- (एघार 
लाख प्चीस हिार) गरी िममा रू.३४,५०,०००।- (्चौतीस लाख प्चास हिार) भरी पाउने ठहरेकाले प्रकरण 
२ ्बमोविम सदर-स्ाहा गरी ्बाँकी हुने धरौटी रू.३,२५,०००।- (तीन लाख पवच्चस हिार) लगा्त अन्् ्चल 
अ्चल िा्िेथा समते दखेाई व्बगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए उपरोक् विगो र 
हिा्नना प्रवतिादी्बाट िाहरेिालालाई भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..............३

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएपवछ रैसलाको िानकारी 
िाहरेिालालाई वदन.ू................................................................................................................४

्स रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) ्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडौलँाई रैसलाको नककल सवहत 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू............................................................................................................५

प्रसततु रैसलामा व्चत्त न्बझु े३५ (पैतीस) वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी 
वदपकवसंह सामन्तलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..............................................................................६

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू..........................७

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू.....................................८

्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छु । 
रमेशकुमार खत्री

(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]
इिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल/ओम्बहादरु कठा्त
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह
रैसला वमवतः २०७८/०७/२६/६
रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०८/.....  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री तनशा ्बातन्ाँ
सदस् श्री ्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई

फैसला
मुद्ा नं. ०७४-FT-०६१९

कसरू ठहर नं. १९
तनण्ण् नं.४५ 

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

लक्मी ्बहादरु थापाको नावत, गोपाल वसंह 
थापाको छोरा, काठमाडौ ँ विलला, काठमाडौ ँ
महानगरपावलका िडा नं. २४ ्बसने सरुि थापाको 
िाहरेीले नेपाल सरकार................................१

उद्भि प्रसाद ओझाको ्बहुारी, विनोद ओझाको श्ीमती 
मोरङ विलला दिनेशा गा.वि.स. िडा नं. २ पररिवत्नत 
रंगेली नगरपावलका िडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौ ँ
विलला काठमाडौ ँ ममहानगरपावलका िडा नं. १९ 
इनाटोल ्बसने अवनता ओझा..............................१ 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.	 जाहेरवाला सरुज थापाको तकटानरी जाहेररी दरखासिाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाले म िाहरेिालालाई अमरेरका काममा पठाइवदन्छु भनी रू.५,००,०००।- (पाँ्च 
लाख रूपै्ाँ) ्बवुझवलई भने ्बमोविमको रोिगारमा नपठाएको र वलए खाएको रकम पवन वरता्न नगरेको 
हुदँा आिश्क कारिाही गरी विगो र हिा्नना रकम वदलाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको सरुि थापाले वमवत 
२०७०/११/२० मा वदएको िाहरेी दरखासत । 

२.	 सककल तलखि कागजाः-

अवनता ओझाले सरुि थापालाई अमरेरका पठाइवदन्छु भनी रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) ्बवुझवलई 
वमवत २०७०/३/१६ मा अवनता ओझाले गरेको वलखत कागि । 
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३. प्रतिवादरी अतनिा ओझाले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः- 

िाहरेिाला र मरेो श्ीमान विनोद ओझा वमलेर मरेो नाममा वगटार माइसट्ो प्रा.वल. नामको कमपनी खोलेका 
वथए । वनि सरुि थापाले उक् कमपनीमा रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) लगानी गरेका वथए । वनि 
िाहरेिालालाई रोिगारमा अमरेरका पठाउँछु भनी रकम वलएको होइन । िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत 
कागिमा भएको सहीछाप मरेो आफनै हो । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित अनमुवत वलएको छैन 
भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७१/०२/०२ मा प्रवतिादी अवनता ओझाले अनसुन्धानका क्रममा गरेको 
्ब्ान । 

४. साक्री राजेश जोशरीले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाले ् ी िाहरेिाला सरुि थापालाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा पठाइवदन्छु 
भनी रू.५,००,०००।- ्बवुझवलएका हुन ्र िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत कागिमा भएको सहीछाप वनिको 
आफनै हो भन्ने समते ्ेबहोराको अनसुन्धानका क्रममा ्बवुझएका रािेश िोशीले वमवत २०७१/०८/२६ मा 
गरेको कागि । 

५. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न पाउने ईिाित अनमुवतपत्र नवलई 
िाहरेिाला सरुि थापालाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा काममा पठाइवदन्छु भनी झठु्ा आश्वासन 
प्रलोभनमा पारी भने ्बमोविमको रोिगार नवदलाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको प्रवतिादीको 
का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू हुदँा प्रवतिादी अवनता ओझालाई 
सोही ४३ ्बमोविमको सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलए खाएको विगो रू.५,००,०००।- र सोको ५०% 
ले हुने हिा्नना रकम रू.२,५०,०००।- (दईु लाख प्चास हिार) समते गरी िममा रू.७,५०,०००।- (सात 
लाख प्चास हिार) समते प्रवतिादी अवनता ओझा्बाट िाहरेिाला सरुि थापालाई भराई पाऊँ भन्ने समते 
्ेबहोराको िादी नेपाल सरकाले वमवत २०७५/०३/०३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दा्र गरेको अवभ्ोग 
दािी । 

६.	 ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७५/९/४ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाका नाउँमा िारी भएको म्ाद प्रवतिादी रेला नपरेको भनी िेपत्त ेतामले भएको 
दवेखदंा उक् म्ाद िदर गररवदएको छ । प्रवतिादीको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत भए भन्दा अकवो ितन छ 
िा छैन ? सो समिन्धमा विशषे सहकारी िकील का्ा्नल् मारत ्िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट खलुाउन 
लगाई खलुी आएमा सोही ितनमा काननू ्बमोविम म्ाद गरी, प्रवतिादी उपवसथत भए िा म्ाद व््वतत 
भएपवछ वन्मानसुार पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 
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७.	 वैदेतशक रोजगार तविागको पत्ाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन ्बाहके अन्् ितन खलुन आएको नदवेखदंा 
सोही ्ेबहोरा िानकारीको लावग अनरुोध छ भन्ने समते ्ेबहोराको िैदवेशक रोिगार विभागको ्च.नं. २४९६ 
वमवत २०७६/११/१३ को पत्र । 

८. वैदेतशक रोजगार तविागको तनवेदन पत्ाः-

अवभ्ोग पत्रको पवहलो पषृ्ठको विरुद् खणडमा प्रवतिादी अवनता ओझाको नाम, थर, ितन र तीन पसुतेमा 
विलला मोरङ्ग, दिनेशा गा.वि.स. िडा नं. २ पररिवत्नत रंगेली न.पा. िडा नं.८ घर भई हाल विलला 
काठमाडौं, काठमाडौ ँमहानगरपावलका िडा नं. १९ इनाटोल ्बसने उद्ि प्रसाद ओझाको ्बहुारी, व्बनोद 
ओझाको श्ीमती िष्न २८ की अवनता ओझा हुनपुननेमा ररक भएकोले अवभ्ोग पत्रमा िाहरेी ्ेबहोराकै 
प्रवतिादी अवनता ओझाको नाम, थर र ितन का्म गरी त्रवुट सच्ाई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िैदवेशक 
रोिगार विभागले वमवत २०७६/११/२० मा ्स न््ा्ावधकरणमा दता्न गरेको वनिेदन पत्र । 

९. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७६/१०/२१ मा िएको आदेश

अवभ्ोग पत्रको पवहलो पषृ्ठको विरुद् खणडमा वभम प्रसाद ओझाको नावत उद्वि प्रसाद ओझाको छोरा 
विलला मोरङ दिनेशा गा.वि.स. िडा नं.७ हाल रंगेली न.पा. िडा नं.३ ्बसने िष्न २९ को अवनता ओझाको 
सट्टा “विलला मोरङ दिनेशा गा.वि.स. िडा नं.२ पररिवत्नत रंगेली न.पा. िडा नं.८ घर भई हाल काठमाडौ ँ
विलला काठमाडौ ँ म.न.पा. िडा नं.१९ इनाटोल ्बसने उद्भि प्रसाद ओझाको ्बहुारी, विनोद ओझाको 
श्ीमती िष्न २८ की अवनता ओझा" का्म हुने गरी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली २०६८ 
को वन्म ३८(२) ्बमोविम ्ो संशोधन आदशे गररवदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको वमवत २०७६/११/२१ 
मा ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१०.	प्रतिवादरी अतनिा ओझाले समाह्ान म्ाद गुजाररी वसेकीाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाका नाममा ् स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७/०९/०३ 
मा वनिका श्ीमान विनोद ओझाले ्बझुकेोमा म्ाद वभत्र हाविर नभई समाह्ान म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

११.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१०/२८ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी अवनता ओझाका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समाहह्ान म्ाद गिुारी ्बसेको 
दवेखई िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडमा उललेवखत िाहरेिाला तथा दखेने/सनु्ने साक्षी 
समतेलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार 
विभागलाई लेखी पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१२.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/११/१९ मा िएको आदेशाः-
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िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत गिाह/िाहरेिाला सरुि 
थापा र दखेने/सनु्ने साक्षी रािेश िोशीलाई िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको 
नदवेखदंा वनिलाई ्बझुन ु पनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ 
्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१३.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०५/०९ मा िएको आदेशाः- 

िाहरेिाला सरुि थापा र साक्षी रािेश िोशीका नाउँको म्ाद िेपत्त ेतामले भएको दवेखदंा वनिहरूको 
नाँउको म्ाद तामले हुन सकने एवकन ितन (घर नं. टोल माग्न र रोन नम्बर सवहत) खलुाई पठाउन िैदवेशक 
रोिगार विभागलाई लेखी पठाई ििार प्राप्त गरी पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१४.	वैदेतशक रोजगार तविागको पत्ाः-

िाहरेिाला सरुि थापा र साक्षी रािेश िोशीको एवकन ितन वनि िाहरेिालाले िाहरेी दरखासतमा उललेख 
भएको तथा साक्षी रािेश िोशीले कागि गदा्नको अिसथामा उललेख गरेको ितन ्बाहके अकवो ितन 
वमवसल संलगन कागिात्बाट नदवेखएको वनिहरको ितन खलुाउने सम्बन्धमा ्स विभाग्बाट समपक्न  गदा्न 
समपक्न  हुन नसकेकोले वनिहरूको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन ्बाहके अन्् ितन खलुन आएको 
नदवेखदंा सोही ्ेबहोरा अनरुोध छ भन्ने समते ्ेबहोराको िैदवेशक रोिगार विभाग्बाट प्राप्त ्च.नं. ९९६ वमवत 
२०७८/०८/०६ को पत्र । 

१५.	्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 
प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा् वनि्बाट भराउनपुनने विगो र हिा्नना समतेको सनिुाईको 
लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ ्बमोविम िादी्बाट 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत 
२०७८/०८/०५ मा भएको कसरू ठहर । 

१६.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई अमरेरका दशेमा काममा लगाइवदने भनी विश्वास वदलाए भनेर विवभन्न प्रलोभन 
दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी मदु्ा 
रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । काननूको दा्रामा आइनसकेका 
अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक् तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत 
गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नले वपवडतलाई पगुेको क्षवत समते महससु गराई आफनो का ््नप्रवत 
पश्ाताप गराउने उद्शे् पवूत्न हुने गरी सिा् गनु्नपनने दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न वनि प्रवतिादीलाई 
काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना समते 
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िाहरेिालाहरुलाई वदलाई भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७८/०८/१२ मा प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

१७. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेस हुन आएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल 
सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी 
उवम्नला दाहालले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाएको भनी परेको िाहरेीलाई िाहरेिालाको प्रवतिादीले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान, प्रवतिादी 
अवनता ओझाले सरुि थापालाई गरी वदएको वलखत र प्रवतिादीले प्रवतिाद नगरी कसरू वसिकार गरी 
्बसेको वसथवत समते्बाट प्रवतिादी अवनता ओझाले अवभ्ोग दािी ्बमोविमको कसरू गरेको पवुष् भएको 
हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई 
भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस विवकर सवुन्ो । 

१८. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन 
गन्न पाउने ईिाित पत्र नवलई िाहरेिाला सरुि थापालाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा काममा 
पठाइवदन्छु भनी झठु्ा आश्वासन प्रलोभनमा पारी भने ्बमोविमको रोिगार नवदलाएको र वलए खाएको रकम 
समते वरता्न नगरेको प्रवतिादीको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू 
हुदँा प्रवतिादी अवनता ओझालाई सोही ४३ ्बमोविमको सिा् गरी िाहरेिाला्बाट वलए खाएको विगो 
रू.५,००,०००।- र सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम रू.२,५०,०००।- (दईु लाख प्चास हिार) समते 
गरी िममा रू.७,५०,०००।- (सात लाख प्चास हिार) समते प्रवतिादी अवनता ओझा्बाट िाहरेिाला 
सरुि थापालाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएको प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी अवनता ओझाका नाममा ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको समावहान म्ाद वनिका श्ीमान विनोद ओझाले वमवत २०७७/०९/०३ मा 
्बझुी म्ाद तामले भएकोमा प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर नभई शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

१९. उपरोक्ानसुारको विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ाको ्बहस र अवभ्ोग दािी रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का विष्मा 
वनण््न  वदनपुनने दवेख्ो । 

 (क) प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिाला सरुि 
थापालाई िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्? 

(ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो र अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 
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२०. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम विष्तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी अवनता ओझाले म िाहरेिालालाई 
अमरेरका काममा पठाइवदन्छु भनी रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) ्बवुझवलई भने ्बमोविमको 
रोिगारमा नपठाएको र वलए खाएको रकम पवन वरता्न नगरेको हुदँा आिश्क कारिाही गरी विगो र हिा्नना 
रकम वदलाई पाऊँ भनी परेको िाहरेी्बाट उठान भएको ् स मदु्ामा प्रवतिादी अवनता ओझाले ् ी िाहरेिाला 
सरुि थापालाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा पठाइवदन्छु भनी रू.५,००,०००।- ्बवुझवलएका हुन ्
र िाहरेीसाथ पेस भएको वलखत कागिमा भएको सहीछाप वनिको आफनै हो भनी अनसुन्धानका क्रममा 
्बवुझएका व्वक् रािेश िोशीले ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२१. प्रवतिादी अवनता ओझाले अनसुन्धानका क्रममा ्ब्ान गदा्न स.ि. ९ मा कलखत कागजमा गरेको सहषी्छाप 
मरेो हो भनी वलखत गरेकोमा सावित भई तथ्मा समम ्ेबहोरा लेखाएकोमा ्स न््ा्वधकरण्बाट वनिका 
नाममा िारी भएको समाह्ान म्ाद वनिका एकाघरको श्ीमान ् व्बनोद ओझाले ्बझुकेोमा काननूका 
म्ादवभत्र न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नभई अवभ्ोग दािी सिीकार गरी ्बसेको दवेखदंा िाहरेिालाको 
मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा पवुष् भएको पाइ्ो । 

२२. िादीले अवभ्ोगपत्र साथ पेस गरेको वमवत २०७०/०३/१६ को वलखतमा सरुि थापालाई िैदवेशक 
रोिगारका लावग अमरेरका पठाउने भनी अवनता ओझाले रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) ्बझुी 
वलई उक् कागि गररवदएको दवेखन्छ । उक् वलखत ्बारे प्रवतिादीले अनसुन्धानको क्रममा उक् वलखतमा 
भएको सहीछाप मरैे हो भनी सिीकार गरेको दवेखन्छ । उक् वलखतका सम्बन्धमा अन््था प्रवतिाद नभएको 
िा अन््त्र कुनै दािी भएको दवेखदनै । ्सरी सो वलखत प्रमाण्बाटै िाहरेिालालाई अमरेरका िैदवेशक 
रोिगारमा पठाउन रकम वलएको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ ्बमोविम अवभ्ोगपत्र साथ 
पेस भएको वलखत प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । ्सै सन्दभ्नमा सिवोच्च अदालत्बाट 
"प्रमाण काननूले वलखत प्रमाणलाई सिवोत्तम प्रमाण मान्दछ । त्सैले वलखतमा उललेख भएको कुरा अन््था 
प्रमावणत भएमा ्बाहके सोमा उललेख भएको कुरालाई भरपदवो र िसतपुरक प्रमाणको रूपमा अदालतले 
ग्रहण गनु्नपद्नछ । िादी पक्षले वलखत नै पेस गरी अवभ्ोग दा्बीलाई पवुष् गरेको र सो वलखतमा लागेको 
सवह र ्ेबहोरा मरेो हो भनी िाहरेिालाले पेस गरेको वलखतलाई वसिकार गरेको दवेखएकोले कसरू प्रमावणत 
हुने" भनी नेकाप २०७३ अकं ९, वन. नं ९६७४ रैसला वमवत २०७३/०४/१९ मा नविर वसद्ान्त समते 
प्रवतपादन भएको दवेखन्छ । ्सथ्न, प्रवतिादी सि्ंले गररवदएको उक् वलखत अन््था प्रमावणत नभएकोले 
अकाट्् प्रमाणको रूपमा वलनपुनने दवेख्ो । 

२३. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, प्रवतिादीले िाहरेिालालाई अमरेरका पठाई वदने भनी गररवदएको 
वलखत, वलखतका साक्षीले गरेको सनाखत कागि, वलखत गररवदएको भनी कसरूमा प्रवतिादीको मौकाको 
सिीकारोवक् ्ब्ान तथा सो उपर कुनै प्रवतिाद समते नगरर ररार भई ्बसेको समतेका आधारमा प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाई 
वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् हुन 
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आ्ो । 

२४. अतः उपरोक् ्बमोविम वििेव्चत आधार र कारण्बाट प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

२५. प्रवतिादी अवनता ओझालाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादी्बाट के कवत विगो रकम भराई 
वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी अवनता ओझाले िैदवैशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीले ्ैबदवेशक रोिगार 
कसरू गरेतापवन विदशेमा पठाई नसकेको अिसथा भएकोले िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा ्स 
मदु्ामा प्रवतिादी अवनता ओझालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम रू.१,५०,०००।- 
(एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना िष्न कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

२६. िाहरेिाला सरुि थापालाई भराउन ुपनने विगोको हकमा हदेा्न िाहरेिालाको विगो रू. ५,००,०००।- (पाँ्च 
लाख रूपै्ाँ) को मागदा्बी वलएकोमा त्वतनै रकम िाहरेिाला्बाट प्रवतिादीले ्बवुझवलई वलखत गररवदएको 
र प्रवतिादीले म्ाद गिुारी प्रवतिाद नगरी ्बसेको समते दवेखदंा िाहरेिालाको मागदा्बी अनसुारको विगो 
रू. ५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.२,५०,०००।- (दईु लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू.  ७,५०,०००।- (सात लाख प्चास हिार) भराई वलन पाउने दवेख्ो । 

२७. अत: प्रवतिादी अवनता ओझालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िररिाना 
रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला सरुि 
थापाको विगो रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते प्रवतिादी्बाट 
भराई हुने ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी अवनता ओझालाई िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास 
हिार) र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद िेरुि ुहुदँा असलू गनु्न 
भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाइवदन.ू.........................................................................१

प्रवतिादीलाई ठहर भएको िाररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) को हकमा लगत कसी 
प्रवतिादीले अनसुन्धानका क्रममा ररना वसंको नाउँको धावदङ्ग विलला िैरेनी नगरपावलका िडा नं.२(घ) २८ 
क्षेत्ररल १-८-०-० को िगगा रू. ८,००,०००।- (आठ लाख रूपै्ाँ) धरौट िापत िेथा िमानत राखकेो दवेखदंा 
सो रकम ्बरािर िेथा वदनेको दाव्ति रहने भएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ 
को अवधनमा रही िररिाना असलू गनू्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लगत वदन.ू...२
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मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादी अवनता ओझा्बाट िाहरेिाला सरुि थापाले विगो रू. 
५,५०,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) र हिा्नना रू. २,५०,०००।- (दईु लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) गरी िममा 
रू.७,५०,०००।- (सात लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) भराई पाउने ठहरेकोले उक् विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी 
िाहरेिालाले अनसुन्धानका क्रममा प्रवतिादीले िेथा िमानत राखकेो ररना वसंको नाउँको धावदङ्ग विलला िैरेनी 
नगरपावलका िडा नं.२(घ) २८ क्षेत्ररल १-८-०-० को िगगा लगा्त अरु ्चल अ्चल समपवत्त दखेाई ऐनका 
म्ाद वभत्र वनिेदन वदए वन्मानसुार भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत अदालतमा लेवख पठाउन ूर विगो एिम ्हिा्नना 
भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न ्ो रैसलाको िानकारी ततकाल िाहरेिाला सरुि थापालाई वदन.ू........................३

प्रसततु रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल ,् काठमाडौंलाई रैसलाको िानकारी वदन.ू........४

प्रवतिादी अवनता ओझाले शरुु म्ाद गिुारी ्बसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदई रहनपुरेन..............................५

रैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू............................६

तनशा ्बातन्ाँ
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ । 

्डा.गोतपचनद्र िट्टराई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह

रैसला वमवतः २०७८/०८/१३/२

रैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/०८/.....  न््ा्ावधकरणको छाप



174
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

श्री 
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री तनशा ्बातन्ाँ
सदस् ्डा. श्री गोतपचनद्र िट्टराई

फैसला
मुद्ा नं. ०७८-FT-०००६

कसरू ठहर नं. २७
तनण्ण् नं. ५५

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

ररन्िी शपेा्नको नावत डाती शपेा्नको छोरा काठमाडौ ँ विलला, 
काठमाडौ ँमहानगरपावलका िडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौ ँ
विलला िोरपाटी गा.वि.स. िडा नं ७ ्बसने पासाङ्ग शपेा्न....१
लाकपा शपेा्नको नावत वकनरु शपेा्नको छोरा काठमाडौ ँविलला 
िोरपाटी गा.वि.स. िडा नं. ३ ्बसने कामरुरु शपेा्न...............१
को िाहरेीले नेपाल सरकार

सन्त्बहादरु थापाको नावत ओलक्बहादरु 
थापाको छोरा रामछेाप विलला कु्बकुासथली 
गा.वि.स. िडा नं. २ हाल पररिवत्नत उमाकुणड 
गाउँपावलका िडा नं. ३ घर भई हाल 
लवलतपरु विलला लवलतपरु महानगरपावलका 
सातदोिाटो ्बसने दीपक थापा..................१

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ ्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम 
रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१. पासाङ शेपा्ण समेिको जाहेररी दरखासिाः-

विपक्षी दीपक थापाले कावन्तपरु दवैनक पवत्रकामा सनलाईट ईन्टरनेशनलको नाम्बाट Visit and Work 
Visa भन्ने स्ूचना समते प्रकावशत गरी हामीहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानाडा पठाई रोिगारी 
वदलाई वदन्छु, प्रवत व्वक् रू.१६,००,०००।- लागछ, मावसक रू.१,००,०००।- कमाई हुन्छ रेषु्रेन्टमा 
वकलनरको काम गनु्नपछ्न भनी हामीहरू्बाट वमवत २०६९/०२/०१ मा रू.१४,१०,०००।- (्चौध लाख दश 
हिार रूपै्ाँ) को कागि गरी र पनुः हामीसँग कागि नगरी रू.६,००,०००।- गरी िममा रू.२०,१०,०००।- 
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्बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने कामको प्रोसेस हुदँछै भनी हामीलाई झकु्ाई समपक्न विवहन भई ररार 
भएको हुदँा वनिलाई हद ैसममको िररिाना र कैद गरी हामीहरूको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ 
भनी पासाङ्ग शपेा्न र कमरुरु शपेा्नले वमवत २०६९/१२/०५ मा िैदवेशक रोिगार विभागमा वदएको सं्कु् 
िाहरेी दरखासत । 

२. तलखि कागजाः

पासाङ शपेा्न र कमरुरू शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउनका लावग रोिगारको लावग क्ानाडा पठाउने 
भनी रू.१४,१०,०००।- (्चौध लाख दश हिार रूपै्ाँ) ्बझुी वदपक थापाले वमवत २०६९/०२/०१ मा 
गरेको वलखत  । 

३. प्रतिवादरी दरीपक थापाले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ानाः-

