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यस अदालतको मर्नत २०७६।३।९ को फैसला उपर न्याय प्रशासि ऐि, 
२०७३ को दफा ११(२)(ख) बर्ोजजर् पुिरािलोकिको नििेदि परी सो उपर 
पुिरािलोकि अिुर्नत प्रदाि भै पूणम इजलास सर्क्ष पेश हुि आएको प्रस्तुत 
र्ुद्दाको संक्षक्षप्त तथ्य एि ंठहर यस प्रकार छः 

 

तथ्य खण्ड 

 

1= मर्नत २०७३।०५।१४ गते र्बाि िगद रु. १७,८५,०००।- )सत्र लाख पचासी 
हजार( र पुिः मर्नत २०७३।०५।१५ गते केही रकर् पुगेि भनि 
रु.१,००,०००।- )एकलाख( गरी जम्र्ा १८,८५,०००।- )अठारलाख 
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पचासीहजार( मलई निज विपक्षीले आफ्िो िाउँको खाता िं. 
०१११५२१३८१३ को मसद्धार्म बैंक मल. शाखा कायामलय िीकापुरबाि 
१७,८५,०००।- )सत्रलाख पचासीहजार( मलिु भनि मर्नत २०७३।१२।२९ गते 
चेक टदएकी र मर्नत २०७४।०६।०२ गत ेरु.१,००,०००।- )एकलाख( िेपाल 
एस.वि.आई. बैंक शाखा कायामलय िीकापुरको चेक टदईएकोर्ा उक्त 
चेकहरु पिक–पिक बैंकर्ा गई साट्ि खोज्दा खातार्ा पैसा िभएको भिी 
कफताम गररटदएको र निजलाईसरे्त जािकारी गराउँदा आिाकािी गिे, तेरो 
पैसा टदन्ि भन्िेजस्ता शब्दहरुर्ा जिाफ टदई जािीजािी ठगी गिे 
र्िसाय राखेका हँुदा कािूिबर्ोजजर् कारिाही गरीपाउ भन्िेसरे्त 
ब्यहोराको जाहेरी दरखास्त । 
 

2= जाहेरिाला गणेश कुर्ार रािल रे्रो टददीको श्रीर्ाि ् मभिाजु िाता 
लाग्दछि।्जाहेरिाला मभिाजु तर्ा निजकी श्रीर्तीसंग रे्रो लेिदेि कारोबार 
चमलआएको थर्यो।सोहीक्रर्र्ा २०७३ साल पौष र्टहिार्ा जाहेरिाला गणेश 
कुर्ार रािलकी श्रीर्ती रे्रो टददी िाता पिे दगुाम रािलसँग ब्यापार 
व्यिसाय गिम भिी केही रकर्को आिश्यक्ता भएकोले केही सहयोग गरी 
टदिु प¥यो भिी कुराकािी गरे पश्चात निज टददी दगुाम रािलबाि ऋण 
सापिीिापत रु.१२,५०,०००।- )बाह्रलाख पचासहजार( मलएकी हँु। उक्त 
रकर् एक बषममभत्र चुक्ता गिेगरी भाकासटहतको तर्सुकसरे्त गरी मलएकी 
छु। सो रकर् िापत र्ैले पिक–पिक ब्याजिापतको रकर्सरे्त टदई 
सकेकी छु।र्ैले मलएको ऋण सापिको रकर् चुक्ता गरी टदि भिी २०७४ 
साल आजश्िि र्टहिार्ा टददी दगुाम रािलका श्रीर्ाि ् निज जाहेरिाला रे्रो 
घरर्ा आएको हँुदा ऋण सापि कट्िी हुिे गरी मर्नत २०७४।०६।०२ गतेको 
रे्रो िार्र्ा रहेको खाताबाि िेपाल एस.वि.आई. बैंक मल. को चेकर्ा 
दस्तखत गरी टदएकी हँु। जाहेरिालाले जाहेरी दरखास्तर्ा संलग्ि गरेको 
मसद्धार्म बैंक िीकापुरको रे्रो िार्र्ा रहेको खाताको चेक र्ैले टदएकी 
होईि।र्ैले कार्को मसलमसलार्ा बाटहर जािुपिे भएकाले उक्त बैंकको 
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चेकर्ा हस्ताक्षर गरी पसलको घरामर्ा राखेको अिस्र्ार्ा निज जाहेरिाला 
गणेश कुर्ार रािलले र् सरे्तलाई झुक्याई चेक मलई गएको र उक्त 
चेकर्ा आफुखुशी रकर् र मर्नत उल्लेख गरी चेक अिादरसरे्त गरेको 
कुरा हाल आएर र्ात्र र्ाहा पाएको हँु। चेकर्ा उल्लेख गरेबर्ोजजर्को 
रकर् मलएकी होईि।पिक-पिक ब्याजिापतको रकर्सरे्त टदईसकेकी हँुदा 
र्ैले जाहेरिालाकी श्रीर्तीलाई रु.१२,५०,०००।- )बाह्रलाख पचासहजार( 
र्ात्र चुक्ता गिम बाँकी छ।ब्यापार ब्यिसाय बबगे्रका कारण र्ैले नतिुमपिे 
रकर् कफतामगिम सकेकी छैि। रे्रो बैंक खातार्ा प्रयामप्त रकर् र्ौज्दात 
िभएको हँुदा र्ैले टदएको चेक अिादर भएको हो भन्िेसरे्त ब्यहोराको 
प्रनतिादी निर्मला सोडारीको बयाि। 

3= प्रनतिादी निर्मला सोडारीले जाहेरिालाबाि ब्यापार प्रयोजिकोलाथग आथर्मक 
सर्स्या देखाई र् संगसरे्त घर सल्लाह गरी ३ र्टहिाको भाकाराखी 
मर्नत २०७३।०५।१४ गते िगद रु.१७,८५,०००।- )सत्रलाख पचासीहजार( र 
पुिः ऐ.१५ गत े १,००,०००।- )एकलाख( ऋण सापिी गरी जम्र्ा 
रु.१८,८५,०००।- )अठारलाख पचासीहजार( मलएको हो।सो पश्चात उक्त 
रकर् भाका िाघीसक्दा सरे्त कफताम िटदए पश्चात जाहेरिालाले पिक–
पिक रकर् र्ाग्ि खोज्दा सम्पकम बबटहि भई बस्दै आएकोर्ा प्रनतिादी 
निर्मला सोडारीले आफुले लगेको ऋण सापिी रकर्को भुक्तािी मलि भिी 
मर्नत २०७३।१२।२९ र्ा रु.१७,८५,०००।- )सत्रलाख पचासीहजार( को 
मसद्धार्म बैंक िीकापुर शाखाको र मर्नत २०७४।०६।०२ र्ा रु.१,००,०००।- 
)एकलाख( को िेपाल एस.वि.आई. बैंक मल. िीकापुर कैलालीर्ा आफ्िो 
िार्र्ा रहेको खाताको चेक जाहेरिाला गणेश कुर्ार रािलले भुक्तािी 
मलि ेगरी चेक टदईएकोर्ा उक्त चेक सिही गिम जाँदा खातार्ा रकर् िै 
िभएको भिी चेक अिादर भईआएको अिस्र्ार्ा निज प्रनतबादीलाई 
खातार्ा रकर् िै िभएको चेक टदईएको भिी जाहेरिालाले भन्दा उल्िै 
धाकधम्की टदिुका सार्ै नतम्रो पैसा टदन्ि जे गिम सक्छौ गर भिी हप्काई 
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पठाएको भिी जाहेरिालाबाि सुिी र्ाहा पाएको हँु भन्िेसरे्त व्यहोराको 
िेकबहादरु रािलले गरी टदएको कागज। 

4= प्रनतिादी निर्मला सोडारीले जाहेरिालाबाि ब्यापार प्रयोजिकोलाथग आथर्मक 
सर्स्या देखाई ३ र्टहिाको भाकाराखी मर्नत २०७३।०५।१४ गते िगद 
रु.१७,८५,०००।- )सत्रलाख पचासीहजार( र पुिः ऐ.१५ गत े १,००,०००।- 

)एकलाख( ऋण सापिी गरी जम्र्ा रु.१८,८५,०००।–)अठारलाख 
पचासीहजार( मलएको भन्िे जाहेरिालाबािै सुिी र्ाहा पाएको हँु । सो 
पश्चात उक्त रकर् भाका िाघीसक्दासरे्त कफताम िटदए पश्चात 
जाहेरिालाले पिक–पिक रकर् र्ाग्ि खोज्दा सम्पकम  बबटहि भई बस्दै 
आएकोर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारीले आफुले लगेको ऋण सापिी रकर्को 
भुक्तािी मलि भिी मर्नत २०७३।१२।२९ गते रु.१७,८५,०००।- )सत्रलाख 
पचासी जार( को मसद्धार्म बैंक िीकापुरको र मर्नत २०७४।०६।०२ गत े
रु.१,००,०००।- )एकलाख( को िेपाल एस.वि.आई. बैंक मल. िीकापुर 
कैलालीर्ा आफ्िो िार्र्ा रहेको खाताको चेक जाहेरिाला गणेश कुर्ार 
रािलले भुक्तािी मलिेगरी चेक कािीटदएकोर्ा उक्त चेक लगी निज 
जाहेरिाला सिही गिमजाँदा खातार्ा रकर् िै िभएको भिी चेक अिादर 
भई आएको अिस्र्ार्ा निज जाहेरिालाले खातार्ा रकर् िै िभएको चेक 
ककि टदएको भिी प्रनतिादीलाई भन्दा उल्िै धाकधम्की टदिुका सार् ैनतम्रो 
पैसा टदन्ि जे गिम सक्छौ गर भिी हप्काई पठाएको भिी जाहेरिालाबाि 
सुिी र्ाहा पाएको हँु, भन्िेसरे्त व्यहोराको राजपुत िर बहादरु शाहले 
गरीटदएको कागज । 

5= प्रनतिादी निर्मला सोडारीले जाहेरिालाबाि ब्यापार प्रयोजिको लाथग ३ 
र्टहिाको भाकाराखी मर्नत २०७३।०५।१४ गत े िगद रु.१७,८५,०००।- 

)सत्रलाख पचासीहजार( र पुिः ऐ.१५ गते १,००,०००।- )एकलाख( ऋण 
सापि गरी जम्र्ा रु.१८,८५,०००।- )अठारलाख पचासीहजार( मलएको कुरा 
र्ैले जािकारी पाएको थर्ए।सो पश्चात उक्त रकर् भाका िाघीसक्दासरे्त 
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कफताम िटदए पश्चात जाहेरिालाले पिक–पिक रकर् र्ाग्ि खोज्दा सम्पकम  
बबटहि भई बस्दै आएकोर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारीले आफुले लगेको ऋण 
सापि रकर्को भुक्तािी मलि भिी मर्नत २०७३।१२।२९ गत े
रु.१७,८५,०००।- )सत्रलाख पचासीहजार( को मसद्धार्म बैंक िीकापुरको र 
मर्नत २०७४।०६।०२ गते रु.१,००,०००।- )एकलाख( को िेपाल 
एस.वि.आई. बैंक मल. िीकापुर कैलालीर्ा आफ्िो िार्र्ा रहेको खाताको 
चेक जाहेरिाला गणेश कुर्ार रािलले भुक्तािी मलिेगरी चेक 
कािीटदईएकोर्ा उक्त चेक लगी निज जाहेरिालाले सिही गिमजाँदा खातार्ा 
पयामप्त रकर् िै िभएको भिी चेक अिादर भई आएको अिस्र्ार्ा निज 
प्रनतिादीलाई खातार्ा रकर् िै िभएको चेक टदईएको भिी जाहेरिालाले 
भन्दा उल्िै धाकधम्की टदिुका सार्ै नतम्रो पैसा टदन्ि जे गिम सक्छौ गर 
भिी हप्काई पठाएको भिी जाहेरिालाबाि सुिी र्ाहा पाएको हँु, भन्िे 
सरे्त व्यहोराको र्ोहि रािलले गरीटदएको कागज। 

