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िवषय सूची 

�.
स. 

िन.न.ं / 
इजलास / 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

०००१ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेशराज 

राईसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद् 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 िनवेदकह�ले चुनौती िदएको �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) 
को �यव�था मागअनु�प �ार�भदेिख नै 
अमा�य र बदर भएको ख�डमा सेवा 
अविध गणना गन�लगायत अवकाश िमित 
किहले कायम ह�ने भ�ने ज�ता अ�य 
आधारको अभावमा शू�य अव�था 
िसज�ना ह�ने ह�नाले सेवाको गठन र 
�शासनमा नै ग�भीर सङ्कट उ�प�न ह�न 
जाने ि�थित िसज�ना ह�न स�छ । 
मागबमोिजम िनयम १४०(१) को 
�यव�था खारजे भएमा �ित�थापनको 
िनयमको अभावमा पन� जाने असरको 
बारमेा बेवा�ता गन� िम�ने पिन देिखँदैन । 
कुनै कानूनको कुनै �ावधान सिंवधानसगँ 
बािझएको वा सिंवधानबमोिजमको �द� 
हकमा िवरोध पन� जाने अव�थामा 
सिंवधानको धारा १३३ (१) बमोिजम 
अिधकार�े� �हण गरी कानून बदर गन� 
सिकने भएपिन भइरहेको कानून 
�ित�थापन गरी नयाँ कानूनको िनमा�ण 
गन� कुरामा यस इजलासको अिधकारको 
िवषय रहदैँन । िवधाियकाले नै िवधायन 
िनमा�ण गनु�पद�छ भ�ने कुरा सव�िविदत नै 
छ । तसथ� िनयम १४०(१) को �यव�था 
यथाि�थितमा बदर गरी शू�य अव�था 
िसज�ना गन� िम�ने नदेिखने । 
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2=  

०००२ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण 

सािव�ी �े� 

िव�� 

स�माननीय 
�धानम��ी 

बाबुराम भ�राई, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 �याियक र काय�कारी काय�बीच 
सिंवधानतः आधारभूत िभ� नता रहकेो 
ह��छ । कुनै पिन कसुरदारको आरोप 
लागेको �यि� दोषी हो वा होइन भनी 
ठहर गन� र दोषी ठह�रएको अव�थामा 
िनजलाई ह�ने द�ड सजाय िनधा�रण गन� 
कुरा पूण�तः �याियक अिधकार�े�िभ�को 
िवषय हो । यसको �योग रा�यको �वत�� 
�याियक िनकायबाहके अ�य�बाट ह�न 
स�दैन । फैसला अि�तमताको िस�ा�त 
(Finality of the judgment) अनुसार 
अदालतबाट भएको फैसलाको 
अ�तव��तुिभ� �वशे गरी रा�यका अ�य 
िनकाय वा पदािधकारीबाट पुनरावेदन सुने 
जसरी जाँ�न र पुनरालोकन गरी अ�यथा 
गन� िम�दैन । �य�तो अ�यासलाई वै�ता 
िदन खोिज�छ भने �याियक �वत��ता, 
िविधको शासन र लोकत��को अि�त�व 
समा� त भएको स�झनु पन� । 

१३ 

3=  

०००३ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण 

अिधव�ा 
�काशमिण 
शमा�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 

काया�लय 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 मािनसको जीवनको अिधकार अ�य 
अिधकारभ�दा उप�लो कोटी मानव 
अिधकार हो । ज�तै सकंट वा िवपत् 
आइपरकेो अव�थामा समेत नाग�रकको 
जीवनको अिधकार अपह�रत वा कुि�ठत 
ह�न स�दैन । 

 मु�ा िफता� िलने �ि�या �याियक माग�को 
िवचलन वा िवमुखकारी ह�नु ह�दैँन । यो 
�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत 
ह�नुका साथै मु�ा िफता�मा पारदिश�ता र 
�वीकाय�ता रहनुपछ� । यो समानता र 
�यायको अिधकारमा आधा�रत ह�नुपद�छ । 

३४ 



 

iii

रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनुस�धान वा 
अिभयोजनको प�रणाम रो�नसमेत 
हरहालतमा मु�ा िफता� िलन नपाउने भ�ने 
कुरा होइन । �य�तो कुराले �यायको 
पृ�पोषण नह�न स�छ । तथािप सरकारले 
कुनै अपराधपूण� घटनाका स�ब�धमा 
गिहराईमा पुगी आव�यक अनुस�धान गरी 
दोषीउपर मु�ा दायर गनु�पन� । 

4=  

०००४ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 

माधवकुमार 

ब�नेतसमेत 

िव�� 
स�माननीय 

�धानम��ी डा. 
बाबुराम भ�राई, 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 फौजदारी �यायलाई परा�त गन� गरी 
िवशु� आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत 
मु�ा िफता� िलन सिकँदैन । मु�ा िफता� 
अपवादमा ह�नुपन� हो, अपराधी मु� गन� 
�यासको अंश वा �यसको प�रणामको 
�पमा देिखनु नह�ने । 

५४ 

5=  

०००५ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण / 
परमादेश 

�पीया देवी 

िव�� 
नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा  
मि��प�रषद्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 मु�ा िफता� िलने �ि�यामा पीिडतको 
परामश�, सुनुवाइमा सहभािगता र �याियक 
�ि�यामा �ितवादीले गनु�पन� समप�ण 
ज�री छ । यस अदालतबाट मािथ 
िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको िनण�य 
एव ं िस�ा�तह�बाट सु�थािपत कानूनी 
मू�य, मा�यता र पर�पराह� जुन हा�ो 
सवैंधािनक कानूनको पिन अिभ�न अंग 
भइसकेको छन,् लाई उपे�ा गररे मु�ा 
िफता� स�ब�धमा जेसुकै िनण�य गन� 
िम�दछ भ�ने होइन । �याय िदने िदलाउने 

७२ 



 

iv

रा�यको काय�लाई Public Trust को 
�पमा िलनुपछ� । जथाभावी मु�ा िफता� 
िलने िदने गदा� पीिडत प�को �याय 
�ाि�को हक कुि�ठत ह�न जाने । 

6=  

०००६ 

 

सवैंधािनक 

इजलास 

 
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
अमृत�साद 
�े�समेत 
िव�� 

स�माननीय 
मि��प�रषद्का 

अ�य�, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 सिंवधान �द� मौिलक हक सोही धाराको 
अिधनमा रही हरके �यि� वा नाग�रकले 
�योग वा उपयोग गन� स�दछन ् । तर 
कसैले रा�यको फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घन गरी अपराधज�य काय� गद�छ 
भने मौिलक हकको हवाला िदई 
अपरािधक दािय�वबाट उ�मुि� िलन 
स�दैन । 

९३ 

7=  

०००७ 
 

सवैंधािनक 
इजलास 

 
उ��ेषण / 
परमादेश / 

अिधकारपृ�छा 

अिधव�ा डा. 
च��का�त 

�वालीसमेत 
िव�� 

रा��पितको 
काया�लय, 

शीतलिनवास, 
काठमाड�समेत 

 अदालतले आफूसम� िवचाराधीन 
िववािदत िवषयको मा� िन�पण गन�       
हो । िनवेदकह�ले िनवेदन िददँाको 
बखतमा िववािदत भिनएको िवषय नै 
राजनीितक �ि�या र िवकिसत नयाँ 
सवैंधािनक �णालीबाट समाधान भई हाल 
िववादको अव�था नै कायम नरहकेो 
ि�थितमा समाधान भइसकेको िवषयलाई 
पुन: बलझाई िववाद रहसेरहको ि�थितको 
क�पना गरी अदालतले बो�नु 
औिच�यपूण� र वाि�छत ह�न स�ैन । 
समाधान भइसकेको िवषयलाई समाधान 
नभएसरह मानी अदालतले खोत�दै 
जानाले थप अ�यौल र अिनि�तता मा� 
िसज�ना गन� । 

१०८ 

 

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

– स�पादक 



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७५

1

�नण�य नं. ०००१

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

आदेश िमित : २०७२।९।१७।६
०७२-WO-०२९४

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १ न�सालि�थत 
�हरी �धान काया�लय, काय�  िवभागमा 
�हरी अित�र� महािनरी�क पदमा काय�रत 
गणेशराज राईसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद् �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § िनवेदकह�ले चुनौती िदएको �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) 
को �यव�था मागअनु�प �ार�भदेिख नै 
अमा�य र बदर भएको ख�डमा सवेा अविध 
गणना गन�लगायत अवकाश िमित किहले 
कायम ह�ने भ�ने ज�ता अ�य आधारको 
अभावमा शू�य अव�था िसज�ना ह�ने ह�नाले 
सेवाको गठन र �शासनमा नै ग�भीर 
सङ्कट उ�प�न ह�न जाने ि�थित िसज�ना 
ह�न स�छ । मागबमोिजम िनयम १४०(१) 

को �यव�था खारजे भएमा �ित�थापनको 
िनयमको अभावमा पन� जाने असरको 
बारमेा बेवा�ता गन� िम�ने पिन देिखँदैन । 
कुनै कानूनको कुनै �ावधान सिंवधानसगँ 
बािझएको वा सिंवधानबमोिजमको 
�द� हकमा िवरोध पन� जाने अव�थामा 
सिंवधानको धारा १३३ (१) बमोिजम 
अिधकार��े �हण गरी कानून बदर 
गन� सिकन े भएपिन भइरहकेो कानून 
�ित�थापन गरी नया ँ कानूनको िनमा�ण 
गन� कुरामा यस इजलासको अिधकारको 
िवषय रहदैँन । िवधाियकाले नै िवधायन 
िनमा�ण गनु�पद�छ भ�न े कुरा सव�िविदत नै 
छ । तसथ� िनयम १४०(१) को �यव�था 
यथाि�थितमा बदर गरी शू�य अव�था 
िसज�ना गन� िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.४)
 § कितपय �हरी कम�चारीले �हरी ह�नुको 

कारणले सवेाको अ�य पदमा �ित�पधा� 
गन� उमेर हदको छुट उपभोग गन� नपरी 
अ� खु�ला �ित�पध� वा अ� सवेाबाट 
�हरीमा �ित�पधा� गन� समूहसरहको 
अव�था रहरे पिन खु�ला �ित�पध�को 
छनौट पूव� �हरी सवेामा रहकेो स�बि�धत 
उ�मेदवारले इ�छा नगदा� नगद� पिन सेवा 
जोिडन े �यव�थाबाट केही असर परकेो 
अव�था ह�न स�छ । तसथ� सेवाको 
आव�यकता, �हरी सेवामा रहरे खु�ला 
�ित�पधा� गरी छनौट भएको उ�मदेवारको 
वा�छनीयता, �हरीबाहके अ�य �े�बाट 
�ित�पधा� गरी छनौट ह�नेह�को स�दभ�मा 
िनजह�ले �ा� गन� तुलना�मक लाभ 
वा दािय�वको ि�थित, जुन �ोतबाट 
आएको भएपिन सवेा �वेशपिछ सगंठनले 



2

िनजह�सगँ गनु�पन� �व�छ �यवहार ज�ता 
कुरालाई �यानमा राखेर सेवा गणनाको 
स�ब�धमा �हरी ऐनले नै खास िनि�त र 
भरपद� �यव�था गनु� उिचत देिखन ेह�नाले 
नीितगत�पमा �प� �यव�था �हरी ऐनमा 
नै समावेश गन� नपेाल सरकारको नाममा 
िनद�शन गन� ।

(�करण नं.१०)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� 
सशुील कुमार प�त, ह�र उ�ेती र िव�ान्  
अिधव�ाह� रमनकुमार �े� र नर�े� गौतम

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
कृ�णजीवी िघिमर ेर रवेतीराज ि�पाठी र िव�ान् 
अिधव�ा सभुाष आचाय�

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७१, अङ्क १, वैशाख, 

िन.न.९०९९
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम दायर ह�न आएको 
�रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य र आदेश यस�कार छ :

�हरी ऐन, २०१२ अ�तग�त बनेको त�कालीन 
�हरी िनयमावली, २०३३ ले �हरी िनरी�क, �हरी 
सहायक िनरी�क एवं �हरी जवानको पदमा ख�ुला 
�ितयोिगताबाट पदपूित� गदा� �हरी सेवाको राजप� 
अनङ्िकत पदमा काय�रत �हरी कम�चारीले समेत 
ख�ुला �ित�पधा�मा भाग िलन पाउने कानूनी �यव�था 
गरकेोमा उ� �यव�थालाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
एवं �हरी िनयमावली, २०७१ ले समेत िनर�तरता 
�दान गरी आएको छ । यसरी िवगत लामो समयदेिख 
�हरी सेवाको राजप� अनंिकत पदमा काय�रत �हरी 

कम�चारीले ख�ुला �ितयोिगतामा भाग िलन पाउने उ� 
�यव�थालाई िनर�तरता िदने �ममा �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम १२, िनयम ४० र उ� िनयमसगँ 
स�बि�धत अनसूुची–३ मा �यूनतम् यो�यताह� 
िनधा�रण गरकेो छ । हामी िनवेदकह� समेत िवगतमा 
त�कालीन �हरी िनयमावली, २०३३ एव ं �हरी 
िनयमावली, २०४९ अनसुार �हरी िनरी�क, �हरी 
सहायक िनरी�क र �हरी जवानको पदमा ख�ुला 
�ित�पधा�मा भाग िलई परी�ामा उ�ीण� भई िविभ�न 
पदमा िनयिु� प� िलई काय�रत भई आउने �ममा 
समय समयमा िनयमानसुार बढुवा ह�दैँ गई हाल �हरी 
अित�र� महािनरी�क, �हरी नायब महािनरी�क, 
�हरी व�र� उपरी�क, �हरी उपरी�क, �हरी नायब 
उपरी�क र �हरी िनरी�क पदमा काय�रत रही आएका 
छ� ।