मलेै िाहरेिालाहरू पासांग शपेा्न र कमरुरु शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउनको लावग रकम वलएको 
होइन । िाहरेिालाहरूसँग िनही रू.४,००,०००।- का दरले रू.८,००,०००।- मलेै सं्चालन गरेको संसथा 
सनलाइट ईन्टरनेशनलको सरसामान वकन्न भनेर सापटी वलएको हु ँ। सो रकम वलएिापत मलेै मरेो श्ीमवत 
अवमिका ्बसनेतको नाममा रहकेो लवलतपरु झरूिारासी िडा नं. ५ मा रहकेो ६ आना िगगा पास गररवदएको 
छु । सककल वलखत कागिमा भएको सहीछाप मरैे हो, ्ेबहोरा होइन । न््ा्वधकरण्बाट अकवो मदु्ामा 
धरौटीमा छुटेको वदन म ैमलाई ििरिसती ्बाटोमा नै समाई ल्ाप्च ेलगाउन लगाएका हुन ्। मलेै आफनो 
पररिार र आफनो िीउ ज्ानको सरुक्षाको लावग डरले ल्ाप्च ेलगाएको हु ँ । ििरिसती कागि गराए 
उपर काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दता्न गरेको छु । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
वलएको छैन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी दीपक थापाले अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०६९/१२/२२ मा 
गरेको ्ब्ान । 

४. वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

प्रवतिादी दीपक थापाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत समते नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा अमरेरका पठाई वदने भनी रकम वलई भने ्बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई आरुले वलएको 
रकम समते वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकोले वनिलाई सोही 
दरा ४३ ्बमोविम सिा् हुन तथा िाहरेिालाहरूसँग वलएको रकम रू.२०,१०,०००।- (्बीस लाख दश 
हिार रूपै्ाँ) तथा सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.१०,०५,०००।- (दश लाख पाँ्च हिार रूपै्ाँ) गरी 
िममा रू.३०,१५,०००।- (तीस लाख पन्ध् हिार रूपै्ाँ) मध्े रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) मा ६ 
आना िगगा िाहरेिालाहरूलाई पास गररवदएको दवेखदंा ्बाँकी रकम रू.२८,१५,०००।- (अठाइस लाख 
पन्ध् हिार रूपै्ाँ) वनि िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी्बाट वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी 
नेपाल सरकारको तर्न ्बाट वमवत २०७०/०१/०८ मा दा्र भएको अवभ्ोग दािी । 
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५. प्रतिवादरी तदपक थापाले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ान 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मरेो िाहरेिालाहरूसँग घरा्सी लेनदनेको 
रू.८,००,०००।- को लेनदने छ । िाहरेी ्ेबहोरा झठु्ा हो । िाहरेिाला्बाट िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन 
भनेर कुनै रकम वलएको छैन । विज्ापन प्रकावशत भएको भन्ने मलाई थाहा छैन । िाहरेिालाहरूले त्ार 
गरी राखकेो कगिमा मलाई ि्बरिसती सही गन्न लगाएका वथए । कागि पढ्न वदएनन ् । ििरिसती 
कागि गराएको सम्बन्धमा काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु । सोही कागिको 
आधारमा म उपर उिरुी गरेको हुनपुछ्न । सनलाईट कन्सलटेन्सी सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । सनलाईट 
इन्टरनेशनल मरेो नाममा दता्न छ । घरेल ुतथा साना उद्ोग का्ा्नल् लवलतपरुमा दता्न रहकेो छ । सो संसथा 
सटेशनरीका सामान कागि, रेिम, राइल ्बनाउने भनेर दता्न गरेको हो । हाल लगानीको कवमले खारेिीको 
प्रकृ्ामा छ । िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनेर कुनै रकम नवलएको, घरा्सी लेनदने 
सम्बन्धी वनिहरू्बाट वलएको रकम िापत वनिहरूले मरेो श्ीमतीको नाममा रहकेो लवलतपरु विलला 
झरूिारासी गा.व्ब.स िडा नं.५ (क) को छ आना प्रवतआना रू.३,५०,०००।को दरले वकनेको िगगा पास 
गरी वलइसकेका हुदँा मलाई सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी दीपक थापाले वमवत 
२०७०/०१/०९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

६. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७०/०१/९ मा िएको आदेश:

मलुकुी ऐन, २०२० अ.्ंब. ११८ को दहेा् ५ र १० का आधारमा पवछ प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम हुने 
गरी वदए वदपक थापा्बाट रू.१,००,०००।– (एक लाख) नगद ैवदई सो िरािरको िथेा िमानत वदएर वसिकार 
गरी तारेखमा राखी र वदन नसके अ.ि.१२१ नं. ्बमोविम थनुिुा पिूमी वदई सथानी् कारागारमा थनुामा राखी 
प्रसततु मदु्ाको पपू्नक्ष गनु्न । प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले दिु ैपक्षका साक्षी ्बकपत्रको लावग वझकाई आएपवछ िा 
अिवध नाघपेवछ वन्मानसुार गरी पेस गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

७. जाहेरवाला पासाङ्ग शेपा्ण र कमफुलु शेपा्णले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा र सोमा भएको सहीछाप मरेो समते हो । प्रवतिादीले हामी दईु िना्बाट रू.२०,१०,०००।- 
(्बीस लाख दश हिार रूपै्ाँ) ्बझुी वलएका हुन ्। प्रवतिादीले रकम ्बझुी गररवदएका रू.१४,१०,०००।- 
(्चौध लाख दश हिार रूपै्ाँ) को कागि छ । अरु रू.६,००,०००।- (छ लाख रूपै्ाँ) वनिले पटकपटक 
प्रवत व्वक्को छ लाखको दरले ्बझुकेा वथए । उक् छ लाख पवछ िाने िेलामा वमलाई वदन्छु भनेका वथए । 
त्सको कागि गररवदएका छैनन ्। प्रवतिादीले क्ानाडा पठाउँछन ्भन्ने कुरा वमवत २०६८/१२/१६ को 
कावन्तपरु पवत्रका हरेेर थाहा भएको हो । वनिले अन्् तीनिनालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाएको भनेर 
वभषाको पेपर दखेाएका वथए । त्सै आधारमा विश्वास गरेको हो । िगगा वनिकी श्ीमवतले हामीलाई पैसाको 
समस्ा प्वो, िगगा वकनी वदनहुोस ्भनेकोले हामीले िगगा रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) मा वकनेको 
हो र प्रवतिादी दीपकले हामीलाई वमवत २०६९/१०/०७ मा रोन गरेर मलेै अरूको पवन िैदवेशक रोिगारकै 
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वसलवसलामा पैसा वलएको हुनाले वदनपुनने भ्ो भनी कागि पवन गररवदन्छु भनी िगगा पवन वरता्न वलन्छु 
२ मवहनावभत्र र सोको ब्ाि िवत लागे पवन वदन्छु भनेकोले हामीसँग वनिले माग िवत रकम नभएको 
हुनाले हामीले वनिलाई रू.४,१०,०००।- (्चार लाख दश हिार रूपै्ाँ) वद्ौ ँ । सोको कागि वनिसँग 
नै छ । िगगाको िममा रू.६,००,०००।- (छ लाख रूपै्ाँ) कागि नगरी वलएका हुन ्भन्ने समते ्ेबहोराको 
िाहरेिाला पासाङ्ग शपेा्नले वमवत २०७०/०२/०२ मा र कामरुरु शपेा्नले वमवत २०७०/०२/०३ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको प्रा्ः एकै वमलानको ्बकपत्र । 

८. प्रतिवादरी दरीपक थापाका साक्री रामचनद्र सनुु्बारले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मलेै दखे ेिाने थाहा पाए समम ्ी प्रवतिादी रोम्ो मान्छे हुन ्। कारोिार सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । वमवत 
२०६९/१०/७ को िेलकुी ८ ्बिेको सम्मा रोन गरी िाहरेिाला समतेले मलाई ि्बरिसती गरी कागि 
गराए भनी प्रवतिादीले भनेका वथए भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी दीपक थापाका साक्षी राम्चन्द्र सनुिुारले 
वमवत २०७०/०२/०३ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

९. ्स प्रतिवादरी दरीपक थापाले तमति २०७२/०२/२६ मा ्स न्ा्ातिकरणमा तदएको तनवेदनाः- 

प्रसततु मदु्ामा उठान भएको वलखतको सम्बन्धमा िाहरेी दरखासत पनु्न अगावड नै वमवत २०६९/११/०४ मा 
करकाप मदु्ा दा्र गरेको र वमवत २०७१/०२/२२ मा िादी दा्बी नपगुने भनी काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट 
रैसला भएको उक् रैसलामा व्चत्त न्बझुी वमवत २०७२/०२/०७ मा पनुरािेदन दता्न भई वि्चारावधन रहकेो 
अिसथा हुदँा र उक् रैसलाले ्स मदु्ाको रैसलामा ररक पनने अिसथा समते भएकाले मलुकुी ऐन, 
अ.िं.१२ नं. र िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली २०६८ को वन्म ३७ ्बमोविम मदु्ा मलुतिी 
राखी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी दीपक थापाले ्स न््ा्ावधकरणमा दा्र गरेको वनिेदन । 

१०.  ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७२/०२/२६ मा ्स िएको मुलिवरी आदेशाः-

पनुरािेदन अदालत पाटनमा वि्चारावधन अिसथामा रहकेो करकाप मदु्ाको टुङ्गो लागेपवछ प्रसततु मदु्ा 
मलुतिी्बाट िगाई िाँकी कारिाही गनने गरी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३७ नं. ्बमोविम प्रसततु मदु्ा मलुतिीमा राखी वदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको भएको मलुतिी आदशे । 

११. काठमा्डौ ँतजलला अदालि्बाट िएको फैसलााः-

प्रवतिादीको का ््न करकापपणू्न भन्ने दािी समम रहकेोमा वलखतको सत्ता िा िैधताको प्रश्न वििाद उठेको 
्बखत तत ्तत ्समिद् वनका््बाट एकैपटक वनरोपण हुन नसकने भन्ने हुदँनै । तसथ्न िादी दािी पगुन नसकने 
ठहछ्न भन्ने समते ्ेबहोराको वदपक थापा विरूद् पासाङ्ग शपेा्न समते भएको ०६९ सालको ३१-३९-०६९-
०३६५४ को करकाप मदु्ामा काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट वमवत २०७१/०२/२२ मा भएको रैसलाको 
प्रवतवलवप वमवसल सामले रहकेो । 
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१२. उचच अदालि पाटन्बाट िएको फैसलााः-

िादी दािी पगुन नसकने ठह्ा्नई शरुु काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट वमवत २०७१/०२/२२ मा भएको रैसला 
वमलेकै दवेखदंा सदर हुने ठहछ्न । पनुरािेदक िादीको पनुरािेदन विवकर पगुन सकदनै भन्ने समते ्ेबहोराको 
पनुरािेदन वदपक थापा विरूद् कामरुरु शपेा्न समते भएको मदु्ा नं. ०७१-CP-०८७४ को करकाप मदु्ामा 
उच्च अदालत पाटन्बाट वमवत २०७३/११/२० मा भएको रैसलाको प्रवतवलवप वमवसल सामले रहकेो । 

१३. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०४/०७ मा िएको आदेशाः-

िाहरेिालाहरू उपर काठमाडौ ँ विलला अदालतमा प्रवतिादीले दा्र गरेको करकाप मदु्ा वमवत 
२०७१/०२/२२ मा काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट रैसला भई सो रैसला उपर वदपक थापाको तर्न ्बाट 
परेको पनुरािेदन उच्च अदालत पाटन्बाट टुङ्गो लागेपवछ प्रसततु मदु्ा िगाई कारिाही वकनारा गनने गरी 
वमवत २०७२/०२/२६ मा मलुतिीमा रहकेोमा उवललवखत करकाप मदु्ामा उच्च अदालत पाटन्बाट वमवत 
२०७३/११/२० मा भएको रैसलाको प्रवतवलवप प्राप्त भएको दवेखएकोले प्रसततु मदु्ा मलुतिी्बाट िगाई 
वदएको छ भन्ने समते ्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१४. प्रतिवादरी दरीपक थापाले जनाउ म्ाद गुजाररी वसेकााः-

प्रवतिादी दीपक थापाका नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको िनाउ म्ाद वमवत २०७८/०६/०७ मा 
वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा काननूका म्ाद वभत्र हाविर नभई िनाउ म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

