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जिन्नाथदे र्वल काठमाडौँ अन्तिात भरबन्दीिह
ा हादरु
ू ब
ृ मा थुनामा रहे को सय
के.सी.-------------------------------------- –––––––––––––––––––––––––––––!

ननर्वेदक

वर्वरुद्ध
पन
ु रार्वेदन अदालत पाटन––––––––––––––––-------------------------------------- !
लललतपुर जजल्ला अदालत––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------!
लललतपुर जजल्ला अदालत, तहलसल शािा–––––––––––––––-----------------------!
काठमाडौँ जजल्ला अदालत-------------------------------------------------- १
काठमाडौँ जजल्ला अदालत, तहलसल शािा----------------------------------- १
कारािार कायाालय, जिन्नाथ दे र्वल----------------------------------------- १

वर्वपक्षी

नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा २३ एर्वं धारा १०७(२) बमोजजम ररट
ननर्वेदन परे को प्रस्तुत मुद्दाको संक्षक्षप्त तथ्य र आदे श यस प्रकारको छः-
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म ररट ननर्वेदकलाई लािू औषध कानून कायाान्र्वयन इकाई नयााँ बानेश्र्वरले लमनत
२०६४।२।२४ िते पक्राउ िरी प्र.ना.नन. होमवर्वक्रम काकीसमेतको प्रनतर्वेदनले नेपाल
सरकार र्वादी र म ननर्वेदकसमेत प्रतार्वदी भएको स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषाध
(हे रोइन) मद्द
ु ा चलाएकोमा काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट लमनत २०६५।३।३० िते फैसला
हुाँदा २ र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,००,०००।- जररर्वाना हुने ठहरी फैसला भयो । यसैिरी
प्र.ना.नन. हे मवर्वक्रम काकीसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी म
ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१४७९ को लािू औषाध (डाइजेपाम ् र ब्रुवपनफीन नर्फा न)
मुद्दा काठमाडौँ जजल्ला अदालतमा दायर िररयो । उक्त मुद्दामा काठमाडौँ जजल्ला
अदालतबाट लमनत २०६५।११।२१ िते ३ र्वषा ६ महहना कैद र रु.२,५०,०००।– जररर्वाना
िरी फैसला भयो । यसैिरी प्र.ना.नन. श्रीकृष्ण मानन्धरसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल
सरकार र प्रनतर्वादी म ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१४९९ को लािू औषध (डाइजेपाम ् र
ब्रवु पनफीन) मद्द
ु ामा काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट म ननर्वेदकलाई ३ र्वषा ६ महहना कैद र
रु.१,२५,०००।– जररर्वाना हुने ठहरी लमनत २०६५।१२।३ मा फैसला भयो । यसैिरी
प्र.ना.नन. बाबुकाजी गिरीसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी म
ननर्वेदकसमेत भएके स.फौ.नं.१५०० को लािू औषाध (डाइजेपाम ् र ब्रवु पनफीन) मुद्दामा
काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट लमनत २०६५।१२।३ मा फैसला हुाँदा ३ र्वषा ६ महहना कैद र
रु.१,२५,०००।– जररर्वाना हुने िरी फैसला भयो । यसैिरी प्र.ना.नन. बाबुकाजी िरी
समेतको

प्रनतर्वेदनले

र्वादी

नेपाल

सरकार

र

प्रनतर्वादी

म

ननर्वेदकसमेत

भएको

स.फौ.नं.१०१ को लािू औषध (डाइजेपाम ्) मुद्दामा लललतपुर जजल्ला अदालतबाट लमनत
२०६६।३।२१ िते ४ र्वषा ६ लमहना कैद र रु.२,५०,०००।– जररर्वाना हुने ठहरी फैसला भयो
। उपरोक्त उजल्लखित सबै मुद्दाहरुमा भएको फैसलाउपर पुनरार्वेदन अदालत पाटनमा
पुनरार्वेदन िरे कोमा सुरु फैसला सदर हुने ठहरी लमनत २०६७।३।८ मा फैसला भयो । ती
सबै मद्द
ु ामा भएको फैसलाउपर म ननर्वेदकले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मद्द
ु ा
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दोहोर्याइ पा ाँ भनी ननर्वेदन िरे कोमा ननस्सा प्रदान नभएकोले ती मुद्दाहरु अजन्तम भएर
बसेको अर्वस्था छ ।
मागथ उल्लेि भएबमोजजम स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध मुद्दामा काठमाडौँ
जजल्ला अदालतको तहलसल शािाबाट लमनत २०६५।८।१८ िते कैदी पूजजा हदइयो । उक्त
पूजजामा लमनत २०६४।२।२४ ितेदेखि प्रहरी हहरासतमा रहे को दे खिदा सोही लमनतबाट २ र्वषा
६ महहना अथाात ् २०६६।८।२३ ितेसम्म थुनामा रािी जररर्वाना रु.१,००,०००।– दाखिला
िरे लमनत २०६६।८।२४ िते थुनाबाट छाडडहदनु र जररर्वाना दाखिला निरे लमनत
२०७०।८।२३ ितेसम्म थुनामा रािी लमनत २०७०।८।२४ िते थुनाबाट छाडडहदनु भन्ने
उल्लेि िररयो । त्यस्तै स.फौ.नं.१४७९ को लािू औषध मद्द
ु ामा लमनत २०६६।३।२५ िते
केदी पूजजा हदइयो । उक्त पूजजामा लमनत २०६४।९।३० ितेदेखि प्रहरी हहरासतमा रहे को
दे खिदा सोही लमनतबाट ३ र्वषा ६ महहना अथाात ् लमनत २०६८।३।२९ ितेसम्म थुनामा
रािी जररर्वाना रु.२,५०,०००।– दाखिला िरे लमनत २०६८।३।३० ितेबाट थन
ु ाबाट छाडडहदनु
दाखिला निरे लमनत २०७२।३।२९ ितेसम्म थुनामा रािी लमनत २०७२।३।३० िते थुनाबाट
छाडडहदनु भन्ने उल्लेि िररयो । त्यस्तै स.फौ.नं.१४९९ र १५०० को लािू औषध मुद्दामा
लमनत २०६७।२।१० िते कैदी पजू जा हदइयो । उक्त पजू जामा २ थान मुद्दामा िरी ७ र्वषा कैद
हुनेमा दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजजम ठूलो हदको कैद र्वापत ३ र्वषा ६ महहना मात्र हुने
हुाँदा लमनत २०६४।२।२४ ितेदेखि लमनत २०६७।८।२३ ितेसम्म थुनामा रािी जररर्वाना
रु.२,५०,०००।– दाखिला िरे लमनत २०६७।८।२४ िते थुनाबाट छाडडहदनु र जररर्वाना
दाखिला निरे लमनत २०७१।८।२३ ितेसम्म थुनामा रािी २०७१।८।२४ िते थुनाबाट
छाडडहदनु भन्ने उल्लेि िररयो । त्यसैिरी स.फौ.नं.१०१ को लािू औषध मद्द
ु ामा
लललतपुर जजल्ला अदालतबाट लमनत २०६६।७।१३ िते हदइएको कैदी पूजजामा लमनत
२०६५।९।१ ितेदेखि प्रहरी हहरासतमा रहे को दे खिदा सोही लमनतबाट ४ र्वषा ६ महहना कैद
अथाात ् लमनत २०७०।२।३० ितेसम्म थुनामा रािी जररर्वाना रु.२,५०,०००।-