यसरी ख�ुला �ितयोिगतामा सफलता �ा� 
गरी �हरी सेवामा आएका हामी िवभागीय �हरी कम�चारी 
र ख�ुला �ितयोिगतामा िवभागीय �हरीबाहेकका 
अ�य सरकारी सेवाबाट आएका �हरी कम�चारीका 
बीचमा एउटै िनयिु� िमित ह�दँासमेत अवकाश पाउने 
अव�थामा नोकरी अविध गणना गदा� िवभागीय �हरीको 
पूव� सेवा अविधसमेत जोिडने र अ� उ�मेदवारको 
नजोिडने असमान र िवभेदकारी कानूनी �यव�था 
भई आएकोमा उ� असमान र िवभेदकारी �यव�था 
हटाउन पटकपटक माग गद� आएकोमा ��यथ�ह�बाट 
�यसलाई सबै सरकारी सेवासरह समान �यव�था 
कायम ग�रने भनी आ�ासन िदएको भएपिन िव�मान 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) मा 
“यस प�र�छेदको �योजनको िनिम� नोकरी अविधको 
गणना गदा� �हरी सेवाको कुनै पदमा �थायी िनयिु� 
भई नोकरी गरकेो ज�मा अविध (बीचमा टुटेको भए 
सो टुटेको अविध कटाई) लाई गणना ग�रनेछ” भ�ने 
असमान र िवभेदकारी �यव�थालाई िनर�तरता 
िदइयो । जसबाट ख�ुला �ितयोिगतामा सफलता �ा� 
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गरी एकै िमितमा िनय�ु ह�ने हामी िनवेदक ज�ता �हरी 
कम�चारीह� र ख�ुला �ितयोिगतामा सफलता �ा� 
गरी आउने अ�य सरकारी सेवाका कम�चारीका बीचमा 
असमान र िवभेद ह�न गएको छ ।

�हरी संगठनिभ� रहेका ख�ुला �ित�पधा�बाट 
छनौट भई सेवा गरी आएका िनवेदकह� ज�ता िवभागीय 
�हरी कम�चारीह� र ख�ुला �ित�पधा�बाट नै अ�य 
सरकारी सेवाबाट आई एकै िमितमा िनय�ु भएका अ�य 
�हरी कम�चारीबीचको नोकरी अविध गणना गन� �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) को असमान 
िवभेदपूण� कानूनी �यव�था नेपालको संिवधानको धारा 
१८ मा उि�लिखत समानताको मौिलक हकिवपरीत 
भई उ� धारासगँ बािझएकोले नेपालको सिंवधानको 
धारा १३३ को उपधारा (१) बमोिजम �ार�भदेिख नै 
िनि��य एवं बदर घोिषत ग�रपाउन िन�नअनसुारको 
िनवेदन गद�छ� । 

�हरी कम�चारीको पूव� नोकरी अविध जोिडने 
�यव�था त�कालीन �हरी िनयमावली, २०३३ को 
पिहलो संशोधन (िमित २०३४।१२।३०) बाट �ार�भ 
भएको देिख�छ । प�र�छेद १० मा १०.११ को 
�यव�था थप गरी “यस प�र�छेदको �योजनको िनिम� 
नोकरी अविधको गणना गदा� �हरी सेवा िनजामती 
सेवा वा अ� जनुसकैु सरकारी सेवा वा पदमा �थायी 
िनयिु� भई सरकारी नोकरी गरकेो ज�मा अविध 
(बीचमा टुटेको भए सो टुटेको अविध कटाइ�) गणना 
ग�रनेछ र िनल�बनमा रहेको अविधसमेत गणना 
ग�रनेछ” भिनएको िथयो । उ� िनयम १०.११ को 
उ� �यव�था पनु: �हरी िनयमावली, २०३३ को 
चौथो संशोधन (२०३८।१२।३०) ह�दँा शाही नेपाली 
सेना वा �हरी सेवा वा पदमा �थायी भई नोकरी 
गरकेो अविधलाइ� मा� गणना गन� �यव�था रािखयो 
र उ� संशोधनले अ�य जनुसकैु सरकारी सेवा वा 
पदमा �थायी भई नोकरी ग�रएको पूव� अविधलाइ� 
हटाइएको पाइ�छ । �हरी िनयमावली, २०३३ खारजे 

भइ� लागू भएको �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ११० ले शाही नेपाली सेना वा �हरी सेवाको 
पूव� नोकरी अविध जोिडने �ावधानलाइ� िनर�तरता 
िदएको िथयो । तर त�कालीन �हरी िनयमावली, 
२०४९ िमित २०४९/११/१५ मा �थम सशंोधन 
ह�दँा प�र�छेद–१०, िनयम ९८ मा संशोधन भई �हरी 
कम�चारी अिनवाय� अवकाश ह�ने उमेर हद, पदाविधको 
अलावा सेवा अविध ३० वष� पूरा भएपिछ अिनवाय� 
अवकाश ह�ने कानूनी �ावधान थप भयो । यसरी �हरी 
िनयमावली, २०३३ को चौथो संशोधनले गरकेो 
�यव�थासरह नै �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
११०(१) मा भएकोमा �हरी िनयमावली, २०७१ लागू 
भएपिछ सािबकको शाही नेपाली सेनालाई समेत िझक� 
िनयम १४०(१) मा केवल �हरी कम�चारीको मा� पूव� 
�थायी सेवा अविधलाई जोिडने �यव�था ग�रएको छ ।

�हरी िनयमावली, २०४९ को पिहलो 
सशंोधन (२०४९।११।१५) भ�दा अिघ �हरी कम�चारी 
सेवाबाट अिनवाय� अवकाश ह�ने २ वटा मा� Ground 
िथयो, अथा�त् उमेरको हद र पदाविधको आधारमा 
मा� अिनवाय� अवकाश पाउने �यव�था रहेकोले यो 
�यव�थाअनसुार अिनवाय� अवकाश ह�दँा ख�ुला 
�ितयोिगताबाट िनय�ु भएका हामी िनवेदकह� ज�ता 
िवभागीय �हरी कम�चारी एवं सोही �ितयोिगतामा 
सफलता �ा� गरी िनय�ु ह�ने समान तहका अ�य 
�हरी कम�चारीका बीचमा सेवाबाट अिनवाय� अवकाश 
ह�दँा पूव� नोकरी अविध जोिडने कुरामा कुनै असमान र 
िवभेद ग�रएको िथएन ।

�हरी िनयमावली, २०४९ खारजे भई िमित 
२०७१/१/८ बाट लागू भएको �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम १२७ ले �हरी कम�चारीको अिनवाय� 
अवकाशमा उमेर, पदाविधको अलावा ३० वष�को 
नोकरी अविध गरी ३ वटा Ground समावेस भएको 
छ । �यसैगरी िनयम १४०(१) ले “यस प�र�छेदको 
�योजनको िनिम� नोकरी अविधको गणना गदा� �हरी 
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सेवाको कुनै पदमा �थायी िनय�ु भई नोकरी गरकेो 
ज�मा अविध (बीचमा टुटेको भए सो टुटेको अविध 
कटाई) लाई गणना ग�रनेछ” भ�ने �यव�था रािखएको 
छ ।

�हरी कम�चारीको पूव� सेवा अविध 
जोिडने �ार�भदिेखको �यव�था िवशेष गरी �हरी 
कम�चारी अिनवाय� अवकाश ह�दँा पाउने उपदान, 
िनविृ�भरणलगायतका सिुवधासगँ लि�त रहेको भ�ने 
देिख�छ । �यसैले �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१४०(२) मा पिहले पाएको उपदानको रकम िफता� 
गरमेा मा� िनजको पिहलेको नोकरी जोिडनेछ भिनएको 
छ । �हरी कम�चारी �वतः अवकाश ह�ने Ground मा 
िनयम १२७(१) को (घ) ले तीस वष� नोकरी अविध 
पूरा भएको भ�ने छ । तर ख�ुला �ितयोिगताबाट छनौट 
भएको �हरी कम�चारीले नया ँिनयिु� पाएको िमितबाट 
३० वष� सेवा अविध नप�ुदै िबगतमा अक� वग�को �हरी 
सेवामा गरकेो नोकरी अविधलाई समेत �वतः जोडी 
आएको काय�बाट कानूनको अप�या�या गरी सेवा 
अविध ३० वष� नप�ुदै अवकाश िदने काय� भइआएको 
छ ।

��यथ�ह�ले नोकरी अविध जोिडने उ� 
िनयम १४०(१) को �यव�थालाई �हरी कम�चारीको 
अवकाश ह�ने िनयम १२७ मा लेिखएका आधारह�सगँ 
जोिडई एकै िमितमा िनय�ु भएका िवभागीय �हरी 
कम�चारी र िवभागीयबाहेकका अ�य �हरी कम�चारीका 
बीचमा असमान र िवभेद गरी अिनवाय� अवकाश 
िदने काय� भई आएको ह�दँा उ� िनयम १४०(१) को 
�यव�था कानूनको समान संर�ण ह�ने गरी संिवधानमा 
लेिखएको मौिलक हकिवपरीत छ । �हरी सेवामा ख�ुला 
�ितयोिगताबाट �वेश गन� �हरी जवान, �हरी सहायक 
िनरी�क र �हरी िनरी�कसमेत ३ वटा �वेश�ार 
रहेका छन्  । सोबाहेकका �हरी सेवाका अ�य पदह� 
त�लो पदमा काय�रत रहेका �हरी कम�चारीह�लाई 
बढुवा गरी पूित�  गन� �यव�था रहेको छ । यस �यव�थाले 

�हरी जवानदिेख �हरी सहायक िनरी�कभ�दा त�लो 
तहको पदलाई एउटा वग�मा, �हरी सहायक िनरी�क 
र नायब �हरी िनरी�कलाई अक� वग�मा राखेको र 
�हरी िनरी�कलाई ते�ो वग�मा राखेको कारणले यी 
३ वग� अलगअलग भएकोले नै हरके वग�मा �वेश�ार 
राखेको ��ट देिख�छ । तसथ� वग� निम�ने एउटा पदको 
नोकरीलाई वग� निम�ने अक� पदको नोकरीसगँ जोडेर 
नोकरी अविध गणना गन� िनयम १४०(१) को उ� 
�यव�था आधारभूत�पमा नै िम�दो छैन । �हरी सेवामा 
काम नगन� तर �हरीसरह सेवा सिुवधा िलने गरी �हरी 
�धान काया�लयसगँ करारनामा गरी िविभ�न खेलसगँ 
स�बि�धत खेलाडी रहेका छन् । �य�ता खेलाडीह� 
�हरी सेवाका �थायी कम�चारी होइनन् । िनजह�ले 
करारमा उ�लेख भएबाहेक अ�य कुनै सिुवधा 
पाउदैँनन् । तर �य�ता खेलाडीह�ले समेत �हरी 
सेवाको ख�ुला �ितयोिगतामा भाग िलई उ�ीण� भई 
िनयिु� प� िलई काय�रत भएपिछ िनजह�को पूव� 
करार सेवा अविधलाई िवभागीय �हरीको मा�यता 
िदई िनजह�को समेत सेवा अविध �वतः जोिडने 
िवभेदकारी �यव�था भई आएको छ । 

कुनै सरकारी कम�चारीको पूव� सेवा अविध 
जोड्ने वा नजोड्ने भ�ने कुरा िनजामती सेवा 
ऐनलगायतका अ�य सरकारी सेवाका पदमा �वतः 
जोिडने �यव�था नभई िनज �वयम् ले �वे�छाले 
िनवेदन िदएमा मा� जोड्न सिकने कानून रहेको 
छ । �हरी सेवाको हकमा त अ�य सरकारी सेवामा 
ज�तो िनवेदन िदई जोड्न पाउने �यव�था नै ग�रएको 
छैन । �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ११० ले 
पूव� सेवा अविध जोड्ने स�ब�धमा िवभागीय �हरी र 
नेपाली सेनालाई मा� उ�लेख गरकेोमा २०७१ को 
िनयमावलीको िनयम १४० ले नेपाली सेनालाई पिन 
िझक� केवल िवभागीय �हरीको हकमा मा� �वतः सेवा 
जोिडने �यव�था गरकेो पाइ�छ । �हरी िनरी�कको 
ख�ुला �ितयोिगतामा सहभागी ह�ने �यि�को उमेर २५ 
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वष� हो तर, िवभागीय उ�मेदवार भने ३५ वष�स�म छनौट 
परी�ामा सहभागी ह�न पाउछँन् । �हरीमा िवभागीय 
कम�चारीलाई ३५ वष�स�म ख�ुला �ितयोिगतामा भाग 
िलन पाउने �यव�था िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा १०(३) ज�तै हो । उ� दफा १०(३) ले िनजामती 
सेवाका �थायी वहालवाला कम�चारीह�लाई मािथ�लो 
पदका ख�ुला �ितयोिगतामा सहभागी ह�नका लािग 
उमेरको कुनै पिन हद ला�दैन भिनएको छ । िनजामती 
सेवामा िवभागीय उ�मेदवारलाई उमेरको हद नरहेको 
अव�थामा �हरी कम�चारीतफ�  ३५ वष�स�म ख�ुला 
�ितयोिगतामा उ�मेदवार ह�न पाउन ु �वाभािवक हो 
यसलाई दोहोरो सिुवधा िलएको भ�न िम�दैन ।

�यसैगरी ख�ुला �ितयोिगतामा सफल 
भएपिछ �यसपूव�को त�लो पदमा �ा� गरकेो पदक, 
परु�कार, तािलमज�ता कुनै पिन कुराह� कायम 
रहदैँनन् । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २१ 
अनसुार ख�ुला �ितयोिगता�ारा छनौट भई िनयिु� 
पाएको �हरी कम�चारीको आधारभूत तािलममा �ा� 
गरकेो अकंको आधारमा यो�यता�म व�र�ता कायम 
ह�ने अव�था छ । तर यसको ठीक उ�टो िवभागीय 
�हरी कम�चारीको नोकरीको सेवा अविध भने �वतः 
जोिडने �यव�था आफँैमा गैरकानूनी छ । िवभागीय 
�हरी कम�चारी ख�ुला �ितयोिगतामा �ित�पधा� गरी 
उ�ीण� भई िनय�ु भएपिछ िवगतमा त�लो दजा�मा काम 
गरकेो अनभुव, आधारभूत तािलम, जे�ता, पदक तथा 
परु�कार कुनै पिन नया ँिनयिु� उ�ा�त काम नला�ने भई 
विृ� िवकासका सबै अवसरह� नयाबँाट मा� िसज�ना 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ� र अ�य सरकारी 
सेवामा परुानो िवभागीय सेवा अविध जोड्ने अिनवाय� 
�यव�था नरहेको ि�थितमा केवल �हरी सेवाको 
हकमा मा� िवगतको िवभागीय सेवा अविधलाई नोकरी 
अविधमा गणना गरी अवकाश िदने कानूनी �यव�था 
सव�था समानताको आधारभूत िस�ा�त �ितकूल 
छ । उमेर हदको आधारमा, पदाविधको आधारमा र 

