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नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजजम यस अदालतको 
क्षेत्रातधकार भई सिोच्च अदालत तनयमािली, २०७४ को तनयम २३ को उपतनयम २को (ङ) 
बमोजजम पूणण इजलासमा पेस हनु आएको प्रस्ततु मदु्ाको संजक्षप्त तथ्य एिं ठहर यसप्रकार िाः 

तथ्य खण्ड 

१. म ररट तनिेदक विनोदकुमार यादिसमेत उपर सप्तरी जजल्ला अदालतमा चलेको चतरुनारायण 
शाहको जाहेरीले िादी नेपाल सरकार र प्रततिादी तनिेदक विनोदकुमार यादि समेत भएको 
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अपहरण तथा शरीर बन्धक (०६४ सालको स.िा.फौ.नं.१३० को) मदु्ामा सप्तरी जजल्ला 
अदालतबाट तमतत २०६९।०८।१० मा फैसला हुुँदा ररट तनिेदक प्रततिादी विनोदकुमार 
यादि समेतलाई साविक मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको ३ नं. बमोजजम 
१० (दश) बर्ण कैद र एक लाख रुपैयाुँ जररिाना हनेु ठहरेको, सोही महलको ७ नं. 
बमोजजम थप २ िर्ण कैद र ६ िर्णको नाबालकलाई अपहरण गरे बापत भनी ९ नं. 
बमोजजम थप दईु िर्ण कैद समेत गरी जम्मा १४ िर्ण कैद हनेु ठहरी फैसला भएको तथयो। 
उक्त मदु्ामा तत्कालीन पनुरािेदन अदालत, राजविराजबाट तमतत २०७१।०६।१ गते शरुु 
फैसला सदर गररएको र सिोच्च अदालतबाटसमेत तमतत २०७६।१०।१६ मा सोही 
फैसला सदर हनेु ठहर भएको ि। फैसला अनसुार तमतत २०७०।०२।२० मा जम्मा 
१४ िर्ण कैद र एक लाख रुपैयाुँ जररिाना ठेवकएको कैदी पूजी बमोजजम तमतत 
२०६७।१२।०७ गतेदेजख आजका तमततसम्म कररब १० िर्ण ७ मवहना कैदमा बसेको 
अिस्था ि। 

२. उक्त मदु्ामा म ररट तनिेदकलाई सजाय हुुँदा साविक मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर 
बन्धक तलनेको ७ नं. ले थप २ िर्ण र ९ नं. बमोजजम थप २ िर्ण कैद सजाय भएको ि।  
हाल मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१३ र २१४ मा अपहरण तथा शरीर 
बन्धक तलएमा हनेु सजायको व्यिस्था रहेको ि। मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक 
तलनेको महलको ७ नं.ले गरेको दईु िा दईुभन्दा बढी व्यजक्त तमली िा सङ्गठठत रुपमा कुनै 
व्यजक्तलाई अपहरण गरेको िा शरीर बन्धक तलएको कुरामा तथा ९ नं. ले गरे अनसुारको 
"मवहला िा नाबालक विरुद्ध कसूर गरेको कुरामा थप सजाय गने व्यिस्था हाल प्रचतलत 
अपराध संवहतामा िैन। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज 
गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानून अन्तगणत कुनै अदालतबाट 
भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजजम नै कायाणन्ियन हनेुि। तर त्यस्तो सजाय मलुकुी 
अपराध संवहतामा सोही कसूरमा लेजखएको सजाय भन्दा बढी हनेु रहेि भने मलुकुी अपराध 
संवहतामा लेजखएको हदसम्म मात्र सजाय कायाणन्ियन हनेुि” भन्ने व्यिस्था रहेको हुुँदा 
तनिेदकलाई मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. र ९ नं. 
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बमोजजमको सजाय अब असूल गनण तमल्दैन। सिोच्च अदालतबाट तनिेदक हर्णबहादरु गरुुङ 
वि. काठमाण्डौ जजल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WH-००६४) को 
तनिेदन तथा तनिेदक पािणती गाहामगर वि. काठमाण्डौ जजल्ला अदालतसमेत भएको 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WH-०२४४) को तनिेदनका सन्दभणमा प्रततपाठदत तसद्धान्तका 
आधारमा साविक मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको ३ नं. बमोजजम ठहर 
भएको १० िर्ण कैद मात्र कायम गरी संशोतधत कैदी पूजी उपलब्ध गराई पाउन सप्तरी 
जजल्ला अदालत समक्ष तनिेदन ठदएकोमा तमतत २०७८।०४।०८ मा संशोधन नगने गरी 
आदेश भयो। सो आदेश उपर उच्च अदालत जनकपरु, राजविराज इजलास समक्ष तनिेदन 
गदाण समेत सप्तरी जजल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरीतको आदेशलाई तमतत 
२०७८।०६।१४ मा सदर गररयो। उजल्लजखत आदेशहरु उत्प्ररे्णको आदेशले बदर गरी 
हालको कानूनी व्यिस्था अनसुारको संशोतधत कैदी पूजी ठदन ु भनी प्रत्यथीका नाममा 
परमादेशको जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश समेत जारी गरी थनुा मकु्त हनु पाउुँ 
भन् ने व्यहोराको ररट तनिेदन। 

३. यसमा के कसो भएको हो? तनिेदकको मागबमोजजम आदेश वकन जारी हनु ु नपने हो? 
आदेश जारी हनु नपने मनातसि आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खलुाई सूचना म्याद 
प्राप्त भएको तमततले बाटाको म्याद बाहेक ३(तीन) ठदनतभत्र महान्यायातधिक्ताको कायाणलय 
माफण त तलजखत जिाफ पेश गनूण भनी प्रत्यथीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी तलजखत 
जिाफ परे िा अितध व्यततत भएपति रीट तनिेदनसुँग सम्बजन्धत अपहरण तथा शरीर 
बन्धक मदु्ा (०७२-CR-२०१६) मा यस अदालतबाट तमतत २०७६।१०।१६ मा 
भएको फैसला सवहतको रेकडण तमतसल साथै राखी पेश गनूण भन् ने यस अदालतको तमतत 
२०७८।९।३ को आदेश। 

४. चतरुनारायण साहको जाहेरीले िादी नेपाल सरकार प्रततिादी विनोदकुमार यादि भएको 
अपहरण तथा शरीर बन्धक मदु्ामा भएको फैसला अनसुार तनजलाई १४ िर्ण कैद र 
रु.१००००० जररिाना हनेु भन्ने सप्तरी जजल्ला अदालतको पत्र संख्या ०६९।०७० को 
च.नं.१०८२६ तमतत २०७०।०२।२० को कैदी पूजी अनसुार कारागार कायाणलय, सप्तरी 
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राजविराजमा कैदमा राजखएको हो। ररट तनिेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने व्यहोराको कारागार 
कायाणलय सप्तरी, राजविराजको तलजखत जिाफ। 

