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भुमिका

नेपालको संविधानले सितन्त्र र सक्षम न््ा्पावलका एिं काननूको शासनको अिधारणा आतमसात गरी 
न््ा् समिन्धी अवधकार संविधान, काननू र न््ा्का मान्् वसद्ान्त बमोविम अदालत तथा अन्् न््ाव्क 
वनका्बाट समपादन हुने व्िसथा गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सिवोच्च अदालत, उच्च अदालत 
र विलला अदालत गरी तीन तहको वन्वमत अदालत र 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 । िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण, िदैवेशक रोिगार कसरू 
समबवन्ध मदु्ाको सरुु कारिावह र वकनारा गन्न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ बमोविम गवठत न््ाव्क वनका् हो ।

्स न््ा्ावधकरणबाट भएका विवभन्न फैसलामध्े उप्ोगी र सान्दवभ्नक फैसलाहरू समटेेर संगालोको 
रूपमा प्रकाशन गनने का्ा्नरमभ सि्नप्रथम २०७८ सालबाट भएको हो । सोवह िर्न फैसला सगं्रहहरू दईु ओटा 
भाग मानि अवधकारका लावग िनमञ ््च (वपपलु फोरम)/KIOS Foundation को सह्ोगमा प्रकाशन भएका 
वथए । ्स आवथ्नक िर्नदवेख न््ा्ावधकरणमा विवन्ोवित बिेटबाटै फैसला सगं्रह प्रकासन गररएको हो ।

प्रसततु सङ्ग्रह प्रकाशनाथ्न गवठत फैसला प्रकाशन सवमवतले छनौट गरेका ११ थान फैसलाहरू ्स 
संगालोमा समवेटएका छन ्। फैसलाको प्रकृवत, विर्बसतमुा विविधता हुने गरर विदशे प¥ुofई अलपत्र पाररएका, 
विदशे नपरु ्् ाएका, विगो र हिा्ननाको दािी नभइ सिा्को मात्र माग दािी भएका, आइएमई र िैंक भौ्चरबाट 
लेनदने भएका, िैदवेशक रोिगारको वलखत गरर लेनदने भएका लगा्तका फैसलाहरूको सन्तवुलत प्रवतवनवधति 
गननेतफ्न  ध्ान वदई फैसलाहरू समािेश गररएको छ ।

प्रसततु फैसला सङ्ग्रहको प्रकाशनले न््ा्पावलकाको ्चाल ु्चौथो पञ्चिरषी् रणनीवतक ्ोिनाले वनवद्नष् 
गरेबमोविम न््ाव्क कामकारिाही तथा मदु्ामा फैसलाको गणुसतरी्तामा अवभिवृद् गन्न ्ोगदान पगुने नै छ । 
मदु्ाको विर्िसतकुा कारणले ्स न््ा्ावधकरणबाट हुने फैसलाहरू न््ा् र काननूका क्षेत्रमा वरि्ावशल 
सरोकारिालाहरू न््ा्ाधीश, िनप्रवतवनवध, काननू व्िसा्ी, मदु्ाका पक्षहरू, अध््न अनसुन्धानमा संलगन 
व्वति एिम ्संसथाहरू, काननूका विद्ाथषी, शोधाथषी आवदका अवतररति आम नागररकमा समते सि्नत्र ्चासो, 
सरोकार र अवभरु्चीको विर् बन ्ने विश्ास वलइएको छ । प्रसततु संगालो सरोकारिालाहरूको लावग उप्ोगी 
सन्दभ्न सामग्री हुन सकेमा हाम्ो प्र्ास सफल भएको ठान्नेछाैेें ।

२०७९, कावतिक
िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण, बबरमहल, काठमाडाैं
fet.gov.np 



वैदेमिक राेजगार न्ा्ामधकरण
मनः िुलक कानूनी सहा्ता सम्बमनध 

 सचूना 
्स न््ा्ावधकरणमा दा्र हुने िैदवेशक रोिगार कसरु मदु्ाका असमथ्न पक्षलाई वनःशलुक काननुी सहा्ता 
(प्रोबोनो सेिा) उपलबध गराउन इचछुक बररष्ठ अवधितिा र अवधितिाको बणानरुिमानसुार सवू्च प्रकावशत 
गररएको व्होरा समबवन्धत सबैको िानकारीको लावग अनरुोध गद्नछौं ।
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१
श्ी अवबनाश कुमार प्ाकुरेल
(बररष्ठ अवधितिा)

२७ श्ी मञि ुआ्चा ््न 

२ श्ी अवनता शमा्न २८ श्ी मञि ुवमश्
३ श्ी अन्ि ुकुमारी के.सी. २९ श्ी मनमा्ा पाठक
४ श्ी अवमत कुमार कण्न ३० श्ी मवन्दरा अवधकारी
५ श्ी अिु्नन थापा ३१ श्ी ्िुराि सबेुदी
६ श्ी इन्द्ािती अवधकारी ३२ श्ी रक्षा भणडारी
७ श्ी ईश्री प्रसाद भसुाल ३३ श्ी रमशे कुमार कटुिाल
८ श्ी ओम नारा्ण श्षे्ठ ३४ श्ी राममा्ा शमा्न 
९ श्ी कृषण प्रसाद भट्टराई ३५ श्ी रौवनक राि अ्ा्नल

१० श्ी कृषण वसंह महरा ३६ श्ी लक्मण वसंह भाट
११ श्ी गणशे धामी ३७ श्ी शोभा दबेी पौडेल
१२ श्ी वगता के.सी. ३८ श्ी श्ाम कृषण मासके
१३ श्ी वगररराि अ्ा्नल ३९ श्ी श्द्ा समुन आ्चा ््न
१४ श्ी तो्ानाथ ढंुगाना ४० श्ी संझना न््ौपाने
१५ श्ी वदना श्षे्ठ ४१ श्ी सिना कोईराला
१६ श्ी वदपेन्द् थापा ४२ श्ी सिुन पाणडे
१७ श्ी वदपेन्द् रवन्ित ४३ श्ी सवुनता बसनेत 
१८ श्ी दगुा्न पौड्ाल ४४ श्ी सवुनल कुमार ्ादब 
१९ श्ी नगेन्द् बहादरु काकषी ४५ श्ी सवुनल खरेल
२० श्ी वनरुता भणडारी ४६ श्ी समुन पौडेल
२१ श्ी पिुा भणडारी ४७ श्ी सलुो्चना वधताल
२२ श्ी प्र्चणड दगंाल ४८ श्ी सवुशला न््ोपाने
२३ श्ी प्रवबन्द राि िोशी ४९ श्ी ससुमा श्षे्ठ
२४ श्ी वबि् पोख्ले ५० श्ी सिृना व्चमौरर्ा
२५ डा.श्ी वबनोद कुमार कण्न ५१ श्ी संकलप क्षेत्री
२६ श्ी भद्ा कुमारी राउत



मवष् सचूी
क्र.स. वादी/प्रमतवादी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

१

 मकरण शे्ष्ठ
 सिेतको जाहेरीले
 वादी नेपाल
 सरकार/पारस
लोहनी

प्रमतवादीले जाहेरवालाहरूलाई वैदेमिक रोजगारिा िकाउ पठाउन 
भनी मवमभनन मिमतिा आईएिई िाफ्फ त रकि ्ुबमि मलदँा सिेत उक्त 
प्रा.मल.को सचंालकको हैमस्तले रकि ्ुबिेको भनने ब्होरा उललेख 
भएको देमखएन । प्रमतवादीले ब्मक्तगत रूपिा जाहेरवालाहरूलाई 
वैदेमिक रोजगारिा पठाउन भनी रकि मलएकोिा मनजको इजाजत प्राप्त 
ससं्ा िाफ्फ त उक्त कारोवार भएको भनने प्रमतवादीको मजमकर कानून 
समित िानन नमिलने ।

१

२.

रोजन परर्ारको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/ अमभषेक 
मलम्ुब सिेत

जाहेरीिा नाि उललेख नभएको, अनुसनधानको क्रििा ्ुबमिएका 
व्मक्त एवं जाहेरवालाले कागज गदा्फ त्ा ्बकपत्र गदा्फ सिेत मकटानी 
सा् पोल गन्फ नसकेको, जाहेरवालाहरूसगँ मचनजान नभएको, सा्ै 
प्रमतवादी प्रकाि ्बहादुर ्ापा िमन ट्ानसफरको कि्फचारी भएकाले 
ग्ाहकको रकि ्ुबमि अन् व्मक्तहरुलाई ततकाल हसतानतरण गरेकोिा 
सो रकि ्ीनै जाहेरवालाहरूको भएको भनने सपष्ट नदेमखंदा सह-
प्रमतवादीको पोलकै आधारिा िात्र प्रमतवादीहरु प्रकाि ्बहादुर ्ापा र 
प्रकाि गदालले अमभ्ोग दावीको कसरू गरेको भनन न्ा्ोमचत नहुने ।

१०

३.

अम्त्ार 
दुरुप्ोग 
अनुसनधान 
आ्ोगको 
पत्रसिेतको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/ रमवनद्र 
कुिार शे्ष्ठ सिेत

देि ्बामहर श्ि गन्फ जाने श्मिकहरूको सरुक्ा चुनौतीपूण्फ रहने हुदँा 
श्मिक आपूमत्फकता्फहरूले श्ि त्ा रोजगार सम्बमनध िापदण्डको 
उचचति पालना गरी वैदेमिक रोजगार व्वसा् सचंालन गनु्फ पनने ।

२७



क्र.स. वादी/प्रमतवादी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

४.

अम्त्ार 
दुरुप्ोग 
अनुसनधान 
आ्ोगको 
पत्रसिेतको 
जाहेरीले 
नेपाल सरकार/ 
उपेनद्रप्रसाद साह 
सिेत

्सै मवष्िा भ्रष्टाचार िुद्ा दा्र भई तहगत अदालतको फैसला्बाट 
सफाई पाईसकेको मस्मत हुदँा सोही मवष््बाट उठेको ्स िुद्ािा 
दोहोरो हुने गरी कार्बाही गन्फ मिलदैन भने ्बहस मजमकरको हकिा 
भ्रष्टाचार मनवारण मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ ले प्रचमलत कानून 
विोमजिको अरु कसरूिा छुटै् िुद्ा चलाउन ्बाधा नपनने व्वस्ा गरेको 
देमखंदा भ्रष्टाचार िुद्ा दा्र भई सफाई पाएकै कारणले प्रसतुत िुद्ािा 
कार्बाही गन्फ नमिलने भनने ्बहस मजमकरसगं सहित हुन नसमकने ।

५१

५.

अम्त्ार 
दुरुप्ोग 
अनुसनधान 
आ्ोगको 
पत्रसिेतको 
जाहेरीले 
नेपाल सरकार/ 
मवज्कुिार 
काककी सिेत

वैदेमिक रोजगारीको श्ि सवीकृती मलदँा पेि गनने रोजगारदाता्बाट 
प्राप्त कागजातिा हेरफेर गनने वा िुटा व्होरा पानने वा िुटा व्होरा 
त्ार गन्फ लगाउने जसता कारणले मवदेििा गएका श्मिकहरू अलपत्र 
पनने, कागजात म्बमहन हुने, २/३ प्रकारको रोजगार समिौता हुने, काि, 
पाररश्मिक, रोजगारदाता कमपनी त्ा रोजगारीको ित्फहरू फरक पनने, २ 
जनाको म्डिाण्डिा मववरण फरक पारी वा सचचाई धेरै िामनसहरू पठाउँदा 
अलपत्र पनने जसता सिस्ाहरू आि रूपिा रहेको देमखनछ । ऐनिा म् 
प्रावधानहरू ल्ाईनुको मवधाम्मक िनसा् पमन आि रूपिा देमखएका 
सिस्ाहरूको सािाधान गनु्फ नै रहेको िाननुपनने ।

७६

६.

अम्त्ार 
दुरुप्ोग 
अनुसनधान 
आ्ोगको 
पत्रसिेतको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/ ज्ानेनद्र 
अमधकारी सिेत

प्रसतुत िुद्ाको मववादसगँ सम्बनधीत पूव्फ सवीकृती सम्बनधी फा्ल हेदा्फ 
अम्त्ारनािा मदने, वैदेमिक रोजगार मवभागिा मववरण पेि गरी पूव्फ 
सवीकृती िाग गनने, सो मवभाग्बाट पूव्फ मसवकृमत मलने लगा्तका काि 
कारवाहीहरूिा सलंगन रहेको वादीले वसतुमनष्ठ प्रिाण पेि गरी पुमष्ट गन्फ 
सकेको नदेमखएकाले प्रमतवादी ज्ानेनद्र अमधकारीले अमभ्ोग दावीको 
कसरू गरेको ठहर गन्फ न्ा्ोमचत नहुने ।

१०१

७.

सजना काककी  
के. सी. सिेतको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/ मसज्फना 
अमधकारी सिेत

मभम्ड्ो हेदा्फ मसज्फना अमधकारीले पैसा ्ुबमिमलएर सनतोष ्ापा भनने 
िामनसलाइ मददैँ व्ागिा राखेको देमखनछ । उक्त पीम्डतहरुले मसज्फना 
अमधकारीलाइ पैसा मदएको हुनुपछ्फ भनने सिेत वेहोराको व्ान कागज 
सिेत्बाट ्ी प्रमतवादीले अन् प्रमतवादीलाई सह्ोग गरेको पुमष्ट हुन 
आएकोले ्ी प्रमतवादी पुण्फरुपिा मनददोष सामवत हुने अवस्ा नरहेकोले 
मनजको  कसरू स्ामपत हुने ।

१२६



क्र.स. वादी/प्रमतवादी फैसलाको सारसकें्प पषृ्ठ

८.

कुिार के्त्रीको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/्ुवक राई 
सिेत

प्रमतवादी रर्ा आचा ््फले रमसदिा उललेख भएको रकि प्रमतवादी ् ुवक 
राईले लगेको भनी ्ब्ान गरेको र प्रमतवादी ्ुवक राईले अनुसनधानको 
मसलमसलािा ्ब्ान गदा्फ जाहेरवालालाई वैदेमिक रोजगारिा क्ान्डा 
पठाउन रकि मलएको भनी लेखाएको ब्होरा प्रमतवादीका म्बरुद्ध 
प्रिाणिा ग्ाह्य हुने ।

१५१

९.

सनतोष ्ुबढा िगर 
सिेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार/ 
अंगद कुिार 
जोिी सिेत

प्रमतवादी उपरको मकटानी जाहेरी, दावीको मलखत, ्बैंक सटेटिेनट 
प्रमतवादी अंगत कुिार जोिी मवरुद् प्रमतवादी कृषणिान ्ुबढािगरले 
मकटानी जाहेरी मदएको एवं प्रमतवादी अंगत कुिार जोिीले प्रमतवादी 
कृषणिान ्ुबढािगरलाई पोल गरी  ्ब्ान कागज गरेको सिेत्बाट 
मनज प्रमतवादीहरू वैदेमिक रोजगार व्वसा् गनने इजाजत प्राप्त नगरी 
जाहेरवालाहरूलाई वैदेमिक रोजगारीिा जापान  पठाईमदने भनी 
प्रलोभनिा पारी मवश्ास मदलाई रकि मलई वैदेमिक रोजगार सम्बमनध 
कसरू गरेको पुमष्टहुने ।

१६१

१०.

प्रमदप पौ्ेडल 
के्त्रीको जाहेरीले 
नेपाल सरका/ 
पवन राणा

दामवको मलखत ्बारे प्रमतवादीले अनुसनधानको क्रििा ्ब्ान गदा्फ 
रकि मलएको व्होरालाई सवीकार गरी मलखतको व्होराको ्बारेिा 
अन््ा मजमकर मलएकोिा ्स न््ामधकरणिा उपमस्त नभई फरार 
रहेको र मलखत प्रिाण्बाटै वैदेमिक रोजगारिा पठाउन रकि मलएको 
प्रिामणत भएको ।

१७१

११.

धन ्बहादुर 
मवश्किा्फ सिेतको 
जाहेरीले नेपाल 
सरकार/ िदन 
कुिार भनतना

िौकाको जाहेरी दरखासत जाहेरवालाहरुको कागज मिमसल सा् पेि 
भएका सककल मलखत एवं IME भौचर र प्रमतवादी िदन िगरले अका्फ 
व्मक्त नमवन कुिार भट् सिेतलाई पोल गरर गरेको व्ान कागज सा्ै 
जाहेरवालाहरुले ्स न्ा्ामधकरणिा वकपत्रका क्रििा पेि गरेको 
मदलली्बाट नेपाल आएको पलेन मटकेट सिेतका वेहोरा्बाट मनज 
प्रमतवादी िदन कुिार भनतनाले जाहेरवालाहरुलाई वैदेमिक रोजगारिा 
आ्रल्ान्ड नपठाई भारतको मदलली समि पु¥ofई अलपत्र पारी 
प्रमतवादीले अमभ्ोग दावी ्बिोमजिको कसरू गरेको स-प्रिाण  पुमष्ट 
हुने ।

१७८



वैदेमिक राेजगार न्ा्ामधकरण
मनवेदनहरूको ढाँचा (Templates) सम्बमनध

सचूना
िैदवेशक रोिगार कसरु समबन्धी मदु्ामा आिश्कतानसुार प्र्ोगमा आउने दहेा्बमोविमका विर्का 

वनिेदनहरूको ढाँ्चा (Templates) ्स न््ा्ावधकरणको िेिसाईट fet.gov.np र सिवोच्च अदालतको 
िेिसाइट Supremecourt.gov.np मा रावखएको छ । आफूलाई आिश्क पनने वनिेदनहरू वनःशलुक रूपमा 
डाउनलोड गरी भरी िा ् स न््ा्ावधकरणका कम्न्चारीको सह्ोग वलई भरी पेश गन्न सवकने ब्िसथा वमलाइएको 
ब्होरा समबवन्धत सिैको िानकारीका लावग अनरुोध छ ।
1. अड्डाको रोहिरमा म्ाद बझुी पाऊँ।
2. गजु्केो ताररख थामी पाऊँ।
3. िररिानाको रकम वफता्न पाऊँ।
4. िाहरेिाला उपवसथत हुन नसकने िानकारी।
5. िेथा पररि्नतन गरी पाऊँ।
6. िेथाको सट्टा नगद धरौटी दावखला गरी पाऊँ।
7. थनुामा परेको िानकारी बारे।
8. धरौटी का्म गरी पाऊँ।
9. धरौटी रकम वफता्न पाऊँ।
10. नककल वनिेदन।
11. नगद धरौट िममा गरेको।
12. प्रवतिादीले राखकेो धरौटी विगो िापत वफता्न पाऊँ।
13. प्रमाण पेस गन्न अनमुवत पाऊँ।
14. फैसला आदशे संशोधन गरी पाऊँ।
15. बकपत्र गराइ पाऊँ ।
16. ब्ान गराइ पाऊँ।
17. बैक िमानत वदइएको।
18. मदु्ा मलुतबीबाट िगाइ पाऊँ।
19. मदु्ा मलुतबीमा राखी पाऊँ।
20. रोकका रहकेो समपवति फुकुिा गरी पाऊँ।
21. शारीररक िाँ्च गराई पाऊँ।
22. सककल वलखत पेस गरेको।
23. समपवति रोकका रावखपाऊँ।
24. साक्षीको सरुक्षा प्रिन्ध गरी पाऊँ।
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् श्ी रिेिकुिार खत्री

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई 

फैसला
मदु्ा नं. ०७५-FT-०४४७

कसरू ठहर नं. ५०
वनण््न  नं. ९२

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
वशिलाल उदासको छोरा धावदङ विलला जिालामखुी 
गाउँपावलका िडा नं. ६ बसने, वकरण श्षे्ठ...........................१

रुद् बहादरु तामाङको छोरा, ऐ.ऐ. ितन भएका, ईन्द्बहादरु  
तम.ु........................................................................१

वशिलाल श्षे्ठको छोरा, ऐ.ऐ. ितन भएको, सागरकुमार  
श्ेष्ठ.......................................................................१

कृषणबहादरु मलूको छोरा, ऐ.ऐ. ितन भएको रािरुाम मलू......१

हमेबहादरु श्षे्ठको छोरा निुाकोट विलला, तारकेश्र 
नगरपावलका, िडा नं. ३ बसने लाल कािी श्षे्ठ...................१

को िाहरेीले नेपाल सरकार

वदनानाथ लोहनीको नावत‚ मवननाथ 
लोहनीको छोरा निुाकोट विलला‚ साविक 
थानापती गा.वब.स. िडा नं. ९, हाल निुाकोट 
विलला, वशिपरुी गाउँपावलका, िडा नं. ८ 
सथा्ी घर भई साविक लवलतपरु विलला‚ 
लवलतपरु उप-महानगरपावलका िडा नं. १४ 
बसने पारस लोहनी.............................१

िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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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तथ् खण्ड

1. मकरण शे्ष्ठको जाहेरी दरखासतः-

विपक्षी पारस लोहनीले िैदवेशक रोिगारका लावग मकाउ (व्चन) मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी हामी 
िाहरेिालाहरूसँग पटक-पटक आईएमई माफ्न त तथा नगद समते गरी ईन्द्बहादरु तमबुाट रू.७,४०,०००।- 
(सात लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ)‚ वकरण श्षे्ठबाट रू.३,४७,०००।- (तीन लाख सठ््चावलस हिार 
रूपै्ाँ)‚ सागरकुमार श्षे्ठबाट रू.१‚६०‚०००।- (एक लाख साठ्ी हिार रूपै्ाँ)‚ रािरुाम मलुबाट रू. 
५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) र लालकािी श्षे्ठबाट रू.१४‚४०‚०००।- (्चौध लाख ्चावलस हिार 
रूपै्ाँ) गरी पाँ्च िनाबाट िममा रू.३१,८७,०००।- (एकवतस लाख सतासी हिार रूपै्ाँ) बवुझवलई भने 
बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम सिा् गरी बवुझवलएको रकम समते प्रवतिादी पारस 
लोहनीबाट वदलाई भराईपाऊँ भन्ने समते व्होराको वकरण श्षे्ठ समतेले वमवत २०७४/०५/१६ मा िैदवेशक 
रोिगार विभागमा दता्न गराएको िाहरेी दरखासत । 

2. पारस लोहनीलाई आईएिई िाफ्फ त रकि पठाएको देमखने रमसद त्ा सटेटिेनटः-

ईन्द्बहादरु तमबुाट विवभन्न वमवतमा गरी िममा रू. ५,४०,०००।- (पाँ्च लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ)‚ 
लालकािी श्षे्ठबाट विवभन्न वमवतमा गरी िममा रू. ५‚७८‚९५०।- (पाँ्च लाख अठ्हतिर हिार नौ स् 
प्चास रूपै्ाँ) र राि ुराम मलुबाट रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) रकम पारस लोहनीलाई आईएमई 
माफ्न त रकम पठाएको दवेखने सककल आईएमई रवसद तथा सटेटमने्ट । 

3. प्रमतवादी पारस लोहनीले अनुसनधानका क्रििा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै व्ापार व्िसा् गद्नछु । िाहरेिालाहरू ईन्द्बहादरु तम‚ु वकरण श्षे्ठ‚ सागरकुमार श्ेष्ठ‚ रािरुाम मलू 
र लालकािी श्षे्ठसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, ररसईिी छैन । िाहरेिालाहरूसँग व्ापार व्िसा्को 
वसलवसलामा आईएमई माफ्न त ्कारोिार भएको हो । िैदवेशक रोिगारको प्र्ोिनको लावग मलेै कुनै रकम 
वलएको होईन । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी पारस लोहनीले अनसुन्धानका रिममा वमवत २०७५/०५/२६ मा गरेको ब्ान । 

4. ईनद्र्बहादुर तिु सिेतको मनवेदनः-

रािरुाम मलु समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी पारस लोहनी भएको िैदवेशक रोिगार समबवन्ध 
कसरूमा विपक्षीबाट रािरुाम मलुको विगो रू. ५,००,०००।-, वकरण श्षे्ठको विगो रू. ३,४७,०००।- 
लालकावि श्षे्ठको विगो रू. १४,४०,०००।- ईन्द्बहादरु तमकूो विगो रू .७,४०,०००।- तथा सागरकुमार 
श्ेष्ठ विगो रू.१,६०,०००।– तथा सोको ५०% ले हुने क्षवतपतूषी सँ्तुि रुपमा पाई सकेकोले विपक्षी उपर 
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अि उप्रान्त कुनै माग दािी नगनने भन्ने समते व्होराको ईन्द्बहादरु तम ूसमतेले वमवत २०७४/०५/०२ मा 
िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश गरेको वनिेदन । 

5. वादी नेपाल सरकारको अमभ्ोग दावीः-

प्रवतिादी पारस लोहनीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न पाउने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू 
ईन्द्बहादरु तम‚ु वकरण श्षे्ठ‚ सागरकुमार श्षे्ठ‚ रािरुाम मलु र लालकािी श्षे्ठलाई िैदवेशक रोिगारको लावग 
मकाउ मलुकुमा पठाईवदने भनी झठुो आश्ासन र प्रलोभन दखेाई रकम असलु गरी िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपररतको कसरू गरेको हुदँा ्ी प्रवतिादीलाई 
सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी पाऊँ । िाहरेिालाहरू ईन्द्बहादरु तम‚ु वकरण श्षे्ठ‚ सागरकुमार श्षे्ठ‚ 
रािरुाम मलु र लालकािी श्षे्ठले िाहरेीमा दाबी गरे बमोविमको विगो र सोको हिा्नना समते प्रवतिादीबाट 
प्राप्त भएको भनी वनिेदन वदई उति वनिेदन सनाखत समते गरेकोले सोतफ्न  कुनै मागदाबी वलईराखन ुपरेन 
भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकारले वमवत २०७५/११/२२ मा दा्र गरेको अवभ्ोग पत्र । 

6. प्रमतवादी पारस लोहनीले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ान 

मलेै सं्चालन गरेको रेसङ्ुग इन्टरनेशनल प्रा.वल.को इिाित पत्र छ । उति इिाित पत्र नं. ६२१ हो । 
मलेै वमवत २०६५/०७/०६ दवेख रेसङ्ुगा इन्टरनेशनल प्रा.ली. सं्चालन गददै आएको छु । प्रसततु मदु्ाका 
िाहरेिालाहरू पवन िैदवेशक रोिगारमा मकाउ मलुकुमा िानको लावग मलेै सं्चालन गरेको रेसङ्ुगा 
इन्टरनेशनल प्रा. ली. मा आएका हुदँा मलेै मकाउ मलुकुमा रोिगारीको लावग पठाउने भनी वनि तीनै िना 
िाहरेिालाहरूबाट रू.१५,३०,०००।- रकम बवुझ वलएको हु ँ। पवछ श्म सिीकृवत समतेको का ््न गदा्न गददै 
भनेको सम् भन्दा अवलकवत वढला भएकाले वनज़ िाहरेिालाले मदु्ा दा्र गरेका हुन ् । मलेै वनिबाट 
बझुी वलएको िाहरेिालाहरूको रकम वफता्न गरी सकेको छु । वनि िाहरेिालाहरूले समते रकम वफता्न 
पाइ सकेको भनी िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष सनाखत वनिेदन समते वदएका छन ्मलेै अवभ्ोग दािी 
बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी पारस लोहनीले वमवत २०७६/०४/२६ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

7. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७६/०४/२७ िा भएको आदेि-पचा्फः- 

ततकालप्राप्त प्रमाणबाट वनि प्रवतिादी पारस लोहनी ् स मदु्ामा कसरूदार हुन ्भन्नसवकने अिसथा नदवेखदँा 
पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुनेगरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग ्ी प्रवतिादी पारस लोहनीलाई 
मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६९ बमोविम साधारण तारेखमा राखन ु। प्रवतिादी 
्चतुिा भएकोले िादी र प्रवतिादीका साक्षीहरू बवुझ वन्मानसुार गरी पेश गनु्न भन्ने समते व्होराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे-प्चा्न । 
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8. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७६/०६/०८ िा भएको आदेिः- 

िादी पक्षले िाहरेिालाहरू वकरण श्षे्ठ, सागरकुमार श्षे्ठ, इन्द्बहादरु तम,ु रािरुाम मलू र लालकािी 
श्ेष्ठ समतेलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई मलुकुी फौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दफा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्मानसुार पेश गनु्न भनी ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

9. जाहेरवाला मकरण शे्ष्ठले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ मलुकुमा पठाईवदने भनेर प्रवतिादी पारस लोहनीले म बाट मरेो 
पासपोट्न र पटक-पटक गरी िममा रू ६,००,०००।- लगेका हुन ्। केही रकम आएमई र केही रकम हातमा 
वदएको हो । प्रवतिादीले भने अनसुार मलाई विदशे पठाएका छैनन ्। मरेो रकम पवन वफता्न गरेको छैनन ्। 
प्रवतिादी पारस लोहनीले आफनो बाि ुमणीनाथ लोहनीको नाममा रहकेो ररलाईबल फाईनान्स वल.को 
्चके नं. p०७६९२९ रू. ७,३०,०००।- को ्चके वदएका वथए । विश्ासमा परी रकम वफता्नको कागि 
गरेको हो । तर बैंकमा ्चके वलई िाँदा उति बैंक खाता नै वनषकृ् भईसकेको रहछे । ्चके अवहलेसमम पवन 
मसँग छ । रकम पाएको छैन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला वकरण श्षे्ठले वमवत २०७६/०८/१३ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

10. जाहेरवाला सागरकुिार शे्ष्ठले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ मलुकुमा पठाईवदने भनेर प्रवतिादी पारस लोहनीले म बाट मरेो 
पासपोट्न समते र रू. १,६०,०००।- लगेका हुन ् । मलेै उति रकम प्रवतिादी पारस लोहनीलाई हातमा 
वदएको हो । प्रवतिादीले भने अनसुार मलाई विदशे पठाएका छैनन ्। मरेो रकम पवन वफता्न गरेको छैन । 
प्रवतिादी पारस लोहनीले आफनो आमा वमना लोहनीको नाममा रहकेो वहमाल्न बैंक वल.को ्चके नं. 
२५७३४१५४ रू १,६०,०००।-को ्चके वदएका वथए । विश्ासमा परी रकम वफता्नको कागि गरेको हो । 
तर बैंकमा ्चके वलई िाँदा उति ्चकेको बैंक खातामा उति रकम रहनेछ । ्चके अवहलेसमम पवन म सँगै छ । 
रकम वफता्न पाएको छैन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला सागरकुमार श्षे्ठले वमवत २०७६/०८/१३ मा ् स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

11. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०५/२९ िा भएको आदेिः- 

िाहरेिालाहरू सागरकुमार श्षे्ठ र वकरण श्षे्ठले वनिेदन साथ ्चकेको प्रवतवलवप पेश गरेको दवेखदँा ्चकेको 
सककल प्रवत भए िाहरेिालाहरूबाट दावखला गराई पेश गनु्न भनी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल्लाई 
लेखी पठाई का््न समपन्न गरी पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 
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12. सककल चेकहरूः-

्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०५/२९ मा भएको आदशेानसुारको सककल ्चके थान-२(दईु) विशरे 
सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंको ्च.नं. १४०५ वमवत २०७८/०६/०८ को पत्र साथ प्राप्त भई वमवसल 
सामले रहकेा । 

13. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको कसरू ठहरः-

प्रवतिादी पारस लोहनीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । वनि 
प्रवतिादीलाई सोही दफा ४३ बमोविम हुने सिा्को सनुिाईका लावग फौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण 
तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोविम सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलास समक्ष पेश गनु्न 
भनी वमवत २०७८/०९/२० मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर । 

14. मविेष सरकारी वकील का्ा्फल् काठिा्डाै्ंबाट प्राप्त सजा् पूव्फको प्रमतवेदनः-

प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई मकाउ दशेमा राम्ो काममा लगाइवदने राम्ो तलि आउछ काम राम्ो हो 
भनी र ईिाितपत्र िाला कमपनी नाम दखेाई विश्ास वदलाई विवभन्न प्रलोभन दखेाई विश्ासको दरुुप्ोग 
गरी रकम वलएको दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथती हदेा्न वनिले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम 
वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गंवभर प्रकृवतको फौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका 
पणू्न रुपमा दोरी दवेखन्छ । कसरू गदा्नको पररवसथती र मदु्ाको तथ्बाट कसरूको मात्रा बढाउने ततिको 
विद्मानता दवेखन्छ । इिाित पत्रिालाले पीवडतहरूबाट रकम उठाई ठगी गरररहकेो भन्ने विवभन्न 
माध्मबाट आइरहकेो सन्दभ्नमा काननूको दा्रामा आइनसकेका अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम 
गनने व्तिी तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नप्रवत 
पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् गनु्न पनने दवेखदँा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न वनि प्रवतिादीलाई 
काननूद्ारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्न पनने दवेखन्छ । िाहरेिालाहरूले हालसमम रकम वफता्न 
पाएको छैन भनी गरेको बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाणबाट दािी बमोविमको विगो तथा हिा्नना 
समते िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते व्होराको विशरे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमाडाैंबाट वमवत २०७८/१०/१० मा पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

15. वन्म बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान ्उप-न््ा्ावधितिा श्ी दशरथ 
गौतमले प्रवतिादीले िाहरेिाला तथा पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग मकाउ (व्चन) पठाई वदने 
भनी झटु्टा आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी 



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

6

परेको मौकाको िाहरेी, आईएमई रवसद, बैंक सटेटमणेट र िाहरेिालाहरूको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएको 
हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई 
पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

16. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट प्रवतिादी पारस लोहनीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न 
पाउने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू ईन्द्बहादरु तम‚ु वकरण श्षे्ठ‚ सागरकुमार श्षे्ठ‚ रािरुाम मलू र 
लालकािी श्षे्ठलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ (्चीन) मलुकुमा पठाईवदने भनी झठुो आश्ासन र 
प्रलोभन दखेाई रकम असलु गरी िैदवेशक रोिगारमा नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 
४३ को कसरू गरेकोले वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी पाउन र िाहरेिालाहरूले 
िाहरेीमा दाबी गरे बमोविमको विगो र सोको हिा्नना समते प्रवतिादीबाट प्राप्त भएको भनी वनिेदन वदई 
उति वनिेदन सनाखत समते गरेकोले सोतफ्न  मागदाबी नवलई अवभ्ोग-पत्र दा्र गरेकोमा प्रवतिादी पारस 
लोहनीले उवललवखत अवभ्ोग दािी समबन्धमा ब्ान गदा्न, मलेै सं्चालन गरेको रेसङ्ुगा इन्टरनेशनल 
प्रा.वल.को इिाित पत्र छ । उति इिाित पत्र नं. ६२१ हो । मलेै वमवत २०६५/०७/०६ दवेख रेसङ्ुगा 
इन्टरनेशनल प्रा.ली. सं्चालन गददै आएको छु । प्रसततु मदु्ाका िाहरेिालाहरू पवन िैदवेशक रोिगारमा 
मकाउ मलुकुमा िानको लावग मलेै सं्चालन गरेको रेसङ्ुगा इन्टरनेशनल प्रा. ली. मा आएका हुदँा मलेै 
मकाउ मलुकुमा रोिगारीको लावग पठाउन वनिबाट बझुी वलएको रकम वफता्न गरी सकेको छु मलेै अवभ्ोग 
दािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन पनने होइन भनी कसरूमा 
ईन्कार रही व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । 

17. उपरोति अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र विद्ान उप-न््ा्ावधितिाको बहस विवकर रहकेो प्रसततु 
मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क. प्रवतिादी पारस लोहनीले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िदैवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई मकाउ (व्चन) पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् 
होइनन ्?

ख. प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो ?

18. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपणतफ्न  वि्चार गदा्न, विपक्षी पारस लोहनीले िदैवेशक 
रोिगारका लावग मकाउ (व्चन) मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी हामी िाहरेिालाहरूसँग पटक-पटक आईएमई 
माफ्न त तथा नगद समते गरी ईन्द्बहादरु तमबुाट रू.७,४०,०००।- (सात लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ) वकरण 
श्षे्ठबाट रू. ३,४७,०००।- (तीन लाख सत्चावलस हिार रूपै्ाँ)‚ सागरकुमार श्षे्ठबाट रू. १‚६०‚०००।- 
(एक लाख साठ्ी हिार रूपै्ाँ)‚ रािरुाम मलूबाट रू. ५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ) र लालकािी 
श्षे्ठबाट रू. १४‚४०‚०००।- (्चौध लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ) गरी पाँ्च िनाबाट िममा रू. ३१,८७,०००।- 
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(एकवतस लाख सतासी हिार रूपै्ाँ) बवुझवलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम 
समते वफता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम सिा् गरी 
बवुझवलएको रकम समते प्रवतिादी पारस लोहनीबाट वदलाई भराईपाऊँ भनी वकरण श्षे्ठ समतेको िदैवेशक 
रोिगार विभागमा सं् तुि िाहरेी दरखासत परी अनसुन्धान तहवककात भएको दवेखन्छ । 

19. िाहरेिालाहरू राि ुराम मलू समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी पारस लोहनी भएको िैदवेशक 
रोिगार समबवन्ध कसरूमा विपक्षीबाट रािरूाम मलूको विगो रू. ५,००,०००।-, वकरण श्षे्ठको विगो रू. 
३,४७,०००।- लालकावि श्षे्ठको विगो रू. १४,४०,०००।- ईन्द्बहादरु तमकूो विगो रू. ७,४०,०००।- 
तथा सागरकुमार श्षे्ठ विगो रू. १,६०,०००।– तथा सोको ५०% ले हुने क्षवतपतूषी सँ्तूि रुपमा पाई 
सकेकोले विपक्षी उपर अि उप्रान्त कुनै माग दािी नगनने भन्ने समते व्होराको ईन्द्बहादरु तम ूसमतेले 
वमवत २०७४/०५/०२ मा िैदवेशक रोिगार विभागमा वनिेदन पेश गरी सनाखत समते गरेको दवेखन्छ । 
प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ मलुकुमा पठाईवदने भनी झठुो आश्ासन र प्रलोभन दखेाई 
रकम असलु गरी िैदवेशक रोिगारमा नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपररतको 
कसरू गरेको हुदँा ्ी प्रवतिादीलाई सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरू ईन्द्बहादरु तम‚ु 
वकरण श्षे्ठ‚ सागरकुमार श्षे्ठ‚ रािरुाम मलु र लालकािी श्षे्ठले िाहरेीमा दाबी गरे बमोविमको विगो र 
सोको हिा्नना समते प्रवतिादीबाट प्राप्त भएको भनी वनिेदन वदई उति वनिेदन सनाखत समते गरेकोले सोतफ्न  
कुनै मागदाबी वलई राखन ुपरेन भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकारको वमवत २०७५/११/२२ को 
अवभ्ोग दािी रहकेो दवेखन्छ । 

20. िाहरेिाला वकरण श्षे्ठ र सागरकुमार श्षे्ठले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई िैदवेशक रोिगारको लावग 
मकाउ मलुकुमा पठाईवदने भनेर प्रवतिादी पारस लोहनीले म बाट मरेो पासपोट्न र रकम लगेका हुन ् । 
प्रवतिादीले भने अनसुार विदशे पठाएका छैनन ् । मरेो रकम पवन वफता्न गरेको छैनन ् । प्रवतिादी पारस 
लोहनीले ्चके वदएका वथए । विश्ासमा परी रकम वफता्नको कागि गरेको हो । तर ्चके सटवह भएन । ्चके 
अवहलेसमम पवन मसँग छ । रकम पाएको छैन भनी मौकाको िाहरेी व्होरा समथ्नन हुने गरी व्होरा लेखाइ 
प्रवतिादी पारस लोहनी उपर गडाउ गरी छुट्टा छुटै्ट बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

21. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 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 गबाह/िाहरेिालाले िदैवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको िाहरेी व्होरा 
खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोति व्होरा प्रवतिादीका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु दवेख्ो । 

22. प्रवतिादी पारस लोहनीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न स.ि. ८ मा “मलेै संचालन गरेको रेसङ्ुगा 
इनटरनेशनल प्रा.कल. मा आएका हुदँा मलेै मकाउ मलुकुमा रोजगारषीको लाकग पठाउने भनषी जाहरेवालाहरू्बाट 
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रू. १५,३०,०००।- रकम ्बकुझ कलएको हु ँ। पक्छ श्रम सवषीकृकत समतेको काय्य गदा्य गददै भनेको समय भनदा 
किला भएकाले कनज जाहरेवालाले मदु्ा दायर गरेका हुन”् भन्ने विवकर वलएको दवेखन्छ । वनि प्रवतिादीले 
नै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा मकाउ पठाउन भनी रकम बवुझवलएको र पठाउन वढला भएको 
तथ् वसिकार गरी ब्ान गरेको दवेखन्छ । 

23. ् सरी प्रवतिादी पारस लोहनी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, िादीका साक्षीको बकपत्र समतेका 
आधारबाट िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा मकाउ पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्ास 
वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

24. प्रवतिादी पारस लोहनीले ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानको स.ि. ७ मा “मलेै संचालन गरेको रेशङ्ुगा 
इनटरनेशनल प्रा.कल.को इजाजत पत्र ्छ । उक्त इजाजत पत्र नं. ६२१ हो । उक्त मनेपावर कमपकनको प्रमाकणत 
शयेर लगत, वैदकेशक रोजगार कवभागको पत्र, प्राईम कमकस्ययल ्बैंकको ्बैंक गयारेकनट पत्र, स्ायषी लेखा 
नम्बरमा मरेो फोटो टाँस गररएको PAN कार्य सकहतका कागजातहरू यसै ्बयान सा् पेश गरेको ्ुछ प्रमाण 
लगाई पाऊँ” भन्ने व्होरा लेखाएको र दता्न वकताबको नककल उतारमा पारस लोहनी, सु् ्नबहादरु भिुेल 
र संि्वसंह बसनेत शे् रधनीका रूपमा रहकेो दवेखए तापवन प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारमा मकाउ पठाउन भनी विवभन्न वमवतमा आईएमई माफ्न त रकम बवुझ वलँदा समते उति प्रा.वल.को 
सं्चालकको हवैस्तले रकम बझुकेो भन्ने व्होरा उललेख भएको दवेखएन । प्रवतिादीले ब्वतिगत रूपमा 
िहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी रकम वलएकोमा वनिको इिाित प्राप्त संसथा माफ्न त 
उति कारोिार भएको भन्ने प्रवतिादीको विवकर काननू सममत मान्न वमलने दवेखएन । 

25. िाहरेी दािीको रकमका समबन्धमा िाहरेिालाहरू मध्ेमा वकरण श्षे्ठ, सागरकुमार श्षे्ठले ् स न््ा्वधकरणमा 
उपवसथत भई रकम पाएका छैनौ भनेतापवन िादीको त्सतफ्न  दािी नै नरहकेाले िादीको दािी नभएको विगो 
र हिा्ननाका हकमा िाहरेिालाले नपाएको भनेको विगो भराई वनिहरूलाई सह्ोग गन्न सकने वसथवत रहने ।  

26. अतः वििेव्चत उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादी पारस लोहनीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

27. प्रवतिादी पारस लोहनीलाई के कवत सिा् हुने हो ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स मदु्ामा 
प्रवतिादी पारस लोहनीले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशरे 
सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । 
पीवडतको संख्ा, पीवडतलाई पन्न गएको पीडा र विगो समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ बमोविम प्रवतिादी पारस लोहनीलाई रू. १,५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र 
१(एक) िर्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्ननातफ्न  िादीको 
अवभ्ोगमा दावि नै नरहकेाले सो समबन्धमा बोवलरहन ुपरेन । 
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28. अत: उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादी पारस लोहनीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोविम रू. १,५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना र १(एक) िर्न ६(छ) मवहना कैद 
हुने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी पारस लोहनीलाई िररिाना रू. १,५०,०००।–
(दईु लाख रूपै्ाँ) र १(एक) िर्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको 
कैद र िररिाना बेरुि ु दवेखदँा लगत कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी  
पठाउन.ू................................................................................................................................१

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादी पारस लोहनीलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू................२

प्रसततु फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडाैंलाई फैसलाको िानकारी 
वदन.ू....................................................................................................................................३

िाहरेिालाहरूलाई िादी माफ्न त ्ो फैसलाको िानकारी वदन.ू...........................................................४

प्रसततु फैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाई मदु्ाको दा्रीको लगत 
कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाई वदन.ू...........................................................................५

  वनशा बावन्ाँ
     (सदस्)

उति रा्मा सहमत छौ । 

डा.गोवप्चन्द् भट्टराई          रमशेकुमार खत्री

(सदस्)                   (अध्क्ष)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदति लमसाल
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह
कसरू ठहर वमवतः- २०७८/०९/२०/३
फैसला वमवतः २०७८/१०/११/३
फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/११/२५ न््ा्ावधकरणको छाप



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

10

श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ

सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई
फैसला

मदु्ा नं. ०७७-FT-००३६
कसरू ठहर. ६३
वनण््न  नं.१००

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
विलला झापा, विता्नमोड 
नगरपावलका िडा नं. ५ बसने 
टंकबहादरु परर्ारको नाती रंगलाल 
परर्ारको छोरा रोिन परर्ारको 
िाहरेीले नेपाल सरकार(ना.प्र.प.
नं.०१२८४२५८)....................१

रुपधिि वलमबकुो नाती धबु्रकुमार वलमबकुो छोरा विलला ईलाम 
समालदङ्ुग गा.वि.स. िडा नं. ३ पररितषीत ऐ. विलला सु् वोद् 
नगरपावलका िडा नं. ५ घर भई हाल कारागार का्ा्नल् िगन्नाथ 
दिेलमा थनुामा रहकेा अवभरके वलमब.ु......................................१

शरेबहादरु तामाङको नाती साईला तामाङको छोरा विलला 
काभ्पेलाञ्चाेक धसुेवन वसिाल् गा.वि.स. िडा नं. ६ पररितषीत 
ऐ. विलला, ्चौरीदउेराली गाउँपावलका िडा नं. ४ घर भई हाल 
कारागार का्ा्नल् िगन्नाथ दिेलमा थनुामा रहकेा प्रदीप  
तामाङ............................................................................१

विलला बािरुा कैलाशमाणडौ गा.वि.स. िडा नं. ९ पररितषीत ऐ. विलला 
वत्रिेणी नगरपावलका िडा नं. ९ बसने दिेे थापाको नाती भोटे थापाको 
छोरा प्रकाशबहादरु थापा.......................................................१

विलला सोलखुमुब ु थलुङु दधुकोशी गाउँपावलका िडा नं. ७ बसने 
कननेबहादरु गदालको नाती, वटकामान गदालको छोरा प्रकाश गदाल....१

नरबहादरु भिुेलको छोरा विलला काठमाडाैं, काठमाडाैं महानगरपावलका 
िडा नं. १९ ढोकाटोल बसने अमन भिुेल  ................................१

िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 



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

11

तथ् खण्ड

1. जाहेरी दरखासतः-

म िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड दशेमा िममा रू. 
१०,००,०००।- ख्च्नमा प्रवत मवहना रू. ७०,०००।- तलब तथा खान बसने सवुिधा पाउने गरी काममा 
पठाईवदन्छु भनी रकम माग गरेकोमा वनि प्रवतिादी अवभरके वलमिकुो माचछापचुछे् बैंकको खातामा पटक 
पटक गरी रू. ७,००,०००।- िममा गरेकोमा नककवल हिाई िहाि टीकट, ई-वभरा लगा्तका कागिात 
पठाएकोमा केवह वदनमा मलेवस्ा, कमबोवड्ा, थाईल्ाणड हुदँ ैपोल्ाणड पठाउने भनी प्रलोभन दखेाएकोमा 
हाल दिुैिना समपक्न विवहन भई बसेकोले रकम बवुझवलई तोवकएको सम्मा िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन 
नसकेको र वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा प्रवतिादीको उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ दफा १० र ४३ बमोविमको कसरू भएको हुदँा मबाट वलएको रकम रू. ७,००,०००।- र सोको ५० 
प्रवतशतले हुन आउने रकम रू. ३,५०,०००।-समते गरी िममा रू. १०,५०,०००।- (अक्षरुपी दश लाख 
प्चास हिार) प्रवतिादीबाट वदलाई भराई वबपक्षीलाई हद ैसममको कैद र िररिाना समते गरी पाऊँ भन्ने 
व्होराको िाहरेी दरखासत । 

2. सककल ्बैंक भौचरः-

प्रवतिादी अवभरके वलमबकुो माचछापचुछे् बैंकको खाता नं.१६६५५२४७७३९३९०१९ मा रकम िममा 
गरेको सककल बैंक भौ्चर थान ३ । 

3. साक्ी राकेि परर्ारको कागजः-

िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड दशेमा िममा  
रू. १०,००,०००।-ख्च्नमा प्रवत मवहना रू. ७०,०००।- तलब तथा खाने बसने सवुिधा पाउने गरी काममा 
पठाईवदन्छु भनी रकम माग गरेकोमा िाहरेिालालले वनि प्रवतिादी अवभरके वलमिकुो माचछापचुछे् बैंकको 
खातामा पटक पटक गरी रू. ६,००,०००।-िममा गरेकोमा रकम िममा गरे पश्ात नककवल हिाई िहाि 
टीकट, ईवभरा लगा्तका कागिात पठाई केवहवदनमा मलेवस्ा, कमबोवड्ा, थाईल्ाणड हुदँ ैपोल्ाणड 
पठाउने भनी प्रलोभन दखेाएकोमा पवछ दिुैिना समपक्न  विवहन भई बसेको वठक सा्चो हो । प्रवतिादीहरूले 
मलाई समते सोवहकुरा बताई आश्ासन तथा प्रलोभन दखेाई रकम माग गरेकोमा रू. ६,००,०००।- बवुझ 
समपक्न  विवहन भई िसेका हुन । ्सरी प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड पठाउने 
भनी रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा िैदवेशक 
रोिगारीको िहानामा ठगी गनने प्रवतिादीलाई काननू बमोविम हदसैममको कैद र िरीिाना समते गरी विगो, 
हि्नना समते वफता्न होस ्भन्ने समते व्होराको साक्षी राकेश परर्ारको कागि । 
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4. प्रमतवादी अमभषेक मलम्ुबको िौकाको ्ब्ानः-

िैदवेशक रोिगार व्िसा्गनने अनमुवत वलएको छैन । कुनै मनेपािर कमपवनमा समते काम गवद्नन । उति 
िाहरेी दरखासतको व्होरा पढीबाँ्ची सनुाउंदा सनुी पाए ँ । िाहरेी व्होरा झठु्ा हो । िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी रकम वलएको होईन । िाहरेिालाहरूले वकन मरेो 
खातामा रकम िममा गरेका हुन,् मलाई िानकारी छैन,मरेो गाउ वतरका दाइ पनने प्रदीप लामासँग पवहलेबाट 
नै व्चनिान भएकोमा प्रदीप लामाले मलाई समते िैदवेशक रोिगारीमा हङकङ पठाईवदन्छु त्सको लावग 
बैंक खातामा पन्ध्र दखेी िीस लाख सममको कारोिार भएको दखेाउन ुपद्नछ । िसको लावग म सह्ोग 
गद्नछु बैंक खाता खोवल खाता नं.मलाई वदन ुभनी भनेकोमा मलेै माचछापचुछे् बैंकमा खाता खोवल खाता नं. 
प्रदीप लामालाई वदएकोमा विवभन्न व्वतिको नामबाट रकम िममा भएकोमा प्रदीप लामाले भने बमोविम 
प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश गदाललाई आईएमई गरी रकम पठाउन लगाउथे भने प्रदीप लामाले आफनो 
वसदा्नथ बैंकको खाता नं.०३११५६३२३८० मा रकम िममा गन्न लगाउथे कवहले भटेेर हातहातै नगद समते 
वलने गद्नथे सोवह अनरुुप मलेै मरेो खातामा िममा भएको रकम प्रदीप लामाले भने बमोविम पठाउने काम 
गरेको हु ँ । प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश गदाललाई आईएमई गरी रकम पठाएको भौ्चर पेश गद्नछु, सो 
समिन्धमा समते थप अनसुन्धान गरी पाऊँ । िाहरेिाला रोिन परर्ारले िाहरेी दरखासतसाथ पेश गरेको 
सककल बैंक भौ्चर दखेाउँदा दवेख पाए ँ। उति बैंक भौ्चरमा रहकेो खाता नं. तथा रकम पाउनेको नाम मरेो 
आफनै हो । रकम मरैे खातामा िममा भएको हो । उति रकम मलेै प्रदीप लामाले भने अनसुार वनकालेर 
प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदाललाई वदएको हु ँ । िाहरेिाला रोिन परर्ारले िाहरेी दरखासत साथ 
पेश गरेको ए्र टीकट, ई-वभरा, समझौता पत्र, सिासथ् पररक्षण ररपोट्न लगा्तका कागिात दखेाउँदा 
दवेखपाए उति कागिातको िारेमा मलाई कुनै िानकारी छैन । ती कागिात मलेै िाहरेिालालाई वदएको 
होईन । प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदाल भन्ने व्वतिहरूलाई मलेै दखेकेो व्चनेको छैन । प्रदीप लामाले 
भने अनसुार पैसा मात्र पठाएको हु ँ। प्रदीप लामाको घर काभ्पेलाञ्चाेक हो भन्थे । अन्् एवकन ितन थाहा 
भएन, तीन पसुते वििरण पवन थाहा िानकारी छैन प्रदीप लामाले भने अनसुार काम मात्र गरेको हु ँ्स 
काममा प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश गदाल र प्रदीप लामा िाहके अन्् व्वतिहरूको संलगनता िारे मलाई 
िानकारी भएन । मलाई प्रदीप लामाले कुनै कवमसन वदएका वथएनन ्। कवहलेकावह खािा, भाडा ख्च्न 
िापत रू. १,०००।- वदने गद्नथे । िाहरेिालाले िाहरेी दरखासतको विरुद् खणडमा उललेख भएका अमन 
भिुेल भन्ने व्वतिलाई मलेै भटेेको व्चनेिानेको छैन । मरेो दाि ुनाता पनने पोल्ाणडमा कोवह पवन छैन ्न । 
वनि अमन भिुेल हाल काहाँ के कुन अिसथामा रहकेा छन ्वनिको ्स मदु्ामा संलगनता रह ेनरहकेो तथा 
वनिको एवकन ितन तीन पसुते वििरण समिन्धमा मलाई केवह िानकारी छैन । प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश 
गदाल भन्ने व्वतिलाई प्रदीप लामाले भने अनसुार आईएमई गरी प्रकाश गदाललाई रू. ९,००,०००।- र 
प्रकाशबहादरु थापालाई रू. ६,०९,००० ।- रकम पठाएको हु ँभने अन्् रकम प्रदीप लामालाई नै हातहातै 
रकम वदएको हु ँमलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदने भनी मरेो समते रू. २,५०,०००।- रकम नगद ैवलएका 
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छन ्। रकम पठाउँदाको आईएमई भौ्चर पेश गरेको छु, बवुझ पाऊँ । उति रकम िाहरेिाला समतेले मरेो 
खातामा िममा गरेको रकम हो । तारा पडुाशवैन, आवशक अवल र पिुा वलमब ुभन्ने व्वतिहरूको ् स मदु्ामा 
कुनै संलगनता रहकेो छैन वनिहरू आईएमईका कम्न्चारीहरू हुन आईएमईबाट रकम पठाउँदा एक िना 
व्वतिले एक वदनमा एक पटक भन्दा बढी पठाउन नवमलने भएको हुदँा आईएमईका कम्न्चारीहरूको नाम 
उललेख भएको हो । ्स अवघ िाहरेिालालाई मलेै व्चने िानेको समते वथईन प्रदीप लामाले मरेो खाता 
वदएको कारण मरेो खातामा रकम िममा भएको हो । प्रदीप लामाले िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन मागेका 
रहछेन बलल िानकारी भ्ो । िाहरेिालाबाट मलेै कुनै रकम वलएको होईन र िाहरेिालालाई मलेै कुनै 
रकम वफता्न गरेको छैन । मरेो खातामा रकम िममा भएको भएता पवन मलेै कुनै रकम नवलई प्रदीप लामा 
र प्रदीप लामाले भनेका व्वतिहरूलाई पठाईवदएको हु ँ त्सैले मलेै कुनै रकम वफता्न गवद्नन भन्ने समते 
व्होराको प्रवतिादी अवभरके वलमबकुो मौकाको ब्ान । 

5. प्रमतवादी अमभषेक मलम्ुबको िौकाको तमतम्बा ्ब्ानः-

प्रदीप लामा र प्रदीप तामाङ भन्ने व्वति एकै हुन वनिले आफनो परर्च् वददँा प्रदीप लामा भनी वदने गद्नथे । 
कागिातमा प्रदीप तामाङ रहछे । वसद्ाथ्न बैंकमा खाता खोलदा प्र्ोग भएको नागररकताको प्रवतवलपी र 
फाराममा भएको प्रदीप तामाङको फोटो दखेाउँदा दवेख पाँए मलाई िदैवेशक रोिगारीमा हङकङ पठाईवदन्छु 
भनी आश्ासन वदने तथा विवभन्न व्वतिलाई मरेो खातामा पैसा िममा गन्न लगाई प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश 
गदालको नाममा पठाउन लगाउने व्वति समते वनि प्रदीप लामा भन्ने प्रदीप तामाङ नै हुन हरेी व्चनी सनाखत 
समते गररवदए ँ। प्रदीप लामा भन्ने प्रदीप तामाङ हाल विलला काठमाडाै ंकाठमाडाै ंमहानगरपावलका िडा नं.२ 
लाविमपाटमा डेरा गरी बसदछन ्भने पवहले बािरुामा होटेलमा कुक काम गद्नथे हाल लाविमपाटमा एवतकै बसने 
गद्नछन ्भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी अवभरके वलमबकुो मौकाको तवतमबा ब्ान । 

6. प्रमतवादी प्रदीप तािाङको िौकाको ्ब्ानः-

िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । कुनै मनेपािर कमपवनमा समते काम गवद्नन । उति िाहरेी 
दरखासतको व्होरा पढी बाँ्ची सनुाउँदा सनुी पाए ँ। िाहरेी व्होरा आवंशक साँ्चो हो । मलाई िाहरेिालालाई 
िदैवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी रकम वलएको बारे केवह थाहा वथएन अवभरके वलमबलेु 
मलाई दाइ म िदैवेशक रोिगारीमा िान्छु तपाईले व्चनेको कोवह छ भने भनी वदन ुभनेको हुदँा मलेै अवभरके 
वलमबलुाई रािन कँुिरसँग समपक्न  गराईवदएको वथए ँ। अवभरके वलमब ुर रािन कँुिरको व्चनिान भए पश्ात 
रािन कँुिरले अवभरके वलमबलुाई बैंकमा खाता खोलन लगाई उति खाता िाहरेिालालाई वदई नगद िममा 
भए पश्ात अवभरके वलमब ुर मलाई विवभन्न व्वतिको नाममा रकम पठाउन लगाउथे र सोवह अनरुुप अवभरेक 
वलमबलेु रकम पठाईवदन्थे । रािन कँुिरले अवभरके वलमबकुो विश्ास नगरेको कारण रािन कँुिरले मलाई 
अवभरके वलमबलुाई गाईड गर भन्थे त्ही अनसुार मलेै अवभरेकलाई विवभन्न व्वतिको नाममा रकम पठाउन 
लगाएको हु ँ। मलेै रािन कँुिरले भने अनसुार काम गरेको हु ँमलाई ्ो िदैवेशक रोिगारसँग समिवन्धत छ 
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भन्ने िानकारी वथएन । अवभरके वलमबलेु मसँग िदैवेशक रोिगारीमा िान्छु भनी बताएको हुदँा मलेै अवभरके 
वलमब ुर रािन कँुिरलाई व्चनिान गराईवदएको हु ँतर मलेै खाता खोलन लगाएको होईन,पैसा पठाउने कुरा ्चावह 
रािन कँुिरले भने अनसुार अवभरेक वलमबलुाई पैसा पठाईवदन भनेको हु ँ। अवभरके वलमिसँुग मलेै कुनै रकम 
माग गरेको पवन छैन, मलेै कुनै नगद वलएको पवन छैन र मरेो बैंक खातामा कुनै रकम िममा भएको पवन छैन । 
िाहरेिाला रोिन परर्ारले िाहरेी दरखासत साथ पेश गरेको ए्र टीकट, ई-वभरा, समझौता पत्र, सिासथ् 
पररक्षण ररपोट्न लगा्तका कागिात दखेाउँदा दवेख पाए ँउति कागिातको िारेमा मलाई कुनै िानकारी छैन 
। ती कागिात मलेै िाहरेिालालाई वदएको होईन । प्रकाश गदाललाई मलेै व्चवन्दन प्रकाशबहादरु थापालाई 
पठाएको पैसा प्रकाशबहादरु थापाले मलाई रािन कँुिरले ि-िसलाई पठाईवदन भन्छन ् तीनै व्वतिलाई 
पठाईवदन्थे । मलेै िाहरेिालालाई पोल्ाणड पठाउने भनी ठगी गरेको होईन । रािन कँुिरले भने अनसुार काम 
मात्र गरेको हु ँ्स काममा म लगा्त प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश गदाल, अवभरके वलमब ुर रािन कँुिर 
िाहके अन्् व्वतिहरूको संलगनता िारे मलाई िानकारी भएन । मलाई रािन कँुिरले कवहलेकाही ँएक 
दईु हिार रकम राख भन्थे अन्् रकम मलेै पाएको होईन । िाहरेिालाले िाहरेी दरखासतको विरुद् खणडमा 
काठमाडाै ंविलला भोटेिहाल पखुखौवल घर बताउने तथा हाल ्रुोप पोल्ाणडमा का ््नरत भनी बताउने अमन 
भिुले भन्ने व्वतिलाई मलेै भटेेको व्चनेिानेको छैन, मरेो नाता पनने पोल्ाणडमा कोवह पवन । वनि अमन भिुले 
हाल काहाँ के कुन अिसथामा रहकेा छन ्वनिको ्स मदु्ामा सलंगनता रह ेनरहकेो तथा वनिको एवकन ितन 
तीन पसुते वििरण समिन्धमा मलाई केवह िानकारी छैन । रािन कँुिरको व्चतिन गञुिनगर घर भनी बताएका 
वथए एकीन ितन थाहा छैन । तीन पसुते वििरण थाहा छैन,पवछललो सम् कुरा हुदँा िदैवेशक रोिगारमा दिुई 
छु भनी बताएका वथए । ्स अवघ िाहरेिालालाई मलेै व्चने िानेको समते वथईन रकम लेनदनेमा मरेो कुनै 
सलंगनता रहकेो छैन अवभरके वलमब ुर रािन कँुिरले िदैवेशक रोिगारको लावग वलएका होलान ्। मलेै रािन 
कँुिरसँग ् ो के कुन प्र्ोिनको रकम हो भनी सोधदा तलाई के मतलब ् ो मरेो कामदारहरूले िममा गररवदएको 
रकम हो भनी बताउने गद्नथे । िाहरेिालाको रकम मध्े मलाई िा मरेो खातामा िममा िममी रू. १,००,०००।-
रकम भन्दा अन्् कुनै रकम िममा भएको छैन । समपणु्न रकम रािन कँुिरले विवभन्न व्वतिलाई पठाउन भनेको 
हुदँा उति रकम रािन कँुिरले नै वतनु्न पनने हो भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी प्रदीप तामाङको मौकाको ब्ान । 

7. जाहेरवालाको कागजः-

वमवत २०७६/०६/२३ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । हाम्ो फोन समपक्न  लगा्त लेनदने 
समपणु्न का ््न प्रवतिादी अवभरके वलमबसुँग नै भएको हुदँा मखु् भवूमका अवभरके वलमबकुो नै रहकेो छ 
भने अन्् क-कसको संलगनता रहकेो छ भन्ने िानकारी छैन, अमन भिुेलले अवभरके वलमबलुाई मरेो भाई 
काठमाडाैंमा छ उसले नै समपणु्न काम गछ्न भनी अवभरके वलमबकुो समपक्न  नमबर वदएका वथए । वनिको 
अन्् वििरणहरू िानकारी छैन, प्रवतिादी अवभरके वलमबसुँगनै बवुझ पाऊँ । प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश 
गदाल र प्रदीप लामासँग व्चनिान छैन, वनिहरूको ्स ठगी का ््नमा संलगनता रह ेनरहकेो कुनै िानकारी 
छैन । वनिहरूलाई हालसमम नव्चनेको हुदँा उवनहरूको एवकन ितन तीन पसुते लगा्तका वििरणहरू 
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थाहा छैन । िाहरेी दरखासत वददँाको सम्मा उति सककल भौ्चर घरमानै छुटेको कारण प्रवतवलपी पेश 
गरेको हु ँआि सककल भौ्चरनै वलई उपवसथत भएको छु वमवसल संलगन गराई पाऊँ, िाहरेी दरखासत साथ 
पेश गरेका ई वभरा, ए्र टीकट, समझौतँा पत्र र सिासथ् पररक्षण ररपोट्न प्रवतिादीहरूले नै मले गररवदएका 
हुन ्। प्रवतिादी अवभरके वलमबलेु म लगा्त अन्् साथीहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड पठाउने 
भनी सोसल वमवड्ा ईमोमा भएको कुराकानीको प्रवतवलपी समते पेश गरेको छु आिश्क प्रमाण लगाई 
पाऊँ । ्सरी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणड पठाउने भनी रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा 
नपठाएको र वलएखाएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा प्रवतिादीलाई काननू बमोविम कारिाही गरी 
वलएको रकम र सोको हि्नना समते वफता्न वदलाई भराई पाऊँ । 

8. अमभ्ोग:-

प्रवतिादीहरू अवभरके वलमबु̧ प्रदीप तामाङ¸प्रकाशबहादरु थापा¸ प्रकाश गदाल र अमन भिुेलले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड 
मलुकु पठाई वदने भनी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र दफा ४३ बमोविमको कसरू 
गरेकाले सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट बवुझवलएको विगो रू. ७,००,०००।- सो को 
५०% ले हुने हिा्नना रकम र अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोविम क्षवतपवूत्न शलूक 
समते भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 

9. प्रमतवादी प्रदीप तािाङले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मलेै िाहरेिालालाइ्न िदैवेशक रोिगारमा पोल्ाणड 
मलुकुमा पठाइ्नवदने भनी रकम वलएको होइन । रािन कँुिर भन्ने व्वतिले मलाई कक्षा ८-९ मा गवणत विर् 
पढाउँथे । वनि रािन कँुिर आफू विदशेमा भएको र वनिको कम्न्चारीहरूले अवभरके वलमबलुाई वदएको रकम 
वनिले भने बमोविमर आशा शपेा्न, सवुसमता सिुदेी गौतम र वनरािन गौतम, प्रकाश गदाल नविन अवधकारी 
लगा्तका व्वतिहरूको नाममा िममा गररवदन सह्ोग गररवदन ुभनेकाले मलेै सोही बमोविम काम गरेको हो । 
रािन कँुिरसँग म्ासेन्िरमा कुराकानी भएको हो । मलेै के कसतो प्र्ोिनको लावग रकम िममा भएको भनी 
सोधदा रािन कँुिरले वनिको आफनै पैसा हो र वनिले भने बमोविमको व्वतिहरूको नाममा िममा गररवदए 
आफूले पाउने भनेका वथए । िदैवेशक रोिगारीको लावग रकम िममा गन्न लगाएको भन्ने थाहा वथएन । रािन 
कँुिरसँग भएको म्ासेन्िर कुराकानीको प्रवतवलवपहरू आिश्क परेमा पवछ पेश गननेछु भन्ने समते व्होराको 
वमवत २०७७/०८/०५ मा प्रवतिादी प्रदीप तामाङले गरेको ब्ान ।

10. प्रमतवादी अमभषेक मलम्ुबले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी रकम वलएको होईन । िाहरेिालालाइ्न म व्चवन्दन । हामी प्रवतिादी प्रदीप 
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तामाङलाई गाउँ टोलमा प्रदीप लामा भन्छौ वनिलाइ्न लाविमपाट वसथत सरसितीसथान सकुनी माग्नमा म 
कलेि पढ्दाखरेर व्चनिान भएको हो । वनिलाइ्न विदशे िान ुप¥of] भनेको वथए ँ्सतैमा वनि प्रदीप दाइले 
हङकङ पठाइ्नवदन्छु भन्न ुभ्ो । त्सपवछ रािन कँुिर भन्ने मावनससँग व्चनिान गराइ्न वदन ुभ्ो । वनि 
रािनले विदशे िाने भए बैंकमा खाता खोलन ुभनेकाले मलेै माछापचुछे् बैकमा खाता खोले ँर सो खातामा 
विवभन्न व्वतिले रकम िममा गरेका हुन ्। पवछ सो रकम प्रवतिादी प्रदीप तामाङको सललाह सहमवत तथा 
समन्ि् बमोविम मलेै खाताबाट रकम वनकाली अन्् व्वति प्रकाशबहादरु थापा, प्रकाश गदाल समतेलाइ्न 
पठाएको हु ँसो पठाएको आइ्नएमइ्न भौ्चर दाइ प्रदीपले च्ातेर फावलवदन ुभनेकाले च्ावत फावलवदएको हु ँ। 
प्रकाशबहादरु थापा,प्रकाश गदाललाई आईएमई गरी रकम पठाएको कुरा प्रवतिादी प्रदीपसँग Face book 

मा कुराकानी गरेको तथा भौ्चरको फोटो वखव्च पठाएको पवन दाइ प्रदीप तामाङले वडलेट गनु्न भनेकाले 
सो पवन हाल मसँग छैन । प्रवतिादी प्रदीप तामाङसँग होला बझुी पाऊँ । िाहरेिाला रोिन परर्ारले 
रकम पठाएको उति बैंक भौ्चरमा रहकेो खाता नं. तथा रकम पाउनेको नाम मरेो आफनै हो । उति रू. 
७,००,०००।- रकम मरैे खातामा िममा भएको हो । उति रकम मलेै प्रदीप तामाङले भने अनसुार वनकालेर 
प्रकाशबहादरु थापा,प्रकाश गदाल समतेलाई वदएको हु ँ। प्रदीप तामाङले भने अनसुार काम मात्र गरेको हु ँ
भन्ने समते व्होराको वमवत २०७७ /०८ /०५ मा प्रवतिादी अवभरके वलमबलेु गरेको ब्ान । 

11. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/०८/०५ िा भएको आदेिः-

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादी कसरूदार होइन रहछेन ्भन्न सवकने अिसथा दवेखएन । उवललवखत 
ततकाल प्राप्त प्रमाणको आधारमा िाहरेिालालाइ्न विदशे लवग सकेको भन्ने दािी नभएको हुदँा पवछ प्रमाण 
बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग प्रवतिादी अवभरके वलमब ुर प्रवतिादी प्रदीप 
तामाङबाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६८ र दफा ७२ बमोविम िनही रू. 
३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) धरौट िमानत िा बैंक िमानत वदए दफा ७४ को प्रवरि्ा प¥ुofर्इ वलई 
तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दफा ६८(२) 
बमोविम समबवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष समते गनने गरी ऐ. सवंहताको दफा ७९ बमोविम ् ो 
आदशे प्चा्न गरी वदएका छौ भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/०८/०५ मा भएको आदशे । 

12. प्रमतवादी प्रकाि्बहादुर ्ापाले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै कुनै मनेपािर कमपवनमा समते काम 
गवद्नन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी मलेै कुनै रकम वलएको 
छैन, होईन । िाहरेिालालाई म व्चवन्दन । म आईएमई मनी ट्ान्सफरमा काम गनने भएकाले प्रवतिादी प्रदीप 
तामाङले मरेो डकुमणेट केही छैन मरेो रकम आईएमई मा आउँदछै । सो रकम तपाईको नाउँमा विवभन्न 
मावनसहरूले पठाउछन ् । मलाई सो रकम वझकन सह्ोग गरी वदन ु प¥of] भनेकाले प्रवतिादी अवभरके 
वलमबलेु रू. १,००,०००।- समते अन्् मावनसले पठाएको िममा रू. ३,४२,५००।- आईएमई गरी पठाएको 



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

17

तथा विवभन्न व्वतिले मरेो खातामा पठाएको रकम समते मलेै वझकी वनि प्रवतिादी प्रदीप तामाङले भने 
बमोविम पनुः अन्् मावनसलाई पठाई वदएको हु ँ । एक वदनमा एक िनाले १ लाख मात्र पठाउन वमलने 
भएकाले विवभन्न नाउँबाट वनरािन सिुेदी, कलपना सिुेदी गौतम र सवुसमता सिुेदीलाई पठाई वदएको 
हो । उति रकम मलेै पठाउन भनेको पवन होइन । सो रकम िैदवेशक रोिगारका लावग भनी प्रदीप तामाङ 
समतेले वलएको भन्ने तथा वनिहरूले गैरकाननुी काम गरी रहकेो छ भन्ने मलाई केही थाहा वथएन । मलेै 
वनिलाई हाम्ो आईएमई नविकको होटलमा काम गददै गदा्न व्चनेकाे हु ँ । वनि प्रवतिादी प्रदीप तामाङ र 
म बी्च कोही कसैलाई विदशे पठाउने भनी अन्् कुनै कारोबार भएको छैन, होइन भन्ने समते व्होराको  
वमवत २०७७/०८/२९ मा प्रवतिादी प्रकासबहादरु थापाले गरेको ब्ान । 

13. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/०८/३० िा भएको आदेिः-

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको 
लावग प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापाबाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६८ र 
दफा ७२ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत 
वदए दफा ७४ को प्रवरि्ा प¥ुofई वलई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत 
वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दफा ६८२ बमोविम समबवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष समते 
गनने गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौ भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट  
वमवत २०७७/०८/३० मा भएको आदशे । 

14. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०६/१७ िा भएको आदेिः-

प्रवतिादी अमन भिुेलका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/०८/१० मा िारी भएको म्ाद 
वनि प्रवतिादीको घरद्ार फेला नपरेको भनी वमवत २०७७/०८/१९ मा िेपति े तामले भई आएकोमा 
वनिप्रवतिादीको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन बाहके अन्् ितन नभएको भनी िैदवेशक रोिगार 
विभागबाट ििाफ प्राप्त भएको र विलला प्रशासन का्ा्नल् काठमाडाैंबाट प्राप्त वििरण समते प्रवतिादीको 
अवभ्ोग पत्रमा भएको ितनसँग वमलेकै दवेखदँा प्रवतिादीको नाममा पनुः समाहह्ान म्ाद िारी गरी 
रावषट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी सनुिुाईको मौका वदन ुउव्चत दवेखएकाले प्रवतिादी 
अमन भिुेलको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन (पररिवत्नत भएको भए हाल पररिवत्नत िे िहाँ छ सो 
समते) काठमाडाैं विलला काठमाडाैं महानगरपावलका िडा नं. १९ ढोकाटोल खलुाई नागररकता नमबर 
समते उललेख गरी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ११(१)(ख) बमोविम 
उललेवखत प्रवतिादीको नाउँको समाह्ान म्ाद रावषट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी म्ाद 
वभत्र उपवसथत भए िा अिधी व्वतत भएपवछ म्ाद प्रकावशत रावषट्् दवैनक पवत्रका वमवसल सामले राखी 
वन्मानसुार पेश गनु्न भनी भएको आदशे । 
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15. जाहेरवाला रोजन परर्ारले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्र ः-

प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब ुर अमन भिुलेले मलाई िदैवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड टोमाटो फम्नको 
सपुरमाकने टमा पठाउने भनी रू. ७,००,०००।- (सात लाख रूपै्ाँ) रकम वलएको हो । फेसबकुमा पोल्ाणडको 
लावग वडमाणड थाहा पाएपवछ उति स्ूचनामा उललेवखत नमबरमा समपक्न  गदा्न अमन भिुले भन्ने व्वतिसँग 
कुरा भएको र िदैवेशक रोिगारीका िाने भए अवभरके वलमबलेु सबै अिसथा वमलाउँछ । वनिसँग कुरा गनु्न 
भनी वनिले अवभरके वलमबकुो नमबर वदएपवछ वनि अवभरके वलमबसँुग फोन समपक्न  गदा्न वनिले अमन 
भिुले र म समते वमली पठाउने हो भनी विश्ास वदलाएकोले वनिहरूले भने बमोविम अवभरके वलमबकुो 
माछापचुछे् बैंकको खातामा तीन पटक गरी िममा रकम रू. ७,००,०००।- (सात लाख) वडपोविट गररवदएको 
हो । वनिहरूले वटकट समते उपलबध गराएकोमा म समतेका अन्् िाहरेिालारु काठमाडौंमा आई होटलमा 
बसेकोमा वनिहरूले सो पश्ात हामीसँग समपक्न  नगरी फरार भएको हो । प्रवतिादीहरूले रकम बझुपेवछ मलाई 
नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन लगकेो छैन । हालसमम मलेै कुनै रकम वफता्न पाएको छैन भनी िाहरेिाला रोिन 
परर्ारले ्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७७/१०/१४ मा गरेको बकपत्र । 

16. साक्ी मदपेनद्र्बहादुर खत्रीले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्र ः-

प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापा आईएमईमा काम गनने सामान्् व्वति हुन ् । वनिले िाहरेिाला रोिन 
परर्ारलाई िैदवेशक रोिगारका लावग पोल्ाणड पठाइवदन्छु भनी वनि िाहरेिालालाई ठगी गरेको छैन । 
वनिले मान्छेहरूलाई विदशे पठाउने काम पवहला पवन गरेको वथएन र ्ी िाहरेिालालाई विदशे पठाउछु 
भनी कुनै झटु्टा काम गरेका छैनन । वनिले िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई व्चनेको छैन । प्रकासबहादरु थापा 
उपरको प्रसततु अवभ्ोग दािी झटु्टा हो भनी प्रवतिादी प्रकासबहादरु थापाको साक्षी वदपेन्द्बहादरु खत्रीले 
्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७७/१०/१४ मा गरेको बकपत्र । 

17. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/१०/२४ िा भएको कसरू ठहर मनण्फ्ः-

प्रवतिादीहरू प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदालले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने प्रमाणको अभाि 
दवेखदँा वनिले अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र 
अमन भिुेलले िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने इिाित पत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारका 
लावग पोल्ाणड दशे पठाईवदन्छु भनी झठु्ा आश्ासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई दफा ४३ बमोविम हुने 
सिा् वनिबाट भराउन ुपनने विगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न समतेको सिा् वनधा्नरण समबन्धी सनुिुाईको लावग 
फौिदारी (कसरू सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोविम सिा् पिू्नको 
प्रवतिेदन वलई वमवत २०७८/११/०१ का वदन इिलास समक्ष पेश गनु्न भनी भएको कसरू ठहर वनण््न  ।
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18. मविेष सरकारी वकील का्ा्फल् काठिा्डाै्ंबाट प्राप्त सजा् पूव्फको प्रमतवेदनः-

प्रसततु मदु्ा गंवभर प्रकृवतको फौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप 
तामाङ र अमन भिुेलको भवूमका पणू्न रुपमा दोरी दवेखन्छ । मदु्ाको तथ्बाट कसरूको मात्रा बढाउने 
ततिको विद्मानता दवेखन्छ । सिा्को उद्शे्लाई मध्निर गरी सिा् गनु्न पदा्न काननूको दा्रामा 
आइनसकेका अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्तिी तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न 
हतोतसावहत गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् 
गनु्न पनने दवेखदँा वनि प्रवतिादीहरूलाई काननूद्ारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्न पनने दवेखन्छ । 
िाहरेिालाले हालसमम रकम वफता्न पाएको छैन भनी गरेको बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाणबाट 
दािी बमोविमको विगो तथा हिा्नना समते िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन पनने दवेखन्छ भन्ने समते 
व्होराको विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंबाट वमवत २०७८/०९/२० मा ् स न््ा्ावधकरणमा 
प्राप्त सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

19. प्रमतवादी प्रदीप तािाङको तफ्फ ्बाट अमधवक्ता मविला ्ादवले पेि गरेको सजा्पूव्फको 
प्रमतवेदन:-

प्रवतिादी प्रदीप तामाङ उपर वलएको अवभ्ोग दािी अवभ्ोिन पक्षले शकंारवहत तबरबाट अवभ्ोग 
दािीलाई पवुष् गन्न नसकेको हुदँा वनिले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने समते व्होराको प्रवतिेदन । 

20. प्रमतवादी अमभषेक मलम्ुबको तफ्फ ्बाट अमधवक्ता तेजप्रसाद न्ौपानेले पेि गरेको सजा्पूव्फको 
प्रमतवेदन:-