दाखिला िरे
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लमनत २०७०।३।१ िते थन
ु ाबाट छाडडहदनु र दाखिला निरे लमनत २०७४।२।३० ितेसम्म
थुनामा रािी लमनत २०७४।३।१ िते थुनाबाट छाडडहदनु भन्ने कैदी पूजजा हदइयो ।
म ननर्वेदक स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध मुद्दामा लमनत २०६४।२।२४ िते पक्राउ
परी हालसम्म थुनामा रहे को छु । सो पनछका चलाइएका अन्य मद्द
ु ाहरुमा अन्य
प्रनतर्वादीले िरे को पोलको आधारमा म उपर मुद्दा चलाइएको हुन ् । यसरी मलाई पक्राउ
िरी थुनामा रािेपनछ अन्य प्रनतर्वादीहरुले िरे को पेलका आधार चलाइएको अन्य
मुद्दाहरुमा पक्राउ लमनत अलि-अलि कायम िरी सोही बमोजजम कैदी पूजजा हदइयो ।
थुनामा रहे को अर्वस्थामा चलाइएका अन्य मुद्दाहरुमा थुनामा परे को लमनत २०६४।२।२४
बाट कायम हुने िरी दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजजम सबैभन्दा ठूलो कैद हद िरी कैदी
पूजजा हदनुपनेमा सो को अनदे िा िररएको अर्वस्था छ ।
उपरोक्त मुद्दाहरुमध्ये लललतपुर जजल्ला अदालतबाट भएको कैद र जररर्वानाको
सजाय ठूलो भएकोले सोही अदालतको तहलसल शािाका तहलसलदारसमक्ष द.स.को ४१
नं. बमोजजम कैद हद िरी पा ाँ भनी लमनत २०६८।८।१६ मा ननर्वेदन िरे कोमा र्वारदात
लमनत र फैसला लमनत अलि-अलि भएकोले कैद हद िना नलमल्ने भनी लमनत
२०६८।८।२५ िते आदे श भएकोले सो आदे शउपर द.स.६१ नं. बमोजजम ननर्वेदन िरे कोमा
तहलसलदारबाट भएको आदे श लमलेकै दे खिदा सदर हने भनी आदे श भयो । उक्त
आदे शउपर पुनरार्वेदन अदालत पाटनमा अ.र्वं.१७ नं.बमोजजम ननर्वेदन हदएकोमा लललतपुर
जजल्ला अदालतबाट भएको आदे श लमलेकै दे खिदा कानूनबमोजजम िनुा भनी आदे श भयो
। तत्पश्चात ् लललतपुर जजल्ला अदालतबाट भएको स.फौ.नं.१०१ लािू औषध मुद्दाको
फैसलाको तपलसल िण्डमा उल्लेि भएको व्यहोरामा थुनामा परे को लमनतमा २०६४।२।२४
लेखिनुपनेमा लमनत २०६५।९।१ िते उल्लेि भएकोले सो लमनत संशोधन िरी पा ाँ भनी
ननर्वेदन हदएकोमा सो लमनत पनन संशोधन नहुने भनी आदे श भयो ।
म ननर्वेदक र चन्रबहादरु लमजारसमेत प्रनतर्वादी भएको स.फौ.नं.१४९९ र १५००
को लािू औषध मुद्दा र स.फौ.नं.१०१ को लािू औषध मुद्दामा चन्रबहादरु लमजारको
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हकमा लललतपरु जजल्ला अदालतबाट कैद हद िरी कैद पजू जा हदइयो भने म ननर्वेदकको
हकमा मात्र कैद हद नहुने भन्ने आदे श भयो । चन्रबहादरु लमजारको कैद हद भएको
लमनत २०६७।४।२६ ितेको कैदी पूजजाको छायााँप्रनत यसैसाथ पेश िरे को छु । तर मेरो
हकमा भने कैद हद निरी संवर्वधानले प्रदान िरे को समानताको हकवर्वपरीत भई वर्वभेद
िरी मलाई अन्याय िररएको छ ।
म ननर्वेदक कारािार कायाालय काठमाडौँमा थुनामा रहे को अर्वस्थामा नै अन्य
व्यजक्तहरुले िरे को पोलको आधारमा अन्य वर्वलभन्न मुद्दा चलाइएको हो । तसथा म उपर
चलेका वर्वलभन्न मुद्दाहरुमध्ये लललतपुर जजल्ला अदालतबाट स.फौ.नं.१०१ को लािू
औषध मद्द
ु ामा सबैभन्दा बढी कैद ४ र्वषा ६ महहना सजाय भएकोले र म लमनत
२०६४।२।२४ बाट थुनामा रहे को हुाँदा सोही लमनतबाट लािू हुने िरी द.स.को ४१ नं.
अनुसार ठूलो कैदको हद कायम िनप
ुा नेमा सो बमोजजम निरी हद कायम निरे को
कारण जररर्वानाको रकम भक्
ु तान िना पाएको छै न । दण्ड सजायको ४१ नं.बमोजजम
सबैभन्दा ठूलो कैदको हद िरे मा लािेको जररर्वाना बुझाउन मन्जुर छ ।
यस्तै प्रकृनतको कैद हद नभएको वर्वषयमा यस अदालतमा चलेको ररट नं.०६९WH-००११ को सर
ु े न्र पौडेल को हकमा हटकाराम पौडेल वर्वरुद्ध काठमाडौँ जजल्ला अदालत

समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा कैद हद कायम हुने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको
आदे श जारी िने िरी यस अदालतबाट लमनत २०६९।५।१३ िते फैसला भएको छ ।
म ननर्वेदक प्रनतर्वादी भएको स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध मुद्दामा म लमनत
२०६४।२।२४ िते पक्राउ परी सो लमनतदे खि ननरन्तर थुनामा रहे को र म थुनामा रहे को
अर्वगधमा अन्य प्रनतर्वादीले पोल िरे को कारण म उपर वर्वलभन्न लािू औषध मुद्दा चली
कैद र जररर्वानाको सजाय हुने िरी फैसला भए पनन द.स.को १० नं. र ४१ नं. अनुसार
ठूलो कैदमा सानो कैद िालभन िई कैद हद हुन जाने अथाात ् ठूलो कैदको सजायमात्र
भक्
ु तान िनप
ुा ने भन्ने कानूनी व्यर्वस्था रहे कोले सबैभन्दा ठूलो सजाय भएको लललतपरु
जजल्ला अदालतबाट फैसला भएको लािू औषध मुद्दामा ४ र्वषा ६ महहना कैद भएकोले
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सो बमोजजमको कैद म पक्राउ परे को लमनत २०६४।२।२४ ितेबाट लािू हुने िरी िणना
िदाा लमनत २०६८।८।२३ िते कैद भुक्तान भइसकेको र सो पनछको आजको हदनसम्म
बसेको थुना िैरकानूनी रहे को हुनाले सम्मानीत अदालतमा यो ननर्वेदन हदएको छु ।
मलाई उपरोक्त फैसलाबमोजजम लािेको जररर्वानाको रकम बझ
ु ाउन तयार छु । तसथा
मलाई वर्वलभन्न मुद्दामा लािेको कैदको सजायमा कानूनबमोजजम ठूलो कैदको सजायमा
अन्य कैद िालभन जाने हुाँदा सो अनुसार ४ र्वषा ६ महहनाको कैद लमनत २०६८।८।२३ मा
भुक्तान भइसकेको लमनत २०६८।८।२४ दे खि आजका लमनतसम्मको थुनामा रहे को
अर्वगधलाई मलाई लािेको जररर्वानाको रकम कटाई बााँकी जररर्वानाको रकम दाखिल िना
मन्जरु रहे कोले िरे हाल थन
ु ामा रहे को कारािार कायाालयबाट ननर्वेदकलाई थन
ु ाबाट
मुक्त िररहदनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदे श जारी िरी पा ाँ भन्ने ननर्वेदन जजकीर ।
यसमा के कसो भएको हो, ननर्वेदकको मािबमोजजमको आदे श र्कन जारी हुन
नपने हो, यो आदे श प्राप्त भएका लमनतले बाटाको म्यादबाहे क ३ हदनलभत्र सम्बजन्धत
कािजसाथै रािी महान्यायागधर्वक्ताको कायाालयमाफात ललखित जर्वाफ पठाउनु भनी
वर्वपक्षीहरुलाई ररट ननर्वेदनको एकप्रनत नक्कलसाथै रािी सूचना पठाई त्यसको र्वोधाथा
महान्यायागधर्वक्ताको कायाालयमा पठाई ललखित जर्वाफ आएपनछ र्वा अर्वगध नाघेपनछ
ननयमानुसार पेश िनुा ।
साथै ननर्वेदक प्रनतर्वादी सूयब
ा हादरु के.सी.र र्वादी नेपाल सरकार भएको लािू
औषध मुद्दामा ननर्वेदक प्रनतर्वादीले हदएको ननर्वेदनमा लललतपुर जजल्ला अदालतबाट
लमनत २०६८।९।२२ मा भएको आदे शसहहतको लमलसलसमेत लललतपुर जजल्ला अदालतबाट
खझकाई आएपनछ ननमयानस
ु ार िरी पेश िनुा भन्ने यस अदालतबाट भएको लमनत
२०६९।७।२१।३ को आदे श ।
ननर्वेदकलाई काठमाडौँ जजल्ला अदालत र लललतपुर जजल्ला अदालतबाट हदइएको
वर्वलभन्न कैदी पजू जाअनुसार ननज यस कायाालयमा थन
ु ामा रहे का छन । यस कायाालयमा
अगधकारप्राप्त ननकाय र्वा अगधकारीबाट थुनामा राख्ने पत्रप्राप्त भएकोले सो बमोजजम
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ननर्वेदकलाई थुनामा राखिएको हुाँदा ररट ननर्वेदन िारे ज िरी पा ाँ भन्ने वर्वपक्षी कारािार
कायाालय जिन्नाथ दे र्वलको ललखित जर्वाफ ।
यी ननर्वेदकसमेत प्रनतर्वादी भएको स.फौ.नं.१४७९ को लािू औषध मुद्दामा लमनत
२०६५।११।२१ को फैसलाअनस
ु ार प्रनतर्वादीलाई ३ र्वषा ६ महहना कैद र रु.२,५०,०००।–
जररर्वाना भएकोमा लमनत २०६६।३।२५ मा कैदी पूजजा जारी भएको, त्यस्तै स.फौ.नं.१४९९
को लािू औषध मुद्दामा लमनत २०६५।१।२।३ को फैसलाबमोजजम प्रनतर्वादीलाई लािेको ३
र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,२५,०००।– जररर्वाना भएको तथा स.फौ.नं.१५०० को लािू औषध
मुद्दामा पनन लमनत २०६५।१२।३ मा फैसला हुाँदा ३ र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,२५,०००।–
जररर्वाना भएकोमा लमनत २०६७।२।१० मा कैदी पजू जा जारी भएको, त्यस्तै स.फौ.नं.१३३७
को लािू औषध मुद्दामा लमनत २०६५।३।३० को फैसलाले यी प्रनतर्वादीलाई २ र्वषा ६
महहना कैद र रु.१,००,०००।– जररर्वाना भएबमोजजम लमनत २०६५।८।१८ मा कैदी पूजजा
जारी भएको दे खिन्छ ।
यसरी ननर्वेदकलाई उपरोक्त फैसलाले लािेको कैद र जररर्वाना र्वापत कैदी पूजजा
जारी भई ननर्वेदक थुनामा रहे कोमा कैदमा बस्नुपने अर्वगध बााँकी नै रहे को तथा मागथ
उजल्लखित कुनै पनन मद्द
ु ाको जररर्वाना ननर्वेदकले दाखिल निरे को अर्वस्था हुाँदा
ननर्वेदकको कुनै हकमा आघात पुिेको अर्वस्था नहुाँदा ररट जारी हुने अर्वस्था छै न िारे ज
िरी पा ाँ भन्ने वर्वपक्षी काठमाडौँ जजल्ला अदालतको ललखित जर्वाफ ।
ननर्वेदकको ननर्वेदन जजकीरको सम्बन्धमा अन्य सम्बद्ध ननकायबाट पेश हुने
ललखित जर्वाफबाट अर्वित हुने नै छ । लललतपुर जजल्ला अदालतबाट भएको आदे श
बेररतको हुाँदा बदर िरी पा ाँ

भनी लािू औषध डाइजेपामसमे
् तको मद्द
ु ामा ननर्वेदक

सूयब
ा हादरु के.सी.ले यस कायाालयमा अ.र्वं.१७ नं.बमोजजम हदइएको ननर्वेदनमा प्रनतर्वेदन
माि िरी यसमा लललतपुर जजल्ला अदालतको लमनत २०६६।३।२१ को फैसलाबमोजजम
ठरहे को कैद जररर्वाना असूल िना भनी लमनत २०६६।७।१३ मा कैद ठे क्न पठाएको
पत्रसमेतबाट तहलसलदारको आदे श लमलेकै दे खिदा कानूनबमोजजम िनुा भनी भएको
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आदे शमा कुनै पररर्वतान िनुा परे न कानूनबमोजजम िनुा भनी यस अदालतबाट लमनत
२०६८।१२।३ मा आदे श भएको दे खिएको र उक्त आदे श कानूनसम्मत हुाँदा ररट जारी
हुनुपने अर्वस्था नहुाँदा िारे ज िरी पा ाँ