6= प्रनतिादीउपर परेको जाहेरी दरखास्त, मसद्धार्म बैंक र एस.वि.आई. 
बैंकको पत्र, बुझझएका व्यजक्तहरुले गटदटदएको कागजसरे्तका आधार 
प्रर्ाणहरुबाि प्रनतिादी निर्मला सोडारीले जाहेरिालाबाि ३ र्टहिाको भाका 
राखी जम्र्ा रू.१८,८५,०००।- )अठारलाख पचासीहजार( कजाम सापिी 
मलएको र जाहेरिालाले सापिी रकर् कफताम र्ाग्दा आफ्िो िार्र्ा मसद्धार्म 
बैंक टिकापुर शाखार्ा रहेको खाता िं. ०१११५२१३८१३ बाि 
रु.१७,८५,०००।- र एस.वि.आई. बैंकर्ा आफ्िो िार्र्ा सञ्चालि रहेको 
खाता िं.२२०१५२४३५००६५८ बाि रु.१,००,०००।- )एकलाख( को चेककािी 
उक्त खातार्ा पयामप्त र्ौज्दात रकर् िभएको भनि जािीजािी चेक कािी 
टदएको भन्िे स-प्रर्ाण पुजटि हुि आएकोले निज प्रनतिादी निर्मला 
सोडारीको उक्त कायम बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि ,२०६४ को दफा ३ 
)ग( विपररतको कसूर अपराध गरेको देझखदा निज प्रनतिादी निर्मला 
सोडारीलाई सोही ऐिको दफा १५)१( िं. अिुसार बबगो रु.१८,८५,०००।-
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)अठारलाख पचासीहजार( बराबर जररिािा र ३ र्टहिा कैद सजाय गरी 
जाहेरिालाको बबगो रु.१८,८५,०००।-)अठारलाख पचासीहजार( सरे्त निज 
प्रनतिादी निर्मला सोडारीबाि जाहेरिालालाई टदलाई भराई पाउि सरे्तको 
र्ागदािी मलईएको छ भन्िे सरे्त बेहोराको अमभयोग पत्र। 

7= र्ैले मर्नत २०७४।०६।०२ गत े रु. १,००,०००/-)एकलाख( को 
एस.वि.आई. बैङ्क शाखा कायामलय टिकापुरको चेककािी जाहेरिाला गणेश 
कुर्ार रािललाई टदएकी हँु, ऋण सापिी केही मलएकी थर्इि।बरु र्ैले िै 
निजलाई सापिी टदि रु.१,००,०००।-को चेक टदएकी हँु। मसद्धार्म 
बैङ्कको रु. १७,८५,०००।- को चेकर्ा रहेको दस्तखत रे्रै हो ।र्ैले िै 
गरेकी हँु। त्यसर्ा लेझखएको मलखत चाहीीँ र्ैले लेखेकी होईि।त्यो खाली 
चेकर्ा कसले लेखे भन्िे जाहेरिालालाई िै र्ाहा होला।र्ैले मसद्धार्म 
बैङ्कको रे्रो खाताको चेक आफ्िो पसलर्ा राख्न ेगरे्।निज जाहेरिाला रे्रा 
मभिाजु भएको र रे्रो पसलर्ा आउिे जािे गिुमहुन्थ्यो।घरामबाि कनतबेला 
चेक झझकेछि ् र्लाई र्ाहा भएि।सो कुरा र्ैले चेक अिादर र्ुद्दार्ा 
जाहेरी टदएपश्चात र्ात्रै र्ाहा पाएकी हँु।स-सािो र्िर्ुिाि भएकै कारण 
मभिाजुले त्यस्तो प्रपञ्च गरी झूक्याई चेक अिादर गरी र्ुद्दा टदएका 
हुि।्लेिदेि विषयबाि जाहेरी परेको होईि भन्िेसरे्त व्यहोराको प्रनतिादी 
निर्मला सोडारीले मर्नत २०७५।०१।०५ गते उच्च अदालत टदपायलको 
र्हेन्रिगर इजलाससर्क्ष गरेको बयाि। 

8= प्रनतिादीउपर बैंककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा ३)ग( 
विपरीतको कसूर अपराधर्ा सोही ऐिको दफा १५)१( बर्ोजजर् सजाय 
गरी बबगो रु.१८,८५,०००।- जाहेरिालालाई प्रनतिादीबाि टदलाई भराई 
पाउि ेर विगो बर्ोजजर्को जररिािाको र्ागदािी मलई अमभयोग पत्र पेश 
भएको देझखन्छ।मर्नत २०७३।१२।२९ गतेको मसद्धार्म बैङ्कको चेकबाि रु. 
१७,८५,०००।- गणेश कुर्ार रािलको िार्र्ा प्रनतिादीले चेक कािीटदएको 
र मर्नत २०७४।०६।०२ गत े रु.१,००,०००।- को चेक कािीटदएकोर्ा 
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खातार्ा र्ौज्दात िभएको कारणबाि चेकको भुक्तािी िभएको 
देझखन्छ।उक्त दिुै र्ाि चेकर्ा भएको सहीछापलाई आफ्िो हो भिी 
प्रनतिादीले स्िीकार गरी अदालत सर्क्ष बयाि गरेको 
देझखन्छ।अिुसन्धािको क्रर्र्ा भएको बयािर्ा १२ लाख ५० हजार मलएको 
तथ्य स्िीकार गरी आज अदालतको बयािर्ा रु. १ )एक( लाख मलएको 
भिी व्यक्त गरेको कुरा पेश भएको दसीप्रर्ाण )चेकहरु( बाि रे्लखाएको 
देझखएि।पेश भएका चेकहरुर्ा भएको सहीछाप प्रनतिादीले आफ्िो हो भिी 
स्िीकार गरीआएको हँुदा यी प्रनतिादी तत्काल प्राप्त प्रर्ाणबाि कसूरदार 
होइिि ् भन्िे विश्िास गिे र्िामसि आधार िहँुदा पनछ बुझ्दै जाँदा 
ठहरेबर्ोजजर् हुिे गरी र्ुद्दा पूपमक्षको लाथग अ.बं. ११८ बर्ोजजर् 
प्रनतिादी निर्मला सोडारीबाि िगद धरौि रु. १८,८५,०००।- )अठारलाख 
पचासीहजार( िा सो बाफतको बैङ्क ग्यारेन्िी िा जेर्ा जर्ाित टदए मलई 
र्ुद्दा पूपमक्षको लागी तारेखर्ा राखू्न । टदि िसके कािूि बर्ोजजर्को 
रु्िुिा पूजी टदई कारागार कायामलय कञ्चिपुरर्ा रु्िार्ा राख्न पठाई टदिु 
। अमभयोग पत्रर्ा उल्लेझखत िादी िेपाल सरकारको साक्षीहरु र 
प्रनतिादीको साक्षीहरु नियर्ािुसार बुझी पेशगिूम, मर्मसल संलग्ि दसीका 
चेकहरु खार्बन्दी गरी मर्मसलसार् राखू्न भन्िेसरे्त व्यहोराको उच्च 
अदालत टदपायल, र्हेन्रिगर इजलासको मर्नत २०७५।०१।०५ को आदेश। 

9= प्रनतिादीले जाहेरिालालाई एस.वि.आई. बैङ्कको रु. १,००,०००।- 
)एकलाख( को चेक कािीटदएको टठक हो ।मसद्धार्म बैङ्कको चेक टदएको 
होइि।प्रनतिादी निर्मला सोडारीको होलसेल पसल छ, सो पसलर्ा 
ब्यापारीलाई टदि भिी राखेका चेकहरु निज जाहेरिालाले लगेको 
हुिसक्छ।जाहेरिालाबाि प्रनतिादीले रु.१ लाखर्ात्र ५,६ र्टहिापनछ कफताम 
गिेगरी मलएकी हुि,् बाँकी सबै झुठ्ठा हो भन्िेसरे्त व्यहोराको 
प्रनतिादीका साक्षी िविि काकीले उच्च अदालत टदपायल, र्हेन्रिगर 
इजलाससर्क्ष मर्नत २०७५।०२।१३ र्ा गरेको बकपत्र । 
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10= प्रनतिादी निर्मला सोडारी साली िाता लाग्िे र व्यापार व्यिसाय सरे्त 
चलाई रहेकीले विश्िासर्ा परी एकपिक १७,८५,०००।- र अकोपिक 
रु.१,००,०००।- टदएको थर्एँ l भाखार्ा पैसा कफताम भएि, पिक पिक 
घरर्ा बोलाई छलफल गदामसरे्त पैसा कफताम गिम र्ािेि, पनछ आफ्िो 
खातार्ा रकर् िभएको चेक कािी र्लाई टदएको र सो चेक सािि भिी 
सम्बन्धीत बैङ्कर्ा जाँदा चेक साटिएि, बाउन्स भयो। अिी जाहेरी गरेको 
हँु भन्िेसरे्त व्यहोराको जाहेरिाला गणेश कुर्ार रािलले उच्च अदालत 
टदपायल, र्हेन्रिगर इजलासर्ा मर्नत २०७५।०२।१३ गतेर्ा गरेको 
बकपत्र। 

11= आपसर्ा पररथचत ब्यजक्तका बबचर्ा भएको लेिदेि ब्यबहार, विगो रकर् 
र िारदातको प्रकृनतलाई हेदाम ठहरेबर्ोजजर्को कसूरर्ा निजलाई १ )एक( 
र्टहिासम्र् कैद गिुमर्ै कािूिको र्कसद पुरा हुिे देझखन्छ ।विगोबर्ोजजर् 
जररिािा हुिे भन्ि ेऐिको दफा १५ को उपदफा (१) को ब्यबस्र्ा अिुसार 
िै निजलाई जररिािा हुिे र जाहेरिालाले आफ्िो बबगो निजबाि भराई 
मलि पाउिे सरे्त देझखन्छ। प्रनतिादी निर्मला सोडारीले अमभयोग दािी 
बर्ोजजर् बैङ्ककङ्ग कसूर गरेको देझखएकोले निजलाई बैङ्ककङ्ग कसूर तर्ा 
सजाय ऐि, २०६४ को दफा ३ को देहाय )ग( को कसूरर्ा सोही ऐिको 
दफा १५ को उपदफा )१( बर्ोजजर् १)एक( र्टहिा कैद तर्ा 
रु.१८,८५,०००/- )अठारलाख पचासीहजार( जररिािा हुिे र जाहेरिाला 
गणेश रािलले सोबर्ोजजर्को विगो प्रनतिादीबाि भराई पाउि ेठहछम भन्िे 
शुरु उच्च अदालत टदपायल र्हेन्रिगर िाझणज्य इजलासको मर्नत 
२०७५/०३/२७ को फैसला। 

12= विपक्षीको श्रीर्तीसंग र्ैले १२ लाख ५० हजार टदि बाँकी छ भिी तर्सुक 
गररटदई ब्याजसरे्त बुझाएकी छु l र्ैले जाहेरिालालाई १ लाखको 
एस.वि.आई. बैंकको चेक टदएको हो, १७ लाख ८५ हजारको मसद्धार्म 
बैकको चेकको मलखत रे्रो होईि l र् र्ाथर् लगाईएको अमभयोग बैककंग 



 

 

निर्मला सोडारी विरूद्ध गणेशकुर्ार रािलको जाहेरीले िेपाल सरकार\०७६-NF-००११,बैककङ्ग कसुर पािा 9 

 

कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ अन्तगमतको कसूर होईि l बैंकबाि रकर् 
भूक्तािी भएको अिस्र्ासरे्त छैि l र्लाई लगाईएको अमभयोग बैंककंग 
कसूर तर्ा सजाय ऐिको प्रस्ताििा र र्र्म विपरीत छ l चेक विनिर्य 
अथधकारको दस्तािेज हो l खातार्ा रकर् जम्र्ा िभईकि भूक्तािी 
िभएको खण्डर्ा धारकले सो बाउन्स चेक टदिे व्यजक्तउपर विनिरे्य 
अथधकार ऐि अन्तगमतको कारिाही चलाउि पाउिे गरी विनिर्य 
अथधकारपत्र ऐि, २०३४ ले गरेको व्यिस्र्ालाई बैंककंग कसूर तर्ा सजाय 
ऐिले खारेज िगरी यर्ाित िै राखेकोले सो ऐि यर्ाित रहंदा रहँदै 
बाउन्स चेक टदएकै आधारर्ा बैंककंग कसूर भयो भन्िे अिस्र्ासरे्त हुिे 
होईि l वििादीत चेकर्ा भएको दस्तखत रे्रो भएपनि सो मभत्रको मलखत 
रे्रो होईि l मभडाई हेरेर्ा सद्देककते सरे्त र्ाहा हुन्छ l सद्देककतेको 
छािविि िै गररएि l झुठा कर्िका आधारर्ा फरेब गरी टदएको जाहेरी 
र लाग्िै िसक्ि े कािूिबर्ोजजर् र्लाई कसूरदार ठहर गरेको उच्च 
अदालत टदपायल र्हेन्रिगर इजलासको फैसला उल्िी गरी आरोवपत 
कसूरबाि सफाई टदलाईपाउँ भन्िेसरे्त व्यहोराको प्रनतिादी निर्मला 
सोडारीले यस अदालतर्ा पेस गरेको पुिरािेदिपत्र। 

13= बैककंङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ र्ा मर्नत २०७३/०६/१८ र्ा 
भएको संशोथधत व्यिस्र्ाको प्रयोग गरी सो मर्नत पूिम मर्नत 
२०७३/०५/१५ र्ा चेक काटिटदएको विषयर्ा कारबाही चलाएको र सजाय 
भएको तर्ा िादी िेपाल सरकार र प्रनतिादी दगुाम काकी भएको ०६८-CR-
०७२३ को र्ुद्धार्ा यस अदालतबाि मर्नत २०७२/०४/२० र्ा फैसला गदाम 
अपिाईएको मसद्धान्त सरे्तका दृटिीले हेदाम  उच्च अदालत टदपायल 
र्हेन्रिगर इजलासको मर्नत २०७५/०३/२७ को फैसला प्रर्ाण र्ूल्यांकिको 
दृजटिलेसरे्त विचारणीय देझखएको भिी यस अदालतबाि मर्नत 
२०७५/११/२६ र्ा विपक्षी झझकाउि ेगरी आदेश भएको l 
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14= यसरी व्यजक्त व्यजक्तका बीचर्ा विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, २०३४ 
अन्तगमत चल्ि योग्य भई कसूर स्र्ावपत भएको अिस्र्ार्ा धारकले 
व्याजसरे्त भराई मलि पाउि ेव्यिस्र्ालाई िजरअन्दाज गरी प्रस्तुत र्ुद्दा 
सरकारिादी  फौजदारी र्ुद्दा अन्तगमत िै चल्दछ भिी र्ान्ि सककिे 
अिस्र्ा िदेझखदँा प्रनतिादी निर्मला सोडारीले अमभयोगदािी बर्ोजजर् 
बैंककङ्ग कसूर गरेको देझखएकोले निजलाई बैङ्ककङ्ग कसूर तर्ा सजाय 
ऐि २०६४ को दफा ३ को देहाय )ग( को कसूरर्ा सोही ऐिको दफा १५ 
को उपदफा )१( बर्ोजजर् १ )एक( र्टहिा कैद तर्ा रु. १८,८५,०००।- 
)अठार लाख पचासीहजार( जररिािा हुिे र जाहेरिाला गणेश कुर्ार 
रािलले सो बर्ोजजर्को विगो प्रनतिादीबाि भराई मलि पाउि े ठहर्याई 
भएको शुरु उच्च अदालत टदपायल, र्हेन्रिगर इजलासको फैसला मर्लेको 
िदेझखदँा उक्त फैसला उल्िी भै प्रनतिादी निर्मला सोडारीउपर लगाइएको 
अमभयोगदािी खारेज हुिे ठहछम भन्िे बेहोराको मर्नत २०७६।३।९ गतेको 
यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला। 

15= सम्र्ानित अदालतबाि प्रस्तुत र्ुद्दा फैसला हँुदा वििाटदत कसूर विनिरे्य 
अथधकार पत्र ऐि २०३४ को दफा १०७)क( द्बारा पररभावषत तर्ा दगुाम 
काकी सरे्त प्रनतिादी भएको )िेकाप २०७२ अकं ८ नि.ि ९४५२( 
र्ुद्दार्ा प्रनतपाटदत मसद्धान्त अिुसार हुिे भिी अमभयोग पत्र दािीलाई 
खारेज गररएको छ। उक्त नि.िं. ९४५२ को र्ुद्दार्ा प्रनतपाटदत 
मसद्धान्त बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि २०६४ को पटहलो संशोधि 
)२०७३।०६।१८( पुिमको िारदात र बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि २०६४ 
को तत्कामलि दफा ३)ग( र्ा भएको "आफुले कािेको चेकलाई खाम्िे 
रकर् आफ्िो खातार्ा िभएको जािी जािी चेक कािी भुक्तािी मलि िा 
टदि िहुिे" भन्ि ेकािूिी प्रािधाि हँुदा प्रनतपाटदत मसद्धान्त हो। खातार्ा 
र्ौज्दात िहँुदा िहँुदै चेक कािी बैंकलाई झुक्याई भुक्तािी मलि े टदिे 
सम्र्को कायम िहँुदासम्र् उल्लेझखत ऐिको तत्कामलि दफा ३)ग( 
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अिुसारको अपराध िहुिे व्याख्या उक्त र्ुद्दार्ा भएको र त्यस्तो कसूर 
विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि २०३४ को दफा १०७)क( को पररभाषा मभत्र 
पछम भन्िे आधारर्ा अमभयोग पत्र दािी खारेज गरेको अिस्र्ा हो। 
बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि २०६४ को दफा ३)ग( र्ा भएको पटहलो 
संशोधिले आफ्िो खातार्ा र्ौज्दात रकर् िभएको जािी जािी चेक कािी 
धारकलाई टदिेलाई कसूर र्ािेको र प्रनतिादीले उक्त दफाले निषेध गरेको 
कायम गरेको हँुदा प्रस्तुत फैसला सोही नि.िं. ९४५२ को र्ुद्दार्ा 
प्रनतपाटदत मसद्धान्तको प्रनतकूल छ।प्रस्तुत र्ुद्दार्ा भएको सम्र्ानित 
अदालतको फैसलार्ा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि २०६४ दफा ३)ग( र 
विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि २०३४ को दफा १०७क ले कसूर र्ािेको र 
पीडडतको हक सुरक्षक्षत गिे व्यिस्र्ा विनिरे्य अथधकार पत्र ऐिको दफा 
१०७क ले गरेको भन्ि ेआधारर्ा उक्त ऐि आकृटि हुिे भिी गररएको 
व्याख्या सम्र्ानित अदालतबाि यस अनघ यस्तै प्रकृनतका र्ुद्दार्ा 
प्रनतपाटदत मसद्धान्तको प्रनतकूल छ। विथधकतामद्बारा निमर्मत कािूि एक 
आपसर्ा बाझझएको जस्र्नतर्ा जुि कािूि पनछल्लो छ त्यो लागु हुिे 
विथधशास्त्रीय मसद्धान्त र र्ान्यता रहेको भिी िे.का.प. ०६७ अंक ७ 
नि.िं. ८४२१ को जजउ र्ास्िे बेच्िे तर्ा डाँका र्ुद्दार्ा सम्र्ानित 
अदालतबाि मसद्धान्त प्रनतपाटदि भएको छ। प्रस्तुत फैसला उक्त 
मसद्धान्त विपररत देझखन्छ। पनछ बिेका ऐिले अनघ बिेका कािूिका के-
कस्ता दसु्कृनत रे्िाउि खोजेको छ भन्िे कुरा पनि न्यायकतामले हेिुम पिे 
देझखन्छ। बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि २०६४ ले कुिै व्यजक्तले जािी 
जािी आफ्िै खातार्ा चेकले खाम्िे रकर् र्ौज्दात िहँुदा िहँुदै चेक कािी 
धारकलाई बैंक प्रिेश गराउँछ भि े त्यस्तो कायमले बैककङ्ग तर्ा विविय 
प्रणाली प्रनतको अविश्िनियता पैदा गराई बैककङ्ग प्रणाली प्रनतको 
विश्िसनियतार्ा आर्र्ानिसर्ा प्रश्ि थचन्ह खडा गराउि े हँुद त्यस्तो 
कायमलाई अपराथधकरण गरेको अिस्र्ा हो। फौजदारी कािूिको व्याख्या 
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गदाम Strict construction को नियर् अिलम्बि गररिे स्र्ावपत र्ान्यता 
रहेको छ।प्रस्तुत र्ुद्दार्ा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि अन्तगमत 
फौजदारी कसूर भएको कुरा मर्मसल प्रर्ाणबाि प्रटि देझखन्छ। िस्तुतः 
विमशटि ऐि र्ध्ये कुि आकवषमत हुिे भन्ि े कुरालाई ऐिको उद्देश्य र 
त्यसले सरे्िेको क्षेत्रको आधारर्ा हेरी निणमय निटकषमर्ा पुग्िुपिे हुन्छ। 
अर्ामत दईुििा ऐिहरु एउिै उद्देश्यबाि बिेका छि ्िा नतिका व्यिस्र्ा 
एउिै विषयसँग सम्बजन्धत छि भि े विधानयकाको पनछल्लो इच्छालाई 
जसले सरे्ट्छ सो ऐि िै आकवषमत हुन्छ भिी सम्र्ानित सिोच्च 
अदालतबाि िादी िेपाल सरकार प्रनतिादी लक्ष्र्ी प्रसाद आचायम सरे्त 
भएको अजख्तयारको दरुुपयोग गरी भ्रटिाचार गरेको भन्िे र्ुद्दा 
िे.का.प. २०७४ अंक ४ नि.िं. ९७९८ र्ा मसद्धान्त प्रनतपाटदत छ। 
प्रस्तुत फैसला उक्त मसद्धान्त प्रनतकुल रहेको देझखन्छ।सम्र्ानित सिोच्च 
अदालतबाि िादी िेपाल सरकार प्रनतिादी विर्ल कुर्ार र्ापासरे्त भएको 
भ्रटिाचार र्ुद्दा )िे.का.प. ०६२ अकं ५ नि.िं. ७५३४ पूणम इजलास( 
र्ा कािूिले दईुििा बािो अिलम्बि गरेको रहेछ भि े र्काम पिे िा 
कारिाही गिम अथधकार प्राप्त निकायले जुि ऐिको सजाय र्ागदािी गिम 
उपयुक्त ठान्दछ सोही अिुसार दािी गिम पाउि े व्याख्या गररएको छ। 
उक्त र्ुद्दार्ा देिािी र फौजदारी प्रकृनतको छुट्िैछुट्िै िालेश मलिुपिेर्ा 
एउिै मलएको अिस्र्ार्ा एउिा दािी रोज्िे पाउिे िाहेक अदालतलाई 
दािीभन्दा बाटहर गएर अको ऐिको बािो अपिाउिु पिे भिी निणमय गदाम 
कािूिी व्यिस्र्ाको सरे्त त्रुिी हुिे भिी प्रटि न्यानयक मसद्धान्त स्र्ावपत 
भएकोर्ा र्काम पिे पक्ष अर्ामत पीडडत र कारिाही गिम अथधकार प्राप्त 
निकाय अर्ामत िेपाल सरकारले बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐिको कसूरर्ा 
सजाय र्ागदािी मलई र्ुद्दा दायर गरेको अिस्र्ार्ा उक्त प्रनतपाटदत 
मसद्धान्त विपररत प्रस्तुत र्ुद्दार्ा भएको संयुक्त इजलासको फैसला 
सम्र्ानित सिोच्च अदालतबाि प्रनतपाटदत पूिम िजजर/कािूिी 
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मसद्धान्तसँग बाझझएको देझखदँा उक्त फैसला पुिरािलोकि गिम निस्सा 
प्रदाि भै उक्त फैसलालाई पुिरािलोकिको रोहर्ा बदर गरी उच्च अदालत 
टदपायल र्हेन्रिगर इजलासबाि अमभयोग दािी बर्ोजजर् भएको फैसला 
सदर गरी पाउि सम्र्ानित अदालत सर्क्ष सादर अिुरोध छ भन्ि ेसरे्त 
बेहोराको िादी िेपाल सरकारको तफम बाि संयुक्त ईजलासको फैसला उपर 
पुिरािलोकिका लाथग यस अदालतर्ा परेको नििेदि पत्र। 

