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सिोच्च अदालत, संयकु्त इिलास 

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका 
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल 

आदेश 

077-WH-0091  

विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण।  

 

देिीदत्तको नातत पदमबहादरु थापाको छोरा साविकमा जिल्ला रुपन्देही, देिदह 
नगरपातलका िडा नं. 5 घर भै हाल कारागार कायाालय, भैरहिामा थनुामा 
रहेका महेश थापाको हकमा जिल्ला रुपन्देही, सैनामैना नगरपातलका िडा नं. 
11 घर भई हाल काठमाण्डौंमा कानून व्यिसायीको रुपमा कायारत अतधिक्ता 
कमल प्रकाश भसुाल ---------------------------------------------------1 

तनिेदक 

विरूद्ध 

श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत, तसद्धाथानगर, रुपन्देही ----------------------1 

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास, बटुिल, रुपन्देही -----------1 

जिल्ला कारागार कायाालय, रुपन्देही, तसद्धाथानगर -------------------------1 
विपक्षी 

 

 नेपालको संविधानको धारा 46 र 133(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण 
अतधकार क्षेत्रतभत्र पने प्रस्ततु ररट तनिेदनको संजक्षप् त त्य विं आदेश यस प्रकार छः- 

 

त्य खण्ड 

१. तनिेदक महेश थापाको विरुद्ध रुपा थापा मगरले बहवुििाहको कसूरमा िाहेरी दरखास्त पेश 

गरी तनिका विरुद्ध बहवुििाहको कसूरमा कारिाही अगातड बढेकोमा सो मदु्दाको कारिाही 
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अगातड बढ्दा तनि भारतीय सेनामा कायारत रहेको कारण मदु्दा अनसुन्धानको क्रममा तनि 

पक्राउ नपरेका। अनसुन्धान पश्चात तनिको विरुद्ध शरुु रुपन्देही जिल्ला अदालतमा 
अतभयोगपत्र दायर भई अदालतबाट तनि प्रततिादी महेश थापाको नामको समाह्वान म्याद 

तनिको घर दैलोमा टााँस भई तामेल भवको भन् ने आधारमा मदु्दाको कारिाही अगातड बढी तनि 

महेश थापालाई वक िषा (१।०।०) कैद र पााँच हिार रुपैयााँ िररिाना समेत हनेु ठहरी शरुु 

अदालतबाट तमतत २०७६।०२।०८ मा फैसला भवको रहेछ। तनि भारतीय सैतनक 

सेिाबाट विदाको क्रममा नेपाल आवको अिस्थामा तनिका विरुद्ध बहवुििाहको कसूरमा मदु्दा 
चली कसूरदार ठहर भवको भन् ने हल्ला गाउाँघरमा सनुी तनिका कानून व्यिसायी माफा त सो 
फैसला लगायतका कागिातको नक् कल उतार गरी मदु्दाको सम्बन्धमा िानकारी पावको 
हो। यसरी िाहेरिाला समेतको षडयन्त्रका कारण मदु्दामा प्रततरक्षाको अिसरबाट 
िज चत भवपतन शरुु फैसलाले लागेको वक िषा कैदमा बस्दा भारतीय सेनाको िातगर खोतसने 

र पाररिाररक आम्दानीको श्रोत बन्द भई िदृ्ध बिुा आमा सवहतको पररिारको तबचल्ली हनेु 

भवका कारण तनिले मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, २०७४ को दफा १५५ को 
सवुिधाका लातग शरुु जिल्ला अदालतमा तनिेदन ददवको र उक्त तनिेदन तमतत 

२०७७।०६।०९ गते इिलास समक्ष पेश भई आदेश हुाँदा हाल कोरोना भाइरस (COVID-

19) को महामारी रवहरहेको अिस्था रहेपतन नेपाल सरकारबाट तमतत २०७७।०६।०१ देजख 

बन्दाबन्दीको अिस्था हटाई दैतनक िीिन सामान्य हुाँदै गइरहेको र यी प्रततिादीलाई उपरोक्त 

बमोजिमको बहवुििाह मदु्दामा १(वक) िषा कैद र रु.५,०००।–(पााँच हिार रुपैयााँ) िररिाना 
भवको अिस्थामा प्रततिादीलाई सो कैद िररिाना असलु गने प्रयोिनका लातग तमतत 

२०७७।०६।०७ मा कैदी पूिी ददई कारागार कायाालय, रुपन्देही पठाइवको, फैसला हुाँदा 
गैह्र हाजिर रहेका तनि प्रततिादी महेश थापालाई िाहेरिाला पीतडतको पीडा समेतलाई 

मध्यनिर राखी सम्मातनत सिोच्च अदालतबाट च.नं. ५११ तमतत २०७६।०५।२५ विं 

च.नं. १७४७ तमतत २०७६।१२।०७ को पररपत्र समेतका आधारमा तनिेदक प्रततिादी 
महेश थापालाई तनिेदन माग बमोजिमको सवुिधा ददनपुने देजखवन। कानून बमोजिम गनुा भनी 
आदेश भवको छ। उक्त आदेश बेररत पूणा भवकोले बदर गरी फौिदारी कायावितध संवहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोजिमको थनुामकु्त गरी पाउाँ भनी फौिदारी कायावितध संवहता, 
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२०७४ को दफा ७३ बमोजिम कारागार कायाालय रुपन्देही माफा त तनि महेश थापाको उच्च 

