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dGtJo
नेपालको संविधानले सितन्त्र र सक्षम न््ा्पावलका एिम ् काननूको शासनको 
अिधारणा आतमसात गरी न््ा् समिन्धी अवधकार संविधान, काननू र न््ा्का 
मान्् वसद्ान्त बमोविम अदालत तथा अन्् न््ाव्क वनका्बाट वनसतृ हुने व्िसथा 
गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सिवोच्च अदालत, उच्च अदालत र विलला 
अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्िसथा गरेको छ भने धारा १५२ ले खास वकवसम र प्रकृवतका मदु्ाहरूको 
कारिाही र वकनारा गन्न संघी् काननू बमोविम अन्् विवशष्ीकृत अदालत, न््ाव्क वनका् िा न््ा्ावधकरणको 
सथापना र गठन गन्न सवकने व्िसथा रहकेो छ । ् ही संिधैावनक पषृ्ठभवूममा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण िदैवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ बमोविम गवठत एक न््ाव्क वनका् हो । ्स न््ा्ावधकरणको िदैवेशक रोिगार विभागको 
क्षते्रावधकार वभत्र पनने कसरू िाहकेका नेपाल सरकारको तर्न बाट दा्र हुने िदैवेशक रोिगार कसरू समबन्धी मदु्ाको 
शरुु कारिाही र वकनारा गनने गरी क्षते्रावधकार वनधा्नरण गररए बमोविम न््ा् सपंादन गददै आएको छ । ्सै क्रममा ्स 
न््ा्ावधकरणले गरेका रैसलाहरूको संग्रह प्रकाशन गन्न लागकेोमा खशुी लागकेो छ । 

न््ाव्क काम कारबाहीमा का ््नविवधगत एिम ्वनण््न को एकरूपता महतिपणू्न मावनन्छ । न््ा्ावधकरणले गरेका 
रैसला/आदशे मध्े केही महतिपणू्न विष्हरूलाई विवभन्न कोणबाट समबोधन गरेका रैसला/आदशे संकलन 
गरी प्रकाशन गना्नले न््ा्कममीहरूको रैसला लेखन समिन्धी सीपमा िवृद् भई रैसला लेखनको सतरर्तामा 
अवभबवृद् हुने कुराको अपेक्षा गन्न सवकन्छ । प्रत्ेक वििादमा वनहीत तथ् एिम ्काननूी प्रश्नको वनरोपण गरी 
न््ा्ावधकरणबाट भएका रैसलाले सरोकारिालाहरूलाई रैसलाको अन्तर विष् बसत ुर ततसमबन्धी न््ाव्क 
दृवष्कोण बझुन सहिता पैदा हुन ुसिाभाविक छ । ्सतो रैसला प्रकाशनले खास गरी न््ा्ावधकरणको न््ा् 
समपादन समबन्धी काम कारिाहीमा एकरुपता का्म गन्न मद्त पगुने,न््ाव्क का ््नको पारदवश्नतामा अवभिवृद् 
हुने र न््ाव्क उत्तरदाव्तिको सवुनवचिततामा समते सघाउ पगुने कुरामा विश्वसत हुन सवकन्छ । 

्स संग्रहमा समाबेश भएका विविध तथ् रहकेा मदु्ाको रैसला एिम ्आदशे न््ा्कममीहरू, अनसुन्धान अवधकारी, 
सरकारी िकील, प्रवतरक्षी काननू व्िसा्ी, काननूका विद्ाथमी लगा्त ्स विष्सँग िानकारी राखन ्चाहने न््ा्का 
उपभोक्ा र आकांक्षी सिैलाई उप्ोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखकेो छु । अन्त्मा ्ो रैसलाको सँग्रह प्रकाशनमा 
महत्िपणू्न भवूमका वनिा्नह गरी सझुाि र सललाह वदनहुुने ्स न््ा्ावधकरणका सदस्द्व् श्ी पे्रमकुमार रार्न र श्ी रमा 
दिेी परािलुी, रैसला प्रकाशन सवमवतका सं्ोिक रविष्ट्ार श्ी आनन्द राि पन्त, सदस् अवधकृतद्व् श्ी कृष्णशोभा 
सिुाल र श्ी दगुा्नदत्त लमसाल तथा अवधिक्ाद्व् श्ी विरबलकािी राई र श्ी सञि ुखनाललाई धन््बाद वदन ्चाहन्छु । 
्ो रैसला संग्रहका ेमदु्रणसमिन्धी का ््न समपन्न  गरी सह्ोग प¥ुofउने कलावसक वप्रवन्टङ्ग सवभ्नसलार्न धन््िाद वदन्छु । 
्ो संग्रह प्रकाशनको मखु् सह्ोगकता्न मानि अवधकारका लावग िनमञ्च (वपपल रोरम) र सा ेसंसथाका सललाहकार 
अवधिक्ा श्ी सामेप्रसाद लरुइंटेललाई विशषे धन््िाद वदन ्चाहन्छु । 

रमेशकुमार खत्री
अध्क्ष

िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण

वमवत २०७८/०५/२२
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स.

वादरी/प्रतिवादरी तवषयको सारसकं्षप पषृ्ठ

१
अवनश गिु्निा समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारी

गौ कुमारी भण्ारीका नाउँमा ्चन्द्रकली गबु्निाले अारएमर्न मार्न त ्पठाएको 
्चार लाख रूपै्ाँँ बवुझ प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले अारएमर्न एिने्टलाई 
गररवदएको भरपाई समतेका कागि प्रमाणबाट प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले 
अवभ्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुने । 

१

२
रािने्द्र पकुवोटीको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
रािने्द्र तामाङ्ग समते

सह-अवभ्कु् रािेन्द्र तामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न गरेको 
पाले कुनै पवन सितन्त्र प्रमाणले पवुष् गरेको नदवेखदंा प्रवतिादी अनपु अलोन 
के.सी.ले अवभ्ोग दािी बमोविम कसरू गरेको भन्न नवमलने । 

१०

३
गगना घलेको िाहरेीले िादी 
नेपाल सरकार/प्रवतिादी गगंा 
ख््का महि्नन

सिंाद रेक्न ् भएको पेन ड्ाईभ खोवल मदु्ाको सनुिुाईको क्रममा 
िाहरेिाला समतेको उपवसथवतमा सनुी उक् अव््ोमा उललेवखत कुराको 
विष्लाई वलएर प्रवतिादीलाई िाहरेिालाले ्स मदु्ामा पेश भएको वमवत 
२०७४/०२/१६ को िदैवेशक रोिगार समिन्धी वलखत कागि गराएको भन्ने 
कुरा सपष् रुपमा उललेख भएको दवेखन्छ । पेन ड्ाईभमा रेक ््न भएको सिर 
आफनो समते भएको भनी वसिकार गरेको अिसथामा िाहरेी र िाहरेिालाको 
बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन्न वमलने नदवेखने । 

१९

४

कृष्णकुमार वघवसङ समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र 
प्रसाद वगरी

कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने 
तिरले िा आवथ्नक दाव्ति ब्होनने गरी अरूलाई वलखत गररवदने अिसथा 
नरहने । 
सह – प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले वबना आधार प्रमाण पोल 
गरेकै आधारमा मात्र प्रवतिादी वदपक थापाले अवभ्ोग दािी बमोविमको 
कसरू गरेको पवुष् भएको मान्न नवमलने । 

२५

५
प्रकाश रुमबा समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ा

प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ार प्रवतरक्षाका लावग उपवसथत नभए तापवन वनि उपर 
िाहरेिालाहरूले मौकाको िाहरेीमा पोल गरेको अिसथा छैन । सह-प्रवतिादी 
वधरेन्द्र गपु्ाले िाहरेिालाहरूले पठाएको रकम प्र. ्चन्द्र परर्ारले पाउने गरी 
ड्ाईभरको हातमा पठाईवदएको भनी ब्ानका क्रममा पोल गरेकै आधारमा 
मात्र प्र.्चन्द्र परर्ारले िदैवेशक रोिगारमा पठाउनका लावग रकम प्राप् गरेको 
एवकन गरी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको वनष्कष्नमा पगुन न््ा्को रोहमा 
उव्चत नहुने । 

३५

६

रविन राईको िाहरेीले िादी 
नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
कलपना मगर भन्ने छवलमा्ाँ 
मगर

रौजदारी कसरू काननू बमोविम पररभावषत हुनेमा कारोिार बारे थाहा िा 
िानकारी हुदँमैा त्ो रौिदारी कसरू हुने भनी आतमगत अथ्न गरी कसरू 
श्िृना गन्न काननूतः उप्कु् नहुने  । 

४३
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वादरी/प्रतिवादरी तवषयको सारसकं्षप पषृ्ठ

७

केवन्द्र् अनसुन्धान ब्रूो 
वपलर ३ महारािगिंको 
प्रवतिदेनले िादी नेपाल 
सरकार/प्रवतिादी गणशे 
अवधकारी समते

झटु्ा ब्होराको व्माण् लेटर बनाई सो व्माण् लेटरको आधारमा 
अिधैावनक रुपमा अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को नामबाट झटु्ा ब्होरा 
त्ार गरी सो को विज्ापन पवत्रकामा प्रकावशत गन्न लगाई सो आधारमा 
िदैवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी विवभन्न व्वक्हरूको राहदानी िममा गनने 
समतेका का ््न गरी िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) को कसरू 
गरेको दवेखने । 

५१

८
धम्नप्रसाद वि.क.को िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
विशाल कटुिाल

िादीले प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दािी साक्षी प्रमाण पेश गरी सितन्त्र र 
बसतवुनष्ठ तिरबाट शकंारवहत वकवसमले पवुष् गन्न सकेको नदवेखदँा प्रवतिादी 
विशाल कटुिाल उपरको अवभ्ोग दािी पगुन नसकने । 

६४

९
दगुा्न दाहालको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
सवु्चन्द्रप्रसाद ्ादि

िाहरेिालाले आरूलाई िदैवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठार वदने भनी 
प्रवतिादीले रकम वलर गरी वदएको भवनएको दािीको वलखत काठमा्ाैं 
विलला अदालतबाट कीतने ठहरी रैसला भएको दवेखदंा त्सतो वलखत 
प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन्न नवमलने । 

७१

१०
टावस शपेा्नको िाहरेीले िादी 
नेपाल सरकार/प्रवतिादी शकंर 
प्रसाद नेपाल

अवभ्ोग दािीसाथ िाहरेिाला टासी शपेा्नले पेश गरेको वलखतमा प्रवतिादीले 
िाहरेिालाबाट रू. ९,७५,००० । (नौ लाख प्चहत्तर हिार) वलएको दवेखए 
तापवन प्रवतिादीले िाहरेिालालाई रू. २,४५,००० । (दईु लाख पैतावलस 
हिार) बझुाएको सटेटमने्ट र आर.एम.र. भौ्चर ब्ान साथ पेश गरेको दवेखदँा 
िाहरेिालाको वबगो रू. ७,३०,०००।- का्म गरी सो वबगो र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्ननासमम िाहरेिालालाई भराउन वमलने । 

७९

११
केशि ििगाईको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
रमशे कमर

प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू नगरेको भए वनिले प्रसततु मदु्ाको 
प्रवतरक्षा गनु्न सिाभावबक हुनेमा समाह्ान म्ाद गिुारी उपवसथत नभई ररार 
भई बसेको अिसथाबाट प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी सिीकार गरी बसेको 
मान्न ुपनने । 

८८

१२
िीरेन्द्र प्रसाद शमा्न समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी विि् राई

िादीले International Job Link Pvt. Ltd का वबरुद् विभागबाटै कारिाही 
हुने भएकाले उक् प्रा.वल. वबरुद् दािी नवलने भनेकोमा न््ा्ावधकरण समक्ष 
दािी पवन नवलने, वबभागबाट पवन कारबाही नहुने िसतो भई International 
Job Link Pvt. Ltd ले वनिा्नह गनु्नपनने काननूी दाव्तिबाट उन्मवुक् पाउने 
िसतो दवेख्ो । िनु न््ा्को रोहमा उव्चत हुने नदवेखने । 
रिाितपत्रिाला संसथा मार्न त ्श्म सिीकृती वलई िदैवेशक रोिगारमा गई कुनै 
कारणबश कामदार बी्चमैा रवक्न न ुपरेकोमा सो को कारिाही एिम ्वनण््न  गनने 
क्षते्रावधकार िदैवेशक रोिगार विभागलाई रह ेभएकोमा वद्वविधा नरहने । 

९७
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१३
वदलरतन ख्गीको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
मै् ाँ नेपाली

िादीको गिाह/िाहरेिालाको भनाईमा एकरुपता र संगतता नभएको 
अिसथामा वनिको भनाईलाई प्रमाणको रुपमा वलन काननूत: वमलने नदवेखने । 

११०

१४

छोटेलाल रा् ्ादि समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/ 
प्रवतिादी राि ुकुमार तेली 
समते

आई.एम.ई गरी रकम पठाउँदमैा िाहरेिालाहरूले िदैवेशक रोिगारमा िानकै 
लावग प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीको नाउँमा रकम पठाएको र वनिले सोही 
प्र्ोिनका लावग रकम वलएको मान्न उव्चत नहनेु । 

१२१

१५
नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी िानकुा खत्री समते

दािीको वलखत एिम ् िाहरेिालाले बकपत्रमा प्रवतिादीहरूलाई रू. 
२५,००,०००।- वदएको उललेख गरेकोमा प्रवतिादी प्रवदप ख््काले 
िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नलाई वमवत २०७२ । ०५ । १९ मा रू.१२,५०,०००।- 
आईएमई मार्न त ् वरता्न गररसकेको भन्ने रकम पठारएको आईएमईको 
प्रवतवलवपबाट दवेखएकोले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई वतन्न बझुाउन 
बाँकी रहकेो रकम रू.१२,५०,०००।- र त्सको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
रू.६,२५,०००।- समते िममा रू.१८,७५,०००।- (अठार लाख प्चहत्तर 
हिार रूपै्ाँ) िाहरेिालालाई प्रवतिादीहरूबाट भराई वदन न््ा्ोव्चत हनेु । 

१३३

१६

रािने्द्र सापकोटा समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/ 
प्रवतिादी भषुण ख्का क्षते्री 
समते

वलखत गरैकाननूी तिरले ख्ा गररएको नदवेखएसमम त्सतो वलखतको 
पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुने । 
प्रवतिादी गणशे सापकोटाले िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षते्रीले िदैवेशक रोिगारको लावग क्ान्ा पठाउछन ्भनी विश्वास वदलाई 
वनिको घरैमा लवग व्चनिान समते गरार रकम वदने वदलाउने का ््न गरी 
मवत्ार भई मखु् कसरूदारलाई कसरू गन्न सह्ोगसमम गरेको पवुष् हुने । 

१४७

१७
विष्णबुहादरु घलान समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/ 
प्रवतिादी बवद्र राई समते

प्रवतिादी प्रकाश प्रधानलाई िाहरेिाला सव्चना हमालले अनसुन्धानका 
क्रममा कागि गदा्न गरेको पोल अन्् सितन्त्र प्रमाणले समवथ्नत गरेको 
नदवेखदा प्रवतिादी प्रकाश प्रधानले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको ठहर गन्न 
न््ा्ोव्चत नहुने । 

१६८

१८

वदनेश सनु्दास समते िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
वमनबहादरु सनु्दास समते 
(परुक अवभ्ोग समते)

प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले वलएको विवकर अन््था प्रमावणत 
नहुदँा प्रमाण मलु्ाङ्कनको सन्दभ्नमा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूले भने 
बमोविमको िरर्ाबाट अवभ्ोग दािीको वलखत गरी वदएका रहछेन ्भनी 
वनष्कष्नमा पगुन ुबान्छनी् हुने । 
प्रमाणको रूपमा सककल वलखत नै पेश भएकाले सो वलखत प्रवतिादी वमन 
बहादरु सनु्दासका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु । 

१८३
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१९
अमर बहादरु के.सी.को 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी झगविर ख््का

मौकाको िाहरेी बेहोरा र िाहरेिालाको बकपत्रमा एकरुपता छैन । लेनदने 
व्बहारमा िबरिसती िदैवेशक रोिगारको वलखत गराएको हो भन्ने 
प्रवतिादीको ब्ान विवकर रहकेोमा दािीको वलखत प्रहरी वबटमा गराएको 
भन्ने िादीका साक्षीको कथन रहकेो छ । िादीको अवभ्ोग पत्र साथ 
वलखत पेश भएकोमा सोही प्रकृवतको अकवो वलखत समते िाहरेिालाको 
काननू व्िसा्ीले पेश गरेको दवेखन्छ । िादीको अवभ्ोिनको मखु् 
आधार वलखत प्रमाण रहकेोमा एउटै प्रकृवतका दईु थान वलखत पेश भएको 
दवेखएकाले वलखतको अवसतति नै सवंदगध दवेखने । 

१९५

२०

एक बहादरु वि.क.को 
िाहरेीले िादी नेपाल 
सरकार/प्रवतिादी रुपलाल 
वि.क.

िादीका गिाह/िाहरेिालाले िदैवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको 
िाहरेी बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको बेहोरा प्रवतिादीका विरुद् 
प्रमाणमा ग्राह्य हुने । 

२०५

२१
पिन बढुाथाकेी समतेको 
िाहरेीले िादी नेपाल सरकार/
प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम

अवभ्ोिन हुन ुपिू्न त्ार भएका वलखतहरूलाई त्सतो वलखत गनने व्वक् 
अदालतमा उपवसथत भर ब्ान गरेको अिसथामा मात्र प्रमाणमा वलन ु
पनने काननूी व्िसथा रहकेोमा िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद 
अवधकारीको बकपत्र नभएको अिसथामा वनिहरूको वबगो र हिा्नना भराई 
पाऊँ भन्ने दाबी पगुन सकने नदवेखने । 

२१५

२२
अविशके राईको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
वदवलप ्चौहान

िादीका साक्षीहरू िाहरेिाला अविशके राई र सोमनाथ गरुुङले ्स 
न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारमा पठारवदन्छु 
भनी वबश्वास वदलाई रकम वलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगारीमा नपठाएको 
भनी उललेख गरी मौकाको िाहरेी बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको 
बेहोरा प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु । 

२२९

२३
रन्द्रािती श्षे्ठको िाहरेीले 
िादी नेपाल सरकार/प्रवतिादी 
प्रवदप श्षे्ठ

्स न््ा्ावधकरणबाट प्रवतिादी प्रवदप श्षे्ठले िदैवेशक रोिगार कसरू गरेको 
ठहर ्् ाई रैसला गररसकेको वसथवत हुदँा सोही विष्मा दोहोरो रैसला हुने 
गरी ्सै न््ा्ावधकरणबाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्को वनिदेन 
एिम ्पक्षहरूको सं्कु् वनिदेन बमोविम वमलापत्र गनु्न न््ाव्क अभ्ास, 
प्र्चलन एिम ्न््ाव्क का ््नको प्रकृवत अनकुुल हुने नदवेखने ।

२४०
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रेवनि बहादुर कँुवर

सदसय श्री कृषणजरीवरी तितमरे
सदसय श्री देवेनद्रराज ढकाल

 फैसला
समित २०७३ सालको मदु्ा नं. १३६/३१५

तन.नं. १६

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
रान बहादरु गिु्निाको छोरा म्ागदी विलला, मराङ्ग 
गा.वि.स. ि्ा नं. ५ बसने अवनश गिु्निा................१

गंगा प्रसाद पनुको छोरा म्ागदी विलला, मराङ्ग 
गा.वि.स. ि्ा नं. ५ बसने वतलक बहादरु पनु..........१

्ाम बहादरु पाईिाको छोरा म्ागदी विलला पातलेसेल 
गा.वि.स. ि्ा नं. ४ बसने सन्तोष पाईिा समते ३ 
िनाको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार...................१

झक बहादरुको नावतनी भक् बहादरुको छोरा तेि 
बहादरु भण्ारीको श्ीमती म्ागदी विलला, मनुा 
गा.वि.स. ि्ा नं. २ बसने गौ कुमारी भण्ारी.......१

बलबहादरु छन्त्ालको छोरा म्ागदी विलला, 
मलकबाङ्ग गा.वि.स. ि्ा नं. २ बसने कृष्ण 
छन्त्ाल समते २ िना..................................१

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

िथय खण्ड

१. प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीले िाहरेिालाहरू वतलक बहादरु पनु, अवनश गबु्निा, सन्तोष पाईिा समतेलाई 
िदैवेशक रोिगारको लावग िापान पठाउने उद्शे्ले अवनश गबु्निाको आमा ्चन्द्रकली गबु्निा र वददी सास ु
नविना पनु मार्न त ्पटक पटक गरी िममा रू. १३,४०,०००।-, वतलक बहादरु पनुको बबुा गगंा प्रसाद पनुबाट 
रू.१३,४०,०००।- र सन्तोष पाईिाको वददी वतवलिाबाट रू.१३,४०,०००।- रकम बवुझवलई समझौता बमोविम 
नगरी भारत, मलेवस्ा, कमबो्ी्ासमम k'¥ofO{ अलपत्र पारेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई पक्राउ गरी वलए खाएको 
वबगो रकम र सो रकमको ५० प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
वतलक बहादरु पनु समतेको वकटानी िाहरेी दरखासत । 



2
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

२. मलेै िदैवेशक रोिगारको लावग िाहरेिालाहरूलाई िापान पठाउने उद्शे्ले अवनश गबु्निाको आमा ्चन्द्रकली 
गबु्निा र वददी सास ुनविना पनु मार्न त ्पटक पटक गरी िममा रू.१३,४०,०००।- वतलक बहादरु पनुको बबुा 
गगंा प्रसाद पनुबाट रू.१३,४०,०००।- र सन्तोष पाईिाको वददी वतवलिाबाट रू. १३,४०,०००।- बझुकेो छैन । 
्चन्द्रकली गबु्निा र वददी नविना पनु समते मार्न त ्पटक पटक गरी िममा रू.६,००,०००।- लेनदने प्र्ोिनको 
लावग वलएको हो, सो रकम ्चन्द्रकली गबु्निालाई नगद वरता्न गररसके भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी गौकुमारी 
भण्ारीले विलला सरकारी िकील का्ा्नल् समक्ष गरेको ब्ान । 

३. प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीले मरेो छोरा अवनश गबु्निालाई िदैवेशक रोिगारको लावग िापान मलुकुमा पठाउने 
उद्शे्ले पटक पटक गरी अारएमर्न र रा.बा.बैंक मार्न त ्रू.६,००,०००/- र नगद रू.७,४०,०००।- गरी िममा रू. 
१३,४०,०००।- बझुाएकोमा प्रवतिादीले समझौता बमोविम नगरी अवनश गबु्निा समतेलाई भारत, मलेवस्ा, 
कमबोव््ासमम k'¥ofO{ अलपत्र पारी वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भन्ने समते व्होराको ्चन्द्रकली 
गबु्निाले अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको कागि । 

४. प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले िदैवेशक रोिगारको लावग िापान मलुकुमा पठाउने उद्शे्ले अवनश गबु्निा र 
वददी सास ुनविना पनु मार्न त ्पटक पटक गरी िममा रू. १३,४०,००० । , वतलक बहादरु पनुको बबुा गगंा प्रसाद 
पनुबाट रू. १३,४०,०००।- र सन्तोष पाईिाको वददी ्म कुमारी वतवलिाबाट रू.१३,४०,०००।- गरी िममा 
रू.४०,२०,०००।- रकम बवुझवलई वतथ्न गरुुङ्ग र कृष्ण छन्त्ाल समतेको वमलेमतोमा समझौता बमोविम नगरी 
भारत, मलेवस्ा, कमबोव््ासमम k'¥ofO{ अलपत्र पारेको हुदँा काननू बमोविम गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
प्रा् एकै वमलान हुने गरी गंगा प्रसाद पनु, ्मकुमारी वतवलिा, रेखा साउद र गोविन्द बावन्ा समतेले गररवदएको 
कागि । 

५. िाहरेिालाहरूसँग लेनदने छ, मलेै ् ी िाहरेिालाहरू अवनश गबु्निा समतेलाई िदैवेशक रोिगारको लावग िापान 
पठाईवदन्छु भनी कुनै आश्वासन वदएको होरन र रू.४०,२०,०००।- रकम वलएको छैन । मलेै लेनदनेको लावग 
पटक पटक गरी िममा रू. ६,००,०००।- रकम वलएको हो र सो रकम मलेै िाहरेिाला अवनश गबु्निाको आमा 
्चन्द्रकली गिु्निालाई वरता्न गररसके, वतथ्न गरुुङ्ग र कृष्ण छन्त्ाल समतेलाई म व्चवन्दन, मलेै िदैवेशक रोिगार 
व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीले अनसुन्धान 
अवधकृत समक्ष गरेको ब्ान । 

६. हामीलाई गौ कुमारी भन््ारीले िापानमा िदैवेशक रोिगारीमा पठाउने उद्शे्ले रकम बवुझ भारत पठाएपवछ 
भारतमा वतथ्न गरुुङ्गलाई समपक्न  गराई उनै वतथ्न गरुुङ्गले मलेवस्ा, कमबोव््ासमम k'¥ofO{ िापान नलवग भारत 
हुदँ ैकाठमा्ौ रका्नएकोमा पनुः वनि प्रवतिादीले नै सोही प्र्ोिनका लावग काठमा्ौंबाट वतथ्न गरुुङ्गको साथ 
लगाई वदललीसमम लगपेवछ दोस्ो पटकमा िापान पठाउन नसकेर गौ कुमारी भण्ारीको श्ीमान कृष्ण छन्त्ालले 
वदललीबाट हामीलाईसँग ैनेपाल रका्नएर ल्ाएका हुन ्। कृष्ण छन्त्ाल प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीको हालको 
श्ीमान हो, हामी िाहरेिालाहरूले वनि कृष्ण छन्त्ालको सलंगनताको व्होरा िाहरेीमा उललेख गरेका छौ । हामी 
पीव्तहरूको िनही रू. १,७५,०००।- का दरले िममा रू. ५,२५,०००/- भारत, मलेवस्ा, कमबोव््ा दशेमा 
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ख्च्न भएको हुदा सो रकम समते प्रवतिादीहरूबाट भराई पाँऊ, साथै ख्च्नको विल भरपाई पेश गन्न नसवकने व्होरा 
अनरुोध छ । प्रसततु मदु्ामा कृष्ण छन्त्ालको सलंगनता छ । उनैले हामीहरूलाई नेपाल रका्नएका हुन भन्ने समते 
व्होराको अवनश गबु्निा समतेले गरेको सं् कु् सनाखत कागि । 

७. िाहरेिालाहरू र प्रवतिादीहरूिी्च िदैवेशक रोिगारको लावग िापान दशे पठाउने उद्शे्ले िनही 
रू.१३,४०,०००।- का दरले िममा रू.४०,२०,०००।- लेनदने भएको हो । रकम वलई िाहरेिालाहरूलाई भने 
बमोविमको िदैवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको वठक साँ्चो हो भन्ने समते 
व्होराको साक्षी गोविन्द िावन्ाले गरेको सनाखत कागि । 

८. प्रवतिादीहरूको आपसी ्ोिना, वमलेमतो, र सललाह बमोविम नेपाल सरकारबाट िदैवेशक रोिगार व्िसा् 
स्ंचालन गन्न पाउने अनमुवत नवलई रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा नपठाएको हुदँा वनि प्रवतिादीहरू 
गौकुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालको उक् का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू 
अपराध भए गरेको दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दरा ४३ िमोविम सिा् गरी तपवसलमा 
उललेवखत विगो रकम र सो को ५०% ले हुन आउने हिा्नना िापतको रकम एिम ्अन्् ख्च्न समते गरी िममा 
रू. ६५,५५,०००।- समते प्रवतिादीहरू गौकुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ाल समतेबाट तपवसलमा उललेवखत 
िाहरेिालाहरूलाई भराई पाऊँ भन्ने मागदािी सवहतको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग पत्र । 

तस.
नं.

जाहेरवालाको 
नाम तवगोर रकम ५० प्रतिशि 

हजाजाना अनय खरजा जममा रकम

१ वतलक बहादरु पनु रू.१३,४०,०००।- रू.६,७०,०००।- रू.१,७५,०००।- रू.२१,७५,०००। -

२ अवनश गिु्निा रू.१३,४०,०००।- रू.६,७०,०००।- रू.१,७५,०००।- रू.२१,७५,०००। -

३ सन्तोष पाईिा रू. १३,४०,०००।- रू. ६,७०,०००।- रू.१,७५,०००।- रू.२१,७५,०००। -

िममा रू. ४०,२०,०००। - रू. २०,१०,०००। - रू. ५,२५,०००। - रू.६५,५५,०००। -

९. मलेै िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाईवदन्छु भनी कुनै रकम वलएको छैन । मघे बहादरु गरुुङ्ग भन्ने 
व्वक्ले मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ाललाई िापान पठाएका हुन ्। पठाउँदा रू. ११,००,०००।- मलेै वतरेकी हु ँ। मघे 
बहादरु गरुुङ्गले मरेो श्ीमानलाई आरै वलएर गई िापान प¥ुofए भनेर रवक्न एका हुन, ५ । ६ मवहनासमम केही 
समपक्न  भएन, पवछ मघे बहादरु गरुुङ्गलाई समाउदा वतथ्न रुङ्गको मोबाईल नं. वदएका हुन, मोबाईल नं. अवहले 
मलाई थाहा भएन । वतथ्न गरुुङ्गलाई रोन गदा्न वतम्ो मान्छे िापानको शरणथमी क्ामपमा छ, ६ मवहनापवछ वनसकेर 
कल(रोन) गछ्न भनेर भन््ो । पवछ १५ वदनपवछ रवन्््ाको ए्पोट्नबाट मलाई प्रहरीले रोन गरी वतम्ो मान्छे कृष्ण 
छन्त्ाल वभ्तनामबाट आएको छ वलन आउन ुभनेपवछ वलएर आएकी हु ँ। मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ाल आरै 
पीव्त छन ्। िाहरेिालाहरूलाई म र मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ालले िदैवेशक रोिगारको लावग पठाएको होरन, 
वनिहरू आरै गएका हुन ् । रकम पठाउने ्चन्द्रकली गिु्निाले मरेो नाउँमा रू.४,००,०००।- पठाएकी हनु, के 
कामको लावग पठाईन त्ो मलाई थाहा भएन । उक् रकम वझकी ्चन्द्रकलीको श्ीमान अगाव् मलेै वनिहरूलाई 
वदएकी हु ँ। वरता्न गरेको भरपाई कागज़ केही छैन । गा्ीमा रकम बोकेर आउन अपठारो हुन्छ त्सैले वतम्ो नाउँमा 
आ.एम.ई. गछु्न भनेर भनेकी हु ँ। रावष्ट्् बावणज् बैंक म्ागदीको रकम पठाएको रवसद समबन्धमा वनि ्चन्दकली 
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गबु्निाले मरेो कोठाबाट नविना पनुलाई रोन गरी मरेो नागररकता छैन, म काठमा्ौं छु, गौकुमारी भण्ारीको 
नाउमा रू.२,००,०००।- रकम पठाई दउे भनेपवछ नविना पनुले मरेो नाउँमा उक् रकम पठाएकी हुन,् उक् रकम 
मलेै बालािबुाट वझकेर वनि ्चन्द्रकली गबु्निा र वनिको श्ीमानलाई वदएकी हु ँभन्ने समते ब्होराको प्रवतिादी 
गौकुमारी भण्ारीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

१०. मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । मलेै िाहरेिालाहरू कसैबाट कुनै रकम वलएको 
छैन । मघेबहादरु गरुुङ्गले मलाई िापान पठारवदन्छु भनेर मलाई साथैमा वदलली लवग, वदललीको पाहा्गिं 
भन्ने ठाउँमा लवग होटलमा १ मवहना बन्धक बनाई राख्ो र वदललीमा रहकेो वनिकै साथी वतथ्न गरुुङ्गको 
विममा लगाएर मघे बहादरु गरुुङ्ग नेपाल रवक्न ए र पवछ समपक्न  विहीन भएको हो । मलाई वदललीबाट वतथ्न 
गरुुङ्गले वभ्तनामसमम लग्ो । वभ्तनाम मरेो कागिात लगा्त मोबाईल वलएर वतथ्न गरुुङ्ग भाग्ो । ५ 
मवहना पगुपेवछ मलाई वदललीको रािकुमार भन्ने साथीले उद्ार गरी भारतसमम k'¥ofO{ वद्ो, म भारतमा वनि 
रािकुमारको घरमा ६ वदन बसेर नेपाल रवक्न  आएको हु ँ। म आरै पीव्त छु िाहरेिालाहरू मरेो श्ीमती गौकुमारी 
भण्ारीका मारती परट्का नातेदार आएकोले गदा्न म विदशे गएको कुरा थाहा पाएर मरेो श्ीमती गौकुमारीको 
्ेरामा आई मरेो श्ीमतीसँग वतथ्न गरुुङ्गको मोबाईल नं. मागी मरेो श्ीमतीले वनि िाहरेिालाहरूलाई आरन्त 
समझी वतथ्न गरुुङ्गको मोबाईल नं. वदएपवछ वनि िाहरेिालाहरूले आरै वतथ्न गरुुङ्गलाई समपक्न  गरी नेपाल 
बोलाएर वतथ्न गरुुङ्गसँग आरै कुराकानी गरी वनिलाई िाहरेिालाहरूले रकम वदई उक् रकम वतथ्न गरुुङ्ग 
सि्मले वदललीसमम हुण्ीबाट पठाई केही सम्पवछ वनि वतथ्न गरुुङ्ग पलेन मार्न त ्वदलली गई वतथ्न गरुुङ्गको 
भाईको विममामा िाहरेिालाहरूलाई लगाएर, बसबाट उनीहरू वदलली पगुकेा हुन ् । वनिहरू वदलली पगुपेवछ 
वतथ्न गरुुङ्गले िाहरेिालाहरूलाई तपाईहरूको िापानको वभषा लाग्ो, घरबाट रकम मगाउनहुोस भनेका 
रहछेन । िाहरेिालाहरूले आ-आफनो घरबाट रकम माग गरेछन । उक् रकम पठाउनका लावग िाहरेिालाहरूले 
आफना आरन्तलाई गौकुमारी भण्ारीको नाममा अारएमर्न गरी वदनहुोस भनी भनेका रहछेन र िाहरेिालाहरूका 
आरन्तले मरेो श्ीमती गौकुमारी भण्ारीका नाउँमा रू.६,००,०००/- अारएमर्न गरी पठाएका रहछेन र उक् रकम 
िाहरेिालाहरूका आरन्तको सामनु््मा मरेो श्ीमतीले बझुरे िाहरेिालाका आरन्त बाब,ु आमालाई बझुाएकी 
रवहछन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ालले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

११. ततकाल प्राप् प्रमाणको आधारमा हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.ि.ं ११८ नं.को दहेा् दरा ५ एिं 
१० बमोविम ्ी प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीबाट नगद धरौट रू.६,००,०००।- िा सो बराबरको िथेा िमानी 
वदएवलई तारेखमा राखन ुसो वदन नसके अ.बं. १२१ नं. बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन पठाईवदन ुर अका्न 
प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ाललाई मलुकुी ऐन, अ.बं.४७ नं. बमोविम साधारण तारेखमा राखी मदु्ाको कारिाही गनू्न 
भन्ने समते ब्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट २०७३।५।२९ मा भएको आदशे । 

१२. प्रवतिादीहरू गौकुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ाल आफनो पसल व्पार गरी रमान्दारीसाथ बसने मावनस हुन,् 
िदैवेशक रोिगार समबन्धी काम गनने मावनस होरनन ्त्सो हुदँा कोही कसैसँग िदैवेशक रोिगार समबन्धी कसैसँग 
रकम वलएको कुरा थाहा छैन । ्ी प्रवतिादीहरू आरै पीव्त मावनस हुन ्ी िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीहरूलाई 
िदैवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा रसाउनका लावग िाहरेी वदएको हुनपुछ्न भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी गौकुमारी 
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भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालका साक्षी ्चमलेी खत्रीले गरेको बकपत्र । 
१३. अवनश गबु्निाले रू. १३,४०,०००।- रूपै्ाँ त्सैगरी वतलक बहादरु पनु र सन्तोष पाईिाले प्रवतव्वक् 

रू.१३,४०,०००/- रूपै्ाँ गौ कुमारी भण्ारीलाई बझुाएका वथए । केही अारएमर्न र केही विश्वासको भरमा नगद ै
बझुाएको हो । मलेै गौकुमारी भण्ारीलाई िाहरेिालाहरूले रकम वदएको प्रत्क्ष दखेकेो हो भन्ने समते व्होराको 
रेखा साउदले गरेको  बकपत्र । 

१४. िाहरेिालाहरूले िापान पठाउने भनेर प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीको नाममा २०७२ साल माघ १९ र २० गते 
अारएमर्न पोखराबाट पठाएको हो । केही पैसा घर ् रेाम ैवनि प्रवतिादी गौकुमारीलाई बझुाएको हो । िाहरेिालाहरू 
अवनश, वतलक र सन्तोषले प्रवतव्वक् १३ लाख ४० हिार रूपै्ाँ गौकुमारीलाई बझुाएको हो भन्ने समते 
व्होराको ्चन्द्रकली गिु्निाले गरेको बकपत्र । 

१५. िाहरेिालाहरूले २०७२ साल माघ १९ गते अारएमर्न गरी पोखराबाट रू. ५,६०,०००।- र माघ २० गते 
का्मा्ौंवसथत ्ेरामा गौकुमारीको हातैमा गरेर प्रवतव्वक् िममा रू. १३,४०,०००।- बझुाएको हो । रावष्ट्् 
बावणज् बैंक बेनी बिारबाट पठाएको प्रमाण छ । नगद ैबझुाएको प्रमाण केही छैन भन्ने समते व्होराकि गगंा 
प्रसाद पनुले गरेको बकपत्र । 

१६. मरेो तर्न बाट रू.१३,४०,०००।- गौ कुमारीलाई बझुाएको हो । िदैवेशक रोिगारको लावग िापान पठाउने भनी गौ 
कुमारीले भनेकोले उक् पैसा वदएको हो िममा रकम मध्े सात लाख ्चावलस हिार कांगि गनने वनि प्रवतिादीले 
नमानेकोले नगद ैवदएको हो, बाँकी रकम बावणज् बैंक बेनी ििार, त्सै गरी मकु्नाथ विकास बैंक पोखराबाट 
रू.४,००,०००।- वनि प्रवतिादी गौकुमारीको नाममा पठाएको हो भन्ने समते ब्होराको अवनश गबु्निाले गरेको 
बकपत्र । 

१७. िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी गौ कुमारीलाई विदशे िापान िान भनी २०७२ माघ १९ । २० गते रू.१३,४०,०००।- 
वदएको भन्ने कुरा िाहरेिाला नेपाल रवक्न एपवछ उनैहरू मार्न त ्थाहा पाएको हो, प्रवतिादी पवहला पवन अरु 
व्वक्हरूलाई विदशे पठाउने काम गनने गद्नथे । त्सैको आधारमा ्ो व्वक्लाई पवन िापान मलुकुमा पठाउने 
भनी पैसा वलएका हुन ्भन्ने समते ब्होराको गोविन्द िावन्ाँले गरेको बकपत्र । 

१८. मलेै प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीलाई वमवत २०७२ । १० । २० मा बबुा मार्न त ् रकम वदएको हो िनु, ्सै 
वमवसलमा संलगन कागिमा िदैवेशक रोिगारको लावग िापान िानको लावग मलेै रू. १३,४०,०००।- वदएको हो । 
वनि प्रवतिादीहरूले िदैवेशक रोिगारमा लैिाने क्रममा पवहला वदलली त्सपवछ मलेवस्ा र कमबोव््ा प¥ुofए । 
कमबोव््ामा ररिकेट भएकोले रेरी वदलली हुदँ ैनेपाल रकने को हो त्सपवछ पनु िापान लाने भनेर वदलली लगरे 
२७ वदन राख ेर काम नभएपवछ नेपाल रकने को हो । हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन । गौ कुमारीलाई हातैमा पैसा 
वदएकोले प्रमाण केही छैन भन्ने समते ब्होराको वतलक बहादरु पनुले गरेको बकपत्र । 

१९. मलेै प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीलाई वमवत २०७२ । १० । २० मा िदैवेशक रोिगारको लावग िापान िानको लावग 
भनी रू. १३,४०,०००।- वदएको हो । वनि प्रवतिादीहरूले िदैवेशक रोिगारमा लैिाने क्रममा पवहला वदलली 
त्सपवछ मलेवस्ा र कमबोव््ा प¥ुofए । कमिोव््ामा ररिकेट भएकोले रेरर वदलली हुद ैनेपाल रकने को हो । 
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त्सपवछ पनुः िापान लाने भनेर वदलली लगरे २७ वदन राख ेर काम नभएपवछ नेपाल रकने को हो । हालसमम रकम 
वरता्न पाएको छैन । गौ कुमारीलाई /हातैमा पैसा वदएकोले प्रमाण केही छैन र पैसा मरेो वददी ् म कुमारी वतवलिाले 
वदएको हो भन्ने समते व्होराको सन्तोष पाईिाले गरेको  बकपत्र । 

ठहर खण्ड

२०. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी वनण््न ाथ्न रिलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंकंा विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी रमशे कुमार सिुदेीले प्रवतिादीहरू उपर परेको वकटानी िाहरेी, िाहरेीसाथ पेश भएको 
अारएमर्न र रा.बा. बैंकबाट प्रवतिादीले रकम बवुझवलएको रवसद, गोविन्द िावन्ा, गगंा प्रसाद पनु र अवनश 
गबु्निा समतेले अनसुन्धानका क्रममा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूबाट पटक पटक गरी ्चालीस लाख बीस हिार 
रूपै्ाँ वलई समझौता बमोविम िदैवेशक रोिगारीमा नलगाईवदएको भनी गररवदएको कागि तथा सो व्होरा 
समथा्नत हुने गरी न््ा्ावधकरणमा गररवदएको बकपत्र समतेका कागि प्रमाणबाट प्रवतिादीहरू उपरको कसरू पवुष् 
भरैहकेोले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी पाऊँ भनी िहस गनु्नभ्ो । ् सैगरी प्रवतिादीहरू 
गौ कुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्ण ुबहादरु गरुुङ्गले मौकामा 
र न््ा्ावधकरणमा समते मरेा पक्ष प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालले आरोवपत कसरूमा रन्कार 
रवह ब्ान गरेका, िारदात भएको भवनएको सम्मा प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ाल नेपालमा नै नरहकेो दवेखएको र 
िाहरेिाला अवनश गबु्निाकी आमा ्चन्द्रकली गबु्निाले प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीको नाउँमा पठाएको ्चार 
लाख रूपै्ाँ ्चन्द्रकलीको श्ीमानलाई नै वदएको भनी घटनाको समबन्धमा िासतविक तथ् गौ कुमारी भण्ारीले 
उललेख गरेको अिसथामा गौं कुमारीको नाउँमा रकम पठाएको आधारमा प्रवतिादीहरूले िदैवेशक रोिगारीका 
लावग भनी रकम बवुझवलएको भनी अनमुान र शकंाको भरमा िदैवेशक रोिगार कसरू िसतो रौिदारी कसरूमा 
प्रवतिादीहरूलाई सिा् गन्न वमलदनै, प्रवतिादीहरू गौ कुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालले अवभ्ोग दािीबाट 
सरार पाउन ुपद्नछ भनी बहस गनु्नभ्ो । 

२१. उपरोक्ानसुारको बहस विकीर सनुी वमवसल समते अध््न गरी हदेा्न, प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले 
िाहरेिालाहरू वतलक बहादरु पनु, अवनश गबु्निा, सन्तोष पाईिा समतेलाई िदैवेशक रोिगारको लावग िापान 
पठाउने उद्शे्ले अवनश गबु्निाको आमा ्चन्द्रकली गबु्निा र वददी सास ुनविना पनु मार्न त ्पटक पटक गरी िममा 
रू. १३,४०,०००।-, वतलक बहादरु पनुको बबुा गगंा प्रसाद पनुबाट रू. १३,४०,०००।- र सन्तोष पाईिाको 
वददी वतवलिाबाट रू.१३,४०,०००।- रकम बवुझवलई समझौता बमोविम िदैवेशक रोिगारीमा नपठाई हामी 
िाहरेिालाहरूलाई भारत, मलेवस्ा, कमबो्ी्ासमम k'¥ofO{ अलपत्र पारेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरूले वलए 
खाएको विगो रकम र सो रकमको ५० प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते 
व्होराको अवनश गबु्निा, वतलक बहादरु पनु र सन्तोष पाईिा समते ३ िनाको सं्कु् िाहरेी दरखासतबाट उठान 
भएको प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीहरूको आपसी ् ोिना, वमलेमतो, र सललाह बमोविम नेपाल सरकारबाट िदैवेशक 
रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने पाउने अनमुती नवलई रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा नपठाएको हुदँा 
वनि प्रवतिादीहरू गौ कुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ालको उक् का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
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र ४३ विपररतको कसरू अपराध दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी 
वबगो रकम र सो को ५०% ले हुन आउने हिा्नना बापतको रकम र अन्् ख्च्न समते गरी िममा रू.६५,५५,०००।- 
समते प्रवतिादीहरू गौ कुमारी भण्ारी र कृष्ण छन्त्ाल समतेबाट िाहरेिालाहरूलाई भराई पाऊँ भन्ने अवभ्ोग 
दािी रहकेो दवेखन्छ । अब प्रवतिादीहरूले आरोवपत कसरू गरेका हुन ्िा होरनन ्? प्रवतिादीहरू गौ कुमारी भण्ारी 
र कृष्ण छन्त्ालले अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो तथा हिा्नना भराईवदन ुपनने हो िा 
होरन ? भन्ने समबन्धमा वनण््न  वदनपुनने दवेखन आ्ो । 

२२. सि्नप्रथम, प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीको हकमा वि्चार गदा्न, ् ी, प्रवतिादी गौ कुमारीले आरोवपत कसरूमा रन्कार 
रहतेापवन मौकामा अनसुन्धान अवधकृत समक्ष िाहरेिालाहरूसँग लेनदने छ, मलेै ् ी िाहरेिालाहरू अवनश गबु्निा 
समतेलाई िदैवेशक रोिगारको लावग िापान पठाईवदन्छु भनी कुनै आश्वासन वदएको होरन र िाहरेिालाहरूबाट 
दािी बमोविमको रकम वलएको छैन, मलेै लेनदनेको लावग पटक पटक गरी िममा रू. ६,००,०००।- रकम 
वलएको हो र सो रकम मलेै िाहरेिाला अवनश गिु्निाको आमा ्चन्द्रकली गबु्निालाई वरता्न गररसके, वतथ्न गरुुङ्ग 
र कृष्ण छन्त्ाल समतेलाई म व्चवन्दन । मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुवत वलएको छैन भनी 
र न््ा्ावधकरणमा मलेै िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाईवदन्छु भनी कुनै रकम वलएको छैन । मघे 
बहादरु गरुुङ्ग भन्ने व्वक्ले मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ाललाई िापान पठाएका हुन ्। पठाउँदा रू. ११,००,०००।- 
मलेै वतरेकी हु ँ। मघे बहादरु गरुुङ्गले मरेो श्ीमानलाई आरै वलएर गई िापान प¥ुofए भनेर रवक्न एका हुन ५ । 
६ मवहनासमम केही समपक्न  भएन, पवछ मघे बहादरु गरुुङ्गलाई समाउदा वतथ्नगरुुङ्गको मोबाईल नं. वदएका हुन 
र वतथ्न गरुुङ्गलाई रोन गदा्न वतम्ो मान्छे िापानको शरणथमी क्ामपमा छ, ६ मवहनापवछ वनसकेर कल गछ्न 
भनेर भन््ो । पवछ १५ वदनपवछ रवन्््ाको ए्रपोट्नबाट मलाई प्रहरीले रोन गरी वतम्ो मान्छे कृष्ण छन्त्ाल 
वभ्तनामबाट आएको छ वलन आउन ुभनेपवछ वलएर आएकी हु ँ्सरी मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ाल आरै पीव्त 
छन ्। िाहरेिालाहरूलाई म र मरेो श्ीमान कृष्ण छन्त्ालले िदैवेशक रोिगारको लावग पठाएको होरन । वनिहरू 
आरै गएका हुन । रकम पठाउने ्चन्द्रकली गबु्निाले मरेो नाउँमा रू.४,००,०००।– पठाएकी हनु, के कामको लावग 
पठाईन त्ो मलाई थाहा भएन । उक् रकम वझकी ्चन्द्रकलीको श्ीमानकै सामनु््मा मलेै वनिहरूलाई वदएकी 
हु ँ। वरता्न गरेको भरपाई कागि केही छैन रावष्ट्् िावणज् बैंक म्ागदी मार्न त् ्रकम पठाएको रवसद समबन्धमा 
वनि ्चन्द्रकली गबु्निाले मरेो कोठाबाट नविना पनुलाई रोन गरी मरेो नागररकता छैन, म काठमा्ौं छु, गौकुमारी 
भण्ारीको नाउमा रू.२,००,०००।- रकम पठाई दउे भनेपवछ नविना पनुले मरेो नाउँमा उक् रकम पठाएकी हुन, 
उक् रकम मलेै बालािबुाट वझकेर वनि ्चन्द्रकली गबु्निा र वनिको श्ीमानलाई वदएकी हु ँभनी ब्ान गरेको पार्ो 
िाहरेिाला अवनश गबु्निाकी आमा ्चन्द्रकली गबु्निाले आई. एम. ई. मार्न त ्वमवत २०७२ । १२ । २ मा को् 
नं.७१८२१६६३८५ ् ी मार्न त ्पठाएको तीन लाख र ७१४५९३४६२१ ् ी मार्न त ्पठाएको एक लाख रूपै्ाँ गरी 
्चार लाख रूपै्ाँ गौ कुमारीले बवुझवलएको तथ् वमवसल संलगन अारएमर्नको ्च.नं. ११४ । ०७३ । ०७४ वमवत 
२०७३ । ५ । १५ को पत्र तथा उक् पत्रसाथ पेश भएको भौ्चर तथा रकम भकु्ानी राराम समतेका कागिातबाट पवुष् 
भएको छ ्चन्द्रकली गबु्निाले आफनो नाउँमा पठाएको ्चार लाख रूपै्ाँ आरूले बवुझ ्चन्द्रकलीका श्ीमानलाई 
बझुाएको हो भनी प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले विकीर वलएतापवन ्चन्द्रकलीका श्ीमानलाई रकम बझुाएको 
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भन्ने कुनै पवन प्रमाण पेश गन्न सकेको दवेखदनै । अवनश गबु्निालगा्तका िाहरेिालाले प्रवतिादीउपर िदैवेशक 
रोिगारीका लावग िापान पठाईवदने भनी रकम बझुी भने अनसुार िापान नपठाई रकम समते वरता्न नगरेको भन्ने 
मौकाको िाहरेी व्होराको समथ्ननमा बकपत्र गरेको पार्ो । ्सरी वमवसल संलगन वकटानी िाहरेी रकम वलएको 
तथ्लाई सिीकार गरी प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले गरेको ब्ान, िाहरेिाला अवनश गबु्निा तथा मौकामा 
कागि गनने गंगा प्रसाद पनु समतेका व्वक्हरूले गररवदएको कागि वमवसल सामले गौ कुमारीका नाउँमा ्चन्द्रकली 
गबु्निाले अारएमर्न मार्न त ्पठाएको ्चारलाख रूपै्ाँ बवुझ प्रवतिादी गौ कुमारीले अारएमर्नएिने्टलाई गररवदएको 
भरपाई समतेका कागि प्रमाणबाट प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले अभी्ोग दािी बमोविमको कसरू गरेको पवुष् 
हुन आ्ो । रावष्ट्् िावणज् बैंक मार्न त् ्नविना पनुले गौ कुमारी भण्ारीलाई रू.२ लाख पठाएको वमवसल संलगन 
रा.बा. बैंकको भौ्चरबाट दवेखएपवन वनि नविना पनुले कागि गरेको नदवेखएबाट सो रकम अवनश गबु्निालाई नै 
विदशे पठाउन पठाएको हो िा के प्र्ोिनको लावग पठाएको हो ? भन्ने तथ् ् वकनसाथ खलुन नसकेको वसथवतमा 
उक् रकम अवनश गिु्निालाई िदैवेशक रोिगारीका लावग पठाईवदने भनी प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले िममा गन्न 
लगाएको हो भनी अनमुान गरी विगो का्म गन्न वमलने दवेखएन । अवनश गबु्निालाई िदैवेशक रोिगारीका लावग 
िापान पठाईवदने भनी ्चन्द्रकली गबु्निालाई ्चारलाख रूपै्ाँ अारएमर्न मार्न त ्गौकुमारी भण्ारीका नाउँमा िममा 
गन्न लगाएको िाहके अन्् िाहरेिालाहरूलाई समते िदैवेशक रोिगारीका लावग िापान पठारवदने भनी रकम 
बवुझ भने बमोविम िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको भन्ने अवभ्ोग दािी पवुष् हुने कुनै पवन प्रमाण िादी पक्षबाट 
पेश हुन सकेको दवेखएन । रौिदारी मदु्ामा िाहरेी आरैमा अकाट्् प्रमाण होरन, प्रवतिादी उपरको दािी सितन्त्र 
तथा िसतवुनष्ठ प्रमाणबाट पवुष् हुन ुपद्नछ । ्स अिसथामा वतलक बहादरु पनु र सन्तोष पाईिाको वबगोको हकमा 
मागदािी बमोविम विगो भराउन वमलने दवेखएन । 

२३. प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ालका हकमा वि्चार गदा्न प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ाल उपर वकटानी िाहरेी नपरेको, घटना 
घटेको भवनएको सम्मा ्ी प्रवतिादी नेपलामा नै नरहकेो वसथवत दवेखएको, प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ाल कसरूमा 
पणू्नरुपमा रन्कार रहकेो, सह प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले िाहरेिालाबाट रकम वलएको विष्मा वनि प्रवतिादी 
कृष्ण छन्त्ालको वमलेमतो िा संलगनता रहकेो पवुष् हुने कुनै पवन प्रमाण िादी पक्षले पेश गन्न सकेको पारएन । 
प्रमाणको अभािमा प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ाललाई कसरूदार ठहर गरी सिा् गन्न वमलेन । 

२४. तसथ्न, प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीले िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको दवेखदंा 
वनिलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम १।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद र रू. १,५०,००० । (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना हुने ठहछ्न र वनि प्रवतिादीले पीव्त अवनश गबु्निाको आमा ्चन्द्रकली गबु्निासँग 
IME बाट वलएको रकम रू. ४,००,०००।- (्चार लाख रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते पीव्त 
अवनश गिु्निाले प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीबाट भराई पाउने ठहछ्न । िाहरेिालाहरू अवनश गबु्निाको माग दािी 
बमोविमको बाँकी विगो तथा वतलक बहादरु पनु र सन्तोष पाईिाको विगोको हकमा मागदािी बमोविमको वबगो 
भराई पाऊँ भन्ने अवभ्ोग दािी पगुन सकदनै । प्रवतिादी कृष्ण छन्त्ालका हकमा िादीले अवभ्ोग दािी पवुष् गन्न 
सकेको नदवेखदा वनिले सरार पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल बमोविम गनू्न । 

िपतसल
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मावथ रैसलामा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीलाई १ । ६ । ० (एक िष्न छ मवहना कैद र रू. 
१,५०,०००।- (एक लाख प्चास रूपै्ाँ) िररिाना हुने ठहरेकोले वनि गौ कुमारी भण्ारी ०७३ । ४ । २७ मा पक्राउ 
परी अनसुन्धानका क्रममा ०७३ । ५ । २९ समम प्रहरी वहरासतमा र ०७३ । ५ । २९ गते दवेख ०७३ । ६ । १३ समम मदु्ा 
पपु्नक्षका क्रममा थनुामा रहकेो दवेखदंा प्रवतिादी थनुामा रहकेो उक् अिवध कट्ा गरी बाँकी कैद तथा िररिाना असलू 
गन्न भनी म्ागदी विलला अदालतमा लेखी पठाईवदन ु.......१
मावथ रैसलामा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीबाट पीव्त अवनश गबु्निाले विगो रू.४,००,०००।- 
(्चार लाख) र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते गरी िममा रू.६,००,००० ( छ लाख रूपै्ाँ) भराई पाउने 
ठहरेकोले प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ अ.िं. ४२ नं. बमोविम प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीबाट रैसला बमोविमको 
विगो तथा हिा्नना बापतको रकम भराई पाऊँ भनी प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई िाहरेिाला अवनश गबु्निाले 
वनिदेन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको रकम प्रवतिादी गौ कुमारी भण्ारीबाट िाहरेिाला अवनश गबु्निालाई भराई वदन ू
भनी म्ागदी विलला अदालतमा लेवख पठारवदन ू......................................................................................... २
प्रसततु रैसलामा व्चत्त नबझु ेिदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विषशे सरकारी िकील, का्ा्नल् काठमा्ौं र प्रवतिादी गौकुमारी भण्ारीलाई 
प्रसततु रैसलाको प्रवतवलवप सवहत पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू...........................................................................३
सरोकारिालाले रैसलाको नकल माग गरेमा वन्मानसुार नककल वदन ू............................................................ ४
प्रसततु मदु्ाको दा्री लगत कट्ा गरी वमवसल अवभलेख शाखा बझुाई वदन ू....................................................... ५

कृषणजरीवरी तितमरे
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 

दिेेन्द्र ढकाल 
(सदस्)

रेिन्तबहादरु कँुिर
(अध्क्ष)

 
ईवत समित ्२०७४ साल भाद्र ५ गते रोि २ शभुम ्............................................ । 
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री सतय राज गुरुङ

सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी
 फैसला

समित ्२०७३ सालको मदु्ा नं. ७९/४२०
वन.नं. २२२

मुदा: वैदेतशक रोजगार कसरू ।
 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

ईन्द्र बहादरु पकुवोटीको नावत, बलराम 
पकुवोटीको छोरा विलला काठमा्ाैं, काठमा्ाैं 
महानगरपावलका ि्ा नं. २२ ्चन्द्रावगरी 
बसने रािेन्द्र पकुवोटीको िाहरेीले नेपाल 
सरकार..............................................१

वित बहादरु तामाङ्गको नावत, शरे बहादरु तामाङ्गको 
छोरा, विलला काभ्पेलान््चोक, बालिुापाटी गा.वब.स. ि्ा 
नं.०८ बसने रािेन्द्र तामाङ्ग.....................................१

ऋषीराम खत्रीको छोरा, विलला दाङ्ग घोराही न.पा. ि्ा 
नं. ०५ बरला बसने अनपु अलोन के.सी.......................१

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

िथय खण्ड

१.  जाहेरवाला राजेनद्र पुककोटरीले तमति २०७३/०३/१२ गिे तदएको जाहेररी दरखासिाः
प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले म िाहरेिाला लगा्त आकाश पाण्े र राेशन रोककालाई िैदवेशक रोिगारमा 
क्ान्ा र अष्टे्वल्ा मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी रकम बवुझवलई वलखत कागि समते गररवदई भने बमोविमको 
रोिगारी नवदलाएको र वलए खाएको रकम पवन वरता्न नगरेको हुदँा आिश्क कारिाही गरी विगो तथा 
हिा्नना रकम समते वदलार्न भरार्न पाऊँ भन्ने समते व्होराको वमवत २०७३/०३/१२ गते िाहरेिाला रािेन्द्र 
पकुवोटीले वदएको िाहरेी दरखासत । 

२. प्रतिवादरी राजेनद्र िामाङ्गले जाहेरवाला राजेनद्र पुककोटरीलाई गररतदएको सककल तलखि कागज:
िाहरेिाला रािेन्द्र तामाङ्गलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा र अष्टे्वल्ा मलुकुमा पठारवदन्छु भनी 
नगद रू. ८,८०,०००।- (आठलाख असी हिार) बवुझवलई वमवत २०७१/१२/१३ गते गररवदएको सककल 
वलखत कागि खामबन्दी थान १ वमवसल संलगन रहकेो । 
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३.  जाहेरवाला राजेनद्र िामाङ्ग, आकाश पाण्ेड, राेशन रोककाले तदएको सयुंक्त तनवेदन:
म िाहरेिाला रािेन्द्र तामाङ्गसँग रू.४.८०,०००।–  (्चार लाख असी हिार), आकाश पाण्ेसँग 
रू.२,००,०००।– दईु लाख), राेशन रोककासँग रू.२,००,०००।–  (दईु लाख) गरी िममा रू.८,८०,०००।– 
(आठ लाख असी हिार) प्रवतिादीले बवुझवलएका हुन ् । म िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीलाई प्रवतिादीले 
भारतको वदललीसमम लगेको र वदलली िाँदा र िसदाको अिसथामा थप रू.२,००,०००।– ख्च्न भएको 
हुदँा सो समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको वमवत २०७३/३/१६ गते रािेन्द्र पकुवोटी, आकाश पाण्े र 
राेशन रोककाले वदएको सं्कु् वनिेदन । 

४.  प्रतिवादरी राजेनद्र िामाङ्ग तसलवालले तमति २०७३/०८/१३ गिे अनुसनिान अतिकृि समक्ष 
गरेको बयानाः
िाहरेिालासँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता समबन्ध ररसईिी केवह छैन । िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीलाई 
मलेै विदशे पठाउने मावनस अनपु अलोन के.सी.सँग व्चनिान मात्र गरारवदएको हु ँ । िाहरेिालाले भने 
बमोविम िाहरेिालाले मरेो नाममा अारएमर्नमार्न त ् पठारवदएको रकम रू.१,५०,०००।– (एक लाख 
प्चास हिार) वनि अनपु अलोन के.सी.लाई नै बझुारवदएको हु ँिाहरेिालासमतेलाई विदशे पठारवदन्छु 
भनी मलेै रकम वलएको छैन । वलखत कागिमा भएको सवहछाप मरेो आफनै हो । मलेै िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने रिाित अनमुवत वलएको छैन भन्ने व्होराको प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले गरेको ब्ान । 

५.  देतख जानने साक्षरी गोतबनद बहादुर बटालाले अनुसनिान अतिकृि समक्ष गरेको कागजाः
प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले िदैवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा पठारवदन्छु भनी आकाश पाण्े र राशेन रोककासँग 
िनही रू.२,००,०००।– (दईु लाख) र रािेन्द्र पकुवोटीलाई क्ान्ा पठारवदन्छु भनी रू.४,८०,०००।– ( ्चार 
लाख असी हिार) गरी िममा रू.८,८०,०००।– (आठ लाख असी हिार) रकम रािने्द्र पकुवोटी मार्न त ्बवुझवलई 
वलखत कागि गररवदएका हुन ्। साथै रािने्द्र पकुवोटीलाई काम भरसकेको छ भनी पटक पटक वदललीसमम 
लगकेो हो भनी दवेख िान्ने साक्षी गोवबन्द बहादरु बटालाले वमवत २०७३/०३/१६ गते गरेको कागि । 

६. अतियोगाः
प्रवतिादीहरू रािेन्द्र तामाङ्ग र अनपु अलोन के.सी.ले आपसी वमलेमतोमा िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
सञ्चालन गनने ईिाित अनमुवत नवलई िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटी लगा्तलाई िैदवेशक रोिगारमा 
क्ान्ा र अष्टे्वल्ा मलुकु पठाईवदन्छु भनी रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा नपठाएको र 
वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरू रािेन्द्र तामाङ्ग र अनपु अलोन के.सी.
को उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू अपराध भएको हुदँा वनि 
प्रवतिादीहरू रािेन्द्र तामाङ्ग र अनपु अलोन के.सी.लाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविमको सिा् गरी 
पाउन र िाहरेिाला समतेबाट वलए खाएको दहेा् बमोविमको विगो र सो को ५०% ले हुन आउने हिा्नना 
रकमका साथै िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीलाई प्रवतिादीले भारतको वदललीसमम लगेको र वदलली िाँदा र 
बसदाको अिसथामा थप रू. २,००,०००।– (दईु लाख) ख्च्न भएको हुदँा सो समते वदलाई भरार पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको अवभ्ोग पत्र । 
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देहायाः
तस.न जाहेरवाला/तपत्डि तवगो ५०% हजाजाना अनय खरजा जममा
१. रािेन्द्र पकुवोटी ४,८०,०००। - २,४०,०००।- २,००,०००।- ९,२०,०००।-
२. आकाश पाण्े २,००,०००।- १,००,०००।- ३,००,०००।-
३. राेशन राेकका २,००,०००।- १,००,०००।- ३,००,०००।-

िममा ८,८०,०००।- ४,४०,०००। - २,००,०००।- १५,२०,०००।-

७.  प्रतिवादरी राजेनद्र िामाङ्गले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बयानाः
िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कागि झकु्ाएर गराएका वथए, मलाई ्चके दखेाई ििरिसती कागि 
गरारएको हुनाले अवभ्ोग दािी बमोविमको सिा् नहुन ुपनने हो िाहरे रािेन्द्र पकुवोटीले वदन ुभएको िाहरेी 
दरखासत साथ पेश गरीएको कागि मलेै नै गरेको हो, ििरिसती र झकु्ाई गराएको हुनाले ्समा सत्ता 
छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको ब्ान । 

८.  यस नयायातिकरणबाट िएको थुनछेक आदेशाः
ततकाल प्राप् प्रमाणबाट ्ी प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले आरोवपत कसरू गरेको होरन भनी भन्न सवकने 
अिसथा नहुदँा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई मलुकुी ऐन, अ.ि.ं  ११८ नं.को दहेा् 
५ र १० बमोविम ्ी प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गबाट रू. १,५०,०००। - (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) नगद 
धरौटी िा सो बराबरको िथेा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ु  । सो वदन नसके काननू बमोविमको वसधा 
खान पाउने गरी अ.िं. १२१ नं. बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ुभनी 
मलुकुी ऐन, अ.िं. १२४ ग नं. बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ुभन्ने 
समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट २०७३।९। ४ मा भएको थनुछेक आदशे । 

९.  जाहेरवाला राजेनद्र पुककोटरीले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः
मलेै प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गलाई िैदवेशक रोिगारीको लागी क्ाना्ा िानको लागी िैदवेशक रोिगारको 
कागि गरी पटक पटक हातैमा रू. ्चार लाख असी हिार रकम वदएको हो । भने बमोविम विदशे नलगेको 
र उक् रकम पवन वरता्न नगरेकोले मरेो समपणू्न रकम हिा्नना सवहत वरता्न गरी वनि प्रवतिादीलाई काननू 
बमोविम कारिाही गनु्न पनने हो समते व्होराको िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष 
गरेको बकपत्र

१०.  जाहेरवाला परीत्डि रोशन रोकाले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः
मलेै प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गलाई िैदवेशक रोिगारीको लागी अष्टे्वल्ा िानको लागी िैदवेशक 
रोिगारको कागि गरी पटक पटक हातैमा रू. दईु लाख रकम वदएको हो । भने बमोविम विदशे नलगेको 
र उक् रकम पवन वरता्न नगरेकोले मरेो समपणू्न रकम हिा्नना सवहत वरता्न गरी वनि प्रवतिादीलाई काननू 
बमोविम कारिाही गनु्न पनने हो समते व्होराको पीव्त रोशन रोकाले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको 
बकपत्र । 
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११.  जाहेरवाला परीत्डि आकश पाण्ेडले यस नयायातिकरण साक्षरी गरेको बकपत्ाः
मलेै प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गलाई िैदवेशक रोिगारीको लागी अष्टे्वल्ा िानको लागी िैदवेशक रोिगारको 
कागि गरी हातैमा रू दईु लाख रकम वदएको हो । भने बमोविम विदशे नलगेको र उक् रकम पवन वरता्न 
नगरेकोले मरेो समपणू्न रकम हिा्नना सवहत वरता्न गरी वनि प्रवतिादीलाई काननू बमोविम कारिाही गनु्न पनने 
भन्ने समते व्होराको पीव्त आकाश पाण्ेले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र । 

ठहर खण्ड
१२.  वन्म बमोविम साप्ावहक एिम ्दवैनक मदु्ा पेशी स्ूचीमा ्चढी पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ाको वमवसल 

अध््न गरी िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी रमशे कुमार सिुेदी र 
िाहरेिाला तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विरिलकािी राईले म र मरेा मवनसहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारमा क्ान्ा र अष्टे्वल्ा पठाउँछु भनी रकम वलई नपठाएको भनी िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीले 
वकटानी िहरेी वदएको छ र िाहरेी साथ पेश गरेको वलखत हदेा्न िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा 
क्ान्ा र अष्टे्वल्ा पठाउन प्रवतिादीले रू.८,८०,०००।- वलएको व्होरा उललेख छ । िाहरेिाला र 
पीव्तहरूले वकटानी बकपत्र गरेको छ र वलखत बदर गराउन प्रवतिादीले िाहरेिाला उपर वदएको करकाप 
मदु्ा करकाप ठहर नहुने रैसला भएको छ । त्सैले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन ु
पछ्न भनी र प्रवतिादी तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्ण ुबहादरु गरुुङ्गले िाहरेी र वलखतमा 
िाहरेिालालाई अष्टे्वल्ा र क्ान्ा पठाउन रकम वलएको भवनएको छ । तर एउटै व्वक्लाई दईु दशेमा 
िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने कुरा असमभि छ । ्सतो वििावदत वलखत र िाहरेीको आधारमा कसैलाई 
कसरूदार ठहर गन्न वमलदनै । प्रवतिादी आरै िैदवेशक रोिगारमा िाने क्रममा रहकेो र ्ी िाहरेिालाले 
िैदवेशक रोिगारमा लाने व्वक् व्चनार वदन आग्रह गरेको कारणले प्रवतिादीले प्रवतिादी अनपु अलोन 
के.वस.लाई व्चनाई वदएको र दिुै पक्षले आरै कुरा गरेकाले ् ी प्रवतिादी वनदवोष छन ्। व्चनाई वदएकोसममको 
कुराले िैदवेशक रोिगार कसरू पवुष् गददैन । त्सको लागी कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी झठु्ा 
अाश्वासन वदई रकम वलई ठगी गरेको हुन ुपछ्न । िैदवेशक रोिगार ठगी गनने मनसा् नभएक अिसथामा 
िैदवेशक रोिगारकै वलखत भए पवन कसरू ठहर गन्न वमलदनै त्सैले प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीबाट सरार्न 
पाउन ुपछ्न भनी गनु्न भएको बहस विवकर समते सवुन्ो   । 

१३. ्समा प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्ग र प्रवतिादी अनपु अलोन के.वस.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन 
गनने अनमुवत रिाित नवलई िाहरेिाला समतेलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछौं भनी झटु्ा अाश्वासन वदई 
प्रलोभनमा पारी िाहरेिाला मार्न त ्रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको 
कसरू गरेकाले वनि प्रवतिादीहरूलाई ऐ.ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला समतेको विगो, 
हिा्नना र अन्् ख्च्न भराई पाऊँ भन्ने अवभ्ोग दािी भएकोमा प्रवतिादी अनपु अलोन के.वस. ररार रहकेो 
र प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष ब्ान गदा्न ्ी िाहरेिाला र मलेैसँगै िैदवेशक 
रोिगारमा िान एपलाई गरेको हो र दिुै िनाले India गई सँगै रकम बझुाएका हौं । काममा पठाउने कुनै 
टँुगो नलागे पवछ िाहरेिाला समतेले India मा नै गई रकम वरता्न मागने वनण््न  गरेका रहछेन ् । मलाई 
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पवन िसरी पवन िाऊँ भनेकाले म समते िाहरेिालाकै वनिी गा्ीमा महने्द्र नगर पगु्ौं । महने्द्र नगर पगुे 
पवछ िाहरेिालाले मबाट ििरिसती कागि गराए । वकन त्सो गरेको भन्दा साधारण कागि हो घरमा 
दखेाउन गरेको हो भनेकाले विश्विास गरे पवछ मात्र िैदवेशक रोिगारको कागि भन्ने थाहा पाए । मलेै 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको छैन अवभ्ोग दािी बमोविम मलाई सिा् हुन ु
पनने होरन भनी कसरू गरेमा रन्कार रहकेाले वनमन बुँदामा वनण््न  गनु्न पनने दवेख्ो
क) प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिागार व्िसा् सं्चालन गनने रिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 

रोिगारमा पठाईवदन्छु भनी झटुा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलएको हो होरन ्?
ख) ख) प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गनु्न पनने हो होरन ?

१४. प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गको हकमा रन्सार तर्न  वि्चार गदा्न वनिले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष ब्ान गदा्न 
मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी कुनै रकम वलएको छैन । िाहरेिालाले महने्द्रनगरमा 
k'¥ofO{ वलखत ििरिसती गराई झठु्ा मदु्ा गरेको हो भनी कसरू गरेमा रन्कार रहकेो भए पवन वलखतलाई 
काननूी रुपमा ्चनुौती वदई अन््था प्रमावणत गन्न सकेको अिसथआ दवेखदनै त्सै गरी वनिले अनसुन्धानको 
क्रममा ब्ान गदा्न मलेै विदशे िाने प्रोसेस गरररहकेो िेला िाहरेिालाले पवन विदशे साने व्वक् व्चनार दउे 
भनेकाले अनपु अलोन के.सी. लाई व्चनाई वदएकोसमम हो । बाँकी कुरा आरै गरी िाहरेिालाले विदशे िान 
भनी अनपु अलोन के.ली.लाई आरैले रकम वदएका हुन ्। रू. १५,००००।- भने िाहरेिालाले अनपु अलोन 
के.सी.लाई वदन ुभनी मलाई वदएकाले मलेै अनपु अलोन के.सी.लाई बझुाईवदएको हो । िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलएको होरन भन्ने व्होरा लेखाएको छ भने ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान 
गदा्न िाहरेिाला र मलेै विदशे िान सँगै प्रोसेस गरेको हो र िाहरेिालाले नै रकम रवन्््ामा गई मखु् 
व्वक्लाई भटेी वदउँ भनेकाले हामी रवन्््ामा गई दिुै िना रकम बझुाएको हो भनी केही ररक व्होरा 
लेखाएको दवेखन्छ ्सरी प्रवतिादीको भनाईहरू ररक परेकाले वनिले भनेको कुन कुरा सत् हो र कुन कुरा 
असत् हो भन्न सवकने अिसथा नदवेखदंा वनिको भनाईमा सत्ता रहकेो दवेखदनै । 

१५. अकवो तर्न  िाहरेी हदेा्न प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले म र मरेा मावनसहरू रोशन रोकका र आकाश पाठकलाई 
िदैवेशक रोिगारमा क्ान्ा र अष्टे्वल्ा पठाउँछु भनी रू. ८,८०,०००।- वलई १५ वदन भारतको वदवललमा 
लगी रू.२लाख ख्च्न गराई वरता्न हुन ुपरेको र वनि प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारमा पवन नपठाई रकम समते 
वरता्न नगरेकाले का ््निाही गरी पाऊँ भनी रािेन्द्र पकुवोटीले वकटानी िाहरेी वदएको दवेखन्छ भने िाहरेिाला 
रािने्द्र पकुवोटीले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले िदैवेशक रोिगारमा क्ान्ा 
लान्छु भनेकाले २ पटक गरी रू.४,८०,०००।-वदएको हु ँ। प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारमा पवन नपठाएको र 
रकम समते नवदएकोले कागि गरी वदन्छु भनी अन्् २ िना समते ३ िनाको वलखत मरेो नाउँमा गरी वदएको 
हो भनी, पीव्त आकाश पाण्ेले मलाई प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा लान्छु भनेकाले मलेै 
प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गलाई रू. २ लाख वदएको हु ँ। वनि िदैवेशक रोिगारमा पवन पठाएनन ्र रकम समते 
वरता्न गरेनन ्भनी र पीव्त रोशन रोककाले प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले िदैवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा पठाउँछु 
भनेकाले वमवत २०७० ्चतै्रमा २ पटक गरी रू.२ लाख वदएको हो । वनिले वदवललसमम k'¥ofO{ पठाउन नसवक 
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रकने को हो वनिले रकम समते वरता्न नगरेकाले रकम वरता्न मागदा कागि गरी वदन्छु भनी कागि गरी वदएको 
हो भनी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

१६. त्सै गरी प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले िाहरेिाला तथा पीव्तहरूसँग रकम वलई गरी वदएको भनी िाहरेी साथ 
पेश गरीएको वमवत २०७१।१२।१३ को वलखत हदेा्न िाहरेिालालाई अष्टे्वल्ा र क्ान्ा पठाउन प्रवतिादीले 
रू.८,८०,०००।- वलएको वठक साँ्चो हो । सो रूपै्ाँ आिका ३५ वदन वभत्र वरता्न गछु्न भन्ने व्होरा उललेख 
भएको दवेखन्छ । ्ो वलखतलाई प्रवतिादीले ्ी िाहरेिालाले आरूलाई ईवन्््ा िाऊँ भनी महने्द्रनगरमा 
k'¥ofO{ ििरिसती कागि गराएको र िाहरेिालाले साधारण वलखत हो घरमा दखेाउन गरेको हो भनेको र साथी 
भएकाले विश्विास गरे काही उिरू गरेको छैन भन्ने विवकरवलएको दवेखन्छ । ्सरी प्रवतिादीको भनाई अनसुार 
पवन सो वलखत अन््था प्रमावणत भएको दवेखदंनै । वलखत भएको र वलखतमा रहकेो सही छापलाई आफनै 
भएको कुरालाई प्रवतिादीले वसिकार गरेको दवेखन्छ । वलखत प्रमाण सिवोत्तम प्रमाण मावनन्छ । वलखत अन््था 
प्रमावणत नभएको अिसथामा वलखतमा उललेवखत व्होरालाई ठोस, भरपदवो एिम ्िसतवुनष्ठ प्रमाणको रुपमा 
ग्रहण गनु्न पनने हुन्छ । 

१७. ्सरी प्रवतिादीले कसरू गरेको कुरालाई रन्कार गरे पवन अवभ्ोग दािीलाई वकटानी िाहरेी, िाहरेिाला 
बकपत्र एिम ्प्रवतिादी सि्ंले गरी वदएको वलखतको व्होराले पवुष् गनु्नको साथै प्रवतिादीले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न वलन ुपनने रिाित पवन वलएको नदवेखदंा ्ी प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा र पीव्तहरूलाई अष्टे्वल्ा पठाई वदन्छु भनी झठु्ा अाश्वासन 
वदई प्रलोभनमा पारी िाहरेिालाबाट रू.४,८०,०००।- र पीव्तहरूसँग िनही रू.२,००,०००।- का दरले 
रू.४,००,०००।– समते रू.८,८०,०००।- वलई आरोवपत कसरू गरेकै दवख्ो । 

१८. प्रवतिादी तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ाज्लेू वलखतमा र िाहरेीमा िाहरिालालाई अष्टे्वल्ा र 
क्ान्ा पठाउँछु भनी रकम वलएको भवनएको छ । तर एउटै व्वक्लाई दईु दशे पठाउने कुरा असमभि 
छ । त्सैले शकंाको सवुिधा प्रवतिादीले पाउन ुपछ्न । त्सै गरी प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले ्ी िाहरेिा 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउन सकने व्वक् व्चनेको भए व्चनाई दउे भनेको र आरूले पवन िैदवेशक रोिगारमा 
िान प्रोसेस गरी रहकेाले िैदवेशक रोिगारमा पठाउने व्वक् अनपु अलोन के.सी. लाई व्चनाई वदएकोसमम 
हो । वनिको कुनै सँगनता छैन । श्ी सिवोच्च अदालतबाट पवन मावनस व्चनाई वदन ुमात्रै कसरू हुदँनै भन्ने 
व्ाख्ा गरेको बहस विवकर वलन ुभएको छ । 

१९. ्ो मदु्ाको तथ् हदेा्न वलखतमा िैदवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा र क्ान्ा पठाउन िाहरेिालासँग 
रू.८,८०,०००।- वलएको व्होरा उललेख भएकोमा वििाद छैन । तर िाहरेीमा िाहरेिालाले म र मरेो 
मावनसहरू रोशन रोकका र आकाश पाण्ेलाई अष्टे्वल्ा र क्ान्ा पठआउन प्रवतिादीले रू.८,८०,०००।- 
वलएको भन्ने व्होरा उललेख गरीएको छ भने वमवत ०७३।३।१६ मा िाहरेाला र पीव्तहरू २ िनाले सं्कु् 
रुपमा "व्होरा खलुाई पेश गरेको वनिेदन" वशश्नकमा हामी मध्े रोशन रोकका र आकाश पाण्ेलाई 
िैदवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा पठाउन िनही रू.२ लाखका दरले रू. ४ र रािेन्द्र पकुवोटीलाई क्ान्ा 
पठाउन रू.४,८०,०००।- समते रािेन्द्र पकुवोटी हसते प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गलाई बझुाएको हो भन्ने 
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व्होरा उललेख गरी वतनै िनाले सोही व्होराको बकपत्र गरेको दवेखन्छ । ्सरी वलखतमा वदएको सं्कु् 
वनिेदन पीव्त तथा िाहरेिालाले गरेको बकपत्रमा सपष् रुपमा पीव्तहरूलाई अष्टे्वल्ा र िाहरेिालालाई 
क्ान््ा पठाउन भनी प्रवतिादीले रकम वलएको तथ् प्रष्रुपमा दवेखएकाले ्ो मदु्ामा कुनै दवुिधा रहकेो 
र प्रवतदीलाई दवुिधाको सवुिधा वदन ुपनने अिसथा नदवेखदंा विद्वान ्अवधिक्ाज्कूो बहस विवकरसँग हुने 
सवकने अिसथा दवेखएन । 

२०. अकवो विवकर िदैवेशक रोिगारमा लाने व्वक्समम व्चनलाई वदएकाले त्ो का ््न िदैवेशक रोिगार कसरू हुन 
सकै्न भन्ने रहकेो छ । विद्वान ्अवधिक्ाज्लेू पनुरािेदक सवतस साह विरुद् नेपाल सरकार भएको ने.का.प. 
२०७०अकं८ वन.नं.९०४६ को िदैवेशक रोिगार मदु्ामा श्ी सिवोच्च अदालतबाट का्म नविर पवन प्रसततु 
गनु्न भएको छ । सो मदु्ामा श्ी सिवोच्च अदालतबाट िदैवेशक रोिार ठगी कसरू हुन विदशे पठाई रोिगारमा 
लगाई वदन्छु भनी कुनै संसथा िा व्वक्ले झकु्ाई समपवत्त वलई भने बमोविम काम नगरेको र रकम पवन 
वरता्न नगरेको हुन ुपछ्न ठगी गनने मनसा् पवन नभएको र ठगी गनने भवनएका मखु् व्वक्सँग वमवल ठगी गरेको 
िा ठगी गछ्न भन्ने थाहा िानकारी भएको अिसथा नरहकेो कुनै काम गन्न सललाहमात्र वदएको आधारमा 
ठगी गरेको भन्न वमलदनै भनी प्रवतिादीलाई सरार वदने रैसला भएको दवेखन्छ । ्ो मदु्ामा अनसुन्धानको 
क्रममा प्रवतिादीले ब्ान गद्न आरूसँग िाहरेिालाले िदैवेशक रोिगारमा लाने व्वक् व्चनेको भए व्चनाई दउे 
भनेकाले आरूले अनपु अलोन के.सी.लाई व्चनाईसमम वदएको व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । तर ्ो मदु्ामा 
प्रवतिादी स्िलें िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउन रू.८,८०,०००।- वलएको व्होरा उललेख छ 
भने श्ी सिवोच्च अदालतबाट रैसला भएको मदु्ामा प्रवतिादी सवतस साहले गरी वदएको वलखतमा अमरेरका 
लैिाने प्र्ोिनका लागी िाहरेिालाले वििेन्द्र शमा्न (भारत वनिासी) लाई रकम वदएको र वििने्द्र शमा्नले 
विदशे नपठार भागकेाले ठगी गनने वििने्द्र शमा्नलाई प्रवतिादी सवतस साहले ३ मवहना वभत्र दावखला गराउने र 
नसके रू.५,००,०००।- सवतस हाले िाहरेिालालाई बझुाउन ुपनने व्होरा उललेख भएको दवेखन्छ । साथै सो 
मदु्ामा िाहरेिालाले रकम वििेन्द्र शमा्नलाई वदएको कुरा बकपत्रमा सिीकार गरेको छ । ्ो मदु्ामा िाहरेिाला 
र पीव्तहरूले रकम ्ी प्रवतिादीलाई नै बझुाएको भनी बकपत्र गरेको छ । ्सरी ्ो मदु्ा र प्रवतिादी सवतस 
साहको मदु्ाको तथ् नै ररक हुदँा त्ो मदु्ामा का्म भएको नविर ्ो मदु्ामा लागने अिसथा दवेखदनै । 
अकवो तर्न  ्ो मदु्ामा प्रवतिादी रािने्द्र तामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न वलएको सो विवकरलाई 
्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न छा् सकेको अिसथा छ । ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न आरूले पवन 
िदैवेशक रोिगारमा िान प्रोसेस ्चलाएकाले िाहरेिालाले पवन िदैवेशक रोिगारमा िान प्रोसेस ्चलाएकाले 
िाहरेिालाले नै रकम रवण््ा गई मखु् व्वक्लाई भटेेर मात्र रकम वदउँ भनेकाले म र िाहरेिालासँग ैरवण््ा 
गई रकम वदएको भन्ने विवकर वलएको छ । ्सरी आरूले िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारमा लाने व्वक् 
अनपु अलोन के.सी.लाई व्चनाई वदएको र वनिहरू वि्चनै कुरा भई रकम लेनदने भएको भनी प्रवतिादीले 
अनसुन्धानमा वलएको विवकर भन्दा ररक विवकर ्ो न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ानमा वलएको दवेखदँा पवन 
्ी प्रवतिादीको ठगी गनने मनसा् नभएको, ठगी गनने मखु् व्वक्सँग ठगी गनने का ््नमा वमलेमतो नगरेको र 
मावनससमम व्चनाउने काम गरेको भन्ने विद्वान ्अवधिक्ाज्कूो बहस विवकरसँग सहमत हुन सवकएन । 
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२१. प्रवतिादी अनपु अलोन के.सी.को हकमा वि्चार गदा्न ्ी प्रवतिादीलाई िाहरेीमा िाहरेिालाले पोल गरेको 
दवेखदनै । िाहरेिाला र पीव्तहरूले वदएको सं्कु् वनिदेन र गरेको बकपत्रमा पवन ्ी प्रवतिादीले आरूलाई 
िदैवेशक रोिगारमा लान्छु भनी रकम वलएको भनी पोल गरेको अिसथा छैन । वलखतमा पवन ्ी प्रवतिादीले 
रकम वलएको व्होरा उललेख छैन । िाहरेी, िाहरेिाला र पीव्तको बकपत्र र वलखतमा प्रवतिादी रािने्द्र 
तामाङ्गले आरूहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी रकम वलएको व्होरा उललेख छ । 

२२. केिल प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न ् ी िाहरेिाला रािेन्द्र पकुवोटीले आरूसँग 
िैदवेशक रोिगारमा िाने सो्चमा छु िैदवेशक रोिगारमा पठाउने कुनै मावनस व्चनेको भए मलाई पवन व्चनाई दउे 
भनेकाले िैदवेशक रोिगारको काम गनने व्वक् अनपु अलोन के.सी.सँग व्चनिान गराई वदएको हु ँ। िाहरेिाला र 
अनपु अलोन के.वस. आरैले कुरागरी िदैवेशक रोिगारमा लान िान िाहरेिाला आरैले अनपु अलोन के.सी.लाई 
रकम वदएको हो । िाहरेिालाले अनपुलाई वदन ुभनी रू. १,५०,०००।- छा्ेकाले त्वतमात्र रकम मलेै 
िाहरेिालाको तर्न बाट मलेै अनपु अलोन के.सी.लाई वदएको हु ँ भनी पोल गरेको कारणले मात्रै ्ी 
प्रवतिादीलाई मदु्ा ्चलारएको दवेखन्छ । सह अवभ्कु् रािेन्द्र तामाङ्गको पोल बाहके ्ी प्रवतिादी अनपु 
अलोनको विरुद्मा कुनै प्रमाण रह ेभएको दवेखदनै । सह-अवभ्कु्को पोललाई अन्् सितन्त्र प्रमाणहरूले 
समवथ्नत नगरेसमम कसैलाई दोषी ठहर गन्न वमलदनै । त्सैले ्ी प्रवतिादीले आरोवपत कसरू गरेको पवुष् हुन 
सकेको दवेखएन । 

२३. त्समा पवन सह-अवभ्कु् रािेन्द्र तामाङ्गले ् स न्््ावधकरणमा ब्ान गदा्न ् ी प्रवतिादीलाई पोल गरेको 
अिसथा छैन । आरू र िाहरेिाला दबैु िना रवण््ा गई दिुै िनाले सं्कु्रुपमा िैदवेशक रोिगारमा िाने 
मखु् व्वक्लाई रकम वदएको भन्ने व्होरा ब्ानमा लेखाएको दवेखन्छ । 

२४. ्सरी केिल सह–अवभ्कु् रािेन्द्र तामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न पोल गरेको मात्र आधारमा 
अन्् कुनै पवन सितन्त्र प्रमाणहरूले पवुष् गरेको अिसथा नदवेखदा ्ी प्रवतिादी अनपु अलोन के.सी.ले 
अवभ्ोग दािी बमोविम कसरू गरेको दवेखएन । 

२५. तसथ्न, प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू 
अपराध गरेको दवेखदा वनिलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम १।६।० (एक िष्न छ मवहना कैद र 
रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िरीिाना भई िाहरेिालाको अवभ्ोग माग दाबी 
बमोविमको विगो र सोको ५०% हिा्नना समते प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गबाट भराई पाउने ठहछ्न   । अका्न 
प्रवतिादी अनपु अलाेन के.वस.ले अवभ्ोग माग दािी बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुनेसममको प्रमाण 
िादी पक्षबाट पेश भएको नदवेखदंा वनिले अवभ्ोग माग दाबीबाट सराई पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल 
बमोिम गनु्न । 

िपतसल
मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा 
१० र ४३ विपरीतको कसरू अपराध गरेको दवेखदा वनिलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम १।६।० एक िष्न 
छ मवहना कैद र रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना हुने ठहरेकोले प्रवतिादी रािेन्द्र 
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तामाङ्ग वमवत ०७३।८।१२ दवेख वमवत ०७३।९।३ समम वदन २१ थनुामा रहकेो दवेखदँा सो थनुामा बसेको अिधी 
कटाई बाँकी कैदको लगत कसी असलू गनु्न भनी समबन्धीत विलला अदालतमा लेवख पठाउन ूर िररिानाको 
हकमा वनि प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३।९।४ को आदशेअनसुार ऐ. वमवतमा र.नं. २४२बाट 
रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौटी राखकेो दवेखदंा वनिलाई लागेको िररिाना रू. 
१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) सोही धरौटीबाट सदरस्ाहा गनु्न भनी ् स न््ा्ावधकरणको लेखा 
शाखालाई िानकारी वदन ू......................................................................................................... १
मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी रािेन्द्र तामाङ्गबाट दहेा् बमोविमका िाहरेिाला/
पीव्तहरूको विगो र सो विगोको ५० प्रवतशतले समते भराई पाउने ठहरेकाले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपचिात 
ठहरे बमोविमको विगो र हिा्नना रकम भराई पाऊँ भनी प्रवतिादीको ्सै सरहदको िेथा दखेाई म्ादवभत्र दहेा् 
बमोविमका िाहरेिाला/पीव्तहरूले वनिेदन वदए दहेा् बमोविम भराई वदन ू........................................ २
वस.न िाहरेिाला/वपव्त विगो ५०% हिा्नना िममा
१. रािेन्द्र पकुवोटी ४,८०,०००।- २,४०,०००।- ७,२०,०००।-
२. आकाश पाण्े २,००,०००।- १,००,०००।- ३,००,०००।-
३. राेशन राेकका २,००,०००।- १,००,०००।- ३,००,०००।-

िममा ८,८०,०००।- ४,४०,०००।- १३,२०,०००।-

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु े िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी श्ी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंं र प्रवतिादी रािेन्द्र 
तामाङ्गलाई रैसलाको प्रवतवलवप सवहत पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू...................................................... ३
 प्रसततु रैसलाको िानकारी िाहरेिालालाई वदन ू........................................................................... ४ 
सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा वन्ामानसुार नककल वदन.ू..  ......................................... ५
प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ा गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाई वदन ू.................................... ६

सतय राज गुरुङ
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ। 
 रमा दिेी परािलुी

 (सदस्)

वमवतः २०७५ साल रागनु १२ गते रोि १ शभुम.्........................................ । 
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलाश
माननरीय अधयक्ष श्री सतयराज गुरुङ्ग

सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी
सदसय श्री रामेश्वर रेगमरी

फैसला
समित ्२०७४ सालको मदु्ा नं. ८ । ३८४

वनण््न  नं. १४

मुदााः- वैदेतशक रोजगार कसरू ।
वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

िमानवसंह घलेकी नावतनी, पषु्पराि घलेकी 
श्ीमती विलला भोिरु, कुलङु गा.वि.स. ि्ा नं. 
२९ िसने गगना घलेको िाहरेीले िादी नेपाल 
सरकार.............................................................१

िोख ेख््काकी छोरी मवनल महि्ननकी श्ीमती 
विलला रोलपा, वलिाङ्ग न.पा. ि्ा नं. ६ भई 
हाल का.वि.्चन्द्रावगरी न.पा. ि्ा नं. ५ िसने िष्न 
२८ की गंगा ख््का महि्नन.......................१

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

िथय खण्ड
१.  जाहेरवाला गगना िलेको जाहेररी दरखासिाः
 म िाहरेिाला गगना घलेलाई प्रवतिादी गगंा ख््का महि्ननले ईिरा्लमा िदैवेशक रोिगारमा लगाई वदने भनी 

रू. १६,००,००० । – (सोह्र लाख) बवुझवलई भने बमोविमको िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको र बवुझवलएको रकम 
समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई पक्राउ गरी मरेो विगो र सोको हिा्नना समते वदलाई पाऊँ भन्ने समते 
व्हारेाका ेिाहरेिाली गगना घलेले वमवत २०७४।०३।२३ गते वदएको िाहरेी दरखासत । 

२.  तलखि कागजाः
 िाहरेिाली गगना घलेलाई िदैवेशक रोिगारमा रिरा्ल पठाई रोिगार वदलाईवदन्छु भनी रू. १६,००,०००। – 

(सोह्र लाख) बवुझवलई गगंा ख््का महि्ननले गररवदएको िदैवेशक रोिगार समबन्धी वलखत कागि । 
३.  प्रतिवादरी गंगा ख््डका महजजानले अनुसनिान अतिकृि समक्ष गरेको बयानाः
 मरेी आमा रुकमाली ख््कालाई भाई बवहवन पढाउने र बिुाको उप्चार गनने सन्दभ्नमा केही रकम आिश्क भएका 

बखत आमाले गगंा भटेिाल (संग्रौला)सँग पैसा वलने बेलामा मलाई वलखत कागि गराई आमाले पैसा वलन ु
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भएको वथ्ो । त्सरी गंगा भटेिाल तथा ्ी िाहरेिालीसँग वलएको लेनदनेको कारोिारको समपणू्न भकु्ानी मरेी 
आमाले गररसकेपवछ ् ी िाहरेिाली समते भ ैगंगा भटेिालसँग मलेै गररवदएको सककल वलखत कागि च्ावतएको 
हो । त्सपछी सोही रकममा वमटर ब्ाि नवदएको भनी वििाद गरी मरेी आमासँग थप रकम उठाउने वन्त राखी 
आमा तथा मलाई समते ्ी िाहरेिाली तथा गगंा भटेिालसमतेले तनाि वदद ैआएकी वथईन । िाहरेिालीसँग 
मलेवमलाप गन्न भनी प्रहरी का्ा्नल् गएका बखत ् ी िाहरेिाली समते भई मलाई िबरिसती वलखतमा सवहछाप 
गराउन खोिेकोमा मलेै नमानेपवछ बावहर वनवसकएको बेला मलाई बोलाई ट््ाकसीमा वलखतमा सवहछाप गराउन 
खोिेकोमा मलेै नमानेपवछ बावहर वनवसकएको बेला मलाई ट््ाकसीमा बसाई रतनपाक्न  आउने क्रममा ट््ाकसी 
वभत्र वलखत कागिमा िब्निसती कागि गराएका हुन । िाहरेिालीलाई विदशे रोिगारमा पठाउन भनी कुनै रकम 
वलएको छैन । िदैवेशक रोिगारमा पठाउन भनी कुनै रकम वलएको छैन । िदैवेशक रोिगार ब्िसा् गनने ईिाित 
अनमुती वलएको छैन । सककल वलखत कागिमा भएको नाम,थर सवहछाप मरेो हो भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी 
गगंा ख््का मह्निनले वमवत २०७४।०३।२८ गते गरेको ब्ान । 

४.  तलखि कागजका साक्षरी गंगादेवरी िेटवालले गरेको कागजाः 
 िाहरेिाला र प्रवतिादी बी्च िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिारमा पठाउने उद्शे्ले लेनदने भएको हो । प्रवतिादी गगंा 

ख््का मह्निनले िाहरेिाला गगना घलेलाई िदैवेशक रोिगारको लावग विदशे ईिरा्ल दशेमा पठाउने उद्शे्ले 
नगद रू.१६,००,०००। (सोह्र लाख) प्रवतिादीले मरेो सामनु्नेमा वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने ब्िहोराको गंगादिेी 
भटेिालले गरेको कागि । 

५.  अतियोग – पत्ाः
 प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले िदैवेशक रोिगारी व्िसा् गन्न पाउने ईिाित अनमुती नवलई िाहरेिाला गगना 

घलेलाई िदैवेशक रोिगारको लावग ईिरा्लको एक प्रवतवष्ठत कमपनीमा रू.२,९५,००० ।– दरले पावरश्वमक पाउने 
गरी पठाईवदन्छु भनी आश्वासन र प्रलोभन दखेाई रू.१६,००,०००।– (सोह्र  लाख) बवुझवलई भने बमोविमको 
रोिगारीमा नपठाई बझुवलएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनलाई सोही 
ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी पाउन र प्रवतिादीले िाहरेिाला गगना घलेबाट वलए खाएको विगो रकम रू. 
१६,००,०००।– (सोह्र लाख) र सोको विगोको ५०% ले हनु आउने हिा्नना रकम रू.८,००,००० ।– गरी िममा 
रू.२४,००,०००।– (्चौविस लाख) समते प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनबाट िाहरेिाला गगना घलेलाई वदलाई 
भराई पाऊँ  भन्ने िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग पत्र । 

६.  प्रतिवादरी गंगाख््डका महजजानले यस नयायतिकरणमा गरेको बयानाः
 मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणु्न कागिातहरू पवढिा्ची सनुाउदा सवुनपाए । मलेै िदैवेशक 

रोिगारको लावग मावनसहरू पठाउने केही काम गरेकी छैन । म िदैवेशक रोिगारमा मावनस पठाउने व्वक् होरन । 
म मरेो घरमा गहृणीको काम गदने आएकी छु । मलेै िाहरेिालालाई व्चनेकोसमम छैन र वनि िाहरेिालालाई 
िदैवेशक रोिगारमा पठाउने भनी कुनै रकम वलए खाएकी,वनिलाई झठु्ा आश्वासन र प्रलोधनमा पारेकी र कसैलाई 
प्रलोभनमा पान्न लगाएकी पवन छैन । मलेै मावनस विदशे पठाउने भनी कसैबाट कुनै रकम वलए खाएकी छैन । 
िाहरेिालासँग मरेो आमा रुकमाली ख्काको सामान्् लेनदने वथ्ो । वनिहरू वि्चमा के कसतो लेनदने भएको 
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मलाई थाहा छैन । वमती २०७४ । ३ । १६ गते म मरेो घरमा नै वथए,कररि विहान १० । ११ बिकेो सम्मा 
महानगरर् प्रहरी वबशाल बिारबाट मलाई रोन गरी गगना घलेले तपाँई विरुद्मा वनिदेन वदएको छ भनेपवछ 
म विशाल बिार प्रहरीको गए । प्रहरीले अबदखेी ्सतो नग्ननहुोस भनी वमलापत्र समते गराएको हो । प्रहरीले 
वमलापत्र गरी म र मरेो साथी वमरा वघवमरे विशाल बिार गटेमा वनवसकन लागदा वनि गगना घले र वनिको अकमी 
मवहला साथीले गटे बावहर हामी (म र मरेो साथी वमरा वघवमरे) लाई ट््ाकसीमा हाली िमल तर्न  लगकेो हो र 
टेकसीमा नै वलखत कागिमा मलाई िब्निसती रुपमा सवहछाप गराई मलाई ट््ाकसीबाट उतारी गएको हो । मलेै 
िब्निसती रुपमा वलखत कागि गराए उपर काठमा्ाै ंविललामा करकाप समिन्धी मदु्ा दता्न गराएकी छु । उक् 
करकाप मदु्ाको तारेख भरपाई िदैवेशक रोिगार विभागमा पेश गरेकी छु प्रमाण लगाई पाऊँ  । िाहरेी दरखासत 
साथ पेश गरीएको पासपोट्न समिन्धमा मलाई केही थाहा छैन । मलेै िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाित पत्र 
वलएको छैन भन्ने समते व्िहोराको प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले ्स न््ा्वधकरणमा गरेको ब्ान । 

७.  यस नयायतिकरणको थुनछेक आदेश 
 ततकाल प्राप् प्रमाणहरूबाट ्ी प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले आरोवपत कसरू गरेको रहनेछन भनी विश्वास गन्न 

सवकने अिसथा विद्ममान नहुदँा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपु्नक्षको लावग वनि 
प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनबाट मलुकुी ऐन, अ.ब.११८ नं को दहेा् ५ र १० बमोविम रू.३,००,०००।–(तीन 
लाख रूपै्ाँ) नगद िा सो बराबर िथेा िमानत वदए वलई तारेखमा राखन ुर वदन नसके अ.ब.१२१ नं बमोविम 
थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन पठाउन ुभन्ने समते व्होराको वमवत २०७४।४।२३ मा ् स न््ा्वधकरणबाट भएको 
थनुछेक आदशे । 

८.  जाहेरवाला गगना िलेले यस नयायतिकरणमा गरेको बकपत्
 मलेै िदैवेशक रोिगारमा ईिरा्लमा दशेमा िान भनी प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनलाई रू. १६,००,०००। 

– (सोह्र लाख) वदएको हो । प्रवतिादीले रकम बझुी गररवदएको तमसकु वमवसल संलगन छ । उक् रकम मरेो 
बढुाले ईराकबाट पठाउनभुएको वथ्ो । वलखत कागि पतुलीस्क काठमा्ाैमंा त्ार गरेको हो । प्रवतिादी गगंा 
ख््का मह्निनको आमा रुकमाली ख््कासँग कररि रू.१०,००,०००।– को लेनदने वथ्ो । हाल सो रकम वरता्न 
पाईसकेकोले कुनै लेनदने छैन । मलेै मरेो राहदानी भोिपरु विललाबाट बनाएको हो । प्रवतिादीबाट हिा्नना सवहत 
विगो वरता्न वदलाई पाऊँ  भन्ने समते ब्िहोराको िाहरेिाला गगना घलेले ्स न््ा्वधकरणमा गरेको बकपत्र । 

९.  प्रतिवादरी गंगा ख््डका महजाजनका साक्षरी तमरा तितमरेले यस नयायतिकरणमा गरेको बकपत्
 िाहरेी ब्होरा झठुा हो । वमवत २०७४ । २ । १६ मा गगंा ख््काले मलाई महानगरर् प्रहरी बतृ विशालििारमा 

बोलाईएको छ भनेर वलन आईन र हामी दिु ैिना त्हाँ गएकोमा गगना घलेले गगंा ख््का मह्निन विरुद् धाक 
धमकी वदएकोले छलरलको लावग बोलाईएको रहछे । त्हा छलरल भई वमलापत्र भई बावहर वनसकने क्रममा 
िाहरेिालाहरूले हावमलाई ििरिसती ट््ाकसीमा राखरे िमल प¥ु्ाउदा त्हाँ रहकेा २ । ४ िना मावनसले ट््ाकसी 
वभतै्र धाक धमकी वदई िबरिसती वलखत कागि सवहछाप गराएका हुन । ्ी प्रवतिादीले कोही कसैलाई िदैवेशक 
रोिगारमा पठाईवदने भनी रकम वलएको होरन । वनिको आमासँगको लेनदनेको कारोिारलाई वलएर वििाद हुदँा 
गगंा ख््का मह्निनबाट रकम उठाउने वन्तले वनि िाहरेिालाले ्ी प्रवतिादीसँग िदैवेशक रोिगारको कागि 
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गराएको हो भन्ने समतेको व्होराको प्रवतिादीका साक्षी वमरा वघवमरेले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 
ठहर खण्ड

१०. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ुचीमा ्चढी वनण््न ाथ्न रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्उप न््ा्ावधिक्ा श्ी विश्वास सनुिुार र िाहरेिाला 
गगना घलेको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा कृष्ण प्रसाद न््ौपानेले प्रवतिादी गंगा ख््का मह्निनले 
िैदवेशक रोिगारमा ईिरा्ल मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी विश्वास वदलाई िाहरेिालाबाट रकम बझुी वलई 
भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको, भनी विश्वास वदलाई िाहरेिालाबाट रकम बझुी वलई भने 
बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा ईिरा्ल मलुकुमा पठाईवदन्छु भनी विश्वास वदलाई िाहरेिालाबाट रकम 
बझुीवलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भनी परेको वकटानी िाहरेीलाई ्ी प्रवतिादीले 
िाहरेिालालाई गररवदएको वलखत कागि कागि र िाहरेिालाले ्स न््ा्वधकरण समक्ष गरेको बकपत्र 
समतेले पवुष् गरेको हुदँा ्ी प्रवतिादी उपरको िारदात सथावपत भएको छ । प्रवतिादीलाई अवभ्ोग माग 
दािी बमोविम सिा् गरी पाऊँ  भनी गनु्नभएको बहस समेत सवुन्ो । 

११. उपरोक्ानसुारको बहस विवकर समते सवुन वमवसल संलगन रहकेा कागिातहरू अध््न गरी हदेा्न िाहरेिाला 
गगना घलेलाई प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले िदैवेशक रोिगारमा ईिरा्ल मलुकु पठाईवदने भनी रकम 
वलई िदैवेशक रोिगारीमा नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगरेको भनी वदएको िाहरेी दरखासतबाट उठान 
भएको प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले िदैवेशक रोिगारको लावग ईिरा्लको एक प्रवतवष्ठत 
कमपनीमा मावसक रू.२,९५,०००।– दरले पारीश्मीक पाउने गरी पठाईवदन्छु भनी आश्वासन र प्रलोभन दखेाई 
रू.१६,००,००० । – (सोह्र लाख) बवुझ वलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगारीमा नपठाई बझुीवलएको रकम 
समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीले गरेको उक् का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
विपररतको कसरू अपराध गरेको हुदँा वनि प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम 
सिा् गरी पाउन र प्रवतिादीले िाहरेिाला गगना घलेबाट वलए खाएको विगो रकम रू. १६,००,००० ।– (सोह्र 
लाख) र सो विगोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम रू. ८,००,००० । – गरी िममा रू. २४,००,००० ।– 
(्चौविस लाख) समते प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनबाट िाहरेिाला गगना घलेलाई वदलाई भराई पाऊँ  भन्ने 
िादी नेपाल सरकारको मागदावि रहकेो दवेखन्छ । प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले ्स न््ा्वधकरण समक्ष 
समते ब्ान गदा्न मरेी आमा रुकमाली ख््काले गगंा भटेिालसँग गरेको लेनदने कारोिारको विष्लाई वलएर 
िाहरेिालाले मलाई िबरिसती वलखत कागि गन्न लगाएको हुन भनी कसरू गरेकोमा ईन्कार रही ब्ान गरेको 
दवेखदा प्रसततु मदु्ामा वनण््न  गनु्नपनने दवेखन आ्ो । 
(क) प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा ईिरा्ल दशेमा पठाईवदने भनी प्रलोभन दखेाई 

विश्वास वदलाई रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका हुन होरनन ्?
(ख) प्रवतिादीलाई अवभ्ोग मागदािी बमोविम सिा् हुनपुनने हो होरन ?