16= यसर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारी उपर बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, 
२०६४ को दफा ३)ग( को अमभयोग लगाई ऐ. ऐिको दफा १५)१( को 
सजाय र्ाग भएकोर्ा निजले बैककङ्ग कसूर गरेको ठहर्याई १ र्टहिा कैद 
तर्ा रु. १८,८५,०००।- जररिािा हुिे र जाहेरिाला गणेश कुर्ार रािलले 
निज प्रनतिादीबाि विगो भराई पाउिे ठहर्याई उच्च अदालत टदपायल 
र्हेन्रिगर, इजलासबाि फैसला भएको देझखन्छ। उक्त फैसला उपर 
प्रनतिादीको पुिरािेदि परेकोर्ा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाि 
व्यजक्त व्यजक्त बीचर्ा विनिर्य अथधकारपत्र ऐि, २०३४ अन्तगमत चल्ि 
योग्य भई प्रस्तुत र्ुद्दा सरकारिादी फौजदारी र्ुद्दा अन्तगमत चल्दछ 
भिी र्ान्ि सककि े अिस्र्ा िदेझखएको भिी उच्च अदालत टदपायल, 
र्हेन्रिगर इजलासको फैसला उल्िी भई प्रनतिादी निर्मला सोडारी उपर 
लगाइएको अमभयोग दािी खारेज हुिे ठहर्याई फैसला भएको 
देझखयो।बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा २)ख( र्ा 
बैककङ्ग कसूर भन्िाले पररच्छेद-२ बर्ोजजर्को कसूर सम्झिु पछम भिी 
बैककङ्ग कसूरको पररभाषा गरेको तर्ा पररच्छेद-२ को दफा ३)ग( र्ा 
आफ्िो खातार्ा र्ौज्दात रकर् िभएको जािी जािी चेक कािी टदि े
कायमलाई बैककङ्ग कसूर र्ािी ऐ. ऐिको दफा १५)१( र्ा कसैले दफा ३ 
बर्ोजजर्को कुिै कसूर गरेर्ा बबगो खुलेकोर्ा बबगो भराई विगो बर्ोजजर् 
जररिािा र तीि र्टहिासम्र् कैदको सजाय हुिे व्यिस्र्ा गरेको र ऐ. 
ऐिको दफा १८ ले बैककङ्ग कसूर र्ुद्दा सरकारिादी हुिे व्यिस्र्ा गरेको 
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देझखन्छ।विधानयकाले कुिै कायमलाई कसूरको रुपर्ा पररभावषत गरी दण्ड 
सजायको निधामरण सरे्त गरेको आधारर्ा पिम आएको अमभयोगपत्रर्ा 
मसमर्त रही प्रस्तुत भएको सबुद प्रर्ाणको वििेचिाबाि प्रनतिादी उपरको 
आरोवपत कसूर प्रर्ाझणत हुिे िहुिे, िादी दािी पुग्ि सक्ि ेिसक्ि ेभन्िे 
कुरार्ा अदालतले निणमय निरुपण गिुमपदमछ। विधानयकाको र्िसाय कुजण्ठत 
हुिे गरी विधानयकी कािूिको औथचत्य उपर प्रश्ि उठाई कािूि बर्ोजजर् 
दायर हुि आएको अमभयोगदािी खारेज गिे गरी यस अदालतको संयुक्त 
इजलासबाि मर्नत २०७६।३।९ र्ा भएको फैसलार्ा यस अदालतको पूणम 
इजलासबाि िे.का.प. २०६२ अकं ५ नि.िं. ७५३४ को पुिरािेदक िादी 
राजटिय िाझणज्य बैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रत्यर्ी प्रनतिादी 
विर्लकुर्ार र्ापा सरे्त भएको भटिाचार र्ुद्दार्ा प्रनतपाटदत मसद्धान्त 
प्रनतकूल देझखँदा न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा ११)२()ख( 
बर्ोजजर् प्रस्तुत र्ुद्दा पुिरािलोकि गरी हेिम अिुर्नत प्रदाि गररएको 
छ। नियर्ािुसार गरी पेश गिूम भन्िे यस अदालतको मर्नत २०७६।५।५ को 
आदेश। 

 

 

 

ठहर खण्ड 

 

17= नियर् बर्ोजजर् दैनिक र्ुद्दा पेशी सूचीर्ा चढी निणमयार्म पेश हुि 
आएको प्रस्तुत र्ुद्दार्ा िादी िेपाल सरकारको तफम बाि उपजस्र्त हुिु 
भएका विद्बाि िायब र्हान्यायाथधिक्ता श्री विश्िराज कोइराला र 
विद्बाि सहन्यायाथधिक्ता श्री शंकर खत्रीले बैंककङ्ग कसूर तर्ा सजाय 
ऐि, २०६४ सालर्ा प्रचलिर्ा आईसकेपनछ पनि यस्त ै वििाद कायर्ै 
रहेको , पीडडत पक्षहरु पिक पिक पीडडत भई रहिे र निजहरुले 
प्रभािकारी उपचार पाउिबाि बजञ्चत भई रहिे गरेको कारण बैंककङ्ग 
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कसूर र सजाय ऐि, २०६४ को पटहलो संशोधि २०७३।६।१८ बाि यस 
सम्बन्धी विषयलाई साविक सरकारी र्ुद्दा सम्बन्धी ऐि, २०४९ को 
अिुसूची १ अन्तगमत राखी संशोधि गररएको हो। यसर्ा पुिरािेदक 
प्रनतिादीले सो संशोथधत व्यिस्र्ालाई गैर कािूिी भिी बदर र्ाग गिम 
सक्िु भएको छैि र सम्र्ानित अदालतको डडमभजि बेञ्चबाि पनि सो 
व्यिस्र्ालाई पूणमतः गैर कािूिी भिी बदर गिम सक्िे अिस्र्ा छैि र 
बदर पनि गररएको छैि। यस्तो अिस्र्ार्ा सम्र्ानित अदालतबाि खातार्ा 
रकर् िभएको जािी जािी चेक कािेको कायम सो ऐि अन्तगमतको कसूर 
हो िा होइि भिी र्ात्र बोल्िुपिेर्ा अन्यर्ा गरेको प्रस्तुत फैसला स्ितः 
त्रुटिपूणम भई बदरभागी छ। कािूिको सार्ान्य मसद्धान्त बर्ोजजर् मभन्ि 
मभन्ि कािूिले मभन्ि मभन्ि व्यिस्र्ा गरेकोर्ा सो कािूि बर्ोजजर् 
उपचार र्ाग्ि जाँदा पक्षले उपयुक्त विकल्प रोज्ि सक्दछ। पक्षले रोजेको 
विकल्पलाई अदालतले अन्यर्ा गिुम सिमर्ा पक्षको टहत विपररत हुिु 
जान्छ। प्रस्तुत सन्दभमर्ा पीडडत पक्षले सरकारी र्ुद्दा सम्बन्धी ऐि, 
२०४९ अन्तगमतको अिुसूची १ मभत्र पिे भिी सोही बर्ोजजर् जाहेरी मलई 
सम्बजन्धत निकायर्ा प्रिेश गरेकोर्ा लार्ो सर्यािथध पनछ आएर निजको 
साम्पविक अथधकारर्ा असर पािे र विद्यर्ाि कािूि िै निटकृय हुिे गरी 
संयुक्त इजलासबाि भएको फैसला कािूिको र्ान्य मसद्धान्त तर्ा 
सम्र्ानित सिोच्च अदालतबाि िे.का.प. २०६२, अंक ५, नि.िं. ७५३४ 
को पुिरािेदक िादी राजटिय िाझणज्य बैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार 
विरुद्ध प्रत्यर्ी प्रनतिादी विर्ल कुर्ार र्ापा सरे्त भएको भ्रटिाचार 
र्ुद्दार्ा प्रनतपाटदत मसद्धान्त सरे्तको विपररत रही त्रुटिपूणम रहेकोले बदर 
गरी शुरु उच्च अदालत टदपायलको मर्नत २०७५।३।२७ को फैसला सदर 
गरर पाउि सादर अिुरोध छ भिी बहस प्रस्तुत गिुमभयो। 

18= प्रनतिादी निर्मला सोडारीका तफम बाि उपजस्र्त विद्बाि िररटठ अथधिक्ता 
श्री मशिप्रसाद मसग्देल, विद्बाि अथधिक्ता श्री उज्जल रायर्ाझी र 
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विद्बाि अथधिक्ता श्री निर्मला के.सी.ले फौजदारी कसूर लागेका अन्य 
र्ुद्दाहरुको रोहर्ा सरे्त कसूरको अिस्र्ा र कािुिको प्रयोगको 
दृजटिकोणबाि वििेचिा गरी ठगी र्ुद्दालाई लेिदेि, कतमव्य ज्याि 
र्ुद्दालाई ज्याि र्ािे उद्योग, ज्याि र्ािे उद्योग र्ुद्दालाई कुिवपि 
र्ुद्दार्ा पररणत गिे गरी मसद्धान्त कायर् भ ै रहेको अिस्र्ा हँुदा 
बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ अन्तगमत कसूर कायर् गरी 
सम्र्ानित अदालत तर्ा उच्च अदालतहरुर्ा विचाराधीि र्ुद्दाको 
सन्दभमर्ा सरे्त विज्ञ इजलासले विचार पुर्याउिु पिे अिस्र्ा भएकाले 
विचाराधीि र्ुद्दालाई विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि बर्ोजजर्को दािी कायर् 
रहि सक्िे गरी न्याय निरोपण हुि न्याय संगत हुिे हँुदा प्रस्तुत र्ुद्दाकै 
रोहबाि निदेशािात्र्क आदेश जारी हुि सादर अिुरोध छ। सम्र्ानित 
सिोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाि विनिरे्य पत्र )चेक अिादर( 
सम्बन्धर्ा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४  आकवषमत हुिे चेक 
अिादर सम्बन्धी र्ुद्दा विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि, २०३४ अिुरुपिै 
आउिुपिे भिी सिमपक्षीय टहत अिुकुल हुिे गरी भएको मर्नत २०७६।३।९ 
को फैसला कािुि, िजीर सम्र्त र न्यानयक हँुदा सदर गरी िादी िेपाल 
सरकारको पुिरािलोकिको नििेदि जजककर खारेज हुिु आिश्यक छ। 
बैंककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐिको दफा ३ र ३)ग( र्ात्र हेरेर पनि हँुदैि, 
जसको लाथग व्यजक्तले अन्य व्यजक्तलाई चेक कािी टदएकोर्ा बैककङ्ग 
कसूर ऐिको दफा ५ को )क( र्ा भएको व्यिस्र्ा अिुसार खातार्ा 
पयामप्त रकर् िभएको अिस्र्ार्ा पनि "अिथधकृत रुपर्ा अन्य व्यजक्तको 
खाताबाि रकर् निकाल्ि" हँुदैि भन्ि े व्यिस्र्ाले पनि बैककङ्ग कसूर 
हुिको लाथग बैंक िा वििीय संस्र्ालाई असर परेको िा जोझखर् भएको 
जस्र्नत हुिुपदमछ। बैककङ्ग कसूर ऐि, २०६४ को शुरु देझख अन्त्य सम्र् 
एक ठाउँर्ा पनि चेक अिादरको शब्द छैि र पुरै उक्त ऐिर्ा बैंक तर्ा 
वििीय संस्र्ाको संरक्षणको र्ात्र उल्लेख छ। तर विनिरे्य अथधकार पत्र 
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ऐि, २०३४ को धेरै दफाहरुर्ा अिादरको विषय उल्लेख भएको छ। यस 
तफम  दृजटि टदँदा पनि व्यजक्त व्यजक्त विचर्ा चेक कािी टदिे र मलि े
व्यिस्र्ा केिल विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि, २०३४ अिुसार पदमछ। 
बैककङ्ग कसूर ऐि, २०६४ अिुसार पदैि। प्रस्तुत र्ुद्दाको विषय केिल 
विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि २०३४ को र्ात्र विषय भएको दईुििा ऐिले 
पारेको अन्यौलता हिाउिुका सार्ै सम्र्ानित सिोच्च अदालतर्ा पिे 
र्ुद्दाको चापलाई न्यूि गिम पनि स्पटिता हुिु जरुरी छ। प्रस्तुत र्ुद्दार्ा 
सम्र्ानित सिोच्च अदालत पूणम इजलासबाि व्याख्या सटहत संयुक्त 
इजलासको फैसला सदर गरी पाउि सादर अिुरोध छ भिी बहस प्रस्तुत 
गिुमभयो। 

19= िादी िेपाल सरकारका तर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारीको तफम बाि उपजस्र्त 
कािूि व्यिसायीहरुको बहस सुिी मर्मसल संलग्ि प्रर्ाण कागजातहरुको 
अध्ययि गरी हेदाम निम्ि विषयर्ा निणमय टदिुपिे देझखयोः 
 

क) यस अदालत संयुक्त इजलासको समनत २०७६।३।९ को फैसला 
समले, नसमलेको के रहेछ? 

ख) र्वादी नेपाल सरकारको पुनरार्वलोकन जजककर पुग्न सक्न े हो 
होइन? 