१५. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०७/११ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादीले ्ब्ानका क्रममा खलुाएको वनि उपर ्चलेको मदु्ा प्रसततु मदु्ा पेशीका वदन साथै राखी पेस गनु्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१६. ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०७/२२ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी दीपक थापाले िाहरेिाला पासाङ्ग शपेा्नसमते उपर काठमाडौ ँविलला अदालतमा दा्र गरेको 
०६९ सालको २१-३९-०६९-०३६५४ को करकाप मदु्ाको वमवसल काठमाडौ ँ विलला अदालत्बाट 
वझकाई प्राप्त भएपवछ वन्मानसुार पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१७. आदेशानुसारका तमतसल साथै पेस िएकााः-

्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०७८/०७/११ र वमवत २०७८/०७/२२ मा भएको आदशेानसुारका वमवसल 
साथै पेस भएका । 

१८. ्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी वदपक थापाले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 
प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा् र वनि्बाट िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भरी भराउ हुने 
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नहुने सम्बन्धमा सनुिुाईका लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा 
१२ ्बमोविम िादी्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
वमवत २०७८/०८/१२ मा भएको कसरू ठहर । 

१९. तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमा्डौ्ँबाट पेस िएको सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई क्ानाडामा गाडीको कमपनीमा काम लगाइवदने राम्ो तल्ब आउछ काम राम्ो हो, 
काम सविलो छ भनी विश्वास वदलाएर विवभन्न प्रलोभन दखेाई विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखएको, 
कसरू गदा्नको पररवसथती हदेा्न वनिले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गवमभर 
प्रकृवतको रौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । प्रवतिादी तथा 
अन्् आपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक्लाई हतोतसावहत गन्नको लावग, कसरूदारलाई रेरी समािमा गई 
कसरू गन्न्बाट रोकन तथा वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् गनु्नपनने दवेखदंा 
प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । िाहरेिालाको ्बकपत्र 
तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन पनने 
दवेखन्छ भन्ने समते ्ेबहोराको िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौलेँ वमवत 
२०७८/०८/१७ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेस गरेको सिा् पिू्नको प्रवतिदेन । 

ठहर खण्ड

२०. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेस भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा पठाउन भनी नगद ्बवुझवलई शत्न 
अनरुूप िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई, ्बवुझ वलएको रकम वरता्न नगरी अवभ्ोग दािी अनसुारको कसरू 
गरेको भन्ने वलखतप्रमाण, िाहरेिालाको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी 
्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना वदलाई न््ा् वनरोपण गरी पाऊँ भनी ्बहस गनु्नभ्ो । 

२१. िाहरेिालाको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्श्ी कृष्णप्रसाद न््ौपानेले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गन्न पाउने अनमुवत नवलई मरेो पक्षलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानाडा पठाई वदने झठु्ा आश्वासन वदई 
प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको मौकाको िाहरेी, 
दािीको वलखत र िाहरेिाला/गिाह साक्षीको ्बकपत्र समते्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको ्बहस सवुन्ो । 

२२. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न ्बाट प्रवतिादी दीपक थापाले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत समते 
नवलई िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारीमा क्ानाडा पठाई वदने भनी रकम वलई भने ्बमोविम िदैवेशक 
रोिगारीमा नपठाई आरुले वलएको रकम समते वरता्न नगरी िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
को कसरू गरेकोले वनिलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो रू.२०,१०,०००।- 
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(्बीस लाख दश हिार रूपै्ाँ) तथा सो को हिा्नना मध्े रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) मा ६ आना 
िगगा िाहरेिालाहरूलाई पास गररवदएको दवेखदंा ्बाँकी रकम िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी्बाट वदलाई भराई 
पाउन दािी वलएको अवभ्ोग उपर प्रवतिादी दीपक थापाले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न मलेै िदैवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन, मरेो िाहरेिालाहरूसँग घरा्सी लेनदनेको रू. ८,००,०००।- को 
कारोिार छ । कावन्तपरुको विज्ापन सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन, सनलाईट इन्टरनेशनल मरेो नाममा दता्न 
छ । घरेल ुतथा साना उद्ोग का्ा्नल् लवलतपरुमा दता्न रहकेो छ । सो संसथा सटेशनरीका सामान कागि, रेिम, 
राइल ्बनाउने भनेर दता्न गरेको हो । िाहरेिाला्बाट िदैवेशक रोिगारीमा पठाउन भनेर कुनै रकम वलएको 
छैन । ििरिसती कागि गराएको सम्बन्धमा काठमाडौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु । 
िाहरेिालाहरू्बाट घरा्सी लेनदने सम्बन्धी वनिहरू्बाट वलएको रकम िापत वनिहरूले िगगा पास गरी 
वलइसकेका हुदँा मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२३. उपरोक्ानसुारको अवभ्ोग दािी, प्रवतिादीको ्ब्ान र िादी पक्षको ्बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का 
प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

 (क) प्रवतिादी दीपक थापाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालाहरू पासाङ्ग 
शपेा्न र कमरुरु शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीमा क्ानाडा पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास 
वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन, होइनन ्? 

(ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो ? र अवभ्ोग दािी 
्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 

२४. सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपण तर्न  वि्चार गदा्न, विपक्षी दीपक थापाले हामीहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानाडा पठाई रोिगारी वदलाई वदन्छु, प्रवत व्वक् रू.१६,००,०००।- लागछ, 
मावसक रू. १,००,०००।- कमाई हुन्छ, रेषु्रेन्टमा वकलनरको काम गनु्नपछ्न भनी हामीहरू्बाट वमवत 
२०६९/०२/०१ मा रू.१४,१०,०००।- (्चौध लाख दश हिार रूपै्ाँ) को कागि गरी र पनुः हामीसँग 
कागि नगरी रू.६,००,०००।- (छ लाख) गरी िममा रू.२०,१०,०००।- ्बवुझवलई ररार भएको हुदँा 
वनिलाई हद ै सममको िररिाना र कैद गरी हामीहरूको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी 
प्रवतिादी उपर कार्बाहीका लावग परेको वकटानी िाहरेी परी अनसुन्धान तहवककात प्रारमभ भएको दवेखन्छ । 

२५. िादीका गिाह/िाहरेिाला पासाङ्ग शपेा्न र कमरुरु शपेा्नले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई िाहरेी 
्ेबहोरा र सोमा भएको सहीछाप मरेो समते हो । प्रवतिादीले हामी दईु िना्बाट रू.२०,१०,०००।- (्बीस 
लाख दश हिार रूपै्ाँ) ्बझुी वलएका हुन ्। प्रवतिादीले रकम ्बझुी गररवदएका रू.१४,१०,०००।- (्चौध 
लाख दश हिार रूपै्ाँ) को कागि छ । अरु रू.६,००,०००।- (छ लाख रूपै्ाँ) वनिले पटकपटक ्बझुकेा 
वथए । िगगा वनिकी श्ीमवतले हामीलाई पैसाको समस्ा प्वो, िगगा वकनी वदनहुोस ्भनेकोले हामीले िगगा 
रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) मा वकनेको हो । िगगाको िममा रू.६,१०,०००।- (छ लाख रूपै्ाँ) 
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कागि नगरी वलएका हुन ्भनी मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा समथ्नन हुने गरी ्ेबहोरा लेखाई प्रवतिादी दीपक थापा 
उपर गडाउ गरी छुट्टाछुटै्ट ्बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीको गिाह/िाहरेिाला पासाङ्ग शपेा्न र कमरुरु शपेा्नले मौकाको िाहरेी ्ेबहोरा 
खम्बीर हुने गरी ्बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् ्ेबहोरा वनि प्रवतिादीका व्बरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

२७. प्रवतिादीले कावन्तपरु दवैनक पवत्रकामा सनलाईट ईन्टरनेशनलको नाम्बाट Visit and Work Visa भन्ने 
स्ूचना समते प्रकावशत विज्ापनको ्बारेमा थाहा छैन भने तापवन लवलतपरु वसथत सनलाईट ईन्टरनेशनल 
आफनै नाममा दता्न भएको सिीकार गरेको दवेखन्छ । ्सरी आफनो नाममा दता्न भएको रोन नं. समते राखी 
विज्ापन समते गरेको र िाहरेिालाले सो को आधारमा प्रवतिादीको समपक्न मा आई रकम वदएको भन्ने 
िाहरेीको ्ेबहोरा वमलेकै दवेखदंा प्रवतिादीले अन्् कारोिारको लावग रकम वलएको हो भन्ने विवकर वमलने 
अिसथा दवेखएन । तसथ्न, प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको अनमुवत नवलई ्स प्रकारको स्ूचना समते 
प्रकावशत गरी िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको िाहरेी दरखासत ्ेबहोरा खवम्बर हुने दवेख्ो । 

२८. िादीले अवभ्ोगपत्र साथ पेस गरेको वमवत २०६९/०२/०१ को वलखतमा पासाङ शपेा्न र कमपरुू शपेा्नलाई 
िदैवेशक रोिगारका लावग क्ानाडा पठाउने भनी दीपक थापाले रू. १४,१०,०००।- (्चौध लाख दश हिार 
रूपै्ाँ) ्बवुझवलई वनिकी श्ीमती अवम्बका ्बसनेत पवन साक्षी ्बसी उक् कागि गररवदएको दवेखन्छ । उक् 
वलखत ्बारे प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न त्ार गरी राखकेो कगिमा ि्बरिसती सही गन्न 
लगाएका वथए, कागि पढ्न वदएनन,् ि्बरिसती कागि गराएको सम्बन्धमा काठमाडौ ँविलला अदालतमा 
करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु भनी वलखतमा हसताक्षर गरेकोमा सावित भई ्ेबहोरा लेखाएको र दािीको वलखत 
करकाप नठहनने गरी वमवत २०७१/०२/२२ मा काठमाडौ ँविलला अदालत्बाट भएको रैसला सदर हुने गरी 
उच्च अदालत पाटन्बाट वमवत २०७३/११/२० मा रैसला समते भएको दवेखन्छ । प्रमाण दािीको वलखत 
प्रमाण्बाटै िदैवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको प्रमावणत भएको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ 
्बमोविम अवभ्ोग पत्र साथ पेस भएको वलखत प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु दवेख्ो । 

२९. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िादीका साक्षीको ्बकपत्र, विदशे पठाउने भनी 
प्रवतिादीले वनकालेको विज्ापन समते्बाट प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा क्ानाडा पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी व्िसा् गरी ततसम्बन्धी कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

३०. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा्बाट प्रवतिादी वदपक थापाले िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 



182
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

सजा् तनिा्णरण

३१. प्रवतिादी दीपक थापालाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी्बाट विगो र हिा्नना रकम 
भराई वलन पाउने हो, होइन ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा वि्चार गदा्न, िादी नेपाल सरकारको तर्न ्बाट 
प्रवतिादी दीपक थापाले िाहरेिालालाई क्ानाडा पठाइ वदने भनी प्रलोभन दखेाइ, झकु्ानमा पारी रकम 
वलई वरता्न िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी 
िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट पेस भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी प्रवतिादीलाई हुने 
सिा्तर्न  वि्चार गदा्न िैदवेशक रोिगारको अनमुवत नवलई विदशे पठाई वदन्छु भनी रकम वलएको तर विदशे 
पठाई नसकेको अिसथा भएको र दािीको वलखतमा उललेवखत रकम समतेको आधारमा प्रवतिादी वदपक 
थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रुपै्ाँ) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावस्ब हुने दवेख्ो । 

३२. िाहरेिालाहरू पासाङ्ग शपेा्न र कमरुरु शपेा्न्बाट प्रवतिादीले वलएको विगो रू.२०,१०,०००।- (्बीस लाख 
दश हिार रूपै्ाँ) तथा सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. १०,०५,०००।- (दश लाख पाँ्च हिार रूपै्ाँ) 
गरी िममा रू.३०,१५,०००।- (तीस लाख पन्ध् हिार रूपै्ाँ) मध्े रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) 
मा ६ आना िगगा िाहरेिालाहरूलाई पास गररवदएको दवेखदंा ्बाँकी रकम रू.२८,१५,०००।- (अठाइस 
लाख पन्ध् हिार रूपै्ाँ) वनि िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी्बाट वदलाई भराई पाउन दािी वलएको दवेखए 
तापवन काठमाडौ ँउपत्कावभत्रको िगगाको मलू् र क्षेत्ररल समते वि्चार गरी वनण््न  वलनपुनने दवेख्ो । 
िाहरेिालाहरू्बाट रकम वलएको वमवत २०६९/०२/०१ पवछ वमवत २०६९/१०/०७ मा प्रवतिादी वदपक 
थापाकी श्ीमती अवमिका ्बसनेतले वनिको नाममा दता्न रहकेो वक.नं. ३१४ को क्षेत्ररल ०-६-०-० को 
िगगा ्ी िाहरेिालाहरू पासाङ्ग शपेा्न र कमरुरु शपेा्नलाई वमवत २०६९/१०/०७ मा रविष्टे्सन नं. ३८४६ 
(क)्बाट हसतान्तरण गरेको दवेख्ो । िाहरेिालाहरू र प्रवतिादी वि्च अन्् कारोिार रहभेएको पवुष् हुन 
नआएकोले िगगा हसतान्तरणलाई अन्् कारोिारको अनमुान गरी िाहरेिालाको दािी ्बमोविमको विगो 
र हिा्नना भराईवदन उप्कु् हुने दवेखएन । 