भन्ने वर्वपक्षी पुनरार्वेदन अदालत पाटनको

ललखित जर्वाफ ।
यस अदालतमा चलेको प्रहरी प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी नयनै
ननर्वेदक वर्वपक्षी सूयब
ा हादरु के.सी.भएको लािू औषध (डाइजेपाम ्) मुद्दा यस अदालतबाट
लमनत २०६६।३।२१ मा ननर्वेदक प्रनतर्वादीलाई ४ र्वषा ६ महहना कैद र रु.२,५०,०००।–
जररर्वाना हुने िरी फैसला भएको हुाँदा यस अदालतको तहलसल शािामा रहे को
ल.नं.१३८६ बाट ननजलाई लािेको कैद ठे की जररर्वाना बझ
ु ाए लमनत २०७०।२।३० सम्म
थुनामा राख्नु र जररर्वाना नबुझाए लमनत २०७४।२।३० सम्म थुनामा रािी अन्य मुद्दामा
थुनामा राख्न नपने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनुर्वामुक्त िररहदनु भन्ने समेत व्यहाराको
यस अदालतको तहलसल शािाबाट लमनत २०६६।७।१३ मा कैद ठे की पत्र पठाइएको गथयो
। यसैबबच नयनै वर्वपक्षीउपर काठमाडौँ जजल्ला अदालतमा चलेको अन्य ४ थान मुद्दाहरु र
यस अदालतमा चलेको १ थान मुद्दामा फैसला हुाँदा भएको कैद हद िरी पा ाँ भनी लमनत
२०६८।८।२१ मा ननर्वेदकले हदएको ननर्वेदनमा यस अदालतबाट लमनत २०६८।८।२५ मा
र्वारदात र फैसला लमनत अलि-अलि भएकोले ननर्वेदकको ननर्वेदन मािबमोजजम कैद हद
िना लमलेन । कानूनबमोजजम िनुा भन्ने समेत व्यहोराको आदे श भएको से आदे शउपर
दण्ड सजायको ६१ नं.तथा अ.र्वं.१७ नं.बमोजजम ननर्वेदन परे कोमा उक्त आदे श सदर हुने
िरी आदे श भएको र सो आदे श कानूनसम्मत हुाँदा ररट ननर्वेदन िारे ज िरी पा ाँ भन्ने
वर्वपक्षी लललतपरु जजल्ला अदालतको तफाबाट पेश भएको ललखित जर्वाफ ।
यसमा ररट ननर्वेदक सूयब
ा हादरु के.सी.समेत प्रनतर्वादी भइचलेको २०६४ सालको
स.फौ.नं.१४७९, १३३७, १४९९ र १५०० का लािू औषध मुद्दाहरुमा काठमाडौँ जजल्ला
अदालतबाट भएका फैसलासहहतका लमलसलहरु खझकाई आएपनछ ननयमानस
ु ार पेश िनुा
भन्ने यस अदालतको लमनत २०६९।९।१६ को आदे श ।
सूयब
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ननयमबमोजजम पेशी सच
ू ीमा चढी यस इजलाससमक्षा पेश भएको प्रस्तत
ु ररट
ननर्वेदनमा

ररट

ननर्वेदकको

तफाबाट

उपजस्थत

हुनु

भएका

वर्वद्बान ् अगधर्वक्ताहरु

योिेन्रबहादरु अगधकारी र हररबहादरु काकीले ननर्वेदकउपर काठमाडौँ जजल्ला अदालतमा
चलेका ४ र्वटा लािू औषध मद्द
ु ामा र लललतपरु जजल्ला अदालतमा चलेको एउटा लािू
औषध मुद्दा िरी ५ र्वटा मुद्दामा अलि-अलि कैद र जररर्वानाको सजाय भएको अर्वस्था
छ । सो मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा ननर्वेदक लमनत २०६४।२।२४ मा पक्रउ परी सो
लमनतदे खि हालसम्म अनुसन्धान, पूपक्ष
ा एर्वं फैसलाअनुसार थुनामा छन । ननज थुनामा
रहे पनछ अन्य मुद्दामा सह-अलभयुक्तले पोल िरे को आधारमा ननजउपर अन्य मुद्दाहरु
चलाई कारर्वाही िरी सजाय भएको छ । ती ५ र्वटा मद्द
ु ामध्ये लललतपरु जजल्ला
अदालतमा चलेको स.फौ.नं.१०१ को मुद्दा लमनत २०६६।३।२१ मा फैसला हुाँदा यी ननर्वेदक
प्रनतर्वादीलाइ सबैभन्दा ठूलो कैद ४ र्वषा ६ महहना र रु.२,५०,०००।– जररर्वाना हुने ठहरी
फैसला भएको छ । तर काठमाडौँ जजल्ला अदालत तथा लललतपरु जजल्ला अदालतबाट
प्रनतर्वादीलाई अलि-अलि मुद्दामा भएका फैसलाअनुसार अलि–अलि कैद म्याद ठे की
कैदी पूजजा हदइएको छ । यसरी कैद ठे की पठाउाँ दा लमनत २०७०।२।३० सम्मको कैद म्याद
ठे की पठाइएको छ ।
दण्ड सजायको १० नं., ४१ नं. बमोजजम एउटै व्यजक्तलाई धेरै मुद्दामा कैद सजाय
िने िरी फैसला भएकोमा सबैभन्दा ठूलो कलमको कैद म्याद ठे क्नुपनेमा सो बमोजजम
निरे कोले कैद हद कायम िरी पा ाँ भनी लललतपुर जजल्ला अदालतमा यी ननर्वेदकले
ननर्वेदन

हदएकोमा

अलि-अलि

र्वारदातको

कसूरमा

अलि-अलि

लमनतमा

फैसला

भएकोले कैद हद िना नलमल्ने भनी आदे श भएको र सो उपर ननर्वेदन पदाा समेत
कानूनबमोजजम िनुा भनी आदे श भएको छ । ननर्वेदकलाई भएका कैद सजायमध्ये
लललतपुर जजल्ला अदालतबाट भएको सबैभन्दा ठूलो कलमको ४ र्वषा ६ महहना कैदको
सजायमा ननज सरु
ु मा पक्राउ परी थन
ु ामा परे को लमनत २०६२।२।२४ दे खि कैद िणना
िदाा लमनत २०६८।८।२३ मा नै कैद भुक्तान हुने हुाँदा सो पनछको थुना िैरकानूनी भएको
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छ । त्यसकारण दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजजम ठूलो कलमको कैद हद िदाा लमनत
२०६८।८।२३ मा ननजलाई लािेको कैद भुक्तान हुने हुनाले सो पश्चातको
् थुना अर्वगधलाई
ननजलाई लािेको जररर्वाना र्वापत कट्टा िरी बााँकी जररर्वाना बुझाउन तयार भएकोले
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जारी िरी आदे श सो िैरकानूनी थन
ु ाबाट मक्
ु त िरी पा ाँ भन्ने
बहस प्रस्तत
ा यो ।
ु िनुभ
वर्वपक्षीको तफाबाट उपजस्थत हुनुभएका वर्वद्बान ् उप-न्यायागधर्वक्ता सूयन
ा ाथ
प्रकाश अगधकारीले ननर्वेदकलाई अलि-अलि र्वारदातको कसूरमा अलि-अलि अलभयोि
दार्वी ललई मुद्दा दायर िररएकोमा अलि-अलि लमनतमा कसूर कायम िरी फैसला भएको
अर्वस्था छ । ननर्वेदकउपर चलेको स.फौ.नं. १४९९ र १५०० को लािू औषध मद्द
ु ा लमनत
२०६५।१२।३ मा फैसला हुाँदा प्रत्येक मुद्दामा ३ र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,२५,०००।–
जररर्वाना भएकोमा काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट लमनत २०६७।२।१० मा कैद म्याद ठे की
पठाउाँ दा दण्ड सजायको ४१ नं.अनुसार ३ र्वषा ६ महहनाको मात्र कैद म्याद ठे की पठाएको
छ । ननर्वेदक मािबमोजजम अलि–अलि र्वारदात भएको अन्य मुद्दाहरुमा समेत
सबैभन्दा ठूलो कलमको मात्र सजाय हुनुपने होइन । ननर्वेदक लािू औषध ओसार
पसारको मख्
ू य पेशेर्वर व्यजक्त हुाँदा त्यस्तो िंभीर र संिहठत रुपमा अपराध भएको भनी
भएको फैसलाअनुसार ननजलाई अदालतले ठे की पठाएको कैद म्यादसम्म थुनामा बस्नु
पने हुन्छ । यसका अलर्वा ननर्वेदकलाई अदालतको फैसलाले लािेको जररर्वानासमेत
ननजले दाखिला िरे को अर्वस्था नहुाँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदे श जारी हुन सक्ने
अर्वस्था छै न । ररट िारे ज िरी पा ाँ भन्ने बहस िनुभ
ा यो ।
आज ननयाण सन
ु ाउनको ननलमत्त पेश भएको प्रस्तत
ु ररट ननर्वेदनमा प्रस्तत
ु
भएको उपरोक्त बहस बुाँदा, ननर्वेदन जजकीर र ललखित जर्वाफलाई दृजष्टित िदाा
दे हायको प्रश्नमा ननणाय हदनुपने दे खिन आयो ।
(१)