 

20= निणमय तफम  विचार गदाम यसर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारीले जाहेरिालाबाि 
३ र्टहिाको भाखा राखी जम्र्ा १८,८५,०००।- )अठार लाख पचासी 
हजार( कजाम सापिी मलएको र जाहेरिालाले सापिी रकर् कफताम र्ाग्दा 
आफ्िो िार्र्ा मसद्धार्म बैंक टिकापुर शाखार्ा रहेको खाता िं. 
०१११५२१३८१३ बाि रु. १७,८५,०००।– )सत्र लाख पचासी हजार( र 
िेपाल एस.बब. आई. बैंकर्ा आफ्िो िार्र्ा संचालिर्ा रहेको खाता िं. 
२२०१५२४३५००६५८ बाि रु. १,००,०००।– )एक लाख( को चेक कािी 
उक्त खातार्ा पयामप्त र्ौज्दात रकर् िभएको भिी जािी जािी चेक कािी 



 

 

निर्मला सोडारी विरूद्ध गणेशकुर्ार रािलको जाहेरीले िेपाल सरकार\०७६-NF-००११,बैककङ्ग कसुर पािा 18 

 

टदएकोले प्रनतिादी निर्मला सोडारीलाई बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐिको 
दफा ३)ग( को कसूरर्ा सोही ऐिको दफा १५)१( बर्ोजजर् बबगो 
बर्ोजजर् जररिािा र ३ र्टहिा कैद सजाय गरी जाहेरिालाको विगो सरे्त 
प्रनतिादीबाि भराई पाउँ भिी िादी िेपाल सरकारको अमभयोग पत्र परेकोर्ा 
प्रनतिादी निर्मला सोडारीले अमभयोग दािी बर्ोजजर् बैंककङ्ग कसूर गरेको 
देझखएकोले निजलाई बैंककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा ३ 
को देहाय )ग( को कसूरर्ा सोही ऐिको दफा १५ को उपदफा )१( 
बर्ोजजर् १ र्टहिा कैद तर्ा रु. १८,८५,०००।– )अठार लाख पचासी 
हजार( जररिािा हुिे र जाहेरिाला गणेश रािलले सो बर्ोजजर्को विगो 
प्रनतिादीबाि भराई पाउिे ठहछम भिी उच्च अदालत टदपायल र्हेन्रिगर 
इजलासबाि फैसला भएको देझखन्छ। सो फैसला उपर थचि िबुझी निज 
निर्मला सोडारीले पुिरािेदि गदाम विपक्षीको श्रीर्तीलाई र्ैले १२ लाख ५० 
हजार टदि बाँकी छ भिी तर्सुक गररटदई ब्याज सरे्त बुझाएकी छु, 
र्ैले जाहेरिालालाई रु. १ लाखको िेपाल एस.बब.आई. बैंकको चेक 
टदएको हो, १७ लाख ८५ हजारको मसद्धार्म बैंकको चेकको मलखत रे्रो 
होइि, र् र्ाथर् लगाइएको अमभयोग बैंककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, 
२०६४ अन्तगमतको कसूर होइि, वििादीत चेकर्ा भएको दस्तखत रे्रो 
भएपनि सो मभत्रको मलखत रे्रो होइि, सद्दे ककतेर्ा छािबबि िै 
गररएि, झुठ्ठा कर्िको आधारर्ा फरेि गरी टदएको जाहेरी र लाग्िै 
िसक्ि े कािूि बर्ोजजर् र्लाई कसूरदार ठहर गरेको उच्च अदालत 
टदपायल, र्हेन्रिगर इजलासको फैसला उल्िी गरी आरोवपत कसूरबाि 
सफाई पाउँ भिी यस अदालतर्ा पुिरािेदि परेको देझखन्छ। उक्त 
पुिरािेदिर्ा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाि मर्नत २०७६।०३।०९ र्ा 
फैसला हँुदा व्यजक्त बीचर्ा विनिरे्य अथधकार पत्र ऐि, २०३४ अन्तगमत 
र्ुद्दा चल्ि योग्य भई कसूर स्र्ावपत भएको अिस्र्ार्ा धारकले 
व्याजसरे्त भराई मलि पाउिे व्यिस्र्ालाई िजरअन्दाज गरी प्रस्तुत 
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र्ुद्दार्ा सरकारिादी फौजदारी र्ुद्दा अन्तगमत िै चल्छ भिी र्ान्ि 
सककिे अिस्र्ा िदेझखदँा प्रनतिादी निर्मला सोडारीले अमभयोग दािी 
बर्ोजजर् बैककङ्ग कसूर गरेको देझखएकोले निजलाई १ र्टहिा कैद तर्ा 
रु. १८,८५,०००।– )अठार लाख पचासी हजार( जररिािा हुिे र 
जाहेरिाला गणेशकुर्ार रािलले सो बर्ोजजर्को विगो प्रनतिादीबाि भराई 
मलि पाउिे ठहर्याई भएको शुरु उच्च अदालत टदपायल, र्हेन्रिगर 
इजलासको फैसला उल्िी भै प्रनतिादी निर्मला सोडारी उपर लगाइएको 
अमभयोगदािी खारेज हुिे ठहछम भिी उल्लेख भएको देझखयो।संयुक्त 
इजलासको मर्नत २०७६।०३।०९को फैसला सम्र्ानित सिोच्च अदालतबाि 
िे.का.प. २०६२ अकं ५ नि.िं. ७५३४ र्ा प्रनतपाटदत मसद्धान्त सरे्तको 
प्रनतकूल रहेकोले उक्त फैसला पुिरािलोकि गिम अिुर्नत प्रदाि गरी 
पुिरािलोकिको रोहबाि उक्त फैसला बदर गरी उच्च अदालत टदपायल, 
र्हेन्रिगर इजलासको फैसला सदर गरी पाउँ भिी िादी िेपाल सरकारको 
नििेदि परेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाि मर्नत २०७६।३।९ र्ा 
भएको फैसला यस अदालतको पूणम इजलासबाि िे.का.प. २०६२ अंक ५ 
नि.िं. ७५३४ र्ा प्रनतपाटदत मसद्धान्त प्रनतकूल देझखदँा न्याय प्रशासि 
ऐि २०७३ को दफा ११)२()ख( बर्ोजजर् प्रस्तुत र्ुद्दा पुिरािलोकि 
गरर हेिम अिुर्नत प्रदाि गररएको छ भिी यस अदालतबाि मर्नत 
२०७६।५।५ र्ा आदेश भै प्रस्तुत र्ुद्दा निणमयार्म पेश हुि आएको देझखयो। 

21= अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाि मर्नत २०७६।०३।०९र्ा फैसला 
हुदाँ प्रकरण २३ र्ा  " प्रनतर्वादी ननमणला सोडारीको एस.बब.आई. बैक र 
ससद्धाथण बैंकलाई ददएको भूक्तानी आदेशको चेक खातामा पयाणप्त मौज्दात 
नरहेको भनी चेक अनादर भएको कुरामा वर्वर्वाद छैन । यसरी आफ्नो 
खातामा पयाणप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुुँदाहुुँदै खाताको रकमले 
नखाम्न ेगरी चेक कादटददएको अर्वस्था हुुँदा र उक्त वर्वननमेय अधधकारपत्र 
ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यजक्तबाट चेकमा 
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उजललखखत रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने 
व्यजक्तलाई सजायसमेत हुने व्यर्वस्था गररएको हुुँदा त्यस्तो गलत काम 
गने व्यजक्तलाई सजाय र त्यस्तो गलत कायणबाट पीडडत व्यजक्तलाई 
आफूले पाउनु पने रकम र ब्याजसमेत भराई सलन पाउन ेव्यर्वस्था भएको 
अर्वस्थामा प्रनतर्वादीबाट भएको उक्त कायण वर्वननमेय अधधकारपत्र ऐन, २०३४ 
को दफा १०७(क) अन्तगणत नै पने देखखन आयो । बैंककङ कसूर तथा 
सजाय ऐन, २०६४ मा यसप्रकारको कायणबाट पीडडत हुने व्यजक्तलाई राहत 
ददनेसम्बन्धी कुनै व्यर्वस्था भएको पाइुँदैन ।यसप्रकारको कसूरलाई 
वर्वननमेय  अधधकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तगणत राखेर कारर्वाही गररएको 
खण्डमा पीडडतलाई राहत ददने कायण र कसूर गने व्यजक्तलाई कैद तथा 
जररर्वानासमेत हुने कायणसमेत समेदटने देखखयो" भिी तर्ा "समनत 
२०७३/०६/१८ मा बैंककंङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पदहलो 
संशोधन हुुँदा कसैले बैंक तथा वर्वत्तीय संस्थाबाट रकम भुक्तानी माग गदाण 
आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक कादटददएमा 
बैककंग कसुर हुने भननएको छ । यस्तो कानूनी व्यर्वस्थाबाट कसैले आफ्नो 
खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक कादटददई भुक्तानी 
माग्ने कायण गरेबाट मात्र पनन बैंककंग कसूर हुन्छ भन्ने व्यर्वस्था भएबाट 
ननसन्देह उक्त कायण बैंककंग कसूर हो। यो संशोधन पछाडडको हकमा 
कानूनको द्वर्ववर्वधा हटाईएको अर्वस्था रहेको देखखन्छ तर मौजुदा कानून 
(वर्वननमेय अधधकारपत्र ऐन) मै कादटएको चेक भुक्तानीयोग्य नभई चेक 
अनादर भएमा त्यसको कानूनी दानयत्र्व के हुने भन्ने स्पष्ट व्यर्वस्था 
भईसकेको अर्वस्थामा गलती गनेलाई सोही कसूरमा उललेख गररएको 
कानूनी दानयत्र्व सजृना हुने मानननु पदणछ । दरु्वै कानूनी व्यर्वस्थाको 
तुलनात्मक अध्ययन गरी वपडडतको अधधक हक सुरक्षित हुने कानूनबाट 
न्याय ननरुपर् गनुण शे्रयष्कर हुन्छ भन्ने कुरा माधथ नै वर्वरे्वचना 
गररसककएको छ। सुवर्वधा सन्तुलनको दहसाबलेसमेत स्पष्ट कानूनी दानयत्र्व 
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ककदटएको तत्कालको मौजुदा कानूनमा भएको उपचारको मागणबाटै वपडडतले 
बढी सुवर्वधा प्राप्त गनणसक्ने अर्वस्था हुुँदाहुुँदै वपडडतको हक नै कुजण्ठत 
हुनेगरी बैंककङ्ग कसूर अन्तगणत असभयोग लगाई सरकारर्वादी मुद्दाको 
रोहबाट हेरी इन्साफ गररएको उच्च अदालत ददपायल, महेन्रनगर 
इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरारे्वदनको रोहमा उधचत मान्न 
सककएन l उच्च अदालत ददपायल, महेन्रनगर इजलासबाट भएको उक्त 
फैसला माधथ वर्वरे्वधचत आधार कारर्बाट बदर हुन्छ" भिी भएको व्याख्या 
र उक्त फैसला पुिरािलोकिको रोहबाि यस इजलास सर्क्ष पेश  
भएकोर्ा अब विधानयकी र्िशाय अिुरुप िैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, 
२०६४ को दफा ३ को साविकको व्यिस्र्ार्ा संसोधि भई कृयामशल रहेको 
कािूिी व्यिस्र्ाको रोहर्ा उपरोक्त व्याख्या, प्रचमलत कािूिी व्यिस्र्ा 
एि ंपक्षहरूको दानयत्ि र वपडीतसँग उपलब्ध भएका उपचारहरुबारे वििेचिा 
हुिु आिश्यक देझखयो। 

22= पटहलो प्रश्ितफम  विचार गदाम, यस र्ुद्दार्ा बैककङ्ग कसुर तर्ा सजाय 
ऐि, २०६४ को दफा ३ को देहाय )ग( िा विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, 
२०३४ को दफा १०७ को देहाय )क( को व्यिस्र्ा र्ध्ये कुि व्यिस्र्ा 
आकवषमत हुिे भन्िे सन्दभमर्ा सिमप्रर्र् ती कािूिी व्यिस्र्ाहरूको 
विश्लेषण हुिुपिे देझखन्छ। 

 

