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थनुछेकको वर्वषयमा तीन ैतहको अदालतबाट अजन्तम भई साधारण क्षेत्रामधकारमा मदु्दा वर्वचाराधीन रही मनरे्वदक 
पपुपक्षको लामग कानूनबमोजजम थनुामा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनप नममल्ने । 

(प्रकरण नं.४) 

सक्षम अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय मनरूपण भएका प्रत्येक वर्वषयलाई 
असाधारण अमधकारक्षेत्रको वर्वषयर्वस्त ु बनाउने प्ररृ्वजिलाई प्रोत्साहन ममल्न जाने खतरा हनु्छ । जनु ररट 
क्षेत्रामधकारको मसद्धान्त र मदु्दाको अजन्तमता  (finality of judgment) को मसद्धान्तको समेत वर्वपरीत हनुका साथ ै
ररटले  correctional power को स्र्वरूप धारण गनप ह ुुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पनप जाने । 

(प्रकरण नं.५) 

साधारण क्षेत्रामधकार र असाधारण क्षेत्रामधकार समानान्तर क्षेत्रामधकार होइनन् र असाधारण क्षेत्रामधकारले 
साधारण क्षेत्रामधकारलाई अनादर गन,े सीममत तलु्याउने, मनयन्त्रण गन,े प्रमतस्थापन गन ेर्वा कुन ैवकमसमबाट मनस्तेज 
तलु्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्रामधकारको मकसद नहनेु । 

(प्रकरण नं.६) 

  

मनरे्वदकका तर्प बाट : वर्वद्वान् र्वररष्ठ अमधर्वक्ता श्री रमनकुमार शे्रष्ठ 

वर्वपक्षीका तर्प बाट : वर्वद्वान् उपन्यायामधर्वक्ता श्री वर्वदरुकुमार काकी 
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ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, मन.नं.८६६५ 

सम्बद्ध कानून : 
नेपालको संवर्वधान 

मलुकुी र्ौजदारी कायपवर्वमध संवहता, २०७४ 

  

आदेश 



न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संवर्वधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजजम दायर हनु आएको प्रस्ततु ररट 
मनरे्वदनको संजक्षप् त तथ्य एरं्व आदेश यसप्रकार रहेको छः- 

तथ्य खण्ड 

म मनरे्वदकलाई आपरामधक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै कारोबार, अपहरण 
तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा भन्सार ऐन, २०६४ को दर्ा ५७(१)(च), सङ्गठठत अपराध मनर्वारण 
ऐन, २०७० को दर्ा ३(३) र दर्ा ५ को कसरुमा ऐ. ऐनको दर्ा ९(क) बमोजजम थप सजाय र ऐ. ऐनको 
दर्ा ९(ग), मलुकुी ऐन, अपहरण गन ेतथा शरीर बन्धक मलने महलको ३ र ४ नं. बमोजजम सजाय गरी ऐ. 
ऐनको दर्ा ७ नं. बमोजजम थप सजाय हनुका साथ ैमलुकुी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. वर्वपरीतको कायप 
गरेबापत ऐ. ऐनको १३(४) नं. को कसरुमा ऐ. १३(४) नं. बमोजजम सजाय हनु अमभयोग माग दाबी भएकोमा 
सरुू मोरङ जजल्ला अदालतबाट मममत २०७५।२।८ मा पपुपक्षको लामग थनुामा राखे्न गरी भएको आदेशलाई 
उच्च अदालत वर्वराटनगरले मममत २०७५।१०।२४ मा सदर गरेउपर थनुामा राख्न पन ेहोइन शदु्ध तारेखमा 
बस्न पाउुँ भनी यस अदालतमा परेको मनरे्वदनउपर सनुरु्वाइ ह ुुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधरमा थनुामकु्त गरी 
तारेखमा र्वा धरौटीमा छाड्न सवकने अर्वस्था नदेजखएकोले उच्च अदालत वर्वराटनगरको मममत २०७५।१०।२४ 
को आदेश बेररतको नदेजखएको ह ुुँदा सो आदेश पररर्वतपन गन ुप परेन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट मममत 
२०७६।४।१७ मा आदेश भएको छ । 

हाल वर्वश्वव्यापी रूपमा रै्मलरहेको कोमभड-१९ को महामारी नेपालमा पमन सरुू भई नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्को 
मममत २०७६।११।११ को मनणपयानसुार मलुकु Lockdown भई उक्त Lockdown को स्र्वरूप पररर्वतपन ह ुुँदै अझै 
पमन कायम रहेको अर्वस्था छ | Lockdown कै मबचमा सम्मामनत सर्वोच्च अदालतको बहृद् पूणप इजलासले वर्वजशष्ट 
मनणपय गरी PENDAMIC JURISPRUDENCE प्रमतपादन गरेको अर्वस्था छ भने सम्मामनत सर्वोच्च अदालतकै संयकु्त 
इजलासहरूबाट थनुामा रहेका व्यजक्तहरूको मनरे्वदन सम्बन्धमा मनणपय गदाप PENDAMIC JURISPRUDENCE को 
बारेमा कोमभड-१९ रोगले आक्रमण गनप सक्ने अर्वस्था र उमेरका आधारमा थनुरु्वाहरूलाई धरौटी र सामान्य 
तारेखमा छाड्ने आदेशहरू पमन भएका छन् । 