१२. वनण््न  तर्न  वि्चार गदा्न प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको 
र वलएको रकम पवन वरता्न नगरेको भनी िाहरेी परी सो िाहरेीसँग ै ्ी प्रवतिादी गगंा ख््का मह्निनले 
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िाहरेिालालाई वमवत २०७४ । २ । १६ मा गररवदएको वलखत कागि पेश गरेको तथा ्स न््ा्वधकरण 
समक्ष समते ब्ान गदा्न कसरू गरेकोमा ईन्कार रहकेो दवेखन्छ । वनिको सो ब्ानमा आफनी आमा रुकमाली 
ख््का र िाहरेिाला वि्चमा लेनदने ब्िहार रहकेोमा िाहरेिालालाई आमाले वलएको रकम भकु्ानी गरी 
सकेपछी उक् लेनदनेको रकमको ब्ािको विष्लाई वलएर वििाद हुदँा िाहरेिालाले महानगरर् प्रहरी बतृ 
विशाल बिारमा वमवत २०७४।२।८ मा शावन्त सरुक्षा का्म गरी पाऊँ भनी वनिदेन समते हालेकोमा वमवत 
२०७४।२।१६ मा छलरलको लावग सो प्रहरी का्ा्नल्मा मलाई समते बोलाएकोमा उक् प्रहरी का्ा्नल्मा 
म समते ग ैिाहरेिालासँग मलेवमलाप गरी रक्न ने क्रममा िाहरेिालाले मलाई िबरिसती ट््ाकसीमा राखी 
्स मदु्ामा पेश भएको वमवत २०७४।२।१६ को वलखत कागि गराएको भनी उललेख गररएको दवेखन्छ । ्ी 
प्रवतिादीले अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको ब्ानमा उललेख गरेको व्होरा मध्े िाहरेिालाको बकपत्रबाट 
्ी िाहरेिाला र ्ी प्रवतिादीको आमा रुकमाली ख््काको वि्चमा लेनदने व्िहार रहकेो विष् (स.ि.९) 
वमवत २०७४।२।१६ मा महानगरर् प्रहरी बतृ विशालबिारमा ्ी िाहरेिाला र ्ी प्रवतिादी गएका र त्ाँहा 
भटे भएको विष् (स.ि.१०,११,१३) समते समवथ्नत भएको दवेखन्छ । साथै िाहरेी साथ पेश भएको वलखत 
पवन सोही वमवत २०७४।२।१६ (िाहरेिाला र प्रवतिादी महानगरर् प्रहरी बतृ विशालििार प्रहरी बतृ गएको 
भवनएको) मा भएको दवेखन्छ । उक् वलखतमा उललेवखत व्होराबाट ्ी प्रवतिादीले िाहरेिालालाई उक् 
कागि भएको वमवतबाट दश मवहना वभत्रमा अथा्नत २०७४।१२।१५ वभत्रमा िदैवेशक रोिगारमा ईिरा्ल 
पठाईवदने भन्ने व्होरा उललेख भएको दवेखएता पवन प्रसततु मदु्ामा उक् वलखतमा उललेवखत म्ाद भकु्ान 
समते नभ ै वमवत २०७४।३।२३ मा नै िाहरेी परेको दवेखन्छ । उक् वलखत अनसुारको म्ाद ै नपगुी ्ी 
िाहरेिालाले िाहरेी वदएको अिसथा दवेखदा िाहरेिाला र प्रवतिादीका वि्चमा भएको भवनएके काम कारिाही 
पवन त्वत सिाभाविक भने दवेखएन । साथै उललेवखत िाहरेिालाको बकपत्र र प्रवतिादीको ब्ानबाट समते 
्ी िाहरेिाला र प्रवतिादीकी आमा रुकमाली ख््काको वि्चमा लेनदने कारोिार रह ेभएको एिम ्िाहरेिाल 
र ्ी प्रवतिादी समते वमवत २०७४।२।१६ मा महानगरर् प्रहरी बतृ विशालिािरमा िाहरेिालाले हालेको 
वनिदेनको विष्मा छलरलका लावग उपवसथत भएका र सोही वमवतमा ्स मदु्ामा पेश भएको िदैवेशक 
रोिगारको वलखत गरे गराएकोमा वििाद दवेखदनै । 

१३. िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्रमा समते ्ी प्रवतिादी र िाहरेिालाको वि्चमा र 
िाहरेिाला र प्रवतिादीको आमा रुकमाली ख््काको वि्चमा वमवत २०७४।२।१६ मा िैदवेशक रोिगारको 
कागि गरीसकेपछी मोिाईल रोनमा दईुपटक संिाद भएको वथ्ो भनी स.ि.१८मा उललेख गरेको दवेखन्छ । 
साथै प्रवतिादीले ्स न््ा्वधकरण समक्ष ब्ान गदा्न ब्ानको साथमा ्ी िाहरेिालासँग आरू आमाको 
वि्चमा भएको संिाद रेक ््न भएकाे पेन ड्ाईभ समते पेश गरेको दवेखन्छ । सो संिाद रेक्न ् भएको पेन ड्ाईभ 
खोवल मदु्ाको सनुिुाईको क्रममा िाहरेिाला समतेको उपवसथतीमा सनुी उक् अव््ोमा उललेवखत कुराको 
विष्लाई वलएर ्ी प्रवतिादीलाई िाहरेिालाले ्स मदु्ामा पेश भएको वमवत २०७४।२।१६ को िैदवेशक 
रोिगार समिन्धी वलखत कागि गराएको भन्ने कुरा सपष् रुपमा उललेख भएको दवेखन्छ । साथै ईिलास 
समक्ष पेश भएको सिर आफनो समते भएको वसिकार गरेको अिसथा रहकेो छ । ्सतो अिसथामा उक् 
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िाहरेी र िाहरेिालाको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गन्न वमलने दवेखएन । 
१४ सरकार िादी रौिदारी मदु्ामा दािी गनने प्रमाणको भार िादीमा हुने व्िसथा प्रमाण ऐन,२०३१ को दरा 

२५ ले गरेको छ । रौिदारी न््ा्को वसद्ान्त अनसुार अवभ्कु् उपर लागेको अवभ्ोगमा शकंाको सवुिधा 
अवभ्कु्ले पाउँदछ । ्स मदु्ामा वकटानी िाहरेी परी प्रवतिादीले गरीवदएको वलखत कागि समते पेश 
भएको र िाहरेिालाले बकपत्र गरेको दवेखएता पवन मावथ उललेवखत आधार प्रमाणबाट उक् िाहरेी र सो 
मा उललेवखत व्होरा बसतवुनष् रुपमा शकंा रवहत तिरमा पवुष् हुन सकेको दवेखएन । वमवसल संलगन रहकेा 
उललेवखत आधार प्रमाणबाट ्ी प्रवतिादीले िाहरेिालालार्न िैदवेशक रोिगारमा ईिरा्ल पठाउन भनी 
विश्वास वदलाई प्रलोभनमा पारी रकम वलएको र भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भन्ने शकंा 
रवहत रुपमा पवुष् हुन सकेको दवेखएन । 

१५. तस्नथ,प्रवतिादी गंगा ख््का मह्निनले अवभ्ोग माग दािी अनसुार िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को १० र 
४३ विपरीतको कसरू गरेको पवुष् हुने बसतवुनष् प्रमाण िादी पक्षबाट पेश हुन सकेको नदवेखदँा वनि प्रवतिादी 
गंगा ख््का मह्निनले अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउने ठहछ्न । अरुमा तपवसल बमोविम गनु्न । 

िपतसल
मावथ रैसलामा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी गंगा ख््का मह्निनले अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउने ठहरेकाले 
उक् रैसला उपर व्चत नबझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४को दरा ६६(२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ु भनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंलाई रैसलाको प्रवतवलपी 
सवहत पनुरािेदनको म्ाद वदन ू .................................................................................................. १
प्रवतिादी गंगा ख््का मह्निनले ्स न््ा्वधकरणको आदशेानसुार माग भएको धरौट रू.३,००,००० ।–
(तीनलाख रूपै्ाँ) िापत प्रवतिादीले िेथा िमानत िापत राखकेो होम प्रसाद नेपालको नाउँमा दता्न का्म रहकेो 
विलला वसन्धपुाल्चोक साविक वसरुिारी गा.वि.स.ि्ा नं ९ हाल ्चौतारा साँगा्चोकगढी न.पा.ि्ा नं १४ को 
वक.न.१५५५को क्षेत्ररल ०–६ –३–० को िगगा िेथा िमावन राखी वमवत २०७५ । ९ । १ तारेख गिुारी बसेको 
दवेखदँा उक् िेथा िरत गरी धरौट िापतको उक् रकम असलु उपर गनु्नभनी लेवख पठाउन ू........................ २
प्रसततु रैसलाको िानकारी िाहरेिालालाई वदन ू............................................................................ ३
सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा वन्मानसुार नककल वदन ू.............................................. ४
प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ा गरी वमवसल अवभलेख शाखा बझुाईवदन ू........................................ ५

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्) 

उक् रा्मा हाम्ो सहमती छ ।
 रामेश्वर रेगमरी सतय राज गुरुङ्ग
 (सदस्) (अध्क्ष) 
वमवत २०७६ साल साउन २८ गते रोि ३ शभुम.................................................. । ३
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी
फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-००९५
कसरू वनधा्नरणः २१

वनण््न  नं. ३०

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
विलला रामछेाप, वलख ुतामाकोशी गा.पा. ि्ा 
नं. ५ बसने, रामबहादरु तामाङको नावत, सोम 
बहादरु तामाङको छोरा, िष्न ३५ को कृष्ण कुमार 
वघवसङ .................................................१

विलला रामछेाप, वलख ुतामाकोशी गा.पा. ि्ा 
नं. ३ बसने, आरतवसंह तामाङको नावत, बाघवसंह 
तामाङको छोरा, िष्न ४० को रािेन थापा 
तामाङको िाहरेीले नेपाल सरकार ............... १

विलला झापा साविक अिु्ननधारा गा.वि.स.ि्ा नं.१, 
पररिवत्नत ऐ. अिु्ननधारा न.पा.ि्ा नं. ८ सथा्ी घर भई 
काठमा्ौं विलला, काठमा्ौं महानगरपावलका ि्ा नं. 
३२, तीनकुनेमा ्ेरा गरी बसने, वबष्ण ुप्रसाद वगरीको छोरा 
अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी............................१

विलला महोत्तरी, बवद्निास न.पा. ि्ा नं. ४ बसने वदपक 
थापा मगर........................................................१

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।
िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षते्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको सवंक्षप् वििरण र ठहर वनमन बमोविम 
रहकेो छ ।

(१) जाहेरवाला कृषण कुमार तितसङ्ग समेिको जाहेररी दरखासिाः-

विपक्षी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िदैवेशक रोिगारको लागी दिुई मलुकुमा पठाई दिुई प्रहरीमा 
काम वदलाईवदन्छु भनी हामी िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािेन थापा तामाङ्गबाट िनही 
रू.४७०,०००।- (्चार लाख सत्तरी हिार) को दरले िममा रकम रू.९,४०,०००।– (नौ लाख ्चावलस हिार) 
बवुझवलई िदैवेशक रोिगारमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि विपक्षीलाई 
कारिाही गरी विगो तथा हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको वमवत २०७५।०५।०८ को 
िाहरेिाला कृष्ण कुमार वघवसङ्ग समतेको िाहरेी दरखासत ।
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(२) सककल तलखि कागज र आई.एम.इ. िौरराः

प्रवतिादी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गलाई 
िदैवेशक रोिगारीमा दिुई पठाई पवुलसमा काम वदलाई वदन्छु भनी िममा रू.८,३०,०००।–(आठ लाख तीस 
हिार) बवुझवलई गररवदएको िदैवेशक रोिगार समबन्धी वमवत २०७५।०४।२८ को सककल वलखत कागि ।

सन २०१८ अगसट ५ तारेखमा प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीका नाममा िाहरेिालाहरू कृष्ण 
कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गले पठाएको िनही रू. ५३,९५०।का सककल आर.एम.र. रवसदहरू । 

(३) प्रतिवादरी आयुष तगररी िनने नेत् प्रसाद तगररीको बयानाः–

िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गसँग व्चनिान छ‚ लेनदने छ, नाता समबन्ध 
ररसईिी छैन । िाहरेिालाहरूको िाहरेी व्होरा केही मात्र साँ्चो हो । ्ी िाहरेिालाहरूबाट मलेै एकमषु् रू. 
८५०,०००।– मात्र बवुझवलएको हु ँ। सो रकम पटक पटक गरी अारएमर्नबाट र नगद ैगरी बवुझवलएको हु ँ। रकम 
िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दिुई पठाईवदने भनेर नै वलएको हो । रकम िाहरेिालाहरूबाट 
वलएको रकम मध्े रू.७,२५,०००।– िदैवेशक रोिगार समबन्धी काम गनने व्वक् वदपक थापा मगरलाई 
नगद ैबझुाएको हु ँ । वनि वदपक थापा मगरले ्ी िाहरेिालाहरूको राहदानी, वटकेट र वभषा लगा्तका 
कागिातहरू वलई समपक्न  विवहन भएपछी िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउन नसवकएको 
हो । मलेै कवमसन खाने वहसािले मातै्र काम गरेको हु ँ । वनि वदपक थापाले िनही रू.५०,०००।– का 
दरले वदने गद्नथ्ो । तीन िना मावनसलाई पठाए िापत वनि वदपक थापा मगरले मलाई रू.५०,०००।– का 
दरले रू.१५०,०००।– कवमसन समते वदएको वथ्ो । ्ही कवमसनको लोभले मलेै िदैवेशक रोिगारमा 
िाने मावनसहरू खोिी वनिसँग समपक्न  गराईवदने गरेको वथए । ्ी िाहरेिालाहरूबाट समते मलाई िनही 
रू.५०,०००।– को दरले दबैु िनाको रू.१,००,०००।– कवमसन वदएको वथ्ो । िदैवेशक रोिगारमा पठाउने 
काम मलेै गरेको होरन, वनि वदपक थापा मगरले गरेका हुन ्। वनि वदपक थापा मगरको बािकेो नाम थाहा 
छैन, वनिको बिुाको नाम विवपन थापा मगर हो । वनिले विलला काठमा्ौंको गगंबकुो वबिीमल नविकै 
वसतल ट्ाभल एण् टुर प्रा.वल.स्ंचालन गरेर बसेको वथ्ो । वनिले वबवभन्न व्वक्हरूलाई सोही ट्ाभल 
मार्न त् ्िदैवेशक रोिगारमा पठाईवदने का ््न गददै आईरहकेो वथ्ो । हाल वनिले उक् ट्ाभल बन्द गरी ररार 
र समपक्न  विवहन छ । िाहरेिालाहरूले िाहरेी दरखासत साथ पेश भएको उक् वमवत २०७५।०४।२८ को 
वलखत कागि दखेाउँदा दखे,े उक् वलखत कागिमा उललेख भएको आ्षु वगरी भन्ने नाम मरेो नै हो, उक् 
नाम मरेो बोलाउने नाम हो, िासतविका नाम नेत्र प्रसाद वगरी हो । उक् वलखत कागिमा भएको हसताक्षर 
आ्षु मरेो नै हो । साथै सो वलखत कागिमा भएको ल्ाप्च ेमरेो नै हो, हरेी सनाखत गररवदए ँ। उक् वलखत 
कागि बमोविमको रकम रू.९४०,०००।– मलेै बवुझवलएको नभई पटक पटक गरी िममा रू.७२५,०००।– 
बझुकेो हु ँ । मरेो िासतविक नाम नेत्र प्रसाद वगरी हो । मरेो नागररकता प्रमाण पत्र नं.६९०१४९७७ हो । 
अकवो नागररकता नककली हो । म िाहरेिाला विन्द ुरगामी समतेले वदएको िदैवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा 
परी िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणमा धरौटी रू.१,००,०००।– दावखला गरी तारेखमा बसेकोमा तारेख 
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गिुारेको हुदँा प्रहरीले समाउँछ की भनी बचनलाई श्ाम ्चौलागाँईले बनाई ल्ाई वदएको नककली नागररकता 
हुन । वनि श्ाम ्चौलागाँईको तीन पसुते सवहतको एवकन ितन र समपक्न  नं.समते थाहा भएन । उक् वकतने 
नागररकता समबन्धमा मलाई तथा श्ाम ्चौलागाँईलाई कुनै वनका्मा मदु्ा ्चलेको छैन । मलेै िदैवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद 
वगरीले गरेको ब्ान ।

(४) तलखि साक्षरी तबर बहादुर िामाङ्गले गररतदएको कागजाः–

िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािेन थापा तामाङ्गलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दिुई मलुकुमा 
पठाई दिुई पवुलसमा काम वदलाईवदन्छु भनी िाहरेिालाहरूबाट िनही रू.४,१५,०००।– (रू.्चार लाख पन्ध्र 
हिार) विपक्षी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगररले मरेो सामनु्ने म ैबवुझवलएको वठक साँ्चो हो । ्ी विपक्षीले 
उक् रकम बवुझवलई ्ी िाहरेिालाहरूलाई वमवत २०७५।०४।२८ गतेको वलखत कागि गररवदएका हुन । 
विपक्षीले िाहरेिालाहरूबाट वलएको विगो तथा सो को हिा्नना रकम समते वदलाई भराई विपक्षीलाई काननू 
बमोविम कारिाही गरीपाऊँ भनी वलखत साक्षी वबर बहादरु तामाङ्गले गररवदएको कागि । 

(५) जाहेरवाला कृषण कुमार तितसङ्गले गररतदएको कागजाः–

प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले हामी िाहरेिालाहरूबाट िनही नगद ैरू. ४१५,०००।– का 
दरले िममा रकम रू.८,३०,०००।–बवुझवलएको र थप रकम िनही रू. ५३,९५०।– अारएमर्नगरी पठाएको 
हुदा प्रवत व्वक् रू. ४६८,९५०।– बझुाएको वठक साँ्चो हो । िाहरेी दरखासत लेखाउँदा िममा विगो 
रू.९,३७,९००।– हुन ुपननेमा विगो रू.९४०,०००।– भएको हो । उक् विगो रकम सच्ाई पाऊँ । प्रवतिादी 
आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले हामी िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गबाट 
िनही रू.४६८,९५०।– का दरले िममा रकम रू.९,३७,९००।–बवुझवलएको हो । वनिले ब्ानमा वकन 
रू.८५०,०००।– मात्र बझुकेो भनी ब्ान गरेका हुन, थाहा भएन । वनिले उक् रकम बवुझवलई हामीलाई वमवत 
२०७५।०४।२८ गते रकम बवुझवलएको कागि गररवदएका हुन ्। वदपक थापा को हुन ्र वनिको प्रसततु मदु्ामा 
के कसतो सलंगनता छ थाहा भएन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला कृष्ण कुमार वघवसङ्गले गररवदएको 
कागि । 

(६) जाहेरवाला राजेन थापा िामाङ्गले गररतदएको कागजाः–

प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले हामी िाहरेिालाहरूबाट िनही नगद ैरू.४१५,०००।– का दरले 
िममा रकम रू.८,३०,०००।–बवुझवलएको र थप रकम िनही रू.५३,९५०।– अारएमर्नगरी पठाएको हुदँा 
िनही रू.४६८,९५०।– बझुाएको वठक साँ्चो हो । िाहरेी दरखासत लेखाउँदा िममा विगो रू.९,३७,९००।– 
हुन ुपननेमा विगो रू.९४०,०००।– भएको हो । उक् विगो रकम सच्ाई पाऊँ । प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र 
प्रसाद वगरीले हामी िाहरेिालाहरू रािने थापा तामाङ्ग र कृष्ण कुमार वघवसङ्गबाट िनही रू.४६८,९५०।– 
का दरले िममा रकम रू.९,३७,९००।– बवुझवलएको हो । वनिले ब्ानमा वकन रू.८,५०,०००।– मात्र 
बझुकेो भनी ब्ान गरेका हुन, थाहा भएन । वनिले उक् रकम बवुझवलई हामीलाई वमवत २०७५।०४।२८ गते 
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िदैवेशक रोिगारको वलखत गररवदएका हुन ्। वदपक थापा को हुन र वनिको प्रसततु मदु्ामा के कसतो सलंगनता 
हो सो बारेमा थाहा भएन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला रािने थापा तामाङ्गले गररवदएको कागि । 

७.  अतियोग दावरीाः

प्रवतिादी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी र वदपक थापा मगरले िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र 
रािने थापा तामाङ्गलाई िदैवेशक रोिगारमा दिुई पठार वदन्छु भनी झटु्ो आश्वासन वदई वबश्वास वदलाई 
आश्वसत बनाई प्रोसेवसङ्गका लावग पासपोट्न र िनही रू. ४,६८,९५०।-रकम िवुझवलई िदैवेशक रोिगारमा 
नपठाई िाहरेिालाहरूबाट वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरी िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
र दरा ४३ बमोविमको कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम हुने सिा्को 
आधा सिा् हुन र िाहरेिालाहरूको विगो रू. ९,३७,९००।– र सो को ५० प्रवतशतले हनेु रकम हिा्नना 
समते प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन र प्रवतिादीहरूबाट अपराध पीव्त संरक्षण 
ऐन, २०७५ को दरा ४१ बमोविमको रकम क्षवतपतुमी शलुक बापत ऐ.ऐनको दरा ४१(५) बमोविम कोषमा 
िममा गरी पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग-पत्र ।

८. प्रतिवादरी आयुष तगररी िनने नेत् प्रसाद तगररीले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः

 िाहरेी दरखासत साथ पेश गररएका समपणु्न कागिात पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ। िाहरेिालाहरूसँग िनही 
रू.४,२५,०००।- का दरले िममा रू.८,५०,०००।– िगगा कारोबारको लावग रकम वलएको हो ।उक् रकम 
वदपक थापा मगरलाई बझुाएको हु ँ ।िाहरेिालाहरूबाट रकम नगद ैबवुझ वदपक थापा मगरलाई पवन नगद ै
बझुाएको हुनाले रकम बझुाएको कुनै प्रमाण छैन । िदैवेशक रोिगारमा पठाउने भनी िाहरेिालाहरूबाट कुनै 
रकम वलएको छैन । िाहरेी साथ पेश गरेको वलखत िाहरेिालाहरूले ििरिसती गन्न लगाएका हुन सोमा 
भएको सवहछाप मरेो आफनै हो भन्ने समते ब्होराको प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

९. यस नयायातिकरणबाट िएको थुनछेक आदेशाः

प्रवतिादीले कसरू गरेकोमा रन्कार रही ब्ान गरेको दवेखएता पवन िाहरेी, वमवत २०७५।४।२८ को वलखत 
कागिको व्होरा र वलखतका साक्षी िीर बहादरु तामाङ्गले गरेको कागि समतेका ततकाल प्राप् प्रमाणबाट 
प्रवतिादी कसरूदार हुन ्भन्ने विश्वास गन्न सवकने अिसथा दवेखदंा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने 
गरी हाललाई ्ी प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीबाट मदु्ाको पपु्नक्षको लावग मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.६,००,०००।-(छ लाख रूपै्ाँ) धरौट, 
िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. 
सवंहताको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन 
कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ूभन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।७।८ मा भएको 
थनुछेक आदशे।

१०. प्रवतिादी वदपक थापा मगरका नाँउमा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद अवभ्ोग पत्रमा 
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उललेवखत ठेगानामा वनिको घर रेला नपरी वमवत २०७६।०९।४ मा िपेत्त ेतामले भएको । 

११. जाहेरवाला कृषणकुमार तितसङ्गले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले मलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दबुई पवुलसमा पठाउने भनी 
वबश्वास वदलाएका हुदंा ५०० अमरेरकी ् लर बराबरको रकम अारएमर्न गरी पठाएको हो । पवछ वभषा आएको 
भनेपवछ रू.४,१५,०००।- रकम ज्ानेश्वरको एक होटलमा प्रवतिादीलाई वदई प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगारको 
वलखत कागि गररवदएका हुन ्। प्रवतिादीले रकम वलएपवछ मलाई िदैवेशक रोिगारीमा पठाएनन ्र मरेो रकम 
पवन वरता्न वदएका छैनन ् । प्रवतिादीले अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू गरेको हुनाले वनिलाई काननू 
बमोविमको सिा् हुन ुपनने हो । मरेो विगो रकम र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको िाहरेिाला कृष्णकुमार वघवसङ्गले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र । 

१२. जाहेरवाला राजेन थापा िामाङले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले मलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दबुई पवुलसमा पठाउने 
भनी वबश्वास वदलाएका हुदा ५०० अमरेरकी ्लर बराबरको रकम अारएमर्न गरी पठाएको हो र पवछ वभषा 
आएको भनेपवछ रू.४,१५,०००।- रकम ज्ानेश्वरको एक होटलमा प्रवतिादीलाई वदई प्रवतिादीले िदैवेशक 
रोिगारको वलखत कागि गररवदएका हुन ्। प्रवतिादीले रकम वलएपवछ मलाई िदैवेशक रोिगारीमा पठाएनन ्
र हालसमम मरेो रकम पवन वरता्न वदएका छैनन ्। प्रवतिादीले अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू गरेको हुनाले 
वनिलाई काननू बमोविम सिा् हुन ुपनने हो । मरेो विगो रकम र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम वदलाई 
भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला रािेन थापा तामाङले ् स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र ।

१३. जाहेरवालाका साक्षरी वरीरबहादुर लामाले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िाहरेिालाहरू कुमार वघवसङ्ग र रािेन थापा तामाङ्गलाई 
बैदवशक रोिगारीमा दबुई दशेमा पठाउने भनी मरेो अगाव् रकम लेनदने भएको हो र वमवसल संलगन भएको 
िदैवेशक रोिगार कागिमा साक्षीको महलमा भएको सवहछाप मरेो हो भन्ने समते व्होराको िाहरेिालाका 
साक्षी िीर बहादरु लामाले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र ।

ठहर खण्ड

१४. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक मदु्ा पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी 
उवम्नला दाहालले प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी र वदपक थापा मगरले िदैवेशक रोिगार व्िसा् 
स्ंचालन गन्न पाउने रिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गलाई 
िदैवेशक रोिगारको लावग दिुई मलुकुमा पठाईवदने भनी वबश्वास वदलार्न रकम वलई िदैवेशक रोिगारमा 
नपठाएका र वलएको रकम समते वरता्न नगरेका भनी परेको िाहरेी, िाहरेिालाहरूको बकपत्र र आ्षु 
वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले रकम बवुझवलई गरी वदएको वलखत समतेबाट पवुष् भएकाले प्रवतिादीहरूलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न 
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भएको बहस सवुन्ो । त्सतै िाहरेिाला कृष्ण कुमार वघवसङ्गको तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी 
िीरबल कावि राईले गनु्न भएको बहस समते सवुन्ो । 

१५. ्समा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी र वदपक थापा मगरले 
िदैवेशक रोिगारको ब्िसा् गनने रिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने 
थापा तामाङ्गलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दिुई पठारवदने भनी िदैवेशक रोिगारको झठु्ो अाश्वासन 
वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाहरूबाट रकम बवुझवलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगारमा नपठार्न 
प्रवतिादीहरूले िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको दवेखदंा प्रवतिादीहरू आ्षु 
भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी र वदपक थापा मगरलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूबाट 
वलएको विगो रू. ९,३७,९००। र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. ४,६८,९५०।समते प्रवतिादीहरूबाट 
िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र 
प्रसाद वगरीले वनि उपरको अवभ्ोग दाबीबारे ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिालाहरूसँग िनही 
रू.४,२५,०००।- का दरले िममा रू.८,५०,०००।– िगगा कारोबारको लावग वलएको हो । उक् रकम वदपक 
थापा मगरलाई बझुाएको हु ँ। िाहरेिालाहरूबाट वलएको रकम वदपक थापा मगरलाई नगद ैबझुाएको हुनाले 
रकम बझुाएको कुनै प्रमाण छैन । िाहरेी साथ पेश गरेको वलखतमा भएको सवहछाप मरेो आफनै हो । 
िदैवेशक रोिगारमा पठाउने भनी िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको होरन िाहरेिालाहरूले ििरिसती 
वलखत गन्न लगाएका हुन भन्ने समते व्होरा उललेख गरेको र अका्न प्रवतिादी वदपक थापा मगरको म्ाद 
बेपत्त ेतामले भएको दवेखदँा प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो । 

(क)  प्रवतिादीहरूले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारीमा 
दबुई पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगारीमा 
नपठाई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होरनन?्

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

१६. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपण तर्न  वब्चार गरी सब्नप्रथम प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने 
नेत्र प्रसाद वगरीको हकमा हदेा्न ्ी प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले हामी िाहरेिालाहरूलाई दिुई 
पठाई दिुई पवुलसमा मावसक रू.१,००,०००। समम कमाई हुने गरी िावगर लगाईवदन्छु भनी झठु्ा आश्वान 
वदई विश्वास वदलाएकोले हामी िाहरेिालाहरू विश्वासमा परी रकम बझुाएकोमा प्रवतिादीले रकम वलएपवछ 
िदैवेशक रोिगारीमा नपठाएका र वलएको रकम पवन वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटानी िाहरेी 
परेको दवेखन्छ । िादी पक्षका गबाह िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गले ्स 
न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई बकत्र गदा्न हामीलाई प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िदैवेशक 
रोिगारको लावग दबुई पवुलसमा पठाउने भनी वबश्वास वदलाएका हुदँा वनि प्रवतिादीलाई हामीले िनही 
रू.४,३७,५००।- ( ्चार लाख सैतीस हिार पाँ्च स्) का दरले रकम बझुाएको हो । प्रवतिादीले भने अनसुार 
िदैवेशक रोिगार लगनेन ् र वलएको रकम पवन हालसमम वरता्न गरेका छैनन ् भन्ने समते व्होरा लेखाई 
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मौकाको िाहरेी ब्होरा अनसुार नै बकपत्र गरेको दवेखन्छ । साथै िादी पक्षका साक्षी रहकेा वलखत साक्षी 
िीर बहादरु लामाले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष उपवसथत भ ैबकपत्र गरी प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद 
वगरीले िाहरेिालाहरू कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गलाई िदैवेशक रोिगारीमा दबुई दशेमा पठाउने 
रकम वलएको हो भनी अनसुन्धानको क्रममा गरेको कागिलाई पवुष् गरेको पाईन्छ । 

१७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो ब्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । िादी पक्षका उपरोक् गबाह िाहरेिालाहरू र वलखत साक्षीले ्ी प्रवतिादी आ्षु भन्ने 
नेत्र प्रसाद वगरी उपर कसरू ग्ाउ हुने गरी बकपत्रका क्रममा लेखाएको उपरोक् ब्होरा वनि प्रवतिादीका 
वबरूद् प्रमाणमा वलन वमलने नै दवेख्ो । 

१८. उपरोक् वलखतका तथा अवभ्ोगको बारेमा प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले अनसुन्धानको 
क्रममा ब्ान गदा्न िदैवेशक ब्िसा् गनने रिाित पत्र वलएको छैन, िाहरेिालाहरूबाट मलेै एकमषु् रकम 
रू.८५०,०००।– बवुझवलएको हु ँ। उक् रकम ्ी िाहरेिालाहरूले भने बमोविम िदैवेशक रोिगारको लावग 
दिुई पठाईवदने भनेर वलएकोमा उक् रकम मध्े रू.७,२५,०००।– िदैवेशक रोिगार समबन्धी काम वदपक 
थापालाई नगद ैबझुाएको हो । वदपक थापा मगर िाहरेिालाहरूको रकम र राहदानी समतेका कागिातहरू वलई 
समपक्न  विवहन भएपछी िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउन नसवकएको हो । पेश भएको वलखत 
मलेै नै गररवदएको हो भन्ने समतेका ब्होरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादीले गरेको उपरोक् ब्ानबाट समते 
्ी प्रवतिादीसँग िदैवेशक रोिगार ब्िसा् गनने रिाित पत्र नभएको, िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारको 
लावग दिुई पठाईवदने भनेर नै रकम वलएको र वलखत गरी वदएकोमा मखु वमलेकै दवेखन्छ । ्ी प्रवतिादीले 
िाहरेिालाहरूबाट वलएको रकम वदपक थापा मगरलाई नगद ैबझुाएको भनी उललेख गरेका भए पवन सो 
भनाईलाई पवुष् गन्न कुनै प्रमाण पेश गरेको दवेखदनै । ्सतो अिसथामा सो हदसममको ब्ानलाई प्रमाणको 
रुपमा वलन वमलने दवेखएन । साथै प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको ब्ानमा िाहरेिालाहरूबाट 
रू.८,५०,०००।– िगगा कारोबारको लावग वलएको भनी लेखाएका दवेखएको र वनिको सो भनाईबाट पवन 
िाहरेिालाहरूबाट रू. ८,५०,००० । रकम वलएकोमा वबबाद दवेखदनै भने रकम वलने प्र्ोिनको बारेमा मखु 
नवमलेको दवेखए पवन वनि प्रवतिादीले िगगाको कारोबारको लागी नै िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको भन्ने 
कुरालाई पवुष् गन्न कुनै प्रमाण पेश गरेको दवेखदनै । ् सतो अिसथामा सो हदसममको उक् ब्ानलाई प्रमाणको 
रुपमा वलन वमलने दवेखएन ।

१९. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम- कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो पाईन्छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनस (man of general prudence) 
ले अकारण रौिदारी कसरू लागने तिरले िा आवथ्नक दाव्ति ब्होनने तबरले अरूलाई वलखत गररवदने 
अिसथा रहदनै । कसैले अन््था विवकर वलन्छ भने अन््था हो भन्ने प्रमावणत गनने भार विवकर वलने पक्षमा 
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नै वनवहत रहने हुन्छ । त्सै पवन प्रवतिादीले आरू उपर कसरू श्िृना हुने एिम ्आवथ्नक दाव्ति समते रहने 
गरी अवभ्ोग दािीसाथ पेश भएको वलखत गररवदने अिसथा नरहने हुनाले प्रमाण मलु्ांकनको सन्दभ्नमा 
प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूसँगको ब्बहारकै िरर्ाबाट अवभ्ोग दािीको वलखत वदएको रहछेन भनी 
अनमुान गनु्न (Inference draw) बान्छनी् हुने दवेख्ो ।

२०. प्रमाणको मलू्ांकनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत गहै-काननूी तबरले ख्ा गररएको नदवेखएसमम 
त्सतो वलखतको व्िसथा पक्षहरूले पालना गनु्न अपररहा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, 
२०३१ को दरा ३५ मा कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको कुरा सो वलखत नै पेश गरी प्रमावणत गनु्न 
पछ्न भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सककल वलखत र आई.एम.र. रवसदहरू 
नै पेश भएकाले सो प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेुमा समते अन््था दवेखएन ।

२१. उललेवखत आधार प्रमाणहरू आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरी उपर परेको िाहरेी, प्रवतिादीले गररवदएको वलखत, 
आई.एम.र. रवसदहरू, िाहरेिालाहरूको बकपत्र र वबशे्षण समतेबाट प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद 
वगरीले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गन्न ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारको लावग दिुई 
पठारवदने भनी िदैवेशक रोिगारको झठु्ो अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेार िाहरेिालाहरूबाट रकम बवुझवलई 
भने बमोविम िदैवेशक रोिगारमा नपठाई िाहरेिालाहरूबाट वलएको रकम समते वरता्न नगरी िदैवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुन आ्ो ।

२२. अका्न प्रवतिादी वदपक थापा मगरको हकमा वब्चार गदा्न ्ी प्रवतिादीको नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी 
भएको म्ाद बेपत्त ेतामले भएको दवेखन्छ । ्ी प्रवतिादी उपर िाहरेी परेको नदवेखएको र वमवसल संलगन 
वलखतबाट समते ्ी प्रवतिादी उक् िारदातमा संलगन रह ेभएको नदवेखदा केिल सहप्रवतिादी आ्षु भन्ने 
नेत्र प्रसाद वगरीले वबना आधार प्रमाण पोल गरेकै आधारमा मात्र ्ी प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी बमोविमको 
कसरू गरेको पवुष् भएको मान्न वमलने दवेखएन । 

२३. अतः वबबेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वदपक थापा मगरले नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी 
बमोविमको कसरू गरेको पवुष् हुने प्रमाणको अभािमा सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद 
वगररले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा 
तामाङलाई िदैवेशक रोिगाररमा दिुई पठाई वदन्छु भनी रकम वलई भने बमोविम िदैवेशक रोिगाररमा नपठाई 
िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी बमोविम िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू 
गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण
प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीलाई के कवत सिा् हुने हो? र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो प्रश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट प्रवतिादीहरूले 
िदैवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीलार्न सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम 
३ िष्न दवेख ७ िष्नसमम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. ५ लाखसमम िररिानाको आधा सिा् हुन दािी वलएको ्स 
मदु्ामा प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िदैवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको 
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ठहर भएकोमा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट पेश भएको सिा् पिू्नका ेप्रवतबेदन समते अध््न गरी हदेा्न सिा् 
गनु्नको उदशे् र पीव्तको वबगो समतेको आधारमा प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीलाई िदैवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू. २,००,०००।- (दईु लाख) िररिाना र २(दईु) िष्न कैद सिा् गन्न मनावसि 
हुने दवेख्ो ।
 िाहरेिालाहरू कृष्णकुमार वघवसङ र रािने थापा तामाङ्गलाई भराईवदन ुपनने वबगोको हकमा हदेा्न प्रवतिादी अा्षु 
वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गलाई िदैवेशक रोिगारीमा 
दिुई पठाई पवुलसमा काम वदलाई वदन्छु भनी रू.८,३०,०००।–(आठ लाख तीस हिार) बवुझवलई गररवदएको 
सककल वलखत र वनि प्रवतिादीको नाममा िाहरेिालाहरू कृष्ण कुमार वघवसङ्ग र रािने थापा तामाङ्गले 
आई.एम.र.बाट पठाएको िनही ५३,९५० । रकमका आई.एम.र. रवसदहरू पेश भएको र िाहरेिालाहरूको 
बकपत्रबाट समते सो वबगो पवुष् भएको दवेखदँा माग दािी बमोविमको िममा वबगो रू. ९,३७,९०० । र सो को 
प्चास प्रवतसतले हुने हिा्नना रकम िाहरेिालाहरूले आ-आफनो वबगो अनसुार प्रवतिादीबाट भराई वलन पाउने 
दवेख्ो । 
अत: प्रवतिादी आ्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगररलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू. 
२,००,०००।-(दईु लाख) िररिाना र २(दईु) िष्न कैद सिा् हुने ठहछ्न । िाहरेिालाहरू कृष्णकुमार वघवसङ र 
रािने थापा तामाङ्गले माग दािी बमोविमको वबगो रू. ९,३७,९०० । र सो को प्चास प्रवतसतले हुने हिा्नना रकम 
िाहरेिालाहरूले आ-आफनो वबगो अनसुार भराई वलन पाउने ठहछ्न । साथै प्रसततु मदु्ाको िारदात वमवत भन्दा पवछ 
लाग ुभएको अपराध पीव्त सरंक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ को दािीको हकमा भराई रहन वमलने दवेखएन । 
प्रवतिादीले तारेख गिुारी बसेको दवेखदा वनिले पपु्नक्षको क्रममा राखकेो धरौवट बराबरको िथेा मलुकुी रौिदारी 
का ््नवबवध सवंहता,२०७४ को दरा ७५ बवमविम िरत हुने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल
मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा ४३ बमोविम िनही २।०।०(दईु िष्न) कैद र रू.२,००,०००।-(दईु लाख) िररिाना हुने ठहरेकोले प्रवतिादी 
वमवत २०७६।०६।१२ गते अनसुन्धानको क्रममा पक्राउ परी वमवत २०७६।१०।१३ समम िममा ०।४।१ (्चार मवहना 
एक वदन) थनुामा बसेको दवेखदंा सो थनुामा बसेको अिधी कटाई बाँकी कैद १।७।२९ (एक िष्न सात मवहना 
उवन्तस वदन) बेरुि ुदवेखदंा कैद लगत कसी असलू गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाउन ू ......१
प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगररलाई ठहर भएको िररिाना रू.२,००,०००।- (दईु लाख) मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध सवंहता, २०७४ को दरा १६२ को अवधनमा रही असलु गनू्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन ू.................................................................................................................................... २

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी आ्षु भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीबाट िाहरेिालाहरूले विगो रू. 
९,३७,९०० । र सो को प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. ४,६८,९५०।– आ-आफनो वबगो अनसुार भराई वलन पाउने 
ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भए पछी प्रवतिादीको नामको ्चल, अ्चल समपवत्त, िा् िथेा समते दखेाई वनि 
िाहरेिालाहरूले विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए तपवसल बमोविमको विगो भराई 
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वदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाउन ू........................................................................३

िपतसल

क्र.स. िाहरेिालाहरू विगो रू. हि्नना ५०% िममा रकम रू.
१.  कृष्ण कुमार वघवसङ्ग ४,६८,९५०।- २,३४,४७५।- ७,०३,४२५।-
२. रािेन थापा तामाङ्ग ४,६८,९५०।- २,३४,४७५।- ७,०३,४२५।-

िममा ९,३७,९००।- ४,६८,९५०।- १४,०६,८५०।-

प्रकरण ३ को प्र्ोिनका लावग मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिालाहरूलाई वदन.ु.....४

प्रवतिादी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र प्रसाद वगरीले तारेख गिुारी बसेको दवेखदा, वनिलाई पपु्नक्षको क्रममा माग भएको 
धरौटी रू. ५,००,०००।(पाँ्च लाख) बराबर वनिले राखकेो वभमलाल तामाङ नाम दता्नको वसन्धपुाल्चोक विलला 
साविक स्ाउले गा.वि.स. ि्ा नं. १ हाल ्चौतारा साँगा्चोकगढी न.पा. ि्ा नं. १ को वक.नं. १००७ को १-११-
१-२ िगगा मध्े उक् धरौटी रकम रू. ५,००,०००।(पाँ्च लाख) बराबरको िगगा मलुकुी रौिदारी का ््नवबवध 
सवंहता,२०७४ को दरा ७५ बमोविम िरत गनू्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठाउन ू..............५

्ो रैसला उपर व्चत्त निझु ेिदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौं र प्रवतिादी अा्षु वगरी भन्ने नेत्र 
प्रसाद वगरीलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू...........................................................................................६

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन ु......................७

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ा गरी रैसला सफटिे् रमा अपलो् गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाई 
वदन ु......................................................................................................................................... ८

रमा देवरी पराजुलरी 
(सदस्) 

उक् रा्मा मरेो सहमती छ ।

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

रिलास सहा्क 
लोकेन्द्र ्चौलागाई

सबंत ्२०७७ साल आवश्वन मवहना २८ गते रोि ४ शभुम.्............................................।
रैसला प्रमावणत गननेः-
वमवतः-
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी
फैसला

मदु्ा नं.०७५-FT-०४९१
वनण््न  नं.: ३६

मुदााःवैदेतशक रोजगार कसरू ।

वादरीको नाम,थर,विन प्रतिवादरीको नाम,थर,विन
दलशरे तामाङको नावत, नारा्ण तामाङको 
छोरा, विलला भोिपरु, हाल हतिुागढी 
गाउँपावलका ि्ा नं.३ बसने िष्न २९ को प्रकाश 
रुमबा..................................................१

शखं बहादरु तामाङको नावत, ख््क बहादरु 
तामाङको छोरा, विलला भोिपरु, हाल 
हतिुागढी गाउँपावलका ि्ा नं.४ बसने िष्न 
२५ को एनोश तामाङको िाहरेीले नेपाल 
सरकार.................................................१

भिुन रामदत्त बावन्ाको नावत, मावलक राम बावन्ाको छोरा, 
विलला कवपलिसत,ु साविक वसरवसहिा गा.वि.स.ि्ा 
नं.२ हाल कृष्णनगर नगरपावलका ि्ा नं.४ बसने िष्न २६ 
को वधरेन्द्र गपु्ा.....................................................१

 लाले दमाईको नावत, पे्रम बहादरु दमाईको छोरा, विलला
 दाङ, साविक लालमवट्ा गा.वि.स.ि्ा नं.९ हाल
 पररिवत्नत रावप् गाउँपावलका ि्ा नं.४ न्ाँगाउँ बसने ्चन्द्र
परर्ार...............................................................१

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

१. जाहेररी दरखासिाः

िैदवेशक रोिगारमा िाने मनवसथवत बनाई अनलाईन हदेा्न ्चोकोलाला ्चकलेट कमपनीले कामदारको 
माग राखी सेलसम्ान र ्चकलेट प्ावकङको वबज्ापन गरेको दवेख वदएको नमबरमा समपक्न  गरी कुरा हुदँा 
ईवण््ाको वसवककम बसने वसमन कौशल भन्ने व्वक्ले अिनेणट वभषामा ् .ुए.ई.पठाएर वबज्ापन बमोविमको 
काम वदलाउँछौ रू. २०००००।– ख्च्न लागछ, नेपालमा रहकेा वधरेन्द्र गपु्ा र वतलक वि िङ्ग साहले 
प्रकृ्ा वमलाउन ु हुन्छ रकम र राहदानी वनिहरूलाई बझुार वदन ुभनेकाले हामी िाहरेिालाहरू प्रकाश 
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रुमबा र एनोश तामाङले वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ्िाहरेिाला प्रकाश रुमबाको रू.९०,०००।- र 
िाहरेिाला एनोश तामाङबाट रू.२,००,०००।- गरी दबैुिना िाहरेिालाहरूको िममा रू.२,९०,०००।–
(दईु लाख नबबे हिार रूपै्ाँँ) बझुी वलई भने बमोविम रोिगारमा पठाउनेतर्न  कुनै काम नगररवदएको र वलए 
खाएको रकम पवन वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई आिश्क कारिाही गरी विगो र हिा्नना रकम 
वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिालाहरू प्रकाश रुमबा समतेले वमवत २०७५।११।०७ गते वदएको 
सं्कु् िाहरेी दरखासत । 

२.  तसटरी एकसपे्रस मनरी ट्ानसफरको रतसदाः

 वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ्िाहरेिाला प्रकाश रुमबाबाट सन ्१०।०१।२०१९ मा रू.५०,०००।- र 
सन ्१६।०१।२०१९ मा रू.४०,०००।- गरी िममा रू.९०,०००।- र अका्न िाहरेिाला अनोि तामाङबाट 
सन ् १०।०१।२०१९मा रू.१,००,०००।- र सन ् १६।०१।२०१९ मा रू.१,००,०००।- गरी िममा 
रू.२,००,०००।- गरी दबैुिना िाहरेिालाहरूबाट िममा रू.२,९०,०००।- (दईु लाख नबबे हिार रूपै्ाँँ) 
प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले बवुझवलएको वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सररको रवसदहरू वमवसल संलगन रहकेो । 

३. वादरी साक्षरी शानिा िामाङले मौकामा गरेको कागज:

िाहरेिालाहरू प्रकाश रुमबा र एनोश तामाङलाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ूए.ई.(दिुई) मलुकुमा 
पठाई प्ावकङ्गको काम वदलाईवदन्छु भनी झटु्ा अाश्वासन दखेाई वनि प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले माग 
गरेबमोविमको रकम िाहरेिाला प्रकाश रुमबाबाट IMEमार्न त ्दईु पटक गरी िममा रू.९०,०००।-र अका्न 
िाहरेिाला एनोश तामाङबाट IME मार्न त् ् दईु पटक गरी िममा रकम रू.२,००,०००।- गरी दबैुिना 
िाहरेिालाहरूबाट िममा रकम रू.२,९०,०००।- (दईु लाख नबबे हिार रूपै्ाँँ) प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले 
बवुझवलएको वठक साँ्चो हो भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला प्रकाश रुमबाको श्ीमती शान्ता तामाङले 
गरेको कागि । 

४. प्रतिवादरी तिरेनद्र गुप्ाले गरेको बयानाः

िाहरेिालाहरूको िाहरेी बेहोरा झठु्ा हो । िाहरेिालाहरूलाई मलेै िदैवेशक रोिगारमा ्.ूए.ई. दशेमा 
पठाई वदन्छु भनी मलेै कुनै पवन रकम वलएको होरन । मलाई ्चन्द्र परर्ारले मरेो वददी वबरामी भएकोले म 
असपतालमा छु, मलेै वतम्ो नाममा वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर गररवदन भनेर साथीहरूलाई भनेको छु । सो 
रकम वनकाली पठाईवदन ुभनी कुरा गररसकेपवछ रकम वनकालनको लावग वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर नमबर 
समते ्चन्द्र परर्ारले रोन मार्न त ्मलाई वदएकोले मलेै उक् रकम वनकाली ्चन्द्र परर्ारले भने बमोविम 
गा्ीको ड्ारभरलाई वदन ुभनेकाले मलेै समपणू्न रकम वदएको हो । िाहरेिाला प्रकाश रुमबाले पटकपटक गरी 
मरेो नाममा रू.९०,०००।- र एनोश तामाङले पटकपटक गरी रू.२,००,०००।– मलाई पठाएको हो । उक् रकम 
मलेै ्चन्द्र परर्ारले भने बमोविम वलएको हु ँ। वनि ्चन्द्र परर्ारले िाहरेिािालाहरूसँग के कुन प्र्ोिनका 
लावग रकम वलएका हुन,् मलाई िानकारी भएन भनी प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले गरेको ब्ान कागि । 
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५. प्रतिवादरी तिरेनद्र गुप्ाले गरेको ितिमबा बयानाः

मसेेन्िरमा कुरा गनने वसमोन कौशल र िाहरेी दरखासतमा उललेख भएको वतलक िी िङ्ग शाहसँग व्चनिान, 
लेनदने, नाता समबन्ध, ररसरिी केही छैन । ्चन्द्र परर्ार सामान्् व्चनिानको साथी हो । मरेो दारको 
बटुिलमा भएको वकलवनकमा ्चकेअपको लावग धनबहादरु परर्ार आररहन्थे । वनि ्चन्द्र परर्ार धन 
बहादरु परर्ारको ठुली आमाको छोरा हो । वनि धनबहादरु परर्ारले मरेो भार तपाईकहाँ आउँदछै, काि-
कृ्ाको समानहरू वकन्नमा सह्ोग गररवदन ुभनेकोले मलेै हुन्छ भनेको वथए ँ। सो बमोविम सामानहरू वलन 
वनि ्चन्द्र परर्ार आएको सम्मा वनि ्चन्द्र परर्ारसँग व्चनिान भएको हो । वनिसँग कुनै समबन्ध छैन । 
साधारण व्चनिानको साथी हो । िाहरेिालाहरूले मरेो नाममा वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सररबाट पठाएको 
रकम बवुझवलन लगाउने व्वक् ्ीनै ्चन्द्र परर्ार हुन ् । उक् नागररकताको रोटोकपी ्चन्द्र परर्ारले नै 
मलाई वदएका हुन ्। उक् नागररककता रोटोकपी हरेी, व्चनी सनाखत गररवदए ँभनी प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले 
गरेको तवतमबा ब्ान कागि । 

६. जाहेरवाला एनोश िामाङले गरेको कागजाः

प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ासँग व्चनिान छैन । वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र परर्ारले वधरेन्द्र गपु्ाको नाममा 
रकम पठाउन भनेकोले हामी िाहरेिालाहरूले वनि वधरेन्द्र गपु्ाको नाममा पटकपटक गरी िममा रकम 
रू.२,९०,०००।- (दईु लाख नबबे हिार रूपै्ाँँ) वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ्पठाईवदएको हो । 
्स विभागमा पक्राउ भई आएका वधरेन्द्र गपु्ा र हामीसँग मसेेन्िरमा कुरा गनने वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र 
परर्ारले भनेको र दखेाएको व्वक् एउटै होरनन ्। हामीबाट हाम्ो राहदानी बवुझवलने व्वक् पक्राउ भएका 
वधरेन्द्र गपु्ा होरनन ् । वनि वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र परर्ारले नककली वधरेन्द्र गपु्ालाई दखेाई हाम्ो 
राहदानी बवुझवलई गएको हो । हामीले वसटी सकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ् पठाएको रकम बझुन भने, 
्ीनै पक्राउ भई आएका व्वक् वधरेन्द्र गपु्ालाई पठाएका रहछेन ्। रकम बवुझवलने वधरेन्द्र गपु्ालाई रकम 
पठाएको वसटी सकसपे्रस मनी ट्ान्सररको रवसद मात्र प्रमाण भएको हुदँा सोही प्रमाणको आधारमा उिरूी 
गरेका हौ ँ। वतलक िी िङ्ग शाहको समबन्धमा केही िानकारी छैन । वसमोन भन्ने ्चन्द्र परर्ारलाई नै 
थाहा होला । प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले मलाई रकम वलन ुभन्ने व्वक् ्चन्द्र परर्ार हो भन्ने कुरा गरेको हुदँा 
वसमोन कौशल भन्ने व्वक् नै ्चन्द्र परर्ार हो भनी थाहा पाएका हौ ँ। मसेेन्िरमा भएको कुराकानी सत् 
हो।िाहरेी साथ पेश भएको वभसा र व्माण् लेटर पवन ्ीनै वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र परर्ारले नै मसेेन्िर 
र रमले choocolala_chocolate@gmail.comबाट पठाएका वथए । प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले पेश गरेको 
्चन्द्र परर्ारको नागररकताको प्रवतवलपी दखेाउँदा दखेे,ँ वनि ्चन्द्र परर्ार नै हामीसँग वसमोन कौशलको 
नामले िैदवेशक रोिगारको लावग दिुई पठाई ्चकलेट प्ावकङ्गमा काम वदलाईवदने भनेको व्वक् हुन ्। 
उक् नागररकताको रोटोकपी हरेी सनाखत गररवदए भनी िाहरेिाला एनोश तामाङले गररवदएको कागि । 
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७. अतियोग दाबरीाः

िादी नेपाल सरकारको तर्न बाटिैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र गपु्ा र 
्चन्द्र परर्ारले एक आपसमा वमलेमतो गरी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ूए.ई पठाई 
वदन्छु भनी झटु्ा अाश्वासन र प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाहरूबाट रकम बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र 
४३ विपररतको कसरू अपराध भएकोले प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र गपु्ा र ्चन्द्र परर्ारलाई सोही ऐनको दरा ४३ 
बमोविम सिा् गरी प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाबाट बझुी वलएको वबगो रू. २९००००।- र सोको ५०% 
हिा्नना रकम समते िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको अवभ्ोगपत्र । 

८. प्रतिवादरी तिरेनद्र गुप्ाले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः

मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा दिुई मलुकुमा पठाउने भनेर अाश्वासन वदएको छैन र विदशे 
पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ार मरेा साथी हुन ्। वनिले मरेो वददी विरामी भई 
भारतको ्चवन््गढमा राखकेो छु । मलार्न केही रकम आिश्क परेको हुनाले मरेो व्चनिानका व्वक्हरूसँग 
रकम मागेको वथए,ँ वनिहरूले अारएम ्नरबाट रकम मलाई पठाईवदन्छु भनेका छन ्तर म अवहले भारतमा 
भएको कारणले रकम ररवसभ गन्न सवकन । वतमी नेपालम ैरहछेौ, वतम्ो नाममा रकम पठाउन लगाउँछु, वतमी 
ररवसभ गरेर मलाई रकम ल्ाईदऊे भनेकाले मलेै साथी अपठेरोमा परेको रहछेन ्भनेर वनिले भनेबमोविम 
वनिले भनेका व्वक्हरू २ िनाले मरेो नाममा पठाएको िममा रकम रू.दईु लाख नबबे हिार (ररवसभ गरी 
स िाने ड्ारभरको हातमा सो रकम प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ारलाई वदन ुभनेर पठाएको वथए ँ। सो रकम प्रवतिादी 
्चन्द्र परर्ारले मलेै पाए ँभनेर मलाई रोन मार्न त ्िानकारी गराएका वथए । िाहरेिालाहरूसँग मरेो व्चनिान 
समते छैन । वनिहरूले मरेो विरुद् उिरूी वदएपवछ मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपवछ मात्र मलेै िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगार विभागमा दखेकेोसमम हु ँ। िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनेर प्रवतिादी 
्चन्द्र परर्ारले भनेका हुन ्िा होरनन,् सो बारेमा मलाई केही थाहा छैन । तर मलेै मावथ अवभ्ोग खन््मा 
उललेख गरेिसतो िाहरेिालालाई विदशे पठाउने भनेर ्चन्द्र परर्ारसँग कुनै वमलोमतो गरेको छैन । मलेै 
कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा विदशे पठाउने भनेर रकम तथा पासपोट्न वलए खाएको छैन । मलाई लागेको 
आरोप झटु्ा हो । म वनदवोष भएकाले मलेै सरार पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

९. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः

पवछ प्रमाण बझुद ै िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
(संवहता) ऐन, २०७४ को दरा को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँँ) 
धरौट, िेथा िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन 
नसकेमा ऐ. ऐनको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा 
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राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदन ूभन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।०१।०९ 
मा भएको आदशे ।

१०. प्रतिवादरी तिरेनद्र गुप्ाका साक्षरी सक्षम पोखे्लले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत् ाः 

िाहरेिालाहरूको िाहरेी झटु्ा हो । वनि प्रवतिादी मरेा साथी हुन ् । प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ा सानो पसल 
व्िसा् गरी बसने मावनस हुन ्। वनि प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारी समबन्धी कुनै पवन काम गरेका छैनन ्र 
िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनी कोही कसैको पैसा खाएका छैनन ्। वनि वनदवोष मावनस भएको हुनाले 
वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबीबाट सरार पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाका साक्षी 
सक्षम पोख्लेले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

११. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश।

िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रको सबदु प्रमाण खण्को गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाहरू प्रकाश रुमबा 
र एनोश तामाङ तथा दखेने सनु्ने साक्षी शान्ती तामाङ र कविराि राईलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको 
नदवेखदंा वनिहरूलाई बझुनपनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का्ा्नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ 
बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्मानसुार पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट 
भएको आदशे ।

ठहर खण्ड

१२. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्सहा्क न््ा्ावधिक्ा 
श्ी ्ु् ेन लामाले प्रवतिादी उपर परेको िाहरेी, िाहरेीसाथ पेश भएका मसेेिहरू र प्रवतिादीहरूलाई 
अारएमर्न गरी पठाएको नगद समतेका प्रमाणबाट प्रवतिादीहरू उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् भएकाले दािी 
बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने समते बहस प्रसततु गनु्न भ्ो । त्सतै 
िाहरेिालाहरूका तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ाद्व् श्ी विरबलकािी राई र श्ी दगुा्न बहादरु घलेले 
प्रवतिादीहरूले एक आपसमा वमलेमतो गरी िैदवेशक रोिगार व्िसा् व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवत 
नवलई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने झटु्ा अाश्वासन र प्रलोभन वदई िाहरेिालाहरूबाट रकम वलई अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको पवुष् भएकाले दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना वदलाई 
पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस समते सवुन्ो ।

१३. ्समा प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र गपु्ा र ्चन्द्र परर्ारले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरू 
प्रकाश रुमबा र एनोस तामाङलाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ुए.ई. पठारवदने भनी िैदवेशक रोिगारको 
झटु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी वलएको रकम वरता्न समते नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा 
१० र ४३ विपरीतको कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूबाट वलए खाएको 
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विगो रू.२,९०,०००।- (दईु लाख नबबे हिार रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू.१,४५,०००।-(एक 
लाख पैंतालीस हिार रूपै्ाँ) समते रू.४,३५,०००।- (्चार लाख पैंतीस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र 
गपु्ा र ्चन्द्र परर्ारबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई भराई पाउन अवभ्ोग दाबी वलएकोमा प्रवतिादी 
वधरेन्द्र गपु्ाले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ार मरेा साथी हुन ्। उनले म वददीको 
उप्चारको लावग भारतको ्चण्ीगढमा छु । मलाई केही रकम आिश्क परेको हुदँा व्चनिानका केही 
व्वक्हरूबाट रकम मगाएको हु ँ। वतमी नेपालम ैरहछेौ, रकम संकलन गरी अारएमर्न मार्न त ्मलाई पठाई 
दऊे भनेका हुन ्। मलेै ्चण्ीगढ िाने ड्ारभरको हातमा उक् रकम पठाई वदएको हु ँ। अवभ्ोग दािी बमोविम 
मलेै िाहरेिालाहरूबाट कुनै रकम वलएको होरन । विदशे पठाउने काममा मरेो ्चन्द्र परर्ारसँग वमलेमतो 
छैन भनी अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेमा ईन्कार रही व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ारका 
नाउँमा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्िान म्ाद वनिको घर दलैामा वमवत २०७६/०४/०६ मा 
तामले भएकोमा म्ाद वभत्र वनि प्रवतिादी ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखन आउदनै । 

१४. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाको ब्ान र उपवसथत काननू व्िसा्ीहरूको बहस सनुी 
प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१) प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारका लावग ्.ुए.ई. पठाई वदने भनी रकम वलई 
अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होरनन?्

२) प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने 
हो? र िाहरेिालाहरूले वबगो हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होरन?

१५. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, िैदवेशक रोिगारमा िान मनवसथवत 
बनाई अनलाईन हदेा्न ्चोकोलाला ्चकलेट कमपनीले कामदारको माग राखी सेलसम्ान र ्चकलेट प्ावकङको 
वबज्ापन गरेको दवेख वदएको नमबरमा समपक्न  गरी कुरा हुदँा ईवण््ाको वसवककम बसने वसमन कौशल भन्ने 
व्वक्ले अिनेणट वभषामा ् .ुए.ई.पठाएर वबज्ापन बमोविमको काम वदलाउँछौ रू. २०००००।- ख्च्न लागछ, 
नेपालमा रहकेा वधरेन्द्र गपु्ा र वतलक वि. िङ्ग साहले प्रकृ्ा वमलाउन ुहुन्छ रकम र राहदानी वनिहरूलाई 
बझुार वदन ु भनेकाले हामीले वसटी एकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ् पटक-पटक गरी रू.२,९०,०००।- 
पठाएकोमा भने बमोविम रोिगारमा पठाउनेतर्न  कुनै काम नगररवदएको र वलए खाएको रकम पवन वरता्न 
नगरेको हुदँा प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम आिश्क कारिाही 
गरी विगो र हिा्नना रकम वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको सं्कु् िाहरेी दरखासत बमोविम अनसुन्धान 
तहवककात भएकोमा तहवककातको वसलवसलामा िाहरेिाला प्रकाश रुमबा र एनोस तामाङले कागि गदा्न 
पक्राउ भई आएका वधरेन्द्र गपु्ा र हामीसँग मसेेन्िरमा कुरा गनने वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र परर्ारले भनेको 
र दखेाएको व्वक् एउटै होरनन ्। वसमोन कौशल भन्ने ्चन्द्र परर्ारले नककली वधरेन्द्र गपु्ालाई दखेाई हाम्ो 
राहदानी बवुझवलई गएको हो  । हामीले वसटी एसकसपे्रस मनी ट्ान्सरर मार्न त ्पठाएको रकम बझुन भने, पक्राउ 
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भएका व्वक् वधरेन्द्र गपु्ालाई पठाएका रहछेन ्। रकम बवुझवलने वधरेन्द्र गपु्ालाई रकम पठाएको रवसदको 
आधारमा उिरू गरेका हौं भनी छुट्ा-छुटै् कागि गरेको दवेखन्छ । िादीले ती गबाह/िाहरेिालाहरूलाई 
आदशे बमोविम उपवसथत नगराएको र ्स न््ा्ावधकरणबाट िाहरेिालाहरूका नाममा बकपत्रका लावग 
उपवसथत हुन म्ाद िारी हुदँा समते िाहरेिालाहरू बकपत्रका लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको 
दवेखएन । 

१६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात 
वा जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख 
भएको कुनै कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा 
कलन हुन्छ" भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीले आफना गबाह/िाहरेिालाहरूलाई आदशे बमोविम उपवसथत 
नगराएको र ्स न््ा्ावधकरणबाट िाहरेिालाहरूका नाममा बकपत्रका लावग उपवसथत हुन म्ाद िारी 
हुदँा समते िाहरेिालाहरू बकपत्रका लावग उपवसथत भएको नदवेखएकाले मौकाको िाहरेी बेहोरा एिम ्
िाहरेिालाहरूले मौकामा कागि गदा्न लेखाएको बेहोरा प्रवतिादीहरूका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेखन 
आएन । 

१७.  प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीलाई ्ो, ्स प्र्ोिनका लावग रकम वदएको हो भनी रकम 
पठाएको प्र्ोिन खलुने प्रमाणको समते अभाि दवेखन्छ । िाहरेी दरखासतसाथ िाहरेिाला र प्रवतिादीबी्च 
रकम वरता्न माग गदा्न भएका िाता्नलापको प्रवतवलपी पेश गरेको भए तापवन िाहरेिालासँग िाता्नलाप गनने 
वसमन कौशल भन्ने व्वक् को हो ? वनिको पवह्चान सपष् भएको अिसथा समते छैन  । िाहरेिालाहरूबाट 
नै वनिहरूसँग बाता्नलाप गनने व्वक्को पवह्चान खलुने िा सपष् हुन सकनेमा िाहरेिालाहरूको अनपुवसथवतले 
उक् व्वक्को पवह्चान सपष् नहुने अिसथालाई नै बल पगुन गएको दवेखन्छ । 

१८. प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले ब्ानका क्रममा िाहरेिालाहरूबाट रकम प्राप् गरेको सिीकार गरेको दवेखए तापवन 
उक् रकम सह-प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ारले भने बमोविम ररवसभ गरी साब्निवनक ्ाता्ातमा ्चण्ीगढसमम 
िाने ड्ाईभरको हातमा पठाई वदएको हु ँभन्ने बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । ्सबाट वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग 
दािीको कसरू सिीकार गरेको भन्न वमलने दवेखदनै । प्रवतिादी ्चन्द्र परर्ार प्रवतरक्षाका लावग उपवसथत नभए 
तापवन वनि उपर िाहरेिालाहरूले मौकाको िाहरेीमा पोल गरेको अिसथा छैन । सह-प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले 
िाहरेिालाहरूले पठाएको रकम प्र. ्चन्द्र परर्ारले पाउने गरी ड्ाईभरको हातमा पठाईवदएको भनी ब्ानका 
क्रममा पोल गरेकै आधारमा प्र.्चन्द्र परर्ारले िदैवेशक रोिगारमा पठाउनका लावग रकम प्राप् गरेको एवकन 
गरी अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको वनष्कष्नमा पगुन समते न््ा्को रोहमा उव्चत हुने दवेखएन । 

१९. प्रमाण ऐन,२०३१ को दरा २५ मा "अकभयकु्तको कसरू प्रमाकणत गनने भार वादषीको हुने्छ" भन्ने व्िसथा 
रहकेो छ । ्स काननूी व्िसथा बमोविम अवभ्कु् उपर लगारएको कसरू प्रमावणत गनने भार िादी नेपाल 
सरकारमा रहने दवेख्ो । िादीले गबाह/िाहरेिालाहरू र अन्् साक्षी समते न््ा्ावधकरणमा उपवसथत 
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गराई बकपत्र गराई प्रवतिादीहरू उपरको कसरू पवुष् गरेको भन्न वमलने अिसथा दवेखएन ।

२०. ्सरी प्रवतिादीहरू उपरको कसरू िादीले प्रमावणत गन्न सकेको अिसथा नहुदँा दोश्ो प्रश्नको वबबे्चना 
गरररहन परेन । 

२१. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादीहरू उपरको कसरू प्रमावणत गनने भार िादीमा रहनेमा 
िादीले गिाह/साक्षी प्रसततु गरी प्रवतिादी उपरको दािी प्रमावणत गन्न सकेको नदवेखदँा िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो 
र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दाबी पगुन नसकी प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र गपु्ा र ्चन्द्र परर्ारले 
सरार पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादीहरू वधरेन्द्र गपु्ा र ्चन्द्र परर्ारले अवभ्ोग दाबीबाट सराई 
पाउने ठहरेकोले उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ 
वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई 
पनुरािेदनको म्ाद वदन ू....................................................................................................... १

प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ाले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. ०७८बाट राखकेो धरौटी रकम वरता्न पाऊँ भनी 
रैसला अवन्तम भएपवछ म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा वरता्न वदन ू....................................................... २

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ का लागी प्रवतिादी वधरेन्द्र गपु्ालाई िानकारी वदन ू............... ३

प्रसततु रैसलाको िानकारी िाहरेिालाहरूलाई वदन ू................................................................... ४

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

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू................................ ६

रमेशकुमार खत्री 
(अध्क्ष) 

उक् रा्मा सहमत छु ।

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

संबत ्२०७७ साल कावत्नक मवहना १८ गते रोि २ शभुम.्....................................।
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला
मुदा नं. ०७६-FT-००१७

वनण््न  नं. ४९
मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
खोटाङ्ग विलला, िराहापोखरी 
गाउँपावलका ि्ा नं. ४ बसने रविन राईको 
िाहरेीले नेपाल सरकार.......१

ख््ग बहादरु मगरको नावतनी, दगुा्न बहादरु मगरको छोरी, दल 
बहादरु मगरको श्ीमती भोिपरु विलला दलगाँउ गा.वि.स. ि्ा 
नं.४ पररितमीत रामप्रसाद राई गाउँपावलका ि्ा नं. ४ बसने 
कलपना मगर भन्ने  छवलमा्ा मगर..................१

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

१. रतवन राईको जाहेररी दरखासिाः-

म िाहरेिाला रविन राईलाई प्रवतिादी कलपना मगरले िदैवेशक रोिगारको लावग कतार मलुकुमा सपुरभाईिरको 
काममा पठाईवदन्छु, मावसक तलब रू.१५००।- रर्ाल र खान बसन वरि हुन्छ भनी रू. १,३५,०००।- (एक लाख 
पैतीस हिार रूपै्ाँ) बवुझवलई हालसमम पवन भने बमोविम उक् कतार मलुकुमा रोिगारीमा नपठाएको र वलए 
खाएको रकम समते वरता्न नवदएकोले कारबाही गरी वलए खाएको रकम रू.१,३५,०००।- (एक लाख पैतीस 
हिार रूपै्ाँ), र सोको हिा्नना रू. ६७,५००।- (सठ्सठ्ी हिार पा्च स्) समते गरी िममा रू.२,०२,५००।- 
(दईु लाख दईु हिार पा्च स्) वरता्न वदलाई पाऊँ भन्ने व्होराको िाहरेी दरखासत ।

२. प्रतिवादरी कलपना मगर िनने छतलमाया मगरले गरेको सककल तलखिाः-

रविन राईलाई िैदवेशक रोिगारका लावग कतार पठाईवदने भनी रू.१,३५,०००।- (एक लाख पैतीस हिार 
रूपै्ाँ) वलएको हो । सो वलएको रकम र त्सको व्ाि एकमषु् वतन्न िझुाउन सवकन िा िझुाउन ईन्कार 
गरेको खण्मा िैवदशक रोिगार ऐन, तथा प्र्चवलत काननू बमोविम काननूी कारिावह गरी असलु उपर 
गरेमा मरेो पणु्न मञिरु छ भन्ने वलखत कागिको बेहोरा ।
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३. प्रतिवादरी कलपना मगर िनने छतलमाया मगरले मौकामा गरेको बयान कागजाः

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । उक् िाहरेी दरखासतको व्होरा पढी बां्ची सनुाउंदा 
सनुी पाए ँ । िाहरेी व्होरा झठु्ा हो । िाहरेीमा उललेख भए बमोविम रू.१,३५,०००।- वलएको होरन । 
मलेै कुनै मनेपािरमा काम गरेको पवन छैन । मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी रकम 
वलएको छैन । िाहरेिाला रविन राईले िाहरेी साथ पेश गरेको वमवत २०७५/०४/३१ को वलखतमा उललेख 
भएको नाम, थर सहीछाप मरेो हो । उक् वलखत मरैे कोठामा िसेर िाहरेिालाले करकापले गरे गराएका 
हुन । करकापले गरे गराए िापत कवह कतै उिरुी गरेको छैन । वलखतको ब्होरा झटु्ा हो । वनि रविन राई 
मरेो बढुाको सावथ हुन ्। उवनसँग कुनै कारोिार भएकै छैन उक् वलखत पवन करकापले गराएका हुन । मरेो 
र िाहरेिाला वि्च कुनै पवन लेनदने नभएकोले सिा् हुन ुपनने होरन भनी प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने 
छवलमा्ा मगरले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ब्ान कागि ।

४. साक्षरी सतुनिा राईको कागजाः

वमवत २०७५/१२/२१ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । िाहरेी दरखासतसाथ पेश भएको िैदवेशक 
रोिगार समबन्धी वलखत कागिको साक्षी वकनारामा भएको सवुनता राईभन्ने नाम‚ थर र सहीछाप मरैे हो । 
हरेी सनाखत गरी वदए ँ। उक् वलखत कागि मरैे उपवसथवतमा गरेको हो । प्रवतिादीलाई िाहरेिालाले रकम 
वदएको मलेै दखेकेो हु ँ। प्रवतिादी कलपना मगरले रू.१,३५,०००।- रकम वलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारमा कतार मलुकु नपठाएको, रकम पवन वरता्न समते नगरेकोले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको 
बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीलाई काननू बमोविम होस ।

५. प्रतिवादरी कलपना मगर िनने छतलमाया मगरको ितिमबा बयान कागजाः

मरेो गाउँ घरको बोलाउने नाम कलपना मगर हो भने नागरीकताको प्रमाणपत्रमा छवलमा्ा मगर छ । 
िाहरेिालाले तपाईको नाम के हो ? भनी सोधदा कलपना मगर भनी बताएको वथए । त्कारणले गदा्न 
ररक पन्न गएको हो । मरेा माईती गाँउको ठेगाना वसन्धलुी विलला वनपाने गा.वि.स. ि्ा नं. ३ पररितमीत 
दधुौली गाउँपावलका ि्ा नं. ३ हो । घरको ठेगाना भोिपरु विलला दलगाँउ गा.वि.स. ि्ा नं. ४ पररितमीत 
रामप्रसाद राई गाउँपावलका ि्ा नं. ४ हो ।

६. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजाय:

प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िैदवेशक रोिगारी समबन्धी व्िसा् गनने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतार मलुकुमा पठाउँछु भनी रकम बवुझवलई भनेबमोविम 
रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको दवेख्ो । प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा 
मगरले गरेको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ बमोविमको कसरू अपराध 
भएको दवेखदँा वनि प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ बमोविम हुने सिा् ३ िष्न दवेख ७ िष्नसमम कैद र रू. ३ लाख दवेख रू. ५ लाखसमम िररिानाको 
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आधा सिा् हुन र वनि प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िाहरेिाला रविन राईबाट 
बवुझवलएको विगो रकम रू. १,३५,०००।- र सो को ५०% ले हुने हिा्नना रकम रू. ६७,५००।- समते िममा 
रू. २,०२,५००।- वनि प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरबाट िाहरेिाला रविन राईलाई वदलाई 
भराई वदने मागदाबी वलई मदु्ा ्चलाउने वनण््न  गरर्ो भन्ने व्होराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमा्ौंबाट भएको वनण््न  । 

७. अतियोग दावरीाः

प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िैदवेशक रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको 
कसरू दवेखदंा वनि प्रवतिादी कलपना मगरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् 
गरी, िाहरेिालाबाट वलए खाएको विगो रकम रू. १,३५,०००।- (एक लाख पैतीस हिार रूपै्ाँ), सोको 
हिा्नना रू.६७,५००।- (सठ्सठ्ी हिार पा्च स्) समते गरी िममा रू. २,०२,५००।-( दईु लाख दईु हिार 
पा्च स्) प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरबाट िाहरेिाला रविन राईलाई वदलाई भराई पाऊँ 
भन्ने समते ब्होराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग पत्र ।

८. प्रतिवादरी कलपना मगर िनने छतलमाया मगरले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः

िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कतार मलुकुमा पठाउने भनेर अाश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने 
भनेर रकम समते वलएको छैन । मरेो श्ीमान र मरेो श्ीमानका साथी वनरि ररिालले िाहरेिालाको रकम 
वलएर वनरि ररिालले वरता्न नगरेको भनेर िाहरेिालाले मलाई ्रधमकी वदएर ििरिसती िैदवेशक 
रोिगारको वलखत कागिमा सहीछाप गन्न लगाए, कागिमा के लेवखएको वथ्ो । व्होरा नसनुाईकन मलाई 
मरेो घरम ैआएर ्रधमकी वदएर ििरिसती सहीछाप गन्न लगाएका हुन । िाहरेिालाले मलाई ििरिसती 
कागि गराईसकेपछी ्स विष्मा मलेै मरेो श्ीमानसँग सोधपछु गरेकोमा मरेो श्ीमानले िाहरेिालाको 
रकम नवलएको तर वनरि ररिाले िाहरेिालाको रू. १,००,०००।- वलएर वनि िाहरेिालालाई वरता्न नवदई 
ररार भएका रहछेन । िाहरेिाला रविन राईले नगद रकम एक लाख वनरि ररिाललाई वदएको सम्मा 
मरेो श्ीमान समते वनरि ररिालसँगै हुनहुुदँोरहछे, त्ही भएर िाहरेिालाले मलाई वलखत कागि गराएका 
होलान । म र मरेो श्ीमानले िैदवेशक रोिगार समिवन्ध कुनै काम गरेका छैनौ । मलाई लागेको आरोप झटुो 
हो । िाहरेीसाथ पेश भएका अन्् कागिातहरूका समिन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

९. तमति २०७६/०४/२१ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः

ततकाल प्राप् प्रमाणबाट वनि प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगर कसरूदार होरनन ्भन्न सवकने 
अिसथा नदवेखदँा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी ्ी प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा 
मगरबाट हाल मदु्ाको पपु्नक्षको लावग मलुकुी रौिदारी का ््नविवध सवंहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ 
बमोविम रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रुपै्ं ा) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग 
भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. सवंहताको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको 
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सीधा खान पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदन ूर प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले 
िादी र प्रवतिादीका साक्षीहरू बवुझ वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१०. प्रतिवादरी कलपना िनने छतलमाया मगरका साक्षरी ख््ड गबहादुर दलाजातमले गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी कलपना भन्ने छवलमा्ा मगरका पवत र पवतका साथीसँग भएको कारोिारलाई वलई वनिलाई 
ििरिसती कागि गराएको हो । सोही कागिका आधारमा झठु्ा आरोप लगाएको हो । अवभ्ोग दािी 
बमोविम प्रवतिादीले कसरू नगरेको हुदँा सिा् हुनहुुदँनै भनी प्रवतिादी कलपना भन्ने छवलमा्ा मगरका 
साक्षी ख्् गबहादरु दला्नवमले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

११. जाहेरवाला रतवन राईले गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगर र वनिका श्ीमानले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतार 
दशेमा सपुरभाईिरमा पठाउने भनी रू.१,३५,०००।- रकम िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि बनाई हातम ै
बवुझ वलएको हो । काम राम्ो छ मावसक िेवसक कमाई १५०० कतार रर्ल हुन्छ, त्सैमा खानिसन वमलछ 
भनी विश्वास वदलाई आफनो रािी खशुीले िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि बनाएको हो । प्रवतिादीले 
रकम बझुपेवछ मलाई नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन लगेको छैन । प्रवतिादीले वमवत २०७५/०४/३१ मा 
कागि गदा्न रू.१०,०००।- रूपै्ाँँ वरता्न वदएका छन ् । सो बाहके अन्् कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । 
प्रवतिादीका पवतसँग मरेो कारोिार भएको वथ्ो । लामो सम् प्रवतिादीका पवत समपक्न  विहीन भए र पवछ 
प्रवतिादी कलपना भन्ने छवलमा्ा मगरले म धरैे पटक उहाँलाई भटेेर भनेपवछ मात्र उक् कागि बनाईवदएकी 
हुन ्भनी िाहरेिाला रविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१२. तमति २०७६/०७/२४ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

िादी पक्षले साक्षी सवुनता राईलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिलाई मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्मानसुार पेश गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१३. वादरीका साक्षरी सतुनिा राईले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्ाः-

वमवत २०७५/०४/३१ को वलखत कागिमा भएको हसताक्षर मरेो हो र िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका 
लागी कतार पठाउने भनी प्रवतिादीले कागि गरेकै वदन रकम वलएकी हुन ् भन्ने समते ब्होराको िादीका 
साक्षी सवुनता राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र  । 

ठहर खण्ड

१४. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िाहरेिाला रविन 
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राईलाई िैदवेशक रोिगाररका लावग विदशे कतार पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाई वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भन्ने वकटानी िाहरेी, िाहरेिाला र मौकामा बवुझएवक 
व्वक्को बकपत्र र वलखत प्रमाँण समतेबाट पवुष् भएकाले प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरलाई 
दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस गनु्न भ्ो ।

१५. िाहरेिाला रविन राईका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी िीरिलकािी राईले प्रवतिादी कलपना 
मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िाहरेिाला रविन राईलाई िैदवेशक रोिगाररमा कतार पठाई वदने भनी वलएको 
रकम र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते िाहरेिालालाई वरता्न वदलाई प्रवतिादीलाई हदसैममको सिा् 
गरी पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो ।

१६. त्सतै प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्णबुहादरु 
गरुुङले मरेो पक्षले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगाररका लावग कतार पठाउने भनी रकम वलएका छैन । मरेो 
पक्षको पवतको साथी र िाहरेिालाबी्चको कारोिारको विष्मा मरेो पक्षलाई ्र धवमक वदई िाहरेिालाले 
पेश गरेको वलखतमा ििरिसती सहीछाप गराएको हुदँा मरेो पक्ष वनदवोष भएकाले वनिलाई आरोवपत 
कसरूबाट सराई वदलाई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस समते सवुन्ो । 

१७. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गन्न पाउने ईिाित पत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कतार पठाउँछु भनी 
झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू 
गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू. १३५०००।- र सो को प्चास प्रवतशत 
हिा्नना समते वदलाई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले 
अवभ्ोग दािी िारे ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिाला रविन राई मरेो श्ीमानको साथी हुन ् । 
मरेो श्ीमानको साथी वनरि ररिालले रकम वलई वरता्न नगरेको भनेर मलाई ्र धमकी दखेाई िबरिसती 
िैदवेशक रोिगारको वलखतमा सहीछाप गन्न लगाएका हुन ्। िैदवेशक रोिगारमा कतार मलुकुमा पठाउने 
भनेर मलेै अाश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने भनेर मलेै कुनै रकम समते वलएको छैन भन्ने ब्होरा 
लेखाई अवभ्ोग दािीको कसरूमा ईन्कार रहकेो दवेखन्छ ।

१८. उप्ु्नक् तथ्, अवभ्ोग दािी एिम ्बहस बुंदा रहकेो प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा 
मगरले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित पत्र प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा कतार 
पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हो, होरन ? 
वनण््न  वदनपुनने दवेखन आ्ो ।

१९. वनण््न  तर्न  वि्चार गदा्न, रविन राईले वदएको िाहरेीमा िैदवेशक रोिगारीमा कतार मलुकुमा िान प्रकृ्ा शरुु 
गन्नका लावग कलपना मगरलाई सककल राहदानी र रू. १३५०००।- वमवत २०७५/०४/३१ मा वदएकोमा 
भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र रकम पवन वरता्न नवदएकाले पक्राउ गरी कारबाही गरी 
पाऊँ भन्ने बेहोरा उललेख भएको दवेखन्छ  । मौकामा बवुझएकी सवुनता राईले िाहरेी दरखासतसाथ पेश 
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भएको वलखतको साक्षी वकनाराको सवुनता राई भन्ने नाम‚ थर र सहीछाप मरैे हो । हरेी सनाखत गररवदए ँ। 
प्रवतिादी कलपना राना मगरलाई िाहरेिालाले रकम वदएको मलेै दखेकेो हु ँ । वनिले रू.१,३५,०००।- 
वलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कतार मलुकु नपठाई रकम पवन वरता्न नगरेकोले िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादीलाई काननू बमोविम होस ्भन्ने समते बेहोराको कागि 
गरेको दवेखन्छ ।

२०. िाहरेिाला रविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई बकपत्र गदा्न स.ि. ५ मा प्रवतिादी र वनिको 
श्ीमानले िैदवेशक रोिगारमा कतार पठाउने भनी रू.१३५०००।- को वलखत कागि बनाई रकम हातैमा 
बवुझवलएको हो भन्ने उललेख गरेको र मौकामा बवुझएकी वलखत साक्षी सवुनता राईले समते बकपत्रको स.९ 
मा वलखत भएकै वदन रकम वदएको भन्ने उललेख गरेको दवेखन्छ । तर िाहरेिाला रवबन राईले बकपत्रको 
स.१२ मा भने रकम वददँाको बखत नभई केही सम् पवछ वलखत कागि गराएको भनी विरोधाभाष्कु् 
बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । िाहरेिालाले स.ि. ११ मा प्रवतिादीको पवतसँग मरेो कारोिार भएको वथ्ो । 
्ो कारोिारको बारेमा प्रवतिादीलाई थाहा छ भन्ने खलुाएको पाई्ो । त्सतै सिाल १२ मा लामो सम्समम 
प्रवतिादीका पवत समपक्न विहीन भए पवछ प्रवतिादी कलपना भन्ने छवलमा्ा मगरले म धरैे पटक उहाँलाई 
भटेेर भनेपवछ मात्र उक् कागि बनाईवदएकी हुन ्भन्ने बेहोरा लेखाएको दवेख्ो । िाहरेिालाको ्सतो 
बकपत्र बेहोराबाट प्रवतिादीको पवतसँग वनिको कारोबार रहकेो, प्रवतिादीको पवत समपक्न वबहीन भएकाले 
धरैे पटक भटेेर भने पवछ मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश भएको िैदवेशक रोिगारको वलखत 
गररवदएको भन्ने दवेख्ो ।

२१. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । िादीको साक्षी गबाह/िाहरेिाला रविन राईले ्स न््ा्ावधकरणमा 
उपवसथत भर बकपत्र गदा्न िाहरेी ब्होरा भन्दा ररक ब्होरा लेखाएको र वनिको बकपत्र बेहोरा एिम ्
वलखत साक्षी सवुनता राईको बकपत्र बेहोराबी्च समते एकरुपता नभई विरोधाभाषपणू्न दवेखन्छ । ्सतो 
विरोधाभाष्कु् कथनले विश्वसनी् प्रमाणको सथान ग्रहण गन्न सकने वसथवत दवेखएन ।

२२. प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी उपरको अवभ्ोिनको मखु् आधार दािीको वलखत रहकेोमा वलखत हदेा्न रविन 
राईलाई िैदवेशक रोिगारका लावग कतार पठाईवदने भनी कलपना मगरले रू. १,३५,०००।- (एक लाख 
पैतीस हिार रूपै्ाँ) वलएको र सो रकम र त्सको व्ाि एकमषु् वतन्न िझुाउन नसके िा िझुाउन ईन्कार 
गरेको खण्मा िैवदशक रोिगार ऐन तथा प्र्चवलत काननू बमोविम काननूी कारिाही गरी असलु उपर गरेमा 
मञिरु छ भन्ने बेहोरा उललेख भएको पाई्ो ।

२३. घरा्सी व्िहार िा व्ापारीक कारोिारमा व्वक्-व्वक् बी्च वलखत गरी रकम वलने वदने गनु्न सिाभावबक 
मावनन्छ । रकम वलन,ु वदनकुो उद्शे् धरैे हुन सक्छन ्। रकम वलन ुवदन ुहुदँमैा िैदवेशक रोिगारमा पठाउन 
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नै रकम वलएको अथ्न गन्न वमलने हुदँनै । िाहरेिालाको बकपत्रमा कारोबारको बारेमा प्रवतिादीलाई थाहा छ 
भनेकोमा पवतकै साथमा रहकेो पतनीलाई पवतले गरेको कारोिार थाहा हुनमुा असिाभाविकता दवेखदनै । 
पवतसँगको कारोिार थाहा हुन ुर पतनीले नै कारोिार गरेको भन्न ुवनतान्त ररक कुरा हो । रौजदारी कसरूमा 
का ््न (Commission) अका ््न (Omission)एिम ्अपरावधक मनसा्( intention) महतिपणू्न मावनन्छ । 
रौजदारी कसरू काननू बमोविम पररभावषत हुनेमा कारोिार बारे थाहा िा िानकारी हुदँमैा त्ो रौिदारी 
कसरू हुने भनी आतमगत अथ्न गरी कसरू श्िृना गन्न काननूतः वमलने दवेखएन ।

२४. वलखत सदिै सत् हुन्छ भन्ने मान््तामा न््ा् ्ावन्त्रक हुन िान्छ । वलखतमा लेवख्ो त्ही सत् हो भन्दा 
न््ा् परावित पवन हुन सक्छ । त्सैले न््ा् वनरोपण ्ावन्त्रक तिरले हुन ुहुदँनै भन्ने मान््ता रही आएको 
छ । वलखतको परीक्षण त्सको सत्ता मापनको लावग अपररहा ््न हुन्छ । न््ा्को रोहमा वलखतको परीक्षण 
महतिपणू्न हुन्छ । वलखत परीक्षणको वबधी त्सको िैज्ावनक िाँ्च िा वलखत कसरी, वकन र कुन पषृ्ठभमुीमा 
गरेको हो सो को विशे्षणबाट पवन हुन सक्छ । प्रवतिादीले ब्ानका क्रममा वलखत िबरिसती गराएको 
हो भनी अन््था विवकर वलएको दवेखन्छ । िाहरेिालाको प्रवतिादीको पवतसँग कारोिार रहकेो, लामो 
सम् प्रवतिादीको पवत समपक्न  विहीन भएको र धरैे पटक प्रवतिादीलाई भटेेर भनेपवछ मात्र प्रवतिादीले 
उक् कागि बनाईवदएकी हुन ्भन्ने िाहरेिालाको कथन रहकेो छ । िाहरेिालाको ्ो कथनबाट प्रवतिादीले 
नै अग्रसर भई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी रकम वलएको पवुष् हुदँनै । वलखत गनु्नको 
पषृ्ठभमूीमा िाहरेिालाले बकपत्रमा खलुाएको ती तथ्बाट पवतसँगको कारोिारमा वनि समपक्न वबहीन 
भएकाले पटक-पटक भटे गरी प्रवतिादीलाई वनिको रचछा विपरीत िाध् बनाई िैदवेशक रोिगार समबन्धी 
दािीको वलखत गराएको रहछे भन्ने वनष्कष्नमा पगुन ु(Inference draw) बान्छनी् दवेख्ो ।

२५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको हुनेछ” 
भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । रौजदारी मदु्ामा िादीले अवभ्कु्उपर अवभ्ोग लगाउन ुमात्र प्ा्नप् हुदँनै, 
त्सतो अवभ्ोग स-प्रमाण पवुष् गनने दाव्ति समते वनबा्नह गनु्न पद्नछ । रौिदारी मदु्ामा शकंाको सवुिधा 
अवभ्कु्ले पाउने (Benefit of doubt goes to the accused) सब्नमान्् वसद्ान्त समते रही आएको 
छ । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले िाहरेिाला रविन राईलाई िैदवेशक 
रोिगाररका लावग कतार पठारवदने भनी प्रपन््च गरी, प्रलोभनमा पारी रकम वलए खाएको तथ् पवुष् गनने 
बसतवुनष्ठ एिम ्विश्वसनी् प्रमाणको अभािमा दािीको वलखतको आधारमा मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको भनी भन्न न््ा्को रोहमा उव्चत हुने दवेखएन । 

२६. अत: वििेव्चत उपरोक् आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा समतेबाट प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने 
छवलमा्ा मगर उपर िाहरेी वदई अवभ्ोग दािीसाथ प्रवतिादीले गररवदएको वलखत पेश भएको दवेखए 
तापवन िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र र िादीका साक्षीको बकपत्रबाट प्रवतिादीले 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न न््ा्ोव्चत 
हुने नदवेखएकाले प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दाबी पगुन नसकी प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने 
छलीमा्ा मगरले अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।
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िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले अवभ्ोग दाबीबाट 
सराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) 
बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, 
काठमा्ौंलाई रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी पनुरािेदनको म्ाद वदन ू........................................ १

प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. १६२ मार्न त ्वमवत 
२०७६/०४/२१ मा ्स न््ा्ावधकरणमा राखकेो धरौटी रकम वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ 
म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा प्रवतिादीलाई वरता्न वदन ुभनी ्स न््ा्ावधकरणको लेखा शाखालाई िानकारी 
वदन ू............................................................................................................................. २

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ का लावग प्रवतिादी कलपना मगर भन्ने छवलमा्ा मगरलाई 
िानकारी वदन ू................................................................................................................ ३

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

प्रसततु रैसला विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन ू...................... ५

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू............................................................................... ६

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू.............................. ७

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।
रमा देवरी पराजुलरी

(सदस्)
पे्रमकुमार राई

(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने

रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

रैसला वमवतः- २०७७/०८/१६/३
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला
मुदा नं. ०७४-FT-०५१८

वनण््न  नं. ५४
मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
केवन्द्र् अनसुन्धान व्रूो 
वपलर नं.३ महारािगञिको 
प्रवतिेदनले नेपाल 
सरकार .......................१ 

नन्दलाल अवधकारीको नावत सनुदिे अवधकारीको छोरा विलला व्चतिन 
विरेन्द्रनगर गा.वब.स. ि्ा नं.०६ हाल राप्ी नगरपावलका ि्ा नं.०८ सथा्ी 
घर भ ैहाल अञिली ओभरवसि सवभ्नसेि प्रा.वल.को तनहुँकँो शाखा प्रमखुको 
रुपमा काम गनने गणशे अवधकारी………………………………….१

पदमलाल वशिाकोटीको नावत, ख्ानन्द वशिाकोटीको छोरा विलला 
काठमा्ाैं गंगब ु गा.वब.स. ि्ा नं.७, हाल टोखा नगरपावलका ि्ा नं.१० 
सथा्ी घर भ ैहाल अञिली ओभरवसि सवभ्नसेि प्रा.वल.को सं्चालक, प्रबन्ध 
वनदनेशकको रुपमा काम गनने वटका वशिाकोटी.......................................१

वैदेतशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ िथा वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण तनयमावलरी, २०६८ 
को तनयम ३३ बमोतजम यस नयायातिकरणको के्षत्ातिकार तित् रहेको प्रसिुि मुदाको सतंक्षप् तववरण 
र ठहर तनमन बमोतजम रहेको छ ।

िथय खण्ड

१. केनद्ररीय अनुसनिान वयुरो (तपलर नं.३) महाराजगञजकाे पत्ाः

तनहुँ ँविलला व्ास नगरपावलका ि्ा नं.२ सनु्चादी लाईन वसथत दमौली बिारमा अञिली ओभरवसि 
प्रा.वल. नामको संसथा सं्चालन गरी सोही संसथा मार्न त ्Jassim Trading and Service Pvt. Ltd. को 
लेटरप्ा्मा कुिेत वसथत United Gulf Constraction Co.w.i.l. कमपनीको नककली व्माण् लेटर 
बनाएर साि्निवनक सं्चारका माध्ममा विज्ापन प्रकाशन गरी सि्नसाधारण मावनसलाई झकु्ाई विदशे पठाई 
रकम असलु गरी ठगी गरेको भन्ने स्ूचनाका आधारमा व्रुोबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले मावथ उललेवखत 
सथानमा गणशे अवधकारीले सं्चालन गरेको अञिली ओभरवसि कमपनी प्रा.वल.मा खानतलासी गदा्न रेला 
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परेका कुिेत दशेमा कामदार पठाउन प्रकावसत व्माण् लेटर, "कुिेत दशेमा वभसा अब बीस वदनमा" भनी 
लेखकेो मादी सेती प्रिाह दनैीक पत्रीकामा प्रकावशत विज्ापन सवहतको पवत्रका लगा्तका बरामदी समान 
संलगन गरी आिश्क कारिाहीका लावग मावनस पठाईएको भनी ्च. न. २०८४ वमवत २०७०/०२/१९ मा 
केन्द्री् अनसुन्धान व्रुो (वपलर नं.३) महारािगञिको पत्रसाथ गणशे अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगार 
विभागमा उपवसथत गरारएको ब्होराको पत्र । 

२. प्रतिवादरी गणेश अतिकाररीले अनुसनिानका क्रममा गरेको बयान कागजाः-

रामकािी श्षे्ठको कागिात पोखराको आवशकिङ्ग थापा मार्न त ्प्राप् भ ैकुिेत पठाउनको लावग राखकेो 
हो । आवशकिङ्ग थापा पवहला अञिली ओभरवसिमा नै काम गथने । अवहले आफनै व्िसा् छ । उसको 
ठेगाना कासकी विलला, पो.ग. नगरपावलका न्ाँबिार ि्ा नं. ८ हो । परसा बहादरु दराईको कागिात 
अञिलीबाट अन्तरिाता्न वददँा रेल भएकोले सो कागिात त्हाँ बसेको हो । मादीसेती प्रिाह पवत्रकामा 
अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को नाममा विज्ापन मलेै नै छापन वदएको हो । तर सो व्माण् अञिली 
ओभरवसिको नभई आवशकिङ्ग थापाले उसको ििुा मार्न त ् कुिेतबाट वझकाएको हो । मलेै शाखा 
प्रमखुको रुपमा भख्नरै काम शरुु गरेकोले व्वक्गत रुपमा ल्ाएको व्माण्लाई म्ानपािरको नाम 
रावख स्ूचना प्रकावशत गन्न वमलछ वक वमलदनै भन्ने कुरा मलाई थाहा वथएन । अब थाहा भ्ो Jassim 
Trading and Service Pvt. Ltd. को लेटर प्ा्मा United Gulf Construction Co. W.I.L. 
को व्माण् पवन आवशकिङ्ग थापाले नै वदएको हो । मखे बहादरु गरुुङ्ग र िीर बहादरु थापाको राहदानी 
लगाएतका कागिात United Gulf Construction Co. W.I.L. मा पठाउनका लावग राखकेो हो । म 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न रिाित प्राप् अञिली ओभरवसिको एिेणट रुपमा काम गद्नछु । 
अञिली ओभरवसिले विवधित रुपमा मलाई शाखा प्रमखु (एिेणट)को रुपमा वन्कु् गरेको हो । अञिली 
ओभरवसिको ई.नं.६३९ हो भन्ने समते ब्होराको प्रवतिादी गणशे अवधकारीले अनसुन्धानका क्रममा 
गरेको ब्ान कागि ।