क. मर्नत २०३४।९।१८ देझख लागू रहेको विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, 
२०३४ को प्रस्ताििार्ा बैककङ्ग कारोबारलाई सुव्यिजस्र्त गिमको 
लाथग विनिरे्य अथधकारपत्रको पररभाषा गिम र तत्सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्र्ा गिम सो ऐि बिाइएको भन्ि े उल्लेख गदै दफा २ को 
देहाय )ज( र्ा "चेक भन्नाले माग्ना साथ भुक्तानी ददनु भनी 
कुनै बैंक उपर खखधचएको" भिी पररभावषत गरेको देझखन्छ। दफा २ 
को देहाय )छ( र्ा विनिरे्यपत्रको पररभाषार्ा "फलाना समनतमा र्वा 
यनत अर्वधधपनछ र्वा मागेका बखत सो पत्रमा लेखखएको कुनै खास 
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व्यजक्तलाईण र्वा ननजले अह्राएकोलाईण र्वा सो पत्र सलई आउनेलाईण  र 
यनत रुपैयाुँ ददनु भनी एकले अकोलाईण बबना शतण ननदेश गरी 
दस्तखत गररएको सलखत सम्झनुपछण" भन्ि ेउल्लेख भएबाि वििा 
शतम निदेश गरी कुिै निजश्चत मर्नतर्ा िा केही सर्यपनछ िा 
र्ागेका बखत भूक्तािी गिे गरी सर्य तोककएको तर्ा त्यसर्ा 
हस्ताक्षर भएको हुिुपिे पूिामिस्र्ा सम्र्को आिश्यकता देखाइएको 
छ। ऐ. ऐिको दफा १५ र्ा चेक काट्िे व्यजक्त )ड्रअर( को 
दानयत्ि मशषमक अन्तगमत विनिरे्य अथधकारपत्र स्िीकार गिे व्यजक्त 
िा भूक्तािी टदि निदेश गररएको व्यजक्त )ड्रयी( बाि विनिरे्य 
अथधकारपत्र अिादर भएको िा स्िीकार िगररएको कुरा ड्रअरलाई 
रीतपूिमक सूथचत गररएर्ा धारकलाई क्षनतपूनत म गररटदिु ड्रअरको 
कतमव्य हुिे व्यिस्र्ा रहेको छ। यस्त ैदफा १६ र्ा ड्रअरको पयामप्त 
निके्षप भएको अिस्र्ार्ा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूिमक छ भि े
त्यस्तो चेकको भूक्तािी बैंकले टदिुपिे र त्यस्तो भूक्तािी 
िटदएबाि ड्रअर िा रीतपूिमकको धारकलाई हुिै हािी िोक्सािी 
भएर्ा बैंकले त्यस्तो क्षनतपूनत म सोही ऐि बर्ोजजर् टदिुपिे सरे्त 
व्यिस्र्ा गरेको पाइन्छ। अर्म सम्बन्धी केही िेपाल ऐि संशोधि 
ऐि, २०३९ द्बारा दफा १०७क. र्प गरर "बैंकमा आफ्नो ननिेप 
छैन र्वा ननिेप भए पनन पयाणप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै 

व्यजक्तले चेक काटी कसैलाईण हस्तान्तरर् गरेमा र त्यसरी 
हस्तान्तरर् गररएको चेक भुक्तानीको लाधग सम्बजन्धत बैङ्क समि 
प्रस्तुत गदाण पयाणप्त  ननिेप नभएको कारर्बाट बैङ्कबाट चेक 
अनादर भएमा चेक काट्न े व्यजक्तबाट चेकमा उललेखखत रकम र 
व्याज समेत धारकलाईण भराई चेक काट्ने व्यजक्तलाईण तीन 
मदहनासम्म कैद र्वा तीन हजार रूपैयाुँसम्म जररर्वाना र्वा दरु्वै सजाय 
हुनेछ" भन्ि ेव्यिस्र्ा गरेपश्चात दफा १०८ र्ा उजल्लझखत हदम्याद 
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अर्ामत कारण परेको मर्नतले ५ िषममभत्र र्ुद्दा दायर गरी दफा 
१०७क. को व्यिस्र्ा अिुरुप चेकको धारकले उपचार मलि पाउिे र 
अिादर भएको चेक कािि ेव्यजक्तलाई सजाय सरे्त हुिे व्यिस्र्ा 
गरी पीडडत व्यजक्तलाई उपचारको व्यिस्र्ा गररएकोर्ा यो व्यिस्र्ा 
हालसम्र् पनि यर्ाित रहेको देझखएको छ। 

ख. विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि २०३४ को दफा १०७क. कृयामशल रहेकै 
अिस्र्ार्ा मर्नत २०६३।०७।१९ र्ा प्रर्ाझणकरण भई बैँक तर्ा वििीय 
संस्र्ा सम्बन्धी ऐि, २०६३ तर्ा मर्नत २०६४।१०।२३ र्ा बैककङ्ग 
कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ प्रर्ाझणकरण भई लागू भएको 
देझखन्छ।तत्पश्चात बैँक तर्ा वििीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐि, २०६३ 
लाई बैँक तर्ा वििीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐि, २०७३ ले प्रनतस्र्ापि 
गरर मर्नत २०७४।०१।१० र्ा प्रर्ाझणकरण भई लागू भएको छ। 
साबबकको बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को पररच्छेद २ 
बैककङ्ग कसूर अन्तगमत दफा ३ र्ा अनधधकृत रूपमा खाता खोलन 
र्वा रकम भुक्तानी माग गनण नहुने मशषमक अन्तगमत देहाय (ग) र्ा 
"आफूले काटेको चेकलाई खाम्न े रकम आफ्नो खातामा नभएको 
जानीजानी चेक काटी भुक्तानी सलन र्वा ददन" िहुिे व्यिस्र्ा रहेको 
थर्यो। सो व्यिस्र्ाका सम्बन्धर्ा र्हेन्र प्रसाद यादिको जाहेरीले 
िेपाल सरकार वि. दगुाम काकी 1भएको िैककङ्ग कसूर र्ुद्दाको 
प्रकरण ९ र्ा " वर्वननमेय अधधकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भन्ने 
शब्दलाई स्पष्टतः पररभावित गरेको पाइएन। तथावप सो ऐनको दफा 
१०७क. ले चेक अनादर हुने अर्वस्था उललेख गनुणका साथ ै सजाय 
समेत ननधाणरर् गरेको पाइयो।वर्वशेितः आफ्नो खातामा पयाणप्त रकम 
छैन भन्न ेजान्दाजान्दै चेक काटी ददएको कारर् धारकले सम्बजन्धत 
बैंङ्कबाट भुक्तानी पाउन नसकेको अर्वस्थालाई चेक अनादरको रुपमा 
धचत्रर् गररएको  पाइन्छ ।र्वस्तुतः चेक अनादर ड्रअर र धारक अथाणत ्
व्यजक्त व्यजक्त बीच वर्वननमेयपत्र र्वा चेक काटी सलनुददनु गररएको 
कारोर्वारसुँग सम्बजन्धत देखखन्छ। यसमा धारकलाई झुक्यान र्वा 

                                                 

1 नन.नन.न. नननन, ननन न, नन नन. नननन 
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नोक्सानमा पाने ड्रअरको ननयत हुन सक्ने देखखन्छ। साथ ै चेक 
अनादर ठहर भएको अर्वस्थामा चेक काट्नेबाट धारकलाई चेकमा 
उजललखखत रकम र सो को व्याजसमेत भराई तीन हजारसम्म 
जररर्वाना र्वा तीन मदहनासम्म कैद र्वा दबुै सजाय हुन सक्ने 
वर्वननमेय अधधकारपत्र ऐनको कानूनी व्यर्वस्था देखखयो" भिी तर्ा 
प्रकरण १० र्ा "उपरोक्त दबुै कानूनी व्यर्वस्थाको तुलनात्मक 
अध्ययनबाट बैंङ्ककङ्ग कसूर र चेक अनादरमा केही समानता समेत 
रहेको देखखन्छ। खासगरी दबुै बैंङ्ककङ्ग कारोर्वारसुँग सम्बजन्धत वर्विय 
हुनुका साथ ै आफ्नो बैंक खातामा पयाणप्त रकम छैन भन्ने 
जान्दाजान्दै चेक काट्ने कायण दबुै कसूरमा समान रुपमा अन्तननणदहत 
रहने देखखन्छ। तथावप बैङ्ककङ्ग कसूर सीधै बैंङ्क र्वा वर्वत्तीय 
कारोर्वार अथाणत वर्वत्तीय प्रर्ालीलाई हानी नोक्सानी पानणमा पररलक्षित 
देखखन्छ भन े चेक अनादरको कुरा चेक प्राप्त गने तेस्रो व्यजक्त 
अथाणत धारकलाई झुक्याउन र्वा हानी नोक्सानी पानणमा लिीत 
देखखन्छ।। त्यस्तै बैंङ्ककङ्ग कसूर कायम हुन चेकअनुसारको रकम 
भुक्तानी सलनुददनु गररसकेको हुनु पदणछ तर चेक अनादरमा ड्रअरको 
खातामा पयाणप्त रकम नभएका कारर् धारकले चेकमा उललेख 
भएबमोजजमको रकम सम्बजन्धत बैंङ्कबाट भुक्तानी ददन नसकेको 
कारर्बाट चेक सटही नभई अनादर हुन पुग्दछ। बैंङ्ककङ्ग 
कारोर्वारलाई नै जोखखम पुरय्ाउन े र वर्वत्तीय प्रर्ालीप्रनत पररलक्षित 
भएको कारर्ले बैंङ्ककङ्ग कसूर गम्भीर प्रकृनतको कसूर हो भन्ने 
कुरा प्रस्तुत मुद्दा सरकार र्वादी भई चलन ेर सरकारी मुद्दासम्बन्धी 
ऐन,२०४९ को अनुसूधच १ मा पने भन्ने दफा १८ को कानूनी 
व्यर्वस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। व्यजक्तप्रनत लक्षित भएको कारर् चेक 
अनादरको वर्वर्वाद दनुनयाुँर्वादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा चलन े
देखखन्छ। सारमा जानीजानी खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक 
काटी हानी नोक्सानी पानण खोजजएको पि तथा रकम भुक्तानी भएको 
र्वा नभएको भन्न े आधार नै बैककङ्ग कसूर तथा चेक अनादर 
छुट्याउने लक्ष्मर् रेखा देखखएको हुुँदा सोहीरुपमा बुझ्नु र ग्रहर् 
गनुणपने हुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत मुद्दा बैंककङ्ग कसूर ऐन अन्तगणत 
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नपने भनी असभयोग पत्र खारेज गने गरेको पुनरारे्वदन अदालतको 
फैसला अन्यथा देखखएन" भिी व्याख्या भएको देझखन्छ। 

ग. उपमयुक्त कािूिी व्यिस्र्ाको आधारर्ा यस अदालतबाि उपयुमक्त 
बर्ोजजर् व्याख्या भएपश्चात बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४र्ा 
मर्नत २०७३।६।१८ र्ा भएको पटहलो संसोधिबाि बैककङ्ग तर्ा 
वििीय प्रणालीको कारोबारर्ा हुि सक्ि ेकसूरजन्य कायमबाि बैककङ्ग 
तर्ा वििीय प्रणालीर्ा पिे असर र जोझखर्लाई न्यूि गरी बैककङ्ग 
तर्ा वििीय प्रणालीप्रनत विश्िसनियता अमभिदृ्थध गिम िान्छिीय 
भएको भिी प्रस्ताििा सरे्त ससंोधि गरी ऐ. ऐिको दफा ३ को 
देहाय )ग( को साविक व्यिस्र्ा पररितमि गरी "आफ्नो खातामा 
मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी ददन" भन्िे उल्लेख 
भएबाि यस संसोधिले त्यस प्रकृनतको खाताको चेक काट्िु र्ात्रलाई 
पनि िैककङ्ग कसूरको दायरार्ा सरे्िेको पाईयो।यो कसूर स्र्ावपत 
हुि बैकबाि भुक्तािी मलिे टदि ेकायम सम्पन्ि हुिु पिे अिस्र्ाको 
विद्यर्ािता संसोधि पश्चात आिश्यक देझखदैँि। सो भएतापनि 
विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि २०३४ व्यजक्त-व्यजक्त बीचको कारोिारसँग 
सम्बजन्धत रहेको र सो सम्बन्धर्ा कुिै कारणबस वििाद उत्पन्ि 
भएर्ा सो ऐिर्ा उपचारको व्यिस्र्ा गररएको देझखन्छ।विनिरे्य 
अथधकारपत्र ऐि २०३४ को दफा १०७क. को साविकदेझखको 
व्यिस्र्ालाई पररितमि, संसोधि िा खारेज िगररएको कारण एकै 
प्रकृनतको कायमर्ा एकानतर चेकको रकर् प्राप्त गिे अथधकार राख्न े
व्यजक्तसँग चेकको धारकले आफै िादी भई फौजदारी र्ुद्दाको रूपर्ा 
ऐ. दफा १०७क. बर्ोजजर् दाबी मलई अदालतर्ा जाि सक्िे िा 
बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा १८ बर्ोजजर् 
सरकारिादी फौजदारी र्ुद्दाको दािी मलई कारिाही अगाडी बढाउि 
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मर्ल्िे गरी प्रचलीत कािूिले  दईुििा उपचारको र्ागम जजवित 
राझखएको पाईयो। 

