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०००८ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा 

रािजवजंग शाह 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 कुनै पिन �कारका वारदातमा फौजदारी 

कानूनको िस�ा�तले �वीकार गरकेो 

�ितर�ा िस�ा�त र सित�व र�ाको 

िस�ा�तलाई एउटै �पमा हने� िम�ने  

ह�दैँन । मिहलाको सित�वको 

संवेदनशीलता र गहनतालाई िवशेष 

मह�व �दान गरी जबरज�ती करणीको 

वारदातबाट आफूलाई बचाउने �मको 

अव�था र जबरज�ती करणीको 

घटनाबाट आ�नो सित�वमा आँच पुगेको 

दुवै अव�थालाई समान ि�थितमा राखी 

दुवै अव�थालाई �ितर�ाको अिधकार 

�दान ग�रएको उ� �यव�थालाई सामा�य 

�ितर�ाको िस�ा�त�ितकूल भएको भनी 

अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 
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०००९ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

�यामसु�दर 

यादवसमेत 

िव�� 

अि�तयार 

दु�पयोग 

अनुस�धान 

आयोग, टंगाल, 

काठमाड�समेत 

 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 

धारा १२०(७) बमोिजम उपधारा (३) ले 

�यव�था गरकेो अनुिचत काय�को 

स�ब�धमा भएका कारबाहीको कुनै िनण�य 

गनु�पन� भएमा अि�तयार दु�पयोग 

अनुस�धान आयोग �वयंले नै िनण�य 

गनु�पन� देिख�छ । संिवधानको 

�यव�थाअनुसार आयोगले सिचवलगायत 

कुनै कम�चारीलाई सो स�ब�धमा अिधकार 
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ii

��यायोजन गन� स�दैन । यसरी 

संिवधानको �यव�थाबमोिजम नै 

आयोगको सिचवलाई अनुिचत काय�को 

स�ब�धमा कुनै अिधकार ��यायोजन गन� 

िम�ने नदेिखँदा ��यायोजन ह�नै नस�ने 

अिधकारको �योग गरी िनवेदकह� 

सहभागी भएको परी�ा बदर गन� अिधकार 

आयोगका सिचवमा रह े भएको 

नदेिखएबाट िनजको सो काय� 

संिवधानस�मत रहकेो मा� न निम�ने । 
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००१० 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

मेघ�साद 

खरलेसमेत 

िव�� 

ि�भुवन 

िव�िव�ालय सभा, 

क�ित�पुर, 

काठमाड�समेत 

 जनशि� �यव�थापन गन� �योजनका 

लािग ितनीह�को वृि�िवकास तथा 

यो�यताका सत� िनधा�रण गदा� समान 

अव�था र हैिसयतका िबचमा समान 

�यवहार र फरक अव�था र हैिसयतका 

िबच फरक �यवहार ह�ने गरी कुनै खास 

सत� वा यो�यता तोकेको कारणले उ� 

काय�लाई समानताको िस�ा�तिवपरीत 

भएको भ� न निम�ने ।  

 ि�भुवन िव�िव�ालय सभाको बैठकबाट 

िवशेष �ि�या�ारा पदपूित� गन� �यव�था 

हटाइएको देिखएको ह�दँा अब 

िनयमावलीको िवशेष �यव�था पुन: 

ि�याशील ह�न स�ने अव�था नदेिखएको 

स�दभ�मा �यसरी िनि��य भइसकेको 

�यव�थालाई �याियक पुनरावलोकन गरी 

बदर गनु�पन� औिच�य समा� त भइसकेको 

समेत देिखन आउने । 
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००११ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

देवीका�त लाल 

कण� 

िव�� 

नेपाल सं�कृत 

िवि�व�ालय, 

बेलझु�डी, 

दाङसमेत 

 िनवेदकले छु�ै िव� विव�ालयमा काय� 

गरकेोमा सेवा अविध नजोडेको कारणबाट 

ि�भुवन िव� विव�ालय कम�चारी 

सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम 

५२ ले सेवा अविध जोड्ने �ावधान र 

नेपाल सं�कृत िव� विव�ालय सेवा 

सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम 

६५(१) मा सेवा अविध नजोड्ने �यव�था 

एकआपसमा बािझयो तथा समानताको 

िस�ा�तिवपरीत भयो भ� न सिकने 

अव�था नदेिखने । 
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००१२ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण 

अिधव�ा 

तेजबहादुर कटुवाल 

िव�� 

रा��पितको 

काया�लय शीतल 

िनवास, 

काठमाड�समेत 

 िववाहले मिहलाको सामािजक तथा 

पा�रवा�रक अव�था एवम ् हैिसयत 

प�रवत�नस�म ह�ने हो । उ� अव�था र 

हैिसयतको प�रवत�नले स�पि�को 

अिधकारमािथको हकलाई पिन प�रवत�न 

गरकेो अथ�मा बु�न ह�दैँन र अदालतले 

�य�तो अथ� लगाई �या�या पिन गनु�  

ह�दैँन । मूल �पमा पैतृक स�पि�मािथ 

छोरा र छोरीको समान�पमा हक ह��छ 

भ� ने कुरास�म संिवधान र कानूनको 

सरोकारको िवषय हो र सो अिधकारको 

�ाि� तप�ात्  �यस स�पि�को 

कानूनबमोिजमको उपभोगको तौर 

त�रकाह� �यि�ले नै िनधा�रण गन� हो, 

संिवधान तथा कानूनले तय गन� िवषय 

होइन र गनु� पिन नह�ने । 
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००१३ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा �योित 

बािनयासमेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

 लामो समयदेिख िनर�तर िश�क पेसामा 

रही अ�यापन गराइरहकेा िश�कह�लाई 

एकपटक �थायी ह�नका लािग 

िनजह�िबच मा� �ित�पधा� गराउने गरी 

िनि� चत �ितशत िनधा�रण ग�रएको 

कानूनी �यव�थालाई समानताको 

िस�ा�तिवपरीत रहकेो अथ� गन� निम�ने । 
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००१४ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

�पनारायण बैठा 

िव�� 

िनवा�चन आयोग 

नेपाल, काि�तपथ, 

काठमाड�समेत 

 समानुपाितक िनवा�चनको �योजनका 

लािग दलह�ले नै आ�ना उ�मेदवारको 

नाम तय गन� हो । यसरी उ�मेदवारको 

नाम तय गदा� राजनीितक दलले 

आफूखुसी तय गन� नभई संिवधान र 

कानूनले �यव�था गरकेो �प� मापद�ड 

एवम ् �ि�याबमोिजम गनु�पन� ह��छ । 

संिवधान र कानूनले तोकेको �ि�या एवम ्

मापद�ड पूरा नगरी दलह�ले ब�दसूची 

तयार गरकेो अव�था िव�मान भएमा मा� 

यस अदालतले �याियक पुनरावलोकनको 

�े�ािधकार �हण गन� स�ने । 
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००१५ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

कृ�ण�साद बजगाई ं

िव�� 

म��ीप�रषद् , 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 रा�यले आिथ�क नीितको काया��वयन गन� 

कर �शासनलाई चु�त, दु��त, पारदश� 

र �भावकारी बनाउन कानूनी �यव�था 

गन� स�ने नै ह��छ । सोहीबमोिजम 

िनवेदकले दाबी गरकेो भ�सार ऐनमा 

धरौटीस�ब�धी �यव�था रहकेो छ । 

सामा�यतया कर नीित तथा 

�शासनस�ब�धी कानूनमा ग�रएको 

�यव�थास�ब�धी िवषयको औिच�यिभ� 

७५ 



 

v

�वेश गरी अदालतले �याियक 

पुनरावलोकन गद�न । धरौटी रकमको 

मा�ा कम वा बढी ह�दैँमा संिवधानिवपरीत 

ह�ने पिन होइन । यसरी कर 

�शासनस�ब�धी कानूनले 

तोकेबमोिजमको �यव�थाको 

प�रपालनाबाट नै कर �शासन चु�त, 

दु��त र �भावकारी भई सुशासन कायम 

ह�ने ह�दँा सो कुरामा कोही कसैबाट पिन 

िवमित ह�नु नह�ने । 
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००१६ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा गणेश 

�े�समेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 धम� िनरपे�ता वा धािम�क �वत��ताको 

अथ� ��येक �यि� वा समुदायले आ�नो 

आ�थाबमोिजमको धम� अवल�बन वा 

अ�यास गन� पाउने हो । धम� िनरपे�ता वा 

धािम�क �वत��ताको अथ� कसैको धम� 

प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा 

खलल पन� काय� गन� पाउने �वत��ता भने 

नह�ने । 
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००१७ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा 

लोके��बहादुर 

ओली 

िव�� 

�देश सभा, �देश 

न�बर २, 

जनकपुरधाम, 

धनुषासमेत 

 �देशह�ले जारी गरकेो �थानीय तहका 

पदािधकारी तथा सद�यह�को 

सुिवधास�ब�धी ऐनमा ग�रएको दफा ३ 

को मािसक सुिवधा र अनुसूची १ मा 

तोिकएको मािसक सुिवधाको 

रकमस�ब�धी �यव�था पा�र�िमक 

�व�पको तलब �कृितको देिखन 

आएकोले अ��य� तवरले पा�र�िमक 

िलने काय� संिवधान�ितको जालसाजी 

(Fraud on Constitution) ह�ने ।  
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००१८ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण 

दुगा�ब�धु 

पोखरलेसमेत 

िव�� 

स�माननीय 

�धान�यायाधीश 

तथा अ�य� �याय 

प�रषद् , कुप�डोल, 

लिलतपुरसमेत 

 �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ३५ 

को उपदफा (६) मा प�रषद् का अ�य� र 

अ�य दुईजना सद�य उपि�थत भएमा 

प�रषद् को बैठकको गणपूरक सं�या पूरा 

भएको मािनने र उपदफा (७) मा �याय 

प�रषद् को िनण�य बह�मतको आधारमा ह�ने 

भ� ने �यव�था भएको स�दभ�मा �याय 

प�रषद् को िमित २०७३।९।२८ को 

बैठकमा अ�य� र प�रषद् का अ�य २ 

जना सद�यको उपि�थित भई उपि�थत 

सं�याको सव�स�मतले िनयुि� िसफा�रस 

ग�रएको िनण�य कानूनी �ुिटपूण� रहकेो 

भ� न िम�ने नदेिखने । 

१०२ 

12=  

००१९ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण 

अिधव�ा माधव 

गौतमसमेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 कम�चारी वा रा��सेवक र आम 

सव�साधारणिबच हैिसयत र िज�मेवारीमा 

असमानता रहने कुरामा िववाद देिखँदैन । 

कम�चारी र सव�साधारणका िबच हैिसयत 

र िज�मेवारीका स�ब�धमा रहकेो 

असमानतालाई �ि�गत गरी कम�चारीलाई 

मु�ा चलाउनु पदा�को अव�थामा 

अवल�बन ग�रने गरी िनधा�रण ग�रएको 

फरक काय�िविधगत �यव�था समानताको 

िस�ा�तिवपरीत नदेिखई मुनािसब नै 

देिखने ।  

१५२ 



 

vii
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००२० 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

परमादेश 

अिधव�ा सु�मा 

गौतमसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 मिहलाको िववाहले िनजको पा�रवा�रक 

हैिसयतस�म प�रवत�न भई माइतीप��का 

बाबु, आमा, दाजुभाइ, 

िददीबिहनीसमेतसँग अलग ह�ने हा�ो 

सामािजक मा�यता र �चलनलाई 

कानूनले समेत मा�यता िदएको अव�थामा 

मानो छु��एको वा अंशब�डाको 

रिज��ेसन नभएको भ�ने मा� आधारमा 

िववािहत मिहलालाई िनजको आमा, बाबु, 

दाजुभाइसमेतका माइतीप��का नाताका 

एकासगोलका �यि� ह�न् भनी �या�या 

गन� िम�दैन ।  

१६५ 

14=  

००२१ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण 

सुर�े�बहादुर �े� 

िव�� 

स�माननीय 

�धानम��ी, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 संघीय कानूनबमोिजम गैरआवासीय 

नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�ले नेपालमा 

सामािजक, आिथ�क र सां�कृितक 

अिधकार मा� �योग गन� पाउने गरी 

संिवधानले गैरआवासीय नेपाली 

नाग�रकको अिधकारको सीमासमेत 

िनधा�रण गरकेो देिख�छ । संिवधानको 

उपयु�� �यव�थाअनुसार गैरआवासीय 

नेपाली नाग�रकले नेपालको अ�य 

नाग�रकसरहको राजनीितक अिधकारको 

दाबी र उपभोग गन� पाउने नदेिखने । 

१७७ 
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००२२ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

िडलु बुदुजा (ब�ी 

पुन) समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 अ�य�, उपा�य�, �मुख, उप�मुख, वडा 

अ�य� र दुईजना वडा सद�य पदमा 

उ�मेदवारी िदन र िनवा�िचत ह�न मिहला 

वा पु�ष वा दिलत वा 

अ�पसं�यकम�येकै �यि� ह�नुपन� गरी 

कानूनले िकटान नगरकेो ह�दँा ती 

पदह�मा िनवेदकलगायत लैङ्िगक र 

यौिनक अ�पसं�यक (ते�ो िलङ्गी) 

समुदायका �यि�ह�समेतले �वत�� र 

समान �पमा उ�मेदवारी िदन र िनवा�िचत 

ह�ने अिधकारको उपयोग गन� पाउने नै 

देिखँदा लैङ्िगक वा यौिनक 

अ�पसं�यकलाई िनवा�चनमा भाग िलन 

नपाउने गरी िववािदत कानूनी �यव�थाले 

भेदभाव गरकेो भ�न निम�ने । 

१९५ 
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००२३ 

 

संवैधािनक 

इजलास 

 

उ��ेषण 

माधव�साद 

च�लागाई 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 रा�यले सबै नाग�रकलाई भेदभावरिहत 

समान �यवहार गनु� पछ� । अपाङ्गता 

भएका �यि�ह� �मतािवहीन �यि� 

नभई फरक �मता भएका �यि�ह� ह�दँा 

�य�ता �यि�ह�को �मता, द�ता र 

त�परतासमेतमा �� न उठाई �य�ता 

�यि�ह��ित पूवा��ही बनी रा�यबाट 

�य�ता �यि�ह�को �मताको 

अवमू�याङ्कन गनु� संिवधान तथा 

अ�तरा�ि��य मानव अिधकारको 

मा�यतािवपरीत ह�ने । 

२०६ 

 

यी सारसङ् �ेप ने.का.प. �योगकता�को सुिवधाका लािग मा� ह�न्, उ�रण गन�का लािग होइनन् ।  

– स�पादक 
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�नण�य नं. ०००८

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

आदशे िमित : २०७४।८।१३
०७२-WC-००२०

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला बिद�या, मगरगाडी गा.िव.स. वडा नं. 
२ �थायी घर भई हाल का.िज.का. म.न.पा. 
वडा नं. २७ ब�ने अिधव�ा रािजवजंग 
शाहसमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § कुनै पिन मिहलाउपर िनजको इ�छािवपरीत 
जबरज�ती करणी ज�तो अपराध घिटत 
ह�नु भनेको मिहलाको शरीरसगँ जोिडएको 
अपराध मा� नभई िनजको आ�मस�मान, 
सित�व एवम ् स�मानपूव�क बा�ँन पाउन े
हकको समेत हनन ्ह�नु हो । यो अपराधबाट 
पीिडत मिहलालाई शारी�रक �पमा मा� 
�ित नपुगी सामािजक तथा मनोवै�ािनक 
�पमा पिन अपूरणीय �ित पु�ने ।

(�करण नं.७)
 § िव�का जुनसकैु कानून �णालीले 

फौजदारी कानूनको मह�वपूण� िस�ा�तको 

�पमा रहकेो सामा�य �ितर�ा (General 
Defences) लाई अगंीकार गरकेो 
पाइ�छ । यसअ�तग�त िनजी र�ा (Private 
Defence) को �पमा सित�व र�ा 
(Defence of Chastity) लाई मिहलाको 
जीवनको अि�त�वको �पमा िलइएको 
पाइ�छ । मिहलाको जीवनसगँ ��य� 
सरोकार रहकेो सित�वको अिधकारलाई 
हा�ो कानून �णालीले िनजी र�ाको एउटा 
भागको �पमा �वीकार गरकेो अव�था 
पाइने । 

(�करण नं.८)
 § कुनै पिन �कारका वारदातमा फौजदारी 

कानूनको िस�ा�तले �वीकार गरकेो 
�ितर�ा िस�ा�त र सित�व र�ाको 
िस�ा�तलाई एउटै �पमा हने� िम�ने 
ह�दैँन । मिहलाको सित�वको सवेंदनशीलता 
र गहनतालाई िवशेष मह�व �दान गरी 
जबरज�ती करणीको वारदातबाट 
आफूलाई बचाउने �मको अव�था र 
जबरज�ती करणीको घटनाबाट आ�नो 
सित�वमा आचँ पुगेको दुवै अव�थालाई 
समान ि�थितमा राखी दुवै अव�थालाई 
�ितर�ाको अिधकार �दान ग�रएको 
उ� �यव�थालाई सामा�य �ितर�ाको 
िस�ा�त�ितकूल भएको भनी अथ� गन� 
िम�न ेनदेिखने ।
 § मिहलाह�को सित�व र�ाको स�दभ�मा 

िदइएको य�ता �कारका उ�मिु�बाट 
न त �यायको मा�य िस�ा�तमा आचँ 
आउने ह��छ, न त कुनै �यि�को बा�ँन 
पाउन े हकमािथ नै आघात पु�ने ह��छ । 
मिहलाको सित�व र�ाको कवचको �पमा 
फौजदारी कानूनको सामा�य िस�ा�तले 
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समेत �वीकार गरकेो यस िस�ा�तलाई 
कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट फौजदारी 
दािय�व बहन गनु� नपन� गरी मलुुक� 
ऐनको जबरज�ती करणीको महलमा 
िवधाियकाले �यवि�थत गरकेो उ� 
�यव�था सिंवधान�ारा �द� मौिलक 
हकिवपरीत रहकेो भ�न िम�न ेनदेिखने ।

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी रािजवजंग 
शाह

िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
 § केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, २०७२

आदेश
�.�या.गोपाल पराजुली : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(१) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश 
यस�कार रहेको छः-

लैङ्िगक समानता कायम गन� तथा लैङ्िगक 
िहसंा अ��य गन� केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, 
२०७२ को दफा १२(घ) ले मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको ८ नं. को स�ामा दहेायको ८ नं. रािखएको छ 
भनी सािबकको �यव�थाको स�ामा "कसैले आफूलाई 
जबरज�ती करणी गन� मनसाय िलई ब�धक गरी वा 
हातपात, छेकथनु, बाधँछादँ आ�मण इ�यािद जोर 
जलुमु गन� लागेकोमा कुनै मिहलाले �य�तो ज�ुमीको 
प�जाबाट उ�क� भागी आफूलाई करणी गन�बाट रो�न 
नस�ने िव�ास भएमा वा िव�ास गनु�पन� मनािसब कारण 
भएमा र त�काल कसैको संर�ण वा म�त उपल�ध ह�ने 
वा ह�न स�ने अव�था नभएमा र �य�तो ज�ुमीलाई 

आ�ना अ�कल बक� तले स�नेस�मका उपाय त�काल 
केही नगर े आफूमािथ करणी ह�नेस�मको ठूलो डर, 
�ास परी करणी िलन नपाउदैँ वा उसै बखत आ�नो 
जोडबल प�ुन नस�नेमा करणी िलइसकेपिछ पिन सोही 
कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत, करणी िलएकै 
थलामा वा लपेट्द ैगई हितयार लाठो, ढुङ्गा इ�यािद 
केही चलाई �यान मन� गएको ठहर ेबात ला�दैन" भ�ने 
�यव�था रािखएको छ । 

मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणीको महलको 
८ नं. मा उ�लेख भएको "...करणी िलइसकेपिछ पिन 
सोही कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत करणी 
िलएकै थलामा वा लपेट्द ैगई..." भ�ने �यव�था �यायको 
मा�य िस�ा�त, मानव अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य 
महासि�ध तथा संिवधानको धारा १६(१),(२) र 
१८(१) मा �यव�था ग�रएको मौिलक हकको पिन 
िवपरीत भई असंवैधािनक, अमा�य र बदरभागी रहेको 
ह�दँा संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम अमा�य र 
बदर घोिषत गरी पाउन उ� मागको समथ�नमा िन�न 
�करणमा आधार कारणह� ��ततु ग�रएको छ । 

जबरज�ती करणीको नं. ८ को बात नला�ने 
पिहलो अव�था सामा�य �ितर�ा (General-
Defence) अ�तग�तको �यायोिचत �ितर�ा 
(Justifiable Defence) को अव�था हो । तर ऐ. 
नं. को बात नला�ने दो�ो अव�था सामा�य �ितर�ा 
(General-Defence) अ�तग�त पन� कुनै पिन 
अव�था होइन । �यायोिचतअ�तग�त पन� �ितर�ाह�ले 
अप�रहाय� अव�थालाई जनाउदँछ जनु कुनै घटना 
रो�नको लािग अक� घटना घटाइ�छ भने ऐ. ८ नं. को 
दो�ो अव�था भनेको घटना घिटसकेपिछको अव�था 
हो । य�तो अव�थामा गन� काय�लाई �ितर�ाअ�तग�तको 
काय� भ�न िम�दैन ।

�यसैगरी नेपालको स�मािनत सव��च 
अदालतले "कुनै पिन ह�या औिच�यपूण� �ितर�ाको 
िस�ा�तअ�तग�त परी �ितवादीले सजायबाट छुट 
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पाउने सो ह�यामा बल अि�तम िवक�प (Last Resort) 
को �पमा �योग भएको ह�नपुद�छ । कुनै �यि�ले �यान 
िलने मनसायले कुनै पिन मा�यमबाट जोरजलुमु गरकेो 
कारण िनजको िनय��ण वा प�जाबाट उ�कन नस�ने 
अव�था िसज�ना भएको वा िनजको िनय��णबाट 
भा�ने, उ�कने, गहुार मागी सहयोग �ा� गन� स�ने वा 
�हरीलाई खबर गन� स�ने अव�था नभएबाट �य�तो 
ज�ुमीका िव�� केही गदा� िनजको म�ृय ु भएको 
�माणबाट दिेखन ु औिच�यपूण� �ितर�ाको पिहलो 
आव�यकता हो । य�तो काय� त�काल नै ह�नपुद�छ । 
धेर ै समयपिछ आफूलाई मतृकबाट �यानको खतरा 
िथयो भ�ने �ितर�ाको आधार ब�न नस�ने" भनी 
गोिव�द भ�ने गजे��कुमार िव�� नेपाल सरकार (ने.
का.प. २०७०, अकं ४, िन.नं. ९००२) मा िस�ा�त 
�ितपािदत ग�रएको छ । 

�यसैगरी ऐ. ८ नं. को �यव�था Non-
Exculpatory Defence अ�तग�त �वाभािवक �पमै 
पन� होइन । यो अव�था �ितर�ा (Defence) को होइन । 
�यस अव�थालाई मािनस मादा�को अव�थाको �ितर�ा 
(Defence) िदइनलेु नेपालको संिवधान�ारा �द� 
धारा १६(१) �ारा �द� स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकको हनन् भएको छ । करणी िलइसकेपिछ पिन सोही 
कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै 
थलामा वा लपेट्द ै गई हितयार, लाठी, ढंुगा इ�यािद 
किह चलाई मन� गएको" भ�ने अव�था भनेको �य�तो 
अव�था हो, जहा ँमिहलाले मान� वा नमान� भ�ने िनण�य 
ऐनको �यव�थालाई �यानमा राखेर िलन स�म ह��छ । 
जबरज�ती करणी पीिडत मिहलालाई यस िकिसमको 
अनाव�यक �मा (Unusual Excuse) िदइनकुो 
कुनै तािक� क कारण (Rational Justification) 
छैन । अनाव�यक �पमा बढी भावना�मक भई बनेको 
यो �यव�था फौजदारी �यायको िस�ा�तको पिन 
िवपरीत छ । 

नेपालको सिंवधानको धारा १६(२) मा 

कसैलाई म�ृयदु�डको सजाय िदने गरी कानून बनाइने 
छैन भनी �यव�था ग�रएको छ । यो �यव�थािपकाउपर 
लगाइएको िनय��ण (Limitation) हो । जबरज�ती 
करणीको ८ नं. दो�ो अव�था हेन� हो भने एउटा 
आपरािधक काय� अथा�त् जबरज�ती करणीको वारदात 
घिटसकेको अव�थामा फे�र अक� आपरािधक काय� गन� 
Self-help गदा� मिहलालाई बात ला�नबाट छुट िदएको 
छ । यहा ँमिहलालाई ज�ुमीलाई मान�बाट िन��सािहत 
(Derogate) गन� कानून नभएकोले मिहलाले आ�नो 
�रस काबमुा �याउन ज�री पिन छैन ब� �यस �रस फेन� 
मान�स�मको काय� गन� �ो�सािहत गद�छ । कुटिपट तथा 
अंगभंग गरी छोड्दासमेत आपरािधक दािय�व बेहोनु�  
पन� ह�दँा मारी नै िदए कुनै बात नला�ने �यव�था भएबाट 
मिहलालाई मा�छे मान� �ो�सािहत गद� संिवधानको 
धारा १६(२) ले जनु िनय��ण �यव�थािपकामा गरकेो 
छ, �यो िनय��णलाई उ� जबरज�ती करणीको ८ 
नं. �ारा छली (Circumventing the Limitation) 
गरकेो छ । उ� ८ नं. ले संिवधानको धारा १६(२) को 
छली गरी Self-help लाई �ो�सािहत गरकेो अव�था 
छ, जनु कानूनी शासन (Rule of Law) को पिन 
िवपरीत हो । 

सिंवधानको धारा १८ को समानताको 
हकको उपधारा १ अ�तग�त सबै नाग�रक कानूनको 
�ि�मा समान ह�ने र कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत नग�रने भ�ने �यव�था छ । मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा कानूनबमोिजम 
बाहेक कसैले कुनै मािनसको �यान मान� लगाउन 
वा मान�को उ�ोग गनु�  ह�दँैन भ�ने �यव�था छ । यस 
अपराधको आंिशक �ितर�ा (Partial Defence) 
सोही महलको १४ नं. को �यव�थाअनसुार �रस था�न 
नसक� कुनै काय� गदा� मन� गए १० वष� कैद ह��छ । ऐ 
महलको १० नं.अनसुार सो न�बरअनसुारको सिुवधा 
पाउन �यान मान�को मनसाय ह�न नह�ने, उसै मौकामा 
काय� गरकेो ह�नपुन� र जो जोिखम हितयार पिन उठाएको 

िन.नं.०००८ - अिधव�ा रािजवजंग शाहसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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ह�न नह�ने छ । तर जबरज�ती करणीको ८ नं. को �रस 
था�न नसकेको अव�था योभ�दा ग�भीर छ, जसमा 
मान� मनसाय पिन ह��छ । उसै मौकामा पिन ह�न ज�री 
ह��न र ज�तोसकैु हितयार उठाई मार े पिन ह��छ । 
यसरी आपरािधक काय� एउटै ह�न ुजबरज�ती करणीको 
नं. ८ र �यानस�ब�धीको १४ नं. को �यव�थाभ�दा 
जबरज�ती करणीको ८ नं. को �यव�था बढी ग�भीरता 
भएपिन जबरज�ती करणीको नं. ८अ�तग�त मिहलाले 
आपरािधक काय� गदा� बात नला�ने बनाइएको छ । 
उ� नं. ८ को �यव�थाको जबरज�ती करणी पीिडत 
मिहलालाई अनाव�यक बढी सिुवधा िदएको छ । जनु 
अ� कुनै पिन �कारका पीिडतले पाउदैँनन् । �यसैगरी 
जबरज�ती करणी गन�बाहेकका अ� ज�ुमीले �यान 
जानबाट बा�ँने कानूनी �यव�था पाउने तर जबरज�ती 
करणी गन� ज�ुमीले नपाउनलेु संिवधानको धारा १८(१) 
को कानूनको समान संर�णबाट जबरज�ती करणीको 
ज�ुमीलाई कानून�ारा पाउने समान सरं�णबाट 
वि�चत ग�रएको छ । अत: जबरज�ती करणीको ८ नं. 
को �यव�था सिंवधानको धारा १८(१) को िवपरीत छ । 

अतः मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ८ नं. 
मा रहेको "...करणी िलइसकेपिछ पिन सोही कुराको 
�रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै थलामा वा 
लपेट्दै गई..." भ�ने वा�यांश कानूनी रा�य तथा बा�ँन 
पाउने मौिलक हकको िवपरीत भई सिंवधानको धारा 
१६(१), (२) र १८(१) िवपरीत भएको ह�दँा अमा�य 
तथा बदर घोिषत ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन प� । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । िनवेदक िव�ान्  अिधव�ा �ी रािजवजंग 
शाहले मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ८ नं. 
मा ग�रएको संशोधनको करणी िलइसकेपिछ पिन सोही 
कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै 
थलामा वा लपेट्दै गई भ�ने �यव�था �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत छ । उ� ८ नं.अनसुार जबरज�ती 

करणी ह�नबाट जोिगने कुरा सामा�य �ितर�ाअ�तग�तको 
�यायोिचत �ितर�ा भए पिन करणी भएपिछ पिन 
�ितर�ाको अिधकार�ा� ह�ने कुरा फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत हो । जबरज�ती करणी भइसकेपिछ 
�रस था�न नसकेको भ�ने अव�थामा अपराधको 
मनसायको उ�पि� भइस�ने ह�दँा य�तो काय� �ितर�ा 
नभई अपराध नै भएकाले सो अपराध ��य ह�न 
स�ैन । य�तो अव�थाको काय�लाई अपराध नमानी 
�ितर�ा िदइएको छ । सािबकमा भएको एक घ�टाको 
�ितर�ाको समयलाई सीमारिहत र अिनि�त 
बनाइएको छ । उ� संशोिधत �यव�थाले संिवधान 
�द� बा�ँन पाउने हकको समेत हनन् ह�ने भएकाले 
सिंवधानिवपरीतको उ� �यव�था बदर घोिषत ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

उ� बहससमेत सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकले मलुकु� ऐनमा लैङ्िगक समानता 
कायम गन� तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही नेपाल 
ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, २०७२ को दफा १२(घ) ले 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ८ नं. लाई 
सशंोधन गरी करणी िलइसकेपिछ पिन सोही कुराको 
�रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै थलामा 
वा लपेट्दै गई हितयार, लाठो, ढंुगा इ�यािद केही 
चलाई �यान मन� गएको ठहर े बात नला�ने �यव�था 
गरकेाले उ� �यव�था सामा�य �ितर�ाअ�तग�त 
पन� नस�ने भएकोमा जबरज�ती करणी पीिडत 
मिहलालाई अनाव�यक बढी सिुवधा िदई फौजदारी 
कानूनको िस�ा�त, �यायको मा�य िस�ा�त, मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध तथा 
सिंवधानको धारा १६(१)(२) र १८(१) मा �यव�था 
ग�रएको मौिलक हकिवपरीत भएकाले उ� वा�यांश 
अमा�य र बदर घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय दाबी 
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िलएको पाइ�छ । 
३. यस स�ब�धमा �रट िनवेदकले चनुौती 

िदएको मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ८ 
नं. को �यव�था हेदा� “कसैले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गन� मनसाय िलई ब�धक गरी वा हातपात, 
छेकथनु, बाधँछादँ आ�मण इ�यािद जोरजलुमु गन� 
लागेकोमा कुनै मिहलाले �य�तो ज�ुमीको प�जाबाट 
उ�क� भागी आफूलाई करणी गन�बाट रो�न नस�ने 
िव�ास भएमा वा िव�ास गनु�पन� मनािसब कारण भएमा 
र त�काल कसैको संर�ण वा म�त उपल�ध ह�ने वा ह�न 
स�ने अव�था नभएमा र �य�तो ज�ुमीलाई आ�नो 
अ�कल वक� तले स�नेस�मका उपाय त�काल केही 
नगर ेआफूमािथ करणी ह�नेस�मको ठूलो डर, �ास परी 
करणी िलन नपाउदैँ वा उसै बखत आ�नो जोडबल 
प�ुन नस�नेमा करणी िलइसकेपिछ पिन सोही कुराको 
�रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै थलामा वा 
लपेट्दै गई हितयार, लाठो, ढंुगा इ�यािद केही चलाई 
�यान मन� गएको ठहर बात ला�दैन भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ ।

४.  मूलतः जबरज�ती करणीको ८ नं. को 
�यव�था फौजदारी दािय�वको अपवादको �पमा रहेको 
सामा�य �ितर�ाको िस�ा�तअ�तग�तको सित�व 
र�ाको �पमा हा�ो कानूनी �णालीको अंगीकार गरकेो 
िस�ा�त हो । फौजदारी कानूनले िनषेध गरकेा काय�ह� 
ग�रएमा �यो अपराध ह�ने भई कानून�ारा िनधा��रत द�ड 
सजायको भागीदार ब�न पछ�  । तर कितपय अव�थामा 
फौजदारी कानूनले िनषेध गरकेा काय� भएको अव�थामा 
पिन फौजदारी दािय�वबाट उ�मिु� पाउने अव�था 
ह��छ जसलाई सामा�य �ितर�ाको िस�ा�तको �पमा 
ब�ुने ग�र�छ । सामा�य �ितर�ाको िस�ा�तअ�तग�त 
पन� सित�व र�ालाई फौजदारी कानूनको िस�ा�तले 
अंगीकार गरी उ� िस�ा�तलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ८ नं. मा �यवि�थत ग�रएको देिख�छ । उ� 
८ नं. ले आ�नो सित�व र�ाका लािग मिहलाले केही 

गदा� ज�ुमीको �यान मन� गएमा बात नला�ने स�ब�धमा 
दईुवटा अव�थाको �यव�था गरकेो पाइ�छ । पिहलो 
अव�था भनेको मिहलाले जबरज�ती करणी ह�नबाट 
आफूलाई बचाउन वा जोिगन ग�रएको उपाय �व�प 
ज�ुमीको �यान मन� गएमा �यानमाराको बात नला�ने 
भ�ने देिख�छ भने दो�ो अव�था भनेको जबरज�ती 
करणी भएप�ात्  पीिडत मिहलाले सो कुराको �रस 
था�न नसक� केही गदा� ज�ुमीको �यान मन� गएमा 
पिन �यानमाराको बात नला�ने भ�ने �यव�था 
ग�रएको पाइ�छ । �रट िनवेदकले सो नं. मा ग�रएको 
सशंोधनले “...करणी िलइसकेपिछ पिन सोही 
कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै 
थलामा वा लपेट्दै गई...” भ�ने वा�यांशको �यव�था 
उि�लिखत दो�ो अव�था भई सो अव�था सामा�य 
�ितर�ाको िस�ा�तिभ� नपन� ह�दँा संिवधानसमेतको 
िवपरीत भएको भनी चनुौती िदएको पाइ�छ । उ� ८ 
नं. मा उ�लेख भएको अ�य �यव�थाका स�ब�धमा 
�रट िनवेदकको चनुौती नभएकोले उ� नं. का अ�य 
�यव�थाको वैधािनकता स�ब�धमा केही िवचार गरी 
रहन परेन । 

५. व�ततुः जबरज�ती करणीको महलको 
८ नं. मा २०७२ सालमा भएको संशोधनपूव� पिन 
मािथ उ�लेख भएको दो�ो अव�था अथा�त् करणी 
भएप�ात्  �रस था�न नसक� केही गदा� ज�ुमीको �यान 
गएमा बात नला�ने �यव�था बहाल रहेको पाइ�छ । 
तर करणी भएको एक घ�टािभ� ज�ुमीको �यान मन� 
गएमा बात नला�ने �यव�था भई एक घ�टाउ�ा�त 
मारमेा फौजदारी दािय�व आंिशक �पमा बहन गनु�पन� 
गरी पाचँ हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा दश वष�स�म 
कैद सजाय ह�नस�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । २०७२ 
सालमा भएको संशोधनप�ात्  समय त�वको �पमा 
रहेको "एक घ�टािभ�" भ�ने श�दावली एवम् एक 
घ�टापिछ �यान मरमेा ज�रवाना वा कैदको सजाय 
ह�नस�ने �यव�था हटाई करणीप�ात्  सोही कुराको 

िन.नं.०००८ - अिधव�ा रािजवजंग शाहसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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�रस था�न नसक� उसै बखत करणी िलएकै थलामा वा 
लपेट्दै गई हितयार, लाठो, ढुङ्गा इ�यािद केही चलाई 
ज�ुमीको �यान मन� गएको ठहरमेा पीिडतलाई कुनै 
पिन सजाय नह�ने �यव�था गरकेो देिखन आउछँ । 

६. �रट िनवेदकले िनवेदन प�मा उि�लिखत 
संशोधनले गरकेो �यव�थाले �ितर�ाको नाममा 
संिवधान �द� स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक 
हनन् भएको, जबरज�ती करणी पीिडत मिहलालाई 
अनाव�यक �मा िदइनकुो तािक� क कारण नभएको, 
�यानै िलन �ो�सािहत गन� खालको कानून भावना�मक 
भई फौजदारी कानूनी िस�ा�तको समेत िवपरीत 
भएको भ�नेसमेत िजिकर िलन ुभएको पाइ�छ । 

७. मूलत: कुनै पिन मिहलाउपर िनजको 
इ�छािवपरीत जबरज�ती करणी ज�तो अपराध 
घिटत ह�न ु भनेको मिहलाको शरीरसगँ जोिडएको 
अपराध मा� नभई िनजको आ�मस�मान, सित�व 
एवम् स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको समेत हनन् ह�न ु
हो । यो अपराधबाट पीिडत मिहलालाई शारी�रक 
�पमा मा� �ित नपगुी सामािजक तथा मनोवै�ािनक 
�पमा पिन अपूरणीय �ित पगेुको ह��छ । एउटा 
मिहलाको जीवनमा जबरज�ती करणीको घटनाबाट 
पीिडत ह�न भनेको िनजको �यानै जानेस�मको 
घटनाभ�दा कम ह�न स�ैन । िजउ धनको सरु�ा गन� 
पाउने भ�ने आ�मर�ाको नैसिग�क अिधकार स�बि�धत 
�यि�मा अ�तरिनिहत रहेको ह��छ । मिहलामािथ 
भएको बला�कारका घटना पीिडत मिहलाको अि�मता 
र आ�मस�मानमािथको आघात भएको कुरा महससु 
गरी हा�ो कानून �णालीले जबरज�ती करणीको 
अपराधलाई जघ�य तथा अ��य अपराधको कोटीमा 
राखी िविध िनमा�ताबाट त�स�ब�धी कानून िनमा�ण 
भएको पाइ�छ । यस अथ�मा हेदा� नारी अि�मता 
िव�� भएका बला�कारको घटनाको प�रणाम�व�प 
उ�प�न ह�ने ल�जाबोध र पीडाबोधबाट उ�प�न 
�रसको आवेगमा पीडकमािथ �हार गदा� �यान मन� 

गएको ि�थितलाई पीडकको बा�ँन पाउने अिधकारको 
िव��को काय� भएको भनी स�झन िववेकले िददँैन ।

८. व�ततुः िव�का जनुसकैु कानून �णालीले 
फौजदारी कानूनको मह�वपूण� िस�ा�तको �पमा 
रहेको सामा�य �ितर�ा (General Defences) 
लाई अंगीकार गरकेो पाइ�छ । यसअ�तग�त िनजी 
र�ा (Private Defence) को �पमा सित�व र�ा 
(Defence of Chastity) लाई मिहलाको जीवनको 
अि�त�वको �पमा िलइएको पाइ�छ । मिहलाको 
जीवनसगँ ��य� सरोकार रहेको सित�वको 
अिधकारलाई हा�ो कानून �णालीले िनजी र�ाको 
एउटा भागको �पमा �वीकार गरकेो अव�था छ । 

९. सामा�य �ितर�ाको िस�ा�तले वारदात 
ह�नभु�दा अिघको अव�थामा आ�नो िजउ, �यान, 
स�पि� र सित�व र�ा गन� छुट �दान गरकेोमा उ� 
८ नं. को �यव�थाले करणीको वारदातप�ात्  पिन 
�ितर�ाको अवसर �दान गरकेो िवषय फौजदारी 
कानूनको िस�ा�तिवपरीत भएको भ�ने िजिकर 
स�ब�धमा हेदा� सित�वको र�ाको अिधकार सामा�य 
�ितर�ाको िस�ा�तअ�तग�त पन� िनजी र�ाको एउटा 
भागको �पमा फौजदारी कानूनको िस�ा�तले �वीकार 
गरकेो िस�ा�त हो । अ�य कुनै पिन �कारका वारदातमा 
फौजदारी कानूनको िस�ा�तले �वीकार गरकेो 
�ितर�ा िस�ा�त र सित�व र�ाको िस�ा�तलाई 
एउटै �पमा हेन� िम�ने ह�दँैन । मिहलाको सित�वको 
सवंेदनशीलता र गहनतालाई िवशेष मह�व �दान गरी 
जबरज�ती करणीको वारदातबाट आफूलाई बचाउने 
�मको अव�था र जबरज�ती करणीको घटनाबाट 
आ�नो सित�वमा आचँ पगेुको दवैु अव�थालाई समान 
ि�थितमा राखी दवैु अव�थालाई �ितर�ाको अिधकार 
�दान ग�रएको उ� �यव�थालाई सामा�य �ितर�ाको 
िस�ा�त �ितकूल भएको भनी अथ� गन� िम�ने देिखदँनै । 
मिहलाह�को सित�व र�ाको स�दभ�मा िदइएको य�ता 
�कारका उ�मिु�बाट न त �यायको मा�य िस�ा�तमा 
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आचँ आउने ह��छ, न त कुनै �यि�को बा�ँन पाउने 
हकमािथ नै आघात प�ुने ह��छ । मिहलाको सित�व 
र�ाको कवचको �पमा फौजदारी कानूनको सामा�य 
िस�ा�तले समेत �वीकार गरकेो यस िस�ा�तलाई 
कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट फौजदारी दािय�व 
बहन गनु�  नपन� गरी मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणीको 
महलमा िवधाियकाले �यवि�थत गरकेो उ� �यव�था 
संिवधान�ारा �द� मौिलक हकिवपरीत रहेको भ�न 
िम�ने देिखदैँन । 

१०. जहासँ�म सािबकमा जबरज�ती 
करणीको महलको ८ नं. मा जबरज�ती करणी 
भएप�ात्  एक घ�टािभ� मा� �ितर�ाको अवसर 
�ा� ह�ने समय सीमा भएकोमा संशोिधत �यव�थाले 
�ितर�ाको समयलाई असीिमत र अिनि�त बनाएको 
भ�ने िव�ान्  अिधव�ाको बहसको �ममा �य� भएको 
िच�ता छ, सो स�ब�धमा हेदा� उ� नं. मा जबरज�ती 
करणी गरकेो थलामा वा लपेट्द ै गई हितयार लाठो 
ढुङ्गा इ�यािद केही चलाई ज�ुमीको �यान मन� गएको 
अव�थामा कुनै सजाय नह�ने भ�ने �यव�था भएकोमा 
सो कानूनी �ावधानले जिहलेसकैु पिन पीिडतले 
ज�ुमीलाई मान� पाउने अथ� ला�ने नभई करणीपिछ 
�रस था�न नसकेको ि�थितको िनर�तरता रहन स�ने 
भ�ने मानवीय ��को स�बोधन गरकेो दिेखदँा सो 
सिुवधाको दाबी िलनेले �रसको िनर�तरताको भरपद� 
�माण प�ुयाउन ु पन� भनी कानूनले अपे�ा राखेको 
देिख�छ । करणी भएको कित समयपिछस�म पिन 
�ितर�ाको अवसर �ा� ह�ने भ�ने कुरालाई गिणतीय 
�पमा गणना ग�रएको नभए पिन करणीको वारदात 
भएप�ात्  "करणी भएकै थलामा वा लपेट्दै गई" भ�ने 
श�दावली उ�लेख भएकाले करणीको वारदात र �यान 
मान� काय�को िबचमा घटनाको िनर�तरता आव�यक 
त�वको �पमा िलएको दिेख�छ । यस �ममा यी दईु 
घटनािबचमा कुनै �कारको �मभङ्गतालाई �वीकार 
ग�रएको छैन । यसबाट करणी भएपिछ जिहलेसकैु पिन 

ज�ुमीको �यान िलन पाइने गरी छुट �दान ग�रएको 
अथ�मा पिन उ� �यव�थालाई ब�ुन िम�दैन । करणीको 
वारदात भएप�ात्  पीिडतले �रस था�न नसक� त�काल 
घटना�थलमै वा ज�ुमीलाई लपेट्दै गई उि�लिखत 
काय�िबच कुनै �कारको �मभङ्गता नभई केही गदा� 
ज�ुमीको �यान मरकेो अव�थामा मा� �ितर�ाको 
िजिकरले वैधता �ा� गन� भएकाले िव�ान्  अिधव�ाको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

११. तसथ�, उपयु�� आधार र 
कारणसमेतबाट जबरज�ती करणीको महलको ८ नं. 
मा ग�रएको सशंोधन सिंवधानको �यव�था र �यायको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत रहेको भ�ने देिखन नआएकाले 
यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग 
गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेोले �रट िनवेदकले 
��ततु िनवेदन दायर गदा� यस अदालतमा र.नं. 
२७७१ िमित २०७३।२।२० मा राखेको धरौटी रकम 
�. ५०००।- सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास) 
स�चालन िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(३) 
बमोिजम सदर�याहा ह�ने भएकाले उ� धरौटी रकम 
सदर�याहा गनु�  भनी यस अदालतको लेखा शाखामा 
जानकारी िदई �रट िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपकराज जोशी
�या.ओम�काश िम�
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत:-िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

िन.नं.०००८ - अिधव�ा रािजवजंग शाहसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

आदेश िमित : २०७५।८।५
०६७-WS-००३५

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला स�तरी �पनगर गा.िव.स. वडा नं. 
६ ब�ने जोधर यादवको छोरा वष� २८ को 
�यामस�ुदर यादवसमेत

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�समेत

 § अिधकार ��यायोजन स�ब�धमा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२० 
को उपधारा (७) मा �यु� "अनुस�धान 
र तहिककात गन� वा म�ुा चलाउन े
आ�नो काम, कत��य र अिधकारम�ये" 
भ�ने श�दावलीको अथ� उपधारा (३) 
मा उि�लिखत अनुिचत काय� मािनन े
कुनै कामका स�ब�धमा पिन आयोगले 
अिधकार ��यायोजन गन� स�ने भ�ने सो 
उपधारा (७) को उ�े�य तथा मनसाय दुवै 
देिखँदैन । अनसु�धान र तहिककात गन� वा 
म�ुा चलाउने काय� स�ब�धमा आयोगले 
आ�नो अिधकार ��यायोजन गन� स�न े

�यव�थािभ� �वत: अनुिचत काय� मािनने 
कुनै कामका स�ब�धमा पिन अि�तयार 
दु�पयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो 
अिधकार ��यायोजन गन� स�ने भ�ने कुरा 
समािहत भएको मा�न निम�न े।
 § सिंवधानको धारा उपधारामा उ�लेख भएको 

श�द तथा वा�यह�को �या�या गदा� ती 
श�द तथा वा�यह�को जे जुन �वाभािवक 
अथ� ला�छ सोहीअनुसार �या�या ग�रनु 
पद�छ । सिंवधानको स�बि�धत धारामा 
िकटानीसाथ अनुस�धान र तहिककात 
गन� वा म�ुा चलाउने काय� स�ब�धमा 
मा� अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने 
गरी सवैंधािनक सीमा िनधा�रण भएको 
अव�थामा सिंवधानमा नै �प� �पमा 
उ�लेख नभएको �यव�थाको अप�या�या 
गरी अनुिचत काय�का स�ब�धमा पिन 
अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने भनी अथ� 
गन� निम�न े। 

(�करण नं.६)
 § अिधकार ��यायोजन (Delegation of 

Power) को सामा�य िस�ा�तअनुसार 
कुनै पिन िनकायले आफू मातहतको 
पदािधकारी वा िनकायलाई आफूसगँ 
भएको ��यायोजन ह�न स�ने अिधकार मा� 
��यायोजन ह�न स�ने हो । आफूसगँ भएको 
��यायोजन ह�न स�ने अिधकारभ�दा बढी 
अिधकार कुनै पिन िनकायले ��यायोजन 
गन� नस�ने ।
 § जुन िनकाय वा पदािधकारीलाई अिधकार 

��यायोजन ग�रएको हो सो िनकाय वा 
पदािधकारीले आफूलाई ��यायोजन 
ग�रएको अिधकारको सीमा र सत�िभ� रहरे 
सो अिधकारको �योग गनु�पछ� । कानूनले 

�नण�य नं. ०००९
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अनमुित िदएको भ�दा बढी अिधकारको 
��यायोजन वा �योग भई कुनै काय� ग�र�छ 
भन े �यसले वैधािनकता पाउन स�दैन र 
�य�ता काय� �याियक पुनरावलोकनको 
रोहमा बदरभागी ह�न े।

(�करण नं.९)
 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 

को धारा १२०(७) बमोिजम उपधारा 
(३) ले �यव�था गरकेो अनिुचत काय�को 
स�ब�धमा भएका कारबाहीको कुनै 
िनण�य गनु�पन� भएमा अि�तयार दु�पयोग 
अनसु�धान आयोग �वयंले नै िनण�य गनु�पन�
देिख�छ । सिंवधानको �यव�थाअनुसार 
आयोगले सिचवलगायत कुनै कम�चारीलाई 
सो स�ब�धमा अिधकार ��यायोजन 
गन� स�दैन । यसरी सिंवधानको 
�यव�थाबमोिजम नै आयोगको सिचवलाई 
अनिुचत काय�को स�ब�धमा कुनै 
अिधकार ��यायोजन गन� िम�न ेनदेिखँदा 
��यायोजन ह�नै नस�न ेअिधकारको �योग 
गरी िनवेदकह� सहभागी भएको परी�ा 
बदर गन� अिधकार आयोगका सिचवमा 
रह े भएको नदेिखएबाट िनजको सो काय� 
सिंवधानस�मत रहकेो मा�न निम�न े।

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
श�भ ु थापा र �ी ह�र उ�ेती तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  का.म.ु नायब 
महा�यायािधव�ा �ी नारायण�साद पौडेल, 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� �ी िव�राज 
कोइराला र �ी गोपाल�साद �रजाल

अवलि�बत निजर :

स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

आदेश
�.�या.ओम�काश िम� : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य र आदेश यस�कार छ:

त�य ख�ड
हामी िनवेदकह�ले िवप�ी िव�तु् 

�ािधकरणबाट िमित २०६६।८।१४ गतेको गोरखाप� 
दैिनकमा �कािशत िव�ापन नं. २०६६/६७ �ा. 
१/२१, २०६६/६७ �. १/२३, २०६६/६७ �ा. 
१/२२, २०६६/६७ �ा. २/२० का पदह� तह 
१ र २ को िव�ापनमा कसैले काठमाड�, कसैले 
िवराटनगर परी�ा के��बाट �ित�पधा�  गरकेा 
िथय� । यसरी �ित�पधा� गरपेिछ �य�ताका साथ 
सोको नितजाको �ित�ा ग�ररहेको अव�थामा िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट परी�ा 
सिकएको क�रब ७ मिहनापिछ हामीह�ले �ित�पधा� 
गरकेो परी�ाका स�पूण� काम कारबाही र� गरकेो 
भ�ने जानकारी पाएको ह�नाले यिकन गन�का लािग 
सूचना खो�दै जादँा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६७।५।२३ मा 
हामीह� संल�न रहेको परी�ास�ब�धी स�पूण� �ि�या 
बदर गन� नेपाल िव�तु् �ािधकरणलाई पठाउने भनी 
लेिखएको प� फेला परकेो र िवप�ी अ.द.ुअ.आ. को 
उ� गैरकानूनी िनण�य बदर गराउनको लािग �चिलत 
नेपाल कानूनमा वैकि�पक उपचारको �यव�थासमेत 
नभएको ह�नाले नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा ३२ तथा १०७(२) को आधारमा यो िनवेदन 
िलएर उपि�थत भएका छ� । िवप�ी अ.द.ुअ.आ. 
को सो िनण�यमा हामीह�ले �ित�पधा� गरकेो पदको 

िन.नं.०००९ - �यामस�ुदर यादवसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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परी�ास�ब�धी स�पूण� �ि�या बदर गन�को लािग 
िन�नबमोिजमका आधार दखेाइएको रहेछ ।

(क) तह १ र २ को �ािविधक पदमा छनौट 
�ि�या अपनाउदँा �ािविधक �ानस�ब�धी 
िलिखत वा �योगा�मक परी�ा िलइएको 
दिेखएन । तह १ र २ को �ािविधक 
पदसमेतमा अ�तवा�ता��ारा �थायी भना� 
गन� लागेकोमा य�ता िन�न �तरका पदमा 
िनयिु� गनु�पदा� कम�चारीलाई �थायी 
पदपूित� नगरी सेवा करारमा िलने सरकारी 
नीित रहेकोमा सो सरकारी नीितको िवपरीत 
पदपूित� गन� लागेको देिखयो ।

(ख) सरकारी तथा अध�सरकारी िनकायमा 
कुनै पिन थप आिथ�क दािय�व थ�नपुन� 
अव�थामा अथ� म��ालयको सहमित 
िलनपुन� भनी साव�जिनक लेखा सिमितको 
िनद�शन रहेकोमा सो िनद�शनिवपरीत 
रहेको र नया ँ कम�चारी भना� ग�रदँा अथ� 
म��ालयको सहमित िलइएको देिखएन ।

(ग) �ािधकरणसगँ अस�ब� �यि� संयोजक 
तोिकएको र िनज �वयंले िवशेष� सद�य 
तो�ने �यव�थाले �ािधकरणसगँ अस�ब� 
�यि�ह�को बाह��यता रहन स�ने य�तो 
अ�तवा�ता� उपसिमितले �ािधकरणको तह 
१ र २ को �ािविधक पदमा रही गनु�पन� काम 
गन� स�ने सही �यि�को छनौट गन� स�ने 
कुरामा नै ि�िवधा देिखएको ।

(घ) �ािधकरणको के��ीय काया�लयमा ह�ने उजा� 
म��ालयको �ितिनिध सद�य रािखएकोमा 
उप�यकाबािहर भएका अ�तवा�ता�मा उजा� 
म��ालय वा नेपाल सरकारको कुनै पिन 
�ितिनिध सद�य नरािखएको ।

(ङ) अ�तवा�ता� उपसिमित िव�त्ु �ािधकरण 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ 

को िविनयम १६ मा �यवि�थत िनयिु� 
िसफा�रस गठनको मम� र भावनाअन�ुपको 
नदेिखएको ।

(च) �यसैले तह १ र २ को कम�चारी भना�स�ब�धी 
स�पूण� �ि�या बदर गन� नेपाल िव�तु् 
�ािधकरण, स�चालक सिमितलाई लेखी 
पठाउने । 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले गरकेो उ� िनण�य नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १(२), १२०(७), १४९, 
नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६२ को िविनयम ३, ४, ६, १६, १७(२), २१(२) 
समेतको िवपरीत भएको र सो िनण�यको कारणले 
हामीलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) �ारा 
�द� हकमा आघात परकेो ह�नाले धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम उ� िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िन�नबमोिजम िनवेदन गद�छ� । 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा िमित २०६६।२।२१ देिख अिनवाय� 
अवकाश पाई हाल कुनै पिन आय�ुह� ह�नहु��न । 
पूव�आय�ुह�ले आफूले अवकाश �ा�त गनु�भ�दा 
एकिदन अिघ अथा�त् िमित २०६६।९।२० मा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०(७) को 
सवंैधािनक आधार देखाई "आयोगलाई �ा�त अिधकार 
आयोगको पदािधकारी िनयिु� भई नआएस�मका 
लािग" िवप�ी सिचवलाई अिधकार ��यायोजन गरकेो 
भनी िमित २०६६।९।२७ को राजप�मा �कािशत 
भएको रहेछ । तसथ�,  िमित २०६७।५।२४ को िनण�य 
िवप�ी सिचवले मा� गरकेो भ�नेमा शकंा रहेन । िवप�ी 
आयोगका त�कालीन आय�ुह�ले आफू िनवत�मान 
ह�नभु�दा एकिदन अिघ संिवधानको धारा १२०(७) 
को गलत अथ� लगाई धारा १४९ बमोिजम सवंैधािनक 
आयोगले �योग गन� अिधकार �योग गरी आयोगको 



11

अिधकार ��यायोजनको नाममा नया ँआयोग नै गठन 
गरकेो देिखयो ।

�यसैले उ� िनण�य, राजप�मा �कािशत 
सूचना तथा �यही िनण�यको आधारमा िवप�ी 
सिचवले हामीह�ले �ित�पधा� गरकेो परी�ाको 
स�पूण� �ि�या बदर गराउने गरी गरकेो िनण�यसमेत 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०(७) तथा 
१४९ समेतसगँ बािझएको ह�नाले बदर ग�रपाऊँ । 
धारा १२०(७) को �यव�थाले िनवत�मान ह�न लागेका 
आय�ु तथा वत�मान आय�ुह�लाई अक� आयोगको 
गठन गरसेरह ह�ने गरी अिधकार िदएको होइन । यस 
उपधाराबमोिजम ��यायोजन गन� पाउने अिधकार 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २० बमोिजमको अिधकार हो । धारा १४९ 
अनसुार संवैधािनक प�रषद्ले �योग गन� अिधकार 
होइन । �यसैले पूव�आय�ुह�ले गनु�भएको िनण�य र सो 
िनण�यको िवषयमा िमित २०६६।९।२७ को राजप�मा 
�कािशत सूचना धारा १४९ सगँ बािझएको ह�नाले 
�यसलाई बदर ग�रपाऊँ ।

अिधकार ��यायोजनको िस�ा�तबमोिजम 
��यायोिजत अिधकार �योग गन�ले अिधकार 
��यायोजन गन�को ��य� रखेदखे र िनय��णमा रहेर 
��यायोिजत अिधकार �योग गन� पाउने ह��छ । यो धारा 
१२०(७) र ऐनको दफा २० लाई साथै राखेर अ�ययन 
गदा� यसको पिु� ह��छ । तर यहा ँ िवप�ीले �योग गन� 
अिधकारको ��य� िनय��ण र रखेदेख गन� िनकाय नै 
कुनै पिन नभएको कारणले यो अक� आयोगको गठन नै 
हो, अिधकारको ��यायोजन मा� होइन । �यसैले यो 
अिधकारको ��यायोजन (Excessive Delegation 
of Power) ह�न गएको छ । �यसैले उ� सूचना र 
�यसको आधारमा ग�रएका स�पूण� कामकारबाही बदर 
ग�रपाऊँ । 

िवप�ीले पिहलो आधार िलएको �ािविधक 
पदमा समेत अ�तवा�ता�को मा�यमबाट मा� पदपूित� 

गरकेो भ�ने नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को िविनयम २१(२) िवपरीत 
रहेको छ । सो िविनयममा "सेवा समूह उपसमूहको 
पदको लािग कुन त�रकाबाट परी�ा िलने हो । सोको 
िनण�य पदको काय� �कृित, शैि�क यो�यता र िववरणका 
आधारमा िनयिु� िसफा�रस सिमित एव ं बढुवा 
िसफा�रस सिमितले तय गन�छ" भ�ने �यव�था रहेको 
छ । साथै सोही �यव�थाको �ितब�धा�मक वा�यांश 
(क) मा "तर िनयिु� िसफा�रस सिमितले तह १ र २ 
का पदमा अ�तवा�ता�बाट मा� छनौट गन� स�नेछ" भनेर 
��ट तोिकएको छ । �यस अित�र� तह १ र २ मा 
क�ता क�ता पदह� रहेका छन् भनेर अनसूुची ५ मा 
हेनु�पन� ह��छ । जसअनसुार �शासन सेवातफ�  तह १ 
अ�तग�त िपयन, माली, ि�वपर, तह २ मा हेड िपयन, 
हेडमाली, हेडि�वपर रहेका छन् । लेखा समूहमा यी पद 
नै छैनन् ।

िविवध समूहअ�तग�त सरु�ा उपसमूहमा मा� 
यी पदह� छन् र �यसअ�तग�त तह १ मा पाले र तह २ 
मा हेड पाले रहेका छन् । �ािविधक सेवा, इलेि��कल 
र मेकािनकल समूहमा तह १ मा जिुनयर हे�पर र तह 
२ मा हे�पर रहेका छन् । अ�य समूहमा यी पद ैरहेका 
छैनन् । तसथ� िविनयमको िवपरीत गएर िन�न �तरका 
पदमा क�तो िकिसमको िलिखत र �योगा�मक परी�ा 
िलने भनेको हो ? �प� छैन । �यसैले िवप�ीको िनण�य 
उि�लिखत िविनयमावलीिवपरीत छ । 

दो�ो आधारको स�ब�धमा िवप�ीले नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरणको कानूनी ि�थित र अथ� म��ालयको 
सहमित के क�तो अव�थामा िलनपुन� हो भ�ने 
स�ब�धमा �यूनतम आधारभूत कुरा पिन नबझुी िनण�य 
गरकेो देिखयो । नेपाल िव�तु्  �ािधकरण एक �वाय� 
स�ंथा हो । यसले आफूलाई चािहने कम�चारीह� भना� 
गन�का लािग नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण ऐन, २०४१ 
को दफा ३५ बमोिजम स�चालक सिमितले िविनयम 
बनाई लागू गन� स�छ । �यसमा िवप�ीले कुनै पिन 

िन.नं.०००९ - �यामस�ुदर यादवसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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आपि� गन� पाउदैँन । �यस अित�र� नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणले अिहले भना� गन� लागेको पद नया ँ
दरब�दी िसज�ना गरकेो नभई भइरहेको �र� दरब�दीमा 
भना� गन� लागेको मा� हो । �य�तो अव�थामा नेपाल 
सरकारलाई थप आिथ�क �ययभार पन� आउने अव�था 
नै नह�दँा अथ� म��ालयको सहमित िलनपुन� अव�था 
रहदैँन र यी �र� रहेका पदमा भना� गदा� नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणलाई कुनै पिन थप आिथ�क भारसमेत पद�न । 

ते�ो र चौथो आधारको स�दभ�मा िवप�ीले 
िवशेष�को िवशेष�ताको िवषयमा ��न उठाएको 
रहेछ । �यस स�दभ�मा िवप�ीले �ािधकरणको 
कम�चारी सेवास�ब�धी िविनयमावली, २०६२ को 
िविनयम १७(२) लाई अ�ययन गरकेो पाइएन । उ� 
उपिविनयममा "िनयिु� िसफा�रस सिमितले आव�यक 
परमेा काय� �कृितअन�ुप उपसिमित गठन गरी काम 
गराउन र आ�नो अि�तयारी कुनै उपसिमित वा 
अिधकृतलाई ��यायोजन गन� स�नेछ" भनी अिधकार 
��यायोजनस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । िवप�ीको 
िनण�यमा केही पिन िविनयम १७(२) को िवषयमा 
िव�ेषण गरकेो पाइएन । �यसमा पिन िपयन, माली र 
ि�वपर ज�ता पदमा िनयिु� गन�का लािग कुन खालको 
िवशेष �ान भएको िवशेष� चािहने हो ? �यो पिन 
उ�लेख ग�रएको छैन । यी पदह�मा भना� छनौट गन�को 
लािग कुनै िवशेष �ान भएको िवशेष� नचािहने भए 
तापिन स�बि�धत कम�चारी भना� छनौट उपसिमितले 
�ािधकरणकै मािथ�लो तहका �ािधकरणस�ब�धी 
�ान भएका �यि�ह�लाई नै िवशेष� िनयिु� गरी 
अ�तवा�ता� िलएको �प� छ । �यसैले िवप�ीले जसरी 
पिन र� गन�का लािग त�यको पूण� अ�ययन अनसु�धान 
िबना अ�ो थापेको �प� देिख�छ । साथै के��ीय 
काया�लयबाहेक अ�य के��ह�मा उजा� म��ालय वा 
नेपाल सरकारको �ितिनिध नराखेको भ�ने स�ब�धमा 
िवप�ीले नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण ऐन, २०४१ को 
दफा ९(३) र �ािधकरणको िविनयम १६(१), १७(२) 

नबझुेको �प� देिखयो । हाल �ािधकरणको स�चालक 
सिमित ऐनको दफा ९(३) बमोिजमको छ । जसमा 
नेपाल सरकारका म��ी तथा सिचवह�को अ�यिधक 
बह�मत छ । ऐनको दफा ३५ बमोिजम सोही सिमितले 
िविनयम बनाउछँ र सो सिमितले बनाएको िविनयमको 
िविनयम १६(१) बमोिजम गठन ह�ने िनयिु� िसफा�रस 
सिमितमा पिन सरकारी �ितिनिध रहने �यव�था 
छ । �यो िनयिु� िसफा�रस सिमितले िविनयम १७(२) 
बमोिजम आ�नो अिधकार ��यायोजन गन� स�छ र 
सोहीबमोिजम गरी भना� छनौट ग�रएको हो । �यसैले 
उ� भना� �ि�या बदर गनु�पन� होइन ।

िवप�ी अि�तयारकै कुरा एक �णको लािग 
मा�ने हो भने पिन काठमाड� के��को परी�ा र� गनु�पन� 
कुनै पिन कारण देिखदँनै । िवप�ी �वयंले काठमाड� 
के��मा उजा� म��ालयका �ितिनिधको उपि�थित 
रहेको मानेपिछ �यसलाई िकन र� गनु�  प�यो भ�ने 
िवषयमा कुनै कारण िदएका छैनन् । �यसैले िवप�ीको 
िनण�य बदिनयतपूण� र अ�य उ�े�य (Ulterior Motive) 
बाट �े�रत रहेको ह�नाले बदर ग�रपाऊँ ।

नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को िविनयम १६ को मम� 
र भावनािवपरीत भयो भ�ने स�ब�धमा सोही 
िविनयमावलीको िविनयम ६ मा िविनयमावलीको 
�या�या गन� अिधकार स�चालक सिमितलाई िदइएको 
छ, िवप�ीलाई छैन । �यसैले िविनयमावलीको 
�यव�थाबमोिजम आधार िलइएको िविनयमको मम� र 
भावना के हो भ�ने �या�या सिमितले गद�छ । सिमितको 
�या�यामा िच� नबुझेर कोही �यि� स�मािनत 
अदालतमा �वेश गरकेो ख�डमा स�मािनत अदालतले 
अि�तम �या�या गद�छ । तसथ� िवप�ीको िनण�य 
िविनयम ६ िवपरीत छ ।

�यस अित�र�, िवप�ीले अ�तवा�ता�को 
�ि�यामा ��न उठाए पिन िनण�यमा परी�ा र 
�यसस�ब�धी स�पूण� �ि�या बदर गन�को लािग प� 
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पठाएको रहेछ । िनवेदकह�ले �ित�पधा� गदा� भरकेो 
फारम र अ�य �ि�या बदर िकन गनु�  प�यो ? �यो 
िवषयमा िवप�ीले कुनै पिन तािक� क र कानूनी आधार 
िदएको दिेखदँैन । �यसैले िवप�ीको िनण�य गैरकानूनी, 
बदिनयतपूण� र िनण�यमा प�ुन आव�यक अ�ययन 
र �ानको समेत कमी भएको ह�नाले उ� िनण�यलाई 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाहेकका अ�य 
िवप�ीह�लाई त�काल नितजा �काशन गनु�  भनी 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाऊँ । यो िनवेदनको 
टुङ्गो नलाग�ुजेल िवप�ी अ.द.ुअ.आ. को िनण�य 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन 
प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदेश�ा�त भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवप�ीलाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । अ�त�रम आदेश 
जारी गन� नगन� �योजनको लािग िवप�ीह�लाई 
पेसीको सूचना िदई िमित २०६७।६।२०।४ मा पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६७।६।१४।५ को 
आदेश । 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६७।५।२३ मा गरकेो िनण�यको 
वैधािनकताबार े यस �रट िनवेदनको अि�तम िनण�य 
ह�दँा बोिलने नै ह��छ । सोभ�दा अगावै उ� िनण�य 
काया��वयन भएमा यस �रट िनवेदनको �योजन नै 
समा�त ह�ने अव�था देिखदँा िवप�ी नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणले िमित २०६६।८।१४ को गोरखाप�मा 
�कािशत िव�ापनका पदह�मा िनयिु�प�समेत निदई 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 

िमित २०६७।५।२३ को िनण�य काया��वयन नगरी 
यथाि�थितमा रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । यसको जानकारी िवप�ी िव�तु्  �ािधकरण र 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई िदनू । साथै 
िवषयव�तकुो ग�भीरता हेदा� िलिखत जवाफ �ा�त 
भएपिछ यथाशी� पेसीमा रा�न सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३) को (च)(५) 
अनसुार अ�ािधकार �दान ग�रएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०६७।६।२०।४ को 
आदशे ।

�ािधकरणले परी�ा पारदश� र िमत�यियता 
अपनाउदँ ै �े�गत �पमा तह १ र २ को अ�तवा�ता� 
स�चालन गरकेो हो । अ�तवा�ता� उपसिमितमा रहेको 
सयंोजक �ािधकरणकै कम�चारी एव ंिवशेष� �मतावान् 
�यि��वह� रही स�चालन ग�रएको हो । �ािधकरणले 
असा�दिभ�क �यि�, अ�तवा�ता�  उपसिमितमा राखेको 
छैन । अ�तवा�ता� उपसिमित िविनयमावलीको िविनयम 
१६ को मम� एव ं�यसको Spirit मा छ । �ािधकरणले 
यो िव�ापन गनु�अगािड अथा�त् अिघ�ला पदपूित� 
गदा� ते�ो तहस�म अ�तवा�ता� मा� िलने पर�परा रही 
आएकोमा �य�तो अव�थालाई िविनयमावलीमा नै 
सशंोधन गरी तह १ र २ मा मा� अ�तवा�ता� िलने र 
तह ३ सिहत सोभ�दा मािथ�लो पदह�मा िलिखत 
र अ�तवा�ता� एवं �योगा�मक परी�ासमेत गन� गराउने 
�यव�था राखी रा�ा द� कम�चारी छािनएर आउन् 
भ�ने असल िनयतका साथ िव�ापन गरी आव�यक 
कम�चारी पदपूित�  गन� �यव�था �व�प अ�तवा�ता� 
उपसिमित गठन गरी अ�तवा�ता� स�चालन ग�रएको 
हो । िव�ापन गरी िव�ािपत पदह�को अ�तवा�ता� 
स�चालन गदा� �ािधकरण एवं अ�तवा�ता� उपसिमितको 
तफ� बाट कुनै Bad Intention रािखएको छैन । 

िन.नं.०००९ - �यामस�ुदर यादवसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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Corporate Culture को अवधारणाअनसुार Good 
Governance को आधारमा Good Faith का साथ 
परी�ासगँ स�बि�धत स�पूण� काम कारबाही ग�रएको 
छ । िवप�ीले भनेज�तो िवप�ीको संिवधान �द� 
हकमा �ािधकरणबाट कुनै आघात पान� काम भएको 
/ ग�रएको छैन तसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

नेपाल िव�तु्  �ािधकरणमा �र� तह १ र २ 
को �थायी पदपूित�का लािग अ�तवा�ता��ारा िलइएको 
परी�ामा ��ाचार भएको भ�नेसमेतको उजरुीउपर 
अनसु�धान भई यस आयोगको िमित २०६७।५।२३ 
को बैठकबाट नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण अ�यिधक 
घाटामा गइरहेको अव�थामा यो जनशि� के कित 
�योजनको लािग रा�न ु परकेो हो ? के कुन तह र 
�तरको कित जनशि� �ािधकरणलाई आव�यक 
पन� हो ? सो िवषयमा अिहलेस�म O&M  ग�रएको 
देिखएन । तह १ र २ को �ािविधक पदमा 
छनौट �ि�या अपनाउदँा �ािविधक पदसमेतमा 
अ�तवा�ता��ारा �थायी भना�  गन� लागेकोमा य�ता 
िन�न �तरका पदमा िनयिु� गनु�पदा� कम�चारीलाई 
�थायी पदपूित�  नगरी सेवा करारमा िलने सरकारी 
नीित रहेकोमा सोको िवपरीत पदपूित� गन� लागेको 
देिखयो । साथै सरकारी, अध�सरकारी िनकायमा कुनै 
पिन थप आिथ�क दािय�व थ�नपुन� अव�थामा अथ� 
म��ालयको सहमित िलनपुन� भनी साव�जिनक लेखा 
सिमितको िनद�शन रहेकोमा सो िनद�शनिवपरीत थप 
आिथ�क दािय�व पन� गरी नया ँकम�चारी भना� गन� लागेको 
पाइयो । अ�तवा�ता� उपसिमितमा संयोजक तो�दा 
कुनै पिन पारदश� आधार र मापद�ड अपनाइएको 
नदेिखएको, अ�तवा�ता� उपसिमितका सयंोजकह�को 
�यि�गत िववरणबाट िनजह� �ािधकरणको लािग 
क�तो �कृितको �ािविधक जनशि� आव�यक ह�ने 
हो ? भ�ने �ािधकरणको काम कारबाहीसगँ प�रिचत 
�यि��वह� हो भ�न सिकने आधार केही नदेिखएको, 
केवल आ�ना िचनजानका �यि� भएको आधारमा 

पारदश� आधार र मापद�डिबना नै संयोजकमा 
खटाइएको दिेखयो । उप�यका बािहर भएका 
अ�तवा�ता� उपसिमितमा उजा� म��ालय वा नेपाल 
सरकारको �ितिनिध रािखएको नदेिखएकोसमेतबाट 
यो अ�तवा�ता� उपसिमित नेपाल िव�तु्  �ािधकरण 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम 
१६ को मम� र भावनाअन�ुपको नदेिखएकोले य�तो 
सिमितबाट छनौट भई आउने �यि� �ािधकरणको 
आव�यकताअन�ुपका �यि� होला भ�ने �प� आधार 
देिखएन । तसथ� त�स�ब�धी स�पूण� �ि�या बदर गन� 
नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण स�चालक सिमितलाई लेखी 
पठाउने भ�नेसमेतको िनण�य भई काया��वयनको लािग 
स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाएको हो । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यउपर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोिजम पनुरावेदन 
ला�न स�ने वैकि�पक उपचारको �प� कानूनी 
�यव�था रहेको र पनुरावेदन अदालतको �पमा िवशेष 
अदालत तोिकएको अव�थामा वैकि�पक उपचारको 
�भावकारी माग� अवल�बन नगरी सोझै �रट �े�मा 
�वेश गरकेो दिेखएको छ । यसरी वैकि�पक उपचारको 
�यव�था छलेर आएका थ�ुै �रट िनवेदनह� स�मािनत 
अदालतको बहृत् फुलबे�चबाट खारजे भई कानूनी 
िस�ा�त �ितपादन भइरहेको प�र�े�यमा समेत ��ततु 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

यसमा अनसु�धान, तहिककात र म�ुा 
चलाउनेसमेतका िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई भएको अिधकार नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२० को 
उपधारा (७) बमोिजम सिचवलाई ��यायोजन गन� गरी 
िमित २०६६।९।२० मा आयोगबाट भएको अिधकार 
��यायोजनस�ब�धी िनण�यको िवषयसमेतलाई 
िलएर ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको दिेख�छ । 
आयोगबाट भएको अिधकार ��यायोजनस�ब�धी 
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सोही िनण�यबमोिजम आयोगको सिचवले अनसु�धान 
तहिककात गरी म�ुा दायर गरकेो िवषयलाई चनुौती 
िदई िनवेदक सगुतर�न कंसाकारले दायर गरकेो �रट 
िनवेदन यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको भ�ने कुरा 
बहसको �ममा उठाइएकोले इजलासबाट उ� िनवेदक 
सगुतर�न कंसाकार िव�� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसमेत िवप�ी भएको �रट नं. ०६७-
WO-०५९५ को िनवेदन फायल मगाई हेदा� िवप�ी 
आयोगको सोही िमितको िनण�यबमोिजम सिचवलाई 
अिधकार ��यायोजन गरी िनजबाट अनसु�धान 
तहिककात भई म�ुा दायर ग�रएको काम कारबाहीउपर 
उ� �रट िनवेदन परकेो देिखयो । यस�कार ��ततु 
�रट िनवेदन र उ� �रट िनवेदनमा उठाइएको म�ुय 
िवषयव�त ु आयोगबाट िमित २०६६।९।२० मा 
सिचवलाई अिधकार ��यायोजन ग�रएको िवषयमै 
केि��त रहेको देिखएकोले दवुै िनवेदनह�मा एकैसाथ 
िनण�य िन�पण ह�न ु�याियक �ि�याको �ि�कोणबाट 
उपय�ु भएको र उ� �रट ०६७-WO-०५९५ मा 
िमित २०६८।३।१९ को पेसी तारखेसमेत तोिकएको 
देिखदँा सोही िदन ��ततु �रट िनवेदन र लगाउमा 
रहेका िनवेदनह�मा पिन पेसी तारखे तोक� उ� 
�रट नं. ०६७-WO-०५९५ लाई समेत साथै राखी 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िवशेष 
इजलासको िमित २०६८।२।२४ को आदेश ।

��यायोिजत अिधकारभ�दा बढी अिधकार 
सो अिधकार पाउनेले �योग गन� ह�ने नह�ने तथा 
अिधकार ��यायोजन गरकेा आय�ुह�ले �वय ं
अवकाश पाई पदमा बहाल नरहेको अव�थामा पिन 
िनजह�मा िनिहत अिधकार िनजह�को पदािधकार 
कायम नरहेको अव�थामा पिन ��यायोजनबमोिजम 
अिधकार पाएको आयोगको सिचवले पिछस�म सो 
अिधकार �योग गन� पाउने हो होइन ? भ�नेसमेतको 
जिटल संवैधािनक एव ं कानूनी ��न उ�प�न भएको 
देिखन आएको छ । यस स�ब�धमा यस अदालतबाट 

िविभ�न म�ुामा िविभ�न िस�ा�तह� �ितपादन भएको 
देिखनकुा साथै उ� संवैधािनक एव ंकानूनी िवषयमा 
िनण�य गदा� आ�नो सेवाकालमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका सिचवले िविभ�न िनण�य, आदेश 
र काम कारबाही गरकेो र त�स�ब�धमा यस अदालतमा 
अनेक �रटह� िवचाराधीन रहेको प�र�े�यमा यस �रट 
िनवेदनमा ग�रने अि�तम आदेशले िवचाराधीन �रटमा र 
पिछ पन� �रटह�समेतको िनण�यमा दूरगामी �भाव पन� 
स�ने ह�दँा यी मािथ उि�लिखत ��नह�को िन�पण 
अझ बढी �यायाधीशह� रहेको इजलासबाट भएमा 
िनि�चत �या�या भई एउटा िनि�चत निजर कायम ह�न 
आव�यक ह�दँा ��ततु �रट र लगाउको �रटह�समेत 
तीन जनाभ�दा बढी �यायाधीशह� सि�मिलत 
इजलासबाट िनण�य ह�न वा�छनीय भएकोले सोबमोिजम 
बढी �यायाधीशह�को इजलासमा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४ को उपिनयम (१) 
तथा उपिनयम (२क) बमोिजम िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िवशेष इजलासको 
िमित २०७०।१२।१३।५ को आदेश । 

��ततु ह�न आएको �रट िनवेदनह�मा 
सिंवधान, कानून र त�यका िविभ�न ��नह� समावेश 
भएको भए पिन िनयमावलीको िनयम ४ बमोिजम 
गठन ह�ने िवशेष इजलास ती स�पूण� ��नह�मा पूरा 
तवरले िवचार गरी �याियक समाधान िदन स�म नै 
देिख�छ । िनयम ४ को उपिनयम (२क) को खास 
प�रि�थित भएको �प� ि�थित देिखएमा वा सो 
उ�लेख गरी पठाएको अव�थामा बाहेक िनयमबमोिजम 
गठन भएको तीनजना �यायाधीशको िवशेष इजलासले 
म�ुामा उपि�थत सबै कानूनी एवं त�यगत ��नमा 
पूण��पेण समाधान िदन नस�ने अव�था नभई बढी 
�यायाधीशह� सि�मिलत िवशेष इजलाससम� 
पठाई रहन नपन� र �यसरी पठाउदँमैा िनयम ४ को 
उपिनयम (२क) को प�रि�थित िव�मान नभए पिन 
बढी �यायाधीशह� सि�मिलत इजलासले सो �हण 

िन.नं.०००९ - �यामस�ुदर यादवसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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गरी हेन� िनण�य गद� जान ुनै �वाभािवक �याियक प�ित 
ह�ने ह�नाले उपयु�� उ�लेख भएअनसुार िनयम ४ 
को उपिनयम (२क) को अव�थाको िव�मानताको 
अभावमा ��ततु इजलासबाट नै कारबाही िकनारा 
गनु�पन� देिखएन । यस इजलाससम� �ेिषत गन� पूव� 
तीनजना �यायाधीशह�को इजलाससम� ��ततु �रट 
िनवेदन र लगाउका �रट िनवेदनह� कारबाही िकनारा 
गन� पठाइिदन ुभ�ने यस अदालतको िवशेष इजलासको 
िमित २०७१।११।१४।५ को आदशे । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको 

लािग यस इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ुथापा र �ी ह�र उ�ेती 
तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राईले 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका 
सिचवलाई परी�ाको �ि�या रो�नको लािग प� ले�ने 
अिधकार छैन । आयोगको सिचवलाई आय�ुह�ले 
अिधकार ��यायोजन गरी िदएको भनी दाबी गरकेो भए 
तापिन संिवधानतः �यसरी अिधकारको ��यायोजन 
गन� िम�दैन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को दफा १२०(७) ले अनिुचत काय�को स�ब�धमा 
अिधकार ��यायोजन गन� अिधकार आयोगका 
आय�ुह�लाई िदएको छैन । सिचवलाई अनिुचत 
काय�को स�ब�धमा अिधकार नै ��यायोजन गन� निम�ने 
भएकोले आयोगका सिचवबाट प� लेखी िनवेदक 
सि�मिलत रहेको परी�ाको �ि�या रो�न ुभनी लेखेको 
प� असंवैधािनक र कानूनिवपरीत छ । ��यायोजन 
ग�रएको अिधकार जिहले पिन िफता� गन� िम�ने 
ह��छ । सिचवलाई अिधकार ��यायोजन ग�रएको 
स�ब�धमा भएको िनण�य हेदा� आयोगको पदािधकारी 
िनयिु� भई नआएस�म भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
छ । जसबाट आयोगका पदािधकारीह�ले सिचवलाई 
अिधकार Delegate गरकेो नभई Substitute गरकेो 

ज�तो देिख�छ । सिचवलाई ग�रएको अिधकारको 
��यायोजन नै दूिषत र गैरकानूनी भएकोले िनजले 
गरकेो प� ले�ने काय�समेत अिधकार �े�िवहीन 
छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२०(७) बमोिजम आयोगले कम�चारीलाई अनसु�धान 
/ तहिककात गन� अिधकार मा� ��यायोजन गन� 
स�छ । ��ततु िवषयमा सिचवलाई अनिुचत काय�को 
स�ब�धमा समेत अिधकार ��यायोजन ग�रएको 
काय� असंवैधािनक छ । अिधकार ��यायोजनको 
मह�वपूण� सत� अिधकार ��यायोजन गन� मा�छे जीिवत 
रहदँाको अव�थास�म मा� �योग गन� िदन स�छ र 
द�ुपयोग ह�न निदनको लािग तोिकएको अधीनमा 
रहनपुछ�  । आय�ुह� पदम�ु भइसकेपिछ पिन 
िनजह�ले ��यायोजन गरकेो अिधकार सिचवले �योग 
गनु�  अिधकार ��यायोजनको िस�ा�तको �ितकूल छ । 
यस अव�थामा सिचवको अिधकार �योग गरी िवप�ी 
आयोगले परी�ा रो�न ु भनी लेखेको प� बदरभागी 
भएकोले बदर गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
का.म.ु नायब महा�यायािधव�ा �ी नारायण�साद 
पौडेल, सह�यायािधव�ा �ी िव�राज कोइराला र 
सह�यायािधव�ा �ी गोपाल�साद �रजालले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०(७) 
बमोिजम आयोगका सिचवलाई आयोगको पदािधकारी 
िनय�ु भई नआएस�मको लािग अिधकार ��यायोजन 
ग�रएको हो । सो िनण�य िमित २०६६।९।२७ को 
राजप�मा �कािशतसमेत भएको छ । धारा १२०(७) ले 
अिधकार स�ुपन स�ने भनी ��ट �यव�था गरकेोमा उ� 
�यव�थाको अधीनमा रही अिधकार ��यायोजन गरकेो 
काय�मािथ ��न उठाउन िम�दैन । तसथ� सिचवलाई 
अिधकार ��यायोजन गरकेो काय� संिवधानबमोिजम 
नै भएको सो अिधकार �योग गरी आयोगले 
कानूनिवपरीत ह�न लागेको परी�ा रो�न प� लेखेको  
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हो । सगंठन शू�यमा नरहने भ�ने िस�ा�तअनसुार 
संिवधानले प�रक�पना गरकेो िनकाय वा अिधकारीको 
अवकाश र िनवतृ भएको कारणले संवैधािनक िनकाय 
शू�यमा रहने भ�ने ह�दैँन । यस मा�यताको आधारमा 
नै आयोगका सिचवलाई पदािधकारीह�ले अिधकार 
��यायोजन ग�रएको हो । यसरी अिधकार ��यायोजन 
गन� काय� लोक सेवा आयोग, िनवा�चन आयोग तथा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा समेत �चलनमा 
रहेको छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा 
१२०(७) को अधीनमा रही अिधकार ��यायोजन 
ग�रएको ह�दँा सोको वैधािनकतामा ��न उठाउने 
अव�था छैन । आयोगका पदािधकारीह� पदम�ु 
भई आयोगको काय�स�पादन �भािवत ह�ने अव�था 
आएको कारणले आव�यकताको िस�ा�तबमोिजम 
सिचवलाई अिधकार ��यायोजन ग�रएको हो । उ� 
अिधकार ��यायोजनले संवैधािनक िवक�प नै नभएको 
अव�थामा �प� सवंैधािनक �यव�थाको िवपरीत नह�ने 
गरी अिधकार ��यायोजन ग�रएको हो । सिंवधानको 
धारा १२०(७) को �यव�थाले िनद�शन गरबेमोिजम नै 
अिधकार स�ुपने काय� ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था छैन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िव�ान्  कानून �यवसायी तथा िव�ान्  
सरकारी विकलह�को बहस िजिकर तथा पेस 
भएको बहसनोट एवम् िमिसल कागजातको अ�ययन 
गरी हेदा�  �रट िनवेदकह�ले उठान गरकेो िवषय 
��टाचारको कसरुसगँ स�बि�धत िवषयको अनसु�धान 
तहिककात र म�ुा चलाउने काय�सगँ स�बि�धत रहेको 
नदेिखएकोले ��ततु िवषयिसत स�बि�धत रहेको 
देिखएन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
सो आयोगका सिचवलाई अनिुचत काय� स�ब�धमा 
अनसु�धान र कारबाही गन� अिधकार �दान गर ेनगरकेो 
के हो सोही िवषयमा मा� सीिमत रही िनण�य िदन ु
पन� देिखयो । यस अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनमा 

देहायका ��नमा सीिमत रही िनण�य िदन ु�ासङ्िगक 
रहेको देिख�छ ।

१) अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िमित २०६६।९।२० को िनण�यबाट 
साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले 
गरकेो अनिुचत काय� स�ब�धमा अनसु�धान 
तहिककात गन� सो आयोगको सिचवलाई 
गरकेो अिधकार ��यायोजन संिवधानस�मत 
छ वा छैन ?

२) ��यायोिजत अिधकारअ�तग�त िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका 
सिचवलाई िनवेदकह� सहभागी परी�ा बदर 
गन� अिधकार छ वा छैन ?

३) िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो, होइन ?

२. िनण�य िन�पणका लािग तय भएको 
��नतफ�  िवचार गनु�भ�दा पिहले ��ततु �रट िनवेदनको 
त�यगत अव�थाको संि��त उ�लेखन ह�न सा�दिभ�क 
ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह� िवप�ी 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरणले िलएको तह १ र २ को 
परी�ामा सि�मिलत भई नितजाको �ित�ा ग�ररहेको 
अव�थामा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६७।५।२३ मा परी�ास�ब�धी 
स�पूण� �ि�याह� बदर गन� प� लेखेकोमा सोही 
प�को आधारमा नेपाल िव�तु् �ािधकरणले परी�ाको 
स�पूण� �ि�याह� बदर गरेको काम कारबाही �िुटपूण� 
भएको भनी आयोगको िनण�य बदर ह�नपुन� भ�ने 
�रट िनवेदकह�को म�ुय मागदाबी रहेको देिख�छ । 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
उ� प� ले�दाको िमितमा आयोगमा �मखु आय�ु र 
आय�ुह� नभएको कारणले सिचवको िनण�यबमोिजम 
उ� प� लेखेको देिख�छ । िवप�ी आयोगले उ� प� 
ले�दा उ� परी�ा �थायी पदपूित� नगरी सेवा करारमा 

िन.नं.०००९ - �यामस�ुदर यादवसमेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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िलने सरकारी नीितिवपरीत रहेको, अथ� म��ालयको 
सहमित निलइएको, छनौट सिमितमा उजा� म��ालय 
वा नेपाल सरकारको �ितिनिध रहन ुपन�मा सो नरहेको 
भ�नेलगायतका आधारह� िलएको देिख�छ । यसरी 
िवप�ी आयोगले परी�ाको �ि�या िविभ�न कानूनी 
र नीितगत �ावधानिवपरीत भएको भ�ने आधारमा 
परी�ा बदर गन�को लािग प� लेखेको भए तापिन 
िनवेदकह�ले आयोगका �मखु आय�ु र आय�ुह� 
नभएको अव�थामा सिचवलाई परी�ा बदर गन� गरी 
िनण�य गन� अिधकार नभएको भ�ने आधारमा उ� 
प� र िनण�यको वैधािनकतामािथ �रट िनवेदकह�ले 
��न उठाएको दिेख�छ । िवप�ी आयोगको िलिखत 
जवाफको अ�ययन गरी हेदा� िमित २०६६।९।२० को 
आयोगको बैठक तथा सो बैठकको िनण�यको आधारमा 
ख�ड ५९ सं�या ३८ भाग ४ िमित २०६६।९।२७ 
मा �कािशत राजप�ले आयोगको सिचवलाई अिधकार 
��यायोजन गरकेो र सोही अिधकारको �योग गरी 
कानून र �ि�यािवपरीतको परी�ा बदर गन�को लािग 
प� लेखेको भ�ने िजिकर रहेको दिेख�छ ।

३. उपयु��ानसुारको त�यगत अव�था रहेको 
��ततु �रट िनवेदनमा सव��थम मािथ उि�लिखत 
पिहलो ��नतफ�  िवचार गदा� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले के क�तो �कारको अिधकारह� �दान 
गरकेो छ र ती अिधकारह�म�ये कुन कुन अिधकारह� 
��यायोजन गन� सिकने हो भ�ने स�ब�धमा िववेचना 
ह�न ुवा�छनीय ह�ने देिख�छ ।

४. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
संवैधािनक अङ्गको �पमा �यव�था गरी धारा १२० 
मा यसको काम, कत��य र अिधकारको स�ब�धमा 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� धाराको उपधारा (१) 
मा कुनै साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले अनिुचत 
काय� वा ��ाचार गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो 

स�ब�धमा कानूनबमोिजम अनसु�धान र तहिककात 
गन� वा गराउन स�ने भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ भने 
धारा १२० को उपधारा (३) मा उपधारा (१) बमोिजम 
भएको अनसु�धान र तहिककातबाट साव�जिनक पद 
धारण गरेको कुनै �यि�ले कानूनबमोिजम अनिुचत 
काय� मािनने कुनै काम गरी अि�तयारको द�ुपयोग 
गरकेो दिेखएमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनजलाई सचेत गराउने, िवभागीय कारबाही 
वा कानूनमा �यव�था भएबमोिजम अ�य आव�यक 
कारबाहीको लािग अि�तयारवालासम� लेखी पठाउन 
स�नेछ भ�ने �यव�थासमेत गरकेो दिेख�छ । सोही 
धाराको उपधारा (४) मा उपधारा (१) बमोिजम 
भएको अनसु�धान र तहिककातबाट साव�जिनक पद 
धारण गरकेो कुनै �यि�ले कानूनबमोिजम ��ाचार 
मािनने कुनै काम गरकेो देिखएमा �य�तो �यि� र सो 
अपराधमा संल�न अ�य �यि�उपर कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� अदालतमा म�ुा दायर गन� वा गराउन 
स�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । �य�तै उपधारा 
(५) मा उपधारा (१) बमोिजम भएको अनसु�धान र 
तहिककातबाट साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�को 
काम कारबाही अ�य अिधकारी वा िनकायको अिधकार 
�े�अ�तग�त पन� �कृितको दिेखएमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आव�यक कारबाहीको 
लािग स�बि�धत अिधकारी वा िनकायसम� लेखी 
पठाउन स�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ ।

५. यसरी अ�त�रम संिवधानको उपयु�� 
�यव�थाअनसुार आयोगलाई म�ुय �पमा दईु 
�कारका अिधकार �ा� भएको देिख�छ । पिहलो 
��ाचार स�ब�धमा अनसु�धान र तहिककात गरी 
��ाचार भएको देिखएमा अदालतमा म�ुा दायर गन� 
र दो�ो अनिुचत काय� गन� पदािधकारीउपर आव�यक 
कारबाहीको लािग अि�तयारवालासम� लेखी पठाउन 
स�ने भ�ने सवंैधािनक �यव�था रहेको पाइ�छ । अब 
आयोगलाई �ा�त यी अिधकारह�म�ये के क�तो 
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अिधकार ��यायोजन गन� िम�ने हो भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
संिवधानको धारा १२० को उपधारा (७) मा अनुस�धान 
र तहिककात गन� वा मु�ा चलाउने आ�नो काम, 
कत��य र अिधकारम�ये कुनै काम, कत��य र अिधकार 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको �मुख 
आयु�, आयु� वा नेपाल सरकारको कम�चारीलाई 
तोिकएको सत�को अधीनमा रही �योग तथा पालन 
गन� पाउने गरी सु�पन स�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । संिवधानको उ� �यव�थाले ��ट �पमा 
आयोगले आफूमा िनिहत अिधकारम�ये अनसु�धान र 
तहिककात गन� वा म�ुा चलाउने आ�नो काम, कत��य 
र अिधकार मा� अ�य पदािधकारीलाई ��यायोजन गन� 
स�ने देिख�छ । साथै �यसरी अिधकार ��यायोजन 
भएकोमा जसलाई अिधकार ��यायोजन भएको हो, 
उसले तोिकएको सत�को अधीनमा रही सो अिधकार 
�योग गनु�पन� दिेख�छ । धारा १२० को उपधारा (७) 
को उि�लिखत �यव�थाको सम� अ�ययन गदा� सो 
उपधाराले उपधारा (३) मा �यव�था ग�रएको अनिुचत 
काय�को स�ब�धमा आयोगले अिधकार ��यायोजन 
गन� स�ने भ�ने �प�ट �पमा उ�लेख ह�न सकेको
देिखदँैन ।

६. अिधकार ��यायोजन स�ब�धमा सो 
उपधारा (७) मा �य�ु "अनुस�धान र तहिककात 
गन� वा म�ुा चलाउने आ�नो काम, कत��य र 
अिधकारम�ये" भ�ने श�दावलीको अथ� उपधारा (३) 
मा उि�लिखत अनिुचत काय� मािनने कुनै कामका 
स�ब�धमा पिन आयोगले अिधकार ��यायोजन 
गन� स�ने भ�ने सो उपधारा (७) को उ�े�य तथा 
मनसाय दवुै दिेखदैँन । अनसु�धान र तहिककात गन� 
वा म�ुा चलाउने काय� स�ब�धमा आयोगले आ�नो 
अिधकार ��यायोजन गन� स�ने �यव�थािभ� �वत: 
अनिुचत काय� मािनने कुनै कामका स�ब�धमा पिन 
आयोगले आ�नो अिधकार ��यायोजन गन� स�ने 
भ�ने कुरा समािहत भएको मा�न िम�दैन । व�ततु: 

सिंवधानको धारा उपधारामा उ�लेख भएको श�द तथा 
वा�यह�को �या�या गदा� ती श�द तथा वा�यह�को 
जे जनु �वाभािवक अथ� ला�छ सोहीअनसुार �या�या 
ग�रन ु पद�छ । संिवधानको स�बि�धत धारामा 
िकटानीसाथ अनसु�धान र तहिककात गन� वा म�ुा 
चलाउने काय� स�ब�धमा मा� अिधकार ��यायोजन 
ह�न स�ने गरी संवैधािनक सीमा िनधा�रण भएको 
अव�थामा संिवधानमा नै �प� �पमा उ�लेख 
नभएको �यव�थाको अप�या�या गरी अनिुचत काय�का 
स�ब�धमा पिन अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने भनी 
अथ� गन� िम�ने ह�दैँन । 

७. मािथ िववेिचत संवैधािनक �यव�थाको 
प�ृभूिममा ��ततु िववादको त�यगत अव�थालाई हेदा� 
��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत 
जवाफको अ�ययन गरी हेदा� िमित २०६६।९।२० को 
आयोगको बैठकको िनण�य र सोबमोिजम �कािशत 
िमित २०६६।९।२७ को राजप�को सूचनाबमोिजम 
िवप�ी आयोगका सिचवलाई अिधकार ��यायोजन 
भएको र सोही अिधकारको �योग गरी िनवेदकह� 
सहभागी भएको परी�ा कानूनिवपरीत भएकोले 
र� गन�को लािग प� लेखेको भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६६।९।२० को बैठकको िनण�यमा “नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा 
(७) ले िदएको अिधकार �योग गरी नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ र अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम साव�जिनक पद धारण 
गरकेो कुनै �यि�ले अनुिचत काय� वा ��ाचार गरी 
अि�तयार दु�पयोग गरकेो तथा सो कसुरमा सलं�न 
अ�य �यि�को स�ब�धमा आयोगलाई �ा�त अिधकार 
आयोगको पदािधकारी िनयु� भई नआएस�मका 
लािग यस आयोगका सिचवलाई सु�पने िनण�य 
ग�रयो” भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । सोही 
िनण�यको आधारमा िमित २०६६।९।२७ मा �कािशत 
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राजप�मा “यस आयोगको िमित २०६६।९।२० को 
िनण�यअनुसार नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२० को उपधारा (७) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान ऐन, २०४८ बमोिजम 
साव�जिनक पद धारण गरकेो कुनै �यि�ले अनुिचत 
काय� वा ��ाचार गरी अि�तयार दु�पयोग गरकेो 
तथा सो कसुरमा संल�न अ�य �यि�को स�ब�धमा 
(अनुस�धान र तहिककात गन� तथा मु�ा चलाउन) 
आयोगलाई �ा�त अिधकार आयोगको पदािधकारी 
िनयुि� भई नआएस�मका लािग आयोगका सिचवलाई 
सुि�पएको ह�ँदा सव�साधारणको जानकारीको लािग यो 
सूचना �कािशत ग�रएको छ” भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� बैठकको िनण�य र राजप�को सूचना 
हेदा� आयोगका सिचवलाई अनिुचत काय� र ��ाचार 
दवुै काय�का स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात गन� 
तथा म�ुा चलाउनको लािग अिधकार ��यायोजन 
गरकेो देिख�छ । मािथ िववेचना भएबमोिजम अ�त�रम 
संिवधानको धारा १२० को उपधारा (७) ले उपधारा 
(३) ले �यव�था गरकेो अनिुचत काय�को स�ब�धमा 
आयोगले कसैलाई पिन आ�नो अिधकार ��यायोजन 
गन� निम�ने स�ब�धमा उ�लेख भइसकेको छ । 
तर आयोगको २०६६।९।२० को बैठकबाट भएको 
िनण�यमा आफूलाई भएको अिधकार ��यायोजन 
गदा� धारा १२० को उपधारा (७) ले िनधा�रण गरकेो 
संवैधािनक सीमा नाघी सो उपधारामा �यव�था नै 
नभएको उपधारा (३) को अनिुचत काय�का स�ब�धमा 
समेत आव�यक कारबाही गन� स�ने गरी सो आयोगका 
सिचवलाई अिधकार ��यायोजन ग�रएको देिखएकाले 
अनिुचत काय� स�ब�धमा अिधकार ��यायोजन 
ग�रएको काय�लाई संिवधानस�मत् मा�न िम�ने भएन ।

८. यसै �सङ्गमा अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका �मखु 

आय�ु तथा अ�य आय�ुको िनयिु�, यो�यता पदको 
�र�ता स�ब�धमा के क�तो �यव�था गरकेो छ भ�ने 
स�ब�धमा पिन उ�लेख ह�न वा�छनीय ह��छ । धारा 
११९ मा रा��पितले संवैधािनक प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
आयोगको �मखु आय�ु र अ�य आय�ुह�को िनयिु� 
गन�, िनजह�को पदाविध िनयिु�को िमितले छ वष�को 
ह�ने, सो पदाविध पूरा ह�नअुगावै प�स�ी वष� पूरा भएमा 
िनज आ�नो पदमा बहाल नरहने, �मखु आय�ु र 
आय�ुलाई सव��च अदालतको �यायाधीशसरह 
समान आधारमा र समान त�रकाले पदबाट हटाउन 
सिकने �यव�था रहेको पाइ�छ । आयोगको �मखु 
आय�ु र आय�ुको पदमा िनयिु�को लािग यो�य ह�न 
नेपाल सरकार�ारा मा�यता �ा�त िव�विव�ालयबाट 
�नातकोपािध �ा�त गरकेो, िनयिु� ह�दँाका बखत कुनै 
राजनीितक दलको सद�य नरहेको, लेखा राज�व, 
इि�जिनय�रङ, कानून, िवकास वा अनसु�धानको 
�े�मा क�तीमा बीस वष� काम गरी अनभुव र �याित 
�ा�त गरकेो, प�तािलस वष� उमेर पूरा भएको र उ�च 
नैितक च�र� कायम भएको भ�ने यो�यता तोिकएको 
पाइ�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
�मखु आय�ु र आय�ुको िनयिु� �ि�या, िनजह�को 
पदाविध, िनयिु�को लािग आव�यक यो�यता एवम् 
पदबाट म�ु ह�ने अव�थासमेतको उपयु�� सवंैधािनक 
�यव�था हेदा� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका पदािधकारीको आपूित� संिवधानमा 
उि�लिखत �यव�थाबाहेक अ�य त�रकाबाट ह�न 
स�भव छैन । धारा १२० को काम, कत��य र अिधकार 
�योग गन� उ� आयोगको �मखु आय�ु र आय�ुलाई 
सव��च अदालतको �यायाधीशसरह समान आधारमा 
समान त�रकाले सो पदबाट हटाउन सिकने भ�ने 
�यव�थाको अथ� अ�य कुराको अित�र� उि�लिखत 
पदािधकारीलाई �यव�थािपका संसद् बाट महािभयोग 
��ताव पा�रत भएमा आ�नो पदबाट म�ु ह�न स�ने 
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गरी साव�भौम संसद ्�ित जवाफदेहीसमेत बनाइएको 
पाइ�छ । �यसका अित�र� आयोगका �मखु आय�ु 
तथा आय�ुले आ�नो काय�भार स�हा�न ु अिघ पद 
तथा गोपनीयताको सपथ �हणसमेत गनु�पन� गरी 
संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह�को पा�र�िमक, 
सेवाको सत� र सिुवधास�ब�धी ऐन, २०५३ को दफा 
२४ मा �यव�था रहेको दिेख�छ । ��ततु िववादमा 
��यायोिजत अिधकार �ा� गन� सिचवले संिवधानले 
प�रक�पना गरबेमोिजमको यो�यता हािसल गरकेो 
देिखदँैन । �यसमा पिन त�कालीन अव�थामा �ी 
केशव बराल आयोगको आय�ु िनय�ु भई िनजले 
शपथ खान नसकेको कारणबाट यस अदालतमा 
दायर गरकेो ०६८-WO-०२७० को परमादेशको 
�रट िनवेदनमा यस अदालतबाट िनज आय�ुलाई 
शपथ खवुाउने �यव�था गनु�  भनी परमादेश जारी 
भएपिन सो आदेशबमोिजमको काय� समयमै स�प�न 
ह�न सकेको पाइएन । उपयु�� संवैधािनक यो�यता 
एवं कानूनी �ि�यासमेत केही पूरा ग�ररहन ुनपन� सो 
आयोगको सिचवलाई आयोगको िमित २०६६।९।२० 
को िनण�यबमोिजम भनी अनिुचत काय� स�ब�धमा 
भएको अिधकार ��यायोजन सवंैधािनक एवम् कानूनी 
�यव�थाअन�ुप भएको मा�न िमलेन ।

९. अब मािथ उि�लिखत दो�ो ��नतफ�  िवचार 
गदा� �रट िनवेदकह�ले िदएको परी�ास�ब�धी स�पूण� 
काय� बदर गन� लेखी पठाउने भनी आयोगका सिचवले 
िमित २०६७।५।२३ मा िनण�य गरी सोहीबमोिजमको 
प�ाचार गरकेो देिख�छ । यसरी िनण�य गरी प�ाचार 
गन� अिधकार आयोगका सिचवलाई छ वा छैन भ�ने 
स�ब�धमा हेदा�  सामा�य अथ�मा अिधकार ��यायोजन 
भ�नाले कानूनबमोिजम �थािपत भएका िनकायले 
आ�नो काय�गत सहजता एवम् सगुमताका लािग 
आफूसगँ भएका अिधकारम�ये केही अिधकार आ�नो 
मातहतका िनकाय, पदािधकारी वा �यि�लाई �दान 

गनु�  वा ��यायोजन गनु�  भ�ने अथ�मा ब�ुन सिक�छ । 
यसका लािग कानूनमा नै के कित अिधकार ��यायोजन 
ह�ने हो, �यसको सीमा के हो र �यसको �योग के कसरी 
ह�ने हो भ�नेस�ब�धी सत� पिन िनधा�रण ग�रएको 
ह��छ । व�ततु: अिधकार ��यायोजन (Delegation 
of Power) को सामा�य िस�ा�तअनसुार कुनै पिन 
िनकायले आफू मातहतको पदािधकारी वा िनकायलाई 
आफूसगँ भएको ��यायोजन ह�न स�ने अिधकार 
मा� ��यायोजन ह�न स�ने हो । आफूसगँ भएको 
��यायोजन ह�न स�ने अिधकारभ�दा बढी अिधकार 
कुनै पिन िनकायले ��यायोजन गन� स�दैन । �यसका 
अित�र� जनु िनकाय वा पदािधकारीलाई अिधकार 
��यायोजन ग�रएको हो सो िनकाय वा पदािधकारीले 
आफूलाई ��यायोजन ग�रएको अिधकारको सीमा र 
सत�िभ� रहेर सो अिधकारको �योग गनु�पछ�  । कानूनले 
अनमुित िदएकोभ�दा बढी अिधकारको ��यायोजन वा 
�योग भई कुनै काय� ग�र�छ भने �यसले वैधािनकता 
पाउन स�दैन र �य�ता काय� �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा बदरभागी ह��छ ।

१०. ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� 
िनवेदकह� संल�न रहेको परी�ालाई बदर गन� गरी 
आयोगको सिचवबाट िनण�य भई प� लेखेको काय� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२०(३) मा उि�लिखत अनिुचत काय�सगँ स�बि�धत 
रहेको देिख�छ । उ� िनण�यमा परी�ाको स�पूण� �ि�या 
बदर गन�को लािग िविभ�न आधार र कारणह� उ�लेख 
गरकेो भए तापिन ��यायोिजत अिधकारअ�तग�त 
धारा १२०(३) ले िदएको अिधकारको अ�यास गन� 
अिधकार�े� आयोगको सिचवलाई भएको नदेिखएकोले 
��यायोजन गन� निम�ने अिधकार ��यायोजन भएकै 
कारणले सो अिधकारको �योग गन� िम�ने देिखदैँन । 

११. मािथका �करणह�मा िववेचना 
भएज�तै नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
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धारा १२०(७) बमोिजम उपधारा (३) ले �यव�था 
गरकेो अनिुचत काय�को स�ब�धमा भएका कारबाहीको 
कुनै िनण�य गनु�पन� भएमा आयोग �वयंले नै िनण�य गनु�पन� 
देिख�छ । संिवधानको �यव�थाअनसुार आयोगले 
सिचवलगायत कुनै कम�चारीलाई सो स�ब�धमा 
अिधकार ��यायोजन गन� स�दैन । यसरी सिंवधानको 
�यव�थाबमोिजम नै आयोगको सिचवलाई अनिुचत 
काय�को स�ब�धमा कुनै अिधकार ��यायोजन गन� 
िम�ने नदेिखदँा ��यायोजन ह�नै नस�ने अिधकारको 
�योग गरी िनवेदकह� सहभागी भएको परी�ा बदर गन� 
अिधकार आयोगका सिचवमा रहे भएको नदेिखएबाट 
िनजको सो काय� संिवधानस�मत रहेको मा�न िमलेन । 

१२. अब िनवेदकह�को मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? भ�ने ते�ो ��नको 
स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकह�ले आफूह� समावेश 
भएको परी�ाको स�पूण� �ि�या बदर गन� िनण�य गरी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले लेखेको 
प�लाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी त�काल 
नितजा �काशन गनु�  भनी परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने मागदाबी िलएको देिख�छ । िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अ�त�रम सिंवधानको 
धारा १२० को उपधारा (३) बमोिजमको अनिुचत 
काय�का स�ब�धमा अिधकार ��यायोजन गन� नस�ने र 
आयोगका सिचवले अनिुचत काय�का स�ब�धमा िनण�य 
गन� पाउने अिधकार नै नभएको भ�ने िवषयमा मािथका 
�करणह�मा िववेचना भइसकेको छ । सो िववेचनाबाट 
आयोगका सिचवलाई िनवेदकह� सहभागी रहेको 
परी�ा बदर गन� गरी िनण�य गन� अिधकार नभएको 
अव�थामा िनजले आयोगको नामबाट िमित 
२०६७।५।२३ मा गरकेो िनण�यमा अिधकार�े�ा�मक 
�िुट (Jurisdictional Error) गरकेो दिेखन 
आयो । अतः िनवेदकह� संल�न रहेको परी�ास�ब�धी 
�ि�या बदर गनु�  भनी िमित २०६७।५।२३ मा 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका 
सिचवले गरकेो िनण�य र सोस�ब�धी प�ाचारसमेत 
सिंवधानस�मत नभई �िुटपूण� भएकाले उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब िवप�ीह� 
सि�मिलत परी�ाको नितजा त�काल �काशन गरी 
सोस�ब�धी काम कारबाही कानूनबमोिजम स�प�न 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने ठहछ�  । यस आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उपयु�� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपकराज जोशी 
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः स�देश �े� र पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ५ रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७५।११।१
०७०-WO-०७५२

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : दाङ िज�ला ल�मीपरु गा.िव.स. वडा नं. ९ 
घर भई हाल ल.प.ुिज. धापाखेल ब�ने वष� 
३३ को मेघ�साद खरलेसमेत

िव��
िवप�ी : ि�भवुन िव�विव�ालय सभा, क�ित�परु, 

काठमाड�समेत

 § कानूनले �दान गरकेो िज�मेवारी पूरा 
गरी काय� स�चालन गन� आव�यक 
जनशि� �यव�थापन तथा �य�तो 
सेवाको लािग आव�यक जनशि�को 
वृि� िवकासलगायतका िवषयमा यो�यता 
िनधा�रण गन� कानूनले ��ट ब�देज 
लगाएको छैन भन े कानूनी उपाय�ारा 
�य�तो �यव�थापन गन� स�ने ।
 § जनशि� �यव�थापन गन� �योजनका 

लािग ितनीह�को वृि�िवकास तथा 
यो�यताका सत� िनधा�रण गदा� समान 
अव�था र हैिसयतका िबचमा समान 

�यवहार र फरक अव�था र हैिसयतका 
िबच फरक �यवहार ह�ने गरी कुनै खास सत� 
वा यो�यता तोकेको कारणले उ� काय�लाई 
समानताको िस�ा�तिवपरीत भएको भ�न 
निम�ने । 
 § कुनै स�ंथामा लामो समय सवेा गरी �य�तो 

स�ंथाको कामको िविश� अनुभव �ा� 
गरकेो �यि�लाई िनजले हािसल गरकेो 
�य�तो अनुभवको मू�याङ्कन गरी िवशेष 
�यव�था ग�रनलुाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

(�करण नं.१३)
 § समानताको िस�ा�त फरक अव�था, 

ि�थित र हैिसयतका �यि�िबच िनरपे� 
�पमा लागू ह�ने नभई सापेि�त �पमा 
लागू ह��छ । य�तो समानता भनेको 
समान अव�था, ि�थित र हैिसयत भएका 
�यि�ह�िबच समान �यवहार ग�रने भ�ने 
ह�ने । 
 § समान हैिसयत र अव�थामा रहकेा कुनै 

खास समूहमा िवशेष सुिवधा वा हक �दान 
गन� गरी कानून िनमा�ण गनु� र सो समूहमा 
नपन� �यि�ह�लाई सो अिधकार �दान 
नगनु� नै समानताको िस�ा�तिवपरीत 
भएको मा�न निम�न े।

(�करण नं.१५)
 § कानून िनमा�ताले समानताको 

िस�ा�तिवपरीत दूिषत मनसाय राखी 
कुनै खास �यि� वा वग�ले मा� िवशेष 
लाभ पाउने गरी र समान अव�थाका 
अ�य �यि� तथा वग�लाई िनषेध गन� गरी 
कुनै कानून बनाएमा वा अ�य कुनै तरहले 
सिंवधान �द� मौिलक हकउपर अनुिचत 
ब�देज लगाउने गरी कानून बनाएमा यस 

िन.नं.००१० - मेघ�साद खरलेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय सभा, क�ित�परु, काठमाड�समेत

�नण�य नं. ००१०
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अदालतले �याियक पुनरावलोकनको 
रोहमा �य�तो कानून बदर गन� स�ने ।

(�करण नं.१७)
 § ि�भुवन िव�िव�ालय सभाको बैठकबाट 

िवशेष �ि�या�ारा पदपूित� गन� �यव�था 
हटाइएको देिखएको ह�दँा अब िनयमावलीको 
िवशेष �यव�था पुन: ि�याशील ह�न स�न े
अव�था नदेिखएको स�दभ�मा �यसरी 
िनि��य भइसकेको �यव�थालाई �याियक 
पुनरावलोकन गरी बदर गनु�पन� औिच�य 
समा�त भइसकेको समते देिखन आउन े।

(�करण नं.१८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
िदनेशमिण ि�पाठी, �ी ह�र�साद उ�ेती, 
�ी एकराज भ�डारी, �ी �काश के.सी., 
�ी रिवनारायण खनाल, �ी नरह�र आचाय� 
र िव�ान्  अिधव�ाह� डा. �ी िदनमिण 
पोखरले, �ी परशरुाम कोइराला, �ी 
सलुोचना िधताल, �ी िव�व�काश भ�डारी, 
डा. �ी ठके���काश िगरी, �ी �ाने��राज 
आरण, �ी गौरी �यौपाने, डा. �ी िशवकुमार 
यादव र �ी मनोहर लािमछाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद 
खनाल

सरोकारवालाका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
गोपालकृ�ण िघिमर,े िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी अ�बर राउत, �ी समुनराज आचाय�, �ी 
भोजराज आचाय� र �ी ह�र�च�� सवुेदी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०७१, अकं ८, िन.नं.९२१८

स�ब� कानून :
 § ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 

सेवास�ब�धी िनयम, २०५०

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(१) 
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं��त त�य र आदेश यस�कार छ:

त�य ख�ड
हामी �रट िनवेदकह� �नातको�र तह उ�ीण� 

गरकेा नेपाली नाग�रक ह� । ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगको काया�लयले िमित २०७०।११।३० 
गते गोरखाप� दैिनकमाफ� त िमित २०७० वैशाख २२ 
गतेस�म आवेदन िदने गरी ७७१ जना उप�ा�यापक 
पदको िव�ापन आवेदन �कािशत भएको थाहा पाएका 
ह� । 

ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को प�र�छेद २ िनयम ६ 
मा रहेको पदपूित� गन� त�रका शीष�कअ�तग�त “सेवामा 
�र� रहेको पदह�म�ये आ�त�रक, खलुा वा िवशेष 
�ितयोिगता�ारा िश�क तथा कम�चारीको शैि�क 
यो�यता, काय��मता, जे�ठता र काय�स�पादनसमेतको 
मू�याङ्कनबाट बढुवा�ारा पूित� ग�रने पदह�को 
�ितशत र त�रका काय�कारी प�रषदले् िनधा�रण 
गरबेमोिजम ह�नेछ । यसरी �ितशत र त�रका िनधा�रण 
गदा� काय�कारी प�रषदले् उिचत र �यायोिचत िकिसमले 
गनु�पन�छ । तर िवशेष �ितयोिगताको �यव�था 
भने २०६२ सालस�म र अित�र� आ�त�रक 
�ितयोिगताको �यव�था २०६५ सालस�म मा� कायम 
रहनेछ” भ�ने �यव�था ग�रएको िथयो । उ� िनयमलाई 
िमित २०६९।६।२९ गतेको साधारण सभाको बैठकले 
सशंोधन गरी "िनयम ६ को पिहलो पंि�को सात� 
लाइनमा “िकिसमले गनु�पन�छ" पिछ "तर उप�ा�यापक, 
सहायक �शासक वा सोसरह र सोभ�दा मिुनका 
पदह�म�ये िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगता�ारा 
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पूित� ग�रने त�रकासमेत काय�कारी प�रषदले् िनधा�रण 
गरबेमोिजम ह�नेछ । सो िवशेष आ�त�रक ख�ुला 
�ितयोिगताको �यव�था २०७२ सालस�म मा� कायम 
रहनेछ" भ�ने �यव�था थप ग�रएको छ । 

यस �यव�थालाई आधार बनाएर ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगको काया�लयले िमित 
२०७०।११।३० मा िव�विव�ालय िश�ण पेसाको 
�थायी �ि�याको स�ुको उप�ा�यापक पदमा 
िव�ापन नं. ८।२०७०-०७१ (िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगता) गोरखाप�मा �कािशत गनु�का 
साथै सोही िमितमा गोरखाप�मा ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगको काया�लयले िव�ापन नं. ७।२०७०-
२०७१ (ख�ुला �ितयोिगता) �कािशत गरकेो 
िथयो । जसमा िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगतामा 
७४.१८९६४ �ितशत (कूल ७७१ मा ५७२ जना) 
र ख�ुला �ितयोिगतामा उप�ा�यापक पदका लािग 
२५.८१०६३६ �ितशत (कूल ७७१ मा १९९ जना) 
माग गरकेो साथै िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगतामा 
६४ वटा िवषयह� र ख�ुलामा ५९ वटा िवषयह�को 
िव�ापनले ५ वटा िवषयह�मा शत�ितशत िवशेष 
आ�त�रक खलुा �ितयोिगतामा मा� िव�ापन गरकेो 
छ । 

उ� िव�ापनले आ�त�रक ख�ुला 
�ितयोिगतामा ि�भवुन िव�विव�ालयको करारमा 
रहेका िश�कह�लाई मा� समावेश गन� �ावधानले 
ख�ुला �ितयोिगतामाफ� त �ित�पधा� गरी उप�ा�यापक 
पदमा सेवा गन� इ�छुक हामी िनवेदकह�का साथै अ�य 
यो�य उ�मेदवारह�को अिधकारलाई कुि�ठत गन� काय� 
भएको छ ।

िवप�ीह�को उ� काय�ले िनवेदकह�को 
संवैधािनक हकसमेत हनन् गरकेो अव�था छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ ले सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् भ�ने �यव�था 
गरकेो छ भने धारा १२(३)(च) ले ��येक नाग�रकलाई 