३३. अत: विशे्वषत आधार, कारण र प्रमाण्बाट प्रवतिादी वदपक थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ ्बमोविम िररिाना रू. १,५०,०००।- र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिालाको 
विगो र हिा्नना भरी भराउ गनु्न पनने नपनने सम्बन्धमा प्रवतिादीको श्ीमती नाउँको िगगा िाहरेिालाहरूले हक 
हसतान्तरण गरी वलएको दवेखएकाले विगो रकम पाइसकेको दवेखदंा दािीको विगो र हिा्नना भराई रहन नपनने 
ठहछ्न । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी दीपक थापालाई रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) 
िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि वमवत २०६९/१२/२१ मा पक्राउ परी वमवत २०७०/०१/०९ 
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समम न््ाव्क वहरासतमा रहकेो दवेखदंा सो अिवधको १९ (उन्नाईस) वदन कट्टा गरी ्बाँकी कैद १ (एक) िष्न ५ (पाँ्च) 
मवहना ११ (एघार) वदन ्ेबरुि ुदवेखदंा लगत कसी असलु गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.......१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी दीपक थापालाई लागेको िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ)को हकमा लगत कसी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ ्बमोविम 
वनि प्रवतिादीले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा वमवत २०७०/०१/०९ मा धरौटी रवसद नं. १२३ ्बाट ्स न््ा्ावधकरणमा 
राखकेो धरौटी रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ)्बाट सदस्ाहा गरी काननू ्बमोविम गनु्न भनी सम्बवन्धत 
विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...............................................................................................२

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु े िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६(२)्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, 
काठमाडौलँाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..........................................................................................३

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२)्बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी दीपक थापालाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू..........................४

िाहरेिालालाई प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त वदन.ू..............................................................५

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू..........................६

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू...................................७

तनशा ्बातन्ाँ
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

्डा. श्री गोतपचनद्र िट्टराई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रैसला त्ार गन्न सह्ोग k'¥ofpg]
इिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
कमप्टुर अपरेटरः- शासित ्विक्रम वसंह
रैसला वमवतः- २०७८/०८/२०/२
रैसला प्रमाणीकरण वमवतः-२०७८/०९/१३  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्री
वैदेतशक रोजगार न्ा्ातिकरण

इजलास
माननरी् अध्क् श्री रमेशकुमार खत्री

सदस् श्री तनशा ्बातन्ाँ
सदस् श्री ्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई

फैसला
मुद्ा नं. ०७७-FT-००६०

कसरू ठहर नं. ३३
तनण्ण् नं. ६३

मुद्ााः वैदेतशक रोजगार कसरू । 
वादरीको नाम,थर,विन प्रतिवादरीको नाम,थर,विन

्चन्द्र्बहादरु मगरको नावत, तलुमान 
मगरको छोरा उद्परु विलला, साविक 
तािाश्ी गा.वि.स. िडा नं.९ पररिवत्नत 
उप्परुगढी गाउँपावलका िडा नं.०२ 
्बसने होम्बहादरु मगरको िाहरेीले नेपाल 
सरकार.............................१

नर्बहादरु गरुुङको नावत, पदम्बहादरु गरुुङको छोरा, भोिपरु विलला, 
पररिवत्नत भोिपरु नगरपावलका िडा नं.२ घर भ ैविगतमा थाईल्ाणडको 
्बैंककमा KEN Thailand Company Ltd.नामको Consultancy 
स्ंचालन गरी ्बसद ै आई हाल कारागार का्ा्नल् वडवलल्बिारमा 
थनुामा रहकेा सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ .......................... १
िगं्बहादरु श्षे्ठको छोरा, तनहु ँ विलला, साविक व्ास नगरपावलका 
िडा नं.५ भइ पररिवत्नत ऐ.िडा नं. १० ्बसने वनम्नलकुमार श्षे्ठ ...... १

 िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ को वन्म ३३ 
्बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षते्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको सवंक्षप्त तथ् र ठहर वनमन ्बमोविम रहकेो छ । 

िथ् खण्ड

१.	 होम्बहादुर मगरको जाहेररी दरखासि व्होरााः-

म िाहरेिाला होम्बहादरु मगरलाई प्रवतिादीहरू पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िैदवेशक रोिगारको 
लावग क्ानाडा मलुकु पठाई रोिगार वदलाईवदन्छु भनी हातहातै १००० डलर र आईएमई्बाट रू.९५०,०००।- 
्बवुझवलई थाईल्ाणड समम ्बोलाई अलपत्र पारेको तथा वलए खाएको रकम समते वरता्न नवदएकोले पक्राउ 
परी केवन्द्र् अनसुन्धान व्रूोको वन्न्त्रणमा रहकेा प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गलाई वझकाई काननू ्बमोविम 
कारिाही गरी विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने ्ेबहोराको वमवत २०७६/०२/२० को 
िाहरेी दरखासत । 
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२.	 सककल आईएमई िौचराः-

वनम्नलकुमार श्षे्ठको नाममा विवभन्न वमवतमा पटकपटक गरी िममा रकम रू.९,५०,०००।- (नौ लाख प्चास 
हिार रूपै्ाँ) आईएमई भएको दवेखने आईएमई भौ्चर थान-७ । 

३.	 सककल आईएमई िौचराः-

होम्बहादरु मगरको श्ीमती शारदा मगरको नाममा दईु पटक गरी िममा रकम रू.२,००,०००।- (दईु लाख 
रूपै्ाँ) आईएमई भएको दवेखने आईएमई भौ्चर थान-२ । 

४.	 जाहेरवाला होम्बहादुर मगरले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

वमवत २०७६/०२/२० को िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादीहरू पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार 
श्षे्ठले म र मरेो श्ीमती सारदा मगरलाई िदैवेशक रोिगारीको लावग क्ानाडा मलुकु पठाई वदने भनी प्रलोभन 
वदलाएका वथए । प्रवतिादीहरू मध्ेका वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई आईएमई गरी रू.९,५०,०००।- र पशु्नराम गरुुङ्गले 
भने्बमोविम मरेो श्ीमती शारदा मगरकै नाममा आईएमई्बाट िममा रू.२,००,०००।- मलाई पठाउन लगाई रकम 
्बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । साथै थाईल्ाणडमा हातहातै मरेो १००० डलर र श्ीमती शारदा मगरको २००० 
डलर गरी िममा ३००० डलर (प्रवत डलर नेपाली रू.१०६ का दरले नेपाली रू.३,१८,०००।- ) समते गरी 
िममा रकम रू.१४,६८,०००।- (्चौध लाख अठसठ्ी हिार) रकम िदैवेशक रोिगारमा म र मरेो श्ीमती शारदा 
मगरलाई क्ानाडा पठाई वदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन वदएकोले वदएको हो । उक् रकम आरन्तहरू्बाट ऋण 
वलएको रकम हो । प्रवतिादीहरूले हामीलाई िदैवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी थाईल्ाणडसमम पु् ा्नएका हुन ्। 
प्रवतिादीहरूले मलाई कुनै रकम वरता्न गरेका छैनन ्। मरेो रकम विगो रू.१४,६८,०००।- (्चौध लाख अठ्सठ्ी 
हिार) र सोको ५०% हि्नना रकम रू.७,३४,०००।, श्ीमान र श्ीमती द्ैुबिना थाईल्ाणड िाँदा र आउँदाको 
पलेन वटकट ख्च्न रू.८४,०००।- समते गरी कुल रकम रू.२२,८६,०००।- (्बाईस लाख वछ्ासी हिार रूपै्ाँ) 
वरता्न वदलाई भराई िदैवेशक रोिगारको ्बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम सिा् गरी पाऊँ । 
थाईल्ाणडमा होटल ्बास ्बसदाको ख्च्न प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले नै व्होरेको हुदँा उक् होटल्बास ख्च्नको 
मागदािी वलएको छैन । मलेै विपक्षी पशु्नराम गरुुङ्गलाई थाईल्ाणडमा ३००० डलर हातहातै ्बझुाउँदा दखेी 
िान्ने साक्षी अशोक मगरलाई समते ्बवुझपाऊँ । प्रवतिादीहरू पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठले एकआपसमा 
वमलेमतो गरी म होम्बहादरु मगर र मरेो श्ीमती शारदा मगरलाई िदैवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा पठाई 
वदन्छु भनी थाईल्ाणडमा ्बोलाई प्रवतिादी मध्केा पशु्नराम गरुुङ्गले मरेो १००० र मरेो श्ीमतीको २००० 
डलर गरी िममा ३००० डलर समते वलएको सत् साँ्चो हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला होम्बहादरु मगरले 
अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

५.	 साक्री अशोक मगरले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

िाहरेिाला होम्बहादरु मगर र म समतेलाई प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले िदैवेशक रोिगारमा क्ानाडा पठाई 
काम वदलाई वदन्छु भनी वभविट वभषामा आउन ुर साथै वनि विपक्षी पशु्नराम गरुुङ्गलाई ्बझुाउनपुनने डलर 
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साटी वलई आउन ुभने्बमोविम िाहरेिाला होम्बहादरु मगर लगा्त म समते थाईल्ाणडमा वभविट वभषामा 
पगुदा प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले िाहरेिाला होम्बहादरु मगरले नेपाल्बाट ल्ाएको ३००० डलर वलएको मरेो 
सामनु्नेम ैहो । िसमा ्ी िाहरेिालाको नाम्बाट १००० डलर र िाहरेिालाको श्ीमती शारदा मगरको २००० 
डलर हो । ् ी िाहरेिाला होम्बहादरु मगरसँग ैमलेै पवन आरूले वलएर गएको डलर विपक्षी पशु्नराम गरुुङ्गलाई 
हातहात ्बझुाएको हुदँा उक् लेनदनेको ्बारेमा थाहा छ । विपक्षी पशु्नराम गरुुङ्गले िाहरेिाला होम्बहादरु 
मगरलाई िदैवेशक रोिगारमा क्ानाडा पठाई वदने प्र्ोिनकै लावग उक् ३००० डलर ्बवुझवलएको सत् साँ्चो 
हो भन्ने ्ेबहोराको ्बवुझएका अशोक मगरले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि । 