सेवा अविधको आधारमा अिनवाय� अवकास िदने 
�यव�था गदा� �हरी कम�चारीह� एक त सेवा अविधको 
आधारमा अिनवाय� अवकाश पाउने कम�चारीह� 
�तािडत ह�न पगेुका छन् भने �यसमािथ पिन त�लो 
तहको पूव� नोकरी अविधलाई समेत िनयम १४०(१) 
बमोिजम गणना गदा� �यसको सोझो मार परकेो छ ।

िनयम १४०(१) ले गरकेो �यव�थाअनसुार 
त�लो तहको पदमा गरकेो नोकरीबाट राजीनामा गरी 
मािथ�लो तहको पदमा िनयिु� िलए पिन टुटेको 
अविध कटाई नोकरी गणना ग�रने �ावधानले गदा� हामी 
िनवेदकले त�लो तहको पदको नोकरीलाई राजीनामा 
गररे नजोडाउने अव�था िसज�ना गन�समेत निम�ने 
भएको छ । उ� िनयम १४०(१) को �यव�थाअनसुार 
नोकरी गणना गदा� हा�ो म�जरुी तथा �वीकृित िलएको 
अव�थासमेत छैन । 

अतः �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१४०(१) को �यव�था नेपालको सिंवधानको धारा १८ 
सगँ बािझएको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १३३ 
को उपधारा (१) बमोिजम �ार�भदेिख नै अमा�य र 
बदर घोिषत गरी उ� �यव�थालाई �वेि�छक�पमा 
स�बि�धत कम�चारीले चाहेमा मा� पूव� नोकरी 
जोडाउन पाउने गरी आव�यक �यव�था िमलाउन ु
भ�ने परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आ�ा 
आदशे वा पजु� जारी ग�रपाऊँ । ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम िकनारा नलागेस�म �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम १२७(१) को दहेाय ख�ड (क), (ख), (ग) 
र (घ) को अव�थाबाहेक िनयम १४०(१) को �योग 
गरी अिनवाय� अवकाश िदने कुनै काम कारवाही नगनु�  
नगराउन ुभनी ��यथ�ह�को नाउमँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन �यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो? आदेश जारी ह�न ु नपन� आधार र कारण भए 
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सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा� भएका िमितले 
बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� आफँै वा आ�नो 
कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी �यादिभ� 
िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । साथै िनवेदकले अ�त�रम 
आदेशसमेतको माग गरकेोले अ�त�रम आदेश जारी 
ह�ने नह�ने स�ब�धमा छलफलको िनि�त उपि�थत 
ह�न िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमबमोिजम पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।७।१५ को 
आदेश ।

िनवेदन िजिकर मूलतः िवभागीय �हरीको 
हैिसयतले सहायक �हरी िनरी�कको पदमा गरकेो 
सेवा अविध जोड्ने �यव�था संिवधानिवपरीत रहेको 
भ�ने देिख�छ । िनयमावलीको िनयम १४० को 
उपिनयम (१) ले यस प�र�छेदको �योजनको िनिम� 
नोकरी अविध गणना गन� �हरी सेवाको कुनै पदमा 
�थायी िनयिु�को नोकरी गरकेो अविधलाई गणना 
गन� �यव�था गरअेन�ुप िवप�ीह�को नोकरी अविध 
गणना भएको अव�था छ । रा�� सेवकको सेवा सत� 
स�ब�धमा छु�ाछु�ै कानून�ारा �यवि�थत ग�रएको 
र �य�तो िनयमावली सेवाको �कृितअन�ुप बनाइने 
भएकोले अ�य सेवाका कम�चारीसरह िनयमावलीको 
�यव�था नभएको भ�ने िनवेदन िजिकर यिु�सङ्गत 
छैन । संिवधानले ��याभूत गरकेो समानताको हक 
समान �यि�ह� बीचका लािग मा� आकृ� ह�ने ह�दँा 
िवप�ीह�ले अ�य सेवाका कम�चारीको सरह नोकरी 
गणनास�ब�धी �यव�था नभएको िजिकर िलन ु
संिवधानस�मत नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

�हरी िनयमावलीको िनयम १४० को 
उपिनयम (१) मा यस प�र�छेदको �योजनको िनिम� 

नोकरी अविधको गणना गदा� �हरी सेवाको कुनै पदमा 
�थायी िनयिु� भई नोकरी गरकेो ज�मा अविध (बीचमा 
टुटेको भए सो टुटेको अविध कटाई) लाई गणना 
ग�रनेछ भ�ने �यव�था छ । �हरी िनयमावलीमा भएको 
�यव�थाअन�ुप नै कुनै पदमा �थायी िनयिु� भई 
नोकरी गरकेो �हरी कम�चारीको सेवा अविध जोिडने 
ह��छ । �हरी िनयमावलीमा भएको उ� �यव�था कुनै 
पिन �यि� िवशेष वा समूह िव�� लि�त नभएर सबै 
�हरी कम�चारीलाई समान�पमा लागू ह�ने हो । �हरी 
कम�चारीको सेवा अविध िनजले �हरी सेवामा गरकेो 
कूल सेवाको आधारमा कायम ह�ने हो । ��येक �ेणी 
वा कुनै �ेणीका आधारमा फरकफरक सेवा अविध 
गणना गन� कुरा ह�न स�दनै । �हरी सेवामा फरक 
फरक �ेणी र पदमा सेवा �ार�भ गरकेा �हरी कम�चारी 
छन् । ��येकलाई िनजको सिुवधाबमोिजम कुनै खास 
पददिेखको सेवा अविध जोड्ने भ�ने ह�दँैन । सेवामै 
रहेको �हरी कम�चारीले �वभावैले नया ँ �वेश गरकेो 
�हरी कम�चारीले भ�दा थप सेवा सिुवधा �ा� गन� 
ह��छ । सबै �हरी कम�चारीलाई समान�पमा लागू ह�ने 
�यव�थालाई आ�नो सिुवधाअनसुार �या�या गन� 
निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने गहृ 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�हरी  कम�चारीह�को  सेवा  सत�स�ब�धी 
�हरी  िनयमावली,  २०७१  को  िनयम  १४०(१) मा 
भएको नोकरी  जोड्नेस�ब�धी  �यव�था  �चिलत  ऐन 
िनयम काया��वयन गन� काय�बाहेक यस िकताबखानाको 
कुनै सलं�नता  रहदँैन  ।  यस  िकताबखानाले  नेपाल 
सरकारले जारी गरकेो िनयम काया��वयन गन� भएकोले 
यस �हरी  िकताबखानासमेतलाई  िवप�ी  बनाइएको 
��ततु �रट बदरभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउँ भ�ने �हरी 
िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।

िवप�ीह� सबैले आफू सािबकमा �हरी 
पदमा नै रहेको र िवभागीय हैिसयतले ख�ुला 
�ित�पधा�मा भाग िलएको कुरामा िववाद छैन । सो 
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कुरालाई िवप�ीह�ले �वीकार गरकेा छन् । यी 
िनवेदकह�ले ख�ुला �ित�पधा�मा भाग िलदँा आ�नो 
�हरी कम�चारीको हैिसयत खलुाई िनवेदन गरकेो 
कुरामा िववाद छैन । िनवेदकह�म�ये कसैले पिन 
आ�नो पूव� सेवा अविधको उपदान बिुझसकेको वा सो 
पदबाट राजीनामा िदई पिछ�लो पदमा िनयिु� िलएको 
अव�था नभएको र सेवा गदा�को अव�थामा नै आ�नो 
पदाविध गणना ह�ने कुरालाई �वीकार गरी सेवारत रही 
आएको अव�थामा हाल आएर सो �यव�था भेदभावपूण� 
र असंवैधािनक भ�न ु कानूनस�मत र �यायोिचत 
होइन ।

�रट िनवेदकह� िवभागीय �हरीको 
हैिसयतमा �हरी िनरी�कको ख�ुला �ितयोिगतामा 
भाग िलई उ�ीण� भएको भ�ने �यहोरा �रट िनवेदनमा 
�वीकार ग�रएको छ । िनवेदकह� म�ये कितपयले 
�हरी िनरी�क पदमा आवेदन गदा�को अव�थामा सेवा 
�वेश गन� उमेरको हद नािघसकेको र �हरी कम�चारीको 
हैिसयतले �ा� छुटको आधारमा िवभागीय �हरीको 
हैिसयतमा �हरी िनरी�कको परी�ामा सहभागी 
भई सिुवधा �हण गरी सोही िवषयमा पनुः िवभागीय 
�हरीको हैिसयतबाट जोडी आउने सेवा अविध 
नेपालको संिवधानको धारा १८ �ितकूल छ भनी दायर 
गरकेो �रट िनवेदन आधारहीन छ ।

समानताको हकको स�ब�धमा िवप�ीह�को 
कथन आफँैमा उिचत र �ा� छैन । समानताको 
हक समानह�को बीचमा कायम रहने हो । असमान 
�यि�ह�को बीचमा समानताको �� उठ्न स�दनै । 
�हरी कम�चारीले िनजामती र सेनाको सेवासगँ जोडी 
भेदभाव भयो भ�न िम�दनै िकनिक उ� सेवाह� 
नै �हरी सेवाभ�दा फरक सेवा ह�न् । सो स�ब�धमा 
नवराज बढुाथोक� िव. मि��प�रषदस्मेत भएको 
उ��ेषण म�ुा (ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७१७६, 
प�ृ १) मा “अलग अलग उ�े�य र काय��े� भएको 
अलगअलग �कृितको सेवासगँ स�बि�धत सेवाका 

सत�ह� समान ह�नपुछ�  भ�न ु तक� स�मत नह�ने, 
�हरी कम�चारी नेपाल सरकारको इ�छाअनसुारको 
अविधस�म आ�नो पदमा बहाल रहन स�ने भएको 
स�दभ�मा स�पूण� �हरी कम�चारीह�लाई लागू ह�ने 
गरी ३० वष� सेवा अविध पूरा भइसकेपिछ अवकाश 
पाउने गरी ग�रएको िनयमावलीको िनयम ९८(१) को 
�यव�थाले समान अव�थामा �यि�ह� बीच असमान 
�यवहार गरकेो मा�न निम�ने, �हरी ऐनको दफा ३(२) 
तथा दफा ९ अ�तग�त �हरी कम�चारीह�को सेवाको 
सत� िनधा�रण गन� स�ने अिधकार �योग गरी ऐनको 
दफा ३९ अनसुार ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� 
िनमा�ण ग�रएको �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
९८(१) मा �हरी कम�चारीको ३० वष� सेवा अविध पूरा 
भएपिछ सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको �यव�था 
नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ को धारा 
११, १२ तथा १२४ सगँ बािझएको नदेिखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम अमा�य र बदर घोिषत ग�ररहन ु
नपन� भनी सव��च अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन 
भइसकेको छ ।

��यथ�ह� नेपाल �हरीका कम�चारी 
ह�न् । कम�चारीको सेवा अविध गणना गन� भनेको 
�य�ता कम�चारीह� जिहलेदिेख सेवा �वेश गरकेा 
छन, सोही समयदेिख गणना ह�ने कुरा हो । नेपाल 
�हरीका कम�चारीह�लाई सेवा �वेश गरकेो समयदेिख 
नै नोकरी अविध गणना ह�ने र िवभागीय कम�चारीको 
हैिसयतले ख�ुला �ितयोिगतामा सहभागी भई उ�ीण� 
भएकाले िनजको नोकरी अविध सािबकदेिख नै गणना 
ह�ने कानूनी �ावधान रहेको अव�था हो । यही कानूनी 
�यव�थाको आधारमा नेपाल �हरीमा िवगतदेिख 
हालस�म सेवा अविध गणना गरी आएको छ ।

नेपाल �हरी संगठनले आ�ना �हरी 
कम�चारीह�लाई संय�ु रा�� संघमा सेवा गन� अवसर 
उपल�ध गराउदँै आएको स�दभ�मा य�तो सिुवधा �ा� 
गन�को लािग �हरी कम�चारीह�ले �हरी सेवामा िनि�त 
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समयाविध पूरा गरकेो ह�नपुद�छ । �हरी �धान काया�लय 
िवगतदेिखको नीितबमोिजम य.ुएन. िमसनको लािग 
छनौट परी�ामा सहभागी ह�न Pre-SAT (य.ुएन. 
जानको लािग सफल ह�नपुन� पूव� परी�ा) ह�ने भनी 
तोिकएको िमितको अगावै नोकरी अविध सात वष� पूरा 
भएको ह�नपुन� �यव�था रहेको छ । यो अिनवाय� सत� 
हो । िवभागीय उ�मेदवारको �पमा �हरी िनरी�क 
पदमा उ�ीण� भई िनयिु� पाएका ��यथ�ह�ले समेत 
सािबकदेिखको नोकरी अविध गणना गरी य.ुएन. 
िमसनमा सहभागी ह�न जाने ग�रएको छ । २८ जना 
��यथ�म�येका �.व.उ. राजे�� �े� �हरी िनरी�क 
भएको ४ वष� २ मिहना १४ िदनमा, �.उ. गोिपमान 
�े� २ वष� ९ मिहना १ िदनमा, �.उ. जगतमान �े� २ 
वष� २८ िदनमा, �.उ. �ेमबहादरु म�ल २ वष� ३ मिहना 
१९ िदनमा, �.ना.उ. अ�यतु�साद पडुासैनी ३ वष� १ 
मिहना १७ िदनमा, �.ना.उ. डा. मेखबहादरु ख�ी २ 
वष� ११ मिहना २९ िदनमा, �.ना.उ. रवेती ढकाल ३ 
वष� ९ मिहना २२ िदनमा, �.ना.उ. जीवनकुमार �े� २ 
वष� ११ मिहना ९ िदनमा, �.ना.उ. िदनेश राज मैनाली 
१ वष� ९ मिहना १४ िदनमा, �.ना.उ. िवनोद िघिमर े४ 
वष� ६ मिहना ८ िदनमा र �.िन. �यामकुमार सा� मगर 
३ वष� १ मिहना ११ िदनमा सािबकको पदाविध जोडी 
य.ुएन. िमसन जाने सिुवधा िलएको देिख�छ । यसरी 
गै�िवभागीय उ�मेदवारह�ले किह�यै पिन नपाउने 
र नपाएको सिुवधा िलन नोकरी गणना ग�रसकेका 
��यथ�ह�ले सोही �यव�था �ितकूल भयो भनी 
दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजेभागी छ । िनवेदकह� 
�हरी िनरी�क पदमा िनय�ु भएप�ात् िसट रोल भदा� 
आ�नो स�ु िनयिु�को �पमा त�लो तहमा भएको 
सेवा �वेशलाई उ�लेख गनु�भएको छ । यसरी सिुवधा 
पाउने कुरामा स�ु िनयिु�को अव�थामा आफूले 
�वीकार गरी आफँै िववि�धत भइसकेको त�यको 
�ितकूल दायर भएको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 