ननर्वेदकलाई अलि-अलि मद्द
ु ामा लभन्दा-लभन्दै लमनतमा पथ
ृ क् -पथ
ृ क् कैदको
सजाय भएको हुाँदा सो कैदको सजायको वर्वषयमा काठमाडौँ जजल्ला
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अदालत तथा लललतपरु जजल्ला अदालतबाट ठे केको कैद लमले नलमलेको के
हो ?
(२)

ननर्वेदकको मािबमोजजम आदे श जारी हुने हो र्वा होइन ?

अब सर्वाप्रथम पहहलो प्रश्नमा वर्वचार िनुा पर्व
ू ा लमलसलमा दे खिएको तथ्यित
अर्वस्थालाई अध्ययन िदाा- यी ननर्वेदक प्रनतर्वादी भएको उपरोक्त मुद्दाहरुमध्ये स.फौ.नं.
१३३७ को मुद्दामा लमनत २०६४।२।२४ दे खि प्रहरी हहरासतमा रहे को भन्ने दे खिएको र
ननर्वेदकलाई काठमाडौँ जजल्ला अदालतमा चलेको ४ र्वटा र लललतपुर जजल्ला अदालतमा
चलेको एक र्वटा लािू औषध मुद्दामा कैद र जररर्वानाको सजाय भएको भन्ने दे खिन्छ ।
ती मद्द
ु ाहरुमा काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट ननर्वेदकलाई प्र.ना.नन. होमबबक्रम
काकी समेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी ननर्वेदकसमेत भएको
स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध हे रोइन मुद्दामा लमनत २०६५।३।३० मा फैसला हुाँदा
ननर्वेदकलाई २ र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,००,०००।– जररर्वाना हुने ठहर िरी फैसला
भएको दे खिन आउाँ छ । त्यसैिरी प्र.ना.नन. होमबबक्रम काकीसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी
नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१४७९ को लािू औषध
(डाइजेपाम ् र ब्रवु पनर्फा न) मद्द
ु ा लमनत २०६५।३।२१ मा फैसला हुाँदा ३ र्वषा ६ महहना कैद
र रु.२,५०,०००।– जररर्वाना हुने िरी फैसला भएको दे खिन आउाँ छ ।
त्यस्तै प्र.ना.नन. श्रीकृष्ण मानन्धरसमेतको प्रनतर्वेदनले नेपाल सरकार र्वादी र
प्रनतर्वादी ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१४९९ को लािू औषध (डाइजेपाम ् र ब्रुवपनर्फा न)
मुद्दामा लमनत २०६५।१२।३ मा ३ र्वषा ६ महहना कैद र रु.१,२५,०००।– जररर्वाना र
प्र.ना.नन. बाबुकाजी गिरीसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी यी
ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१५०० को लािू औषध (डाइजेपाम ् र ब्रुवपनर्फा न) मुद्दामा
कैद ३ र्वषा ६ महहना र रु.१,२५,०००।–जररर्वाना हुने िरी फैसला भएको दे खिन आउाँ छ ।
त्यसैिरी प्र.ना.नन. बाबुकाजी गिरीसमेतको प्रनतर्वेदनले र्वादी नेपाल सरकार र प्रनतर्वादी
यी ननर्वेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१०१ को लािू औषध (डाइजेपाम ्) मुद्दामा लललतपुर
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जजल्ला अदालतबाट लमनत २०६६।३।२१ मा फैसला हुाँदा यी ननर्वेदकलाई ४ र्वषा ६ महहना
कैद र रु.२,५०,०००।– जररर्वाना हुने ठहरी फैसला भएको दे खिन्छ ।
उक्त फैसलाहरुउपर ननज प्रनतर्वादीको पुनरार्वेदन परे कोमा पुनरार्वेदन अदालतबाट
सरु
ु जजल्ला अदालतको फैसला सदर हुने िरी फैसला भएको र तत्पश्चात ् मद्द
ु ा दोहोर्याइ
हे रर पा ाँ भनी ननज प्रनतर्वादीले ननर्वेदन हदएकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याइ हे ना
लमलेन कानूनबमोजजम िनुा भनी आदे श भई ननज प्रनतर्वादीलाई सुरु जजल्ला अदालतबाट
सजाय िने िरी भएको फैसला अजन्तम भएर बसेको अर्वस्था दे खिन्छ ।
अब उपरोक्त फैसलामध्ये ननज प्रनतर्वादीलाई स.फौ.नं.१३३७ को मुद्दामा कैद
म्याद ठे की पठाउाँ दा ननज प्रनतर्वादी लमनत २०६४।२।२४ दे खि प्रहरी हहरासतमा रहे को
दे खिाँदा सोही लमनतबाट कैद िणना हुने िरी लमनत २०६६।८।२३ सम्म सो फैसलाले
लािेका २ र्वषा ६ महहना कैद म्याद ठे र्कएको काठमाडौँ जजल्ला अदालतको च.नं.७८३
लमनत