६.	 प्रतिवादरी पशु्णराम गुरुङ्गले अनुसनिानका क्रममा गरेको ्ब्ान-

िाहरेिाला होम्बहादरु मगरसँग व्चनिान, लेनदने, नाता सम्बन्ध, ररसइवि छैन । िाहरेिाला होम्बहादरु 
मगरलाई क्ानाडामा राम्ो िावगर लगाई वदन्छु भनेको छैन । िाहरेिाला होम्बहादरु मगरलाई म व्चन्दा 
पवन व्चवन्दन । वनि िाहरेिालासँग कुनै कुरा समते भएको छैन । िाहरेिालाले उललेख गरेको वनम्नलकुमार 
श्ेष्ठ को हुन,् वनिलाई समते म व्चवन्दन । वनि वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई रकम पठाई वदन भनेको पवन छैन । 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी आश्वासन वदएको भन्ने कुरा झटु्ा हो । वनि िाहरेिाला 
होम्बहादरु मगरले वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई कवत रकम वदएका हुन,् िानकारी भएन । पीवडत होम्बहादरु मगरले 
िाहरेी दरखासत साथ पेश गरेको Demand Letter, Permanent Resident of Canada, Facebook 
मा भएको कुराकानी, Hotel booking गरेको कागि मलेै पठाएको होइन । उक् कागिातहरूको सम्बन्धमा 
मलाई केही िानकारी छैन । मरेो नाम सटाटे तम ुतथा सव्बन गरुुङ्ग पवन होइन, मलाई थाईल्ाणडमा Mr. 
Kim भनेर ्बोलाउँछन ्। उक् कागिातहरू के कुन प्र्ोिनका लावग कसले पठाएको हो, सो सम्बन्धमा 
मलाई िानकारी भएन । मरेो नामको Permanent Resident of Canada नककली हो, कसले वकन त्ार 
गरेको हो, सो सम्बन्धमा मलाई िानकारी भएन । िाहरेीमा उललेख भएका Faceboook का नामहरू सटाटे 
तम ुर सव्बन गरुुङ्ग नामहरू मरेा होइनन ्। उक् नामहरू कसको हो, मलाई िानकारी भएन । मलेै कसैलाई 
रकम पठाई दऊे भनेको छैन । कसले भनेको हो, मलाई िानकारी भएन । वनि वनम्नलकुमार श्षे्ठसँग कुनै 
व्चनिान, सम्बन्ध छैन । वनि हाल कहाँ छन,् सो समते िानकारी भएन । िाहरेी दरखासत साथ भएका 
कुराकानी मलेै गरेको होइन । िाहरेी साथ पेश भएको रोटो मरेो हो । म आफनै घरको कोठामा आफनै 
काममा व्सत छु । कवहलेको रोटो हो एवकन भएन । पीवडत वदनेश थापाले उक् रोटो थाईल्ाणडमा 
मलाई डलर वददंा वख्चकेो भन्ने कुरा सत् होइन । िाहरेिालासँग सँगै उवभएर वखव्चएको रोटो थाईल्ाणड 
्बैंककको Asiatic भन्ने ठाउँमा वलएको रोटो हो, तर उक् रोटोमा म सँग भएको अका्न व्वक् को हुन,् 
व्चवन्दन भन्ने ्ेबहोराको प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ्ब्ान । 

७.	 वादरी नेपाल सरकारको अति्ोग दावरीाः-

नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने इिाित अनमुवतपत्र नवलई प्रवतिादीहरू सव्बन 
गरुुङ्ग भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले एक आपसमा वमलेमतो गरी िाहरेिाला होम्बहादरु मगर 
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र वनिको श्ीमती शारदा मगरलाई क्ानाडा मलुकुको होटलको रोिगारीमा लगाई वदन्छु भनी वडमाणडपत्र 
समते दखेाई सामाविक संिाल समते्बाट कुराकानी गरी िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासन र प्रलोभन 
दखेाई िाहरेिाला तथा िाहरेिालाको आरन्तहरू्बाट रकम ्बवुझवलई थाईल्ाणडसमम वभविट वभषामा 
पठाइ ्बोलाई पीवडतहरूले सटही गरी लगेको डलर रकम समते हात पारी िैदवेशक रोिगारमा नलगाई 
नेपाल वरता्न पठाई वदएको तथा पीवडतहरू्बाट वलएको उप्ु्नक् रकम समते वरता्न नगरी प्रवतिादीहरू सव्बन 
गरुुङ्ग भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र 
४३ विपररतको कसरू अपराध भए गरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी, 
िाहरेिाला पीवडतहरू्बाट वलए खाएको विगो रू.१४,६८,०००।- र सोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना 
रकम रू.७,२४,०००।- तथा िाहरेिाला र िाहरेिालाको श्ीमती शारदा मगरको वटकट ख्च्न रू.८४,०००।- 
समते गरी िममा रू.२२,८६,०००।- (्बाईस लाख छ्ासी हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरू सव्बन गरुुङ्ग भन्ने 
पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठ्बाट िाहरेिाला होम्बहादरु मगरलाई वदलाई भराई अपराध पीवडत 
संरक्षण ऐन, २०७४ को दरा ४१ (१) को दहेा् (घ) तथा ४१(३) ्बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक भराई 
ऐ. ऐनको दरा ४१ (५) ्बमोविम उक् रकम पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाऊँ भन्ने समते ्ेबहोराको 
िादी नेपाल सरकारले वमवत २०७७/०९/०९ मा दा्र गरेको अवभ्ोग दािी । 

८.	 प्रतिवादरी सतवन गुरुङ िनने परशुराम गुरुङले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्ब्ानाः-

अन्् दशे्बाट थाईल्ाणडमा आएका व्वक्हरूलाई िक्न  परवमट वभषा वदने तथा थाईल्ाणड्बाट िावहर 
दशे िानेहरूलाई टुररष् वभषा लगाउने अनमुवत थाईल्ाणड सरकार्बाट वलएको छु । सो अनमुवत नमिर 
६०१९२०४ हो । म १५ िष्न अवघ दवेख थाइल्ाणड म ै्बसी नेपाल नआई थाइल्ाणडम ैकन्सलटेन्सी खोली 
सो कन्सलटेन्सी्बाट नेपाली नागररकको काम समते नगरेकोले नेपालमा मरेो नाउँमा कुनै पवन कमपनी दता्न 
पवन वथएन र मलेै नेपाल्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र पवन वलएको छैन । िाहरेिालासँग 
मरेो थाइल्ाणडमा भटे भएको छैन । मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ानडा मलुकुमा पठाउने 
भनेर आश्वासन वदएको छैन । मरेो िाहरेिाला होम्बहादरु मगरसँग कुनै पवन प्रकारको कारो्बार भएको 
छैन । मलेै वनिलाइ्न विदशे पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । िाहरेिालालाई क्ानडा पठाउने भनेर 
मलेै अका्न प्रवतिादीसँग कुनै वमलेमतो गरेको छैन । प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई व्चवन्दन । वनिसँग कुनै 
पवन माध्म्बाट समपक्न  भएको छैन । पन्ध् िष्नदवेख म आरै नेपाल नआईकन थाइल्ाणडमा ्बसेको छु । 
थाइल्ाणडमा व्िसा् गरी ्बसेको हु ँ। नेपालमा मरेो कसैसँग समपक्न  वथएन । ्सतो िैदवेशक रोिगारमा 
मान्छे ्बोलाएको पवन छैन । कसैलाई मान्छे ्बोलाउन ुभनेको पवन वथइन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । 
प्रसततु मदु्ामा मलेै वलखत कागि गरेको छैन । अवभ्ोगपत्र साथ पेश भएको कागिातहरू ्बारेमा मलाइ्न 
केही थाहा छैन सोमा मरेो कुनै संलगनता छैन । सो कागिातहरूमा भएको तवसिर मरैे हो तर िाहरेिालाले 
के कसरी कहाँ्बाट Download तथा Edit गरी ्बनाएका हुन ् मलाइ्न थाहा भएन । िाहरेी साथ पेश 
भएको state नाम्बाट भएको म्ासेि कुराकानी मरेो होइन । वमवत २०७६/६/१४ मा मलेै िैदवेशक रोिगार 
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विभागका अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ्ब्ानको ्ेबहोरा ठीक साँ्चो हो । सो ्ब्ानमा भएको सहीछाप 
मरेो नै हो । अवभ्ोगपत्र साथ पेश भएको ्ैबक भौ्चर तथा आईएमई रवसदहरू मार्न त मलेै रकम वलएको र 
कोही कसैलाइ्न रकम वलन ुभनेको पवन छैन । मलेै अवभ्ोग मागदािी ्बमोविम कसरू नगरेको तथा कसरूमा 
मरेो कुनै संलगनता नभएको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् हुन पनने होइन । उक् अवभ्ोग 
दािी झठु्ा हो भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सविन गरुुङ भन्ने परशरुाम गरुुङले वमवत २०७७/१२/१८ मा 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्ब्ान । 

९.	 ्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१२/१९ मा िएको आदेश पचा्णाः-

ततकाल प्राप्त प्रमाण्बाट िाहरेिाला तथा वनिको श्ीमतीलाई विदशे थाइल्ाणड पु् ा्नई अलपत्र पारेको 
भन्ने अवभ्ोग दािी हुदँा प्रवतिादी सविन भन्ने पशु्नराम गरुूङलाई पवछ प्रमाण ्बझुद ैिाँदा ठहरे ्बमोविम 
हुने गरी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६७ ्बमोविम थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने 
गरी ्स न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे प्चा्न । 

१०.	प्रतिवादरी तनम्णलकुमार शे्ष्ठले समाह्ान म्ाद गुजाररी वसेकााः-

्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठका नामको समाह्ान म्ाद वमवत 
२०७७/०९/२८ मा वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा काननूका म्ाद वभत्र उपवसथत नभई समाह्ान 
म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखन्छ । 

११.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७७/१२/२६ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी मध्ेका वनम्नलकुमार श्षे्ठले ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारी भएको शरुु म्ाद गिुारी ्बसेको दवेखई 
प्रवतिादी ्चकु्ा भइसकेको अिसथा हुदँा थनुामा रहकेा प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङका साक्षी वनिै मार्न त ्
तथा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडमा उललेवखत िाहरेिाला होम्बहादरु मगर तथा 
दखेने साक्षी अशोक मगरलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन 
िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरण्बाट 
भएको आदशे । 

१२.	प्रतिवादरी सतवन िनने पशु्णराम गुरुङका साक्री सोमा गुरुङले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

मलेै िाहरेिालालाई व्चनेको छैन । प्रवतिादी र िाहरेिालाको वि्चमा के कसतो कारोिार भएको हो, सो कुरा 
समते थाहा छैन । प्रवतिादी लामो सम्दवेख विदशे थाईल्ाणडमा ्बसो्बास गनु्नभएको र हालसमम त्सतो 
कुनै पवन नकारातमक काम नगरेकाले िाहरेिालाको िाहरेी दरखासत झठु्ो हो । प्रवतिादीको ्चाल्चलन 
्बानी ्ेबहोरा राम्ो छ । वनि असल आ्चरण भएका व्वक् हुन ् । िाहरेिालाले दािी गरेिसतो वनिले 
िैदवेशक रोिगार कसरू गरे होलान िसतो मलाई लागदनै भन्ने समते ्ेबहोराको प्रवतिादी सविन भन्ने पशु्नराम 
गरुङका साक्षी सोमा गरुङले वमवत २०७८/०५/०८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 



189
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu–@_

१३.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०५/१७ मा िएको आदेशाः- 

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको स्बदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत गिाह/िाहरेिाला 
होम्बहादरु मगर र दखेने साक्षी अशोक मगरलाई िैदवेशक रोिगार विभागले ्बकपत्रको लावग उपवसथत 
गराएको नदवेखदंा वनिलाहरूई ्बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को 
दरा ११२ ्बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न भन्ने समते ्ेबहोराको ्स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१४.	जाहेरवाला होम्बहादुर मगरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी ्ेबहोरा र सवहछाप मरेो आफनै हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा क्ानडा िान भनी प्रवतिादी पशु्नराम 
गरुुङले भने ्बमोविम वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई आईएमई मार्न त नेपाली रू.९,५०,०००।- (नौ लाख प्चास 
हिार रूपै्ाँ) र थाल्ाणडमा लगेर प्रवतिादी पशु्नराम गरूङलाई मरेो र मरेो श्ीमती शारदा मगरको ३००० 
डलर प्रवतिादीको हातमा वदएको हो । प्रवतिादीले मलाई र मरेो श्ीमतीलाई थाईल्ाणड समम पु् ा्नई ३१ वदन 
राखकेो हो । प्रवतिादी हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । वटकट िापत रू.८४,०००।- (्चौरासी हिार 
रूपै्ाँ) लागेको हो । सो रकम मलेै आरै ख्च्न गरेको हो । नेपाल्बाट क्ानडा िान सवकँदनै । थाइल्ाणड्बाट 
िान सवकन्छ भनेर विश्वास वदलाएकोले मलेै रकम वदएको हो भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिाला होम्बहादरु 
मगरले वमवत २०७८/०६/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१५.	वादरीका साक्री अशोक मगरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले म क्ानडाको एन.आर.एन.को कोषाध्क्ष र क्ानडा हा्ात होटलको ब्रान््च 
मनेेिर समते हो कामको वसलवसलामा म थाईल्ाणड आएको हो । म तपाईहरूलाई थाईल्ाणडमा काम 
गरेको कागि ्बनाई तपाईहरूलाई क्ानाडा लान्छु म क्ानाडाको वप.आर. होलडर समते हो भनी रेस्बकुमा 
आफनो भनी सविन गरुुङ्गको नाम वप.आर. को रोटो पठाएको र क्ानाडामा लवग रोिगारी लगाउन सकछु 
भनेको हुदँा म होम्बहादरु मगर र शारदा मगर लगा्त पाँ्च िना थाइल्ाणडमा गएको हो । िाहरेिाला 
होम्बहादरु मगर र मलेै प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङलाई डलर वदएको हो । नेपालमा प्रवतिादी वनम्नलकुमार 
श्ेष्ठको नाममा प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङले नै रकम पठाउन भनी होम्बहादरु र मरेो नाम्बाट समते आईएमई 
मार्न त रकम पठाएको हो । मरेो हकमा प्रमाण नपगुेको भनी िैदवेशक रोिगार विभागमा िाहरेी वलन मानेन । 
म समते पीवडत हो । प्रवतिादी र िाहरेिाला वि्च भएको उक् कारो्बारको म प्रत्क्ष साक्षी हो । प्रवतिादी 
र िाहरेिाला वि्च भएको कारोिार िैदवेशक रोिगारको विष् हो । सामान्् लेनदने होइन भन्ने समते 
्ेबहोराको िादीका साक्षी अशोक मगरले वमवत २०७८/०६/१८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१६.	्स न्ा्ातिकरण्बाट तमति २०७८/०७/१५ मा िएको आदेशाः-