�हरी �धान काया�लयको िलिखत जवाफ । 
यसमा ��ततु �रट िनवेदन नेपालको 

सिंवधानअ�तग�त दता� भई उ� संिवधानको 
�यव�थासगँ �चिलत कानूनको �यव�था बािझएको 
भ�ने �� उपि�थत रहेको भएपिन वत�मान 
सिंवधानबमोिजम संवैधािनक इजलास गठन ह�न 
बाकँ� रहेको र िवशेष इजलासको �े�ािधकारको �� 
उिठरहेको स�दभ�मा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ सगँ बािझएको कानूनको वैधािनकताको �� 
िनिहत रहेका म�ुा �चिलत कानूनबमोिजम िवशेष 
इजलासबाट वा नेपालको संिवधानबमोिजमको 
सवंैधािनक इजलासबाट हेरी िकनारा गनु�पन� हो भ�ने 
��को अित�र� नेपालको संिवधान जारी भएप�ात् 
पिन नेपालको अ�त�रम संिवधानअ�तग�त भए गरकेो 
कामको वैधताको �� उठाई म�ुा पन� गएको अव�थामा 
सव��च अदालत िनयमावलीबमोिजम कायम भइरहेको 
िवशेष इजलासबाट हेन� वा नेपालको संिवधान 
अ�तग�तको संवैधािनक इजलासबाट नै हेनु�पन� �� 
सा�दिभ�क�पमा उिठरहेको भई उ� ��को समेत 
िवचार गरी िववाद समाधान गनु�पन� भएकोले यस 
स�दभ�मा उपि�थत प� िवप� कानून �यवसायीह�को 
अित�र� नेपाल बार एसोिसएसनबाट ३ जनाको दरले 
व�र� अिधव�ा वा अिधव�ाह� एिमकस �यूरीको 
�पमा उपि�थत गराउने �यव�थाको लािग स�बि�धत 
बार एसोिसएसनलाई अनरुोध गरी पेसी तोक� 
िनयमबमोिजम पेस गनू� । साथै अ�त�रम संिवधानसगँ 
कानून बािझएको भनी पन� आएको िनवेदनह� के कित 
िनण�य ह�न बाकँ� छन् सोको संरचना�मक िववरणसमेत 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७२।८।१५ 
को आदशे । 

िनयमबमोिजम पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकह� तफ� बाट िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी सशुीलकुमार प�त, �ी ह�र उ�ेती र 
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िव�ान्  अिधव�ाह� �ी रमनकुमार �े� र �ी नर�े� 
गौतमले �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२७ र 
१४० को �योगबाट पिहलेदिेख त�लो पदमा सेवारत 
भएको भएपिन ख�ुला �ितयोिगताको मा�यमबाट 
उप�लो पदमा �वेश गरकेा कम�चारीह�को हकमा र 
ख�ुलाबाट सेवा �वेश गरकेा अ�य कम�चारीह�को 
हकमा �े�गत िहसाबले िभ�निभ�न अव�था िसज�ना 
ह�न गएको छ । ख�ुला �ितयोिगता�ारा �हरी िनरी�क 
पदमा सेवा �वेश गरी सेवारत �हरी कम�चारीलाई 
िनजले सेवा �वेश गदा� �य�तो �यि�को हकमा पूव� 
सेवाको गणनाले अ�यथा असर िदन खोजेको छ । 
एकाितर �हरी िनरी�कमा �ित�पधा� गन� अवसर 
िदएको छ भने अक�तफ�  नोकरी गणनाले िछटो 
सेवा िनव�ृ ह�न पगुी नकारा�मक असर पारकेो छ । 
िनवेदक मदनबहादरु खड्का भएको ०६९-WS-
००११ को �रट िनवेदनमा िनविृ�का सेवा सत�ह� 
ऐनमा नै �यव�था गनु�भ�ने आदेश भएको छ । पूव� 
आदेशबमोिजम सेवा सत�का आधारभूत कुराह� 
ऐनमा �यव�था नगरी पनुः िनयमावलीमा नै समावेश 
ग�रयो । यो काय� पूव� आदेशको िवपरीत ह�नकुो साथै 
संिवधानस�मत समेत छैन । ख�ुला �ितयोिगताबाट 
सेवा �वेश गदा� समान आधारको मापद�ड लागू ह�ने तर 
िनव�ृ ह�दँा िभ�न आधार लागू ह�ने गरी जारी ग�रएको 
िनयमावली िवभेदकारी छ । पूव� िनयमावलीमा सेवा 
गणना ह�ने कुरा सेवारत �यि�लाई िनव�ृ ह�दँा आिथ�क 
सिुवधा िदने िहसाबले ग�रएको �यव�था िथयो, तर 
अिहलेको िनयमावलीको िनयम १४०(१) को �यव�था 
लाभ िलन नचाहने �यि�को हकमा आ�नो इ�छा 
िव�� सेवा अविध जोडी गणना गरी सेवाको आय ु
घटाउने �योजनको लािग �याइएको ह�दँा अमा�य 
घोिषत ह�नपुद�छ । नोकरी जोड्ने वा नजोड्ने भ�ने �� 
�यि�को हकको िवषय भएको र य�तो हक सारभूत 
�� ह�दँा सारभूतका िवषयमा ��यायोिजत िवधायनले 

सीमा लगाउन निम�नेमा सीमा लगाएको ह�दँा �रट जारी 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी सरकारी िनकायको तफ� बाट िव�ान्  
सह�यायािधव�ाह� �ी कृ�णजीवी िघिमर े र �ी 
रवेतीराज ि�पाठी र �हरी �धान काया�लयको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी सभुाष आचाय�ले िनवेदकह�ले 
बदर माग गरकेो कानूनको �ावधान २०४९ दिेख लागू 
रहेको छ । पिहलेको �यव�थालाई वत�मान िनयमावलीले 
िनर�तरतास�म िदएको हो । २३ वष� अगािडदिेख लागू 
रही सोही �यव�थाको सिुवधा िलएका िनवेदकले अिहले 
आएर चनुौती िदन िम�दैन । �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम १४०(१) को �यव�थाले कसै�ित लि�त 
नगरी सबै �हरी कम�चारीबीच समान �यवहार गरकेो 
छ । एकपटक �हरी सेवा �वेश ग�रसकेका �यि�ले ३५ 
वष� नपगेुस�म उप�लो पदमा �ित�पधा�  गन� पाउछँ भने 
सेवाबािहरका �यि�ले २५ वष�िभ� �ित�पधा� ग�रस�न ु
पद�छ । �हरी िनयमावलीमा िवभागीय उ�मेदवारको 
यो�यतासिहतको छु�ै �यव�था छ । िवभागीय �हरीको 
हैिसयतमा सिुवधा िलई �ित�पधा� गन�ले िवशेष वग�को 
�थान �हण गन� ह�दँा िनयम १४०(१) को �यव�था 
िवभेदकारी भ�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

िनवेदन �यहोरा, िलिखत जवाफ र प� 
िवप�तफ� को बहस बुदँासमेतलाई िवचार गरी 
िनवेदकह�ले �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१४०(१) को �यव�था िवभेदकारी भई नेपालको 
सिंवधानको धारा १८ सगँ बािझएको भनी कानून बदर 
माग गरकेो देिखएको ह�दँा उपयु�� आलोकमा हेदा� 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम कानून बदर ह�नपुन� हो होइन 
भ�ने िवषयको िन�पण गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� ख�ुला 
�ित�पधा�बाट अ�य सरकारी सेवाबाट सेवा �वेश 
गरकेा �हरी कम�चारीको पूव� सेवा नजोिडने तर सोही 
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�ि�याबमोिजम ख�ुला �ित�पधा�बाट सेवामा आएका 
�हरी कम�चारीको पूव� िभ�न वग�को पदको पूव� सेवा 
अविध जोडी नोकरी अविध गणना गन� गरी जारी गरी 
लागू ग�रएको �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१४०(१) को �यव�था नेपालको संिवधानको धारा 
१८ सगँ बािझएको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(१) बमोिजम �ार�भदेिख नै अमा�य र बदर 
घोिषत गरी उ� �यव�थालाई �वेि�छक�पमा अथा�त् 
स�बि�धत कम�चारीले चाहेमा मा� पूव� नोकरी अविध 
जोडाउन पाउने गरी आव�यक �यव�था िमलाउन ु
भ�ने परमादेशलगायत जो चािहने उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाउन माग दाबी िलएको दिेखयो । 

३. �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
१४०(१) को कानूनी �यव�था बदरको माग 
गरी िनवेदकह�ले चनुौती िदएको देिखदँा �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) मा नोकरी 
अविध जोड्ने स�ब�धमा के क�तो �यव�था रहेको छ 
भ�ने स�ब�धमा उ� कानूनी �यव�था उ�लेख ह�न ु
सा�दिभ�क ह�न आएको छ ।

१४०. नोकरी अविधको गणनाः (१) यस 
प�र�छेदको �योजनको िनिम� नोकरी 
अविधको गणना गदा� �हरी सेवाको कुनै 
पदमा �थायी िनयुि� भई नोकरी गरकेो 
ज�मा अविध (बीचमा टुटेको भए सो टुटेको 
अविध कटाई) लाई गणना ग�रनेछ ।

उपयु�� कानूनी �यव�था अ�ययन गरी हेदा� 
�हरी सेवामा �थायी कम�चारीका �पमा सेवा �वेश 
गरी �यसरी सेवा �वेश गरी काम गरकेो अविधलाई 
सेवा अविधमा गणना गन� �यव�था गरेको दिेख�छ । 
सेवा अविधको स�ब�ध सेवाबाट अवकाश भएपिछ 
पाउने िनविृ�भरण, उपदानलगायत विृ� िवकासका 
अ�य अव�थाह�सगँ समेत जोिडएर आएको 

देिख�छ । �यसकारण उ� सेवा गणनास�ब�धी 
�यव�था एउटा ग�भीर र �यापक �भाव उ�पादन गन� 
खालको देिखन आउछँ । 

४. नोकरी अविध जोिडने �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम १४०(१) को �यव�था िनयम 
१२७ को अवकाशस�ब�धी �यव�थासगँ स�बि�धत 
देिख�छ । िनयम १२७ को अवकाशस�ब�धी 
�यव�थामा तीन �कारका �ावधानह� रहेको 
देिख�छ । उमेर, िनि�त पदमा िन�त अविध र ३० वष� 
सेवा अविध । उपयु�� �ावधानह�मा िनवेदकह�ले 
कुनै आपि� नजनाएको भएपिन उप�लो पदमा िनयिु� 
िमितलाई स�ु िनयिु� मानी त�लो पदको काम गरकेो 
अविध नजोिडने भएमा ३० वष�भ�दा बढी अविध 
काम गन� पाइने मनसाय राखी िनयम १४०(१) को 
�यव�था बदर माग गरकेो अव�था छ । िनवेदकह�ले 
चनुौती िदएको उपयु�� िनयम १४०(१) को �यव�था 
मागअन�ुप �ार�भदेिख नै अमा�य र बदर भएको 
ख�डमा सेवा अविध गणना गन�लगायत अवकाश 
िमित किहले कायम ह�ने भ�ने ज�ता अ�य आधारको 
अभावमा शू�य अव�था िसज�ना ह�ने ह�नाले सेवाको 
गठन र �शासनमा नै ग�भीर सङ्कट उ�प�न ह�न 
जाने ि�थित िसज�ना ह�न स�छ । मागबमोिजम िनयम 
१४०(१) को �यव�था खारजे भएमा �ित�थापनको 
िनयमको अभावमा पन� जाने असरको बारमेा बेवा�ता 
गन� िम�ने पिन देिखदँनै । कुनै कानूनको कुनै �ावधान 
सिंवधानसगँ बािझएको वा संिवधानबमोिजमको �द� 
हकमा िवरोध पन� जाने अव�थामा संिवधानको धारा 
१३३ (१) बमोिजम अिधकार�े� �हण गरी कानून 
बदर गन� सिकने भएपिन भइरहेको कानून �ित�थापन 
गरी नया ँकानूनको िनमा�ण गन� कुरामा यस इजलासको 
अिधकारको िवषय रहदँैन । िवधाियकाले नै िवधायन 
िनमा�ण गनु�पद�छ भ�ने कुरा सव�िविदत नै छ । तसथ� 
िनयम १४०(१) को �यव�था यथाि�थितमा बदर गरी 
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शू�य अव�था िसज�ना गन� िम�ने देिखदँनै । 
५. सािबक �हरी िनयमावली, २०४९ 