३. अनुसनिान अतिकृिले गरेको तनणजायाः-

प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई वहरासतमा रावख अनसुन्धान तहवककात गनने गरी िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ६१(३) बमोविम वनण््न  प्चा्न ख्ा गरी वदए ँ भन्ने समते बेहोराको िैदवेशक रोिगार 
विभागबाट वमवत २०७०/०२/२० मा भएको वनण््न  प्चा्न ।

४. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

अनसुन्धान अवधकृतले प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई वहरासतमा राखी अनसुन्धान अवघ बढाउने आदशे 
गरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६१ (३) अनसुार वनि प्रवतिादीलाई थनुामा राखी कारिाही 
गन्नको लावग अनमुवत माग गरेको दवेखएको र उक् दरा ६१ (१)ले अनसुन्धान अवधकृतले ब्ान पचिात 
माग गरेको धरौट िा िमानत वदन नसके मात्र मदु्ा हनेने अवधकारीको अनमुवत वलई थनुामा राखी कारिाही 
गन्न सवकने काननूी व्िसथा भएको दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धान अवधकृतले उक् काननू बमोविमको 
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प्रवक्र्ा नप¥ुofई म्ाद थप माग गरेको दवेखदंा माग बमोविम म्ाद थप गन्न वमलेन भनी वमवत २०७०/०२/२० 
मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे  । 

५. वैदेतशक रोजगार तविागको तनणजायाः-

प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६१(३) बमोविम दईु लाख रूपै्ाँँ 
िा सो बरािरको रकम वधतो िममा गरेमा सो धरौटी सिीकार गरी र सो धरौटी दावखल नगरेमा िैदवेशक 
रोिगार न््ा्ावधकरणको अनमुवत वलई थनुामा रावख अनसुन्धान तहवककात गनने गरी िैदवेशक रोिगार 
विभागबाट वमवत २०७०/०२/२० मा भएको वनण््न  ।

६. प्रतिवादरी तटका तशवाकोटरीले अनुसनिानका क्रममा गरेको बयान कागजाः-

गणशे अवधकारीलाई व्चन्दछु । वनिलाई ्स विभागबाट धरौटी लगाएतका समपणू्न प्रकृ्ा k'¥ofO{ 
आवधकारीक रुपमा तनहुँ ँविलला दमौलीको लावग भनी मरेो प्रा.वल.को एिेन्ट वन्कु् गरेको हु ँ। आवशषिङ्ग 
थापालाई अवलअवल व्चन्छु । पोखरामा हाम्ो प्रा.वल.को अन्तरिाता्न हुदँा वनिले मावनसहरू ल्ाउने गद्नथे । 
त्ो बाहके अन्् कुनै समबन्ध छैन । वनि हाम्ो प्रा.वल.को आवधकारीक व्वक् होरन । United Gulf 
Construction Co. W.L.L. को सो व्माण् लेटर मरेो प्रा.वल.सँग समबवन्धत होरन । Jassim Trading 
& Service Pvt. Ltd.सँग मरेो कुनै समबन्ध छैन । कुिेतवसथत United Gulf Construction Co. 
W.I.L. को िारेमा मलाई थाहा छैन । सो कमपनीसँग मलेै हालसमम कुनै कारिार गरेको छैन । आफनो प्रा.
वल.को एिेन्टले गरेको कसरूमा प्रा.वल. विममिेार हुनपुछ्न भन्ने कुरा थाहा छ । गणशे अवधकारीले गरेको 
कसरूमा वनिको कसरू अनसुार विममिेार वलन र काननू बमोविम सिा् भोगन त्ार छु । प्रा.वल.को नाम 
राखी कुिेतवसथत United Gulf Construction Co. W.I.L. कमपनीको लावग भनी सेतीमादी प्रिाह 
पवत्रकामा प्रकावशत भएको स्ूचनाको बारेमा मलाई थाहा छैन । त्ो कमपनीको बारेमा पवन मलाई थाहा छैन 
भन्ने समते ब्होराको प्रवतिादी वटका वशिाकोटीले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ब्ान कागि ।

७. वैदेतशक रोजगार तविागको तनणजायाः-

प्रवतिादी वटका वशिाकोटीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६१(३) बमोविम साधारण ताररखमा 
राखी अनसुन्धान तहवककात गनने गरी िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७०/०२/२० मा भएको वनण््न  ।

८. बज्रतकशोर यादवले तमति २०७०/०२/२२ मा गरेको कागजाः-

अञिली ओभरवसि प्रा.वल. दमौली तनहुँकँा एिेन्ट तथा सं्चालक गणशे अवधकारीलाई म व्चवन्दन । मलेै 
कुिेत वसथतं United Gulf Construction Co. W. L. L. को नाममा Demand Letter अञिली 
ओभरवसि प्रा.वल.का गणशे अवधकारीलाई वदएको छैन । िैदवेशक रोिगारको काम गनने क्रमममा गणशे 
अवधकारीसँग मरेो कुनै समबवन्ध रहकेो छैन । गणशे अवधकारीले ्सरी मरेो िावसम टेवनङ्ग एण् सवभ्नसेि 
प्रा.वल. को नाममा नककली Demand letter बनाई रेव््ो तथा रावष्ट्् दवैनक मादीसेती प्रिाह पवत्रकामा 
विज्ापन गरी प्र्चार प्रसार गरेकोले गणशे अवधकारीलाई हदसैमम कारिाही गरी पाऊँ भनी माग दािी 
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राखदछु भन्ने समते बेहोराको बज्रवकशोर ्ादिले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।

९. बज्र तकशोर यादवले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

मरेो Jassim Trading & Service Pvt. Ltd. को नाममा नककली Demand Letter बनार एर.एम. 
तथा रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा विज्ापन गरी प्र्चार प्रसार गरेकोले गणशे अवधकारीलाई हदसैममको सिा् 
गरी पाऊँ भन्ने समते ब्होराको बज्र वकशोर ्ादिले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।

१०. रामकाजरी शे्ष्ठले अनुसनिानका क्रममा गरेको कागजाः-

तनहुँ ँ विलला वसथत दमौलीमा अन्िली ओभरवसि सवभ्नसेि प्रा.वल.को शाखा का्ा्नल् खोलेर बसेका 
गणशे अवधकारीले मलाई कुिेत मलुकुमा सेक्रुरटी गा ््नमा पठारवदन्छु भनेर वमवत २०७० साल िेष्ठ 
मवहनामा राहदानी बझुाउन भनेकोले मलेै सककल राहदावन र आफनो िा्ो्ाटा समतेका प्रमाणपत्रहरू 
बझुाएको हु ँ । मलेै गणशे अवधकारीलाई राहदानी बझुाएपवछ वभषा लागेर आएपवछ मात्र पैसा वदउँला 
भनेको वथए,ँ वभषा लागन ुभन्दा अगा्ी ्ी गणशे अवधकारी पक्राउ भएको हुदँा वनिलाई मलेै कुनै रकम 
बझुारन । बरामद भई आएका पासपोट्नसमतेका कागिातहरू वरता्न बवुझसकेको छु भन्ने समते बेहोराको 
रामकािी श्षे्ठले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।

११. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय, काठमा्डाैकंो तनणजायाः-

प्रवतिादी गणशे अवधकाररले अञिली ओभरवसिकै एिेणटको हवैस्तमा आफनो अवरसमा विवभन्न 
व्वक्हरूको पासपोट्न िममा गनने, नककली व्माण् लेटरका आधारमा अिैधावनक रुपमा विज्ापन प्रकावसत 
गरी, रिाित पत्रको दरुुप्ोग गरी िैदवेशक रोिगार समबन्धी काम सं्चालन गरेको र िैदवेशक रोिगारमा 
लगारवदन्छु भनी झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन समते दखेाएको भन्ने पवुष् हुन आएको र उक् का ््नमा 
अञिली ओभरवसि प्रा.वल.का सं्चालक वटका वशिाकोटीको पवन संलगनता रहकेोले प्रवतिादी गणशे 
अवधकारी र वटका वशिाकोटीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) बमोविमको कसरूमा 
ऐ.ऐनको दरा ४७(१) बमोविम सिा्को मागदािी वलई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणमा अवभ्ोग पत्र 
पेश गनु्न भन्ने समते व्होराको श्ी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंबाट वमवत २०७३/०६/१८ 
मा भएको वनण््न  ।

१२.  अतियोग दाबरी:

प्रवतिादी गणशे अवधकारीले अञिली ओभरवसिको एिेन्टको हवैस्तमा आफनो अवरसमा विवभन्न 
व्वक्हरूको पासपोट्न िममा गनने, नककली व्माण् लेटरका आधारमा अिैधावनक रुपमा विज्ापन 
प्रकावशत गरी रिाित पत्रको दरुुप्ोग गरी िैदवेशक रोिगार समबन्धी काम सं्चालन गरेको र िैदवेशक 
रोिगारमा लगारवदन्छु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन समते दखेाएको भन्ने पवुष् हुन आएको र उक् 
का ््नमा अञिली ओभरवसि प्रा.वल.का सं्चालक वटका वशिाकोटीको पवन संलगनता रहकेोले प्रवतिादी 
गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) बमोविमको 
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कसरूमा ऐ.ऐनको दरा ४७(१) बमोविम सिा् गरी पाऊँ भन्ने मागदाबी वलई िादी नेपाल सरकार तर्न बाट 
वमवत २०७४/१०/१८ मा दा्र भएको अवभ्ोग पत्र ।

१३. तमति २०७५/०३/२७ मा यस नयातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी मध्ेका वटका वशिाकोटीको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत काठमा्ाैं विलला टोखा नगरपावलका 
ि्ा नं. १० मा िारी भएको म्ाद बेपत्त ेभ ैआएकोले उक् म्ाद बदर गररवदएको छ । अब, वनि प्रवतिादीले 
प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धानका क्रममा वनिले कागि गदा्न उललेख गरेको झापा विलला धलुािारी गा.वि.स. 
ि्ा नं.३ मागरुमा्ा्न ितन र समपक्न  नं. ९८५१०८९४५६, ९८०२०८९४५६ समते उललेख गरी र प्रवतिादी 
गणशे अवधकारीले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न उललेख गरेको ितन व्चतिन विलला विरेन्द्रनगर 
गा.वि.स. ि्ा नं. ८ समते उललेख गरी पनुः म्ाद िारी गनने भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१४. तमति २०७५/१०/०९ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादीहरूले सं्चालन गरेको अञिली ओभरवसि सवभ्नसेि प्रा.वल.को प्रबन्ध पत्रको वन्मािलीको 
प्रमावणत प्रवतवलपी कमपनी रविष्ट्ारको का्ा्नल्बाट ७ वदन वभत्र वझकाई आए पवछ वन्मानसुार पेश गनू्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१५. तमति २०७६/०८/०९ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीका नाउँको समाहावन म्ाद िेपत्त ेतामले भएको हुदँा बदर 
गरी प्रवतिादीहरूको ितन एवकन गन्न िषषौसमम पत्रा्चार भएको संमबद् वमवसलबाट दवेखन आएको छ । 
प्रवतिादीहरूका नाउँमा पठाएको समाहावन म्ाद पटक-पटक बेपत्त ेतिरले तामले भएको सन्दश्नमा प्रवतिादी 
वटका वशिाकोटी र गणशे अवधकारीले अनसुन्धान अवधकारी समक्ष ब्ान गरी तारेखमा रहकेो दवेखएको 
र प्रसततु िैदवेशक रोिगार कसरू समबन्धी मदु्ाको अनसुन्धान तहवककातबारे वनिहरूलाई िानकारी नै 
भएकोले वनिहरूको समाहावन म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी सनुिुाईको मौका वदन ुउप्कु् 
हुने दवेखएकाले िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ११(१)ख बमोविम 
उललेवखत प्रवतिादीहरूको नाउँको समाहान म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी म्ाद 
वभत्र उपवसथत भए िा अिधी ब्वतत भएपवछ पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको 
आदशे ।

१६. तमति २०७६/०८/१५ मा तटका तशवाकोटरीले गरेको बयानाः-

अञिली  ओभरवसि सवभ्नसेि प्रा.वल.को तनहुँकँो दमौवल वसथत ऐिेन्टको समपक्न को अवधकार वदरएका 
व्वक् गणशे अवधकारीलाई रसाउने उद्शे्ले अदृश् व्वक् शवक्ले पक्राउ गन्न भवुमका खवेल सी.बी.
आईले आतंवकत बनाउद ैहतकव्समते लगाएर दमौलीबाट काठमा्ाैं वलई आएपवछ थाहा पाएको हु ँ। सो 
अिसथामा सी.बी.आई का्ा्नल् महारािगंिमा सोधपछुका लावग बोलारएको वथ्ो । गणशे अवधकारी 
र मरेो सथानी् साथीहरूलाई समपक्न  गरी िासतविकता बझुदा मलु विष् विज्ापन प्रकाशन मरेो संसथाको 
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नाम िो्ी गरीएको भन्ने थाहा पाए ँ । उक् विज्ापनमा मरेो संसथाको लोगो, संसथाको लारसन्स नमबर, 
प्रधान का्ा्नल्को परर्च् खलुने समपक्न  नमबर र प्रकावशत विज्ापनको मागपत्रमा िासतविकता छैन । सो 
विज्ापन गणशे अवधकारीले उललेख गरेको व्वक् आवशष िङ्ग थापाले आरै छपार गरी उक् विज्ापनको 
उद्शे् हावसल गन्न पे्रररत रहकेो भन्ने बझुनमा आ्ो र ्स विष्लाई िोव्एर हालसमम कहीं कतै कुनै 
राहदानी िा आवथ्नक संकलन गरेको भन्ने मलाई थाहा छैन । आवशष िङ्ग थापा भनीने व्वक्ले मरेो 
संसथाको बिार प्रवतवनवध तनहुँ ँ विलला का ््नक्षेत्र भएका (एिेन्ट)को नाम प्र्ोग गरी बदनाम गराउने र 
रसाउने उद्शे्ले गरे गराएको भन्ने मलाई लागदछ । ्समा म र मरेो संसथाको प्रमाण खलुने मलेै मावथ 
उललेख गरे बमोविमको संसथाको लोगो, रिाित नमबर, आवधकाररक ठाउँ, ठेगाना र रोन नमबरमा मले 
छैन । गणशे अवधकारीलाई एिेन्ट वन्वुक्को आवधकाररकता वदन ुअवघ करार समझौता गरारएको छ । सो 
को शत्न र पररवधमा रही वनिले काम गरेकोमा म विश्वसत छु । सो भन्दा बावहर गई वनिले गैरकाननूी का ््न गरे 
गराए सो को ििारदहेी वनिले व्वक्गत रुपले नै िेहोनु्न पद्नछ । अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । मलाई अवभ्ोग 
दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने होरन । प्रसततु अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वटका 
वशिाकोटीले गरेको ब्ान ।

१७. तमति २०७६/०८/१५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

पवछ ठहरे बमोविम हुने गरी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम 
प्रवतिादी वटका वशिाकोटीबाट रू.२००,०००।- (दईु लाख) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदए दरा ७४ 
को प्रवक्ा प¥ुofई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ.ऐनको दरा 
६८(२) बमोविम काननू बमोविमको सीधा ख्च्न पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने 
समते गरी दरा ७९ बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौं भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकारणबाट 
भएको आदशे ।

१८. तमति २०७६/०८/२४ मा गणेश अतिकाररीले गरेको बयानाः-

मलेै अञिली ओभरवसि प्रा.वल. को तनहुकँो दमौली वसथत समपक्न  का्ा्नल्मा कररि ्ेढ िष्न िवत 
एिेन्टको रुपमा काम गरेको हो । उक् प्रा.वल.मा एिेन्टको रुपमा काम गदा्न मलेै सं्चालकले भने बमोविमको 
व्माण् लेटरहरू अवरसमा राखने, िैदवेशक रोिगारमा िान ईचछुक व्वक्हरूलाई िानकारीसमम गराउने 
कामहरू गरेको हो । त्स भन्दा अन्् व्होरा मलाई थाहा छैन । िैदवेशक रोिगार समबन्धी काम सं्चालन 
गरेको र िैदवेशक रोिगार लगारवदन्छु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पानने काम गरेको छैन । म आरै 
उक् पवत्रकाको अरीसमा गई उक् विज्ापन बन्द गन्न लगाएको हो । आवशषिंग थापाले मरेो नाम वलएर उक् 
अनसुन्धानको क्रममा उललेवखत का ््नहरू गरेको हो । ्समा मरेो कुनै संलगनता छैन । उक् ब्ानमा भएको 
व्होरा मलेै भने बमोविम लेवखएको होरन । मलाई व्रूोका दईु िना व्वक्हरूले तनहुँमँा पक्राउ गरी एक 
रात तनहुँमँा रावख पवछललो वदन काठमा्ौं बसपाक्न को एउटा होटलमा रकसी समते खिुाई मलाई मापसेमा 
पारी महारािगंिमा बझुाई त्हा ब्ानको ब्होरा लेवख मलाई सवहछाप गराएको हो । बरामदी म्ुचलुकामा 
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भएको बरामदी सामानहरूमा मरेो अवरसबाट ३ थान पासपोट्न र वनि पासपोट्निालाहरूको प्रमाणपत्रहरू 
समते बरामद भएको हो । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी 
बमोविम सिा् हुन ुपनने होरन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी गणशे अवधकारीले ्स न््ा्ावधकारणमा 
गरेको ब्ान ।

१९. तमति २०७६/०८/२४ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

पवछ ठहरे बमोविम हुने गरी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता,२०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम 
प्रवतिादी गणशे अवधकारीबाट रू.२००,०००।- (दईु लाख) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदए दरा ७४ 
को प्रकृ्ा प¥ुofई तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. ऐनको दरा 
६८(२) बमोविम काननू बमोविमको सीधा ख्च्न पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखी मदु्ाको पपू्नक्ष गनने 
समते गरी दरा ७९ िमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौं भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकारणबाट 
भएको आदशे ।

२०. तमति २०७६/०९/२३ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी ्चकु्ा भई सकेको अिसथा हुदँा रुि ुहाविर रहकेा प्रवतिादी गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीका 
साक्षी वनिहरू मार्न त ्तथा िादी पक्षका अवभ्ोग पत्रको सबदु प्रमाण खण्मा उललेवखत िाहरेिालाहरू 
तथा दखेने/सनु्ने साक्षीहरूलाई बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन 
िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट 
भएको आदशे ।

२१. प्रतिवादरी तटका तशवाकोटरीका साक्षरी गंगाप्रसाद पाठकको बकपत्ाः-

प्रवतिादी टीका वशिाकोटी वनदवोष छन ्। वनि प्रवतिादीलाई रसाउनको लागी सिा्को माग वलई अवभ्ोग 
दा्र भएको हो । प्रवतिादी वटका वशिाकोटीले उक् का ््न गरेका होरनन ्। अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को 
नामबाट छावपएको उक् विज्ापनमा प्रवतिादी वटका वशिाकोटीको संलगनता छैन । वनि प्रवतिादीले छापन 
लगाएका होरनन ्भन्ने समते ब्होराको गंगाप्रसाद पाठकले गरेको बकपत्र ।

२२. प्रतिवादरी गणेश अतिकाररीका साक्षरी बोिराज रौलागाईको बकपत्ाः-
प्रवतिादी गणशे अवधकारीसँग मरेो सामान्् व्चनिान मात्र हो । वनि प्रवतिादीलाई रसाउनको लागी सिा्को 
माग वलई अवभ्ोग दा्र भएको हो । कसैको वनिी व्वक्गत ररसईिीको कारण रसाउनको लावग अवभ्ोग 
दा्र भएको हो । प्रवतिादी गणशे अवधकारीले उक् का ््न गरेका होरनन ्। प्रवतिादीलाई िदैवेशक रोिगार 
कसरूमा सिा् हुनपुनने होरन भन्ने समते बेहोराको बोधराि ्चौलागाईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

२३. तमति २०७६/११/०७ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-
अवभ्ोग पत्रको गिाह महलमा उललेवखत प्रहरी कम्न्चारीलाई बकपत्रका लावग उपवसथत गराई वदन 
प्रहरी प्रधान का्ा्नल् केन्द्री् अनसुन्धान ब्रूो वपलर-३ मा लेवख पठाई उपवसथत गराए बकपत्रका लावग 
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वन्मानसुार पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२४. वादरीका साक्षरी प्रहररी जवान महेश तसहं ऐररीको बकपत्ाः-

नककली व्माण् लेटर बनाएर िैदवेशक रोिगारीको काम गरी ठगी गरेको स्ूचनाको आधारमा दमौली 
तनहुँमँा रहकेो अञिली ओभरवसिको शाखा का्ा्नल्बाट अरर लेटर, व्माण् लेटर, राहदानी समते 
बरामद भएको हो भन्ने समते बेहोराको िादीका साक्षी प्रहरी ििान महशे वसंह ऐरीले ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको बकपत्र ।

ठहर खण्ड

२५. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादीहरूले वमलेमतो गरी अञिली ओभरवसि प्रा. वल. को 
तनहुँ ँशाखाले झटु्ा ब्होराको व्माण् लेटरका बनाई सो आधारमा अिैधावनक रुपमा पवत्रकामा विज्ापन 
प्रकावशत गरी रिाित पत्रको दरुुप्ोग गरी विवभन्न व्वक्हरूको पासपोट्न िममा गरेको प्रहरी प्रवतबेदन, 
बरामदी म्ुचलुका, प्रवतिादीको ब्ान र बवुझएका महशे वसंह ऐरीले ् स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्रबाट 
पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो ।

२६. त्सतै प्रवतिादीहरू गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी दिेराि 
कटुिालले मरेा पक्षहरू वटका वशिाकोटी र गणशे अवधकारी क्रमश: अञिली ओभरवसि प्रा. वल. का 
प्रिन्ध सं्चालक र एिेन्ट हुन ्। मरेो पक्ष उपर वलखत िा प्रवतबेदन लकुाएको िा हरेरेर गरेको अवभ्ोग 
मागदाबी वलएकोमा सो दाबीलाई पवुष् गनने कुनै बसतवुनष् प्रमाण िादीले पेश गन्न सकेको छैन । मरेा पक्षहरूले 
एक आपसमा वमलेमतो गरी िैदवेशक रोिगारको नककली व्माण् लेटर बनाई सो अञिली ओभरवसि 
प्रा. वल. को नामबाट अिैधावनक रुपमा पवत्रकामा विज्ापन प्रकावशत गरी रिाित पत्रको दरुुप्ोग गरी 
विवभन्न व्वक्हरूको पासपोट्न िममा गरेको भन्ने तथ् र मागदािीको कसरूका वब्चमा मले नखाएको हुदँा 
मरेा पक्ष वनदवोष भएकाले अवभ्ोग दािीबाट सरार वदलाई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस विवकर सवुन्ो । 

२७. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी गणशे अवधकारीले अञिली ओभरवसि प्रा. वल. को एिेन्टको 
हवैस्तमा आफनो अवरसमा विवभन्न व्वक्हरूको पासपोट्न िममा गनने, नककली व्माण् लेटरका आधारमा 
अिैधावनक रुपमा विज्ापन प्रकावशत गरी रिाित पत्रको दरुुप्ोग गरी िैदवेशक रोिगारमा लगारवदन्छु 
भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन समते दखेाएको र उक् का ््नमा अञिली ओभरवसि प्रा.वल.का सं्चालक 
वटका वशिाकोटीको पवन संलगनता रहकेोले प्रवतिादी गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीलाई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) को कसरूमा ऐ. ऐनको दरा ४७(१) बमोविम सिा् गरी पाउन 
अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादीहरूले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न अवभ्ोग दािी बमोविम कसरू 
गरेकोमा रन्कार रवह ब्ान ब्होरा लेखाएको प्रसततु मदु्ामा दहेा्का पश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो ।
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(क)  प्रवतिादीहरू गणशे अवधकारी र वटका वशिाकोटीको संलगनता र वमलेमतोमा अञिली ओभरवसि 
प्रा.वल.ले िवसम टे्व्ङ प्रा.वल.को लेटर प्ा्मा कुिेत वसथत UGCC कमपनीमा कामदारको माग 
आएको भनी झठ्ा ब्होराको व्माण् लेटर बनाई सो व्माण् लेटरका आधारमा अिैधानीक 
रूपमा पवत्रकामा विज्ापन प्रकावशत गरी रिाित पत्रको दरुूप्ोग गरी िैदवेशक रोिगारमा 
लगारवदनछुु भनी झठु्ो ब्होरा त्ार गन्न लगाई विवभन्न व्वक्हरूको राहदानी िममा गरी 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होरनन ? 

(ख)  प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुने हो ? 

२८. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपण तर्न  वब्चार गदा्न, अञिली ओभरवसि प्रा.वल. ले 
तनहुँकँो दमौलीमा समपक्न  का्ा्नल् सथापना गरी सं्चालन गरी आएको र सो समपक्न  का्ा्नल्मा प्रवतिादी 
गणशे अवधकारी सो प्रा.वल. को एिेन्टको रुपमा तत ्अिसथामा का ््नरत रह ेभएकोमा वबिाद दवेखदनै । 
सो अञिली ओभरवसि प्रा.वल. ले Jassim Trading and Service Pvt. Ltd. को लेटरप्ा्मा कुिेत 
वसथत बहुप्रवतवष्ठत United Gulf Contraction Co.w.l.L. (UGCC) कमपनीमा सेक्रुरटी गा ््न, सपुर 
भारिर लगा्तको वबवभन्न कामको लावग माग आएको भनी झटु्ा ब्होराको व्माण् लेटर बनाई कुबेतमा 
िदैवेशक रोिगारको लावग मावनस पठार वदने भनी मादीसेती प्रिाह रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा अञिली 
ओभरवसि प्रा.वल. को नामबाट "कुिेतको वभसा अब २० वदनमा" वशष्नक राखी विज्ापन प्रकाशन गरे 
गराएको तथ् उक् पवत्रकाको वमवत २०७०।२।१२ (िष्न २ अकं २६९) मा वनवसकएको वमवसल संलगन 
रहकेो पवत्रकाको सककल प्रवत, बवुझएका Jassim Trading and Service Pvt. Ltd. का प्रिन्ध 
वनदनेशक बज्र वकशोर ्ादबले गरेको कागि, प्रवतिादी गणशे अवधकारीले अनसुन्धानको क्रममा गरेको 
ब्ान, अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को शाखा का्ा्नल्मा वमवत २०७०/०२/१७ मा भएको खानतलासी 
तथा म्ुचलुका र खानतलासी तथा बरामदी म्ुचलुकाको काम तामले गनने प्रहरी ििान महशे वसंह ऐरीले 
गरेको बकपत्रबाट पवुष् भएको दवेखन्छ । साथै सोही प्रकावशत विज्ापनको आधारमा िैदवेशक रोिगारीमा 
कतार पठाई वदने भनी रामकािी श्षे्ठ समतेका व्वक्हरूको राहदानी िममा गरेको र केही राहदानीहरू समते 
अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को तनहुँकँो दमौलीमा रहकेो का्ा्नल्बाट बरामद भएकोमा समते वबिाद 
दवेखदनै ।

२९. अि अञिली ओभरवसि प्रा. वल. को तनहुँकँो दमौवलमा रहकेो शाखा का्ा्नल्ले झटु्ा ब्होराको 
व्माण् लेटर बनाई अिैधावनक रुपमा पवत्रकामा विज्ापन प्रकाशन गरी झठु्ो ब्होरा त्ार गन्न लगाई सो 
आधारमा िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी विवभन्न व्वक्हरूको राहदानी िममा गनने समतेका का ््न गन्नमा 
को-कसको के कसतो संलगनता रहछे भन्ने समबन्धमा वब्चार गरी सब्नप्रथम प्रवतिादी वटका वशिाकोटीको 
हकमा हदेा्न, वनि प्रवतिादी अञिली ओभरवसि प्रा. वल. का सं्चालक प्रबन्ध वनदनेशकको रुपमा रहकेो र 
सो प्रा.वल. को तनहुकँो दमौलीमा रहकेो शाखामा प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई एिेन्टको रुपमा वन्कु्ी 
गरी का ््न विममिेारी तोवकएको दवेखए पवन प्रवतिादी कसरू गरेकोमा ईन्कार रहकेोमा वनिका साक्षी गंगा 
प्रसाद पाठकले ईन्कारी ब्ान समवथ्नत हुने गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ।सह-प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई 
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प्रवतिादीले सथावन् प्रवतवनधी वन्कु् गरेको दवेखन्छ । सह-प्रवतिादीले ब्ानका क्रममा प्रवतिादी वटका 
वशिाकोटी उपर कुनै तरहले पोल गरेको दवेखदनै । िादी पक्षले मदु्ा अनसुन्धानको क्रममा प्रवतिादी वटका 
वशिाकोटीको उक् का ््नमा के कसतो संलगनता रहकेो भनी िसतवुनष् प्रमाणबाट पवुष् गन्न सकेको दवेखदंनै । 
अञिली ओभरवसि प्रा. वल. का सं्चालक प्रबन्ध वनदनेशक समते रहकेा प्रवतिादीको के कसतो संलगनतामा 
उक् का ््न भएको हो भनी िादी पक्षले अवभ्ोग पत्रमा सपष्रुपमा खलुाउन नसकेको अिसथामा सो प्रा.
वल. को तनहुँकँो दमौली शाखामा का ््नरत एिेन्टले एिेन्ट वन्वुक् गदा्नको शत्न विपररत गैह्र काननूी रुपमा 
गरेको का ््नमा वनि प्रवतिादीको समते वमलेमतो र संलगनता रहकेो भनी वनि प्रवतिादी उपर कसरू का्म 
गन्न न््ा्ोव्चत दवेखएन ।

३०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको 
हुनेछ” भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । रौिदारी कसरूमा प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग प्रमाणीत गनने क्रममा 
शकंाको कुनै गनु्िा्स हुन ुहुदँनै । प्रसततु मदु्ामा िादी पक्षले प्रवतिादी वटका वशिाकोटी उपरको दाबीलाई 
शकंारहीत तिरबाट बसतवुनष्रुपमा प्रमावणत गन्न सकेको दवेखदनै  । ्सतो अिसथामा िैदवेशक रोिगारका 
लावग कुिेत वसथत United Gulf Contraction Co.w.l.L. कमपनी सेक्रुरटी गा ््नमा मावनस पठारवदने 
भनी झठु्ो ब्होरा त्ार गन्न लगाई अिैधावनक रुपमा अञिली ओभरवसिका नामबाट मादीसेती प्रिाह 
रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा स्ूचना प्रकावशत गनने र रामकािी श्षे्ठ समतेका राहदानी लगा्तका कागिातहरू 
संकलन गनने का ््नमा प्रवतिादी वटका वशिाकोटीको संलगनता रह ेभएको पवुष् हुन सकेको नदवेखदंा प्रवतिादी 
वटका वशिाकोटीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) को कसरूमा सिा् गरी पाऊं भनी 
िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी पगुन सकने दवेखएन ।

३१. अब अका्न प्रवतिादी गणशे अवधकारीको हकमा वब्चार गदा्न, िैदवेशक रोिगारीका लावग कुिेत पठाउने 
भनी झटु्ा ब्होराको व्माण् लेटर बनाई सो को आधारमा पवत्रकामा विज्ापन प्रकावशत गन्न लगाई सो 
आधारमा िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी झटु्ा आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रामकािी श्षे्ठसमतेको 
राहदानी लगा्तका कागिातहरू बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको भन्ने वबष्मा अनसुन्धानको 
वसलवसलामा अञिली ओभरवसि प्रा.वल. को दमौली समपक्न  का्ा्नल्मा खानतलासी गदा्न अन्् सामानका 
साथै रामकािी श्षे्ठ समतेको ३ थान पासपोट्न र पासपोट्न िालासँग समबन्धीत प्रमाणपत्रहरू बरामद भएको 
बरामदी म्ुचलुकाबाट दवेखन्छ । सो शाखामा ततकावलन अिसथामा एिेन्टको रुपमा का ््नरत प्रवतिादी 
गणशे अवधकारीले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न रामकािी श्षे्ठको कागिात पोखराको आवशकिङ्ग 
थापा मार्न त ्कुिेत पठाउनको लावग राखकेो हो । आवशकिङ्ग थापाको बबुाले माग ल्ाएको भनी मलाई 
भनेका हुदँा मलेै वनिलाई सह्ोग गन्न भनी मादीसेती प्रिाह पवत्रकामा अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को 
नाममा विज्ापन मलेै छापन वदएको हो भनी ब्ान ब्होरा लेखाएकोमा आवशकिङ्ग थापाको आदशे िा 
वनदनेशमा का ््न गरेको दवेखने कुनै प्रमाण पेश भएको अिसथा छैन ्। प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान 
गदा्न समते मलेै अञिली ओभरवसि प्रा.वल. को दमौली समपक्न  का्ा्नल्मा कररि ्ेढ िष्न िवत एिेन्टको 
काम गरेको, अवरसबाट ३ थान पासपोट्न र वनि पासपोट्निालाहरूको प्रमाणपत्रहरू बरामद भएको हो भनी 
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सिीकार गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीको उक् ब्ानबाट उनाउ व्वक्ले ल्ाएको भनी वदएको व्माण्को 
विज्ापन आरू का ््नरत कमपनीको नामबाट प्रकाशन गरेको र सोही आधारमा िैदवेशक रोिगारमा पठाउने 
भनी रामकािी श्षे्ठ समतेका वबवभन्न व्वक्हरूको राहदानी संकलन गरेको भन्ने दवेखएको हुदँा वनि 
प्रवतिादीले अञिली ओभरवसि प्रा.वल.को एिेन्टको रुपमा वन्वुक् गदा्नको अिसथामा तोवकएको शत्न 
वबपररत व्माण् नै प्राप् नभएको कमपनीबाट व्माण् प्राप् भएको भनी झटु्ा बेहोरा त्ार गरी विज्ापन 
गरेको दवेख्ो ।

३२. अञिली ओभरवसिप्रा.वल.को शाखा का्ा्नल् तनहुँ ँदमौलीमा वमवत २०७०/०२/१७ मा विलला प्रहरी 
का्ा्नल् तनहुँ ँ र केवन्द्र् अनसुन्धान ब्रूो काठमा्ाैंको सं्कु् टोलीले खानतलासी गदा्न अञिली 
ओभरवसिको नाममा "कुिेतको वभसा अब २० वदनमा" वशष्नकको विज्ापन प्रकाशन गरेको मादीसेती 
प्रिाह रावष्ट्् दवैनक पवत्रकाको वमवत २०७०।२।१२ मा प्रकावशत िष्न २ अकं २६९ को पवत्रका लगा्तका 
कागिात बरामद भएको दवेखन्छ । िादीका गबाह खानतलासी तथा बरामदी म्ुचलुकाको काम तामले गनने 
प्रहरी ििान महशे वसंह ऐरीले ् स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भ ैबकपत्र गदा्न नककली व्माण् लेटर बनाएर 
िैदवेशक रोिगारीको काम गरी ठगी गरेको स्ूचनाको आधारमा दमौली तनहुँमँा रहकेो अञिली ओभरवसि 
शाखा का्ा्नल्बाट बरामदी तथा खानतलासी म्ुचलुकामा उललेख भए बमोविमका कागिातहरू बरामद 
भएका हुन ्। बरामदी तथा खानतलासी म्ुचलुकाको बेहोरा वठक हो भनी अनसुन्धानका क्रममा संकवलत 
प्रमाणलाई खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको दवेखन्छ । 

३३. प्रमाण ऐन,२०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह महशे वसंह ऐरीले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न नककली व्माण् 
लेटर बनाएर िैदवेशक रोिगारीको काम गरी ठगी गरेको स्ूचनाको आधारमा अनसुन्धानको क्रममा दमौली 
तनहुँमँा रहकेो अञिली ओभरवसि शाखा का्ा्नल्बाट वबवभन्न कागिातहरू बरामद भएको बरामदी 
तथा खानतलासी म्ुचलुकामा भएको बेहोरा वठक हो भनी अनसुन्धानका क्रममा संकवलत प्रमाणलाई 
खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादी गणशे अवधकारीका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य 
हुने दवेख्ो ।

३४. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको मादीसेती प्रिाह रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रवतिादी गणशे अवधकारीले 
िैदवेशक रोिगारका लावग कुिेत पठाउन भनी स्ूचना प्रकाशन गरेको र सोही विज्ापनको आधारमा अञिली 
ओभरवसिको शाखा का्ा्नल् तनहुकँो एिेन्ट गणशे अवधकारीले कुिेतमा सेक्रुरवट गा ््नमा पठारवदन्छु 
भनेर राहदानी बझुाउन भनेकोले सककल राहदानी र आफनो बा्ो्ाटा समतेका प्रमाणपत्रहरू बझुाएको 
हु ँभनी बवुझएका रामकािी श्षे्ठ समतेले मौकामा ब्होरा लेखाएको दवेखन्छ । ्सबाट सोही प्रकावशत 
विज्ापनका आधारमा रामकािी श्षे्ठ समतेबाट राहदानी लगा्तका कागिातहरू प्रवतिादीले बवुझवलएको 
र सो राहदानी समते बरामद भएको तथ् बरामदी तथा खानतलासी म्ुचलुका तथा बवुझएका रामकािी 
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श्षे्ठले गरेको कागि समतेबाट सथावपत भएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा वमवसल संलगन रहकेा आधार 
प्रमाणबाट प्रवतिादी गणशे अवधकारीले आरु का ््नरत अञिली ओभरवसिको नामबाट झठु्ो ब्होराको 
स्ूचना बनाई अबैधावनकरुपमा विज्ापनको रुपमा प्रकाशन गन्न लगाई सो प्रकावशत स्ूचनाको आधारमा 
िैदवेशक रोिगारका लावग कुिेत पठाउन भनी वबवभन्न व्वक्हरूको राहदानी लगा्तका कागिातहरू 
संकलन गरेको दवेखन आ्ो । 

३५. मावथ उललेवखत आधार प्रमाण वबशे्षणबाट अञिली ओभरवसि प्रा. वल. को तनहुकँो दमौवलमा रहकेो 
शाखा का्ा्नल्मा एिेन्टको रुपमा का ््नरत प्रवतिादी गणशे अवधकारीले हुदँ ै नभएको झटु्ा ब्होराको 
व्माण् लेटर बनाई सो व्माण् लेटरको आधारमा अिैधावनक रुपमा अञिली ओभरवसि प्रा. वल.को 
नामबाट झटु्ा ब्होरा त्ार गरी सो को विज्ापन पवत्रकामा प्रकावशत गन्न लगाई सो आधारमा िैदवेशक 
रोिगारमा पठाईवदने भनी विवभन्न व्वक्हरूको राहदानी िममा गनने समतेका का ््न गरी िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा ४७(१) को कसरू गरेको दवेख्ो ।

३६. प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई के कवत सिा् हुने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न ्स 
मदु्ामा प्रवतिादी गणशे अवधकारीले गरेको कसरू,कसरू गदा्नको अिसथा र पीव्तबाट रकम उठार सकेको 
नदवेखएको अिसथा समतेका आधारमा प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४७ (१) बमोविम रू. १,००,०००।- (एक लाख) िररिाना र ६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावसब हुने 
दवेख्ो ।

३७. तसथ्नः वििेव्चत, आधार, कारण र काननूी व्िसथा समतेबाट प्रवतिादी वटका वशिाकोटीले नेपाल 
सरकारको अवभ्ोग दािी अनसुार िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४७ (१) बमोविमको कसरू 
गरेको पवुष् हुने िसतवुनष् प्रमाण िादीले पेश गन्न सकेको नदवेखदँा वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीबाट 
सरार पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी गणशे अवधकारीले अञिली ओभरवसि प्रा. वल.को एिेन्टको रुपमा झटु्ा 
ब्होराको व्माण् लेटर बनाई सो व्माण् लेटरको आधारमा अिैधावनक रुपमा झठु्ा ब्होराको विज्ापन 
पवत्रकामा प्रकावशत गरी िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी अनसुार िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा ४७(१) बमोविमको कसरू गरेको दवेखदँा वनि प्रवतिादीलाई सोवह दरा ४७ (१) बमोविम रू. 
१,००,०००।- (एक लाख) िररिाना र ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई रू. १,००,०००।- (एक लाख) िररिाना र 
६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी वमवत २०७०/०२/१७ मा पक्राउ परी मदु्ा अनसुन्धानका क्रममा 
वमवत २०७०/०२/२० समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो अिवधको वदन ३ (तीन) ठहरेको कैदमा कट्ा गरी बाँकी 
कैद ०।५।२७ (पाँ्च मवहना सत्तारस वदन) बेरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी व्चतिन विलला अदालतमा 
लेखी पठाउन.ू........................................................................................................................ १

प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई लागेको िररिाना रू. १,००,०००।- (एक लाख) को हकमा मदु्ा पपु्नक्षका क्रममा 
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िैदवेशक रोिगार विभागमा वनिले राखकेो धरौटी रकम रू. २,००,०००।- (दईु लाख) ् स न््ा्ावधकरणमा वखव्च 
धरौटी खातामा आमदानी बाँधकेो दवेखदँा सो धरौटी रकमबाट वनिलाई लागेको िररिाना रू.१,००,०००।- (एक 
लाख) सदरस्ाहा गनु्न र बाँकी धरौटी रकम रू. १,००,०००।- (एक लाख) रैसला अवन्तम भएपवछ वरता्न पाऊँ 
भनी प्रवतिादी गणशे अवधकारीले काननूका म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा वरता्न वदन ुभनी ्स न््ा्ावधकरणको 
लेखा शाखालाई िानकारी वदन ू................................................................................................. २

प्रवतिादी वटका वशिाकोटीले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. २१८बाट वमवत २०७६/०८/१५ मा राखकेो 
धरौटी रकम वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा वन्मानसुार वरता्न वदन ू...... ३

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी गणशे अवधकारीलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू......... ५

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

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

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ८

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ९

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।
     
 पे्रमकुमार राई रमेश कुमार खत्री
 (सदस्) (अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०८/२२/२
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०३३०
वनण््न  नं. ५९

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
ख्ग प्रसादको नावत, मान बहादरु कामीको छोरा, 
तापलेिङ्ुग विलला रंुगवलंग नगरपावलका ि्ा नं.११ 
बसने धम्नप्रसाद वि.क.को िाहरेीले नेपाल सरकार..........१

शरेबहादरु कटुिालको नावत, पे्रमराि 
कटुिालको छोरा, सनुसरी विलला, रनरुिा 
नगरपावलका ि्ा नं. १ बसने विशाल कटु
िाल...........................................१

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

िथय खण्ड

१. िमजाप्रसाद तव.क.को जाहेररी दरखासिाः-

विपक्षी विशाल कटुिालले मकाउमा सेक्रुरटी गा ््नको लावग मावसक तलि १२०० ्.ु एस. ्लर हुन्छ 
्सको लावग लगानी रू.७,००,०००।– (सात लाख) लागछ भन््ो र हाल रू. ५,००,०००।– बझुाए हुन्छ र 
बाँकी रकम काम गन्न शरुु गरेपवछ वतरे हुन्छ भनेकोले आकष्नक तलि दवेख म वनि विपक्षी मार्न त ्िैदवेशक 
रोिगारीमा िान त्ार भई प्रोसेवसंगको लावग भनी पटक पटक रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) बझुाएको 
वथए ँ। वनि विपक्षीले म लगा्त अरु व्वक्हरूलाई समते िैदवेशक रोिगारीको लावग उललेवखत दशेमा 
लगनको लावग भनी पवहले थाईल्ाण् प¥ुofर थाईल्ाण् दशेमा पवन पटक पटक रकम मागी र थाईल्ाण् 
दशेमा एउटा होटलमा रावख विपक्षी समपक्न  विवहन भई अलपत्र पारी उललेवखत दशे पठाउन नसकेको हुदँा 
तहाँबाट आफनै ख्च्नले नेपाल रवक्न  आएको हो । नेपाल रकने  पवछ वनि विपक्षीलाई खोजद ैिाँदा गोंगबमुा 
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भटेी रकम वरता्न गर भन्दा भाका रावख वरता्न गछु्न भनेका र कागि बनाई वदएकोमा हालसमम उक् रकम 
वरता्न नगरेकोले वनिलाई पक्राउ गरी म िाहरेिालाबाट वलएको विगो रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) र सो 
विगोका ५० प्रवतशतले हुन आउने हिा्नना िापतको रकम रू.२,५०,०००।– (दईु लाख प्चास हिार) समते 
िममा रकम रू.७,५०,०००।– (सात लाख प्चास हिार) विपक्षीबाट वदलाई भराई कारिाही गरी पाऊँ भन्ने 
व्होराको धम्नप्रसाद वि.क.को िाहरेी दरखासत । 

२. सककल तलखि कागजाः-

प्रवतिादी विशाल कटुिालले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउ मलुकु 
पठाउने शत्नमा वलएको रू. ५,००,०००।– (पाँ्च लाख) वलएको र विदशे पठाउने भाखा अिवध समाप् 
भएकाले आिका वमवतले दईु मवहना वभत्र उललेवखत रकम र काननू बमोविमको ब्ाि समते वरता्न वदनेछु 
भनी प्रवतिादी विशाल कटुिालले धम्नप्रसाद वि.क.लाई वमवत २०७३/०४/२३ मा गररवदएको सककल 
वलखत कागि वमवसल साथ संलगन रहकेो ।

३. प्रतिवादरी तवशाल कटुवालले गरेको बयान कागजाः-

िाहरेिाला थाईल्ाण्समम गएको कुरा वठक साँ्चो हो मलेै ्ी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीको लावग 
मकाउ पठाई काम लगाई वदन्छु भनी पटक पटक गरी िममा रकम रू. ५,००,०००।– (पाँ्च लाख) वनि 
िाहरेिालाबाट बवुझवलई रकम बवुझवलई वमवत २०७३/०४/२३ को वलखत कागि गररवदएको हु ँ । मलेै 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी विशाल कटुिालले 
अनसुन्धानका क्रममा गरेको ब्ान कागि ।

४. वैदेतशक रोजगार तविागको तनणजाय पराजााः–

प्रवतिादी विशाल कटुिालसँग हाल अनसुन्धानको क्रममा रू.८,५०,०००।– (अक्षरुपी आठ लाख प्चास 
हिार) 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 न््ा्ावधकरणको अनमुती वलई थनुामा राखी प्रसततु मदु्ाको थप अनसुन्धान गनने गरी िैदवेशक 
रोिगार विभागबाट भएको वनण््न  ।

५. जाहेरवाला िमजाप्रसाद तव.क.को साक्षरी रमेश अतिकाररीले गरेको कागजाः–

िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई मकाउ मलुकुमा रोिगारमा पठाई काम लगाई वदन्छु भनी प्रवतिादी 
विशाल कटुिालले झठु्ा अाश्वासन वदई विश्वासमा पारी वनि िाहरेिालाबाट नगद ैरू. ५,००,०००।– (पाँ्च 
लाख) बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । िाहरेिालाबाट प्रवतिादीले उक् रकम बवुझवलएको वलखत कागिमा 
उललेवखत साक्षीहरूको रोहबरमा कागि समते गररवदएको मलेै दखेकेो हो । उक् वलखतका साक्षीहरू हाल 
िैदवेशक रोिगारीमा साउदी गएका छन ्। प्रवतिादीले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई थाईल्ाण्समम 
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प¥ुof्ाई अलपत्र पारेपवछ िाहरेिाला आफनै ख्च्नमा नेपाल रवक्न  आएका हुन ् भन्ने समते व्होराको 
िाहरेिालाको साक्षी रमशे अवधकारीले गरेको कागि ।

६. जाहेरवाला िमजाप्रसाद तव.क.को साक्षरी रनद्र कुमार मगालेले गरेको कागजाः–

िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई मकाउ मलुकुमा रोिगारमा पठाई काम लगाई वदन्छु भनी प्रवतिादी विशाल 
कटुिालले झठु्ा अाश्वासनमा पारी वनि िाहरेिालाबाट नगद ैरू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) बवुझवलएको 
वठक साँ्चो हो । िाहरेिालाबाट प्रवतिादीले उक् रकम बवुझवलएको वलखत कागिमा उललेवखत 
साक्षीहरूको रोहबरमा कागि समते गररवदएको मलेै दखेकेो हो । उक् वलखतका साक्षीहरू हाल िैदवेशक 
रोिगारीमा साउदी गएका छन ् । प्रवतिादीले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई थाईल्ाण्समम प¥ुofई 
अलपत्र पारेपवछ िाहरेिाला आफनै ख्च्नले नेपाल रवक्न  आएका हुन ्भन्ने समते व्होराको िाहरेिालाको 
साक्षी ्चन्द्र कुमार मगालेले गरेको कागि । 

७. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय काठमा्डाै ंंको तनणजायाः 

प्रवतिादी विशाल कटुिालले िैदवेशक रोिगार ब्िसा् सञ ््चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउ मलुकुमा पठाई वदन्छु भनी झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई 
िाहरेिालाबाट िममा रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) बवुझवलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीका लावग 
मकाउ नपठाई थाईल्ाण्समम प¥ुofई अलपत्र पारेको र बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरेको दवेखदंा 
वनि विशाल कटुिालको सो का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू 
भएकोले वनि प्रवतिादी विशाल कटुिाललाई साही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् हुन र िाहरेिालाबाट 
प्रवतिादीले बवुझवलएको विगो रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख प्चास हिार) र सो विगोका ५० प्रवतशतले 
हुन आउने हिा्नना िापतको रू. २,५०,०००।– (दईु लाख प्चास हिार) समते िममा रकम रू.७,५०,०००।– 
(सात लाख प्चास हिार) प्रवतिादी विशाल कटुिालबाट िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई वदलाई भराई 
वदने मागदािी वलने गरी भएको वनण््न  ।

८. अतियोग माग दावरीाः-

प्रवतिादी विशाल कटुिालले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउ मलुकु 
पठाईवदन्छु भनी झठु्ा अाश्वासन र प्रलोभनमा पारी िाहरेिालाबाट रकम रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) 
बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदन्छु भनी थाईल्ाण्समम प¥ुofई अलपत्र पारी भने बमोविमको 
दशेमा पठाई रोिगारीमा लगाउन नसकेको र बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरी प्रवतिादी विशाल 
कटुिालले का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध गरेको हुनाले 
प्रवतिादी विशाल कटुिाललाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला 
धम्नप्रसाद वि.क.बाट वलए खाएको विगो रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) र सो विगोको ५० प्रवतशतले हुन 
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आउने हिा्नना रू.२,५०,०००।– (दईु लाख प्चास हिार ) समते िममा रू.७,५०,०००।– (सात लाख 
प्चास हिार) प्रवतिादी विशाल कटुिालबाट िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते ब्होराको अवभ्ोग पत्र ।

९. तमति २०७५/११/०१ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी विशाल कटुिालको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत सथा्ी ितन सनुसरी विलला रनरुिा नगरपावलका 
ि्ा नं. १ मा म्ाद िारी गरी पठाउँदा म्ादिाला मावनस र वनिको घर समते रेला नपरेको भनी िेपत्त े
तामले भ ैआएको दवेखदँा सो म्ादलाई ररत पगुेको मान्न वमलेन सो म्ाद बदर गरी वदएको छ । अब, ्ी 
प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष ब्ान गदा्न उललेख गरेको ईमले ठेगाना kcbishal1987@
gmail.com मा ईमले मार्न त ्वनिको नाउमा म्ाद पठाई म्ाद वभत्र हाविर भए िा अिवध व्वतत भएपवछ 
वन्मानसुार पेश गनू्न ।

१०. प्रतिवादरीको मयाद गुतज्रएकोाः-

प्रवतिादी विशाल कटुिालले अनसुन्धानका क्रममा उललेख गरेको रमले ठेगानामा वनिका नामको म्ाद 
पठाउँदा प्रवतिादीले रमले मार्न त ्म्ाद प्राप् भएको भनी रमले मार्न त ्नै िानकारी गराएकोमा तोवकएको 
म्ाद वभत्र ्स न््ा्ावधकरणमा हाविर नभर वनि प्रवतिादीले सरुु म्ाद गिुारी बसेका ।

११. तमति २०७६/०२/०१ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी विशाल कटुिालको नाउँमा िारी भएको तामलेी म्ाद वभत्र प्रवतिादी हाविर नभई ररार रहकेो 
दवेखदँा अवभ्ोगपत्रको प्रमाण खण्मा उललेवखत िाहरेिालालाई विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्
उपवसथत गराईवदन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेवख पठाई उपवसथत गराए बकपत्रका लागी पेश गनू्न ।

१२. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७६/०३/१८ मा िएको आदेशाः-

िादी पक्षले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क., वलखत कागिका साक्षी बवुझएका साक्षी ्चन्द्र कुमार मगाले र 
रमशे अवधकारीलाई बकपत्रको लागी उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए बकपत्र गराई वन्मानसुार 
पेश गनू्न ।

ठहर खण्ड

१३. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा अवभ्ोग पत्र सवहतको सककल वमवसल अध््न गरर्ो ।

१४. िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी विशाल कटुिालले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका 
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लागी विदशे मकाउ पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई थाईल्ाण्को बैंककमा लवग अलपत्र पारी 
वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर परेको वकटानी िाहरेीलाई प्रवतिादीले अनसुन्धान 
अवधकृत समक्ष गरेको साविवत ब्ान र वनि प्रवतिादीले न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको म्ाद बझुी 
म्ाद वभत्र हाविर नभर कसरू सिीकार गरी बसेको अिसथा समतेबाट पवुष् भएको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न 
भएको बहस विवकर सवुन्ो ।

१५. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी विशाल कटुिालले िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.लाई 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाित नवलई िैदवेशक रोिगारीमा मकाउ पठाईवदन्छु भनी झठु्ा अाश्वासन 
र प्रलोभनमा पारी िाहरेिालाबाट रकम रू.५,००,०००।– (पाँ्च लाख) बवुझवलई िैदवेशक रोिगारीमा 
पठाई वदन्छु भनी थाईल्ाण्समम प¥ुofई अलपत्र पारी भने बमोविमको दशेमा पठाई रोिगारीमा लगाउन 
नसकेको र बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरी प्रवतिादी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
र ४३ को कसरू गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू. 
५,००,०००।- र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते िाहरेिालालाई प्रवतिादीबाट वदलाई भराई पाउन 
अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी विशाल कटुिालले ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको सरुु म्ाद ै
गिुारी िसेको दवेखन्छ ।

१६. उप्ु्नक् तथ्, अवभ्ोग दािी एिम ्बहस बुँदा रहकेो प्रसततु मदु्ामा मलुतः प्रवतिादी विशाल कटुिालले 
िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा मकाउ पठाई वदने 
भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िाहरेिालालाई थारल्ाण्समम प¥ुofई अलपत्र पारी 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन ्होरनन ्? भन्ने समबन्धमा वनण््न  वदनपुनने दवेखन आ्ो ।

१७.  वनण््न  तर्न  वि्चार गदा्न प्रवतिादी विशाल कटुिालले मकाउमा सेक्रुरटी गा ््नको लावग मावसक तलि 
१२०० ्.ु एस. ्लर हुन्छ । ्सको लावग लगानी रू.७,००,०००।– (सात लाख) लागछ । अवहले रू. 
५,००,०००।– बझुाए हुन्छ र बाँकी रकम काम गन्न शरुु गरेपवछ बझुाए हुन्छ भनेकोले आकष्नक तलि 
दवेख म िैदवेशक रोिगारीमा िान त्ार भई प्रोसेवसंगको लावग भनी प्रवतिादीलाई रू.५,००,०००।– 
(पाँ्च लाख) बझुाएकोमा वनिले िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउमा लगनको लावग भनी थाईल्ाण् 
प¥ुofर्न समपक्न  विवहन भई अलपत्र पारेको भनी िाहरेी परेको र प्रवतिादीले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान 
गदा्न िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेश गरेको वमवत २०७३/०४/२३ को वलखत बमोविम रू. ५,००,०००।- 
(पाँ्च लाख) िाहरेिाला धम्नप्रसाद वि.क.सँग बवुझ वलई वलखत कागि गररवदएको हु ँभनी ब्ान ब्होरा 
लेखाएको दवेखए पवन प्रवतिादी उपरको कसरू पवुष् गन्न िादी पक्षले िाहरेिाला, घटना वििरण कागि गनने 
व्वक्हरू लगा्तका साक्षी प्रमाणहरू अदालतमा उपवसथत गराई बकपत्र गराएको दवेखदनै । साथै ्स 
न््ा्ावधकरणबाट िाहरेिाला लगा्तका िादी पक्षका साक्षीहरूलाई बकपत्रको लागी उपवसथत गराउन 
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मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गदा्न समते सो म्ाद 
आरैं ले बझुी िाहरेिाला लगा्तका िादी पक्षका साक्षीहरू ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भ ैबकपत्र 
गरेको दवेखदँनै । 

१८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना वा अवस्ाका समवन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँचवझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । उक् काननूी व्िसथा अनरुूप िादी पक्षले िाहरेिाला लगा्तका िादी 
पक्षका साक्षीहरूलाई उपवसथत गराई बकपत्र गराएको नदवेखदँा िाहरेी दरखासत लगा्तका बझुीएका 
व्वक्हरूले अनसुन्धानका क्रममा गरेका कागिलाई ्ी प्रवतिादीको विरूद्को प्रमाणको रूपमा ग्रहण 
गन्न वमलने अिसथा दवेखएन । साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “फौजदारषी मदु्ामा अकभयकु्तको 
कसरू प्रमाणषीत गनने भार वादषीको हुने्छ” भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । रौिदारी कसरूमा प्रवतिादी 
उपरको अवभ्ोग शकंारवहत तिरमा प्रमाणीत हुन ुपद्नछ । त्हाँ शकंाको कुनै गनु्िा्स हुन ुहुदँनै । प्रसततु 
मदु्ामा िादी पक्षले ्ी प्रवतिादी उपरको दाबीलाई गिाह साक्षी प्रसततु गरी िसतवुनष् रुपमा शकंारहीत 
तिरबाट प्रमावणत गन्न सकेको दवेखदनै  । 

१९. वतिादीले कसरू गरेको भन्ने सितन्त्र प्रमाणबाट सथावपत भए मात्र समबवन्धत कसरूदारलाई सिा् गन्न 
सवकने भएकोले प्रमाणबाट कसरू गरेको भन्ने शकंारवहत प्रमाणबाट सथावपत हुन नसकेको अिसथामा 
कसैलाई पवन कसरूदार ठहराउन िा सिा् गन्न वमलदनै भन्ने रौिदारी न््ा्को वसद्ान्त रहकेो छ । ्स 
मदु्ामा िादीले ्ी प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग दािी साक्षी प्रमाण पेश गरी सितन्त्र र बसतवुनष्ठ तिरबाट 
शकंारवहत वकवसमले पवुष् गन्न सकेको दवेखदनै । ्सतो अिसथामा प्रवतिादी विशाल कटुिालले िैदवेशक 
रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा मकाउ पठाई वदने भनी 
प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िाहरेिालालाई थारल्ाण्समम प¥ुofई अलपत्र पारी अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेका रहछेन ्भनी मान्न वमलने दवेखएन । प्रवतिादी विशाल कटुिाल उपरको अवभ्ोग दािी 
पगुन नसकने दवेख्ो ।

२०. अत: विश ्लेवशत आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा समतेबाट प्रवतिादी विशाल कटुिाल उपरको 
कसरू प्रमावणत गनने भार िादीमा रहनेमा िादीले गिाह/साक्षी प्रसततु गरी प्रवतिादी उपरको दािी प्रमावणत 
गन्न सकेको नदवेखदँा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम 
सिा् गरी पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दािी पगुन नसवक प्रवतिादी विशाल कटुिालले सराई पाउने 
ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।
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िपतसल

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदन वभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न 
िान ूभनी प्रसततु रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंलाई रैसलाको 
िानकारी सवहतको पनुरािेदनको म्ाद वदन ू.................................................................................. १

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन ू................... २

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत सफटिे्रमा अपलो् गरी रैसलाको पीठमा िनाउन ू............................. ३

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू .................................... ४

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।
 

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०८/२३/३
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई 
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला

मुदा नं. ०७७-FT-००२४
तनणजाय नं. ६१

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसूर ।
 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन

अनन्त राम दाहालको छोरी तेहथमु विलला पन््चकन््ा 
गा.वि.स. ि्ा नं. ६ सथा्ी ठेगाना भई काठमा्ाैं 
विलला काठमा्ाैं महानगरपावलका ि्ा नं. ३२ बसने 
दगुा्न दाहालको िाहरेीले नेपाल सरकार.........१ 

राम प्रताप रा् ्ादिको नावत महािीर प्रसाद 
्ादिको छोरा रौतहट विलला मु् िलिा गा.वि.स. 
ि्ा नं. ६ बसने सवु्चन्द्रप्रसाद ्ादि..................१

िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदेवशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को 
वन्म ३३ बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसतुत मदु्ाको संवक्षप् वििरण र ठहर वनमन 
बमोविम रहकेो छ ।

िथय खण्ड

१. जाहेररी दरखासि

म िाहरेिाला दगुा्न दाहाल िैदेवशक रोिगारमा िाने मनवसथती बनाई रहकेो अिसथामा विपक्षी 
सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले म िाहरेिालालाई िैदेवशक रोिगारको लागी अमेररका देश पठाई वदन्छु भनी 
रू.२०,००,०००।–(िीस लाख रूपै्ाँ) असूली गरी नपठाएको हुदँा वनिले िैदेवशक रोिगार ऐन, 
२०६४ विपररतको का ््न गरेको हुदँा विपक्षीलाई कारिाही गरी क्षतीपूवत्न समेत वदलाई भराई पाऊँ भनी 
दगुा्न दाहालले वमवत २०७३/०९/०१ मा िैदेवशक रोिगार विभागमा वदएको वकटानी िाहरेी दरखासत ।

२. सककल तलखि कागजाः–

सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले दगुा्न दाहाललाई िैदेवशक रोिगारको लागी अमेररका मलुुकमा पठाईवदन्छु 
भनी िाहरेिाला दगुा्न दाहालबाट रू.२०,००,०००।– (िीस लाख रूपै्ाँ) रकम िवुझवलई वमवत 
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२०७३/०२/०२ मा गररवदएको सककल वलखत कागि ।

३. प्रतिवादरी सुतरनद्रप्रसाद यादवले गरेको बयान कागजाः–

िाहरेिाला दगुा्न दाहाललाई िैदेवशक रोिगारको लावग अमेररका देशमा पठाउने उद्ेश्ले िाहरेिालासँग 
रू.२०,००,०००।- वलएको छैन । म िाहरेिाला दगुा्न दाहालसँग व्चनिान, लेनदेन, नाता, समबन्ध, 
ररसईिी केही छैन । िाहरेीको व्होरा झठुो हो । वमवत २०७३/०२/०२ को सककल वलखत कागिमा 
भएको सवहछाप मेरो होरन भन्ने समेत व्होराको प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले अनुसन्धानका क्रममा 
िैदेवशक रोिगार विभागमा गरेको ब्ान कागि ।

४. वैदेतशक रोजगार तविागबाट िएको तनणजाय पराजााः-

प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिसँग ्स विभागको वमवत २०७३/०९/१७ को आदेश बमोविम 
रू.३०,००,०००।- (अक्षरुपी वतस लाख रूपै्ाँ) नगद धरौट मागी दाखीला गरे बुझी वलई तारेखमा 
राखने वदन नसके कानून िमोविम गनु्न भनी िैदेवशक रोिगरा विभागबाट वमवत २०७३/०९/१७ मा 
भएको वनण्न् प्चा्न । 

५. तवशेष सरकाररी बतकल कायाजालय, काठमा्डाै ंंबाट िएको तनणजायाः-

प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले िाहरेिाला दगुा्न दाहाललाई िैदेवशक रोिगारमा अमेररका पठाईवदन्छु 
भनी रू.२०,००,०००।- रकम वलई भने बमोविमको रोिगार पवन नवदलाई रकम समेत वरता्न नगरेको 
देवखएको हुदँा वनि प्रवतिादीको उक् का ््न िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको 
कसूर अपराध भए गरेको दवेखएको हुदँा वनि प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ 
बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट वलए खाएको विगो र सो को हिा्नना रकम समेत प्रवतिादी 
सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिबाट िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउने गरी अवभ्ोग मागदािी वलने भन्ने समेत 
व्होराको विशेष सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंंकाबाट वमवत २०७३/०९/२६ मा भएको वनण्न् ।

६. अतियोग दावरीाः–

प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसूर 
अपराध गरेको हुदँा वनि प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिलाई सोही ऐनको दरा ४३ िमोविम सिा् 
गरी पाउन र प्रवतिादीले िाहरेिालाबाट वलए खाएको विगो रकम रू.२०,००,०००।– (िीस लाख 
रूपै्ाँ) र सो विगोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना िापतको रकम रू.१०,००,०००।०० (अक्षरुपी 
दश लाख रूपै्ाँ) समेत गरी िममा रू. ३०,००,०००।- (अक्षरुपी तीस लाख रूपै्ाँ) समेत प्रवतिादी 
सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिबाट िाहरेिाला दगुा्न दाहाललाई भराई पाऊँ भन्ने समेत ब्होराको िादी नेपाल 
सरकारको अवभ्ोग दािी ।

७.  प्रतिवादरी सुतरनद्रप्रसाद यादवले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान 
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िाहरेिालासँग मेरो व्चनिान समेत छैन । मैले िाहरेिालालाई िैदेवशक रोिगारको लागी अमेररका 
पठाईवदन्छु भनी रकम वलएको छैन । िाहरेिालाले िैदेवशक रोिगारको लागी बनाएको सककल 
कागिमा भएको सवहछाप मेरो होरन । कीतने िालसािी हो । मलाई रसाउनको लागी मेरो उपरमा झठु्ा 
व्होराको िाहरेी वदएको हो । उक् कीतने वलखत उपर मैले काठमा्ाैं विलला अदालतमा कीतने मदु्ा दा्र 
गरी हाल कािा्नही्ुक् अिसथामा रहकेो छ भन्ने समेत बेहोराको प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले वमवत 
२०७३/०९/२८ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान व्होरा ।

८. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७३/९/२८ िएको आदेशाः- 

ततकाल प्राप् प्रमाणका आधारमा ्ी प्रवतिादीले आरोवपत कसूर गरेको होरनन् भन्न सवकने अिसथा 
देवखएन तसथ्न मदु्ामा पवछ प्रमाण बुझदै िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पुप्नक्षको लागी 
प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिबाट मलुुकी ऐन, अ.ि. ११८ नं. को देहा् दरा ५ एंि १० बमोविम 
नगद धरौट रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) िा सो िराबरको िेथा िमानी वदए 
वलई तारेखमा राखनु र वदन नसके कानूनबमोविम वसधा खान पाउने गरी मलुुकी ऐन, अ.ि. १२१ नं. 
बमोविमको थुनुिा पुिमी वदई थुनामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदनु भनी मलुुकी ऐन, अ.ि. 
१२४ (ग) नं बमोविम ्ो आदेश प्चा्न गररवदएका छौ प्रसतुत मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी र 
प्रवतिादीका साक्षीहरू बुवझ वन्मानुसार गरी पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदेश । 

९. प्रतिवादरी सुतरनद्रप्रसाद यादवको साक्षरी तवतककजंग राणाले बकपत्ाः- 

प्रवतिादी शवु्चन्द्रप्रसाद ्ादिले कोही कसैलाई पवन िैदेवशक रोिगारमा अमेररका पठाउछु भनी रकम 
वलएको छैन । कसैलाई पठाएको पवन थाहा छैन । ्ी प्रवतिादी लेखा पढी व्िसा् गनने व्क्ी हुन् । 
िैदेवशक रोिगार गनने व्क्ी पवन होरनन् । ्ी प्रवतिादीले िाहरेिालासँग कवत पवन रकम वलएका छैनन् । 
मैले सुने अनुसार ्ी िाहरेिालाले प्रवतिादीको नामबाट वमती २०७३/०२/०२ मा कालपवनक वलखत 
त्ार गरी बनाएको वथ्ो रे सोही वलखत कागिका आधारमा िाहरेी वदएका होलान । उक् वमवतको 
वलखत उपर प्रवतिादीले ्ी िाहरेिाला उपर कीतने मदु्ा काठमा्ाैं विलला अदालतमा दा्र गरेको भन्ने 
सुनेको छु भन्ने समेत बेहोराको सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिका साक्षी विककीिंग राणाले गरेको बकपत्र । 

१०. तमति २०७३/१२/०९ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

िादी पक्षले िाहरेिाला दगुा्न दाहाललाई बकपत्रका लागी उपवसथत गराएको नदवेखदा वनिलाई मलुकुी ऐन, 
अ.ि. ११५ म्ाद िारी गरी वझकाई बवुझ वन्म अनसुार पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदशे । 

११. तमति २०७३/५/४ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-
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काठमा्ाैं विलला अदालतमा ्चवलरहकेो सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादि िादी र प्रवतिादी दगुा्न दाहाल समेत 
भएको कीतने मदु्ा के कुन अिसथामा छ भनी काठमा्ाैं विलला अदालतबाट बुवझ ििार प्राप् भए पवछ 
वन्म अनुसार पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदेश । 

१२. सुतरनद्रप्रसाद यादवले तमति २०७३/१२/०९ मा तदएको तनवेदनाः-

िाहरेिाला दगुा्न दाहाल समेत उपर प्रसतुत मदु्ाको वििावदत वलखत दािी समबन्धमा श्ी काठमा्ाैं 
विलला अदालतमा ०७३-PC-२२७४ को कीतने मदु्ा ्चवल रहकेोले उक् मदु्ाको पररणामले प्रसतुत 
मदु्ामा प्रभाि पनने भै अन्तर प्रभािी भएकोले सो मदु्ाको अवन्तम टुङ्गो नलागेसमम प्रसतुत मदु्ा अ.नं. 
१२ नं. बमोविम मलुतिी गरी पाऊँ भनी प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले ्स न््ा्ावधकरणमा वदएको 
वनिेदन ।

१३. जाहेरवालाले मयाद गुजाररी बसेकोाः-

िाहरेिाला दगुा्न दाहालका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३/१२/१७ मा ततकाल प्र्चवलत 
मलुुकी ऐन अदालतती बन्दोिसतको ११५ नं. बमोविम िारी भएको म्ाद वमवत २०७४/०१/२० मा 
तामेल भएकोमा म्ाद वभत्र बकपत्रका लागी उपवसथत नभर म्ाद गुिारी बसेको वमवसलबाट दवेखन्छ ।

१४. तमति २०७४/११/२९ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

्स न््ा्ावधकरणमा वि्चारावधन प्रसतुत िैदेवशक रोिगार कसूर मदु्ामा िुन वलखतलाई प्रमाणका 
रुपमा प्रसतुत गररएको हो सोही वलखत समबन्धमा काठमा्ाैं विलला अदालतमा दता्न भई वि्चारावधन 
रहकेो ०७-PC-२२७४ नं को कीतने मदु्ामा मलुलतिी राखने गरी वमवत २०७१/१०/११ मा आदेश भएको 
प्राप् आदेशको प्रवतवलवपबाट देवख्ो । काठमा्ाैं विलला अदालतमा वि्चारावधन उक् कीतने मदु्ामा 
हुने रैसलाले ्स न््ा्ावधकरणमा वि्चारावधन मदु्ामा समेत प्रभाि पानने भई उक् मदु्ाको रैसला नभ ै
प्रसतुत मदु्ामा रैसला गन्न नवमलने देवखँदा उक् मदु्ामा रैसला भए पवछ िगाई कािा्नही वकनारा गनने गरी 
प्रसतुत मदु्ा अ.ि. १२ बमोविम मलुतिीमा रावखवदएको छ  । काठमा्ाैं विलला हदालतमा मलुतिी 
रहकेो ०७५-PC-२२७४ नं. को कीतने मदु्ा मलुतिीबाट िगाई वकनारा भए पवछ सो को रैसलाको 
प्रवतवलवप सवहतको िानकारी पठाई वदनु भनी काठमा्ाैं विलला अदालतमा लेवख पठाउनु भन्ने ्स 
न््ा्ावधकरणको आदेश । 

१५. तमति २०७७/०६/०४ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रसतुत मदु्ाका प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादि िादी तथा िाहरेिाला दगुा्न दाहाल समेत भएको कीतने मदु्ा 
काठमा्ाैं विलला अदालतमा दा्र भएको र सो कीतने मदु्ा रौसला भए पवछ िगाई कािा्नही वकनारा गनने 
गरी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमती २०७४/११/२९ मा मलुतिी रहकेोमा काठमा्ाैं विलला अदालतमा 
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दा्र भएको उपरोक् कीतने मदु्ा वमवत २०७६/१०/१६ मा रैसला भई सो रौसलाको प्रमावणत प्रवतवलवप 
वमवसल साथ पेस भएको दवेखएकोले प्रसतुत मदु्ा मलतिीबाट िगाई वदएको छ  । मलू दा्रीमा दता्न गरी 
मलूतिी रहदाको अिसथामा रुिु हाविर रहकेा प्रवतिादीका नाममा वदन ७ को िनाउ म्ाद िारी गरी ्ो 
आदेशको िानकारी विषेश सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंलाई वदई वन्मानुसार गनु्न भन्ने ्स 
न््ा्ावधकरणको आदेश ।

१६. कीिते मुदाको फैसलाको प्रतितलतप तमतसल सामेल रहेकोाः-

दािीको वलखत उपर सुव्चन्द्र प्रसाद ्ादिले दगुा्न दाहाल समेत दा्र गरेको मदु्ा नं. ०७४-PC-४११३ 
को कीतने मदु्ामा वमवत २०७६/१०/१६ मा काठमा्ाैं विलला अदालतबाट भएको रैसलाको प्रवतवलपी 
वमवसल सामेल रहकेो ।

ठहर खण्ड

१७. वन्म बमोविम साप्ावहक दैवनक पेशी सू्चीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसतुत मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशेष सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला दाहालले  प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले िाहरेिाला दगुा्न दाहाललाई 
िैदेवशक रोिगाररका लावग विदेश अमेरीका पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदेवशक 
रोिगारमा नपठाएको र वलएको रकम समेत वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटावन िाहरेी परेको, 
प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदेवशक रोिगारका लागी अमेररका पठारवदने भनी रकम बुवझ वलर वरता्न 
समेत नगरेका हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना 
समेत वदलाई पाऊँ भनी बहस गनु्न भ्ो ।

१८. प्रवतिादीका तर्न बाट उपवसथत विद्वान् अवधिक्ा श्ी रामबहादरु ख््काले मेरो पक्षले िाहरेिालालाई 
िैदेवशक रोिगाररमा अमेरीका पठारवदने भनी कुनै रकम कलम वलएका छैनन्, अनुसन्धानका क्रममा 
र ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न समेत मेरो पक्षको रन्कारी ब्ान, दािीको वलखत कीतने ठहरी 
काठमा्ाैं विलला अदालतबाट भएको रैसला समेतबाट मेरो पक्ष वनदवोष रहकेा हुदँा वनिलाई आरोवपत 
कसूरबाट सरार वदलाई पाऊँ समेत भनी गनु्न भएको बहस विवकर सुवन्ो । 

१९. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले िैदेवशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदेवशक रोिगारीका लावग अमेरीका पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन 
वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसूर गरेका हुदँा 
प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला दगुा्न दाहालको विगो रू. २०,००,०००।- 
(िीस लाख) र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना समेत भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी 
सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले अनुसन्धानका क्रममा र ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिालालाई मैले 
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अमेरीका पठाउने भनी कुनै रकम वलएको छैन मलाई अवभ्ोग मागदािी बमोविम सिा् हुन पनने होरन 
भनी रन्कार रही ब्ान ब्होरा लेखाएको देवखन्छ ।

२०. उप्ु्नक् तथ्, अवभ्ोग दािी एिम ्बहस बुंदा रहकेो प्रसतुत मदु्ामा प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले 
िैदेवशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदेवशक रोिगारीमा अमेरीका पठाई 
वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसूर गरेका हो, होरन ? वनण्न् 
वदनुपनने देवखन आ्ो ।

२१. वनण्न् तर्न  वि्चार गदा्न, प्र.सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले िैदेवशक रोिगारका लावग अमेरीका मलुुकमा पठाई 
रोिगारी वदलाई वदन्छु भनी विवभन्ने प्रलोभन र झठु्ा अाश्वाशन देखाई भ्ममा पारी रू. २०,००,०००।- 
(िीस लाख) बुवझवलई िैदेवशक रोिगारीमा नपठाई वलएको रकम समेत वरता्न नवदई भागी 
वहं् ेकोले प्रवतिादीलाई िैदेवशक रोिगार ऐन‚ २०६४ को दरा ४३ बमोविम कारबाही गरी साँिा 
रू.२०,००,०००।- (िीस लाख) र सो को ५० प्रवतशत क्षतीपुतमी रू. १०‚००‚०००।- (दश लाख) 
गरी कुल रू.३०‚००‚०००।- (तीस लाख) वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको दगुा्न दाहालको िाहरेी 
दरखासतको आधारमा अनुसन्धान तहवककात भएकोमा िादीले गबाह/िाहरेिालालाई बकपत्रका लावग 
्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत गराउन सकेको देवखदैन । िादीको गबाह/िाहरेिालालाई बकपत्रका 
लावग उपवसथत हुन ततकाल प्र्चवलत मलुुकी ऐन, अदालतती बन्दोिसतको ११५ नं. बमोविम ्स 
न््ा्ावधकरणबाट म्ाद िारी हुदँा समेत िाहरेिाला बकपत्रका लावग उपवसथत भएको देवखन आएन । 

२२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात 
िा िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल कानून बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख 
भएको कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा 
वलन हुन्छ" भन्ने कानूनी व्िसथा रहकेो छ । उक् कानूनी व्िसथा अनुरूप िादी पक्षले िाहरेिालालाई 
उपवसथत गराई बकपत्र गराउन नसकेको र ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको म्ादमा समेत िाहरेिाला 
उपवसथत भएको नदेवखंदा दगुा्न दाहालको मौकाको िाहरेी दरखासत मात्र प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणको 
रूपमा ग्रहण गन्न वमलने अिसथा देवखएन ।

२३. िाहरेिालाले आरूलाई िैदेवशक रोिगारीमा अमेरीका पठार वदने भनी प्रवतिादीले रकम वलर गरी 
वदएको भनीएको वमवत २०७३/०२/०२ मा गरी वदएको भवनएको दािीको वलखत "... वलखतमा भएको 
ल्ाप्चे छापहरू ्ी िादीको नमनुा ल्ाप्चे छापहरूसँग वमलदैनन् भनी आएको पररक्षण प्रवतिेदन तथा 
विशेषज्को बकपत्र समेतका वमवसल संलगन प्रमाणहरूबाट ्ी प्रवतिादीहरू मध्े मखु् कारणी दगुा्न 
दाहाल भई प्रवतिादीहरू वसता दाहाल र सरसिती अवधकारी साक्षी िसी प्रवतिादी दगुा्न दाहालालाई 
रारदा हुने गरी िादीको हसताक्षर तथा सवहछाप समेत कीतने गरी िैदेवशक रोिगारको लेनदेनको कागि 
बनाउने का ््न ततकावलन मलुुकी ऐन, कीतने कागिको महलको १ नं. तथा मलुुकी अपराध संवहता, 
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२०७४ को दरा २७६ (२) बमोविमको कसूर गरेको शंका रवहत तिरबाट पुवष् हुन आएको देवखँदा मखु् 
कारणी प्रवतिादी दगुा्न दाहाललाई ततकावलन मलुुकी ऐन, कीतने कागिको महलको १ नं. बमोविमको 
कसूरमा सोही महलको ७ नं. बमोविम रू. १०,००,०००।- (दश लाख) िररिाना हुने ठहछ्न ..." भनी 
काठमा्ाैं विलला अदालतबाट कीतने ठहरी रैसला भएको देवखंदा उक् वलखत प्रमाणको रुपमा ग्रहण 
गन्न वमलेन ।

२४. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्ुक्को कसूर प्रमावणत गनने भार िादीको 
हुनेछ” भन्ने कानूनी व्िसथा रहकेो देवखन्छ । ्स कानूनी व्िसथाबाट रौिदारी कसूरमा प्रवतिादी 
उपरको कसूर सन्देहरवहत तिरले प्रमावणत गनने दाव्ति िादीमा रहनेमा वद्वविधा रहने । प्रसतुत मदु्ामा 
िादीले गबाह/िाहरेिाला उपवसथत गराई बकपत्र गराउन नसकेको हुदँा बसतुवनष्ठ प्रमाणको अभािमा 
प्रवतिादीले कसूर गरेको ठहर गन्न न््ा्ोव्चत हुने देवखएन ।

२५. अत: उक् विशे्वषत आधार, कारण, प्रमाण र कानूनी व्िसथा समेतबाट रौिदारी मदु्ामा प्रवतिादी 
उपरको कसूर प्रमावणत गनने भार िादीमा रहनेमा िादीको गिाह िाहरेिाला बकपत्रको लावग उपवसथत 
नभएको र अवभ्ोग दािी साथ पेश भएको वलखत समेत कीतने मदु्ा परी कीतने ठहरी रैसला भएको 
देवखएकोले प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिलाई िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को 
कसूरमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना समेत वदलाई पाऊँ भन्ने 
िादीको अवभ्ोग दािी पुगन नसकी प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले सराई पाउने ठहछ्न  । अरूमा 
तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले अवभ्ोग दाबीबाट सराई पाउने 
ठहरेकोले प्रसतुत रैसला उपर व्चत्त निझुे िैदेवशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम 
३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पुनरािेदन गन्न िानू भनी विशेष सरकारी िकील का्ा्नल्, 
काठमा्ौंलाई रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी पुनरािेदनको म्ाद वदनू ................................. १

प्रवतिादी सुव्चन्द्रप्रसाद ्ादिले मदु्ा पूप्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. २५३ वमवत २०७३/०९/२८ 
मा ्स न््ा्ावधकरणमा राखेको धरौटी वरता्न पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ म्ाद वभत्र वनिेदन 
वदएमा वरता्न वदनु भनी रैसलाको िानकारी ्स न््ा्ावधकरणको लेखा शाखालाई वदनू ............ २

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ का लागी प्रवतिादी सवु्चन्द्रप्रसाद ्ादिलाई िानकारी वदन ू....३

प्रसतुत रैसलाको िानकारी िादी मार्न त् िाहरेिालालाई वदनू .............................................. ४

प्रसतुत रैसला विद्ुती् प्रवत सू्चना प्रविवधमा अवभलेख सुरवक्षत गरी पीठमा िनाउनू ................ ५

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदेवशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ 
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को प्रवक्र्ा पूरा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदनू ................................................................... ६

प्रसतुत मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बुझाईवदनू ........................ ७

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०८/२३/३
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी
फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०५५१
कसरू वनधा्नरण नं. ३५

वनण््न  नं. ६५

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
विलला वसन्धपुाल्चोक साविक तातोपानी गा.वि.स. 
ि्ा नं. १ हाल पररिवत्नत भोटेकोशी गा.पा. िा्ा नं. २ 
बसने, बाब ुशपेा्नको नावत, सोनाम शपेा्नको छोरा, िष्न ४० 
को टासी शपेा्नको िाहरेीले नेपाल सरकार...१

कुल प्रसाद नेपालको नावत विश्वमणी नेपालको छोरा 
विलला काठमा्ाैं काठमाण्ौ महानगरपावलका 
ि्ा नं. ४ िनमाग्न लोहसाल बसने िष्न ४५ को 
शकंर प्रसाद नेपाल.........१

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

१.  जाहेररी दरखासि वयहोरा:

 प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले म िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारको लागी मावसक 
ने.रू.२,५०,०००।– तलब हुने गरी अमरेरका दशेमा पठाई रोिगार वदलाई वदन्छु भनी झठु्ा आश्वासनमा 
पारी पटक पटक गरी िममा रकम रू.९,७५,०००।– (नौ लाख प्चहत्तर हिार) र राहदानी बवुझवलई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाईवदएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा विपक्षीलाई पक्राउ गरी विगो र 
क्षवतपवूत्न रकम वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको िाहरेिाला टासी शपेा्नले वदएको वमवत २०७६।०१।०६ 
गतेको िाहरेी दरखासत । 

२.  सककल तलखि कागजाः

 प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका दशेमा 
पठाईवदने भनी िाहरेिालाबाट रू.९,७५,०००।–(नौ लाख प्चहत्तर हिार) बवुझवलई वमवत २०७५।०६।१२ 
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गते गररवदएको वलखत कागि । 

३. साक्षरी लाकपा तछररङ शेपाजाले गररतदएको कागज:

िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई अमरेरका मलुकुमा पठाई रोिगार लगाई वदने भनी प्रवतिादी शकंर प्रसाद 
नेपालले िाहरेिालाबाट रू.९,७५,०००।–(नौ लाख प्चत्तर हिार) मरेो सामनु्ने म ै बवुझवलएको वठक 
साँ्चो हो । िाहरेिालाबाट उक् रकम बवुझवलई वनि प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले म समते साक्षीको 
रोहोबरमा िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि समते गररवदएका हुन । ्सरी रकम बवुझवलई 
िाहरेिालालाई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाईवदने र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगनने 
प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालबाट ् ी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम वदलाई भराई पाऊँ भन्ने व्होराको 
साक्षी लाकपा वछररङ शपेा्नले गररवदएको वमवत २०७६।०१।०६ को कागि । 

४.  जाहेरवाला टासरी शेपाजाले गररतदएको कागज:

 िाहरेी दरखासत व्होरा सत् साँ्चो हो । प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले म िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका मलुकु पठाई वदन्छु भनी रू.९,७५,०००।– बवुझवलएको वठक साँ्चो 
हो । ्सरी रकम हात पारी वनि विपक्षीले िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने तर्न  कुनै का ््न नगरी समपक्न  
विवहन भएको हुदँा अन््ा्मा परी ्स विभाग समक्ष उिरुी वदन आएको हु ँ। वनि विपक्षीबाट मरेो वबगो र 
हिा्नना रकम समते वदलाई भराई विपक्षीलाई काननू बमोविम कारिाही गरी पाऊँ । िाहरेी दरखासत साथ 
पेश भएको वमवत २०७५।०६।१२ को वलखत कागिको व्होरा सत् साँ्चो हो । विपक्षी शकंर प्रसाद 
नेपालले म िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका मलुकु पठाई वदन्छु भनी रकम 
बवुझवलई वमवत २०७५।०६।१२ को वलखत कागि समते प्रवतिादीले आरु रािीखशुी साथ गररवदएका 
हुन । वलखत कागिमा रकम बझुाउने टासी शपेा्न नाम मरेो नै हो । म िाहरेिालालाई वनि विपक्षी शकंर 
नेपालले रू.२,००,०००।–(दईु लाख) वरता्न गरेको वठक साँ्चो हो । तर उक् रकम ९,७५,०००।– बाहकेको 
रकम हो । वनिले मलाई वरता्न गनु्नपनने विगो रकम रू.९,७५,०००।– हो भनी िाहरेिाला टासी शपेा्नले 
गररवदएको कागि । 

५.  प्रतिवादरी शंकर प्रसाद नेपालले गरेको बयान:

िाहरेिाला टासी शपेा्नसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता, ररसईिी छैन । िाहरेिालाको िाहरेी दरखासतको 
व्होरा केही मात्र सत् हो । वनि िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका पठाईवदन्छु भनी 
रू.९,७५,०००।– बवुझवलएको भन्ने कुरा सरासर झठु्ा हो । मलेै वनिसँग घर ख्च्नको लावग िममा रकम 
रू.५,००,०००।– वलएको हो । सो रकम मध्े मलेै वनिलाई रू.४,००,०००।– वरता्न गररसकेको छु । ्ी 
िाहरेिालाले मावनसहरू लगाई मलाई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको कागि गराई लगेका हुन । सोही 
कागिको आधारमा वनिले मरेो विरुद्मा झठु्ा उिरुी वदएका हुन ् । उक् िबरिसती गराएको वमवत 
२०७५।०६।१२ को वलखत कागिको समबन्धमा मलेै कुनै अ्््ा अदालतमा उिरुी गरेको छैन । उिरुी 
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गनु्न पछ्न भनेर मलाई ज्ान भएन । िाहरेिाला टासी शपेा्नले िाहरेीसाथ पेश गरेको वमवत २०७५।०६।१२ 
को वलखत कागि दखेाउँदा दखे,े सो वलखत कागिमा भएको नाम थर र सहीछाप मरेो नै हो, हरेी सनाखत 
गररवदए ँ। तर उक् वलखत कागि वनि िाहरेिालाले मावनस लगाई ज्ान मानने धमकी वदई सहीछाप गराई 
लगेका हुन भन्ने व्होराको प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले गरेको ब्ान । 

६.  अतियोगाः

प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िदैवेशक रोिगार व्िसा् स्ंचालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई 
िदैवेशक रोिगारीको लागी अमरेरका पठाई वदन्छु भनी झठु्ा आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाबाट पटक 
पटक गरी िममा रकम रू.९,७५,०००।– (नौ लाख प्चहत्तर हिार) बवुझवलई भने िमोविम िदैवेशक रोिगारीमा 
नपठाई वलएको रकम वरता्न समते नगरी प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा 
१० र ४३ विपररतको कसरू अपराध गरेकोले प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट 
वलए खाएको विगो रू.९,७५,०००।- (नौ लाख प्चहत्तर हिार ) र सो विगोको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम 
रू.४,८७,५००।– (्चार लाख सतासी हिार पाँ्च स्)समते िममा रू.१४,६२,५००।– प्रवतिादीबाट िाहरेिाला 
टासी शपेा्नलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको अवभ्ोग दािी ।

७. प्रतिवादरी शंकर प्रसाद नेपालले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान

मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणु्न कागिातहरू पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए,ँ मलेै 
िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन 
र विदशे पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । मरेो आमाको टाउकोको अपे्रसन गन्नको लावग २०,३० 
लाख िवत रकम िममा गनु्न पनने भएकाले मलेै व्चनिानेका साथीभारसँग मलेै घरा्सी लेनदने सिरुप 
रकम वलएको वथए । िाहरेिाला टासी शपेा्नसग मलेै मरेो साथीहरूमार्न त ् व्चनेको हु, वनि िाहरेिाला 
वमटर व्ािमा रकम सापट वदने व्वक् हुन । िाहरेिाला टासी शपेा्नबाट मलेै रू. पा्च लाख वमटर व्ािमा 
वलएको वथए । वनिसग वलएको रकम मध्े दईु लाख दश हिार एभरेष् बैंकको ्चके मार्न त ्वरता्न गरेको छु 
। र अारएमर्न मार्न त ्४५,०००।– र िाकी एक लाख पैतावलस हिार रूपै्ाँ नगद गरी िममा रकम रू. ्चार 
लाख रूपै्ाँ वरता्न गरेको छु । वनिसग वलएको रकमको मलेै १ िष्नसमम वन्वमत व्ाि समते बझुाईरहकेो 
वथए, आपसी विश्वासमा कारोिार भएकाले गदा्न मलेै कुनै वलवखत रुपमा रकम वलएको तथा वरता्न गरेको 
कागि गरेको वथएन।िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई मलेै सम्म ैसािा रकम रू. एक लाख र वमटर व्ािले 
हुन आउने रकम वरता्न गन्न नसकेकाले वनि िाहरेिालाले ्रधमकी वदई ििरिसती िैदवेशक रोिगारको 
वलखत कागिमा सहीछाप गन्न लगाएका हुन । िाहरेिाला टासी शपेा्नले मरेो एभरेष् िैक र सनराईि िैकका 
्चकेहरू ििरिसती सही गन्न लगाई लगेका छन ् । मलेै हालसमम कोही कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनेर रकम तथा पासपोट्न वलएखाएको छैन । मलाई लागेको आरोप झटुो हो 
भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।
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८. यस नयायातिकरणबाट िएको थुनछेक आदेशाः

ततकाल प्राप् प्रमाणहरूबाट ्ी प्रवतिादी कसरूदार होरन रहनेछन ् भन्न सवकने अिसथा नदवेखदँा पवछ 
प्रमाण िझुद ैिादा ठहरे िमोविम हुने गरी हाल ्ी प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालबाट मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.२,००,०००।-(दईु लाख रूपै्ाँ) धरौट, 
िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. 
संवहताको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन 
कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदन ूभन्ने समते व्होराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको थनुछेक आदशे ।

९.  जाहेरवाला टासरी शेपाजा यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा विदशे अमरेरका पठाई वदने भनी पटक पटक 
रू. ९,७५,००० । (नौ लाख प्चहत्तर हिार) नगद ैरकम बझुी वलएका हुन । मावसक दईु लाख प्चास हिार 
कमाई हुन्छ भनी विश्वासमा वदलाएकाले रकम बझुाएको हो । वनि प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा 
पठाएनन ्। हालसमम पवन मरेो रकम वरता्न वदएका छैनन ्। वनि प्रवतिादीबाट वबगो रकम सो को ब्ाि समते 
वदलाई वनिलाई कैद तथा िररिाना गरी पाऊँ भन्ने समते व्होरा लेखाई िाहरेिाला शकंर प्रसाद नेपालले 
्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र । 

१०. वादरी साक्षरी लाकपा तछररङ शेपाजाले यस नयायातिकरण समक्ष गरेको बकपत्ाः

प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा विदशे अमरेरका पठाई वदने भनी 
पटक पटक रू. ९,७५,००० । (नौ लाख प्चहत्तर हिार) नगद ैरकम बझुी वलएका हुन ्। उक् रकम मरेो 
सामनु्नेमा लेनदने भएको हो प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन ुपनने हो िाहरेिालाले वबगो 
र सोको हि्नना समते भराई पाउने हो भन्ने समते व्होरा लेखाई िादीका साक्षी लाकपा वछररङ शपेा्नले ्स 
न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको बकपत्र । 

११. कसरू ठहराः

प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग अमरेरका पठाईवदन्छु भनी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई दरा ४३ 
बमोविम हुने सिा्, भराउन ु पनने विगो र हिा्नना समतेको सिा् वनधा्नरण समबवन्ध सनुिुाईको लागी 
रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्) ऐन, २०७४ को दरा १२ बमोविम पेश गनू्न भन्ने समते 
बेहोराको वमवत २०७७।०८।१७ मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर वनण््न  ।
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ठहर खण्ड

१२. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ् स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगाररका लावग अमरेरका 
पठाई वदने भनी आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका नपठाई 
वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर परेको वकटानी िाहरेी वलखत र िाहरेिाला 
समतेको बकपत्रबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको 
विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो । त्सतै िाहरेिाला टासी शपेा्नको 
तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी विरिलकािी राई र श्ी दगुा्न बहादरु घलेले प्रवतिादी शकंर प्रसाद 
नेपालले मरेो पक्षलाई िैदवेशक रोिगाररका लावग अमरेरका पठाई वदने भनी आश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई 
वलखत गरी रकम वलएको र प्रवतिादीले भने बमोविमको सम्समम पवन िैदवेशक रोिगारीका लावग 
अमरेरका नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटानी िाहरेी परेको 
छ । िाहरेिालाको बकपत्र एिम ्वलखत प्रमाण समतेबाट अवभ्ोग दाबी पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्नभएको 
बहस समते सवुन्ो ।

१३. त्सतै प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालको तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी लक्मी प्रसाद मनैालीले 
मरेो पक्षले अनसुन्धानको क्रम दवेख कै ब्ानमा आमाको उप्चार गराउन िाहरेिालाबाट घरा्सी लेनदने 
सिरुप रकम वलई उक् रकम मध्े केही रकम समते वरता्न गरी सकेको अिसथामा वनिलाई पेश भएको 
वलखतमा ििरिसती सही गराएको हो भनी उललेख गरेका छन ्। ्सबाट मरेो पक्षलाई लागेको आरोप 
शकंारवहतरुपमा पवुष् हुन सकदनै । ्सतो अिसथामा मरेो पक्षलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गन्न 
वमलदनै प्रवतिादीले सराई पाउन ुपद्नछ भनी गनु्नभएको बहस समते सवुन्ो । 

१४. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने 
रिाित पत्र नवलई िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई वदन्छु भनी झटु्ा 
अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को 
कसरू गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू.९,७५,०००।- 
र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते गरी िममा रू.१४,६२,५००।- वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी 
वलएकोमा प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले ् स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई 
िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको र रकम वलएको छैन । मरेो आमाको 
टाउकोको अपे्रसन गन्नको लावग बीस तीस लाख िवत रकम मलेै व्चनिानेका साथीभारसँग घरा्सी 
लेनदने सिरुप रकम वलएको वथए । िाहरेिाला वमटर व्ािमा रकम सापट वदने व्वक् हुन । िाहरेिाला 
टासी शपेा्नबाट मलेै रू. पा्च लाख वमटर व्ािमा वलएको वथए । सो मध्े रू. ्चार लाख रूपै्ाँ वरता्न 
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गरेको छु । अरु रकम मलेै सम्म ैसाँिा रकम वरता्न गन्न नसकेकाले सो रकमको वमटर व्ाि समते िो्ी 
ििरिसती िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा सहीछाप गन्न लगाएका हुन ्भनी कसरूमा रन्कार रही 
बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

१५. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र दबैु पक्षका काननू व्िसा्ीहरूको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१) प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िाहरेिालालाई 
रोिगारीका लावग अमरेरका(्.ुएस.ए.) पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका 
हुन,् होरनन?्

२) प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो?र 
िाहरेिालाहरूले वबगो हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होरन?