प्रदीप तामाङ पवहला पवन फौिदारी कसरूमा सिा् पाईसकेको व्वति भएको, वनिले आपरावधक 
मनसा्ले सोझो र काठमाडाैंमा भख्नर पढन आएको व्वतिलाई प्र्ोग गरी विवभन्न व्वतिहरूसँग वमलेमतो 
गरी नागररकहरूलाई विवभन्न वकवसमले ठगी गरेको आफू बचनको लावग अन्् व्वतिको खाता प्र्ोग 
गरी आपरावधक वरि्ाकलाप गरी प्रमाणको रोहमा िानी बवुझकन पदा्न पछावड बसेर अपराध अन्् व्वति 
माफ्न त गराई आफू बचन खोिेको सपष् दवेखएको प्रवतिादी अवभरके वलमबकुो खाता प्र्ोग भएको हदसमम 
व्नले कसरू गरे भन्ने िसतो आधार वलई कसरूदार ठहर गरेको दवेखदँा अवभरके वलमबकुो हकमा वनिले 
आपरावधक वरि्ाकलापमा विगत दवेख संलगन रहकेा व्वतिलाई आफनो खाता प्र्ोग गरी अज्ानतामा 
नै भए पवन कारोबार गरेको दवेखएको आधारमा कसदूार ठहर भएतापवन अवभरके वलमबकुो भवूमका 
प्र्चवलत िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ बमोविम मवत्ार सो सरहको मात्र भएकोले अवभरके 
वलमबलुाई अन्् मखु् अवभ्तुिको भवूमकामा रहकेा प्रवतिादीलाई हुने िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० को कसरूमा दफा ४३ बमोविम सिा् गदा्न वनिहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
सकेको अिसथा नदवेखदा कुल सिा्को आधा १ िर्न दवेख ३ िर्न समम कैद र १ लाख दवेख ३ लाख 
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समम िररिाना हुने कैद र िररिानामा सोको आधा मात्र सिा् गन्न मनावसि दवेखन्छ भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

21. वन्म बमाेविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान ्उप-न््ा्ावधितिा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग पोल्ाणड दशेमा रोिगारीमा 
पठाईवदने भनी झटु्टा आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको 
भन्ने मौकाको िाहरेी, बैंक भौ्चर र िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलूक समते वदलाई भराई 
पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो ।

22. त्सतै िाहरेिाला रोिन परर्ारको तफ्न बाट विद्ान अवधितिा श्ी िीरिल कािी राईले मरेो पक्षलाई 
िैदवेशक रोिगारमा पोल्ाणड पठाई वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी प्रवतिादीहरूले रकम वलई 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको स-प्रमाण पवुष् भएकाले मरेो पक्षको विगो र हिा्नना वदलाई क्षवतपवूत्न शलूक 
भराई प्रवतिादीहरूलाई सिा् गरी पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

23. प्रवतिादी अवभरके वलमबकुो तफ्न का विद्ान ् अवधितिा तेिप्रसाद न््ौपाने, प्रवतिादी प्रदीप तामाङको 
तफ्न बाट विद्ान ्अवधितिा विमला ्ादिले मरेो पक्षले अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू नगरेको हुदँा 
सफाई पाउन ुपछ्न भनी गरेको बहस र प्रवतिादी प्रकाश थापाको तफ्न बाट विद्ान ्अवधितिा शमभ ुनेपालले 
मरेो पक्षको नाम वकटानी िाहरेीमा उललेख छैन, मवन ट्ान्सफर कमपनीका सटाफ हुन, उनको खातामा 
आएको रकम ततकाल अकवो व्वतिलाई बझुाईसकेको छ । िाहरेिालासँग परर्च् पवन छैन र कसरूको 
लाभ प्राप्त गनने व्वति समते नभएकोले सफाई पाउन ुपछ्न भनी गरेको बहस समते सवुन्ो । 

24. ् समा िादी नेपाल सरकारका तफ्न बाट प्रवतिादीहरू अवभरके वलमबु̧  प्रदीप तामाङ¸ प्रकाशबहादरु थापा¸ 
प्रकाश गदाल र अमन भिुेलले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड मलुकु पठाई वदने भनी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र दफा ४३ बमोविमको कसरू गरेकाले सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट 
बवुझवलएको विगो रू.७,००,०००।- सो को ५०% ले हुने हिा्नना रकम र अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, 
२०७५ को दफा ४१ बमोविम क्षवतपवूत्न शलूक समते भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा अवभ्ोग 
दािी िारे प्रवतिादी अवभरके वलमबलेु ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत पत्र वलएको छैन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी रकम 
वलएको होईन । िाहरेिालालाइ्न म व्चवन्दन । हामी प्रवतिादी प्रदीप तामाङलाई गाउँ टोलमा प्रदीप लामा 
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भन्छौ  वनिलाइ्न  लाविमपाट  वसथत  सरसितीसथान  सकुनी  माग्नमा  म  कलेि  पढ्दाखरेर  व्चनिान  भएको 
हो । वनिलाइ्न विदशे िानु प¥of] भनेका वथए ्सतैमा वनि प्रदीप दाइले हङकङ पठाइ्नवदन्छु भन्नु भ्ो । 
त्सपवछ रािन कँुिर भन्ने मावनससँग व्चनिान गराइ्न वदनु भ्ो । वनि रािनले विदशे िाने भए बैंकमा 
खाता खोलनु भनेकाले मलेै माछापचुछे् बैंकमा खाता खोले ँर सो खातामा विवभन्न व्वतिले रकम िममा 
गरेका  हुन । पवछ  सो  रकम  प्रवतिादी  प्रदीप  तामाङको  सललाह  सहमवत  तथा  समन्ि्  बमोविम  मलेै 
खाताबाट  रकम  वनकाली  अन््  व्वति  प्रकाशबहादरु  थापा, प्रकाश  गदाल  समतेलाइ्न  पठाएको  हुँ  सो 
पठाएको आइ्नएमइ्न भौ्चर दाइ प्रदीपले च्ातेर फावलवदन ुभनेकाले च्ावत फावलवदएको हु ँ। प्रकाशबहादरु 
थापा, प्रकाश गदाललाई आईएमई गरी रकम पठाएको कुरा प्रवतिादी प्रदीपसँग Face book मा कुराकानी 
गरेको तथा भौ्चरको फोटो वखव्च पठाएको पवन दाइ प्रदीप तामाङले वडलेट गनु्न भनेकाले सो पवन हाल 
मसँग छैन । प्रवतिादी प्रदीप तामाङसँग होला बझुी पाऊँ । िाहरेिाला रोिन परर्ारले रकम पठाएको उति 
बैंक भौ्चरमा रहकेो खाता नं. तथा रकम पाउनेको नाम मरेो आफनै हो । उति रू. ७,००,०००।- रकम मरैे 
खातामा िममा भएको हो । उति रकम मलेै प्रदीप तामाङले भने अनसुार वनकालेर प्रकाशबहादरु थापा, 
प्रकाश गदाल समतेलाई वदएको । प्रदीप तामाङले भने अनसुार काम मात्र गरेको हु ँभन्ने समते व्होरा 
लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी प्रदीप तामाङले ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र 
वलएको छैन । रािन कँुिर भन्ने व्वतिले मलाई कक्षा ८-९ मा गवणत विर् पढाउँथे । वनि रािन कँुिर 
आफू विदशेमा भएको र वनिको कम्न्चारीहरूले अवभरके वलमबलुाई वदएको रकम वनिले भने बमोविम 
आशा शपेा्न, सवुसमता सिुेदी गौतम, वनरािन गौतम, प्रकाश गदाल र नविन अवधकारी लगा्तका 
व्वतिहरूको नाममा िममा गररवदन सह्ोग गररवदन ुभनी भनेकाले मलेै सोही बमोविम काम गरेको हो । 
रािन कँुिरसँग म्ासेन्िरमा कुराकानी भएको हो । मलेै के कसतो प्र्ोिनको लावग रकम िममा भएको 
भनी सोधदा रािन कँुिरले वनिको आफनै पैसा हो र वनिले भने बमोविमको व्वतिहरूको नाममा िममा 
गररवदए आफूले पाउने भनेका वथए । िैदवेशक रोिगारीको लावग रकम िममा गन्न लगाएको भन्ने थाहा 
वथएन । रािन कँुिरसँग भएको म्ासेन्िर कुराकानीको प्रवतवलवपहरू आिश्क परेमा पवछ पेश गननेछु । 
अवभरके वलमबलुाई धरैे िनाको नाम पोल गरेमा मदु्ामा धरौटी कम खलुछ भन्ने लागेर मरेो नाम पोल 
गरेको िसतो लागछ मलाई । मलेै वनि अवभरके वलमबलुाई बैंक खाता खोलन ुभनेको छैन । वनिलाई 
िैदवेशक रोिगारमा हङकङ पठाउँछु भनेको पवन हनै । मरेो खातामा कुनै पवन रकम िममा भएको पवन 
छैन । मलेै वनिलाई रािन कँुिरको फोन नं. वदएको हो । पवछ रािन कँुिरसँग वनिको के कसतो कुराकानी 
भ्ो मलाई थाहा भएन । मलेै प्रवतिादी अवभरके वलमबलुाई अका्न प्रवतिादीहरू प्रकाशबहादरु थापा र 
प्रकाश गदालको नाममा रकम िममा गररवदन ुभनेको कुरा मात्र साँ्चो हो । रािन कँुिरले भने बमोविम 
मलेै सो कुरा भनेको हो भन्ने समते व्होरा लेखाएको र प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापाले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै कुनै मनेपािर कमपवनमा समते काम गवद्नन । िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड मलुकु पठाईवदने भनी मलेै कुनै रकम वलएको छैन, होईन । िाहरेिालालाई 
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म व्चवन्दन । म आईएमई मनी ट्ान्सफरमा काम गनने भएकाले प्रवतिादी प्रदीप तामाङले मरेो डकुमणेट केही 
छैन मरेो रकम आईएमई मा आउदछै । सो रकम तपाईको नाउँमा विवभन्न मावनसहरूले पठाउछन ्। मलाई 
सो रकम वझकन सह्ोग गरी वदन ुk¥of] भनी भनेकाले प्रवतिादी अवभरके वलमबलेु रू. १,००,०००।- 
समते अन्् मावनसले पठाएको िममा रू. ३,४२,५००।- आईएमई गरी पाठएको तथा विवभन्न व्वतिले 
मरेो खातामा पठाएको रकम समते मलेै वझकी वनि प्रवतिादी प्रदीप तामाङले भने बमोविम पनुः अन्् 
मावनसलाई पठाई वदएको हु ँ । एक वदनमा एक िनाले १ लाख मात्र पठाउन वमलने भएकाले विवभन्न 
नाउँबाट वनरािन सिुेदी, कलपना सिुेदी गौतम र सवुसमता सिुेदीलाई पठाई वदएको हो । उति रकम मलेै 
पठाउन भनेको पवन होइन । सो रकम िैदवेशक रोिगारका लावग भनी प्रदीप तामाङ समतेले वलएको 
भन्ने तथा वनिहरूले गैरकाननुी काम गरी रहकेो छ भन्ने मलाई केही थाहा वथएन । मलेै वनिलाई हाम्ो 
आईएमई नविकको होटलमा काम गददै गदा्न व्चनिान भएको हो । वनि प्रवतिादी प्रदीप तामाङ र म बी्च 
कोही कसैलाई विदशे पठाउने भनी अन्् कुनै कारोबार भएको छैन, होइन भन्ने समते लेखाएको दवेखन्छ । 

25. प्रवतिादी अमन भिुेलकको नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारर भएको समाह्ान म्ाद  
वमवत २०७८/०७/०८ मा गोरखापत्र रावषट्् दवैनकमा प्रकावशत भई तामले भएको र प्रवतिादी प्रकाश 
गदालको नामको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७/१२/१० मा घर दलैोमा टाँस भई तामले भएककोमा वनि 
प्रवतिादीहरू काननूका म्ाद वभत्र उपवसथत नभई समाह्ान म्ाद गिुारी फरार भई बसेको दवेखन्छ । 

26. उपरोति अवभ्ोग दाबी, विद्ान उपन््ावधितिा र िाहरेिाला तथा प्रवतिादीहरूको तफ्न बाट उपवसथत 
विद्ान अवधितिाको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

(क)प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिालालाई पोल्ाणड पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

(ख)प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ?

27. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतफ्न  वि्चार गदा्न, म िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई प्रवतिादीहरूले 
िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड दशेमा िममा रू. १०,००,०००।- ख्च्नमा प्रवत मवहना रू. ७०,०००।- तलब 
तथा खान बसने सवुिधा पाउने गरी काममा पठाईवदन्छु भनी रकम माग गरेकोमा वनि प्रवतिादी अवभरके 
वलमिकुो माचछापचुछे् बैंकको खातामा पटक पटक गरी रू. ७,००,०००।- िममा गरेकोमा नककवल हिाई 
िहाि टीकट, ई-वभरा लगा्तका कागिात पठाएकोमा केवह वदनमा मलेवस्ा, कमबोवड्ा, थाईल्ाणड 
हुदँ ैपोल्ाणड पठाउने भनी प्रलोभन दखेाएकोमा हाल दिुैिना समपक्न विवहन भई बसेकोले रकम बवुझवलई 
तोवकएको सम्मा िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन नसकेको र वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा 
प्रवतिादीको उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ दफा १० र ४३ बमोविमको कसरू भएको हुदँा मबाट 
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वलएको रकम रू. ७,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशतले हुन आउने रकम रू. ३,५०,०००।- समते गरी 
िममा रू. १०,५०,०००।- (अक्षरुपी दश लाख प्चास हिार) प्रवतिादीबाट वदलाई भराई वबपक्षीलाई 
हद ैसममको कैद र िररिाना समते गरी पाऊँ भनी परेको िाहरेीका आधारमा अनसुन्धान तहवककात हुदँा 
मौकामा बवुझएका राकेश परर्ारले कागि गदा्न िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई प्रवतिादीहरूले िैदवेशक 
रोिगारीमा पोल्ाणड दशेमा िममा रू. १०,००,०००।- ख्च्नमा प्रवत मवहना रू. ७०,०००।- तलब तथा 
खान बसने सवुिधा पाउने गरी काममा पठाईवदन्छु भनी रकम माग गरेकोमा िाहरेिालालले वनि प्रवतिादी 
अवभरके वलमबकुो माचछापचुछे् बैंकको खातामा पटक पटक गरी रू. ६,००,०००।- िममा गरेकोमा रकम 
िममा गरे पश्ात नककवल हिाई िहाि टीकट, ई-वभरा लगा्तका कागिात पठाई केवह वदनमा मलेवस्ा, 
कमबोवड्ा, थाईल्ाणड हुदँ ैपोल्ाणड पठाउने भनी प्रलोभन दखेाएकोमा पवछ दिुैिना समपक्न  विवहन भई 
बसेको वठक साँ्चो हो । प्रवतिादीहरूले मलाई समते सोवह कुरा बताई आश्ासन तथा प्रलोभन दखेाई रकम 
माग गरेकोमा रू. ६,००,०००।-बवुझ समपक्न  विवहन भई िसेका हुन । ्सरी प्रवतिादीले िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा पोल्ाणड पठाउने भनी रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र वलए खाएको 
रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा िैदवेशक रोिगारीको िहानामा ठगी गनने प्रवतिादीलाई काननू बमोविम 
हदसैममको कैद र िरीिाना समते गरी विगो, हि्नना समते वफता्न होस ्भन्ने समते व्होरा उललेख गरी 
कागि गरको र िाहरेिालाले समते प्रवतिादीहरू उपर पोल गरी थप कागि गरेको दवेखन्छ । 

28. िादीका गिाह/िाहरेिाला रोिन परर्ारले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब ु
र अमन भिुलेले मलाई िदैवेशक रोिगारको लावग पोल्ाणड दशेमा टोमाटो फम्नको सपुरमाकने टमा पठाउने 
भनेकाले रू. ७,००,०००।- (सात लाख रूपै्ाँ) रकम माछापचुछे् बैकको खातामा तीन पटक गरी वडपोविट 
गररवदएको हो । प्रवतिादीहरूले रकम बझुपेवछ मलाई नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन लगकेो छैन । हालसमम मलेै 
कुनै रकम वफता्न पाएको छैन भनी मौकाको िाहरेी व्होरा समवथ्नत हुने गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

29. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 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 बयक्त गनने बयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने ब्िसथा रहकेो छ । िादीका गबाह/िाहरेिालाले प्रवतिादी उपर गडाउ हुने गरी बकपत्रमा खलुाएको 
उललेवखत व्होरा वनि प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणग्राह्य हुने दवेख्ो ।

30. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको बैंक भौ्चरबाट अवभरके वलमबलेु रोिन परर्ारबाट बैंक माफ्न त 
रू.७,००,०००।- बझुी वलएको दवेखएकोमा उति रकम प्राप्त गरेको कुरालाई प्रवतिादी अवभरके वलमब ुर प्रदीप 
तामाङले सिीकार गरी कारोिार व्होराको बारेमा अन््था विवकर वलएकोमा ठोस सिदु गिुारी वलखत व्होरा 
अन््था प्रमावणत गन्न सकेको नदवेखएको र प्रवतिादी अमन भिुलेले प्रवतिाद नगरी फरार भई िसेको वसथवत 
साथै िाहरेिाला तथा साक्षीको बकपत्र समतेबाट उति रकम िाहरेिालाले भने बमोविम वनिलाई िदैवेशक 
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रोिगारमा पठाउन भनी प्रवतिादीहरू अवभशके वलमब ुर अमन भिुलेले वलएको रहछे भन्ने मान्न ुपनने दवेख्ो । 

31. प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदालको हकमा वि्चार गदा्न िाहरेीमा वनिहरूको नाम उललेख 
नभएको, अनसुन्धानको रिममा बवुझएका व्वति एिं िाहरेिालाले कागि गदा्न तथा बकपत्र गदा्न समते 
वकटानी साथ पोल गन्न नसकेको, िाहरेिालाहरूसँग व्चनिान नभएको, साथै प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापा 
मवन ट्ान्सफरको कम्न्चारी भएकाले ग्राहकको रकम बवुझ अन्् व्वतिहरूलाई ततकाल हसतान्तरण गरेकोमा सो 
रकम ् ीनै िाहरेिालाहरूको भएको भन्ने सपसट नदवेखदँा सह-प्रवतिादीको पोलकै आधारमा मात्र प्रवतिादीहरू 
प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदालले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

32. ् सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, पेश भएको बैंक भौ्चर, िादीका साक्षीको बकपत्र एिं फरार 
प्रवतिादीले प्रवतिाद नगरी फरार भई िसेको वसथवत समतेबाट प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ 
र अमन भिुेलले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
पोल्ाणड दशे पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्ास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबन्धी 
व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

33. अतः वबबेव्चत उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादीहरू प्रकाशबहादरु थापा र प्रकाश गदालले अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको भन्ने प्रमाणको अभाि दवेखदँा वनिहरूले अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउने ठहछ्न । 
प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र अमन भिुेलले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुती 
नवलई िादीको दािी बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

34. प्रवतबादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र अमन भिुलेलाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाले 
प्रवतिादीहरूबाट के कवत विगो रकम भराई वलन पाउने हो ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, 
प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र अमन भिुलेले िदैवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंबंाट पेश भएको सिा् पिू्नको 
प्रवतबेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । ्स मदु्ामा िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा अवभरेक वलमब,ु 
प्रदीप तामाङ र अमन भिुलेलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम िनही रू. १,५०,०००।- 
(एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िर्न ६ (छ) मवहना िर्न कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । 

35. िाहरेिाला रोिन परर्ारलाई भराउन ुपनने वबगोको हकमा हदेा्न िाहरेिालाको विगो रू. ७,००,०००।- (सात 
लाख रूपै्ाँ) को माग दाबी वलएकोमा त्वतनै रकम िाहरेिालाबाट प्रवतिादीले बैंक माफ्न त ्बवुझ वलएको 
दवेखएको र प्रवतिादीहरूको अन््था विवकर समते नहुदँा िादीको दाबी अनसुारको विगो रू. ७,००,०००।- 
(सात लाख रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. ३,५०,०००।- (तीन लाख प्चास रूपै्ाँ) गरी 
िममा रू. १०,५०,०००।- (दश लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िाहरेिालाले प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले 
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भराइ वलन पाउने दवेख्ो । 

36. अत: प्रवतिादी अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र अमन भिुेललाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोविम िनवह रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ िर्न ६ मवहना कैद हुने 
ठहछ्न । िाहरेिालाको अवभ्ोग माग दािी बमोविमको विगो रू. ७,००,०००।- (सात लाख रूपै्ाँ) र 
सो विगोको ५०% (प्चास प्रवतशत) ले हुने हिा्नना रू. ३,५०,०००।- (तीन लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) 
समते िममा रू. १०,५०,०००।- (दश लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले भरर पाउने 
ठहछ्न । प्रवतिादीहरूलाई ठहर भएको िररिानाको ४% (्चार प्रवतशत)ले हुने रकम रू. १८,०००।- (अठार 
हिार रूपै्ाँ) क्षवतपवूत्न शलूक पीवडत राहत कोरमा िममा गररवदने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल
मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी अमन भिुेललाई िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक 
लाख प्चास हिार) र १ (एक) िर्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले िेरुि ु हुदँा वनि प्रवतिादीलाई 
लागेको कैद र िररिानाको लगत कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख  
पठाइवदन ू.............................................................................................................................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी अवभरके वलमबलुाई १।६।० (एक िर्न छ मवहना) कैद 
र रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी अवभरके वलमब ु
वमवत २०७७/०७/०४ मा परिाउ परी हाल समम कारगार का ््नल् िगन्नाथदिेल काठमाडाैंमा पपू्नक्षका 
लावग थनुामा बसेको दवेखदँा वनिलाई ्स मदु्ामा ठहरेको कैद उति वमवत २०७७/०७/०४ दवेख नै कट्टा 
हुने भएकाले वमवत २०७९/०१/०४ मा वनिलाई ठहरेको कैद भतुिान हुने हुदँा वनिले िररिाना दावखला 
गरे र अन्् मदु्ामा कैद राखन नपनने भए वनिलाई वमवत २०७९/०१/०४ मा कैद मतुि गररवदन ु भनी कैद 
म्ाद ठेकी समबवन्धत कारागार का्ा्नल्मा लेखी पठाउन ु भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी  
पठाउन.ू................................................................................................................................२

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी प्रदीप तामाङलाई १।६।० (एक िर्न छ मवहना)  कैद र 
रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार)  िररिाना हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी प्रदीप तामाङ वमवत 
२०७७/०७/१८ मा परिाउ परी हाल समम कारगार का ््नल् िगन्नाथदिेल काठमाडाैंमा पपू्नक्षका लावग थनुामा 
बसेको दवेखदंा वनिलाई ्स मदु्ामा ठहरेको कैद उति वमवत २०७७/०७/१८ दवेख नै कट्टा हुने भएकाले वमवत 
२०७९/०१/१८ मा वनिलाई ठहरेको कैद भतुिान हुने हुदँा वनिले िररिाना दावखला गरे र अन्् मदु्ामा कैद 
राखन नपनने भए वनिलाई वमवत २०७९/०१/१८ मा कैद मतुि गररवदन ुभनी कैद म्ाद ठेकी समबवन्धत कारागार 
का्ा्नल्मा लेखी पठाउन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.......................................३

प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब ुर प्रदीप तामाङलाई ठहर भएको िनही िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार) का हकमा प्रकरण २ र ३ मा लेवखए बमोविम िररिाना दावखला नगरे मलुकुी फौिदारी का ््नविवध 
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संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी  
पठाउन.ू................................................................................................................................४

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादीहरू अवभरके वलमब,ु प्रदीप तामाङ र अमन 
भिुेलबाट िाहरेिाला रोिन परर्ारले विगो रू. ७,००,०००।– (सात लाख रूपै्ाँ) र सो विगोको ५०% 
(प्चास प्रवतशतले) ले हुने हिा्नना रू. ३,५०,०००।– (तीन लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) समते िममा  
रू. १०,५०,०००।– (दश लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले भराई पाउने ठहरेकोले 
फैसला अवन्तम भएपवछ उति विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी िाहरेिालाले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल 
समपवति दखेाई ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए वन्मानसुार भराई वदन ु भनी समबवन्धत अदालतमा लेवख  
पठाउन.ू...............................................................................................................................५

प्रकरण ५ बमोविमको भरी भराउ प्र्ोिनाथ्न िाहरेिालालाई मदु्ा अवन्तम भएपवछ सोको िानकारी वदन.ू........६

्स फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमाडाैं र प्रवतिादीहरू अवभरके 
वलमब ुर प्रदीप तामाङलाई थनुामा रहकेो कारागार का्ा्नल् माफ्न त फैसलाको नककल सवहत पनुरािेदनको 
म्ाद वदन.ू............................................................................................................................७

प्रवतिादी प्रकाशबहादरु थापाले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले पपू्नक्षको रिममा राखकेो धरौटी रकम रु 
१,५०,०००।- प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ वफता्न मागन आएका िखत वफता्न वदन.ू.................................८

प्रवतिादी अमन भिुेलले सरुु समाह्ान म्ाद गिुारी िसेकाले वनिलाई पनुरािेदनको म्ाद वदइरहन ुपरेन........९

फैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन.ू..........................१०

 वनशा बावन्ाँ
 (सदस्)

उति रा्मा सहमत छु । 

डा.गोपी्चन्द् भट्टराई
(सदस्)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने
ना.स.ु लोकेन्द् ्चौलागाई
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह
कसरू ठहर वमवतः २०७८/१०/२४/२
फैसला वमवतः २०७८/११/०१/२
फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/११/०८/१  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् श्ी रिेिकुिार खत्री

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४

वनण््न  नं. ११५

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगको पत्रसमतेको िाहरेीले 
नेपाल सरकार.....................१

रामप्रसाद श्षे्ठको नाती रणबहादरुको छोरा, झापा विलला दमक 
नगरपावलका िडा नं. ४ को हाल पररिवत्नत िडा नं. २ डावकवन बसने Meri-
gold overseas Pvt. Ltd. (License ६६८) का सं्चालक रविन्द्कुमार 
श्ेष्ठ......................................................................................१

मोतीबहादरुको नाती सान ुगोपीको छोरा दोलखा विलला, बोथ गा.वि.स. 
िडा नं. ३ को घर भ ैMerigold Overseas Pvt.Ltd. (Lic No.६६८) 
को, श्म प्रवतवनवध उतिम खत्री.....................................................१

िीतलाल महि्ननको छोरा सविक काठमाडाैं विलला महादिेसथान गा.वि.स. 
१ गिुु्नधारा, घर भ ैहाल काठमाडाैं विलला ्चन्द्ावगरी नगरपावलका िडा 
नं. ८ को हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने र लवलतपरु विलला पलु्चोक, 
वसथत नेपाल वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्नन.......................१

िीतलाल महि्ननको नावत िीतबहादरु महि्ननको छोरा काठमाडाैं विलला 
महादिेसथान गा.वि.स. १ गिुु्नधारा हाल पररिवत्नत ्चन्द्ावगरी नगरपावलका 
िडा नं. ८ को हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने भ ैलवलतपरु पलु्चोक वसथत 
नेपाल वनक पे्रशका कमप्टूर अपरेटर मवनलकुमार महि्नन..................१

वसनामगंल ९ ए्रपोट वसथत Merigold Overseas Pvt. Ltd. (Li-
cense ६६८) ........................................................................१
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िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 

तथ् खण्ड

1. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा मदएको ्ेबनािी उजुरी मनवेदनको प्रमतमलमप:-

मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न 
कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा सत्न समझौता लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ्िनु कागिातहरू 
श्म विभागबाट पिू्न सिीकृवत वलँदा विभागमा पेश गनु्नपनने हुन्छ । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त 
हुदँनै । कवतप् कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र 
रोिगारको लावग प्राप्त हुन आएका वभरा लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ्। पिू्न सिीकृवतमा 
पेश गरेको वििरण अवन्तम सिीकृवत वलँदा पेश गरेको वििरण नवमलेमा श्म सिीकृवत वदन वमलदनै । 
्सतो अिसथामा मनेपािर कमपनीले नककली कामिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु 
रकम वदएर श्म वसिकृवत वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ्। ्सरी कामदार पठाउँदा 
्चावहने नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्ननले 
त्ार गद्नछन ्। सो काम गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सं्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ 
भन्ने समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट वमवत २०७१/०३/२७ मा अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको बेनामी उिरुी वनिेदनको प्रवतवलवप । 

2. वरािदी िुचुलकाको व्होराको प्रमतमलमप:-

लवलतपरु विलला लवलतपरु उप-महानगरपावलका िडा नं. २ वसथत पलु्चोकमा शरेबहादरु महि्ननले 
सं्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), वप्रन्टर 
इकं काटनेि पहेंलो, १ वनलो १, वििनेश डेली डाएरी खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सटामप, सथावन् 
विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सटामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सटामप, एमिेसी अफ मलेवस्ा 
कन्सलुर अवफसरको रिर सटामप, रोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सटामप, सथावन् पंविकावधकारीको रिर 
सटामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, फाडल खावलिा्फर 
टे्वडङ रिर छाप वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर छाप, व्चन गवुडङ 
इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा लेवखएको छाप 
प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी सवि्नसको रिर छाप, 
ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को रिर छाप, इन्िेदाहको 
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रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अनधुावि नेसनल होटलसको रिर छाप, 
मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको रिर, अिधुािी ्चमेिरको 
रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर 
छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल ्.ूए.ई छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को 
रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािेलाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप 
लेिर इमपोएलमने्टको रिर छाप, दिुई ्.ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर 
छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, 
िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् 
प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको 
कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन 
ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० July २०१४ समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way 

interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप समतेका दशीका सामान िरामद भएको भन्ने समते 
व्होराको वमवत २०७१/०३/२७ को िरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप । 

3. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

 मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सं्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । 
मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरूले 
आफँै आइ िनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन ् । मलेै कुनै कुनैमा पानीले सटीकर छाप वभिाई उपकाएर 
उवनहरूले ल्ाएका कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा 
छैन । आिश्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउँदछन । कुनै फका्नएर लान्छन ्कुनै त्ाही छाड्दछन ्।  
वमवत २०७१/०३/२७ मा मरेो घरबाट िरामवद छापहरू दखेाउँदा हरेे वत सबै मरेो घर अवफसबाद, बरामदी 
भएका हुन ्। बरामदी छाप मध् सथानी् पवञिका अवधकारी समतेका केवह छाप र मरेो पे्रशमा बनाउने 
अड्नर भएका छाम हुन ् मलेवस्न काउन्सीलर, अरेवि्न भारा समतेका विवभन्न कमपनीका छापहरू 
कमपनीका वबग्रेका अन्् डकुमने्ट बनाउने सच्ाउने समतेको लावग रावखएका हुन ्। मने पािर कमपनीहरूले 
आफना वबग्रेका अङ्ग नवमलेका, छाप नवमलेका हसतक्षर नभएका कागिातहरू पवन बनाउन अनरुोध गनने 
र ठ््ाककै सककलसँग वमलने बनाउन सवकदन भन्दा केवह छैन नवमले पवन हावम विभागमा setting गरेका 
छौ फरक पददैन भनी बनाउन लगाउने हुदँा बनाएको हो । मरेो पे्रसबाट बरामदी भएका massage slip मा 
उललेवखत रेकड्नमा भएका मने पािरहरूको वबिरण र गन्नलाई अडर गरेको कामको वबिरण हो । कागिात 
सच्ाइ वदने बनाई वदने काम गरे बापद प्राप्त गरेको रकम एवकन समझना नभए पवन समझीए सममको रकम 
massage slip मा उललेख गरेको छु । मरेो पे्रशबाट कमनीले ल्ाएका नककली कागिातलाई सककली 
बनाउन र सककली कागिातको वििरण फेरिदल गनने, छाप वप्रन्ट गनने, सटीकर एक कागिबाट उपकाउद ै
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अकवोमा टासने, अङ्ग वमलाई वदने लगाएतका काम हुन्छन ्र समझ ेसममका कमपनीको नाम उललेख गरेको 
छु । सबै कमपवनको संझना भएन भन्ने समते व्होराको वमवत २०७१/०३/२९ मा प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानको प्रवतवलवप । 

4.  प्रमतवामद िमनलकुिार िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ.आ.िा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,०००।- छ। सो पे्रशमा 
कमप्टूर अपे्रटरको काम गद्नछु । पे्रसमा मनेपािरका मावनसहरूले पे्रसका साहु (पे्रस सञ्चालक)लाई कागि 
पत्र सच्ाउन वदन्थे । साहुले मलाई गन्न वदन्थे र मलेै गथने ँ। पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, 
वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको साथै मनेपािर तथा अन्् संसथाको वभविवटङकाड्न समते बनाउछु । मनेपािर 
कमपनीका सं्चालकहरूले साहुलाई कागि पत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा 
साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको संझनाको 
लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु । साहुको अवफसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम 
भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने अनसुारको काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो 
मलाई थाहा छैन । पे्रशको अवफसबाट बरामदी Day Slip मलेै नै लेखकेो हो । साहुले गन्न वदएको काम 
संवझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Day Slip मा लेवखएका हसताक्षर मरैे हुन ्भन्ने समते व्होराको 
अनसुन्धानका रिममा प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ानको प्रवतवलवप । 

5. Merigold overseas Pvt. Ltd. ( License No. ६६८) का सचंालक रमवनद्रकुिार शे्ष्ठले अनुसनधानका 
क्रििा आ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

LST Cold Storage कमपनीको कुनै काम गरेको छैन । Sin-Soon -Ying को फाइल पिू्न वसिकृवतको 
लावग विभागमा पेश गदा्न केही वदन म्ाद गजु्केो श्म प्रवतवनवधले मलाई िानकारी गराउँदा वमलाएर 
वनकाल भनेकोमा श्म प्रवतवनवधले कसरी श्म सिीकृवत वनकाले मलाई िानकारी भएन कागि बनाउँदा 
रू. ५०००।- ख्च्न भएको छ भन्ने समते व्होराको Merigold overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) 
का सं्चालक रविन्द्कुमार श्ेष्ठले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानको प्रवतवलवप । 

6.  Merigold overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) का श्ि प्रमतमनधी उत्ति खत्रीले अनुसनधानका 
क्रििा अ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

Sin-Soon - Ying कमपनीबाट कागिहरू आउँदा दतुािास प्रमावणत भई आएकोमा केवडएन म्ाद समाप्त 
भएको हुदँा सं्चालकलाई िानकारी गराई केवडएन एकसटेन्सन ्पेपर साथीहरू माफ्न त ्नेपाल वनक पे्रशबाट 
रू. ५,०००।- मा बनाएको पेपर पेश गरी लट नं. ९०४६८ बाट ३ िना कामदार पठाउने गरी पिू्न सिीकृवत 
वनकालेको र २ िना कामदार गईसकेका छन ् । पिू्न तथा अवन्तम श्म सिीकृवत वलंदा विभागका कोही 
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कम्न्चारीसँग वमलेमतो गररएको छैन भनी उतिम खत्रीले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ानको प्रवतवलवप । 

7. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगको पत्रः-

अनसुन्धानमा खलुाईवदएको ब्ान व्होरा बरामद तथा संकवलत कागिातहरू अध््न गदा्न प्रवतिादीहरूले 
गलत तथा आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गररएका कागिातहरू संलगन गरी श्म वसिकृवत वलए वदएको 
दवेखन आएकोले प्रसततु विर् उपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननू बमोविम िो िे गनु्न पनने 
हो गन्न अनसुन्धानबाट दवेखन आएका िसत ुवसथती वििरण र बरामद भएका कागिात प्रमाणहरू समतेका 
वििरण खलुाई सककलै फाइल संलगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को 
दफा २८ बमोविम िैदशेीक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भएको हुदँा अनसुन्धानबाट 
दवेखन आएको िसत ुवसथती वििरण र बरामद कागिातहरू समते संलगन पवजिका बमोविमका सककल 
कागिातहरू रहकेा फाइल पत्र साथ संलगन रावख आिश्क का्ा्नथ्न वनण््न  िानकारी गराइएको व्होरा 
अनरुोध गररएको छ भन्ने समते व्होराको अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले ्च.नं. ३६५५  
वमवत २०७२/०३/११ मा िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखकेो पत्र । 

8. वैदेमिक रोजगार मवभागको मटपपमण र आदेिः-

मरेीगोलड ओभरवसि प्रा.वल. इ.प.नं. ६६८ को कारोिार अनसुन्धान टंुगो नलागे सममका लावग रोकका 
राखने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७२/०४/१७ मा भएको वटपपवण र आदशे । 

9. Merigold overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) का सचंालक रमवनद्रकुिार शे्ष्ठले अनुसनधानका 
क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

Merigold overseas Pvt. Ltd. ( License No. ६६८) को एकल सं्चालक हु ँ । एकिना श्म प्रवतवनधी 
छ । LST Cold Storage कमपनीमा कामदार पठाउन कुनै श्म सिीकृवत वलएको छैन । Sin-Soon Ying 

कमपनीमा १० िनाको वडमान्ड आएकोमा लट नं. ९०४६८ बाट २ िना कामदार पठाएको हो । पे्रशका 
सं्चालकसँग मरेो व्चनिान छैन । तर मरेो श्म प्रवतवनवधले सानो वतनो काम नेपाल वनक पे्रशबाट गराउने 
गरको हो भन्ने समतेको Merigold overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) का रविन्द्कुमार श्षे्ठले 
अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

10. Merigold overseas Pvt. Ltd. ( License No. ६६८) का श्ि प्रमतमनधी उत्ति खत्रीले अनुसनधानका 
क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

मलेवस्ा वसथत रोिगारदाता कमपनीबाट कागि आउँदा दतुािास प्रमावणत भ ैआएकोमा केवडएन म्ाद 
समाप्त भएकोले केवडएन एकसटेन्सन पेपर साथीहरू माफ्न त नेपाल वनक पे्रशबाट रू. ५०००।- ख्च्न गरी 
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बनाएको र लट नं. ९०४६८ बाट ३ िना कामदार पठाउने गरी पिू्न सिीकृवत वलएकोमा २ िना कामदार 
मात्रै मलेवस्ा पठाएको हो भन्ने समते व्होराको Merigold overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) का 
श्म प्रवतवनधी उतिम खत्रीले अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

11. मनक नेपाल पे्रिका सचंालक िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार 
मवभागिा गरेकोको ्ब्ानः-

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सं्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । 
मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै 
आइ बनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई सटीकर छाप उपकाएर उवनहरूले 
ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा छैन । 
आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर लान्छन ्। कुनै त्ाही छाड्दछन ्। छाप 
सटीकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने गरेको हो । ्सो गदा्न तपाईलाई केवह हुदँनै, 
विभागमा हाम्ो सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर टाँसी पठाउँदा ५००।-१००० वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा 
वप्रन्ट गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थे, वबग्रको कागि, सटीकर, वबिरण pen drive ल्ाउथें र सो पश्ात ्
सबै काम म आफै गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ । त्सतै Merigold 

overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) को पे्रश समबन्धी सबै काम मरेो पे्रशबाट हुन्छ । पे्रशको काममा 
आएका केही कागिातहरू बरामदी भएको हुनपुद्नछ । उति कमपनीका के के कागि त्ार भए लामो सम् 
भ्ो समझना छैन । Day Slip मा उललेख भएको हुनपुद्नछ । श्म सिीकृवतका लावग पेश भएका कागिातको 
हकमा मनेपािर कमपनी नै विममिेार हुनपुनने भन्ने समतेको प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अनसुन्धानका 
रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

12. प्रमतवामद िमनलकुिार िहज्फनले वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ान व्होराः

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख कमप्टूर अपे्रटरको काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,०००।- 
छ । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको साथै मनेपािर तथा 
अन्् संसथाको वभविवटङकाड्न समते बनाउँछु । मनेपािर कमपनीका सं्चालकहरूले साहुलाई कागि पत्र 
सच्ाउन वदने र वत काम गन्न, साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने गद्नछु । 
साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको संझनाको लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु साहुको 
अफीसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने अनसुारको 
काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको अफीसबाट बरामदी Day Slip 

मलेै नै लेखकेो हो साहुले गन्न वदएको काम संवझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Merigold overseas 
Pvt. Ltd. (License No. ६६८) को प्रोफाइल समतेका कागिातहरू त्ार गरे िसतो लागछ । सबै समझना 
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छैन रेकड्नमा होला । पे्रस सञ्चालकलाई थाहा हुन्छ मलाई थाहा छैन भन्ने समतेको प्रवतिादी मवनलकुमार 
महि्ननले अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

13. वादी नेपाल सरकारको अमभ्ोग दावीः-

Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठले आफनो मनेपािर 
कमपनी माफ्न त रोिगारदाता कमपनीहरूमा कामदार पठाउने रिममा रोिगारदाता Sin Soon Ying 
कमपनीमा ३ िना कामदार पठाउने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट लट नं.९०४६८ बाट पिू्न सिीकृवत 
वलँदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन आएका कागिातमध्े दतुािासबाट प्रमावणत भ ैआएको भवनएको 
केवडएन एप्रोभल पेपरमा दतुािासको छाप दसतखत खलेुको पत्र Lt. NO. ९०८६८ नं. को फाइल संलगन 
पाइए पवन उति प्रा.वल.ले प्राप्त गरेको सो पिू्न सिीकृवत सोही KDN १००/६३८ को extension paper 
बाट प्राप्त नगरी सो पत्रको वमवत भन्दा पछावड अकवो नककली पत्र विभागमा पेश गरी कम्न्चारीलाई झकु्ाई 
वमवत २०७१/०३/३२ मा Lt. No. ९०८६८ नं.बाट पिू्न सिीकृवत प्राप्त गरी पिू्न सिीकृवत वलँदा पेश भएको 
नककली KDN पत्रलाई लकुाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) अन्तग्नतको कसरू गरेकोले 
वनि प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई सोवह दफा ४७ (१) बमोविम अवधकतम सिा् हुन र Merigold 
Overseas Pvt. Ltd. (License No. ६६८) का श्म प्रवतवनवध उतिम खत्री, पे्रश सं्चालक शरेबहादरु महि्नन 
र मवनलकुमार महि्ननले सो का ््न गन्न Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का सं्चालक 
रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई दरुुतसाहन गरी मवत्ारको भवूमका वनिा्नह गरेको कुरा प्रतीिादीहरू उतिम खत्री, 
शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ को कसरू गरेकाले 
वनिप्रवतिादीहरूलाई सोही दफा ५६ बमोविम अवधकतम सिा्को माग दािी वलई िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट वमवत २०७३/०३/०१ मा दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 

14. प्रमतवादी रमवनद्रकुिार के्ष्ठले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छु । इिाित पत्र नं. ६६८/०६३-०६४ हो । संसथाको 
नाम मरेीगोलड  ओमरवसि हो । मरेो संसथा मरेीगोलड ओमरवसिबाट वडमाणडमा उललेख भए बमोविमको 
१० िना कामदारको पिू्न वसिकृवतको लावग फा्ल िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश गररएको हो र सोही 
बमोविम १० िनाको, सिीकृत प्राप्त भएको हो । नककली पत्र पेश गरी कम्न्चारीलाई झकु्ाई दिुै सिीकृती 
वलएको भन्ने आरोप झठु्ा हो । नेपाली रािदुतुािास मलेवस्ाबाट प्राप्त भएको फा्ल मलेै िसताको तेसतै 
पेश गरेको हु ँ। म विरुद्को अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मलेै वनि पे्रस सं्चालक शरेबहादरु महि्ननलाई व्चने 
िानेको पवन छैन । मरेो संसथाको कागि बनाएको पवन होइन । के कारणले मलाई पोल गरे मलाई थाहा 
भएन, वनिसँग व्चनिान कारोबार केवह छैन । अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ब्ान मलेै भने बमोविम 
लेवखएको वठक छ भन्ने समते Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का सं्चालक प्रवतिादी 
रविन्द्कुमार क्षेष्ठले वमवत २०७३/०३/०१ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 
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15. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०३/०२ िा भएको आदेि पचा्फः-

प्रमाण बझुद ैिादा ठहरे बमोविम हुने गरी अवहलेलाई पपू्नक्ष वनवमति मलुकुी ऐन, अ.ब. ११८(५) (१०) 
बमोविम ् ी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार विभागमा अनसुन्धानका रिममा राखकेो धरौट रू. ३,००,०००।- 
(तीन लाख) धरौट रकम का्म गररएको छ । सो धरौट रकमको नगदी रवसद वमवसल संलगन रहकेो हुदँा ्ी 
प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई पपू्नक्ष वनवमतिमा तारेखमा राखन भन्ने समते व्होराको ् स न््ा्ावधकरणबाट 
भएको आदशे प्चा्न । 

16. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट 
खडा भएको खानतलासी बरामदी म्ुचलुकामा उललेवखत सामाग्रीहरू मरेो पे्रशबाट बरामद भएका मात्र हुन । 
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले उति म्ुचलुका कागि का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन त्समा 
विवभन्न सामानहरू पवन उललेख गरी मलाई पढ्न समते नवदई िबरिसती दिािमा उति म्ुचलुकामा सवहछाप 
गन्न लगाएका हुन ्। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान मरेो सिइचछाले गरेको ब्ान 
होईन । अनसुन्धान अवधकृतले िे िसतो लेखन ुभनी दबाब वदएका हुन,् सोही व्होराको ब्ान लेवखएको 
हो । वनिले भने िसतो ब्ान नलेखसेमम ब्ान च्ातने, थवुन वदन्छु, सडाई वदन्छु भन्ने धमकी वदई सोही 
आधारमा िबरिसती ब्ान लेखन लगाएका हुन ्। उति ब्ान व्होरा मरेो होईन र ब्ानमा उललेखीत 
मनेपािरहरूको कागिातहरू बनाई वदने काम मलेै गरेको पवन छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगबाट िबरिसती रुपमा विवभन्न कमपवनहरूको नाम टाईप गरी मलाई दिामा रकम राखन लगाएका 
हुन ् । अवखत्ारले िबरिवसत ्ी सामाग्रीहरू पवन तेरो पे्रशका हुन भनेर दबािमा पारी ब्ानमा लेखन 
लगाएका हुन ्। सो ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो । पे्रश सं्चालन गरेको हुदँा पे्रश समबन्धी काम समम 
मलेै गरेको हु ँ। अन्् का ््न मलेै गरेको छैन । बरामदी सबै सामानहरू मरेो होईन भन्ने समते व्होराको नेपाल 
वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले वमवत २०७३/०६/०५ मा ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

17. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । विगत २०६९ साल दवेख शरेबहादरु महि्ननले 
सं्चालन गरीरहकेो नेपाल वनक वप्रन्टीड पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु । मलेै प्रोफाईल, 
वभविवटङ काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिाईन गनने काम गद्नछु । कुनै पवन व्वतिले िा संसथाले 
वदएको अडर बमोविमको काम गनने गरेको वथए ँ । प्रसततु मदु्ामा प्रा.ली.का सं्चालकको माग बमोविम 
विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको होईन । म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी 
मात्र हु ँ। म उपरको अवभ्ोग माग दािी झठु्ा हो । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट खडा भएको 
खानतलासी बरामदी म्ुचलुका गनने सम्मा म विदामा बसेको वथए । के कुन सामाग्रीहरू बरामद गरेका हुन 



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

35

मलाई थाहा भएन । म काम गनने पे्रशमा रबर सटा्मप, छाप केही पवन वथएनन,् कहाँबाट ल्ाए मलाई थाहा 
िानकारी छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा मलेै सिइचछाले गरेको ब्ान होईन । मलाई 
दिािमा पारेर उति व्होरा लेखन लगाएका हुन ्र मलेै डर त्रासमा परी त्सतो व्होराको ब्ान गरेको हु ँ। 
सो ब्ानमा भएको सवहछाप र िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान मरेो हो भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले वमवत २०७३/०६/०५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

18. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०६/०५ िा भएको आदेि-पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननबाट हाललाई मलुकुी ऐन, अ.िं ११८ नं. को दहेा् दफा ५ र १० का आधारमा नगद रू. ५०,०००।- 
(प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट माग गनने र वनिले अनसुन्धानको रिममा िदैवेशक रोिगार विभागले माग गरेको 
धरौट रू. १८,००,०००।- वमवत २०७२/०६/१२ मा लगाउको मदु्ा नं. ३२० को मदु्ामा नगद ैधरौट राखकेो 
वमवसल संलगन रवसदबाट दवेखदँा प्रसततु मदु्ामा माग गरेको धरौट रकम उति धरौटी रकम िाटै का्म गरी 
वदएको छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन मावलकको आदशे पालना गनने कम्न्चारी मातै्र भएको दवेखदँा 
ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसरूदार हुन भन्ने नदवेखएको हुदँा वनिलाई मलुकुी ऐन, अ.िं. ४७ नं. बमोविम 
साधारण तारेखमा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गनने भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे-प्चा्न । 

19. प्रमतवादी उत्ति खत्रीले सरुु म्ाद गुजारी वसेकाः-

Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८)का श्म प्रवतवनधी उतिम खत्रीका नाममा ्स 
न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७३/०४/१७ मा वनिको घर दलैोमा टाँसा तामले 
भएकोमा म्ाद वभत्र हाविर नभई सरुु म्ाद गिुारी िसेको दवेखन्छ । 

20. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०२/१० िा भएको आदेिः-

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगको प्रवतिेदनले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी शरेबहादरु महि्नन 
समते भएको भ्ष्ा्चार मदु्ामा विशरे अदालत काठमाडाैंमा ्चवल रहकेो मदु्ा के कसतो अिसथा छ ? प्रवतिादी 
शरेबहादरु महि्ननलाई अ.िं. १३३ नं. बमोविम कागि गराई लगाउका मदु्ा साथै राखी वन्मानसुार पेश 
गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७४/०२/१० मा भएको आदशे । 

21. िेर्बहादुर िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको कागजः-

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगको प्रवतिेदनले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी शरेबहादरु महि्नन 
समते भएको मदु्ा नं. ०७१-CR-०३१२ को भ्ष्ा्चार (घसु ररसित) मदु्ा विशरे अदालत काठमाडाैंमा 
कािा्नवह्तुि अिसथामा रहकेो छ भन्ने समते व्होराको नेपाल वनक पे्रसका सं्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले वमवत २०७४/०२/१७ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको कागि । 
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22. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०६/०७ िा भएको आदेिः- 

प्रवतिादीहरूको साक्षी वनिै माफ्न त र अवभ्ोग पत्रको प्रमाण खणडमा उललेवखत बरामती म्ुचलुकाका 
मावनसहरू र बरामती म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरू समतेलाई बकपत्रका लावग विशरे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमाडाैं माफ्न त ्उपवसथत गराउन लगाई वनिहरूको बकपत्र गरी वन्म अनसुार पेश गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

23. प्रमतवादी िेरवहादुर िज्फनका साक्ी सजँ् राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले लगाएको आरोप झठुो हो 
उहाँको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रशमा Marigold Overseas Pvt. Ltd. म्ानपािर कमपवनले विवभन्न 
वप्रवन्टङ समबन्धी काम लगाउने र त्सले भने बमोविमको काम मात्र उहाँले गनने भएकाले उहाँले िैदवेशक 
रोिगार कसरू गरेको भनी वदएको िाहरेी झठुो हो । वनिलाई फसाउने उद्शे्ले मात्र आरोप लगाएको 
हो । सामान्् व्ापार गरेर िसेको मावनसलाई ्स वकवसमको आरोप लगाउन ुगलत काम हो । प्रवतिादी 
शरेबहादरु महि्नन नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश सञ्चालन गछ्नन ् । वनि शरेबहादरु महि्ननले आफनो पे्रश 
कमपनीमा पे्रश समिन्धी काम कुनै व्वति िा संसथाले लगाए बमोविम गनने गरेको र कुनै गैर काननुी काम 
नगरेकोले वनिलाई सँिा् हुनपुनने होइन । साथै अवभ्ोग पत्रमा उललेख गरे अनसुार लट नं. फेरेको भन्ने 
कुरा पवन झठुो हो । वनि प्रवतिादी वनदवोर भएकोले सफाइ पाउनपुछ्न भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी 
शरेबहादरु महि्ननका साक्षी सँि् राईले वमवत २०७४/०४/१० मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

24. प्रमतवादी रमवनद्रकुिार शे्ष्ठका साक्ी सनतोष शे्ष्ठले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

रविन्द्कुमार श्षे्ठले झठु्ा कागि बनाएर कामदार पठाएको भन्ने कुरा सत् होइन । उहाँले कमपवनबाट िनु 
कागि पत्र आ्ो त्ही कागि पत्र पेश गनु्नभएको हो । अवभ्ोग पत्रमा लगाइएको आरोप झठुा हो । 
उहाँले कामदार पठाएको लट नं. ९०४६८ हो । कागि पत्रहरू समबवन्धत कमपनी बाटै आएका हुन ्। ्ी 
प्रवतिादीले काननु बमोविम काम गरेको र कुनै नककली कागि िा अन्् गैर काननुी काम नगरेकोले सिा् 
पाउनपुनने होइन । वनिले सफाइ पाउनपुछ्न भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठका साक्षी सन्तोर 
श्ेष्ठले वमवत २०७४/०४/१० मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

25. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०८/२७ िा भएको आदेिः- 

अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडको महल क र ख मा उललेवखत नेपाल वनक पे्रसबाट कागिात िरामद 
गराएको िरामदी म्ुचलुकाका मावनसहरू र िरामद म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरूलाई बकपत्रको लावग 
िादी पक्षले उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई पनुः बकपत्रको लावग विशरे सरकारी िकील 
का ््नल् काठमाडौ माफ्न त ्उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत भए बकपत्रको लावग वन्मानसुार पेश गनु्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 
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26. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/११/२२ िा भएको आदेिः- 

िरामदी म्ुचलुकाका मावनसहरू र िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरूलाई बकपत्रको लावग विशरे 
सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैं माफ्न त ्उपवसथत गराउनका लावग वमवत २०७४/०८/२७ मा आदशे 
भएकोमा सोको िानकारी पत्र तोवकएको वमवत भन्दा पछी प्राप्त भएकोले पनुः बकपत्रका लावग आदशे 
गरी पाऊँ भनी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंबाट अनरुोध भई आएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा 
र लगाउका अन्् मदु्ामा समते पिू्न आदशे बमोविम बकपत्रको लावग वझकाई बकपत्र गराउन ु । विशरे 
अदालतमा ्चलेको मदु्ा नं. ०७१-CR-०३१२ को नेपाल सरकार वि. रामिी िराल समते भएको मदु्ाको 
फैसलाको पणू्न पाठ र अवभ्ोग पत्रको प्रवतवलपी विशरे अदालतबाट वझकाई वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने 
समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

27. वरािदी िुचुलकाका िामनस सजं् राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुकाकाे मावनस संि् राईले वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

28. वरािदी िुचुलकाका िामनस नमवन के.सी.ले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुका मावनस नविन के.सी.ले वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

29. िुचुलका त्ार गनने प्रहरी ना्व उपरीक्क अज् के.सी., अ.दु.अ.आ.का कमप्ूटर अपरेटर 
सजंीव पोखरेल, प्रहरी ना्व मनरीक्क रुजनकुिार पण्डीत, प्रहरी सहा्क मनररक्क ्डमवरकुिार 
शे्ष्ठ, प्रहरी सहा्क मनररक्क मविल अमधकारी, प्रहरी जवान सजंीव चौधरी र सवारी चालक 
राजकुिार दाहालले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा छापा मारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा 
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भएको हो । उति पे्रशबाट म्ुचलुका बमोविमको सामान िरामद भएको ठीक साँ्चो हो । नेपाल वनक पे्रश, पे्रश 
भएको कुरा ठीक हो तर संिेदनवशल छापहरू गैर काननुी ढंगले त्ार पारेको िरामदो म्ुचलुकाबाट दवेखएको 
हो । म्ुचलुका बमोविमको िरामद गरेको कुरा ठीक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने प्रहरी ना्ि उपरीक्षक अि् के.सी., अ.द.ुअ.आ.का कमप्टूर अपरेटर संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि 
वनरीक्षक रुिनकुमार पणडीत, प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल 
अवधकारी, प्रहरी ििान संिीि ्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहालले वमवत २०७४/१२/२६ ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको प्रा्ः एकै वमलानको छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र । 

30. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०४/२० िा भएको आदेिः- 

अवभ्ोग-पत्रको सबतु प्रमाण खणडमा वमवत २०७१/०३/२७ को बरामती म्ुचलुकामा उललेवखत रबरछाप 
समतेका सामाग्रीहरू िवसमन ओभरवसि प्रा. वल. मनेपािर कमपनी समते उपर वमवत २०७२/०३/११ 
मा भष्ा्चार वनिारण ऐन, २०५९ अन्तग्नत विशरे अदालतमा आ्ोगबाट अवभगोपत्र पेश हुदँा दवशको 
सामान विशरे अदालतमा पेश गररएको भनी उललेख भएको दवेखदँा उति िरामदी म्ुचलुकामा उललेवखत, 
दवशका सामानहरू विशरे अदालतबाट वझकाई आएपवछ प्रसततु मदु्ा र लगाउका मदु्ाहरू समते साथै राखी 
वन्मानसुार पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५/०४/२० मा भएको आदशे । 

31. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०४/२५ िा भएको आदेिः- 

्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७५/०४/२० को आदशेानसुार विशरे अदालतमा दशीका सामान पठाइवदन ु
भनी पत्रा्चार भएकोमा विशरे अदालतको ्च.नं. २९५ वमवत २०७५/०४/२३ को पत्र अनसुार माग भएका 
दवशका सामान र सोसँग समिवन्धत दवशका समानहरू मदु्ा नं,०७१-CR-०३१२ को भ्ष्ा्चार मदु्ा वमवत 
२०७४/१०।०८ मा विशरे अदालतबाट फैसला भई सो फैसला उपर सममावनत श्ी सिवोच्च अदालतमा 
पनुरािेदन परी विशरे अदालतको ्च.नं. ४४९६ वमवत २०७५/०३/२६ को पत्रसाथ मदु्ासँग समबवन्धत 
शरुु वमवसल प्रमाण वमवसल र दशीका सामानहरू सममावनत सिवोच्च अदालतमा पठाइएको िानकारी प्राप्त 
भएकाले सो दशीका समानहरू ्स न््ा्ावधकरण समक्ष ्चलेका मदु्ाहरूमा आिस्क परेकाले दवशका 
सामानहरू ् स न््ा्ावधकरणमा पठाउन वमलछ वमलदनै वमलने भए पठाइवदनहुुन र पठाउन नसवकने अिसथा 
भए सोही ििाफ पठाइवदन हुन भनी श्ी सिवोच्च अदालतमा लेवख पठाइ दवश िा ििाफ प्राप्त भएपछी 
वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५/०४/२५ मा भएको आदशे । 

32. श्ी सवदोचच अदालतको पत्रः-

पनुरािेदक नेपाल सरकार प्रवतिादी रामविप्रसाद िराल भएको भष्ा्चार मदु्ाका दवशका सामानहरू पठाउन 
नसवकने भन्ने समते व्होराको श्ी सिवोच्च अदालतको वमवत २०७५/०४/३१ को पत्र । 
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33. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०५/१९ िा भएको िूलतवी आदेिः- 

पनुरािेदक नेपाल सरकार प्रवतिादी रामिीप्रसाद िराल समते भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार 
मदु्ाकारिाही ्तुि अिसथामा भएको हुदँा माग बमोविमको दशीको सामानहरू पठाउन नसवकने भन्ने 
समते व्होराको सममावनत श्ी सिवोच्च अदालतको ्च.नं. १०१३७ वमवत २०७५/०४/३१ को पत्रबाट 
लेवख आएको दवेखदँा र प्रसततु मदु्ा वकनारा गन्नको लावग दशीको सामान आिस्क पनने हुदँा श्ी सिवोच्च 
अदालतमा दा्र भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको अवन्तम वकनारा भई दशीको सामान 
प्राप्त भएपछी िगाइ िाँकीकारिाही गनने गरी प्रसततु मदु्ा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, 
२०६८ को वन्म ३७ बमोविम मलुतिीमा रावखवदएको छ भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट 
वमवत २०७५/०५/१९ मा भएको मलुतिी आदशे । 

34. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/११/२१ िा भएको आदेिः- 

श्ी सिवोच्च अदालतबाट मदु्ा नं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको फैसलाको प्रवतवलवप र विशरे 
अदालत काठमाडाैंबाट दवशका सामानहरू प्राप्त भएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा मलूतिीबाट िगाई वदएको छ 
भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/११/२१ मा भएको आदशे । 

35. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०९/१९ िा भएको आदेिः- 

मदु्ा नं. ०७१-CR-०३१२को घसु ररसित वलई वदई गलत कागिातहरूका आधारमा पिू्न तथा अवन्तम 
सिीकृवत वलने वदने काम गरी भ्ष्ा्चार गरेको मदु्ाको वमवसल वझकाई वमवत २०७८/०९/२५ का वदन 
इिलास समक्ष पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०९/१९ मा भएको आदशे । 

ठहर खण्ड

36. वन्म बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान उप-न््ा्ावधितिा श्ी दशरथ 
गौतमले प्रवतिादी Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठले 
झटु्टा कागिात बनाउन लगाई ती कागिात कामदार पठाउन पिू्न सिीकृतीका लावग िैदवेशक रोिगार 
विभागमा पेश गरी र उति प्रा.वल.को श्म प्रवतवनधी, वनक नेपाल पे्रसका सञ्चालक र कम्न्चारीले कागिात 
त्ार गरी मवत्ार भई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने िादी दािी प्रवतिादीहरू उपर परेको उिरुी, 
वनिहरूको ब्ान, बरामद दशी, िादीका साक्षीहरूको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएकोले प्रवतिादीहरूलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो । 

37. त्सतै Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का  सं्चालक प्रवतिादी  रविन्द्कुमार  श्ेष्ठ र 
वनक पे्रसका सं्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी वनलमप्रसाद 
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गौतमले मरेो पक्ष प्रा.वल.को सञ्चालकले वनिलाई िे िसतो कागिात प्राप्त भ्ो, त्ही कागिात पेश 
गरी कामदार पठाउने पिू्न सिीकृवत वलएको हो । कुनै झटु्टा कागिात बनाएको छैन । ्सै वबर्मा भष्ा्चार 
मदु्ा दा्र भई िादीको दािी नपगुने गरी अवन्तम फैसला भईसकेको हुदँा एउटै विर्मा दोहोरो कारिाही 
गन्न वमलदनै । मरेो पक्षले झटु्टा कागिात त्ार गरेको भए त्सबाट मका्न पनने पक्षले उिरु गरेको हुन ु
सिाभाविक हो । मरेा पक्षको काम कारबाहीबाट पीवडत हुन गएको भनी कसैले उिरु गरेको अबसथा छैन । 
झठु्ा वििरण बनाई पेश गरी पिू्न सिीकृवत वलएको भन्ने िादी दािीमा सद् ेकुन हो ? र झटु्टा कुन कुरा हो 
? सोको परीक्षण गरी एवकन हुन ुपनने हो ? िादीले कागिात परीक्षण गराई सपष् दािी वलएको छैन । मरेो 
पक्ष पे्रसको सञ्चालकले काननू भन्दा बावहर गई कुनै छपाईको का ््न गरेको छैन । म्ान पािर व्िसा्ीले 
व्िसा् प्रबद््नन गन्न ब्रोसर, वभविवटङ काड्न छपाई र ्सतै वकवसमको का ््न अडर बमोविम गनने गरी 
आएका हुन ्। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको मरेो पक्षको ब्ान िबरिसती गराएको 
हो । ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा मरेो पक्ष ईन्कार रहकेाले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने समते व्होराको 
बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

38. त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी वबरेन्द् महि्नन र श्ी 
सिन् अवधकारीले हाम्ो पक्ष नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गनने सामान्् 
कम्न्चारी मात्र हुन ्। पे्रसको सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले लाए अह्ाए बमोविम प्रोफाइल, वभविवटङ 
काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको कमप्टूर वडिा्न गनने काम गद्नछन ्। वनि कम्न्चारी भई लाए अह्ाएको 
काम गनने भएकाले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले भष्ा्चार मदु्ामा अवभ्ोिन समते गरेको 
छैन । हाम्ो पक्ष वनदवोर हुदँा वनिलाई सिा् हुन ुपनने होइन,सफाई पाउने गरी फैसला गरर्ोस ्भनी गनु्न 
भएको बहस समेत सवुन्ो । 

39. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८) का सं्चालक प्र.
रविन्द्कुमार श्ेष्ठले आफनो मनेपािर कमपनी माफ्न त रोिगारदाता कमपनीहरूमा कामदार पठाउने रिममा 
रोिगारदाता Sin Soon Ying कमपनीमा ३ िना कामदार पठाउने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट लट 
नं.९०४६८ बाट पिू्न सिीकृवत वलँदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन आएका कागिातमध्े दतुािासबाट 
प्रमावणत भ ै आएको भवनएको केवडएन एप्रोभल पेपरमा दतुािासको छाप दसतखत खलेुको पत्र Lt 

NO. ९०८६८ नं.को फाइल संलगन पाइए पवन उति प्रा.वल.ले प्राप्त गरेको सो पिू्न सिीकृवत सोही KDN 
१००/६३८को extension paper बाट प्राप्त नगरी सो पत्रको वमवत भन्दा पछावड अकवो नककली पत्र 
विभागमा पेश गरी वमवत २०७१/०३/३२ मा Lt No. ९०८६८ नं.बाट पिू्न सिीकृवत प्राप्त गरी पिू्न सिीकृवत 
वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू गरेकोले वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा ४७ 
(१)बमोविम सिा् हुन र सो का ््न गन्न गराउन मवत्ारको भवूमका वनिा्नह गरी सो सह्ोग गनने प्रवतिादीहरू 
प्रा.वल.को श्म प्रवतवनधी उतिम खत्री, वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ सिा् हुन दािी वलएकोमा उति अवभ्ोग दािी बारे प्रवतिादी 
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रविन्द्कुमार श्षे्ठले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको 
छ, इिाित पत्र नं. ६६८/०६३-०६४ हो । मरेीगोलड ओभरवसि प्रा.वल.हो । वडमाणडमा उललेख भए 
बमोविम १० िना कामदारको पिू्न वसिकृवतका लावग फा्ल पेश गरेको हो । नेपाली दतुाबास मलेवस्ाबाट 
प्राप्त भएको फा्ल िसताको तसतै पेश गरेको हो । वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननलाई व्चन्हकेो 
छैन, वनिसँग कारोबार केही छैन । श्म प्रवतवनधी उतिम खत्रीले मौकामा गरेको ब्ान झटु्टा हो । नककली 
कागिात पेश गरी कम्न्चारीलाई झकु्ाई श्म सिीकृती वलएको भन्ने अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाऊँ भन्ने 
समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै वनक नेपाल पे्रसका सं्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले ्स 
न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई ब्ान गदा्न अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको ब्ान मरेो 
सिईचछाले गरेको ब्ान होईन, अनसुन्धान अवधकृतले िे िसतो लेखन ुभनी दिाब वदए, सोही व्होराको 
ब्ान लेवखएको हो । ब्ानमा भएको सहीछाप मरेो हो । मरेो पे्रसबाट बरामद भएका सामाग्री मात्र हुन ्। 
बरामदी म्ुचलुका का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन ्। मलाई पढ्न समते नवदई दिािमा म्ुचलुकामा सही गन्न 
लगाएका हुन ् । िैदवेशक रोिगार वबभागमा भएको मरेो ब्ान मलाई पवढबाँ्ची सनुाएनन ् । अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट िबरिसती रुपमा विवभन्न कमपवनहरूको नाम टाईप गरी मलाई दिािमा 
रकम राखन लगाएका हुन ् । अवखत्ारले िबरिसती सामाग्रीहरू पवन तेरो पे्रशका हुन भनेर दबािमा 
पारी ब्ानमा लेखन लगाएका हुन ् । पे्रश सं्चालन गरेको हुदँा पे्रश समबन्धी काम समम मलेै गरेको हु,ँ 
अन्् का ््न मलेै गरेको छैन भन्ने व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले 
्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । विगत 
२०६९ साल दवेख शरेबहादरु महि्ननले सं्चालन गरररहकेो नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर 
समबन्धी काम गद्नछु म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी मात्र हु ँ। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा 
भएको ब्ान मलेै सिईचछाले गरेको होईन । अवखत्ारमा दिािमा पारेर व्होरा लेखन लगाएका हुन ्। डर 
त्रासमा परी त्सतो व्होराको ब्ान गरेको हो । िैदवेशक रोिगार वबभागमा भएको ब्ान सनेु, सहीछाप 
मरेो हो, हरेी सनुी सनाखत गररवदए ँ । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भन्ने समते व्होरा लेखाएको 
दवेखन्छ । Merigold Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८)का श्म प्रवतवनधी प्र.उतिम खत्रीका नाममा 
्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७३/०४/१७ मा तामले भएकोमा म्ाद वभत्र 
हाविर नभई सरुु म्ाद गिुारी िसेको दवेखन्छ । 

40. उपरोति अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीहरूको ब्ान र िादी तफ्न का उप-न््ा्ावधितिा र प्रवतिादीहरूका 
तफ्न बाट विद्ान अवधितिाहरूको बहस सनुी वमवसल कागिात अध््न गरी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का 
प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

(क) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

(ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुने हो ? 
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41. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तफ्न  वि्चार गदा्न मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा, शत्न र समझौता लगाएतका 
कागिातहरू पठाउने गद्नछन ् । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त हुदँनै । कवतप् कामहरूको पिू्न 
सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र रोिगारको लावग प्राप्त हुन आएका वभरा 
लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ्। ् सतो अिसथामा मनेपािर कमपनीले नककली कागिातहरू 
बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम वदएर श्म वसिकृवत वलएर िदैवेशक रोिगारमा कामदार 
पठाउने गरेका छन ्। ्सरी कामदार पठाउँदा ्चावहने नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल 
पे्रशका स्ंचालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार गद्नछन ्सो काम गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सं्चालकलाई काननू 
बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको िनेामी उिरुीको आधारमा अनसुन्धान तहवककात हुदँा बरामद तथा 
सकंवलत कागिातहरूबाट प्रवतिादीहरूले आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गररएका कागिातहरू सलंगन 
गरी श्म वसिकृवत वलए वदएको दवेखन आएकोले प्रसततु विर् ऊपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत 
काननू बमोविम िो ि ेगनु्न पनने हो गन्न िसतवुसथवत वििरण र बरामद भएका कागिात सवहतको सककलै फाइल 
सलंगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोविम िदैवेशक रोिगार 
विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भए बमोविम िदैवेशक रोिगार विभागमा फा्ल प्राप्त भई प्रसततु मदु्ामा 
अनसुन्धान तहवककात भएको दवेख्ो । 

42. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको बरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप हदेा्न, लवलतपरुको पलु्चोकमा 
शरेबहादरु महि्ननले सं्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान 
(कमप्टूरको), वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो, १ वनलो १, वििनेश डेली डाएरी खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को 
रिर सटामप, सथावन् विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सटामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सटामप, 
एमिेसी अफ मलेवस्ा कन्सलुर अवफसरको रिर सटामप, रोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सटामप, सथावन् 
पंविकावधकारीको रिर सटामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, 
फाडल खावलिा्फर टे्वडङ रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर 
छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा 
लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी 
सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को 
रिर छाप, इन्िेदाहको रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अनधुावि नेसनल 
होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको 
रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद 
पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल ्.ूए.ई 
छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािेलाखलेको रिर 
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छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपोएलमने्टको रिर छाप, दिुई ्.ूए.इ.को रिर 
छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम. लेवखएको रिर छाप, 
मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने 
पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, 
विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू 
कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb. २०१४ दवेख १० July. २०१४ 
समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप 
समतेका दशीका सामान िरामद भएको दवेखन्छ । 

43. िादीका साक्षी िरामदी म्ुचलुकामा बसने नविन के.सी.ले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न, अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा छापा मादा्न म वनक पे्रसको कम्न्चारी वथए ँ । 
िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँभन्ने समते 
व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै सोही म्ुचलुकामा बसने सँि् राईले समते नवबन के.सी.ले लेखाएको 
व्होरा वमलानकै व्होरा ्स न््ा्ावधकरणको बकपत्रमा लेखाएको दवेखन्छ । 

44. बादीका साक्षी िरामदी म्ुचलुकाको काम समपन्न गनने प्रहरी ना्ि वनरीक्षक अि् के.सी., अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगका शाखा अवधकृत श्ी संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि वनरीक्षक रुिनकुमार 
पणडीत, प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल अवधकारी, प्रहरी 
ििान संिीि ्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समते ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई वमवत 
२०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा छापामारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा 
भएको सवहछाप सनाखत गददै उति पे्रसबाट विवभन्न सरकारी वनका् र म्ानपािरका कागिपत्र तथा रिर 
सटामप समते बरामद गरेको हो भन्ने समते व्होरा खलुाई छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

45. िरामदी म्ुचलुका बमोविमका दशी प्रमाण आफनो पे्रसबाट बरामद भएको होईन भनी प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले ् स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा अन््था विवकर वलएको दवेखए तापवन िरामदी म्ुचलुकामा वनि र 
वनिको श्ीमती समते रोहबरमा बसेको दवेखएको र उति म्ुचलुकाको रोहबरमा बसने वनक पे्रसका कमा्न्चारी 
िादीका साक्षीले िरामद सामान प्रवतिादीकै पे्रसबाट बरामद भएको हो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र 
गरेको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोविम िादीका साक्षीको बकपत्र व्होरा, अनसुन्धानको 
वसलवसलामा बरामद दफा २२ बमोविम प्राप्त दशी र दफा २० बमोविम दशी बरामद गरी राषट्सेिकले 
वदएको प्रवतिेदन समते प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

46. प्रसततु मदु्ामा बरामद विवभन्न मलुकु र वनका्को रबर सटामप र अन्् सामानहरूको प्रकृवत हदेा्न िैदवेशक 
रोिगारका लावग कामदार पठाउन पिू्न सिीकृवत वलंदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ु पनने वडमाणड 
समबन्धी वबबरण, कामको प्रकृवत, पाररश्वमक रोिगारदाता कमपनी समबन्धी वबबरण, कामदारको संख्ामा 
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थपघट आदी िसता का ््न वनक पे्रसमा छपाई िा वप्रन्ट गरी हरेफेर एबं त्ार गनने गरेको दवेखन्छ । वनक पे्रसका 
सञ्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा 
आफनो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू 
आफँै आइ िनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन ् । मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई सटीकर छाप उपकाएर 
उनीहरूले ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु । आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफैं  ल्ाउदछन ् । 
कुनै फका्नएर लान्छन, कुनै त्ही ँछाड्दछन ्। छाप सटीकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा 
टाँवसवदने गरेको हो भन्ने समते व्होरा उललेख गरेको दवेखन्छ । वनक पे्रसबाट गनने काम कारबाहीको 
बारेमा सो पे्रसका कम्न्चारी प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले मौकामा गरेको ब्ानमा वनक पे्रसका साहुसँग 
म्ानपािर व्िासा्ीको कुराकानी हुने, रकम साहुले वलने व्होरा खलेुकै दवेखन्छ । प्रवतिादी Merigold 
Overseas Pvt.Ltd. (License No. ६६८)का सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठले ्स न््ा्ावधकरणको 
ब्ानमा मलेवश्ाबाट प्राप्त भएको वडमाणड हो । रोिगारदाताबाट प्राप्त भएको फा्ल िसताको तसतै पेश 
भएको छ भन्ने उललेख गरेकोमा सोही म्ानपािरका श्म प्रवतवनधी प्रवतिादी उतिम खत्रीले अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगको ब्ानमा म्ाद सवकएको KDN मा Extention letter बनाई पिू्न सिीकृवत 
वलएको हो भन्ने र िैदवेशक रोिगार वबभागको ब्ानमा मलेवश्ा वसथत रोिगारदाता कमपनी SIN Soon 

ying बाट कागिात आउँदा दतुाबास प्रमावणत भई आएकोमा KDN को म्ाद समाप्त भएकाले KDN 
Extention पेपर साथीहरू माफ्न त नेपाल वनक पे्रसबाट रू.५०००।- मा बनाई सो बनाएको पेपर पेश गरी 
पिू्न सिीकृवत वलएको भन्ने व्होरा उललेख गरेको पाईन्छ । वनक पे्रसबाट बरामद भएको राईट िेको मसेेि 
वसलपमा उललेवखत म्ानपािरको कागि सच्ाईवदने र बनाई वदने गरेको भन्ने उललेख गरेको स्ूचीको 
रि.स. २४८ र २४९ मा Merigold manpower को LST cold storage KDN र Sing Soon Ying KDN 
बनाएको भन्ने उललेख भएको दवेखदंा प्रवतिादीको मौकाको ब्ान समवथ्नत भएकै दवेखन्छ । 

47. उपरोति तथ्हरूलाई समग्रतामा हदेा्न, िैदवेशक रोिगार व्िसा्ीहरूले कामदारहरू िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउनका लावग रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ु पनने कवतप् कागिात वनक पे्रसमा सच्ाई त्ार 
गनने, गन्न लगाउने, कमपनीको छाप बनाई प्र्ोग गनने, वसटकर उपकाई टाँसने िसताको तसतै बनाउने 
(Tampering) गरेको भन्ने दवेख्ो । ्सलाई सपष् गन्न वनमन प्रवतिेदन व्होरा उललेख गनु्न सान्दवभ्नक 
दवेख्ो । "Between 2008/2009 and 2018/2019, the DoFE approved 4,099,939 migrant 
workers for foreign employment, of whom 3,888,046 were men and 211,893 women. 
Qatar, Malaysia, Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE) and Kuwait are the five 
most popular destinations among Nepalese labour migrants. Studies have revealed the 
indicators of abuse commonly associated with the poor working and living conditions 
encountered by workers in their destination countries. These are characterized by low 
wages, unsafe working environments, a virtual absence of social protection, a denial 
of freedom of association - especially as it relates to the right to form trade unions and 
other workers’ rights – discrimination, xenophobia and other indignities. In addition to 
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these problems faced in their destination countries, workers have reported experiencing 
considerable pre-departure exploitation. These include misrepresentation of the nature 
and terms of work available, excessive recruitment fees, the delay or cancellation of 
departures, and a failure to provide workers with the correct pre-departure documents, 
including receipts and contracts of employment and recruitment. (Forced labour, 
human trafficking and human smuggling under the pretext of foreign employment are 
routinely reported. S. Paoletti et al.: Migrant workers’ access to justice at home: Nepal 
(Open Society Foundations, 2014), p, 18).  त्सै  गरी Nepali migrants, as with other 
migrant workers in the region, suffer particularly high levels of abuse and exploitation. 
Routine harms include contract substitution and fundamental changes in the nature 
or conditions of work, non-payment of wages, unsafe work conditions, inadequate 
rest, inhumane housing conditions, and confiscation of identity documents. In more 
serious cases, migrant workers suffer verbal, physical and sexual abuse. Hundreds of 
workers die while working abroad each year, often from work-related causes. Women 
are particularly vulnerable to serious abuse for reasons of gender discrimination, the 
isolated nature of their work in private homes, and irregular status. In some cases, 
abuses amount to labor trafficking, forced labor, and debt bondage. Few low-wage 
migrant workers can access compensation or other remedies for these violations while 
working in the Middle East. Vulnerability to exploitation abroad is often heightened 
by routine violations committed in Nepal during the pre-departure phase by individual 
agents, recruitment agencies, and other private actors. These include misrepresenting 
the nature and terms of work available, overcharging on recruitment fees, delaying 
or cancelling departures, and failing to provide workers with correct pre-departure 
documents, including receipts and contracts of employment and recruitment. These 
abuses persist due to a lack of transparency, government oversight, and accountability 
in the private recruitment and placement of migrant workers—which also undermine 
workers’ ability to access justice for these harms- (Recruitment of migrant workers 
from Nepal: Country profile / International Labour Organization, Fundamental 
Principles and Rights at Work Branch (Fundamentals), Geneva: Ilo, 2021) 