५. प्रततिादी विनोदकुमार यादिलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. 
बमोजजम १० बर्ण कैद र रु. एक लाख जररिाना, ऐ.को ७ नं. बमोजजम थप २ बर्ण कैद र 
६ बर्णको नाबालकलाई अपहरण गरेबापत ९ नं. बमोजजम थप २ बर्ण कैदसमेत गरी जम्मा 
१४ बर्ण कैद र रु. एक लाख जररिाना हनेु ठहरी फैसला भएको, सो फैसला शरुु सदर 
हनेु ठहर् याई तमतत २०७१।०६।०१ मा तत्कातलन पनुरािेदन अदालत राजविराजबाट 
फैसला भएको, सिोच्च अदालतबाट समेत सो फैसला सदर हनेु गरी तमतत 
२०७६।१०।१६ मा फैसला भई मदु्ा अजन्तम भई बसेको अिस्था देजखन्ि। यस 
अदालतको च.नं. १०८२६ तमतत २०७०।०२।०२ गते कारागार कायाणलय राजविराज, 
सप्तरीको नाुँउमा कैदी पूजी जारी भई तनज प्रततिादी विनोदकुमार यादि हाल कारागार 
कायाणलय, सप्तरी राजविराजमा कैदमा रहेको देजखन्ि। तनिेदक विनोदकुमार यादिले मलुकुी 
ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको ७ नं. र ९ नं. बमोजजम थप २/२ बर्ण कैद 
सजाय भएकोमा उक्त कानूनी व्यिस्था हाल मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ मा नभएको र 
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन,२०७४ को दफा 
३९(२) अनसुार १० िर्ण मात्र कैद हनेु हदुाुँ हालको कानूनी व्यिस्था अनसुार संशोतधत 
कैदी पूजी पाुँउ भनी तमतत २०७८।०३।२५ मा तनिेदन ठदएको देजखन्ि। सो सम्बन्धमा 
तत्कातलन मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. र ९ नं. 
मा यस महल बमोजजम हनेु सजायमा थप गरी सजाय गनुण पिण भन्ने कानूनी व्यिस्था भएको 
देजखदा तनिेदक प्रततिादीलाई थप सजायबाट िुट िा उन्मजुक्त ठदने गरी कैदी पूजी संशोधन 
गनण तमल्ने नदेजखंदा कैदी पूजी संशोधन गनण तमलेन भनी तमतत २०७८।०४।०८ गते यस 
अदालतबाट आदेश भएको ि। सो आदेश उच्च अदालत जनकपरु राजविराज इजलासबाट 
िेरीतको नदेजखएको भनी तमतत २०७८।०६।१४ गते सदर भएको ि। तनजलाई 
अदालतको फैसला अनसुार नै कानून बमोजजम कैदी पूजी ठदई कैदमा राख्न पठाएको हुुँदा 
तनिेदन मागबमोजजम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हनु ुपने होइन। ररट तनिेदन खारेज 
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गरी पाउुँ भन् ने व्यहोराको सप्तरी जजल्ला अदालत, तहतसल शाखाको तलजखत जिाफ। 

६. तनिेदक प्रततिादी उपरको अपहरण र शरीर बन्धक (०७२-CR-२०१६) को मदु्ामा 
सिोच्च अदालतबाट तमतत २०७६।१०।१६ गते अजन्तम फैसला भएको देजखन्ि। मलुकुी 
अपराध संवहता, २०७४ तमतत २०७५।५।१ देजख लागू भएको देजखएको, सो संवहताको 
दफा २११ ले अपहरणको कसूर हनेु र दफा २१२ ले शरीर बन्धकको कसूरमा थप 
सजायको व्यिस्था गरेको देजखन्ि। साविक मलुकुी ऐन, अपहरण र शरीर बन्धक तलनेको 
महलले थप सजायको व्यिस्था गरी मवहला र नाबालकको हकमा समेत पथृक र थप 
सजायको व्यिस्था गरेको देजखएको ि। प्रचतलत मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को 
पररच्िेद-१७ मा मवहला र नाबालकको हकमा भएको कसूरमा थप सजायको व्यिस्था 
गरेको नहुुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन, र खारेज गने ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(ग) को कानूनी व्यिस्था बमोजजम कैदी पूजी संशोधन हनुपुने 
भनी उल्लेख गरेको देजखएपतन तनिेदकलाई मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ लागू भईसके 
पश्चात मात्र तमतत २०७६।१०।१६ गते सिोच्च अदालतबाट अजन्तम फैसला हुुँदा सरुु र 
साविक पनुरािेदन अदालतबाट भएको सजाय र थप सजाय समेतको ठहरमा कुनै पररितणन 
भएको नदेजखएबाट सो फैसलाले थप सजाय कायम नै गरेको देजखएको पररप्रके्ष्यमा र हाल 
प्रचतलत मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को पररच्िेद-१७ ले समेत अपहरण र शरीर 
बन्धक मदु्ाको कसूरमा दफा २१४ मा थप सजाय गने व्यिस्था रही सो सजायको हद 
साविक मलुकुी ऐन, अपहरण र शरीर बन्धकको कसूरमा हनेु थप सजाय भन्दा बढी रहेको 
देजखंदा सरुु सप्तरी जजल्ला अदातलबाट तमतत २०७८।४।८ मा भएको आदेश बेरीतको 
नदेजखंदा पररितणन गरी रहन ु परेन भनी यस अदालतबाट तमतत २०७८।०६।१४ गते 
भएको आदेश कानूनसम्मत ि। ररट तनिेदन खारेज गरी पाउुँ भन् ने व्यहोराको उच् च 
अदालत जनकपरु, राजविराज इजलासको तलजखत जिाफ। 

७. तनिेदक विनोदकुमार यादिलाई कूल १४ (चौध) बर्ण मात्र कैद सजाय हनेु ठहर भएको र 
सोही अनसुार कैदी पूजी जारी गररएको देजखन्ि। तनिेदक र अन्य व्यजक्त समेत भई 
सामवुहक िा सङ्गठठत रुपमा नाबालकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको कुरा यस 
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अदालतबाट समेत ठहर भईसकेको पाइयो। नाबालक उपरको कसूर भएकाले यसलाई 
ितणमान मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ३८(ब) का सन्दभणमा सजायको मात्रा 
बढाउने एउटा तत्िको रुपमा पतन तलन ु पने हनु्ि। यसरी हेदाण सङ्गठठत रुपमा नाबालक 
उपर कसूर भएको अिस्था भएकाले पतन तनिेदक विनोदकुमार यादि उपर कूल १७ 
बर्णसम्म कैद सजाय हनु सक्ने व्यिस्था हाल प्रचतलत मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को 
दफा २१४ मा रहेको पाइयो। यस अिस्थामा तनज तनिेदकलाई १४ बर्ण कैद हनेु ठहर 
गररएको र तदनसुार कैद असलुी गने गरी कैदी-पूजी ठदइएको कुरालाई कानून प्रततकूल 
मान्न तमल्ने देजखदैन। तसथण, प्रस्ततु वििादको सन्दभणमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजजम 
तनिेदकलाई सवुिधा प्रदान गनुण पनेसम्मको पूिाणिस्था विद्यमान रहेको देजखन आएन।    

८. तर, यस्तै कानूनी प्रश्न समािेश भएको अथाणत समान प्रकृततको तनणणय गनुण पने कानूनी प्रश्न 
रहेको तनिेदक पािणती गाहामगर वि. काठमाण्डौ जजल्ला अदालतसमेत भएको 077-WH-
0244 को बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तनिेदनका तसलतसलामा यस अदालतको संयकु्त 
ईजलासबाट तमतत 2077/१२/23 मा अवहले यस ईजलासबाट गररएको उपरोक्त 
अनसुारको व्याख्याभन्दा फरक व्याख्या भएको देजखन आयो। उक्त 077-WH-0244 को 
तनिेदनको सन्दभणमा व्याख्या हुुँदा “अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. 
र ९ नं. बमोजजमको व्यिस्था अनरुुप सङ्गठठत रुपमा गररएको अिस्था िाहेक सामूवहक 
रुपमा गररएको अपराध तथा मवहला बालबातलकाको विरुद्ध कसूर गरेबापत थप सजाय हनु 
सक्ने व्यिस्था हाल मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ मा नरहेको” भनी साविक अपहरण गने 
तथा शरीर बन्धक तलने महलको ३ नं. बमोजजम केिल ४ िर्ण कैद भएको अिस्थामा पतन 
७ नं. र ९ नं. तफण को थप सजाय गनण नतमल्ने व्याख्या भएको देजखन्ि। प्रस्ततु विर्यमा 
यस ईजलासको दृविकोण मातथ उल्लेख भैसकेको ि। पररणामत: 077-WH-0244 को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तनिेदनका तसलतसलामा यस अदालतको संयकु्त ईजलासबाट तमतत 
2077/१२/23 मा गररएको व्याख्यासुँग यो ईजलास सहमत हनु सकेन। यस सम्बन्धमा 
यस अदालतको तनणणय िा व्याख्यामा एकरुपता कायम हनु ुिाञ्िनीय देजखएकाले अि प्रस्ततु 
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ररट तनिेदन उपर सनुिुाईका लातग सिोच्च अदालत तनयमािली, 2074 को तनयम 
23(2)(ङ) बमोजजम पूणण इजलासमा पेश गनूण भन्ने यस अदालतको संयकु्त इजलासको तमतत 
२०७८।१२।२४ को फैसला।  

ठहर खण्ड  

९. तनयम बमोजजम दैतनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्ामा 
तमतसल संलग्न कागजात अध्ययन गररयो। 