अदालत तलुसीपरु बटुिल इिलासमा तनिेदन पेश गरेकोमा उक्त तनिेदन उपर सनुिुाई भई 

उच्च अदालत तलुसीपरु बटुिलबाट तमतत २०७७।०६।२६ गते आदेश हुाँदा "सम्मातनत 
सिोच्च अदालतबाट ०७६7-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट तनिेदनमा 
तमतत 2077।01।14 मा भवको आदेश तथा तमतत 2076।05।25 मा भवको 
पररपत्रमा कारागारमा बतसरहेको थनुिुाको हकमा केजन्ित रहेको देजखंदा र उक्त दफा 
155 अन्तगात प्रदान गररने सवुिधा तनरपेक्ष नभवको पररप्रके्ष्यमा तहााँ अदालतबाट तमतत 

२०७७।०९।०९ मा भवको आदेश बेररतको नदेजखंदा पररिातन गनुापने देजखवन। कानून 

बमोजिम गनुा" भनी आदेश भवको छ। उल्लेजखत आदेशले तनिेदकको नेपालको 
संविधानको धारा 16, 17, 18, 20, 25 तथा 46 समेतले प्रदत्त मौतलक हक 
तथा मलुकुी देिानी संवहता, 2074 को दफा 17, 18 र 30 समेतद्बारा प्रदत्त 
नागररक अतधकारमा आघात पना गवकोले तनि महेश थापाको हकमा अन्याय भवको र सो 
आदेश उपर थप िैकजल्पक उपचारको सवुिधा नभवकोले तनि महेश थापाले कारागार माफा त 

प्रस्ततु उपचारको प्रवक्रया अगातड बढाउने प्रयास गदाा अदालतको फैसला र अदालतबाट िारी 
भवको कैदी पूिीका आधारमा कैदमा रहेको व्यजक्तले थप उपचारको सवुिधा प्राप् त गना सक्दैन 

भनी विपक्षी कारागार कायाालयले प्रवक्रया अगातड बढाउन इन्कार गरेको कारण तनि महेश 

थापाको हकमा सिोच्च अदालत तनयमािली, २०७४ को तनयम ३३ को प्रततबन्धात्मक 

व्यिस्था बमोजिम म तनिेदक यो तनिेदनपत्रका साथ सम्मातनत अदालतमा उपजस्थत भवको 
छु। शरुु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत २०७७।०६।०९ मा भवको आदेश तथा उच्च 

अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासबाट शरुु अदालतबाट भवको आदेशलाई पररिातन गनुा 
परेन भनी तमतत २०७७।०६।२६ मा भवको आदेश सम्मातनत सिोच्च अदालतबाट 

प्रततपाददत न्यावयक तसद्धान्त विपरीत भवकोले ती आदेश उत्प्रषेणको आदेशद्बारा बदर गरी 
कोतभड १९ को महामारीको प्रततकूल अिस्थामा विधावयकी कानूनले प्रदान गरेको सवुिधा प्राति 

हेत ुअदालतमा सो सवुिधा प्रदान गने मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, २०७४ को दफा 
१५५ को तनधााररत शताहरु पूरा गने प्रततिद्धताका साथ तनिेदन पेश गरेकोमा विपक्षी 
अदालतहरुबाट न्यायोजचत वििेकसम्मत आदेश हनुपुनेमा कारागार कायाालय, रुपन्देहीको 
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क्षमता भन्दा अतत धेरै कैदीहरु रहेको अिस्थामा मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, २०७४ 

को दफा १५५, सम्मातनत सिोच्च अदालतको पूणा बैठकको तनणाय तथा तमतत 

२०७६।१२।०७ को प्रसे विज्ञजप् त समेत र सम्मातनत सिोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृततको 
मदु्दा नं. ०७६-WO-०३३० को मदु्दामा प्रततपाददत न्यावयक तसद्धान्त विपरीत भव गरेकोले 
उक्त आदेशहरु बदर गरी तनि महेश थापालाई थनुाबाट मकु्त गने उपयकु्त आदेश िारी गरी 
पाउाँ भन् ने तनिेदनपत्र। 

२. यसमा के कसो भवको हो ? तनिेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश 
वकन िारी हनु नपने हो ?  आदेश िारी हनु ुनपने भव सोको आधार कारणसवहत यो 
आदेश प्राप् त भवका तमततले बाटाका म्याद बाहेक 3(तीन) ददनतभत्र विद्यतुीय 
माध्यमद्बारा महान्यायातधिक्ताको कायाालयमाफा त तलजखत ििाफ पेश गनुा भनी 
विपक्षीको नाउाँमा यो आदेश र ररट तनिेदनको प्रतततलवप साथै राखी म्याद सूचना पठाई 
म्यादतभत्र तलजखत ििाफ परे िा अितध नाघेपतछ तनयमानसुार पेश गनूा भनी सिोच्च 
अदालत तनयमािली, 2074 को तनयम 34(2) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउाँमा कारण 
देखाउ आदेश िारी गररददवको छ। तनयमानसुार पेश गनूा भन् नेसमेत व्यहोराको यस 
अदालतबाट तमतत 2077।06।29 मा भवको आदेश। 

३. सम्मातनत श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत, रुपन्देहीको च.नं. 1506 तमतत 
2077।06।07 को पत्र बमोजिम प्रततिादी महेश थापालाई बहवुििाह मदु्दामा यस 
कारागारमा थनुामा राख् न पठाइवकोमा यस कायाालयले सम्मातनत अदालतको आदेश 
बमोजिम थनुामा राखेको हो। ररट तनिेदनमा उल्लेख भव बमोजिम गैरकानूनी थनुामा 
राजखवको होइन। तसथा ररट तनिेदकले यस कायाालयलाई विपक्षी बनाई तहााँ सम्मातनत 
अदालतमा पेश गरेको ररट तनिेदन यस कायाालयको हकमा खारेिभागी हुाँदा खारेि 
गरी पाउाँ भन् नेसमेत व्यहोराको जिल्ला कारागार कायाालय, रुपन्देहीको तलजखत 
ििाफ।  