म मनरे्वदकको उमेर ६८ र्वषप पमुगसकेको, यरुरक एमसड, हाइ सगुर, हाइ ब्लडपे्रसरको रोगबाट ग्रमसत भएको थनुामा 
रहेको जेल कोरोना सङ्क्क्रमणको दृवष्टले उच्च जोजखममा रहेको र शारीररक अर्वस्था अत्यन्त दयनीय भएको 
कारणले कोरोना सङ्क्क्रमण हनु सक्ने प्रबल सम्भार्वना रहेको ह ुुँदा उक्त थनुछेकको आदेश गन ेबेला सम्मामनत 
अदालतबाट एउटा अर्वस्थामा भएको र अवहले अर्वस्था पररर्वतपन भई वर्वल्कुल मभन्न अर्वस्था मसजपना भएकोले 
सम्मामनत अदालतबाट सामान्य अर्वस्थामा भएको आदेशको सम्बन्धमा पररर्वमतपत पररजस्थमतसमेतको वर्वचार 
गररपाऊुँ  । 

म मनरे्वदकउपर लगाइएको अमभयोग पवुष्ट हनेु अर्वस्था न ैनरहेको कुरा मखु्य अमभयकु्त गोरे भन्ने चडुामणी 
उपे्रतीबाट बरामद भएको डायरीमा मेरो नाम उल्लेख भएको अर्वस्था नरहेको, मनज प्रमतर्वादी गोरे भन्ने चडुामणी 
उपे्रतीले बयान गदाप मलाई पोल नगरेको, उजल्लजखत डायरीको बारेमा समेत सम्मामनत सर्वोच्च अदालतबाट 
वर्वशेष प्रकारको आदेश भएको अर्वस्था एकामतर वर्वद्यमान छ, जसले म मनरे्वदक मनदोष रहेको भन्ने देजखने 
अर्वस्थासमेत रहेको छ । साथ ैहाल ैरै्मलएको कोमभड-१९ को महामारीले म मनरे्वदक थनुामा रहेको जेल पमन 
सङ्क्क्रमण हनेु जस्थमतमा रहेकोले मेरो उमेर र मलाई लागेको रोगको कारणले कोमभड-१९ ले आक्रमण गनप 
सक्ने प्रबल सम्भार्वना भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मागपसमेत नभएको ह ुुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो 



चावहने आज्ञा आदेश र्वा पजुी जारी गरी सम्मामनत अदालतबाट मममत २०७६।४।१७ मा भएको आदेश 
बदरसमेत गरी मलुकुी र्ौजदारी कायपवर्वमध संवहता, २०७४ को दर्ा ७१ लाई समेत ध्यानमा राखी नेपालको 
संवर्वधानको धारा १६, १७, १८, २०, ३० र ३५ ले प्रत्याभूत गरेको मेरो मौमलक हक संरक्षणाथप थनुा मकु्त गरी 
म मनरे्वदकलाई चलाइएको उपय ुपक्त मदु्दाको धरौटी र्वा सामान्य तारेखमा रही पपुपक्ष गनप पाउने गरी आदेश जारी 
गररपाउुँ भन् नेसमेत बेहोराको मनरे्वदक भजुङु गरुूङको यस अदालतमा पनप आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मनरे्वदनपत्र 
। 