१०. ररट तनिेदकका तफण बाट उपजस्थत विद्बान अतधिक्ताद्बय श्री प्रकाश तनरौला र श्री रामप्रसाद 
ढंुगेलले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै कानून अन्तगणत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय मलुकुी 
अपराध संवहतामा सो कसूरमा लेजखएको हदसम्म मात्र कायाणन्ियन गनण तमल्ि।तनिेदकलाई 
मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. बमोजजम थप २ िर्ण कैद 
र ऐ. ९ नं. बमोजजम २ िर्ण थप कैदको सजाय गनण तमल्दैन। सो महलको ३ नं. बमोजजम 
अतधकतम १० िर्णसम्म कैद सजाय हनेु हो। तनिेदकलाई तनिेदन माग बमोजजम कैदी पूजी 
संशोधन गरी दश िर्ण कैद कायम गनुणपनेमा सो नगरी तमतत २०६७।१२।७ देजख 
हालसम्म थनुामा रहेकोले कानून बमोजजम हनुपुने अतधकतम सजाय कैद िर्ण १० भकु्तान भै 
सकेको हुुँदा विपक्षीहरुको नाउुँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट 
मकु्त गरी पाउुँ भनी बहस प्रस्ततु गनुणभयो।  

११. विपक्षी नेपाल सरकारका तफण बाट उपजस्थत हनुभुएका विद्बान ्सहन्यायातधिक्ता श्री लोकराज 
पराजलुी र विद्बान ्उपन्यायातधिक्ता श्री कैलाश के.सी. ले नाबालक उपरको कसूर भएकोले 
यसलाई ितणमान मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ३८(ब) को सन्दभणमा सजायको 
मात्रा बढाउने एउटा तत्िको रुपमा तलनपुने हनु्ि। त्यस अिस्थामा सङ्गठठत रुपमा 
नाबालक उपर गरेको कसूरमा यी तनिेदकलाई १७ िर्णसम्म कैद हनु सक्ने व्यिस्था 
मलुकुी अपराध संवहताको दफा २१४ मा रहेको हुुँदा यी तनिेदकलाई कानून बमोजजम हनु 
सक्ने भन्दा बढी कैद नभएको अिस्थामा तनिेदन माग बमोजजम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश 
जारी हनेु अिस्था नहुुँदा ररट तनिेदन खारेज गरी पाउुँ भनी बहस प्रस्ततु गनुणभयो। 
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१२. यसमा, म तनिेदक विनोदकुमार यादि उपर सप्तरी जजल्ला अदालतमा चलेको अपहरण तथा 
शरीर बन्धक मदु्ामा तमतत २०६९।८।१० मा तत्काल प्रचतलत मलुकुी ऐन, अपहरण गने 
तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम १० िर्ण कैद र १ लाख जररिाना तथा 
सङ्गठठत रुपमा कसूर गरे तफण  ऐ. ७ नं. बमोजजम थप २ िर्ण कैद र ६ िर्णको 
नाबालकलाई अपहरण गरे बापत ऐ. ९ नं. बमोजजम थप २ िर्ण कैद समेत जम्मा कैद िर्ण 
१४ हनेु ठहरी सो अदालतबाट भएको फैसला तत्कातलन पनुरािेदन अदालत राजविराजबाट 
र यस अदालतबाट समेत सदर ठहरी फैसला भएको ि। हाल मलुकुी अपराध संवहता, 
२०७४ को पररच्िेद-१७ मा अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर अन्तगणत दफा 
२१३ मा अपहरण िा शरीर बन्धक तलएमा हनेु सजायको व्यिस्था भएको तर दफा २१४ 
मा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. र ९ नं. मा भएको 
थप सजाय गने व्यिस्था नरहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन 
र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजजम थप सजाय कायाणन्ियन हनु 
नसक्ने भएकाले मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको ३ नं. बमोजजम १० िर्ण 
कैद मात्र कायाणन्ियन हनेु गरी कैद म्याद ठेकी संशोतधत कैदी पूजी पाउुँ भनी सप्तरी जजल्ला 
अदालतमा तनिेदन ठदएकोमा कैदी पूजी संशोधन नहनेु भनी सो अदालतबाट तमतत 
२०७८।४।८ मा भएको आदेश एिम ्उक्त आदेश सदर गरेको उच्च अदालत जनकपरु, 
राजविराज इजलासको तमतत २०७८।६।१४ मा आदेश समेत उत्प्ररे्णको आदेशद्बारा बदर 
गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट मकु्त गराई पाउुँ भनी यी 
तनिेदकले यस अदालतमा प्रस्ततु तनिेदन दायर गरेको देजखन्ि।  

१३. उक्त तनिेदनमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट नाबालक उपरको कसूर भएकोले 
यसलाई मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ३८(ब) का सन्दभणमा सजायको मात्रा 
बढाउने एउटा तत्िको रुपमा पतन तलनपुने हनु्ि। यसरी हेदाण सङ्गठठत रुपमा नाबालक 
उपर कसूर भएको अिस्था भएकोले पतन तनिेदक विनोदकुमार यादि उपर कुल १७ 
िर्णसम्म कैद सजाय हनु सक्ने व्यिस्था हाल प्रचतलत मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को 
दफा २१४ मा रहेको पाइयो। यस अिस्थामा तनज तनिेदकलाई १४ िर्ण कैद हनेु ठहर 



विनोदकुमार यादि वि. उच्च अदालत जनकपरु, राजविराज इजलाससमेत, मदु्ााः बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७८-WF-००२९ प.ृ9 
 

गररएको र तदनसुार कैद असलुी गने गरी कैदी पूजी ठदइएको कुरालाई कानून प्रततकूल 
मान्न तमल्ने नदेजखंदा प्रस्ततु वििादको सन्दभणमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, 
समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजजम तनिेदकलाई सवुिधा 
प्रदान गनुणपने सम्मको पूिाणिस्था विद्यमान रहेको देजखन आएन तर तनिेदक पािणती 
गाहामगरसमेत वि. काठमाडौं जजल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी तनिेदनमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट साविक मलुकुी 
ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. र ९ नं. बमोजजम सङ्गठठत 
रुपमा गररएको अिस्था बाहेक सामूवहक रुपमा गररएको अपराध तथा मवहला 
बालबातलकाको विरुद्ध कसूर गरेबापत थप सजाय हनु सक्ने व्यिस्था हाल मलुकुी अपराध 
संवहता, २०७४ मा नरहेकाले साविक अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलने महलको ७ र 
९ नं. बमोजजम थप सजाय केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज 
गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजजम कायाणन्ियन हनु नसक्ने भनी तमतत 
२०७७।१२।२३ मा भएको फैसलाको रायसुँग सहमत नभएको भनी सिोच्च अदालत 
तनयमािली, २०७४ को तनयम २३(२)(ङ) बमोजजम रुतलङ्गमा एकरुपता कायम गनण पूणण 
इजलासमा पेश गनूण भनी तमतत २०७८।१०।६ मा  भएको आदेश बमोजजम प्रस्ततु मदु्ा 
यस इजलास समक्ष पेश भै आएको देजखयो। 

१४. उजल्लजखत तथ्य भएको प्रस्ततु तनिेदनमा ररट तनिेदक र विपक्षी नेपाल सरकार दिैु तफण बाट 
उपजस्थत विद्बान कानून व्यिसायीहरुको तकण पूणण बहस सनुी तमतसल संलग्न प्रमाण 
कागजहरुको अध्ययन गरी हेदाण तनम्न विर्यमा तनणणय ठदनपुने हनु आयो।  

(क) तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको 
३ नं. बमोजजम भएको सजायमा ऐ.महलको ७ र ९ नं. बमोजजम भएको थप सजाय 
मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को रोहमा 
कायम हनु सक्ने हो िा होइन? 

(ख) तनिेदक पािणती गाहामगर वि. काठमाडौं जजल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-
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०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदनमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट तमतत 
२०७७।१२।२३ मा व्याख्या भै कायम भएको तसद्धान्त िा प्रस्ततु मदु्ामा तमतत 
२०७८।१०।६ मा संयकु्त इजलासबाट व्यक्त राय मध्ये कुन व्याख्या कायम 
हनुपुने हो?  

(ग) तनिेदन माग बमोजजम कुनै आदेश जारी हनु ुपने हो, होइन?  