अनसुन्धानका क्रममा कागि गनने पीवडत शारदा मगरलाई ्बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
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मार्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ् स 
न््ा्ावधकरण्बाट भएको आदशे । 

१७.	परीत्डि शारदा मगरले ्स न्ा्ातिकरणमा गरेको ्बकपत्ाः-

िाहरेी दरखासतको ्ेबहोरा र सवहछाप मरेो आफनै हो । मरेो श्ीमान र मलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा 
पठाउने भनी पशु्नराम गरुुङलाई दिुैिनाको गरी िममा रू. १४,६८,०००।- (्चौध लाख अठसठ्ी हिार 
रूपै्ाँ) वदएको हो । मरेो श्ीमान तथा मरेा आरन्तले आईएमई गरी पशु्नराम गरुुङले भने ्बमोविम 
वनम्नलकुमार गरुुङको नाममा पठाएको हो । प्रवतिादीले हामी दिुैलाई थाइल्ाणडसमम पु् ा्नई ३१ वदन 
राखकेो हो । प्रवतिादी्बाट हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । भने ्बमोविम काम भएन भन्ने समते 
्ेबहोराको पीवडत शारदा मगरले वमवत २०७८/०८/०२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ्बकपत्र । 

१८.	्स न्ा्ातिकरण्बाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुूङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िाहरेिालालाई क्ानाडा पठाई वदने भनी 
विदशे थाइल्ाणड पु् ा्नई अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको 
ठहछ्न । वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम हुने सिा्, वनि्बाट भराउनपुनने विगो, हिा्नना र 
क्षवतपवूत्न शलुक समतेको सनुिुाईका लावग रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ 
को दरा १२ ्बमोविम द्ैुब पक्ष्बाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेस गनु्न भन्ने समते 
्ेबहोराको ्स न््ा्ावधकरण्बाट वमवत २०७८/०८/१९ मा भएको कसरू ठहर । 

१९.	तवशेष सरकाररी वकील का्ा्णल् काठमाण्डौ्बाट प्राप्त सजा् पूव्णको प्रतिवेदनाः- 

प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई क्ानाडा दशे पठाइवदन्छु, राम्ो काम वदलाई वदन्छु भनी विश्वास वदलाएर 
विवभन्न प्रलोभन दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथती हदेा्न 
वनिले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम असलू गरेको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी 
मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा दोषी दवेखन्छ । मदु्ाको तथ््बाट कसरूको 
मात्रा ्बढाउने ततिको विद्मानता दवेखन्छ । सिा्को उद्शे्लाई मध्निर गरी सिा् गनु्न पदा्न काननूको 
दा्रामा आइनसकेका अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्वक् तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप 
कसरू गन्न हतोतसावहत गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी 
सिा् गनु्नपनने दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । 
िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी गरेको ्बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाण्बाट 
दािी ्बमोविमको विगो तथा हिा्नना समते िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते 
्ेबहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौ्ँबाट वमवत २०७८/०८/२६ मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 
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ठहर खण्ड

२०. वन्म ्बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल 
सरकारको तर्न ्बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्वान ् उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानाडा लगा्तका विवभन्न मलुकुमा पठाउने व्बश्वास वदलाई रकम वलई 
थाइल्ाणड समम पु् ा्नई अलपत्र पारी रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादीहरू उपर परेको िाहरेी 
िेहोरा िाहरेिालाको ्बकपत्र्बाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी ्बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम वदलाई भराई पाऊँ भनी ्बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

२१. त्सतै प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गको तर्न ्बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी रािन भट्टराईले मरेो पक्षले 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडाका मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदई वनि्बाट रकम 
वलएको िा सहप्रवतिादीसँग वमलेमतो गरी रकम वलएको भन्ने िाहरेिालाको भनाइ ्बाहके अरु प्रमाणको 
अभाि छ । ्स अिसथामा मरेो पक्ष उपरको कसरू शकंा रवहत रुपमा पवुष् भएको भन्न वमलदनै, मरेो पक्षले 
अवभ्ोग दािी्बाट सराई पाउनपुद्नछ भनी ्बहस गनु्नभ्ो 

२२. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न ्बाट प्रवतिादीहरू नेपाल सरकार्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन 
गनने इिाित अनमुवतपत्र नवलई प्रवतिादीहरू सव्बन गरुुङ्ग भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले एक 
आपसमा वमलेमतो गरी िाहरेिाला होम्बहादरु मगर र वनिको श्ीमती शारदा मगरलाई क्ानाडा पठाइवदने 
भनी िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासान र प्रलोभन दखेाई िाहरेिाला तथा िाहरेिालाको आरन्तहरू्बाट 
रकम ्बवुझवलई थाईल्ाणडसमम वभविट वभषामा पठाइ ्बोलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
र ४३ विपररतको कसरू अपराध भए गरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ ्बमोविम सिा् गरी, 
िाहरेिाला पीवडतहरू्बाट वलए खाएको विगो रू.१४,६८,०००।- र सोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना 
रकम रू.७,२४,०००।- तथा िाहरेिाला र िाहरेिालाको श्ीमती शारदा मगरको वटकेट ख्च्न रू.८४,०००।- 
समते गरी िममा रू.२२,८६,०००।- (्बाइस लाख छ्ासी हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरू सव्बन गरुुङ्ग भन्ने 
पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठ्बाट िाहरेिाला होम्बहादरु मगरलाई वदलाई भराई अपराध पीवडत 
संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ (१) को दहेा् (घ) तथा ४१(३) ्बमोविमको रकम क्षवतपतूमी शलुक भराई 
सोही दरा ४१(५) ्बमोविम उक् रकम पीवडत राहत कोषमा िममा गरी पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा 
उक् अवभ्ोग दािी िारे प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले ्स न््ा्ावधकरणमा ्ब्ान गदा्न अन्् दशे्बाट 
थाईल्ाणडमा आएका व्वक्हरूलाई िक्न  परवमट वभषा वदने तथा थाईल्ाणड्बाट िावहर दशे िानेहरूलाई 
टुररष् वभषा लगाउने अनमुवत थाईल्ाणड सरकार्बाट वलएको छु । सो अनमुवत नमिर ६०१९२०४ हो । म 
१५ िष्न अवघ दवेख थाइल्ाणड म ै्बसी नेपाल नआई थाइल्ाणडम ैकन्सलटेन्सी खोली सो कन्सलटेन्सी्बाट 
नेपाली नागररकको काम समते गरेको छैन । नेपालमा मरेो नाउँमा कुनै पवन कमपनी दता्न पवन वथएन र 
मलेै नेपाल्बाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र पवन वलएको छैन । िाहरेिालालाई क्ानाडा 
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पठाउने भनेर मलेै अका्न प्रवतिादीसँग कुनै वमलेमतो गरेको छैन । िैदवेशक रोिगारमा मान्छे ्बोलाएको 
पवन छैन । कसैलाई मान्छे ्बोलाउन ुभनेको पवन वथइन । अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएको ्ैबक भौ्चर तथा 
आईएमई रवसदहरू मार्न त मलेै रकम वलएको र कोही कसैलाइ्न रकम वलन ुभनेको पवन छैन । मलेै अवभ्ोग 
मागदािी ्बमोविम कसरू नगरेको तथा कसरूमा मरेो कुनै संलगनता नभएको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी 
्बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भन्ने समते ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२३. प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठको नाममा ्स न््ा्ावधकरण्बाट िारर भएको समाह्ान म्ाद वमवत 
२०७७/०९/२८ मा वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा काननूका म्ाद वभत्र उपवसथत नभई समाह्ान 
म्ाद गिुारी ररार भई ्बसेको दवेखन्छ । 

२४. उपरोक् अवभ्ोग दािी, प्रवतिादी सविन गरुूङ्ग भन्ने पशु्नराम गरुुङको ्ब्ान, पक्षका काननू ब्िसा्ीको 
्बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नहरूको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१. प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ्ग भन्ने पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा क्ानाडामा पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी 
विश्वास वदलाई रकम वलई थाइल्ाणडसमम पु् ा्नइ अलपत्र पारी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन ्
होइनन ्? 

२. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दा्बीको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुने हो र अवभ्ोग 
दािी ्बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होइन ? 

२५. िादी प्रवतिादी द्ैुब पक्ष्बाट उपवसथत विद्वानहरूको ्बहस सवुन तथा सम्बद् वमवसल अध््न गरी प्रथम 
प्रश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, म िाहरेिाला होम्बहादरु मगरलाई प्रवतिादीहरू पशु्नराम गरुुङ्ग र 
वनम्नलकुमार श्ेष्ठले िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा मलुकु पठाई रोिगारमा वदलाईवदन्छु भनी हातहातै 
१००० डलर र आईएमई्बाट रू.९५०,००० ।- ्बवुझवलई थाईल्ाणड समम ्बोलाई अलपत्र पारेको तथा 
वलए खाएको रकम समते वरता्न नवदएकोले काननू ्बमोविम कारिाही गरी विगो र हिा्नना रकम समते 
वदलाई भराई पाऊँ भनी होम्बहादरु मगरले वदएको िाहरेी दरखासत अनसुार अनसुन्धान तहवककात हुदँा 
प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारीको लावग क्ानाडा मलुकु पठाई वदने भनी थाईल्ाणडसमम पु् ा्नएका हुन ्। 
प्रवतिादीहरूलाई वदएको विगो रू.१४,६८,०००।- (्चौध लाख अठ्सठ्ी हिार) र सोको हि्नना रकम समते 
वदलाई भराई िैदवेशक रोिगारको ्बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीहरूलाई काननू ्बमोविम सिा् गरी पाऊँ 
भन्ने समते ्ेबहोराको िाहरेिालाले थप कागि गरेको दवेखन्छ । 

२६. िाहरेिाला होम्बहादरु मगरले ्स न््ा्ावधकरणमा ्बकपत्र गदा्न िाहरेी ्ेबहोरा र सवहछाप मरेो आफनै 
हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा िान भनी प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङले भने ्बमोविम वनम्नलकुमार 
श्ेष्ठलाई आईएमई मार्न त नेपाली रू.९,५०,०००।- (नौ लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र थाल्ाणडमा लगेर 
प्रवतिादी पशु्नराम गरुूङलाई मरेो र मरेो श्ीमती शारदा मगरको ३००० डलर प्रवतिादीको हातमा वदएको 
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हो । प्रवतिादीले मलाई र मरेो श्ीमतीलाई थाईल्ाणड समम पु् ा्नई ३१ वदन राखकेो हो । प्रवतिादी्बाट 
हालसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । हामी द्ैुबिनाको गरी वटकट िापत रू.८४,०००।- (्चौरासी हिार 
रूपै्ाँ) लागेको हो, सो रकम मलेै आरै ख्च्न गरेको हो । त्हाँ होटलमा ्बसनको लावग पशु्नराम गरुूङले 
नै व्िसथा गरेकोले त्समा हाम्ो ख्च्न भएको होइन भन्ने समते ्ेबहोराको उललेख गरी मौकाको िाहरेी र 
अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागिलाई पवुष् गनने गरी ्ेबहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२७.  प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा कुनै "काम घटना िा अ्बसथाका सम्बन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्च्बझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू ्बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो ब्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ्ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
ब्िसथा रहकेो छ । िादी पक्षको उपरोक् गिाह/िाहरेिालाले प्रसततु िारदातमा प्रवतिादीहरूको भवूमका र 
संलगनता सपष् गरी खलुाई वदई वनिहरूको वमलेमतोमा प्रवतिादीहरू उपर कसरू गडाउ हुने गरी ्बकपत्रका 
क्रममा लेखाएको ्ेबहोरा प्रवतिादीहरूका विरूद् प्रमाणमा वलन वमलने नै दवेख्ो । 