48. श्वमक आपवूत्नकता्न एिेन्सीहरूले के कसतो का ््न गन्न हुने र गन्न नहुने भन्ने बारे नेपाल समते सदस् रहकेो 
World Employment Confederation (formerly CIETT) को Guiding principles embedded 
in the Ciett Code of Conduct को Principle २ - मा Respect for Ethical and Professional 
Conduct. Private employment services shall observe the highest principles of ethics, 
integrity, professional conduct and fair practice in dealing with jobseekers, workers 
and user companies and shall conduct their business in a manner designed to enhance 
the operation, image and reputation of the industry. उललेख भएको दवेखन्छ । आई एल 
ओको Private Employment Agencies Convention, १९९७ (No. १८१) महासवन्धको धारा 
८(१)मा "A Member shall, after consulting the most representative organizations of 
employers and workers, adopt all necessary and appropriate measures, both within its 
jurisdiction and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide 



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

46

adequate protection for and prevent abuses of migrant workers recruited or placed in 
its territory by private employment agencies. These shall include laws or regulations 
which provide for penalties, including prohibition of those private employment 
agencies which engage in fraudulent practices and abuses. भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । 
त्सै गरी International Labor Organization (ILO) को General Principles and Operational 
Guidelines for Fair Recruitment को श्वमक आपतूषीकता्नहरू लावग बुँदा नं. २१.१.मा Labour 
recruiters should have in place policies and processes, including due diligence, to 
ensure that their recruitment activities are conducted in a manner that treats workers 
with dignity and respect, free from harassment or any form of coercion or degrading or 
inhuman treatment. Labour recruiters should not restrict the movement of, nor abuse 
or allow abuse of, workers who are under their protection." भनी सिचछ सेिा प्रिेशका 
वसद्ान्त उललेख भएको दवेखन्छ । दशे बावहर श्म गन्न िाने श्वमकहरूको सरुक्षा ्चनुौतीपणू्न रहने हुदँा 
श्वमक आपवूत्नकता्नहरूले श्म तथा रोिगार समबवन्ध मापदणडको उच्चतम पालना गरी िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् सं्चालन गनु्न पनने दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार व्िसा्ीको काम कारबाहीसँग समबन्धीत 
प्रसततु मदु्ाको विर्लाई सोही पषृ्ठभमूीमा हनेु्न उप्तुि हुने दवेखन्छ । 

49. अन्तरा्नवषट्् श्मसँगठन (ILO) को नेपाल समते सदस् राषट् भएकाले श्वमकको भना्न प्रकृ्ामा श्म 
काननूका मान्् वसद्ान्तलाई नेपालले समते पालना गनु्न पनने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) 
(५) मा िैदवेशक रोिगारीलाई शोरणमतुि, सरुवक्षत र व्िवसथत गन्न तथा श्वमकको रोिगारी र अवधकारको 
प्रत्ाभवूत गन्न ्स क्षेत्रको वन्मन र व्िसथापन गनने भन्ने राज्का वनदनेशक वसद्ान्तमा उललेवखत छ । 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १५ मा केही नेपाल ऐन, संशोधन गनने ऐन, २०७५ ले दफा १५ को 
खणड (्च)को साविक व्िसथा संसोधन गरी गन्तब् मलुकुको नेपाली कुटवनवतक वन्ोगबाट प्रमावणत 
गररएको मागपत्र र अवखत्ारीको सककल प्रवत पिू्न सिीकृवत वलँदा संलगन हुन पनने ब्बसथा गरेको पाईन्छ । 
्ो संशोवधत काननूी ब्बसथा िैदवेशक रोिगारीमा कामदार पठाउन पिू्न सिीकृवत वलँदा रोिगारदाता 
कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने कागिात म्ानपािर व्िसा्ीले हरेफेर िा त्ार गरी िा गन्न लगाई पेश गनने, 
२/३ प्रकारको रोिगार संझौता हुने, काम, पाररश्वमक, रोिगारदाता कमपनी तथा रोिगारीको शत्नहरू 
फरक पनने, वडमाणडको वििरण फरक पारी िा सच्चाई मावनसहरू रोिगारीमा पठाउँदा अलपत्र पनने िसता 
समस्ाहरू रहकेाले सोलाई रोकनका लावग ल्ाइएको भन्ने विधाव्वक मनसा् रहकेो दवेखन्छ । 

50. िादीले दािी वलएको िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) को शीर्न वटपपणीमा वलखत िा 
प्रवतबेदन लकुाएमा िा हरेफेर गरेमा उललेख भई उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो ऐन, 
वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हरेफेर 
गरेमा वा झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा कनजलाई एक लाख दकेख तषीन लाख 
रूपैया समम जररवाना र ्छ मकहना दकेख एक वर्यसमम कैद हुने्छ" भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । विद्ान 
अवधितिाहरूले बहसको रिममा दफा ४७ (१) को उति शीर्न वटपपणीको ब्बसथालाई मखु् रुपमा उललेख 
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गरी आफनो पक्षले कुनै वलखत प्रवतबेदन नलकुाएको र हरेफेर नगरेको र सो प्रकृवतको िादीको दािी समते 
नभएकोले उति दफा आकवर्नत हुन नसकने भन्ने विवकर वलन ुभएतफ्न  हदेा्न ऐनको दफामा उललेवखत वशर्न 
वटपपणी नै दफाको प्रमखु व्बसथा होईन । उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो ऐन, वा यस 
अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हरेफेर गरेमा वा 
झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा" सिा् हुने ब्िसथा रहकेाले िनुसकैु वकवसमले 
झटु्टा व्होरा त्ार गनने र त्ार गन्न लगाउने का ््न काननूतः वनरवेधत दवेखन्छ । त्सतै ्सै विर्मा भ्ष्ा्चार 
मदु्ा दा्र भई तहगत अदालतको फैसलाबाट सफाई पाईसकेको वसथवत हुदँा सोही विर्बाट उठेको ्स 
मदु्ामा दोहोरो हुने गरी कारबाही गन्न वमलदनै भन्ने बहस विवकरको हकमा भ्ष्ा्चार वनिारण वनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ५९ ले प्र्चवलत काननू बमोविमको अरु कसरूमा छुटै्ट मदु्ा ्चलाउन बाधा नपनने व्िसथा 
गरेको दवेखदंा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई सफाई पाएकै कारणले प्रसततु मदु्ामा कारबाही गन्न नवमलने भन्ने 
बहस विवकरसँग सहमत हुने अबसथा रहने । िहाँसमम सककली वलखत र झटु्टा वलखतको काननू बमोविम 
परीक्षण नभई झठु्ा वलखत त्ार गरेको वनषकर्नमा पगुन नवमलने भन्ने बहस विवकर छ, प्रसततु मदु्ा वलखत 
सदे् िा कीतने के हो ? सोको वनरोपणसँग समबन्धीत नभएको हुदँा वलखतको परीक्षण गरी सदे् कीतनेको 
वनरोपण गरी ति मात्र कारबाही हुन सकछ भन्ने बहस विवकर समते ऐनको दफा ४७(१)सँग समबन्धीत 
प्रसततु मदु्ाको विर्का सन्दभ्नमा प्रासंवगक दवेखएन । 

51. िादीको अवभ्ोग पत्रको विपक्षी महलमा वसनामगंल-९ ए्रपोट्न वसथत Merigold overseas Pvt.Ltd.
(License No. 668) को छुटै्ट नाम उललेख भए तापवन उति प्रा.वल.लाई कसरू का्म गरी सिा् हुन ुपनने 
दािी अवभ्ोग पत्रमा उललेख नभएकाले विपक्षी महलमा नाम उललेख भएकै आधारमा उति प्रा.वल.का 
हकमा प्रवतिादी सरह का ््नवबधीगत प्रकृ्ा अबलमबन गनु्न पनने र दािी नै नभएको प्रा.वल.को उपर ्ो 
फैसलामा छुटै्ट वििे्चना गरररहन पनने अबसथा रहने । 

52. ् सरी उिरुी वनिेदन, बरामदी म्ुचलुका, घटना वििरण कागि, बरामद भएका दशीका समानहरू र िादीका 
साक्षीको बकपत्र एबं श्म प्रवतवनधीको मौकाको ब्ान समतेबाट रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने 
कागिात वनक पे्रसबाट सचच्ाई बनाई विभागमा पेश गरी िादीले वलएको अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको 
प्रमावणत भएको र कसरू हुदँाका अिसथा Merigold overseas Pvt.Ltd.(License No. ६६८) को एकल 
सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठ रहकेोमा वििाद नभएको, िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को काननूी 
व्बसथाले Merigold overseas Pvt.Ltd.(License No. ६६८) को तफ्न बाट भएको काम कारबाहीमा उति 
संसथाका मखु् ब्वति सं्चालक प्र. रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई काननूतः सिा् हुने दवेख्ो । 

53. प्रवतिादी श्म प्रवतवनधी उतिम खत्रीको हकमा हदेा्न, वनिले मौकामा ब्ानको रिममा आफू Merigold 

overseas Pvt.Ltd.(License No. ६६८) को श्म प्रवतवनधी भएको सिीकार गददै रोिगारदाताबाट प्राप्त 
म्ाद सवकएको KDN को Extention paper बनाई पबू्न सिीकृवतका लावग पेश गरेको सिीकार गरेको 
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र प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगको ब्ानमा उललेख गरेको 
स्ूचीको रि.स.२४८ र २४९ को व्होरामा उति प्रा.वल.को KDN समबन्धी का ््न गरेको भन्ने उललेख 
भएको दवेखएकाले मौकाको ब्ान व्होरा समवथ्नत भएको पाई्ो । ती आधार र कारणका अवतररति 
श्म प्रवतवनधी प्रवतिादी उतिम खत्री प्रवतरक्षाथ्न ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको समते नदवेखदँा वनि 
प्रवतिादीले िादीको दािी बमोविम मवत्ार भई मखु् प्रवतिादी प्रा.वल.का सं्चालक मखू् कसरूदारलाई 
कसरू गन्न मवत्ार भई सह्ोग गरेको दवेख्ो । 

54. प्रवतिादी वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननको हकमा हदेा्न, वनि ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा 
इन्कार रह ेतापवन वनिले सं्चालन गरेको पे्रसबाट नककली कागिात र विवभन्न वनका्का रिर सट्ामप 
समते वनिले सं्चालन गरेको पे्रसबाट बरामद भएको, अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगमा ब्ान गदा्न मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र 
विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आई िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई 
सटीकर छाप उपकाएर उवनहरूले ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु भनी कागिात सच्ाउन वलएको 
अड्नर र गरेको का ््नको वििरण समते खलुाई लेखाएको व्होरा, बरामदी म्ुचलुका र म्ुचलुका त्ार गनने 
कम्न्चारी र म्ुचलुकाको रोहबरमा िसने साक्षीले ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई गरेको बकपत्र र बरामद 
दशी समतेबाट वनक पे्रसका सं्चालक प्रवतबादी शरेबहादरु महि्ननले िैदवेशक रोिगारको लावग Merigold 

overseas Pvt.Ltd.(License No. ६६८)का सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई कागिात हरेफेर गरी र झटु्टा 
व्होरा त्ार गररवदई िादीको दािी बमोविम मखु् कसरूदारलाई कसरू गन्न सह्ोग गरी मवत्ारको कसरू 
गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

55. प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको हकमा हदेा्न, वनि नेपाल वनक पे्रसको कमप्टूर अपरेटर पदमा का ््नरत 
कम्न्चारी रहकेो र वनिले पे्रसको सं्चालकले लाए अह्ाएको काम गनने गरेको दवेखन्छ । िादीले नेपाल 
वनक पे्रसको सं्चालकलाई नै मखु् कसरूदार (principal offender) नभई मवत्ारको (Accessory) 
दािी वलएको दवेखन्छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सोझ ैप्रवतिादी म्ानपािर ब्िसा्ीसँग समपक्न  
गरी नककली कागिात िनाएको भन्ने िादीको दािी नभएको र िादीबाट पेश भएका प्रमाणबाट समते 
त्सतो अिसथा पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । काम गन्न अह्ाउने िा आदशे वदने सं्चालक र सो बमोविमको 
कम्न्चारीको हवैस्तले पाररश्वमक पाउने गरी आदशे बमोविम का ््न गनने कम्न्चारीले समान सतरको कसरू 
गरेको भन्न फौिदारी काननूको आधारभतु मान््ता बमोविम हुने समते दवेखएन । अतः नेपाल वनक पे्रसमा 
का ््नरत कम्न्चारी प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले आफूलाई लाए अह्ाएको काम गरेकै कारणले िादीको 
दािी बमोविम कसरू गरेको भनी कसरूदार ठहर गन्न न््ा्को रोहमा उव्चत दवेखएन । 

56. अत: वििेव्चत उपरोति आधार र कारण समतेबाट Merigold Overseas Pvt.Ltd.(License No. ६६८) 
का सं्चालक प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्ेष्ठले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू 
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गरेको ठहरी वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा बमोविम रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) िररिाना र ६ 
(छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । प्रवतिादी उतिम खत्री र शरेबहादरु महि्ननले सोही ऐनको दफा ५६ बमोविम 
कसरू गरेको ठहरी वनिहरूलाई िनही प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई ठहरेको सिा्को आधा सिा् हुने 
ठहछ्न । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन कम्न्चारी भन्ने हुदँा वनि उपरको अवभ्ोग दािी पगुन नसकने ठहछ्न । 
अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) 
िररिाना र ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न 
भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..........................................................................१

प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठलाई ठहर भएको िररिाना रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी पपू्नक्षको रिममा वनिबाट माग भएको धरौटी रवसद नं. ०१५ बाट वमवत २०७२/०५/०३ मा िैदवेशक रोिगार 
विभागमा राखकेो धरौटी रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) ् स न््ा्ावधकरणमा मगाई धरौटी का्म भएको 
दवेखदँा सो धरौटी रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ)बाट मलुकुी फौिदारी काव ््नवध संवहता, २०७४ को दफा 
१६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.............................२

प्रवतिादी रविन्द्कुमार श्षे्ठले ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी. रु ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ)बाट 
िररिाना रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) वफता्न पाऊँ भनी प्रसततु मदु्ा 
अवन्तम भएपवछ प्रवतिादीले वनिेदन वदएमा वन्मानसुार गरी वफता्न वदन ूभनी लेखा शाखालाई लेखी पठाउन.ू...३

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार 
रूपै्ाँ) िररिाना र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ु हुदँा लगत कसी  
असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................................................४

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई ठहर भएको िररिाना रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी वनिले अनसुन्धानका रिममा स.फौ.नं. ३२० को मदु्ामा राखकेो धरौटी रू. १८,००,०००।- (अठार लाख 
रूपै्ाँ) मध्ेबाट ्स मदु्ामा धरौटी रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) का्म गरेको दवेखएकाले सोही 
का्म भएको धरौटीबाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू....................................................................५

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी उतिम खत्रीलाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना र 
३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैदको हकमा बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न 
भनी र िररिानाको हकमा वनिले अनसुन्धानको वसलवसलामा  िैदवेशक रोिगार वबभागमा राखकेो धरौटीबाट 
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असलु गरी बाँकी धरौटी कैद र िररिाना असलु भए पवछ वफता्न वदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन.ू...............................................................................................................................६

प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले अनसुन्धानको वसलवसलामा राखकेो धरौटी 
मदु्ा अवन्तम भएपवछ वफता्न पाऊँ भनी वनबेदन गरे वन्मानसुार वफता्न वदन.ू.............................................७

्स फैसला उपर व्चति निझु े िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडाैंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू......................................................................................८

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीहरू प्रा.वल. का सं्चालक रविन्द्कुमार श्षे्ठ र शरेबहादरु 
महि्ननलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू............................................................................................९

प्रसततु फैसलाको नककल साथै रावख फैसलाको िानकारी िैदवेशक रोिगार विभागलाई वदन.ू................. .१०

प्रवतिादी उतिम खत्रीले सरुु समाह्ान म्ाद गिुारी िसेको दवेखदँा पनुरािेदनको म्ाद वदईरहन ुपरेन..............११

फैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा प्रविष् गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा  
बझुाईवदन.ू..........................................................................................................................१२

 रमशेकुमार खत्री
 (अध्क्ष)
उति रा्मा सहमत छौ ँ। 

डा. गोपी्चन्द् भट्टराई
(सदस्)

वनशा बावन्ाँ
(सदस्)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदति लमसाल र ओमबहादरु कठा्त
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह
फैसला वमवतः- २०७८/११/१६/२
फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/१२/२९/३     न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् श्ी रिेिकुिार खत्री

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-००८८

वनण््न  नं. ११९

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगको 
पत्रसमतेको िाहरेीले नेपाल 
सरकार.. ......................१

महशे्र साहको नाती मकेुश्रको छोरा, धनरुा विलला किरा गा.वि.स िडा नं. 
१ घर भ ैहाल लवलतपरु विलला महालक्मी नगरपावलका िडा नं. ८ इमाडोल 
बसने, गौशाला काठमाडाैं वसथत Gulf management overseas pvt.ltd. 
(lic no. ९४५)का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साह....................................१

भोलानाथको नावत बद्ीप्रसादको छोरा, झापा विलला दमक नगरपावलका िडा 
नं. १३ को हाल पररिवत्नत दमक नगरपावलका िडा नं. ८ घर भ ैकाठमाडाैं टोखा 
नगरपावलका िडा नं. ९ बसने Anjali overseas pvt.ltd. (lic no. ६३९)का श्म 
प्रवतवनवध भान ुदगंाल.......................................................................१

िीतलाल महि्ननको छोरा सविक काठमाडाैं विलला महादिेसथान गा.वि.स. १ 
गिुु्नधारा, घर भ ैहाल काठमाडाैं विलला ्चन्द्ावगरी नगरपावलका िडा नं. ८को 
हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने र लवलतपरु विलला पलु्चोक, वसथत नेपाल 
वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्नन............................................१

 िीतलाल महि्ननको नावत िीतबहादरु महि्ननको छोरा काठमाडाैं विलला
 महादिेसथान गा.वि.स. १ गिुु्नधारा हाल पररिवत्नत ्चन्द्ावगरी नगरपावलका िडा
 नं. ८को हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने भ ैलवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल
वनक पे्रशका कमप्टूर अपरेटर मवनलकुमार महि्नन................................१

    िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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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तथ् खण्ड

1. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा मदएको ्ेबनािी उजुरी मनवेदन:-

मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न 
कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा सत्न समझौता लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ्िनु कागिातहरू 
श्म विभागबाट पिू्न सिीकृवत वलँदा विभागमा पेश गनु्नपनने हुन्छ । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त 
हुदँनै । कवतप् कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र 
रोिगारको लावग प्राप्त हुन आएका वभरा लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ्। पिू्न सिीकृवतमा 
पेश गरेको वििरण अवन्तम सिीकृवत वलँदा पेश गरेको वििरण नवमलेमा श्म सिीकृवत वदन वमलदनै । ्सतो 
अिसथामा मनेपािर कमपनीले नककली कामिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम 
वदएर श्म सिीकृवत वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ्। ्सरी कामदार पठाउँदा ्चावहने 
नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल वनक पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार 
गद्नछन ् । सो काम गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सञ्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ 
भन्ने समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट वमवत २०७१/०३/२७ मा अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको बेनामी उिरुी वनिेदन । 

2. वरािदी िुचुलकाको व्होरा:-

लवलतपरु विलला लवलतपरु उप-महानगरपावलका िडा नं. २ वसथत पलु्चोकमा शरेबहादरु महि्ननले 
सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), 
वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो, १ वनलो १, वििनेश डेली डाएरी खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सट््ामप, 
सथानी् विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सट््ामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सट््ामप, एमिेसी 
अफ मलेवस्ा कन्सलुर अवफसरको रिर सट््ामप, नोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सट््ामप, सथानी् 
पंविकावधकारीको रिर सट््ामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, 
फाइल खावलिा् फर टे्वडङ रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर 
छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा 
लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी 
सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को 
रिर छाप, इन्िेदाहको रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अिधुावि नेसनल 
होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको 
रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल 
वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल ् .ूए.ई छाप, निुाकोट 
माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािलाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर 
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अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपलोएमने्टको रिर छाप, दिुई ् .ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, 
वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा 
टावसने रातो वसटकर, िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको 
वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त 
वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने 
कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० July २०१४ समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको 
Right way interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप समतेका दशीका सामान िरामद भएको भन्ने 
समते व्होराको वमवत २०७१/०३/२७ को िरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप । 

3.  प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ.आ.िा गरेको ्ब्ान व्होराः-

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीड पे्रश सञ्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । मरेो 
पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ 
िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई वसटकर छाप वभिाई उपकाएर उवनहरूले 
ल्ाएकोकागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन ्? थाहा छैन । 
आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर लान्छन कुनै त्ाही छाड्दछन ्। छाप 
वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँवसवदने गरेको हो । ्सो गदा्न तपाईलाई केवह हुदँनै, 
विभागमा हाम्ो सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर टाँसी पठाउँदा ५००।-१००० वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा 
प्रीन्ट गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थे, वबग्रेको कागि, वसटकर, वििरण pen drive ल्ाउथें र सो पश्ात 
सबै काम म आफै गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ भन्ने समतेको 
शरेबहादरु महि्ननले अनसुन्धानका रिममा वमवत २०७१/०३/२९ मा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगमा गरेको ब्ान । 

4. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले अ.दु.आ.िा गरेको ्ब्ान व्होराः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,०००।- छ । सो पे्रशमा कमप्टूर 
अपरेटरको काम गद्नछु । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको साथै 
मनेपािर तथा अन्् संसथाको वभविवटङ काड्न समते बनाउछु । मनेपािर कमपनीका सञ्चालकहरूले साहुलाई 
कागि पत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने 
गद्नछु । साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको समझनाको लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको 
छु । साहुको अवफसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने 
अनसुारको काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको अवफसबाट बरामदी 
Day Slip मलेै नै लेखकेो हो । साहुले गन्न वदएको काम सवमझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Day Slip 
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मा लेवखएका हसताक्षर मरैे हुन ्भन्ने समते व्होराको अनसुन्धानका रिममा प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले 
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान । 

5. Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) का सञचालक उपेनद्रप्रसाद 
साहले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ.आ.िा गरेको ्ब्ानः-

Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले आ्ोग 
समक्ष गरेको पवहलो ब्ानमा दिुई वसथत Al Mutha Qudiman Gen Transporting Est (Abudhabi) 
कमपनीका समबन्धमा कामदार पठाउन समबन्धीत कमपनीबाट आफूले कागि ल्ाएको होइन । दिुईबाट 
व्वतिले वभसा ल्ाएकोमा नेपाल वनक पे्रशबाट कागि बनाई लट नं. ९७०७२ बाट पिू्न सिीकृवत वलएको 
हो । कामदार पठाउने काम नगरेकोले दिुईको काम गरेको छैन भने पवन आ्ोग समक्ष लट नं. ९७०७२ का 
सककल कागिहरू पेश नगरेपवन वनिले आ्ोग समक्ष तवतमबा ब्ान गदा्न आफूले दिुई वसथत Al Mutha 

Qudiman Gen Transporting Est.(Abudhabi) रोिगारदाता कमपनीबाट कागिहरू नमगाई नेपाल वनक 
पे्रशबाट रोिगारदाता कमपनीको नाममा आफू अनकुुल बनाएका नककली वकतने कागिहरू िैदवेशक 
रोिगार विभागमा पेश गरी पिू्न सिीकृवत वलएको हो भन्ने समते व्होराको Gulf Management Overseas 

Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले वमवत २०७१/०९/०७ मा अनसुन्धानका 
रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान । 

6. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगको पत्रः-

अनसुन्धानमा खलुाईवदएको ब्ान व्होरा बरामद तथा संकलीत कागिातहरू अध््न गदा्न प्रवतिादीहरूले 
गलत तथा आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गरीएका कागिातहरू संलगन गरी श्म सिीकृवत वलए वदएको 
दवेखन आएकोले प्रसततु विर् ऊपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननू बमोविम िो िे गनु्न पनने 
हो गन्न अनसुन्धानबाट दवेखन आएका िसतवुसथती वििरण र बरामद भएका कागिात प्रमाणहरू समतेका 
वििरण खलुाई सककलै फाइल संलगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को 
दफा २८ बमोविम िैदशेीक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भएको हुदँा अनसुन्धानबाट 
दवेखन आएको िसत ुवसथती वििरण र बरामद कागिातहरू समते संलगन पवजिका बमोविमका सककल 
कागिातहरू रहकेा फाइल पत्र साथ संलगन रावख आिश्क का्ा्नथ्न वनण््न  िानकारी गराइएको व्होरा 
अनरुोध गररएको छ भन्ने समते व्होराको अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले ्च.नं. ३०५५ वमवत 
२०७२/०३/११ मा िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखकेो पत्र । 

7. वैदेमिक रोजगार मवभागको मटपपमण र आदेिः-

गलफ मनेेिमने्ट ओभरवसि प्रा.वल. इ.प.नं. ९४५ को कारोिार अनसुन्धान टंुगो नलागे सममका लावग 
रोकका राखने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७२/०४/१७ मा भएको वटपपवण र आदशे । 
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8. Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५)का सञचालक प्रमतवादी उपेनद्रप्रसाद 
साहले अनुसनधानका वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

मरेो कमपनीबाट दिूई वसथत Al Moth Qudimah Transporting Est कमपनीमा २५ परुुर कामदार 
पठाउनको लावग लट नं. ९७०७२ बाट पिू्न सिीकृवत वलएको र सो मध्े ३ िनाको अवन्तम सिीकृवत 
वलई पठाएको हो । सो श्म सिीकृवत सककल फा्ल हराएकोले फेला पन्न सकेन । पे्रशबाट कागि वमलाई 
उति लट नं.बाट मावनस पठाउनको लावग पिू्न सिीकृवत वलने काम अन्िली ओभरवसि प्रा.वल.का श्म 
प्रवतवनवध भान ु दगंालले गरेका हुन ् । मरेो कमपनीको श्म प्रवतवनवध शभं ु दगंाल भएपवन भान ु दगंालले 
आफनो भान्िालाई मरेो कमपनीको श्म प्रवतवनवधमा राखी काम वनिै भान ु दगंालले गनने गरेका वथए । 
व्वतिगत वभरा आएकोलाई पे्रशबाट कागि वमलाई श्म सिीकृवत वलई पठाएमा फाइदा हुन्छ भनेकाले 
वनि भान ुदगंाल माफ्न त ्कागि वमलाई पिू्न सिीकृवत वलएको हो । सककल फाइल वनि भान ुदगंालले हरा्ो 
भनेकाले कमपनीले पेश गन्न नसकेको हो भन्ने समतेको व्होराको Gulf Management Overseas Pvt. 

Ltd. (Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले अनसुन्धानका रिममा वमवत २०७२/०५/२४ मा 
िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

9. प्रमतवादी भानु दगंालले अनुसनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

म Anjali Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ६३९) को श्म प्रवतवनवध हो । एउटा मनेपािर कमपनीको श्म 
प्रवतवनवधले अकवो मनेपािर कमपनीको काम गनने कुरा हुदँनै वकन Gulf Management Overseas Pvt.Ltd. 

(Lic No. ९४५)का सञ्चालकले मलाई पोले गरे थाहा छैन । सो Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. 

(Lic No. ९४५) को काम गन्नको लावग मलेै कुनै विममिेारी वलएको छैन । सो कमपनीबाट श्म सिीकृवत 
वलन पेश गरेको कमपनीको नामको वडमाणड लेटर नेपाल वनक पे्रशबाट मलेै बनाएको छैन । कसले बना्ो 
थाहा छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी भान ुदगंालले अनसुन्धानका रिममा वमवत २०७२/०६/१३ मा 
िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

10.  प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सञ्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । मरेो 
पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ 
बनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई वसटकर छाप वभिाई उपकाएर उवनहरूले 
ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा छैन । 
आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर लान्छन ्। कुनै त्ाही छाड्दछन ्। छाप 
वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने गरेको हो । ्सो गदा्न तपाईलाई केवह हुदँनै, 
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विभागमा हाम्ो सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर टाँसी पठाउँदा ५००।-१००० वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा 
प्रीन्ट गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थे, वबग्रेको कागि, वसटकर, वबिरण pen drive ल्ाउथें र सो पश्ात ्
सबै काम म आफै गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ । त्सतै Gulf 

Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) को पे्रश समबन्धी सबै काम मरेो पे्रशबाट हुन्छ । 
पे्रशको काममा आएका केही कागिातहरू बरामदी भएको हुनपुद्नछ । उति कमपनीका के के कागि त्ार 
भए लामो सम् भ्ो समझना छैन । Day Slip मा उललेख भएको हुनपुद्नछ । श्म सिीकृवतका लावग पेश 
भएका कागिातको हकमा मनेपािर कमपनी नै विममिेार हुनपुनने हाे भन्ने समतेको प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा वमवत २०७२/०८/२४ मा गरेको ब्ान । 

11. प्रमतवामद िमनलकुिार िहज्फनले अनुनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख कमप्टूर अपरेटरको काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू.१०,०००।- 
छ । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको साथै मनेपािर तथा अन्् 
ससंथाको वभविवटङ काड्न समते बनाउँछु । मनेपािर कमपनीका सञ्चालकहरूले साहुलाई कागि पत्र सच्ाउन 
वदने र वत काम गन्न, साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको 
आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको संझनाको लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु साहुको अफीसको नाम 
अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने अनसुारको काम गनने गरेको 
हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको अफीसबाट बरामदी Day Slip मलेै नै लेखकेो हो 
साहुले गन्न वदएको काम सवंझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. 

(Lic No. ९४५) को प्रोफाइल समतेका कागिातहरू त्ार गरे िसतो लागछ । सबै समझना छैन रेकड्नमा होला । 
पे्रस सन ््चालकलाई थाहा हुन्छ मलाई थाहा छैन भन्ने समतेको प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अनसुन्धानका 
रिममा वमवत २०७२/०८/२४ मा िदैवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

12. वादी नेपाल सरकारको अमभ्ोग दावीः-

Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले आफनो 
मनेपािर कमपनी माफ्न त रोिगारदाता दबुई वसथत A Moth Qudimah Transporting Est कमपनीको 
लावग विभागको लट नं. ९७०७२ बाट पिू्न सिीकृवत वलई व्वतिगत वभसाका आधारमा Demand Letter 

समतेका कागिातहरू पे्रशबाट नककली बनाई पिू्न सिीकृवत र अवन्तम सिीकृवत वलई नककली कागिातका 
आधारमा कामदार दिुईको उति कमपनीमा पठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू 
गरेकाले प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई सोवह दफा ४७(१) बमोविम सिा् गरी, श्म प्रवतवनवध भान ु
दगंाल, पे्रश सञ्चालक शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननले विभागको लट नं. ९७०७२बाट पिू्न 
सिीकृवत वलएको फाईल संलगन विवभन्न कागिातहरूको वििरण हरेफेर गन्नमा सह्ोग प¥ुofई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ अन्तग्नतको कसरू गरेको हुदँा श्म प्रवतवनवध भान ुदगंाल, पे्रश सञ्चालक 
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शरेबहादरु महि्नन र कम्न्चारी मवनलकुमार महि्ननलाई सोही दफा ५६ बमोविम सिा् गरी पाऊँ भन्ने समते 
व्होराको िादी नेपाल सरकारले वमवत २०७३/०८/१२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दा्र गरेको अवभ्ोग 
पत्र । 

13. ् स न्ा्ामधकरणिा Gulf management overseas pvt.ltd (lic no. ९४५)का सञचालक 
प्रमतवादी उपेनद्रप्रसाद साहले गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छु । मरेो संसथाको नाम Gulf Management Overseas 

Pvt. Ltd. हो । उति संसथाको ईिाित नं. ९४५/०६७-०६८ हो । रोिगारदाता कममनीहरूबाट प्राप्त 
कागिात िे िसतो अिसथामा प्राप्त भएका वथए सोही अिसथामा पिू्न सिीकृती तथा अवन्तम सिीकृतीका 
लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश गरेको हु ँर िैदवेशक रोिगार विभागले पवन श्म वसिकृती वदएको हो । 
पे्रशबाट नककली बनाई पिू्न तथा अवन्त सिीकृती वलएको होइन । वमवसल संलगन रहकेो अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगबाट खडा भएको खानतलासी िरामदी र उति खान तलासी तथा िरामदी म्ुचलुका 
कागि आ्ोगले कहाँ खडा ग्वो मलाई थाहा भएन । उति म्ुचलुकामा मरेो सवहछाप छैन र मरेो संसथासँग 
समबवन्धत कुनै कागिात िरामद भएको पवन छैन । विभागमा ब्ान गदा्न ् सतो वकसीमको ब्ान गनु्न भनेका 
हुदँा त्सतो भनेको हु ँ। म विदशे कतारमा वथए ँसो समबन्धमा मलाई केही थाहा छैन । श्म प्रवतवनवध भान ु
दगंालले पवन गरे ्ा नगरेको समबन्धमा मलाई थाहा भएन भनी प्रवतिादी Gulf management overseas 

pvt.ltd (lic no. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

14. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०८/१२ िा भएको आदेि पचा्फः- 

पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई मलुकुी ऐन, अ.ि. ११८ नं.को दहेा् दफा ५ र १० 
का आधारमा ्ी प्रवतिादीबाट नगद धरौट रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा 
िमानी वदए वलई पपू्नक्षका लावग तारेखमा राखने गरी धरौट का्म गरी वदएको छ । ्ी प्रवतिादीले प्रसततु 
मदु्ाको अनसुन्धानको रिममाका्म भएको उति धरौट िरािर तीन लाख रकम िैदवेशक रोिगार विभागमा 
वमवत २०७२/०५/२४ र.नं. ०८१ बाट धरौट राखी तारेखमा बसेको दवेखदँा उति धरौट रकम िैदवेशक 
रोिगार विभागबाट मगाई प्रसततु मदु्ामा ्ी प्रवतिादीका हकमा माग भएको रकमलाई नै धरौट का्म गरी 
तारेखमा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गराउने भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/०८/१२ 
मा भएको आदशे प्चा्न । 

15. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मैले िैदेवशक रोिगार व्िसा् गनने अनुमवत वलएको छैन । मैले नेपाल सरकारबाट नेपाल वनक 
वप्रवन्टङ्ग पे्रस दता्न गराई सरकारलाई वतनु्न पनने रािश् वतरी पे्रश सञ्चालन गरी रहकेो छु । मैले कुनै 
पवन व्वति िा संसथाबाट प्राप्त भएको अड्नर बमोविमको काम गरेको छु । प्रसतुत मदु्ामा प्रा.वल.का 
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सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर िदल गनने का ््न मैले गरेको होइन । 
म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मेरो पे्रशबाट िरामद भएका सामानहरू मैले अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनुसन्धान आ्ोगबाट बुवझ वलएका सामग्रीहरू मात्र हुन् । अवखत्ार दरुुप्ोग अनुसन्धान आ्ोगले 
उति म्ुचलुका कागि अनुसन्धान आ्ोगको का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन् । त्समा अन्् विवभन्न 
सामानहरू पवन िरामद भएको भनी उललेख गरी पढ्न समेत नवदई ििरिसती दिािमा पारी मलाई 
फसाउनका लावग उति म्ुचलुकामा सवहछाप गन्न लगाएका हुन् । मैले अवखत्ार दरुुप्ोग अनुसन्धान 
आ्ोगमा गरेको मेरो सिइचछाको ब्ान होइन । अनुसन्धान अवधकृतले िे िसतो लेखनु भनी दिाि 
वदएका हुन्, सोही व्होराको ब्ान लेवखएको हो । अवखत्ारले ििरिसती ्ी सामग्रीहरू पवन तेरो 
पे्रसका हुन् भनेर दिािमा पारी ब्ानमा लेखन लगाएको हो । उति ब्ानको व्होरा मेरो होइन र छाप 
समेतका सामग्रीहरू मेरो पे्रसबाट िरामद भएको पवन होइन । मेनपािरहरूको कागिात िनाई वदने 
सच्चाई वदने काम मैले गरेको पवन छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनुसन्धान आ्ोगबाट ििरिसती रुपमा 
विवभन्न कमपनीहरूको नाम आफैले टाईप गरी मलाई दबािमा रकम राखन लगाएका हुन् । िैदेवशक 
रोिगार विभागमा गरेको ब्ान मैले भने बमोविम लेवखएको वठक हो । मलाई सिा् हुनु पनने होइन 
भन्ने समेत व्होराको प्रवतिादी शेरबहादरु महि्ननले वमवत २०७३/०८/३० मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ब्ान । 

16. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । म २०६९ साल दखेी शरेिहादरु महि्ननले 
सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु। मलेै प्रोफाइल, 
वभविवटङ काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिा्न गनने कुनै पवन व्वतिले िा संसथाले वदएको अड्नर 
बमोविमको काम गन्नलाई पे्रस सञ्चालकले मलाई अह्ाएबमोविम काम गनने गरेको वथए ँ। प्रसततु मदु्ामा 
प्रा.वल.का सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको 
होइन । म नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रसको कम्न्चारी मात्र हु,ँ म उपरको अवभ्ोग दािी झटु्टा हो । खान तलासी 
तथा िरामदी म्ुचलुका गनने सम्मा म विदामा िसेको वथए । के-कुन सामग्रीहरू िरामद गरेका हुन ्मलाई 
थाहा भएन । म काम गनने पे्रसमा िरामदी म्ुचलुकामा उललेवखत रिर सट््ामप, छाप केवह पवन वथएनन ्
काँहाबाट ल्ाए मलाई थाहा िानकारी छैन । मलेै नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रसमा काम गन्न थालेदवेखको 
िानकारी अनसुार हालसमम त्सतो का ््न गनने गरेको छैन । वनिले वकन त्सतो व्होराको ब्ान गरे 
सो समबन्धमा मलाई थाहा भएन । मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान मरेो 
सिइचछाको ब्ान होइन । अवखत्ारमा मलाई दिािमा पारेर उति व्होरा लेखन लगाएका हुन ्र मलेै डर 
त्रासमा परी त्सतो व्होराको ब्ान गरेको हु ँ। िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान मलेै भने बमोविम 
लेखीएको वठक छ । मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले 
वमवत २०७३/०८/३० मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 
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17. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०८/३० िा भएको आदेि पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा हदेा्न प्रवतिादी शरेबहादरु महि्नन मावलक दवेखएको र मावलकको 
आदशे बमोविम प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले काम गरेको भन्ने दवेखएकोले प्रवतिादी मध्ेका 
शरेिहादरु महि्ननले आरोवपत कसरू गरेका होइनन ्भन्न वमलने अिसथा नदवेखएको हुदँा पवछ प्रमाण िझुद ै
िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननबाट हाललाई मलुकुी ऐन, अ.िं ११८ नं.को दहेा् 
दफा ५ र १० का आधारमा नगद रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा िमानत 
वदए वलई पपू्नक्ष वनवमति तारेखमा राखन ु। अका्न प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन मावलकको आदशे पालना 
गनने कम्न्चारी मात्रै भएको दवेखदँा ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसरूदार हुन भन्ने नदवेखएको हुदँा वनिलाई 
मलुकुी ऐन, अ.िं. ४७ नं. बमोविम साधारण तारेखमा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गनने भन्ने समते व्होराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे प्चा्न । 

18. प्रमतवादी भानु दगंालले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िदैवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मरेो काम गनने Anjali Overseas Service Pvt. 

Ltd को lic no.६३९ हो । म Gulf Management Overseas मा संलगन भएको व्वति होईन, मलेै सो कमपनीमा 
कुनै काम गरेको छैन । म Anjali Overseas Service Pvt. Ltd मा श्म प्रवतवनवध हो । सो Anjali Overseas 

Service Pvt. Ltd का सञ्चालकले भने बमोविम काम गनने हो । म Gulf Management Overseas मा संलगन 
नभएको हुनाले सो कमपनीका सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न 
मलेै गरेको होइन । ्सतो कागिातहरू फेरबदल गनने सञ्चालकलाई सह्ोग गनने काम मलेै गरेको छैन । नेपाल 
वनक पे्रशका सञ्चालकहरू शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननसँग व्चनिान छ । लट नं.९७०७२को 
समबन्धमा मलाई कुनै कुरा भएको थाहा छैन । Gulf Management Overseas का सञ्चालकलाई कामको 
वसलवसलामा पवछ मातै्र व्चनिान भएको हो । मरेो Gulf Management Overseas मा कुनै संलगनता छैन । एउटा 
कमपनीमा काम गरेको व्वति अन्् मनेपािरमा काम गन्न पाऊँदनै । मलाई वकन प्रवतिादी बनाएका हुन ्थाहा 
भएन । मलेै कुनै िैदवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेको छैन । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मलेै सफाई 
पाउन ुपछ्न । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट खडा भएको खान तलासी तथा िरामदी म्ुचलुका 
समबन्धमा मलाई केही पवन थाहा छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा मरेाे ेसिइचछा नभई धमकी 
वदई ििरिसती ब्ान लेखन लगाएका हुन । मलेै शमभ ुदगंाल भन्ने व्वतिलाई व्चवन्दन । मरेो भान्िा होईनन ्
कुनै समबन्ध पवन छैन । सञ्चालकसँग व्चनिान मात्र भएको हो । वनि सञ्चालकले मलाई वकन पोल गरेका 
हुन ् । वनिलाई नै थाहा होला भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी भान ुदगंालले वमवत २०७३/०९/०६ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 
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19. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०९/०६ िा भएको आदेि पचा्फः- 

पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई ् ी प्रवतिादी भान ुदगंाललाई प्रसततु मदु्ामा मलुकुी 
ऐन, अ.ि.४७ नं. बमोविम साधारण तारेखमा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने गरी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको 
आदशे-प्चा्न । 

20. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०३/१४ िा भएको आदेिः-

प्रवतिादीका साक्षी वनिै माफ्न त ् र अवभ्ोग पत्रको प्रमाण खणडमा उललेवखत बरामदी म्ुचलुकाका 
मावनसहरू र बरामदी म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरू समतेलाई बकपत्रका लावग विशरे सरकारी िकील 
का्ा्नल् माफ्न त उपवसथत गराउन लागाई वनिहरूको बकपत्र गरी पेश गनु्न भन्ने समते व्होराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

21. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनका साक्ी सञज् राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

उति मदु्ामा प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले लगाएको आरोप 
झठु्ो हो । उहाँको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रशमा Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. म्ानपािर कमपनी 
लगाएत विवभन्न कमपनीले विवभन्न वप्रवन्टङ समबन्धी काम लगाउने र त्सले भने बमोविमको काम मात्र 
उहाँले गनने भएकाले उहाँले िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको भनी वदएको िाहरेी झठुो हो । वनिलाई फसाउँने 
उद्शे्ले मात्र आरोप लगाएको हो । प्रवतिादी शरेबहादरु महि्नन नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश सञ्चालक 
गछ्नन ्। वनि शरेिहादरु महि्ननले आफनो पे्रश कमपनीमा पे्रश समिन्धी काम कुनै व्वति िा संसथाले लगाए 
बमोविम गनने गरेको र कुनै गैरकाननुी काम नगरेकोले वनिलाई सिा् हुनपुनने होइन । साथै अवभ्ोग पत्रमा 
उललेख गरे अनसुार लट नं. फेरेको भन्ने कुरा पवन सरासर झठुो हो । ्ी प्रवतिादी ईमान्दार मान्छे हुन ्भनी 
प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननका साक्षी सँि् राईले वमवत २०७४/०३/३१ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्र । 

22. प्रमतवादी भानु दगंालका साक्ी मनि्फलराज गौतिले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

वनि प्रवतिादी भान ुदगंाललाई म विगत ५-६ िर्न अवघदवेख व्चन्दछु । उहाँ अञिली ओभरवसिमा श्म 
प्रवतवनधीको हवैस्तले ईमान्दार रुपमा काम गरी आउन ुभएको वथ्ो र हालसमम का ््नरत हुनहुुन्छ । एउटा 
श्म प्रवतवनधीले एक भन्दा िढी म्ान पािर कमपनीमा काम गन्न नपाउने र उललेवखत गलफ म्ानेजमने्ट 
ओभरवसि प्रा.वल.का श्म प्रवतवनधी अन्् व्वति भएको हुदँा श्म प्रवतवनधी नै नरहकेो व्वतिलाई श्म 
प्रवतवनधी भनी दा्र अवभ्ोग पत्र झठु्ा हो । वनि भान ुदगंालले सो प्रा.वल.मा कुनै का ््न नै नगरेको र 
कागिात सच्ाउनमा कुनै संलगनता नहुदँा अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउनपुद्नछ भनी प्रवतिादी भान ु
दगंालका साक्षी वनम्नलराि गौतमले वमवत वमवत २०७४/०३/३१ ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 
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23. प्रमतवादी उपेनद्रप्रसाद साहका साक्ी गृषि चामलसेले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साह विरुद् दा्र भएको अवभ्ोग मलेै िाने समम झठुा हो । वनि ईमान्दार, बफादार 
म्ानपािर व्िसा्ी हुन ्। वनिले विदवेश कमपनीबाट िसतो वडमान्ड लेटर आउँछ सोही िसताको तसतै 
विभागमा पेश गरेका हुन ्। वनिले कुनै पवन कागिातहरू हरेफेर गरेका छैनन ्। कोही कसैलाई कागिातहरू 
हरेफेर गरी हालसमम विदशे पठाएको मरेो िानकारीमा छैन । प्रवतिादीले आरोपमा भएिसतो रोिगार 
दाता कमपनीहरूबाट प्राप्त भएका सककल कागिातमा फेरबदर गरी नककली कागिात बनाउने तथा वटकट 
उपकाउने िा अन्् कुनै पवन वकतने का ््न गरेको मलाई िानकारी छैन । त्सैले प्रवतिादीलाई अवभ्ोग 
मागदािी बमोविम सिा् हुनपुनने होइन । उति लट नमिरहरूबाट उति कमपनीहरूमा िैदवेशक रोिगारमा 
गएका कामदारहरूले सेिा सवुिधा भने िसतो नपाएको भनी कही ँकतैपवन उिरु िािरु गरेको मलाई थाहा 
छैन । उललेवखत नेपाल वनक पे्रशबाट कागिातहरू सच्ाएको भन्ने कुरा झठुो हो भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहका साक्षी गषृम ्चावलसेले वमवत २०७४/०३/३१ ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्र । 

24. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०९/०५ िा भएको आदेिः- 

िैदवेशक रोिगार विभागको ्च.नं. ९५८ वमवत २०७४/०५/०८ को पत्रबाट अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत 
साक्षीहरूको बकपत्र गराउन अकवो मौका पाऊँ भनी लेवखआएको दवेखदँा अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण 
खणडको महल क र ख मा उललेवखत नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रसबाट कागिात िरामद गराएको िरामदी 
म्ुचलुकाका मावनसहरू र िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरूलाई बकपत्रको लावग िादी पक्षले 
उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई पनुः बकपत्रको लावग विशरे सरकारी िकील का ््नल् काठमाडौं 
माफ्न त उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत भए बकपत्रको लावग पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको 
आदशे । 

25. वरािदी िुचुलकाका िामनस सजं् राईले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा ्स न्ा्ामधकरणिा 
गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुकाका मावनस संि् राईले आि ्सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 
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26. वरािदी िुचुलकाका िामनस नमवन के.सी.ले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा ्स न्ा्ामधकरणिा 
गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुकाका मावनस नविन के.सी.ले आि ्सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

27. िुचुलका त्ार गनने प्रहरी ना्व उपरीक्क अज् के.सी., अ.दु.अ.आ.का कमप्ूटर अपरेटर 
सजंीव पोखरेल, प्रहरी ना्व मनरीक्क रुजनकुिार पण्डीत, प्रहरी सहा्क मनररक्क ्डमवरकुिार 
शे्ष्ठ, प्रहरी सहा्क मनररक्क मविल अमधकारी, प्रहरी जवान सजंीव चौधरी र सवारी चालक 
राजकुिार दाहालले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा छापा मारी त्ार भएको प्रिशे म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा 
भएको हो । उति पे्रशबाट म्ुचलुका बमोविमको सामान िरामद भएको ठीक साँ्चो हो । नेपाल वनक पे्रश, पे्रश 
भएको कुरा ठीक हो तर सिंदेनवशल छापहरू गरै काननुी ढंगले त्ार पारेको िरामदी म्ुचलुकाबाट दवेखएको 
हो । म्ुचलुका बमोविमको िरामद गरेको कुरा ठीक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने 
सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समतेले आि ्सै इिलासबाट फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ 
को िदैवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२६ ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

28. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०४/२० िा भएको आदेिः-

िरामदी म्ुचलुकामा उललेवखत दशीका सामानहरू वझकाई वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने समते व्होराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

29. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०५/१९ िा भएको िूलतवी आदेिः- 

पनुरािेदक नेपाल सरकार प्रवतिादी रामिीप्रसाद िराल समते भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार 
मदु्ाकारिाही ्तुि अिसथामा भएको हुदँा माग बमोविमको दशीको सामानहरू पठाउन नसवकने भन्ने 
समते व्होराको सममावनत श्ी सिवोच्च अदालतको ्च.नं. १०१३७ वमवत २०७५/०४/३१ को पत्रबाट 
लेवख आएको दवेखदँा र प्रसततु मदु्ा वकनारा गन्नको लावग दशीको सामान आिस्क पनने हुदँा श्ी सिवोच्च 
अदालतमा दा्र भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको अवन्तम वकनारा भई दशीको सामान 
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प्राप्त भएपछी िगाइ बाँकीकारिाही गनने गरी प्रसततु मदु्ा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, 
२०६८ को वन्म ३७ बमोविम मलूतिीमा रावखवदएको छ भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट 
वमवत २०७५/०५/१९ मा भएको मलूतिी आदशे । 

30. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/११/२१ िा भएको आदेिः- 

श्ी सिवोच्च अदालतबाट मदु्ा नं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको फैसलाको प्रवतवलवप र विशरे 
अदालत काठमाडौंबाट दशीका सामानहरू प्राप्त भएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा मलूतिीबाट िगाई वदएको छ 
भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/११/२१ मा भएको आदशे । 

ठहर खण्ड

31. वन्म बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्ान उप-न््ा्ावधितिा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादी Gulf Management Overseas का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले झटु्टा कागिात 
बनाउन लगाई ती कागिात कामदार पठाउन पिू्न सिीकृतीका लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश गरी र 
उति प्रा.वल.को श्म प्रवतवनधी, वनक नेपाल पे्रसका सञ्चालक र कम्न्चारीले कागिात त्ार गरी मवत्ार 
भई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको वनिहरू उपर परेको उिरुी, प्रवतिादीहरूको ब्ान, बरामद दशी, 
िादीका साक्षीहरूको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएकोले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् 
गरी पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो । 

32. त्सतै प्रवतिादी Gulf Management Overseas का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहका तफ्न बाट उपवसथत 
विद्ान अवधितिा श्ी घरुण साहले मरेो पक्षले पे्रसबाट नककली कागि बनाउन लगाएका छैनन ्। रोिगार 
दाता कमपनीबाट प्राप्त कागिात पेश गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट अवन्तम सिीकृवत वलई कामदार 
विदशे पठाएका हुदँा मरेो पक्षले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका छैनन ्। मरेो पक्ष वनदवोर भएकाले वनिलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविमको सिा् हुन ुपनने होइन सफाई पाउन ुपछ्न भनी बहस गनु्न भ्ो । 

33. त्सतै प्रवतिादी भान ुदगंालको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी दिेराि कटुिालले मरेो पक्षले 
Anjali Overseas Service Pvt. Ltd को lic no.६३९ का काम श्म प्रवतवनवध हुन ् । उवन  Gulf 
Management Overseas मा संलगन भएको व्वति होईनन ्। एउटा कमपनीमा काम गरेको व्वति अन्् 
मनेपािरमा काम गन्न पाऊँदनै । गलफ म्ानेिमने्ट ओभरवसिसँग असमबवन्धत मरेो पक्ष अवभ्ोग दािी 
बमोविम उति ओभरवसिका कागिात सच्ाउने र नककली कागित िनाउने का ््नमा संलगन ्नभएको र 
िादी पक्षले मरेो पक्ष संलगन रहकेो भनी स-प्रमाण पवुष् गन्न नसके हुदँा मरेो पक्षलाई अवभ्ोग दािीबाट 
सफाइ्न हुने गरी फैसला गरीपाऊँ भन्ने समते व्होराको बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 
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34. त्सतै प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी वनलमप्रसाद गौतमले मरेो 
पक्षले कुनै झटु्टा कागिात बनाएको छैन । ्सै वबर्मा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई िादीको दािी नपगुने गरी 
अवन्तम फैसला भईसकेको हुदँा एउटै विर्मा दोहोरो कारिाही गन्न वमलदनै । मरेो पक्षले झटु्टा कागिात त्ार 
गन्न म्ानपािर सञ्चालकलाई सह्ोग गरेका छैनन ्। झठु्ा वििरण त्ार पारर्ो भवनएको िादी दािीमा 
सद् ेकुन हो ? झटु्टा कुन कुरा हो सोको परीक्षण हुन ुपनने हो ? सो भएको छैन । मरेो पक्ष पे्रसको सञ्चालकले 
काननू भन्दा बावहर गई कुनै छपाईको का ््न गरेको छैन । म्ान पािर व्िसा्ीले व्िसा् प्रबध्नन गन्न 
ब्रोसर, वभविवटङ काड्न छपाई र ्सतै वकवसमको का ््न अड्नर बमोविम गनने गरी आएका हुन ्। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको मरेो पक्षको ब्ान िबरिसती गराएको हो । ्स न््ा्ावधकरणको 
ब्ानमा मरेो पक्ष ईन्कार रहकेाले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने समते व्होराको बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

35. त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी वबरेन्द् महि्नन र श्ी 
सिन् अवधकारीले हाम्ो पक्ष नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गनने सामान्् 
कम्न्चारी मात्र हुन ्। पे्रसको सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले लाए अह्ाए बमोविम प्रोफाइल, वभविवटङ 
काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको कमप्टूर वडिा्न गनने काम गद्नछन ्। वनि कम्न्चारी भई लाए अह्ाएको 
काम गनने भएकाले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले भ्ष्ा्चार मदु्ामा अवभ्ोिन समते गरेको 
छैन । हाम्ो पक्ष वनदवोर हुदँा वनिलाई सिा् हुन ुपनने होइन,सफाई पाउने गरी फैसला गरर्ोस ्भनी गनु्न 
भएको बहस समेत सवुन्ो । 

36. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) 
का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले आफनो मनेपािर कमपनी माफ्न त रोिगारदाता दबुई वसथत A Moth 
Qudimah Transporting Est कमपनीको लावग विभागको लट नं. ९७०७२ बाट पिू्न सिीकृवत वलई 
व्वतिगत वभसाका आधारमा Demand Letter समतेका कागिातहरू पे्रशबाट नककली बनाई पिू्न 
सिीकृवत र अवन्तम सिीकृवत वलई नककली कागिातका आधारमा कामदार दिुईको उति कमपनीमा पठाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू गरेकाले प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई सोवह 
दफा ४७(१) बमोविम र उति कसरू गन्न श्म प्रवतवनवध भान ुदगंाल, पे्रश सञ्चालक शरेबहादरु महि्नन र 
मवनलकुमार महि्ननले प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई विवभन्न तिरले सह्ोग गरी िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दफा ५६ अन्तग्नतको कसरू गरेकोले हुदँा श्म प्रवतवनवध भान ुदगंाल, पे्रश सञ्चालक शरेबहादरु 
महि्नन र कम्न्चारी मवनलकुमार महि्ननलाई सोही दफा ५६ बमोविम अवधकतम सिा् गरी पाउन दािी 
वलएकोमा GULF MANAGEMENT OVERSEAS PVT.LTD.(LIC NO. ९४५) का सञ्चालक 
उपेन्द्प्रसाद साहले वनि उपरको अवभ्ोग दािी समबन्धमा ब्ान गदा्न, मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत वलएको छु । मरेो संसथाको नाम Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. हो । उति संसथाको 
ईिाित नं. ९४५/०६७-०६८ हो । रोिगारदाता कममनीहरूबाट प्राप्त कागिात िे िसतो अिसथामा प्राप्त 
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भएका वथए सोही अिसथामा पिू्न सिीकृती तथा अवन्तम सिीकृतीका लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा 
पेश गरेको हु ँर िैदवेशक रोिगार विभागले पवन श्म वसिकृती वदएको हो । पे्रशबाट नककली बनाई पिू्न तथा 
अवन्तम सिीकृती वलएको होइन भन्ने समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले 
्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मलेै नेपाल 
सरकारबाट नेपाल वनक पे्रस दता्नगराई सरकारलाई वतनु्नपनने रािश् वतरी पे्रश सञ्चालन गरी रहकेो छु । मलेै 
कुनै पवन व्वति िा संसथाबाट प्राप्त भएको अड्नर बमोविमको काम गरेको छु । प्रसततु मदु्ामा प्रा.वल.का 
सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर िदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन । म 
उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होराको ब्ान गरेको दवेखन्छ । 
प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत वलएको छैन । शरेिहादरु महि्ननले सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर 
अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु मलेै प्रोफाइल, वभविवटङ काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिा्न गनने कुनै 
पवन व्वतिले िा संसथाले वदएको अड्नर बमोविमको काम गन्नलाई पे्रस सञ्चालकले मलाई अह्ाएबमोविम 
काम गनने गरेको वथए ँ । प्रसततु मदु्ामा प्रा.वल.का सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको 
वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन । म नेपाल वनक पे्रसको कम्न्चारी मात्र हु,ँ म उपरको अवभ्ोग 
दािी झटु्टा हो । मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी भान ुदगंालले ्स 
न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मरेो काम गनने 
Anjali Overseas Service Pvt. Ltd को lic no.६३९ हो । म Gulf Management Overseas मा 
संलगन भएको व्वति होईन, मलेै सो कमपनीमा कुनै काम गरेको छैन । Gulf Management Overseas मा 
संलगन नभएको हुनाले सो कमपनीका सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर 
बदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन । मलेै शमभ ुदगंाल भन्ने व्वतिलाई व्चन्दनै कुनै समबन्ध पवन छैन भन्ने 
समते व्होराको ब्ान गरेको दवेखन्छ । 

37. उपरोति अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र िादी तफ्न का विद्ान उप-न््ा्ावधितिा र प्रवतिादीहरूका 
काननु व्िसाव्हरूको बहस सनुी वमवसल कागिातहरू शकु्म तिरले अध््न गरी प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

अ) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हनुपुनने हो ? 

38. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तफ्न  वि्चार गदा्न मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा, सत्न र समझौता 
लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ् । पिू्न सिीकृवत नभ ै अवन्तम सिीकृवत प्राप्त हुदँनै । कवतप् 
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कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र रोिगारको 
लावग प्राप्त हुन आएका वभरा लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ् । ्सतो अिसथामा 
मनेपािर कमपनीले नककली कागिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम वदएर श्म 
सिीकृवत वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ् । ्सरी कामदार पठाउँदा ्चावहने  
नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल वनक पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार 
गद्नछन,् सो काम गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सञ्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा 
वदएको िेनामी उिरुीको आधारमा अनसुन्धान तहवककात हुदँा बरामद तथा संकवलत कागिातहरूबाट 
प्रवतिादीहरूले आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गररएका कागिातहरू संलगन गरी श्म सिीकृवत वलए 
वदएको दवेखन आएकोले प्रसततु विर् उपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननू बमोविम िो 
िे गनु्न पनने हो गन्न िसतवुसथवत वििरण र बरामद भएका कागिात सवहतको सककलै फाइल संलगन राखी 
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागलाई 
लेवख पठाउने भनी वनण््न  भए बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागमा फा्ल प्राप्त भई प्रसततु मदु्ामा 
अनसुन्धान तहवककात भएको दवेख्ो । 

39. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको बरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप हदेा्न लवलतपरुको पलु्चोकमा 
शरेबहादरु महि्ननले सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान 
(कमप्टूरको), वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो, १ वनलो १, वििनेश डेली डा्री खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को 
रिर सट््ामप, सथानी् विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सट््ामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर 
सट््ामप, एमिेसी अफ मलेवस्ा कन्सलुर अवफसरको रिर सट््ामप,नोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर 
सट््ामप, सथानी् पंविकावधकारीको रिर सट््ामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको 
वसटकरमा रहने होलोग्राम, फाइल खावलिा् फर टे्वडङ रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.
वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको 
छाप, अरेविक भारामा लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर 
छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप, मनकामना 
माध्ावमक विद्ाल्को रिर छाप, इन्िेदाहको रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर 
छाप, अिधुावि नेसनल होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर 
मलेवस्ा लेवखएको रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, 
वननप्रसाद पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल 
्.ूए.ई छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािलाखलेको 
रिर छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपलोएमने्टको रिर छाप, दिुई ्.ूए.इ.को 
रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर छाप, 
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मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने 
पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, 
विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू 
कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० July २०१४ 
समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप 
समतेका दशीका सामान िरामद भएको दवेखन्छ । 

40. िादीका साक्षी िरामदी म्ुचलुकामा बसने नविन के.सी.ले आि ्सै इिलासबाट फैसला भएको मदु्ा 
नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा छापा मादा्न म वनक पे्रसको कम्न्चारी वथए ँ । 
िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँभन्ने समते 
व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै सोही म्ुचलुकामा बसने सँि् राईले नवबन के.सी.ले लेखाएको व्होरा 
वमलानकै व्होरा ्स न््ा्ावधकरणको बकपत्रमा लेखाएको दवेखन्छ । 

41. िादीका साक्षी िरामदी म्ुचलुकाको काम समपन्न गनने प्रहरी ना्ि वनरीक्षक अि् के.सी., अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगका शाखा अवधकृत संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि वनरीक्षक रुिनकुमार पणडीत, 
प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल अवधकारी, प्रहरी ििान संिीि 
्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समते ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई आि ् सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७१/०३/२७ मा 
नेपाल वनक पे्रशमा छापामारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा भएको सवहछाप सनाखत 
गददै उति पे्रसबाट विवभन्न सरकारी वनका् र म्ानपािरका कागिपत्र तथा रिर सट््ामप िरामद भएको हो 
भन्ने समते व्होरा खलुाई छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

42. िरामदी म्ुचलुका बमोविमका दशी प्रमाण आफनो पे्रसबाट बरामद भएको होईन भनी प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा अन््था विवकर वलएको दवेखए तापवन िरामदी म्ुचलुकाको वनि रोहबरमा 
बसेको दवेखएको र म्ुचलुकामा बसी सही गनने िादीका साक्षीले िरामद सामान प्रवतिादीकै पे्रसबाट बरामद 
भएको हो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोविम 
िादीका साक्षीको बकपत्र व्होरा, दफा २२ बमोविम प्राप्त दशी र दफा २० बमोविम दशी बरामद गरी 
राषट्सेिकले वदएको प्रवतिेदन समते प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

43. प्रसततु मदु्ामा बरामद विवभन्न मलुकु र वनका्को रबर सट््ामप र अन्् सामानहरूको प्रकृवत हदेा्न, िैदवेशक 
रोिगारका लावग कामदार पठाउन पिू्न सिीकृवत वलंदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ु पनने वडमाणड 
समबन्धी वबबरण, कामको प्रकृवत, पाररश्वमक रोिगारदाता कमपनी समबन्धी वबबरण कामदारको संख्ामा 
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थपघट आदी िसता का ््न वनक पे्रसमा छपाई िा वप्रन्ट गरी हरेफेर एबं त्ार गनने गरेको दवेखन्छ । वनक पे्रसका 
सञ्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा आफनो 
पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ 
िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वसटकर छाप वभिाई उपकाएर उनीहरूले ल्ाएको 
कागिातमा टाँसने गरेको छु । आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफैं  ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर लान्छन, 
कुनै त्ही ँछाड्दछन ्। छाप वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँवसवदने गरेको हो भन्ने 
समते व्होरा उललेख गरेको दवेखन्छ । वनक पे्रसबाट गनने काम कारबाहीको बारेमा प्रवतिादी मवनलकुमार 
महि्ननले मौकामा गरेको ब्ानमा वनक पे्रसका साहुसँग म्ानपािर व्िासा्ीको कुराकानी हुने, रकम 
साहुले वलने व्होरा खलेुकै दवेखन्छ । 

44. Gulf Management Overseas Pvt.Ltd.(Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले 
न््ा्ावधकरणको ब्ानमा रोिगारदाता कममनीहरूबाट प्राप्त कागिात िे िसतो अिसथामा प्राप्त भएका 
वथए सोही अिसथामा पिू्न सिीकृती तथा अवन्तम सिीकृतीका लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश 
गरेको हु ँर िैदवेशक रोिगार विभागले पवन श्म वसिकृती वदएको हो । पे्रशबाट नककली बनाई पिू्न तथा 
अवन्त सिीकृती वलएको होइन भन्ने उललेख गरेकोमा वनि प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहले नै अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगको ब्ानमा दिुई वसथत Al Mutha Qudiman Gen Transporting Est 
(Abudhabi) कमपनीका  समबन्धमा  कामदार  पठाउन  समबन्धीत  कमपनीबाट  आफूले  कागि  ल्ाएको 
होइन । दिुईबाट व्वतिले वभसा ल्ाएकोमा नेपाल वनक पे्रशबाट कागि बनाई लट नं .९७०७२ बाट पिू्न 
सिीकृवत वलएको हो भन्ने व्होरा उललेख गरेको पाई्ो । वनक पे्रसका सञ्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा आफनो पे्रसबाट बरामद भएको राईट 
िेको मसेेि वसलपमा उललेख गरेको म्ानपािरको कागि सच्ाईवदने र बनाई वदने गरेको भन्ने उललेख 
गरेकोमा रि.स. ३६७ र ३६८ मा SPS Overseas (Khitis) र SPS Overseas (Kshitiz) को L.B. 
Firmotire De, LDN र Keerthi Deluxe Emp उललेख भएको दवेखदँा प्रवतिादीको ब्ान समवथ्नत 
भएकै दवेखन्छ । 

45. उपरोति तथ्हरूलाई समग्रतामा हदेा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा्ीहरूले कामदारहरू िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउनका लावग रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने कवतप् कागिात वनक पे्रसमा सच्ाई त्ार गनने 
गन्न लगाउने, वसटकर उपकाई टाँसने िसताको त्सतै बनाउने (Tampering) गरेको भन्ने दवेख्ो । ्सलाई 
सपष् गन्न तत ्सम्ताका प्रकावशत वनमन प्रवतिेदन व्होरा उललेख गनु्न सान्दवभ्नक दवेख्ो "Between 
2008/2009 and 2018/2019, the DoFE approved 4,099,939 migrant workers for foreign 
employment, of whom 3,888,046 were men and 211,893 women. Qatar, Malaysia, 
Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE) and Kuwait are the five most popular 
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destinations among Nepalese labour migrants. Studies have revealed the indicators of 
abuse commonly associated with the poor working and living conditions encountered 
by workers in their destination countries. These are characterized by low wages, unsafe 
working environments, a virtual absence of social protection, a denial of freedom 
of association - especially as it relates to the right to form trade unions and other 
workers’ rights – discrimination, xenophobia and other indignities. In addition to these 
problems faced in their destination countries, workers have reported experiencing 
considerable pre-departure exploitation. These include misrepresentation of the nature 
and terms of work available, excessive recruitment fees, the delay or cancellation of 
departures, and a failure to provide workers with the correct pre-departure documents, 
including receipts and contracts of employment and recruitment. (Forced labour, 
human trafficking and human smuggling under the pretext of foreign employment are 
routinely reported. S. Paoletti et al.: Migrant workers’ access to justice at home: Nepal 
(Open Society Foundations, 2014), p, 18).  त्सै  गरी Nepali migrants, as with other 
migrant workers in the region, suffer particularly high levels of abuse and exploitation. 
Routine harms include contract substitution and fundamental changes in the nature 
or conditions of work, non-payment of wages, unsafe work conditions, inadequate 
rest, inhumane housing conditions, and confiscation of identity documents. In more 
serious cases, migrant workers suffer verbal, physical and sexual abuse. Hundreds of 
workers die while working abroad each year, often from work-related causes. Women 
are particularly vulnerable to serious abuse for reasons of gender discrimination, the 
isolated nature of their work in private homes, and irregular status. In some cases, 
abuses amount to labor trafficking, forced labor, and debt bondage. Few low-wage 
migrant workers can access compensation or other remedies for these violations while 
working in the Middle East. Vulnerability to exploitation abroad is often heightened 
by routine violations committed in Nepal during the pre-departure phase by individual 
agents, recruitment agencies, and other private actors. These include misrepresenting 
the nature and terms of work available, overcharging on recruitment fees, delaying 
or cancelling departures, and failing to provide workers with correct pre-departure 
documents, including receipts and contracts of employment and recruitment. These 
abuses persist due to a lack of transparency, government oversight, and accountability 
in the private recruitment and placement of migrant workers—which also undermine 
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workers’ ability to access justice for these harms- (Recruitment of migrant workers from 
Nepal: Country profile / International Labour Organization, Fundamental Principles 
and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Geneva: ILO, 2021). सामान््त्ा 
अदक्ष (Unskilled) तथा कागिातविनाका (Undocumented) श्वमकहरूलाई िढी शोरण हुने र ससतो 
श्मको लावग सेवटङ्ग गरी ओसारपसार गनने गरेको समते उति तथ्हरूबाट दवेखन्छ । 

46. श्वमक आपवूत्नकता्न एिेन्सीहरूले के कसतो का ््न गन्न हुने र गन्न नहुने भन्ने बारे नेपाल समते सदस् रहकेो 
World Employment Confederation (formerly CIETT) को Guiding principles embedded 
in the Ciett Code of Conduct को Principle २ – मा Respect for Ethical and Professional 
Conduct. Private employment services shall observe the highest principles of ethics, 
integrity, professional conduct and fair practice in dealing with jobseekers, workers 
and user companies and shall conduct their business in a manner designed to enhance 
the operation, image and reputation of the industry. उललेख भएको दवेखन्छ । आई एल ओको 
Private Employment Agencies Convention, १९९७ (No. १८१) महासवन्धको धारा ८(१)मा 
"A Member shall, after consulting the most representative organizations of employers 
and workers, adopt all necessary and appropriate measures, both within its jurisdiction 
and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide adequate 
protection for and prevent abuses of migrant workers recruited or placed in its territory 
by private employment agencies. These shall include laws or regulations which provide 
for penalties, including prohibition of those private employment agencies which engage 
in fraudulent practices and abuses. भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । त्सै गरी International 
Labor Organization (ILO) को General Principles and Operational Guidelines for Fair 
Recruitment को श्वमक आपतूषीकता्नहरू लावग बुँदा नं. २१.१.मा Labour recruiters should have 
in place policies and processes, including due diligence, to ensure that their recruitment 
activities are conducted in a manner that treats workers with dignity and respect, free 
from harassment or any form of coercion or degrading or inhuman treatment. Labour 
recruiters should not restrict the movement of, nor abuse or allow abuse of, workers 
who are under their protection." भनी सिचछ सेिा प्रिेशका वसद्ान्त उललेख भएको दवेखन्छ । 
दशे बावहर श्म गन्न िाने श्वमकहरूको सरुक्षा ्चनुौतीपणू्न रहने हुदँा श्वमक आपवूत्नकता्नहरूले श्म तथा 
रोिगार समबवन्ध मापदणडको उच्चतम पालना गरी िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनु्न अपररहा ््न 
दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार ब्िसा्ीको काम कारिाहीसँग समबवन्धत प्रसततु मदु्ाको विर्लाई उपरोति 
पषृ्ठभवूममा हनेु्न िान्छनी् हुने दवेख्ो । 
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47. अन्तरावषट्् श्मसँगठन (ILO) को नेपाल समते सदस् राषट् भएकाले श्वमकको भना्न प्रकृ्ामा श्म 
काननूका अन्तरावषट्् मान्् वसद्ान्तलाई नेपालले समते पालना गनु्न पनने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा 
५१ (झ) (५) मा िैदवेशक रोिगारीलाई शोरणमतुि, सरुवक्षत र व्िवसथत गन्न तथा श्वमकको रोिगारी 
र अवधकारको प्रत्ाभवूत गन्न ्स क्षेत्रको वन्मन र व्िसथापन गनने भन्ने राज्का वनदनेशक वसद्ान्तमा 
उललेवखत छ । िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १५ मा केही नेपाल ऐन, संशोधन गनने ऐन, २०७५ ले 
दफा १५को खणड (्च)को साविक व्िसथा संशोधन गरी गन्तब् मलुकुको नेपाली कुटवनवतक वन्ोगबाट 
प्रमावणत गररएको मागपत्र र अवखत्ारीको सककल प्रवत पिू्न सिीकृवत वलँदा संलगन हुन पनने ब्बसथा 
गरेको पाईन्छ । ्ो संशोवधत काननूी ब्बसथा समाबेश हुनकुो पषृ्ठभवूममा िैदवेशक रोिगारीमा कामदार 
पठाउन पिू्न सिीकृवत वलंदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने कागिात म्ानपािर व्िसा्ीले हरेफेर 
िा त्ार गरी पेश गनने, २/३ प्रकारको रोिगार संझौता हुने, काम, पाररश्वमक, रोिगारदाता कमपनी तथा 
रोिगारीको शत्नहरू फरक पनने, वडमाणडको वििरण फरक पारी िा सच्चाई मावनसहरू रोिगारीमा पठाउँदा 
अलपत्र पनने िसता समस्ाहरू रहकेो र सोलाई रोकन ुहो भन्ने विधाव्वक मनसा् बझुन सवकन्छ । 

48. अब प्रवतरक्षामा रहन ुभएका विद्ानहरूले िैदवेशक रोिगार व्बसा् गनने कमपवनका प्रमखु, एिेन्ट तथा 
कम्न्चारीहरू उपर दिेानी दाव्ति मात्र लाग ुहुन्छ, फौजदारी दाव्ति बहन गराउन सवकदनै । सफाई पाउन ु
पछ्न भन्ने तक्न पणू्न बहस गनु्नभएतफ्न  वि्चार गदा्न र actus non-facit ream, nisi mens sit rea भन्ने 
फौजदारी न््ा्को वसद्ान्त समतेको आलोकमा हदेा्न काननूद्ारा वनरधे गररएको का ््न मनसा्पिू्नक 
गररएमा अपराध हुन्छ भन्ने नै हो । ्सका मखु्तः वनमन ३ बाट component हुन्छन ्। (१) Human 
action which is usually termed as ‘conduct’. (२) The result of such act in the specified 
circumstances, which is designated as ‘injury’ and (३) Such act is prohibited by Law’ 
(K.D Gaur, Criminal Law and criminology, page. २१) अब का ््न र मनसा् ततिलाई काननूले 
वनरधे गरेको व्िसथासँग िोडेर हदेा्न गररएको का ््न काननू विपररत छ, छैन भनी हनेपुनने दवेखदँा िैदवेशक 
रोिगार, २०६४ को दफा ४७(१) सिभाविक रूपमा आकवर्नत हुने दवेख्ो । ्स समबवन्ध प्रकावशत अन्् 
तथ्हरू हदेा्न पवन वनमनानसुार उललेख भएको पाई्ो । तसथ्न: प्र्चावलन नेपाल काननूले गरेको काननूी 
व्िसथालाई अन््था अथ्न गरी िैदवेशक रोिगर कंपनीका सं्चालक, एिेन्ट तथा कम्न्चारीलाई सिा् 
बाट उन्मतुिी हुने भन्न ुउप्तुि दवेखएन । Where a crime is committed by a corporation, the 
company’s directors and other officers may also be individually criminally liable. The 
first way in which a director may be liable is if they were a principal offender (and 
here they are likely to be the directing mind and will whose conduct formed the basis 
of the company’s liability). For instance, if A and B are directors of company C Ltd, 
and launder money through the company, A, B, and C Ltd can all be prosecuted for the 
offence of money laundering. The second is where the director is liable as an accessory 
who aided, abetted, counselled or procured the offence. "Consent or connivance" 
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provisions. Additionally, it is common for criminal offences created by statute to make 
provision for individual directors to be individually liable if an offence is committed 
by a company. (Law Commission) (Corporate criminal liabilities A discussion paper). 
(www.lawserviceindia.com)

49. िादीले दािी वलएको िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) को शीर्न वटपपणीमा वलखत िा 
प्रवतबेदन लकुाएमा िा हरेफेर गरेमा उललेख भई उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो 
ऐन, वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा 
हरेफेर गरेमा वा झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा कनजलाई एक लाख दकेख तषीन 
लाख रूपैया समम जररवाना र ्छ मकहना दकेख एक वर्यसमम कैद हुने्छ" भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । 
विद्ान अवधितिाहरूले बहसको रिममा दफा ४७ (१) को उति शीर्न वटपपणीको ब्बसथालाई मखू् रुपमा 
उललेख गरी आफनो पक्षले कुनै वलखत प्रवतबेदन नलकुाएको र हरेफेर नगरेको सो प्रकृवतको िादीको दािी 
समते नभएकोले उति दफा आकवर्नत हुन नसकने भन्ने विवकर वलन ुभएतफ्न  हदेा्न ऐनको दफामा उललेवखत 
वशर्न वटपपणी नै दफाको प्रमखु व्बसथा होईन । उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो ऐन, 
वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हरेफेर 
गरेमा वा झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा" सिा् हुने सपष् ब्बसथा रहकेाले 
िनुसकैु वकवसमले झटु्टा व्होरा त्ार गनने र त्ार गन्न लगाउने का ््न काननूतः वनरवेधत दवेख्ो । त्सतै 
्सै विर्मा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई तहगत अदालतको फैसलाबाट सफाई पाईसकेको वसथवत हुदँा सोही 
विर्बाट उठेको ्स मदु्ामा दोहोरो हुने गरी कारबाही गन्न वमलदनै भने बहस विवकरको हकमा भ्ष्ा्चार 
वनिारण वनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ ले प्र्चवलत काननू बमोविमको अरु कसरूमा छुटै्ट मदु्ा ्चलाउन 
बाधा नपनने व्िसथा गरेको दवेखदंा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई सफाई पाएकै कारणले प्रसततु मदु्ामा कारबाही 
गन्न नवमलने भन्ने बहस विवकरसँग सहमत हुने अबसथा रहने । िहाँसमम झटु्टा र सत्को कुराको परीक्षण 
नभई सोको वनरोपण गन्न नवमलने भन्ने बहस विवकर छ, प्रसततु मदु्ा सद्,े कीतनेको वनरोपणसँग समबन्धीत 
नभएको र िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को काननूी ब्बसथासँग समबन्धीत दवेखएकाले 
सो विवकर समते प्रासंवगक दवेखन आएन । 

50. ् सरी उिरुी वनिेदन, बरामदी म्ुचलुका, घटना वििरण कागि, बरामद भएका दशीका समानहरू र िादीका 
साक्षीको बकपत्र समतेबाट प्रवतिादीको विरुद् अवभ्ोग दािीको कसरू प्रमावणत भएको र कसरू हुदँाका 
अबसथा Gulf Management Overseas Pvt.Ltd.(Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साह 
रहकेोमा वििाद नभएको, मनेपािर भना्न समझौतामा वनि प्रवतिादीले हसताक्षर गरेको दवेखएको िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को काननूी व्बसथाले GULF Management Overseas Pvt.Ltd.
(Lic No. ९४५) को तफ्न बाट भएको काम कारबाहीमा उति संसथाका मखु् ब्वति सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद 
साहलाई काननूत सिा् हुने दवेख्ो । 
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51. प्रवतिादी नेपाल वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननको हकमा हदेा्न वनि ्स न््ा्ावधकरणको 
ब्ानमा इन्कार रह े तापवन वनिले सञ्चालन गरेको पे्रसबाट नककली कागिात र विवभन्न वनका्सँग 
समबवन्धत रिर सट्ामप समते वनिले सञ्चालन गरेको पे्रसबाट बरामद भएको, अनसुन्धानका रिममा 
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा ब्ान गदा्न मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू 
मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आई िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा 
पानीले वभिाई वसटकर छाप उपकाएर उवनहरूले ल्ाएकोका कागिातमा टाँसने गरेको छु भनी कागिात 
सच्ाउन वलएको अड्नर, गरेको का ््नको वििरण समते खलुाई लेखाएको व्होरा, बरामदी म्ुचलुका र 
म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारी, म्ुचलुकाका साक्षीले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई गरेको बकपत्र र 
बरामद दशी समतेबाट प्रवतबादी शरेबहादरु महि्ननले िैदवेशक रोिगारको लावग Gulf Management 
Overseas का सञ्चालक प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई कागिात हरेफेर गन्न र झटु्टा व्होरा त्ार गन्न 
मखु् कसरूदारलाई सह्ोग गरी मवत्ारको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

52. प्रवतिादी श्म प्रवतवनधी भान दगंालको हकमा हदेा्न, वनिले मौकामा ब्ानको रिममा आफू Gulf 
Management Overseas मा सलंगन नभएको हुनाले सो कमपनीका सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न 
कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन Gulf Management Overseas का 
सञ्चालकलाई कामको वसलवसलामा पवछ मातै्र व्चनिान भएको हो । मलेै सफाई पाउन ुपछ्न भनी आरोवपत 
कसरूमा इन्कार रवह प्रवतिादी भान ुदगंालले ब्ान गरेको दवेखएतापवन Gulf Management Overseas 
Pvt. Ltd. (Lic No. ९४५) का सञ्चालक उपेन्द्प्रसाद साहले अनसुन्धानका रिममा ब्ान गदा्न व्वतिगत 
वभरा आएकोलाई पे्रशबाट कागि वमलाई श्म सिीकृवत वलई पठाएमा फाइदा हुन्छ भनेकाले वनि भान ु
दगंाल माफ्न त ्कागि वमलाई पिू्न सिीकृवत वलएको हो । सककल फाइल वनि भान ुदगंालले हरा्ो भनेकाले 
कमपनीले पेश गन्न नसकेको हो भनी भान ुदगंाल उपर पोल गरेको दवेखन्छ र नेपाल वनक पे्रसमा कामको लावग 
बनाएको Day Sleep मा Gulf Management (Bhanu) भनी वस.नं. १७४ मा उललेख भएबाट वनिले नै 
Gulf Management Overseas Pvt. Ltd. को कागिात बनाउन अड्नर गरेको दवेखदँा वनिले िादीको दािी 
बमोविम मवत्ार भई मखु् प्रवतिादी प्रा.वल.का सञ्चालकलाई कसरू गन्न सह्ोग गरेको दवेख्ो । 

53. प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको हकमा हदेा्न, वनि नेपाल वनक पे्रसको कमप्टूर अपरेटर पदमा का ््नरत 
कम्न्चारी रहकेो र वनिले पे्रसको सञ्चालकले लाए अह्ाएको काम गनने गरेको दवेखन्छ । िादीले नेपाल 
वनक पे्रसको सञ्चालकलाई नै मखु् कसरूदार (Principal Offender) नभई मवत्ारको (Accessory) 
दािी वलएको दवेखन्छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सोझ ैप्रवतिादी म्ानपािर ब्िसा्ीसँग समपक्न  
गरी नककली कागिात िनाएको भन्ने िादीको दािी नभएको र िादीबाट पेश भएका प्रमाणबाट समते 
त्सतो अिसथा पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । प्रवतिादी कम्न्चारीको हवैस्तले लाए अह्ाएको काम गनने 
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भएकोमा अह्ाउने िा काम गन्न आदशे वदने रोिगारदाता सञ्चालक र सो बमोविमको कम्न्चारीको 
हवैस्तले पाररश्वमक पाउने गरी आदशे बमोविम का ््न गनने कम्न्चारीले समान सतरको कसरू गरेको भन्न 
फौिदारी काननूको आधारभतू मान््ता बमोविम हुने समते दवेखएन । अतः आफूलाई लाए अह्ाएको 
काम गरेकै कारणले िादीको अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको भनी वनक पे्रसमा का ््नरत कामदार 
प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननलाई कसरूदार ठहर गन्न न््ा्को रोहमा उव्चत दवेखएन । 

54. अत: वििेव्चत आधार, कारण, प्रमाण र काननूी ब्िसथा समतेबाट Gulf Management Overseas 
का सञ्चालक प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू 
गरेको ठहरी वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा बमोविम रू. १,००,०००।- िररिाना र ६ (छ) मवहना कैद हुने 
ठहछ्न । प्रवतिादी भान ुदगंाल र शरेबहादरु महि्ननले सोही ऐनको दफा ५६ बमोविम कसरू गरेको ठहरी 
वनिहरूलाई िनही प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई भएको सिा्को आधा सिा् हुने ठहछ्न । प्रवतिादी 
मवनलकुमार महि्नन उपरको अवभ्ोग दािी पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) 
िररिाना र ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न 
भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू..........................................................................१

प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहलाई ठहर भएको िररिाना रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी वनिले पपू्नक्षको रिममा िैदवेशक रोिगार विभागको धरौटी रवसद नं. ०८१ बाट वमवत २०७२/०५/२४ मा 
राखकेो धरौटी रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) ् स न््ा्ावधकरणमा मगाई धरौटी का्म भएको दवेखदँा सो 
धरौटी रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) बाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को 
अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...........................................२

प्रवतिादी उपेन्द्प्रसाद साहले ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) बाट 
िररिाना रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) वफता्न पाऊँ भनी प्रसततु मदु्ा 
अवन्तम भएपवछ वनिेदन वदएमा वन्मानसुार गरी वफता्न वदन.ू.............................................................३

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.....................................................................४

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई ठहर भएको िररिाना रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी वनिले पपू्नक्षको रिममा धरौटी रवसद नं. २३६ बाट वमवत २०७३/०८/३० मा राखकेो धरौटी रू. ५०,०००।- 
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(प्चास हिार रूपै्ाँ) बाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...................................................................५

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी भान ुदगंाललाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना 
र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद र िररिाना बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू....................................................................६

प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले अनसुन्धानको वसलवसलामा राखकेो धरौटी 
मदु्ा अवन्तम भएपवछ वफता्न पाऊँ भनी वनबेदन गरे वन्मानसुार वफता्न वदन.ू.............................................७

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकीलका्ा्नल् 
काठमाडौंलाई फैसलाको िानकारी सवहतको पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.................................................८

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीहरू उपेन्द्प्रसाद साह, भान ुदगंाल र शरेबहादरु महि्ननलाई 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू...........................................................................................................९

फैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा प्रविष् गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा  
बझुाईवदन.ू...........................................................................................................................१०

डा. गोपी्चन्द् भट्टराई
(सदस्)

उति रा्मा सहमत छौ ँ। 

वनशा बावन्ाँ
(सदस्)

रमशेकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदति लमसाल

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह

फैसला वमवतः- २०७८/११/१६/२

फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/१२/२९/३    न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् श्ी रिेिकुिार खत्री

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-००९४

वनण््न  नं. १२५

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगको पत्रसमतेको िाहरेीले 
नेपाल सरकार.........................१

्चन्द्बहादरुको नाती बवुद्बहादरुको छोरा, धनरुा विलला तलुसी 
गा.वि.स. िडा नं. ६ को हाल पररिवत्नत वमवथला नगरपावलका िडा 
नं. ११ घरभ ैहाल काठमाडौं विलला काठमाडौं महानगरपावलका िडा 
नं. ३५ पेपसीकोला बसने, Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. 