१५. अब पवहलो प्रश्न अथाणत तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक 
तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम भएको सजायमा ऐ.महलको ७ र ९ नं. बमोजजम भएको थप 
सजाय मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को रोहमा कायम 
हनु सक्ने हो िा होइन?भन्ने प्रश्नतफण  विचार गदाण यी तनिेदक विरुद्ध सप्तरी जजल्ला अदालतमा 
चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मदु्ामा तह तह फैसला भै यस अदालतबाट समेत तमतत 
२०७६।१०।१६ मा तनजलाई तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धक तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम १० बर्ण कैद तथा ऐ. ७ नं. बमोजजम थप २ िर्ण 
र ऐ. ९ नं. बमोजजम थप २ िर्ण गरी जम्मा १४ बर्ण कैद सजाय गरेको पनुरािेदन अदालत 
राजविराजको फैसला सदर भएको इजलास समक्ष पेश हनु आएको ०७२-CR-२०१६ को 
अपहरण तथा शरीर बन्धक मदु्ाको तमतसलबाट देजखन आउुँि। मलुकुी अपराध संवहता, 
२०७४ को पररच्िेद-१७ मा अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर अन्तगणत दफा 
२१३ मा अपहरण िा शरीर बन्धक तलएमा अतधकतम दश िर्ण कैद सजाय हनेु व्यिस्था 
भएको र दफा २१४ मा थप सजायको शीर्णक अन्तगणत साविक मलुकुी ऐन, अपहरण तथा 
शरीर बन्धक तलनेको महलको ७नं. र ९ नं. मा भएको जस्तो थप सजाय गने व्यिस्था 
नरहेकोले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रततबन्धात्मक िाक्यांश मा भएको “तर त्यस्तो सजाय 
मलुकुी अपराध संवहतामा सोही कसूरमा लेजखएको सजायभन्दा बढी हनेु रहेि भने मलुकुी 
अपराध संवहतामा लेजखएको हदसम्म मात्र सजाय कायणन्ियन हनेुि” भन्ने व्यिस्था बमोजजम 
आफूलाई १० िर्ण कैदको सजाय मात्र कायाणन्ियन हनु सक्ने भन्ने तनिेदकको मखु्य जजवकर 
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रहेको ि। 

१६. यस सन्दभणमा साविकमा प्रचलनमा रहेको मलुकुी ऐनमा रहेको अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धक तलनेको महलको १ र २ नं. मा िजणणत अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलने 
कसूरको पररभार्ा र सो ऐनलाई खारेज गरी जारी भएको मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को 
दफा २११ तथा २१२ मा उजल्लजखत अपहरण तथा शरीर बन्धक तलने सम्बन्धी कसूरको 
पररभार्ामा शब्द संयोजनमा सामान्य फरक देजखएतापतन कसूरको प्रकृततको दृविले आधारभतू 
रुपमा समान देजखन्ि। यसबाट मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको 
महलको १ र २ नं. मा पररभावर्त कसूरलाई नै मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा 
२११ र २१२ ले तनरन्तरता ठदएको भन्ने स्पि हनु आउुँि। 

१७. सजायका हकमा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. मा 
यस महलको १ िा २ नं. बमोजजम अपहरण गरेमा िा शरीर बन्धक तलएमा सो गने 
गराउने व्यजक्तलाई “सात िर्ण देजख पन्र िर्ण सम्म कैद र पचास हजार रुपैयाुँ देजख दईु 
लाख रुपैयाुँसम्म जररिाना” हनेु व्यिस्था  देजखन्ि भने मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को 
दफा २१३ मा “दफा २११ िा दफा २१२ बमोजजमको काम गरे िा गराएको भए“सात 
िर्ण देजख दश िर्ण सम्म कैद र सत्तरी हजार देजख एक लाख रुपैयाुँ सम्म जररिाना”हनेु 
देजखन्ि। प्रस्ततु मदु्ामा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज 
गने ऐन,२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्याख्याको प्रश्नसमेत 

सजन्नवहत रहेको सन्दभणमा मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा २१३ मा सजाय 
तोवकएको कसूर साविकमा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको 
३ नं. मा तोवकएको सजाय र कसूर भन्दा फरक नभएको भन्ने उजल्लजखत कानूनी 
व्यिस्थाबाट देजखएको जस्थततमा पूिणपठठत दफा ३९(२) (ग) को प्रततबन्धात्मक िाक्यांशमा 
उजल्लजखत “सोही कसूर” मा नै उक्त सजाय तोकेको भन्ने स्पि हनु आउुँि। यस बाहेक 
थप सजाय शीर्णक अन्तगणत सो संवहताको दफा २१४ मा देहाय बमोजजमको व्यिस्था 
देजखन्िाः-  
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"२१४थप सजाय हनेुाः(१) दफा २११ बमोजजम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजजम 
शरीर बन्धक तलने व्यजक्तलाई दश बर्णदेजख पन्र बर्णसम्म कैद र एक लाख 
देजख एक लाख पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररिाना हनेुि। 

(२)कसैले अपहरण गरी िा शरीर बन्धक तलई यस संवहता िा कानून बमोजजम 
कसूर मातनने अन्य कुनै काम गरेको रहेि भने तनजलाई त्यस्तो कसूर 
बापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजजमको सजाय थप हनेुि। 

(३)दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको रहेि भने 
त्यस्तो गराउने व्यजक्तलाई थप दईु बर्ण कैद सजाय हनेुि।” 

१८. उजल्लजखत कानूनी व्यिस्था हेदाण साविकमा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक 
तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम सात िर्ण देजख पन्र िर्ण कैदको सजाय सो महलको १ नं. 
बमोजजमको अपहरणको कसूर िा ऐ.२ नं. बमोजजमको शरीर बन्धकको कसूरमा हनेु 
देजखन्ि। तर सोही कसूरमा मलुकुी अपराध संवहताको दफा २१३ ले सात िर्ण देजख दश 
िर्ण सम्म कैद सजाय हनेु व्यिस्था गरेको देजखन्ि। सो संवहताको दफा २१४ मा भएको 
थप सजाय सम्बन्धी व्यिस्था अन्तगणत उपदफा (१) मा भएको दश देजख पन्र िर्णसम्म 
कैदको सजाय दफा २११ बमोजजम अपहरण “गरी” दफा २१२ बमोजजम शरीर बन्धक 
तलनेको हकमा मात्र आकवर्णत हनेु देजखयो। यसबाट अपहरण गने “िा” शरीर बन्धक 
तलनेलाई मलुकुी ऐनले तोकेको सात देजख पन्र िर्णको सजायलाई मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ को दफा २१३ ले सातदेजख दश िर्ण तोकेको देजखयो। जहाुँसम्म दफा 
२१४ को उपदफा (१) ले तोकेको अतधकतम पन्र िर्णसम्म कैद हनेु कसूर ि उक्त 
कसूर "अपहरण गरी शरीर बन्धक तलएको" िा “अपहरण र शरीर बन्धक” को कसूर एक 
साथ भएको अिस्था देजखयो। तर पूिणिती कानून मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धक तलनेको महलको ३ नं. मा मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१३ मा 
तोवकएको पूिाणिस्थासुँग तमल्दो जलु्दो अपहरण "िा" शरीर बन्धकको कसूर उल्लेख भएको 
देजखन्ि।संवहताको दफा २१४ को थप सजाय “अपहरण गरी शरीर बन्धक” तलएको 
अथाणत अपहरण “र” शरीर बन्धक कसूरका लातग भन्ने देजखन आउुँि।  
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१९. िस्ततुाः मलुकुी ऐन र मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ ले के कस्तो कायणबाट अपहरण 
गरेको मातनने र के कस्तो कायणलाई शरीर बन्धक तलएको मातनने भनी अलग अलग 
पररभार्ा गरेबाट यी दईु तभन्न कसूर हनु ् भन्ने प्रि हनु्ि। यी दिैु अपरातधक कायणको 
िुट्टािुटै्ट अजस्तत्ि ि। मूलताः यी दिैु कसूर सुँगसुँगै हनेु भएतापतन एकको अभािमा अको 
कसूर कायम नै नहनेु अिस्था भने नहुुँदा उजल्लजखत कसूरमा तोवकएको सजायलाई समेत 
सोही रुपमा हेनुणपने हनु्ि।यस आधारबाट हेदाण मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक 
तलनेको महलको १ नं. िा २ नं. को कसूरमा ३ नं. बमोजजम भएको सजाय मलुकुी 
अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१३ ले तनरन्तरता ठदएको अिस्था हो भने अपहरण 
गरी शरीर बन्धक तलएको दफा २१४ (१) बमोजजम कसूर र सजाय साविकमा मलुकुी 
ऐनले गरेको सजाय भन्दा तभन्न देजखन आउुँि। साविकमा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा 
शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. मा भएको सजायको तनरन्तरता मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ को दफा २१३ हो र ऐ.को दफा २१४ मा तोवकएको कसूर र सजाय तभन्न 
र थप कसूर र सजाय हो भन्ने तथ्य कानून व्याख्याको व्याकरणात्मक (Grammartical) 