४. रुपा थापा मगरको िाहेरीले िादी नेपाल सरकार प्रततिादी महेश थापासमेत भवको 
बहवुििाह मदु्दामा प्रततिादी महेश थापा उपर मलुकुी ऐन, विहाबारी महलको 9 नं. 
बमोजिमको कसूरमा ऐ. महलको 10 नं. बमोजिम सिाय हनु मागदािी तलई तमतत 
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2075।04।03 मा यस अदालतमा बहवुििाह मदु्दाको अतभयोगपत्र दायर हनु 
आवको तथयो। उक्त मदु्दामा तनि प्रततिादी महेश थापालाई मलुकुी ऐन, विहाबारी 
महलको १० नं. बमोजिम १ (वक) िषा कैद र रु.५,०००।- िररिानासमेत हनेु ठहरी 
तमतत २०७६।0२।0८ मा फैसला भवको तथयो। तनि प्रततिादी फरार रही बेरुि ुहुाँदा 
तनिका नाउाँको उक्त कैद तथा िररिाना यस अदालतको लगत नं. ७४६४ मा कायम 

रहेकोमा तनि प्रततिादी महेश थापाले तमतत २०७७।0६।0७ मा मलुकुी फौिदारी 
कायाविधी संवहता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद बापत रकम बझुाई सवुिधा पाउाँ 
भनी तनिेदनसाथ उपजस्थत भवकाले तनि प्रततिादी महेश थापालाई तमतत २०७७।0६।0७ 

मा नै उक्त १ (वक) िषा कैद र रु.५,०००।- िररिाना बापत च.नं. १५०६ को कैदी पूिी 
ददई कैदमा राख् न कारागार कायाालय, रुपन्देहीमा पठाइवको हो। साथै मलुकुी कायावितध 

संवहता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सवुिधाका लागी परेको उक्त तनिेदन तमतत 

२०७७।0६।0९ मा इिलास समक्ष पेश हुाँदा तनि प्रततिादी महेश थापालाई िाहेरिाला 
पीतडतको पीडा समेतलाई मध्यनिर राखी सम्मातनत सिोच्च अदालतको च.नं. ५११ तमतत 

२०७६।0५।२५ विं च.नं. १७४७ तमतत २०७६।१२।0७ को पररपत्र समेतका 
आधारमा तनिेदक प्रततिादी महेश थापालाई तनिेदन माग बमोजिमको सवुिधा ददनपुने अिस्था 
देजखवन। कानून बमोजिम गनूा भन् ने यस अदालतबाट आदेश भवको देजखन्छ। यस 

अदालतको उक्त तमतत २०७७।0६।0९ को आदेश उपर प्रततिादीको मलुकुी फौिदारी 
कायावितध संवहता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ 

बमोजिम श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास समक्ष तनिेदन परी उक्त तनिेदनमा 
सम्मातनत श्री सिोच्च अदालतबाट ०७६-WH-०३३० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट 

तनिेदनमा तमतत २०७७।0१।१४ मा भवको आदेश तथा तमतत २०७६।0५।२५ मा 
भवको पररपत्रमा कारागारमा बतसरहेका थुनिुाको हकमा केजन्ित रहेको देजखंदा र उक्त 

दफा १५५ अन्तगात प्रदान गररने सवुिधा तनरपेक्ष नभवको पररप्रेक्ष्यमा रुपन्देही जिल्ला 
अदालतबाट तमतत २०७७।0६।0९ मा भवको आदेश िेररतको नदेजखंदा पररितान 

गनुापने देजखवन। कानून बमोजिम गनुाहोला भन् ने आदेश भवको देजखवबाट तनिेदकको 
हकमा यस अदालतबाट भवको काम कारिाही कानून सम्मत भवकाले तनिेदकको माग 
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बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश िारी हनुपुने होइन। ररट तनिेदन खारेि गरी पाउाँ 
भन् नेसमेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको तलजखत ििाफ।  

५. उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास, बटुिलका नाममा िारी भवको म्याद तमतत 
2077।07।05 मा तामेल भवको मा उक्त इिलासबाट तलजखत ििाफ परेको 
देजखवन। 

६. यसमा ररट तनिेदनमा उल्लेजखत रुपा थापामगरको िाहेरीले नेपाल सरकार िादी र 
महेश थापासमेत प्रततिादी भवको बहवुििाह (075-CR-0011) मदु्दाको तमतसल 
रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट जझकाई आवपतछ तनयमानसुार पेश गनूा भन् ने यस 
अदालतबाट 2077।07।27 मा भवको आदेश।  

 

आदेश खण्ड 

७. तनयम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी तनणायाथा पेश हनु आवको प्रस्ततु ररट तनिेदनमा ररट 
तनिेदकको तफा बाट उपजस्थत विद्वान िररष् ठ अतधिक्ता श्री ददनेश तत्रपाठी र विद्वान  
अतधिक्ता श्री केशरमणी अयाालले रुपा थापा मगरको िाहेरीले िादी नेपाल सरकार 
प्रततिादी महेश थापासमेत भवको बहवुििाह मदु्दामा प्रततिादी महेश थापालाई मलुकुी 
ऐन विहाबारी महलको १० नं. बमोजिम १ (वक) िषा कैद र रु.५,०००।- िररिाना हनेु 

ठहरी फैसला भवको छ। तनि तनिेदक भारतीय सेनामा भनाा भई िहालिाला भवको 
कारणले प्रततरक्षा गना पावको तथवनन।् तनि प्रततिादी महेश थापाले तमतत 