१६. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले 
िाहरेिाला टासी शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाउने भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन 
दखेाई िाहरेिालाबाट रू.९,७५,०००।- (नौ लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँँ) बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटानी िाहरेी परेकोमा बवुझएका िादीका 
साक्षी लाकपा वछररङ शपेा्नले मौकामा कागि गदा्न र ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न िाहरेिाला टासी 
शपेा्नलाई अमरेरका(्.ुएस.ए.) मलुकुमा पठाई रोिगारीमा लगाई वदने भनी प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले 
िाहरेिालाबाट रू. ९,७५,०००।- (नौ लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँँ) बवुझवलएको हो । रकम बवुझ वलएपवछ 
िाहरेिालालाई प्रवतिादीले भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएका र वलए खाएको रकम समते 
वरता्न गरेका छैनन ्भन्ने समते व्होरा लेखाएको दवेखन्छ । साथै िादीका गिाह िाहरेिाला टासी शपेा्नले 
्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न प्रवतिादीले मावसक दईु लाख प्चास हिार कमाई हुने गरी िैदवेशक 
रोिगारका लावग अमरेरका(्.ुएस.ए.) पठाई वदन्छु भनी विश्वासमा वदलाएकाले रू. ९,७५,००० । (नौ 
लाख प्चहत्तर हिार) प्रवतिादीलाई बझुाएकोमा वनिले भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र 
रकम पवन वरता्न नगरेको भनी मौकाको िाहरेी र कागिमा उललेवखत बेहोरा पवुष् गनने गरी प्रवतिादी उपर 
ग्ाउ गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

१७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको कुनै 
कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह/िाहरेिाला टासी शपेा्न र साक्षी लाकपा वछररङ शपेा्नले मौकाको िाहरेी बेहोरा 
खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादीका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हनेु दवेख्ो ।

१८. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखत हदेा्न, वमवत ०७५।६।१२ को वलखतमा शकंर प्रसाद नेपालले 
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िैदवेशक रोिगारका लावग अमरेरका पठाउन भनी टासी शपेा्नबाट रू.९,७५,०००।– बवुझ वलएकोमा टासी 
शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाउन नसकेकोले आिका वमवतबाट १५ वदन वभत्रमा रकम वरता्न 
गननेछु । उललेवखत अबवध वभत्रमा सािा व्ाि रका्नउन नसकेमा िैदवेशक रोिगार ऐन बमोविम कारिाही 
गरी मरेो घर घरानाबाट वतन्न बझुाउन सहमत छु भन्ने समतेका ब्होरा उललेख भएको प्रवतिादीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न कसरू गरेकोमा ईन्कार रही िाहरेिालासँग आमाको उप्चारका लावग 
वलएको रकम सम्म ैवरता्न गन्न नसकेकाले ििरिसती वलखत कागिमा सही छाप गन्न लगाएका हुन ्भनी 
विवकर वलएको दवेखए ता प्रवतिादीले सो ईन्कारी ब्ानलाई बसतवुनष् प्रमाण पेश गरी पवुष् गन्न सकेको 
दवेखदनै । साथै प्रवतिादीले प्रसततु वलखतलाई बदर बावतल गराउन सावधकार वनका्मा दाबी वलई उिरू 
गरेको िा ततसमबन्धी वििाद सावधकार वनका्मा वि्चाराधीन रहकेो भनी उललेख गरेको नदवेखदा सो 
वलखत अन््था प्रमावणत हुन सकेको िा हुने अिसथा रह ेभएको दवेखदनै ।

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

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

२१. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत र िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी 
प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू 
गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 

२२. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदन्छु भनी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक 
रोिगारीमा नपठाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न ।
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सजाय तनिाजारण

२३. प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपाललाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी शकंर प्रसाद 
नेपालले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमा्ाैंंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी पीव्तको वबगो समतेको 
आधारमा प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू.१,७५,०००।- (एक लाख 
प्चहत्तर हिार रूपै्ाँँ) िररिाना र १।९।०(एक िष्न नौ मवहना) कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

२४. िादीले िाहरेिालालाई वबगो रू.९,७५,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन दािी 
वलएकोमा अवभ्ोग दािीसाथ िाहरेिाला टासी शपेा्नले पेश गरेको वलखतमा प्रवतिादीले िाहरेिालाबाट 
रू. ९,७५,००० । (नौ लाख प्चहत्तर हिार) वलएको दवेखएता पवन प्रवतिादीले िाहरेिालालाई रू. 
२,४५,००० । (दईु लाख पैतावलस हिार) बझुाएको सटेटमने्ट र आर.एम.र. भौ्चर ब्ान साथ पेश गरेको 
दवेखदा िाहरेिालाको वबगो रू. ७,३०,०००।- का्म गरी वबगो र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते 
िाहरेिालालाई भराउन वमलने दवेखन आ्ो ।

२५. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट ्समा प्रवतिादी शकंर नेपाललाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ बमोविम िररिाना रू.१,७५,०००।– र १ िष्न ९ मवहना कैद सिा् हुने ठहछ्न । िाहरेिाला टासी 
शपेा्नको विगो रू. ७,३०,०००।-(सात लाख तीस हिार) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते भराई वदने 
ठहछ्न । बढी नै वबगो एिम ्सो बमोविमको हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने िादी दािी उपरोक् हदसमम पगुन नसकने 
ठहछ्न ।अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपाललाई िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक लाख 
प्चहत्तर हिार रूपै्ाँँ) र १।९।० (एक िष्न नौ मवहना) कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपाल 
वमवत २०७६।०२।१० मा पक्राउ परी मदु्ा अनसुन्धान तथा पपू्नक्षका क्रममा वमवत २०७६।०३।५ समम ०।०।२७ 
(सत्ताईस) वदन वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो वहरासतमा बसेको अिवध २७ (सत्ताईस) वदन ठहरेको कैदमा कट्ा 
गरी बाँकी कैद १।८।३(एक िष्न आठ मवहना तीन वदन) बेरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी समबवन्धत विलला 
अदालतमा लेखी पठाउन ू......................................................................................................... १

प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपाललाई भएको िररिाना रू.१,७५,०००।- (एक लाख प्चहत्तर हिार रूपै्ाँँ) वनि 
प्रवतिादीले मदु्ा पपु्नक्षको क्रममा ्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७६।०३।५ मा र.न. १०७बाट राखकेो धरौटी 
रकम रू.२,००,०००।- (दईु लाख)बाट कटाई सदरस्ाहा गरी असलु गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणको लेखा 
शाखालाई िानकारी वदन ू......................................................................................................... २
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मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालबाट िाहरेिाला टासी शपेा्नले वबगो रू. 
७,३०,०००।- (सात लाख तीस हिार रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू.३,६५,००० । (प्चास हिार 
रूपै्ाँ) समते िममा रू. १०,९५,०००।- (दस लाख पन््चानविे हिार रूपै्ाँ) भराई पाउने ठहरेकोले मदु्ा अवन्तम 
भएपवछ िाहरेिालाले प्रकरण २बाट बांकी रहकेो धरौटी रकम लगा्त प्रवतिादीको ्चल अ्चल िा्िेथा दखेाई 
काननू बमोविमको म्ाद वभत्र वबगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् 
वबगो र हिा्नना प्रवतिादी शकंर प्रसाद नेपालबाट िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा 
लेखी पठाउन.ू........................................................................................................................ ३

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला 
टासी शेपा्नलाई वदन ू................................................................................................................. ४

प्रसततु रैसलामा व्चत्त नबझु े३५ (पैवतस) वदनवभत्र सममावनत सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी 
विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौलँाई र थनुामा रहकेा प्रवतिादीलाई रैसलाको प्रवतवलवप सवहतको 
पनुरािेदनको म्ाद वदन ू............................................................................................................ ५

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

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

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ८

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

उक् रा्मा मरेो सहमती छ ।
रमेश कुमार खत्री

(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
ना.स.ु लोकेन्द्र ्चौलागाई
रैसला वमवतः- २०७७।०८।२५।५
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई 
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०३६९
कसरू वनधा्नरणः ३६

वनण््न  नं. ७३

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
गोपीकृष्ण बिगाईको नावत, पे्रम प्रसाद 
बिगाईको छोरा, झापा विलला, 
दमक नगरपावलका ि्ा नं. ७ बसने 
केशि बिगाईको िाहरेीले नेपाल  
सरकार...........................................१ 

रण बहादरु कमरको नावत, बाब ुतलु बहादरु कमर ् ोगी र आमा 
कण्न कुमारी ् ोगीको छोरा, विलला धावदङ, साङकोष गा.वि.स. 
ि्ा नं. ४ को पररबवत्नत ऐ. वनलकणठ नगरपावलका ि्ा नं. 
१३ घर भ ै हाल विलला व्चतिन, भरतपरु महानगरपावलका 
ि्ा नं. १० बसने रमशे कमर.......................................१

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

िथय खण्ड

१. जाहेररी दरखासि:-

म िाहरेिाला केशि बिगाईलाई िैदवेशक रोिगारमा टकमी दशेमा पठाई वकलनरको काम वदलाई वदने 
भनी रमशे कमरले आई. एम. ई. तथा बैंक खातामा रकम हालन लगाई रू.४,००,०००।– (्चाल लाख) 
बवुझवलई भारतको वदललीमा प¥ुofई पाँ्च मवहनासमम झलुाई राखकेाले शकंा लावग वनिलाई वक टकमी 
दशेमा िैदवेशक रोिगारको लावग पठाईवदनसु वक त मरेो रकम वरता्न गनु्नस भन्दा वनिले वतम्ो काम हुन्छ, 
नआवत्तनसु भन्द ैबेपत्ता भएकाले आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएको हुदँा वनि प्रवतिादी रमशे कमरलाई 
काननू बमोविम कारिाही गरी मरेो वबगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको 
केशि बिगाईले वमवत २०७५/०१/१० मा वदएको िाहरेी दरखासत । 
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२. आइ.एम.इ.रतसदाः–

केशि बिगाईले अारएमर्नमार्न त ् सन ् २०१७/११/२० मा रू.२,००,०००।- (दईु लाख) र सन ्
२०१७/२०/११ मा रू.१,२०,०००।–(एक लाख बीस हिार) गरी िममा रू.३,२०,०००।–(तीन लाख 
बीस हिार) रमशे कमरले बवुझवलएको सककल अारएमर्नरवसद थान २ वमवसल संलगन रहकेो । 

३. सककल बैंक िौरराः- 

केशि बिगाईले रमशे कमरको मावनस रुबी गरुुङ्गको लक्मी बैंकको खाता (खाता नं.००९२०००४१३२) 
वमवत २०७४/०७/१४ मा रू. ८०,०००।–(असी हिार) िममा गरेको बैंक भौ्चर वमवसल संलगन रहकेो । 

४. प्रतिवादरी रमेश कमरले वैदेतशक रोजगार तविागमा गरेको बयान कागजाः–

िाहरेिालाले भने बमोविम वनिलाई िैदवेशक रोिगारमा टकमी पठाउने भनी वनिसँग कुनै रकम वलएको छैन । 
वनिलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी कुनै अाश्वासन समते वदएको छैन । वनिबाट मलेै दईु पटक गरी 
िममा रकम रू. ३,२०,०००।–(तीन लाख बीस हिार) आर.एम.र.मार्न त् ्सापटी वलएको वठक साँ्चो हो । 
उक् रकम मध्े वनि िाहरेिालाले भने बमोविम वनिको साथी वबरेन्द्र रमतेललाई रू.१,००,०००।–(एक 
लाख) आई. एम. ई. मार्न त ्वरता्न गररसकेको छु  । रुबी गरुुङ्गसँगको वनिको लेनदने समबन्धमा मलाई 
केही िानकारी भएन । साथै वनि वदललीसमम के कसरी को मार्न त ्गएका हुन सो समते मलाई िानकारी 
भएन भन्ने बेहोराको प्रवतिादी रमशे कमरले अनसुन्धानको क्रममा गरेको ब्ान कागि । 

५. वैदेतशक रोजगार तविागको तनणयजााः–

प्रसततु मदु्ामा अनसुन्धानको क्रममा रमशे कमरसँग रू.६,००,०००।–(छ लाख) नगद िा सो बराबरको 
िेथा िमानत धरौटी माग गररएको छ । माग बमोविमको धरौटी दावखला गरे धरौटी तारेखमा राखी प्रसततु 
मदु्ामा थप अनसुन्धान गनने र माग बमोविमको धरौटी दावखला नगरे िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणको 
अनमुती वलई थनुामा राखी प्रसततु मदु्ाको थप अनसुन्धान गनु्न पननेमा हुमाकान्त न््ौपाने समतेको िाहरेीले 
प्रवतिादी ्ीनै रमशे कमर भएको िैदवेशक रोिगार कसरू समबन्धी मदु्ामासममानीत िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ावधकरणको अनमुतीले म्ाद थप भ ैरहकेो हुदँा वनि उक् मदु्ामा छुटी िाने भए काननू बमोविम हुने 
गरी ख्ा गररएको वनण््न  प्चा्न । 

६. वादरी साक्षरी वरीरेनद्र रमिेल साककीले गरेको कागजाः-

िाहरेिाला केशि बिगाँईलाई िैदवेशक रोिगारको लावग टकमी दशे पठाउने भनेर नै प्रवतिादी रमशे कमरको 
नाममा िाहरेिालाले नगद रू.४,००,०००।– (्चार लाख) मरेो सामनु्ने अारएमर्न र बैंक मार्न त ् वबवभन्न 
वमवतमा प्रवतिादीको नाममा रकम िममा गररवदएको वठक साँ्चो हो र प्रवतिादीको नाममा रकम िममा गदा्न 
म पवन िाहरेिालासँगै वथए । पवछ भने बमोविम िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारका लावग नपठाई ठगी 
गरी वलए खाएको रकम समते प्रवतिादीले वरता्न नगरी ररार रही िाहरेिालालाई पीव्त बनाएको हो । 
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प्रवतिादीले िाहरेिालाबाट वलए खाएको रकम िाहरेिालालाई वरता्न वदलाई भराई वनि प्रवतिादीलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन बमोविम सिा् होस भन्ने बेहोराको िीरेन्द्र रमतेल साकमीले अनसुन्धानका क्रममा 
गरेको कागि ।

७.  प्रतिवादरी रमेश कमरले तदएको तनवेदन बेहोरााः–

िाहरेिाला केशि बिगाईको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी म रमशे कमर भएको िैदवेशक रोिगार 
समबन्धी कसरू मदु्ामा विभागबाट माग गररएको धरौटी रकम रू.६,००,०००।–(छ लाख ) िापतको िेथा 
राखी पाऊँ भनी िैदवेशक रोिगार विभागमा वदएको वनिेदन । 

८. वैदेतशक रोजगार तविागको तनणजाय पराजााः–

प्रवतिादी रमशे कमरले विलला वसन्धपुाल्चोक साविक भोटवपसा गा.वि.स.ि्ा नं.१ भ ैहाल रन्द्रािती 
गाऊँपावलका ि्ा नं.९ को वकत्ता नं.१६४ को ०–७–१–२ क्षेत्ररलको िगगा िेथा मलू्ाङ्गन गराई धरौटी 
सिीकार गरी पाऊँ भन्ने वनिेदन अनसुार मालपोत का्ा्नल् समतेमा पत्रा्चार गदा्न मालमोत का्ा्नल् 
वसन्धपुाल्चोकको ्च.नं.३०६ वमवत २०७५/०५/०५ को पत्रबाट उपरोक् िगगा प्रवत रोपनी १६,००,०००।– 
(सोह्र लाख) पनने व्होरा उललेख भ ैउललेवखत िगगा रोकका समते भई आएको दवेखदंा प्रवतिादी रमशे 
कमरसँग ्स विभागबाट माग भएको धरौटी बरािरको वकत्ता नं.१६४ क्षे.र.०–७–१–२, को उललेवखत 
िगगाले खामकेो दवेखदँा वनि प्रवतिादी रमशे कमरलाई हाल धरौटी तारेखमा राखी मदु्ाको अनसुन्धान 
का ््न गनने भनी वमवत २०७५/०५/०६ मा िैदवेशक रोिगार विभागबाट भएको वनण््न  प्चा्न ।

९. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजायाः–

प्रवतिादी रमशे कमरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गनने अनमुती नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारमा टकमी पठाई रोिगार वदलाई वदन्छु भनी रकम बवुझवलई भने बमोविमको रोिगारीमा नपठाई 
भारतको वदललीसमम प¥ुofई अलपत्र पारेको र बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरेको दवेखदा ्ी प्रवतिादी 
रमशे कमरको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध भएको 
हुदँा वनि प्रवतिादी रमशे कमरलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् हुन र प्रवतिादीले िाहरेिालाबाट 
बवुझवलएको िममा विगो रकम रू. ४,००,०००।–(्चार लाख) र सोको ५०% ले हुन आउने हि्नना रकम 
रू. २,००,०००।–(दईु लाख) समते गरी िममा रू. ६,००,०००।–(छ लाख) वनि प्रवतिादी रमशे कमरबाट 
िाहरेिाला केशि बिगाँईलाई वदलाई भराई वदने मागदािी वलई िैदवेशक रोिगार न्््ावधकरण काठमा्ाैं 
समक्ष काननू बमोविम मदु्ा ्चलाउने भनी भएको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्बाट भएको वनण््न  ।

१०. अतियोग दावरीाः-

प्रवतिादी रमशे कमरलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरूमा सोही दरा 
४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला केशि बिगाईबाट वलए खाएको वबगो रू. ४,००,०००।– (्चार 
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लाख) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना प्रवतिादी रमशे कमरबाट वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते िादी नेपाल 
सरकार तर्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग पत्र ।

१०. प्रतिवादरीको मयाद वेपते् िएकोाः-

प्रवतिादी रमशे कमरको सथा्ी ितनमा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद िेपत्त ेतामले 
भर वमवसल सामले रहकेो ।

११. तमति २०७६/१/२५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी रमशे कमरको अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत सथाई ितन धावदङ विलला वनलकणठ नगरपावलका ि्ा 
नं. १३ मा म्ाद िारी गरी पठाउँदा म्ादिाला मावनस र वनिको घर समते रेला नपरेको भनी िेपत्त ेतामले 
भई आएको दवेखदंा सो म्ादलाई ररत पगुेको मान्न वमलेन सो म्ाद िदर गररवदरको छ । अब, प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार विभाग समक्ष ब्ान गदा्न उललेख गरेको ठेगाना rameshkumwar@gmail.com मा 
ईमले मार्न त ्वनिको नाउमा म्ाद पठाई म्ाद वभत्र हाविर भए िा अिधी व्वतत भए वन्मानसुार गनू्न भन्ने 
्स न््ा्ावधकरणको आदशे ।

१२. त्डट्ा गोखजा बहादुर बुढाको प्रतिवेदन-

प्रवतिादीको नामको समाह्ान म्ाद वनिको rameshkumwar@gmail.com ईमलेमा पठाउँदा ईमले 
ठेगाना गलत भएकाले वनिको नाउको म्ाद तामले हुन नसकेको भन्ने प्रवतिेदन ।

१३. तमति २०७६/८/१५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी रमशे कमरको नाउँमा अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत विलला साविक साङकोस गा.वि.स. हाल वनलकणठ 
नगरपावलका ि्ा नं. १३ मा समाह्ान म्ाद िारी गदा्न घर रेला नपरेको भनी वमवत २०७५/१२/२० मा िपेत्त े
तामले भई आएको देंवखदा सो म्ाद बदर गररवदएको छ । प्रवतिादीले अनसुन्धानको क्रममा ब्ान गदा्न वनिले 
मोिाईल नंबर ८९५१२००७६० प्र्ोग गनने गरेको उललेख गरेको दवेखदंा वनिले मोबाईल वलंदा पेश गरेको रम्न 
र सोसँग समबन्धीत कागिमा ितन उललेख गरेको भए सो लगा्त अरु कुनै आधार प्रमाणबाट म्ाद तामले हुन 
सकने अकवो ितन भए एवकन गरी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाै ंमार्न त ्खलुाई पठाउन ुभनी िदैवेशक 
रोिगार विभागमा लेखी पठाई खवुल आए ततकाल पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदशे ।

१४. तमति २०७६/११/२१ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः- 

प्रवतिादी रमशे कमरको नाउँमा िारी भएको समिाहन म्ाद बेपत्त ेतामले भएको वनिको नाउँ म्ाद तामले 
हुन सकने अकवो ितन भए खलुाई पठाई वदन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभाग, काठमा्ाैंमा लेखी पठाएकोमा 
उक् विभागबाट प्रवतिादीको अवभ्ोग पत्रमा उललेख भए िाहके अन्् ितन नखलेुको भनी पत्र प्राप् 
भएको दवेखदँा प्रवतिादीको नाउँमा समाह्ान िारी गरी रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी सनुिुाईको 
मौका वदन ुउप्कु् हुन दवेखएकोले िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ११ (१) 
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(ख) बमोविम उललेवखत प्रवतिादीको नाउँको समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी म्ाद 
वभत्र उपवसथत भए िा अिधी व्वतत ्भए पवछ पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदशे । 

१५.  प्रतिवादरीले सरुु मयाद गुजाररी बसेको ाः–

प्रवतिादी रमशे कमरका नाउँमा ्स न््ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक गोरखा 
पत्रमा वमवत २०७६/१२/१०/२ मा प्रकावशत गरी तामले भएकोमा म्ाद वभत्र हाविर नभर सरुु म्ाद गिुारी 
बसेको दवेखन्छ । 

१६. तमति २०७६/७/२५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः- 

प्रवतिादी म्ाद वभत्र हाविर भएको नदवेखएकोले िादी पक्षका साक्षी अवभ्ोग पत्रको सिदु प्रमाण खण्को 
गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला केशि बिगाई तथा दखेने साक्षी िीरेन्द्र रमतेललाई बकपत्रको लावग 
विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन िैदवेशक रोगगार विभाग, काठमा्ाैंलाई लेवख 
पठाई उपवसथत गराए वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने ्स न््ा्ावधकरणको आदशे ।

१७. जाहेरवाला केशव वजगाईले यस नयातिकरणमा गरेको बकपत्ाः–

प्रवतिादी रमशे कमरले मलाई िदैवेशक रोिगारको लागी टकमी दशेमा हवसपटलको वकलनरको काममा 
पठाईवदने भनी रू. ४,००,०००।- बवुझवलएका हुन ्। सो रकम मध्े मलेै िदैवेशक रोिगारको काममा िाने भनी 
रू. ३,२०,०००।- अारएमर्न मार्न त् ्रमशे कमरको खातामा पठाई वदएको हु ँर बाँकी रू. ८०,०००।- हिार रुिी 
गरुुङ भन्ने व्क्ीको नाममा लक्मी बैंक दमक शाखामा व्पोविट गररवदएको हु ँ। प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ 
मलाई िदैवेशक रोिगारमा टकमी पठाउने भनी झापाबाट भारतको बाग्ुक्रा ए्रपोट्न हुदँ ै न्ाँ वदललीको 
पहा्गन्िमा लगी दईुिटा होटलमा कररि २ मवहना राखी पवछ होटलमा राखने नसकेर फल्ाटमा समते कररि 
४ मवहना अलपत्र पारी राखरे भने अनसुारको काम नभएपवछ प्रवतिादी ररार भएका हुन ् । हालसमम मलेै 
मरेो कुनै रकम वरता्न पाऐको छैन । प्रवतिादीले मरेो पासपोट्न भारतको न्ाँ वदललीमा राखकेो अिसथामा मरेा 
साथीहरूले वरता्न ल्ाई वदएका हुन भन्ने व्होराको िाहरेिाला केशि ििगाईले गरेको बकपत्र । 

१८. तमति २०७७/०८/२९ मा िएको कसरू ठहर समबनिरी तनणजायाः-

प्रवतिादी रमशे कमरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला केशब बिगाईलाई 
िैदवेशक रोिगारीको लावग टकमी पठाईवदन्छु भनी रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई दरा ४३ 
बमोविम हुने सिा् र वनिबाट भराउन ुपनने विगो र हि्नना समतेको सिा् वनधा्नरण समबवन्ध सनुिुारको 
लागी रौिदारी कसरू सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न ऐन, २०७४ को दरा १२ बमोविम िादीबाट 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई वन्मानसुार पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर वनण््न  ।
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१९. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयबाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ विपररतको कसरूमा सोही ऐनको 
दरा ४३ बवमविम सिा् हुने गरी कसरू ठहर भएको अिसथा छ । उक् िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ अनसुार िैदवेशक रोिगार गनने अनमुती नवलएलको व्क्ीले िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदन्छु 
भनी प्रवलभन दखेाई रकम वलएमा अथिा व्िसा् सं्चालन गरेमा ३ िष्न दवेख ७ िष्नसमम कैद र ३ लाख 
दवेख ५ लाखसमम िररिाना सिा् हुने र विदशे पठाई नसकेकोमा त्सको आधा सिा् हुने भएकाले 
सो बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट वलएको रकम र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना रकम समते वदलाउन ु
भराउन ुउप्कु् हुने भन्ने समते सिा् पिू्नको प्रवतबेदन ।

ठहर खण्ड

२०. वन्म बमोविम साप्ावहक दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी रमशे कमरले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगाररका लावग विदशे टकमी पठाई 
वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई भने बमोविम टकमी नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको 
भनी वनि उपर वकटानी िाहरेी परेको र प्रवतिादीले न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ादमा हाविर 
नभई कसरू सिीकार गरी िसेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको 
विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो । 

२१. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी रमशे कमरले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित 
नवलई िाहरेिाला केशब बिगाईलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग टकमी पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई 
प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले प्रवतिादीलाई 
सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू. ४,००,०००।- र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना 
समते िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी रमशे कमरका नामको 
समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक गोरखा पत्रमा वमवत २०७६।१२।१० मा प्रकाशन गरी तामले भएकोमा म्ाद 
वभत्र हाविर नभई सरुु म्ाद गिुारी िसेको प्रसततु मदु्ामा दहेा्का पश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो । 

क) प्रवतिादी रमशे कमरले िदैवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीमा 
टकमी पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको हो, होरन ?

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

२२. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपण तर्न  वब्चार गदा्न, प्रवतिादी रमशे कमरले िाहरेिाला 
केशब बिगाईलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग टकमीमा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई 
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िाहरेिालाबाट रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते 
वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर कारबाहीका लावग वकटानी िाहरेी परेकोमा अनसुन्धान तहवककातको 
वसलवसलामा बवुझएका विरेन्द्र रमतेलले िाहरेिाला केशि बिगाँईलाई िैदवेशक रोिगारको लावग टकमी 
दशे पठाउने भनेर नै प्रवतिादी रमशे कमरको नाममा िाहरेिालाले नगद रू.४,००,०००।–(्चार लाख) 
अारएमर्न र बैंक मार्न त ् वबवभन्न वमवतमा प्रवतिादीको नाममा रकम िममा गररवदएको वठक साँ्चो हो । 
िाहरेिालालाई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारका लावग नपठाई ठगी गरी वलएको रकम समते प्रवतिादीले 
वरता्न नगरी ररार रही िाहरेिालालाई पीव्त बनाएको हो भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 

२३.  प्रवतिादी रमशे कमरले मौकामा ब्ान गदा्न िाहरेिाला केशब बिगाईसँग पटक पटक गरी आई. एम. र. मार्न त ्
रू. ३,२०,०००।- (तीन लाख विश हिार) सापवट वलएको वठक हो र त्स मध्े रू. १०००००।– िाहरेिालाले 
भने बमोविम वनिको साथी विरेन्द्र रमतेललाई वरता्न गरेको छु भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

२४. प्रवतिादीका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक गोरखा पत्रमा वमवत 
२०७६/१२/१० मा प्रकावशत भएकोमा हाविर हनु नआई म्ाद ैगिुारी बसेको दवेखन्छ । प्रवतिादीले अवभ्ोग 
दािीको कसरू नगरेको भए वनिले प्रसततु मदु्ाको प्रवतरक्षा गनु्न सिाभावबक हुनेमा समाह्ान म्ाद गिुारी 
उपवसथत नभई ररार भई बसेको अिसथाबाट प्रवतिादीले अवभ्ोग दािी सिीकार गरी बसेको मान्न ुपनने हुन्छ । 

२५. िादीका गबाह/िाहरेिाला केशब बिगाई ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादी रमशे कमरले 
िैदवेशक रोिगारका लावग टकमी पठाउने भनी रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) बवुझवलएका हुन ्भन्ने बेहोरा 
लेखाई मौकाको िाहरेी ब्होरा समवथ्नत हुने गरी बकपत्र गरेको दवेख्ो ।

२६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना वा अवस्ाका सम्बन्धमा भएको तहकककात वा 
जाँच्बझुको कसलकसलामा प्रचकलत नेपाल काननू ्बमोकजम तयार भएको कुनै कलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो वयक्त गनने वयकक्त साक्षीको रूपमा अदालतमा उपकस्त भई ्बयान गरेमा प्रमाणमा कलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह/िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको िाहरेी 
बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादीका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो ।

२७.  प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना माकनसहरूको आचरण वा काम-कारोवारको सामानय 
क्रम क्बचार गदादा तकदा सँगत रूपमा अनमुान गनदा सककने अनय कुनै कुरा अदालतले अनमुान गनदा सकने्छ" भन्ने 
व्िसथा रहकेो छ । प्रवतिादीले मौकाको ब्ानमा िाहरेिालाबाट सापवट वलएको भने तापवन िाहरेिालासँगको 
सापवट वलने वदनेसममको प्रवतिादीको वमत्रता, व्चनिान र घवनष्ठताको समबन्धमा केही खलुाएको अिसथा छैन 
। प्रवतिादीले ब्ानमा िाहरेिालाले भने बमोविम विरेन्द्र रमतेललाई रू. १०००००।– वरता्न गरेको भन्ने 
बेहोरा लेखाएको भए तापवन विरेन्द्र रमतेलले गरेको कागिबाट सो बेहोरा पवुष् भएको पारदनै । िाहरेिाला र 
प्रवतिादीको बसोबास ररक-ररक सथानमा दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीको अवभ्ोग दािी बारे अन््था 
विवकर समते नहुदँा प्रमाण मलु्ांकनको सन्दभ्नमा िाहरेिाला र वनिका मावनसलाई िदैवेशक रोिगारमा िानकै 
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लावग प्रवतिादीले रकम पठाएको रहछे भनी अनमुान गनु्न बान्छनी् हुने दवेख्ो ।

२८. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, िाहरेिालाले रकम पठाएको रवसद एिम ्बैंक भौ्चर र िाहरेिालाको 
बकपत्र एिम ्प्रवतिादी रमशे कमर ररार रही प्रवतरक्षा नगरेको समतेबाट प्रवतिादीले िदैवेशक रोिगार ब्बसा् 
गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीमा टकमी पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास 
वदलाई रकम वलई िदैवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएकै दवेख्ो  । 

२९. अतः वबबेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी रमशे कमरले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत 
नवलई िाहरेिाला केशब बिगाईलाई िदैवेशक रोिगारीको लावग टकमी पठाईवदन्छु भनी रकम वलई भने बमोविम 
िदैवेशक रोिगारीमा नपठाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण

३०. प्रवतिादी रमशे कमरलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम भराई 
वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न ् स मदु्ामा प्रवतिादी रमशे कमरले िैदवैशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंंबाट 
पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई पीव्तबाट वलएको वबगो 
समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक 
लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र १।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

३१. िाहरेिाला आरैले रू. ३२००००।– र प्रवतिादीले भने बमोविम रुबी गरुुङ्गको खातामा रू. ८००००।– 
गरी िममा रू. ४,००,०००।-(्चार लाख) पठाएको रवसद एिम ् बैंक भौ्चरबाट दवेखएकाले सो वबगो 
रू. ४०००००।- र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. २,००,००० । (दईु लाख) समते िममा रू. 
६,००,०००।- (छ लाख) प्रवतिादीबाट िाहरेिालालाई भराई वदन उप्कु् हुने दवेख्ो । 

३२. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी रमशे कमरलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ 
बमोविम िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र १।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद हुने 
ठहछ्न । िाहरेिालाले दािी बमोविमको विगो रू. ४,००,०००।- (्चार लाख रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशत 
हिा्नना रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँ) प्रवतिादीबाट भराई पाउने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी रमशे कमरलाई िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास) र 
१।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद हुने ठहरेकोले अनसुन्धानको वसलवसलामा वनि प्रवतिादी रमशे कमरको वमवत 
२०७५/०१/२३ गते ब्ान भई सो मदु्ामा माग भएको धरौवट वदन नसवक सोही वमवत दवेख थनुामा रही वमवत 
२०७५/०५/०६ मा मात्र छुवट गएको दवेखएकाले सो अिवध ३ मवहना १४ वदन ठहरेको कैदमा कट्ा हुने हुदँा 
बाँकी कैद १।२।१६ (एक िष्न दईु मवहना सोह्र वदन) र िररिाना रू. १,५०,०००।- बेरुि ुहुदँा लगत कसी असलू 
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गनु्न भनी धावदङ्ग विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू....................................................................... १

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी रमशे कमरबाट िाहरेिाला केशब बिगाईले वबगो 
रू.४,००,०००।-(्चार लाख) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रू. २,००,०००।- (दईु लाख) समते िममा 
रू. ६,००,०००।- (छ लाख) भराई पाउने ठहरेकोले िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू 
बमोविम हिा्नना सवहतको वबगो भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् वबगो र हिा्नना 
प्रवतिादी रमशे कमरबाट िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू........ २

प्रवतिादीले सरुु म्ाद गिुारी बसेको हुदँा वनिलाई पनुरािेदनको म्ाद वदई रहन परेन .............................. ३

पनुरािेदन नलागने भई मदु्ा अवन्तम भएकाले िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको लावग ्ो रैसलाको 
िानकारी िाहरेिाला केशब बिगाईलाई वदन ू................................................................................ ४

प्रसततु रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी रैसलाको िानकारी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई 
वदन ू..................................................................................................................................... ५

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

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

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ८

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छौं ।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०८/२९/२
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०५५५
तनणजाय नमबर: ७५

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

आयुश प्रतिवादरीको नाम,थर,विन

तलुाराम िैसीकोको नावत, नन्दराम िैसीको छोरा, विलला 
दलेैख, भिगतीमाई गाउँपावलका ि्ा नं.५ बसने वबरेन्द्र 
प्रसाद शमा्न  ........................................................१
िोखीलाल िैशीको नावत, विष्ण ु प्रसाद शमा्नको छोरा, 
विलला दलेैख, भिगतीमाई गाउँपावलका ि्ा नं.५ बसने 
कमल प्रसाद रेगमीको िाहरेीले नेपाल सरकार  ...............१

िोहन वसंह राईको नावत, मवण प्रसाद राईको 
छोरा, विलला भोिपरु, साविक ओख् े
गा.वि.स.ि्ा नं.२ को पररबवत्नत विलला 
भोिपरु रामप्रसाद राई गाउँपावलका ि्ा नं.१ 
घर भई हाल विलला काठमा्ौं, काठमा्ौ ँ
महानगरपावलका पेपसीकोला बसने विि् 
राई.....................................................१

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

१. जाहेरवाला तवरेनद्र प्रसाद शमाजा समेिको जाहेररी दरखासि ाः

प्रवतिादी विि् राईले हामीहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न  र कमल प्रसाद रेगमीलाई िैदवेशक रोिगारमा कतार 
मलुकुमा पठाई सपुरमाकने टमा क्ावस्रको काम वदलाई वदने भनी िाहरेिालाहरू मध्ेका विरेन्द्र प्रसाद 
शमा्नबाट  हातहातै  रू.१,३०,०००।- र  राहादानी  तथा  कमल  प्रसाद  रेगमीबाट  हातहातै  रू.९०,०००।-  र 
राहादानी बवुझवलएको र IME मार्न त् कमल प्रसाद रेगमीबाट रू.१,४०,०००।- र वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नबाट 
रू.१,००,०००।- गरी िाहरेिालाहरूबाट िनही रू.२,३०,०००।- का दरले िममा रकम रू.४,६०,०००।- 
बवुझवलई कतारसमम  प¥ुofई  अलपत्र  पारेकोमा हामीहरू आफनै  पहलमा  नेपाल  रकमी  आएको  हुदँा 
विपक्षीलाई काननू बमोविम कारिाही गरी हाम्ो विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते 
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बेहोराको िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाद रेगमीको वमवत २०७५।०८।०६ को सं्कु् िाहरेी 
दरखासत ।

२. अाइएमइजारतसद र िौरराः

िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नले वमवत २०७५।०६।०१ मा रू.१,००,०००।- र िाहरेिाला कमल प्रसाद 
रेगमीले सन ्२०१८।०४।०८ मा रू.१,४०,०००।- गरी िममा रू.२,४०,०००।- प्रवतिादी विि् राईलाई 
रकम पठाएको भौ्चर थान २ वमवसल सामले रहको । 

३. साक्षरी मोिरीलाल रेउलेले गररतदएको कागज:

िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाद रेगमीलाई कतार मलुकुमा पठाई सपुरमाकने टमा 
क्ावस्रको काममा लगाई वदने भनी िाहरेिालाहरू मध्ेका िाहरेिाला विरेन्द्र प्रसाद शमा्नबाट हातहातै 
रू.१,३०,०००।- र राहादानी तथा अका्न िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीबाट हातहातै रू.९०,०००।- र 
राहादानी वदिान कन्सलटेन्सी बवत्तसपतुलीमा नै बवुझवलएको र IME मार्न त ् िाहरेिाला कमल प्रसाद 
रेगमीबाट रू.१,४०,०००।- र िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नबाट रू.१,००,०००।- बवुझवलएको वठक साँ्चो 
हो । ्सरी िाहरेिालाहरूको िनही रू.२,३०,०००।- का दरले िममा रकम रू.४,६०,०००।- बवुझवलई 
विपक्षीले कतारसमम प¥ुofई अलपत्र पारेकोले ्ी िाहरेिालाहरू आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएका हुन ्
भनी साक्षी मोतीलाल रेउलेले गररवदएको कागि । 

४. प्रतिवादरी तवजय राईको बयान: 

िाहरेिालाहरूसँग व्चनिान छ, लेनदने छ, नाता, ररसरवि छैन । िाहरेी दरखासतको बेहोरा सरासर झठु्ा हो । 
म कुनै मनेपािरको सं्चालक, कम्न्चारी तथा एिेन्ट होरन । वनि िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग कतार पठाई क्ावस्रको काम वदलाई वदने भनी झठु्ा आश्वासन वदएको तथा रकम वलएको छैन । 
मनेपािरको एिेन्ट मोतीलाल रेउले मरेो साथी हो । वनि मोतीलाल रेउलेसँग मलेै रू.२,३०,०००।- रकम 
वलन पनने वथ्ो । उक् रकम वरता्न गन्न वनि मोतीलाल रेउलेले ्ी िाहरेिालाहरूलाई मरेो नाममा IME 
मार्न त ्रकम पठाउन लगाएकोले ्ी िाहरेिालाहरूले दईु पटक गरी िममा रकम रू.२,४०,०००।- पठाई 
वदएका हुन ्। सो रकम बाहके मलेै ् ी िाहरेिालाहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन । उक् रकम मलेै मोतीलाल 
रेउलेबाट वरता्न वलनपुनने रकम हो, िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी वलएको रकम 
होरन । मलेै ् ी िाहरेिालाहरूलाई मोतीलाल रेउलेसँग व्चनिान गराई वदएको र International Job Link 
Pvt. Ltd. दखेाई वदएको बेहोरा भने सत् साँ्चो हो । सो काम बाहके मलेै ्ी िाहरेिालाहरूको कुनै काम 
पवन गरेको छैन । मोतीलाल रेउलेको तीन पसुते सवहतको एकीन ितन खलुाउन सवकदन । वनिको समपक्न  
नं.९८०३७८१७६० हो । म हाल वनि काठमा्ौंम ैछन ्वक कहाँ छन ्थाहा भएन । वनि कुन मनेपािरको 
एिेन्ट हुन,् सो समते िानकारी भएन । तर वनिले मलाई आरूलाई मनेपािरको एिेन्ट हु ँभनी पररव्चत 
गराएका वथए । International Job Link Pvt. Ltd. सँग मरेो कुनै समबन्ध छैन । ्ी िाहरेिालाहरूलाई 
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उक् प्रा.वल.को अवरस टाढाबाटै दखेाई वदएको मात्रै हो । उक् प्रा.वल. महारािगञि ्चोक नविक ्चपपल 
कारखाना नविक ्चक्रपथमा अिवसथत छ । उक् प्रा.वल.को समबन्धमा अन्् केही िानकारी छैन । िाहरेी 
दरखासत साथ पेश भएका मसेेिहरू मलेै गरेको होरन, सो मसेेि के कसता हुन,् मलाई िानकारी भएन । 
IME भौ्चरहरू थान-२ बमोविमको िममा रकम रू.२,४०,०००।- मलेै बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । उक् 
रकम मलेै मोतीलाल रेउलेबाट वरता्न पाउनपुनने रकम हो । मोतीलाल रेउलेले रकम वरता्न गछु्न भनी उपरोक् 
िाहरेिालाहरूलाई मरेो नाममा IME गन्न लगाएकोले उक् IME भौ्चर बमोविमको रकम बवुझवलएको 
हु ँ। तर उक् रकम मलेै ्ी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी वलएको रकम होरन भनी 
विि् राईले गरेको ब्ान ।

५. प्रतिवादरी तवजय राईको बयानको समबनिमा मोिरीलाल रेउलेले गररतदएको कागज:

प्रवतिादी सामान्् व्चनिानको साथी हो । वनि विि् राईसँग मरेो कुनै लेनदने छैन । वनिले वकन मरेो 
नाम उललेख गरेको हो, मलाई िानकारी छैन । वनि विपक्षी विि् राईले मलाई आरू िैदवेशक रोिगारमा 
कामदार पठाउने काम गछु्न, अवरसको नाम वदिान कन्सलटेन्सी बवत्तसपतुलीमा काम गछु्न भनेको र हामी 
िाहरेिालाहरू लगा्तले उक् अवरसमा पगुदा त्हाँ दखेकेो समतेले गदा्न विश्वास लागी िाहरेिाला मध्ेका 
वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नले हातहातै रू.१,३०,०००।- र राहादानी र अका्न िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीले 
हातहातै रू.९०,०००।- र राहादानी वनि विपक्षी विि् राईलाई बझुाएको कुरा सत् साँ्चो हो । पवछ वनिले 
िाहरेिालाहरूलाई ्चाँ्ै उ््नपुछ्न भनी IME मार्न त ्िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीले रू.१,४०,०००।- र 
अका्न िाहरेिाला IME मार्न त ् वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नले रू.१,००,०००।- बझुाएको कुरा िाहरेिालाहरूले 
भनेपवछ थाहा पाएको हु ँ । विपक्षी विि् राईले आरू कसरूबाट बचनलाई मरेो नाम पोलेको हुनपुछ्न । 
वबपक्षी विि् राई सामान्् व्चनिानको साथी मात्र हो । वनिसँग कुनै समबन्ध छैन । वनिको नाममा ्स 
विभागमा उिरूी परेको र उक् िाहरेी दरखासतमा म साक्षी बवसवदएको र वनिको नाममा ्स विभागबाट 
पक्राउ पिूमी िारी भएको हुदँा पक्राउ गन्नमा सह्ोग गरेको कारणले ररसले मरेो नाम पोलेको हुनपुछ्न । साथै 
International Job Link Pvt. Ltd. सँग मरेो कुनै समबन्ध छैन । उक् प्रा.वल.को बारेमा मलाई केही 
िानकारी छैन भनी प्रवतिादी विि् राईको समबन्धमा मोतीलाल रेउलेले गररवदएको कागि ।

६. जाहेरवाला तवरेनद्र प्रसाद शमाजाले गररतदएको कागज:

िाहरेी दरखासतको बेहोरा सत् साँ्चो हो । प्रवतिादी विि् राईले हामी िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न 
र कमल प्रसाद रेगमीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतारमा अलवबरा सपुरमाकने टमा क्ावस्र पदमा 
८ घणटाको १७५० रर्ल कमाई हुने गरी काम वदलारवदन्छु भनी म िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नबाट 
रू.१,३०,०००।- र कमल प्रसाद रेगमीबाट हातहातै रू.९०,०००।- र राहादानी थान २ बवुझवलई हप्ा 
वदनपवछ मबाट रू.१,००,०००।- तथा िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीबाट रू.१,४०,०००।- गरी दबैुिनाको 
िनही रू.२,३०,०००।- गरी हामी दबैुिना िाहरेिालाहरूको िममा रकम रू.४,६०,०००।-(्चार लाख 
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साठ्ी हिार रूपै्ाँँ) बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । िाहरेी दरखासत साथ पेश भएको IME भौ्चर थान 
२ सही सत् हो । उक् IME भौ्चर थान २ बमोविमको रकम रू.२,४०,०००।- प्रवतिादी विि् राईले 
हामी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा कतार पठाई काम लगाई वदने भनी रकम माग गरेको हुदँा 
हामीले उक् रकम पठाई वदएको हो । हामी िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाद रेगमीलाई झटु्ा 
आश्वासनमा पानने व्वक् प्रवतिादी विि् राई हुन ्। ्समा International Job Link Pvt. Ltd. तथा 
Dewan Consultants Pvt. Ltd. (Lic. No. ८४१) को के कसतो संलगनता छ, िानकारी भएन । वनि 
विपक्षीले International Job Link Ltd. को श्म वनकालेको कागि िैदवेशक रोिगारमा उ््न ुएक वदन 
अगाव् मात्र दखेाएको हो । हामीले उक् श्म गरेको बारेमा सोधदा ्ो तपाईहरूलाई पठाउने माध्म मात्रै 
हो । ्समा भएको कुरामा ध्ान नवदनहुोस ्भनेकोले विश्वासमा परी हामी कतारसमम पगुेका हौं । प्रसततु 
मदु्ामा मोतीलाल रेउलेको कुनै संलगनता छैन । प्रवतिादी विि् राईलाई पक्रनमा सघाएको ररसरविले 
वनिको नाम उललेख गरेको हुनपुछ्न । हामी िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादीले नै पलेन वटकेट गरी कतारसमम 
प¥ुofएका हुन ्। त्हाँ बसदाको कुनै हरवहसाब छैन । त्सैले कतार बसदाको ख्च्नको दािी वलएको छैन । 
कतारमा अलपत्र भई नेपाल रक्न दा लागेको पलेन वटकेट हामी िाहरेिालाहरूको एकिनाको ७१० कतारी 
रर्ल ने.रू.३२.७५ को दरले रु२३,२५२।- गरी दबैुिना िाहरेिालाहरूको पलेन वटकेट रू.४६,५०४।- 
प्रवतिादीबाट वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्नले गररवदएको कागि ।

७. सञरालक बालकुमार बुढाथोकीले गरेको बयान:

िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न तथा कमल प्रसाद रेगमीसँग व्चनिान, नाता समबन्ध, ररसरवि तथा लेनदने 
केही छैन । श्म सिीकृवत वलएको कागि दखेाउँदा दखेे,ँ उक् कागि बमोविमको िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र 
प्रसाद शमा्न तथा कमल प्रसाद रेगमीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतार दोहामा Philq International 
Service कमपनीमा रोिगारीमा General worker (clean) मा पठाउने भनी श्म सिीकृती वलएको कुरा 
सत् साँ्चो हो । िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न तथा कमल प्रसाद रेगमीको समपणू्न ्कुमने्ट कतार वसथत 
Philq International Service कमपनीको अनरुोधमा उक् कमपनीले व्मान्् गरेको कामदारहरू मध्े 
िाहरेिालाहरूको श्म सिीकृती वलएको कुरा सत् साँ्चो हो । प्रा.वल.ले ऐन बमोविमको समपणू्न प्रवक्र्ा 
प¥ुofएर िाहरेिालाहरूको श्म सिीकृती वलई कतार गएका हुन,् के कवत कारणले वनि िाहरेिालाहरू 
नेपाल रकमी आएका हुन,् िानकारी भएन । वनि िाहरेिालाहरूलाई कुनै समस्ा परेको भए प्रा.वल.लाई 
िानकारी समते गराउनपुननेमा कुनै िानकारी गराएका छैनन ्। िाहरेिालाहरू िैदवेशक रोिगारमा गएकोमा 
अलपत्र भई रकने को कुरा हाल ्स विभाग मार्न त ्थाहा पाएको हु ँ । प्रसततु मदु्ाका प्रवतिादी भवनएका 
व्वक् विि् राईले ्ी िाहरेिालाहरूको के कवत रकम वलएका हुन,् सो समबन्धमा कुनै िानकारी 
छैन । मरेो प्रा.वल.ले ्ी िाहरेिालाहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन । कतार वसथत Philq International 
Service कमपनीको अनरुोध तथा पेश गरेको ्कुमने्टको आधारमा काननू बमोविम श्म सिीकृवत वलई 
रोिगारमा कतार गएका हुन ्। प्रवतिादी विि् राई तथा मरेो International Job Link Pvt. Ltd.(Lic. 
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No.७००) बी्च कुनै समबन्ध छैन । वनि विि् राईसँग व्चनिान, लेनदन केही छैन । मोतीलाल रेउलेसँग 
कुनै व्चनिान, लेनदने तथा समबन्ध छैन । िाहरेिालाहरू मरेो प्रा.वल. मार्न त ्िैदवेशक रोिगारमा गएको 
हुदँा विदशेमा केही समस्ामा परेको भनी प्रा.वल.लाई िानकारी गराएको भए विदशे वसथत रोिगाराता 
कमपनीसँग ततकाल समन्ि् गरी समस्ा समाधान गररन्थ्ो । कामदारहरू सिेचछाले नेपाल रकमी आउने 
र प्रा.वल.लाई कुनै िानकारी पवन नगराएको र प्रा.वल.उपर कुनै दािी पवन नरहकेो अिसथामा प्रा.वल. 
ििारदहेी हुने कुनै कुरा आउँदनै । मरेो प्रा.वल.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छ । 
ईिाित नं.७०० हो भनी International Job Link Pvt. Ltd. (Lic. No.७००) सञ्चालक बाल कुमार 
बढुाथोकीले गरेको ब्ान ।

८. श्री तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय काठमा्डौबँाट िएको तनणजाय:

प्रवतिादी विि् राई उपर िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ बमोविमको कसरूमा सोही 
दरा ४३ बमोविम हुने सिा् सिा् हुन र िाहरेिालाहरूबाट वलए खाएको विगो रू. ६,६८,३००।- र सोको 
५० प्रवतशत हिा्नना रू.३,३४,१५०।- समते िममा रू.१०,०२,४५०।- िाहरेिालाहरू वदलाई भराई पाउन 
दािी वलई िादी नेपाल सरकार तर्न बाट िदैवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण काठमा्ाैंमंा मदु्ा दा्र गनने वनण््न  ।

९. अतियोग दाबरी:

प्रवतिादी विि् राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवत नवलई झठु्ो आश्वासन र प्रलोभन 
दखेाई रकम वलई िाहरेिालाहरू वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाद रेगमीलाई कतार मलुकुसमम प¥ुofई 
अलपत्र पारेको हुदँा वनि प्रवतिादी विि् राईको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र 
दरा ४३ विपररतको कसरू अपराध गरेको दवेखन आएकोले प्रवतिादी विि् राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् हुन र प्रवतिादी विि् राईबाट िाहरेिालाहरू विरेन्द्र प्रसाद शमा्न र 
कमल प्रसाद रेगमीलाई तपवसल बमोविमको विगो रकम, प्चास प्रवतशत हिा्नना र अन्् रकम वदलाई भराई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको अवभ्ोग पत्र ।

िपतसल

क्रम सं जाहेरवाला तवगो रू. हजाजाना ५०% अनय खरजा जममा रकम रु
१ विरेन्द्र प्रसाद शमा्न २,३०,०००।- १,१५,०००।- २३,२५२।- ३,६८,२५२।-
२ कमल प्रसाद रेगमी २,३०,०००।- १,१५,०००।- २३,२५२।- ३,६८,२५२।-

िममा ४,६०,०००।- २,३०,०००।- ४६,५०४।- ७,३६,५०४।-

१०. प्रतिवादरी तवजय राईले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणु्न कागिातहरू पढी बा्ची सनुाउँदा सवुनपाए ँ । मलेै 
िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारमा कतार मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने 
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भनेर रकम समते वलएको छैन । म आरै िदैवेशक रोिगारमा िान खोविरहकेो व्वक् हु ँ। म कोरर्ा तथा 
िापावनि भाषाको अध््न गरररहकेो छु । म वहरासतमा भएको बेलामा मरेो कोरर्ाको ईवप्स परीक्षा 
समते छुटेको छ । मरेो िाहरेिालासग व्चनिान समते छैन । त्सैले वनिहरूलाई विदशे पठाउने आश्वासन 
समते वदएको छैन । वनि िाहरेिालाहरूलाई कसले विदशे पठाएका हुन,् सो बारेमा मलाई केही थाहा छैन । 
मोवतलाल रेउलेसँग मरेो लेनदने वथ्ो । सो कारोिारमा मोवतलालसँग मलेै रू.२,३०,०००।- वलनपुनने वथ्ो । 
सोही रकम मोवतलालले मलाई रोन गरी विरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाद रेगमीले तपाईको नाममा अारएमर्न 
गरेर िममा रकम रू.२,३०,०००।- पठाउँछन,् सो रकम तपाईलाई मलेै वदनपुनने रकम मलेै वदएको हु,ँ तपाईले 
बवुझवलन ुभनेकाले गदा्न मलेै वनि िाहरेिालाहरूबाट िममा रकम रू.२,४०,०००।- बवुझवलएको हु ँ । वनि 
मोवतलाललाई मलेै दश हिार रूपै्ाँँ वरता्न वदएको हु ँ। वनिसँग मलेै दईु लाख तीस हिार मात्र वलनपुनने वथ्ो । 
मोवतलाल रेउली मनेपािरको एिेन्ट भनेर सनेुको हु ँतर कुन मनेपािरमा काम गछ्नन,् सो बारेमा मलाई केही 
थाहा छैन । िनु िाहरेिालाहरूले िाहरेी वदएका हुन,् वनिहरूलाई मोवतलालले उ्चालेर म विरुद् िाहरेी 
वदएका हुन ्। म कुनै मनेपािरको एिेन्ट होरन र मलेै मावनसहरू विदशे पठाउने समिन्धी कुनै काम गरेको छैन । 
िाहरेिालाहरू International Job Link Pvt. Ltd.बाट विदशे गएका हुन ्। तर कवहले गए र को मार्न त ्
सो मनेपािरमा गएका हुन,् सो बारेमा मलाई केही थाहा छैन । सामान्् कुराकानीको क्रममा मलेै मोवतलाल 
रेउलीलाई मलेै International Job Link Pvt. Ltd. टाढैबाट दखेाई वदएको मात्र हो । िाहरेिालाहरूलाई 
मलेै सो मनेपािर दखेाएको व्चनाएको होरन । वनिहरू कसरी सो मनेपािरमा पगु,े सो बारेमा मलाई केही थाहा 
छैन । मलाई लागकेो आरोप झटुो हो । लेनदने कारोिार रहकेोले मोतीलालले मलाई वदनपुनने रकम अन्् व्वक् 
मार्न त ्मरेो नाममा पठाएका हुन ्। म दिेान कन्सलटेन्सीमा समबवन्धत छैन । सञ्चालक बाल कुमार बढुाथोकीले 
गरेको कागि बेहोरा ठीक हो । मलेै अभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू नगरेको हुदँा अवभ्ोग दाबीबाट सरार 
वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी विि् राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

११. यस नयायातिकरणबाट िएको थुनछेक िथा प्रमाण मुकरर आदेश:

्ी प्रवतिादी विि् राईबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम 
रू.५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको 
धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको 
वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ू र प्रसततु मदु्ामा 
प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी र प्रवतिादीका साक्षीहरू बझुी वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको 
वमवत २०७६।०३।१० मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको थनुछेक तथा प्रमाण मकुरर आदशे ।

१२. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

्समा िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रको सबदु प्रमाण खण्को गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला वििेक 
बढुाथोकी र दखेने महलमा उललेवखत शरेबहादरु बढुाथोकीलाई बकपत्रका लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा 
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वनिहरूलाई बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता,२०७४ को दरा ११२ बमोविम 
म्ाद िारी गनु्नका साथै प्रवतिादी विि् राई थनुामा रहकेोमा वनिले आफना साक्षी काठमा्ौ ँउपत्का 
बावहर गएकाले उपवसथत गराउन नसकेको हुदँा अकवो तारेख तोवकपाऊँ भनी वनिेदन वदएको दवेखएकोमा 
थनुिुालाई साक्षी उपवसथत गराउने मौका वदन ुउप्कु् नै दवेखएकाले वनि प्रवतिादीको समक्षी वनिै मार्न त् ्
उपवसथत गराउन ुभनी िानकारी वदई वन्मानसुार पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत 
२०७६।०९।०९ को आदशे ।

१३. जाहेरवाला कमल प्रसाद रेगमरीले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी विि् राईले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतारमा क्ावस्रको काममा पठाउने भनी 
रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार रूपै्ाँँ) रकम नगद र आईएमई मार्न त ्बझुाएको हो । आईएमर्न 
मार्न त ्१ लाख ४० हिार र नगद ९० हिार रकम बझुाएको हो । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ म सवहत विरेन्द्र 
प्रसाद शमा्नलाई नेपाल हुदँ ैकतारसमम लगी कररि ५२ वदनसमम राखी भन्ने बमोविमको काममा नलगाई 
अलपत्र पारेपवछ आफनै ख्च्नमा नेपाल रकमी आएका हौ ँ। प्रवतिादीले नेपालबाट कतार पठाएपवछ त्हाँ 
वनिको मावनसले कतार पगुेको २ वदनसमम ररवसभ नगरी पवछ ररवसभ गरी होटलमा राखी १५ वदनसमम 
खान समते नवदई ् ातना समते वदएको वथ्ो । प्रवतिादीले काम राम्ो छ, मावसक १७५० वदराम कमाई हुन्छ, 
त्सैमा खान बसन वरि हुन्छ र बली गरेपवछ अन्् कमाई समते हुन्छ भनी विश्वास वदलाएकोले विश्वासमा परी 
रकम बझुाएको हो । हालसमम मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । हामीहरूलाई प्रवतिादीले नै कतारसमम 
पठाएको हो । हामी रन्टरनेशनल िब वलंकबाट िैदवेशक रोिगारीमा गएको होरन । प्रवतिादीले अवभ्ोग 
मागदाबी बमोविमको कसरू गरेको हुनाले वनिलाई हदसैममको कैद र मरेो विगो रकम र सोको प्चास 
प्रवतशत हिा्नना रकम र कतार िाँदा आउँदा लागेको ख्च्न समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको 
िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

१४. जाहेरवाला तवरेनद्र प्रसाद शमाजाले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्: 

प्रवतिादी विि् राईले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतारमा क्ावस्रको काममा पठाउने भनी 
रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार रूपै्ाँँ) रकम नगद र आईएमई मार्न त ्बझुाएको हो । आईएमई 
मार्न त ्एक लाख र नगद एक लाख तीस हिार रकम बझुाएको हो । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ म सवहत 
कमल प्रसाद रेगमीलाई नेपाल हुदँ ैकतारसमम लगी कररि ५२ वदनसमम राखी भन्ने बमोविमको काममा 
नलगाई अलपत्र पारेपवछ आफनै ख्च्नमा नेपाल रकमी आएका हौ ँ। प्रवतिादीले नेपालबाट कतार पठाउपवछ 
त्हाँ वनिको मावनसले कतार पगुेको २ वदनसमम ररवसभ नगरी पवछ ररवसभ गरी होटलमा राखी १५ 
वदनसमम खान समते नवदई ्ातना समते वदएको वथ्ो । प्रवतिादीले काम राम्ो छ, मावसक १७५० वदराम 
कमाई हुन्छ, त्सैमा खान बसन वरि हुन्छ र बली गरेपवछ अन्् कमाई समते हुन्छ भनी विश्वास वदलाएकोले 
विश्वासमा परी रकम बझुाएको हो । हालसमम मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । हामीहरूलाई प्रवतिादीले नै 
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कतारसमम पठाएको हो । हामी रन्टरनेशनल िब वलंकबाट िैदवेशक रोिगारीमा गएको होरन । प्रवतिादीले 
अवभ्ोग मागदाबी बमोविमको कसरू गरेको हुनाले वनिलाई हदसैममको कैद र मरेो विगो रकम र सोको 
प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम र कतार िाँदा आउँदा लागेको ख्च्न समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते 
बेहोराको िाहरेिाला विरेन्द्र प्रसाद शमा्नले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१५. प्रतिवादरी तवजय राईका साक्षरी इलाज राईले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

िाहरेिालाहरूलाई व्चवन्दन । प्रवतिादी विि् राईसँग व्चनिान छ । अन्् ररसरवि लेनदने केही छैन । ्ी 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी रकम वलएको होरन । विभागमा उपवसथत भएका 
मोवतलाल रेउलेसँग भएको लेनदने कारोिार अन्तग्नत वरता्न गरेको रकम ्ी िाहरेिालाहरूको नाउँबाट 
पठाएको रहछे । सोही रवसदका आधारमा झटु्ा िाहरेी वदएको हो । वनिले आरोवपत कसरूबाट सरार 
पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी विि् राईका साक्षी रलाि राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्र । 

१६. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७६।०८।१९ मा िएको आदेश:

दहेा् बमोविम गरी पेश गनू्न:

१) अनसुन्धानको क्रममा बवुझएका International Job Link Pvt. Ltd. का सञ्चालक बाल कुमार 
बढुाथोकीलाई बकपत्रको लावग उपवसथ गराएको नदवेखएको हुदँा र वनिलाई बझुी नहुने दवेखदंा 
मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता,२०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी 
वन्मानसुार गनू्न ।

२) वमवत २०७६।०६।२८ को आदशेानसुार अवभ्ोगपत्रमा International Job Link Pvt. Ltd. का 
हकमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ५५ बमोविम कारिाही िैदवेशक रोिगार विभाषबाट 
नै कारिाही हुने भनी अवभ्ोग दा्र भएको दवेखदंा सो बमोविम कारिाही भएको छ, छैन? तीन 
वदनवभत्र िानकारी वदन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेखी पठाएको नदवेखदंा पिू्न आदशेानसुार 
लेखी पठाई ििार प्राप् भएपवछ वन्मानसुार पेश गनू्न । 

१७. बुतिएका बाल कुमार बुढाथोकीले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

वमवत २०७६।०३।०२ को कागि पढी बा्ची सनुाउँदा सनेु ँ। लेवखएको बेहोरा र सहीछाप मरेो हो । सनाखत 
पवन गररवदए ँ। िाहरेिालाहरूलाई कतार पठाएकोमा काम र तलब सेिा सवुिधाको विममा मरेो हो । वनि 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउनका लावग मलेै कुनै रकम वलएको छैन । उनीहरू रकने को 
र के कवत कारणले रकने को मलाई िानकारी छैन भन्ने समते बेहोराको बवुझएका बाल कुमार बढुाथीकोले 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 
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ठहर खण्ड

१८. वन्मबमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी विि् राईले िाहरेिालाहरूलाई क्ावस्रको कामका लावग कतार पठाई 
वदने भनी िनही रू.२,३०,०००।- बझुी वलई कतार प¥ुofई अलपत्र पारी आफनै ख्च्नमा नेपाल रकमी आएको 
भन्ने िाहरेी, रकम पठाएको रवसद राहदानीमा लागेका सट््ामप र िाहरेिालाहरूको बकपत्र समतेबाट पवुष् 
भएकाले प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ 
भनी गनु्नभएको बहस समते सवुन्ो । त्सतै िाहरेिाला कमल प्रसाद रेगमीको तर्न बाट विद्वान ्अवधिक्ा श्ी 
दगुा्न बहादरु घलेले मरेो पक्षको िाहरेी, बकपत्र तथा रकम पठाएको रवसद समतेबाट प्रवतिादी उपरको कसरू 
पवुष् भएको हुदँा दािी बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको वबगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस 
सवुन्ो । 

१९. त्सतै प्रवतिादीका तर्न बाट विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी विष्ण ुबहादरु गरुुङले मरेो पक्षको िाहरेिालाहरूसँग 
व्चनिान छैन । मरेो पक्षले साथी मोवतलाल रेउलेबाट रकम वलनपुनने हुदँा िाहरेिालाहरूले रू.२,४०,०००।- 
पठाउँछन,् सोबाट वलन ुभनी वनिले भनेकाले पाएको रकमबाट रू.२,३०,०००।- वलई बाँकी दश हिार 
वनि मोवतलाललाई नै वदएकोसमम हो । मरेो पक्षले िाहरेिालाहरूलाई रोिगारीका लावग कतार पठाएको 
नहुदँा अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् हुनपुनने होरन भनी गनु्नभएको बहस समते सवुन्ो । 

२०. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी विि् राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालाहरू विरेन्द्र प्रसाद शमा्न र कमल प्रसाल रेगमीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतार पठाई वदने 
भनी झटु्ा आश्वासन दखेाई प्रलोभनमा पारी रकम बवुझवलई कतारसमम प¥ुofई अलपत्र पारी िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाहरूबाट वलएको विगो रू.४,६०,०००।- (्चार लाख साठी हिार रूपै्ाँँ) र सोको ५० प्रवतशत 
हिा्नना रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार रूपै्ाँँ) समते िममा रू. ६,९०,०००।- (छ लाख नबबे 
हिार रूपै्ाँँ) वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दाबी वलएकोमा प्रवतिादी विि् राईले वनि उपरको अवभ्ोग 
दािी बारे ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा कतार पठाउने भनी 
रकम वलएको छैन । विदशे प¥ुofउने का ््नमा मरेो संलगनता छैन । िाहरेिालाहरूबाट िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउन रकम वलएको नभई साथी मोतीलाल रेउलेले मलाई रू.२,३०,०००।- बझुाउन बाँकी रहकेोमा 
िाहरेिालाहरूबाट वलन ुभनी वनिले भने बमोविम िाहरेिालाहरूले आईएमई मार्न त ्पठाएको रकम वलई 
बाँकी दश हिार रूपै्ाँँ मोतीलाललाई वदएको हो । मोतीलाल रेउलेले मनेपािर कमपनीको एिेन्टको काम 
गनने भने तापवन वनि के कुन मनेपािर कमपनीसँग समबवन्धत वथए, थाहा भएन । अवभ्ोग दािीको कसरू 
गरेको छैन भनी कसरूमा रन्कार रही बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 
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२१. उपरोक्ानसुारको अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र विद्वान् ्काननू व्िसा्ीहरूको बहस विवकर सनुी 
प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूसँग रकम वलई िैदवेशक रोिगारका लावग कतार पठाई अलपत्र 
पारी कसरू गरेका हो ? होरन ? सिा् हुने हो ? होरन ? र वबगो र हिा्नना भराई वदनपनने हो, होरन ? आवद 
प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो ।

२२. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी विि् राईले कतारको सपुरमाकने टमा 
क्ावस्र काम वदलाई वदन्छु, वदनको ८ घणटा काम गरेिापत १७५० कतारी रर्ल कमाई हुन्छ भनी 
आश्वासन वदई प्रवत व्वक् रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार रूपै्ाँँ) वलई हामीलाई कतारसमम 
प¥ुofए तापवन वनिले भने बमोविमको एिेन्ट आई हामीलाई नलगेको र अकदै  एिेन्ट आई हामीलाई 
काम नवदलाई कोठामा राखी अलपत्र पारी आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएको हुदँा काननू बमोविम 
कारबाही गरी हामीबाट वलएको रू.४,६०,०००।- (्चार लाख साठी हिार रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशत 
हिा्नना रू.२,३०,०००।- समते प्रवतिादीबाट िाहरेिालाहरूलाई आ-आफनो विगोबमोविम वदलाई भराई 
पाऊँ भन्ने िाहरेिालाहरूको सं्कु् िाहरेी परेकोमा अनसुन्धानको वसलवसलामा िाहरेिालाहरूले थप 
बेहोरा खलुाई गरेको कागि वमवसल सामले रहकेो र सोही वसलवसलामा बवुझएका मोतीलाल रेउलेले 
गरेको कागिमा प्रवतिादी सामान्् व्चनिानको साथी हो । म्ानपािरमा काम गछु्न भनेका वथए।वनिले 
िाहरेिालाहरूलाई कतार मलुकुमा पठाई सपुरमाकने टमा क्ावस्रको काममा लगाई वदने भनी हातैमा 
र अारएमर्न मार्न त ्रू.४,६०,०००।- बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । ्सरी रकम वलई िाहरेिालाहरूलाई 
कतारसमम प¥ुofई अलपत्र पारेकोले िाहरेिालाहरू आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएका हुन ्भन्ने समते 
बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

२३. प्रवतिादी विि् राईले भने ब्ानका क्रममा िाहरेिालालाई व्चनेको छैन । िाहरेिालाहरूलाई विदशे 
पठाउने प्रलोभन दखेाई रकम वलएको पवन होरन । साथी मोवतलाल रेउलेसँग रू.२,३०,०००।- वलन बाँकी 
रहकेोमा वनिले िाहरेिालाहरूले रू.२,४०,०००।- अारएमर्न गरेर पठाउँछन,् सोबाट रकम भकु्ानी गरी 
वलन ुभनी भने बमोविम िाहरेिालाहरूले पठाएको रकम प्राप् गरी दश हिार रूपै्ाँँ मोतीलाल रेउलेलाई 
वरता्न गरेको हु ँ। मोतीलाल रेउले मनेपािरको एिेन्ट भन्ने सनेुको भए तापवन वनि कुन मनेपािर कमपनीसँग 
समबवन्धत वथए, थाहा छैन । म कुनै मनेपािर कमपनीसँग समबवन्धत छैन । िाहरेिालाहरूले के कवत 
कारणले म उपर िाहरेी वदए, मलाई थाहा छैन । िाहरेिालाहरूबाट रकम वलई िैदवेशक रोिगार कतार 
पठाएको छैन भन्ने समते बेहोरा लेखाएकोमा वनिको साक्षी रलाि राईले प्रवतिादी अवभ्ोग दाबीको 
कसरूमा संलगन नरहकेाले अवभ्ोग दाबीबाट सरार हुनपुनने भनी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२४. िाहरेिालाहरूले मौकाको िाहरेी बमोविम नै प्रवतिादी विि् राईले कतार पठाई वदने भनी िनही 
रू.२,३०,०००।- (दईु लाख तीस हिार रूपै् ाँँ) वलएको, कतारसमम प¥ुofई कुनै काम नवदई अलपत्र पारेको 
कारण आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएकोमा हालसमम पवन प्रवतिादीले रकम वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् हुन ुपनने भनी ्स न््ा्ावधकरणमा छुट्ा-छुटै् बकपत्र गरेको पार्ो ।
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२५. िाहरेिालाहरूले उपरोक्ानसुार प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा कतार पठाउने भनी रकम वलई कतार 
प¥ु्ाई अलपत्र पारेको भनी ग्ाउ गरी बकपत्र गरेको दवेखए तापवन ईिाित प्राप् रन्टरनेशनल िब वलंक 
प्रा.वल.का सञ्चालक बाल कुमार बढुाथोकीले भने मौकामा कागि गदा्न आरू सञ्चालक रहकेो कमपनीले 
समपणू्न प्रकृ्ाहरू समपन्न गरी िाहरेिालाहरू श्म वसिकृवत वलई रोिगारका लावग कतार गएका हुन ् । 
िाहरेिालाहरूले आरूलाई परेको समस्ाका बारेमा आरूलाई िानकारी नगराएको र नेपाल रकमी आए 
पवछ िाहरेिालाहरूको समष््ा थाहा पाएको हो । प्रवतिादी विि् राईसँग कुनै लेनदने व्चनिान समते छैन 
भन्ने बेहोरा लेखाई ्स न््ा्ावधकरणमा समते सोही बमोविम बकपत्र गरेको दवेख्ो ।

२६. ्सरी रन्टरनेशनल िब वलंक प्रा.वल.का सञ्चालक बाल कुमार बढुाथोकीको बकपत्रबाट ईिाित प्राप् 
म्ान पािर मार्न त ्प्रकृ्ा परुा गरी कतार गएको भन्ने दवेखएकोमा ्स न््ा्ावधकरणको आदशे बमोविम 
िैदवेशक रोिगार का्ा्नल् ताहा्चलबाट प्राप् समबन्धीत रा्ल हदेा्न िाहरेिाला वबरेन्द्र प्रसाद शमा्न र 
कमल प्रसाद रेगमी िेनरल वकलनर िक्न रमा काम गन्नका लावग ईिाित प्राप् संसथा ईन्टरनेसनल िब वलंक प्रा.
वल. मार्न त ्कतार वसथत PHILIP INTERNATIONAL SERVICES कमपनीमा रोिगारका लावग 
गएको दवेखनकुा साथै िाहरेिालाहरू र कतार वसथत PHILIP INTERNATIONAL SERVICES 
कमपनीकाबी्च सेिाको शत्न र पाररश्वमक समते उललेख गरी कमपनी र कामदारिी्च भएको समझौता पत्र र 
ईिाित प्राप् ईन्टरनेसनल िब वलंक प्रा.वल.ले कामदार पठाउनका लावग प्राप् गरेको पिू्न सिीकृती र अवन्तम 
श्म सिीकृती समते रहकेो दवेखदँा ती प्रमाणको रोहबाट प्रवतिादीले रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा कतार 
प¥ुofई अलपत्र पारेको भन्ने िाहरेिालाहरूको कथन खवण्त भएको दवेख्ो ।

२७. िादीको अवभ्ोग पत्रमा समते ईिाितपत्रिाला International Job Link Pvt. Ltd का हकमा िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ५५ बमोविमको कारिाही िैदवेशक रोिगार विभागबाट हुने भन्ने उललेख 
भएको दवेखन्छ । िादीले एकावतर प्रवतिादी उपर िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई रकम 
वलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई अलपत्र पारको भन्ने दािी वलई ्स न््ा्ावधकरणमा 
अवभ्ोिन गरेको र अकवो वतर िाहरेिालाहरू ईिाित प्राप्िाला International Job Link Pvt. Ltd. 
मार्न त ्िैदवेशक रोिगारमा गई रवक्न एकाले वबभागबाट कारबाही हुने भनी वबरोधाभाषपणू्न अवभ्ोिन गरेको 
दवेख्ो । िादीले शकंारवहत तिरले (beyond reasonable doubt) प्रवतिादी उपरको कसरू प्रमावणत 
गनु्न पननेमा िादीको अवभ्ोिनबाटै िाहरेिालाहरू ईिाित प्राप्िाला International Job Link Pvt. 
Ltd. मार्न त ्श्म सिीकृती वलई िैदवेशक रोिगारमा कतार गई रकमी आएको दवेखदंा प्रवतिादी वबि् राईले 
िादीको अवभ्ोग दािी बमोविमको िैदवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेको भन्न वमलने दवेखएन । 

२८. िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ५५ मा "कुनै रिाितपत्रिालाले कुनै कामदारसँग एउटा कमपनीमा 
काम गनने भनी करार गरी सोभन्दा कम पाररश्वमक र सवुिधा पाउने गरी िा कामको प्रकृवत नै ररक पारी अकवो 
कमपनीमा काम लगाएमा िा िनु कामको लावग िैदवेशक रोिगारमा पठाएको हो, सो काममा नलगाई अकवो 
काममा लगाएमा िा िवत पाररश्वमक र सवुिधा वदने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पाररश्वमक र सवुिधामा 
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काम लगाएमा विभागले रिाितपत्रिालालाई एक लाख रूपै्ाँँ िररबाना गननेछ र िवत पाररश्वमक र 
सवुिधा कम वदएको हो सो रकम विभागले रिाितपत्रिालाबाट कामदारलाई भरारवदन ुपननेछ" भन्ने काननूी 
व्िसथा रहकेो पारन्छ । ्स काननूी व्बसथाबाट रिाितपत्रिाला संसथा मार्न त ् श्म वसिकृती वलई 
िैदवेशक रोिगारमा गई कुनै कारणबश कामदारबी्चमैा रवक्न न ुपरेकोमा सो को कारिाही एिम ्वनण््न  गनने 
क्षेत्रावधकार िैदवेशक रोिगार विभागलाई रहकेो भएकोमा वद्वविधा रहने ।

२९. िैदेवशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाित प्राप् संसथाले दता्न गदा्न प्ा्नप् धरौटी रकम विभागमा राखनु पनने 
कानूनी व्िसथाले ईिाित प्राप् संसथा मार्न त् िैदेवशक रोिगारमा गई शत्न बमोविम काम िा पाररश्वमक 
नपाई बी्चैमा रक्न नु परेका कामदारहरूको शारीररक एिम ्आवथ्नक क्षवतको ततकाल समबोधन गन्न सकने 
सहिता रह ेभएको देवखन आउने वसथवत हुदँा ्सता वनिेदकको हकमा समबवन्धत ईिाितिाला संसथा 
उपर विभागबाट ततकाल कारबाहीको अपेक्षा हुनु सिाभाविकै हो । प्रसतुत मदु्ाको हकमा भने ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।६।२८, र वमवत २०७६।८।१८ मा िादीको अवभ्ोग पत्रमा उललेख भए 
बमोविम ईिाितपत्रिाला International Job Link Pvt. Ltd. लाई के कारिाही भ्ो, िानकारी 
वलने भन्ने आदेश भई पटक-पटक पत्रा्चार गदा्न समेत िैदेवशक रोिगार विभागबाट कुनै िानकारी 
पठाएको देवखएन । िैदेवशक रोिगार वबभागको मौनताबाट ईिाितपत्रिाला International Job Link 
Pvt. Ltd. उपर िादीको अवभ्ोग पत्रमा उललेख भए बमोविम कारबाही नगररएको भन्ने नै देवख्ो । 
्सबाट िादीले International Job Link Pvt. Ltd. का वबरुद् वबभागबाटै कारबाही हुने भएकाले 
उक् प्रा.वल. वबरुद् दािी नवलने भनेकोमा न््ा्ावधकरण समक्ष दािी पवन नवलने, वबभागबाट पवन 
कारबाही नहुने िसतो भई International Job Link Pvt. Ltd. ले वनबा्नह गनु्नपनने कानूनी दाव्तिबाट 
उन्मवुक् पाउने िसतो देवख्ो । िुन न््ा्को रोहमा उव्चत देवखएन । ्स पषृ्ठभमूीमा िैदेवशक रोिगार 
ऐन, २०६४ले िैदेवशक रोिगार व्िसा् गन्न ईिाित वदने, ईिाित पत्रिाला संसथाले कानून बमोविम 
का ््न गरे, नगरेको वनरीक्षण गनने, ईिाित प्राप्िाला संसथा मार्न त् िैदेवशक रोिगारमा गएका कामदारहरू 
बी्चैमा रक्न नु परेको अिसथामा वतनीहरूले माग गरेको वबष्को ततकाल समबोधन गनु्नपनने िैदेवशक 
रोिगार वबभागको अनुसन्धान अवधकृत र समबद् अवधकारीको कानूनी कत्नव्का समबन्धमा ध्ान 
आकष्नण हुनु र गराउनु पीव्त राहत-शास्त्रको दृवष्ले बान्छनी् देवख्ो । 

३०. अतः, वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट िाहरेिालाहरू रिाितपत्र प्राप् ईन्टरनेसनल िब वलङ्क 
प्रा.वल.बाट श्म वसिकृवत वलई कतार मलुकु गई रकमी आएको भन्ने दवेखएको हुदँा प्रवतिादी विि् 
राईले िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको मान्न वमलने दवेखएन।िादीको 
अवभ्ोगपत्रमा International Job Link Pvt. Ltd. (lic no ७००) उपर वबभागबाट कारिाही हुने 
भन्ने उललेख भएकोमा श्म वसिकृवत वलई विदशे गई रकमी आएको िाहरेिाला कामदारको मागको हकमा 
सो बमोविम विभागबाट कारिाही हुने नै हुदँा प्रवतिादी वबि् राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी वनिबाट िाहरेिालाहरूको विगो र 
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हिा्नना समते वदलाई पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दाबी पगुन नसकी प्रवतिादीले सरार पाउने ठहछ्न । अरु 
तपवसल बमोविम गनू्न । 

िपतसल

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु े३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी रैसलाको प्रवतवलवप 
साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू। ............................ १

प्रकरण २९ मा विबेव्चत ठहर बुँदाको प्र्ोिनका लावग ् ो रैसलाको प्रमावणत उतार िैदवेशक रोिगार वबभागलाई 
वदन ू..................................................................................................................................... २

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

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

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

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा मरेो सहमत छु ।
     
 रमा देवरी पराजुलरी पे्रमकुमार राई
 (सदस्) (सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल
रैसला वमवतः -२०७७।०८।२९।२
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला
मदु्ा नं. ०७५-FT-०४८०

वनण््न  नं. ८३
मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
िोग लाल ख्् गीको नावत¸ विर बहादरु 
ख्् गीको छोरा विलला काठमा्ाैं, काठमा्ाैं 
महानगरपावलका ि्ा नं. १९ बसने कङकेश्वरी 
वदल रतन ख्् गीको िाहरेीले नेपाल 
सरकार ................................................१

तररभाई नेपालीको नावतनी, मोहन नेपालीको छोरी, 
रामदास श्षे्ठको श्ीमती विलला काठमा्ाैं, काठमा्ाैं 
महानगरपावलका ि्ा नं. २२ टेिहाल, हाल 
काठमा्ाैं महानगरपावलका ११ सकेुधारा बसने मै् ाँ 
नेपाली..............................................................१

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

१. तदलरतन  ख््ड गरीको जाहेररी दरखासिाः-

विपक्षीले मलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाउन भनी वमवत २०७०/०२/२२ मा नगद 
रू.२०¸००¸०००।- (बीस लाख) बवुझवलई िारमिार ताकेता गदा्न समते रोिगारमा नपठाई समपक्न  विवहन 
भएको र वमवत २०७४/१२/३० मा अ्चानक भटेी कुरा गदा्न उक् वमवतले १५ वदन वभत्र िैदवेशक रोिगारमा 
अमरेरका पठाउन नसके अवग्रम वलएको रकम सािाँ व्ाि समते मरेो ्चलअ्चल समपत्तीबाट वलनहुोला 
भन्ने व्होराको वलखत कागि गररवदन ुभएकोमा मलाई रोिगारमा नपठाई रकम समते वरता्न नगरेकोले 
सारै अन््ा्मा परी िाहरेी दरखासत वदन आएको छु । विपक्षीले िैदवेशक रोिगार ऐन¸ २०६४ को दरा १० 
र ४३ विपररत का ््न गरेको हुदँा ऐ. दरा ४३ बमोविम सिा् गरी मरेो विगो र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना 
समते वरता्न वदलाई भराई पाउं भन्ने व्होराको वदलरतन ख्् गीको िाहरेी दरखासत । 
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२. मैयाँ शे्ष्ठले गररतदएको सककल तलखिाः-

मै् ाँ नेपालीले वदल रतन ख्् गीलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाईवदने भनी वमवत २०७०/०२/२२ 
मा रू.२०¸००¸०००।- (बीस लाख मात्र) बवुझवलएको भन्ने व्होरा खलुाई वमवत २०७४/१२/३० मा 
गररवदएको िैदवेशक रोिगार समबन्धी वलखत कागि ।

३. प्रतिवादरी मैयाँ नेपालरीले गरेको बयान कागजाः-

िाहरेिाला वदल रतन ख्् गीसँग व्चनिान छैन, लेनदने छैन, नाता पददैन । ररसईिी केही छैन । िाहरेी 
दरखासतको व्होरा झठु्ा हो । ्ी िाहरेिालाले भने बमोविम वनिलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका 
पठाउने भनी कुनै रकम वलएको छैन । मलेै िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने समबन्धी कुनै काम गवद्ननं । वनकै 
पवहला पसल सं्चालन गन्नको लावग उिे नेपालीसँग मलेै रू. १०,०००००। (दश लाख ) ऋण सापटी 
मागेको वथए ँ। पैसा वदने बेलामा ततकाल म उपवसथत हुन नसकेकोले वनि उिे नेपालीले मलेै मागेको रकम 
मरेो बवहनी पणू्न दिेी दउेिालाई वदएको रहछे । बवहनीबाट मलेै वलएको हो । पैसा वलएको वनकै सम्पवछ 
वनि उिे नेपालीले मलाई कागि गराएका वथए िनु सम्समममा मलेै समपणू्न रकम र व्ाि समते ्चकु्ा 
गररसकेको वथए ँ। कागि गराउने बेलामा म र मरेो बवहनी पणू्न दिेी दउेिालाईसँगै कागि गराएको वथ्ो । 
मलाई लेनदनेको कागि र मरेो बवहनीलाई सोही कागिमा साक्षी बसेको भनी कागि गराएको वथ्ो । वकन 
ररक-ररक कागिमा सही गराएको भन्दा केही ररक पददैन । म मै् ाँ नेपालीलाई लेनदनेको र मरेो बवहनी 
पणू्नदिेी दउेिालाई साक्षी बसेको कागि गरेको हो भनी िकील समते आई कागि गराएका वथए । उक् 
वलखत कागि गदा्न रू.१०,००,०००।- (दश लाख) बरािरको लेनदनेको कागि हो सवह गदा्न केवह हुदनै 
भनी उिे नेपालीले भनेकाले मलेै उक् वलखत कागिमा सवहछाप गररवदएको वथए ँ। मलेै िाहरेिाला वदल 
रतन ख्् गीलाई व्चनेको समते छैन । उिे नेपालीले म र मरेो बवहनी प्रत्ेकलाई झकु्ानमा पारी बीस-बीस 
लाख रूपै्ाँँ बराबरको िैदवेशक रोिगार समबन्धी वलखत कागि िाहरेिाला वदल रतन ख्् गी र आफनो 
नाममा गराएका रहछेन ्। सो कुरा पक्राउ परी विभागमा आईसके पवछ मात्र थाहा िानकारी भ्ो । मलेै 
िैदवेशक रोिगारीको लावग भनी रकम वलएको र कागि गररवदएको होरन । िाहरेिालाले िाहरेी साथ पेश 
गरेको वमवत २०७४/१२/३० को वलखत कागिमा उललेख भएको नाम, थर र सहीछाप मरेो नै हो । मलेै 
वनिलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका पठाई रोिगार लगाईवदने भनी उक् रकम रू.२०,००,०००।–
(वबस लाख) बवुझवलएको होरन । मलेै वनि िाहरेिालासँग नभई उिे नेपालीसँग पसल सं्चालन गनने 
प्र्ोिनका लागी रू.१०,००,०००।- (दश लाख) रकम बवुझवलएको हो । मलेै वलएको रकम पटक-पटक 
गरी समपणु्न रकम वरता्न गरी सकेकी छु । वनिले मलाई झकु्ानमा पारी कागि गराएका रहछेन ् । वकन 
झकु्ाई वलखत कागि गराए सो उनैले िाननु ्। मलेै वनि िाहरेिालासँग नभई उिे नेपालीसँग लेनदनेको 
कागि गरेको हो । उक् वलखत कागिमा उललेख भए बमोविमको रकम नभई रू.१०,००,०००।- (दश 
लाख) वलएकोमा पटक पटक गरी रकम वरता्न गररसकेको छु तर मसँग रकम वरता्न गरेको कुनै कागि प्रमाण 
छैन ्। उिे नेपाली र िाहरेिालाले वमलोमतो गरी झकु्ानमा पारी कागि गराए तर्न  कवहकंतै उिरु िािरु 
गरी काननूी कारिाही ्चलाएको छैन । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाितपत्र वलएको छैन भन्ने समते 



112
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

बेहोराको प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ब्ान कागि ।

४. जाहेरवाला तदल रतन ख््ड गरीले गरेको कागजाः

वमवत २०७५/०८/१२ को िाहरेी दरखासतमा उललेख भए बमोविमको समपणू्न व्होरा सत् साँ्चो हो । 
प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले अमरेरका मलुकुमा िैदवेशक रोिगारमा लगाई वदने भनी रू.२०,००,०००।(बीस 
लाख) बवुझ वलएको हो । वनि प्रवतिादीले म िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी वमवत 
२०७०/०२/२२ मा रकम लगी त्सतर्न  केही काम नगरेकोले िाहरेी वदएको हु ँ। मलाई कुनै विदशेी मलुकु 
लगेकी छैनन ्। मलेै वनि प्रवतिादीबाट कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । प्रवतिादीलाई काननू बमोविम 
कारिाही गरी मबाट िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गरेको विगो रू. २०,००,०००।- र सो को ५० 
प्रवतशत हिा्नना रू. १०,००,०००।- समते विपक्षीबाट वरता्न वदलाई भराई वनि विपक्षीलाई सिा् समते 
गररपाऊँ ।

५. तलखि कागजका साक्षरी उजे नेपालरीले गरेको कागजाः

िाहरेी दरखासतमा उललेख भए बमोविमको समपणू्न व्होरा सत् साँ्चो हो । िाहरेी साथ पेश भएको 
सककल वलखत कागिको साक्षी वकनारामा भएको उिे नेपाली भन्ने नाम, थर र सही छाप मरैे हो हरेी 
व्चनी सनाखत गररवदए ँ । उक् कागि मरैे सामनु्नेमा गररवदएको हो । िाहरेिाला मरेो सानै उमरे दवेखको 
साथी हो । प्रवतिादीलाई िाहरेिालाले वमवत २०७०/०२/२२ मा रकम वदने सम्मा समते मसँगै वथए ँ। 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाईवदन्छु भनी प्रवतिादीले रू. २०,००,०००।- रकम वलएर 
पठाउन नसके पवछ वमवत २०७४/१२/३० मा वलखत कागि गररवदएको हो । िैदवेशक रोिगारमा लगाई 
वदने भनी रकम बवुझवलई भने बमोविमको िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेको तथा वलएको रकम वरता्न 
नगनने प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीलाई काननू बमोविम कारिाही होस ्।

६.  तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजाय:

प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग अमरेीका पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ बमोविमको कसरू अपराध भएको दवेखदँा वनि 
प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम हुने सिा् ३ िष्न दवेख ७ िष्नसमम कैद 
र रू.३ लाख देवख रू.  ५ लाखसमम िररिानाको आधा सिा् हुन र वनि प्रवतिादीले िाहरेिालाबाट 
बवुझवलएको विगो रू. २०,००,०००।- र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना  रू. १०,००,०००।– समते 
गरी िममा रू. ३०,००,०००।– प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीबाट िाहरेिाला वदलरतन  ख्् गीलाई वदलाई भराई 
वदने मागदािी वलई मदु्ा ्चलाउने भनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंबाट भएको वनण््न  । 

७. अतियोग दावरीाः- 

प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
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रोिगारीका लावग अमरेीका पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी 
वनि प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीबाट बवुझवलएको विगो रू. २०,००,०००।- र 
सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना  रू. १०,००,०००।– समते गरी िममा रू. ३०,००,०००।– प्रवतिादी 
मै् ाँ नेपालीबाट िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते ब्होराको िादी नेपाल 
सरकारको अवभ्ोग दािी ।

८. प्रतिवादरी मैयाँ नेपालरीले गरेकोको बयानाः-

मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणु्न कागिातहरू पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए,ँ मलेै 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी कुनै रकम वलए खाएको छैन । मलेै िाहरेिाला वदलरतन 
ख्् गीलाई व्चवन्दन । अवभ्ोग मागदािी बमोविमको व्होरा झठु्ा हो । कसमटेीक पसलको लावग भनी 
उिे नेपालीसँग नगद रू.१०,००,०००।- ऋण मागेकी वथए ँतर उक् सम्मा म नभएकोले उिे नेपालीले 
मरेो बवहनी पणु्न दिेी दउेिालाई सो रकम बझुाएको हो र मलेै बवहनीबाट सो रकम बझुकेो हो । उक् रकम 
वनि उिे नेपालीलाई पटक पटक गरी वरता्न गररसकेको छु । रकम नगद ैवरता्न गरेको हुनाले कुनै प्रमाण छैन । 
रकम ऋण वलने बेलामा कुनै वकवसमको कागि बनाएको वथएन । पवछ उिे नेपालीले साथीहरूलाई लेनदने 
भएको कुरा दखेाउन पछ्न भनी मलाई लेनदनेको कागि र मरेो िवहनी पणु्न दिेी दउेिालाई साक्षीको कागि 
भनी िकील समतेको उपवसथवतमा कागि गराएको हो । कागि गदा्न कागिमा लेवखएको व्होरा र वमवत 
समते थाहा छैन । उिे नेपालीले मलाई िैदवेशक रोिगार विभागमा तपाईलाई अझ रसाउँछु, मसँग अझ ै
३-४ िटा कागि र ्चके छ भनी धमकी समते वदएको छ । मलेै कसैलाई पवन िैदवेशक रोिगारमा पठाउने 
भनी रकम वलए खाएकी छैन । वलखतमा भएको सवहछापसमम मरेो हो र वलखतमा भएको व्होरा मरेो 
होरन । मलाई उिे नेपालीले लेनदनेको कागि हो केही ररक पददैन भनी झकु्ाएर पटक-पटक गरी ५-६ िटा 
कागिमा सवहछाप गराएका वथए । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग 
दािी बमोविम सिा् हुनपनने होरन । अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

९. तमति २०७५/१२/२७ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश

ततकाल प्राप् प्रमाणबाट वनि प्रवतिादी कसरूदार होरनन ्भन्न सवकने अिसथा नदवेखदंा पवछ प्रमाण बझुद ै
िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल प्रवतिादी मै् ा नेपालीबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ 
को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँँ) धरौट, िेथा िमानत िा बैंक िमानत 
वलई तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. ऐनको दरा ६८(२) 
बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा 
पठाईवदन ूभनी ् ो आदशे प्चा्न गरी वदएका छौं । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी र प्रवतिादीका 
साक्षीहरू बवुझ वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।
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१०. तमति २०७६/०१/३० मा मैया नेपालरीका साक्षरी तमना ख््डकी शाहरीले गरेको बकपत्ाः-

िाहरेिालासँग िैदवेशक रोिगारको लागी भनी रकम वलएका होरनन ्। घरा्सी कामको लागी वलएको 
हुनसकछ । ्ी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार वदलाउने काम गनु्नहुन्न । मलेै वलएको पैसा सापटी भएको र सो 
पैसा वतरी सकँे भन्न ुभएको वथ्ो । िाहरेिालासँग घरा्सी लेनदनेको कागि भएको भन्नेसमम मलाई थाहा 
छ । रकम रू. ७,००,०००।- (सात लाख) सापटी वलई वरता्न गरेको भन्ने बझुकेो छु । उक् घरा्सी कागि 
२०७४ साल ्चतै्र मवहनामा ख्ा गरेको भन्ने थाहा छ । प्रवतिादी वनदवोष हुनाले वनिले सरार पाउनपुछ्न 
भन्ने समते बेहोराको मै् ा नेपालीका साक्षी वमना ख््की शाहीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

११. जाहेरवाला तदलरतन ख््डगरीले यस नयायािरीकरणमा गरेको बकपत्ाः-

मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेीका मलुकुमा पठारवदन भनी मबाट रू. २०,००,०००।- (िीस लाख 
रूपै्ाँँ) रकम वमवत २०७४/१२/३० मा वनिको घर सकेुधारामा कागि गरी नगद रकम मै् ा नेपालीलाई 
हातैमा वदएको हो । प्रवतिादीले रकम बझुपेछी ३ मवहना वभत्रमा अमरेरका पठाउछु भनेकोमा सो भाका 
वभत्रमा पवन मलाई नेपाल भन्दा िावहर कुनै पवन दशेमा पठाएनन ्। मलेै पटक-पटक मरेो बीस लाख रूपै्ाँँ 
माग गदा्न पवन तपाईको प्रोसेस भ ैरहकेो छ भनी मबाट भागन खोिेकोले मदु्ा दा्र गरेको हु ँ। मलेै मै् ा 
नेपालीलाई रकम बझुाएको हो । मलाई मै् ा नेपालीले िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाउने भनी मबाट 
रकम बवुझवलई कागि समते गरेकी हुन ् । प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरण समक्ष गरेको ब्ान झठु्ा हो । 
प्रवतिादीले मलाई पटक-पटक गरी दईु बटा वलखत कागि समते गररवदएकी छन ्। पवछललो कागि वमवत 
२०७४/०२/२२ मा गरी १५ वदन पवछ विदशे पठाउँछु भनी वलखत गरेकोमा विदशे पठाएनन ्। प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने कुनै का्ा्नल् खोलेको र अन्् व्वक्लाई िैदवेशक रोिगारमा पठाएको 
समबन्धमा मलाई थाहा छैन । मरेो साथी उिे नेपाली म पवन िाने हो वतवम पवन िाने भए भन म मरेो वददीलाई 
भन्छु वनिले विदशे पठाउँवछन ्भनेकाले मलेै विश्वास गरी पैसा वदएको हो भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला 
वदलरतन ख्् गीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१२. तमति २०७६/०३/१६ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रसततु मदु्ामा पेश भएको वमवत २०७४/१२/३० को वलखतका साक्षी उिे नेपाली र लेखक साक्षी अवधिक्ा 
लक्मण शाहीलाई नबझुी नहुने दवेखदँा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम 
उवललवखत साक्षीहरूको नाममा म्ाद िारी गरी वनिहरू उपवसथत भए बकपत्र गन्नको लागी रिलास समक्ष 
पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१३. सतंगिा चयामेले तमति २०७६/११/२४ मा यस नयायातिकरणमा दिाजा गराएको तनवेदनाः-

उिे नेपाली िैदवेशक रोिगारको वशलवशलामा वरनल्ाण् विदशेमा भएकोले बकपत्रका लागी उपवसथत 
हुन नसकेको र रवक्न  आउने ठेगान समते नभएको भनी उिे नेपालीको वददी संगीता च्ामलेे वमवत 
२०७६/११/२४ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दता्न गराएको वनिेदन वमवसल सामले रहकेो ।
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१४. तमति २०७७/०८/०८ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

्स मदु्ामा वमवत २०७६/०३/१६ को आदशेानसुार वलखतका लेखक साक्षी अवधिक्ा श्ी लक्मण शाहीले 
वमवत २०७६/०८/२५ मा म्ाद बवुझ वलए पवन सो म्ादमा तोवकएको वमवतमा बकपत्र गन्न उपवसथत भएको 
नदवेखएकोमा वनि वलखत साक्षीले वमवत २०७७/०६/२१ मा ्स न््ा्ावधकरणमा वदएको वनिेदनमा 
वनिलाई उक् बकपत्रको लावग तोवकएको सम्मा जिरो आई काब ुबावहरको अिसथा परी हाविर हुन 
नसकेको भनी क्षमा ् ा्चना गददै रिलासले बोलाएको सम्मा उपवसथत हुनेछु भनी उललेख गरेको दवेखएको 
हुदँा वनि लेखक साक्षी अवधिक्ा लक्मण शाहीलाई बझुनै पनने दवेखएकोले पनुः मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम १० वदन वभत्र उपवसथत हुने गरी म्ाद िारी गरी वझकाई बकपत्रका 
लागी वन्मानसुार पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/०८/०८ मा भएको आदशे ।

१५. तलखि साक्षरी अतिवक्ता लक्मण शातहले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्ाः-

वमवत २०७४/१२/३० को वलखत कागि मलेै नै लेखकेो हो । पक्षहरू वि्चमा भएको लेनदने मलेै दखेकेो 
होरन । िाहरेिाला र प्रवतिादी वि्च के कती कारोबार भ्ो, लेनदने भ्ो मलाई थाहा भएन । दिुै पक्षको 
मञिरुी र अनरुोधमा सो कागिहरू गररवदन भनेकाले गररवदएको हु ँ। सो कागि गराउन ुभन्दा अगाव् दईु 
पक्ष वि्च लेनदनेको कागि हुने गरेको वथ्ो भन्ने समते बेहोराको वलखत साक्षी अवधिक्ा लक्मण शावहले 
वमवत २०७७/०८/१५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

ठहर खण्ड

१६. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु 
मदु्ामा िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीलाई िैदवेशक 
रोिगारीका लावग अमरेीका पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको 
र वलएको रकम समते वरता्न नगरी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी प्रवतिादी उपरको 
अवभ्ोग दािीलाई वलखत र िाहरेिालाले गरेको बकपत्रले पवुष् गरेको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी 
बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो रकम हिा्नना सवहत वदलाई भराई पाऊँ भनी प्रसततु गनु्न भएको 
बहस सवुन्ो ।

१७. त्सतै प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी विष्णबुहादरु गरुुङ्ग, र श्ी 
वकशोर खवति्ाले अवभ्ोग दािीका साथ पेश भएको वलखतका लेखकले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र 
गदा्न िाहरेिाला र प्रवतिादी वि्च के कसतो कारोबार र लेनदने भ्ो मलाई थाहा भएन भनी लेखाएको, 
िाहरेिालाले िाहरेी वददंा तथा बकपत्र गदा्न के कसतो काम गन्नका लावग िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने 
भनी हाम्ो पक्षले ्ी िाहरेिालालाई वबश्वास वदलाई रकम वलएका वथए भनी सपष् खलुाउन नसकेको तथा 
िाहरेी ब्होरा र िाहरेिालाको बकपत्रको ब्होरा ररक दवेखएको हुदँा शकंारवहत रुपमा अवभ्ोग दािी 
नै पवुष् हुन सकदनै । ्सता शकंासपद प्रमाणका आधारमा प्रवतिादी मै् ा नेपालीले कसरू गरेको ठहर गन्न 
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वमलदनै । प्रवतिादी मै् ा नेपालीले अवभ्ोग दािीबाट सरार पाउन ुपद्नछ भनी गनु्न भएको बहस विवकर 
समते सवुन्ो । 

१८. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित 
नवलई िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेीका पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन 
वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू 
गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो रू.२०,००,०००।- 
(बीस लाख) र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना समते भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी मै् ाँ 
नेपालीले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न िाहरेिाला वदलरत ्न ख्् गीलाई व्चवन्दन।उिे नेपालीसँग 
नगद रू.१०,०००००।–  ऋण मागेकोमा वनि उिे नेपालीले रकम वदन आउदा उक् सम्मा म घरमा 
नभएकोले वनिले मरेो बवहनी पणु्नदिेी दउेिालाई सो रकम बझुाएको र मलेै बवहनीबाट सो रकम बझुकेो 
हो । उक् रकम वरता्न गररसकेको छु । वलखतमा भएको सवहछापसमम मरेो हो व्होरा मरेो होरन । मलाई 
उिे नेपालीले लेनदनेको कागि हो केही ररक पददैन भनी झकु्ाएर पटक पटक गरी सवहछाप गराएका वथए 
भनी कसरू गरेकोमा रन्कार रही ब्होरा लेखाएको दवेखन्छ ।

१९. उप्ु्नक् तथ्, अवभ्ोग दािी एिम ्बहस बुंदा रहकेो प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले िैदवेशक 
रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाई वदने भनी 
प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको हो होरन भनी वनण््न  वदनपुनने 
दवेखन आ्ो ।

२०. वनण््न  तर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी मै् ा नेपालीले म िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीलाई िैदवेशक रोिगारीमा 
अमरेरका पठाउन भनी वमवत २०७०/०२/२२ मा नगद रू.२०¸००¸०००।- (बीस लाख) बवुझवलई पटक 
पटक ताकेता गदा्न समते रोिगारमा नपठाई समपक्न  विवहन भएको र वमवत २०७४/१२/३० मा भटेी कुरा 
गदा्न उक् वमवतले १५ वदन वभत्र िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाउन नसके अवग्रम वलएको रकम सािाँ 
व्ाि समते वनि प्रवतिादीको ्चलअ्चल समपत्तीबाट वलन ुभन्ने समते व्होराको वलखत कागि गरी 
वदएकोमा म िाहरेिालालाई भनेको सम्मा ्ी प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते 
वरता्न नगरेकोले कारिाही गरी वबगो र हिा्नना भराई पाउं भनी  प्रवतिादी मै् ा नेपाली उपर  िाहरेिाला 
वदलरतन ख्् गीले िाहरेी दरखासत वदएको दवेखन्छ । वनि िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत 
भई बकपत्र गदा्न स.ि ५ मा प्रवतिादी मै् ा नेपालीलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेीका पठारवदन भनी 
मलेै रू. २०,००,०००।- (िीस लाख रूपै्ाँँ) वमवत २०७४/१२/३० मा वनिको घर सकेुधारामा कागि 
गरी वनिको हातैमा नगद रकम वदएको हो । प्रवतिादील ेरकम बझुपेछी ३ मवहना वभत्रमा अमरेरका पठाउछु 
भनेकोमा सो भाका वभत्र मलाई िैदवेशक रोिगारमा पठारनन ्। मलेै पटक-पटक वदएको रुपैं्ा माग गदा्न पवन 
तपाईको प्रोसेस भ ैरहकेो छ भनी मबाट भागन खोिेकोले मदु्ा दा्र गरेको हु ँ। मलाई मै् ा नेपालीले िैदवेशक 
रोिगारमा अमरेरका पठाउने भनी मबाट रकम बवुझवलई कागि समते गरेकी हुन ्। प्रवतिादीले मलाई पटक-
पटक गरी दईु बटा वलखत कागि समते गररवदएकी छन ्। प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने कुनै 
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का्ा्नल् खोलेको र अन्् व्वक्लाई िैदवेशक रोिगारमा पठाएको समबन्धमा मलाई थाहा छैन । मरेो साथी 
उिे नेपालीले म पवन िाने हो । वतमी पवन िाने भए भन, म मरेो वददीलाई भन ्छु, वनिले विदशे पठाउवछन ्
भनेकाले मलेै विश्वास गरी पैसा वदएको हो भनी लेखाएको दवेखएबाट िाहरेिालाको मौकाको भनाई र ्स 
न््ा्ावधकरणमा वनिले गरेको बकपत्रमा उललेवखत ब्होरा विरोधाभाषपणू्न दवेखन्छ । 

२१. अनसुन्धानका क्रममा संकवलत प्रमाणलाई न््ाव्क वनका्मा पररक्षण हुदँा प्रमावणत भएमा मात्र प्रमाणको 
रुपमा  ग्रहण गनु्न  पनने  हुन्छ  । िादीका साक्षी समते रहकेा िाहरेिालाको भनाईमा एकरुपकता र सँगतता 
नभएको अिसथामा वनिको भनाईलाई प्रमाणको रुपमा वलन काननूत: वमलने दवेखदनै । साथै िाहरेिालाको 
बकपत्रको स. ि. १४ मा वनिले मरेो साथी उिे नेपालीले म पवन िाने हो । वतमी पवन िाने भए भन, म 
मरेो वददीलाई भन ्छु वनिले विदशे पठाउवछन ्भनेकाले मलेै विश्वास गरी पैसा वदएको हो भनी लेखाएको 
ब्होरा समतेबाट पवन ्ी िाहरेबालालाई प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन भनी वबश्वास वदलाई 
रकम वलएको भन्ने दवेखदनै । 

२२. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखतमा मै् ा नेपालीले वदल रतन ख्् गीलाई िैदवेशक रोिगारमा 
अमरेरका पठाईवदने भनी वमवत २०७०/०२/२२ मा रू.२०¸००¸०००।- (बीस लाख) बवुझवलएको भन्ने 
व्होरा खलुाई वमवत २०७४/१२/३० मा वलखत कागि गररवदएको भन्ने  समतेको  ब्होरा  खलुाएको 
दवेखन्छ । सो वलखतमा उिे नेपाली वलखत साक्षी बसेको र वलखतका लेखक अवधिक्ा लक्मण शाही 
रहकेो दवेखन्छ । सो दािीको वलखतका लेखक साक्षी अवधिक्ा लक्मण शाहीले ्स न््ा्ावधकरणमा 
बकपत्र गदा्न वमवत २०७४/१२/३० को वलखत कागि मलेै नै लेखकेो हो । पक्षहरू वि्चमा लेनदने भएको 
मलेै  दखेकेो  होरन  ।  िाहरेिाला  र  प्रवतिादी  वि्च  के  कवत  कारोबार  भ्ो, लेनदने  भ्ो  मलाई  थाहा 
भएन । सो कागि गराउनु भन्दा अगाव् दईु पक्ष वि्च लेनदनेको कागि हुने गरेको वथ्ो भनी लेखाएको 
दवेखन्छ भने वलखतका वलखत साक्षी उिे नेपाली बकपत्रका लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको 
दवेखदनै  ।  वलखतका लेखक साक्षी  समते  रहकेा  अवधिक्ा लक्मण शाहीको  बकपत्रमा उललेवखत उक् 
ब्होरा समतेबाट प्रवतिादी मै् ा नेपाली र िाहरेिाला तथा वलखत साक्षी समते रहकेा उिे नेपाली समतेका 
बी्चमा वलखत कागि र लेनदने कारोबार हुने गरेको भन्ने दवेखन्छ । ्सरी एक आपसमा नाता संबन्ध समते 
रहकेा र पटक पटक लेनदने कारोबार समते भ ैरहने गरेका व्वक्हरूका बी्चमा वबशबासको आधारमा भए 
गरेको  वलखतमा  िैदवेशक रोिगारमा  पठाउन रकम वलएको भन्ने  उललेख भएकै आधारमा  सो  ब्िहार 
िैदवेशक रोिगार कै हो भनी मान्न वमलने दवेखएन ।