कुनै पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता 
ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ । ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवा आयोगको काया�लयको उ� िव�ापनले हामी 
िनवेदकलगायत अ�य ख�ुला �ितयोिगतामाफ� त सेवा 
�वेश गन� चाहनेह�को संवैधािनक अिधकार हनन् 
भएको छ । 

उपयु�� ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० मा भएको सशंोधन वा 
थपस�ब�धी िनण�य र सो िनण�यको काया��वयनको 
लािग िमित २०७०।११।३० मा गोरखाप�मा �कािशत 
िव�ापन नं. ७।२०७०-०७१ (ख�ुला �ितयोिगता) 
र िव�ापन नं. ८।२०७०-०७१ (िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगता) को उप�ा�यापक पदको िव�ापन 
र त�स�ब�धमा भए गरकेा स�पूण� काम कारबाही 
�िुटपूण� भएकाले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
सबै यो�य उ�मेदवारह�लाई शत �ितशत ख�ुला 
िव�ापनमाफ� त छनौट ह�ने अवसर िदने गरी स�पूण� 
पदह� खलुा �ितयोिगता�ारा पूित� गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीको नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

साथै िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा 
आयोगको काया�लयले िमित २०७०।११।३० गते 
गरकेो िव�ापन नं. ८।२०७०-०७१ र िव�ापन नं. 
७।२०७०-०७१ माफ� त आवेदन माग गरकेो िव�ापन 
गैरसवंैधािनक भई कानूनको �या�या गनु�पन� भएकोले 
��ततु िनवेदन प�को अि�तम टंुगो नलागेस�म 
आवेदन फारम दता� गन�, िलिखत परी�ा िलने साथै 
अ�तवा�ता�लगायतका काय� स�चालन गन� र िनयिु� 
गन� काय� गदा� हामी िनवेदकह� र अ�य यो�य स�म 
उ�मेदवारह�लाई अपूरणीय �ित (Irreparable 
loss) ह�न जाने ह�दँा उ� काय� नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
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मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदेश�ा�त भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवप�ीह�लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने िमित २०७१।१।२१ मा 
यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ 
को दफा ५(ज), १०(च) र दफा ३४ ले ि�भवुन 
िव�िव�ालयलाई आव�यक पन� िनयमह� बनाउन 
स�ने अिधकार ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ 
को दफा ८ बमोिजम गिठत सभालाई �दान गरकेो ह�दँा 
उि�लिखत अिधकार �योग गरी ि�भवुन िव�विव�ालय 
सभाले ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० बनाएको र सो िनयमको 
िनयम ६ मा रहेको ख�ुला आ�त�रक �ितयोिगताको 
िकिसम पिछ ि�भवुन िव�विव�ालय सभाको िमित 
२०६९।६।२९ मा बसेको बैठकले िवशेष आ�त�रक 
ख�ुला �ितयोिगताको �यव�था थप गन� गरी संशोधन 
गरकेो िथयो । 

ि�भवुन िव�िव�ालय सेवामा अ�थायी र 
करार सेवामा िनयिु� िलई आ�नो जीवनको मह�वपूण� 
समय ि�भवुन िव�विव�ालयमा अ�ययनको लािग 
भना� भएका िव�ाथ�लाई िदई �ा�यापन काय�मा 
संल�न भएका िश�कह� जसको सेवाको सरु�ा गनु�  
ि�भवुन िव�विव�ालयको दािय�वसमेत ह�ने, ि�भवुन 
िव�विव�ालयको �ा�यापन काय�मा संल�न ह�दँा उमेर 
हदको कारणले नेपाल सरकार वा अ�य कुनै पिन 
िनकायको सेवामा सलं�न ह�ने अवसरबाट वि�चत ह�न 
जाने ि�थितसमेत िसज�ना भएको व�तिु�थितलाई 
�दयंगम गररे नै ि�भवुन िव�विव�ालयले िनयम 
६ मा िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगताको थप 
�यव�था गरकेो आधारमा सेवा आयोगले �ि�या बनाई 
ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगको काया�लयले 
२०६९ चै� २५ मा समावेशीको िस�ा�तलाई 

अंगीकार गद� िव.नं.४।०६९-०७० ख�ुला मेिडिसन, 
िव.नं.५।०६९-०७० िवशेष आ�त�रक ख�ुला 
र िव.नं.६।०६९-०७० अ�य संकायतफ�  ख�ुला 
�ितयोिगताको मा�यमबाट िव�ापन गरकेो िथयो । उ� 
िव�ापन िवशेष कारणले काया��वयन ह�न नसकेकोले 
सेवा आयोगले र� गरकेो ह�दँा ि�भवुन िव�विव�ालय 
काय�कारी प�रषद ्को िमित २०७०।१०।६ मा बसेको 
बैठकले ि�भवुन िव�विव�ालयमा �र� रहेका िविभ�न 
िवषयका उप�ा�यापक पदह�लाई दवैु िव�ापनमा 
समावेशी िस�ा�तका आधारमा िवशेष आ�त�रक 
खलुा र खलुा �ितयोिगताको मा�यमबाट पदपूित� गन� 
गरी िव�ापन गन� िनण�य गरअेनसुार सेवा आयोगको 
काया�लयले िवशेष आ�त�रक खलुा / समावेशी र खलुा 
/ समावेशीको आधारमा पदसं�या �ितशत िनधा�रण 
गरी िव.नं. ७।२०७०-७१ खलुा �ितयोिगता एव ंिव.नं. 
८।०७०-७१ (िवशेष आ�त�रक खलुा) को िव�ापन 
िमित २०७० फा�गणु ३० मा गरकेो हो । 

सेवा आयोगको काया�लयबाट िव.नं. ७।०७०-
०७१ र िव.नं. ८।०७०-०७१ लाई बदर गनु�पना�को 
आधार, कारण िनवेदकले उ�लेख गन� नसकेको 
र �यसलाई चनुौती िदने संवैधािनक तथा कानूनी 
हकसमेत िनवेदकह�लाई छैन । कित यो�यता तो�ने 
या क�तो अनभुव चािहने भ�ने कुरा नीितगत िवषय 
हो । ि�भवुन िव�विव�ालयको िश�ण सेवाको 
�कृितलाई हेरेर ि�भवुन िव�विव�ालय िनयमको 
सशंोधन भएको हो । ि�भवुन िव�विव�ालयमा 
काय�रत रहेका र नरहेका शैि�क यो�यता भएका 
सबैले िव�ापनमा भाग िलन पाउने भ�ने उ�े�यले 
एउटै िमितमा अलग अलग िव�ापन न�बर राखेर 
ग�रएको िव�ापनले सबैलाई समान अवसर �दान 
गरकेो ह�दँा सेवा आयोगबाट भएको िव�ापन कानूनी 
िस�ा�तस�मत भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह�को संय�ु िलिखत 
जवाफ ।
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हामी सबै िनवेदकलगायत ि�भवुन 
िव�विव�ालयमा हाल क�रब २००० को स�ंयामा 
अ�थायी तथा करार सहायक सेवामा रही ि�भवुन 
िव�विव�ालयलाई िनर�तर सेवा प�ुयाई रहेका 
छ� । हामी िनवेदकह� ५ वष�भ�दा अगािडदिेख नै 
ि�भवुन िव�विव�ालय करार सेवामा संल�न रहेकोले 
उि�लिखत िव�ापनअनसुार उप�ा�यापकको पदमा 
आवेदन गन� यो�यता पगेुका उ�मेदवारह� भएको 
कारण िवप�ीह�ले ि�भवुन िव�विव�ालयसमेतलाई 
��यथ� बनाई दायर गनु�भएको उ� �रट िनवेदनका 
�ममा ह�ने सनुवुाइ हामीह�को म�ुाको प� िवप� 
नभए तापिन �यस िनवेदनमा उठाइएका ��नह� हा�ो 
हकिहतसगँ �वाथ� र सरोकार जोिडएकोले उ� म�ुामा 
हामी िनवेदकह� शरददेव भ�राई, िवनोदकुमार पा�डे, 
डा. स�तबहादरु थापा, ब�चरुाम भ�राई, शेरिसंह 
रखैोला, संिजवकुमार �े�, भोजराज ओझा, िप�ीराज 
अिधकारी, सरोजकुमार ितिमि�सना, लता िघिमर,े 
ितलकबहादरु ख�ी, िवदरु नेपाल, छिवराम बराल, 
पशपुितराज कोइराला, बालकृ�ण पौडेल, मोहन�साद 
भ�, चा� अ�या�ल, प�ुपराज दाहाल, िड�लीराम 
भ�डारी र शिम�ला आचाय�समेतले सरोकारवालाको 
तफ� बाट स�रक ह�न पाउ ँभनी िमित २०७१।१।२१ मा 
िनवेदन िदएकोमा यस अदालतबाट स�रक ह�ने अनमुित 
�दान गरकेो ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
�रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी िदनेशमिण ि�पाठी, �ी ह�र�साद 
उ�ेती, �ी एकराज भ�डारी, �ी �काश के.सी., �ी 
रिवनारायण खनाल, �ी नरह�र आचाय� र िव�ान्  
अिधव�ाह� डा. �ी िदनमिण पोखरले, �ी परशरुाम 
कोइराला, �ी सलुोचना िधताल, �ी िव�व�काश 
भ�डारी, डा. �ी ठके���काश िगरी, �ी �ाने��राज 

आरण, �ी गौरी �यौपाने, डा. �ी िशवकुमार यादव र �ी 
मनोहर लािमछानेले ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ 
को ��तावनामा नेपालको सवा�ङ्गीण िवकासको लािग 
आव�यक द� जनशि� तयार गन�, �तरीय उ�च िश�ा 
�दान गन� ि�भवुन िव�विव�ालयलाई बढी स�म 
बनाउन वा�छनीय भएकोले सो ऐन बनाएको हो । 
ि�भवुन िव�विव�ालयको सवा�ङ्गीण िवकासका लािग 
ऐनले �दान गरकेो अि�तयारीिभ� रही िनयमावली 
िनमा�ण गन� अिधकार उ� सं�थालाई भए पिन कुनै 
पूवा��ह, बदिनयत तथा ऐनले तोकेको काय��े�भ�दा 
बािहर गई िनयमावली बनाएमा वा सशंोधन गरमेा 
उ� �यव�थाह�को वैधािनकतास�ब�धी �� 
जनुसकैु समयमा पिन स�म िनकायसम� उठाउन 
सिक�छ । िनवेदकह� उ�च िश�ा हािसल गरी मया�िदत 
र �िति�त िश�क पेसा अगँा�ने र यही पेसालाई 
जीिवकोपाज�नको मा�यम बनाउने ज�तो पिव� उ�े�य 
राखी िव�ापनको पखा�इमा िथए । तर िनयमावलीमा 
नै संशोधन गरी उ� सं�थाले सीिमत �यि�ह�को 
लािग भनी िवशेष �यव�था गरी िव�ापन खलुाएकोले 
िनवेदकह� ज�ता आम नाग�रकह� उ� िव�ापनको 
लािग यो�य नै नह�ने गरी गरकेो िव�ापन असवंैधािनक 
तथा �िुटपूण� छ । 

ि�भवुन िव�विव�ालयले ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ६ मा उप�ा�यापक, सहायक 
�शासक वा सोसरह र सोभ�दा मिुनका पदह�म�ये 
िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगता�ारा पूित� ग�रने र 
सो िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगताको �यव�था 
२०७२ सालस�म मा� कायम रहने भनी ग�रएको 
सशंोधन समानताको िस�ा�तिवपरीत छ । यसरी कुनै 
एक वग�लाई मा� िहत तथा लाभ प�ुयाउने गरी पूवा��ह 
राखी ग�रएको उ� सशंोधनले समाजमा एकै अव�थामा 
रहेका �यि�ह�म�ये कुनै एक वग�ले परी�ामा भाग 
िलन पाउने र कुनै अक� वग�ले सोही परी�ामा भाग िलन 
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नपाउने गरी वि�चत ग�रएको उ� संशोिधत �यव�था 
��यायोिजत िवधायनसमेतको िवपरीत छ । तसथ� 
�िुटपूण� त�रकाले िनयमावलीमा भएको संशोधनको 
�यव�थाको काया��वयन �व�प �कािशत िव�ापनह� 
पिन �वत: संिवधानिवपरीत छन् । 

िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालयले िवशेष 
आ�त�रक खलुा �ितयोिगता भनी ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ६ मा ग�रएको �यव�थालाई 
गैरकानूनी त�रकाले पटकपटक संशोधन र थप गद� 
िमित २०६९।०६।२९ गते ि�भवुन िव�विव�ालय 
सभाले िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगता िसज�ना 
गरी खलुा �ितयोिगता�मक �ित�पधा�बाट मा� स�ु 
उप�ा�यापक पदमा �वेश गराउनपुन�मा कानूनिवपरीत 
गलत त�रकाले �या�या र �योग गरी गरकेो िनण�य 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा ि�भवुन 
िव�विव�ालय ऐन, २०४९ िवपरीत रहेकोले उ� 
�यव�था उ��ेषणको आदेशले बदर गरी शत�ितशत 
खलुा िव�ापनमाफ� त छनौट ह�ने �यव�था गन� 
परमादशेसमेत जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िवप�ी ि�भवुन िव�विव�ालयको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद 
खनालले िनवेदकह�ले चनुौती िदएको ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ६ को �यव�था नै हाल अि�त�वमा 
छैन । िमित २०७३।३।२६ को ि�भवुन िव�विव�ालय 
सभाको बैठकबाट उ� �यव�था संशोधन भई सेवामा 
�र� पदम�ये आ�त�रक वा ख�ुला �ितयोिगताको 
मा�यम�ारा मा� पदपूित� ह�ने �यव�था आइसकेको 
छ । खारजे भएको तथा अि�त�वमा नै नरहेको िनयम र 
िनयमावलीमा ग�रएको �यव�थाउपर �रट जारी गनु�को 
औिच�य नै छैन । यो �रट िनवेदन �वत: खारजेभागी 
छ । अक�तफ�  िनवेदकले उठान गरकेो िव�ापनअ�तग�त 
परी�ाह� स�चालन भई उ� पदमा िश�कह� 

भना�समेत भइसकेकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�नपुन� अव�था नह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

��ततु �रट िनवेदनमा स�रक ह�न आएका 
सरोकारवाला ितलकबहादरु ख�ीसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी गोपालकृ�ण 
िघिमर,े िव�ान्  अिधव�ाह� �ी अ�बर राउत, 
�ी समुनराज आचाय�, �ी भोजराज आचाय� र �ी 
ह�र�च�� सवेुदीले ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम 
६ मा भएको सशंोिधत �यव�थाबमोिजम �कािशत 
िव�ापनअ�तग�त क�रब १४०० जितको सं�यामा 
रहेको करार िश�कह� उ� िव�ापनको लािग यो�य 
�यि�ह� ह�न् । िनयमको उ� �यव�था केवल २०७२ 
साल चै� मसा�तस�म कायम ह�ने भ�ने �यव�था छ । 
उ� िव�ापनको लािग यो�यता पगेुका उ�मेदवारह�ले 
दरखा�त फारम भरी परी�ासमेत उ�ीण� गरी 
िनयिु� पाइसकेकोले िनवेदनको औिच�य नै समा�त 
भइसकेकोले िनवेदकले माग गरबेमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन भनी बहस गनु�भयो ।

अब ��ततु �रट िनवेदनमा िमिसल सलं�न 
कागजातह� अ�ययन गरी िनवेदक र िवप�ीह�बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीह�को बहससमेत सनुी 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ि�भवुन 
िव�विव�ालय सभाले िमित २०६८।१।८ को 
पदपूित�स�ब�धी काय�कारी प�रषदल्ाई िदएको 
अिधकार �योग गरी िमित २०६९।६।२९ मा ि�भवुन 
िव�विव�ालय सभाको साधारण बैठकले ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ६ मा सशंोधन गरकेो छ । जसमा 
“तर उप�ा�यापक, सहायक �शासक वा सोसरह र 
सोभ�दा मिुनका पदह�म�ये िवशेष आ�त�रक खलुा 
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�ितयोिगता�ारा पूित�  ग�रने त�रकासमेत काय�कारी 
प�रषदले् िनधा�रण गरबेमोिजम ह�नेछ । सो िवशेष 
आ�त�रक खलुा �ितयोिगताको �यव�था २०७२ 
सालस�म मा� कायम रहनेछ” भ�ने �यव�था थप 
ग�रएको छ । उ� िवशेष �यव�थाले कुनै िवशेष वग�ले 
मा� िव�ापनमा सामेल भई उ� िव�ापनको लाभ 
िलन पाउने �यव�था ग�रएकोले यसबाट समाजका 
एक वग�लाई लाभ �दान गन� र अक� वग�लाई उ� 
लाभ �ा�त गन�बाट वि�चत गरकेो अव�था छ । य�तो 
संशोिधत �यव�थाले संिवधानले नै ��याभूत गरकेो 
िनवेदकको समानताको हक र रोजगारीस�ब�धी 
हक हनन् भएको छ । �यसैले ि�भवुन िव�विव�ालय 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ६ 
मा भएको उ� संशोधन वा थपस�ब�धी िनण�य र 
सो िनण�यको काया��वयन �व�प २०७०।११।३० 
गते गोरखाप�मा �कािशत िव.नं. ७।२०७०-०७१ 
(खलुा �ितयोिगता) र िव.नं. ८।२०७०-०७१ (िवशेष 
आ�त�रक खलुा �ितयोिगता) को उप�ा�यापक पदको 
लािग �कािशत िव.नं. र त�स�ब�धमा भए गरकेो 
स�पूण� काम कारबाहीसमेत बदर ह�नपुन� भ�ने मागदाबी 
िलई ��ततु िनवेदन दायर भएको पाइ�छ ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा 
ि�भवुन िव�विव�ालय सभाले िवशेष आ�त�रक 
खलुा �ितयोिगता रा�ने गरी िमित २०६९।६।२९ 
मा िनयम ६ मा गरकेो संशोधन असंवैधािनक 
नरहेको र के कुन पदमा कसरी पूित� गन� भ�ने िवषय 
िव�विव�ालयको नीितगत िवषय भएको साथै िविभ�न 
पदमा खलेुको िव�ापनमा तोिकएको �यूनतम यो�यता 
भएमा िनवेदकह�ले �ितयोिगतामा भाग िलन स�ने 
अवसरबाट िनवेदकह�लाई वि�चत नगराइएको, एवम् 
िवशेष आ�त�रक खलुा / समावेशी र खलुा / समावेशी 
आधारमा पदस�ंया �ितशत िनधा�रण गरी खलुाइएको 
िव�ापनले िनवेदकको कुनै संवैधािनक हक हनन् 
नभएको भ�नेसमेत िजिकर रहेको छ । 

४. उपयु��ानसुारको त�यगत अव�था रहेको 
��ततु �रट िनवेदनमा ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ६ 
को �यव�था अ�त�रम संिवधान�ारा �द� समानताको 
हक र रोजगारी तथा सामािजक सरु�ाको हकसगँ 
बािझएको छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा सव��थम िवचार 
गनु�पन� भएको छ ।

५. यस स�ब�धमा �रट िनवेदकले चनुौती 
िदएको ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ६ को �यव�था 
हेदा�  पदपूित� गन� त�रका शीष�कमा “सेवामा �र� 
पदह�म�ये आ�त�रक वा ख�ुला �ितयोिगता�ारा 
िश�क तथा कम�चारीको शैि�क यो�यता, काय��मता, 
जे�ता र काय� स�पादनसमेतको मू�याङ्कनबाट 
बढुवा�ारा पूित� ग�रने पदह�को �ितशत काय�कारी 
प�रषदले् िनधा�रण गरबेमोिजम ह�नेछ तर उप�ा�यापक, 
सहायक �शासक वा सोसरह सोभ�दा मिुनका 
पदह�म�ये िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगता�ारा 
पूित�  गन� त�रकासमेत काय�कारी प�रषद् ले िनधा�रण 
गरबेमोिजम ह�नेछ । सो िवशेष ख�ुला �ितयोिगताको 
�यव�था २०७२ सालस�म मा� कायम रहनेछ” भ�ने 
उ�लेख भएको देिखयो । उ� संशोिधत �यव�थाले 
ख�ुला �ितयोिगताबाट ि�भवुन िव�विव�ालय सेवामा 
�वेश गन� चाहने यो�यतम् �यि�लाई अवरोध गरकेो 
तथा समानताको िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी केही 
�यि�ले मा� लाभ पाउने गरी अ�य �यि�लाई भेदभाव 
गरकेाले उ� �यव�था बदर ह�नपुन� भ�ने िनवेदकको 
कथन रहेको छ । 

६. �रट िनवेदकले चनुौती िदएको िनयम 
ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ को दफा ५(ज), 
१०(च) र दफा ३५ ले ि�भवुन िव�विव�ालयलाई 
आव�यक पन� िनयमह� बनाउन स�ने अिधकार दफा 
८ बमोिजम गिठत सभालाई �दान गरी सो सभाले ऐनले 
�दान गरकेो अिधकार �योग गरी बनाएको देिख�छ । 

िन.नं.००१० - मेघ�साद खरलेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय सभा, क�ित�परु, काठमाड�समेत
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यसै �यव�थामा िमित २०६९।६।२९ मा संशोधन 
तथा थप �यव�था गरी उप�ा�यापक, सहायक 
�शासक वा सोसरह र सोभ�दा मिुनका पदह�म�ये 
िवशेष आ�त�रक ख�ुला �ितगोिगता�ारा पूित�  ग�रने 
त�रकासमेत काय�कारी प�रषदले् िनधा�रण गरबेमोिजम 
ह�नेछ भ�ने �यव�था उ�लेख छ । सोही प�रषदल्ाई 
िदइएको अिधकार �योग गरी िवशेष आ�त�रक खलुा 
�ितयोिगता�ारा पदपूित� गन� गोरखाप�मा िमित 
२०७०।११।३० मा िव�ापनसमेत �काशन भएको 
पाइ�छ । 

७. ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ६ मा ग�रएको 
उ� संशोधनको औिच�य स�ब�धमा िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफमा ि�भवुन िव�विव�ालयको सेवामा 
अ�थायी र करार सेवामा िनयिु� िलई आ�नो 
जीवनको मह�वपूण� समय ि�भवुन िव�विव�ालयमा 
अ�ययनको लािग भना� भएका िव�ाथ�लाई िदई 
�ा�यापन काय�मा संल�न भएका िश�कह�को सेवाको 
सरु�ा गनु�  ि�भवुन िव�विव�ालयको दािय�वसमेत ह�ने, 
ि�भवुन िव�विव�ालयको �ा�यापन काय�मा संल�न 
ह�दँा समय हदको कारणले नेपाल सरकार वा अ�य कुनै 
पिन िनकायको सेवामा सलं�न ह�ने अवसरबाट वि�चत 
ह�न जाने ि�थितसमेत िसज�ना भएको व�तिु�थितलाई 
�दयंगम गररे नै ि�भवुन िव�विव�ालयले िनयम ६ मा 
िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगताको थप �यव�था 
गरकेो हो भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । 

८. �रट िनवेदकले उ� संशोिधत �यव�थाले 
खलुा �ित�पधा� नगरी पदपूित� गन� लागेको भ�ने 
िजिकर िलए पिन सो संशोिधत �यव�थाले ि�भवुन 
िव�विव�ालयको सेवामा लामो समय काय� गरकेा 
कम�चारीह�िबच आ�त�रक �ितयोिगता एवम् 
�ित�पधा�बाट नै पदपूित�  ह�ने हो । सो �ि�याबाट 
ग�रएको पदपूित� पिन �य�ता ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवामा रहेका �ित�पध�ह�िबच खलुा �ित�पधा�  नै 

ह�ने हो । �य�तो �ित�पधा�मा उ�ीण� ह�न नसकेको 
अव�थामा पिन सीिमत �ितयोिगताको नाममा 
अनिुचत फाइदा िलई �वत: �थायी िनयिु� ह�ने 
होइन । �य�तो �ितयोिगतामा सामेल भई अन�ुीण� 
भए पिन �वत: �थायी िनयिु� ग�रने भ�ने पिन 
होइन । सो �यव�थाले समेटेका ि�भवुन िव�विव�ालय 
सेवामा काय�रत �यि�ले �थायी �पमा िनय�ु ह�नका 
लािग �य�तो �ितयोिगता�मक परी�ामा सहभागी भई 
उ�ीण� ह�नैपन� ह��छ । �य�तो परी�ामा उ�ीण� ह�न 
नस�नेले �थायी ह�ने अवसर नपाउने ह�दँा अयो�य 
�यि�लाई �थायी िनयिु� गन� लािगएको भ�ने पिन 
देिखदँनै । िनयममा भएको उ� �यव�थाअनसुार 
ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी पदमा सीिमत 
�यि� अथा�त् उप�ा�यापक, सहायक �शासक 
वा सोसरह र सोभ�दा मिुनको पदह�मा िनि�चत 
�ितशत मा� िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगताबाट 
पदपूित� ग�रने भ�ने �यव�थाले स�पूण� पदह�मा सबै 
�ित�पध�लाई पूण� िनषेध ग�रएको भ�ने अव�थासमेत 
छैन । 

९. ि�भवुन िव�िव�ालयमा लामो समयदेिख 
काय�रत कम�चारीको अनभुव एवम् �ानको सदपुयोग गन� 
तथा लामो समयदेिख अ�थायी वा करारमा रही िश�क 
तथा कम�चारीको �पमा काय� गद� जीवनका मह�वपूण� 
समय यही स�ंथामा िबताएका अनभुवी कम�चारीको 
माग स�बोधन गरी �यव�थापन गन� उ�े�यले ि�भवुन 
िव�िव�ालय सभाबाट िमित २०६९।६।२९ को 
साधारण बैठकबाट २०७२ सालस�म मा� कायम ह�ने 
गरी खलुा आ�त�रक �ितयोिगताबाट उप��यापक, 
सहायक �शासक सोसरह र सोभ�दा मिुनका पदह� 
िवशेष आ�त�रक खलुा �ितयोिगता�ारा पूित� ग�रने 
भ�ने देिख�छ । उ� �यव�थाबमोिजम ग�रएको 
िव�ापनलाई हेदा�  पिन िव�ािपत स�पूण� पदह� 
�यसरी सीिमत �ितयोिगताबाट मा� पूित�  ग�रने नभई 
खलुा �ित�पध�ले समेत �ित�पधा� गन� स�ने गरी 
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खलुा �ितयोिगतालाई पिन �थान िदएकै देिख�छ । 
१०. य�तै िववाद समावेश भएको आ�त�रक 

�ितयोिगता�ारा पदपूित� गन� िवषयमा ने.का.प. 
२०७१ अंक ८ िन.नं. ९२१८ मा �कािशत िनवेदक 
माधवकुमार ब�नेतसमेत िवप�ी िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान वीर अ�पतालसमेत भएको उ��ेषण 
परमादशे िवषयमा यस अदालतको ५ सद�यीय 
िवशेष इजलासबाट �ितपादन भएको िस�ा�तमा 
"अ�पतालमा लामो समय सवेा गरकेा कम�चारीलाई 
�ित�ानमा िनयुि�को लािग सीिमत आ�त�रक 
�ितयोिगतामा सामेल ह�न एकपटक मौका िदन ु
�वयम ्मा अनुिचत वा गैरकानूनी कुरा नह�ने" भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� �रट िनवेदनमा िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ानमा �र� रहेका �ेणीिवहीनदेिख 
आठ� तहस�मका ३१ िकिसमका १८० पदह�मा 
िमित २०६५।१०।१० स�म सो �ित�ानअ�तग�त 
काय�रत कम�चारीह�िबचमा आ�त�रक �ितयोिगताको 
मा�यम�ारा �ित�पधा� गराई �थायी पदपूित�  गन� भ�ने 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान (कम�चारी सेवाका 
सत� तथा सिुवधास�ब�धी) िनयमावली, २०६५ को 
िनयम १४५ को �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३ को समानताको अिधकारसमेतको 
िवपरीत रहेको भनी चनुौती िदइएकोमा �य�तो सीिमत 
आ�त�रक �ितयोिगता संिवधानिवपरीत नभएको भनी 
यस अदालतबाट मा�यता �दान ग�रएको पाइ�छ ।

११. �यसैगरी यस अदालतको संवैधािनक 
इजलासबाट िमित २०७४।०९।२१ मा ऋचा उ�ेती 
िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत 
भएको (�रट नं. ०६९-WS-००६१) को आदेशमा 
संवत् २०६४ साल असोज मसा�तस�म �थानीय 
िनकायमा अिवि�छ�न �पमा काय�रत कम�चारीह�िबच 
मा� �र� दरब�दीको पचास �ितशत पदमा एक 
पटकका लािग सीिमत आ�त�रक �ितयोिगता�मक 
परी�ा�ारा पदपूित� गन� भनी �थानीय �वाय� शासन 

िनयमावली, २०५६ को िनयम २१३क(१) को 
�यव�था समानताको िस�ा�तिवपरीत नभएको भनी 
�या�या भएको पाइ�छ । 

१२. ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
चनुौती िदएको ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ६ मा िमित 
२०६९।६।२९ मा संशोधन�ारा थप ग�रएको �यव�था 
ि�भवुन िव�विव�ालयमा काय�रत सबै पदह�मा लागू 
ह�ने नभई उप�ा�यापक, सहायक �शासक वा सोसरह र 
सोभ�दा मिुनका पदह�मा मा� िवशेष आ�त�रक खलुा 
�ितयोिगता�ारा पदपूित� ग�रने भ�ने हो । सो �यव�था 
२०७२ सालस�म मा� कायम रहनेछ भ�ने समयसीमा 
(Cut Off Date) तोक� एक पटकका लािग मा� 
आ�त�रक �पमा सीिमत �ितयोिगताको परी�ा�ारा 
पदपूित� गन�को लािग �यव�था ग�रएको दिेख�छ । 
मािथ उि�लिखत िन.नं. ९२१८ को �रट िनवेदनमा 
यस अदालतको ५ सद�यीय िवशेष इजलासबाट 
लामो समयदिेख अिवि�छ�न �पमा सेवा गरकेा 
कम�चारीह�को सामािजक सरु�ा र ��याभूितको लािग 
सीिमत आ�त�रक �ितयोिगतामा सामेल ह�न एक पटक 
मौका �दान गनु�  आफँैमा गैरकानूनी र असवंैधािनक 
नह�ने भनी �या�यासमेत भएको छ । 

१३. व�ततुः ि�भवुन िव�िव�ालय, 
ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, २०४९ अ�तग�त �थािपत 
�वशािसत सं�था हो । य�तो सं�थालाई कानूनले 
�दान गरकेो िज�मेवारी पूरा गरी काय� स�चालन गन� 
आव�यक जनशि� �यव�थापन तथा �य�तो सेवाको 
लािग आव�यक जनशि�को विृ� िवकासलगायतका 
िवषयमा यो�यता िनधा�रण गन� कानूनले ��ट ब�देज 
लगाएको छैन भने कानूनी उपाय�ारा �य�तो 
�यव�थापन गन� स�ने नै ह��छ । �य�तो सं�थाको 
जनशि� �यव�थापन गन� �योजनका लािग ितनीह�को 
विृ�िवकास तथा यो�यताका सत� िनधा�रण गदा� समान 
अव�था र हैिसयतका िबचमा समान �यवहार र फरक 

िन.नं.००१० - मेघ�साद खरलेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय सभा, क�ित�परु, काठमाड�समेत
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अव�था र हैिसयतका िबच फरक �यवहार ह�ने गरी कुनै 
खास सत� वा यो�यता तोकेको कारणले उ� काय�लाई 
समानताको िस�ा�तिवपरीत भएको भ�न िम�दैन । 
कुनै सं�थामा लामो समय सेवा गरी �य�तो सं�थाको 
कामको िविश� अनभुव �ा� गरकेो �यि�लाई िनजले 
हािसल गरकेो �य�तो अनभुवको मू�याङ्कन गरी 
िवशेष �यव�था ग�रनलुाई अ�यथा भ�न िम�दैन । 

१४. �रट िनवेदकले िनवेदनप�मा 
िनयमावलीको उ� संशोिधत �यव�था सिंवधान 
�द� समानताको हकिवपरीत भएको भनी िजिकर 
िलएको स�दभ�मा उ� संशोिधत �यव�था समानताको 
िस�ा�तिवपरीत भए नभएको तफ�  िवचार गन� 
सा�दिभ�क ह��छ । सबै �यि� कानूनको अगािड समान 
ह�ने र कानूनको समान सरं�णबाट कोही पिन वि�चत 
नह�ने गरी समानताको िस�ा�तलाई हा�ो संिवधानले 
मौिलक हकको �पमा �यवि�थत गरी सो हक हनन् भए 
उपचारसमेत �ा� ह�ने संवैधािनक ��याभूितसमेत �दान 
गरकेो छ । यस संवैधािनक �यव�थानसुार सामा�य 
कानूनको �योगमा कसैउपर पिन कुनै पिन आधारमा 
भेदभाव नग�रने, कुनै पिन �यि� कानूनको नजरमा 
समान ह�ने तथा कानूनको समान संर�ण �ा� गन� र 
रा�यले कसैउपर पिन भेदभावपूण� �यवहार नगरी सबैले 
रा�यबाट �दान ह�ने अवसर र लाभ समान �पमा �ा� 
गन� भ�ने कुरामा िववाद छैन । सारमा भ�नपुदा� �यि� 
�यि�ह�िबच धम�, वण�, िलङ्ग, जातजाित, उ�पि� 
तथा आ�था ज�ता कुनै पिन आधारमा भेदभाव नगनु�  
नै समानता हो तर संिवधानमा �यवि�थत समानताको 
हकले िनरपे� समानताको िस�ा�तलाई अंगीकार 
गरकेो छैन । समान अव�थाका �यि�िबच समान 
�यवहार गन� र िवशेष अव�था र प�रि�थित भएका 
वग�लाई सकारा�मक िवभेदको मा�यमबाट िवशेष 
संर�ण �दान गरी फरक �यवहार गन� सिकने �यव�था 
संिवधानमा नै उ�लेख भएकाले यो िस�ा�तको �योग 
सापेि�त �पमा ह�ने भ�ने दिेख�छ । 

१५. समानताको िस�ा�त फरक अव�था, 
ि�थित र हैिसयतका �यि�िबच िनरपे� �पमा 
लागू ह�ने नभई सापेि�त �पमा लागू ह��छ । य�तो 
समानता भनेको समान अव�था, ि�थित र हैिसयत 
भएका �यि�ह�िबच समान �यवहार ग�रने भ�ने हो । 
समान�तर अव�था र हैिसयत भएका समानह�िबच 
असमान ह�ने गरी एउटाको तलुनामा अक�लाई िवशेष 
सिुवधा िदने वा संर�ण गरी कुनै �यव�था ग�रएको 
छ भने �य�तो काय� समानताको िस�ा�तिवपरीत 
भएको भ�न सिक�छ । मूलतः समानता भनेको 
समानह�िबचको समानता नै हो । यस अथ�मा समान 
हैिसयत र अव�थामा रहेका कुनै खास समूहमा िवशेष 
सिुवधा वा हक �दान गन� गरी कानून िनमा�ण गनु�  र 
सो समूहमा नपन� �यि�ह�लाई सो अिधकार �दान 
नगनु�  नै समानताको िस�ा�तिवपरीत भएको मा�न 
िम�दैन । कुनै खास समूहह�लाई मा� अिधकार 
�दान गन� गरी िनमा�ण ग�रएको कानून तािक� क र 
िववेकस�मत वग�करणमा आधा�रत छ भने �य�तो 
कानून समानताको िस�ा�तको अनकूुल नै रहेको 
मा�नपुद�छ । कुनै खास उ�े�य �ाि�तका लािग वा 
सम�या समाधानका लािग िवशेष कानूनी �यव�था गन� 
कानून िनमा�तालाई समानताको िस�ा�त बाधक ब�न 
स�दनै । कुनै खास उ�े�यिबना �वे�छाचारी ढंगबाट 
तािक� क र िववेकस�मत वग�करणको अभावमा कसैलाई 
कुनै हकबाट वि�चत गन� गरी कानून िनमा�ण गन� वा 
कानूनको �योग गन� रो�न ु समानताको िस�ा�तको 
सार हो । 

१६. समानताको िस�ा�त स�ब�धमा 
िवकिसत अवधारणा र यस अदालतले िवकिसत गरकेो 
�ि�कोणको स�दभ�मा ��ततु �रट िनवेदनको त�यगत 
अव�थालाई हेदा� ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयममा ग�रएको संशोधनको 
�यव�थाले आ�नो समानताको हक, रोजगारी तथा 
सामािजक सरु�ास�ब�धी हकलगायतका हकह� 
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हनन् भई ि�भवुन िव�विव�ालयमा �र� भएका पदमा 
�ित�पधा� गरी रोजगारी �ा� गन� हकमािथ अित�मण 
भएको भ�ने नै �रट िनवेदकको म�ुय िजिकर रहेको 
देिखयो । िनयमावलीको उ� संशोिधत �यव�थाले 
ि�भवुन िव�विव�ालय वा िश�क कम�चारीको �र� 
रहेको उप�ा�यापक, सहायक �शासक वा सोसरह र 
सोभ�दा मिुनका पदमा मा� िवशेष खलुा �ित�पधा��मक 
परी�ाको मा�यमबाट एकपटकका लािग पदपूित� ग�रने 
भएकोले �रट िनवेदकले िजिकर िलएबमोिजम खलुा 
�ित�पधा�लाई िनषेध ग�रएको अव�था नभएको भ�ने 
स�ब�धमा मािथका �करणह�मा िववेचना भइसकेको 
छ । �रट िनवेदकज�तो अव�थाको �यि� र ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवामा वष� काय�रत रहेका �यि�ह�को 
अव�था समान ह�न स�दैन । जीवनको अमू�य अविध 
ि�भवुन िव�विव�ालयको सेवामा समप�ण गरी ि�भवुन 
िव�विव�ालयलाई लामो समयस�म सेवा �दान 
गरकेा �यि�ह�लाई एकपटक सीिमत �ितयोिगताका 
आधारमा �ित�पधा� गराई �थायी गन� प�ृभूिममा 
िनिम�त कानूनबाट �रट िनवेदकको संिवधान �द� 
समानताको हक हनन् भएको भ�न िम�ने भएन । 

१७. व�ततुः कानून िनमा�ताले समानताको 
िस�ा�तिवपरीत दूिषत मनसाय राखी कुनै खास �यि� 
वा वग�ले मा� िवशेष लाभ पाउने गरी र समान अव�थाका 
अ�य �यि� तथा वग�लाई िनषेध गन� गरी कुनै कानून 
बनाएमा वा अ�य कुनै तरहले संिवधान �द� मौिलक 
हकउपर अनिुचत ब�देज लगाउने गरी कानून बनाएमा 
यस अदालतले �याियक पनुरावलोकनको रोहमा 
�य�तो कानून बदर गन� हो, तर ��ततु �रट िनवेदनमा 
उपयु��ानसुारको अव�था िव�मान रहेको नदिेखदँा 
उ� सशंोिधत �यव�था बदर ह�नपुन� भ�ने िनवेदन दाबी 
मनािसब देिखएन ।

१८. अका�तफ�  िवप�ीतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  कानून �यवसायीले ि�भवुन िव�विव�ालय 
िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को 

िनयम ६ मा िमित २०६९।९।६ मा भएको संशोधनबाट 
थप ग�रएका �यव�था हाल अक� संशोधनबाट हटाई 
सिकएको र संशोिधत �यव�थाले सीिमत �ित�पधा�को 
�यव�था नै नराखेको भ�ने िजिकर िलन ु भएको र 
ि�भवुन िव�िव�ालय सभाको िमित २०७३।३।२६ 
को बैठकबाट उ� िवशेष �ि�या�ारा पदपूित�  गन� 
�यव�था हटाइएको देिखएको ह�दँा अब िनयमावलीको 
सो �यव�था पनु: ि�याशील ह�न स�ने अव�था 
नदिेखएको स�दभ�मा �यसरी िनि��य भइसकेको 
�यव�थालाई �याियक पनुरावलोकन गरी बदर गनु�पन� 
औिच�य समा�त भइसकेको समेत देिखन आयो । 

१९. तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयम, २०५० को िनयम ६ मा भएको िवशेष खलुा 
�ितयोिगता�मक परी�ाबाट पदपूित� गन� �यव�था 
सिंवधान र कानूनसगँ बािझएको नदिेखएकोले िनयम ६ 
मा भएको सो �यव�था हिटसकेको ह�दँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदनको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ फा�गनु १ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

िन.नं.००१० - मेघ�साद खरलेसमेत िव. ि�भवुन िव�िव�ालय सभा, क�ित�परु, काठमाड�समेत
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७६।४।२२
०७०-WS-००३४

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : सला�ही िज�ला स�ुदरपरु चहरबा 
गा.िव.स. वडा नं. ३ घर भई नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालयअ�तग�त जनक हजारी 
िव�ापीठमा काय�रत �थायी सह�ा�यापक 
वष� ६२ को देवीका�त लाल कण�

िव��
िवप�ी : नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालय, बेलझ�ुडी 

दाङसमेत

 § ि�भुवन िव�िव�ालय र नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय छु�ाछु�ै ऐन�ारा �थािपत 
स�ंथाले िनयमावलीको मा�यमबाट 
�य�तो स�ंथाका िश�क कम�चारी पिहले 
कुनै स�ंथामा काम गरकेो अविध नजोिडन े
भ�ने �यव�था ग�रएको काय� आफँैमा 
सिंवधानिवपरीत ह�न नस�ने ।

(�करण नं.७)
 § ि�भुवन िव�विव�ालय र स�ंकृत 

िव�विव�ालय दुवै िव�विव�ालय 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला �वशािसत 

स�ंथा ह�न ्। दुवै िव�विव�ालय एउटै नभई 
फरक फरक ह�न ् । दुवै िव�विव�ालयको 
सेवा अविध जोिडनेस�ब�धी छु�ै िनयम�ारा 
�यव�था ग�रएको छ । िनवेदकले िजिकर 
िलएज�तो ि�भुवन िव�विव�ालयमा 
सेवा अविध गणना गन� भ�ने �यव�था 
ि�भुवन िव�विव�ालयअ�तग�त 
िव�ालयमा सेवा गन� �ा�यापकह�को 
लािग हो । सो �यव�था सोही स�बि�धत 
िव�विव�ालयमा आकिष�त ह��छ । नेपाल 
स�ंकृत िव�विव�ालयमा सेवा गन� 
�ा�यापक तथा कम�चारीह�ले पिन अ�य 
िव�विव�ालयसरहकै सुिवधा �ा�त नभएकै 
अव�थामा �य�तो िनयम एकआपसमा 
बािझएको भ�ने अथ�मा तुलना गन�
निम�ने । 

(�करण नं.८)
 § िनवेदकले छु�ै िव�विव�ालयमा काय� 

गरकेोमा सेवा अविध नजोडेको कारणबाट 
ि�भुवन िव�विव�ालय कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ५२ 
ले सेवा अविध जोड्न े �ावधान र नेपाल 
स�ंकृत िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी 
िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) मा सेवा 
अविध नजोड्ने �यव�था एकआपसमा 
बािझयो तथा समानताको िस�ा�तिवपरीत 
भयो भ�न सिकने अव�था नदेिखन े।

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
खगे���साद अिधकारी र �ी महादवे�साद 
यादव

िवप�ीका तफ� बाट : व�र� अिधव�ा �ी अजु�न�साद 
कँडेल

�नण�य नं. ००११
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 

सेवास�ब�धी िनयम, २०५०
 § नेपाल स�ंकृत िव�िव�ालय सेवा 

सत�स�ब�धी िनयम,  २०६७

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(१) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य र आदेश यस�कार छ:

त�य ख�ड
ि�भवुन िव�विव�ालयअ�तग�तको राम�व�प 

रामसागर �या�पस जनकपरुधाममा मैिथली िवषयक 
सहायक �ा�यापक पदमा िमित २०४७।११।१५ 
देिख िमित २०५३।८।२ स�म िनर�तर सेवामा रहेको 
म िनवेदक सं�कृत िव�विव�ालयअ�तग�तको जनक 
हजारी िव�ापीठमा मैिथली िवषयक सहायक �ा�यापक 
पदमा २०५३।८।३ देिख २०५४।९।२६ स�म 
अ�थायी र २०५४।९।२७ देिख उप�ा�यापक पदमा 
�थाई िनयिु� तथा २०६८।३।४ मा सह�ा�यापक 
पदमा पदो�नित पाई सेवारत रहेको ह� ँ । सरकारी 
िव�विव�ालय रहेको ि�भवुन िव�िव�ालयअ�तग�तको 
�या�पसको सेवाबाट सरकारी नै रहेको सं�कृत 
िव�विव�ालयअ�तग�तको �या�पसको सेवामा 
�वेश गरी काय�रत रहेको िनवेदकले ि�भवुन 
िव�विव�ालयअ�तग�तको �या�पसमा काम गरकेो कूल 
५ वष� ८ मिहना १५ िदनको अटुट सेवा अविध हाल 
काय�रत सं�कृत िव�विव�ालयको सेवामा जोडी पाउन 
��यथ� िव�विव�ालयसम� िनवेदन िदएकोमा �वत�� 
�पमा अक� कानून�ारा �थािपत िव�विव�ालयमा 

नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय �वेशपूव�को काय� अविध 
िनविृ�भरणका लािग जोिडन नस�ने भनी जानकारी 
गराइएकोले यो िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालय ऐन, २०४३ 
बमोिजम जारी ग�रएको िश�क तथा कम�चारी सेवा 
सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) मा 
अ�य स�ंथामा गरकेो अ�थायी वा करार वा मािसक 
�यालादारी सेवा अविधलाई भने सेवामा गणना ग�रने 
छैन भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ भने िनयम ६५(५) मा 
त�कालीन सं�कृत अ�ययन सं�था वा स�ंथानह�मा 
सेवा गरी जनुसकैु कारणले सेवा िनव�ृ भई सिुवधा 
िलइसकेको अव�थामा िनविृ�भरणलगायतको 
सिुवधाको �योजनका लािग सािबकको सेवा जोिडने 
छैन भ�ने �प� �यव�था छ । यस िनयम�ारा ग�रएको 
�यव�था यथावत् रहेको तथा �यव�थािपका संसद ्बाट 
अ�तरिव�विव�ालय ऐन जारी नभएको अव�थामा 
अ�य िनकायको �योजनको लािग जारी भएको ऐन 
िनयमको �ावधानह� नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयले 
�हण गरी िनण�य गन� पाउने अव�था पिन रहेन । य�िप 
मैले नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालयमा गरकेो सेवा 
अविधलाई जोिडने काय� नगरकेोले उ� �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधानिवपरीत रहेको छ । 

ि�भवुन िव�विव�ालय र नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालयसमेतका दवैु िव�विव�ालय ऐन�ारा 
स�ंथािपत तथा स�चािलत सरकारी िव�विव�ालय 
हो । ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ को दफा ३४ 
र नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय ऐन, २०४३ को दफा 
३६ ले िव�विव�ालयलाई ऐनको उ�े�य काया��वयनको 
लािग आव�यक िनयम बनाउने समान अिधकार 
��यायोजन गरकेो छ । ��यायोिजत अिधकारअनसुार 
ि�भवुन िव�विव�ालय ऐनको दफा १० र नेपाल 
स�ंकृत िव�िव�ालय ऐनको दफा ५ ले िनयमह� 
पा�रत गन� अिधकार तत् तत् िव�विव�ालयलाई 
िदएअनसुार ि�भवुन िव�विव�ालयले बनाएको ि�भवुन 

िन.नं.००११ - देवीका�त लाल कण� िव. नेपाल सं�कृत िव�िव�ालय, बेलझ�ुडी, दाङसमेत
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िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को प�र�छेद ७ को िनयम ५२ ले सरकारी 
सेवाको अविधलाई समेत गणना गरी िनयम ५४ अनसुार 
िनविृ�भरण पाउने िहसाब गनु�पन� �यव�था गरकेो 
छ । य�िप नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयले बनाएको 
नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयको िश�क तथा कम�चारी 
सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) 
मा अ�य सं�थामा गरकेो अ�थायी वा करारसमेतको 
अविधलाई गणना ग�रने छैन भ�ने िनषेधा�मक �यव�था 
गरकेो ह�दँा नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयको िश�क 
तथा कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को 
िनयम ६५(१) को उ� �ावधान समान�तरको सरकार 
ि�भवुन िव�विव�ालयसगँ मेल नखानकुो साथै नेपाल 
सरकारबाट स�चािलत नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयले 
आ�नो िनयमावलीमा राखेको उ� असमान �ावधान 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३(१) 
मा �यव�था भएको समानताको हकसगँ बािझएको छ । 

ि�भवुन िव�विव�ालयको उ� िनयमावलीको 
िनयम ५० सरह नै नेपाल सं�कृत िव�िव�ालयको 
िनयमावलीको िनयम ६३ मा उमेरको हद ६३ वष� पूरा 
भएपिछ अवकाश िदने �ावधान गरकेो छ । सोअन�ुप म 
िनवेदक उमेरको हदले २०७०।०९।२० गते अवकाश 
पाउने भएमा ि�भवुन िव�विव�ालय �या�पसमा 
गरकेो ५ वष� ८ मिहना १५ िदन िनर�तर काम गरकेो 
जोड्नपुन�मा उ� सेवा अविध नजोिडदँा नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालय िश�क तथा कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी 
िनयम, २०६७ को िनयम ६७ ले िनविृ�भरण पाउन 
िनधा��रत गरकेो सेवा अविध मेरो हकमा नप�ुने भई 
पाउने िनविृ�भरणबाट वि�चत ह�न ु पदा� नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५ ले ��याभूत 
गरकेो स�पि�स�ब�धी मौिलक हकबाट वि�चत ह�नपुन� 
िनिव�वाद ह�न आएको छ । जबिक उ� िनयम ६५ 
�ार�भ ह�नपूुव� सेवा �वेश गरकेोमा म िनवेदकको हकमा 
िनयमको उ� िनषेधा�मक �यव�था लागू ह�ने नभई 

अ�य िव�विव�ालयको सेवा जोिडनपुन� हो सोलाई 
शू�य कायम गनु�  ह�दँैन । 

नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयको िनयमावली 
ि�भवुन िव�विव�ालयको िनयमावलीअनसुार 
नै संशोधन भई लागू ह�दँ ै आएकोले ि�भवुन 
िव�विव�ालयमा रहेको �यव�थासरह नै सेवा जोड्ने 
�ावधान रा�नपुन� कुरा गिठत काय�दलको िसफा�रस 
�ितवेदनसमेत रहेको छ । जसलाई ��यथ� आयोगले 
�यसतफ�  कुनै �यान नै नप�ुयाई एउटा सरकारी 
सेवामा गरकेो सेवा अविधलाई अक� सरकारी सेवामा 
जोड्नेस�ब�धी सामा�य �ावधानको िवपरीत िनण�य 
गरकेो छ । सं�कृत िव�विव�ालय ऐनअ�तग�त संगिठत 
िनकाय रहेको नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयमा अ�य 
सरकारी िव�विव�ालयको �ावधान नला�ने भ�ने 
गरकेो ठहर अवैध छ । 

तसथ� ि�भवुन िव�विव�ालयअ�तग�तको 
िनर�तर सेवाबाट नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयको 
सेवामा �वेश गरी अ�यापन गद� आएको ि�थितमा 
नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय िश�क तथा कम�चारी 
सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) 
मा “अ�य स�ंथामा गरकेो अ�थायी वा करार वा 
मािसक �यालादारी सेवा ... सेवा अविधमा गणना 
ग�रन े छैन” भ�ने �यव�था नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १३(१) सगँ बािझनकुो 
साथै ��यथ�ह�को उि�लिखत �िुटपूण� िनण�य 
कामकारबाहीले म िनवेदकको उ� उि�लिखत हकको 
�चलनमा कु�ठा तथा अव�� गरकेोले कानूनको 
उ� भाग र ��यथ�ह�को िनण�य बदर गरी अ�य 
सरकारी िव�विव�ालयमा गरकेो सेवालाई जोड्ने गरी 
िनयमावलीमा �यव�था िमलाउन ु र नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालयमा गरकेो सेवा अविध िनवेदकको 
हकमा ि�भवुन िव�विव�ालयको सेवा अविधमा 
जोड्न ��यथ�ह�को नाममा परमादशेको आदेश जारी 
गरी िनविृ�भरण िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
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िनवेदनप� । 
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
यो आदशे �ा�त भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ िलई आफँै वा आ�नो 
�ितिनिध�ारा उपि�थत ह�न ु भनी �रट िनवेदनको १ 
�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�लाई स�बि�धत 
िज�ला अदालतमाफ� त सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७०।०८।०९ 
मा भएको आदेश ।

िनवेदकले िमित २०५८।८।२५ मा ि�भवुन 
िव�विव�ालयअ�तग�तको रामसागर बह�मखुी 
�या�पसमा करार सेवा गरकेो अविध जोडी पाउन 
नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयको उपकुलपित�यूलाई 
िनवेदन िदएकोमा िनजको सेवा अविध जोड्न निम�ने 
भनी िमित २०५८।९।१७ मा नै िवप�ीह�लाई 
जानकारी गराई सिकएकोमा िवप�ीले पटकपटक सोही 
िवषयमा िविभ�न िनकायमाफ� त समेत िनवेदन िदएका र 
पनुः िवप�ीलाई िमित २०६५।९।२१ मा सेवा अविध 
जोड्न निम�ने बेहोराको जानकारी िदएप�चात् िवप�ीले 
नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालयको िनयममा भएको �प� 
�यव�थाबमोिजम नै िनण�य गरकेोमा कानूनत: अलग 
अि�त�व रहेको ि�भवुन िव�विव�ालयको हवाला 
िदएर अनाव�यक झ�ुा ला�छना लगाई दायर भएको 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी छ ।

�यसैगरी िवप�ीले िमित २०६९।९।२१ मा 
हेलो सरकारको नाममा समेत िनवेदन िदएको र नेपाल 
सं�कृत िव�विव�ालयका कुलपित तथा स�माननीय 
�धानम��ीको काया�लयबाट २०६९ माघ ४ गते 
�चिलत कानूनअनसुार कारबाही गन� भ�ने जानकारी 
आएको र िवप�ीले अनाव�यक �पमा नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालयलाई दःुख हैरानी िदइरहेका तथा 
िनज २०७०।०९।३० बाट अिनवाय� अवकाश ह�ने 

भएकोले सोको जानकारी िमित २०७०।०५।२७ गते 
नै िवप�ीलाई जानकारी गराई सिकएको र �चिलत 
नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय ऐन, २०४३ को दफा 
२३ र सािबक िनयम हाल िव�मान नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय िश�क तथा कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी 
िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) बमोिजम िवप�ीले 
ि�भवुन िव�विव�ालयमा गरकेो सेवा अविध जोड्न 
निमलेको तथा ऐ. िनयम १०९ (५) नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय ऐन, २०४३ को दफा ३४ िवपरीत दायर 
भएको ��ततु िनवेदन खारजेभागी ह�नकुा साथै नेपाल 
स�ंकृत िव�विव�ालय र नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय 
पनुरावेदन आयोगको काम कारबाहीले िवप�ी �रट 
िनवेदकको सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार 
हनन् भएको छैन । पनुरावेदन आयोगले आफूलाई 
नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय ऐन िनयमले तोकेको 
िज�मेवारी पूरा गरी िव�मान ऐन िनयमबमोिजम िनण�य 
गरकेो ह�दँा िवप�ीको झ�ुा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय 
बेलझ�ुडी, िव�विव�ालय सभा, नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय, पनुरावेदन आयोग, नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय बेलझ�ुडी, दाङसमेतको तफ� बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत �रट िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी खगे���साद अिधकारी र �ी महादवे�साद 
यादवले रा�यका कुनै िव�विव�ालयले पूव� 
अ�थायी सेवालाई जोड्ने र कसैलाई नजोड्ने भ�न 
िम�दैन । ि�भवुन िव�विव�ालय ऐन, २०४९ को दफा 
३४ अ�तग�तको ��यायोिजत िवधायनअ�तग�त बनेको 
ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयम, २०५० को िनयम ५२(१) मा पिहलेको सेवा 
जोिडने �यव�था गरकेो छ । यो �यव�था स�पूण� 

िन.नं.००११ - देवीका�त लाल कण� िव. नेपाल सं�कृत िव�िव�ालय, बेलझ�ुडी, दाङसमेत
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िव�विव�ालयमा काय�रत सबै िश�क कम�चारीको सेवा 
सत� सिुवधामा लागू ह�नपुद�छ । 

तर नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय सेवा 
सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) मा 
अ�य सं�थामा गरकेो अ�थायी वा करार वा मािसक 
�यालादारी सेवा र यस िनयमको २८ बमोिजमको 
बेतलबी िबदा बसेको अविधलाई भने सेवा अविधमा 
गणना ग�रने छैन भनी उ�लेख गरकेो छ । यो 
�यव�था ��य� �पमा असमान तथा िवभेदकारी 
छ । सरकारी िव�विव�ालयमा कुनै एक िव�विव�ालयमा 
सेवा गरकेोमा मा�यता िदई गणना गन� तथा सोही 
िव�विव�ालयअ�तग�त पन� अक� िव�विव�ालयमा 
सेवा गरकेो अविधलाई गणना नगन� य�तो िवभेदकारी 
�ावधानह� नेपालको अ�त�रम संिवधानले ��याभूत 
गरकेो समानता तथा रोजगारीस�ब�धी मौिलक 
हकसमेत िवपरीत छ । �यसकारण नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को 
िनयम ६५(१) को अि�तम वा�यांश "अ�य स�ंथामा 
गरकेो अ�थायी वा करार वा मािसक �यालादारी... 
सेवा अविधलाई भने सेवा अविधमा गणना ग�रने 
छैन" भ�ने कानूनको अशं बदर घोिषत गरी िनवेदकले 
पाउने िनविृ�भरणबाट वि�चत गरकेो ��यथ� 
पनुरावेदन आयोगको िमित २०७०।६।१५ को िनण�य, 
��यथ� िव�विव�ालयको िमित २०६५।९।२१ 
को प�लगायतका कामकारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकको मागबमोिजम ि�भवुन 
िव�विव�ालयमा गरकेो अ�थायी सेवा अविधको 
समेत गणना गरी िनविृ�भरणलगायतको सेवा सिुवधा 
िदन ु भनी परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बहस गद� सोहीअन�ुपको बहसनोटसमेत 
पेस गनु�भएको छ ।

िवप�ी नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालय, 
बेलझ�ुडी, दाङको तफ� बाट उपि�थत व�र� अिधव�ा 
�ी अजु�न�साद कँडेलले ि�भवुन िव�विव�ालय 

र नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालय दवुै सरकारी 
िव�विव�ालय होइनन् । दवैु िव�विव�ालय अिवि�छ�न 
उ�रािधकारवाला �वशािसत सं�था ह�न् र आ-आ�नो 
िव�विव�ालयले उ� ऐनको उ�े�यको काया��वयन 
गन� आव�यक िनयम बनाउन स�ने �यव�था गरकेो 
ह�दँा दवैु िव�विव�ालय आ-आ�नो काय� स�चालनमा 
�वत�� छन् ।

िनवेदकले उठान गरकेो नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को 
िनयम ६५(१) को अ�य स�ंथामा गरकेो अ�थायी वा 
करार वा मािसक �यालादारी... सेवा अविधमा गणना 
ग�रने छैन भनी उ�लेख ग�रएको अि�तम वा�यांश 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१३(१) सगँ बािझएको छैन । ि�भवुन िव�विव�ालयको 
िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयममा सेवा अविध 
जोड्ने �यव�था उ�लेख छ । उि�लिखत दवुै िनयम 
छु�ाछु�ै ऐनअ�तग�त बनेको ह�दँा िभ�न �ावधानलाई 
हेरी अक� अस�बि�धत �ावधानसगँ उ� �यव�था 
बािझयो भ�ने अव�था रहदँैन । समानताको हक 
भनेको समानह�का िबचमा लागू ह�ने िवषय हो । 
�रट िनवेदकज�तो अव�थाका अ� कसैको सेवा 
नेपाल स�ंकृत िव�विव�ालयले िनविृ�भरणका 
लािग जोडेको र िनवेदकको मा� �य�तो सेवा 
नजोिडिदएको भनी िनवेदकले उ�लेख गन� स�नभुएको 
छैन । एक िव�विव�ालयको करार सेवालाई अक� 
िव�विव�ालयले अनभुवबाहेक िनविृ�भरण �योजनको 
लािग सेवा जोड्ने �यव�था ि�भवुन िव�विव�ालय 
तथा नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय दवुैको िनयममा 
नभएको अव�था ह�दँा िनवेदकको समानताको हकह� 
�ितकूलको काय� नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस गद� तदअन�ुपको 
बहसनोटसमेत पेस गनु�भएको छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा दवैु प�बाट उपि�थत 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस तथा पेस 
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भएको बहसनोट एवम् �रट िनवेदन तथा िलिखत 
जवाफसिहतको िमिसल संल�न स�पूण� कागजात 
अ�ययन गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  िमित 
२०४७।११।१५ देिख िमित २०५३।८।२ स�म ि�भवुन 
िव�विव�ालयअ�तग�तकै िव�विव�ालयमा गरकेो 
सेवालाई नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयमा गरकेो सेवा 
अविधमा जोडी सेवा अविध गणना गरी िनविृ�भरणको 
�यव�था गरी पाउन आफू सेवामा बहाल छँदै िमित 
२०६५।६।१५ मा ��यथ� िव�विव�ालयसम� आवेदन 
गरकेोमा अ�य िनकायमा गरकेो सेवा अविधलाई जोड्न 
निम�ने भनी ��यथ� िव�विव�ालय, िविव�ालय सभा 
र पनुरावेदन आयोगबाट भएको िनण�य तथा सेवा 
सिुवधाबाट वि�चत गन� गरी पिछ बनेको नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालय िश�क तथा कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) र ६५(५) को 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १३(१) �ारा संरि�त समानताको हकसगँ 
बािझएकोले कानूनको उ� भाग र ��यथ�को िनण�य 
बदर गरी िनविृ�भरणसमेतको �योजनका लािग सेवा 
अविध जोिडिदन ु भ�ने परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन रहेको देिख�छ । 

३. िनवेदकले दाबी िलएको नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को 
िनयम ६५(१) मा अ�य सं�थामा गरकेो अ�थायी 
वा करार वा मािसक �यालादारी... सेवा अविधमा 
गणना ग�रने छैन भनी उ�लेख भएको तर ि�भवुन 
िव�विव�ालयको िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ५२ ले सेवा अविध जोड्ने �यव�था 
गरकेो भए तापिन उि�लिखत िनयम दवुै छु�ाछु�ै 
ऐनअ�तग�त बनेको हो । एउटा िव�विव�ालयमा गरकेो 
करार सेवालाई अक� िव�विव�ालयबाट �दान ग�रने 

िनविृ�भरण �योजनको लािग जोड्ने �यव�था ि�भवुन 
िव�विव�ालय तथा नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय दवैुमा 
नरहेकोले िनवेदकले दाबी िलए ज�तो समानताको हक 
�ितकूल ह�ने गरी कुनै काय� नभएकोले उ� �रट िनवेदन 
खारजे ग�रनपुन� िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ ।

४. ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले चनुौती 
िदएको नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी 
िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) को �यव�था 
सिंवधान�ारा �द� समानताको हकसगँ बािझएको छ 
वा छैन भ�ने नै ��ततु �रट िनवेदनको म�ुय िवषयव�त ु
रहेको देिखन आयो ।

५. यस स�ब�धमा िनवेदकले चनुौती िदएको 
कानूनी �यव�था हेदा�  नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय 
सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को िनयम ६५(१) मा 
“अवकाश, उपदान, िनवृि�भरण र औषधोपचारको 
�योजनका िनिम� सवेा अविधको गणना गदा� 
िव�विव�ालय सेवामा अ�थायी सेवा वा करार 
सेवामा रही अटुट सेवा गरी �थायी भएको र �थायी 
िनयुि� भई सेवा गरकेो परी�णकालको अविधलाई 
समते गणना ग�रनछे । कुनै िश�क वा कम�चारी 
िव�विव�ालय सेवाको लािग आयो�य ह�ने गरी 
बखा��त भएकोमा पिछ कुनै कारणले सो अयो�यता 
छुट्न गई वा अयो�य नह�ने गरी हटाइएकोमा फे�र 
िनज िश�क वा कम�चारीको �थायी िनयुि� भएमा 
वा राजीनामा िदई िव�विव�ालय सवेा छाडेको तर 
उपदान वा िनवृि�भरण वा औषधोपचार नपाएको 
ि�थितमा मा� फे�र िव�विव�ालय सेवामा �थायी 
िनयुि� पाएमा वा िव�विव�ालयको कुनै सगंठन 
वा िनकायमा वा पद खारजेीमा परी पिछ फे�र िनज 
िश�क वा कम�चारीको सेवा टुट भएको अविध कटाई 
अिघको र पिछको समेत सवेा अविध जोिडनेछ । 
अ�य स�ंथामा गरकेो अ�थायी वा करार वा मािसक 
�यालादारी सेवा र यस िनयमको २८ बमोिजमको 
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बेतलबी िबदा बसेको अविधलाई भने सेवा अविधमा 
गणना ग�रने छैन” भ�ने �यव�था उ�लेख छ । 

६. �यसैगरी ि�भवुन िव�विव�ालय िश�क 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० को प�र�छेद 
७ को िनयम ५२(१) मा अिघ�लो सरकारी सेवा 
अविधलाई सो िनयममा उ�लेख भएबमोिजम तोिकएको 
अव�थामा गणना गन� िम�ने �यव�था भए पिन सोही 
िनयमको उपिनयम (२) ले उ� �यव�थालाई सीिमत 
गरी “उपिनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन २०२८ सालअिघ िव�विव�ालय 
सेवामा काय�रत िश�क तथा कम�चारीको हकमा 
र िव�विव�ालयमा गािभन आएका शैि�क 
स�ंथाह�बाट �वतः िव�विव�ालय सेवामा �वेश 
गरकेो गैरसरकारी शैि�क स�ंथाको िश�क तथा 
कम�चारीको हकमा स�बि�धत महािव�ालय र 
गैरसरकारी स�ंथामा अ�थायी वा �थायी सवेा स�ु 
गरकेो अविधदेिख नै उपदान वा िनवृि�भरणको 
�योजनका लािग मा� सेवा अविध गणना 
ग�रनेछ” भ�ने उ�लेख छ । यसरी िनवेदकले ि�भवुन 
िव�विव�ालय िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० मा भएको �यव�थालाई इंिगत गरी अ�थायी 
वा �थायी सेवा स�ु गरकेो अविधदेिख नै उपदान वा 
िनविृ�भरणका �योजनका लािग मा� सेवा अविध 
गणना ग�रने भ�ने �ावधान रहेको तर नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को 
िनयम ६५ मा अ�य स�ंथामा गरकेो अ�थायी वा करार 
वा मािसक �यालादारी सेवालाई सेवा अविधमा गणना 
ग�रने छैन भ�ने �यव�था नै असमान र िवभेदपूण� रहेको 
भ�ने िनवेदकको कथन रहेको छ ।

७. यहा ँ �रट िनवेदकले ि�भवुन 
िव�विव�ालयअ�तग�त पन� �या�पसमा िमित 
२०४७।११।१५ देिख २०५३।८।२ स�म मैिथली 
िवषयको सहायक �ा�यापक पदमा क�रब ५ वष� सेवा 
गरकेो देिख�छ भने िमित २०५४ सालदिेख २०७० 

स�म नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयमा सहायक पदमा 
ज�मा १७ वष� काय�रत रहेको देिख�छ । स�ंकृत 
िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ 
को िनयम ६७ ले िनविृ�भरण �ा�त गन�का लािग 
२० वष� सेवा अविध तोकेकोमा िनवेदकको उ� 
ि�भवुन िव�विव�ालयमा काम गरकेो ५ वष� जोिडएमा 
मा� िनविृ�भरणको सिुवधा �ा�त गन� स�ने भ�ने 
िनवेदकको भनाइ रहेको पाइयो । य�िप सेवा अविध 
जोड्ने �यव�था ि�भवुन िव�विव�ालय र नेपाल 
स�ंकृत िव�विव�ालय दवुैको आ�नो फरक �यव�था 
रहेको भ�ने कुरा उ� िनयमह�को अ�ययनबाट �प� 
ह��छ । सं�कृत िव�विव�ालय छु�ै िव�विव�ालय 
भएकोले ि�भवुन िव�िव�ालयमा गरकेो सेवा अविध 
जोड्न िम�ने दिेखएन भनी नेपाल सं�कृत िव�विव�ालय 
पनुरावेदन आयोगको िजिकर रहेको पाइयो । मूलत: �रट 
िनवेदक काय�रत रहेको िव�विव�ालय नेपाल स�ंकृत 
िव�विव�ालय ऐन, २०४३ बमोिजम गठन भएको 
हो । सो ऐनबमोिजम जारी भएको िनयमावलीले �प� 
�पमा अ�य� काम गरकेो सेवा अविध जोिडन नस�ने 
र यो �ावधान िनविृ�भरण �योजनतफ�  पिन आकिष�त 
ह�ने गरी �प� ब�देज लगाएको देिख�छ । यसरी छु�ै 
ऐन�ारा �थािपत सं�थाले िनयमावलीको मा�यमबाट 
�य�तो सं�थाका िश�क कम�चारी पिहले कुनै सं�थामा 
काम गरकेो अविध नजोिडने भ�ने �यव�था ग�रएको 
काय� आफँैमा संिवधानिवपरीत ह�न स�दनै । के कित 
कारणले संिवधानसगँ बािझएको भनी िनवेदकले 
देखाउन नसक� केवल अ�य िव�विव�ालयमा 
भएसरहको �यव�था नभएको आधारमा असमान भयो 
भनेकोस�म अव�था छ । 

८. व�ततु: ि�भवुन िव�विव�ालय र 
स�ंकृत िव�विव�ालय दवैु िव�विव�ालय अिवि�छ�न 
उ�रािधकारवाला �वशािसत सं�था ह�न् । दवुै 
िव�विव�ालय एउटै नभई फरक फरक ह�न् । दवुै 
िव�विव�ालयको सेवा अविध जोिडनेस�ब�धी छु�ै 
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िनयम�ारा �यव�था ग�रएको छ । िनवेदकले िजिकर 
िलएज�तो ि�भवुन िव�विव�ालयमा सेवा अविध गणना 
गन� भ�ने �यव�था ि�भवुन िव�विव�ालयअ�तग�त 
िव�ालयमा सेवा गन� �ा�यापकह�को लािग 
हो । सो �यव�था सोही स�बि�धत िव�विव�ालयमा 
आकिष�त ह��छ । नेपाल सं�कृत िव�विव�ालयमा 
सेवा गन� �ा�यापक तथा कम�चारीह�ले पिन अ�य 
िव�विव�ालयसरहकै सिुवधा �ा�त नभएकै अव�थामा 
�य�तो िनयम एकआपसमा बािझएको भ�ने अथ�मा 
तलुना गन� िम�दैन । 

९. मलुत: िनवेदकले उि�लिखत �यव�था 
समानताको िस�ा�तसगँ बािझयो भनी िजिकर 
िलएकोमा उ� �यव�थाह� समानताको हकसगँ के 
कसरी बािझयो भ�ने �प� �पमा दखेाउन स�नभुएको 
छैन । सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकसगँ कुनै कानूनी 
�यव�था बािझएको भनी दाबी िलने प�ले के कसरी 
�य�तो �यव�था बािझएको भनी व�तगुत �पमा 
पिु� गन� स�नपुद�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३(१) मा सबै नाग�रक कानूनको 
�ि�मा समान ह�नेछन् । कसैलाई पिन कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने संवैधािनक �ावधान 
रहेको छ । �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो समानताको 
उ�े�य समानह�िबचमा समानता हो । नेपाल सं�कृत 
िव�विव�ालयमा सेवा गरकेो कम�चारीह�िबच नै 
कुनै एक कम�चारीको सेवा अविध जोड्ने तथा अक� 
कम�चारीको नजोड्ने भनी िवभेद गरकेोमा समानताको 
हकिवपरीतको काय� भएको भ�ने अव�था रहन 
स�दछ । तर यहा ँ�रट िनवेदकले छु�ै िव�विव�ालयमा 
काय� गरकेोमा सेवा अविध नजोडेको कारणबाट ि�भवुन 
िव�विव�ालय कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, २०५० 
को िनयम ५२ ले सेवा अविध जोड्ने �ावधान र नेपाल 
सं�कृत िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, 
२०६७ को िनयम ६५(१) मा सेवा अविध नजोड्ने 
�यव�था एकआपसमा बािझयो तथा समानताको 

िस�ा�तिवपरीत भयो भ�न सिकने अव�था देिखएन । 
१०. अत: िनवेदकले िजिकर िलएको नेपाल 

स�ंकृत िव�विव�ालय सेवा सत�स�ब�धी िनयम, 
२०६७ को िनयम ६५(१) को �यव�थाबाट �रट 
िनवेदकको संिवधान र कानून �द� हक अिधकारमा 
आघात परकेो अव�था नदेिखएको तथा उ� �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१३(१) सगँ बािझएको समेत नदिेखएकोले िनवेदन 
दाबी मनािसब दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७६ �ावण २२ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

िन.नं.००११ - देवीका�त लाल कण� िव. नेपाल सं�कृत िव�िव�ालय, बेलझ�ुडी, दाङसमेत
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७५।९।२५
०७२-WC-००१७

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ ब�ने 
अिधव�ा तेजबहादरु कटुवाल

िव��
िवप�ी : रा��पितको काया�लय शीतल िनवास, 

काठमाड�समेत

 § िववाहले मिहलाको सामािजक तथा 
पा�रवा�रक अव�था एवम ् हैिसयत 
प�रवत�नस�म ह�ने हो । उ� अव�था 
र हैिसयतको प�रवत�नले स�पि�को 
अिधकारमािथको हकलाई पिन प�रवत�न 
गरकेो अथ�मा बु�न ह�दैँन र अदालतले 
�य�तो अथ� लगाई �या�या पिन गनु� 
ह�दैँन । मूल �पमा पैतृक स�पि�मािथ छोरा 
र छोरीको समान�पमा हक ह��छ भ�न े
कुरास�म सिंवधान र कानूनको सरोकारको 
िवषय हो र सो अिधकारको �ाि�तप�ात ् 
�यस स�पि�को कानूनबमोिजमको 
उपभोगको तौर त�रकाह� �यि�ले नै 
िनधा�रण गन� हो, सिंवधान तथा कानूनले 

तय गन� िवषय होइन र गनु� पिन नह�ने ।
(�करण नं.९)

 § िवधाियकाले कुनै खास उ�े�य पूरा गन�का 
लािग कानूनी उपाय�ारा कुनै �यव�था 
वा �ब�ध गद�छ र �य�तो �यव�थाको 
�ाकृितक �याय, समानता, सम�याय एवम ्
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत नरहसे�म 
अदालतले आ�नो असाधारण अिधकार 
�योग गरी ह�त�ेप गन� वा�छनीय नह�ने ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
बालकृ�ण �यौपाने

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िकरण पौडेल

एिमकस �यूरीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ाह� 
�ी नरह�र आचाय�, �ी जगतबहादरु काक�, 
�ी उषा म�ल पाठक

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मलुकु� देवानी (संिहता) ऐन, २०७४
 § केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे गन� 

ऐन, २०७२

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य र आदेश 
यस�कार छ:

त�य ख�ड
म �रट िनवेदक कानून �यवसायी भई �याय, 

कानून र संिवधानसमेतमा अ�यापन र चासो रा�ने 
सचेत नेपाली नाग�रक ह� ँ। यसै स�दभ�मा नेपाल राजप� 

�नण�य नं. ००१२
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ख�ड ६५ अित�र�ाङ्क भाग २ िमित २०७२।६।१४ 
मा �कािशत लैङ्िगक समानता कायम गन� केही नेपाल 
कानून संशोधन तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ ले 
मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको १ नं. मा रहेको “यो 
न�बर �ार�भ भएपिछ अंशब�डा गदा� यस महलको 
अ�य न�बरह�को अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो�ने, 
�वा�नी, छोरा, छोरीह�को िजयािजयैको अशं गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�थालाई संशोधन गरी “यो न�बर �ार�भ 
भएपिछ” भ�ने श�द हटाएको छ । �यसैगरी सोही 
अंशब�डा महलको ३ नं. मा “सगँ बसेको दाजभुाइका 
छोराछोरीह�मा आ�नो आ�नो बाबकुो मा� अशं 
ह��छ” भ�ने �यव�था र ४ नं. मा “कसैको सौतासौता 
�वा�नी मा� रहेछन् भने सबै सौताले आ�ना लो�नेका 
अंशमा ऐनबमोिजम बाडँी खान पाउछँन्” भ�ने 
�यव�थाको स�ा लैङ्िगक समानता कायम गन� ऐन, 
२०७२ मा “सगँ बसेको दाज ुभाइ तथा िददी बिहनीका 
छोराछोरीह�मा आ�नो आ�नो बाब ु वा आमाको 
मा� अंश ह��छ” भ�ने दफा थिपएको छ । अशंब�डाको 
१९ नं. को ठाउमँा “अिववािहता छोरी” को स�ा 
“एकासगोलका छोरी” भ�ने श�दह� रािखएका छन् । 
सोही महलमा सािबकमा �यव�था रहेको “यसै महलको 
१ न�बरमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िववाह 
ग�रसकेको छोरीको अशंब�डा गनु�पन� छैन भ�ने “१क” 
नं. खारजे ग�रएको छ । �य�तै अपतुालीको महलमा 
पिन केही अनमेल तवरबाट संशोधन ग�रएकोसमेतको 
संशोधनमा िनवेदकको �यानाकष�ण भएकोले केही 
नेपाल सशंोधन उि�लिखत संशोधन र ऐनमा भएको 
�यव�थासमेत िमलेको छैन । नेपालको सिंवधानको 
धारा १८(५) र १२ सगँ मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको 
महल ४, ४क, ४ख र ४ग समेतसगँ बािझएको ह�दँा 
उि�लिखत कानूनी �यव�था बदर गराउनलाई िनवेदन 
गन� आएको छु । उि�लिखत संशोधनले िववाह भएको 
छोरीको अंश छुट्याउन ु पद�न भ�ने �यव�था खारजे 
गरकेो छ । सो संशोधनले छोरा छोरीह�को िजयिजयै 

अंशब�डा गनु�पछ�  भ�ने �यव�था र िददी, बिहनी, छोरा 
छोरीह�मा आ�नो आ�नो बाब ुवा आमाको अशं ह��छ 
भ�ने �यव�था आफँैमा बािझएको छ । िददी बिहनीका 
छोराछोरी र दाजभुाइका छोराछोरी एउटै अशं र वंश 
तथा प�रवारको ह�न नस�नेमा भा�जा भा�जी तथा 
दाजभुाइ िददीबिहनीको छोराछोरीको अंशब�डा ह�ने 
�ावधान रािखएको छ । 

मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको महलको ४, 
४क, ४ख र ४ग र मलुकु� ऐनको िववाहवारीको महलले 
बहुारीलाई �थान िदएको छ, तर हाल कायम रहेको 
अंशब�डाको महलले छोरीलाई मा� �थान िदएको 
छ । यस स�दभ�मा पैतकृ स�पि� अथा�त् बाब ुआमाको 
स�पि�मा समान हक रा�ने हो भने ज�मका आधारमा 
स�पि� सन� नामसारी ह�ने ह�नपुछ�  । िववाह नगरी 
बाब ु आमासगँ रहदँा छोरी ह�ने र िववाह भएप�चात् 
बहुारीमा �पा�तरण ह�ने सं�कार र य�ता �यवहारलाई 
स�ंथागत गन� कानूनको संरचना र �यव�थालाई 
धिम�याउने उ�े�यबाट भएको सो सशंोधन कायम रहन 
स�दनै । मलुकु� ऐनको अंशब�डाको महलमा ग�रएको 
सो संशोधनले लो�ने �वा�नीको ४, ४क, ४ख, ४ग 
तथा िववाहवारीको महलको कानूनिवपरीत आपसमै 
बािझएको छ । 

सिंवधानको धारा १८(५) को पैतकृ स�पि�मा 
सबै स�तानको समान हक ह�ने भ�ने आधारमा मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको महलमा िववािहता छोरी भ�ने 
अंशब�डाको १क. िझिकएपिछ लो�ने �वा�नीको ४, 
४क, ४ख, ४ग समेतको कानून पिन िनि��य गनु�पन� 
तथा सो कानून पिन खारजे गनु�  पन�मा उ� धारासगँ 
बािझने गरी भएको कानूनी �यव�था समानताको 
हकको िस�ा�तका आधारमा हे�रनपुन� देिख�छ । 
अंशब�डाको महलले छोरीको िववाह भ�ने क�पना 
गद�न भने लो�ने �वा�नीको महलको अंशस�ब�धीको 
�ावधान आव�यक नै देिखदँैन । कानूनले छोरीको 
िववाह नमानेपिछ बहुारी भ�ने क�पना गन� र मा�न नै 

िन.नं.००१२ - अिधव�ा तेजबहादरु कटुवाल िव. रा��पितको काया�लय शीतल िनवास, काठमाड�समेत
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िम�दैन । �य�तै मलुकु� ऐन अपतुाली महलको हालको 
संशोधनको २ख, घ, च, छ, झ र �प�ीकरणको 
स�बि�धत �यव�था परुानो ऐनको दफा ६, ७, ९ र १२ 
को अिववािहता भ�ने श�द िझक� िववािहता छोरीको 
�ावधान नै हटाइएको छ । उि�लिखत सबै संशोधनले 
बाब ुआमाको स�पि�मा छोराको छोराछोरी र छोरीका 
छोराछोरीको समेत समान हकको �थापना भएको छ । 

अतः नेपालको संिवधानको धारा १८(५) 
को “पैतकृ स�पि�मा लैङ्िगक भेदभाविवना सबै 
स�तानको समान हक ह�नेछ” भ�ने �यव�थाबमोिजम 
िमित २०७२।६।१४ को केही नेपाल कानून संशोधन 
तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ मा अंशब�डा महलको 
संशोधनसगँ स�बि�धत दफा (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) 
समेतको �यव�थाले पैतकृ स�पि� सबै स�तान तथा 
छोरा छोरी भा�जा भ�जीसमेतले पाउने र छोरीको 
िववाह गरी बहुारी ब�ने भ�ने �यव�था नै नराखी 
अंशब�डा १क मा “िववािहता छोरीको अशंब�डा 
गनु�  पद�न” भ�ने �यव�था नै खारजे गरी दोहोरो अशं 
पाउने �यव�था गरी उ� १८(५) सगँ बािझएकोले 
बदर गरी ज�मका आधारमा स�पि� सन� उि�लिखत 
धारा १८(५) को �यव�थाबमोिजम ह�ने गरी वा अ�य 
जो चािहने आ�ा आदेश वा पजु�समेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन प� । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो, आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण भए 
सोसमेत साथै राखी यो आदेश�ा�त भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक ७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७४।०८।२९ मा 
भएको आदशे । 

यसमा ��ततु �रट िनवेदनमा मिहलाको 
अंशस�ब�धी ग�भीर िवषय समावेश भएकोले 
िवषयव�तकुो गा�भीरतासमेतलाई िवचार गरी बहस 
पैरवीका लािग नेपाल बार एसोिसयसन तथा सव��च 
अदालत बार एसोिसयसनबाट २/२ जनाको दरले 
व�र�ठ अिधव�ा र अिधव�ाह� एिमकस �यूरीको 
�पमा उपि�थत गराउने �यव�थाको लािग स�बि�धत 
बार एसोिसयसनलाई अनरुोध गरी िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७५।०२।२३ मा 
भएको आदेश । 

�रट िनवेदकले दाबी गरकेो लैङ्िगक 
समानता कायम गन� तथा लैङ्िगक िहंसा अ��य गन� 
स�ब�धमा केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे 
गन� ऐन, २०७२ नेपालको संिवधानको धारा १११ 
बमोिजम सभामखु�ारा �मािणत भई स�माननीय 
रा��पित�यूबाट �माणीकरण ह�न पेस भएबमोिजम 
नेपालको संिवधानको धारा ११३ बमोिजम स�माननीय 
रा��पित�यूबाट �माणीकरण भएको हो । �रट िनवेदन 
खारजेभागी ह�दँा खारजे गरी पाउन स�मािनत 
अदालतसम� सादर अनरुोध गद�छु भ�ने बेहोराको 
रा��पितको काया�लयका तफ� बाट िनिम� सिचव 
कूल�साद चडुालले पेस भएको िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधानले पिन सबै नाग�रक 
कानूनको �ि�टमा समान ह�ने र कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत नग�रने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
लैङ्िगक आधारमा पैतकृ स�पि�मा भेदभाविबना 
सबै स�तानको समान हक ह�नेछ भ�ने �यव�था धारा 
१८ को उपधारा (५) ले गरकेो छ । उ� सवंैधािनक 
�यव�थालाई काया��वयन गन� साव�भौम संसद ्ले 
कानूनमा प�रमाज�न गरकेो िवषयलाई �रट िनवेदकले 
अ�यथा भ�न िम�ने होइन । लैङ्िगक समानता कायम 
गन� तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही नेपाल 
ऐनलाई संशोधन गरी संवैधािनक �यव�थाअनकूुल 
बनाएको अव�था हो । साथै सवंत् २०७५ साल भदौ 
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१ गतेदेिख लागू ह�ने गरी मलुकु� देवानी (संिहता) ऐन, 
२०७४ पा�रत भइसकेको र उ� ऐनको दफा २०५ मा 
सगोलको स�पि� अंशब�डा गन� �योजनको लािग यस 
प�र�छेदको अ�य दफाको अधीनमा रही पित, प�नी, 
बाब,ु आमा, छोरा, छोरी, अिंशयार मािननेछ भ�ने 
�यव�था गरी सोही ऐनको दफा २०९ को उपदफा 
(१) मा सगोलमा बसेको दाज ु भाइका छोरा, छोरी 
वा प�नीले आ�ना बाब ुवा पितको भागबाट मा� अशं 
पाउनेछन् भ�ने �यव�था गरकेो ह�दँा िनवेदनमा िलएको 
िजिकरसमेत उ� संिहतामा स�बोधन भइसकेको 
ह�दँा िनवेदन िजिकर िनरथ�क रहेको छ भ�ने बेहोराको 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयका तफ� बाट 
ऐ.का सिचव रािजव गौतमले पेस गनु�भएको िलिखत 
जवाफ ।

नेपालको संिवधानको ��तावनामा लैङ्िगक 
िवभेदसमेतको अ��य गरी समतामूलक समाज िनमा�ण 
गन�, धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतकृ स�पि�मा 
लैङ्िगक भेदभाविबना सबै स�तानको समान हक ह�ने, 
धारा ३८ को उपधारा (१) मा ��येक मिहलालाई 
लैङ्िगक भेदभाविबना समान वशंीय हक ह�ने, सोही 
धाराको उपधारा (६) मा स�पि� तथा पा�रवा�रक 
मािमलामा द�पि�को समान हक ह�ने, धारा ५० 
को उपधारा (२) मा धम�, सं�कृित, स�ंकार, �था, 
पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै पिन आधारमा ह�ने 
सबै �कारका िवभेद, शोषण र अ�यायको अ��य गरी 
स�य र समतामूलक समाजको िनमा�ण गन� संवैधािनक 
�यव�था रहेको छ । लैङ्िगक �पमा रहेको िवभेद र 
लैङ्िगक िहंसालाई संर�ण गन� �कृितका कानूनी 
�यव�थामा सधुार गरी लैङ्िगक िहंसालाई अ��य गन� 
स�ब�धमा समानता कायम गन� तथा लैङ्िगक िहंसा 
अ��य गन� केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे 
गन� ऐन, २०७२ ले मलुकु� ऐन अशंब�डाको महल, 
लो�ने �वा�नीको महल र अपतुालीको महलमा गरकेो 
संशोधन उि�लिखत संवैधािनक �ावधानह�को 

भावना र मम�िवपरीत रहेको ह�दँा िनवेदन िनरथ�क छ ।
मलुकु� ऐनलाई िव�थािपत गन� गरी मलुकु� 

देवानी (संिहता) ऐन, २०७४ जारी भइसकेको र 
उ� संिहता सवंत् २०७५ साल भा� १ गतेदेिख 
लागू ह�ने भएकोले िनवेदन िजिकरअनसुार मलुकु� 
ऐनमा उि�लिखत िवषयलाई िलई �रट जारी गनु�पन� 
अव�थासमेत नभएकोले �रट िनवेदन िनरथ�क रहेकोले 
�रट िनवेदन बदरभागी छ भ�ने बेहोराको कानून, �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयको तफ� बाट ऐ.का 
सिचव कमलशाली िघिमरलेे पेस गनु�भएको िलिखत 
जवाफ । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी बालकृ�ण �यौपानेले केही नेपाल कानून सशंोधन 
तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ ले मलुकु� ऐन अंशब�डा 
महलको १ क को “िववािहता छोरीको अंशब�डा 
गन� पद�न” भ�ने �यव�था नै खारजे गरकेो छ । सो 
सशंोधनले मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको ४, ४क, ४ख, 
४ग मा बहुारीले अंश पाउने �यव�था गरकेो अव�थामा 
छोरी बहुारीको अंशस�ब�धी हक ज�म िदने बाब ु
आमामा रहन ु पन�मा लो�ने सासू ससरुासमेतमा रहने 
गरी मिहलालाई दोहोरो �पमा अंश �ा�त गन� हक 
�थािपत गरकेो स�दभ�मा सो �यव�था संिवधानको 
धारा १८(५) सगँ बािझएको छ । यस अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको 
महलको ४, ४क, ४ख, ४ग को �यव�था संिवधानको 
धारा ४६ र १३३ (१) (२) (३) बमोिजम बदर ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले २०७५ 
भदौ १ गतेदेिख लागू ह�ने गरी मलुकु� देवानी संिहताको 
दफा २०५ मा संगोलको स�पि� अशंब�डा गन� 

िन.नं.००१२ - अिधव�ा तेजबहादरु कटुवाल िव. रा��पितको काया�लय शीतल िनवास, काठमाड�समेत
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�योजनको लािग यस प�र�छेदको अ�य दफाको 
अधीनमा रही पित, प�नी, बाब,ु आमा, छोरा छोरी 
अंिशयार मािननेछ भ�ने �यव�था ग�रएको छ । सोही 
ऐनको दफा २०९ को उपदफा (१) मा सगोलमा बसेको 
दाज ुभाइका छोरा, छोरी वा प�नीले आ�नो बाब ुवा 
पितको भागबाट मा� अशं पाउने भ�ने ��ट उ�लेख 
भएबाट पैतकृ स�पि�मा सबैको समान हकलाई 
सिुनि�चत गन� गरी कानून िनमा�ण भएको छ । हालको 
अव�थामा त�कालीन मलुकु� ऐन खारजे भइसकेकोले 
पिन यो �रट िनवेदनको औिच�य छैन । मिहलालाई 
पैतकृ स�पि�मािथको हकको सिुनि�चतता कायम 
गन�का लािग भएको �यव�था संिवधानले प�रक�पना 
गरबेमोिजम नै भएकोले �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

िनवेदनमा एिमकस �यूरीको �पमा उपि�थत 
सव��च अदालत बार एसोिसयसनका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी नरह�र आचाय� र 
�ी जगतबहादरु काक� तथा नेपाल बार एसोिसयसनका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी उषा 
म�ल पाठकले लैङ्िगक समानता कायम गन� तथा 
लैङ्िगक िहंसा अ��य गन� स�ब�धमा केही नेपाल 
कानून संशोधन तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ को 
संशोिधत �यव�थाले भा�जा, भा�जी तथा दाज,ु भाइ 
र िददी, बिहनीको छोरा छोरी एकै अंशवंश र प�रवार 
ह�ने �यव�था गरकेो छ । उ� �यव�था िववािहता 
छोरीको अंश हकसगँ जोिडएको ह��छ । नेपालको अशं 
हकस�ब�धी �यव�थामा भएको संशोधनले मिहलालाई 
एकै पटकमा बाबकुो पैतकृ स�पि�मा र िववािहता 
मिहलाको �ीमान् को अंशमा दोहोरो हक �थापना गन� 
�यव�था भएकोले उ� �यव�था �यवहारतः िमलेको 
देिखदँैन । तसथ� सो कानूनी �यव�था नेपालको 
संिवधानको धारा १८(५) बमोिजम पैतकृ स�पि�मा 
लैङ्िगक भेदभाविबना सबै स�तानको समान हक 
ह�नेछ भ�ने �यव�थासगँ बािझएको छ । साथै छोरीको 

स�पि�मा दोहोरो हक कायम रहने गरी भएको 
उ� लैङ्िगक समानता ऐनको �ावधान नेपालको 
सवंैधािनक �यव�थासगँ बािझएकोले उ� �यव�थाह� 
समयानकूुल प�रमाज�न गरी ज�मको आधारमा स�पि� 
ह�ता�तरण गन� कानूनी अ�यास गद� आएको नेपालको 
स�पि�स�ब�धी कानूनी �यव�थाको समेत स�मान 
गन� गरी सोहीबमोिजम कानूनह� प�रमाज�न गनु�पछ�  
भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

उपयु��ानसुार दवैु प�बाट ��ततु भएको 
बहस िजिकर सनुी ��ततु िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन भ�ने स�दभ�मा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकले म�ुय �पमा केही नेपाल 
कानूनलाई सशंोधन तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ ले 
सािबकमा रहेको मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको १क 
मा "यस महलको १ नं. मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िववाह ग�रसकेक� छोरीको अंशब�डा गनु�पन� 
छैन" भ�ने �यव�था िझक� छोरा छोरीह�को िजयिजयै 
अंशब�डा गनु�पछ�  भ�ने �यव�था थप ग�रएको तथा िददी 
बिहनीका छोरा छोरीह�मा आ�नो बाब ु वा आमाको 
मा� अंश ह��छ भ�ने �यव�था एकआपसमै िवरोधाभाष 
भएकोले िववािहता मिहलाले समेत बाब ु आमाको 
पैतकृ स�पि�मा दाबी गन� �यव�था र सोही �यव�थाले 
गदा� आ�नो आमा बाबकुो स�पि� िववािहता िददी 
बिहनीमा ह�ता�तरण ह�ने र पनु: उ� िददी बिहनीबाट 
आ�नो छोरा छोरीमा सन� अथवा भा�जा भा�जीमा 
समेत उ� स�पि� ह�ता�तरण ह�ने भ�ने �ावधानले 
छोरी बहुारीको अंशस�ब�धी हक ज�म िदने बबुा 
आमामा रहेको अव�थामा लो�ने सास ुससरुासमेतमा 
दोहोरो �पमा मिहलाले अंश हक पाउने अव�था भई 
सिंवधानको धारा १८(५) सगँ बािझएकोले लो�ने 
�वा�नीको महलको ४, ४क, ४ख ४ग को �यव�था 
धारा ४६ र १३३(१)(२)(३) बमोिजम बदर ग�रपाउ ँ
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भ�ने दाबी िलएको पाइ�छ ।
३. उ� संशोिधत �यव�था पैतकृ स�पि�उपर 

समान हक ह�नपुन� िस�ा�तलाई आ�मसात् गन� आएको 
र हाल मलुकु� ऐनलाई नै िव�थािपत गन� गरी मलुकु� 
देवानी (संिहता) ऐन, २०७४ जारी भई संवत् २०७५ 
साल भा� १ गतेदिेख लागू भइसकेकोले परुानो ऐनको 
�यव�था कायम नरहेको अव�थामा �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुन� भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
रहेको देिखयो । 

४. यस स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले चनुौती िदएको केही नेपाल कानून संशोधन 
तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ को ��तावना हेदा� 
�चिलत कानूनमा रहेको राजत��को स�दभ� अ��य 
गरी गणताि��क �यव�थाको स�दभ� कायम गन�, 
सव��च अदालतबाट अमा�य र बदर घोिषत भएका 
कानूनलाई संशोधन तथा खारजे गन� तथा हाल 
�चलनमा नरहेको र भिव�यमा पिन काया��वयनमा 
नआउने िविभ�न कानूनह� खारजे गन�को लािग केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा खारजे गन� वा�छनीय 
भएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । नेपाल राजप� 
ख�ड ६५ अित�र�ाङ्क १५घ िमित २०७२।६।१४ 
मा �कािशत उ� नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे 
गन� ऐन, २०७२ को दफा ८ मा भएको मलुकु� ऐनमा 
संशोधनअ�तग�त दफा (३) को अशंब�डाको महलको 
शीष�कको (क) मा अंशब�डाको महलको १ नं. मा रहेको 
"यो नं. �ार�भ भएपिछ" भ�ने श�दह� िझिकएका 
छन् भ�ने �यव�था उ�लेख ग�रएको छ, �य�तै ख�ड 
(ख) मा अशंब�डाको महलको ३ र ४ न�बरको स�ा 
देहायको ३ र ४ न�बर राखी ३ नं. मा "सगँ बसेको 
दाजभुाइ तथा िददी बिहनीका छोरा छोरीह�मा आ�नो 
आ�नो बाब ुवा आमाको मा� अंश ह��छ" भ�ने �यव�था 
उ�लेख भएको तथा ४ नं. मा "यो न�बर �ार�भ ह�दँाका 
बखत कसैको एकभ�दा बढी �वा�नी मा� रहेछन् भने 

सबै �वा�नीले आ�ना लो�नेको अंश ऐनबमोिजम बाडँी 
खान पाउछँन्", भ�ने �यव�था उ�लेख भएको छ । 
�यसैगरी ख�ड (ग) मा अंशब�डाको ११ न�बरको ठाउ ँ
ठाउमँा रहेका "�वा�नी छोरा" भ�ने श�दह�को स�ा 
"�वा�नी छोराछोरी" भ�ने श�दह� रािखएका छन्” 
भ�ने उ�लेख भई ख�ड (घ) मा अंशब�डाको “१९ 
न�बरको ठाउ ँठाउमँा रहेका "अिववािहता छोरी" भ�ने 
श�दह�को स�ा "एकासगोलका छोरी" भ�ने श�दह� 
रािखएका छन्” भ�ने  �यव�था उ�लेख ग�रएको 
पाइ�छ । �य�तै (ङ) मा अंशब�डाको “१(क) ८ र ९ 
न�बर खारजे ग�रएका छन्” भ�ने उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । 

५. मलुकु� ऐनमा ग�रएको उपयु�� संशोधनले 
मिहलाले आ�ना बाब ुआमाबाट र िववाहप�चात् आ�नो 
पितबाट समेत दोहोरो अंश पाउने अव�था भएको तथा 
सो �यव�थाले िददी बिहनीका छोराछोरी र दाजभुाइको 
छोराछोरी एउटै अशं तथा वंश बनाई संिवधानको पैतकृ 
स�पि�स�ब�धी िस�ा�तसगँ बािझएकोले बदर ह�नपुन� 
भ�ने िनवेदकको कथन रहेको छ । 

६. �रट िनवेदकले चनुौती िदएको केही 
नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे गन� ऐन, २०७२  
मा भएको �यव�था सिंवधानको धारा १८(५) र धारा 
२५(१) मा भएको �यव�थाको स�दभ�मा हेदा� धारा 
१८(५) मा "पैतकृ स�पि�मा लैङ्िगक भेदभाविबना 
सबै स�तानको समान हक ह�नेछ" भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । व�ततु: सिंवधानको ��तावनामा नै लैङ्िगक 
िवभेदलाई अ��य गरी आिथ�क समानता, समिृ� र 
सामािजक �याय सिुनि�चत गन� कुराको संक�प गरकेो 
छ । ��तावनाको उ� सकं�पलाई काय��प �दान गन� 
उ�े�यले धारा १८(५) मा पैतकृ स�पि�उपर लैङ्िगक 
भेदभाव नगरी सबै स�तानको समान हक रहने कुरालाई 
��याभूत ग�रएको पाइयो । उ� �यव�थाको सार भनेको 
पैतकृ स�पि�मािथ छोरा छोरी दवैुको समान अिधकार 
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ह�ने हो । अथा�त् पैतकृ स�पि� अंशब�डा गदा� िलङ्गको 
आधारमा िवभेद गनु�  ह�दैँन भ�न ु नै यो �यव�थाको 
मूल मम� हो । अक�तफ�  नेपालको संिवधानको धारा 
१८(५) मा “सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् र कसैलाई पिन कानूनको समान सरं�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन भ�ने �यव�था” उ�लेख भएको 
देिख�छ । �य�तै धारा १८(६) मा स�पि� तथा 
पा�रवा�रक मािमलामा स�पि�को समान हक ह�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । संिवधानको उपयु�� 
�यव�थाको आधारमा पैतकृ स�पि�उपर अब छोरा 
र छोरीिबच समान अिधकार रहने भ�ने कुरामा िववाद 
छैन । 

७. �यसैगरी स�पि�स�ब�धी अिधकारलाई 
नेपालको संिवधानको धारा २५(१) मा �यवि�थत 
ग�रएको छ, जसमा ��येक नाग�रकलाई कानूनको 
अधीनमा रही स�पि� आज�न, भोग गन�, बेचिबखन 
गन�, �यावसाियक लाभ �ा�त गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ । 
संिवधानले मिहलालाई पैतकृ स�पि�उपर समान 
अंिशयारको �पमा �वीकार गरी स�पि�स�ब�धी 
अिधकार सिुनि�चत गरबेाट संिवधानले लि�त गरकेो 
उ�े�य हािसल गन� सोहीबमोिजम िवधाियक� कानूनको 
तजु�मा ग�रने वा िव�मान कानूनको संशोधन तथा 
खारजे गन� काय�लाई �वाभािवक �पमा हे�रन ुपद�छ । 

८. व�ततु: हा�ो िव�मान �याय �णालीमा 
अंश हकलाई नैसिग�क अिधकारको �पमा मा�यता 
�दान ग�रएको छ । अंश वा पैतकृ स�पि�स�ब�धी 
हकलाई कुनै खास प�रवारमा ज�मकै आधारमा �ा�त 
ह�ने नैसिग�क अिधकारको �पमा िलइ�छ । स�पि� 
�ाि�तका िविभ�न कानूनी आधार र िस�ा�त रहेकोमा 
अंश�ारा स�पि� �ा�त गनु�  �य�तो कानूनी आधार 
हो जसको मा�यम�ारा प�रवारमा ज�मेको ��येक 
�यि�को स�पि� �ा�त गन� कानूनबमोिजम अिधकार 

िसज�ना ह��छ । यसै कारणले अशंब�डा गदा� बाब,ु 
आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह�को िजयिजयैको 
अंश गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको छ । मलुकु� 
ऐनमा एघार� संशोधन ह�नपूुव� छोरीलाई अंिशयारको 
�पमा �वीकार नग�रएकोमा पैतकृ स�पि�उपर 
मिहला र प�ुषिबच समान अिधकार ह�ने सवंैधािनक 
�यव�थाअन�ुप मलुकु� ऐनमा सोहीबमोिजम ह�ने गरी 
सशंोधन भएको देिख�छ । संवैधािनक �यव�थाअन�ुप 
�चिलत कानूनलाई प�रमाज�न गनु�  तथा समाजको 
मू�य र मा�यता तथा आव�यकताअन�ुप समयानकूुल 
प�रमाज�न गरी समतामूलक रा�यको अवधारणालाई 
च�रताथ� गन� आव�यक भई िवधाियकाले मलुकु� ऐनका 
स�बि�धत महलह� संशोधन गरकेो देिख�छ ।

९. यसरी हेदा� संिवधान र कानूनले मिहलालाई 
पिन स�पि�को मािलक बनाउने उ�े�य र नीितका साथ 
सवंैधािनक र कानूनी �यव�था गरकेो भ�ने कुरामा दईु 
मत ह�न स�दैन । मिहलाको स�पि�मािथको �वािम�वले 
मिहलालाई स�पि�को मािलक मा� �वीकार नगरी यस 
�यव�थाले मिहलाले स�पि� �ा�त गन�, उपभोग गन�, 
भोग गन�, ह�ता�तरण गन�, प�र�याग गन�लगायतका 
स�पि�को िविधशा�ीय अवधारणाअ�तग�तका सबै 
अिधकारको अिधकतम उपभोग गन� अिधकार तथा 
सिुवधाह� �वतः िसज�ना गरकेो ह��छ । मिहलालाई 
कानूनबमोिजम �ा�त भएको स�पि� के कुन �पमा 
कसरी उपभोग गन� र कसलाई ह�ता�तरण गन� भ�ने 
स�पूण� अिधकार मिहला �वयम् लाई मा� �ा�त ह�ने 
िवषय हो । मिहलाले �ा�त गन� स�पि� मिहलाले 
के गिछ�न् वा गिद�नन् भ�ने ज�ता का�पिनक ��न 
बनाई संिवधानले लि�त गरकेो लैङ्िगक समानताको 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गरी आएको �यव�थालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखदैँन । िववाहले मिहलाको 
सामािजक तथा पा�रवा�रक अव�था एवम् हैिसयत 
प�रवत�नस�म ह�ने हो । उ� अव�था र हैिसयतको 
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प�रवत�नले स�पि�को अिधकारमािथको हकलाई पिन 
प�रवत�न गरकेो अथ�मा ब�ुन ह�दैँन र अदालतले �य�तो 
अथ� लगाई �या�या पिन गनु�  ह�दँैन । मूल �पमा पैतकृ 
स�पि�मािथ छोरा र छोरीको समान�पमा हक ह��छ 
भ�ने कुरास�म संिवधान र कानूनको सरोकारको िवषय 
हो र सो अिधकारको �ाि�तप�ात्  �यस स�पि�को 
कानूनबमोिजमको उपभोगको तौर त�रकाह� �यि�ले 
नै िनधा�रण गन� हो, संिवधान तथा कानूनले तय गन� 
िवषय होइन र गनु�  पिन ह�दैँन ।

१०. मूलत: िवधाियकाले कुनै खास उ�े�य 
पूरा गन�का लािग कानूनी उपाय�ारा कुनै �यव�था 
वा �ब�ध गद�छ र �य�तो �यव�थाको �ाकृितक 
�याय, समानता, सम�याय एवम् �यायका मा�य 
िस�ा�तिवपरीत नरहेस�म अदालतले आ�नो 
असाधारण अिधकार �योग गरी ह�त�ेप गन� 
वा�छनीय ह�दैँन । ��ततु िनवेदकले चनुौती िदएका 
�यव�थाह� संिवधानले �थािपत गरकेा मू�य मा�यता 
एवम् �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत रहेको भ�ने 
कुरा �रट िनवेदनमा व�तिुन� �पमा पिु� गन� सकेको 
पिन पाइदँैन । उि�लिखत अव�थामा िवधाियका�ारा 
बनाइएको उ� कानूनलाई �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा परी�ण गरी अ�यथा भ�नपुन� अव�था छैन । 

११. �यसका अित�र� आिथ�क, सामािजक 
र सां�कृितक �े�मा �यायपूण� �यव�था कायम 
गन� तथा  देवानीस�ब�धी �यव�थालाई सशंोधन र 
एक�करणसमेत गरी समयानकूुल कानून िनमा�ण गन� 
संवत् २०७४ साल भदौ १ गतेदेिख लागू भएको 
मलुकु� देवानी (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा २०५ 
मा “सगोलको स�पि� अंशब�डा गन� �योजनको लािग 
यस प�र�छेदको अ�य दफाको अधीनमा रही पित, 
प�नी, बाब,ु आमा, छोरा, छोरी अंिशयार मािननेछन्” 
भनी उ�लेख भएको छ । सोही ऐनको दफा २०९ मा 
“सगोलमा बसेको दाज ुभाइका छोरा छोरी वा प�नीले 

आ�ना बाब ुवा पितको भागबाट मा� अंश पाउनेछन्” 
भ�ने �यव�था उ�लेख गरकेो छ । उि�लिखत 
�यव�थाले सगोलको स�पि�मा छोरा र छोरी दवैुलाई 
समान अंिशयारको �पमा हेरी लैङ्िगक समानताको 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गरी बाब ुवा पितको अशंबाट 
स�पि� �ा�त गन� �ि�यालाई पिन समेटेको छ । यस 
अथ�मा केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारजे गन� 
बनेको ऐनले सािबकमा रहेको िववािहता मिहलाको 
अंश छु�ाउन ु पद�न भ�ने �यव�थालाई खारजे गरी 
आएको संशोधनबाट िनवेदकले िजिकर गनु�  भएज�तो 
सिंवधानको �यव�थासगँ बािझएको वा यस �यव�थाले 
अ�यौलको अव�था िसज�ना गरकेो भ�न िम�ने 
अव�था छैन । अक�तफ�  िनवेदकले चनुौती िदएको 
कानूनी �यव�थालाई केही नेपाल कानून सशंोधन 
तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ ले खारजे गरी हाल नया ँ
मलुकु� संिहता लागू भइसकेको स�दभ�मा त�काल हाल 
अि�त�वमा नै नरहेको कानूनको संवैधािनकता परी�ण 
गनु�  औिच�यपूण� नह�ने ह�दँा िनवेदकले दाबी गरकेो 
िवषयमा थप िवचार गनु�पन� दिेखएन । 

१२. तसथ� लैङ्िगक समानता कायम गन� 
तथा लैङ्िगक िहसंा अ��य गन� केही नेपाल कानून 
सशंोधन तथा खारजे गन� ऐन, २०७२ ले मलुकु� 
ऐन अंशब�डा महलमा गरकेो संशोधन िनवेदकले 
दाबी गरजे�तो सिंवधानको धारा १८(५) �ितकूल 
भएको भ�ने नदेिखएकाले सो संशोधनउपर �याियक 
पनुरावलोकनको रोहमा िवचार गरी रहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरकेाले िनवेदकले ��ततु िनवेदन दता� गदा� 
यस अदालतमा र.नं. २७५४ िमित २०७३।२।५ 
मा राखेको धरौटी �.५०००।- सव��च अदालत 
(संवैधािनक इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ 
को िनयम १५(३) बमोिजम सदर�याहा ह�ने भएकाले 
उ� रकम सदर�याहा गनु�  भनी यस अदालतको लेखा 

िन.नं.००१२ - अिधव�ा तेजबहादरु कटुवाल िव. रा��पितको काया�लय शीतल िनवास, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

50

शाखालाई जानकारी िदई �रट िनवेदनको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उपयु�� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ साल पौष २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
 स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशरे ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

आदशे िमित : २०७६।४।२४
०७४-WC-००१३

िवषय:- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ 
ि�थत काया�लय, उपभो�ा िहत संर�ण म�च 
नेपालको अ�य� तथा अिधव�ा वष� ४९ को 
�योित बािनयासमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत

 § अि�तम एकपटक सीिमत �ित�पधा�को 
मौका �दान गदा� उ�ीण� ह�न नसक� 
�र� ह�न आएका िश�क दरब�दीह� 
खुला �ित�पधा�तफ�  �वत: जान े कानूनी 
�यव�थाले झनै �ित�पधा�मा वृि� 
भई गुण�तरीय शैि�क सेवा पाउने 
नाग�रकह�को हक सुिनि�चत गरकेो 
मा�नु पन� ।

(�करण नं.१७)
 § लामो समयदेिख िनर�तर िश�क पेसामा 

रही अ�यापन गराइरहकेा िश�कह�लाई 
एकपटक �थायी ह�नका लािग िनजह�िबच 
मा� �ित�पधा� गराउने गरी िनि�चत 
�ितशत िनधा�रण ग�रएको कानूनी 
�यव�थालाई समानताको िस�ा�तिवपरीत 
रहकेो अथ� गन� निम�ने ।

(�करण नं.१९)
 § िवधाियकाले के, क�तो नीित काया��वयन 

गन�, के, क�तो ऐन िनमा�ण गन� भ�ने कुरा 
िवशु� िवधाियक� �े� (Legislative 
Wisdom) िभ�को िवषय ह�ने । 
 § िवधाियक� बुि�म�ाको �योग गरी िविध 

र �ि�याबमोिजम िनमा�ण गरकेो ऐनलाई 
सिंवधानअनुकूल नै रहकेो अनमुान    
गनु�पन� ।

(�करण नं.२२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
अ�बरबहादरु थापा र �ी �योित बािनया

�नण�य नं. ००१३



51

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६९, अकं १, िन.नं.८७४६

स�ब� कानून :
 § िश�ा ऐन, २०२८

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(१) र (२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं
िनण�य यस�कार रहेको छः-

त�य ख�ड
हामी िनवेदकम�ये म �योित बािनया २०४९ 

सालदेिख व�त ुर सेवा �े�का उपभो�ा िहत संर�ण, 
�व�छ बजार र सशुासन �े�मा अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत रहेको, स�तोष भ�राई �थायी अ�यापन 
अनमुित प� िलई सामदुाियक िव�ालयको िश�क 
पदमा �ित�पधा� गन� र उ�मेदवार ह�नको लािग तयारी 
ग�ररहेको तथा म अिधव�ा �रता भ�डारी समाजसेवा 
र कानून �यवसायमा सं�लन रहेको अव�था छ । 

नेपालको सामदुाियक िव�ालयमा पढाउने 
िश�कह� �भाव र दबाबका आधारमा अ�थायी 
�पमा भना� ह�ने, ियनै अ�थायी िश�कह� िविभ�न 
संघ संगठनका नाउमँा संगिठत भई रा�य �शासनलाई 
�भाव र दबाबमा पारी कानून तजु�मा गन� र नाउ ँ
मा�को परी�ामाफ� त पटकपटक �थायी िनयिु� िलने 
ि�याकलापले गदा�  मानव िवकासको मूल मानक 
सामदुाियक िश�ाको गणु�तरहीन र द�ुह रहेको 
अव�था छ । सामदुाियक िव�ालयमा काय�रत अ�थायी 
िश�कह�को २०६५ सालस�म आफू काय�रत 
अ�थायी िश�कको पद छोड्दा उपदान सिुवधा 
पाउनपुन� भ�ने मा� मूल माग राखी सवंत् २०६५ 

सालको �रट नं. ०५६६ िटकाबहादरु घत�समेत 
िव�� िश�ा म��ालयसमेत र संवत् २०६५ सालको 
�र.नं. ५६५ िहरामणी चापागाईसमेत िव�� िश�ा 
म��ालयसमेत भएको �रट िनवेदन दायर भई सो 
�रट िनवेदनह�मा िमित २०६६।१०।२४ मा फैसला 
ह�दँा अ�थायी िश�कले सेवा गरकेो वष�को गणना गरी 
उपदानस�म पाउने तर सामदुाियक िव�ालयमा �र� 
ह�ने िश�क पदमा कुनै आर�ण नपाई स�पूण� �र� 
िश�क पदह� ख�ुला �ित�पधा�बाट पदपूित�  ह�ने गरी 
फैसला भएपिछ उि�लिखत िववादको अ��य भएको 
अव�था िथयो । 

नेपालमा सामदुाियक िव�ालयको सं�या, 
�यसमा रहेका िश�क दरब�दी, �र� िश�क पद, 
�थायी अ�यापन अनमुित प� िलई बसेका �यि�ह�को 
स�ंया, सामदुाियक र सं�थागत िव�ालयमा परी�ा 
ह�दँा उ�ीण�को सं�यालगायत िवप�ी म��ालयबाट 
�कािशत Education in Figure 2016 मा 
उि�लिखत त�याङ्क िव�ेषण गदा� पिन नेपालमा 
सामदुाियक िव�ालयको अव�था सोचनीय अव�था 
रहेको देिख�छ । 

यस अदालतबाट भएका उि�लिखत फैसला 
र संिवधानको भावना र मम�िवपरीत ह�ने गरी िश�ा ऐन, 
२०२८ को (आठ� संशोधन) २०७३ को दफा ११च 
जारी भएकोमा सोही ऐनको उि�लिखत �यव�थाह� 
कुनै काया��वयन नगरी िबनाआधार कारण र दबाब 
�भावको आधारमा िवप�ीह�बाट िश�ा ऐन, २०२८ 
को (नव� संशोधन) २०७४ मा भएको र उि�लिखत 
ऐनका �यव�था सव��च अदालतबाट संवत् २०६५ 
सालको �रट नं. ०५६५ र ०५६६ को िनवेदनमा 
िमित २०६६।१०।२४ मा भएको फैसलािवपरीत 
ह�ने गरी ऐन तजु�मा भएको अव�था छ । सामदुाियक 
िव�ालयका स�पूण� �र� दरब�दीह�मा यो�यता पगेुका 
स�पूण� नाग�रकले उ�मेदवार बनी खलुा �ित�पधा� गन� 
पाउनपुन�मा िवप�ी म��ालय, महासघं र अ�थायी 

िन.नं.००१३ - अिधव�ा �योित बािनया िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िश�कसमेत िबच भएको सहमितिवपरीत �र� दरब�दीको ७५ �ितशत पदमा िसिमत �ित�पधा�  ह�ने गरी तोक 
आदेशसमेतबाट िनय�ु भएका अ�थायी िश�कह�लाई मा� छुट्याइएको उि�लिखत संशोिधत �यव�थाले 
िव�ालय िश�कको �पमा खलुा �ित�पधा�  गन� पाउने यो�य �मतावान् र िव�िव�ालयबाट नवीनतम �िविध र सीप 
िसकेका नाग�रकह�लाई �ित�पधा�बाट वि�चत गराउने अव�था िसज�ना गन� काय� भएको छ । उ� काय� नेपालको 
संिवधान �द� धारा १७(२)(च) पेसा रोजगारको �वत��ता, धारा १८(१), (२), (३) सबै नाग�रकह�ले समान 
�पमा �ित�पधा� गन� पाउने हक, धारा २५ स�पि�स�ब�धी हक तथा धारा ४२ सामािजक �यायस�ब�धी हक 
तथा धारा ३१ िश�ास�ब�धी हक र धारा ४४ गणु�तरीय िश�ा सेवा पाउने उपभो�ाको हकमा समेत अनिुचत 
ब�देज लगाएको साथै सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६७ अंक १२ िन.नं. ८५१५ र ने.का.प. अंक १ िन.नं. 
८२९२ को म�ुाबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने ह�दँा बदर ग�रपाऊँ ।

िश�ा ऐन, २०२८ को (आठ� संशोधन) २०७३ को दफा ११(च)(१) र िश�ा ऐन, २०२८ को 
(नव� सशंोधन) २०७४ को दफा ११च मा भएको �यव�था काया��वयन भएमा िवप�ी म��ालयले िदएको 
जानकारीअन�ुप �र� रहेको िश�कम�ये देहायबमोिजमका अ�थायी िश�कले मा� सीिमत �ित�पधा� गन� पाउने 
र अ�यले �ित�पधा� गन� नपाउने अव�था िसज�ना ह�न जाने अव�था छ ।

८ औ ंसंशोधनबमोिजम ह�न आउने अव�था ९ औ ंसंशोधनबमोिजम कायम ह�न आउने अव�था

पिहलो 
िव�ापन

दो�ो 
िव�ापन

ते�ो िव�ापन
पिहलो 

िव�ापन
दो�ो 

िव�ापन

ते�ो िव�ापन
आ�त�रकतफ�  
बढ्न आउने 
पदसं�या

कूल �र� 
पद

आ�त�रक 
४९% पद

खलुा 
५१% 

पद

कूल �र� 
पद

आ�त�रक 
७५% पद

खलुा 
२५% 

पद
�ाथिमक ११५४ ९२४८ ८१८८ ४०१२ ४१७६ ११५४ ९२४८ ८१८८ ६१४१ २०४७ २१२९
िन�नमा�यिमक २६४ १८८५ १४४३ ७०७ ७३६ २६४ १८८५ १४४३ १०८२ ३६१ ३७५
मा�यिमक १५८ १४२२ ९५९ ४७० ४८९ १५८ १४२२ ९५९ ७१९ २४० २४९
ज�मा १५७६ १२५५५ १०५९० ५१८९ ५४०१ १५७६ १२५५५ १०५९० ७९४२ २६४७ २७५३