२०७७।0६।0७ मा मलुकुी फौिदारी कायाविधी संवहता, २०७४ को दफा १५५ 

बमोजिम कैद बापत रकम बझुाई सवुिधा पाउाँ भनी तनिेदनसाथ उपजस्थत भवकामा तनिेदक 

प्रततिादी महेश थापालाई तनिेदन माग बमोजिमको सवुिधा ददनपुने अिस्था देजखवन। कानून 

बमोजिम गनूा भन् ने आदेश भवको देजखन्छ। उक्त तमतत २०७७।0६।0९ को आदेश 

उपर प्रततिादीको मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम श्री 
उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास समक्ष तनिेदन परी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट 

तमतत २०७७।0६।0९ मा भवको आदेश िेररतको नदेजखाँदा पररितान गनुापने देजखवन भनी 
आदेश भवको छ। मलुकुी फौिदारी कायाविधी संवहता, २०७४ को दफा १५५ मा भवको 
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कानूनी व्यिस्थाले थनुामा नबसेको प्रततिादी यो दफा बमोजिमको सवुिधा प्राि गना 
सक्दैन भनी कवहकतै उल्लेख भवको छैन। उक्त कानूनी व्यिस्थाले वक िषा िा सो 
भन्दा कम सिाय भवका प्रततिादीलाई लागेको कैद बापत रकम ततरी छुट्न पाउने नै 
देजखन्छ। तसथा उक्त कानूनी व्यिस्था अनसुारको सवुिधा प्रदान गनुा भनी उपयकु्त 
आदेश िारी गरी पाउाँ भनी गनुाभवको बहस जिकीर सतुनयो। 

८. त्यस्तै विपक्षीको तफा बाट उपजस्थत हनु ु भवका विद्वान सहन्यायातधबक्ता श्री संजिि 
रेग्मीले मलुकुी फौिदारी कायाविधी संवहता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद बापत 

रकम बझुाई सवुिधा पाउने विषय शरुु अदालतबाट फैसला हुाँदाका िखत विचार गने 
विषय हो। उक्त कानूनी व्यिस्था प्रयोग गने क्षेत्रातधकार जिल्ला अदालतमा तनवहत 
रहेको छ। कानूनमा नै सवुिधा ददने र नददने भन् ने कानूनी आधारहरु समेत उक्त दफा 
१५५ मा नै उल्लेख भवको छ। उक्त दफा 155 को अतधनमा रही आदेश भवको 
अिस्था हो। यस अिस्थामा तनिेदन खारेि हनु पछा भनी गनुा भवको बहस जिकीर 
सतुनयो। 

९. दिैु पक्षको तफा बाट प्रस्ततु गररवको बहस सनुी तमतसल अध्ययन गदाा ररट तनिेदक 
महेश थापालाई बहवुििाह मदु्दामा 1 (वक) िषा कैद र रु.5,000।- (पााँच हिार 
रुपैयााँ) िररिाना हनेु ठहरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत 2076।2।8 मा 
फैसला भवकोमा मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 अनसुार 
सो फैसलाले लागेको १ (वक) िषा कैद बापतको हनेु रकम रु.1,09,500।- र 
िररिाना रु.5,000।- गरी िम्मा रु.11,45,000।- नगद दाजखला गरी गराई 
मलाई लागेको कैदबाट मकु्त गरी पाउाँ भनी यी ररट तनिेदक महेश थापाले रुपन्देही 
जिल्ला अदालतमा तमतत 2077।06।07 मा तनिेदन ददवको देजखन्छ। तनिेदक 
प्रततिादी महेश थापालाई माग बमोजिमको सवुिधा ददनपुने अिस्था देजखवन। कानून 
बमोजिम गनुा भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत 2077।06।09 मा आदेश 
भवको र उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासबाट उक्त आदेश बेररतको नदेजखंदा 
पररितान गनुापने देजखवन। कानून बमोजिम गनुा होला भनी तमतत 2077।06।26 
मा आदेश भवको देजखयो। 
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१०. रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासबाट भवको 
आदेशहरु मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा १५५ (यस पतछ 
दफा 155 भनी संिोधन गररवको) समेतको विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौतलक हक 
तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात परेकोले उक्त त्रवुटपूणा आदेशहरु बदर गरी महेश 
थापालाई थनुाबाट मकु्त गना उपयुाक्त आदेश िारी गरी पाउाँ भन् ने मलु जिकीर ररट 
तनिेदकले तलवको पाइन्छ। बहवुििाह मदु्दामा १ (वक) िषा कैद र रु.5,000।- 
िररिाना हनेु ठहररवका फरारी प्रततिादी महेश थापाले मलुकुी फौिदारी कायावितध 
संवहता, 2074 को दफा १५५ बमोजिम कैद बापत रकम बझुाई सवुिधा पाउाँ भनी 
तमतत 2077।06।07 मा तनिेदन साथ उपजस्थत भवकोमा पीतडतको पीडा समेतलाई 
मध्यनिर राखी सम्मातनत सिोच्च अदालतको तमतत 2076।05।25 र 
2076।12।07 को पररपत्र समेतको आधारमा तनिेदक प्रततिादी महेश थापालाई 
तनिेदन माग बमोजिम सवुिधा प्रदान गना तमलेन भनी यस अदालतबाट भवको आदेश 
उपर प्रततिादीको उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास समक्ष तनिेदन परेकोमा 
रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भवको आदेश बेररतको नदेजखंदा पररितान ुगनुा परेन भनी 
आदेश भवको देजखवबाट तनिेदकको हकमा यस अदालतबाट भवको काम कारिाही 
कानून सम्मत भवकोले तनिेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश िारी 
हनुपुने होइन। ररट तनिेदन खारेि गरी पाउाँ भन् ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको तलजखत 
ििाफ रहेको छ भने उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासको तलजखत ििाफ नै 
परेको देजखवन। 

११. उपरोक्त बमोजिमको ररट तनिेदन जिकीर र तलजखत ििाफ भवबाट प्रस्ततु ररट 
तनिेदनमा तनम्न प्रश् नहरुका सम्बन्धमा तनणाय ददनपुने देजखन आयो:- 
(क) रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत 2077।06।09।6 मा र उच्च अदालत 

तलुसीपरु, बटुिल इिलासबाट तमतत 2077।06।26 मा भवका आदेशहरु 
कानूनी रुपले त्रवुटपूणा छन,् छैनन ्? 