२८.  प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ्ब्ान गदा्न कसरू गरेकोमा ईन्कार रही ्ब्ान गरेको 
दवेखए पवन सो इन्कारी ्ब्ान पवुष् गनने ्बसतवुनष् प्रमाणको अभाि रहकेो छ । प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले 
िाहरेिालाहरू्बाट आरूले रकम प्राप्त नगरेको र िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको आश्वासन समते 
नवदएको भने तापवन वमवसल संलगन तवसिरहरूमा िाहरेिाला होम्बहादरु मगर र ्ी प्रवतिादी संगै भएको 
दवेखन्छ । तवसिरमा भएको व्वक् म नै हो भनी ्ब्ानमा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी पशु्नराम गरुूङ्ग र 
िाहरेिाला वि्चमा थाइल्ाणडमा भटेभएको तथ् सथावपत भएको दवेखन आ्ो । 

२९. िाहरेिाला र प्रवतिादीहरू वि्च कुराकानी भई िाहरेिाला होम्बहादरु मगरले प्रवतिादी वनम्नलकुमार 
श्ेष्ठलाई रकम पठाएको, प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गलाई थाइल्ाणडमा भटेघाट भई नगद ्बझुाएको र सो रकम 
प्रवत्बादीहरूले प्राप्त गरेकोमा अन््था दवेखदंनै । प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गले वसक्रनसटु म्ासेिमा भएको 
state नाम मरेो होइन । मलेै िाहरेिालासँग सो नाम्बाट कुनै कुरा गरेको र रकम पठाउन भनेको छैन भनी 
्ब्ानमा उललेख गरेको दवेखए तापवन सोही ID ्बाट िैदवेशक रोिगार सं्बन्धी कुराकानी भई थाईल्ाणड 
समम पु् ा्नएको तथ् दवेखएकोले िाहरेी दरखासतसाथ पेश भएका मसेेन्िर वसक्रनसटु प्रवतिादीहरूका 
विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने नै दवेख्ो । ्स्बाट द्ैुब प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भन्ने िाल 
पररपञ्च र्ची िाहरेिालालाई झठु्ा आश्वाशन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगार सम्बन्धी कसरू गरेको तथ् 
सथावपत हुन आ्ो । 

३०.  प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २७ ले सिा््बाट ररहाई पाउनपुनने कुराको विवकर प्रमावणत गनने भार विवकर 
वलने पक्षमा नै वनवहत रहने व्िसथा गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादी पशु्नराम गरुूङले सो विवकर पवुष् गराउन 
सकेको समम दवेखएन । आईएमई रवसद ्बारे सहप्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठको अन््था प्रवतिाद नभएको 
तथा अवभ्ोग-पत्र साथ पेश भएका आईएमई रवसद र म्ासेन्िरमा भएको समिाद समते्बाट िैदवेशक 
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रोिगारमा पठाउन रकम वलएको प्रमावणत भएको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ ्बमोविम 
अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएका वलखत कागिहरू प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

३१.  प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्ेष्ठले अवभ्ोग दािीको प्रवतरक्षा नगरी ररार भई ्बसेको दवेखन्छ । िाहरेिाला 
होम ्बहादरु मगर र वनिसँग सम्बवन्धत अशोक मगरले विवभन्न वमवतमा आईएमई गरी वनि प्रवतिादी 
वनम्नलकुमार श्षे्ठ समतेलाई रकम पठाएको दवेख्ो । मौकामा ्बवुझएका अशोक मगरले म समते पीवडत 
हो । प्रवतिादी र िाहरेिाला वि्च भएको उक् कारो्बारको म प्रत्क्ष साक्षी हो । प्रवतिादीहरू र िाहरेिाला 
वि्च भएको कारोिार िैदवेशक रोिगारको विष् हो भन्ने समतेको ्बकपत्र गररवदएको दवेखन्छ । िाहरेिाला 
होम्बहादरु मगर र पीवडत शारदा मगरलाई प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरूलाई क्ानाडाको होटलको 
रोिगारी मागपत्र समते दखेाई काममा लगाई वदने भनी सन ्२०१७/०४/२४ मा थाइल्ाणड पु् ा्नएको र 
कररि एक मवहना समम होटलमा राखी नेपाल रवक्न एको वमवसल संलगन होम्बहादरु मगर र शारदा मगरको 
राहदानीको नककल प्रवत, थाईल्ाणड पगुी रकने को वटकट तथा Boarding Pass, साक्षी र िाहरेिाला/
पीवडतको ्बकपत्र समते्बाट प्रवतिादी वसन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िैदवेशक 
रोिगारमा पठाउन भनी िाहरेिाला/पीवडत्बाट रकम वलई थाइल्ाणडसमम पु् ा्नई अलपत्र पारेको भन्ने 
िादीको अवभ्ोग दािी अन््था रहछे भन्न सकने अिसथा नदवेखइ प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दािीको कसरू 
गरेको दवेख्ो । 

३२. अतः माथी उललेवखत तथा विशे्वषत आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा समते्बाट प्रवतिादी सविन 
गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िाहरेिालालाई क्ानडा पठाई वदने भनी विदशे थाइल्ाणड 
समम पु् ा्नई अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् तनिा्णरण

३३. प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिाला/
पीवडतले प्रवतिादीहरू्बाट के कवत रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको सम्बन्धमा व्ब्चार गदा्न, 
्स मदु्ामा प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले िैदवैशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा िादी पक्ष्बाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन 
समते अध््न गरी हदेा्न, प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठले एक आपसमा 
वमलेमतो गरी गरेको कसरूको प्रकृवत र िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा विदशे पु् ा्नई अलपत्र पारेको 
हुदँा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िनही िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख 
रूपै्ाँ) र ३ (तीन) िष्न कैद हुने ठहछ्न । 

३४. िादीले िाहरेिाला होम्बहादरु मगरको विगो रू.१४,६८,०००।- (्चौध लाख अठसठ्ी हिार रूपै्ाँ) र 
सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. ७,३४,०००।- (सात लाख ्चौवतस हिार रूपै्ाँ) र िाहरेिाला होम्बहादरु 
मगर र वनिकी श्ीमती शारदा मगर थाइल्ाणड्बाट वरता्न हुदँाको पलेन वटकट ख्च्न रू.८४,०००।- (्चौरावस 
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हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू. २२,८६,०००।- (्बाइस लाख छ्ासी हिार रूपै्ाँ) भराई वदन दािी 
वलएकोमा अवभ्ोग दािी साथ िाहरेिालाले पेश गरेका आईएमई रवसदहरू, िाहरेिालाहरू थाईल्ाणड 
िादा नेपालमा सटही गरेको अमरेरकी डलर र िाहरेिाला, साक्षीको ्बकपत्र समते्बाट प्रवतिादीहरूले 
िाहरेिाला्बाट मागदा्बी अनसुारको रकम ्बवुझवलएको पवुष् हुन आएको हुदँा अवभ्ोग दा्बी ्बमोविमकै 
विगो र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना तथा िाहरेिाला होम्बहादरु मगर र वनिकी श्ीमवत शारदा मगर 
थाइल्ाणड्बाट वरता्न हुदँाको पलेन वटकट ख्च्न समते िाहरेिालाले प्रवतिादीहरू्बाट दामासाहीले भराई 
वलन पाउने दवेख्ो । पवहले नै भए गरेको कामका सम्बन्धमा पवछ ्बनेको काननू आकवष्नत नहुने भएकाले 
िारदात वमवत भन्दा पवछ ्बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ ्बमोविम क्षवतपवूत्नको 
दािी काननुतः उप्कु् दवेखएन । 

३५.  अत: उपरोक् आधार र कारण्बाट प्रवतिादी सविन भन्ने पशु्नराम गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई िैदवेशक 
रोिगार रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ ्बमोविम िनवह िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) 
र ३ (तीन) िष्न कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला होम्बहादरु मगरको विगो रू. १४,६८,०००।- (्चौध लाख 
अठसठ्ी हिार रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ्ग भन्ने पशु्नराम 
गरुुङ्ग र वनम्नलकुमार श्षे्ठ्बाट दाहासाहीले भराई वदने ठहछ्न । िाहरेिाला र िाहरेिालाको श्ीमती 
शारदा मगरको पलेन वटकट ख्च्न रू.८४,०००।- (्चौरासी हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरू्बाट दा्ासाहीले 
िाहरेिालालाई भराई वदने ठहछ्न । िारदात वमवत भन्दा पवछ ्बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को 
दरा ४१(५) को दािी पगुन सकदनै । अरूमा तपवसल ्बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए ्बमोविम प्रवतिादी पशु्नराम गरुूङ्गलाई रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) िष्न कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी पशु्नराम गरुुङ्गलाई वमवत २०७७/०३/०५ मा ्स 
मदु्ामा अनसुन्धानका क्रममा ्ब्ानको लावग उपवसथत गराएको र वनि सो वमवत्बाट हालसमम कारागार 
का्ा्नल् वडलली्बिारमा थनुामा रहकेो दवेखदंा सोही वमवत २०७७/०३/०५ दवेख कैद भकु्ान हुने भएकाले वनि 
प्रवतिादीलाई लागेको िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) दावखला गरेमा वमवत २०८०/०३/०५ मा 
छुटी िाने गरी कैदी पिुमी वदन ुभनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू....................................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए्बमोविम प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) िष्न कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद र िररिाना ्ेबरूि ुहुदँा लगत कसी 
असलू गनु्न भनी सम्बवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.............................................................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए ्बमोविम प्रवतिादीहरू सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम गरुुङ र वनम्नलकुमार श्षे्ठ्बाट 
िाहरेिाला होम्बहादरु मगरको विगो रू.१४,६८,०००।- (्चौध लाख अठसवठ् हिार रूपै्ाँ) र सो को प्चास 
प्रवतशत हिा्नना रू.७,३४,०००।- (सात लाख ्चौवतस हिार र पलेन वटकट ख्च्न रू.८४,०००।- (्चौरावस हिार 
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रूपै्ाँ) गरी िममा रू.२२,८६,०००।- (िाइस लाख छ्ासी हिार रूपै्ाँ) भराई पाउने ठहरेकोले रैसला अवन्तम 
भएपवछ उक् विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी िाहरेिालाले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल समपवत्त दखेाई ऐनका 
म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा प्रवतिादीहरू्बाट दामासाहीले भराई वदन ुभनी सम्बवन्धत अदालतमा लेखी पठाउन.ू.३

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२)्बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी रैसलाको नककल साथै राखी प्रवतिादी सविन गरुुङ भन्ने पशु्नराम 
गरुुङलाई वनि थनुामा रहकेो कारागार का्ा्नल् मार्न त पनुरािेदनको िानकारी वदन.ू...............................४

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२)्बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी रैसलाको नककल साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्लाई 
पनुरािेदनको िानकारी वदन.ू.......................................................................................................५

शरुु समाह्ान म्ाद गिुारी ्बसेकाले प्रवतिादी वनम्नलकुमार श्षे्ठलाई पनुरािेदनको म्ाद वदई रहनपुरेन............६

िाहरेिालाको विगो ए्ंब हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिालालाई वदन.ू.....७

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन.ू..........................८

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा ्बझुाई वदन.ू....................................९

तनशा ्बातन्ाँ
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

     ्डा. गोपरीचनद्र िट्टराई रमेशकुमार खत्री
        (सदस्)                                                   (अध्क्ष)
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