�यसैगरी सामदुाियक िश�कका ��येक पदह�को तलब सिुवधा र �शासिनक �ययभार सि�चत कोषबाट 
खच� ह�ने ह�दँा उि�लिखत साव�जिनक सेवामा �वेश गन� सबै नाग�रकले �ित�पधा� गन� पाउन ुपछ�  । जनु कुरा 
संिवधान �द� मौिलक हकमा उि�लिखत �ावधानह�ले नाग�रकलाई ��याभूित गरकेो छ । तर उि�लिखत 
संशोिधत ऐनको �यव�थाले सामदुाियक िव�ालयका िश�क पदमा पदपूित� गदा� तोक आदेशबाट सेवा �वेश 
गरकेा अ�थायी िश�कले �र� ह�न आउने स�पूण� पदको ७५ �ितशत दरब�दीमा िनजह� मा�ै �ित�पधा� गन� 
पाउने, �ित�पधा�बाट बढी अंक �याई उ�ीण� ह�नेले िश�क ब�न पाउनपुन�मा अ�थायी िश�कलाई मा� सहभागी 
गराई सरल परी�ा िलई ४० �ितशत अंक �याए पिन �थायी ह�न पाउने तथा �थायी िश�क ह�न नपाए काम 
गरकेो अविधको उपदान पिन पाउने भ�ने ऐनको �यव�थाले ��येक नाग�रकको संिवधान �द� मौिलक हकउपर 
अनिुचत ब�देज लगाएको ह�दँा बदरभागी छ ।

�यसैगरी सव��च अदालतको िवशेष इजलासबाट समान त�य भएको अिधव�ा िमना खड्का िव�� 
मानव अिधकार आयोग भएको उ��ेषणय�ु परमादशे (ने.का.प. २०६७, अंक १ िन.नं. ८२९२) भएको �रट 
िनवेदनमा कम�चारी छनौटको िविध जिहले पिन वै�ािनक, पारदश�, �ित�पधा��मक र प�पातरिहत ह�नपुछ� , 
�ित�पधा�लाई सीिमत त�ुयाउने खालको कम�चारी छनौटको �यव�थाले स�भािवत यो�य र द� �यि�ह�लाई नै 
बािहर पान� ह�दँा �यसबाट कुनै पिन सं�थाको ग�रमा पिन कायम ह�न स�दैन । िनि�चत यो�यता र द�ता भएका 
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सबै नाग�रकह�ले साव�जिनक सेवाको पह�चँमा समान 
हक रा�दछन् । केही सीिमत मािनसह�लाई मा� लाभ 
प�ुने र अ�यलाई वि�चत, िन�कासन र अल�याउने 
गरी भएको कुनै पिन �यव�था समानताको हकिवपरीत 
ह�न जाने, कुनै �यापा�रक वा �यावसाियक �ित�ानले 
कम�चारी छनौट गदा� िलएको आधार वा कायम गरकेो 
मापद�डलाई आयोगले अनकुरण, अनशुरण गन� 
होइन, अिपतु आयोगले �य�ता �ित�ानसमेतका लािग 
माग�दश�न ह�ने गरी मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । 
आयोगको �मखु िज�मेवारी भनेकै मानव अिधकारको 
स�मान, संर�ण र स�ब��न गरी नाग�रकका हक 
अिधकारह�को सरु�ा गनु�  हो । नाग�रकका हक 
अिधकारको र�ा गन�ले नाग�रकह�को िबचमा 
िवभेद ह�ने काय� गनु�  ह�दँनै । िनयिु� �ि�यामा नै 
िवशेष संर�णको अपे�ा गन�ले �भावकारी सेवा िदन 
स�दैनन् । �यसैले �ित�पधा�लाई सीिमत त�ुयाउने 
गरी ग�रएको कानूनी �यव�थालाई कुनै पिन तक� का 
आधारमा संिवधानअनकूुल मा�न नसिकने” भ�नेसमेत 
�या�या भई िस�ा�त �ितपादन भएको ह�दँा उि�लिखत 
कानूनी िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी भएको िश�ा ऐन, 
२०२८ को आठ� र नव� सशंोधनका �यव�था बदर 
ग�रपाऊँ ।

�य�तै साव�जिनक पदमा पदपूित� गदा� आर�ण 
प�ित अवल�बन गरेका भारतलगायत अ�य देशमा 
�र�म�ये ५० �ितशतभ�दा बढी पदसं�यामा पदपूित� 
गदा� आर�णलगायत िसिमत �ित�पधा�बाट पदपूित� गन� 
नपाइने यिद �यसो ग�रएमा संिवधानिवपरीत ह�ने भ�ने 
भारतीय सव��च अदालतबाट State of Kerala Vs. 
MN Thomas को म�ुामा तथा अिडटर जनरल अफ 
इि�डया िव. अन�त राव भएको म�ुामा ब�क जािगरकेा 
छोराह�लाई ब�कको �र� पदस�ंयामा २५ �ितशत 
पदस�ंया आर�ण छुट्याउदँा उि�लिखत �यव�था 
संिवधानको धारा १८(१)(२) िवपरीत भएको भनी 
बदरसमेत भएको पाइ�छ ।

�यसैगरी ियनै अ�थायी िश�क िनवेदक भई 
काम गरकेो अविध गणना गरी सिुवधा पाएमा अ�थायी 
िश�क छाड्ने भनी दाबी िलई यस अदालतमा दायर 
गरकेो २०६५ सालको �रट नं. ०५६५ र ०५६६ को 
म�ुामा अदालतबाट २०६६।१०।२४ मा फैसला ह�दँा 
“िश�ा ऐन, २०२८ मा २०६३ सालको संशोधनले 
दफा ११ (च) को उपदफा १ (घ) मा समावेश गरकेो 
कानूनी �यव�थाबमोिजम सामदुाियक िव�ालयमा पद 
�र� ह�न आएमा िश�क पदह� अ�थायी �पमा पूित� 
गन� काय� अिवल�ब अ��य गरी ��येक वष� िव�ापन 
गरी �थायी पदपूित�  गनु�  गराउन ुभनी परमादेश जारी 
भएकोले उपदानबाहेक अ�थायी िश�कले अ�य 
कुनै सिुवधा वा िसिमत �ित�पधा� गन� पाउने गरी 
कानूनी �यव�था गन� पाउने अव�थाको अ��य भएको 
अव�थामा अ�थायी िश�कह�लाई िवप�ीह�ले 
यसअिघ पटकपटक कानून संशोधन गरी �ित�पधा�मा 
सहभागी ह�ने मौका र उमेर हद छुट िदएको कुरा िवप�ी 
म��ालय र महासंघिबच िमित २०७४।३।९ मा भएको 
सहमितको बुदँा नं. १ र २ बाट पिन पिु� ह��छ । यसरी 
िश�ा ऐन, २०२८ को (आठौ ँसंशोधन) २०७३ जारी 
ह�नभु�दा अिघ पिन �थायी िश�कमा खलुा �ित�पधा� 
गराई छनौटको मौका िदएको अव�थामा उि�लिखत 
�ित�पधा��मक छनौट �ि�या काया��वयन गन� निदई 
पनु: ऐनमा नव� सशंोधन ग�रएको अव�था हो ।

�यसैगरी �ित�पधा� �व��न तथा बजार 
सरं�ण ऐन, २०६३ को दफा ३ र ८ मा कुनै सेवाको 
उ�पादन गदा� सीिमत वा िनयि��त गन� नह�ने, सेवा 
उ�पादन गदा� सीिमत �ित�पधा�बाट िलन नपाइने, 
यसरी सेवाको बजार सीिमत गरमेा �यसलाई 
कसरुज�य काय� ह�ने �यव�था गरकेो छ । यसैगरी 
िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� संशोधन) को दफा १६(ठ) 
ले िव�ालयमा काय�रत कम�चारीह�लाई सोही पदमा 
पद�थापन र समायोजन गनु�पन� �यव�था रहे पिन 
उि�लिखत �यव�था काया��वयन ग�रएको छैन । 

िन.नं.००१३ - अिधव�ा �योित बािनया िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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तर िवप�ी अ�थायी िश�कसमेतले दाबी नै नगरकेो 
िवषयमा भने ऐन जारी ग�रएको अव�था छ । 

यसरी सामदुाियक िव�ालयका �र� िश�क 
दरब�दीमा उ�मेदवार ह�न र �ित�पधा� गन� तयार रहेको 
अव�थामा वि�चत गराउने गरी िश�ा ऐन, २०२८ 
मा (आठ� संशोधन) �ारा ४९ �ितशत र िश�ा ऐन, 
२०२८ मा (नव� सशंोधन) �ारा ७५ �ितशत अ�थायी 
िश�कले मा�ै िसिमत �ित�पधा� गन� पाउने तथा 
अ�थायी िश�कबाहेक अ�यले उ� साव�जिनक पदमा 
उ�मेदवार ह�न नपाउने गरी उि�लिखत िश�ा ऐनका 
(आठ� संशोधन) को दफा ११(च) को उपदफा (१) 
को ख�ड (ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), 
(६), (७), (८), (९), (१०) र नवौ संशोधनको दफा 
११ (च) को उपदफा (१), (२), (३),(४), (५), (६) मा 
उि�लिखत स�पूण� कानूनी �यव�थाह� सिंवधानको 
धारा १७(२) (च), १८(१),(२), (३), २५, ३१, 
३३(१),(२) ४२, ४४ �ारा �द� मौिलक हकमा 
अनिुचत ब�देज लगाइएको तथा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तह�समेतको िवपरीत भएकोले 
उि�लिखत ऐनमा कानूनी �यव�थाह� ऐन लागू भएको 
िमितबाटै अमा�य बदर घोिषत गरी िवप�ी िश�क 
सेवा आयोगबाट िमित २०७३।१२।१८ मा �कािशत 
िश�क छनौटस�ब�धी िव�ापन र िवप�ी महासंघ, 
आ�दोलनरत अ�थायी िश�क र म��ालयिबच भएको 
िमित २०७४।०३।०९ मा भएको सहमितलगायत 
सोसगँ स�बि�धत स�पूण� िनण�य कामकारबाहीह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी देहायबमोिजमको 
परमादशेलगायत अ�य जो चािहने आदेश िवप�ीह�का 
नाउमँा जारी गरी पूण� �याय पाऊँ । 

(१) नेपाल सरकार, �देश तह र �थानीय तह 
वा अ�य साव�जिनक िनकायसगँ कुनै संघ 
सं�था वा समूहले गरकेो कुनै स�झौता, 
सहमित �ितब�ता वा य�तै �कृितका 
सत�को आधारमा कुनै ऐन, िनयम, 

िनद�िशकालगायतका कानून तज�मा नगनू� 
नगराउनू, 

(२) साव�जिनक सेवामा पदपूित� गनु�पन� �र� 
पदह�मा समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
ग�रने पदपूित� र बढुवाका लािग छु�ाएको पद 
स�ंयाबाहेक साव�जिनक िनकायह�मा �र� 
भई पदपूित� ग�रने ��येक पदह�मा यो�यता 
पगेुका स�पूण� नाग�रकह�ले उ�मेदवार ह�न 
पाउने वा �ित�पधा�मा भाग िलन पाउने गरी 
कानूनी �यव�था गनु�  गराउन,ु साव�जिनक 
िनकायमा अ�थायी करार वा अ�य य�तै 
�पमा िनय�ु भई काम गरकेो आधारमा मा�ै 
�य�ता �यि�लाई पद सं�या छु�ाई िसिमत 
�ित�पधा�लगायतका प�ितबाट �थायी 
िनयिु� गन�, गराउने कानूनी �यव�था र 
साव�जिनक पदह�मा िसिमत �ित�पधा�बाट 
�थायी िनय�ु गन� �यव�था नगनू� नगराउनू, 

(३) साव�जिनक सेवामा पदह�मा शैि�क यो�यता 
र द�ता हािसल गरकेा ��येक नाग�रकह�ले 
उ�मेदवार ह�न पाउने �ित�पधा�मा भाग 
िलन पाउने �यव�था गनु�  गराउन ु ख�ुला 
�ित�पधा�बाट मा�ै पदपूित� गनु�  �यव�था गनू� 
गराउनू । 

(४) साव�जिनक िनकाय, �थानीय तह, �देश 
तहबाट कुनै कानून तजु�मा गदा� अवल�बन 
गनु�पन� काय�िविध, �ि�या आिदको िवषयमा 
छु�ै “साव�जिनक िनकाय, �थानीय, �देश 
तहको कानून तजु�मा काय�िविध स�बि�धत 
तजु�मा गरी लागू गनू� गराउनू । 
साथै िवप�ीह�ले अमा�य र बदरयो�य 

कानून तजु�मा गरकेोले उि�लिखत कानून लागू भएमा 
अपूरणीय �ित प�ुने र ��ततु �रट िनवेदन िन��भािवत 
ह�न स�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन अि�तम टंुगो 
नलागेस�म िश�ा ऐन, २०२८ को (आठ� संशोधन), 
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२०७३ को दफा ११च को उपदफा (१) को ख�ड 
(ख) र (ग), उपदफा (२), (३), (४), (५), (६), (७), 
(८), (९), (१०) र िश�ा ऐन, २०२८ को (नव� 
संशोधन), २०७४ को दफा ११ (च) को उपदफा 
(१), (२),(३), (४),(५), (६) मा उि�लिखत स�पूण� 
कानूनी �यव�थाह� काया��वयन नगनु� , नगराउन,ु 
िवप�ी िश�ा सेवा आयोगबाट िमित २०७३।१२।१८ 
मा �कािशत िश�क पदपूित�का लािग भएको दरखा�त 
सूचनालगायत कुनै पिन िव�ापन, छनौट �ि�या 
कामकारबाही नगनु�  नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ु
भ�नेसमेतको सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास 
स�चालन) िनयमावली, २०७२ को िनयम १९(४) 
बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� कानूनबमोिजमको आधार 
कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा�त 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ७ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा यो आदशे र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा 
सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त भएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै 
िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो िन�पण चाडँो 
ह�न आव�यक देिखएकाले ��ततु �रट िनवेदनलाई 
अ�ािधकार िदई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।७।२८ को आदेश । 

मलुकुको राजनीित, �शासन, समाजसेवा 
तथा उ�ोग �यवसायलगायत राि��य जीवनका 
िविवध �े�मा ि�याशील �यि�ह�म�ये अिधकांश 
नेपालको सरकारी लगानीमा स�चािलत सामदुाियक 
िव�ालयबाट अ�ययनरत �यि�ह� नै ह�नहु��छ । 
यस िकिसमको �ान, सीप आज�न गरकेा जनशि� 

उ�पादन गन� िश�कह�लाई अस�म एवं अयो�य 
भनी दाबी िलन ु कुनै पिन अथ�मा �वीकाय� मा�न 
सिकँदैन । हा�ै िवगतको इितहास हेदा� , सवंत् २०४८ 
सालमा सामदुाियक िव�ालयमा काय�रत अ�थायी 
िश�कलाई १ वष� सेवा अविध पगेुपिछ �वत: �थायी 
ग�रएको र िनजामती सेवाका कम�चारीह�लाई समेत 
�वत: एक तह बढुवा िदइएको िवषयसमेत इितहासको 
�पमा �मरण गन� सिक�छ । यसरी बेला बखतमा यिद 
रा�यले चाहेमा संिवधानको मम� र भावनािवपरीत नह�ने 
गरी य�ता अवसरह� �दान गन� स�ने नै देिख�छ ।

यसै �ममा िश�ा तथा खेलकुदस�ब�धी 
केही नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा िश�ा 
ऐनमा भएको संशोधनले गरकेो �यव�थाअनसुार 
त�कालीन समयमा �थायी ह�नको लािग अ�थायी 
िश�कह�ले िव�ापनमा समावेश ह�न स�ने, उमेर 
हद नला�ने �यव�थाअनसुार �ि�या अगािड बढेकोमा 
सवंत् २०६५ सालको �रट नं. ०५६६ मा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६६।१०।२४ मा 
जारी भएको परमादेशको आदशेको काया��वयन गन� 
�यसप�चात् संवत् २०७३ मा िश�ा ऐन, २०२८ को 
(आठ� संशोधन) भएको हो । उ� ऐनको दफा ११च मा 
आठ� संशोधनबाट भएको �यव�थाबमोिजम अ�थायी 
िश�कले �ितयोिगता�मक परी�ामा असफल भएमा 
िबना कुनै सिुवधा अवकाशमा जानपुन� �ावधानबाट 
आम अ�थायी िश�कह�ले वष�देिख गरकेो सेवा 
र िनजह�को �मको उिचत स�मान नह�ने ि�थितले 
गदा� सो अव�थालाई स�बोधन गन�को लािग हाल नव� 
सशंोधन भएको �प� नै छ । समानताको हक िनरपे� 
ह�न नस�ने र िनरपे� ढंगले िव�लेषण गनु�  उिचत 
ह�दैँन भनी स�मािनत अदालतबाटै िविभ�न म�ुाह�मा 
फैसला भई निजर / िस�ा�तसमेत �ितपादन भएका 
छन् । २०औ ंवष�दिेख सारा उजा�शील जीवन अ�यापन 
गरी �यितत गन� आम अ�थायी िश�कलाई सेवाबाट 
िबनाकारण िव�थािपत ग�रिदने काय� रा�यले गन� िम�ने 
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देिखदँैन । उि�लिखत आठ� र नव� सशंोधनह�को 
�यव�थामा अ�थायी िश�कह�ले �ा�ताङ्क ४० 
�याई परी�ा उ�ीण� गन� नसकेमा �य�तो �र� 
दरब�दी �वत: खलुातफ�  सद� जाने �यव�था भएकोले 
उि�लिखत �र� दरब�दी खलुा �ितयोिगताबाटै पूित� 
ह�ने हो । 

�यसैगरी के, क�तो िवषयमा कानून िनमा�ण गन� 
र �यसरी कानून िनमा�ण गदा� के, क�तो िविध र �ि�या 
अवल�बन गन� भ�ने िवषय िवधाियक� �े�ािधकार 
(Legislative Jurisdiction) िभ�को िवषय ह�दँा 
�याियक िन�पणको िवषय ब�न पिन स�दैन । कुनै 
अमकु �यि�लाई मा� फाइदा प�ुने गरी कानून िनमा�ण 
भएको अव�थासमेत होइन । िश�ा ऐन, २०२८ को 
आठ� संशोधनप�ात्  अ�थायी िश�क �थायी गन�का 
लािग िमित २०७३।१२।१८ मा सूचना �काशन गरी 
�ितयोिगता�मक परी�ाको �ि�या अगािड बिढरहेको 
र नव� संशोधनप�ात्  उ� िव�ापनमा फारम भन� बाकँ� 
�य�ता अ�थायी िश�कले परी�ा फम� भरी परी�ा 
िमितको �ित�ामा रहेका तथा िश�क सेवा आयोगले 
�ि�या धेर ैनै अगािड बढाइसकेको अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�यसमेत दिेखदँैन । 

नेपालको संिवधानको अनसूुची ८ मा 
�थानीय तहको अिधकारको सूचीिभ� आधारभूत 
तथा मा�यिमक िश�ा परेको स�दभ�मा सामदुाियक 
िव�ालयमा िश�क �यव�थापन स�बि�धत �थानीय 
तहले नै गन� ह�दँा िश�ा ऐन, २०२८ का कितपय 
�ावधानह�मा संिवधानको मम� र भावनाअनकूुल 
संशोधन गनु�पन� अव�थासमेत दिेखएको छ । अक�तफ�  
संघीय िश�ा ऐनको िवधेयकको तजु�माको लािग िश�ा 
म��ालयले �ि�या अगािड बढाइसकेको ि�थित 
छ । तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य नभएकोले खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार िश�ा 
म��ालयको तफ� बाट ऐ. का सिचव मधु�साद 

र�ेमीको िमित २०७४।८।२५ मा यस अदालतमा 
पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

जहासँ�म िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� र नव� 
सशंोधन) को दफा ११च. को उपदफा (१) को ख�ड 
(ख) मा अ�थायी िश�कह�लाई �थायी गराउने 
उ�े�यले साव�भौम संसद् ले संशोधन र प�रमाज�न गरी 
सहज कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । 

�यसैगरी सोही ऐनको दफा ११च. (५) 
मा उपदफा (१) को ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको उपख�ड (१)(२)(३) बमोिजमको 
िव�ापनबमोिजम िलइएको �ितयोिगता�मक परी�ाबाट 
िश�क पदपूित� ह�न नसकेमा �य�तो पद खलुा 
�ितयोिगताबाट पूित� ग�रनेछ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । सरकारी सेवामा �थायी िनयिु� ह�न स�बि�धत 
सेवास�ब�धी कानूनले िनिद�� गरकेो यो�यता एवं �ि�या 
पूरा गरकेो ह�नपुन� ह��छ । सो पदमा एकपटक आ�त�रक 
�ितयोिगताबाट पदपूित�  नभएमा �वत: खलुातफ�  
समायोजन ह�ने �यव�थाले खलुा �ित�पधा�लाई नै 
स�बोधन गरकेो ��ट देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नपेाल सरकार 
मि��प�रषद् को तफ� बाट नेपाल सरकारको म�ुय 
सिचव लोकदश�न र�ेमीको िमित २०७४।८।२८ मा 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ । 

िनयिमत �यव�थापक�य िज�मेवारी पूरा 
गन� स�दभ�मा �यव�थािपका ससंद ्लाई �शासिनक 
सहयोग गन� �थािपत सिचवालयलाई िवप�ी बनाई 
अमकु कानून सिंवधानसगँ बािझएको भनी िविभ�न 
आदशे जारी गन�को लािग मागदाबी िलई दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदन �थम�ि�मै खारजेभागी 
छ । �यसैगरी िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� संशोधन, 
२०७३ र नव� संशोधन, २०७४ समेत �यव�थािपका 
ससंद ्बाट स�पूण� िवधाियक� िविध र �ि�याबमोिजम 
पा�रत गरी लागू भएको अव�थालाई अ�यथा अथ� 
गन� िम�नेसमेत नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �यव�थािपका ससंद ् 
सिचवालयको तफ� बाट ऐ. का सहसिचव अजु�नकुमार 
खड्काको िमित २०७४।८।२९ मा यस अदालतमा 
पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११ (ख) 
बमोिजम गठन भएको िश�क सेवा आयोग �चिलत 
कानूनबमोिजम तोिकएका काय�ह� गन� िनकाय हो । 
यसै �ममा िश�क सेवा आयोगले िश�ा ऐन, २०२८ 
को आठ� संशोधनबमोिजम सामदुाियक िव�ालयमा 
�र� िश�क पदमा �थायी �पले पूित� गन� २०७३ चै� 
१९ गते गोरखाप�मा िव�ापन �काशन गरकेो हो । उ� 
िव�ापनअनसुार परी�ा नह�दँै िश�ा ऐन, २०२८ मा 
नव� सशंोधन भएकोले उ� संशोधनबमोिजम नै िश�क 
सेवा आयोगले पनुः दरखा�त आ�ान गरी दरखा�त 
फारम संकलन गनु�का साथै परी�ा स�चालनका लािग 
आव�यक काय� ग�ररहेको छ । िश�क सेवा आयोग 
कानून िनमा�ण गन� तथा संशोधन गन� िनकाय नभएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िश�क सवेा आयोगको तफ� बाट ऐ. का 
�शासक�य �मखु डा. तुलसी�साद थपिलयाको 
िमित २०७४।१०।२ को िलिखत जवाफ ।

साथै िश�ा िवभाग नेपाल सरकारबाट 
�वीकृत ऐन, िनयम र िनद�शनह�लाई काया��वयन गन� 
िनकाय मा� भएको तथा िव�मान ऐन िनयममा कुनै 
िकिसमको प�रवत�न गन� �े�ािधकार यस िवभागलाई 
नभएको ह�दँा यस िवभागबाट भए ग�रएका काय�ले �रट 
िनवेदकले िनवेदनमा दाबी गरअेनसुार िनजह�को कुनै 
पिन �कारको कानूनी तथा सवंैधािनक हक अिधकार 
हनन् भएको भ�ने नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार िश�ा 
िवभागको तफ� बाट ऐ. का िनद�शक केशव�साद 
दाहालको िमित २०७४।१०।०३ को िलिखत 
जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल सलं�न 
कागजात अ�ययन गरी िनवेदकह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी अ�बरबहादरु थापा 
र �ी �योित बािनयाले अ�थायी �पमा काय�रत रहेका 
िश�कह�को दबाब र �भावमा परी �यव�थािपकाको 
सिमितह�मा िश�ा िवधेयक छलफलमा समेत नलगी 
सोझै हतार हतारमा िश�ा ऐन, २०२८ मा ग�रएको 
आठ� र नव� संशोधनले खलुा �ित�पधा�मा जान आतरु 
भएर आ�नो यो�यता र �मता िवकास गरी बसेका 
�यि�ह�को पेसा तथा रोजगार छा�ने �वत��ता 
तथा समान अवसर पाउने हकबाट वि�चत गरी उ� 
सशंोधनका �यव�थाह� अ�थायी िश�कह�लाई 
मा� लि�त गरी सीिमत �ित�पधा� गराउने उ�े�यले 
ग�रएकोले संिवधानिवपरीत भई बदरभागी छ । 
�य�तै िवप�ीह�िबच भएको भिनएको सहमितले 
िनवेदकह�को संिवधान �द� �वत��ता, समानता, 
पेसा तथा रोजगार र सामािजक सरु�ालगायतका 
अिधकारमा आघात पारकेो ह�दँा उ� सहमित 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी साव�जिनक सेवामा 
यो�य र द� �यि�ह�ले �ित�पधा�मा भाग िलन र 
पेसा तथा रोजगारको छनौट गन� समान अवसर पाउने 
�यव�था गन� परमादेशसमेत जारी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बहस गरी सोहीबमोिजमको िलिखत बहसनोटसमेत 
पेस गनु�भयो । 

�यसैगरी िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज 
ि�पाठीले सरकारले िश�ास�ब�धी संिवधानले िलएको 
उ�े�य र मम�अनकूुल काम कारबाहीलाई �यवि�थत 
बनाउन आव�यक नीित, योजना, काय��म र बजेट 
तजु�मा गरकेो ह��छ । उि�लिखत िवषय काया��वयन 
गन� आव�यक पन� ऐन, िनयमावली र काय�िविधको 
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िनमा�णसमेत गनु�पन� ह��छ । िवधाियकाले आ�नो 
िवधाियक� बिु�मता, �ि�या र िविधको �योग गरी 
संिवधानस�मत ह�ने गरी ऐन जारी गरकेो ह��छ । 
संिवधानिवपरीत ऐन जारी गन� िवधाियक� मनसाय 
रहेको ह�दैँन । यसै प�र�े�यमा िश�ा ऐन, २०२८ को 
आठ� र नव� संशोधनले लामो समयस�म अ�थायी 
�पमा सेवा गद� आएका िश�कह�लाई एकपटकको 
लािग िवशेष मौका �दान गरी सीिमत �ित�पधा�को 
मा�यमबाट �थायी गराई िदगो शैि�क �यव�थापन 
गन� उ�े�यले मा� उ� �यव�था �याएको ह�दँा �यसले 
खलुा �ित�पधा�लाई रोक लगाएको भ�न िम�दैन । 
ब� खलुा �ित�पधा�को सिुनि�चतता गरकेो मा�न 
सिक�छ । िकनिक यो �यव�था अि�तम एकपटकका 
लािग भएकाले अबदेिख आ�त�रक / सीिमत 
�ित�पधा�को प�रक�पना उि�लिखत ऐनको �यव�थाले 
गरकेो देिखदँनै । य�तै िवषय समावेश भएको िववादमा 
यस अदालतबाट समानताको हक िनरपे� �पमा 
लागू ह�ने भनी िववेचना गन� निम�ने भ�ने �या�या भई 
�ितपािदत िस�ा�तह�समेतको िवपरीत नह�ने गरी 
ऐनमा संशोधन ग�रएको अव�था हो । रा�यले असमान 
अव�थामा रहेका �यि�ह�लाई समान अव�थामा 
प�ुयाउन आव�यक िविध र �ि�याको �योग गन� 
स�ने नै ह�दँा संिवधान अनकूुल ग�रएको िश�ा ऐनका 
संशोधनलाई कानूनिवपरीत भएको भनी मा�न िम�ने 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बहस गरी सोहीबमोिजमको िलिखत बहसनोटसमेत 
पेस गनु�भयो । 

उपयु��ानसुारको बहससमेत सनुी आज 
िनण�य सनुाउनका लािग तोिकएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िश�ा ऐन, २०२८ 
को आठ� र नव� संशोधनले साव�जिनक सेवा �वेश गदा� 

खलुा �ित�पधा�मा भाग िलन पाउने हरके यो�य र स�म 
�यि�ह�को संिवधान �द� समानता र पेसा तथा 
रोजगारको छनौट गन� पाउनेलगायतका अ�य हकमा 
आघात पारकेो छ । यसरी संिवधानले सिुनि�चत गरकेो 
हक अिधकारमा रोक लगाउने गरी ऐनमा ग�रएको 
असमान �यव�था उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
कानूनबमोिजम यो�य र स�म �यि�ह�लाई समेत 
स�पूण� �र� पदमा ख�ुला �ित�पधा� गन� पाउने गरी 
आव�यक �यव�था गनु�  भनी परमादशेको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको म�ुय िनवेदन दाबी 
रहेको पाइ�छ । 

३. �यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ हेदा�, रा�यले संिवधान अनकूुल 
ह�ने गरी िश�ास�ब�धी नीित, योजना र काय��म 
लागू गन� आव�यक पन� ऐन कानून, िनयम बनाउनपुन� 
ह��छ । िवधाियकाले िवधाियक� िविध र �ि�या �योग 
गरी तत् िवषयको कानूनमा ग�रएको संशोधनलाई 
अ�यथा अथ� लगाउन िम�दैन । के, क�तो ऐन िनमा�ण 
गन� भ�ने िवशेषािधकार िवधाियकामा मा� रहने 
भएकाले सो कुरामा अदालतमा ��न उठाउनसमेत 
िम�ने होइन । िश�ा ऐन, २०२८ मा ग�रएको आठ� 
र नव� सशंोधनले अ�थायी िश�कह�को कुशल 
�यव�थापन गन� अि�तम एकपटक िवशेष मौका �दान 
गरी आ�त�रक / सीिमत �ित�पधा� ग�रएको हो । उ� 
सीिमत आ�त�रक खलुा �ित�पधा�मा उ�ीण� ह�न 
नसकेमा िनजह�ले अ�यापन गरकेो अविध गणना गरी 
सम�याियक सिुवधा �दान गन�को लािग ऐनमा सशंोधन 
गरी �यव�था ग�रएको हो । यिद उ� दरब�दीमा पदपूित� 
नभई �र� ह�न आएमा पनु: खलुातफ� बाट नै पदपूित�  ह�न 
जाने साथै २५ �ितशत खलुा िव�ापनको �र� पदमा 
समेत �ित�पधा� गन� पाउने �यव�थाले िनवेदकह�को 
पेसा तथा रोजगारको हकमा थप सिुनि�चतता �दान 
गरकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भएको पाइ�छ । 
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४. अब, नेपालको सिंवधानमा �वत��ताको 
हक शीष�कअ�तग�त धारा १७(२)(च) को �यव�था 
हेदा�, नेपालको कुनै पिन भागमा पेसा, रोजगार गन� र 
उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको �थापना र स�चालन 
गन� �वत��ता ह�ने भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
�य�तै समानताको हक शीष�कअ�तग�त धारा १८ को 
उपधारा (१) मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् । कसैलाई पिन कानूनको समान सरं�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन, उपधारा (२) मा सामा�य कानूनको 
�योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, 
शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, 
वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा 
वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा 
भेदभाव ग�रने छैन र उपधारा (३) मा रा�यले 
नाग�रकह�का िबच उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, 
िलङ्ग, आिथ�क अव�था, भाषा, �े�, वैचा�रक आ�था 
वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव गन� छैन भ�ने 
�यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी स�पि�को 
हक शीष�कअ�तग�त धारा २५ को उपधारा (१) मा 
��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
ह�नेछ । तर रा�यले �यि�को स�पि�मा कर लगाउन 
र �गितशील करको मा�यताअन�ुप �यि�को आयमा 
कर लगाउन स�नेछ, उपधारा (२) मा साव�जिनक 
िहतका लािगबाहेक रा�यले कुनै �यि�को स�पि� 
अिध�हण गन�, �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर 
अ� कुनै �कारले कुनै अिधकारको िसज�ना गन� 
छैन । तर कुनै पिन �यि�ले गैरकानूनी �पले आज�न 
गरकेो स�पि�को हकमा यो उपधारा लागू ह�ने छैन... 
भ�नेलगायतका �यव�था गरकेो पाइ�छ । 

५. �यसैगरी िश�ास�ब�धी हक 
शीष�कअ�तग�त धारा ३१ को उपधारा (१) मा 
��येक नाग�रकलाई आधारभूत िश�ामा पह�चँको 

हक ह�नेछ, उपधारा (२) मा ��येक नाग�रकलाई 
रा�यबाट आधारभूत तहस�मको िश�ा अिनवाय� र 
िनःश�ुक तथा मा�यिमक तहस�मको िश�ा िनःश�ुक 
पाउने हक ह�नेछ... भ�नेलगायतका �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �य�तै पेसा तथा रोजगारीको हक 
शीष�कअ�तग�त धारा ३३ को उपधारा (१) मा ��येक 
नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�नेछ । रोजगारीको सत�, 
अव�था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोिजम 
ह�नेछ र उपधारा (२) मा ��येक नाग�रकलाई 
रोजगारीको छनौट गन� पाउने हक ह�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । 

६. �यसैगरी सामािजक �यायको हक 
शीष�कअ�तग�त धारा ४२ को उपधारा (१) मा आिथ�क, 
सामािजक वा शैि�क �ि�ले पछािड परकेा मिहला, 
दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, 
िपछडा वग�, अ�पसं�यक, सीमा�तीकृत, अपाङ्गता 
भएका �यि�, ल�िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 
िकसान, �िमक, उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का 
नाग�रक तथा आिथ�क �पले िवप�न खस आय�लाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यका 
िनकायमा सहभािगताको हक ह�नेछ, उपधारा (२) मा 
आिथ�क �पले िवप�न तथा लोपो�मखु समदुायका 
नाग�रकको संर�ण, उ�थान, सश��करण र िवकासका 
लािग िश�ा, �वा��य, आवास, रोजगारी, खा�ा�न 
र सामािजक सरु�ामा िवशेष अवसर तथा लाभ 
पाउने हक ह�नेछ... भ�नेलगायतका �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी उपभो�ाको हक शीष�कअ�तग�त 
धारा ४४ को �यव�था हेदा�, उपधारा (१) मा ��येक 
उपभो�ालाई गणु�तरीय व�त ुतथा सेवा �ा� गन� हक 
ह�नेछ र उपधारा (२) मा गणु�तरहीन व�त ुवा सेवाबाट 
�ित पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम �ितपूित� पाउने 
हक ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ ।

७. �यसैगरी िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� 
र नव� संशोधनको दफा ११च.(१) को ख�ड (ख) 

िन.नं.००१३ - अिधव�ा �योित बािनया िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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र (ग) को �यव�था हेदा�, ख�ड (ख) मा िज�लाका 
िव�ालयह�मा पदपूित�  गन� ख�ुला �ितयोिगताको लािग 
पद सं�या खोली िव�ापन �कािशत गन� र पदअनसुार 
तोिकएको यो�यता भएका उ�मेदवारह�बाट दरखा�त 
िलने, तर �यसरी ख�ुला �ितयोिगताको लािग 
िश�कको पद सं�या खलुाउदँा अ�थायी िश�कलाई 
अि�तम एकपटकको लािग �र� दरब�दीमा देहायका 
िश�क मा� उ�मेदवार ह�न पाउने गरी आयोगले यो 
दफा �ार�भ भएको एक वष�िभ� िव�ापन गन�छः–  

(१) संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेस�म 
�र� भई पदपूित� ह�न नसकेको दरब�दीमा 
संवत् २०४९ साल पौष २० गतेभ�दा अिघ 
अ�थायी िश�कमा िनयिु� पाई यो दफा 
�ार�भ ह�दँाका बखतस�म अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत अ�थायी िश�क, 

(२) उपख�ड (१) बमोिजमका िश�कको 
लािग आव�यक पन� दरब�दी छु�्याई सो 
ख�डबमोिजमको अविधस�म �र� भई पदपूित� 
ह�न नसकेको दरब�दी वा सो दरब�दीको 
िलयन पदमा सोही िमितस�ममा अ�थायी 
िश�कको �पमा िनय�ु वा आधारभूत तथा 
�ाथिमक िश�ा प�रयोजनाअ�तग�त िनय�ु 
भई यो दफा �ार�भ ह�दँाका बखतस�म 
अिवि�छ�न �पमा काय�रत अ�थायी िश�क, 

(३) संवत् २०६१ साल साउन २२ गतेपिछ 
संवत् २०७२ साल असोज २ गतेस�म �र� 
रहेका कूल दरब�दीको उन�चास �ितशत 
पदमा �य�तो दरब�दी वा सो दरब�दीको 
िलयन पदमा अ�थायी वा स�ा िश�कको 
�पमा अिवि�छ�न �पमा काय�रत अ�थायी 
िश�क भ�ने �ावधान उ�लेख भएको  

 पाइ�छ । 

८. �यसैगरी ख�ड (ग) मा ख�ड (ख) 

बमोिजम पन� आएका दरखा�तउपर छानिबन गरी 
देहायको त�रका अपनाई उपय�ु उ�मेदवार छनौट 
गन� :– (१) ख�ुला �ितयोिगता�मक िलिखत परी�ा, 
(२) अ�तवा�ता�, (३) �योगा�मक परी�ा । तर आयोगले 
उिचत र आव�यक ठह�याएको अव�थामा मा� 
�योगा�मक परी�ा िलइनेछ भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । 

९. �य�तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशको उपख�ड 
(३) बमोिजम छुट्याई बाकँ� रहेको एकाउ�न �ितशत 
दरब�दीमा खलुा �ितयोिगताबाट पदपूित� ग�रनेछ, 
उपदफा (३) मा उपदफा (१) को ख�ड (ख) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम िश�कको पदपूित�को 
लािग िव�ापन गदा� उपख�ड (१), (२) र (३) को 
�योजनको लािग छु�ाछु�ै िव�ापन ग�रनेछ र �य�तो 
िव�ापनको �ितयोिगता�मक परी�ा एकै िमित तथा 
समयमा िलइनेछ, उपदफा (४) मा यस ऐनमा अ�य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) 
को ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम 
िश�कको पदपूित�को लािग ह�ने िव�ापनमा उ�मेदवार 
ह�न उमेरको हद ला�ने छैन, उपदफा (५) मा उपदफा 
(१) को ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
उपख�ड (१), (२) र (३) बमोिजमको िव�ापनबमोिजम 
िलइएको �ितयोिगता�मक परी�ाबाट िश�क पदपूित� 
ह�न नसकेमा �य�तो पद खलुा �ितयोिगताबाट पूित� 
ग�रनेछ, उपदफा (६) मा उपदफा (१) को ख�ड (ग) 
बमोिजम िलइने ख�ुला �ितयोिगता�मक िलिखत 
परी�ामा उ�ीण� ह�न क�तीमा चालीस �ितशत अकं 
�ा� गरकेो ह�न ुपन�छ, उपदफा (७) सवंत् २०५२ साल 
र त�प�ात् भएका िव�ापनबाट �थायी िनयिु� भएका 
वा उपदफा (१) को ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजमको िव�ापनबाट �थायी ह�ने िश�कले 
अवकाश ह�दँा िनविृ�भरण पाउने अव�था नभएमा सो 
�योजनका लािग िनजको सात वष�स�मको अ�थायी 
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सेवा अविध जोड्न सिकनेछ, उपदफा (८) मा यो 
उपदफा �ार�भ ह�दँाको िमितस�म अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत रहेका अ�थायी िश�कले उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम ह�ने 
िव�ापनमा उ�मेदवार ह�न नचाहेमा उपदफा (९) 
बमोिजमको सिुवधा िलई अवकाश िलनको लािग 
�य�तो िव�ापनको दरखा�त िदने अि�तम िमित 
अगावै स�बि�धत िज�ला िश�ा काया�लयमा िनवेदन 
िदनपुन�छ र उपदफा (१०) मा उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशको उपख�ड 
(१) र (२) बमोिजमको िव�ापनमा उ�मेदवार नह�ने 
अ�थायी िश�क र �य�तो िव�ापनबमोिजम िलइएको 
�ितयोिगता�मक परी�ामा छनौट ह�न नसकेका 
अ�थायी िश�क �ितयोिगता�मक परी�ाको नितजा 
�कािशत भएको िमितबाट �वतः अवकाश भएको 
मािनने छ ।

१०. �यसैगरी उ� ऐनको नव� संशोधन 
२०७४ को दफा ११(च) को उपदफा (१) मा 
आयोगले िश�क तथा कम�चारीको �थायी िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गदा�  देहायबमोिजमको �ि�या 
अपनाउन ु पन�छः- (क) िज�लाका िव�ालयह�मा 
�वीकृत दरब�दीअनसुार �र� रहेको िश�क 
तथा कम�चारीको पद �थायी �पमा पूित� गनु�  पदा� 
िव�ालयको तहअनसुार पूित� ग�रन ु पन� िश�क तथा 
कम�चारीको सं�याको िववरण िश�ा िवभागबाट िलने, 
उपदफा (१) को ख�ड ख मा �ितब�धा�मक वा�यांश 
र सोअ�तग�तका उपख�ड (१) मा संवत् २०६१ साल 
साउन २१ गतेस�म �र� भई पदपूित� ह�न नसकेको 
दरब�दीमा सवंत् २०४९ साल पौष २० गतेभ�दा 
अिघ अ�थायी िश�कमा िनयिु� पाई यो दफा 
�ार�भ ह�दँाका बखतस�म अिवि�छ�न �पमा काय�रत 
अ�थायी िश�क, उपख�ड (२) मा उपख�ड (१) 
बमोिजमका िश�कको लािग आव�यक पन� दरब�दी 
छु�्याई सो ख�डबमोिजमको अविधस�म �र� भई 

पदपूित� ह�न नसकेको दरब�दी वा सो दरब�दीको 
िलयन पदमा सोही िमितस�ममा अ�थायी िश�कको 
�पमा िनय�ु वा आधारभूत तथा �ाथिमक िश�ा 
प�रयोजनाअ�तग�त िनय�ु भई यो दफा �ार�भ ह�दँाका 
बखतस�म अिवि�छ�न �पमा काय�रत अ�थायी 
िश�क तथा उपख�ड (३) मा संवत् २०६१ साल 
साउन २२ गतेपिछ सवंत् २०७२ साल असोज २ 
गतेस�म �र� रहेका कूल दरब�दीको पचह�र �ितशत 
पदमा �य�तो दरब�दी वा सो दरब�दीको िलयन पदमा 
अ�थायी वा स�ा िश�कको �पमा अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत अ�थायी िश�क भ�ने �यव�था उ�लेख 
भएको पाइ�छ । 

११. उपरो�ानसुारको त�यगत अव�था 
रहेका ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका संवैधािनक र 
कानूनी �यव�थाह�को िववेचना गदा�, संिवधान �द� 
�वत��ताको हकअ�तग�त धारा १७ को उपदफा (२) 
को (च) मा नेपालको कुनै पिन भागमा पेसा रोजगार गन� 
र उ�ोग �यापार तथा �यव�थाको �थापना र स�चालन 
गन� पाउने �वत��ता भए तापिन �यो अिधकारको 
�योगमा ब�देज लगाउने गरी �ितब�धा�मक 
�यव�था गरी �वत��ताको हक िनरपे� नह�ने कुरामा 
सिंवधानले नै सीिमत गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी 
समानताको हकको �योग स�ब�धमा धारा १८ को 
�यव�था हेदा�, सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् र कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट 
वि�चत नग�रने र कुनै पिन आधारमा कसैलाई पिन 
िवभेद नग�रने भनी सिुनि�चतता गरकेो भए तापिन 
उ� �यव�थाको �ितब�धा�मक वा�यांश हेदा�, तर 
रा�यले असमान अव�थामा रहेका वग� जातजाित, 
िलङ्ग, धम� �े� आिदका आधारमा पछािड पा�रएका 
िसमा�त, अ�पसं�यक र िवप�न वग�को िवशेष संर�ण, 
सश��करण वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम िवशेष 
�यव�था गन� स�ने भ�ने �ावधान उ�लेख भएको 
देिख�छ । उि�लिखत �यव�थाअनसुार समानताको 

िन.नं.००१३ - अिधव�ा �योित बािनया िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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हकको �योग िनरपे� �पमा �योग गन� िम�ने भ�ने 
देिखदँैन । 

१२. �यसैगरी स�पि�को हकको �योग 
स�ब�धमा धारा २५ को �यव�था हेदा�, ��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� 
गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�नेछ । तर 
रा�यले �यि�को स�पि�मा कर लगाउन र �गितशील 
करको मा�यताअन�ुप �यि�को आयमा कर लगाउन 
स�नेछ । साव�जिनक िहतका लािगबाहेक रा�यले कुनै 
�यि�को स�पि� अिध�हण गन�, �ा� गन� वा �य�तो 
स�पि�उपर अ� कुनै �कारले कुनै अिधकारको 
िसज�ना गन� छैन । तर कुनै पिन �यि�ले गैरकानूनी 
�पले आज�न गरकेो स�पि�को हकमा यो उपधारा लागू 
ह�ने छैन... भ�नेलगायतका �यव�था उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उि�लिखत �यव�थाअनसुार यी िनवेदकह�को 
के कुन स�पि�स�ब�धी हकमा आघात परकेो हो 
भ�ने उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । स�पि�स�ब�धी 
अिधकारको हनन् अ�थायी िश�कको पदमा काय�रत 
िश�कह�लाई �वत: अवकाशको िनण�य गरी हटाउदँा 
िनजह�ले िनयिमत �पमा �ा�त गन� पा�र�िमक 
खोिसने अव�था आई िनजह�को स�पि�स�ब�धी 
हकमा आघात पन� देिख�छ । सेवामा �वेश नै नगरकेा 
िनवेदकह�ज�ता �यि�ह�को स�पि�स�ब�धी कुनै 
पिन हक उ�लङ्घन भएको भ�ने देिखदैँन । 

१३. �यसैगरी िश�ास�ब�धी हकको �योग 
स�ब�धमा धारा ३१ को �यव�था हेदा�, ��येक 
नाग�रकलाई आधारभूत िश�ामा पह�चँको हक ह�नेछ । 
��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत तहस�मको 
िश�ा अिनवाय� र िनःश�ुक तथा मा�यिमक तहस�मको 
िश�ा िनःश�ुक पाउने हक ह�नेछ... भ�नेलगायतका 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत �यव�थाले यी 
िनवेदकको के, कुन हकमा असर परकेो हो भ�ने कुरा 
िनवेदनमा खलुाउन सकेको देिखदँनै । िश�ास�ब�धी 

हक ��येक नाग�रकलाई िन:श�ुक ह�ने भ�ने �यव�था 
यी िनवेदकज�ता आधारभूत र उ�च िश�ा �ा�त 
गरी अ�यापन गन�को लािग �ित�पधा� गन� यो�य भई 
बसेका �यि�ह�लाई आव�यक पन� भ�ने िवषय 
होइन । आधारभूत िश�ा आव�यक पन� 
बालबािलकाह�लाई रा�यले िविभ�न तहको 
िव�ालयह�को �थापना गरी आव�यक पन� �ोत र 
साधनह�को �यव�थापन ग�ररहेको अव�थामा यी 
िनवेदकह�ले िश�ास�ब�धी हकको उ�लङ्घन भयो 
भनी िलएको िजिकर मनािसब देिखदँैन । 

१४. �यसैगरी रोजगारीको हकको �योग 
स�ब�धमा धारा ३३ को �यव�था हेदा� , ��येक 
नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�नेछ, रोजगारीको ससत� 
अव�था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोिजम 
ह�नेछ भ�ने �यव�थाले सेवाका सत� र अव�थाबारमेा 
सघंीय ऐनले �यवि�थत गन� पाउने नै भ�ने �प� 
�यव�था भएको देिख�छ । उ� �यव�थाबमोिजम 
सघंीय कानूनको �पमा रहेको िश�ा ऐन, २०२८ मा 
िवधाियकाले आव�यक संशोधन गरी सो िवषयलाई 
�यवि�थत गन� पाउने नै देिख�छ । �यसैगरी ��येक 
नाग�रकलाई रोजगारीको छनौट गन� पाउने हक ह�नेछ 
भ�ने �यव�थाले िनवेदकह�लाई मा� �यो सिुवधा 
�ा�त ह�ने अथवा अ�य िनवेदक ज�तै अ�थायी 
िश�क दरब�दीमा अ�यापन ग�ररहेका आम अ�थायी 
िश�कह�ले �यो अवसर र सिुवधाको भोग गन� 
नपाउने वा नह�ने भ�ने होइन ब� सबै नाग�रकलाई 
आ�नो पेसा तथा रोजगारको छनौट गन� पाउने तथा 
पेसा तथा रोजगारको सरं�ण र सिुनि�चतता ह�नपुन� 
भ�ने सिंवधानको मम� र भावना रहेको भनी अथ� गनु�पन�  
ह��छ । 

१५. �यसैगरी सामािजक �यायको हकको 
�योग स�ब�धमा धारा ४२ को �यव�था हेदा�, आिथ�क, 
सामािजक वा शैि�क �ि�ले पछािड परकेा मिहला, 
दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, 



63

िपछडा वग�, अ�पस�ंयक, सीमा�तीकृत, अपाङ्गता 
भएका �यि�, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक, 
िकसान, �िमक, उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का 
नाग�रक तथा आिथ�क �पले िवप�न खस आय�लाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यका 
िनकायमा सहभािगताको हक ह�नेछ । आिथ�क �पले 
िवप�न तथा लोपो�मखु समदुायका नाग�रकको संर�ण, 
उ�थान, सश��करण र िवकासका लािग िश�ा, 
�वा��य, आवास, रोजगारी, खा�ा�न र सामािजक 
सरु�ामा िवशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक ह�नेछ... 
भ�नेलगायतका �यव�था गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत 
�यव�थाले यी िनवेदकह�को के, कुन हक अिधकारमा 
असर परकेो हो भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा �प� खलुाउन 
सकेको देिखदँनै । उि�लिखत हकह� िवशेष िलङ्ग, 
वग�, �े� र समदुायको संर�ण, उ�थान, सश��करण 
र िवकासका लािग �योग ह�ने भ�ने देिख�छ । अिपत ु
यी िनवेदकह� उि�लिखत वग�मा पन� �यि�ह� भएमा 
रा�यले सामािजक �यायस�ब�धी हकको �योगमा 
कुनै कसर बाकँ� नरा�ने भ�ने कुराको सिुनि�चतता 
समावेशीकरणको िस�ा�तअनसुार तत् तत् वग� र 
समदुायको लािग तोिकएको आधारमा �ितशत िनधा�रण 
गरी खलुा �ित�पधा�को लािग िव�ापन गद� आइरहेको 
त�यबाट �प� दिेख�छ । उि�लिखत प�र�े�यमा 
सामािजक �यायस�ब�धी हकमा असर परकेो भनी 
िलएको िनवेदन िजिकर व�तसुङ्गत देिखन आएन ।    

१६. �यसैगरी उपभो�ाको हकको �योग 
स�ब�धमा धारा ४४ को �यव�था हेदा�, ��येक 
उपभो�ालाई गणु�तरीय व�त ुतथा सेवा �ा�त गन� हक 
ह�नेछ वा गणु�तरहीन व�त ुतथा सेवाबाट �ित पगेुको 
�यि�लाई कानूनबमोिजम �ितपूित�  पाउने हक ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत �यव�था 
िश�ा सेवामा गणु�तर �याउन सबै यो�य र स�म 
नाग�रकह�ले �ित�पधा� गन� पाउने भ�नेसगँ स�बि�धत 
रहेको दिेख�छ । यिद अ�यापन ग�ररहेका अ�थायी 

िश�कह� नै सीिमत �ित�पधा�बाट �थायी ह�न गएमा 
उ� सेवा गणु�तरीय नह�ने अिपत ुिनवेदकह� ज�ता 
�यि�ह� �थायी भएमा मा� िश�क सेवा गणु�तरीय 
र �भावकारी ह�ने भ�ने िवषयको मापन िनवेदकह�ले 
गो�ारा �पमा उ�लेख गरकेो िवषयझ� सिजलै िन�य�ल 
ह�ने िवषय नभई लामो समयको अ�ययन, �भाव, 
मू�याङ्कन तथा अनसु�धानको आधारमा मा� 
भ�न सिकने िवषय ह��छ । सामदुाियक िव�ालयमा 
�थायी र अ�थायी दवुै �कृितका िश�कह� काय�रत 
रहेको अव�थामा अ�थायी िश�कह�ले अ�यापन 
गर े गराएका िवषय चािह ँ गणु�तरहीन ह�ने र �थायी 
िश�कह�ले अ�यापन गर े गराएका िवषय चािह ँ
गणु�तरीय ह�ने भ�ने कुरा त�यसिहत पेस भई पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा गणु�तरीय सेवा र सिुवधा छनौट 
गन� पाउने आम उपभो�ाको हकमा �ितकूल असर 
परकेो भ�ने िनवेदकको िजिकरलाई यिु�सङ्गत मा�न 
िम�ने दिेखएन ।

१७. �यसैगरी िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� 
र नव� संशोधनको दफा ११च.(१) (ख) मा भएको 
�यव�था अ�थायी िश�कह�लाई �थायी गराई िदगो 
िश�क �यव�थापन गरी गणु�तरीय सेवा �दान गन�का 
लािग नै ग�रएको साथै िविभ�न मापद�डमा वग�करण 
ग�रएका अ�थायी िश�कह�ले यिद �थायी परी�ा 
सीिमत �ित�पधा�को आधारमा उ�ीण� ह�न नसकेमा 
अ�थायी िश�कह�लाई िनजह�ले अ�यापन गरकेो 
सेवा अविधको आधारमा सम�याियक सिुवधा �दान 
गरी �वत: अवकाश ह�ने बाटो खलुा ग�रएको देिख�छ । 
उि�लिखत �यव�थाले यिद अि�तम एकपटक सीिमत 
�ित�पधा�को मौका �दान गदा� उ�ीण� ह�न नसक� �र� 
ह�न आएका िश�क दरब�दीह� खलुा �ित�पधा�तफ�  
�वत: जाने कानूनी �यव�थाले झनै �ित�पधा�मा विृ� 
भई गणु�तरीय शैि�क सेवा पाउने नाग�रकह�को हक 
सिुनि�चत गरकेो मा�नपुन� ह��छ । 

१८. अब, िनवेदकह�ले खलुा �ित�पधा�मा 
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भाग िलन पाउने, समान अवसरको उपभोग गन� पाउने, 
पेसा र रोजगार छनौट गन� पाउने, सामािजक �यायको 
हक सिुनि�चतता ह�ने तथा गणु�तरीय सेवा र व�त ु
�ा�त गन� नाग�रकह�को हकको उ�लङ्घन ह�ने गरी 
िश�ा ऐन, २०२८ मा आठ� र नव� संशोधन गरी खलुा 
�ित�पधा�लाई वि�चत ग�रएकोले उ� संशोधनका 
�यव�था उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िलएको िनवेदन िजिकरतफ�  हेदा� , िनवेदकह�को खलुा 
�ित�पधा�मा भाग िलई पेसा तथा रोजगार छा�न पाउने 
�वत��ताको हकको अथ� आफूलाई इ�छा लागेको र 
कानूनले वैध मानेको पेसा वा रोजगारी रो�न पाउने 
�वत��ता भ�ने बिुझ�छ । य�तो अवसर अ�थायी 
�पमा रहेका, सेवा �वेश गन� उमेर हद �यितत 
भइसकेका �यि�ह�को तलुनामा यो�यता, द�ता 
�ा�त गरी उमेर हद भएका ख�ुला �ित�पधा� गन� 
पाउने यी िनवेदक ज�ता �यि�ह�को स�भावना झनै 
बढी ह�ने ह�दँा पेसा तथा रोजगार छा�ने �वत��ताको 
हक कुि�ठत भएको भनी िलएको िजिकर मनािसब 
देिखदँैन ।

१९. �य�तै समानताको हकको अथ� 
समानह�िबचको समानता नै हो । असमान अव�थामा 
रहेका यी िनवेदक ज�ता �यि�ह� र लामो समयदेिख 
अ�थायी �पमा अ�यापन ग�ररहेका �यि�ह�िबच 
असमान �यवहार नगरी समान �यवहार गनु�  पिन 
समानताको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । यस अथ�मा 
फरक ि�थित भएको अव�थामा एउटै ि�थितमा 
प�ुयाउन ुवा प�रणाममा समानता कायम गराउन ुपिन 
समानताको िस�ा�तको मह�वपूण� प� हो । यसरी 
समानह�का िबच समान �यवहार गरी असमानह�का 
िबच तािक� क वग�करण र फरक �यवहार गनु�  नै 
समानताको िस�ा�तको सार हो । यसै स�दभ�मा यस 
अदालतको िवशेष इजलासबाट (ने.का.प. २०६९, 
अंक १ िनण�य नं. ८७४६) मा "समानताको हकले 
समानह�का िबच समान र असमानह�का िबच 

असमान �यवहार गन� कुरालाई दशा�उने भएकाले 
िनरपे� समानता न त स�भव छ न त वा�छनीय 
नै ह��छ । कुनै खास उ�े�य पूित� गन� वा कुनै खास 
सम�याको समाधान गन� िवधाियकाले िवशेष 
कानूनी �यव�था गन� स�ने नै देिख�छ र यस 
िकिसमको कानूनी �यव�था गदा� सो कानून देशका 
नाग�रकम�ये कसलाई लागू ह��छ र कसलाई ह�दैँन 
भनेर तक� सङ्गत वग�करण (Reasonable 
Classification) गदा� समानताको हक �ितकूल 
नह�ने" भनी समानताको हक िनरपे� �पमा लागू ह�न 
नस�ने भ�ने �या�या भई िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । लामो समयदेिख िनर�तर िश�क पेसामा 
रही अ�यापन गराइरहेका िश�कह�लाई एकपटक 
�थायी ह�नका लािग िनजह�िबच मा� �ित�पधा� 
गराउने गरी िनि�चत �ितशत िनधा�रण ग�रएको कानूनी 
�यव�थालाई समानताको िस�ा�तिवपरीत रहेको अथ� 
गन� िम�दैन ।

२०. �यसैगरी िनवेदकह�ले गणु�तरीय 
िश�ा सेवा ह�नपुन� िवषयलाई िच�तन गरी 
उपभो�ास�ब�धी हकलाई सिुनि�चतता �दान 
गन� माग गरकेो कुरालाई अ�यथा िलन निम�ने भए 
तापिन िश�ा ऐन र िनयमावलीमा भएका आठ� र 
नव� सशंोधनका �यव�थाह�ले यी िनवेदकह�ले 
�ित�पधा� गन� पाउने, पेसा र रोजगार, सामािजक �याय 
तथा उपभो�ाको हकको उपभोग गन� पाउने भ�ने 
िवषयलाई सिुनि�चतता �दान गन� कुरा िनजह�को 
हकमा मा� नभई अ�थायी िश�कह�को हकमा समेत 
लागू ह�ने िवषय ह�दँा िश�ा ऐन, २०२८ मा सशंोधन 
गरी सीिमत �ित�पधा� र खलुा �ित�पधा�को �यव�था 
गरकेो देिख�छ । लामो समयदेिख अ�थायी िश�कको 
�पमा काय� ग�ररहेका अ�य पेसा र रोजगार रो�ने 
अवसरसमेत उमेर हदका कारण वि�चत ह�ने अव�था 
रहेका अ�थायी िश�कह�को हकमा अि�तम एकपटक 
परी�ा िदई उ�ीण� ह�ने अवसर �दान गन�, यिद उ�ीण� 
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ह�न नसकेमा अ�यापन अविधको सम�याियक सिुवधा 
िलई �वत: अवकाशको बाटो रो�नपुन� तथा उ� �र� 
रहेका दरब�दी �वत: खलुा �ितयोिगतामा नै जाने गरी 
िश�ा ऐनमा �यव�था गरकेो दिेखदँा िनजह�ले दाबी 
िलए ज�तो समानता, �वत��ता, रोजगार, सामािजक 
�याय तथा उपभो�ाको हकिहतमा असर प�ुयाएको 
भ�ने िजिकर �यायसङ्गत देिखदैँन । 

२१. व�ततुः कानून िनमा�ताले समानताको 
िस�ा�तिवपरीत दूिषत मनसाय राखी कुनै खास 
�यि� वा वग�ले मा� िवशेष लाभ पाउने गरी वा समान 
अव�थाका अ�य �यि� तथा वग�लाई िनषेध गन� गरी 
कुनै कानून बनाएमा वा अ�य कुनै तरहले संिवधान �द� 
मौिलक हकउपर अनिुचत ब�दजे लगाउने गरी कानून 
बनाएमा यस अदालतले �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा �य�तो कानून बदर गन� हो । पर�तु ��ततु �रट 
िनवेदनमा उपयु��ानसुारको अव�था िव�मान रहेको 
नदेिखदँा उि�लिखत ऐनको सशंोिधत �यव�था बदर 
ह�नपुन� भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब देिखएन ।

२२. �यसैगरी िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� र 
नव� संशोधनको �यव�था सिंवधान �द� समानताको 
हक, पेसा तथा रोजगारीको हकलगायतका हकह�सगँ 
बािझएको भनी िलएको िनवेदन िजिकरतफ�  हेदा�, 
िवधाियकाले के, क�तो नीित काया��वयन गन� के, 
क�तो ऐन िनमा�ण गन� भ�ने कुरा िवश�ु िवधाियक� 
�े� (Legislative Wisdom) िभ�को िवषय 
हो । िवधाियका िनिम�त ऐन संिवधानसगँ बािझएको 
भनी िनवेदकले गो�वारा �पमा दाबी िलन ु मा� 
पया��त ह�दँैन । िवधाियक� बिु�म�ाको �योग गरी 
िविध र �ि�याबमोिजम िनमा�ण गरकेो ऐनलाई 
संिवधानअनकूुल नै रहेको अनमुान गनु�पन� ह��छ । 
िवधाियका िनिम�त कानून संिवधानसगँ बािझएको कुरा 
�थम�ि�मा नै देिखनपुछ�  र सो बािझएको छ भनी 
पिु� गन� दािय�व पिन िनवेदकमै रहेको ह��छ । जनु 
कुरा ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले देखाउन सकेको 

पाइदँैन । उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट ��ततु 
�रट िनवेदनमा यस अदालतले िवशेष �े�ािधकार �हण 
गरी उि�लिखत कानूनका �यव�था बदर घोिषत गन� 
िम�ने दिेखएन ।

२३. मूलत: समानताको िस�ा�त स�ब�धमा 
िवकिसत अवधारणा र यस अदालतले िवकिसत 
गरकेो �ि�कोणको स�दभ�मा ��ततु �रट िनवेदनको 
त�यगत अव�थालाई हेदा�, उ� िश�ा ऐन, २०२८ 
को आठ� र नव� संशोधनका सशंोिधत �यव�थाले 
िश�क दरब�दीमा �र� रहेको पदमा िनि�चत �ितशत 
िनधा�रण गरी सीिमत खलुा �ित�पधा��मक परी�ाको 
मा�यमबाट एकपटकका लािग मा� सो �ि�याअनसुार 
पदपूित� ग�रने भएकोले िनवेदकले िजिकर िलएबमोिजम 
खलुा �ित�पधा�लाई िनषेध ग�रएको भ�ने अव�था 
देिखदँनै । यी िनवेदकह� ज�ता खलुा �ित�पधा�मा 
भाग िलन यो�य अव�थाको �यि�ह� र अ�थायी 
िश�कको �पमा िश�ा सेवामा वष�देिख काय�रत रहेका 
�यि�ह�को अव�था समान ह�न स�दनै । आ�नो 
जीवनको अमू�य अविध सामदुाियक िव�ालयको 
सेवामा समप�ण गरी िव�ालयलाई लामो समयस�म 
सेवा �दान गरकेा �यि��वह�लाई एकपटक सीिमत 
�ितयोिगताका आधारमा �ित�पधा� गराई �थायी गन� 
प�ृभूिममा िनिम�त कानूनबाट �रट िनवेदकको संिवधान 
�द� हकह� हनन् भएको भ�न िम�ने देिखएन । 

२४. अत: िववेिचत आधार र कारणबाट 
िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� र नव� संशोधन�ारा 
अ�थायी िश�कह�को िदगो �यव�थापन गरी 
गणु�तरीय िश�ाको सिुनि�चतता गन�का लािग 
�याइएको आ�त�रक सीिमत / खलुा �ित�पधा�को 
�यव�थाले िनवेदकह�को संिवधान �द� �वत��ता, 
समानता, स�पि�, िश�ा, पेसा तथा रोजगारी, 
सामािजक �याय तथा उपभो�ाको हकिहतस�ब�धी 
हक अिधकारमा आघात प�ुयाएको भ�ने नदेिखदँा 
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� 
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देिखएन । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । सो 
खारजे ह�ने ठहरकेाले िनवेदकले ��ततु िनवेदन दता� गदा� 
यस अदालतमा र.नं. ३६१०, िमित २०७४।०७।१५ 
मा धरौटीबापत राखेको �.५०००।- (पाचँ हजार) 
सव��च अदालत (संवैधािनक इजलास स�चालन) 
िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(२) बमोिजम 
सदर�याहा ह�ने भएकाले उ� रकम सदर�याहा गनु�  
भनी लेखा शाखालाई जानकारी िदई दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल
इित संवत् २०७६ साल �ावण २४ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७६।१।२५
०७४-WC-००१५

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : बारा िज�ला, त�कालीन बंज�रया गा.िव.स. 
वडा नं. ५ घर भई हाल �सौनी गा.पा. वडा 
नं. ७ ब�ने ब�गा बैठाको नाित, रतन बैठाको 
छोरा वष� ६२ को �पनारायण बैठा

िव��
िवप�ी : िनवा�चन आयोग नेपाल, काि�तपथ, काठमाड�

 § समानपुाितक िनवा�चनको �योजनका 
लािग दलह�ले नै आ�ना उ�मदेवारको 
नाम तय गन� हो । यसरी उ�मेदवारको नाम 
तय गदा� राजनीितक दलले आफूखुसी तय 
गन� नभई सिंवधान र कानूनले �यव�था 
गरकेो �प� मापद�ड एवम ्�ि�याबमोिजम 
गनु�पन� ह��छ । सिंवधान र कानूनले तोकेको 
�ि�या एवम ्मापद�ड पूरा नगरी दलह�ले 
ब�दसूची तयार गरकेो अव�था िव�मान 
भएमा मा� यस अदालतले �याियक 
पुनरावलोकनको ��ेािधकार �हण गन� 
स�ने ।
 § सिंवधान र कानूनले �यव�था गरअेनु�प 

�नण�य नं. ००१४
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��येक समूहको जनस�ंयाको आधारमा 
समानुपाितक समावेशी �ितिनिध�व 
गराउन ेगरी उ�मदेवारको सूची तयार गन� 
अिधकार कानूनले राजनीितक दललाई नै 
�दान गरकेो अव�थामा राजनीितक दलले 
तयार गन� सूचीमा ��येक समूहबाट के-
क�तो पृ�भूिमका �यि�ह�लाई समावेश 
गन� भ�ने �वत��ता िवशु� राजनीितक 
दलको िववेक (Political Wisdom) 
िभ�को िवषय भएको ह�दँा �य�तो िवषय 
�याय िन�पणको मापद�ड (Judicially 
Manageable Standard) िभ� पन� 
स�ने नदेिखन े। 

(�करण नं.१४)
 § समानुपाितक िनवा�चनतफ� का 

उ�मेदवारह�को ब�दसूची पेस गदा� 
सिंवधान र कानूनको प�रिधिभ� रही के, 
कुन उ�मदेवार के, कुन �ाथिमकताको 
�ममा रा�ने भ�ने कुरा राजनीितक 
दलह�कै �विववेकको िवषय ह�ने ।

(�करण नं.१५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
पंकजकुमार कण� तथा �ी सिुनलर�जन िसहं

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
�ी पदम�साद पा�डेय र सह�यायािधव�ा 
�ी �यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § �देश सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४
 § �ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं आदेश 
यस�कार रहेको छ ।

त�य ख�ड
िनवा�चन आयोगले जारी गरकेो �ितिनिध सभा 

सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को िनयम ४१ 
को उपिनयम ३ र �ितिनिध सभा सद�य समानपुाितक 
िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा 
३ को �यव�था नेपालको संिवधानको धारा ८४ को 
उपधारा २, धारा १७६ को उपधारा ६ तथा �ितिनिध 
सभा सद�यको िनवा�चन स�ब�धमा �यव�था गन� 
बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ६ 
सगँ बािझएको छ । �यसैगरी �देश सभा सद�यको 
िनवा�चन स�ब�धमा बनेको ऐन, २०७४ को दफा 
६० को उपदफा ६ सगँ �देश सभा सद�य िनवा�चन 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४१ को उपिनयम ३ 
को �यव�था उ� िनयमावली, िनद�िशका र संिवधान 
तथा ऐनको �यव�थासगँ बािझएको छ । यसरी नेपालको 
सिंवधान, �ितिनिध सभा तथा �देश सभा िनवा�चन 
ऐनको �ावधानिवपरीत िनवा�चन आयोगले आफूखसुी 
िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली िमित २०७४।०६।०३ 
मा र िनद�िशका िमित २०७४।६।१९ मा �वीकृत गरी 
िनवा�चन आयोगले आ�नो आिधका�रक वेबसाइट 
http://www.election.gov.np/election/np मा 
साव�जिनक गरकेो छ । उ� संिवधानसगँ बािझएको 
�यव�थालाई खारजे गराउनलाई उपचारको अ�य कुनै 
वैकि�पक �यव�था नभएकोले नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(१) अनसुार नेपाली नाग�रकको हैिसयतमा 
��ततु �रट िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु ।

िमित २०७४।७।२९ गते राजनीितक 

िन.नं.००१४ - �पनारायण बैठा िव. िनवा�चन आयोग नेपाल, काि�तपथ, काठमाड�
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दलह�ले िनवा�चन आयोगमा समावेशी समूहको 
नामावली बझुाउदँा अिधकांश नामह� पिहलादेिख 
पाट�मा हाली महुाली जमाएका र पटकपटक लाभको 
पद िलइसकेकालाई राखेका छन् । सिंवधान र 
ऐनह�को िव�� िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली र 
िनद�िशकाको �ावधानह�ले गदा� शि� र पैसा नह�ने 
नेता तथा काय�कता�ले समानपुाितक कोटामा नाम भए 
पिन िनवा�िचत नह�ने अव�था िसिज�त भएको छ । 

तसथ� मािथ उि�लिखत िनयमावली तथा 
िनद�िशकाका �ावधानह� नेपालको संिवधान, 
�ितिनिध सभा सद�यको िनवा�चन स�ब�धमा �यव�था 
गन� बनेको ऐन, २०७४ र �देश सभा सद�यको िनवा�चन 
स�ब�धमा बनेको ऐन, २०७४ िवपरीत भएकोले 
सो �ावधानह� लागू भएको िमितदेिख उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी ��यथ�लाई सिंवधान र कानूनमा 
�यव�था भएको �ावधानअनसुार काय� गन� गराउन 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु 
�रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो ला�नलाई समय ला�ने 
भएकोले सिंवधान र ऐनमा उि�लिखत �ावधानह�को 
िवपरीत समानपुाितक उ�मेदवारह�लाई िनवा� िचत 
घोिषत नगनु�  नगराउन ुभनी अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७४।०७।२७ 
मा यस अदालतमा परकेो �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश�ा� भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक ७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो 
आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ �ा�त भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�ने बेहोराको िमित २०७४।८।१३ मा यस 
अदालतबाट भएको आदेश । 

िनवेदकले दाबी िलएका �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४१ को उपिनयम (३) र �ितिनिध सभा सद�य 
समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ को दफा 
३४ को उपदफा (३) को �यव�था के, कित कारणले 
�ितिनिध सभा तथा �देश सभा सद�य िनवा�चन ऐन, 
२०७४ को दफा ६० को उदफा (६) िवपरीत भएको 
हो ? �प� िजिकर िलन नसकेको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । �ितिनिध सभा तथा �देश 
सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा ६० को 
उपदफा (६) मा समानपुाितक िनवा�चनतफ�  छनौट 
भएका उ�मेदवारको ब�द सूची पेस गदा� जनस�ंया र सो 
दलले �ा�त गरकेो िसट सं�याको आधारमा अनसूुची-
१ मा तोिकएको �ितशतअन�ुप दिलत, आिदवासी 
जनजाित, खस आय�, मधेसी, था� तथा मिु�लमको 
�ितिनिध�व ह�ने गरी यथास�भव ब�दसूचीमा नाम 
समावेश भएको �मअनसुार सूची पेस गनु�पन� भ�ने 
�यव�था रहेको छ । 

सोही �यव�थाअन�ुप �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४१ को उपिनयम (३) मा समावेशी समूहको 
उ�मेदवारको नाम छनौट गदा� �य�तो समावेशी 
समूहको मािथ�लो �ममा भएको उ�मेदवारको नाम 
छनौट नगरी त�लो �ममा भएको उ�मेदवारको नाम 
छनौट गन� नपाइने �यव�था गरी उि�लिखत ऐनको 
दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको �यव�थालाई 
थप �प� गरी सोही �यव�थालाई �ितिनिध सभा 
सद�य समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ 
को दफा ३४ को उपदफा (३) मा समेत �यवि�थत 
ग�रएको हो । उ� �ावधानह� �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा 
६० को उपदफा (६) िवपरीत भएको भ�ने िवप�ीको 
िजिकर कानूनस�मत र यथाथ�परक नदिेखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
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िनवा�चन आयोग नेपालको तफ� बाट आयोगका सिचव 
�ी बेगे��राज शमा� पौड्यालले िमित २०७४।९।७ मा 
यस अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल सलं�न �माण कागजात अ�ययन 
गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी पंकजकुमार कण� तथा �ी सिुनलर�जन िसहंले 
नेपालको संिवधान र �ितिनिध सभा तथा �देश 
सभा सद�य िनवा�चनस�ब�धी ऐनको उ�े�यिवपरीत 
िनवा�चन आयोगले आफूखसुी िनवा�चन िनयमावली र 
िनद�िशका बनाई �वीकृत गरी आ�नो आिधका�रक 
वेबसाइटमा साव�जिनक गरकेो छ । उि�लिखत 
िनयमावली र िनद�िशकाका �ावधानह�ले गदा� 
राजनीितक दलह�ले िनवा�चन आयोगमा समावेशी 
समूहको नामावली पेस गदा� अिधकांश नामह� पाट�मा 
आ�नो वच��व जमाएका र पटकपटक लाभको पद 
िलइसकेकालाई मािथ�लो �मसं�यामा राखेर बझुाउने 
र ितनै मािथ�लो �मसं�यामा रहेका �यि�ह� मा� 
िनवा�िचत ह�ने अव�थाको िव�मानता रहेको छ । 
य�तो �यव�थाले गदा� पाट�मा शि�, �ोत र पह�चँ 
नह�ने इमा�दार नेता र काय�कता�ह�ले समानपुाितक 
कोटामा नाम भए पिन किह�यै िनवा�िचत ह�न नस�ने 
अव�था िसिज�त गरकेो छ । यसरी सिंवधान िनमा�ताले 
खलुा र फरािकलो �ावधान राखी गरकेो �यव�थालाई 
िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली र िनद�िशकाह�मा भने 
झनै सङ्क�ण� ह�ने �यव�था राखी िनमा�ण गरकेो ह�दँा 
बािझएका उ� �ावधानह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी ��यथ� िनवा�चन आयोगलाई सिंवधान र कानूनमा 
�यव�था भएको �ावधानअनसुार काय� गन� गराउन 
परमादशेको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

�यसैगरी ��यथ� िनवा�चन आयोगको 

तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा �ी 
पदम�साद पा�डेय र सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार 
भ�राईले �ितिनिध सभा तथा �देशसभा सद�य 
िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) 
मा भएको �यव�थाअन�ुप �ितिनिध सभा तथा �देश 
सभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४१ को उपिनयम (३) र �ितिनिध सभा तथा �देश 
सभा सद�य समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ 
को दफा ३४ को उपदफा (३) मा समावेशी समूहको 
उ�मेदवारको नाम छनौट गदा� �य�तो समावेशी समूहको 
मािथ�लो �ममा भएको उ�मेदवारको नाम छनौट नगरी 
त�लो �ममा भएको उ�मेदवारको नाम छनौट गन� 
नपाइने भ�ने �यव�था गरी उि�लिखत �ितिनिध सभा 
तथा �देश सभा सद�य िनवा�चनस�ब�धी ऐनह�को 
दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको �यव�थालाई थप 
�प� मा� ग�रएको हो । उि�लिखत िनवा�चनस�ब�धी 
िनयमावली तथा िनद�िशकाह�मा भएको �यव�था 
समानपुाितक र समावेशी िस�ा�तको िवपरीत रहेको 
नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी ��ततु 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु��ानसुारको बहस तथा िमिसल सलं�न 
कागजातह� अ�ययन गरी �रट िनवेदकको माग 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� , िनवा�चन 
आयोग�ारा िनिम�त �ितिनिध सभा तथा �देश सभा 
सद�य िनवा�चन िनयमावली र �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका नेपालको 
सिंवधानको धारा ८४ को उपधारा (२), धारा १७६ 
को उपधारा (६) एवम् �ितिनिध सभा तथा �देशसभा 
सद�यको िनवा�चन स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 
२०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) को िवपरीत 
ह�ने गरी िनमा�ण ग�रएको छ । नेपालको संिवधान तथा 
िनवा�चनस�ब�धी ऐनमा समानपुाितक समावेिशताको 
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आधारमा ब�दसूची ह�नपुन� भ�ने �यव�था भएकोमा 
सोिवपरीत ह�ने गरी िनवा�चन आयोग�ारा िनयमावली र 
िनद�िशकाह� िनमा�ण गरकेो अव�था छ । उि�लिखत 
�यव�थाह�ले गदा� राजनीितक दलह�ले िनवा�चन 
आयोगमा समानपुाितक र समावेशी समूहको 
ब�दसूचीको नामावली पेस गदा� अिधकांश नामह� 
पाट�मा आ�नो वच��व जमाएका र पटकपटक 
लाभको पद िलइसकेका �यि�ह�लाई नै मािथ�लो 
�मस�ंयामा राखेर िनवा�चन आयोगमा पेस गन� र 
ितनै मािथ�लो �मसं�यामा नाम परकेा �यि�ह� 
मा� िनवा�िचत ह�ने ह�दँा पाट�मा शि�, �ोत र पह�चँ 
नह�ने इमा�दार नेता तथा काय�कता�ह� समानपुाितक 
तथा समावेशी कोटामा नाम रािखए पिन िनजह� 
किह�यै िनवा�िचत ह�न नस�ने अव�था िसिज�त गरकेो 
छ । तसथ� संिवधान र ऐनसगँ बािझएका उि�लिखत 
िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली र िनद�िशकाका 
�ावधानह� उ��ेषणको आदेशले अमा�य र बदर 
घोिषत गरी ��यथ� िनवा�चन आयोगलाई सिंवधान 
र कानूनबमोिजम िनयमावली र िनद�िशका बनाई 
काया��वयन गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको म�ुय �रट िनवेदन दाबी 
रहेको पाइ�छ ।

३. �यसैगरी िवप�ी िनवा�चन आयोगको 
िलिखत जवाफ हेदा�, �ितिनिध सभा तथा �देश 
सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा ६० को 
उपदफा (६) मा भएको �यव�थाअन�ुप �ितिनिध 
सभा तथा �देश सभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४१ को उपिनयम (३) र �देश सभा 
सद�य समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ 
को दफा ३४ को उपदफा (३) मा समावेशी समूहको 
उ�मेदवारको नाम छनौट गदा� �य�तो समावेशी 
समूहको मािथ�लो �ममा भएको उ�मेदवारको नाम 
छनौट नगरी त�लो �ममा भएको उ�मेदवारको 
नाम छनौट गन� नपाइने भ�ने दफा ६० को उपदफा 

(६) मा भएको �यव�थालाई थप �प� मा� ग�रएको 
हो । संिवधान र ऐनमा उ�लेख भएको समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीस�ब�धी �यव�थामा असर पन� गरी 
िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली र िनद�िशकाह� िनमा�ण 
नग�रएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िलिखत जवाफ िफराएको  
देिख�छ ।

४. मूलत: िनवेदकले �ितिनिध सभा 
सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४१(३) संिवधानको धारा ८४(२) सगँ र �देश सभा 
सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४१(३) सिंवधानको धारा १७६(६) सगँ बािझएको 
ह�दँा उ� िनयमावलीह� बदर ग�रपाउ ँ भनी म�ुय 
िजिकर िलएको स�ब�धमा हेदा�, �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ४१(३) को उपिनयम (२) बमोिजम "कुनै 
समावेशी समूहको उ�मेदवारको नाम छनौट गदा� 
�य�तो समावेशी समूहको मािथ�लो �ममा भएको 
उ�मेदवारको नाम छनौट नगरी त�लो �ममा भएको 
नाम छनौट गन� पाइने छैन" भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �यसैगरी संिवधानको धारा ८४(२) र 
१७६(६) को �यव�था स�ब�धमा हेदा�, "समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीबमोिजम ह�ने �ितिनिध सभाको 
िनवा�चनका लािग राजनीितक दलले उ�मेदवारी िददँा 
जनसं�याको आधारमा मिहला, दिलत, आिदवासी 
जनजाित, खस आय�, मधेसी, था�, मिु�लम, 
िपछिडएको �े�समेतबाट ब�द सूचीका आधारमा 
�ितिनिध�व गराउने �यव�था संघीय कानूनबमोिजम 
ह�नेछ । �यसरी उ�मेदवारी िददँा भूगोल र �ादेिशक 
स�तलुनलाई समेत �यान िदनपुन�छ" भ�ने उ�लेख 
गरी समान िस�ा�तमा आधा�रत ह�बह� �यव�था रहेको 
देिख�छ । 

५. �यसैगरी संिवधानको धारा ८४ ले 
�ितिनिध सभा सद�यको िनवा�चन र धारा १७६ ले 
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�देश सभा सद�यको िनवा�चनस�ब�धी �यव�था गरकेो 
छ । उ� संवैधािनक �ावधानअनसुार �ितिनिध सभा र 
�देश सभा सद�यको िनवा�चन पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने 
र ब�दसूचीमा आधा�रत समानपुाितक िनवा�चन �णाली 
गरी िमि�त िनवा�चन �णालीलाई अंगीकार गरकेो 
पाइ�छ । समानपुाितक िनवा�चन �णालीअ�तग�त ह�ने 
िनवा�चन �णालीको मिहला, आिदवासी जनजाित, खस 
आय�, मधेसी, था�, मिु�लम, िपछिडएको �े�समेतबाट 
जनसं�याका आधारमा �ितिनिध�वको सिुनि�चतता 
�दान गरकेो देिख�छ । उि�लिखत उ�े�य प�रपूित�का 
लािग िवधाियका िनिम�त �ितिनिध सभा सद�य 
िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा समानपुाितक 
िनवा�चन �णालीअनसुार िनवा�िचत ह�ने उ�मेदवारको 
ब�द सूचीस�ब�धी �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� 
दफाको उपदफा (३) मा कूल उ�मेदवारको क�तीमा 
५० �ितशत मिहलाको नाम समावेश गनु�पन�, उपदफा 
(५) मा भूगोल र �ादेिशक स�तलुनलाई समेत �यान 
िदई जनस�ंयाको आधारमा अनसूुची-१ मा उ�लेख 
भएबमोिजम दिलत, आिदवासी जनजाित, खस आय�, 
मधेसी, था� र मिु�लमसमेतको �ितिनिध�व ह�ने गरी 
समावेशी िस�ा�तबमोिजम तयार गनु�पन�, उपदफा 
(७) मा ��येक समावेशी आधारमा समावेश ग�रएका 
उ�मेदवार छु��ने गरी अनसूुची-१ बमोिजम ब�दसूची 
तयार गनु�पन� �यव�था गरकेो देिख�छ । उि�लिखत 
अनसूुची-१ को �यव�था हेदा� , दिलत १३.८ �ितशत, 
आिदवासी जनजाित २८.७ �ितशत, खस आय� ३१.२ 
�ितशत, मधेसी १५.३ �ितशत, था� ६.६ �ितशत 
र मिु�लम ४.४ �ितशत उ�मेदवारको नामावली ब�द 
सूचीमा ह�नै पन� अिनवाय�ता उ� िनद�िशकाले गरकेो 
पाइ�छ ।

६. �यसैगरी सोही ऐनको दफा ६०(६) मा 
सो दलले �ा�त गरकेो िसट सं�या र जनसं�याको 
�ितशतको आधारमा िनवा� िचत ह�ने उ�मेदवारको 
नामावली पठाउनपुन� गरी �यव�था गरकेो पाइ�छ । 

उ� ऐनको उपदफा (५) बमोिजम दलले सूची पेस गदा� 
जनसं�या र सो दलले �ा�त गरेको िसट सं�याको 
आधारमा अनसूुची-१ मा तोिकएको �ितशतअन�ुप 
दिलत, आिदवासी जनजाित, खस आय�, मधेसी, था� 
तथा मिु�लमको �ितिनिध�व ह�ने गरी यथास�भव 
ब�दसूचीमा नाम समावेश भएको �मअनसुार 
सूची पेस गनु�पन�छ । �य�तो सूचीमा यथास�भव 
िपछिडएको �े� तथा अपाङ्गता भएको �यि�को 
समेत �ितिनिध�व गराउन ुपन�छ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले पिन जनसं�याको 
आधारमा �ितिनिध�वलाई सिुनि�चतता गरकेो छ भने 
ब�दसूचीमा नाम समावेश भएको �मअनसुार सूची 
पेस गनु�पन� िवषयलाई यथास�भव भ�ने श�दको �योग 
गरी स�भव भएस�म ब�दसूचीको �मअनसुार नै पेस 
गरी मािथ�लो �ममा पन� उ�मेदवार िनवा�िचत गनु�पन� 
सिुनि�चतता �दान गन� उ�े�य राखेको देिख�छ । 

७. �यसैगरी �ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४१ मा उ�मेदवार 
छनौट गन� �ावधान राखी उपिनयम (३) मा "उपिनयम 
(२) बमोिजम कुनै समावेशी समूहको उ�मेदवारको 
नाम छनौट गदा�  �य�तो समावेशी समूहको मािथ�लो 
�ममा भएको उ�मेदवारको नाम छनौट नगरी त�लो 
�ममा भएको उ�मेदवारको नाम छनौट गन� पाइने 
छैन" भ�ने �यव�था गरी ब�द सूचीमा नाम समावेश 
भएको ��येक समूहमा रािखएको �ममा तल मािथ गन� 
नपाइने बा�या�मक अव�था िसज�ना गरी अगािडको 
�ममा रहेको उ�मेदवार िनवा�िचत ह�ने सिुनि�चतता 
�दान गरकेो छ । ऐनले यथास�भव ब�दसूचीमा 
भएको �मानसुार पठाउनपुन� भनेकोमा िनयमावलीले 
��येक समूहको मािथ�लो �मानसुार पठाउनपुन� 
अिनवाय�ता �दान गरकेो छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाले समानपुाितक समावेशी िस�ा�तमा कहा ँ
के र कसरी �ितकूल असर प�ुयायो भनी िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेकोसमेत 
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देिखदँैन । उि�लिखत ऐनमा यथास�भव भ�ने श�दको 
�योग ��येक समूहलाई जनसं�याको आधारमा 
�ितिनिध�व गराउनका लािग आव�यक ह�न स�ने 
स�भावनालाई हेररे उ� श�दावलीको �योग गरकेोमा 
िनयमावलीमा जनसं�याको �ितशतको आधारमा 
उ�मेदवार िनवा�िचत ह�ने ��याभूितका साथ अिघ�लो 
�ममा रहेको उ�मेदवारलाई नै िनवा�िचत गनु�पन� 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । 

८. �यसैगरी िनद�िशकाले अझ �प� गरी 
जनसं�याको �ितशतको आधारमा नै िनवा� िचत 
ह�ने सू�समेत उ�लेख गररे समूहमा वग�करण गरकेा 
��येक समूहको जनसं�याको �ितशतको आधारमा 
िनवा�िचत ह�ने सिुनि�चतता �दान गरकेो अव�थामा 
सोही समूहको अगािडको �ममा रहेको उ�मेदवारलाई 
िनवा�िचत नगरी पछािडको �ममा रहेको उ�मेदवारलाई 
िनवा�िचत गदा� समावेशी ह�ने र अगािडको �ममा रहेको 
उ�मेदवारलाई िनवा�िचत गदा� समावेशी नह�ने भ�ने 
तक� लाई औिच�यपूण� र िववेकस�मत मा�न िम�ने 
देिखएन । सिंवधानको उ�े�य प�रपूित� गन� ऐन िनमा�ण 
भएको र ऐन काया��वयनलाई सहजता �दान गन� 
िनयमावली िनमा�ण ग�रएको ह��छ भ�ने अथ� िन�कने 
गरी �या�या गदा� कानून �या�याको िस�ा�तअनकूुल 
ह�ने देिख�छ । 

९. �यसैगरी �ितिनिध सभा समानपुाितक 
िनवा�चन िनद�िशका, २०७४ को अनसूुची १३ र २९ मा 
�देश सभा सद�य समानपुाितक िनवा�चन िनद�िशका, 
२०७४ को अनसूुची १६ मा जनसं�याको आधारमा 
�ितिनिध�व सिुनि�चत गन�का लािग राजनीितक 
दलले कुन समूहमा कित जना उ�मेदवार मनोनयन 
र िनवा� िचत गनु�पद�छ भ�ने सूची नै �कािशत गरकेो 
देिख�छ । �ितिनिध सभामा ११ जनादेिख ११० 
जनास�म उ�मेदवार मनोनयन गन� राजनीितक दलले 
��येक समूहको स�ंया िनि�चत गरकेो छ भने अनसूुची 
२९ मा १० जनास�म उ�मेदवारको नाम ब�दसूचीमा 

पठाउनेले ��येक समूहबाट पठाउनपुन� सं�यासमेत 
िनधा��रत गरकेो छ । यसैगरी �देश सभाको हकमा �देश 
१ देिख �देश ७ स�मको जनसं�याको उपि�थितको 
आधारमा ��येक समूहबाट पठाउने उ�मेदवारको 
स�ंया िनधा�रण गरी �ितिनिध सभा र �देश सभा 
सद�यमा ��येक समूहबाट जनस�ंयाको आधारमा 
िनवा�िचत ह�ने सिुनि�चतता �दान गरकेो देिख�छ । 
ज�तो: ११ जना ब�दसूचीमा नाम समावेश गन� दलले 
आिदवासी जनजाित-३, खस आय�-३, था�-१, 
दिलत-२, मधेसी-२ र �यसम�येबाट ७ जना मिहला 
अिनवाय� �पमा समावेश गनु�पन� ह��छ । उि�लिखत 
उदाहरणलाई हेदा�, जनसं�याका आधारमा ��येक 
समूहले उ�मेदवारी �ा�त गन� मा� नभई िनवा� िचत भई 
�ितिनिध�वसमेत गन� �प� �यव�था गरकेो देिख�छ । 

१०. अब, संिवधानमा ब�दसूचीका आधारमा 
मा� �ितिनिध�व गराउने भनी उ�लेख भएकोमा ऐनमा 
यथास�भव ब�दसूचीको �मअनसुार उ�मेदवारको नाम 
पठाउनपुछ�  भनी �यव�था भएकोलाई अझ संकुिचत 
बनाई िनयमावली र िनद�िशकामा �मानसुार नै नामावली 
पठाउनपुन� भ�ने �यव�था संिवधानसगँ बािझएको भनी 
िनवेदनमा म�ुय िजिकर िलएको स�दभ�मा िववेचना 
गदा� ब�दसूचीका आधारमा िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन 
�णालीमा िनवा�चनभ�दा अगािड राजनीितक दलले 
सूची िनमा�ण गरी पठाउने, मतदाताह�ले दललाई 
मतदान गन� तथा उ�मेदवारलाई मतदान गन� पाउदँैनन् । 
यसरी राजनीितक दलले �ा�त गरकेो मतको आधारमा 
पूव� िनधा��रत सूचीको �मअनसुार उ�मेदवार िनवा�िचत 
ह��छन् । यसमा मतदाताह�ले सो सूचीमा कुनै प�रवत�न 
गन� अिधकार रा�दैनन् भने राजनीितक दलले पिन 
सूचीमा र �ममा प�रवत�न गन� स�ने अव�था देिखदँनै । 

११. �यसैगरी ��ततु िवषयसगँ स�बि�धत 
स�दभ� सामा�ी अ�ययन गदा�, Electoral System 
Design: The New International IDEA 
Handbook प�ृ ६० मा “Under a list proportional 
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system each party or grouping present a list 
of candidates for a multi member electoral 
district, the voters vote for a party and party 
receives seats in proportion to their overall 
share of the vote. In some (closed list) 
systems the winning candidates are taken 
from the list in order of their position of the 
lists.” भनी प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत 
प�रभाषाबाट ब�दसूचीमा भएको �मअनसुार नै 
राजनीितक दलले उ�मेदवार िनवा�िचत गराउनपुन� 
देिख�छ । �य�तै David M. Farrel, Comparing 
Electoral Systems नामक प�ुतकको प�ृ ७१ मा, 
“Each Party draws up a list of candidates for 
the given region and the seats are allocated 
according to the rank order used in the 
list. For instance, imagine a hypothetical 
situation where the comparative party in 
the region of Derbyshire (Say a seven-
seat constituency) has selected its seven 
candidates and listed them in the following 
order 1-7. If in the subsequent elections 
the party win three seats then the first 
three names on the list are awarded the 
seats. If the party wins only two seats then 
only candidates 1 and 2 are elected. This 
is referred to as a ‘closed’ list, or a non-
preferential system.” भनी उदाहरणसिहत �प� 
गरकेो पाइ�छ ।

१२. �यसैगरी नेपालको िनवा�चनस�ब�धी 
�ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन ऐन, िनयम र 
िनद�िशका तथा �दशे सभा सद�य िनवा�चन ऐन, िनयम 
र िनद�िशकाह�को कानूनी �यव�था हेदा�, ब�दसूचीमा 
रहेका नामह� साव�जिनक गन� तर ब�दसूचीमा समावेश 
भएका उ�मेदवारह�को �मसमेत प�रवत�न गन� नस�ने 

�णालीलाई अंगीकार गरकेो पाइ�छ । �ितिनिध सभा 
तथा �दशे सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४ को दफा 
२९(६) मा भएको �यव�थाअनसुार िनवा�चन आयोगले 
उ�मेदवारको अि�तम ब�दसूची �काशन गन� र सोही 
ब�दसूचीका उ�मेदवार िनवा�िचत ह�ने कुरा �प� गद�छ 
भने �ितिनिध सभा तथा �देश सभा सद�य िनवा�चन 
ऐनको दफा ६०(६) मा यथास�भव ब�दसूचीमा 
नाम समावेश भएको �मअनसुार सूची पेस गनु�पन� 
र �ितिनिध सभा तथा �देश सभा सद�य िनवा�चन 
िनयमावलीको िनयम ४१(३) र �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभा सद�य समानपुाितक िनद�िशकाको दफा 
३४(३) ले कुनै समावेशी समूहको नाम छनौट गदा� 
�य�तो समावेशी समूहको मािथ�लो �ममा भएको 
उ�मेदवारको नाम छनौट नगरी त�लो �ममा भएको 
उ�मेदवारको नाम छनौट गन� नपाउने भ�ने �यव�थाले 
��येक समूहबाट छनौटमा पन� सं�याका आधारमा 
समानपुाितक �ितिनिध�वको सिुनि�चतताको साथ 
मािथ�लो �ममा रहेको उ�मेदवार छनौट र िनवा�िचत 
ह�ने गरी गरकेो �यव�था ब�द सूचीमा आधा�रत िनवा�चन 
�णालीको िस�ा�त, �यवहार र �ि�याअन�ुप नै 
भएको देिख�छ । यसरी संिवधानले अंगीकार गरकेो 
समानपुाितक र समावेशी �ितिनिध�वको िस�ा�तलाई 
प�रपूित� गन�का लािग बनेको ऐन, िनयमावली र 
िनद�िशकाका �ावधानह� सिंवधानसगँ बािझएको भनी 
अथ� गनु�  कानूनसङ्गत दिेखदैँन । 

१३. व�ततु: समानपुाितक िनवा�चन �णालीले 
सबै राजनीितक दललगायत स�पूण� वग�, समदुाय र 
जातजाितका नाग�रकह�लाई शासनमा सहभागी 
ह�ने अवसर �दान गरी लोकत��मा स�पूण� जनताको 
सहभािगता सिुनि�चत गद�छ । नेपालको संिवधानले 
िमि�त िनवा�चन �णालीको �यव�था गरी समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तलाई लागू गन� सूचीमा आधा�रत 
समानपुाितक �णाली अपनाएको पाइ�छ । जसमा सूची 
�णालीको �यव�थाअ�तग�त स�पूण� दशेलाई एउटै 

िन.नं.००१४ - �पनारायण बैठा िव. िनवा�चन आयोग नेपाल, काि�तपथ, काठमाड�
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िनवा�चन �े� मानी दललाई मत िदने र ��येक दलले 
�ा�त गरकेो कूल मत स�ंयाको अनपुातमा �य�तो 
दलको तफ� बाट �ितिनिध�व गन� उ�मेदवार िनवा� िचत 
ह�ने �यव�था उि�लिखत िनवा�चनस�ब�धी कानूनी 
�यव�था र अ�य स�दभ� साम�ीह�को अ�ययनबाट 
�प� देिख�छ ।

१४. �यसैगरी �रट िनवेदकले राजनीितक 
दलह�ले िनवा�चन आयोगमा समावेशी समूहको 
नामावली बझुाउदँा पटकपटक लाभको पद िलइसकेका 
�यि�को नाम पठाउदँा पूण� �पमा समानपुाितक नह�ने 
र �ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन िनयमावलीमा 
भएको कुनै समावेशी समूहको उ�मेदवारको नाम 
छनौट गदा� �य�तो समावेशी समूहको मािथ�लो �ममा 
भएको उ�मेदवारको नाम छनौट नगरी त�लो �ममा 
भएको उ�मेदवारको नाम छनौट गन� पाइने छैन भ�ने 
�यव�था समानपुाितक िस�ा�तको मम�िवपरीत भएको 
भनी िलएको िजिकर स�ब�धमा हेदा�, समानपुाितक 
िनवा�चनको �योजनका लािग दलह�ले नै आ�ना 
उ�मेदवारको नाम तय गन� हो । यसरी उ�मेदवारको 
नाम तय गदा� राजनीितक दलले आफूखसुी तय 
गन� नभई संिवधान र कानूनले �यव�था गरकेो �प� 
मापद�ड एवम् �ि�याबमोिजम गनु�पन� ह��छ । सिंवधान 
र कानूनले तोकेको �ि�या एवम् मापद�ड पूरा नगरी 
दलह�ले ब�दसूची तयार गरकेो अव�था िव�मान 
भएमा मा� यस अदालतले �याियक पनुरावलोकनको 
�े�ािधकार �हण गन� स�ने देिख�छ । पर�त ुसिंवधान 
र कानूनले �यव�था गरअेन�ुप ��येक समूहको 
जनसं�याको आधारमा समानपुाितक समावेशी 
�ितिनिध�व गराउने गरी उ�मेदवारको सूची तयार गन� 
अिधकार कानूनले राजनीितक दललाई नै �दान गरकेो 
अव�थामा राजनीितक दलले तयार गन� सूचीमा ��येक 
समूहबाट के-क�तो प�ृभूिमका �यि�ह�लाई समावेश 
गन� भ�ने �वत��ता िवश�ु राजनीितक दलको िववेक 
(Political Wisdom) िभ�को िवषय भएको ह�दँा 

�य�तो िवषय �याय िन�पणको मापद�ड (Judicially 
Manageable Standard) िभ� पन� स�ने दिेखदँैन । 

१५. मूलत: राजनीितक दलबाट मनोनयन 
भई आएका र िनवा�िचत भएका उ�मेदवारको यो�यता 
कानूनबमोिजम भए नभएको स�ब�धमा हेन� काय� 
िनवा�चन आयोगको �े�ािधकारिभ�को िवषय भए 
तापिन क�तो उ�मेदवारको मनोनयन गरी पठाउने 
वा ब�दसूचीमा कुन �मसं�यामा कसको, कुन वग� 
र िलङ्गको �यि�को नाम समावेश गन� भ�ने कुरा 
राजनीितक दलह�को �वाय�ता, �वत��ता र 
सव�प�रतािभ�को िवषय हो । यसै स�दभ�मा हेदा� 
पिन समानपुाितक िनवा�चनतफ� का उ�मेदवारह�को 
ब�दसूची पेस गदा� सिंवधान र कानूनको प�रिधिभ� 
रही के, कुन उ�मेदवार के, कुन �ाथिमकताको �ममा 
रा�ने भ�ने कुरा राजनीितक दलह�कै �विववेकको 
िवषय ह�ने ह�दँा िवधाियकाले समेत सो त�य र 
आव�यकतालाई मनन गरी सोहीअनकूुल नै कानून 
िनमा�ण गरकेो देिख�छ । 

१६. व�ततु: समानपुाितक िनवा�चनतफ�  
ब�दसूची पेस गदा� राजनीितक दलह�ले समानपुाितक 
आधारमा तोिकएको �ितशतअनसुार नै ब�दसूची पेस 
गन� र िनवा�चनमा आ�नो पाट�ले �ा�त गरकेो स�पूण� 
राि��य मतसं�यालाई तोिकएको मापद�डका आधारमा 
�ितशत िनधा�रण गरी सोअन�ुप समानपुाितक र 
समावेशी �पमा उ�मेदवार िनवा�िचत भई घोषणा 
ह�ने ह�दँा उि�लिखत िनयमावली र िनद�िशकाका 
�यव�था समानपुाितक र समावेशी �ितिनिध�वको 
िस�ा�तअनकूुल नै रहेको देिख�छ । यसथ� सूची 
�णालीअ�तग�त ब�दसूचीमा आधा�रत समानपुाितक 
िनवा�चन �णाली सिंवधानले अंगीकार गरअेन�ुप नै 
ऐन िनमा�ण भएको र सोही संिवधान र ऐनको उ�े�य 
प�रपूित� गन� गरी समानपुाितक िनवा�चनस�ब�धी 
िनयमावली र िनद�िशकाह�मा ग�रएको �यव�थाले 
समानपुाितक �ितिनिध�व ह�ने �ि�यामा कुनै अवरोध 
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प�ुयाएको भ�ने नदिेखदँा िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली 
र िनद�िशकामा गरकेो �यव�था उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िलएको िनवेदन िजिकर मनािसब 
देिखन आएन ।

१७. अत: िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितिनिध सभा तथा �देश सभा 
सद�य िनवा�चनस�ब�धी िनयमावली र िनद�िशकाह�मा 
�यव�था भएको समानपुाितक िनवा�चन �णालीका 
आधारमा राजनीितक दलह�ले ब�दसूचीमा नामावली 
पेस गरी उ�मेदवार छनौट र िनवा�िचत ह�नेस�ब�धी 
�यव�था नेपालको संिवधान तथा �ितिनिध सभा तथा 
�देश सभास�ब�धी ऐनह�को उ�े�य र मम�िवपरीत 
रहेको भ�ने नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । सो खारजे ह�ने ठहरकेाले िनवेदकले ��ततु 
िनवेदन दता� गदा�  यस अदालतमा र.नं. ३६४५, िमित 
२०७४।७।२८ मा धरौटीबापत राखेको �.५०००।- 
(पाचँ हजार) सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास 
स�चालन) िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(२) 
बमोिजम सदर�याहा ह�ने भएकाले उ� रकम 
सदर�याहा गनु�  भनी लेखा शाखालाई जानकारी िदई 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू । 

उपयु�� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७५।१०।२५
०७५-WC-००१४

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : िज�ला झापा िबता�मोड नगरपािलका वडा 
नं. ५ ि�थत ए�ो मेिसनरी �ेडस� तथा आ�नो 
हकमा समेत ऐ.ऐ. को �ो�ाइटर िज�ला झापा 
िबता�मोड नगरपािलका वडा नं. ५ ब�ने वष� 
५७ को कृ�ण�साद बजगाई

िव��
िवप�ी : मि��प�रषद ्, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § रा�यले आिथ�क नीितको काया��वयन गन� 
कर �शासनलाई चु�त, दु��त, पारदश� र 
�भावकारी बनाउन कानूनी �यव�था गन� 
स�ने नै ह��छ । सोहीबमोिजम िनवेदकले 
दाबी गरकेो भ�सार ऐनमा धरौटीस�ब�धी 
�यव�था रहकेो छ । सामा�यतया कर नीित 
तथा �शासनस�ब�धी कानूनमा ग�रएको 
�यव�थास�ब�धी िवषयको औिच�यिभ� 
�वेश गरी अदालतले �याियक 
पुनरावलोकन गद�न । धरौटी रकमको मा�ा 
कम वा बढी ह�दैँमा सिंवधानिवपरीत ह�ने 

िन.नं.००१५ - कृ�ण�साद बजगाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. ००१५
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पिन होइन । यसरी कर �शासनस�ब�धी 
कानूनले तोकेबमोिजमको �यव�थाको 
प�रपालनाबाट नै कर �शासन चु�त, 
दु��त र �भावकारी भई सशुासन कायम 
ह�ने ह�दँा सो कुरामा कोही कसैबाट पिन 
िवमित ह�न ुनह�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
�ी तलुसी भ� र �ी कृ�ण िसटौला तथा 
अिधव�ा �ी रमणकुमार कण�

िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § भ�सार ऐन, २०६४

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
िनवेदक सं�था �चिलत कानूनबमोिजम 

�ोपाइटरिसप फम�को �पमा दता� भई आ�नो 
�वीकृत �यावसाियक उ�े�यअन�ुपको वािष�क ५-७ 
करोडस�मको कारोबार गरी कानूनबमोिजम ला�ने 
कर भ�सार आिद यथासमयमा नेपाल सरकारलाई 
ितद� बझुाउदँ ै आइरहेको छ । यसरी िनयिमत 
�यवसाय गद� आइरहेको यस फम�को नाममा िवप�ी 
भ�सार जाचँपास काया�लयले च.नं.९९५ िमित 
२०७४।१०।१७ को प�माफ� त यस फम�ले िवराटनगर 
र मेची भ�सार काया�लयबाट आ.व. २०७१।०७२ 
देिख २०७३/०७४ स�म पैठारी गरी �याएको 

िविभ�न मालव�तकुो स�ब�धमा प�मा उ�लेख 
भएबमोिजमको कैिफयत देिखएको भनी उ� कैिफयत 
स�ब�धमा िव�मान आिथ�क ऐन, भ�सार ऐन, भ�सार 
िनयमावलीबमोिजम थप महसलु िनधा�रण गनु�  नपन� भए 
सो स�ब�धमा १५ िदनिभ� कारण �माणसमेत िवप�ी 
काया�लयमा पेस गन� भिनएबमोिजम िनवेदकले आधार 
कारणसिहत महसलु िनधा�रण गन� नह�ने स�ब�धमा 
आ�नो िलिखत भनाइ तोिकएको अविधिभ�ै दािखला 
गरकेो बेहोरा अनरुोध छ ।

िनवेदक स�ंथाले आ�नो िलिखत भनाइ 
पेस गरकेो मिहन�प�ात्  िवप�ी काया�लयले िमित 
२०७५।०३।२५ को िनण�यानसुार िमित २०७१।३।२६ 
मा च.नं. १९१६, १९१७ र १९१८ को िवप�ी 
काया�लयको संल�न प�ह�बाट िवप�ी काया�लयले 
��ापन प� द.नं. उ�लेख नगरी तीनवटै माग प�बाट 
महसलु ज�रवानातफ�  �.८,५८,२२,७५२।- र 
म.ुअ.करतफ�  �. ८,७१,४८,४५०।- समेत गरी ज�मा 
�.१७,३०,७५,२०२।- माग गरकेो त�य �प� रहेको 
छ । उ� िनण�यउपर भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६२ 
बमोिजम पनुरावेदन गन� �यव�था रहेको छ ।

पनुरावेदनको अिधकार सवंैधािनक नभई 
कानून�ारा िसज�ना ह�ने अिधकार भएकोले �य�तो 
अिधकारमा कानूनले पनुरावेदन ला�ने अव�था तो�ने 
अिधकार िवधाियकामा अ�तरिनिहत रहेको ह��छ । 
उ� अिधकारअ�तग�त िवधाियका िनिम�त भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ६२(२) मा पनुरावेदन िदने �यि�ले 
जनु िनण�य वा आदेशका िव�� पनुरावेदन गन� हो 
सो िनण�य वा आदेशबमोिजम ला�ने महसलु र द�ड 
ज�रवानाको रकम स�बि�धत भ�सार काया�लय वा 
भ�सार जाचँपास परी�ण काया�लयमा बझुाई वा धरौटी 
राखी पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था ऐ. ऐनमा ग�रएको 
पाइ�छ । तर समा�य अव�थामा उ� पनुरावेदक�य 
�यव�थानसुार पनुरावेदन गन� सिकने भए तापिन 
फम�को वािष�क कारोबारको ३०० �ितशत बढी महसलु 
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र द�ड ज�रवाना लगाई िददँा फम�को जायजेथाले नै 
थे�न नसकेको अव�थामा उ� पनुरावेदनको माग� 
अपया��त र �भावहीन ह�न जा�छ । िनवेदक सं�थाको 
पनुरावेदनको माग� भए पिन अवल�बन गन� अस�भव 
भएको र ��ततु िववािदत िनण�यको काया��वयन ह�न 
गएमा िनवेदकको संिवधान �द� स�पि�स�ब�धी 
हकसमेत अपह�रत ह�ने भएकोले स�मािनत 
अदालतबाट असाधारण अिधकार�े�को �योग गरी 
िवप�ीको दोषपूण� िनण�यलाई बदर ग�रपाउ ँ भनी यो 
िनवेदन दायर गरकेो छु ।

नेपालको संिवधानको धारा ११५(१) मा 
कानूनबमोिजमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन 
भ�ने �यव�था भएको ह�नाले कुनै पिन िकिसमको कर 
दािय�व बहन गराउनपूुव� सो स�ब�धमा भएको कानूनी 
�यव�था र सो �यव�थामाफ� त िवधाियकाले �ा�त गन� 
खोजेको उ�े�य िवचारणीय ह�न आउछँ । भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ३४(१) को �यव�था हेदा� , भ�सार 
काया�लयबाट जाचँपास भएको मालव�त ुपैठारीकता�ले 
घोषणा गरबेमोिजमको मालव�त ुहो वा होइन ? भनी 
पैठारीकता�ले गरकेो घोषणाअन�ुप भए, नभएको यिकन 
गन� �योजनको लािग जाचँपासपिछको परी�णको 
अिधकार उ� काया�लयलाई �दान गरकेो हो । �यसैगरी 
एकपटक एउटा संकेत न�बरअ�तग�तको व�त ु भनी 
भ�सार महसलु असलु गरी माल छाडी िदइसकेकोमा 
पनुः अक� सकेंत न�बरअ�तग�तको मालव�त ु भनी 
�प� आधार नदखेाई थप भ�सार महसलु असलु गन� 
पाउने अि�तयारी भ�सार ऐनले िदएको मा�न निम�ने” 
भनी स�मािनत अदालतबाट �या�यासमेत भएको 
अव�था छ । उ� िस�ा�तअन�ुप के कुन कारण र 
आधारबाट पैठारी भई आएको व�त ु घोिषतभ�दा 
िभ�न रहेको छ भनी त�य �माण उ�लेख गरी सोउपर 
आ�नो भनाइ भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ३४(३ग) 
बमोिजम स�बि�धत �यि�ह�लाई सनुवुाइको मौका 
िदन ु पन�मा कारण आधार केही नखलुाई ग�रएको ऐ. 