(ख) ररट तनिेदकको माग बमोजिमको आदेश िारी हनेु हो, होइन ? 
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१२. पवहलो प्रश् नको सम्बन्धमा विचार गदाा, रुपा थापा मगरको िाहेरीले िादी नेपाल 
सरकार प्रततिादी यी ररट तनिेदक महेश थापासमेत भवको बहवुििाह मदु्दामा तनि 
प्रततिादी महेश थापालाई १(वक) िषा कैद र रु.5,000।- (पााँच हिार रुपैयााँ) 
िररिाना हनेु ठहरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत 2076।02।08 मा फैसला 
भई अजन्तम रुपमा रहेको र उक्त मदु्दामा तनि प्रततिादी शरुु देजख नै फरार रहेको 
तथा अदालतमा समेत उपजस्थत नभई म्याद गिुारी बसेको त्यमा वििाद रहेन। 
प्रततिादी महेश थापाले आफू भारतीय सेनाको सेिाको क्रममा भारतमा कायारत रहेकोले 
सेिाबाट तबदाको क्रममा नेपाल आउदा आफू विरुद्ध बहवुििाह कसूरमा मदु्दा चली 
कसूरदार ठहर भवको हल्ला गाउाँमा सनुी कानून व्यिसायी माफा त तमतत 
2077।04।18 मा फैसलाको नक् कलसमेत तलंदा आफूलाई १ (वक) िषा कैद र 
रु.5,000।- (पााँच हिार रुपैयााँ) िररिाना हनेु भनी तमतत 2076।02।08 मा 
फैसला भई अजन्तम रुपमा रहेको थाहा पाव। सम्मातनत अदालतको फैसला जशरोधाया 
गरी १ (वक) िषा कैदमा बस्दा मेरो भारतीय सेनाको िातगर गमु्न गई आतथाक 
अभािको कारण मैले मेरो बदृ्ध बाब ु आमा समेतका पररिारको भरणपोषण गने 
कताव्यबाट मकु्त हनुपुने अिस्थासमेत सिृना भवकोले मलुकुी फौिदारी कायावितध 
संवहता, 2074 को दफा १५५ मा उल्लेजखत शता अक्षरश: पालना गना म िरु 
रहेकोले तमतत 2076।02।08 को फैसलाले मलाई लागेको १ (वक) िषा कैद 
बापतको हनेु रकम रु.1,09,500।- र िररिाना बापतको रु.5,000।- गरी िम्मा 
रु.1,14,500।- नगद दाजखला गरी मलाई लागेको कैदबाट मकु्त ददलाई पाउाँ भनी 
रुपन्देही जिल्ला अदालत समक्ष तमतत 2077।06।07 मा ददवको रहेछ। तनिले 
ददवको उक्त तनिेदन मातथ कारिाही हुाँदा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट तमतत 
2077।06।09 मा तनम्न बमोजिमको आदेश भवको देजखन्छ। 

१३. ".......... तनिेदक प्रततिादी तफा का विद्वान अतधिक्ताले आफ्नो बहसको क्रममा 
सम्मातनत सिोच् च अदालतबाट 076-WH-0330 को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनिेदनमा 
भवको फैसला समेतका आधारमा प्रततिादी महेश थापालाई लागकेो १ िषा कैद बापत 
दैतनक रु.300।- का दरले हनेु रकम बझुाई कैदमकु्त गरी पाउाँ भनी माग गरे 
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सम्बन्धमा हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी रही रहेको अिस्था रहेपतन 
नेपाल सरकारबाट तमतत 2077।06।01 देजख बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) को अिस्था 
हटाई दैतनक िनिीिन सामान्य हुाँदै गइरहेको र यी प्रततिादीलाई उपरोक्त बमोजिमको 
बहवुििाह मदु्दामा १ (वक) िषा कैद र रु.5,000।- (पााँच हिार रुपैयााँ) िररिाना 
भवको अिस्थामा प्रततिादीलाई सो कैद िररिाना असलु गने प्रयोिनको लातग तमतत 
2077।06।07 मा कैदीपूिी ददई कारागार कायाालय, रुपन्देहीमा पठावकोमा फैसला 
हुाँदा गैर हाजिर रहेको तनि प्रततिादी महेश थापालाई िाहेरिाला पीतडतको पीडा 
समेतलाई मध्यनिर राखी सम्मातनत सिोच्च अदालतको च.नं. 511 तमतत 
2076।05।25 विं च.नं.1747 तमतत 2076।12।07 का पररपत्र समेतका 
आधारमा तनिेदक प्रततिादी महेश थापालाई तनिेदन माग बमोजिमको सवुिधा ददनपुने 
अिस्था देजखवन। कानून बमोजिम गनूा।" 

१४. उपरोक्त आदेशबाट तनम्न आधारमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले तनिेदक महेश 
थापालाई मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 को सवुिधा ददन 
इन्कार गरेको देजखयो। 