२३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा"कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ । तर ्स मदु्ामा िादी पक्षका साक्षी िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा 
उपवसथत भर बकपत्र गदा्न िाहरेीमा भएको ब्होरा भन्दा ररक पनने गरी ब्होरा लेखाएको र वलखत साक्षी 
बकपत्रको लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखदनै ।
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२४. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखत र अवभ्ोगका बारेमा प्रवतिादी मै् ा नेपालीले अनसुन्धान 
अवधकृत समक्ष र ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न िाहरेिाला वदलरतन ख्् गीलाई व्चवन्दन। 
कसमटेीक पसलको लावग भनी उिे नेपालीसँग नगद रू.१०,००,०००।- ऋण मागेकोमा उिे नेपालीले सो 
रकम मरेो बवहनी पणु्न दिेी दउेिालाई बझुाएकोमा मलेै बवहनीबाट सो रकम वलएको हो । उक् रकम वनि 
उिे नेपालीलाई पटक पटक गरी वरता्न गररसकेको छु । सो रकम ऋण वलने बेलामा कुनै वकवसमको कागि 
बनाएको वथएन । पवछ उिे नेपालीले साथीहरूलाई लेनदने भएको कुरा दखेाउन पछ्न भनी मलाई लेनदनेको 
कागि र मरेो िवहनी पणु्न दिेी दउेिालाई साक्षीको कागि भनी िकील समतेको उपवसथवतमा कागि 
गराएको हो । मलाई उिे नेपालीले लेनदनेको कागि हो केही ररक पददैन भनी झकु्ाएर सवहछाप गराएका 
वथए । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् 
हुनपनने होरन भन्ने समतेका ब्होरा उललेख गरी ्ी दबैु वनका्मा कररब कररब एकै ब्होराको रन्कारी 
ब्ान गरेको दवेखन्छ । िाहरेबालाको ् स न््ा्ावधकरणमा भएको बकपत्रबाट समते प्रवतिादी मै् ा नेपाली 
र वलखत साक्षी उिे नेपाली पाररिाररक नाता वभत्रका वददी भार नाताका व्वक् र िाहरेिाला वदल रत ्न 
ख्् गी उिे नेपालीका साथी समते रहकेा भन्ने दवेखन आएको छ । ्स मदु्ामा पेश भएको वलखतका 
वलखत साक्षी उिे नेपाली रहकेो र ्ीनै उिे नेपालीले ्स मदु्ाका प्रवतिादी मै् ा नेपालीकी बवहनी पणु्न 
दिेी दउेिा उपरसँगै पेश भएको िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ा दा्र गरेको दवेखन्छ । ्ी दबैु मदु्ामा पेश 
भएका वलखत एकै वमवतका र एकै रकम कलमका रह ेभएको दवेखन्छ । ्सबाट ्ी दईु मदु्ाका प्रवतिादी, 
िाहरेिालाहरू र वलखत साक्षीका बी्चमा कुनै न कुनै प्रकारको संबन्ध (linkage) रह ेभएको दवेखन्छ । 
्स संबन्धमा प्रवतिादी मै् ा नेपालीको ब्ानका साथै पेश भएका ्ी दईु मदु्ाका बी्चमा रहकेो उक् अन्तर 
संबन्ध (Inter linkage) लाई पवन समग्रमा केलाई हनेु्न पनने दवेखन आ्ो ।

२५. ्स मदु्ामा प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले वदलरतन ख्् गीलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाईवदने भनी 
वमवत २०७०/०२/२२ मा रू.२०¸००¸०००।- (बीस लाख) बवुझवलएको भन्ने व्होरा खलुाई वमवत 
२०७४/१२/३० मा गररवदएको िैदवेशक रोिगार समबन्धी वलखत पेश भएको र सो वलखतमा साक्षी उिे 
नेपाली र वलखतका लेखक अवधिक्ा लक्मण शाही रहकेो दवेखन्छ । साथै पेश भएको िाहरेिाला उिे 
नेपाली र प्रवतिादी पणु्न कुमारी दउेिा रहकेो िैदवेशक कसरू मदु्ा (०७५-FT-०४७९) मा प्रवतिादी पणू्न दिेी 
दउेिा (प्रवतिादी मै् ा नेपालीकी बवहनी) ले िाहरेिाला उिे नेपालीलाई िैदवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा 
पठाई वदने भनी वमवत २०६७।०१।१५ गते रू.२०,००,०००।– (बीस लाख रूपै्ाँँ) बवुझवलएको भन्ने 
समते बेहोरा खलुाई वमवत २०७४।१२।३० मा प्रवतिादी पणू्न दिेी दउेिाले गररवदएको वलखत कागि 
पेश भएको दवेखन्छ । उक् मदु्ामा ्स मदु्ाकी प्रवतिादी मै् ा नेपालीको बवहनी समते रहकेी प्रवतिादी 
पणु्न दबेी दउेिालाई सो मदु्ाका िाहरेिाला उिे नेपालीले गराएको वलखत कागिको वमवत र रकम एकै र 
वलखतका लेखक अवधिक्ा लक्मण शाही नै रहकेो दवेखन्छ । ती दबैु दािीको वलखतका लेखक साक्षी 
अवधिक्ा लक्मण शाहीले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न वमवत २०७४/१२/३० को वलखत कागि 
मलेै नै लेखकेो हो । पक्षहरू वि्चमा लेनदने भएको मलेै दखेकेो होरन । िाहरेिाला र प्रवतिादी वि्च के कवत 
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कारोबार भ्ो, लेनदने भ्ो मलाई थाहा भएन । सो कागि गराउन ुभन्दा अगाव् दईु पक्ष वि्च लेनदनेको 
कागि हुने गरेको वथ्ो भनी लेखाएको दवेखन्छ । साथै उक् मदु्ामा प्रवतिादी पणु्न दबेी दउेिाले अनसुन्धान 
अवधकृत समक्ष र ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न कसरू गरेकोमा रन्कार रही उललेख गरेको ब्होरा 
र ्स मदु्ामा प्रवतिादी मै् ा नेपालीले अनसुन्धान अवधकृत समक्ष र ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ानमा 
उललेवखत ब्होरामा समानिस्ता दवेखन्छ । प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीका साक्षी वमना ख््की शाहीले ्स 
न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न स.ि. ६ मा िाहरेिालासँग िैदवेशक रोिगारको लावग भनी रकम वलएको नभ ै
घरा्सी कामको लावग वलएको र िाहरेिालासँग घरा्सी लेनदनेको कागि भएको भन्नेसमम मलाई थाहा 
छ भनी प्रवतिादीको रन्कारी ब्ानलाई पवुष् गरेको पारन्छ ।

२६. प्रवतिादीको उललेवखत ब्होराको ब्ान, िाहरेिालाको बकपत्र, वलखतका लेखक अवधिक्ा लक्मण 
शाहीले गरेको बकपत्र, प्रवतिादीको साक्षी वमना ख््की शाहीले गरेको बकपत्र समतेबाट पक्षहरूका वि्चमा 
भएको लेनदने ब्बहारको िरर्ाबाट नै प्रसततु मदु्ामा पेश भएको िैदवेशक रोिगारको वलखत त्ार 
भएको दवेखन आउँदछ । प्रवतिादी र िाहरेिालाका साथी समते रहकेा वलखत साक्षी उिे नेपालीसँगको 
लेनदने संबन्धी दिेानी दाव्तिको विष्लाई वलएर पेश भएको वलखत वलखत साक्षी उिे नेपालीको पहल 
र सकृ्तामा प्रवतिादीलाई गराएको दवेखन आ्ो । साथै पक्षहरूका वि्चमा भएको लेनदने ब्बहारको 
िरर्ाबाट प्रवतिादीलाई झकु्ार िैदवेशक रोिगार समबन्धी दािीको वलखत गराएको रहछे भन्ने वनष्कष्नमा 
पगुन ु(Inference draw) बान्छनी् दवेख्ो ।

२७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमाणीत गनने भार िादीको हुनेछ” 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । रौिदारी कसरूमा प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग प्रमाणीत गनने क्रममा 
शकंाको कुनै गनु्िा्स हुन ुहुदँनै । प्रसततु मदु्ामा िादी पक्षले ्ी प्रवतिादी उपरको दाबीलाई शकंारहीत 
तिरबाट प्रमावणत गन्न सकेको दवेखदनै ।

२८. अवभ्कु्उपर अवभ्ोग लगाउन ुमात्र प्ा्नप् हुदँनै । अवभ्ोग बसतवुनष् प्रमाणबाट पवुष् हुन ुपद्नछ । अवभ्ोग दाबी 
सितन्त्र तथा िसतवुनष्ठ प्रमाणबाट पवुष् हुन नसकेको अिसथामा केिल शकंाको भरमा प्रवतिादीलाई सिा् गनु्न 
मनावसब हुदँनै । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगाररका लावग पठारवदने भनी प्रलोभनमा 
पारी रकम वलए खाएको तथ् पवुष् गनने बसतवुनष्ठ एिम ् विश्वसनी् प्रमाणको अभािमा दािीको वलखतको 
आधारमा मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न न््ा्को रोहमा उव्चत हुने दवेखएन ।

२९. उललेवखत आधार कारण र प्रमाणबाट िाहरेिालाले प्रवतिादी मै् ा नेपाली उपर िाहरेी वदई अवभ्ोग दािी 
साथ प्रवतिादीले गररवदएको वलखत पेश भएको दवेखए तापवन िाहरेिालाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्रबाट िाहरेी र बकपत्रको ब्होरा वबरोधाभास्कु् रहकेो र प्रवतिादी मै् ा नेपालीले अवभ्ोग दाबीको 
कसरू गरेको पवुष् हुने बसतवुनष्ठ एिम ्विश्वसनी् प्रमाणको अभाि रहकेो दवेखदा दािीको वबिादासपद वलखतको 
आधारमा मात्र प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भन्न न््ा्को रोहमा उव्चत हनेु दवेखएन । 

३०. अत: विशे्वषत आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथा समतेबाट िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग 
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दािी पवुष् हुने बसतवुनष्ठ प्रमाणको अभाि दवेखदँा प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको 
ठहर गन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने 
अवभ्ोग दािी पगुन नसकी प्रवतिादीले सरार पाउने ठहछ्न । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले अवभ्ोग दाबीबाट सराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु 
रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई रैसलाको प्रवतवलपी साथै 
राखी पनुरािेदनको म्ाद वदन ू.................................................................................................... १

प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा र. नं. ०७५ बाट वमवत २०७५/१२/२७ मा राखकेो धरौटी रकम 
रू.२,००,०००।- (दईु लाख) वरता्न पाऊँ भनी मदु्ामा अवन्तम रैसला भएपवछ म्ाद वभत्र वनिेदन वदएमा वरता्न 
वदन ूभनी ्स न््ा्ावधकरणको आवथ्नक प्रशासन शाखामा लेखी पठाउन ू............................................. २

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ का लागी प्रवतिादी मै् ाँ नेपालीलाई िानकारी वदन ू................... ३
प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त ्िाहरेिालालाई वदन ू............................................................ ४
प्रसततु रैसला विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन ू ............................ ५
सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ६
प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ७

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)उक् रा्मा सहमत छौ ँ।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

     
फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०९/०६/२
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-०००३
तनणजाय नमबर: ८९

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
विलला रौतहट, गरु्ा नगरपावलका ि्ा नं.५ बसने, दिेधारी रा् ् ादिको नावत, पे्रमी 
रा् ्ादिको छोरा िष्न ३२ को राम अज्ा रा् ्ादिको हकमा वनिको एकाघरको 
भार ऐ.ऐ. बसने छोटेलाल रा् ्ादि............................................................१
ऐ.ऐ. बसने िष्न २२ को शमभ ुरा् ्ादि........................................................१ 
विलला रौतहट, गरु्ा नगरपावलका ि्ा नं.५ बसने वसकदिे रा् ्ादिको नावत, 
रेखा राई ्ादिको छोरा िष्न २५ को राकेश रा् ्ादि.....................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २५ को अप्नण ्ादि............................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने, वहरािन दासको नावत, मघे ुदासको छोरा, िष्न २६ को कृष्णनन्दन कुमार 
दास.......................................................................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २५ को महन्थ मण्ल..........................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने, सकुररत रा् ्ादिको नावत, वितन राउन ्ादिको छोरा िष्न १९ को 
वदपेन्द्र रा् ्ादि......................................................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २० को सतेन्द्र रा् ्ादि.......................................................१
ऐ.ऐ. बसने िष्न २६ को प्रहलाद रा्.............................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २८ को वबनोद दास...............................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने, नगरा् ्ादिको छोरा िष्न २२ को धनलाल ्ादिको हकमा वनिको 
एकाघर बसने भार भोला रा् ्ादि..............................................................१
ऐ.ऐ. बसने िष्न २१ को गु् ु ्ादि................................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २२ को वदपेन्द्र ्ादि.............................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २८ को राम विन् साह कान.ु 
ऐ.ऐ. बसने िष्न २८ को सोनेलाल रा्...........................................................१ 
ऐ.ऐ. बसने िष्न ३५ को अवमन्द्र रा् समतेको िाहरेीले नेपाल सरकार

विलला बारा, बाराकटी 
गाउँपावलका ि्ा नं.२ 
बसने बधुराम साहको नावत, 
बाबलुाल साहको छोरा, 
िष्न ३४ को राि ु साह 
तेली .............................१ 

विलला बारा, महागढीमाई 
नगरपावलका ि्ा नं.१ बसने, 
्चन्द्रदिे महतो कोईरीको 
नावत, असरमी महतो कोईरीको 
छोरा, िष्न २७ को तलुसी 
महतो कोईरी....................१
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िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकारवभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप् वििरण र ठहर वनमन बमोविम 
रहकेो छ । 

१. जाहेरवाला रामअज्ा राय यादव समेिले तजलला प्रहररी कायाजालय रौिहटमा तदएको तनवेदन:

विपक्षीहरू राि ुसाह तेली र तलुसी महतो कोईरीले हामी वनिेदकहरूलाई कुिेत दशे पठाई रोिगार वदलाई 
वदने भनी प्रलोभन दखेाई प्रवत व्वक् रू.८०,०००।- का दरले िममा १६ िनाबाट नगद रू.१२,८०,०००।- 
रकम वलई ४५ वदनवभत्रमा उ्ान गरार्न वदने भनी दईुपलटसमम काठमा्ौं बोलाई ख्च्न गराएको र ४५ वदन 
समाप् भएपवछ हामी वनिेदकहरूले ताकेता गन्न लागदा पटकपटक सम् मागद ैआिसमम विदशे उ्ान 
नगराई रकम समते वरता्न नगनने विपक्षीहरूलाई आिश्क कारिाही गरी वबगो र क्षवतपवूत्न रकम समते 
वदलाई पाऊँ भनी राम अज्ा रा् ्ादि, शमभ ुरा् ्ादि, राकेश रा् ्ादि, अप्नण ्ादि, कृष्णनन्दन दास, 
महन्थ मण्ल, वदपेन्द्र रा् ्ादि, सतेन्द्र रा् ्ादि, पहलाद रा्, विनोद दास, धनैलाल ्ादि, गु् ु  ्ादि, 
वदपेन्द्र ्ादि, रामविन् साह कान,ु सोनेलाल रा् र अवमन्द्र रा्ले विलला प्रहरी का्ा्नल् रौतहटमा वमवत 
२०७६।०३।०४ गते वदएको सं्कु् िाहरेी दरखासत । 

२. आईएमई रतसदाः

गु् ु  ्ादि र राम विश्वास रा् ्ादिको नामबाट तलुसी महतो कोईरीको नाममा िनही रू.८०,०००।- रकम 
आईएमई मार्न त ्िममा भएको दवेखने सककल रवसद, िाहरेिाला कृष्णनन्दन कुमार दासको तर्न बाट रािेश्वर 
रा् ्ादिले प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीको नाममा रू.८०,०००।- रकम आईएमई मार्न त ्िममा गरेको 
दवेखने रवसद र राम अज्ा रा् ्ादिको नामबाट रामाकान्त प्रसाद ि्सिालले रू.८,०००।- िममा भएको 
दवेखने सककल आईएमई रवसद वमवसल सामले रहकेो । 

३. जाहेरवाला िथा परीत्डिहरूको नामको इनट्री परतमटाः

गु् ु  ् ादि, प्रहलाद रा् ् ादि, अवमन्द्र रा् ् ादि, सोनेलाल रा् ् ादि, अप्नन ् ादि, महन्थ मन््ल धनकु, 
शलेैन्द्र रा् ्ादि, वदपेन्द्र रा् ्ादि (६२०७७५५६), धन रा् ्ादि, वदपेन्द्र रा् ्ादि (६२०७७६३७), 
रामवबन् साह, राकेश रा् ्ादि, रामअज्ा रा् ्ादि, कृष्णनन्दन कुमार दास, समभ ुरा् ्ादि र विनोद 
दास ततमाको नामको रन्ट्ी परवमट कागि वमवसल संलगन रहकेो । 

४. तजलला प्रशासन कायाजालय रौिहटको पत्:

िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा २१क को उपदरा (५) बमोविम कारिाही हुन प्रवतिादी रािसुाह 
तेलीलाई वमवसल सवहत िैदवेशक रोिगार विभागलाई पठाएको विलला प्रशासन का्ा्नल् रौतहटको ्च.नं. 
२४३४ वमवत २०७६।३।६ को पत्र ।
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५. तजलला प्रहररी कायाजालय रौिहटको पत्ाः

विलला प्रशासन का्ा्नल् रौतहटको ्च.नं. २४३४ बमोविम प्रवतिादी राि ुशाह तेली र सककल वमवसल 
पठारएको समबन्धमा िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवखएको विलला प्रहरी का्ा्नल् रौतहटको ्च.नं. 
३८९१ वमवत २०७६।३।८ गतेको पत्र ।

६. कसरूदार पक्राउ परेको तमति र सथानाः

१. राि ुशाह तेलीः वमवत २०७६।३।०४ गते ईलाका प्रहरी का्ा्नल् गरु्ा, रौतहटबाट पक्राउ परी वमवत 
२०७६।०३।०८ गते श्ी िैदवेशक रोिगार विभाग, बदु्नगर, काठमा्ौं समक्ष पेश हुन आएको । 

२. तलुसी महतो कोईरीः वमवत २०७६।३।१० गते ईलाका प्रहरी का्ा्नल् गरु्ा, रौतहटबाट पक्राउ परी 
वमवत २०७६।३।१२ गते श्ी िैदवेशक रोिगार विभाग, बदु्नगर, काठमा्ौं समक्ष पेश हुन आएको।

७. प्रतिवादरी राजु साह िेलरीले मौकामा गरेको बयानाः

िाहरेिालाहरू रामआज्ा रा् ्ादि, शमभ ुरा् ्ादि, राकेश रा् ्ादि, अप्नन रा् ्ादि, कृष्णनन्दन 
दास, महन्थ मण्ल, वदपेन्द्र रा् ्ादि, सतेन्द्र रा् ्ादि, पहलाद रा्, वबनोद दास, धनैलाल ्ादि, 
गु् ु  ्ादि, वदपेन्द्र ्ादि, रामविन् साह तेली, सोनेलाल रा् ्ादि र अवमन्द्र रा् समते १६ िनासँग 
व्चनिान‚ लेनदने, नाता समबन्ध, ररसरवि केही छैन । िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कुिेत 
पठाई वदने अाश्वासन वदई वनिहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन । वनिेदकहरूबाट रकम वलने व्वक् िैदवेशक 
रोिगार समबन्धी काम गनने व्वक् तलुसी महतो कोईरी हुन ्। वनि तलुसी महतो कोईरीले वनिेदकहरूबाट 
के कवत रकम वलएका हुन,् मलाई िानकारी भएन । तलुसी महतो कोईरी एक वदन मरेो गाउँ वबसमपरुुिा 
आउँदा वनिले मसँग घमुन वहँ्  भनेको हुदँा मलेै वनिलाई नाई भन्न नसकेपवछ वनिसँगै गाउँमा घमुकेो हु ँ।  
वनिले थपैु्र मावनसहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी रकम उठाएको र भने बमोविम िैदवेशक 
रोिगारीका पठाउन नसकेको कारण मलाई तलुसीको मान्छे भनी समाती म विरुद् उिरूी वदएका हुन ् । 
वनिले मसँग गाउँमा घमुकेो बेलामा गाउँघरका मलेै नव्चनेका मावनसहरूलाई विदशे पठाउने भनी आश्वासन 
वदएकोसमम थाहा छ । तर वनिले रकम वलएको दवेखनं । िाहरेी वनिेदन साथ पेश गरेको IME भौ्चर 
समबन्धमा मलाई केही िानकारी छैन । िाहरेी वनिेदन साथ पेश गरेका कागिातहरू अगं्रेिीमा छन, मलाई 
पढ्न लेखन आउँदनै । के कसतो कागिात हुन,् वकन र कसले केका लावग पठाएको हो, मलाई िानकारी 
भएन । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भनी प्रवतिादी राि ुसाह तेलीले गरेको 
ब्ान ।

८. प्रतिवादरी िुलसरी महिो कोईररीले गरेको बयानाः

िाहरेिालाहरू रामअज्ा रा् ्ादिसँग व्चनिान तथा लेनदने छ । अन्् िाहरेिालाहरूसँग व्चनिान 
लेनदने,नाता, समबन्ध तथा ररसरवि केही छैन । िाहरेी वनिेदन बेहोरा झठु्ा हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा 
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कुिेत मलुकु पठाई रोिगार वदलाई वदने प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाहरूबाट कुनै रकम वलएको छैन । मलेै 
िाहरेिाला मध्ेका रामअज्ा रा् ् ादिसँग मरेो बिुा वबरामी भएकोले उप्चार गराउन नगद रू.३,००,०००।- 
(तीन लाख रूपै्ाँ) वलएको हो । सो रकम मलाई वनि रामअज्ा रा्ले पटकपटक अारएमर्न गरी मरेो 
नाममा पठाई वदएका हुन ्। सो रकम बाहके मलेै अन्् वनिेदक िाहरेिालाहरूसँग कुनै रकम वलएको छैन । 
प्रवतिादी राि ुसाह तेलीसँग गाउँमा ्ुलद ैिाँदा सात ुखाने पसलमा केही वछन कुराकानी भएकोसमम हो । 
वनिलाई साथ वलएर म वनिको गाउँ घमुवरर गरेको छैन । वनिले वकन मलाई पोल गरी ब्ान गरे, सो कुरा 
मलाई थाहा भएन । गु् ु  ्ादि र रामविश्वास रा् ्ादि मलेै व्चनेका रामअज्ा रा् ्ादिका साथी हुन।्ऋण 
सापटीको पैसा वनि रामविश्वास रा् र गु् ु  ्ादिले पठाई वदएको हुदँा वनिहरूको नाम अारएमर्न भौ्चरमा 
उललेख भएको होला । मलेै कसैसँग िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदन्छु भनी रकम वलएको छैन । िैदवेशक 
रोिगार समबन्धी म कुनै काम गवद्नन । िाहरेिालाहरूले िाहरेी दरखासत साथ पेश गरेको Entry Permit 
थान १६ वनिहरूले कहाँबाट ल्ाएका हुन,् सो मलाई थाहा छैन । मलाई आफनो नाम लेखन बाहके अरु 
पढ्न लेख ्न नआउने हुदँा के कसो हो खलुाउन सवकदन । म खतेी वकसानी गनने मान्छे हो । मलेै िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने ईिाित अनमुवत वलएको छैन भनी प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीले गरेको ब्ान । 

९. वैदेतशक रोजगार तविाग प्रशासन, योजना िथा ससंथा दिाजा शाखाको पत्को प्रतितलतपाः

तलुसी महतो कोईरी मोन्टेि ओभरवसि प्रा.वल. ई.द.नं. ७९८/०६५ ले पेश गरेको कम्न्चारी वििरणमा 
नरहकेो भनी िैदवेशक रोिगार विभाग प्रशासन, ्ोिना तथा संसथा दता्न शाखाको वमवत २०७६।३।१९ 
गतेको पत्रको प्रवतवलवप वमवसल सामले रहकेो ।

१०. राकेश राय यादव समेिका जाहेरवालाहरूले वैदेतशक रोजगार तविागमा तमति २०७६।३।१९ 
गिे तदएको जाहेररी दरखासिाः

िाहरेिालाहरू समते विदशे िाने मनवसथवत बनाई बसेको अिसथामा प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी 
समतेसँग भटे हुदँा आरूहरू िैदवेशक रोिगारमा कुिेत पठाउने गरेको मावसक तलब रू.५०,०००।- समम 
कमाई हुने िममा ख्च्न रू.१,६०,०००।- लागछ भनेपवछ आकष्नक कमाई हुने दखेी िान त्ार भई कृष्ण 
नन्दन कुमार दासको हकमा वनिको भार रािेश्वर रा् ्ादिले रू.८०,०००।- तथा अन्् िाहरेिालाहरूले 
समते िनही रू.८०,०००।- विपक्षीलाई बझुाएको हो । रकम वलई सकेपवछ दईु मवहनावभत्र कुिेत पठाई वदने 
भनेकोमा प्रकृ्ा नगरेको र समपक्न  हुन छा्ेपवछ ठवगएको िानकारी भएकोले प्रवतिादीहरूलाई कारिाही 
गरी िाहरेिालाहरूबाट ठगी वलएको िनही रू.८०,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना र सककल राहदानी 
समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको सं्कु् िाहरेी दरखासत । 

११. जाहेरवाला तदपेनद्र राय यादवले गररतदएको कागजाः

वमवत २०७६।३।१९ को िाहरेी दरखासतको बेहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह 
तेलीले म समतेलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग कुिेत मलुकु पठाई वदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन 
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दखेाई विश्वास वदलाएका हुनाले वनि प्रवतिादीहरूले मागे बमोविमको रकम रू.८०,०००।- प्रवतिादी 
तलुसी महतो कोईरीलाई नगद ै वदएको हु ँ । मलेै नगद रकम बझुाउँदाको बखत राकेश रा् ्ादिसँगै 
वथए । प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा लगाउन सकेका छैनन,्मरेो रकम वरता्न गरेका छैनन ् । म 
िाहरेिालाको विगो रकम रू.८०,०००।- काननू बमोविमको हिा्नना रू.४०,०००।- तथा सककल राहदानी 
समते वरता्न वदलाई भराई मलाई िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र 
राि ुशाह तेलीलाई काननू बमोविम सिा् गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला वदपेन्द्र रा् ्ादिले 
गररवदएको कागि ।

१२. राकेश राय यादवले गररतदएको कागजाः

उललेवखत वमवतको िाहरेी दरखासतको बेहोरा साँ्चो हो । िाहरेिाला वदपेन्द्र रा् ्ादिलाई कुिेत मलुकुमा 
िैदवेशक रोिगारीमा लगाई वदन्छु भनी प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह तेलीले आश्वासन तथा 
प्रलोभन दखेाएकोले िाहरेिालाले प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीलाई नगद रू.८०,०००।- बझुाएका 
हुन ्। रकम बझुाउन लगाउने व्वक् राि ुशाह तेली समते रकम बझुने बेलामासँगै वथए । वनि प्रवतिादीहरू 
एक आपसमा वमलेमतो गरी मावनसहरूलाई विदशे पठाउने काम गद्नछन ्। िाहरेिालाबाट नगद बवुझवलई 
भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाउने प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह तेलीलाई काननू 
बमोविम कारिाही गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना तथा सककल पासपोट्न समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ 
भन्ने समते बेहोराको वदपेन्द्र रा् ्ादिका साक्षी राकेश रा् ्ादिले गररवदएको कागि । 

१३. जाहेरवाला कृषणननदन कुमार दासले गरेको कागजाः

वमवत २०७६।३।१९ को िाहरेी दरखासतको बेहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह 
तेलीले म समतेलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग कुिेत मलुकु पठाई वदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन 
दखेाई विश्वास वदलाएका हुनाले वनि प्रवतिादीहरूले मागे बमोविमको िनही रकम रू.८०,०००।- 
प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीलाई अारएमर्न मार्न त ्पठाई वदएको हु ँ। अारएमर्न म ैका ््नरत साथी रािेश्वर 
रा् ्ादिले प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीको नाममा रू.८०,०००।- रकम पठारवदएका हुन ्। रकम तथा 
पासपोट्न बवुझवलई भने बमोविम प्रवतिादीहरूले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा लगाई वदने भनी कुनै विदशेी 
मलुकुमा लगेका छैनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई रकम पवन वरता्न गरेका छैनन ्। म िाहरेिालाको विगो रकम 
रू.८०,०००।- काननू बमोविमको हिा्नना रू.४०,०००।- तथा सककल राहदानी समते वरता्न वदलाई भराई 
मलाई िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह तेलीलाई काननू 
बमोविम सिा् गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला कृष्णनन्दन कुमार दासले गरेको कागि ।

१४. जाहेरवाला राकेश राय यादवले गरेको कागजाः

वमवत २०७६।३।१९ को िाहरेी दरखासतको बेहोरा साँ्चो हो । प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह 
तेलीले म समतेलाई िैदवेशक रोिगारीको लावग कुिेत मलुकु पठाई वदने भनी आश्वासन तथा प्रलोभन 
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दखेाई विश्वास वदलाएका हुनाले वनि प्रवतिादीहरूले मागे बमोविमको रकम रू.८०,०००।- प्रवतिादी 
तलुसी महतो कोईरीलाई नगद ैवदएको हु ँ। मलेै नगद रकम बझुाउँदाको बखत दवेख िान्ने साक्षीको रुपमा 
सावबक महमदपरु गा.वि.स. ि्ा नं.२, पररिवत्नत ऐ. विलला‚ गरु्ा नगरपावलका ि्ा नं.५ बसने वदपेन्द्र 
रा् ्ादिसँगै वथए । वनिलाई बवुझपाऊँ । प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा लगाई वदने भनी कुनै 
विदशेी मलुकुमा लगेका छैनन ्। प्रवतिादीहरूले मलाई रकम वरता्न गरेका छैनन ्। म िाहरेिालाको विगो 
रकम रू.८०,०००।- काननू बमोविमको हिा्नना रू.४०,०००।- तथा सककल राहदानी समते वरता्न वदलाई 
भराई मलाई िैदवेशक रोिगारको बहानामा ठगी गनने प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह तेलीलाई 
काननू बमोविम सिा् गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला राकेश रा् ्ादिले गरेको कागि ।

१५. तदपेनद्र राय यादवले गररतदएको कागजाः

उवललवखत वमवतको िाहरेी दरखासतको बेहोरा साँ्चो हो । िाहरेिाला राकेश रा् ्ादिले प्रवतिादी तलुसी 
महतो कोईरीलाई नगद रू.८०,०००।- बझुाएका हुन ् । प्रवतिादीहरू तलुसी महतो कोईरी र राि ु शाह 
तेलीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा कुिेत मलुकु पठाई वदन्छु भनी आश्वासन तथा प्रलोभन वदलाई 
विश्वासमा पारेकोले िाहरेिालाले प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीलाई नगद ैरू.८०,०००।- रकम बझुाएका 
हुन ्। रकम बझुाउन लगाउने व्वक् राि ुशाह तेली समते रकम बझुने बेलामासँगै वथए । वनि प्रवतिादीहरू 
एकआपसमा वमलोमतो गरी मावनसहरूलाई विदशे पठाउने तलुसी महतो कोईरी र राि ुशाह तेलीलाई 
काननू बमोविम कारिाही गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना तथा सककल पासपोट्न समते वरता्न वदलाई 
भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको साक्षी वदपेन्द्र रा् ्ादिले गररवदएको कागि । 

१६. श्री तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय काठमा्डौंका उपनयायातिवक्ता तवश्वास सनुुवारबाट तमति 
२०७६।०४।०१ गिे िएको तनणजायाः

प्रवतिादीहरू तलुसी महतो कोईरी र राि ुसाह तेलीले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
विपरीतको कसरू गरेको दवेखन आएकाले सो कसरूमा सोहीदरा ४३ बमोविम सिा् र िाहरेिालाहरूबाट 
वलए खाएको विगो रू. १२८००००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते प्रवतिादीहरू तलुसी महतो कोईरी 
र राि ुसाह तेलीबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाउन मदु्ा ्चलाउने भन्ने श्ी विशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमा्ौंका उपन््ा्ावधिक्ा विश्वास सनुिुारबाट वमवत २०७६।०४।०१ गते भएको वनण््न  ।

१७. अतियोग दावरी

प्रवतिादीरहरू राि ु साह तेली र तलुसी महतो कोईरीले नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत नवलई १६ िना िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कुिेत पठारवदने भनी 
िाहरेिालाहरूबाट रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारको झठु्ो आश्वासन वदई र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक 
रोिगारमा कुिेत नलगी र िाहरेिालाहरूबाट बवुझवलएको रकम वरता्न समते नगरेकोले वनि प्रवतिादीहरूलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी र 
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िाहरेिालाहरूबाट वलए खाएको वबगो रू.१२८००००।– र सो को ५० प्रवतशत हिा्नना समते वदलाई भराई 
पाऊँ भन्ने समते िादी नेपाल सरकार तर्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग पत्र ।

१८. प्रतिवादरी िुलसरी महिो कोईररीले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणू्न कागिातहरू पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए,ँ मलेै 
िाहरेिालाहरू कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा कुबेत मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे 
पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । मरेो बिुा विरामी भएको र बिुालाई भारतमा उप्चार गरररहकेो 
सम्मा मलाई पैसाको आिश्कता परी मलेै भारतको पन्िािमासँगै काम गरेका साथी रामआज्ा रा्सँग 
रकम सापटी मागेको वथए ँ। वनि रामआज्ाले आरूले व्चनेिानेका मावनसहरूसँग रकम माग गरेका रहछेन ्
र वनिहरूले मरेो नाममा िममा रकम रू.२,४०,०००।- दवेख रू.३,००,०००।-समम रकम मरेो नाममा 
अारएमर्न गरेर पठाएका हुन ्। वनि रकम पठाउने व्वक्हरूलाई म व्चवन्दन । वनिहरूसँग रामआज्ा रा्ले 
के कसतो कुरा गरेर वनिहरूले मरेो नाममा रकम पठाएका हुन,् सो िारेमा मलाई केही थाहा छैन । म िैदवेशक 
रोिगार समिन्धी काम गनने व्वक् होरन । िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाउने भनेर मलेै अका्न प्रवतिादी राि ु
शाह तेलीसँग कुनै वमलेमतो गरेको छैन । मलेै वनिलाई व्चनेको समते छैन । मलाई लागेको आरोप झटुो हो । 
राम आज्ा ्ादिले म सँग वनिले विवभन्न व्वक्हरूमार्न त ्मलाई वदएको रकम वरता्न माग गरेका वथए, तर 
वनिले भनेको सम्मा मलेै रकम वरता्न गन्न नसकेका कारणले वनि रामआज्ा ्ादिले िाहरेिालाहरूसँग 
वमलेर म विरुद् ्ो झठु्ा आरोप लगाएका हुन ्। सम् पाएमा म राम आज्ा ्ादिले िाहरेिालाहरूबाट 
मार्न त ्मलाई वदएको रकम वरता्न गन्न त्ार छु । िाहरेीसाथ पेश भएको अारएमर्न को रवसद िमोविमको 
िममा रकम रू. ८०,०००।- मलेै वलएको वठक साँ्चो हो । िाहरेीसाथ पेश भएका अन्् कागिातहरूका 
समबन्धमा मलाई केही थाहा छैन । ईलाका प्रहरी का्ा्नल् रौतहटमा पेश भएको राम अज्ा ्ादि समतेको 
सं्कु् वनिेदन साथ पेश भएका ३ थान अारएमर्न रवसद िमोविमको िममा रकम रू.१,६४,०००।-रकम 
मलेै वलएको हु ँ। सो वनिेदन साथ पेश भएका अन्् कागिातको समबन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने 
समते बेहोराको प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

१९. प्रतिवादरी राजु शाह िेलरीले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

मलाई वमवसल संलगन अवभ्ोग पत्र समतेका समपणु्न कागिातहरू पवढिा्ची सनुाउँदा सवुनपाए,ँ मलेै 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कुबेत मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे पठाउने 
भनेर रकम समते वलएको छैन । प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरी मरेो गाउमा आएको िेलामा वनिसँग 
सामान्् व्चनिान भएको हो । िाहरेिालाहरूको रकम वलएर प्रवतिादी तलुसी महतो ररार भएपवछ 
िाहरेिालाहरूले एककासी मलाई समातेर रौतहट पवुलसमा िझुाएका हुन ्। प्रवतिादी तसुलीसँग म बिारमा 
िोलेको दखेरे मरेो साथी प्रवतिादी तलुसी हुन ्भन्ने अनमुानको आधारमा मलाई समाएपवछ तलुसी पवन 
आउँछ भनेर िाहरेिालाहरूले मलाई समाएका हुन ्। मलेै िाहरेिालाहरूको रकम वलएको छैन र विदशे 
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पठाउने भनेर आश्वासन समते वदएको छैन । िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाउने नाममा मलेै प्रवतिादी 
तलुसी महतो कोईरीसँग कुनै वमलोमतो गरेको छैन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । प्रवतिादी तलुसी 
महतोले िाहरेिालाहरूको रकम के कुन कामको लावग वलएका हुन,् सो िारेमा मलाई केही थाहा छैन । 
िाहरेिालाहरूले मलाई समातेपवछ तलुसी महतोलाई िोलाउन ुहामी वतमीलाई छोव्वदन्छौ भनेका वथए तर 
वनिहरूले तलुसीलाई समाई सकेपवछ पवन वकन मलाई समते रसाएका हुन ्सो बारेमा मलाई केही थाहा 
छैन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी राि ुसाह तेलीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

२०. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७६।०४।०६ मा िएको थुनछेक आदेश ाः

्समा पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता,२०७४ को 
दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीबाट रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँँ) 
र प्रवतिादी राि ुसाह तेलीबाट रू.२,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वलई 
तारेखमा राखन ूर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८(२) 
बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा 
पठाई वदन ूर प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी र प्रवतिादीका साक्षीहरू बझुी वन्मानसुार गरी 
पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको वमवत २०७६।०४।०६ मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको थनुछेक तथा प्रमाण 
मकुरर आदशे ।

२१. प्रतिवादरी राजु साह िेलरीका साक्षरी अजय कुमार साहले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी मध्ेका राि ुसाह तेलीले िैदवेशक रोिगार समबन्धी काम गरेको छैन । आफनो रमान्दारी साथ कृवष 
काम गनने मावनस हुन ्। उसको आ्चरण राम्ो छ, ठगने मावनस होरनन ्। िाहरेिालासँग िैदवेशक रोिगारमा 
पठाउने भनी कुनै पवन रकम वलए खाएको मलाई थाहा छैन । प्रवतिादी राि ुसाह तेलीले अवभ्ोग दाबी 
बमोविम कुनै कसरू नगरेको हुनाले वनिले अवभ्ोग दाबीबाट सरार पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादी राि ुसाह तेलीका साक्षी अि् कुमार साहले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

२२. यस नयायातिकरणको आदेश:

 िादीले अवभ्ोगपत्रको सबदु प्रमाण खण्को गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिालाहरू तथा दखेने 
साक्षीलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखएको हुदँा र वनिहरूलाई नबझुी नहुने दवेखदंा मलुकुी 
रौिदारी का ््नविवध संवहता,२०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्मानसुार पेश 
गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६।०८।११ को आदशे ।

ठहर खण्ड

२३. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्उप न््ा्ावधिक्ा 



129
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी उपर परेको िाहरेी, िाहरेिालाहरूले गरेको थप कागि एिम ्प्रवतिादीका 
नाउँमा अारएमर्न गरी पठाएको नगद समतेबाट प्रवतिादीहरू उपरको अवभ्ोग दािी पवुष् भएकाले दािी 
बमोविम सिा् गरी वनिहरूबाट िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने समते बहस प्रसततु 
गनु्नभ्ो।

२४. त्सतै प्रवतिादी राि ुसाह तेलीको तर्न बाट विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी राम पकुार महतो र लक्मी प्रसाद मनैालीले 
हाम्ो पक्षले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको होरन भनी रन्कारी ब्ान गरेको छ । कुनै िाहरेिालासँग कुनै 
रकम वलएको छैन । सह-प्रवतिादीसँग साथै वहं् ेकाले िाहरेिालाले पोल गरेका हुन ्। हाम्ो पक्ष उपरको 
अवभ्ोग दािी िादीले पवुष् गन्न सकेको नहुदँा सराई हुने गरी रैसला गरी पाऊँ भन्ने समते बहस प्रसततु 
गनु्नभ्ो । 

२५. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादीहरू तलुसी महतो कोईरी र राि ु साह तेलीले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र नवलई िाहरेिालाहरू राकेश रा् ्ादि समतेलाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग कुिेत पठारवदने भनी िैदवेशक रोिगारको झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई वलएको 
रकम समते वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू गरेकाले 
सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूबाट वलए खाएको विगो रू.१२,८०,०००।- (बाह्र 
लाख असी हिार रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू.६,४०,०००।-(छ लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ) 
समते िममा रू.१९,२०,०००- (उन्नारस लाख वबस हिार रूपै्ाँ) वदलाई भराई भराई पाउन अवभ्ोग 
दाबी वलएकोमा प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न मलेै िाहरेिालाहरू 
कसैलाई पवन िैदवेशक रोिगारका लावग कुिेत पठाउने झटु्ा अाश्वासन वदई कुनै रकम वलएको छैन । मरेो 
बिुा वबरामी भई भारतमा उप्चार गराउँदा पैसा आिश्क परी भारतको पञिाबमासँगै काम गरेका साथी 
रामअज्ा रा्सँग रकम सापटी मागेको वथए ँ। वनि रामअज्ा रा्ले पवन आफना व्चनिानका मावनसहरूसँग 
रकम माग गरेका रहछेन ् र वनिहरूले मरेो नाममा रू.२,४०,०००।- दवेख रू.३,००,००० । समम मरेो 
नाममा आई.एम.ई गरेर पठाएका हुन ्। रकम पठाउने व्वक्हरूलाई व्चवन्दन । वनिहरूले रामअज्ासँग के 
कसतो कुरा गरी मरेो नाममा रकम पठाएका हुन ्थाहा छैन । म िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने काम गनने व्वक् 
होरन । विदशे पठाउने भनेर सह-प्रवतिादी राि ुसाह तेलीसँग वमलेमतो गरी िाहरेिालाहरूबाट रकम 
संकलन गरेको पवन होरन । वनिलाई व्चनेको छैन भन्ने बेहोरा उललेख गरेको दवेखन्छ । त्सतै प्रवतिादी 
राि ुसाह तेलीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न, मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
कुिेत पठाई वदने भनी झठु्ा अाश्वासन वदएको छैन, कुनै रकम वलएको छैन । तलुसी महतो कोईरी गाउँ 
आएको बेलामा सामान्् व्चनिान भएको हो । िाहरेिालाहरूको रकम वलएर तलुसी महतो कोईरी ररार 
भए पवछ िाहरेिालाहरूले मलाई समाती प्रहरीमा बझुाएका हुन ्। तलुसी महतो कोईरीसँग मरेो वमलेमतो 
छैन । िाहरेिालाहरूको रकम तलुसी महतोले के कुन कामका लावग वलएका हुन ्मलाई थाहा छैन । 
िादीको अवभ्ोग दाबीको कसरू छैन भनी रन्कार रही बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 
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२६. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीहरूको ब्ान र दबैु तर्न बाट उपवसथत काननू व्िसा्ीहरूको बहस 
सनुी प्रसततु मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१. प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत पत्र नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारका लावग कुिेत पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होरनन?्

२. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने 
हो? र िाहरेिालाहरूले वबगो हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होरन ?

२७. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम प्रश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, तलुसी महतो कोईरी र राि ुसाह 
तेलीलाई वबपक्षी बनाई १६ िनाको रू.८०,०००।- का दरले रू.१२,८०,०००।- ठगी गरेको भनी एिेणट 
मावथ कारिाही गरी क्षवतपवूत्न उपलबध गराई पाऊँ भनी रामअज्ा रा् ्ादि समते १६ िनाले विलला 
प्रसासन का्ा्नल् रौतहटमा वदएको वनिेदन बमोविम प्रारवमभक कारिाही हुदँा राि ु साह काननूलाई 
पक्राउ गरी कारिाहीका लावग मावनस र वमवसल िैदवेशक रोिगार विभागमा पठाएको दवेखन्छ । मौकामा 
वनिेदन वदने ती व्वक् मध्े राकेश रा् ्ादि, छोटेलाल रा् ्ादि, कृष्ण नन्दन कुमार दास, वदपेन्द्र रा् 
्ादि र धनलाल ्ादिको हकमा वनिको भाई भोला रा् ्ादि समतेले िैदवेशक रोिगार वबभागमा 
वदएको सं्कु् िाहरेी दरखासतमा िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कुिेत पठाई वदने भनी 
राि ुसाह तेली र तलुसी महतोले िैदवेशक रोिगारीको झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई 
िैदवेशक रोिगारमा कुिेत नपठाई बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को 
दरा १० र ४३ िमोविम कारबाही गरी ५ िनाको रू. ८०,०००।- का दरले रू.४,००,०००।- र सोको 
प्चास प्रवतशत हिा्नना समते रू.२,००,०००।- प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालाहरूलाई आ-आफनो विगो 
बमोविम भराई पाऊँ भन्ने बेहोरा उललेख भएको दवेखन्छ । वनिेदन पत्र लगा्त सं्कु् िाहरेी दरखासत 
बमोविम अनसुन्धान तहवककात भएकोमा तहवककातको वसलवसलामा क्षवतपवूत्नका लावग मौकामा 
वनिेदन वदने सबै वनबेदकलाई वझकाएकोमा ती मध्े विभागमा िाहरेी वदने वदपेन्द्र रा् ्ादि, कृष्ण नन्दन 
कुमार दास र राकेश रा् ्ादिले मात्र आ-आफनो बेहोरा खलुाई प्रवतिादीहरू उपर कारबाही गरी वबगो 
र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी छुट्ा-छुटै् थप कागि गरेको दवेखन्छ ।

२८. प्रवतिादीहरू ब्ानका क्रममा अवभ्ोग दािीको कसरू गरेमा रन्कार रहकेो दवेखन्छ । प्रवतिादी राि ुसाहले 
मौकामा ब्ान गदा्न आरूले िाहरेिालाहरूबाट िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी कुनै रकम नवलएको तर 
िैदवेशक रोिगारको काम गनने सहप्रवतिादी तलुसी महत्तोसँग गाउँमासँगै घमुकेो भन्ने बेहोरा उललेख गरेको 
दवेखन्छ । प्रवतिादी तलुसी महत्तोले ब्ान गदा्न सहप्रवतिादी राि ुसाह तेलीसँग गाउँमा नघमुकेो व्च्ा 
पसलमा वनिसँग कुराकानी भएकोसमम सिीकार गरेको दवेखन्छ । त्सतै ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न 
समते प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दािीको कसरू नगरको भनी ईन्कार रही बेहोरा लेखाएको पाई्ो ।

२९. िादीले उपरोक् गबाह/िाहरेिालाहरू र साक्षीलाई बकपत्रका लावग उपवसथत नगराएको र ्स 
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न््ा्ावधकरणबाट बकपत्रका लावग उपवसथत हुन म्ाद िारी हुदँा समते िादीका गबाह/िाहरेिालाहरू र 
साक्षी बकपत्रका लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भएको दवेखन आएन । 

३०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेोमा िादीले आफना गबाह/िाहरेिालाहरू र साक्षीलाई आदशे बमोविम उपवसथत 
नगराएको र ्स न््ा्ावधकरणबाट िाहरेिालाहरूका नाममा बकपत्रका लावग उपवसथत हुन म्ाद िारी 
हुदँा समते िाहरेिालाहरू बकपत्रका लावग उपवसथत भएको नदवेखएकाले मौकाको िाहरेी बेहोरा एिम ्
िाहरेिालाहरूले मौकामा कागि गदा्न लेखाएको बेहोरा मात्र प्रवतिादीहरूका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने 
दवेखन आएन । 

३१. प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीहरूलाई ्ो, ्स प्र्ोिनका लावग रकम वदएको हो भनी रकम 
पठाएको प्र्ोिन खलुने प्रमाणको समते अभाि दवेखन्छ । िाहरेी दरखासतसाथ िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी 
मध्ेका तलुसी महतो कोईरीलाई आईएमई मार्न त ्रकम पठाएको भनी सोको प्रवतवलवप पेश गरेको भए 
तापवन ती रवसदहरूमा िैदवेशक रोिगारमा पठाउनकै लावग रकम वलएको बेहोरा खलेुको अिसथा छैन । 
आईएमई गरी रकम पठाउँदमैा िाहरेिालाहरूले िैदवेशक रोिगारमा िानकै लावग प्रवतिादी तलुसी महतो 
कोईरीको नाउँमा रकम पठाएको र वनिले सोही प्र्ोिनका लावग उक् रकम वलएको मान्न उव्चत हुने 
दवेखएन । 

३२. प्रमाण ऐन,२०३१ को दरा २५ मा "अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको हुनेछ" भन्ने व्िसथा 
रहकेो छ । ्स काननूी व्िसथा बमोविम प्रवतिादी उपरको अवभ्ोग प्रमावणत गनने भार िादीमा रहकेो 
दवेख्ो । िादीले गबाह/िाहरेिालाहरू र अन्् साक्षी समते ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत गराई बकपत्र 
गराउन सकेको नदवेखएकाले िादीले प्रवतिादीहरू उपरको कसरू पवुष् गराउन सकेको भन्न वमलने दवेखएन ।

३३. ्सरी प्रवतिादीहरू उपरको कसरू िादीले प्रमावणत गन्न सकेको अिसथा नहुदँा दोश्ो प्रश्नको वबबे्चना 
गरररहन परेन ।

३४. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट अवभ्ोग दाबी पवुष् हुने िसतवुनष्ठ प्रमाणको अभािमा 
प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको नदवेखदंा प्रवतिादीहरू राि ुसाह तेली र तलुसी महतो 
कोईरीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा ऐ.ऐनको दरा ४३ बमोविम 
सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने िादीको अवभ्ोग दाबी पगुन नसकी 
प्रवतिादीहरूले सरार पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल बमोविम गनू्न । 



132
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादीहरू तलुसी महतो कोईरी र राि ुसाह तेलीले अवभ्ोग दाबीबाट 
सराई पाउने ठहरेकोले उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम 
३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई 
पनुरािेदनको म्ाद वदन.ू.............................................................................................................१

प्रवतिादी राि ुसाह तेलीले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. १५६बाट राखकेो धरौटी रू.२,००,०००।- वरता्न 
पाऊँ भनी रैसला अवन्तम भएपवछ म्ादवभत्र वनिेदन वदएमा वन्मानसुार गरी वरता्न वदन.ू...........................२

प्रवतिादी तलुसी महतो कोईरीले ताररख गिुारी बसेकाले मदु्ा पपू्नक्षका क्रममा धरौटी रवसद नं. १८४बाट राखकेो 
धरौटी रू.३,००,०००।- िरत गरी रािसिमा सदर-स्ाहा गन्न लेखा शाखालाई िानकारी वदन.ू.....................३

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ प्रकरण २ को प्र्ोिनका लावग प्रवतिादी राि ुसाह तेलीलाई सोको िानकारी वदन.ू....४

प्रसततु रैसलाको िानकारी िादी मार्न त ्िाहरेिालाहरूलाई वदन.ू........................................................५

सरोकारिालाले रैसलाको नककल माग गरेमा काननू बमोविम लागने दसतरु वलई नककल वदन.ू.....................६

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन.ू......................................७

रमेशकुमार खत्री
 (अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छु ।
     

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल
रैसला वमवतः -२०७७।०९।१३।२
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई
फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०३४३
कसरू ठहर तन.नं.५३
तनणजाय नमबर: ९९

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
व्क् शपेा्नको नावत, पासाङ शपेा्नको छोरा 
संखिुासभा विलला मलूखक्न  गा.वि.स., 
ि्ा नं.१ सथा्ी घर भई हाल काठमा्ौ ँ
विलला काठमा्ौ ँ महानगरपावलका ि्ा 
नं.७ बसने िष्न ४० को नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नको 
िाहरेीले नेपाल सरकार......................१ 

राम बहादरु अवधकारीको छोरी, पणू्न कुमार खत्रीको श्ीमती 
पाँ्चथर विलला ओलाने गा.वि.स., ि्ा नं.८ बाउन्ाँ्ा 
सथा्ी घर भई काठमा्ौ ँ विलला टोखा नगरपावलका ि्ा 
नं.१३ गोंगब ुवसथत दीपज्ोवत टोलमा बसने िष्न ३३ का िानकुा 
खत्री......................................................................१

मवन्दर खत्रीको छोरा काठमा्ौ ँ विलला टोखा नगरपावलका 
ि्ा नं.१३ गोगँब ु वसथत दीपज्ोवत टोलमा बसने पणू्नकुमार 
खत्री......................................................................१

वदल बहादरु ख््काको छोरा रलाम विलला राकरुक गा.वि.स, 
ि्ा नं.१ बसने प्रवदप ख््का........................................१

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

िथय खण्ड
१. जाहेररी दरखासिाः

म िैदवेशक रोिगारमा िाने मनवसथवत बनाई बवसरहकेो अिसथामा मरेो भवतिो लाकपा शपेा्न अमरेरकामा 
रहकेोमा भवतिोले पणू्न कुमार खत्रीलाई मरेो मोबारल नमबर वदएका रहछेन ्। ्ी पणू्न कुमार खत्रीले मलाई 
समपक्न  गरी मलेै िैदवेशक रोिगारमा मावनसहरूलाई अमरेरका ल्ाई रोिगार वदलाउने काम गछु्न, तपाई ँ
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पवन आउने हो भने रू.३२,००,०००।- ख्च्न लागछ, ग्ास सटेशनमा काम गनु्नपछ्न, मावसक रू.३,००,०००।- 
कमाई हुन्छ, ्ेढ िष्न काम गरेपवछ वग्रन का ््न समते बन्छ भनेपवछ म अमरेरका िान त्ार भएको वथए ँ। 
मलेै के कसरी अमरेरका पगुने र कहाँ बसने भन्ने समबन्धमा बझुदा मरेी श्ीमवत िानकुा खत्री र भान्िा प्रवदप 
ख््का काठमा्ौ ँविलला टोखा नगरपालका ि्ा नं.१३ मा बसछन ्र उनीहरूले नेपालमा गनु्नपनने समपणू्न 
काम गरी विदशे पठाउँछन ् र विदशे पगुेपवछ गनु्नपनने समपणू्न काम मलेै गनने हो भनेपवछ विश्वासमा परी 
विवभन्न वमवतमा विपक्षीहरू िानकुा खत्री र प्रदीप ख््काको नाममा मरेो दाि ुलाकपा शपेा्नको नामबाट 
रू.७,००,०००।- बहुारी लाकपा वदकी शपेा्नको नामबाट रू.१३,६०,०००।-, छोरी दो्चमी शपेा्नको नामबाट 
रू.३,००,०००।- र श्ीमती वदलमा्ा शपेा्नको नामबाट रू.१६,००,०००।- आईएमई गरी पठाएको हो । तर 
विपक्षीहरूले मलाई अमरेरका नभई थारल्ाण् प¥ुofई अलपत्र बनाएको र सोही कारण तीन मवहना िेलमा 
रही नेपाल वरता्न आए ँ। नेपाल वरता्न आई सकेपवछ प्रवतिादी िानकुा खत्रीलाई पक्राउ गरी महानगरी् 
प्रहरी पररसरमा बझुाएको, वनि िानकुाले रू.२५,००,०००।- वलएको हो भनी वमवत २०७२।०८।२८ मा 
कागि गररवदएर रू.५,००,०००।- सोही सम्मा बझुाएको र बाँकी रकम एक मवहनावभत्र वरता्न वदन्छु भनी 
भनेका वथए । विपक्षी िानकुासँग भएको उक् वलखतमा मरेो ख्च्न भएको िममा रू.४४,००,०००।- भनी 
रू.२५,००,०००।- मात्र वदने सहमवत कागि गररवदएर वनि विपक्षीले हाल मरेो रोन नउठाउने र रकम वदन 
सवकदन भन्ने गरेकोले वनि विपक्षीहरूलाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ बमोविम कारिाही गरी मबाट 
वदएको रू.२५,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समतेको रकम वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको 
िाहरेिाला नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नको िाहरेी दरखासत । 

२. सककल तलखि कागजाः

मरेो श्ीमान पणू्न बहादरु खत्रीले तपाई ँनोबु्न शपेा्नसँग रू.२५,००,०००।- िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका 
पठाई वदन्छु भनी वलएको ठीक सँ्चो हो । मरेो श्ीमानले तपाईलँाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका पठाउन 
नसकेको कारणले गदा्न आि रू.५,००,०००।- वरता्न बझुाएको छु र बाँकी रू.२०,००,०००।- एक 
मवहनावभत्र बझुाउने छु भन्ने समते बेहोराको िानकुा खत्रीले वमवत २०७२।०८।२८ मा गररवदएको वलखत । 

३. प्रतिवादरी जानुका खत्रीले गरेको बयानाः

मरेो श्ीमान एक िष्न पवहले अमरेरका िानभुएको वथ्ो । ्ी िाहरेिालाका भवति लाकपा शपेा्न पवन 
अमरेरकामा नै छन ्। ्ी िाहरेिाला नोबु्न शपेा्न, भानेन्द्र रु्ाँल, प्रवदप ख््का र लैन वसं बसनेत समतेले मरेो 
श्ीमानसँग कसरी अमरेरका िान सवकन्छ भने सललाह गरी अमरेरका िान भनी थारल्ाण् गएका वथए । 
्ी िाहरेिाला समते थारल्ाण्मा पगुी सकेपवछ त्हाँ बसने पावकसतानी एिेन्टलाई पैसा बझुाउनपुछ्न भनी 
मलाई समपक्न  गरी सो पैसा मागेका वथए । सोही का ््नका लावग िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नले मलाई छो्ी गएको 
रू.२३,००,०००।- िाहरेिालालाई पठाई उक् रकम प्राप् भए नभएको िाहरेिालासँग बझुदा रकम पाएको 
िानकारी गराएका वथए । पावकसतानी एिेन्छले रकम खाई भागेपवछ ्ी िाहरेिाला समतेका मावनसहरू 
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थारल्ाण्बाट नेपाल रकमी आएका हुन ्। मलेै िाहरेिाला समतेका मावनसहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा 
अमरेरका पठाई वदने भनी कुनै रकम वलएको छैन । मरेो श्ीमानले पवन सही प्रकृ्ा अपनाई सही बाटोबाट नै 
अमरेरका आउन सललाह वदएकोमा िाहरेिालाहरू अमरेरका िान असरल भएको कारण मरेो श्ीमान र म 
उपर झठु्ा िाहरेी वदएका हुन ्। ्ी िाहरेिालाले म विरुद् महानगरी् प्रहरी पररसर, काठमा्ौमँा उिरूी वदई 
मलेै रू.२५,००,०००।- बवुझवलएको भनी िैदवेशक रोिगारको वलखत कागिमा सहीछाप गराएका हुन ्र 
सोही सम्मा मलेै नोबु्नलाई रू.५,००,०००।- समते बझुाएको वथए ँ। िाहरेिालाले पेश गरेको IME रवसद 
दखेी पाए,ँ उक् रवसदमा उवललवखत रकम मलेै बझुी वलएको हु ँ। उक् रकम वलंदा कुनै भरपाई गरेको वथएन । 
वमवत २०७२।०८।२८ मा भएको वलखतको ससीछाप मरैे हो र मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन 
गनने कुनै अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी िानकुा खत्रीले गरेको ब्ान । 

४. प्रतिवादरी जानुका खत्रीले गरेको ितिमबा बयान:

मरेो भान्िा प्रवदप ख््का पवन ् ी िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नले गरेको प्रकृ्ा अपनाएर नै अमरेरका िानका लावग 
भनी थारल्ाण् गई त्हाँ प्रहरीबाट पक्राउ परी नेपाल रकमी आएका हुन ्। ्ी िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नले 
मरेो भान्िा प्रवदप ख््काको नाममा रू.१२,००,०००।- आईएमई गरेर हालेको रकम प्रवदप ख््काले उक् 
रकम वलए खाएका होरनन ्। ्सरी ्ी नोबु्न शपेा्नको बैंक खातामा िममा गरेको प्रमाण आरूसँग रहकेो भनी 
मलाई भनेका वथए, आिश्क परेमा उक् भौ्चर पवछ पेश गन्न लगाउनेछु । वनि भान्िा प्रवदप ख््का समते 
्ी िाहरेिालाले गरेको प्रकृ्ा अपनाई आफनै ख्च्न लगाई अमरेरका िान भनी वहँ् ेकोमा थारल्ाण् पगुी 
रकमी आएका हुन ्। ्ी प्रवदप ख््काले ्ी िाहरेिालालाई अमरेरका पठाई वदन्छु भनी कुनै काम गरेको 
होरन । जिाई ँ लैन वसं बसनेतसमते आफनै लगानीमा ् ी िाहरेिालासँग अमरेरका िान भनी गएकोमा सरल 
नभई रकमी आएका हुन ्। वनि लैन वसं बसनेतको प्रसततु कसरूमा कुनै संलगनता छैन । ्ी िाहरेिाला नोबु्न 
शपेा्नको कुनै रकम लैन वसं बसनेतले बझुी वलएको छैन । जिाई ँ लैन वसं बसनेतको वतनपसुते सवहतको ठेगाना 
खलुाउन सवकदन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी िानकुा खत्रीले गरेको तवतमबा ब्ान । 

५. तनणजाय पराजा:

प्रवतिादी िानकुा खत्रीबाट रू.४०,००,०००।- (्चावलस लाख रूपै्ाँँ) नगद िा सो बराबरको िेथा धरौटी 
माग गरी सो धरौटी राखन सकेमा ताररखमा राखी र धरौट राखन नसकेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणको 
अनमुवत वलई थनुामा राखी थप अनसुन्धान गनने गरी वमवत २०७२।११।०३ मा अनसुन्धान अवधकृतबाट 
भएको वनण््न  प्चा्न । 

६. तलखिका साक्षरी गोलजे शेपाजाले गरेको कागज:

िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नले पेश गरेको वमवत २०७२।०८।२८ को वलखतमा भएको नाम थर ितन र सहीछाप 
मरेो आफनै हो । प्रवतिादीले िाहरेिाला नोबु्न शिेा्नलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका पठाई वदन्छु 
भनी रू.२०,००,०००।- (बीस लाख रूपै्ाँँ) वलएको ठीक साँ्चो हो भन्ने बेहोराको साक्षी गोलिे शपेा्नले 
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गरेको कागि।

७. श्री तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजाय:

प्रवतिादी िानकुा खत्रीले अन्् प्रवतिादीहरू पणू्न खत्री र प्रदीप ख््कासँग वमलेमतो गरी काननू 
बमोविमको िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवतपत्र प्राप् नगरी िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नलाई 
िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई वदन्छु भनी झठु्ा प्रलोभन दखेाई रू.२५,००,०००।- वलई 
थारल्ाण्समम प¥ुofएकोमा अलपत्र परेका कारण िाहरेिाला नेपाल रकमी आएकोमा प्रवतिादीहरूको 
उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ बमोविमको कसरू गरेकोले प्रवतिादीहरू 
िानकुा खत्री, पणू्नकुमार खत्री र प्रवदप ख््कालाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गररपाऊँ । 
िाहरेिालाबाट प्रवतिादीहरूले वलए खाएको रकम रू.२५,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
समते प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल्को वनण््न  बेहोरा । 

८. अतियोग मागदाबरी: 

प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्नकुमार खत्री र प्रवदप ख््काले नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवतपत्र नवलई िाहरेिाला नोबु्न शपेा्न भन्ने नोबु्न शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अमरेरका 
पठाई वदने भनी झठु्ो अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाबाट रकम बवुझवलई थारल्ाण्समम प¥ुofई 
अलपत्र पारेको र िाहरेिाला सोही सथानबाट नेपाल रकमी आएकोमा प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई 
अमरेरका नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
विपरीतको कसरू दवेखदंा वनि प्रवतिादीहरूलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला नोबु्न 
शपेा्न भन्ने नोबु्न शपेा्नबाट प्रवतिादीहरूले वलए खाएको विगो रकम रू.२५,००,०००।- तथा सोको प्चास 
प्रवतशत हिा्नना रू.१२,५०,०००।- गरी िममा रकम रू.३७,५०,०००।- प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालालाई 
वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको अवभ्ोग मागदाबी । 

९. प्रतिवादरी जानुका खत्रीले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

िाहरेिाला नोबु्न शेपा्न भन्ने नोबु्न शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी कुनै रकम वलए खाएको छैन । 
वनिलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाउने पवन भनेको छैन । िाहरेिाला नोबु्नसँग विगत एक 
िष्नदवेख लेनदने कारोिार भररहकेो वथ्ो । मलेै िाहरेिालालाई व्ािमा रकम वदएकोमा वनिले पवन मलाई 
व्ाि सवहतको रकम बझुाउँद ैआएका वथए । िाहरेिाला नोबु्न शपेा्न भन्ने नोबु्न शपा्न सवहत लैनवसंह बसनेत, 
प्रवदप ख््का र भानेन्द्र रु्ाँल समते अमरेरका िान भनी आफनै ख्च्नमा थारल्ाण् गएका वथए । सो 
का ््नमा मरेो कुनै प्रत्क्ष िा अप्रत्क्ष संलगनता छैन । थारल्ाण्मा के भ्ो भन्ने बारे पवन कुनै िानकारी 
छैन । पवछ नोबु्न शपा्नले रकम आिश्क परेको भनी िाहरेिाला समतेका पररिारहरू आई सह्ोग माग 
गरेका कारण रकम पठाई सह्ोगसमम गरेको हु ँ । पैसा पठाएपवछ पारसकँे भनी ििार पठाएका वथए । 
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िाहरेिालाहरू थारल्ाण् हुदँा एकिना पावकसतानी एिेन्टसँग भटे भएकोमा पावकसतानी एिेन्टले रकम 
वलई भागेपवछ ्ी िाहरेिाला समतेका ्चारिना व्वक्हरू नेपाल रकमी आएका वथए । िाहरेिालाले 
पेश गरेको वलखत म वहरासतमा हुदँा करकापमा गरारएको हो । सो वलखत उपर मलेै काठमा्ौ ँविलला 
अदालतमा मदु्ा नं.०७२-CP-१९१८ र १९१९ मा करकाप मदु्ा दा्र गरेको छु । िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नबाट 
वलन ू । बाँकी रहकेो रकम लाकपा शपेा्न मार्न त ् मरेो माछापचुछे् बैंक वलवमटे्मा रहकेो खातामा िममा 
गरारवदएका वथए । मलेै अवभ्ोग दाबीको कुनै कसरू नगरेको हुदँा मलाई अवभ्ोग दाबीबाट सरार वदलाई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी िानकुा खत्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

१०. यस अदालिबाट तमति २०७२।१२।०४ मा िएको थुनछेक आदेश:

पवछ प्रमाण बझुद ै िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अदालती 
बन्दोिसतको ११८ नं.को दहेा् दरा ५ एिम ् १० बमोविम वनि प्रवतिादी िानकुा खत्रीबाट नगद 
रू.१०,००,०००।- (दश लाख रूपै्ाँँ) िा सो बराबरको िेथा िमानत वलई तारेखमा राखन ू। सो वदन नसके 
अ.िं. १२१ नं.बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा पठाई वदन ूभन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको 
वमवत २०७२।१२।०४ को आदशे । 

११. प्रतिवादरी प्रतदप ख््डकाले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

म २०६८ सालदवेख प्रवतिादी पणू्न बहादरु खत्रीको भार दशे कुमार खत्रीको घरमा ्ेरा गरी बसद ैआएको 
छु । भानेन्द्र रु्ाँल र पणू्न कुमार खत्री मरेो एमदम वमलने साथी हौ ँभने हामी पवहलादवेख नै अमरेरका िान 
खोविरहकेा वथ्ौ ँ। वनिहरूले नै एकपटक भारत गई एिेन्टलाई पासपोट्न र रकम वदएर आएका पवन वथए । 
हामीहरू पटकपटक असरल भएपवन पणू्न कुमार खत्री अमरेरका पगुे र सोको लावग ठाउँठाउँ गई हुण्ी 
मार्न त ्रकम पठाउने काम भानेन्द्र रु्ाँलले गरेका वथए । पणू्न कुमार खत्री अमरेरका पगुेपवछ भानेन्द्र रु्ाँल 
पवन अमरेरका िानका लावग पटकपटक िानकुा खत्रीको घरमा आउने िाने गरेकोमा िानकुा खत्रीसँग 
व्चनिान भएको हो । भानेन्द्र रु्ाँलले पणू्न कुमार खत्रीले राम्ो कमाई गरररहकेो छ भनी भनेका कारण 
मलाई पवन अमरेरका िान मन लागी भानेन्द्र रु्ालसँग भन्दा वतमीहरूले केही गनु्नपददैन, सबै म गछु्न भनी 
भनेका वथए । हामीले पणू्न कुमार खत्रीसँग कुरा गदा्न अमरेरका आउने बाटो खतरा छ, आउँछौ भने आऊ, 
अमरेरका आएपवछ सेटल हुनका लावग सह्ोग गरौलँा तर वबवग्रएमा कसैले विममिेारी वलन सकदनै भनी 
भनेका वथए । अमरेरकामा रहकेा लाकपा शपेा्न र पणू्न कुमार खत्री एउटै एिेन्ट मार्न त ्अमरेरका गएका रहछेन ्। 
सोही क्रममा हामीले एकिना एिेन्टसँग समपक्न  गदा्न थारल्ाण् मार्न त ्पवन अमरेरका िानसकने भनी थाहा 
पाएको कारण हामी थारल्ाण् िाने त्ारीमा रहकेा वथ्ौ ँ। सबैको ट्ाभल ्कुमने्ट र पासपोट्न आएकोमा 
नोबु्न शपेा्नको पासपोट्न नआरसकेको हुदँा िाहरेिाला नोबु्न शपेा्न भन्ने नोबु्न शपेा्नले रू.१२,५०,०००।- मरेो 
प्रभ ुबैंक लैन्चौरको खातामा वमवत २०७२।०५।१८ मा आईएमई मार्न त ्िममा गन्न पठाएको हो । मलेै 
२०७२।०५।१९ मा सो रकम वनि नोबु्न शपेा्नको आफनै प्रभ ुबैंकको खातामा िममा गररवदएको हो । हामी 
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तीन िना थारल्ाण्मा पगुेपवछ हाम्ो क्िूाको वभसा लाग्ो । अब मवेकसको िानपुछ्न, वभसा नआएसमम 
एक रूपै्ाँँ लागदनै भनी पावकसतानी एिेन्टले भनी हामीलाई ए्रपोट्न लगेकोमा त्ही ँहामीलाई प्रहरीले 
पक्राउ गरेको हो । हामीलाई िेलबाट पवन सोही एिेन्टकै मावनसले वनकालेको हो । मवेकसकोको वभसा 
लागेको रोटोकवप वदएपवछ मलेै रू.३,००,०००।- र अन््ले के कवत रकम वदए, सो बारेमा थाहा भएन । 
हामीहरू नेपाल रकमी आएपवछ नोबु्न शपेा्नलेपैसा कसरी उठाउने भनी भनेकोमा मदु्ा गनने कुरा भएको र 
मलाई पवन िानकुा खत्रीको तर्न बाट नबोलन ुभनी धमकाएका वथए । म साँ्चो कुरा गनने वसधा मावनस हु ँभनी 
भन्दा वनिले म समते उपर वकटानी िाहरेी वदएका हुन ्भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी प्रवदप ख््काले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

१२. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७३।०१।१५ को आदेश:

पवछ बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लावग मलुकुी ऐन, अ.िं.११८ नं.को दहेा् 
५ र १० बमोविम ्ी प्रवतिादी प्रवदप ख््काबाट नगद धरौट रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँँ) िा 
सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ु । सो वदन नसके काननू बमोविमको वसधा खान 
पाउने गरी अ.िं.१२१ नं. बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन पठाई वदन ूभन्ने समते बेहोराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३।०१।१५ मा भएको आदशे । 

१३. प्रतिवादरी प्रतदप ख््डकाका साक्षरी इनद्रकला बसनेिले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी प्रवदप ख््काले नोबु्न शपेा्नलाई अमरेरका पठाउने भनी कुनै रकम वलएका छैनन ् । वनि प्रवदप 
ख््का सि्ं पीव्त हुन ् । वनिलाई समते अमरेरका लान्छौ ँभनी पणू्न खत्रीको रू.२५,००,०००।- ठगी 
गरेको हो र अमरेरका नलगी दखु पाएका छन ् । सो रकम हालसमम वरता्न पाएका छैनन ् । िाहरेिाला 
नोबु्न शपेा्नले प्रवदप ख््काको नाममा आईएमई बाट पाएको पैसा प्रवदप ख््काले नोबु्न शपेा्नलाई वदएको 
आईएमईको प्रमाण वमवसल संलगन छ भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी प्रवदप ख््काका साक्षी रन्द्रकला 
बसनेतले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१४. जाहेरवाला नोबुजा शेपाजा िनने नोबुजा शेपाजाले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

मलाई िैदवेशक रोिगारमा अमरेरका लान्छु भनी प्रवतिादी िानकुा खत्री र प्रवदप ख््काले रू.४४ लाख 
६० हिार रकम वलएका हुन ् । अवहलेसमम कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । प्रवतिादीहरूले रकम बझुी 
वलए पचिात ्सबै कागिातहरू भ्ो भनी मलाई पवहलो लटमा लगने भनेर पवछ थारल्ाण् लगेका हुन ्। 
नेपालको ए्रपोट्नसमम िानकुा खत्रीले लगेकी हुन ्। म एकलै थारल्ाण् पगुेको हो । कोठामा पगुदा त्हाँ 
भानेन्द्र रु्ाल, लैनबहादरु बसनेत र प्रवदप ख््का पवन वथए । मसँग भएको २५०० ्लर प्रवदप ख््काले 
मागेपवछ वनिलाई वदएको हो । पणू्न खत्रीले सबैको रकम आफनो श्ीमती िानकुा खत्रीको नाममा िममा 
गररवदन ुभनेपवछ सबै रकम िानकुा खत्रीको नाममा आईएमई मार्न त ्िममा गररवदएको हो । कररि तीन 
मावहना िवत केही काम नगरी त्ही ँबसेकोमा प्रवदप ख््काले अब काम भ्ो भनी ए्रपोट्न लगेका वथए । 
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त्ह ँपवन वनिले हामीसँग भएको रकम मागे र हामीले पवन रकम वद्ौ ँ। पवछ उ््ने भनी भन्द ैगदा्न प्रहरीले 
हामीलाई पक्राउ गरेको हो । वनि प्रवतिादीले के कवत रकम कसतो कागि के कहाँ पेश गरे भन्ने बारेमा 
केही िानकारी छैन । कररब ४ मवहना िवत िेलमा बसेपवछ हामीले नेपालबाट वटकट मगाई नेपाल रकमी 
आएका हौ ँ । प्रवतिादीहरूले आपसी वमलेमतो गरी म समतेलाई झठु्ा अाश्वासन दखेाई विदशे पठाउँछु 
भनी रकम वदएकोमा विदशे पवन नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीहरूलाई काननू 
बमोविम हदसैमम कारिाही गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला नोबु्न शपेा्न भन्ने नोबु्न शपेा्नले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

१५. तलखि कागजका साक्षरी गोलजे शेपाजाले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

िाहरेी साथ पेश भएको वमवत २०७२।०८।२८ मा भएको वलखतको साक्षी महलमा भएको सहीछाप मरेो 
हो । िाहरेिालालाई अमरेरका पठाई वदन्छु भनी िानकुा खत्रीले रू.४४ लाख ६० हिार लगेको हो । 
त्समा आधा रकम प्रवदप ख््कालाई पवन वदएको हो भन्ने समते बेहोराको वलखतका साक्षी गोलिे शपेा्नले 
्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

१६. प्रतिवादरी जानुका खत्रीका साक्षरी तदवाकर ररजालले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

वमवत २०७२।०८।२८ को कागि म आरैं ले लेखकेो हो । उक् कागि करकाप ढङ्गले गरारएको हो । वनि 
प्रवतिादी िानकुा खत्रीको वनषधेाज्ा मदु्ामा पनुरािेदन अदालत पाटनबाट िारी भएको म्ाद महानगरी् 
प्रहरी पररसर टेकुमा बझुाउन तामलेदारलाई वलई गएकोमा ्ो म्ाद बझुन िरुरी छैन, िादी र प्रवतिादी बी्च 
कुरा वमवलसक्ो भनी एउटा कोठामा लगी मलेै भने बमोविमको कागि लेखन ुभनी प्रहरीको धमकीपण्न 
आदशे बमोविम प्रहरीले भने बमोविमको कागि त्ार गररवदएको हु ँ। ततपचिात ्िानकुा खत्रीलाई पवन उक् 
वलखतमा सहीछाप गराएका हु । वनि प्रवतिादी िानकुा खत्रीलाई उक् वलखत पवन पढी बाँ्ची सनुाएनन ्। 
सोही बखत वनि िानकुा खत्रीका भार समुन अवधकारी रू.१०,००,०००।- वलएर सोही कोठामा प्रिेश गरी 
त्हाँ प्रहरीको अगाव् िाहरेिालाले समुन अवधकारीबाट रू.३,५०,०००।- का दरले बझुी वलएका वथए । 
सो बाहके अन्् वतन िना व्वक्हरूले पवन वतन लाख रूपै्ाँँ बझुी वलएका वथए । वनि व्वक्हरूलाई 
म व्चवन्दन । वनि प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबीको कसरू नगरेको हुदँा वनिले अवभ्ोग दाबीबाट सरार 
पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी िानकुा खत्रीको साक्षी वदिाकर ररिालले ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको बकपत्र । 

१७. मुलिबरी आदेश:

्सै वििादको विष्मा त्ार भएको वलखतको समबन्धमा व्नै प्रवतिादी िानकुा खत्री िादी र िाहरेिाला 
नोबु्न शपेा्न समते प्रवतिादी भएको करकाप मदु्ामा काठमा्ौ ँविलला अदालतबाट वमवत २०७३।०५।०८ 
मा भएको रैसला उपर िानकुा खत्रीको उच्च अदालत पाटनमा पनुरािेदन परी वि्चारावधन रहकोले उक् 
मदु्ाको रैसला नभएसममका लावग प्रसततु मदु्ा मलुतबीमा राखी पाऊँ भनी तारेख प्चा्नको प्रवतवलवप सवहत 
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वनिेदन गरेको दवेखदंा उच्च अदालत पाटनमा वि्चारावधन रहकेो उक् करकाप मदु्ाको टुङ्गो लागेपवछ 
प्रसततु मदु्ा मलुतबीबाट िगाई बाँकी कारिाही गनने गरी िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ 
को वन्म ३७ बमोविम प्रसततु मदु्ा मलुतबीमा रावखवदएको छ । प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ा गरी 
मलुतबी दा्रीमा दता्न गनु्न । प्रसततु मदु्ा मलुतबीमा रहकेो िानकारी साथै उच्च अदालत पाटनमा ्चलेको 
करकाप मदु्ाको रैसला भएपवछ रैसलाको प्रवतवलवप ्स न््ा्ावधकरणमा पठाई वदन उच्च अदालत 
पाटनमा लेखी पठाउन ु। मदु्ा मलुतबीमा रहकेो िानकारी तारेखमा रहकेा पक्षलाई वदन ुभन्ने समते बेहोराको 
्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७३।०७।२३ को आदशे । 

१८. मुलिबरीबाट जगाएको आदेश:

्समा िादी िानकुा खत्री प्रवतिादी नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्न भएको करकाप मदु्ामा उच्च अदालत पाटनबाट 
टुङ्गो लागेपवछ िगाउने गरी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७३।०७।२३ मा मलुतबी रहकेोमा 
उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७४।१२।१८ मा करकाप मदु्ा रैसला भएको भनी ्च.नं.७४ वमवत 
२०७५।०४।१४ को पत्रबाट लेखी आएको दवेखदंा प्रसततु मदु्ा मलुतबीबाट िगाई वदएको छ । पनुः मलू 
दा्रीमा दता्न गरी मलुतबी िागेको िानकारी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्लाई र मलुतबी रहदँाको 
अिसथामा रुि ुहाविर रहकेा प्रवतिादीका नाममा मलुतबी िागेको वदन ७(सात)को िनाउ स्ूचना म्ाद िारी 
गरी म्ादमा हाविर हुन आए िा अिवध व्वतत भएपवछ उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७४।१२।१८ 
मा भएको रैसलाको प्रमावणत प्रवतवलवप वझकाई आएपवछ वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५।०४।२४ मा भएको आदशे ।

१९. कसरू ठहराः

प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाितपत्र 
नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई वदने झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा 
पारी रकम वलई थारल्ाण्को बैंककसमम प¥ुofई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को 
कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््कालाई दरा ४३ बमोविम 
हुने सिा्, भराउनपुनने विगो र हिा्नना शलुक समतेको सिा् वनधा्नरण समतेको सिा् वनधा्नरण समबन्धी 
सनुिुारका लावग मलुकुी रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन,२०७४ को दरा १३ 
बमोविम िादीबाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई रिलास समक्ष पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको वमवत 
२०७७।०९।१३ को कसरू ठहर । 

२०. सजाय पूवजाको प्रतिवेदन:

प्रवतिादीले िाहरेिालालाई अमरेरका दशेमा सेक्रुरटी गा ््नको काम लगाई वदने, मावसक एक लाख भन्दा 
राम्ो कमार हुन ्भनी विश्वास वदलाई विवभन्न प्रलोभन दखेाएर विश्वासको दरुुप्ोग गरी रकम वलएको 
दवेखएको, कसरू गदा्नको पररवसथवत हदेा्न वनिले ठगी गनने उद्शे्ले वन्तपिू्नक रकम वलएको दवेखन्छ । 
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प्रसततु मदु्ा गमभीर प्रकृवतको रौिदारी मदु्ा रहकेो र प्रसततु कसरूमा प्रवतिादीहरूले आपवस वमलेमतो गरी 
िाहरेिालालाई ठगी गरेको दवेखन्छ । सिा्को उद्शे्लाई मध्निर गरी सिा् गनु्न पदा्न प्रवतिादीहरू 
तथा अन्् अपरावधक मनवसथवत राखी काम गनने व्वक्लाई हतोतसावहत गन्नको लावग, कसरूदारलाई रेरी 
समािमा गई कसरू गन्नबाट रोकन तथा वनिलाई आफनो का ््नप्रवत पचिाताप गराउने उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी 
सिा् गनु्नपनने दवेखदंा प्रसततु मदु्ामा सिा् गदा्न वनि प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत मावथललो हदको 
सिा् गनु्न नै पनने दवेखन्छ । िाहरेिालाले हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन भनी गरेको बकपत्र तथा 
वमवसल संलगन अन्् प्रमाणबाट दाबी बमोविमको विगो तथा हिा्नना समते िाहरेिालालाई वदलाई भराई 
पाउनपनने दवेखन्छ भन्ने समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौबँाट पेश भएको सिा् 
पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

२१. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान् ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीहरूले िाहरेिाला नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नलाई रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई 
वदने भनी वग्रनका ््न समते पारने भन्ने झटु्ा आश्वासन र प्रलोभन दखेाई रू.२५,००,०००।- वलई थारल्ाण् 
प¥ुofई अमरेरका नपठाएको भन्ने िाहरेी बेहोरा, दािीको वलखत एिम ्िाहरेिालाले गरेको बकपत्रबाट 
समवथ्नत भएकाले प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो र हिा्नना 
वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस समते सवुन्ो । 

२२. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिाला नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नलाई िैदवेशक रोिगारीका 
लावग अमरेरका पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई थारल्ाण्समम प¥ुofई 
अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम 
सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू.२५,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते िाहरेिालालाई 
वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी िानकुा खत्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न 
िाहरेिालालाई व्ािमा रकम वदएकोमा सोही रकम भकु्ानीका लावग िाहरेिालाले आईएमई मार्न त ्
खातामा रकम िममा गरेका हुन ्। िाहरेी साथ पेश भएको भवनएको वलखत मलाई करकापमा पारी गराएका 
हुन ् । उक् वलखतमा के कसतो बेहोरा लेवखएको भन्ने बारेमा मलाई िानकारी छैन । िाहरेिालाले म 
उपर झठु्ा िाहरेी वदएका हुन ्भनी कसरू गरेकोमा रन्कार रही बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी प्रवदप 
ख््काले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिाला समते अमरेरका िानका लावग धरैे पवहलेदवेख 
नै पहल गददै आएका वथए । आरूहरूसँग अमरेरका िान पहल गददै आएको पणू्न कुमार खत्री अमरेरका 
पगुेपवछ वनिसँग सललाह गरी अमरेरका िाने त्ारीमा वथए ँ। िाहरेिाला र म पवन अमरेरका िानका लावग 
थारल्ाण् गएकोमा पावकसतानी एिेन्टले ठगेको, अलपत्र परेको र प्रहरीले पक्राउ गरी िेलमा राखकेो र 
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आफनै पहलमा नेपाल रकमी आएको हो । नेपाल रकमी आउनका लावग प्रवतिादी िानकुा खत्रीले नै रकम 
उपलबध गराएकी हुन ् । िाहरेिालाले रकम सबै ्ुब्ो, के कसरी उठाउने भनी िाहरेी वदएका हुन ्भनी 
कसरू गरेकोमा रन्कार रही बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी पणू्न कुमार खत्री समाह्ान म्ादवभत्र ्स 
न््ा्ावधकरणमा ब्ानका लावग उपवसथत भएको दवेखदंनै ।

२३. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र विद्वान् ् उपन््ा्ावधिक्ाको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क. प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गनने अनमुवतपत्र नवलई रोिगारीका लावग अमरेरका पठाउने भनी रकम वलई थारल्ाण् 
प¥ुofई अलपत्र पारी अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होरनन ्?

ख. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो ? 
र िाहरेिालाले वबगो र हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होरन ?

२४. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादीहरू िानकुा खत्रीले अमरेरकामा 
रहकेा पवत पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््कासँग वमली िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाउँछु भनी 
झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रू.२५,००,०००।- (पवच्चस लाख रूपै्ाँ) वलई थारल्ाण् पठाई 
अलपत्र पारेको र थारल्ाण्मा समते प्रहरीले पक्राउ गरेबाट आरैं  ख्च्न गरी नेपाल रकमी आएकोले भने 
बमोविमको िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेकोले कारिाही गरी वबगो र हिा्नना 
वदलाई पाऊँ भनी प्रवतिादी उपर कारिाहीका लावग वकटानी िाहरेी परेकोमा िादीका गिाह/िाहरेिाला 
नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र 
प्रवदप ख््काले िैदवेशक रोिगारका लावग अमरेरका पठाउने भनी रू.२५,००,०००।- वलएको र अमरेरका 
नपठाई थारल्ाण् पठाएको र सो ठाउँमा अलपत्र पारेको अिसथामा कुनै सह्ोग नगरेको र रकम पवन वरता्न 
नगरेको भनी मौकाको िाहरेी बेहोरा समथ्नन गरी प्रवतिादीहरू उपर ग्ाउ गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह/िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको िाहरेी 
बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादीहरूका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने 
दवेख्ो ।

२६. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखत हदेा्न, उक् वलखतमा श्ीमान पणू्न कुमार खत्रीले िाहरेिाला 
नोबु्न शपेा्नलाई अमरेरका पठाउन भनी रू.२५,००,०००।- वलएकोमा अमरेरका पठाउन नसकेकाले वलएको 
रकम मध्े रू.५,००,०००।- वरता्न गररसकेको छु । बाँकी रू.२०,००,०००।- एक िष्नवभत्र वरता्न नगरे 
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नवतरे उक् रकम िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ बमोविम ्चल अ्चल समपवत्तबाट असलू उपर गरी वलन ु
भनी िानकुा खत्रीले कागि गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादी िानकुा खत्रीले उक् वलखत करकाप गरी सहीछाप 
गराएको भनी काठमा्ौ ँविलला अदालतमा करकाप मदु्ा दा्र गरेकोमा काठमा्ौ ँविलला अदालतबाट 
िादी दाबी नपगुने ठह¥ofई वमवत २०७३।०५।०८ मा भएको रैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट 
वमवत २०७४।१२।१८ मा रैसला भएको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ाका प्रवतिादी िानकुा खत्रीले वलएको दाबी 
एिम ्विवकर तहगत अदालतको रैसलाबाट पवुष् हुन नसकेको अिसथामा वलखतको िैद्ता अन््था हुने 
अिसथा दवेखएन । 

२७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम-कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । प्रवतिादीले ब्ानका क्रममा वलखत करकापबाट गरारएको भने तापवन 
सो पवुष् नभएको, िाहरेिाला र वलखत साक्षीले समते िैदवेशक रोिगारीका लावग अमरेरका पठाई वदने 
झठु्ा अाश्वासन वदई रकम वलई थारल्ाण् प¥ुofई अलपत्र पारेको र रकम खाई बसेको भनी िाहरेी एिम ्
मौकाको कागि अनकूुल बकपत्र गरेबाट वलखत सि-ईचछाले गररवदएको रहछे भन्ने पवुष् भएको दवेख्ो । 

२८. प्रमाणको मलू्ाङ्कनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत गैह्र-काननूी तिरले ख्ा गररएको 
नदवेखएसमम त्सतो वलखतको पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा "कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको कुरा सो वलखत नै पेश गरी 
प्रमावणत गनु्नपछ्न" भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सककल वलखत नै पेश 
भएकाले सो वलखत प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था दवेखएन ।

२९. प्रवतिादी प्रवदप ख््का उपर वकटानी िाहरेी परेको, िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नले प्रवतिादी प्रवदप ख््काका 
नाउँमा समते आईएमई मार्न त ् रकम वदएको भन्ने आईएमई रवसदबाट पवुष् भएको र वनि उपर ग्ाउ 
गरी िादीका साक्षीले बकपत्र गरेको समते दवेखएकाले वनि प्रवतिादीले समते िाहरेिालाबाट रकम बझुी 
वलएको पवुष् हुनकुा साथै प्रवतिादी पणू्न कुमार खत्री अवभ्ोग दाबी बारे प्रवतिाद नगरी ररार भई बसेको, 
अवभ्ोगपत्र साथ पेश भएको वलखत बेहोराबाट वनि अमरेरकामा रहकेो, वनिले नै िाहरेिालाबाट रकम 
वलएको पवुष् भएको दवेखएकाले वनि प्रवतिादी समते संलगन भई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको भन्ने 
िादीको अवभ्ोग दाबीलाई अन््था भन्न सकने अिसथा दवेखएन । 

३०. ्सरी प्रवतिादीहरू उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत, रकम पठाएको आईएमई रवसद र िाहरेिालाको 
बकपत्र बेहोरा समतेबाट प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा अमरेरका पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई थारल्ाण् 
प¥ुofई अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएकै दवेख्ो ।

३१. अत:, मावथ वििेव्चत कारण तथा आधारबाट प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप 
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ख््काले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाितपत्र नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
अमरेरका पठाई वदने झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई थारल्ाण्को बैंककसमम प¥ुofई 
िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजाय तनिाजारण

३२. प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््कालाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले 
प्रवतिादीहरूबाट के कवत विगो रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स 
मदु्ामा प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौबँाट पेश भएको 
सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीहरूलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ बमोविम रू.३,००,०००।- (वतन लाख रूपै्ाँँ) िररिाना र ३।०।०(तीन िष्न) कैद गन्न मनावसब 
हुने दवेख्ो।

३३. िादीले िाहरेिालालाई वबगो रू.२५,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन 
दािी वलएकोमा दािीको वलखत एिम ् िाहरेिालाले बकपत्रमा प्रवतिादीहरूलाई रू.२५,००,०००।- 
वदएको उललेख गरेकोमा प्रवतिादी प्रवदप ख््काले िाहरेिाला नोबु्न शपेा्नलाई वमवत २०७२।०५।१९ मा 
रू.१२,५०,०००।- आईएमई मार्न त ् वरता्न गररसकेको भन्ने रकम पठारएको आईएमईको प्रवतवलवपबाट 
दवेखएकोले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई वतन्न बझुाउन बाँकी रहकेो रकम रू.१२,५०,०००।- र त्सको 
प्चास प्रवतशत हिा्नना रू.६,२५,०००।- समते िममा रू.१८,0७५,०००।- (अठार लाख प्चहत्तर हिार 
रूपै्ाँ) िाहरेिालालाई प्रवतिादीहरूबाट भराई वदन न््ा्ोव्चत हुने दवेख्ो ।

३४. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्नकुमार खत्री र प्रदीप ख््कालाई िैदवेशक 
रोिगार ऐन,२०६४को दरा ४३ बमोविम िनही ३(तीन) लाख िररिाना र ३(तीन) िष्न कैद सिा् हुने 
ठहछ्न । िाहरेिालाले विगो रू.१२,५०,०००।- (बाह्र लाख प्चास हिार) र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना 
प्रवतिादीहरूबाट भराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी िानकुा खत्री र प्रवदप ख््काले ्स न््ा्ावधकरणबाट 
तोकी पाएको तारेख गिुारी बसेको दवेखदंा वनिहरूले पपू्नक्षको क्रममा राखकेो धरौटी मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता,२०७४ को दरा ७५ बमोविम िरत हुने ठहछ्न । बढी नै विगो र सो बमोविमको हिा्नना 
वदलाई पाऊँ भन्ने िादी दाबी सो हदसमम पगुन नसकने ठहछ्न । अरुमा तपवसल बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी िानकुा खत्रीलाई िररिाना रू.३,००,०००।- (वतन लाख रूपै्ाँँ) 
र ३।०।० (वतन िष्न) कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी िानकुा खत्री वमवत २०७२।११।०२ मा पक्राउ परी वमवत 
२०७२।१२।२१ समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो अिवधको वदन १ (एक) मवहना १९ (उन्नारस) वदन ठहरेको 
कैदमा कट्ा गरी बाँकी कैद २।१०।११ (दईु िष्न दश मवहना एघार वदन) र िररिाना रू.३,००,०००।- बेरुि ुहुदँा 
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लगत कसी असलू गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू............................................. १

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी प्रवदप ख््कालाई िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँँ) 
र ३।०।० (तीन िष्न) कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी प्रवदप ख््का वमवत २०७२।०१।१५ मा पक्राउ परी वमवत 
२०७२।०२।१९ समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो अिवधको वदन १ (एक) मवहना ४ (्चार) वदन ठहरेको कैदमा 
कट्ा गरी बाँकी कैद २।१०।२६(दईु िष्न दश मवहना छवबबस वदन) र िररिाना रू.३,००,०००।- बेरुि ुहुदँा लगत 
कसी असलू गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू..................................................... २

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी पणू्न कुमार खत्रीलाई िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख 
रूपै्ाँँ) र ३।०।० (तीन िष्न) कैद हुने ठहरेकोमा कैद र िररिानाको हकमा बेरुि ुहुदँा लगत कसी असलू गनु्न भनी 
समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू................................................................................. ३

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादीहरू िानकुा खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काबाट 
िाहरेिाला नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नले वबगो रू.१२,५०,०००।-(बाह्र लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) र सोको प्चास 
प्रवतशत हिा्नना रू.६,५०,०००।- (छ लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) समते िममा रू.१८,७५,०००।- (अठार लाख 
प्चहत्तर हिार) भराई पाउने ठहरेकोले िाहरेिालाले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल समपवत दखेाई हिा्नना सवहतको 
वबगो भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् वबगो र हिा्नना प्रवतिादीहरू िानकुा 
खत्री, पणू्न कुमार खत्री र प्रवदप ख््काबाट िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन ू................................................................................................................................ ४

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी िानकुा खत्रीले पपू्नक्षको क्रममा राखकेो धरौट रू.१०,००,०००।- 
(दश लाख) िरत हुने ठहरेकोले उक् धरौट िापत काठमा्ौ ँविलला भद्रमास गा.वि.स., ि्ा नं. ६ हाल काठमा्ौ ँ
विलला कागेश ्िरी मनहरा नगरपावलका ि्ा नं.६ वसथत वटकामा्ा ख््का (थापा) को नामको वक.नं.२७८ को 
क्षेत्ररल १-०-०-० को िगगा िेथा वदएकाले रू.१०,००,०००।- (दश लाख) दावखला गरे उक् िेथा रुकुिा 
गररवदन ू। उक् रकम दावखला नगरे उक् िेथा काननू बमोविम वललाम गरी रू.१०,००,०००।- रािसि दावखला 
गरी बढी हुन आउने रकम िेथा धनीलाई वन्मानसुार वरता्न वदन ुभनी िेथा िमानतको कागिातको उतार सवहत 
काठमा्ौ ँविलला अदालतमा लेखी पठाउन ू................................................................................. ५

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी प्रवदप ख््काले ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको थनुछेक आदशे 
बमोविम माग भएको धरौट रू.५,००,०००।- िरत हुने ठहरेकोले प्रवतिादी प्रवदप ख््काले ्स मदु्ामा माग 
भएको धरौट िापत व्लनाथ दलुालको नाउँमा दता्न रहकेो वसन्धपुाल्चोक विलला सानो वसरुबारी गा.वि.स., ि्ा 
नं. ९ हाल ऐ.विलला ्चौतारा नगरपावलका ि्ा नं.९ वसथत वक.नं.१०४६ को क्षेत्ररल ०-५-२-० तथा ऐ.वसथत 
वक.नं.१०६२ को क्षेत्ररल १-९-०-० को िगगा िेथा वदएकाले रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख) दावखला गरे उक् 
िेथा रुकुिा गररवदन ु। उक् रकम दावखला नगरे उक् िेथा काननू बमोविम वललाम गरी रू.५,००,०००।- (पाँ्च 
लाख) धरौट िापतको रकम रािसि दावखला गरी बढी हुन आउने रकम िेथा धनीलाई वन्मानसुार वरता्न वदन ु
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भनी िेथा िमानतको कागिातको उतार सवहत वसन्धपुाल्चोक विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू.............. ६

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला 
नोबु्न भन्ने नोबु्न शपेा्नलाई वदन ू..................................................................................................... ७

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौं तथा प्रवतिादीहरू िानकुा 
खत्री र प्रवदप ख््कालाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू.......................................................................... ८

प्रवतिादी पणू्न कुमार खत्रीले सरुु म्ाद ैगिुारी बसेको दवेखदंा वनिलाई पनुरािेदन म्ाद वदई रहनपुरेन .......... ९

प्रसततु रैसला विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन ू...........................१०

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू.................................................................................... ११

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाई वदन ू..................................१२

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

उक्त रायमा सहमि छु ।
     

रमेशकुमार खत्री 
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल
रैसला वमवतः- २०७७।०९।२०।२
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

 फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-००९२
कसरू तनिाजारण नं. ४८

तनणजाय नं. १०४

मुदााः- वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
मरुली प्रसाद सापकोटाको नावत हरी प्रसाद सापकोटाको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला स्ाले गा.वि.स. ि्ा नं १ को हाल 
पररिवत्नत पनौवत नगरपावलका ि्ा नं १ बसने रािेन्द्र सापकोटा...१

सु् ्नवनवध सापकोटाको नावत गणशे सापकोटाको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला स्ाले गा.वि.स. ि्ा नं ७ को हाल 
पररिवत्नत पनौवत नगरपावलका ि्ा नं १ बसने सवुदप सापकोटा.....१

गणशे बहादरु सापकोटाको नावत लक्मण सापकोटाको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला स्ाले गा.वि.स. ि्ा नं २ को हाल 
पररिवत्नत पनौवत नगरपावलका ि्ा नं १ बसने समुन सापकोटा.....१

पणू्न बहादरु दउेिाको नावत रािकुमार दउेिाको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला नावशका गा.वि.स. ि्ा नं ६ को हाल 
पररिवत्नत बनेपा नगरपावलका ि्ा नं १४ बसने शषु्मा दउेिा.......१

विष्ण ु बहादरु काकमीको नावत श्ामबहादरु काकमीको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला महने्द्र ज्ोवत गा.वि.स. ि्ा नं ५ को 
हाल पररिवत्नत बनेपा नगरपावलका ि्ा नं ८ बसने सबुोध काकमीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार....................................................१

रोि बहादरु ख््काको नावत भपुवत 
ख््काको छोरा काठमा्ाैं विलला 
काठमा्ाैं महानगरपावलका ि्ा नं ३५ 
को हाल पररिवत्नत काठमा्ाैं विलला 
काठमा्ाैं महानगरपावलका ि्ा नं 
३२ सवुिधानगर वमत्रमाग्न, घर नं ८० 
मा बसने भई हाल कारागार का्ा्नल् 
व्वललबिारमा थनुामा रहकेा भषुण 
ख््का क्षेत्री.................................१

व्चरंविवि सापकोटाको छोरा, साविकको 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला ¥ofले गा.वि.स. 
ि्ा नं १, हाल बनेपा नगरपावलका िा् 
नं ८ विष्णमुाग्न, घर नं २८ बसने गणशे 
सापकोटा.....................................१
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िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप् वििरण र ठहर वनमन बमोविम 
रहकेो छ ।

१. जाहेरवाला राजेनद्र सापकोटा समेिको सयुंक्त जाहेररी दरखासिाः–

प्रवतिादी भषुण ख््का समतेले िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारका लावग क्ान्ा 
दशे पठारवदन्छु भनी िनही रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख) माग गरेकोमा सो रकम बवुझवलई, भने बमोविम 
क्ान्ा दशे नपठाएको र सो रकम वरता्न पवन नवदएकोले, आिश्क कारिाही गरी पाऊँ भनी िाहरेिाला 
रािेन्द्र सापकोटा समतेले वमवत २०६४/१२/२९ मा वदएको िाहरेी दरखासत ।