मागह� र सोस�ब�धी िनण�य �ितपािदत निजर र 
नेपालको सिंवधानको धारा ११५(१) र १२८(४) 
समेतको �ितकूल रहेको छ । 

भ�सार ऐन, २०६४ को दफा २(ख) ले 
प�रभािषत कारोबार मू�य यथाथ� ख�ुने कागजात 
िवप�ी काया�लयसम� पेस ग�रएकोमा सोमा के 
क�तो कैिफयत रहेको भ�ने त�य िनण�य पचा�मा 
उ�लेख ग�रएको छैन भने वग�करण फरक पारी 
महसलु दािखला गरकेो िनण�याधारतफ�  िनवेदन 
गनु�पदा�  पैठारीकता�ले घोषणा गरकेो व�त ु स�बि�धत 
वग�करणमा नपन� स�ब�धमा आफँैले पिहला जाचँपास 
गरी सामान छाडेका िनकायले उ� व�त ु पैठारी भई 
आएको शीष�कमा पन� नभई अ�य शीष�कमा पद�छ 
भनी त�यगत र स�माण �थािपत गनु�  पन�मा भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ८९(१) बमोिजम  "एक पटक 
एउटा संकेतअ�तग�तको व�त ु भनी भ�सार महसलु 
असलु गरी माल छाडी सकेकोमा पनुः अक� सकेंत 
न�बरअ�तग�तको मालव�त ुभनी �प� आधार नदेखाई 
थप भ�सार महसलु असलु गन� पाउने अि�तयारी 
भ�सार ऐनले िदएको मा�न निम�ने” भनी �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेकोले संिवधानको धारा 
१२८(४) िवपरीतको िनण�याधार िलई जारी ग�रएको 
मागप� र िनण�य बदरभागी रहेको छ । 

िनवेदक पैठारीकता�ले पैठारी गरी 
�याएको िसचँाइ काय�मा �योग ह�ने प�पसेट र अ�य 
प�पसेटह�िबच के क�तो िभ�नता रहेको छ जसले 
यस प�पसेटलाई िसचँाइमा �योग नभई अ�य काय�मा 
�योग ह�ने भ�ने त�य पिु� गन� �प� आधार कारण 
स�ब�धमा िनण�य पचा�मा केही उ�लेख ग�रएको 
छैन । उि�लिखत दरब�दीको प�पसेटमा छुट सिुवधा 
�दान गनु�को उ�े�य पैठारीकता�लाई फाइदा प�ुयाउन ु
नभई उपभो�ा कृषकलाई सिुवधा �दान ग�रएको हो । 
आफूले सिुवधाअ�तग�त पैठारी गरी �याएको व�त ुिब�� 
गदा� लि�त उपभो�ाले सिुवधा पाउन् भ�ने आधार र 
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कारणमा पैठारीकता�ले िनण�यमा उ�लेख भएका केही 
िब�ेतालाई पिन सिुवधादरमा नै िब�� गरकेो हो । 
सिुवधामा आयाितत व�तमुा स�पूण� महसलु आिद िलई 
िब�� गन� पिन कानूनतः निम�ने र आफूले िब�� गरकेो 
व�त ुप�पसेटह� पनुः कृषकलाई नै िब�� ग�रने भएको 
ह�दँा अि�तम उपभो�ा कृषक मारमा पन� जाने भएकोले 
नै �थानीय िब�ेतालाई सिुवधासिहतको दरमा िबजक 
जारी गरी िब�� गरकेो ह�दँा यस पैठारीकता�ले पैठारी 
गरी �याएको व�तकुो हकमा लागू ह�न नस�ने ह�दँा 
�िुटपूण� एवं दोषपूण� िनण�य बदरभागी रहेको छ । 

िवप�ी िवभागबाट �कािशत एक�कृत 
भ�सार महसलु दरब�दी आ.व. २०७३/०७४ मा 
“िसचँाइ काय�मा �योग ह�ने २ हष� पावरदेिख ८ हष� 
पावरस�म शि� भएको इि�जनसिहतको पि�पङ सेट 
र सोको साथमा रहेको ३० िमटरस�मको होजपाइपमा 
म.ुअ.कर नला�ने" भनी �यव�था ग�रएको अव�थामा 
२ हष� पावरको प�पसेट िसचँाइ काय�मा �योग ह��छ 
भ�ने त�यमा िववाद रहेन । आ�नै िवभागले �प� 
�पमा २ हष� पावरको िसचँाइमा �योग ह�ने भनी 
उ�लेख ग�रसकेप�ात्  पैठारीकता�ले पैठारी गरी 
�याएको २ हष� पावरको प�पसेट िक त अ�यथा हो 
भनी व�तिुन� तवरमा पिु� गनु�पन� या त कानूनमा 
उ�लेख भएबमोिजमको सिुवधा िदन ुपन� ह��छ । सोको 
आधारमा नगरी हचवुाको भरमा महसलु असलु गन� एक 
सू�ीय उ�े�य िलई िवप�ी काया�लयले गरकेो दूिषत 
िनण�य बदरभागी रहेको छ ।

उपयु�� उि�लिखत �करणह�बाट िवप�ी 
काया�लयबाट जारी मागप� र िनण�य दूिषत ह�नकुा 
अित�र� कानून, संिवधान तथा स�मािनत अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको र उ� 
िनण�यको काया��वयन ह�दँा िनवेदक फम�ह�ले �यवसाय 
गन� नपाउने, कालो सूचीमा रािखने र खाता �यवसाय 
र स�पि� रो�का रही जीिवकोपाज�नसमेत गन� 
नस�ने भएको ह�दँा पनुरावेदन गन� �यव�था कानूनमा 

रािखसकेप�ात्  सो गन�का िनिम� शत�ितशत कर 
महसलु रकम धरौटी रा�ने �यव�था अ�यायपूण� 
छ । यसरी एकातफ�  िनवेदकले धरौटी रा�न नसकेको 
कारणले पनुरावेदन गन� नस�ने अव�थाको िसज�ना 
भई �याियक परी�ण ह�नै नस�ने, अक�तफ�  िनण�यको 
काया��वयन भई �यि�को स�पि�को संर�ण र 
�यवसाय गन� संवैधािनक अिधकार अपह�रत ह�न 
जाने भएकोले पनुरावेदनको लािग धरौटी रा�न ु पन� 
वत�मान कानूनी �यव�था भ�सार ऐन, २०६४ को 
दफा ६१ र दफा ६२ संिवधानको धारा २५ सगँ 
बािझएकोले सोलाई उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
कानूनमा �यायोिचत र �यावहा�रक �यव�था गन� 
गराउनका िनिम� आव�यक संशोधन गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह� संघीय सरकार र �यव�थािपका ससंद ्को 
नाममा परमादेशलगायत िनद�शा�मक आदशे जारी गरी 
िवप�ी काया�लयबाट जारी भएका मागप� र िनण�य पचा� 
बदर गन� नसिकने भए वत�मान धरौटीस�ब�धी �यव�था 
िनल�बन गरी पनुरावेदनको �याद जारी गरी पनुरावेदन 
गन� िदन ु भनी िवप�ीको नाममा परमादशेलगायत जे 
जनु चािहने आदेशसमेत जारी पाऊँ ।

साथै ��ततु िनवेदनको सनुवुाइ भई िनण�य 
ह�न समय ला�ने भएको र िवप�ीह�ले त�काल िनण�य 
काया��वयन गरी िनवेदकको संिवधान एवं कानूनी �द� 
अिधकार अपह�रत ह�ने भएकोले ��ततु िनवेदनको 
अि�तम टंुगो नलागेस�म मागअनसुारको रकम दािखला 
गन� लगाउने, कारोबार, �यवसाय एवम् स�पि� आिद 
रो�का रा�ने, िललाम गन�लगायतको कुनै पिन काय� 
नगरी �यवसाय स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको 
बाधा �यवधान नगनु�  नगराउन ुभनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी 
ग�रपाऊँ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 
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इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनका 
िमिसल सलं�न �माण कागजात अ�ययन गरी 
िनवेदक स�ंथाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी तलुसी भ� र �ी कृ�ण िसटौला 
तथा अिधव�ा �ी रमणकुमार कण�ले िनवेदक 
क�पनीको पनुरावेदनको अिधकार संवैधािनक नभई 
कानूनी अिधकार हो, �य�तो अिधकार िवधाियकामा 
अ�तरिनिहत रहेको ह��छ । िवधाियका िनिम�त भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) मा पनुरावेदन िदने 
�यि�ले जनु िनण�य वा आदेशका िव�� पनुरावेदन गन� 
हो, सो िनण�य वा आदशेबमोिजम ला�ने महसलु र द�ड 
ज�रवानाको रकम स�बि�धत भ�सार काया�लय वा 
भ�सार जाचँपास परी�ण काया�लयमा बझुाई वा धरौटी 
राखी पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 
सामा�य अव�थामा उ� पनुरावेदक�य �यव�थानसुार 
पनुरावेदन गन� सिकने भए तापिन िनवेदक फम�को 
वािष�क कारोबार भएको रकमको ३०० �ितशत बढी 
महसलु र द�ड ज�रवाना लगाई िददँा िनवेदकको 
फम�को जायजेथाले नै थे�न नसकेको अव�थामा उ� 
पनुरावेदनको अथ� रहदँैन । 

यसथ� पनुरावेदनको लािग धरौटी रा�नपुन� 
वत�मान कानून भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६१ र 
६२ को �यव�था संिवधानको धारा २५ स�पि�को 
हकसगँ बािझएको ह�दँा बदर गरी कानूनमा �यायोिचत र 
�यावहा�रक �यव�था गन� गराउनका िनिम� आव�यक 
संशोधन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी संघीय सरकार 
र �यव�थािपका संसद ्को नाममा परमादेशलगायत 
िनद�शा�मक आदशे जारी गरी िवप�ी काया�लयबाट 
जारी मागप�, िनण�य पचा� बदर गन� नसिकने भए 
वत�मान धरौटीस�ब�धी �यव�था िनल�बन गरी 
पनुरावेदनको �याद जारी गरी पनुरावेदन गन� िदन ुभनी 
िवप�ीको नाममा परमादशेलगायत जे जनु चािहने 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी ��ततु गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

उपरो�ानसुारको बहससमेतलाई �ि�गत 
गरी ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको  मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकले भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ६१, ६२(२) मा �यव�था 
भएको पनुरावेदन गदा� शत�ितशत धरौटी रा�न ु पन� 
सत�को कारण पनुरावेदनस�ब�धी कानूनी अिधकार 
�योग गन� नपाई संिवधान �द� स�पि�स�ब�धी 
हक अपह�रत ह�ने भएकाले पनुरावेदन गन�का िनिम� 
शत�ितशत धरौटी रा�नपुन� उ� �यव�था नेपालको 
सिंवधानको धारा २५ स�पि�को हकसगँ बािझएकाले 
सोलाई उ��ेषणको आदेशले बदर गरी भ�सार 
िवभागबाट जारी भएका माग प� र दूिषत िनण�य 
सिंवधान, कानून र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका िवपरीत भएकाले उ� कानूनमा 
�यायोिचत र �यावहा�रक �यव�था गन� आव�यक 
सशंोधन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी संघीय सरकार 
तथा �यव�थािपका संसद ्को नाममा परमादेशलगायत 
िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय 
िनवेदन मागदाबी रहेको देिख�छ ।

३. िनवेदकले बािझएको भनी चनुौती िदएको 
सवंैधािनक र कानूनी �यव�था हेदा�, नेपालको 
सिंवधानको दफा २५ स�पि�को हक (१) ��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� 
गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�नेछ । तर 
रा�यले �यि�को स�पि�मा कर लगाउन र �गितशील 
करको मा�यताअन�ुप �यि�को आयमा कर लगाउन 
स�नेछ । �प�ीकरणः यस धाराको �योजनका 
लािग “स�पि�” भ�नाले चल अचललगायत सबै 
�कारको स�पि� स�झन ु पछ�  र सो श�दले बौि�क 
स�पि�समेतलाई जनाउछँ । (२) साव�जिनक िहतका 
लािगबाहेक रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण 
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गन�, �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर अ� कुनै �कारले 
कुनै अिधकारको िसज�ना गन� छैन । तर कुनै पिन 
�यि�ले गैरकानूनी �पले आज�न गरकेो स�पि�को 
हकमा यो उपधारा लागू ह�ने छैन । (३) उपधारा (२) 
बमोिजम साव�जिनक िहतका लािग रा�यले कुनै पिन 
�यि�को स�पि� अिध�हण गदा� �ितपूित�को आधार 
र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�नेछ । (४) उपधारा (२) 
र (३) को �यव�थाले भूिमको उ�पादन र उ�पादक�व 
विृ� गन�, कृिषको आधिुनक�करण र �यवसायीकरण, 
वातावरण संर�ण, �यवि�थत आवास तथा सहरी 
िवकास गन� �योजनका लािग रा�यले कानूनबमोिजम 
भूिम सधुार, �यव�थापन र िनयमन गन� बाधा पन� छैन । 
(५) उपधारा (३) बमोिजम रा�यले साव�जिनक िहतका 
लािग कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण गरकेोमा �य�तो 
साव�जिनक िहतको स�ा अक� कुनै साव�जिनक िहतका 
लािग �य�तो स�पि� �योग गन� बाधा पन� छैन भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । 

४. �य�तै भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
६१ र दफा ६२(२) को �यव�था हेदा�, दफा ६१ 
मा मू�याङ्कन पुनरावलोकन सिमितस�ब�धी  
�यव�था : (१) भ�सार अिधकृतले दफा १३ बमोिजम 
गरकेो िनण�य वा आदेशउपर िच� नब�ुने �यि�ले 
पनुरावलोकनको लािग �य�तो िनण�य वा आदेश 
भएको िमितले प�� िदनिभ� उपदफा (२) बमोिजम 
गिठत मू�याङ्कन पनुरावलोकन सिमितसम� 
तोिकएबमोिजम िनवेदन िदन स�नेछ भ�ने उ�लेख 
छ । उपदफा (५) मा मू�याङ्कन पनुरावलोकन 
सिमितले यस दफाबमोिजम पनुरावलोकन गदा� 
भ�सार अिधकृतले दफा १३ बमोिजम गरकेो भ�सार 
मू�याङ्कन ठीक भए नभएको स�ब�धमा जाचँबझु गरी 
भ�सार अिधकृतले गरकेो मू�याङ्कनलाई नै कायम 
गन�, बदर गन� वा �य�ता मालव�तकुो यस ऐनबमोिजम 
मू�याङ्कन ग�रिदन स�नेछ । मू�याङ्कन पनुरावलोकन 

सिमितले �यसरी मू�याङ्कन कायम गदा�, बदर गदा� वा 
मू�याङ्कन गदा� �प� कारण र आधारसमेत खलुाउन ु
पन�छ भ�ने �यव�था रहेको देिखयो । �य�तै उपदफा 
(७) मा उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदने �यि�ले 
�य�तो िनवेदन िदनअुिघ भ�सार अिधकृतले दफा १३ 
बमोिजम गरकेो मू�याङ्कनअनसुार ला�ने महसलु 
रकम भ�सार काया�लयमा धरौटी रा�न ु पन�छ भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ ।

५. �य�तै उ� ऐनको दफा ६२ (१) मा 
दफा १३ बमोिजमको िनण�य वा आदशेबाहेक यस 
ऐनबमोिजम भ�सार अिधकृत वा अ�य कम�चारीले 
िनधा�रण गरकेो भ�सार महसलु वा भ�सार अिधकृतले 
िदएको द�ड सजायको आदेश वा गरकेो िनण�य वा 
दफा ६१ बमोिजम गिठत मू�याङ्कन पनुरावलोकन 
सिमितले गरकेो िनण�यउपर िच� नब�ुने �यि�ले 
�यसरी भ�सार महसलु िनधा�रण भएको वा द�ड 
सजाय िदएको वा िनण�य भएको िमितले प�तीस िदनिभ� 
राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन स�नेछ भ�ने 
�यव�था भई उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोिजम 
पनुरावेदन िदने �यि�ले जनु िनण�य वा आदेशका 
िव�� पनुरावेदन गन� हो सो िनण�य वा आदेशबमोिजम 
ला�ने महसलु र द�ड ज�रवानाको रकम स�बि�धत 
भ�सार काया�लयमा बझुाई वा धरौटी राखी पनुरावेदन 
गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार पनुरावेदन गदा�  शत�ितशत 
धरौटी रा�न ु पन� सत� भए तापिन िनवेदकको हकमा 
िनण�यबमोिजम लागेको महसलु र द�ड ज�रवानासमेत 
गदा� ३०० �ितशतस�म धरौट रकम दािखला गरी 
पनुरावेदन गनु�पन� कारणले पनुरावेदनस�ब�धी 
कानूनी अिधकार �योग गन� नपाई संिवधान �द� 
स�पि�स�ब�धी हक अपह�रत ह�ने भएकाले भ�सार 
िवभागबाट जारी भएका माग प� र दूिषत िनण�यलाई 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको 
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भनाइ रहेको दिेख�छ ।
६. व�ततु: रा�यले आिथ�क नीितको 

काया��वयन गन� कर �शासनलाई च�ुत, द�ु�त, 
पारदश� र �भावकारी बनाउन कानूनी �यव�था गन� 
स�ने नै ह��छ । सोहीबमोिजम िनवेदकले दाबी गरकेो 
भ�सार ऐनमा धरौटीस�ब�धी �यव�था रहेको छ । 
सामा�यतया कर नीित तथा �शासनस�ब�धी कानूनमा 
ग�रएको �यव�थास�ब�धी िवषयको औिच�यिभ� �वेश 
गरी अदालतले �याियक पनुरावलोकन गद�न । धरौटी 
रकमको मा�ा कम वा बढी ह�दैँमा सिंवधानिवपरीत 
ह�ने पिन होइन । यसरी कर �शासनस�ब�धी कानूनले 
तोकेबमोिजमको �यव�थाको प�रपालनाबाट नै कर 
�शासन च�ुत, द�ु�त र �भावकारी भई सशुासन 
कायम ह�ने ह�दँा सो कुरामा कोही कसैबाट पिन िवमित 
ह�न ुह�दँनै । 

७. भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६२  
को  (१) र (२) मा भ�सार अिधकृत वा अ�य कम�चारीले 
िनधा�रण गरकेो भ�सार महसलु वा भ�सार अिधकृतले 
िदएको द�ड सजायको आदेश वा गरकेो िनण�य वा 
मू�याङ्कन पनुरावलोकन सिमितले गरकेो िनण�यउपर 
िच� नब�ुने �यि�ले जनु िनण�य वा आदशेका िव�� 
पनुरावेदन गन� हो सो िनण�य वा आदेशबमोिजम ला�ने 
महसलु र द�ड ज�रवानाको रकम स�बि�धत भ�सार 
काया�लयमा बझुाई वा धरौटी राखी पनुरावेदन गन� 
स�नेछ भ�ने �प� कानूनी �यव�था भएअनसुार 
यी िनवेदकले आफूलाई लागेको द�ड, ज�रवाना वा 
धरौटी राखेर पनुरावेदन गरी आ�नो कानूनी हक 
अिधकार सरुि�त गन� पाउने अव�था रहे भएको 
देिखदँा असाधारण अिधकार�े�मा �वेश गरी ��ततु 
िवषयको िन�पण गनु�पन� कुनै व�तसुङ्गत आधार र 
कारणसमेत देिखएन । 

८. मूलत: संिवधानको धारा १३३ को 
उपधारा (१) बमोिजम िवधाियकाले बनाएको कुनै 

कानून संिवधानसगँ �प� बािझएको देिखएको 
अव�थामा यस अदालतले �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा �य�तो कानूनको संवैधािनकता परी�ण ग�रने 
हो । ��ततु �रट िनवेदन एकातफ�  चनुौती िदइएको 
कानूनी �यव�था संिवधानसगँ बािझएको देिखएको छैन 
भने अका�तफ�  कानूनी �यव�था के कसरी संिवधानसगँ 
बािझएको भ�ने कुराको व�तगुत र �प� �पमा दाबी 
नगरी आ�मगत �पमा मा� बािझएको भनी दाबी 
ग�रएको अव�था देिख�छ । 

९. �य�तै अदालतले कानूनको समी�ा गररे 
य�तो कानून भइिदए अझ रा�ो ह���यो भनी �यसको 
औिच�य खो�ने वा मसौदाकारको काय� गन� पिन 
होइन । अदालतले त दाबी ग�रएको कानून �थम�ि�मा 
नै संिवधानसगँ बािझएको छ छैन भ�ने मा� हेन� हो । �रट 
िनवेदक ज�ता �यापा�रक फम� र सं�थाह�को हकमा 
पनुरावेदनको �योजनको लािग ला�ने महसलु र द�ड 
ज�रवाना वा धरौटीको �ितशत िनधा�रण गन� िवषयमा 
के क�तो नीितगत सत� तो�ने भ�ने कुरा िवधाियकाको 
बिु�मतािभ� पन� ह�दँा �याियक पनुरावलोकनको रोहमा 
सो िवषयतफ�  िवचार ग�ररहन परने । 

१०. तसथ� िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकले चनुौती िदएको भ�सार ऐन, २०६४ 
को दफा ६१ र ६२ मा भएका �यव�थाह� नेपालको 
सिंवधानमा सरंि�त धारा २५ स�पि�स�ब�धी 
हकसगँ बािझएको भ�ने अव�था नदेिखदँा यस िवषयमा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफसमेत माग ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेाले िनवेदकले ��ततु 
िनवेदन दता� गदा� यस अदालतमा र.नं. ४१७३ िमित 
२०७५।५।८ मा धरौटबापत राखेको �.५०००।- 
(पाचँ हजार) सव��च अदालत (संवैधािनक इजलास 
स�चालन) िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(२) 
बमोिजम सदर�याहा ह�ने भएकाले उ� रकम 

िन.नं.००१५ - कृ�ण�साद बजगाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सदर�याहा गनु�  भनी यस अदालतको लेखा शाखालाई 
जानकारी िदई ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल
इित संवत् २०७५ माघ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७६।३।२७
०७५-WC-००६३

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : एडभोकेट्स फर द नेशनका तफ� बाट 
अि�तयार�ा� सं�थाका अ�य� का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं. २८ ब�ने अिधव�ा 
गणेश �े�समेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § मलुुक� फौजदारी सिंहताको दफा १५८ 
ले सिंवधानको धारा ४ एवम ् २६ ले 
िनद�श गरबेमोिजम कसैले कसैको धम� 
प�रवत�न गराउन वा सो कुराको उ�ोग 
वा दु��साहन गन� काय�समेतलाई िनषेध 
गरी समाजमा धािम�क सिह�णुता, अ�यास 
र मत कायम रा�नलाई समान �यव�था 
गरकेो कुरालाई सिंवधान �द� धािम�क 
�वत��ता र स�मानको हकमा आघात 
पु�याएको नदेिखन े।

(�करण नं.८)
 § धम� िनरपे�ता वा धािम�क �वत��ताको 

अथ� ��येक �यि� वा समुदायले आ�नो 
आ�थाबमोिजमको धम� अवल�बन वा 
अ�यास गन� पाउने हो । धम� िनरपे�ता 
वा धािम�क �वत��ताको अथ� कसैको धम� 
प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा खलल 
पन� काय� गन� पाउने �वत��ता भन ेनह�ने ।

(�करण नं.९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी गोिव�द 
शमा� "ब�दी" तथा �ी िमनबहादरु वाइवा
िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मलुकु� अपराध संिहता, २०७४

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको 

�नण�य नं. ००१६
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असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ:

त�य ख�ड
हामी िनवेदक "एडभोकेट्स फर द नेशन" 

नामक सं�थामा िवगत १५/१६ वष�दिेख िनर�तर 
�वत�� कानून �यवसायी र पदािधकारीको �पमा 
समेत हामीले रा��, जनता, िविधको शासन, 
मौिलक हक, मानव अिधकार, लोकत�� ज�ता 
साव�जिनक सरोकारको िवषयह�को र�ाको िनि�त 
समयानकूुल वकालत गद� आएको सं�था हो । यसै 
िसलिसलामा बह��िति�त र आधिुनक िविधशा�ीय 
मा�यताह�समेतलाई आ�मसात् गरी यही िमित 
२०७५ साल भा� १ गतेबाट लागू ग�रएको "मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४" अ�ययन गन� �ममा �यसमा 
भएको केही �ावधानह� राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
�पमा �वीकार ग�रएको मू�य, मा�यता, िवगतदेिख 
हालको नेपालको संिवधानको मूल मम� र भावना 
तथा �यि�को वैयि�क धािम�क भावना र धािम�क 
समदुायसमेतको धािम�क अ�यासमा चोट प�ुन स�ने 
देिखएकोले संिवधानको धारा १३३ को दहेाय (१), 
(२), (३) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेा 
छ� ।

मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ ऐनको 
प�र�छेद ९ मा धम�स�ब�धी कसरुको �यव�था गरी 
दफा १५८ मा "धम� प�रवत�न गराउन नह�ने" भ�ने 
शीष�कअ�तग�त उपदफा (१) मा "कसैले कसैलाई 
धम� प�रवत�न गराउन वा सो कुराको उ�ोग गन� वा 
द�ु�साहन िदन ह�दैँन" भिनएको छ भने उपदफा (२) मा 
"कसैले कुनै जात, जाित वा स��दायमा सनातनदेिख 
चली आएको धम�, मत वा आ�थामा खलल पान� कुनै 
काम वा �यवहार गन� वा खलल ह�ने गरी कुनै �लोभन 
देखाई वा नदेखाई अ�य कुनै धम�मा प�रवत�न गराउन 
वा धम� प�रवत�न गराउने िनयतले �य�तो धम� वा मत 

�चार गन� ह�दँनै" भ�ने �यव�था ग�रएको छ । 
सिंवधानको ��तावनामा "...बह�जातीय, 

बह�भािषक, बह�धािम�क, बह�सां�कृितक तथा 
भौगोिलक िविवधताय�ु िवशेषतालाई आ�मसात् 
गरी िविवधतािबचको एकता, सामािजक सां�कृितक 
ऐ�यब�ता, सिह�णतुा र सदभ्ावलाई संर�ण एवं 
�व��न गद�; वग�य, जातीय, �े�ीय, भािषक, धािम�क, 
लैङ्िगक िवभेद र सबै �कारको जातीय छुवाछुतको 
अ��य गन� ..." संक�प गद� धारा ३ मा रा��को प�रभाषा 
गरी बह�जातीय, बह�भािषक, बह�धािम�क, बह�सां�कृितक 
र भौगोिलक िविवधताय�ु भएको कुरा �वीकार ग�रएको 
छ । धारा ४ ले रा�य धम�िनरपे� ह�ने कुराको �प� 
िकटानी �यव�था गरकेो छ । यसरी संिवधानले अ�य 
िवभेदसिहत धािम�क िवभेदसमेत अ��य ह�ने र धािम�क 
सिह�णतुा कायम ह�ने गरी बह�दलीय, लोकताि��क 
शासन �णाली, नाग�रक �वत��ता, मौिलक हक, 
मानव अिधकार, कानूनी रा�यको अवधारणालगायत 
लोकताि��क मू�य र मा�यतामा आधा�रत समाजवाद 
उ�मखु रा�यको प�रक�पना गरकेो छ ।

सिंवधानको धारा १६ (१) मा ��येक 
�यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १७ मा 
�वत��ताको हक, धारा १८ को उपधारा (१) मा "सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् । कसैलाई 
पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने 
छैन ।" उपधारा (२) "सामा�य कानूनको �योगमा 
उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक 
अव�था, अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक 
ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा वा �े�, 
वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै पिन आधारमा 
भेदभाव ग�रने छैन" भ�ने �यव�था गरकेो छ । �य�तै 
धारा २६ को धािम�क �वत��ताको हकअ�तग�तको 
उपधारा (१) मा "धम�मा आ�था रा�ने ��येक 
�यि�लाई आ�नो आ�थाअनसुार धम�को अवल�बन, 
अ�यास र संर�ण गन� �वत��ता ह�नेछ", उपधारा 
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(२) मा "��येक धािम�क स��दायलाई धािम�क 
�थल तथा धािम�क गठुी स�चालन र संर�ण गन� 
हक ह�नेछ", उपधारा (३) मा "यस धारा�ारा �द� 
हकको �योग गदा� कसैले पिन साव�जिनक �वा��य, 
िश�ाचार र नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक 
शाि�त भंग गन� ि�याकलाप गन�, गराउन वा कसैको 
धम� प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा खलल पान� 
काम वा �यवहार गन� वा गराउन ह�दँैन र �य�तो काय� 
कानूनबमोिजम द�डनीय ह�नेछ" भ�ने र धारा २७ मा 
सूचनाको हकअ�तग�त ��येक नाग�रकलाई आ�नो वा 
साव�जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा�ने 
र पाउने हक ह�नेछ । धारा २९ ले शोषण िव��को 
हक, धारा ३२ ले भाषा तथा सं�कृितको हक तथा 
धारा ४६ ले सवंैधािनक उपचारको हकको �यव�था 
गरकेो छ ।

नेपाल संय�ु रा�� संघको प� रा�� 
भएर िविभ�न सि�ध स�झौतामा ह�ता�र गरी 
अनमुोदन, सि�मलन गनु�को साथै संय�ु रा�� 
संघको सद�यसमेत रहेको अव�था छ । मानव 
अिधकारको िव�व�यापी घोषणप�, १९४८; नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६, आिथ�क, सामािजक तथा 
सा�ँकृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६, सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ�मूलन 
गन�स�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९६५, बाल 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९, धारा १४(१) 
मा भएको �यव�थालाई नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ 
को दफा ९(१) मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
नेपाल वा नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धको 
�ावधान �चिलत कानूनसगँ बािझएमा सो सि�धको 
�योजनको लािग बािझएको हदस�म नेपाल रा�यमा 
�चिलत कानून अमा�य ह�ने र त�स�ब�धमा सि�धको 
�यव�था नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने �यव�था छ । 
ऐ. दफा ९ (२) मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 

सिंवधानसभाबाट अनमुोदन, �वीकृित वा समथ�न 
नभएको वा सि�मलनको �वीकृित नपाएको तर नेपाल 
वा नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धबाट नेपाल वा 
नेपाल सरकारउपर कुनै थप दािय�व वा भार पन� जाने र 
�यसको काया��वयनको लािग कानूनी �यव�था गनु�पन� 
रहेछ भने �य�तो सि�ध काया��वयनको लािग नेपाल 
सरकारले यथास�भव चाडँो कानून बनाउन कारबाही 
चलाउन ुपद�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

सिंवधानको धारा ४ ले रा�यले धम� िनरपे�ता 
अंगीकार गरी धम�लाई रा�यबाट पूण��पमा अलग 
नग�रकन सबै धािम�क आ�थालाई, धािम�क समदुायलाई 
रा�यबाट संर�ण �दान गरी पूव�य अवधारणाबमोिजम 
धम�, सं�कृित रा�यबाट पूण� �पमा अलग नराखी धम� 
िनरपे�तािभ� सनातनदेिख चिलआएको सं�कृितको 
सरं�णलगायत धािम�क, सां�कृितक �वत��तालाई 
स�झनपुछ�  भनी �प�ीकरण गरकेो छ । नेपालको 
स�दभ�मा लामो समयदेिख चिलआएको धम�मा िकरातँ, 
बिु��, िह�दू, ईसाई, मिु�लम, िसख आिद रहेका 
छन् । नेपालको संिवधानले रा�यलाई लोकक�याणकारी 
रा�य, मानव अिधकारको ��याभूित, �वत��ता र 
समानताको आधारमा एकता रा�ने, कानूनी शासनलाई 
जीव�त रा�ने उ�े�यका साथ धम� िनरपे�तासिहत 
अ�तरा�ि��य �पमा अपनाई आएको अवधारणा, 
जनताको चाहना र आव�यकताह�लाई �वीकार 
ग�रएको अव�था छ । 

कुनै �यि�ले धािम�क �िकयाह� पूरा गदा� 
िह�दूमा जनै लगाउने, इसाईमा वि��मा िलने, बिु��मा 
तीन र�नको अिघ सपथ खाने, यह�दीमा खतना गन�, 
इ�लाममा सपथ खाने आिद गनु�  पद�छ । प�रवारका 
सद�यह�ले कुनै धािम�क मू�य मा�यतालाई अपनाई 
आएको कारण आि�त प�रवारले अपनाएको धम��ित 
�यि�ले िव�ास गनु� , �यसैलाई अपनाउन ुएउटा कुरा 
हो तर उसको �ान र चेतनाको विृ�सगैँ �वत�� िनण�य 
गरी िविभ�न धम�, आ�था, मत, िव�ास अपनाउन ु
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वा िविभ�न धम�, आ�था, मत, िव�वास नै नअपनाई 
नाि�तक ह�न पाउन ु �यि�को िनता�त वैयि�क 
�वत��ताको कुरा हो । संसार प�रवत�नशील छ, धम�, 
मत, आ�था, िव�ास, पदाथ�, चेतना, राजनीितक 
िवचार, प�रवत�नशील छ । यसैले �यि�को धािम�क 
आ�था, मत, िवचार, िव�ास पिन प�रवत�नशील ह�न 
स�छ । रा�य �यि�को धम�, मत, आ�थाको संर�क 
ह�न स�छ, तर अवरोधक ह�न स�दनै । धम� �चारको 
गलत प�रभाषा गरी धािम�क िव�ास, मत आ�था �कट 
गन� रोिकने हो भने सिंवधानको मािथ उि�लिखत 
िविभ�न �यव�था, भावना, मम� र अ�तरा�ि��य 
कानूनसमेतसगँ बािझई �यि�को मौिलक हक र 
�वत��ताको उ�लङ्घन ह�न जा�छ । 

�यि� आफँैले आ�नो आ�थालाई 
अपनाउन पजुारी, म�ुलाह, पा�र, पि�डत, ग�ु, लामा 
आिदकै सहयोग िलनपुन� र धािम�क ग�ुह� तथा 
अनयुायीह��ारा �कट ग�रने धािम�क �चारबाट नै 
�यि�ले धम� प�रवत�न गन� वा ह�ने ह�दँा सो अव�था, 
प�रि�थित, �ि�यालाई प�रवत�न गन� काय� गदा�  उ�ोग, 
द�ु�साहन गराएको आरोप लगाई अपराधी बनी जेल 
सजाय भो�नपुन� �बल स�भावना भएको ह�दँा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा १५८ को देहाय (१) 
मा कसैले कसैको धम� प�रवत�न गराउन वा सो कुराको 
उ�ोग गन� वा द�ु�साहन िदन ह�दैँन भ�ने र (२) मा 
कसैले कुनै, जात, जाित वा स��दायमा सनातनदेिख 
चिलआएको धम�, मत, वा आ�थामा खलल पान� कुनै 
काम वा �यवहार गन� वा खलल ह�ने गरी कुनै �लोभन 
देखाई वा नदेखाई अ�य कुनै धम�मा प�रवत�न गराउन 
वा धम� प�रवत�न गराउने िनयतले �य�तो धम� वा मत 
�चार गन� ह�दँैन भ�ने �यव�था रहेको छ । उ� �ावधान 
संिवधानको ��तावना, भावना र मम� तथा धारा ४,  
धारा १६ (१), धारा १७, धारा १८, धारा २६, 
धारा २७, धारा २९, धारा ३२ र मानव अिधकारको 
िव�व�यापी घोषणाप�को धारा १८; नाग�रक तथा 

राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६ को धारा १८(१),(२); सामािजक तथा 
सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� 
१९६६ को धारा २(२), धारा ५(१) (२), धारा 
१३(१), धारा १३(३), धारा १५(क), धारा २५ तथा 
सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी 
अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९६५, धारा ५(घ)(७) र 
बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ को धारा 
१४(१) को िवपरीत रहेको छ ।

रा�यले बह�धािम�क तथा बह�सां�कृितक 
रा��को �प� �यव�था सिंवधानमा गरकेो, 
सिंवधानको धारा २६ मा सनातन र अ�य धम� भनी 
धम�को वग�करण नगरकेो, अ�य धम�लाई धम�, मत र 
आ�था �चार गन� निदनकुो औिच�य के हो ? भनी 
जारी ग�रएको कानूनमा �प� नगरकेो, धम� ज�तो 
साव�जिनक सरोकारको िवषयमा ब�ुन बझुाउन ब�देज 
नलगाएको ह�दँा जारी भएको मलुकु� अपराध संिहता, 
२०६४ को दफा १५८ ले �यि� आफूले अपनाई 
आएको धम�, िव�ास, आ�था वा मत �चार तथा �कट 
गन� काय�मा रोक लगाउने गरी �यव�था ग�रएको ह�दँा 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद ९ को 
धम�स�ब�धी कसरु शीष�कअ�तग�तको दफा १५८ को 
धम� प�रवत�न गराउन नह�ने भ�ने �यव�था संिवधान 
तथा अ�तरा� ि��य कानूनसगँ समेत बािझएको ह�दँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाऊँ । 

�यसैगरी मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को प�र�छेद ९ को दफा १५८ को कानूनी �यव�था 
खारजे गरी �वत�� �पमा धम� वा आ�था वा मत 
वा िव�ासको �चार वा �कट गन� पाउने गरी कसैले 
जबरज�ती �पमा कसैलाई धम� प�रवत�न गराएको वा 
गराउन खोजेको अव�थामा कुन कुन अव�थालाई धम� 
प�रवत�न गराएको मा�ने हो, सो अव�थाको पिहचान 
गन� िविभ�न धम�का �ाता वा िव� �रट िनवेदकका 
स�ंथा, स�बि�धत म��ालयह�को आिधका�रक 
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�यि�ह�समेतको सलं�नतामा एक िवशेष� टोली 
गठन गरी आव�यक मापद�ड िनधा�रण गनु� , मापद�ड 
बनाउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशे वा 
िनद�शना�मक आदेशलगायत जो जो चािहने उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

साथै ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम 
टुङ्गो ला�न लामो समय ला�न स�ने भएको ह�दँा 
धम� �चार वा �कट गरी �वे�छाले धम� प�रवत�न गन� 
चाहने तर त�कालै िविधिवधान गरी धम� प�रवत�न गन� 
चाहनेह�ले धम�ग�ुको सहायता िलनपुन� अव�थाको 
सं�मणकालले हजार� धािम�क �यि�ह�लाई �वत�� 
धािम�क आ�था �कट, �चार गन� डर �ासमा ब�नपुन�, 
उनीह�ले अ�यास गन� धािम�क काय� कानूनको अगािड 
पाप (अपराध) ठह�रने गरी नेपाल सरकारले मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद ९ को दफा १५८ 
को काय�लाई अनसूुची १ अ�तग�तको सूचीमा राखेकोले 
�ितशोधको भावना राखी अनसु�धानको नाममा 
�हरीले जनुसकैुबेला धरपकड गरी अनाव�यक थुनामा 
ब�नपुन� अव�था आउन स�ने ह��छ । जनु काय�ले 
�यि�को धािम�क आ�था, भावना, िव�ासमा अपूरणीय 
�ित प�ुन गई �यि�को मौिलक हक, मानवअिधकार, 
संवैधािनक हक तथा अ�तरा�ि��य कानूनको ग�भीर 
उ�लङ्घन भई धािम�क अनयुायीह�मा अपूरणीय 
�ित ह�न जाने �बल स�भावना रहेको ह�दँा हाल यो 
�रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�मको लािग 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा १५८ को 
कानूनी �यव�था त�काल लागू नगनु�  नगराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाऊँ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलासमा पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल सलं�न �माण कागजात अ�ययन गरी 
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� 

�ी गोिव�द शमा� "ब�दी" तथा �ी िमनबहादरु वाइवाले 
नेपालको संिवधान तथा नेपाल प� रहेको अ�तरा�ि��य 
सि�ध स�झौताह�ले धािम�क �वत��ता, वैयि�क 
�वत��ता, समानता र स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक अिधकारलाई सिुनि�चत गरकेो तर मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा १५८ को धम� 
प�रवत�नस�ब�धी िवषय अनसूुची १ अ�तग�तको 
कसरुमा उ�लेख गरी फौजदारी दािय�व िसज�ना गरकेो 
छ । उ� �यव�थाले संिवधान र अ�तरा�ि��य कानूनले 
सिुनि�चत गरकेो हक अिधकारलाई कुि�ठत गनु�को 
साथै सिंवधानको भावना, उ�े�य र मम�िवपरीतसमेत 
भएको ह�दँा उ� �यव�था उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रपाउ ँभनी ��ततु गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपरो�ानसुारको बहससमेत सनुी 
िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकह�ले नेपालको संिवधान र 
अ�तरा�ि��य कानूनह�ले समेत सिुनि�चतता गरकेो 
धािम�क �वत��तास�ब�धी हकलाई संकुचन ह�ने गरी 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा १५८ मा "धम� 
प�रवत�न गराउन नपाउने" भ�ने �यव�था गरकेो र उ� 
�यव�था सिंवधान �द� मौिलक हकसमेतको िवपरीत 
भएको ह�दँा सो बदर गरी आव�यक आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन मागदाबी रहेको पाइयो । 

३. िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा दाबी 
िलइएका संवैधािनक र कानूनी �यव�था स�ब�धमा 
हेदा� , नेपालको संिवधानको ��तावनामा "...
बह�जातीय, बह�भािषक, बह�धािम�क, बह�सां�कृितक 
तथा भौगोिलक िविवधताय�ु िवशेषतालाई आ�मसात् 
गरी िविवधतािबचको एकता, सामािजक सां�कृितक 
ऐ�यब�ता, सिह�णतुा र सदभ्ावलाई संर�ण एवं 
�व��न गद�; वग�य, जातीय, �े�ीय, भािषक, धािम�क, 
ल�िगक िवभेद र सबै �कारको जातीय छुवाछुतको 
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अ��य गन� ..."  भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �य�तै 
संिवधानको धारा १८ मा समानताको हकअ�तग�त 
उपधारा (१) मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् । कसैलाई पिन कानूनको समान सरं�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन भ�ने र उपधारा (२) मा सामा�य 
कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, 
िलङ्ग, शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, �वा��य 
ि�थित, वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क 
अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य 
कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन भ�ने तथा उपधारा 
(३) मा रा�यले नाग�रकह�का िबच उ�पि�, धम�, वण�, 
जात, जाित, िलङ्ग, आिथ�क अव�था, भाषा, �े�, 
वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव 
गन� छैन भ�ने �यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । 

४. �यसैगरी धारा २६ मा धािम�क 
�वत��ताको हक शीष�कअ�तग�त उपधारा (१) मा 
धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई आ�नो 
आ�थाअनसुार धम�को अवल�बन, अ�यास र संर�ण 
गन� �वत��ता ह�नेछ भ�ने र उपधारा (२) मा ��येक 
धािम�क स��दायलाई धािम�क�थल तथा धािम�क गठुी 
स�चालन र संर�ण गन� हक ह�नेछ । तर धािम�क �थल 
तथा धािम�क गठुीको स�चालन, संर�ण गन� तथा 
गठुी स�पि� र ज�गाको �यव�थापनका लािग कानून 
बनाई िनयिमत गन� बाधा पगेुको मािनने छैन भ�ने तथा 
उपधारा (३) मा यस धारा�ारा �द� हकको �योग 
गदा� कसैले पिन साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार र 
नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक शाि�त भंग 
गन� ि�याकलाप गन�, गराउन वा कसैको धम� प�रवत�न 
गराउने वा अका�को धम�मा खलल पन� काम वा �यवहार 
गन� वा गराउन ह�दँैन �य�तो काय� कानूनबमोिजम 
द�डनीय ह�नेछ भ�ने �ावधान उ�लेख भएको
देिख�छ ।

५. अब, िनवेदकले चनुौती िदएको मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा १५८ को धम� 

प�रवत�न गराउन नह�ने भ�ने शीष�कअ�तग�त उपदफा 
(१) मा कसैले कसैको धम� प�रवत�न गराउन वा सो 
कुराको उ�ोग गन� वा द�ु�साहन िदन ह�दँैन भ�ने 
�यव�था भई उपदफा (२) मा कसैले कुनै जात, जाित 
वा स��दायमा सनातनदेिख चली आएको धम�, मत 
वा आ�थामा खलल पान� कुनै काम वा �यवहार गन� 
वा खलल ह�ने गरी कुनै �लोभन देखाई वा नदेखाई 
अ�य कुनै धम�मा प�रवत�न गराउन वा धम� प�रवत�न 
गराउने िनयतले �य�तो धम� वा मत �चार गन� ह�दँनै 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �य�तै उपदफा (३) 
मा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसरु गन� वा 
गराउने �यि�लाई पाचँ वष�स�म कैद र पचास हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेछ भ�ने उ�लेख भई उपदफा 
(४) मा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसरु गन� वा 
गराउने �यि� िवदशेी रहेछ भने �य�तो �यि�लाई यस 
दफाबमोिजम भएको कैद भ�ुान गरकेो सात िदनिभ� 
नेपाल बािहर पठाउन ु पन�छ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । 

६. उि�लिखत अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा १५८ मा भएको �यव�था संिवधानको 
��तावना एवम् संिवधान�ारा �द� मौिलक हक 
तथा नेपाल प� रा�� भएका िविभ�न अ�तरा�ि��य 
द�ताबेजसमेतको िवपरीत भएकाले सो �यव�था 
अमा�य र बदर घोिषत ह�नपुन� भ�ने �रट िनवेदकह�को 
म�ुय कथन रहेको स�ब�धमा उि�लिखत सवंैधािनक 
र कानूनी �यव�थाको अ�ययन गदा�, संिवधानको 
��तावनाले नेपाललाई बह�जातीय, बह�सां�कृितक, 
बह�धािम�क िविवधताय�ु िवशेषता भएको दशे हो 
भ�ने कुरालाई �वीकार गरकेो देिख�छ । �य�तै 
धारा ४ ले नेपाल रा�� एक धम� िनरपे� देश भएको 
भ�ने कुराको पिन उदघ्ोष गरी सोही धारा ४ को 
�प�ीकरण ख�डमा धम� िनरपे� भ�नाले सनातनदेिख 
चिलआएको धम� सं�कृितको सरं�णलगायतका 
धािम�क, सां�कृितक �वत��ता स�झनपुछ�  भनी धम� 

िन.नं.००१६ - अिधव�ा गणेश �े�समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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िनरपे�ता भ�ने श�दलाई प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । 
यसरी संिवधानको धारा ४ ले नेपाल एक धम� िनरपे� 
रा�� भएको भ�ने कुराको सिुनि�चतता गरी ��येक 
�यि� तथा समदुायलाई सनातनदेिख चिलआएको 
धम� सं�कृितको संर�ण गन� पाउनेसमेतका धािम�क 
एवम् सां�कृितक �वत��तासमेतलाई ��याभूत गरकेो 
देिख�छ । यस अथ�मा नेपाल रा��मा ��येक �यि� 
तथा समदुायले आ�नो सनातनदेिख चिलआएको धम� 
तथा सं�कृितको अवल�बन, अ�यास तथा सरं�ण गन� 
पाउने भ�ने कुरामा कुनै िववाद देिखदँैन ।

७. �य�तै सिंवधानको धारा २६ मा धािम�क 
�वत��ताको हकलाई मौिलक हकको �पमा ��याभूत 
ग�रएको पाइ�छ । जसअ�तग�त धम�मा आ�था रा�ने 
��येक �यि�लाई आ�नो आ�थाअनसुारको धम�को 
अवल�बन, अ�यास र संर�ण गन� �वत��ता ह�ने 
भ�ने कुराको सिुनि�चतता ग�रएको देिख�छ । तर 
सोही धारामा धािम�क �वत��तास�ब�धी हकको �योग 
गदा� कसैले पिन साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार र 
नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक शाि�त भगं गन� 
ि�याकलाप गन� गराउन िनषेध ग�रएको छ । �यसैगरी 
कसैको धम� प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा खलल 
पन� काम वा �यवहार गन� गराउने काय�लाई समेत 
िनषेिधत काय� घोिषत गरी �य�तो काय� कानूनबमोिजम 
द�डनीय ह�ने भ�ने �यव�थासमेत उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।

८. व�ततु: सिंवधानको धारा २६ मा 
उ�लेख भएको िनषेिधत काय� र �य�तो काय� भए 
गरमेा �यसको लािग सजाय िनधा�रणको �यव�था गन� 
उ�े�यले िवधाियकाबाट अपराध संिहताको दफा १५८ 
मा धम� प�रवत�न गराउन नह�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
�याइएको पाइ�छ । उ� सिंहताको दफा १५८ ले 
संिवधानको धारा ४ एवम् २६ ले िनद�श गरबेमोिजम 
कसैले कसैको धम� प�रवत�न गराउन वा सो कुराको 
उ�ोग वा द�ु�साहन गन� काय�समेतलाई िनषेध गरी 

कसैले कुनै जात जाित वा समदुायमा सनातनदेिख 
चिलआएको धम�, मत वा आ�थामा खलल पान� कुनै 
काम वा �यवहार गन� वा खलल ह�ने गरी कुनै �लोभन 
देखाई वा नदखेाई अ�य कुनै धम�मा प�रवत�न गराउन 
वा धम� प�रवत�न गराउने िनयतले �य�तो धम� वा मत 
�चार गन� कुरालाई िनषेध गरी सो काय� गन� गराउनेलाई 
कैद र ज�रवानासमेतको सजायको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यसरी समाजमा धािम�क सिह�णतुा, अ�यास 
र मत कायम रा�नलाई समान �यव�था गरकेो कुरालाई 
सिंवधान �द� धािम�क �वत��ता र स�मानको हकमा 
आघात प�ुयाएको भनी िनवेदकले िनवेदनमा िलएको 
िजिकर कानूनसङ्गत देिखएन ।

९. मूलत: संिवधानको धारा ४ ले नेपाललाई 
धम� िनरपे� रा�� घोिषत गरकेोमा संिवधानकै धारा 
२६ ले धम� प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा खलल 
पान� काम वा �यवहार गन� वा गराउनसमेत �प� �पमा 
िनषेध गरकेो छ । धम� िनरपे�ताको अथ� धम� सं�कृितको 
सरं�णलगायत धम�मा आ�था रा�ने ��येक �यि�लाई 
आ�नो आ�थाअनसुार धम�को अवल�बन अ�यास र 
सरं�ण गन� धािम�क एवम् सां�कृितक �वत��ताको 
सिुनि�चततासमेत भएको भ�ने कुरा संिवधानमा नै 
उ�लेख रहेको दिेख�छ । धम� िनरपे�ता वा धािम�क 
�वत��ताको अथ� ��येक �यि� वा समदुायले आ�नो 
आ�थाबमोिजमको धम� अवल�बन वा अ�यास गन� 
पाउने हो । धम� िनरपे�ता वा धािम�क �वत��ताको 
अथ� कसैको धम� प�रवत�न गराउने वा अका�को धम�मा 
खलल पन� काय� गन� पाउने �वत��ता भने होइन । 
िनवेदकले चनुौती िदएको मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा १५८ को �यव�थाले पिन धम� िनरपे�ता 
एवम् धािम�क �वत��तालाई सीिमत गरेको अव�था 
देिखदँनै । यसरी सिंवधानले गरकेो �यव�थालाई 
कानूनी �पमा �यवि�थत गन� िवधाियकाले बनाएको 
उ� कानूनबाट के, कसरी धािम�क �वत��तामा 
आघात पगेुको भ�ने पिन �रट िनवेदकले व�तगुत �पमा 
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उ�लेख गन� सकेको अव�था नदिेखदँा िनवेदकले 
दाबी िलएको िवषयतफ�  थप िववेचना र �या�या गनु�  
व�तसुङ्गत देिखएन । 

१०. तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार 
एवम् कारणह�समेतबाट �रट िनवेदकह�ले चनुौती 
िदएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
१५८ को �यव�था संिवधानमा उ�लेख भएको धािम�क 
�वत��तास�ब�धी हकसगँ बािझएको वा सो हकमा 
आघात पन� स�ने अव�था रहेको भ�ने नदेिखएकाले 
यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग 
ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेाले िनवेदकले 
��ततु िनवेदन दता� गदा� यस अदालतमा र.नं. 
४६७० िमित २०७६।३।५ मा धरौटीबापत राखेको 
�.५०००।- (पाचँ हजार) सव��च अदालत िनयमावली 
(संवैधािनक इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ 
को िनयम १५(२) बमोिजम सदर�याहा ह�ने भएकाले 
उ� रकम सदर�याहा गनु�  भनी यस अदालतको लेखा 
शाखालाई जानकारी िदई �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उपयु�� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल
इित संवत् २०७६ साल असार २७ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७६।७।१
०७६-WC-०००२

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : �दशे नं. ५, दाङ िज�ला, तलुसीपरु 
उ.म.न.पा.-१३ हाल काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.२९, 
अनामनगर ब�ने अिधव�ा �ी लोके��बहादरु 
ओली

िव��
िवप�ी : �देश सभा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, 

धनषुासमेत

 § सुिवधािभ� िविभ�न आिथ�क र गैरआिथ�क 
सुिवधा पन� स�ने भए पिन सुिवधा र 
पा�र�िमक / तलबलाइ� एकै अथ�मा बु�न 
निम�ने ।

(�करण नं.६)
 § नपेालको सिंवधानको धारा १०८ र 

१९८ समेतमा “पा�र�िमक र सुिवधा” 
दुबै श�दावलीह�को �योग ग�रएकोमा 
सिंवधानको धारा २२०(८) र २२७ 
मा “सिुवधा” भ�ने मा� श�द �योग 
गरी “पा�र�िमक” भ�ने श�दावली नै 

िन.नं.००१७ - अिधव�ा लोके��बहादरु ओली िव. �देश समा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, धनषुासमेत

�नण�य नं. ००१७
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नरािखएबाट सिंवधान िनमा�णकता�ले 
�थानीय जन�ितिनिध वा �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यलाइ� पा�र�िमक 
�दान नगन� मनसाय राखेको �प� ह�ने । 

(�करण नं.७)
 § िनयिमत �पमा भु�ानी ह�ने सामा�य 

�कृितको भु�ानीलाइ� पा�र�िमक 
�व�पको तलब मा�नु पन� ह�दँा भाषागत 
तथा �य� �पमा (Expressly) ऐनमा 
मािसक सुिवधा लेिखए पिन अ�य� �पमा 
(Impliedly) पा�र�िमक (तलब) उपल�ध 
गराउन ेकाय�ले सिंवधानको धारा २२०(८) 
र २२७ अनु�प नभएकोले उ� काय� वैध 
र उिचत मा�न निम�ने । 

(�करण नं.८)
 § �देशह�ले जारी गरकेो �थानीय 

तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सुिवधास�ब�धी ऐनमा ग�रएको दफा ३ को 
मािसक सुिवधा र अनसुूची १ मा तोिकएको 
मािसक सुिवधाको रकमस�ब�धी �यव�था 
पा�र�िमक �व�पको तलब �कृितको 
देिखन आएकोले अ��य� तवरले 
पा�र�िमक िलने काय� सिंवधान�ितको 
जालसाजी (Fraud on Constitution) 
ह�ने । 

(�करण नं.९)
 § �देशह�ले जारी गरकेो “�थानीय 

तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सुिवधास�ब�धी ऐन” को दफा ३ मा 
पदािधकारी र सद�यलाइ� उपल�ध गराउन े
“मािसक सुिवधा” स�ब�धी स�पूण� कानूनी 
�यव�था र सोसगँ स�बि�धत अनुसूची 
१ मा उि�लिखत मािसक सिुवधा तथा 
सोहीबमोिजम िविभ�न पदािधकारी तथा 

सद�यह�लाइ� तोिकएको रकमसमेतको 
स�पूण� कानूनी �यव�था एवं �देश नं. २ 
र �देश न.ं ५ ले जारी गरकेो उि�लिखत 
ऐनको दफा १० मा उि�लिखत पा�र�िमक 
भ�ने श�दह�समेत सिंवधानको धारा 
२२०(८) र २२७ िवपरीत देिखँदा 
बािझएको हदस�म कानूनी वैधता �ा� गन� 
नस�ने ह�दँा आजैका िमितबाट लागू ह�ने 
गरी अमा�य घोिषत गरी सो हदस�म बदर 
ह�ने ।
 § �देशह�ले जारी गरकेो “�थानीय 

तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सुिवधास�ब�धी ऐन” को दफा ३ 
र सोहीबमोिजमको अनसूुची १ मा 
तोिकएको “मािसक सुिवधा” आजैको 
िमितबाट �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�लाइ� भु�ानी निदनु भनी 
िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�का नाउँमा 
परमादेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
गोपालकृ�ण िघिमर,े �ी च��का�त �वाली, 
�ी शेरबहादरु के.सी., गोिव�द गौतम र 
अिधव�ाह� �ी पंकजकुमार कण�, �ी 
ओम�काश अया�ल, �ी सदुीप पौडेल, �ी 
�ाने��राज आरण, डा. �ी िशवकुमार यादव, 
�ी वीर�े� गौतम, �ी स�तोष भ�डारी, �ी 
रामच�� गौतम, �ी लोके��बहादरु ओली, 
�ी राधा िज.िस., �ी ल�मी थापा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  म�ुय �यायािधव�ाह� 
�ी ठाकुर िड.िस., �ी ओम�काश थपिलया, 
�ी राजे�� िघिमर,े �ी कुलान�द उपा�याय 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद पोखरले
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान

आदेश
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको 

संिवधानको धारा १(१), धारा १३३(१)(२) र (३) 
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�मा 
पन� ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एव ं ठहर 
यस�कार छ:

त�य ख�ड
संिवधानको िवपरीत �थानीय तहका 

िनवा�िचत पदािधकारी तथा सद�यह�ले पा�र�िमक 
िलने ऐनह� िनमा�ण गरी संिवधानको ग�भीर उ�लङ्घन 
गरकेो र अ�य वैकि�पक उपचारको उपायसमेत नभइ� 
साव�जिनक सरोकारको िवषय ह�दँा िनवेदकलाई 
हकदैया रहेकोले यो िनवेदन िलई उपि�थत भएको छु । 

सातवटा �देशम�ये ६ वटा �देश 
�यव�थािपकाले �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यह�ले मािसक पा�र�िमकसिहतको सिुवधा 
पाउने गरी कानून िनमा�ण गरी पा�र�िमक र सिुवधा 
िलइरहेका छन् । �दशे सभा, �दशे न�बर-१ ले मा� 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले सिुवधा 
िलन पाउने कानून िनमा�ण गरकेो छ । नेपालको 
संिवधानको धारा १०८ मा �ितिनिध सभाको सभामखु 
र उपसभामखु, राि��य सभाको अ�य� र उपा�य�, 
सिमितका सभापित तथा संघीय संसद ्का सद�यह�को 
लािग पा�र�िमक र सिुवधा सघंीय कानूनबमोिजम ह�नेछ 
भ�ने �यव�था छ । �य�तै संिवधानको धारा १९६ मा 
�देश सभाको सभामखु, उपसभामखु तथा सद�यको 
पा�र�िमक र सिुवधा �देश कानूनबमोिजम ह�नेछ भ�ने 
�यव�था छ । संिवधानले नै पा�र�िमक र सिुवधा िलने 
भ�ने �यव�था ��ट �पमा गरकेोले संघीय संसद ्का 
सद�यह� र �देश सभा सद�यह� पा�र�िमक तथा 

सिुवधास�ब�धी ऐनह� जारी गरी पा�र�िमक र सिुवधा 
िलइरहेका छन् । यता संिवधानको धारा २२०(८) मा 
िज�ला सभाको स�चालन, िज�ला सम�वय सिमितका 
सद�यले पाउने सिुवधा तथा िज�ला सभास�ब�धी 
अ�य �यव�था �दशे कानूनबमोिजम ह�नेछ भ�ने र 
धारा २२७ मा गाउसँभा र नगरसभाको स�चालन, 
बैठकको काय�िविध, सिमित गठन, सद�यको पद �र� 
ह�ने अव�था, गाउसँभा र नगरसभाका सद�यले पाउने 
सिुवधा, गाउपँािलका र नगरपािलकाको कम�चारी र 
काया�लयस�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानूनबमोिजम 
ह�नेछ भ�ने ह�दँा �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�य (जन�ितिनिध) ह�ले सिुवधा मा� िलन 
पाउने संवैधािनक �यव�था गरकेोमा सोिवपरीत �देश 
सभाह�ले मािसक पा�र�िमक / तलब र सिुवधा िलन 
पाउने ऐनह� लागू गररे मािसक पा�र�िमक / तलब 
तथा सिुवधा िलइरहेका छन् । संिवधानमा �थानीय 
तहका �ितिनिधह�ले मािसक पा�र�िमक िलन पाउने 
�यव�था नभएकोले �देश �यव�थािपकाह�ले बनाएको 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले मािसक 
�पमा पा�र�िमक िलन पाउने कानून र �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�ले मािसक पा�र�िमक 
िलने काय�ले संिवधानको ग�भीर उ�लङ्घन गरकेो छ ।

सिंवधानिवपरीत िनमा�ण ह�ने कानूनलाई 
खारजे गन� अिधकार संिवधानको धारा १३३ ले 
स�मािनत सव��च अदालतलाई छ । संिवधान 
मूल कानून भएकाले यस कानूनसगँ बािझने कानून 
बािझएको हदस�म अमा�य ह�ने �यव�था संिवधानको 
धारा १(१) मा छ । संिवधानको धारा २२०(८), 
धारा २२७ सगँ बािझने गरी �देश �यव�थािपकाले 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले पाउने 
पा�र�िमकस�ब�धी ऐनह� िनमा�ण गरी लागू गरकेोले 
सिंवधानसगँ बािझने �देश सभा-२ को "�थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐन, २०७५", �दशे सभा–३ को "�थानीय तहका 

िन.नं.००१७ - अिधव�ा लोके��बहादरु ओली िव. �देश समा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, धनषुासमेत
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पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५", ग�डक� �दशे सभाको "�थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७४", �देश सभा-५ को "�थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५", कणा�ली �दशे सभाको "कणा�ली �देश 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५" र सदुरुपि�चम �देश 
सभाको "�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५" जारी गरी �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले मािसक �पमा 
पा�र�िमक (�याला) सिुवधा िलएकोले उ� सबै 
ऐनह� �ार�भबाटै िनि��य एवं बदर घोिषत गरी 
खारजे ग�रपाऊँ ।

�देश-२ को ‘�थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५’ को 
अनसूुची १ को (क),(ख) का साथै अनसूुची १ को 
पूर,ै �देश-३ का ‘�थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५’ को अनसूुची 
१ को (क) (ख) का साथै अनसूुची १ पूर,ै ग�डक� 
�देशको ‘�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७४’ १ को (क), (ख) र (ग), 
�देश-५ को ‘�देश नं.-५ अ�तग�तका �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५’ को अनसूुची १ को (क), (ख) र (ग), कणा�ली 
�देशको ‘कणा�ली �देश �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५’ को 
अनसूुची १ को (क), (ख) र (ग) तथा सदुरुपि�चम 
�देशको ‘�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५’ को अनसूुची १ को 
(क), (ख) र (ग) मा ग�रएको पा�र�िमकस�ब�धी 
�यव�था संिवधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ 
िवपरीत भएकाले उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
संिवधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा ग�रएको 

�यव�थाबमोिजम सीिमत सिुवधा िलने गरी ऐन िनमा�ण 
गनु�  / गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाऊँ । साथै उ� असंवैधािनक �यव�था यो 
�रट िनवेदनको अि�तम टंुगो नलागेस�म काया��वयन 
नगनु�  भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९ बमोिजम िवप�ीह�का नाममा त�काल 
अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कानूनबमोिजमको आधार र 
कारण भए सोसमेत साथै राखी आदेश �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक ७ िदनिभ� स�बि�धत 
�देशको म�ुय �यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीको नाउमँा सूचना 
�याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त भएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू�  । िनवेदकले 
माग गरकेो अ�त�रम आदेशस�ब�धमा छलफल गन� 
िमित २०७६।५।२० गतेका िदन दवुै प�लाई सूचना 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७६।५।६ को आदेश ।

नेपालको संिवधानको धारा १९७ ले �देश 
सभाले �देश मातहतमा संिवधानको अनसूुची ६, 
७ र ९ को अिधकारिभ� रही कानून बनाउन पाउने 
ह��छ । �थानीय तहका पदािधकारीह�ले �ा�त 
गन� मािसक सिुवधा िनजह�को काय� बोझ, काय� 
उ��ेरणा, काय�स�पादनमा समेत सहजता �याउनका 
लािग ग�रएकोले मािसक पा�र�िमक होइन । यस 
कणा�ली �देश सभाले कणा�ली �देश �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५ नेपालको संिवधानको धारा २२० को उपधारा 
(८) र धारा २२७ को अधीनमा रही बनाइएको हो । 
धारा २२०(८) मा िज�ला सभाको स�चालन, िज�ला 
सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सिुवधा तथा 
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िज�ला सभास�ब�धी �यव�था �देश कानूनबमोिजम 
ह�नेछ भ�ने र धारा २२७ मा गाउ ँसभा र नगर सभाको 
स�चालन, बैठकको काय�िविध, सिमित गठन सद�यको 
पद�र� ह�ने अव�था, गाउसँभा र नगरसभाका सद�यले 
पाउने सिुवधा �दशे कानूनबमोिजम ह�ने उ�लेख 
छ । कणा�ली �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन 
सिुवधाह�को �यव�था गन�लाई बनेको र पा�र�िमक 
भनी किहकँतै उ�लेख छैन । कणा�ली �दशे �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा १२ ले स�बि�धत �थानीय 
तहको आ�त�रक �ोत तथा �मताका आधारमा 
�थानीय प�रवेश, �ोत, साधनले िनधा�रण गन� ह�दँा 
ऐनमा भएको �यव�था आिथ�क स�मतासमेतमा िनभ�र 
ह�ने हो । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ, 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने कणा�ली �देश, आ�त�रक मािमला 
तथा कानून म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा २२७ को 
�यव�थाअनसुार �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
�देश सभाबाट बनेको हो । ऐनमा �थानीय तहको 
पदािधकारीलाई मािसक तलबको �यव�था नग�रएको र 
संिवधानको धारा २२७ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
गाउसँभा र नगरसभाको सद�यले पाउने सिुवधा मा� 
�यव�था ग�रएकोले िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । उ� िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
�देश सभा, �देश नं. २ को िलिखत जवाफ । 

नेपालको सिंवधानको धारा २२७ को 
�यव�थाअनसुार �देश नं. २ को �देश सरकार 
म�ुयम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयले �देश नं. 
२ को �थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले 
पाउने सिुवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 
२०७५ को िवधेयक �देश सभामा ��ततु गरकेोले 
�देश सभाबाट उ� िवधेयक पा�रत ग�रएको हो । ऐनमा 

�थानीय तहको पदािधकारीलाई मािसक तलबको 
�यव�था नग�रएको र सिंवधानको धारा २२७ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी गाउसँभा र नगरसभाको 
सद�यले पाउने सिुवधा मा� �यव�था ग�रएकोले 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी छ । िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने आ�त�रक मािमला तथा 
कानून म��ालय �दशे नं. २ को िलिखत जवाफ । 

सिुवधािभ� िविभ�न आिथ�क र गैरआिथ�क 
सिुवधा पन� जाने र �दशे सभाबाट पा�रत भएको 
“�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५” ले �थानीय 
तहका पदािधकारी र सद�यह�लाई पा�र�िमक 
उपल�ध गराउने किहकँतै �यव�था छैन । िनवा�िचत 
पदािधकारीह�ले पूण� समय स�बि�धत �थानीय तहको 
नीित, योजना, िवकास िनमा�ण तथा जनअपे�ाका 
काय�मा आ�नो पूरा समय उपल�ध गराउदँा 
िनजह�लाई मािसक पा�र�िमक नै उपल�ध नगराई 
सामा�य आिथ�क र केही गैरआिथ�क सिुवधा स�बि�धत 
�थानीय तहको �ोत �यव�थापनबाट उपल�ध गराउने 
गरी संिवधानले िदएको अिधकारबमोिजम नै �देश 
सरकारबाट पेस भएको िवधेयक सबै �ि�या पूरा गरी 
�देश सभाबाट पा�रत भई कानूनी�प �हण गरकेो र 
काया��वयनमा आएको ह�दँा संिवधानको उ�लङ्घन 
नभएको र संिवधानको भावनाअनकूुल नै रहे भएकाले 
�रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन, �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �देश सरकार आ�त�रक मािमला तथा कानून 
म��ालय �देश नं. ३ को िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानको धारा २२० को उपधारा 
(८) तथा धारा २२७ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
ग�डक� �दशेबाट �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७४ जारी भएको र 
उ� ऐनको दफा ३ मा पदािधकारी र सद�यले आफू 
िनवा�िचत भई पदभार �हण गरकेो िमितदिेख अनसूुची 

िन.नं.००१७ - अिधव�ा लोके��बहादरु ओली िव. �देश समा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, धनषुासमेत
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१ बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी �थानीय तहको 
आ�त�रक �ोतसमेतका आधारमा मािसक सिुवधा 
पाउनेछन् भ�ने �यव�था गरी अनसूुची १ बमोिजमको 
सिुवधा पाउने �यव�था ग�रएको छ । यसमा �थानीय 
तहका पदािधकारी र सद�यह�लाई पा�र�िमक नभई 
मािसक �पमा सिुवधा मा� उपल�ध ह�ने �यव�था 
ग�रएको हो । ग�डक� �दशे सभाबाट संवैधािनक 
�यव�थाको अधीनमा रही पा�रत ग�रएको �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी 
ऐन, २०७४ खारजे ग�रपाउ ँभनी िबनाआधार र कारण 
यस म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर गरकेो 
�रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय, ग�डक� 
�देश, पोखराको िलिखत जवाफ ।

िवधेयक िमित २०७५।२।२२ गते �देश 
सभाबाट पा�रत भई िमित २०७५।२।२३ गते 
�देशसभाका सभामखुबाट �मािणत भई िमित 
२०७५।३।२ गते �देश �मखुबाट �माणीकरण भएको 
िथयो । “सिुवधा” भ�ने श�दको सीमा कित ह�ने भ�ने कुरा 
संिवधानले ��ट गरकेो छैन । “सिुवधा” िभ� के कित सेवा 
सिुवधा पन� भ�ने कुरा कुनै कानूनले प�रभाषा नगरकेो 
र संघीय सरकारले पिन सीमा िकटान गरी निदएकोले 
�देश सभाले संिवधानबमोिजम कानूनी �यव�था गरकेो 
हो । नेपालको संिवधानको धारा ५७, १७५, १९७, 
२३१, २३२, २७४, २९६ र अनसूुची ६ बमोिजम 
�देश सभा पूण��पले साव�भौमस�ा स�प�न �देश 
हो । नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) र २२७ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी िज�ला सभा, �थानीय 
गाउ ँ र नगर सभाका सद�यह�को सेवास�ब�धी ऐन 
पा�रत भए गरकेो हो । जन�ितिनिधह�ले जनताको 
भावना बझुी जनभावनाअनकूुल पा�रत ग�रएको 
ऐन संिवधानिवपरीत छैन । अथ� म��ालयको च.नं. 
०७४।०७५।२४६ को िमित २०७४।६।८ गतेको 
रायसिहतको प�समेतलाई �यानमा राखी �देश 

सरकारले �देश �यव�थािपकामा �थानीय तहको 
पदािधकारीस�ब�धी िवधेयक पेस गरी िवधेयक पा�रत 
ह�न गएकोले संघीय सरकारलाई िवप�ी नबनाएको �रट 
खारजेभागी छ । साव�जिनक सरोकारको िवषय भनी 
िजिकर िलएकोमा के कसरी साव�जिनक सरोकारको 
िवषय हो पिु� भएको छैन । संिवधानको धारा २२०(८) 
र २२७ बमोिजम नै उ� िवधेयक �दशे सभाबाट पा�रत 
भएकोले आधार, कारण र �माणिबनाको �रट िनवेदन 
आफँैमा गैरसंवैधािनक ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय सदुरुपि�चम 
�देश धनगढी कैलालीको िलिखत जवाफ ।

यसमा संघीय सरकार अथ� म��ालय र 
सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको 
रायबमोिजम �देश सरकारले िवधेयक पा�रत 
गरकेोमा उ� म��ालयलाई िवप�ी बनाएको 
छैन । नेपालको संिवधानको धारा ५७, १७५, १९७, 
२३१, २३२, २७४, २९६ र अनसूुची ६ बमोिजम 
�देश सभा पूण��पले साव�भौमस�ा स�प�न �दशेले 
नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) र २२७ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी िज�ला सभा, �थानीय 
गाउ ँ र नगर सभाका सद�यह�को सेवास�ब�धी 
ऐन पा�रत गरकेो हो । जन�ितिनिधह�ले जनताको 
भावना बझुी जनभावनाअनकूुल पा�रत ग�रएको ऐन 
सिंवधानिवपरीत छैन । सवंैधािनक �पमा संिवधानले 
तोकेको सीमािभ� रही तथा जनचाहनाअन�ुप 
जनताको भावनालाई �यान िदई �देशबाट उ� ऐन 
पा�रत भएकोले स�मािनत अदालतबाट �याियक एवं 
सवंैधािनक ��न उठाई अदालतबाट िन�पण ग�रने 
िवषयव�त ुहोइन । संिवधानको धारा २२०(८) र २२७ 
मा सिुवधा िलन पाउने ह�दँा �देश सभाबाट �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यले सिुवधा िलन पाउने 
गरी पा�रत भएको ऐन, सिंवधान र कानूनस�मत ह�दँा 
��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने सदुरुपि�चम �देश 
सभा, धनगढी कैलालीको िलिखत जवाफ ।
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संिवधानले �दान गरकेो अिधकारको �योग 
गरी �देश नं. ५ �दशे सभाले �देश नं. ५ अ�तग�तका 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरकेो हो । यस �देश 
सभाले जारी गरकेो उ� ऐनको दफा ३ मा पदािधकारी 
र सद�यले आफू िनवा�िचत भई काम कारबाही स�ु 
गरकेो िमितदेिख अनसूुची-१ बमोिजमको रकममा 
नबढ्ने गरी �थानीय तहको आ�त�रक �ोतसमेतको 
आधारमा मािसक सिुवधा पाउने �यव�था गरकेो 
छ । ऐनको अनसूुची -१ मा उि�लिखत सिुवधा मािसक 
पा�र�िमक नभई केवल मािसक सिुवधा मा� हो । 
�रट िनवेदनमा पा�र�िमक मा� मािसक �पमा िलन 
पाउने तर सिुवधा मािसक �पमा िलन नपाइने भ�ने 
तक�  कानूनस�मत छैन । �देश सरकारले �देशिभ�का 
�थानीय आिथ�क �ोत साधनलाई समेत म�यनजर 
गरी �थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�लाई 
मािसक सिुवधा िदने गरी ऐन जारी गरकेो हो । उ� 
ऐनको कुनै पिन दफा र अनसूुचीमा �थानीय तहका 
पदािधकारीह�ले मािसक �पमा तलब �ा�त गन�छन् 
भ�ने �यव�था किहकँतै छैन । �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�लाई मािसक सिुवधा 
�दान गन� आव�यकता महससु गरी �देशबाट िनमा�ण 
भएको उ� ऐनमा मािसक पा�र�िमक तथा तलब भ�ने 
�यव�था नभई मािसक सिुवधा भ�ने �प� �यव�था 
भएकोले नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) र 
धारा २२७ अनसुार नै िनमा�ण भएकोले �देश कानून 
संिवधानसगँ बािझएको भ�ने िजिकर िनराधार हो । 
नेपालको सिंवधानअनकूुल बनेको �देश कानूनको 
�यव�था उ��ेषणको आदेशले बदर भई परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�नपुन� अव�था नभएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �देश सभा, �देश नं. ५ 
बटुवलको िलिखत जवाफ । 

�देश नं. ५ को �देश सभाले िनमा�ण 
गरकेो “�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 

सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५” नेपालको संिवधानको 
धारा २२०(८) र धारा २२७ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी बनाएको हो । यस �देशबाट िनमा�ण 
भएको उ� कानूनमा पा�र�िमक नभनी सिुवधा मा� 
उ�लेख छ । पा�र�िमक मा� मािसक �पमा िलन 
पाउने, सिुवधा मािसक �पमा िलन नपाउने भ�ने तक�  
कानूनसङ्गत एवम् व�तिुन� त�यमा आधा�रत छैन । 
�देश सरकारले कानूनको आव�यकता र औिच�यता 
महससु गरी �देशिभ�का �थानीय तहह�को आिथ�क 
�ोतसमेतलाई म�यनजर गरी सिुवधा िलन पाउने 
कानूनी �यव�थासिहत �देश नं. ५ को �देश सभाले 
िनमा�ण गरकेो र अनसूुची-१ मा क�ता पदािधकारीले 
क�तो सिुवधा �ा� गन� स�छन् भ�ने आधार तोिकएको 
छ । मािसक तलब िदने भ�ने कुरा िनिम�त ऐनको कुनै 
दफामा उ�लेख छैन । यस कारण यस �दशेबाट 
िनमा�ण भएको उ� कानून मािसक पा�र�िमकस�ब�धी 
नभई मािसक सिुवधास�ब�धी भएकोले यस �दशेबाट 
िनमा�ण भएका कानून वत�मान संिवधानको धारा 
२२०(८) र धारा २२७ अनकूुल नै रहेकोले उ� ऐन 
उ��ेषणका आदेशले बदर ह�न ुपन� होइन,�रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने आ�त�रक मािमला तथा कानून 
म��ालय �देश नं. ५ बटुवलको िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) 
मा िज�ला सभाको स�चालन, िज�ला सम�वय 
सिमितका सद�यले पाउने सिुवधा तथा िज�ला 
सभास�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानूनबमोिजम 
ह�नेछ । �यसैगरी संिवधानको धारा २२७ मा गाउ ँसभा 
र नगर सभाको स�चालन, बैठकको काय�िविध, सिमित 
गठन, सद�यको पद �र� ह�ने अव�था, गाउ ँसभा र 
नगर सभाका सद�यले पाउने सिुवधा, गाउपँािलका र 
नगरपािलकाको कम�चारी र काया�लयस�ब�धी अ�य 
�यव�था �दशे कानूनबमोिजम ह�नेछ भ�ने सवंैधािनक 
�यव�था रहेकोले �दशे �यव�थािपकाअ�तग�त 
सिंवधानको धारा १७६ बमोिजम �देश सभाले यो ऐन 

िन.नं.००१७ - अिधव�ा लोके��बहादरु ओली िव. �देश समा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, धनषुासमेत
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बनाएको ह�दँा यस �देश सभालाई िवप�ी बनाई दायर 
ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी भएकोले 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �देश सभा �देश नं. ३ �देश 
सभाको िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा २२० को उपधारा 
(८) तथा धारा २२७ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
ग�डक� �देशबाट �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७४ जारी भएको र 
उ� ऐनको दफा ३ मा पदािधकारी र सद�यले आफू 
िनवा�िचत भई पदभार �हण गरकेो िमितदेिख अनसूुची 
१ बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी �थानीय तहको 
आ�त�रक �ोतसमेतका आधारमा मािसक सिुवधा 
पाउनेछन् भ�ने �यव�था गरी अनसूुची १ बमोिजमको 
सिुवधा पाउने �यव�था ग�रएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �देश सभा, ग�डक� �दशे, 
पोखराको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन खारजेी माग 
गरकेोमा �थानीय तहका पदािधकारीह�ले �ा�त गन� 
उ� मािसक सिुवधा रहेकोले मािसक पा�र�िमक 
होइन । यस कणा�ली �देश सभाले कणा�ली �देश 
�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ नेपालको सिंवधानको 
धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ को अधीनमा 
रही बनाइएको हो । धारा २२०(८) र धारा २२७ 
सिुवधा �दशे कानूनबमोिजम ह�ने उ�लेख भएकोले 
संिवधानको अधीनमा नै �देशले उ� ऐन बनाएकाले 
संिवधानसगँ नबािझएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ । उ� ऐन सिुवधाह�को �यव�था गन� 
बनेको र पा�र�िमक भनी किहकँतै उ�लेखसमेत गरकेो 
छैन । �थानीय तहका पदािधकारीह�ले िनयिमत �पमा 
साव�जिनक काय� गनु�पन�, गाउ ँ / नगर तथा वडाका 
पदािधकारी तथा सद�यह� काया�लयमा खिटई काय� 
गनु�पन� अव�थामा िनजह�लाई काय� सहजताका 

लािग सिुवधा िदएको र कणा�ली �दशे �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १२ ले स�बि�धत �थानीय तहको 
आ�त�रक �ोत तथा �मताका आधारमा �थानीय 
प�रवेश, �ोत, साधनले िनधा�रण गन� ह�दँा ऐनमा 
भएको �यव�था आिथ�क स�मतासमेतमा िनभ�र ह�ने 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने कणा�ली 
�देश सभाको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु म�ुामा िनवेदनसिहतको िमिसल 
कागजात अ�ययन ग�रयो ।

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े �ी च��का�त 
�वाली, �ी शेरबहादरु के.सी., गोिव�द गौतम र 
अिधव�ाह� �ी पंकजकुमार कण�, �ी ओम�काश 
अया�ल, �ी सदुीप पौडेल, �ी �ाने��राज आरण, डा. 
�ी िशवकुमार यादव, �ी वीर�े� गौतम, �ी स�तोष 
भ�डारी, �ी रामच�� गौतम, �ी लोके��बहादरु 
ओली, �ी राधा िज.िस., �ी ल�मी थापाले िवप�ी 
�देश सभाह�बाट जारी भई लागू भएको �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐनको अनसूुची १ मा �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को लािग िविभ�न दरमा “मािसक 
सिुवधा” िलन पाउने गरी �यव�था ग�रएको काय� 
�थम�ि�मा नै संिवधानिवपरीत छ । सदुरुपि�म 
�देशले बनाएको �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ 
र ९ मा पदािधकारीलाइ� मािसक पा�र�िमक सिुवधा 
िनजह�को ब�क खातामाफ� त भ�ुानी गन� भ�ने रहेको 
छ । �य�तै ३ नं. �देश, ५ नं. �देश, ग�डक� �देश, 
कणा�ली �देशले बनाएको �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐनको दफा ३ र सोसगँ 
स�बि�धत अनसूुची १ मा िविभ�न पदािधकारी तथा 



97

सद�यले मािसक सिुवधा पाउने भनी पदािधकारी तथा 
सद�यह�को पाउने मािसक रकम पिन तोिकएकोले 
य�तो �कृितको भ�ुानी पा�र�िमक / तलब नै हो । 
�देश २ र �दशे ५ को �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १० 
मा पदािधकारी र सभाका सद�यले पाउने पा�र�िमक 
िनजह�को ब�क खाता खोली भ�ुानी गन� भ�ने रहेकोले 
िवप�ीको ऐनबाटै पा�र�िमक िलने �यव�था ऐनले 
गरकेो भ�ने ��टै छ । एकातफ�  �दशेह�ले बनाएको 
ऐनमा नै पा�र�िमक भ�ने श�दह� पिन उ�लेख भएको 
र अक�तफ�  मािसक सिुवधा मा� उ�लेख भएकोमा पिन 
�यो सिुवधा कुन शीष�कको लािग भ�ुानी भएको ��ट 
छैन । सिुवधाबापत अ�य सिुवधा छु�ै शीष�कमा भ�ुानी 
ह�ने अव�था रहेकोले ऐनमा उि�लिखत उ� मािसक 
सिुवधा भनी तोिकएको रकम पा�र�िमक वा तलबबापत 
बाहेक अ�य शीष�कको सिुवधा मा�न िम�दनै ।

नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) र धारा 
२२७ ले �थानीय �ितिनिधलाइ� सिुवधा िदनेस�मको 
�यव�था गरकेो छ । सिंवधानको धारा १०८ र १९६ 
ले संघ �देशका �ितिनिधसमेतले पा�र�िमक र 
सिुवधा दवैु पाउने �यव�था भए पिन �थानीय तहका 
�ितिनिधलाइ�  सिुवधा स�म पाउने �यव�था छ । 
उ� सवंैधािनक �यव�था एव ंभावनािवपरीत मािसक 
पा�र�िमक / मािसक सिुवधा पाउने गरी �देशले 
बनाएको कानून संिवधानसगँ बािझएकोले उ� कानूनी 
�यव�थाले सिंवधानको ग�भीर उ�लङ्घन गरकेो 
छ । संिवधानको �थानीय �ितिनिधह�लाइ� सिुवधा 
मा� उपल�ध गराउने �यव�था रा�यको आिथ�क, 
सामािजक, भौगोिलक अव�थासमेतलाइ� िवचार 
गररे बनाएको हो । सिंवधानको धारा ३०६(छ) ले 
पा�र�िमकको पा�रभाषा गरकेो हो, सिुवधाको प�रभाषा 
गरकेो होइन । आिथ�क सामािजक अव�थासमेतलाइ� 
िवचार गररे बनाइएको संवैधािनक �यव�थािवपरीत 
पा�र�िमक / मािसक सिुवधा िदने हो भने एकातफ�  

सिंवधानको ग�भीर उ�लङ्घन ह�न जाने र अक�तफ�  
�थानीय तहका पदािधकारी र सद�यले िलने ठूलो 
मा�ाको आिथ�क भार रा�यले बेहोनु�  पन� ह��छ । यसैले 
िवप�ी �देश सभाह�ले जारी गरकेो �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐनको �थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले 
पा�र�िमक / मािसक सिुवधा िलन पाउने गरी दफा ३ 
र सोसगँ स�बि�धत अनसूुची १ समेतको �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा २२०(८), २२७ समेतको 
िवपरीत ह�दँा सिंवधानसगँ बािझएकोले उ� कानूनी 
�यव�थाह� उ��ेषणको आदेश�ारा �ार�भदेिख नै 
बदर गरी संिवधानको धारा २२०(८) र २२७ बमोिजम 
सीिमत सिुवधा िलने गरी ऐन िनमा�ण गनु�  गराउन ुभनी 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

िवप�ी �देश सभा �देश नं. ५ समेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  म�ुय �यायािधव�ा �ी 
ठाकुर िड.िस., िवप�ी �देश सभा �दशे नं. ३ समेतको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  म�ुय �यायािधव�ा �ी 
ओम�काश थपिलया, िवप�ी �देश सभा ग�डक� 
�देशसमेतको तफ� बाट िव�ान्  म�ुय �यायािधव�ा 
�ी राजे�� िघिमर,े िवप�ी �देश सभा सदुरुपि�म 
�देशसमेतको तफ� बाट िव�ान्  म�ुय �यायािधव�ा �ी 
कुलान�द उपा�याय र िव�ान्  अिधव�ा �ी कृ�ण�साद 
पोखरलेसमेतले �थानीय पदािधकारी तथा सद�यह� 
दैिनक काममा खिटन ु पन� अव�था छ । राजनीितक 
�यि� िनवा�िचत / मनोिनत भएपिछ पदािधकारी ह�ने 
भएकोले समाज सेवा मा� होइन । ऐनमा उ�लेख 
भएका शीष�क खलेुका सिुवधाले पदािधकारीले �ा� गन� 
स�ने �कृितका सबै सिुवधालाइ�  समेटेको छैन । सिुवधा 
मािसक, पाि�क वा वािष�क गरी के कसरी िदने भ�ने 
पिन छैन । शीष�क खलेुबाहेकका अ�य सिुवधाह�लाइ� 
सम�तामा एकम�ु मािसक सिुवधा उपल�ध गराइएको 
हो । पदािधकारीलाइ�  काम गरबेापतमा तलब भनी 
कुनै पा�र�िमक उपल�ध गराइएको छैन । �थानीय 

िन.नं.००१७ - अिधव�ा लोके��बहादरु ओली िव. �देश समा, �देश न�बर २, जनकपरुधाम, धनषुासमेत
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तहले गनु�  पन� िविभ�न काय�ह� �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह� खिटन ु पन� अव�था 
छ । �यसैले �देश कानूनबमोिजम मािसक सिुवधा िदन 
उिचत ह��छ । सिंवधानको धारा ३०६ मा पा�र�िमक 
भ�नाले तलब, भ�ा र सिुवधासमेतलाइ� स�झन ुपछ�  
भनी संिवधानमा नै प�रभाषा ग�रएकोले पा�र�िमक र 
सिुवधामा �य�तो कठोर िभ�नता पिन होइन । सिुवधा 
िददँा पिन अनसूुचीमा तोिकएको दरमा नबढ्ने गरी 
पदािधकारी तथा सद�यलाइ� मािसक सिुवधा िदने 
भ�ने िविभ�न �देशले जारी गरकेो उि�लिखत ऐनको 
कानूनी �यव�थामा रहेबाट ऐनमा रहेको मािसक सिुवधा 
�थानीय तहको आिथ�क अव�थासमेतलाइ�  िवचार गररे 
िदन सिकने ह�दँा आिथ�क प�समेतलाइ� हे�रएकोले 
िवकासमा अवरोध ह�ने वा राजनीितक �णाली�ित नै 
िवत�ृणा आउने अव�था छैन । सिुवधा उपल�ध गराउन 
नेपालको सिंवधानको धारा २२०(८) र २२७ ले रोक 
नलगाएकोले �देशह�ले जारी गरकेो �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन 
संिवधानसगँ नबािझएकोले िनवेदकको िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने 
हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� �देश 
नं.१ बाहेकका िवप�ी �देश सभाह�ले जारी गरकेो 
“�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन” को अनसूुची १ मा �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�ले मािसक सिुवधा 
िलन पाउने गरी िविभ�न मािसक रकम तोकेकोले 
उ� मािसक पा�र�िमक / तलब िलने गरी बनाएको 
कानून नेपालको संिवधानको धारा २२०(८), २२७ 
समेतको िवपरीत छ । �देश सभाले बनाएको कानूनको 
उ� �यव�थाबाट नेपालको संवैधािनक �यव�थाको 
ग�भीर उ�लङ्घन गरी सिंवधानसगँ बािझएकोले 
िवप�ीह�ले जारी गरकेो �थानीय तहका पदािधकारी 

तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐनह� उ��ेषणको 
आदशे�ारा �ारि�भक चरणबाटै बदर गरी संिवधानको 
धारा २२०(८) र २२७ बमोिजम सीिमत सिुवधा िलने 
गरी ऐन िनमा�ण गनु�  गराउन ुभनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दाबी देिखयो । �दशे नं. ३ को “�थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५”; �देश नं. २ को “�थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन,२०७५”; 
“�दशे नं. ५ अ�तग�तका �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५”; ग�डक� 
�देशको “�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यको 
सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७४”; “कणा�ली �दशे �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐन,२०७५”; सदुरुपि�म �देशको “�थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५” (यसप�ात्  “�थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन” भिनएको) 
स�बि�धत �देशबाट पा�रत भई लागू ग�रएकोमा उ� 
ऐनको �यव�थाबमोिजम स�बि�धत पदािधकारी तथा 
सद�यलाइ� तोिकएको मािसक सिुवधा भ�ुानी गन� 
गरकेोमा िववाद देिखएन ।

३. नेपालको संिवधानको धारा २२०(८) 
मा “िज�ला सभाको स�चालन, िज�ला सम�वय 
सिमितका सद�यले पाउन े सिुवधा तथा िज�ला 
सभास�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानूनबमोिजम 
ह�नेछ” भ�ने र �य�तै नेपालको संिवधानको धारा २२७ 
मा “गाउँ सभा र नगर सभाको स�चालन, बैठकको 
काय�िविध, सिमित गठन, सद�यको पद �र� 
ह�ने अव�था, गाउँ सभा र नगर सभाका सद�यले 
पाउन े सिुवधा, गाउँपािलका र नगरपािलकाको 
कम�चारी र काया�लयस�ब�धी अ�य �यव�था �देश 
कानूनबमोिजम ह�नेछ” भ�ने संवैधािनक �यव�था 
रहेको छ । उ� सवंैधािनक �यव�थाअनसुार �थानीय 
जन�ितिनिधह�ले पाउने सिुवधा �देश कानूनबमोिजम 
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ह�ने देिखयो ।
४. �देश नं. ३ को “�थानीय तहका 

पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५” को दफा ३ मा पदािधकारी तथा सभाका 
सद�यले अनसूुची १ मा उ�लेख भएबमोिजमको 
रकम मािसक सिुवधाबापत पाउनेछ भ�ने र सोही 
ऐनको अनसूुची १ मा “मािसक सुिवधा” िदने �यव�था 
गरी िविभ�न पदािधकारी तथा सभाका सद�यलाइ� 
मािसक सिुवधाको रकमसमेत तोिकएको पाइ�छ । 
यसैबमोिजमको �यव�था �दशे नं. ५, ग�डक� �देश 
र कणा�ली �देशले जारी गरकेो “�थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन” को 
दफा ३ र सोसगँ स�बि�धत अनसूुची १ मा ग�रएको 
पाइ�छ । �देश नं. २ ले जारी गरकेो “�थानीय िनकायका 
पदािधकारी तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, 
२०७५” को दफा ३ मा पदािधकारी तथा सद�यले 
अनसूुची १ बमोिजमको “सुिवधा र भ�ा” पाउने 
उ�लेख ग�रएकोमा सोसगँ स�बि�धत अनसूुची १ मा 
पदािधकारी तथा सद�यले पाउने “मािसक सिुवधा” 
रकम तोिकएको पाइयो । सदुरुपि�म �दशेको “�थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐन, २०७५” को दफा ३ मा पदािधकारीले अनसूुची-
१ बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी �थानीय तहको 
आ�त�रक �ोतसमेतको आधारमा मािसक पा�र�िमक 
सिुवधा पाउनेछन् भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । 
यसका अित�र� �दशे नं.२ र �देश नं. ५ को “�थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को सिुवधास�ब�धी 
ऐन” को दफा १० मा पा�र�िमक ब�क खाता खोली 
भ�ुानी गन� कुरा उ�लेख भएको पाइयो । उि�लिखत 
�देश २ र �दशे ५ को �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यको सिुवधास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा १० मा पदािधकारी र सभाका सद�यले पाउने 
पा�र�िमक िनजह�को ब�क खाता खोली भ�ुानी 
गन� भ�ने बेहोरासमेतबाट �थानीय पदािधकारी तथा 

सद�यलाइ� पा�र�िमक होइन सिुवधा मा�को �यव�था 
गन� बनेको ऐन हो भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफ 
खि�डत भइरहेको छ ।

५. यस�कार �देशह�ले जारी गरकेो उ� 
कानूनको दफा ३, १० र अनसूुची १ मा मािसक 
सिुवधा र मािसक पा�र�िमक दवुै श�दको �योग गन� 
ग�रएकोमा उ� दफाको वा�यांशको अ�य भाषा र 
कानूनी �यव�था (Rule) एकै र उ�तै �कारको रहेको 
पाइ�छ । साथै उि�लिखत �दशे कानूनमा “मािसक 
सिुवधा” को प�रभाषा नग�रएको र उ� ऐनको दफा 
३ समेतमा पिन “मािसक सिुवधा” को �प�ीकरण 
वा को�क (Bracket) िदइ� कुनै सीिमत शीष�क 
(Specified heading) वा �योजनमा भ�ुानी ह�ने 
बेहोरा ख�ुदैन ।

६. नेपाल ��ा �ित�ान नेपाली बहृत् 
श�दकोश (दश� सं�करण, २०७५) मा सिुवधाको 
अथ� “कुनै पिन काम सिजलै सगँ गन� सिकने अव�था, 
सिजलोपना” उ�लेख भएको पाइ�छ । “सिुवधा” 
काया�लयमा हािजर भई पदािधकारी वा सद�यलाइ� 
तोिकएको वा नतोिकएको सामा�य काय� (General 
Service) गरबेापत तलब �व�पको भ�ुानी 
होइन । साव�जिनक खच�मा “सिुवधा” िदनकुो अथ� 
कसैलाइ� िज�मेवारी तोिकएको काय� सहजता वा काय� 
सिजलैसगँ होस भ�ने उ�े�यले िवशेष अव�था वा 
सत�मा तोिकएको पदािधकारीलाइ�  मा� �य�तो सिुवधा 
�दान वा भ�ुानी ग�रने ह�दँा मौि�क वा गैरमौि�क 
दवैु �कृितको ह��छ । िवप�ी �देशह�ले जारी गरकेो 
“�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन” मा पदािधकारी तथा सद�यलाइ� 
िवशेष अव�था वा िवशेष काय�बापतमा उि�लिखत 
ऐनह�को िविभ�न दफाह�मा शीष�क वा �योजन 
खलेुका बैठक भ�ा, यातायात सिुवधा, प�पि�का 
र स�चार सिुवधा, दिैनक �मण भ�ा, �ि�िवहीन 
वा अश�ले पाउने सिुवधा ज�ता िविभ�न सिुवधा / 
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भ�ाह� िदने गरी सिुवधातफ�  छु�ै कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । नेपाल ��ा �ित�ान नेपाली बहृत् 
श�दकोश (दश� स�ंकरण, २०७५) मा “कुनै पिन 
कम�चारीले सेवा गरबेापत सेवाको सत�अनसुार िनज 
रहेको पदमा �चिलत वेतन विृ��मअनसुार पाउने 
रकम वा सिुवधा” भनी तलबको अथ� ग�रएको छ । 
एकातफ�  उ� ऐनमा पदािधकारी तथा सद�यलाइ� 
तोिकएको “मािसक सिुवधा” �दान ग�रने भिनएकोमा 
कुन शीष�क वा �योजनका लािग उ� रकम �दान 
ग�रएको भ�ने उ�लेख नग�रएको र अक�तफ�  
काया�लयमा काम गरबेापतको सामा�य तवरको मािसक 
सिुवधा / पा�र�िमक कुन अथ�मा पा�र�िमक (तलब) 
भ�दा िभ�न रहेको हो सोको व�तिुन� आधार ख�ुदैन । 
संगठनको उ�े�य पूरा गन� िनि�त वा अिनि�त जनुसकैु 
काम गरबेापत मािसक �पमा कुनै दरमा एकम�ु रकम 
तलबी भरपाइ� (Payroll Account) को रकेड�माफ� त 
भ�ुानी ग�र�छ भने �य�तो िनि�त तवरबाट �ा� वा 
भ�ुानी ह�ने तलब �कृितको रकमलाइ� पा�र�िमकको 
प�रभाषामा पन� दिेखन आएकोले �य�तो रकमलाइ� 
भाषागत �पमा िवप�ी �दशेह�ले बनाएको ऐनमा 
“मािसक सिुवधा” भिनएकै आधारमा सिुवधा 
मा�न सिकएन । सिुवधा काया�लयमा हािजर भई 
पदािधकारीलाइ�  तोिकएको वा संगठनको उ�े�य पूरा 
गन� काम गरबेापत तलब ज�तै गरी �वत: �ा� नह�ने 
ब� �य�तो सिुवधा िवशेष अव�था र सत�मा मा� 
उपल�ध ग�रने ह�दँा �प� शीष�क वा �योजन खो�न ु
ज�री ह��छ । यसैले सिुवधािभ� िविभ�न आिथ�क 
र गैरआिथ�क सिुवधा पन� स�ने भए पिन सिुवधा र 
पा�र�िमक / तलबलाइ� एकै अथ�मा ब�ुन िमलेन ।

७. नेपालको संिवधानको धारा १०८ मा 
“�ितिनिध सभाको सभामखु र उपसभामखु, राि��य 
सभाको अ�य� र उपा�य�, सिमितका सभापित 
तथा सघंीय ससंद ्का सद�यह�को पा�र�िमक 
र सिुवधा संघीय कानूनबमोिजम ह�नेछ” भ�ने छ । 

�य�तै नेपालको संिवधानको धारा १९६ मा “�देश 
सभाको सभामखु, उपसभामखु तथा सद�यको 
पा�र�िमक र सिुवधा �देश कानूनबमोिजम ह�नछे” 
भ�ने पाइ�छ । संिवधानको धारा १०८ र १९८ समेतमा 
“पा�र�िमक र सुिवधा” दवुै श�दावलीह�को �योग 
ग�रएकोमा संिवधानको धारा २२०(८) र २२७ मा 
“सिुवधा” भ�ने मा� श�द �योग गरी “पा�र�िमक” 
भ�ने श�दावली नै नरािखएबाट संिवधान िनमा�णकता�ले 
�थानीय जन�ितिनिध वा �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यलाइ� पा�र�िमक �दान नगन� मनसाय 
राखेको �प� ह��छ । िज�ला सम�वय सिमितका 
सद�य, गाउ ँसभाका सद�य र नगर सभाका सद�य 
(�थानीय जन�ितिनिध) ले “सुिवधा” पाउने 
�यव�था नेपालको सिंवधानको धारा २२०(८) र 
२२७ ले गरकेोले �देश ऐन जारी गरी �थानीय तहका 
पदािधकारी तथा सद�यह�लाइ� पा�र�िमक वा तलब 
िदन िम�ने देिखदँनै भने सोबाहेक पदािधकारी तथा 
सद�यले िनवा�ह गनु�पन� भूिमकालाइ�  �यानमा राखी 
िविभ�न शीष�कमा �देश कानूनबमोिजम सिुवधा िदन 
भने सिंवधानले रोक लगाएको देिखएन ।

८. मािथ िववेिचत आधारमा ऐनको िविभ�न 
दफामा िविभ�न शीष�क वा �योजनअ�तग�त सिुवधा 
उपल�ध गन� कुरा ग�रएकोले सोबाहेकको जनुसकैु 
�कारको सिुवधा उपल�ध गराउदँा िनि�त शीष�क 
वा �योजन ��ट ह�न ु पन� ह��छ । ऐनको दफा ३ र 
सोअ�तग�तको अनसूुची १ मा “मािसक सिुवधा” भनी 
उ�च राशीको रकम भ�ुानी गन� कानूनी �यव�था गदा� 
सिुवधाको िनि�त शीष�क वा �योजन नखलेुको र तलब 
�कृितको भ�ुानीलाइ� सिुवधाकै अथ�मा ब�ुन सिकने 
कुनै आधार देिखएन । अक�तफ�  िनि�त कुनै सिुवधाको 
शीष�क र �योजन नखलेुपिछ ऐनमा ग�रएको “मािसक 
सिुवधा” स�ब�धी �यव�थाले ऐनमा उ�लेख नग�रएको 
कुनै �कृितको अनमुािनत सिुवधाको शीष�क होला भनी 
सिुवधालाइ�  िव�ततृ अथ� गन�समेत िम�दैन । नेपालको 
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संिवधानको धारा ३०६(१)(छ) मा “पा�र�िमक” 
भ�नाले तलब, भ�ा र अ�य कुनै िकिसमको पा�र�िमक 
तथा सिुवधासमेत स�झन ु पछ�  भनी पा�र�िमकको  
प�रभाषा गरकेोले पा�र�िमक भ�नाले तलब, भ�ा र 
सिुवधालाइ� स�झन ु पन� भए पिन िववेिचत आधारमा 
सिुवधा भ�नाले पा�र�िमक वा तलबको समानाथ� श�द 
मा�न िम�ने देिखदँैन । मूलत: ऐनबमोिजम उपल�ध 
गराइने सिुवधा सामा�यत: कुनै िविश� पदािधकारी वा 
सद�य वा कम�चारीलाइ� िनि�त आधार, िवशेष अव�था 
वा सत�मा िदने ग�र�छ । यसैले सिुवधाको प�रभाषा गदा� 
सीिमत अथ�मा गनु�  पन� ह��छ । यसरी सिुवधा िवशेष 
�कृितको ह�ने र सीिमत अथ�मा ब�ुन ुपन� ह�दँा िनयिमत 
�पमा भ�ुानी ह�ने सामा�य �कृितको भ�ुानीलाइ� 
पा�र�िमक �व�पको तलब मा�न ु पन� ह�दँा भाषागत 
तथा �य� �पमा (Expressly) ऐनमा मािसक सिुवधा 
लेिखए पिन अ�य� (Impliedly) �पमा पा�र�िमक 
(तलब) उपल�ध गराउने काय�ले संिवधानको धारा 
२२०(८) र २२७ अन�ुप  नभएकोले उ� काय� वैध र 
उिचत मा�न िमलेन । 

९. �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यले पा�र�िमक िलन पाउने संवैधािनक �यव�था 
नरहेबाट जनु कुरा ��य� तवरले िलन सिकँदनै उ� 
कुरा अ��य� वा भाषागत �पमा घमुाउरो तवरले समेत 
गन� वा िलन ह�दँैन । यसैले िवप�ी �देशह�ले जारी 
गरकेो उि�लिखत ऐनमा ग�रएको दफा ३ को मािसक 
सिुवधा र अनसूुची १ मा तोिकएको मािसक सिुवधाको 
रकमस�ब�धी �यव�था पा�र�िमक �व�पको तलब 
�कृितको देिखन आएकोले अ��य� तवरले पा�र�िमक 
िलने काय� सिंवधान�ितको जालसाजी (Fraud on 
Constitution) ह�ने ह�दँा िवप�ी �दशेह�ले जारी 
गरकेो ऐनबाट �थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यलाइ� मािसक सिुवधा िदने भनी पा�र�िमक 
िदने काय�ले सिंवधानको भाषा र भावनािवपरीत ह�ने 
देिखयो । अत: संिवधानको धारा १ बमोिजम सिंवधान 

मूल कानून भई सिंवधानसगँ बािझने कानून बािझएको 
हदस�म अमा�य ह�ने ह�दँा संिवधानिवपरीतको कानूनी 
�यव�थाले वैधता �ा� गन� स�ने देिखएन ।

१०. िवप�ी �देशह�ले जारी गरकेो 
“�थानीय तहका पदािधकारी तथा सद�यह�को 
सिुवधास�ब�धी ऐन” को दफा ३ मा पदािधकारी र 
सद�यलाइ� उपल�ध गराउने “मािसक सिुवधा”स�ब�धी 
स�पूण� कानूनी �यव�था र सोसगँ स�बि�धत अनसूुची 
१ मा उि�लिखत मािसक सिुवधा तथा सोहीबमोिजम 
िविभ�न पदािधकारी तथा सद�यह�लाइ� तोिकएको 
रकमसमेतको स�पूण� कानूनी �यव�था एवं �दशे नं. २ 
र �दशे नं. ५ ले जारी गरकेो उि�लिखत ऐनको दफा 
१० मा उि�लिखत पा�र�िमक भ�ने श�दह�समेत 
सिंवधानको धारा २२०(८) र २२७ िवपरीत देिखदँा 
बािझएको हदस�म कानूनी वैधता �ा� गन� नस�ने 
ह�दँा आजैका िमितबाट लागू ह�ने गरी अमा�य घोिषत 
गरी सो हदस�म बदर ह�ने ठहछ�  । िवप�ी �दशेह�ले 
जारी गरकेो “�थानीय तहका पदािधकारी तथा 
सद�यह�को सिुवधास�ब�धी ऐन” को दफा ३ र 
सोहीबमोिजमको अनसूुची १ मा तोिकएको “मािसक 
सिुवधा” आजैको िमितबाट �थानीय तहका पदािधकारी 
तथा सद�यह�लाइ� भ�ुानी निदन ु भनी िनवेदन 
मागबमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा परमादशे जारी ह�ने 
ठहछ�  । सो ठहना�ले अ�मा दहेायबमोिजम गनू� ।

११. िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने 
ठहरकेोले आज िमित २०७६।७।१ दिेख �थानीय 
तहका पदािधकारी तथा सद�यह�लाइ� “मािसक 
सिुवधा” को भ�ुानी निदन ुभनी स�बि�धत �थानीय 
िनकायलाइ�  प�ाचारसमेत गन� गरी यो आदेश 
काया��वयनको लािग आदेशको जानकारी स�बि�धत 
�देश म�ुय �यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाई िदनू ।

१२. सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास 
स�चालन) िनयमावली, २०७२ को िनयम २७(१) मा 
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संवैधािनक इजलासको अि�तम आदशे वा फैसलाबाट 
संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोिजम 
कुनै कानून अमा�य वा बदर घोिषत भएमा रिज��ारले 
सो आदेश वा फैसलाको �ितिलिपसमेत राखी कानून 
तथा �याय म��ालयमा सोको जानकारी पठाउने भ�ने 
�यव�थानसुार गन� गराउन यो आदेशको �ितिलिप यस 
अदालतको �शासन महाशाखामा िदनू ।

१३. िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ह�ने 
ठहरकेोले सव��च अदालत (सवंैधािनक इजलास 
स�चालन) िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(३) 
बमोिजम िनवेदकले राखेको धरौटी रकम िफता� पाउने 
ह�दँा र.नं. ४७८३ िमित २०७६।५।१ मा राखेको 
धरौटी रकम �.५०००।- िनवेदकलाई िफता� िदन ुभनी 
यस अदालतको लेखा शाखामा जानकारी िदनू ।

१४. ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७६ काित�क १ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७५।१२।२९
०७५-WC-०००४

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : नेपाल �याय सेवाअ�तग�त     
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा काय�रत 
नायब महा�यायािधव�ा दगुा�ब�ध ु
पोखरलेसमेत

िव��
िवप�ी : स�माननीय �धान�यायाधीश तथा अ�य� 

�याय प�रषद,् कुप�डोल, लिलतपरुसमेत

 § �याय सेवाका अिधकृत कम�चारी आ�नो 
सेवामा बढुवा भएसरह गिणतीय आधारमा 
�यायाधीश पदमा िनयु� ह�न े भ�न े कुरा 
सिंवधान तथा कानूनी �यव�थाको 
अ�ययनबाट देिखँदैन । यस अथ�मा 
�यायाधीशको पदपूित� बढुवाको �ि�याबाट 
ह�ने नभई िनयुि�को �ि�याबाट ह�ने 
ह�दँा �यायाधीश िनयुि� �ि�यालाई 
कम�चारीको बढुवा वा पदो�नित ज�तो 
समान �पमा िलन िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.१०)
 § �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 

�नण�य नं. ००१८
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को उपदफा (६) मा प�रषद् का अ�य� र 
अ�य दुईजना सद�य उपि�थत भएमा 
प�रषद् को बैठकको गणपूरक स�ंया पूरा 
भएको मािनने र उपदफा (७) मा �याय 
प�रषद् को िनण�य बह�मतको आधारमा 
ह�ने भ�ने �यव�था भएको स�दभ�मा 
�याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ 
को बैठकमा अ�य� र प�रषद् का अ�य २ 
जना सद�यको उपि�थित भई उपि�थत 
स�ंयाको सव�स�मतले िनयुि� िसफा�रस 
ग�रएको िनण�य कानूनी �िुटपूण� रहकेो 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.१८)
 § �याय प�रषद्  सिचवालयबाट �ा�त िलिखत 

जवाफमा िमित २०७३।८।१३ देिख 
पटकपटक बैठक बोलाई उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयुि� स�ब�धमा छलफल 
भई िमित २०७३।९।२८ मा बैठक बसी 
�यायाधीश िनयुि�को िसफा�रस ग�रएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखएकोले 
�याय प�रषद्  सिचवालयबाट �ा� िलिखत 
जवाफको बेहोरालाई नै आिधका�रक 
मा�नुपन� भएकाले उ� िमितमा प�रषद ्को 
बैठक �थिगत भएको वा अक� बैठक 
ब�ने गरी कुनै िनण�य भएको भ�न िम�न े
भएन । उि�लिखत त�यलाई प�रषद ्को 
िनण�य पुि�तकाले समेत समथ�न गरकेोले 
प�रषद् बाट �ा�त िलिखत जवाफको 
बेहोरालाई अ�यथा �पमा िलन िम�न े
नदेिखने ।

(�करण नं.२१)
 § प�रषद् को कुनै पिन बैठक �याय प�रषद ् 

ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (३) 
बमोिजमको �ि�या पूरा भई बसेको हो 

वा होइन भ�ने कुराको चुनौती प�रषद ्का 
सद�यबाट नै ह�नपुन� हो । बैठकको �ि�या 
पूरा नभई कुनै िनण�य भएको अव�थामा 
प�रषद ्का सद�यबाट यस अदालतमा 
चुनौती िदइनुपन�मा �य�तो भएको 
देिखँदैन । प�रषद ्को िनण�य �ितकूल 
प�रषद ्का सद�यले चुनौती नै निदएको 
अव�थामा िलिखत जवाफलाई आधार 
�हण गन� िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.२२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा तोयानाथ 
ढंुगाना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी 
ह�रहर दाहाल, �ी ब�ीबहादरु काक�, �ी 
राम�साद भ�डारी र डा.�ी च��का�त 
�वाली तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
िटकाराम भ�राई, �ी दलबहादरु धामी, 
�ी रमेश बडाल, डा. �ी िभमाजु�न आचाय�, 
�ी सरु�े� थापा, �ी सर�वती थापा, �ी 
�योित बािनया,ँ �ी मदनबहादरु काक�, �ी 
ने� आचाय�, �ी गौबहादरु आलेमगर र �ी 
ह�र�च�� सवुेदी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प.२०६७, अकं ७, िन.नं.८४०६

स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ र २०७३

आदेश
�या.ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि��त त�य एवम् आदेश यस�कार रहेको 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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छ:
त�य ख�ड

हामी �रट िनवेदकह� नेपाल �याय सेवाका 
िविश� �ेणीका अिधकृत तथा �थम �ेणीका 
अिधकृतह� ह� । नेपालको संिवधान (यसपिछ 
संिवधान भिनएको) बमोिजम उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु� ह�नको लािग हामी सिंवधान 
तथा �चिलत कानूनबमोिजम यो�य �यि� भएकोले 
�यि�गत हकदैया पगेुको तथा सव�साधारण नाग�रकको 
हैिसयतले समेत उ�च अदालतको �यायाधीश 
िनयिु�मा हा�ो साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकार 
रहेको छ । िमित २०७३।९।२८ मा �याय प�रषद ्बाट 
भएको भिनएको दूिषत िनण�यबाट ८० जना �यि�ह� 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग 
िसफा�रस भएको र सो िसफा�रसबमोिजम िनयिु� 
�ि�यासमेत स�प�न भइसकेको अव�थाबाट िसिज�त 
संवैधािनक तथा कानूनी ��नह� एवम् �वत��, 
िन�प� तथा �व�छ �यायपािलकाको लािग खडा 
भएका अवरोधह�लाई हटाई �यायालयको �वत��ता 
कायम गन�को लािग स�मािनत अदालतबाट �याियक 
िन�पण ह�नपुन� देिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन िलई 
आएका छ� । उि�लिखत िनण�य देहायको आधारबाट 
�िुटपूण� र दरुाशयपूण� देिखएको बेहोरा िनवेदन गद�छ� ।

नेपालको संिवधान जारी भएप�ात्  उ� 
संिवधानले उ�च अदालतको �थापना गरकेो र �याय 
�शासन ऐन, २०७३ ले उ�च अदालतमा रहने 
�यायाधीशह�को अिधकतम दरब�दी १६० कायम 
गरकेो िथयो । उ� कायम दरब�दीम�ये �र� रहेको ८० 
दरब�दीमा �याय प�रषद ्ले (यसपिछ प�रषद ् भिनएको) 
उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु�को लािग �ि�या 
अिघ बढाएको स�दभ�मा हामीले समेत सो पदमा 
िनय�ु ह�न इ�छा �कट गरकेो र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयले उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु�को 
लािग संिवधान तथा कानूनबमोिजम यो�यता पगुी 

सरकारी विकल समूहमा काय�रत यो�य �यि�ह�को 
सूची प�रषद ्को सिचवालयमा पठाएको िथयो । 

सो प�रषद ्का ३ जना सद�यह�को 
िनण�यबाट �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस भएको 
बेहोरा स�चार मा�यममा साव�जिनक भएपिछ यसबाट 
ग�भीर कानूनी ��न खडा ह�न गएको छ । नेपालको 
सिंवधानबमोिजम �यायाधीश िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गन� अिधकार पाएको �याय प�रषद ्मा 
स�माननीय �धान�यायाधीशका अित�र� अ�य 
चारजना �यि� पिन सद�य रहने संवैधािनक �ावधान 
भएको र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को 
उपदफा (१) मा �याय प�रषद ्को बैठक अ�य�ले 
तोकेको िमित, समय र ठाउमँा ब�ने, उपदफा (३) मा 
प�रषद ्को बैठक, िमित र समय तोक� ४८ घ�टाअगावै 
प�रषद ्को सिचवले सबै सद�यलाई सूचना पठाउन ुपन� 
र उपदफा (७) मा �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको 
आधारमा ह�ने भ�नेसमेतको �यव�था भएकोमा 
उ� �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी उ� पौष २८ मा 
तोिकएको बैठक समा� भइसकेपिछ अक� बैठकको 
लािग उ� ऐनले िनिद�� गरकेा �ि�याह� पूरा गरी सबै 
सद�यलाई जानकारी गराउनपुन�मा �यसो नगरी दईु 
सद�यह�लाई सो बैठकमा उपि�थत ह�नबाट रो�ने 
दरुाशयले उपि�थत ह�न नस�ने प�रि�थित खडा गरी 
बालवुाटारमा म�यरातको समयमा ३ जना सद�यबाट 
ग�रएको उ� िनण�यलाई �याय प�रषद ्को िनण�य 
कानूनतः मा�न िम�ने ह�दँनै । 

नेपालको संिवधानको धारा १४० को 
उपधारा (३) तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ५ मा �यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गदा� िलनपुन� आधार �प� �पले िकटान ग�रएको छ । 
सिंवधानको धारा १४०(३) मा उ�च अदालतका म�ुय 
�यायाधीश र �यायाधीशको िनयिु� गदा�  उपधारा (२) 
बमोिजम यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट िज�ला 
�यायाधीशको हकमा िनजले वािष�क �पमा फैसला 
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गरकेो म�ुाको अनपुात र मािथ�लो अदालतमा 
अि�तम िनण�य ह�दँा म�ुा सदर, बदर वा उ�टी भएको 
मू�याङ्कनको आधारमा, �याय सेवाको क�तीमा 
राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीको पदमा क�तीमा पाचँ 
वष� काम गरकेो �यि�को हकमा जे�ता, यो�यता र 
काय�स�पादनको �तरको मू�याङ्कनको आधारमा 
र अ�यको हकमा व�र�ता, �यावसाियक िनर�तरता, 
इमा�दा�रता, पेसागत आचरण, �याय र कानूनको 
�े�मा गरकेो योगदानको मू�याङ्कन गरी िनयिु� 
ग�रनेछ भ�ने �प� �पमा उ�लेख भएको छ । 

�य�तै �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
५ मा समेत �यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गदा� िलनपुन� आधार �प� �पले िकटान ग�रएको 
छ । जसअनसुार उ� दफाको उपदफा (१) बमोिजम 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�त अवल�बन गनु�पन� 
देिख�छ भने सो उपदफाको ख�ड (ख) बमोिजम 
व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, 
इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित ज�ता 
आधारह� उ�लेख ग�रएको छ । उ� आधारह�मा 
पिहलो आधारको �पमा व�र�ता रहेकोले यिद व�र� 
�यि� अ�य कुनै आधारमा �यायाधीश िनयिु�को लािग 
यो�य वा उपय�ु नदेिखएको अव�थामा मा� व�र� 
�यि�को �थानमा अ�य �यि�लाई चयन गन� िम�ने 
हो । व�र� �यि� अ�य आधारबाट अयो�य नदिेखएको 
अव�थामा िनजलाई नै �यायाधीश िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गनु�पन� िविधकता�को मनसाय हो । 

हामी िनवेदकह�म�ये नेपाल �याय सेवाको 
िविश� �ेणीका अिधकृतमा सबैभ�दा व�र� र 
काय�कुशलतासमेतको अ�य आधारबाट यो�य ह�दँाह�दँ ै
के क�तो व�तगुत आधारबाट �यायाधीश िनयिु�को 
लािग हामी सरकारी विकलह�लाई िसफा�रस 
नग�रएको हो ? उ� िववािदत िनण�यमा कुनै कुरा 
खलुाइएको छैन । यथाथ�मा उ� दूिषत िनण�यमा 

व�तगुत आधार उ�लेख भएको अव�था पिन छैन । 
व�र�तालाई सो दूिषत िनण�यले पूण� �पमा इ�कार 
गरकेो छ । �याय सेवाको अिधकृतको हकमा मा� नभई 
िज�ला �यायाधीशह�को हकमा समेत व�र�तालाई 
िबना कुनै आधार ठाडो िमिचएको छ । �ये� वा व�र� 
भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज �पमा यिकन गन� 
सिकने िवषय हो । जे�ता वा व�र�तालाई उिचत, पया�� 
र मनािसब कारणिबना िमिचदँा �वे�छाचा�रताले �थान 
िल�छ, जसलाई िविधको शासनले अनमुित िददँैन । सो 
दफा र उपदफाले तोकेका काय�स�पादन मू�याङ्कन 
ज�ता अ�य आधारह�लाई पिन सो दूिषत िनण�यले 
मू�याङ्कन गरकेो देिखदैँन ।

�याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु�को �ि�या 
�ार�भ गन� ला�दा िविभ�न िज�ला �यायाधीशह� 
िव�� लगभग ३०० वटा उजरुीह� परकेो र सो 
उजरुीका कारण �यायाधीश िनयिु� �ि�या �भािवत 
भएको स�दभ�मा सो प�रषद ्ले �य�ता उजरुीह� 
अ�ययन गन� माननीय पदम�साद वैिदक र राम�साद 
िसटौलालाई िज�मा िदएको र वहाहँ�ले उजरुी 
अ�ययन गरी �ितवेदनसमेत िदएको भ�ने बेहोरासमेत 
साव�जिनक स�चार मा�यमबाट साव�जिनक भइसकेको 
स�दभ�मा प�रषद ्को बैठकले सो �ितवेदनका स�ब�धमा 
कुनै िनण�य गरकेो अव�था छैन र उ� पौष २८ मा 
भएको सो दूिषत िनण�यमा समेत �य�तो �ितवेदनमा 
औ�ंयाइएका �यि�ह�लाई �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गदा� वा नगदा� कुनै कारण उ�लेख 
गरकेो दिेखदँैन । सो �ितवेदनका स�ब�धमा प�रषद ्को 
बैठकमा छलफल भई िनण�यमा नप�ुदै सो �ितवेदनमा 
औ�ंयाइएको भरमा कसैलाई अयो�य ठानी �यायाधीश 
िनयिु�को �ि�याबाट बाहेक गन� कानूनबमोिजम 
िम�ने ह�दँैन । 

�याय प�रषदक्ो िमित २०७३।९।२६ मा 
�याय प�रषद ् सिचवालयमा बसेको बैठकले उ�च 
अदालतका �यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा छलफल 
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गन� िमित २०७३।९।२८ गते िवहीबार िदनको १०.०० 
बजे बैठक तोकेको र �यसरी तो�दा कुनै �थान 
उ�लेख नगरकेो देिखदँा �वाभािवक �पमा प�रषदक्ो 
सिचवालयमा बैठक बोलाइएको अनमुान गनु�पन� ह��छ र 
सोहीबमोिजम उ� िनधा��रत समयमा �याय प�रषदक्ा 
सबै सद�य�यूह� प�रषदक्ो सिचवालयमा उपि�थत 
ह�न ुतर अ�य� एवम् स�माननीय �धान�यायाधीश�यू 
भने उपि�थत नह�नलेु ग�भीर आशंका ज�माएको 
छ । स�माननीय अ�य��यूले सिचवालयमा बोलाइएको 
बैठकलाई उपे�ा गरी आ�नै सरकारी िनवासमा 
बैठक बसा�नका लािग �य�न गनु�  र सोबमोिजम 
अ�य सद�यह�लाई आ�नो िनवासमा डाक� 
�यायाधीश िनयिु� �ि�या अगािड बढाउनलेु �वत�� 
�यायालयको �ित�ा र ग�रमामा ग�भीर आचँ पगेुको 
छ । सो िदनको बैठक िबनािन�कष� टुङ्िगइसकेपिछ 
�वे�छाचारी र  िनरकुंश �पमा आ�नो िनवासमा केही 
सद�यह�लाई डाक� आ�नो िवचार�ित असहमत ह�ने 
सद�यलाई उपि�थत ह�न नै निदने दरुाशयले बैठकमा 
आउन नस�ने प�रि�थित खडा गरी तीन जनाको 
भरमा �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गनु�  िविधको 
शासनको ठाडो उ�लङ्घन हो । 

�याय प�रषद ् एक अिवि�छ�न िनकाय हो । कुनै 
एक पदािधकारी वा सद�यको अवकाशको िवषयसगँ 
जोडी �याय प�रषद ्को िनर�तरतालाई �या�या गनु�  
िनता�त गैर�याियक ह��छ । यसले �थम�ि�मै किथत 
�याय प�रषद ् बैठक कुनै िनिहत �वाथ� तथा आ�हका 
साथ बसेको िथयो भ�ने देिख�छ । �याय प�रषद् ले 
कानूनसङ्गत त�रकाले तोिकएको समयमा तोिकएको 
�थानमा बैठक बसी सव�स�मत वा बह�मतकै आधारमा 
पिन िनण�य गन� �यसपिछका िदनमा पिन स�ने नै 
अव�था िथयो । �याय प�रषद ्का त�कालीन सद�य 
�ी वै�नाथ उपा�यायले अवकाश �ा� गन� अिघ�लो 
िदन म�यरातमा वहालँाई प�रषदक्ो बैठकमा उपि�थत 
ह�नबाटै रोक� तीन सद�यह�बाट िनण�य गराउन ुकुनै 

पिन �ि�बाट उपय�ु र �यायसङ्गत दिेखदैँन । वहाकँो 
अवकाशपिछ प�रषद्  शू�य अव�थामा प�ुने ि�थित 
रहेको िथएन । वहाकँो स�ा सव��च अदालतका व�र� 
�यायाधीश �वतः सो प�रषद ्को पदेन सद�य ह�ने 
सवंैधािनक �यव�था रहेकोले अवकाश ह�न लागेका 
सद�यलाई बैठकमा उपि�थत ह�न निदने र वहाकँो 
स�ा सद�यको �पमा आउन ुह�ने सव��च अदालतका 
माननीय व�र�तम �यायाधीशको समेत सहभािगतामा 
िविधस�मत �पले �यायाधीश िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गन� स�ने अव�था ह�दँाह�दँै वहालँाई 
जानीजानी छ�ने �प�चको वातावरण िसज�ना गरी 
ग�रएको िनण�यलाई �व�छ र पारदश� मा�न नसिकने 
भएकाले बदरभागी छ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ को 
उपदफा (१) मा सो प�रषद ्ले �यायाधीशको पदमा 
िनय�ु ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
अिभलेख तयार गरी रा�न ु पन� �यव�था गरकेो छ । 
यसको उ�े�य �यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गदा� स�बि�धत �यि�को यो�यतालगायतका सबै 
आव�यक िववरणह�को अ�ययन गन� सहज त�ुयाई 
उिचत िनण�यमा प�ुन सघाउ प�ुयाउन ु हो । तर उ� 
दूिषत िनण�यमा यित लापरवाही र �वे�छाचा�रता 
�दश�न ग�रएको छ िक िनयिु�को लािग िसफा�रस 
ग�रएका सबै कानून �यवसायीह� अिधव�ा ह�दँाह�दैँ 
किथत िनण�यको �करण नं. ६ को शीर बेहोरामा व�र� 
अिधव�ा भनी स�बोधन ग�रएको छ । यसका साथै 
कितपय अिधव�ाह�को �माण प� नं. मा� उ�लेख 
गरी �माण प� पाएको िमितसमेत उ�लेख ग�रएको 
छैन । यसबाट म�यरातमा हतार हतार प�रषद ्को 
अिभलेखसमेत नहेरी मनोगत �पमा िसफा�रसको 
िनण�य ग�रएको त�य पिु� ह��छ । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणबाट िमित 
२०७३।९।२८ मा �याय प�रषद ्बाट भएको भिनएको 
दूिषत िनण�यलाई �याय प�रषद ्को िनण�य मा�न निम�ने 
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भएकाले सो दूिषत िनण�यलाई उ��ेषणको आदेशबाट 
बदर गरी संिवधान तथा �याय प�रषद ् ऐनबमोिजम 
आधार र कारण खलुाई यथािश� उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गनु�  भनी िवप�ी �याय 
प�रषद ् तथा सोका अ�य��यूको नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, ३, 
४, ६ को हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
र िवप�ी नं. ५ बाहेक अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै 
वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत 
जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदशे र �रट िनवेदनको 
न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा सूचना 
�याद जारी गरी सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।३।१ को एकल इजलासको 
आदेश । 