(क) नेपाल सरकारबाट तमतत 2077।06।01 देजख बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) को 
अिस्था हटाई दैतनक िीिन सामान्य हुाँदै गइरहेको। 

(ख) प्रततिादी महेश थापा फैसला हुाँदा गैर हाजिर रहेको। 

(ग) पीतडतको पीडा समेतलाई मध्यनिर राखेर  

(घ) सिोच्च अदालतको च.नं. 511 तमतत 2076।05।25 विं च.नं.1747 तमतत 
2076।12।07 को पररपत्र। 

१५. रुपन्देही जिल्ला अदालतले तनिेदकलाई दफा १५५ अनसुार सवुिधा ददन तमलेन भनी 
भवको आदेश उपर फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा ७३ बमोजिम उच्च 
अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलास समक्ष महेश थापाले तनिेदन ददवकोमा सो 
इिलासबाट तमतत 2077।06।26।2 मा तनम्न बमोजिमको आदेश भवको रहेछ। 

१६. "यसमा शरुु म्यादमा उपजस्थत नभई फरार रहेका तनिेदक प्रततिादी महेश थापाको 
मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 अन्तगातको सवुिधा पाउाँ 
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भनी तनिेदन परेको देजखन्छ। सम्मातनत श्री सिोच्च अदालतबाट 076-WH-0330 
को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट तनिेदनमा तमतत 2077।01।14 मा भवको आदेश तथा 
तमतत 2076।05।25 मा भवको पररपत्रमा कारागारमा बतसरहेका थनुिुाको हकमा 
केजन्ित देजखंदा र उक्त दफा १५५ अन्तगात प्रदान गररने सवुिधा तनरपेक्ष नभवको 
पररप्रके्ष्यमा तहााँ अदालतबाट तमतत 2077।09।09 मा भवको आदेश बेररतको 
नदेजखंदा पररितान गनुापने देजखवन। कानून बमोजिम गनुाहोला।"  

१७. उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासले मखु्य तनम्न आधारमा रुपन्देही जिल्ला 
अदालतबाट भवको आदेश बेररतको नदेजखवको भनी आदेश गरेको देजखयो। 

(क) प्रततिादी महेश थापा शरुु म्यादमा उपजस्थत नभई फरार रहेको, 
(ख) सिोच्च अदालतबाट 076-WH-0330 को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट तनिेदनमा 

तमतत 2077।01।14 मा भवको आदेश,  

(ग) सिोच्च अदालतबाट तमतत 2076।05।25 मा भवको पररपत्र र 

(घ) दफा १५५ अन्तगात प्रदान गररने सवुिधा तनरपेक्ष नभवको। 

१८. अब रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल इिलासबाट यी ररट 
तनिेदक महेश थापालाई मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 
को सवुिधा प्रदान गना तमलेन भनी तलवका आधारहरु कानून बमोजिम छ, छैन? भन् ने 
कुरा विचारणीय भवकोले दफा 155 को अध्ययन गनुा आिश् यक हनु आयो। उक्त 
दफा 155 मा कैद बापत रकम ततना सवकने शीषाक ददवर सो दफा 155 को 
उपदफा (1) ले तनम्न व्यिस्था गरेको पाइन्छ:- 

"कुनै कसूरमा पवहलो पटक कसूरदार ठहरी वक िषा िा वक िषा भन्दा कम 
कैदको सिाय भवको मदु्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गजम्भरता, कसूर गरेको 
तररका, आचरण समेतलाई विचार गदाा कारागारमा राख् न उपयुाक्त नदेजखवमा तथा 
तनिलाई छोड्दा सािाितनक शाजन्त, कानून र व्यिस्थामा खतरा पगु्ने समेत नदेजखवमा 
त्यसको कारण खलुाई अदालतले तनिलाई कैदमा राख् नकुो सट्टा त्यस बापत रकम तलई 
कैदबाट छाडी ददन उपयुाक्त ठहर् यावमा कैद बापतको रकम ततरी कैद बस्न ुनपने गरी 
आदेश ददन सक्नेछ।" 
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१९. यसरी उक्त दफा 155(1) ले दफा 155 अनसुार कैद सिाय हनेु ठहरेकोमा सो 
फैसलाले लागेको कैदमा बस्न ुनपने सवुिधा प्राप् त गनाको लातग पवहलो शताको रुपमा 
सो सवुिधा प्राप् त गना चाहने कसूरदारलाई वक िषा िा सो भन्दा कमको कैद भवको 
हनु ु पने अथाात ् कुनै कसूरमा वक िषा िा सो भन्दा कम कैदको सिाय भवको 
कसूरदारले मात्र यो दफा १५५ को सवुिधा माग गना सक् ने देजखयो। यो दफा 155 
को सवुिधा मागको लातग वक िषा िा सो भन्दा कम कैदको सिाय लागेको 
कसूरदारको तनिेदन पना आवमा अदालतले देहायका कुराहरुको आधारमा मात्र यो 
सवुिधा प्रदान गना तमल्ने िा नतमल्ने आधार र  कारण खलुाई आदेश गनुा पने 
बाध्यात्मक व्यिस्था यो दफा 155 को उपदफा (1) ले गरेको छ। 

(क) कसूरदारको उमेर, 
(ख) कसूरको गजम्भरता, 
(ग) कसूरको तररका, 
(घ) आचरण, 
(ङ) तनिलाई छोड्दा सािाितनक शाजन्त, कानून र व्यिस्थामा खतरा पगु्ने समेत 