को िनयम ११० मा पिन सेवा गणनाको �यव�था 
भई सोही �यव�थाको िनर�तरतामा बनेको �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) ले सेवा 
गणनाको �यव�था गरकेो देिखन आएको छ । सािबक 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ११० ले गरकेो 
सेवा गणनाको �यव�था र िनयम ९८ (१) को सेवा 
अविध ३० वष�को �यव�था एकापसमा अ�तरस�ब�ध 
रहेकोमा सेवा गणनाको �यव�थामा कुनै चनुौती निदई 
िनयम ९८ (१) को �यव�था बदर माग गरी दायर 
भएको िनवेदक केशव खरले िव�� िवप�ी नेपाल 
सरकार भएको २०५९ सालको �रट नं. ९४ र िनवेदक 
नवराज बढुाथोक� िव�� िवप�ी नेपाल सरकार भएको 
२०५९ सालको �रट नं. ९६ मा यस अदालतबाट 
िमित २०६०।१।११ मा र िनवेदक मदनबहादरु 
खड्का िव�� िवप�ी नेपाल सरकार भएको २०६९ 
सालको �रट नं. ००११ मा िमित २०७०।१२।२० मा 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ (१) बदर गन� 
निम�ने भनी उ� �रट िनवेदनह� खारजे भइसकेको 
देिखन आएको छ । सािबक �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ११० मा भएको सेवा गणनालाई िनर�तरता 
िदएको �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) 
को �यव�थालाई यी िनवेदकह�ले चनुौती िदएपिन 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) को 
सेवा गणनासगँ अ�तरस�ब�ध रहेको िनयम १२७(४)
(घ) को ३० वष� सेवा अविधका िवषयमा भने चनुौती 
िदएको देिखदँैन । मागबमोिजम सेवा गणनास�ब�धी 
िनयम १४०(१) को �यव�था अमा�य र बदर भएमा 
�ित�थापन िनयमको अभाव भई सेवा अविध 
गणना ह�न नस�ने, सेवा अविध गणना ह�न नस�ने 
भएपिछ अवकाश िमित कायम गन� नसिकने ज�ता 
आधारको अभाव ह�न गई शू�य अव�था िसज�ना ह�ने 

ह�नाले सेवाको गठन र �शासनमा नै ग�भीर सङ्कट 
उ�प�न ह�ने देिखएकोले िनयम १४०(१) को �यव�था 
यथाि�थितमा बदर गन� िम�ने दिेखएन । 

६. ��ततु �रट िनवेदनमा �हरी सेवामा सेवा 
�वेश गरी एकपटक �थायी भइसकेका िवभागीय �हरी 
कम�चारीले सेवाको अ�य तह वा उप�लो तहमा ख�ुला 
�ित�पधा�का आधारमा सेवा �वेश गरकेो आधारमा 
सेवाबािहरबाट ख�ुला �ितयोिगताबाट �हरी सेवामा 
�वेश गरकेोसरह समान आधारमा सेवा �वेश िमित 
िनधा�रण गरी उ� तहबाट सेवा गणना गरी पाउन माग 
गरकेो देिख�छ । �हरी संगठनिभ� सेवा �वेश ग�रसकेको 
नाताले संगठनमा गरकेो सेवाको गणना गन� कुरा 
�वाभािवक मा�नपुन� ह��छ । सेवा �वेश गरकेो नाताले 
िनविृ�भरण, उपदानलगायत अ�य सिुवधाह� �ा� 
ह�ने कुरासगँ स�ब�ध ह�न आउछँ । �यसैबीच कानूनले 
िनधा�रण गरकेो उमेरको हदिभ� ख�ुला �ित�पधा��मक 
आधारमा कुनै उप�लो तह हािसल गरकेो कारणले 
मा� पूव� सेवालाई टुटाउन ुपन� खास कारण देिखदँनै । 
जहासँ�म मािथ�लो तहमा बढी अविध काम गन� मौका 
हािसल गन� पाउने िहसाबले ख�ुला �ितयोिगताबाट 
�ा� गरकेो मािथ�लो पदबाट सेवा गणना गन� मागको 
कुरा छ, सो सबैको हकमा बराबर आकिष�त ह�ने कुरा 
देिखदँनै । सेवािभ�बाट खास समूहको िहत �भािवत 
ह�ने रहेछ भनेपिन सव�स�मत�पमा लागू ह�ने कानूनी 
�यव�थालाई असंवैधािनक भ�न िम�ने ह�दँैन । 
�यसको अित�र� सेवािभ� �वेश ग�रसकेपिछ ख�ुला 
�ितयोिगतामा भाग िलई �हरी कम�चारीको हैिसयतमा 
कुनै लाभ वा सिुवधा �हण गरकेो कुरा पिन सेवाको 
प�ृभूिममा जोिड�छ भने �यो थप ��को िवषय ब�न 
जा�छ । 

७. िनयम १४०(१) को �यव�था नेपालको 
सिंवधानको धारा १८ को �यव�थािवपरीत छ 
भनी िनवेदकह�ले दशा�एका छन् । उ� िनयमको 
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�यव�थाले संिवधानको धारा १८ को �यव�थािवपरीत 
ह�ने प�रि�थितको लािग िवशेष �यव�था गरकेो छ छैन 
भ�ने �� पिन िवचारणीय छ । िनयम १४०(१) को 
�यव�था �हरी सेवािभ� सेवारत �हरी कम�चारीह�को 
हकमा सव�स�मत�पमा लागू ह�ने �यव�था भएकोले 
धम�, वण�, िलङ्ग, जात, जाित, भाषालगायत कुनै 
आधारमा भेदभाव गन� खालको देिखदैँन । कुनै वग�लाई 
लि�त गरी उ� िनयम बनेको भ�ने पिन दिेखदँैन । धारा 
१८ का �यव�थासगँ �प��पमा बािझने गरी िनयम 
१४०(१) को �यव�था बनाई लागू गरकेो भ�न सिकने 
िनि�त आधारको अभावमा उ� िनयम बदर गन� िम�ने 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।

८. अब, �हरीको यो�यता, छनौट �ि�या, 
अवकाश, सेवाको गणना ज�ता िवषय सेवास�ब�धी 
कानूनको सारभूत �यव�था भएकोमा �य�ता 
सारभूत �यव�थाह�लाई �हरी ऐनमा समावेश नगरी 
��यायोिजत िवधायन िनयमावलीको अंश बनाइएको 
अव�था र २०६९ सालको �रट नं. ००११ (ने.
का.प.२०७१, अङ्क वैशाख, िन.न.९०९९) मा 
िमित २०७०।१२।२० मा यस अदालतबाट नेपाल 
सरकारको नाममा जारी भएको िनद�शना�मक 
आदेशसमेतको प�ृभूिममा नेपाल सरकारको नाममा के 
क�तो िनद�शन ह�नपुन� हो भ�ने िवषय पिन िवचारणीय 
ह�न आएको छ ।

९. िनवेदकह�ले �हरी भएपिछ ख�ुला 
�ित�पधा�बाट मािथ�लो पदमा छनौट भएको 
अव�थामा िनजामती वा अ�य सेवाबाट �य�तो पदमा 
छनौट भएमा सािबकको सेवा वा पदको अविध गणना 
नगरी नया ँगणना गदा� सेवा गन� अिधकतम हदस�म काम 
गन� पाउने अव�था रहेको तर �हरीमा एकपटक सेवा 
�वेश गरकेो कारणले छनौट भएको िमितबाट गणना 
गन� नपाएको भई िविभ�न अव�था िसज�ना भएको र 
�हरीबाट छनौट भएका समूहको लामो समयस�म 

विृ� िवकासका अवसर उपयोग गरी सेवा गन� नपाउने 
अव�था रहेको भ�ने म�ुय िजिकर िलएको देिख�छ ।

१०. यस �यव�थाअ�तग�त कितपय �हरी 
कम�चारीले �हरी ह�नकुो कारणले सेवाको अ�य पदमा 
�ित�पधा� गन� उमेर हदको छुट उपभोग गन� नपरी 
अ� ख�ुला �ित�पध� वा अ� सेवाबाट �हरीमा 
�ित�पधा� गन� समूह सरहको अव�था रहेर पिन 
ख�ुला �ित�पध�को छनौट पूव� �हरी सेवामा रहेको 
स�बि�धत उ�मेदवारले इ�छा नगदा� नगद� पिन सेवा 
जोिडने �यव�थाबाट केही असर परेको अव�था ह�न 
स�छ । तसथ� सेवाको आव�यकता, �हरी सेवामा 
रहेर ख�ुला �ित�पधा� गरी छनौट भएको उ�मेदवारको 
वा�छनीयता, �हरीबाहेक अ�य �े�बाट �ित�पधा� 
गरी छनौट ह�नेह�को स�दभ�मा िनजह�ले �ा� गन� 
तलुना�मक लाभ वा दािय�वको ि�थित, जनु �ोतबाट 
आएको भएपिन सेवा �वेशपिछ संगठनले िनजह�सगँ 
गनु�पन� �व�छ �यवहार ज�ता कुरालाई �यानमा 
राखेर सेवा गणनाको स�ब�धमा �हरी ऐनले नै खास 
िनि�त र भरपद� �यव�था गनु�  उिचत देिखने ह�नाले 
नीितगत�पमा �प� �यव�था �हरी ऐनमा नै समावेश 
गन� नेपाल सरकारको नाममा िनद�शन गन� ठहछ�  । 

११. िनवेदक मदनबहादरु खड्का र 
िवप�ी नेपाल सरकार भएको २०६९ सालको 
�रट नं. ००११ (ने.का.प.२०७१, अङ्क वैशाख, 
िन.न.९०९९) मा सेवाको सत�ह� स�ब�धी सारवान् 
�यव�था ऐनमा नै समावेश गनु�  भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७०।१२।२० मा नेपाल सरकारको नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी भएको भएपिन सोअनसुार 
हालस�म नगरी राखेकोतफ�  सरकारको �यानाकष�ण 
गराउनेसमेत ठहछ�  । 

१२. �हरीको यो�यता, छनौट 
�ि�या, अवकाश, सेवाको गणना ज�ता िवषय 
सेवास�ब�धी कानूनको सारभूत �यव�था ह�नाले 
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सारभूत �यव�थाह�लाई �हरी ऐनको िनि�त 
अिधकारअ�तग�त बाहेक ��यायोिजत िवधायनको 
अंश बनाउनसमेत निम�ने ह�नाले उपयु��बमोिजम 
गन� गराउनका लािग समेत सरकारको नाममा िनद�शन 
िदने ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त गराई �रट 
िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. िगरीश च�� लाल
�या. सशुीला काक�
�या. बै�नाथ उपा�याय
�या. गोपाल पराजलुी

इजलास अिधकृतह�:- िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल
इित संवत् २०७२ साल पसु १७ गते रोज ६ शभुम् ।

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।२३।६
०६८-WS-००२९

िवषयः- उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला रामेछाप, साघँटुार गा.िव.स. वडा नं. 
५ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ 
ब�ने सािव�ी �े�

िव��
िवप�ी : स�माननीय �धानम��ी बाबरुाम भ�राई, 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § सािबक र हाल �चिलत सिंवधानमा 
माफ�स�ब�धमा भएको �यव�थाको 
तुलना गदा� सािबकमा मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा �य�तो अिधकार �योग 
ह�ने �यव�था भएकोमा हाल कसको 
िसफा�रसमा रा��पितबाट सो अिधकारको 
�योग ह�ने हो भ�न े कुरा उ�लेख भएको 
देिखएन । तर हाल �चिलत सिंवधानको 
धारा ६६ को उपधारा (२) मा सिंवधान 
र सघंीय कानूनबमोिजम कुनै िनकाय 
वा पदािधकारीको िसफा�रसमा ग�रने 
भनी िकटानीसाथ �यव�था भएकोबाहके 

�नण�य नं. ०००२

& 
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अ�य जुनसुकै काय� मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रस र स�मितबाट ह�न े �यव�था 
रहकेो देिखँदा रा��पितले कसैको 
िसफा�रस िबना सवैंधािनक काय� स�पादन 
गन� स�ने अव�था देिखँदैन । साथै 
सािबकमा उ� अिधकारको �योग के 
कसरी ह�ने हो भ�नेस�ब�धमा कुनै कुरा 
उ�लेख नभएकोमा हालको सवैंधािनक 
�ावधानअनसुार कानूनबमोिजम मा� सो 
अिधकार �योग ह�नुपन� देिख�छ । यसबाट 
हालको प�रवित�त सवैंधािनक स�दभ�मा 
माफ�स�ब�धी छु�ै कानूनको अभावमा सो 
सवैंधािनक �यव�था ि�याशील ह�न स�न े
अव�था नै नदेिखन े।

(�करण नं.२७)
 § माफ� िदन ेअिधकारको �योग अिनयि��त, 

अप�रिमत र �वे�छाचारी ढंगबाट ह�नस�न े
कुराको प�रक�पना गन� सिक�न । 
सिंवधानबमोिजम स�पादन ग�रने जुनसकैु 
काय�ह�मा सिंवधानवादका आधारभूत 
िस�ा�त र मू�य मा�यताह�लाई 
अनशुरण गन� पन� ह��छ । �यसमा पिन 
अदालतको अि�तम फैसलाबाट ठहरकेो 
द�ड सजायलाई माफ� िदने ज�तो ग�भीर 
िवषयमा िवशेषािधकार �योग गदा� �यादै 
सचेत र सवेंदनशील ब�न ु पद�छ । कानून 
र �यायका मा�य िस�ा�तह�को िकि�चत 
मा� पिन उपे�ा गरी माफ�को अिधकार 
�योग ह�न नस�ने ।

(�करण नं.२८)
 § �याियक र काय�कारी काय�बीच सिंवधानतः 

आधारभूत िभ�नता रहकेो ह��छ । कुनै 
पिन कसुरदारको आरोप लागेको �यि� 
दोषी हो वा होइन भनी ठहर गन� र दोषी 

ठह�रएको अव�थामा िनजलाई ह�ने 
द�ड सजाय िनधा�रण गन� कुरा पूण�तः 
�याियक अिधकार�े�िभ�को िवषय हो । 
यसको �योग रा�यको �वत�� �याियक 
िनकायबाहके अ�य�बाट ह�न स�दैन । 
फैसला अि�तमताको िस�ा�त (Finality 
of the judgment) अनुसार अदालतबाट 
भएको फैसलाको अ�तव��तुिभ� �वेश गरी 
रा�यका अ�य िनकाय वा पदािधकारीबाट 
पुनरावेदन सुने जसरी जा�ँन र 
पुनरालोकन गरी अ�यथा गन� िम�दैन । 
�य�तो अ�यासलाई वै�ता िदन खोिज�छ 
भने �याियक �वत��ता, िविधको शासन 
र लोकत��को अि�त�व समा�त भएको 
स�झनु पन� ।

(�करण नं.३०)
 § पा�भ�दा �वृि� र घटना वा िवषयव�तु 

केि��त रहनु �याियक �ि�याको िवशेषता 
हो । मनोगत आवेग र संवेगभ�दा पृथक 
रही व�तुिन� िव�ेषणबाट िन�कष�मा पु�ने 
�ि�याबाटै �याय�ित नाग�रकको िव�ास 
िटकेको ह��छ ।