िमित २०७३।८।१३ गतेदेिख पटकपटक 
�याय प�रषद ्को बैठक बोलाई उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा छलफल भएको 
हो । सोही �ममा २०७३।९।२६ गते �याय प�रषद ् 
सिचवालयमा बसेको �याय प�रषद ्को बैठकले िमित 
२०७३।९।२८ मा अक� बैठक ब�ने िनण�य गरी बैठक 
समापन भएअन�ुप नै िमित २०७३।९।२८ गते बैठक 
बसी नेपालको संिवधानको धारा १४० को उपधारा (२) 
ले तोकेका यो�यता भएका �यि�ह�लाई सोही धाराको 
उपधारा (३) तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
५ मा उ�लेख गरकेा आधारबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीशमा िनयिु� गन� यो�य भएका �यि�ह�म�ये 
समावेशी िस�ा�तसमेतका आधारमा ८० जनालाई 

उ�च अदालतको �यायाधीशमा िनयिु�का लािग 
िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो हो । उ� िनण�य नेपालको 
सिंवधान तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ अधीनमा रही 
ग�रएको ह�दँा यस प�रषद ्को हकमा ��ततु �रट खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �याय प�रषद् का िनिम� 
सिचव �ी िनम�ला पौडेलको िमित २०७४।४।५ को 
िलिखत जवाफ । 

नेपालको संिवधानको धारा १३९ बमोिजम 
��येक �देशमा �थापना ग�रएका उ�च अदालतह�मा 
�र� रहेका �यायाधीशह� लामो समयदेिख पदपूित�  ह�न 
नसक� �याय स�पादन काय� �भािवत ह�न गई नाग�रकले 
�याय पाउने अिधकारबाट वि�चत ह�न ुपरेको अव�था  
िथयो । अक�तफ�  संिवधान र कानूनबमोिजम यो�यता 
पगेुका िवगत १५ वष�भ�दा बढी समयदेिख िज�ला 
�यायाधीशमा काय�रत िज�ला �यायाधीशह�लगायत 
�याय सेवाका अिधकृतह�को विृ� िवकास अव�� 
ह�न गई �याियक काय��ित नै नैरा�यता उ�प�न ह�न 
जाने चनुौतीलाई म�यनजर गरी �याय प�रषद ्ले पूण�ता 
�ा�त गरपेिछ उ�च अदालतमा �र� रहेको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को �ि�या स�ु गरी कानूनसङ्गत 
त�रकाले िसफा�रस ग�रएको हो । 

सिंवधानको धारा ३०० को उपधारा (३) 
बमोिजम संघीयतालाई वा�तिवक �पमा काया��वयन 
गन� िसलिसलामा सो संिवधानले �थापना गरकेा 
उ�च अदालत इजलास तथा अ�थायी इजलासमा 
�यायाधीशह�को अभाव भएकोले अदालत 
स�चालनमा नै किठनाई िथयो । �यायाधीश िनयिु� 
गन� िज�मेवार िनकाय �याय प�रषद् ले राि��य 
आव�यकतालाई म�यनजर गरी �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३ बमोिजम �यायाधीशको पदमा 
िनयिु� ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
अिभलेखका लािग साव�जिनक सूचना जारी गरी 
अिभलेख तयार गरी सोही अिभलेखमा उि�लिखत 
सिंवधानबमोिजम यो�यता पगेुका �यि�ह�लाई मा� 
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िनयिु�को लािग िसफा�रस ग�रएको िथयो ।
सम� �यायपािलकाको नेत�ृवदायी अंगको 

�पमा रहेको �याय प�रषद ्ले स�मािनत सव��च 
अदालतबाट जारी रणनीितक योजना सफल त�ुयाउन 
�यायाधीशको अभाव नहोस ् भ�ने कुरामा प�रषद ्का 
अ�य� स�माननीय �धान�यायाधीश एवम् प�रषद ्का 
सबै सद�यह�को समान धारणा रहेकै कारण िमित 
२०७३।०७।२२ देिख िविभ�न िमितमा छलफल 
गरी प�रषद्को बैठक बसेको िथयो । उ� छलफलमा 
�यायाधीश िनय�ु गदा� के, क�ता मापद�ड बनाउने 
भनी िविभ�न मापद�डह�मा छलफलसमेत गरी 
स�भा�य उ�मेदवारह�का स�ब�धमा िनर�तर छलफल 
गरी िमित २०७३।०९।२८ का िदन िबहान १० बजे 
�याय प�रषद्को बैठक ब�ने िवषयको जानकारी िमित 
२०७३।०९।२६ गतेको बैठकबाट अ�य�लगायत 
प�रषदक्ा सबै माननीय सद�यह�लाई गराइएको 
िथयो । यसै�ममा िमित २०७३।०९।२८ मा बैठक बसी 
नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ५ बमोिजम �याय प�रषद् बाट उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस भई 
िनयिु� र पद�थापन भएको अदालतमा काय� 
स�पादनमा समेत संल�न भइसकेको ह�दँा िनवेदकले 
िनवेदनमा उठाएको अव�थाको िव�मानता रहेको   
छैन । 

नेपालको संिवधानले प�रक�पना गरकेो 
संघीयतािभ�को उ�च अदालतले काय� गन� नस�ने 
अव�था उ�प�न ह�न जाने प�रि�थितलाई म�यनजर 
गररे उ�च अदालतमा िनयिु� ग�रएको हो । उ�च 
अदालतमा िज�ला अदालतको �यायाधीशम�येबाट 
िनय�ु गदा� िनजह�को स�ब�धमा परकेा उजरुी र कानून 
�यवसायीह�बाट िनयिु� गदा� कानून �यवसायीउपर 
कानून �यवसायी प�रषद ्मा परकेा उजरुीह�को ि�थित 
हेरी �यावसाियक िन�ा र �यावसाियक िनर�तरता 
स�ब�धमा छानिबन गरी उपय�ु उ�मेदवारह�को मा� 

िनयिु�का लािग िसफा�रस ग�रएको हो । िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम ५० �ितशत कानून 
�यवसायीबाट िसफा�रस गनु�पन� सवंैधािनक एवम् 
कानूनी �यव�था रहेको छैन । कानून �यवसायीबाट 
िनयिु� भएका माननीय �यायाधीशह� क�तीमा िवगत 
१५ वष�देिख िनर�तर पेसामा संल�न रहेका अिधकांश 
कानूनमा �नातको�र (LL.M.) उ�ीण� गरी िन�ावान् 
�यि� ह�नहु��छ । िनय�ु ह�न ुभएका �यायाधीशह�को 
स�ब�धमा उि�लिखत यो�यतामा ��न उठाउने ठाउ ँ
छैन । �रट िनवेदकले समेत िनय�ु भएका कुनै पिन 
माननीय �यायाधीशको उपयु�� यो�यताउपर व�तिुन� 
आधारमा चनुौती िदनसमेत स�न ुभएको छैन ।

िनवेदकले राजनीितक �पमा िनयिु� 
गरकेो कुरा उठाए तापिन उ�च अदालतमा िनय�ु 
भएका कुनै पिन माननीय �यायाधीश कुनै पिन दलको 
सद�य रहेको भ�ने िनवेदकले �माण िदन सकेको 
देिखदँनै । व�र� अिधव�ा वा अिधव�ाको �माणप�बाट 
कुनै अमकु कानून �यवसायी कुनै अमकु राजनीितक 
पाट�सगँ आव� रहेको भ�ने देिखदँनै । िनय�ु ह�ने 
उ�मेदवारले पेस गरकेो शैि�क �माणप�, िनजले 
कानून �यवसायीको �पमा अदालतमा िनर�तर �पमा 
बहस पैरवी गर,े नगरकेो तथा �यि�गत �पमा िनज 
िन�ावान्, �याित�ा�, असल आचरण भएका �यि� 
हो, होइन भ�ने कुरा व�तिुन��पमा मू�याङ्कन भई 
उ�च अदालतको �यायाधीशमा िनयिु� ग�रएको हो । 
कुनै अमकु उ�मेदवार कुनै अमकु राजनीितक दलको 
सद�य वा पदािधकारीले उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को लािग िनवेदन िदएको भए सो 
स�ब�धमा िवप�ी िनवेदकले मौकैमा �याय प�रषद ्मा 
स�माण उ� उ�मेदवार िव�� उजरुी िदन भएको भए 
सो िवषय िवचारणीय ह�न स��यो । तर �यसो गरकेो 
पाइएन । यसबाट �याय प�रषद् ले �यायाधीशको लािग 
यो�य �यि�लाई िनयिु� ग�रसकेप�ात्  एकातफ�  िनय�ु 
ह�न ुह�ने �यायाधीशलाई सं�थागत एवम् �यि�गत बधाई 
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शभुकामना �य� गन� अक�तफ�  ��ततु िनवेदन िदने 
काय�बाट िनवेदकको दोहोरो च�र� �दश�न भई दूिषत 
भावनाबाट ��ततु �रट िनवेदन िदएको ��ट ह��छ ।

जहासँ�म उ�च अदालतको �यायाधीशमा 
िनयिु�को िसफा�रस गदा� समावेशी नभएको ��न छ, 
प�रषद ्ले सिंवधान एवम् �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को 
�यव�थाबमोिजम िनयिु�लाई समावेशी बनाउने काय� 
गरकेो छ । �यसरी िनयिु�को लािग िसफा�रस गदा� 
संिवधान र कानूनमा भएको �यव�थाअनसुार मिहला, 
मधेसी, जनजाित, अ�पसं�यक, दिलतसमेतलाई 
समावेश गरी समावेशी िस�ा�तलाई अङ्गीकार 
ग�रएको छ । कानून �यवसायीबाट िनय�ु ह�नेदेिख 
बाहेक �याय सेवाका उ�च अिधकृतह�, िज�ला 
�यायाधीश तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
३ बमोिजमका पनुरावेदन अदालतका पूव� अित�र� 
�यायाधीशह�म�येबाट िनय�ु गदा� आव�यक यो�यता 
पगेुका समावेशी उ�मेदवार नै नरहेको यथाथ�तालाई 
िनवेदकले बेवा�ता गरी िनवेदनमा भावना�मक कुरा 
उ�लेख गरी कानून �यवसायीबाट िनय�ु ह�ने २५ 
जनामा समावेशी खोजी गनु�पन�मा सम� ८० जनािभ� 
समावेिशताको ��न उ�लेख गन� खोिजएको हो भने 
सो पूरा पूर �यव�थाको अवल�बन ह�न स�ने अव�था 
नै िथएन । तर पिन िज�ला �यायाधीशह�म�येबाट 
समावेशी गन� �यास �व�प स�म िज�ला �यायाधीश 
किन� भए पिन केही िज�ला �यायाधीशलाई िनयिु�मा 
�ाथिमकता िदइएको िथयो ।

िनवेदकले बहालवाला दईुजना माननीय 
सद�यह�को अनपुि�थितमा ग�रएको िसफा�रसको 
िनण�य कानूनिवपरीत भएको भनी िलएको 
िजिकरस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�, �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा �याय 
प�रषद ्को बैठक आव�यकताअनसुार अ�य�ले 
तोकेको िमित, समय र ठाउमँा ब�ने �यव�था भएको 
र उपदफा (६) मा अ�य� र अ�य दईुजना सद�य 

उपि�थत भएमा �याय प�रषद ्को बैठकको लािग 
गणपूरक स�ंया पगेुको मािनने �यव�था छ । �यसैगरी 
उपदफा (७) मा �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको 
आधारमा ह�ने र मत बराबर भएमा अ�य�ले िनणा�यक 
मत िदनेछ भ�ने �यव�था छ । उ� कानूनी �यव�थाको 
पालना गरी िनयिु� गन� िसफा�रस ग�रएको हो । यसका 
अित�र� िमित २०७३।९।२८ का िदन िबहान १० 
बजे �याय प�रषद ्को बैठक ब�ने िवषयको जानकारी 
िमित २०७३।९।२६ गतेको बैठकबाट प�रषद ्का 
अ�य� तथा सबै माननीय सद�यह�लाई गराई 
िनयिु�का स�ब�धमा छलफल जारी रहेकै अव�था 
हो । �यायाधीश िनयिु�का स�ब�धमा िनण�य लेखनलाई 
अि�तम �प िदन बाकँ�स�म रहेको हो । 

अत: �याय प�रषद ्बाट संिवधान, कानून 
एवं  िवगतमा �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िसफा�रस 
गदा� अपनाएको बह�मतको आधारमा ग�रएको 
अ�यासबमोिजम नै  उ�च अदालतको �यायाधीशको 
पदमा िनयिु�का लािग यो�यता पगेुका �यि�म�येबाट 
नेपाल �याय सेवाका राजप�ाङ्िकत िविश� 
�ेणीका अिधकृत, िज�ला �यायाधीश, पनुरावेदन 
अदालतको पूव� अित�र� �यायाधीश तथा कानून 
�यवसायीसमेतबाट �यायाधीश िसफा�रस ग�रएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �याय प�रषद्  सद�य �ी पदम�साद 
वैिदकको िमित २०७४।४।५ को िलिखत जवाफ ।

िमित २०७३।८।१३ गतेदिेख पटकपटक 
�याय प�रषद ्को बैठक बोलाई उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा छलफल भएको 
हो । सोही �ममा २०७३।९।२६ गते �याय प�रषद ् 
सिचवालयमा बसेको �याय प�रषद् को बैठकले िमित 
२०७३।९।२८ मा अक� बैठक ब�ने िनण�य गरी बैठक 
समापन भएको हो । तदन�ुप नै िमित २०७३।९।२८ 
गते �याय प�रषद ् सिचवालयमा बैठकको लािग सबै 
सद�यह� उपि�थत भएकोमा �याय प�रषद ्का 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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अ�य��यू अनपुि�थत रहेबाट सिचवालयको बैठक 
क�मा �याय प�रषद ्का अ�य��यूको िनवासमा नै 
बैठक गन� भनी अ�य��यूले बोलाउन ुभएकाले हामी 
बालवुाटार गएको हो । बालवुाटारमा केही समयको 
छलफलप�ात्  बैठक समापन भयो भनी मसमेतका सबै 
सद�यह� साझँ ५.३० बजेितर बैठकबाट बािह�रएका 
ह� । उ� िदनको बैठक समा�त भएको बेहोरा मैले 
स�चार मा�यमह�लाई समेत साव�जिनक गराएको 
ह� ँ । सोप�ात्  के, कुन त�रकाबाट बैठक बसी िनण�य 
भएको हो, मलाई केही थाहा जानकारी छैन । मलाई 
पनु: बैठक ब�ने कुनै जानकारी �ा�त भएको पिन 
िथएन । अत: मेरो हकमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �याय प�रषद ् सद�य 
�ी राम�साद िसटौलाको िमित २०७४।४।५ को 
िलिखत जवाफ ।

�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ५ 
बमोिजम जे�ता, यो�यता, काय�स�पादन मू�याङ्कन, 
अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय� कुशलता, 
इमा�दा�रता र िन�प�तासमेतको आधारमा उ�च 
मू�याङ्कन भई नेपालको सिंवधान र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ बमोिजमको कानूनी �ि�याह�समेतबाट 
िमित २०७३।०९।२९ मा उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनय�ु भई उ�च अदालत सखु�तमा 
काय�रत रहेका छ� । हामी िलिखत जवाफ ��ततुकता� 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ �ारा िनिद�� 
�ि�याह� पूरा गरकेो आधारमा यो�यता, �मता, 
लामो अनभुव, पेसा�ितको िन�ा एवम् इमा�दा�रताको 
उिचत मू�याङ्कन भई नेपालको संिवधानको धारा 
१४०(१) एवम् �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ बमोिजमको 
कानूनी �ि�याह�समेतबाट िमित २०७३।०९।२९ 
मा उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु भई 
उ�च अदालतमा काय�रत रहेका छ� । हा�ो सो िनयिु� 
नेपालको संिवधान र कानूनबमोिजम भए गरकेो ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 

उ�च अदालतका �यायाधीशह� �ी य�राज भ�, �ी 
कृ�णबहादुर थापा र �ी टंक�साद गु�ङको िमित 
२०७४।३।२० को िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� २०५० 
सालमा �याय सेवाको रा.प. ततृीय �ेणी शाखा 
अिधकृत पदमा �वेश गरी  रा.पं ि�तीय �ेणी ह�दैँ 
२०६३ सालदिेख रा.प. �थम �ेणीको पदमा िनयिु� 
भई लामो समयस�म �याय र कानूनको �े�मा काम 
गरकेो अनभुवी, �ये�, इमानदार काय�स�पादन 
मू�याङ्कन उ�च भएको, कानूनमा �नातको�र 
र राजनीितशा�मा �नातको�रको िड�ी हािसल 
गरकेोसमेतका आधारमा उ�च अदालतको �यायाधीश 
ह�न यो�य भनी �याय प�रषद ्ले मलाई िनयिु� गरकेो 
हो । �यायाधीश िनयिु�, पदीय मया�दाअनसुार ग�रने 
पद नभई उ�च नैितक च�र� भएका यो�य र स�म 
�यि�म�येबाट ऐन, कानून र संिवधानबमोिजम 
�याय प�रषद ्बाट िनयिु� ह�ने पद हो । उ� पदलाई 
िनवेदकह�ले अिधकारको �पमा िलन िम�ने होइन । 

िनवेदकह� मया�दा�ममा उ�च अदालतका 
�यायाधीशभ�दा मािथ ह�ने र सं�थािभ�ै जिुनयर 
िनवेदकह�ले �याय प�रषद ्�ारा दूिषत त�रकाले 
आफूह�लाई उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनयिु� ग�रएन भनी िमित २०७३।०९।२८ को �याय 
प�रषद ्को िनण�यउपर लामो समयपिछ २०७३।१२।१५ 
मा मा�ै आएर �रट िनवेदन दायर भएको ह�दँा िवल�बको 
िस�ा�तसमेत लागू ह��छ िनयिु� िनण�य बदर ह�नपुछ�  
भ�ने मागदाबी �याय, कानून र मया�दाको �ि�ले सव�था 
गलत भई �थम�ि�मै गलत र अ�वाभािवक छ ।

तसथ� �रट िनवेदकह� नेपाल सरकारको 
िविश� �ेणी र सहसिचव �तरको मया�िदत पदमा 
बहालवाला अिधकृत कम�चारी भएको र �याय 
प�रषद ्को िनण�यबाट यी िनवेदकह�को सिंवधान तथा 
कानून�द� के, कुन हक अिधकारको हनन् भएको हो 
भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा नखलेुको र िनवेदकह�सगँ 
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आिसन पदािधकारको पदबाहेक �यायाधीश ह�न अ�य 
के, क�ता यो�यता, द�ता र �मता आव�यक पन� हो 
भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा नखलेुको ह�दँा िनवेदकको 
अ�प� मागदाबीको आधारमा सािधकार िनकायबाट 
भएको मसमेतको िनयिु� बदर ह�नपुन� होइन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालत तुलसीपुर, नेपालग�ज इजलासको 
�यायाधीश पदमा काय�रत �ी लेखनाथ पौडेलको 
िमित २०७४।४।१२ को िलिखत जवाफ ।

उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� गन� 
स�ब�धमा िमित २०७३।८।१३ दिेख पटकपटक 
�याय प�रषद्को बैठक बोलाई छलफल भएको हो । 
सोही �ममा िमित २०७३।९।२६ मा �याय प�रषद ् 
सिचवालयमा बसेको �याय प�रषद ्को बैठकले िमित 
२०७३।९।२८ मा अक� बैठक ब�ने िनण�य गरी बैठक 
समापन भएको हो । तदन�ुप नै िमित २०७३।९।२८ 
मा स�माननीय �धान�यायाधीश एवम् �याय प�रषद ्का 
अ�य��यूको अ�य�तामा बैठक बसी नेपालको 
संिवधानको धारा १४० को उपधारा (२) ले तोकेका 
यो�यता भएका �यि�ह�लाई सोही धाराको उपधारा 
(३) तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ 
मा उ�लेख गरकेा आधारबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीशमा िनयिु� गन� यो�य भएका �यि�ह�म�ये 
समावेशी िस�ा�तसमेतका आधारमा ८० जनालाई 
उ�च अदालतको �यायाधीशमा िनयिु�का लािग 
िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो हो । उ� िनण�य नेपालको 
संिवधान तथा �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ अधीनमा रही 
ग�रएको ह�दँा मेरो हकमा ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको कानून, �याय तथा ससंदीय 
मािमला म��ी एवम ् �याय प�रषद ्का सद�य �ी 
य�बहादुर थापाको िमित २०७४।४।१२ को 
िलिखत जवाफ ।

म नेपालको सिंवधानको धारा १४०(२)(३), 
�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ५(३) (ग) बमोिजम 

उ�च अदालतको �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुको �यि� 
ह� ँ । म नेपालको अित दगु�म िज�ला ह��ला खापु�नाथ 
गाउपँािलका वडा नं. ५ को नेपाली नाग�रक ह� ँ । 
सामािजक, आिथ�क र भौगोिलक �पले िपछिडएको 
खस आय� भएको ह�दँा संिवधानको धारा ४२(१) 
अनसुार समावेशी िस�ा�तका आधारमा पिन यो�यता 
पगेुको �यि� ह� ँ। पेसाको िहसाबले २४/२५ वष� लामो 
समय िनर�तर वकालत गरकेो र पनुरावेदन अदालतको 
पूव� अित�र� �यायाधीश भई कामसमेत ग�रसकेको 
कारणबाट पिन उ�च अदालतको �यायाधीश ह�न यो�य 
�यि� भएको ह�दँा िनवेदकह�ले मेरो यो�यतामा ��न 
उठाउन स�न ुभएको छैन । मेरो कुन काय�बाट िवप�ी 
�रट िनवेदकह�को संिवधान�द� हक हनन् भएको हो, 
सो पिन �रट िनवेदकह�ले खलुाउन सकेको अव�था 
छैन । �याय प�रषद ्ले गन� काय� नीितगत काय� हो । 
यसथ� िनवेदकले �यस स�ब�धमा ��न उठाउन िम�ने 
र हामी िलिखत जवाफवालाले जवाफ िदन िम�ने 
होइन । िवप�ी िनवेदकह�ले समेत आ�नो �य�तो 
कुनै हक हनन् भएको भनी �प� गन� नसकेको 
अव�थामा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तुलसीपुर बुटवल 
इजलासका �यायाधीश �ी नरबहादुर शाहीको िमित 
२०७४।४।१५ को िलिखत जवाफ ।

मसमेतका ८० जना उ�च अदालतका 
�यायाधीशह�लाई िनय�ु गन� गरी भएको �याय 
प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को िसफा�रस र 
िमित २०७३।९।२९ गतेको िनयिु� स�ब�धमा �याय 
प�रषद ् सिचवालयबाट पेस ग�रने िलिखत जवाफबाट 
��ट ह�ने नै ह�दँा मैले �यसतफ�  कुनै �या�या िववेचना 
ग�ररहन आव�यक देखेक� छैन । मैले अिधव�ा भई 
क�रब २० वष� िनर�तर वकालत गरकेो छु । म नेपालको 
सिंवधानको धारा १४०(२) र �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५(१) (ख) बमोिजम उ�च अदालतमा 
िनयिु� ह�न यो�यता पगेुकोले �याय प�रषद ्को िमित 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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२०७३।९।२८ को िसफा�रसबमोिजम स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूबाट िमित २०७३।८।२९ को 
िनण�यानसुार उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनय�ु गरकेो हो । हाल उ�च अदालत तलुसीपरु 
बटुवल इजलासमा पद�थापन भई काय�रत भएक� 
छु । िवप�ी �रट िनवेदकह�ले मेरो यो�यतामा कुनै ��न 
उठाउन ुभएको अव�था छैन । मेरो के कुन काय�बाट 
िवप�ीह�को संिवधान �द� हक हनन् ह�न गएको 
हो अथा�त् मैले संिवधानको कुन धारा र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को कुन दफाबाट  िनवेदकह�को मौिलक 
हक हनन् भएको हो िवप�ीह�ले भ�न स�नभुएको 
अव�था छैन । यसथ� िबनाआधार कारण मलाई िवप�ी 
बनाई दायर गरकेो िवप�ीह�को �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तुलसीपुर 
बुटवल इजलासका �यायाधीश �ी शा�ता सढेाई 
सापकोटाको िमित २०७४।४।१५ को िलिखत 
जवाफ । 

म २०४३ सालमा �याय सेवाको शाखा 
अिधकृत पदमा �वेश गरी रा.पं ि�ितय �ेणी ह�दैँ २०६३ 
सालमा िज�ला �यायाधीश पदमा काय�रत रहेकोमा 
िमित २०७३।९।२८ को िनण�यबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग संिवधान र 
कानूनबमोिजम यो�यता पगेुको ह�दँा िनयिु� भएको 
ह� ँ । �याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को िनण�य, 
िमित २०७३।९।२९ मा साव�जिनक भइसकेको भनी 
िनवेदकले �वीकार गरकेो, उ� िनण�य बदरको लािग 
िमित २०७३।१२।११ मा मा� �रट िनवेदन परकेो 
देिख�छ । यसरी क�रब ७० िदनपिछ अित िवल�ब गरी 
�रट दायर गरकेो ह�दँा िवल�बको िस�ा�तसमेतबाट �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ । िनवेदकह�ले उ� िनण�यबाट 
िनयिु� भएका �यायाधीशह�लाई कामकाज गन� रोक� 
पाउ ँभनी दाबी िलएको नदेिखदँा उ� �यायाधीशको 
िनयिु�लाई अ��य� �पमा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन असल िनयतले 

दायर नभई दरुाशयय�ु भएकाले खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तुलसीपुर, बुटवल 
इजलासका �यायाधीश �ी ल�मीकृ�ण ��ेको िमित 
२०७४।४।१५ को िलिखत जवाफ ।

मलाई �यि�को हैिसयतले िवप�ी नबनाई 
�यायाधीशको हैिसयतले िवप�ी बनाई �रट िनवेदन 
िदएको ह�नाले यो िनवेदन �थम�ि�मा (prima 
facie) नै खारजे ह�नपुद�छ । �यायाधीशलाई िवप�ी 
बनाई िदएको �रट िनवेदन नै दरुाशयय�ु छ िकनभने 
�यायाधीशलाई �यायाधीशको हैिसयतले म�ुा हा�ने 
अिधकार िनवेदकह�लाई छैन । �यायाधीश िव�� कुनै 
उजरुी भए �याय प�रषद ् ऐनबमोिजम �याय प�रषद ्मा 
उजरुी िदनपुन� कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँ ै�यायाधीशलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन हकदैयाको अभावमा 
खारजे ग�रपाऊँ । 

�रट िनवेदकले �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ५ को िजिकर िलएको स�दभ�मा म २०५२ 
सालदेिख िनर�तर कानून र �यायको �े�मा अिधव�ाको 
�पमा काम गद� कानूनको �नातको�र तह (LL.M.) मा 
अ�यापन गद� आइरहेको छु । म नेपालको संिवधानको 
धारा १४० (२) र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ५(१) बमोिजमको उ�च अदालतमा िनयिु� 
ह�न यो�यता पगेुको कारण म �याय प�रषद ्को िमित 
२०७३।९।२८ को िसफा�रसबमोिजम स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूबाट िमित २०७३।८।२९ को 
िनण�यानसुार उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनय�ु र पद�थापनसमेत भई काय�रत छु । िवप�ी 
�रट िनवेदकह�ले मेरो यो�यतामा कुनै ��न उठाएको 
अव�था छैन । मेरो के कुन काय�बाट िवप�ीह�को 
सिंवधान�द� हक हनन् ह�न गएको हो अथा�त् मैले 
सिंवधानको कुन धारा र �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को 
कुन दफाबाट िवप�ीह�को मौिलक हक हनन् गरकेो 
कुरा िवप�ीह�ले भ�न स�नभुएको अव�था छैन । 
यसथ� िबनाआधार कारण मलाई िवप�ी बनाई दायर 
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गरकेो िवप�ीह�को �रट िनवेदन खारजे गरी �याय पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत तुलसीपुर बुटवल 
इजलासका �यायाधीश �ी मनु�े��साद अव�थीको 
िमित २०७४।४।१५ को िलिखत जवाफ ।

मसमेतको उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु� गन� स�ब�धमा �याय प�रषद ्बाट 
िमित २०७३।९।२८ गते भएको िनयिु�को 
िसफा�रस एवम् िमित २०७३।९।२९ गतेको िनयिु� 
पद�थापनालगायतका काम कारबाही सिंवधान 
एवम् कानूनस�मत नै रहेको ह�दँा हकदयैािवहीन 
कपोलकि�पत गैरकानूनी दाबी िलई परकेो �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ, साथै कुनै �रट िनवेदन िलई आउन �रट 
िनवेदकले असल िनयत (Bonafide Intention) ले 
िववाद िलएर अदालतमा आएको कुरा अदालत िव�व�त 
रहेको (Court must be satisfied that there is 
bonafide issues raised by applicant) र �प� 
कानूनी एवम् सवंैधािनक अिधकार भए साथ�क तथा 
अथ�पूण� स�ब�ध (Meaningful and Substantial 
Relation) मा मा� स�म हकदैया (Competent 
Locus Standi) भएको मािन�छ तर िनवेदकको 
संिवधानको धारा १४० र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ५(१) को अव�था नरहे नभएबाट अदालत 
त�यिभ� �वेशै नगरी �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत 
पाटनका �यायाधीश �ी िवनोद मोहन आचाय�को 
िमित २०७४।४।१६ को िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले 
सव��च अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य 
�यायाधीश र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, 
स�वा, अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र 
�याय �शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस 
गन� वा परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा 
५ सद�यीय प�रषद ् �यव�था गरेको र संिवधानमा 
उ�लेख भएदेिखबाहेकका �याय प�रषद ् अ�य काम, 

कत��य र अिधकार संघीय कानूनबमोिजम ह�ने सोही 
धाराको संवैधािनक �यव�थाअन�ुप �यव�थािपका 
ससंद ्बाट �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ जारी भई िमित 
२०७३।६।३ दिेख �ार�भ भएको छ । 

उ� �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
३ र �याय प�रषद ् (काय�िविध) िनयमावली, २०५६ 
को िनयम (३) ले �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका 
नेपाली नाग�रकह�को िववरण सङ्कलन गन� तथा 
अिभलेख रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषद ्लाई स�ुपेको 
छ भने ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको िनयम (५) ले 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� आधार 
तोकेको छ । यी उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थाअनसुार उ�च अदालतको �यायाधीशको 
िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ 
मा िसफा�रस भई स�माननीय �धान�यायाधीशबाट 
हामीसमेतका ८० जनालाई िनय�ु ग�रएको हो । �रट 
िनवेदकले िसफा�रस ग�रएका ८० जना �यायाधीश 
सिंवधान र कानूनबमोिजम �यायाधीशको पदका लािग 
यो�य नभएका वा मािथ उ�लेख ग�रएबमोिजम �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ७ अनसुार िनय�ु ह�न 
नस�ने �यि� ह�नहु��छ भनी िनवेदनमा उ�लेख गन� 
नसकेबाट यो�यता नपगेुका �यि�ह� िनय�ु भएको 
भ�ने अव�था छैन । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएको भ�ने �� उठाउन ु भएको छ । सो 
स�ब�धमा �थमत: �यायाधीश िनयिु� हो अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा होइन । िनयिु�का लािग िनधा��रत 
िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक आधार हो भने 
अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता 
इमानदा�रता िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय 
र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार 
तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा 
कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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पिन हेनु�पन� ह��छ । 
िज�ला �यायाधीश र कानून 

�यवसायीह�म�ये केही �रट िनवेदनको मा�यमबाट 
सव��च अदालतमा �वेश गरकेोमा अ�त�रम आदेश 
जारी नभएपिछ र सरकारी विकलह�को आ�दोलन 
�याय प�रषद ्सगँ सहमित कायम गरी प�रषद ् र सरकारी 
विकल समाजबाट िव�ि� जारी भई टुङ्िगसकेपिछ 
�यसको लामो समयको अ�तरालमा पनु: पिहले नै 
दता� भई अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा ��ततु �रट 
िनवेदन दता� ह�न आएको छ । �यसको अव�था, �व�प 
र गणु िवचार गरी �रट �े�ािधकारमा �वेश गरकेोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
२७(३), िनयम ४०ख (२), िनयम ४४ को ��य� 
उ�लङ्घन ह�न पगेुको छ भने िवल�बको िस�ा�तले 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।

�यसैगरी �यायाधीश िनयिु�का लािग �याय 
प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा भएको िसफा�रसमा 
परकेा �याय सेवाको सरकारी विकल समूहका िविश� 
�ेणीका अिधकृतको िनयिु�सगैँ �र� भएको िविश� 
�ेणीको पदमा �रट िनवेदकह�म�ये त�कालीन 
सह�यायािधव�ा �ी राजन�साद भ�राई बढुवा भई 
रा.प. िविश� �ेणीको सिचव पदमा िनय�ु ह�नभुएको 
छ । यसबाट िनवेदकले लाभ �हण गरी सकेकोमा 
िववाद दिेखदँैन । कुनै िनकाय वा अिधकारीबाट 
भएको िनण�य र �यसबाट �ा� ह�ने लाभलाई �वीकारी 
सकेपिछ पनुः सोही िनण�यका िव��मा �रट िदन 
समप�णको िस�ा�त (Doctrine of Submission) 
ले रो�दछ । �यसैगरी कुनै िनण�यको आफूलाई फाइदा 
ह�ने भाग �वीकान� र बेफाइदा ह�ने भागलाई इ�कार गन� 
सिुवधा वा अिधकारको �योग ग�रसकेपिछ िववादको 
उठान गन� िस�ा�त (Doctrine of Approbate and 
Reprobate) को �ितकूल ह�न जा�छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा 
िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 

ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा कुनै �िुट 
ह�न पगेुको छ भने प�रषदक्ा सद�यह�ले �यसमा 
िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� ह��छ । िनयिु�को 
िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा यस िवषयमा कुनै मत 
मता�तर भएको छैन ब� �यायाधीश िनयिु�को िव�� 
सरकारी विकलबाट भएको आ�दोलनमा प�रषद ् र 
सरकारी विकल समाजिबच वाता� भई प�रषद् बाट जारी 
िव�ि�मा िवगतको िनयिु� सिंवधान र कानूनस�मत 
भएको तथा भावी िदनमा पिन सोहीबमोिजम ह�ने 
�ितब�ता जनाइएको छ । यस अव�थामा �याय 
प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने 
अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट 
िनवेदन खारजेभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीशह� डा. �ी रिव शमा� 
अया�ल, �ी साधुराम सापकोटा, �ी तेजनारायण 
िसहं राईसमेतको िमित २०७४।४।१८ को सयुं� 
िलिखत जवाफ ।

सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�था र िवगतको 
अ�यासअनसुार उ�च अदालतको �यायाधीशको 
िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ 
मा िसफा�रस भई स�माननीय �धान�यायाधीश�यूबाट 
कानूनबमोिजम नै हामीसमेतका ८० जनालाई िमित 
२०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको हो । �याय सेवाको 
सरकारी विकल समूहका िविश� �ेणीका अिधकृतको 
िनयिु�सगैँ �र� भएको िविश� �ेणीको पदमा �रट 
िनवेदकह�म�ये त�कालीन सह�यायािधव�ा �ी 
राजन�साद भ�राई बढुवा भई रा.प. िविश� �ेणीको 
सिचव पदमा िनय�ु ह�नभुएको छ । यसबाट िनवेदकले 
लाभ �हण ग�रसकेकोमा िववाद देिखदँैन । यस 
िवषयमा िनवेदकको िनिव�वाद हक �थािपत नभएको र 
अनिुचत िवल�ब गरी अदालतमा �वेश गरकेोले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । साथै हामीलगायतका 
िवप�ीह� �याय स�पादन ज�तो संवेदनशील �े�मा 
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िववािदत �यायाधीशको हैिसयतले काय�रत रही रहदँा 
��ततु िवषयले सधै ँ आ�मबलमा �ास उ�प�न गरी 
रहेकोले िववादको िछटो िन�पण ह�नका लािगसमेत 
स�मािनत अदालतसम� सादर िनवेदन गद�छ� 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीशह� 
�ी शाि�तिसहं थापा, �ी यमुना भ�राई र �ी 
राजे�वर ितवारीसमेतको िमित २०७४।४।१८ को 
सयुं� िलिखत जवाफ ।

हामी िलिखत जवाफकता�ह�म�ये अ�यतु 
िब�, बालच�� शमा� र जगत�साद �े� लामो समयदेिख 
िज�ला अदालतमा िज�ला �यायाधीश पदमा 
काय�रत रहेको  र म �यामजी �धान २०५० सालमा 
अिधव�ाको �माणप� �ा� गरी, सव��च अदालत, 
िविभ�न त�कालीन पनुरावेदन, िवशेष र िविभ�न 
िज�ला अदालतमा बहस पैरवी गरी िनर�तर कानून 
�यवसाय गरी िविभ�न सिमितको सद�य, बागमती 
अ�चल अदालत, म�यमा�चल �े�ीय अदालत बार 
एसोिसएसनको सद�य र त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको उपा�य�, स�लाहकारलगायतका 
पदीय भूिमका िनवा�ह गरी िन�ा एवम् इमा�दा�रताका 
साथ कानून �यवसाय गरी आएको िथए ँ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रसका आधारह� 
िनधा�रण गरकेो छ । उपयु�� संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थाबमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनय�ु गरी िमित २०७३।९।२९ मा िदइएको 
िनयिु�को प�ानसुार हामी उ�च अदालतमा िनर�तर 
�पमा काय�रत रहेको ह�दँा हामीउपर कुनै िकिसमको 
नालेस उजरु गन� हकदैया नै िवप�ीह�मा िनिहत छैन ।

िनवेदनमा मूलतः िविभ�न स�चार मा�यमको 
हवाला िदई, �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
३५(१) (३) (७), दफा ५(१) िवपरीत प�रषद ्का २ 
जना सद�यलाई बैठकमा सहभागी ह�न निदई िमित 
२०७३।९।२८ मा गरकेो  िनण�य दूिषत एवम् ऐ. ऐनको 

दफा १७, १८ र १९ को भावनािवपरीत भएको भनी 
िलएको िजिकरतफ�  �ि�गत गदा�, ऐ. ऐनको दफा ३५ 
ले �याय प�रषद ्को बैठकस�ब�धी काय�िविध तोकेको 
पाइ�छ । जसअनसुार उपदफा (१) ले �याय प�रषद ्को 
बैठक आव�यकताअनसुार अ�य�ले तोकेको िमित, 
समय र ठाउमँा ब�नेछ, उपदफा (३) मा �याय प�रषद ्को 
सिचवले �याय प�रषद ्को बैठक ब�ने िमित र समय 
तोक� बैठकमा छलफलको िवषय सूचीसिहतको सूचना 
बैठक ब�ने समयभ�दा साधारणतया ४८ घ�टाअगावै 
सबै सद�यह�ले पाउने गरी पठाउन पन�छ । उपदफा 
(५) मा बैठकमा उपि�थत सबै सद�यको सहमितले 
िवषय सूचीमा नपरकेो िवषयमा पिन छलफल गरी िनण�य 
गन� सिकने, दफा १७, १८ र १९ मा �यायाधीशको 
िव��मा परकेो उजरुीसगँ स�ब� म�ुाको अ�ययन, 
छानिबन र जाचँबझुस�ब�धी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । तर िनवेदनमा को, कुन �यायाधीशउपर 
उजरुी परेको भनी उ�लेख गन� सकेको पाइदँनै ।

कानूनतः �याय प�रषद ्को बैठकबाट 
बह�मतले गरकेो िनण�य बदर ह�न स�ने पिन होइन । यस 
प�र�े�यमा िवप�ीको िनवेदन आफू �यायाधीश िनय�ु 
ह�न नपाएको कु�ठा, इ�या� , पीडा र �ोधको अिभ�यि� 
मा� भएको �प� दिेखदँा िवप�ीको झ�ुा, िनराधार, 
दूिषत िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीशह� �ी अ�युत िब�, �ी 
बालच�� शमा�, �ी जगत�साद ��े र �ी �यामजी 
�धानसमेतको िमित २०७४।४।१८ को सयुं� 
िलिखत जवाफ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र 
�याय प�रषद ् (काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को 
िनयम (३) ले �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली 
नाग�रकह�को िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख 
रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने 
ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश 
िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको छ । यी 
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उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाअनसुार 
उ�च अदालतको �यायाधीशको िनयिु�का लािग �याय 
प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई 
स�माननीय �धान�यायाधीशबाट हामीसमेतका ८० 
जनालाई िनय�ु ग�रएको हो । 

�रट िनवेदकले िसफा�रस ग�रएका ८० 
जना �यायाधीश संिवधान र कानूनबमोिजम 
�यायाधीशको पदका लािग यो�य नभएका वा मािथ 
उ�लेख ग�रएबमोिजम �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को 
दफा ७ अनसुार िनय�ु ह�न नस�ने �यि� ह�नहु��छ 
भनी िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेबाट यो�यता 
नपगेुका �यि�ह� िनय�ु भएको भ�ने अव�था 
छैन । जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएको भ�ने �� उठाउन ु भएको छ । सो 
स�ब�धमा �थमत: �यायाधीश िनयिु� हो अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा होइन । िनयिु�का लािग िनधा� �रत 
िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक आधार हो भने 
अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, 
इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय 
र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार 
र सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा 
कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई 
पिन हेनु�पन� ह��छ । 

�याय प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ मा 
गरकेो िसफा�रसउपर िज�ला �यायाधीश र कानून 
�यवसायीह�म�ये केही �रटको मा�यमबाट सव��च 
अदालतमा �वेश गरकेोमा अ�त�रम आदेश जारी 
नभएपिछ लामो समयको अ�तरालमा पनु: पिहले 
नै दता�  भई अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा ��ततु 
�रट िनवेदन दता� ह�न आएको छ । �यसको अव�था, 
�व�प र गणु िवचार गरी �रटमा �वेश गरकेोले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २७(३), 
िनयम ४०ख (२), िनयम ४४ को ��य� उ�लङ्घन 

ह�न पगेुको छ भने िवल�बको िस�ा�तसमेतले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।

�यायाधीश िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट 
िमित २०७३।९।२८ मा भएको िसफा�रसमा परकेा 
�याय सेवाको सरकारी विकल समूहका िविश� 
�ेणीका अिधकृतको िनयिु�सगैँ �र� भएको िविश� 
�ेणीको पदमा �रट िनवेदकह�म�ये त�कालीन 
सह�यायािधव�ा �ी राजन�साद भ�राई बढुवा भई 
रा.प. िविश� �ेणीको सिचव पदमा िनय�ु ह�नभुएको 
छ । यसबाट िनवेदकले लाभ �हण ग�रसकेकोमा 
िववाद देिखदँनै । कुनै िनकाय वा अिधकारीबाट 
भएको िनण�य र �यसबाट �ा� ह�ने लाभलाई �वीकारी 
सकेपिछ पनुः सोही िनण�यका िव��मा �रटमा आउन 
समप�णको िस�ा�त (Doctrine of Submission) 
ले रो�दछ । �यसैगरी कुनै िनण�यको आफूलाई फाइदा 
ह�ने भाग �वीकान� र बेफाइदा ह�ने भागलाई इ�कार गन�, 
सिुवधा वा अिधकारको �योग ग�रसकेपिछ िववादको 
उठान गन� िस�ा�त (Doctrine of Approbate and 
Reprobate) को �ितकूल ह�न जा�छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा 
िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा कुनै �िुट 
ह�न पगेुको छ भने प�रषदक्ा सद�यह�ले �यसमा 
िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�  पन� ह��छ । िनयिु�को 
िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा यस िवषयमा कुनै मत 
मता�तर भएको छैन, ब� �यायाधीश िनयिु�को िव�� 
सरकारी विकलबाट भएको आ�दोलनमा प�रषद ् र 
सरकारी विकल समाजिबच वाता� भई प�रषद् बाट जारी 
िव�ि�मा िवगतको िनयिु� सिंवधान र कानूनस�मत 
भएको तथा भावी िदनमा पिन सोहीबमोिजम ह�ने 
�ितब�ता जनाइएको छ । यस अव�थामा �याय 
प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने 
अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट 
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िनवेदन खारजेभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीशह� राजे�� सुवेदी, कृ�ण 
िगरी, �ीका�त पौडेल, टेक�साद ढंुगाना र बलभ� 
बा�तोलासमेतको िमित २०७४।४।१८ को सयंु� 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशका लािग आव�यक यो�यतास�ब�धी ��न 
मेरो हकमा उठाउन नसकेको ह�दँा �याय प�रषद ्को िमित 
२०७३।९।२८ को िनण�य िसफा�रस र सोबमोिजम 
माननीय �धान�यायाधीश�यूबाट मलाई उ�च 
अदालतका �यायाधीश पदमा ग�रएको िनयिु�बाट 
संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ ले प�रक�पना 
गरकेो �याियक िविवधता (Judicial diversity) र 
समावेिशताको भावनासमेत �यवहारमा काया��वयन 
भएको ह�दँा संिवधान र कानूनस�मत रहेको छ । 

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
(९) ले �याय प�रषद ्ले बैठकस�ब�धी अ�य काय�िविध 
आफँै िनधा�रण गन� �वाय�ता सिुनि�त गरकेो 
स�दभ�मा िनवेदकले उ� बैठक अवैधािनक रहेको 
कपोलकि�पत िजिकर िलई �याय प�रषद ्को आ�त�रक 
िवषयमा ह�त�ेप गन� हकदैया छैन । �याय प�रषद ्को 
बैठकको वैधािनकता र �याय प�रषद ्को बैठकले गरकेो 
िनण�यको वैधािनकता सारभूत�पले िभ�न र अलग 
िवषय ह�न् । िनवेदकको �याय प�रषद ्को बैठकबाट 
ग�रएको �यायाधीशको िनयिु� िवषयमा साथ�क 
स�ब�ध र सरोकार ह�न स�छ तर �याय प�रषद ्को 
बैठकको वैधािनकताको िवषयमा साथ�क स�ब�ध र 
सरोकार नरहेकोले सो िवषयमा �� उठाउने हकदैया 
िनवेदकलाई छैन ।

नेपालको सिंवधानको धारा १४० को 
उपधारा (२) मा उ�च अदालतको �यायाधीशह�को 
आधारभूत यो�यता तोिकएको छ । यसैगरी उपधारा (३) 
मा यो�यता पगेुका �यि�ह� मू�याङ्कनको आधार 
तोिकएको छ भने �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 

५ को िविभ�न उपदफाह�मा �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रसका िविभ�न आधारह� तोिकएको छ । 
जे�ताको आधारलाई मू�याङ्कनको �थम �ाथिमकता 
मानी अ�य आधारह�लाई म�यम आधारको �पमा 
�हण ग�रन ु पन� नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को म�सद होइन । जे�ताका आधार 
अ�य सरकारी पदमा बढुवा �योजनका लािग �थम 
�ाथिमकता ह�न स�छ, तर �यायाधीशको िनयिु�मा 
होइन । �यायाधीश िनयिु�को �ि�या अ�य सरकारी 
पदमा बढुवाको �ि�याभ�दा सव�था िभ�न रहेको ह�दँा 
नेपालको सिंवधान र �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा 
५ मा यो�यता पगेुको �यि�ह�म�येबाट जे�तालगायत 
पेसागत आचरण, इमा�दा�रता, �याय र कानूनका 
�े�मा प�ुयाएको योगदानलगायतका थप आधारह� 
तोिकएको पाइ�छ । यित ह�दँाह�दैँ पिन िनवेदन दाबी 
िमित २०७३।९।२८ को िसफा�रसमा उि�लिखत 
कानून �यवसायी प�ृभूिमबाट परकेा �यायाधीशह�को 
स�ब�धमा सा�दिभ�क नदेिखदँा िनवेदन खारजेभागी 
छ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश 
�ी खुशी�साद था�को िमित २०७४।४।१९ को 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशका लािग आव�यक यो�यतास�ब�धी 
��न हा�ो हकमा उठाउन सकेको दिेखदैँन । �याय 
प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को िनण�य िसफा�रस 
र सोबमोिजम स�माननीय �धान�यायाधीश�यूबाट 
हामीलाई उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा ग�रएको 
िनयिु�, संिवधान एवम् कानूनस�मत नै रहेको 
छ । �याय प�रषद् को बैठकको िमित, समय, �थान र 
उपि�थित ज�ता िवषय �याय प�रषद ्को आ�त�रक 
�ि�या हो । नेपालको संिवधानको धारा १४० को 
उपधारा (२) मा उ�च अदालतको �यायाधीशह�को 
आधारभूत यो�यता तोिकएको छ । यसैगरी उपधारा (३) 
मा यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट मू�याङ्कनको 
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आधार तोिकएको छ भने �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ५ को िविभ�न उपदफाह�मा �यायाधीश 
िनयिु�का िसफा�रसका िविभ�न आधारह� तोिकएको 
छ । �याय प�रषद ्ले उि�लिखत �यायाधीशका लािग 
तोिकएका आधारभूत यो�यता, मू�याङ्कनका आधार 
र िसफा�रसका आधारह� सम�मा हेरी �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रसको िनण�य गरकेो ह�दँा �याय 
प�रषद ्को िनण�य सिंवधान एवम् कानूनस�मत भएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी नारायण�साद 
पोखरले र �ी ठाकुर�साद शमा� पौडेलको िमित 
२०७४।४।१९ को सयुं� िलिखत जवाफ ।

सव��थम िनवेदकह�ले उि�लिखत 
िनवेदन िवल�ब गरी दायर गनु�  भएको ह�दँा िवल�बको 
िस�ा�तको आधारमा उ� िनवेदन �थम�ि�मै 
खारजेयो�य छ । �याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ 
मा भएको िसफा�रसको िनण�य तथा िनयिु�का बारमेा 
िविभ�न स�चार मा�यमसमेतबाट िनवेदकह�ले 
त�कालै थाहा पाइसकेको भ�ने िनवेदन बेहोराबाटै 
देिख�छ । यसका अित�र� स�मािनत अदालतमा 
यसै िवषयमा परकेो अक� िनवेदन िवचाराधीन रहेको 
जानकारीसमेत िवप�ीह�लाई रहे भएकै छ । िमित 
२०७३।९।२८ मा भएको �याय प�रषद ्को िनण�यउपर 
िमित २०७३।१२।१५ मा (२१/

२
 मिहनाभ�दा पिछ) 

मा� ��ततु िनवेदन दायर ग�रएको ह�दँा िवप�ीह�को 
माग दाबीअनसुारको आदेश जारी ह�न स�ने अव�था नै 
िव�मान रहेको छैन ।

पनुरावेदन अदालतका पूव� अित�र� 
�यायाधीशको हैिसयतबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� 
ग�रएको �याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को 
िनण�य मेरो हकमा कानूनस�मत रहेको छ । िकनभने 
पूव� अित�र� �यायाधीशको यो�यता तथा िसफा�रसका 
स�ब�धमा िनवेदकले कुनै िजिकर िलन ुभएको छैन । 

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा 
(७) बमोिजम बह�मतका आधारमा उ� िनण�य भएको 
कुरालाई िनवेदकह�ले �वीकार गनु�  भएको र �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५(६) मा ३ जना 
सद�यह�को उपि�थितलाई गणपूरक स�ंया पगेुको 
मािनने भनी ��ट उ�लेख भएको ह�दँा उ� िनण�य 
िविधस�मत रहेको �वतः �प� छ । 

�याय प�रषद ्ले उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�का लािग मेरो नाम �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३(३) बमोिजमको िववरण संकलन 
गरी दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र 
(ग) मा उि�लिखत यो�यता र उपय�ुताका आधारमा 
िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो हो । साथै अित�र� 
�यायाधीशको हैिसयतले गरकेो काय� स�पादन र 
फैसलासमेतको िनरी�ण, अनगुमन र अ�ययन गरी 
काय� द�ता, काय� �मता, इमा�दा�रतासमेतको सम� 
मू�याङ्कन गरी िसफा�रस गरकेो हो भ�ने उ� िमितमा 
भएको िनण�यमा नै �प� उ�लेख ग�रएको ह�दँा आ�नो 
नाम िसफा�रस नभएको �यि�गत कु�ठाका कारण 
िवप�ीह�ले �रट दायर गनु�भएको �प� देिखदँा �रट 
िनवेदन खारजेभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी रमेशकुमार पोखरलेको 
िमित २०७४।४।१८ को िलिखत जवाफ । 

सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�था र 
िवगतको बह�मतको िनण�यले �यायाधीश िनयिु� गन� 
अ�यासअनसुार उ�च अदालतको �यायाधीशको 
िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ 
मा िसफा�रस भई स�माननीय �धान�यायाधीशबाट 
हामीसमेतका ८० जनालाई िमित २०७३।९।२९ मा 
िनय�ु ग�रएको हो । �रट िनवेदकले िसफा�रस ग�रएका 
८० जना �यायाधीश सिंवधान र कानूनबमोिजम 
�यायाधीशको पदका लािग यो�य नभएका वा मािथ 
उ�लेख ग�रएबमोिजम �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ७ अनसुार िनय�ु ह�न नस�ने �यि� ह�नहु��छ 
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भनी िनवेदनमा चनुौती िदन सकेको पिन देिखदैँन । 
जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 

िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको छ । सो 
स�ब�धमा �थमतः �यायाधीश िनयिु�लाई अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा गन� भ�ने कुरा ब�ुन ु ज�री छ । 
िनयिु�का लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये 
व�र�ता एक आधार हो भने अ�यमा अनभुव, 
िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमा�दा�रता, 
िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय र कानूनको 
�े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार तथा सेवामा 
रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा कानूनमा 
उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई पिन हेनु�पन� 
ह��छ । यी सबै आधारलाई हेरी प�रषदले् िसफा�रस 
गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी सबैलाई समेट्न नस�न ु 
�वाभािवक नै हो । अपेि�त प�रणाम �ा� भए मा� िठक 
अ�यथा बेिठक भ�ने आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले 
िदनभुएको िनवेदन कानून तथा िनयिु�का िस�ा�तको 
रोहमा जायज नभएकाले �रट िनवेदन खारजेभागी 
रहेको छ ।

�रट िनवेदकह�म�ये त�कालीन 
सह�यायािधव�ा �ी राजन�साद भ�राई बढुवा भई 
रा.प. िविश� �ेणीको सिचव पदमा िनय�ु ह�नभुएको 
छ । यसबाट िनवेदकले लाभ �हण ग�रसकेकोमा 
िववाद दिेखदँैन । कुनै िनकाय वा अिधकारीबाट 
भएको िनण�य र �यसबाट �ा� ह�ने लाभलाई �वीकार 
ग�रसकेपिछ पनुः सोही िनण�यका िव��मा �रट िदन 
समप�णको िस�ा�त (Doctrine of Submission) ले 
रो�दछ । �यसैगरी कुनै िनण�यको आफूलाई फाइदा 
ह�ने भाग �वीकान� र बेफाइदा ह�ने भागलाई इ�कार 
गन� सिुवधा वा अिधकार �योग ग�रसकेपिछ िववादको 
उठान गन� िस�ा�तको (Doctrine of Approbate 
and Reprobate) �ितकूल ह�न जा�छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा 

िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा कुनै �िुट 
ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का सद�यह�ले �यसमा 
िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� ह��छ । िनयिु�को 
िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा यस िवषयमा कुनै मत 
मता�तर भएको छैन । यस अव�थामा �याय प�रषद ्मा 
िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने अिधकार 
िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट िनवेदन 
खारजेभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी शेखर�साद पौडेल, �ी 
राम�साद अिधकारी, �ी रमेश�साद ख�ी, �ी 
कृ�णकमल अिधकारी, �ी अन�तराज डु�ेसमेतको 
िमित २०७४।४।२० को सयुं� िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� २०५७ 
सालमा अिधव�ाको �माणप� �ा� गरी आ�नो 
कानून �यवसाय पेसालाई नै इमा�दा�रताका साथ 
१६ वष�स�म वकालत पेसा गरी आएको अव�थामा 
नेपालको सिंवधानको धारा १४०(२) र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को दफा ५(४) बमोिजम �याय प�रषद ्को 
िमित २०७३।०९।२८ को िसफा�रसबमोिजम िमित 
२०७३।०९।२९ को िनण�यअनसुार उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु� गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको �यायाधीश पदमा पद�थापना 
ग�रएको भ�ने स�मािनत सव��च अदालतको 
च.नं. १५०९, िमित २०७३।०९।२९ मा िनयिु� 
एवम् पद�थापना स�ब�धमा भ�ने प�ानसुार िमित 
२०७३।११।०६ दिेख म उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासमा काय�रत छु । िवप�ीह�ले मलाई 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु� ह�न यो 
यित कारणबाट अयो�य छ भनी �� उठाउन नसकेको 
अव�थामा मेरो के कुन कारणबाट �रट िनवेदकह�को 
सवंैधािनक तथा कानून �द� हक हनन् भएको हो ? सो 
कुरा खलुाउन स�न ुभएको छैन । �यसैले िवप�ीह�को 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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�रट िनवेदन औिच�यहीन छ ।
�याय प�रषद ्को िमित २०७३।०९।२८ को 

िनण�य २०७३।०९।२९ मा साव�जिनक भइसकेको 
भनी िनवेदकह�ले �वीकार गरकेा, उ� िनण�य बदरको 
लािग िमित २०७३।१२।११ मा मा� �रट िनवेदन 
परकेो, क�रब ७० िदनपिछ अित िवल�ब गरी �रट 
दायर गरकेो, िवल�बको आधार कारणसमेत िनवेदनमा 
खलुाउन सकेको नदेिखदँा अनिुचत िवल�ब भई 
िवल�बको िस�ा�तसमेतबाट �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । म िलिखत जवाफ ��ततुकता� �यायाधीश 
िनयिु� केवल िवप�ीह�ले इ�छा गरअेनसुार उ�च 
अदालतको �यायाधीशमा िनयिु� नभएको कारणबाट 
मसमेतलाई दःुख हैरानी िदने उ�े�यबाट दता� ग�रएको 
�रट िनवेदन गैरकानूनी भएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी शकु�तला िघिमरकेो िमित 
२०७४।४।२२ को िलिखत जवाफ ।

सव��थम नेपालको संिवधानको धारा १३९ 
ले नेपालको ��येक �दशेमा एक उ�च अदालत रहने 
र धारा १४० ले उ�च अदालतको म�ुय �यायाधीश 
र �यायाधीश िनयिु�को यो�यतास�ब�धी �यव�था 
गरकेो छ । यसैगरी संिवधानको धारा १५३ ले 
�यायाधीशको िनयिु�, स�वा, अनशुासनस�ब�धी 
कारबाहीसमेतका िवषयको िसफा�रस गन� �याय 
प�रषद ् रहने �यव�था गरकेो छ । सो  �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५ ले समेत �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रसका आधारह� िनधा�रण गरबेमोिजम नै 
मसमेतको िनयिु�को िसफा�रस भई मसमेतले िनयिु� 
पाई काय�रत रहेको अव�थामा िनराधार तक�  गरी �रट 
िनवेदन दायर गन� िम�ने अव�था होइन ।

म िवगत १५ वष�देिख लामो समयस�म 
िविभ�न िज�ला अदालतह�मा िज�ला �यायाधीशको 
पदमा िनर�तर काय�रत रहेकोमा उ�च अदालतह�मा 
�यायाधीशको पदह� �र� रहेको अव�थामा 

�यायाधीश िनय�ु गन� �ममा �याय प�रषद ्ले 
नेपालको संिवधानको धारा १४० को उपधारा २ र ३ 
तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ बमोिजम 
व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय� कुशलता, 
इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक 
आचरणसमेतका आधारमा मलाई �याय प�रषद ्बाट 
िमित २०७३।९।२८ गते उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�का लािग गरकेो िसफा�रस र िमित 
२०७३।९।२९ को िनयिु�अनसुार उ�च अदालत 
पोखरा बागलङु इजलासमा पद�थापना भई िनर�तर 
काय�रत रहेको छु । तसथ� मलाई उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनय�ु गन� �याय प�रषद ्को 
िसफा�रस र सोबमोिजम भएको मेरो िनयिु�समेत 
नेपालको संिवधान र कानूनबमोिजम भएकोले िवप�ी 
�रट िनवेदकह�को �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश 
अजयराज उपा�यायको िमित २०७४।४।२५ को 
िलिखत जवाफ ।

म िमित २०५४ सालमा अिधव�ाको 
�माणप� �ा� गरी सोही सालदिेख िनर�तर �पमा 
कानून �यवसाय गरी आएको िथए ँ । नेपालको 
सिंवधानको धारा १४० को उपधारा २ र ३ ले तोकेको 
यो�यताबमोिजमको यो�य �यि� ह� ँ । मेरो यो�यता�ित 
िवप�ी �रट िनवेदकह�ले �� उठाउन स�न ु भएको 
अव�था छैन । �रट िनवेदकह�को कुनै पिन कानूनी 
सवंैधािनक तथा मौिलक हक अिधकारमा िमित 
२०७३।९।२८ को �याय प�रषद ्को िनण�यले असर 
नपारकेो प�र�े�यमा केवल बौि�क अ�यास र पूवा��ाही 
तवरबाट दायर गरकेो �रट िनवेदन �थम�ि�बाटै खारजे 
ग�रपाऊँ ।

िमित २०७३।९।२८ को �याय प�रषद ्को 
िनण�य के, क�तो �कारले दूिषत रहेको छ भ�नेतफ�  
िनवेदकह�ले �प� आधार र कारण खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । संवैधािनक तथा कानूनी हैिसयत �ा� 
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िनकायले गरकेो िनण�यलाई दूिषत भनेकै आधारमा 
िनण�य बदर ह�न स�ने अव�था रहदैँन । उ�च अदालतका 
�यायाधीश िनय�ु ह�ने यो�यता प�ुदमैा सबैलाई 
�याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु� गनु�  पद�छ भ�ने 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था �रट िनवेदकह�ले 
आ�नो िनवेदन बेहोरामा उ�लेखस�म गन� नसक� 
केवल प�पि�का तथा बािहरी ह�लाको भरमा उठेका 
कुराह�लाई आधार बनाई िमित २०७३।९।२८ 
को िनण�यलाई क�रब ३ मिहनापिछ बदर माग गन� 
िवल�बको िस�ा�तकै आधारबाट पिन �रट िनवेदनको 
औिच�य क�रब समा� भइसकेको ि�थितमा उ� �रट 
िनवेदनमा �वेश गरी इ�साफ गनु�पन� कुनै आव�यकता 
देिखदँैन ।

तसथ� �रट िनवेदकह�ले िमित २०७३।९।२८ 
को �यायाधीश िनयिु�को िनण�यलाई दूिषत भनी 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर माग गरकेो तर उ� 
िमितको िनण�यको आधारमा म �रट िनवेदकसमेतलाई 
िमित २०७३।९।२९ मा स�मािनत सव��च अदालतको 
िनयिु� प� र शपथ �हणलगायतका काम कारबाहीलाई 
बदर माग नगरकेो अव�थामा �रट िनवेदन बेहोरा 
हचवुा, पूवा��ही दूिषत मनोिव�ानबाट �िसत, सफा 
हात र िनयतको िस�ा�तको िवपरीत रहेको ह�दँा खारजे 
गरी इ�साफ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी दुगा�बहादुर िव�वकमा�को 
िमित २०७४।४।२५ को िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� िमित 
२०६३।३।२३ मा िज�ला �यायाधीश पदमा िनयिु� 
भई नेपालको संिवधानको धारा १४० को उपधारा 
(२) र (३) तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ 
बमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश ह�न यो�य �यि� 
भएकोले व�र�ता, अनभुव, इमा�दा�रता, पेसागत 
नैितक आचरण, िवषयव�तकुो �ान, काय� �मता, 
िन�प�ता र समावेिशतासमेतका आधार र कारणबाट 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु गन� यो�य 

देिखएकोले �याय प�रषद् को िमित २०७३।९।२८ को 
िसफा�रस र िमित २०७३।९।२९ को िनण�यअनसुार 
मलाई उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु 
गरी उ�च अदालत जनकपरुमा पद�थापन भई उ� 
अदालतमा सेवारत रहेको छु । 

उ�च अदालतको �यायाधीशको पदमा 
िनयिु� ह�नको लािग नेपालको सिंवधान र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ ले तोकेको यो�यता पगेुको छैन भनी मेरो 
हकमा �रट िनवेदकह�ले �� उठाउन नसकेको ह�दँा 
�याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को िनण�य, 
िसफा�रस र सोबमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा ग�रएको िनयिु�बाट नेपालको संिवधान र �याय 
प�रषद ् ऐनले प�रक�पना गरकेो �याियक िविवधता 
(Judicial diversity) र समावेिशताको भावनासमेत 
�यवहारमा काया��वयन भएको ह�दँा संिवधान र 
कानूनस�मत रहेको छ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
बमोिजम बसेको िमित २०७३।९।२८ को �याय 
प�रषद ्को बैठकले ऐ. ऐनको दफा ३५ को उपदफा ६ 
र ७ बमोिजम गरकेो िनण�यलाई कानूनिवपरीत मा�न 
िम�दैन । �याय प�रषद ्को उ� दैठक र सो बैठकले 
उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा गरकेो 
िनण�यको वैधािनकताको िवषयमा �याय प�रषद ्को 
कुनै पिन पदािधकारी एवम् सद�यह�ले कानूनी �� 
नउठाएकोले उ� बैठक कानूनस�मत नै रहेको छ । 

नेपालको संिवधानको धारा १४० को 
उपधारा (२) मा उ�च अदालतको �यायाधीशह�को 
आधारभूत यो�यता र मू�याङ्कनका आधारह� 
तोिकएको र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ 
को िविभ�न उपदफाह�मा �यायाधीश िनयिु�का 
िसफा�रसका िविभ�न आधारह� तोिकएको छ । 
जे�तालाई िनयिु�को �मखु आधार मानी अ�यलाई 
सहायक आधारको �पमा �हण गनु�पन� भ�ने आशय 
र मनसाय नेपालको संिवधान र �याय प�रषद्  ऐन, 

िन.नं.००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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२०७३ को रहे भएको दिेखदँैन । जे�ताको आधार 
बढुवा�ारा िनयिु� गन� �योजनका लािग �मखु आधार 
ह�न स�छ तर उ�च अदालतको �यायाधीशको पद 
बढुवा�ारा पूित� भएको नभई नेपालको सिंवधान र 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा उि�लिखत यो�यता 
पगेुका �यि�ह�म�येबाट िनयिु� ग�रएको हो ।

तसथ�ः �याय प�रषद ्ले नेपालको सिंवधान र 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा तोिकएको आधारभूत 
यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट तोिकएको आधारमा 
मू�याङ्कन गरी मलाई उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को लािग गरकेो िसफा�रस िनण�य 
संिवधान एवम् कानूनस�मत भएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी च��बहादुर सा�को 
िमित २०७४।४।२२ को िलिखत जवाफ ।

संिवधानतः �यायाधीशको पद िनयिु� ह�ने 
पद हो । िनजामती  कम�चारी ज�तो बढुवा �ि�याबाट 
िनयिु� ह�ने पद होइन । �रटस�ब�धी मा�य िस�ा�त, 
मा�य �याियक अवधारणाअनसुार िनिव�वाद हक 
अिधकारको अभावमा �रट �े�मा �वेश गरी सनुवुाइ 
गन� िकमाथ� िम�दैन । �याय प�रषद ्को िनण�य प�रषद ्का 
३ जना मा� पदािधकारीबाट भएकोले पिन सो िनण�य 
बदरभागी रहेको भ�ने िनवेदकह�को िजिकर स�दभ�मा 
हेदा�, हाल सव��च अदालतमा िवचाराधीन संवत् 
२०७३-WO-०७२१ को उ��ेषणसमेतको �रट 
िनवेदनमा त�कालीन मा.�या. वै�नाथ उपा�याय 
तथा �याय प�रषद ्का माननीय सद�य राम�साद 
िसटौला�यू उ� िनण�य ह�दँा आफूह� उपि�थत 
ह�न नस�न ु भएको बेहोरासमेत खलुाई िलिखत 
जवाफमा उ�लेख गनु�भएको देिख�छ । तर उ� 
िनण�य आफूह�लाई मा�य नभएको भनी सो िलिखत 
जवाफमा कुनै िजिकर िलन ु भएको अव�था छैन । 
यसैगरी, िमित २०७१ फागनुमा ११ जनालाई �ी 
सव��च अदालतको �यायाधीश पदमा �याय प�रषद ्का 

३ जना पदािधकारीको िनण�यबाट िनयिु� गरउेपरमा 
परकेो ०७२ सालको WO-०३४५ को �रट िनवेदनमा 
सव��च अदालतले प�रषद ्को उ� िनण�य अवैध ह�न 
नस�ने भनी िमित २०७२।१२।११ मा आदेश गरकेो 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनको समेत कुनै औिच�य 
छैन । 

�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ५ एवम् 
(६) र (७) बमोिजम प�रषद ्को काम कारबाही वा िनण�य 
३ जना पदािधकारीको बह�मतबाट ह�न स�ने तथा 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ (६) बमोिजम 
तीनजना �याय प�रषद ्का सद�यह�को बह�मतको 
िनण�यबाट िनयिु�को िसफा�रस िमित २०७३।९।२८ 
मा भई िमित २०७३।९।२९ मा िनयिु� भइसकेकोले 
कानूनी वैधता �ा� ह��छ । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ३५ को उपदफा (१) मा �याय प�रषद ्को 
बैठक आव�यकताअनसुार अ�य�ले तोकेको िमित, 
समय र ठाउमँा ब�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो र सोही 
�यव�थाअनसुार भएको िनण�य कानूनस�मत नै ह�दँा 
बदर ह�न स�ने होइन । 

अत: नेपालको संिवधानको धारा १४० 
को उपधारा (२) मा उ�लेख भएबमोिजम कानून 
�यवसायीको �े�मा रही उ� �यायाधीश पदमा िनयिु� 
ह�न ुअिघ�लो िदनम�म िनर�तर �पमा इमा�दा�रताका 
साथ वकालत पेसामा काय�रत रहेका हामीह�लाई 
�याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ गते गरकेो 
िनयिु�को िसफा�रस एवम् िमित २०७३।९।२९ 
गतेको िनयिु� पद�थापनालगायतका काम कारबाही 
सिंवधान एवम् कानूनस�मत नै रहेको छ । यसरी 
हकदैयािवहीन कपोलकि�पत गैरकानूनी दाबी िलई 
परकेो �रट िनवेदन सिंवधानको धारा १४० र �याय 
प�रषद ् ऐनको दफा ५(१) बमोिजमको अव�था नरहे 
नभएबाट त�यिभ� �वेशै नगरी ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी उ�च 
अदालतका �यायाधीशह� �ी रा�यल�मी ब�ाचाय� र 
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�ी गणेश�साद बरालसमेतको िमित २०७४।४।२५ 
को िलिखत जवाफ ।

मसमेतको उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु� गन� स�ब�धमा �याय प�रषद ्बाट 
िमित २०७३।९।२८ गते भएको िनयिु�को 
िसफा�रस एवम् िमित २०७३।९।२९ गतेको िनयिु� 
पद�थापनालगायतका काम कारबाही सिंवधान 
एवम कानूनस�मत नै रहेको ह�दँा हकदयैािवहीन 
कपोलकि�पत गैरकानूनी दाबी िलई परकेो �रट िनवेदन 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी सुभाष पौडेलको 
िमित २०७४।४।२५ को िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य �यायाधीश 
र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा ५ 
सद�यीय �याय प�रषद ्को �यव�था गरकेो र सोही 
�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ३ र �याय प�रषद ् 
(काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को िनयम (३) ले 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी 
�याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने ऐनको दफा ५ र 
िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको एवम् दफा ७ 
ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न नस�ने अव�थाको 
�यव�था गरकेो छ । यी उि�लिखत संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�थाअनसुार उ�च अदालतको 
�यायाधीशको िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट िमित 
२०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई मसमेतका ८० 
जनालाई िमित २०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत तलुसीपरुका �यायाधीश �ी 

नारायण�साद ��ेको िमित २०७४।४।२६ को 
िलिखत जवाफ । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको छ । सो 
स�ब�धमा �थमतः �यायाधीश िनयिु� हो अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा होइन भ�ने कुरा ब�ुन ुज�री छ । 
िनयिु�का लािग िनधा� �रत िविभ�न आधारह�म�ये 
व�र�ता एक आधार हो भने अ�यमा अनभुव, 
िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमा�दा�रता, 
िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित �याय र कानूनको 
�े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार तथा सेवामा 
रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा कानूनमा 
उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई पिन हेनु�पन� 
ह��छ । यी सबै आधारलाई हेरी प�रषदले् िसफा�रस 
गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी सबैलाई समेट्न नस�न ु 
�वाभािवक नै हो । अपेि�त प�रणाम �ा� भए मा� िठक 
अ�यथा बेिठक भ�ने आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले 
िदनभुएको िनवेदन कानून तथा िनयिु�का िस�ा�तको 
रोहमा जायज नभएकाले �रट िनवेदन खारजेभागी 
रहेको ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी धीरबहादुर च�दको िमित 
२०७४।४।२५ को िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशका लािग आव�यक यो�यतास�ब�धी 
��न मेरो हकमा उठाउन नसकेको ह�दँा �याय 
प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को िनण�य िसफा�रस 
र सोबमोिजम उ�च अदालतका �यायाधीश पदमा 
ग�रएको िनयिु�बाट संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ ले प�रक�पना गरकेो �याियक िविवधता 
(Judicial diversity) र समावेिशताको भावनासमेत 
�यवहारमा काया��वयन भएको ह�दँा संिवधानको 
भावनाअनकूुल रहेको छ । �याय प�रषद ्को बैठकको 
िमित, समय, �थान र उपि�थित ज�ता िवषय �याय 
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प�रषद ्को आ�त�रक मािमला हो । �याय प�रषद ्को 
िमित २०७३।९।२८ को बैठकको वैधािनकताको 
िवषयमा �याय प�रषद ्को कुनै पिन पदािधकारी एवम् 
सद�यह�ले �� नउठाएको र सो बैठकमा सहभागी 
भई �वािम�व �हण गरकेो अव�थामा उ� बैठक 
कानूनस�मत नै रहेको छ ।

नेपालको सिंवधानको धारा १४० को 
उपधारा (२) मा उ�च अदालतको �यायाधीशह�को 
आधारभूत यो�यता तोिकएको छ । यसैगरी उपधारा 
(३) मा यो�यता पगेुका �यि�ह� मू�याङ्कनको 
आधार तोिकएको छ भने �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ५ को िविभ�न उपदफाह�मा �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रसका िविभ�न आधारह� तोिकएको 
छ । �याय प�रषद ्ले उ�लिखत �यायाधीशका लािग 
तोिकएका आधारभूत यो�यता, मू�याङ्कनका आधार 
र िसफा�रसका आधारह� सम�मा हेरी �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रस ग�रएको देिख�छ । जे�ताको 
आधारलाई मू�याङ्कनको �थम �ाथिमकता मानी 
अ�य आधारह�लाई म�यम आधारको �पमा 
�हण ग�रनपुन� नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को मनसाय होइन । जे�ताका आधार 
अ�य सरकारी पदमा बढुवा �योजनका लािग �थम 
�ाथिमकता ह�न स�छ, तर �यायाधीशको िनयिु�मा 
होइन । �यायाधीश िनयिु�को �ि�या अ�य सरकारी 
पदमा बढुवाको �ि�याभ�दा सव�था िभ�न रहेको ह�दँा 
नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा 
यो�यता, जे�तालगायत पेसागत आचरण, इमा�दा�रता, 
�याय र कानूनका प�ुयाएको योगदानसमेतका थप 
आधारह� तोिकएको पाइ�छ । 

अत: िववेिचत आधार कानूनबाट �याय 
प�रषद ्ले नेपालको संिवधान र �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ मा तोिकए आधारभूत यो�यता पगेुका 
�यि�ह�म�ये तोिकएको आधारमा मू�याङ्कन गरी 
तोिकएको आधारमा िसफा�रसको िनण�य गरकेो ह�दँा 

��ततु �रट िनवेदन खारजे गरी इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश �ी ह�र�ताप 
के.सी. को िमित २०७४।४।२६ को िलिखत
जवाफ ।

हामी िनवेदकह� नेपालको सिंवधानको धारा 
१४० र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले 
िनधा�रण गरकेो यो�यता पूरा भएको ह�दँा संिवधान र 
�चिलत कानूनबमोिजम हामीह�लाई �याय प�रषद ्को 
िमित २०७३।९।२८ को बैठकले उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गरअेनसुार २०७३।९।२९ मा िनयिु� भएका ह� । 
िनयिु� भएका स�पूण� �यायाधीश कानूनी यो�यता, 
�मता र द�ताको आधारमा िनयिु� भई हाल उ�च 
अदालतमा पद�थापना भई कामसमेत गरी आएकाले 
हामीलाई िनयिु� गन� गरी �याय प�रषद ्बाट भएको 
िनण�य बदरको दाबी िनवेदनमा कही ँपिन निलएकोले 
हा�ो िनयिु� बदर नह�ने कुरा ��ट पान� चाह�छ� ।

केवल सामािजक स�जाल र स�चार 
मा�यमबाट स��ेिषत समाचारको हवाला िददैँ 
लेिखएको िनवेदन लेखबाट मा�ै बैठक �याय प�रषद ्मा 
नबसी अ�य� बसेको वा राजनीितक �यि�को 
उपि�थित रहेको वा म�यरातमा बसी िनण�य गरकेो 
भ�ने कुराको पिु� ह�न स�दनै । साथै �याय प�रषद ्को 
बैठकस�ब�धी �ि�या �याय प�रषद ्ले आफँै तय 
गन� स�ने ह�दँा सो स�ब�धमा िवप�ीह�लाई �� 
उठाउने अिधकार नरहेकोले िमित २०७३।९।२८ 
को �याय प�रषद ्को िनण�यलाई दूिषत िनण�यको स�ंा 
कदािप पिन िदन िम�दैन । ��तुत �रट िनवेदन दायर 
गन� हकदैया िनवेदकह�लाई �ा� ह�न नस�ने ह�दँा 
हकदैयाको अभावमा खारजे गरी िमित २०७३।९।२८ 
को �यायाधीश िनयिु�स�ब�धी �याय प�रषद् को िनण�य 
र सोको आधारमा भएको हा�ो िनयिु� कायम राखी 
पाऊँ । यिद िवप�ीह�लाई �याय प�रषद ्ले �यायाधीश 
िनयिु�मा भेदभाव गरकेो हो भने त�कालै उिचत 
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समयिभ� �याय �ाि�का लािग िनवेदन गनु�पन�मा 
अनिुचत िवल�ब गरी िमित २०७३।९।२८ को िनण�य 
बदर गन� भनी िमित २०७४।२।३१ मा ��ततु िनवेदन 
दता� भएको देिखदँा िवल�बको िस�ा�तको आधारमा 
समेत ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट 
नेपालको संिवधान, �याय प�रषद ् ऐन र अ�य �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदको लािग यो�य भएको आधारमा �याय प�रषद् ले 
िमित २०७३।९।२८ मा �यायाधीश पदमा िनयिु� ह�ने 
गरी गरकेो िसफा�रसको िनण�य कानूनअन�ुप भएको, 
सो िनण�यको आधारमा भएको िनयिु� बदरतफ�  दाबी 
नरहेको, सो िनण�यबाट कुनै �कारले िवप�ीह�को 
हकमा असर नपरकेो र अनिुचत िवल�ब गरी िनवेदन 
परकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीशह� 
�ी गोपाल भ�राई, �ी भोजराज अिधकारी, �ी 
शािल�ाम कोइराला, �ी बामदेव �वाली, �ी बिबता 
उ�तेी, �ी नस��लाह अंसारीसमेतको िमित 
२०७४।४।२६ को सयुं� िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य �यायाधीश 
र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा ५ 
सद�यीय �याय प�रषद ् �यव�था गरकेो छ । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र �याय प�रषद ् 
(काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को िनयम (३) ले 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी 
�याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने उ� ऐनको दफा ५ 
र िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको छ । यी 

उि�लिखत संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाअनसुार 
उ�च अदालतको �यायाधीशको िनयिु�का लािग �याय 
प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा िसफा�रस ८० जना 
�यायाधीश संिवधान र कानूनबमोिजम �यायाधीशको 
पदका लािग यो�यता नपगेुका �यि�ह� िनय�ु भएको 
भ�ने अव�था छैन । जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको 
आधारमा िनयिु� भएको भ�ने �� उठाउन ु भएको 
छ । सो स�ब�धमा �थमत: �यायाधीश िनयिु� हो अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा होइन । िनयिु�का लािग िनधा��रत 
िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक आधार हो भने 
अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता 
इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय 
र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार 
तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा 
कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई 
पिन हेनु�पन� ह��छ । 

यसै�ममा प�रषद् ले िमित २०७३।९।२८ गते 
�यायाधीश िसफा�रस गरकेो िनण�यउपर िनयिु�का लािग 
आकां�ीम�ये िसफा�रसमा नपरकेा कानून �यवसायी, 
सरकारी विकल तथा िज�ला �यायाधीशह�म�ये 
केही �रटको मा�यमबाट सव��च अदालतमा �वेश 
गरकेोमा अ�त�रम आदशे जारी नभएपिछ �यसको 
लामो समयको अ�तरालमा पनु: पिहले नै दता� भई 
अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा ��ततु �रट िनवेदन 
दता� ह�न आएको छ । �यसको अव�था, �व�प र गणु 
िवचार नगरी �रटमा �वेश गरकेोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम २७(३), िनयम ४०ख 
(२), िनयम ४४ को ��य� उ�लङ्घन ह�न पगेुको छ 
भने िवल�बको िस�ा�तसमेतले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी रहेको छ ।

�रट िनवेदकह�म�ये त�कालीन 
सह�यायािधव�ा �ी राजन�साद भ�राई बढुवा भई 
रा.प. िविश� �ेणीको सिचव पदमा िनय�ु ह�नभुएको 
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छ । यसबाट िनवेदकले लाभ �हण ग�रसकेकोमा िववाद 
देिखदँैन । कुनै िनकाय वा अिधकारीबाट भएको िनण�य र 
�यसबाट �ा� ह�ने लाभलाई �वीकार ग�रसकेपिछ पनुः 
सोही िनण�यका िव��मा �रट िदन समप�णको िस�ा�त 
(Doctrine of Submission) ले रो�दछ । �यसैगरी 
कुनै िनण�यको आफूलाई फाइदा ह�ने भाग �वीकान� र 
बेफाइदा ह�ने भागलाई इ�कार गन� सिुवधा वा अिधकार 
�योग ग�रसकेपिछ िववादको उठान गन� िस�ा�त 
(Doctrine of Approbate and Reprobate) को 
�ितकूल ह�न जा�छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा 
िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा कुनै �िुट 
ह�न पगेुको छ भने प�रषदक्ा सद�यह�ले �यसमा 
िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� ह��छ । िनयिु�को 
िसफा�रसपिछ �याय प�रषद् मा यस िवषयमा कुनै मत 
मता�तर भएको छैन ब� �यायाधीश िनयिु�को िव�� 
सरकारी विकलबाट भएको आ�दोलनमा प�रषद ् र 
सरकारी विकल समाजिबच वाता� भई प�रषद ्बाट जारी 
िव�ि�मा िवगतको िनयिु� संिवधान र कानूनस�मत 
भएको तथा भावी िदनमा पिन सोहीबमोिजम ह�ने 
�ितब�ता जनाइएको छ । यस अव�थामा �याय 
प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने 
अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट 
िनवेदन खारजेभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी िबपुल �यौपानेको 
िमित २०७४।४।२९ को िलिखत जवाफ ।

�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ४ को 
उपदफा (३) बमोिजम �र� पदमा ३ मिहनािभ� िनय�ु 
गरी स�न ु पन� कानूनी बा�यता एवम् प�रि�थितमा 
�याय प�रषद ्ले िमित २०७३/०९/२८ गते िसफा�रस 
गरी, िमित २०७३।०९।२९ गते हामीसमेतको िनयिु� 
भई िनयिु� प� बझुी सपथ �हण गरी आव�यक तािलम 

िलई �याय प�रषद ्ले पदा�थापन गरकेो अदालतमा 
पूण� िन�ा, कत��यपरायण र इमानदारीपूव�क काय�रत 
रही आएका छ� । �रट िनवेदकह� �याय सेवाअ�तग�त 
सरकारी विकल समूहमा काय�रत कम�चारी भएकोले 
�याय प�रषद् को िसफा�रसमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशमा िसफा�रस तथा िनय�ु ह�नभुएका पूव� 
िज�ला �यायाधीश, पूव� अित�र� �यायाधीश र पूव� 
कानून �यवसायीह�को िनयिु�को िवषयमा �रट दायर 
गन� हकदैया नभएको ह�दँा �थम�ि�मै (Prima facie) 
िवप�ीको �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको बेहोरा 
अनरुोध गद�छ� । 

�रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा उठाएको 
िवषयव�त ु िनजह�को िनयिु� ह�नपुन�मा भएन भ�ने 
िनता�त िनजी िवषय भएकोले सो िवषय साव�जिनक 
सरोकारको िवषय होइन र ह�न स�दैन । साव�जिनक 
िहत र सरोकारको पिव� आवरण ओढाएर �रट 
िनवेदकह�को िनजी र �यि�गत �वाथ�, इ�छा र 
मह�वाकां�ाको प�रपूित� ह�न स�दैन । िनजह�को 
�यि�गत िनयिु�को िवषयका स�ब�धमा हामी िलखत 
जवाफ ��ततुकता�को के, कुन काय�ले िनजह�को 
के कुन सवंैधािनक तथा कानूनी हकको उ�लङ्घन 
ह�न गएको हो सो कुरा िनजह�को �रटमा �प� 
मागदाबी िलएको पिन देिखदँनै । तसथ� िवप�ी �रट 
िनवेदकह�ले सफा हात र िनयत िलएर अदालत �वेश 
गरकेो नदेिखदँा िवप�ीह�को �रट िनवेदन खारजेभागी 
रहेको छ ।

नेपालको संिवधानको धारा १४० (३) र 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ उपदफा (१) 
र (ख) मा तोिकएबमोिजमको मू�याङ्कन र आधारमा 
हामी िलिखत जवाफ ��ततुकता�ह�समेतलाई 
�याय प�रषद ्ले िमित २०७३|०९।२८ गते उ�च 
अदालतको �यायधीशमा िसफा�रस गरकेोमा दईुमत 
छैन । �याय प�रषद्को िमित २०७३।०९।२८ को 
िनण�यले नै िमित २०७३।०९।२८ गते १०:०० बजे 
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�याय प�रषद् को बैठक ब�ने िनण�य गरकेो भनी �रट 
िनवेदक �वयलें �रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएकोले 
उ� िमित २०७३।९।२८ को बैठक ब�ने सूचना 
�याय प�रषद ्को सबै सद�यह�ले यथासमयमा नै 
पाएको �प� ह��छ । िमित २०७३/०९/२८ बसेको 
बैठकको समय र �थानको िवषयमा �याय प�रषद ्को 
आिधका�रक कागजातह�बाट पिु� ह�ने नै ह�दँा िविभ�न 
प� पि�काको हवाला िददँै हचवुाको भरमा दायर भएको 
�रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५(१) 
मा �याय प�रषद ्को बैठक अ�य�ले तोकेको िमित, 
समय र �थानमा ब�नेछ भ�ने �यव�था छ भने सोही 
ऐनको दफा ३५ को उपदफा ६ मा अ�य� र अ�य 
दईु जना सद�य उपि�थत भएमा �याय प�रषद ्को 
बैठकको लािग गणपूरक सं�या पगेुको मािननेछ भ�ने 
�यव�था छ । सोही ऐनको दफा ३५ को उपदफा ७ 
मा प�रषद् को िनण�य बह�मतको आधारमा ह�ने छ, मत 
बराबर भएमा अ�य�ले िनणा�यक मत िदनपुन� छ भ�ने 
�प� �ावधान रहेको र यसपूव� पिन बह�मतको िनण�यले 
िसफा�रस भएका ��ा�तह� �मरण गराउदैँ िमित 
२०७३।०९।२८ गते बसेको �याय प�रषद ्को बैठक 
पूण�त: वैधािनक रहनकुो साथै दूिषत र बदिनयतपूण� 
नरहेको बेहोरासमेत अनरुोध गद�छ� ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�याय प�रषद ्ले िमित २०७३।०९।२८ गते गरकेो 
र अदालतको �यायाधीश िसफा�रस र स�माननीय 
�धान�यायाधीशबाट िमित २०७३।०९।२९ गते 
भएको िनयिु� संवैधािनक र कानूनी �ावधानबमोिजम 
भएकोले िवप�ीको मागदाबीबमोिजमका उ��ेषण र 
परमादशेलगायत कुनै पिन आ�ा आदेश जारी गरी 
रहन पन� होइन । �रट िनवेदकको मागदाबी नै दूिषत 
र बदिनयतपूण� रहेको, सफा हात र सफा िनयत िलई 
दायर नभएको, हचवुा, कपोलकि�पत, हकदैयािवहीन, 
गैरकानूनी र गैरसंवैधािनकसमेत रहेको ह�दँा ��ततु 

�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीशह� �ी राम�साद ओली, �ी 
िन�यान�द पा�डेय, �ी िदनेश�साद यादव, �ी 
िव�णु�साद कोइराला, �ी बासुदेव आचाय�, �ी 
�ुवराज न�द, �ी रामबहादुर थापासमेतको िमित 
२०७४।४।२९ को िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� नेपाल �याय 
सेवाको राजप�ांिकत ततृीय �ेणीको शाखा अिधकृत 
पदमा, २०५१ सालमा �वेश गरी िमित २०६३।३।२३ 
देिख िज�ला �यायाधीश पदमा �थायी िनयिु� भई 
अिवि�छ�न �पमा सेवा गद� आएकोमा िमित २०५८ 
सालको नेपाल िनजामती कम�चारी परु�कारले समेत 
परु�कृत भएको छु । उ�च अदालतमा �र� रहेका ८० 
जना �यायाधीश िनयिु� ह�दँा म िज�ला �यायाधीशम�ये 
जे�ताको �मसं�या ३२ मा रहेको छु । मैले िज�ला 
�यायाधीश ह�दँा गरकेा फैसला, मेरो काय� स�पादनको 
�तरको मू�याङ्कन, इमा�दा�रता, िन�प�ता, नैितक 
आचरण, जे�ता, अनभुव र काय�द�ताको आधारमा 
मलाई िमित २०७३।९।२८ को �याय प�रषद ्को 
िसफा�रसमा उ�च अदालत पाटन हेट�डा इलजासको 
�यायाधीश पदमा िनय�ु भई काय� गद� आएको अव�था 
छ ।

अत: �रट िनवेदनमा �यायाधीश िनयिु� 
बदरको माग नै निलएको र �याय प�रषद् बाट िसफा�रस 
भई िनय�ु भई िज�मेवारी  स�हाली सकेको अव�थामा 
�याय प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा भएको 
उ�च अदालतका �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
बमोिजम िविधवत् भएकोले उ� िसफा�रस िनण�य 
बदर ह�नपुन� कुनै आधार कारण नह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी िच�तामणी बरालको 
िमित २०७४।४।२९ को िलिखत जवाफ ।

सिंवधान र कानूनको आधारमा �याय 
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प�रषद ्बाट भएको िनण�यलाई साव�जिनक सरोकारको 
िववाद मा�न पिन कदािप िम�ने होइन । अतः 
�थम�ि�मा नै ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ । 
संिवधानको धारा १४० उपचारा (२) ले कानूनमा 
�नातक उपािध �ा� गरी िज�ला �यायाधीशको पदमा 
क�तीमा पाचँ वष� काम गरकेो नेपाली नाग�रक उ�च 
अदालतको �यायाधीशको पदमा िनयिु�का लािग 
यो�य मािनने संवैधािनक �यव�था छ ।

मैले िज�ला �यायाधीशको पदमा रही १५ 
वष�को सेवा अविध �यितत गरकेो छु । सो पदसमेतमा 
रही काय� स�पादन गदा� आ�नो पदीय मया�दा, 
आचरण, िन�ा एवम् इमा�दा�रतामा आचँ आउन निदई 
�यायको मम�लाई जोगाई अदालत �ितको जनआ�था 
अिभविृ�मा भरम�दरु �यास गरी आएको छु । मेरो सो 
यो�यतासमेतलाई म�यनजर राखी ग�रएको िनयिु� मेरो 
हकमा कदािप बदरभागी छैन । अत: सिंवधान, कानून 
र व�तिुन� आधारिबना साव�जिनक स�चार मा�यममा 
�सार भए गरकेो भनी मनोगत �पमा दायर ग�रएको 
��ततु �रट िनवेदन जारी ह�न स�ने अव�था कुनै पिन 
�ि�कोणले नह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी ई�रराज आचाय�को 
िमित २०७४।४।३१ को िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� िमित 
२०६३।०३।२३ मा िज�ला �यायाधीश पदमा िनयिु� 
भई नेपालको संिवधानको धारा १४० को उपधारा 
(२) र (३) तथा �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा 
५ बमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश ह�न यो�य 
�यि� भएकोले व�र�ता, अनभुव, इमा�दा�रता, 
पेसागत नैितक आचरण, िवषयव�तकुो �ान, काय� 
�मता, िन�प�ता एवम् काय�कुशलतासमेतका सम� 
मू�याङ्कनबाट उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनय�ु गन� उपय�ु दखेी �याय प�रषद् को िमित 
२०७३।०९।२८ को बैठकको िनण�यअनसुार नेपालको 
संिवधानको धारा १४० को उपधारा (१) बमोिजम 

�धान�यायाधीशसम� िनयिु� एवम् पद�थापनका 
लािग िसफा�रस भएबमोिजम स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूबाट िमित २०७३।०९।२९ के 
िनण�यानसुार मलाई उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनय�ु गरी हाल म तोिकएको उ�च अदालतमा 
सेवारत रहेको छु । 

सिंवधानले नै ��ट �पमा मेरो लािग तोकेको 
यो�यता र आधारह�को मू�याङ्कन गरी संिवधान र 
कानूनबमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनयिु� ग�रएको काय�बाट �रट िनवेदकह�लाई कुनै 
ताि�वक असर पन� होइन । साथै कानूनबमोिजम उ�च 
अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु� भएको ह�दँा 
यो काय�बाट िवप�ी �रट िनवेदकह�को संिवधान 
तथा कानून �द� हक अिधकारमा कुनै आघात 
परकेो छैन । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
बमोिजम बसेको िमित २०७३।०९।२८ को �याय 
प�रषद ्को बैठकले ऐ. ऐनको दफा ३५ को उपदफा ६ 
र ७ बमोिजम गरकेो िनण�यलाई कानूनिवपरीत मा�न 
िम�दैन । �याय प�रषद ्को उ� बैठक र सो बैठकले 
उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा गरकेो 
िनण�यको वैधािनकताको िवषयमा �याय प�रषद ्को 
कुनै पिन पदािधकारी एवम् सद�यह�ले कानूनी �� 
नउठाएकोले उ� बैठक तथा िनण�यसमेत कानूनस�मत 
छ ।

नेपालको सिंवधानको धारा १४० को उपधारा 
(२) र (३) तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
५ को िविभ�न उपदफाह�मा �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रसका िविभ�न आधार तथा अव�थाह� हेदा�, 
जे�तालाई िनयिु�को �मखु आधार मानी अ�यलाई 
सहायक आधारको �पमा �हण ग�रन ुपन� भ�ने आशय 
र मनसाय नेपालको संिवधान र �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ को रहे भएको दिेखदैँन । जे�ताको बढुवा�ारा 
िनयिु� गन� �योजनका लािग एक आधार ह�न स�छ 
तर उ�च अदालतको �यायाधीश पद बढुवा�ारा 
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पूित� भएको नभई नेपालको संिवधान र �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ मा उि�लिखत यो�यता �मता भएका 
�यि�ह�म�येबाट मसमेतलाई िनयिु� ग�रएको काय� 
कानूनस�मत रहेको छ । 

तसथ� �याय प�रषद् ले नेपालको संिवधान र 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा तोिकएको आधारभूत 
यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट मेरो काय��मता, 
काय�कुशलता इमा�दा�रता, �याियक िन�ा एवम् मेरो 
उ�च काय�स�पादन �तरसमेतको सम� मू�याङ्कन 
गरी मलाई उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनयिु�को लािग गरकेो िसफा�रस, िनण�य तथा 
िनयिु�समेत संिवधान एवम् कानूनस�मत भएको र 
िवप�ीह�को हक अिधकारमा कुनै �कारको आघात 
नपगेुको ह�दँा िवप�ीह�को ��ततु �रट िनवेदन �वतः 
खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
उ�च अदालतका �यायाधीश �ी टेकनारायण 
कँुवरको िमित २०७४।४।३२ को िलिखत जवाफ ।

म िलिखत जवाफ ��ततुकता� िमित 
२०३८।३।१४ दिेख �याय सेवामा �वेश गरी िनर�तर 
�पमा �याय सेवाको सरकारी विकल समूहमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयअ�तग�त सरकारी 
विकल काया�लयमा सेवारत रहेकै अव�थामा िमित 
२०६३।३।२३ मा िज�ला �यायाधीश पदमा िनय�ु 
भई िमित २०७३।९।२८ स�म िविभ�न िज�ला 
अदालतमा �यायाधीशको �पमा सेवारत रही िमित 
२०७३।९।२८ को �याय प�रषद ्को िसफा�रसको 
िनण�य तथा िमित २०७३।९।२९ को िनयिु�को 
िनण�यबमोिजम तोिकएको उ�च अदालतमा काय�रत 
रही आएको छु ।

िवप�ी िनवेदकह�ले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� ग�रएन भ�ने िजिकर स�दभ�मा हेदा�, 
�यायाधीशको िनयिु� िनजामती सेवामा �चलनमा 
रहेको बढुवा �ि�यासगँ कदािप तलुना गन� िम�दैन । 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� संवैधािनक 

अंगका �पमा गिठत �याय प�रषद ्बाट व�र�ताका 
अित�र� स�पािदत काय�को गणु�तर, अनभुव, 
िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमा�दा�रता, 
िन�प�ता, पेसागत नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आिज�त �याित, �याय र कानूनको �े�मा 
प�ुयाएको योगदानसमेतलाई आधार मानी िनयिु� 
र िसफा�रस ग�रएको छ । िवप�ी �रट िनवेदकह�ले 
िनयिु� भएको ८० जना �यायाधीशह�म�ये 
आफूभ�दा को, कसलाई के, कुन आधारबाट किन� 
दे�न ुभएको हो �प� �पमा िकटान नगरबेाट िनवेदक 
�व�छ र सफा हात िलएर अदालत �वेश गरकेो भ�ने 
अव�था पिन दिेखदँैन । 

अत: �याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को 
िसफा�रस र िमित २०७३।९।२९ को िनयिु� बदरको 
माग गरी िवप�ी िनवेदकह� िमित २०७३।१२।११ 
मा मा� स�मािनत अदालत �वेश गनु�भएको छ । 
यसरी िनयिु� भएको लामो समयस�म अदालत 
�वेश नगरी िवल�ब गनु�पन� कारणको औिच�यता 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेकोबाट ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी शेखरच�� अया�लको 
िमित २०७४।५।१ को िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य �यायाधीश 
र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा ५ 
सद�यीय �याय प�रषद ्को �यव�था गरकेो छ । सोही 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र �याय प�रषद ् 
(काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को िनयम (३) ले 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी 
�याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने ऐनको दफा ५ र 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको एवम् दफा ७ 
ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न नस�ने अव�थाको 
�यव�था गरकेो छ । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको छ । सो 
स�ब�धमा �थमतः �यायाधीश िनयिु� हो अ�य 
कम�चारीझ� बढुवा होइन भ�ने कुरा ब�ुन ु ज�री छ । 
िनयिु�का लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये 
व�र�ता एक आधार हो भने अ�यमा अनभुव, 
िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमानदारी, 
िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित �याय र कानूनको �े�मा 
गरकेो योगदानसमेतका आधारलाई हेरी प�रषद् ले 
िसफा�रस गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी सबैलाई 
समेट्न नस�न ु�वाभािवक नै हो । अपेि�त प�रणाम 
�ा� भए मा� िठक अ�यथा बेिठक भ�ने आधारमा 
िवप�ी �रट िनवेदकले िदनभुएको िनवेदन कानून तथा 
िनयिु�का िस�ा�तको रोहमा जायज नभएकाले �रट 
िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।

यस प�र��यमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयमा िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको 
�ि�या र काय�िविधलाई अ�रश: पालना ग�रएको 
छ । यिद �यसमा कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का 
सद�यह�ले �यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� 
ह��छ । िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा 
यस िवषयमा कुनै मत मता�तर भएको छैन । यस 
अव�थामा �याय प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई 
िववाद उठाउने अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले 
अिधकारिवहीन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश �ी 
अ�युत�साद भ�डारीको िमित २०७४।५।४ को 
िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले 
सव��च अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य 
�यायाधीश र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, 
स�वा, अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र 
�याय �शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस 
गन� वा परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा 
५ सद�यीय �याय प�रषद ्को �यव�था गरकेो छ । 
सोही �यव�थाबमोिजम �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ३ र �याय प�रषद ् (काय�िविध) िनयमावली, 
२०५६ को िनयम (३) ले �यायाधीश ह�न यो�यता 
पगेुका नेपाली नाग�रकह�को िववरण सङ्कलन गन� 
तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषद ्लाई 
स�ुपेको छ भने ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको िनयम 
(५) ले �यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� 
आधार तोकेको एवम् दफा ७ ले �यायाधीश पदमा 
िनय�ु ह�न नस�ने अव�थाको �यव�था गरकेो 
छ । यी उि�लिखत सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�था 
र िवगतको अ�यासअनसुार उ�च अदालतको 
�यायाधीशको िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्बाट िमित 
२०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई मसमेतका ८० 
जनालाई िमित २०७३।९।२९ मा ग�रएको िनयिु� 
कानूनसङ्गत छ ।

प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ गते �यायाधीश 
िसफा�रस गरपे�ात्  उ� िसफा�रसउपर िनयिु�का 
लािग आकां�ीम�ये िसफा�रसमा नपरकेा िज�ला 
�यायाधीश र कानून �यवसायीह�म�ये केही �रटको 
मा�यमबाट सव��च अदालत �वेश गरकेोमा अ�त�रम 
आदशे जारी नभएपिछ लामो समयको अ�तरालमा 
पनुः पिहले नै दता�  भई अदालतमा िवचाराधीन 
िवषयमा ��ततु �रट िनवेदन दता� ह�न आएको छ । 
यसबाट मलुकु� ऐन अ.ब.ं ७३ नं., सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम २७(३), िनयम ४०ख 
(२) र िनयम ४४ को ��य� उ�लङ्घन भएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ ।
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��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयमा 
िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई 
अ�रश: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा कुनै �िुट 
ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का सद�यह�ले �यसमा 
िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� ह��छ । िनयिु�को 
िसफा�रसपिछ �याय प�रषद् मा यस िवषयमा कुनै मत 
मता�तर भएको छैन । यस अव�थामा �याय प�रषद ्मा 
िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने अिधकार 
िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका 
�यायाधीश �ी मदन पो�ेलको िमित २०७४।५।४ 
को िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकको दाबी नै गलत र दरुाशयपूण� 
छ । िकनभने �याय प�रषद ्को िनण�यलाई नै �रट 
िनवेदकले मा�न ुह��न भने �य�तो कुरामा �रट िनवेदन 
गन� हकदैया नै िनवेदकमा रहदँैन । कुनै िनण�य आफूले 
मानेको कारणले �य�तो िनण�यले आ�नो हकमा असर 
गछ�  भने �य�तो कुरामा मा� �रट िनवेदन गन� पाउने 
ह��छ । �रट िनवेदकले साव�जिनक सरोकारको 
िवषयसमेत उ�लेख नगरकेोले हकदैयाको अभावमा 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ । �रट िनवेदकह� 
सफा हातले अदालतमा �वेश गनु�भएको छैन । उ�च 
अदालतको �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रसमा 
आफूह� नपरकेो उ�लेख गरी �रट िनवेदन दायर 
गनु�भएकोले ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�को 
��य� �वाथ� रहेको  देिख�छ । �याय प�रषद ्को िमित 
२०७३।९।२८ को िनण�यको िवषयमा िवप�ीह�ले 
िमित २०७३।१२।१५ पिछ मा� �रट दायर गरकेोले 
िवल�बको िस�ा�तको आधारमा समेत ��ततु �रट 
िनवेदन संिवधान र कानूनसङ्गत छैन । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट �याय 
सेवाको �थम �ेणीको अिधकृतको �पमा काय�रत 
�थायी कम�चारीबाट �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 

को दफा ३ र �याय प�रषद ् काय�िविध) िनयमावली, 
२०५६ को िनयम (३) बमोिजम �यायाधीश ह�न 
यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को िववरण संकलन 
गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषदल्ाई 
स�ुपेबमोिजम र उ� ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको 
िनयम (५) बमोिजम उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा �याय प�रषद् ले िसफा�रस गरी िनयिु� भई 
कामकाज गरी म�ुासमेत िनण�य ग�रसकेको अव�था 
छ । िनवेदकह�ले मेरो हकमा यो�यता नपगेुको 
�यि� िनयिु� भयो भनेर किहकँतै �� उठाएको 
समेत नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश 
�ी नाितबाबु लािमछानेको िमित २०७५।५।४ को 
िलिखत जवाफ ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ ले सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशबाहेक अ�य �यायाधीश 
र अ� अदालतको �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन �धान�यायाधीशको अ�य�तामा ५ 
सद�यीय �याय प�रषद ्को �यव�था गरकेो छ । सो 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र �याय प�रषद ् 
(काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को िनयम (३) ले 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी 
�याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने ऐनको दफा ५ र 
िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको एवम् दफा ७ 
ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न नस�ने अव�थाको 
�यव�था गरकेो छ । यी उि�लिखत संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थाअनसुार �याय प�रषद ्बाट िमित 
२०७३।९।२८ मा िसफा�रसको िनण�य भई स�माननीय 
�धान�यायाधीशबाट हामीसमेतका ८० जनालाई िमित 
२०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको हो । 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको स�ब�धमा 
�थमतः �यायाधीश िनयिु� अ�य कम�चारीझ� बढुवा 
ह�ने पद होइन भ�ने कुरा ब�ुन ुज�री छ । िनयिु�का 
लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक 
आधार हो भने अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा 
नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो 
�याित �याय र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका 
आधार तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको 
हकमा कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� 
आधारह�लाई पिन हेनु�पन� ह��छ । यी सबै आधारलाई 
हेरी प�रषद् ले िसफा�रस गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी 
सबैलाई समेट्न नस�न ु �वाभािवक नै हो । अपेि�त 
प�रणाम �ा� भए मा� िठक अ�यथा बेिठक भ�ने 
आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले िदनभुएको िनवेदन 
कानूनिवपरीत भएकाले खारजेभागी रहेको छ ।

उि�लिखत प�र��यमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयमा िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको 
�ि�या र काय�िविधलाई अ�रश: पालना ग�रएको 
छ । यिद �यसमा कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का 
सद�यह�ले �यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� 
ह��छ । िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा 
यस िवषयमा कुनै मत मता�तर भएको छैन । यस 
अव�थामा �याय प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई 
िववाद उठाउने अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले 
अिधकारिवहीन �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश 
�ी राकेशकुमार िनधीको िमित २०७४।५।४ को 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले िसफा�रस ग�रएका ८० जना 
�यायाधीश सिंवधान र कानूनबमोिजम �यायाधीशको 
पदका लािग यो�य नभएका वा मािथ उ�लेख 

ग�रएबमोिजम �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
७ अनसुार िनय�ु ह�न नस�ने �यि� ह�नहु��छ भनी 
िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेबाट यो�यता नपगेुका 
�यि�ह� िनय�ु भएको भ�ने अव�था छैन । जहासँ�म 
िनवेदकले जे�ताको आधारमा िनयिु� भएन भ�ने �� 
उठाउन ु भएको छ । �थमतः �यायाधीश िनयिु� हो 
अ�य कम�चारीझ� बढुवा होइन भ�ने कुरा ब�ुन ुज�री 
छ । िनयिु�का लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये 
व�र�ता एक आधार हो भने अ�यमा अनभुव, 
िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमा�दा�रता, 
िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित �याय र कानूनको 
�े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार तथा सेवामा 
रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा कानूनमा 
उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई पिन हेनु�पन� 
ह��छ । यी सबै आधारलाई हेरी प�रषदले् िसफा�रस 
गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी सबैलाई समेट्न नस�न ु
�वाभािवक नै हो । अपेि�त प�रणाम �ा� भए मा� िठक 
अ�यथा बेिठक भ�ने आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले 
िदनभुएको िनवेदन कानून तथा िनयिु�का िस�ा�तको 
रोहमा जायज नभएकाले �रट िनवेदन खारजेभागी 
रहेको छ ।

उि�लिखत प�र��यमा �याय प�रषद ्ले 
बैठकको �ि�या र काय�िविधलाई पालना नगरी उ�च 
अदालतका �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गरकेो 
भ�ने िजिकर स�ब�धमा हेदा�, �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको 
�ि�या र काय�िविधलाई अ�रश: पालना ग�रएको 
छ । यिद �यसमा कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का 
सद�यह�ले �यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� 
ह��छ । िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा यस 
िवषयमा कुनै मत मता�तर भएको छैन । अत: यस 
अव�थामा �याय प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई 
िववाद उठाउने अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले 
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अिधकारिवहीन �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश 
�ी गोकण� डाँगीको िमित २०७४।५।५ को िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदकले िसफा�रस ग�रएका ८० जना 
�यायाधीश सिंवधान र कानूनबमोिजम �यायाधीशको 
पदका लािग यो�य नभएका वा मािथ उ�लेख 
ग�रएबमोिजम �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा 
७ अनसुार िनय�ु ह�न नस�ने �यि� ह�नहु��छ भनी 
िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेबाट यो�यता नपगेुका 
�यि�ह� िनय�ु भएको भ�ने अव�था छैन । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र �याय प�रषद ् 
(काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को िनयम (३) ले 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली नाग�रकह�को 
िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख रा�ने िज�मेवारी 
�याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ भने ऐनको दफा ५ र 
िनयमावलीको िनयम (५) ले �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गन� आधार तोकेको एवम् दफा ७ 
ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न नस�ने अव�थाको 
�यव�था गरकेो छ । यी उि�लिखत संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�थाअनसुार �याय प�रषद ्बाट 
िमित २०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई स�माननीय 
�धान�यायाधीशबाट हामीसमेतका ८० जनालाई 
िमित २०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको हो । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको स�ब�धमा 
�थमतः �यायाधीश िनयिु� हो अ�य कम�चारीझ� 
बढुवा होइन भ�ने कुरा ब�ुन ु ज�री छ । िनयिु�का 
लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक 
आधार हो भने अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा 
नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो 
�याित �याय र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका 
आधार तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको 

हकमा कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� 
आधारह�लाई पिन हेनु�पन� ह��छ । यी सबै आधारलाई 
हेरी प�रषदले् िसफा�रस गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी 
सबैलाई समेट्न नस�न ु �वाभािवक नै हो । अपेि�त 
प�रणाम �ा� भए मा� िठक अ�यथा बेिठक भ�ने 
आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले िदनभुएको िनवेदन 
कानूनिवपरीत भएकाले खारजेभागी रहेको छ ।

उि�लिखत प�र��यमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयमा िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको 
�ि�या र काय�िविधलाई अ�रश: पालना ग�रएको 
छ । यिद �यसमा कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का 
सद�यह�ले �यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� 
ह��छ । िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा 
यस िवषयमा कुनै मत मता�तर भएको छैन । यस 
अव�थामा �याय प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई 
िववाद उठाउने अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले 
अिधकारिवहीन �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश �ी 
महशे शमा� पौडेलको िमित २०७४।५।६ को िलिखत 
जवाफ ।

��ततु िनवेदनमा �रट िनवेदकह�ले म 
िलिखत जवाफकता�लाई िवप�ी बनाउन ु पन� आधार 
र कारण खलुाउन स�न ुभएकोसमेत छैन । नेपालको 
सिंवधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोिजम 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग 
िनवेदकको यथे� यो�यता पगेुको कुरामा िववाद 
छैन । �रट िनवेदकले उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को लािग यो, यो कारणले अयो�य रहेको 
भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गन� स�न ुभएको छैन । 
यसका साथै मेरो के, क�तो काय�ले िवप�ीह�को 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक हनन् ह�न गएको हो 
सो कुरा पिन उ�लेख गन� स�न ुभएको छैन । यसरी 
कानूनी तथा सवंैधािनक �यव�था तथा �े�ािधकारको 
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उ�लङ्घन (Error of Law, fact and Jurisdiction 
on the face of record) भएको भ�ने कुरा �प� 
�पमा देखाउन नसकेको ह�दँा �रट िनवेदन �ार�भमा नै 
खारजेभागी छ खारजे ग�रपाऊँ ।

नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
बमोिजम असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �रट 
िनवेदन गन� सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा 
आघात पगेुको भ�ने कुरा �थम�ि�मा पिु� गन� 
स�नपुद�छ । �याय प�रषद ्को िनण�यको �ितर�ा गनु�  
पन� पदीय दािय�व िनिहत साव�जिनक पद धारण गरकेा 
िवप�ी िनवेदकह�ले साव�जिनक सरोकारको िवषय 
सरकारी तथा संवैधािनक िनकायको िव��मा म�ुा 
गन� कदािप िम�दैन ।

िवप�ी �रट िनवेदनमा िमित २०७३।०९।२८ 
को �याय प�रषद ्का ५ जना पदापिधकारीम�ये ३ जना 
मा� उपि�थत रहेको �याय प�रषद् को बैठकले ८० 
जना उ�च अदालतका �यायाधीशका लािग िनयिु�को 
िसफा�रसको िनण�य दूिषत रहेको भ�ने मूल �पमा 
िजिकर िलएको पाइ�छ । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ५ एवम् दफा ३५ को उपदफा (६) र (७) बमोिजम 
प�रषद ्को काम कारबाही वा िनण�य अ�य�सिहत ३ 
जना पदािधकारीको बह�मतबाट ह�न स�ने तथा दफा 
३५ (६) मा अ�य� र अ�य २ जना सद�य उपि�थत 
भएमा �याय प�रषद ्को बैठकको लािग गणपूरक सं�या 
पगेुको मािननेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा 
�याय प�रषद ्को बैठकमा ५ जना सद�यह� उपि�थत 
भएमा �याय प�रषद ्को बैठकको लािग गणपूरक सं�या 
पगेुको मािनने �यव�था रहेको छ ।

�यसैगरी ऐ. दफा ३५ (७) मा �याय प�रषद ्को 
िनण�य बह�मतको आधारमा ह�नेछ र मत बराबर भएमा 
अ�य�ले िनणा�यक मत िदनेछ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको ह�दँा ५ जना सद�यह� अिनवाय� उपि�थत 
ह�नपुन� अिनवाय�ता नभई अ�य� र अ�य २ जना 
सद�यह� उपि�थत भई �याय प�रषद् को बैठकको 

लािग गणपूरक सं�या पगेुको मािनने �यव�था 
भएबमोिजम �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको आधारमा 
गदा�समेत कानूनी वैधता �ा� ह�ने कुरामा िववाद 
छैन । तथािप िमित २०७३।०९।२८ को बैठकमा �याय 
प�रषद ्का सबै सद�यह� उपि�थत ह�न ुभई छलफल 
भएको र सामा�य कुरामा मत निमली �याय प�रषद ्का 
त�कालीन सद�य बै�नाथ उपा�याय�यू र �याय 
प�रषद ्का माननीय सद�य �ी राम�साद िसटौला�यू 
बैठकबाट बािह�रन ु भएको भ�ने बेहोरा यसै िवषयमा 
अिघ दायर भएको �रट नं. ०७३-WO-७२१ को �रट 
िनवेदनमा �याय प�रषद ्का माननीय सद�य �ी पदम 
वैिदकसमेतको िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । 

यसै िवषयमा यसअिघ दायर भएको �रट नं. 
०७३-WO-०७२१ को �रट िनवेदनमा मसमेतको 
िलिखत जवाफ दता� भएको ह�दँा पनुः यहा ँपनुराविृ� 
गरकेो छैन । २०७२ फागनुमा ११ जनालाई 
�ी सव��च अदालतको �यायाधीश पदमा �याय 
प�रषद ्का अ�य�सिहतका २ जना सद�य गरी ३ 
जना पदािधकारीको िनण�यबाट िनयिु�को िसफा�रस 
भएको िनण�यउपरमा परकेो �रट नं. ०७२-०३४५ को 
�रट सव��च अदालतबाट �याय प�रषद ्को उ� िनण�य 
अवैध ह�न नस�ने भनी �या�यासिहत आदेश भएको 
ह�दँा �रट िनवेदकह�ले उठाएको िवषय स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िन�पण भइसकेको अव�था 
िव�मान छ । 

अतः मािथ �करण �करणमा उ�लेख 
गरअेनसुार मसमेतको उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु� गन� स�ब�धमा �याय प�रषद ्बाट िमित 
२०७३।०९।२८ गते भएको िनयिु�को िसफा�रस 
एवम् िमित २०७३।०९।२९ गतेको िनयिु� 
पद�थापनालगायतका काम कारबाही संिवधान 
एवम् कानूनस�मत नै रहेको ह�दँा हकदैयािवहीन 
कपोलकि�पत गैरकानूनी दाबी िलई परेको �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
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अदालतका �यायाधीश �ी िदपे��बहादुर बमको 
िमित २०७४।५।९ को िलिखत जवाफ ।

नेपालको सिंवधानअनसुार उ�च अदालतको 
गठन भएको, उ�च अदालत गठन भएप�ात्  
संिवधानको धारा १४० बमोिजम उ�च अदालतका 
म�ुय �यायाधीश तथा �यायाधीशको िनयिु� र यो�यता 
सं�यास�ब�धी �प� �यव�था संिवधानमा तोिकएको, 
सोबमोिजम उ�च अदालतका कूल �यायाधीशम�ये 
८० जना �यायाधीशह�को िनयिु� गनु�  पन� भई �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को धारा ३ बमोिजम अिभलेख 
तयार भई ऐ. ऐनको दफा ५ बमोिजम यो�यता, द�ता, 
काय� कुशलता, इमा�दा�रता, िन�प�ता एवम् िनर�तर 
लामो समयस�म पेसागत तथा नैितक आचरणमा 
रहेका एवम् साव�जिनक जीवनमा �याित �ा�, �याय र 
कानूनको �े�मा योगदान प�ुयाएका व�र� अनभुवी एवम् 
िवषयव�तकुो �ान भएका यो�य �यि�ह�म�येबाट 
�याय प�रषद् ले संिवधानको अधीनमा रही 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तसमेतको आधारमा 
िमित २०७३।०९।२८ गते गरकेो िसफा�रसअनसुार 
संिवधानको धारा १४०(२) र (३) को आधारमा 
नेपालको संिवधानको धारा १४०(१) बमोिजम िमित 
२०७३।०९।२९ को िनण�यानसुार िनयिु� भई सबै 
�यायाधीशह� तोिकएको �थानमा गई आ�नो �याियक 
काय� स�पादन ग�ररहेको अव�था िव�मान छ । 