२. सककल तलखि कागजको सतंक्षप् वयहोरााः-

रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सबुोध काकमीलाई िैदवेशक रोिगारमा 
क्ान्ा दशे पठारवदन्छु भनी वनिहरूबाट िनही रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख) भषुण ख््काले 
बवुझवलएको भन्ने समते व्होराको वमवत २०७३/०८/११ मा भषुण ख््काले गरी वदएको वलखत कागि 
वमवसल सामले रहकेो ।

३. प्रतिवादरी िुषण ख््डकाले अनुसनिानका क्रममा गरेको बयान कागजाः–

मलेै ्ी िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सिुोध काकमी 
लगा्त अन्् दईु िना व्वक्हरू वररोि सापकोटा र वदपेश सापकोटासँग कुनै रकम वलएको छैन । 
साथै वनिहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ान्ा पठाई रोिगार वदलाई वदने भनी अाश्वासन समते 
वदएको छैन । ्ी िाहरेिालाहरूले िाहरेी साथ पेश गरेको वमवत २०७३/०८/११ को वलखत कागि 
वनि िाहरेिालाहरू लगा्तका ४०-४५ िना व्वक् घरम ैआई मलाई ििरिसती गराएका हुन ् । साथै 
ज्ान मानने धमकी वदई मरेो पासपोट्न समते खोसी लगेका हुन ्। िाहरेिालाहरूको रकम अवमत काफले र 
सन्तोष गौतमले बवुझवलएका हुन ् । मलेै ्ी िाहरेिालाहरूलाई वनिहरूसँग व्चनिान गराईवदएको मात्र 
हु ँ। वनिहरू िाहरेिालाहरूको रकम वलई िाहरेिालाहरूलाई थाईल्ाण्मा पु् ा्नर अलपत्र पारी समपक्न  
विवहन भएको कारणले वनि िाहरेिालाहरूले नेपाल रकमी आई मलाई ििरिसती कागि गराई मरेो नाममा 
िाहरेी वदएका हुन ्। उक् वलखत कागिको समबन्धमा मलेै काठमा्ौं विलला अदालतमा गणशे सापकोटा 
समतेका विरुद् करकापको मदु्ा हालेको छु । िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने 
समते व्होराको प्रवतिादी भषुण ख््काको ब्ान ।

४. वैदेतशक रोजगार तविागबाट िएको तनणजाय पराजााः–

अनसुन्धानको क्रममा प्रवतिादी भषुण ख््कासँग रू.१,००,००,०००।–(एक करो्) नगद र सो िरािरको 
िेथा िमानत माग गररएको छ । माग बमोविम धरौवट दावखला गरे धरौटी तारेखमा रावख प्रसततु मदु्ाको थप 
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अनसुन्धान गनने र धरौटी दावखला गन्न नसके िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणको अनमुतीले थनुामा राखी 
थप अनसुन्धान गनने भनी िैदवेशक रोिगार विभागबाट भएको वनण््न  प्चा्न । 

५. तलखि कागजको साक्षरी गणेश सापकोटाले गरेको कागजाः-

प्रवतिादी भषुण ख््काले रािेन्द्र सापकोटा समते ७ िनालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशे पठारवदन्छु 
भनी अाश्वासन वदएको हुदँा वनि प्रवतिादीले माग गरे बमोविमको प्रवत व्वक् ७ िनाको िनही रू. 
१३,००,००० (तेह्र लाख) गरी िममा रू. ९१,००,०००।- (एकानबबे लाख) मरैे रोहबरमा िाहरेिालाहरूले 
बझुाएको वठक साँ्चो हो भन्ने समते बेहोराको अनसुन्धानका क्रममा गणशे सापकोटाले गरेको कागि ।

६. तलखि कागजको साक्षरी राजकुमार देउजाले गरेको कागजाः-–

 प्रवतिादी भषुण ख््काले रािेन्द्र सापकोटा समते ७ िनालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशे पठारवदन्छु 
भनी अाश्वासन वदएको हुदँा वनि प्रवतिादीले माग गरे बमोविमको प्रवत व्वक् रू. १३,००,००० (तेह्र लाख) 
का दरले िममा रकम रू. ९१,००,०००।- (एकानबबे लाख) मरैे रोहबरमा िाहरेिालाहरूले बझुाएको वठक 
साँ्चो हो भन्ने समते बेहोराको वलखत साक्षी रािकुमार दउेिाले अनसुन्धानका क्रममा गरेको कागि ।

७.  जाहेरवाला राजेनद्र सापकोटा समेिले गरेको कागजाः-

प्रवतिादी भषुण ख््काले हामी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशेमा पठाउने अाश्वासन 
वदलाएर थारल्ाण् दशेसमम प¥ुofर, ततपचिात ्समपक्न  वबवहन भएको र अकवो प्रवतिादी गणशे सापकोटाले 
भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशेमा पठारवदन्छन ्भनी रकम समते वदन दिाि वदएको 
भन्ने व्होरा खलुने गरी िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा समतेले गरेको कागि ।

८. अतियोगाः-

प्रवतिादी भषुण ख््का र गणशे सापकोटाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् सं्चालन गन्न पाउने ईिाित पत्र 
नवलई िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारको लावग क्ान्ा मलुकुमा पठाईवदन्छु 
भनी झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी, थारल्ाण् दशेसमम प¥ुofर अलपत्र पारेकोमा िममा रकम 
रू. ६५,००,०००।- (पैसठी लाख) र अन्् २ व्वक्बाट रू. २६,००,०००।- (छवबबस लाख) रकम 
बवुझवलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाई वलएको रकम समते वरता्न नगरी िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दरा ४३ िमोविम 
सिा् गरी, िाहरेिालाहरूको विगो रकम र सोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम समते प्रवतिादी भषुण 
ख््का र गणशे सापकोटा समतेबाट िाहरेिालाहरूलाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको िादी 
नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी ।



150
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

९. प्रतिवादरी िुषण ख््डका के्षत्रीले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान

मलेै िाहरेिालाहरूलाई व्चनेको छैन साथै वनि िाहरेिालाहरूसँग मरेो कुनै लेनदने समते छैन । वमवत 
२०७३/०८/११ को वदन वदउँसोवतर मलाई प्रवतिादी गणशे सापकोटाले केही कुरा गनु्नछ भनेर मलाई घरमा 
बोलाउन आएका वथए । त्हाँ ३०/४० िना मावनसहरू समते आएका रहछेन ्र ज्ान मानने समते धमकी 
वदएर मलाई उनीहरूले त्ार पारेर ल्ाएको कागिमा सवहछाप गन्न लगाएका वथए । सो कागि उपर मलेै 
काठमा्ाैंँ विलला अदालतमा करकाप मदु्ा वमवत २०७३ साल पौष मवहना ६ गते दा्र गरी हाल कारिाही 
अिसथामा रहकेो छ । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । िाहरेी साथ पेश भएको वलखत कागिमा भएको 
सहीछापसमम मरेो हो तर कागिमा भएको व्होरा मरेो होरन । िाहरेी साथ पेश भएको पासपोट्न वभषाको 
समिन्धमा मलाई केही थाहा छैन । अनसुन्धानमा भएको ब्ानमा थाईल्ाण्समम पगुेर आएको भन्ने कुरा 
मलेै भनेको वथरन तर अन्् व्होरा ठीकै छन । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले 
मलाई सिा् हुन पनने होरन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको ब्ान ।

१०.  यस नयायातिकरणबाट तमति २०७५/०२/०१ मा िएको आदेशाः-

ततकाल प्राप् प्रमाणहरूबाट प्रवतिादी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री कसरूदार होरनन ्भन्न सवकने अिसथा 
नदवेखए पवन वलखत वमवत ०७३/०८/११ मा मात्र लेवखको र सो पिू्न नै िाहरेिालाहरू थारल्ाण् पगुी 
रकने को अिसथा दवेखदा अ.िं.११८ नं. को दहेा् २ आकवष्नत हुने अिसथा नदवेखदँा पवछ प्रमाण बझुद ै
िाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ाको पपू्नक्षको लागी प्रवतिादी भषूण ख््का क्षेत्रीबाट अ.िं.११८ नं. 
को दहेा् ५ एिम ्१० नं. बमोविम रू. २०,००,०००।- (बीस लाख रूपै्ाँ) नगद िा सो बराबरको िेथा 
िमानी वदए वलई तारेखमा राखन ु। सो वदन नसके काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी अ.िं. १२१ नं. 
बमोविम थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ुभनी मलुकुी ऐन, अ.िं. १२४ ग 
नं. िमोविम ्ो आदशे प्चा्न गरी वदएको छौ भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

११. तमति २०७५/०२/१३ मा सतुदप सापकोटाले तदएको तनवेदनाः-

प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीको एकाघरको आमा मोहन दिेी ख््काका नाममा रहकेो काठमा्ाैं विलला 
काठमा्ाैं महानगरपावलका साविक ि्ा नं. १० हाल ि्ा नं. ३५ को वक.नं. ९५ क्षेत्ररल ०-८-१-० 
को िगगा र सो मा बनेको घरबाट वनि प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीको हक लागने ३ भागको १ भाग 
घरिगगा रोकका राखी पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला सवुदप सापकोटाले ्स न््ा्ावधकरणमा 
वदएको वनिेदन ।

१२.  तमति २०७५/०२/१८ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

िाहरेिाला मध्ेका सवुदप सापकोटाले आफनो विगो िापतमा प्रवतिादी प्रवतिादी भषुण ख््का 
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क्षेत्रीको एकाघरको आमा मोहन दिेी ख््काको नाउँमा दता्न का्म रहकेो काठमा्ौ विलला काठमा्ाैं 
महानगरपावलका ि्ा नं. १० वक.नं ९५ को ०-८-१-० िगगा र सो मा बनेको घर समतेबाट ३ भागको 
१ भाग राेकका राखी पाऊँ भनी द.नं. ८५९ वमवत २०७५/०२/१३ मा वनिेदन वदएको दवेखएको र उक् 
िगगा मोहन दिेी ख््काको नाउँमा दता्न का्म रहकेो र उक् िगगा वमवत २०७४/०२/०९ मा रावष्ट्् 
बावणज् बैंकबाट रोकका रहकेो भनी मालपोत का्ा्नल् व्ललीबिार काठमा्ौंको ्च.नं. ८००० वमवत 
२०७५/०२/१६ को पत्र साथ दता्न क्षेसता उतारको प्रमावणत प्रवतवलवप समते प्राप् भएको दवेखदा उक् िगगा 
रावष्ट्् बावणज् बैंकको राेकका प्र्ोिन समाप् भ ैदता्निाला मोहन दिेी ख््काको नाउँमा घर िगगा रुकुिा 
भर आएमा प्रसततु मदु्ामा ३ भागको १ भाग घर िगगा कसैलाई िे्च विखन हक हसतान्तरण गन्न नपाउने गरी 
मलुकुी ऐन, अ.ि. १७१क. नं. बमोविम राेकका राखन ुभनी समिवन्धत मालपोत का्ा्नल्मा लेखी पठाई 
वदन ूभनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१३.  गणेश सापकोटाको बयानाः-

अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत िेहोराको समिन्धमा मलाई केही थाहा िानकारी छैन । मलेै ्ी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशेमा पठाई वदन्छु भनी कुनै रकम वलएको छैन । म आरु पेशाले वशक्षक 
भएकोले अन्् कुनै िैदवेशक रोिगार समिन्धी का ््न गनने गरेको छैन । मरेो छोरा वररोि सापकोटा क्ान्ा 
िाने भन्ने वशलावसलामा मात्र प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीसँग व्चनिान भएको हो । ्ी िाहरेिालाहरू 
र मरेो छोरा वररोि सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठाई वदन्छु भनी ्ी िाहरेिाला र 
मरेो छोरा समतेबाट प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले प्रवत व्वक् रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख रूपै्ाँँ) 
को दरले िममा रू. ९१,००,०००।- (एकानबबे लाख रूपै्ाँँ) रकम िझुी वलर िैदवेशक रोिगारको कागि 
गररवदएको हो । प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले ्ी िाहरेिालासँगै मरेो छोरा वररोि सापकोटा समतेलाई 
थारल्ाण्समम लगी अलपत्र पारेको हुदँा वनि रकमी आएको हो । नेपाल रकमी आएपवछ प्रवतिादी भषुण 
ख््का क्षेत्रीले गररवदएको िैदवेशक रोिगारको कागि ्ी िाहरेिालाहरूसँग भएकोले मरेो छोरालाई 
थाहा नै नवदई आरुहरूले मात्र भषुण ख््का क्षेत्रीको विरुद् िैदवेशक रोिगार विभागमा िाहरेी वदएछन ्। 
िाहरेिालाहरू िसतै मरेो छोरा समते ्ी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीबाट समान रुपमा पीव्त भएको 
हो । मरेो छोरा वररोि सापकोटालाई प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री मार्न त ्विदशे पठाउने थाहा िानकारी 
पाएपवछ ् ी िाहरेिालाहरू आरै प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीको समपक्न मा गएका हुन । मलेै व्चनारवदएको 
र समपक्न  गराएको होरन । ्ी िाहरेिालाहरूले भषुण ख््का क्षेत्रीसँग आरै समपक्न  गरेका हुन ्। प्रसततु 
िारदातमा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले मरेो छोरा समतेको रकम खाएकोले म समते पीव्त भएकोले 
प्रसततु िारदातमा मरेो कुनै संलगनता छैन । प्रसततु मदु्ामा मलेै कुनै वलखत कागि गरेको छैन । मरेो छोरा 
वररोि सापकोटा समतेबाट ्ी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले प्रवत व्वक् रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख 
रूपै्ाँँ)को दरले िममा रू. ९१,००,०००।- (एकानबिे लाख रूपै्ाँँ) वलई प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले 
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िैदवेशक रोिगारको कागि गरेको छ । िाहरेी दरखासत र साथै पेश गररएका कागिात पवढिा्ची सनुाउँदा 
सवुनपाए ँ। िाहरेी साथ पेश भएको वलखत कागिमा मरेो छोरा र ्ी िाहरेिालाहरू समतेबाट प्रवतिादी 
भषुण ख््का क्षेत्रीले प्रवत व्वक् तेह्र लाख रकम िझुी वलर कागि गरेको हो । मलेै ्ी िाहरेिालाहरूलाई 
भषुण ख््का क्षेत्रीसँग व्चनिान गराएको होरन । वनि िाहरेिालाहरू िैदवेशक रोिगारमा विदशे िाने 
क्रममा आरै प्रवतिादी भषुण ख््काको व्चनिान र समपक्न मा पगुेका हुन ्। मलेै समते छोरालाई िैदवेशक 
रोिगारमा विदशे पठाउन प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीसँग समपक्न  गरी रकम वदएको वथए । सो कुरा ्ी 
िाहरेिालाहरूले थाहा पाएपवछ हामी समते भषुण ख््का क्षेत्री मार्न त ्विदशे िाने भनी मलाई सनुाएका 
वथए  । प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले वमवत २०७५/०१/०३ मा िैदवेशक रोिगार विभागका अनसुन्धान 
अवधकृत समक्ष गरेको ब्ान झठु्ा हो । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् हुन पनने होरन । उक् अवभ्ोग दािी झठु्ा हो । अवभ्ोग दािी बमोविम 
मलेै ्ी िाहरेिालाहरूलाई रकम वतनु्न िझुाउन ुपनने समते होरन भन्ने समते बेहोराको गणशे सापकोटाले ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

१४. तमति २०७५/०५/०३ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

ततकाल प्राप् प्रमाणबाट ्ी प्रवतिादी गणशे सापकोटा कसरूदार रहछेन ्भन्न सवकने अिसथा विद्मान 
नदवेखदंा पवछ बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा 
६९ बमोविम तारेखमा राखन ु। प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी प्रवतिादीका साक्षीहरू बवुझ 
वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१५. प्रतिवादरी गणेश सापकोटाको साक्षरी गुणतनति सापकोटाले गरको बकपत्ाः-

गणशे सापकोटाले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठाई वदन्छु भनी रकम वलएको होरन । 
वनि आरै पीव्त हुन । ्ी प्रवतिादी गणशे सापकोटाको छोरा वररोि सापकोटा सवहतालाई विदशे पठार 
वदन्छु भनी प्रवतिादी भषुण ख््काले रकम वलएको हो । ्ी प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार समिवन्ध का ््न 
गनने मावनस होरनन ्। आफनो छोरालाई विदशे पठाउन लागेका हुन ्। प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूबाट रकम 
उठाई ठगी खाने वकवसमका मावनस होरनन ्। वनिले प्रसततु मदु्ाबाट सराई पाउन ुपछ्न भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादी गणशे सापकोटाका साक्षी गणुवनवध सापकोटाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१६. जाहेरवाला सषुमा देउजाले गरेको बकपत्ाः-

मलैै िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानको लावग प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा रू. एक लाख 
रूपै्ाँँ र पवछ रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख रूपै्ाँ) िैदवेशक रोिगारका कागि िनाई रकम वदएको हो । 
उक् रकम वलएपवछ प्रवतिावदले मलाई समते थारल्ाण्समम लवग अलपत्र पारेकोले आरै नेपाल रवक्न  
आएका हो । नेपाल रवक्न  आएपवछ मरेो उक् रकम माग गदा्न प्रवतिादीले नवदई ररार भएकोले वनिको 
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विरुद्मा िैदवेशक रोिगार विभागमा िैदवेशक रोिगार कसरूमा वकटानी िाहरेी वदएको हो । उक् रकम 
हालसमम पाएको नहुदँा मरेो उक् सािाँ र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीबाट 
वदलाई पाऊँ । साथै वनि प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् समते हुन ुपनने हो । गणशे सापकोटा 
मार्न त ्मलेै भषुण ख््का क्षेत्रीलाई भटेेको हो  । िैदवेशक रोिगारको कागि गरेको छ । उक् रकम मलाई 
ििुा रािकुमार दउेिाले वदन ुभएको हो । रकम वदने बेलामा हामी थारल्ाण्मा वथ्ौं । पवछ रवक्न एर 
आएपवछ कागि गराएको हो । िाह्र लाख रकम हामी थारल्ाण् हुदँा मरेो ििुाले वदएको हो । गणशे 
सापकोटा मरेो ििुाको साथी हुन ्। रकम गणशे सापकोटालाई वदएको होरन । गणशे सापकोटाको विश्वासमा 
भषुण ख््कालाई वदएको हो भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला सषु्मा दउेिाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
बकपत्र ।

१७. प्रतिवादरी िुषण ख््डकामा साक्षरी प्रवेश तमश्ले गरेको बकपत्ाः-

्ी प्रवतिादीले ्ी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठाई वदन्छु भनी रकम वलएको होरन । 
प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री र म समते रु्सल खलेने भनी भटेन िाँदा २-४ िना मावनसहरू आई प्रवतिादी 
भषुण ख््का क्षेत्रीसँग िबरिसती िैदवेशक रोिगारको कागि गराएका भनी पवछ मलाई भषुण ख््का 
क्षेत्रीले िताएका वथए । सोही कागिको आधारमा वनिको विरुद् प्रसततु मदु्ा वदएको हो । अन्् कुराहरू 
मलाई थाहा छैन । ्ी प्रवतिादी राम्ो आ्चारण भएको मावनस हुन ्भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी भषुण 
ख््कामा साक्षी प्रिेश वमश्ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१८. जाहेरवाला राजेनद्र सापकोटाले गरेको बकपत्ाः-

िाहरेी दरखासतको व्होरा र सो मा भएको सहीछाप मरेो नै हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानेको 
लागी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा रू. एक लाख रूपै्ाँँ र पवछ रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख 
रूपै्ाँँ) िैदवेशक रोिगारको कागि बनाई रकम वदएको हो । उक् रकम वलएपवछ प्रवतिादीले म समतेलाई 
थारल्ाण्समम लवग अलपत्र पारेकोले आरै नेपाल रवक्न  आएका हौ ँ। नेपाल रवक्न  आएपवछ मरेो उक् 
रकम माग गदा्न प्रवतिादीले नवदई ररार भएकोले वनिको विरुद्मा िाहरेी वदएको हो । उक् रकम हालसमम 
पाएको नहुदँा मरेो उक् सािाँ र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीबाट वदलाई पाऊँ 
साथै वनि प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् समते हुन ुपनने हो भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला 
रािेन्द्र सापकोटाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१९.  जाहेरवाला समुन सापकोटाले गरेको बकपत्ाः-

िाहरेी दरखासतको व्होरा र सो मा भएको सहीछाप मरेो नै हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानको 
लावग प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा एक लाख रूपै्ाँ प्रोसेवसङ्गको लावग भनेर वदएको वथए ँ। 
सो रकम वदएपवछ प्रवतिादीले मलाई क्ान्ा प¥ुofउँछु भनेर थारल्ाण्समम लगे । थारल्ाण् लगेपवछ 
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मलाई होटलमा ३९ वदनसमम राखी मरेो पासपोट्नमा क्ान्ाको वभषा लाग्ो भनी दखेाई नेपालमा रहन ु
भएको मरेो ििुाले प्रवतिादी गणशे सापकोटाको उपवसथवतमा रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख रूपै्ाँ) 
भषुण ख््कालाई वनिकै घरमा रहकेो कन्सलटेन्सीमा वदनभु्ो । त्सपवछ ्ी प्रवतिादीले क्ान्ा नलगी 
आफनै ख्च्नमा नेपाल रवक्न  आएपवछ मरेो उक् रकम माग गदा्न प्रवतिादीले ३५ वदन वभत्र वदन्छु भनी 
िैदवेशक रोिगारको कागि वमवत २०७३/०८।/११ मा िनाई वदनभु्ो । त्सपवछ पवन उक् रकम नवदई 
ररार भएकोले वनिको विरुद्मा िाहरेी वदएको हो । उक् रकम हालसमम नपाएको हुदँा मरेो उक् सािाँ र 
सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीहरूबाट वदलाई पाऊँ । साथै वनि प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् समते हुन ुपनने हो । प्रवतिादी गणशे सापकोटा मार्न त ्मलेै भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई भटेेको हो । रकम वदएको िैदवेशक रोिगारको कागि गरेको छ  । उक् रकम श्ी रुल्चोकी 
सहकारीमा िगगा वधतो राखी ऋण वलई मरेो ििुा लक्मण सापकोटाले वदन ुभएको हो । रकम प्रवतिादी 
गणशे सापकोटाको रोहिरमा प्रवतिादी भषुण ख््कालाई वदएको हो । प्रवतिादी भषुण ख््काको सह्ोगी 
गणशे सापकोटा भएकोले वनिको विरुद्मा समते िाहरेी वदएको हो । गणेश सापकोटाले जाहेररी वदन 
्चाहन ुभएन भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला समुन सापकोटाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

२०. जाहेरवाल सवुोि काककीले गरेको बकपत्ाः-

मैले िैदेवशक रोिगारमा क्ान्ा िानको लावग प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा एक लाख 
रूपै्ाँँ प्रोसेवसशङ्गको लावग भनेर वदएको वथए । सो रकम वदएपवछ प्रवतिादीले मलाई क्ान्ा 
पु¥ofउँछु भनेर थारल्ाण्समम लगे । थारल्ाण् लगेपवछ मलाई होटलमा ३९ वदनसमम राखी मेरो 
पासपोट्नमा क्ान्ाको वभषा लाग्ो भनी देखाई नेपालमा रहनु भएको मेरो ििुाले प्रवतिादी गणेश 
सापकोटाको उपवसथवतमा रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख रूपै्ाँँ) भषुण ख््कालाई वनिकै घरमा 
रहकेो कन्सलटेन्सीमा वदनुभ्ो । त्सपवछ ्ी प्रवतिादीले क्ान्ा नलगी आफनै ख्च्नमा नेपाल रवक्न  
आएपवछ मेरो उक् रकम माग गदा्न प्रवतिादीले ३५ वदन वभत्र वदन्छु भनी िैदेवशक रोिगारको कागि वमवत 
२०७३/०८/११ मा िनाई वदनुभ्ो । त्सपवछ पवन उक् रकम नवदई ररार भएकोले वनिको विरुद्मा 
िैदेवशक रोिगार विभागमा िाहरेी वदएको हो । उक् रकम हालसमम नपाएको हुदँा मेरो उक् सािाँ र सो 
को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समेत प्रवतिादीहरूबाट वदलाई पाऊँ साथै वनि प्रवतिादीहरूलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् समेत हुनु पनने हो । प्रवतिादी गणेश सापकोटा मार्न त् मैले भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई भेटेको हो । उक् रकम ऋण वलई मेरो ििुाले वदनु भएको हो । प्रवतिादी भषुण ख््का, सह्ोगी 
गणेश सापकोटा भएकोले वनिको विरुद्मा समेत िाहरेी वदएको हो । मेरो पासपोट्नमा र सुष्मा देउिा 
तथा रािेन्द्र सापकोटाको पासपोट्नमा क्ान्ाको वभषा लाग्ो भनी प्रवतिादीले देखाएको क्ान्ाको 
िक्न  पवम्नट वभषाको कलर रोटोकपी ्सै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत बेहोराको िाहरेिाला सुिोध 
काकमीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।
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२१. जाहेरवाला सतुदप सापकोटाले गरेको बकपत्ाः-

िाहरेी दरखासतको व्होरा र सो मा भएको सहीछाप मरेो नै हो । मलेै िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानको 
लावग प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा एक लाख रूपै्ाँँ प्रोसेवसङ्गको लावग भनेर वदएको वथए ँ। 
सो रकम वदएपवछ प्रवतिादीले मलाई क्ान्ा प¥ुofउँछु भनेर थारल्ाण्समम लगे । थारल्ाण् लगेपवछ 
मलाई होटलमा ३९ वदनसमम राखी मरेो पासपोट्नमा क्ान्ाको वभषा भनी दखेाई नेपालमा रहन ुभएको मरेो 
ििुाले प्रवतिादी गणशे सापकोटाको उपवसथवतमा रू.१२,००,०००।-(िाह्र लाख रूपै्ाँँ) भषुण ख््कालाई 
वनिकै घरमा रहकेो कन्सलटेन्सीमा वदनभु्ो । त्सपवछ ्ी प्रवतिादीले क्ान्ा नलगी आफनै ख्च्नमा 
नेपाल रवक्न  आएपवछ मरेो उक् रकम माग गदा्न प्रवतिादीले ३५ वदन वभत्र वदन्छु भनी िैदवेशक रोिगारको 
कागि वमवत २०७३/०८/११ मा िनाई वदनभु्ो । त्सपवछ पवन उक् रकम नवदई ररार भएकोले वनिको 
वबरुद्मा िैदवेशक रोिगार विभागमा िाहरेी वदएको हो । उक् रकम हालसमम पाएको नहुदँा मरेो उक् सािाँ 
र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीहरूबाट वदलाई पाऊँ साथै वनि प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् समते हुन ुपनने हो । प्रवतिादी गणशे सापकोटा मार्न त ्मलेै भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई भटेेको हो । रकम वदएको िैदवेशक रोिगारको कागि गरेको छ । उक् रकम नमसते महांकाल 
ज्ोती सहकारीमा िगगा वधतो राखी ऋण वलई तथा केही घरमा रहकेो नगद समते िममा गरी मरेो ििुा 
गणशे सापकोटाले वदन ुभएको हो । थारल्ाण्मा मसँगै रािेश ्चौधरी, रािकुमार वि.सी, प्रवतिादी गषशे 
सापकोटाको छोरा वररोि सापकोटा, वदपेश सापकोटा, समुन सापकोटा, रािेन्द्र सापकोटा, शषु्मा दउेिा, 
सिुोध काकमी समते गएका वथ्ौ । मरेो रोहिरमा रकम वदएको होरन । रकम वददँा म थारल्ाण्मा वथए ँ। 
प्रवतिादी भषुण ख््को सह्ोगी गणशे सापकोटा भएकोले वनिको विरुद्मा समते िाहरेी वदएको हो । 
वररोिले भषुण ख््काबाट रकम वलए नवलएको मलाई केही थाहा छैन । मरेो पासपोट्नमा क्ान्ाको वभषा 
लाग्ो भनी दखेाएको क्ान्ाको िक्न  पवम्नट वभषाको कलर रोटोकपी तथा साथै गएका, साथीहरूको 
रोटो र सो रोटोमा प्रवतिादी भषुण ख््काले गरेको कमने्ट समतेको कलर रोटोकपी साथै पेश गरेको छु 
भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला सवुदप सापकोटाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

२२. िुषण ख््डकाले यस नयायातिकरणमा तदएको तनवेदनाः- 

विपक्षीसँगको प्रसततु िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा पेश भएको वलखत उपर वमवत २०७३/०६९/०६ का 
वदन काठमा्ाैं विलला अदालतमा करकाप (मदु्ा नं. ०७४-CP-२२६०) मदु्ा दा्र भई सो मदु्ा वि्चारावधन 
अिसथामा रह ेभएकोले सो मदु्ा िैदवेशक रोिगार कसरूसँग अन्तरप्रभावित भई वनण््न मा तावतिक असर पनने 
हुदा प्रसततु मदु्ा साविक मलुकुी ऐन, अ.िं. १२ नं. तथा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को 
दरा ९७ बमोविम मलुतविमा राखी पाऊँ भन्ने समतेको बेहोराको वमवत २०७५/०८/०४ मा प्रवतिादी भषुण 
ख््का क्षेत्रीले ्स न््ा्ावधकरणमा वदएको वनिेदन ।
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२३. तमति २०७५/०८/०४ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले आिै वदएको वनिेदनमा उललेवखत मदु्ा नं. ०७४-PC-२२६० को करकाप 
मदु्ा हाल के कुन अिसथामा रहकेो छ खलुाई पठाई वदन ुभनी काठमा्ाैं विलला अदालतमा पत्र लेखी 
पठाई ििार प्राप् भएपवछ वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२४. िुषण ख््डकाले यस नयायातिकरणमा तदएको तनवेदनाः-

प्रसततु मदु्ामा पेश भएको कागि करकाप साथ भएको भनी काठमा्ाैं विलला अदालतमा करकाप मदु्ा 
०७३-PC-२२६० वमवत २०७५/०९/२५ मा रैसला भई सो उपर म वनिेदक वमवत २०७५/१२/२४ मा 
उच्च अदालत पाटन लवलतपरुमा पनुरािेदन दता्न भई मदु्ा वि्चारावधन रहकेोले उक् मदु्ाको अवन्तम 
वकनारा नभएसमम ्स िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ाको पेशी सथवगत गरी प्रसततु मदु्ा मलुतविमा राखी पाऊँ 
भनी भषुण ख््काले वमवत २०७५/१२/२५ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको वनिेदन ।

२५. तमति २०७५/१२/२५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी भषुण ख््काले काठमा्ौ ँ विलला अदालतको करकाप मदु्ा ०७३-PC-२२६० वमवत 
२०७५/०९/२५ मा रैसला भई सो उपर म वनिेदकले वमवत २०७५/१२/२४ मा उच्च अदालत पाटनमा 
पनुरािेदन दता्न नं. ०७५-CP-०५०३ मा पनुरािेदन गरी सो मदु्ा हाल वि्चारावधन रहकेोले उक् मदु्ा 
अवन्तम वकनारा नभएसमम ्स िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ा मलुतिीमा रावख पाऊँ भनी पनुरािेदन पत्रको 
प्रवतवलपी र तारेख प्चा्नको प्रवतवलपी समते साथै राखी आिै रिलास समक्ष वनिेदन वदएको दवेखदा उच्च 
अदालत पाटनमा ्चलेको उक् करकाप मदु्ा वनण््न  भएपवछ िगाई िाँकी का ््निाही र वकनारा गनने गरी 
प्रसततु मदु्ा हाल िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ३७ बमोविम मलुतिीमा 
राखी वदएको छ । उच्च अदालत पाटनमा ्चलेको उक् मदु्ा रैसला भएपवछ सो को िानकारी पठाई वदन ु
भनी लेखी पठाई ्ो मदु्ाको लगत कट्ा गरी प्रवतिादीको तारेख टुटाई मलुतिी वकतािमा िनाई राखन ुभन्ने 
समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२६. जाहेरवाला सवुोि काककीले यस नयायातिकरणमा तदएको तनवेदनाः-

म वनिेदक समेतको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार र प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री भएको उक् मदु्ा ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५/१२/२५ मा विपक्षी प्रवतिादीले म िाहरेिाला समेत उपर वदएको करकाप 
मदु्ाको कारणले मलुतिी रहकेोमा उक् करकाप मदु्ा उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७५/०९/२५ 
मा रैसला भई अवन्तम भएको हुदँा ्स न््ा्ावधकणमा मलुतिीमा रहकेो उक् मदु्ा िगाई कारिाही 
गरी पाऊँ भनी िाहरेिाला सुिोध काकमीले वमवत २०७६/०६/१० मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको 
वनिेदन ।
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२७. तमति २०७६/०७/०५ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रसततु मदु्ामा सबुोध काकमी समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार र प्रवतिादी भषुण ख््का क्षते्री भएको 
करकाप मदु्ा काठमा्ाैं ँविलला अदालतमा दा्र भई वमवत २०७५/०९/२५ मा िादी दािी नपगुने ठहरी भएको 
रैसला उपर उच्च अदालत पाटनमा वि्चारावधन अिसथामा रहकेो हुदँा उक् मदु्ा उच्च अदालतिा पाटनबाट 
वकनारा भई आएपवछ िगाई काबा्नही गनने गरी ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५/१२/२५ मा मलुतिी 
रहकेोमा उक् करकाप मदु्ा उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७६/०५/३० मा सरुु सदर हुने रैसला भएकोले 
मलुतबीबाट िगाई पाऊँ भनी सबुोध काकमीले वनिदेन वदएकोमा समबवन्धत वमवसल अध््न गरी हदेा्न िादी 
भषुण ख््का क्षते्री प्रवतिादी वररोि सापकोटा समते भएको करकाप मदु्ा काठमा्ौ ँविलला अदालतबाट 
वमवत २०७५/०९/२५ मा िादी दािी नपगुने ठहरी भएको रैसला सदर हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट 
वमवत २०६७/०५/३० मा रैसला भएको भनी उच्च अदालत पाटनको ्च.नं. ६०८ वमवत २०७६/०५/३१ को 
पत्रबाट लेवख आएको दवेखदंा प्रसततु मदु्ा मलुतबीबाट िगाई वदईएको छ । मलुतिी रहदँाको अिसथामा रुि ु
हाविर रहकेा प्रवतिादीहरूका नाममा वदन ७ (सात) को िनाउ म्ाद िारी गरी म्ादमा हाविर भएपछी िा 
हाविर हुने अिधी ब्वतत भए पछी वन्मानसुार पेश गनू्न । साथै मलुतवब िागकेो िनाउ वबषशे सरकारी िकील 
का ््नल्लाई वदन ुर उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७६/०५/३० मा भएको रैसलाको प्रमावणत प्रवतवलवप 
पठाईवदन ुभनी लेवखपठाई वदन ुभनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२८. तमति २०७६/११/१२ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

वमवसल संलगन वमवत २०७६/१०/०७ को वनिेदन साथ दाखीला गरेको राि कुमार दउेिाले प्रवतिादी 
गणशे सापकोटालाई पठाएको बैंक भौ्चर बमोविम प्रवतिादी गणशे सापकोटाको खातामा रकम िममा भए 
नभएको समबन्धमा सपष् गन्न समबवन्धत बैंकबाट सटेटमणेट वझकाउन ु। प्रवतिादीको खातामा रकम िममा 
भएको बैंक सटेटमणेट समते प्राप् हुन ्आए ती कागिात दखेाई प्रवतिादीको खातामा उक् रू.२४ लाख 
वकन दावखला भएको हो, कसले दावखला गरेको हो र दावखला गरेको प्र्ोिन समतेका बारेमा रौिदारी 
का ््नविवध वन्मािली, २०७५ को वन्म ८९(१) बमोविम प्रवतिादी गणशे सापकोटाको ब्ान कागि 
गराई पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२९. नेपाल एसतबआई बैंक तल.को पत् समेिाः-

्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६/११/१२ को आदशेानसुार माग भएको िैक सटेटमने्ट नेपाल एसविआई 
बैंक वल.को वमवत २०७७/०७/२४ को पत्र साथ प्राप् भई वमवसल सामले रहकेो ।

३०. प्रतिवादरी गणेश सापकोटाले फौजदाररी कायजातवति तनयमावलरी, २७५ को तनयम ८९ (१) 
बमोतजम गरेको बयान कागजाः-

मलाई वमवसल संलगन बैंक सटेटमने्ट र पत्र समतेका कागिातहरू दखेाउँदा दखेें, राि कुमार दउेिासँग घरा्ासी 
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लेनदने सरसापट आदी आवथ्नक कारोिार पटक-पटक भईरहन्थ्ो सोही अनरुुपको मलाई वतनु्नपनने ऋणको 
लागी बैंक खातामा ्चौविस लाख रूपै्ाँँ दावखला गरेको हुन ्। २०७३/०७/२२ मा पनुः एघार लाख रूपै्ाँँ 
्चके नं. ७८५६५३३ बाट नेपाल एसविआई बैंकमा मरेो ्चके मार्न त ्वलएका छन ्। पनुः २०७३/१०/२८ 
मा ्चके नं. ७८५६५३९ बाट ४८ हिार ्चकेबाट वलएका हुन ्। उक् कुरा बैंक सटेटमने्टबाट दवेखन्छ । पत्रमा 
उललेवखत वदपक सापकोटाले िममा गररएको भनीएको रकम एघार लाख रूपै्ाँँ व्ावक्गत कारोिारको 
व्बहार हो । उक् रकम ्चकेबाटै मलेै वदएको हु ँ। मलाई वतनु्नपनने भएर उक् रकम मरेो खातामा िममा भएको 
हो । ्ो कारोिार िैदवेशक रोिगार प्र्ोिनका लावग भएको होरन । अन्् िाहरेिालाको रकम मलेै वलए 
खाएको छैन । रािकुमार दउेिासँगको हाल कुनै पवन आवथ्नक कारोिार बाँकी छैन । वदपक सापकोटासँगको 
कारोिार पवन आवथ्नक व्वक्गत कारोिार हो । उक् रकम मनोि सापकोटालाई वदने भनी मरेो खातामा 
व्पोविट भएको हो र मलेै उक् रकम मनोि सापकोटालाई वदईसकेको छु । रािकुमार दउेिाका दाई ि्राम 
दउेिाका समधी पनौती नगरपावलका ि्ा नं. ९ वनिासी रामबहादरु थापा भारतको कलकत्तामा मरेो ििुा 
व्चरवन्ििी सापकोटासँगसँगै रोिगार गनने रहने बसने भएकोले वनि रािकुमार दउेिासँग पाररिाररक रुपमा 
आवथ्नक कारोिार व्वक्गत रुपमा हुदँ ैआएको वथ्ो । रािकुमार सापकोटालाई मरेो गाउँटोलका व्वक् 
हुन ्। राि कुमार सापकोटाको भौ्चरबारे मलाई केही थाहा छैन  । मरेो ्चके भौ्चर मात्र मलाई थाहा छ । 
उक् मरेो नाममा िममा भएको रकम मरेो व्वक्गत कारोिार हो । अन्् भौ्चरका बारेमा मलाई केही थाहा 
छैन । काभ्पेलाञ्चाेक विलला पनौती नगरपावलका ि्ा नं. १ मा रहकेो मरेो ििुा व्चरवन्ििी सापकोटाको 
नामको खते विक्री गरेर आएको पैसाबाट रािकुमार दउेिाले ऋण वलनभुएको हो । रािकुमार दउेिाले उक् 
ऋण वतन्नको लागी मरेो नाममा बैंकमा िममा गररवदनभुएको हो । रािकुमार दउेिाले वमवत २०७३/०७/२२ 
मा नेपाल एसविआई बैंकबाट ्चके नं. ७८५६५३३ बाट ११ लाख रूपै्ाँँ वलनभुएको हो । त्सैगरी वमवत 
२०७३/१०/२८ मा ४८ हिार रूपै्ाँँ ्चके नं. ७८५६५३९ बाट वलनभुएको हो । उक् कारोिार अवहले 
वमलान भईसकेको छ । खते विक्री गरी नगद ैरकम वदएको हो । रािकुमार दउेिासँग आवथ्नक कारोिार 
भएको केही रकमको मसँग उपलबध भएको रोटोकपी पेश गन्न सकछु भनी प्रवतिादी गणशे सापकोटाले 
वमवत २०७७/०८/२८ मा रौिदारी का ््नविवध वन्मािली, २७५ को वन्म ८९ (१) बमोविम गरेको ब्ान 
कागि ।

३१.  कसरू ठहराः-

प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगार ब्िसा् गनने रिािात पत्र नवलई िाहरेिालाहरू रािेन्द्र 
सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारका लागी क्ान्ा पठाई वदने भनी झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा 
पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न । 
प्रवतिादी गणशे सापकोटाले प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले गरेको कसरूमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा ५६ अनसुार मवत्ारको कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई दरा ४३ बमोविम 
र प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई दरा ५६ बमोविम हुने सिा्, भराउन ु पनने विगो र हिा्नना समतेको 
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सनुिुाईको लागी रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ बमोविम 
दिुै पक्षबाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई वमवत २०७७/०९/२१ का वदन रिलास समक्ष पेश गनू्न भनी वमवत 
२०७७/०९/१२ मा ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर वनण््न  ।

३२. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय काठमा्डाैबंाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

काननूी रुपमा नेपाल सरकारबाट रिातपत्र वलई व्िसा् सं्चालन गनु्नपननेमा रिाित नै नवलई गरेको ्ो 
अपराध रौिदारी अपराधको कोवटमा गमभीर आवथ्नक अपराध दवेखएकोले र मलुकुी अपराध संवहता, 
२०७४ को दरा ३८ को कसरूको गमभीरता बढाउने अिसथा अन्तग्नत (ग) वभत्रको विश्वासको दरुुप्ोग गरी 
कसरू गरेको र उपदरा (र) वभत्रको वन्ोवित र सँगवठत रुपमा कसरू गरेको दवेखएकोले प्रवतिादीहरूलाई 
कसरू का्म भए बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम हुने सिा् तथा िररबानाको 
अवधकतम सिा् गरी प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालाहरूको विगो रकम रू. ६५,००,०००।- र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना रकम रू. ३७,५०,०००।- गरी िममा रकम रू. १,०२,५०,०००।- समते वदलाउन ुभराउन ु
उप्कु् हुने दवेखन्छ भन्ने समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्बाट पेश भएको ।

३३. िुषण ख््ड का के्षत्रीको िफजा बाट अतिवक्ता श्री सतुिर दगंाल र श्री अननि देव पराजुलरीले पेश 
गरेको सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

प्रवतिादी भषूण ख््काको हकमा रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन ,२०७४ को दरा 
१३, १४, १५, १७, १८, १९ र २१ को व्िसथालाई मध्निर गरी, िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा १० र ४३ बमोविम कसरू ठहर भई सकेको अिसथामा सिा् वनधा्नरण हुदँा प्रवतिादी भषूण ख््का 
क्षेत्रीको हकमा विगो भकु्ान ्चकु्ा भई सकेकोले विगो का्म नरहकेो अिसथामा सो बमोविमको विगो 
एिं हिा्नना प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीबाट असलू उपर हुन ुनपनने तथा विदशे पठाउने का ््नमा प्रवतिादी 
भषूण ख््का क्षेत्रीको कुनै संलगनता नभएको अिसथामा केिल िाहरेिालाहरू विदशेबाट रवक्न ए पचिात 
गरे गराएको वलखत कागि हुदँा सो पिू्न भए गरेको का ््नको दाव्ति प्रवतिादी भषूण ख््का क्षेत्रीले दाव्ति 
बहन गनु्न नपनने हुदँा विदशे िान र आउन लागेको ख्च्न समते प्रवतिादी भषूण ख््का क्षेत्रीले व्होनु्न नपनने 
गरी कसरूमा संलगनता नरहकेो व्होरा वमवसल संलगन प्रमाण कागिबाट दवेखदँा वनि प्रवतिादी भषूण 
ख््कालाई अवभ्ोग मागदािीबाट रुस्नद वदलाई सराई वदलाई पाउन उप्कु् र मनावसब दवेखएको रा् 
प्रसततु गररन्छ भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीका तर्न बाट अवधिक्ा श्ी सवुधर दगंाल र 
श्ी अनन्त दिे परािलुीले पेश गरेको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

३४. प्रतिवादरी गणेश सापकोटाको िफजा बाट अतिवक्ता श्री कृषण कुमाररी पोखरेलले पेश गरेको 
सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

मरेो पक्ष गणशे सापकोटाले आफनो एकाघर छोरा वररोि सापकोटालाई अध््नको लागी विदशे क्ान्ा 
पठाउनको लागी अका्न प्रवतिादी भषुण ख््काको शवैक्षक परामश्न केन्द्रमा समपक्न  भई सोही मार्न त ्विदशे 
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पठाउनको लागी रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख) बझुाई अन्् िाहरेिालाहरूलाई पवन िाने भए त्स 
ठाउँमा िानसुमम भनेको र रकम लेनादनेा वनिहरू आरैले गरेको र पवछ क्ान्ा िान नपाई थारल्ाण्बाट 
रकने को कारण कागि गराउँदा ७ िनाको हकमा कागि भएको र सो मध्े ५ िनाले िाहरेी वदएकोमा 
प्रसततु मदु्ा ्ो अिसथामा आई पगुेको हो । सो रकम वलनवुदन ुगनने का ््नमा मरेो कुनै पवन संलगनता नभएको 
र अका्न प्रवतिादी भषुण ख््काले आफनो ब्ान लगा्त कुनै पवन वमवसल संलगन कागिातबाट मरेो 
पक्षको संलगनतालाई पवुष् गरेको अिसथा नभएको, कवह ँकतै पोल नगरेको र िाहरेिालाहरूको रकम मरेा 
मावनस अवमत काफले र सन्तोष गौतमले बवुझ वलएका हुन ्भनी भषुण ख््काको ब्ानबाट खलेुको र मरेो 
पक्षले कुनै रकम बझुी वलएको अिसथा नभएको, वलखतमा मरेो पक्षको संलगनता नदवेखएको, नाम उललेख 
नभएको र वनिले रकम वलए खाएको अथा्नत ठगी गरेको भनी िाहरेिालाहरू तथा अका्न प्रवतिादीले 
समते भन्न दखेाउन नसकेको अिसथामा अपरावधक दा्ीति िेिासता गददै सममावनत रिलासबाट वमवत 
२०७७/०९/१२ मा भएको कसरू ठहर तथा वमवत २०७७/०९/२१ मा हुने सिा् वनधा्नरण समते उपर 
पनुरािेदन गनु्न पनने भएकोले हाल सिा् वनधा्नरणको समबन्धमा केही िोवलरहन नवमलने भएको सममावनत 
रिलदासबाट न््ाव्क मनसा् प्र्ोग गरी रैसला होस भनी ्ो रा् सवहतको प्रवतिेदन पेश गरेको छु 
भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी गणशे सापकोटाको तर्न बाट अवधिक्ा श्ी कृष्ण कुमारी पोखरेलले ्स 
न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

३५. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ् उप-
न््ा्ावधिक्ा श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीहरू भषुण ख््का क्षेत्री र गणशे सापकोटाले िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगाररका लावग क्ान्ा पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलई थारल्ाण्समम प¥ुofई 
अलपत्र पारी भने बमोविम क्ान्ा नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी वदएको िाहरेी 
बेहोरा िाहरेिालाहरूको बकपत्र एिम ्वलखत प्रमाणबाट समवथ्नत भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग 
दािी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस 
सवुन्ो ।

३६. साथै िाहरेिालाहरूको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ् अवधिक्ा श्ी िीरबलकािी राई, श्ी रािेन्द्र प्रसाद 
लईुटेल र श्ी सवुदप दिेकोटाले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठार वदन्छु 
भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी रकम बझुी वलर थारल्ाण्समम प¥ुofर्न अलपत्र पारी बझुी वलए 
खाएको रकम वरता्न समते नगरेको मागदाबी िाहरेी, वलखत र िाहरेिालाहरूको बकपत्रबाट पवुष् भएको 
हुदँा िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना भराई प्रवतिादीहरूलाई हदसैममको सिा् गरी पाऊँ भनी गनु्न भएको 
बहस सवुन्ो ।
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३७. प्रवतिादी गणशे सापकोटाका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ाहरू श्ी द्ाराम हुमागाई, श्ी वनलकणठ 
उपाध्ा् रेगमी र श्ी कृष्ण कुमारी पोखरेलले हाम्ो पक्षले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीमा विदशे 
पठाउने भनी कुनै रकम वलए खाएको र कागि समते गरी वदएको अिसथा छैन । वनि प्रवतिादी गणशे 
सापकोटाको छोरा वररोि सापकोटा विदशे िान लागेको थाहा पाएपवछ िाहरेिालाहरूले आरूहरू पवन 
विदशे िान ्चाहकेो भनेकाले भषुण ख््का क्षेत्रीसँग व्चनिानसमम गराईवदएको भन्ने वनि प्रवतिादीको 
ब्ान समतेबाट दवेखएको हुनाले हाम्ो पक्ष गणशे सापकोटा उपरको कसरू शकंारवहत रुपमा पवुष् हुन 
सकदनै । गणशे सापकोटाले सराई पाउन ुपद्नछ भनी बहस बुँदा पेश गनु्न भ्ो ।

३८. प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीका तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्िररष्ठ अवधिक्ाद्व् श्ी ्ा. नवृसंह खत्री र श्ी 
कुलदिे राि शाही तथा विद्वान ्अवधिक्ाहरू श्ी वतलक प्रसाद गौतम, श्ी उद्ि प्रसाद ्चौलागाई, श्ी 
विश्वभषुण दिा्ी, श्ी अनन्तदिे परािलुी र श्ी सवुधर दगंालले हाम्ो पक्षले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक 
रोिगारीमा क्ान्ा पठार वदने भनी कुनै प्रकारको प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारेको र िाहरेिालाहरूलाई 
विदशे पठाउने भनी कुनै पवन रकम वलए खाएको छैन भन्ने प्रवतिादीको ब्ानबाट दवेखएको छ । पेश 
भएको वलखत समते वनिलाई ििरिसती गराएको भन्ने वनिको शरुु दवेखकै भनाई रहकेो दवेखन्छ । 
िाहरेिालाहरूले हाम्ो पक्षलाई ििरिसती कागि गराएको हुदा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री उपरको 
कसरू शकंारवहत रुपमा पवुष् हुन सकदनै  । प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले सराई पाउन ुपद्नछ भनी बहस 
बुँदा पेश गनु्न भ्ो  । 

३९. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री र गणशे सापकोटाले िैदवेशक रोिगार 
व्िसा् गन्न पाउने रिाित पत्र नवलई िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, 
शषु्मा दउेिा र सबुोध काकमीलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ान्ा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई 
प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठाउने भनी थारल्ाण् प¥ुofई अलपत्र पारी 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले प्रवतिादीहरूलाई सोही दरा ४३ 
बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको िममा वबगो रू.६५,००,०००।- (पैसवठ् लाख) र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना समते गरी िममा रू. १,०२,५०,०००।- वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा 
प्रवतिादी भषुण ख््काले ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिालाहरूलाई व्चवन्दन र वनिहरूसँग 
कुनै लेनदने गरेको छैन । मलाई प्रवतिादी गणशे सापकोटा समतेले पेश भएको वलखत ििरिसती वलखत 
गराएका हुन ्। वलखतमा भएको सहीछाप मरेो हो तर व्होरा मरेो होरन । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम 
कसरू नगरेको हुनाले सिा् हुन पनने होरन भनी र अका्न प्रवतिादी गणशे सापकोटाले िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा दशेमा पठाई वदन्छु भनी कुनै रकम वलएको छैन । ्ी िाहरेिालाहरू र मरेो 
छोरा वररोि सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा पठाई वदन्छु भनी प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षेत्रीले विश्वास वदलाएको हुदँा रकम वनि भषुण ख््का क्षेत्रीलाई वदएकोमा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले 
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थारल्ाण्समम लगी अलपत्र पारी रकमी आएको हो भनी कसरू गरेकोमा रन्कार रही बेहोरा लेखाएको 
दवेखन्छ  । 

४०. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीहरूको ब्ान र दबैु पक्षका काननू व्िसा्ीहरूको बहस सनुी प्रसततु 
मदु्ामा दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क.  प्रवतिादीहरू भषुण ख््का र गणशे सापकोटाले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित पत्र नवलई 
एक आपसमा वमलेमतो गरी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ान्ा पठाई वदने भनी 
रकम वलई थारल्ाण्समम प¥ुofर अलपत्र पारी अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होरनन ्?

ख.  प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो र 
िाहरेिालाहरूले वबगो र हिा्नना रकम भरी पाउने हो, होरन ्?

४१. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गरी सि्नप्रथम प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षेत्रीका हकमा हदेा्न, ्ी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, 
समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सबुोध काकमीलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग क्ान्ामा पठाउँछु भनी 
झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाहरूबाट िनही रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख रूपै्ाँ) 
बझुी वलई भनेको सम्मा िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर 
कारबाहीका लावग वकटानी िाहरेी परेको दवेखन्छ ।

४२. िादीका गबाह/िाहरेिाला रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सबुोध 
काकमीले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई बकपत्र गदा्न सबै िाहरेिालाहरूले कररि एकै ब्होरा उललेख 
गरी हामीले िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानको लावग प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई शरुुमा रू. 
एक लाख रूपै्ाँँ र पवछ रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख रूपै्ाँ) वलखत कागि िनाई वदएको हो । उक् 
रकम हालसमम वरता्न पाएको छैन । रकम प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई वदएको नभई प्रवतिादी गणशे 
सापकोटाको विश्वासमा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई वदएको हो भनी मौकाको िाहरेी बेहोरा पवुष् गनने 
गरी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री उपर ग्ाउ गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । िाहरेिालाहरूको बकपत्रमा 
वनि िाहरेिालाहरू थारलैण्समम पगुी आएको भनी उललेख गरेको दवेखए पवन वनिहरूले उक् व्होरा 
वनिहरू थारलैण् गै रकमी आएको भनेको वमवत पवछ वलखत गदा्नको अिसथामा र िाहरेी वददंा समते 
उललेख गरेको दवेखदँनै  । ्सतो अिसथामा वनि िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादीले थारलैण्समम प¥ofई 
अलपत्र पारेको भन्ने अवभ्ोग दािी पवुष् हुन सकेको दवेखदंनै ।

४३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
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भन्ने व्िसथा रहकेा दवेखन्छ  । िादीका प्रत्क्ष साक्षी समते रहकेा गबाह/िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी भषुण 
ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगारको लागी पठाउँछु भनी रकम वलएको र भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
नपठाएको भनी मौकाको िाहरेी बेहोरा खमबीर हुने गरी न््ा्ावधकरणमा बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् 
बेहोरा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीका वबरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो ।

४४. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखत हदेा्न उक् वलखतमा भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगारका 
लावग क्ान्ामा प¥ुofउन ुपनने समपणू्न काननूी प्रकृ्ा परुा गरी गराई िैदवेशक रोिगारीको लागी ३५ वदन 
वभत्रमा पठार वदने छु भनी रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सबुोध 
काकमीबाट िनही रू.१३,००,०००।– बवुझ वलएको र सम् वभत्र शत्न अनसुार काम वदलाउन नसकेमा 
उक् रकमको साँिा ब्ाि समते ्चल अ्चल समपवत्तबाट भराई वदने भन्ने समतेका ब्होरा उललेख भएको 
दवेखन्छ । प्रवतिादीले उक् वलखत िबरिसतीसँग करकाप पणू्न तररकाले गरारएको भनी ब्ानका क्रममा 
लेखाएको र सो उपर काठमा्ाैं विलला अदालतमा करकाप मदु्ा वदएको दवेखए पवन सो करकाप मदु्ामा 
िादी दािी पगुने नसकने ठहरी वमवत २०७५/०९/२५ मा रैसला भ ैउच्च अदालत पाटनबाट सरुु रैसला 
सदर हुने गरी वमवत २०७६/०५/३० मा रैसला भएको दवेखन्छ । साथै ् ी प्रवतिादीले आफनो ईन्कारी ब्ान 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २७ बमोविम बसतवुनष्रुपमा प्रमाण पेश गरी पवुष् गन्न सकेको दवेखदनै । 

४५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम-कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने िा 
आफनो ्चल अ्चल समपवत्तबाट भराउने गरी आवथ्नक दाव्ति व्होनने तिरले अरूलाई कुनै वलखत गररवदने 
अिसथा हुदँनै । वलखत गररवदनेले िानी बझुी नै वलखतमा सहीछाप गरेको हुन्छ भन्ने सिाभाविक रूपमा 
न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । प्रवतिादीले विवकर वलए बमोविम दािीको वलखतलाई अन््था प्रमावणत गन्न 
सकेको नदवेखदँा प्रमाण मलू्ाङ्कनको सन्दभ्नमा िाहरेिालासँगको िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िहारकै 
िरर्ाबाट प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले अवभ्ोग दािीको वलखत गररवदएका रहछेन ्भनी अनमुान गनु्न 
बान्छवन् हुने दवेख्ो ।

४६. प्रमाणको मलू्ाङ्कनमा वलखत प्रमाण महतिपणू्न हुन्छ । वलखत गैरकाननूी तिरले ख्ा गररएको 
नदवेखएसमम त्सतो वलखतको पालना पक्षहरूका हकमा अवनिा ््न हुन िान्छ । वलखत प्रमाणका हकमा 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा "कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको कुरा सो वलखत नै पेश 
गरी प्रमावणत गनु्नपछ्न" भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ  । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा सककल वलखत नै 
पेश भएकाले सो वलखत प्रवतिादी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था 
दवेखएन ।

४७. ्सरी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत र िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट 
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प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारीमा क्ान्ा पठाई वदने भनी िाहरेिालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम 
वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाई िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो ।

४८. प्रवतिादी गणशे सापकोटाको हकमा हदेा्न िाहरेिालाले िाहरेीको विपक्षी महलमा ्ी प्रवतिादीको नाम 
उललेख नभएको र वलखत समते ्ी प्रवतिादीले गरी वदएको नदवेखए पवन िाहरेीमा ्ी प्रवतिादी गणशे 
सापकोटाले मरेो छोरा वररोि सापकोटा िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िाने भ्ो । वतमीहरू पवन िैदवेशक 
रोिगारमा क्ान्ा िाने भए घर सललाह गरेर आऊ । क्ान्ा पठाउने मरेो मान्छे हुनहुुन्छ भने पवछ हामी 
िाहरेिालाहरू घरमा सललाह गरी प्रवतिादी गणशे सापकोटाको घरमा गए पवछ वनि प्रवतिादीले हामीलाई 
प्रवतिादी भणू ख््का क्षेत्रीको घरमा लगी प्रवतिादी भषुण ख्का असल मान्छे हुन ु हुन्छ वनिलाई 
विश्वास गरे हुन्छ भनी व्चनिान गरारवदएका हुन भनी उललेख गरेको दवेखन्छ । िाहरेिालाहरूले ्स 
न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न हामीले िैदवेशक रोिगारमा क्ान्ा िानको लावग प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई शरुुमा रू. एक लाख रूपै्ाँँ र पवछ रू.१२,००,०००।- (िाह्र लाख रूपै्ाँ) वलखत कागि िनाई 
वदएको हो । उक् रकम हालसमम वरता्न पाएको छैन । उक् रकम प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई वदएको नभई 
प्रवतिादी गणशे सापकोटाको विश्वासमा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई वदएको हो भनी मौकाको िाहरेी 
बेहोरा पवुष् गनने गरी लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी गणशे सापकोटाको ब्ानबाट समते िैदवेशक रोिगारीमा 
क्ान्ा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले पठाउछन ्भनी पीव्त/िाहरेिालाहरूलाई ्ी प्रवतिादीले अका्न 
प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीसँग व्चनिान गराएको भन्ने समते दवेखन्छ । ् ी प्रवतिादी पेशागतरुपमा वशक्षक 
समते रहकेा हुदँा वनि प्रवतिादीको कुराको विश्वासमा परी पीव्त/िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई रकम बझुाई वलखत वनि प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले गररवदएको दवेखन्छ । प्रवतिादी गणशे 
सापकोटाले ब्ानमा वनिको छोरा वररोि सापकोटाले समते िैदवेशक रोिगारीमा क्ान्ा िान भनी 
प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई रकम वदएको भनी उललेख गरेका भए पवन वनि प्रवतिादी िा वनिका 
छोरा वररोि सापकोटाले प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री उपर िाहरेी वदएकोसमम पवन दवेखदनै । ् सरी प्रसततु 
िारदातमा ्ी प्रवतिादी गणशे सापकोटाले िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक 
रोिगारको लावग क्ान्ा पठाउछन ्भनी विश्वास वदलाई वनिको घरैमा लवग व्चनिान समते गरार रकम 
वदने वदलाउने का ््न गरी मवत्ार भई मखु् कसरूदारलाई कसरू गन्न सह्ोगसमम गरेको पवुष् हुन आ्ो । ्स 
अिसथामा ्ी प्रवतिादीले िादीको अवभ्ोग दािी बमोविम मखु् प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री सरहको 
कसरू गरेको पवुष् भएको भन्न वमलने दवेखएन ।

४९. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले िैदवेशक रोिगार ब्िसा् 
गनने रिािात पत्र नवलई िाहरेिालाहरू रािेन्द्र सापकोटा समतेलाई िैदवेशक रोिगारका लावग क्ान्ा 
पठाई वदने भनी झठु्ा अाश्वसन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० 
र ४३ बमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी गणशे सापकोटाले प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले गरेको 
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कसरूमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ५६ अनसुार मवत्ारको कसरू गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण

५०. प्रवतिादीहरूलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीहरूबाट के कवत विगो रकम भराई 
वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले 
िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा दबैु पक्षबाट पेश भएको 
सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न गरी हदेा्न प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई िाहरेिालाहरूको वबगो 
समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू.२,००,०००।- (दईु लाख) 
िररिाना र २।०।०(दईु िष्न) कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

५१. िादीले िाहरेिालाहरूलाई िनही वबगो रू.१३,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन 
दािी वलएकोमा अवभ्ोग दािीसाथ िाहरेिालाले पेश गरेको वलखतमा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूबाट 
िनही रू.१३,००,०००।- (तेह्र लाख रूपै्ाँँ) वलएको दवेखएको र िाहरेिालाहरूले समते सोही बमोविम 
्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेको अिसथा हुदँा अवभ्ोग दाबी बमोविम िाहरेिालाहरूबाट वलएको 
िनही विगो रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख रूपै्ाँँ) गरी िममा वबगो रू. ६५,००,०००।- र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना समते िाहरेिालाहरू रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र 
सिुोध काकमीलाई प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीबाट भराउन ुपनने दवेख्ो ।

५२. अका्न प्रवतिादी गणशे सापकोटा प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले गरेको कसरूमा सह्ोग गरी मवत्ारको 
कसरू गरेको ठहर भएको हुदँा र िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ५६ मा मलु कसरूदारलाई भएको 
सिा्को आधा सिा् मवत्ारलाई हुने व्िसथा रहकेो हुदँा मलू कसरूदार प्रवतिादी भषुण ख््का 
क्षेत्रीलाई भएको सिा्को आधा सिा् वनि प्रवतिादीलाई गदा्न रू. १,००,०००।- (एक लाख) िररिाना 
र १।०।० (एक िष्न) कैद सिा् हुने दवेख्ो ।

५३. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ बमोविम रू. २,००,०००।- (दईु लाख रूपै्ाँँ) िररिाना र २ (दईु) िष्न कैद सिा् हुने ठहछ्न । 
िाहरेिालाहरू रािेन्द्र सापकोटा, सवुदप सापकोटा, समुन सापकोटा, शषु्मा दउेिा र सिुोध काकमीको माग 
दािी बमोविमको िनही विगो रू. १३,००,०००।- (तेह्र लाख) एिम ्सो विगोको प्चास प्रवतशतले हुने 
हिा्नना रकम समते प्रवतिादी भषुण ख्् का क्षेत्रीबाट िाहरेिालाहरूले भराई वलन पाउने ठहछ्न । अका्न 
प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ५६ बमोविम मलू कसरूदार भषुण 
ख््का क्षेत्रीलाई भएको सिा्को आधा रू. १,००,०००।- (एक लाख) िररिाना र १ (एक) िष्न कैद 
सिा् हुने ठहछ्न । िाहरेिालाहरूलाई थारलैण्समम प¥ुofर्न अलपत्र पारेको र अरू दािी पगुन सकदनै । 
अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।
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िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीलाई िररिाना रू.२,००,०००।- (दईु लाख 
रूपै्ाँँ) र २ (दईु) िष्न कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्री वमवत २०७५/०१/०२ मा पक्राउ परी 
मदु्ा अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७५/०२/१७ समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो अिवधको १ (एक मवहना) 
१४ (्चौध वदन) ठहरेको कैदमा कट्ा गरी बाँकी हुने कैद १(एक) िष्न १० (दश) मवहना १६ (सोह्र) वदनको हकमा 
वनि प्रवतिादी भषूण ख्का क्षेत्रीले कारागार का्ा्नल् व्वलल बिारमार्न त ्पेश गरेको वनिेदनबाट पनुः पक्राउ 
परी कैदमा रहकेो दवेखदंा वनि प्रवतिादी पनुः पक्राउ परेको वमवत २०७६/०९/२१ दवेख हालसमम थनुामा रहकेो 
दवेखदंा सोवह वमवत दवेखको कैद समते गणना गरी लगत कसी वनि प्रवतिादीलाई लागेको िररिाना दावखला 
गरेमा वमवत २०७८/०८/०८ मा थनुामकु् गररवदने गरी कैवद पवूि्न वदई समबवन्धत कारागार का्ा्नल्लाई िानकारी 
वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू.................................................................... १

प्रवतिादी भषुण ख्कालाई लागेको िररिाना रू. २,००,०००।- (दईु लाख) को हकमा मदु्ा पपु्नक्षका क्रममा 
धरौटी रवसद नं. ४६० बाट वमवत २०७५/०२/१७ मा ्स न््ा्ावधकरणमा वनिले राखकेो धरौटी रकम रू. 
२०,००,०००।- (िीस लाख)बाट वनिलाई लागेको िररिाना रू.२,००,०००।- (दईु लाख) सदरस्ाहा गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरणको लेखा शाखालाई िानकारी वदन ू..................................................................... २

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई िररिाना रू.१,००,०००।- (एक लाख 
रूपै्ाँँ) र १(एक) (िष्न) कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी गणशे सापकोटालाई लागेको कैद र िररिानाको लगत 
कसी असलू गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेवख पठारवदन ू.................................................. ३

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीबाट िाहरेिालाहरूले विगो र हिा्नना 
भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भए पछी प्रवतिादी भषुण ख््का क्षेत्रीले ् स न््ा्ावधकरणमा राखकेो 
धरौटी रकम मध्ेबाट प्रकरण २ (दईु) अनसुार सदरस्ाहा गरी बाँकी हुन आउने धरौटी रकम तथा अन्् ्चल 
अ्चल िा् िेथा समते दखेाई वनि िाहरेिालाहरूले विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी मदु्ा अवन्तम भएपवछ 
ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए वनमनानसुारको वबगो र हिा्नना रकम िाहरेिालाहरूलाई भराई वदन ुभनी समबवन्धत 
अदालतमा लेवख पठाउन ू......................................................................................................... ४

वस.नं. िाहरेिालाको नाम, थर विगो रकम रू. हिा्नना रू. िममा रू.
१ रािेन्द्र सापकोटा १३,००,०००।- ७,५०,०००।- २०,५०,०००।-
२ सवुदप सापकोटा १३,००,०००।- ७,५०,०००।- २०,५०,०००।-
३ समुन सापकोटा १३,००,०००।- ७,५०,०००।- २०,५०,०००।-
४ शषु्मा दउेिा १३,००,०००।- ७,५०,०००।- २०,५०,०००।-
५ सिुोध काकमी १३,००,०००।- ७,५०,०००।- २०,५०,०००।-

िममा ६५,००,०००।- ३७,००,०००।- १,०२,५०,०००।-
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िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिालाहरूलाई 
वदन ू..................................................................................................................................... ५

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

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादीहरूलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू........................... ७

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

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ९

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू...................................१०

रमा देवरी पराजुलरी
सदस्

उक् रा्मा सहमत छौ ं।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः- दगुा्नदत्त लमसाल
कमप्टुर अपरेटरः- शासित विक्रम वसंह
रैसला वमवतः- २०७७/०९/२१
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-००३४
कसरू ठहर वनण््न  नं. ६६

तनणजाय नं. ११४

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
पे्रमबहादरु घलानको नावत, रामबहादरु घलानको छोरा, 
मकिानपरु विलला, हटेौ्ा उप-महानगरपावलका ि्ा नं. ८ 
बसने विष्णबुहादरु घलान............................................१

बेद वनवध पु् ासैनीको नावत, विश ्िनाथ पु् ासैनीको छोरा, 
मकिानपरु विलला, वभमरेदी गाउँपावलका ि्ा नं. ५ बसने 
राम्चन्द्र पु् ासैनी ....................................................१

वहमबहादरु हमालको छोरा, तनहुँ ँ विलला, भानपुवत 
गाऊँपावलका ि्ा नं.३ बसने महने्द्रबहादरु हमालको हकमा 
वनिको छोरी सव्चना हमाल........................................१

दिेीलाल अवधकारीको नावत, ि्लाल अवधकारीको 
छोरा, सप्री विलला, अवगनसा्र कृष्ण सिरन 
गाऊँपावलका ि्ा नं.६ बसने निराि अवधकारीको 
हकमा वनिको सालो सिुन भिुेलको िाहरेीले नेपाल 
सरकार..................................................................१

ि्बहादरु राईको नावत,  ्चतेबहादरु 
राईको छोरा, विलला धनकुटा, वछन्ताङ 
गा.वि.स. ि्ा नं. ५ पररिवत्नत खालसा 
वछन्ताङ सवहदभवूम गाउँपावलका ि्ा नं.२ 
घर भ ै हाल विलला काठमा्ौं काठमा्ाैं 
महानगरपावलका ि्ा नं. ४ धमुिाराही बसने 
भई हाल कारागार का्ा्नल् व्वललबिारमा 
थनुामा रहकेा बद्री राई...........................१

्मनारा्ण प्रधानको छोरा, सनुसरी विलला, 
ईटहरी उपमहानगरपावलका ि्ा नं.१ 
पररिवत्नत ईटहरी उप-महानगरपावलका ि्ा 
नं.६ बसने प्रकाश प्रधान.......................१
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िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६४ तथा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म 
३३ बमोविम ्स न््ा्ावधकरणको क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेो प्रसततु मदु्ाको संवक्षप् वििरण र ठहर वनमन बमोविम 
रहकेो छ ।

िथय खण्ड

१. जाहेरवाला तवषणुबहादुर िलान समेिको जाहेररी दरखासिको छोटकररी वयहोरााः-

प्रवतिादी बद्री रारले हामी िाहरेिालाहरू र पीव्तहरू विष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, सव्चना 
हमालको बिुा महने्द्रबहादरु हमाल र सिुन भिुेलको वभनाि ुनिराि अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगारमा 
्.ूए.ई.(दिुई) मलुकुको रो्ल गा ््न कमपनीमा सरुक्षा गा ््नको काम वदलाईवदन्छु भनी हामी िाहरेिालाहरू 
र पीव्तहरूबाट िनही रू.१,००,०००।- र सककल राहादानीहरू प्रवतिादी बद्री राईले बवुझवलई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाई वदएको तथा वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादी बद्री राईलाई 
आिश्क कारिाही गरी हाम्ो विगो, हिा्नना र सककल राहदानी समते वदलाई पाऊँ भन्ने समते व्होराको 
िाहरेिाला विष्णबुहादरु घलान समतेले वमवत २०७५/१२/२८ मा वदएको सं्कु् िाहरेी दरखासत ।

२. सककल रेक:

बद्री राईले वमवत २०७५/०२/३१ र वमवत २०७४/०८/२८ मा विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीलाई 
िारी गररवदएको िनही रू.१,००,०००।- को नवबल बैंकको ्चके थान२ । 

३. Globle IME Bank को पत्ाः-

महने्द्रबहादरु हमालले वमवत िलुाई २३, २०१७ मा IME Control No.७८५०८२९१९६D मार्न त ्
पठाएको रकम रू.१,००,०००।– वमवत िलुाई २४, २०१७ मा प्रकाश प्रधानले बवुझवलएको दवेखएको 
भन्ने व्होराको Globle IME Bank को वमवत २०७५/१२/२७ को पत्र ।

४. साक्षरी अचयूि तसगदेलले गररतदएको कागजाः-

िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी तथा िाहरेिाला सव्चना हमालको बिुा महने्द्रबहादरु 
हमाल र सिुन भिुेलको वभनािलुाई विपक्षी बद्री राईले आरु टाईगर ओभरवसि ईमपलाईमने्ट प्रा.वल.को 
सं्चालक बताई झकु्ाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ूए.ई. (दिुई) मलुकुमा पठाई काम लगाईवदन्छु भनी 
झठु्ा अाश्वासन वदर वबश्वास वदलाई वनि िाहरेिालाहरूबाट िनही रू. १,००,०००।- का दरले ्चारै 
िनाबाट िममा रकम रू. ४,००,०००।- (्चार लाख) बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । वनि िाहरेिालाहरूसँग 
म पवन िैदवेशक रोिगारमा छोरालाई पठाउन भनी कुरा बझुनसँगै गएको हुदँा उक् लेनदनेको बारेमा थाहा 
भएको हो भनी दखेी िान्ने साक्षी अच्तू वसगदलेले गररवदएको कागि ।
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५. जाहेरवाला सजुन िुजेलको तनवेदनाः-

म वनिेदक सिुन भिुेलले वमवत २०७५/११/२८ मा बद्री राई विरुद् उिरुी वदएकोमा उललेवखत उिरुी 
समबन्धमा ्चके पेश गनु्न भनी िानकारी वदएको हुदँा उक् सककल ्चके हराएको हुदँा पेश गन्न नसकेको 
िानकारी गराउँदछु भन्ने व्होराको िाहरेिाला सिुन भिुेलले वमवत २०७५/१२/२० को वनिेदन । 

६.  जाहेरवाला सतरना हमालले गररतदएको कागजाः-

बद्री राईले मरेो बिुा महने्द्रबहादरु हमाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ूए.ई. (दिुई) मलुकु पठाई 
रो्ल गा ््नको काम वदलाईवदने भनी वनि विपक्षी बद्री राईले भनेको व्वक् प्रकाश प्रधानको नाममा 
रकम पठाईवदन भनेकोले मरेो बिुा महने्द्रबहादरु हमालले वनि विपक्षीले भने बमोविमको व्वक् प्रकाश 
प्रधानलाई Globle IME Bank बाट रू.१,००,०००।- पठाईवदएको ठीक साँ्चो हो । वनि बद्री राईले 
आरू मनेपािरको सं्चालक भनी मरेो बिुालाई झकु्ाई रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाईवदएको र 
वलएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनिलाई काननू बमोविम कारिाही गरी विगो र हिा्नना रकम समते 
वदलाई भराई पाऊँ । विपक्षी बद्री राई र प्रकाश प्रधानले वमलेमतो गरी मरेो बिुाबाट िैदवेशक रोिगारको 
नाममा ठगी गरेका हुन ्। ्समा प्रकाश प्रधानको पवन पणू्न संलगनता छ । बिुा महने्द्रबहादरु हमाल हाल 
िैदवेशक रोिगारको वसलवसलमा साउथ अवरिका हुनहुुन्छ भन्ने व्होराको िाहरेिाला सव्चना हमालले 
गररवदएको कागि ।

७. प्रतिवादरी बद्ररी राईले अनुसनिानका क्रममा गरेको बयान:-

िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीसँग व्चनिान, लेनदने छ, नाता, ररसईिी छैन । साथै 
िाहरेिाली सव्चना हमाल तथा वनिको बिुा महने्द्रबहादरु हमाल तथा िाहरेिाला सिुन भिुेल र वनिको 
वभनाि ुनिराि अवधकारीसँग व्चनिान, लेनदने, नाता समबन्ध, ररसईिी छैन । िाहरेिाला विष्णबुहादरु 
घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू. १,००,०००।- का दरले िममा रकम रू. २,००,०००।- 
बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । उक् रकम वनिहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लागी UAE (दिुई) मलुकु 
पठाईवदने भनी वलएको नभई सापटी सिरुप वलएको हु ँ। साथै अन्् िाहरेी दरखासतमा उललेवखत व्वक्हरू 
सव्चना हमाल तथा वनिको बिुा महने्द्रबहादरु हमाल र िाहरेिाला सिुन भिुेल तथा वनिको वभनाि ु
निराि अवधकारीसँग कुनै रकम वलएको छैन । िाहरेिालाहरूले िैदवेशक रोिगारको लावग रकम बझुाएको 
भन्ने कुरा झठु्ा हो । म कुनै मनेपािरको सं्चालक होरन । साथै कसैलाई आरू मनेपािरको सं्चालक 
हु ँ भनी अाश्वासन समते वदएको छैन । िाहरेी व्होरा झठु्ा हो । िाहरेिालाहरूले पेश गरेको ्चकेहरू 
बमोविमको रकम वनि िाहरेिालाहरूबाट बवुझवलएको सत् साँ्चो हो । वनि िाहरेिालाहरूबाट वलएको 
सापटी रकम वरता्न गनने भनी मलेै वनिहरूलाई उक् ्चके वदएको हु ँ । सम्म ैखातामा रकम िममा गन्न 
नसकेकोले ्ी िाहरेिालाले उक् ्चके बमोविमको रकम भकु्ानी नपाएको व्होरा सत् साँ्चो हो । वनि 
िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी वलएको रकम नभई सापटी सिरुप वलएको रकम 
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हो  । उक् ्चके मरेो नै हो । साथै उक् ्चकेमा भएको नाम र हसताक्षर मरेो नै हो । हरेी सनाखत गररवदए । 
मलेै िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू.१,००,०००।- का दरले िममा 
रकम रू.२,००,०००।- सापटी सिरुप वलएको हु ँ । अन््सँग कुनै रकम वलएको छैन । उक् रकम मलेै 
विलला भक्परुको कौशलटारमा बवुझवलएको हु ँ। मलेै िैदवेशक रोिगार ऐन विपररतको का ््न नगरेको हुदँा 
िैदवेशक रोिगार ऐन बमोविमको कारिाही नहुन ुपनने हो । प्रकाश प्रधान र महने्द्रबहादरु हमालसँग मरेो 
व्चनिान नै छैन । प्रकाश प्रधानले वकन महने्द्रबहादरु हमाललाई रकम पठाएको हुन, िानकारी भएन । 
साथै प्रसततु मदु्ामा प्रकाश प्रधानको के कसतो संलगनता हो, मलाई िानकारी भएन । प्रसततु मदु्ामा Tiger 
Overseas Employment Services Pvt. Ltd. (Lic. No.३३५/०५९/०६०) को के कसतो संलगनता 
हो, िानकारी भएन । मलेै िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाित अनमुती वलएको छैन भन्ने व्होराको 
प्रवतिादी बद्री राईले अनसुन्धानका क्रममा गरेको ब्ान ।

८.  Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. का सरंालक तदपेनद्र राज सबुबाले 
गरेको बयान कागजाः– 

िाहरेिालाहरूसँग मरेो तथा मरेो प्रा.वल.को कुने संलगनता छैन । प्रवतिादी बद्री राईले मरेो मनेपािरको 
नाम बे्चरे ठगी गरेको हुन सकछ, सो समबन्धमा म तथा मरेो प्रा.वल.लाई समते थाहा भएन । पवछ मरेो प्रा.
वल.का विरुद् ्स िैदवेशक रोिगार विभागमा उिरुी परेपवछ बझुदा थाहा भएको हो । ्ी िाहरेिालाहरू 
तथा प्रवतिादी बद्री राईसँग म तथा मरेो प्रा.वल.को कुनै लेनदने, समबन्ध छैन । प्रवतिादी बद्री राईले मरेो 
मनेपािरको नाम बे्ची बदनाम गरेको हुदँा ्स विभागबाट वनि प्रवतिादी बद्री राईलाई कारिाही गरी 
मरेो Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. (Lic. No. ३३५) रुकुिा गरी पाऊँ । 
िाहरेिालाहरूले पेश गरेको वभविवटङ का ््न मरेो प्रा.वल.को होरन, सो मा उललेवखत लोगो मरेो प्रा.वल.को 
हो । उक् लोगोको दरुुप्ोग भएको छ । उक् वभविवटङ का ््नमा Director of Business Development 
पदको व्वक् बद्री राई मरेो प्रा.वल.को सं्चालक तथा कम्न्चारी होरन । मलेै मरेो प्रा.वल.का कम्न्चारीको 
स्ूची पत्र र वभविवटङ का ््न पेश गरेको छँु, प्रमाण लगाई पाऊँ । प्रसततु मदु्ामा म तथा मरेो प्रा.वल.को 
कुनै संलगनता छैन । मरेो प्रा.वल.ले ्ी िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने प्रवक्र्ा थालनी 
गरेको भए माग पत्र सिीकृती गराउँथे, पवत्रका विज्ापन िारी गथने र सोही विज्ापनको आधारमा ईचछुक 
कामदारहरू अन्तिाता्नको लावग आउँथे, अन्तिा्नतामा छावनएका कामदारहरूको वभषाको लागी अवन्तम 
सिीकृती वलई नेपाल सरकारले तोकेको सेिा शलुक वलई िैदवेशक रोिगारमा पठाउने काम हुन्थे । हामीले ् ी 
िाहरेिालाहरूसँग कुनै कारोबार गरेको छैन । ्समा बद्री राईले व्वक्गत रुपमा के कसतो का ््न गरेको हो, 
सो म तथा मरेो प्रा.वल.लाई कुनै िानकारी भएन । ्सको लावग प्रमाण पेश गरेको छँु, प्रमाण लगाई पाऊँ । 
मरेो Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd.(Lic. No. ३३५) प्रा.वल.ले िैदवेशक 
रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छ । उक् प्रा.वल.को म एकलो सं्चालक हु ँ। मरेो प्रा.वल.को नाम बे्चरे 
ठगी गनने व्वक्लाई कारिाही गरीपाऊँ । साथै कुनै समबन्ध नै नभएको िाहरेिालाहरूले वदएको उिरुीका 
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आधारमा मात्रै प्रा.वल. रोकका भएको हुदँा मरेो Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. 
(Lic. No. ३३५) रुकुिा गरी पाऊँ । ्ी िाहरेिालाहरूले मरेो प्रा.वल.का विरुद् ठोस प्रमाण पेश गरेमा 
काननू बमोविम हुन समते मन्िरु छु भनी सं्चालक वदपेन्द्र राि सबुबाले गरेको ब्ान कागि ।

९.  Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. का सरंालक तदपेनद्र राज सबुबाले 
गरेको ितिमबा कागजाः– 

िाहरेिालाहरू र पीव्तहरू विष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, सव्चना हमालको बिुा महने्द्रबहादरु 
हमाल र सिुन भिुेलको वभनाि ुनिराि अवधकारीसँग व्चनिान, नाता समबन्ध, लेनदने, ररवसिी केवह 
छैन । म तथा मरेो प्रा.वल.ले ्ी िाहरेिाला तथा पीव्तहरूबाट कुनै रकम तथा राहादानी वलएको छैन, ्ी 
िाहरेिालाहरू तथा पीव्तहरूले म तथा मरेो प्रा.वल.सँग कुनै समपक्न  नगरेको हुदँा ्ी िाहरेिाला तथा 
पीव्तहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउनमा मलेै सं्चालन गरेको प्रा.वल.को कुनै भवूमका तथा संलगनता 
छैन । वनि प्रवतिादी बद्री राईले मरेो प्रा.वल.को नाम नै वकन प्र्ोग गरी ठगी गरेका हुन, थाहा भएन । वनि 
प्रवतिादी बद्री राई र मरेो प्रा.वल.बी्च कुनै समबन्ध छैन । वनि प्रवतिादीले मरेो प्रा.वल.को नामबाट ठगी 
गददै वह्ेको कुरालाई सि्नसाधारणलाई सिग गराउनलाई मध्ान्न दवैनक पवत्रकामा वमवत २०७४/११/२८ 
मा स्ूचना प्रकावशत समते गराएको वथए ँ। उक् प्रकावशत स्ूचना पेश गरेको छु, प्रमाण लगाई पाऊँ भन्ने 
व्होराको Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. का सं्चालक वदपेन्द्र राि सबुबाले 
गरेको तवतमबा कागि ।

१०. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजाय:-

नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरू तथा पीव्तहरू 
वबष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, महने्द्रबहादरु हमाल र निराि अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग ् .ुए.ई(दिुई) मा पठारवदने भनी िाहरेिालाहरू तथा पीव्तहरूबाट प्रवतिादीहरू बद्री राई तथा प्रकाश 
प्रधानले रकम तथा राहदानीहरू बवुझवलई िैदवेशक रोिगारको झठु्ो अाश्वासन वदई र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाएको र िाहरेिालाहरूबाट बवुझवलएको रकम वरता्न समते नगरेकोमा प्रवतिादीद्व् बद्री राई 
तथा प्रकाश प्रधानको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू अपराध 
गरेको दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूतथा पीव्तहरू 
वबष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, महने्द्रबहादरु हमाल र निराि अवधकारीबाट वलए खाएको विगो 
िनही रू.१,००,०००।- गरी ्चार िनाको िममा रकम रू.४,००,०००।- तथा सोको ५० प्रवतशत हिा्नना 
रू. २,००,०००।- समते िनही रू.१,५०,०००।- पाउने गरी िममा रू.६,००,०००।- प्रवतिादीहरू बद्री 
राई तथा प्रकाश प्रधानबाट िाहरेिालाहरू वबष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, सव्चना हमाल र सिुन 
भिुेललाई वदलाई भराई पाउन मागदािी वलई तथा अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ 
को मागदािी समते वलई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण काठमा्ाैंं समक्ष काननू बमोविम अवभ्ोगपत्र 
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दा्र गन्न ्ो वनण््न  गररवदएको छ । टारगर ओभरवसि ईमपलो्मने्ट प्रा.वल.का सं्चालकको हकमा वनि 
विरुद् िाहरेी परेको नदवेखएको, सहप्रवतिादी बद्री राईले पवन वनि उपर पोल गरेको अिसथा नरहकेो, सो 
कमपनीले पीव्तसँग रकम बझुकेो रवसद लगा्त कुनै प्रमाण वमवसल संलगन नभएको हुदँा तथा िाहरेिाला 
िा पीव्तसँग िैदवेशक रोिगारमा ्.ुए.ई पठाउन भनी रकम बझुने का ््नमा सो कमपनीको संलगनता रहकेो 
समते प्रमाण कागिातहरूबाट नदवेखएको हुदँा सो कमपनीका सं्चालक विरुद् पवछ कुनै प्रमाण प्राप् भएको 
बखतमा काननू बमोविम हुने नै गरी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौबाट भएको वनण््न  ।

११. अतियोगाः-

प्रवतिादीद्व् बद्री राई तथा प्रकाश प्रधानले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको 
कसरू अपराध गरेको दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरू 
तथा पीव्तहरू वबष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, महने्द्रबहादरु हमाल र निराि अवधकारीबाट वलए 
खाएको विगो िनही रू.१,००,०००।- गरी ्चार िनाको िममा रकम रू.४,००,०००।- तथा सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना रू. २,००,०००।- समते िनही िममा रू.६,००,०००।- प्रवतिादीहरू बद्री राई तथा प्रकाश 
प्रधानबाट िाहरेिालाहरू वबष्णबुहादरु घलान, राम्चन्द्र पु् ासैनी, सव्चना हमाल र सिुन भिुेललाई वदलाई 
भराई पाउन र अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ बमोविमको शलुक समते प्रवतिादीबाट 
कोषमा िममा गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी ।

१२. प्रतिवादरी बद्ररी राईले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः-

िाहरेिाला विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू.१,००,०००।- का दरले िममा रकम 
रू.२,००,०००।- बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । उक् रकम वनिहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लागी UAE 
(दिुई) मलुकु पठाईवदने भनी वलएको नभई सापटी सिरुप वलएको हु ँ । साथै अन्् िाहरेी दरखासतमा 
उललेवखत व्वक्हरू सव्चना हमाल तथा वनिको बिुा महने्द्रबहादरु हमाल र िाहरेिाला सिुन भिुेल तथा 
वनिको वभनाि ुनिराि अवधकारीसँग कुनै रकम वलएको छैन । िाहरेिालाहरूले िैदवेशक रोिगारको लावग 
रकम बझुाएको भन्ने कुरा झठु्ा हो  । म कुनै मनेपािरको सं्चालक होरन । साथै कसैलाई आरू मनेपािरको 
सं्चालक हु ँभनी आश्वासन समते वदएको छैन  । िाहरेी व्होरा झठु्ा हो । िाहरेिालाहरूले पेश गरेको 
्चकेहरू बमोविमको रकम वनि िाहरेिालाहरूबाट बवुझवलएको सत् साँ्चो हो । वनि िाहरेिालाहरूबाट 
वलएको सापटी रकम वरता्न गनने भनी मलेै वनिहरूलाई उक् ्चके वदएको हु ँ। सम्म ैखातामा रकम िममा 
गन्न नसकेकोले ्ी िाहरेिालाले उक् ्चके बमोविमको रकम भकु्ानी नपाएको हो । मलेै िाहरेिालाहरू 
विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू. १,००,०००।- का दरले िममा रकम रू.२,००,०००।- 
सापटी सिरुप वलएको हु ँ। अन््सँग कुनै रकम वलएको छैन । प्रकाश प्रधान र महने्द्रबहादरु हमालसँग मरेो 
व्चनिान नै छैन । प्रकाश प्रधानलाई वकन महने्द्रबहादरु हमालले रकम पठाएको हुन ्िानकारी भएन । 
साथै प्रसततु मदु्ामा प्रकाश प्रधानको र Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd. (Lic. 
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No.३३५/०५९/०६०) को के कसतो संलगनता हो, िानकारी भएन । सम् पाएमा मलेै वलएको रकम वतन्न 
त्ार छु । मलेै अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू नगरेको हुनाले मलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् 
हुन पनने होरन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी बद्री राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

१३. तमति २०७६/०५/१२ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश

ततकाल प्राप् प्रमाणहरूबाट प्रवतिादी कसरूदार हुन ्भन्ने दवेखने मनावसि आधारहरू विद्मान दवेखदंा पवछ 
प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल प्रवतिादी बद्री राईबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, 
२०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट, िेथा 
िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ुर प्रवतिादीले माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत 
वदन नसकेमा ऐ. ऐनको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिुमी वदई 
थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाईवदन ूभन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१४. प्रतिवादरी प्रकाश प्रिानकोले मयाद गुजाररी बसेकााः-

प्रवतिादी प्रकाश प्रधानका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६/०५/०८ मा म्ाद िारी भएकोमा 
्ी प्रवतिादी िारी भएको म्ाद वभत्र हाविर नभर सरुु म्ाद ैगिुारी बसेको वमवसलबाट दवेखएको ।

१५. जाहेरवाला तवषणुबहादुर िलानको बकपत्ाः-

मलाई प्रवतिादी बद्री राईले दबुई दशेमा रो्ल गा ््न कमपनीमा रोिगारीमा पठाउने भनी मबाट
रू. १,००,०००।- रकम नगद ै बझुाएको हो । वनि प्रवतिादीले आफनै टाईगर ओभरवसि सकेुधारा 
काठमा्ाैंमा छ पवन भनेको हुनाले वनिको टाईगर मनेपािरमा गरी वनिको हातैमा बझुाएको हु ँ। तर पवछ 
बझुद ैिाँदा वनिको नाममा मनेपािर दता्न रहनेछ  । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन 
लगेका छैनन ्। हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन । वनिले रकम वरता्न नगरेकोले नविल बैंकको ्चके वदएका 
छन ् । प्रवतिादीलाई हदसैममको सिा् गरी मरेो विगो रकम, हिा्नना र मरेो नामको राहदानी समते वरता्न 
वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला वबष्णबुहादरु घलानले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१६. जाहेरवाला रामरनद्र पु्डासैनरीले गरेको बकपत्ाः-

मलाई प्रवतिादी बद्री राईले दबुई दशेमा रो्ल गा ््न कमपनीमा रोिगारीमा पठाउने भनी मबाट रू. 
१,००,०००।- रकम नगद ैबझुाएको हो । वनि प्रवतिादीले आफनै टाईगर ओभरवसि सकेुधारा काठमा्ाैंमा 
छ पवन भनेको हुनाले वनिको टाईगर मनेपािरमा गरी वनिको हातैमा बझुाएको हु ँ। तर पवछ बझुद ैिाँदा 
वनिको नाममा मनेपािर दता्न रहनेछ  । प्रवतिादीले रकम बझुपेवछ नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन लगेका 
छैनन ्। हालसमम रकम वरता्न पाएको छैन । वनिले रकम वरता्न नगरेकोले नविल बैंकको ्चके वदएका छन ् । 
प्रवतिादीलाई हदसैममको सिा् गरी मरेो विगो रकम, हिा्नना र मरेो नामको राहदानी समते वरता्न वदलाई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको राम्चन्द्र पु् ासैनीले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।
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१७. तमति २०७६/०६/२९ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

िादी पक्षले िाहरेिाला सव्चना हमाल र सिुन भिुेल तथा बवुझएका कागि गनने मावनस अच्तु वसगदले 
समतेलाई बकपत्रको लागी उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूको नाऊँमा रौिदारी का ््नविवध संवहता, 
२०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए बकपत्र गराई वन्मानसुार पेश गनु्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

१८. नवराज अतिकाररीले पेश गरेको तनवेदनाः-

मरेो सालो सिुन भिुेल हाल िैदवेशक रोिगारमा कोरी्ा गएकाले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्रका लागी 
उपवसथत हुन नसकने र हालसमम विपक्षी बद्री राईबाट कुनै रकम नपाएको बेहोरा िानकारी गराउँदछु िानकारी 
गरी पाऊँ भन्ने समते बेहोराको निराि अवधकारीले वमवत २०७६/१०/२९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेश 
गरेको वनिेदन ।

१९. बुतिएका कागज गनते वादरीका साक्षरी अचयुि तसगदेलले मयाद गुजाररी बसेका

अच्तु वसगदलेका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ 
बमोविम िारी भएको म्ाद वभत्र वनि बकपत्रका लावग उपवसथत नभई म्ाद ैगिुारी बसेको वमवसलबाट 
दवेखएको ।

२०. तमति २०७७/०३/२१ मा यस नयायातिकरणबाट िएको आदेशाः-

प्रवतिादी मध्ेका प्रकाश प्रधानको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितनमा समाह्ान म्ाद िारी गदा्न म्ाद 
िेपत्त ेतामले भई आएको दवेखदँा प्रवतिादी प्रकाश प्रधानको नाममा समाह्ान म्ाद तामले हुन सकने अकवो 
कुनै एवकन ितन भए िो िे बझुी खलुाई पठाउन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभागलाई लेवख पठाई अकवो ितन 
खलुाई पठाए सो ितनमा पनुः समाह्ान म्ाद िारी गरी तामले गरी म्ाद वभत्र उपवसथत भए िा अिवध 
व्वतत भएपवछ वन्मानसुार पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

२१. वैदेतशक रोजगार तविागको पत्ाः-

प्रवतिादी मध्ेका प्रकाश प्रधानको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत ितन बाहके अन्् ितन खलुन आएको 
नदवेखदँा सोही ब्होरा िानकारीको लावग सादर अनरुोध छ भन्ने समते बेहोराको िैदवेशक रोिगार 
विभागको वमवत २०७७/०८/३० को पत्र ।

२२. तमति २०७७/०९/१९ मा िएको कसरू ठहर समबनिरी तनणजायाः-

प्रवतिादी प्रकाश प्रधान उपरको अवभ्ोग दावि पवुष् हुने प्रमाणको अभािमा वनिले अवभ्ोग दािीबाट सराई 
पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी बद्री राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित पत्र नवलई िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारका लागी ्.ुए.ई. (दिुई) मलुकु पठाई वदन्छु भनी झठ्ु ठा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई 
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रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई 
दरा ४३ बमोविम हुने सिा्, वनिबाट भराउन ु पनने विगो, हिा्नना र क्षवतपतुमी शलुक समतेको सिा् 
वनधा्नरण समबवन्ध सनुिुाईको लागी मलुकुी रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ 
को दरा १२ बमोविम सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई रिलास समक्ष पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट 
भएको कसरू ठहर वनण््न  ।

२३. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयबाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

नेपाल सरकारबाट रिाितपत्र वलई व्िसा् सं्चालन गनु्नपननेमा रििाित नै नवलई गरेको ्ो अपराध 
रौिदारी अपराधको कोवटमा गवमभर आवथ्नक अपराध दवेखएकोले र मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 
को दरा ३८ मा उललेवखत कसरूको गवमभरता बढाउने अिसथा अन्तग्नत उपदरा (ग) वभत्रको विश्वासको 
दरुुप्ोग गरी कसरू गरेको र उपदरा (र) वभत्रको वन्ोवित र सँगवठत रुपमा कसरू गरेको दवेखएकोले 
प्रवतिादीलाई कसरू का्म भए बमोविम िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम हुने सिा् 
तथा िररिानाको अवधकतम सिा् र िररिाना गरी प्रवतिादीहरूबाट िाहरेिालाहरूको विगो रकम रू. 
४,००,०००।- र सो को ५० प्रवतशत हिा्नन रकम रू. २,००,०००।- गरी िममा रकम रू. ६,००,०००।-(छ 
लाख रूपै्ाँँ) समते वदलाई भराई पाँउ भन्ने समते ब्होराको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन ।

ठहर खण्ड

२४. वन्म बमोविम साप्ावहक दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा 
अवभ्ोग पत्र सवहतको सककल वमवसल अध््न गरर्ो ।

२५. िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान् ्सहा्क 
न््ा्ावधिक्ा श्ी ् ु् ेन लामाले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू 
तथा पीव्तहरूलाई िैदवेशक रोिगारीका लागी दिुई पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलएको र भने 
बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादीहरू उपर परेको वकटानी 
िाहरेीलाई िाहरेिालाहरूको बकपत्रले पवुष् गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिालाहरूको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ समते भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो ।

२६. साथै िाहरेिालाहरूको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा रािेश कुमार भण्ारीले प्रवतिादीहरूले एक 
आपसमा वमलेमतो गरी मरेो पक्ष िाहरेिालाहरू र पीव्तहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा दिुई पठार वदन्छु 
भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी रकम बझुी वलरएकोमा भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका र 
रकम समते वरता्न नगरेको भनी परेको िाहरेी िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएको हुदँा मरेो पक्षको 
विगो र हिा्नना भराई प्रवतिादीहरूलाई हदसैममको सिा् गरी पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्न भ्ो ।

२७. त्सतै प्रवतिादी बद्री राईको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी विष्णबुहादरु गरुुङ्गले मरेो पक्षले 
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िाहरेिालाहरू र पीव्तहरूलाई िैदवेशक रोिगाररमा दिुई पठार वदने भनी कुनै प्रकारको प्रलोभन दखेाई 
झकु्ानमा पारेका छैनन ् । मरेो पक्षले िाहरेिालाहरूसँग वनिहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नभई 
ब्ापार व्िसा् गन्नका लावग भनी सापटी सिरुप रकम वलएकोमा सो रकम सम्मा रकम वरता्न गन्न 
नसकेको कारण िाहरेी वदएका हुन ्भनी अनसुन्धान दवेखको ब्ानमा उललेख गरेका हुदँा मरेो पक्ष उपरको 
कसरू शकंा रवहतरुपमा पवुष् हुन सकदनै । मरेो पक्ष वनदवोष भएको हुदँा अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउन ुपद्नछ 
भनी गनु्न भएको बहस विवकर समते सवुन्ो ।

२८. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न बाट प्रवतिादी बद्री राई र प्रकाश प्रधानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालाहरू वबष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनी, र पीव्तहरू महने्द्रबहादरु 
हमाल र निराि अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग ्.ुए.ई. (दिुई) पठार वदन्छौ भनी झटु्ा 
अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेका 
हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको िममा वबगो रू. ४,००,०००।-
(्चार लाख) र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते प्रवतिादीबाट वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी 
वलएकोमा प्रवतिादी बद्री राईले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न िाहरेिाला विष्णबुहादरु घलान 
र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू.१,००,०००।- का दरले िममा रकम रू.२,००,०००।- सापटी सिरुप 
वलएको हु ँ। िाहरेी दरखासतमा उललेवखत अन्् व्वक्हरू सव्चना हमाल तथा वनिको बिुा महने्द्रबहादरु 
हमाल र िाहरेिाला सिुन भिुेल तथा वनिको वभनाि ुनिराि अवधकारीसँग कुनै रकम वलएको छैन । 
िाहरेिालाहरूको रकम वरता्न गन्न नसकेको कारणले गदा्न वनिहरूले िैदवेशक रोिगार समबवन्ध िाहरेी 
वदएका हुन ्। नविल बैंकका ्चकेहरू मलेै िाहरेिालाहरूलाई रकम वरता्न गन्नको लावग मलेै वदएको हु ँ। 
तर रकम व्िसथापन गन्न वढला भएको हुनाले उक् ्चके बैंकबाट सावटएको छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी रकम वलएको नहुदँा मलाई अवभ्ोग मागदािी बमोविम सिा् हुन पनने 
होरन भनी कसरू गरेकोमा रन्कार रही ब्ान ब्होरा लेखाएको र अका्न प्रवतिादी प्रकाश प्रधानले ्स 
न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको म्ाद गिुारी बसेको हुदँा प्रसततु मदु्ामा दहेा्का पश्नको वनरोपण गनु्न पनने 
दवेख्ो । 

 (क) प्रवतिादी बद्री राई र प्रकाश प्रधानले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालाहरू 
वबष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनी र पीव्तहरू महने्द्रबहादरु हमाल र निराि अवधकारीलाई 
िैदवेशक रोिगारीमा ्.ुए.ई. (दिुई) पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेका हुन,् होरनन ्?