६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषी....................................१

िीतलाल महि्ननको छोरा सविक काठमाडाैं विलला महादिेसथान 
गा.वि.स. १ गिुु्नधारा, घर भ ै हाल काठमाडाैं विलला ्चन्द्ावगरी 
नगरपावलका िडा नं. ८ को पररिवत्नत ऐ. िडा नं. ५ बसने लवलतपरु 
विलला पलु्चोक, वसथत नेपाल वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु  
महि्नन............................................................................. १

 िीतलाल महि्ननको नावत िीतबहादरु महि्ननको छोरा काठमाडौं
 विलला, महादिेसथान गा.वि.स. १ गिुु्नधारा हाल पररिवत्नत ्चन्द्ावगरी
 नगरपावलका िडा नं. ८ को पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने भ ैलवलतपरु
 पलु्चोक वसथत नेपाल वनक पे्रशका कमप्टूर अपरेटर मवनलकुमार 
महि्नन...............................................................................१

िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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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तथ् खण्ड

1. भ्रष्टाचार मवरोधी देिभक्त नागररकको तफ्फ ्बाट अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा 
मदएको वेनािी उजुरी:-

मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता कमपनीहरूबाट कमदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न 
कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा सत्न समझौता लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन,् िनु कागिातहरू 
श्म विभागबाट पिू्न सिीकृवत वलँदा विभागमा पेश गनु्नपनने हुन्छ । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त 
हुदँनै कवतप् कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र 
रोिगारको लावग प्राप्त हुन आएका वभरा लगा्तका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ्। पिू्न सिीकृवतमा 
पेश गरेको वििरण र अवन्तम सिीकृवत वलँदा पेश गरेको वििरण नवमलेमा श्म सिीकृवत वदन वमलदनै । ् सतो 
अिसथामा मनेपािर कमपनीले नककली कागिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम 
वदएर श्म सिीकृवत वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ्। ्सरी कामदार पठाउँदा ्चावहने 
नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत वनक नेपाल पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार 
गद्नछन,् सो काम गनने मनेपािर, कम्न्चारी र पे्रश सञ्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट वमवत २०७१/०३/२७ मा अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको िेनामी उिरुी वनिेदनको प्रवतवलवप । 

2. मिमत २०७१/०३/२७ को ्बरािदी िुचुलका:-

लवलतपरु विलला लवलतपरु उप-महानगरपावलका िडा नं. २ वसथत पलु्चोकमा शरेबहादरु महि्ननले 
सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), 
वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो १, वनलो १, वििनेश डेली डा्री खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सट््ामप, 
सथानी् विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सट््ामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सट््ामप, एमिेसी 
अफ मलेवस्ा कन्सलुर अवफसरको रिर सट््ामप, नोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सट््ामप, सथानी् 
पंविकावधकारीको रिर सट््ामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, 
फा्ल खावलिा् फर टे्वडङ रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर 
छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा 
लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी 
सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को 
रिर छाप, इन्िेदाहको रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अिधुावि नेसनल 
होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको 
रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल 
वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल ् .ूए.ई छाप, निुाकोट 
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माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािलाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर 
अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपलोएमने्टको रिर छाप, दिुई ् .ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, 
वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा 
टावसने रातो वसटकर, िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको 
वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त 
वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगा्त विवभन्न कागिातहरू कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने 
कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb. २०१४ दवेख १० July २०१४ समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको 
Right way Enterprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप समतेका दशीका सामान िरामद भएको 
भन्ने समते व्होराको वमवत २०७१/०३/२७ को िरामदी म्ुचलुकाको प्रमावणत प्रवतवलवप । 

3. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सञ्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । 
मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै 
आइ बनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई वसटकर छाप उपकाएर उवनहरूले 
ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु, त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा छैन । 
आिश्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउँदछन । कुनै फका्नएर लान्छन कुनै त्ही छाड्दछन ्। वमवत 
२०७१/०३/२७ मा बरामदी छापहरू दखेाउँदा हरेे, वत सबै मरेो घर अवफसबाट बरामदी भएका हुन ्। बरामदी 
छाप मध्े सथानी् पंविकाधीकारीको लगा्त केवह छाप मरेोमा बनाउने अड्नर भएका हुन,् मलेवस्न 
काउन्सीलर, अरेवि्न भारा समतेका विवभन्न कमपनीका छापहरू कमपनीका वबग्रेका अन्् कागिात 
बनाउन, सच्ाउनको लावग रावखएको हो । मनेपािर कमपनीहरूले आफना वबग्रेका, अकं नवमलेका, छाप 
नवमलेका, हसताक्षर नभएका कागिातहरू बनाउन अनरुोध गनने, ठ््ाककै सककलसँग वमलने गरी बनाउन 
सवकदन भन्दा केही छैन, नवमले पवन हामीले वबभागमा सेवटङ्ग गरेका छौं, फरक पददैन भनी बनाउन लगाउने 
हुदँा बनाएको हो । मरेो पे्रसबाट बरामदी भएका मसेेि सलीपमा उललेवखत रेकड्नमा भएका मनेपािरहरूको 
वििरण, मलेै काम गररवदवनको लावग अड्नर गरेको कामको वििरण हो । मरेो पे्रसबाट मनेपािर कमपनीले 
ल्ाएका नककली कागिातलाई सककली बनाउन र सककली कागिातको वििरण फेरबदल गनने, छाप 
वप्रन्ट गनने, मलेै छाप वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने, अकं वमलाईवदने, 
लगा्तका का ््न गरेको हो । सो िापत काम हरेी रू. ५००।-१००० वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा वप्रन्ट 
गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थे, वबग्रेको कागि, वसटकर, वबिरण pen drive ल्ाउथें र सो पश्ात सबै 
काम म आफै गद्नछु । pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ भन्ने समतेको व्होरा 
खलुाई वमवत २०७१/०३/२९ मा प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले आ्ोग समक्ष गरेको ब्ानको प्रमावणत 
प्रवतवलवप । 
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4. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा गरेको ्ब्ानः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,००० छ । सो पे्रशमा 
कमप्टूर अपरेटरको काम गद्नछु । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर 
वडिाइनको साथै मनेपािर तथा अन्् संसथाको वभविवटङ्ग काड्न समते बनाउछु । मनेपािर कमपनीका 
सञ्चालकहरूले साहुलाई कागि पत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको 
आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको समझनाको लावग 
सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु, साहुको अवफसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने 
शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने अनसुारको काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई 
थाहा छैन । पे्रशको अवफसबाट बरामदी Day Slip मलेै नै लेखकेो हो, साहुले गन्न वदएको काम सवमझन 
सविलोको लावग वटपने गरेको हो Day Slip दखेाउँदा दखेे ँलेवखएका हसताक्षर मरैे हुन ्भन्ने समते व्होराको 
अनसुन्धानको रिममा प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ानको प्रमावणत प्रवतवलवप । 

5. Empire International Pvt. (Lic ६९५) का सञचालक मवज्कुिार काककीले अम्त्ार 
दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा गरेको ्ब्ानः-

कतार मलुकुको DIME INTERNATIONAL भन्ने कमपनीमा Demand Letter लगा्तका अन्् 
Document हरू प्राप्त हुदँा वडमान्ड लेटरमा १६ िना लेवखए तापवन Power Of Attorney मा िममा ४ िना 
मात्रै टाईवपङ गरी पठाएको कारण उति ४ को ठाउँमा १६ िना बनाई सच्ाई कागि विभागमा पेश गरी लट 
नं. ८२८६७ बाट १६ िनाको पिू्न सिीकृवत वलएको हो । त्सतै दिुई वसथत रोिगारदाता कमपनी Labelle 

Chocolates कमपनीबाट प्राप्त कागिातमा ४० िनाको लावग लट नं. ८३९०३ बाट पिू्न सिीकृवत वलएको 
भए पवन कामदारको वभसा प्राप्त हुदँा १ िनाको माग Modern Sweet Company बाट वभसा प्राप्त भएपवछ 
रोिगारदाता कमपनीले पठाएको सोही फाइल संलगन गररएको Guarantee Letter मा टाँसीएको ्चमेबर 
वसटकर उपकाई बनाएको Group Of Companyको कागिमा टाँसी पिू्न सिीकृवत वलएको लट नं. ८३९०३ 
को फाइलबाट ४० िनाको अवन्तम सिीकृवत वलइ पठाएको हो सो समबन्धी कागिात नेपाल वनक पे्रशबाट 
बनाएको हो भन्ने विि्कुमार काकषीको ब्ानको प्रमावणत प्रवतवलवप । 

6. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगको पत्रः-

अनसुन्धानमा खलुाईवदएको ब्ान व्होरा बरामद तथा संकवलत कागिातहरू अध््न गदा्न प्रवतिादीहरूले 
गलत तथा आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गररएका कागिातहरू संलगन गरी श्म सिीकृवत वलए वदएको 
दवेखन आएकोले प्रसततु विर् उपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननू बमोविम िो िे गनु्न पनने 
हो गन्न अनसुन्धानबाट दवेखन आएका िसतवुसथती वििरण र बरामद भएका कागिात प्रमाणहरू समतेका 
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वििरण खलुाई सककलै फाइल संलगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को 
दफा २८ बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भएको हुदँा अनसुन्धानबाट 
दवेखन आएको िसतवुसथती वििरण र बरामद कागिातहरू समते संलगन पवजिका बमोविमका सककल 
कागिातहरू रहकेा फाइल पत्र साथ संलगन रावख आिश्क का्ा्नथ्न वनण््न  िानकारी गराइएको व्होरा 
अनरुोध गररएको छ भन्ने समते व्होराको अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले ्च.नं. ३६५५ वमवत 
२०७२/०३/११ मा िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखकेो पत्र । 

7. वैदेमिक रोजगार मवभागको मटपपमण र आदेिः-

Empire International Pvt. Ltd. (Lic ६९५) को कारोिार अनसुन्धान टंुगो नलागे सममका लावग 
रोकका राखने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७२/०४/१७ मा भएको वटपपवण र आदशे । 

8. Empire International Pvt. Ltd. (Lic ६९५) का सञचालक मवज्कुिार काककीले िौकािा 
म्बभागिा गरेको ्ब्ान कागजको व्होराः- 

पे्रश सञ्चालकलाई कुनै रकम वदएर गलत कागि बनाएको छैन । कमपनीबाट िसतो कागिपत्रहरू आए 
त्सतै पेश गरेको हो, Guarantee Letter को पछाडी कमपनीको छाप वकन आधा आ्ो मलाई थाहा भएन । 
Guarantee Letter मा Chamber प्रमावणत ्चावहदँनै । कमपनीबाट आएको Document पेश गरी पिू्न र 
अवन्तम सिीकृवत वलई १/१ िना मावनस मात्रै पठाएको हो, वडमान्ड लेटर र Employment Contract लेटर 
(ग्रपु अफ कमपनी) को पछावड आएकोले कागिको रंगमा फरक परेको हुनसकदछ, कागि कमपनीबाटै 
आएको हो भन्ने व्होराको िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष गरेको ब्ान । 

9. प्रमतवादी िेरवहादुर िहज्फनले िौकािा म्बभागिा गरेको ्ब्ान व्होराः-

मलेै हाल लवलतपरु विलला पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सञ्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट 
विवभन्न मनेपािर कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई 
समबन्धी काम गद्नछु । मरेो पे्रश अवफसबाट बरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान 
्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ िनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन,् मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई वसटकर छाप 
उपकाएर उवनहरूले ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग 
गछ्नन थाहा छैन । आिश्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन । कुनै फका्नएर लान्छन कुनै त्ही 
छाड्दछन ् । छाप वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने गरेको हो । ्सो गदा्न 
तपाईलाई केवह हुदँनै, विभागमा हाम्ो सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर टाँसी पठाउँदा ५००।-/१०००।- वदन्थे, 
छाप सक्ान गरेर कागिमा वप्रन्ट गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थ,े वबग्रेको कागि, वसटकर, वबिरण pen 
drive ल्ाउथें र सो पश्ात सबै काम म आफै गद्नछु । pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ 
वफता्न गद्नछौ । वत काम म आफैले नगरी मरेो सटाफ कम्न्चारी माफ्न त गराउँदछु । कम्न्चारी मवनलकुमार 
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महि्ननलाई मावसक १० हिार तलब वदने गरेको छु । आि ब्ानको रिममा वमवत २०७१/०३/२७ मा 
मरेो घरबाट बरामदी छापहरू दखेाउँदा हरेे, वत सबै मरेो घर अवफसबाट िरामदी भएका हुन ् । िरामदी 
छाप मध्े सथानी् पवन्िकाअवधकारी समतेका केवह छाप मरेो पे्रशमा बनाउने अड्नर भएका छाप हुन,् 
अन्् मलेवस्न काउन्सीलर, अरेवि्न भारा समतेका विवभन्न कमपनीका छापहरू कमपनीका वबग्रेका 
डकुमने्ट बनाउने सच्ाउने समतेको लावग रावखएका हुन ्। मनेपािर कमपनीहरूले आफना वबग्रेका, अङ्ग 
नवमलेका, छाप नवमलेका, हसतक्षर नभएका, कागिातहरू पवन बनाउन अनरुोध गनने र ठ््ाककै सककलसँग 
वमलने बनाउन सवकदन भन्दा केवह छैन नवमले पवन हामीले विभागमा setting गरेका छौं, फरक पददैन भनी 
बनाउन लगाउने हुदँा बनाएको हो । मरेो पे्रसबाट बरामदी भएका message slip मा उललेवखत रेकड्नमा 
भएका मनेपािरहरूको वबिरण र गन्नलाई अड्नर गरेको कामको वबिरण हो । कागिात सच्ाई वदने बनाई 
वदने काम गरे बापत प्राप्त गरेको रकम एवकन समझना नभए पवन सवमझए सममको रकम message slip मा 
उललेख गरेको छु । मरेो पे्रशबाट कमपनीले ल्ाएका नककली कागिातलाई सककली बनाउन र सककली 
कागिातको वििरण फेरिदल गनने, छाप वप्रन्ट गनने, वसटकर एक कागिबाट उपकाउद ैअकवोमा टासने, अङ्क 
वमलाई वदने लगा्तका काम हुन्छन र समझ ेसममका कमपनीको नाम उललेख गरेको छु । त्सतै Empire 

International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) को पे्रश समबन्धी सबै काम मरेो पे्रशबाट हुन्छ । पे्रशको काममा 
आएका केही कागिातहरू बरामदी भएको हुनपुद्नछ । उति कमपनीका के के कागि त्ार भए लामो सम् 
भ्ो समझना छैन । Day Slip मा उललेख भएको हुनपुद्नछ । श्म सिीकृवतका लावग पेश भएका कागिातको 
हकमा मनेपािर कमपनी नै विममिेार हुनपुनने हो भन्ने समतेको प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले िैदवेशक 
रोिगार विभागमा गरेको ब्ान व्होरा । 

10. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले िौकािा वैदेमिक राेजगार मवभागिा गरेको ्ब्ान व्होराः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,००० छ । सो पे्रशमा कमप्टूर 
अपरेटरको काम गद्नछु । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको 
साथै मनेपािर तथा अन्् ससंथाको वभविवटङ्ग काड्न समते बनाउछु । मनेपािर कमपनीका सञ्चालकहरूले 
साहुलाई कागि पत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार 
गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको आदशेानसुार गनु्न पनने कामको समझनाको लावग सानो clip डा्रीमा वटपने 
गरेको छु । साहुको अवफसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले 
भने अनसुारको काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको अवफसबाट बरामदी 
Day Slip मलेै नै लेखकेो हो । साहुले गन्न वदएको काम सवमझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Day Slip 
दखेाउँदा दखेे ँलेवखएका हसताक्षर मरैे हुन ्Empire International Pvt.Ltd. (Lic No. ६९५) को प्रोफाइल 
समतेका कागिातहरू त्ार गरे िसतो लागछ । पे्रश सञ्चालकलाई थाहा होला, हाल सबै समझना छैन भन्ने 
समतेको प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अनसुन्धानको रिममा िदैवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 
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11.  वादी नेपाल सरकारको अमभ्ोग दावी:-

Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीले विवभन्न रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट आफनो प्रा.वल.मा प्राप्त हुने Demand Letter, Power Of Attorney, Guarantee letter, 

Employment agreement लगा्तका श्म सिीकृती वलन आिश्क पनने कागिातहरूको वििरण आफू 
अनकुुल हरेफेर गनने गराउने गरेको तथा कतार मलुकुको DIME INTERNATIONAL भन्ने कमपनीमा 
Demand Letter लगा्तका अन्् Document हरू प्राप्त हुदँा वडमान्ड लेटरमा १६ िना लेवखए तापवन 
Power Of Attorney मा िममा ४ िना मात्रै टाईवपङ्ग गरी पठाएको कारण उति ४ को ठाउँमा १६ िना 
बनाई सच्ाई कागि विभागमा पेश गरी लट नं. ८२८६७ बाट १६ िनाको पिू्न सिीकृवत वलएको हो । 
त्सतै दिुई वसथत रोिगारदाता कमपनी Labelle Chocolates कमपनीबाट प्राप्त कागिातमा ४० िनाको 
लावग लट नं. ८३९०३ बाट पिू्न सिीकृवत वलएको भए पवन कामदारको वभसा प्राप्त हुदँा १ िनाको माग 
Modern sweet Company बाट वभसा प्राप्त भएपवछ रोिगारदाता कमपनीले पठाएको सोही फाइल संलगन 
गररएको Guarantee Letter मा टाँसीएको ्चमेबर वसटकर उपकाई बनाएको Group Of Company को 
कागिमा टाँसी पिू्न सिीकृवत वलएको लट नं. ८३९०३ को फाइलबाट ४० िनाको अवन्तम सिीकृवत 
समते वलएको दवेखएकोले प्रवतिादी विि्कुमार काकषीले उति का ््न गन्न गराउनको लावग वनक पे्रशका 
सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननलाई आदशे वदने र सो आदशे पालन गरी पे्रश सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले 
आफना कम्न्चारी मवनलकुमार महि्नन माफ्न त विवभन्न प्रा. वल.को माग र अनकुुल हुने गरी रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट प्राप्त उति कागिातका वििरणहरू हरेफेर गनने, नककली कागिात बनाउने गरेकोले प्रवतिादी 
विि्कुमार काकषीको उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) अन्तग्नतको कसरू अपराध 
वभत्र पनने दवेखएकोले सो कसरूमा वनि प्रवतिादी विि्कुमार काकषीलाई सोवह ऐनको दफा ४७ (१) 
बमोविम अवधकतम सिा् गरी प्रतीिादीहरू शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननको हकमा समते 
वनिहरूले गरेको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ अन्तग्नतको कसरू हुदँा वनि शरेबहादरु 
महि्नन र मवनलकुमार महि्ननलाई सोही ऐनको दफा ४७ (१) बमोविम हुने सिा्को आधारमा सोही 
ऐनको दफा ५६ बमोविम अवधकतम सिा् गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट 
वमवत २०७३/०५/०५ मा दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 

12. प्रमतवादी EMPIRE INTERNATIONAL PVT.LTD. (LIC NO. ६९५) का सञचालक 
मवज्कुिार काककीले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छु । इिाित नं. ६९५/०६३-०६४ हो । मरेो संसथाको 
नाम EMPIRE INTERNATIONAL PVT.LTD हो । DIME INTERNATIONAL कमपनी कतारबाट 
१६ िना कामदारको लावग वडमाणड लेटर त्ार भई आएको हो, कमपनीबाट िसतो अिसथामा प्राप्त भएको 
सोही अिसथामा मलेै िैदवेशक रोिगार विभागमा पिू्न सिीकृवतका लावग पेश गरी पिू्न सिीकृती वलएको 
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हु ँ । अकं फरक पारेको होइन । अकवो कमपनी LABELLE CHOCOLATE कमपनी दिुईबाट ४० िना 
कामदारको वडमाणड आई विभागमा मलेै पेश गरी, विभागले हरेी बवुझ िाँव्च मलाई पिू्न सिीकृवत वदएको 
हो, त्सैको आधारमा मलेै कामदार पठाएको हो । ग्ारेणटी लेटरमा ्चमेबर प्रमाणवणत ्चावहदँनै, ्वद 
्चावहने वथ्ो भने कमपनीले नै ्चमेबर गरी पठाएको हुन्थ्ो । मलेै कतै पवन तलमाथी केवह गरेको छैन । मरेो 
संसथासँग समबवन्धत कुनै पवन कागिात बरामद भएको छैन । उति म्ुचलुकासँग मरेो कुनै सरोकार छैन । 
नेपाल वनक पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले वकन त्सतो ब्ान वदए मलाई थाहा भएन । मलेै उति 
वनक पे्रशबाट गलत काम गरेको छैन । वनि शरेबहादरु महि्ननसँग मरेो व्वतिगत समबन्ध छैन भनी प्रवतिादी 
विि्कुमार काकषीले वमवत २०७३/०५/१२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

13. न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०५/१२ िा भएको आदेि पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट ्ी प्रवतिादी विि्कुमार काकषीले आरोवपत कसरू गरेको होइन भनी विश्ास 
गनने मनावसि आधारहरू विद्मान नहुदँा पवछ बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको 
लावग मलुकुी ऐन, अ.ि.११८ नं.को दहेा् दफा ५ एिं १० बमोविम ्ी प्रवतिादीबाट नगद धरौवट रू. 
२,००,०००।– (दईु लाख रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन,ु सो वदन नसके 
काननू बमोविम वसधा खान पाउने गरी अ.ि.१२१ नं. बमोविम थनुिुा पवूि्न वदई थनुामा राखन पठाई वदन ु
भनी अ.ब.१२४ ग नं. बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौ ँभनी भएको आदशे । 

14. प्रमतवादी मनक नेपाल पे्रिका सञचालक िेर्बहादुर िहज्फनले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग 
काठमाडौंमा पेश भएको वनिेदनको समबन्धमा मलाई केही पनी थाहा छैन । मरेो पे्रशबाट बरामद भएका 
सामाग्रीहरू मात्र हुन ् । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले उति म्ुचलुका कागि का्ा्नल्मा नै 
त्ार गरेका हुन,् त्समा विवभन्न सामानहरू पवन उललेख गरी मलाई पढ्न समते नवदई िबरिसती दिाि 
वदई उति म्ुचलुकामा सवहछाप गन्न लगाएका हुन ्। मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ान मरेो सिेचछाले गरेको ब्ान होईन । अनसुन्धान अवधकृतले िे िसतो लेखन ुभनी दबाब वदएका 
हुन,् सोही व्होराको ब्ान लेवखएको हो । वनिले भने िसतो ब्ान नलेखसेमम ब्ान च्ातने, थवुन 
वदन्छु, सडाई वदन्छु भनी धमकी वदई सोही आधारमा िबरिसती ब्ान लेखन लगाएको हो । उति ब्ान 
व्होरा मरेो होईन र ब्ानमा उललेवखत मनेपािरहरूको कागिातहरू बनाई वदने काम मलेै गरेको पवन 
छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट िबरिसती रुपमा विवभन्न कमपनीहरूको नाम टाईप 
गरी मलाई दिािमा रकम राखन लगाएका हुन ्। सोमा भएका छापहरूका समबन्धमा मलाई थाहा छैन । 
अवखत्ारले िबरिसती ्ी सामाग्रीहरू पवन तेरो पे्रशका हुन ्भनेर िबरिसती दबािमा पारी ब्ानमा 
लेखन लगाएको हो । सो ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो भनी प्रवतिादी वनक नेपाल पे्रशका सञ्चालक 
शरेबहादरु महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७३/०६/०५ मा गरेको ब्ान । 
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15. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । विगत २०६९ साल दवेख शरेबहादरु 
महि्ननले सञ्चालन गरररहकेो नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु । मलेै 
प्रोफाईल, वभविवटङ्ग काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिाईन गनने काम गद्नछु । कुनै पवन व्वतिले िा 
संसथाले वदएको अड्नर बमोविमको काम गनने गरेको वथए । कुनै काम गन्न नवमलने काम मलेै गरेको छैन । 
प्रसततु मदु्ामा प्रा.ली. का सञ्चालकको माग बमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेरबदल गनने 
का ््न मलेै गरेको होईन । म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी मात्र हु ँ। म उपरको अवभ्ोग माग दािी झटु्टा हो । 
अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट खडा भएको खानतलासी बरामदी म्ुचलुका गनने सम्मा म 
विदामा बसेको वथए ँ। के कुन सामाग्रीहरू बरामद गरेका हुन ्मलाई थाहा भएन । म काम गनने पे्रशमा रबर 
सट््ामप, छाप केही पवन वथएनन ्। कहाँबाट ल्ाए मलाई थाहा िानकारी छैन । मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान मरेो सिेचछाले गरेको ब्ान होईन । अवखत्ारमा मलाई दिािमा पारेर 
उति व्होरा लेखन लगाएका हुन ्र मलेै डर त्रासमा परी त्सतो व्होराको ब्ान गरेको हु ँ। सो ब्ानमा 
भएको सवहछाप मरेो हो भनी प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७३/०६/०५ 
मा गरेको ब्ान । 

16. न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७३/०६/०५ िा भएको आदेि-पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा हदेा्न प्रवतिादी शरेबहादरु महि्नन मावलक दवेखएको र मावलकको 
आदशे बमोविम प्रवतिादी मवनल महि्ननले काम गरेको भन्ने दवेखएकोले प्रवतिादी मध्ेका शरेिहादरु 
महि्ननले आरोवपत कसरू गरेका होइनन ्भन्न वमलने अिसथा नदवेखएको हुदँा पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे 
बमोविम हुने गरी प्रवतिादी शरेिहादरु महि्ननबाट हाललाई मलुकुी ऐन, अ.िं ११८ नं.को दहेा् दफा ५ 
र १० का आधारमा नगद रू. ५०,०००।- (प्चास हिार) धरौट माग गररएको छ । वनिले अनसुन्धानको 
रिममा िैदवेशक रोिगार विभागले माग गरेको धरौट रू. १८,००,०००।- वमवत २०७२/०६/१२ मा 
लगाउको स.फौ.नं. ३२० को मदु्ामा नगद ैधरौट राखकेो वमवसल संलगन रवसदबाट दवेखदँा प्रसततु मदु्ामा 
माग गरेको धरौट रकम उति धरौटी रकमबाटै का्म गरी वदएको छ । उति धरौट रकम िैदवेशक रोिगार 
विभागबाट मगाई ्स न््ा्ावधकरणको धरौटी खातामा आमदानी िाँधी प्रवतिादी शरेिहादरु महि्ननलाई 
तारेखमा राखन ु। अका्न प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन मावलकको आदशे पालना गनने कम्न्चारी मात्रै भएको 
दवेखदँा ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसरूदार हुन ्भन्ने नदवेखएको हुदँा वनिलाई मलुकुी ऐन, अ.िं. ४७ नं. 
बमोविम साधारण तारेखमा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गनने गरी मलुकुी ऐन, अ.िं. १२४ ग नं. बमोविम ्ो आदशे 
प्चा्न गरी वदएका छौं भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/०६/०५ मा भएको आदशे । 



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

85

17. प्रमतवादी मवज्कुिार काककीका साक्ी मदपक काककीले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादीलाई लगाइएको अवभ्ोग झटु्टा हो । प्रवतिादीले रोिगारदाता कमपनीबाट आएको वडमान्ड पेपर 
कमपनीबाट िे िसतो आएको छ । त्ही पेपर िैदवेशक रोिगार विभाग ताहा्चलमा पेश गरी पिू्न सिीकृवत 
र अवन्तम सिीकृवत वलई कामदारलाई रोिगारमा पठाएका हुन ्। रोिगारदाता कमपनीबाट आएको कुनैपवन 
कागिात सच्ाउने हरेफेर गनने का ््न गररएको होइन । रोिगारदाता कमपनीबाटै माग भई आएको कागिात 
पेश गरेर माग अनसुार लट नं. ८२८६७ र ८३९०३ बाट पिू्न सिीकृवत वलएका कामदारहरूको कुनै पवन 
उिरुी हालसमम कतै कुनै वनका्मा भने भन्दा धरैे काम गनु्नपरेको तलि सवुिधा नपाएको भनी उिरु परेको 
मलाई थाहा छैन । ्ी प्रवतिादी विि्कुमार काकषी गैर काननुी का ््न गनने खालका व्वति होइनन ्। नेपाल 
सरकारलाई कर रािसि वतरी काननु बमोविम व्ापार व्िसा् गददै आइरहकेा व्वति हुन ्। वनिको आ्चरण 
राम्ो छ, व्नी ईमान्दार, बफादार, राम्ो िानी व्िहार भएका व्वति हुन ्। प्रवतिादी वनदवोर भएकाले अवभ्ोग 
माग दािी बमोविम सिा् हुनपुनने होइन भनी साक्षी वदपक काकषीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

18. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनका साक्ी सञज् राईले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले लगाएको आरोप झटु्टो हो । 
उहाँको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रशमा Empire Internatioanal Pvt. Ltd. म्ानपािर कमपनी लगा्त विवभन्न 
कमपनीले विवभन्न वप्रवन्टङ समबन्धी काम लगाउने र त्सले भने बमोविमको काम मात्र उहाँले गनने भएकाले 
उहाँले िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको भनी वदएको िाहरेी सरासर झटु्टो हो । ्ी प्रवतिादी ईमान्दार मान्छे 
भएको र वनिले कुनै खराि वन्तले गैर काननुी काम गनने भन्ने त हुनै नसकने कुरा हो भनी साक्षी सञि् 
राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

19. न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७४/०८/२७ िा भएको आदेिः- 

अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडको गिाह महल क र ख मा उललेवखत नेपाल वनक पे्रसबाट कागिात 
िरामद गराएको िरामदी म्ुचलुकाका मावनसहरू र बरामद म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरूलाई बकपत्रको 
लावग िादी पक्षले उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई पनुः बकपत्रको लावग विशरे सरकारी िकील 
का ््नल् काठमाडौ माफ्न त उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत भए बकपत्रको लावग वन्मानसुार पेश गनु्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

20. ्बरािदी िुचुलकाका िामनस सजं् राईले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा न्ा्ामधकरणिा गरेको 
्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न बरामदी म्ुचलुका त्ार 



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

86

गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा बरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको बरामदी म्ुचलुकाका मावनस संि् राईले आि ्सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

21. ्बरािदी िुचुलकाका िामनस नमवन के.सी.ले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा ्स न्ा्ामधकरणिा 
गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न बरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ । म अवफसको काम गददै वथए ँ । 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा बरामदी म्ुचलुका त्ार 
भएको होइन भन्ने समते व्होराको बरामदी म्ुचलुकाका मावनस नविन के.सी.ले आि ्सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

22. िुचुलका त्ार गनने प्रहरी ना्व उपरीक्क अज् के.सी., अ.दु.अ.आ.का कमप्ूटर अपरेटर 
सजंीव पोखरेल, प्रहरी ना्व मनरीक्क रुजनकुिार पण्डीत, प्रहरी सहा्क मनररक्क ्डमवरकुिार 
शे्ष्ठ, प्रहरी सहा्क मनररक्क मविल अमधकारी, प्रहरी जवान सजंीव चौधरी र सवारी चालक 
राजकुिार दाहालले िुद्ा नं. ०७७-FT-००८४ िा ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा छापा मारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र बरामदी म्ुचलुकामा 
भएको सहीछाप मरेो आफनै हो । उति पे्रशबाट म्ुचलुका बमोविमको सामान बरामद भएको ठीक साँ्चो हो । 
नेपाल वनक पे्रश, पे्रश भएको कुरा ठीक हो तर संिेदनवशल छापहरू गैर काननुी ढंगले त्ार पारेको िरामदो 
म्ुचलुकाबाट दवेखएको हो । म्ुचलुका बमोविमको िरामद गरेको कुरा ठीक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको 
बरामदी म्ुचलुका त्ार गनने सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समतेले ्सै मदु्ा साथ पेश भएको मदु्ा  
नं. ०७७-FT-००८४ को मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२६ मा ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको प्रा्ः एकै वमलानको 
छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र । 

23. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०५/१९ िा भएको िूलतवी आदेिः- 

पनुरािेदक नेपाल सरकार प्रवतिादी रामिीप्रसाद िराल समते भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार 
मदु्ा कारिाही ्तुि अिसथामा भएको हुदँा माग बमोविमको दशीको सामानहरू पठाउन नसवकने भन्ने 
समते व्होराको सममावनत श्ी सिवोच्च अदालतको ्च.नं. १०१३७ वमवत २०७५/०४/३१ को पत्रबाट 
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लेवख आएको दवेखदँा र प्रसततु मदु्ा वकनारा गन्नको लावग दशीको सामान आिश्क पनने हुदँा श्ी सिवोच्च 
अदालतमा दा्र भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको अवन्तम वकनारा भई दशीको सामान 
प्राप्त भएपछी िगाई िाँकी कारिाही गनने गरी प्रसततु मदु्ा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, 
२०६८ को वन्म ३७ बमोविम मलूतिीमा रावखवदएको छ भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट 
वमवत २०७५/०५/१९ मा भएको मलूतिी आदशे । 

24. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/११/२१ िा भएको आदेिः- 

श्ी सिवोच्च अदालतबाट मदु्ा नं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको फैसलाको प्रवतवलवप र विशरे 
अदालत काठमाडौंबाट दशीका सामानहरू प्राप्त भएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा मलुतिीबाट िगाई वदएको छ 
भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

ठहर खण्ड

25. वन्म बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्ान उप-न््ा्ावधितिा श्ी उवम्नला 
दाहालले Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीले झटु्टा 
कागिात बनाउन लगाई ती कागिात कामदार पठाउन पिू्न सिीकृतीका लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा 
पेश गरी प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगारीमा िाने व्वतिहरूलाई ठगने उद्शे्ले का ््न गरेको दवेखन्छ । 
प्रवतिादीले पिू्न सिीकृवत र अवन्तम सिीकृवतको लावग पेस गरेका कागिातहरूको व्होरा फरक पारेको, 
आफनो प्रा.वल.मा प्राप्त हुने Demand Letter, Power of Attorney, Guarantee letter, Employment 

agreement, Chamber प्रमावणत समतेका कागिातहरूको वििरण आफू अनकुुल हरेफेर गनने गराउने, झटु्टा 
त्ार गनने, गन्न लगाउने गरी काननू विपररतको काम गरेकोले प्रवतिादीहरूको ्सता का ््न िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४७, ५६ समतेको विपररत रहकेो छ । अवखत्ारको ब्ान पवन अन्् प्रमाणबाट 
समवथ्नत भएकमा प्रमाणमा वलन वमलछ । तसथ्न प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७, 
५६ समतेको विपररत का ््न गरेकोले अवभ्ोग मागदािी बमोविम प्रवतिादीहरूलाई सिा् हुनपुछ्न भनी 
गनु्नभएको बहस सवुन्ो । 

26. त्सतै प्रवतिादी Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीको 
तफ्न का उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी सिुास आ्चा ््न र सिुन पाणडेले मरेो पक्षले विदशेी कमपनीबाट 
िनु कागि प्राप्त भ्ो, त्वह पेश गररएको हो, त्सकै आधारमा श्म सिीकृती बन्ने गद्नछ । अवखत्ारको 
ब्ानलाई प्रमाणमा वलन वमलदनै । वडमाणड लेटरमा सच्ाएर १६ अकं बनाएको भवनएको छ, कवतलाई 
१६ बना्ो भन्ने अनसुन्धानबाट खलुदनै, त्सैले अनमुानको आधारमा दोरी करार गन्न वमलदनै । मरेो पक्षले 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको छैन, वनदवोर छ, अवभ्ोग दािी बमोविमको सिा् हुनपुनने होइन, सफाई 
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पाउन ुपछ्न भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

27. त्सतै प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी वनलम प्रसाद गौतमले मरेो 
पक्षले कुनै झटु्टा कागिात बनाएको छैन । ्सै वबर्मा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई िादीको दािी नपगुने गरी 
अवन्तम फैसला भईसकेको हुदँा एउटै विर्मा दोहोरो कारिाही गन्न वमलदनै । मरेो पक्षले झटु्टा कागिात 
त्ार गन्न म्ानपािर सञ्चालकलाई सह्ोग गरेका छैनन ् । झटु्टा वििरण त्ार पारर्ो भवनएको िादी 
दािीमा सद् ेकुन हो ? र झटु्टा कुन कुरा हो सोको परीक्षण हुन ुपनने हो ? सो भएको छैन । मरेो पक्ष पे्रसको 
सञ्चालकले काननू भन्दा बावहर गई कुनै छपाईको का ््न गरेको छैन । म्ानपािर व्िसा्ीले व्िसा् 
प्रबध्नन गन्न ब्रोसर, वभविवटङ्ग काड्न छपाई र ्सतै वकवसमको का ््न अड्नर बमोविम गनने गरी आएका 
हुन ्। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको मरेो पक्षको ब्ान िबरिसती गराएको हो । ्स 
न््ा्ावधकरणको ब्ानमा मरेो पक्ष ईन्कार रहकेाले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने समते व्होराको बहस प्रसततु 
गनु्न भ्ो । 

28. त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी विरेन्द् महि्नन र सिनम 
अवधकारीले हाम्ो पक्ष नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गनने सामान्् कम्न्चारी 
मात्र हुन ्। पे्रसको सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले लाए अह्ाए बमोविम प्रोफाइल, वभविवटङ्ग काड्न, लेटर 
हडे, भौ्चर, फलेकसको कमप्टूर वडिा्न गनने काम गद्नछन ्। वनि कम्न्चारी भई लाए अह्ाएको काम गनने 
भएकाले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले भ्ष्ा्चार मदु्ामा अवभ्ोिन समते गरेको छैन । हाम्ो 
पक्ष वनदवोर हुदँा वनिलाई सिा् हुन ुपनने होइन, सफाई पाउने गरी फैसला गरर्ोस ्भनी गनु्न भएको बहस 
समते सवुन्ो । 

29. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक 
विि्कुमार काकषीले विवभन्न रोिगारदाता कमपनीहरूबाट आफनो प्रा.वल.मा प्राप्त हुने Demand Letter, 

Power Of Attorney, Guarantee letter, Employment agreement लगा्तका श्म सिीकृती वलन 
आिश्क पनने कागिातहरूको वििरण आफू अनकुुल हरेफेर गनने गराउने गरेको तथा कतार मलुकुको DIME 

INTERNATIONAL भन्ने कमपनीमा Demand Letter लगा्तका अन्् Document हरू प्राप्त हुदँा वडमान्ड 
लेटरमा १६ िना लेवखए तापवन Power Of Attorney मा िममा ४ िना मातै्र टाईवपङ गरी पठाएको कारण 
उति ४ को ठाउँमा १६ िना बनाई सच्ाई कागि विभागमा पेश गरी लट नं. ८२८६७ बाट १६ िनाको 
पिू्न सिीकृवत वलएको हो । त्सतै दिुई वसथत रोिगारदाता कमपनी Labelle Chocolates कमपनीबाट प्राप्त 
कागिातमा ४० िनाको लावग लट नं. ८३९०३ बाट पिू्न सिीकृवत वलएको भए पवन कामदारको वभसा प्राप्त 
हुदँा १ िनाको माग Modern sweet Company बाट वभसा प्राप्त भएपवछ रोिगारदाता कमपनीले पठाएको 
सोही फाइल संलगन गररएको Guarantee Letter मा टाँसीएको ्चमेबर वसटकर उपकाई बनाएको Group Of 

Company को कागिमा टाँसी पिू्न सिीकृवत वलएको लट नं. ८३९०३ को फाइलबाट ४० िनाको अवन्तम 
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सिीकृवत समते वलएको दवेखएकोले प्रवतिादी विि्कुमार काकषीले उति का ््न गन्न गराउनको लावग वनक 
पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननलाई आदशे वदने र सो आदशे पालन गरी पे्रश सञ्चालक शरेबहादरु 
महि्ननले आफना कम्न्चारी मवनलकुमार महि्नन माफ्न त विवभन्न प्रा. वल.को माग र अनकुुल हुने गरी रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट प्राप्त उति कागिातका वििरणहरू हरेफेर गनने, नककली कागिात बनाउने गरकोले प्रवतिादी 
विि्कुमार काकषीको उति का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) अन्तग्नतको कसरू अपराध 
वभत्र पनने दवेखएकोले सो कसरूमा वनि प्रवतिादी विि्कुमार काकषीलाई सोवह ऐनको दफा ४७ (१) बमोविम 
अवधकतम सिा्, प्रतीिादीहरू शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार महि्ननको हकमा समते वनिहरूले गरेको 
का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ अन्तग्नतको कसरू हुदँा वनि शरेबहादरु महि्नन र मवनलकुमार 
महि्ननलाई सोही ऐनको दफा ४७ (१) बमोविम हुने सिा्को आधारमा सोही ऐनको दफा ५६ बमोविम 
अवधकतम सिा् गरी पाउन दािी वलएकोमा प्रवतिादी Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) 
का सञ्चालक विि्कुमार काकषीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत वलएको छु । इिाित नं. ६९५/०६३-०६४ हो । मरेो ससंथाको नाम Empire International Pvt.Ltd 

हो । DIME INTERNATIONAL कमपनी कतारबाट १६ िना कामदारीको लावग वडमाणड लेटर त्ार भई 
आएको हो, कमपनीबाट िसतो अिसथामा प्राप्त भएको सोही अिसथामा मलेै िदैवेशक रोिगार विभागमा पिू्न 
सिीकृवतका लावग पेश गरी पिू्न सिीकृती वलएको हु ँ। अकं फरक पारेको होइन । अकवो कमपनी LABELLE 

CHOCOLATE कमपनी दिुईबाट ४० िना कामदारको वडमाणड आई विभागमा मलेै पेश गरी, विभागमाले 
हरेी बवुझ िाँ्ची मलाई पिू्न सिीकृवत वदएको हो, त्सैको आधारमा मलेै कामदार पठाएको हो । ग्ारेणटी 
लेटरमा ्चमेिर प्रमावणत ्चावहदँनै, ्वद ्चावहने वथ्ो भने कमपनीले नै ्चमेबर गरी पठाएको हुन्थ्ो । मलेै 
कतै पवन तलमाथी केवह गरेको छैन । उति खानतलासी/बरामदी म्ुचलुकामा मरेो संसथासँग समबवन्धत कुनै 
पवन कागित बरामद भएको छैन । उति म्ुचलुकासँग मरेो कुनै सरोकार छैन । नेपाल वनक पे्रशका सञ्चालक 
शरेबहादरु महि्ननले वकन त्सतो, ब्ान वदए मलाई थाहा भएन । मलेै उति वनक पे्रशबाट गलत काम गरेको 
छैन । वनि शरेबहादरु महि्ननसँग मरेो व्वतिगत समबन्ध छैन भन्ने व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी 
शरेबहादरु महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, िदैवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको 
छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग काठमाडौंमा पेश भएको वनिदेनको समबन्धमा मलाई केही 
पनी थाहा छैन । मरेो पे्रशबाट बरामद भएका सामाग्रीहरू मात्र हुन ्। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले 
उति म्ुचलुका कागि का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन ्। त्समा विवभन्न सामानहरू पवन उललेख गरी मलाई 
पढ्न समते नवदई िबरिसती दिािमा उति म्ुचलुकामा सवहछाप गन्न लगाएका हुन ्। मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान मरेो सिेचछाले गरेको ब्ान होईन । अनसुन्धान अवधकृतले ि ेिसतो 
लेखन ुभनी दबाब वदएका हुन,् सोही व्होराको ब्ान लेवखएको हो । वनिले भने िसतो ब्ान नलेखसेमम 
ब्ान च्ातने, थवुन वदन्छु, सडाई वदन्छु भन्ने धमकी वदई सोही आधारमा िबरिसती ब्ान लेखन लगाएको 
हो । उति ब्ान व्होरा मरेो होईन र ब्ानमा उललेवखत मनेपािरहरूको कागिातहरू बनाई वदने काम मलेै 
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गरेको पवन छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट िबरिसती रुपमा विवभन्न कमपनीहरूको नाम 
टाईप गरी मलाई दिािमा रकम राखन लगाएका हुन ्। सोमा भएका छापहरूका समबन्धमा मलाई थाहा छैन । 
अवखत्ारले िबरिसती ्ी सामाग्रीहरू पवन तेरो पे्रशका हुन ्भनेर िबरिसती दबािमा पारी ब्ानमा लेखन 
लगाएको हो । सो ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले 
मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन पनने होइन, साथै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन मरेो कमपनीको 
सटाफ हुन ्भन्ने समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले ब्ान गदा्न, िदैवेशक 
रोिगार व्ािसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । विगत २०६९ साल दवेख शरेबहादरु महि्ननले सञ्चालन 
गरररहकेो नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु । मलेै प्रोफाईल, वभविवटङ्ग 
काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिाइन गनने काम गद्नछु । कुनै पवन व्वतिले िा संसथाले वदएको अड्नर 
बमोविमको काम गनने गरेको वथए ँ। गन्न नवमलने काम मलेै गरेको छैन । प्रसततु मदु्ामा प्रा.ली. का सञ्चालकको 
माग बमोविम विभीन्न कागिातको वििरण फेरबदल गनने का ््न मलेै गरेको होईन । म नेपाल वनक पे्रशको 
कम्न्चारी मात्र हु,ँ मरेो मावसक तलब रू. १०,०००।- छ । म उपरको अवभ्ोग माग दािी झटु्टा हो । अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट खडा भएको खानतलासी बरामदी म्ुचलुका गनने सम्मा म विदामा बसेको 
वथए ँ। के कुन सामाग्रीहरू बरामद गरेका हुन ्मलाई थाहा भएन । म काम गनने पे्रशमा रबर सट््ामप, छाप केही 
पवन वथएनन ्। कहाँबाट ल्ाए मलाई थाहा िानकारी छैन । मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा 
गरेको ब्ान मरेो सिइचछाले गरेको ब्ान होईन । अवखत्ारमा मलाई दिािमा पारेर उति व्होरा लेखन 
लगाएका हुन ्र मलेै डर त्रासमा परी त्सतो व्होराको ब्ान गरेको हु ँ। सो ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो 
भनी कसरूमा ईन्कारी रही ब्ान लेकाएको दवेखन्छ । 

30. उपरोति अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र िादी तफ्न का उप-न््ा्ावधितिा र प्रवतिादीहरूका काननु 
व्िसा्ी समतेको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन ्िा होइनन ्?

ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हनुपुनने हो ?

31. विद्ानहरूको बहस विवकर तथा समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तफ्न  वि्चार गदा्न, मनेपािर कमपनीहरूले 
विदशे वसथत रोिगारदाता कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न कमपनीले कामदारलाई वदने 
सेिा सत्न समझौता लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ्िनु कागिातहरू श्म विभागबाट पिू्न सिीकृवत 
वलँदा विभागमा पेश गनु्नपनने हुन्छ । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त हुदँनै कवतप् कामहरूको 
पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र रोिगारको लावग प्राप्त हुन 
आएका वभरा लगा्तका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ् । पिू्न सिीकृवतमा पेश गरेको वििरण र 
अवन्तम सिीकृवत वलँदा पेश गरेको वििरण नवमलेमा श्म सिीकृवत वदन वमलदनै । ् सतो अिसथामा मनेपािर 
कमपनीले नककली कागिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम वदएर श्म सिीकृवत वलएर 
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िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ् । ्सरी कामदार पठाउदा ्चावहने नकली कागिातहरू 
लवलतपरु पलु्चोक वसथत वनक नेपाल पे्रशका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार गद्नछन ् सो काम 
गनने मनेपािर, कम्न्चारी र पे्रश सञ्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको िेनामी 
उिरुी परी अनसुन्धान तहवककात हुदँा बरामद र संकवलत कागिातहरूबाट प्रवतिादीहरूले आफू अनकुुल 
सच्ाईएका हरेफेर गररएका कागिातहरू पेश गरी श्म सिीकृती वलएवदएको दवेखन आएकोले प्रसततु 
विर् उपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननु बमोविम िो िे गनु्नपनने हो गन्न िसतवुसथती वििरण 
र बरामद भएका कागिात सवहतको सककलै फा्ल संलगन रावख अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग 
ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भए बमोविम 
िैदवेशक रोिगार विभागमा फा्ल प्राप्त भई प्रसततु मदु्ाको अनसुन्धान तहवककात भएको दवेख्ो । 

32. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको बरामदी म्ुचलुकामा लवलतपरु विलला लवलतपरु उप-महानगरपावलका 
िडा नं. २ वसथत पलु्चोकमा शरेबहादरु महि्ननले सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा 
डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो १, वनलो १, वििनेश डेली डा्री 
खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सट््ामप, सथानी् विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सट््ामप, टेरा 
पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सट््ामप, एमिेसी अफ मलेवस्ा कन्सलुर अवफसरको रिर सट््ामप, नोटरी 
पवबलक मलेवस्ाको रिर सट््ामप, सथानी् पंविकावधकारीको रिर सट््ामप, OBC international को रिर 
छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, फाइल खावलिा् फर टे्वडङ रिर छाप, वट.एस.एस. सेक्रुरटी 
सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन 
गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि 
पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर 
छाप, मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को रिर छाप, इन्िेदाहको रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.
एन. लेवखएको रिर छाप, अिधुावि नेसनल होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको 
रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी 
अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, 
एमिेसी अफ नेपाल ्.ूए.ई छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. 
िािलाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपलोएमने्टको रिर छाप, दिुई 
्.ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको 
रिर छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत 
विवभन्न मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन 
कागिहरू, विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगा्त विवभन्न 
कागिातहरू कमप्टूर वस.वप.्.ू कमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० 
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July २०१४ समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way Enterprises िािलाखलेको नामको डे 
िकु वसलप समतेका दशीका सामान बरामद भएको दवेखन्छ । 

33. िादीका साक्षी बरामदी म्ुचलुकामा बसने नविन के.सी.ले आि ्सै इिलासबाट फैसला भएको मदु्ा 
नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा छापा मादा्न म वनक पे्रसको कम्न्चारी वथए ँ । 
बरामदी म्ुचलुका त्ार गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँभन्ने समते 
व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । त्सतै सोही म्ुचलुकामा बसने सञि् राईले नवबन के.सी.ले लेखाएको व्होरा 
वमलानकै व्होरा ्स न््ा्ावधकरणको बकपत्रमा लेखाएको दवेखन्छ । 

34. िादी साक्षी बरामदी म्ुचलुकाको काम समपन्न गनने प्रहरी ना्ि वनरीक्षक अि् के.सी., अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगका शाखा अवधकृत श्ी संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि वनरीक्षक रुिनकुमार पणडीत, 
प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल अवधकारी, प्रहरी ििान संिीि 
्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समते ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई आि ् सै इिलासबाट 
फैसला भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७१/०३/२७ मा 
नेपाल वनक पे्रशमा छापामारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा भएको सवहछाप सनाखत 
गददै उति पे्रसबाट विवभन्न सरकारी वनका् र म्ानपािरका कागिपत्र तथा रिर सट््ामप बरामद गरेको हो 
भन्ने समते व्होरा खलुाई छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

35. बरामदी म्ुचलुका बमोविमका दशी प्रमाण आफनो पे्रसबाट बरामद भएको होईन भनी प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा अन््था विवकर वलएको दवेखए तापवन बरामदी म्ुचलुकामा वनि रोहबरमा 
बसेको दवेखएको र म्ुचलुकामा बसी सही गनने िादीका साक्षीले बरामद सामान प्रवतिादीकै पे्रसबाट बरामद 
भएको हो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेको दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोविम 
िादीका साक्षीको बकपत्र व्होरा, दफा २२ बमोविम प्राप्त दशी र दफा २० बमोविम दशी बरामद गरी 
राषट्सेिकले वदएको प्रवतिेदन समते प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

36. प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीहरूले ्स न््ा्वधकरणमा कसरूमा ईन्कार रवह ब्ान गरे  तापवन प्रवतिादी 
शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा मरेो पे्रश अवफसबाट 
िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ बनाउन वदएका 
सामाग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वसटकर छाप वभिाई उपकाएर उवनहरूले ल्ाएको कागिातमा 
टाँसने गरेको छु, त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा छैन । आिश्क कागि पत्र 
उनीहरूले आफै ल्ाउदछन ् । कुनै फका्नएर लान्छन कुनै त्ही छाड्दछन ् । वमवत २०७१/०३/२७ मा 
बरामदी छापहरू दखेाउँदा हरेे, वत सबै मरेो घर अवफसबाट बरामदी भएका हुन ् । बरामदी छाप मध्े 
मलेवस्न काउन्सीलर, अरेवि्न भारा समतेका विवभन ्न कमपनीका छापहरू कमपनीका वबग्रेका अन्् 
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कागिात बनाउन, सच्ाउनको लावग रावखएको हो । मनेपािर कमपनीहरूले आफना वबग्रेका, अकं 
नवमलेका, छाप नवमलेका, हसताक्षर नभएका कागिातहरू बनाउन अनरुोध गनने, ठ््ाककै सककलसँग 
वमलने गरी बनाउन सवकदन भन्दा केही छैन, नवमले पवन हामीले वबभागमा सेवटङ्ग गरेका छौं, फरक पददैन 
भनी बनाउन लगाउने हुदँा बनाएको हो । मरेो पे्रसबाट बरामदी भएका मसेेि सलीपमा उललेवखत रेकड्नमा 
भएका मनेपािरहरूको वििरण, मलेै काम गररवदनको लावग अड्नर गरेको कामको वििरण हो । मरेो पे्रसबाट 
मनेपािर कमपनीले ल्ाएका नककली कागिातलाई सककली बनाउन र सककली कागिातको वििरण 
फेरबदल गनने, छाप वप्रन्ट गनने, मलेै छाप वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने, 
अकं वमलाईवदने, लगा्तका का ््न गरेको हो । सो िापत काम हरेी रू ५००।-१००० वदन्थे, छाप सक्ान 
गरेर कागिमा प्रीन्ट गदा्न ६००० दवेख ७००० वदन्थे, वबग्रेको कागि, वसटकर, वबिरण pen drive ल्ाउथें 
र सो पश्ात सबै काम म आफै गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ भन्ने 
समतेको व्होरा खलुाई वमवत २०७१/०३/२९ मा प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले आ्ोग समक्ष गरेको 
ब्ानको व्ोहोरा र सोही व्होराका अवतररति Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) को 
पे्रश समबन्धी सबै काम मरेो पे्रशबाट हुन्छ । पे्रशको काममा आएका केही कागिातहरू बरामदी भएको 
हुनपुद्नछ । उति कमपनीका के के कागि त्ार भए लामो सम् भ्ो समझना छैन, Day Slip मा उललेख 
भएको हुनपुद्नछ, राईट िेको मसेेि सलीपमा उललेख भएको मनेपािरको काम र वलएको रकम समते वििरण 
खलुाईवदएको छु, म्ानपािर कमपनीहरूले भने अनसुार नै हामीले काम गरी वदने हो भन्ने समते व्होरा 
उललेख गरी मनेपािरका सञ्चालकहरू उपर समते पोल गरेको िैदवेशक रोिगार वबभागमा वनिको गरेको 
ब्ानबाट समते दवेखन्छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै 
आएको छु । मावसक तलब रू. १०,०००।- छ । सो पे्रशमा कमप्टूर अपरेटरको काम गद्नछु । मनेपािर 
कमपनीका सञ्चालकहरूले साहुलाई कागिपत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा 
साहुको आदशेानसुार मलेै त्ार गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्नपनने कामको समझनाको 
लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु । Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) को काम 
पवन भ्ो होला, त्सको वििरण पे्रशको अवफसबाट बरामदी Day Slip मा होला भन्ने समते व्होराको 
अनसुन्धानको रिममा प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ान र सोही वबभागमा समते सोही व्होराको ब्ान गरेको दवेखन्छ । त्सैगरी Empire International 

Pvt. (Lic ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको 
ब्ानमा कतार मलुकुको DIME INTERNATIONAL भन्ने कमपनीमा Demand Letter लगा्तका 
अन्् Document हरू प्राप्त हुदँा वडमान्ड लेटरमा १६ िना लेवखए तापवन Power Of Attorney मा िममा 
४ िना मात्रै टाईवपङ गरी पठाएको कारण उति ४ को ठाउँमा १६ िना बनाई सच्ाई कागि विभागमा पेश 
गरी लट नं. ८२८६७ बाट १६ िनाको पिू्न सिीकृवत वलएको हो । त्सतै दिुई वसथत रोिगारदाता कमपनी 
Labelle Chocolates कमपनीबाट प्राप्त कागिातमा ४० िनाको लावग लट नं. ८३९०३ बाट पिू्न सिीकृवत 
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वलएको भए पवन कामदारको वभसा प्राप्त हुदँा १ िनाको माग Modern Sweet Company बाट वभसा प्राप्त 
भएपवछ रोिगारदाता कमपनीले पठाएको सोही फाइल संलगन गररएको Guarantee Letter मा टाँसीएको 
्चमेबर वसटकर उपकाई बनाएको Group Of Company को कागिमा, टाँसी पिू्न सिीकृवत वलएको लट नं. 
८३९०३ को फाइलबाट अवन्तम सिीकृवत वलइ पठाएको हो, सो समबन्धी कागिात नेपाल वनक पे्रशबाट 
रू. ५,०००।- बनाएको हो भनी सावबत भएको दवेखन्छ भने वनिले मौकामा पे्रश सञ्चालकलाई कुनै रकम 
वदएर गलत कागि बनाएको छैन, कमपनीबाट िसतो कागिपत्रहरू आए त्सतै पेश गरेको हो । वडमान्ड 
लेटर र Employment Contract लेटर (ग्रपु अफ कमपनी) को पछावड आएकोले कागिको रंगमा फरक 
परेको हुनसकदछ, कागि कमपनीबाटै आएको हो भन्ने व्होराको वबभाग समक्ष ब्ान गरे तापवन पे्रसबाट 
बरामद भएको राईट िेको मसेेि सलीप अनसुार प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले खलुाईवदएको वििरणको 
वसरर्ल नं. ९१ र ९२ मा ्स कमपनीको नाम र सच्चाउनपुनने कामको वििरण मले खाने, बरामद भएका 
श्म सिीकृवतको फाइलसाथ संलगन DIME INTERNATIONAL भन्ने कमपनीमा Power of Attorney 
मा “्स पेपरमा ४ िनालाई १६ िना बनाएको हो” Modern sweet Company उललेख भएको रंग फरक 
परेको भन्ने ग्ारेवन्ट लेटरमा “्स पेपरमा ्चमेबर उपकाई टाँस गरेको हो” भनी प्रवतिादी विि्कुमार 
काकषीले सनाखत समते गरेको दवेखन्छ र सो व्होरा वनिले कमपनीबाट प्राप्त पिू्न सिीकृती वलन पेश गरेको 
कागिात भन्दा फरक दवेखएकोलाई वनि प्रवतिादीले अन््था भन्न सकेको दवेखदँनै । ्सरी बरामद भएका 
विवभन्न मलुकु र वनका्का रबर सट््ामप, लेटरप्ाड, च्ामबर वसटकर, ग्ारेणटी लेटरको कागिको फरक 
रंग लगा्त अन्् सामाग्रीहरूको प्रकृती तथा हदेा्न प्रवतिादी Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. 
६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीले श्म सिीकृती वलन आिश्क पनने कागिातहरूको वििरण 
आफू अनकुुल हरेफेर गनने, सच्ाउने गरेको, उति का ््न गन्न गराउनको लावग वनक पे्रशका सञ्चालक 
शरेबहादरु महि्ननलाई आदशे वदने र वनि वनक पे्रसका सँ्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा आफनो पे्रसबाट बरामद भएको राईट िेको मसेेि वसलपमा 
उललेख गरेको म्ानपािरको कागि सच्ाईवदने र बनाई वदने गरेको भन्ने उललेख गरेकोमा रि.स. ९१, ९२ 
मा Empire International को Morden sweet Gua Lette, Dime Mech Correction  लगा्त उललेख भई 
हरेफेर, नककली कागिात बनाउने कामको अड्नर वििरण समते उललेख भएको दवेखन्छ भने सोही बमोविम 
बरामद भएका पिू्नसिीकृतीका फा्लमा रहकेा कागिातमा प्रवतिादीले सनाखत समते गरी अन््था भन्न 
नसकेको दवेखदँा िादी दािी समवथ्नत भएकै दवेखन्छ । 

37. उपरोति तथ्हरूलाई समग्रतामा हदेा्न प्रवतिादी िैदवेशक रोिगार व्िसा्ीले श्म सिीकृती वलन 
आिश्क पनने कागिातहरूको वििरण आफू अनकुुल हरेफेर गनने, सच्ाई त्ार गन्न लगाउने, वसटकर 
उपकाई िसताको त्सतै बनाई टाँसी माग भन्दा फरक वििरणका नककली कागिात बनाई श्म सिीकृतीका 
लावग पेश गनने गरेको दवेख्ो । िैदवेशक रोिगारीमा भना्न प्रकृ्ाको लावग आिश्क पनने मलू कागिात 
हरेफेर िा झटु्टा हुदँा समग्र रोिगारीको अिसथा नै प्रभावित हुन पगुदछ । िैदवेशक रोिगारीमा िाने नेपाली 
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श्वमकहरूको भना्न प्रकृ्ामा हुने गलत अभ्ासलाई तथ्हरूले आम समस्ाको रूपमा दखेाएका छन ्। 
्सलाई सपष् गन्न तत ्सम्मा िैदवेशक रोिगार समबन्धी गररएका अनसुन्धानहरू तथा श्म आप्रिाशनका 
आ्ाम, दृष्ान्तहरूलाई समते मनन गनु्न सान्दवभ्नक दवेख्ो । अध््न अनसुन्धान तथा प्रवतिेदनहरू हदेा्न 
"Between 2008/2009 and 2018/2019, the DoFE approved ४,०९९,९३९ migrant workers 
for foreign employment, of whom ३,८८८,०४६ were men and २११,८९३ women. Qatar, 
Malaysia, Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE) and Kuwait are the five 
most popular destinations among Nepalese labour migrants. Studies have revealed the 
indicators of abuse commonly associated with the poor working and living conditions 
encountered by workers in their destination countries. These are characterized by low 
wages, unsafe working environments, a virtual absence of social protection, a denial 
of freedom of association - especially as it relates to the right to form trade unions and 
other workers’ rights – discrimination, xenophobia and other indignities. In addition to 
these problems faced in their destination countries, workers have reported experiencing 
considerable pre-departure exploitation. These include misrepresentation of the nature 
and terms of work available, excessive recruitment fees, the delay or cancellation of 
departures, and a failure to provide workers with the correct pre-departure documents, 
including receipts and contracts of employment and recruitment. (Forced labour, 
human trafficking and human smuggling under the pretext of foreign employment 
are routinely reported. S. Paoletti et al.: Migrant workers’ access to justice at home: 
Nepal (Open Society Foundations, 2014, p.18). त्सै गरी Nepali migrants, as with other 
migrant workers in the region, suffer particularly high levels of abuse and exploitation. 
Routine harms include contract substitution and fundamental changes in the nature 
or conditions of work, non-payment of wages, unsafe work conditions, inadequate 
rest, inhumane housing conditions, and confiscation of identity documents. In more 
serious cases, migrant workers suffer verbal, physical and sexual abuse. Hundreds of 
workers die while working abroad each year, often from work-related causes. Women 
are particularly vulnerable to serious abuse for reasons of gender discrimination, the 
isolated nature of their work in private homes, and irregular status. In some cases, 
abuses amount to labor trafficking, forced labor, and debt bondage. Few low-wage 
migrant workers can access compensation or other remedies for these violations while 
working in the Middle East. Vulnerability to exploitation abroad is often heightened 
by routine violations committed in Nepal during the pre-departure phase by individual 
agents, recruitment agencies, and other private actors. These include misrepresenting 
the nature and terms of work available, overcharging on recruitment fees, delaying 
or cancelling departures, and failing to provide workers with correct pre-departure 
documents, including receipts and contracts of employment and recruitment. These 
abuses persist due to a lack of transparency, government oversight, and accountability 
in the private recruitment and placement of migrant workers—which also undermine 
workers’ ability to access justice for these harms- (Recruitment of migrant workers 
from Nepal: Country profile/International Labour Organization, Fundamental 
Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Geneva: ILO, २०२१).  
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38. श्वमक आपवूत्नकता्न एिेन्सीहरूले के कसतो का ््न गन्न हुने र गन्न नहुने भन्ने बारे नेपाल समते सदस् रहकेो 
World Employment Confederation (formerly CIETT) को Guiding principles embedded 
in the Ciett Code of Conduct मा पालना गनु्नपनने केही वसद्ान्तहरू उललेख गररएको छ िसमा 
Principle २ – “Respect for Ethical and Professional Conduct. Private employment 
services shall observe the highest principles of ethics, integrity, professional conduct 
and fair practice in dealing with jobseekers, workers and user companies and shall 
conduct their business in a manner designed to enhance the operation, image and 
reputation of the industry.” र Principle 4 – “ Respect for Transparency of Terms of 
Engagement • Private employment services shall ensure that workers they employ are 
given details of their working conditions, the nature of the work to be undertaken, rates 
of pay and pay arrangements and working hours in a language they understand. They 
should ensure that the worker’s assent is obtained without coercion”  भवनएको छ । आई 
एल ओको Private Employment Agencies Convention, १९९७ (No. १८१) महासवन्धको 
धारा ८(१) ले "A Member shall, after consulting the most representative organizations of 
employers and workers, adopt all necessary and appropriate measures, both within its 
jurisdiction and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide 
adequate protection for and prevent abuses of migrant workers recruited or placed in 
its territory by private employment agencies. These shall include laws or regulations 
which provide for penalties, including prohibition of those private employment agencies 
which engage in fraudulent practices and abuses.” भन्ने प्रािधान रहकेो पाईन्छ । िैदवेशक 
रोिगारीमा रहकेा नेपाली श्वमकहरू हदेा्न अदक्ष श्वमकहरूको संख्ा बवढ दवेखन्छ । श्म, रोिगार तथा 
सामाविक सरुक्षा मन्त्राल्को NEPAL LABOUR MIGRATION REPORT 2020 को अनसुार 
“The occupational profile of labour migrants in 2018/19 shows that 59 per cent of the 
new workers took up unskilled jobs whereas this share was 64 per cent in 2017/18.”- 
(Document_२०२००३२२११४६०.pdf p. 40) । ्सरी िैदवेशक रोिगारीमा िाने अत्ावधक मात्रामा 
रहकेा अदक्ष श्वमक पठाउँदा इिाित प्राप्त संसथा सि्ंले काननूी दाव्ति समतेको पालना गरेको दवेखएन । 

39. त्सै गरी International Labor Organization (ILO) को General Principles and Operational 
Guidelines for Fair Recruitment को श्वमक आपतूषीकता्नहरू (Labour recruiters) को 
लावग वनमन बदुामा उललेवखत वसद्ान्तहरू पाररत गरेको पाईन्छ । General principle को बुँदा नं. ५ 
"Regulation of employment and recruitment activities should be clear and transparent 
and effectively enforced. The role of the labour inspectorate and the use of standardized 
registration, licensing or certification systems should be highlighted. The competent 
authorities should take specific measures against abusive and fraudulent recruitment 
methods, including those that could result in forced labour or trafficking in persons” र 
बुँदा नं. २१.१. Labour recruiters should have in place policies and processes, including 
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due diligence, to ensure that their recruitment activities are conducted in a manner that 
treats workers with dignity and respect, free from harassment or any form of coercion 
or degrading or inhuman treatment. Labour recruiters should not restrict the movement 
of, nor abuse or allow abuse of, workers who are under their protection.” भनी सिचछ सेिा 
प्रिेशका वसद्ान्त तथा वदशावनदनेशहरू गरेको दवेखन्छ । आफनो दशे बावहर श्म गन्न िाने श्वमकहरूको 
सरुक्षा ्चनैुतीपणु्न रहकेो अिसथामा श्वमक आपवूत्नकता्नहरूले र श्म तथा रोिगार समबवन्ध मापदणडको 
उच्चतम पालना गरी िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनु्न ईिाित प्राप्त संसथाहरूको कत्नव् तथा 
अपररहा ््नता रहकेो दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार ब्िसा्ीको काम कारिाहीसँग समबवन्धत प्रसततु 
मदु्ाको विर्लाई उपरोति पषृ्ठभवूममा हनेु्न िान्छनी् हुने दवेख्ो ।  

40. अन्तरा्नवषट्् श्मसँगठन (ILO) को नेपाल सदस् राषट्समते भएको अिसथामा श्वमक आपतूषीकता्न माफ्न त 
गररने भना्न प्रकृ्ा दवेख व्होनु्नपनने दाव्ति समतेका विर्मा उवललवखत श्म काननुका अन्तरावषट्् मान्् 
वसद्ान्त समतेलाई बेिासता गन्न वमलने दवेखदँनै भने नेपालको काननुले पवन उललेवखत अिसथाहरूलाई 
आतमसात ् गरेको दवेखन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) (५) मा िैदवेशक रोिगारीलाई 
शोरणमतुि, सरुवक्षत र व्िवसथत गन्न तथा श्वमकको रोिगारी र अवधकारको प्रत्ाभवूत गन्न ्स क्षेत्रको 
वन्मन र व्िसथापन गनने भनी राज्का वनदनेशक वसद्ान्तमा उललेख गररएकोछ । िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दफा १५ मा कामदार विदशे पठाउँदा सिीकृती वलनपुनने र सोको लावग आिश्क कागिात 
िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष पेश गनु्नपनने व्िसथा गररएको दवेखन्छ । ऐ. ऐनको दफा ४७ ले कागिातका 
वििरणहरू हरेफेर गनने, नककली कागिात बनाउनेलाई सिा्को व्िसथा गरेको दवेखन्छ । पवछललो 
सम्मा केवह नेपाल ऐन, संशोधन गनने ऐन, २०७५ ले उति ऐनको दफा १५ को खणड (्च) थप गरी 
गन्तव् मलुकुको नेपाली कुटवनवतक वन्ोगबाट प्रमावणत गररएको मागपत्र र अवखत्ारीको सककल 
प्रती पिू्न सिीकृवत वलँदा संलगन हुनपुनने व्िसथा गरेको पाईन्छ । ्ो व्िसथा गररनकुो पषृ्ठभवुममा िैदवेशक 
रोिगारीको श्म सिीकृती वलँदा पेश गनने रोिगारदाताबाट प्राप्त कागिातमा हरेफेर गनने िा झठु्ा व्होरा 
पानने िा झठु्ा व्होरा त्ार गन्न लगाउने िसता कारणले विदशेमा गएका श्वमकहरू अलपत्र पनने, कागिात 
वबवहन हुने, २/३ प्रकारको रोिगार समझौता हुने, काम, पाररश्वमक, रोिगारदाता कमपनी तथा रोिगारीको 
शत्नहरू फरक पनने, २ िनाको वडमाणडमा वििरण फरक पारी िा सच्चाई धरैे मावनसहरू पठाउँदा अलपत्र 
पनने िसता समस्ाहरू आम रूपमा रहकेो दवेखन्छ । ऐनमा ्ी प्रािधानहरू ल्ाईनकुो विधाव्वक मनसा् 
पवन आम रूपमा दवेखएका समस्ाहरूको सामाधान गनु्न नै रहकेो मान्नपुनने हुन्छ । 

41. िादीले दािी वलएको िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) मा "कुनै ईजाजत पत्रवालाले जानषीजानषी 
यो ऐन, वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा 
हरेफेर गरेमा वा झठु्ा वयहोरा पारेमा वा झठु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा कनजलाई एक लाख रूपैया दकेख 
तषीन लाख रूपैया समम जररवाना र ्छ मकहना दकेख एक वर्य समम कैद हुने्छ" भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । 
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प्रवतिादीबाट बहसको रिममा उपवसथत विद्ानहरूले उति दफाको शीर्न वटपपणीमा उललेवखत "कलखत वा 
प्रकतवेदन लकुाएमा वा हरेफेर गरेमा" भन्ने व्िसथालाई मखु् रूपमा उललेख गरी आफनो पक्षले त्सतो कुनै 
का ््न नगरेको तक्न  राखन ुभएतफ्न  हदेा्न उति शीर्न वटपपणीको व्िसथालाई दफामा लेवखएको प्रमखु व्िसथा 
मान्न वमलने दवेखएन । उति दफामा "कुनै ईजाजत पत्रवालाले जानषीजानषी यो ऐन, वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम 
्बमोकजम राखनपुनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हरेफेर गरेमा वा झठु्ा वयहोरा पारेमा वा 
झठु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा" सिा् हुने भन्ने सपष्सँग उललेख गररएकोले िनुसकैु वकवसमले हरेफेर गनने, 
झठु्ा व्होरा त्ार पानने, त्ार गन्न लगाउने का ््न काननुतः वनरवेधत दवेख्ो । त्सतै ्सै विर्मा भ्ष्ा्चार 
मदु्ा दा्र भई तहगत अदालतको फैसलाबाट सफाई पाईसकेको वसथवत हुदँा सोही विर्बाट उठेको ्स 
मदु्ामा दोहोरो हुने गरी कारबाही गन्न वमलदनै भने बहस विवकरको हकमा भ्ष्ा्चार वनिारण वनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ५९ ले प्र्चवलत काननू बमोविमको अरु कसरूमा छुटै्ट मदु्ा ्चलाउन बाधा नपनने व्िसथा 
गरेको दवेखदंा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई सफाई पाएकै कारणले प्रसततु मदु्ामा कारबाही गन्न नवमलने भन्ने बहस 
विवकरसँग सहमत हुने अबसथा रहने । साथै उति भ्ष्ा्चार मदु्ामा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणले वनरोपण 
गनने विर्हरू सोही बमोविम हुने नै हुदँा भन्ने समते व्होरा उललेख भएको दवेखदँा िदैवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को प्रािधान बमोविम हुनेमा कुनै वििाद दवेखदँनै । िहाँ समम झठु्ा र सत् कुराको पररक्षण सो कुराको 
वनरोपण गन्न नसवकने भन्ने विवकर छ, प्रसततु मदु्ा सद् ेवकतनेसँग समबवन्धत नभई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४७(१) को काननूी व्िसथासँग समबवन्धत दवेखएकोले सो विवकर प्रासवंगक दवेखन आएन ।  