िनवेदकह�ले उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा मलुकु� ऐन, अ.बं. ८२ नं.बमोिजमको हकदैया 
(Locus Standi) उ�लेख गरी �रट िनवेदन दायर 
गरकेा छन् । अ.बं. ८२ नं. को �यव�था सामा�य देवानी 
कानूनमा आकिष�त ह�ने िवषय भएको र �रट िनवेदनका 
स�ब�धमा सो नं. आकिष�त ह�न स�दैन । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोिजम अिभलेखमा 
नाम उ�लेख भएको तथा ऐ. को ५ नं.बमोिजमको 
िसफा�रसका आधारमा तोिकएको यो�यता एवम् द�ता 
पगेुका र िनयिु� ह�न यो�य �यि� ह�न् । �याय प�रषद ् 

ऐन, २०७३ को दफा ५ र ऐ. को दफा ३५ को उपदफा 
(६) र (७) बमोिजमको �ि�या पूरा गरी िनयिु� भएको 
हो । उ�च अदालतका �यायाधीशह�को िनयिु� 
िनजामती कम�चारीह�को ज�तो बढुवा �ि�याबाट 
िनयिु� ह�ने पद नभई संिवधानतः िनयिु� ह�ने पद 
ह�दँा �रट िनवेदकह�को दाबी मनोगत, का�पिनक र 
हकदैयािवहीन छ ।

िनवेदकह�ले िलएको िजिकरम�ये �याय 
प�रषद ्बाट ३ जना सद�यबाट गराइएको िनण�यलाई 
�याय प�रषद ्को िनण�य मा�न िम�ने ह�दँनै भनी िलएको 
िजिकर स�ब�धमा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ३५(५)(६)(७) मा �याय प�रषद् को बैठकको 
वैधािनकता स�ब�धमा �प� उ�लेख ग�रएको छ । 
�यसको अित�र� स�मािनत सव��च अदालतबाट 
२०७२ साल फा�गणुमा ११ जना माननीय 
�यायाधीशलाई सव��च अदालतको �यायाधीश पदमा 
�याय प�रषद ्का ३ जना पदािधकारीको िनण�यबाट 
िसफा�रस एवम् िनयिु�उपर परकेो २०७२ सालको 
WO-०३४५ को �रट िनवेदनमा स�मािनत सव��च 
अदालतले �याय प�रषद ्को उ� िनण�य अवैध ह�न 
नस�ने ठहरी िमित २०७२।१२।०१ मा �या�यासिहत 
आदशे भएको स�दभ�मा गणपूरक स�ंयाको हकमा 
उठाएको िवषयव�त ु िन�पण भइसकेको अव�था 
िव�मान छ । 

�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ बमोिजम 
बसेको �याय प�रषद ्को बैठकलाई अवैधािनक 
भ�ने अिधकार यी �रट िनवेदकलाई छैन । बैठकको 
वैधािनकतास�ब�धी िवषयमा त�कालीन �याय 
प�रषद ्का स�पूण� माननीय सद�यह�ले ��न उठाउन ु
भएको छैन । यसबाट सो बैठकको वैधािनकताको �� 
नै िन�पण भइसकेको अव�था छ । �याय प�रषद ्को 
बैठकमा बह�मतको िनण�य मा�य ह�ने कानूनी �यव�था 
छ । �रट िनवेदकह�ले बैठकमा अनपुि�थत �याय 
प�रषद ्का माननीय सद�यह� भनी उ�लेख गर ेतापिन 
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वहाहँ�ले सो बैठकबाट भएको िनण�यलाई �वीकार गरी 
नविनय�ु �यायाधीशह�को सपथ �हण काय��ममा 
�वयम् उपि�थत भई बधाई िदई सफल काय�कालको 
शभुकामनासमेत �य� गनु�भएको छ । साथै 
�याियक �ित�ानबाट उ�च अदालतका नविनय�ु 
�यायाधीशह�का लािग आयोिजत अिभमखुीकरण 
काय��ममा सहभागी ह�न ु भई �िश�ण िदन ु भएको 
अव�थासमेत िव�मान ह�दँा का�पिनक �रट खारजे 
ग�रपाऊँ ।

�रट िनवेदकह�ले िढलो गरी �रट िनवेदन 
दता� गनु�  भएको छ । अ�याय परकेो भए समयमा नै 
अदालतको ढोका घ�घ�याउन आउन ुपन�मा हामीले 
िनयिु� पाई सपथ �हण भइसकेपिछ तोिकएको 
अदालतमा हािजर भई कामकाज ग�रसकेप�ात् मा� 
आएर �रट िनवेदन दता� ग�रएको छ । �रट िनवेदन 
िलएर अदालत �वेश गदा� सफा हात, श�ु �दय िलएर 
�वेश गनु�  पन�मा सो नगरी �व�ृ धारणा (Malafide 
Intention) बाट ��ततु �रट दता� ग�रएको छ । हामीले 
िसफा�रस भई िमित २०७३/०९/२९ को िनयिु�को 
िनण�यतफ�  िमित २०७३/१२/१५ मा मा� िवल�ब 
गरी ��ततु �रट िनवेदन दता� गनु�  पना�को कारणसमेत 
उ�लेख गन� सकेको पाइदँैन । िवल�ब गरी पन� आएको 
�रट िनवेदनमा अदालतले िनवेदकह�लाई सहयोग 
गन� स�दैन । �यायपािलकाको �वत��ता, �यायाधीश 
पदको ग�रमा र अदालत�ितको जनआ�थासमेतमा 
�ितकूल असर पन� गरी दूिषत भावनाले ��ततु �रट 
िनवेदन दायर गरकेाले िनवेदकह�लाई �याियक 
िट�पणीमाफ� त सचेतसमेत गराई पाऊँ ।

तसथ� िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�यायपािलकाको �वत��तास�ब�धी संय�ु रा�� संघीय 
घोषणाप�ले स�म िनकायबाट �यायाधीशको िनयिु� 
भइसकेपिछ �यायाधीश पदको सेवाको पूण� ��याभूित 
गरकेोले संिवधान र कानूनबमोिजम िनयिु� भई लामो 
समयस�म काय�रत रही �याय स�पादन ग�ररहेको 

�यायाधीशह�को पदको सरु�ा सो घोषणाप�अनसुार 
ह�नपुन� ह�दँा �यायपािलकाको �वत��ता, �यायाधीश 
पदको ग�रमा र �यायपािलका�ितको जनआ�थालाई 
अ��ुण रा�नसमेत औिच�यहीन र हकदैयािवहीन �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीशह� �ी बाले�� �पाखेती, �ी 
कृ�णलाल भ�राई, �ी राजे�� खरले, �ी ऋिष�साद 
अिधकारी, �ी सीताराम म�डल, �ी ह�र�साद 
पौडेलको िमित २०७४।५।११ को संयु� िलिखत 
जवाफ ।

�रट िनवेदनमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशका लािग आव�यक यो�यतास�ब�धी ��न 
मेरो हकमा उठाउन नसकेको ह�दँा �याय प�रषद ्को िमित 
२०७३।९।२८ को िनण�य, िसफा�रस र सोबमोिजम 
स�माननीय �धान�यायाधीश�यूबाट हामीलाई 
उ�च अदालतका �यायाधीश पदमा ग�रएको िनयिु� 
सिंवधान एवम् कानूनस�मत नै रहेको छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उ�च 
अदालतको �यायाधीशह�का आधारभूत यो�यता 
तोिकएको छ । यसैगरी उपधारा (३) मा यो�यता पगेुका 
�यि�ह�म�येबाट मू�याङ्कनको आधार तोिकएको छ 
भने �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ को िविभ�न 
उपदफाह�मा �यायाधीश िनयिु�का िसफा�रसका 
िविभ�न आधारह� तोिकएको छ । 

जे�ताको आधारमा �यायाधीश िनयिु� 
ह�नपुन� भ�ने िजिकर स�ब�धमा �याय प�रषद ्ले 
�यायाधीशका लािग तोिकएका आधारभूत यो�यता, 
मू�याङ्कनका आधार र िसफा�रसका आधारह� 
सम�मा हेरी �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस ग�रएको 
देिख�छ । जे�तालाई िनयिु�को �मखु आधार मानी 
अ�यलाई सहायक आधारको �पमा �हण ग�रन ुपन� 
भ�ने आशय र मनसाय नेपालको संिवधान र �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को रहे भएको देिखदँनै । जे�ताको 
आधार, बढुवा�ारा िनयिु� गन� �योजनका लािग �मखु 
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आधार ह�न स�छ तर उ�च अदालतको �यायाधीश 
पद बढुवा�ारा पूित� भएको नभई नेपालको सिंवधान 
र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा यो�यता पगेुको 
�यि�ह�म�येबाट िनयिु� गनु�पन� ह��छ ।

अत: �याय प�रषद ्ले नेपालको संिवधान र 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ मा तोिकएको आधारभूत 
यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट तोिकएको आधारमा 
मू�याङ्कन र िसफा�रसको िनण�य गरकेो ह�दँा �याय 
प�रषद ्को िनण�य सिंवधान एवम् कानूनस�मत भएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश �ी दयानाथ 
खरलेको िमित २०७४।४।१५ को िलिखत जवाफ ।

उ�च अदालतका �यायाधीशको िनयिु� गन� 
स�ब�धमा �याय प�रषद ्को बैठक के कहा ँब�ने भनी 
सूचना ग�रएको िथयो, बैठक कहा ँबसेको हो, बैठकमा 
के कित सद�य उपि�थत ह�नहु���यो, अ� सद�य 
अनपुि�थत ह�न ु पना�को कारण के िथयो, सोही िदन 
म�यरातमा नै िनयिु� ह�नपुन� बा�या�मक प�रि�थित 
के िथयो, लगायतका सम� प�को जानकारी अ�य 
िलिखत जवाफ ��ततुकता�बाट �ा� ह�ने नै छ । 
�धान�यायाधीशको हैिसयतले �याय प�रषद ्ले गरकेा 
िनण�यह�को िज�मेवारीबाट �याय प�रषदक्ा अ�य� 
तथा सद�यह� म�ु ह�न निम�ने भए तापिन �याय 
प�रषद ्ले गन� ��येक िनण�यह� �वत�� �यायपािलकाको 
मू�य मा�यताअनकूुल �याय प�रषद ्स�ब�धी 
ऐन िनयमले िनधा�रण गरकेो काय�िविधअनकूुल 
ह�नपुछ�  । �याय प�रषद ्का िनण�यह� �ािविधक �पमा 
वैधािनक ह�नपुन� आव�यकताको अित�र� �वत�� 
�यायपािलकाको मू�य मा�यताअनकूुल ह�न र वैध 
(Legitimate) ह�न पिन ज�री छ । 

अत: �यायका आधारभूत मू�य मा�यता एवम् 
िविध �ि�याका स�ब�धमा �� उठेमा आफू सद�य नै 
नरहेको अव�थाको िनण�यको कुनै िज�मेवारी िलनपुन� 
नह�दँा मेरो हकमा ��ततु िनवेदनको कुनै औिच�य 

छैन । िनवेदकह�ले मलाई िवप�ी बनाउनपुन� कुनै 
आधार नभई केवल हाल �धान�यायाधीश पदमा 
रहेको कारणले मा� बनाएको ह�न स�छ । त�कालीन 
अव�थाको िनण�यको काय�का स�ब�धमा हालको 
�धान�यायाधीशमा जवाफदेिहता बनाउन निम�ने 
भएकाले मलाई िवप�ी बनाउनकुो कुनै अथ� छैन । 
मेरो हकमा ��ततु �रट जारी ह�नपुन� नह�दँा सिंवधान, 
कानून, िविध, �ि�याबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �धान�यायाधीश �ी गोपाल पराजुली 
िमित २०७४।५।८ को िलिखत जवाफ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र 
�याय प�रषद ् (काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को 
िनयम (३) ले �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली 
नाग�रकह�को िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख 
रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ 
भने ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको िनयम (५) ले 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� आधार 
तोकेको एवम् दफा ७ ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न 
नस�ने अव�थाको �यव�था गरकेो छ । यी उि�लिखत 
सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�थाअनसुार �याय 
प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई 
स�माननीय �धान�यायाधीशबाट हामीसमेतका ८० 
जनालाई िमित २०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको हो । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 
िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ु भएको स�ब�धमा 
�थमतः �यायाधीश िनयिु� अ�य कम�चारीझ� बढुवा 
ह�ने पद होइन भ�ने कुरा ब�ुन ुज�री छ । िनयिु�का 
लािग िनधा��रत िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक 
आधार हो भने अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमानदारी, िन�प�ता, पेसागत तथा 
नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो 
�याित �याय र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका 
आधार तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको 
हकमा कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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आधारह�लाई पिन हेनु�पन� ह��छ । यी सबै आधारलाई 
हेरी प�रषद् ले िसफा�रस गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी 
सबैलाई समेट्न नस�न ु �वाभािवक नै हो । अपेि�त 
प�रणाम �ा� भए मा� िठक अ�यथा बेिठक भ�ने 
आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकले िदनभुएको िनवेदन 
कानूनिवपरीत भएकाले खारजेभागी रहेको छ ।

उि�लिखत प�र��यमा उ�च अदालतका 
�यायाधीश िनयिु� गदा� �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको �ि�या र 
काय�िविधलाई अ�रस: पालना ग�रएको छ । यिद �यसमा 
कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का सद�यह�ले 
�यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� ह��छ । 
िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा यस िवषयमा 
कुनै मत मता�तर भएको छैन । यस अव�थामा �याय 
प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई िववाद उठाउने 
अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले अिधकारिवहीन �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको उ�च 
अदालतका �यायाधीश �ी अि�न�साद थपिलया र 
�ी सुदश�नदेव भ�समतेको िमित २०७४।५।२५ को 
सयुं� िलिखत जवाफ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३ र 
�याय प�रषद ् (काय�िविध) िनयमावली, २०५६ को 
िनयम (३) ले �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका नेपाली 
नाग�रकह�को िववरण सङ्कलन गन� तथा अिभलेख 
रा�ने िज�मेवारी �याय प�रषद ्लाई स�ुपेको छ 
भने ऐनको दफा ५ र िनयमावलीको िनयम (५) ले 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� आधार 
तोकेको एवम् दफा ७ ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न 
नस�ने अव�थाको �यव�था गरकेो छ । यी उि�लिखत 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाअनसुार �याय 
प�रषद ्बाट िमित २०७३।९।२८ मा िसफा�रस भई 
स�माननीय �धान�यायाधीशबाट हामीसमेतका ८० 
जनालाई िमित २०७३।९।२९ मा िनय�ु ग�रएको हो । 

जहासँ�म िनवेदकले जे�ताको आधारमा 

िनयिु� भएन भ�ने �� उठाउन ुभएको छ । �थमतः 
�यायाधीश िनयिु� हो अ�य कम�चारीझ� बढुवा होइन 
भ�ने कुरा ब�ुन ुज�री छ । िनयिु�का लािग िनधा��रत 
िविभ�न आधारह�म�ये व�र�ता एक आधार हो भने 
अ�यमा अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, 
इमा�दा�रता, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित �याय 
र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधार 
तथा सेवामा रहेका �यायाधीश वा अिधकृतको हकमा 
कानूनमा उि�लिखत अ�य अित�र� आधारह�लाई 
पिन हेनु�पन� ह��छ । यी सबै आधारलाई हेरी प�रषद ्ले 
िसफा�रस गदा� िनयिु�का लािग आकां�ी सबैलाई 
समेट्न नस�न ु �वाभािवक नै हो । अपेि�त प�रणाम 
�ा� भए मा� िठक अ�यथा बेिठक भ�ने आधारमा 
िवप�ी �रट िनवेदकले िदनभुएको िनवेदन कानूनिवपरीत 
भएकाले खारजेभागी रहेको छ ।

उि�लिखत प�र��यमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
उठाइएका िवषयमा िनण�य ग�रदँा �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ ले तोकेको प�रषद ् बैठकको 
�ि�या र काय�िविधलाई अ�रश: पालना ग�रएको 
छ । यिद �यसमा कुनै �िुट ह�न पगेुको छ भने प�रषद ्का 
सद�यह�ले �यसमा िवरोध गनु�पन� वा उजरुी गनु�पन� 
ह��छ । िनयिु�को िसफा�रसपिछ �याय प�रषद ्मा 
यस िवषयमा कुनै मत मता�तर भएको छैन । यस 
अव�थामा �याय प�रषद ्मा िववाद नभएको िवषयलाई 
िववाद उठाउने अिधकार िनवेदकलाई नभएकाले 
अिधकारिवहीन �रट िनवेदन खारजेभागी रहेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालतका �यायाधीश �ी 
जनक पा�डेको िमित २०७४।५।२७ को िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकह�ले िनवेदनको �करण �करणमा 
�याय प�रषद ्को िमित २०७३/९/२८ को िनण�य 
कानूनस�मत नरहेको भ�ने िजिकर िलन ु भएको 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतका पूव� अित�र� 
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�यायाधीशका हैिसयतबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� 
ग�रएको �याय प�रषद् को िमित २०७३/९/२८ को 
िनण�य मेरो हकमा कानूनस�मत रहेको छ । िकनभने 
पूव� अित�र� �यायाधीशको यो�यता तथा िसफा�रसका 
स�ब�धमा िनवेदकले कुनै िजिकर िलन ु भएको पिन 
छैन । म २०७० सालमा पनुरावेदन अदालतको 
�यायाधीश भई काम ग�रसकेको आधारबाट 
िनवेदकह�भ�दा म जे� एवम् व�र� रहेको साथै जे�ता 
र व�र�ता मा� �यायाधीश िनयिु�को आधार नभएको र 
अ�य आधारह�समेतबाट मू�याङ्कन गरी िसफा�रस 
ग�रएको हो । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
को उपदफा (७) बमोिजम बह�मतका आधारमा उ� 
िनण�य भएको कुरालाई �वयं िनवेदकह�ले �वीकार 
गनु�  भएको र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ 
(६) मा ३ जना सद�यह�को उपि�थितलाई गणपूरक 
सं�या पगेुको मािनने भनी �प� उ�लेख भएको ह�दँा 
उ� िनण�य िविधस�मत रहेको �वतः �प� छ ।

�याय प�रषद् ले उ�च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�का लािग �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को 
दफा ३(३) बमोिजमको िववरण संकलन गरी दफा 
५ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) मा 
उि�लिखत �यव�थाअनसुार यो�यता र उपय�ुताको 
आधारमा िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो हो । जनु िनण�य 
बेहोरालाई िनवेदकह�ले चनुौती िदन स�नभुएको 
छैन । िनवेदकह�ले आ�नो नाम िसफा�रस नभएको 
�यि�गत कु�ठाका कारण �रट दायर गनु�भएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�रट िनवेदन केवल हचवुा र गो�ारा दाबी िलई 
िवल�ब गरी दायर भएको र िमित २०७३।९।२८ को 
िसफा�रसअनसुार उ�च अदालतमा �यायाधीशह� 
िनय�ु भई काय� स�पादनमा समेत स�रक भइसकेको 
अव�था िव�मान रहेको ह�दँा सो �रट िनवेदन खारजे 

ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोरा उ�च अदालतका �यायाधीश 
�ी ऋिषराम दवाडीको िमित २०७४।५।२९ को 
िलिखत जवाफ ।

��ततु िववाद उ�च अदालत तहका ८० जना 
�यायाधीशको िनयिु�स�ब�धी संवेदनशील िववाद 
देिखएको र अ�ािधकारसमेत �दान भएको देिखदँा 
यसलाई िवशेष �ाथिमकताका साथ सनुवुाइ गनु�  
आव�यक देिखयो । तसथ� अब यसमा दहेायबमोिजम 
गरी पेस गनू� । पूण� सनुवुाइका लािग ��ततु िनवेदनसिहत 
लगाउको ०७३-WO-०७२२ र ०७३-WO-०७२९ 
का िनवेदनह� िमित २०७४।१।२५ का िदन पेस गन� 
गरी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
५क बमोिजम आदेश ग�रएको छ । सो िमितको पेसी 
त�काल तोक� अ� जे जो �ि�या पूरा गनु�पछ�  गरी 
पेस गनू� । ��ततु िववादका स�दभ�मा केही जिटल र 
िवशेष संवेदनशील कानूनी ��नह� समावेश भएको 
देिखएको ह�दँा िवषयव�तकुो ग�भीरता र मह�वका 
�ि�ले यसमा पूण� इजलासबाट सनुवुाइ गनु�  मनािसब 
देिखएकाले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ३(१)(च) को �योजनाथ� स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूसम� पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस 
अदालतको िमित २०७४।१।१३ को पूण� इजलासको 
आदशे । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 

ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा तोयानाथ ढंुगानाले �रट 
िनवेदकह� नेपाल �याय सेवाको िविश� र �थम �ेणीका 
अिधकृत भई महा�यायािधव�ा काया�लयअ�तग�त 
काय�रत व�र� कम�चारी ह�नहु��छ । िनवेदकह� उ�च 
अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग संिवधान 
र कानूनले िनिद�� गरकेो मापद�डअनसुार यो�य रहेको 
अव�था छ । �याय प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ मा 
गरकेो उ�च अदालतका ८० �यायाधीशको िनयिु� 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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संिवधान र कानूनले िनिद�� गरकेो �ि�यािवपरीत 
ह�ने गरी �रट िनवेदकह�लाई िनयिु� नग�रएकोले 
िनवेदकह�को संिवधान र कानूनले �दान गरकेो हक 
अिधकारमा आघात परकेो अव�था एकाितर छ भने 
अका�ितर सो िनयिु� �ि�यामा संिवधान र कानूनले 
तोकेको �ि�यािवपरीत भएकाले आफँैमा बदरभागी 
छ । �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनय�ु गदा� प�रषद ्का 
सबै सद�यको सामूिहक िनण�यबाट ग�रने �याियक 
पर�परा भएकोमा �यसको िवपरीत अ�य�सिहतका 
तीन सद�यबाट मा� िनण�य ग�रएको छ । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५(१) मा अ�य�ले 
तोकेको िमित, समय र �थानमा बैठक ब�ने भए पिन 
प�रषद ्को बैठक, िमित र समय तोक� ४८ घ�टाअगावै 
प�रषद ् सिचवले सबै सद�यलाई सूचना पठाउनपुन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था भएकोमा �यसरी सूचना 
िदइएको छैन । िमित २०७३।९।२८ मा तोिकएको बैठक 
समा�त भइसकेप�चात् अक� बैठक किहले ब�ने भनी 
ऐनले िनिद�� गरकेो �ि�या पूरा गरी सबै सद�यलाई 
जानकारी िदनपुन�मा सो नगरी बैठकका केही सद�य 
बैठक समा�त भएपिछ घर फक� प�ात्  बाकँ� रहनभुएका 
तीन सद�यह�बाट म�यरातमा �यायाधीश िनय�ु गन� 
िनण�य ग�रएको छ । यसबाट उ� िनयिु� दरुाशयपूव�क 
ग�रएको भ�ने पिन �प� ह��छ ।

�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा 
�यायाधीश िनयिु� गनु�पदा� के क�तो कुरालाई आधारमा 
िलइनपुन� भ�ने �यव�था छ । जसमा व�र�तालाई 
पिहलो आधारका �पमा िलइएको छ । व�र� �यि� 
अ�य कुनै आधारमा �यायाधीश ह�न यो�य वा उपय�ु 
नभएको अव�थामा मा� व�र�ताको �थानमा अ�य 
�यि� िनय�ु गनु�पन� हो । कानूनको उ�े�य पिन �यही 
हो । तर �रट िनवेदकह� सेवाको व�र� भई कानूनले 
िनिद�� गरकेो अ�य आधारह�बाट पिन यो�यतम 
उ�मेदवार भएको अव�थामा पिन िनवेदकह�लाई के 
कारणले िनयिु� नग�रएको भ�ने कुनै आधार छैन । 

यस अव�थामा �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु� गन� 
गरी गरकेो िमित २०७३।९।२८ को िनण�य संिवधान र 
कानूनी �यव�थािवपरीत ह�नकुा अित�र� दरुाशयपूव�क 
ग�रएको �प� भएकाले उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी संिवधान र कानूनले तोकेको �ि�याबमोिजम 
�यायाधीश िनय�ु गन� भनी परमादशेसमेत जारी ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बहस गरी आ�नो िलिखत बहसनोटसमेत 
पेस गनु�भयो । 

िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी ब�ीबहादरु 
काक�, �ी राम�साद भ�डारी र डा. च��का�त 
�वाली तथा िव�ान्  अिधव�ाह� �ी िटकाराम 
भ�राई, �ी दलबहादरु धामी, �ी रमेश बडाल, डा. 
�ी िभमाजु�न आचाय�, �ी सरु�े� थापा, �ी सर�वती 
थापा, �ी �योित बािनया,ँ �ी मदनबहादरु काक�, �ी 
ने� आचाय�, �ी गौबहादरु आलेमगर र �ी ह�र�च�� 
सवुेदीले �याय प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ मा 
गरकेो िनयिु� िसफा�रसको कामकारबाहीमा संिवधान 
र कानूनले तोकेको �ि�या पूरा ग�रएको छ । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ मा अ�य�ले तोकेको 
िमित, समय र �थानमा प�रषद ्को बैठक ब�ने भिनएको 
छ । सो िमितअगावै पिन पटकपटक र िनर�तर प�रषद ्को 
बैठक बसेकाले सो �यव�थाबमोिजम नै प�रषद ्को बैठक 
बसी िनण�य भएको छ । सोही दफाको उपदफा (६) 
मा अ�य� र अ�य दईुजना सद�य उपि�थत भएमा 
�याय प�रषद ्को बैठकका लािग गणपूरक स�ंया प�ुने 
भिनएकोमा उ� िनण�य गदा� अ�य� र अ�य दईुजना 
सद�य उपि�थत भई गणपूरक सं�या पगेुको अव�था 
छ । िनयिु�को िसफा�रस गदा� पाचैँ जना उपि�थत भई 
सव�स�मत िनण�य ह�नपुन� भ�ने कानूनी �यव�था छैन । 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा �यायाधीश 
िनय�ु गदा� तोिकएका आधारह�लाई िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� अनशुरण ग�रएको छ । �रट िनवेदकह� 
आ�नो सेवाको व�र� भएको कुरामा िववाद नहोला 
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तर उ� दफा ५ मा केवल व�र�ताको आधारमा मा� 
�यायाधीश िनय�ु ह�ने नभई व�र�ताको साथसाथै 
अ�य मह�वपूण� आधारलाई पिन �यायाधीश िनयिु�को 
मापद�ड तोिकएको छ । प�रषद ्ले िसफा�रस गदा� ती 
सबै आधार हेनु�पन� ह��छ । प�रषद् ले िनय�ु गरकेा 
�यायाधीशह�म�ये कुन कुन �यायाधीशह� सिंवधान 
र कानूनले तोकेको मापद�डिभ� नपरकेो भनी 
िनवेदकह�ले व�तगुत �पमा दखेाउन स�नभुएको 
छैन । केवल आ�नो िनयिु� नभएको भ�ने आधारमा 
सम� िनयिु� �ि�या कानूनिवपरीत र दरुाशयपूव�क 
ग�रएको भ�ने िनवेदन दाबी आ�मगत छ । प�रषद ्बाट 
ग�रएको �यायाधीश िसफा�रसको िनण�य सिंवधान 
र कानूनस�मत भएकाले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने अव�था छैन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गरी आ�नो िलिखत 
बहसनोटसमेत पेस गनु�भयो । 

उपरो�ानसुारको बहस र पेस भएको 
बहसनोटसमेतलाई �ि�गत गरी हेदा� ��ततु �रट 
िनवेदनमा दहेायको ��नको िन�पण ह�नपुन� देिखयो ।

१. उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस गन� स�ब�धमा संिवधान र 
कानूनमा के क�ता आधार र �ि�याह� 
तोिकएका छन् ?

२. �याय प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ मा 
उ�च अदालतका �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� संिवधान र कानूनले िनिद�� 
गरकेो आधार र �ि�या पूरा ग�रएको छ वा 
छैन ?

३. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने 
हो वा होइन ?

उपयु�� ��नको िन�पण ह�नपूुव� ��ततु 
�रट िनवेदनको त�यगत अव�थाको उ�लेखन ह�न 
सा�दिभ�क ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�को 

म�ुय दाबी हेदा� िनवेदकह� नेपाल �याय सेवाको 
महा�यायािधव�ा काया�लयअ�तग�तको िविश� एवम् 
�थम �ेणीका व�र� अिधकृत भई संिवधानबमोिजम 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न यो�यता 
पगेुको अव�था ह�दँा ह�दैँ �याय प�रषद् ले िनवेदकह�लाई 
�यायाधीश पदमा िसफा�रस नगरी �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५, दफा ३५(१)(३)(७) िवपरीत सो 
दफाले िनिद�� गरकेो �ि�या पूरा नगरी कुनै आधार र 
कारण नखलुाई उ�च अदालतका ८० जना �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रस ग�रएको िनण�य �िुटपूण� भएकाले 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी संिवधान तथा �याय 
प�रषद ् ऐनबमोिजम आधार र कारण खलुाई उ�च 
अदालतको �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गनु�  भनी 
परमादेशसमेतको मागदाबी िलई ��ततु �रट िनवेदन 
दायर भएको पाइ�छ ।

िवप�ी �याय प�रषद ्को िलिखत जवाफमा 
उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� गन� स�दभ�मा 
िमित २०७३।८।१३ देिख पटकपटक �याय प�रषद ्को 
बैठक बसी छलफल भई िमित २०७३।९।२६ मा 
�याय प�रषद ् सिचवालयमा बसेको बैठकबाट िमित 
२०७३।९।२८ मा अक� बैठक ब�ने िनण�य गरी 
सिंवधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोिजमका 
यो�यता भएका �यि�लाई उपधारा (३) तथा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उि�लिखत 
आधारसमेतबाट िमित २०७३।९।२८ मा असी जना 
�यायाधीश िनयिु� गन� िसफा�रस ग�रएको भ�ने 
िजिकर रहेको पाइ�छ ।

२. ��ततु �रट िनवेदनको त�यगत 
अव�थाको संि��त उ�लेखनप�ात्  िनण�य िन�पणका 
लािग तय भएको पिहलो ��न अथा�त् उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा रहेका संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थातफ�  हेदा�, नेपालको संिवधानको धारा 
१४० मा देहायको �यव�था रहेको पाइ�छ । 

धारा १४०. उ�च अदालतका मु�य �यायाधीश 
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तथा �यायाधीशको िनयुि� र यो�यता:
(१) �धान�यायाधीशले �याय प�रषद ्को 

िसफा�रसमा उ�च अदालतका म�ुय 
�यायाधीश तथा �यायाधीशको िनयिु�   
गन�छ ।

(२) कानूनमा �नातक उपािध �ा�त गरी िज�ला 
�यायाधीशको पदमा क�तीमा पाचँ वष� काम 
गरकेो वा कानूनमा �नातक उपािध �ा�त 
गरी व�र� अिधव�ा वा अिधव�ाको �पमा 
क�तीमा दश वष� िनर�तर वकालत गरकेो 
वा क�तीमा दश वष� कानूनको अ�यापन, 
अ�वेषण वा कानून वा �यायस�ब�धी अ�य 
कुनै �े�मा िनर�तर काम गरकेो वा �याय 
सेवाको क�तीमा राजप�ांिकत �थम �ेणीको 
पदमा क�तीमा पाचँ वष� काम गरकेो नेपाली 
नाग�रक उ�च अदालतको म�ुय �यायाधीश 
तथा �यायाधीशको पदमा िनयिु�को लािग 
यो�य मािनने छ ।

(३) उ�च अदालतका म�ुय �यायाधीश र 
�यायाधीशको िनयिु� गदा� उपधारा (२) 
बमोिजम यो�यता पगेुका �यि�ह�म�येबाट 
िज�ला �यायाधीशको हकमा िनजले वािष�क 
�पमा फैसला गरकेो म�ुाको अनपुात र 
मािथ�लो अदालतबाट अि�तम िनण�य 
ह�दँा म�ुा सदर, बदर वा उ�टी भएको 
मू�याङ्कनको आधारमा, �याय सेवाको 
क�तीमा पाचँ वष� काम गरकेो �यि�को हकमा 
जे�ता, यो�यता र काय� स�पादनको �तरको 
मू�याङ्कनको आधारमा र अ�यको हकमा 
व�र�ता, �यावसाियक िनर�तरता, इमानदारी, 
पेसागत आचरण र �याय र कानूनको �े�मा 
गरकेो योगदानको मू�याङ्कन गरी िनयिु� 
ग�रनेछ ।

३. �यसैगरी �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को 
दफा ५ मा �यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रसका 
आधारमा देहायबमोिजमको �यव�था रहेको पाइ�छ । 

दफा ५. िनयुि�को लािग िसफा�रसका आधार:
(१) �याय प�रषद ्ले सिंवधानको अधीनमा रही 

समानपुाितक समावेशी िस�ा�तबमोिजम 
देहायका आधारमा कुनै नेपाली नाग�रकलाई 
�यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गन�छ:-
(क) संिवधान र यस ऐनबमोिजम 

�यायाधीशको पदमा िनय�ु ह�न यो�यता 
पगेुका,

(ख) व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमानदारी, िन�प�ता, 
पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय र 
कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतको 
�ि�कोणबाट �यायाधीशको पदमा 
िनय�ु गन� उपय�ु भएको,

(ग) दफा ३ बमोिजमको अिभलेखमा नाम 
समावेश भएको,

(घ) संिवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) 
को ख�ड (ख) वा (ग) बमोिजम िनय�ु 
ह�ने िज�ला �यायाधीशको हकमा �याय 
सेवा आयोगले सोही धाराको उपधारा 
(३) बमोिजम िसफा�रस गरकेो ।

(२) उपदफा (१) को ख�ड (ग) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन दफा ३ बमोिजमको 
अिभलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले 
मा� �य�तो �यि�लाई �यायाधीश पदमा 
िनय�ु गन� बाधा पन� छैन । 

(३) �यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा कुनै 
अदालतको �यायाधीश वा पनुरावेदन 
अदालतको अित�र� �यायाधीश भई 
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काम ग�रसकेको �यि� वा �याय सेवाको 
अिधकृतलाई सव��च अदालत वा उ�च 
अदालतको �यायाधीशको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गदा� उपदफा (१) मा 
लेिखएका आधारका अित�र� �याय 
प�रषद ्ले देहायका कुरालाई समेत िवचार 
गनु�पन�छ:
(क) सव��च अदालत वा उ�च अदालतले 

मातहतका अदालतको आविधक वा 
आकि�मक िनरी�ण गरी पेस गरकेो 
मू�याङ्कन �ितवेदनमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गन� खोिजएको �यि�को 
स�ब�धमा उ�लेख भएका कुराह�

(ख) स�बि�धत �यि�को जे�ता, यो�यता र 
काय�स�पादन मू�याङ्कन

(ग) उ�च अदालत वा िज�ला अदालतको 
बहालवाला �यायाधीश वा कुनै 
अदालतको �यायाधीश वा पनुरावेदन 
अदालतको अित�र� �यायाधीश भई 
काम ग�रसकेको �यि� भएमा िनजले 
वािष�क �पमा फैसला गरकेो म�ुाको 
अनपुात र फैसला गरकेो म�ुाको 
अनपुातमा मािथ�लो अदालतमा 
अि�तम िनण�य ह�दँा सदर वा आिंशक वा 
पूर ैबदर भएको िववरण ।

(४) �याय प�रषद ्ले कुनै कानून �यवसायी 
वा �याय र कानूनको �े�मा काम गरकेो 
�यि�लाई �यायाधीशको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गदा� उपदफा (१) मा 
लेिखएका कुराको अित�र� �यावसाियक 
िनर�तरता तथा �याय र कानूनको �े�मा 
गरकेो योगदानको मू�याङ्कन र िनजको 
अिघ�लो सेवास�ब�धी कुनै िववरण भए 
सोसमेतलाई िवचार गनु�पन�छ ।

(५) �याय प�रषद ्ले उपदफा (१) को ख�ड (ख) 
र उपदफा (३) को �योजनको लािग िनरी�ण 
�ितवेदन, काय� स�पादनस�ब�धी �ितवेदन 
वा मू�याङ्कन तथा सेवास�ब�धी अ�य 
िववरण स�बि�धत अदालत वा काया�लयबाट 
िझकाई हेन� स�नेछ ।

४. नेपालको संिवधानको धारा १४० को 
उपयु�� �यव�था हेदा�, उपधारा (१) मा उ�च अदालतका 
म�ुय �यायाधीश तथा �यायाधीशको िनयिु� �याय 
प�रषद ्को िसफा�रसमा �धान�यायाधीशबाट ह�ने 
भई कानूनमा �नातक उपािध �ा�त गरी क�तीमा 
पाचँ वष� िज�ला �यायाधीशको पदमा काम गरकेो 
�यि� उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु� 
ह�न यो�यता पूरा ह�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । �य�तै 
कानूनमा �नातक उपािध �ा�त गरी व�र� अिधव�ा 
वा अिधव�ाको हैिसयतमा क�तीमा दश वष� िनर�तर 
वकालत गरकेा वा कानूनको अ�यापन, अ�वेषण वा 
कानून वा �यायको �े�मा क�तीमा दश वष� िनर�तर 
काय� गरकेो वा �याय सेवाको क�तीमा राजप�ांिकत 
�थम �ेणीको पदमा क�तीमा पाचँ वष� काम गरकेो 
नेपाली नाग�रक उ�च अदालतको म�ुय �यायाधीश 
तथा �यायाधीशको पदमा िनय�ु ह�न यो�य मािनने 
�यव�था रहेको दिेखयो । उपयु��ानसुारको यो�यता 
पूरा भएका �यि�ह�म�येबाट उ�च अदालतका म�ुय 
�यायाधीश वा �यायाधीशमा िनय�ु गन� आधारको 
�पमा िज�ला �यायाधीशको हकमा िनजले वािष�क 
�पमा फैसला गरकेो म�ुाको अनपुात र मािथ�लो 
अदालतबाट अि�तम िनण�य ह�दँा �य�तो म�ुा सदर, 
बदर वा उ�टी भएको मू�याङ्कनलाई आधार 
िलइनपुन�, �याय सेवाको राजप�ांिकत �थम �ेणीको 
हकमा जे�ता, यो�यता र काय�स�पादनको �तरलाई 
मू�याङ्कनको आधार िलइनपुन� र अ�यको हकमा 
व�र�ता, �यावसाियक िनर�तरता, इमानदारी, पेसागत 
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आचरण र �याय र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानलाई 
आधार िलइनपुन� संवैधािनक �यव�था रहेको पाइयो । 

५. सिंवधानको धारा १४० ले िनिद�� 
गरकेो आधारलाई आ�मसात गरी �याय प�रषद ् 
ऐन, २०७३ को दफा ५ ले �यायाधीश िनयिु� 
स�ब�धमा िव�ततृ �पमा आधारह� िनधा� �रत 
ग�रएको पाइ�छ । जसअनसुार सिंवधान र �याय 
प�रषद ् ऐनबमोिजम �यायाधीशको पदमा िनयिु� ह�न 
यो�यता पूरा भई व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो 
�ान एवम् काय�कुशलता, इमानदारी, िन�प�ता, 
पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा 
आज�न गरकेो �याित, �याय र कानूनको �े�मा गरकेो 
योगदानसमेतको �ि�कोणबाट �यायाधीशको पदमा 
िनय�ु गन� उपय�ु भएको �यायाधीशको पदमा बहाल 
रहेको �यि� वा �याय सेवाको अिधकृतलाई िनयिु� 
िसफा�रस गदा� सव��च अदालत वा उ�च अदालतले 
मातहत अदालतको िनरी�ण गरी पेस गरकेा �ितवेदनमा 
िसफा�रस गन� खोिजएका �यि�का स�ब�धमा उ�लेख 
भएका कुराह�, स�बि�धत �यि�को जे�ता, यो�यता 
र काय�स�पादन मू�याङ्कन, वािष�क �पमा म�ुा 
फैसला गरकेो अनपुात र सो अनपुातमा मािथ�लो 
अदालतबाट अि�तम िनण�य ह�दँा सदर वा आिंशक वा 
पूर ै बदर भएको िववरणसमेत िनयिु�को आधारको 
�पमा तोिकएको देिखयो । �य�तै कानून �यवसायी वा 
�याय र कानूनको �े�मा काम गरकेो �यि�को हकमा 
�यावसाियक िनर�तरता तथा �याय र कानूनको �े�मा 
गरकेो योगदानको मू�याङ्कनसमेतलाई िवचार गरी 
िनय�ु गनु�पन� �यव�था रहेको दिेखन आयो । 

६. �यायाधीश िनयिु� �ि�या स�ब�धमा 
उपयु��ानसुारको सवंैधािनक एवम् कानूनी �यव�थाको 
अ�ययनप�ात्  िनण�य िन�पणको लािग तय भएको 
दो�ो ��न अथा�त् �याय प�रषद ्ले िमित २०७३।९।२८ 
मा उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
गदा� उि�लिखत सवंैधािनक एवम् कानूनी �ि�या पूरा 

भएको छ वा छैन भ�ने ��नतफ�  िवचार गनु�पन� भएको 
छ । 

७. �रट िनवेदकह�ले ��ततु िनवेदनमा �याय 
प�रषद ्ले उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� संिवधानको धारा १४० तथा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ को �ि�या पूरा नभएको 
भ�ने नै म�ुय �पमा िजिकर िलइएको पाइ�छ । यस 
स�ब�धमा �याय प�रषद ् सिचवालयबाट �ा�त िलिखत 
जवाफ हेदा�, उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� 
स�ब�धमा िमित २०७३।८।१३ देिख पटकपटक 
�याय प�रषद ्को बैठक बसी छलफल भएको, सोही 
�ममा २०७३।९।२६ मा �याय प�रषद ् सिचवालयमा 
बसेको �याय प�रषद ्को बैठकले िमित २०७३।९।२८ 
मा अक� बैठक ब�ने िनण�य गरी बैठक समापन 
भएको, िमित २०७३।९।२८ मा प�रषद ्को बैठक 
बसी संिवधानको धारा १४०(२) बमोिजम तोिकएका 
यो�यता भएका �यि�ह�लाई उपधारा (३) तथा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उ�लेख भएको 
आधारबाट उ�च अदालतको �यायाधीशमा िनयिु� 
गन� यो�य भएको �यि�ह�म�येबाट उ�च अदालतको 
�यायाधीशमा िसफा�रस ग�रएको भ�ने  िजिकर रहेको 
पाइयो । �य�तै �याय प�रषद ्का सद�य पदम वैिदकको 
िलिखत जवाफमा �याय प�रषद् ले संिवधान कानून 
एवम् िवगतमा �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िसफा�रस 
गदा� अपनाएको अ�यासबमोिजम उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु�का लािग यो�यता पगेुका 
�यि�म�येबाट नेपाल �याय सेवाका राजप�ांिकत 
िविश� �ेणीका अिधकृत, िज�ला �यायाधीश, 
पनुरावेदन अदालतको पूव� अित�र� �यायाधीश तथा 
कानून �यवसायीसमेतबाट �यायाधीश िसफा�रस 
ग�रएको भ�ने िजिकर रहेको पाइयो ।

८. �याय प�रषद ्बाट उ�च अदालतको 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गन� िनण�यको �ममा 
भएका कामकारबाहीस�ब�धी प�रषद ्बाट �ा�त 
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भएका कागजात अवलोकन गदा�, �यायाधीश िनयिु� 
स�ब�धमा छलफलका लािग िमित २०७३।७।२२ मा 
�याय प�रषद ्को बैठक बसेको देिख�छ । सो िदनको 
बैठकमा काय�सूचीमा परकेो �यायाधीश िनयिु�स�ब�धी 
िवषयमा थप छलफल गन� िमित २०७३।७।२३ 
मा अक� बैठक ब�ने भनी िनण�य भएको देिख�छ । 
िमित २०७३।७।२३ मा बसेको प�रषद ्को बैठकबाट 
उ�च अदालतमा �र� �यायाधीश पदमा िनयिु�का 
लािग िसफा�रस स�ब�धमा छलफल गन� िमित 
२०७३।७।२४ गते िबहान १० बजे बैठक ब�ने भनी 
िनण�य भएको देिखयो । �य�तै िमित २०७३।७।२४ 
मा बसेको बैठकबाट नेपालको सिंवधानबमोिजम 
�यायाधीश पदमा िनयिु� ह�न यो�यता पगेुका नेपाली 
नाग�रकह�को अिभलेख तयार गन� �योजनका लािग 
�याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोिजम ७ िदने 
साव�जिनक सूचना �कािशत गन� भनी िनण�य भएको 
देिखयो । त�प�चात् िमित २०७३।८।१३ मा बसेको 
�याय प�रषद ्को बैठकमा �यायाधीश िनयिु�स�ब�धी 
िवषयमा छलफल भई काय�सूचीमा परकेा िवषयमा 
छलफल गन� िमित २०७३।८।१४ गते िदनको 
२:३० बजे �याय प�रषद ्को बैठक ब�ने िनण�य भएको 
देिख�छ । िमित २०७३।८।१४ मा बसेको �याय 
प�रषद ्को बैठकमा पिन �यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा 
छलफल भई सो िवषयमा थप छलफल गन� िमित 
२०७३।८।१५ गते िदनको १:३० बजे �याय प�रषद ्को 
बैठक ब�ने भनी िनण�य भएको देिखयो । �यसैगरी िमित 
२०७३।८।१५, २०७३।८।१६, २०७३।९।१२, 
२०७३।९।१७, २०७३।९।१८, २०७३।९।२०, 
२०७३।९।२२, २०७३।९।२४, २०७३।९।२५ र 
२०७३।९।२६ का ��येक बैठकको म�ुय काय�सूची 
उ�च अदालतका �यायाधीश िनयिु�स�ब�धी 
छलफल रहेको भ�ने दिेख�छ । िमित २०७३।९।२६ 
को बैठकमा उ�च अदालतह�मा �यायाधीश िनयिु� 
स�ब�धमा छलफल गन� िमित २०७३।९।२८ गते 

िबहीबार िदनको १० बजे बैठक ब�ने भनी िनण�य 
भएको दिेखयो । त�प�चात् िमित २०७३।९।२८ 
को प�रषद ्को बैठकबाट उ�च अदालतमा ८० जना 
�यायाधीश िनयिु� गन� िनण�य भएको दिेख�छ ।

९. �याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को 
िनण�य हेदा� , उ�च अदालतमा �र� रहेका �यायाधीश 
िनयिु� गन� स�ब�धमा नेपालको संिवधान र �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ बमोिजम उ�च अदालतको 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका �यि�ह�म�ये नेपाल 
�याय सेवाको राजप�ांिकत िविश� �ेणीको पदमा 
काय�रत अिधकृतह�लाई �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ५ बमोिजम जे�ता, यो�यता, काय� स�पादनको 
�तरको मू�याङ्कन, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमा�दा�रता, िन�प�ता, नैितक 
आचरण र समावेिशतासमेतको आधार र कारणबाट 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु गन� उपय�ु 
देिखएकोले सिंवधानको धारा १४०(१) बमोिजम 
िसफा�रस गन� भनी महा�यायािधव�ा काया�लयका 
नायब महा�यायािधव�ा �ी राजे�� सवेुदीसिहतका 
५ जना िविश� �ेणीका अिधकृतलाई िनयिु�को 
िसफा�रस गरकेो देिखयो । �य�तै उ�च अदालतको 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका �यि�ह�म�ये िज�ला 
अदालतको �यायाधीशका पदमा काय�रत �ी बाले�� 
�पाखेतीसमेतका ३४ जना िज�ला �यायाधीशलाई 
िसफा�रस ग�रएको, त�कालीन पनुरावेदन अदालतको 
अित�र� �यायाधीश भई काम ग�रसकेको 
�यि�ह�म�ये �ी रमेशकुमार पोखरलेसमेतका 
१० जनालाई िसफा�रस ग�रएको, नेपाल �याय 
सेवाको राजप�ांिकत �थम �ेणीको पदमा काय�रत 
�ी धीरबहादरु च�दसमेतका ६ जना एवम् उ�च 
अदालतका �यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका कानून 
�यवसायीम�येबाट �ी गणेश�साद बरालसमेतका २५ 
जनासमेत गरी ८० जना �यायाधीश िसफा�रस गन� 
िनण�य भएको देिखन आयो । 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

146

१०. �याय प�रषद ्बाट िसफा�रस ग�रएको 
उपयु�� �यि�ह� उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनय�ु ह�न संिवधान र कानूनबमोिजम यो�य रहेको 
भ�ने कुरा �याय प�रषद् को उि�लिखत िनण�यमा 
उ�लेख भएको देिख�छ । िनय�ु भएका ८० जना 
�यायाधीशह� उ�च अदालतको �यायाधीश िनय�ु 
ह�न सिंवधान र कानूनबमोिजम अयो�य रहेको भ�ने 
िनवेदकको कथनसमेत रहेको छैन । �रट िनवेदकह� 
�याय सेवाको िविश� एवम् �थम �ेणीका व�र� 
अिधकृत भएको भ�ने कुरामा िववाद छैन । आफूह� 
सेवाको व�र� अिधकृत रहेकाले सोहीबमोिजम 
आफूह� उ�च अदालतको �यायाधीश ह�न यो�य रहेको 
भ�ने िनवेदकह�को कथनसगँ असहमत ह�नपुन� कारण 
पिन छैन । �याय सेवाका अिधकृत पदमा काय�रत �रट 
िनवेदकह�ले �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�ने आकां�ा 
र अिभलाषा रा�न ु �वाभािवकै मा�न सिक�छ । 
यसै त�यलाई मनन गरी हा�ो संिवधान र कानूनले 
पिन �याय सेवाका अिधकृतको �पमा तोिकएको 
अविधस�म काय� गरी तोिकएको यो�यता पूरा भएको 
�यि�लाई �यायाधीश पदमा िनयिु�को िसफा�रस 
ह�ने �यव�था ग�रएको छ । तर उ�च अदालतको 
�यायाधीशमा िनय�ु ह�न केवल व�र�ता एक मा� 
आधार रहेको पाइदैँन । संिवधान र कानूनले �यायाधीश 
ह�न यो�य रहेको िविभ�न आधारह�म�ये व�र�तालाई 
एउटा मह�वपूण� आधार मानेको भ�ने कुरामा दईुमत 
ह�न स�दैन । तर व�र�ताको साथसाथै अ�य 
आधारह�लाई पिन िसफा�रस गदा� मह�वपूण� �पले 
मनन ग�रने ह��छ । मूलत: िनजामती सेवालगायत अ�य 
सरकारी सेवामा ह�ने बढुवा �ि�यामा व�र�तालाई 
मह�वपूण� मानकको �पमा मा�यता �दान गरी बढुवा 
गन� ग�र�छ । य�तो बढुवा �ि�याउपर स�भािवत 
उ�मेदवारले अिधकारकै �पमा दाबी गन� पाउने 
ह��छ । सोहीअनसुार िनजामती सेवास�ब�धी कानूनमा 
पिन �प� �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �याय सेवामा 

तोिकएको यो�यता भएको अिधकृत �यायाधीश पदमा 
िनय�ु ह�न यो�य ह�ने भ�ने संिवधान र कानूनमा 
�यव�था भएकाले �याय सेवाका अिधकृतह�ले 
�यायाधीश पदमा िनय�ु ह�न पाउने अपे�ा रा�नलुाई 
�वाभािवक �पमा नै िलइनपुछ�  । तर �याय सेवाका 
अिधकृत कम�चारी आ�नो सेवामा बढुवा भएसरह 
गिणतीय आधारमा �यायाधीश पदमा िनय�ु ह�ने भ�ने 
कुरा संिवधान तथा कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट 
देिखदँनै । यस अथ�मा �यायाधीशको पदपूित�  बढुवाको 
�ि�याबाट ह�ने नभई िनयिु�को �ि�याबाट ह�ने ह�दँा 
�यायाधीश िनयिु� �ि�यालाई कम�चारीको बढुवा वा 
पदो�नित ज�तो समान �पमा िलन िम�ने देिखदँैन । 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले �यायाधीश 
िनयिु� गन� आधारको �पमा केवल व�र�तालाई 
मा� मानकको मा�यता �दान नगरी व�र�ताको साथै 
अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, इमानदारी, 
िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, साव�जिनक 
जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय र कानूनको 
�े�मा गरकेो योगदान ज�ता अित संवेदनशील 
प�लाई समेत िसफा�रसकता�ले मनन गरी �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को िसफा�रस गनु�पन� भ�ने �प� 
िवधाियक� मनसाय रहेको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा हेदा� केवल व�र�ताको आधारमा 
मा� �यायाधीश िनयिु� ह�ने नभई सोबाहेकका अ�य 
िवषयलाई पिन आधारका �पमा िलइनपुन� भ�ने 
देिखन आयो ।

११. अका�तफ�  �रट िनवेदनमा �याय 
प�रषद ्बाट िसफा�रस भएको के, कुन �यि� के कित 
कारणबाट संिवधान र कानूनले तोकेको यो�यता के, 
कसरी पूरा नभएको भनी व�तगुत �पमा िकटानीसाथ 
उ�लेख गन� नसक� केवल संिवधान र कानूनको 
िवपरीत भनी िजिकर ग�रएको अव�था छ । �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ७ मा �यायाधीश पदमा 
िनय�ु ह�न नस�ने शीष�कअ�तग�त सो दफाको ख�ड 
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(क) देिख (ट) स�म िविभ�न आधार र अव�था 
उ�लेख भई �य�तो �यि� �यायाधीश पदमा िनय�ु 
ह�न नस�ने दिेख�छ । तर �रट िनवेदनमा प�रषद् ले 
गरकेो िनयिु� िसफा�रसमा परकेो �यायाधीशह� 
सो �यव�थाअ�तग�तको के कुन आधार र कारणबाट 
िनयिु� ह�न अयो�य रहेको वा �यायाधीश पदमा िनय�ु 
ह�नै नस�ने �यि�लाई �यायाधीश िनयिु� िसफा�रस 
ग�रएको भ�ने िनवेदनप�मा खलेुको अव�था छैन । 
िमित २०७३।९।२८ मा िनयिु�को िसफा�रस भएका 
�यि�ह�मा सिंवधान र कानूनले तोकेको यो�यता पूरा 
भएकै देिख�छ । �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� संिवधान र कानूनले तोकेको �ि�याको 
अ�रश: पालना गनु�पन� कुरामा िववाद ह�न स�दैन । 
तर �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रसलाई कम�चारीको 
बढुवा वा पदो�नित गन� काय�को समक�तामा राखी 
बढुवा वा पदो�नित ह�नै पन� भ�ने अथ�मा िलन पिन 
िम�दैन । मािथ उ�लेख भएको �याय प�रषद ्को 
िनण�य अ�ययन गदा� महा�यायािधव�ा काया�लयका 
नायब महा�यायािधव�ा �ी राजे�� सवुेदीलगायतका 
५ जना िविश� �ेणीका अिधकृतह�, �य�तै �याय 
सेवाकै �थम �ेणीको पदमा काय�रत �ी धीरबहादरु 
च�दसमेतका ६ जना अिधकृतह�लाई �यायाधीश 
पदमा िसफा�रस ग�रएको देिखएकाले िनवेदन दाबी 
व�तिुन� मा�न सिकएन । य�तै िवषयव�त ु समावेश 
भएको िनवेदक ब�ी�साद ओलीसमेत िवप�ी �याय 
प�रषद ् सिचवालयसमेत भएको २०६३ सालको 
�रट नं. ०२६१ को �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
भएको िमित २०६४।३।१८ को आदेशमा "�याय 
प�रषद् ले सिंवधान र ऐनअनसुार �यायाधीशह�को 
िनयुि� गनु� पद�छ तर यस काय�लाई कम�चारीह�को 
बढुवा वा पदो�नित गन� काय�को समक�तामा 
राखी �रट �े�बाट उिचत, अनुिचतको िवचार 
गन� िम�ने होइन । �यायाधीशह�को िनयुि� गन� 
अिधकार�ा� िनकायले छनौट गदा�, िसफा�रस गदा� 

र सोहीबमोिजम िनयु� गदा� सिंवधान र ऐनको 
कुनै �ावधान वा �यव�थाको ��य� उ�लङ्घन 
भएको भनी िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेको 
वा नदेिखएको अव�थामा ��तुत िनवेदनबाट 
उठाइएको ��न वा िवषयव�तु �याियक िनण�ययो�य 
िववाद (Justiciable Dispute) नै देिखन आएन" 
भनी बोिलएको पाइ�छ । उ� �रट िनवेदनमा �याय 
प�रषद ्ले ५१ जना �यि�लाई िज�ला �यायाधीश 
पदमा िनयिु� गदा�  �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा 
४ को उपदफा (१) तथा (३) बमोिजमको �ि�या 
पूरा नगरी �याय प�रषद ्का सद�यह�ले आफूखसुी 
िबचिबचबाट िज�ला �यायाधीशको िनयिु�को लािग 
नाम छानी िसफा�रस ग�रएको भनी �याय प�रषद ्को 
िमित २०६३।३।२३ को िनण�यलाई यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त चनुौती िदएकोमा 
कारण दखेाउ आदेशसमेत जारी नभई िनवेदन खारजे 
भएको अव�था देिख�छ ।

१२. सोही �रट िनवेदनमा "... �यूनतम 
यो�यता मा� कानूनले उ�लेख गरकेो अव�थामा सो 
�यूनतम यो�यता पुगेको मा� होइन, सोभ�दा बढी 
अथा�त ्अिधकतम यो�यता पुगेको �यि�लाई िनयु� 
गनु�पन� सवैंधािनक �यव�थाको उ�े�य हो । यसमा 
दुईमत ह�न स�दैन । यसरी छनौट गन� िज�मेवारी 
र अिधकार पाएको �याय प�रषद ्ले रा�ो, िन�प� 
र असल ढंगले �यायाधीशह�को छनौट, िनयुि� 
र अ�य कत��य पालना गन� सके मा� नेपालको 
�याय �यव�था स�ुढ, �भावकारी र भरपद� ब�न 
स�दछ । तर �याय प�रषद ्ले कुनै ऐन वा सिंवधानको 
कुनै धाराको ��य� उ�लङ्घन गन� गरी कुनै काम 
गरकेो भनी ��य� �पमा On the face of the 
record नदेिखए वा नदेखाइएस�म यसले गैरकानूनी 
वा अ�यायपूण� वा प�पातपूण� वा मका� पन� गरी 
काम ग�यो भनी कुनै एक वा अनेक �यि�ले यस 
अदालतको असाधारण अिधकार��ेअ�तग�त �वेश 

िन.न.ं००१८ - दगुा�ब�ध ुपोखरलेसमेत िव. स.�धान�यायाधीश तथा अ�य� �याय प�रषद ्, कुप�डोल, लिलतपरुसमेत
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गन� कुराले मा� मागबमोिजम कारबाही र िनण�यको 
आधार ब�न स�दैन" भनी बोिलएको पाइ�छ । समान 
संवैधािनक �ावधानको �या�या गदा� यसअिघ सव��च 
अदालतले अवल�बन गरकेो िस�ा�तलाई अंगीकार 
गनु�  नपन� कुनै कारण देिखदँनै ।

१३. �रट िनवेदकले िनवेदनप�मा �याय 
प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु�को �ि�या �ार�भ 
गन� ला�दा िविभ�न िज�ला �यायाधीश िव�� 
परकेो उजरुी स�ब�धमा �याय प�रषद ्का सद�यले 
िदएको �ितवेदनउपर प�रषद ्बाट कुनै िनण�य नगरी 
�ितवेदनले  औ�ंयाइएका �यि�ह�लाई िसफा�रस 
गदा� वा नगदा� कुनै कारण उ�लेख नभएको भ�ने पिन 
िजिकर िलनभुएको पाइ�छ । यस स�ब�धमा �याय 
प�रषद ्बाट �ा�त कागजात हेदा�  �याय प�रषद ्को िमित 
२०७३।७।२३ को बैठकबाट �यायाधीशह�उपर 
परकेा उजरुीह�सगँ स�ब� म�ुाको अ�ययन गरी 
रायसिहत �ितवेदन पेस गन� �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा १७ बमोिजम �याय प�रषद ्का सद�यह� 
�ी पदम�साद वैिदक र �ी राम�साद िसटौलालाई 
तो�ने भनी िनण�य भएको दिेख�छ । �य�तै िमित 
२०७३।८।१३ को बैठकमा िज�ला अदालतका 
माननीय �यायाधीशह�उपर परकेा उजरुीह�मा 
छानिबन गरी �याय प�रषद ्का सद�यह�ले िदनभुएको 
�ितवेदन �याय प�रषद ्को बैठकमा पेस भई सो 
उजरुीह� तामेलीमा राखी अिभलेखमा जनाउने 
भनी िविभ�न �यायाधीशउपर परकेा ६० वटा उजरुी 
तामेलीमा रािखएको भ�ने उ� िनण�यको �ितिलिपबाट 
देिखएको छ । यसरी िविभ�न िज�ला �यायाधीशउपर 
परकेा उजरुी स�ब�धमा छानिबन भई �य�ता उजरुीह� 
तामेलीमा रा�ने गरी �याय प�रषद ्बाट िनण�य भएको 
देिखएको स�दभ�मा िज�ला �यायाधीशह�उपर 
परकेो उजरुी स�ब�धमा प�रषद ्ले कुनै िनण�य नगरी 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु गरकेो 
भ�ने िनवेदन दाबी त�यपरक देिखएन । यस�कार 

त�य यिकन नगरी त�यको �ममा रही दायर भएको 
�रट िनवेदन सोही आधारमा मा� पिन �हणयो�य ह�न 
स�दनै ।

१४. अब �रट िनवेदकले िनवेदनप�मा 
प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को बैठकमा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को समेत �िुटपूण� 
रहेको भनी िजिकर िलनभुएतफ�  िवचार गदा�, उ� 
�यव�थाको उ�लेखन ह�न सा�दिभ�क ह��छ । उ� 
�यव�था देहायबमोिजम रहेको छ ।

दफा ३५. �याय प�रषद ्को बैठक:
(१) �याय प�रषद ्को बैठक आव�यकताअनसुार 

अ�य�ले तोकेको िमित, समय र ठाउमँा 
ब�नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन दईुजना सद�यले संय�ु 
�पमा िवषयसूचीसमेत समावेश गरी �याय 
प�रषद ्को बैठक बोलाउन अ�य�सम� 
िलिखत अनरुोध गरमेा अ�य�ले यथाशी� 
बैठक बोलाउनपुन� छ ।

(३) �याय प�रषद् को सिचवले �याय प�रषद ्को 
बैठक ब�ने िमित र समय तोक� बैठकमा 
छलफल ह�ने िवषय सूचीसिहतको सूचना 
बैठक ब�ने समयभ�दा साधारणतया 
अठ्चािलस घ�टाअगावै सबै सद�यह�ले 
पाउने गरी पठाउन ुपन�छ ।

(४) कुनै सद�यले उपदफा (३) बमोिजम बैठकमा 
छलफल ह�ने िवषय सूचीमा उि�लिखत 
िवषयको अित�र� अ�य कुनै िवषयमा 
छलफल गराउन चाहेमा �यसरी छलफल 
गन� चाहेको िवषय र कारणसिहतको 
सूचना बैठक ब�नभु�दा क�तीमा चौिबस 
घ�टाअगावै �याय प�रषद ्को सिचवलाई िदन ु
पन�छ । �यसरी सूचना �ा�त ह�नासाथ �याय 
प�रषद ्को सिचवले �य�तो िवषय छलफल 



149

ह�ने िवषयमा समावेश गरी �यसको जानकारी 
सद�यह�लाई िदन ुपन�छ ।

(५) उपदफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन �याय प�रषद ्को 
बैठकमा उपि�थत सबै सद�यको सहमितले 
िवषय सूचीमा नपरकेो िवषयमा पिन छलफल 
गरी िनण�य गन� सिकनेछ ।

(६) अ�य� र अ�य दईुजना सद�य उपि�थत 
भएमा �याय प�रषद ्को बैठकको लािग 
गणपूरक सं�या पगेुको मािननेछ ।

(७) �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको आधारमा 
ह�नेछ र मत बराबर भएमा अ�य�ले िनणा�यक 
मत िदनेछ ।

(८) �याय प�रषद ्को िनण�यको अिभलेख �याय 
प�रषद ्को सिचवले तयार गरी अ�य� तथा 
सद�यको सही गराई रा�नेछ ।

(९) �याय प�रषद ्को बैठकस�ब�धी अ�य 
काय�िविध �याय प�रषद ् आफँैले िनधा�रण 
गरबेमोिजम ह�नेछ ।

१५. �याय प�रषद ् ऐनको दफा ३५ मा भएको 
उपयु�� �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी पौष २८ मा 
तोिकएको बैठक समा�त भइसकेपिछ अक� बैठकको 
लािग उ� ऐनले िनिद�� गरकेो �ि�या पूरा गरी सबै 
सद�यलाई जानकारी गराउनपुन�मा �यसो नगरी ३ जना 
सद�यबाट िनयिु�को िसफा�रस ग�रएको प�रषद ्को 
िनण�य कानूनबमोिजम नभएको भ�ने िनवेदकको कथन 
रहेको छ । 

१६. मूलत: उ�च अदालतको �यायाधीशको 
िनयिु�को �ि�या िमित २०७३।७।२२ को 
बैठकबाट नै �ार�भ भएको भ�ने त�य सोस�ब�धी 
�याय प�रषद् बाट �ा�त कागजातबाट देिखएको भ�ने 
कुरामािथ �करणह�मा उ�लेख भइसकेको छ । 
त�प�चात् पटकपटक सोही िवषयमा छलफल गन� भनी 

प�रषद ्को बैठक बसेको देिख�छ । िमित २०७३।९।२६ 
को बैठकबाट िमित २०७३।९।२८ मा अक� बैठक 
ब�ने गरी िनण�य भएप�ात्  िमित २०७३।९।२८ मा 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गन� िनण�य भएको 
देिखयो । 

१७. यस स�ब�धमा �याय प�रषद ्बाट �ा�त 
भएको िनयिु� िसफा�रसस�ब�धी िनण�यको बेहोरा हेदा� 
उ�च अदालतमा �यायाधीश िनयिु� गन� स�ब�धमा 
िविभ�न िमितमा �याय प�रषद ्को बैठक बसी िविभ�न 
मापद�डह�मा छलफल गरी स�भा�य उ�मेदवारह�का 
स�ब�धमा िनर�तर छलफल ह�दँै आएको अव�था रहे 
तापिन �यायाधीश िनयिु�का स�ब�धमा टुङ्गोमा 
प�ुन बाकँ� रहेको, आज िमित २०७३।९।२८ का िदन 
िबहान १० बजे �याय प�रषद ्को बैठक ब�ने िवषयको 
जानकारी िमित २०७३।९।२६ गतेको बैठकबाट 
प�रषद ्का अ�य� तथा सबै माननीय सद�यह�लाई 
गराई तदन�ुप आज बैठक बसी �यायाधीश िनयिु�का 
स�ब�धमा छलफल जारी रहेकै अव�थामा प�रषद ्को 
माननीय सद�य �ी राम�साद िसटौला उ� प�रषद ्का 
बैठकमा सहभागी भई आज िमित २०७३।९।२८ 
को बैठकमा उपि�थत भई छलफलमा सहभागी भई 
िनण�यमा प�ुन बाकँ� रहेको अव�थामा बैठक छाडी 
बािह�रनभुएको र अ�य�बाट टेिलफोन स�पक�  गरी 
बैठकमा सहभागी ह�न अनरुोध गदा� सहभागी नह�न ु
भएको र अका� माननीय सद�य �ी वै�नाथ उपा�याय 
आजको बैठकको छलफल �ि�यामा पूरा सहभागी 
भई आ�नो धारणासमेत ��ततु गरी आफू अब िछ�ै 
सेवािनव�ृ ह�ने ह�दँा प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु� 
गन� िनण�यमा मेरो िवमित छैन भनी अ�य�लगायत 
सबै सद�यह�सगँ िबदा भई जानभुएको, �यायाधीश 
िनयिु�को �ि�यालाई रोिकरहन ु कुनै �ि�कोणले 
उपय�ु एवम् �वाभािवक नदेिखएबाट िनयिु� �ि�या 
अिघ बढाउनपुन� देिखएको र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ 
को दफा ३५ को उपदफा (६) मा भएको �यव�थालाई 
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हेदा� "अ�य� र अ�य दुईजना सद�य उपि�थत 
भएमा �याय प�रषद् को बैठकको लािग गणपूरक 
स�ंया पुगेको मािननेछ" भ�ने र सोही दफाको 
उपदफा (७) मा �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको 
आधारमा ह�नेछ भ�नेसमेत उ�लेख भएको दिेखदँा 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िनयमानसुार बोलाइएको 
बैठकमा उपि�थत अ�य�सिहत बह�मत सद�यबाट 
िनण�य गन� कानूनले कुनै बाधा नदेिखई कानूनस�मत नै 
देिखएकाले �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गन� भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । 

१८. मािथ उ�लेख भएको �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ३५ को उपदफा (६) मा प�रषद ्का 
अ�य� र अ�य दईुजना सद�य उपि�थत भएमा 
प�रषद ्को बैठकको गणपूरक स�ंया पूरा भएको मािनने 
र उपदफा (७) मा �याय प�रषद ्को िनण�य बह�मतको 
आधारमा ह�ने भ�ने �यव�था भएको स�दभ�मा �याय 
प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को बैठकमा अ�य� 
र प�रषद ्का अ�य २ जना सद�यको उपि�थित भई 
उपि�थत स�ंयाको सव�स�मतले िनयिु� िसफा�रस 
ग�रएको िनण�य कानूनी �िुटपूण� रहेको भ�न िम�ने 
देिखएन । 

१९. मूलत: उ� िमित २०७३।९।२८ 
मा प�रषद ्को बैठक ब�ने जानकारी प�रषद ्का 
अ�य�लगायतका सबै सद�यलाई भएकै दिेखएको 
छ । िमित २०७३।९।२६ मा प�रषद ्का अ�य�सिहतका 
सबै सद�य उपि�थत बैठकको िनण�य नै उ�च 
अदालतका �यायाधीश िनयिु� स�ब�धमा छलफल 
गन� िमित २०७३।९।२८ मा प�रषद ्को बैठक ब�ने 
भिनएको देिखएकाले दफा ३५ को उपदफा (३) 
बमोिजम बैठकको काय�सूचीसिहतको सूचना प�रषद ्का 
सद�यले �ा�त नगरकेो भ�ने पिन देिखदँनै । 

२०. िमित २०७३।९।२८ मा प�रषद ्को 
बैठक �थिगत भइसकेप�ात्  दईुजना सद�य बैठकबाट 
बािह�रएप�ात्  िनयिु�को िसफा�रस गन� िनण�य भएको 

भ�ने िनवेदन िजिकर भए पिन प�रषद ्बाट �ा�त िनण�य 
पिु�तका (Minute Book) समेतका कागजात हेदा� उ� 
िमितको बैठक िनवेदकले भनेबमोिजम �थिगत भएको 
वा पनु: अक� बैठक ब�ने गरी कुनै िनण�य भएको भ�ने 
देिखएको छैन । िमित २०७३।९।२८ को बैठकपूव�का 
��येक बैठकमा �यायाधीश िनयिु�को लािग छलफल 
गन� अक� िमितमा बैठक गन� भनी िनण�य भएको भ�ने 
देिखएमा िमित २०७३।९।२८ को बैठकमा �यसरी 
अक� बैठक ब�ने गरी कुनै िनण�य भएको नदेिखएको 
स�दभ�मा उ� िदन बैठक �थिगत भएको भ�ने िनवेदन 
दाबी मनािसब देिखएन । 

२१. जहासँ�म प�रषद ् सद�यको िलिखत 
जवाफमा पिन उ� िदनको बैठक समा�त भएप�चात् 
आफू बैठकबाट बािह�रएको भ�ने िजिकर छ, यस 
स�ब�धमा �याय प�रषद ् सिचवालयबाट �ा�त िलिखत 
जवाफमा िमित २०७३।८।१३ दिेख पटकपटक 
बैठक बोलाई उ�च अदालतको �यायाधीश िनयिु� 
स�ब�धमा छलफल भई िमित २०७३।९।२८ मा 
बैठक बसी �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस ग�रएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखएकोले �याय प�रषद ् 
सिचवालयबाट �ा� िलिखत जवाफको बेहोरालाई नै 
आिधका�रक मा�नपुन� भएकाले उ� िमितमा प�रषद ्को 
बैठक �थिगत भएको वा अक� बैठक ब�ने गरी कुनै 
िनण�य भएको भ�न िम�ने भएन । उि�लिखत त�यलाई 
प�रषद ्को िनण�य पिु�तकाले समेत समथ�न गरकेोले 
प�रषद ्बाट �ा�त िलिखत जवाफको बेहोरालाई 
अ�यथा �पमा िलन िम�ने भएन ।

२२. मूलत: प�रषद ्को कुनै पिन बैठक �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (३) 
बमोिजमको �ि�या पूरा भई बसेको हो वा होइन 
भ�ने कुराको चनुौती प�रषद् का सद�यबाट नै ह�नपुन� 
हो । बैठकको �ि�या पूरा नभई कुनै िनण�य भएको 
अव�थामा प�रषद ्का सद�यबाट यस अदालतमा 
चनुौती िदइनपुन�मा �य�तो भएको देिखदँैन । प�रषद ्को 
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िनण�य�ितकूल प�रषद ्का सद�यले चनुौती नै निदएको 
अव�थामा िलिखत जवाफलाई आधार �हण गन� िम�ने 
देिखदँैन ।

२३. ने.का.प. २०६७ अंक ७ िनण�य नं. 
८४०६ मा �कािशत िनवेदक (सवैंधािनक प�रषद ्का 
सद�य पु�पकमल दाहाल �च�ड िवप�ी सवैंधािनक 
प�रषद् समते) भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको �रटमा 
प�रषद ्का सद�यलाई संवैधािनक प�रषद ् (काम, कत��य, 
अिधकार र काय�िविध) स�ब�धी ऐन, २०६६ को दफा 
६ को उपदफा (२) बमोिजम ४८ घ�टा पिहले बैठकको 
सूचना निदइएको आधारमा संवैधािनक प�रषद ्को िमित 
२०६७।१।१० को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर 
ह�ने ठहरी यस अदालतको िवशेष इजलासबाट िनण�य 
भएको अव�था छ । सो िववादमा सवंैधािनक प�रषद ्को 
बैठक स�ब�धमा आफूलाई २४ घ�टाअगावै सूचना 
पठाउनपुन� कानूनी �यव�थािवपरीत बैठकको सूचना 
निदई िमित २०६७।१।१० मा प�रषद ्को बैठक बसी 
गरकेो िनण�य �िुटपूण� भएको भनी बदरको मागदाबी 
िलई प�रषद ्को सद�य प�ुपकमल दाहाल �च�डले 
यस अदालतमा �रट िनवेदन दायर गनु�भएको अव�था 
िथयो । तर ��ततु िववादमा प�रषद ्को बैठकको �ि�या 
स�ब�धमा प�रषद ्का बैठकमा अनपुि�थत रहनभुएका 
भिनएका सद�यह�बाट चनुौती िदएको अव�था 
छैन । यसरी प�रषद ्का सद�यबाट नै चनुौती निदइएको 
र िमित २०७३।९।२८ को बैठक �थिगत नभई िनर�तर 
बैठक बसी िनण�य भएको देिखन आएको स�दभ�मा �रट 
िनवेदकह�ले उ� िवषयलाई समेत उठान गरी दाबी 
िलइएको दिेख�छ । ��ततु �रट िनवेदनको रोहमा सो 
िवषयतफ�  थप िवचार ग�ररहनपुन� देिखएन । 

२४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने ते�ो तथा अि�तम ��नतफ�  
िवचार गदा� �याय प�रषद ्को िमित २०७३।९।२८ को 
उ�च अदालतका ८० जना �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस गन� िनण�य गदा� नेपालको संिवधानको धारा 

१४० को उपदफा ३ तथा �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ 
को दफा ५ मा िनिद�� �ि�याको अनशुरण ग�रएको 
देिखएको छ । �य�तै �याय प�रषद ्को उ� िनण�य 
ऐनको दफा ३५ बमोिजमको �ि�या पूरा भएको 
देिखदँा �याय प�रषद ्को िनण�य के कसरी उि�लिखत 
सवंैधािनक एवम् कानूनी �यव�थािवपरीत भएको भ�ने 
�रट िनवेदकह�ले व�तिुन� �पमा देखाउन सकेको 
पाइएन । केवल �रट िनवेदकह� �याय सेवाको व�र� 
अिधकृत भएकोले उ� िनयिु�को िसफा�रसमा 
नपरकेो कारण दायर भएको �रट िनवेदनको आधारमा 
सिंवधान र कानूनको �यव�थाबमोिजम ग�रएको सम� 
�ि�या �िुटपूण� भएको भ�न िम�दैन । 

२५. अत: उि�लिखत आधार, कारण 
तथा �याय प�रषद ्बाट उ�च अदालतको ८० जना 
�यायाधीश िनयिु� गन� �ि�यासगँ स�बि�धत 
िनण�य पिु�तकालगायतका अ�य काम कारबाहीका 
कागजातसमेतबाट उ� िमित २०७३।९।२८ को 
िनण�य संिवधान र कानूनस�मत भएको देिखएकाले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदनको 
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�.�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे
�या.मीरा खडका

इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल
इित संवत् २०७५ चै� २९ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

 आदशे िमित : २०७५।३।८
०६८-WS-००१३

म�ुाः- उ��ेषण

िनवेदक : ग�ुमी िज�ला, बलेट�सार गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. १ �थायी घर भई हाल काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
३२, अनामनगरमा कानून �यवसाय गरी ब�ने 
अिधव�ा माधव गौतमसमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § बचाउ वा उ�मिु�स�ब�धी सुिवधाको 
िजिकर �यि�गत फाइदाको लािग �दान 
ग�रने िवषय होइन । िवशेष काय� �कृितका 
कारण कत��य पालना गदा� अनाव�यक 
म�ुाबाट छुटकारा िदने मनसायले असल 
िनयतले गरकेो काय�का लािग बचाउको 
�यव�था ग�रएको हो । यो रा�यले िवशेष 
दािय�व पूरा गन� तोिकएको वा िव�वास 
गरकेो �यि�ले कानून�ारा िनधा�रण 
ग�रएको दािय�व िनवा�ह गदा� कुनै बदिनयत 
नराखी असल िचताई काम गरकेो 

अव�थामा ह�न गएको कसुरज�य काय�को 
स�दभ�मा मा� �ा� गन� स�ने सुिवधा ह�ने । 
 § िनयतको ��न उठेको अव�थामा �य�तो 

काय� गन� �यि�का स�ब�धमा �वत��, 
िन�प�, �व�छ, पारदश� र िवभागीय 
पूवा��हरिहत �पमा छानिबन गरी 
देिखएका त�यको परी�णप�ात्  िनयतको 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पछ� । छानिबनबाट 
दोषी देिखएको अव�थामा �य�तो �यि�का 
िव�� कानूनी कारबाही गरी सजायसमेत 
ह�न स�ने नै ह�न े। 

(�करण नं.१३)
 § बचाउ भ�ने श�द नै सदिनयत वा 

असल िनयतले काय� गदा�को अव�थामा 
मा� आकिष�त ह�न े हो । बदिनयत वा 
दूिषत मनसायले गरकेो काय�का लािग 
बचाउको �यव�था आकिष�त ह�न 
स�दैन । Saving clause को �पमा 
रािखएको बचाउस�ब�धी �ावधान जुनसुकै 
अव�थामा लागू ह�न े नभई कानून�ारा 
तोिकएको वा अदालतको आदेश�ारा 
भएको िनण�यबमोिजमको काय� गन� �यि�ले 
सदिनयत राखी कानूनी �ि�यािवपरीत 
नह�ने गरी काय� स�पादन गदा� गद� ह�न 
गएको हानी नो�सानी वा कसरुज�य 
काय�का लािग मा� �दान ग�रने ।

(�करण नं.१५)
 § सुर�ा िनकायको कामको 

सवेंदनशीलतालाई �यानमा राखेर नै 
छु�ै कानून िनमा�ण ग�रएको एव ं उ� 
कानूनह�मा रािखएको बचाउस�ब�धी 
�यव�था सम� राि��य िहत र सुर�ाको 
�ि�कोणबाट सुर�ा िनकायमा काय�रत 
कम�चारीह�ले भलाई वा सदिनयत 

�नण�य नं. ००१९
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िचताई गरकेो काम काजको लािग सरं�ण 
कवजको �पमा रािखएको भ�ने नै देिखने ।

(�करण नं.१६)
 § कम�चारी वा रा��सेवक र आम 

सव�साधारणिबच हैिसयत र िज�मेवारीमा 
असमानता रहन े कुरामा िववाद 
देिखँदैन । कम�चारी र सव�साधारणका िबच 
हैिसयत र िज�मेवारीका स�ब�धमा रहकेो 
असमानतालाई �ि�गत गरी कम�चारीलाई 
म�ुा चलाउन ु पदा�को अव�थामा 
अवल�बन ग�रन े गरी िनधा�रण ग�रएको 
फरक काय�िविधगत �यव�था समानताको 
िस�ा�तिवपरीत नदेिखई मनुािसब नै 
देिखने । 

(�करण नं.१७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ह�र 
फुयाल र िनवेदक �ी माधव गौतम

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी िकरण 
पौडेल, िव�ान्  अिधव�ाह� डा. महे��जङ्ग 
शाह तथा �ी सरोज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § सैिनक ऐन, २०६३
 § सश� �हरी ऐन, २०५८
 § �हरी ऐन, २०१२
 § वन ऐन, २०४९

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं

िनण�य यस�कार छः-
त�य ख�डः

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३२ मा "यस 
ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� कुनै �यि�ले आ�नो 
कत��य पालनको िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो 
कुनै काय�बाट कसैको म�ृय ु भएमा वा कसैलाई �ित 
ह�न गएमा �य�तो �यि�उपर कुनै पिन अदालतमा म�ुा 
चलाउन सिकने छैन" भनी उ�मिु� िदइने वा पाउन 
स�ने �ावधान राखी सोको �प�टीकरणः ख�डमा 
"कत��य पालनाका िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो 
कुनै काय� भ�नाले कत��य पालना गदा� ग�रने काय�का 
साथै आ�त�रक सरु�ा वा आ�मर�ाका लािग ग�रने 
काय� फ�यागमाच�, पे�ोिलङ, चपटे ड्यटुीसमेतलाई 
जनाउछँ" भ�ने उ�लेख छ । सो ऐनको दफा ६२ र 
६६ मा ��टाचार, चोरी, यातना र बेप�ा तथा ह�या 
र बल�कारस�ब�धी कसरुलाई कत��य पालनाका 
िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो काय� नमािनने भनी 
उ�लेख छ । सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २६ 
मा "सश� �हरीले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको 
िनयमबमोिजम गनु�पन� कत��य पालना गदा� वा पाएको 
अि�तयारी �योग गदा� असल िनयतले गरकेोमा सजाय 
भागी ह�ने छैन” भनी उ�मिु�को �ावधान उ�लेख 
गरकेो छ । �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ मा "�मखु 
िज�ला अिधकारी वा �हरी कम�चारीले यस ऐन वा 
अ� �चिलत ऐनबमोिजम गनु�पन� कत��य पालना गदा� 
वा पाएको अि�तयार �योग गदा� वा अदालतले िदएको, 
जारी गरकेो आ�ाि�त, आदेश वा वार�ेट तामेल गदा� 
असल िनयतले गरकेोमा सजायको र हजा�ना ितन� भागी 
ह�दैँन" भनी उ�मिु�को �ावधान राखेको छ । �य�तै 
वन ऐन, २०४९ को दफा ७१ मा "यस ऐनले िदएको 
अिधकारको �योग असल िनयतले गरकेोमा कुनै पिन 
सरकारी कम�चारी �यि�गत तवरले उ�रदायी ह�ने 
छैन" भ�ने �ावधान उ�लेख गरकेो छ । यसरी कानूनमा 
भएको उि�लिखत �यव�थाले �भावकारी अनसु�धान 

िन.नं.००१९ - अिधव�ा माधव गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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र सजायबाट official status भएका �यि�ह�लाई 
उ�मिु� �दान गरी नेपाल सि�ध ऐनको दफा ९(१) 
ले �दान गरकेो अ�तरा�ि��य कानूनको Status लाई 
राि��य कानूनले उ�लङ्घन गरी सरु�ा फौजमा काय�रत 
�यि�उपर बचाउको �यव�था गरी िनजह�ले कत��य 
पालनाको िसलिसलामा गरकेा भिनएका गैर�याियक 
ह�यासमेतका अपराधह�मा अनसु�धान नै नह�ने र 
जाहेरी पर ेपिन अनसु�धान भई म�ुा चलेमा उ�मिु� 
पाउन स�ने गरी ग�रएको �यव�थाले सेना, सश� 
�हरी र नेपाल �हरी वा अ�य कानून काया��वयन गन� 
अिधकारीह�लाई जवाफदेिहता (accountability)
भ�दा बािहर राखेको छ । जनु �यव�थाह� 
द�डहीनताको ि�थित बढाउने, कानूनको शासनको 
मम�लाई कमजोर बनाउने र अ�तरा�ि��य �पमा य�ता 
�कारका अव�थाह�को अ�त गन� द�डिहनता िव�� 
लड्ने काय�माफ� त मानव अिधकारको सरं�ण र �ब��न 
गन� संय�ु रा�� संघीय िस�ा�तह� (Principle 22: 
Impunity Principle), नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध (ICCPR 
को धारा २(३)), यातना िव��को महासि�ध, १९८४ 
को धारा १२, �यि� बेप�ास�ब�धी अनबु�धको धारा 
३, गैर�याियक ह�यास�ब�धी संय�ु रा�� संघीय 
िस�ा�तको नं. ९ समेत तथा नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) समेतसगँ 
बािझएका छन् । 

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२ ले 
उ�मिु�को सीमालाई "यस ऐनको �े�ािधकारिभ� 
पन� कुनै �यि�" भनी उ�लेख गरकेो र सोही ऐनको 
दफा ३ मा ऐनको �े�ािधकार उ�मिु�को �योजनको 
लािग �यापक दिेखदँा य�तो �ावधानले ग�भीर मानव 
अिधकार उ�लङ्घन गन� सैिनक �यि� मा� होइन 
संल�न भएमा अ�य �यि�ह�लाई पिन अनसु�धान र 
कारबाही (Investigation and prosecution) बाट 
रो�ने ह�दँा उ� �यव�था नाग�रक तथा राजनीितक 

अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध (ICCPR), 
१९६६ को धारा २(३) समेतको िवपरीत रहेको छ । 
�य�तै सैिनक ऐनको दफा २२ मा भएको �ावधानले 
देवानी �कृितका नो�सानीह�मा पिन म�ुा चलाउन 
वा �ितपूित� पाउने �ि�या अिघ बढाउन अवरोध 
िसज�ना गरी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को  धारा १९(१) को तथा अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार कानून, अ�तरा�ि��य मानवीय कानूनको 
ग�भीर उ�लङ्घनका पीिडतह�का लािग उपचार 
तथा �ितपूित�को अिधकारस�ब�धी सयं�ु रा�� 
सघंीय िस�ा�तर र माग�िनद�शनले �थािपत गरकेा 
िस�ा�तह�समेत िवपरीत छ । सैिनक ऐनको दफा २२ 
को �ितब�धा�मक वा�यांशमा ��टाचार, चोरी, यातना, 
बेप�ा, ह�या र बला�कारलाई य�तो उ�मिु�भ�दा 
बािहर रािखएको भए तापिन यातनासरह ह�न स�ने �ूर 
तथा अमानवीय �यवहार, प�ाउ परकेा �यि�ह� वा 
सच�को �ममा ह�ने गैर�याियक ह�या (extra-judicial 
killing) ह� य�ता प�रिधबाट उ�मिु� पाउने आधार 
ब�छन् । �य�तै सैिनक ऐनको दफा ३२ को �प�टीकरण 
ख�डमा रािखएका "आ�त�रक सरु�ा" र "आ�मर�ा" 
ज�ता श�दह� खलुा (vague) र द�ुपयोग ह�न 
स�ने स�भावनाका रहेका छन् । सश� �हरी ऐन, 
२०५८ को दफा २६ मा उ�लेख ग�रएको उ�मिु�को 
अिधकारको �ावधानमा कुनै सत� वा ब�देज छैन । 
य�तो �ावधानले सश� �हरीह�लाई कानूनभ�दा 
मािथको �थान �दान गन� ह�दँा असल िनयत (good 
faith) को पिन परी�ण ग�रन ुपद�छ र अपराध वा मानव 
अिधकारको उ�लङ्घनकता�ह�लाई संर�ण िदने 
�कृितको ह�न ुह�दँनै । �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ 
मा उि�लिखत उ�मिु�को �ावधानले �मखु िज�ला 
अिधकारी र �हरी कम�चारीह�लाई खलुा उ�मिु� 
�दान गरी फौजदारी सजाय र स�पि�को नो�सानी 
भएमा हज�ना भराई पाउने हकलाई समेत िन�तेज 
पारेको छ । अ�तरा�ि��य कानूनको The Vienna 
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Convention on the Law of Treaties को jus 
cogens मा�यताले यातना, दास�व, गैर�याियक ह�या 
ज�ता िवषयलाई उ�मिु� �दान गन� िम�दैन । ग�भीर 
अपराध नेपालमा भए पिन अ�य दशेमा कारबाही ह�न 
स�ने universal jurisdiction को मा�यता �थािपत 
भइसकेको अव�थामा नेपालका कानूनमा रािखएको 
उ�मिु�को �ावधान िनरथ�क छ । Pinochet को case 
मा बेलायतले रा�य �मखु ह�दँैमा उ�मिु� िदन सिकँदैन 
भ�ने िस�ा�त �ितपादन गरी Official status 
उ�मिु�को िवषय र आधार ह�न स�दैन भ�ने िस�ा�त 
�थािपत भइसकेको अव�थामा उि�लिखत कानूनमा 
रािखएको उ�मिु�को �ावधानले नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको साथै नेपाल प� भएका अ�तरा�ि��य सि�ध 
स�झौतासमेतको उ�लङ्घन ह�न गएको छ । तसथ� 
"कत��य पालनाको िसलिसलामा गरकेो कामको बचाउ" 
भनी ग�रएको उ�मिु�स�ब�धी सैिनक ऐन, २०६३ को 
दफा २२, सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २६, 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७, वन ऐन, २०४९ को 
दफा ७१ र नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१९ मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) 
र १९(१) एव ं मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
सि�ध महासि�धको �ावधानसगँ बािझएका ह�दँा 
नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा १, ३२, र 
१०७(१) बमोिजम उ��ेषणको आदशेले अमा�य र 
बदर घोिषत ग�रपाऊँ । साथै उ�मिु� स�ब�धमा अ�य 
कुनै कानूनमा कुनै �ावधान रहेको भए �य�तो �ावधान 
कुनै पिन ऐन कानूनमा नरा�न ु वा हटाउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेश वा उपय�ु आदशे तथा 
िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिधव�ा माधव गौतमसमेत जना २ को 
संय�ु �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 

आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।६।२ को आदशे । 

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२, सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २६, �हरी ऐन, २०१२ को दफा 
३७, वन ऐन, २०४९ को दफा ७१, नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १९ मा रािखएको बचाउस�ब�धी 
�यव�थाह� देश र जनताको र�ा गन� बहृत् साव�जिनक 
िहतको िवषयमा कसैलाई �ित प�ुयाउने िनयत निलई 
असल िनयतले कत��य पालना गदा� कुनै मानवीय 
�ित वा कुनै घटना घट्न गएको अव�थामा �यि�गत 
�पमा कम�चारी िज�मेवार ह�न ुपद�न भ�ने मा�यताबाट 
सरकारी कम�चारी तथा सरु�ाकम�को लािग ग�रएको 
�यव�था हो । सो �यव�थाले जानी जानी आपरािधक 
काय� गन�, मािनस बेप�ा पान� र गैर�याियक ह�या गन� 
कसैलाई छुट िदएको होइन । कुनै पिन काम र घटनाको 
िवषयमा असल िनयतको दाबी िलदैँमा उ�मिु� पाउने 
नभई असल िनयत हो होइन भ�ने कुराको स�म 
अदालतको �याियक परी�णबाट �मािणत ह�न ुपछ�  । 
उ�मिु�स�ब�धी कानूनी �यव�थाको काया��वयनबाट 
कसैलाई बेप�ा पान� वा गैर�याियक ह�या ह�ने अव�था 
िसज�ना भएको भनी िनवेदनमा व�तिुन� घटनाको 
��ा�तसमेत िदन स�न ुभएको छैन । यस अव�थामा 
िनवेदकले उ�लेख गरकेा अ�तरा�ि��य द�तावेजह� 
उ� कानूनी �यव�थाको हकमा आकिष�त नै ह�न नस�ने 
ह�दँा िनवदेकले आ�नो वौि�क िज�ासा पूित�का लािग 
प�रक�पनामा आधा�रत भई दता� गरकेो �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �यव�थािपका 
ससंद ्को तफ� बाट ऐ. का सहसिचव (कानून) टेक�साद 
ढुङ्गानाको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवदेकले आ�नो �रट िनवेदनमा 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२, सश� �हरी ऐन, 

िन.नं.००१९ - अिधव�ा माधव गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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२०५८ को दफा २६, �हरी ऐन, २०१२ को दफा 
३७, वन ऐन, २०४९ को दफा ७१, नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १९ मा उि�लखत कानूनी 
�यव�थाह� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२,१३ र १९ को �यव�थासगँ बािझएका 
भनी दाबीस�म िलएको तर उि�लिखत �यव�थाह� 
के, कसरी बािझएको हो भ�ने कुरा उ�लेख गन� सकेको 
पाइदँैन । कत��य पालनाका िसलिसलामा असल िनयत 
राखी काय� गदा� भएको मानवीय भूलबाट स�बि�धत 
कम�चारीलाई बचाउ गन� र सरकारी काम गदा� पन� 
अनाव�यक उजरुीलाई िन��सािहत गन� उ�े�यले 
उ� कानूनह�मा बचाउस�ब�धी िवशेष �यव�थाह� 
रािखएकोले सोलाई अ�यथा भ�न िम�दैन । 
कम�चारीह� िवशेष िज�मेवारी �ा�त नाग�रक भएको 
ह�दँा िज�मेवारी वहन गन� सहज होस् भ�ने �ि�टकोणले 
उि�लिखत ऐनह�मा सो िवशेष �यव�था रािखएकोले 
संिवधानको धारा १२, १३ र १९ सगँ बािझएको भ�न 
निम�ने ह�दँा मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न नस�ने 
भई �रट िनवदेन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको तफ� बाट ऐ. का सिचव डा. ि�लोचन 
उ�ेतीको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवदेकले आ�नो �रट िनवेदनमा 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२, सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २६, �हरी ऐन, २०१२ को 
दफा ३७, वन ऐन, २०४९ को दफा ७१, नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १९ मा उि�लखत 
कानूनी �यव�थाह� नेपालको अ�त�रम सिंवधानको 
धारा १२, १३ र १९ को �यव�थासगँ बािझएको 
भनी दाबी िलएको स�दभ�मा सव�साधारण नाग�रक 
र कानूनले िनि�चत कत��य तोिकिदएको रा��सेवक 
कम�चारीह� समान हैिसयतका �यि� नभई दईु पथृक 
हैिसयत भएका �यि� भएकाले �य�ता �यि�का 
िबच असमान �यवहार गन� गरी उि�लिखत ऐनमा 

भएको �यव�थालाई समानताको हकिवपरीत मा�न 
िम�दैन । कत��य पालनाका िसलिसलामा असल 
िनयतले इमा�दारीपूव�क रा��, जनता र कानूनको 
सोझो िचताई काय� गदा� कुनै पिन रा��सेवक कम�चारीले 
अनाव�यक उजरुी वा  िववादको सामाना गनु�  नपरोस् 
भनी िवधाियकाले उ�मिु�स�ब�धी िवशेष �यव�था 
गरकेो ह�दँा उ� ऐनह�मा भएको �यव�था संिवधानसगँ 
बािझएको भ�न िम�दैन, �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत  
बेहोराको कानून तथा �याय म��ालयको तफ� बाट ऐ.का 
िनिम� सिचव राजमुान िसंह म�लको िलिखत जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रटमा िनवेदक 
तफ� का िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ह�र फुयाल र िनवेदक 
�ी माधव गौतमले सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२, 
सश� �हरी ऐन, २०४८ को दफा २६, �हरी ऐन, 
२०१२ को दफा ३७, वन ऐन, २०४९ को दफा 
७१ मा कम�चारीले कत��य पालनको िसलिसलामा 
गरकेो कामको बचाउ भनी �यव�था भएको छ । सो 
�यव�थाले गैर�याियक ह�या ज�तो ग�भीर �कृितको 
घटनामा सलं�न �यि� को िथए, घटना घट्नमुा 
सलं�नह�को िनयत असल वा बदिनयत के िथयो भ�ने 
कुराको सूचना �ा� गन�, घटनाको िन�प� अनसु�धान 
भई स�म र �वत�� िनकायबाट घटनाको परी�ण गररे 
मा� िन�प�ता िनधा�रण गन�, दोषी देिखएमा संल�नउपर 
सजाय र पीिडतले �ितपूित� पाउने पीिडतको �याियक 
अिधकार हनन गरकेो छ । उ� कानूनी �यव�थाले 
पीिडतले आपरािधक घटनाको सूचना वा जाहेरी गरकेो 
अव�थामा पिन िन�प� र �भावकारी अनसु�धानमा 
अवरोध गद�छ । घटनासगँ स�बि�धत िनकायको 
आ�त�रक अनसु�धान वा जाचँबझु टोलीबाट भएको 
अनसु�धान तथा छानिबनबाट िन�प� र �भावकारी 
अनसु�धान ह�न नस�ने एवं भौितक �माणह�को लोप 
र नाश ह�न स�ने खतरा रहेको ह��छ । गैर�याियक 
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ह�यालगायतको कुनै ग�भीर आपराधमा संल�न 
रा��सेवक कम�चारीको िनयत असल िथयो वा बदिनयत 
िथयो भ�ने कुराको परी�ण तथा िनधा�रण �वत��, 
स�म र िन�प� �याियक िनकाय वा अदालतबाट 
ग�रन ुफौजदारी �यायको िस�ा�त हो । उ� कानूनी 
�यव�थाले कम�चारीको काम�ित जवाफदेहीिवहीनता 
र द�डहीनताको अव�था िसज�ना गछ�  । उ� कानूनी 
�यव�थाले Official Status बाट कसैले उ�मिु� 
पाउने अव�था �याउने ह�दँा �य�तो �यव�था 
संिवधानको प�रक�पनािवपरीत ह��छ । उि�लिखत 
ऐनका �ावधानह� नेपाल प� भएको नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, 
१९६६ को धारा २(३), धारा ६ तथा धारा ७, यातना 
िव��को महासि�ध, १९८४ को धारा १२समेतको 
िवपरीत भई रा��सेवक कम�चारीलाई Blanket 
Immunity �दान गन� भएकोले उ� �ावधानह� 
बदर ग�रपाऊँ । साथै �य�तो �यव�था अ�य कुनै 
कानूनह�मा समेत नरा�न ु वा हटाउन ु वा असल 
िनयतले गरकेो काय� रा�ने �यव�था ग�रएमा �य�तो 
असल िनयत यिकन गन� कानूनी �यव�था र �ि�या 
िनधा�रण गनु�  वा �य�तो �ि�या िव�मान फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तबमोिजम गनु�  एवं िनय��णमा 
िलएर ग�रएको ह�या, बला�कार, यातना, जबरज�ती 
बेप�ा, ��ाचार, चोरी, �ूर अमानवीय �यवहार ज�ता 
काय�ह�मा असल िनयत नह�ने भएकोले �य�ता 
अपराधह�मा असल िनयत नह�ने भ�ने कानूनमै 
�यव�था गनु�  भनी उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िलिखत बहसनोटसिहतको बहस ��ततु गनु�  भयो । 

िवप�ी नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको 
तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ाह� डा. महे��जङ्ग शाह 
तथा �ी सरोज र�ेमीले सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
२२ मा सो ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� कुनै �यि�ले 
आ�नो कत��य पालनका िसलिसलामा असल िनयतले 
गरकेो कुनै काय�बाट कसैको म�ृय ुभएमा वा कसैलाई 

�ित ह�न गएमा �य�तो �यि�उपर कुनै अदालतमा म�ुा 
चलाउन नसिकने भनी �प�ीकरणमा कत��य पालनको 
िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो काय�िभ� कत��य 
पालन गदा� ग�रने काय� र आ�त�रक सरु�ा वा 
आ�मर�ाका लािग ग�रने काय� फ�यागमाच�, पे�ोिलङ, 
चपटे िडउटीसमेतलाई जनाउछँ भ�ने �यव�था भएको 
र दफा ६२ र ६६ मा उि�लिखत कसरुलाई कत��य 
पालनको िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो काय� 
नमािनने भ�ने उ�लेख गरकेो छ । िव�वको जनुसकैु 
मलुकुले सेवास�ब�धी ऐनमा पेसागत हैिसयतले 
असल िनयतबाट काय� गदा� कुनै हािन नो�सानी ह�न 
गएमा �यसबापत आपरािधक दािय�व वहन गन� नपन� 
�यव�था गरकेो ह��छ । दाबीका ऐनह�मा रा��सेवकले 
असल िनयतबाट, असल िचताई गरकेो काय�बाट मा� 
उ�मिु� पाउन स�ने गरी कानूनी �यव�था गरकेो 
र बदिनयत िचताई गरकेो काय�बाट प�ुन गएको हािन 
नो�सानीको दािय�वबाट कसैलाई उ�मिु� निदएको 
ह�दँा �रट खारजे ह�न ुपछ�  । नेपाली सेनाको िज�मेवारी 
नेपालको �वत��ता, साव�भौमस�ा, भौगोिलक 
अख�डता, �वधीनता र राि��य एकता संर�ण 
गन� भएकोले सो स�दभ�मा काय� गरकेो समयमा नै 
आ�त�रक सरु�ा र आ�मर�ाको आव�यकता पन� 
हो । असल िनयतले काय� गरकेो अव�थामा उ�मिु� 
िदने गरी भएको कानूनी �यव�थालाई चनुौती िदन ुह�ने 
िनवेदकले �य�तो उ�मिु� नपाउने कानूनी �यव�था 
रहेको भनी देखाउन स�न ु भएको छैन । सैिनकबाट 
ह�न गएको कसरुज�य काय�मा असल िनयत वा खराब 
िनयत भ�ने जा�ँने कुनै िविध र �ि�या नै नभएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर छ । तर सैिनक �यि�ह�बाट 
भएका कसरुज�य काय�को छानिबन, म�ुा दायरी गन� 
स�ने �यव�थासिहत सैिनक अदालतको �यव�था 
छ । �यि�को अिधकार उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
सैिनक ऐनले अनसु�धान गन� र म�ुा चलाउन रोक 
लगाएको छैन । आ�नो स�पूण� अिधकार प�र�याग 
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गरी सेवा गन� सैिनकलाई कानूनबमोिजम असल 
िनयतले काय� गरकेो अव�थामा उ�मिु� पाउन ुह�दँैन 
भ�न िम�दैन । राि��य सरु�ाको सवालमा �यि�का 
अिधकारह�मा �ितब�ध लगाउन सिकने गरी ICCPR 
समेतमा �यव�था भएको एवं सरु�ा फौजस�ब�धी 
�यव�था अ�य सेवाको तलुनामा िवशेष भएकोले पिन 
�य�तो उ�मिु�को �यव�था रािखएको ह�दँा ��ततु �रट 
खारजे ह�न ुपछ�  भ�ने िलिखत बहसनोटसिहतको बहस 
��ततु गनु�  भयो । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िकरण पौडेलले िनवेदन दता� ह�दँाको संिवधान खारजे 
भई बनेको नया ँसंिवधानका �यव�थासगँ उ� कानून 
बािझएको भ�ने िनवेदकको दाबी नरहेको, िनवेदनमा 
उि�लिखत कानूनमा भएको उ�मिु�स�ब�धी 
�यव�थाले िनवेदकको मौिलक हकको �योगमा कसरी 
अनिुचत ब�देज लगाएको भनी �प� गन� सकेको 
देिखदँैन । उ� ऐनह�मा भएको उ� कानूनी �यव�था 
तत् तत् िनकायका कम�चारीह�ले असल िनयत 
राखी गरकेो काम कारबाहीमा बचाउ गन� उ�े�यबाट 
ग�रएको र बदिनयत राखी गरकेो काय�लाई बचाउ 
गन� खोजेको होइन । उ� �यव�था कत��य पालनमा 
िज�मेवार बनाउन र िज�मेवारी बहन गन� सहजता 
�दान गन� ग�रएका �यव�था ह�न् । लापरवाहीसाथ 
गरकेो वा नगरकेो जे भए पिन इमा�दा�रताका साथ 
ग�रएको कामलाई असल िनयतले गरकेो मािनने भनी 
नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा 
२(ज) मा �यव�था भएको तर िनवेदकले उ� कानूनी 
�यव�थालाई चनुौती िदन ु भएको पाइदँैन । असल 
िनयतले गरकेो काय�का लािग सजाय नग�रने भनी 
गरकेो कानूनी �यव�था कत��य पालनामा सहजता 
�दान गन�, कानूनी �पमा ग�रने कानूनस�मत काममा 
स�बि�धत कता�लाई सरं�ण र बचाउ गन� ग�रएका 
�यायोिचत �यव�था ह�न् । रा��सेवक र सव�साधारणको 

हैिसयत फरक ह�ने ह�दँा रा��सेवकको हैिसयतले गरकेो 
काममा म�ुा मािमला गदा�  अलग काय�िविध अवल�बन 
गन� गरी ग�रएको नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को �यव�था असमान भयो भ�न िम�दैन । यसरी 
रा��सेवक कम�चारीले िज�मेवारी वहन गदा� रा�� र 
नाग�रकको बहृ�र िहत िचताई असल िनयतबाट गरकेो 
काय�मा सजाय नग�रने भनी दाबीका कानूनह�मा 
ग�रएको बचाउको �यव�थाले �रट िनवेदकको कुनै पिन 
सवंैधािनक हक अिधकारमा आघात पान� नह�दँा �रट 
खारजे ह�न ुपछ�  भनी िलिखत बहसनोटसिहतको बहस 
��ततु गनु�  भयो । 

��ततु �रट िनवेदनमा प� तथा 
िवप�को तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा तथा 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाले ��ततु गनु�  भएको 
बहसनोटसिहतको बहस सनुी िमिसल संल�न स�पूण� 
कागजातह�को अ�ययन गदा� म�ुयतः दहेायका 
िवषयह�मा िनण�य िदनपुन� देिखयोः- 

(१) सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२, सश� 
�हरी ऐन, २०४८ को दफा २६, �हरी ऐन, 
२०१२ को दफा ३७, वन ऐन, २०४९ को 
दफा ७१ र नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा दफा १९ को �यव�था नेपालको 
सिंवधानसगँ बािझएको छ, छैन ?

(२) िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन� 
हो, होइन ?