नदेजखवमा। 

२०. यसरी दफा 155(1) ले प्रष् ट रुपमा उपरोक्त ५ िटा आधारहरु उल्लेख गरेबाट सो 
आधारहरु बाहेक अन्य आधारमा तनणायकतााले यो दफा 155 को सवुिधा ददन इन्कार 
गना सक्छ भन् ने मनसाय वितध तनमााणकतााले राखेको देजखंदैन। यो दफा 155(1) ले 
अदालतबाट िारी गरेको म्यादमा उपजस्थत नहनेु िा फरार रहेको कसूरदार िा यस्तो 
यस्तो मदु्दाको कसूरदारले यो कैदमा बस्न ुनपने सवुिधा माग गना सक्दैन भनी प्रततबन्ध 
लगाई प्रततिन्धात्मक िाक्यांशद्बारा नकारात्मक सूची (Negative List) को व्यिस्था 
गरेको छैन भने यो सवुिधा माग गने कसूरदार मदु्दा फैसला हुाँदाका बखत अदालतमा 
हाजिर िा उपजस्थत भवको िा थनुामा नै रहेकै हनु ु पछा भन् ने िाध्यात्मक व्यिस्था 
समेत गरेको पाइदैन। विधावयकाले प्रदान गरेको कैदमा बस्न ु नपने सवुिधा कसैको 
हकमा िा कुनै खास अिस्थाको कसूरदारको हकमा त्यो सवुिधा ददन नखोजिवको हो 
भने कानूनमा नै प्रष् टसाँग उल्लेख हनु््यो। िस्तै फौिदारी कसूर  (सिाय तनधाारण तथा 
कायाान्ियन) ऐन, 2074 को पररच् छेद 5 मा गररवको कैद सम्बन्धी व्यिस्थाहरुलाई 
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हेना सवकन्छ। यस ऐनको दफा 24(1) ले वक िषा िा वक िषा भन्दा कम कैदको 
सिाय तनधाारण भवको कसूरदारले पवहलो पटक कसूर गरेको रहेछ र तनिले गरेको 
कसूर, तनिको उमेर, आचारण, कसूर गदााको पररजस्थतत, कसूर गदाा अपनावको 
तररकालाई विचार गदाा तनिलाई कैदमा राख् न उपयुाक्त नदेजखवमा अदालतले त्यस्तो 
कसूरदारलाई भवको कैद तत्काल कायाान्ियन नगरी तनलम्बन गना सक्ने व्यिस्था 
गरेको छ। तर सोही दफा 24 को उपदफा 3 ले  सो उपदफामा उल्लेजखत कसूरमा 
कसूरदार ठहररवका बालबातलका बाहेक अन्य कसूरदारलाई भवको कैद तनलम्बन गना 
नसवकने व्यिस्था वकटान गरी प्रततबन्ध लगावको देजखन्छ। त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा 
25(1) ले दईु िषा िा दईु िषा भन्दा कम कैदको सिाय भवको कसूरदारलाई तनिले 
गरेको कसूर, तनिको उमेर, आचरण, कसूर गदााको पररजस्थतत, कसूर गदाा अपनावको 
तररका विचार गदाा तनिलाई कारागारमा नपठाई सधुारगहृमा राख् न उपयकु्त देजखवमा 
प्रोबेशन अतधकृतको तसफाररसमा अदालतले सधुार गहृमा पठाउन सक्ने व्यिस्था गरेको 
छ। तर सोही दफा 25 को उपदफा 2 ले, दफा 24 को उपदफा ३ मा उल्लेजखत 
कसूर गने कसूरदारलाई त्यस्तो सधुारगहृमा पठाउन नसक्ने गरी प्रततबन्ध लगावको 
देजखन्छ। यसरी कैदको सिायमा सवुिधा ददन नचाहेको अिस्थामा विधावयकाले नै सो 
कुरा कानूनमा नैं उल्लेख गने गरेको पाइन्छ। िब कानूनले नै यस्तो कुनै प्रततबन्ध 
लगावको छैन भने न्यायकतााले कानूनले व्यिस्था नैं नगरेको आधार तलई दफा 155 
ले सवुिधा ददन ुभनी तनदेजशत गरेको कुरामा सवुिधा ददन इन्कार गना समेत तमल्दैन। 

२१. सिायको सधुारात्मक तसद्धान्त अनसुार नेपालको फौिदारी न्याय प्रणालीले 
कसूरदारलाई कैदमा नै राख् न ुपने विषयलाई अजन्तम विकल्पको रुपमा जस्िकार गरेको 
छ। िैकजल्पक सिाय नै उपयकु्त र पयााप् त लागेमा कसूरदारलाई कैद सिाय नगने 
गरी आदेश ददने आतधकाररकता न्यायकताालाई ददइवको छ। कुनै व्यजक्त कसूरमा 
संलग्न हनु सक्दछ। तर त्यस्तो व्यजक्तलाई सधुारको अिसर ददंदा सतुिवर समािको 
लातग उपयोगी सावित हनु सक्छ भन् ने दण्डको सधुारिादी तसद्धान्त प्रस्ततु दफा 155 
मा अन्तरतनवहत रहेकोले यो दफाको व्याख् या र प्रयोग गदाा उदारिादी दृजष् टकोण राख् न ु
न्यायसंगत हनु्छ। विधावयकाले प्रदान गरेको यो अतधकार विधावयकी मनसाय अनरुुप 
आिश् यकता, उपयकु्तता र वकरुपताको आधारमा प्रयोगमा ल्याउन ु िा छनीय 
देजखन्छ। फौिदारी कानूनको प्रयोग स्िच् छ र तका संगत ढंगबाट गररन ुपदाछ। स्िच् छ 
प्रकृयाद्वारा नै दण्डको कायाान्ियन हनु ुपदाछ। स्िच्छ विं न्यायोजचत प्रकृयाले सिाय 
कायाान्ियन पद्दतीलाई िैधातनकता प्रदान गदाछ। सवुिधा प्रदान गने कानूनको प्रयोग 
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स्िवििेकीय हनु ु हदैुन। विधावयकाले प्रष् ट श्दमा कुनै कुराको प्रततबन्ध नगरेसम्म 
प्रततबन्ध गरेको छ भनी अनमुान गना हदैुन। दफा 155 को प्रयोग अदालतमा 
उपजस्थत भवका िा थनुामा रहेकाहरुका हकमा मात्र आकवषात हनेु र म्यादमा हाजिर 
नहनेु प्रततिादीका हकमा प्रयोग नहनेु भनी प्रततबन्ध नलगावसम्म कैद बापत रकम ततना 
पाउने सवुिधाको माग गने विषयमा प्रततबन्ध लगावको मानी सोही आधारमा सवुिधाबाट 
िज चत गररन ु कानूनको समान प्रयोगको तसद्धान्तसाँग मेल खादैन। कानूनले समान 
अिस्थाका व्यजक्तहरुलाई समान व्यहार गदाछ भन् ने तसद्धान्तले सिाय तनधाारण र 
कायाान्ियन वितधशास्त्रको विकास भवको छ। फौिदारी न्याय प्रणालीलाई पारदशी, 
स्िच् छ, न्यायपूणा प्रकृया र पद्दतीद्बारा प्रष् ट रुपमा तनधााररत शता बाहेकका अन्य शता 
बन्देि प्रततबन्ध लाग्ने गरी कानूनको व्याख्या िा प्रयोग गररन ुहदैुन। 