तनयमबाट समेत स्पि हनु्ि। जसअनसुार "र" र "िा" लाई समानाथी शब्दका रुपमा 
प्रयोग गनण तमल्दैन। यी दईुको अथण र पररणाम फरक हनु्ि। "िा" विकल्प बोधक पद 
हो। जसले दईु िा दईु भन्दा बढी विकल्पबाट िनोटको अिसर प्रदान गदणि। "िा" को 
प्रयोग दईु िा सो भन्दा बढी मध्ये एक भन्ने अथणमा प्रयोग हनु्ि। यसले दिैु िा सबैलाई 
समेट्न सक्दैन। तर "र" योजक हो। "र" ले दईु स्ितन्त्र पद, पदािली िा िाक्यलाई 
जोड्ि र यसले दिैुलाई समेटेको हनु्ि।पररणामताः मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा 
२१४ को उपदफा (१) ले सजाय हनेु कसूर अपहरण “र” शरीर बन्धक दिैु हनुपुने 
देजखन्ि भने मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलने महलको ३ नं. ले सो महल 
अन्तगणत हनेु कसूर र सजायमा संवहताको दफा २१३ र दफा २१४(१) ले जस्तो अलग 
गरेको देजखन आएन। 

२०. यसैगरी मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. मा भएको 
थप सजाय सम्बन्धी व्यिस्था मलुकुी अपराध संवहताको अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी 
कसूर शीर्णकको पररच्िेदमा भएको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यिस्थाले समेटको ि िा 
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िैन? भन्ने सम्बन्धमा हेदाण मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलने महलको ७ 
नं. मा देहायको व्यिस्था देजखन्िाः-  

"७ नं. :- दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली िा सङ्गठठत रुपमा कुनै व्यजक्तलाई 
अपहरण गरेको िा शरीर बन्धक तलएको भए सो काममा संलग्न सबै व्यजक्तलाई यस 
महल बमोजजम हनेु सजायमा दईु बर्ण थप गरी सजाय गनुणपिण।” 

२१. यस सम्बन्धमा मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा 
भएको व्यिस्थादेहाय बमोजजम रहेको िाः- 

“(३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको रहेि भने त्यस्तो 
गराउने व्यजक्तलाई थप दईु बर्ण कैद सजाय हनेुि”। 

२२. उजल्लजखत कानूनी व्यिस्था हेदाण मलुकुी ऐनमा "दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली" िा 
"सङ्गठठत रुपमा" कुनै व्यजक्तलाई अपहरण गरेको िा शरीर बन्धक तलएकोभन्ने उल्लेख ि 
भने मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ मा'दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली' भन्ने िाक्याुँश 
नराखी "...कसूर सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको रहेि भने..." मात्र भन्ने िाक्याुँश राखेको 
पाइन्ि। 

२३. तनिेदकका तफण बाट उपजस्थत विद्बान अतधिक्ताहरुले तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐनको 
व्यिस्थाले "दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली" िा "सङ्गठठत रुपमा" कसूर गरेको भनी 
दईु पूिाणिस्था तोकेकोमा मलुकुी अपराध संवहताले मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धक तलनेको महलको ७ नं. को "दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली" भन्ने िाक्याुँश 
हटाई "सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको" भन्ने मात्र उल्लेख गरेको हुुँदा संवहताको व्यिस्थाले 
सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० अन्तगणत कसूर ठहर हनेु अिस्थामा मात्र दफा 
२१४(३) बमोजजम थप सजाय हनु सक्ने हो।सो ऐन अन्तगणतको पररभार्ाले नसमेटेको 
कसूरको हकमा दफा २१४(३) बमोजजम थप सजाय हनु सक्दैन भनी जजवकर तलएको 
अिस्था ि।०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनिेदनमा यस अदालतको संयकु्त 
इजलासबाट पतन सोही अनरुुप व्याख्या भएको समेत देजखन्ि। 

२४. िस्ततुाः सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० को दफा ३ ले अपरातधक समूहको सदस्य 
भै िा त्यस्तो समूहको तनदेशनमा िा सो समूहको लाभको लातग अपरातधक समूहको 



विनोदकुमार यादि वि. उच्च अदालत जनकपरु, राजविराज इजलाससमेत, मदु्ााः बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७८-WF-००२९ प.ृ15 
 

तफण बाट अपरातधक समूहसुँग तमलेर िा अपरातधक समूहको संस्थापक सदस्य िा सदस्य भै 
जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठठत अपराध हनेु र सो अपराध हनुका लातग तीन 
िा तीन भन्दा बढी व्यजक्तको समूह हनु आिश्यक मानेको देजखन्ि।यस आधारमा हेदाण 
प्रततिादीहरु तीन जना िा सो भन्दा बढी नभएको अिस्थामा ऐनको दफा ३ ले तोकेको 
पूिाणिस्था विद्यमान हुुँदैन।मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) 
मा साविक मलुकुी ऐनमा भएजस्तो “दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमतल” भन्ने िाक्यांश 
नभएको र "सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको कसूर" भनी उल्लेख भएको अिस्थामा उक्त 
िाक्यांशले सो उपदफा बमोजजमको सजाय हनु सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० 
बमोजजमको "सङ्गठठत अपराध" िा कुनै कसूर सो ऐनले तोके अनरुुप "संङ्गठठत रुपमा" 
गररएको हनुपुने हुुँदा मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. 
बमोजजम थप भएको सजाय कायाणन्ियन हनु नसक्ने हो वक भन्ने  सम्बन्धमा विचार गदाण 
देहायका दईु मखु्य कारणले मलुकुी अपराध संवहताको दफा २१४ को उपदफा (३) मा 
प्रयकु्त“सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको रहेि” भन्ने िाक्यांशले सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, 
२०७० अन्तगणतको“सङ्गठठत अपराध” िा “सङ्गठठत रुपले” गरेको कसूरलाई बझुाउन 
सक्दैन भन्ने स्पि हनु्िाः- 

(क) पवहलो,तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐनमा तमतत २०६४।८।१४ मा भएको 
बाह्रौं संशोधनबाट अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महल थप भएको 
देजखन्ि। सो महलको ७ नं. को व्यिस्था शरुुदेजख कुनै संशोधन नभएको मौतलक 
व्यिस्था हो। सो नम्बरमा "दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली” िा "सङ्गठठत 
रुपमा" "कुनै व्यजक्तलाई अपहरण गरेको िा शरीर बन्धक तलएको भए..." भन्ने 
उल्लेख भएतापतन मलुकुी ऐनमा संशोधन गरी उक्त महल थप गदाणका बखत अथाणत 
तमतत २०६४।८।१४ मा सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन जारी भएको अिस्था 
तथएन। सङ्गठठत अपराध तनिारण सम्बन्धी एवककृत कानून पवहलो पटक तमतत 
२०६९।११।४ मा अध्यादेशका रुपमा र तमतत २०७०।१२।२२ मा ऐन जारी 
भएकोमा सो ऐन जारी हनुभुन्दा ५-६ िर्ण अगातड बनाइएको कानून (मलुकुी ऐन, 
अपहरण गनेको तथा शरीर बन्धक तलनेको महल) मा प्रयकु्त "सङ्गठठत रुपमा" भन्न े
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िाक्याुँशले सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० अन्तगणतको "सङ्गठठत रुपमा" 
गररएको कसूरलाई इवङ्गत गनण सक्ने अिस्था देजखएन1। मलुकुी ऐन संशोधन गरी 
अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महल सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था गदाण सो 
बखत सम्म जारी नै नभएको सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० बमोजजमको 
कसूरलाई बझुाउने गरी उक्त पदािली प्रयोग गररएको भनी कल्पना गनुण तावकण क 
हुुँदैन।िस्ततुाः सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० जारी हनु ु पूिण "सङ्गठठत 
अपराध" (Organized crime) को विर्य मूलताःअिधारणागत पक्षमा मात्र सीतमत तथयो 
र यसका कानूनी आधारहरु विकतसत भै सकेको अिस्था तथएन।यस जस्थततमा 
उजल्लजखत कानूनी व्यिस्था गररन ु पूिणको कानूनमा प्रयकु्त "सङ्गठठत रुपमा" भन्ने 
शब्दािलीलाई पति जारी भएको सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० सुँग सम्िद्ब 
देखाई व्याख्या गनुण तकण सम्मत र व्याख्याको तनयम अनकुुलसमेत हुुँदैन। मलुकुी ऐन 
अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. को कानूनी व्यिस्थाको 
व्याख्याको सन्दभणमा यो इजलासले यस ऐततहातसक तथ्यलाई अनदेखा गनण तमल्ने 
देजखएन। 