एउटै अमभयोग लागेका प्रमतर्वादीहरूमध्ये चाचाजी भन्ने महावर्वर प्रसाद गोल्यान अग्रर्वालको हकमा सम्मामनत 
सर्वोच्च अदालतले धरौटी तारेखमा छोड्ने गरी आदेश ठदएको, म मनरे्वदकको हकमा प्रस्ततु मदु्दाका मखु्य 
अमभयकु्त भमनएका गोरे भन्ने चडुामणी उपे्रतीले सरुू जजल्ला अदालतमा गरेको बयानमा मलेै राम्ररी भजुङु 
गरुूङलाई जचजन्दन, भजुङु गरुूङले सनुको कारोबार गछपन् गददैननन् थाहा छैन भनी उल्लेख गरेका छन् । जनु 
व्यजक्तले मेरो हकमा पोल गरेका छन् सो पोल तथ्ययकु्त नभई वर्वरोधाभाषपूणप रहेको साथ ैसनु ल्याउने व्यजक्तको 
नाम, पररमाण, ल्याएको मममत र ल्याउने भररयाको नामसमेतको तामलका तथा डायरीमा समेत नाम उल्लेख 
नभएकोले समानहरूका मबचमा म मनरे्वदकलाई असमान व्यर्वहार भएको अर्वस्था छ । साथ ैसम्मामनत सर्वोच्च 
अदालतबाट ने.का.प. २०५४, अङ्क ७, मन.नं. ६४१३, प.ृ४०६/४०७ साथ ैने.का.प. २०५२, अङ्क ६, मन.नं. 
६०१६, प.ृ४७८ मा समान तथ्य र पररजस्थमत भएका प्रमतर्वादीहरूमा समान तहको आदेश हनुपुदपछ भन्ने वर्वषयमा 
वर्वस्ततृ रूपमा वर्वरे्वचना गरी मसद्धान्तसमेत प्रमतपादन भइरहेको सन्दभपमा समान तहका प्रमतर्वादीमध्येका चाचाजी 
भन्ने महावर्वरप्रसाद गोल्यान अग्रर्वाललाई धरौटी तारेखमा छोमडएको र म मनरे्वदकलाई मदु्दा पपुपक्षको क्रममा 
थनुामा राखे्न गरी भएको सम्मामनत सर्वोच्च अदालतको आदेश सोही नजजरहरूका आधार र नेपालको संवर्वधानको 
धारा १६, १७, १८ वर्वपरीत रहेको ह ुुँदा मूल मनरे्वदन मागबमोजजम म मनरे्वदकलाई सरुू जजल्ला अदालतको 
थनुछेक आदेशलाई सदर कायम गन ेगरी भएको उच्च अदालत वर्वराटनगरको आदेश र सोही आदेशलाई सदर 
कायम गन े गरी भएको सम्मामनत सर्वोच्च अदालतको मममत २०७६।४।१७ को आदेश बदर गरी 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा धरौटी तारेख र्वा सामान्य तारेखमा रही मदु्दाको पपुपक्ष गनप पाउने गरी आदेश 
जारी गररपाउुँ भन् नेसमेत बेहोराको मनरे्वदक भजुङु गरुूङको यस अदालतमा पनप आएको थप पूरक मनरे्वदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? मनरे्वदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु ुनपन ेहो ? आदेश जारी हनु नपन े
कुन ैआधार कारण भए सबदु प्रमाणसवहत यो आदेश प्राप्त भएका मममतले बाटाका म्यादबाहेक ७ ठदनमभत्र 
वर्वपक्षीहरूले महान्यायामधर्वक्ताको कायापलयमार्प त मलजखत जर्वार् पेस गन ुप भनी यो आदेश र ररट मनरे्वदनको 
प्रमतमलवपसमेत साथ ैराखी सोको बोधाथप महान्यायामधर्वक्ताको कायापलयलाई ठदई मलजखत जर्वार् परे र्वा अर्वमध 
नाघेपमछ मनयमानसुार पेस गन ुप भन् ने यस अदालतको मममत २०७७।४।११ को आदेश । 

वर्वपक्षी भजुङु गरुूङलाई श्री सम्पजि शदु्धीकरण अनसुन्धान वर्वभाग पलु्चोक, लमलतपरुको च.नं. ५५५ मममत 
२०७५।०२।२८ को पत्रबाट सम्पजि शदु्धीकरणसम्बन्धी कसरुमा यस कारागारमा थनुामा राख्न पठाइएको 
ह ुुँदा मनजलाई मनयमअनसुार थनुामा राजखएको हो । ररट मनरे्वदकले मलएको जजवकरअनसुार मनजलाई गरैकानूनी 
रूपमा थनुामा नराजखएको ह ुुँदा, झठुा बेहोरा उल्लेख गरी यस कायापलयसमेतलाई वर्वपक्षी बनाई ठदएको ररट 
मनरे्वदन खारेज गररपाउुँ भन् नेसमेत बेहोराको कारागार कायापलय, मडल्लीबजार, काठमाडौंको तर्प बाट यस अदालतमा 
पनप आएको मलजखत जर्वार् । 



प्रमतर्वादी भजुङु गरुूङलाई मोरङ जजल्ला अदालतबाट आपरामधक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, 
मनकासीको अर्वधै कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा मममत २०७५।२।८ मा 
पपुपक्षका लामग थनुामा राखे्न गरेको आदेश उच्च अदालत वर्वराटनगरबाट मममत २०७५।१०।२४ मा सदर 
भएउपर थनुामा राख्न ुपन ेहोइन शदु्ध तारेखमा बस्न पाउुँ भनी यी ररट मनरे्वदकले यस अदालतमा मनरे्वदन 
ठदएकोमा उच्च अदालत वर्वराटनगरको मममत २०७५।१०।२४ को आदेश बेररतको नदेजखएको ह ुुँदा सो आदेश 
पररर्वतपन गरररहन ुपरेन भनी यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट मममत २०७६।०४।१७ मा आदेश भई 
अदालतको आदेशानसुार यी मनरे्वदक भजुङु गरुूङ कानूनबमोजजम पपुपक्षको लामग थनुामा रहेकोले यी ररट 
मनरे्वदकको कुन ैपमन हक अमधकारको हनन नभएको ह ुुँदा यस अदालतलाई वर्वपक्षी बनाई ठदएको प्रस्ततु 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट मनरे्वदन खारेज गररपाउुँ भन् नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मलजखत जर्वार् । 