23= उपरोक्त कािूिी व्यिस्र्ाहरूबाि खातार्ा पयामप्त रकर् िभएको 
अिस्र्ार्ा जािीजािी चेक जारी गररएकोर्ा दईु प्रकृनतका कािूिी उपचारको 
व्यिस्र्ा रहेको पाईएर्ा के कसरी न्याय पिम सक्छ भन्िे सम्बन्धर्ा विचार 
गदाम "Principle of beneficial construction" सरे्त तफम  ध्याि पुयामउिु 
सान्दमभमक हुन्छ।Maxwell on the Interpretation of Statute र्ा "Principle of 

Beneficial Construction" is that sound rule of interpretation of beneficial 

legislation that in cases of ambiguity, the construction which advances 

the beneficial purpose should be accepted in preference to the one which 

defeats the purpose" 2  भिी उल्लेख भएको देझखन्छ।यसबाि जुि कािूि 
पीडडतको हीतर्ा हुन्छ, त्यस्तो कािूिको अिलम्बि गदाम सही न्याय हुिे र 
पीडडतको टहतको बारेर्ा पीडडत स्ितः जािकार रहिे हुदाँ विधानयका निमर्मत 
कािूि अन्तगमत कािूिी उपचारको बािोको रोजाई पनि पीडडतको हुिे 
र्ान्यता रहेको पाईन्छ। विधानयकाबाि निमर्मत कािूिको सम्बन्धर्ा 
अथधिक्ता धिन्जय खिाल वि. प्रधािर्न्त्री तर्ा र्जन्त्रपररषदको 
कायामलय, मसहंदरिार सरे्त भएको ररि नििेदिर्ा3 "संसदले बनाएको 
ऐन हतपनत र हलकासंग अर्वधै घोवित गररदैंन। समाजमा के कस्तो 
ऐन ककन चादहन्छ भन्न े कुराको ज्ञाता अदालत होइन, संसद अथाणत 
वर्वधानयका हो । ऐन अर्वधै घोवित गने नगने संबन्धमा अदालत 
सकभर self- restrain  मा रहन ुपने" भिी मसद्दान्त व्याख्या भएको 
अदालत सकभर self-restraint मा रहनपुने" भिी मसद्धान्त 
प्रनतपादि भएको छ। सोही आदेशर्ा भारतको सिोच्च अदालतले State 

                                                 

2 P.S.T. J.Langan, "Maxwell on the Interpretation of Statutes", Lexis Nexis, 18th Edition, pg 238 
3 नन.नन.न नननन, ननन न, नन.नन नननन, ननननन ननननन 
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of Bihar and others V. Bihar Distillary Limited4 को र्दु्दार्ा स्र्ावपत 
गररएको मसद्धान्त पनि उल्लेख छ, जसर्ा भनिएको छ "The court 

should try to sustain validity of the Act to the extent possible. It 

should strike down the enactment only when it is not possible to 

sustain it. The court should not approach the enactment with a view 

to pick holes or to search for defects of drafting much less 

inexactitude of language employed. Indeed any such defects of 

drafting should be ironed out as part of the attempt to sustain 

validity / constitutionality of the enactment. After all, an Act made 

by the legislature represents the will of the people and that cannot 

be lightly interfered with. The unconstitutionality must be plainly 

and clearly established before an enactment is declared void. The 

same approach holds good while ascertaining and purpose of an 

enactment of its scope and application." शजक्त सन्तुलिको 
मसद्धान्त अिलम्बि गिे र्लुकुर्ा विधानयकाद्िारा आफ्िो अथधकारको 
प्रयोग गरी बिाएको काििूको िदै्यता पररक्षण गदाम न्यायपामलकाले 
न्यानयक संयर्ता अपिाउिे गररएको हुन्छ। न्यानयक संयर्ताका 
सम्बन्धर्ा भारतीय सिोच्च अदालतले S.S.Bola V.BD Sardara 5को र्ुद्दार्ा 
"The courts however adopt judicial self restraint in discharging their 

functions of judicial review in order to maintain harmony between the 

Judiciary, the Legislature and the Executive. The power of judicial 

review of legislative acts vested in the High courts and the Supreme 

Court must be exercised with wisdom and self restraint and not in a 

spirit of cold war between parliament of state legislature and court. Non 

interference with the view of the majority in parliament with regard to 

what is reasonable and interference with what is prohibited by the 

constitution may perhaps be harmonious path for peaceful transition for 

glorious future"  भन्ि ेसरे्त व्याख्या गरेको देझखन्छ।यस्त ैज्योनत बानिया 
वि. प्रधािर्न्त्री तर्ा र्जन्त्रपररषदको कायामलय, मसहंदरिारसरे्त भएको 

                                                 

4 State Of Bihar & Ors. Etc. Etc vs Bihar Distillery Ltd. Etc ,AIR 1996,  December 3, available at 

https://indiankanoon.org 
5 S.S. Bhola & Ors vs B.D. Sardana & Others, AIR 1997, July 11, available at https://indiankanoon.org 
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उत्पे्रषण परर्ादेश ररि6 र्ा "वर्वधानयकाले के, कस्तो नीनत कायाणन्र्वयन गने, 
कस्तो ऐन ननमाणर् गने भन्ने कुरा वर्वशुद्ध वर्वधानयकी िेत्र सभत्रको वर्विय 
हुने। वर्वधानयकी बुद्धधमताको प्रयोग गरी वर्वधध र प्रकियाबमोजजम ननमाणर् 
गरेको ऐनलाई संवर्वधान अनूकूल नै रहेको अनुमान गनूणपने" भिी मसद्धान्त 
प्रनतपादि भएको पनि देझखन्छ।यस्तै मशिर् मसरे्न्ि मल. का तफम बाि 
रघुिन्दि र्ारू वि. िेपाल विद्युत प्राथधकरण सरे्त7  भएको उत्पे्रषणको 
आदेशर्ा संयुक्त इजलासबाि "वर्वधानयका ननसमणत कानून एकापसमा 
बाखझएमा र्वा एउटै वर्वियमा फरक फरक प्रार्वधान भई कुन कानून लागू हुने 
भन्ने द्वर्ववर्वधाजनक अर्वस्था ससजणना भएमा वर्वधानयकाले नै स्पष्ट शब्दमा 
प्राथसमकतािम तोककददएको रहेछ भन े सोही प्रार्वधान लागू हुन्छ। यदद 
नतोककएको भए पनछललो कानून मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको 
सर्वणस्र्वीकृत ससद्धान्त रही आएको पाइन"े भिी भएको व्याख्यार्ा असहर्नत 
जिाउिु पिे पनि कारण देझखदैँि।यसबाि पनछ आएको कािूिको निर्ामण 
गदाम विधानयकाले कुिै दरुगर्ी सोच राखी त्यस प्रयोजिका लागी कुिै 
कािूि निर्ामण गरेर्ा र त्यस्तो पनछल्लो कािूि असँिैधानिक घोवषत 
िभएसम्र् ियाँ कािूिले प्रार्मर्कता पाउि ेिै हुन्छ। 

24= कािूिले उपचारका फरकफरक र्ागमको व्यिस्र्ा गरेको सन्दभमर्ा िेपाल 
कािूि व्याख्या सम्बन्धी ऐिको दफा २५र्ा "दईु र्वा दईुभन्दा बढी ऐन 
मुतावर्वक गरेमा र्वा नगरेमा कसूर माननने काम रहेछ भन ेकसुरदारलाई ती 
मध्ये कुनै एक ऐन बमोजजम सजाय हुन्छ तर एकपटक सजाय 
पाईसकेपनछ सो कसूरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुदैँन" भन्िे 
व्यिस्र्ाले सरे्त दईु कािूिी उपचार विद्यर्ाि भएर्ा कुिै एक 
कािूिबाि कारिाही गिम सककि े गरी पक्षको रोजाईलाई सरे्त स्िीकार 
गरेको देझखन्छ।यस्तै ऐ. ऐिको दफा २७ को देहाय )क( ले संशोधि िा 

                                                 

6 िे.का.प. २०७६, संिैधानिक इजलास खण्ड, भाच २, अंक १, नि. िं ००१३ )०७४-WC-००१३( 
7 िे.का.प. २०७६, अंक ४, नि.िं १०२३२ 
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खारेज िभएसम्र् प्रचमलत कािूि कायर् रहिेछ भन्िे व्यिस्र्ा रहेको 
पनि देझखन्छ।कािूिको प्रयोगको सम्बन्धर्ा  राजटिय िाझणज्य बैंकको 
पत्रले श्री ५ को सरकार वि. विर्लकुर्ार र्ापासरे्त 8भएको र्ुद्दार्ा 
"कानूनले दईु बाटो गरेको रहेछ भन ेमकाण पने र्वा कारर्वाही गनण अधधकार 
प्राप्त ननकायले जुन ऐनको सजाय मागदार्वी गनण उपयुक्त ठान्दछ सोही 
अनुसार दार्वी गनण पाउने" भन्िे व्याख्या भएको पनि देझखएको छ। यसका 
सार्,ै सोही र्ुद्दार्ा "देर्वानी र फौजदारी प्रकृनतको छुट्टाछुट्टै नालेश 
सलनुपनेमा एउटै सलएको अर्वस्थामा  एउटा दार्वी रोज्न पाउन े बाहेक 
अदालतलाई दार्वी भन्दा बादहर गएर अको ऐनको बाटोबाट आउनुपने भनी 
ननर्णय गदाण कानूनी व्यर्वस्थाको समेत त्रुटी हुने" भन्िे मसद्धान्त 
प्रनतपादि भएको पनि देझखन्छ।कािूिले जब उपचारका दईुििा र्ागम 
पीडडतलाई प्रदाि गरेको हुन्छ, भि ेसो र्ध्ये कुिै र्ागम अिलम्िि गिे 
स्ितन्त्रता पीडडतलाई हुन्छ। सो कुरालाई यस अदालतले स्िीकार गरी 
आएको पनि छ।  

 

25= एकानतर बैक तर्ा विविय संस्र्ार्ा सरकार र सरकारी निकायको 
नियर्िकारी भूमर्का रहिे र  अकोतफम  निक्षेपकतामको रकर् सरे्त 
सुरक्षक्षत रहिे विश्िास सिमसाधारणर्ा रहेको हँुदा यस्ता बैक िा विविय 
संस्र्ा उपरको विश्िासर्ा प्रनतकूल प्रभाि पािे कायमलाई सार्ान्य रूपर्ा 
हेिम सककदैँि। बैककङ्ग कसूर भन्िाले त्यस्ता बैक िा वििीय संस्र्ालाई 
आथर्मक हािी िोक्सािी हुिे कायमका सार्ै बैँक प्रनतको आस्र्ा र 
विश्िासर्ा खलल पुग्िे एिं देशको सर्ग्र वििीय प्रणालीर्ै िकारात्र्क 
असर पािे प्रकृनतको कायम हो। यस सम्बन्धर्ा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय 
ऐि, २०६४ को पररच्छेद २ ले विशेष व्यिस्र्ा गरेको छ। बैककङ्ग कसूर 
सम्बन्धी र्ुद्दा िेपाल सरकारिादी हुिे र्ुलुकी फौजदारी कायमविथध संटहता 

                                                 

8 िे.का.प. २०६२, अंक ५, नि.िं. ७५३४ 



 

 

निर्मला सोडारी विरूद्ध गणेशकुर्ार रािलको जाहेरीले िेपाल सरकार\०७६-NF-००११,बैककङ्ग कसुर पािा 30 

 

२०७४ को अिुसूची १ अन्तगमतको र्ुद्दा हो। उजल्लझखत विषयलाई बैककङ्ग 
कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा ३ को देहाय )ग( ले 
अपराथधकरणको स्िरूपर्ा व्यिस्र्ा गरी सोही ऐिको दफा १५को 
उपदफा)१( ले सजायको व्यिस्र्ा गरेकोबाि विधानयकाले यस्ता प्रकारका 
कायमलाई गजम्भर रूपर्ा मलएको देझखन्छ। चेक कारोबारको विषय दईु 
व्यजक्तबीच र्ात्र सीमर्त हँुदैि, बैक िा वििीय संस्र्ाको खातार्ा रकर् 
िभएको जािी जािी चेक काटिटदिे कायमले दईु व्यजक्तबीचको सम्बन्ध 
र्ात्र िभई बैंक तर्ा वििीय संस्र्ाको आस्र्ा र विश्िसनियतालाई पनि 
प्रभाि पािे सम्बन्धर्ा फरक र्त राखु्न पिे अिस्र्ा छैि। 