 

यसैगरी,मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा "दईु 
िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त" भन्ने शब्दहरुको प्रयोग नभई "सङ्गठठत रुपमा गरे 
गराएको रहेि" भन्ने शब्दािली प्रयोग भएको भएतापतन आधारभतू रुपमा उक्त 
व्यिस्था साविकको मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको 
७ नं. को व्यिस्थाको तनरन्तरता भएको र मलुकुी ऐनको उक्त व्यिस्था सङ्गठठत 
अपराध तनिारण ऐन, २०७० को व्यिस्थासुँग सम्बजन्धत नदेजखएको अिस्थामा 
मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा 

                                                
1नेपालले सङ्गठठत अपराध सम्बन्धी संयकु्त राष्ट्र संघीय महासन्धी(United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime,2000 ) लाई ११ तडसेम्बर २००२ मा हस्ताक्षर गरी २३ तडसेम्बर २०११ मा व्यिस्थावपका संसदले 
अनमुोदन गरी उक्त सन्धीको पक्ष राष्ट्रको हैतसयतले तनिाणह गनुणपने दावयत्ि तनिाणह गने क्रममा िुटै्ट कानूनी व्यिस्था गने 
सन्दभणमा सङ्गठठत अपराध तनिारण अध्यादेश, २०६९ जारी भएपश्चात ् मात्र नेपालमा सङ्गठठत अपराध सम्बन्धी कानूनी 
व्यिस्था शरुु भएको हो। 
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प्रयकु्त“सङ्गठठत रुपमा” भन्ने िाक्यांशले समेत संङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० 
अन्तगणतको "सङ्गठठत रुपमा"अपराध गरेको अिस्थालाई जनाउने भनी मान्न तमल्ने 
देजखएन।अवपत ु उजल्लजखत दिैु कानूनी व्यिस्थाले अपराधको उद्ेश्य, कायणशैली, 
ढाुँचा, वितध, तररका, संलग्न व्यजक्तको संख्या लगायतका तमतसलबाट देजखएको 
मदु्ाको तथ्य र पररजस्थततको विश्लरे्ण गरी दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्तको सामूवहक 
िा सङ्गठठत संलग्नतामा भएको अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसूर सङ्गठठत रुपमा 
गरे गराएको हो िा होइन भन्ने एवकन गरी सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको देजखएमा थप 
दईु िर्ण कैद सजाय हनेु व्यिस्था गरेको देजखयो। दफा २१४ को उपदफा (३) 
अन्तगणत थप सजाय हनु सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० को दफा २(घ) मा 
िजणणत अिस्था बमोजजम तीन िा तीन भन्दा बढी व्यजक्तको समूह र सोही ऐनमा 
िजणणत अपरातधक समूहको सापेक्षता हनैुपने भन्ने आिश्यकता देजखन आएन।  

(ख) दोस्रो,सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० को दफा ३ ले सङ्गठठत अपराध 
गरेको मातनने गम्भीर कसूरको वििरण उल्लेख गरेको र सो ऐनको दफा ९(क) मा 
सङ्गठठत अपराध ठहररएको अिस्थामा प्रचतलत कानून बमोजजम हनेु सजायको 
अततररक्त थप पचास प्रततशत सजाय हनेु व्यिस्था देजखन्ि। यसैगरी मलुकुी अपराध 
संवहता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा अपहरण गरी िा शरीर 
बन्धक तलई कानून बमोजजम कसूर मातनने अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो कसूर 
बापतको सजायसमेत थप हनेु व्यिस्था देजखन्ि।यस प्रकार कुनै कसूर सङ्गठठत 
अपराध तनिारण ऐन, २०७० अन्तगणतसमेत कसूर ठहररने अिस्था भएमा सो ऐनको 
दफा ९(क) तथा संवहताको दफा २१४ को उपदफा (२) बमोजजम थप सजाय हनेु 
स्पि र िुटै्ट व्यिस्था रहे भएको देजखंदा दफा २१४ को उपदफा (३) मा प्रयकु्त 
"सङ्गठठत रुपमा गरे गराएको कसूर" ले पनुाः सोही ऐन बमोजजमको पूिाणिस्थालाई 
ईवङ्गत गरेको भनी मान्न तमल्ने देजखएन।िस्ततुाःमदु्ाको तथ्यबाट दईु िा दईु भन्दा 
बढी व्यजक्तको सामवुहक संलग्नतामा सङ्गठठत रुपले कसूर गरे गराएको देजखएको 
अिस्थामा सङ्गठठत अपराध तनिारण ऐन, २०७० अन्तगणतको कसूर कायम हनु 
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सक्ने अिस्था नभए तापतन साविक मलुकुी ऐनको व्यिस्था सरह सङ्गठठत रुपमा 
गररएको कसूर कायम भै सजाय हनु सक्ने देजखयो। 

२५. यस प्रकार, सातबकमा प्रचलनमा रहेको मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको 
महलको ७ नं. मा रहेको दईु िा दईु भन्दा बढी व्यजक्त तमली िा सङ्गठठत रुपमा गरेको 
कसूरमा दईु िर्ण थप गरी सजाय गनुणपने भन्ने व्यिस्थालाई नै मलुकुी अपराध संवहता, 
२०७४ को दफा २१४को उपदफा (३) ले तनरन्तरता प्रदान गरेको देजखुँदा साविकमा 
मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. बमोजजम थप दईु बर्ण 
कैद हनेु गरी भएको फैसला केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र 
खारेज गने ऐन,२०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजजम कायाणन्ियन हनु नसक्ने अिस्था 
देजखएन। 

२६. अब मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ९ नं.मा भएको सो 
महलको १, २ र ३ नं. बमोजजमको कसूर मवहला िा नाबालक विरुद्ध गररएको भए दईु 
िर्ण थप सजाय गने व्यिस्था मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ ले तनरन्तरता ठदए िा 
नठदएको के रहेि भन्ने सम्बन्धमा हेदाण सो संवहताको दफा २१४ मा थप सजाय हनेु शीर्णक 
अन्तगणत मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ९ नं. मा उल्लेख 
भए बमोजजमको "मवहला तथा नाबालक विरुद्ध कसूर गरेमा थप सजाय हनेु" व्यिस्था रहे 
भएको देजखन आउुँदैन।  