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

२९. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न ाथ्न प्रथम पश्न तर्न  वि्चार गरी सब्न प्रथम प्रवतिादी बद्री राईको हकमा 
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हदेा्न, प्रवतिादी बद्री रारले टाईगर ओभरवसि ईमपलाईमने्ट प्रा.वल.को ्ाईरेकटर हु ँ भनी िाहरेिालाहरू 
वबष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनी र पीव्तहरू महने्द्रबहादरु हमाल र निराि अवधकारीलाई 
िैदवेशक रोिगारमा ्.ूए.ई. मलुकु पठाई आकष्नक तलब सवुबधा हुने गरी सरुक्षा गा ््नको काम वदलाई 
वदन्छु भनी विश्वास वदलाई िाहरेिालाहरूलाई आई. एम. ई. बाट रकम पठाउन लगाई सो रकम बझुी वलई 
भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी ्ी प्रवतिादी उपर 
िाहरेी परेको दवेखन्छ । िादी पक्षका गबाह िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीले 
्स न््ा्ावधकरण समक्ष बकपत्र गदा्न प्रवतिादीले आफनै म्ानपािर कन्सलटेन्सी छ, िैदवेशक रोिगारमा 
्.ूए.ई. मलुकु पठाई अबधुाबीमा एटलस पेट्ोवल्ममा काम वदलाई वदन्छु भनी विश्वास वदलाएकाले िनही 
नगद रू.१,००,०००।- बझुाएकोमा प्रवतिादीले रकम बवुझवलई िैदवेशक रोिगारमा पठाएनन ्र वलएको 
रकम पवन वरता्न गरेका छैनन ्भन्ने समतेका ब्होरा लेखाएको दवेखएकाले मौकाको िाहरेी बेहारा खमबीर 
भएको दवेखन्छ । 

३०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा कुनै "काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो ब्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादी पक्षका उपरोक् गबाह िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी उपर कसरू ग्ाउ हुने गरी 
बकपत्रका क्रममा लेखाएको ब्होरा ्ी प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणमा वलन वमलने नै दवेख्ो । 

३१. िादी पक्षको अवभ्ोग पत्र र अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएको प्रवतिादी बद्री राईले िाहरेिालाहरूको 
नाममा िारी गरेको नवबल बैंकको ्चके दईु थान ्चकेको बारेमा प्रवतिादीले अनसुन्धानको क्रममा र ्स 
न््ा्ावधकरण समक्ष ब्ान गदा्न िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग पठाई वदन्छु भनी रकम 
वलएको होरन । िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीबाट िनही रू. १,००,०००।- का 
दरले िममा रू. २,००,०००।- मलेै कप्ाको व्ापार गन्नको लावग सापटी सिरुप वलएकोमा सो रकम 
सम्मा वरता्न गन्न नसकेको हो । िाहरेी दरखासतमा उललेवखत व्वक्हरू सव्चना हमाल तथा वनिको 
बिुा महने्द्रबहादरु हमाल र िाहरेिाला सिुन भिुेल तथा वनिको वभनाि ुनिराि अवधकारीसँग कुनै रकम 
वलएको छैन । िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनी मरेा साथी भएकोले मलेै कप्ाको 
व्ापार गन्नको लावग रकम आबश्क परी वनिहरूसँग सापट सिरुप रकम वलएकोमा सो रकम सम्मा 
वरता्न गन्न नसकेको हो र रकम वलएको प्रत्ाभवुतको लागी ्चके िारी गरेको हो भनी कसरू गरेमा रन्कार 
रहकेो दवेखए तापवन ्ी प्रवतिादीले के कसतो ब्ापार ब्िसा् गनने गरेको हो सो पवुष् हुने कागिातहरू 
पेश गन्न सकेको दवेखदनै । साथै ्ी प्रवतिादी र िाहरेिालाहरूका बी्च रकम लेनदने गननेसममको के कसतो 
ब्िहार, वमत्रता र संमबन्ध रहकेो हो सो कुरा समते पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । प्रवतिादीले आफनो रन्कारी 
ब्ानलाई पवुष् गनने कुनै आधार प्रमाण पेश गन्न सकेको दवेखदनै । प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २७ ले 
सिा्मा छुट पाउन ुपनने कुराको विवकर प्रमावणत गनने भार विवकर वलने पक्षमा नै वनवहत रहने व्िसथा 
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गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीले सो विवकर पवुष्का लावग आरूले राखकेो साक्षी उपवसथत गराई बकपत्र गराउन 
सकेकोसमम दवेखएन । 

३२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम- कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गनने सकनेछ भन्ने 
व्िसथा रहकेो पाईन्छ । प्रवतिादीसँग समबवन्धत ्सै न््ा्ावधकरणमा रहकेा अन्् मदु्ामा वनिका नाउँको 
Tiger Overseas Employment Services Pvt. Ltd.को ्ाईरेकटरको वभविवटङ का ््न समते पेश 
भएको दवेखन्छ । प्रवतिादी उपर िाहरेी वददंा िाहरेिालाहरूले ्ी प्रवतिादीले उक् Tiger Overseas 
Employment Services Pvt. Ltd.को अवरसमा बसी विश्वास वदलाई वभविवटङ का ््न समते वदएको 
बेहोरा उललेख गरेका छन ् । िाहरेिालाहरूसँग ्ी प्रवतिादीको पिू्न व्चनिान िा वबशषे समबन्ध रहकेो 
िाहरेिालाहरूको कथनबाट सपष् हुदँनै । प्रवतिादीको ब्ानमा िाहरेिालाहरूसँग वनिको पबू्न रीसईबी िा 
आग्रह पबूा्नग्रह रही वनिले झटु्ा कुराको उिरूी गनु्न पनने िा झटु्ा कुराको िारदात दखेाई रसाउन पननेसममको 
िरर्ा केही खलेुको अिसथा समते छैन । सप्री, तनहु,ँ मकिानपरु समते घर रहकेा ती िाहरेिालाहरूले 
धनकुटा घर भ ैकाठमा्ाैं बसने ्ी प्रवतिादीलाई ब्ापार ब्िसा् गन्न नै रकम सापटी वदएका होलान ्भनी 
मान्न सो लाई पवुष् गनने प्रमाणको अभािमा वमलने दवेखदनै । ् सतो अिसथामा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूसँग 
िैदवेशक रोिगारमा पठाउने कारोबारको संबन्धमा नै रकम वलने र ्चके काटी वदनेसममका ब्िहार रह ेभएको 
दवेखन आ्ो । ्ी सबै पषृ्ठभमूीमा प्रवतिादी बद्री राईले िैदवेशक रोिगारमा पठाउन भनी िाहरेिालाहरूबाट 
रकम वलएका रहछेन ्भनी न््ाव्क अनमुान गनु्न बान्छनी् हुने दवेख्ो ।

३३. उललेवखत आधार प्रमाण र वबबे्चना, प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी र िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु 
घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीको बकपत्र समतेबाट प्रवतिादी बद्री राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई 
वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको तथ् सथावपत भएको 
दवेख्ो ।

३४. प्रवतिादी प्रकाश प्रधानको हकमा हदेा्न िाहरेिाला सव्चना हमालले अनसुन्धानका क्रममा कागि गदा्न 
प्रवतिादी बद्री राईले मरेो बिुा महने्द्रबहादरु हमाललाई िैदवेशक रोिगारको लावग ्.ूए.ई. (दिुई) मलुकु 
पठाई रो्ल गा ््नको काम वदलाईवदने भनी वबश्वास वदलाएको र वनि प्रवतिादी बद्री राईले प्रकाश प्रधानको 
नाममा रकम पठाईवदन भनेकोले मरेो बिुा महने्द्रबहादरु हमालले प्रवतिादी प्रकाश प्रधानलाई Globle 
IME Bank बाट रू.१,००,०००।- पठाईवदएको हो भनी लेखाएको दवेखएता पवन प्रवतिादी प्रकाश 
प्रधान उपर वकटानी िाहरेीमा परेको दवेखदनै । िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीले 
्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न समते प्रवतिादी प्रकाश प्रधानले समते िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने 
भनी वबश्वास वदलाई रकम बवुझ वलएका हुन ्भनी उललेख गन्न सकेको दवेखदँनै भने िाहरेिाला सव्चना 
हमाल बकपत्र गन्न ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत नै भएको दवेखदनै । साथै सह प्रवतिादी बद्री राईले ्ी 
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प्रवतिादीलाई पोल गरेको दवेखदनै । ्सतो अिसथामा वनि प्रवतिादी प्रकाश प्रधानलाई िाहरेिाला सव्चना 
हमालले अनसुन्धानका क्रममा कागि गदा्न गरेको पोल िो अन्् सितन्त्र प्रमाणले समवथ्नत गरेको छैन कै 
आधारमा ्ी प्रवतिादी प्रकाश प्रधानले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको ठहर गन्न न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

३५. अतः वबबेव्चत उपरोक् आधार, कारण, प्रमाण र काननूी व्िसथाबाट प्रवतिादी प्रकाश प्रधान उपरको 
अवभ्ोग दावि पवुष् हुने प्रमाणको अभािमा वनिले अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी बद्री 
राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित पत्र नवलई िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र 
पु् ासैनीलाई िैदवेशक रोिगारका लागी ्.ुए.ई. (दिुई) मलुकु पठाई वदन्छु भनी झठ्ु ठा अाश्वासन वदई 
प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविम कसरू गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण

३६. प्रवतिादी बद्री राईलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम 
भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट प्रवतिादी 
बद्री राई समतेले िाहरेिालाहरूलाई ्.ुए.ई. (दिुई) पठार वदने भनी प्रलोभन दखेार, झकु्ानमा पारी 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको 
दरा ४३ बमोविम ३ (तीन) िष्न दवेख ७ (सात) िष्नसमम कैद र रू. ३,००,०००।- (तीन लाख) दवेख रू. 
५,००,०००।- (पाँ्च लाख) समम िररिानाको आधा सिा् हुन माग दािी वलएको ्स मदु्ामा प्रवतिादी 
बद्री राईले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित पत्र नवलई िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र 
पु् ासैनीलाई प्रलोभन दखेार, झकु्ानमा पारी रकम बवुझ वलर िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ 
को कसरू गरेको ठहर भएकोमा वबशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंंबाट पेश भएको सिा् पिू्नको 
प्रवतबेदन समते अध््न गरी प्रवतिादीलाई हुनपुनने सिा् तर्न  वि्चार गदा्न िाहरेिाला पीव्तको वबगो 
समतेको आधारमा प्रवतिादी बद्री राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम िनही रू. 
१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) िररिाना र १।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद गन्न मनावसब 
हुने दवेख्ो ।

३७. िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीको िनही वबगो रू. १,००,०००।-(एक लाख 
रूपै्ाँँ) र सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना रू. ५०,०००।- (प्चास हिार रूपै्ाँ) समते िनही रू. 
१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) गरी िममा रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँँ) भरी पाउने 
दवेख्ो । िाहरेिालाहरू सिुन भिुेल र सव्चन हमाल बकपत्रको लावग ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत 
नभएको अिसथामा वनिहरूको वबगोको दाबी पगुन सकने दवेखएन ।

३८.  अत: प्रवतिादी प्रवतिादी बद्री राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- 
(एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) िररिाना र १।६।० (एक िष्न छ मवहना) कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिालाहरू 
विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीको विगो रू. २,००,०००।- (दईु लाख) र सो विगो बमोविम प्चास 
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प्रवतशत हिा्नन समते प्रवतिादीबाट िाहरेिालाहरूले भराई पाउने ठहछ्न । अरू िाहरेिालाहरू सिुन भिुेल 
र सव्चन हमालको विगोको दावि पगुन सकै्न । िारदात वमवत भन्दा पवछ बनेको अपराध पीव्त संरक्षण 
ऐन, २०७५ को दरा ४१ को दािीको हकमा भराई रहन वमलने दवेखएन । अरु दािी पगुन सकदनै । अरूमा 
तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी बद्री राईलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम 
१।६।०(एक िष्न छ मवहना) कैद र रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना हुने ठहरेकोले साथै वनि 
प्रवतिादी वमवत २०७५/११/२२ दवेख हालसमम कारागार का्ा्नल् व्वललबिार, काठमा्ाैंमा थनुामा बसेको 
दवेखदंा सोही वमवत २०७५/११/२२ बाट कैद कट्ा गरी वमवत २०७७/०५/२२ समम कैदमा राखी िररिाना 
रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) बझुाएमा वमवत २०७७/०५/२३ मा छुटी िाने गरी र िररिाना 
नबझुाएमा सो बापत समते काननू बमोविम कैदमा राखने गरी कैदी पिुमी वदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा 
लेवख पठाउन.ू........................................................................................................................ १

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम बद्री राईबाट िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीले 
विगो र हिा्नना भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु मदु्ा अवन्तम भए पछी प्रवतिादी बद्री राईको िा् िेथा समते दखेाई 
वनि िाहरेिालाहरूले विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी ऐनका म्ाद वभत्र वनिेदन वदए दहेा् अनसुार वनिहरूलाई 
भराई वदन ुभनी समबवन्धत अदालतमा लेवख पठाउन ू....................................................................... २

वस.नं. िाहरेिालाको नाम, थर विगो रकम रू. हिा्नना रू. िममा रू.
१ विष्णबुहादरु घलान १,००,०००।- ५०,०००।- १,५०,०००।-
२ राम्चन्द्र पु् ासैनी १,००,०००।- ५०,०००।- १,५०,०००।-

िममा २,००,०००।- १,००,०००।- ३,००,०००।-

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमा्ाैंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू......................................................................................... ३

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादी बद्री राईलाई वनि थनुामा रहकेो कारागार का्ा्नल् 
मार्न त ्पनुरािेदनको म्ाद वदन ू................................................................................................... ४

प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ िाहरेिालाहरूको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको लावग ् ो रैसलाको िानकारी 
िाहरेिालाहरू विष्णबुहादरु घलान र राम्चन्द्र पु् ासैनीलाई वदन ू........................................................ ५

प्रसततु रैसलाको प्रवतवलपी साथै राखी रैसलाको िानकारी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई 
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वदन ू..................................................................................................................................... ६

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

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ८

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ९

रमा देवरी पराजुलरी
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छौ ँ।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल
रैसला वमवतः- २०७७/०९/२६/१
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेश कुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई
फैसला

मुदा नं. ०७५-FT-०३८२
कसरू ठहर तन.नं.७८ 
तनणजाय नमबर: १२० 

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

उमशे दिमीको छोरा विलला संखिुासभा ्चनैपरु नगरपावलका ि्ा 
नं. ८ बसने िष्न २२ को वदनेश सनु्दास................................१
मानधिि दना्नलको छोरा विलला संखिुासभा ्चनैपरु 
नगरपावलका ि्ा नं ९ बसने िष्न २३ को रोवहत कुमार दना्नलको 
िाहरेीले नेपाल सरकार...............................................१

ऐिन्न दिमीको नावत विर बहादरु दिमीको 
छोरा विलला संखिुासभा साविक िानेश्वर 
१ हाल ऐ. विलला ्चनैपरु नगरपावलका 
ि्ा नं.१२ खत्रीगाउ बसने िष्न ३२ को वमन 
बहादरु सनु्दास..................................१

मुदा नं. ०७६-FT-०२०२

कसरू ठहर तन.नं.७९ 

तनणजाय नमबर: १२१ 

 वादरीको नाम, थर, विन प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
उमशे दिमीको छोरा विलला संखिुासभा ्चनैपरु 
नगरपावलका ि्ा नं. ८ बसने िष्न २२ को वदनेश 
सनु्दास.......................................................१
मानधिि दना्नलको छोरा विलला संखिुासभा ्चनैपरु 
नगरपावलका ि्ा नं ९ बसने िष्न २३ को रोवहत कुमार 
दना्नलको िाहरेीले नेपाल सरकार......................१

गणशे बहादरु मललको नावत, तेि बहादरु मललको 
छोरा विलला काभ्पेलाञ्चोक कटुन्िेबेसी गा.वि.स., 
ि्ा नं.७ पररिवत्नत रोशी गाउँपावलका ि्ा नं.७ घर 
भई हाल झापा विलला अनारमनी ि्ा नं.३ बसने िष्न 
४० को वदपक मलल......................................१

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

१. तदनेश सनुदास समेिको जाहेररी दरखासिाः

हामीहरूलाई प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगारमा मकाउ होटेलको काम लगाई वदन्छु भनी 
विश्वास वदलाई वदनेश सनु्दाससँग रू.५,४०,०००।- र रोवहत कुमार दना्नलसँग रू.५,००,०००।- गरी िममा 
रू.१०,४०,०००।- बझुी वलई वरवलवपन्स, कमबोव््ासमम प¥ुofई अलपत्र पारी भने बमोविमको िैदवेशक 
रोिगार नवदलाई वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेकोले वनि विपक्षी वमन िहादरु सनु्दासलाई िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम कारिाही गरी बवुझवलएको रकम रू.१०,४०,०००।- र सो 
रकमको ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते िममा रू.१५,६०,०००।- विपक्षी प्रवतिादीबाट वदलाई भराई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको वदनेस सनु्दास समते िना २ को िाहरेी दरखासत ।

२. सककल िरपाई कागजाः

वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नलसँग िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउ पठाई वदन्छु भनी िममा 
रू.१०,००,०००।- बवुझवलई वमन िहादरु सनु्दासले गररवदएको सककल भरपाई कागिको प्रवतवलपी 
वमवसल संलगन रहकेो । 

३. प्रतिवादरी तमन वहादुर सनुदासले गरेको बयान कागजाः

िैदवेशक रोिगारको लेनदने रहकेा िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नललाई प्रलोभन 
दखेाई िैदवेशक रोिगारको लागी मकाउ पठाई वदन्छु भनी प्रवत व्वक् रू.५०,०००।- का दरले िममा 
रू.१,००,०००।- अारएमर्न मार्न त ्पठाउन लगाई बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । मलेै िाहरेिालाहरूबाट 
िममा रू.१०,००,०००।-(दश लाख) नभई रू.१,००,०००।- बझुी वलई प्रोसेवसङको लावग साथी वदपक 
मलललाई हातम ैबझुाएको हु ँ । हाल समपक्न विवहन भएकाले वदपक मललको वतन पसुते सवहतको एवकन 
ितन, ठेगाना थाहा छैन । साथी वदपक मललले म सवहत वदनेश सनु्दास िना २ लाई मकाउ पठाउन भनी 
रकम बवुझवलई कमबोव््ासमम प¥ुofई अलपत्र पारेकोले मरेो ख्च्नमा पीव्तहरूलाई सिदशे रका्नएको हु ँ। 
वमवसल संलगन ई-वभषा र पलेन वटकटको प्रवतवलवपहरू ठीक छन ्। सककल वलखत कागिको बेहोरा मलाई 
झकु्ाई पढ्न नवदई सहीछाप गराएका हुन ्। वलखतमा भएको बेहोरा मरेो होरन । िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत वलएको छैन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासले अनसुन्धान अवधकृत समक्ष 
गरेको ब्ान । 

४. तनणजाय पराजााः

वनि प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू 
अपराध गरेको हुदँा वनिसँग हाल अनसुन्धानका क्रममा रू.१३,००,०००।- (तेह्र लाख) नगद िा सो 
िरािरको िेथा िमानत वदए वलई साधारण तारेखमा राखी र सो वदन नसके िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरणको 
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अनमुवत वलई थनुामा राखी मदु्ामा थप अनसुन्धान गनने भन्ने बेहोराको अनसुन्धान अवधकृतको वमवत 
२०७५।६।२४ को वनण््न  प्चा्न ।

५. वादरी साक्षरी कृषण बहादुर दजकीले गरेको कागज: 

िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नललाई मकाउ मलुकुमा पठाई वकलनरको काम लगाई 
वदने भनी विपक्षी वमन बहादरु सनु्दासले माग गरे बमोविम ्ी िाहरेिालाहरूले िनही रू.५,००,०००।- 
का दरले िममा रकम रू.१०,००,०००।- र पवछ वदनेश सनु्दासले हातहातै रू.४०,०००।- गरी कुल रकम 
रू.१०,४०,०००।- (दश लाख ्चावलस हिार) मरेो सामनु्ने लवलतपरुको लगनखले वसथत अारएमर्नको 
का्ा्नल्मा बवुझवलएको वठक साँ्चो हो । विगो र हिा्नना रकम विपक्षी वमन बहादरु सनु्दासबाट 
िाहरेिालाहरूलाई वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको साक्षी कृष्ण बहादरु दिमीले गरेको कागि। । 

६. श्री तवशेष सरकाररी बतकल कायाजालय, काठमा्डाै ंंको तनणजायाः 

वमवसल संलगन कागि एिम ्प्रमाणहरू िाहरेी दरखासत, सककल भरपाई कागि, प्रवतिादी वमन िहादरु 
सनु्दासको ब्ान, बवुझएका कृष्ण िहादरु दिमीले गरेको कागि समतेबाट प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासले 
िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग मकाउ पठाउँछु भनी प्रलोभन वदई दखेाई िाहरेिालाहरूबाट िममा रू.१०,४०,०००।- बवुझवलई 
िाहरेिालालाई भने बमोविमको रोिगार नवदलाई बवुझवलएको रकम समते वरता्न गरेको नदवेखदंा प्रवतिादी 
वमन िहादरु सनु्दासको सो का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू भए 
गरेकोले प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको 
कुल विगो रू.१०,४०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते गरी कुल रू.१५,६०,०००।- 
(पन्ध्र लाख साठी हिार) प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासबाट िाहरेिाला वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार 
दना्नललाई वदलाई भराई पाउन मागदािी वलई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण, काठमा्ौ समक्ष अवभ्ोग 
पेश गनने भनी भएको वनण््न  ।

७. अतियोग दाबरी:

प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने रिाित 
नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ मलुकु पठाई वदन्छु भनी रकम बवुझवलई 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको तथा वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको दवेखदा वनि प्रवतिादी वमन 
बहादरु सनु्दासलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूबाट 
वलएको िाहरेिालाहरूको कुल विगो रू.१०,४०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते 
गरी कुल रू.१५,६०,०००।- (पन्ध्र लाख साठी हिार) प्रवतिादी वमन िहादरु सनु्दासबाट िाहरेिाला वदनेश 
सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नललाई वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको अवभ्ोगपत्र । 
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८. प्रतिवादरी तमन बहादुर सनुदासले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

िाहरेिालाहरू मरेा नातेदार हुन ्। वनिहरूसँग िैदवेशक रोिगार समबन्धी नभएर घरा्सी लेनदनेको रकम 
हो । वनि िाहरेिालाहरूसँग मलेै लेनदने िापतको ५०/५० हिार रकम वलनपुननेमा मलाई वरता्न वदएका 
हुन ्। मलेै िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाउने पवन भनेको होरन । वनिहरू कहाँबाट को मार्न त ्विदशे पगुेर 
आएका हुन,् थाहा भएन । म कुनै मनेपािरमा काम गनने मावनस पवन होरन । मलाई िैदवेशक रोिगारको 
समबन्धमा केही थाहा छैन । मलेै कसैलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी रकम र पासपोट्न वलए खाएको 
होरन । वलखतमा भएको सहीछाप मरेो भए तापवन िाहरेिालाहरूले मलाई िबरिसती वलखत कागिमा 
सहीछाप गराएका हुन ्। सो उपर मलेै कहीकँतै उिरू गरेको छैन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वमन बहादरु 
सनु्दासले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

९. यस नयायातिकरणबाट िएको थुनछेक िथा प्रमाण मुकरर आदेश:

पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाललाई ्ी प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासलाई मलुकुी 
रौिदारी का ््नविवध (संवहता) ऐन,२०७४ को दरा ६७ बमोविम थनुामा राखी मदु्ामा पपू्नक्ष गनने गरी 
ऐ.ऐनको दरा ७९ बमोविम ्ो आदशे प्चा्न गररवदएका छौ ँ। प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भएकोले िादी 
र प्रवतिादीका साक्षीहरू बझुी वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत 
२०७५।०७।२०मा भएको थनुछेक तथा प्रमाण मकुरर आदशे । 

१०. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

िादी पक्षले िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नल तथा बवुझएका कागि गनने मावनस कृष्ण 
बहादरु दिमी समतेलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिहरूलाई मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध (संवहता) ऐन,२०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्मानसुार पेश गनू्न 
भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७५।११।०१ को आदशे।

११. जाहेरवाला तदनेश सनुदासले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले मलाई िैदवेशक रोिगारमा मकाउ पठाउने भनी रू.५,००,०००।- वलई वमवत 
२०७५।०५।०३ मा वलखत गरेको हो । उक् रकम र थप रू.४०,०००।- मलेै प्रवतिादीलाई नगद ैहातमा 
बझुाएको हु ँ। त्सपवछ वनिले मलाई वमवत २०७५।०५।०६ मा वरवलवपन्स ए्रपोट्न अध्ागमन प¥ुofई 
वभसा नभएको भनी नेपालै रका्न्ो । वमवत २०७५।०५।२१ मा कमबाेव््ा प¥ुofई तीन वदनपवछ काम हुन्छ 
भनेकोमा १२ वदनसमम काम नभएपवछ त्हाँ अलपत्र परी नेपाल रकमी आएको हु ँ। प्रवतिादी मरेो नातेदार 
भएको हुदँा कुनै तिरले अपठ््ारो नपनने र काम र तलब राम्ो भएको भन्ने विश्वास वदलाएको हुदँा मलेै रकम 
वदएको हु ँ। प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबीको कसरू हुदँा वनिलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् हुनपुछ्न भन्ने 
समते बेहोराको िाहरेिाला वदनेश सनु्दासले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 
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१२. जाहेरवाला रोतहि कुमार दनाजालले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले मलाई िैदवेशक रोिगारमा मकाउ पठाउने भनी रू.५,००,०००।- वलई वमवत 
२०७५।०५।०३ मा वलखत गरेको हो । उक् रकम मलेै प्रवतिादीलाई नगद ैहातमा बझुाएको हु ँ। त्सपवछ 
वनिले मलाई वमवत २०७५।०५।०६ मा वरवलवपन्स ए्रपोट्न अध्ागमन प¥ुofई वभसा नभएको भनी नेपालै 
रका्न्ो । वमवत २०७५।०५।२१ मा कमबाेव््ा प¥ुofई तीन वदनपवछ काम हुन्छ भनेकोमा १२ वदनसमम 
काम नभएपवछ त्हाँ अलपत्र परी नेपाल रकमी आएको हु ँ। प्रवतिादी मरेो नातेदार भएको हुदँा कुनै तिरले 
अपठ््ारो नपनने र काम र तलब राम्ो भएको भन्ने विश्वास वदलाएको हुदँा मलेै रकम वदएको हु ँ। प्रवतिादीले 
अवभ्ोग दाबीको कसरू हुदँा वनिलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् हुनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको 
िाहरेिाला रोवहत कुमार दना्नलले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र।

१३. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

्स मदु्ाको अभ्ोगपत्रमा प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासको ब्ान पोलमा परेका वदपक मललको ३ पसुते 
सवहतको एकीन ितन खलुी आएका बखत काननू बमोविम गनने भनी उललेख भएको र ् स मदु्ाको बहसको 
क्रममा प्रवतिादीको काननू व्िसा्ीबाट पेश भएको लक्मी बैंक वल.को भौ्चरबाट ३ पसुते सवहतको ठेगाना 
खलुन नसकेका भवनएका व्वक् वदपक मललको लक्मी बैंक वल.मा रहकेो खाता नं.११५२००१९७६३ मा 
रकम िममा गरेको दवेखदंा वनि वदपक मललको हकमा आिश्क कारिाही अगाव् बढाउन ुभनी िैदवेशक 
रोिगार विभागमा पत्रा्चार गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६।०५।१५ को 
आदशे । 

१४. आवशयक कारवाहरी अगात्ड बढाउने बारे तमति २०७६।०९।१४ को िाकेिा पत्:

वदनेश सनु्दास समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दास भएको रौ.नं.४८/३८२ 
को िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।०५।१५ मा भएको आदशेानसुार 
लेवखएको ्च.नं.७९० वमवत २०७६।०५।१९ को पत्रको ििार प्राप् नभएको हुदँा सो पत्रको समबन्धमा 
्थावशध्र ििार पठाई वदन ुभन्ने वमवत २०७६।०९।१४ को ताकेता पत्र । 

१५. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

्समा ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६।०५।१५ को आदशेानसुार वदपक मललका हकमा आिश्क 
कारिाही अगव् बढाउन श्ी महावनदनेशक िैदवेशक रोिगार विभागलाई समबोधन गरी पत्रा्चार गरेकोमा 
पटकपटक पत्रा्चार समते गदा्न ििार प्राप् नभएकाले वमवसल पेश भएको दवेख्ो । िैदवेशक रोिगार 
न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ को वन्म ४३(१) मा "न््ा्ावधकरणकले वदएको आदशे िा गरेको 
वनण््न को पालना गनु्नपनने" काननूी व्िसथा उद्तृ गरी महावनदनेशक िैदवेशक रोिगार विभाग, काठमा्ौलँाई 
तीन वदनवभत्र पिू्न आदशे बमोविमको पत्रा्चारको ििार पठाई वदन ूभनी लेखी पठाएको ििार प्राप् गरी 
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पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७६।११।१९ को आदशे । 

१६. पूरक अतियोग दाबरी:

प्रवतिादी वदपक मलल समतेले िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नल समतेलाई िैदवेशक 
रोिगारको लावग मकाउ पठाई वदन्छु भनी अाश्वासन र प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाबाट रू.१०,००,०००।- 
रकम बझुी वलई आरूले भनेबमोविम िैदवेशक रोिगारीको लावग मकाउ मलुकुमा नपठाएको र 
िाहरेिालाहरूबाट बझुी वलएको रकम समते वरता्न नगरेको प्रवतिादी वदपक मलल समतेको उक् का ््न 
िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ विपररतको कसरू हुदँा वनि प्रवतिादी वदपक मलललाई ऐ.ऐनको 
दरा ४३ बमोविम सिा् गररपाऊँ । साथै, वनि प्रवतिादीबाट अपराध पीव्त संरक्षण ऐन,२०७५ को 
दरा ४१(१) को दहेा् (घ) तथा ४२(३) बमोविमको रकम क्षवतपवूत्न शलुक भराई ऐ.ऐनको दरा ४१(५) 
बमोविम उक् रकम पीव्त राहत कोषमा िममा गररपाऊँ भन्ने समते िादी नेपाल सरकार तर्न बाट वमवत 
२०७६।११।२७ मा दा्र भएको परूक अवभ्ोग पत्र । 

१७. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

प्रवतिादी वदपक मललका नाउँको समाह्ान म्ाद वमवत २०७७।०४।२७ मा प्रवतिादीको घरदलैोमा टाँस 
तामले भएकोमा म्ादवभत्र प्रवतिादी उपवसथत नभई प्रवतिादी ्चकु्ा भएको अिसथा हुदँा िादी पक्षका 
अवभ्ोगपत्रको सबदु प्रमाण खण्को गिाह महलमा उवललवखत िाहरेिाला र दखेने महलका कृष्ण 
दिमीलाई बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौ ँमार्न त ्उपवसथत गराउन िैदवेशक 
रोिगार विभाग, काठमा्ौलँाई लेखी पठाई उपवसथत गराए बकपत्र गराई ०७५-FT-०३८२ को मदु्ा समते 
साथै राखी वन्मानसुार पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको वमवत २०७७।०८।१७ को 
आदशे । 

१८. यस नयायातिकरणबाट िएको आदेश:

िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रको सबदु प्रमाण खण्को गिाह महलमा उललेवखत िाहरेिाला तथा दखेी िान्ने 
साक्षीलाई बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदंा वनिलाई बझुनपुनने दवेखएकाले मलुकुी रौिदारी 
का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई उपवसथत भए मदु्ा नं.०७५-
FT-०३८२ को मदु्ा समते साथै राखी वन्मानसुार गनु्नहोला भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणको 
वमवत २०७७।०९।०९ को आदशे ।

१९. कसरू ठहर: 

प्रवतिादी वदपक मलल उपरको सहप्रवतिादीको मौकाको पोल समवथ्नत हुने प्रमाणको अभािमा वनिले 
अवभ्ोग दाबीबाट सरार पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी वमनबहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा मकाउ लैिाने विश्वास वदलाई रकम वलई 
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कमबोव््ामा प¥ुofई अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ बमोविमको कसरू 
गरेको ठहछ्न । प्रवतिादी वमनबहादरु सनु्दासलाई दरा ४३ बमोविम हुने सिा्, वनिबाट भराउनपुनने विगो र 
हिा्नना समतेको सिा् वनधा्नरण समबन्धी सनुिुारको लावग मलुकुी रौिदारी कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा 
का्ा्नन्ि्न) ऐन,२०७४ को दरा १२ बमोविम सिा्पिू्नको प्रवतिेदन वलई वमवत २०७७।१०।०६ का वदन 
रिलास समक्ष पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको वमवत २०७७।०९।२७ को कसरू ठहर । 

२०. सजाय पूवजाको प्रतिवेदन:

 प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले वन्ोवित ढङ्गले नै िाहरेिालाबाट पैसा असलुी िैदवेशक रोिगारीको 
नाममा ठगी गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीले वलखतमा भएको सहीछाप आफनो भएको भनी ब्ान गरेको 
तथा िाहरेिालाहरूले िाहरेी समथ्नन गरी गरेको बकपत्रबाट समते प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारको कसरू गनने कामकुरो सविलो हुनेछ भनी झठु्ो अाश्वासन वदई रकम वलएको पवन 
दवेखन्छ । प्रवतिादीबाट िाहरेिालाहरूको विगो रकम रू.१०,४०,०००।- र सोको ५०% ले हुने हिा्नना 
रकम रू.५,२०,०००।- समते िममा रू.१५,६०,०००।- (पन्ध्र लाख साठ्ी हिार रूपै्ाँँ) समते िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम भराई वदन उप्कु् हुने दवेखन्छ भन्ने समते बेहोराको विशषे 
सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँो सिा्पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

२१. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ् सहा्क 
न््ा्ावधिक्ा श्ी ्ु् ेन लामाले प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दास र वदपक मललले िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारीका लावग मकाउको होटलमा कुकको काममा पठाई वदने झठु्ा आश्वासन र प्रलोभन दखेाई 
वनिबाट रू.१०,४०,०००।- वलएको भन्ने मौकाको िाहरेी, वलखत प्रमाण र िाहरेिालाहरूको बकपत्र 
समतेबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको वबगो 
र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस सवुन्ो ।

२२. त्सतै प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासका तर्न बाट विद्वान् ् अवधिक्ा श्ी वशिराि सिुेदीले मरेो पक्षले 
अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको छैन । मरेो पक्ष समते िाहरेिालाहरूसँगै िैदवेशक रोिगारमा गईसँगै अलपत्र 
परी रवक्न एको हो । मरेो पक्ष समते पीव्त भएकाले सिा् हुने अिसथा भए न््नुतम सिा् होस ्भन्ने समते 
बहस प्रसततु गनु्नभ्ो । 

२३. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न 
पाउने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नललाई िैदवेशक रोिगारीका 
लावग मकाउ पठाउने भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई कमबोव््ा प¥ुofई अलपत्र पारी 
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िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाहरूको वबगो रू.१०,६०,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते वदलाई भराई पाउन वमवत 
२०७५।०७।१९ मा अवभ्ोग पत्र दा्र भई कारबाही भररहकेोमा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी 
वदपक मललले समते िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको भनी वनिलाई समते 
सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी क्षवतपवूत्न शलुक पीव्त राहत कोषमा िममा गरी पाउन दािी वलई िादी 
नेपाल सरकार तर्न बाट वमवत २०७६।११।२३।६ मा परूक अवभ्ोग पत्र दा्र भएको दवेखन्छ । 

२४. प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले ्स न््ा्ावधकरणमा वनि उपरको अवभ्ोग दािी बारे ब्ान गदा्न, 
िाहरेिालाहरू मरेा नातेदार हुन ् । वनिहरूसँग िैदवेशक रोिगार समबन्धी नभएर घरा्सी लेनदनेको 
रकम हो । िाहरेिालाहरूसँग मलेै लेनदने िापतको ५०/५० हिार रकम वलनपुननेमा मलाई वरता्न वदएका 
हुन ् । मलेै िाहरेिालाहरूलाई विदशे पठाउने भनेको होरन । वनिहरू कहाँबाट को मार्न त ् विदशे पगुेर 
आएका हुन,् थाहा भएन । म कुनै मनेपािरमा काम गनने मावनस पवन होरन । मलाई िैदवेशक रोिगारको 
समबन्धमा केही थाहा छैन । मलेै कसैलाई िदैवेशक रोिगारमा पठाउँछु भनी रकम र पासपोट्न वलएको 
होरन । वलखतमा भएको सहीछाप मरेो भए तापवन िाहरेिालाहरूले मलाई िबरिसती वलखत कागिमा 
सहीछाप गराएका हुन ् । सो उपर मलेै कहीकँतै उिरू गरेको छैन भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । 
वनि प्रवतिादीले मौकामा अनसुन्धान अवधकृत समक्ष ब्ान गदा्न भने िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र 
रोवहत कुमार दना्नललाई प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ पठाई वदन्छु भनी प्रवत व्वक् 
रू.५०,०००।- का दरले िममा रू.१,००,०००।- अारएमर्नमार्न त ्पठाउन लगाई बवुझवलएको वठक साँ्चो 
हो । िाहरेिालाहरूबाट रू.१०,००,०००।-(दश लाख) नभई रू.१,००,०००।- बझुी वलई प्रोसेवसङको 
लावग साथी वदपक मलललाई हातम ैबझुाएको हु ँ। हाल समपक्न विवहन भएकाले वदपक मललको तीन पसुते 
सवहतको एवकन ितन, ठेगाना थाहा छैन । साथी वदपक मललले म सवहत वदनेश सनु्दास िना २ लाई मकाउ 
पठाउन भनी रकम बवुझवलई कमबोव््ासमम प¥ुofई अलपत्र पारेकोले मरेो ख्च्नमा पीव्तहरूलाई सिदशे 
रका्नएको हु ँभन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

२५. प्रवतिादी वदपक मललका नाउँमा िारी भएको समाह्ान म्ाद वनिको घर दलैामा वमवत २०७७।०४।२७ मा 
टाँस गरी तामले भएकोमा म्ाद वभत्र उपवसथत नभई ररार भई बसेको दवेखन्छ । 

२६. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र विद्वान् ्सहा्क न््ा्ावधिक्ाको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

१. प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दास र वदपक मललले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
अनमुवतपत्र नवलई रोिगारीका लावग मकाउ पठाई वदने भनी रकम वलई मकाउ प¥ु्ाई अलपत्र पारी 
अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हुन,् होरनन ्?

२. प्रवतिादीहरूले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिहरूलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो ? 
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र िाहरेिालाहरूले के कवत वबगो र हिा्नना रकम भरी पाउने हो ?

२७. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले िैदवेशक 
रोिगारीका लावग मकाउमा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई िाहरेिालाहरूबाट रू.१०,४०,०००।- 
(दश लाख ्चावलस हिार रूपै्ाँ) बझुी वलई िाहरेिालाहरूलाई कमबोव््ा प¥ुofई अलपत्र पारेको र 
िाहरेिालाहरू आफनै ख्च्नमा नेपाल रकमी आएकोमा िाहरेिालाहरूले वदएको रकम वरता्न नगरेको 
भनी प्रवतिादी उपर कारबाहीका लावग वकटानी िाहरेी परेकोमा अनसुन्धान तहवककातको वसलवसलामा 
बवुझएका कृष्ण बहादरु दिमीले कागि गदा्न िाहरेिालाहरूलाई मकाउ पठाई वकलनरको काममा लगाई 
वदने भनी विपक्षी वमन बहादरु सनु्दासले माग गरे बमोविम िाहरेिालाहरूले िनही रू.५,००,०००।- का 
दरले िममा रू.१०,००,०००।- र पवछ िाहरेिाला वदनेश सनु्दासले हातहातै रू.४०,०००।- गरी कुल रकम 
रू.१०,४०,०००।- (दश लाख ्चावलस हिार) मरेो सामनु्ने लवलतपरुको लगनखले वसथत अारएमर्नको 
का्ा्नल्मा बवुझ वलएको वठक साँ्चो हो । विगो र हिा्नना रकम विपक्षी वमन बहादरु सनु्दासबाट 
िाहरेिालाहरूलाई वदलाई पाऊँ भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

२८. िादीका गबाह/िाहरेिालाहरू वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नलले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई 
प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगारमा मकाउ पठाउने भनी प्रवत व्वक् रू.५,००,०००।- 
वलएको र पवछ पनु: िाहरेिाला वदनेश सनु्दाससँग रू.४०,०००।- थप रकम गरी िममा रू.१०,४०,०००।- 
वलएको र कमबोव््ा प¥ुofई अलपत्र पारेकाले नेपाल रवक्न एको भनी मौकाको िाहरेी बेहोरा एिम ्कागि 
बेहोरा अनकुुल प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दास उपर ग्ाउ गरी बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२९. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह/िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको 
िाहरेी बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासका विरुद् 
प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो ।

३०. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखतमा वमन बहादरु सनु्दासले िैदवेशक रोिगारका लावग मकाउ 
पठाउन भनी वदनेश सनु्दास र रोवहत कुमार दना्नलबाट िनही रू.५,००,०००।- बझुी वलएको भन्ने उललेख 
भएको दवेखन्छ । उक् वलखतका बारे प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले वलखतमा िबरिसती सहीछाप 
गराएका हुन ्भनी अन््था विवकर वलएको दवेखए तापवन ठोस प्रमाण प्रसततु गरी ब्ानका क्रममा वलएको 
विवकरपवुष् गन्न सकेको दवेखन आउदनै ।

३१. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम-कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" भन्ने 
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व्िसथा रहकेो छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने िा आवथ्नक 
दाव्ति ब्होनने तबरले अरूलाई कुनै वलखत गरी वदने अिसथा रहने हुदँनै । वलखत गररवदनेले िानी बझुी नै 
वलखतमा सहीछाप गरेको हुन्छ भन्ने सिाभावबक रूपमा न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । त्समा पवन प्रसततु 
मदु्ामा प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासले वलएको अन््था विवकर प्रमावणत नहुदँा प्रमाण मलु्ाङ्कनको 
सन्दभ्नमा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूले भने बमोविमको िरर्ाबाट अवभ्ोग दािीको वलखत गरी वदएको 
रहछे भनी वनष्कष्नमा पगुन ुबान्छनी् हुने दवेख्ो । 

३२. वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा "कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो वलखत नै पेश गरी प्रमावणत गनु्नपछ्न" भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा 
सककल वलखत नै पेश भएकाले सो वलखत प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा 
अन््था दवेखएन ।

३३. प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी वदपक मलल उपरको परुक अवभ्ोग दािीतर्न  हदेा्न िादीले विगो भराउन तर्न  
मौन रही दरा ४३ बमोविम सिा् माग गरी क्षवतपवूत्न शलुक पीव्त राहत कोषमा भराई पाउनसमम 
दािी वलएको दवेखन्छ । प्रवतिादी वनि उपरको अवभ्ोगको प्रवतरक्षाथ्न उपवसथत भएको नदवेखए तापवन 
प्रवतिादी उपर िाहरेीमा वकटान गरेको पाईदनै । िादीका कुनै साक्षीले वनि प्रवतिादीको संलगनता उललेख 
गरी बकपत्र गरेको अिसथा छैन । अवभ्ोग पत्रसाथ पेश भएको वलखतमा समते ्ी प्रवतिादी समतेले 
रकम वलएको भन्ने उललेख भएको अिसथा छैन । सहप्रवतिादीको मौकाको ब्ानमा िाहरेिालाहरूलाई 
प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारको लावग मकाउ पठाई वदने भनी प्रवत िाहरेिाला रू.५०,०००।- का 
दरले रू.१,००,०००।-वलई प्रोसेवसङको लावग साथी वदपक मलललाई हातम ैबझुाएको हु ँ। साथी वदपक 
मललले म सवहत वदनेश सनु्दास िना २ लाई मकाउ पठाउन भनी रकम बवुझवलई कमबोव््ासमम प¥ुofई 
अलपत्र पारेको हो भनी ्ी प्रवतिादीलाई पोल गरेको दवेखए तापवन ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न सह-
प्रवतिादीले वनि प्रवतिादी उपर पोल गरेको दवेखन आएन । सहप्रवतिादीको मौकाको पोल समवथ्नत हुने अरु 
सितन्त्र प्रमाणको अभाि रहकेो दवेख्ो । ्स अिसथामा सहप्रवतिादीको मौकाको पोलको आधारमा मात्र 
प्रवतिादी वदपक मललले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको ठह¥ofउन न््ा्ोव्चत हुने दवेखएन । 

३४. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वदपक मलल उपरको सह-प्रवतिादीको मौकाको पोल 
समवथ्नत हुने प्रमाणको अभािमा वनिले अवभ्ोग दाबीबाट सराई पाउने ठहछ्न । प्रवतिादी वमनबहादरु 
सनु्दासले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा मकाउ 
लैिाने विश्वास वदलाई रकम वलई कमबोव््ामा प¥ुofई अलपत्र पारी िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा 
१० र ४३ बमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण

३५. प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीबाट के कवत विगो 
रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी वमन बहादरु 
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सनु्दासले िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील 
का्ा्नल् काठमा्ौबँाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । िाहरेिालाहरूलाई 
विदशे प¥ु्ाई अलपत्र पारेको अिसथा हुदँा प्रवतिादीलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ 
बमोविम रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) िररिाना र ३।०।० (तीन िष्न) कैद गन्न मनावसब हुने 
दवेख्ो ।

३६. िादीले िाहरेिालाहरूलाई वबगो रू.१०,४०,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन 
दािी वलएकोमा िाहरेिालाहरूले िाहरेी साथ पेश भएको वलखतमा वमन बहादरु सनु्दासले रोवहत कुमार 
दना्नल र वदनेश सनु्दासबाट िनही रू.५,००,०००।- गरी िममा रू.१०,००,०००।- बझुी वलएको भन्ने 
उललेख भएको दवेखन्छ । िादीको अवभ्ोगपत्रमा रू.४०,०००।- समते वलएको भन्ने दािी भएको र 
िाहरेिाला मध्े वदनेश सनु्दासले प्रवतिादीले आरूबाट पवछ थप रू.४०,०००।- नगद ैबझुी वलएको हो 
भने तापवन िादीले सो पवुष् हुने प्रमाण पेश गन्न सकेको दवेखदनै । ्स अिसथामा िाहरेिालाहरूलाई िनही 
रू.५,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना प्रवतिादीबाट भराई वदन न््ा्ोव्चत हुने दवेख्ो ।

३७. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वमनबहादरु सनु्दासलाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा 
४३ बमोविम रू.३,००,०००।- (तीन लाख) िररिाना र ३(तीन) िष्न कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिाला वदनेस 
सनु्दासको विगो रू.५,००,०००।- (पाँ्च लाख) समम र रोवहत कुमार दना्नलको विगो रू.५,००,०००।- 
(पाँ्च लाख) र सो विगोको प्चास प्रवतशत हिा्नना समते प्रवतिादी वमनबहादरु सनु्दासबाट भराई पाउने 
ठहछ्न । अरुमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासलाई िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख 
रूपै्ाँँ) र ३।०।० (तीन िष्न) कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दास वमवत २०७५।०६।२१ मा 
पक्राउ परी सो वमवत दवेख हालसमम कारागार का्ा्नल् व्ललीबिारमा थनुामा रहकेो दवेखदंा वनिलाई ्स 
मदु्ामा ठहरेको कैद उक् वमवत २०७५।०६।२१ दवेखनै कैद कट्ा हुने भएकाले वमवत २०७८।०६।२० मा वनिलाई 
ठहरेको कैद भकु्ान हुने हुदँा वनिले िररिाना दावखला गरे वनिलाई वमवत २०७८।०६।२१ मा कैद मकु् गररवदन ु
भनी कैद म्ाद ठेकी समबवन्धत कारागार का्ा्नल्मा लेखी पठाउन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन ू................................................................................................................................ १

प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासलाई ठहर भएको िररिाना रू.३,००,०००।- (तीन लाख) का हकमा प्रकरण १ 
मा लेवखए बमोविम िररिाना दावखला नगरे मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा १६२ को 
अवधनमा रही असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू.......................................... २

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी वमनबहादरु सनु्दासबाट िाहरेिालाहरूले अवभ्ोग दािीको 
विगो र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम समते भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसला अवन्तम भएपवछ 
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िाहरेिालाहरूले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई बमोविम हिा्नना सवहतको वबगो भराई पाऊँ भनी वनिेदन 
वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको दहेा्को वबगो र हिा्नना प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासबाट दहेा् बमोविम गरी 
भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू............................................................. ३

क्र.स.ं जाहेरवालाहरूको नाम थर तवगो रकम (रू.) हजाजाना रकम (रू.) जममा रकम (रू.)
१ वदनेश सनु्दास ५,००,०००।- २,५०,०००।- ७,५०,०००।-
२ रोवहत कुमार दना्नल ५,००,०००।- २,५०,०००।- ७,५०,०००।-

१०,००,०००।- ५,००,०००।- १५,००,०००।-

िाहरेिालाहरूको विगो एिम ् हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी 
िाहरेिालाहरू रोवहत कुमार दना्नल र वदनेश सनु्दासलाई वदन ू............................................................ ४

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी रैसलाको प्रवतवलवप सवहत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौ ँर 
प्रवतिादी वमन बहादरु सनु्दासलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू................................................................ ५

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

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

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

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छु ।

पे्रम कुमार राई
(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने

शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल

रैसला वमवतः- २०७७।१०।०६।१
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-००९८
तनणजाय नमबर: १३१

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

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

वभम बहादरु के.सी.को नावत, छेत्र बहादरु के.सी.को 
छोरा विलला कासकी पोखरा महानगरपावलका ि्ा 
नं.३० महुरर्ा बसने िष्न ३१ को अमर बहादरु के.सी. 
को िाहरेीले नेपाल सरकार...........................१

भद्र ख््काको नावत, हरर बहादरु ख््काको छोरा 
विलला रुकुम, बारीकोट गा.वि.स. ि्ा नं. २ 
पररिवत्नत िाँवरकोट गाउँपावलका ि्ा नं.४ घर भई 
हाल विलला कासकी पोखरा महानगरपावलका ि्ा 
नं.६ लेकसार्मा ्ेरा गरी बसने अन्दािी िष्न ३८ को 
झगविर ख््का................................................१

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

१. जाहेररी दरखासि

प्रवतिादी झगविर ख््काले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग न््वूिल्ाण् दशेमा पठाई वदन्छु 
भनी िाहरेिालाबाट रू.१३,००,०००।- (तेह्र लाख) बवुझवलई िाहरेिालालाई भारतको कलकत्तासमम 
प¥ुofई अलपत्र पारेको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि विपक्षीलाई कारिाही गरी विगो तथा 
हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको वमवत २०७२।०८।२९ गते िाहरेिाला अमर 
बहादरु के.सी.को िाहरेी दरखासत ।

२. सककल तलखि कागज

अमर बहादरु के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारमा न््वूिल्ाण् मलुकु पठाउन भनी रू.१३,००,०००।- (तेह्र 
लाख) बवुझ वलई झकवबर ख््काले गररवदएको वमवत २०७१/०७/१० गतेको सककल वलखत कागि । 
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३. तलखि कागजका साक्षरी तवषणु बहादुर िुजेलले मौकामा गरेको कागज:

प्रवतिादी झगविर ख््काले िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारमा न््वूिल्ाण् पठाई 
्ेरीमा काम वदलाई वदने भनी ् ी िाहरेिालाबाट कासकी वसथत झकवबर ख््काको ् ेरामा झगविर ख््काले 
नगद ैरू.१३,००,०००।-(तेह्र लाख) बवुझवलई म समते साक्षीको रोहोबरामा बवुझवलएको ठीक साँ्चो हो । 
उक् रकम बवुझवलई ्ी झगविर ख््काले म समते साक्षी राखी वलखत कागि समते गररवदएका हुन ्भन्ने 
समते बेहोराको वलखत कागिका साक्षी विष्ण ुबहादरु भिुेलले ्स विभाग समक्ष वमवत २०७५।०५।०४ 
गते गररवदएको कागि । 

४. तजलला प्रहररी कायाजालय मुतसकोट, रुकुमको पत्:

विलला रुकुम बाँवरकोट गाउँपावलका ि्ा नं.४ बसने िष्न अन्दािी ३८ को झकवबर ख््कालाई वनिको 
समबवन्धत घर ठेगानामा गई खोितलास गदा्न वनि व्वक् गाउँघरमा रेला नपरेको भन्ने समते बेहोराको 
विलला प्रहरी का्ा्नल् रुकुमले वमवत २०७५।०६।२१ गतेको ्स विभागलाई लेखकेो पत्र । 

५. तजलला प्रहररी कायाजालय िोराहरी, दाङ्गको पत्:

भद्र ख््काको नावत हरर बहादरु ख््काको छोरा, विलला रुकुम बाँवरकोट गा.वि.स.ि्ा नं.२ घर भई हाल 
विलला दाङ्ग वबिौरी भन्ने ठाउँमा बसोबास गनने गरेको िष्न ३३ को झगविर ख््कालाई पक्राउ गरी पक्राउ 
पिूमी वदई सिासथ् परीक्षण गरी ्स विभागमा उपवसथत गराई वदन ुभन्ने तहाँ विभागको ्च.न.२०८६ वमवत 
२०७५।१२।२५ गते पत्र आदशेानसुार वनि झगविर ख््कालाई समबवन्धत ि्ा एरर्ामा खोितलास 
गदा्न कहीकँतै रेला नपरेकोले सोही बेहोरा सादर अनरुोध छ भन्ने समते बेहोराको विलला प्रहरी का्ा्नल् 
घोराही, दाङ्गले वमवत २०७६।०१।११ मा विभागलाई लेखकेो पत्र ।

६. श्री तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयको तनणजायाः

हालसमम भएको अनसुन्धानको क्रममा झकिीर ख््काको विरुद्मा परेको वकटानी िाहरेी दरखासत, 
िाहरेिाला र कसरूदारबी्च िैदवेशक रोिगारीको लावग रकम वलएको सककल वलखत कागि, िाहरेिालाको 
राहदानी तथा वलखत कागिको साक्षीको ब्ान समतेको वमवसल संलगन आधार एिम ्सबदु प्रमाणहरूबाट 
नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने रिाित अनमुवतपत्र नवलई कसरूदार झगविर 
ख््काले िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारीमा न््वूिल्ाण् पठारवदन्छु भनी नपठाई 
भारतको कोलकत्तासमम प¥ुofई अलपत्र पारी नेपाल रका्नई रकम समते वरता्न नवदई गरेको उक् का ््न 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू भएकोले वनि प्रवतिादी झगविर 
ख््कालाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.बाट वलए खाएको 
रकम रू.१३,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना समते िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई वदलाई 
भराई पाउन र अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ को दािी समते वलई िैदवेशक रोिगार 
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न््ा्ावधकरण काठमा्ाैंंमा अवभ्ोगपत्र दा्र गनने भन्ने श्ी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँो 
वनण््न  ।

७. अतियोग दाबरी:

नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.
लाई िैदवेशक रोिगारको लावग न््वूिल्ाण्मा पठारवदने भनी िाहरेिालाबाट रकम बवुझवलई िैदवेशक 
रोिगारको झठु्ो अाश्वासन वदई र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदन्छु भनी नपठाई भारतको 
कोलकत्तासमम प¥ुofई अलपत्र पारी नेपाल रका्नई िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.बाट बवुझवलएको रकम 
वरता्न समते नगरेकोमा वनि प्रवतिादी झगविर ख््काको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा 
१० र ४३ विपरीतको कसरू अपराध गरेको दवेखदंा वनि प्रवतिादीलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् 
तथा िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.बाट वलए खाएको रकम रू.१३,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशत 
हिा्नना समते प्रवतिादी झगविर ख््काबाट िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई वदलाई भराई पाऊँ । साथै 
वनि प्रवतिादीबाट अपराध पीव्त संरक्षण ऐन,२०७५ को दरा ४१(५) बमोविम क्षवतपवूत्न रकम पीव्त 
राहत कोषमा िममा गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िादी नेपाल सरकार तर्न बाट दा्र भएको अवभ्ोग 
पत्र ।

८. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०३।११ मा िएको आदेश:

प्रवतिादी झगविर ख््काको नाउँको समावहान म्ाद अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत ितन रुकुम विलला 
बाँवरकोट गाउँपावलका ि्ा नं.४ मा बेपत्त े तामले भएको हुदँा वनिको नामको म्ाद तामले हुनसकने 
अकवो एवकन ितन भए खलुाई पठाई वदन ुभनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेखी पठाई अकवो ितन खलुाई 
पठाए िा ततसमबन्धी ििार प्राप् भएपवछ पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत 
२०७७।०३।११ मा भएको आदशे।

९. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०४।१२ मा िएको आदेश:

प्रवतिादी झगविर ख््काको नाउँमा िारी भएको समाह्ान म्ाद बेपत्त ेतामले भएकोमा वनिको नाउँको 
म्ाद तामले हुनसकने अकवो ितन भए खलुाई पठाई वदन ूभनी िैदवेशक रोिगार विभागमा लेखी पठाएकोमा 
उक् विभागबाट प्रवतिादीको अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत ितन बाहके अन्् ितन नदवेखएको भन्ने लेखी 
आएको दवेखए तापवन विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा उपन््ा्ावधिक्ा विश्वास सनुिुारले 
प्रवतिादी झगविर ख््काको नागररकताको प्रवतवलवप र लालपिूा्नको प्रवतवलवप समते सनुिुारका क्रममा 
पेश गरेको हुनाले वनि प्रवतिादीको नामको समाह्ान म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले 
गन्न उप्कु् हुने दवेखएकोले िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली,२०६८ को वन्म ११(१)(ख) 
बमोविम उललेवखत प्रवतिादीको नाउँमा वमवसलमा रहकेा सबै वििरण उललेख गरी समाह्ान म्ाद िारी 
गरी उक् म्ाद रावष्ट्् दवैनक पवत्रकामा प्रकावशत गरी तामले गरी म्ादवभत्र उपवसथत भए िा अिवध व्वतत 
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भएपवछ म्ाद प्रकावशत पवत्रका समते साथै राखी पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट 
वमवत २०७७।०४।१२ मा भएको आदशे ।

१०. प्रतिवादरी िगतवर ख््डकाले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

मलेै िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई िदैवेशक रोिगारमा न््वूिल्ाण् पठारवदने भनी रकम वलएको छैन । 
मरेो वनि िाहरेिालासँग व्वक्गत लेनदनेको कारोिार वथ्ो । उक् कारोिारको वलखत कागि पवन गरेको वथए ँ
तर त्ो कागि िदैवेशक रोिगारको कागि नभई लेनदनेको वथ्ो । मलेै वनि िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.
लाई रू. १३,००,०००।- वदनपुनने वथ्ो । सोही रकम िगगा ि्ेचरे वदन्छु भन्दा भन्द ैमलाई थाहा नवदई उसले 
मलाई वमवत २०७२/०८/२९ गते मदु्ा वदरसकेको रहछे । मलेै वनिलाई वदनपुनने रकम बरािरको मरेो आमाको 
नाममा रहकेो िगगा वमवत २०७२/१०/१४ गते राविनामा पास गररवदएको हो । मलाई वनि िाहरेिालाले मदु्ा 
वदएको विष् मलेै आिभन्दा एक मवहना अगाव् थाहा पाएको हु ँ। िाहरेीसाथ पेश भएको वलखतको विष्मा 
लेनदनेको कारोिार भए पवन व्होरामा िदैवेशक रोिगारको लावग लेखी वनि िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.
ले मलाई ििरिसती सवहछाप गराएको हो । मरेो आमाको नामको िगगा वनि िाहरेिालालाई राविनामा पास 
गनने सहमवत भएकाले वनिसँग संध ैसमपक्न  भररहकेो अिसथामा मलेै कतै उिरू गन्न आिश्क ठावननँ । मलेै 
अवभ्ोग दाबी बमोविमको कुनै कसरू नगरेको हुदँा अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् हुनपुनने होरन भन्ने समते 
बेहोराको प्रवतिादी झगविर ख््काले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

११. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०६।२१ मा िएको थुनछेक िथा प्रमाण मुकरर आदेशाः

्ी प्रवतिादी झगविर ख््का भन्ने झगविर ख््काबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को 
दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.५,००,०००।-(पाँ्च लाख रूपै्ाँँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वलई 
तारेखमा राखन ुर माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८(२) 
बमोविम काननू बमोविमको वसधा खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा 
पठाई वदन ूर प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी ्चकु्ा भरसकेको दवेखएकाले िादी पक्षको अवभ्ोगपत्रमा उललेवखत 
गिाह/साक्षी वन्मानसुार वझकाई र प्रवतिादीका साक्षी वनिलाई नै उपवसथत गराउन लगाई उपवसथत गराए 
बकपत्रका लावग वन्मानसुार पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको वमवत २०७६।०६।२१ मा ् स न््ा्ावधकरणबाट 
भएको थनुछेक तथा प्रमाण मकुरर आदशे ।

१२. वादरीका साक्षरी तवषणु बहादुर िुजेलले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्: 

वमवत २०७५।०५।०४ मा भएको वलखत बेहोरामा भएको सहीछाप मरैे हो । प्रवतिादीले िाहरेिालासँग 
िैदवेशक रोिगारमा पठाई वदने भनी रकम ठगी गरेको हुनाले नेपालको काननू बमोविम सिा् हुनपुछ्न । 
उक् वलखत काठमा्ौ ँन्ाँबसपाक्न  प्रहरी विटमा बनाएको हो । ्ी िाहरेिाला प्रवतिादीलाई एस.वि.आई 
बैंक मार्न त ्रकम िममा गरेको हो र वलखत कागि काठमा्ौमँा पवछ गराएको हो । प्रवतिादीलाई काननू 
बमोविम सिा् भई िाहरेिालालाई क्षवतपवूत्न भराई काननू बमोविमको न््ा् होस ्भन्ने समते बेहोराको 
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िादीका साक्षी विष्ण ुबहादरु भिुेलले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१३. जाहेरवाला अमर बहादुर के.सरी.ले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादीलाई मलेै िैदवेशक रोिगारको लावग न््वुिल्ाण् िाने भनी रू.१३,००,०००।- रकम एस.वि.
आई बाट प्रवतिादीको र वनिको श्ीमतीको खातामा िममा गररवदएको हो । प्रवतिादीले िसरी पवन 
िैदवेशक रोिगार पठाउँछु भनी भारत कलकत्तासमम प¥ुofई भनी झठु्ा आश्वान वदएका हुन ् तर विदशे 
पठाएका होरनन ्। प्रवतिादीसँग मरेो िैदवेशक रोिगारको लेनदने मात्र भएको हो, अरु केही छैन । हामीले 
काठमा्ौकँो न्ाँ बसपाक्न मा सामदुाव्क प्रहरीको रोहिरमा िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराएको 
हो । प्रवतिादीसँग भएको र वनिको आमासँग भएको कारोबार छुट्ाछुटै् हो । प्रवतिादीको आमासँग भएको 
कारोबार आमाले वमलाई सकनभुएको छ । आमाको नाम थाहा भएन । वनिको आमासँग रू.६,५०,०००।- 
को कारोबार वथ्ो । सो रकम बराबरको िगगा वलएको हो । प्रवतिादी झगविर ख््का भवुमगत भएपवछ 
वनि प्रवतिादीलाई खोजने वसलवसलामा व्चनिान भएको हो । प्रवतिादीले मलाई सरुुमा मलेै ५ िनालाई 
िैदवेशक रोिगरमा विदशे पठाई सकँे भनेपवछ मलेै विश्वास गरेको हो भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला अमर 
बहादरु के.सी.ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

१४. प्रतिवादरी िगतवर ख््डकाका साक्षरी बतब थापाले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी झगविर ख््का िदैवेशक रोिगारको काम गनने मावनस होरन । प्रवतिादी पेशाले वशक्षक हो । िाहरेिालाले 
के कसो ्चलखले गरेर िदैवेशक रोिगारको कसरूमा िाहरेी वदए, थाहा भएन । िाहरेिाला र प्रवतिादी बी्च भएको 
लेनदने घर व्िहारको कारणले भएको हो । िाहरेिाला र प्रवतिादी बी्च भएको कारोबार िापत ्ी प्रवतिादीको 
आमाको नाउँमा रहको िगगा िाहरेिालालाई राविनामा गरी पास गररवदएको कुरा सत् हो भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादी झगविर ख््काका साक्षी बवब थापाले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१५. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०९।२७ मा िएको आदेश:

समबत ्२०७२ सालको मदु्ा नं. २३७/४२३ को वशिन राना समतेको िाहरेीले िादी नेपाल सरकार विरुद् झगविर 
ख््का समते प्रवतिादी भएको िदैवेशक रोिगार कसरू मदु्ामा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७४/०३/०५ 
मा भएको रैसला सवहतको सरुु सककल वमवसल श्ी सिवोच्च अदालतमा पठाएको दवखदंा उक् सरुु सककल 
वमवसल पेशको वदन रिलास समक्ष दखेार वरता्न लैिाने गरी श्ी सिवोच्च अदालतबाट वझकाई वन्मानसुार 
गरी पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७।०९।२७ मा भएको आदशे ।

ठहर खण्ड

१६. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी उवम्नला दाहालले प्रवतिादी झगविर ख््काले िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारीका 
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लावग न््वूिल्ाण् पठाई वदने विश्वास वदलाई रू.१३,००,०००।- वलई भारतसमम प¥ुofई अलपत्र पारेको 
र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा काननू बमोविम कारबाही गरी वबगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी 
वदएको िाहरेी बेहोरा, वलखत प्रमाण र िादीका साक्षीको बकपत्र समतेबाट समवथ्नत भएकाले प्रवतिादीलाई 
अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो र हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस 
सवुन्ो । िाहरेिालाको तर्न बाट विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी सरोि अवधकारीले मरेो पक्षलाई िैदवेशक रोिगारीका 
लावग न््वूिल्ाण् पठाई वदने विश्वास वदलाई रू.१३,००,०००।- वलई भारतसमम प¥ुofई अलपत्र पारी 
छा्ेको र वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भन्ने मौकाको िाहरेी, वलखत प्रमाण र साक्षीको बकपत्र 
समतेबाट पवुष् भएकाले प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको वबगो र हिा्नना 
वदलाई पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्नभ्ो ।

१७. त्सतै प्रवतिादी झगविर ख््काको तर्न बाट उपवसथत विद्वान् ्अवधिक्ा श्ी विष्ण ुबहादरु गरुुङले मरेो 
पक्षले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाई वदने भनी रकम वलएको होरन । िाहरेिालासँग लेनदने 
गरी रकम वलएको विष्मा एक िष्नपवछ िैदवेशक रोिगारीको वलखतमा िबरिसती सहीछाप गराएका 
हुन ्। लेनदने िापत मरेो पक्षको आमाले िाहरेिालालाई अ्चल-समपवत्त राविनामा पास गररवदएको हो।मरेो 
पक्षले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको नहुदँा वनिलाई सिा् हुनपुनने होरन भनी गनु्नभएको बहस समते 
सवुन्ो । 

१८. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी झगविर ख््काले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र 
नवलई िाहरेिाला अमर बहादरु के.वस.लाई िैदवेशक रोिगारको लावग न््वूिल्ाण् पठाई वदने भनी 
िैदवेशक रोिगारको झटु्ो अाश्वासन दखेाई प्रलोभनमा पारी रकम वलई भारतसमम प¥ुofई अलपत्र पारेको र 
िाहरेिालाबाट बवुझवलएको रकम वरता्न समते नगरेकोले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ 
विपरीतको कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट वलए खाएको रू.१३,००,०००।- 
(तेह्र लाख रूपै्ाँँ) र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना रू.६,५०,०००।- (छ लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) समते 
िममा रू.१९,५०,०००।- (उन्नारस लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दाबी 
वलएकोमा प्रवतिादी झगविर ख््काले वनि उपरको अवभ्ोग दािी बारे ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा न््वुिल्ाण् पठाई वदने भनी रकम वलएको होरन । िाहरेिालासँग 
व्वक्गत लेनदनेको कारोिार वथ्ो । लेनदने कारोिारको कागि गरेकोमा एक िष्नपवछ सोही वमवतको 
िैदवेशक रोिगारको कागि बनाएको हो । िाहरेिालासँगको लेनदनेको कारोिार िापत आमाको नाउँको 
िगगा राविनामा पास गररवदएको हो । लेनदनेको कारोिार भए तापवन िैदवेशक रोिगारको कागि लेखी 
िबरिसती सहीछाप गराएको हो । अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको छैन भन्ने समते बेहोरा लेखाएको 
दवेखन्छ । 

१९. उपरोक्ानसुारको अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र दिुै पक्षका काननू व्िसा्ीहरूको बहस सनुी 
प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी झकबीर ख््काले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिालालाई 
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िैदवेशक रोिागारीमा न््वूिल्ाण् पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको हो ? होरन ्? 
वनण््न  गनु्नपनने दवेख्ो ।

२०. समबद् वमवसल अध््न गरी वनण््न तर्न  वि्चार गदा्न प्रवतिादी झगविर ख््काले मावसक एक लाख प्चास 
हिार रूपै्ाँँ कमार हुन ्छ, काम राम्ो अवन सविलो छ भनी िैदवेशक रोिगारीका लावग न््वूिल्ाण् पठाई 
वदने आश्वासन वदई रकम वलई िैदवेशक रोिगारीका लावग भने बमोविम न््वूिल्ाण् नलगी भारतसमम 
प¥ुofई अलपत्र पारेको र प्रवतिादीसँग वलएको रकम वरता्न माग गदा्न रकम समते वरता्न नगरेकाले काननू 
बमोविम कारबाही गरी प्रवतिादीले वलएको रू.१३,००,०००।- (तेह्र लाख रूपै्ाँँ) र सोको हिा्नना समते 
वदलाई भराई पाऊँ भन्ने वकटानी िाहरेी परी अनसुन्धान तहवककात भएकोमा तहवककातको वसलवसलामा 
बवुझएका वलखत साक्षी वबष्ण ुबहादरु भिुेलले मौकामा कागि गदा्न प्रवतिादी झगविर ख््काले िाहरेिाला 
अमर बहादरु के.सी.लाई िैदवेशक रोिगारमा न््वूिल्ाण् पठाई ्ेरीमा काम वदलाई वदने भनी नगद ै
रू.१३,००,०००।-(तेह्र लाख) मरेो रोहबरमा बझुी वलई वलखत कागि गररवदएको हो भन्ने समते बेहोरा 
लेखाएको दवेखन्छ । 

२१. प्रवतिादी झकबीर ख््काले िाहरेिालासँगको िैदवेशक रोिगार समबन्धीको लेनदने होरन । घरा्सी 
लेनदनेको कारोिारमा िबरिसती िैदवेशक रोिगारको कागि गराएको हो भनी कसरू गरेमा ईन्कारी ब्ान 
गरेकोमा वनिको साक्षी बबी थापाले बकपत्रका क्रममा प्रवतिादी वशक्षक हुन,् िैदवेशक रोिगारको काम 
गनने मावनस होरन, लेनदनेको कारोिार हो । लेनदने कारोिारमा आमाको नामको िगगा राविनामा पास 
गररवदएको सत् हो भन्ने बेहोरा लेखाएको दवेखएकाले प्रवतिादीको ईन्कारी ब्ान समवथ्नत भएको पार्ो । 

२२. िादीका गिाह/िाहरेिाला अमर बहादरु के.सी.ले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न स.५ को ििारमा 
रकम एस.वब.आई.बाट प्रवतिादी र वनिको श्ीमती नाममा िममा गररवदएको हो भन्ने, त्सतै स.१० को 
ििारमा हामीले काठमा्ौकँो सामदुाव्क प्रहरीको रोहबरमा िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराएको 
हो भन्ने र स.१२को रकम वदएकै बखत कागि वकन गनु्नभएन भन्ने प्रश्नमा पवछ मात्र कागि गराएको भन्ने 
ििार वदएको दवेखन्छ । त्सतै वलखत साक्षी विष्ण ुबहादरु भिुेलले बकपत्रको स.७ को ििारमा वलखत 
काठमा्ौकँो न्ाँ बसपाक्न  प्रहरी वबटमा बनाएको हो भन्ने, त्सतै स.८ को ििारमा एस.वब.आई. बैंक 
मार्न त ्रकम िममा गरेको हो, वलखत कागिपवछ काठमा्ौमँा गराएको हो भन्ने बेहोरा लेखाएको पार्ो । 
दािीको वलखतमा रू.१३,००,०००।- नगद ैबझुी वलएको वठक साँ्चो हो भन्ने उललेख भएको दवेखन्छ भने 
मौकाको िाहरेीमा झकबीर ख््काको पोखरा लेकसाई्को ्ेरा कोठामा गई रू.१३,००,०००।- बझुाएको 
र वलखत कागि गररवदएको भन्ने बेहोरा उललेख भएको दवेखन्छ । िाहरेिाला र वलखत साक्षीले एस.वब.
आई मार्न त ् रकम वदएको भने तापवन एस.वब.आई बैंक मार्न त ् रकम वदएको वनससा/प्रमाण िादीले पेश 
गरेको अिसथा छैन । म िाहरेिालाले प्रवतिादीको श्ीमतीको नाममा समते रकम पठाएको भनी अनसुन्धान 
तहवककात हुदँा कहीकँतै नखलेुको न्ाँ तथ् बकपत्रमा खलुाएको दवेखन आएको छ ।
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२३. िाहरेिालाले प्रवतिादीलाई एस.वब.आई मार्न त ्रकम वदएको दवेखने सोही भौ्चर िा रवसदको अभािमा 
रकम वलए वदएको तथ् सथावपत हुने प्रमाण दािीको वलखत नै हो भनी मान्नपुनने दवेख्ो । िादीको अवभ्ोग 
पत्र साथ पेश भएको उक् वलखतमा आिको वमवतमा रू.१३,००,०००।- बझुी वलएको वठक साँ्चो हो 
भन्ने उललेख भएकोमा िाहरेिाला एिम ्वलखत साक्षीको बकपत्रबाट रकम पवहले नै वलएको वलखतपवछ 
गराएको भन्ने दवेखएकाले आिको वमवतमा रकम वलएको भन्ने वलखत बेहोरा खवण्त भएको दवेख्ो । 
िाहरेी एिम ् वलखतबाट उक् वलखत पोखरामा लेवखएको दवेखनेमा िाहरेिाला एिम ् वलखत साक्षीको 
बकपत्रबाट उक् वलखत काठमा्ाैं न्ाँ बसपाक्न  प्रहरी वबटमा लगी गराएको भन्ने दवेख्ो । िाहरेिाला 
र प्रवतिादीिी्च सदे् प्रकृवतको कारोिार भएको भए घरसार िा आिश्कतानसुार कुनै उप्कु् सथानमा 
वलखत लेवखन ु र सो समबन्धी व्िहार हुन ु सिाभावबक हो । प्रवतिादीलाई प्रहरी वबटमा लगी वलखत 
गराएको भन्ने दवेखएबाट प्रहरीको वन्न्त्रण िा रोहबरमा गराएको वलखतको िैधता बारे प्रवतिादीको ब्ान 
विवकरमा लेवखएको बेहोरा न््ा्को रोहमा मनन गनु्न बान्छनी् हुने दवेख्ो । 

२४. प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाका काननू व्िसा्ीले वमवत २०७२।७।१७ मा सामदुाव्क प्रहरीमा भएको कागि 
भनी छुटै् वलखत कागि वनिदेनसाथ दावखला गरेकोमा उक् वलखतमा समते िदैवेशक रोिगारमा न््वुिल्ाण् 
लैिाने, रू.१३,००,०००।- वलएको भन्ने उललेख भएको दवेखन्छ । वनिदेनमा सामदुाव्क प्रहरीमा भएको 
कागि भनी उललेख गरेको दवेखए तापवन मकुाम सामदुाव्क सेिा केन्द्र गोगबं ुभन्ने वलखतबाटै दवेखन्छ । 
प्रसततु मदु्ामा अवभ्ोग पत्र साथ पेश भएको वमवत २०७१।७।१०।२ को वलखत र िाहरेिालाका काननू 
व्िसा्ीले वमवत २०७७।१०।११ को वनिदेनसाथ पेश गरेको वलखतको बेहोरा हुबहु वमलेको दवेखन्छ । एउटै 
विष् िा उद्शे्का लावग साल-बसाली छुट्ा-छुटै् वलखत गराउनकुो कारण र आधार केही प्रसततु भएको छैन । 
पवछललो वमवतको वलखत सबदु हुदँाहुदँ ैसो बेहोरा गमु गरी अवघललो वमवतको वलखत कारबाहीका लावग पेश 
गनु्न पनने िरर्ा समते सपष् नहुन ुिा सपष् गन्न नसकन ुन््ा्को रोहमा वब्चारणी् दवेखन्छ ।

२५. िाहरेिालाका काननू व्िसा्ीले पेश गरेको वलखत वमवत २०७२।७।१७ मा लेवखएको दवेखएकोमा करीि 
तीन मवहना वभत्रै अथा्नत वमवत २०७२।१०।१४ मा प्रवतिादीको आमाले वनि नाउँको िगगा िाहरेिालालाई 
राविनामा गरी हक-हसतान्तरण गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीले ब्ानका क्रममा िाहरेिालासँगको लेनदने 
कारोबार वमलाउन आमाले िाहरेिालालाई िगगा राविनामा गररवदएको हो भनेको दवेखन्छ । िाहरेिालाले 
प्रवतिादी र वनिको आमासँगको कारोबार छुट्ा-छुटै् हो भनेको दवेखए तापवन प्रवतिादी छोरासँग दईु थान 
वलखतको ब्बहार रर््षौट हुनँ बाँकी हुदँा-हुदँ ैिाहरेिालाले प्रवतिादीको आमालाई मलू् वतरी वनि 
नाउँको िगगा खररद गरी वलए होलान ्भनी मान्न सवकने वसथवत दवेखएन ।

२६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम, घटना िा अिसथाका समिन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चिझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो कुरा व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने काननूी व्िसथा रहकेो छ ।
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मावथका प्रकरणमा भएको वििे्चनाबाट िादीका गबाह/िाहरेिाला र वलखत साक्षीले ् स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको बकपत्र र मौकाको िाहरेी बेहोरा एिम ्कागि बेहोरा ररक भई विरोधाभाषपणू्न दवेख्ो । िादीका 
साक्षीको वबरोधाभाष्कु् कथन काननूत प्रमाणमा ग्राह्य हुने अिसथा दवेखएन । 

२७. घरा्सी व्िहार िा व्ापारीक कारोिारमा व्वक्-व्वक् बी्च वलखत गरी रकम वलने वदने गनु्न सिाभावबक 
हो । रकम वलन,ु वदनकुो उदशे् धरैे हुन सक्छन ्। रकम लेनदने हुदँमैा िैदवेशक रोिगारमा पठाउनकै लावग 
रकम वलएको भन्ने हुन सकै्न । रौिदारी कसरूमा का ््न (Commission), अका ््न (Omission) एिम ्
अपरावधक मनसा् (intention) महतिपणू्न हुन्छ । वलखत सदिै सत् हुन्छ भन्ने मान््तामा न््ा् ्ावन्त्रक 
हुन िान्छ । वलखतमा लेवख्ो त्ही सत् हो भन्दा न््ा् परावित पवन हुन सक्छ । त्सैले न््ा् वनरोपण 
्ावन्त्रक तिरले हुन ुहुदँनै भन्ने मान््ता रही आएको छ । वलखतको परीक्षण त्सको सत्ता मापनको लावग 
अपररहा ््न हुन्छ । वलखतको सत्ताको मापन त्सको िैज्ावनक िाँ्च िा परीक्षण िा वलखत कसरी, वकन 
र कुन पषृ्ठभमूीमा गरेको हो, सो को विशे्षणबाट पवन हुन सक्छ । प्रवतिादीले ब्ानका क्रममा लेनदने 
कारोबारमा िबरिसती िैदवेशक रोिगारको कागि गराएको हो भनी अन््था विवकर वलएकोमा िादीकै 
साक्षीको कथनबाट वलखत प्रहरी वबटमा लेवखएको भन्ने दवेखन्छ । िादीको अवभ्ोग पत्र साथ वमवत 
२०७१।७।१० वलखत पेश भएकोमा िाहरिालाको काननू व्िसा्ीले वमवत २०७२।७।१७ को अकवो 
वलखत समते पेश गरेको दवेखन्छ । एउटै वबष् र प्र्ोिनका लावग िवहले पवन िवत िटा पवन वलखत 
ख्ा गन्न सवकने हो भने त्सतो वलखतमा लेवखएको आधारले मात्र रौिदारी कसरू गरेको ठहर गन्न विशषे 
सतक्न ता बत्नन ुन््ा्को रोहमा बान्छनी् दवेख्ो ।

२८. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा २५ मा “रौिदारी मदु्ामा अवभ्कु्को कसरू प्रमावणत गनने भार िादीको हुनेछ” 
भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ । रौिदारी मदु्ामा िादीले अवभ्कु्उपर अवभ्ोग लगाउन ुमात्र प्ा्नप् हुदँनै, 
त्सतो अवभ्ोग स-प्रमाण पवुष् गनने दाव्ति समते वनबा्नह गनु्नपद्नछ । रौिदारी मदु्ामा शकंाको सवुिधा 
अवभ्कु्ले पाउने (Benefit of doubt goes to the accused) सब्नमान्् वसद्ान्त समते रही आएको छ । 
प्रसततु मदु्ामा मौकाको िाहरेी बेहोरा र िाहरेिालाको बकपत्रमा एकरुपता छैन । वलखत साक्षीको मौकाको 
कागि बेहोरा र बकपत्र बेहोरा समते ररक-ररक दवेखन्छ । लेनदने व्बहारमा िबरिसती िदैवेशक रोिगारको 
वलखत गराएको हो भन्ने प्रवतिादीको ब्ान विवकर रहकेोमा दािीको वलखत प्रहरी वबटमा गराएको भन्ने 
िादीका साक्षीको कथन रहकेो छ । िादीको अवभ्ोग पत्र साथ वलखत पेश भएकोमा सोही प्रकृवतको अकवो 
वलखत िाहरेिालाको काननू व्िसा्ीले पेश गरेको दवेखन्छ । िादीको अवभ्ोिनको मखु् आधार वलखत 
प्रमाण रहकेोमा एउटै प्रकृवतका दईु थान वलखत पेश भएको दवेखएकाले वलखतको अवसतति नै सवंदगध हुन 
गएको छ । प्रवतिादी छोरासँगको िदैवेशक रोिगारको कारोिार रछ्न्ौट हुन बाँकी हुदँा-हुदँ ै प्रवतिादीको 
आमासँग मलू् वतरी िगगा वलएको भन्ने िाहरेिालाको कथन नै न््ा्को रोहमा वब्चारणी् दवेख्ो । अत: 
िसतवुनष्ठ एिम ्विश्वसनी् प्रमाणको अभािमा विरोधाभाष्कु् कथन र शकंासपद वलखतको आधारमा मात्र 
प्रवतिादीले अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको भनी भन्न उव्चत हुने दवेखएन ।
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२९. अतः, वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट वलखत बेहोरा र िाहरेिालाको बकपत्र ररक परेको एिम ्
एउटै विष्मा विवभन्न वमवतमा भएका वलखत पेश भएबाट िैदवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेको भन्ने 
वनवि्निाद रुपमा पवुष् भएको भन्न वमलने नदवेखदंा रौिदारी मदु्ामा शकंाको सवुिधा प्रवतिादीले पाउने 
भएकाले िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरूमा सोही दरा ४३ बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने अवभ्ोग दाबी पगुन नसकी प्रवतिादी झगिीर ख््काले 
सरार पाउने ठहछ्न । अरु तपवसल बमोविम गनू्न । 

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी झगविर ख््काले अवभ्ोग दाबीबाट सरार पाउने ठहरेकोले वनि 
प्रवतिादीले ्स न््ा्ावधकरणमा वमवत २०७७।०६।२३ मा ध.र.नं. ३०७ बाट राखकेो धरौटी रू.५,००,०००।- 
(पाँ्च लाख रूपै्ाँँ) प्रसततु मदु्ा अवन्तम भएपवछ उक् धरौटी रकम वरता्न पाऊँ भनी प्रवतिादीले ऐनका म्ादवभत्र 
वनिेदन वदएमा वनिलाई वरता्न गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणको लेखा शाखालाई िानकारी वदन ू.................. १

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

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

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

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

रमेश कुमार खत्री
 (अध्क्ष)

उक् रा्मा मरेो सहमती छ ।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने

शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल

रैसला वमवतः -२०७७।१०।१८।१
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श्री
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई 
फैसला

मुदा नं. ०७६-FT-००७३
कसरू ठहर तन.नं.८५

तनणजाय नं.: १३६

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

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

दल बहादरु वि.क. को नावत, दिेान 
वसंह वि.क.को छोरा, विलला स्ाङ्िा, 
पतुलरीबिार नगरपावलका ि्ा नं. १२ बसने 
िष्न ३० को एक बहादरु वि.क. को िाहरेीले 
नेपाल सरकार...............................१

सविन वि.क. को नावत, मन बहादरु वि.क. को छोरा, विलला 
बागलङ्ुग, खङ्ुगा गा.वि.स., ि्ा नं.४ पररिवत्नत ऐ विलला, 
ढोरपाटन नगरपालका ि्ा नं. ४ सथा्ी घर भई हाल विलला 
काठमा्ौ,ँ बढुावनलकणठ नगरपावलका, ि्ा नं.४ िसने िष्न ४५ 
को रुपलाल वि.क....................................................१

वैदेतशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ िथा वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण तनयमावलरी, २०६८ 
को तनयम ३३ बमोतजम यस नयायातिकरणको के्षत्ातिकारतित् रहेको प्रसिुि मुदाको सतंक्षप् तववरण 
र ठहर तनमन बमोतजम रहेको छ ।

िथय खण्ड

१. जाहेररी दरखासिाः

मलाई प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िैदवेशक रोिगारको लावग कतार पठाई वदने, आममी बेस क्ामपमा वकलनर 
पदमा काममा लगाई मावसक तलब ३४०० रर्ाल हुन्छ, िममा ख्च्न रू.३,५०,०००।- लागछ भनेको हुनाले 
प्रोसेसको लावग रू.३,००,०००।- माग गरेकोमा वमवत २०७५।०९।२६ गतेका वदन रू.३,००,०००।- बझुी 
वलएकोमा मरेो तथा संि् वि.क.को प्रवत व्वक् तीन लाख रूपै्ाँँ गरी िममा रू.६,००,०००।-को वमवत 
२०७५।१२।१७ गते कागि गरीवदएका हुन ्। वनि प्रवतिादीले रकम वरता्न मागदा ६ मवहना सम् वदनहुोस,् 
समपणू्न रकम वरता्न गद्नछु भनेकोमा राहदानी मात्र वरता्न गरी रकम वरता्न नगरेको का ््न िैदवेशक रोिगार 
ऐन,२०६४ को दरा १० विपरीत भएकोले प्रवतिादीले मसगँ वलएको रू.३,००,०००।- (तीन लाख) र 
सोको ५० प्रवतशत हि्नना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार), अवभमवुखकरण तावलम र मवे्कल 
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ख्च्न रू.५७,००।-,आतेिाते तथा होटल िास ख्च्न रू.५०,०००।- समते गरी िममा रू.५,०५,७००।- (पाँ्च 
लाख पाँ्च हिार सात स्) प्रवतिादीबाट वदलाई भराई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ बमोविम 
हदसैममको कैद र िरीिाना समते गररपाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेी दरखासत ।

२. सककल तलखि कागजाः

िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारमा कतार मलुकुमा पठारवदन्छु भनी िाहरेिाला एक 
बहादरु वि.क. र संि् वि.क.बाट िनही रू.३,००,०००।- (तीन लाख) बवुझवलएको ठीक हो । उक् रकम 
वलए िापत एक बहादरु वि.क. र सञि् वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन नसकेकोले आिका 
वमवतले ६ मवहनावभत्र वरता्न गननेछु । ्वद सो सम्समम साँिा व्ाि वरता्न गन्न नसकेमा मरेो ्चल अ्चल 
श्ीसमपवत्तबाट असलु उपर गनू्न भन्ने समते बेहोराको सककल वलखत बेहोरा ।

३. प्रतिवादरी रुपलाल तव.क. को बयानाः

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन र कुनै मनेपािर कमपनीमा समते काम गवद्नन । िाहरेीमा 
उललेख भए बमोविम रू.३,००,०००।- वलएको हो । उक् रकम िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.लाई 
िैदवेशक रोिगारमा कतार पठाउनको लावग वलएको हो । िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.ले िाहरेी साथ पेश 
गरेको वमवत २०७५।१२।१७ गतेको वलखत कागि दखेाउँदा दखेे,ँ सो वलखतमा उललेख भएको नाम, थर 
सहीछाप मरेो आफनो हो । हरेी सनाखत गररवदए ँ। उक् कागि उललेख भएको रू.६,००,०००।- िाहरेिाला 
एक बहादरु वि.क.र सञि् वि.क.बाट वलएको वठक हो । िाहरेिालासँग रू.३,००,०००।- मात्र वलएको 
हो । वलखत पवन आफनै राजरीखवुसले गरेको हो । कसैको करकापमा गरेको होरन । वनि िाहरेिाला एक 
बहादरु वि.क. मरेो साथीको साथी भएको हुदँा साथी मार्न त ्व्चनिान भएको हो । िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारमा कतारको आवम्न बेसक्ामपमा वकलनर काममा पठाउनको लावग वलएको हो । िाहरेिालाहरूबाट 
वलएको रकम मध्े कुनै पवन रकम वरता्न गरेको छैन । काननू बमोविम होस ्भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी 
रुपलाल वि.क.ले गरेको ब्ान ।

४. तलखिका साक्षरी अमृिा सनुारको कागज:

वमवत २०७६।६।५ को िाहरेी दरखासतको व्होरा साँ्चो हो । प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग कतार पठाई आममी बेसक्ामपमा वकलनर पदमा काममा लगाई वदने झठु्ा आश्वासन 
वदई मावसक तलब ३४०० रर्ाल हुन्छ भनी प्रलोभन दखेाएकोमा बझुदा िममा ख्च्न रू.३,५०,०००।- लागछ 
भनेको हुनाले प्रोसेसको लावग रू.३,००,०००।- माग गरेकोमा वमवत २०७५।०९।२६ का वदन िाहरेिाला 
एक बहादरु वि.क. र संि् वि.क.बाट िनही रू.३,००,०००।- बवुझवलई िममा रू.६,००,०००।-को 
वमवत २०७५।१२।१७ गते कागि गररवदएका हुन ्। प्रवतिादीले उक् कागि कसैको करकाप वबना आफनो 
राविखवुसले गररवदएका हुन ् । वलखत कागिको साक्षी वकनारामा मरेो नाम उललेख नभए तापवन उक् 
लेनदने हुदँा तथा कागि गदा्नको सम्मा म समते उपवसथत वथए ँ । ्सरी प्रवतिादीले िाहरेिालासँग 
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िैदवेशक रोिगारमा पठाउने भनी रकम बझुी िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको तथा वलए खाएको रकम समते 
वरता्न नगरेको प्रवतिादीको उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररत भएकोले 
िाहरेिालासँग वलएको रू.३,००,०००।- (तीन लाख) र सोको ५० प्रवतशत हि्नना रू.१,५०,०००।- (एक 
लाख प्चास हिार) अवभमवुखकरण तावलम र मवे्कल ख्च्न रू.५,७००।-, आतेिाते तथा होटल िास 
ख्च्न रू.५०,०००।- समते गरी िममा रू.५,०५,७००।- (पाँ्च लाख पा्च हिार सात स्) प्रवतिादीबाट 
िाहरेिालालाई वदलाई भराई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ बमोविम हदसैममको कैद र 
िररिाना समते होस ्भन्ने समते बेहोराको वलखतमा साक्षी अमतृा सनुारले गरेको कागि । 

५. श्री तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय, काठमा्डौंका उपनयायातिवक्ता तवश्वास सनुुवारबाट तमति 
२०७६।०६।०८ गिे िएको तनणजायाः-

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले नेपाल सरकारबाट िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत नवलई िाहरेिाला 
एक बहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतारमा पठारवदने भनी िाहरेिालाबाट रकम बवुझवलई 
िैदवेशक रोिगारको झठु्ा अाश्वासन वदई र प्रलोभन दखेाई िैदवेशक रोिगारमा कतारमा पठाउँछु भनी 
नपठाई िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.बाट बवुझवलएको रकम वरता्न समते नगरेकोमा वनि प्रवतिादी 
रुपलाल वि.क.को उक् का ््न िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू दवेखदंा 
वनि प्रवतिादी रुपालाल वि.क.लाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिाला एक बहादरु 
वि.क.बाट वलए खाएको रकम रू.३,००,०००।- तथा सोको ५० प्रवतशत हिा्ननासमते प्रवतिादी रुपलाल 
वि.क.बाट िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.लाई वदलाई भराई पाउन पाऊँ तथा अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, 
२०७५ को दरा ४१ को मागदािी समते वलई िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण काठमा्ौ ँसमक्ष काननू 
बमोविम अवभ्ोगपत्र दा्र गन्न वनण््न  गररवदएको छ । 

६. अतियोग मागदाबरीाः

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले नेपाल सरकारबाट िदैवेशक रोिगार व्िसा् सञ्चालन गनने अनमुवत नवलई 
िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारको लावग कतार पठाई वदन्छु भनी अाश्वासन तथा प्रलोभन दखेाई िदैवेशक 
रोिगारमा पठाउने उद्शे्ले रकम बझुी वलई िदैवेशक िगारीमा नपठाएको र बवुझवलएको रकम समते वरता्न नगरेको 
उक् का ््न िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपरीतको कसरू अपराध भएकोले वनि प्रवतिादीलाई 
ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू.३,००,०००।- र सोको ५० प्रवतशत हिा्नना 
रू.१,५०,०००।- समते गरी रू.४,५०,०००।- (्चार लाख प्चास हिार) समते प्रवतिादी रुपलाल वि.क.बाट 
िाहरेिालालाई वदलाई भराई पाऊँ । साथै, अपराध पीव्त संरक्षण ऐन,२०७५ को दरा ४१(३) बमोविम हनु 
आउने क्षवतपवूत्न शलुक पीव्त राहत कोषमा िममा गराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको अवभ्ोग दाबी । 

७. प्रतिवादरी रुपलाल तव.क.ले यस नयायातिकरणमा गरेको बयान:

मलेै िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा कतार मलुकुमा पठाउने भनेर आश्वासन वदएको छैन र विदशे 
पठाउने भनेर रकम समते वलएको छैन । मरेो आरन्तहरूले कतारमा राम्ो काम र कमाई गरेको दखेरे 



208
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

िाहरेिाला एक िहादरुको वददीले मरेो भारलाई पवन सोही कमपनीमा पठाई वदनहुोस ्भनेर भनेको हुदँा मलेै 
मावनस विदशे पठाउने काम गवद्नन, मावनसहरू विदशे पठाउने एिेन्टसँग व्चनिान गराई वदन्छु तपाई आरै 
कुरा गनु्नहोस ्भनेर िाहरेिाला एक बहादरुको वददीलाई एिेन्ट बल बहादरु वलमिसुँग व्चनिान गराई वदएको 
हो । एकबहादरु आरैले एिेन्ट बलबहादरुसँग कुराकानी गरी बल बहादरुलाई तीन लाख रूपै्ाँँ वदएका 
हुन ्। रकम वदई सकेपवछ िाहरेिालाको कतारको एपलाई समते एिेन्टले गरी कतारको वभसा लावगसकेपवछ 
वनि िाहरेिाला आरै िैदवेशक रोिगारमा सो दशेमा िान न्चाहरे एिेन्टसँग रकम वरता्न माग गरेका हुन ्। 
िाहरेिालाले रकम वरता्न माग गरेपवछ वनि एिेन्ट िाहरेिालासँग समपक्न विवहन भएपवछ िाहरेिालाले 
मलाई भटेेर एिेन्टसँग भटे गरी मरेो रकम वरता्न वदलाई वदनहुोस ्भनेकाले मलेै एिेन्ट बलबहादरुसँग समपक्न  
गरेकोमा वनिसँग समपक्न  हुन नसकेकाले गदा्न िाहरेिालाले मलाई ्रधमकी वदएर ििरिसती िैदवेशक 
रोिगारको वलखत कागिमा सहीछाप गन्न लगाएका हुन ्। वनि िाहरेिालालाई एिेन्ट ररार भएपवन मलाई 
वतमीले ििरिसती कागि गराई हाल्ौ म थनुामा िसन ुभन्दा म वतमीलाई रकम नै वरता्न वदन्छु केही सम् 
दउे भनेकोमा वनिले नमानेर म विरुद् झटु्ा िाहरेी वदएका हुन ्। िाहरेी साथ पेश भएको वलखतमा भएको 
सहीछाप मरेो भए तापवन उक् वलखतमा भएको बेहोरा मरेाे होरन । िाहरेिालाले ्रधमकी वदई िबरिसती 
गरी वलखतमा सहीछाप गराएका हुन ्। मलेै ्रधमकी वदई िैदवेशक रोिगारको वलखत कागि गराए उपर 
कहीकँतै उिरु गरेको छैन । मलेै अवभ्ोग दाबीको कसरू नगरेको हुदँा अवभ्ोग दाबीबाट सरार वदलाई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान । 

८. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७६।०६।०९ मा िएको थुनछेक िथा प्रमाण मुकरर आदेश:

पवछ प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे िमोविम हुने गरी हाल ्ी प्रवतिादी रुपलाल वि.क.बाट मदु्ाको पपू्नक्षको 
लावग मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम रू.१,५०,०००।- 
(एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वलई तारेखमा राखन ु र माग भएको 
धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ. संवहताको दरा ६८(२) बमोविम काननू बमोविम वसधा 
खान पाउने गरी थनुिुा पिूमी वदई थनुामा राखन कारागार का ््नल्मा पठाई वदन ु। प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी 
्चकु्ा भएकोले िादी र प्रवतिादीका साक्षीहरू बझुी वन्मानसुार गरी पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको ्स 
न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।०६।०९ मा भएको आदशे ।

९. जाहेरवाला एकबहादुर तव.क.ले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्:

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग कतार दशेमा अमरेरकन बेसक्ामप वभत्र 
वकलनरको काममा पठाउने भनी रू.३,००,०००।- नगद ैरकम बझुी वलएको हो । सरुुमा िममा ख्च्न एक 
िना बराबर तीन लाख प्चास हिार लागछ भनी भनेकोमा मलेै र मरेो गाउको भाई संि् वि.क. दईु िनाले 
गरी रू.६,००,०००।- रकम बझुाएको हो र वनि प्रवतिादीले ६ लाखको कागि समते गररवदएको हो । वनि 
प्रवतिादीले मलाई िैदवेशक रोिगारमा पठाउन नसकेपवछ आफनै रािीखशुीले िैदवेशक रोिगारको वलखत 
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कागि बनाई वदएको हो । प्रवतिादीले मलाई नेपाल भन्दा बावहर कतै पवन पठाएको छैन । हालसमम मलेै 
कुनै पवन रकम वरता्न पाएको छैन । प्रवतिादीले अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू गरेको हुनाले वनिलाई 
हदसैममको कैद र मरेो विगो रकम र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नन रकम वदलाई भराई पाऊँ । संि् वि.क.ले 
पवन िैदवेशक रोिगारको लावग भनी रकम बझुाएको तर वनि संि् वि.क. िैदवेशक रोिगारको लावग विदशे 
गएको हुनाले िाहरेी वदन नसकेको हो । वनि संि् वि.क.ले समते ्ी प्रवतिादी रुपलाल वि.क. बाट रकम 
भराई पाउनपुछ्न भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला एकबहादरु वि.क.ले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र 

१०. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७६।०८।१८ मा िएको आदेश:

िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रको सबदु प्रमाण खण्को दखे् े महलमा उललेवखत साक्षी अमतृा सनुारलाई 
बकपत्रको लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिलाई मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को 
दरा ११२ िमोविम म्ाद िारी गरी बझुी वन्मानसुार पेश गनु्न । व्नै प्रवतिादी भएको रौ.म.ुनं. ०७६-
FT-००७४ को मदु्ा साथै रावख पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ् स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७६।०८।१८ 
मा भएको आदशे । 

११. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०९।०७ मा िएको आदेश:

िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.ले प्रवतिादी रुपलाल वि.क. को नाउँमा दता्न स्ेसता का्म रहकेो िगगाहरू 
रोकका राखी पाऊँ भनी वनिेदन गरेकोमा िाहरेिालाले उललेख गरेका िगगाहरू कसको नाउँमा रहकेो र कुनै 
वनका्बाट रोकका रह ेनरहकेो बारेमा खलुाई पठाई वदनका लावग आदशे भए बमोविम मालपोत का्ा्नल् 
बतुमीिाङ ििार प्राप् भएकोमा उक् वनिेदन रिलासमा पेश गरी वनकासा वदनपुनने दवेखएकाले वन्मानसुार 
गरी पेश गनु्न भन्ने समते बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७।०९।०७ मा भएको आदशे । 

१२. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७।०९।१७ मा िएको आदेश:

वनिेदनमा उललेवखत रुपलाल वि.क.का नाउँमा दता्न रहकेो बागलकु विलला खङ्ुगा गा.वि.स., ि्ा नं.६ 
वक.नं.९३ र ४७३ तथा ऐ.ि्ा नं.५ वक.नं.१४३, १५४ र १६५ का िगगाहरू कुनै वकवसमले वबक्री वितरण 
हक हसतान्तरण गन्न नपाउने गरी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध वन्मािली,२०७५ को वन्म ९२ बमोविम 
रोकका राखी वदएको छ । समबवन्धत मालपोत का्ा्नल्मा रोककाको लावग लेखी पठाउन ू भन्ने समते 
बेहोराको ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७।०९।१७ मा भएको आदशे ।

१३. कसरू ठहर:

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िैदवेशक राेिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिालालाई िैदवेशक 
रोिगारीमा कतार पठाई वदन्छु भनी झटु्ा आश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार 
ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई सोही दरा बमोविम हुने सिा्, 
वनिबाट भराई वदनपनने विगो एिम ्हिा्नना र क्षवतपवूत्न शलुक समतेको सनुिुारको लावग रौिदारी कसरू 



210
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

(सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन,२०७४ को दरा १२ बमोविम दबैु पक्षबाट सिा्पिू्नको प्रवतिेदन 
वलई वमवत २०७७।१०।२० मा रिलास समक्ष पेश गनू्न भन्ने समते बेहोराको वमवत २०७७।१०।१२ को 
कसरू ठहर ।

१४. सजाय पूवजाको प्रतिवेदन:

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले वन्ोवित ढङ्गले नै िाहरेिालाबाट पैसा असलुी िैदवेशक रोिगारीको नाममा 
ठगी गरेको दवेखन्छ । प्रवतिादीको साविवत ब्ानबाट पवन वनिको कसरूप्रवत रौिदारी र दिेानी दाव्ति 
दबैु सथावपत हुन आउँछ । प्रवतिादीले िाहरेिालालाई कतार पठाई वदने प्रलोभनमा पारी लोभलाल्च दखेाई 
वलखत कागिमा भए अनसुारको भाखा बमोविमको रोिगारमा नपठाई झकु्ानका पारी िाहरेिालालाई 
ठगी गनने मनसा्ले पिू्न ्ोिना बनाई रकम बझुी वलई खाएको दवेखन्छ । िाहरेिालाको बेरोिगारी 
व्वक्गत बाध्ताको नािा्ि रारदा उठाई र वनिहरूको वनमन ्चतेनाको सतर र सोझोपनको रारदा उठाई 
प्रवतिादीले कतार पठाई वदन्छु र राम्ो काममा लगाई वदन्छु भनी झठु्ो अाश्वासन र आवथ्नक प्रलोभन दखेाई 
िाहरेिालाबाट रकम असलेुको दवेखन्छ । प्रवतिादीबाट िाहरेिालाको विगो रकम रू.३,००,०००।- र 
सोको ५०% ले हुने हिा्नना रकम रू.१,५०,०००।- समते िममा रू.४,५०,०००।- (्चार लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँँ) समते िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ बमोविम भराई वदन उप्कु् हुने दवेखन्छ भन्ने 
समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँो सिा्पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

१५. वन्मबमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी रिलास समक्ष पेश हुन आएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौकँा विद्वान् ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कतार पठाई 
वदने झठु्ा आश्वासन र प्रलोभन दखेाई रकम वलएको भन्ने िाहरेी बेहोरा, वलखत प्रमाण र िाहरेिालाको 
बकपत्रबाट पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दाबी बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो र 
हिा्नना वदलाई पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस समते सवुन्ो । त्सतै िाहरेिालाको तर्न बाट विद्वान ्अवधिक्ा 
श्ी विरबलकािी राईले िाहरेी बेहोरा, वलखत प्रमाण र िाहरेिालाको बकपत्रबाट प्रवतिादी उपरको 
अवभ्ोग पवुष् भएको हुदँा प्रवतिादीलाई दािी बमोविम सिा् गरी मरेो पक्षको वबगो र हिा्नना वदलाई 
पाऊँ भनी गनु्नभएको बहस समेत सवुन्ो । 

१६. ्समा िादी नेपाल सरकार तर्न बाट प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने 
ईिाितपत्र नवलई िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कतार पठाउँछु भनी 
झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को 
कसरू गरेकाले सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाको वबगो रू.३,००,०००।- र सोको ५० 
प्रवतशत हिा्नना समते वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले वनि 
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उपरको अवभ्ोग दािी बारे ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लावग 
कतार पठाई वदने भनी रकम वलएको छैन । मरेो आरन्तले कतारमा काम गददै राम्ो कमार गरेको दखेरे 
िाहरेिालाको वददीले मरेो भारलाई पवन कतार पठाई वदन ुभनी भनेकोमा म मावनस विदशे पठाउने काम 
नगनने हुनाले एिेन्ट बलबहादरु वलमबसुँग व्चनिान गराई वदएको हो । िाहरेिाला सि्ंले एिेन्टसँग समपक्न  
गरी कतार िानका लावग तीन लाख रूपै्ाँँ बझुाएका हुन ्। तर कतारको वभसा लावगसकेपवछ िाहरेिालाले 
कतार िान मन नगरी एिेन्टसँग रकम माग गरेको र रकम वरता्न नगरी ररार भएपवछ मलाई पक्राउ गरी 
िबरिसती वलखतमा सही गराएका हुन ् । मलेै िाहरेिालाबाट रकम नवलएको भएपवन रकम वरता्न गछु्न 
भनी केही सम् मागेकोमा वनिले नमानेर म विरुद् झटु्ा िाहरेी वदएका हुन ्भन्ने समते बेहोरा लेखाएको 
दवेखन्छ । 

१७. उपरोक् अवभ्ोग दाबी, प्रवतिादीको ब्ान र विद्वान् ् उपन््ा्ावधिक्ाको बहस सनुी प्रसततु मदु्ामा 
दहेा्का प्रश्नको वनरोपण गनु्नपनने दवेख्ो । 

क. प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवतपत्र नवलई रोिगारीका लावग 
िाहरेिालालाई कतार पठाई वदने भनी रकम वलई अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेका हो ? होरन ?