 

26=  उपयुमक्त कािूिी व्यिस्र्ाहरूको पररपे्रक्षर्ा प्रनतिादी निर्मला सोडारीद्बारा 
उक्त कािूिको उल्लंघि गरेको हो िा होइि भन्िे विषयतफम  विचार गदाम 
निज प्रनतिादीद्बारा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा ३ 
को देहाय )ग( ले निषेध गरेको कायम गरेको होईि भन्ि सककि ेअिस्र्ा 
छैि।बैंक खातार्ा रकर् िभएको जािी जािी पनि चेक काटिटदिे कायमले 
Actus Reus पुजटि गदमछ। कसूर स्र्ावपत हुिुर्ा Actus Reus का सार्ै Mens 

Rea हुिु पनि आिश्यक हुन्छ।आफूले एउिा चेक र्ात्र टदएको भिी जजकीर 
मलएतापनि दिुै चेकर्ा भएको हस्ताक्षरहरू आफ्ि ै हो भिी प्रनतिादीले 
जस्िकार गरेका छि।् खातार्ा पयामप्त रकर् िभएको जािकारी आफूलाई 
थर्एि भन्ि े प्रनतिादीको जजकीर छैि। यसरी खातार्ा पयामप्त रकर् 
िभएको जािी जािी चेक कािेबाि प्रचमलत कािूि लगायत देशको 
अर्मिीनतलाई सुशासिको पररथधर्ा राख्न जारी गररएको नियर्िकारी 
निकायको िीनत, निदेशि एिं कायमविथध अिुकूल कायम िभएको 
सम्बन्धर्ा वििाद छैि। प्रनतिादी निर्मला सोडारीले आफूले कािेको चेकबाि 
नतिुमपिे रकर् नतिे प्रयत्ि गरेको िदेझखएबाि आफ्िो दानयत्िबाि िै 
पजन्छि खोजेको कुरा पुजटि भइरहेको अिस्र्ार्ा कािूिी दानयत्ि बहि गिम 
िपिे भन्ि सक्ि ेअिस्र्ा रहेि। 
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27= अब, िादी िेपाल सरकारको पुिरािलोकिको नििेदि जजकीर पुग्ि सक्छ 
िा सक्दैि भन्ि े तफम  विचार गिुमपिे देझखयो।फौजदारी कािूिको र्ुख्य 
उद्देश्य पीडडतले न्याय पाउिु हो। कसूर गरेबापत कािूिी दायरार्ा 
ल्याउँदा कसूरदारले सजाय पाउिे र्ात्र होइि फेरी कसूर गिमबाि रोक्िु 
पनि हो। कािूिको उपचारर्ा हदम्याद सर्ाजप्तसँगै उपचारको पनि 
सर्ाजप्त हुन्छ। चेक अिादर सम्बजन्ध दईु कािूिहरु विचार गदाम बैककङ्ग 
कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा १७ र्ा एक िषमको हदम्याद 
प्रदाि गरेको छ भि ेविनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, २०३४ को दफा १०८ ले 
पाँच िषमको हदम्याद प्रदाि गरेको देझखन्छ। यो व्यिस्र्ाबाि यटद 
कारणिश एक िषममभत्र िेपाल सरकार िादी भई र्ुद्दा दायर िभएको 
अिस्र्ार्ा पनि एक िषम िाघेपनि पाँच िषमसम्र् विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि 
अन्तगमत वपडीत आफैले पनि र्ुद्दा दायर  गरी कसूरदारलाई कािूिी 
दायरार्ा ल्याउि र आफ्िो आथर्मक अथधकार सुरक्षक्षत राख्न सककिे 
देझखयो।यसबाि पनि वपडीतले न्याय पाउि े सम्बन्धर्ा विधानयकाले 
िैकजल्पक व्यिस्र्ालाई निरन्तरता  टदएको अिस्र्ा देझखि आउँदा िादी 
िेपाल सरकार सर्क्ष जाहेरी दरखास्त मलई आउिे वपडीत जाहेरिालाको 
जाहेरी व्यहोराका आधारर्ा प्रचमलत कािूि बर्ोजजर् कारिाही अगाडी 
बढाउिु सम्बजन्धत निकायको कतमव्य मभत्रको विषय देझखि आयो।यस 
प्रकार कक्रयामशल रहेको कािूिी प्रािधािहरू र्ध्य वपडीत पक्षले अिलम्बि 
गरेको बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को कायमविथधलाई अर्ान्य 
िा िदर घोवषत गिम सककि ेअिस्र्ा िदेझखँदा उक्त ऐि अन्तगमत परेको 
जाहेरीको र्ाध्यर्बाि दायर भएको अभीयोग दािी खारेज हुिे भिी भएको 
मर्नत २०७६।०३।०९ को संयुक्त इजलासको फैसलासँग सहर्त हुि 
सककएि। 

 

28= वपडीत पक्षसँग उपलब्ध कािूिी उपचारको र्ागम अिलम्बि गरी आफूले 
चेक बापत बैक र्ाफम त पाउिे रकर्ि ैत्यस्ता वपडीत पक्षको आथर्मक टहत 
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स्र्ावपत गररि ेर्ाध्यर् हँुदा, त्यस्तो आथर्मक दृजटिकोणबाि यस प्रकृनतका 
र्ुद्दार्ा सरकार िा बैक िा वििीय संस्र्ालाई प्रत्यक्ष आथर्मक हािी 
िोक्सािी िहुिे र वपडीत पक्षको स्िार्म पनि आथर्मक विषयर्ा केजन्रत 
रहिे भएकोले वपडीतले नछिो, छररतो तर्ा सरल प्रकृयाबाि उपचार प्राप्त 
गिम सक्िे कायमविथधलाई कािूिले सरे्त प्रार्मर्कता टदएको छ। 
रे्लमर्लाप सम्बन्धी ऐि, २०६८ को दफा ३ को उपदफा )२( र्ा र्ुद्दा 
हेिे निकाय सर्क्ष दायर भएको िा िभएको प्रचमलत कािूि बर्ोजजर् 
मर्लापत्र हुि सक्िे वििादलाई पक्षहरूले रे्लमर्लापद्िारा सार्ाधाि गिम 
चाहेर्ा रे्लमर्लापको र्ाध्यर्बाि उपचार प्रदाि गिम सककिे व्यिस्र्ा 
गरेबाि विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, २०३४ को दफा १०७क. अन्तगमत दायर 
र्ुद्दार्ा सरे्त मर्लापत्र हुि सक्ि ेकािूिी प्रािधाि रहेको देझखएको र 
र्ुलुकी फौँजदारी कायमविथध संटहता, २०७४ को को दफा ११७ र्ा र्ुलुकी 
संटहता सम्बन्धी केही िेपाल ऐिलाई संसोधि गिे ऐि, २०७५ द्िारा 
संसोधि गरी अिुसूची ३ र ४ अन्तगमतको कसूर सम्बन्धी र्ुद्दार्ा 
र्ुद्दाका पक्षहरूको र्न्जुरीले जुिसुकै अिस्र्ार्ा मर्लापत्र गिम सककि े र 
सो को अनतररक्त सिमसाधारणको ठगी िा सिमसाधारणको सम्पवि हानि, 
िोक्सािी िा िैदेमशक रोजगारी सम्बन्धी र्ुद्दार्ा प्रनतिादी र वपडडत दिुैले 
मर्लापत्र गराई पाउँ भिी सम्बजन्धत सरकारी िकील सर्क्ष टदएको 
नििेदि उपर कारिाही हँुदा त्यस्तो व्यहोरा र्िामसि लागेर्ा 
र्हान्यायाथधिक्ताले मर्लापत्र गराउि आदेश टदि सक्िे व्यिस्र्ा गरेबाि 
हालको अिस्र्ार्ा चेक अिादर िा भूक्तािी हुि िसकेको चेकको विषयर्ा 
पनि  "Principle of Compoundability" लाई अिलम्बि गररएको र्हशुस 
भएको छ। प्रस्तुत फैसलाको कायामन्ियि गदाम पक्षहरूको पहलर्ा िेपाल 
सरकारतफम  पनि हाल प्रचमलत मर्लापत्रको लाथग जस्िकृनत टदिे प्रकृया 
अपिाउि सककिे िै हुदाँ सो तफम  केही बोल्िुपिे अिस्र्ा देझखदैँि।तर 
अदालतसर्क्ष बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ अन्तगमत कुिै 
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वििाद आउँछ भि े उथचत अिुथचतको कसीर्ा भन्दा पनि प्रचमलत ऐि 
कािूिको पररथधमभत्रै रही निरोपण गिुमपिे हँुदा यी प्रनतिादीले कािेको चेक 
अिादर भएका टदि लागू रहेको कािूिहरु र्ध्ये पीडडतले रोजेको कािूिी 
उपचारको र्ागमलाई अदालतले इन्कार गिम सक्ि ेअिस्र्ा देझखदैँि। 

29= अतः प्रस्तुत र्ुद्दार्ा दईुििा चेक र्ध्ये पटहलो चेक कािेको कुरा र दोस्रो 
चेकर्ा भएको दस्तखत आफ्िो हो भन्िे कुरालाई प्रनतिादीले स्िीकार 
गरेको र खातार्ा रकर् िरहेको भन्िे कुरा बैँकबाि प्रर्ाझणत भैरहेको 
अिस्र्ार्ा प्रनतिादीको कायम बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को 
दफा ३)ग( को विपररत देझखदँा विनिरे्य अथधकारपत्र ऐि, २०३४ 
अन्तगमत कफराद गिुमपिे भिी अमभयोगदािी िै खारेज गरेको यस 
अदालतको संयुक्त इजलासको मर्नत २०७६।३।९ को फैसला अमभयोग 
दािीर्ा मसमर्त रही फैसला गिुमपिे न्यायको र्ान्य मसद्धान्त अिुरुप 
िदेझखएकोले सो फैसला कायर् रहि सक्ि ेिदेझखँदा उजल्ि भै प्रनतिादी 
निर्मला सोडारीलाई बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, २०६४ को दफा 
३)ग( को कसूरर्ा सोही ऐिको दफा १५ को उपदफा १ बर्ोजजर् एक 
र्टहिा कैद तर्ा रू १८,८५,०००।– जररिािा हुिे र जाहेरिालाले सो 
बर्ोजजर्को विगो सरे्त प्रनतिादीबाि भराई मलि पाउिे ठहराई  उच्च 
अदालत टदपायल, र्हेन्रिगर इजलासबाि मर्नत २०७५।३।२७ र्ा भएको 
फैसला मर्लेको देझखदँा सदर हुिे ठहछम। खातार्ा पयामप्त रकर् िरहेको 
जािी जािी चेक कािेको अिस्र्ार्ा बैककङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐि, 
२०६४  को दफा ३)ग(को व्यिस्र्ाले कसूर र्ानिएको भएपनि बैँक तर्ा 
वििीय संस्र्ाबाि त्यस्ता चेक िापत रकर् भुक्तािी िमलएको रकर्को 
लेिदेि चेक जारीकताम र चेकको धारकबीचको आपसी आथर्मक सम्बन्धसँग 
सरोकार राख्न ेविषय भएको हँुदा त्यस्तो विषयर्ा िेपाल सरकारबाि सरे्त 
पक्षहरूबीच नछिो, छररतो र सरल प्रकृयाबाि न्यायको अिुभूनत टदलाउि 
मर्लपत्र गराउि सकारात्र्क धारणा राझखएको सन्दभमर्ा प्रस्तुत फैसलाको 



 

 

निर्मला सोडारी विरूद्ध गणेशकुर्ार रािलको जाहेरीले िेपाल सरकार\०७६-NF-००११,बैककङ्ग कसुर पािा 34 

 

कायामन्ियि गदाम सरे्त पक्षहरूको पहलर्ा िेपाल सरकारको तफम बाि पनि 
हाल प्रचमलत मर्लापत्रको लागी स्िीकृनत टदि ेप्रकृया अपिाउि सककिे िै 
हँुदा सो तफम  र्प केही बोल्िुपिे अिस्र्ा देझखदैँि। प्रस्तुत र्ुद्दाको 
दायरीको लगत कट्िा गरी फैसला विद्युनतय प्रणालीर्स अपलोड गरी 
मर्मसल नियर्ािुसार अमभलेख शाखार्ा बुझाईटदिु। 

 

 

 

 

                                     न्यायधीश 

उक्त रायर्ा हार्ी सहर्त छौं। 

 

 

 

 

                  न्यायधीश                    न्यायधीश 
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