आदेश खण्ड 

मनयमबमोजजम दैमनक पेसी सूचीमा चढी मनणपयाथप इजलाससमक्ष पेस हनु आएको प्रस्ततु मनरे्वदनको मममसल 
संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गररयो । मनरे्वदकको तर्प बाट उपजस्थत वर्वद्वान् र्वररष्ठ अमधर्वक्ता श्री 
रमनकुमार शे्रष्ठले मदु्दाका मखु्य अमभयकु्त भमनएका गोरे भन्ने चडुामणी उपे्रतीले सरुू अदालतमा गरेको बयानमा 
मलेै राम्ररी भजुङु गरुूङलाई जचजन्दन भजुङु गरुूङले सनुको कारोबार गछपन् गददैननन् थाहा छैन भनी उल्लेख 
गरेको छ । जनु व्यजक्तले मेरो पक्षको हकमा पोल गरेका छन् सो पोल तथ्ययकु्त नभई वर्वरोधाभाषपूणप रहेको 
साथ ैसनु ल्याउने व्यजक्तको नाम पररमाण, ल्याएको मममत र ल्याउने भररयाको नामसमेतको तामलका तथा डायरीमा 
समेत नाम उल्लेख छैन । समान तथ्य र पररजस्थमत भएका प्रमतर्वादीहरूमा समान तहको आदेश हनुपुदपछ भन्ने 
नजजर मसद्धान्तका आधारमा समान तहका प्रमतर्वादीमध्येका चाचाजी भन्ने महावर्वरप्रसाद गोल्यान अग्रर्वाललाई 
धरौटी तारेखमा छोमडएको तर यी मनरे्वदकलाई मदु्दा पपुपक्षको क्रममा थनुामा राखे्न गरी भएको सर्वोच्च अदालतको 
आदेश नजजर र नेपालको संवर्वधानवर्वपरीत रहेको छ । अकोतर्प  सम्मामनत सर्वोच्च अदालतकै संयकु्त 
इजलासहरूबाट थनुामा रहेका व्यजक्तहरूको मनरे्वदन सम्बन्धमा मनणपय गदाप PENDAMIC JURISPRUDENCE को 
बारेमा कोमभड-१९ रोगले आक्रमण गनप सक्ने अर्वस्था र उमेरका थनुरु्वाहरूलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा 
छाड्ने आदेशहरू पमन भएगरेको अर्वस्थामा यी मनरे्वदक ६८ र्वषप पमुगसकेको, सगुर र ब्लडपे्रसर जस्ता रोगबाट 
ग्रमसत रहेका र थनुामा रहेको जेल कोरोना सङ्क्क्रमणको दृवष्टले उच्च जोजखममा भएको ह ुुँदा उच्च अदालत 
वर्वराटनगरको आदेश र सोही आदेशलाई सदर कायम गन ेगरी भएको सम्मामनत सर्वोच्च अदालतको मममत 
२०७६।४।१७ गतेको आदेश बदर गरी यी मनरे्वदकले धरौटी र्वा तारेखमा रही मदु्दाको पपुपक्ष गनप पाउने गरी 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गररपाउुँ भनी बहस प्रस्ततु गन ुपभयो । 

वर्वपक्षीको तर्प बाट उपजस्थत वर्वद्वान् उपन्यायामधर्वक्ता श्री वर्वदरुकुमार काकीले आपरामधक समूह स्थापना र 
सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दाको 
कसरु अपराधमा सरुू मोरङ जजल्ला अदालतबाट मदु्दाको पपुपक्षको लामग कानूनबमोजजम थनुामा राखे्न गरी भएको 
आदेशलाई उच्च अदालत वर्वराटनगरले सदर गरेउपर परेको मनरे्वदनको सनुरु्वाइ ह ुुँदा थनुामकु्त गरी तारेखमा र्वा 
धरौटीमा छाड्न नसवकने भन्ने उच्च अदालत वर्वराटनगरको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयकु्त 
इजलाससमेतबाट मममत २०७६।४।१७ मा सदर गन ेगरी आदेश भइसकेको छ । यस्तो वर्वशेष र गम्भीर 
प्रकृमतको मदु्दामा कानूनबमोजजम तीन ैतहको अदालतबाट सनुरु्वाइ भई आरोवपत कसरुमा पपुपक्षको लागी थनुामा 
बसेकोलाई वर्वमभन्न कारण, अर्वस्था र पररजस्थमत दसापई असाधारण क्षेत्रामधकारमा प्ररे्वश गनप ममल्दैन । सर्वोच्च 



अदालतबाट समेत साधारण क्षेत्रामधकारअन्तगपत थनुछेक आदेशको सम्बन्धमा सरुू जजल्ला तथा उच्च अदालतबाट 
समेत मनणपय भई मदु्दा वर्वचाराधीन रहेको अर्वस्थामा मनरे्वदनको रोहबाट उक्त थनुछेक आदेशको तथ्यगत प्रश्नमभत्र 
प्ररे्वश गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनप ममल्दैन भनी गन ुपभएको बहससमेत समुनयो ।   