२०६५।८।१८

को

कैद

म्याद

ठे र्कएको

पत्रबाट

दे खिन

आयो

।

यसैिरी

स.फौ.नं.१४७९ को लािू औषध मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार ननज प्रनतर्वादीलाई लािेको
३ र्वषा ६ महहना कैदर्वापत ननज लमनत २०६४।९।३० दे खि प्रहरी हहरासतमा रहे कोले सोही
लमनतबाट कैद िणना िने िरी लमनत २०६८।३।२९ सम्मको कैद ठे र्कएको भन्ने लमनत
२०६६।३।२५ को पत्रबाट दे खिन आउाँ छ ।
त्यस्तै काठमाडौँ जजल्ला अदालतको लमनत २०६७।२।१० को कैद म्याद ठे की
पठाएको पत्रबाट ननज प्रनतर्वादीलाई स.फौ.नं.१४४९ र १५०० को दब
ु ै मुद्दामा ३ र्वषा ६
महहनाको दरले ती दब
ु ै मुद्दामा िरी सजाय भएकोमा दण्ड सजायको ४१ नं. ले ठूलो
हदको कैदर्वापतमा कैद िनप
ुा ने भनी ननज प्रनतर्वादी प्रहरी हहरासतमा बसेको लमनत
२०६४।२।२४ दे खि कैद िणना हुने िरी लमनत २०६७।८।२३ सम्म थुनामा राख्नु भनी
उल्लेि भएको दे खिन्छ ।
लललतपरु जजल्ला अदालतबाट स.फौ.नं.१०१ को मद्द
ु ामा ननज प्रनतर्वादीलाई भएको
४ र्वषा ६ महहना कैदर्वापत ननज प्रनतर्वादी प्रहरी हहरासतमा बसेको लमनत २०६५।९।१ दे खि
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लमनत २०७०।२।३० सम्म कैद ठे र्कएको भन्ने सो अदालतको लमनत २०६६।७।१३ को कैद
ठे की पठाएको पत्रबाट दे खिन आयो ।
उपरोक्त सबै मुद्दाहरुमध्ये ननर्वेदकलाई लललतपुर जजल्ला अदालतबाट स.फौ.नं.
१०१ को लािू औषध मद्द
ु ामा सबैभन्दा बढी अथाात ् ४ र्वषा ६ महहना कैद सजाय हुने
भएकोमा सो फैसलाअनुसार कैद ठे र्कएको पत्रमा ननज प्रनतर्वादीलाई लमनत २०६५।९।१
दे खि २०७०।२।३० सम्म कैद म्याद ठे र्कएको भन्ने दे खिन आउाँ छ ।
ननर्वेदकले आफू लमनत २०६४।२।२४ दे खि नै स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध मुद्दाको
अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी हालसम्म ननरन्तररुपमा प्रहरी हहरासतमा रहे कोमा
अन्य मद्द
ु ाका प्रनतर्वादीले पोलेको भरमा आफूउपर अलि-अलि मद्द
ु ा चली अलि-अलि
लमनतमा कैद र जररर्वानाको सजाय हुने िरी फैसला भएको र सबैभन्दा पनछल्लो पटक
स.फौ.नं.को लािू औषध मुद्दामा लललतपुर जजल्ला अदालतबाट ४ र्वषा ६ महहना कैद
सजाय िने िरी भएको फैसलाबमोजजम सबैभन्दा ठूलो सजाय भएको उक्त मद्द
ु ामा दण्ड
सजायको १० र ४१ न. बमोजजम सोही ठूलो कैदको हदको मात्र सजाय हुने भई लमनत
२०६४।२।२४ दे खि नै कैद िणना हुने िरी कैदको हद कायम िरी पा ाँ भनी लललतपुर
जजल्ला अदालतमा ननर्वेदन हदएकोमा सो अदालतबाट अलि-अलि र्वारदात र लमनतको
फैसलाअनुसार प्रनतर्वादीलाई कैद सजाय भएको हुाँदा ननर्वेदन मािबमोजजम कैद हद
कायम िना लमलेन भनी भएको तहलसलदारको आदे श तहतह हुाँदै पुनरार्वेदन अदालत
पाटनबाट समेत सदर भएको अर्वस्था सो सम्बन्धी लमलसलबाट दे खिन आउाँ छ ।
प्रस्तुत ररट ननर्वेदनमा ननर्वेदकले आफूलाई उपरोक्त ५ मुद्दाहरुमा अलि-अलि
लमनतमा फैसला हुाँदा अलि-अलि कैदको सजाय भएको छ । सो फैसलाहरु अनस
ु ार कैद
म्याद ठे क्नु पदाा दण्ड सजायको ४१ नं. अनुसार सबैभन्दा ठूलो कलमको हदमा अरु
कलमको कैद िाभी कैद म्याद ठे क्नुपनेमा सो बमोजजम निरी अलि-अलि फैसलाको
अलि-अलि कैद म्याद ठे र्कएको र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारअन्तिात जााँदा
उपचार नपाएकोले प्रस्तुत ररट ननर्वेदन हदएको छु । स.फौ.नं.१३३७ को मुद्दामा लमनत
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२०६४।२।२४ मा पक्राउ परी थन
ु ामा परे पनछ अन्य मद्द
ु ाहरु चलाइएको र सो मद्द
ु ामा
भएको पहहलो फैसलामा भएको कैद सजाय २ र्वषा ६ महहनाको कैद अर्वगध भुक्तान
हुनुअनघ अन्य मुद्दाहरुमा फैसला भई कैद सजाय भुक्तान हुन बााँकी रहे को अर्वगधमा
भएको उपरोक्त फैसलाहरुमध्ये लललतपरु जजल्ला अदालतबाट फैसला भएको लािू औषध
मुद्दामा भएको कैदको हद ४ र्वषा ६ महहना भई दण्ड सजायको ४१ नं.अनुसार अनघ
थुनामा बसेको लमनतबाट िणना हुने िरी सो कैदको हद कायम िदाा लमनत २०६८।८।२३
मा पुग्ने र सो पश्चात ् बसेको थुना िैरकानूनी भएको हुाँदा सो पश्चातको
् थुनाको अर्वगध
मलाई लािेको जररर्वानार्वापत कट्टा िरी बााँकी जररर्वाना नतना बुझाउन मन्जुर भएकोले
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदे श जारी िरी थन
ु ामक्
ु त िरी पा ाँ भन्ने ननर्वेदकको मख्
ू य माि
दार्वी रहे को दे खिन्छ ।
ननर्वेदकले आफूलाई ठे र्कएको कैद म्यादको हद यर्कन भएपनछ फैसलाले लािेको
जररर्वानाको रकम निदै दाखिला िना मन्जुर रहे को भनी ननर्वेदनमा उल्लेि िरे कोले
जररर्वानार्वापत कैद ठे केको सम्बन्धमा लमले नलमलेको वर्वचार िना नपरी वर्वलभन्न मुद्दामा
भएको फैसलाबमोजजम कैद ठे र्कएको वर्वषय लमले नलमलेको के रहे छ सो तफा हे नप
ुा ने
भएको छ ।
अब यी ननर्वेदकउपर चलाइएका उपरोक्त मुद्दाको सम्बजन्धत सक्कल लमलसल
हे दाा- यी ननर्वेदनउपर स.फौ.नं.१३३७ को लािू औषध मुद्दामा लािू औषध (ननयन्त्रण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसूर अपराधमा ऐ.को दफा १४(१)(झ)
बमोजजमको माि दार्वी ललई अलभयोि पत्र पेश भएकोमा अलभयोि माि दार्वीबमोजजम
ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजजम २ र्वषा ६ महहना कैद र जररर्वाना रु.१,००,०००।– हुने
ठहरी फैसला भएको दे खिन आउाँ छ । त्यसैिरी अन्य मुद्दारुमा पनन ननजउपर ऐ.ऐनको
दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसूर अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) र उक्त ऐनको दफा
१६ बमोजजम बारम्बार अपराध िनेलाइा थप कैदसमेतको माि दार्वी ललएकोमा पनछ
फैसला हुाँदा सो ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजजम सजाय िरी र दफा १६ बमोजजम थप
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सजायसमेत भएको भन्ने दे खिन आयो । लमलसल संलग्न कािजबाट ती सबै मद्द
ु ाको
र्वारदात