२७. मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ३८ मा कसूरको गम्भीरता बढाउने अिस्था 
अन्तगणत देहाय (ब) मा "बालबातलका विरुद्धको कसूर" समािेश भएको देजखुँदा बालबातलका 
विरुद्ध कसूर भएको अिस्थालाई सजायको मात्रा बढाउने तत्िको रुपमा तलनपुने कानूनी 
दावयत्ि देजखन्ि।िस्ततुाः मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को पररच्िेद-४ मा रहेको 
कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अिस्था फौजदारी कसूरमा सजाय तनधाणरण गदाण 
तमतसलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गनुणपने पूिाणिस्था हो। कुनै फौजदारी 
कसूरमा तनजश्चत अितधको कैद िा जररिानाको अंक वकटान नभई कसूर ठहर भएका 
कसूरदारलाई यतत सम्म सजाय गनण सवकने भनी स्िवििेकीय सजाय तनधाणरण गदाण 
न्यायकताणले उजल्लजखत पूिाणिस्थालाई मनन गनुणपने हनु्ि। तर उजल्लजखत दफा ३८(ब) 
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को कसूरको गम्भीरता बढाउने अिस्था र मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा २१४ 
बमोजजम थप सजाय गनुणपने व्यिस्था कसूर तथा सजायको प्रकृतत र पररणामका दृविले 
तनतान्त फरक व्यिस्था हो।संवहताको दफा ३८ को अिस्था न्यायकताणले सजाय तनधाणरण 
गदाण तमतसल संलग्न घटनाक्रम र िारदात पररजस्थततबाट देजखएको समग्र तथ्य एिुँ कसूरको 
गम्भीरता र दोर्को मात्रा लगायतको सन्दभणमा विचार गनुणपने विर्य हो भने थप सजाय 
हनुपुने विर्य बाध्यात्मक रुपमा पालना गनुणपने कानूनी व्यिस्था हो।थप सजाय गनुणपने 
व्यिस्थाले न्यायकताणलाई त्यस्तो सजाय नगने िनोटको अिसरठदएको देजखंदैन। यो 
स्िेजच्िक विर्य पतन होइन । तसथण, पररणामका दृविले थप सजाय हनुपुने अिस्था आफैँ मा 
एक नयाुँ प्रकृततको कसूरका रुपमा रहेको देजखंदा यठद कानूनमा थप सजाय गनुणपने स्पि 
व्यिस्था िैन भने न्यायकताणले कसूरको गम्भीरताका आधारमा थप सजाय गनण सक्ने 
अिस्था रहुँदैन। 

२८. कसूर जतत सकैु अमानिीय र जघन्य वकन नहोस अदालतले कसूरदारलाई कानूनले 
तोकेभन्दा बढी सजाय गनण तमल्दैन।यो फौजदारी न्यायको स्थावपत मान्यता हो।प्रस्ततु 
मदु्ामा बालबातलका विरुद्ध कसूर गररएको तथ्य स्थावपत ि।उक्त कायण मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ को दफा ३८ बमोजजम कसूरको गम्भीरता बढाउने पूिाणिस्थासमेत हो। 
तथावप हाल कायम रहेको मलुकुी अपराध संवहताको दफा २१४ को थप सजाय हनेु 
शीर्णकमा पूिणिती कानूनमा जस्तो “कसूर मवहला िा नाबालक विरुद्ध गररएको भए थप गरी 
दईु िर्ण सजाय गनुणपने”भन्न े व्यिस्थारहेको नदेजखंदा अन्य कुनै पतन आधार, कारण िा 
तकण का आधारमा मलुकुी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ९ नं. बमोजजम 
थप भएको २ िर्ण कैद सजाय पररिततणत कानूनी व्यिस्थाका सन्दभणमा कायाणन्ियन हनु सक्ने 
देजखएन। उक्त सजाय कायाणन्ियन गदाण नेपालको संविधानको धारा २० को  उपधारा (४) 
मा उजल्लजखत तत्काल प्रचतलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यजक्त सजाय 
भागी हनेु िैन भन्न े संिैधातनक व्यिस्था र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, 
समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै कानून अन्तगणत कुनै 
अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजजम नै कायाणन्ियन हनेुि। तर त्यस्तो 
सजाय मलुकुी अपराध संवहतामा सोही कसूरमा लेजखएको सजायभन्दा बढी हनेु रहेि भने 
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मलुकुी अपराध संवहतामा लेजखएको हदसम्म मात्र सजाय कायाणन्ियन हनेुि भन्न े कानूनी 
व्यिस्थासमेको प्रततकूल हनेु देजखयो। 

२९. पनुरािेदक प्रततिादी गणेशबहादरु शे्रष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार भएको अपहरण गरी जबजणस्ती 
करणी मदु्ामा2हाल प्रचतलत मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ मा बालबातलकालाई अपहरण 
गररएको कुरालाई तलएर थप सजाय हनेु प्रािधान रहेको नदेजखएको सो कुरालाई कसूरको 
गम्भीरता बढाउने तत्िको रुपमा सम्म उल्लेख गररएको देजखंदा पररिततणत कानूनी प्रािधानका 
सन्दभणमा प्रततिादीलाई मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ९ नं. 
बमोजजम िुटै्ट थप सजाय हनेु गरी ठहर गनण नतमल्ने”भनी गरेको व्याख्या लगायत अन्य 
वितभन्न मदु्ामा3 व्याख्या भै यस अदालतबाट स्पि न्यावयक दृविकोण विकास भएको सन्दभण 
समेत प्रासवङ्गक देजखन आउुँि। 

३०. यस प्रकार, मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को पररच्िेद-१७ को अपहरण तथा शरीर 
बन्धक सम्बन्धी कसूरमा पूिणिती मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको 
महलको ९ नं. मा भएको मवहला र नाबालक विरुद्ध भएको अपहरण र शरीर बन्धकको 
कसूरमा दईु िर्ण थप सजाय गनुणपने भन्ने व्यिस्थालाई तनरन्तरता ठदएको नदेजखुँदा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन,२०७४ को दफा ३९ 
(२) (ग) को रोहमा सो महलको ९ नं. बमोजजमको थप सजाय कायाणन्ियन गदाण 
उजल्लजखत संिैधातनक तथा कानूनी व्यिस्था, फौजदारी न्यायका मान्य तसद्धान्त र यस 
अदालतबाट प्रततपाठदत नजीर तसद्धान्त समेतको प्रततकूल हनेु देजखन आएकाले उक्त सजाय 
कायाणन्ियन हनु सक्ने देजखएन। 