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� सैिनक ऐन, 
२०६३ को दफा २२, सश� �हरी ऐन, २०५८ 
को दफा २६, �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ र वन 
ऐन, २०४९ को दफा ७१ समेतमा असल िनयतले 
कत��य पालना गदा� वा आ�नो अिधकारको �योग गदा� 
कसैलाई कुनै �ित पगेुमा वा कसैको म�ृय ु नै भएमा 
पिन �य�तो कम�चारीलाई सजाय नग�रने भनी उ�मिु� 
पाउने गरी गरकेो �यव�था र नाग�रक अिधकार ऐन, 
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२०१२ को दफा १९ ले नेपाल सरकार वा सरकारी 
कम�चारीउपर िनजले गरकेो सरकारी कामकाजको 
स�ब�धमा कुनै म�ुा चलाउन ुपर ेिवषय िववरणसिहत 
अि�म सूचना िदनपुन� गरी राखेका सत�ह� नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२(१),(२), 
धारा १३(१) र धारा १९(१) तथा नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध 
एवं यातना िव��को महासि�धका �यव�थासमेतसगँ 
बािझएकाले उ��ेषणको आदशेले खारजे गरी नेपालमा 
�चिलत अ�य कानूनमा समेत �य�तो उ�मिु�स�ब�धी 
�यव�था रहे भएको भए सोसमेत नरा�न,ु हटाउन ु
भनी परमादशे वा उपय�ु आदेश तथा िनद�शना�मक 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन बेहोरा 
देिख�छ । रा��सेवकले असल िनयतबाट, असल 
िचताई गरकेो काय�बाट मा� उ�मिु� पाउन स�ने 
तर बदिनयत िचताई गरकेो काय�बाट प�ुन गएको 
हािन नो�सानीको दािय�वबाट कसैलाई उ�मिु� 
निदएको ह�दँा सैिनक ऐनलगायतका िनवेदनमा दाबी 
िलइएका कानूनी �यव�थाले कसैको कुनै �कारको हक 
अिधकारमा आघात नप�ुयाएको भ�ने म�ुय िलिखत 
जवाफ बेहोरा पाइयो ।

३. िनवेदनमा उ�लेख भएका ऐनह�मा 
रहेको �यव�थालाई हेदा� सैिनक ऐन, २०६३ को 
दफा २२ मा दहेायको �यव�था रहेको दिेखयोः "यस 
ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� कुनै �यि�ले आ�नो 
कत��य पालनको िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो 
कुनै काय�बाट कसैको मृ�यु भएमा वा कसैलाई �ित 
ह�न गएमा �य�तो �यि�उपर कुनै पिन अदालतमा 
मु�ा चलाउन सिकने छैन । तर दफा ६२ र ६६ मा 
उि�लिखत कसुरह�मा कत��य पालनका िसलिसलामा 
असल िनयतले गरकेो काय� मािनने छैन" ।

सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २६ मा 
देहायको �यव�था रहेको देिखयोः "सश� �हरीले 
यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयमबमोिजम 

गनु�पन� कत��य पालन गदा� वा पाएको अि�तयार 
�योग गदा�  असल िनयतले गरकेोमा सजायभागी 
ह�ने छैन" ।
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ मा दहेायको 
�यव�था रहेको देिखयोः "�मुख िज�ला अिधकारी 
वा �हरी कम�चारीले यस ऐन वा अ� �चिलत 
ऐनबमोिजम गनु�पन� कत��य पालन गदा� वा पाएको 
अि�तयार �योग गदा� वा अदालतले िदएको वा 
जारी गरकेो आ�ाि�, आदशे वा वार�ेट तामेल 
गदा� असल िनयतले गरकेोमा सजायको र हज�ना 
ितन� भागी ह�ँदनै" ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ७१ मा देहायको �यव�था 
रहेको देिखयोः "यस ऐनले िदएको अिधकारको 
�योग असल िनयतले गरकेोमा कुनै पिन सरकारी 
कम�चारी �यि�गत तवरले उ�रदायी ह�ने छैन" ।
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १९ 
मा देहायको �यव�था रहेको देिखयोः "नेपाल 
सरकारउपर वा सरकारी कामकाजमा कुनै सरकारी 
कम�चारीउपर कुनै िकिसमको मु�ा दायर गदा� दुई 
मिहनाअगावै देहायबमोिजम सो कम�चारीलाई वा 
स�बि�धत काया�लयमा िलिखत सूचना बुझाउनु 
वा ह�लाक�ारा रिज�टरी गरी पठाउनु पद�छ" । 

४. उि�लिखत कानूनी �यव�थालाई हेदा� 
कानून�ारा तोिकएको काय� स�पादन गदा� असल 
िनयतले गरकेो अव�थामा �य�तो काय� गदा� कुनै 
कसरुज�य काय� घट्न गए वा कसैलाई कुनै �कारको 
हािन नो�सानी ह�न गएमा सोको दािय�वबाट स�म 
कम�चारीलाई छुट िदने वा सजायको भागीदार नबनाइने 
भ�ने देिखयो ।

५. अब उि�लिखत िविभ�न ऐनह�मा 
�यव�था ग�रएको बचाउस�ब�धी �ावधानले सेना, 
सश� �हरी, नेपाल �हरी वा अ�य कानून काया��वयन 
गन� अिधकारीह�लाई जवाफदेिहताभ�दा बािहर राखी 

िन.नं.००१९ - अिधव�ा माधव गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

160

द�डहीनता िव�� ज�ुने कानूनको शासनको मम�लाई कमजोर बनाउने ह�दँा त�कालीन नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) र (२), १३(१) तथा १९(१) सगँ बािझएको भ�ने िनवेदन िजिकर रहेकोले 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ खारजे भई जारी भएको नेपालको सिंवधानले गरकेो त�स�ब�धी �यव�थाको 
रोहमा उ� ऐनह�मा भएको बचाउस�ब�धी �यव�थालाई हेनु�  पन� ह�दँा यहा ँदवैु संिवधानमा रहेका त�स�ब�धी 
�यव�थाको ��तिुत ग�रएको छ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ नेपालको सिंवधान
धारा १२ (१) 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ 
र म�ृयदु�डको सजाय ह�ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।
धारा १२(२)
कानूनबमोिजमबाहेक कुनै पिन �यि�को वैयि�क 
�वत��ता अपहरण ह�ने छैन ।
धारा १३(१) 
सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् । कसैलाई 
पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन ।
धारा १९(१) 
��येक नाग�रकलाई �चिलत कानूनको अधीनमा रही 
स�पि� आज�न गन�,भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को 
अ�य कारोबार गन� हक ह�नेछ ।

धारा १६(१) 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक
ह�नेछ ।
धारा १६(२) 
कसैलाई पिन म�ृयदु�डको सजाय िदने गरी कानून 
बनाइने छैन ।
धारा १७(१) 
कानूनबमोिजमबाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन ।
धारा १८(१) 
सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् । 
कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत 
ग�रने छैन ।
धारा २५(१) 
��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
ह�नेछ । तर रा�यले �यि�को स�पि�मा कर लगाउन 
र �गितशील करको मा�यताअन�ुप �यि�को 
आयमा कर लगाउन स�नेछ ।

६. संिवधानको उि�लिखत �यव�थाअनसुार कुनै पिन �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक कुनै पिन 
अव�थामा अपह�रत ह�न स�दनै । �यि�को वैयि�क �वत��तामा रा�यले उिचत ब�देज लगाउन स�ने भए पिन 
�य�तो ब�देज कानूनमा नै िनधा�रण ग�रएको ह�न ुपछ�  । अ�यथा �यि�को वैयि�क �वत��तामा कुनै �कारको 
�ितब�ध लगाउन वा अपहरण गन� पाउने गरी संिवधानले कसैलाई पिन छुट वा उ�मिु� िदएको दिेखदैँन । 

७. कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��ता हनन भएको अव�थामा �य�तो �यि�ले स�म अदालत वा 
कानूनबमोिजम �थािपत �याियक िनकायबाट उपचार पाउने अिधकारलाई मानव अिधकारसगँ स�बि�धत िविभ�न 
अ�तरा�ि��य सि�ध महासि�धह�ले सिुनि�चत गरकेो पाइ�छ । नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
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अ�तरा�ि��य अनबु�ध (ICCPR) को दफा २(३) मा 
कुनै पिन �यि�को उ� अनबु�धमा �वीकार ग�रएका 
अिधकार तथा �वत��ताह� सरकारी हैिसयतमा 
काम गन� �यि�बाटै उ�लङ्घन गरकेो भए पिन 
सोउपर ��येक �यि�ले स�म �याियक, �शासिनक 
वा �यव�थापक�य अिधकारी वा कानून�ारा �यव�था 
ग�रएका अ�य कुनै स�म अिधकारी�ारा िनधा�रण गरी 
पाउने छन् भनी �यव�था गरकेो छ । सोही अनबु�धको 
धारा ६ मा ��येक �यि�को बा�ँन पाउने अिधकार 
सिुनि�चत गरकेो छ । धारा ७ मा कसैलाई पिन यातना 
िदइने वा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजाय नग�रने भ�ने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी यातना 
िव��को महासि�ध, १९८४ को धारा १२ मा आ�नो 
�े�ािधकारिभ� यातनाको काय� भएको िव�वास गनु�  
पन� आधार र कारण भएको अव�थामा अिधकार�ा� 
अिधकारीले िन�प� ढङ्गबाट अनसु�धान गनु�  पन� 
भनी सद�य रा��को दािय�व िसज�ना गरकेो छ । 

८. नेपालले उि�लिखत महासि�धलगायत 
मानव अिधकारसगँ स�बि�धत अ�य िविभ�न 
महासि�धह�मा प� बनेको र अ�तरा�ि��य 
�ितव�तासमेतलाई �दयंगम गरी सिंवधानमा नै 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान 
गद� कुनै पिन नाग�रकह�का िबच भेदभाव नग�रने र 
समानताको िस�ा�तअनसुार सबै नाग�रकलाई समान 
�यवहार ग�रने, कसैलाई पिन अमानवीय, अपमानजनक 
�यवहार नग�रने एव ं कसैलाई पिन यातना निदइने 
कुराको सिुनि�चतता गरकेो छ । संिवधान�ारा �द� 
हक अिधकारको उ�लङ्घनमा स�म अदालतबाट 
सनुवुाइको �यव�थासमेत गरकेो ह�दँा कुनै पिन 
�यि�ले फौजदारी अपराध गरकेो अव�थामा कानूनको 
दायराबाट उ�मिु� पाउन स�ने देिखदँैन । 

९. अब कानून�ारा तोिकएको अिधकार 
�योग गन� अिधकार�ा� अिधकारीले कानूनको 
अधीनमा रही काय� गरकेो अव�थामा �य�तो कम�चारी 

वा अिधकारीलाई बचाउ गन� िम�ने हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा के क�तो अ�तरा�ि��य �ावधान रहेका छन् 
भ�ने कुरालाई म�यनजर गनु�  पन� दिेख�छ । कानून�ारा 
तोिकएको सीमािभ� रही काय� गरकेो अव�थामा 
कम�चारीलाई सजायको भागीदार नबनाइने गरी 
ग�रएका वा ग�रने बचाउस�ब�धी �यव�था �थाज�य 
अ�तरा�ि��य कानूनको उपज मािन�छ । अ�तरा�ि��य 
मा�यतालाई हेदा� बचाउस�ब�धी �यव�था Sovereign 
Immunity र Qualified Immunity दईुवटा 
िस�ा�तमा आधा�रत रहेको देिख�छ । Sovereign 
immunity एउटा �याियक िस�ा�त हो । जसले कुनै 
पिन सरकार तथा सरकारी िनकायले आ�नो रा�यको 
साव�भौमस�ा र राि��य अख�डताको सरं�णका 
लािग काय� गदा� देवानी तथा फौजदारी अिभयोगबाट 
छुट पाउने गरी �यव�था ग�रएको ह��छ । सामा�यतया 
यसलाई ि�प�ीय वा बह�प�ीय य�ुको समयमा राि��य 
सरु�ाको स�दभ�मा रा�यलाई �दान ग�रने उ�मिु�को 
�पमा बिुझ�छ । �यसैले यसलाई State Immunity 
पिन भिन�छ । अक� Qualified Immunity कुनै पिन 
रा��सेवक कम�चारीले कानून�ारा �द� अिधकारको 
�योग गदा� संिवधान तथा िवधाियक� कानून�ारा 
��याभूत ग�रएका अिधकारह�को उ�लङ्घन नह�ने 
गरी कानूनको अधीनमा रही असल िनयतले गरकेो 
कुनै काय�बाट ह�न गएको हािन नो�सानीको दािय�वबाट 
कम�चारीह�लाई छुटकारा वा उ�मिु� िदने गरी ग�रएको 
�यव�था भ�ने देिख�छ । उि�लिखत सै�ाि�तक 
धरातलको आधारमा बचाउस�ब�धी �यव�थाको मम� र 
उ�े�यलाई हेदा� िवशेष �कृितको िज�मेवारी �ा� गरकेो 
कुनै पिन कम�चारीले कत��य पालनाको िसलिसलामा 
असल िनयतबाट गरकेो काय�का लािग कम�चारीह�ले 
अनाव�यक हैरानी र उजरुी वहन गन� नपरोस ्भ�ने नै 
रहेको देिख�छ । 

१०. कम�चारी वा रा��सेवकले असल 
िनयतले गरकेो कामको लािग सजायबाट छुट िदने 

िन.नं.००१९ - अिधव�ा माधव गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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गरी अ�य देशह�को कानूनमा समेत �यव�था रहेको 
देिख�छ । बेलायतको Civil Authority (Special 
Power) Act, 1922, Northern Ireland 
(Emergency Provision) Act, 1972, State 
Immunity Act, 1967, Public Order Act, 1951, 
अमे�रकामा Service Members Civil Relief 
Act, 2003, Legal Protection for Member of 
Armed Force,  भारतमा Indian Penal Code, 
1860 समेतले असल िनयत (Good faith) को बारमेा 
�यव�था गरी असल िनयतले गरेको कामबाट फौजदारी 
दािय�व बेहोनु�  नपन� �यव�था ग�रएको पाइ�छ ।

११. Harlow v. Firzerald, 457 U.S. 
800 (1982) को म�ुामा अमे�रकाको सव��च 
अदालतले qualified or "good faith" immunity 
- whereby such immunity is not available 
if the official asserting the defense "took 
the action with the malicious intention 
to cause a deprivation of constitutional 
rights or other injury," government 
officials performing discretionary functions 
generally are shielded from liability for civil 
damages insofar as their conduct does not 
violate "clearly established" statutory or 
constitutional rights of which a reasonable 
person would have known भनी र Sausier v. 
Kartz, 533 U.S. 194 (2001) को म�ुामा समेत 
असल िनयतबाट संिवधान तथा कानूनको अधीनमा 
रही गरकेो काय�मा कम�चारीलाई अनाव�यक म�ुाबाट 
पूण� �पमा उ�मिु�को आव�यकता पन� कुरालाई 
�वीकार गरकेो छ । �य�तै बेलायतको सव��च 
अदालतले Mulcahy v. MOD र Smith and 
others (FC) (Appellants) v. The Ministry of 
Defense (Respondent) समेतको म�ुामा सैिनक 
कारबाहीको समयमा सैिनकलाई Combat immunity 

रहने कुरालाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
१२. उि�लिखत सै�ाि�तक आधार तथा 

कानूनी �यव�था एवं �याियक िनण�यह�समेतलाई 
�दयंगम गरी नेपालमा सैिनक ऐनलगायतका अ�य 
िविभ�न ऐनह�मा बचाउस�ब�धी �यव�था ग�रएको 
भ�ने देिख�छ । नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा २(ज) मा "लापरवाहीसाथ गरकेो 
वा नगरकेो जे भए तापिन वा�तवमा इमा�दारीसाथ 
ग�रएको कामलाई असल िनयतले गरकेो मािननेछ" 
भनी �यव�था गरकेो छ । �य�तै २०७५ भा� १ बाट 
लागू ह�ने मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को 
दफा २३ मा अ�य हानी नो�सानीबाट बचाउन असल 
िनयतले गरकेो काम कसरु नह�ने भनी फौजदारी 
�यायको िस�ा�तको �पमा �वीकार गरी असल 
िनयतले ह�न गएको कसरुज�य काय�बाट उ�मिु� पाउने 
�यव�था भएको पाइ�छ । 

१३. कानून�ारा िनधा��रत कत��य पालनको 
िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो काय�बाट कसैलाई 
कुनै हािन नो�सानी वा �ित प�ुन गएमा वा कसैको म�ृय ु
नै ह�न गएको अव�थामा पिन �य�तो काय�को लािग 
कानून काया��वयन गन� अिधकारीलाई सजाय नग�रने 
भनी ग�रएको कानूनी �यव�थाले द�डहीनताको ि�थित 
िसज�ना गछ�  भ�ने �रट िनवेदन दाबीको स�दभ�मा हेदा� 
�य�तो उ�मिु� वा छुट के क�तो अव�थामा पाउन 
स�ने हो भ�ने कुरालाई हेनु�  पन� देिख�छ । कानून�ारा 
तोिकएको काय� गदा� कुनै पिन कम�चारीले असल 
िचताई गरकेो ह�न ु पन� भ�ने उि�लिखत कानूनह�ले 
सत� राखी असल िनयत र बदिनयतले गरकेो काय�लाई 
फरक �ि�बाट हेन� मा�यता राखेको देिख�छ । उ� 
�यव�थाले बदिनयत राखी गरकेो काय�लाई बचाउ 
नगरकेो ह�दँा बदिनयत िचताई वा गलत मनसाय िलई 
कसरुज�य काय� गरकेो अव�थामा पिन बचाउस�ब�धी 
�यव�था आकिष�त भई फौजदारी कानूनले िनधा�रण 
गरकेो दािय�वबाट छुट पाउन स�छ भ�ने कानूनको 
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मकसद होइन । असल िनयत राखी गरकेो काय�मा 
पिन उ�रदायी बनाउने हो भने कानूनी िज�मेवारी 
पूरा गराउन किठनाई पन� स�ने ह�दँा कत��य पालनामा 
कम�चारीह�लाई अझ िज�मेवार बनाउने, कत��य 
पालनामा सहजता �दान गन�, कानूनस�मत काममा 
स�बि�धत कता�लाई सरं�ण र बचाउ गन� उ�े�यले 
नै बचाउस�ब�धी �यव�था गरकेो दिेख�छ । बचाउ 
वा उ�मिु�स�ब�धी सिुवधाको िजिकर �यि�गत 
फाइदाको लािग �दान ग�रने िवषय पिन होइन । िवशेष 
काय� �कृितका कारण कत��य पालना गदा� अनाव�यक 
म�ुाबाट छुटकारा िदने मनसायले असल िनयतले 
गरकेो काय�का लािग बचाउको �यव�था ग�रएको 
हो । यो रा�यले िवशेष दािय�व पूरा गन� तोिकएको वा 
िव�वास गरकेो �यि�ले कानून�ारा िनधा�रण ग�रएको 
दािय�व िनवा�ह गदा� कुनै बदिनयत नराखी असल 
िचताई काम गरकेो अव�थामा ह�न गएको कसरुज�य 
काय�को स�दभ�मा मा� �ा� गन� स�ने सिुवधा हो । 
कानून�ारा िनधा��रत अिधकारको �योग गदा� बदिनयत 
िचताई वा कसैलाई हानी नो�सानी प�ुयाउने वा 
दःुख िदने वा कसैको �वत��ता अपहरण गन� िनयत 
वा गलत मनसाय िलई कुनै कम�चारीले काय� गरकेो 
अव�थामा िनजको मनसायको परी�ण नै गन� नपाइने 
भनी कानूनले िनयतको ��नमा छानिबन गन� ह�दँनै वा 
पाइदँैन भनी रोकसमेत लगाएको देिखदँनै । कम�चारीले 
कत��य पालना गदा� खराब िनयत वा मनसायले गरकेो 
भ�ने स�ब�धमा ��न उठेको अव�थामा �य�तो 
कम�चारीको िनयत वा मनसायको परी�ण ह�न स�ने नै 
देिख�छ । िनयतको ��न उठेको अव�थामा �य�तो 
काय� गन� �यि�का स�ब�धमा �वत��, िन�प�, �व�छ, 
पारदश� र िवभागीय पूवा��हरिहत �पमा छानिबन गरी 
देिखएका त�यको परी�णप�ात्  िनयतको स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पछ�  । छानिबनबाट दोषी दिेखएको 
अव�थामा �य�तो �यि�का िव�� कानूनी कारबाही 
गरी सजायसमेत ह�न स�ने नै ह��छ ।

१४. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २२ को 
मा दफा ६२ र ६६ मा उि�लिखत कसरुह�लाई 
कत��य पालनको िसलिसलामा असल िनयतले गरकेो 
काय� नमािनने भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ भने ऐ. 
दफाको �प�ीकरणमा कत��यपालनको िसलिसलामा 
असल िनयतले ग�रएको काय�को प�रभाषा गद� 
कत��यपालन गदा� ग�रने काय� र आ�त�रक सरु�ा 
वा आ�मर�ाको लािग ग�रने काय�, ��यागमाच�, 
पे�ोिलङ, चपटे ड्यटुीलाई समेटेको दिेख�छ । ऐ. को 
दफा ६२ मा ��ाचार, चोरी, यातना र बेप�ा गरकेो 
ठह�रने काय� तथा दफा ६६ मा ह�या र बला�कारका 
कसरुह�लाई समेटेको देिखदँा �य�ता �कारका 
कसरु गन� �यि�लाई सजायको दायरािभ�ै राखेको 
देिख�छ । सोबाहेक सैिनक कम�चारीले कत��य पालनको 
िसलिसलामा गरकेो काय�बाट कुनै कसरु ह�न गएमा 
�य�तो कम�चारीको िनयतमा ��न उठाउन नपाउने 
भनी रोक लगाएकोसमेत देिखदँनै । य�तो अव�थामा 
कुनै कम�चारीको िनयतमा ��न उठेमा �य�तो �यि�को 
स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात एवं छानिबन गरी 
दोषी �यि�लाई सजाय ह�न स�ने नै देिख�छ । 

१५. �यसैगरी सश� �हरी ऐन, २०५८ को 
दफा २६, �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ तथा वन 
ऐन, २०४९ को दफा ७१ मा भएको बचाउस�ब�धी 
�यव�थामा �चिलन ऐन, िनयमबमोिजम गनु�  पन� कत��य 
पालना गदा� वा अि�तयार �योग गदा� असल िनयतले 
गरकेो अव�थामा मा�ै कम�चारीले �यि�गत �पमा 
उ�रदायी ह�न नपन� गरी �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
िनवेदनमा उि�लिखत कानूनह�मा बचाउको �यव�था 
गदा� कुनै सत�, ब�देज वा सीमा नै िनधा�रण नगरी 
ज�तोसकैु कसरुज�य काय�का लािग पिन कम�चारीलाई 
सजायको दायरामा समेट्न नसिकने गरी कानूनले 
उ�मिु� निदई बचाउलाई ससत� ग�रएको देिख�छ । 
बचाउ भ�ने श�द नै सदिनयत वा असल िनयतले काय� 
गदा�को अव�थामा मा� आकिष�त ह�ने हो । बदिनयत 

िन.नं.००१९ - अिधव�ा माधव गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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वा दूिषत मनसायले गरकेो काय�का लािग बचाउको 
�यव�था आकिष�त ह�न स�दैन । Saving clause 
को �पमा रािखएको बचाउस�ब�धी �ावधान जनुसकैु 
अव�थामा लागू ह�ने नभई कानून�ारा तोिकएको वा 
अदालतको आदेश�ारा भएको िनण�यबमोिजमको काय� 
गन� �यि�ले सदिनयत राखी कानूनी �ि�यािवपरीत 
नह�ने गरी काय� स�पादन गदा� गद� ह�न गएको हािन 
नो�सानी वा कसरुज�य काय�का लािग मा� �दान 
ग�र�छ । 

१६. मािथ िववेिचत अ�तरा�ि��य �चलन 
र मा�यतालाई हेदा� उ�मिु�स�ब�धी �यव�था िवशेष 
गरी सरु�ा िनकायमा काय�रत कम�चारीह�लाई 
�दान ग�रएको दिेख�छ । असल िनयतले गरकेो काम 
कारबाहीलाई िलएर कम�चारीह�लाई कारबाहीको 
दायरामा �याउने हो भने सरु�ा िनकायले �भावकारी 
�पमा कामकाज गन� नसक� राि��य सरु�ा नै �भािवत 
ह�न प�ुछ । सरु�ा िनकायको कामको संवेदनशीलतालाई 
�यानमा राखेर नै छु�ै कानून िनमा�ण ग�रएको एव ंउ� 
कानूनह�मा रािखएको बचाउस�ब�धी �यव�था सम� 
राि��य िहत र सरु�ाको �ि�कोणबाट सरु�ा िनकायमा 
काय�रत कम�चारीह�ले भलाई वा सदिनयत िचताई 
गरकेो कामकाजको लािग सरं�ण कवजको �पमा 
रािखएको भ�ने नै दिेख�छ । यसरी कुनै पिन कम�चारीले 
बदिनयत राखी, कानूनी �ि�यालाई छली वा कानूनी 
�ि�या नै पूरा नगरी वा कानूनी �ि�यािवपरीत 
कत��यबाट �यूत भई गरकेो काय�का लािग बचाउको 
�यव�था आकिष�त नह�ने भई सदिनयत वा असल 
िनयत वा मनसायले काय� गरकेो अव�थामा मा� 
बचाउस�ब�धी सिुवधा �ा� गन� सिकने गरी कानूनमा 
�यव�था ग�रएको दिेखदँा उ� कानूनी �यव�था 
नेपालको संिवधानसगँ बािझएको देिखएन । 

१७. �य�तै नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा १९ मा रहेको "नेपाल सरकारउपर वा 
सरकारी कामकाजमा कुनै सरकारी कम�चारीउपर कुनै 

िकिसमको म�ुा दायर गदा� दईु मिहनाअगावै िलिखत 
सूचना िदन ु पन�" गरी भएको �यव�था समानताको 
हकसगँ बािझएको भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१३(१) मा "सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�नेछन् । कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट 
वि�चत ग�रने छैन" भ�ने �यव�था रहेको र सो 
�यव�थालाई नेपालको सिंवधानको धारा १८(१) मा 
िनर�तरता िदएको छ । उ� सवंैधािनक �यव�थाको 
उ�े�य सबै �यि� कानूनको अगािड समान ह�ने, 
कानूनको समान संर�णबाट कसैले पिन वि�चत ह�न 
नपन�, सामा�य कानूनको �योगमा कसैउपर कुनै पिन 
आधारमा भेदभाव नग�रने, सबैले कानूनको समान 
सरं�ण �ा� गन� भ�ने हो । नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १९ मा ग�रएको �यव�था रा��सेवक 
कम�चारीले सरकारी कामकाजको िसलिसलामा गरकेो 
कुनै काम कारबाहीलाई िलएर म�ुा चलाउन ु पन� 
अव�थामा अवल�बन ग�रने काय�िविधगत कुरासगँ 
स�बि�धत देिख�छ । उ� कानूनी �यव�था कम�चारीले 
कानूनबमोिजम गरकेो काम कारबाहीको स�ब�धमा 
म�ुा मािमला गनु�  परकेो अव�थामा मा� आकिष�त 
ह�ने हो । कम�चारीले आ�नो पदीय मया�दािवपरीत गई 
कानूनको बिख�लाप गरी कानूनिवपरीत कुनै कसरुज�य 
काय� गरकेो अव�थामा सो कानूनी �यव�था लागू ह�न 
स�दनै । समानताको िस�ा�त समानह�का िबच 
मा� आकिष�त ह�ने तर असमानह�का िबच ग�रएको 
असमान �यवहार वा �यव�था समानताको िस�ा�त 
�ितकूल भयो भ�न िम�दैन । कम�चारी वा रा��सेवक 
र आम सव�साधारणिबच हैिसयत र िज�मेवारीमा 
असमानता रहने कुरामा िववाद देिखदँैन । कम�चारी र 
सव�साधारणका िबच हैिसयत र िज�मेवारीका स�ब�धमा 
रहेको असमानतालाई �ि�गत गरी कम�चारीलाई 
म�ुा चलाउन ु पदा�को अव�थामा अवल�बन ग�रने 
गरी िनधा�रण ग�रएको फरक काय�िविधगत �यव�था 
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समानताको िस�ा�तिवपरीत नदिेखई मनुािसब नै 
देिखयो ।  

१८. अब िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने 
हो, होइन ? भ�ने अि�तम ��नतफ�  िवचार गदा� मािथ 
िववेचना ग�रएको आधारसमेतबाट सैिनक ऐन, २०६३ 
को दफा २२, सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २६, 
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३७, वन ऐन, २०४९ को 
दफा ७१, नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१९ मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) र (२), 
धारा १३(१) र धारा १९(१) तथा वत�मान नेपालको 
संिवधानको धारा १६(१) र (२), धारा १७(१), धारा 
१८(१) र धारा २५(१) समेतसगँ बािझएको अव�था 
नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गन�  िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
का.म.ु�.�या.दीपकराज  जोशी
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ आषाढ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

 आदेश िमित : २०७५।३।१३
०६९-WO-०२४९

म�ुाः- परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ११ थापाथली ि�थत मिहला कानून 
र िवकास म�चको तफ� बाट अि�तयार �ा� 
भई र आ�नै तफ� बाट समेत अिधव�ा स�ुमा 
गौतमसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § मोही हक पैतृक स�पि�मा �ा� ह�न ेअशं 
ज�तो िनःसत� हक होइन । मोहीले कसैको 
ज�गा कमाई ज�गाको उ�पादनशीलता 
बढाई ज�गाको उपादेयता कायम राखेको 
कारण ज�गाधनीले मोही प�याई ज�गा 
कमाउन िदने गद�छ । �यसै कारण 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
ले भइरहकेो मोहीको म�ृयु भई मोही हक 
कसलाई िदने भ�ने अव�था आउँदा 
मोहीको एकासगोलको कुन सद�यले 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. ००२०
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आ�नो ज�गाको हरेिवचार, सरं�ण र 
खनजोत गरी जिमनको उ�पादक�व वृि� 
गन� स�छ भ�न ेकुरा िवचार गरी आफूलाई 
िव�वास लागेको र प�यार लागेको 
सद�यलाई मोही प�याई मोही कायम गन� 
अिधकार ज�गाधनीलाई रहकेो देिखने । 
 § मोही हक ज�गाधनी र ज�गा कमाउन े

वा खेती गन� िकसानिबच आ�नो 
िव�वासका आधारमा मा�ै िसज�ना ह�न े
िवशेष �कृितको हक भएकोले मोहीका 
अिंशयार सद�यह�ले मोही हकलाई पैतृक 
स�पि�सरह िनःसत� र िनरपे� �पमा 
दाबी गन� िम�ने नदेिखन े।
 § ज�गाधनीले प�याएको अव�थामा मा� 

दफा २६(१) िभ� पन� जोसुकैले पिन 
मोिहयानी हक �ा� गन� स�न ेर ज�गाधनीले 
नप�याएको अव�थामा एकासगोलमै रहकेो 
भए पिन मोहीको पित, प�नी, छोरा, 
छोरीसमते सबैले मोिहयानी हक �ा� गन� 
नस�ने देिखन े।

(�करण नं.७)
 § अशं हक ��येक �यि�को नैसिग�क र 

ज�मिस� हक हो । अंश हकमा ��येक 
�यि�लाई बराबरी अशं �ा� गन� अिधकार 
रहकेो ह��छ । �य�तै अपुतालीको हक 
मलुुक� ऐन, अपुतालीको महलको २ न.ं 
मा तोिकएका नाताका �यि�ह�म�ये 
�ाथिमकताको आधारमा कुनै पिन �यि�मा 
�वतः ह�ता�तरण ह�ने हक हो । तर 
मोिहयानी हक भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
अ�तग�त िवशेष ऐन�ारा िनधा��रत िवषय 
भई मोहीको हैिसयतबाट �ा� स�पि� 
मोहीको म�ृयुप�चात ् िनजको हकवालामा 
खासखास अव�था र सत�ह� पूरा भएपिछ 

मा� �ा� ह�ने देिखन े।
(�करण नं.९)

 § मिहलाको हक अिधकार शू�यको ि�थितमा 
नरही िववाह भएपिछ मिहलाह�को 
पा�रवा�रक तथा सामािजक हक 
हैिसयतस�म प�रवत�न भई पितको 
घरतफ�  िनजको हक अिधकार �थािपत 
ह�न जान े ह�दँा िववाह भएको िमितबाट 
िववािहत मिहलाको माइतीप��का बाबु 
आमा, दाजुभाइ, िददीबिहनीसगँको 
एकासगोलको �यि�को हैिसयतस�म 
प�रवत�न भएको देिख�छ । तर सारभूत 
�पमा िववािहत मिहलाले आ�नो पितको 
घरको पा�रवा�रक सद�यको हैिसयतमा 
कानूनबमोिजम अंशलगायतका स�पूण� 
हकह� �ा� गन� ह�दँा िववाहको घटनाले 
मिहलालाई असमान �यवहार गन�, हकबाट 
वि�चत गन� वा बिह�करणमा पान� ज�ता 
िवभेदज�य ि�थित िसज�ना गन� नदेिखने ।
 § मिहलाको िववाहले िनजको पा�रवा�रक 

हैिसयतस�म प�रवत�न भई माइतीप��का 
बाबु, आमा, दाजुभाइ, िददीबिहनीसमेतसगँ 
अलग ह�ने हा�ो सामािजक मा�यता र 
�चलनलाई कानूनले समेत मा�यता िदएको 
अव�थामा मानो छु��एको वा अशंब�डाको 
रिज��ेसन नभएको भ�ने मा� आधारमा 
िववािहत मिहलालाई िनजको आमा, बाबु, 
दाजुभाइसमेतका माइतीप��का नाताका 
एकासगोलका �यि� ह�न ्भनी �या�या गन� 
िम�दैन । 

(�करण नं.११)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी स�ुमा 
गौतम, �ी बाबरुाम दाहाल तथा �ी िमरा 
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ढुङ्गाना
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 

संिजवराज र�ेमी
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं
िनण�य यस�कार छः-

त�य ख�ड
िनवेदक सं�था मिहला वग�को हकिहत, 

मिहला सश��करण, मिहला वग�को उ�थान, िवकास 
एवं कानूनी हक अिधकारको र�ा गन� उ�े�यबाट 
�थािपत सं�था रहेको र िनवेदकह� मिहला अिधकार 
एवं मानव अिधकारका लािग अनवरत �पले आवाज 
उठाउदँ ै आएका कानून �यवसायी ह� । नेपाली 
मिहलालाई पैतकृ स�पि�मा समान हक �ा� ह�ने कुरा 
संिवधान�ारा सिुनि�चत गरकेो एवं नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२ ले स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हक �दान गरकेो, धारा १३ ले कानूनको 
�ि�मा समानता एवं सामा�य कानूनको �योगमा 
भेदभाव नग�रने भ�ने �यव�था गरकेो, धारा १९ मा 
स�पि�स�ब�धी हकलाई मौिलक हकको �पमा 
राखेको, धारा २० मा मिहलाको हकलाई छु�ै �यव�था 
गरकेो र नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) 
ले अ�तरा�ि��य सि�ध र राि��य कानूनको �यव�था 
बािझएमा अ�तरा�ि��य सि�धको �यव�था लागू ह�ने 
भ�ने �यव�था रहेको छ । मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको २ नं. ले छोरीले अपतुाली हक पाउने �यव�था 

गरकेो साथै मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�धको धारा २, नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारसमब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, १९६६ 
को धारा २६ तथा मिहला िव�� ह�ने सबै �कारका 
भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध, १९७९ को धारा १ 
मा कुनै पिन �यि�लाई कुनै पिन आधारमा भेदभाव 
नग�रने कुराको ��याभूित रहेको छ । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले 
“मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको 
हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, 
छोरी, आमा, बाब,ु धम�प�ु, धम�प�ुी, छोरा बहुारी, नाित, 
नाितनी बहुारी, दाज ु भाइ वा िददी बिहनीह�म�ये 
ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�नेछ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । तर सो कानून काया��वयन गन� 
अिधकार�ा� िनकायका भूिम सधुार अिधकारीह�ले 
मोिहयानी हकको �ाि�मा एकासगोलका भ�ने 
पदावलीलाई जोड िदई मिहलालाई मोिहयानी हकबाट 
वि�चत गन� गरी िववािहत छोरी एकासगोलको ह�न स�दनै 
भनी संक�ण� र सकुंिचत �या�या गरी गरकेो िनण�यलाई 
पनुरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरकेो कारण 
िवधाियक� मनसाय एवं कानूनको गलत �या�या भएको 
छ । िवप�ी भूिमसधुार अिधकारीह�ले िववािहत छोरी 
एकासगोलको ह�न नस�ने भनी भएको िनण�यलाई नै 
िवप�ी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सदर गरकेो 
काय� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२, १३, १८, १९, २० तथा अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी महासि�धसमेतको �यव�थासगँ 
बािझने गरी उ� भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ लाई 
काया��वयन गन� िनकायले कानूनमा भएको �यव�था 
ह�बह� काया��वयन नगरी गलत �या�या गरी काया��वयन 
गरकेो काय� संिवधानको उि�लिखत �यव�थासगँ 
बािझएकोले उ� �यव�था ह�बह� काया��वयन गनु� , 
गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै िववािहत छोरीलाई मोिहयानी हकबाट 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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वि�चत नगनु� , नगराउन ु भनी उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी गरी ��ततु िनवेदनलाई अ�ािधकारमा राखी 
सनुवुाइ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको मिहला कानून र 
िवकास म�चको तफ� बाट अि�तयार �ा� भई आ�नै 
तफ� बाट समेत अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत जना ३ को 
संय�ु �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 
आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६९।५।२० को आदेश । 

िवप�ीह�ले भूिमसधुार अिधकारीबाट 
ह�ने िवभेदकारी िनण�यह� स�बि�धत पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत सदर ह�ने गरकेो भनी िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�  भएको छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) मा “मोहीले कमाई आएको ज�गामा 
मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु 
धम�प�ु, धम�प�ुी, छोरा बहुारी, नाित, नाितनी बहुारी, 
दाजभुाइ वा िददी बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको 
�यि�लाई �ा� ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोले 
सोही कानूनको अधीनमा रही भूिमसधुार अिधकारीबाट 
भए गरकेा िनण�यको वैधता जा�ँने स�मािनत पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत भूिमसधुार अिधकारको िनण�य 
कानून र �यायको रोहबाट परी�ण गरी वैधतासमेत 
�दान ग�रसकेको छ । भूिमसधुार अिधकारी �चिलत 
कानूनको अधीनमा रही कानूनको �योग र िनण�य गन� 
अध��याियक अिधकारी ह�दँा िनजह�ले भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा रहेको एकासगोलको 
भ�ने श�दावलीलाई आफूअनकूुल �या�या गन� 
��ै उठ्दैन । िवप�ीह�ले �रट िनवेदनमा कुन कुन 
भूिमसधुार काया�लयह�का भूिमसधुार अिधकारीह�ले 

के, कुन िमितको कुन कुन िनण�य गदा� मोिहयानी हकको 
समान अिधकारबाट वि�चत ह�ने गरी िनण�य ह�न गयो 
भ�ने खलुाउन नसक� आधार र �माणबेगर का�पिनक 
िवषय र त�यको आधारमा दायर गनु�  भएको �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

यो म��ालय �थापना कालदेिख नै मिहला 
तथा बालबािलकाको हक, िहत एव ंसमाजक�याणको 
�े�मा �य�नशील रहदैँ आएको छ । �रट िनवेदनमा 
यस म��ालयको कुन काम कारबाहीबाट िव�ीको हक 
अिधकारमा के क�तो आघात पन� गएको हो ? खलुाउन 
नस�न ु भएको ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको मिहला, बालबािलका तथा समाजक�याण 
म��ालयको तफ� बाट ऐ. का िन. सिचव पदमराज 
भ�को िलिखत जवाफ । 

यस िवभागको के क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको के कुन हक अिधकारको हनन भएको भनी 
�रट िनवेदनमा खलुाउन नसक� भूिमसधुार काया�लयले 
भूिमस�ब�धी ऐनमा भएको �यव�थाबमोिजम गरकेो 
िनण�यलाई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएकोले 
सो िनण�य बदरका लािग �रट दायर भएको देिखदँा 
भूिमस�ब�धी ऐनमा भएको �यव�थाको आधारमा 
भूिमसधुार काया�लयले गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने भई �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको तफ� बाट ऐ. का 
महािनद�शक तेजराज पा�डेको िलिखत जवाफ । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
मा मोही हक �ा� गन� स�ने हकवालाह�को उ�लेख 
भई �य�ता हकवालाह� एकासगोलको ह�न ु पन� र 
एकासगोलको नभएमा मोहीस�ब�धी हक �ा� गन� 
नस�ने ��ट �यव�था रहेको छ । तर ��ततु �रट उ� 
कानूनी �यव�था बदरका लािग परकेो नभई उ� कानूनी 
�यव�था काया��वयन गन� िज�मा पाएका भूिमसधुार 
अिधकारीह�ले िववािहत छोरीलाई एकासगोलको 
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नमानी मोही हकबाट वि�चत गरकेो भनी परकेो 
छ । कुनै �यि�लाई �ा� भएको मोही हक िनजपिछ 
िनजको हकवालामा �वतः सन� नभई उ� ऐनको 
दफा २६(१) मा उि�लिखत िविभ�न नाताह�म�ये 
स�बि�धत ज�गाधनीले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने हो । मोिहयानी हक एकजनालाई मा� �ा� ह�ने 
ह�दँा अंश हक ज�तो गरी मोिहयानी हकलाई हेन� 
िम�दैन । यसरी कानूनले नै एकासगोलमा रहेको 
�यि�लाई मा� मोिहयानी हक �ा� ह�न स�ने गरी 
�प� �यव�था गरकेो अव�थामा िववािहत छोरीलाई 
एकासगोलमा नरहेको नाताको �यि� भनी भूिमसधुार 
अिधकारीले गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न 
िम�दैन । एकासगोलमा ह�नको लािग स�बि�धत 
दता�वाला मोहीसगँ मानो जोिडएको वा मानो छु��ए 
पिन रिज��ेसन नगरी खित उपित आ�नो आ�नो गरी 
खान ुिजउन ुगरकेो तर अंश छु�ी नसकेको अव�था ह�न ु
पछ�  । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
२०(४) मा पैतकृ स�पि�मा छोराछोरीको समान हक 
ह�ने भनी भएको �यव�थाको आधारमा �रट िनवेदनमा 
मोिहयानी हकलाई समेत पैतकृ अशं हकिसत जोडेर 
िववािहत र अिववािहत छोरीिबच स�पि� �ाि�मा 
भेदभाव भएको भनी ��न उठाइएको पाइ�छ । अंशमा 
एकासगोलमा रहेका सबै अंिशयारह�िबच समान हक 
ला�छ, यो ज�मिस� अिधकार हो । तर मोिहयानी हक 
ज�गाधनी र उ� ज�गा जोतकमोद गन� �यि�िबचको 
स�ब�धबाट िनसतृ: ह�ने, ज�गाधनी र मोहीका कानूनले 
तोकेको िनि�चत अिधकार तथा दािय�व र कत��य 
रहने, मोिहयानी हक �वतः हकवालामा ह�ता�तरण 
नह�ने, कानूनले तोकेको अव�थामा मोहीलाई मोिहयानी 
हकबाट वि�चत गन� सिकने ज�ता कारणबाट 
मोिहयानी हकलाई अंश हक वा अपतुाली हकसगँ 
समान �पमा हेन� िम�दैन । कानूनले तोकेको िनि�चत 
नाता स�ब�धमा रहेका �यि�ह�म�ये ज�गावालाले 
प�याएको कुनै एक �यि�ले मा� मोिहयानी हक �ा� 

गन� ह�दँा मोिहयानी हकलाई पैतकृ हकको �पमा िलन 
िम�दैन र मोिहयानी हक �वतः ब�डासमेत नह�ने ह�दँा 
��ततु �रट खारजेभागी छ । 

भूिमसधुार अिधकारीले गरकेो िनण�यबाट 
कुनै �यि�को हक िहतमा असर परमेा स�बि�धत 
�यि�ले कानूनले िदएको उपचारको माग�बमोिजम 
स�बि�धत अदालत वा िनकायमा पनुरावेदन गन� हक 
सरुि�त नै रहेको छ । भूिमसधुार अिधकारीह�ले 
गरकेो िनयण�यबाट �रट िनवेदकह�को के क�तो हक 
अिधकारमा कसरी आघात पगेुको भनी िनवेदनमा 
खलुाएको नदेिखदँा ��ततु �रट िदने हकदैयासमेत 
िनवेदकह�मा छैन । ��ततु िनवेदन कानूनबमोिजम 
कुनै काय� गन� कत��य भएको �शासक�य िनकायले 
गरकेो काय� िव�� दायर भएको देिखदँा �शासक�य 
काय�का िव�� �याियक पनुरावलोकनको िनवेदन 
िददँा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१०७ (२) बमोिजम सो काय�बाट मका� पन� �यि�ले नै 
�रट िदन ुपन�मा अमकु िनकायको �शासक�य काय�बाट 
आफूलाई मका� परकेो भनी दाबी नै िलन नसकेको एवं 
�शासक�य काय� िव��को �याियक पनुरावलोकनको 
िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषय ह�न स�दैन । के 
कुन िनकाय वा पदािधकारीले के कुन िमितमा कानूनले 
तोकेको के कुन कत��य पालना गन� इ�कार गरकेो 
भनी िनवेदनमा ��ट खलुाउन नसकेको ह�दँा �रट 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट 
ऐ. का का.म.ु सिचव राजमुानिसंह म�लको िलिखत 
जवाफ ।

ज�गा �शासनस�ब�धी िवषय नेपाल सरकार 
(काय� िवभाजन) िनयमावली, २०६९ बमोिजम 
यस म��ालयको काय��े�िभ�को िवषय होइन । यस 
म��ालयको के कुन काम कारबाहीबाट िनवेदकको के 
क�तो हक अिधकार हनन ह�न गएको हो िनवेदनमा 
खलुाउन सकेको देिखदैँन । भूिमस�ब�धी ऐन, 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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२०२१ को दफा २६(१) मा मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका उ� दफामा तोिकएका नाताम�ये 
ज�गाधनीले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने ह�दँा सो 
�यव�थाले मोिहयानी हकको �ाि�तमा मिहला र 
प�ुषिबच भेदभाव नगरी समान �यवहार गरकेो ह�दँा 
�रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कानून, �याय, 
संिवधान सभा तथा संसदीय मािमला म��ालयको 
तफ� बाट सिचव भेषराज शमा�को िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदनमा उ�लेख भएका यस 
अदालतबाट िमित २०६६।७।१६ र २०६६।१२।२३ 
मा भएको िनण�य फाइल हेदा� पनुरावेदक / वादी 
जानकुा देउजा ��यथ� / �ितवादी गौरी�साद कँुवर 
भएको जोतनामसारी म�ुा र पनुरावेदक / वादी िनम�ला 
महज�नसमेत ��यथ� / �ितवादी चमार े पतुवारसमेत 
भएको मोही कायम म�ुा रहेको पाइयो । वादी जानकुा 
देउजाले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
बमोिजम िनजका आमा शभु�ा कँुवरनीका नामको 
मोही हक िनजको परलोक भएकोले आ�नो नाममा 
दाबी िलएको दिेख�छ । उ� कानूनी �ावधानअनसुार  
िववाह भई अ�य� गइसकेक� छोरीलाई मतृक आमाको 
एकासगोलक� छोरी भनी मा�न नसिकने ह�दँा वादी 
जानकुा दउेजाको िववाह भई अ�य� गइसकेकोले 
िनजक� आमा सभु�ा कँुवरनीको नाममा रहेको 
मोिहयानी हक िववािहत छोरीको नाममा नामसारी 
गन� िमलेन भनी भूिमसधुार काया�लय भ�परुबाट 
भएको िनण�यलाई सदर गरी यस अदालतबाट 
िमित २०६६।७।१६ मा फैसला भएको छ । �य�तै 
पनुरावेदक / �ितवादी िनम�ला महज�न, �यारी 
नगरकोटीसमेत िवप�ी चमार ेपतुवारसमेत भएको मोही 
नामसारी म�ुामा मतृक स�चा पतुवारका २ छोरीह� 
िनम�ला महज�न र �यारी नगरकोटीको िववाह भई 
गएको, स�चा  पतुवार र िनजका भाइ चमार ेपतुवारिबच 
ब�डाप� भएको ब�डा मचु�ुका भएको नदिेखदँा 

यी दवैु सगोलमै रहेको दिेखई िववाह भई गइसकेका 
छोरीलाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
अनसुार एकासगोलको रहेको भ�न निम�ने ह�दँा मतृक 
स�चा पतुवारको एकासगोलको भाइ चमार े पतुवारको 
नाममा मोही नामसारी ह�ने गरी भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�ले गरकेो फैसलालाई िमित २०६६।१२।२३ 
मा यस अदालतबाट सदर गरी फैसला भएको अव�था 
छ । यसरी साधारण �े�ािधकारको उपयोग ग�रसकेको 
अव�थामा पनुः स�मािनत अदालतको असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�तको बाटो समाती परकेो ��ततु 
�रट खारेज ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको तफ� बाट रिज��ार नपृ�वज 
िनरौलाको िलिखत जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रटमा 
िनवेदकतफ� का िव�ान्  अिधव�ाह� �ी स�ुमा गौतम, �ी 
बाबरुाम दाहाल तथा �ी िमरा ढुङ्गानाले भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा एकासगोलमा रहेको 
भ�ने श�दको �या�या गदा� िववािहत मिहलालाई 
एकासगोलको होइन भनी मोिहयानी हकबाट वि�चत 
गन� गरी भूिमसधुार अिधकारीले गरकेो �या�यालाई नै 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको 
छ । िववािहत मिहलाको अशं ब�डाको रिज��ेसन र 
छु�ी िभ�न भएको िलखत रिज��ेसनसमेत नह�ने 
र िववािहत मिहला एकासगोलकै �यि� ह�ने ह�दँा 
एकासगोलमा रहेको भनी �या�या गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी संिजवराज र�ेमीले मोही हक िनरपे� होइन । 
भूिमस�ब�धी ऐन िवशेष �कृितको ऐन भएकोले 
मोिहयानी हक स�ब�धमा मलुकु� ऐन वा अ�य सामा�य 
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कानूनको �यव�था आकिष�त ह�दँैन । मोिहयानी 
हक ज�गा कमाएको नाताले �ा� ह�ने तथा मोहीको 
एकासगोलको �यि�ह�म�ये ज�गाधनीले प�याएको 
�यि�ले मा� मोही हक �ा� गन� ह�दँा मोिहयानी हकलाई 
अंश तथा अपतुालीको हक ज�तै गरी हेन� िम�दैन । 
मोिहयानी हक एकसगोलमा नरही छु�ी िभ�न भएका 
अ�य कुनै पिन �यि� वा अंिशयारले �ा� गन� नस�ने 
भनी कानूनले �यव�था गरकेो अव�थामा िववािहत 
मिहलालाई मा� भेदभाव गरकेो भ�न निम�ने ह�दँा �रट 
खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

नेपालको संिवधानको धारा १८(५) ले पैतकृ 
स�पि�मा लैङ्िगक भेदभाविबना सबै स�तानको 
समान हक ह�ने, धारा ३८ (१) मा मिहलालाई लैङ्िगक 
भेदभाविबना समान वंशीय हक ह�ने र ऐ. ३८(३) 
मा मिहला िव�� धािम�क, सामािजक, सां�कृितक 
पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा शारी�रक, 
मानिसक, यौनज�य, मनोवै�ािनक वा अ�य कुनै 
िकिसमको िहंसाज�य काय� वा शोषण नग�रने �यव�था 
गरकेो एवं धारा २५ मा ��येक नाग�रकलाई कानूनको 
अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन 
गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन� हक ह�ने �यव�था गरी मौिलक हकिभ� 
समावेश गरकेो छ । �रट िनवेदक मिहला कानून र 
िवकास म�च तथा आ�नै तफ� बाट समेत मिहलाको 
स�पि� �ा� गन�, उपभोग गन�लगायतका अिधकारको 
िवषयमा �रट िनवेदन िलएर अदालतसम� आउन ु
भएको ह�दँा िनजह�को िनवेदन गन� हकदैया रहेको छ । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा मोहीले 
कमाई आएको ज�गामा िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकसगोलका ऐनले तोकेका �यि�ह�म�ये ज�गावालाले 
प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने भ�ने �यव�था गरकेोमा 
एकसगोलको श�दको प�रभाषा / �या�या गदा� िववािहत 
छोरीलाई मा� बाहेक गरेको नभई ऐनले तोकेका 
अ�य हकवालाह�को िवषयमा पिन समान त�रकाले 

लागू ह�ने हो भनी अथ� गदा� मौिलक हकको ठाडो 
उ�लङ्घन ह�न जा�छ । उ� दफाको �या�या गदा� 
चली आएको सामािजक पर�पराका आधारमा छोरी 
िववाह गरी िनजको पितको घरमा जाने ह�दँा िववािहत 
छोरी एकासगोलको होइन भ�न ुछोरीलाई �याय िदन 
इ�कार गनु�  हो । एकासगोलमा नरहेको �मािणत गन� 
िनजह�का िबचमा मानो छु��एको कागज रिज��ेसन 
भएको ह�न पन� वा कानूनबमोिजम अशंब�डाको कागज 
रिज��ेसन भएको ह�न आव�यक ह��छ तर छोरी िववाह 
गरी पितको घरमा जादँा मानो छु��एको कागज वा 
ब�डाप� रिज��ेसन ग�रएको नह�ने ह�दँा फरक ठाउमँा 
बसेका अ�य अिंशयाह�सरह नै एकासगोलको मानी 
मोिहयानी हकको हकदारको �पमा रहने गरी �या�या 
ह�नपुछ�  । िवधाियकाले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा 
२०६३ सालमा संशोधन गदा�  मिहला र प�ुषिबचको 
असमानता हटाई समानता कायम गन� उ�े�यले 
गरकेो ह�दँा उ� कानूनी �यव�थाको काया��वयन गन� 
अिधकारीले छोरी िववाहप�ात्  आ�नो बाब ुआमाको 
घरबाट पितको घरमा जाने भएको ह�दँा एकासगोलको 
नह�ने भनी गरकेो �या�याले �यवहारमा असमानताको 
ि�थित कायम गरी िवधाियकाको मनसायिवपरीत ह�न 
गएकोले वैवािहक ि�थितको आधारमा मिहलामािथ 
भइरहेको िवभेदको अ��य गरी मिहलाको अिधकार 
सरं�ण गरी भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) को �या�या गदा� िववािहत छोरीलाई मोिहयानी 
हकबाट वि�चत नह�ने गरी �या�या गनु�  गराउन ुभनी 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मिहला 
कानून र िवकास म�चको तफ� बाट एवं आ�नो तफ� बाट 
समेत अिधव�ा स�ुमा गौतम तथा अिधव�ा मीरा 
ढुङ्गानाले पेस गनु�  भएको संय�ु बहस नोट ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
को मोिहयानी हक ह�ता�तरणस�ब�धी �यव�थामा 
ज�गाको �वािम�व एकासगोलको प�रवारमा कायम 
रहोस् भ�ने िवधाियक� उ�े�यले एकासगोल भ�ने श�द 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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�योग भएको हो । उ� श�द िववािहत छोरी र िददी 
बिहनीका हकमा मा� नभई प�रवारको िभ�न बसेका 
अ�य सद�यका हकमा पिन समान �पमा लागू ह�ने 
ह�दँा यसले मिहला र प�ुषिबच वैवािहक स�ब�धका 
आधारमा िवभेद गरकेो छैन । स�पि�स�ब�धी 
कानूनी हक र मोिहयानी हक िनता�त फरक िवषय 
हो । पैतकृ स�पि�मा ह�ने हक मोिहयानी हक 
होइन । ज�गा कमाएको आधारमा मोिहयानी हक 
ला�ने र यो हक मोहीले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने ह�दँा मोिहयानी हक िनरपे� होइन भनी २०५३ 
सालको �रट नं. २७३६ ने.का.प. २०५३ अङ्क 
२ िन.नं. ६१४० िवशेष इजलासबाट �या�यासमेत 
भइसकेको छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को चौथो 
संशोधन, २०५४ को दफा २ ले भूिममािथको ज�गा 
धनी र मोहीिबचको �ैध �वािम�व अ��य ह�ने कानूनी 
�यव�था गरी सोअनसुार काया��वयन भइरहेको छ । 
भूिमसधुार अिधकारी वा अदालतले म�ुाको �ममा 
गरकेो िनण�य वा फैसलाका स�ब�धमा उठाउन ु
भएको ��न कानूनी उपचारको साधारण �े�ािधकार 
अवल�बन गन� िवषयसगँ स�बि�धत ह�दँा सोहीअनसुार 
उपचार खोजी गनु�  पन�मा �रट �े�ािधकार �वेश 
गरकेो काय� कानूनस�मत छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�यव�थािपका संसद ् सिचवालयसमेतको तफ� बाट 
महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट पेस भएको 
बहसनोट । 

उपयु�� बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन गदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� पन� हो, होइन ? भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले पैतकृ स�पि�मा 
समान अिधकारको �यव�था गरकेो छ । मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको महलको २ नं. ले छोरीलाई अपतुालीको 
हक ह�ने �यव�था गरकेो तथा मानव अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य महासि�धसमेतअनसुार भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनसुार मोिहयानी हक 
�ा� कता�मा छोरा वा छोरी भ�ने पदावली उ�लेख 
भएको अव�था ह�दँा सो �यव�थाअनसुार छोरीलाई 
समेत मोिहयानी हक �ा� ह�नेमा सो कानूनको �यव�था 
काया��वयन गन� िनकायले उ� �यव�थाको ह�बह� 
काया��वयन नगरी एकासगोलको भ�ने पदावलीलाई 
जोड िदएर िववािहत मिहलालाई एकासगोलको होइन 
भनी अथ� गरी िववािहत छोरीले मोिहयानी हक �ा� 
गन� नस�ने भनी गरेको िनण�यलाई पनुरावेदन अदालत 
पाटनले सदर गरकेो कारण मिहलाह�को संिवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकार हनन भएकोले 
स�बि�धत िनकायलाई कानूनी �यव�थाको ह�बह� 
काया��वयन गनु�  गराउन ुभ�ने परमादशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय �रट िनवेदन माग दाबी रहेको देिख�छ । 

३. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) ले मोही हक �ा� गन� स�ने हकवालाह�को 
उ�लेख गरी �य�ता हकवालाह� एकासगोलको ह�न ुपन� 
�यव�था गरकेोले एकासगोलको नभएमा मोहीस�ब�धी 
हक �ा� गन� स�दनै । मोही हक िनजपिछ िनजको 
हकवालामा �वतः सन� नभई उ� ऐनको दफा २६(१) 
मा उि�लिखत िविभ�न नाताह�म�ये स�बि�धत 
ज�गाधनीले प�याएको एक जनालाई मा� �ा� ह�ने ह�दँा 
अंश तथा अपतुाली हकज�तो गरी मोिहयानी हकलाई 
हेन� िम�दैन । कानूनले नै एकासगोलमा रहेको �यि�लाई 
मा� मोिहयानी हक �ा� ह�न स�ने गरी �प� �यव�था 
गरकेो अव�थामा िववािहत छोरीलाई एकासगोलमा 
नरहेको नाताको �यि� भनी भूिमसधुार अिधकारीले 
गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�दनै । मोिहयानी हक 
ज�गाधनी र उ� ज�गा जोत कमोद गन� �यि�िबचको 
स�ब�धबाट िनसतृ: ह�ने िवषय �वतः ब�डासमेत 
नला�ने ह�दँा अंश वा अपतुालीको हकसगँ जोडेर हेन� 
िम�दैन । भूिमसधुार अिधकारीले गरकेो िनण�यबाट 
कुनै �यि�को हक िहतमा असर परमेा स�बि�धत 
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�यि�ले कानूनले िदएको उपचारको माग�बमोिजम 
स�बि�धत अदालत वा िनकायमा पनुरावेदन गन� हक 
सरुि�त रहेको अव�थामा असाधारण अिधकार�े� 
अवल�बन गरी परकेो �रट खारजे ह�न ुपछ�  भ�ने िवप�ी 
िनकायह�को िलिखत जवाफ बेहोरा देिख�छ ।

४. िनवेदकह�ले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) मा छोरीले मोिहयानी हक पाउने 
गरी �यव�था गरकेो भए पिन सो दफामा �य�ु 
एकासगोलको भ�ने श�दको अप�या�या गरी िववािहत 
छोरीलाई एकासगोलको होइन भनी मोिहयानी हकबाट 
वि�चत गरी भूिमसधुार अिधकारीह�बाट भएको 
िनण�यलाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको िनण�य नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३, १९ र २० िवपरीत रहेको भनी दाबी 
िलन ुभएको छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३ ले सबै नाग�रकह�लाई िबनाभेदभाव 
कानूनको अगािड समानता, सामा�य कानूनको 
�योगमा समानता र कानूनको समान संर�ण ह�ने कुरा 
��याभूत गरकेो देिख�छ । उ� संवैधािनक �यव�थाले 
िलङ्गको आधारमा छोरा र छोरीिबचमा भेदभावज�य 
�यवहारलाई छुट वा उ�मिु� निदई �य�तो �यवहारलाई 
ब�देज लगाएको दिेख�छ । उ� संवैधािनक �यव�थाको 
उ�े�य सबै �यि� कानूनको अगािड समान ह�ने, 
कानूनको समान सरं�णबाट कसैले पिन वि�चत ह�न 
नपन�, सामा�य कानूनको �योगमा कसैउपर कुनै पिन 
आधारमा भेदभाव नग�रने, सबैले कानूनको समान 
संर�ण �ा� गन�, रा�यबाट �दान ह�ने अवसर र लाभ 
समान �पमा �ा� गन� भ�ने हो । संिवधानको धारा १९ 
मा ��येक नाग�रकलाई �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक �दान गरकेो 
देिख�छ । उ� धारा १९ मा कानूनले िनधा�रण गरकेो 
सीमामा रही सबै नाग�रकह�लाई भेदभाविबना 
स�पि�को �ाि�, भोग, बेचिबखन तथा स�पि�स�ब�धी 

कुनै पिन कारोबार गन� समान हक �दान गरी िलङ्ग वा 
अ�य कुनै पिन कुराको आधारमा भेदभाव गन� कुरालाई 
अ�वीकार गरकेो देिख�छ । स�पि�को हक �ा� गन� 
कुरामा छोरा वा छोरी भएको आधारमा फरक �यवहार 
नग�रने कुराको सिुनि�चतता गरकेो दिेख�छ । �य�तै 
सिंवधानको धारा २० मा मिहलाह�लाई मिहला भएकै 
कारणबाट कुनै पिन िकिसमको भेदभाव नग�रने तथा 
मिहला िव�� शारी�रक, मानिसक वा अ�य कुनै 
िकिसमको िहंसाज�य काय� भएको अव�थामा �य�तो 
काय�लाई द�डनीय बनाएको तथा पैतकृ स�पितमा 
छोरा र छोरीलाई समान हक ह�ने कुरा ��याभूत गरकेो 
देिख�छ । उ� संवैधािनक �यव�थाले मिहलाह�उपर 
मानिसक, शारी�रक वा अ�य कुनै िहसंाज�य काय� 
ह�न गएको अव�थामा �य�तो काय�लाई द�डनीय 
काय� मािनने भ�ने �यव�था गरी िलङ्गकै आधारमा 
ग�रने वा ह�ने भेदभावज�य काय�लाई रोक लगाएको 
देिख�छ । पैतकृ स�पि�मा छोराछोरीको समान हक 
�थािपत गद� पैतृक स�पि�मा छोराले मा� हक पाउने 
र छोरीले नपाउने भनी िवभेद गन� नपाइने �यव�था गरी 
वैवािहक ि�थितको आधारमा पैतकृ स�पि� �ाि�मा 
कुनै �कारको भेदभाव गरकेो देिखदैँन । 

५. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६ को उपदफा (१) मा “यस  प�र�छेदको  अ�य 
दफाह�को अधीनमा रही मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित,  प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, 
धम�पु�,  धम�पु�ी,  छोरा,  बुहारी,  नाित, नाितनी,  
नाितनी बुहारी,  दाजुभाइ वा िददीबिहनीह�म�ये 
ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�नेछ” भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाले मोही 
लागेको ज�गाको मोहीको म�ृय ुभएपिछ सो मोही हक 
�य�तो मोही जीिवत ह�दँा सगोलमा रहेका �मशः पित, 
प�नी, छोरा, छोरी, आमा बाब,ु धम�प�ु धम�प�ुी, छोरा 
बहुारी, नाित, नाितनी, नाितनी बहुारी, दाजभुाइ वा 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िददीबिहनीह�म�ये स�बि�धत ज�गाधनीले जसलाई 
प�याउछँ, उसैलाई �ा� ह�ने गरी मोहीका नातेदारको 
�म िनधा�रण गरकेो देिख�छ । यसरी मोहीको म�ृय ु
भएको अव�थामा मोहीका एकासगोलमा रहेका 
उि�लिखत नाताका �यि�ह�म�ये जोसकैुलाई 
प�याउन स�ने �विववेक�य अिधकार ज�गाधनीलाई 
�ा� भएको देिख�छ । ज�गाधनीले मोहीको हकवाला 
प�याउदँा दफा २६(१) मा उि�लिखत नाताका 
�यि�लाई बाहेक गरी अ�य �यि�लाई प�याउनस�म 
नपाउने गरी िवधाियकाले मोही हक सन� िनि�चत नाता 
र प�रिध यिकन गरकेो देिख�छ ।

६. उि�लिखत दफा २६(१) बमोिजम मोही 
हक सन�को लािग ज�गाधनीले प�याउन ुपन� र �यसरी 
प�याएको �यि� मोहीको एकासगोलको सद�य ह�न ु
पन� गरी अिनवाय� २ वटा सत�समेत िनि�चत ग�रएको 
देिख�छ । दफा २६(१) ले तोकेका नातािभ�का 
ज�गाधनीले प�याएको जोसकैु �यि�ले मोिहयानी 
हक �ा� गन� स�ने देिखए पिन �य�तो �यि� मोहीको 
एकासगोलको ह�न ुपन� देिख�छ । एकासगोलमा नरहेको 
अव�थामा दफा २६(१) बमोिजम मोहीका पित, प�नी, 
छोराछोरीलगायत कसैले पिन मोिहयानी हक �ा� गन� 
स�ने दिेखदँैन । 

७. िवधाियक� कानूनले मोहीको एकासगोलको 
सद�यमा मा� मोही हक सन� सगोलमा नरहेको अ�य 
हकदारमा सन� नस�ने भनी �यव�था गनु�को खास 
उ�े�य रहेको ह��छ । मोही हक पैतकृ स�पि�मा �ा� 
ह�ने अशंज�तो िनःसत� हक होइन । मोहीले कसैको 
ज�गा कमाई ज�गाको उ�पादनशीलता बढाई ज�गाको 
उपादेयता कायम राखेको कारण ज�गाधनीले मोही 
प�याई ज�गा कमाउन िदने गद�छ । �यसै कारण 
दफा २६(१) ले भइरहेको मोहीको म�ृय ु भई मोही 
हक कसलाई िदने भ�ने अव�था आउदँा मोहीको 
एकासगोलको कुन सद�यले आ�नो ज�गाको हेरिवचार, 

सरं�ण र खनजोत गरी जिमनको उ�पादक�व विृ� 
गन� स�छ भ�ने कुरा िवचार गरी आफूलाई िव�वास 
लागेको र प�यार लागेको सद�यलाई मोही प�याई मोही 
कायम गन� अिधकार ज�गाधनीलाई रहेको दिेख�छ । 
यसरी मोही हक ज�गाधनी र ज�गा कमाउने वा खेती गन� 
िकसानिबच आ�नो िव�वासका आधारमा मा�ै िसज�ना 
ह�ने िवशेष �कृितको हक भएकोले मोहीका अंिशयार 
सद�यह�ले मोही हकलाई पैतकृ स�पि�सरह िनःसत� 
र िनरपे� �पमा दाबी गन� िम�ने देिखदैँन । व�ततुः 
मोिहयानी हक मोही र ज�गाधनीिबचको कानूनी 
स�ब�धबाट िसज�ना ह�ने िवषय भएको ह�दँा मोहीको 
एकासगोलमा रहेका �यि�म�ये मोिहयानी हक �ा� 
गन� स�ने �यि�को चयन गन� अिधकार ज�गाधनीलाई 
�दान ग�रएको देिख�छ । ज�गाधनीले प�याएको 
अव�थामा मा� दफा २६(१) िभ� पन� जोसकैुले पिन 
मोिहयानी हक �ा� गन� स�ने र ज�गाधनीले नप�याएको 
अव�थामा एकासगोलमै रहेको भए पिन मोहीको पित, 
प�नी, छोरा, छोरीसमेत सबैले मोिहयानी हक �ा� गन� 
नस�ने देिख�छ । 

८. ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २० ले पैतकृ 
स�पि�मा छोरा र छोरीको समान हक ह�ने �यव�था 
गरकेो अव�थामा िववािहत छोरीलाई मोहीको 
एकासगोलको �यि� नभएको भनी मोही नामसारीको 
िववादह�मा अदालतसमेबाट भएको �या�याले िववाह 
गरकैे आधारमा छोरीलाई पैतकृ स�पि� �ा� गन� 
हकबाट वि�चत ह�न ुपन� अव�था िसज�ना गरकेो भ�ने 
तक�  ��ततु गरकेो पाइ�छ । हा�ो मलुकुको त�कालको 
सामािजक संरचना र �चलनअनसुार समाज र 
प�रवारमा प�ुषको वच��व वा अ�ािधकार रहेको 
स�दभ�मा मिहला वा छोरीलाई पैतकृ स�पि� �ा� गन� 
कुनै अवसर नै नरहेको र अपवाद�व�प मा� छोरीले 
बाब ु आमाबाट अंश �ा� गन� सीिमत र ससत� हक 
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रहेको स�दभ�मा यस अदालतले िविभ�न म�ुाह�मा 
�ितपादन गरकेा िस�ा�तह�को मा�यमबाट �चिलत 
पा�रवा�रक कानूनमा संशोधन भई �मशः पैतकृ 
स�पि�मा छोरासरह छोरीको पिन समान हक र पह�चँ 
�थािपत भएको कुरा �मरणीय छ । अशंको हक �ा� 
ह�ने कानूनी �यव�थामा रहेको िवभेदकारी �ावधानह� 
बदर भई �चिलत कानूनमा संशोधन भई छोरीलाई 
पिन छोरासरह पैतकृ स�पि�को समान हकदारको 
�पमा कानूनी हैिसयत �थािपत ग�रएको प�र�े�यमा 
संिवधानसभाबाट िनमा�ण भई हाल लागू भएको 
नेपालको सिंवधानले सबै �कारका िवभेदह�लाई 
अ��य गरी छोरी र छोराका िबच िलङ्गका आधारमा 
कुनै भेदभाव गन� नपाइने, छोरी र छोराले पैतकृ 
स�पि�मािथ िबना कुनै भेदभाव समान हक रा�ने 
कुरालाई ��याभूित गरकेो अव�था छ । 

९. िनवेदकले मोिहयानी हकसमेत अशं तथा 
अपतुाली हक समान रहेकोले िववािहत छोरीलाई 
मोिहयानी हकबाट वि�चत गन� निम�ने भनी दाबी 
िलएको स�ब�धमा हेदा� पैतकृ स�पि�मािथको अंशको 
हक र मोिहयानी हकिबचको सारभूत अ�तर र ती दवुै हक 
�ाि�का कानूनी आधार र सत�ह� फरकफरक भएको 
भ�ने कुरा िबस�न ह�दैँन । हा�ो सामािजक �यव�था र 
सामािजक प�ृभूिम हेदा� मूलतः धेर ैसमय अिघदेिख नै 
संय�ु प�रवारको मा�यतालाई आ�मसात् गरी अंश तथा 
अपतुाली �ा� गन� स�ने �यि�ह�को �म िनधा�रण 
गरकेो छ । �यसै कारण अंश हक एकासगोलमा रहेका 
��येक अंिशयारह�लाई िजयिजयै �ा� ह�ने भ�ने मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको महलको १ नं. मा �यव�था गरकेो 
देिख�छ । �य�तै मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको 
२ नं. मा अपतुाली पाउने �यि�ह�को �म िनधा�रण 
गरी तोिकएका नाताका �यि�ह�ले �ाथिमकताको 
आधारमा अपतुाली हक �ा� गन� स�ने देिख�छ । अशं 
हक ��येक �यि�को नैसिग�क र ज�मिस� हक हो । 

अंश हकमा ��येक �यि�लाई बराबरी अंश �ा� गन� 
अिधकार रहेको ह��छ । �य�तै अपतुालीको हक मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको २ नं. मा तोिकएका नाताका 
�यि�ह�म�ये �ाथिमकताको आधारमा कुनै पिन 
�यि�मा �वतः ह�ता�तरण ह�ने हक हो । तर मोिहयानी 
हक भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ अ�तग�त िवशेष ऐन�ारा 
िनधा��रत िवषय भई मोहीको हैिसयतबाट �ा� स�पि� 
मोहीको म�ृयपु�चात् िनजको हकवालामा खासखास 
अव�था र सत�ह� पूरा भएपिछ मा� �ा� ह�ने 
देिख�छ । मोिहयानी हक ज�गाधनी र उ� ज�गा 
जोतकमोद गन� �यि�िबचको पार�प�रक िव�वास 
र प�यारबाट मा�ै िनसतृ: ह�ने ह�दँा मोिहयानी हकमा 
मोहीका सबै अंिशयारह�ले समान हक �ा� गन� भ�ने 
अव�था ह�दँनै । 

१०. भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) मा छोरीले मोिहयानी हक �ा� गन� स�ने 
�यव�था गरकेो अव�थामा िववािहत मिहलालाई 
एकासगोलमा नरहेको भनी मोिहयानी हकबाट वि�चत 
गरी भएको िनण�यले िववािहत मिहला र अिववािहत 
मिहलािबच स�पि� �ाि�मा असमानता �याएको भ�ने 
दाबी िलन ुभएको स�दभ�मा हेदा� कानूनमा एकासगोलमा 
रहेको भ�नाले मानो नछु��ई संय�ु प�रवारमा 
एउटै भातभा�छा गरी खित उपित, ब�द �यापार, 
उ�म, पेसा �यवसाय, आय आज�न, पा�रवा�रक 
ि�याकलापलगायत एउटा प�रवारका सद�यले गनु�पन� 
स�पूण� पा�रवा�रक ि�याकलापह� सगँसगैँ गरी 
�यसको �ितफल सबैले बेहोन� गरी एकै ठाउमँा बसेका, 
सगैँ रहे भएका �यि�ह�लाई बझुाउछँ । 

११. संय�ु प�रवारको सामािजक सरंचनामा 
सगोलका सद�यह�को कानूनी हैिसयत प�रवत�न 
गरी अलग प�रवारको सद�य कायम गरी बे�लै कानूनी 
हैिसयत िनमा�ण गन� िविभ�न घटनाह� ह��छन् । खासगरी 
मानो छु��एर, अंशब�डा गररे, अशं छोडप� गररे, अंश 

िन.नं.००२० - अिधव�ा स�ुमा गौतमसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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भरपाई गररे एउटा कुनै संय�ु प�रवारको सगोलको 
सद�य एकल प�रवारमा �वेश गन� स�ने ह��छ । यसका 
अित�र� हा�ो सामािजक संरचनामा संय�ु प�रवारको 
सद�यको �पमा रहेक� छोरी िववाह गरी पितको घर 
गएपिछ िनज आ�नो ज�मघरको प�रवारको सद�यबाट 
िववाह भई गएको घरको प�रवारको सद�य ब�न प�ुने 
देिख�छ । यसरी िववाहको घटनासमेतले छोरीको हकमा 
बाब ु आमासगँको सगोलको हैिसयतलाई प�रवत�न 
गरी अलग कानूनी हैिसयत िसज�ना गन� अव�था 
देिख�छ । सतही �पमा हेदा�  िववाहले िववािहत मिहलाको 
माइतीप��को पा�रवा�रक हैिसयतले �ा� ह�ने हक 
समा� भएको ज�तो देिखए पिन िनजको हक अिधकार 
शू�यको ि�थितमा नरही िववाह भएपिछ मिहलाह�को 
पा�रवा�रक तथा सामािजक हक हैिसयतस�म प�रवत�न 
भई पितको घरतफ�  िनजको हक अिधकार �थािपत ह�न 
जाने ह�दँा िववाह भएको िमितबाट िववािहत मिहलाको 
माइतीप��का बाब ुआमा, दाजभुाइ, िददीबिहनीसगँको 
एकासगोलको �यि�को हैिसयतस�म प�रवत�न भएको 
देिख�छ । तर सारभूत �पमा िववािहत मिहलाले 
आ�नो पितको घरको पा�रवा�रक सद�यको हैिसयतमा 
कानूनबमोिजम अंशलगायतका स�पूण� हकह� �ा� 
गन� ह�दँा िववाहको घटनाले मिहलालाई असमान 
�यवहार गन�, हकबाट वि�चत गन� वा बिह�करणमा 
पान� ज�ता िवभेदज�य ि�थित िसज�ना गन� देिखदैँन । 
मिहलाको िववाहले िनजको पा�रवा�रक हैिसयतस�म 
प�रवत�न भई माइतीप��का बाब,ु आमा, दाजभुाइ, 
िददीबिहनीसमेतसगँ अलग ह�ने हा�ो सामािजक 
मा�यता र �चलनलाई कानूनले समेत मा�यता िदएको 
अव�थामा मानो छु��एको वा अशंब�डाको रिज��ेसन 
नभएको भ�ने मा� आधारमा िववािहत मिहलालाई 
िनजको आमा, बाब,ु दाजभुाइसमेतका माइतीप��का 
नाताका एकासगोलका �यि� ह�न् भनी �या�या गन� 
िम�दैन । 

१२. अतः मोहीको एकासगोलमा रहेका खास 
नाताका �यि�ह�म�ये ज�गाधनीले प�याएको �यि�ले 
मोिहयानी हक �ा� गन� स�ने भनी भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) मा �प� �यव�था गरकेो ह�दँा 
सो �यव�थाबमोिजम मोही नामसारीस�ब�धी िनण�य 
गदा� छोरीलाई िववाह भएकै आधारमा िवभेद गरकेो 
भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा हा�ो सहमित छ । 
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ आषाढ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

 आदेश िमित : २०७५।३।२०
०७२-WS-०००७

म�ुाः- उ��ेषण

िनवेदक : िस�धपुा�चोक िज�ला, चौतारा नगरपािलका 
वडा नं. ३ �थायी घर भई हाल लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १२ ि�थत १५ डी, क�फट�  हाउिजङ 
थैव ब�ने बलराम िसंह �े�को नाित, गोिव�द 
�े�को छोरा सरु�े�बहादरु �े�

िव��
िवप�ी : स�माननीय �धानम��ी, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § कुनै �ाकृितक �यि� एकै पटक र एकै 
समयमा एकभ�दा बढी अथा�त ् क�तीमा 
दुईवटा देशको नाग�रक ह�न पाउनुपछ� 
भनी �यि�ले अिधकारको �पमा दाबी 
गन� िवषयभ�दा पिन स�बि�धत मलुुकको 
सिंवधान, कानून र राि��य नीितले 
िनधा�रण गन� िवषय देिखने ।

(�करण नं.१४)
 § कुनै देशले दोहोरो नाग�रकताको 

अवधारणालाई �वीकार गरकेो ��ा�तका 
आधारमा कसैले अक� देशले समेत सोही 
अवधारणा अपनाई दोहोरो नाग�रकता 
�वीकार गनु�पछ� भ�न े आ�हका साथ 
दोहोरो नाग�रकताको अवधारणासगँ मेल 
नखान े �कृितको कुनै राि��य कानूनी 
�यव�थाको वैधताउपर अ�यथा दाबी गन� 
िस�ा�ततः िम�नेसमेत नदेिखने ।

(�करण नं.१६)
 § नपेालको नाग�रक ह�न यो�य भएको कुनै 

पिन �यि� नाग�रकता पाउने अवसरबाट 
वि�चत नह�न े भ�ने सारभूत हकको 
��याभूित हो । तर नाग�रक ह�न अयो�य 
�यि� वा िवदेशी नाग�रकता पाएको 
�यि� पिन अ�य नपेाली नाग�रकसरह 
नै नाग�रकताको दाबेदार ह�न पाउँछ वा 
नपेालको नाग�रकता �ा� गरकेो कुनै 
�यि�ले अ�य िवदेशी मुलुकको नाग�रकता 
�ा� ग�रसकेपिछ पिन नेपालको 
नाग�रकको हैिसयतमा सबै राजनीितक 
अिधकारको दाबी गन� हक रहकेो ह��छ 
भ�ने सो सवैंधािनक �यव�थाको आशय 
नदेिखने ।
 § नपेालको नाग�रकको �पमा रहकेो कुनै 

�यि�ले अ�य देशको नाग�रकता िलएको 
अव�थामा समेत सो �यि�ले नेपालको 
नाग�रककै हैिसयतमा मा�यता पाउन 
स�छ भनी सिंवधानले �प� �यव�था 
नगरकेो अव�थामा एक पटक नेपालको 
नाग�रकता पाएको नेपाली नाग�रकले 
अक� देशको नाग�रकता िलएपिछ िनजको 
हैिसयत अ�य नेपाली नाग�रकसरहको 
ह��छ भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 
 § सिंवधानको धारा १० (१) मा रहकेो 
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नेपाली नाग�रक भ�ने श�दले नेपालको 
नाग�रकसरह अ�य देशको नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेको �यि�लाई समते समेट्न स�न े
नदेिखने ।

(�करण नं.२३)
 § सघंीय कानूनबमोिजम गैरआवासीय 

नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�ले नेपालमा 
सामािजक, आिथ�क र सां�कृितक 
अिधकार मा� �योग गन� पाउने गरी 
सिंवधानले गैरआवासीय नेपाली 
नाग�रकको अिधकारको सीमासमते 
िनधा�रण गरकेो देिख�छ । सिंवधानको 
उपयु�� �यव�थाअनसुार गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकले नपेालको अ�य 
नाग�रकसरहको राजनीितक अिधकारको 
दाबी र उपभोग गन� पाउने नदेिखने ।

(�करण नं.२५)
 § नेपालको नाग�रक रहकेो �यि� वा �य�तो 

�यि�को स�तानले साक�  रा��बाहकेको 
कुनै पिन िवदेशी मलुुकको नाग�रकता �ा� 
गरकेो रहछे भने िनजको हैिसयत �वतः 
गैरआवासीय नेपाली ह�ने भ�न ेसिंवधानको 
मनसाय रहकेो देिखने ।
 § सिंवधानतः ससत� र अिधकारको 

सीमासिहतको गैरआवासीय नेपाली 
नाग�रकताको िवषय र दोहोरो 
नाग�रकताको िवषयलाई समान �पमा 
अथ�वोध गन� िम�ने नदेिखन े।

(�करण नं.२८)
 § जहाँ देशको मूल कानूनको �पमा रहकेो 

सिंवधान आफँैमा �प� र ि�िवधारिहत 
रहकेो छ �यसको अ�यथा �या�या गरी 
अक� िन�कष�मा पु�नसमते निम�ने ।

(�करण नं.३१)

 § World Trade Organization (WTO) 
मा कानूनी सवेालाई �यापा�रक तथा 
�यावसाियक सेवाको �पमा �वीकार 
गद� िविभ�न सीमाह�समेत तोक� ती 
सीमािभ� रही WTO का सद�य रा��का 
कानून �यवसायीह�ले अ�य सद�य 
रा��ह�मा कानून �यवसाय प�रचालन गन� 
पाउन ेदेिख�छ । WTO का सद�य रा��का 
कानून �यवसायीले नेपालमा पिन कानून 
�यवसायको सेवा �दान गन� नपाउन े गरी 
रोक लगाएको अव�था नभएकोले WTO 
का सद�य रा��का नाग�रक वा नेपाली 
नाग�रकता �ा� गरकेा कानून �यवसायीले 
WTO ले िनधा�रण गरकेो सीमािभ� रही 
कानून �यवसाय गन� हालको नाग�रकता 
स�ब�धमा �चिलत �यव�थाले रोक 
लगाएको नदेिखने ।

(�करण नं.३२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� डा. 
�ी च��का�त �वाली र �ी मातकृा िनरौला 
तथा िव�ान्  अिधव�ा �ी तेजमान �े�

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िकरण पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान
 § नाग�रकता ऐन, २०६३

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको संिवधानको 

धारा १३३(१) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य एवं िनण�य यस�कार छः-



179

त�य ख�ड
�रट िनवेदकले वंशजको नाताले नेपालको 

नाग�रकताको �माणप� �ा� गरी  िव.सं. २०५३ 
सालस�म नेपालमा कानून �यवसाय गरी बसोबास 
गद� आएको िथए ँ । २०५३ सालदेिख बेलायतमा 
बसोबास गरी बेलायतको अङ्गीकृत नाग�रकता 
�ा� गरी हालस�म मैले �वे�छाले नेपाली नाग�रकता 
प�र�याग गरकेो छैन । नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० मा रहेको नपेाली नाग�रकले अ�य कुनै देशको 
नाग�रकता िलएमा नपेालको नाग�रकता कायम 
नह�न े �ावधानले मेरो वैयि�क तथा संवैधािनक हक 
हनन भएको छ । यस स�ब�धमा अमे�रकाको सव��च 
अदालतले “नाग�रकले �वे�छाले आ�नो नाग�रकता 
�यागेमा बाहके नाग�रकता बदर गन� कानून बनाउन 
�यव�थािपकालाई अिधकार नभएको” भनी 
AFROYIM vs. RUSK, 387 U.S. 253 (1967), 
(Decided May 29, 1967- Held) मा िस�ा�त 
�ितपादनसमेत गरकेो छ । नेपालको सिंवधानको धारा 
१४ ले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली 
नाग�रकता �दान गन� सिकने गरी सवंैधािनक �यव�था 
गरकेो छ । धारा १० ले कसैलाई पिन नाग�रकताबाट 
वि�चत नग�रने भ�ने �यव�था भएको अव�थामा 
संिवधानको भावना र मम�सगँ बािझने गरी नाग�रकता 
ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको �यव�थाले 
संिवधानको धारा ४५ अनसुार �द� देश िनकाला 
िव��को मौिलक हकसमेत हनन ह�न गएको ह�दँा उ� 
दफा १० बदरका लािग संिवधानको धारा १३३(१) 
अनसुार ��ततु �रट िलएर उपि�थत भएको छु ।

अतः िवप�ीह�ले संिवधानको ��तावनाको 
पिहलो वा�यांश र  धारा ३ सगँ बािझएको नाग�रकता 
ऐन, २०६३ को दफा १० लाई सिंवधानको धारा ३०४ 
अ�तग�तको सं�मणकालीन अव�थाअनसुार िमलान 
नगरकेो ह�दँा संिवधानको धारा १ बमोिजम �ार�भदेिख 
नै अमा�य घोिषत गरी उ��ेषण, परमादेशलगायत 

जो चािहने उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको सरु�े�बहादरु �े�को �रट िनवेदन ।

िनवेदकले नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० बदर घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने माग गरकेो र उ� 
िवषयव�तकुो ग�भीरतालाई िवचार गरी यस िवषयसगँ 
सा�दिभ�क कुराह� अ�ययन गरी दश िदनिभ� िलिखत 
बहसनोट पेस गन� लगाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतको िमित २०७२।७।१६ को आदेश । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७२।७।२९ को आदशे ।

�रट िनवेदकले �वे�छाले नेपालको 
नाग�रकता प�र�याग नगनु�  भएकोले िनवेदन गन� 
हकदैया प�ुछ । सिंवधानतः साव�भौमस�ा नेपाली 
नाग�रकमा रहेको ह�दँा नाग�रकले �वे�छाले प�र�याग 
नगरसे�म अ�य देशको नाग�रकता िलएको भ�ने 
आधारमा नेपालको नाग�रकता बदर ह�ने गरी भएको 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० को �यव�था 
िवभेदकारी छ । सो कानूनी �यव�थालाई संिवधानको 
धारा १४ को �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी �या�या 
गन� निम�ने ह�दँा गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकता �ा� गन� पाउने गरी �या�या 
गनु�पछ�  । अतः संिवधानको ��तावना, धारा ३, १० र 
४५ सगँ बािझएको नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० लाई उ��ेषण, परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा, 
आदशे जारी गरी अमा�य घोिषत ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदक 
सरु�े�बहादरु �े�को तफ� बाट पेस भएको बहसनोट ।

�यव�थािपका संसद ्को सभामखुलाई िवप�ी 
बनाउन ुपन� �प� आधार कारण खलुाउन स�न ुभएको 
छैन । नेपालको संिवधानको धारा १३ ले नाग�रकताको 
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�ाि�, पनुः�ाि� र समाि�स�ब�धी �यव�था संघीय 
कानूनबमोिजम ह�ने भनी �प� उ�लेख गरकेो र धारा 
३०४ को उपधारा (१) मा यो संिवधान �ार�भ ह�दँाका 
बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारजे वा संशोधन 
नभएस�म लागू रहनेछन् तर यो संिवधानसगँ बािझएको 
कानून यो संिवधानबमोिजमको संघीय संसद ्को 
पिहलो अिधवेशन बसेको िमितले १ वष�पिछ बािझएको 
हदस�म �वतः अमा�य ह�नेछ भ�ने �प� �यव�था 
रहेकोमा अिहले नै बािझएको भनी अथ� गन� िम�दैन । 
संिवधानको धारा १४ बमोिजमको नाग�रकता वशंजका 
आधारमा रा�यबाट सबै अिधकार�ा� गन� स�ने गरी 
िदइने नाग�रकता नभएको र सोअनसुारको नाग�रकता 
संवैधािनक �यव�थािवपरीत नह�ने गरी �दान गन� 
सिकने िवषय हो । नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० मा भएको कानूनी �यव�था नेपालको सिंवधानको 
धारा १४ र ��तावनासगँ बािझएको भनी दायर भएको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�यव�थािपका संसद ्का सभामखु माननीय ओनसरी 
घत�को तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

नाग�रकताको �ाि�, समाि� र पनु�ा�ि�को 
आधार राि��य कानूनबाटै िनधा��रत ह�ने िवषय 
हो । एकल वा �ैध नाग�रकताको िवषय राि��य 
िहतको आधारमा स�बि�धत मलुकुले तय गन� िवषय 
भएको र नेपालले स�ुदेिख नै एकल नाग�रकताको 
अवधारणालाई �वीकार गरी आएको छ । नेपालको 
संिवधानले पिन �ैध नाग�रकतालाई �वीकार नगरी 
धारा १४ मा दि�ण एिसयाली �े�ीय सहयोग संगठनको 
सद�य रा��बाहेक अ�य मलुकुको नाग�रकता �ा� 
गरकेो �यि�लाई संघीय कानूनबमोिजम आिथ�क, 
सामािजक र सां�कृितक अिधकार उपभोग गन� पाउने 
गरी नेपालको गैरआवासीय नाग�रकता िदन सिकनेस�म 
�यव�था भएको, धारा १३ अनसुार नाग�रकताको 
�ाि�, पनुः�ाि� र समाि�का आधारह� कानूनबाटै 
तय ह��छन् । नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० 

को �यव�थाले िवदेशी नाग�रकता �ा� ग�रसकेका 
�यि�लाई नेपाली नाग�रक मानी नेपालको नाग�रकता 
िदन निम�ने भ�ने �यव�था गरकेो हो । �य�तै धारा १० 
ले नेपाली नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� हकबाट 
वि�चत नग�रने ��याभूित गरकेो ह�दँा सो �यव�था 
नेपाली नाग�रकको हकमा मा� लागू ह��छ । आ�नो 
मलुकुको राि��य िहत र आव�यकताको आधारमा 
नाग�रकतास�ब�धी �यव�था कायम ग�र�छ । िवदेशको 
नाग�रकता िलएको �यि�ले संिवधानको धारा ४८ ले 
िकटान गरकेो नाग�रकका कत��य पालना गन� नस�ने 
ह�दँा नाग�रकता ऐनमा एकै पटक दईु देशको नाग�रकता 
कायम रहन स�दैन भ�ने मा�यतालाई आ�मसात् गरकेो 
हो । �रट िनवेदकले बेलायतको नाग�रकता पाइसकेको 
भ�ने देिखदँा नेपालको नाग�रकता कायम नरहदँमैा 
रा�यिवहीन ब�ने ि�थितसमेत नभएकोले अ�तरा�ि��य 
कानूनको मा�यताको �ि�बाट समेत नाग�रकता ऐनको 
�यव�था िवभेदकारी नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको स�माननीय �धानम��ी 
�ी के.पी. शमा�  ओलीको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ । 

�रट िनवेदकले बेलायतको नाग�रकता �ा� 
गरी बेलायतको अङ्गीकृत नाग�रक भएको त�य 
�वीकार गनु�भएको अव�थामा नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १०(१) को �ावधानबमोिजम िनज 
नेपालको नाग�रकता कायम नरहेकोले ��तुत �रट दायर 
गन� हकदैया नै छैन । नाग�रकता �यि� र रा�यिबच 
एक अक��ित अिधकार तथा कत��यह� िसज�ना गन� 
�ाकृितक �यि� र रा�यिबचको �थायी, राजनीितक 
र वैधािनक स�ब�ध हो । नाग�रकताको �ाि�, समाि� 
र पनुः�ाि�को आधार राि��य कानूनबाटै िनधा��रत 
ह��छ । िव�वमा �ैध नाग�रकता र एकल नाग�रकताको 
�चलन रहेकोमा कितपय मलुकुले �ैध नाग�रकताको 
मा�यतालाई �वीकार गरकेो र कितपयमा एकल 
नाग�रकताको मा� �यव�था भएको पाइ�छ । एकल 
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नाग�रकताको अ�यास भएको दशेको नाग�रकले िवदेशी 
मलुकुको नाग�रकता िलएमा िनजको राि��यताको 
मलुकुको नाग�रकता समा� ह��छ । नेपालले स�ुदेिख 
नै एकल नाग�रकताको अवधारणालाई �वीकार गरी 
आएको छ । एकल वा �ैध नाग�रकताको िवषय राि��य 
िहतको आधारमा स�बि�धत मलुकुले तय गन� िवषय 
हो । नेपालको संिवधानले पिन �ैध नाग�रकतालाई 
�वीकार नगरी धारा १४ मा दि�ण एिसयाली �े�ीय 
सहयोग संगठनको सद�य रा��बाहेक अ�य मलुकुको 
नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�लाई संघीय कानूनबमोिजम 
आिथ�क, सामािजक र सां�कृितक अिधकार उपभोग 
गन� पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नाग�रकता 
िदन सिकनेस�म �यव�था भएको, धारा १३ मा 
नाग�रकताको �ाि�, पनुः�ाि� र समाि�स�ब�धी 
�यव�था सघंीय कानूनबमोिजम ह�ने �यव�था गरी 
यस स�ब�धमा कानून बनाई आव�यक सत� र �ि�या 
तो�ने अिधकार िवधाियकालाई �दान गरकेो ह�दँा 
नाग�रकताको �ाि�, समाि� र पनुः�ाि�का आधारह� 
कानूनबाटै �यवि�थत ह��छन् । नाग�रकता ऐन, २०६३ 
को दफा १० मा िवदशेी नाग�रकता �ा� ग�रसकेका 
�यि�लाई नेपाली नाग�रक मानी नेपालको नाग�रकता 
िदन निम�ने भ�ने �यव�था हो । �य�तै संिवधानको धारा 
१० को �यव�था िवदेशको नाग�रकता �ा� ग�रसकेको 
�यि�को हकमा लागू ह�ने नभई नेपाली नाग�रकको 
हकमा मा� लागू ह��छ । िवदेशको नाग�रकता िलएको 
�यि�ले संिवधानको धारा ४८ ले िकटान गरकेो 
नाग�रकका कत��य पालना गन� नस�ने ह�दँा नाग�रकता 
ऐनमा एकै पटक दईु देशको नाग�रकता कायम रहन 
स�दैन भ�ने मा�यतालाई आ�मसात् गरकेो हो । �रट 
िनवेदकले बेलायतको नाग�रकता �याग गरी नेपालको 
नाग�रकता िलन चाहेमा नेपालको नाग�रकतामा कायम 
रहने गरी नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ११ 
मा �यव�था भएको ह�दँा एकैपटक दईु देशको नाग�रकता 
कायम रहने कुरालाई नेपालले मा�यता निदएकोस�म 

हो । �रट िनवेदकले बेलायतको नाग�रकता पाइसकेको 
भ�ने देिखदँा नेपालको नाग�रकता कायम नरहदँमैा 
रा�यिवहीन ब�ने ि�थितसमेत नभएकोले अ�तरा�ि��य 
कानूनको मा�यताको �ि�बाट समेत नाग�रकता 
ऐनको �यव�था िवभेदकारी नभएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको कानून, �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयका माननीय म��ी �ी 
अि�न�साद खरलेको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रटमा 
िनवेदकतफ� का िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� डा. �ी 
च��का�त �वाली र �ी मातकृा िनरौला तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी तेजमान �े�ले नाग�रकतास�ब�धी 
अिधकार संवैधािनक अिधकार भएको हो । नेपालले 
WTO को सद�यता �ा� ग�रसकेको ह�दँा सबै 
�े�मा �ित�पधा�का लािग ख�ुला भएको अव�था 
छ । िनवेदकले वशंजको नाताले नेपालको नाग�रकता 
�ा� गरी नेपालमा कानून �यवसायीको �पमा काय� 
गरी आएकोमा २०५३ सालदिेख बेलायतमा रही 
�यवसाय गद� आएका र नेपालमा आई कानून �यवसाय 
गन� उ�े�यले िनवेदन िददँा गैरनेपाली भनेर िनजको 
कानून �यवसायीको इजाजतप� नवीकरण नगरी 
िनवेदकलाई रोजगार �यवसाय गन� हकबाट वि�चत 
गरी सिंवधान�ारा �द� मौिलक हक तथा WTO सगँ 
भएको स�झौतासमेतमा आघात पगेुको छ । नेपालको 
सिंवधानले वंशजको आधारमा नाग�रकता �दान गदा� 
Jus Soli र Jus Sanguinis को आधार िलएको 
छ । Jus soli मा नेपालमा ज�मेको आधारमा र 
Jus Sanguinis मा वंश अथा�त् रगतको आधारमा 
नाग�रकता �दान गन� सिकने गरी �ावधान रािखएको 
छ । िनवेदकले वंशजको आधारमा नाग�रकता �ा� 
गरकेो र हालस�म नेपालको नाग�रकता �वे�छाले 
प�र�याग गरकेो अव�था छैन । नेपालको संिवधानमा 

िन.नं.००२१ - सरु�े�बहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको गैरआवासीय 
नाग�रकता �दान गन� स�ने �ावधानसमेत रहेको र 
सोबमोिजमको कानूनसमेत बनी नसकेको अव�थामा 
अ�य मलुकुको नाग�रकता िलएमा नेपालको नाग�रकता 
कायम नरहने भनी नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को 
दफा १० मा भएको �यव�था लागू रहेकोले सो �यव�था 
संिवधानसगँ बािझएको ह�दँा बािझएको हदस�म अमा�य 
र बदर घोिषत ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले �रट िनवेदकले 
नेपालको नाग�रकता िलएर नेपाल आउदँा सरकारले 
रो�यो भ�न स�न ुभएको छैन, नेपाल बारमा �माणप� 
नवीकरण गन� जादँा नेपालको नाग�रक नभएकोले 
नवीकरण गन� निम�ने भिनयो भनी दखेाउन नसक� 
िवदशेको नाग�रकता िलएको अव�थामा नेपालको 
नाग�रकता कायम नरहने ह�दँा नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० संिवधानसगँ बािझएको भिनएको 
छ । तर नाग�रकतास�ब�धी �यव�था िनता�त आ�नो 
देशको कानून�ारा िनयिमत ह�ने िवषय हो । नेपालको 
संिवधानको धारा १३ मा नाग�रकता �ाि�, समाि� 
र पनुः �ाि�को �यव�था संघीय कानूनबमोिजम ह�ने 
भ�ने �यव�था रहेको र धारा ३०४ मा संसद् को पिहलो 
बैठक बसेको १ वष�पिछ संिवधानसगँ बािझएका कानून 
बािझएको हदस�म �वतः अमा�य ह�ने �यव�था गरकेो 
अव�थामा अिहले नै उ� ऐनको दफा १० संिवधानसगँ 
बािझएको भनी अमा�य घोिषत गन� निम�ने ह�दँा �रट 
खारजे गरी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

यस अदालतबाट बहस नोट पेस गन� 
ग�रएको आदेशबमोिजम िनवेदक सरु�े�बहादरु 
�े�को तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� डा. �ी 
च��का�त �वाली तथा �ी मातकृा िनरौलाबाट पेस 
ह�न आएको बहसनोटमा संिवधानसगँ नबािझने गरी 
कानून बनाउने अिधकार �यव�थािपकालाई रहेको 

भए पिन कुनै पिन नाग�रकलाई देश िनकाला गन� 
गरी कानून बनाउन पाइदँैन । संिवधानसगँ बािझएका 
परुाना ऐनह�लाई संशोधन तथा खारजे गन� िनि�चत 
समय तोिकएकोमा सो समयसमेत �यितत भइसकेको 
अव�थामा त�काल सं�मणकालको अ�पकालीन 
�यव�थाका लािग िनमा�ण ग�रएको नाग�रकता ऐनको 
दफा १० संिवधानसगँ बािझएको छ । संिवधानको 
धारा ३ ले नेपालको भू-भागभ�दा अ�य� बसोबास गन� 
नेपाली मूलका �यि�लाई पिन रा��को प�रभाषािभ� 
समेटी �यापक राि��यताको भावना बोकेको र सोिभ� 
नेपालको नाग�रकता �ा� ग�रसकेको �यि� अक� 
देशको नाग�रकता िलई वा निलई अ�य मलुकुमा 
बसोबास गरकेो र नेपाली नाग�रकको स�तित रहेका 
�यि�ह�लाई सिुवधा �व�प गैरआवासीय नाग�रकता 
िदने �यव�था भएको एवं धारा ११(२) मा वंशजका 
आधारले नेपालको नाग�रकता �ा� गन� नेपाली 
नाग�रकको स�तित ह�नकुो साथै नेपालमा �थायी 
बसोबास गरकेो ह�न ु पन� �यव�था छ । यसरी नेपाली 
नाग�रकले अक� देशको नाग�रकता िलएको ख�डमा 
दईु वा दईुभ�दा बढी दशेको नाग�रक ह�न स�ने �यव�था 
ग�रएको अव�थामा अ�य मलुकुको नाग�रकता िलएको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता बदर ह�ने नाग�रकता 
ऐनको �यव�था संिवधानको भावनािवपरीत रहेको छ । 
आ�ना स�तानलाई गैरआवासीय नाग�रकता िदलाउन 
बाब ुआमाले िवदशेको नाग�रकता िलएको ख�डमा पिन 
नेपालको नाग�रकता नग�ुने अिभ�ायले धारा १४ को 
�यव�था भएको ह�दँा नाग�रकता ऐनको दफा १० ले 
�यि�को वैयि�क अिधकार हनन गरकेो छ । The 
British Nationality Act, 1948 ले अ�य मलुकुको 
नाग�रकता �हण गरमेा बेलायती नाग�रकता र� ह�ने 
भ�ने �यव�थालाई संशोधन गरी बेलायती नाग�रकता 
छाड्न चाहेमा प�ुयाउन ुपन� �ि�याको �यव�था गररे 
नाग�रकता �या�ने िवषय नाग�रकको �वे�छामा िनभ�र 
ह��छ भ�ने मा�यतालाई �वीकार गरकेो स�दभ�समेतको 
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आधारमा नाग�रकको साव�भौमस�ा नै खोिसने 
गरी नाग�रकतास�ब�धी कानूनमा भएको �यव�था 
�ार�भदेिख नै अमा�य घोिषत ह�न ु पछ�  । देश�ित 
कत��य िनवा�ह नगन� नाग�रकले �वयं नाग�रकता 
प�र�याग गद�छन् । तर देश�ित कत��य िनवा�ह गन� चाहने 
नाग�रकलाई अ�य देशको नाग�रकता िलएकै आधारमा 
�ा� ग�रसकेको नाग�रकताबाट िवमखु गराउन ु
संिवधानको भावना र मम�िवपरीत छ । नाग�रकले 
आफँै नाग�रकता प�र�याग नगरकेो अव�थामा 
रा�यले नाग�रकता खो�न ुभनेको �ूर सजाय ह�ने ह�दँा 
नाग�रकता ऐनको दफा १० को �यव�था संिवधानले 
��याभूत गरकेो �ूर सजाय िव��को अिधकारिवपरीत 
ह��छ । सिंवधानले अ�य मलुकुको नाग�रकता �हण गन� 
िक नगन� भ�ने िवषय नेपाली नाग�रकको �वे�छामा 
छाडेको अव�थामा नाग�रकता ऐन, २०६३ मा 
भएको आफूखसुी भ�ने श�दलाई नेपाली नाग�रकता 
प�र�याग गन� रहेको मनसायका �पमा �या�या गन� 
िम�दैन । उसको मनसाय नेपालको नाग�रकता कायम 
राखी रा�ने नै भएको �पमा ब�ुनपुन� र नेपालको 
नाग�रकता �याग गन� चाहेको अव�थामा �याग गन� 
�ि�या पूरा गररे छाड्न स�ने ह�दँा उ� ऐनको 
दफा १० अमा�य घोिषत ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोरा 
देिख�छ ।  

�य�तै िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतको तफ� बाट महा�यायािधव�ाको 
काया�लयबाट पेस भएको बहसनोटमा नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा कुनै 
नाग�रकले आफूखशुी कुनै िवदशेी मलुकुको नाग�रकता 
�ा� गरमेा िनजको नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन 
भ�ने �यव�था भएको, िनवेदकले िवदेशी नाग�रकता 
िलएको अव�थासमेत नरहेको अव�थामा िनजको कुनै 
हक अिधकार हनन भएको भ�ने देिखदँैन । रा�यले 
िनवेदकलाई िवदशेको नाग�रकता िलन बा�य पारकेो 
छैन । नेपालको संिवधानको धारा १० मा नेपाली 

नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� हकबाट वि�चत ग�रने 
छैन भ�ने �यव�था गरकेो, धारा १३ मा नाग�रकताको 
�ाि�, पनुः�ाि� र समाि�स�ब�धी �यव�था संघीय 
कानूनबमोिजम ह�ने �यव�था गरी नाग�रकता स�ब�धमा 
कानून बनाई आव�यक सत� र �ि�या तो�ने अिधकार 
िवधाियकालाई नै �दान गरकेो तथा धारा १४ मा 
दि�ण एिसयाली �े�ीय सहयोग संगठनको सद�य 
रा��बाहेक अ�य मलुकुको नाग�रकता �ा� गरकेा 
�यि�लाई संघीय कानूनबमोिजम आिथ�क, सामािजक 
र सां�कृितक अिधकार उपभोग गन� पाउने गरी 
नेपालको गैरआवासीय नाग�रकता �दान गन� सिकने 
�यव�था गरकेो ह�दँा कुनै पिन नेपाली नाग�रकले 
सघंीय कानूनबाट �यव�था भएबमोिजम नेपालको 
नाग�रकता पनुः �ाि� गन� स�ने तथा गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकता �ा� गन� स�ने नै ह��छ । �रट 
िनवेदकले उ� दफाको कुन �यव�थाले िनवेदकको 
के क�तो हक अिधकार हनन ह�न गयो भ�ने उ�लेख 
गन� नस�न ुभएको र उ� दफा १० बदर घोिषत गदा� 
नाग�रकतास�ब�धी अ�य कितपय �यव�थासमेतमा 
असर पन� ह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत िजिकर 
िलएको दिेख�छ । 

�रट िनवेदक तथा िवप�ीह�को तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको 
उपयु�� बहस सनुी, पेस भएको बहसनोट एवं िमिसल 
सलं�न स�पूण� कागजातह�को अ�ययन गरी म�ुयतः 
देहायका िवषयह�को स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयोः

१. नेपालको संिवधानले नाग�रकता �ाि�का 
लािग के क�ता आधारलाई �वीकार गरकेो 
छ ?

२. नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० 
सिंवधानसगँ बािझएको छ, छैन ?

३. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
हो, होइन ? 
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२. िन�पण ग�रनपुन� पिहलो ��नको 
स�ब�धमा िवचार गनु� पूव� ��ततु िनवेदनमा उठाइएको 
िवषय र सो स�ब�धमा िवप�ी िनकायह�ले पेस 
गरकेो िलिखत जवाफको सिं�� अवलोकन ग�रन ु
सा�दिभ�क दिेख�छ । नेपालको संिवधानको धारा १४ 
मा गैरआवासीय नेपाली नाग�रकह�लाई गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकता �दान गन� सिकने गरी �यव�था 
भएको र धारा १० मा कसैलाई पिन नाग�रकताबाट 
वि�चत नग�रने भ�ने �यव�था भएको अव�थामा 
संिवधानको भावना र मम�सगँ बािझने गरी नाग�रकता 
ऐन, २०६३ को दफा १० मा अ�य िवदेशी मलुकुको 
नाग�रकता िलएमा नेपालको नाग�रकता कायम नरहने 
गरी भएको �यव�था नेपालको संिवधानको धारा ३, 
१० र ४५ सगँ बािझएको ह�दँा अमा�य घोिषत ग�रपाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदनको मागदाबी पाइ�छ ।

३. नेपालले स�ुदेिख नै एकल नाग�रकताको 
अवधारणालाई �वीकार गरकेो, नेपालको सिंवधानको 
धारा १४ मा भएको �यव�था अ�य मलुकुको 
नाग�रकता �ा� गरकेो गैरआवासीय नेपालीलाई 
संघीय कानूनबमोिजम आिथ�क, सामािजक र 
सां�कृितक अिधकार उपभोग गन� पाउने गरी नेपालको 
गैरआवासीय नाग�रकता िदन सिकनेस�म �यव�था 
भएको, धारा १३ अनसुार नाग�रकता �ाि�, पनुः �ाि� 
र समाि�का आधारह� कानूनबाटै तय ह�ने भ�ने �प� 
�यव�था भएको एवं धारा १० ले नेपाली नाग�रकलाई 
नाग�रकता �ा� गन� हकबाट वि�चत नग�रने भ�ने 
�यव�था रहेको ह�दँा सो �यव�था नेपाली नाग�रकको 
हकमा मा� लागू ह��छ । नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ 
को दफा १० को �यव�थाले िवदेशी नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेका �यि�लाई नेपाली नाग�रक मानी नेपालको 
नाग�रकता िदन निम�ने भ�ने �यव�थाले िनवेदकको 
कुनै हक अिधकार हनन नगरकेो एव ं धारा ३०४ 
बमोिजमको कानूनसमेत बनी नसकेको ह�दँा अिहले नै 

नाग�रकता ऐनको दफा सिंवधानसगँ बािझएको भनी 
अथ� गन� िम�दैन भ�ने िवप�ी िनकायह�बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको देिखयो ।

४. उपयु��ानसुारको िनवेदन दाबी र 
िलिखत जवाफको संि�� अवलोकनपिछ अब 
िन�पण ग�रनपुन� पिहलो ��नको स�दभ�मा िवचार 
गदा� नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा भएको 
कानूनी �यव�थाले नेपालको नाग�रक भएको कुनै 
�यि� अ�य मलुकुमा गई बसोबास गरी सो मलुकुको 
नाग�रक भएको अव�थामा नेपालको नाग�रकता 
कायम नह�ने अव�था िसज�ना गरकेो ह�दँा सो दफा १० 
को कानूनी �यव�था अवैध र बदरभागी भएको भनी 
िनवेदकले ��न उठाएको ह�दँा नाग�रकता �ाि�का 
आधारह� र सो आधारह�लाई नेपालको संिवधानले 
के कसरी �थान िदएको छ भ�नेबारमेा यहा ँ संि�� 
िववेचना ग�रन ु आव�यक ह�न आएको छ । यथाथ�मा 
नाग�रकताको िवषय कुनै पिन �ाकृितक �यि� कुन 
देशको नाग�रक हो भ�ने कुराको पिहचान गराउने 
आिधका�रक �माण हो । कुनै पिन देशको संिवधान 
र कानून�ारा �द� राजनीितक, नाग�रक, आिथ�क, 
सामािजक र सां�कृितकलगायतका अिधकारको �योग 
वा उपभोग गन�का लािग �ाकृितक �यि�को यो�यताको 
पिु� गन� मा�यम पिन नाग�रकता नै हो । नाग�रकताको 
मा�यमबाट नै कुनै पिन नाग�रकले रा�य�णालीमा 
सहभागी भई शासन प�ितको �योग गन�, सहभािगता 
जनाउने र सम� राजनीितक �णालीको काया��वयनमा 
सामेल भई आ�नो ि�याकलाप स�चालन गन� अवसर 
�ा� गद�छ । �यसैले नाग�रकतालाई रा�य र नाग�रकका 
िबचको राजनीितक स�ब�ध सेतकुो �पमा समेत 
िलने ग�र�छ । नाग�रकताकै मा�यमबाट नाग�रकले 
आ�नो देशको �शासन गन� राजनीितक �ितिनिध 
चयन गन� चनुावमा सहभागी ह�ने, आ�नो �ितिनिध 
छा�ने र शासन �णालीमा ��य� सहभागी भई 
राजनीितक अिधकारको उपभोग गन� गद�छ । �यसैले 
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नाग�रकताको मा�यमबाट �ाकृितक �यि�लाई केवल 
राजनीितक अिधकार�ा� ह�ने मा� होइन, साथसाथै 
यसले नाग�रकका सामािजक, आिथ�क, सां�कृितक र 
अ�य वैयि�क अिधकारसमेतलाई सगँसगैँ ि�याशील 
गराउदँछ । �यसैकारण कुनै पिन देशले आ�नो देशका 
नाग�रकलाई नाग�रकता �दान गन� कुरा सो देशको 
राि��य कानून�ारा िनधा��रत ह�ने िवषय हो । 

५. नाग�रकताकै मा�यमबाट �ाकृितक 
�यि� र रा�यका िबचमा अनेक� स�ब�ध, दािय�व र 
कत��यसमेतको िसज�ना भई ितनको िनयमनसमेत ह�ने 
भएकोले िव�वका अनेक� मलुकुह�मा नाग�रकताको 
�ाि� र समाि�का लािग खासखास आधार र 
अव�थाह� िनि�चत ग�रएको दिेख�छ । िव�वका �ायः 
धेर ैमलुकुह�मा नाग�रकताको �ाि�का आधारह�मा 
सामा�यतः १. ज�मको आधार, २. वंशजको आधार, 
३. अङ्गीकरणको आधार, ४. �े� िवलय (भौगोिलक 
�े� �ाि�) को आधार, ५. पुन�थापनाको आधार, 
६. स�मानको आधार अङ्गीकार ग�रएको देिख�छ । 

६. नाग�रकता �ाि�का उि�लिखत 
आधारह�म�ये ज�मको आधार (Jus soli) धेर ै
मलुकुको राि��य कानूनमा नाग�रकता �ाि�को 
मह�वपूण� आधारको �पमा रहेको देिख�छ । 
जसअनसुार कुनै �ाकृितक �यि� जनु देशमा ज�मेको 
छ, उसलाई सोही देशको नाग�रक मािन�छ र आ�नो 
भूभागमा ज�मेको जनुसकैु �यि�लाई सो रा�यले 
आ�नो नाग�रकको हैिसयतमा राजनीितक, आिथ�क, 
सामािजक, सां�कृितकलगायतका सबै अिधकारह�को 
��याभूित गन� गद�छ । जनु देशको माटोमा ज�मेको हो 
�यो �यि� �यही देशको नाग�रक मािनने िस�ा�तलाई 
आधिुनक िव�वका धेर ै मलुकुले मा�यता िदएको 
देिख�छ ।

७. नाग�रकता �ाि�को अक� मह�वपूण� 
आधार वशंजको आधार (Jus Sanguinis) हो । 
जसअनसुार कुनै पिन �ाकृितक �यि�ले आ�नो 

ज�मिदने बाब ु वा आमाले जनु देशको नाग�रकता 
�ा� गरकेो छ, सोही बाब ु वा आमाले �ा� गरकेो 
नाग�रकताको आधारमा उसका स�तितलाई समेत 
नाग�रकता �दान गन� �यव�था ग�रएको ह��छ । बाब ु
आमाले नाग�रकता �ा� गरकेो आधारमा िनजह�का 
स�तानले नाग�रकता �ा� गन� यस�कारको वंशजको 
आधारलाई कितपय मलुकुले राि��य कानूनमा नै 
नाग�रकता �ाि�को आधार तय गरकेो पाइ�छ ।

८. �यसैगरी नाग�रकता �ाि�को अक� 
मह�वपूण� आधारको �पमा अङ्गीकरण रहेको   
देिख�छ । अङ्गीकरणको सामा�य अथ� कुनै िवदेशी 
रा��को नाग�रक अक� रा��मा गई लामो समयस�म 
�थायी बसोबास गरी बसेमा वा कुनै पेसा �यवसाय गरी 
लामो समयस�म बसोबास गरमेा बसोबास रहेको रा��ले 
आ�नो नाग�रकको �पमा �वीकार गरी मा�यता िदने 
�ि�या हो । कुनै पिन मलुकुको राि��य कानून�ारा 
िनधा�रण गरकेो खासखास यो�यता र सत�ह� पूरा 
गरकेो अव�थामा िवदेशी रा��को नाग�रकलाई 
बसोबास रहेको रा��ले नाग�रकता �दान गद�छ । 
अङ्गीकरणको आधारमा एउटा दशेको वा�तिवक 
नाग�रक िव�वको कुनै अक� देशमा बसोबास गरकेो 
आधारबाट नाग�रक ह�ने कुरालाई समेत स�बि�धत 
मलुकुको राि��य कानूनले िनि�चत आधार र सत�मा 
�वीकार गरकेो ह��छ । 

९. नाग�रकता �ाि�को अक� आधारको 
�पमा �े�िवलयको आधार रहेको ह��छ । कुनै पिन 
मलुकुको भौगोिलक िसमाना वा �े�िभ� गािभने गरी कुनै 
अक� रा��को कुनै भूभाग �ा� ह�न आएको अव�थामा 
सो गािभएको भूभागमा बसोबास गन� �यि�ह� भूभाग 
गािभन आएको रा��को नाग�रक ह�न प�ुदछन् । य�ु, 
सि�ध वा अ�य राजनीितक कारणबाट कुनै रा��को 
िसमाना हेरफेर भई सो रा��को कुनै भूभाग अक� 
रा��मा गािभन गएमा सो भूभागका जनतासमेत अक� 
रा��का नाग�रक ब�न प�ुदछन् । 

िन.नं.००२१ - सरु�े�बहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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१०. पनु�थापना वा पनुः �ाि�को 
आधारअनसुार कुनै �यि�ले �वे�छाले नाग�रकता 
प�र�याग गरकेो वा कानूनबमोिजम नाग�रकता 
नरहेकोमा पनुः नाग�रकता �ा� गन� स�ने गरी ग�रएको 
�यव�थालाई बिुझ�छ । 

११. �यसैगरी िवदेशी रा��को कुनै 
नाग�रकले मह�वपूण� योगदान प�ुयाएको आधारमा 
सो योगदानको कदर गद� आ�नो देशको नाग�रकता 
�दान गरी स�मान गन� �यव�था पिन �चलनमा रहेको 
देिख�छ । यसरी स�मानको खाितर नाग�रकता �दान 
गन� �यव�थाअ�तग�त �ा� ह�ने नाग�रकतालाई अक� 
श�दमा स�मानाथ� नाग�रकता पिन भ�ने ग�रएको 
पाइ�छ ।

१२. नाग�रकताको �ाि�का उि�लिखत 
आधारह�लाई हरके देशले आ-आ�नो राि��य 
प�रवेश, भौगोिलक अवि�थित, जनसं�याको आकार, 
भूराजनीितक प�रवेश र राि��य आव�यकतालगायत 
अ�य कितपय आ�त�रक प�ह�को सापे�तामा 
कानून�ारा ि�याशील गराउने गरकेा ह��छन् । 
नाग�रकता �ाि�का आधारह� जे ज�ता भए पिन 
कुन कुन आधारमा नाग�रकता �दान गन� भ�ने 
िवषय हरके देशको राि��य कानून�ारा िनधा� �रत ह�ने 
िवषय भएकोले सबै मलुकुमा नाग�रकता �ाि�का 
आधारह�मा एक�पता ह�नैपछ�  भ�ने ह�दँैन । यथाथ�मा 
नाग�रकताको िवषय नाग�रक र रा�यका िबचको 
अ�तरस�ब�धलाई िदगो बनाई आ�नो नाग�रक 
रा�य�ित बफादार रहेस�म रा�यले सो नाग�रकको 
िज�मेवारी िलने सव�मा�य िस�ा�तमा आधा�रत 
रहेको देिख�छ । रा��को साव�भौिमकता, अख�डता र 
एकता हरके नाग�रकको आ�नो रा���ितको सामूिहक 
बफादारीबाट मा� स�पोिषत ह�ने भएकोले यो स�ब�ध 
अ�य�त संवेदनशील मािन�छ । �यसैले नाग�रकताको 
िवषय रा�य र नाग�रकका िबचको संवेदनशील र 
अ�तरिनिहत स�ब�ध सेतकुो �पमा रहेको ह��छ ।  

१३. �यसैगरी नाग�रकताको समाि� ह�ने 
अव�थासमेत कुनै पिन मलुकुको िनता�त आ�त�रक 
प�ह�ले िनधा�रण गन� ह�दँा सबै मलुकुमा एकै 
मापद�डका आधारमा नाग�रकता कायम ह�ने र समा� 
ह�ने आधारह� कायम ह�नपुछ�  भनी कुनै सव�मा�य र 
साव�कािलक धारणा बनाउन सिकने दिेखदैँन । 

१४. यस िनवेदनमा िनवेदकले उठाएको 
िवषयव�तकुो स�दभ�लाई हेदा� नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० को कानूनी �यव�थाले दोहोरो 
नाग�रकताको ि�थितलाई स�बोधन र �वीकार गन� 
नसकेको कारण अ�य दशेको नाग�रकता �ा� गना�साथ 
नेपालको नाग�रकता गमुाउन ु पन� अव�था आएकोले 
सो दफा १० को सम� कानूनी �यव�था अमा�य रहेको 
भ�ने िनजको दाबी दिेख�छ । वा�तवमा कुनै �ाकृितक 
�यि� एकै पटक र एकै समयमा एकभ�दा बढी अथा�त् 
क�तीमा दईुवटा देशको नाग�रक ह�न पाउनपुछ�  भनी 
�यि�ले अिधकारको �पमा दाबी गन� िवषयभ�दा 
पिन स�बि�धत मलुकुको सिंवधान, कानून र राि��य 
नीितले िनधा�रण गन� िवषय देिख�छ । िव�वका कितपय 
देशमा एउटा मा� दशेको नाग�रकता िलन सिकने गरी 
एकल नाग�रकताको अवधारणालाई �वीकार ग�रएको 
देिख�छ भने कितपय मलुकुमा एकै �यि�ले दईुभ�दा 
बढी देशको नाग�रकता एकै पटक िलन सिकने गरी �ैध 
(दोहोरो) नाग�रकताको अवधारणासमेत �चलनमा 
रहेको पाइ�छ । �यसैले नाग�रकतास�ब�धी िवषय 
िव�व�यापी �पमा सबै मलुकुले एउटै आधारमा 
अपनाउने िवषय नभई ��येक देशको आ�त�रक 
नीितगत िवषय भएको ह�दँा कुन देशमा क�तो नीित 
रहेको छ भ�ने कुराले नै एकल नाग�रकताको अवधारणा 
र �ैध (दोहोरो) नाग�रकताको अवधारणाम�ये कुन 
अवधारणालाई �वीकार गरकेो छ भ�ने कुरा िनद�िशत 
गद�छ । 

१५. उदाहरणका लािग अ��ेिलया, ए�डोरा, 
बहराइन, जापान, चीन, भारत, इरान, पे� ज�ता 
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धेर ै देशह�मा एकल नाग�रकताको अवधारणालाई 
आ�मसात् गरकेो पाइ�छ भने संय�ु रा�य अमे�रकाको 
Immigration and Nationality Act ले दोहोरो 
नाग�रकता �ा� गन� �यव�था नगरी कुनै पिन �यि�ले 
कुन देशको नाग�रकता िलने भनी छनौट गनु�पन� भनी 
�यव�था गरकेो ह�दँा सयं�ु रा�य अमे�रकामा समेत 
एकल नाग�रकताको अवधारणालाई �वीकार गरकेो 
भ�ने दिेख�छ । बेलायतको The British Nationality 
Act, 1948 मा अ�य मलुकुको नाग�रकता िलएको 
�यि�ले बेलायतको नाग�रकता प�र�याग गन� चाहेमा 
प�र�याग गन� स�ने �यव�था गरी सोको �ि�याको बारमेा 
समेत उ�लेख गरकेो ह�दँा �यहा ँकुनै एउटा मा� देशको 
नाग�रकता छनौट गनु�पन� �यव�थालाई बा�या�मक 
नबनाई दोहोरो नाग�रकताको अवधारणालाई �वीकार 
गरकेो देिख�छ । �य�तै भारतको संिवधानको धारा 
९ मा कुनै �यि�ले �वेि�छक �पमा अ�य देशको 
नाग�रकता िलएमा �य�तो �यि� भारतको नाग�रक 
ह�न नस�ने भ�ने �यव�था गरी एकल नाग�रकताको 
अवधारणालाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । 

१६. यसरी एकल वा दोहोरो 
नाग�रकतास�ब�धी िवषय ��येक रा�यको आ�त�रक 
राजनीितक वातावरण, भौगोिलक �े�फल, 
भूराजनीितक अवि�थित र बनावट, रा��को 
आव�यकता र आ�त�रक नीितबाट िनधा��रत ह�ने 
िवषय भएको ह�दँा एकल नाग�रकता वा दोहोरो 
नाग�रकताम�ये कुन अवधारणालाई �वीकार गन� 
भ�ने िवषय ��येक देशले आ�नो भौगोिलक, आिथ�क, 
सामािजक, राजनीितक प�रि�थितको आधारमा 
आ�नोअनकूुल िनधा�रण गन� देिख�छ । अतः कुनै 
देशले दोहोरो नाग�रकताको अवधारणालाई �वीकार 
गरकेो ��ा�तका आधारमा कसैले अक� दशेले समेत 
सोही अवधारणा अपनाई दोहोरो नाग�रकता �वीकार 
गनु�पछ�  भ�ने आ�हका साथ दोहोरो नाग�रकताको 
अवधारणासगँ मेल नखाने �कृितको कुनै राि��य 

कानूनी �यव�थाको वैधताउपर अ�यथा दाबी गन� 
िस�ा�ततः िम�नेसमेत देिखदँनै ।

१७. मानवािधकारको �ि�कोणबाट हेन� हो 
भने कुनै पिन देशले आ�ना नाग�रकलाई नाग�रकता 
नै �दान नगन� भनी इ�कार गन� तथा नाग�रकतािवहीन 
अव�थामा रा�न िम�दैन । मानव अिधकारको 
िव�व�यापी घोषणाप�लगायतका अ�तरा�ि��य 
महासि�धह�ले समेत कुनै पिन �यि�को नाग�रकता 
पाउने अिधकारको हनन ह�ने गरी रा�यिवहीन 
अव�थामा रािखन ु ह�दँैन भनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�, 
१९४८ को Article १५ मा ��येक �यि�लाई 
राि��यताको अिधकार ह�ने र कुनै पिन �यि�लाई 
िनरकुंशतापूव�क राि��यताबाट वि�चत नग�रने एवं 
राि��यता प�रवत�न गन� बा�य नपा�रने भ�ने �यव�था 
रहेको छ । �यसैगरी नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अिभसि�ध, १९६६ 
(International Covenant on Civil and Political 
Rights, 1966) को धारा २४ मा ��येक बालकलाई 
राि��यता �ा� गन� अिधकार ह�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको छ । मानव अिधकारको �े�मा िवकिसत भएका 
अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�ले कुनै पिन �यि�लाई 
रा�यिवहीन ि�थितमा रा�न ु मानव अिधकारको 
उ�लङ्घन हो भनी रा�यको दािय�व र कत��यसमेत 
सिुनि�चत ग�ररहेको ह�दँा हरके मलुकुले आ�ना 
नाग�रकलाई नाग�रकको हैिसयतमा राखी िविभ�न 
अिधकारको ��याभूित गनु�  अिनवाय� नै ह��छ । नेपाल 
पिन मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�, नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अिभसि�धलगायत मानव अिधकारस�ब�धी िविभ�न 
अ�तरा�ि��य महासि�धको प� बिनसकेको छ । नेपालले 
अ�तरा�ि��य �े�मा गरकेा �ितब�ता पूरा गन� स�दभ�मा 
नाग�रकता �ाि�का आधारह�लाई संिवधान�ारा नै 
�यवि�थत गरी सो �यव�थालाई काया��वयन गन�को 

िन.नं.००२१ - सरु�े�बहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
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लािग िवधाियकालाई कानून बनाउन स�ने अिधकार 
नेपालको संिवधानले �दान गरकेो देिख�छ । सो त�य 
संिवधानमा �यवि�थत नाग�रकतास�ब�धी �ावधानको 
अवलोकन गदा�  नै �प� ह��छ । 

१८. िनवेदकले उठाएको िवषयको स�दभ�लाई 
िवचार गदा� नेपालको संिवधानले नाग�रकताको 
स�ब�धमा गरकेो �यव�थाह�को सम� अ�ययन 
गरी के कुन आधारमा नाग�रकता �ा� ह�ने �यव�था 
संिवधानमा ग�रएको रहेछ भ�ने अक� िन�पण 
ह�न ु पन� ��नको बारमेा िववेचना ग�रन ु आव�यक 
देिख�छ । �यसतफ�  िवचार गदा�  नेपालको नाग�रकताको 
स�ब�धमा नेपालको संिवधानको भाग-२, धारा १०, 
११, १२, १३,  १४  र १५ मा संवैधािनक �यव�था 
ग�रएको दिेखदँा ती �यव�थाह� यहा ँ उ�लेख गनु�  
िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो �कृितबाट समेत 
सा�दिभ�क दिेख�छ ।

धारा १०. नाग�रकताबाट वि�चत नग�रनेः (१) 
कुनै पिन नेपाली नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� 
हकबाट वि�चत ग�रने छैन ।
(२) नेपालमा �ादेिशक पिहचानसिहतको एकल 

संघीय नाग�रकताको �यव�था ग�रएको छ ।
धारा ११. नेपालको नाग�रक ठहन�ः (१) 
यो सिंवधान �ार�भ ह�दँाका बखत नेपालको 
नाग�रकता �ा� गरकेा र यस भागबमोिजम 
नाग�रकता �ा� गन� यो�य �यि�ह� नेपालको 
नाग�रक ह�नेछन् ।
(२) यो सिंवधान �ार�भ ह�ँदाका बखत नेपालमा 

�थायी बसोबास भएको देहायको �यि� 
वशंजको आधारमा नेपालको नाग�रक 
ठहन�छः- 
(क) यो संिवधान �ार�भ ह�नुभ�दा अिघ 

वंशजको आधारमा नेपालको नाग�रकता 
�ा� गरकेो �यि�, 

(ख) कुनै �यि�को ज�म ह�दँाका बखत 

िनजको बाबु वा आमा नेपालको नाग�रक 
रहेछ भने �य�तो �यि� । 

(३) यो संिवधान �ार�भ ह�नुभ�दा अिघ ज�मको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा� गरकेो 
नाग�रकको स�तानले बाबु र आमा दुवै 
नेपालको नाग�रक रहेछन् भने िनज बािलग 
भएपिछ वंशजको आधारमा नेपालको 
नाग�रकता �ा� गन�छ । 

(४)  नेपालिभ� फेला परकेो िपतृ�व र मातृ�वको 
ठेगान नभएको ��येक नाबालक िनजको बाबु 
वा आमा फेला नपरसे�म वशंजको आधारमा 
नेपालको नाग�रक ठहन�छ । 

(५)  नेपालको नाग�रक आमाबाट नेपालमा ज�म 
भई नेपालमा नै बसोबास गरकेो र बाबुको 
पिहचान ह�न नसकेको �यि�लाई वंशजको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता �दान 
ग�रनेछ । तर बाबु िवदेशी नाग�रक भएको 
ठहरमेा �य�तो �यि�को नाग�रकता संघीय 
कानूनबमोिजम अंगीकृत नाग�रकतामा 
प�रणत ह�नेछ । 

