श्री
उच्च अदारत ऩोखया
ु इजरास
सॊ मक्त
इजरास नॊ. २
भाननीम न्मामाधीश श्री तेजफहादुय काकी
भाननीम न्मामाधीश श्री सुबाष ऩौडेर
पैसरा

भुद्दा्- चेक अनादय।
भुद्दा नॊ. 075-CP-0018
नन.नॊ. २९४
स्माङ्जा जजल्रा , साविक आरुचौय गा.वि.स. , िडा नॊ . ४ को हार अजुन
ु चौऩायी
गाउॉऩानरका, िडा नॊ . 5

को कास्की जजल्रा , ऩोखया भहानगयऩानरका , िडा नॊ .

1७ घय बै ऐ.ऐ. िडा नॊ . 6 नडहीकोऩाटन फस्ने फरबद्रको नाती विष्णु ऩौडेरको

ऩुनयािेदक
प्रनतिादी

छोया केदायनाथ ऩौडेर.......................................................................1
विरुद्ध
जचतिन जजल्रा , साविक ददव्मनगय गा.वि.स. , िडा नॊ . 8 घय बै हार कास्की

जजल्रा, ऩोखया भहानगयऩानरका, िडा नॊ . 11 , पूरफायी फस्ने नन्दरार कडेरको
नानतनी, शॊ कय कडेरकी छोयी रक्ष्भी कडेर.............................................1
सुरु पैसरा गने अदारत्-

प्रत्मथॉ
िादी

श्री कास्की जजल्रा अदारत

सुरु पैसरा गने न्मामाधीश्- श्री मोगेन्द्र प्रसाद साह
सुरु पैसरा नभनत्-२०7५।१।१1

न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(३) फभोजजभ मसै अदारतको अनधकाय ऺेत्र नबत्र

ऩने प्रस्तुत भुद्दाको सॊ जऺप्त तथ्म य ठहय मस प्रकाय छ्१. वपयाद भाग दािी्-

भ वपयादी य विऩऺी प्रनतिादी

तथ्म खण्ड
फीच व्मिसावमक योजगायीको कायण ऩोखयाभा आई फसोफास

गने क्रभभा जचनजान बई हाभीहरुफीच सयसाऩटसभेत हुने गदुथ्मो। मसै क्रभभा प्रनतिादीरे
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व्माऩाय व्मिसाम गनुको रानग बनेय भसॉग रु.21 ,05,000।- (एक्काइस राख ऩाॉच हजाय )
ॉ ऩनछ भराई यकभ आिश्मक ऩयी सो नगद
भागेकोरे भैरे सो यकभ नगदै ददएको नथए।

वपताु भाग्दा प्रनतिादीरे ननजको नाउॉको नसद्धाथु फैंकको खाता नॊ . 00102172620 , चेक
नॊ . 00100875011801 फाट नभनत 2071

।11।5 गते ब ुक्तानी ऩाउने गयी

रु.21,05,000।- को चेक कावटददनुबएको नथमो। तय उक्त चेक सटहीको रानग फैंक
सभऺ प्रस्तुत गदाु खाताभा ऩमाुप्त यकभ नबएको बनी चेक अनादय बई वपताु बएको य सो
सम्फन्धभा प्रनतिादीराई जानकायी गयाउॉदा ऩनछ यकभ जम्भा गरयददन्छु बने ऩनन खाताभा

यकभ जम्भा नगरयददने य सो िाऩतभा नगदसभेत नददने गयी उक्त यकभ वपताु गनु आरटर
गरय आएको हुॉदा भफाट प्रनतिादीरे रगेको यकभ िाऩतको चेकभा उल्रेजखत यकभ य सो

चेक कावटएको नभनतदे जख बरयबयाउॉ हुॉदाको नभनतसम्भको ब्माजसभेत ददराई बयाई विऩऺीराई
सजाम सभेत गरयऩाउॉ बन्ने नभनत २०७४।५।२७ को वपयाद भागदािी।

२. प्रनतउत्तय ऩत्र्-

भफाट वपयादी िादीरे वपयादऩत्रभा उल्रेख गये को चेक रगेकोभा ऩनछ उक्त चेक िाऩतको
यकभ रु. २१ राख ५ ऩाॉच हजाय रुवऩमाॉ नगदै वपताु रगेकी

् तय चेक भराई वपताु
हुन।

नगये को अिस्था हो। ऩनछ ऩनन विनबन्न चेकहरु ननजसॉग रेनदे न बैयहे को छ। मो चेक

कसयी ननजरे ऩेश गरयन् थाहा बएन। भैरे विऩऺीराई रुऩैमाॉ नतनु फुझाउन छै न। ननज

िादीरे नगद रनगसकेकी छन् बने भेयो उक्त खाता हार सञ्चारनभा ऩनन छै न। विननभेम

अनधकाय ऐन अन्तगुत भुद्दा दताु गनुको रानग उक्त चेक ३ ऩटकसम्भ अनादय हुनऩु नेभा सो
सभेत बएको छै न। एउटा फैंकको चेक अको कुभायी फैंकभा सटही गनु गई सोही फैंकरे