उपरोक्तानसुारको तथ्यगत वर्वषय र दरु्व ैपक्षको बहस जजवकरसमेत भएको प्रस्ततु ररट मनरे्वदनमा मागबमोजजम 
धरौटी र्वा तारेखमा रही मदु्दाको पपुपक्ष गनप पाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हनु ुपन ेहो र्वा होइन 
? र तहगत रूपमा मनरे्वदनको रोहमा मातहतका साथ ैसर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भइसकेको थनुछेकको 
तथ्यगत प्रश्नमा असाधारण अमधकारक्षेत्रबाट प्ररे्वश गनप ममल्छ र्वा ममल्दैन ? भन्ने प्रश्नहरूको मनरूपण गन ुपपन े
देजखयो ।  

२. यी मनरे्वदकउपर मोरङ जजल्ला अदालतमा रहेको वर्वचाराधीन मूल अमभयोगपत्र दताप मममत २०७५।१।१९ 
को मदु्दा नं. ०३१९६ मा भन्सार ऐन, २०६४ को दर्ा ५७(१)(च), सङ्गठठत अपराध मनर्वारण ऐन, २०७० को 
दर्ा ३(३) र दर्ा ५ को कसरुमा ऐ. ऐनको दर्ा ९(क) बमोजजम थप सजाय र ऐ. ऐनको दर्ा ९(ग), 

मलुकुी ऐन, अपहरण गन ेतथा शरीर बन्धक मलने महलको ३ र ४ नं. बमोजजम सजाय गरी ऐ. महलको ७ 
नं. बमोजजम थप सजाय हनुका साथ ैमलुकुी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. वर्वपरीत १३(४) नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(४) नं. बमोजजम सजायको अमभयोग माग दाबी मलई दायर भएको आपरामधक समूह स्थापना र सञ्चालन 
गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा सरुू मोरङ 
जजल्ला अदालतबाट मममत २०७५।२।८ मा यी ररट मनरे्वदकलाई पपुपक्षको लामग थनुामा राखे्न गरी भएको 
आदेशलाई उच्च अदालत वर्वराटनगरले मममत २०७५।१०।२४ मा सदर गरेउपर थनुामा राख्नपन ेहोइन शदु्ध 
तारेखमा बस्न पाउुँ भनी यी मनरे्वदकसमेतको यस अदालतमा परेको मनरे्वदनउपर सनुरु्वाइ ह ुुँदा थनुामकु्त गरी 
तारेख र्वा धरौटीमा छाड्न नसवकने भनी उच्च अदालत वर्वराटनगरबाट भएको आदेश वर्वरूद्ध परेको बेररतको 
आदेश बदर गरी थनुामकु्त गररपाउुँ (०७५-RE-०३९३) भन्ने मनरे्वदनमा मममत २०७६।४।१७ मा यस 
अदालतबाट उच्च अदालत वर्वराटनगरको आदेश सदर भई यी ररट मनरे्वदक पपुपक्षको लामग थनुाम ैरहेको देजखयो 
।  

३. मोरङ जजल्ला अदालतर्वाट मममत २०७५।१२।८ मा पपुपक्षको लामग थनुामा राखे्न गरी भएको आदेश उच्च 
अदालत वर्वराटनगर र यस अदालतबाट समेत सदर भएउपर थनुामा राख्न ुपन ेहोइन शदु्ध तारेखमा बस्न पाउन ु
पन ेभन्ने मनज प्रमतर्वादीको मनरे्वदन पनप आएको छ । सो सम्बन्धमा वर्वचार गदाप, यी प्रमतर्वादीले मोरङ जजल्ला 
अदालतमा वर्वचाराधीन मूल मदु्दामा अमधकारप्राप्त अमधकारीसमक्ष बयान गदाप सनुको कारोबारमा कवहलेदेजख के 
कस्तो संलग्नता मथयो भनी वर्वस्ततृ बेहोरा खलुाई मममत २०७४।१०।०९ मा हराएको साढे ३३ वकलो सनु 
वर्वमानस्थलबाट मनकाली मृतक सान ुर्वन र प्रमतर्वादी तक्ले भन्ने पणु्यप्रसाद लामा तामाङले अनामनगर जस्थत 
प्रमतर्वादी गोरे भन्ने चडुामणी उपे्रतीको कायापलय लजैाुँदा लवुटएको, सोही बेलकुी डेमबट / डा. भन्ने मछररङ र्वाङ्गेल 
घलेसमेतसुँग बठैक गरेको, सनु मामलक एम.के. भन्ने मोहनकुमार अग्रर्वालको सनु पिा लगाउन ैपन ेदबाब 
आएको भन्दै सनु भन्सार चोरी पठैारी गनपमा आफ्नो संलग्नता स्र्वीकार गरेको देजखयो । यसरी सनु हराउुँदा 
आफ्नो लगानीसमेतको सनु हराउन सक्ने भएकोले अकाप प्रमतर्वादी गोरे भन्ने चडुामणी उपे्रतीलाई जसरी भए पमन 
सनु खोज्ने जजम्मेर्वारी ठदएको भन्ने कुरा पमन स्र्वीकार गरेको देजखयो । मौकामा बयान गन े प्रमतर्वादीहरू 
गोपालकुमार शे्रष्ठ, र्वीरेन्रमान शे्रष्ठ, तक्ले भन्ने पणु्यप्रसाद लामा, दोराम खत्री, हेमन्त गौतम तथा कवपलराज परुीले 
समेत यी प्रमतर्वादीलाई पोल गरेको र सनु हराएपमछ होटेल सांमग्रलामा बठैक गदाप सनु हराउनमा संलग्न भनी 