42. ् सरी प्रवतिादी उपरको उिरुी, बरामदी म्ुचलुका, घटना वििरण कागि, बरामद भएका दशीका सामान, 
बरामदी सलीप बमोविमको कामको अड्नर वििरण वभडेको तथा बरामदी दशीप्रमाणमा प्रवतिादीको 
सनाखत व्होराका साथै िादीका साक्षीको बकपत्र समतेबाट प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दािीको कसरू 
प्रमावणत भएको र कसरू हुदँाका बखत Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक 
विि्कुमार काकषी मखु् सञ्चालक रह ेभएको कुरामा वििाद नभएकोले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दफा ५७ को काननुी व्िसथाले Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) को तफ्न बाट भएको 
काम कारिाहीमा उति संसथाका मखु् व्वति सञ्चालक विि्कुमार काकषीलाई काननुतः सिा् हुने 
दवेख्ो । अतः प्रवतिादी Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार 
काकषीले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) को कसरू गरेको दवेख्ो । 

43. प्रवतिादी वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननको हकमा हदेा्न वनि ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा 
इन्कार रह ेतापवन वनिले सञ्चालन गरेको पे्रसबाट नककली कागिात र विवभन्न वनका्सँग समबवन्धत 
रिर सट्ामप समते वनिले सञ्चालन गरेको पे्रसबाट बरामद भएको, अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा ब्ान गदा्न मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर 
कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आई िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले 
वभिाई वसटकर छाप उपकाएर उवनहरूले ल्ाएका कागिातमा टाँसने गरेको छु भनी कागिात सच्ाउन 
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वलएको अड्नर र गरेको का ््नको वििरण समते खलुाई लेखाएको व्होरा, बरामदी म्ुचलुका र म्ुचलुका 
त्ार गनने कम्न्चारी, म्ुचलुकाका साक्षीले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई गरेको बकपत्र र बरामद दशी 
समतेबाट प्रवतबादी शरेबहादरु महि्ननले िैदवेशक रोिगारको लावग Empire International Pvt. Ltd. (Lic 

No. ६९५) का सञ्चालक विि्कुमार काकषीलाई कागिात हरेफेर गन्न र झटु्टा व्होरा त्ार गन्न मखु् 
कसरूदारलाई सह्ोग गरी मवत्ारको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

44. प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको हकमा हदेा्न, वनि नेपाल वनक पे्रसको कमप्टूर अपरेटर पदमा का ््नरत 
कम्न्चारी रहकेो र वनिले पे्रसको सञ्चालकले लाए अह्ाएको काम गनने गरेको दवेखन्छ । िादीले नेपाल 
वनक पे्रसको सञ्चालकलाई नै मखु् कसरूदार (Principal Offender) नभई मवत्ारको (Accessory) दािी 
वलएको दवेखन्छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सोझ ैप्रवतिादी म्ानपािर ब्िसा्ीसँग समपक्न  गरी 
नककली कागिात बनाएको भन्ने िादीको दािी नभएको र िादीबाट पेश भएका प्रमाणबाट समते त्सतो 
अिसथा पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । प्रवतिादी कम्न्चारीको हवैस्त लाए अह्ाएको काम गनने भएकोमा 
अह्ाउने िा काम गन्न आदशे वदने रोिगारदाता सञ्चालक र सो बमोविमको कम्न्चारीको हवैस्तले 
पाररश्वमक पाउने गरी आदशे बमोविम का ््न गनने कम्न्चारीले समान सतरको कसरू गरेको भन्न फौजदारी 
काननूको आधारभतू मान््ता बमोविम हुने समते दवेखएन । अतः आफूलाई लाए अह्ाएको काम गरेकै 
कारणले िादीको अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको भनी वनक पे्रसमा का ््नरत कम्न्चारी प्रवतिादी 
मवनलकुमार महि्ननलाई कसरूदार ठहर गन्न न््ा्को रोहमा उव्चत दवेखएन । 

45. अत: उपरोति आधार र कारणबाट Empire International Pvt. Ltd. (Lic No. ६९५) का सञ्चालक 
प्रवतिादी विि्कुमार काकषीलले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू गरेको ठहरी 
वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा बमोविम रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) िररिाना र ६(छ) मवहना कैद 
हुने ठहछ्न । प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले दफा ५६ को कसरू गरेको ठहरी वनिलाई प्रवतिादी विि्कुमार 
काकषीलाई भएको सिा्को आधा सिा् हुने ठहछ्न । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्नन उपरको िादी दािी 
पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी विि्कुमार काकषीलाई रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) 
िररिाना र ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.....................................................................१

प्रवतिादी विि्कुमार काकषीलाई ठहर भएको िररिाना रू.१,००,०००।- को हकमा लगत कसी वनिले पपू्नक्षको 
रिममा वमवत २०७३/०५/१२ मा र. नं. १६२ बाट राखकेो धरौटी रू.२,००,०००।- बाट मलुकुी फौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा 
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लेखी पठाउन ू........................................................................................................................२

प्रवतिादी विि्कुमार काकषीले ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ)
बाट िररिाना रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) वफता्न पाऊँ भनी प्रसततु 
मदु्ा अवन्तम भएपवछ प्रवतिादीले वनिेदन वदएमा वन्मानसुार गरी वफता्न वदन ुभनी लेखा शाखालाई लेखी  
पठाउन.ू............................................................................................................................... ३

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू....................................................................४

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई ठहर भएको िररिाना रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी वनिले अनसुन्धानको रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा राखकेो धरौटी रू. १८,००,०००।- बाट मलुकुी 
फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला 
अदालतमा लेखी पठाउन.ू.........................................................................................................५

प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले अनसुन्धानको वसलवसलामा राखकेो धरौटी मदु्ा 
अवन्तम भएपवछ वफता्न पाऊँ भनी वनबेदन गरे वन्मानसुार वफता्न वदन.ू..................................................६

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् 
तथा प्रवतिादीहरू विि्कुमार काकषी र शरेबहादरु महि्ननलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू............................७

प्रसततु फैसलाको नककल साथै रावख फैसलाको िानकारी िैदवेशक रोिगार विभागलाई वदन.ू...................८

फैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन.ू............................९

 वनशा बावन्ाँ
(सदस्)

उति रा्मा सहमत छौ ँ। 

डा. श्ी गोपी्चन्द् भट्टराई        
   (सदस्)   

रमशेकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदति लमसाल र ना.स.ु- लोकेन्द् ्चौलागाई
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह
फैसला वमवतः- २०७८/११/१६/२
फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/१२/२९/३ न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् श्ी रिेिकुिार खत्री

सदस् मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-०१०६

वनण््न  नं. १३७

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन

अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगको 
पत्रसमतेको िाहरेीले 
नेपाल सरकार.. .............१

त्रैलोक् नाथको नाती गंगाप्रसादको छोरा, झापा विलला गौरादह गा.वि.स. िडा 
नं. ४ घर भ ैहाल लवलतपरु विलला, लवलतपरु उपमहानगरपावलका, धापाखले 
बसने, Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक ज्ानेन्द्  
अवधकारी.....................................................................................१

ऐ.प्रा.वल.का सं्चालक एिम ्ज्ानेन्द् अवधकारीको श्ीमती वसता कुमारी न््ौपाने 
अवधकारी....................................................................................१

प्रवदपकुमार ररमालको नावत सरोि ररमालको छोरा लवलतपरु विलला लवलतपरु 
उपमहानगरपावलका िडा नं. १ हाल पररिवत्नत लवलतपरु महानगरपावलका िडा 
नं. १ िसने Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का श्म प्रवतवनवध 
सविन ररमाल................................................................................१

िीतलाल महि्ननको छोरा सविक काठमाडाैं विलला महादिेसथान गा.वि.स. १ 
गिुु्नधारा, घर भ ैहाल काठमाडाैं विलला ्चन्द्ावगरी नगरपावलका िडा नं. ८ को 
हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने र लवलतपरु विलला पलु्चोक, वसथत नेपाल 
वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्नन...............................................१

 िीतलाल महि्ननको नावत िीतबहादरु महि्ननको छोरा काठमाडाैं विलला
 महादिेसथान गा.वि.स. १ गिुु्नधारा हाल पररिवत्नत ्चन्द्ावगरी नगरपावलका िडा
 नं. ८ को हाल पररिवत्नत ऐ.िडा नं. ५ बसने भ ैलवलतपरु पलु्चोक वसथत वनक
पे्रशका कमप्टूर अपरेटर मवनलकुमार महि्नन........................................१
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िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

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

तथ् खण्ड

1. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगिा मदएको ्ेबनािी उजुरी मनवेदनको प्रमतमलपी:-

मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न 
कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा सत्न समझौता लगा्तका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ्िनु कागिातहरू 
श्म विभागबाट पिू्न सिीकृवत वलँदा विभागमा पेश गनु्नपनने हुन्छ । पिू्न सिीकृवत नभ ैअवन्तम सिीकृवत प्राप्त 
हुदँनै । कवतप् कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र 
रोिगारको लावग प्राप्त हुन आएका वभरा लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ्। पिू्न सिीकृवतमा 
पेश गरेको वििरण अवन्तम सिीकृवत वलँदा पेश गरेको वििरण नवमलेमा श्म सिीकृवत वदन वमलदनै । 
्सतो अिसथामा मनेपािर कमपनीले नककली कागिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु 
रकम वदएर श्म वसिकृवत वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ्। ्सरी कामदार पठाउँदा 
्चावहने नककली कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्ननले 
त्ार गद्नछन ्। सो काम गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सं्चालकलाई काननूबमोविम कारिाही गरी पाऊँ 
भन्ने समते व्होराको भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट वमवत २०७१/०३/२७ मा अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको बेनामी उिरुी वनिेदनको प्रवतवलवप । 

2. ्बरािदी िुचुलकाको प्रमतमलमप:-

लवलतपरु विलला लवलतपरु उप-महानगरपावलका िडा नं. २ वसथत पलु्चोकमा शरेबहादरु महि्ननले 
सं्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), वप्रन्टर 
इकं काटनेि पहेंलो १, वनलो १, वििनेश डेली डाएरी खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सटामप, सथावन् 
विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सटामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सटामप, एमबेसी अफ मलेवस्ा 
कन्सलुर अवफसरको रिर सटामप, रोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सटामप, सथावन् पंविकावधकारीको रिर 
सटामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, फाडल खावलिा्फर 
टे्वडङ रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर छाप, व्चन गवुडङ 
इवन्िवन्ररङ सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा लेवखएको छाप, 
प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी सवि्नसको रिर छाप, 
ड्ाइवमकस पल्न वि वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को रिर छाप, इन्िेदाहको 
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रिर छाप, टेवलफेन्स मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अनधुावि नेसनल होटलसको रिर छाप, 
मो. नावसर एररस कन्सलुर अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको रिर, अिधुािी ्चमेिरको 
रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर 
छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर छाप, एमिेसी अफ नेपाल ्.ूए.ई छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को 
रिर छाप, राईट िे इन्टरप्राइिेि प्रा.वल. िािेलाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप 
लेिर इमपोएलमने्टको रिर छाप, दिुई ्.ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर 
छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, 
िैदवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् 
प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको 
कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू कमप्टूर वस.वप.्.ूकमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन 
ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० July २०१४ समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way 

interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप समतेका दशीका सामान िरामद भएको भन्ने समते 
व्होराको वमवत २०७१/०३/२७ को िरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप । 

3. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ान प्रमतमलमपः-

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सं्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । मरेो 
पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आइ 
बनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई सटीकर छाप उपकाएर उवनहरूले ल्ाएको 
कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा छैन । आिस्क 
कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर लान्छन कुनै त्ाही छाड्दछन ्। छाप सटीकर उपकाए 
पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँसीवदने गरेको हो । ्सो गदा्न तपाईलाई केवह हुदँनै, विभागमा हाम्ो 
सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर टासी पठाउदा रू. ५००।- दवेख रू. १०००।- वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा 
प्रीन्ट गदा्न रू. ६०००।- दवेख रू. ७०००।- वदन्थे, वबग्रको कागि, सटीकर, वबिरण pen driveल्ाउथें र 
सो पश्ात ्सबै काम म आफै गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ । वत 
काम म आफैले नगरी मरेो सटाफ कम्न्चारी माफ्न त गराउदछु । कम्न्चारी मवनलकुमार महि्ननलाई मावसक 
१०,०००।- हिार तलब वदने गरेको छु । वमवत ०७१/०३/२७ मा मरेो घरबाट िरामदी छापहरू सबै मरेो 
घर अवफसबाट िरामदी भएका हुन ्भन्ने समते व्होराको शरेबहादरु महि्ननले वमवत २०७१/०३/२९ मा 
अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान । 

4. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा अ.दु.अ.आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १००००।- छ । सो पे्रशमा कमप्टूर 



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

104

अपे्रटरको काम गद्नछु । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर वडिाइनको 
साथै मनेपािर तथा अन्् संसथाको वभविवटङ काड्न समते बनाउछु । मनेपािर कमपनीका सं्चालकहरूले 
साहुलाई कागि पत्र सच्ाउन वदने र वत काम गन्न साहुले मलाई तोकने हुदँा साहुको आदशेानसुार मलेै 
त्ार गररवदने गद्नछु । साहुले वदएको आदशे अनसुार गनु्न पनने कामको संझनको लावग सानो clip डा्रीमा 
वटपने गरेको छु । साहुको अफीसको नाम अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । 
मलेै साहुले भने अनसुारको काम गनने गरेको हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको 
अफीसबाट बरामदी Day Slip मलेै नै लेखकेो हो । साहुले गन्न वदएको काम संवझन सविलोको लावग वटपने 
गरेको हो । Day Slip मा लेवखएका हसताक्षर मरैे हुन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले 
अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानको प्रवतवलवप । 

5. Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सचंालक ज्ानेनद्र अमधकारीले अनुसनधानका 
क्रििा अ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलमपः-

Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक तथा Managing Director ज्ानेन्द् अवधकारीले 
आ्ोग समक्ष वमवत २०७१/०३/२७ आ्ोगले नेपाल वनक पे्रशबाट िरामद गरी मलाई दखेाएको 
वखमलाल सापकोटाको गलफ अकसन कमपनी रोिगारदाता रहकेो वभसा कागिमा लेिरको तलब र संख्ा  
लेवखएको कागि हरेें बरामद भएको Letterpad कागि मरेो हो । ध्रिु के.सी. भन्ने व्वतिले कतारबाट  
आफनो मावनसको लावग पठाएको व्वतिगत वभसा र वनिहरूले नै ल्ाएको Demand लगाएतका 
कागिातहरू श्म प्रवतवनवध सविन ररमालले विभागमा पेश गरी लट नं. १००७०९ बाट पिू्न सिीकृवत 
वलएको हो । पिू्न सिीकृवतको लावग पेश गररएका कागि म आफूले निनाई वनि ध्रिु के.सी. ले  
पठाएको हुदँा सककली नककली के वथए मलाई िानकारी भएन । अवहले हदेा्न सबै कागि नककली बनाएर 
वदएको थाहा पाए ँ । मलेै सोझ ै कमपनीमा Agreement गरेर मगाएका कागिपत्रहरू होइनन ् । ्सै गरी  
लट नं.९९९४४ बाट कतार वसथत विन हादीन कन्सट्कसनको लावग वलएको पिू्न सिीकृवत समते एकै  
प्रकारका हुन ् । मलाई ्ो वभसाहरूको श्म सिीकृवत वलइदउे भनी वभसा सवहतका समपणू्न कागिात  
सोही ध्रिु के.सी.ले उपलबध गराइवदएअनसुार विभागमा पेश गरी पिू्न सिीकृवत वलएको हो । दिुै कमपनीमा 
मावनस गइसकेका छैनन ्भन्ने समते व्होराको Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक 
ज्ानेन्द् अवधकारीले अनसुन्धानका रिममा अ.द.ुअ. आ्ोगमा वमवत २०७१/०५/१६ मा गरेको ब्ानको 
प्रवतवलवप । 

6. Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का श्ि प्रमतमनमध समवन ररिालले अनुसनधानका 
क्रििा अ.दु.अ. आ्ोगिा गरेको ्ब्ानको प्रमतमलपीः-

१/२ िनाको श्म भएकोले श्म विभागबाट पिू्न सिकृवत वलने काम गरे पवन कोही कसैसँग आवथ्नक लेनदने 
नगरी वनकालेको हो । आफूलाई अवफसबाट त्ारी फा्ल वदएको हुदँा बनाइएका कागिात लगा्तका 
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विर्मा केही िानकारी छैन भन्ने समते व्होराको Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) 
का श्म प्रवतवनवध सविन ररमालले अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा  
वमवत २०७१/०४/३० मा गरेको ब्ानको प्रवतवलपी । 

7. अम्त्ार दुरुप्ोग अनुसनधान आ्ोगको पत्रः-

अनसुन्धानमा खलुाईवदएको ब्ान व्होरा बरामद तथा संकलीत कागिातहरू अध््न गदा्न प्रवतिादीहरूले 
गलत तथा आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गरीएका कागिातहरू संलगन गरी श्म वसिकृवत वलए वदएको 
दवेखन आएकोले प्रसततु विर् ऊपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननूबमोविम िो िे गनु्न पनने 
हो गन्न अनसुन्धानबाट दवेखन आएका िसत ुवसथती वििरण र बरामद भएका कागिात प्रमाणहरू समतेका 
वििरण खलुाई सककलै फाइल संलगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को 
दफा २८बमोविम िैदशेीक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी वनण््न  भएको हुदँा अनसुन्धानबाट 
दवेखन आएको िसत ुवसथती वििरण र बरामद कागिातहरू समते संलगन पवजिकाबमोविमका सककल 
कागिातहरू रहकेा फाइल पत्र साथ संलगन रावख आिश्क का्ा्नथ्न वनण््न  िानकारी गराइएको व्होरा 
अनरुोध गररएको छ भन्ने समते व्होराको अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले ्च.नं. ३६५५ 
वमवत २०७२/०३/११ मा िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेखकेो पत्र । 

8. वैदेमिक रोजगार मवभागको मटपपमण र आदेिः-

वमराकल ओभरसीि प्रा.वल. इ.प.नं. ७१४ को कारोिार अनसुन्धान टंुगो नलागे सममका लावग रोकका 
राखने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७२/०४/१७ मा भएको वटपपवण र आदशे । 

9. Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४)का सचंालक ज्ानेनद्र अमधकारीले अनुसनधानका 
क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) को सं्चालक हु ँ। कतार वसथत रोिगारदाता कमपनी Bin 
Hadi & Gulf Auction मध्े Bin Hadi कमपनीको लावग लट नं. ९९९४४ बाट २ िना कामदारको पिू्न 
र अवन्तम सिीकृवत वलई २ िना कामदार सो कमपनीमा गै तोवकएको तलि सवुिधा प्राप्त गरी त्ही काम 
गरी रहकेा छन ् वनिहरूको कुनै गनुासो आएको छैन । अकवो Gulf Auction कमपनीको लावग लट नं. 
१००७०९बाट २ िना कामदारको पिू्न सिीकृवत वलएको समम हो । अवन्तम सिीकृवत वलएको र कामदारको 
माग भगाउने काम ध्रिु के.सी. भन्ने व्वति माफ्न त भएको हो । व्वतिगत रुपमा प्राप्त वभसा माफ्न त कामदार 
पठाउन श्म सिीकृवतका लावग विभागमा कागिात पेश गरेको हो । कमपनीबाट प्राप्त ्चमेबर वसटकरमा 
लेवखएका अक्षरहरू आपसमा मले नखाएको कुरा वठक हो । ध्रिु के.सी.को विश्ासमा परी कागिात पेश 
गरेको हो भन्ने समते Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारीले 
अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा वमवत २०७२/०५/११ मा गरेको ब्ान । 
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10. Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का श्ि प्रमतमनमध समवन ररिालले अनुसनधानका 
क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ान:-

Gulf Auction Co. & Bin Hadi Construction कमपनीमा कामदार पठाउने प्र्ोिनको लावग रिमशः लट 
नं. १००७०९ र लट नं. ९९९४४ को फाइल पिू्न सिीकृवतको लावग हाम्ो कमपनीको नामबाट मलेै विभागमा 
पेश गरेको हो । उति कमपनीहरूमा २/२ िना कामदारको माग आएपवछ पिू्न सिीकृवत वलएपवन अवन्तम 
सिीकृवत वलने र कामदार पठाउने काम गरेको छैन । उति कमपनीहरूमा कामदार पठाउन व्वतिगत रुपमा 
ध्रिु के. सी. भन्नेले Demand Letter समतेका कागिात पठाएपवछ वनिकै विश्ासमा श्म सिीकृवतको 
लावग विभागमा पेश गरेको हो भन्ने समते व्होराको Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का 
श्म प्रवतवनवध सविन ररमालले अनसुन्धानका रिममा िैदवेशक रोिगार विभागमा वमवत २०७२/०५/२८ 
मा गरेको ब्ान । 

11. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै हाल पलु्चोकमा नेपाल वनक वप्रन्टीङ पे्रश सं्चालन गददै आएको छु । सो पे्रशबाट विवभन्न मनेपािर 
कमपनी, कलेि, सकुल, संघ संसथा समतेबाट माग भए अनसुार आिश्क छपाई समबन्धी काम गद्नछु । 
मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामाग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै 
आइ िनाउन वदएका सामाग्रीहरू हुन ् । मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई सटीकर छाप वभिाई उपकाएर 
उवनहरूले ल्ाएको कागिातमा टाँसने गरेको छु । त्स पवछ वतवनहरूले कहाँ लवग के मा प्र्ोग गछ्नन थाहा 
छैन । आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफै ल्ाउदछन । छाप सटीकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका 
कागिातमा टाँसीवदने गरेको हो । ्सो गदा्न तपाईलाई केवह हुदँनै, विभागमा हाम्ो सेवटङ छ भन्दथे, वसटकर 
टासी पठाउदा रू.५००।- रू.१,०००।- वदन्थे, छाप सक्ान गरेर कागिमा प्रीन्ट गदा्न रू.६,०००।- दवेख 
रू.७,०००।- वदन्थे, वबग्रको कागि, सटीकर, वबिरण pen drive ल्ाउथें र सो पश्ात सबै काम म आफै 
गद्नछु pen drive मा ल्ाएका वबिरणहरू वप्रन्ट गरेपवछ वफता्न गद्नछौ । त्सतै Miracle Overseas Pvt. 
Ltd. (Lic No. ७१४) को पे्रश समबन्धी सबै काम मरेो पे्रशबाट हुन्छ । पे्रशको काममा आएका केही 
कागिातहरू बरामदी भएको हुनपुद्नछ । उति कमपनीका के के कागि त्ार भए लामो सम् भ्ो समझना 
छैन । Day Slip मा उललेख भएको हुनपुद्नछ । श्म सिीकृवतका लावग पेश भएका कागिातको हकमा 
मनेपािर कमपनी नै विममिेार हुनपुनने भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अनसुन्धानका 
रिममा वमवत २०७२/०८/२५ मा िैदवेशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

12. प्रमतवामद िमनलकुिार िहज्फनले अनुसनधानका क्रििा वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

म नेपाल वनक पे्रशमा २ िर्न दवेख काम गददै आएको छु । मावसक तलब रू. १०,०००।- छ । सो पे्रशमा 
कमप्टूर अपे्रटरको काम गद्नछु । पे्रशमा हुने सबै कामहरू िसतै ब्रोसर, लेटरहडे, वबल प्ाड, भौ्चर 
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वडिाइनको साथै मनेपािर तथा अन्् संसथाको वभविवटङ काड्न समते बनाउछु । साहुले वदएको आदशे 
अनसुार गनु्न पनने कामको संझनाको लावग सानो clip डा्रीमा वटपने गरेको छु । साहुको अफीसको नाम 
अरुण डंगोल हो तर बासतविक नाम भने शरेबहादरु महि्नन हो । मलेै साहुले भने अनसुारको काम गनने गरेको 
हो । काम गलत िा सवह के हो मलाई थाहा छैन । पे्रशको अफीसबाट बरामदी Day Slip मलेै नै लेखकेो 
हो । साहुले गन्न वदएको काम संवझन सविलोको लावग वटपने गरेको हो । Day Slip दखेाउदा दखे ेलेवखएका 
हसताक्षर मरैे हुन Miracle Overseas Pvt.Ltd. (Lic No. ७१४) को प्रोफाइल समतेका कागिातहरू त्ार 
गरे ँभन्ने समते प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले अनसुन्धानका रिममा वमवत २०७२/०८/२५ मा िैदवेशक 
रोिगार विभागमा गरेको ब्ान । 

13. वादी नेपाल सरकारको अमभ्ोग िाग दावीः-

Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक प्रवतिादी ज्ानेन्द् अवधकारी र वसताकुमारी 
न््ौपानेले कमपनी व्वतिगत रुममा कमपनीको तफ्न बाट पठाएको Demand Letter समतेका कागिातहरूबाट 
कतार वसथत Gulf Auction Co. & Bin Hadi Construction कमपनीको रिमश लट नं. १००७०९ र लट नं. 
९९९४४ बाट पिू्न सिीकृवत वलएका २/२ िना कामदार उति कमपनीहरूमा पठाइसकेको कागिातहरूमा 
थप घट गरी ्ी प्रवतिादी सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारी र वसता कुमारी न््ौपाने अवधकारीको उति का ््न 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू अपराध गरेकोले प्रवतिादीहरू ज्ानेन्द् अवधकारी 
र वसता कुमारी न््ौपाने अवधकरीलाई सोवह दफा ४७(१) बमोविम अवधकतम सिा् हुन र श्म प्रवतवनवध 
सविन ररमाल, नेपाल वनक पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्नन, कम्न्चारी मवनलकुमार महि्ननले नककली 
कागिात बनाउने, वििरण थपघट गरी मवत्ारको भवूमका वनिा्नह गरेकोले िैदशेक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा ५६ बमोविमको अवधकतम सिा् गरी पाउन िादी नेपाल सरकारको तफ्न बाट वमवत २०७३/०४/२० 
मा ्स न््ा्ावधकरणमा दा्र गरेको अवभ्ोग-पत्र । 

14. श्ि प्रमतमनमध प्रमतवादी समवन ररिालले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

म Miracle Overseas Pvt.Ltd सरसितीनगर ्चािेहलमा श्म प्रवतवनवधको रूपमा क्ा्नरत छु । मलेै 
२०६५ साल दवेख काम गनने थालेको हु ँ। सो मनेपािर सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारीले सं्चालन गनु्न भएको 
हो । सो समिधन्मा समपणू्न कागिहरू पवढबाव्च सनुाउँदा सवुनपाए सो समिन्धमा मलाई केही पवन थाहा 
छैन । मलेै खावल पिू्न सिीकृत िैदवेशक रोिगार विभागबाट वनकालने काम मरेो हो । मलेै श्म प्रवतवनवध 
भएकाले राम भन्ने व्वतिलाई मलेै मात्र व्चन्दथे । मलेै वन्च राम भन्ने व्वतिसँग िैदवेशक रोिगार विभाग 
बावहर भटे भएको हो । मरेो र वनिको भटे भई रहन्थ्ाे । वनि व्वतिले मलाई वतम्ो प्रा.वल.बाट कतार 
पठाउन वमलछ भनी सोधदा वमलछ भने र उसले कतारमा मरेो आफन्त धबु्र के.सी भन्ने छ र उसले वडमानबाट 
वतम्ो मान्छे छ भने त्सैबाट पठाउन सकछौ र मरेो मान्छे पवन त्वह वडमानबाट हालछु भन्ने अफर ग¥of] 
र मलेै पवन हुन्छ, उति वडमान राम भन्ने व्वतिले िसतो ल्ाए त्सतै पेश गरेको छु र मलेै कागिातहरूमा 
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हरेफेर गरेको छैन र कतै पवन गएको छैन भन्ने समते व्होराको श्म प्रवतवनधी प्रवतिादी सविन ररमालले 
वमवत २०७३/०५/१९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

15. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेि पचा्फः- 

पवछ बझुद ै िादा ठहरेबमोविम हुने गरी ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा हाल प्रवतिादी सविन 
ररमालबाट मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.ि. ११८ नं.को दहेा् दफा ५ एिं. १० बमोविम धरौट 
रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ुभन्ने समते 
व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/०५/१९ मा भएको आदशे प्चा्न । 

16. प्रमतवादी Miracle Overseas Pvt.Ltd का सचंालक ज्ानेनद्र अमधकारीले ्स न्ा्ामधकरणिा 
गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छु । मरेो इििात नं. ७१४०/६४-६५ हो । Miracle 

Overseas बाट िवत पवन कामदार पठाएको छ सबैको सिीकृवत िैदवेशक रोिगार विभागबाट वलएर मात्र 
पठाएको हुनाले ् ो आरोप अथिा वनिेदन झठुो हो । प्रिेश म्ुचलुका खानतलावस बरामदी म्ुचलुका सवहतका 
कागिातहरू समबन्धमा मलाई केवह थाहा छैन । िैदवेशक रोिगार विभाग रअवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगमा भएको ब्ानको सिै व्होरा मरेो होइन । ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो मलेै अवभ्ोग माग 
दािीबमोविम कसरू नगरेकोहुनाले मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होराको Miracle Overseas 

Pvt.Ltd का सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारीले वमवत २०७३/०६/०२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

17.  ्स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेि पचा्फः- 

पवछ बझुद ैिाँदा ठहरेबमोविम हुने गरी ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट हाल ्ी प्रवतिादी ज्ानेन्द अवधकारी 
मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.ि. ११८ नं.को दहेा् दफा ५ एिं. १० बमोविम ्ी प्रवतिादीबाट 
धरौट रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ुभन्ने 
समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/०६/०२ मा भएको आदशे-प्चा्न । 

18. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मलेै नेपाल सरकारबाट नेपाल वनक पे्रस दता्न 
गराई सञ्चालन गरी रहकेो छु । मलेै कुनै पवन व्वति िा संसथाबाट प्राप्त भएको अडरबमोविमको काम 
गरेको छु प्रसततु मदु्ामा प्रा.वल.का सं्चालकको मागबमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर बदल 
गनने का ््न मलेै गरेको होइन । म उपरको अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । खानतलासी तथा िरामदी म्ुचलुका 
कागि मरेो पे्रशबाट बरामद भएका सामानहरू मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट िवुझ 
वलएका सामाग्रीहरू मात्र हुन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले उति म्ुचलुका कागि आ्ोगको 
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का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन ्त्समा अन्् विवभन्न सामानहरू पवन बरामद भएको भनी उललेख गरी 
मलाई पढ्न समते नवदई ििरिसती दिािमा सवहछाप गन्न लगाएका हुन ् । मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ान मरेो सिइचछाको ब्ान होइन । अनसुन्धान अवधकृतले िे िसतो लेखन ु
भनी दिाि वदएका हुन सोही व्होराको ब्ान लेवखएको हो । वनिले भने िसतो ब्ान नलेख ेसमम ब्ान 
च्ातने धमकी वदने सोही आधारमा ििरिसती ब्ान लेखन लगाएका हुन । िरामदी छापहरू समिन्धमा 
मलाई थाहा छैन । अवखत्ारले ििरिसती ्ी सामाग्रीहरू पवन तेरो पे्रसका हुन भनेर ििरिसती दिािमा 
पारी ब्ानमा लेखन लगाएको हो । मलाई अवभ्ोग माग दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते 
व्होराको प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले वमवत २०७३/०६/०५ ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

19. प्रमतवादी िमनलकुिार िहज्फनले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । म विगत २०६९ साल दखेी शरेिहादरु महि्ननले 
सञ्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु । मलेै प्रोफाइल, 
वभविवटङ काड्न, लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको वडिा्न गनने काम गद्नछु । कुनै पवन व्वतिले िा संसथाले 
वदएको अडरबमोविमको काम गन्नलाई पे्रस सं्चालकले मलाई अह्ा्बमोविम काम गनने गरेको वथए । 
कुनै पवन गन्न नवमलने काम मलेै गरेको छैन । प्रसततु मदु्ामा प्रा.वल.का सं्चालकको मागबमोविम विवभन्न 
कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन । म नेपाल वनक पे्रसको कम्न्चारी मात्र हु,ँ 
म उपरको अवभ्ोग दािी झटु्टा हो । खान तलासी तथा िरामदी म्ुचलुका गनने सम्मा म विदामा बसेको 
वथए । के-कुन सामाग्रीहरू बरामद गरेका हुन मलाई थाहा भएन । म काम गनने पे्रसमा िरामदमा उललेवखत 
रिर सट््ामप, छाप केवह पवन वथएनन ्काहाँ बाट ल्ाए मलाई थाहा िानकारी छैन । मलेै नेपाल वनक 
पे्रसमा काम गन्न थालेदवेखको िानकारी अनसुार हाल समम त्सतो का ््न गनने गरेको छैन । वनिले वकन 
त्सतो व्होराको ब्ान गरे सो समबन्धमा मलाई थाहा भएन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी मवनलकुमार 
महि्ननले वमवत २०७३/०६/०५ ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

20. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेि-पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा प्रवतिादी शरेिहादरु महि्ननबाट हाललाई मलुकुी ऐन, अ.िं ११८ 
नं.को दहेा् दफा ५ र १० का आधारमा नगद रु ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट माग गररएको 
छ । वनिले अनसुन्धानको रिममा िैदवेशक रोिगार विभागले माग गरेको धरौट रू. १८,००,०००।-  
वमवत २०७२/०६/१२ मा लगाउको स.फौ.नं. ३२० को मदु्ामा नगद ै धरौट राखकेो वमवसल संलगन 
रवसदबाट दवेखदा प्रसततु मदु्ामा माग गरेको धरौट रकम उति धरौटी रकम िाटै का्म गरी वदएको छ । 
उति धरौट रकम िैदवेशक रोिगार विभागबाट मगाई ्स न््ा्ावधकरणको धरौटी खातामा आमदानी िाँधी 
प्रवतिादी शरेिहादरु महि्ननलाई तारेखमा राखन ु। प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननलाई मलुकुी ऐन, अ.िं. 
४७ नं. बमोविम साधारण तारेखमा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गनने भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट  



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

110

वमवत २०७३/०६/५ मा भएको आदशे-प्चा्न । 

21. प्रमतवादी सीताकुिारी न्ौपाने (अमधकारी)ले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशकर रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । सो समबन्धमा मलाई कुनै पवन थाहा छैन । 
अवखत्ार दरुु्ोग अनसुन्धान अा्ाेग भएका प्रिेश म्ुचलुका, खान तलासी बरामदी म्ुचलुका कागितहरू 
समबन्धमा मलाई केवह थाहा छैन । मलाई अवखत्ार दरुुप्र्ोग अनसुन्धान र िैदवेशक रोिगार विभागले 
पवन बोलाएको होइन । अवभ्ोग मागदािीका विर्मा मरेो कुनै पवन संलगनता छैन । Micracle overseas 

को सं्चालक मरेो श्ीमान ्ज्ानेन्द् अवधकारीले २०६४/६५ दवेख िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनेलाईसेन्स 
वलएपवछ सरुु गरेको हो । अवहले समम कुनै पवन खराि काम गरेर मावनस विदशे पठाएको छैन । मरेो 
श्ीमानको लाईसेन्स नं. ६१४ हो । त्स Overseas मा काम गनने श्म प्रवतवनवध सविन ररमालले एक पटक 
दईु िनाको पिू्न सिीकृत वलएको भन्ने सनेुको मात्र हो । अन्् व्होरा मलाई केवह थाहा छैन । म सं्चालककी 
श्ीमवत भएको नातले Micracle overseas Overses मा सं्चालकमा मरेो नाम भएकोले मलाई प्रवतिादी 
बनाइएको हो । मलाई अवभ्ोग माग दािी बमोविम मलाई सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी सीता कुमारी अवधकारीले वमवत २०७३/०६/०६ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

22. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेि-पचा्फः- 

प्रमाण बझुद ैिादा ठहरेबमोविम हुने गरी हाललाई मलुकुी ऐन, अ.ब. ११८ को दहेा् दफा ५ र १० का 
आधारमा नगद रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ) िा सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई प्रवतिादी 
वसता कुमारी अवधकारीलाइ्न राखने भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/०६/०६ मा 
भएको आदशे-प्चा्न । 

23. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेिः- 

प्रवतिादीहरूको साक्षी वनिै माफ्न त र अवभ्ोग पत्रको प्रमाण खणडमा उललेवखत बरामती म्ुचलुकाका 
मावनसहरू र बरामत म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरू समतेलाई बकपत्रका लावग विशरे सरकारी िकील 
का्ा्नल् माफ्न त ् उपवसथत गराउन लगाई वनिहरूको बकपत्र गरी वन्म अनसुार पेश गनु्न भन्ने समते 
व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७४/०३/०७ मा भएको आदशे । 

24. प्रमतवादी िेर्बहादुर िहज्फनका साक्ी सजँ् राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई लगाएको आरोप झठुो हो । उहाँको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रशमा Miracle 
Overseas Pvt.Ltd. म्ानपािर कमपवन लगाएत विवभन्न कमपवनले विवभन्न वप्रवन्टङ समबन्धी काम 
लगाउने र त्सले भनेबमोविमको काम मात्र उहाँले गनने भएकाले उहाँले िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको 
भनी वदएको िाहरेी झठुो हो । ्ी प्रवतिादी ईमान्दार मान्छे हुन ्भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी शरेबहादरु 
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महि्ननका साक्षी सँि् राईले वमवत २०७४/०४/११ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।  

25. प्रमतवादीहरू ज्ानेनद्र अमधकारी, सीता कुिारी न्ौपाने अमधकारी, समवन ररिालका साक्ी 
अमनरुद्रप्रसाद खनालले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

वनिहरूलाई लगाइएको अवभ्ोग झटु्टा हो । प्रवतिादी मध्का सविन ररमालका िैदवेशक रोिगार विभाग 
बावहर भटे भएका साथी राम भन्ने व्वतिले ल्ाएको रोिगार दाता कमपवनबाट आएको वडमान्ड पेपर 
कमपनीबाट िसतो आएको छ त्ही पेपर िैदवेशक रोिगार विभाग ताहा्चलमा पेश गरी पिू्न सिीकृवत 
र अवन्तम सिीकृवत वलई कामदारलाई रोिगारमा पठाएका हुन ्। रोिगार दाता कमपवनबाट आएको कुनै 
पवन कागिात सच्ाउने हरेफेर गनने का ््न गररएको होइन, िसतो कागि आ्ो त्सतै कागि विभागमा पेश 
गरी काम गररएको हो । Gulf Auction co. and Bin Hadi Construction कमपवनको माग अनसुार लट 
नं. १००७०९ बाट र लट नं. ९९९४४ बाट पिू्न सिीकृवत वलएका २/२ िना गएका कामदारहरूको कुनै 
पवन उिरुी हालसमम कतै कुनै वनकाएमा परेको मलाई थाहा छैन । रोिगार दाता कमपनीबाट प्रवतिादीको 
कमपनीमा आएको वडमान्ड पेपरबमोविम पिू्न सिीकृवत वलई कामदार िगाररमा पठाएका हुन ् । ्समा 
सं्चालकहरू प्रवतिादी ज्ानेन्द् अवधकारी र वसता कुमारर न््ौपाने अवधकारीलाई केही िानकारी नभएको 
वनि प्रवतिादी सविनले नै खलुाएका छन ् । सो बमोविम का ््न गदा्न वनि प्रवतिादीहरूले कुनै कागिात 
सच्ाउने िा हरेफेर गनने का ््न गरेका होइनन ् तथा गएका कामदारहरूले समते काम तथा पाररश्वमक 
प्रवत कुनै असन्तषु्ी िाहरे गरेका छैनन ् । वनिहरूको आ्चरण राम्ो छ भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी 
ज्ानेन्द् अवधकारी, सीता कुमारी न््ौपाने अवधकारी, सविन ररमालका साक्षी अवनरुद्प्रसाद खनालले  
वमवत २०७४/०४/११ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

26. ् स न्ा्ामधकरण्बाट भएको आदेिः-

अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडको महल क र ख मा उललेवखत नेपाल वनक पे्रसबाट कागिात िरामद 
गराएको िरामदी म्ुचलुकाका मावनसहरू र िरामद म्ुचलुका त्ार गनने कम्न्चारीहरूलाई बकपत्रको लावग 
िादी पक्षले उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई पनुः बकपत्रको लावग विशरे सरकारी िकील 
का ््नल् काठमाडौ माफ्न त उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत भए बकपत्रको लावग वन्मानसुार पेश गनु्न 
भन्ने समते व्होराको वमवत २०७४/०८/२७ मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

27. वरािदी िुचुलका िामनस सजं् राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न मलेै िरामदी म्ुचलुका 
त्ार गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ। म अवफसको काम गददै वथए ँ। 
मलाई सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार 
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भएको होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुकाका मावनस संि् राईले ् सै मदु्ा साथ पेश भएको मदु्ा 
नं. ०७७-FT-००८४ को मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

28. वरािदी िुचुलका िामनस नमवन के.सी.ले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले छापामादा्न म नेपाल वनक पे्रशको कम्न्चारी वथए ँ। अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा उति पे्रशमा छापा मादा्न िरामदी म्ुचलुका त्ार 
गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँ। म अवफसको काम गददै वथए ँ। मलाई 
सही गर भनी ल्ाएको कागिमा सही गररवदएको हो । मरेो उपवसथवतमा िरामदी म्ुचलुका त्ार भएको 
होइन भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुका मावनस नविन के.सी.ले ्सै मदु्ा साथ पेश भएको मदु्ा  
नं. ०७७-FT-००८४ को मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

29. िुचुलका त्ार गनने प्रहरी ना्व उपरीक्क अज् के.सी., अ.दु.अ.आ.का कमप्ूटर अपरेटर 
सजंीव पोखरेल, प्रहरी ना्व मनरीक्क रुजनकुिार पण्डीत, प्रहरी सहा्क मनररक्क ्डमवरकुिार 
शे्ष्ठ, प्रहरी सहा्क मनररक्क मविल अमधकारी, प्रहरी जवान सजंीव चौधरी र सवारी चालक 
राजकुिार दाहालले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा छापा मारी त्ार भएको प्रिशे म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुका 
हो । उति पे्रशबाट म्ुचलुकाबमोविमको सामान िरामद भएको ठीक साँ्चो हो । नेपाल वनक पे्रश, पे्रश भएको 
कुरा ठीक हो तर सिंदेनवशल छापहरू गरै काननुी ढंगले त्ार पारेको िरामदी म्ुचलुकाबाट दवेखएको हो । 
म्ुचलुकाबमोविमको िरामद गरेको कुरा ठीक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको िरामदी म्ुचलुका त्ार गनने प्रहरी 
ना्ि उपरीक्षक अि् के.सी., अ.द.ुअ.आ.का कमप्टूर अपरेटर संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि वनरीक्षक 
रुिनकुमार पणडीत, प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल अवधकारी, 
प्रहरी ििान संिीि ्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहालले ् सै मदु्ा साथ पेश भएको मदु्ा नं. ०७७-FT-
००८४ को मदु्ामा वमवत २०७४/१२/२६ ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको प्रा्ः एकै वमलानको छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र । 

30. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७५/०५/१९ िा भएको िूलतवी आदेिः- 

पनुरािेदक नेपाल सरकार प्रवतिादी रामिीप्रसाद िराल समते भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार 
मदु्ाकारिाही ्तुि अिसथामा भएको हुदँा मागबमोविमको दशीको सामानहरू पठाउन नसवकने भन्ने समते 
व्होराको सममावनत श्ी सिवोच्च अदालतको ्च.नं. १०१३७ वमवत २०७५/०४/३१ को पत्रबाट लेवख आएको 
दवेखदँा र प्रसततु मदु्ा वकनारा गन्नको लावग दशीको सामान आिस्क पनने हुदँा श्ी सिवोच्च अदालतमा दा्र 
भएको म.ुनं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको अवन्तम वकनारा भई दशीको सामान प्राप्त भएपछी िगाइ 
िाँकीकारिाही गनने गरी प्रसततु मदु्ा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ३७ 
बमोविम मलुतिीमा रावखवदएको छ भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको मलूतिी आदशे । 
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31. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/११/२१ िा भएको आदेिः- 

श्ी सिवोच्च अदालतबाट मदु्ा नं. ०७४-CR-१२९१ को भ्ष्ा्चार मदु्ाको फैसलाको प्रवतवलवप र विशरे 
अदालत काठमाडाैंबाट दवशका सामानहरू प्राप्त भएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा मलुतिीबाट िगाई वदएको छ 
भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

ठहर खण्ड

32. वन्मबमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान उप-न््ा्ावधितिा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादी Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारी र 
वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीले झटु्टा कागिात बनाउन लगाई ती कागिात कामदार पठाउन पिू्न सिीकृतीका 
लावग िैदवेशक रोिगार विभागमा पेश गरी नेपाल वनक पे्रसका सँ्चालक र कम्न्चारीले कागिात त्ार गरी 
मवत्ार भई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने िादी दािी वनिहरू उपर परेको उिरुी, प्रवतिादीहरूको 
ब्ान, बरामद दशी, िादीका साक्षीहरूको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएकोले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग 
दािीबमोविम सिा् गरी पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो । 

33. त्सतै Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का सं्चालक ज्ानेन्द् अवधकारी र वसताकुमारी 
न््ौपाने अवधकारी र सविन ररमालको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी सिुास आ्चा ््न र श्ी 
सिुन पाणडेले हाम्ो पक्षलाई िे िसतो कागिात प्राप्त भ्ो, त्ही कागिात पेश गरी कामदार पठाउन पिू्न 
सिीकृवत वलएका हुन ्। कुनै झटु्टा कागिात बनाएको छैनन ्। हाम्ो पक्षले झटु्टा कागिात त्ार गरेको भए 
त्सबाट मका्नपनने पक्षले उिरु गरेको हुन ुपनने हो । हाम्ो पक्षको काम कारबाहीबाट पीवडत हुन गएको भनी 
कसैले उिरू गरेको अिसथा छैन । झठु्ा वििरण त्ार पारर्ो भवनएको िादी दािीमा सद् ेकुन हो ? र झटु्टा 
कुन कुरा हो सोको परीक्षण हुन ुपनने हो ? सो भएको छैन । अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको 
हाम्ो पक्षको ब्ान िबरिसती गराएको हो । ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा हाम्ो पक्षले ईन्कार रही ब्ान 
गरेका छन ्। हाम्ो पक्ष वनदवोर भएकाले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने समते व्होराको बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

34. त्सतै प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी वनलमप्रसाद गौतमले ्सै 
वबर्मा भष्ा्चार मदु्ा दा्र भई िादीको दािी नपगुने गरी अवन्तम फैसला भईसकेको हुदँा एउटै विर्मा 
दोहोरोकारिाही गन्न वमलदनै । मरेो पक्षले झटु्टाकागिात त्ार गन्न म्ानपािर सं्चालकलाई सह्ोग गरेका 
छैनन ्। झठु्ा वििरण त्ार पारर्ो भन्ने िादी दािीमा सद् ेकुन हो ? र झटु्टा कुन कुरा हो सोको परीक्षण हुन ु
पनने हो ? सो भएको छैन । मरेो पक्ष पे्रसको सञ्चालकले काननू भन्दा बावहर गई कुनै छपाईको का ््न गरेको 
छैन । म्ान पािर व्िसा्ीले व्िसा् प्रबध्नन गन्न ब्रोसर, वभविवटङकाड्न छपाई र ्सतै वकवसमकोका ््न 
अडर बमोविम गनने गरी आएका हुन ्। अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा भएको मरेो पक्षको ब्ान 
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िबरिसती गराएको हो । ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा मरेो पक्ष ईन्कार रहकेाले सफाई पाउन ुपद्नछ भन्ने 
समते व्होराको बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

35. त्सतै प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिाद्् श्ी वबरेन्द् महि्नन र श्ी 
सिन् अवधकारीले हाम्ो पक्ष नेपाल वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गनने सामान्् 
कम्न्चारी मात्र हुन ्। पे्रसको सँ्चालक शरेबहादरु महि्ननले लाए अह्ाएबमोविम प्रोफाइल, वभविवटङ काड्न, 
लेटर हडे, भौ्चर, फलेकसको कमप्टूर वडिा्न गनने काम गद्नछन ्। वनि कम्न्चारी भई लाए अह्ाएको काम 
गनने भएकाले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगले भष्ा्चार मदु्ामा अवभ्ोिन समते गरेको छैन । 
हाम्ो पक्ष वनदवोर हुदँा वनिलाई सिा् हुन ुपनने होइन, सफाई पाउने गरी फैसला गरर्ोस ्समते भनी गनु्न 
भएको बहस सवुन्ो । 

36. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का स्ंचालक प्रवतिादी 
ज्ानेन्द् अवधकारी र वसताकुमारी न््ौपानेले व्वतिगत रुपमा कमपनीको तफ्न बाट पठाएको Demand Letter 
समतेका कागिातहरूबाट कतार वसथत Gulf Auction Co. & Bin Hadi Construction कमपनीको रिमश 
लट नं. १००७०९ र लट न.ं ९९९४४ बाट पिू्न सिीकृवत वलएका २/२ िना कामदार उति कमपनीहरूमा 
पठाइसकेको कागिातहरूमा थप घट गरी पेश भएका कागिातमा टाँवसएका ्चमेबर अफ कमस्नको वसटकरमा 
लेवखएको रोिगारदाता कमपनीको नाम वसरिन वप्रन्ट गरी फरक कमपनीको नाम रहकेो वसटकरमा आफू 
अनकूुलको कमपनीको नाम लेखी सचच्ाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को कसरू गरेकोले 
वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही दफा ४७(१) बमोविम सिा् हुन तथा श्म प्रवतवनवध सविन ररमाल, नेपाल वनक 
पे्रशका स्ंचालक शरेबहादरु महि्नन, कम्न्चारी मवनलकुमार महि्ननले नककली कागिात बनाउने, थपघट गनने 
का ््न गरी मवत्ारको भवूमका वनिा्नह गरेकोले िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ बमोविम सिा् 
हुन दािी वलएकोमा उति अवभ्ोग दािी बारे Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का स्ंचालक 
प्रवतिादी वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न अवभ्ोग दािीको विर्मा 
मरेो कुनै पवन संलगनता छैन । Micracle overseas को सं्चालक मरेो श्ीमान ्ज्ानेन्द् अवधकारीले २०६४/६५ 
दवेख िदैवेशक रोिगार व्िसा् गननेलाईसेन्स वलएपवछ सरुु गरेको हो । अवहले समम कुनै पवन खराि काम 
गरेर मावनस विदशे पठाएको छैन । त्स Overseas मा काम गनने श्म प्रवतवनवध सविन ररमालले एक पटक 
दईु िनाको पिू्न सिीकृत वलएको भन्ने सनेुको मात्र हो, अन्् व्होरा मलाई केही थाहा छैन । म स्ंचालककी 
श्ीमवत भएको नातले Micracle overseas Overses मा स्ंचालकमा मरेो नाम भएकोले मलाई प्रवतिादी 
बनाइएको हो । मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । 
त्सतै प्रवतिादी Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का स्ंचालक प्रवतिादी ज्ानेन्द् अवधकारीले 
्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न Miracle Overseas बाट िवत पवन कामदार पठाएको छ सबैको सिीकृवत 
िदैवेशक रोिगार विभागबाट वलएर मात्र पठाएको हो । प्रिेश म्ुचलुका खानतलावस बरामदी म्ुचलुका सवहतका 
कागिातहरू समबनेधमा मलाई केवह थाहा छैन । िदैवेशक रोिगार विभाग र अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
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आ्ोगमा भएको ब्ानको सिै व्होरा मरेो होइन । ब्ानमा भएको सवहछाप मरेो हो । मलेै अवभ्ोग दािी 
बमोविम कसरू गरेको नहुनाले सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । श्म प्रवतवनवध प्रवतिादी 
सविन ररमालले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ानमा िदैवेशक रोिगार विभागबाट पिू्न वसिकृती वनकालने 
काम मरेो हो । म प्रवतवनवध भएकाले राम भन्ने व्वतिलाई मलेै मात्र व्चन्दथें । वनि व्वतिले मलाई वतम्ो प्रा.
वल.बाट कतार पठाउन वमलछ भनी सोधदा वमलछ भनें र उसले कतारमा मरेो आफन्त धबु्र के.सी भन्ने छ र 
उसले वडमान्डबाट वतम्ो मान्छे छ भने त्सैबाट पठाउन सकछौ र मरेो मान्छे पवन त्वह वडमान्डबाट हालछु 
भन्ने अफर ग्वो र मलेै पवन हुन्छ भनें । उति वडमान्ड राम भन्ने व्वतिले िसतो ल्ाए त्सतै पेश गरेको छु 
र मलेै कागिातहरूमा हरेफेर गरेको छैन र कतै पवन गएको छैन भन्ने समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । 
प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
वलएको छैन । मलेै नेपाल सरकारबाट नेपाल वनक पे्रस सञ्चालन गरी रहकेो छु । मलेै कुनै पवन व्वति िा 
ससंथाबाट प्राप्त भएको अडरबमोविमको गन्न वमलने काम गरेको छु । प्रसततु मदु्ामा प्रा.वल. का स्ंचालकको 
मागबमोविम विवभन्न कागिातहरूको वििरण फेर बदल गनने का ््न मलेै गरेको होइन । म उपरको अवभ्ोग 
दािी झठु्ा हो । खान तलासी तथा िरामदी म्ुचलुकामा उललेवखत मरेो पे्रशबाट बरामद भएका सामानहरू 
मलेै अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगबाट िवुझ वलएका सामाग्रीहरू मात्र हुन । अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोगले उति म्ुचलुका कागि अनसुन्धान आ्ोगको का्ा्नल्मा नै त्ार गरेका हुन त्समा 
अन्् विवभन्न सामानहरू पवन बरामद भएको भनी उललेख गरी मलाई पढ्न समते नवदई ििरिसती दिािमा 
मलाई फसाउनका लावग उति म्ुचलुकामा सवहछाप गन्न लगाएका हुन ्भनी ब्ान गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादी 
मवनलकुमार महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, म शरेिहादरु महि्ननले सञ्चालन गरेको नेपाल 
वनक वप्रवन्टङ्ग पे्रशमा कमप्टूर अपरेटर समबन्धी काम गद्नछु मलेै प्रोफाइल, वभविवटङ काड्न, लेटर हडे, 
भौ्चर, फलेकसको वडिा्न गनने काम गद्नछु । म उपरको अवभ्ोग दािी झटु्टा हो भन्ने समते व्होरा लेखाएको 
दवेखन्छ । 

37. उपरोति अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीहरूको ब्ान र िादी तफ्न का विद्ान उप-न््ा्ावधितिा र प्रवतिादीहरूका 
काननु व्िसाव्हरूको बहस सनुी वमवसल कागिातहरू अध््न गरी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको 
वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

ख) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हनुपुनने हो ? 

38. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तफ्न  वि्चार गदा्न मनेपािर कमपनीहरूले विदशे वसथत रोिगारदाता 
कमपनीहरूबाट कामदारको वडमान्ड लेटर प्राप्त गदा्न कमपनीले कामदारलाई वदने सेिा, सत्न र समझौता 
लगाएतका कागिातहरू पठाउने गद्नछन ् । पिू्न सिीकृवत नभ ै अवन्तम सिीकृवत प्राप्त हुदँनै । कवतप् 
कामहरूको पिू्न सिीकृवत वलंदा मनेपािर कमपनीहरूले विभागमा पेश गरेको वििरण र रोिगारको लावग 
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प्राप्त हुन आएका वभरा लगाएतका कागिातहरू आपसमा मले खाँदनैन ् । ्सतो अिसथामा मनेपािर 
कमपनीले नककली कागिातहरू बनाई श्म विभागका कम्न्चारीहरूलाई घसु रकम वदएर श्म वसिकृवत 
वलएर िैदवेशक रोिगारमा कामदार पठाउने गरेका छन ् । ्सरी कामदार पठाउँदा ्चावहने नककली 
कागिातहरू लवलतपरु पलु्चोक वसथत नेपाल पे्रशका सं्चालक शरेबहादरु महि्ननले त्ार गद्नछन ्सो काम 
गनने मनेपािर कम्न्चारी र पे्रश सं्चालकलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
भ्ष्ा्चार विरोधी दशेभति नागररकको तफ्न बाट अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा वदएको िेनामी 
उिरुीको आधारमा अनसुन्धान तहवककात हुदँा बरामद तथा संकवलत कागिातहरूबाट प्रवतिादीहरूले 
आफू अनकुुल सच्ाइएका हरेफेर गररएका कागिातहरू संलगन गरी श्म वसिकृवत वलए वदएको दवेखन 
आएकोले प्रसततु विर् ऊपर अनसुन्धान एिं छानविन गरी प्र्चवलत काननू बमोविम िो िे गनु्न पनने हो गन्न 
िसतवुसथवत वििरण र बरामद भएका कागिात सवहतको सककलै फाइल संलगन राखी अवखत्ार दरुुप्ोग 
अनसुन्धान आ्ोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाउने भनी 
वनण््न  भए बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागमा फा्ल प्राप्त भई प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धान तहवककात 
भएको दवेख्ो । 

39. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको बरामदी म्ुचलुकाको प्रवतवलवप हदेा्न लवलतपरुको पलु्चोकमा शरेबहादरु 
महि्ननले सं्चालन गरेको नेपाल वनक वप्रवन्टङ पे्रश तलासी वलँदा डाइभर/फन्ट कलेकसन थान (कमप्टूरको), 
वप्रन्टर इकं काटनेि पहेंलो १, वनलो १, वििनेश डेली डाएरी खरैो रङको, गहृ मन्त्राल्को रिर सटामप, सथावन् 
विकास मन्त्राल् पंविकरणको रिर सटामप, टेरा पमप डेन्टल ्.ूए.ई.को रिर सटामप, एमिेसी अफ मलेवस्ा 
कन्सलुर अवफसरको रिर सटामप, रोटरी पवबलक मलेवस्ाको रिर सटामप, सथावन् पवंिकावधकारीको रिर 
सटामप, OBC international को रिर छाप, साउदीको वसटकरमा रहने होलोग्राम, फाडल खावलिा्फर टे्वडङ 
रिर छाप, वट. एस. एस. सेक्रुरटी सवि्नस एम.एस.वड.ए.वि.ए्च.वड.को रिर छाप, व्चन गवुडङ इवन्िवन्ररङ 
सपलाइको छाप, फाउन्डेसन गल टेफर टे्डको छाप, अरेविक भारामा लेवखएको छाप, प्राइमलाईफ इन्सरेुन्स 
हातिीसारको छाप, वि पेन पलावष्कको रिर छाप, ट्न्सी सेक्रुरटी सवि्नसको रिर छाप, ड्ाइवमकस पल्न वि 
वि एन वत वडको रिर छाप,मनकामना माध्ावमक विद्ाल्को रिर छाप, इन्िदेाहको रिर छाप, टेवलफेन्स 
मवेडकल एस.वड.एन. लेवखएको रिर छाप, अनधुावि नेसनल होटलसको रिर छाप, मो. नावसर एररस कन्सलुर 
अवफसरको रिर, सवट्नफाइड टुर मलेवस्ा लेवखएको रिर, अिधुािी ्चमेिरको रिर छाप, एटेसटेड अफ िाइ द 
एमिेसी अफ नेपाल रिर छाप, वननप्रसाद पौडेल वड.एस.वप. लेवखएको रिर छाप, हडे मासटर लेवखएको रिर 
छाप, एमिेसी अफ नेपाल ्.ूए.ई छाप, निुाकोट माध्वमक विद्ाल्को रिर छाप, राईट ि ेइन्टरप्राइििे प्रा.
वल. िािलेाखलेको रिर छाप, सारिाह ्चमेिर अफ कमस्नको रिर छाप लेिर इमपोएलमने्टको रिर छाप, दिुई 
्.ूए.इ.को रिर छाप, सारिाह टेकसको रिर, वदग पेररकासटको रिर छाप, एल.एस.वप.वस.एम लेवखएको रिर 
छाप, मलेवस्ाबाट आउने वडमाणड लेटरमा टावसने रातो वसटकर, िदैवेशक रोिगारसँग समबवन्धत विवभन्न 
मने पािरबाट सच्ाउनको लावग ल्ाइएको वसटकर वझकी अन्् प्र्ोग गररसकेको वसटकर विवहन कागिहरू, 
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विदशे वसथत विवभन्न कमपनीबाट प्राप्त वडमान्ड लेटरहरूको कागिातहरू लगाएत विवभन्न कागिातहरू 
कमप्टूर वस.वप.्.ू कमप्टूरमा प्र्ोग हुने कालो रङको पेन ड्ाइभ २४ Feb.२०१४ दवेख १० July २०१४ 
समम पाना ३२ मा अवभलेख लेवखएको Right way interprises िािलाखलेको नामको डे िकु वसलप समतेका 
दशीका सामान िरामद भएको दवेखन्छ । 

40. िादीका साक्षी िरामदी म्ुचलुकामा बसने नविन के.सी.ले आि ्सै इिलासबाट फैसला भएको मदु्ा  
नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा गरेको बकपत्रमा अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान 
आ्ोगले वमवत २०७१/०३/२७ मा छापा मादा्न म वनक पे्रसको कम्न्चारी वथए ँ। मलेै िरामदी म्ुचलुका 
त्ार गनने रिममा उति पे्रशमा भएका सामानहरू मलेै उपलबध गराएको हु ँभन्ने समते व्होरा लेखाएको 
दवेखन्छ । त्सतै सोही म्ुचलुकामा बसने सँि् राईले समते नवबन के.सी.ले लेखाएको व्होरा वमलानकै 
व्होरा बकपत्रमा लेखाएको दवेखन्छ । 

41. िादी साक्षी िरामदी म्ुचलुकाको काम समपन्न गनने प्रहरी ना्ि वनरीक्षक अि् के.सी., अवखत्ार 
दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगका शाखा अवधकृत श्ी संिीि पोखरेल, प्रहरी ना्ि वनरीक्षक रुिनकुमार 
पणडीत, प्रहरी सहा्क वनररक्षक डमिरकुमार श्षे्ठ, प्रहरी सहा्क वनररक्षक विमल अवधकारी, प्रहरी ििान 
संिीि ्चौधरी र सिारी ्चालक रािकुमार दाहाल समतेले आि ्सै इिलासबाट फैसला भएको मदु्ा  
नं. ०७७-FT-००८४ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा वमवत २०७१/०३/२७ मा नेपाल वनक पे्रशमा 
छापामारी त्ार भएको प्रिेश म्ुचलुका र िरामदी म्ुचलुकामा भएको सवहछाप सनाखत गददै उति पे्रसबाट 
विवभन्न सरकारी वनका् र म्ानपािरका कागिपत्र तथा रिर सटामप समते बरामद भएको हो भन्ने व्होरा 
खलुाई छुट्टा-छुटै्ट बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

42. िरामदी म्ुचलुका बमोविमका दशी प्रमाण आफनो पे्रसबाट बरामद भएको होईन भनी प्रवतिादी शरेबहादरु 
महि्ननले ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा अन््था विवकर वलएको दवेखए तापवन िरामदी म्ुचलुकामा वनि 
र वनिको श्ीमती रोहबरमा बसेको दवेखएको र म्ुचलुकामा बसी सही गनने एबं काम तामले गनने िादीका 
साक्षीले िरामद सामान प्रवतिादीकै पे्रसबाट बरामद भएको हो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेको 
दवेखदंा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोविम िादीका साक्षीको बकपत्र व्होरा, दफा २२ बमोविम 
प्राप्त दशी र दफा २० बमोविम दशी बरामद गरी राषट्सेिकले वदएको प्रवतिेदन समते प्रवतिादीहरूका 
विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

43. प्रसततु मदु्ामा बरामद विवभन्न मलुकु र वनका्को रबर सटामप र अन्् सामानहरूको प्रकृवत हदेा्न, िैदवेशक 
रोिगारका लावग कामदार पठाउन पिू्न सिीकृवत वलंदा रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ु पनने वडमाणड 
समबन्धी वबिरण, कामको प्रकृवत, पाररश्वमक रोिगारदाता कमपनी समबन्धी वबबरण कामदारको संख्ामा 
थपघट आदी िसता का ््न वनक पे्रसमा छपाई िा वप्रन्ट गरी हरेफेर एबं त्ार गनने गरेको दवेखन्छ । वनक 
पे्रसका सँ्चालक प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननले अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा गरेको ब्ानमा 
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आफनो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै 
आइ बनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई वसटकर छाप उपकाएर उनीहरूले 
ल्ाएकोकागिातमा टाँसने गरेको छु । आिस्क कागि पत्र उनीहरूले आफैं  ल्ाउदछन ्। कुनै फका्नएर 
लान्छन, कुनै त्ही ँछाड्दछन ्। छाप वसटकर उपकाए पवछ कमपनीले ल्ाएका कागिातमा टाँवसवदने गरेको 
हो भन्ने समते व्होरा उललेख गरेको दवेखन्छ । वनक पे्रसबाट गनने काम कारबाहीको बारेमा सो पे्रसका 
प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले मौकामा गरेको ब्ानमा वनक पे्रसका साहुसँग म्ानपािर व्िासा्ीको 
कुराकानी हुने, रकम साहुले वलने व्होरा खलेुकै दवेखन्छ । Miracle Overseas Pvt.Ltd का सं्चालक 
वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीले न््ा्ावधकरणको ब्ानमा Overseas मा काम गनने श्म प्रवतवनवध सविन 
ररमालले एक पटक दईु िनाको पिू्न सिीकृत वलएको भन्ने सनेुको मात्र हो । अन्् व्होरा मलाई केवह थाहा 
छैन । म सं्चालककी श्ीमवत भएको नाताले Micracle Overses को सं्चालकमा मरेो नाम भएकोले मलाई 
प्रवतिादी बनाइएको हो । मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने होइन भन्ने व्होरा लेखाएको 
दवेखए तापवन पिू्न वसिकृती समबन्धी समबद् फा्ल हदेा्न प्रा.वल.को तफ्न बाट वबभागमा फा्ल पेश गनने, 
पेश गरेका कागिात सनाखत गनने का ््न लगा्तका सबै काम वनि प्रवतिादीले नै गरेको दवेखन्छ । श्म 
प्रवतवनधी प्रवतिादी सविन ररमालले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ानमा िैदवेशक रोिगार विभागबाट 
पिू्न वसिकृती वनकालने काम मरेो हो । म प्रवतवनवध भएकाले राम भन्ने व्वतिलाई मलेै मात्र व्चन्दथें । वनि 
व्वतिले मलाई वतम्ो प्रा.वल.बाट कतार पठाउन वमलछ भनी सोधदा वमलछ भने र उसले कतारमा मरेो 
आफन्त धबु्र के.सी भन्ने छ र उसले वडमान्डबाट वतम्ो मान्छे छ भने त्सैबाट पठाउन सकछौ र मरेो मान्छे 
पवन त्वह वडमान्डबाट हालछु भन्ने अफर ग्वो र मलेै पवन हुन्छ भने । उति वडमान्ड राम भन्ने व्वतिले 
िसतो ल्ाए त्सतै पेश गरेको छु र मलेै कागिातहरूमा हरेफेर गरेको छैन र कतै पवन गएको छैन भन्ने समते 
व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । वनिले मौकामा ब्ान गदा्न अवखत्ार दरुुप्ोग अनसुन्धान आ्ोगमा हातले 
लेखी ब्ान गरेको हो । सं्चालकले ध्रबु के.सी.ले राम भन्ने ब्वति माफ्न त कागिात पठाएको भनेकाले 
विश्ासमा परी श्म सिीकृतीका लावग पेश गरेको हो, भन्ने समते व्होरा लेखाएको पाईन्छ । प्रवतिादीहरूले 
ब्ानका रिममा ध्रबु भन्ने व्वतिले कागिात पठाएको भने तापवन वनक पे्रसबाट बरामद भएको राईट िेको 
मसेेि वसलपमा उललेवखत म्ानपािरको कागि सच्ाईवदने र बनाई वदने गरेको भन्ने उललेख स्ूचीको 
रि.स. २५१ र २५२ मा Miracle (Saarc) को Bin Hadi (Qatar)set र Gulf Action C०.(Qatar) set 
बनाएको भन्ने उललेख भएको दवेखदंा ती कागिातहरू वनक पे्रसमा बनाई पेश गरेको भन्ने िादी दािी पषु्ी 
भएको दवेखन्छ । 

44. उपरोति तथ्हरूलाई समग्रतामा हदेा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा्ीहरूले कामदारहरू िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउनका लावग रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने कवतप् कागिात वनक पे्रसमा सच्ाई त्ार गन्न 
लगाउने, वसटकर उपकाई टाँसने िसताको तसतै बनाउने (Tampering) गरेको भन्नेई दवेख्ो । ्सलाई सपष् 
गन्न वनमन प्रवतिेदन व्होरा उललेख गनु्न सान्दवभ्नक दवेख्ो "Between 2009/2008 and 2019/2018, 
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the DoFE approved ४,०९९,९३९ migrant workers for foreign employment, of 
whom 3,888,046 were men and 211,893 women. Qatar, Malaysia, Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates (UAE) and Kuwait are the five most popular destinations 
among Nepalese labour migrants. Studies have revealed the indicators of abuse 
commonly associated with the poor working and living conditions encountered by 
workers in their destination countries. These are characterized by low wages, unsafe 
working environments, a virtual absence of social protection, a denial of freedom 
of association - especially as it relates to the right to form trade unions and other 
workers’ rights – discrimination, xenophobia and other indignities. In addition to these 
problems faced in their destination countries, workers have reported experiencing 
considerable pre-departure exploitation. These include misrepresentation of the nature 
and terms of work available, excessive recruitment fees, the delay or cancellation of 
departures, and a failure to provide workers with the correct pre-departure documents, 
including receipts and contracts of employment and recruitment. (Forced labour, 
human trafficking and human smuggling under the pretext of foreign employment are 
routinely reported. S. Paoletti et al.: Migrant workers’ access to justice at home: Nepal 
(Open Society Foundations, 2014), p, 18). त्सै गरी Nepali migrants, as with other 
migrant workers in the region, suffer particularly high levels of abuse and exploitation. 
Routine harms include contract substitution and fundamental changes in the nature 
or conditions of work, non-payment of wages, unsafe work conditions, inadequate 
rest, inhumane housing conditions, and confiscation of identity documents. In more 
serious cases, migrant workers suffer verbal, physical and sexual abuse. Hundreds of 
workers die while working abroad each year, often from work-related causes. Women 
are particularly vulnerable to serious abuse for reasons of gender discrimination, the 
isolated nature of their work in private homes, and irregular status. In some cases, 
abuses amount to labor trafficking, forced labor, and debt bondage. Few low-wage 
migrant workers can access compensation or other remedies for these violations while 
working in the Middle East. Vulnerability to exploitation abroad is often heightened 
by routine violations committed in Nepal during the pre-departure phase by individual 
agents, recruitment agencies, and other private actors. These include misrepresenting 
the nature and terms of work available, overcharging on recruitment fees, delaying 
or cancelling departures, and failing to provide workers with correct pre-departure 
documents, including receipts and contracts of employment and recruitment. These 
abuses persist due to a lack of transparency, government oversight, and accountability 
in the private recruitment and placement of migrant workers-which also undermine 
workers’ ability to access justice for these harms- (Recruitment of migrant workers 
from Nepal: Country profile / International Labour Organization, Fundamental 
Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Geneva: ILO, २०२१) 

45. श्वमक आपवूत्नकता्न एिेन्सीहरूले के कसतो का ््न गन्न हुने र गन्न नहुने भन्ने बारे नेपाल समते सदस् रहकेो 
World Employment Confederation (formerly CIETT) को Guiding principles embedded 
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in the Ciett Code of Conductको Principle २ – मा Respect for Ethical and Professional 
Conduct. Private employment services shall observe the highest principles of ethics, 
integrity, professional conduct and fair practice in dealing with jobseekers, workers 
and user companies and shall conduct their business in a manner designed to enhance 
the operation, image and reputation of the industry. उललेख भएको दवेखन्छ । आई एल ओको 
Private Employment Agencies Convention, १९९७ (No. १८१) महासवन्धको धारा ८(१)मा 
"A Member shall, after consulting the most representative organizations of employers 
and workers, adopt all necessary and appropriate measures, both within its jurisdiction 
and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide adequate 
protection for and prevent abuses of migrant workers recruited or placed in its territory 
by private employment agencies. These shall include laws or regulations which provide 
for penalties, including prohibition of those private employment agencies which engage 
in fraudulent practices and abuses. भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । त्सै गरी International 
Labor Organization (ILO) को General Principles and Operational Guidelines for Fair 
Recruitment  श्वमकको आपतूषीकता्नहरू लावग बुँदा नं. २१.१.मा Labour recruiters should have 
in place policies and processes, including due diligence, to ensure that their recruitment 
activities are conducted in a manner that treats workers with dignity and respect, free 
from harassment or any form of coercion or degrading or inhuman treatment. Labour 
recruiters should not restrict the movement of, nor abuse or allow abuse of, workers 
who are under their protection." भनी सिचछ सेिा प्रिेशका वसद्ान्त उललेख भएको दवेखन्छ । दशे 
बावहर श्म गन्न िाने श्वमकहरूको सरुक्षा ्चनुौतीपणू्न रहने हुदँा श्वमक आपवूत्नकता्नहरूले श्म तथा रोिगार 
समबवन्ध मापदणडको उच्चतम पालना गरी िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनु्न अपररहा ््न दवेखएकाले 
िैदवेशक रोिगार ब्िसा्ीको काम कारिाहीसँग समबवन्धत प्रसततु मदु्ाको विर्लाई उपरोति पषृ्ठभवूममा 
हनेु्न िान्छनी् हुने दवेख्ो । 

46. अन्तरा्नवषट्् श्मसँगठन (ILO) को नेपाल समते सदस् राषट् भएकाले श्वमकको भना्न प्रकृ्ामा श्म 
काननूका मान्् वसद्ान्तलाई नेपालले समते पालना गनु्न पनने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) 
(५) मा िैदवेशक रोिगारीलाई शोरणमतुि, सरुवक्षत र व्िवसथत गन्न तथा श्वमकको रोिगारी र अवधकारको 
प्रत्ाभवूत गन्न ्स क्षेत्रको वन्मन र व्िसथापन गनने भन्नेा राज्का वनदनेशक वसधदान्तमा उललेवखत छ । 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १५ मा केही नेपाल ऐन, संशोधन गनने ऐन, २०७५ ले दफा १५ को 
खणड (्च)को साविक व्िसथा संसोधन गरी गन्तब् मलुकुको नेपाली कुटवनवतक वन्ोगबाट प्रमावणत 
गररएको मागपत्र र अवखत्ारीको सककल प्रवत पिू्न सिीकृवत वलँदा संलगन हुन पनने ब्िसथा गरेको पाईन्छ । 
्ो संशोवधत काननूी ब्िसथा हुनकुो पषृ्ठभवूममा िैदवेशक रोिगारीमा कामदार पठाउन पिू्न सिीकृवत वलंदा 
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रोिगारदाता कमपनीबाट प्राप्त हुन ुपनने कागिात म्ानपािर व्िसा्ीले हरेफेर िा त्ार गरी पेश गनने, २/३ 
प्रकारको रोिगार संझौता हुने, काम, पाररश्वमक, रोिगारदाता कमपनी तथा रोिगारीको शत्नहरू फरक पनने, 
वडमाणडको वििरण फरक पारी िा सच्चाई मावनसहरू रोिगारीमा पठाउँदा अलपत्र पनने िसता समस्ाहरू 
रहकेो र सोलाई रोकन ुहो भन्ने विधाव्वक मनसा् बझुन सवकन्छ । 

47. िादीले दािी वलएको िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) को शीर्न वटपपणीमा वलखत िा 
प्रवतबेदन लकुाएमा िा हरेफेर गरेमा उललेख भई उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो 
ऐन, वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखन ुपनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा 
हरेफेर गरेमा वा झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा कनजलाई एक लाख दकेख तषीन 
लाख रूपैया समम जररवाना र ्छ मकहना दकेख एक वर्यसमम कैद हुने्छ" भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । 
विद्ान अवधितिाहरूले बहसको रिममा दफा ४७ (१) को उति शीर्न वटपपणीको ब्बसथालाई मखू् रुपमा 
उललेख गरी आफनो पक्षले कुनै वलखत प्रवतबेदन नलकुाएको र हरेफेर नगरेको सो प्रकृवतको िादीको दािी 
समते नभएकोले उति दफा आकवर्नत हुन नसकने भन्ने विवकर वलन ुभएतफ्न  हदेा्न ऐनको दफामा उललेवखत 
वशर्न वटपपणी नै दफाको प्रमखु व्बसथा होईन । उति दफामा "कुनै ईजाजतपत्रवालाले जानषीजानषी यो ऐन, 
वा यस अनतग्यत ्बनेको कनयम ्बमोकजम राखनदुपनने कुनै कलखत वा प्रकतवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हरेफेर 
गरेमा वा झटु्ा वयहोरा पारेमा वा झटु्ा वयहोरा तयार गन्य लगाएमा" सिा् हुने सपष् ब्बसथा रहकेाले 
िनुसकैु वकवसमले झटु्टा व्होरा त्ार गनने र त्ार गन्न लगाउने का ््न काननूतः वनरवेधत दवेख्ो । त्सतै 
्सै विर्मा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई तहगत अदालतको फैसलाबाट सफाई पाईसकेको वसथवत हुदँा सोही 
विर्बाट उठेको ्स मदु्ामा दोहोरो हुने गरी कारबाही गन्न वमलदनै भने बहस विवकरको हकमा भ्ष्ा्चार 
वनिारण वनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ ले प्र्चवलत काननू बमोविमको अरु कसरूमा छुटै्ट मदु्ा ्चलाउन 
बाधा नपनने व्िसथा गरेको दवेखदंा भ्ष्ा्चार मदु्ा दा्र भई सफाई पाएकै कारणले प्रसततु मदु्ामा कारबाही 
गन्न नवमलने भन्ने बहस विवकरसँग सहमत हुने अबसथा रहने । िहाँसमम झटु्टा र सत्को कुराको परीक्षण 
नभई सोको वनरोपण गन्न नवमलने भन्ने बहस विवकर छ, प्रसततु मदु्ा सद्,े कीतनेको वनरोपणसँग समबन्धीत 
नभएको र िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४७(१) को ब्बसथासँग समबन्धीत दवेखएकाले सो 
विवकर समते प्रासंवगक दवेखन आएन । 