चेक वपताु गये को आधायभा दामय गरयएको वपयाद भागदािी झुट्टा बएको हुॉदा पुसुद ददराई
ऩाऊॉ बन्ने नभनत २०७4।८।२४ को प्रनतिादी केदायनाथ ऩौडेरको प्रनतउत्तयऩत्र।

३. नभनसर सॊ रग्न कागजातहरु:-

 शुरु अदारतका आदे शानुसाय िादीफाट

िादी दािीको सक्कर चेक ऩेश बई

शुरु नभनसर

सॊ रग्न यहे को।

 कुभायी फैंक नरनभटे डफाट वपयादऩत्रभा उल्रेजखत चेक सटही

(सभासोधन)को रानग ३

ऩटकसम्भ ऩेश बएकोभा यकभ अऩमाुप्त बई वपताु बएको बन्ने व्महोयाको ऩत्र

शुरु

नभनसर साभेर यहे को।

४. सुरु अदातरफाट बएको पैसरा्-

िादीरे ब ुक्तानीको रानग ऩेश गये को चेक खाताभा भौज्दात नयहे को बनी नसदाथु फैंकरे तीन

ऩटकसम्भ वपताु बएको बनी कुभायी फैंकको जिापफाट दे जखएकोरे प्रनतिादीरे चेक अनादय
गये को ठहछु। सो ठहनाुरे प्रनतिादीराई रु.1

,000।-

(एक हजाय ) जरयिाना हुने

ठहछु।साथै चेकको यकभ ब ुक्तानी बएको नदे जखॊ दा िादीरे सो यकभ रु 21,05,000।- य
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चेक ददएको नभनतफाट समकडा १० % रे हुने ब्माजसभेत प्रनतिादीफाट बयी ऩाउने ठहछु
बन्नेसभेत फेहोयाको सुरु कास्की जजल्रा अदारतको नभनत २०७५।१।११ भा बएको
पैसरा।

५. ऩुनयािेदन ऩत्र्-

सुरु पैसराभा जचत्त फुझेन। विऩऺी य भेया विचभा ऩटक ऩटक रेनदे न बई यहने हुनारे
भैरे मो दािीको चेक बन्दा अन्म चेक वपयादीराई ददने य ननजिाट सभेत चेक नरने
गये को अफस्था हो। शुरु जजल्रा अदारतफाट साऺीको िकऩत्र गयाएको य भुद्धाको

भेरनभराऩको रानग अफसय ददएको बए अथिा ऩऺराई ईजरास सभऺ उऩजस्थत गयाएय
छरपर गने भौका भात्र प्रदान गये को बए के कनत यकभ नरन ददन ऩने हो एवकन

हुन्थ्मो। सो अिसय प्रदान नगयी आिश्मक प्रभाण नफुझी गये को पैसरा फदय गयी न्माम

ऩाउॉ बन्नेसभेत फेहोयाको ऩुनयािेदक प्रनतिादी केदायनाथ ऩौडेरको नभनत २०७५।५।५ को
ऩुनयािेदन ऩत्र।

६. मस अदारतको आदे श्-

ऩुनयािेदक प्रनतिादीरे प्रनतउत्तय ऩत्रभा ऩेश गदाु चेक िभोजजभको यकभ ददई सकेको बनी
प्रनतउत्तय ऩेश गये को ऩरयप्रेक्ष्मभा प्रनतउत्तय जजवकय अनुसाय प्रभाण फुझी दािी यकभ ददए नददए
सम्िन्धभा एवकन नगयी शुरु कास्की जजल्रा अदारतफाट बएको नभनत २०७५।१।११ को
पैसरा प्रभाण भुल्माङकनको योहभा विचायणीम दे जखॊ दा विऩऺी जझकाई आए िा अिनध
ु इजरासको आदे श।
नाघेऩनछ ऩेस गनू ु बन्नेसभेत नभनत २०७५।८।२५ को सॊ मक्त

७. नरखत बयऩाई:रु.२१०५००।– ददएको चेक फभोजजभको यकभ एकभुष्ठ रुऩभा ऩुनयािेदक प्रनतिादी
केदायनाथ ऩौडेरिाट नगदै फुजझ नरएॉ बनी प्रत्मथॉ िादीरे नभनत २०७६।१।१० भा गयी
ददएको बयऩाई को वऩठभा नभनत २०७६।१।२४ गते सनाखत गये को नरखत नभनसरभा
साभेर यहे को।
ठहय खण्ड