ख. प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबी बमोविमको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुनपुनने हो ? र 
िाहरेिालाले के कवत वबगो र हिा्नना भरी पाउने हो ?

१८. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपणतर्न  वि्चार गदा्न, प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले 
िाहरेिाला एकबहादरु वि.क.लाई िैदवेशक रोिगारीका लावग कतारको आममी बेस क्ामपमा वकलनर र 
माकने वटङ व्पाट्नमा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँँ) 
वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेकाले कारबाही गरी वबगो र हिा्नना वदलाई 
भराई पाऊँ भन्ने िाहरेी परर अनसुन्धान तहवककात हुदँा बवुझएकी वलखत साक्षी अमतृा सनुारले प्रवतिादी 
रुपलाल वि.क.ले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारको लावग मावसक तलब ३४०० रर्ाल पाउने कतारको 
आममी बेसक्ामपमा वकलनर पदमा काममा लगाई वदने झटु्ा आश्वासन रू.३,००,०००।- िाहरेिालाबाट 
वलई वमवत २०७५।१२।१७ को कागि गररवदएका हुन ्भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

१९. प्रवतिादी ् स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न रन्कार रह ेतापवन मौकामा ब्ान गदा्न िैदवेशक रोिगार व्िसा् 
गनने अनमुवत वलएको छैन । िाहरेीमा उललेख भएको रू.३,००,०००।- िैदवेशक रोिगारमा कतारको आवम्न 
बेसक्ामपमा वकलनरमा पठाउनको लावग वलएको हो । िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.ले िाहरेी साथ 
पेश गरेको वमवत २०७५।१२।१७ को वलखत कागि दखेाउँदा दखेे,ँ सो वलखतमा उललेख भएको नाम, 
थर सहीछाप मरेो आफनो हो । हरेी सनाखत गररवदए ँ । उक् कागिमा उललेख भएको रू.६,००,०००।- 
िाहरेिाला एक बहादरु वि.क.र सञि् वि.क.बाट वलएको वठक हो । िाहरेिालासँग रू.३,००,०००।- 
मात्र वलएको हो । वलखत आफनै रािीखवुसले गरेको हो । कसैको करकापमा गरेको होरन । िाहरेिालाको 
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रकम वरता्न गरेको छैन, काननू बमोविम होस ्भन्ने समते बेहोरा उललेख गरी सावित रहकेो दवेखन्छ । 

२०. िादीको गबाह/िाहरेिाला एकबहादरु वि.क.ले म र सञि् वि.क. भारले प्रवतिादी रुपलाल वि.क.लाई 
िनही रू.३,००,०००।- नगद ैबझुाएकोमा दबैु कारोिारका लावग एउटै वलखत गरेको हो । वनिले भने 
बमोविम विदशे नपठाएको र रकम पवन वरता्न नगरेको भनी मौकाको िाहरेी बेहोरा समथ्नन गरी प्रवतिादी 
उपर ग्ाउ गरी ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गरेको दवेखन्छ । 

२१. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेाले िादीका गबाह/िाहरेिालाले िैदवेशक रोिगारको कसरू गरेको भनी मौकाको िाहरेी 
बेहोरा खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा प्रवतिादीका विरुद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने दवेख्ो।

२२. िादीले अवभ्ोगपत्र साथ पेश गरेको वलखतबाट एकबहादरु वि.क.बाट रुपलाल वि.क.ले रू.३,००,०००।- 
वलएको भन्ने दवेखन्छ । प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले उक् वलखत बारे ब्ान गदा्न िाहरेिालाले िबरिसती 
गरी उक् वलखतमा सहीछाप गराएको भन्ने विवकर वलए तापवन बसतवुनष्ठ आधार प्रसततु गरी अन््था 
प्रमावणत गन्न सकेको दवेखदंनै । 

२३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना मावनसहरूको आ्चरण िा काम-कारोिारको सामान्् 
क्रम वब्चार गदा्न तक्न सँगत रूपमा अनमुान गन्न सवकने अन्् कुनै कुरा अदालतले अनमुान गन्न सकनेछ" 
भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले अकारण रौिदारी कसरू लागने 
िा आवथ्नक दाव्ति ब्होनने तबरले अरूलाई कुनै वलखत गरी वदने अिसथा रहने हुदँनै । वलखत गररवदनेले 
िानी बझुी नै वलखतमा सहीछाप गरेको हुन्छ भन्ने सिाभावबक रूपमा न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । 
त्समा पवन प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीले वलएको विवकर अन््था प्रमावणत गन्न साक्षीसमम गिुारेको अिसथा 
नहुदँा प्रमाण मलू्ाङ्कनको सन्दभ्नमा प्रवतिादीले िाहरेिालाहरूले भने बमोविमको िरर्ाबाट अवभ्ोग 
दािीको वलखत गरी वदएको रहछे भनी वनष्कष्नमा पगुन ुबान्छनी् हुने दवेख्ो । 

२४. वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा "कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो वलखत नै पेश गरी प्रमावणत गनु्नपछ्न" भन्ने व्िसथा रहकेो पारन्छ । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको रूपमा 
सककल वलखत नै पेश भएकाले सो वलखत प्रवतिादीका विरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था दवेखएन ।

२५. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी, िाहरेिालाले प्रवतिादीलाई रकम वदएको वलखत र िाहरेिालाको 
बकपत्र बेहोरा समतेबाट प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित प्राप् नगरी 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा कतार पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो । 
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२६. अतः वििेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले िदेवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
रिाितपत्र नवलई िाहरेिालालाई िदेवेशक रोिगारको लावग कतार पठाई वदने भनी झटु्ा अाश्वासन वदई 
प्रलोभनामा पारी रकम वलई िदैवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा १० र ४३ बमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न । 

सजाय तनिाजारण

२७. प्रवतिादी रुपलाल वि.क.लाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम 
भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न, ्स मदु्ामा प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले 
िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमा्ौबँाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन समते अध््न गरी हरेर्ो । प्रवतिादीलाई पीव्तको 
वबगो समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) िररिाना र १(एक) िष्न ६(छ) मवहना कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

२८. िादीले िाहरेिालालाई रू.३,००,०००।- र सोको प्चास प्रवतशत हिा्नना रकम भराई वदन दािी वलएकोमा 
वलखतमा रू.३,००,०००।- वलएको भन्ने उललेख हुनको साथै िाहरेिालाले समते सोही बमोविम बकपत्र गरेको 
दवेखदंा दािीको रू.३,००,०००।- र सो को प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना समते िाहरेिालाले भराई पाउने दवेख्ो ।

२९. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी रुपलाल वब.क.लाई िैदवेशक रोिगार ऐन,२०६४ को दरा ४३ 
बमोविम िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । 
िाहरेिाला एकबहादरु वि.क.को विगो रू.३,००,०००।- (तीन लाख) र सो वबगोको प्चास प्रवतशतले हुने 
हिा्नना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) समते प्रवतिादी रुपलाल वि.क.बाट भराई पाउने ठहछ्न । 
प्रवतिादीलाई ठहर भएको उपरोक् िररिानाको ्चार प्रवतशतले हुन आउने रकम अपराध पीव्त संरक्षण 
ऐन,२०७५ को दरा ४१(५) बमोविम क्षवतपवूत्न शलुक कोषमा िममा हुने समते ठहछ्न । प्रवतिादी रुपलाल 
वि.क.ले तारेख गिुारी बसेको दवेखदंा वनिले पपू्नक्षका क्रममा राखकेो धरौटी मलुकुी रौिदारी का ््नविवध 
संवहता,२०७४ को दरा ७५ बमोविम िरत हुने ठहछ्न । अरुमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी रुपलाल वि.क.लाई िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास 
हिार) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी रुपलाल वि.क. वमवत २०७६।०५।३० 
मा पक्राउ परी मदु्ा अनसुन्धान तथा पपू्नक्षका क्रममा वमवत २०७६।०६।२८ समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो 
अिवधको २८ (अठारस) वदन ठहरेको कैदमा कट्ा गरी बाँकी कैद १।५।२ (एक िष्न पाँ्च मवहना दईु वदन) र िररिाना 
रू.१,५०,०००।- बेरुि ुहुदँा लगत कसी असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू.............१

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.ले ध.र.नं.२००, वमवत २०७६।०६।२९ मा राखकेो धरौटी रू.१,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँँ) िरत हुने ठहरेकोले उक् धरौटी सदरस्ाहा गरी रािश्वमा दाखले गनु्न भनी लेखा शाखामा 



214
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 

ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

लेखी पठाउन.ू........................................................................................................................ २

मावथ ठहर खण्मा उललेख भए बमोविम प्रवतिादी रुपलाल वि.क.बाट िाहरेिालाले विगो रू.३,००,०००।- 
(तीन लाख रूपै्ाँँ) र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रकम रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँँ) समते गरी िममा रू.४,५०,०००।- (्चार लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) भराई पाउने ठहरेकोले प्रसततु रैसला 
अवन्तम भएपवछ िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू बमोविम हिा्नना सवहतको वबगो 
भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् वबगो र हिा्नना प्रवतिादी रुपलाल वि.क.बाट 
िाहरेिालालाई भराई वदन ूभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू........................................ ३

प्रवतिादी रुपलाल वि.क.लाई ठहर भएको प्रकरण १ को िररिानाको ्चार प्रवतशत रू.६,०००।- (छ हिार 
रूपै्ाँँ) अपराध पीव्त संरक्षण ऐन,२०७५ को दरा ४१(५) बमोविम क्षवतपवूत्न शलुक पीव्त कोषमा िममा गनु्न 
भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू.......................................................................... ४

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला 
एकबहादरु वि.क.लाई वदन ू........................................................................................................ ५

उक् रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी सिवोच्च 
अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू........................................... ६

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

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परुा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ८

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

रमेश कुमार खत्री
(अध्क्ष)

उक् रा्मा सहमत छु ।
 
पे्रम कुमार राई
(सदस्)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने
शाखा अवधकृतः कृष्णशोभा सिुाल
रैसला वमवतः- २०७७।१०।२०।३
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श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रमकुमार राई
फैसला

मदु्ा नं. ०७७-FT-००२५
कसरू ठहर नं.- ८७

वनण््न  नं. १४०

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

आयुश प्रतिवादरीको नाम, थर, विन
भरत बहादरु वब.वस.को छोरा काठमा्ौं विलला, 
काठमा्ौं महानगरपावलका ि्ा नं.३४ िसने पिन 
बढुाथाेकी........................................................१

वखमानन्द भण्ारीको छोरा रुपन्दहेी विलला, द्ानगर 
गा.वि.स ि्ा नं. १ िसने सन्तोष भण्ारी................१

वटका प्रसाद अवधकारीको छोरा झापा विलला, गौरादह 
गा.वि.स.ि्ा.नं.२ िसने रामप्रसाद अवधकारीको 
िाहरेीले नेपाल सरकार ......................................१

्चन्द्र शखेर गौतमको नावत मवुक् नाथ गौतमको 
छोरा काभ्पेलाञ्चाेक विलला कावत्त्नके दउेराली 
गा.वि.स ि्ा नं.३ सथा्ी घर भई भक्परु विलला 
्चाँगनुारा्ण नगरपावलका ि्ा नं.१३ मा असथा्ी 
िसने वपत्तप्रसाद गौतम...............................१

बल भद्र श्षे्ठको नावत राम बहादरु श्ेष्ठको छोरा 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला सस्खूक्न  गा.वि.स ि्ा 
नं.१ सथा्ी िसने सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार 
श्षे्ठ........................................................१

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

१. जाहेरवाला पवन बुढाथाेकी समेिको जाहेररी दरखासिाः–

विपक्षी वपत्तप्रसाद गौतम समतेले हामी िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद 
अवधकारी समतेलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा दशे पठाईवदन्छु भनी रकम बवुझवलई समझौता 
बमोविम नगरी वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदँा वनि प्रवतिादीलाई पक्राउ गरी विगो र सो को 
५०% ले हुने हिा्नना रकम समते वरता्न वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते व्होराको पिन बढुाथाेकी, रामप्रसाद 
अवधकारी र सन्तोष भण्ारीले वमवत २०७३/०२/१३ मा सं्कु् रुपमा वदएको िाहरेी दरखासत ।
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२. सककल तलखि कागजाः–

वपत्तप्रसाद गौतमले पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी र राम प्रसाद अवधकारीलाई सरेुशकुमार श्षे्ठ मार्न त ्
अष्टे्वल्ाको पानी िाहाि पाँ्च तारे होटलमा कम लगाई वदने भनी पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी र राम 
प्रसाद अवधकारीबाट िनवह रू. १५,००,०००।- का दरले बवुझ वलई वमवत २०७१/१०/२७ मा गररवदएको 
वलखत ।

३. प्रतिवादरी तपत्प्रसाद गौिमले अनुसनिानका क्रममा गरको बयानाः-

वमवत २०७१/१०/२७ को सककल वलखत कागिमा भएको सवहछाप मरेो हो, तर िाहरेी साथ पेश भएको 
वमवत २०७१/१०/२७ को सककल वलखत कागिमा मलाई ििरिसती सवहछाप गराएको हो । ििरिसती 
कागि गराए उपर मलेै कँवह कतै उिर िािरु गरेको छैन भन्ने समते व्होराको प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले 
अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७३/०२/१३ मा गरेको ब्ान ।

४. वैदेतशक रोजगार तविागबाट िएको तनणयजा पराजााः-

प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमबाट रू. ६७,५०,०००।- नगद िा धरौटी मागी दाखीला गरे बझुी वलई साधारण 
तारेखमा राखने दावखला गन्न नसकेमा थनुामा राखी मदु्ाको थप अनसुन्धान गनने गरी िैदवेश रोिगार ऐन, 
२०६४ को दपा ६१ (३) बमोविम िैदवेशक रोिगार विभागबाट वमवत २०७३/०९/०६ मा भएको आदशे ।

५. तलखि कागजका साक्षरी देवरी प्रसाद अतिकाररीले गरेको कागजाः-

िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारी र प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम 
वि्च िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ाको पानी िहाि पाँ्च तारे होटलमा कामलागाई वदने उद्शे्ले 
िनही रू.१५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) का दरले िममा रू. ४५,००,०००।- लेनदने भएको हो । प्रवतिादी 
वपत्तप्रसाद गौतमले रकम वलई समझौता बमोविम नगरी िैदवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम 
समते वरता्न नगरेको वठक साँ्चो हो भन्ने समते वलखत साक्षी दिेी प्रसाद अवधकारीले अनसुन्धानका क्रममा 
गरेको कागि ।

६.  तलखि कागजका साक्षरी िरि बहादुर तब.सरी.ले गरेको कागजाः-

िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारी र प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम 
वि्च िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ाको पानी िहाि पाँ्च तारे होटलमा कामलागाई वदने उद्शे्ले 
िनही रू. १५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) का दरले िममा रू. ४५,००,०००।- लेनदने भएको हो । प्रवतिादी 
वपत्तप्रसाद गौतमले रकम वलई समझौता बमोविम नगरी िैदवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम 
समते वरता्न नगरेको वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको वलखत कागिका साक्षी भरत बहादरु वब.सी.ले 
सनाखत कागि ।
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७. तबषणु प्रसाद खरेलले गरेको कागजाः-

िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारी र प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम वि्च 
िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ाको पानी िहाि पाँ्च तारे होटलमा काम लगाई वदने उद्शे्ले िनही 
रू.१५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) का दरले िममा रू.४५,००,०००।- लेनदने भएको हो । प्रवतिादी वपत्तप्रसाद 
गौतमले रकम वलई समझौता बमोविम नगरी िैदवेशक रोिगारमा नपठाई वलए खाएको रकम समते वरता्न 
नगरेको वठक साँ्चो हो भन्ने समते व्होराको बवुझएका व्वक् वबष्णपु्रसाद खरेलले अनसुन्धानका क्रममा 
गरेको काग ।

८. जाहेरवाला पवन बुढाथोकीको तनवेदनाः-

प्रवतिादीले हामी िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारी समतेलाई 
िैदवेशक रोिगारको लावग भारत हुदँ ैअष्टे्वल्ा पठाउने उद्शे्ले िनही रू.१५,००,०००।- का दरले िममा 
रू. ४५,००,०००।- वलएका हुन ्। िाहरेिाला राम प्रसाद अवधकारी हाल अमरेरका रहकेो र सन्तोष भण्ारी 
खटु्ा भा्चकेोले उप्चार भई रहकेो हुदँा ्स विभाग समक्ष उपवसथत नभएको व्होरा अनरुोध छ । हामी 
िाहरेिालाहरूलाई प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले काठमा्ौबाट भारतको वदलली बसमा वलएर गएको हो 
रू.४०००।- िनहीका दरले िममा रू.१२,०००।- ख्च्न भ्ो ।भारतको वदललीमा १ महीना अलपत्र राखदा 
िनही रू. ६०,०००।- का दरले िममा रू.१८०,०००।- ख्च्न भ्ो  । भारतको वदललीबाट नेपाल आएको 
हो र सो को ख्च्न प्रवतिादी आरैले गरेको हो । प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमसँगैका अका्न सरेुशकुमार श्षे्ठ 
काभ्पेलाञ्चाेक विलला हो भन्ने िानकारी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले सनुाएको हो, वपत्तप्रसाद गौतम र 
सरेुशकुमार श्षे्ठ भएको रोटो थान-१ ् सै वनिेदन साथ पेश गरेको व्होरा अनरुोध छ । हाम्ो थप ख्च्न िनही 
रू. ६४,०००।- का दरले िममा रू.१९२,०००।- प्रवतिादीबाट भराई पाऊँ, साथै दईु िष्न पवहलेको घटना 
भएको हुदँा हामीसँग ख्च्नको कुनै विल भपा्नई छैन भन्ने समते व्होराको िाहरेिाला पिन बढुाथोकीले 
अनसुन्धानका क्रममा पेश गरेको वनिेदन ।

९. प्रतिवादरी तपत्प्रसाद गौत्मले अनुसनिानका क्रममा गरेको ितिमवा बयानाः-

िाहरेिाला पिन बढुाथोकी समतेले वनिेदन साथ पेश गरेको रोटो थान -१ दखेे ँहरेे ँसो रोटोमा भएको 
व्क्ी म वपत्तप्रसाद गौतम र िाहरेी तथा मरेो ब्ानमा उललेखीत सरेुशकुमार श्षे्ठ हो । सरेुशकुमार श्षे्ठले 
िाहरेिालाहरू पिन बढुाथोकी समते–३ सँग र मसँग समते रकम वलई सके पवछ वनि सरेुशकुमार श्षे्ठको 
त्स बखत एवकन ितन थाहा नभएकोले प्रमाणको लावग हामीहरूले रोटो वख्चकेा हौ । ्ो भारतको 
वदललीमा वख्चकेो रोटो हो । सरेुशकुमार श्षे्ठको एवकन ितन हाल मलाई थाहा भएको हुदँा सो समते 
उललेख गद्नछु । बल भद्र श्षे्ठको नावत राम बहादरु श्ेष्ठको छोरा काभ्पेलाञ्चाेक विलला सस्खूक्न  गा.वि.स 
ि्ा नं.१ सथा्ी िसने अन्दािी िष्न ४० को सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठ हो । िाहरेिालाहरू पिन 
बढुाथोकी समते-३ र मसँग समते रकम वलई िैदवेशक रोिगारमा अष्टे्वल्ा पठाई वदने भनी रकम असलु 
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गनने ्ी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठ भएको हुदँा ्ी व्क्ीलाई प्रकाउ गरी कारिाही गरी पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले अनसुन्धानका क्रममा गरेको तवतमिा ब्ान ।

१०. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय, काठमा्डाै ंंबाट िएको तनणजायाः

वमवसल संलगन रहकेो िाहरेी दरखासत, सो साथ संलगन वटकट, राहदानी प्रवतवलपी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद 
गौतमको ब्ान, पीव्त िाहरेिाला पिन बढुाथोकीको वनिेदन, वलखत कागिको साक्षीहरू दिेी प्रसाद 
अवधकारी, भरत बहादरु वब. सी.ले गरेको कागि, प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमको तवतमिा ब्ान, विष्ण ु
प्रसाद खरेलको कागि समतेका वमवसलमा संलगन आधार प्रमाणहरूबाट वनि प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद 
गौतम र सु् ्नकुमार श्षे्ठ समतेले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध 
भए गरेको दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम, सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठलाई 
ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी पाउन र प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम, सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने 
सु् ्नकुमार श्षे्ठले पीव्तहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारीबाट वलए खाएको 
विगो रकम र सो विगोको ५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम समते प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार 
श्ेष्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठबाट पीव्तहरू/िाहरेिालाहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद 
अवधकारीलाई वदलाई भराई पाउन, साथै िाहरेीमा खलेुका व्क्ीहरू कुमार श्षे्ठ, वनशा श्षे्ठ गौतम, ्ज् 
सिुेदी, माधि सिुेदीको हकमा सपष् समलगनता सवहत एवकन ितन खवुल आएको िखत काननू िमोविम 
गनने गरी मागदािी वलई मदु्ा दा्र गनने गरी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ाैंंबाट भएको वनण््न  ।

११. अतियोग दावरीाः

 प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठले िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा १० र ४३ विपररतको कसरू अपराध भए गरेको दवेखएकोले वनि प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र 
सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठलाई ऐ. ऐनको दरा ४३ बमोविम सिा् गरी पाउन र प्रवतिादीहरू 
वपत्तप्रसाद गौतम, सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठले पीव्तहरू पिन बढुाथाेकी, सन्तोष भण्ारी, राम 
प्रसाद अवधकारीबाट वलए खाएको कुल विगो रू. ४५,००,०००।- (पौ्चावलस लाख रूपै्ाँ) र सो विगोको 
५०% ले हुन आउने हिा्नना रकम समते प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार 
श्ेष्ठबाट पीव्तहरू/िाहरेिालाहरू वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िादी नेपाल सरकारको 
अवभ्ोग दािी ।

१२. प्रतिवादरी तपत्प्रसाद गौिमले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः

मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा पठार वदन्छु भनी भनेको छैन । मलेै वनिहरूसँग 
रकम समते वलएको छैन । मलाई लागेको आरोप झठु्ा हो । िाहरेिाला पिनकुमार िढुाथोकी समतेले मरेो 
रकम प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठलाई वदएको हो । िाहरेिाला पिन िढुोथोकी समतेले ििरिसती गरी 
करकापसँग कागि गरेको हो । उक् कागिमा उललेवखत रकम मलेै वलएको छैन । वतम्ो पवन पैसा गएको 
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छ, हाम्ो पवन पैसा आउछ भनी िाहरेिाला पिन िढुाथोकीले भनेपवछ मलाई खाली कागिमा सहीछाप 
गराएको हो । पवछबाट सो कागिमा के व्होरा लेख थाहा भएन । विश्वासमा मलेै सहीछाप गरेको हो । मलेै 
करकापसँग कागि गराएकोमा कही कतै मदु्ा वदएको छैन । मलेै िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारको 
लावग विदशे पठार वदन्छु भनी रकम वलएको छैन । िाहरेिालाहरूले िबरिसतीसँग खाली कागिमा 
सहीछाप गराई कागि िनाएको हो । म वसधा सादा मावनस भएकोले पैसा उठाउनको लावग मरेो नाउँबाट 
कागि बनाई मदु्ा वदएको होला । मलेै िैदवेशक रोिगार विभागका अनसुन्धान अवधकृत समक्ष गरेको 
ब्ान व्होरा ठीक साँ्चो हो । कुनै व्चनिान नभएर पैसा असलु गनने उद्शे्ले मलाई समते राखी उक् 
रोटो वखव्चएको हो । तवतमिा ब्ान ठीक साँ्चो हो । भारत बहादरु वब.सी. दिेी प्रसाद अवधकारीले 
िैदवेशक रोिगार विभागमा िानकारी गराएको वनिेदन साथ पेश गररएका कागिातहरू गलत हो । मलेै 
िाहरेिालासँग कुनै रकम वलएको छैन । विदशे पठार वदन्छु भनी भनेको समते छैन । मलाई सिा् हुन ुपनने 
होरन । मलेै िाहरेिालाहरूसँग रकम वलएको नहुदँा मबाट वनि िाहरेिालाहरूले रकम भरार पाउन ुपनने 
होरन भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको ब्ान ।

१३. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७३/०९/२४ मा िएको आदेशाः

ततकाल प्रमाणहरूबाट ्ी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले आरोवपत कसरू गरेको होरन भनी विश्वास गनने 
मनावसि आधारहरू विद्मान नदवेखदा पवछ प्रमाण िझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी हाल मदु्ा पपु्नक्षको 
लावग ्ी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमबाट मलुकुी ऐन, अ.ि.११८ नं. को दहेा् दरा ५ र १० का आधारमा 
हाललाई नगद धरौट रू. १०,००,०००।- (दश लाख) िा सो बराबरको िेथा िमानी वदए वलई तारेखमा 
राखन ुर वदन नसके काननू बमोविम वसधा खान पाउने गरी मलुकुी ऐन, अ.िं.१२१ नं. बमोविमको थनुिुा 
पवुि्न वदई थनुामा राखन कारागार का्ा्नल्मा पठाई वदन ुभनी ्स न््ा्ावधकरणओबाट भएको आदशे ।

१४. प्रतिवादरी सरेुशकुमार शे्ष्ठ िनने सयुजाकुमार शे्ष्ठले मयाद गुजाररी वसेकााः

प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको म्ाद वमवत 
२०७३/१०/१२ मा वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा काननूका म्ाद वभत्र हाविर नभई सरुू म्ाद 
गिुारी िसेको वमवसलबाट दवेखन्छ ।

१५. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७३/१२/१६ मा िएको आदेशाः

उपवसथत प्रवतिादीको साक्षी वनिै मार्न त ्र अवभ्ोग पत्रको प्रमाण खण्मा उललेवखत िाहरेिालाहरूलाई 
बकपत्रको लावग विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् मार्न त ्उपवसथत गराउन लगाई वनिहरूको बकपत्र गरी 
वन्मानसुार पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

१६. प्रतिवादरी तपत्प्रसाद गौिमक साक्षरी तशव अतिकाररीले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत् ाः

्ी प्रवतिादी िैदवेशक रोिगार गनने मान्छे होरनन ्। ् ी सामान्् मिदरुी गनने मान्छे हुन ्कोही कसैसँग िैदवेशक 
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रोिगारमा पठारवदन्छु भनी रकम वलएका छैनन ् । ्ी िाहरेिालाहरूले प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमलाई 
झकु्ार िाहरेी दरखासत वदनका लावग नै कागि गरेको हुन ्। उनी आरै पवन सू् ्नकुमार क्षेष्ठबाट ठवगएका 
पीव्त व्क् वत हुन ्। ्ी िाहरेिालाहरू प्रवतिादी भन्दा वशवक्षत भर विदशेमा समते बसी आएका मान्छेहरू 
हुन ् । ्ी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले िाहरेिालाहरूलाई िैदवेशक रोिगारमा पठारवदन्छु भनी रकम 
वलएको नहुदँा अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् पाउन ुपनने होरन । सरार पाउन ुपछ्न भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमका साक्षी वशि अवधकारीले वमवत २०७४/०१/०७ मा ्स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको बकपत्र । 

१७. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७४/०२/२४ मा िएको आदेशाः 

िादी पक्षले िाहरेिालाहरू पिन िढुाथोकी, सन्तोष भण्ारी, राम प्रसाद अवधकारी समतेलाई बकपत्रका 
लावग उपवसथत गराएको नदवेखदँा वनिहरूलाई अ.बं ११५ नं. बमोविम म्ाद िारी गरी वझकाई बझुी वन्म 
अनसुार पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे  । 

१८. जाहेरवाला पवन बुढाथाेकीले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्ाः

मलेै िैदवेशक रोिगारको लावग अष्टे्वल्ा मलूकुमा पानी िहािमा काम गन्न िान भनी वमवत सन ्२०१५ 
रेव्अुरी ९ मा न्ाँ वदललीको करुलबाग भन्ने ठाउँमा शरेुसकुमार श्षे्ठलाई हातैमा रू. ७,५०,०००।- (सात 
लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र २०७१/१०/२७ मा वपत्तप्रसाद गौतमलाई हातैमा नगद रू. ७,५०,०००।- 
(सात लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) एअरपोट्नमा वदएको हो । म र अरु िाहरेिालाहरू रामप्रसाद अवधकारी र 
सन्तोष भण्ारी गरी ३ िनाले सं्कु् रुपमा िममा िनही १५ लाखको दरले ४५ लाख रूपै्ाँँ वदएको र सोही 
अनसुारको कागि २०७१/१०/२७ मा एअरपोट्न नविकै िसेर गरेको छौ ँ। प्रवतिादीहरूले भने अनसुारको 
काम गरेनन ्। नेपाल बावहर कुनै मलुकुमा लगेनन ्। मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । सो िाहरेीको व्होरा 
वठक साँ्चो हो । सही छाप मरेो आफनै हो । मलेै रकम वपत्तप्रसादलाई रकम वदएको दवेखने कागि वमवसलमा 
छ । सो रकम मलेै मरेो घर िगगा िे्चरे वलएको हो । मलेै १५ लाख रूपै्ाँँ वमवत २०७१/१०/२७ मा मरेो बिुा 
भरत बहादरु वि.सी., दिेीप्रसाद अवधकारी समतेको रोहिरमा एअरपोट्नको पावक्न ङमा िझुाएको हो । िानेश्वर 
मरेो घरमा हामी सिै भलेा भएका हौ ँतर रकम ्चाही ँएअरपोट्नमा गएर वदएको हो भन्ने समते बेहोराको 
िाहरेिाला पिन बढुाथोकीले वमवत २०७४/०४/१२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र ।

१९. जाहेरवाला सनिोष िण्डाररी र रामप्रसाद अतिकाररी उपतसथि निएकााः

िाहरेिाला सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीका नाममा ्स न््ा्ावधकरण ततकाल प्र्चवलत मलुकुी 
ऐन, अदालवत बन्दोसतको ११५ नं. बमोविम म्ाद िारी भएकोमा म्ाद वभत्र ्स न््ा्ावधकरणमा 
बकपत्रका लावग उपवसथत नभई म्ाद गिुारी बसेको वमवसलबाट दवेखन्छ ।
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२०. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७४/०९/०२ मा िएको आदेशाः

िहस क्रममा प्राप् मदु्ाका प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम िादी विरुद् पिन िढुाथोकी प्रवतिादी भई समित 
२०७३ सालको PC-२६७८ नं. को करकाप मदु्ा काठमा्ौ ँविलला अदालतमा ्चवलरहकेो भन्ने ताररख 
प्चा्नको प्रवतवलपी प्रवतिादीका काननू व्िसा्ीले पेश गनु्नभएकोले उललेवखत मदु्ा के कसतो अिसथामा 
छ सो मदु्ामा पेश भएको वररादपत्रको प्रवतवलपी समते वझकाई पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको 
आदशे ।

२१. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७४/११/१५ मा िएको आदेशाः-

प्रसततु मदु्ाका प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम िादी तथा प्रसततु मदु्ाका िाहरेिाला पिन बढुाथोकी समते 
प्रवतिादी भ ैकाठमा्ौ ँ विलला अदालतमा करकाप मदु्ा ०७३-PC-२६७८ दा्र भ ै वि्चराधीन रहकेो 
भन्ने काठमा्ौ ँविलला अदालतको ्च.नं. ४४०३ वमवत २०७४/०९/२५ को पत्रबाट दवेखएको हुदँा प्रसततु 
मदु्ा र उक् मदु्ा अन्तरप्रिाही रहकेो दवेखदंा उक् ०७३-PC-२६७८ को करकाप मदु्ाको रैसला भएपवछ 
िगाउने गरी प्रसततु मदु्ा हाललाई मलुकुी ऐन, अ.िं. १२ नं. बमोविम मलुतिीमा राखीवदएको छ । उक् 
मदु्ाको रैसला भए पचिात अविलमि रैसलाको प्रवतवलवपसवहत िानकारी ्स न््ा्ावधकरण पठाईवदन ू
भनी काठमा्ौ ँविलला अदालतमा लेखी पठाउन ूभनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

२२. पवन बुढाथोकीले यस नयायातिकरणमा पेश गरेको तनवेदनाः-

्स न््ा्ावधकरणको आदशेले काठमा्ौ ँ विलला अदालतमा ्चलेको ०७३-PC-२६७८ को करकाप 
मदु्ा टुङ् गो लागे पवछ िगाउने गरी मलुतबीमा मदु्ा रहकेो वथ्ो । उक् करकाप मदु्ा काठमा्ौ ँ विलला 
अदालतबाट वमवत २०७६/०५/१२ मा वरराद दािी खारेि हुने गरी रैसला भएको छ । वमवत २०७६/०९/०६ 
मा उच्च अदालत पाटन लवलतपरुबाट सरुु सदर हुने गरी भएको रैसला अवन्तम भएको छ । उक् रैसलाको 
छा्ाँकपीहरू ्सै साथ पेश गरेका छु । तसथ्न मलुतिी िगाई मदु्ा पपु्नक्ष गरी पाऊँ भन्ने समते बेहोराको 
वमवत २०७६/११/२७ मा पिन बढुाथाेकीले ्स न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको वनिेदन ।

२३. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७/०६/०४ मा िएको आदेशाः -

मलुतिीबाट िगाई पाऊँ भनी िाहरेिाला पिन बढुाथोकीले वदएको वनिेदन सवहतको वमवसल अध््न 
गरी हदेा्न ्ीनै प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम िादी तथा िाहरेिाला पिन बढुाथोकी समते भएको करकाप मदु्ा 
काठमा्ौ ँविलला अदालत दा्र भएको र सो करकाप मदु्ा टुङ्गो लावग आएका िखत प्रसततु मदु्ा िगाई 
बाँकी कारिाही र वकनारा गनने ्स न््ा्ावधकरण वमवत २०७४/११/१५ मा मलुतिी रहकेोमा काठमा्ौ ँ
विलला अदालत दा्र भएको उपरोक् करकाप मदु्ा वमवत २०७५/०५/१२ मा रैसाला भएको प्रमावणत 
प्रवतवलवप र उच्च अदालत पाटनबाट शरुु सदर हुने गरी वमवत २०७६/०९/०६ मा रैसाला भएको प्रमावणत 
प्रवतवलवप वमवसल संलगन पेश भएको दवेखदंा प्रसततु मदु्ा मलुतिीबाट िगारवदरएको छ । मलू दा्रीमा 
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दता्न गरी मलुतिी रहदँाको अिसथामा रुि ुहाविर रहकेा प्रवतिादीका नाममा वदन ७ (सात) को िनाउ म्ाद 
िारी गरी ्ो आदशेको िानकारी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौलँाई वदई वन्ामानसुार गनु्न 
भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

२४. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७/०८/१६ मा िएको आदेशाः- 

 व्नै प्रवतिादी र िाहरेिालाहरू बी्च ्चलेको ०७३-PC-२६७८ नं. को करकाप मदु्ाको वमवसल काठमा्ौ ँ
 विलला अदालतबाट वझकाई आएपवछ पेश गनू्न भनी ् स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशेानसुार काठमा्ाैं
विलला अदालतबाट उवललवखत सककल वमवसल प्राप् भर साथै रहकेो ।

२५. यस नयायातिकरणबाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित 
नवलई िाहरेिाला पिन बढुाथोकीलाई िैदवेशक रोिगारीमा अष्टे्वल्ा पठाई वदन्छौ भनी झठु्ा अाश्वासन 
वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न । 
प्रवतिादीहरूलाई सोवह दरा ४३ बमोविम हुने सिा् वनिहरूबाट भराउन ुपनने विगो र हिा्नना समतेको 
सनुिुाईको लावग रौिदारर कसरू (सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न) ऐन, २०७४ को दरा १२ बमोविम 
दिुै पक्षबाट सिा् पिू्नको प्रवतिेदन वलई रिलास समक्ष पेश गनु्न भनी वमवत २०७७/१०/१२ मा ्स 
न््ा्ावधरणबाट भएको कसरू ठहर ।

२६. अतिवक्ता ्डा. कुनसाङ लामाबाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम पररबन्दको कारणबाट मात्र प्रवतिादी का्म हुन पगुेको अिसथा, 
कसरू गदा्नको अिसथा, वनिको मानवसक अिसथा, पाररिाररक, ्स अवघको पषृ्ठभमूी समतेलाई मध्निर 
रावख वनिलाई न््नूतम सिा् गदा्न पवन न््ा्को मकसद परुा हुने दवेखने हुदँा सोही बमोविम वनिलाई 
न््नूतम सिा् गरी कैद बापतको रकम वतन्न पाऊँने सवुिधा समते प्रवतिादीले पाएमा न््ा्ोव्चत नै हुने हुदँा 
सोही बमोविम प्रवतिादी वपत्त प्रसाद गौतका काननू ब्िसा्ी अवधिक्ा ्ा. कुन्साङ लामाबाट वमवत 
२०७७/१०/१९ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

२७. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय काठमा्डाैबंाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

 प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी कसरू भएकोले प्रवतिादीहरूले िाहरेिालाहरूलाई अष्टे्वल्ामा
 पठारवदने प्रलोभन र लोभ लाल्च दखेाई वलवखत कागिमा भए अनसुारको भाखा बमोविमको रोिगारमा
 नपठाई झकु्ानमा पारी िाहरेिालाहरूलाई ठगी गनने मनसा्ले पिू्न ्ोिना िनाई रकम िवुझवलई खाएको
 दवेखन्छ । प्रवतिादीहरूले कसैको दिाि, प्रभािमा परी िाध्ातमक रुपमा िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको
 र कुनै पररवसथतका कारण िाहरेिालाहरूलाई गन्तव् मलुकुमा पठाउन नसकेको र पठाउन नसकेको कारण
 सवहत रकम वरता्न गन्न ्चाहकेो, पहल गरेको तथा वरता्न गरेको नदवेखएको हुदँा प्रवतिादीहरू पणू्न रुपमा
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 दोषी दवेखन्छन । प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाहरूको विश्वासको दरुुप्ोग गरी वन्ोवित तररकाले कसरू गरेको
 दवेखन्छ । उललेवखत आधारबाट प्रवतिादीहरूलाई अवधक्म सिा् गनु्नपनने दवेखन्छ । सिा्को वनधा्नरणको
 उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी, वनि प्रवतिादीहरूले गरेको का ््नबाट पीव्तलाई परेको हानी नोकसानी, समदुा्लाई
 पगुने असर समते प्रवतिादीहरूलाई अनभुतु गराउने गरी आफनो खराि का ््न प्रवत पचिाताप गराउने गरी तथा
 अन्् व्वक्हरूलाई पवन ्स प्रकारको कसरू गन्नबाट हतोतसाहीत गनने गरी प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीहरूलाई
 काननूद्ारा वनधा्नररत उपललोहदको सिा् गरी दािी बमोविमको पीव्त िाहरेिालाहरूको विगो तथा
 हिा्नना समते प्रवतिादीबाट भराउन ु पनने मनावसि दवेखन्छ भन्ने समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील
का्ा्नल् काठमा्ाैंबाट वमवत २०७७/१०/२० मा प्राप् सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

२८. वन्म बमोविम साप्ावहक दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा िादी 
नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा 
श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई िाहरेिालाहरूलाई 
िैदवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलएको, भने बमोविम 
िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादीहरू  उपर परेको िाहरेीलाई 
िाहरेिालाको बकपत्र र वलखत प्रमाणले पवुष् गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् 
गरी िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ समते भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो ।

२९. त्सतै प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी ्ा. कुन्साङ लामाले मरेो 
पक्षले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगाररमा अष्टे्वल्ा  पठार वदने भनी कुनै प्रकारको प्रलोभन दखेाई 
झकु्ानमा पारेका छैनन ्। मरेो पक्षले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी िाहरेिालाले भने 
बमोविमको रकम वलएको नभई सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठले मरेो पक्षलाई समते अष्टे्वल्ा पठार 
वदने भनी झकु्ानमा पारेका हुन ् । मरेो पक्ष समते सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठको ठगीमा परी पीव्त 
भई वनदवोष भएको हुदँा अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउन ुपद्नछ भनी गनु्न भएको बहस समते सवुन्ो ।

३०. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न बाट प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठले 
िदैवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने ईिाित नवलई िाहरेिालाहरू पिन बढुाथोकी, सन्तोस भण्ारी र 
रामप्रसाद अवधकारीलाई िदैवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ा पठाई वदने भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन 
दखेाई रकम वलई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू गरेका हुदँा प्रवतिादीहरूलाई 
सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाहरूको िममा वबगो रू. ४५,००,०००।- (पौ्चावलस लाख 
रूपै्ाँ) र सो को ५० प्रवतशतले हनेु हिा्नना समते वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी 
वपत्तप्रसाद गौतमले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न, मलेै िाहरेिालाहरूलाई िदैवेशक रोिगारको 
लावग अष्टे्वल्ा पठार वदन्छु भनी भनेको छैन । वनिहरूसँग रकम समते वलएको छैन । मलाई लागकेो आरोप 
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झठु्ा हो । िाहरेिाला पिनकुमार िढुाथोकी समतेले मरेो रकम प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठलाई वदएको हो । 
िाहरेिाला पिन िढुोथोकी समतेले ििरिसती गरी करकापसँग कागि गरेको हो । उक् कागिमा उललेवखत 
रकम मलेै वलएको छैन । वतम्ो पवन पैसा गएको छ, हाम्ो पवन पैसा आउँछ भनी िाहरेिाला पिन िढुाथोकीले 
भनेपवछ विश्वासमा मलेै सहीछाप गरेको हो । मलेै करकापसँग कागि गराएकोमा कही कतै मदु्ा वदएको छैन । 
मलाई सिा् हुन ुपनने होरन भन्ने समते बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ । प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार 
श्षे्ठका नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको समाह्ान म्ाद वमवत २०७३/१०/१२ मा वनिको घर 
दलैोमा टाँस गरी तामले भएकोमा हाविर हनु नआई म्ाद गिुारी बसेको दवेख्ो ।

३१. उपरोक् अवभ्ोग दािी, प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमको ब्ान र दिुै पक्षका काननू ब्िसा्ीको बहस 
विवकर समते रहकेो प्रसततु मदु्ामा दहेा्का पश्नहरूको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो ।

(क) प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्ेष्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्ेष्ठले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने 
रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा अष्टे्वल्ापठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी 
विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग दािीको कसरू गरेको हो, होरन ?

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

३२. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपण तर्न  वब्चार गदा्न, प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम 
र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठले िाहरेिाला पिन बढुाथोकी, सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद 
अवधकारीलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग अष्टे्वल्ामा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई 
िाहरेिालाहरूसँग िनही रू १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रूपै्ाँ) का दरले िममा रू.४५,००,०००।– 
(पै्चावलस लाख रूपै्ाँ) बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी 
प्रवतिादी उपर कारबाहीका लावग वकटानी िाहरेी परी सोही आधारमा अनसुन्धान प्रकृ्ा अगाव् 
बढेको दवेखएको ्स मदु्ामा प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले अनसुन्धान अवधकृत समक्ष ब्ान गदा्न वमवत 
२०७१/१०/२७ को सककल वलखत कागिमा भएको सवहछाप मरेो हो, तर मलाई ििरिसती सवहछाप 
गराएको हो । ििरिसती कागि गराए उपर मलेै कँवह कतै उिरु िािरु गरेको छैन भन्ने समतेका बेहोरा 
लेखाएको र ्स न््ा्ावधकरणमा ब्ान गदा्न समते वनि प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले आरोवपत कसरूमा 
रन्कार रवह ब्ान गरेको दवेखन्छ । प्रसततु मदु्ामा दािीको वमवत २०७१/१०/२७ को वलखत करकापबाट 
गराएको भनी प्रवतिादीको विवकर रहकेोमा वनिले प्रसततु मदु्ाका िाहरेिालाहरू समतेलाई प्रवतिादी 
बनाई काठमा्ाैं विलला अदालतमा दा्र गरेको करकाप मदु्ा खारेि हुने गरी वमवत २०७५/०५/१२ मा 
भएको रैसला सदर हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट वमवत २०७६/०९/०६ मा रैसला भई अवन्तम 
भएको दवेखदँा प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमको ब्ान विवकर बमोविम वलखत अन््था प्रमावणत भएको 
दवेखन आ्ो । प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठका नाममा ् स न््ा्ावधकरणबाट िारी भएको 
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समाह्ान म्ाद वमवत २०७३/१०/१२ मा वनिको घर दलैोमा टाँस तामले भएकोमा हाविर हुन नआई म्ाद 
गिुारी बसेको दवेखन्छ  । प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सु् ्नकुमार श्षे्ठले अवभ्ोग दािीको कसरू नगरेको 
भए वनिले प्रसततु मदु्ाको प्रवतरक्षा गनु्न सिाभावबक दवेखन्छ । समाह्ान म्ाद नै गिुारी बसेको अिसथाबाट 
वनि प्रवतिादी काननू बमोविम आफनो वनदवोवषताको प्रमाण पेश गनने अिसर प्रवत उदावशन समते रहकेो 
दवेखन्छ । ्सबाट प्रवतिादीले कसरू सिीकार गरी बसेको मान्न ुपनने हुन्छ ।

३३. िादीले अवभ्ोग पत्रसाथ पेश गरेको वलखत हदेा्न, वपत्तप्रसाद गौतमले सरेुशकुमार श्ेष्ठ मार्न त ्िैदवेशक 
रोिगारका लावग अष्टे्वल्ा पठाउन भनी पिन बढुाथोकी, सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीबाट 
िनही रू. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रूपै्ाँ) का दरले िममा रू. ४५,००,०००।- बवुझवलएको हो भन्ने 
व्होरा उललेख भएको दवेखन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ७ (ग) मा "कुनै घटना माकनसहरूको 
आचरण वा काम-कारोवारको सामानय क्रम क्बचार गदादा तकदा सँगत रूपमा अनमुान गनदा सककने अनय कुनै 
कुरा अदालतले अनमुान गनदा सकने्छ" भन्ने व्िसथा रहकेो छ । कुनै पवन साधारण समझ भएको मावनसले 
अकारण रौिदारी कसरू लागने िा आवथ्नक दाव्ति ब्होनने तबरले अरूलाई कुनै वलखत गरी वदने अिसथा 
रहने हुदँनै  । वलखत गररवदनेले िानी बझुी नै वलखतमा सहीछाप गरेको हुन्छ भन्ने सिाभावबक रूपमा 
न््ाव्क अनमुान गररने हुन्छ । प्रवतिादीले ििरिसती वलखत गराएको हो भनी वलएको विवकर प्रमावणत 
भएको नदवेखदंा प्रवतिादीले िाहरेिालासँगको िैदवेशक रोिगारको ब्बहारकै िरर्ाबाट अवभ्ोग 
दािीको वलखत गरी वदएका रहछेन ्भनी अनमुान गनु्न बान्छनी् हुने दवेख्ो ।

३४. वपत्तप्रसाद गौतम र पिन बढुाथोकी समतेका वि्चमा वमवत २०७१/१०/२७ मा भएको िैदवेशक रोिगार 
समबवन्ध वलखतमा प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ मार्न त ् पिन बढुाथोकी समतेलाई िैदवेशक रोिगारमा 
अष्टे्वल्ा पठाउने भनी उललेख भएकोमा उवललवखत का ््नमा आफनो संलगनता नरहकेो भनी सराई पेश 
नगरी सरुु म्ाद नै गिुारी िसेको अिसथामा िाहरेिाला पिन बढुाथोकी समतेलाई िैदवेशक रोिगाररमा 
अष्टे्वल्ा पठाउने भनी रकम वलने का ््नमा वनिको संलगनता रहनेछ भन्न वमलने अिसथा दवेखएन ।

३५. वलखत प्रमाणका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा ३५ मा कुनै वलखत िा वलखतमा उललेख भएको 
कुरा सो वलखत नै पेश गरी प्रमावणत गनु्न पछ्न भन्ने व्िसथा रहकेो दवेखन्छ  । प्रसततु मदु्ामा प्रमाणको 
रूपमा सककल वलखत नै पेश भएकाले सो वलखत प्रवतिादीहरूका वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुनेमा अन््था 
दवेखएन । ्सरी प्रवतिादीहरू उपरको वकटानी िाहरेी, दािीको वलखत र िाहरेिाला पिन बढुाथोकीको 
बकपत्र समतेबाट प्रवतिादीहरूले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिाला पिन 
िढुाथोकीलाई िैदवेशक रोिगारीमा अष्टे्वल्ा पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई 
िैदवेशक रोिगार समबन्धी कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो ।

३६. अतः वबबेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार 
श्ेष्ठले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिाला पिन बढुाथोकीलाई िैदवेशक रोिगारीमा 
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अष्टे्वल्ा पठाई वदन्छौ भनी झठु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको ठहछ्न  ।

सजाय तनिाजारण

३७. प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिाला 
पिनकुमार बढुाथोकीले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा 
वब्चार गदा्न िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठले 
िाहरेिालाहरूलाई अष्टे्वल्ा पठार वदने भनी प्रलोभन दखेार, झकु्ानमा पारी िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ 
को दरा १० र ४३ को कसरू गरेको हुदँा प्रवतिादीहरूलाई सोही ऐनको दरा ४३ बमोविम ३ (तीन) िष्न दवेख 
७ (सात) िष्नसमम कैद र रू. ३,००,०००।- (तीन लाख रूपै्ाँ) दवेख रू. ५,००,०००।- (पाँ्च लाख रूपै्ाँ)
समम िररिानाको आधा सिा् हुन माग दािी वलएको ्स मदु्ामा प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ 
भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठले िदैवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित पत्र नवलई िाहरेिाला पिनकुमार बढुाथोकीलाई 
प्रलोभन दखेार, झकु्ानमा पारी रकम बवुझ वलर िदैवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर 
भएकोमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंबंाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न 
गरी प्रवतिादीलाई हुनपुनने सिा् तर्न  वि्चार गदा्न प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार 
श्षे्ठलाई िदैवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम िनही रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार 
रूपै्ाँ) िररिाना र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

३८. िाहरेिाला पिन बढुाथोकीको वबगो रू. १५,००,०००।-(पन्ध्र लाख रूपै्ाँ) र सोको ५० प्रवतशतले हुने 
हिा्नना रू. ७,५०,०००।- (सात लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू.२२,५०,०००।-(बाईस लाख 
प्चास हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादीहरूबाट भरी पाउने दवेख्ो  । कुनै खास कुरा प्रमावणत गनने भार अदालतलाई 
विश्वास वदलाउन ्चाहने व्वक्मा हुनेमा ्ी िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीले 
दाबीको वलखत र िाहरेी दरखासतको ब्होरालाई समथ्नन गरी बकपत्र मार्न त ् ्स न््ा्ावधकरणलाई 
विश्वास वदलाउन सकेको वमवसलबाट दवेखदँनै । प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा अवभ्ोिन हुन ुपिू्न 
त्ार भएका वलखतहरूलाई त्सतो वलखत गनने व्वक् अदालतमा उपवसथत भर ब्ान गरेको अिसथामा 
मात्र प्रमाणमा वलन ुपनने काननूी व्िसथा रहकेोमा िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीका 
नाममा ्स न््ा्ावधकरणबाट मलुकुी रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ११२ बमोविम म्ाद 
िारी हुदँा समते उपवसथत भएको दवेखदँनै । िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीको 
बकपत्र नभएको अिसथामा वनिहरूको वबगो र हिा्नना भराई पाऊँ भन्ने दाबी पगुन सकने दवेखएन ।

३९. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठलाई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना 
र १ (एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहछ्न । िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र राम प्रसाद अवधकारी 
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बकपत्रको लावग उपवसथत भएको नदवेखदँा वनिहरूको विगो र हिा्नना भराउन वमलने दवेखएन । िाहरेिाला 
पिन िढुाथोकीको विगो रू.१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख) र सो विगोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना समते 
प्रवतिादीहरूबाट भराई वदने ठहछ्न । अरुमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमलाई िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतम वमवत २०७३/०९/०५ मा 
पक्राउ परी मदु्ा अनसुन्धानका क्रममा वमवत २०७३/१०/१२ समम वहरासतमा रहकेो दवेखदँा सो अिवध १ (एक) 
मवहना ६ (छ) वदन वनि प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमलाई ठहरेको कैदमा कट्ा गरी बाँकी कैद १(एक) िष्न ४(्चार) 
मवहना २४ (्चौविस) वदन र िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँँ) बेरूि ुहुदँा लगत कसी 
असलु गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू............................................................ १

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठलाई िररिाना रू. १,५०,०००।- 
(एक लाख प्चास) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोमा कैद र िररिाना बेरूि ुहुदँा लगत कसी असलू 
गनु्न भनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू..................................................................... २

िाहरेिाला पिन बढुाथोकीले प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठबाट वबगो रू. 
१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रूपै्ाँ) र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.७,५०,०००।-(सात लाख प्चास 
हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू. २२,५०,०००।- (बाईस लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) भराई वलन पाउने ठहरेकोले 
िाहरेिालाले प्रवतिादीहरूको ्चल अ्चल समपवत दखेाई काननू बमोविम हिा्नना सवहतको वबगो भराई पाऊँ 
भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् वबगो र हिा्नना प्रवतिादीहरू वपत्तप्रसाद गौतम र सरेुशकुमार 
श्ेष्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठबाट िाहरेिालालाई दामासाहीले भराई वदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन ू................................................................................................................................ ३

प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमले मदु्ा पपु्नक्षको क्रममा ्स मदु्ामा माग भएको धरौट रू. १०,००,०००।- (दश लाख 
रूपै्ाँ) िापत वसन्धपुाल्चोक िलला साविक भोटवसपा गा.वि.स. ि्ा नं. १ हाल पररिवत्नत ्चौतारा साँगा्चोकगढी 
नगरपावलका ि्ा नं. १ बसने वटकाप्रसाद लमसालको नाउँमा दता्न रहकेो वक.नं. ५४ क्षेत्ररल १-१३-०३-० को 
िगगा िेथा दाखले गरेको दवेखदँा प्रसततु मदु्ा अवन्तम भई प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमलाई लागेको कैद र िररिाना 
अशलु भएपवछ प्रसततु मदु्ाको रोहबाट रुकुिा गररवदन ुभनी मालपोत का्ा्नल् वसन्धपुाल्चोकमा लेवख पठाई सो 
को िानकारी िगगा धनी वटकाप्रसाद लमसाललाई वदन ू.................................................................... ४

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी रैसलाको प्रवतवलवप साथै राखी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, 
काठमा्ौंलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू......................................................................................... ५
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प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ूभनी प्रवतिादी वपत्तप्रसाद गौतमलाई पनुरािेदनको म्ाद वदन ू......... ६

प्रवतिादी सरेुशकुमार श्षे्ठ भन्ने सू् ्नकुमार श्षे्ठले सरुु म्ाद गिुारी िसेकाले पनुरािेदनको म्ाद वदररहन ुपरेन ......७

विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम भएपवछ रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला पिन 
बढुाथोकीलाई वदन ू................................................................................................................. ८

िाहरेिालाहरू सन्तोष भण्ारी र रामप्रसाद अवधकारीलाई िादीमार्न त ््ो रैसलाको िानकारी वदन ू........... ९

प्रसततु रैसलाको विद्तुी् प्रवत स्ूचना प्रविवधमा अवभलेख सरुवक्षत गरी पीठमा िनाउन ू.......................१०

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परूा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू.................................................................................... ११

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू...................................१२

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

उक् रा्मा सहमत छु ।

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

     

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने

रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

रैसला वमवतः- २०७७/१०/२०/३



229
j}b]lzs /f]huf/ Gofoflws/0f sf7df8f}+af6 
ePsf km};nfx?sf] ;+u|x – @)&* -efu –!_

श्री 
वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण

इजलास
माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री

सदसय श्री पे्रम कुमार राई
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

फैसला

मदु्ा नं.०७६-FT-०२३१
कसरू ठहराः- ९४
वनण््न  नं.: १४६

मुदा ाः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

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

पकटुिार राईको नावत, रोग धोि 
राईको छोरा संखिुासभा विलला, 
मकाल ु गाउँपावलका ि्ा नं. ०५ 
बसने, अविशके राईको िाहरेीले 
नेपाल सरकार............१

 रतनबहादरु ्चौहानको नावत, वशि कुमार ्चौहानको छोरा, संखिुासभा
 विलला, साविक खाँदिारी नगरपावलका ि्ा नं. १० पररिवत्नत खाँदिारी
 नगरपावलका ि्ा नं. ७ बसने भई हाल कारागार का्ा्नल् िगन्नाथदिेल
काठमा्ाैंमा थनुामा रहकेा वदवलप ्चौहान...................... ...........१

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

१. जाहेररी दरखासिाः-

म अविशके राईलाई वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगारका लावग मावसक रू. १,५०,०००।- पाररश्वमक 
पाउने गरी िैदवेशक रोिगारीको लावग वभ्तनाम पठाउने भनी रू.६,००,०००।- रूपै्ाँ बवुझवलई िैदवेशक 
रोिगारमा नपठाएको र वलए खाएको रकम समते वरता्न नगरेको हुदाँ िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ बमोविम 
कारिाही गरी म िाहरेिालासँग वदवलप ्चौहानले वलए खाएको रू. ६,००,०००।- र सो को ५० प्रवतशतले 
हुन आउने हिा्नना रकम रू. ३,००,०००।- समते गरी िममा रू. ९,००,०००।- वदलाई भराई पाऊँ भन्ने 
समते व्होराको िाहरेी दरखासत ।
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२. नतवल बैंकको पत्ाः-

वदवलप ्चौहानको नवबल बैंकको खाता नं.४११००१७५०२६१७ मा रू. ४,२०,०००।- रकम गीता राईले 
िममा गरेको दवेखने बैंक सटेटमने्ट सामले गररएको नविल बैंकको पत्र ।

३. जहाज तटकट ाः-

काठमा्ाैं दवेख किालालमपरु र हु व्च वमङसममको िहाि वटकटको प्रवतवलपी वमवसल संलगन रहकेो ।

४. प्रतिवादरी तदतलप रौहानले अनुसनिानका क्रममा गरेको बयानाः-

िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने अनमुवत वलएको छैन । कुनै मनेपािर कमपनीमा काम गवद्नन । भारतमा 
समपक्न मा रहकेा साथी मार्न त ्िैदवेशक रोिगारमा पठाउने गरेको हो । उक् िाहरेी दरखासतको व्होरा 
पढी बां्ची सनुाउंदा सनुी पाए ँ। िाहरेी व्होरा आवंशक सत् हो । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
वभ्तनाम मलुकु पठाईवदने भनी रू. ४,२०,०००।- मरेो नविल बैंकको खाता नं.४११००१७५०२६१७ 
मा िाहरेिालाकी श्ीमती गीता राईले िममा गररवदएको हो । प्रोशवेसङ्गको लावग भनी रू. १,८०,०००।- 
वलएको होरन । िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाउन भनी भारतसमम लवग ६-७ वदन 
राखकेोमा त्ाहाँबाट काम हुन नसके पचिात पनुः नेपाल आई नेपालबाट पठाउन खोिेकोमा वत्रभिुन 
अन्तरावष्ट्् ए्पवोटबाट रका्नएको कारण िैदवेशक रोिगारीमा पठाउन नसकेको हो । वनि िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी ठगी गनने का ््नमा म र भारती् नागरीक रवञित वसंहको संलगनता रहकेो 
छ । वनिसँग िैदवेशक रोिगारीमा पठाउने काम गनने क्रममा व्चनिान भएको हो । वनिको एवकन बतन र तीन 
पसुते वििरण थाहाँ छैन । वनि हाल समपक्न मा पवन रहकेा छैनन ्। िाहरेिाला अविशके राईले िाहरेीसाथ पेश 
गरेको काठमा्ाैं दवेख किालालमपरु र हुव्चवमङसममको िहाि वटकट िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
वभ्तनाम पठाउनको लावग वदएको हो । वनि िाहरेिाला अविशके राईसँग िैदवेशक रोिगारीमा िाने 
क्रममा व्चनिान भएको हो । िाहरेिाला र म वब्च िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाउने 
विष्मा कारोिार भएको हो भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले अनसुन्धानका क्रममा गरेको 
ब्ान ।

५. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालय, काठमा्डौंबाट िएको तनणजायाः-

वमवसल संलगन प्रवतिादी वदवलप ्चौहान उपरको वकटानी िाहरेी दरखासत‚ प्रवतिादीको नाममा रकम 
पठाएको बैंकको पत्र, िहाि वटकट र प्रवतिादीले कसरूमा सावित रही गरेको ब्ान समतेका आधार 
प्रमाणबाट प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिाला अविशके 
रार्नलार्न वभ्तनाम पठाउने भनी वनिबाट रकम िझुी वलएको दवेख्ो । वनि प्रवतिादीको सो का ््न िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ बमोविमको कसरू अपराध भएकोले प्रवतिादी वदवलप 
्चौहानलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् हुन र िाहरेिाला अविशके रार्नको 
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रू. ६,००,०००।- र सो को ५०% ले हुने हिा्नना प्रवतिादीबाट िाहरेिाला अविशके रार्नलाई वदलाई भराई 
वदने तथा अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१ बमोविम प्रवतिादीबाट क्षवतपवुत्न शलुक भराई 
पीव्त राहत कोषमा िममा गरीपाउन मागदाबी वलई मदु्ा ्चलाउने गरी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् 
काठमा्ाैंबाट भएको वनण््न  ।

६. अतियोग दावरीाः-

प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिाला अविशके रार्नलार्न 
वभ्तनाम पठाउने भनी रकम िझुी वलएको भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाई प्रवतिादीले िैदवेशक 
रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र दरा ४३ बमोविमको कसरू अपराध भएकोले प्रवतिादी वदवलप 
्चौहानलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ बमोविम सिा् हुन र िाहरेिाला अविशके रार्नको 
रू. ६,००,०००।- विगो र सो को ५०% ले हुने हिा्नना प्रवतिादीबाट िाहरेिाला अविशके रार्नलाई वदलाई 
भराई पाउन र प्रवतिादीलाई भएको िररिानाको मध्बाट अपराध पी्ीत संरक्षण ऐन,२०७५ को दरा ४१ 
को उपदरा ३ बमोविम हुन आउने रकम क्षवतपतुमी शलुक क्षवतपतुमी शलुक कोषमा िममा समते गराई पाऊँ 
भन्ने समते बेहोराको िादी नेपाल सरकारको अवभ्ोग दािी ।

७. प्रतिवादरी तदतलप रौहानले यस नयायातिकरणमा गरेको बयानाः-

िाहरेीमा उललेख गरेको रकम मध्े रू. ४,२०,०००।- वलएको हु ँ। अन्् रकम मलेै वलएको छैन । सो रू. 
४,२०,०००।- मरेो खातामा िममा गररवदएको हो । िाहरेिाला अविशके राईसँग मलेै वभ्तनाम दशेमा 
पठाउँछु भनी रू. ४,२०,०००।- वलएको कुरासमम साँ्चो हो भारतका रंवित वसंह भन्ने व्वक्सँग मरेो 
समाविक संिाल रेसबकुमा कन्ट््ाकट भएको वथ्ो । वनि रंवित वसंहले म दिुईमा छँद ैनेदरल्ाण्मा 
काम राम्ो हुन्छ भनेकोमा म नेपाल रकमी आएपवछ िाने तरखर गददै गदा्न सोमनाथ गरुूङ भन्ने व्वक्ले मरेो 
भाईहरू पवन िान्छन ्उनीहरूलाई पवन लवगवदन ुभनेका वथए । पवछ म नेपाल रवक्न  आएपवछ िाहरेिाला 
अविशके राईसँग भटे भएको हो । सोमनाथ गरुूङ मार्न त ् वनि अविशके राईसँग व्चनिान भएको हो । 
त्वत िेलासमम हाम्ो िी्चमा कुनै कारोिार पवन भएको वथएन । नेदरल्ाण् पठाउने कुरा मात्र भएको हो । 
पवछ नेदरल्ाण् पठाउन नसकने भएपवछ वभ्तनामको होटलमा काम लगारवदने भनी वनि िाहरेिाला 
अविशके राईको श्ीमती गीता राईले रू. ४,२०,०००।- रकम मरेो बैंक खातामा िममा गररवदएको हो । 
मलेै िाहरेिाला अविशके राईलाई तीन स् पैवतस ्लर वरता्न पवन गरेको छु । िाहरेिाला आरै अग्रसर 
भर्न विदशे िाने भनेकाले मलेैसह्ोग मात्र गरेकाले मलाई अवभ्ोग दािी अनसुार सिा् हुन पनने होरन  । 
उक् अवभ्ोग दािी झठु्ा हो भन्ने समते बेहोराको प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको 
ब्ान ।

८. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७/०३/३० मा िएको आदेशाः-

ततकाल प्राप् प्रमाणका आधारमा प्रवतिादीले कसरू गरेका होरनन ्भन्न सवकने अिसथा नदवेखदँा पवछ 
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प्रमाण बझुद ैिाँदा ठहरे बमोविम हुने गरी मदु्ाको पपु्नक्षको लावग प्रवतिादी वदवलप ्चौहानबाट मलुकुी 
रौिदारी का ््नविवध संवहता, २०७४ को दरा ६८ र दरा ७२ बमोविम प्रवतिादी वदवलप ्चौहानबाट रू. 
४,२०,०००।-(्चार लाख बीस हिार रूपै्ाँ) धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदए दरा ७४ को प्रवक्र्ा 
प¥ुofर्न वलर्न तारेखमा राखी र माग भएको धरौट, िमानत िा बैंक िमानत वदन नसकेमा ऐ संवहताको दरा 
६८(२) बमोविम समबवन्धत कारागारमा थनुामा राखी मदु्ाको पपु्नक्ष समते गनने । प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादी 
्चकु्ा भई सकेको र वनिले साक्षी राखकेो नदवेखदँा िादी पक्षको अवभ्ोग पत्रमा उललेवखत गबाह/साक्षी 
वन्मानसुार वझकाई बकपत्रका लावग पेश गनु्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे ।

९. वादरीका साक्षरी सोमनाथ गुरूङले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्ाः-

म आरू पवन पीव्त हु ँ। प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा पठाईवदने भनी मसँग समते 
छ लाख रूपै्ाँ रकम वलएका छन ्। मलेै प्रवतिादीलाई नगद ैरकम प्रवतिादीको हातैमा वदएको हुनाले मलेै 
कही कतै वनिेदन गररन । प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा पठाईवदने भनी मरेो समते रकम ठगी गरेको हुनाले 
प्रवतिादीलाई काननू बमोविम क्ा सिा् हुनपुछ्न । म समते िाहरेिालाहरूको समपणु्न रकम वरता्न वदलाई 
पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िादीका साक्षी सोमनाथ गरुूङले वमवत २०७७/०६/२२ मा ् स न््ा्ावधकरणमा 
गरेको बकपत्र ।

१०. जाहेरवाला अतवशेक राईले यस नयायातिकरणमा गरेको बकपत्ाः-

प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले मलाई िैदवेशक रोिगारको लावग शरुूमा नेदरल्ाण् दशेमा होटलको काममा 
पठाईवदने भनी पटक-पटक गरी रू. ६,००,०००।- रकम बवुझवलएका हन ् । प्रवतिादीले शरुूमा रकम 
वलँदा नेदरल्ाण् पठाईवदने भनी रकम वलएका वथए तर पवछ नेदरल्ाण् भएन । वभ्तनाममा पठाउँछु 
वभ्तनाममा नेदरल्ाण् भन्दा काम राम्ो छ, भनी उक् रकम वलएका हुन ् । मलेै िैदवेशक रोिगारीको 
काममा िाने भनी प्रवतिादीको नविल िैंकको खातामा रकम िममा गररवदएको हु ँ। प्रवतिादीले भने अनसुार 
काम गरेनन ्। प्रवतिादीले रकम बझुपेछी मलाई भारतको न्ाँ वदललीमा लागी कररि १५ वदनसमम अलपत्र 
पारी राखकेा हुन ्। तहाँबाट काम भएन रेरी नेपालबाट प्रोशसे गरी पठाउने भनी नेपाल वरता्न गरेर नेपाल 
आएपछी प्रवतिादी ररार भएका हुन ् । हालसमम मलेै कुनै रकम वरता्न पाएको छैन । मरेो पासपोट्नमा 
वभ्तनाम िाने वभसा लागेको छ । िाहरेीको व्होरा वठक साँ्चो हो । िाहरेीमा भएको सवहछाप मरेो हो । 
प्रवतिादीले अवभ्ोग मागदािी बमोविम कसरू गरेको हुनाले वनिलाई हदसैममको कैद सिा् गरी मरेो 
रकम वदलाई भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला अविशके राईले वमवत २०७७/०६/२२ मा ्स 
न््ा्ावधकरणमा गरेको बकपत्र । 

११. अतवशेक राईले यस नयायातिकरणमा पेश गरेको तनवेदनाः-

प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीबाट मलेै पाउन ुपनने विगो रकम असलु उपर गरी वलनको लावग विपक्षी समतेको 
अशं हक लागने विपक्षीको आमा दउेकी ्चौहानको नाउँमा मालपोत का्ा्नल् खाँदिारी संखिुासभामा दता्न 
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श्ेसता का्म रहकेो खाँदिारी ि्ा नं. १ वक.नं. ३७८१ को िगगा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध वन्मािली, 
२०७५ को वन्म ९२ बमोविम राेकका राखी पाऊँ भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला अविशके राईले वमवत 
२०७७/०६/२२ मा ्स न््ा्ावधकरणमा दता्न गराएको वनिेदन । 

१२. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७/०६/२३ मा िएको आदेशाः-

प्रवतिादी वदवलप ्चौहानको वपता वशिकुमार ्चौहान र माता दिेकी ्चौहानको नाउँ दता्नको वनिेदनमा 
उललेवखत िगगा राेकका राखी पाऊँ भनी िाहरेिाला अविशके राईले वदएको वनिेदनबाट रोकका राख ुपनने 
भनी उललेवखत िगगाका अवंश्ार संख्ा के कवत हो ? खलेुको नदवेखदँा अवंश्ार संख्ा िाहरेिाला 
अविशके राईबाट खलुाउन लगाई वन्मानसुार पेश गनू्न भनी ्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

१३. जाहेरवाला अतवसेक राईले तमति २०७७/०६/२३ मा गरेको कागजाः-

मलेै िाने बझुसेमम प्रवतिादीको आमा दिेकी ्चौहानका नाउँमा रहकेो िगगाका अवंश्ार बाब ुवशिकुमार 
्चौहान-१, आमा दिेकी ्चौहान-१, दाि-ु१, भाई-१ र प्रवतिादी वदवलप ्चौहान समते गरी िममा पाँ्च 
अवंश्ार छन ्भन्ने समते बेहोराको िाहरेिाला अविशके राईले ्स न््ा्ावधकरणमा गरेको कागि ।

१४. यस नयायातिकरणबाट तमति २०७७/०६/२५ मा िएको आदेशाः-

िाहरेिाला अविशके राईले प्रवतिादी वदवलप ्चौहानकी आमा दउेकी ्चौहानको नाममा रहकेो विलला 
संखिुासभा गा.वि.स. मनकामना, ि्ा नं. १ वक.नं. ३७८१ को ०.०१३० िगगा मध्े प्रवतिादीको अशं 
भागको िगगा राेकका राखी पाऊँ भनी वनिेदन वदएकोमा मालपोत का्ा्नल्, खाँदिारीबाट उललेवखत 
िगगाहरू को प्रमावणत दता्न श्षे्ता प्राप् भईसकेको दवेखदँा िाहरेिालाले उवललवखत िगगाहरूमा ५ िना 
अवंश्ार रहकेो भनी ्स न््ा्ावधकरणमा कागि गरेको दवेखदँा मलुकुी रौिदारी का ््नविवध वन्मिली, 
२०७५ को वन्म ९२ बमोविम उललेवखत िगगाको ५ भागको १ भाग िगगा रोकका रावखवदएको छ । सोको 
िानकारी समबवन्धत मालपोत का्ा्नल् र िगगा धनी दउेकी ्चौहान समतेलाई वदई वन्मानसुार गनु्न भनी 
्स न््ा्ावधकरणबाट भएको आदशे । 

१५. तमति २०७७/१०/२० मा यस नयायातिकरणबाट िएको कसरू ठहराः-

प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने रिाित नवलई िाहरेिाला अविशके राईलाई 
िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाई वदन्छु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम िझुी वलई 
िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को िमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न । प्रवतिादीलाई 
सोही दरा ४३ िमोविम हुने सिा् वनिबाट भराई वदन पनने विगो हिा्नना एिम ्क्षवतपवुत्न शलुक समतेको 
सनुिुाईको लावग रौिदारी कसरू सिा् वनधा्नरण तथा का्ा्नन्ि्न ऐन, २०७४ को दरा १२ िमोविम 
दिुै पक्षबाट सिा् पिु्नको प्रवतिेदन वलई वमवत २०७७/१०/२६ मा रिलाश समक्ष पेश गनु्न भनी ्स 
न््ा्ावधकरणबाट भएको कसरू ठहर ।
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१६. तवशेष सरकाररी वकील कायाजालयबाट प्राप् सजायपूवजाको प्रतिवेदनाः-

प्रसततु मदु्ा गवमभर प्रकृवतको रौिदारी कसरू भएकोले प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा 
पठार वदने प्रलोभन र लोभ लाल्च दखेाई वलखत कागिमा भए अनसुारको भाखा बमोविमको रोिगारमा 
नपठार झकु्ानमा पारी िाहरेिालालाई ठगी गनने मनसा्ले पिू्न ्ोिना बनाई रकम बवुझवलई खाएको 
दवेखन्छ । प्रवतिादीले कसैको दिाि, प्रभािमा पारी बाध्ातमक रुपमा िाहरेिालाहरूबाट रकम वलएको 
र कुनै पररवसथवतका कारण िाहरेिालालाई गन्तव् मलुकुमा पठाउन नसकेको र पठाउन नसकेको कारण 
सवहत रकम वरता्न गरेको नदवेखएको हुदँा प्रवतिादी पणू्न रूपमा दोवष दवेखन्छन ्। प्रसततु मदु्ामा िाहरेिालाको 
विश्वासको दरुूप्ोग गरी वन्ोवित तररकाले कसरू गरेकोले प्रवतिादीलाई अवधकतम सिा् गनु्नपनने 
दवेखन्छ । सिा्को वनधा्नरणको उद्शे् पररपवूत्न हुने गरी, वनि प्रवतिादीले गरेको का ््नबाट पीव्तलाई परेको 
हानी नोकसानी, समदुा्लाई पगुने असर समते वब्चार गरी प्रवतिादीलाई कसरू गन्नबाट हतोतसावहत गनने 
गरी प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीलाई काननूद्वारा वनधा्नररत उपललोहदको सिा् गरी िाहरेिालाको विगो तथा 
हिा्नना समते प्रवतिादीबाट भराई पाऊँ भन्ने समते बेहोराको विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंबाट 
वमवत २०७७/१०/२६ मा प्राप् सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

१७. प्रतिवादरीका कानून बयवसायरीबाट प्राप् सजाय पूवजाको प्रतिवेदनाः-

अपराध काननूको उद्शे् अपराधी सावित गराई अपराधीको संख्ा बदृ्ी गराई िा कैद सिा्मा क्ाई गन्न 
भन्दा पवन काननूको छ्ी मार्न त ्समाविक त्रास का्म गरी अपराध गन्न हुदनै भन्ने अिसथा का्म गनने र 
अपराध सिीकार गरी अदालतलाई सह्ोग गरेमा, गरेको अपराधमा प्रवत आतमा गलानी गरेमा र अदाललाई 
असह्ोग गरी, गलत झठुा कुराको ब्ान गरी न््ा् वनरूपणमा असह्ोग गनने र गरेको अपराधमा उिरुी 
गरेिापत बदला भाि राखनेलाई एकै सिा्को भावग बनाए अपराध गननेले अपराध वसिकार गरी आरू 
सवुध्रने र सामाविक पररित्ननको बाटो अदालतले नै बन्द गरेको हुन्छ र न््ा्को रोहमा पवन उव्चत हुदनै । 
प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले आरूले अपरावधक मनसा् वलई अपारावधक का ््न नगरेको विष्मा अपराध 
गरेको ठहर भईसकेको अिसथामा रिलासले सिै कुराहरूलाई मनन गरी कैद र िररिाना वनधा्नरण गन्न र 
रिलासले वनधा्नरण गरेको कैद र िररिानाले ्ी प्रवतिादीलाई समते न््ा् वमलोस भन्ने समते बेहोराको 
प्रवतिादीका काननू ब्िसा्ी विद्वान ्अवधिक्ाद्व् श्ी तेिप्रसाद न््ौपाने र श्ी लक्मीप्रसाद मनैालीले 
वमवत २०७७/१०/२६ मा ्स न््ा्ावधकरणमा पेश गरेको सिा् पिू्नको प्रवतिेदन ।

ठहर खण्ड

१८. वन्म बमोविम साप्ावहक तथा दवैनक पेशी स्ूचीमा ्चढी ्स रिलास समक्ष पेश भएको प्रसततु मदु्ामा 
िादी नेपाल सरकारको तर्न बाट उपवसथत विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंका विद्वान ्
उपन््ा्ावधिक्ा श्ी दशरथ गौतमले प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने ईिाितपत्र नवलई 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीका लागी वभ्तनाम पठाई वदने भनी विश्वास वदलाई रकम वलएको र भने 
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बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर परेको वकटानी 
िाहरेीलाई िाहरेिालाको बकपत्रले पवुष् गरेको हुदँा प्रवतिादीलाई अवभ्ोग दािी बमोविम सिा् गरी 
िाहरेिालाको विगो र हिा्नना रकम समते वदलाई भराई पाऊँ भनी गनु्न भएको बहस सवुन्ो ।

१९. साथै िाहरेिाला अविशके राईको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ा श्ी दगुा्न बहादरु घलेले प्रवतिादीले 
मरेो पक्ष िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा वभ्तनाम पठार वदन्छु भनी प्रलोभन दखेाई झकु्ानमा पारी 
रकम बझुी वलरएकोमा भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा नपठाएका र रकम समते वरता्न नगरेको भनी परेको 
िाहरेी िाहरेिालाको बकपत्र समतेबाट पवुष् भएको हुदँा मरेो पक्षको विगो र हिा्नना भराई प्रवतिादीलाई 
हदसैममको सिा् गरी पाऊँ भनी बहस प्रसततु गनु्नभ्ो ।

२०. त्सतै प्रवतिादी वदवलप ्चौहानको तर्न बाट उपवसथत विद्वान ्अवधिक्ाद्व् श्ी तेिप्रसाद न््ौपाने र श्ी लक्मीप्रसाद 
मनैालीले हाम्ो पक्षले िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठार वदने भनी झठु्ा प्रलोभन दखेाई 
झकु्ानमा पारी वनि िाहरेिालालाई िदैवेशक रोिगारीमा पठाउने भनी रकम वलएको नभई िाहरेिालाले आरै 
हाम्ो पक्षको खातामा ्चार लाख िीस हिार रूपै्ाँ िममा गररवदएका हुन ् । िाहरेिाला आरै वभ्तनाम िाने 
भनी अग्रसर भएकाले हाम्ो पक्षले सह्ोगसमम गरेको हो भन्ने वनिको भनाई रहकेो हुदँा हाम्ो पक्ष वनदवोष छन ्। 
वनिले अवभ्ोग दािीबाट सराई पाउन ुपद्नछ भनी गनु्न भएको बहस विवकर समते सवुन्ो ।

२१. ्समा िादी नेपाल सरकारका तर्न बाट प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गन्न पाउने 
ईिाित पत्र नवलई िाहरेिाला अविशके राईलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग वभ्तनाम पठार वदने भनी 
झटु्ा अाश्वासन वदई प्रलोभन दखेाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को कसरू 
गरेका हुदँा प्रवतिादीलाई सोही दरा ४३ बमोविम सिा् गरी िाहरेिालाबाट वलएको रकम र सो को ५० 
प्रवतशतले हुने हिा्नना समते प्रवतिादीबाट वदलाई भराई पाउन अवभ्ोग दािी वलएकोमा प्रवतिादी वदवलप 
्चौहानले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न िाहरेीमा उललेख गरेको रकम मध्े रू. ४,२०,०००।- 
वलएको हु ँ। िाहरेिाला अविशके राईको श्ीमती गीता राईले रू. ४,२०,०००।- रकम मरेो बैंक खातामा 
िममा गररवदएको हो । अन्् रकम मलेै वलएको छैन । िाहरेिाला आरै अग्रसर भर्न विदशे िाने भनेकाले 
मलेै सह्ोग मात्र गरेको हो । पवहला नेदरल्ाण् पठाउने कुरा भएकोमा पवछ नेदरल्ाण् पठाउन नसकने 
भएपवछ वभ्तनामको होटलमा काम लगारवदने भनी रकम वलएको हो भन्ने ब्ान ब्होरा लेखाएको 
प्रसततु मदु्ामा दहेा्का पश्नको वनरोपण गनु्न पनने दवेख्ो ।

(क) प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई 
िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाई वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई अवभ्ोग 
दािीको कसरू गरेको हो, होरन ?

(ख) प्रवतिादीले अवभ्ोग दाबीको कसरू गरेको भए वनिलाई के कवत सिा् हुने हो ? र अवभ्ोग दािी 
बमोविम िाहरेिालाको विगो र हिा्नना भराई वदन ुपनने हो, होरन ? 
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२२. समबद् वमवसल अध््न गरी प्रथम पश्नको वनरोपण तर्न  वब्चार गदा्न, प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले 
िाहरेिाला अविशके राईलाई िैदवेशक रोिगारीका लावग वभ्तनाममा पठाउँछु भनी झटु्ा अाश्वासन वदई 
प्रलोभन दखेाई िाहरेिालाबाट रू. ६,००,०००।- (छ लाख) बझुी वलई िैदवेशक रोिगारमा नपठाएको र 
वलएको रकम समते वरता्न नगरेको भनी प्रवतिादी उपर वकटानी िाहरेी परेकोमा िादीका गबाह समते रहकेा 
िाहरेिाला अविशके राईले ्स न््ा्ावधकरणमा उपवसथत भई बकपत्र गदा्न प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले 
िैदवेशक रोिगारका लावग नेदरल्ाण् पठाउने भनी भनेकोमा पवछ नेदरल्ाण् भएन वभ्तनाममा 
नेदरल्ाण्को भन्दा राम्ो र सविलो काममा पठार वदन्छु मावसक रू. १,००,००० । कमाई हुन्छ भनी 
वबश्वास वदलाई उक् रकम वलएका हुन ्। मरेी श्ीमती वगता राईले रू.४,२०,०००।- रकम प्रवतिादीको बैंक 
खातामा िममा गररवदएकी र अरु रकम नगद ैबझुाएको हो । प्रवतिादीले भने बमोविम िैदवेशक रोिगारमा 
पठाएनन ्। हालसमम पवन वलएको रकम प्रवतिादीले वरता्न गरेका छैनन ्भन्ने बेहोरा लेखाई मौकाको िाहरेी 
ब्होरा समवथ्नत हुने गरी लेखाएको दवेखन्छ ।

२३. िादीका साक्षी सोमनाथ गरुुङले ्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न मौकामा अनसुन्धानको क्रममा गरेको 
कागि समवथ्नत गददै म आरू पवन पीव्त हु ँ । प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले मलाई िैदवेशक रोिगारीमा 
पठाईवदने भनी मबाट समते छ लाख रूपै्ाँ रकम वलएका छन ्। मलेै प्रवतिादीलाई नगद ैरकम प्रवतिादीको 
हातैमा वदएको हुनाले कुनै प्रमाण नहुदा कही कतै उिरुी गरेको छैन । प्रवतिादीले िैदवेशक रोिगारमा 
पठाईवदने भनी मरेो समते रकम ठगी गरेको हो भन्ने समतेको बेहोरा लेखाएको दवेखन्छ ।

२४. प्रमाण ऐन, २०३१ को दरा १८ मा "कुनै काम घटना िा अिसथाका समबन्धमा भएको तहवककात िा 
िाँ्चबझुको वसलवसलामा प्र्चवलत नेपाल काननू बमोविम त्ार भएको कुनै वलखतमा उललेख भएको 
कुनै कुरा सो व्क् गनने व्वक् साक्षीको रूपमा अदालतमा उपवसथत भई ब्ान गरेमा प्रमाणमा वलन हुन्छ" 
भन्ने व्िसथा रहकेा छ । िादीका उपरोक्ानसुारका साक्षीहरू िाहरेिाला अविशके राई र सोमनाथ गरुुङले 
्स न््ा्ावधकरणमा बकपत्र गदा्न प्रवतिादीले िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठारवदन्छु भनी वबश्वास 
वदलाई रकम वलई भने बमोविम िैदवेशक रोिगारीमा नपठाएको भनी उललेख गरी मौकाको िाहरेी बेहोरा 
खमबीर हुने गरी बकपत्रमा लेखाएको उपरोक् बेहोरा वनि प्रवतिादीका वबरूद् प्रमाणमा ग्राह्य हुने नै दवेखन 
आ्ो ।

२५. प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले ्स न््ा्ावधकरणमा समते ब्ान गदा्न िाहरेिाला अविशके राईको श्ीमती 
वगता राईले रू. ४,२०,०००।- रकम मरेो बैंक खातामा िममा गररवदएको कुरा साँ्चो हो । अन्् रकम मलेै 
वलएको छैन । भारतका रंवित वसंह भन्ने व्वक्सँग मरेो समाविक संिाल रेसबकुमा कन्ट््ाकट भएको 
वथ्ो । वनि रंवित वसंहले म दिुईमा छँद ैनेदरल्ाण्मा काम राम्ो हुन्छ भनेकोमा म नेपाल रकमी आएपवछ 
िाने तरखर गददै गदा्न सोमनाथ गरुूङ भन्ने व्वक्ले मरेो भाईहरू पवन िान्छन ्उनीहरूलाई पवन लवगवदन ु
भनेका वथए  । पवछ म नेपाल रवक्न  आएपवछ िाहरेिाला अविशके राईसँग भटे भएको हो । सोमनाथ गरुूङ 
मार्न त ्वनि अविशके राईसँग व्चनिान भएको हो । नेदरल्ाण् पठाउने कुरा भएकोमा पवछ नेदरल्ाण् 
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पठाउन नसकने भएपवछ वभ्तनामको होटलमा काम लगारवदने भनी वनि िाहरेिाला अविशके राईको 
श्ीमती गीता राईले रू. ४,२०,०००।- मरेो बैंक खातामा िममा गररवदएको हो । िाहरेिाला आरै अग्रसर 
भर्न विदशे िाने भनेकाले मलेै सह्ोग मात्र गरेको हो भनी लेखाएको दवेखन्छ । 

२६. प्रसततु मदु्ामा प्रवतिादीले गरेको उललेवखत ब्होराको ब्ानबाट िाहरेी ब्होराका साथै प्रवतिादीले 
िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारमा पठारवदने भनी वबश्वास वदलाएको हुदँा सोही प्र्ोिनका लावग 
प्रवतिादीको नवबल बैंकमा रहकेो ४११००१७५०२६१७ नं. को बैंक खातामा िाहरेिाला अविशके राईकी 
श्ीमती गीता राईले सन ्०३/०१/२०१९ मा रू. ४‚२०,०००।- (्चार लाख बीस हिार) िममा गररवदएको 
तथ् पवुष् भएको दवेखन आ्ो । तर िाहरेिाला आरै अग्रसर भर्न विदशे िाने भनेकाले मलेै सह्ोग मात्र 
गरेको हो भन्ने प्रवतिादीको भनाई बसतवुनष् प्रमाणद्वारा पवुष् हुन सकेको दवेखदनै । साथै प्रवतिादी वदवलप 
्चौहानले िैदवेशक रोिगार ब्बसा् गनने रिाित पत्र प्राप् नगरेकोमा वबष्मा वबिाद दवेखदनै । 

२७. ्सरी प्रवतिादी उपरको वकटानी िाहरेी र िाहरेिालाको बकपत्र, िाहरेिालाको श्ीमतीले प्रवतिादीको 
बैक खातामा रकम पठाएको दवेखने वबबरण र प्रवतिादी वदवलप ्चौहानको ब्ान समतेबाट प्रवतिादीले 
िैदवेशक रोिगार ब्िसा् गनने रिाित प्राप् नगरी िाहरेिालालाई िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाई 
वदने भनी प्रलोभनमा पारी विश्वास वदलाई रकम वलई िैदवेशक रोिगार समबन्धी व्िसा् गरी ततसमबन्धी 
कसरू गरेको पवुष् भएको दवेख्ो  । 

२८. अतः वबबेव्चत उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले िैदवेशक रोिगार व्िसा् गनने 
रिाित पत्र नवलई िाहरेिाला अविशके राईलाई िैदवेशक रोिगारीमा वभ्तनाम पठाई वदन्छु भनी झटु्ा 
अाश्वासन वदई प्रलोभनमा पारी रकम िझुी वलई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा १० र ४३ को 
िमोविमको कसरू गरेको ठहछ्न ।

सजाय तनिाजारण

२९. प्रवतिादी वदवलप ्चौहानलाई के कवत सिा् हुने हो र िाहरेिालाले प्रवतिादीबाट के कवत विगो रकम 
भराई वलन पाउने हो भन्ने दोश्ो पश्नको समबन्धमा वब्चार गदा्न ्स मदु्ामा प्रवतिादी वदवलप ्चौहानले 
िैदवैशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ४३ को कसरू गरेको ठहर भएकोमा िादीको तर्न बाट वबशषे सरकारी 
िकील का्ा्नल् काठमा्ाैंं र प्रवतिादीको तर्न बाट पेश भएको सिा् पिू्नको प्रवतबेदन समते अध््न 
गरी हरेर्ो । ्स मदु्ामा प्रवतिादीलाई पीव्तबाट वलएको वबगो समतेको आधारमा िैदवेशक रोिगार ऐन, 
२०६४ को दरा ४३ बमोविम िररिाना रू.१,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार रूपै्ाँ) र १(एक) िष्न 
६ (छ) मवहना कैद गन्न मनावसब हुने दवेख्ो ।

३०. िादीले िाहरेिालाको विगो रू. ६,००,०००।- (छ लाख रूपै्ाँ)को दावि वलएकोमा िाहरेिालाको 
श्ीमतीले रू. ४,२०,०००।– (्चार लाख विस हिार रूपै्ाँ) प्रवतिादी वदवलप ्चौहानको खातामा िममा 
गररवदएको बैंक भौ्चरबाट दवेखएको र सो रकम प्रवतिादीले वलएको सिीकार गरी ब्ानमा लेखाएको 
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दवेखएबाट उक् विगो रू. ४,२०,०००।- का्म हुने दवख्ो । तर प्रवतिादीलाई थप रू. १,८०,०००।- (एक 
लाख अवस हिार रूपै्ाँ) बझुाएको प्रमाण िाहरेिालाले गिुान्न सकेको दवेखदँनै । त्सैले िाहरेिालाको 
वबगो रू. ४,२०,०००।- (्चार लाख िीस हिार रूपै्ाँ) का्म गरी सो को ५० प्रवतशतले हुने हिा्नना समते 
प्रवतिादीबाट िाहरेिालालाई भराई वदन उप्कु् हुने दवेख्ो । 

३१. अत: उपरोक् आधार र कारणबाट प्रवतिादी वदवलप ्चौहानलाई िैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को 
दरा ४३ बमोविम रू. १,५०,०००।- (एक लाख प्चास हिार) िररिाना र १(एक) ६ (छ) कैद हुने 
ठहछ्न । िाहरेिाला अविशके राईको विगो रू.४,२०,०००।- (्चार लाख विस हिार) र सो विगोको प्चास 
प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.२,१०,०००।- (दईु लाख दश हिार) समते गरी िममा रू. ६,३०,०००।- (छ लाख 
तीस हिार) प्रवतिादी वदवलप ्चौहानबाट िाहरेिालाले भराई वलन पाउने ठहछ्न । प्रवतिादीलाई ठहर भएको 
उपरोक् िररिानाको ्चार प्रवतशतले हुन आउने रकम अपराध पीव्त संरक्षण ऐन, २०७५ को दरा ४१(५) 
िमोविम क्षवतपवूत्न शलुक पीव्त राहत कोषमा िममा हुने समते ठहछ्न । िाहरेिालाको बढी नै विगो भराई 
पाऊँ भन्नेसममको दाबी पगुन सकदनै । अरूमा तपवसल बमोविम गनू्न ।

िपतसल

मावथ ठहर खण्मा लेवखए बमोविम प्रवतिादी वदवलप ्चौहानलाई िररिाना रू. १,५०,०००।- (एक लाख 
प्चास) र १(एक) िष्न ६ (छ) मवहना कैद हुने ठहरेकोले वनि प्रवतिादी वदवलप ्चौहान वमवत २०७७/०३/१५ मा 
पक्राउ परी हालसमम कारागार का्ा्नल् िगन्नाथ दिेलमा थनुामा रहकेो दवेखदंा सोवह वमवतदवेख कैद भकु्ान हुने 
भएकाले वनि प्रवतिादीलाई लागेको िररिाना दावखला गरेमा वमवत २०७८/०९/१५ मा थनुामकु् हुने गरी कैवद 
पवूि्न वदन ूभनी संखिुासभा विलला अदालतमा लेखी पठाउन ू............................................................ १

प्रवतिादी वदवलप ्चौहानबाट िाहरेिाला अविशके राईले वबगो रू. ४,२०,०००।- (्चार लाख विस हिार रूपै्ाँ) 
र सोको प्चास प्रवतशतले हुने हिा्नना रू.२,१०,०००।-(दईु लाख दश हिार रूपै्ाँ) गरी िममा रू. ६,३०,०००।- 
(छ लाख तीस हिार रूपै्ाँ) भराई वलन पाउने ठहरेकोले मदु्ा अवन्तम भएपवछ िाहरेिालाले प्रवतिादीको ्चल 
अ्चल समपवत दखेाई उक् विगो र हिा्नना भराई पाऊँ भनी वनिेदन वदए रैसलाले ठहरे बमोविमको उपरोक् वबगो 
र हिा्नना प्रवतिादी वदवलप ्चौहानबाट िाहरेिालालाई भराई वदन ुभनी समबवन्धत विलला अदालतमा लेखी 
पठाउन ू................................................................................................................................ २

प्रवतिादीलाई ठहरेको िररिानाको ्चार प्रवतशत रू.६,०००।– (छ हिार रूपै्ाँ) अपराध पीव्त संरक्षण 
ऐन,२०७५ को दरा ४१ (५) बमोविम पीव्त राहत कोषमा क्षवतपवूत्न शलुक िममा गनु्न भनी समबवन्धत विलला 
अदालतमा लेवख पठाउन ू ........................................................................................................ ३

प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी प्रवतिादीलाई वनि रहकेो कारागार का्ा्नल् मार्न त ्पनुरािेदनको 
म्ाद वदन ू ............................................................................................................................ ४
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प्रसततु रैसला उपर व्चत्त निझु ेिैदवेशक रोिगार ऐन, २०६४ को दरा ६६ (२) बमोविम ३५ वदनवभत्र श्ी 
सिवोच्च अदालतमा पनुरािेदन गन्न िान ुभनी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्, काठमा्ौंलाई पनुरािेदनको 
वदन ू .................................................................................................................................... ५

िाहरेिालाको विगो एिम ्हिा्नना भरी भराउको प्र्ोिनाथ्न मदु्ा अवन्तम रैसला भएको िानकारी िाहरेिाला 
अविशके राईलाई वदन ू ............................................................................................................ ६

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

सरोकारिालाले नककल माग गरेमा िैदवेशक रोिगार न््ा्ावधकरण वन्मािली, २०६८ को वन्म ५३ को 
प्रवक्र्ा परुा गरी प्रमावणत प्रवतवलवप वदन ू...................................................................................... ८

प्रसततु मदु्ाको दा्रीको लगत कट्ी गरी वमवसल अवभलेख शाखामा बझुाईवदन ू..................................... ९

रमा देवरी पराजुलरी 
(सदस्) 

उक् रा्मा सहमत छौं ।

पे्रमकुमार राई
(सदस्)

रमेशकुमार खत्री
(अध्क्ष)

फैसला ियार गनजा सहयोग पु¥ofउने

रिलास अवधकृतः दगुा्नदत्त लमसाल

रैसला वमवतः- २०७७/१०/२६/२
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श्री वैदेतशक रोजगार नयायातिकरण
इजलास

माननरीय अधयक्ष श्री रमेशकुमार खत्री
सदसय श्री रमा देवरी पराजुलरी

आदेश
मुदा नं. ०७६-FT-०११९
तन.नं. ०७७-FN-००३०

 वादरी प्रतिवादरी
 रन्द्रिती क्षेष्ठको िाहरेीले प्रवदप श्षे्ठ
 नेपाल सरकार

मुदााः वैदेतशक रोजगार कसरू ।

्समा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्का तर्न बाट विद्वान ्उपन््ा्ावधिक्ा श्ी विश्वास सनुिुार र प्रवतिादीको 
तर्न बाट मिंरुनामा दावखला गनने प्रवतमा श्षे्ठका तर्न बाट विद्वान ् िररष्ठ अवधिक्ा श्ी महशे कुमार नेपालले 
गनु्नभएको िहस समते सवुन्ो । 

्समा कसरूदार ठहर गनने रैसला भई सिा् वनधा्नरणका लावग पेश भएकोमा नेपाल सरकारको तर्न बाट मदु्ा 
वमलापत्र गन्न महान््ा्ावधिक्ाको का्ा्नल्को वनण््न  सवहत विशषे सरकारी का्ा्नल्को वनिेदन परेको 
दवेखएको भनी छलरलका लावग पिु्न-आदशेानसुार रिलासमा पेश भएको दवेख्ो । सावधकार वनका्मा 
वि्चाराधीन रहकेा मदु्ामा काननू बमोविम वमलापत्र हुन सकनेमा विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौंको 
वनिेदनमा वमलापत्र गरी पाऊँ भनी माग गरेको रन्द्रािती श्षे्ठको िाहरेीले नेपाल सरकार प्रवतिादी प्रवदप श्ेष्ठ 
भएको िैदवेशक रोिगार कसरू मदु्ा ्स न््ा्ावधकरणबाट वमवत २०७७/०६/१२ मा प्रवतिादी प्रवदप श्षे्ठले 
िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको ठह¥ofई रैसला भईसकेको दवेखएकोले वनिेदन माग बमोविम वमलापत्र गदा्न एउटै 
विष्मा एउटै तहको रिलासबाट दोहोरो रैसला हुन िाने दवेख्ो । ्सरी ्स न््ा्ावधकरणबाट प्रवतिादी 
प्रवदप श्षे्ठले िैदवेशक रोिगार कसरू गरेको ठह¥ofई रैसला गररसकेको वसथवत हुदँा सोही विष्मा दोहोरो रैसला 
हुने गरी ्सै न््ा्ावधकरणबाट विशषे सरकारी िकील का्ा्नल्को वनिेदन एिम ्पक्षहरूको सं्कु् वनिेदन 
बमोविम वमलापत्र गनु्न न््ाव्क अभ्ास, प्र्चलन एिम ्न््ाव्क का ््नको प्रकृवत अनकुुल हुने दवेखन नआएकोले 
माग िमोविम वमलापत्र गन्न वमलेन । ्ो आदशेको िानकारी विशषे सरकारी िकील का्ा्नल् काठमा्ौ ँर अरु 
वनिेदकहरू समतेलाई वदई वन्मानसुार गनू्न । 

(सदस्) (अध्क्ष)

ईवत समित २०७७ साल कावत्नक मवहना १६ गते रोि १ शभुम.्............................. । 