प्रमतर्वादी गोरे भन्ने चडुामणीले शंका गरेका र यीसवहत उजल्लजखत प्रमतर्वादीहरूको त्यहाुँ उपजस्थत रहेको पमन 
देजखन्छ । यी प्रमतर्वादीका चालक र्ाल्टङु रु्ल्दङु भन्ने लक्षुबहादरु गरुूङले यी प्रमतर्वादीकै अरोटमा 
वर्वमानस्थलबाट मनजस्कएको सनु गन्तव्यसम्म परु् याउन स्कवटपङको काम गरेको भनी पोल गरेको पमन पाइयो । 
सनु हराएकै जररयाबाट उठान भएको घटनाक्रममा रही सान ुर्वन तथा सनम शाक्यको मृत्य ुभएको तथ्य पमन 
मममसलबाट देजखन्छ । यसरी मनजको मौकाको बयान र सहअमभयकु्तको पोल र मामनससमेत मरेका घटनाक्रमको 
कडी यी प्रमतर्वादी भजुङु गरुूङको तत्काल ैगररएको सांमग्रला होटेलको बठैकसुँग समेत जोमडन गएको देजखन्छ 
। प्रमतर्वादीका कानून व्यर्वसायीले प्रमतर्वादी गोरे भन्ने चडुामणी उपे्रतीको अदालतमा भएको बयानमा यी प्रमतर्वादी 
भजुङु गरुूङले सनुमा लगानी गददैननन् भनी उल्लेख गरेको, प्रमतर्वादी मोहन काफ्लेको घरबाट बरामद भएको 
भमनएको डायरीमा यी प्रमतर्वादीको नाम छ भनी भन्न नसकेको तर सो डायरीहरू अनसुन्धानकतापहरूले तत्काल 
अमभयोग पत्रमा संलग्न गरी पूणप रूपमा इमान्दारीसाथ मोरङ जजल्ला अदालतमा पेस नगरी थप प्रमाण बझु्ने 
बहाना बनाई आर्ैँ सुँग राखेबाट सो डायरीमा भएका पानाहरू हटाउने, नाम हटाउने र्वा थप गन,े कुन ैडायरी न ै
गायर्व गरी महत्त्र्वपूणप प्रमाण नष्ट गन ेजस्ता गम्भीर कायपको सम्भार्वना देखाई शंका व्यक्त गरी गन ुपभएको बहस 
सम्बन्धमा सरुू अदालतले मदु्दाको कारबाहीको क्रममा आर्वश्यकतानसुार आर्वश्यक प्रमाणहरूलाई आफ्नो 
कब्जामा मलने त्यसको सरुक्षा गन ेर त्यस्मा कुन ैकैवर्यत छ, छैन सो सूक्ष्म रूपमा हेनदैनपन ेहनु्छ । महत्त्र्वपूणप 
प्रमाणसुँग खेल्ने, तथ्य लकुाउने, मछपाउने र्वा अपूणप र्वा अदालतलाई भ्रममा पारी र्वास्तवर्वक अपराधीलाई कानूनको 
दायरामा नल्याउने जस्ता कायप र्ौजदारी अपराधको अनसुन्धान, अमभयोजन र मनणपय प्रवक्रयामा स्र्वीकायप हनु 
सक्दैन । तर प्रमतर्वादीका कानून व्यर्वसायीको त्यसो हनु सक्ने भन्ने आशंकाको आधारमा मात्र अन्य तत्काल 
प्राप्त प्रमाणहरूलाई नजर अन्दाज गरी प्रमतर्वादीलाई कानूनबमोजजम पपुपक्षका लामग थनुामा राजखएको जस्थमतबाट 
थनुामकु्त गरी तारेखमा र्वा धरौटीमा छाड्न सवकने अर्वस्था देजखएन । अत: उच्च अदालत वर्वराटनगरको मममत 
२०७५।१०।२४ को आदेश बेररतको नदेजखएको ह ुुँदा सो आदेश पररर्वतपन गन ुप परेन भन्नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतको संयकु्त इजलासबाट मममत २०७६।०४।१७ मा आदेश भइसकेको अर्वस्थामा यस्तो थनुालाई 
गरैकानूनी थनुा मान्न सक्ने अर्वस्था देजखुँदैन । 