(६)  नेपाली नाग�रकसँग वैवािहक स�ब�ध 
कायम गरके� िवदेशी मिहलाले चाहेमा 
सघंीय कानूनबमोिजम नेपालको अंगीकृत 
नाग�रकता िलन स�नेछ ।

(७)  यस धारामा अ�य� जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन िवदेशी नाग�रकसँग िववाह गरके� 
नेपाली मिहला नाग�रकबाट जि�मएको 
�यि�को हकमा िनज नेपालमा नै �थायी 
बसोबास गरकेो र िनजले िवदेशी मुलुकको 
नाग�रकता �ा� गरकेो रहेनछ भने िनजले 
सघंीय कानूनबमोिजम नेपालको अंगीकृत 
नाग�रकता �ा� गन� स�नेछ । तर नाग�रकता 
�ा� गदा�का बखत िनजका आमा र बाबु दुवै 
नेपाली नाग�रक रहेछन् भने नेपालमा ज�मेको 
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�य�तो �यि�ले वशंजको आधारमा नेपालको 
नाग�रकता �ा� गन� स�नेछ ।

(८) यस धारामा लेिखएदिेख बाहेक नेपाल 
सरकारले संघीय कानूनबमोिजम नेपालको 
अंगीकृत नाग�रकता �दान गन� स�नेछ । 

(९) नेपाल सरकारले संघीय कानूनबमोिजम 
नेपालको स�मानाथ� नाग�रकता �दान गन� 
स�नेछ । 

(१०) नेपालिभ� गािभने गरी कुनै �े� �ा� भएमा 
�य�तो �े�िभ� बसोबास भएको �यि� 
संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको 
नाग�रक ह�नेछ ।

धारा १२. वशंीय आधार तथा लैिङ्गक 
पिहचानसिहतको नाग�रकताः यो 
संिवधानबमोिजम वंशजको आधारमा नेपालको 
नाग�रकता �ा� गन� �यि�ले िनजको आमा वा 
बुबाको नामबाट लैिङ्गक पिहचानसिहतको 
नेपालको नाग�रकता �माणप� पाउन स�नेछ ।
धारा १३. नाग�रकताको �ाि�, पुनः �ाि� 
र समाि�ः नाग�रकताको �ाि�, पुनः �ाि� 
र समाि�स�ब�धी अ�य �यव�था संघीय 
कानूनबमोिजम ह�नेछ ।   
धारा १४. गैरआवासीय नपेाली नाग�रकता 
�दान गन� सिकनेः िवदेशी मुलुकको नाग�रकता 
�ा� गरकेो दि�ण एिसयाली �े�ीय सहयोग 
संगठनको सद�य रा��बाहेकका देशमा बसोबास 
गरकेो सािबकमा वंशजको वा ज�मको आधारमा 
िनज वा िनजको बाबु वा आमा, बाजे वा ब�यै 
नेपालको नाग�रक रही पिछ िवदेशी मुलुकको 
नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�लाई संघीय 
कानूनबमोिजम आिथ�क, सामािजक र सां�कृितक 
अिधकार उपभोग गन� पाउने गरी नेपालको 
गैरआवासीय नाग�रकता �दान गन� सिकनेछ । 
धारा १५. नपेालको नाग�रकतास�ब�धी अ�य 

�यव�थाः नेपालको ��येक नाग�रकको प�रचय 
खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा नेपालको 
नाग�रकतास�ब�धी अ�य �यव�था संघीय 
कानूनबमोिजम ह�नेछ ।

१९. नेपालको सिंवधानले नाग�रकताको 
स�ब�धमा गरकेो उि�लिखत �यव�थाह�को 
अवलोकनबाट मूलतः वंशजको आधार (Jus 
Sanguinis), ज�मको आधार (Jus Soli), 
अङ्गीकरणको आधार (Naturalization), �े� 
िवलय (भौगोिलक �े� �ाि�) को आधार र िविश� 
योगदानबापत स�मान�व�प नाग�रकता �दान गन� 
सिकने गरी िविभ�न आधारह�लाई नाग�रकता 
�ाि�का आधारको �पमा अङ्गीकार गरकेो 
देिखयो । यसरी नेपालको संिवधानले नै नेपालको 
नाग�रकता �ाि�का आधारह� तय गरी नेपाली 
नाग�रकता �ा� गन�को लािग नेपाली नाग�रकका यो�यता, 
सत� र अव�थाह�समेत तोकेको देिख�छ । उि�लिखत 
आधारह�बाहेक नाग�रकताको �ाि�, समाि� र 
पनुः �ाि�को अ�य आधार संघीय कानूनबमोिजम 
ह�ने भनी �यव�था गरी संिवधानले िनधा�रण गरकेो 
मापद�ड र आधारमा नाग�रकतास�ब�धी कानून 
बनाउन स�ने अिधकार संघीय संसद ्लाई िदएको 
ह�दँा संघीय संसद ्ले नेपालको नाग�रकताको �ाि�, 
समाि� र पनुः �ाि�लगायतका िवषयमा कानून बनाई 
सिंवधानमा रहेको नाग�रकतास�ब�धी �यव�थाको 
काया��वयनका लािग थप कानूनी �यव�था र �यसको 
काय�िविधलगायतको िवषय �यवि�थत गन� स�ने नै 
देिख�छ । साथै सिंवधानले िनधा�रण गरकेा उि�लिखत 
आधारह�मा टेक� नेपालको नाग�रक ह�न यो�य कुनै 
पिन �यि�लाई नाग�रकता �दान गन� स�ने र सोको 
लािग थप कानूनी �यव�थाह� गन� सिकने गरी 
सिंवधानले नै �प� ग�ररहेको ह�दँा यस िवषयमा अब 
थप चचा� ग�ररहन ुपिन परने ।

िन.नं.००२१ - सरुे��बहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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२०. अब नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को 
दफा १० को कानूनी �यव�था नेपालको संिवधानसगँ 
बािझएको छ, छैन ? भ�ने मूल ��नको स�ब�धमा 
िवचार गनु� पूव� सो दफा १० को कानूनी �यव�थाको 
यहा ँउ�लेखन ग�रन ुउपय�ु देिखएको छः 

दफा १०. नपेाली नाग�रकता कायम नरहनेः 
(१) नेपालको कुनै नाग�रकले आफूखुसी कुनै 
िवदशेी मुलुकको नाग�रकता �ा� गरपेिछ िनजको 
नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन । 
(२) नेपाली नाग�रकले नेपालको नाग�रकता 

�या�न तोिकएबमोिजम सूचना गरपेिछ 
तोिकएको अिधकारीले �य�तो सूचना दता� 
गन�छ र �यसरी दता� ग�रएको िमितदेिख 
िनजको नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन ।

(३) दफा १४ बमोिजम कुनै �यि�लाई नेपाली 
नाग�रकताबाट हटाइएकोमा �यसरी 
हटाइएको िमितदेिख �य�तो �यि�को नेपाली 
नाग�रकता कायम रहने छैन ।

(४) कुनै �यि�लाई एकैसाथ नेपालको र िवदेशी 
मुलुकको नाग�रकता �ा� ह�ने अव�था 
भएमा �य�तो �यि�ले सो� वष� उमेर पुगेको 
दुई वष�िभ� कुनै एक मुलुकको नाग�रकता 
रो�नु पन�छ । �यसरी नाग�रकता नरोजेको 
अव�थामा सो �याद नाघेपिछ िनजको 
नेपाली नाग�रकता कायम रहने छैन । 

(५) नेपालको नाग�रकले िवदेशी मुलुकको 
नाग�रकता �ा� गरकेो छ वा छैन भ�ने 
��न उठेमा तोिकएको अिधकारीले �चिलत 
कानूनबमोिजम िनण�य गन�छ ।

२१. यसरी िनवेदकले वैधताको ��न 
उठाएको नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० को सम� कानूनी �यव�थालाई हेदा� सोअ�तग�त 
कुनै पिन �यि� नेपालको नाग�रक पिन रहने र सोही 

समयमा अक� िवदेशी रा��को नाग�रक पिन ह�न स�ने  
गरी दोहोरो नाग�रकताको ि�थितलाई मा�यता िदइएको 
पाइदँैन । यसरी दोहोरो नाग�रकताको ि�थितलाई 
मा�यता निदएको भ�ने कारण देखाई िनवेदकले 
सो दफा १० को सम� कानूनी �यव�था नेपालको 
सिंवधानको धारा १०(१), धारा ११(७), धारा १४ 
समेतसगँ बािझएको भनी िववाद उठाएको देिख�छ । 
�यसैले नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० 
को कानूनी �यव�थाह�लाई सिंवधानका उपयु�� 
�ावधानह�सगँ सा��य गरी िववेचना ग�रन ुवा�छनीय 
ह�न आएको छ । 

२२. नेपालको सिंवधानको धारा १० मा कुनै 
पिन नेपाली नाग�रकलाई नाग�रकता �ा� गन� हकबाट 
वि�चत नग�रने भनी गरेको �यव�था तथा धारा १४ 
मा नेपालको नाग�रकता �ा� ग�रसकेको �यि�ले 
अक� दशेको नाग�रकता िलई वा निलई अ�य मलुकुमा 
बसोबास गरकेा नेपाली नाग�रकको स�तितलाई सिुवधा 
�व�प गैरआवासीय नाग�रकता िदने गरी �यव�था 
गरकेोले नेपालको नाग�रकता �ा� गरपेिछ अ�य 
मलुकुको नाग�रकता िलएको अव�थामा पिन नेपालको 
नाग�रकको �पमा नाग�रकता कायम ह�न स�छ भ�ने 
�रट िनवेदकको दाबी ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा 
१० को �यव�थाको सामा�य अथ�वोध ह�न ुवाि�छत ह�न 
आएको छ ।

२३. नपेालको सिंवधानको धारा १० (१) 
मा �य�ु “कुनै पिन नेपाली नाग�रकलाई नाग�रकता 
�ा� गन� हकबाट वि�चत ग�रने छैन” भ�ने 
�यव�थाको अथ� नेपालको नाग�रकको �पमा रहेको 
हरके �यि�लाई नाग�रकता �ा� गन� हक ह�नेछ र सो 
हकबाट रा�यले कुनै पिन नाग�रकका िबच कुनै पिन 
आधारमा िवभेद गन� वा वि�चत गन� छैन भ�ने हो । सो 
�यव�थाको आशय नेपालको नाग�रक ह�न यो�य भएको 
कुनै पिन �यि� नाग�रकता पाउने अवसरबाट वि�चत 
नह�ने भ�ने सारभूत हकको ��याभूित हो । तर नाग�रक 
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ह�न अयो�य �यि� वा िवदेशी नाग�रकता पाएको �यि� 
पिन अ�य नेपाली नाग�रकसरह नै नाग�रकताको 
दाबेदार ह�न पाउछँ वा नेपालको नाग�रकता �ा� गरकेो 
कुनै �यि�ले अ�य िवदेशी मलुकुको नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेपिछ पिन नेपालको नाग�रकको हैिसयतमा सबै 
राजनीितक अिधकारको दाबी गन� हक रहेको ह��छ भ�ने 
सो संवैधािनक �यव�थाको आशय देिखदँैन । िकनभने 
नेपालको नाग�रकको �पमा रहेको कुनै �यि�ले 
अ�य दशेको नाग�रकता िलएको अव�थामा समेत 
सो �यि�ले नेपालको नाग�रककै हैिसयतमा मा�यता 
पाउन स�छ भनी संिवधानले �प� �यव�था नगरकेो 
अव�थामा एक पटक नेपालको नाग�रकता पाएको 
नेपाली नाग�रकले अक� देशको नाग�रकता िलएपिछ 
िनजको हैिसयत अ�य नेपाली नाग�रकसरहको ह��छ 
भनी अथ� गन� िम�ने देिखदँैन । तसथ� सिंवधानको 
धारा १०(१) मा रहेको नेपाली नाग�रक भ�ने श�दले 
नेपालको नाग�रकसरह अ�य देशको नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेको �यि�लाई समेत समेट्न स�ने दिेखएन ।

२४. �य�तै नेपालको संिवधानको धारा 
११(७) को �यव�थाको आलोकमा समेत नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० को �यव�था 
खारजेभागी छ भनी िनवेदकले िलएको िजिकरको 
स�दभ�बाट समेत सो धारा ११(७) को आसयलाई 
हेनु�  परकेो छ । उ� धारा ११(७) मा “यस धारामा 
अ�य� जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
िवदेशी नाग�रकसगँ िववाह गरके� नपेाली मिहला 
नाग�रकबाट जि�मएको �यि�को हकमा िनज 
नेपालमा नै �थायी बसोबास गरकेो र िनजले 
िवदेशी मलुुकको नाग�रकता �ा� गरकेो रहनेछ भन े
िनजले सघंीय कानूनबमोिजम नपेालको अंगीकृत 
नाग�रकता �ा� गन� स�नछे । तर नाग�रकता �ा� 
गदा�का बखत िनजका आमा र बाबु दुवै नेपाली 
नाग�रक रहछेन् भने नपेालमा ज�मकेो �य�तो 

�यि�ले वंशजको आधारमा नपेालको नाग�रकता 
�ा� गन� स�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 
जसअनसुार िवदशेी नाग�रकसगँ िववाह गरके� नेपाली 
मिहला नाग�रकबाट जि�मएको स�तानको नेपालमा 
नै �थायी बसोबास रहेको र िनजले िवदेशी मलुकुको 
नाग�रकता �ा� नगरकेो अव�थामा मा� कानूनको 
अधीनमा रही नेपालको अङ्गीकृत नाग�रकता �ा� गन� 
स�ने देिख�छ । �य�तो �यि�ले नाग�रकता �ा� गदा�को 
अव�थामा िनजको बाब ु र आमा दवैुजना नेपालको 
नाग�रक रहेछन् भने चािह ँ नेपालमा ज�मेको �य�तो 
�यि�ले वशंजकै आधारामा नेपालको नाग�रकता �ा� 
गन� स�ने देिख�छ । यस संवैधािनक �यव�थाअनसुार 
िवदेशी मलुकुको नाग�रकता �ा� गरकेो अव�थामा 
पिन नेपालको नाग�रक ह�न स�ने कुनै आधार रहेको 
देिखदँनै । �यसैले िनवेदकले संिवधानको धारा ११(७) 
सगँ नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० 
को �यव�था मेल नखाएको भनी िलएको दाबीसमेत 
औिच�यपूण� देिखदँनै ।

२५. �यसैगरी नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० को कानूनी �यव�थालाई 
िनवेदकले संिवधानको धारा १४ को �यव�थािवपरीत 
छ भनी आपि� जनाएको प�र�े�यमा समेत सो धारा 
१४ को �यव�थाको अ�तय�लाई हेनु�  आव�यक भएको 
छ । धारा १४ मा “िवदेशी मलुुकको नाग�रकता �ा� 
गरकेो दि�ण एिसयाली �े�ीय सहयोग सगंठनको 
सद�य रा��बाहकेका देशमा बसोबास गरकेो 
सािबकमा वशंजको वा ज�मको आधारमा िनज 
वा िनजको बाबु वा आमा, बाजे वा ब�यै नेपालको 
नाग�रक रही पिछ िवदेशी मलुुकको नाग�रकता �ा� 
गरकेो �यि�लाई सघंीय कानूनबमोिजम आिथ�क, 
सामािजक र सां�कृितक अिधकार उपभोग गन� 
पाउन ेगरी नपेालको गैरआवासीय नाग�रकता �दान 
गन� सिकनेछ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । सो 

िन.नं.००२१ - सरु�े�बहादरु �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

192

�यव�थाबमोिजम नेपालको गैरआवासीय नाग�रकता 
�दान गन� िव�ततृ आधार सघंीय कानूनबाट �यवि�थत 
ह�ने देिख�छ भने संघीय कानूनबमोिजम गैरआवासीय 
नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�ले नेपालमा सामािजक, 
आिथ�क र सां�कृितक अिधकार मा� �योग गन� पाउने 
गरी संिवधानले गैरआवासीय नेपाली नाग�रकको 
अिधकारको सीमासमेत िनधा�रण गरकेो देिख�छ । 
संिवधानको उपयु�� �यव�थाअनसुार गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकले नेपालको अ�य नाग�रकसरहको 
राजनीितक अिधकारको दाबी र उपभोग गन� पाउने 
देिखदँैन । 

२६. संिवधानको धारा १४ को गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकको �यव�था र मािथका �करणह�मा 
िववेचना भएको दोहोरो नाग�रकताको �यव�थािबचमा 
रहेको सारभूत अ�तरको पिहचान नगरी िनवेदकले दवुै 
अव�थालाई एउटै अथ�मा अथ�वोध गरी गैरआवासीय 
नेपाली नाग�रकतालाई संिवधानले �वीकार गरपेिछ 
नेपाल नाग�रकता ऐनको दफा १० ले चािह ँिवदेशको 
नाग�रकता िलएको अव�थामा नेपालको नाग�रकता 
कायम नरहने भनी गरकेो �यव�था सिंवधानको 
भावनािवपरीत छ भनी देखाउन खोजेको पाइएको 
छ । तर यथाथ�मा गैरआवासीय नेपाली भनी संिवधानले 
�प�तः साक�  रा��बाहकेको अ�य देशमा बसोबास 
गरकेो र सािबकमा वंशजको वा ज�मको आधारमा 
िनज वा िनजको बाबु वा आमा, बाजे वा ब�यै 
नेपालको नाग�रक रही पिछ िवदेशी मलुुकको 
नाग�रकता �ा� गरकेो �यि�लाई इिङ्गत गरकेो 
देिख�छ ।

२७. िव�ान र �िविधको िवकासले िव�वलाई 
साघँरुो बनाई ससंार नै एक िव�व�ाम (Global 
Village) मा प�रणत भएको ह�नाले वत�मान समयमा 
कुनै पिन नेपाली नाग�रकले समेत िव�वको कुनै 
रा��मा िवचरण गन� र स�बि�धत दशेको कानूनको 

अधीनमा रही �थायी �पमा िवदशेमा बसोबास गन�, 
अ�ययन गन�, रोजगारी गरी आ�नो भिव�य िनमा�ण 
गन�समेत स�छ । यसरी िवदशेमा लामो समय �थायी 
बसोबास गन� नेपाली नाग�रकले सोही देशको कानूनको 
अधीनमा रही �य�तो �थायी बसोबास (Domicile) 
को मलुकुको नाग�रकतासमेत िलन स�ने भएकोले 
कितपय अव�थामा नेपालको नाग�रक भएको कुनै 
�यि� अक� मलुकुको समेत नाग�रक ह�ने ि�थित आउन 
स�छ । �यसरी अक� देशको नाग�रकता िलएको 
नेपालीको रगतको नाता यथाथ�मा नेपालको भए पिन 
कानूनी �पमा िनजको स�ब�ध �थायी बसोबास भएको 
नाग�रकताकै देशसगँ रहने ह��छ र िनजले सबै नाग�रक 
हक अिधकारको दाबीसमेत सोही देशको कानूनअनसुार 
गन� पाउने ह��छ । �य�ता �यि�लाई गैरआवासीय 
नेपालीको �पमा स�बोधन गरी िवदशेको नाग�रकता 
�ा� गरकेा गैरआवासीय नेपालीह�लाई िनजह�ले 
िवदेशमा आज�न गरकेो �ान, िसप, पुजँी र �िविधको 
उपयोग गरी नेपालमा उ�ोग, �यापार, �यवसाय गन� एवं 
लगानी गन� वातावरणको सिुनि�चतताको लािगस�म 
सिंवधानले नेपालको गैरआवासीय नाग�रकता �दान 
गन� सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ । सो �यव�थालाई 
काया��वयन गन� कानून बनाई �यवि�थत र िनयिमत गन� 
स�ने गरी संिवधानको धारा १४ ले नै िवधाियकालाई 
अिधकार �दान गरकेोसमेत देिख�छ । सो धारा १४ ले 
नै गैरआवासीय नेपालीलाई �दान ग�रने नाग�रकतामा 
राजनीितक अिधकारलाईबाहेक गरकेो र य�ता 
गैरआवासीय नेपालीलाई अ�य नेपाली नाग�रकसरहको 
सबै अिधकार नह�ने गरी अिधकारको सीमा नै िनधा�रण 
गरकेो ह�दँा िवदेशको नाग�रकता िलएको गैरआवासीय 
नेपालीलाई नेपालको नाग�रकतासमेत कायम रहने 
गरी दोहोरो नाग�रकता �ा� गन� सिकने भनी �या�या 
गन�समेत िम�ने दिेखदँैन । 

२८. यसरी नेपालको नाग�रक रहेको �यि� 
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वा �य�तो �यि�को स�तानले साक�  रा��बाहेकको 
कुनै पिन िवदेशी मलुकुको नाग�रकता �ा� गरकेो 
रहेछ भने िनजको हैिसयत �वतः गैरआवासीय 
नेपाली ह�ने भ�ने संिवधानको मनसाय रहेको 
देिख�छ । गैरआवासीय नेपाली नाग�रकलाई नेपालमा 
राजनीितक अिधकारबाहेक अ�य अिधकार उपभोग 
गन� पाउने सत�मा गैरआवासीय नेपाली नाग�रकता 
�दान गन� सिकने गरी कानून बनाउन संिवधानले 
नै माग� �श�त गरकेो र संिवधानले नै गैरआवासीय 
नेपालीको हकमा नेपालिभ� रहदँाको अव�थामा 
उपभोग गन� सिकने अिधकारको सीमासमेत िनधा�रण 
ग�रिदएको अव�थामा गैरआवासीय नेपाली नाग�रकको 
हैिसयत र दोहोरो नाग�रकता �ा� नाग�रकको हैिसयत 
समान र एउटै ह�न स�ने देिखदँनै । िकनभने दोहोरो 
नाग�रकताको ि�थित सामा�यतः एकभ�दा बढी वा 
क�तीमा दईुवटा मलुकुको नाग�रकको हैिसयतमा 
कुनै �यि�लाई �ा� ह�ने सबै राजनीितक, आिथ�क, 
सामािजक र सां�कृितक अिधकारको दाबी गन� पाउने 
ि�थित हो । �यसैले संिवधानतः ससत� र अिधकारको 
सीमासिहतको गैरआवासीय नेपाली नाग�रकताको 
िवषय र दोहोरो नाग�रकताको िवषयलाई समान �पमा 
अथ�वोध गन� िम�ने देिखदैँन ।

२९. अक�तफ�  नेपालको सिंवधानको 
धारा १३ को �ावधान हेदा� नाग�रकता पनुः �ाि�को 
�यव�थासमेत रहेको देिख�छ । यस �यव�थाबमोिजम 
अ�य मलुकुको नाग�रकता िलएका गैरआवासीय 
नेपालीले िवदशेको नाग�रकता प�र�याग गरकेो 
अव�थामा नेपालको नाग�रकता पनुः पाउन स�ने 
देिखएको ह�दँा कानूनले तोकेको सत� र अव�थाअनसुार 
िवदशेको नाग�रकता प�र�याग गरी पनुः नेपालको 
नाग�रकता पाउन स�ने नै देिख�छ । यसरी नेपालको 
नाग�रकताको स�ब�धमा संिवधानका �ावधानह� 
स�ुप� रहेका र संिवधानले नै िवदेशको नाग�रकता �ा� 

गरपेिछ नेपालको नाग�रकको हैिसयत नै गैरआवासीय 
नेपाली ह�ने र �य�तो गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय 
कानूनबमोिजम गैरआवासीय नाग�रकतास�म उपल�ध 
गराउन सिकने भनी संिवधानले िवदेशको नाग�रकता 
िलएको नेपालीलाई नेपालको नाग�रककोभ�दा फरक 
हैिसयत �दान गरकेो ि�थितमा िवदशेको नाग�रकता 
िलएको अव�थामा नेपालको नाग�रकता कायम नरहने 
भ�नेसमेतको नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १० को 
कानूनी �यव�था संिवधानको भावना र मनसायिवपरीत 
देिखदँनै । 

३०. नेपालको िविश� भूराजनीित, 
राि��य �मता, जनसांि�यक िवशेषता र आकार, 
भौगोिलक अव�था, िवकासको �तर र �यव�थापक�य 
�मता, नाग�रक र रा�यका िबचको बफादारीपूण� 
अ�तरस�ब�धसमेतलाई �ि�गत गरी नाग�रकताको 
स�ब�धमा नेपालको संिवधानमा नै िनि�चत आधारह� 
तोक� संिवधानले नै एकल नाग�रकताको अवधारणालाई 
आ�मसात् गरकेो पाइ�छ । अतः संिवधानले �यव�था 
गरकेो गैरआवासीय नेपाली नाग�रकताको िवषयिभ� 
पूण� राजनीितक हक अिधकारसिहतको �ैध (दोहोरो) 
नाग�रकताको अवधारणा नै समेिटएको भनी िनवेदकले 
िलएको दाबीलाई औिच�यपूण� मा�न िम�ने देिखएन । 

३१. नेपालको नाग�रकताको स�ब�धमा 
सिंवधानले िनधा�रण गरकेा आधारह�, नाग�रकता 
�दान गदा� पूरा गनु�पन� संवैधािनक मापद�ड र 
नाग�रकताको स�ब�धमा संिवधानमा अ�तरिनिहत 
भावनािवपरीत �यव�थािपकाले कानून बनाई 
नाग�रकह�को मौिलक हकमा अनिुचत �ितब�ध 
लगाएको अव�थामा सो कानून अमा�य र बदर 
घोिषत गराई पाउन कुनै पिन नेपाली नाग�रकले यस 
अदालतसम� िनवेदन िदन पाउने ह��छ । �यसरी 
िनवेदन परकेो अव�थामा �याियक पनुरावलोकनको 
मा�यमबाट �य�तो कानूनको सवंैधािनकता परी�ण 
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गन� अिधकार संिवधानतः यस अदालतलाई रहेको 
छ । �यसरी िनवेदन परकेो अव�थामा चनुौती िदइएको 
कुनै कानून संिवधानसगँ बािझएको वा �यसले नेपाली 
नाग�रकको मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज लगाएको 
देिखएमा �य�तो कानूनलाई यस अदालतले बदर 
घोिषत गन� स�छ । तर जहा ँ देशको मूल कानूनको 
�पमा रहेको संिवधान आफँै मा �प� र ि�िवधारिहत 
रहेको छ �यसको अ�यथा �या�या गरी अक� िन�कष�मा 
प�ुनसमेत िम�दनै । साथै कुनै कानूनी �यव�थाले 
संिवधान �द� हकमा आघात पारेको वा सिंवधानको 
भावनािवपरीत नदेिखएको अव�थामा अनमुान र 
आशंकाको आधारमा कुनै कानूनलाई चनुौती िदन र 
अमा�य घोिषत गन� पिन िम�दैन ।

३२. नेपालले िव�व �यापार संगठनको 
सद�यतासमेत िलइसकेको अव�थामा िनवेदकलाई 
नेपालमा कानून �यवसाय गन� रोक लगाउन 
िम�दैन भ�ने िनवेदकको तफ� बाट बहसको �ममा 
िलएको िजिकरको स�दभ�मा हेदा� World Trade 
Organization (WTO) मा कानूनी सेवालाई 
�यापा�रक तथा �यावसाियक सेवाको �पमा �वीकार 
गद� िविभ�न सीमाह�समेत तोक� ती सीमािभ� रही 
WTO का सद�य रा��का कानून �यवसायीह�ले 
अ�य सद�य रा��ह�मा कानून �यवसाय प�रचालन 
गन� पाउने देिख�छ । WTO का सद�य रा��का 
कानून �यवसायीले नेपालमा पिन कानून �यवसायको 
सेवा �दान गन� नपाउने गरी रोक लगाएको अव�था 
नभएकोले WTO का सद�य रा��का नाग�रक वा 
नेपाली नाग�रकता �ा� गरकेा कानून �यवसायीले 
WTO ले िनधा�रण गरकेो सीमािभ� रही कानून 
�यवसाय गन� हालको नाग�रकता स�ब�धमा �चिलत 
�यव�थाले रोक लगाएको देिखदैँन ।

३३. अतः मािथका �करणह�मा िववेचना 
ग�रएका आधार र कारणसमेतबाट नेपाल नाग�रकता 

ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी �यव�था 
नेपालको सिंवधानसगँ बािझएको नदेिखदँा सो दफा 
१० को कानूनी �यव�था बदर घोिषत ह�नस�ने 
देिखदँनै । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू । 

उपयु�� रायमा हामी सहमत छ� ।
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २० गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
 स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

 आदेश िमित : २०७५।२।२३
०७३-WC-००३२

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमड� महानगरपािलका 
वडा नं. २ ि�थत समावेशी म�च नेपालको 
तफ� बाट र आ�नो हकमा समेत सो सं�थाका 
अ�य� �या�दी िज�ला, अ�नपूण� गाउपँािलका 
वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २९ 
ब�ने िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § सिंवधानमा �यवि�थत अ�पस�ंयक समूह 
मूलतः भाषा, धम� र जातको आधारमा 
उ�पीडनमा र िवभेदमा परी िनि�चत 
�ितशतभ�दा कम जनस�ंयामा रहकेो 
ह�नुपन� देिख�छ भने सीमा�तीकृत वग� चाही ँ
राजनीितक, आिथ�क र सामािजक �पमा 
पछािड परकेा वा पा�रएका, उ�पीडन, 
िवभेद र िवकटताको कारण रा�यको 

सुिवधाबाट वि�चत रहकेा वा सो सुिवधा 
उपभोग गन� अस�म भई मानव िवकास 
�तरभ�दा तल परकेो समदुाय ह�नुपन� 
देिखने ।

(�करण नं.५ )
 § सिंवधानको धारा ३०६(१) को (क) र 

(ड) मा प�रभािषत �मशः अ�पस�ंयक 
र सीमा�तीकृत समदुाय य�तो िभ�न 
जैिवक वा शारी�रक सरंचनाको आधारमा 
प�रभािषत ग�रएको नभई मूलतः जात, 
धम� र भाषागत आधारमा अ�पस�ंयकमा 
रहकेो तथा रा�यको सेवा सुिवधाबाट 
ब�चनामा परकेो वा पा�रएको भई �यसैको 
कारणले िपछिडएर सीिमत स�ंयामा रहन 
गई समाजको आम जनसमदुायभ�दा 
फरक अव�थामा रहकेो आधारमा पिहचान 
भएको समूह हो भ�ने देिखने ।

(�करण नं.६)
 § अ�य�, उपा�य�, �मखु, उप�मखु, वडा 

अ�य� र दुईजना वडा सद�य पदमा 
उ�मेदवारी िदन र िनवा�िचत ह�न मिहला 
वा पु�ष वा दिलत वा अ�पस�ंयकम�येकै 
�यि� ह�नुपन� गरी कानूनले िकटान 
नगरकेो ह�दँा ती पदह�मा िनवेदकलगायत 
लैङ्िगक र यौिनक अ�पस�ंयक (ते�ो 
िलङ्गी) समदुायका �यि�ह�समतेले 
�वत�� र समान �पमा उ�मदेवारी िदन 
र िनवा�िचत ह�ने अिधकारको उपयोग गन� 
पाउन े नै देिखँदा लैङ्िगक वा यौिनक 
अ�पस�ंयकलाई िनवा�चनमा भाग िलन 
नपाउन ेगरी िववािदत कानूनी �यव�थाले 
भेदभाव गरकेो भ�न निम�ने ।

(�करण नं.१२)

िन.नं.००२२ - िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. ००२२
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िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
दलबहादरु धामी तथा �ी ह�र��� भ�राई

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
िकरण पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधान
 § �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(१) र (२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं
िनण�य यस�कार छः-

त�य ख�ड
समावेशी म�च नेपाल यौिनक तथा लैङ्िगक 

अ�पसं�यक समदुायका लािग काम ग�ररहेका 
�यि�ह�को अिधकारका लािग काम ग�ररहेको 
गैरसरकारी सं�था हो । िनवेदक िडल ु बदुजुा (ब�ी 
पनु) को नाग�रकता तथा िनवा�चन प�रचयप�मा ते�ो 
िलङ्ग उ�लेख भएको र लामो समयदेिख यौिनक तथा 
लैङ्िगक अ�पसं�यकको हक िहतमा काम ग�ररहेको 
अिधकारकम� हो । दलबहादरु धामी लामो समयदेिख 
मानव अिधकारको सवालमा आवाज उठाई रहेको 
कानून �यवसायी हो । 

िनवा�चन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४२ 
मा लैङ्िगकमै�ी र समावेशी िस�ा�तलाई आ�मसात् 
गन� �यव�था भए पिन �थानीय तह िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा २(ग) मा अ�पसं�यकको प�रभाषा 
गन� �ममा संिवधानको धारा ३०६(१)(क) को 
अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी तोकेबमोिजमका जातीय, भािषक 
र धािम�क समूह स�झन ु पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 

भएको छ । �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा 
१२ मा उ�मेदवारको यो�यतामा नेपालको नाग�रक, 
२१ वष� पूरा भएको, गाउपँािलका वा नगरपािलकाको 
स�बि�धत वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
भएको, कुनै कानूनले अयो�य नभएको �यि� ह�न ुपन� 
�यव�था छ । उ� ऐनको दफा १७(४)(१) बमोिजम 
मनोनयनप� पेस गदा�  दलले एक मा� उ�मेदवारी 
िदएमा बाहेक दलले अ�य� र उपा�य�, �मखु र 
उप�मखु तथा िज�ला सम�वय सिमितको �मखु र 
उप�मखुम�ये ५० �ितशत मिहला उ�मेदवार रहने 
गरी मनोनयनप� पेस गनु�  पन� �यव�था गरकेो छ ।

हाल भइरहेको �थानीय तहको �थम चरणको 
िनवा�चनमा यौिनक तथा लैङ्िगक अ�पसं�यकको 
पिहचान भएको �रट िनवेदक िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) को 
नाग�रकतामा शीष�कमा ते�ो िलङ्ग लेिखएको कारणले 
गहृ िज�ला �या�दीको अ�नपूण� गाउपँािलकाको अ�य� 
वा उपा�य� पदमा उ�मेदवारी िदन िदलाउन नसिकने र 
उपा�य�मा उ�मेदवारी िदने भए नाग�रकतामा मिहला 
लेखेको ह�न ुपन� र अ�य� वा वडा अ�य� र ख�ुला 
दईुजना सद�य पदको हकमा ख�ुला �ित�पधा�बाट 
उ�मेदवारी गन� पाउने र दिलत तथा मिहला सद�यको 
हकमा सोही समदुायबाट मा� उ�मेदवारी िदन िम�ने 
भनी �थानीय राजनीितक पाट� तथा �मखु िनवा�चन 
अिधकृत एव ंिनवा�चन अिधकृतबाट भिनयो । �थानीय 
तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (४) 
र (५) को �ावधानमा दिलत तथा अ�पसं�यकको 
प�रभाषािभ� परकेो �यि�ले मा� सो पदमा दाबी 
गन� िम�ने र ऐ. दफा २(ग) अनसुार अ�पसं�यकमा 
जातीय, भािषक र धािम�क समूह मा� पन� भएकोले 
तपाइ ँपन� स�ने अव�था छैन भिनयो ।

मानव अिधकारस�ब�धी िव�व�यापी 
घोषणाप�, १९४८ मा सबै नाग�रकलाई समानताको 
हकबाट वि�चत नग�रने ��याभूित गरकेो, नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, 
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१९६६ ले कुनै पिन �यि�लाई जाित, वण�, भाषा, 
धम�, राजनीितक वा अ�य िवचार राि��य वा सामािजक 
उ�पि�, ज�म वा अ�य हैिसयतका आधारमा कुनै 
�कारको भेदभाव नग�रने कुराको ��याभूित गरकेो 
छ । नेपाल मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�, 
नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�धसमेतको प� रा�� भई नेपालको 
संिवधानको धारा ३०६(१)(क) मा अ�पसं�यकको 
प�रभाषा  गरी उपधारा १(ड) मा सीमा�तीकृतको 
प�रभाषा गद� सीमा�तीकृत भ�नाले राजनीितक, 
आिथ�क, सामािजक �पले पछािड पा�रएका, िवभेद 
र उ�पीडन तथा भौगोिलक िवकटताको कारणले 
सेवा सिुवधाको उपभोग गन� नसकेका वा �यसबाट 
वि�चत रहेका संघीय कानूनबमोिजमको मानव 
िवकासको �तरभ�दा �यून ि�थितमा रहेका समदुायको 
साथै अित सीमा�तीकृत र लोपो�मखु समदुायलाई 
जनाउने गरी �यव�था भएको छ । तर �थानीय तह 
िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा २ ले सीमा�तीकृत 
समदुायलाई �थानीय तहमा उपि�थित िनषेध गरकेो 
र अ�पसं�यकको प�रभाषामा पिन जातीय, भािषक 
र धािम�क समदुायलाई मा� समेटेको कारण लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पस�ंयकह�लाई �थानीय तहमा 
जन�ितिनिधको �पमा �ितिनिध�व गन� पाउने 
अिधकारबाट वि�चत गरकेोले उपचारको वैकि�पक 
उपाय नह�दँा ��ततु �रट िलएर उपि�थत भएका छ� । 

अतः �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
को दफा २(ग) र दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), 
(४), (५) र (६) को �यव�था नेपालको सिंवधानको 
धारा ३०६ को उपधारा १(क) तथा ऐ. (१)(ड) 
र धारा ४२(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशसगँ 
बािझएको ह�दँा बािझएको हदस�म उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रपाऊँ । �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
को दफा ६ मा लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक 
समदुायलाई खलुा समावेशी पदको �यव�था गन� 

र सीमा�तीकृतको प�रभाषा तथा अ�पसं�यकको 
प�रभाषािभ� लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पस�ंयक 
समदुायसमेत पन� गरी �थानीय तह िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), 
(५) र (६) मा लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पस�ंयक 
समदुायसमेतको �ितिनिध�वको सिुनि�चतता गन� 
गराउन परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै 
��ततु िनवेदनको अि�तम फैसला नभएस�म �थानीय 
तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा 
(४), (५) र (६) �थम चरणको समावेशी िनवा�चन 
�ि�या तथा दो�ो चरणमा ह�ने िनवा�चनमा नेपालको 
सिंवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१)(क) को 
अ�पसं�यक तथा सीमा�तीकृतको प�रभाषाबमोिजम 
लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक समदुायलाई 
सहभागी ह�ने �यव�था गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको  समावेशी म�चको तफ� बाट आ�नो हकमा 
समेत िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत २ जनाको संय�ु 
�रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 
आदशे�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ७ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।८।२७ को आदशे ।

िनवा�चन आयोगको दािय�व संिवधान 
र �चिलत कानूनबमोिजम िनवा�चन स�चालन, 
रखेदेख, िनद�शन र िनय��ण गन�स�मको हो । तर के 
क�तो समूह वा समदुायलाई के क�तो �यव�था गरी 
राजनीितमा समावेश गराउने भ�ने िवषय ससंद ्को 
अिधकार�े�िभ�को िवषय भएकोले यस आयोगको 
नाउमँा कुनै आदशे जारी ह�न ु पन� होइन । नेपाल 
सरकारको िमित २०७४।१।११ को िनण�यबाट 
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नेपालको संिवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१)(क) 
को अधीनमा रही �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
को दफा २(ग) बमोिजम �थानीय िनवा�चन �योजनका 
लािग राि��य जनगणना, २०६८ को जातीय िववरणमा 
उ�लेख भएका कूल जनसं�याको ०.५ �ितशतभ�दा 
कम जनसं�या रहेका ९८ वटा जातजाितलाई 
अ�पसं�यकको �पमा तोक� नेपाल राजप�मा िमित 
२०७४।१।११ मा गहृ म��ालयले सूचना �काशन 
गरकेो छ । ते�ो िलङ्गीलाई �वत�� र समान �पमा 
िनवा�चनमा सहभागी भई राजनीितक अिधकारको 
उपभोग गन� र जन�ितिनिधको �पमा चयन ह�न कुनै 
कानूनले रोक नलगाएको ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िनवा�चन आयोगको तफ� बाट 
ऐ. का सिचव बेगे��राज शमा� पौड्यालको िलिखत
जवाफ । 

नेपालको संिवधानको धारा ३०६(१)(क) 
मा अ�पसं�यक समदुायको प�रभाषा ग�रसकेको 
र सो प�रभाषालाई नै �थानीय िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा २(ग) मा िनर�तरता िदइएको 
ह�दँा सो �यव�थालाई सिंवधानसगँ बािझएको भ�न 
िम�दैन । उ� ऐनको �यव�था सिंवधानको धारा 
४२(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशसगँ बािझएको 
भिनए पिन उ� धाराको उपधारा (१) मा �ितब�धा�मक 
वा�यांश नै नरहेको ह�दँा िनवेदन िजिकर यथाथ�मा 
आधा�रत छैन । उ� ऐनको दफा ६ को उपदफा (१), 
(२), (३), (४), (५) र (६) को �यव�था के कसरी 
संिवधानसगँ बािझएको हो िनवेदनमा खलुाउन सकेको 
पाइएन । संिवधानमा लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यक समदुायलाई �थानीय तहको िनवा�चनमा 
खलुा समावेशी पदमा  समावेश गनु�  पन� गरी कुनै 
�यव�था नभएको र अलपसं�यक समदुायलाई 
संिवधानको धारा २१५ को उपधारा (४) तथा धारा 
२२२ को उपधारा (२) बमोिजम समावेश गनु�  पन� 
�यव�था गरअेन�ुप नै ऐ. दफा ६ को उपदफा (५) 

र (६) मा �यव�था ग�रएकोले उ� ऐनको दफा १२ 
बमोिजम यो�यता पगेुको लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यक नेपाली नाग�रकलाई �थानीय तहका 
िविभ�न पदमा उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत नगरकेोले 
�रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कानून, �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयको तफ� बाट ऐ. का 
सिचव कमलशाली िघिमरकेो िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार सिंवधान तथा �चिलत 
कानूनको प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक अिधकारह�को स�मान, 
सरं�ण र समब��न गद� उपभोगको सिुनि�चतता �दान 
गन� किटब� छ । नेपालको संिवधानले समावेिशताको 
िस�ा�तलाई अङ्गीकार गरी धारा ४२(१) मा 
सामािजक �पले पछािड परकेा मिहला, दिलत, 
आिदवासी, जनजाित, मधेसी था�, अ�पसं�यक, 
अपाङ्गता भएका �यि�, सीमा�तीकृत, मिु�लम, 
िपछडा वग�, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक, यवुा, 
िकसान, �िमक, उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का 
नाग�रक तथा आिथ�क�पले िवप�न खस आय�लाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यका 
िनकायमा सहभािगता ह�ने हक सिुनि�चत गरकेो छ । 
�थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा २(ग) 
मा अ�पस�ंयकको प�रभाषा गदा� संिवधानको धारा 
३०६ को उपधारा (१) को ख�ड (क) को अधीनमा 
ग�रएकोले धारा ३०६(१)(क) को अधीनमा रही 
ग�रएको प�रभाषालाई सिंवधानसगँ बािझएको भ�न 
िम�दैन । दाबी िलनेले सो दाबी तक� सङ्गत आधारमा 
पिु� गन� स�न ुपछ�  तर िनवेदकले दाबी पिु� गन� सकेको 
अव�था छैन । िनवेदकले दाबी िलन ुभएको �थानीय 
तह िनवा�चन ऐन, २०७३ बमोिजम िनवा�चन स�प�न 
भइसकेकोले �रट िनवेदनको औिच�य नै समा� भएको 
ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
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तफ� बाट ऐ. का सिचव राजीव गौतमको िलिखत 
जवाफ । 

यस सिचवालयको काम �यव�थािपका 
संसद ्को �यव�थापक�य काय�मा �शासिनक सहयोग 
गन� भएकोले कानूनको �ावधान संिवधानसगँ 
बािझएकोले अमा�य घोिषतका लािग दायर भएको 
िनवेदनमा यस सिचवालयलाई िवप�ी बनाउन ु
औिच�यपूण� छैन । �रट िनवेदनमा यस सिचवालयको 
कुन काय�ले �रट िनवेदकह�को समानताको हकमा 
आघात परकेो खलुाउन स�न ुभएको छैन । �थानीय 
तह िनवा�चनस�ब�धी िवधेयक �यव�थािपका 
संसद ् िनयमावली, २०७३ बमोिजमको िविध र 
�ि�याबमोिजम पा�रत भएको र सो �ि�यामा यस 
सिचवालयको �शासक�य सहयोग गन�बाहेक अ�य कुनै 
भूिमका नरहेको ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �यव�थािपका ससंद ् सिचवालयको तफ� बाट 
ऐ. का सहसिचव (कानून) अजु�नकुमार खड्काको 
िलिखत जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी  

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रटमा 
िनवेदकतफ� का िव�ान्  अिधव�ाह� �ी दलबहादरु 
धामी तथा �ी ह�र��� भ�राईले नेपालको संिवधानले 
समावेशी िस�ा�तलाई अंगालेको, समानताको 
िस�ा�तसमेतलाई अङ्गीकार गरी लैङ्िगक तथा 
यौिनक अ�पसं�यकलाई समेत समावेशी िस�ा�तका 
आधारमा रा�यको िनकायमा सहभािगता ह�ने हक 
�दान गरकेो र सिंवधानको धारा ३०६(१)(क) मा 
अ�पसं�यकको प�रभाषा गरी िवभेद र उ�पीडन भोगेका 
समूहसमेतलाई समेटको अव�थामा सिंवधानको 
भावना र मम�िवपरीत �थानीय तह िनवा�चन ऐन, 
२०७३ मा लैङ्िगक एव ंयौिनक अ�पस�ंयकह�लाई 
उ�मेदवार ह�न नपाउने गरी अ�पसं�यकको प�रभाषा 
ग�रएकोले सो �यव�था र ऐ. दफा ५ र ६(४) मा 

अ�पसं�यकको �ितिनिध�वको �यव�था नगरी भएको 
�यव�था सिंवधानसगँ बािझएको ह�दँा उ� �यव�था 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�न ुपछ�  भनी पेस गनु�  भएको 
बहसनोट ।

िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतको तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी िकरण पौडेलले नेपालको संिवधानको धारा 
३०६ मा ग�रएको अ�पसं�यकको प�रभाषालाई नै 
�थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा २(ग) 
मा िनर�तरता िदएको ह�दँा उ� ऐनको दफा २(ग) र 
दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) 
सिंवधानसगँ नबािझएको, अ�पसं�यक समदुायलाई 
सिंवधानको धारा २१५(४), धारा २१६(४), धारा 
२२२(२) र धारा २२३(२) बमोिजम समावेश गनु�  पन� 
�यव�था गरकेो र सोहीबमोिजम उ� ऐनको दफा ६ 
(५) र (६) मा �यव�था ग�रएको ह�दँा बदरभागी भनी 
माग गरकेा दफा बदर ह�दैँमा िनवेदकको माग स�बोधन 
ह�न नस�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी पेस गनु�  
भएको बहसनोट ।

उपयु�� बहसनोट तथा िमिसल संल�न स�पूण� 
कागजातह�को अ�ययन गदा� म�ुयतः दहेायका 
िवषयह�मा िनण�य िदनपुन� देिखयोः- 

(१) �थानीय तह िनवा�चन ऐनको दफा २ (ग) 
तथा दफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) 
तथा नेपालको संिवधानको धारा ४२(१) 
को �ितब�धा�मक �यव�था संिवधानसगँ 
बािझएको छ, छैन ?

(२) िनवेदन मागबमोिजमको आदशे गनु�  पन� हो, 
होइन ?

�थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ ले 
सीमा�तीकृत समदुायलाई �थानीय तहमा उपि�थित 
िनषेध गरी सीमा�तीकृत समदुायको प�रभाषा नगरकेो 
र अ�पस�ंयकिभ� पिन केवल जातीय, भािषक र 
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धािम�क समूहलाई समावेश गरी लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यकह�लाई राजनीितक अिधकार उपयोग 
गन�बाट वि�चत ह�ने गरी भएको सो ऐनको दफा २(ग) 
र दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र 
(६) मा भएको कानूनी �यव�था नेपालको सिंवधानको 
धारा ३०६ को उपधारा (१) को ख�ड (क)  र (ड) 
सगँ तथा सिंवधानको धारा ४२ को उपधारा (१) 
को �ितब�धा�मक वा�यांश मौिलक संवैधािनक 
हकसगँ बािझएकोले बािझएको हदस�म उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी ऐनको दफा ६ मा लैङ्िगक तथा 
यौिनक अ�पस�ंयक समदुायलाई खलुा समावेशी 
पदको �यव�था गन� र सीमा�तीकृतको प�रभाषा, 
अ�पसं�यकको प�रभाषािभ� लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यकसमेत पन� गरी दफा ६(१), (२), (३), 
(४), (५) र (६) मा लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक 
समदुायसमेतको �ितिनिध�वको सिुनि�चतता गन� 
गराउन परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय 
िनवेदन माग रहेको देिख�छ । 

�यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा 
३०६(१)(क) मा भएको अ�पसं�यक समदुायको 
प�रभाषालाई नै �थानीय िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा 
२(ग) मा िनर�तरता िदइएको हो । ते�ो िलङ्गीलाई 
�वत�� र समान �पमा िनवा�चनमा सहभागी भई 
राजनीितक अिधकारको उपभोग गन� र जन�ितिनिधको 
�पमा चयन ह�न कुनै कानूनले रोक लगाएको छैन । 
संिवधानको धारा ४२(१) को �ितब�धा�मक वा�यांश 
नै नभएकोले सो �यव�था संिवधानको मौिलक 
हकसगँ बािझयो भ�ने दाबी नै आधारहीन छ । ऐनको 
दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) 
को �यव�था के कसरी संिवधानसगँ बािझएको हो 
िनवेदनमा खलुाउन नसकेको एवं सिंवधानमा लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पस�ंयक समदुायलाई �थानीय 
तहको िनवा�चनमा खलुा समावेशी पदमा समावेश 
गनु�  पन� गरी कुनै �यव�था नभएको र अ�पसं�यक 

समदुायलाई सिंवधानको धारा २१५ को उपधारा (४) 
तथा धारा २२२ को उपधारा (२) बमोिजम समावेश 
गनु�  पन� �यव�था गरअेन�ुप नै �थानीय तह िनवा�चन 
ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) र (६) मा �यव�था 
ग�रएकोले उ� ऐनको दफा १२ बमोिजम यो�यता 
पगेुको लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक नेपाली 
नाग�रकलाई �थानीय तहका िविभ�न पदमा उ�मेदवार 
ह�नबाट वि�चत नगरकेो एवं �थानीय तह िनवा�चन 
ऐन, २०७३ बमोिजम िनवा�चन स�प�न भइसकेकोले 
औिच�य नै सिकएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय िलिखत जवाफ बेहोरा देिखयो । 

२. सव��थम �थानीय तह िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा २ (ग) तथा दफा ६ को उपदफा 
(१), (२), (३), (४), (५) र (६) को �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा ३०६(१) (क) र (ड)  सगँ 
बािझएको र नेपालको संिवधानको धारा ४२(१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांश मौिलक संवैधािनक हकसगँ 
बािझएको भनी िनवेदकले दाबी िलएको ह�दँा उ� 
सवंैधािनक �यव�थाह� हेनु�  पन� देिखयो । जसअनसुार 
नेपालको संिवधानको धारा ३०६(१)(क) मा दहेायको 
�यव�था रहेको देिख�छः- 

नपेालको सिंवधानको धारा ३०६(१)
(क) “अ�पस�ंयक” भ�नाले संघीय 
कानूनबमोिजम िनधा��रत �ितशतभ�दा कम 
जनसं�या रहेका जातीय, भािषक र धािम�क 
समूह स�झनु पछ�  र सो श�दले आ�नै 
जातीय, धािम�क र भािषक िविश�ता भएको, 
�यसलाई बचाई रा�ने आकां�ा रहेका, 
िवभेद र उ�पीडन भोगेका समूहसमेतलाई    
जनाउँछ ।” 
“(ड) “सीमा�तीकृत” भ�नाले राजनीितक, 
आिथ�क र सामािजक �पले पछािड 
पा�रएका, िवभेद र उ�पीडन तथा भौगोिलक 
िवकटताको कारणले सेवा सुिवधाको उपभोग 
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गन� नसकेका वा �यसबाट वि�चत रहेका 
संघीय कानूनबमोिजमको मानव िवकासको 
�तरभ�दा �यून ि�थितमा रहेका समुदाय 
स�झनु पछ�  र सो श�दले अितसीमा�तीकृत 
र लोपो�मुख समुदायसमेतलाई जनाउँछ ।” 

३. ��ततु िनवेदनमा नेपालको सिंवधानको 
धारा ३०६(१)(क) मा �य�ु िवभेद र उि�पडन 
भोगेका समूहसमेतलाई संिवधानले अ�पसं�यकको 
�पमा समेटको र लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक 
समूह िवभेद र उ�पीडन भोगेको समूहिभ� पन�मा सो 
समूहलाई अ�पसं�यकको प�रभाषामा नसमेट्ने गरी 
भएको उ� कानूनी �यव�था सिंवधानसगँ बािझएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको ह�दँा सो संवैधािनक 
�यव�थाको मनसाय र उ�े�य हे�रन ुआव�यक भएको 
छ । नेपालको संिवधानको धारा ३०६(१)(क) मा �य�ु 
ग�रएको “िवभेद र उ�पीडन भोगेका समूहसमेतलाई 
स�झनु पछ� ” भ�ने वा�यले अ�पस�ंयक समूहिभ� 
लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यक समूहसमेतलाई 
समेटेको हो होइन भनी हेदा� उ� वा�य �वत�� वा�य 
नदेिखई अ�य वा�यह�को पूरक वा�यको �पमा 
रहेको देिख�छ । उ� वा�यांश “आ�नै जातीय, 
धािम�क र भािषक िविश�ता भएको भ�ने वा�य र 
�यसलाई बचाई रा�ने आकां�ा रहेका भ�ने दईुवटा 
वा�यलाई पूण�ता िदन �योग ग�रएको देिख�छ । 
य�तो पूरक वा�यको �या�या गदा� सो वा�यको मा� 
िनरपे� �पमा अथ� गन� निम�ने ह�दँा उ� उपधाराको 
स�पूण� वा�यको सापे�तामा रहेर अथ� खोिजन ु पन� 
देिख�छ । उ� उपधारामा अ�पसं�यकिभ� जातीय, 
भािषक र धािम�क समदुायलाई राखेर �य�तो समदुायको 
छु�ै िविश�ता बोकेको र �य�तो िविश�तालाई बचाएर 
रा�ने आकां�ासमेत रहेका एवं िवभेद र उ�पीडन 
भोगेका समूहलाई समेत समेटेको पाइयो । यसरी 
संिवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को (क) 

तथा (ड) ले �मशः “अ�पस�ंयक र सीमा�तीकृत” 
समदुायको प�रभाषा गरकेो �यव�थालाई हेदा� 
अ�पसं�यकअ�तग�त सघंीय कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�ितशतभ�दा कम जनस�ंया भएको जातीय, भािषक र 
धािम�क समूह ह�नपुन�, �य�तो समूहको आ�नै जातीय, 
भािषक र धािम�क िविश�ता ह�नपुन�, �य�तो िविश�ता 
बचाई रा�ने समान आकां�ा भएको ह�नपुन�, �य�तो 
समूहले उ�पीडन र िवभेद भोगेको ह�नपुन� दिेख�छ । 

४. �य�तै सीमा�तीकृत वग�मा भने 
राजनीितक, आिथ�क र सामािजक �पले पछािड 
पा�रएका, िवभेद र उ�पीडन तथा भौगोिलक 
िवकटताको कारणले रा�यको सेवा सिुवधाको उपभोग 
गन� नसकेका वा �यसबाट वि�चत रहेका र संघीय 
कानूनबमोिजमको मानव िवकासको �तरभ�दा तलको 
ि�थितमा रहेका समदुाय पन� देिख�छ । 

५. सिंवधानमा �यवि�थत अ�पसं�यक समूह 
मूलतः भाषा, धम� र जातको आधारमा उ�पीडनमा र 
िवभेदमा परी िनि�चत �ितशतभ�दा कम जनसं�यामा 
रहेको ह�नपुन� दिेख�छ भने सीमा�तीकृत वग� चािह ँ
राजनीितक, आिथ�क र सामािजक �पमा पछािड परकेा 
वा पा�रएका, उ�पीडन, िवभेद र िवकटताको कारण 
रा�यको सिुवधाबाट वि�चत रहेका वा सो सिुवधा 
उपभोग गन� अस�म भई मानव िवकास �तरभ�दा तल 
परकेो समदुाय ह�नपुन� देिखयो । 

६. िनवेदकले उ�लेख गरकेा िनवेदक र 
िनजसरहका �यि� मूलतः जैिवक बनावटका आधारमा 
मिहला र प�ुष भ�ने �प� पिहचान नछु��ने िभ�न 
शारी�रक िवशेषताय�ु �यि� भएकोमा िववाद छैन । 
य�तो शारी�रक िविश� संरचना भएको �यि� जनुसकैु 
वग�, समूह र समदुायिभ� रहन स�छ । संिवधानको 
धारा ३०६(१) को (क) र (ड) मा प�रभािषत �मशः 
अ�पसं�यक र सीमा�तीकृत समदुाय य�तो िभ�न 
जैिवक वा शारी�रक संरचनाको आधारमा प�रभािषत 
ग�रएको नभई मूलतः जात, धम� र भाषागत आधारमा 

िन.नं.००२२ - िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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अ�पसं�यकमा रहेको तथा रा�यको सेवा सिुवधाबाट 
ब�चनामा परकेो वा पा�रएको भई �यसैको कारणले 
िपछिडएर सीिमत सं�यामा रहन गई समाजको आम 
जनसमदुायभ�दा फरक अव�थामा रहेको आधारमा 
पिहचान भएको समूह हो भ�ने देिख�छ । �यसैले 
लैङ्िगक �पमा िभ�न शारी�रक र जैिवक संरचना 
िलई आएका �यि�ह� सोही जैिवक र शारी�रक 
संचरनाकै कारणले स�म अ�य आम मािनसभ�दा 
फरक भई िनजह�को सं�यासमेत सीिमत भए तापिन 
िनजह�को सो अव�थाको िसज�ना जैिवक सरंचनाले 
गन� भएकोले �यसमा समाज, रा�य, जात जाित वा धम� 
ज�ता मानवीय प�ह� िनणा�यक ह�ने देिखदैँन । �यसैले 
लैङ्िगक बनावटका आधारमा अ�पसं�यामा रहेको 
समदुाय र संिवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को 
ख�ड (क) र (ड) ले िनि�चत गरकेो समूह वा समदुाय 
समान र एउटै भनी अथ� गन� िम�ने देिखदैँन । लैङ्िगक 
एवं यौिनक अ�पस�ंयक समूह कुनै जातीय, भािषक 
तथा धािम�क समूहिभ� परकेो वा �य�तो जातीय, 
भािषक तथा धािम�क समूहको ज�तो छु�ै िविश�ता 
बोकेकोसमेत दिेखदैँन । 

७. संिवधानको कुनै पिन धारा वा उपधारामा 
�य�ु वा�य तथा श�दह�को �या�या गदा� सो धाराको 
सबै �ावधानह�लाई सामा�ज�य �पमा अथ�बोध ह�ने र 
�यसलाई �भावकारी बनाउने गरी गनु�पछ�  । सिंवधानको 
कुनै धारा वा उपधाराको कुनै वा�यको �या�या गदा� 
सो वा�यमा �य�ु श�दले दिुवधारिहत �पमा �प� 
अथ� िद�छ भने सो श�दको सोहीबमोिजम कानूनको 
�या�याको शाि�दक �या�याको िस�ा�तअनसुार अथ� 
गनु�पछ�  । तर जब कुनै श�दले दोहोरो अथ� िदने अव�था 
आउछँ भने �य�तो अव�थामा �य�तो वा�यको िनरपे� 
अथ� नगरी सिंवधान िनमा�ण गदा�को उ�े�यसमेतलाई 
�ि�गत गरी सम�ुचा वा�यको अथ� ग�रन ुपछ�  । 

८. यसरी संिवधानले नै ��ट �पमा जातीय, 
भािषक र धािम�क समूहलाई मा� अ�पसं�यक मानी 

प�रभाषा गरकेो अव�थामा �य�तो समदुायिभ� 
लैङ्िगक एवं यौिनक अ�पस�ंयकसमेतलाई समेटेको 
भनी घमुाउरो तरवरबाट अथ� गरी संिवधानको सशंोधन 
ह�ने िकिसमले प�रभाषा गनु�  संवैधािनक सव��चता 
(Constitutional Supremacy) को िस�ा�तको 
�ितकूल ह�न गई िलिखत संिवधानको �ावधान, 
कानूनको शासन र संिवधानवादको मा�यताको समेत 
बिख�लाप ह�ने ह��छ । 

९. �यसैगरी िनवेदकले नेपालको संिवधानको 
धारा ४२ को उपधारा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांश 
मौिलक संवैधािनक हकसगँ बािझएको भनी उ� 
उपधारामा ह�दँै नभएको �ितब�धा�मक �यव�थालाई 
बदर ग�रपाउ ँ भनी हचवुाको भरमा िजिकर िलएको 
देिख�छ । यसरी अि�त�वमा नरहेको सवंैधािनक 
�यव�थालाई संिवधानको मौिलक हकसगँ बािझने 
भनी िदइएको िनवेदन दाबी औिच�यहीन र िनरथ�क 
देिखएको छ । 

१०. अब िनवेदकले संिवधानसगँ बािझएको 
भनी उ�लेख गरकेो �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
मा भएको कानूनी �यव�था हेदा� सो ऐनको दफा २(ग), 
तथा दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र 
(६) मा देहायको �यव�था रहेको देिख�छः-

दफा २(ग) मा “अ�पसङ्�यक” भ�नाले 
त�काल अगािड भएको राि��य जनगणनाको 
आधारमा संिवधानको धारा ३०६ को 
उपधारा (१) को ख�ड (क) को अधीनमा रही 
नेपाल  सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
�काशन गरी तोकेबमोिजमका जातीय, 
भािषक र धािम�क समूह स�झनु पछ�  ।”
दफा ६(१) “अ�य�, उपा�य�, �मुख, 
उप�मुख र वडा अ�य�को िनवा�चनमा गो�य 
मतदानको  �ि�या�ारा एक पद एक मतको 
आधारमा पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने  िनवा�चन 
�णाली अपनाइनेछ । 
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(२) गाउँपािलका वा नगरपािलकाको वडा 
सिमितका एकजना दिलत मिहलासिहत 
दुई मिहला वडा सद�य र दुई वडा 
सद�यको िनवा�चनमा गो�य मतदानको 
�ि�या�ारा ��येक सद�यको लािग 
िदइने एक एक मतको आधारमा सबैभ�दा 
बढी मत �याउने दुई दुईजना िनवा� िचत 
ह�ने िनवा�चन �णाली अपनाइनेछ । 

(३) गाउँ काय�पािलका तथा नगर 
काय�पािलकाका मिहला सद�यको 
लािग स�बि�धत गाउँ सभा वा नगर 
सभाका सद�यले आफूम�येबाट गाउँ 
काय�पािलकाको हकमा सबैभ�दा 
बढी मत �ा� गन� चारजना र नगर 
काय�पािलकाको हकमा सबैभ�दा बढी 
मत �ा� गन� पाँचजना िनवा�िचत ह�ने 
िनवा�चन �णालीको आधारमा गो�य 
मतदान�ारा िनवा�चन गन�छन् । 

(४) गाउँ काय�पािलका तथा नगर 
काय�पािलकाका दिलत वा 
अ�पसङ्�यक समुदायबाट ह�ने 
सद�यको लािग स�बि�धत गाउँ 
सभा वा नगर सभाका सद�यले गाउँ  
काय�पािलकाको हकमा सबैभ�दा 
बढी मत �ा� गन� दुई जना र नगर 
काय�पािलकाको हकमा सबैभ�दा बढी 
मत �ा� गन� तीनजना िनवा�िचत ह�ने 
िनवा�चन �णालीको आधारमा  गो�य  
मतदान�ारा िनवा�चन गन�छन् । 

(५) िज�ला सम�वय सिमितको लािग 
स�बि�धत िज�ला सभाका सद�यले  
स�बि�धत िज�लािभ�का गाउँ सभा 
वा नगर सभाका सद�यह�म�येबाट 
एकजना  �मुख,  एकजना उप�मुख, 

क�तीमा तीनजना मिहला र क�तीमा 
एकजना दिलत वा अ�पसङ्�यक 
समुदायका �यि�लाई िनवा�िचत    
गन�छन् । 

(६) उपदफा (३) र (४) बमोिजमको मिहला, 
दिलत वा अ�पसङ्�यक समुदायबाट 
ह�ने सद�यको िनवा�चन �णाली तथा 
उपदफा (५) बमोिजमको िज�ला 
सम�वय सिमितको िनवा�चनस�ब�धी 
�यव�था तोिकएबमोिजम ह�नेछ ।”

११. मािथका �करणह�मा िववेचना 
भइसकेको छ िक नेपालको संिवधानको धारा 
३०६(१)(क) बमोिजम िनि�चत �ितशतभ�दा कम 
जनसं�या भएको जातीय, भािषक र धािम�क समूह 
अ�पसं�यकिभ� पन� भ�ने कुरा सघंीय कानूनले 
िनधा�रण गरबेमोिजम ह�ने देिख�छ । तर हाल संघीय 
कानून बनी �य�तो कुनै िनि�चत �ितशत तोक� 
नसकेको ह�दँा �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ ले 
अ�पसं�यकको प�रभाषा गदा� त�काल अगािड भएको 
राि��य जनगणनालाई आधार िलई सो ऐनको दफा 
२(ग) मा ग�रएको अ�पसं�यकको प�रभाषा नेपालको 
सिंवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को ख�ड 
(क) को अधीनमा रहने गरी गरकेो भ�ने देिख�छ ।

१२. �य�तै �थानीय तह िनवा�चन 
ऐन, २०७३ को दफा ६ मा भएको �यव�थाले 
�थानीय तहको िनवा�चनमा लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यकह�लाई समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
िनवा�चनमा उ�मेदवार ह�न र िनवा�िचत ह�ने हकबाट 
वि�चत गराएको भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा 
६ को उपदफा (१) मा “अ�य�, उपा�य�, �मखु, 
उप�मखु र वडा अ�य�मा स�बि�धत गाउपँािलका 
वा नगरपािलकाका नाग�रकह�म�ये जोसकैुले पिन 

िन.नं.००२२ - िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

204

उ�मेदवारी िदन र िनवा� िचत ह�न स�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । उपदफा (२) (३) (४) र (५) मा �मशः 
गाउपँािलका वा नगरपािलकाको वडा सिमितमा 
एकजना दिलत मिहलासिहत दईु मिहला वडा सद�य 
र दईु वडा सद�य िनवा�िचत ह�ने �यव�था रहेको 
छ । गाउ ँ काय�पािलका तथा नगर काय�पािलकाका 
मिहला सद�यको लािग स�बि�धत गाउ ँ सभा वा 
नगर सभाका सद�यह�म�येबाट पाचँजना िनवा� िचत 
ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । गाउ ँ काय�पािलका 
तथा नगर काय�पािलकाका दिलत वा अ�पसङ्�यक 
समदुायबाट ह�ने सद�यको लािग स�बि�धत गाउ ँ
सभा वा नगर सभाका सद�यले गाउ ँकाय�पािलकाको 
हकमा सबैभ�दा बढी मत �ा� गन� दईुजना र नगर 
काय�पािलकाको हकमा सबैभ�दा बढी मत �ा� गन� 
तीनजना िनवा�िचत ह�ने भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ 
भने िज�ला सम�वय सिमितको लािग स�बि�धत 
िज�ला सभाका सद�यले स�बि�धत िज�लािभ�का 
गाउ ँ सभा वा नगर सभाका सद�यह�म�येबाट 
एकजना  �मखु, एकजना उप�मखु, क�तीमा तीनजना 
मिहला र क�तीमा एकजना दिलत वा अ�पसङ्�यक 
समदुायका �यि�लाई िनवा�िचत गन� �यव�था गरकेो 
देिख�छ । गाउपँािलका तथा नगरपािलकाको वडा 
सिमितमा मिहला तथा दिलत समदुायका �यि�ह�को 
लािग र गाउ ँकाय�पािलका तथा नगर काय�पािलकामा 
दिलत वा अ�पसं�यकको लािग िसट छुट्याइएको 
देिख�छ । िनवेदकलगायत िनवेदक ज�तै लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पस�ंयकमा रहेका �यि�ह� 
नेपालको सिंवधानबमोिजमको अ�पसं�यक तथा 
सीमा�तीकृत समूहिभ� पन� अव�थाको समदुायका 
�यि� होइनन् भनी मािथ नै िववेचना ग�रसिकएको 
छ । �थानीय िनवा�चन ऐन, २०७३ ले गाउपँािलका 
तथा नगरपािलकाका अ�य�, उपा�य�, �मखु, 
उप�मखु, वडा अ�य� तथा ��येक वडाका लािग 
िनवा�िचत ह�ने २ जना वडा सद�यका लािग कुनै वग�, 

िलङ्ग, भाषा, धम�, जात जाित वा समदुायका �यि�ले 
मा� िनवा�चनमा उ�मेदवारी िदन र िनवा�िचत ह�न 
पाउने भनी �यव�था गरकेो देिखदँनै । यसरी �थानीय 
तह िनवा�चन ऐन, २०७३ ले लैङ्िगक र यौिनक 
अ�पसं�यक समदुायलाई �थानीय िनवा�चनमा 
उ�मेदवारी िदन तथा िनवा�िचत ह�न रोक लगाउने गरी 
िकटानी �पमा कुनै सीमा वा ब�देज लगाएको समेत 
देिखदँनै । दिलत वा मिहला र अ�पस�ंयकको लािग 
छुट्याइएको कोटाको हकमा स�म सोही समूहमा परकेा 
�यि�ले मा� उ�मेदवारी िदन र िनवा�िचत ह�न पाउने 
गरी �थानीय तहमा सो समदुायको �ितिनिध�वको 
सिुनि�चतताका लािग िवशेष �यव�था ग�रएको 
देिख�छ । तर अ�य�, उपा�य�, �मखु, उप�मखु, 
वडा अ�य� र दईुजना वडा सद�य पदमा उ�मेदवारी 
िदन र िनवा� िचत ह�न मिहला वा प�ुष वा दिलत वा 
अ�पसं�यकम�येकै �यि� ह�नपुन� गरी कानूनले िकटान 
नगरकेो ह�दँा ती पदह�मा िनवेदकलगायत लैङ्िगक 
र यौिनक अ�पसं�यक (ते�ो िलङ्गी) समदुायका 
�यि�ह�समेतले �वत�� र समान �पमा उ�मेदवारी 
िदन र िनवा�िचत ह�ने अिधकारको उपयोग गन� पाउने 
नै देिखदँा लैङ्िगक वा यौिनक अ�पसं�यकलाई 
िनवा�चनमा भाग िलन नपाउने गरी िववािदत कानूनी 
�यव�थाले भेदभाव गरकेो भ�न िमलेन । 

१३. अक�तफ�  �रट िनवेदनमा संिवधानसगँ 
बािझएको भनी दाबी िलएको �थानीय िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा ६ को उपदफा (१), (२), (३), (४), 
(५) र (६) को कुन �यव�थाले िनवेदकलगायतका 
लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पसं�यकलाई िनवा�चनमा 
भाग िलन नपाउने गरी के कसरी रोक लगाएको भ�ने 
उ�लेख गन� सकेको पाइदैँन । उ� �यव�था के कसरी 
सिंवधानसगँ बािझएको भनी आधार र कारणसमेत 
िनवेदकले खलुाउन सकेको दिेखदँैन । 

१४. यसैगरी �रट िनवेदकले �थानीय तह 
िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा ६ मा लैङ्िगक तथा 
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यौिनक अ�पस�ंयक समदुायलाई खलुा समावेशी 
पदको �यव�था गन� र सीमा�तीकृतको प�रभाषा, 
अ�पसं�यकको प�रभाषािभ� लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पं�यक समदुायसमेत पन� गरी �यव�था गरी 
�थानीय तहको िनवा�चनमा लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पसं�यक समदुायको �ितिनिध�वको सिुनि�चतता 
गनु�  भनी परमादेशसमेत माग गरकेो पाइ�छ । हाल 
�थानीय तहको िनवा�चन स�प�न भई �थानीय 
िनकायसमेत गठन भइसकेको अव�था देिख�छ । 
िनवेदकह�लाई उ� �थानीय िनकाय िनवा�चनमा 
�चिलत कानूनबमोिजम अ�य मािनससरह मनोनयन 
दता� गन�, उ�मेदवारी िदन र सम� िनवा�चन �ि�यामा 
सामेल भई सहभािगता जनाउन कसैले इ�कार गरकेो, 
िनषेध गरकेो वा अयो�य करार गरी िनवा�चन �ि�यामा 
सहभागी ह�न निदएको भ�ने पिन दाबी छैन । �थानीय 
तह िनवा�चन ऐन, २०७३ ले नेपालको सिंवधानको 
धारा १८, ४२ र ३०६ को उपधारा (१) को ख�ड 
(क) र (ड) को �यव�थालाई कतै नाघेको, सीिमत 
गरकेो, िन�तेज बनाएको वा �योजनहीन बनाएको पिन 
देिखदँैन । 

१५. तसथ� �थानीय तहको िनवा�चन 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �थानीय तह िनवा�चन 
ऐन, २०७३ को दफा २(ग), ६(१), (२), (३), (४), 
(५) र (६) को �यव�थाले िनवेदकह�लाई सिंवधानको 
धारा १८ �ारा ��याभूत समानताको हक र धारा ४२ 
�ारा ��याभूत सामािजक �यायको हकमा कुनै आघात 
पारकेो नदेिखएको र उ� कानूनी �यव�था सिंवधानको 
उि�लिखत �यव�थासगँ बािझएको पिन नदिेखएको 
साथै धारा ३०६ को उपधारा (१) को ख�ड (क) र (ड) 
को प�रभाषाअ�तग�त िनवेदकह� पन� �प� आधार पिन 
नदेिखएको ह�दँा सो प�रभाषा ख�डको अ�पसं�यक 
र सीमा�तीकृत समूहमा आब� गरी िनवेदकह�लाई 
�थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ अ�तग�त छु�ै 
कोटा िनधा�रण गनु�  र िनवा�चनमा सहभागी गराउन ुभनी 

परमादेश जारी गनु�  पन� कुनै आधार र अव�थासमेत 
नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहरकेोले �रट िनवेदकह�ले िनवेदन दता� 
गदा� िमित २०७४।२।२१ मा रिसद नं. ३४४९ बाट 
राखेको �. ५०००।- धरौटी रकम सव��च अदालत 
(संवैधािनक इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२ 
को िनयम १५(३) बमोिजम सदर�याहा गनु�  भनी लेखा 
शाखामा लेखी पठाउनू ---१ 
��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू --१

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

—— & ––

िन.नं.००२२ - िडल ुबदुजुा (ब�ी पनु) समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
 स�माननीय का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 

 आदेश िमित : २०७५।३।१३
०७४-WC-००३९

म�ुाः- उ��ेषण

िनवेदक : इलाम िज�ला, धसेुनी गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
बढुािनलक�ठ नगरपािलका वडा नं. १० 
ब�ने अपाङ्गता तफ� बाट प�कार महासंघको 
के��ीय सद�य माधव�साद च�लागाई

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § सिंवधानले नै अपाङ्गतालगायत फरक 
�मता र अव�था भएका �यि� र वग�को 
लािग सरं�ण, सश��करण र िवकासको 
लािग छु�ै कानूनी �यव�था गरी फरक 
ढङ्गले उनीह�लाई मूल �वाहीकरणमा 
�याई सिंवधान �द� हकको साथ�क 
उपभोग गन� स�म बनाउन पाउने गरी 
रा�यलाई िवशेष अिधकार �दान गरकेो 
अव�थामा अपाङ्गता भएका �यि�ह�ले 
रा�यबाट उपल�ध ह�ने जुनसकैु 

सेवाको उपभोग गदा� थप �ाथिमकता 
र सरं�णा�मक अवसरह� �ा� गनु�पन� 
ह��छ । �यसको लािग रा�यले थप सुर�ा, 
थप अवसर र थप सह�िलयत �दान गरी अ�य 
सबल �यि�सरह रा�यले �दान गन� सेवा 
उपल�ध गराउने अवसरह�मा अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�को सहभािगता सुिनि�त 
गनु�पन� देिखने ।

(�करण नं.९)
 § पव�तारोहणको काम आफ� मा अद�य साहस, 

शारी�रक र मानिसक �मता र त�परता, 
गिहरो �ढता र कौशलबाट स�प�न गनु�पन� 
काम भएकोमा कुनै िववाद छैन । जुनसुकै 
शारी�रक अव�थाको �यि�ले पिन िनरपे� 
तवरले पव�तारोहण वा िहमालको िशखर 
चु�ने काय� गद�छ भ�न े होइन । शारी�रक 
�पमा अ�य�त सबल देिखने सबै �यि� 
पव�तारोहणका लािग यो�य ह��छन् र कुनै 
शारी�रक अपाङ्गता भएकै आधारमा 
�य�तो �यि� सदाका लािग पव�तारोहण 
गन� नस�ने गरी अयो�य ह��छ भनी यो�यता 
र अयो�यता िनधा�रण गन� कुनै वै�ािनक 
आधार नदेिखने । 

(�करण नं.११)
 § एकै खालका मािनसको मा� उपि�थित 

रहकेो समाजको क�पना गनु� यथाथ�परक 
नह�नुको साथै मानव िव�ानका िहसाबले 
समते स�भव छैन । �यसैकारण समाजमा 
एकै खालको उमरे, अनुभव, शरीर, �मता, 
यो�यता र पृ�भूिम भएका मानिसको मा�ै 
उपि�थित अ�य�त कम ह��छ, ब� यी सबै 
�े�मा िविवधतायु� समाज अकाट्य ह�ने ।

(�करण नं.१४)
 § शारी�रक �पमा अपाङ्गता भएको 

�नण�य नं. ००२३
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�यि�ले आ�नो �मताको आकँलन 
आफँैले गन� स�दैन भनी पूवा�नुमान गरी 
�य�ता �यि�ह�को आ�मस�मानमा 
चोट पु�ने गरी �यवहार गन� छुट कसैलाई 
ह�दैँन । कुनै पिन �यि�लाई आ�नो 
स�मताको �दश�न गन� पाउने हक रहकेो 
छ भने रा�यले �य�तो स�मताको कदर 
गन� �यव�था िमलाउनु पछ� । कानून 
बनाउने िनरपे� अिधकार िवधाियकाको 
भए पिन िवधाियका िनिम�त कानून वा 
��यायोिजत �यव�थापनको मा�यमबाट 
िनमा�ण ग�रएको कुनै पिन कानूनमा कुनै 
पिन �यि�को आ�मस�मानमा चोट पु�न े
गरी �यव�था गन� निम�ने ।

(�करण नं.१५)
 § रा�यले सबै नाग�रकलाई भेदभावरिहत 

समान �यवहार गनु� पछ� । अपाङ्गता 
भएका �यि�ह� �मतािवहीन �यि� 
नभई फरक �मता भएका �यि�ह� 
ह�दँा �य�ता �यि�ह�को �मता, 
द�ता र त�परतासमतेमा ��न 
उठाई �य�ता �यि�ह��ित पूवा��ही 
बनी रा�यबाट �य�ता �यि�ह�को 
�मताको अवम�ूयाङ्कन गनु� सिंवधान 
तथा अ�तरा�ि��य मानव अिधकारको 
मा�यतािवपरीत ह�ने ।

(�करण नं.१६)
 § अपाङ्गता भएका �यि�ह�लाई 

पव�तारोहणका लािग अनुमित नै निदन े
गरी भएको कानूनी �यव�था समानताको 
िस�ा�तिवपरीत भई िवभेदपूण� रहकेो 
र सो �यव�थाले अपाङ्गता भएका 
�यि�ह�को आ�मस�मानपूव�क तथा 
मया�िदत जीवनयापन गन� पाउने तथा 

साव�जिनक सवेा तथा सिुवधामा 
समान पह�चँ कायम ह�ने अव�थालाई 
िन��सािहत गन�, �य�ता �यि�ह�को 
मानवीय सवेंदनशीलतामा आघात पान�, 
आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन गन� पाउने 
र साव�जिनक सेवा तथा सुिवधामा समान 
पह�चँ कायम ह�न े अवसरबाट वि�चत 
गन� गरी तजु�मा ग�रएको देिखएको ह�दँा 
पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ 
को को िनयम ३ को उपिनयम (२क) 
को ख�ड (ग) को �यव�था कायम रहन 
स�ने नदेिखई उ� ख�ड (ग) को कानूनी 
�यव�था आजैका िमितबाट अमा�य र बदर 
ह�ने ।

(�करण नं.१७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी रवेत�साद 
खरले

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
पदम�साद पा�डेय

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको सिंवधान

आदेश
�या.ओम�काश िम� : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(१) र (२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं 
िनण�य यस�कार छः-

त�य ख�ड
म िनवेदक शारी�रक अपाङ्गता भएको �यि� 

भई हाल नेपाल प�कार महासंघको अपाङ्गतातफ� को 
बहालवाला के��ीय सद�य ह� ँ । नेपाल सरकार, 

िन.नं.००२३ - माधव�साद च�लागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयले 
िमित २०७४।१०।१५ मा नेपाल राजप� ख�ड ६७ 
सं�या ५३ मा पव�तारोहणस�ब�धी (पाचँ� संशोधन) 
िनयमावली, २०७४ त�ु�त �ार�भ ह�ने भनी सूचना 
जारी गरकेो र सो िनयमावलीको िनयम ३ मा उपिनयम 
२(क) थप गरी सोको ख�ड (ग) मा दवैु हात वा ख�ुा 
नभएको वा दवैु आखँा दे�न नस�ने �यि�लाई 
पव�तारोहण अनमुित िदन रोक लगाएको छ । सो 
�यव�थाले अपाङ्गता भएको िनवेदक तथा अपाङ्गता 
भएका सारा नेपालीह�को आ�मस�मानमा चोट प�ुयाई 
उ� िवषय साव�जिनक सरोकारको िवषय बनेको र उ� 
�यव�था नेपालको सिंवधानको धारा १८ र ४२ �ारा 
�द� मौिलक हकसगँ बािझएको एव ं सो �यव�थाले 
िनवेदकको नेपालको सिंवधानको धारा १७, १८, ३३ 
र ४२ �ारा �द� मौिलक हक एवं कानूनी हकसमेत 
हनन गरकेोले सोको �चलनका लािग अ�य वैकि�पक 
एवं �भावकारी उपचारको बाटो नह�दँा नेपालको 
संिवधानको धारा ४६ र १३३ (१) र (२) बमोिजम 
��ततु �रट िलएर उपि�थत भएको छु । 

पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ 
मा भएको पाचँ� संशोधन�ारा थप ग�रएको िनयम ३ 
को उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) को �यव�थाले 
अपाङ्गता भएका �यि�लाई िवभेद गरकेो छ । सो 
�यव�था नेपालको संिवधानको धारा १८(२) �ारा 
�द� समानताको हक, धारा ४२(३) �ारा अपाङ्गता 
भएका नाग�रकलाई िविवधताको पिहचानसिहत 
मया�दा र आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन गन� पाउने र 
साव�जिनक सेवा तथा सिुवधामा समान पह�चँ ह�ने भनी 
�दान गरकेो हक तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities) को 
धारा ५ र ९ समेतसगँ बािझएको र सो �यव�थाले 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�को रोजगार �यवसाय एव ं
पेसा गन� हकमा समेत आघात परी आ�मस�मानमा 

चोट प�ुयाएको, अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
�मता र द�ताको अपमान गरी �य�ता �यि�ह�को 
मौिलक हकमा नै ब�देज लगाएको ह�दँा संशोधन�ारा 
थप ग�रएको िनयम ३ को उपिनयम (२क) को ख�ड 
(ग) को �यव�था उ��ेषणको आदशे�ारा बदर घोिषत 
ग�रपाऊँ । साथै ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म उ� �यव�था त�काल काया��वयन 
नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
माधव�साद च�लागाईको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ७ 
िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै 
पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ मा भएको 
पाचँ� संशोधनले मूल िनयमावलीको िनयम ३ मा 
सशंोधन गरी उपिनयम (२क) थप गरी दहेायको 
�यि�लाई पव�तारोहणको अनमुित िदइने छैन भनी 
देहाय ख�ड (ग) मा रहेको “दवुै हात वा ख�ुा नभएको 
वा दवुै आखँाले द�ेन नस�ने” भ�ने �ावधान त�काल 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने माग दाबीका स�ब�धमा िवचार गदा� 
नेपालको संिवधानको धारा १८ को उपधारा (२) ले 
“सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात 
जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, �वा��य 
ि�थित, वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क अव�था, 
भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै 
आधारमा भेदभाव गन� छैन” भ�ने संवैधािनक हकको 
��याभूित गरकेो देिख�छ । उि�लिखत समानताको 
हकको ��याभूितलाई पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, 
२०५९ को पाचँ� संशोधनबाट शारी�रक अव�था र 
अपाङ्गताको ि�थितमा रहेका �यि�लाई पव�तारोहण 
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गन� ��य�तः अयो�य रहेको मानी अनमुित निदइने 
भनी गरकेो �यव�था �थम�ि� (Prima Facie) मा नै 
िवभेदपूण� रहनकुा साथै अपाङ्गता भएका �यि�लाई 
सामा�य कानूनको �योगमा असमान �यवहार 
गरकेोसमेत देिखदँा पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, 
२०५९ को पाचँ� सशंोधनबाट िनयम ३ को उिनयम 
(२) पिछ थप ग�रएको उपिनयम (२क) को देहाय (ग) 
को �यव�था त�काल काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी गरी िदएको 
छ । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदन ुभ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।११।२३ को आदेश । 

पव�तारोहण गन� काय� िनता�त साहिसक 
काय� भएकोले िहमाल आरोहण गन� �यि� मानिसक 
तथा शारी�रक �पमा तयार ह�न ुपन� ह�दँा दवुै हात वा 
ख�ुा नभएको वा दवैु आखँाले द�ेन नस�ने �यि�ले 
पव�तारोहण गन� चाहेमा मूल �पमा उचाइमा जाने 
कामदार तथा पव�तीय पथ �दश�कह�मा िनभ�र रही 
उनीह�को सहयोगमा आरोहण गनु�  पन� ह�दँा कुनै 
�कारको दघु�टना भई उ�ार गनु�  पन� अव�थामा 
आरोही �वयं र कामदार तथा पथ �दश�कको 
जीवनसमेत जोिखममा पन� स�ने ह�दँा सो कुरालाई 
म�यनजर गरी िनयमावलीमा दवुै हात वा ख�ुा नभएको 
वा दवुै आखँाले द�ेन नस�ने �यि�लाई पव�तारोहण 
अनमुितमा रोक लगाउने गरी संशोधन ग�रएको हो । 
नेपालको संिवधानबमोिजम नाग�रकको िजउ, धन, 
समानता र �वत��ताको संर�ण गन� दािय�व रा�यको 
ह�दँा सोबमोिजम दवैु हात वा ख�ुा नभएको वा दवुै 
आखँाले दे�न नस�ने �यि�को फरक �मताको 
अ�य अव�थामा ह�ने उ�चतम �योगलाई म�यनजर 
गरी रा�यले पव�तारोहण ज�तो साहिसक काय�मा 
नाग�रकको िजउ �यानको जोिखमलाई िनय��ण गन� 
उ�े�यले �य�ता �यि�को िहतलाई सव�प�र मा�यता 
िदन ु पन� भएकोले िनयमावलीमा ग�रएको संशोिधत 
�यव�थाले िनजह�को मौिलक हक हनन ह�ने अव�था 

नरही िनजह�को सव��म िहत कायम ह�न जाने भई 
समानताको हकको हनन नगरकेो ह�दँा ��ततु �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पय�टन िवभागको 
तफ� बाट ऐ. का महािनद�शक िदनेश भ�राईको िलिखत 
जवाफ । 

शारी�रक �पले अश� �यि�ले उ�च 
िशखरह� आरोहण गन� �य�न गदा� िनजह�ले 
भौितक जोिखम बेहोनु�  पन� अव�था आउन  स�ने 
एवं �य�ता �यि�ले िहमाल आरोहण गनु�  पदा�  पथ 
�दश�क वा अ�य �यि�को सहयोग िलन ु पन� ह�दँा 
िनजह�ले आरोहण गरकेो िवषय िववािदत ह�न स�ने 
ह�दँा �य�ता �यि�ह�को सव��म िहतलाई िवचार 
गरी दवैु हात वा ख�ुा नभएको वा दवुै आखँाले दे�न 
नस�ने �यि�ह�लाई पव�तारोहणमा रोक लगाउने गरी 
पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावलीमा संशोधन ग�रएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
स�ंकृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयको 
तफ� बाट ऐ. का सिचव कृ�ण�साद दवेकोटाको िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल सरकार सिंवधान तथा �चिलत 
कानूनको प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान 
तथा कानून �द� हक अिधकारह�को स�मान, 
सरं�ण र स�ब��न गद� उपभोगको सिुनि�चतता �दान 
गन� �ितब� छ । पय�टनको िवकास गरी सव�साधारण 
जनताको आिथ�क िहत कायम रा�न र नेपालमा 
आउने पय�टकह� तथा नेपालको एक �थानबाट 
अक� �थानमा �मण गन� नेपाली पय�टकह�को 
�वा��य सिुवधा र िहत रा�ने उ�े�यले पय�टन 
ऐन, २०३५ र पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, 
२०५९ काया��वयनमा �याइएको हो । उ� कानूनमा 
अिधकार�ा� िनकायले प�रमाज�न गरकेो िवषयलाई 
अ�यथा भ�न िम�दैन । पव�तारोहणस�ब�धी िवषय 
नाग�रकको सरु�ासगँ जोिडएको संवेदनशील िवषय 

िन.नं.००२३ - माधव�साद च�लागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७६

210

हो । िनयमावलीमा ग�रएको संशोिधत �यव�थाले 
अपाङ्गता भएका �यि�ह��ित िवभेद गरकेो नभई 
िनजह�को थप सरु�ा संवेदनशीलतालाई �यान िदई 
आव�यक �यव�थास�म ग�रएकोले सो �यव�थालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट ऐ. का सिचव 
राजीव गौतमको िलिखत जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रटमा 
िनवेदकतफ� का िव�ान्  अिधव�ा �ी रवेत�साद 
खरलेले शारी�रक �पमा कमजोर �यि�ले पव�तारोहण 
गन� नस�ने अनमुान गरी शारी�रक �पमा अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�को मानवीय संवेदनशीलताको 
िहसाबले �य�ता �यि�ह�लाई अपमान गन� गरी 
पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ मा भएको 
पाचँ� सशंोधन�ारा थप ग�रएको िनयम ३ को उपिनयम 
(२क) को ख�ड (ग) मा “दुवै हात वा दुवै खु�ा 
नभएको वा दुवै आखँा दे�न नस�ने” �यि�लाई 
पव�तारोहणमा रोक लगाउने गरी भएको �यव�था 
संिवधानको धारा १८(२) तथा ४२ (३) समेतको 
िवपरीत रहेको छ । रा�यले कुनै पिन �यि�को खबुी 
कित छ भनी पूव�िनधा�रण गरी उसको साहस र 
�मतालाई नजर अ�दाज गन� निम�ने र रा�यले कानून 
बनाउदँा सिंवधानले �वीकार गरकेो कुरालाई कुि�ठत 
गन� वा सीिमत गन� िम�दनै । तर अपाङ्गता भएका 
कारणले मा� पव�तारोहण गन� अनमुित नै नपाउने 
गरी भएको संशोिधत �यव�थाले �य�ता �यि�ह�को 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन र समान सिुवधा उपभोग गन� 
पाउने हकलाई कुि�ठत गरकेो ह�दँा पव�तारोहणस�ब�धी 
िनयमावली, २०५९ मा पाचँ� संशोधन�ारा थप 
ग�रएको िनयम ३ को उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) 
को �यव�था अमा�य र बदर ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 

गनु�भयो । 
िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेतको तफ� बाट िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी पदम�साद पा�डेयले पव�तारोहणस�ब�धी 
िनयमावलीले ३ वटा अव�थालाई पव�तारोहणका 
लािग अनमुित निदने भनी तोकेको छ । दवैु हात वा 
दवैु ख�ुा नभएको वा दवुै आखँा दे�न नस�ने �यि�ले 
िहमालमा चढेर पव�तारोहण गन� स�दैनन् भ�ने अनमुान 
गरी उनीह�कै संर�णका लािग उ� �यव�था ग�रएको 
हो । रा�य नाग�रकको अिभभावक भएकोले नेपालको 
सिंवधानको धारा १८(३) को �ितब�धा�मक �यव�था 
एवं अपाङ्गता भएका �यि�ह�को अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य महासि�धको धारा १० मा भएको 
�यव�थाबमोिजम अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
सरं�णको लािग उ� �यव�था ग�रएको ह�दँा �रट 
खारजे ह�न ुपछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

��ततु �रट िनवेदनमा प� तथा 
िवप�को तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा तथा िव�ान्  
सह�यायािधव�ाले ��ततु गनु�  भएको बहस सनुी 
िमिसल संल�न स�पूण� कागजातह�को अ�ययन गदा� 
म�ुयतः देहायका िवषयह�मा िनण�य िदनपुन� देिखयोः- 

(१) पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ मा 
पाचँ� संशोधन�ारा थप ग�रएको िनयम ३ को 
उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) को �यव�था 
नेपालको सिंवधानसगँ बािझएको छ, छैन ?

(२) िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन� 
हो, होइन ?

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� पव�तारोहण 
िनयमावली, २०५९ मा पाचँ� संशोधन गरी िनयम 
३ मा उपिनयम (२क) थप गरी केही सत�ह� तोक� 
पव�तारोहणको लािग अनमुित निदने �यव�था गद� 
उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) मा दवैु हात वा ख�ुा 
नभएको वा दवुै आखँाले दे�न नस�ने �यि�लाई 
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पव�तारोहण अनमुित िदन रोक लाउने गरी नेपाल 
सरकार, स�ंकृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयले िमित २०७४।१।१५ मा नेपाल 
राजप� ख�ड ६७ सं�या ५३ मा सूचना जारी गरी 
पव�तारोहणस�ब�धी (पाचँ� संशोधन) िनयमावली, 
२०७४ �कािशत गरकेो र सो �यव�थाले अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हक, सामािजक �यायको हक र समानताको हकमा 
अनिुचत ब�देज लगाएकाले उ� �यव�था नेपालको 
संिवधानको धारा १८(२) र ४२ सगँ बािझएकोले 
नेपालको सिंवधानको धारा १३३(१) र (२) बमोिजम 
उ��ेणषको आदशेले बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन 
बेहोरा देिख�छ । 

३. पव�तारोहणस�ब�धी िवषय नाग�रकको 
सरु�ासगँ जोिडएको संवेदनशील िवषय भएकोले 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�को थप सरु�ा 
संवेदनशीलतालाई �यान िदई िनयमावलीमा आव�यक 
�यव�थास�म ग�रएको भ�ने म�ुय िलिखत जवाफ 
बेहोरा पाइयो ।

४. पव�तारोहणस�ब�धी िनयमवली, २०५९ 
मा पाचँ� संशोधन�ारा थप ग�रएको �यव�थालाई हेदा�ः 
उ� िनयमावलीको िनयम ३ को उपिनयम (२क) मा 
देहायको �यव�था ग�रएको पाइयोः

(२क) “उपिनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन देहायको �यि�लाई पव�तारोहणको 
अनुमित िदइने छैनः
(क) सो� वष� उमेर पूरा नगरकेो,  
(ख) कुनै ग�भीर रोगका कारण पव�तारोहणको 

लािग अयो�य भएको भनी िचिक�सकबाट 
�मािणत भएको, वा 

(ग)  दुवै हात वा खु�ा नभएको वा दुवै आँखाले 
दे�न नस�ने” । 

५. उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) को 

�यव�थाले अपाङ्गता भएका िनि�चत अव�थाका 
�यि�ह�लाई पव�तारोहणका लािग अनमुित नै निदने 
गरी �ितब�ध लगाएकोमा िववाद दिेखएन । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार दवैु हात वा ख�ुा नभएको 
वा दवैु आखँा दे�न नस�ने अव�थाका �यि�ह�ले 
पव�तारोहण गन� स�दैनन् भ�ने पूवा�नमुान गरी �य�ता 
�यि�ह�लाई पव�तारोहणका लािग �ितब�ध लगाएको 
देिखयो ।

६. मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�, 
१९४८ (Universal Declaration of Human 
Rights, 1948) को धारा ७ मा सबै �यि�ह� कानूनको 
�ि�मा समान र कुनै पिन भेदभाविबना कानूनको समान 
सरं�णका हकदार ह�ने र कुनै �कारको भेदभाव िव�� 
वा �य�तो भेदभावको द�ु�साहन िव�� समान संर�ण 
पाउने अिधकार ह�ने �यव�था रहेको छ । नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, 
१९६६ (International Covenant on Civil 
and Political Rights, 1966) को धारा २६ मा 
समेत मानव अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप�मा 
उि�लिखत �यव�थालाई समेटेको छ । मानव 
अिधकारको िव�व�यापी घोषणाप� तथा नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�धमा 
ग�रएको �यव�थालाई काय��प िदने उ�े�यले 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�लाई समान अिधकारको 
सिुनि�चतताको लािग अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities), २००६ 
समेत िनमा�ण भई उ� महासि�धको धारा ५ मा 
समानताको िस�ा�तलाई आ�मसात् गद� अपाङ्गता 
भएको भ�ने आधारमा भेदभावज�य �यवहार गन� 
नपाइने तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को सारभूत 
समानताका लािग उपय�ु र आव�यक �यव�थासमेत 
गनु�  पन� भनी सद�य रा��को दािय�व िनधा�रण 
गरकेो देिख�छ । �य�तै सोही महासि�धको धारा 

िन.नं.००२३ - माधव�साद च�लागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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९ मा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को सवा�ङ्गीण 
जीवनको िवकासको लािग सरकारी तथा साव�जिनक 
जीवनका हरके �े�मा समान सहमािगता र समान 
पह�चँको �यव�था सिुनि�चत गन� सबै �कारका बाधा 
�यवधानह�को अ��य गद� साव�जिनक सेवा तथा 
सिुवधाको समान उपभोगको अव�था �थािपत गन� 
दािय�व ��येक सद�य रा��लाई तोकेको पाइ�छ । 

७. नेपालले उ� महासि�ध तथा यसको 
इ�छाधीन आलेखलाई समेत अनमुोदन ग�रसकेको 
ह�दँा अ�तरा�ि��य �ितब�तासमेतलाई �दयंगम गरी 
नेपालको संिवधानले कुनै पिन नाग�रकह�का िबच 
भेदभाव नग�रने र समानताको िस�ा�तअनसुार 
सबै नाग�रकलाई समान �यवहार गरी स�मानपूण� 
जीवनयापनको अवसर �थािपत गन� एवं िविभ�न 
कारणबाट रा�य संय��को मूल �वाहीकरणको 
अवसरबाट वि�चत भएका साथै साव�जिनक सेवा 
तथा सिुवधाको पह�चँबाट वि�चितमा परकेाह�को 
लािग समावेशीकरण एवं सश��करणको मा�यमबाट 
समानता कायम गन� संवैधािनक �यव�था गरकेो छ । 

८. नेपालको संिवधानको धारा १८ मा 
समानताको हकअ�तग�त देहायको �यव�था छः “(१) 
सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् । कसैलाई 
पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन । 

(२) सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, 
वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, 
अपांगता, �वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, 
गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा वा 
�े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै 
आधारमा भेदभाव ग�रने छैन । 

(३) रा�यले नाग�रकह�का िबच उ�पि�, धम�, 
वण�, जात, जाित, िलङ्ग, आिथ�क अव�था, 
भाषा, �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य 
कुनै आधारमा भेदभाव गन� छैन । 

तर सामािजक वा सां�कृितक �ि�ले 

िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, 
आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, मुि�लम, 
उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, अ�पसं�यक, 
सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक, युवा, 
बालबािलका, �ये� नाग�रक, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पसं�यक, अपांगता 
भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, अश� 
वा असहाय, िपछिडएको �े� र आिथ�क 
�पले िवप�न खस आय�लगायत नाग�रकको 
सरं�ण, सश��करण वा िवकासका लािग 
कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� रोक 
लगाएको मािनने छैन” । 

९. उ� संवैधािनक �यव�थाको आशय 
हेदा�  िनवेदकलगायत शारी�रक �पमा अपाङ्गता 
भएका �यि�समेतको िहतको लािग िवशेष कानूनी 
�ब�ध गरी रा�यले उनीह�को सम� िवकास 
र मूल �वाहीकरणको माग� �श�त गन� स�ने 
देिख�छ । संिवधानले नै अपाङ्गतालगायत फरक 
�मता र अव�था भएका �यि� र वग�को लािग संर�ण, 
सश��करण र िवकासको लािग छु�ै कानूनी �यव�था 
गरी फरक ढङ्गले उनीह�लाई मूल �वाहीकरणमा 
�याई संिवधान �द� हकको साथ�क उपभोग गन� 
स�म बनाउन पाउने गरी रा�यलाई िवशेष अिधकार 
�दान गरकेो अव�थामा अपाङ्गता भएका �यि�ह�ले 
रा�यबाट उपल�ध ह�ने जनुसकैु सेवाको उपभोग गदा� 
थप �ाथिमकता र सरं�णा�मक अवसरह� �ा� गनु�पन� 
ह��छ । �यसको लािग रा�यले थप सरु�ा, थप अवसर 
र थप सह�िलयत �दान गरी अ�य सबल �यि�सरह 
रा�यले �दान गन� सेवा उपल�ध गराउने अवसरह�मा 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�को सहभािगता सिुनि�चत 
गनु�पन� देिख�छ । 

१०. िवप�ी िनकायह�ले िलिखत जवाफ 
िददँा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को सरु�ाको लािग 
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पव�तारोहण िनयमावली, २०५९ को िनयम ३ को 
उपिनयम (२क) को दहेाय ख�ड (ग) को कानूनी 
�यव�था ग�रएको भ�ने तक�  ��ततु गरकेो देिख�छ । सो 
ख�ड (ग) ले अपाङ्गता भएका �यि�ह�ले पव�तारोहण 
गन� चाहेमा उनीह�को सरु�ाको लािग आव�यक पन� 
थप पथ �दश�क वा सहयोगी, थप औजार य�� वा 
उपकरण, थप भौितक सहायताको �यव�था नभई 
अपाङ्गता भएका �यि�लाई पव�तारोहणको लािग 
िनषेध गरकेो देिख�छ । यसबाट रा�यका िनकायले 
अपाङ्गता भएका �यि�को िहत र संर�ण गन� अचकु 
उपायको �पमा सो वग�का �यि�लाई िनषेध गनु�लाई 
िलएको र बझेुको दिेख�छ । 

११. पव�तारोहणको काम आफँैमा अद�य 
साहस, शारी�रक र मानिसक �मता र त�परता, गिहरो 
�ढता र कौशलबाट स�प�न गनु�पन� काम भएकोमा कुनै 
िववाद छैन । जनुसकैु शारी�रक अव�थाको �यि�ले 
पिन िनरपे� तवरले पव�तारोहण वा िहमालको िशखर 
च�ुने काय� गद�छ भ�ने होइन । शारी�रक �पमा अ�य�त 
सबल देिखने सबै �यि� पव�तारोहणका लािग यो�य 
ह��छन् र कुनै शारी�रक अपाङ्गता भएकै आधारमा 
�य�तो �यि� सदाका लािग पव�तारोहण गन� नस�ने 
गरी अयो�य ह��छ भनी यो�यता र अयो�यता िनधा�रण 
गन� कुनै वै�ािनक आधार देिखदँैन । मूलभूत �पमा 
मािनसको इ�छाशि�, �ढ अठोट, मानिसक साहस 
र पदमाग�को पया�� �ान, उचाइमा प�ुने उपल�ध ह�ने 
पथ �दश�कको सहयोग, उचाइमा प�ुन आव�यक 
भौितक साम�ीह�को उपल�धता, भौगोिलक उचाइको 
�िति�या सहन गन� र �ाण वायकुो �पमा रहने 
अि�सजन दोहन गन� स�ने �मता ज�ता आधारभूत 
िवषयह�ले कुनै �यि�लाई पव�तारोहणका लािग 
यो�य बनाउन स�छ भने ितनको अभावमा कसैलाई 
अयो�य सािबत गराउछँ । �यसैले पव�तारोहणको लािग 
केवल स�लो हात ख�ुा र �ि� �मताको �ाचयु�ता मा�ै 
यो�यता मानक ह�ने र �यसको अभाव भएको ��येक 

�यि� सोको लािग अयो�य ह�ने भ�ने बझुाई आफँैमा 
पूण�, सव�प�र र शा�त् देिखदँैन । �यसैले िवप�ी 
िनकायह�बाट पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ३ को उपिनयम (२क) को कानूनी 
�यव�था िनवेदकलगायत शारी�रक अपाङ्गता भएका 
�यि�ह� पव�तारोहणमा जादँा उनीह�को सरु�ा नह�ने 
कारण दखेाई िनषेध ग�रएको भनी िलइएको तक�  सव�था 
अनिुचत दिेखएको छ । 

१२. अपाङ्गता भएका �यि�लाई िनषेध 
गरपेिछ उनीह�को िवशेष संर�ण ह��छ भ�ने तक�  
आफँैमा अनिुचत तक�  हो । संिवधानले िवशेष संर�ण 
र िवशेष अवसरको ��याभूित गनु�पन� वग�का �यि�लाई 
रा�यको कुनै सेवा, रोजगारी वा अवसरह�मा 
भाग िलन िददँा उनीह�को शारी�रक वा मानिसक 
अव�थाको कारणले कुनै जोिखम ह�ने दिेखएमा �य�तो 
जोिखम �यूनीकरणका लािग संर�णा�मक उपायह� 
अपनाउने वा थप सरु�ाको ��याभूित गनु�  पन�मा 
�य�तो सेवा वा अवसरमा सहभागी ह�न नै �ितब�ध 
लगाएर संर�ण गरकेो भ�ने तक�  गनु�  �कारा�तरले 
रा�य आ�नो दािय�वबाट पि�छएको भ�ने नै ह��छ । 
िकनभने बिह�करण गनु� , िनषेध गनु�  वा अयो�य करार 
गनु� ले कसैको संर�ण गरकेो मािनदँैन । सरं�णका 
लािग त िवशेष �ब�धह� गरी साम�य �यि�लाईभ�दा 
थप सिुवधा, थप अवसर र थप सहयोगको �यव�था 
अप�रहाय� ह��छ । न िक िनषेध गररे संर�ण ह�ने 
ह��छ । �यसैकारण शारी�रक अपाङ्गता भएका 
�यि�लाई सिंवधान �द� हक अिधकारमा ब�देज 
लगाउने वा कुनै अवसरको उपयोगमा रोक लगाउने एवं 
शारी�रक �पमा सबल र अपाङ्गता भएका �यि�िबच 
कुनै तवरले भेदभाव िसज�ना गन� गरी कुनै कानून िनमा�ण 
भएको अव�थामा �य�तो कानून अमा�य ह�न प�ुदछ । 

१३. ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा 
पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, २०५९ को िनयम ३ 
को उपिनयम (२क) को ख�ड (ग) मा ग�रएको �यव�था 

िन.नं.००२३ - माधव�साद च�लागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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अपाङ्गता भएका �यि�ह�उपर िवभेदपूण� रहेको भ�ने 
िनवेदन दाबीको स�ब�धमा हेदा� अपाङ्गता भएका 
�यि�ह� िवशेष अव�थाका �यि� रहेका र �य�ता 
�यि�ह�लाई रा�य संय��को सबै �े� र तहमा समान 
सहभािगताको सिुनि�चतताका लािग रा�यले िवशेष 
�यव�था गन� स�ने गरी संिवधानले नै िवशेष �यव�था 
गरकेो ह�दँा �य�तो अव�थाका �यि�ह�को सवा�ङ्गीण 
जीवनको िवकास गरी साव�जिनक सेवा सिुवधामा समान 
र अथ�पूण� पह�चँको ि�थित िसज�ना गरी साव�जिनक सेवा 
सिुवधाको समान उपभोगको सिुनि�चतताको ि�थित 
�दान गन� दािय�व रा�यको हो । मलुकुको साव�जिनक 
जीवनमा रा�यबाट उपल�ध ह�ने सेवाह� र सिुवधाह� 
तथा अवसरह�को उपभोग गरी लाभ हािसल गन� पाउन ु
वा रा�यको तफ� बाट उपल�ध कुनै अवसरको िनवा�ध 
उपयोग गरी �यसको �यायोिचत िह�सा अनभूुित गन� 
अवसर �ा� गनु�  देशिभ�का सव�साधारण ��येक �यि� 
/ नाग�रकको �वाभािवक अिधकार पिन हो । �यसैले 
मलुकुमा उपल�ध अवसरह�को लाभ कुनै खास वग� 
वा िलङ्ग वा शारी�रक अव�थाका �यि� वा त�कामा 
मा�ै सीिमत गन� निम�ने ह�दँा �य�ता अवसरह� सबैका 
लािग पह�चँयो�य बनाउन ुपन� ह��छ । 

१४. समाजको बनावट नै सव�साधारणको 
सहभािगताबाट ह�ने भएकोले समाजिभ� बालक, व�ृ, 
�व�थ, अ�व�थ, िशि�त, अिशि�त, स�प�न, िवप�न, 
सबलाङ्ग, अपाङ्गका साथै िविभ�न वग�, िलङ्ग, 
जातजाितका मािनसह� रहन ु�वाभािवक ह��छ । एकै 
खालका मािनसको मा� उपि�थित रहेको समाजको 
क�पना गनु�  यथाथ�परक नह�नकुो साथै मानव िव�ानका 
िहसाबले समेत स�भव छैन । �यसैकारण समाजमा 
एकै खालको उमेर, अनभुव, शरीर, �मता, यो�यता 
र प�ृभूिम भएका मािनसको मा�ै उपि�थित अ�य�त 
कम ह��छ, ब� यी सबै �े�मा िविवधताय�ु समाज 
अकाट्य ह��छ । मानवका �पमा स�मािनत समाजको 
सद�यको हैिसयतले आ�नो समाज�ितको दािय�व 

��येक सद�यले िनवा�ह गद�छ भने समाजमा उपल�ध 
अवसरह�को लाभको अपे�ा वा दाबी गन� हक पिन 
��येक सद�यले रा�दछ । �य�तो दाबीलाई �यि�को 
हैिसयत, शारी�रक अव�था आिदका आधारमा अ�यथा 
भ�न वा इ�कार गन� सिकँदैन । िनवेदकलगायतका 
शारी�रक अपाङ्गता भएका �यि�मा समेत पव�तारोहण 
गन� उ�क�ठा अिभलाषा, इ�छाशि�, मानिसक �ढता 
र त�परता ह��छ र ह�न स�छ । य�ता फरक शारी�रक 
�मता भएका �यि�ह�लाई पव�तारोहणको अवसर 
उपल�ध ह�दँैमा उनीह� सबै कुनै िशखरमा प�ुनै पछ�  
भ�ने पिन होइन । साथै य�तो अवसरको �ाि�पिछ 
सबैले पव�तारोहण गन� स�छन् भ�ने पिन होइन । मािथ 
नै िववेचना भएको छ िक पव�तारोहण गन� काय� केवल 
शारी�रक सवलताले मा�ै िनधा�रण गन� िवषय नभई 
�यसमा मानिसक इ�छाशि� सवा�िधक मह�वपूण� ह�ने 
देिख�छ । साथै  पव�तारोहण एउटा िसङ्गो �यि�ले 
मा� गन� िवषय नभई यो एउटा समूहगत काय� पिन 
भएकोले अ�य सबल �यि�को भौितक सहायताको 
मा�यमबाट शारी�रक �पमा अपाङ्गता भएका 
�यि�ह�ले पव�तारोहण गरकेा ��ा�तह� रहेका 
छन् । आखँा नद�ेने ए�रक भ�ने �यि�ले २००१ 
मा िविभ�न िहमालको आरोहण गरकेो, एउटा ख�ुा 
नभएक� इि�डयन नाग�रक अ�िनमा िस�हाले २०११ 
मा, दवुै ख�ुा नभएका �यूिज�या�डका नाग�रक माक� ले 
२००६ मा िविभ�न िहमालको आरोहण गरकेो साथै 
��ततु िनवेदन दायर भई यस अदालतबाट अ�त�रम 
आदशे जारी भएपिछ दवुै ख�ुा नभएका हक� बहादरु 
बढुामगरले समेत सगरमाथाको सफल आरोहण गरकेो 
देिख�छ ।

१५. शारी�रक �पमा अपाङ्गता भएको 
�यि�ले आ�नो �मताको आकँलन आफँैले गन� 
स�दनै भनी पूवा�नमुान गरी �य�ता �यि�ह�को 
आ�मस�मानमा चोट प�ुने गरी �यवहार गन� छुट 
कसैलाई ह�दँैन । कुनै पिन �यि�लाई आ�नो 
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स�मताको �दश�न गन� पाउने हक रहेको छ भने रा�यले 
�य�तो स�मताको कदर गन� �यव�था िमलाउन ु
पछ�  । कानून बनाउने िनरपे� अिधकार िवधाियकाको 
भए पिन िवधाियका िनिम�त कानून वा ��यायोिजत 
�यव�थापनको मा�यमबाट िनमा�ण ग�रएको कुनै पिन 
कानूनमा कुनै पिन �यि�को आ�मस�मानमा चोट 
प�ुने गरी �यव�था गन� िम�दैन । अपाङ्गता भएका 
�यि�ह�लाई पूवा��ही �ि�कोण राखी कमजोर �यि� 
वा वग�को �पमा �यवहार गन� गरी कानून िनमा�ण गन� 
अिधकार संिवधानले कसैलाई पिन �दान गरकेो 
छैन । सबै �यि�लाई मया�िदत �यवहार पाउने र 
आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक संिवधान�ारा 
��याभूत हक हो । संिवधानको धारा ४२(३) मा 
सामािजक �यायको हकअ�तग�त “अपांगता भएका 
नाग�रकलाई िविवधताको पिहचानसिहत मया�दा र 
आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन गन� पाउने र साव�जिनक 
सेवा तथा सुिवधामा समान पह�चँको हक ह�नेछ” भ�ने 
�यव�था छ । उ� �यव�थासमेतबाट अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�को मया�दा र आ�मस�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकमा आघात पन� गरी रा�यले कुनै �यव�था 
गन� स�दैन । �य�तो हकमा आघात पन� गरी कुनै कानून 
िनमा�ण भएको अव�थामा �य�तो कानूनले वैधािनकता 
�ा� गन� स�दैन । अपाङ्गता भएका �यि�ह�लाई 
साव�जिनक सेवा तथा सिुवधामा समान पह�चँको लािग 
रा�यले संिवधानको धारा १८(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजम िवशेष �यव�था गन� स�ने 
देिख�छ । तर िवशेष �यव�थाको बहानामा कुनै पिन 
�यि�को आ�मस�मान, मया�दा र भावनामा चोट 
प�ुयाउने गरी एवं साव�जिनक सेवा तथा सिुवधामा रोक 
लगाउने गरी ग�रएका �यव�थाले �यि� �यि�िबच 
िवभेदको ि�थित िसज�ना गद�छ ।

१६. रा�यले सबै नाग�रकलाई भेदभावरिहत 
समान �यवहार गनु�  पछ�  । अपाङ्गता भएका �यि�ह� 
�मतािवहीन �यि� नभई फरक �मता भएका 

�यि�ह� ह�दँा �य�ता �यि�ह�को �मता, द�ता र 
त�परतासमेतमा ��न उठाई �य�ता �यि�ह��ित 
पूवा��ही बनी रा�यबाट �य�ता �यि�ह�को �मताको 
अवमू�याङ्कन गनु�  सिंवधान तथा अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकारको मा�यतािवपरीत ह��छ । अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�लाई �विनभ�र भई िजउन तथा 
जीवनका हरके प�मा पूण��पमा सहभागी ह�न स�म 
त�ुयाउन �य�ता �यि�ह�लाई सबै �कारका 
साव�जिनक सिुवधा र सेवामा पह�चँ सिुनि�त गन� 
उपय�ु उपाय अवल�बन गन� रा�यको दािय�व हो । 
�य�ता �यि�ह�लाई साव�जिनक जीवनको हरके 
�े�मा सि�य सहभािगताको सिुनि�चतता कायम गन� 
दािय�व िनवा�ह गनु�प न� रा�य आफँैले नाग�रकह�िबच 
िवभेदपूण� �यवहारलाई अनमुित िदने गरी कानून 
बनाउने काय�ले समानताको िस�ा�तलाई उपहास 
गछ�  । संिवधान देशको मूल कानून एवं िवधाियका िनिम�त 
कानूनको मात ृ कानूनसमेत भएको एवं संिवधानको 
िनमा�ण साव�भौमस�ा स�प�न नाग�रकह�बाट 
ग�रएको ह�दँा साव�भौम िनकायबाट िनमा�ण ग�रएको 
सिंवधानको भावना र मम�लाई संकुचन गन� वा 
गलत अथ� गरी कानून िनमा�ण गनु�  संिवधानिवपरीत 
ह��छ । अपाङ्गता भएका �यि�ह�ले पव�तारोहण गन� 
स�दनैन् भ�ने पूवा�नमुान गरी �य�ता �यि�ह�को 
�मतामािथ ��न उठाई उनीह�को जीवनको सरु�ा 
गन� बहानामा पव�तारोहणको लािग अनमुित नै निदने 
गरी कानून बनाउन ु अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव 
नग�रने भनी नेपालको सिंवधानको धारा १८(२) �ारा 
�द� अिधकारको बिख�लाफ भएको देिख�छ । तसथ� 
दवैु हात वा ख�ुा नभएका वा दवैु आखँा दे�न नस�ने 
�यि�ह�लाई पव�तारोहणका लािग अनमुित निदने 
भनी पव�तारोहणस�ब�धी िविनयमावली, २०५९ मा 
पाचँ� संशोधन�ारा थप ग�रएको िनयम ३ को उपिनयम 
(२क) को ख�ड (ग) को �यव�था नेपालको संिवधानको 
धारा १८(२) तथा ४२(३) समेतको �ितकूल दिेखयो । 

िन.नं.००२३ - माधव�साद च�लागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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१७. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  पन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�लाई पव�तारोहणका 
लािग अनमुित नै निदने गरी भएको कानूनी �यव�था 
समानताको िस�ा�तिवपरीत भई िवभदेपूण� रहेको 
र सो �यव�थाले अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
आ�मस�मानपूव�क तथा मया�िदत जीवनयापन गन� 
पाउने तथा साव�जिनक सेवा तथा सिुवधामा समान 
पह�चँ कायम ह�ने अव�थालाई िन��सािहत गन�, 
�य�ता �यि�ह�को मानवीय संवेदनशीलतामा 
आघात पान�, आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन गन� 
पाउने र साव�जिनक सेवा तथा सिुवधामा समान पह�चँ 
कायम ह�ने अवसरबाट वि�चत गन� गरी तजु�मा ग�रएको 
देिखएको ह�दँा पव�तारोहणस�ब�धी िनयमावली, 
२०५९ को को िनयम ३ को उपिनयम (२क) को 

ख�ड (ग) को �यव�था कायम रहन स�ने नदेिखई 
उ� ख�ड (ग) को कानूनी �यव�था आजैका िमितबाट 
अमा�य र बदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई समेत िदई ��ततु िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� । 
का.म.ु�.�या.दीपकराज जोशी
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १३ गते रोज ४ शभुम् ।
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