48. ् सरी उिरुी वनिेदन, बरामदी म्ुचलुका, घटना वििरण कागि, बरामद भएका दशीका समानहरू र िादीका 
साक्षीको बकपत्र समबद् फा्ल समतेबाट प्रवतिादी Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) 
का सं्चालकले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको प्रमावणत भएको दवेख्ो । िादीले सं्चालकहरू ज्ानेन्द् 
अवधकारी र सीता कुमारी न््ौपाने अवधकारीले कसरू गरेको भनी वनिहरूलाई सिा् हुन दािी वलएकोमा 
Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) को सं्चालक मध्े सीता कुमारी न््ौपाने अवधकारीले 
प्रसततु िारदातसँग समबवन्धत अवखत्ारनामा वदने, िैदवेशक रोिगार विभागमा वििरण पेश गनने, सो 
विभागबाट पिू्न वसिकृवत वलने समतेका का ््न गरेको समबद् फा्लबाट दवेख्ो । िैदवेशक रोिगार ऐन, 
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२०६४ को दफा ५७ मा कुनै ईिाितपत्रिालाले ्स पररचछेद बमोविम सिा् हुने कसरू गरेकोमा त्सतो 
कसरू गनने पदावधकारी िा कम्न्चारी पवह्चान भएकोमा त्सतो पदावधकारी िा कम्न्चारीलाई सिा् हुने 
व्िसथा गरेको दवेखन्छ । Corpoate Criminal liability मा संसथाका सबै सं्चालकले सित कसरू गरेको 
भन्ने अबसथा नभई सं्चालक मध्े कुन सं्चालकले फौिदारी कसरू गरेको हो ? भनी हनेु्न पनने हुन्छ । 
कमपनीको तफ्न बाट भएको फौजदारी कसरूमा ्ो नै सं्चालकले कसरू गरेको भनी एवकन गन्न नसवकने 
अबसथा भएमा त्सतो संसथा िा कमपनीको प्रमखु भई काम गनने व्वति सिा्को भावगदार हुने अबसथा 
रहने हुन्छ । Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का दबैु िना सं्चालकलाई िादीले अवभ्ोिन 
गरेको दवेखन्छ । िादीको अवभ्ोिनमा प्रा.वल.को तफ्न बाट का ््न गनने मखु् ब्वति ्ो सं्चालक हो भनी 
दािी वलएको अबसथा छैन । प्रसततु मदु्ामा संलगन पिू्न सिीकृती समबन्धी फा्लहरूबाट रोिगारदाताबाट 
प्राप्त हुन ुपनने कवतप् कागिात त्ार गन्न लगाई पिू्न वसिकृतीका लावग पेश गनने लगा्तका सिै का ््न 
प्रवतिादी सञ्चालक सीता कुमारी न््ौपाने अवधकारीले गरेको समबद् फा्लबाट दवेखन आएको हुदँा 
सपवठत काननूी व्बसथा अनसुार कमपनीको पदावधकारी पवह्चान भएकोमा सोही पदावधकारी सिा्को 
भावगदार हुने भएकाले Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) को सं्चालक प्रवतिादी सीता 
कुमारी न््ौपाने अवधकारीलाई काननूतः सिा् हुने दवेख्ो । 

49.  Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) का स्ंचालक प्रवतिादी ज्ानेन्द् अवधकारीको हकमा हदेा्न 
वनिले कमपनीको काम कारबाही बारे प्रश्न हुदँा कमपनीको तफ्न बाट भएको काम कारबाहीका बारे गरेको 
ब्ान सिाभाविक दवेख्ो । तर प्रसततु मदु्ाको वििादसँग समबन्धीत पिू्न सिीकृती समबन्धी फा्ल हदेा्न 
अवखत्ारनामा वदने, िदैवेशक रोिगार विभागमा वििरण पेश गरी पिू्न सिीकृती माग गनने, सो विभागबाट पिू्न 
वसिकृवत वलने लगा्तका काम कारिाहीहरूमा वनि प्रवतिादी सलंगन रहकेो िादीले िसतवुनष्ठ प्रमाण पेश गरी 
पवुष् गन्न सकेको नदवेखएकाले मावथ प्रकरण ४८ मा उललेवखत काननूी व्िसथा र वििेव्चत आधार र कारण 
समतेबाट वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको ठहर गन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन ।  

50. प्रवतिादी श्म प्रवतवनधी सविन ररमालको हकमा हदेा्न, वनिले मौकामा ब्ानको रिममा आफू Miracle 

Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४) को श्म प्रवतवनधी भई पिू्न वसिकृतीका लावग कागिात पेश गरेको 
भन्ने वसिकार गरेको, वनिले पेश गरेको कागिात काननू बमोविमका हुन ्भनी वनिले भन्न नसकेको, 
कागिात सचच्ाईएको भन्ने पे्रसको सं्चालकले खलुाएको स्ूचीको रि.स. २५१ र २५२ मा उललेवखत 
वबबरणबाट समते पवुष् भएको हुदँा वनिले झटु्टा कागिात बनाउने का ््नमा मखु् कसरूदार प्रवतिादी प्रा.
वल.का सं्चालकलाई सह्ोग गरी मवत्ारको कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

51. प्रवतिादी वनक पे्रसका सञ्चालक शरेबहादरु महि्ननको हकमा हदेा्न वनि ्स न््ा्ावधकरणको ब्ानमा 
इन्कार रह ेतापवन वनिले सं्चालन गरेको पे्रसबाट नककली कागिात र विवभन्न वनका्सँग समबवन्धत रिर 
सट्ामप समते वनिले सं्चालन गरेको पे्रसबाट बरामद भएको, अनसुन्धानका रिममा अवखत्ार दरुुप्ोग 
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अनसुन्धान आ्ोगमा ब्ान गदा्न मरेो पे्रश अवफसबाट िरामदी विवभन्न सामग्रीहरू मनेपािर कमपनी र 
विदशे िान ्चाहने व्वतिहरू आफँै आई िनाउन वदएका सामग्रीहरू हुन ्। मलेै कुनै कुनैमा पानीले वभिाई 
वसटकर छाप उपकाएर उवनहरूले ल्ाएकोका कागिातमा टाँसने गरेको छु भनी कागिात सच्ाउन वलएको 
अड्नर गरेको का ््नको वििरण समते खलुाई लेखाएको व्होरा, बरामदी म्ुचलुका र म्ुचलुका त्ार गनने 
कम्न्चारी, म्ुचलुकाका साक्षीले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई गरेको बकपत्र र बरामद दशी समतेबाट 
प्रवतबादी शरेबहादरु महि्ननले िैदवेशक रोिगारको लावग Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic No. ७१४)
का सं्चालक प्रवतिादी वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीलाई कागिात हरेफेर गन्न र झटु्टा व्होरा त्ार 
सह्ोग गरी मवत्ारको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 

52. प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननको हकमा हदेा्न, वनि नेपाल वनक पे्रसको कमप्टूर अपरेटर पदमा का ््नरत 
कम्न्चारी रहकेो र वनिले पे्रसको सं्चालकले लाए अह्ाएको काम गनने गरेको दवेखन्छ । िादीले नेपाल 
वनक पे्रसको सं्चालकलाई नै मखु् कसरूदार (principal offender) नभई मवत्ारको (Accessory) दािी 
वलएको दवेखन्छ । प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सोझ ैप्रवतिादी म्ानपािर ब्िसा्ीसँग समपक्न  गरी 
नककली कागिात िनाएको भन्ने िादीको दािी नभएको र िादीबाट पेश भएका प्रमाणबाट समते त्सतो 
अिसथा पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । प्रवतिादी कम्न्चारीको हवैस्त लाए अह्ाएको काम गनने भएकोमा 
अह्ाउने िा काम गन्न आदशे वदने रोिगारदाता सं्चालक र सो बमोविमको कम्न्चारीको हवैस्तले 
पाररश्वमक पाउने गरी आदशे बमोविम का ््न गनने कम्न्चारीले समान सतरको कसरू गरेको वभन्न फौिदारी 
काननूको आधारभतू मान््ता बमोविम हुने समते दवेखएन । अतः आफूलाई लाए अह्ाएको काम गरेकै 
कारणले िादीको अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको भनी वनक पे्रसमा का ््नरत कम्न्चारी प्रवतिादी 
मवनलकुमार महि्ननलाई कसरूदार ठहर गन्न न््ा्को रोहमा उव्चत दवेखएन । 

53. अत: वििेव्चत उपरोति आधार, र कारण, कानवुन ब्िसथा समतेबाट Miracle Overseas Pvt. Ltd. (Lic 

No. ७१४) का सं्चालक प्रवतिादी वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा ४७(१) को कसरू गरेको ठहरी वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा बमोविम रू. १,००,०००।- (एक लाख 
रूपै्ाँ) िररिाना र ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । प्रवतिादीहरू सविन ररमाल र शरेबहादरु महि्ननले 
सोही ऐनको दफा ५६ बमोविम कसरू गरेको ठहरी वनि प्रवतिादीहरूलाई िनही वसताकुमारी न््ौपाने 
अवधकारीलाई ठहरेको सिा्को आधा सिा् हुने ठहछ्न । प्रवतिादीहरू ज्ानेन्द् अवधकारी र मवनलकुमार 
महि्नन उपरको अवभ्ोग दािी पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसलबमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीलाई रू. १,००,०००।- (एक 
लाख रूपै्ाँ) िररिाना र ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत  
कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ु....................................................१
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प्रवतिादी प्रवतिादी वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारीलाई ठहर भएको िररिाना रू. १,००,०००।- (एक लाख 
रूपै्ाँ) को हकमा लगत कसी वनिले पपू्नक्षको रिममा धरौटी रवसद नं. १७६ बाट वमवत २०७३/०६/०६ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा राखकेो रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ)बाट मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ 
को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाई वदन.ू...................२

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी सविन ररमाललाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न भनी 
समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................................................................३

प्रवतिादी सविन ररमाललाई ठहर भएको िररिाना रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा 
लगत कसी वनिले पपू्नक्षको रिममा धरौटी रवसद नं. १६६ बाट वमवत २०७३/०५/१९ मा राखकेो धरौटी  
रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ)बाट रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) मलुकुी फौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी  
पठाउन.ू...............................................................................................................................४

प्रवतिादी सविन ररमालले पपू्नक्षको रिममा धरौटी रवसद नं. १६६ बाट वमवत २०७३/०५/१९ मा राखकेो धरौटी 
रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपै्ाँ)बाट रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) वफता्न मागेमा मदु्ा अवन्तम 
भएपवछ वफता्न वदन.ू.................................................................................................................५

मावथ ठहर खणडमा लेवखएबमोविम प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) 
िररिाना र ३(तीन) मवहना कैद हुने ठहरेकोले प्रवतिादीलाई लागेको कैद बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न भनी 
समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू................................................................................६

प्रवतिादी शरेबहादरु महि्ननलाई ठहर भएको िररिाना रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा लगत 
कसी वनिले अनसुन्धानका रिममा स.फौ.नं. ३२० को मदु्ामा राखकेो धरौटी रू. १८,००,०००।- (अठार लाख 
रूपै्ाँ) मध्ेबाट ्स मदु्ामा का्म भएको धरौटी रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) मलुकुी फौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा १६२ को अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन.ू..............................................................................................................................७

प्रवतिादी ज्ानेन्द् अवधकारीले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले पपू्नक्षका रिममा धरौटी रवसद नं. १७२ बाट 
वमवत २०७३/०६/०२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) र मदु्ा 
अनसुन्धानका रिममा राखकेो धरौटी समते मदु्ा अवन्तम भएपवछ वफता्न पाऊँ भनी वनबेदन गरे वन्मानसुार वफता्न 
वदन.ू....................................................................................................................................८

प्रवतिादी मवनलकुमार महि्ननले सफाई पाउने ठहरेकाले वनिले अनसुन्धानको वसलवसलामा राखकेो धरौटी मदु्ा 
अवन्तम भएपवछ वफता्न पाऊँ भनी वनबेदन गरे वन्मानसुार वफता्न वदन.ू..................................................९

्स फैसला उपर व्चति निझु े िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
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सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडाैंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू....................................................................................१०

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२) बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीहरू वसताकुमारी न््ौपाने अवधकारी, सविन ररमाल र 
शरेबहादरु महि्ननलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू............................................................................११

प्रसततु फैसलाको नककल साथै रावख फैसलाको िानकारी िैदवेशक रोिगार विभागलाई वदन.ू.......................१२

फैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा प्रविष् गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा  
बझुाईवदन.ू.........................................................................................................................१३

रमशेकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उति रा्मा सहमत छौ ँ। 

डा. गोपी्चन्द् भट्टराई
(सदस्)

वनशा बावन्ाँ
(सदस्)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृतः- दगुा्नदति लमसाल र ओमबहादरु कठा्त

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह

फैसला वमवतः- २०७८/११/१६/२

फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/१२/२९/३  न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ

सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई
फैसला

मदु्ा नं. ०७७-FT-०१७२
कसरू ठहर नं.-७०

वनण््न  नं.१७०

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
विलला रामछेाप, भीरपानी गाविस 
िडा नं. ३ परिवत्नत खाँडदिेी 
गाउँपावलका िडा नं. ३ माईवत भई 
हाल खाँडादिेी गाउँपावलका िडा 
नं. ६ श्ीमानसँग बसने, छत्रबहादरु 
काकषीको नावतनी, भीमबहादरु 
काकषीको छोरी, मनोहर के.सी.को 
श्ीमती, िर्न २८ की सिना काकषी 
के. सी....................................१

विलला रामछेाप, िनख ु गाविस 
िडा नं. ५ पररिवत्नत मन्थली 
नगरपावलका िडा नं. १० बसने, 
कण्नबहादरु बोहराको नावतनी 
बहुारी, खड्गबहादरु ्चिुानको छोरी, 
वटकाराम बोहोराको श्ीमती, िर्न ३४ 
को िाहरेिाली खदुमा्ा बोहोराको 
िाहरेीले नेपाल सरकार.............१

मोवतलाल भणडारीको नावतनी इन्द्कुमार अवधकारीको छोरी भाइराम 
पौडेलको श्ीमती विलला काठमाडाैं बढुावनलकणठ नगरपावलका िडा 
नं. ७  बसने वक वसि्नना अवधकारी...............................................१ 

दलबहादरु थापाको नाती गोपाल थापाको छोरा काठमाडाैं विलला 
बढुावनलकणठ नगरपावलका िडा नं. ७ बसने िर्न ३२ को श्ाम थापा.....१ 

वशििहादरु थापाको नाती प्रहलाद थापाको छोरा विलला काठमाडाैं 
बढुावनलकणठ नगरपावलका िडा नं. ४ पावसकोट थापागाउँ बसने अ. 
िर्न २५ को सन्तोर थापा.........................................................१ 

कुलबहादरु वलमबकुो नावतनी, मानबहादरु वलमबकुो छोरी विलला 
पाँ्चथर, वहवल्ाङ गाउँपावलका िडा नं. ५ वहवल्ाङ घर भई 
तीनिरेु मनेपािरमा का ््नरत िर्न २९ वक सरुपन्धाक भन्ने सरुपन्धाक  
तमुबापो...............................................................................१

वभमबहादरु राईको छोरा विलला उद्परु बेलटार गा.वि.स िडा नं. २ 
पररिवत्नत ऐ. ्चौदवणडगवढ नगरपावलका िडा नं. ६ सथा्ी घर भई हाल 
काठमाडौ विललाकाठमाडाैं महानगरपावलका िडा नं. ३ महारािगन्ि 
्चरिपथ वसथत का्ा्नल् रहकेो तीनिरेु इमपललाइमने्ट ससनेि प्रा.वल. 
(इिाितनं. १०१०/०६८-०६९) का सँ्चालक िविन राई.................१
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िुद्ाः- वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 

तथ्खण्ड

1. जाहेरवाला सजना कामक्फ  के.सी को जाहेरी दरखासत:-

म िाहरेिालीको श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई प्रवतिादी सिृना अवधकारी र श्ाम थापाले िदैवेशक रोिगारको 
लावग दिुई मलुकु पठाईवदन्छु भनी रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) बवुझवलई िदैवेशक रोिगारमा गरैकाननूी 
तररकाले दिुई पठाएको, भने बमोविमको सेिा सवुिधा नवदई कुटवपट गनने (नौ लाख) गरेको, नेपाल फवक्न न 
दउे भन्दा वतमीहरू गरैकाननूी तररकाले दिुईमा बसेको छौ पवुलस लगाएर िलेमा हावलवदने भनी धमकी वदने 
गरेको तथा कागिातहरू वन्न्त्रणमा वलएकोले श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई नेपाल वझकाई वनि विपक्षीहरूलाई 
बझुाएको विगो रकम रू. ९,००,०००।- तथा सोको व्ाि समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
िाहरेिाली सिना के. सी.को वमवत २०७७/०४/३२ मा ्स विभागमा वदएको िाहरेी दरखासत । 

2. सककल मलखत कागजः-

मनोहर के.सी.लाई तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नस प्रा. वल.को िनसमपक्न  अवधकृत श्िृना अवधकारीले 
आिका वमवतमा रू. ९,००,०००।- मात्र दिुई दशे वसथतमा िैदवेशक रोिगारमा पठाइ नौ हिार वदराम 
तलि हुने गरी उति रकम वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको वमवत २०७६ साल मवंसर ८ को 
वलखत कागि । 

3. जाहेरवाला सजना कामक्फ  के.सी.ले गरेको कागजः-

प्रवतिादी सिृना अवधकारी र श्ाम थापाले एक आपसमा वमलेमतो गरी म िाहरेिाली सिना के.सी.को 
श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग दिुई मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी प्रलोभन वदलाएका 
वथए । प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) रकम िैदवेशक रोिगारमा दिुई 
मलुकुमा मरेो श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई पठाईवदने भनी आश्ासन तथा प्रलोभन वदएकोले श्ीमानले उति 
रकम वदएका हुन उति रकम वनि सिृना अवधकारीलाई हातहातै बझुाएको हो । उति रकम बवुझवलई 
वनि विपक्षी सिृना अवधकारीले वलखत कागि समते गररवदएका हुन । उति वलखत कागि पेश गरेको 
छु, प्रमाण लगाई पाऊँ । िैदवेशक रोिगारमा िान भनी पीवडत श्ीमान ्मनोहर के.सी.ले प्रवतिादी सिृना 
अवधकारीलाई वदएको रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) आफनै ब्चत आफन्तबाट ऋण सापटी वलएको रकम 
हो । विपक्षीहरूले मरेो श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदने भनी गैरकाननूी तररकाले 
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वभविट वभरामा दिुई प¥ुofएका हुन । दिुईमा तलब भतिा नवदई काम गराएको अिसथा छ । श्ीमानलाई 
नेपाल वझकाई पाऊँ ! पीवडत श्ीमानको राहादानी र डकुमने्टहरू विपक्षीहरूले नै विदशेमा वलएकोले सो 
समते वदलाई पाऊँ । पीवडत श्ीमानबाट विपक्षीहरूले बवुझवलएको वबगो रू. ९,००,०००।-, सोको ५०% 
हि्नना रकम रू. ४,५०,०००।- समते गरी िममा रू. १३,५०,०००।- (तेह लाख प्चास हिार) समते वफता्न 
वदलाई भराई िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी र श्ाम थापालाई 
काननू बमोविम सिा् गरी पाऊँ । प्रवतिादीहरूले म तथा पीवडत श्ीमानलाई कुनै रकम वफता्न गरेका 
छैनन । साथै िाहरेी दरखासत साथ पेश भएको वमवत २०७६/०८/०८ को वलखत कागि सत् साँ्चो हो । 
विपक्षी सिृना अवधकारीले पीवडत श्ीमान ्मनोहर के.सी. बाट हातहातै बवुझवलई उति वलखत कागि 
गररवदएको सत् साँ्चो हो । वलखत कागिमा उललेवखत साक्षीहरू विपक्षीकै मावनसहरू भएको हुदँा 
वनिहरूलाई उपवसथत गराउन सवकदन भन्ने समते व्होराको कागि । 

4. पीम्डत िनोहर के.सी.ले गरेको कागजः-

वमवत २०७७/०४/३२ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । प्रवतिादी सिृना अवधकारी, 
श्ाम थापा, सन्तोर थापा, ्चरिपथ वसथत तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा. वल. (ईिाित  
नं. १०१०/०६८/०६९) एिं सोही प्रा. वल. मा काम गनने कम्न्चारी सरु पन्धाक तुमबापोले एक आपसमा 
वमलेमतो गरी म पीवडत मनोहर के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग दिुई मलुुकमा पठाईवदन्छु भनी 
प्रलोभन वदई रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) हातहातै बुवझवलई वलवखत कागि. गररवदएको सत् साँ्चो 
हो । ्सरी रकम बुवझवलई मलाई दिुई मलुुक समम पु¥ofईवदन्छु भने बमोविम काम नवदलाई उिुरी गदा्न 
कुटवपटसमेत गरेको व्होरा सत् साँ्चो हो । पछी ्स िैदेवशक रोिगार विभाग र आफनै पहलमा नेपाल 
फवक्न आएको हु ँ। प्रवतिादी सिृना अवधकारीले आफू तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा. वल. (ईिाित 
नं. १०१०/०६८/०६९) को PRO हु ँभन्दै सोही प्रा.वल.मा एउटा छुटै्ट कोठामा कम्न्चारीको रुपमा बसेको 
हुदँा विश्ास लावग िैदवेशक रोिगारमा िाने भनी रकम बुझाएको हु ँ। अन्् पीवडत व्वतिहरूसमेत वनि 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा. वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) 
का कम्न्चारी हुन भनी विश्ास गरी सोही मेनपािरमै वनि सिृना अवधकारीलाई उति रकम बुझाएको 
हु ँ। नेपालमा सिृना अवधकारी र सन्तोर थापाले काम गनने र दिुई पुगेपछी दिुईमा बसने अका्न प्रवतिादी 
श्ाम थापाले सबै प्रवरि्ा वमलाउने भन्ने कुरा प्रवतिादी सिृना अवधकारीले गरेकी वथईन । प्रवतिादी 
सिृना अवधकारीले रकम रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) बुवझवलई वलखत कागि समेत गरेको व्होरा 
सत् साँ्चो हो । उति वलखत कागि िाहरेी साथ पेश भएको छ । प्रवतिादी सरु पन्धाक तुमबापोले आफू 
तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा.वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) को कम्न्चारी हु,ँ तपाईहरूको 
काम हुन्छ, रकम डुबदैन भनी रकम बुवझवलएको कागिमा साक्षी बवसवदई विश्ास वदलाएको । मैले 
बुझाएको रकम वगन्ती गन्नमा प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई सघाएकोसमेतबाट वनि प्रवतिादी सह 
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पन्धाक तुमबापोको पवन प्रसतुत मदु्ामा संलगनता छ । रकम बुझाउने सम्मा सोही ठाउँमा उपवसथत 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीको मान्छे सन्तोर थापाले तपाईको काम भएन भने म तपाईको समपूण्न रकम 
आफनो घरखेत बे्चेर पवन वतछु्न  भनेर झठुा आश्ासन वदएको हुदँा वनि प्रवतिादी सन्तोर थापाको पवन 
प्रसतुत मदु्ामा संलगनता छ । तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा.वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) 
ले प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारीलाई आफनो आफनो कम्न्चारी सरह का्ा्नल्मा छुटै्ट कोठामा टेबुल 
कुसषी वदई राखेको हुदँा उति प्रावल काे कम्न्चारी हुन भन्ने पुण्नविश्ास वदलाएको हो । तीनिुरे इमपलाईमेन्ट 
सवभ्नसेस प्रा.वल.(ईिाित नं.१०१०/०६८/०६९) ले प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, सन्तोर थापा, 
श्ाम थापा र सरु पन्धाक तुमबापोलाई प्र्ोगगरी म लगा्त अन्् पीवडतहरूबाटसमेत रकम असुलेको 
सत् साँ्चो हो । प्रसतुत मदु्ामा तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा.वल.(ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) 
को वमलोमतो छ । प्रवतिादी श्ाम थापाले दिुईबाट फोन माफ्न त कुरा गरी दबुईमा सबै प्रवरि्ा वमलाउने 
मेरो विममा हो, तपाईहरूलाई कुनै गाह्ो हुदँैन भनेर आश्ासन वदएको हुदँा विश्ासमा लागेर नेपालमा 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई रकम बुझाई वभविट वभरामा दबुई समम पुगेको हो । दिुई पुगेपछी 
दिुईमा प्रवतिादी श्ाम थापाले खाने र बसने व्िसथा ग्वो । तावलम वदला्ो । िब अफर लेटर र वभरा 
वद्ो । तर उति वभरा नककली भन्ने कुरा थाहा पाऊँदा मैले ्स िैदेवशक रोिगार विभाग र दिुईको 
NRN लाई उिुरी गदा्न वनि प्रवतिादी श्ाम थापाले मावनसहरू लगाएर मलाई कुटवपट गराएको हो । 
नेपाल फवक्न न्छु भन्दा वनिले श्ाम थापाले राहादानी वलन आउनु भनेर मलाई बोलाई मलाई कुटवपट 
गरी मेरो राहादानी वफता्न गरेको हो । वनिले कुनै रकम वफता्न गरेनन । प्रसतुत मदु्ामा श्ाम थापाको समेत 
वमलेमतो छ । प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई बुझाएको रकम रू. ९,००,०००।- (नौ लाख), दिुईमा 
बसदा मेरो व्वतिगत ख्च्न रू. २३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार) र नेपाल फवक्न दा लागेको पलेन वटकेट 
ख्च्न रू. ६५,०००।- (पैसठ्ी हिार) समेत गरी िममा रू. ११,९५,०००।- (एघार लाख पन््चानब् बे 
हिार) र वबगोको ५०% हिा्नना समेत वदलाई भराई प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, 
सन्तोर थापा, ्चरिपथ वसथत तीनिुरे इमपलाईमेन्ट सवभ्नसेस प्रा.वल. (ईिाित नं.१०१०/०६८/०६९) 
र सोही प्रा.वल. मा काम गनने कम्न्चारी सरु पन्धाक तुमबापोलाई कानून बमोविम कारिाही गरी पाऊँ । 
िैदेवशक रोिगारमा िान भनी सिृना अवधकारीलाई वदएको रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) आफनै ब्चत 
आफन्तबाट ऋण सापटी वलएको रकम हो । प्रवतिादीहरूले कुनै रकम वफता्न गरेका छैनन । साथै िाहरेी 
दरखासत साथ पेश भएको वमवत २०७६/०८/०८ को वलखत कागि सत् साँ्चो हो भन्ने व्होराको 
मनोहर के. वस.को कागि ।

5. जाहेरवाला खुदिा्ा ्बोहोराको जाहेरर दरखासतः-

म िाहरेिालीको श्ीमान ् वटकाराम बोहोरालाई प्रवतिादी सिृना अवधकारी र श्ाम थापाले िैदवेशक 
रोिगारको लावग दबुई मलुकु पठाईवदन्छु भनी रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा 
गैरकाननूी तररकाले दिुई पठाएको, भने बमोविमको सेिा सवुिधा नवदई कुटवपट गनने गनने गरेको, नेपाल 
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फवक्न नदउे भन्दा वतमीहरू गैरकाननूी तररकाले दिुईमा बसेको छौ पवुलस लगाएर िेलमा हावलवदने भनी 
धमकी वदने गरेको तथा कागिातहरू वन्न्त्रणमा वलएकोले श्ीमान ्वटकाराम बोहोरालाई नेपाल वझकाई 
वनि विपक्षीहरूलाई बझुाएको विगो रकम रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) तथा सोको व्ाि समते वदलाई 
भराई पाऊँ भन्ने व्होराको िाहरेी दरखासत । 

6. जाहेरवाला खुदिा्ा ्बोहोराले गरेको कागजः-

वमवत २०७७/०४/३२ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । प्रवतिादी सिृना अवधकारी र श्ाम 
थापाले एक आपसमा वमलेमतो गरी म िाहरेिाला खदुमा्ा बोहोराको श्ीमान ् वटकाराम बोहोरालाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग दिुई मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी प्रलोभन वदलाएका वथए । प्रवतिादी सिृना 
अवधकारीलाई रू.९,००,०००।- (नौ लाख) रकम िैदवेशक रोिगारमा दिुई मलुकुमा मरेो श्ीमान ्वटकाराम 
बोहोरालाई पठाईवदने भनी आश्ासन तथा प्रलोभन वदएकोलेश्ीमानले उति रकम वदएका हुन । उति रकम 
वनि सिृना अवधकारीलाई हातहातै बझुाएको हो । उति रकम बवुझवलई वनिविपक्षी सिृना अवधकारीले 
वलखत कागि समते गररवदएका हुन । उति वलखत कागि पेश गरेको छु, प्रमाण लगाई पाऊँ । िैदवेशक 
रोिगारमा िान भनी पीवडत श्ीमान ् वटकाराम बोहोराले प्रवतिादीसिृना अवधकारीलाई वदएको रू. 
९,००,०००।- (नौ लाख) आफनै ब्चत आफन्तबाट ऋण सापटी वलएको रकम हो । विपक्षीहरूले मरेो 
श्ीमान ् वटकाराम बोहोरालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदने भनी गैरकाननूी तररकाले वभवित वभरामा 
दिुई प¥ुofएका हुन । दिुईमा तलब भतिा नवदईकाम गराएको अिसथा छ । श्ीमानलाई नेपाल वझकाई 
पाऊँ । पीवडत श्ीमानको राहादानी र डकुमने्टहरू विपक्षीहरूले नै विदशेमा वलएकोले सो समते वदलाई 
पाऊँ । पीवडत श्ीमानबाट विपक्षीहरूले बवुझवलएको वबगो रू. ९,००,०००।-, सोको ५०% हि्नना रकम 
रू. ४,५०,०००।- समते गरी िममा रू. १३,५०,०००।- (तेह लाख प्चास हिार) समते वफता्न वदलाई भराई 
िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी र श्ाम थापालाई काननू बमोविम 
सिा् गरी पाऊँ । प्रवतिादीहरूले म तथा पीवडत श्ीमानलाई कुनै रकम वफता्न गरेका छैनन । साथै िाहरेी 
दरखासत साथ पेश भएको वमवत २०७६/०८/०८ को वलखत कागि सत् साँ्चो हो । विपक्षी सिृना 
अवधकारीले पीवडत श्ीमान ्वटकाराम बोहोरबाट हातहातै बवुझवलई उति वलखत कागि गररवदएको सत् 
साँ्चो हो । वलखत कागिमा उललेवखत साक्षीहरू विपक्षीकै मावनसहरू भएको हुदँा वनिहरूलाई उपवसथत 
गराउन सवकदन भन्ने व्होराको खदुमा्ा बोहोराको कागि । 

7. सककल मलखत कागजः-

वटकाराम बोहोरालाई तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नस प्रा. वल.को िनसमपक्न  अवधकृत श्िृना अवधकारीले 
आिका वमवतमा रू. ९,००,०००।- मात्र दिुई दशे वसथतमा िैदवेशक रोिगारमा पठाइ नौ हिार वदराम 
तलि हुने गरी उति रकम वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको वमवत २०७६ साल मवंसर ८ को 
वलखत कागि । 
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8.  पीम्डत मटकाराि ्बोहोराले गरेको कागजः-

वमवत २०७७/०४/३२ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । प्रवतिादी सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, 
सन्तोर थापा र ्चरिपथ वसथत तीनिरेु इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९)
का िविन राई एिं सोही प्रा.वल. मा काम गनने सरु पन्धाक तमुबापोले एक आपसमा वमलेमतो गरी म 
पीवडत वटकाराम बोहोरालाई िैदवेशक रोिगारीको लावग दिुई मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी प्रलोभन वदई 
रू. १,००,०००।- (नौ लाख) हातहातै बवुझवलई वलवखत कागि गररवदएको सत् साँ्चो हो । ्सरी रकम 
बवुझवलई मलाई दबुई मलुकु समम प¥ुofईवदन्छु भने बमोविम काम नवदलाई उिरुी गदा्न कुटवपट समते गरेको 
व्होरा सत् साँ्चो हो । पछी ्स िैदवेशक रोिगार विभाग र आफनै पहलमा नेपाल फवक्न आएका हौं । 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीले आफू तीनिरेु इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.वल.(ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) 
को PRO हु ँभन्द ैसोही प्रा.वल.मा एउटा छुटै्ट कोठामा कम्न्चारीको रुपमा बसेको हुदँा विश्ास लावग िैदवेशक 
रोिगारमा िाने भनी रकम बझुाएको हु ँ। अन्् पीवडत व्वतिहरूसमते वनि प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई 
तीनिरेु इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) का कम्न्चारी हुन ्भनी विश्ास 
गरी सोही मनेपािरम ैवनि सिृना अवधकारीलाई उति रकम बझुाएको हुन । नेपालमा सिृना अवधकारी र 
सन्तोर थापाले मनेपािरसँग वमलेर काम गनने र दबुई पगुेपछी दबुईमा बसने अका्न प्रवतिादी श्ाम थापाले 
सबै प्रवरि्ा वमलाउने भन्ने कुरा प्रवतिादी सिृना अवधकारीले गरेकी वथईन । प्रवतिादी सिृना अवधकारीले 
रकम रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) बवुझवलई वलखत कागि समते गरेको व्होरा सत् साँ्चो हो । उति 
वलखत कागि िाहरेी साथ पेश भएको छ । प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोले आफू तीनिरेु इमपलाईमने्ट 
सवभ्नसेस प्रा. वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) को कम्न्चारी हु,ँ तपाईहरूको काम हुन्छ, रकम डुबदनै 
भनी रकम बवुझवलएको कागिमा साक्षी बवसवदई विश्ास वदलाएको । मलेै बझुाएको रकम वगन्ती गन्नमा 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई सघाएको समतेबाट वनि प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोको पवन प्रसततु 
मदु्ामा संलगनता छ । रकम बझुाउने सम्मा सोही ठाउँमा उपवसथत प्रवतिादी सिृना अवधकारीको मान्छे 
सन्तोर थापाले तपाईको काम भएन भने म तपाईको समपणू्न रकम आफनो घरखते बे्चरे पवन वतछु्न भनेर 
झठु्ा आश्ासन वदएको हुदँा वनि प्रवतिादी सन्तोर थापाको पवन प्रसततु मदु्ामा संलगनता छ । तीनिरेु 
इमपलाईमने्ट सवभ्नसेि प्रा. वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) का सँ्चालक िविन राईले प्रवतिादीहरू 
सिृना अवधकारीलाई आफनो आफनो कम्न्चारी सरह का्ा्नल्मा छुटै्ट कोठामा टेबलु कुसषी वदई राखकेो 
हुदँा उति प्रा.वल. कै कम्न्चारी हुन भन्ने पणू्न विश्ास वदलाएको हो । तीनिरेु इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.
वल.(ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) ले प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, सन्तोर थापा, श्ाम थापा र सरु 
पन्धाक तमुबापोलाई प्र्ोग गरी म लगा्त अन्् पीवडतहरूबाट समते रकम असलेुको सत् साँ्चो हो । 
प्रसततु मदु्ामा तीनिरेु इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा. वल. (ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९) को वमलोमतो 
छ । प्रवतिादी श्ाम थापाले दबुईबाट फोन माफ्न त कुरा गरी दिुईमा सबै प्रवरि्ा वमलाउने मरेो विममा 
हो, तपाईहरूलाई कुनै गाह्ो हुदँनै भनेर आश्ासन वदएको हुदँा विश्ासमा लागेर नेपालमा प्रवतिादी सिृना 
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अवधकारीलाई रकम बझुाई वभविट वभरामा दिुई समम पगुेको हो । दिुई पगुेपछी दिुईमा प्रवतिादी श्ाम 
थापाले खाने र बसने व्िसथा ग्वो । तावलम वदला्ो । िब अफर लेटर र वभरा वद्ो । तर उति वभरा 
नककली भन्ने कुरा थाहा पाऊँदा मलेै ्स िैदवेशक रोिगार विभाग र दिुईको NRN लाई उिरुी गदा्न वनि 
प्रवतिादी श्ाम थापाले मावनसहरू लगाएर मलाई कुटवपट गराएको हो । नेपाल फवक्न न्छु भन्दा वनिले 
श्ाम थापाले राहादानी वलन आउन ुभनेर मलाई बोलाई मलाई कुटवपट गरी मरेो राहादानी वफता्न गरेको 
हो । वनिले कुनै रकम वफता्न गरेनन । प्रसततु मदु्ामा श्ाम थापाको समते वमलेमतो छ । प्रवतिादी सिृना 
अवधकारीलाई बझुाएको रकम रू. ९,००,०००।- (नौ लाख), दबुईमा बसदा मरेो व्वतिगत ख्च्न रू. 
२३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार) र नेपाल फवक्न दा लागेको पलेन वटकेट ख्च्न रू. ६५,०००।- (पैसट्ी 
हिार) समते गरी िममा रू. ११,९५,०००।- (एघारा लाख पन््चान्िे हिार) र वबगोको ५०% हिा्नना 
समते वदलाई भराई प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापा, ्चरिपथ वसथत तीनिरेु 
इमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.वल.(ईिाित नं. १०१०/०६८/०६९)का सं्चालक िविन राई र सोही प्रा. वल. मा 
काम गनने कम्न्चारी सरु पन्धाक तमुबापोलाई काननू बमोविम कारबाही गरी पाऊँ । िैदवेशक रोिगारमा िान 
भनी सिृना अवधकारीलाई वदएको रू. ९,००,०००।- (नौ लाख) आफनै ब्चत आफन्तबाट ऋण साफटी 
वलएको रकम हो । प्रवतिादीहरूले कुनै रकम वफता्न गरेका छैनन ्भन्ने व्होराको पीवडत वटकाराम बोहोराले 
गरेको कागि ।

9. प्रमतवादी सरु पनधाक तुम्बापोले वैदेमिक रोजगार मवभागिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै कसैलाई विदशे पठाईवदन्छु पवन 
भनेको छैन । म कररब ३ िर्न अगावड दवेख प्रवतिादी िविन राईले सं्चालन गरेको तीनिरेु इमपलोइमने्ट 
सवभ्नसेि प्रा.वल. मनेपािरमा वक्चन हलेपरको रुपमा काम गन्न थालेको हु ँ। ्सै रिमा सो मनेपािरमा आई 
रहने प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीलाई व्चनेको हो । वनिसँग मनेपिार आउने प्रवतिादी सन्तोर थापालाई 
पवन वनिकै माफ्न त व्चनेको हु ँ । सिृना अवधकारी मलेै काम गनने मनेपािरमा आउने िाने रिममा केवह 
मावनसहरू पवन वलएर आउने गद्नवथन, सोवह बखत वनि वसि्नना अवधकारी र मनेपािर । सं्चालक िविन 
राईले केवह मावनसहरूसँग पैसा वलएर साक्षी बवसवदन भने बमाविम ३थान वलखत कागिमा साक्षी समम 
बवसवदएकी हु ँरकम ्चाही प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राईले नै वलएको हो । मलेै वलएको होइन । 
मलेै कोवह कसैलाई विदशे पठाई वदन्छु भनी रकम लेनदने गरेको पवन छैन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले 
तीनिरेु मनेपािरका सं्चालकसँग वमलेमतो गरी मलाई समते प्र्ोग गरी िाहरेिालाहरूको श्ीमानलाई 
विदशे पठाई वदने भनी रकम ठगी गरेका हुन ्मलाई तथा मरेो पररिारलाई हाल पवन मनेपािर सं्चालाक 
िविन राईले बारमबार मरेो नाम पोल नगर भनी धमक्ाउने गछ्नन ् । िाहरेिालाहरूको श्ीमान्लाई विदशे 
दबुई प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राईले पठाएका हुन ् । वनिलाई ठगी गनने मनेपािर सं्चालक 
िविन राई पवन हुन ्। िाहरेिालालाई प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राई पाट्ननर(साझदेार) हो भन्ने 
पवन थाहा वथएन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले पीवडतहरूबाट रकम असलु गरी मनेपािर सं्चालकलाई 
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वदवन्थन ्। मलेै िाहरेिालालाई कुनै पवन प्रकारले ठगी गरेको छैन । िाहरेिालाहरूले पवन भन्न ुहुन्छ मलेै 
रकम वलएको छैन भनेर । प्रवतिादी श्ाम थापाले वटकाराम बोहोरालाई विदशे दबुई म ैकुटवपट गरेको भन्ने 
कुरा पवछ समा्चारमा सनेुको हु ँभन्नेसमते व्होराको प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोले गरेको ब्ान । 

10. मविेष सरकारी वकील का्ा्फल्को मनण्फ्ः-

वमवसल संलगन प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी समते उपर परेको वकटानी िाहरेी िाहरेीसाथ पेश भएको 
सककल वलखत कागि िाहरेिालीहरू खदुमा्ा बोहरा र सिना काकषी के.सीको श्ीमानलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा पठाएको र भने बमोविमको सेिा सवुिधा नवलई कुटवपट गनने गरेको प्रवतिादी सिृना अवधकारी 
समतेले िैदवेशक रोिगारको लावग भनी िाहरेिालाहरूबाट िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको 
कुरामा पीवडतबाट सिृना अवधकारीले रकम वलदा र गन्ती गदा्न आफूसँगै रहकेो र उति का ््न आफू का ््नरत 
तीनिरेु ईमपलाईमने्ट सवभ्नसेस प्रा.ली.को का्ा्नल् वभत्रै भएको र सिृना अवधकारीको खाताबाट आफूले 
रकम तानेको कुरामा र वलखत कागि आफूले काम गनने मनेपािर कमपनीमा खडा गरी आफू साँ्ची बसेको 
कुरामा सावबत रही प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुिापोले गररवदएको ब्ान समतेका आधार र प्रमाणहरूबाट 
प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी श्ाम थापा सन्तोर थापा सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापो र तीनिरेु 
ईमपलुाईमने्ट सवभ्नसेि प्रा.ली. तथा त्सका एकल सं्चालक बवबन राईले एकअका्नको सरसललाह तथा 
वमलेमतोमा आफूहरूसँग िैदवेशक रोिगार गनने अनमुती नभई िाहरेिाहरू खदुमा्ा बोहरा र सिना 
काकषी के.सी.का श्ीमान ्रिमशः वटकाराम बोहरा र मनोहर के.सी लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग दिुई 
पठाउने भनी दःुख वदई अलपत्र पारेको र वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको दवेखएकाले आफूसँग 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुती नभएका प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी श्ाम थापा सन्तोर 
थापा सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुिापोको उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 
४३ बमोविमको कसरू अपराध भएकोले उति कसरूमा वनिहरूलाई ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोविम सिा् 
हुन, तीनिरेु ईमपपलुाईमने्ट सवभ्नसेि प्रा.ली. का एकल सं्चालक बवबन राईको उति का ््न सोही ऐनको 
दफा ४४ बमोविमको कसरू भएकाले उति कसरूमा वनि बवबन राईलाई सोही ऐनको दफा ४४ बमोविम 
सिा् हुन,सोही ऐनको दफा ४४ बमोविम िाहरेिालाबाट वलए खाएको रकम समते प्रवतिादीहरूबाट 
िाहरेिालालाई वदलाई अपराध संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को मागदािी समते वलई िैदवेशक 
रोिगार न््ा्ावधकरण काठमाडौ समक्ष अवभ्ोगपत्र दा्र गनने वनण््न  गररवदएको छ भन्ने समते व्होराको 
विशरे सरकारी िकील का्ा्नल्को वनण््न  । 

11. अमभ्ोग :-

प्रवतिादीहरू उपरको वकटानी िाहरेी दरखासत, वलखत कागि, प्रवतिादीहरूले रकम बझुद ैगरेको दवेखने 
फोटो तथा वभवड्ो, बैंड सटेटमने्ट वििरण तथा पीव़ितहरूले प्रवतिादीहरू उपर वकटान गरेर गररवदएको 
कागिसमतेका आधार एिं सिदु प्रमाणहरूबाट प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, सन्तोर थापा, श्ाम 
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थापा, सरु पन्धाक तमुबापो र तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल.का सँ्चालक िविन राई समतेको सर 
सललाह र वमलेमतोमा िाहरेिालाका श्ीमान ्मनोहर के.सी. र वटकाराम बोहोरालाई िैदवेशक रोिगारका 
लावग दिुईपठाइवदन्छु भनी रकम वलई वभविट वभरामा दिुई पठाइ्न भने बमोविम काम नवदलाई कुवटपट गरी 
अलपत्र पारी वलएखाएको रकम समते वफता्न नगरेकाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित नवलएका 
वनि प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, सन्तोर थापा, श्ाम थापा, सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापोको 
उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र दफा ४३ बमोविमको कसरू भएकोले उति कसरूमा 
वनि प्रवतिादीहरूलाई ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोविम सिा् हुन र उति का ््नमा समलगन तीनिरेु इमपलोइमने्ट 
सवभ्नसेि प्रा.वल. (इिाित नं. १०१०/०६८-०६९) का सं्चालक प्रवतिादी बविन राईको उति का ््न 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोविमको कसरू भएकाले वनि िविन राईलाई ऐ. ऐनको दफा 
४४ बमोविम सिा् हुन, सोही ऐनको दफा ४४ बमोविम तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल. (इिाित 
नं. १०१०/०६८-०६९) को इिाित पत्र रद् हुन र ऐ. ऐनको दफा ४३ तथा दफा ४४ बमोविम िाहरेिाला/
पीवडतहरूको तपवसल बमोविमको विगो र सोको ५०% ले हुने हिा्नना र अन्् ख्च्न रकम समते गरी िममा 
रू. ३२,९०,०००।- (बवतिसलाख नबबे हिार) समते वनि प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई 
वदलाईभराई पाउँ भन्ने समते व्होराको अवभ्ोग माँगदािी । 

12. प्रमतवादी सरु पनधाक तुम्बापोले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै प्रसततु मदु्ामा काननू व्िसा्ी राखकेो छ । मलेै काननु व्िसा्ीसँग काननूी परामश्न वलएको छु । 
मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । ्स समबन्धी मलाई केही थाहा छैन । मलेै 
कसैलाई विदशे पठाईवदन्छु पवन भनेको छैन । वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका कागिात पवढिा्ची 
सनुाउदा सनेु दखेे,ँ म कररब ३ िर्न अगावड दवेख प्रवतिादी िविन राईले सं्चालन गरेको तीनिरेु इमपलोइमने्ट 
सवभ्नसेि प्रा.वल. मनेपािरमा वक्चन हलेपरको रुपमा काम गन्न थालेको हु ँ। ्सै रिममा सो मनेपािरमा आई 
रहने प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीलाई व्चनेको हो । वनिसँग मनेपिार आउने प्रवतिादी सन्तोर थापालाई 
पवन वनिकै माफ्न त व्चनेको हु ँ । सिृना अवधकारी मलेै काम गनने मनेपािरमा आउने िाने रिममा केवह 
मावनसहरू पवन वलएर आउने गद्नवथन, सोवह बखत वनि वसि्नना अवधकारी र मनेपािर । सं्चालक िविन 
राईले केवह मावनसहरूसँग पैसा वलएर साक्षी बवसवदन भनेकाले बमोविम ३ थान वलखतकागिमा साक्षी 
समम बवसवदएकी हु ँरकम ्चाही प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राईले नै वलएको हो । मलेै वलएको 
होइन । मलेै कोवह कसैलाई विदशे पठाई वदन्छु भनी रकम लेनदने गरेको पवन छैन । प्रवतिादी वसि्नना 
अवधकारीले तीनिरेु मनेपािरका सं्चालकसँग वमलेमतो गरी मलाई समते प्र्ोग गरी िाहरेिालाहरूको 
श्ीमानलाई विदशे पठाई वदने भनी रकम ठगी गरेका हुन ् । मलेै िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाई वदने 
भनी वनिहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन, वनिहरूलाई कुनै प्रलोभनमा पवन पारेको छैन । मलाई तथा 
मरेो पररिारलाई हाल पवन मनेपािर सं्चालाक िविन राईले बारमबार मरेो नाम पोल नगर भनी धमक्ाउने 
गछ्नन ्। िाहरेी दरखासत पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। िाहरेिालाहरूको श्ीमान्लाई विदशे दबुई प्रवतिादी 
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वसि्नना अवधकारी र िविन राईले पठाएका हुन ्। वनिलाई ठगी गनने मनेपािर सं्चालक िविन राई पवन हुन ्। 
िाहरेिालालाई प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राई पाट्ननर(साझदेार) हो भन्ने पवन थाहा वथएन । 
प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले पीवडतहरूबाट रकम असलु गरी मनेपािर सं्चालकलाई वदवन्थन ् । मलेै 
िाहरेिालालाई कुनै पवन प्रकारले ठगी गरेको छैन । िाहरेिालाहरूले पवन भन्न ुहुन्छ मलेै रकम वलएको 
छैन भनेर प्रवतिादी श्ाम थापाले वटकाराम बोहोरालाई विदशे दबुई म ै कुटवपट गरेको भन्ने कुरा पवछ 
समा्चारमा सनेुको हु ँभनी प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

13. प्रमतवादी ववीन राईले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

म एकमात्र शे् रधनी सं्चालक(एकल शे् रधनी) रहकेो प्राइभटे कमपनी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.
वल.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित पत्र वलएको छ । इिाित पत्र नं. १०१०/०६८-०६९ हो । 
सो प्रा.वल. का तफ्न बाट म एकल सं्चालक रही प्रा.वल.को व्िसा् सं्चालन गददै आएको छु । प्रा.वल.को 
इिाित पत्र वन्वमत रुपमा नविकरण आएको छ । प्रा.वल.का नाउँमा गन्तव् मलुकुबाट कामदारको 
वडमाणड लेटर प्राप्त गरी सो बमोविम विभागबाट पिू्न सिीकृवत र अवन्तम सिीकृवत प्राप्त गरेर मात्रै प्रा.
वल.का तफ्न बाट कामदार विदशे पठाउने काम गनने गरेका छौ । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित 
पत्रका अवतररति सो प्रा.वल.ले अन्तरावषट्् गसुतर व्चन्ह ISO CERTIFICATION समते प्राप्त गरेको छ । 
प्रा.वल.ले प्राप्त गरेको ISO सटाणडड्न ISO ९००१:२०१५ रहकेो छ । ISO ले वनधा्नरण गरेका मापदणड 
बमोविम प्रा.वल.को व्िसथापन र का ््न सं्चालन पारदशषी र व्िवसथत ढंगबाट हुने गरेको छ । सो ISO प्राप्त 
सवट्नवफकेटको प्रवतवलपी ्सै साथ पेश गद्नछु । वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र कोगिात पवढिा्ची सनुाउदा 
सनेु दखे,े अवभ्ोग पत्रमा उललेख भएको तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल. (इिाित नं. १०१०/०६८-
०६९) को म एकल शे् र धनी र एकल सं्चालक हो । प्रा. वल.को समपणू्न आवथ्नक कारोबार प्रा.वल.को 
लेखा शाखाबाट हुन्छ र प्राप्त रकमको रवसद िारी गररन्छ । मरेो प्रा.वल.को बैक खाता गलोबल आई एम ई 
बैक धापासी र प्राइम कमवस्न्ल बैक, बागबिारमा रहकेो छ । खाता नं. रिमशः ०८०१०१०००१७३७ र 
०१८०२७२९ CA हो । मरेो व्वतिगत खाता नविल बैक बसनु्धरा र प्राइम कमवस्न्ल बैक बागबिारमा 
रहकेो छ सो बाहके कुनै खाता रहकेो छैन । प्रवतिादी सरु पन्धाक मलेै सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको 
कम्न्चारी रहकेोमा कुनै वििाद छैन । तर वनिको पवद् हवैस्त भनेको वक्चन हलेपर मात्र हो । सो कुरा 
िैदवेशक रोिगार विभागमा अवभलेख गररएको कम्न्चारी वििरणबाटै पवुष् हुन्छ । प्रा. वल.को कारोबारका 
समबन्धमा वनिको पवद् हवैस्त र विममिेारी रहकेो अिसथा होइन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी िा 
श्ाम थापा िा अन्् कुनै प्रवतिादी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी होइनन ्वनिहरूलाई म व्चवन्दन । प्रवतिादी 
वसि्नना अवधकारी लगा्त अन्् कुनै पवन प्रवतिादी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी नरहकेो तथ् पवन िैदवशक 
रोिगार विभागको संसथा दता्न तथा प्रशासन शाखामा रहकेो इिाित पत्रिाला संसथाको कम्न्चारीको 
वििरण सवहतको अवभलेख बाटै पवुष् हुन्छ । प्रत्ेक िर्न इिाित पत्रिाला संसथाले आफना सं्चालक र 
कम्न्चारीको वििरण िैदवेशक रोिगार विभागमा अध्ािवधक गराउन ुपनने हुन्छ । नगराए संसथाको कारोबारै 
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रोकका गररन्छ । अवभ्ोग पत्रमा प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी रहकेो पवुष् हुने कुनै 
विश्वन् आधार प्रमाण दखेाउन सवकएको छैन । कुनै पवन िाहरेिाला िा पीवडतले मलेै रकम वलएको 
प्रमाण पेश गन्न सकेको अिसथा छैन । विदशे िाने िा विदशेमा अलपत्र परेपवछ उद्ार गनने िा रकम वफता्न 
गनने समबन्धमा कुनै पवन िाहरेिाला िा पीवडतले मसँग भटेेको िा कुनै माध्मबाट समपक्न  गरेको छैन । 
प्रा.वल. का सं्चालकसँग विदशे िान ुभन्दा पवहले िा रकम बझुाउन ुपिू्न िा रकम बझुाउदा िा विदशेमा 
अलपत्र हुदँा िा रकम वफता्न गराउने सिालमा समते िाहरेिाला तथा पीवडतहरूले मलाई समपक्न  गरेका 
छैनन ् । िाहरेिालाहरूले मरेो तथा मलेै सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको बैंक खातामा रकम िममा 
गरेका पवन छैनन ् । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले िाहरेिालाहरूलाई व्वतिगत वलखत गरी वदएको र 
वनिहरूको दाव्ति सिीकार गरी कागि गरी वदए बाटै िाहरेिालालाई ठगी गननेमा मरेो र मलेै सं्चालन 
गरेको मनेपािरको कुनै संलगनता छैन । सो अिसथामा म र मरेो प्रा.वल.को कुनै दाव्ति सथावपत हुने होइन । 
िाहरेिालाहरूको श्ीमानलाई मलेै र मरेो मनेपािरबाट कुनै पवन प्रकारले ठगी गरेको छैन, भन्ने समते 
व्होराको प्रवतिादी ििीन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान। 

14. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०१/२८ िा भएको आदेि पचा्फः-

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापोबाट मलुकुी फौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६८ र दफा ७२ बमोविम रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट, 
िमानत िा बैंक िमानत वदए दफा ७४ को प्रवरि्ा प¥ुofई वलई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, 
िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दफा ६८ (२) बमोविम समबवन्धत कारागारमा पनुामा 
राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ नं. बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौ भनी ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०१/२८ मा भएको आदशे प्चा्न ।

15. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०३/२७ िा भएको आदेिः-

प्रवतिादी तीन िरेु इमपलोइमणेट सवभ्नसेि प्रा.वल.का नाममा रहकेो धरौटी ्स न््ा्ावधकरणको सिीकृवत 
वबना उति प्रा.वल.लाई वफता्न नवदई रोका राखी वदन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेवख पठाइ वदन ुभनी 
्स न््ा्ावधकरणबाछ वमवत २०७८/०३/२७ मा भएको आदशे । 

16. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०४/१३ िा भएको आदेि पचा्फः- 

ततकाल प्रमाणबाट प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने दवेखएकाले वनि प्रवतिादीको 
सं्चालकको पदी् हवैस्त र सो िरर्ाबाट हुने अपराधको गामभी ््नता समतेको आधारमा प्रवतिादी तीनिरेु 
इमपलोइमने्ट प्रा.वल. का सं्चालक बवबन राईलाई पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई 
मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६७ बमोविम थनुामा राखी प्रसततु मदु्ाको पपू्नक्ष गनने 
गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ बमोविम आदशे प्चा्न गरी वदएको छौ प्रवतिादीलाई काननू बमोविमको थनुिुा 
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पिुषी वदई वन्मानसुारको वसधा ख्च्न उपलबध गराई प्रसततु मदु्ामा पपू्नक्षका लावग थनुामा राखन कारागार 
का्ा्नल्मा पठाईवदन ूभनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०४/१३ मा भएको आदशे प्चा्न ।

17. जाहेरवाला खुदिा्ा ्बोहोराले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादी सिृना अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मरेो श्ीमान ्वटकाराम बोहोरालाई दिुइ्न दशेमा 
पठाईवदने भनी नगद रू. ९,००,०००।- (नौ लाख रूपै्ाँ) तीनिरेु इमपलोएमने्ट प्रा.वल.कोका्ा्नल्मा गई 
वनि प्रवतिादी सिृना अवधकारीको हातैमा नगद ैबझुाएको हु ँ। प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। 
मरेो श्ीमानलाई दिुईसमम पठाइ काम नवदइ खान नवदइ दःुख वदइ अलपत्र पारी राखकेा हुन । काम राम्ो 
छ, बोवडगाड्न र सेक्रुरवट गाड्नको काम हो । मवहनाको दईु लाख प्चास हिार समम कमाइ हुन्छ भनी 
प्रवतिादीहरूले भन्नेबमोविमको काम नलगाईआि हुन्छ भोली हुन्छ भनेर अलपात्र पारी काम नलगाई 
कुराइ राखकेा हुन । श्ीमानलाई प्रवतिादी श्ाम थापाले ररवसभ गरेका हुन । भनेअनसुारको काम वदन 
नसकेपछी श्ाम थापा दिुइमा मरेो फरार भएका हुन । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वफता्न पाएको छैन । काम 
नभएपछी मरेो श्ीमानलाई मलेै नेपाल फवक्न न ुम वटकट पठाउँछु भनेर वटकट त्ार पारेपछी नेपाल फक्न नको 
लावग राहदानी वफता्न मागदा मरेो श्ीमानलाई प्रवतिादीहरूले मावनस लगाइ कुटाएका हुन र कुटवपट भएपछी 
दबुइ वसथत एन.आर.एन.को वनगरानीमा बसी उप्चारपश्ात एन.आर.एन. र िैदवेशक रोिगार विभागको 
पहलमा नेपाल फकने को । श्ीमानले राहदानी मोरङ विललाबाट बनाउनभुएको हो र सककल राहदानी मरेो 
श्ीमानसँग छ । उति कागिमा भएको व्होरा पढीिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। उति कागिमा भएको व्होरा 
मलेै भनेबमोविम लेवखएको वठक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सवहछाप मरेो हो हरेी सनुी सनाखत गररवदए 
भनी िाहरेिाला खदुमा्ा बोहोराले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

18. पीम्डत त्ा साक्ी मटकाराि ्बोहोराले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः- 

प्रवतिादी सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापा र सरु पन्धाकले िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ुके. 
दशेमा पठाईवदने भनी प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले नगद रू. ९,००,०००।- (नौ लाख रूपै्ाँ) तीनिरेु 
इमपलोएमने्ट प्रा.वल.को का्ा्नल्मा गई वनिप्रवतिादी सिृना अवधकारीको हातैमा नगद ैबझुकेी हुन । उति 
रकम म र मरेो श्ीमती खदुमा्ा बोहरा गइ काननु व्ािसा्ी सन्तोर भणडारीले कागि लेखी वनिको 
रोहिरमा नै िैदवेशक रोिगारको कागि गरी रकम बझुाएको हु ँ। उति रकम गन ्न प्रवतिादी सरु पन्धाकले 
सह्ोग गरेकी हुन । प्रवतिादी सरु पन्धाक वलखत कागिमा साक्षी पवन बसेकी हुन । प्रवतिादीहरूले 
भनेअनसुार काम गरेनन ्। मलाई प्रवतिादीहरूले दिुई दशेमा लगी ए्च.इ.पी. इन्टरनेशनल प्रा.ली. मा एघार 
वदन तावलम गराइ तावलमपश्ात हामी ्केु लैिान नसकने भनी ्.ुए.इ. मा नै काम वदन्छु भनी नौ हिार 
वदराम वदने भनेकोमा अकदै  कमपनी ए्च.एस.डी.को काममा सात हिार पाँ्च स् वदरामको झटु्ा िब अफर 
लेटर वनकाली वदएका हुन ्। दिुईसमम पठाइ अलपत्र पारर खान समते नवदइ विवभन्न वकवसमका दःुख वदइ 
राखकेा हुन । काम राम्ो छ, वभ.आइ.पी. सेक्रुरवट गाड्नको काम हो । मवहनाको सात हिार पाँ्च स् वदराम 
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समम कमाइ हुन्छ भनी प्रवतिादीहरूले भनेब मोविमको काम नलगाई खान बसन केही पवन नवदइ अलपत्र 
पारी काम आि हुन्छ भोली हुन्छ भनेर आठ मवहना समम अलपात्र पारी काम नलगाई कुराइ राखकेा हुन । 
भनेअनसुारको काम नभएपछी म नेपाल फक्न न्छु भनी प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी लगाएत प्रवतिादी श्ाम 
थापालाई पटक-पटक आग्रह गदा्न समते मरेो सकल राहदानी वफता्न नवदएको हुदँा राहदानी वदलाई पाऊँ 
भनी ्.ुए.इ. वसथत रािदतुािास र आन.आर.एन.लाई पासपोट्न वदएन र हामीलाई वदएको वभिा िि अफर 
लेटर सबै कागि डुबबीकेट रहछे हामी नेपाल िान पाऊँ भनी ररपोट्न गररसकेपछी सो कुरा प्रवतिादीहरू 
वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापाले थाहा पाएर सो पश्ात नेपाल फक्न नको लावग वटकट र 
पासपोट्नको व्िसथा गररवदएको छु भनी वलन आउन ुभनी मलाई दिुइ्न वसथत दिुई नेपाली पाक्न मा बोलाई 
गणुडा लगाइ मलाई वनघा्नत कुटवपट गरेका हुन । कुटवपट पश्ात रावषट्् वमवड्ा, रािदतुाबास एन.आर.एन. 
र दिुइ्न पवुलसको रोहिरमा उप्चार र त्हाँको अदालतको फैसला पछी मलाई परराषट् मन्त्राल्, िैदवेशक 
रोिगार विभाग, एन.आर.एन. दतुािासले मलाई उद्ार गरी नेपाल समम आउने व्ािसथा वमलाईवदएका 
हुन । कुटवपट गरेपछीको फोटो ् सै मदु्ामा वमवसल संलगन गरेको छु । मलाई कुटवपट भएपछी मरेो उप्चारमा 
खाँदा बसदा नेपाल फक्न ने वटकट समते मरेो थप व्ावतिगत रकम रू. २,९५,०००।- (दईु लाख पन््चनबबे 
हिार रूपै्ाँ) ख्च्न भएको छ । उति रकम मरेो श्ीमती खदुमा्ा बोहोराले नेपालबाट पठाएवक हुन । 
हालसमम मलेै कुनैपवन रकम वफता्न पाएको छैन । म धरैे पीवडत भएको छु न््ा् वदलाई पाऊँ भनी पीवडत 
तथा साक्षी वटकाराम बोहोराले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

19. जाहेरवाला सजना काककीले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

प्रवतिादी सिृना अवधकारी र सरु पन्धाकलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मरेो श्ीमान ् मनोहर के.सी.
लाई दिुई दशेमा पठाईवदने भनी नगद रू. ९,००,०००।- (नौ लाख रूपै्ाँ) तीनिरेु इमपलोएमने्ट प्रा.
वल.को का्ा्नल्मा गई वनि प्रवतिादी सिृना अवधकारी र सरु पन्धाकको हातैमा नगद ैबझुाएको हु ँ । 
प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। मरेो श्ीमानलाई दिुईहुदँ ै्.ु के. समम लाने भनेर दिुईसमम पठाइ 
काम नवदइ खान नवदइ दःुख वदइ कुटवपट गरी अलपत्र पारी राखकेा हुन । काम राम्ो छ, सेक्रुरवट गाड्नको 
काम हो । मवहनाको दईु लाख प्चास हिार समम कमाइ हुन्छ भवन प्रवतिादीहरूले भनेबमोविमको काम 
नलगाई आि हुन्छ भोली हुन्छ भनेर अलपत्र पारी काम नलगाई कुराइ राखकेा हुन ्। दिुइमा मरेो श्ीमानलाई 
प्रवतिादी श्ाम थापाले ररवसभ गरेका हुन ्। भनेअनसुारको काम वदन नसकेपछी श्ाम थापा फरार भएका 
हुन । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वफता्न पाएको छैन । काम नभएपछी मरेो श्ीमानलाई मलेै नेपाल फवक्न न ु
म वटकट पठाउँछु भनेर वटकट त्ार पारेपछी नेपाल फक्न नको लावग राहदानी वफता्न मागदा मरेो श्ीमानलाई 
प्रवतिादीहरूले मावनस लगाइ कुटाएका हुन र कुटवपट भएपछी दिुईवसथत एन.आर.एन.को वनगरानीमा बसी 
उप्चार पश्ात एन.आर.एन. र िैदवेशक रोिगार विभागको पहलमा नेपाल फकने को हुन ्भनी िाहरेिाला 
सिना काकषीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।
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20. जाहेरवाला िनोहर के.सी.ले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

प्रवतिादी सिृना अवधकारी र सरु पन्धाकले िदैवेशक रोिगारको लावग ्.ुके. दशेमा पठाईवदने भनी नगद 
रू. ९,००,०००।- (नौ लाख रूपै्ाँ) तीनिरेु इमपलोएमने्ट प्रा.वल.को का्ा्नल्मा गई वनि प्रवतिादी सिृना 
अवधकारीको हातैमा नगद ैम र मरेो श्ीमती सिना काकषी के.सी. गइ काननु व्ािसा्ी सन्तोर भणडारीले 
लेखी वनिको रोहिरमा िदैवेशक रोिगारको कागि गरी रकम बझुाएकोहु ँ। प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम 
गरेनन ्। दिुईसमम पठाइ अलपत्र पारर खान समते नवदइ विवभन्न वकवसमका दःुख वदइ राखकेा हुन । काम 
राम्ो छ, बोवडगाड्न र सेक्रुरवट गाड्नको काम हो । मवहनाको दईु लाख प्चास हिार समम कमाइ हुन्छ भनी 
प्रवतिादीहरूले भनेबमोविमको काम नलगाई आि हुन्छ भोली हुन्छ भनेर नौ मवहना समम अलपात्र पारी 
काम नलगाई कुराइ राखकेा हुन ्। मलाई ्हाँबाट employment visa माफ्न त काम लगाइवदने भनी पठाए तर 
मलाई visit Visa मा पठाइएको रहछे सो कुरा मलाई दईु मवहना पवछ मात्र थाहा भ्ो । एक मवहनामा काम हुन्छ 
भनेका वथए तर नौ मवहना समम काममा नलगाईवदएपछी मलेै मरेो काम कवहले हुन्छ ?  काम नहुने भए म नेपाल 
फवक्न न्छु भनी सोद्ा काम हुन्छ आवतिन ुपददैन भन्न ुभ्ो तर नेपाल फक्न न्छु भन्दा मलाई ्.ूए.ई.मा ररवसभ गनने 
श्ाम थापाले पासपोट्न वफता्न वदन ुभएन । हामीलाई डुबलीकेट वभिामा लगाएको रहछे एम.वि.सी. मा ्चके 
गदा्न थाहा भ्ो । थाहा भएपछी र राहदानी मागदा हामीलाई कुटवपट गरेको हो । त्स पवछ श्ाम थापा समपक्न  
विवहन हुनभु्ो । आफनै ख्च्न गरी नेपाल फवक्न एको हु ँ। हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वफता्न पाएको छैन । म 
पीवडत भएको छु १ न््ा् वदलाई पाऊँ । मरेो राहदानी पि्नत विललाबाट बनाएको हो र सककल राहदानी म 
सगं ैछ । उति कागिमा भएको व्होरा पढीिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। उति वनिदेनमा उललेख भएबमोविमको 
व्होरा वठक साँ्चो हो । उति वनिदेनमा उललेख भएअनसुार मलेै प्रवतिादीहरूलाई रकम वदएको हो भनी 
िाहरेिाला मनोहर के.सी.ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

21. प्रमतवादी ्बम्बन राईका साक्ी मवरेनद्र दवा्डीले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७६ भाद् मवहना दखेी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा. ली.मा माकने वटङ मनेेिरको पदमा का ््नरत छु । 
मलेै उति मनेपािरमा विदशेमा भएको कमपनीहरूसँग समन्ि् गरेर काननुी रुपमा वडमाणड ल्ाउने र कमपनीले 
मागकेो अनसुार सही कामदार छनोट गनने काम गथने । तीनिरेु मनेपािर म का ््नरत भएपछी अध्क्ष िविन राई, 
प्रिन्ध वनदनेशक डमबर वसहं राना, माकने वटङ मनेेिर विरेन्द् दिाडी, डकुमने्ट कन्ट्ोलर अमतृ लामा, ररसेपसवनष् 
अवसमता स्ाङतान, का्ा्नल् सह्ोगी वनि्नल राई र वक्चन सटाफ सरु पन्धाक वलमब ुकम्न्चारीहरू वथए भनी 
प्रवतिादी बवबन राईका साक्षी विरेन्द् दिाडीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

22. प्रमतवादी ्बम्बन राईका साक्ी अिृता लािाले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

वमवत २०७४  ्चतै्र मवहनाको १७ गते दखेी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा. ली. मा document 
controller को पदमा का ््नरत छु । मलेै उति मनेपािरमा विदशे िान भनी छनोट हुने व्वतिहरूको राहदावन 
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संकलन गनने, श्म वसिकृवत वलनको लावग ताहा्चल वसथत समबवन्धत का्ा्नल्मा गई श्म वसिकृती वलने 
र त्सपश्ात विदशे िानको लावग आिश्क समपणू्न कागिात संकलन गनने र उडानको लावग कागिात 
उपलबध गराउने काम गनने गथने । तीनिरेु मनेपािर म का ््नरत भएपछी अध्क्ष िविन राई, प्रबन्ध वनदनेशक 
डमबर वसंह राना, माकने वटङमनेेिर विरेन्द् दिाडी, डकुमने्ट कन्ट्ोलर अमतृ लामा, ररसेपसवनष् अवसमता 
स्ाङतान, का्ा्नल् सह्ोगी वनि्नलराइ र वक्चन सटाफ सरु पन्धाक वलमब ु कम्न्चारीहरू वथए भनी 
प्रवतिादी बवबन राईका साक्षी अमतृा लामाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

23. प्रमतवादी सरु पनधाक तुम्बापोका साक्ी भुपेनद्र ् ोकपाङदेनले ् स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः

सरू पन्धाक तीनिरेु मनेपािरको वक्चनेमा काम गनने कम्न्चारी हुन ् । वनिले वक्चनेको काम बाहके 
व्वतिहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउनेसँग समबवन्धत कुनै पवन काम गवद्ननवथन तर त्हाका कम्न्चारी 
र सं्चालकले रकम बझुन लगा्तका काम अहा्मा रकम गन्न समम सह्ोग गनने र बैंकमा समते खावल 
भएको सम्मा रकम िममा गनने काम गनने गवथ्नन । िविन राईले समते खातामा रकम िममा गररवदन ुभनी 
खाता नमबर पठाउने गद्नथे र सोवह आधारमा रकम िममा गद्नवथन तर वनिले तलब बाहके कुनै पवन रकम 
पाउवदनवथन ्। िाहरेिालाहरूले भने िसतै समपणू्न काम प्रा.वल. माफ्न त नै भएको हो तर आफू बचनको लावग 
िविन राईले प्रा.वल.को तललो लेभलका कम्न्चारीहरूलाई विवभन्न काम गन्न बाध् पाथने प्रवतिादी वसि्नना 
अवधकारीलाई मरैे श्ीमती हो भनी कम्न्चारीहरूलाई िानकारी गराएका वथए । वसि्नना अवधकारीले दिुइको 
काम गनने र िविन राईले अरू दशेको काम गनने गद्नथे िविन राईले आफूलाई र प्रा.वल.लाई ब्चाउनको 
लावग वसि्नना अवधकारीको नाम विभागमा समते पठाएका वथएनन तर िे भएतापवन ्ो लगाएतका मदु्ामा 
सरू पन्धाकको कुनै भवूमका छैन सबै काम प्रा.वल. माफ्न त वसि्नना अवधकारी र िविन राईले गरेका हुन 
वनि िविन राईले वसि्ननालाई व्चवन्दन भनी भनेका छन तर वमवसल संलगन फोटोमा सरू पन्धाक वलमब ु
वसि्नना अवधकारी र िविन राई समते दवेखएकोले प्रा.वल. माफ्न त नै ती व्वतिहरू िैदवेशक रोिगारमा 
गएका हुन ्। वनि िविन राईले मलाई झढुो निोलेमा क्षवतपतूषी वतराउने भनी मानवसक तनाि वदइराखकेा 
छन । वनि िविन राईलाई कडा कारिाही गरी वनदवोश तललो सतरको काम गनने कम्न्चारी सरू पन्धाकलाई 
सफाई वदलाई पाऊँ । िविन राईले मरेो सालो समुन पन्धाक वलमबलुाई समते वभविट वभसामा सेकुररवट 
गाड्नमा पठाउछु भनी रकम बवुझवलएको गलोबल आईएमई बैंकको भौ्चर म संगै छ आिश्क परेको बखत 
पेश गननेछु भनी प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोका साक्षी भपुेन्द् ्ोकपाङदनेले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्र ।

24. प्रमतवेदक अमधवक्ता श्ी दुगा्फदत्त पाण्ेड्को प्रमतवेदन:-

प्रवतिादी बविन राईका हकमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को कसरू अवभ्ोग ठहर 
भएकोमा मावथ उललेवखत अिसथा विद्मान रहकेो हुदँा कैद र िररिानाका हकमा न््नूतम सिा् वनधा्नरण 
हुन ुपनने । विगो वनधा्नरणका समिन्धमा ने.का.प. २०६३, अकं ९, पषृ्ठ १२३५ मा प्रकावशत वन.नं. ७७६७ 
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को मनबहादरु गरुुङको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी प्रत्थषी इश्री भन्ने इन्द्प्रसाद नेपाल भएको 
ठगी मदु्ामा सममावनत सिवोच्च अदालत (सं्तुि इिलास ) बाट प्रवतपावदत निीर सान्दवभ्नक रहकेो छ । उति 
मदु्ामा "एकिना मात्र कसरूदार भएमा एकलैले सबै विगो भराउन ुपननेहुन्छ धरैेिना कसरूदार भएमा िसले 
िवत विगो वलएखाएको दवेखन आउँछ त्वत विगो र त्सरी अलग अलग पररमाण विगो वलए खाएको 
दवेखन नआएमा दामासाहीले विगो भराउन ुपनने दाव्ति प्रवतिादीहरूको रहने" भन्ने निीर का्म भएको 
छ । सो निीर अनरुुप प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रुपमा िाहरेिालाहरूले प्रसततु गरेका सिृना अवधकारीले 
दईु िना पीवडतहरूलाई गरी वदएका छुट्टा छुटै्ट वलखतबाट िाहरेिालाले िाहरेीमा उललेख गरेको सबै रकम 
प्रवतिादी सिृना अवधकारीले वलएको र सो रकमको दाव्ति समते वनि प्रवतिादी सिृना अवधकारीले 
वलखतबाटै ग्रहण गरी वलएको अिसथा दवेखएको हुदँा विगो र विगो बमोविमको हिा्नना समतेको दाव्ति 
वनिले नै व्होनु्न पनने हुन्छ भने प्रवतिादी बविन राईले विगो दािी रकमको कुनै पररमाण वलए खाएको िा 
पाएको िा प्राप्त गरेको अिसथा नदवेखएबाट प्रवतिादी बविन राईबाट विगो भराउन अथा्नत वनिका हकमा 
विगो का्म गन्न वमलने अिसथा दवेखदनै भन्ने समते व्होराको प्रवतिेदक अवधिति दगुा्नदति पाणडे्को 
रा् प्रवतिेदन । 

25.  प्रमतवेदक उपन्ा्ामधवक्ता श्ी उमि्फला दाहालको प्रमतवेदन

प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा र सन्तोर थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ विपररतको कसरूमा सोही ऐनको दफा ४३ र अका्न प्रवतिादी बवबन राईलाई सोही ऐनको दफा 
४४ बमोविम सिा् हुने गरी कसरू ठहर भएको अिसथा छ । उति िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ अनसुार िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलएको व्वतिले िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदन्छु 
भनी रकम वलएर विदशे पठाई अलपत्र पारेमा ३ िर्न दखेी ७ िर्न समम कैद र ३ लाख दवेख ५ लाख समम 
िररिानाको आधा सिा् भई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु सोही ऐनको दफा भनी वलएको रकम र सोको 
५०% हिा्नना समते भराई वदन पनने तथा सोही ऐनको दफा ४४ अनसुार िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत वलएको व्वतिले िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदन्छु भनी रकम वलएर िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएमा 
३ िर्न दखेी ७ िर्न समम कैद र ३ लाख दवेख ५ लाख समम िररिाना भई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी 
वलएको रकम र सोको ५०% हिा्नना समते भराई वदन ुपनने व्िसथा रहकेो छ । 

26. प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई ्.ुए.ई. (दबुई) दशेमा लगाईवदन्छु भनी विश्ास वदलाएर भनेर विवभन्न 
प्रलोभन दखेाएर विश्ासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गंवभर प्रकृवतको फौिदारी 
मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्न रुपमा दोरी दवेखदँा वनिलाई मावथललो हदको सिा् 
गनु्नपनने दवेखन्छ । प्रवतिादी अनसुन्धानको रिममा तथा न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नभई न््ाव्क प्रकृ्ालाई 
असह्ोग गरेको समते अिसथा रहकेोले वनिलाई मावथललो हदको सिा् हुनपुनने दवेखन्छ । पीवडतबाट 
ठुलो रकम असलु गरी समपक्न विवहन भएको दवेखदँा पीवडतलाई पगुेको क्षवतलाई मध्निर गरी सिा् 
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हुनपुनने दवेखन्छ । सिा्को उद्शे्लाई मध्निर गरी सिा् गनु्न पदा्न काननूको दा्रामा आइनसकेका 
अन्् अपरावधक मनवसथती राखी काम गनने व्तिी तथा प्रवतिादी सि्ंलाई थप कसरू गन्न हतोतसावहत 
गन्नको लावग, वनिलाई आफनो का ््नले पीवडतलाई पगुेको क्षवत समते महससु गराई आफनो का ््नप्रवत 
पश्ाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी सिा् गनु्न पनने दवेखदँा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न वनि प्रवतिादीलाई 
काननूद्ारा वनधा्नररत मावथललो हदको सिा् गनु्न पनने दवेखन्छ । िाहरेिालाहरूले हालसमम रकम वफता्न 
पाएको छैन भनी गरेको बकपत्र तथा वमवसल संलगन अन्् प्रमाणबाट दािी बमोविमको विगो तथा हिा्नना 
समते िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन ुपनने दवेखन्छ भन्ने समते व्होराको उपन््ा्ावधितिा उवम्नला 
दाहालले प्रसततु गनु्नभएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहरखण्ड

27. वन्म बमोविम दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको 
तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्ान उपन््ा्ावधितिा श्ी उवम्नला 
दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगाररका लावग क्ानाडा दशे पठाई वदने भनी विश्ास 
वदलाई रकम वलई भने बमोविम  रोिगाररका लावग ्एूई(दबुई) नपठाई वलए खाएको रकम समते वफता्न 
नगरेको भनी वकटानी िाहरेी परेको, िाहरेिालाले िाहरेी व्होरालाई समथ्नन गरी बकपत्र गरेको र वलखत 
प्रमाण समतेबाट अवभ्ोग दािी पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो । 

28. प्रवतिादी बविन राईको तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी पषुप राि पाणडे्ले हाम्ो पक्षले एकमात्र 
शे् रधनी सं्चालक (एकल शे् रधनी) रहकेो प्राइभटे कमपनी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल.ले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित पत्र वलएको छ । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित पत्रका 
अवतररति सो प्रा.वल.ले अन्तरावषट्् गसुतर व्चन्ह ISO CERTIFICATION समते प्राप्त गरेको छ । प्रवतिादी 
सरु पन्धाक मरेो पक्षले सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको कम्न्चारी रहकेोमा कुनै वििाद छैन । तर वनिको 
पदी् हवैस्त भनेको वक्चन हलेपर मात्र हो । सो कुरा िैदवेशक रोिगार विभागमा अवभलेख गररएको 
कम्न्चारी वििरणबाटै पवुष् हुन्छ । प्रा. वल.को कारोबारका समबन्धमा वनिको पवद् हवैस्त र विममिेारी 
रहकेो अिसथा होइन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी िा श्ाम थापा िा अन्् कुनै प्रवतिादी मरेो पक्षको प्रा.
वल.को कम्न्चारी होइनन ्। प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी लगा्त अन्् कुनै पवन प्रवतिादी मरेो पक्षको प्रा.
वल.को कम्न्चारी नरहकेो तथ् पवन िैदवशक रोिगार विभागको संसथा दता्न तथा प्रशासन शाखामा रहकेो 
इिाितपत्र िाला संसथाको कम्न्चारीको वििरण सवहतको अवभलेख बाटै पवुष् हुन्छ । हाम्ो पक्ष वनदवोर 
रहकेाले वनिले अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउन ुपद्नछ भनी गनु्न भएको बहस विवकर सवुन्ो । 

29. ् समा िादी नेपाल सरकारका तफ्न बाट िविन राई,श्ाम थापा र सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापोले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुती नवलई वमलेमतो गरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा लगाउन 
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्एूई(दबुई) दशे पठाउने भनी िाहरेिालाहरूबाट रकम बझुीवलई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेको 
तथा िाहरेिालाबाट वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र दफा ४३,४४ विपररतको कसरू अपराध गरेकोले सोही दफा ४३ बमोविम सिा् हुन र िाहरेिालाको 
विगो रू. १८,००,०००।-( अठार लाख रूपै्ाँ) र हि्नना रू. ९,००,०००।–(नौ लाख) र अन्् ख्च्न 
समते  रू. ५,९०,०००।-समते गरी िममा रू. ३२,९०,०००।–(बवतिस लाख नबबे हिार) प्रवतिादीहरूबाट 
िाहरेिालाहरूलाई भराई वदनपुनने नेपाल सरकारको दािी रहकेोमा मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत पत्र वलएको छैन । ् स समबन्धी मलाई केही थाहा छैन । मलेै कसैलाई विदशे पठाईवदन्छु पवन भनेको 
छैन । वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका कागिात पवढिा्ची सनुाउदा सनेु दखे,े म कररब ३ िर्न अगावड 
दवेख प्रवतिादी िविन राईले सं्चालन गरेको तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल., मनेपािरमा वक्चन 
हलेपरको रुपमा काम गन्न थालेको हु ँ। ् सै रिममा सो मनेपािरमा आईरहने प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीलाई 
व्चनेको हो । वनिसँग मनेपािर आउने प्रवतिादी सन्तोर थापालाई पवन वनिकै माफ्न त व्चनेको हु ँ। सिृना 
अवधकारी मलेै काम गनने मनेपािरमा आउने िाने रिममा केवह मावनसहरू पवन वलएर आउने गवथ्नन, सोवह 
बखत वनि वसि्नना अवधकारी र मनेपािर सं्चालक िविन राईले केवह मावनसहरूसँग पैसा वलएर साक्षी 
बवसवदन भने बमोविम ३ थान वलखत कागिमा साक्षी समम बवसवदएकी हु ँरकम ्चाही प्रवतिादी वसि्नना 
अवधकारी र िविन राईले नै वलएको हो । मलेै वलएको होइन । मलेै कोवह कसैलाई विदशे पठाई वदन्छु भनी 
रकम लेनदने गरेको पवन छैन । प्रवतिादी सिृना अवधकारीले कवहले काँवह बैंकमा पैसा राखन पठाउने तथा 
मरेो नाममा ्चके काटेर वदइ पैसा वझकन लगाउने भएको हुनाले वनिको काम गररवदएको हु ँ । एक पटक 
वसि्नना अवधकारीले फोन गरेर वतम्ो नाममा रू. २,००,०००।-को ्चके आउँछ, त्ो रकम वझकेर वलन 
आउने सन्तोर थापालाई वदएर पठाउन ुभनेकोले मलेै िाहरेिाला श्ीकृषण वधमालले वदएको ्चके साटेर 
सो रकम वलन आउने सन्तोर थापालाई वदएको हु ँ। मलेै िाहरेिाला श्ीकृषण वधमाललाई मरेो नाममा ्चके 
कावटवदन ुभनेको पवन छैन तथा वनिलाई फोन गरेको आउन ुपवन भनेको होइन । वनि िाहरेिालालाई 
िविन राई वलन गई आएका हुन ् । वनिलाई विदशे पठाउन भनी रकम वलएको पवन होइन । मलेै मरेो 
नाममा ्चके माफ्न त रकम वझकेको भएपवन सिृना अवधकारीले अह्ाए बमोविम सो रकम वझकेर सिृना 
अवधकारीले पठाएका सन्तोर थापा भन्ने मावनसलाई वदएको हु ँ। प्रवतिादी वसि्नना अवधकारीले तीनिरेु 
मनेपािरका सं्चालकसँग वमलेमतो गरी मलाई समते प्र्ोग गरी िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाई वदने भनी 
रकम ठगी गरेका हुन ्। मलेै िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाई वदने भनी वनिहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन, 
वनिहरूलाई कुनै प्रलोभनमा पवन पारेको छैन । मलाई तथा मरेो पररिारलाई हाल पवन मनेपािर सं्चालाक 
िविन राईले बारमबार मरेो नाम पोल नगर भनी धमक्ाउने गछ्नन ् । िाहरेिालाहरू विदशे गएको भन्ने 
मलाई केही थाहा वथएन । पवछ वनिहरू नेपाल फकने  पवछ मनेपािरमा समपक्न मा आएपवछ वनिहरूलाई म 
पवन सह्ोग गछु्न भनी भनेको हु ँ। वनिहरूलाई ठगी गनने मनेपािर सं्चालक िविन राई पवन हुन ्भन्ने थाहा 
वथएन । मलेै नै सह्ोग गरेको हु ँ। िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी र िविन राई पाट्ननर 
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(साझदेार) हो भन्ने पवन थाहा वथएन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई कुनै पवन प्रकारले ठगी गरेको छैन भनी ्स 
न््ा्ावधकरणमा सरु पन्धाक तमुबापोले अन्् प्रवतिादीहरूलाई पोल गरी ब्ान गरेको दवेखन्छ भने अका्न 
प्रवतिादी िविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न म एकमात्र शे् रधनी सं्चालक (एकल शे् रधनी) 
रहकेो प्राइभटे कमपनी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित 
पत्र वलएको छ । इिाित पत्र नं.१०१०/०६८-०६९ हो । सो प्रा.वल. का तफ्न बाट म एकल सं्चालक 
रही प्रा.वल.को व्िसा् सं्चालन गददै आएको छु । प्रा.वल.को इिाित पत्र वन्वमत रुपमा नविकरण 
हुदँ ैआएको छ । प्रा.वल.का नाउँमा गन्तव् मलुकुबाट कामदारको वडमाणड लेटर प्राप्त गरी सो बमोविम 
विभागबाट पिू्न सिीकृवत र अवन्तम सिीकृवत प्राप्त गरेर मात्रै प्रा.वल.का तफ्न बाट कामदार विदशे पठाउने 
काम गनने गरेका छौ । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित पत्रका अवतररति सो प्रा.वल.ले अन्तरावषट्् 
गसुतर व्चन्ह ISO CERTIFICATION समते प्राप्त गरेको छ । प्रा.वल.ले प्राप्त गरेको ISO सटाणडड्न ISO 
९००१:२०१५ रहकेो छ । ISO  ले वनधा्नरण गरेका मापदणड बमोविम प्रा.वल.को व्िसथापन र का ््न 
सं्चालन पारदशषी र व्िवसथत ढंगबाट हुने गरेको छ । सो ISO प्राप्त सवट्नवफकेटको प्रवतवलपी ्सै साथ 
पेश गद्नछु । वमवसल संलगन अवभ्ोग का कागिात पवढिा्ची सनुाउदा सनेु दखे,े अवभ्ोग पत्रमा उललेख 
भएको तीनिरेु इमपलाइमने्ट सवभ्नसेि प्रा. वल. (इिाित नं. १०१०/०६८-०६९) को म एकल शे् र धनी र 
एकल सं्चालक हो । प्रा. वल.को समपणू्न आवथ्नक कारोबार प्रा.वल.को लेखा शाखाबाट हुन्छ र प्राप्त रकमको 
रवसद िारी गररन्छ । मरेो प्रा. वल.को बैक खाता गलोबल आईएमई बैक धापासी र प्राइम कमवस्न्ल बैक, 
बागबिारमा रहकेो छ । खाता नं. रिमशः ०८०१०१०००१७३७ र ०१८०२७२९ CA हो । मरेो व्वतिगत 
खाता नविल बैक बसनु्धरा र प्राइम कमवस्न्ल बैक बागबिारमा रहकेो छ सो बाहके कुनै खाता रहकेो 
छैन । प्रवतिादी सरु पन्धाक मलेै सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको कम्न्चारी रहकेोमा कुनै वििाद छैन । 
तर वनिको पवद् हवैस्त भनेको वक्चन हलेपर मात्र हो । सो कुरा िैदवेशक रोिगार विभागमा अवभलेख 
गररएको कम्न्चारी वििरणबाटै पवुष् हुन्छ । प्रा. वल.को कारोबारका समबन्धमा वनिको पवद् हवैस्त र 
विममिेारी रहकेो अिसथा होइन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी श्ाम थापा िा अन्् कुनै प्रवतिादी मरेो 
प्रा.वल.को कम्न्चारी होइनन ् वनिहरूलाई म व्चवन्दन । प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी लगा्त अन्् कुनै 
पवन प्रवतिादी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी नरहकेो तथ् पवन िैदवशक रोिगार विभागको संसथा दता्न तथा 
प्रशासन शाखामा रहकेो इिाित पत्रिाला संसथाको कम्न्चारीको वििरण सवहतको अवभलेख बाटै पवुष् 
हुन्छ । प्रत्ेक िर्न इिाित पत्रिाला संसथाले आफना सं्चालक र कम्न्चारीको वििरण िैदवेशक रोिगार 
विभागमा अध्ािवधक गराउन ुपनने हुन्छ । नगराए संसथाको कारोबारै रोकका गररन्छ । अवभ्ोग पत्रमा 
प्रवतिादी वसि्नना अवधकारी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी रहकेो पवुष् हुने कुनै विश्वन् आधार प्रमाण दखेाउन 
सवकएको छैन । कुनै पवन िाहरेिाला िा पीवडतले मलेै रकम वलएको प्रमाण पेश गन्न सकेको अिसथा छैन । 
विदशे िाने िा विदशेमा अलपत्र परेपवछ उद्ार गनने िा रकम वफता्न गनने समबन्धमा कुनै पवन िाहरेिाला 
िा पीवडतले मसँग भटेेको िा कुनै माध्मबाट समपक्न  गरेको छैन । प्रा.वल. का सं्चालकसँग विदशे िान ु
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भन्दा पवहले िा रकम बझुाउन ुपिू्न िा रकम बझुाउदा िा विदशेमा अलपत्र हुदँा िा रकम वफता्न गराउने 
सिालमा समते िाहरेिाला तथा पीवडतहरूले मलाई समपक्न  गरेका छैनन ्। िाहरेिालाहरूले मरेो तथा मलेै 
सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको बैक खातामा रकम िममा गरेका पवन छैनन ्। प्रवतिादी अवधकारीले 
िाहरेिालाहरूलाई व्वतिगत खाताको ्चके िारी गरी वदएको र वनिहरूको दाव्ति सिीकार गरी कागि 
गरी वदए बाटै िाहरेिालालाई ठगी गननेमा मरेो र मलेै सं्चालन गरेको मनेपािरको कुनै संलगनता छैन भनी 
प्रवतिादी िविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा ईन्कारी ब्ान लेखाएको पाईन्छ । 

30.  प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी,श्ाम थापा,सन्तोर थापाले वनिहरूको नाउमा ्स न््ा्ावधकरणबाट 
िारी भएको म्ाद ररतपिू्नक तामले भएको र म्ाद वभत्र हाविर नभई सरुु म्ादनै गिुारी िसेको दवेखन्छ । 

31. उपरोतिानसुारको अवभ्ोग दािी, प्रवतिादीको ब्ान र दिुै पक्षका काननु व्िसा्ीको बहस सनुी प्रसततु 
मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो । 

 (क)   प्रवतिादीहरू श्ाम थापा,सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापो र बविन राई समतेले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा ्एुई(दबुई) पठाई वदने भनी 
प्रलोभनमा पारी विश्ास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन, होईनन ्?