लमनत

अलि–अलि

भएको

दे खिए

पनन

पहहलो

पटक

फैसला

भएको

स.फौ.नं.१३३७ को मुद्दामा पक्राउ िनुा अिार्वैको रहे को भन्ने दे खिन आउाँ छ ।
एउटै व्यजक्तलाई धेरै फैसलाले लािेको अलि-अलि कैदर्वापत कैद म्याद ठे क्ने
सम्बन्धमा दण्ड सजायको १० र ४१ नं. मा कानूनी व्यर्वस्था रहे को दे खिन्छ ।
जसअनुसार दण्ड सजायको १० नं. मा "ऐनमा पटक र्वा ित िाप्नु भन्ने लेखिएको
बाहे क एकै कािजका मुद्दामा दई
ु र्वा सो भन्दा बढी ऐन लिाई ित पटक िापी सजाय
िनुा परे मा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय
िनप
ुा छा । अरु ऐनको ित िाप्नु हुाँदैन । जररर्वानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको ित
िापी सजाय िनुप
ा छा । जररर्वाना र कैदको सजाय हुनेमा दब
ु ै कलमको ठूलो सजायको
मात्र दब
ुा छा । एकै कािजको मुद्दा भए पनन नभए पनन सर्वास्र्व
ु ै कुराको सजाय िनप
भएपनछ सो हुनभ
ु न्दा अनघको कसरू मा जररर्वानाको ित िावपदै न" भन्ने उल्लेि भएको
पाइन्छ । यो कानूनी व्यर्वस्था फैसलाअनुसार कैद म्याद ठे क्दा प्रयोि िनेभन्दा पनन
मुद्दाको सुनुर्वाइको क्रममा फैसला िदाा प्रयोि हुने व्यर्वस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाको
वर्वर्वाद फैसलाअनस
ु ार कैद म्याद ठे क्दा उत्पन्न भएको वर्वर्वादसाँि सम्बजन्धत हुाँदा सो
तफा बबचार िरररहन परे न ।
दण्ड सजायको ४१ नं. मा "एकै माननसलाई एकै र्वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद
ठे क्नु परे मा जुन कलममा कैदको सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने िरी एकै र्वा
धेरै मुद्दामा एकै र्वा धेरै कलममा िरी कैद ठे क्नु पछा । त्यसरी कैद ठे र्कएकोमा कैद
भक्
ु तान हुन नपाउाँ दै अको कलममा कैद ठे क्नु पने भयो र अनघ ठे र्कएको जम्मा
कैदभन्दा पनछ ठे क्नु पने कलमको हद बढी छ भने अनघ कैद ठे क्दा थुनामा परे को
लमनतदे खि पनछ ठे र्कएको कलमको हद ननाघ्ने िरी कैद ठे क्नुपछा । अनघ ठे र्कएको
कैदभन्दा पनछ ठे क्ने कलमको हद घटी रहे छ भने थप कैद ठे क्नु पदै न । फैसला, कैदी
पूजजा, कैद ठे क्ने र्कतार्वमा सम्म िुलाई हदनुपछा र पनछ ठे र्कने कलमको हद घटी भए
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पनन अनघ कैद िदाा ठूलो कलमको हद नपुिेको रहे छ भने सो नपुि हदनसम्म पनछल्लो
कलममा कैद ठे क्नुपछा । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक
कलमको कैद ठे क्नुपछा । अरु कलमका हकमा फैसला, कैदी पूजजा र कैद ठे क्ने
र्कतार्वमा सम्म िुलाउनप
ु छा । तर फैसला भई सकेपनछ कैद नबस्दै र्वा थन
ु ा कैद बसेको
अर्वस्थामा र्वा थुना कैदबाट छुटे को र्वा भािेको अर्वस्थामा अको कसूर िरे कोमा सो
कसूरर्वापत कानूनबमोजजम थप कैद ठे क्नुपछा " भन्ने उल्लेि भएको पाइन्छ ।
प्रस्तुत वर्वर्वादको प्रश्न फैसला भई सकेपनछ घटे को र्वारदातको वर्वषयमा भएको
फैसलाअनुसारको कैद म्याद ठे क्नेसाँि सम्बजन्धत वर्वषय होइन । प्रस्तुत वर्वर्वादमा अनघ
कैद ठे र्कएकोमा सो भुक्तान नहुाँदै अको फैसलाअनस
ु ार भएको कैद ठे क्नु पने भयो र सो
पनछ ठे र्कने कलमको हद बढी रहे छ भने अनघ कैद ठे क्दा थुनामा परे को लमनतदे खि पनछ
ठे र्कएको कलमको हद ननाघ्ने िरी कैद ठे क्नु पने अर्वस्थाको वर्वषय रहे को दे खिन्छ ।
ननर्वेदकको ननर्वेदन दार्वी हे दाा आफू स.फौ.नं.१३३७ को मुद्दामा भएको फैसलाअनस
ु ार कैद
ठे कीएबमोजजम लमनत २०६४।२।२४ दे खि नै िणना हुने िरी कैदमा बलसरहे को अर्वस्थामा
पनछ लललतपुर जजल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले लािेको कैदको हद ठूलो भएकोले
पहहले थन
ु ामा बसेको लमनतदे खि िणना हुने िरी सानो कैदको सजाय ठूलोमा िाभी ठूलो
कैदको हदमा ननाघ्ने िरी कैद म्याद ठे र्कनु पने भन्ने रहे को दे खिन आउाँ छ ।
यस्तै वर्वषयर्वस्तु समार्वेश भएको ननर्वेदक दखु ितलाल हाडी वर्वरुद्ध झापा जजल्ला
अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण ररटमा यस अदालत र्वह
ृ त ् पूणा इजलासबाट लमनत
२०४४।१२।१६ मा फैसला भई ने.का.प.२०४५ नन.नं.३४१३ पष्ृ ठ ३११ मा प्रनतपाहदत
लसद्धान्तअनुसार एकै लमनतमा एकभन्दा बढी मद्द
ु ामा कैदको सजाय ठे क्नप
ु ने भयो भने
सबैभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजाय िालभन जाने र धेरै कलमको कैद
बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद िनुप
ा ने, त्यस्तै अनघ ठे र्कएको जम्मा
कैदभन्दा पनछ ठे क्नुपने कलमको हद बढी छ भने अनघ कैद ठे क्दा थन
ु ामा परे को
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लमनतदे खि पनछ ठे र्कएको कलमको हद ननाघ्ने िरी कैद ठे क्नुपछा भनी व्याख्या भएको
पाइन्छ ।
काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट स.फौ.नं.१४९९ र १५०० को मुद्दा एकै लमनतमा
फैसला भएको र दब
ु ै मुद्दाको फैसलामा यी ननर्वेदक प्रनतर्वादीलाई ३ र्वषा ६ महहनाका
दरले कैद भए पनन दब
ु ै कलमको कैद बराबर हुन आएको भन्दै दण्ड सजायको ४१
नं.बमोजजम