४. कानूनबमोजजम सक्षम मनकायबाट अपराधको अनसुन्धान भई सरुू अदालतबाट मदु्दाको पपुपक्षको लामग 
कानूनबमोजजम भएको थनुछेकको आदेशमा जचि नबझुाई यी मनरे्वदकसमेतको मनरे्वदनउपर सरुू मोरङ जजल्ला 
अदालतको आदेश सदर गन ेगरी उच्च अदालत वर्वराटनगरबाट भएको सो आदेशउपर यस अदालतमा पनु: 
मनरे्वदन परी सरुू आदेश सदर गन ेगरेको उच्च अदालतको आदेश सदर भई थनुामकु्त गरी तारेखमा र्वा धरौटीमा 
छाड्न नसवकने भनी स्र्वच्छ सनुरु्वाइको स्थावपत मान्य मसद्धान्तहरूको पूणप पालना गररएको र मलुकुी र्ौजदारी 
कायपवर्वमध संवहता, २०७४ को दर्ा ७३ बमोजजम थनुछेकको तथ्यगत वर्वषयमा तीन ैतहको अदालतबाट अजन्तम 
भई साधारण क्षेत्रामधकारमा मदु्दा वर्वचाराधीन रही यी मनरे्वदक पपुपक्षको लामग कानूनबमोजजम थनुामा रहेकोले 
धरौटी र्वा तारेखमा रहने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गन ेपूर्वापर्वस्थाको वर्वद्यमानता प्रस्ततु ररट 
मनरे्वदनमा रहेको देजखुँदैन । यस ैसन्दभपमा मनरे्वदक रामदेर्व यादर्व वर्वरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायापलय भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मनरे्वदनमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, मनणपय नं.८६६५ मा 
“बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररटबाट वर्वर्वादको तथ्यमभत्र प्ररे्वश गरी थनुाको चजचत्यको खोजी गन ेकायप गररुँदैन । 
बन्दीलाई थनुामा राजखएको कायपको र्वधैतासम्म परीक्षण गरी गरैकानूनी तर्वरबाट थनुामा राजखएको देजखएमा 
बन्दीलाई त्यस्तो थनुाबाट मकु्त गनप बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हनेु ।” भन्ने प्रमतपाठदत मसद्धान्तसमेतको 



पररपे्रक्ष्यमा यी मनरे्वदकलाई आपरामधक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै 
कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा पपुपक्षको लामग सक्षम अदालतहरूबाट न्यावयक 
मनको प्रयोग भई भएको आदेशानसुार थनुामा रहेकोले उक्त थनुा कानूनसम्मत न ैदेजखुँदा कानूनबमोजजम भएको 
कामकारबाहीबाट मनरे्वदकको संवर्वधान एरं्व कानून प्रदि हकामधकार हनन् भएको नदेजखुँदा मागबमोजजमको 
आदेश जारी गनप ममल्ने देजखएन ।  

५. त्यसगैरी यी ररट मनरे्वदकउपर आपरामधक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै 
कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा भन्सार ऐन, २०६४, सङ्गठठत अपराध मनर्वारण ऐन, 

२०७०, मलुकुी ऐन, अपहरण गन ेतथा शरीर बन्धक मलने र मलुकुी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलबमोजजमको बहकुसरु 
अपराधमा सजाय हनु अमभयोग मागदाबी भई दायर भएको मदु्दामा सरुू मोरङ जजल्ला अदालतबाट पपुपक्षको 
लामग थनुामा राखे्न गरी भएको आदेशलाई तहगतरूपमा उच्च अदालत वर्वराटनगर र सर्वोच्च अदालतसमेतबाट 
आदेश बेररतको नभई कानूनबमोजजम न ैरहेको भनी, बसेको थनुालाई वर्वमभन्न कारण अर्वस्था र पररजस्थमत दसापई 
र्वकैजल्पक उपचारको मागप नभएको भनी केर्वल मनरे्वदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी धरौटी र्वा 
साधारण तारेखमा बसी पपुपक्ष गनप पाउुँ भन्ने जजवकरका आधारमा मनजले अर्वलम्बन गरेको कानूनी उपचारको 
मागपलाई अपयापप्त र्वा प्रभार्वहीन भन्ने मनष्कषपमा पगु्ने हो भने त्यसले साधारण अमधकारक्षेत्रअन्तगपत सक्षम 
अदालतबाट तह तहगत रूपमा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन भई न्याय मनरूपण भएका प्रत्येक वर्वषयलाई असाधारण 
अमधकारक्षेत्रको वर्वषयर्वस्त ुबनाउने प्ररृ्वजिलाई प्रोत्साहन ममल्न जाने खतरा हनु्छ । जनु ररट क्षेत्रामधकारको 
मसद्धान्त र मदु्दाको अजन्तमता  (Finality of Judgment) को मसद्धान्तको समेत वर्वपरीत हनुका साथ ैररटले Correctional 

Power को स्र्वरूप धारण गनप ह ुुँदैन भन्ने मान्यतासमेतमा गम्भीर असर पनप जान्छ । 

६. नेपालको संवर्वधानको  धारा १३३(२) र (३) अन्तगपत यस अदालतलाई प्राप्त क्षेत्रामधकार साधारण 
क्षेत्रामधकारभन्दा पथृक् र वर्वजशष्ट वकमसमको असाधारण क्षेत्रामधकार हो । यस अदालतको असाधारण क्षते्रामधकार 
साधारण क्षेत्रामधकारको र्वकैजल्पक तथा पररपूरक क्षेत्रामधकार होइन । दरु्व ैक्षेत्रामधकार परस्पर स्र्वतन्त्र 
क्षेत्रामधकार हन्ु । साधारण क्षेत्रामधकार र असाधारण क्षेत्रामधकार समानान्तर क्षेत्रामधकार पमन होइनन् र 
असाधारण क्षेत्रामधकारले साधारण क्षेत्रामधकारलाई अनादर गन,े सीममत तलु्याउने, मनयन्त्रण गन,े प्रमतस्थापन गन े
र्वा कुन ैवकमसमबाट मनस्तेज तलु्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्रामधकारको मकसद हनु सक्दैन । 