(ख)   प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो ? र अवभ्ोग दािी 
बमोविम िाहरेिालाको विगो, हिा्नना भराई वदन ुपनने र क्षवतपवूत्न शलूक िममा गररवदन ुपनने हो, होईन ?

32. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतफ्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादीले हामीहरूलाई िैदवेशक रोिगारका  
लावग आकर्नक तलि सवुिधा पाउने गरी ्एूई(दबुई) पठाई दन्छु भनी प्रलोभनमा पारी रकम माग 
गरेकोले हामीले र हाम्ो आफन्तले गरी वनि प्रवतिादीलाई आईएमई तथा बैंक माफ्न त कुल रकम 
विगो रू. १८,००,०००।- ( अठार लाख रूपै्ाँ) र हि्नना रू ९,००,०००।– (नौ लाख)समते िममा रू 
३२,००,०००।–(बवतिस लाख) प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी,सन्तोर थापा र श्ाम थापाले वलएको वठक 
साँ्चो हो । प्रवतिादीले उति रकम वलनकुो उद्शे् िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग ् एूई(दबुई) 
दशेमा काममा लगाउने भन्ने वथ्ो । िाहरेिालाहरू र प्रवतिादीहरू वि्च लेनदने भएको हरेक सम्मा म 
समते उपवसथत रहकेो हुनाले थाहा पाएको हु ँभन्ने समते व्होराको कागि गरेको दवेख्ो । 

33. िादीका गिाह/ िाहरेिाला सिना काकषी समतेले प्रवतिादी सिृना अवधकारी र सरु पन्धाकलाई िैदवेशक 
रोिगारको लावग मरेो श्ीमान ्मनोहर के.सी.लाई दिुई दशेमा पठाईवदने भनी नगद रू. ९,००,०००।- ( 
नौ लाख रूपै्ाँ) तीनिरेु इमपलोएमने्ट प्रा.वल.को का्ा्नल्मा गई वनि प्रवतिादी सिृना अवधकारी र सरु 
पन्धाकको हातैमा नगद ैबझुाएको हु ँ। प्रवतिादीहरूले भनेअनसुार काम गरेनन ्। मरेो श्ीमानलाई दिुई हुदँ ै
्.ु के समम लाने भनेर दिुईसमम पठाइ काम नवदइ खान नवदइ दःुख वदइ कुटवपट गरी अलपत्र पारी राखकेा 
हुन । काम राम्ो छ, सेक्रुरवट गाड्नको काम हो । मवहनाको दईु लाख प्चास हिार समम कमाइ हुन्छ भनी 
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प्रवतिादीहरूले भनेबमोविमको काम नलगाई आि हुन्छ भोली हुन्छ भनेर अलपत्र पारी काम नलगाई कुराइ 
राखकेा हुन । दिुइमा मरेो श्ीमानलाई प्रवतिादी श्ाम थापाले ररवसभ गरेका हुन । भनेअनसुारको काम वदन 
नसकेपछी श्ाम थापा फरार भएका हुन । हालसमम मलेै कुनै पवन रकम वफता्न पाएको छैन । काम नभएपछी 
मरेो श्ीमानलाई मलेै नेपाल फवक्न न ुम वटकट पठाउँछु भनेर वटकट त्ार पारेपछी नेपाल फक्न नको लावग 
राहदानी वफता्न मागदा मरेो श्ीमानलाई प्रवतिादीहरूले मावनस लगाइ कुटाएका हुन र कुटवपट भएपछी दिुई 
वसथत एन.आर.एन.को वनगरानीमा बसी उप्चारपश्ात एन.आर.एन. र िैदवेशक रोिगार विभागको पहलमा 
नेपाल फकने को हुन ्। भनी िाहरेिाला सिना काकषीले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र कागि गरेको पाईन्छ 
भने अका्न िाहरेिाला िाहरेिाला मनोहर के.सी.ले पवन सोही व्होरा उललेख गरी ्स न््ा्ावधकरणमा 
बकपत्र कागि गररवदएको पाईन्छ । 

34. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 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 बयक्त गनने बयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने ब्िसथा रहकेाले िादी पक्षका उपरोति गबाह िाहरेिाला र साक्षीहरूले प्रवतिादीहरू उपरको कसरूमा 
गडाउँ हुने गरी बकपत्रका रिममा लेखाएको व्होरा वनिहरूका वबरूद् प्रमाणमा वलन वमलने नै दवेख्ो । 

35. प्रवतबादी िविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न म एकमात्र शे् रधनी सं्चालक (एकल शे् रधनी) 
रहकेो प्राइभटे कमपनी तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नसेि प्रा.वल.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित 
पत्र वलएको छ । इिाित पत्र नं.१०१०/०६८-०६९ हो । सो प्रा.वल. का तफ्न बाट म एकल सं्चालक 
रही प्रा.वल.को व्िसा् सं्चालन गददै आएको छु िाहरेिालालाई ठगी गननेमा मरेो र मलेै सं्चालन गरेको 
मनेपािरको कुनै संलगनता छैन भनी प्रवतिादी िविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा ईन्कारी ब्ान लेखाएको 
भएपवन काननू बमोविम कोटा प्राप्त गरी पिू्न वसिकृवत वलई पीवडतरुलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाँएको भनी 
भन्न सकेको दवेखएन । बादीको अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएको वलखतबाट उति वलखत तीनिरेु ईमपलोइमने्ट 
प्रा.ली. को नाम उललेख भएको र उति प्रा.ली.को सन््चालक आफू रहकेो भन्ने व्होरा प्रवतिादी िविन 
राईले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्नका बखत लेखाएको पाई्ो । तीनिरेु इमपलोइमने्टको का्ा्नल्मा 
नै रकम बझुकेो भन्ने सह प्रवतिादी सरु पन्धाकको ब्ानमा उललेख भएको रकम बझुद ैगरेको छविव्चत्र 
पेश भएको अिसथा छ भने सहप्रवतिादी सरु पन्धाक र पीवडत वटकाराम बोहोराले कागि गदा्न प्रवतिादी 
िविन राईलाई पोल गरेको दवेख्ो । 

36. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले सिा्मा छुट पाउन ुपनने कुराको विवकर प्रमावणत गनने भार विवकर वलने 
पक्षमा नै वनवहत रहने ब्िसथा गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापा, 
र िविन राईले आफनो विवकर पवुष्का लावग प्रमाण पेश गन्न सकेको दवेखएन । प्रवतिादी सिृना अवधकारी 
र सन्तोर थापा र श्ाम थापाले िाहरेिाला/पीवडतहरूलाई िदैवेशक रोिगारका लावग दिुइमा पठाउने 
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प्र्ोिनका लावग रकम वलएको हो भन्नेसमते व्होरा उललेख गरी मनोहर के.सी.लाई तीनिरेु इमपलोइमने्ट 
सवभ्नस प्रा.वल.को िनसमपक्न  अवधकृत श्िृना अवधकारीले रू. ९,००,०००।– दिुई दशे वसथतमा िदैवेशक 
रोिगारमा पठाइ नौ हिार वदराम तलि हुने गरी उति रकम वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको 
वमवत २०७६ साल मवंसर ८ को सककल वलखत कागि र वटकाराम बोहोरालाई तीनिरेु इमपलोइमने्ट सवभ्नस 
प्रा.वल.को िनसमपक्न  अवधकृत श्िृना अवधकारीले आिका वमवतमा रू. ९,००,०००।- मात्र दिुईदशे 
वसथतमा िदैवेशक रोिगारमा पठाइ नौहिारवदराम तलि हुने गरी उति रकम वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने 
समते व्होराको वमवत २०७६ साल मवंसर ८ को सककल वलखत कागि रहकेो छ । तस्नथः उललेवखत 
कागिातहरूका अवतररति बैंक सटेटमने्ट रकम िझुद ैगरेको फोटो तथा वभवड्ो समतेबाटै िदैवेशक रोिगारमा 
पठाउन रकम वलएको प्रमावणत भएको दवेखदँा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ बमोविम अवभ्ोग पत्र साथ 
पेश भएका वलखत कागिहरू प्रवतिादीहरू वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य नै हनेु दवेख्ो । 

37. प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापोको हकमा प्रवतिादी िविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा 
ब्ान गदा्न प्रवतिादी सरु पन्धाक मलेै सं्चालन गरेको तीनिरेु मनेपािरको कम्न्चारी रहकेोमा कुनै वििाद 
छैन । तर वनिको पवद् हवैस्त भनेको वक्चन हलेपर मात्र हो । सो कुरा िैदवेशक रोिगार विभागमा 
अवभलेख गररएको कम्न्चारी वििरणबाटै पवुष् हुन्छ । प्रा.वल.को कारोबारका समबन्धमा वनिको पवद् 
हवैस्त र विममिेारी रहकेो अिसथा होइन भन्ने समते व्होराको ब्ान गरेको पाईन्छ भने अका्न प्रवतिादी 
वसि्नना अवधकारी िा श्ाम थापा िा अन्् कुनै प्रवतिादी मरेो प्रा.वल.को कम्न्चारी होइनन ्वनिहरूलाई 
म व्चवन्दन भन्ने समते व्होराको ब्ान गरेको पाईन्छ भने अका्न प्रवतबादी सरु पन्धाक तमुबापोले ्स 
न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न सिृना अवधकारी मलेै काम गनने मनेपािरमा आउने िाने रिममा केवह 
मावनसहरू पवन वलएर आउने गवथ्नन, सोवह बखत वनिले केवह मावनसहरूसँग पैसा वलएर साक्षी बवसवदन 
भने बमोविम ३ थान वलखत कागिमा साक्षी बवसवदन ुभन्ने गरेकोले मलेै वलखत कागिमा सवह गररवदएको 
समम हो । वसि्नना अवधकारी र सँ्चालक िविन राईको वब्चमा के कुन कुराकानी तथा कारोिार हुन्थ्ो भन्ने 
कुरा मलेै नदखेकेो नसनेुको हुनाले सो विर्मा मलाई िानकारी छैन । सामान्् व्चनिान रहवेक सिृना 
अवधकारीले कवहले काँवह बैंकमा पैसा राखन पठाउने तथा मरेो नाममा ्चके काटेर वदइ पैसा वझकन लगाउने 
भएको हुनाले वनिको काम गररवदएको हु ँ । एक पटक वसि्नना अवधकारीले फोन गरेर वतम्ो नाममा रू. 
२,००,०००।-को ्चके आउँछ, त्ो रकम वझकेर वलन आउने सन्तोर थापालाई वदएर पठाउन ुभनेकोले 
मलाई एक िना मान्छेले वदएको ्चके साटेर सो रकम वलन आउने सन्तोर थापा भन्ने मान्छेलाई वदएको हु ँ। 
सो बाहके मलाई केवह थाहा िानकारी छैन । मलेै श्ी कृषण वधमाललाई मरेो नाममा ्चके कावटवदन ुभनेको 
पवन छैन र वनिलाई विदशे पठाउन भनी रकम वलएको पवन होइन । िाहरेिालाहरूले पेश गरेको फोटो तथा 
वभवड्ो वकलपस दखेाउँदा दवेखपाए ँ। उति फोटोमा कालो ट््ाक लगाउने मोबाइलमा फोन गददै गनने वसि्नना 
अवधकारी हुन भने फोटोमा दवेखने अकवो मान्छे विदशे िान खोजने मान्छे होलान ्। त्सै गरी वभवड्ो हदेा्न 
वसि्नना अवधकारीले पैसा बवुझवलएर सन्तोर थापा भन्ने मावनसलाई वददँ ैव्ागमा राखकेो दवेखन्छ । उति 
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पीवडतहरूले वसि्नना अवधकारीलाई पैसा वदएको हुनपुछ्न । भन्ने समते व्होराको ब्ान कागि समतेबाट 
्ी प्रवतिादीले अन्् प्रवतिादीलाई सह्ोग गरेको पवुष् हुन आएकोले ् ी प्रवतिादी पणु्नरुपमा वनदवोर सावित 
हुने अिसथा नरहकेोले वनिको कसरू सथावपत हुन आ्ो । 

38. अतः उपरोति वििेव्चत आधार र कारणहरूबाट प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर 
थापा, र िविन राईले िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी िाहरेिालाहरूलाई झठु्ा आश्ासन वदई प्रलोभन 
दखेाई रकम वलई दिुई प¥ुofई अलपत्र पारर िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ र ४४ 
बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी सरु पन्धाक तमुबापोले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
५६ अनसुारको कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापा र िविन 
राईलाई दफा ४३ र ४४ बमोविम र प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धाक तमुबापोलाई ऐ.ऐनको दफा ५६ 
बमोविम सिा् हुने ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

39. प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दफा ४३ 
बमोविम र प्रवतिादी िविर राईलाई दफा र ४४ बमोविम रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) िररिाना र ३ िर्न 
कैद र प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धक तमुबापोलाई ऐ.दफा ५६ बमोविम प्रवतिादी िविन राईलाई 
भएको सिा्को आधा सिा् समम गन्न मनावसि दवेख्ो । 

40. प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालाहरूको दािी बमोविमको विगो रू. १८,००,००० ।- (अठार लाख) र सोको 
प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. ९,००,०००(नौ लाख)र अन्् ख्च्न समते गरी िममा ३२,९०,०००।- (बवतिस 
लाख नबबे हिार ) अवभ्ोग दािीमा उललेख भए अनसुार आ-आफनो विगो बमोविम प्रवतिादीहरू 
सिृना अवधकारी,श्ाम थापा,सन्तोर थापा र िविन राईबाट दामासाहीले भराउन उप्तुि दवेख्ो । 

41. अतः प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापालाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को 
दफा ४३ र ४४ बमोविम िनही रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) िररिाना र ३ िर्न कैद हुने हुने ठहछ्न । 
प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धक तमुबापोलाई ऐ.दफा ५६ बमोविम प्रवतिादी िविन राईलाई भएको 
सिा्को आधा सिा् हुने ठहछ्न । 

अवभ्ोग दािी अनसुारको विगो रू. १८,००,०००।- (अठार लाख) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. 
९,००,०००।- (नौ लाख) र अन्् ख्च्न रू. ५,९०,०००।- (पा्च लाख नबबे हिार) समते गरी िममा रू. 
३२,९०,०००।- (बवतिस लाख नबबे हिार) िाहरेिालाहरूले आ-आफनो विगो अनसुार प्रवतिादीहरू सिृना 
अवधकारी,श्ाम थापा,सन्तोर थापा र िविन राईबाट दामासाहीले भराई पाउने ठहछ्न । 

अवभ्ोग दािी बमोविम तीन िरेु म्ानपािर प्रा.वल.को िैदवेशक रोिगारको इिाित पत्र समते रद् हुने ठहछ्न । 
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प्रवतिादीहरूलाई भएको िररिानाको ४ प्रवतशतले हुने रू. ५४,०००।- (्चौउन्न हिार)क्षवतपवूत्न शलूक, पीवडत 
राहत कोरमा िममा गररवदने ठहछ्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादीहरू वसि्नना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापा िैदवेशक 
रोिगार ऐन,२०६४ को दफा ४३ बमोविम रू. ३,००,०००।- िररिाना र ३ िर्न कैद र र प्रवतिादी िविन 
राईलाई ऐ.ऐनको दफा ४४ बमोविम रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) िररिाना र ३ िर्न कैद, भएकोमा प्रवतिादी 
बविन राई वमवत २०७८/०४/१३ बाट हालसमम थनुामा रहकेोले थनुामा रेहकेो अिवध कट्टा गरी बाँकी रहकेो 
कैद अिवध र िररिाना रू. ३,००,०००।- र प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धक तमुबापोलाई ऐ. दफा ५६ 
बमोविम प्रवतिादी िविन राईलाई भएको सिा्को आधा सिा् हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई लागेको 
कैद एक िर्न छ मवहना मध् वनि वमवत २०७८/०१ /०६ दवेख प्रहरी वहरासतमा परी वमवत २०७८/०१/२८ 
मा धरौटीमा छुटेकोले वनिले काटेको कैद २२ वदन कट्टा गरी एक िर्न पा्च मवहना आठ वदन (१िर्न ५ मवहना 
आठ वदन) र िररिाना रू. १,५०,०००।-को लगत कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख  
पठाइवदन.ू................................................................................................................................१

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी प्रवतिादी सरु पन्धाक भन्ने सरु पन्धक तमुबापोलाई ऐ.दफा ५६ 
बमोविम िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) को हकमा लगत कसी मलुकुी फौजदारी 
का ््नवबधी संवहता, २०७४ को दफा १६२ बमोविम वनि प्रवतिादीले मदु्ा पपू्नक्षका रिममा वमवत २०७८/०१/२८ 
मा धरौटी रवसद नं. ३५४ बाट ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ)बाट 
सदरस्ाहा गरी काननू बमोविम गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू............................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिाला सिृना के.सी /पीवडत मनोहर के.सी. 
समतेको विगो रू. १८,००,०००।- (अठार लाख) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. ९,००,०००।– (नौ लाख) 
र अन्् ख्च्न रू. ५,९०,०००।– (पा्च लाख नबबे हिार समते गरी िममा रू. ३२,९०,०००।- (बवतिस लाख नबबे 
हिार)  अवभ्ोग दािीमा उललेख भए अनसुार आ-आफनो विगो बमोविम प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, 
श्ाम थापा, सन्तोर थापा र िविन राईबाट भराई पाउने ठहरेकोले फैसला अवन्तम भएपवछ उति विगो, हिा्नना र 
दािीको ख्च्न भराई पाऊँ भनी िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल समपवति दखेाई ऐनका म्ाद वभत्र 
वनिेदन वदएमा विगो रू. १८,००,०००।- (अठार लाख) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. ९,००,०००।- र 
अन्् ख्च्न रू. ५,९०,०००।- (पा्च लाख नबबे हिार)गरी िममा रू. ३२,९०,०००।- (बवतिस लाख नबबे हिार) 
अवभ्ोग दािीमा उललेख भए अनसुार आ-आफनो विगो बमोविम प्रवतिादीहरू सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, 
सन्तोर थापा र िविन राईबाट दामासाहीले भराई वदन ुभनी समबवन्धत अदालतमा लेवख पठाउन.ू................३
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जाहेरवालाको नाि मवगो रू. ५०प्रमतित हजा्फना
्स सम्बनधिा 

भएको अन् खच्फ
कुल जमिा रु

१.सिृना के.सी /पीवडत 
मनोहर के.सी

९,००,०००।- ४,५०,०००।- २,९५,०००।- १६,४५,०००।-

२.खदुमा्ा बोहोरा/पीवडत 
वटकाराम बोहोरा

९,००,०००।- ४,५०,०००।- २,९५,०००।- १६,४५,०००

िममा रू. १८,००,०००।- ९,००,०००।- ५,९०,०००।- ३२,९०,०००।-

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीहरू िविन राई, र सरु पन्धाक भन्ने सरु पान्धक तमुबापोलाई 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू...........................................................................................................४

प्रवतिादी सिृना अवधकारी, श्ाम थापा, सन्तोर थापाले सरुु समाह्ान म्ाद ैगिुारी िसेकाले पनुरािेदनको 
म्ाद वदइरहन ुपरेन..................................................................................................................५

िाहरेिालाको विगो एबं हिा्नना भरी भराउनको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम फैसला भएको िानकारी िाहरेिालालाई 
वदन.ू....................................................................................................................................६

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

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

        डा. गोपी्चन्द् भट्टराई
 (सदस्)

उति रा्मा सहमत छु । 

वनशा बावन्ाँ 
(सदस्)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने
इिलास अवधकृतः- अन्ि ुकुमारी वसंह

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह

कसरू ठहर वमवतः २०७८/११/०२

फैसला वमवतः २०७८/११/२२/

फैसला प्रमावणकरण वमवतः २०७८/१२/२९  न््ा्ावधकरणको छाप



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

151

श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं.०७७-FT-००४५

कसरू ठहरः- ८२
वनण््न  नं.: १८७

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन

कविर वसंह खत्रीको नावत झनकबहादरु खत्रीको 
छोरा विलला रामछेाप साविक गेल ु गा.वि.स. 
िडा नं.५ पररिवत्नत मन्थली नगरपावलका िडा 
नं. ११ बसनेकुमार क्षेत्री(ना.प्र.प.नं.५४१३०) 
को िाहरेीले..........................................१

शरेबहादरु राईको नावत िगमधिि राईको छोरा विलला 
सनुसरी धरान उपमहानगरपावलका िडा नं.८ दगुा्नपथ 
घर भई The World and Memorial Education 
Consultancy Pvt. Ltd. काठमाडौंका सं्चालक 
्िुक राई (ना.प्र.प.न.०६/३१५४४/१५१२४/०४४  
सनुसरी)............................................................१

विलला काठमाडौं दवक्षणकाली नगरपावलका सथा्ी 
घर भई हाल विलला काठमाडौं महानगरपावलका िडा 
९ बसने The World and Memorial Education 
Consultancy Pvt. Ltd. मा का ््नरत रर्ा  
आ्चा ््न.............................................................१

िुद्ाः- वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 

तथ्खण्डः

1. जाहेरी दरखासतः-

म िाहरेिालालाई प्रवतिादी ्िुक राई र रर्ा आ्चा ््नले िैदवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा पठाईवदन्छु 
भनी प्रोसेवसङ्गका लावग दईु पटक गरी मसँग रू. १५०,०००।- रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा 
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नपठाई बवुझवलएको रकम समते वफता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई कारिाही गरी मरेो विगो र सोको 
क्षवतपवत्न समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको िाहरेिाला कुमार क्षेत्रीले वदएको वमवत २०७३/०६/२४ 
को िाहरेी दरखासत । 

2. सककल नगदी रमसदः-

िाहरेिाला कुमार क्षेत्रीको नाममा िारी भएको वमवत २०७२/१०/२४ र २०७२/११/२० को रू. ५०,०००।- 
र १००,०००।-को The World & Memorial Education Consultancy Pvt. Ltd.को सककल 
नगदी रवसद वमवसल संलगन रहकेो । 

3. प्रमतवादी ्ुवक राईले िौकािा गरेको ्ब्ानः-

िाहरेिाला कुमार क्षेत्रीसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता समबन्ध केही छैन । ्ी मावनससँग वलएको 
रकम क्ानाडाका नागररक कलीट िोनसनलाई बझुाएको हु ँ। म दिुई िाँदा क्ानाडाका नागररक वकलट 
िोनशनसँग भटे भई परर्च् भएकोमा वनिले क्ानाडामा रोिगारको कमपनी खोलेको िानकारी गराई 
तपाईको दशेबाट रोिगारमा आउन ्चाहने मावनस भए वमलेर काम गरौं भनेकोले मलेै खोलेको The 
World and Memorial Education Consultancy Pvt. Ltd. माफ्न त ्ी िाहरेिालाकुमार क्षेत्री 
मरेो समपक्न मा आई मलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग क्ानाडा पठाई वदन ुभनी पटक पटक गरी िममा रू. 
१५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार) नगद ैमरेो अवफसमा वदएको हो । मलेै वनिबाट रकम बवुझवलई 
क्ानाडाका नागररक वकलट िोनशनलाई हुवणड माफ्न त रकम पठाएको हु ँ । त्सको भरपाई अवफसमा 
वथ्ो । हाल छ छैन, रहछे भने पवछ पेश गननेछु । वभराको काम प्रोसेवसङ्ग हुदँ ैगदा्न म परिाउ परी आएको 
हु ँ। वमवसल साथ संलगन रहकेो Confirmation Letter को कागिात समतेका कागिातहरू दखेाउँदा 
दवेख पाए ँ । कन्फरमसेन लेटर क्ानाडेली नागररक वकलट िोनशनले पठाएका हुन । सम् पाएपवछ 
वनि िाहरेिालाको रकम वफता्न गननेछु । िाहरेी दरखासत साथ पेश भएको रवसद बमोविमको रकम मलेै 
बवुझवलई क्ानाडाका नागररक वकलट िोनशनलाई पठाएको हु,ँ सोको भरपाई हाल मसँग छैन, पवछ पेश 
गननेछु । सो रवसदको Received By भन्ने ठाउँमा भएको दसतखत मरेो संसथाको मनेेिर रर्ा आ्चा ््नको 
हो । मरेो संसथामा काम गनने गरी रर्ा आ्चा ््नलाई मलेै राखकेो र मलेै भने बमोविम वनिले रकम बवुझ 
मलाई वदएकोले प्रसततु कसरूमा वनि रर्ा आ्चा ््नको संलगनता छैन । The World and Memorial 
Education Consultancy Pvt. Ltd. कमपनी रविष्ारको का्ा्नल्मा दता्न गरी सं्चालन गरेको हु ँ। सो 
संसथाको म एकल सं्चालक हु ँ। म दिुईबाट फवक्न  आएपवछ सो संसथा माफ्न त नेपाली नागररकहरूलाई 
विदशे पठाउन सवकन्छ भन्ने वहसािले ्ो संसथा खोलेर काम गरेको हु ँ । क्ानावड्न नागररकको तीन 
पसुते सवहतको एवकन ितन खलुाउन सवकदन । रर्ा आ्चा ््नको तीन पसुते सवहतको एवकन ितन खलुाउन 
सवकदन तर रर्ाको मोिाईल नं.९८४९४६६४८० हो । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाित 
अनमुती वलएको छैन भन्ने व्होराको प्रवतिादी ्िुक राईले मौकामा गरेको ब्ान । 
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4. मनण्फ् पचा्फः-

प्रवतिादी ्िुक राईसँग नगद रू. २५०,०००।– (दईु लाख प्चास हिार) िा सो बराबरको िेथा िमानथ 
धरौटी माग गरी सो िेथा िमानत राखन ल्ाए तारेखमा रावखवदन ु राखन नसके श्ी िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ावधकरणको अनमुती वलई थनुामा राखी मदु्ाको थप अनसुन्धान गनु्न पननेमा वनि प्रवतिादी उपर 
िाहरेिाला ढकेन्द् वनरौला समतेको िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा सममानीत न््ा्ावधकरणको आदशेले 
हाल कारागार का्ा्नल् वडवललबिारमा पपू्नक्षको वनवमति थनुामा रहकेो हुदँा हाललाई प्रसततु मदु्ामा म्ाद 
थप गरी रहन ुपरेन भनी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६१(३) बमोविम खडा भएको वनण््न  प्चा्न । 

5. मनण्फ् पचा्फः-

प्रवतिादी ्िुक राई उपर िाहरेिाला ढकेन्द् वनरौला समतेको िाहरेी परेको िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा 
सममानीत न््ा्ावधकरणको आदशेले हाल कारागार का्ा्नल् वडवललबिारमा पपू्नक्षको वनवमति थनुामा 
रहकेो हुदँा हाललाई प्रसततु मदु्ामा म्ाद थप गरी रहन ुपरेन भनी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
६१ (३) बमोविम ्ो वनण््न  प्चा्न गररवदए भन्ने व्होराको अनसुन्धान अवधकृत सव्चतकुमार िाईिाले  
वमवत २०७३/१०/०४  को वनण््न मा कारागार का्ा्नल् वडवललबिारबाट वमवत २०७६/१०/२७ मा 
उपवसथत गराईएका वनि प्रवतिादी ्िुक राईलाई सममानीत िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण समक्ष 
अनसुन्धान गरी अवभ्ोिन गन्न बाँकी रहकेा िाहरेिालाहरू विनोदकुमार ्ादि, फवडन्द् राििंशी, 
उमशे के.सी. रकुमार क्षेत्री भएको छुट्टाछुटै्ट थान-४ मदु्ामा म्ाद थपको लावग सममानीत िैदवेशक 
रोिगार न््ा्ावधकरणमा पेश गदा्न, िैदवेशक रोिगार व्ािसा् गनने अनमुती नवलई िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारका लावग क्ानाडा पठाई वदने भनी प्रवतिादी उपर दा्र भएको २०७३ सालको मदु्ा 
नं.१४१/३२३ को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ा र २०७५ सालको मदु्ा नं.३६४ को िैदवेशक रोिगार 
कसरू मदु्ामा पपू्नक्षका लावग एिं ्स न््ा्ावधकरणको फैसला बमोविम प्रवतिादी कारागार का्ा्नल्मा 
नै कैदमा रहकेोमा प्रवतिादी कारागारमा रहदकैा अिसथा परेका एउटै सम्को एउटै प्रकृवतको िारदात 
समबन्धी िाहरेी दरखासतका समबन्धमा सोही सम्मा अनसुन्धान तहवककात समपन्न गरी अरु कारिाही 
हुन पननेमा अनसुन्धान तहवककातको वसलवसलामा त्सतफ्न  ध्ान वदएको दवेखएन । अवभ्तुि ्िुक 
राईलाई वहरासतमा राखी अनसुन्धान गनने अनमुती माग भएका वमवसल थान ्चार हदेा्न अवभ्तुिको ब्ान 
का ््न समपन ्न भई धरौटी माग गनने आदशे गरी ्स न््ा्ावधकरणको आदशे बमोविम कारागारमा थनुामा 
रहकेाले म्ाद थप गरररहन परेन भनी प्चा्न खडा गरी ती अनसुन्धान समबन्धी वमवसलमा कुनै कारिाही 
नगरी न््ा्ाधवकरणबाट भएको फैसला बमोविम प्रवतिादी तीन िर्न भन्दा बढी कैदमा बसी लागेको 
िररिाना बझुाई कैद मतुि भए पछी ्च.न.२३१९ वमवत २०७६/१०/२८ का पत्र साथ अवभ्तुि ्िुक 
राईलाई फडीन्द् राििंशी,कुमार क्षेत्री र उमशे के.सी.समतेको िाहरेी परेको ्चार थान मदु्ाहरूमा िाहरेिाला 
र साक्षी बझुने काम िारी रहकेो भनी गोलमटोल व्होरा उललेख गरी अनसुन्धानका लावग वहरासतमा राखन 
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वदन ७ अनमुती माग गरेको दवेखएकोमा अवभ्तुि ्िुक राई कारागारमा कैदमा रहदँाका अिसथामा नै 
अनसुन्धान तहवककात गन्न सवकने र गनु्न पननेमा सो बमोविम गरेको दवेखन नआएको अवभ्तुिलाई माग 
बमोविम वहरासतमा राखने अनमुती वदन वमलेन । िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ (३) बमोविम 
अवभ्तुिलाई ताररखमा राखी अनसुन्धान तहवककात एिं अवभ्ोिन गन्न सवकने नै दवेखएकोले वमवसल र 
मावनस वन्मानसुार वफता्न वदन ुभनी भएको वमवत २०७६/१०/२८ को िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणको 
आदशेानसुार प्रवतिादी ्िुक राईलाई हाल वनिको श्ीमती समझना राईको विममा लगाई प्रवतिादी ्िुक 
राईलाई साधारण तारेखमा राखी प्रसततु मदु्ामा थप अनसुन्धान गनने गरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा ६१(३) बमोविम खडा भएको वमवत २०७६/१०/२८ को वनण््न  प्चा्न । 

6. अमभ्ोगः-

प्रवतिादी ्िुक राई र रर्ा आ्चा ््नले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र दफा ४३ बमोविमको 
कसरू गरेकाले सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला पीवडत कुमार क्षेत्रीबाट वलए खाएको विगो 
रू.१५०,०००।- सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम समते भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल 
सरकार तफ्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 

7. प्रमतवादी रर्ा आचा ््फले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै ्ो काम गरेको पवन छैन र ्स बारे मलाई 
केही थाहा छैन । िाहरेिाला कुमार क्षते्रीसँग मलेै वनिलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी कुनै रकम 
वलएको छैन । मलेै िदैवेशक रोिगारको कुनै झटु्टो आश्ासन, प्रलोभन पवन वदएको छैन । म अका्न प्रवतिादी 
्िुक राई सं्चालक भएको The World and Memorial Education Consultancy Pvt. Ltd. मा म्ानेिर 
पदमा रही काम काि गथने । सो Consultancy मा मरेो काम भनेको वकलवनङ्ग फोन उठाउने, फा्लहरू 
वमलाउने, कफी बनाउने, रवसद काट्ने लगा्त स्ंचालकले भने बमोविमको अन्् कामकाि गथने । मलेै 
प्रवतिादी ्िुक राई भने अनसुार मात्र काम गथने सोही बमोविम मलेै रवसद काटी सोमा सही गरेको हु ँतर सो 
बमोविमको रकम मलेै वलएको छैन । रवसद बमोविमको रकम सं्चालक प्रवतिादी ्िुक राईले नै वलन्थे । 
प्रवतिादी ्िुक राई नभएको बेला वनिको सालो नाताका व्वति भपेुन्द् राईले रवसद बमोविमको रकम वलने 
गरेका वथए । मलेै सो Consultancy बाट मावसक तलक १०,०००।- भन्दा अरु कुनै रकम वलए खाएको छैन । 
मलेै सो Consultancy बाट पाँ्च मवहनाको तलब समते पाएको छैन । मलेै अवभ्ोग दािी बमोविमको कुनै 
का ््न गरेको छैन । मलाई लागकेो अवभ्ोग झठु्ा हो । मलेै थाहा पाए समम सो Consultancy को सं्चालक 
प्रवतिादी ् िुक राई मात्र हुन ्। उसैको हो । Consultancy दता्न भएको छ थाहा भएन । सो Consultancy को 
काम भनेको विद्ाथषीहरूलाई अध््नको लावग विदशे पठाउने, Visit वभरामा मावनस विदशे पठाउने आवद 
कामहरू हुने गद्नथ्ो । सो कामका लावग आउने मावनससँग सं्चालक प्रवतिादी ्िुक राईले नै काउन्सेवलङ्ग 
गथने मलेै होइन भनी प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 
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8. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/११/१७ िा भएको आदेि पचा्फ 

ततकाल प्रमाणबाट दवेखदा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नलाई 
मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६९ बमोविम तारेखमा राखी प्रसततु मदु्ाको पपू्नक्ष 
गनने गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ नं. बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौ भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट 
वमवत २०७७/११/१७ मा भएको आदशे प्चा्न । 

9. प्रमतवादी ्ुवक राईले सरुु म्ादै गुजारी ्बसेकोः- 

प्रवतिादी ्िुक राईका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७/०९/०५ 
मा घर दलैोमा टाँस भई तामले भएकोमा म्ाद वभत्र हाविर नभई समाह्ान म्ाद गिुारी िसेको दवेखन्छ । 

10. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०३/२७ िा भएको आदेिः-

प्रवतिादी ्िुक राईका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद गिुारी बसेको दवेखई 
प्रवतिादीहरू ्चतुिा भई सकेको अिसथा हुदँा रुि ुहाविर रहकेा प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नको साक्षी वनिै माफ्न त ्
तथा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सबदु प्रमाण खणडमा उललेवखत िाहरेिाला समतेलाई बकपत्रको 
लावग विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् माफ्न त उपवसथत गराउन िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई 
उपवसथत गराए वन्मानसुार गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०३/२७ मा भएको आदशे । 

11. प्रमतवादी रर्ा आचा ््फका साक्ी भोलाराि पौ्ेडलले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

मलाई िानकारी भएसमम प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््न ्िुक राई सं्चालक रहकेो कन्सलटेवन्समा काम गनने 
कम्न्चारी हुन ्। उनले ्िुक राईले भने बमोविमको काम गनने गवथ्नन ्। का्ा्नल्मा पररआउने सबै काम रर्ा 
आ्चा ््नले गनने गवथ्नन ्। िाहरेिालाहरूबाट रवसद कावट वलइको रकम सं्चालक ्िुक राईलाई नै बझुाउने 
गवथ्नन ्। ्ी िाहरेिालाहरूको कुनै पवन रकम वनि रर्ा आ्चा ््नले वलए खाएकी छैनन । वनिले िैदवेशक 
रोिगारको कसरू समते गरेको होइन छैन । वनि समते उपर ्स अवघ पवन ्सतै िाहरेिालाले उिरुी 
गरेकोमा सो मदु्ामा समते श्ी सिवोच्च अदालत बाट सफाई पाईसकेको भन्ने सनेुको छु भनी प्रवतिादी रर्ा 
आ्चा ््नका साक्षी भोलाराम पौडेलले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

12. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०८/१५ िा भएको आदेिः-

्समा िादीको अवभ्ोग पत्रको सबदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाकुमार क्षते्रीलाई 
वमवत २०७८/०३/२७ को आदशे बमोविम िादीले बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिलाई 
बझुन ुपनने दवेखएकाले मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी 
वझकाई उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०८/१५ मा भएको आदशे । 
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13. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/१२/२९ िा भएको कसरू ठहर मनण्फ्ः-

प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने प्रमाण अभाि दवेखदां वनिले अवभ्ोग 
दािीबाट सफाई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी ्िुक राईले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरू गरेको ठहछ्न । वनि प्रवतिादी ्िुक राईलाई सोही दफा ४३ बमोविम हुने सिा् वनिबाट भराउनपुनने 
विगो र हिा्नना समतेको सनुिुाईका लावग फौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ 
को दफा १२ बमोविम दिुै पक्षबाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई वमवत २०७९/०१/०५ का वदन इिलास 
समक्ष पश्न गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर वनण््न  । 

14. वादीले पेि गरेको सजा् पूव्फको प्रमतवेदनः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई क्ानाडा दशेमा काममा लगाइवदने भनी विश्ास वदलाएर विवभन्न प्रलोभन 
दखेाई विश्ासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथवत हदेा्न वनिले ठगी गनने 
उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गंवभर प्रकृतीको फौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु 
कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्नरुपमा दोरी दवेखन्छन ् । मदु्ाको तथ्बाट कसरूको मात्रा िढाउने तति 
विद्मानता दवेखदंा प्रवतिादीलाई काननूमा तोवकएको मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ भन्ने समते 
व्होराको िादी नेपाल सरकारका तफ्न बाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

15. वन्म बमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ् स इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान ्उपन््ा्ावधितिा 
श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगाररका लावग क्ानाडा दशेमा पठाई वदने झटु्टा आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई 
वलएको रकम समते वफता्न नगरी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने मौकाको िाहरेी र पेश भएको भौ्चर 
समतेबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र 
हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो । 

16. त्सतै प्रवतिादीका रर्ा आ्चा ््नका तफ्न का विद्ान बररष्ठ अवधितिा श्ी वबि्प्रसाद वमश्, विद्ान 
अवधितिाद्् श्ी निराि वतवमवलसना र धम्नराि भरुालले मरेो पक्ष कम्न्चारी भएको र घटनामा दोरी 
नभएको भनी सहप्रवतिादी ्िुक राईले ब्ानमा भनेको समतेका आधारमा कसरू गरेको दवेखदनै । मरेो 
पक्षले अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउन ुपछ्न भनी गरेको बहस समते सवुन्ो । 

17. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट प्रवतिादीहरू ्िुक राई र रर्ा आ्चा ््नले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गन्न पाउने इिाितपत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ानाडा पठाई वदने भनी झटु्टा 
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आश्ासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू 
गरेकाले प्रवतिादीहरूलाई सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो रकम रू.१,५०,०००।- 
सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम समते भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले 
्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । मलेै ्ो 
काम गरेको पवन छैन र ्स बारे मलाई केही थाहा छैन । िाहरेिालाकुमार क्षेत्रीसँग मलेै वनिलाई िैदवेशक 
रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी कुनै रकम वलएको छैन । मलेै िैदवेशक रोिगारको कुनै झटु्टो आश्ासन, प्रलोभन 
पवन वदएको छैन । म अका्न प्रवतिादी ्िुक राई सं्चालक भएको The World and Memorial Education 

Consultancy Pvt. Ltd. मा म्ानेिर पदमा रही काम काि गथने । सो Consultancy मा मरेो काम भनेको 
वकलवनङ्ग फोन उठाउने, फा्लहरू वमलाउने, कफी बनाउने, रवसद काट्ने लगा्त सं्चालकले भने 
बमोविमको अन्् कामकाि गथने । मलेै प्रवतिादी ्िुक राईले भने अनसुार मात्र काम गथने सोही बमोविम 
मलेै रवसद काटी सोमा सही गरेको हु ँतर सो बमोविमको रकम मलेै वलएको छैन । रवसद बमोविमको रकम 
सं्चालक प्रवतिादी ्िुक राईले नै वलन्थे । प्रवतिादी ्िुक राई नभएको बेला वनिको सालो नाताका 
व्वति भपुेन्द् राईले रवसद बमोविमको रकम वलने गरेका वथए । मलेै सो Consultancy बाट मावसक तलक 
१०,०००।- भन्दा अरु कुनै रकम वलए खाएको छैन । मलेै सो Consultancy बाट पाँ्च मवहनाको तलब 
समते पाएको छैन । मलेै अवभ्ोग दािी बमोविमको कुनै का ््न गरेको छैन । मलेै थाहा पाए समम सो 
Consultancy को सं्चालक प्रवतिादी ्िुक राई मात्र हुन ् । उसैको हो । Consultancy दता्न भएको छ 
थाहा भएन । सो Consultancy को काम भनेको विद्ाथषीहरूलाई अध््नको लावग विदशे पठाउने, Visit 
वभरामा मावनस विदशे पठाउने आवद कामहरू हुने गद्नथ्ो । सो कामका लावग आउने मावनससँग सं्चालक 
प्रवतिादी ्िुक राईले नै काउन्सेवलङ्ग गथने मलेै होइन भनी । अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भनी कसरूमा इन्कार 
रही व्होरा लेखाएको दवेखन्छ ।

18. उपरोति अवभ्ोग दािी, प्रवतिादीको ब्ान र िादी तफ्न का उप-न््ा्ावधितिा र प्रवतिादीका काननु 
व्िसा्ी समतेको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका 
लावग क्ानाडा पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो ? र 
िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होइन ?

19. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपणतफ्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी ्िुक राई र रर्ा आ्चा ््नले 
िदैवेशक रोिगारको लावग क्ानाडा पठाईवदन्छु भनी प्रोसेवसङ्गका लावग दईु पटक गरी मसँग रू. 
१५०,०००।- रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा नपठाई बवुझवलएको रकम समते वफता्न नगरेको 
हुदँा वनि प्रवतिादीलाई कारिाही गरी मरेो विगो र सोको क्षवतपवत्न समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने िाहरेी 
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वदई अनसुन्धान तहवककात हुदँा तहवककातको वसलवसलामा प्रवतिादी ्िुक राईले मौकामा ब्ान गदा्न 
िाहरेिालाकुमार क्षते्रीसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता समबन्ध केही छैन । ्ी मावनससँग वलएको रकम 
क्ानाडाका नागररक कलीट िोनसनलाई बझुाएको हु ँ। म दिुई िाँदा क्ानाडाका नागररक वकलट िोनशनसँग 
भटे भई परर्च् भएकोमा वनिले क्ानाडामा रोिगारको कमपनी खोलेको िानकारी गराई तपाईको दशेबाट 
रोिगारमा आउन ्चाहने मावनस भए वमलेर काम गरौं भनेकोले मलेै खोलेको The World and Memorial 

Education Consultancy Pvt. Ltd. माफ्न त ्ी िाहरेिालाकुमार क्षते्री मरेो समपक्न मा आई मलाई िदैवेशक 
रोिगारीको लावग क्ानाडा पठाई वदन ुभनी पटक-पटक गरी िममा रू. १५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार)
नगद ैमरेो अवफसमा वदएको हो । मलेै वनिबाट रकम बवुझवलई क्ानाडाका नागररक वकलट िोनशनलाई हुवणड 
माफ्न त रकम पठाएको हु ँ। त्सको भरपाई अवफसमा वथ्ो । हाल छ छैन, रहछे भने पवछ पेश गननेछु । वभराको 
काम प्रोसेवसङ्ग हुदँ ैगदा्न म परिाउ परी आएको हु ँ। वमवसल साथ संलगन रहकेो Confirmation Letter को 
कागिात समतेका कागिातहरू दखेाउँदा दवेख पाए ँ। कन्फरमसेन लेटर क्ानाडेली नागररक वकलट िोनशनले 
पठाएका हुन । सम् पाएपवछ वनि िाहरेिालाको रकम वफता्न गननेछु । िाहरेी दरखासत साथ पेश भएको 
रवसद बमोविमको रकम मलेै बवुझवलई क्ानाडाका नागररक वकलट िोनशनलाई पठाएको हु,ँ सोको भरपाई 
हाल मसँग छैन, पवछ पेश गननेछु । सो रवसदको Received By भन्ने ठाउँमा भएको दसतखत मरेो संसथाको 
मनेेिर रर्ा आ्चा ््नको हो । मरेो संसथामा काम गनने गरी रर्ा आ्चा ््नलाई मलेै राखकेो र मलेै भने बमोविम 
वनिले रकम बवुझ मलाई वदएकोले प्रसततु कसरूमा वनि रर्ा आ्चा ््नको सलंगनता छैन । The World and 

Memorial Education Consultancy Pvt. Ltd. कमपनी रविषट्ारको का्ा्नल्मा दता्न गरी सं्चालन गरेको हु ँ। 
सो संसथाको म एकल सं्चालक हु ँ। म दिुईबाट फवक्न  आएपवछ सो संसथा माफ्न त नेपाली नागररकहरूलाई 
विदशे पठाउन सवकन्छ भन्ने वहसािले ्ो संसथा खोलेर काम गरेको हु ँ। मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
ईिाित अनमुती वलएको छैन भन्ने समते व्होराको ब्ान गरेको दवेखन्छ । 

20. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 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 प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले रवसदमा उललेख भएको रकम प्रवतिादी ्िुक राईले 
लगेको भनी ब्ान गरेको र प्रवतिादी ्िुक राईले अनसुन्धानको वसलवसलामा ब्ान गदा्न िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा क्ानाडा पठाउन रकम वलएको भनी लेखाएको व्होरा प्रवतिादीका वबरुद् प्रमाणमा 
ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

21. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको रकम वलएको ररवसपट वबलमा द िड्न एणड ममेोरर्ल एिकेुशन 
कन्सलटेन्सी प्रा.वल.ले कुमार क्षेत्रीबाट रू. १५०,०००।- बझुी वलएको उललेख भएकोमा प्रवतिादी 
्िुक राईले मौकामा ब्ान गदा्न उति रकम आफूले वलएको सिीकार गरेकै दवेख्ो । प्रवतिादी ्िुक राई 
अनसुन्धानको रिममा कसरू सिीकार गरी ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको म्ादमा हाविर नभ ैफरार 
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रहकेो दवेखदंा अवभ्ोग दािी साथ पेश भएको वलखत प्रमाण वनि प्रवतिादीका विरुद् प्रमाण ऐन, २०३१ 
को दफा ३५ बमोविम प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

22. ् सरी वकटानी िाहरेी, पेश भएको मवन ररवसपट, प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले प्रवतिादी ्िुक राईलाई पोल 
गरी गरेको ब्ान र प्रवतिादी ्िुक राई प्रवतिाद नगरी फरार रह ेसमतेबाट प्रवतिादी ्िुक राईले िादीको 
अवभ्ोग दािी बमोविम िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीमा क्ानाडा पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्ास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबन्धी 
व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

23. प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नको हकमा हदेा्न िाहरेिालाले ्स न््ा्वधकरणमा आई प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले नै 
कसरू गरेको भनी बकपत्र गन्न सकेको नदवेखएको, वनि प्रवतिादी उति कन्सलटेवन्समा प्रवतिादी ् िुक राईले 
लाए अह्ाएको काम गनने सामान्् कामदार भएको र प्रवतिादी ्िुक राईले मौकामा ब्ान गदा्न प्रवतिादी 
रर्ा आ्चा ््नले कुनै कसरू नगरेको भनी लेखाई वदएको समते दवेखदंा प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले पीवडतलाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउने आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलएको भन्ने तथ् िसतवुनष्ठ प्रमाणबाट 
पवुष् हुन सकेको नदवेखदँा िाहरेीमा नाम उललेख भएको आधारमा मात्र वनि प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

24. अतः वििेव्चत उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादी रर्ा आ्चा ््नले सफाई पाउने ठहछ्न । ्िुक राईले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुवत नवलई िादीको अवभ्ोग दािी बमोविम िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

25. प्रवतिादी ् िुक राईलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम भराई वलन 
पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वि्चार गदा्न, ् स मदु्ामा प्रवतिादी ् िुक राईले िैदवैशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दफा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंबाट पेश 
भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई िाहरेिालाको वबगो समतेको 
आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) िररिाना र १।६।० (एक िर्न छ मवहना) कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । 

26. िादीले िाहरेिालालाई वबगो रू.१,५०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन दािी 
वलएकोमा अवभ्ोग दािीसाथ पेश भएको ररवसपट वबलबाट रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) वलएको दवेखएकोले सोही अनसुार दािी वलईएको दवेखदंा िाहरेिालाकुमार क्षेत्रीले अवभ्ोग 
दािी बमोविमको विगो रकम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार ) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
प्रवतिादी ्िुक राईबाट भराई पाउने दवेख्ो । 
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27. अत: उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादी ्िुक राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोविम िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) र १(एक) िर्न ६(छ) मवहना कैद हुने 
ठहछ्न । िाहरेिालाकुमार क्षेत्रीको वबगो रकम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) र सोको प्चास 
प्रवतशत हिा्नना रू. ७५०००।- गरी िममा रू. २,२५,०००।- (दईु लाख पवच्चस हिार) प्रवतिादी ्िुक 
राईबाट भराई वदने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी ् िुक राईलाई िररिाना रू. १,५०,०००।(एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) र १(एक) िर्न ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी ्िुक राई िेरुि ुहुदँा लगत कसी असलु 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू.....................................................................१

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी ्िुक राईबाट िाहरेिालाकुमार क्षेत्रीले भराई पाउने ठहरेको 
विगो रू. १,५०,०००।(एक लाख प्चास हिार) र सोको ५०% (प्चास प्रवतशत) ले हुने हिा्नना रू. ७५,०००।- 
(प्चहतिर हिार) गरी िममा रू. २,२५,०००।- (दईु लाख पवच्चस हिार) भराई पाऊँ भनी प्रसततु मदु्ा अवन्तम 
भएपवछ िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई वनिेदन वदए उति विगो र हिा्नना रकम प्रवतिादी 
्िुक राईबाट िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू......................२

प्रकरण २ बमोविमको भरी भराउ प्र्ोिनाथ्न िाहरेिालालाई भरी भराउको कारिाही गन्नका लावग िानकारी  
वदन.ू....................................................................................................................................३

प्रवतिादी ्िुक राईले सरुु समाह्ान म्ाद गिुारी िसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदइरहन ुपरेन......................४

फैसला भएको िानकारी सवहत पनुरािेदनको म्ाद विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंलाई वदन.ू......५

प्रसततु फैसला अपलोड गरी पीठमा िनाई दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन.ू.....६

 वनशा बाँवन्ा
 (सदस्)

उति रा्मा सहमत छु । 

    डा. गोपी्चन्द् भट्टराई
     (सदस्)

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

ना.स.ु: लोकेन्द् ्चौलागाई
कसरू वनधा्नरण वमवतः२०७८/१२/२९/३
फैसला वमवतः- २०७९/०१/०५/२        न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् ्डा. श्ी रमव ििा्फ अ्ा्फल

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं. ०७७-FT-०१८६

कसरू ठहर नं. -८७ 
वनण््न  नं.: १९५

िादीको नाम, थर, ितन प्रवतिादीको नाम, थर, ितन
विलला दाङ, घोराही नगरपावलका िडा नं.८ पररिवत्नत घोराही 
उपमहानगरपावलका िडा नं.१३ बसने िर्न २८ को सन्तोर बढुा 
मगर......................................................................१

दान वसंह घवत्नको नावत, धनबहादरु घवत्नको छोरा, विलला 
दाङ, घोराही नगरपावलका िडा नं.१० पररिवत्नत घोराही 
उपमहानगरपावलका िडा नं. १३४ बसने िर्न २२ का बवुद्राम 
घवत्न .....................................................................१

डमबरबहादरु पनुको छोरा विलला रोलपा, िौलीपोखरी 
गा.वि.स.िडा नं.८ पररिवत्नत रुन्टीगढी गाउँपावलका िडा नं.२ 
बसने िर्न ३९ का वखमबहादरु पनु..................................१

वहराबहादरु बढुाको छोरी विलला रुकूम, साविक तकसेरा 
गा.वि.स.िडा नं.८ पररिवत्नत विलला रुकुम पवश्म भाग, पथु 
उतिरगंगा गाउँपावलका िडा नं.१० बसने िर्न २७ वक लक्मी 
बढुासमतेको िाहरेीले नेपाल सरकार ............................१

भािवुिर िोशीको नावत, नारा्णप्रसाद 
िोशीको छोरा, घर विलला व्चतिन, 
वदब्नगर गा.वि.स. िडा नं. ७ पररिवत्नत 
भरतपरु नगरपावलका िडा नं.३ सथा्ी घर 
भई असथा्ी बसोबास विलला लवलतपरु, 
लवलतपरु उपमहानगरपावलका िडा नं,०२ 
महतिोमाग्नमा डेरा गरी बसद ैआएकोमा हाल 
बैंवकङ कसरू मदु्ामा लवलतपरु उच्च अदालत 
पाटनको आदशेले कारागार का्ा्नल् नखख ु
थनुामा रहकेा िर्न ६० का अगंदकुमार  
िोशी..............................................१ 

बलबहादरु बढामगरको नावत, मानबहादरु 
बढुामगरको छोरा, विलला रुकुम, साविक 
तकसेरा गा.वि.स.िडा नं.८ पररिवत्नत पथु 
उतिरगंगा गाउँपावलका िडा नं.११ बसने िर्न 
३८ का कृषणमान बढुामगर ..................१                                    

िुद्ाः- वैदेमिक रोजगार कसरू । 

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 
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तथ्खण्ड

1. सनतोष ्ुबढािगरको जाहेरी दरखासत-:

प्रवतिादी अगंदकुमार िोशी समतेको वमलोमतोबाट िैदवेशक रोिगारको लावग िापान मलुकुमा पठाईवदने 
भनी झठु्ा आश्ासनमा पारी िाहरेिालाहरूबाट िनही रू. ९,५०,०००।- का दरले िममा रकम रू. 
३८,००,०००।- (अठवतस लाख रूपै्ाँ) बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेको, प्रवतिादीले 
रोिगारको बहानामा िैदवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेकोले प्रवतिादीलाई परिाउ गरी विगो तथा हिा्नना 
५०% रकम समते वदलाई प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम कारिाही 
गरीपाऊँ भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला सन्तोर बढुामगर समतेले वमवत २०६९/०८/१४ को िाहरेी 
दरखासत । 

2. कृषणिान ्ुबढािगरको जाहेरी दरखासत:-

मेरा  नातेदार  आफन्तलाई  प्रवतिादी  अंगदकुमार  िाेशीले िैदेवशक  रोिगारको  लावग  िापान  पठाई वदने 
भनी झुठ्ा आश्ासनमा पारी नातेदार सन्ताेर बुढामगर घवत्न, वखमबहादरु पुन र लक्मी बढुा समेतबाट म 
िाहेरिाला माफ्न त प्रवतिादीले रकम बुवझवलएको सही साँ्चो हो । बोले बमोविम रोिगारमा नपठाई रकम 
हात  पारी  समपक्न  विवहन  भई  लुवकवछवप  भागी  बसेको, राेिगारको  नाममा  िैदेवशक  रोिगार  कसूर  गरी 
मानवसक  ्ातना वदने  प्रवतिादीलाइ परिाउ  गराई  विगो  रू.३८,७०,०००।)  -अतषीस  लाख  सतिरीहिार) 
तथा क्षवतपवूत्न िाफत हिा्नना ५०% रकम समते वदलाई प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला कृषणमान बढुामगरले  
वमवत २०६९/०९/२४ को िाहरेी दरखासत । 

3. मलखत कागज 

प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीको वसवटिन बैंकको बैंक खाता (खाता नं. ००७००००३४७SA) मा  
सन ्०६/११/२०१२ मा रू. १५०,०००।-, सन ्०२/११/२०१२ मा रू. २५०,०००।- र सन ्१९/१०/२०१२ 
मा रू. १२०,०००।- रकम िममा भएको दवेखने वसवटिन बैंकको बैंक भौ्चरको प्रवतवलवप थान-३ 
वमवसल संलगन रहकेो । िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरको गलोबल आईएमई बैंकको बैंक सटेटमने्ट  
सन ्२४ सेपटेमबर २०१२ मा प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीलाई रू. २००,०००।- भतुिानी गरेको दवेखएको, 
िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरको गलोबल आईएमई बैंकको बैंक सटेटमने्ट । 

सन ्०४/१०/२०१२ मा रू. ३,००,०००।-, सन ्३०/१०/२०१२ मा रू. ५,००,०००।- रकम िाहरेिाला 
कृषणमान बढुा मगरले प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीको खाता(खाता नं.०१६०१०३००३१४३५) मा िममा 
गरेको दवेखने नेपाल ईन्भषे्मने्ट बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट, सन ्०२/१०/२०१२ मा रू. २,५०,०००।-, 
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सन ्०६/१०/२०१२ मा रू. १,५०,०००।- रकम िाहरेिाला वखमबहादरु पनुले तथा सन ्०२/१०/२०१२ 
मा रू. १,००,०००।- प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीको खाता (खाता नं.००७००००३४७SA) मा िममा 
गरेको दवेखने वसवटिन बैंकको बैंक सटेटमने्ट, सन ्३०/०९/२०१२ मा प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीलाई 
रू. २,००,०००।- भतुिानी गरेको दवेखएको िाहरेिाला लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट । 

4. प्रमतवादी अंगदकुिार जोिीले वैदेमिक रोजगार मवभाग सिक् गरेको ्ब्ानः- 

मलेै ्ी िाहरेिालाहरू सन्तोर बढुा मगर, बवुद्राम घवत्न, लक्मी बढुा र वखमबहादरु पनुलाई व्चवन्दन । 
िापान मलुकुमा पठाईवदने भनी आश्ासन दखेाई रकम वलएको भन्ने कुरा झठु्ा हो । कुनै रकम वलएको 
छैन । िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता समबन्ध, ररसईिी छैन । िाहरेी 
दरखासतमा उललेवखत व्वतिहरू सन्तोर बढुामगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु, लक्मी बढुासँग रकम 
वलई ठगी गनने व्वति िाहरेिाला कृषणमान बढुामगर नै हुन । आफू कसरूबाट बचनलाई मरेो नाममा झठु्ा 
िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ा वदएको हो । दईु/तीन लाख बैंकबाट पठाउने व्वतिले नगद ैरू. २०,००,०००।- 
वदएको कुरा विश्ास ्ोग् छैन । वनि िाहरेिालाले पीवडतहरूलाई मरेो खातामा रकम िममा गन्न लगाई 
मसँग हातहातै रकम बझुने गरेकोले मलेै वनि िाहरेिालालाई रकम वफता्न गरेको प्रमाण छैन । सोही रिममा 
वनिले मरेो खातामा पठाएको रकमको वनिले बैंक सटेटमने्ट पेश गरेको हो । उति रकम िैदवेशक रोिगारको 
लावग लेनदने नभई साथीभाईको नाताले लेनदने भएको रकम हो । वनिले पेश गरेको बैंक सटेटमने्टमा मलेै 
बवुझवलएको रकम पीवडतहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी वलएको नभई घर व्ापार ्चलाउने 
प्र्ोिनका लावग भएको कारोबार हो । िाहरेिालाहरूको रकम वलने व्वति अका्न िाहरेिाला कृषणमान 
बढुा मगर हुन । मलेै उति रकम िाहरेिाला कृषणमान बढुामगरसँग वलएको सापटी रकम हो, िैदवेशक 
रोिगारमा पठाईवदने भनी वलएको रकम होईन । उति बैंक भौ्चरहरू बमोविमको रकम मलेै सापटी सिरुप 
बवुझवलएको सत् साँ्चो हो । उति Everest Yama Budha Import & Export को नेपाल ईन्भषे्मने्ट 
बैंकको बैंक खाता (खाता नं.०१६०१०३००३१४३५) कसको हो, मलाई थाहा भएन तर उति खाताको 
्चके मलाई िाहरेिाला कृषणमान बढुामगरले सरसापटीको वहसािमा वदने गरेकोले मलेै बवूझवलई काम 
्चलाउँथे । उति रकमहरू मलेै पवन वनिलाई हातहातै वफता्न गररवदन्थे । उति रकम िाहरेिालाले पटक पटक 
गरी िममा रकम ्चके माफ्न त वदएकोमा मलेै ्चके सटही गरी िममा रकम रू. ९,००,०००।- बवुझवलएको 
व्होरा सत् साँ्चो हो । िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेश गरेको लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक 
सटेटमने्ट मा उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । मलेै उति रकमको ्चके 
िाहरेिाला कृषणमान बढुामगरबाट प्राप्त गरेको हु ँ । िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेश गरेको िाहरेिाला 
िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी वलएको होइन मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन 
भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले गरेको ब्ान । 
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5. अमभ्ोग दावीः-

नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरू/पीवडतहरू 
सन्तोर बढुामगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई िैदवेशक रोिगारीमा  मलुकु पठाईवदन्छु 
भनी रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको तथा वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको दवेखदा 
वनि प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोविम हुने सिा् ३ िर्नदवेख ७ िर्न समम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. ५ लाखसमम िररिानाको आधा 
सिा् हुन र िाहरेिालाहरू सन्तोर बढुामगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई तपवसल 
बमोविमको विगो रकम र सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम समते वनि प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र 
कृषण मान बढुामगरबाट तपवसल बमोविमका िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई वदन मागदािी वलई िादी 
नेपाल सरकारको वमवत २०७६/११/१२ को अवभ्ोग दािी । 

तपमसलः

क्र.स.ं जाहेरवाला मवगो रकि रू. हजा्फना रू. जमिा रकि रू. 
१. सन्तोर बढुामगर -९,९०,०००। ४,९५,०००।- १४,८५,०००।-
२. बवुद्राम घवत्न -९,९०,०००। ४,९५,०००।- १४,८५,०००।-
३. वखमबहादरु पनु -९,९०,०००। ४,९५,०००।- १४,८५,०००।-

४. लक्मी बढुा -९,९०,०००। ४,९५,०००।- १४,८५,०००।-

जमिा ३८,७०,०००।- १९,३५,०००।- ५८,०५,०००।-

6. प्रमतवादी अंगदकुिार जोिीले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः- 

मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र वलएको छैन । अवभ्ोग दािीबमोविम िाहरेिालाहरू 
सन्तोरबहादरु मगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई िैदवेशक रोिगारमा िापान पठाईवदने 
भनी मलेै कुनै रकम वलएको छैन । िाहरेिालाहरूलाई मलेै व्चनेको पवन छैन । Everest Yama Budha 
Import & Export को नेपाल ईन्भषे्मने्ट बैंकको बैंक खाता (खाता नं.०१६०१०३००३१४३५) कसको 
हो, मलाई थाहा भएन तर उति खाताको ्चके मलाई कृषणमान बढुामगरले सरसापटीको वहसािमा वदने 
गरेकोले मलेै बवूझवलई काम ्चलाउँथे । उति रकमहरू मलेै पवन वनिलाई हातहातै वफता्न गररवदन्थे । हातहातै 
रकम वफता्न गरेकोले मसँग रकम वफता्न गरेको कुनै प्रमाण छैन । उति रकम कृषणमान बढुा मगरले पटक-पटक 
गरी िममा रकम ्चके माफ्न त वदएकोमा मलेै ्चके सटही गरी िममा रकम रू. ९,००,०००।- बवुझवलएको 
व्होरा सत् साँ्चो हो । िाहरेी साथ पेश गरेको लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट मा 
उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । मलेै उति रकमको ्चके कृषणमान 
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बढुामगरबाट प्राप्त गरेको हु ँ। वनि कृषणमान बढुा मगर र म बी्च लेनदनेको व्िहार ्चवलरहने भएको हुदँा 
सोही सम्मा वनिले मलाई उति लक्मी बढुाको एभरेष् बैंकको रू. २,००,०००।- को ्चके वदएको हुदँा 
सो ्चके बमोविमको रकम सरसापटीको वहसािमा बवुझवलएको हु ँ। िाहरेी साथ पेश गरेको कृषणमान बढुा 
मगरको GLobal Bank Ltd.को बैंक सटेटमने्टमा उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै बवुझवलएको 
वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

7. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७६/११/२९ िा भएको आदेि पचा्फ 

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशीबाट रू. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख मात्र) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदए दफा ७४ को प्रवरि्ा 
प¥ुofई ताररखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दफा ६८(२)
बमोविम समबवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ नं. बमोविम ्ो 
आदशे प्चा्न गरी वदएका छौं भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे प्चा्न । 

8. विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका उपन््ा्ावधितिा उवम्नला दाहाल र प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशीको तफ्न बाट काननु व्िसा्ी अवधितिा विषणबुहादरु गरुुङ्गले पेश गनु्नभएको सिा् पिू्नको 
प्रवतिेदन वमवसल संलगन रहकेो छ । 

ठहर खण्ड

9. वन्म बमोविम दवैनक एिं साप्तावहक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल 
सरकारको तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान ्उप-न््ा्ावधितिा श्ी 
उवम्नला दाहालले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग िापान दशेमा रोिगारीमा 
पठाईवदने भनी झटु्टा आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको 
भन्ने मौकाको िाहरेी, बैंक भौ्चर, बैंक सटेटमने्ट र समतेबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग 
दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला/पीवडतको विगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलूकः समते वदलाई भराई पाऊँ 
भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

10. त्सतै प्रवतिादीका तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा श्ी विषणबुहादरु गरुुङ्गले िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारमा िापान पठाई वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी रकम वलएका होईनन ्मरेो पक्षबाट 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपररतको कुनै काम का ््न र कसरू नभए नगरेको र सो 
कसरूालाई पवुष् गनने कुनै आधार प्रमाण नभएकोले मरेो पक्षलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुनपुनने 
होईन अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउन ुपद्नछ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो । 

11. ् समा सन्तोर बढुामगर समतेको िाहरेीले प्रवतिादी अगंदकुमार िोशी समते भएको प्रसततु मदु्ामा नेपाल 



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

166

सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरू/पीवडतहरू सन्तोर 
बढुामगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई िैदवेशक रोिगारीमा िापान मलुकु पठाईवदन्छु 
भनी रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको तथा वलए खाएको रकम समते वफता्न नगरेको दवेखदा 
वनि प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोविम हुने सिा् ३ िर्नदवेख ७ िर्न समम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. ५ लाखसमम िररिानाको 
आधा सिा् हुन र िाहरेिालाहरू सन्तोर बढुामगर, बवुद्राम घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई 
विगो रकम र सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम समते वनि प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषण मान 
बढुामगरबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई वदन मागदािी रहकेोमा मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवत पत्र वलएको छैन । अवभ्ोग दािीबमोविम िाहरेिालाहरू सन्तोरबहादरु मगर, बवुद्राम घवत्न, 
वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुालाई िैदवेशक रोिगारमा िापान पठाईवदने भनी मलेै कुनै रकम वलएको छैन । 
िाहरेिालाहरूलाई मलेै व्चनेको पवन छैन । Everest Yama Budha Import & Export को नेपाल ईन्भषे्मने्ट 
बैंकको बैंक खाता (खाता नं.०१६०१०३००३१४३५) कसको हो, मलाई थाहा भएन तर उति खाताको 
्चके मलाई कृषणमान बढुामगरले सरसापटीको वहसािमा वदने गरेकोले मलेै बवूझवलई काम ्चलाउँथे । 
उति रकमहरू मलेै पवन वनिलाई हातहातै वफता्न गररवदन्थे । हातहातै रकम वफता्न गरेकोले मसँग रकम 
वफता्न गरेको कुनै प्रमाण छैन । उति रकम कृषणमान बढुा मगरले पटक पटक गरी िममा रकम ्चके माफ्न त 
वदएकोमा मलेै ्चके सटही गरी िममा रकम रू. ९,००,०००।- बवुझवलएको व्होरा सत् साँ्चो हो । िाहरेी 
साथ पेश गरेको लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट मा उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै 
बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । मलेै उति रकमको ्चके कृषणमान बढुामगरबाट प्राप्त गरेको हु ँ। वनि कृषणमान 
बढुा मगर र म बी्च लेनदनेको व्िहार ्चवलरहने भएको हुदँा सोही सम्मा वनिले मलाई उति लक्मी 
बढुाको एभरेष् बैंकको रू. २,००,०००।-को ्चके वदएको हुदँा सो ्चके बमोविमको रकम सरसापटीको 
वहसािमा बवुझवलएको हु ँ। िाहरेी साथ पेश गरेको कृषणमान बढुा मगरको GLobal Bank Ltd.को बैंक 
सटेटमने्टमा उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै बवुझवलएको वठक साँ्चो हो भनी अगंदकुमार िोशीले 
ईन्कारी ब्ान गरेको दवेखन्छ । 

12. उपरोति अवभ्ोग दािी, प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीको ब्ान र दिुै पक्षका काननु व्िसा्ीहरूको िहस 
विवकर रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिालालाई िापान पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ?

13. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतफ्न  वि्चार गरी हदेा्न, िाहरेिालाहरूबाट प्रवतिादी अगंदकुमार िोशी 
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समतेले समतेले हामी िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा िापान पठाउने भनी प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशी समतेको वमलोमतोबाट िदैवेशक रोिगारको लावग िापान मलुकुमा पठाईवदने भनी झठु्ा आश्ासनमा 
पारी िाहरेिालाहरूबाट िनही रू. ९,५०,०००।- का दरले िममा रकम रू. ३८,००,०००।– (अठवतस 
लाख) बवुझवलई िदैवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेको, प्रवतिादीले रोिगारको बहानामा िदैवेशक रोिगार 
समबन्धी कसरू गरेकोले प्रवतिादीलाई परिाउ गरी विगो तथा हिा्नना ५०% रकम समते वदलाई प्रवतिादीलाई 
िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम कारिाही गरीपाऊँ भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला 
सन्तोर बढुामगर समतेले वमवत २०६९/०८/१४ मा र मरेा नातेदार आफन्तलाई प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले 
िदैवेशक रोिगारको लावग िापान पठाईवदने भनी झठु्ा आश्ासनमा पारी नातेदार सन्तोर बढुामगर, बवुद्राम 
घवत्न, वखमबहादरु पनु र लक्मी बढुा समतेबाट म िाहरेिाला माफ्न त प्रवतिादीले रकम बवुझवलएको सही 
साँ्चो हो । बोले बमोविम रोिगारमा नपठाई रकम हात पारी समपक्न  विवहन बेपतिा भई लवुकवछवप भागी 
बसेको, रोिगारको नाममा िदैवेशक रोिगार कसरू गरी मानवसक ्ातना वदएकोले प्रवतिादीलाई परिाउ गराई 
विगो रू. ३८,७०,०००।- (अतषीस लाख सतिरी हिार) तथा क्षवतपवूत्न िाफत हिा्नना ५०% रकम समते 
वदलाई प्रवतिादीलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम कारिाही गरी पाऊँ भन्ने व्होराको 
िाहरेिाला कृषणमान बढुामगरले वमवत २०६९/०९/२४ मा गरी फरक फरक वमवतमा िाहरेी परेकोमा ्समा 
िाहरेी व्होरालाई समवथ्नत गनने गरी िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीको वसवटिन बैंकको बैंक 
खाता (खाता नं. ००७००००३४७SA) मा सन ्०६/११/२०१२ मा रू. १५०,०००।-, सन ्०२/११/२०१२ 
मा रू. २५०,०००।- र सन ्१९/१०/२०१२ मा रू. १२०,०००।- रकम िममा भएको दवेखने वसवटिन बैंकको 
बैंक भौ्चरको प्रवतवलवप थान-३,िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरको गलोबल आईएमई बैंकको बैंक सटेटमने्ट 
सन ्२४ सेपटेमबर २०१२ मा प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीलाई रू. २००,०००।- भतुिानी गरेको दवेखएको, 
िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरको गलोबल आईएमईबैंकको बैंक सटेटमने्ट,सन ०४/१०/२०१२ मा रू. 
३,००,०००।-, सन ्३०/१०/२०१२ मा रू. ५,००,०००।- रकम िाहरेिाला कृषणमान बढुा मगरले प्रवतिादी 
अगंदकुमार िोशीको खाता (खाता नं.०१६०१०३००३१४३५) मा िममा गरेको दवेखने नेपाल ईन्भषे्मने्ट बैंक 
वल.को बैंक सटेटमने्ट, सन ्०२/१०/२०१२ मा रू. २,५०,०००।-, सन ्०६/१०/२०१२ मा रू. १,५०,०००।- 
रकम िाहरेिाला वखमबहादरु पनुले तथा सन ्०२/१०/२०१२ मा रू. १,००,०००।- प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशीको खाता (खाता नं.००७००००३४७SA) मा िममा गरेको दवेखने वसवटिन बैंकको बैंक सटेटमने्ट,  
सन ् ३०/०९/२०१२ मा प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीलाई रू. २,००,०००।- भतुिानी गरेको दवेखएको 
िाहरेिाला लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट मौकाको िाहरेी व्होरालाई सम्नवथत हुने बैंक 
सटेटमने्ट बैंक भौ्चर र वलखत कागि पेश गरेको दवेखन्छ । 

14. प्रवतिादी मध्का कृषणमान बढुामगरले प्रवतिादी अगंदकुमार िोशी विरुद् वकटानी िाहरेी 
वदएकोमा अनसुन्धानका रिममा फरार रवह वनि कृषणमान बढुामगरका नाउमा ्स न््ा्ावधकरणबाट  
वमवत २०७७/१०/०९ मा िारी भएको म्ाद वमवत २०७७/१०/१२ मा रावषट्् दवैनक पवत्रकामा ररतपिू्नक 
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तामले भएकोमा वनि काननुका म्ाद वभत्र न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नभई न््ा् वनरोपणलाई असह्ोग 
गरेको एिम ्आरोवपत कसरूलाई सिीकार गरी िसेको अिसथा छ । 

15. प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िदैवेशक रोिगारको अनमुती वलएको 
छैन । िाहरेिालाहरूलाई मलेै व्चनेको पवन छैन । कृषणमान बढुा मगरले पटक पटक गरी िममा रकम ्चके 
माफ्न त वदएकोमा मलेै ्चके सटही गरी िममा रकम रू. ९,००,०००।-  बवुझवलएको व्होरा सत् साँ्चो हो । 
िाहरेी साथ पेश गरेको लक्मी बढुाको एभरेष् बैंक वल.को बैंक सटेटमने्ट मा उललेख भएको रू. २,००,०००।- 
मलेै बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । मलेै उति रकमको ्चके कृषणमान बढुामगरबाट प्राप्त गरेको हु ँ । वनि 
कृषणमान बढुा मगर र म बी्च लेनदनेको व्िहार ्चवलरहने भएको हुदँा सोही सम्मा वनिले मलाई उति 
लक्मी बढुाको एभरेष् बैंकको रू. २,००,०००।- को ्चके वदएको हुदँा सो ्चके बमोविमको रकम सरसापटीको 
वहसािमा बवुझवलएको हु ँ। िाहरेी साथ पेश गरेको कृषणमान बढुा मगरको GLobal Bank Ltd.को बैंक 
सटेटमने्टमा उललेख भएको रू. २,००,०००।- मलेै बवुझवलएको वठक साँ्चो हो भनी िाहरेी व्होरा सम्नवथत 
हुने गरी ब्ान कागि गरेको एिम ्िाहरेी साथ पेश भएका बैंक सटेटमने्टहरूमा िाहरेिालाहरू र प्रवतिादीहरू 
वि्च के कुन प्र्ोिनका लावग रकम लेनदने भएको हो सो प्र्ोिन समते नखलेुको तथा कारोिारमा प्र्ोग 
भएको एभरेष् ् ामा इमपोट्न एणड एकसपोट्न नामक फम्न नेपाल सरकार िावणज् तथा आपवूत्न मन्त्राल् िावणजर 
विभाग (फम्न रविषटे्शन शाखा)को वमवत २०६८/१२/३० को पत्रानसुार श्ी कृषणमान बढुामगरको नाउमा दता्न 
रहकेो दवेखएको र फम्नको उद्शे् समनु्द्पार आ्त,वन्ा्नत गनने रहकेो र प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न अका्न प्रवतिादी कृषणमान बढुामगरलाई पोल गरी ब्ान कागि लेखाएको समते 
व्होराबाट ् ी प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरले िाहरेिालाहरूसँग िदैवेशक रोिगारमा 
िापान पठाईवदन्छु भनी राम्ो तलि पाइने प्रलोभन दखेाई सो िापत रकम असलु गरेको दवेखन आ्ो । 

16. िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ मा कसैले ऐनको दफा १० कवपररत वैदकेशक रोजगारको 
ईजाजत नकलई व्िसा् संचालन गरेमा वा वैदकेशक रोजगारमा लगाईकदन्ुछ भनषी झटु्ो आश्ासन कदई वा 
प्रलोभन दखेाई वैदकेशक रोिगारीमा लगाउने उद्शेयले कुनै रकम कलएमा वैदकेशक रोजगारको कसरू हुने 
व्िसथा रहकेोमा प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, बैंक सटेटमने्ट प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशी विरुद् प्रवतिादी कृषणमान बढुामगरले वकटानी िाहरेी वदएको एिम ्प्रवतिादी अगंदकुमार िोशीले 
प्रवतिादी कृषणमान बढुामगरलाई पोल गरी ब्ान कागि गरेको समतेबाट वनि प्रवतिादीहरूले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा िापान पठाईवदने भनी 
प्रलोभनमा पारी विश्ास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबवन्ध कसरू गरेको पवुष्हुन आ्ो ।

17. तसथ्न, प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरले िाहरेिालाहरूलाई िापान दशेमा रोिगार 
वदलाउने भनी झठु्ो आश्ासन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू 
गरेको ठहछ्न । 



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

169

सजा् मनधा्फरण
18. प्रवतबादी अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरलाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट 

के कवत विगो रकम भराई वलन पाउने हो ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, प्रवतिादी अगंदकुमार 
िोशी र कृषणमान बढुामगरले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा 
विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी 
हरेर्ो । ्स मदु्ामा िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा प्रवतिादी अगंदकुमार िोशी र कृषणमान 
बढुामगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास 
हिार) िररिाना र १ (एक) िर्न ६ (छ) मवहना िर्न समम कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । 

19. प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाबाट खाएको विगो रू. ३८,७०,०००।- (अठवतस लाख सतिरी हिार) र सोको ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. १९,७०,०००।- (उन्नाइस लाख सतिरी हिार) गरी िममा रू. ५८,०५,०००।- (अन्ठाउन्न 
लाख पाँ्च हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले िाहरेिालालाई भराई वदन न््ा्ोव्चत हनेु दवेख्ो 

20. अत: वििेव्चत आधार र कारणबाट प्रवतिादी प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरले 
िाहरेिालाहरूलाई िापान दशेमा रोिगार वदलाउने भनी झठु्ो आश्ासन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान 
बढुामगरले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको हुदँा वनिहरूलाई सोही 
ऐनको दफा ४३ बमोविम िनही िररिाना रू १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार)र १ िर्न ६ मवहना 
कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिालाहरूको विगो रु ३८,७०,०००।- (अठवतस लाख सतिरी हिार ) र सोको ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रु १९,७०,०००।- (उन्नाइस लाख सतिरी हिार) गरी िममा रु ५८,०५,०००।- 
(अन्ठाउन्न लाख पाँ्च हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले भरर पाउने ठहछ्न । िारदात वमवतभन्दा 
पवछ बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(५) को दािी पगुनसकदनै ्। 

तपमसल
मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरलाई िररिाना 
रू. १,५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र १ (एक) िर्न छ मवहना कैद हुने ठहरेकोले प्रवतिादी 
अगंदकुमार िोशी प्रसततु मदु्ामा वमवत २०७६/०६/०५ मा िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष उपवसथत 
भ ै ब्ान गरेको दवेखदा सो वमवतबाट लागहुुने गरी वनिलाई लागेको कैद वमवत २०७७/ १२/०५ मा 
भतुिान भईसकेको हुदँा बाँवक रहकेो िररिाना दावखल गरे थनुामतुि गररवदन ु दावखल नगरे िररिाना 
िापतको कैद भतुिान भएपवछ वनिलाई थनुामतुि गररवदन ु भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख  
पठाउन.ू............................................................................................................................... १

प्रवतिादी कृषणमान बढुामगरलाई िररिाना रू. १,५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र १(एक) िर्न 
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छ मवहना कैद हुने ठहरेकोका िाकी ँकैद तथा िररिाना असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख  
पठाउन.ू................................................................................................................................२

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादीहरू अगंदकुमार िोशी र कृषणमान बढुामगरबाट 
िाहरेिालाहरूले भराई पाउने ठहरेको विगो रू. ३८,७०,०००।- (अठवतस लाख सतिरी हिार ) र सोको ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. १९,७०,०००।- (उन्नाइस लाख सतिरी हिार) गरी िममा रू. ५८,०५,०००।- (अन्ठाउन्न 
लाख पाँ्च हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट दामासाहीले भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी  
पठाउन.ू................................................................................................................................३

िाहरेिालाको विगो एिम ् हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम फैसला भएको िानकारी 
िाहरेिालाहरूलाई वदन.ु..........................................................................................................४

्ो फैसलामा व्चति नबझु े३५ (पैतीस) वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादी 
अगंदकुमार िोशीलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ूर प्रवतिादी कृषणमान बढुामगरले सरुु म्ाद ैगिुारर बसेकोले 
पनुरािेदन म्ाद वदईरहन ुपरेन.्....................................................................................................५

प्रसततु फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२)बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ु भनी फैसलाको नककल साथै राखी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल्लाई 
पनुरािेदनको िानकारी वदन.ू.....................................................................................................६

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
पवरि्ा परुा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन.ू......................................................................................७

 फैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा िझुाईवदन.ू...........................८

 डा. रवि शमा्न अ्ा्नल
अध्क्ष

उति रा्मा सहमत छाैं । 

      डा.गोपी्चन्द् भट्टराई                   वनशा बाँवन्ा
         सदस्                              सदस्                                 

फैसला त्ार गन्फ सह्ोग पु¥ofउने

इिलास अवधकृत अन्ि ुकुमारी वसह ं
कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह
कसरू ठहर वमवतः- २०७९/०२/१०
फैसला वमवतः- २०७९/०२/२४ 
फैसला प्रमावणकरण वमवतः- २०७९/०३/१४       न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी 
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् ्डा. श्ी रमव ििा्फ अ्ा्फल

सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई
 फैसला

मदु्ा नं. ०७७-FT-००१८
कसरू वनधा्नरणः ९०

वनण््न  नं. १९७
िुद्ाः वैदेमिक रोजगार कसरू । 

    वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन
्चन्द्बहादरुको नाती, ज्ानबहादरु पौडेलको छोरा, 
व्चतिन विलला भरतपरु म.नगरपावलका िाड्न 
नं. २७ बसने िर्न २९ को प्रवदप पौडेल क्षेत्रीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार...........................१

बलबहादरुको नाती, केशिबहादरु राणाको छोरा 
काठमाडौ विलला साविक कपन गा.वि.स. िडा नं. १ हाल 
बढुावनलकणठ नगरपावलका िडा नं. १२ बसने िर्न ४१ को 
पिन राणा (ना.प्र.नं. ६३६१/७३१३) ......................१

िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 

तथ् खण्ड
1. जाहेरी दरखासतः-

म िाहरेिाला प्रवदप पौडेललाई प्रवतिादी पिन राणाले िदैवेशक रोिगारका लावग आकर्नक तलि सवुिधा पाउने 
गरी दवक्षण कोरी्ा पठाई वदन्छु भनी मसँग रू. १००,०००।- एक लाख रूपै्ाँ बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । सो 
रकम बवुझवलई प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारका लावग उति मलुकु नपठाएकोले रकम वफता्न गररवदन ुभनी पटक 
पटक अनरुोध गदा्न विवभन्न बहानामा झलुाई रकम मासी वफता्न नवदएकोले प्र्चवलत िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
अन्तग्नत वनि पिन राणालाई अविलमि परिाउ गरी मसँग बवुझवलएको रकम रू. १,००,०००।- र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना सिरुपको रकम रू. ५०,०००।- समते गरी िममा रू. १५०,०००।- म िाहरेिालालाई दलाई भराई 
पाउन सादर अनरुोध गद्नछु भन्ने समते व्होराको वमवत २०७५/०७/३० को िाहरेी दरखासत । 

2. सककल मलखत कागजः-
प्रवतिादीहरू पिन राणाले िाहरेिाला प्रवदप पौडेल क्षेत्रीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कागि गरेको दईु 
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मवहना वभत्र द. कोरी्ा पठाउने छु भनी रू. १००,०००।-बवुझवलई वमवत २०७५/०१/२४ मा गररवदएको 
वलखत कागि । 

3.  साक्ी ्ुवराज पौ्ेडलले गरेको कागजः-

 प्रवतिादी पिन राणाले िाहरेिाला प्रवदप पौडेल क्षेत्रीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग दवक्षण कोरी्ामा 
राम्ो काम लगाई वदन्छु भनी प्रलोभन वदई रकम रू. १००,०००।- वलएको वठक साँ्चो हो । ्ी िाहरेिाला 
र प्रवतिादी पिन राणा वि्च िैदवेशक रोिगारीको लावग ्चरिपथमा नाम थाहा नभएको होटलमा कुराकानी 
लेनदने हुने िखत म समते त्ही सथानमा भएकोले थाहा पाएको हु ँ। 

4.  प्रमतवादी पवन राणाले गरेको ्ब्ानः-

 िाहरेिाला प्रवदप पौडेल क्षेत्रीको िाहरेी सा्चो हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा द. कोरी्ा पठाउछु भनी रू. 
१००,०००।- वलएको नभ ैखासमा घरा्सी लेनदनेको लावग सो रकम वलएको हो । िैदवेशक रोिगारको 
लावग भनी वलखतमा उललेख नगरे उति रकम नवदने भनेपछी सो वलखतमा उललेख गररएको हुनपुछ्न । 
िाहरेी साथ पेश गरेको वलखत कागिमा भएको सवहछाप मरेो आफनै हो । मलेै िैदवेशक रोिगार गनने 
इिाित वलएको छैन भनी प्रवतिादी पिन राणाले गरेको ब्ान । 

5.  मनण्फ् पचा्फः-

 प्रवतिादी पिन राणासँग हाल अनसुन्धानको रिममा रू. १००,०००।- नगद िा सो िरािरको िे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 न््ावधकरणको अनमुती 
वलई थनुामा राखी प्रसततु मदु्ाको थप अनसुन्धान गनु्न पननेमा रुद्बहादरु काफलेको िाहरेीले िादी नेपाल 
सरकार प्रवतिादी व्नै पिन राणा भएको िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा सममावनत िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ाधीकरणमा म्ाद थप भईरहकेो हुदँा प्रसततु मदु्ामा म्ाद थप गरीरहन ुनपनने । 

6. मनण्फ् पचा्फः-

्ी प्रवतिादीसँग उललेवखत मदु्ाहरुमा माग भएको रू. २८,२५,०००।- (अठ्ाईस लाख पवच्चस हिार) 
धरौटी खामकेो दवेखएकोले माग बमोविमको िेथा िमानत राखने वनि  प्रवतिादी पिन राणालाई धरौट 
तारेखमा राखी मदु्ाको थप अनसुन्धान गनने गरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४, को दफा दफा ६१(३) 
िमोिीम ्ो वनण््न -प्चा्न गररवदए । 

7. अमभ्ोगः-

प्रवतिादी पिन राणाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने अनमुती नवलई िाहरेिाला प्रवदप पौडेललाई 
दवक्षण कोरर्ा दशेमा रोिगार वदलाउँछु भनी रकम बझुी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 



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

173

दफा ४३ बमोविमको कसरू गरेकाले सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट बवुझवलएको 
विगो रकम रू. १,००,०००।- (एक लाख) सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम र अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, 
२०७५ को दफा ४१ बमोविम क्षवतपवूत्न शलूक समते भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकार 
तफ्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग पत्र । 

8. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७७/१२/११ िा भएको आदेिः-

प्रवतिादी पिन राणाका नाउँमा िारी भएको समाहिान म्ाद बेपति ेतामले भएको दवेखएकाले बदर गरी 
वदएको छ । वनि प्रवतिादीको नाममा समाह्ान म्ाद रावषट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी 
सनुिुाईको मौका वदन ुउप्तुि हुने दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली २०६८ को 
वन्म ११(१) (ख) बमोविम उललेवखत प्रवतिादीको नाउँमा वनिको नागररकता प्रमाणपत्र नंबर, इमले 
ठेगाना र समपक्न  नमबर सवहतको पणु्न वििरण उललेख गरी पनुः समाहान ्न म्ाद िारी गरी रावषट्् दवैनक 
पवत्रकामा उति समाह्ान म्ाद प्रकावशत गरी तामले गरी म्ाद वभत्र उपवसथत भए िा अिधी व्वतत 
भएपवछ, समाहह्ान म्ाद प्रकावशत भएको रावषट्् दवैनक पवत्रका वमवसल सामले राखी वन्मानसुार पेश 
गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/११/११ मा भएको आदशे । 

9. प्रमतवादीले सिाह्ान म्ाद गुजारी वसेकाः-

प्रवतिादी पिन राणाका नामको म्ाद वमवत २०७८/१ । १३ को गोरखा पत्र रावषट्् दवैनक पवत्रकामा 
प्रकावशत भएकोमा प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर नभई सरुु म्ाद गिुारी िसेको वमवसलबाट दवेखन्छ । 

10. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०७/१० िा भएको आदेि 

प्रवत िादी पिन राणाका नौउको म्ाद पवत्रकामा प्रकावशत भई म्ाद वभत्र वनि प्रवतिादी हाविर भएको नदवेखएकोले 
िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खणडमा उललेवखत िाहरेिाला नारा्ण दरैलाई बकपत्रको लावग 
विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् माफ्न त उपवसथत गराउन िदैवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई उपवसथत 
गराए वन्मानसुार गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०७/१० मा भएको आदशे । 

11. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०९/०७ िा भएको आदेिः-

िादीको अवभ्ोग पत्रको सबदु प्रमाण खणडको गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला नारा्ण दरैलाई वमवत 
२०७८/०७/१० को आदशे बमोविम िादीले बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिलाई बझुन ु
पनने दवेखएकाले मलुकुी फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई 
उपवसथत भए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७८/०९/०७ मा भएको आदशे । 

12. जाहेरवाला नारा्ण दरैका नाििाः-

्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको मलुकुी फौिदारी का ््नवबवध संवहता २०७४ को दफा ११२ बमोविमको 
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म्ाद वनिको आमा वखमा कुमारी क्षत्रीले बझुकेोमा वनि िाहरेिाला बकपत्रको लावग अनपुवसथत रहकेो । 

13. ् स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७९/०२/१८ िा भएको कसरू ठहर मनण्फ्ः-

्समा प्रवतिादी पिन राणाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुती नवलई िाहरेिालालाई दवक्षण 
कोरर्ा दशेमा रोिगार वदलाउने भनी झठु्ो आश्ासन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । वनि प्रवतिादीलाई सोही दफा ४३ बमोविम हुने सिा्, वनिबाट 
भराउन ुपनने विगो र हिा्नना समतेको सनुिुाहीका लावग फौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) 
ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोविम िादीबाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई इिलाश समक्ष पेश गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर वनण््न  । 

14. वादीले पेि गरेको सजा् पूव्फको प्रमतवेदनः-

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई दवक्षण कोरर्ा दशेमा काममा लगाइवदने भनी विश्ास वदलाएर भनेर विवभन्न 
प्रलोभन दखेाएर विश्ासको दरुुप्ोग गरी ठुलो रकम वलएको दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथवत हदेा्न 
वनिहरूले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ा गंवभर प्रकृतीको फौिदारी 
मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीको भवूमका पणू्नरुपमा दोरी दवेखन्छन ्। मदु्ाको तथ्बाट कसरूको 
मात्रा िढाउने तति विद्मानता दवेखदंा प्रवतिादीलाई काननूमा तोवकएको मावथललो हदको सिा् गनु्नपनने 
दवेखन्छ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकारका तफ्न बाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन । 

ठहर खण्ड

15. वन्मबमोविम साप्तावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडौंका विद्ान ्उपन््ा्ावधितिा 
श्ी उवम्नला  दाहालले प्रवतिादीले िदैवेशक  रोिगार  व्िसा्  गन्न  पाउने  अनमुवत  नवलई  िाहरेिालालाई 
िदैवेशक रोिगाररका लावग दवक्षण  कोरर्ा  पठाई वदने  झटु्टा  आशि्ासन  वदई  प्रलोभनमा  पारी  रकम  वलई 
वलएको रकम समते वफता्न नगरी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्ने मौकाको िाहरेी ,िादीको वलखत र 
प्रवतिादीले  अनसुन्धानको  रिममा  गरेको  ब्ान  समतेबाट  पवुष्  भएको  हुदँा  प्रवतिादीलाई  अवभ्ोग  दािी 
बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो । 

16. ् समा िादी नेपाल सरकार तफ्न बाट प्रवतिादी पिन राणाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने इिाितपत्र 
नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग दवक्षणकोरर्ा  पठाई  वदने  भनी झटु्टा आश्ासन वदई 
प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेकाले प्रवतिादीलाई 
सोही दफा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो रू .१,००,०००।) -एक लाख (सोको ५०% ले 
हुने हिा्नना रकम र अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोविम क्षवतपवूत्न शलूक समते भराई 
पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी पिन राणाका नामको म्ाद वमवत २०७८/०१/१३ को गोरखा 
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पत्र रावषट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत भएकोमा प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर नभई सरुु म्ाद गिुारी िसेको 
वमवसलबाट दवेखन्छ । 

17. उपरोति अवभ्ोग दािी र विद्ान उपन््ावधितिाका ेबहस रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण 
गनु्नपनने दवेख्ो । 

a) प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िदैवेशक रोिगारीका लावग िाहरेिालालाई 
दवक्षणकोरर्ा पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग िादीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

b) प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ?

18. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतफ्न  वि्चार गदा्न, वप्रतिादी पिन राणाले िदैवेशक रोिगारका लावग 
आकर्नक  तलि  सवुिधा  पाउने  गरी  दवक्षण  कोरी्ा  पठाई  दन्छु  भनी  मसँग  रू  .१००,०००।- एक लाख 
रूपै्ाँ बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । सो रकम बवुझवलई प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारका लावग उति मलुकु 
नपठाएकोले रकम वफता्न गररवदन ुभनी पटक पटक अनरुोध गदा्न विवभन्न बहानामा झलुाई रकम मासी वफता्न 
नवदएकोले प्र्चवलत िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ अन्तग्नत वनि पिन राणालाई अविलमि परिाउ गरी मसँग 
बवुझवलएको रकम रू .१,००,०००।- र साकेा े५० प्रवतशत हिा्नना सिरुपको रू.५०,०००।- समते गरी िममा 
रू. १५०,०००।- म िाहरेिालालाइ्न दलाई भराई पाऊँ भनी परेको िाहरेीका आधारमा अनसुन्धान तहवककात 
हुदँा मौकामा बवुझएका ्िुराि पौडेलले कागि गदा्न प्रवतिादी पिन राणाले िाहरेिाला प्रवदप पौडेल क्षते्रीलाई 
िदैवेशक रोिगारको लावग दवक्षण कोरी्ामा राम्ो काम लगाई वदन्छु भनी प्रलोभन वदई रकम रू .१००,०००।-
वलएको वठक साँ्चो हो । ्ी िाहरेिाला र प्रवतिादी पिन राणा वि्च िदैवेशक रोिगारीको लावग ्चरिपथमा 
नाम थाहा नभएको होटलमा कुराकानी लेनदने हुने िखत म समते त्ही सथानमा भएकोले थाहा पाएको हु ँ
भन्ने समते व्होरा उललेख गरी प्रवतिादी उपर पोल गरेको दवेखन्छ । 

19. िादीले अवभ्ोग पत्र साथ पेश गरेको वमवत २०७५/०१/०२४ को वलखतमा प्रवदप पौडेललाई २ मवहना 
वभत्र िैदवेशक रोिगारका लावग दवक्षण कोरर्ा पठाउने भनी पिन राणाले िाहरेिाला प्रवदप पौडेलबाट 
रू .१,००,०००।) -एक लाख (बवुझ वलई उति कागि गररवदएको दवेखन्छ । उति वलखत बारे प्रवतिादीले 
अनसुन्धानको  रिममा  ब्ान  गदा्न  रकम  वलएको  व्होरालाई  सिीकार  गरी  वलखतको  व्होराको  बारेमा 
अन््था विवकर वलएकोमा ्स न्््ावधकरणमा उपवसथत नभई फरार रहकेो र वलखत प्रमाणबाटै िैदवेशक 
रोिगारमा  पठाउन  रकम  वलएको  प्रमावणत  भएको  दवेखदँा  प्रमाण  ऐन, २०३१  को  दफा  ३५  बमोविम 
अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएको वलखत प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो । 

20. ् सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, पेश भएको वलखत एिं प्रवतिादीले प्रवतिाद नगरी फरार भई िसेको 
वसथवत समतेबाट प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक 
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रोिगारीमा दवक्षण कोरर्ा दशे पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्ास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

21. अतः वििेव्चत उपरोति आधार र कारणबाट प्रवतिादी पिन राणाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने 
अनमुवत नवलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

22. प्रवतिादी पिन राणालाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम भराई 
वलन पाउने हो  ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वि्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी पिन राणाले िैदवैशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशरे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमाडाैंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई िाहरेिालाको 
वबगो समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम विरिाना रू. १,५०,०००।- 
एक लाख प्चास हिार जरिवाना (१)एक (िर्न ६)छ (मवहना कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । 

23. िादीले िाहरेिालालाई वबगो रू  .१,००,०००।)  -एक  लाख  (र सोको  प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम 
भराई वदन िादी वलएकोमा अवभ्ोग िादीसाथ पेश भएको वलखतबाट िाहरेिाला प्रवदप पौडेलबाट रू. 
१,००,०००।) -एक लाख (बझुी वलएको दवेखएको र िादीको गिाह िाहरेिालाले समते सोही बमोविमको 
रकम वलएको भनी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेकोले िाहरेिाला प्रवदपबहादरु उपे्रती र प्रवदप पौडेलले 
अवभ्ोग दािी बमोविमको विगो रकम रू .१,००,०००।) -एक लाख (र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
प्रवतिादी पिन राणाबाट भराई पाउने दवेख्ो । 

24. अत: आधार र कारणबाट  पिन  राणालाई  िैदवेशक  रोिगार  ऐन,२०६४ को  दफा  ४३  बमोविम  
िररिाना रू .१,५०,०००।) -एक लाख प्चास हिार (र १)एक (िर्न ६)छ (मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला 
प्रवदप पौडेलको  वबगो  रू  .१,००,०००।) -एक लाख  (र सोको ५० %ले  हुने हिा्नना  रू  .५०,०००।) - 
प्चास  हिार  (समते  गरी  िममा  रू  .१,५०,०००।)  -एक  लाख  प्चास  हिार  (प्रवतिादीबाट  भरी  पाउने 
ठहछ्न । िारदात वमवत भन्दा पवछ बनेको अपराध पीवडत संरक्षण ऐन, २०७५ को दपा ४१)३ (बमोविमको 
दािी पगुन नसकने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी पिन राणालाई िररिाना रू. १,५०,०००।(एक लाख प्चास हिार)  
िररिाना र १(एक) िर्न ६(छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी पिन राणालाई ठहर भएको कैद १।६।०(एक 
िर्न छ मवहना) र िररिाना १,५०,०००।- िेरुि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा 
लेखी पठाउन.ू........................................................................................................................१
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मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी पिन राणाबाट िाहरेिाला प्रवदप पौडेलले भराई पाउने ठहरेको 
वबगो रू. १,००,०००।- (एक लाख) र सोको ५०% ले हुने हिा्नना रू. ५,०००।- (प्चास हिार) समते गरी िममा रू. 
१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) भराई पाऊँ भनी िाहरेिालाले प्रसततु मदु्ामा रोकका रहकेो प्रवतिादीको 
्चल अ्चल समपवत दखेाई वनिेदन वदए उति विगो र हिा्नना रकम प्रवतिादी पिन राणाबाट िाहरेिालालाई भराई 
वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन.ू...................................................................२

प्रकरण २ बमोविमको भरी भराउ प्र्ोिनाथ्न िाहरेिालालाई भरी भराउको कारिाही गन्नका लावग िानकारी  
वदन.ू....................................................................................................................................३

प्रवतिादीले समाह्ान म्ादमा हाविर नभई म्ाद ैगिुारी बसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदईरहन परेन.............४

फैसला भएको िानकारी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंलाई वदन.ू......................................५

मदु्ा अनसुन्धानको रिममा िैदवेशक रोिगार विभागबाट प्रवतिादीलाई माग भएको धरौटी रकम बापत िेथा 
िमानी वदने िगगाधनी वशवशरप्रसाद नेपालले िगगा फुकुिा गरी पाऊँ भनी वनिेदन वदएमा िेथा िमानत वदनेको 
सो बराबरको दाव्ति रहने हुदँा रू. २८,५०,०००।- (अठ्ाइस लाख प्चास हिार) दावखला गरेमा वनि 
िगगाधनीका नाममा दता्न रहकेाे विलला वसन्धपुाल्चोक गा.वि.स. बतासे िडा नं. ७ वक.नं. ३५को ४५१ िग्न 
वमटर िगगा फुकुिा गरी वदन.ू......................................................................................................६

प्रसततु फैसला अपलोड गरी पीठमा िनाई दा्रीको लगत कट्टी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा  
बझुाईवदन.ू.............................................................................................................................७

   8f= uf]kLrGb| e§/fO{

 -;b:o_

उति रा्मा सहमत छु । 

डा. रवि शमा्न अ्ा्नल
-cWoIf_

फैसला त्ार गन्न सह्ोग प¥ुofउने

ना.स.ु: लोकेन्द् ्चौलागाई

कमप्टूर अपरेटरः शाश्त विरिम वसंह

कसरू वनधा्नरण वमवतः२०७९/०२/१८/४

फैसला वमवतः- २०७९/०२/२७/६

फैसला प्रमावणकरण वमवतः२०७९/०३/०१/४     न््ा्ावधकरणको छाप
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श्ी
वैदेमिक रोजगार न्ा्ामधकरण

इजलास
िाननी् अध्क् ्डा. श्ी रमव ििा्फ अ्ा्फल

सदस् श्ी मनिा ्बामन्ाँ
सदस् ्डा. श्ी गोपीचनद्र भट्राई

फैसला
मदु्ा नं.०७८-FT-००३३

कसरू ठहरः-८९ 
वनण््न  नं.: २१०

वादीको नाि, ्र, वतन प्रमतवादीको नाि, ्र, वतन

काले सनुारको नाती होलबहादरु सनुारको छोरा धावदङ 
विलला पररिवत्नत वनलकणठ नगरपावलका िडा नं. ७ बसने 
िर्न ३० को धनबहादरु विश्कमा्न................................१

 तोकनारा्णको नाती रुद्मान श्षे्ठको छोरा धावदङ विलला 
पररिवत्नत जिालामखुी गाउँपावलका िडा नं. २ बसने िर्न 
२८को सवन्दप श्षे्ठ .................................................१

पदमबहादरु श्षे्ठको नाती टेकबहादरु श्षे्ठको छोरा झापा 
विलला पररिवत्नत कमल गाउँपावलका िडा नं. २ बसने िर्न 
४४ को वदपेन्द् श्षे्ठ ...............................................१

भवगरथ ढकालको नाती छविलाल ढकालको छोरा इलाम 
विलला ्चलुा्चलुी गाउँपावलका िडा नं. २ बसने िर्न ३३ को 
लेखनाथ ढकाल....................................................१

 विरबहादरु बसनेतको नाती भपुधिि बसनेतको छोरा झापा
 विलला पररिवत्नत कमल गाउँपावलका िडा नं. २ बसने िर्न
 ३५को शौभाग् िङ्ग बसनेत समतेको िाहरेीले नेपाल 
सरकार................................................................१

 भवुमप्रसाद भन्तनाको नाती वटकाराम
 भन्तनाको छोरा गोरखा विलला साविक
 पन्दु्ङ गा.वि.स िडा नं. ४ हाल पररिवत्नत
 बारपाक सवुलकोट गाउँपावलका िडा नं. ८
 घर भइहाल काठमाडौं विलला काठमाडाैं
 महानगरपावलका िडा नं. १६ बालािु
 बोहोराटार डेरागरी बसने िर्न २७ को
मदनकुमार भन्तना..............................१
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िुद्ाः- वैदेमिक रोजगार कसरू । 

 िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 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 । 

तथ्खण्डः-

1. धन्बहादुर मवश्किा्फ सिेतको सँ् ुक्त जाहेरी दरखासतः

विपक्षी मदनकुमार भन्तनाले आ्रल्ाणड पठाउँछु भनी िनवह रू. १४,००,०००।- का दरले 
रू.७०,००,०००।- बवुझवलइ नेपालबाट काम वमलेन इवन्ड्ा िानपुछ्न भनी वमवत २०७६ असार ५ गते 
दवेख ऐ. २०७६/०४/१४ गते समम इन्डी्ाको वदवललमा रावख कवहले ममुबइ त कवहले वदवललमा विवभन्न 
बहाना बनाई झलुाउँद ैवदललीमा काम गनने एिेन्ट रमशेकुमार भट्टसँग भटे गराएकोमा हावमसँग खान बसन 
पैसा सवकएपवछ विपक्षी मदनकुमार भन्तानाले हामीलाई िानकारी नगराइ भावग समपक्न  विवहन भएपवछ 
नेपाल फवक्न  आएकोले हामीलाई आ्रल्ाणड पठाउँछु भनी झकु्ाइ रकम ठगी गनने मदनकुमार भन्तनालाई 
िैदवेशक रोिगारी ठगीमा कारिावह गरी ठगी भएको रकम र क्षवतपवूत्न समते वदलाई भराइ पाऊँ भन्ने समते 
व्होराको धनबहादरु विश्कमा्न समतेका ५ िनाको वमवत २०७६/०४/१६ को िाहरेर दरखासत । 

2.  सककल मलखत कागजः

मदनकुमार भन्तनाले धनबहादरु विश्कमा्न समतेका िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा आ्रल्ाणड 
मलुकुमा पठाइवदन्छु भनी िनही रू. १४,००,०००।- का दरले िममा रू. ७०,००,०००।- बवुझवलएको 
व्होरा उललेख गरी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले गररवदएको वलखत कागि र िाहरेिालाहरूले 
प्रवतिादीको बैंक खाता र IME माफ्न त गरी थप रू. ९,४०,०००।- िममा गरेको दवेखने रवसद भौ्चरहरू । 

3.  जाहेरवाला समनदप शे्ष्ठ र धन्बहादुर मवश्किा्फले गरेको कागजः-

प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारका लावग आ्रल्ाणड मलुकु 
पठाइवदन्छु भनी पटक पटक गरेर िनही रू. १४,००,०००।- का दरले िममा रू. ७०,००,०००।- वदइ 
वलखत कागि गरेको हो । वनिले म लगा्त साथीहरूलाई भारत वदवलल गएर कुरा वमलाउँछु भनी हावमलाई 
वदलली लगी एक मवहनासमम राखकेोमा काम वमलाउन नसकेपवछ भागी फरार भएपवछ हामी नेपाल फवक्न  
आएका हौं । वनिले हामीलाई ट्ान्सपोट्नमा िनरल िक्न रको काम लगाइवदने भनेको वथ्ो । विदशे िाँदा 
बसने खाने ख्च्न िापत रू. ९,४०,०००।- को ्रुो लानपुछ्न भनी रकम समते वनिले वलएको हो भन्ने समते 
व्होराको सवन्दप श्षे्ठले गरेको कागि र कररि सोवह वमलान व्होराको धनबहादरु विश्कमा्नको कागि । 
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4. प्रमतवादी िदनकुिार भनतनाले वैदेमिक रोजगार मवभाग सिक् गरेको ्ब्ानः-

प ््नटक र विध्ाथषीलाई आिश्क परामश्न उपलबध गराउने गरी old Trafford edutional consultancy 
pvt ltd भन्ने सँसथा दता्न गरी काम शरुु गनने रिममा समपक्न मा आएका रमशेकुमार भट्टले आ्रल्ाणडको 
वडमाणड आएको छ, तपाईसँग मान्छे भए समपक्न  गराउनसु, तपाईलाई पवन केवह रकम हुन्छ भनेर कुराकानी 
गरेकोले सो विर्को प्रकृ्ा बझुदा सककल वभरामा पठाउने हो, वभरा आएपवछ बझुरे मात्र पैसा वदए हुन्छ 
भनेर विश्ास वदलाएपवछ मरेो समपक्न मा आएका ् ी िाहरेिालाहरूसँग कुराकानी गरी वनिहरू आ्रल्ाणड 
िान त्ार भएकोले मलेै वनि रमशेकुमार भट्टसँग कामको प्रकृ्ा अगावड बढाएको हो । सो कामका लावग 
्ी िाहरेिालाहरूसँग प्रवत व्वति रू.१४,००,०००।- का दरले ५ िनासँग िममा रू. ७०,००,०००।- 
बवुझवलएर प्रवतव्वति रू. १२,००,०००।- का दरले िममा रू.६०,००,०००।- भारतमा रहकेा रमशेकुमार 
भट्टलाई पठाएको हु ँ। वनि रमशेकुमार भट्टले वभरा उपलबध गराइ रकम वलएर नेपालबाट उडाउन नसकेपवछ 
भारतको वदललीबाट उडाउँछु भनेर ् ी िाहरेिालाहरूलाई वलएर म समते वदललीमा गइ्न रमशेकुमार भट्टलाई 
भटेेर २ मवहना िवत वदवललमा बसेपवछ ममुबइबाट दिुईहुदँ ैहवेलवसवन्कबाट आ्रल्ाणड िाने गरी वटकट 
उपलबध गराएकोमा सोको त्ारर गनने रिममा उति वटकट क्ावन्सल गरेर वनि रमशेकुमार भट्ट समपक्न  
विवहन भएकोले ्ी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा आ्रल्ाणडमा पठाउन नसवकएको हो । सो 
िापत प्रवतव्वति रू.२,००,०००।- का दरले ५ िनासँग िममा रू.१०,००,०००।- मलेै मासेको र बाँवक 
रकम विदशे पठाउँछु भन्ने एिेन्ट रमशेकुमार भट्टले वलएर फरार भएको हो । िाहरेिालाहरूले िाहरेी 
दरखासतमा उललेख गरे बमोविमको रू.७९,४०,०००।- नभइ िाहरेिालाहरूबाट बैंक खाता तथा मवन 
ट्ान्सफर माफ्न त गरेर िममा रू. ७०,००,०००।- मात्र बझुीवलएको हु ँ। त्सरी रकम बझुीवलएपवछ सबै रकम 
िोडेर वलखत कागि गररवदएको हु ँ। वलखत कागिमा भएको सवहछाप मरैे हो । िाहरेर दरखासत साथ पेश 
भएका वभरा वटकेट तथा मसेेि वििरण कागिातहरू दखेाउँदा दवेखपाए ँ। उति वभरा समतेका कागिात 
विदशे रोिगारमा पठाउँछु भन्ने रमशेकुमार भट्टले नै उपलबध गराएका हुन,् वनिले भारतकै पन्िािका 
नागररकसँग वमलेर सेवटङ गरेर नेपालीहरूलाई झकु्ाएर ठगी गनने गरेको कुरा मलेै पवछ थाहा पाएको 
हु ँ र मसेेि वििरण मलेै नै िाहरेिालाहरूलाई पठाएको मसेेि हो ।  मलेै िाहरेिालाहरूसँग प्रवतव्वति 
रू. १४,००,०००।-का दरले रकम वलएर प्रवतव्वति रू. २,००,०००।- आफूले राखरे बाँवक रकम रू. 
६०,००,०००।- बझुाउँदा बैंक माफ्न त नबझुाएको र रमशेकुमार भट्टलाई बझुाएको हो भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले गरेको ब्ान । 

5. मलखत कागजका सामक् सरेुि चौधरीले गरेको कागज -

िाहरेिाला साथीहरू राम्ो तलि सवुिधा भएको विदशे रोिगारमा िान पाए िाने भन्ने मनसा् बनाई 
बझुने रिममा विपक्षी मदनकुमार भन्तनासँग भटेघाट कुराकानी हुदँा वनिले आ्रल्ाणडमा रोिगारमा 
पठाउने वडमाणड आएको छ । तपाईहरूलाई राम्ो तलि सवुिधा वदलाउने हो भनी ्ी िाहरेिालाहरूलाई 
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आश्ासन र प्रलोभन दखेाइ प्रवतव्वति रू. १४,००,०००।- का दरले ५ िनासँग िममा रू. ७०,००,००० | 
(सतिरीलाख) बवुझवलएर वलखत कागि गररवदएका हुन ्। त्सरी वलखत कागि गदा्न म समते सावक्ष बसेर 
दसतखत गरेको हु ँ। ्ी प्रवतिादीले िाहरेिाला बझुकेो भन्ने लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िँग बसनेतसँगबाट 
डलर समते सटही गन्नका लावग थप रकम थाहा पाएको हु ँ। ्सरी विपक्षी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले 
धनबहादरु विश्कमा्न समतेका ५ िना िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाणड पठाइ 
राम्ो तलि सवुिधा वदलाउने काम वदलाईवदन्छु भनी रकम बवुझवलइ्न भारतको वदललीमा लगी लामो 
सम्समम राखरे अलपत्र पारर समपक्न  विवहन भई ठगी गरेको हुदँा वनि विपक्षी मदनकुमार भन्तनालाई 
कारिावह गरी पीवडतहरूको ठगीएको रकम र हि्ननासमते वदलाई भराइ्ोस भन्ने समते व्होराको वलखत 
कागिका साक्षी सरेुश ्चौधरीले वमवत २०७८/०७/०९ मा गरेको कागि । 

6. जाहेरवाला लेखना् ढकाल सिेतले गरेको सं् ुक्त कागजः-

्समा भएको व्होरा के छ भने हामी ५ िना िाहरेिालाहरूलाई विपक्षी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले 
आ्रल्ाणड मलुकुमा मावसक ९५० ्रुो प्राप्त गनने गरी काम वदलाईवदन्छु भनी वभरा दखेाइ श्म गरेर 
रोिगारमा पठाउँछु भनी आश्ासन दखेाएर विश्ास वदलाई िनही रू. १४,००,०००।- का दरले रकम 
बवुझवलएर नेपालबाट व्वतिगत श्म समते गन्न लगाएपवन काम नभएपवछ वदवललबाट काम गनने भनी 
हामीलाई भारतको वदललीमा प¥ुofई रमशेकुमार भट्ट नामका एिेन्टसँग भटे गराइ काम हुदँछै भनी झलुाई 
लामो सम्समम वदवललमा रावख पवछ समपक्न  विवहन भएका हुन । वनि रमशेकुमार भट्टको तीनपसुते 
सवहतको एवकन ठेगाना हामीलाई िानकारी छैन । हामी िाहरेिालाहरूको िनही रू. १४,००,०००।- का 
दरले पाँ्च िनाको िममा रू.७०,००,०००।- रकम बवुझवलएर वलखत कागि समते गररवदएका हुन ्भने 
हामी िाहरेिाला मध्े लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िंग बसनेतसँग डलर सटहीका लावग भनी म लेखनाथ 
ढकालसँग रू. ४०,०००।-, र म सौभाग्िँग बसनेतसँग रू. ९,००,०००।-, गरी ९,४०,०००।- थप रकम 
बवुझवलएका हुन ् । ्सरी रकम बवुझवलएर वदललीमा प¥ुofई अलपत्र पानने वनि प्रवतिादी मदनकुमार 
भन्तनालाई कारिावह गरी हाम्ो ठगीएको रकम र हि्नना वदलाई भराइ पाऊँ । हामी िाहरेिालाहरू मध्े 
धनबहादरु विश्कमा्न सवन्दप श्षे्ठ र वदपेन्द् श्षे्ठको िनही रू. १४,००,०००।- धनबहादरु विश्कमा्न, सवन्दप 
श्ेष्ठ र वदपेन्द् श्षे्ठको िनही र िाहरेिाला लेखनाथ ढकालको रू. १४,४०,०००।- र िाहरेिाला लेखनाथ 
ढकालको रू. १४,४०,०००।- र िाहरेिाला सौभाग्िंग बसनेतको रू. २३,००,०००।- ठगीएको हुदँा 
सोवह वबगो का्म गररपाऊँ भन्ने व्होराको िाहरेिालाहरूको वमवत २०७८/०७/०९ को कागि । 

7. अमभ्ोगदावीः-

वमवसल संलगन िाहरेी दरखासत, िाहरेीसाथ संलगन रहकेो वलखत कागि, IME रवसद र बैंक भौ्चर, 
प्रवतिादीको ब्ान, सावक्षको कागि र िाहरेिालाहरूले गरेको कागि समतेका वमवसल समलगन आधार 
प्रमाणहरूबाट िदैवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने इिाित नवलएका प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले 
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धनबहादरु विश्कमा्नसमतेका िाहरेिालाहरूलाई आ्रल्ाणड दशेमा रोिगारीको लावग पठाईवदन्छु भनी 
िममा रू. ७९,४०,०००।- बवुझवलएर िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको र बवुझवलएको रकमसमते वफता्न नगरी 
िदैवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेको तथ् िारदात सथावपत हुन आ्ो अनसुन्धानको रिममा संकवलत 
सिदु प्रमाणहरूको विशे्रण गरी अवभ्ोिनतफ्न  वि्चार गदा्न, विपक्षी मदनकुमार भन्तनाले आ्रल्ाणड 
पठाउँछु भनी िनवह रू. १४,००,०००।- रू.७०,००,०००।- बवुझवलइ नेपालबाट काम वमलेन इवन्ड्ा 
िानपुछ्न भनी इन्डी्ाको वदवललमा का दरले रावख कवहले ममुबइ त कवहले वदवललमा विवभन्न बहाना बनाई 
झलुाउँद ैवदवललमा काम गनने एिेन्ट रमशेकुमार भट्टसँग भटे गराएकोमा हावमसँग खान बसन पैसा सवकएपवछ 
विपक्षी मदनकुमार भन्तानाले हामीलाई िानकारी नगराइ्न भावग समपक्न  विवहन भएपवछ नेपाल फवक्न आएकोले 
हामीलाई आ्रल्ाणड पठाउँछु भनी झकु्ाइ रकम ठगी गनने मदनकुमार भन्तनालाई कारिावह गरी पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको धनबहादरु विश्कमा्न समतेका ५ िनाको िाहरेर दरखासत रहकेोमा िाहरेिालाहरूलाई 
आ्रल्ाणड दशेमा रोिगारमा पठाइवदनकालावग रकम बवुझवलएको व्होरा खलुाई वलखत गरेको दवेखन्छ 
भने िाहरेिालाहरूबाट प्रवतिादीको नाममा रकम िममा भएको रवसद भौ्चर समतेबाट दवेख्ो । परिाउ 
प्रवतिादीले ब्ान गदा्न, आफूले ् ी िाहरेिालाहरूलाई आ्रल्ाणड पठाउन रकम बवुझवलएर रमशेकुमार भट्ट 
भन्ने मावनसलाई बझुाएको भनी लेखाएको र अनसुन्धानका रिममा बवुझएका सावक्षले समते िाहरेी व्होरा 
समवथ्नत हुने गरी गररवदएको कागि र िाहरेिालाहरूले अनसुन्धानको रिममा गरेको थप कागिसमतेका 
वमवसल समलगन आधार प्रमाणहरूबाट प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले िाहरेिालाहरू धनबहादरु विश्कमा्न, 
सवन्दप श्षे्ठ, वदपेन्द् श्षे्ठ, लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िंग बसनेतलाई आ्रल्ाणड दशेमा रोिगार वदलाउँछु 
भनी रू. ७९,४०,०००।- रकम बवुझवलइ भने बमोविमको काममा नपठाएको र बवुझवलएको रकम समते 
वफता्न नगरी िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो । 
उप्ु्नति बमोविमका वमवसल समलगन आधार प्रमाहरूबाट प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले िाहरेिालाहरू 
धनबहादरु विश्कमा्न, सवन्दप श्षे्ठ, वदपेन्द् श्षे्ठ, लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िंग बसनेतलाई आ्रल्ाणड 
दशेमा रोिगार वदलाउँछु भनी रू. ७९,४०,०००।- रकम बवुझवलइ भने बमोविमको काममा नपठाएको र 
बवुझवलएको रकम समते वफता्न नगरेको पवुष् भएको हुदँा वनि प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाको उति का ््न 
िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोविमको कसरूिन्् का ््न भएकोले उति कसरूमा वनि 
प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम सिा् हनु तथा 
प्रवतिादीले वलए खाएको विगो रू. ७९,४०,०००।-र सो रकमको ५०% ले हुन आउने हिा्नना बापतको 
रकम समते गरी िममा रू. १,१९,१०,०००।- (एक करोड उन्नाइस लाख दश हिार) प्रवतिादी मदनकुमार 
भन्तनाबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको अवभ्ोग दािी । 

8. प्रमतवादी िदनकुिार भनतनाले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्ब्ानः-

मलेै िैदवेशक रोिगार अनमुवत पत्र वलएको पवन छैन । सटुडेन्ट वभसा प्रोसेसको लावग ओलड ट्ाफोड 
एिकेुशनल कन्सलटेन्सी ्चलाएर बसेको वथए ँ । हाल उति अवफस बन्द छ । मलेै ओलड ट्ाफोड 
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एिकेुशनल कन्सलटेन्सी समबन्धी काम गनने अनमुवत वलएको छु । कमपनीको प्रिन्ध पत्र पवछ पेस गनने छु । 
िाहरेिालाहरूको अनरुोध बमोविम र विदशे पठाउने अका्न व्वति रमशेकुमार भट्ट समतेको अनरुोधमा थोरै 
शलूक वलएर वभसा प्रोशशेको काम गररवदएको हो । िाहरेिालाहरू आफै गई वभसा समते प्रमावणत गरी श्म 
का्ा्नल्मा पेश गरेका हुन ्। श्म का्ा्नल्ले समते छानविन गरी वभसा वठक छ भनी श्म वसिकृवत वदएको 
हो । मलेै िाहरेिालालाई व्वतिगतरुपमा आसिासन र प्रलोभन वदएको होईन । मलाई समते फसाउने सबै 
काम रमशेकुमार भट्टले गरेका हुन । वनिको समलगनताको विर्मा उललेवखत रकमको कागि गररवदएको 
सककल वलखत समते मसँग छ । प्रवतवलवप ् सै ब्ान साथ पेश गरेको छु । । मलेै अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत 
िाहरेिालाहरूसँग वभसा प्रोसेशको लावग भनी रू. १०,००,०००।- (दश लाख) रकम वलएको हो । अरु 
बाँकी रकम मलेै बझुरे रू. ६०,००,०००।- (साठी लाख) रमशेकुमार भट्टलाई पठाएको हो । वनिले रकम 
बझुकेो विर्मा रू. ४५,००,०००।- लाखको कागि पवन गररवदएका छन । त्स पवछ िाहरेिालाहरूलाई 
१० लाख हातैमा नगद ैवफता्न वदएको हो । बाँकी रू. ५ लाख श्म गदा्नको ख्च्न कटाई रू. ४५ लाखको 
कागि गररएको हो । अवभ्ोग दािी बमोविम मलेै कसरू गरेको छैन ्। िाहरेिालाहरूलाई आ्रल्ाणड 
पठाउन भनी रमशेकुमार भट्टले भने बमोविम िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको सो रकम मध्े मलेै रू. १० 
लाख मात्र ख्च्न गरी अरु रकम रमशेकुमार भट्टलाई वदएको हो ६० लाख रकम हुवणड माफ्न त रमशेकुमार 
भट्टलाई पठाएको हो भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी मदनकुमार मन्तनाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
ब्ान । 

9. ्स न्ा्ामधकरण्बाट मिमत २०७८/०७/१६ िा भएको आदेि पचा्फः- 

ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको होईन भनी हालै भन्न सवकने 
अिसथा नभएकोले पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाबाट मलुकुी 
फौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दफा ६८ र दफा ७२ बमोविम बाट रू. २५,००,०००।- (पच्चीस 
लाख) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदए ऐ.ऐनको दफा ७४ को प्रवरि्ा प¥ुofई वलई तारेखमा राखी र 
माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दफा ६८ (२) बमोविम समबवन्धत 
कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने गरी ऐ. संवहताको दफा ७९ नं. बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी 
वदएका छौ भन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे प्चा्न । 

10. जाहेरवाला लेखना् ढकालले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाणडमा िा्र हाउविङमा काम 
गन्न पठाउने भनी रू. १४,००,०००।- (्चौध लाख) रकम िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि बनाई रकम 
बवुझ वलएको हो । वनि मदनकुमार भन्तनाले वभसा प्रोसेवशङमा पैसा लागछ भनी भनेकोले मलेै वनिलाई 
४० हिार आईएमई बाट पठाएको हो । काम राम्ो छ, मावसक ९५० ्रुो कमाई हुन्छ । त्सैमा खान बसन 
वमलछ फ्ी हुन्छ भनी विश्ास वदलाई आफनो रािी खशुीले िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि बनाएको 
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हो । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ मलाई ईवणड्ाको वदलली र ममुबई समम प¥ुofएर मलाई २५ वदन िवत 
अलपत्र पारी राखकेो हो । दलेलीबाट फक्न दाको पलेन वटकट मलेै ्ो बकपत्र साथ पेश गरेको छु । वनिले 
मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाणड नलगे पवछ म आफनै ख्च्नमा नेपाल आएको हु ँ। हालसमम 
मलेै कुनै रकम वफता्न पाएको छैन । मलेै मरेो नामको राहदानी काठमाडौं विललाबाट बनाएको हो । सककल 
पासपोट्न वनिले नै लगेर हाल समम वफता्न गरेको छैन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला लेखनाथ ढकालले 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

11. जाहेरवाला धन्बहादुर मवश्किा्फले ्स न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाणडमा िा्र हाउविङमा काम 
गन्न पठाउने भनी रू. १४,००,०००।- (्चौध लाख) रकम िैदवेशक रोिगारको अरु िाहरेिालासँग सं्तुि 
वलखत कागि बनाई रकम बवुझ वलएको हो । काम राम्ो छ, मावसक ९५० ्रुो कमाई हुन्छ । त्सैमा 
खान बसन वमलछ फ्ी हुन्छ भनी विश्ास वदलाई आफनो रािी खशुीले िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि 
बनाएको हो । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ मलाई ईवणड्ाको वदलली र मुबंईसमम प¥ुofएर २५ वदन िवत 
अलपत्र पारी राखकेो हो वनिले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाणड नलगे पवछ म आफनै 
ख्च्नमा बसमा नेपाल आएको हु ँ। हालसमम मलेै कुनै रकम वफता्न पाएको छैन । मलेै मरेो नामको राहदानी 
धावदङ विललाबाट बनाएको हो । सककल पासपोट्न वनिले नै लगेर हाल समम वफता्न गरेको छैन भन्ने समते 
व्होराको िाहरेिाला धनबहादरु विश्कमा्नले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

12. मलखतका साक्ी सरेुि चौधरीले न्ा्ामधकरणिा गरेको ्बकपत्रः-

िाहरेिाला मध्ेका सौभाग्िंग बसनेत मरेो साला नाताको मान्छे हुन ्। वनिले मलाई पवन विदशे िाने मरेो 
वभसाको काम प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले वमलाई वदन्छ भनी मसँग भनेको र मलेै समते वनि सालालाई 
केही रकम वदएको हो र अरु िाहरेिालाहरूले पवन िैदवेशक रोिगारको लावग आ्रल्ाण िाने सबै काम/
वभसा मदनकुमार भन्तनाले वमलाउँछन भनी विश्ास गरी वलखत कागि गरी रू. १४ लाखको दरले िममा 
७० लाख मरेो अगाडी नै कागि गरी वनि मदनकुमार भन्तनालाई रकम वदएका हुन र सो वलखत कागिमा 
म साक्षी बसेको हु ँर पवछ मदनकुमार भन्तनाले वनि िाहरेिालाहरूलाई ईवणड्ाको वदलली, मबुईसमम 
प¥ुofई अलपत्र पारेको हो भन्ने समते व्होराको साक्षी सरेुश ्चौधरीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

ठहर खण्ड

13. वन्म बमोविम दवैनक एिं साप्तावहक पेशी स्ूचीमा ्चढी इिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी नेपाल 
सरकारको तफ्न बाट उपवसथत विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमाडाैंका विद्ान ्उप-न््ा्ावधितिा 
श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग आ्रल्ाणड दशेमा 
रोिगारीमा पठाईवदने भनी झटु्टा आश्ासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भनेबमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
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नपठाएको भन्ने मौकाको िाहरेी सककल वलखत र िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएको हुदँा 
प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला/पीवडतको विगो, हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलूक 
समते वदलाई भराई पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । 

14. त्सतै प्रवतिादीका तफ्न बाट उपवसथत विद्ान अवधितिा तेिप्रसाद न््ौपानेले िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारमा आ्रल्ान्ड पठाई वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी रकम वलएका होईनन ्वलखत 
प्रमाणको आधारमा अका्न व्वति रमशेकुमार भट्ट समतेको अनरुोधमा थोरै शलूक वलएर वभरा प्रोसेसको 
काम गररवदएको समम हो/िाहरेिालाहरू आफै गई वभरा वठक छ भनी श्म वसिकृवत वदएको हो । मरेा पक्षले 
अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरको नदवेखदँा मरेो पक्षबाट िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ विपररतको कुनै काम का ््न र कसरू नभए नगरेको र सो कुरालाई पवुष् गनने कुनै आधार प्रमाण 
नभएकोले मरेो पक्षलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुनपुनने होईन अवभ्ोग दािीबाट सफाई पाउन ु
पद्नछ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो । 

15. ् समा प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले िाहरेिालाहरू धनबहादरु विश्कमा्न, सवन्दप श्षे्ठ, वदपेन्द् श्षे्ठ, 
लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िंग बसनेतलाई आ्रल्ाणड दशेमा रोिगार वदलाउँछु भनी रू. ७९,४०,०००।- 
रकम बवुझवलइ भने बमोविमको काममा नपठाएको र बवुझवलएको रकम समते वफता्न नगरेको पवुष् भएको 
हुदँा वनि प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाको उति का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
बमोविमको कसरूिन्् का ््न भएकोले उति कसरूमा वनि प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोविम सिा् हुन तथा प्रवतिादीले वलए खाएको तपवसल बमोविमको 
विगो रू. ७९,४०,०००।- र सो रकमको ५०% ले हुन आउने हिा्नना बापतको रकम समते प्रवतिादी 
मदनकुमार भन्तनाबाट तपवसल बमोविमका िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
िादी नेपाल सरकारले अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले मलेै िैदवेशक रोिगार 
अनमुवत पत्र वलएको छैन । सटुडेन्ट वभसा प्रोसेसको लावग ओलड ट्ाफोड एिकेुशनल कन्सलटेन्सी ्चलाएर 
बसेको वथए ँ। िाहरेिालाहरूको अनरुोध बमोविम र विदशे पठाउने अका्न व्वति रमशेकुमार भट्ट समतेको 
अनरुोधमा थोरै शलूक वलएर वभसा प्रोशशेको काम गररवदएको हो । िाहरेिालाहरू आफै गई वभसा समते 
प्रमावणत गरी श्म का्ा्नल्मा पेश गरेका हुन ्। श्म का्ा्नल्ले समते छानविन गरी वभसा वठक छ भनी 
श्म वसिकृवत वदएको हो । मलेै िाहरेिालालाई व्वतिगतरुपमा आसिासन र प्रलोभन वदएको होईन । मलाई 
समते फसाउने सबै काम रमशेकुमार भट्टले गरेका हुन । वनिको समलगनताको विर्मा उललेवखत रकमको 
कागि गररवदएको सककल वलखत समते मसँग छ. प्रवतवलवप ् सै ब्ान साथ पेश गरेको छु । मलेै अवभ्ोग 
पत्रमा उललेवखत िाहरेिालाहरूसँग वभसा प्रोसेशको लावग भनी रू. १०,००,०००।- (दश लाख) रकम 
वलएको हो । अरु बाँकी रकम मलेै बझुरे रू. ६०,००,०००।- (साठी लाख) रमशेकुमार भट्टलाई पठाएको 
हो । वनिले रकम बझुकेो विर्मा रू. ४५,००,०००।- लाखको कागि पवन गररवदएका छन । त्स पवछ 
िाहरेिालाहरूलाई १० लाख हातैमा नगद ैवफता्न वदएको हो । बाँकी रू. ५ लाख श्म गदा्नको ख्च्न कटाई 
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रू. ४५ लाखको कागि गररएको हो । अवभ्ोग दािी बमोविम मलेै कसरू गरेको छैन ्। िाहरेिालाहरूलाई 
आ्रल्ाणड पठाउन भनी रमशेकुमार भट्टले भने बमोविम िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको सो रकम 
मध्े मलेै रू. १० लाख मात्र ख्च्न गरी अरु रकम रमशेकुमार भट्टलाई वदएको हो भन्ने समते व्होराको 
प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले अवभ्ोग दािी आवंशक रुपमा सम्नवथत हुनेगरी ् स न््ा्ावधकरणमा ब्ान 
कागि लेखाएको पाईन्छ । 

16. उपरोति अवभ्ोग दािी, प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाको ब्ान र दिुै पक्षका काननु व्िसा्ीहरूको िहस 
विवकर रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
िाहरेिालालाई आ्रल्ाणड पठाई वदने भनी रकम वलई भारतको वदलली समम िाहरेिालालाई 
प¥ुofई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होइनन ्?

ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना भराई पाउने हो, होइन ?

17. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नतफ्न  वि्चार गरी हदेा्न, िाहरेिालाहरूबाट मदनकुमार भन्तनाले 
आ्रल्ाणड पठाउँछु भनी िनवह रू. १४,००,०००।- का दरले रू. ७०,००,०००।- बवुझवलइ्न नेपालबाट 
काम वमलेन इवन्ड्ा िानपुछ्न भनी वमवत २०७६ असार ५ गते दवेख ऐ. २०७६/०४/१४ समम इन्डी्ाको 
वदवललमा रावख कवहले ममुबइ त कवहले वदललीमा विवभन्न बहाना बनाई झलुाउँद ै वदललीमा काम गनने 
एिेन्ट रमशेकुमार भट्टसँग भटे गराएकोमा हावमसँग खान बसन पैसा सवकएपवछ विपक्षी मदनकुमार भन्ताना 
हामीलाई िानकारी नगराइ्न भावग समपक्न  विवहन भएपवछ नेपाल फवक्न  आएकोले हामीलाई आ्रल्ाणड 
पठाउँछु भनी झकु्ाइ रकम ठगी गनने मदनकुमार भन्तनालाई िैदवेशक रोिगारी ठगीमा कारिावह गरी ठगी 
भएको रकम र क्षवतपवूत्न समते वदलाई भराइ पाऊँ भन्ने समते व्होराको धनबहादरु विश्कमा्न समतेका ५ 
िनाको वमवत २०७६/०४/१६ मा सं्तुि िाहरेर दरखासत परेको दवेखन्छ । 

18. त्सतै हामी ५ िना िाहरेिालाहरूलाई विपक्षी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले आ्रल्ाणड मलुकुमा 
मावसक ९५० ्रुो प्राप्त गनने गरी काम वदलाईवदन्छु भनी वभरा दखेाइ श्ि गरेर रोिगारमा पठाउँछु भनी 
आश्ासन दखेाएर विश्ास वदलाई िनही रू. १४,००,०००।- का दरले रकम बवुझवलएर नेपालबाट व्वतिगत 
श्म समते गन्न लगाएपवन काम नभएपवछ वदवललबाट काम गनने भनी हामीलाई भारतको वदवललमा प¥ुofई 
रमशेकुमार भट्ट नामका एिेन्टसँग भटे गराइ काम हुदँछै भनी झलूाई लामो सम्समम वदवललमा रावख 
पवछ समपक्न  विवहन भएका हुन । वनि रमशेकुमार भट्टको तीनपसुते सवहतको एवकन सौभाग्िंग बसनेतकाे 
ठेगाना हामीलाई िानकारी छैन । हामी िाहरेिालाहरूको िनही रू. १४,००,०००।- का दरले पाँ्च िनाको 
िममा रू.७०,००,०००।- रकम बवुझवलएर वलखत कागि समते गररवदएका हुन ्भने हामी िाहरेिाला मध्े 
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लेखनाथ ढकाल र सौभाग्िंग बसनेतसँग डलर सटहीका लावग भनी म लेखनाथ ढकालसँग रू. ४०,०००।- 
र म सौभाग्िँग बसनेतसँग रू. ९,००,०००।-,  िममा गरी ९,४०,०००।- थप रकम बवुझवलएका हुन ् । 
्सरी रकम बवुझवलएर वदवललमा प¥ुofई अलपत्र पानने वनि प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई कारिावह गरी 
हाम्ो ठगीएको रकम र हि्नना वदलाई भराइ पाऊँ । हामी िाहरेिालाहरू मध्े धनबहादरु विश्कमा्न सवन्दप 
श्ेष्ठ र वदपेन्द् श्षे्ठको िनही रू. १४,००,०००।- धनबहादरु विश्कमा्न, सवन्दप श्षे्ठ र वदपेन्द् श्षे्ठको िनही 
र िाहरेिाला लेखनाथ ढकालको रु १४,४०,०००।- र िाहरेिाला लेखनाथ ढकालको रु १४,४०,०००।– 
र िाहरेिाला सौभाग्िंग बसनेतको रू.२३,००,०००।- ठगीएको हुदँा सोवह वबगो का्म गररपाऊँ भन्ने 
समते व्होराको िाहरेिालाहरूको वमवत २०७८/०७/०९ मा कागि गररवदएको दवेखन्छ । त्सैगरी वलखत 
कागिका साक्षी सरेुश ्चौधरीले पवन प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले िाहरेिालाहरूले िैदवेशक रोिगारको 
लावग आ्रल्ाणड िाने सबै काम/वभसा मदनकुमार भन्तनाले वमलाउँछन भनी विश्ास गरी वलखत कागि 
गरी रू. १४ लाखको दरले िममा ७० लाख मरेो अगाडी नै कागि गरी वनि मदनकुमार भन्तनालाई रकम 
वदएका हुन र सो वलखत कागिमा म साक्षी बसेको हु ँर पवछ मदनकुमार भन्तनाले वनि िाहरेिालाहरूलाई 
ईवणड्ाको वदलली, मबुई समम प¥ुofई अलपत्र पारेको हो भन्ने समते व्होराको साक्षी सरेुश ्चौधरीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र कागि लेखाएको पाईन्छ । 

19. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 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 बयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन 
हुन्छ ।" भन्ने ब्िसथा रहकेो छ । िादीका गबाह/िाहरेिाला एिं वलखतका साक्षीले प्रवतिादी मदनकुमार 
भन्तनाप्रवत गडाउ हुने गरी बकपत्रमा खलुाएको उललेवखत व्होरा वनि प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाण ग्राह्य 
नै हुने दवेख्ो । 

20. मदनकुमार भन्तनाले धनबहादरु विश्कमा्न समतेका िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा आ्रल्ाणड 
मलुकुमा पठाइवदन्छु भनी िनही रू. १४,००,०००।- का दरले िममा रू. ७०,००,०००।- बवुझवलएको 
व्होरा उललेख गरी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले गररवदएको वलखत कागि र िाहरेिालाहरूले 
प्रवतिादीको बैंक खाता र IME माफ्न त गरी थप रू. ९,४०,०००।- िममा गरेको दवेखने रवसद भौ्चरहरू 
वमवसल साथ पेश गरेको दवेखन्छ । 

21. िाहरेिालाहरूबाट वलएको रकम प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले बवुझ कागि पवन गररवदएको र सो रकम 
अका्न व्वति नविनकुमार भट्टको खातामा िममा गरेको ब्ान कागिमा उललेख गरेको भएतापवन सो 
कुरालाई पवुष् गनने कुनै प्रमाण पेश गन्न नसकेको दवेखन्छ । साथै अवभ्ोग दािी बमोविम प्रवतिादी मदनकुमार 
भन्तनाले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान कागि गदा्न िाहरेिालाहरूसँग प्रवत व्वति रू.१४,००,०००।- का 
दरले ५ िनासँग िममा रू. ७०,००,०००।- बवुझवलएर प्रवतव्वति रू. १२,००,०००।- का दरले िममा  
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रू. ६०,००,०००।- भारतमा रहकेा रमशेकुमार भट्टलाई पठाएको हु ँ। वनि रमशेकुमार भट्टले वभरा उपलबध 
गराइ रकम वलएर नेपालबाट उडाउन नसकेपवछ भारतको वदललीबाट उडाउँछु भनेर ्ी िाहरेिालाहरूलाई 
वलएर म समते वदललीमा गइ रमशेकुमार भट्टलाई भटेेर २ मवहना िवत वदललीमा बसेपवछ ममुबइबाट दिुई 
हुदँ ैहवेलवसवन्कबाट आ्रल्ाणड िाने गरी वटकट उपलबध गराएकोमा सोको त्ारी गनने रिममा उति वटकट 
क्ावन्सल गरेर वनि रमशेकुमार भट्ट समपक्न  विवहन भएकोले ्ी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा 
आ्रल्ाणडमा पठाउन नसवकएको हो । सो िापत प्रवतव्वति रू. २,००,०००।- का दरले ५ िनासँग 
िममा रू. १०,००,०००।- मलेै मासेको र बाँवक रकम विदशे पठाउँछु भन्ने एिेन्ट रमशेकुमार भट्टले वलएर 
फरार भएकोले हो । िाहरेिालाहरूले िाहरेी दरखासतम उललेख गरे बमोविमको रू. ७९,४०,०००।- नभइ 
िाहरेिालाहरूबाट बैंक खाता तथा मवन ट्ान्सफर माफ्न त गरेर िममा रू.७०,००,०००।- मात्र बझुीवलएको 
हु ँ। त्सरी रकम बझुीवलएपवछ सबै रकम िोडेर वलखत कागि गररवदएको हु ँ। वलखत कागिमा भएको 
सवहछाप मरैे हो । िाहरेर दरखासत साथ पेश भएका वभरा वटकेट तथा मसेेि वििरण कागिातहरू दखेाउँदा 
दवेखपाए ँ । उति वभरा समतेका कागिात विदशे रोिगारमा पठाउँछु भन्ने रमशेकुमार भट्टले नै उपलबध 
गराएका हुन,् मलेै िाहरेिालाहरूसँग प्रवतव्वति रू. १४,००,०००।- का दरले रकम वलएर प्रवतव्वति 
रू. २,००,०००।- आफूले राखरे बाँवक रकम रू. ६०,००,०००।- रमशेकुमार भट्टलाई बझुाएको हो भन्ने 
समते व्होराको प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले अवभ्ोग दािी सम्नवथत हुने गरी ब्ान गरेको दवेखदँा 
सो कसरूमा ्ी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाका अलाबा वनिले ब्ान कागिमा पोल गरेका अन्् 
व्वति नविनकुमार भट्टसमतेको संलगनता दवेखन आ्ो । मौकाको िाहरेी दरखासत िाहरेिालाहरूको 
कागि वमवसल साथ पेश भएका सककल वलखत एिं IME भौ्चर र प्रवतिादी मदन मगरले अका्न व्वति 
नविनकुमार भट्ट समतेलाई पोल गरी गरेको ब्ान कागि साथै िाहरेिालाहरूले ्स न््ा्ावधकरणमा 
बकपत्रका रिममा पेश गरेको वदललीबाट नेपाल आएको पलेन वटकेट समतेका व्होराबाट वनि प्रवतिादी 
मदनकुमार भन्तनाले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा आ्रल्ान्ड नपठाई भारतको वदलली समम 
प¥ुofई अलपत्र पारी अवभ्ोग दािी बमोविमको प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको कुरा 
स -प्रमाण पवुष् हुन आ्ो । 

22. िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ मा कसैले ऐनको दफा १० विपररत िैदवेशक रोिगारको 
ईिाित नवलई व्िसा् सं्चालन गरेमा िा िैदवेशक रोिगारमा लगाईवदन्छु भनी झटु्टो आश्ासन वदई िा 
प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारीमा लगाउने उद्शे्ले कुनै रकम वलएमा िैदवेशक रोिगारको कसरू हुने 
व्िसथा रहकेोमा प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत,िादीका साक्षीको बकपत्र, प्रवतिादी 
मदनकुमार भन्तनाको ब्ान कागि समतेबाट वनि प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित 
प्राप्त नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा आ्रल्ाणड पठाईवदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्ास 
वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबवन्ध कसरू गरेको पवुष्हुन आ्ो ।

23. तसथ्न, प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने इिाित नवलई िाहरेिालाहरूलाई 
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आ्रल्ाणड दशेमा रोिगार वदलाउने भनी झटुो आश्ासन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजा् मनधा्फरण

24. प्रवतबादी मदनकुमार भन्तनालाई के कवत सिा् हुने हो ? र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो ? भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई 
िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशरे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमाडाैंंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । ्स मदु्ामा 
िाहरेिालाको विगो समतेको आधारमा मदनकुमार भन्तनालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िर्न ६ (छ) मवहना िर्न 
समम कैद समम गन्न मनावसब हुने दवेख्ो । 

25. िादीले िाहरेिालाको खाएको विगो विगो रू. ७९,४०,०००।– (उनासी लाख ्चावलस हिार) र सोको 
प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. ३९,७०,०००।–(उनान ््चालीस लाख सतरी हिार) गरी िममा रू. 
१,१९,१०,०००।– (एक करोड उन्नाइस लाख दश हिार) रूपै ँ् ा िाहरेिालाहरूको आ-आफतो विगो 
अनसुार प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाबाट िाहरेिालाहरूलाई भराई वदन न््ा्ोव्चत हुने दवेख्ो । 

26. अत:वििेव्चत आधार र कारणबाट प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोविम रू. १५०,०००।– (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ िर्न ६ मवहना कैद हुने ठहछ्न । 
िाहरेिालाको अवभ्ोग माग दािी बमोविमको विगो रू. ७९,४०,०००।– (उनासी लाख ्चावलस हिार) 
र सोको प्चास प्रवतशत ले हुने हिा्नना रु ३९,७०,०००।– (उनन््चालीस लाख सतरी हिार) गरी िममा 
रू. १,१९,१०,०००।– (एक करोड उन्नाइस लाख दश हिार रूपै्ाँ) िाहरेिालाहरूको आ-आफनो विगो 
अनसुार प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाबाट भरर पाउने ठहछ्न । प्रवतिादीलाई ठहर भएको िररिानाको ४ 
प्रवतशतले हुने रकम क्षवतपवूत्न शलूक अपराध पीवडत राहत कोरमा िममा गररवदने ठहछ्न । 

तपमसल

मावथ ठहर खणडमा लेवखए बमोविम प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १ (एक) िर्न ६ (छ) मवहना िर्न समम कैद 
हुने ठहरेकोले प्रवतिादी मदनकुमार भन्तना अनसुन्धानको रिममा वमवत २०७८/०६/२२ मा प्ररिाउ परेकोले सो 
वमवतबाट लाग ुहुने गरी वनिलाई लागेको कैद वमवत २०८९/१२/२२ मा कट्टा हुने हुदँा वनिलाई लागेको बाँवक 
कैद र िररिाना असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाउन.ू.......................................१

मावथ ठहर खणडमा उललेख भए बमोविम प्रवतिादीले िाहरेिालाको खाएको विगो रू. ७९,४०,०००।– 
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(उनासी लाख ्चावलस हिार) र सोको प्चास प्रवतशत ले हुने हिा्नना रु ३९,७०,०००।– (उनान ््चालीस लाख 
सतरी हिार) गरी िममा रू. १,१९,१०,०००।–(एक करोड उन्नाइस लाख दश हिार) रूपै्ाँ िाहरेिालाहरूको 
आ-आफतो विगो अनसुार प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनाबाट िाहरेिालाहरूलाई भराई वदन भनी समबवन्धत 
अदालतमा लेवख पठाउन.ू.........................................................................................................२

प्रसततु फैसलाको िानकारी विशरे सरकारी िकील का्ा्नल् माफ्न त िाहरेिालालाई वदन.ू........................३

्स फैसला उपर व्चति निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादी मदनकुमार भन्तनालाई पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू... ..................४

प्रवतिादीलाई ठहर भएको िररिानाको ४ प्रवतशतले हुने रकम क्षवतपवूत्न शलूक अपराध पीवडत राहत कोरमा 
िममा गररवदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाउन.ू.......................................................५

फैसला अपलोड गरी दा्रीको लगत कट्टा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा िझुाईवदन.ू............................६

डा.गोपी्चन्द् भट्टराई
सदस्

उति रा्मा सहमत छौ । 

     वनशा बाँवन्ा                      डा.रवि शमा्न अ्ा्नल
         सदस्                                  अध्क्ष                            

फैसला त्ार गन्न सह्ोग प¥ुofउने

इिलास अवधकृत अन्ि ुकुमारी वसंह

कमप्टूर अपरेटरः- शासित ्विरिम वसंह

कसरू ठहर वमवतः- २०७९/०२/१७

फैसला वमवतः- २०७९/०३/०६

फैसला प्रमावणकरण वमवतः- २०७९/०४/१०  न््ा्ावधकरणको छाप