२२. यस अदालतको तमतत 2076।12।07 को पूणा बैठकको तनणाय बुाँदा नं. 6 मा 
नेपालका महान्यायातधिक्ताको कायाालयबाट अनरुोध भई आवको र विपद्को यस विशेष 
पररजस्थततमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको तभडभाड कम गने प्रयोिनाथा मलुकुी 
फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 अनसुार कैद बापत रकम तलई 
कैदबाट छोडी पाउन तनिेदन परेमा रकम तलई कैदबाट छाडी ददन उपयकु्त देजखव 
न्यायाधीशको इिलासबाट आिश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यिस्था गने भनी तनणाय गरी 
सोही तमतत 2076।12।07 मा पररपत्र िारी भवको देजखन्छ। 

२३. यसै गरी तबमल खनालको हकमा कानून व्यिसायी तेिप्रसाद खराल विरुद्ध जिल्ला 
अदालत बागलङुसमेत भवको 076-WH-0330 को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट 
तनिेदनमा यस अदालतबाट आदेश हुाँदा कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु हनेु 
अिस्थाबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणको िोजखम बढ्न िाने हुाँदा मलुकुी फौिदारी 
कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 बमोजिम वक िषा िा वक िषा भन्दा कम 
कैदको सिाय भवको मदु्दामा कैद बापतको रकम ततरी कैदमा बस्न ुनपने आदेश गना 
सवकने भनी यस दफा 155 को उदार व्याख् या भवको देजखन्छ। 

२४. यस अदालतको पूणा बैठकबाट तमतत 2076।12।07 मा भवको तनणाय र 076-
WH-0330 को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट तनिेदनमा विपदको विशेष पररजस्थतत, 
कारागारको क्षमता र कारागारमा हनेु कैदी बन्दीको तभडभाड कम गने प्रयोिनाथा पतन 
दफा 155 को सवुिधा ददन सवकने भनी दफा 155 को प्रयोगमा देजखवको अन्योल र 
दवुिधा तनिारण गरी वकरुपता कायम गना यो दफाको ममा, भािना र प्रयोगको 
प्रयोिनलाई अझ तबस्तार गदै प्रष् ट गरेको देजखन्छ। 
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२५. अतः उपरोक्त उल्लेजखत विं वििेजचत कारण र आधारहरुबाट तनिेदक प्रततिादी महेश 
थापा शरुु म्यादमा उपजस्थत नभई अदालतमा फैसला हुाँदाको अिस्थामा गैरहाजिर 
रहेको, हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी भई रहेको अिस्था रहे पतन 
नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी (LOCKDOWN) हटाई सकेको भन् ने आधार तलई प्रततिादी 
महेश थापालाई मलुकुी फौिदारी कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 अनसुार 
कैद बापत रकम ततना सवकने सवुिधा ददन तमलेन भनी शरुु रुपन्देही जिल्ला 
अदालतबाट तमतत 2077।06।09 मा र उच्च अदालत तलुसीपरु, बटुिल 
इिलासबाट तमतत 2077।06।26 मा भवका आदेशहरु त्रवुटपूणा देजखंदा उक्त 
आदेशहरु उत्प्रषेणको आदेश िारी गरी बदर गरी ददवको छ। अब मलुकुी फौिदारी 
कायावितध संवहता, 2074 को दफा 155 मा स्पष् ट वकटान गररवका शताहरुको 
आधारमा तनिेदकले माग गरेको सवुिधा ददन तमल्ने नतमल्ने विषयमा मनातसि आधार र 
कारण खलुाई आदेश गनुा भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश 
िारी गररददवको छ। प्रस्ततु आदेशको िानकारीको लातग आदेशको प्रतततलवप 
महान्यायातधिक्ताको कायाालय र विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई पठाइददनू। 
प्रस्ततु आदेशको विद्यतुतय प्रतत अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी तमतसल 
अतभलेख शाखामा बझुाई ददनू। 

 

 

               न्यायाधीश 

उक्त रायमा सहमत छु।  

             

                        न्यायाधीश 

इिलास अतधकृत : डोलनाथ न्यौपाने 
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