८. ननमभफभोजजभ साप्तावहक तथा दै ननक ऩेशी सुजचभा सभािेश बई ननणुमाथु इजारस सभऺ ऩेश
हुन आएको प्रस्तुत भुद्दाभा भफाट व्माऩाय व्मिसाम गनु बनी प्रनतिादीरे नगदै रु
२१,०५,०००।- साऩटी नरनुबएको नथमो। साऩटी ददएको यकभ वपताु भाग्दा प्रनतिादीरे
ननजको नाभको नसद्धाथु फैंकको खाता नॊ . ००१०२१७२६२०, चेक नॊ .
००१००८७५०११८०१ फाट नभनत २०७१।११।५ गते ब ुक्तानी ऩाउने गयी रु
२१,०५,०००।- को चेक काटी ददनु बएको नथमो। उक्त चेक सटहीको रानग फैंक सभऺ
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प्रस्तुत गदाु खाताभा ऩमाुप्त यकभ नबएको बनी चेक अनादय बई वपताु बएको य सो
सम्फन्धभा प्रनतिादीराई जानकायी गयाउॉदा सभेत आरटार गये कोरे चेकभा उल्रेजखत
यकभको साॉिा व्माज ददराई बयाई हदै सम्भ सजाम सभेत गरयऩाऊॉ बन्ने वपयाद ऩये कोभा
भफाट िादीरे उल्रेजखत चेक रगेकोभा ऩनछ उक्त चेक िाऩतको यकभ रु २१,०५,०००।् भैरे िादीराई नतनु फुझाउन फाॉकी
नगदै वपताु रगेको तय चेक भराई वपताु नगयकी हुन।
छै न। झुठ्ठा वपयादफाट पुसुद ऩाऊॉ बन्ने प्रनतउत्तय ऩये को दे जखन्छ। िादीरे ब ुक्तानीको रानग
ऩेश गये को चेक खाताभा भौज्दात नयहे को बनी नसद्धाथु फैंकफाट तीन ऩटकसम्भ वपताु बएको
बन्ने कुभायी फैंकको जिापफाट दे जखएकोरे प्रनतिादीरे चेक अनादय गये को ठहछु। िादीरे
चेक फभोजजभको यकभको साॉिा य १० % व्माज बयी ऩाउने य प्रनतिादीराई रु १०००।जरयिाना हुने ठहछु बन्ने सुरु अदारतफाट बएको पैसरा जचत्त नफुझाई प्रनतिादीको प्रस्तुत
ऩुनयािेदन ऩनु आएको दे जखन्छ।
९. ऩुनयािेदक प्रनतिादी केदाय ऩौडेरको िाये श सुनभत्रा बण्डायीफाट प्रत्मथॉ िादी रक्ष्भी कडेररे
आपूरे शुरु कास्की जजल्रा अदारतफाट चेक अनादाय भुद्दाभा नभनत २०७५।१।११ भा
पैसरा फभोजजभ ऩाउनु ऩने यकभ भध्मे रु २१,०५,०००।- (अऺयभा एक्कासइस राख ऩाॉच
हजाय) नभनत २०७६।१।१० भा आफ्नो याजी खुशीरे फुझी ऩनछ उक्त यकभ ऩाइन बनी
कवहकतै उजुयफाजुय गने छै न बनी बयऩाई सभेत गयी उक्त सक्कर बयऩाई अदारतभा सनाखत
गये को सभेत दे जखॊ दा शुरु कास्की जजल्रा अदारतफाट नभनत २०७५।१।११ भा बएको
पैसरा उल्टी हुने ठहछु। अरुभा तऩनसर फभोजजभ गनू।
ु
तऩनसर-खण्ड
भानथ इन्साप खण्डभा रेजखए िभोजजभ शुरु कास्की जजल्रा अदारतफाट नभनत
२०७५।१।११ भा बएको पैसरा उजल्ट बएकोरे सो पैसराको तऩजशर खण्डको प्रकयण
१ भा उल्रेजखत साॉिा व्माज बयाईददनु बन्ने रगत कट्टा गरयददनु बनी य ऩुनयािेदक प्रनतिादी
केदायनाथ ऩौडेरराई रागेको जरयिाना रु १ ,०००।– रगत अफ कामभ नयहने हुॉदा रगत
कट्टा गयी ददनु बनी शुरु कास्की जजल्रा अदारतको तहनसर शाखाभा रेखी ऩठाई ददनु.....१
सयोकायिाराराई ननमभानुसाय गयी नक्कर ददनु ......................................................२
प्रस्तुत पैसरा विद्युतीम प्रणारीभा अऩरोड गनु.ु ......................................................३
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प्रस्तुत भुद्दाको दामयीको रगत कट्टा गयी

नभनसर ननमभानुसाय अनबरेख शाखाभा

फुझाइददनु.....................................................................................................४

(सुबाष ऩौडेर

न्मामाधीश

उक्त यामभा भ सहभत छु ।

)

(तेजफहादुय काकी)
इजरास अनधकृत् भोहन यामभाझी

न्मामाधीश

कम््मुटय अऩये टय् केशि ऩौडेर

इनत सम्ित २0७६ सार फैशाख २४ गते योज 3 शुबभ्.................................।
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