७. साधारण क्षेत्रामधकारअन्तगपत उपचारको मागप भएसम्म असाधारण क्षेत्रामधकार आकवषपत ह ुुँदैन भन्ने ररट 
क्षेत्रामधकारसम्बन्धी अर्वधारणाको आधारभूत मसद्धान्त हो । सोहीबमोजजम नेपालको संवर्वधानको धारा १३३(२) 
मा पमन उपचारको कुन ैव्यर्वस्था न ैनभएको अर्वस्थामा र्वा उपचारको व्यर्वस्था भए पमन त्यस्तो उपचार अपयापप्त 
र्वा प्रभार्वहीन देजखएको अर्वस्थामा मात्र यस अदालतले असाधारण क्षेत्रामधकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गनप 
सक्ने संर्वधैामनक व्यर्वस्था रहेको देजखन्छ । उक्त संर्वधैामनक प्रार्वधानको आलोकमा ररट मनरे्वदकलाई पपुपक्षको 
लामग थनुामा राखे्न गरी सरुू मोरङ जजल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर उच्च अदालतका साथ ैसर्वोच्च 
अदालतसमेतबाट सोही वर्वषयमा अजन्तम आदेश भइसकेपमछ पनु: कानूनबमोजजम साधारण उपचारको 
क्षेत्रामधकारअन्तगपत सरुू अदालतमा वर्वचाराधीन रहेको उही वर्वषयलाई वर्वमभन्न पररजस्थमत र अर्वस्था रहेको तकप  
गरी असाधारण अमधकारक्षेत्रको प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मागपबाट प्ररे्वश गरी धरौटी र्वा तारेखमा बस्ने 
गरी थनुामकु्त गनप ममल्ने देजखुँदैन । यस ैसन्दभपमा मनरे्वदक रामदेर्व यादर्व वर्वरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कायापलय भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मनरे्वदनमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, मनणपय नं. ८६६५ 



मा  “मातहत दईु तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यर्वस्थाअन्तगपत मनरूपण भई टङु्गो लामगसकेको वर्वषयर्वस्तमुा 
यस अदालतले ररट क्षेत्रामधकारबाट पनुरारे्वदन सनेुसरह गरी हस्तक्षेप गददैन जाने हो भने वर्वर्वादको कवहल्य ैपमन 
अन्त्य हनु नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्रामधकारसम्बन्धी संर्वधैामनक तथा कानूनी व्यर्वस्थासमेत अथपहीन 
हनु जाने हनु्छ ।” भन्ने प्रमतपाठदत मसद्धान्तसमेतको पररपे्रक्ष्यमा प्रस्ततु ररट मनरे्वदनबाट उठान भएको जजवकरहरूको 
मनरूपण मातहत अदालतका साथ ैयस ैअदालतको समान तहको इजलासबाट समेत कानूनबमोजजम मनणपय भई 
अजन्तम भएको अर्वस्थामा सोही वर्वषय र्वस्तलुाई मभन्न पररजस्थमतको हर्वाला ठदुँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मागपबाट 
उपचार ठदन ममल्ने देजखुँदैन । 

८. तसथप, क्षेत्रामधकार सम्पन्न सक्षम अदालतहरूबाट सामान्य कानूनी व्यर्वस्थाअन्तगपत आपरामधक समूह स्थापना 
र सञ्चालन गरी सनु चोरी, पठैारी, मनकासीको अर्वधै कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कतपव्य ज्यान मदु्दामा 
यी ररट मनरे्वदकलाई पपुपक्षको लामग थनुामा राख् ने गरी मोरङ जजल्ला अदालतबाट भएको थनुछेक आदेशलाई 
कानूनसम्मत रहेको भनी उच्च अदालत वर्वराटनगरले सदर गन ेगरी भएको आदेश यस अदालतको संयकु्त 
इजलासबाट समेत मममत २०७६।४।१७ मा सदर भई तीन तहका अदालतबाट न्यावयक मनको प्रयोग भई 
मनरूपण भइसकेको वर्वषयमा कानूनको त्रवुट र्वा स्र्वच्छ सनुरु्वाइको अर्वसरमा समेत कुन ैत्रवुट नभएको अर्वस्थामा 
असाधारण अमधकारक्षेत्रअन्तगपत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनप ममल्ने नदेजखुँदा मनरे्वदन मागबमोजजम 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गन ुप परेन । प्रस्ततु ररट मनरे्वदन खारेज हनेु ठहछप । प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको 
लगत कट्टा गरी मममसल मनयमानसुार अमभलेख शाखामा बझुाई ठदनू । 

  

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना 
  

इजलास अमधकृत : माधर्व भण्डारी 
इमत संर्वत् २०७७ साल साउन २९ गते रोज ५ शभुम् । 

 