३

र्वषा

६

महहनाको

हद

ननाघ्ने

िरी

कुनै

एउटा

मुद्दामा

भएको

फैसलाअनुसारको कैद ठे क्ने िरी लमनत २०६७।२।१० मा कैद म्याद ठे र्कएको भन्ने
दे खिन आउाँ छ ।
तर काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाटै लमनत २०६५।८।१८ मा स.फौ.नं.१३३७ को
मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार २ र्वषा ६ महहनाको कैद म्याद ठे क्न पठाएपश्चात ् भएका
अन्य मुद्दामा भएको फैसलाबमोजजमको कैद ठे क्दा स.फौ.नं.१३३७ को मुद्दामा प्रहरी
हहरासतमा रहे को लमनत २०६४।२।२४ दे खि नै िणना हुने िरी कैद ठे क्नप
ु नेमा प्रत्येक
मुद्दामा ननज प्रनतर्वादीलाई सम्बजन्धत कारािारबाट खझकाई बयान िराइएको हदनदे खि
लािू हुने िरी तथा लललतपुर जजल्ला अदालतबाट पनन सोही बमोजजम कैद िणना हुने
िरी कैद ठे र्कएको दे खियो । यसरी ठे र्कएको कैद दण्ड सजायको ४१ नं.कानूनी व्यर्वस्था
र यस अदालतबाट प्रनतपाहदत उपयुक्
ा त कानूनी लसद्धान्तअनुकूल ठे र्कएको भन्ने
दे खिएन ।
तसथा दण्ड सजायको ४१ न. मा भएको कानूनी व्यर्वस्था तथा मागथ उजल्लखित
मुद्दामा

प्रनतपाहदत

नजीरअनुसार

प्रस्तुत

वर्वर्वादमा

ननर्वेदकलाई

वर्वलभन्न

लमनतको

फैसलाअनुसार लािेको कैदमध्ये लललतपरु जजल्ला अदालतको स.फौ.नं.१०१ को लािू
औषध मुद्दामा भएको कैद सबैभन्दा ठूलो भएकोले सो कैदमा अरु मुद्दामा भएको सानो
कलमको कैद स्र्वतः िालभन जाने भन्ने स्पष्ट रुपमा दे खिन आउाँ छ ।
अब दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा वर्वचार िदाा- ननर्वेदकउपर काठमाडौँ जजल्ला
अदालतमा

चलेको स. फौ. नं. १३३७ को लािू

औषध मुद्दामा भएको

फैसला अनुसार
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ननजलाई ठे र्कएको कैद अर्वगधअन्तिात थुनामा बलसरहे को अर्वस्थामा लललतपरु जजल्ला
अदालतबाट ननजलाई अको ४ र्वषा ६ महहना लािू औषध मुद्दामा कैद हुने िरी भएको
फैसलाअनुसार ननजलाई पुनः लमनत २०६६।७।१३मा कैद म्याद ठे र्कएको भन्ने दे खियो ।
यसरी कैद म्याद ठे क्दा थुनामा बसेको लमनत २०६४।२।२४ दे खि कैद िणना हुने िरी
पनछ भएको कलमको सबैभन्दा ठूलो हदको कैदको अर्वनघसम्ममा ननाघ्ने िरी अथाात ्
लमनत २०६८।८।२३ सम्म थुनामा राख्ने िरी कैद म्याद ठे क्नुपनेमा सो को बबपरीत
लमनत २०७०।२।३० सम्म कैद म्याद ठे र्कएको दे खिदा लमनत २०६८।८।२३ पश्चात ् बसेको
ननर्वेदकको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न लमलेन ।
यस

प्रकार

ननर्वेदकलाई

लािेको

कैदर्वापत

ननज

लमनत

२०६४।२।२४

दे खि

२०६८।८।२३ सम्म थुनामा बस्नुपने भई लमनत २०६८।८।२४ दे खि थुनाबाट छुटी जाने
दे खिएकोमा

थुनामा

बसेको

बढी

अर्वगधलाई

आफूलाई

लािेको

जररर्वानार्वापत

कानूनबमोजजम कट्टी हुने रकम कट्टा िना मन्जरु िरे को दे खिदा ननर्वेदकको लमनत
२०६८।८।२३ िते पश्चात ् हालसम्मको थुनाको अर्वगधलाई ननर्वेदकलाई लािेको जररर्वाना
र्वापतको रकम कट्टा िरी बााँकी जररर्वानाको रकम दाखिला िरे ननज छुटी जाने भन्नेमा
वर्वर्वाद नदे खिदा सो को बबपरीत ननर्वेदकलाई लमनत २०७०।२।३० सम्म थन
ु ामा बस्नु पने
िरी कैद म्याद ठे र्कएको लललतपुर जजल्ला अदालतको काम कारर्वाही कानूनबबपरीतको
दे खिन आयो । ननर्वेदक लललतपुर जजल्ला अदालतको फैसलाअनुसार लमनत २०६४।२।२४
दे खि २०६८।८।२३ सम्म कैदमा बस्नुपने भएकोले काठमाडौँ जजल्ला अदालतबाट ननजलाई
ठे र्कएको कैद पनन सोही अर्वगधलभत्र पने दे खिदा त्यसले िास ताजत्र्वक असर पने भन्ने
दे खिएन ।
अतः मागथ वर्वर्वेचना िररएअनुसार ननर्वेदकउपर चलेका उपरोक्त मुद्दाहरुमा भएका
फैसलाहरुमध्ये लललतपुर जजल्ला अदालतमा चलेको स.फौ.नं.१०१ को लािू औषध मुद्दामा
भएको कैदको सजाय सबैभन्दा ठूलो हदको दे खिएको र ननज ननर्वेदक लमनत २०६४।२।२४
दे खि हालसम्म ननरन्तररुपमा थुनामा नै बसेको दे खिदा सोही लमनतबाट िणना हुने िरी
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ननजलाई लािेको सबैभन्दा ठूलो हदको कैदर्वापत ननर्वेदकले जम्मा ४ र्वषा ६ महहना
कैदमा बस्नुपने दे खिदा सो कैद लमनत २०६८।८।२३मा नै भुक्तानसमेत भइसकेको
अर्वस्था हुाँदा लमनत २०६८।८।२४ दे खि हालसम्म थुनामा बसेको अवर्वधलाई ननजले सबै
मुद्दामा भएको जररर्वानार्वापत बुझाउनुपने कूल रु.८,५०,०००।-(आठलाि पचासहजार) बाट
कानून बमोजजम कट्टा िरी बााँकी जररर्वानासमेत दाखिल िरे प्रस्तुत मुद्दाहरुमा बाहे क
अन्य मद्द
ु ामा ननजलाई थन
ु ामा राख्नु नपने भए ननर्वेदकलाई आजै थन
ु ाबाट छाडडहदनु
भनी वर्वपक्षीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदे श जारी हुने ठहछा । दायरीको लित
क§f िरी लमलसल ननयमबमोजजम अलभलेि शािामा बुझाइा हदनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

प्रधान न्यायाधीश

न्यायाधीश
इजलास अगधकृत- कमलराज बबष्ट
कम्प्यूटर- अलमररत्न महजान
इनत सम्बत ् २०६९ साल माघ २४ िते रोज ४ शभ
ु म ्-----------------------------
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