                                                
2मदु्ा नं. ०७३-CR-१४६१, फैसला तमतत २०७८।१०।२४. 
3बसन्त भन्ने हर्णबहादरु गरुुङ्ग विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-००६४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको 
तनिेदन, तनिेदक राज ु गरुुङ्ग विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालतसमेत ०७७-WH-००६९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन, 
तनिेदक हेमन्त गैरे बैतनी भन्ने हेमबहादरु थापामगर विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालत भएको ०७८-WH-००४० को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन, तनिेदक तडल्लीप्रसाद ढंुगेल विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालत भएको ०७८-WH-००५८ को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन, तनिेदक हसेुन राई विरुद्ध लतलतपरु जजल्ला अदालत भएको ०७८-WH-००७१ को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन, तनिेदक संजचत खड्का विरुद्ध लतलतपरु जजल्ला अदालत भएको ०७८-WH-०१०४ को 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन र तनिेदक रोशन भन्ने धनबहादरु तामाङ्ग विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालत भएको 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदन। 
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३१. अब दोस्रो अथाणत  तनिेदक पािणती गाहामगर वि. काठमाडौं जजल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-
WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण तनिेदनमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट तमतत 
२०७७।१२।२३ मा व्याख्या भै कायम भएको तसद्धान्त िा प्रस्ततु मदु्ामा तमतत 
२०७८।१०।६ मा संयकु्त इजलासबाट व्यक्त राय मध्ये कुन व्याख्या कायम हनुपुने हो? 
भन्ने सम्बन्धमा विचार गनुणपने देजखएको ि। तनिेदक पािणती गाहामगर विरुद्ध काठमाडौं 
जजल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनिेदनमा यस 
अदालतको संयकु्त इजलासबाट आदेश हुुँदा अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको 
कसूरमा साविकमा मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. 
बमोजजम सजाय भै सामूवहक िा सङ्गठठत रुपमा त्यस्तो कसूर भएको अिस्थामा सोही 
महलको ७नं.बमोजजम थप सजाय गने व्यिस्था र ऐ.महलको ९ नं. बमोजजम सो महल 
अन्तगणतको कसूर मवहला िा नाबालक विरुद्ध गररएको भए थप सजाय हनेु व्यिस्था हाल 
कायम रहेको मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ मा नरहेको र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन,एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन,२०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा त्यस्तो 
सजाय मलुकुी अपराध संवहतामा भएको हदसम्म मात्र कायाणन्ियन हनेु भएकाले सङ्गठठत 
रुपमा कसूर गरेको अिस्थामा बाहेक पूिणिती कानून मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धक तलनेको महलको ७ नं. र ९नं. बमोजजम थप भएको सजाय कायम रहन नसक्ने 
भनी राय व्यक्त भएको देजखन्ि। मातथका वितभन्न प्रकरणहरुमा गररएको वििेचनाबाट मलुकुी 
अपराध संवहता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) को व्यिस्था मलुकुी, ऐन 
अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ७ नं. को व्यिस्थाको तनरन्तरता 
देजखएको र मदु्ाको तथ्यको रोहबाट कुनै कसूर सङ्गठठत रुपमा गररएको भन्ने ठहर भएको 
अिस्थामा पिुोक्त ७नं. बमोजजम थप भएको २ िर्ण कैदको सजाय कायाणन्ियन गदाण केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ग) विपररत हनेु अिस्था नदेजखएकाले मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धकमा तलनेको महलको ७ नं. बमोजजम थप भएको सजाय कायाणन्ियन हनु नसक्ने भनी 
सो मदु्ामा संयकु्त इजलासबाट व्यक्त राय सो हदसम्म कायम हनु सक्ने देजखएन। 
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३२. यसैगरी, प्रस्ततु तनिेदनमा संयकु्त इजलासबाट नाबालक उपर सङ्गठठत रुपमा अपहरण गने 
तथा शरीर बन्धकको कसूर भएको तथा पूिणिती मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर 
बन्धकमा तलनेको महल अन्तगणत समेत अतधकतम १७ िर्णसम्म कैद सजाय हनेु अिस्था 
भएकोमा प्रस्ततु मदु्ामा १४ िर्ण कैदको सजाय भएकाले उक्त सजाय कायणन्ियन गनण केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ग) को विपररत नहनेु भनी राय व्यक्त भएकोमा मातथका प्रकरणहरुमा गररएको 
वििेचनाबाट साविकमा मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धकमा तलनेको महलको ३ 
नं. बमोजजम हनेु सजायको तनरन्तरता मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा २१३ ले 
गरेको देजखएको, दफा २१३ मा अतधकतम दश िर्ण सम्म कैदको सजाय हनेु व्यिस्था 
रहेको तथा मलुकुी ऐन अपहरण गने तथा शरीर बन्धकमा तलनेको महलको ९ नं. मा 
भएको नाबालक उपर कसूर भएको अिस्थामा थप सजाय हनेु व्यिस्थालाई मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ ले तनरन्तरता नठदएको अिस्थामा पूिणिती ऐनको जनु कसूरलाई मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ ले तनरन्तरता ठदएको ि “सोही कसूर”मा हनेु सजाय मलुकुी अपराध 
संवहतामा लेजखएको हदसम्म कायाणन्ियन हनु सक्ने हुुँदा सो पररच्िेद अन्तगणत हनु सक्ने 
अतधकतम कैद सजायको वहसाब गरी सो भन्दा बढी कैद सजाय नभएको भन्ने र नाबालक 
विरुद्धको गररएको कसूरले सजायको मात्रा बढाउने भन्ने समेत आधारमा मलुकुी अपराध 
संवहता,२०७४ ले तनरन्तरता नै नठदएको मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धकमा 
तलनेको महलको ९ नं. बमोजजम थप गररएको दईु िर्ण कैद सजाय पररिततणत कानूनी 
व्यिस्थाको सन्दभणमा कायाणन्ियन हनु नसक्ने भएकाले सो हदसम्म प्रस्ततु मदु्ामा संयकु्त 
इजलासबाट तमतत २०७८।१०।०६ मा व्यक्त राय कायम हनु सक्ने देजखएन।  

३३. पररणामताः मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २११,२१२,२१३ र २१४ तथा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, को दफा ३९ (२)(ग) 
को रोहमा साविक मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ९ नं. 
बमोजजम थप भएको सजाय कायाणन्ियन हनु नसक्ने भनी तनिेदक पािणती गाहामगर समेत 
विरुद्ध काठमाडौं जजल्ला अदालत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको 
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तनिेदनमा कायम भएको राय तथा ऐ.महलको ७ नं. बमोजजम भएको थप सजाय कायाणन्ियन 
हनेु भनी प्रस्ततु मदु्ामा संयकु्त इजलासबाट व्यक्त राय सदर कायम हनु्ि। 

३४. अब, तेश्रो अथाणत तनिेदन माग बमोजजम कुनै आदेश जारी हनु ुपने हो, होइन? भन्ने प्रश्न तफण  
विचार गदाण यी तनिेदक विनोदकुमार यादि उपर चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मदु्ामा 
साविक मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम १० 
िर्ण कैद, ऐ. को ७ नं. बमोजजम थप २ िर्ण कैद र ६ िर्णको नाबालकलाई अपहरण 
गरेबापत ऐ. को ९ नं. बमोजजम थप २ िर्ण समेत जम्मा १४ िर्ण कैद हनेु ठहर् याई भएको 
फैसला यस अदालतबाट समेत अजन्तम भै बसेको देजखन्ि। प्रस्ततु तनिेदनको रोहबाट 
तनिेदकले गरेको कसूर सङ्गठठत रुपले गररएको तथयो िा तथएन भनी तथ्यको विश्लरे्ण गरी 
मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा २१४(३) बमोजजम सङ्गठठत रुपले नगररएको भनी 
तनष्कर्णमा पगु्न तमल्ने अिस्था रहुँदैन। यी तनिेदक अदालतको सोही अजन्तम फैसला 
बमोजजम रीतपूिणकको कैदी पूजी पाई थनुामा रहेको देजखन्ि। अदालतको फैसलाले लागेको 
कैदबापत रीतपूिणको कैदी पूजी पाई थनुामा बसेको र तोवकएको थनुाको अितध व्यततत 
भैसकेको अिस्थासमेत नहुुँदा त्यस्तो थनुालाई गैरकानूनी थनुा भनी मान्न नतमल्ने भएकाले 
तनिेदन माग बमोजजम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनुणपने अिस्थाको विद्यमानता 
देजखएन। सो हदसम्म ररट तनिेदन खारेज हनेु ठहिण।तथावप मातथ प्रकरणहरुमा गररएको 
वििेचना अनरुुपका आधार कारण र कानूनी व्यिस्थाका आधारमा  साविक मलुकुी ऐन, 
अपहरण गने तथा शरीर बन्धक तलनेको महलको ३ नं. बमोजजम भएको सजायमा ऐ. 
महलको ९ नं. बमोजजम थप भएको दईु िर्ण कैद सजाय मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 
को अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा रहेभएको नदेजखएको र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन एवककरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को 
उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजजम उक्त ९ नं. बमोजजम थप २ बर्ण कैदको सजाय 
कायाणन्ियन गनण तमल्ने नदेजखंदा यी ररट तनिेदकसमेत प्रततिादी भै चलेको अपहरण तथा 
शरीर बन्धक मदु्ामा भएको फैसला बमोजजम यी तनिेदकलाई मलुकुी ऐन, अपहरण गने तथा 
शरीर बन्धक तलने महलको ३ नं. बमोजजम १० िर्ण कैद, ऐ. ७ नं. बमोजजम थप २ बर्ण 



विनोदकुमार यादि वि. उच्च अदालत जनकपरु, राजविराज इजलाससमेत, मदु्ााः बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७८-WF-००२९ प.ृ24 
 

कैद र ऐ. ९ नं. बमोजजम थप २ बर्ण कैद समेत जम्मा १४ बर्ण कैद ठेवकएकोमा 
ऐ.महलको ९ नं. बमोजजम थप २ बर्ण कैद सजाय कायम नभै जम्मा १२ बर्ण मात्र कैद 
सजाय कायम हनेु हुुँदा सो बमोजजम १२ बर्ण कैद कायम गरी तमतत २०७०।२।२० को 
कैदी पूजी संशोधन गरी फैसला कायाणन्ियन गनुण भनी सप्तरी जजल्ला अदालतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी हनेु ठहिण। यो आदेश विद्यतुीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको 
लगत कट्टा गरी तमतसल अतभलेख शाखामा बझुाई ठदनू। 

 

  न्यायाधीश   
उक्त रायमा हामी सहमत िौं। 

   

 

  न्यायाधीश             का.म.ु प्रधान न्यायाधीश  
इजलाश अतधकृत :–  मोहन सिेुदी 
शाखा अतधकृताः सठदक्षा नेपाल 
कम््यूटर टाईप गने :–  विकेश गरुागाई  
इतत सम्ित ्२०७८ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शभुम.्...............................। 