(�करण नं.३२)
 § सामा�य नाग�रकले अदालतको अि�तम 

फैसलाबमोिजम ठहर भएको सजाय भु�ान 
गनु�पन� तर उ�च �शासक, राजनीितक 
दलका नेता, सभासद ् वा म��ीलाई सो 
गन� नपन� छुट ह��छ भ�न े हो भन े घोर 
असमानताको ि�थित िसज�ना भई कानूनी 
रा�यको उपहास मा� ह�न पु�दछ । यसबाट 
ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भ�ने 
लोकोि� च�रताथ� ब�न पु�दछ र समाज 
पुनः ���मा धकेिल�छ । �य�तो असमान 
र भेदभावपूण� अव�थालाई �ो�सािहत 
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ग�ररहदँा �यायपूण� समाज िनमा�णको 
जग नै भ�कन स�नतेफ�  स�बि�धत सबै 
सवेंदनशील ब�नु पद�छ ।

(�करण नं.३४)
 § व�तुतः �याय स�पादन मानवीय काय� हो । 

मानवीय काय� भएको ह�दँा �याय स�पादन 
सदैव �ुिटरिहत भइरह�छ वा �यसमा 
सुधारको कुनै गु�जाइस नै रहदैँन भ�न 
खोिजएको होइन । तर �य�तो स�भािवत 
�ुिट �यूनीकरण वा िनराकरण अ�य�बाट 
खो�ने नभई �याियक प�ितअ�तग�त नै 
रही खो�नुपन� । 
 § अदालतको तहगत सरंचना र पुनरावेदन 

सु�ने खिच�लो प�ित �याय स�पादनमा 
रहन जाने �िुट स�याउन े�योजनकै लािग 
ह�न ् भ�ने कुरा बोधग�य नै छ । न� भन े
तहतह �याियक सरंचना खडा गरी एउटै 
म�ुाको पटकपटक सुनुवाइ ग�ररहनु पन� 
लामो र झ�झिटलो �ि�याको औिच�य 
सािबत गन� सिक�न । �यसैले �वत�� 
र स�म �यायपािलका, िविधको शासन 
र उ�रदायी एवम ् गितशील लोकत�� 
(Functional democracy) भएको 
मलुुकमा तहतह ह�दैँ अि�तम भएको फैसला 
काया��वयनमा रा�यकै तफ� बाट �यावधान 
खडा गन� िम�दैन ।

(�करण नं.३५)
 § अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन 

गन� िवषय काय�कारी वा �शासक�य हो । 
अदालतबाट भएको फैसलाको काया��वयन 
रा�यको काय�कारी अंगले गनु� पद�छ । 
अदालतबाटै फैसला काया��यन ह�ने कानूनी 
�यव�था ग�र�छ भन ेपिन काय�पािलकाको 
सहयोगिबना �यो स�भव ह�न स�दैन । 

सिंवधानको सरं�क र पालनकता�को 
�पमा रहकेो रा���मखुबाट सिंवधान 
र कानूनबमोिजम अदालतबाट भएको 
फैसलाले ठहर भएको सजाय कानूनी 
आधारबेगर माफ� ह�न नस�ने ।

(�करण नं.४०)
 § के क�ता कसरुमा माफ� िदन िम�ने हो 

र के क�ता कसुरमा माफ� िदन निम�ने 
हो भ�ने �प� �यव�थासिहतको कानून 
ब�नपुन� ह��छ । साथै के क�तो अव�था 
र प�रि�थितको िव�मानतामा माफ�को 
लािग कारवाही चलाउन पाउने हो भ�ने 
आधारह� पिन कानूनमा नै �यवि�थत ह�नु 
पद�छ ।

(�करण नं.४४)
 § भिव�यमा ब�ने माफ�स�ब�धी कानून 

पिन सिंवधानले अिंगकार गरकेो िविधको 
शासन र �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�न स�दैन । जसरी कुनै पिन �यि�लाई 
कसुरदार घोिषत गरी सजाय िदने कुरा 
कानून र �थािपत �याियक मा�यताअनु�प 
मा� ह�न स�दछ �यसरी नै ठहर भएको 
सजाय अ�यथा गन� िवषय पिन कानून 
र �यायका मा�य िस�ा�तभ�दा बािहर 
गई खो�न िम�दैन । कुनै अमकु दलको 
सद�य ह�नु वा कुनै हैिसयत वा भूिमकामा 
रहनु �याियक �ि�यालाई िव�थापन गन�, 
द�डलाई �यूनीकरण गन� वा माफ� िदने 
आधार ब�न स�दैन ।

(�करण नं.४५)
 § रा�यको मह�वपूण� िनकायको िज�मेवार 

पदमा आिसन भएको �यि�ले अदालतको 
अि�तम फैसला�ित स�मान देखाई त�काल 
आ�मसमप�ण गनु�पन�मा साव�जिनक पद र 
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हैिसयतको आडमा रा�यकै अक� िनकायको 
खुलेआम�पमा उपे�ा ग�रिहडँनु उिचत 
मा�न सिक�न । अदालतको फैसला 
�वीकार गरी आ�मसमप�ण नगन� �यि�का 
स�ब�धमा कानून बनाएरसमेत रा�यले 
सजाय माफ�को कारवाही अिघ बढाउन 
िम�दैन ।

(�करण नं.४७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� िटकाराम 
भ�राई, ह�र फुयाल, भोजराज आचाय�, 
प�ुपराज पौडेल, िशवकुमार यादव, िसताशरण 
म�डल, �ाने��राज आरण

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
संजीवराज र�ेमी, िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
मिु�नारायण �धान, अिधव�ाह� िव��काश 
भ�डारी, गोिव�द गौतम र तलुसीराम 
ितिमि�सना

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 

धारा १५१ 
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र 

१३(३) नं. 
 § �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११ 
 § संय�ु रा�य अमे�रकाको सिंवधानको 

धारा २ को उपधारा (२) तथा संसारको 
ठूलो लोकत�� भिनने िछमेक� भारतको 
संिवधानको धारा ७२ र १६१ 
 § जेनेभा महासि�ध, १९४९ 
 § जातीय िवभेद उ�मलुनस�ब�धी महासि�ध, 

१९६५
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अनबु�ध, १९६६ र ऐजनको पिहलो र दो�ो 

�वेि�छक �ोटोकल, 
 § आिथ�क, सामािजक तथा सां�कृितक 

अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, 
१९६६ र यसको अनबु�ध, 
 § मिहला िव�� ह�ने सबै �कारका िवभेदको 

उ�मलुनस�ब�धी महासि�ध, १९७९ र 
ऐजनको �वेि�छक �ोटोकल, 
 § यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी 
महासि�ध, १९८४,  
 § बालअिधकार महासि�ध, १९८९ र यसका 

दईुवटा �वेि�छक �ोटोकल
 § नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को धारा ९ 
 § नेपाल प� भएको यातना तथा अ�य �ूर, 

अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजाय िव��को महासि�ध, १९८४ को 
धारा २(१) मा 
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा ६, 
१४ को उपधारा (६)
 § अ�तरा�ि��य फौजदारी अदालतको रोम 

िवधान, १९९८ 

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� 
त�य र आदेश यस�कार छ :

म िनवेिदकाको भाइ भवुनकुमार भ�ने 
उ�जनकुमार �े�लाई िमित २०५५।३।१० गतेका 
िदन क�रब िबहानको ४ बजेको समयमा गोली हानी 
बालकृ�ण ढंुगेलसमेतका अ�य �ितवादीह�ले ह�या 
गरउेपर िज�ला �हरी काया�लय, ओखलढंुगामा 
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िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो अव�थामा उ� 
घटनाको िकटानी जाहेरी िदने मतृकका दाज ु
गणेशकुमार �े�समेतलाई सोही कारणले बालकृ�ण 
ढंुगेलसमेतको सलं�नतामा �ूरतापूव�क ह�या भएको 
िथयो भने सोही ह�याको कारणले मानिसक स�तलुन 
गमुाएर िनज गणेशकुमारक� छोरी र�जनासमेतले 
आ�मह�या गरपे�ात् बालकृ�ण ढंुगेलसमेतको कारणले 
मेरो प�रवारमा हालस�म ितन जनाको �यान गइसकेको 
छ भने म िनवेदकसमेतलाई पटकपटक �यान िलने 
ध�क� आइसकेको छ ।

यसरी मतृक गणेशकुमारको जाहेरीउपर 
अनसु�धानबाट �ा� त�यका आधारमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. अनसुार 
सव��सिहत ज�मकैद माग गरी ओखलढंुगा िज�ला 
अदालतमा अिभयोग प� दायर भएकोमा स�ु 
िज�ला अदालतले िमित २०६१।१।२८ मा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) बमोिजम 
बालकृ�ण ढंुगेललाई सव��सिहत ज�मकैद ठहर ह�ने 
गरी फैसला गरकेो र िज�ला अदालतको फैसलाउपर 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा दोहोरो पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालतले िमित २०६३।३।११ मा 
आंिशक उ�टी गन� गरी फैसला गरकेोमा सो फैसलाउपर 
नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेो पनुरावेदनमा िमित 
२०६६।९।१९ मा �ी सव��च अदालतबाट िनज 
बालकृ�ण ढंुगेललाई सव��सिहत ज�मकैद गन� स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर भई उ� फैसला 
अि�तम भई बसेको छ ।

यसरी सव��च अदालतको फैसला 
काया��वयन गन� िवप�ी िनकायलगायतका अ�य 
िनकायह�ले आनाकानी गरपेिछ सो फैसलाबमोिजम 
िनज बालकृ�ण ढंुगेललाई कैद भ�ुान गन� प�ाउ गरी 
कारागार काया�लयमा पठाउन ु पन�मा िनर�तर�पमा 
संिवधान सभा सद�य र �यव�थािपका सद�यको 
�पमा काम गरी आउन ु भएकोले िनजलाई सो 

हैिसयतमा काम गन� निदन ुर प�ाउ गरी कैद भ�ुान 
गन� कारागार काया�लयमा पठाउने माग गद� म 
िनवेिदकाले िमित २०६८।२।३१ मा यसै स�मािनत 
अदालतमा �रट िनवेदन दायर गरकेो िथए ँ । िवप�ी 
बालकृ�ण ढंुगेललाई समेत पिन सो �रट िनवेदनमा 
िवप�ी बनाइएकोमा अदालतको आदेशको अव�ा 
गद� िनज हािजर भएका छैनन् । उ� �रट िनवेदन पिन 
स�मािनत अदालतमा हालस�म पिन िवचाराधीन रहेको 
छ । िमित २०६८।७।२३ गतेको पेसी तोिकएकोमा 
सोको अिघ�लो िदन तथा २०६८।७।२२ गतेका 
िदन िनजलाई माफ� िमनाहा िदने िनण�य भएको भनी 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो बैठकप�ात् माननीय 
म��ी �दयेश ि�पाठीले साव�जिनक स�चार मा�यममा 
जानकारी गराउनभुएको र यस स�ब�धमा िविभ�न संघ 
सगंठनह�ले समेत िविभ�न �िति�या जनाएकोले 
उ� िनण�यको यथाथ� जानकारी मा�न म िनवेदकले 
िवप�ी मि��प�रषद ्मा िनवेदन दता� गराउन खो�दा 
िवप�ी िनकायबाट िनवेदन िलन अ�वीकार गरकेो र 
उ� िनण�य बदर गराउने अ�य कुनै वैकि�पक उपचार 
नभएकोले स�मािनत अदालतसम� यो �रट िनवेदन 
िलई उपि�थत भएक� छु ।

म िनवेिदकाले दोषीलाई जवाफदेही बनाई 
�याय �ाि�को लािग िवगत लामो समयदेिख कानूनी 
बाटोह� खोजी गद� भौतारी रहेको अव�थामा सव��च 
अदालतबाट दोषी ठहर भएको र अदालतको आदेशको 
पालना र िविधको शासनको पालना गनु�पन�मा 
अदालतको आदेश छली िहडँने र अदालतको 
आदशेलाई अपमान गन� िनज बालकृ�ण ढंुगेललाई 
माफ� िदनको लािग िसफा�रस गन� सरकारको िनण�यले 
पीिडतले �याय पाउने हकबाट वि�चत ह�न परकेो छ 
भने कानूनको शासनको उपहास भएको छ । �यि�गत 
इवीका कारण गरकेो ह�याको घटना केवल आ�नो 
दलको राजनीितक काय�कता� भएकै कारण माफ� िदने 
काय� कुनै पिन अथ�मा संिवधान र कानूनस�मत ह�न 
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स�दैन । ब� �य�तो िनण�यले रा�यको अ�तरा�ि��य 
दािय�वअनसुार पीिडतलाई �याय िदलाउने 
�ितब�ताको समेत ठाडो उ�लङ्घन ह�न पगेुको 
छ । पीिडत प�रवारलाई बेवा�ता गरी पीिडत प�रवारको 
सहमित िबना माफ� िदनको लािग िसफा�रस िदने काय� 
�याय र कानूनसङ्गत ह�न स�दैन र सरकारको य�तो 
काय�ले शाि�त �ि�यामा समेत �ितकूल असर पान� 
जा�छ ।

तसथ� सव��च अदालतको िमित 
२०६६।९।१९ अि�तम फैसलाबाट सव��वसिहत 
ज�मकैद ठहर भएका र अदालतको आदशेको अव�ा 
गद�, सो फैसलालाई चनुौती िददैँ �वत��पूव�क 
िहड्ँडुल ग�ररहेका बालकृ�ण ढंुगेललाई माफ�को लािग 
स�माननीय रा��पितसम� िसफा�रस गन� िवप�ी 
नेपाल सरकारको िमित २०६८।७।२२ गतेको भिनएको 
िसफा�रस िनण�य अ�त�रम संिवधानको ��तावना, 
धारा १२, १३, ३२, ३३(ग), १००, ११५, ११६ 
र १५१, िव�ततृ शाि�त स�झौता र नेपाल प� भएको 
मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
ICCPR को धारा २(३) लगायतको िवपरीत रहेकोले 
िवप�ी नेपाल सरकारबाट माफ�स�ब�धमा भए गरकेा 
िनण�य काम कारवाही प�ाचारलगायत पीिडतको 
�याय पाउने हक िहतमा असर पन� स�पूण� िनण�यह� 
अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी सो िनण�यअनसुार 
माफ� निदन ु भनी िवप�ी रा��पितको काया�लयको 
नाममा �ितषेधको आदेश र अ�य िवप�ीह�को 
नाममा �ितषेध, अिधकारप�ृछा र परमादेशसमेतका 
अ�य उपय�ु आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो, यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 

महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेतलाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी 
पेस गनू� ।

यसका साथै नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को अनसूुची ४ मा रहेको नेपाल सरकार र 
नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी) बीच भएको िव�ततृ 
शाि�त स�झौताको धारा ५.२.७ मा रहेको "दवुै प� 
िविभ�न �यि�ह�लाई राजनीितक कारणले लगाइएको 
आरोप, दाबी, उजरुी र िवचाराधीन रहेका म�ुा 
मािमला िफता�  िलन र थनुामा रािखएका ब�दीह�को 
ि�थित त�कालै साव�जिनक गरी त�ु�त �रहा ग�रने" 
भ�ने �यव�थाअ�तग�त नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १५१ मा भएको सजायलाई माफ�, 
मलुतबी, प�रवत�न वा कम गन� सिकने गरी िनण�य 
गन� सिकने हो वा उ� धारा १५१ को �योग िव�ततृ 
शाि�त स�झौताको धारा ५.२.७ वा अ�य कानूनी 
�यव�थाभ�दा �वत�� रहेर ग�रने हो तथा अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १५१ को �यव�था र 
�यसको �योग पूण��पले काय�पािलक�य िववेकमा 
िनभ�र रहने हो वा �यो �याियक पनुरावलोकनको 
िवषयव�त ुपिन ह�न स�ने हो, यी सबै कुरा र ��ह� 
सवंैधािनक �या�याका लािग ग�भीर एवम् जिटल 
��ह� यस �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत रहेको 
देिखएकोले य�तो जिटल संवैधािनक ��ह� िनिहत 
रहेको यस �रट िनवेदनको सनुवुाइ िवशेष इजलासबाट 
ह�न उपय�ु ह�ने ह�नाले यस �रट िनवेदनको सनुवुाइ 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४(१) को ख�ड (ख) अनसुार िवशेष इजलासबाट ह�न 
स�माननीय �धान�यायाधीशको �यानाकष�ण ह�नपुन� 
अव�था देिख�छ ।
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य�तो अव�थामा यस �रट िनवेदनमा 
उठाइएका संवैधािनक र कानूनी ��ह�को 
जिटलतालाई त�काल स�बोधन गनु�  आव�यक 
देिखएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४(१) को ख�ड (ख) अनसुार ह�ने स�ब�धमा 
स�माननीय �धान�यायाधीश�यूको �यानाकष�ण 
गराउदँ ै यसमा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट 
०६३ सालको फौ.प.ुनं. ०३९२ को �यान म�ुाका 
�ितवादी बालकृ�ण ढंुगेललाई यस अदालतसमेतको 
फैसलाअनसुार भएको कैद सजाय नेपाल सरकार 
मि��प�रषदले् माफ� िदने भनी गरकेो भिनएको 
२०६८।७।२२ को िनण�यको �ितिलिप यस अदालतमा 
पठाउनकुा साथै अ�त�रम आदेश स�ब�धमा 
छलफलका लािग उपि�थत ह�न िवप�ी बनाइएका 
काया�लयह�लाई िमित २०६८।८।५ मा उपि�थत ह�न ु
भनी सूचना पठाइिदनू ।

साथै यस �रट िनवेदनमा उठाइएको 
संवैधािनक ��ह�मा दवुै प�को कुरा सनुी िनण�य वा 
आदेश गनु�अिघ नै नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।७।२२ को िनण�य काया��वयन भएमा यो �रट 
िनवेदन �योजनहीन ह�न स�ने अव�था देिखदँा उ� 
�यान म�ुाका �ितवादी बालकृ�ण ढंुगेलको सजाय 
माफ�को हकमा मि��प�रषदक्ो भएको िनण�य अिहले 
जनु अव�थामा छ सोही अव�थामा यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी िवप�ी काया�लयह�लाई लेखी पठाइिदन ु
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६८।७।२७ को यस 
अदालत एक �यायाधीशको इजलासबाट भएको 
आदेश ।

यसमा िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ह�ने, नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
��ततु िनवेदनमा उि�लिखत फौ.प.ुनं. ०६३-CR-
०३९२ को कत��य �यान म�ुाका �ितवादी बालकृ�ण 
ढंुगेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने गरी यस 

अदालतबाट िमित २०६६।९।१९ मा भएको फैसला 
अि�तम भई बसेकोमा िववाद भएन । सो फैसला 
काया��वयन गनु�पन�मा सो नगरकेो भनी नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी ियनै िनवेिदकाले यस अदालतमा िनवेदन िदई 
हालस�म िवचाराधीन अव�थामा रहेको भ�ने िनवेदन 
�यहोराबाटै देिखन आएको छ । उ� �रट िनवेदनमा 
सो कत��य �यान म�ुामा भएको फैसला काया��वयन 
नरोिकने भ�ने आशय �य� गरी अ�त�रम आदेश जारी 
नभएको भए पिन सोबमोिजम फैसला काया��वयन 
ह�न नसक� फैसला काया��वयन गन� दािय�व भएका 
स�बि�धत िनकायह�बाट �ा� िलिखत जवाफमा 
िनज �ितवादीको खोजतलास भइरहेको भ�ने उ�लेख 
भएको देिखन आउछँ । यसैबीच िनज �ितवादी 
बालकृ�ण ढंुगेललाई नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।७।२२ को िनण�यबाट सव��च 
अदालतबाट ठेिकएको सव��सिहतको ज�मकैदको 
द�ड सजाय पूर ैमाफ� िदन स�माननीय रा��पितसम� 
िसफा�रस गन� िनण�य भएको �ा� �ितिलिपबाट देिखन 
आएको छ । सोही िसफा�रस बदर ग�रपाउन अ�त�रम 
आदशेसमेतको माग भई यस अदालतको िमित 
२०६८।७।२७ को आदेशबमोिजम यस इजलाससम� 
पेस भएको देिख�छ ।

यस अदालतको संय�ु इजलासको िमित 
२०६६।९।१९ को फैसलाबाट कसरुदार ठहर भई 
सजाय तोिकएका �ितवादी बालकृ�ण ढंुगेलको हकमा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ 
बमोिजम पूर ैद�ड सजायको माफ�को लािग स�माननीय 
रा��पितसम� िसफा�रस गन� िनण�य भएको र सो 
स�ब�धमा अपनाइएको �ि�याको बारमेा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट �ा� स�कल फाइल अ�ययन 
गरी हेदा� एक�कृत नेपाल क�यिुन� पाट� (माओवादी) 
के��ीय सिमितले �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
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काया�लयलाई लेखेको िमित २०६७।५।२३ को 
प� र �ितवादी बालकृ�ण ढंुगेलले संिवधान सभाका 
सभासदक्ो हैिसयतले स�माननीय �धानम��ीलाई 
स�बोधन गरी संिवधान सभाको अ�य�लाई बोधाथ� 
िदइएको िनवेदनको आधारमा कारवाही चलाएको 
देिख�छ भने स�बि�धत म��ालयको हैिसयतमा 
गहृ म��ालयले िसफा�रस गदा� जनय�ुको समयमा 
पाट�को काममा खिटएको अव�थामा कत��य �यानको 
अिभयोग लगाइएको र उ� घटना राजनीितक घटना 
ह�नकुो साथै राजनीितक �ितशोधको आधारमा म�ुा 
लगाइएको भ�ने कारण खलुाइएको देिख�छ ।

�ितवादीले अि�तम भएको कत��य �यान 
म�ुाको फैसला �वीकार गरकेो भ�ने िनवेदन प�बाटै 
देिखन आउदँनै । उपयु�� उि�लिखत िनवेदन एव ं
प�बाहेक सो कत��य �यान म�ुामा सव��च अदालतबाट 
भएको फैसला एवं अ�य प�ह� ब�ुनेलगायतको 
काय� गरकेो दिेखन आउदैँन । सिंवधानमा समावेश 
भएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको धारा ५.२.७ 
बमोिजमको अव�था उ�लेख ग�रएको देिखदँनै । 
साथै अि�तम रहेको फैसलाबमोिजम भएको कुरामा 
राजनीितक आधारमा अिभयोग लगाइएको भ�ने 
आधार �प� ग�रएको देिख�न । अ�त�रम सिंवधानको 
धारा १५१ बमोिजम माफ�को लािग िसफा�रस 
ग�रएको भए पिन उ� धाराको �योगबाट �यायमा 
सव�साधारणको पह�चँ ह�न स�ने, �याियक �व�छता र 
समानताको भावनाअनकूुल बनाउन काय�िविध तोकेको 
अव�थासमेत दिेखएन ।

अ�त�रम संिवधानको धारा ११६ बमोिजम 
अि�तम रहेको फैसला सबैले मा�नपुन� र धारा 
१०४(४) बमोिजम संिवधान र �चिलत कानूनको 
�या�या गन� अि�तम अिधकार सव��च अदालतमा 
िनिहत रहेको प�र�े�यमा सिंवधानको धारा १५१ 
को �योगको लािग ग�रएको िसफा�रसस�ब�धमा 
�याियक पनुरावलोकनको ि�थित िव�मान देिखएकोले 

फैसलाबमोिजम काया��वयनस�ब�धी िनवेदकको 
िनवेदनसमेत िवचाराधीन रहेको अव�थामा नै माफ� 
िदने िसफा�रस काया��वयन गन� िददँा �याियक प�ितको 
काया��वयनमा असिुवधाजनक अव�था िसज�ना ह�ने 
ह�नाले सिुवधा र स�तलुनको �ि�कोणसमेतबाट 
उ� िसफा�रस काया��वयन गन� बाकँ� कारवाही पूरा 
गन� त�काल िदन निम�ने भई ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम टुङ्गो नलागेस�म उपयु�� पूर ै द�ड सजाय 
माफ� िदन रा��पितसम� िसफा�रस गन� िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िमित 
२०६८।७।२२ को िनण�य हाल जेज�तो अव�थामा छ 
सोही अव�थामा रो�न,ु अिघ नबढाउन ुभनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदन ु
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६८।८।७ को यस 
अदालतको आदेश ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १५१ मा मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा रा��पितले 
जनुसकैु अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक अदालत 
वा अ�य कुनै �याियक, अध� �याियक वा �शासक�य 
पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई माफ�, 
मलुतबी, प�रवत�न वा कम गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । ��ततु �यव�था काय�कारी अिधकारसगँ स�बि�धत 
सिंवधानको िवशेष �यव�था हो । रा��ा�य�बाट 
माफ�, िमनाहा िदने �यव�था िव��यापी�पमा रहेको 
पाइ�छ । हा�ो कानून �णालीले पिन यसलाई 
आ�मसात् गद� आएको छ । वत�मान संिवधानको धारा 
१५१ �यसैको िनर�तरता हो ।

िवप�ी िनवेिदकाले दाबी िलनभुएको बालकृ�ण 
ढंुगेल लामो समयदेिख ने.क.पा. एमाओवादीसगँ आब� 
ह�नहु��छ । नेपाल क�यिुन� पाट� एमाओवादीबाट घोषणा 
भएको जनय�ुको समयमा उ� पाट�का नेता बालकृ�ण 
ढंुगेल पाट�को काममा खिटएको समयमा कत��य 
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�यानको अिभयोग लगाइएको र उ� घटना राजनीितक 
घटना ह�नकुा साथै उहामँािथ राजनीितक �ितशोधका 
आधारमा उ� म�ुा लगाइएकोले नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा रा��पितले 
सजाय माफ� िदनस�ने �यव�था भएबमोिजम द�ड 
सजाय माफ� िदने (बालकृ�ण ढंुगेललाई) िवषयको 
गहृ म��ालयको नं. ६।२६-०६८।२।२७ को ��ताव 
मि��प�रषदक्ो बै.सं. ४५।०६८ िमित २०६८।७।२२ 
को मि��प�रषद ्बैठकमा पेस ह�दँा बालकृ�ण ढंुगेललाई 
संवत्  २०६३ सालको फौजदारी म�ुा नं. ०६३-CR-
०३९२ कत��य �यान म�ुामा सव��च अदालतबाट 
ठेिकएको सव��सिहत ज�मकैदको द�ड सजाय पूर ै
माफ� िदन रा��पितसम� िसफा�रस गन� िनण�य भएको 
�यहोरा स�मािनत अदालतलाई अवगत गराउदँछु । 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद ् एव ं म िलिखत जवाफ 
��ततुकता� �याियक �वाय�ता सव��चता एव ं
कानूनको शासन�ित पूण�तः �ितब� रहेको �यहोरा 
स�मािनत अदालतलाई अवगत गराउदँ ैमि��प�रषदक्ो 
उ� िनण�य संिवधानको धारा १५१, कानून र 
�यायका मा�य िस�ा�त (�ाङ्�याय, दोहोरो खतराको 
िस�ा�त), अदालती अ�याससमेतमा आधा�रत 
रहेकोले �वे�छाचारी, �याियक �वाय�ता र कानूनको 
शासनिवपरीत रहेको भ�ने िवप�ी िनवेिदकाको भनाइ 
स�य होइन । सिंवधानको धारा १५१ मा माफ� 
िदनेस�ब�धमा कुनै िकिसमको सत� र ब�देज नरहेको 
अव�थामा रा��पितबाट जनुसकैु िकिसमको म�ुामा 
सजाय पाएका �यि�को सजाय माफ� िदन सिकने 
ह��छ । सजाय माफ� िदने अिधकार काय�का�रणीको 
एकलौटी (Absolute) अिधकार हो । साथै, ��ततु 
िवषय काय�का�रणीको नीितगत िवषय पिन हो । यसमा 
�याियक परी�ण ह�न स�ैन । तसथ� उपयु�� आधार 
र कारणसमेतबाट बालकृ�ण ढंुगेललाई सव��च 
अदालतबाट ठेिकएको सव��सिहत ज�मकैदको द�ड 
सजाय पूर ै माफ� िदन रा��पितसम� िसफा�रस गन� 

गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषदब्ाट भएको िमित 
२०६८।७।२२ को िनण�य सिंवधान, कानून एवं 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको अनकूुल रहेकोले बदर 
ह�नपुन� होइन । िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्
एवं आ�नो हकमा समेत �धानम��ी डा. बाबरुाम 
भ�राईको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार र �ितवादी िनज 
बालकृ�ण ढंुगेलसमेत भएको २०६३ सालको फौ.म.ुनं. 
०६३-CR-०३९२ नं. को कत��य �यान म�ुामा सव��च 
अदालतबाट भएको सव��सिहत ज�मकैदको सजाय 
माफ� िदने िवषयमा गहृ म��ीबाट िमित २०६८।२।२६ 
मा मि��प�रषद् मा ��ताव पेस गन� गरी �वीकृित भई 
सो िवषयमा गहृ म��ालयको २०६८।२।२७ को 
��तावमा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्�ारा "��तावमा 
लेिखएबमोिजम स�माननीय रा��पितसम� िसफा�रस 
गन�" भनी िमित २०६८।७।२२ गते िनण�य भई 
मि��प�रषद ्को उ� िसफा�रस िमित २०६८।७।२४ 
गते यस काया�लयमा �ा� भएको र �रट िनवेदक 
सािव�ी �े��ारा यस काया�लयसमेतलाई ��यथ� 
बनाई मि��प�रषदक्ो उ� िसफा�रस काया��वयन नगन� 
नगराउनका लािग स�मािनत सव��च अदालतसम� 
दायर उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनका स�ब�धमा 
स�मािनत सव��च अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०६८।७।२७ गते भएको आदेश 
र िवशेष इजलासबाट भएको िमित २०६८।८।७ 
गतेको आदशेबमोिजम मि��प�रषदक्ो सो िसफा�रस 
यथाि�थितमा रािखएको �यहोरा सादर अनरुोध 
छ भ�नेसमेत �यहोराको रा��पितको काया�लयको 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा फौ.प.ुनं. ०६३-CR-०३९२ को 
कत��य �यान म�ुाको रोहमा यस अदालतबाट 
�ितवादी बालकृ�ण ढंुगेललाई सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी िमित २०६६।९।१९ मा भएको फैसला 
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काया��वयनसमेतको माग गरी ियनै िनवेिदकाले दायर 
गरकेो �रट नं. ०७६-WO-११४८ को �रट िनवेदन 
यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको भनी ��ततु 
िनवेदनमा उ�लेख भएको र उ� कत��य �यान म�ुाका 
�ितवादी बालकृ�ण ढंुगेललाई ठेिकएको सजाय माफ� 
िदन स�माननीय रा��पितसम� िसफा�रस गन� गरी 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट िमित २०६८।७।२२ 
मा िनण�य भएको भनी सो िनण�यलाई चनुौती िदई 
��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको स�दभ�मा ��ततु 
म�ुाको पेसीका िदन नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।७।२२ को िनण�यसिहतको फाइलसमेत 
िलई उपि�थत ह�न ु भनी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई लेखी पठाई �रट नं. ०६७-WO-११४८ 
को िमिसलसमेत अवलोकन िनिम� संल�न राखी 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०६९।१।२८ को यस अदालतको आदेश ।

अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी िटकाराम भ�राई, �ी ह�र फुयाल, �ी 
भोजराज आचाय�, �ी प�ुपराज पौडेल, �ी िशवकुमार 
यादव, �ी िसताशरण म�डल, �ी �ाने��राज 
आरणले सम� सबै फैसलाले यो म�ुा राजनीितक 
�कृितको हो भ�ने कहीबँाट देिखदँनै । लखेटी लखेटी 
िलख ु खोलामा िजउदैँ फािलएको छ । अिघ�लो 
संिवधान वत�मान संिवधानले खारजे ग�रसकेको 
ह�दँा अिहले स�माननीय रा��पितले उ� काम गन� 
िम�दैन । �य�तो िवषयमा अदालतले ह�त�ेप गन� 
स�छ । कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ 
बमोिजम असल आचरणमा ब�ने कैदीका हकमा कैद 
घटाउनका लािग िसफा�रस गन� स�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी बालकृ�ण ढंुगेलले 

िसधै �धानम��ी काया�लयमा िनवेदन गरकेो अव�था 
छ । कारागार िनयमावलीको �यव�थाले �ितवादीलाई 
िसधै �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयमा 
िनवेदन िदन स�ने �यव�था गरकेो देिखएको 
छैन । अक�तफ�  �य�तो सिुवधा िलनका लािग उ� 
�यि� कारागारमा बसेको ह�नपुद�छ । अदालतको 
फैसलाबमोिजम कैद भ�ुानीका लािग समप�ण 
गरकेो अव�थामा उ� कारागार िनयमावलीको 
�यव�थाबमोिजम छुट पाउन स�ने ह��छ । असल 
आचरणको आधारमा उ� िनयमावलीको सिुवधा 
पाउने हो । ��ततु म�ुामा बालकृ�ण ढंुगेल कारागार 
िनयमावलीको �ावधानबमोिजम सिुवधा पाउनका 
लािग कैदमा बसेको र �यो पिन आचरणिभ� बसेको 
ह�नपुद��यो ।

अक�तफ�  उ� म�ुामा कैद सजाय ठहर भएका 
अ�य �ितवादीह�म�ये कसैले कैद भ�ुान ग�रसकेका 
छन्, कसैले कैद भोिगरहेको अव�था छ भने सोही 
म�ुामा कैद सजाय ठहर भएका बालकृ�ण ढंुगेलले 
�यि�गत पह�चँका आधारमा िसधै मि��प�रषद ्सम� 
िनवेदन िदई त�कालीन संिवधानको धारा १५१ को 
सिुवधा िलन खोजेको दिेख�छ । द�ड सजायको ११ 
नं. मा भएको कानूनी �यव�थाले समेत कैदको हकमा 
कैदमा बसेको ह�नपुद�छ भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
अदालतले समानह�को बीचमा असमान �यवहार गरकेो 
छ छैन भ�नेसमेत िवचार गनु�पद�छ । एउटै म�ुामा कुनै 
�यि� �यि�गत पह�चँ नभएको आधारमा कारागारमा 
ब�नपुन� र अक� �यि� सोही म�ुामा �यि�गत पह�चँ 
नभएको कारणले कैदमा ब�नपुन� भ�ने ह�न स�दैन । 
लागेको कैद भ�ुानीका लािग अदालतमा समप�ण पिन 
नगन� र उ�टै राजनीितक पह�चँका आधारमा िसधै 
मि��प�रषद ्मा िनवेदन िदई त�कालीन संिवधानको 
धारा १५१ मा �यव�था भएबमोिजमको सिुवधा पाउने 
अव�था ह�दँैन । �य�तो अव�था भयो भने कानूनको 
शासन र संिवधानवादको मम� र भावनािवपरीत 
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ह��छ । जसको प�रणाम मािनसह� अदालती 
�ि�यालाई छ�दै जाने र राजनीितक पह�चँको पछािड 
ला�द ै जाने अव�था उ�प�न ह��छ जनु �वत�� 
�यायपािलकाको बिख�लापसमेत ह�न प�ुदछ भ�नेसमेत 
बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी सजंीवराज र�ेमीले 
��ततु िववादको िवषय काय�पािलका (Executive) 
को काय�पािलक�य �े�ािधकारिभ�को िवषय हो । 
त�कालीन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १५१ मा भएको संवैधािनक �यव�थालाई 
वत�मान संिवधानको धारा २७६ ले िनर�तरता िदएको 
पाइ�छ । वत�मान संवैधािनक �यव�थाबमोिजम 
कानून बनाएर मा� उ� माफ�स�ब�धी �यव�था 
काया��वयन ह�न स�ने गरी बा�या�मक �यव�था गरकेो 
छ । यसस�ब�धमा कानून बनेकै छैन । मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसलाई रा��पितले �वीकार (Accept) 
ग�रसकेको अव�था छैन । प�रप�व (Maturity) 
नै नभएको िवषयमा अदालत �वेश गरी बो�न ु पन� 
अव�था उ�प�न भएकै छैन । यो िसफा�रस मा�ै हो । 
वत�मान सिंवधानअनसुार कानून बनेको अव�था छैन । 
कानून नबनी काया��वयन गन� िम�ने देिखदँनै । आ�नो 
काय�कता� बचाउन िफता� िलएको भ�ने िनवेदकको 
भनाई गलत छ । अ�य �यि�ले माफ�का लािग िनवेदन 
िदएको अव�था नै छैन । असमान भयो भ�न पिन 
िम�दैन । तसथ� झ�ुा �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

पूव� �धानम��ी बाबरुाम भ�राईको तफ� बाट 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी मिु�नारायण �धान, 
अिधव�ाह� �ी िव��काश भ�डारी, �ी गोिव�द गौतम 
र �ी तलुसीराम ितिमि�सनाले �रट िनवेदनले उठाएको 
धारा १५१ को �योगमा �याियक पनुरावलोकन 
(Judicial Review) ह�न स�छ िक स�दैन भ�ने 
िवषयमा िवचार गनु�पद�छ । धारा १५१ को Provision 

काय�पािलकाको �े�ािधकार (Domain) को िवषय हो । 
सिंवधानको उ�लङ्घन (Violation) भएको अव�थामा 
मा� अदालत �वेश गन� सिक�छ । यो िवषय पर�परागत 
अपराध (Traditional Crime) को िवषय पिन होइन । 
यसलाई राजनीितक उ�मिु� (Political Immunity) 
सगँ जोडेर हेनु�पद�छ । अदालतले राजनीितक उ�मिु� 
(political Immunity) को िवषयमा �वेश गन� 
िम�दैन । धारा १५१ को �योग मि��प�रषद ्(Cabinet) 
बाहेक अ� कसैले �योग गन� स�दैन र गरकेो भए 
मा� अदालतले �वेश गन� हो । फे�र यो काय�िविधगत 
िवषय (Procedural Matter) पिन हो । संिवधानमा 
रा��पितको यो अिधकार "स�नेछ" भ�ने उ�लेख 
गरकेोले �विववेक�य अिधकार हो । रा���मखु (Head 
of the State) ले अिधकार (Authority) �योग गन� 
बाकँ� नै छ र य�तो प�रप�व (Maturity) नै नभएको 
िवषयमा अदालतले �वेश गन� िम�दैन भ�नेसमेत बहस 
िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

उ� बहससमेतलाई सनुी ��ततु �रट 
िनवेदनको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने 
िनण�य िदनपुन� देिखन आएको छ । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु �रट 
िनवेदनमा बालकृ�ण ढंुगेलउपर अदालतको अि�तम 
फैसलाबाट ठहर भएको सजाय त�काल बहाल रहेको 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ 
बमोिजम माफ�को लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन� 
िनण�यलाई चनुौती िदई ��ततु िनवेदन परकेो दिेख�छ ।

३. म�ुाको संि��त त�य िसंहावलोकन गदा� 
िनवेदक सािव�ी �े�का भाइ भवुन भ�ने उ�जनकुमार 
�े�लाई पा�रवा�रक र �यि�गत �रसइवीका कारणबाट 
िमित २०५५।३।१० मा गोली हानी ह�या गरकेो 
अिभयोगमा बालकृ�ण ढंुगेललाई स�ु ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम कसरुदारदार 



24

ठह�याई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
िमित २०६१।१।२८ मा फैसला भएको रहेछ ।

४. उ� फैसला आंिशक उ�टी गरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६३।३।११ मा 
िनजलाई सफाइ िदइएकोमा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन परी यस अदालतबाट िमित २०६६।९।१९ 
मा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी भई 
स�ु अदालतकै फैसला सदर भएको रहेछ । यस 
अदालतको उ� फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ११ बमोिजम पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ
भनी िनज बालकृ�ण ढंुगेलको यस अदालतमा िनवेदन 
परकेो भ�ने देिखन आएको छैन । �य�तै अदालतको 
फैसलाअन�ुप िनजले समप�ण गरी वा प�ाउमा परी 
कैदमा बसेको भ�नेसमेत देिखदँनै ।

५. यस अदालतको उ� अि�तम 
फैसलाबमोिजम ठहर भएको सजाय पूर ैमाफ� िदनको 
लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन� गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदब्ाट िमित २०६८।७।२२ मा 
ग�रएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भनी  मतृकक� िददी सािव�ी �े�को ��ततु िनवेदन 
परकेो रहेछ ।

६. िनवेदनमा मूलतः बालकृ�ण ढंुगेलसमेतको 
संल�नतामा आ�ना भाइको �ूरतापूव�क ह�या गरकेो, 
घटनाको स�ब�धमा िकटानी जाहेरी िदने मतृकका 
दाज ु गणेशकुमार �े�को पिन जाहेरी िदएकै भरमा 
ह�या ग�रएको र सोही कारणबाट मानिसक स�तलुन 
गमुाएर गणेशक� छोरी रजंनाले आ�मह�या गरकेो, कुनै 
राजनीितक कारणबाट नभई �यि�गत �रसइवीबाट 
ह�या ग�रएको ह�दँा अदालतबाट भएको फैसला 
काया��वयन नह�दैँ माफ�को लािग िसफा�रस ग�रएबाट 
आफूह�को �याय �ा�त गन� सवंैधािनक र कानूनी हक 
हनन् भएको र द�डहीनताले ��य पाएको ह�दँा उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गन� माग गरकेो 
पाइयो ।

७. िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय र �धानम��ीसमेतको िलिखत जवाफमा 
बालकृ�ण ढंुगेल लामो समयदेिख ने.क.पा. 
माओवादीसगँ आब� रहेको, सो पाट�बाट घोषणा 
भएको जनय�ुको समयमा पाट�को काममा खिटएको, 
सोही समयमा कत��य �यानको अिभयोग लगाइएको, 
उ� घटना राजनीितक ह�नकुा साथै राजनीितक 
�ितशोधका आधारमा म�ुा लगाइएको हो । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा 
रा��पितले सजाय माफ� िदन स�ने �यव�था 
भएबमोिजम द�ड सजाय माफ� िदने िवषयको गहृ 
म��ालयको नं. ६।२६-२०६८।२।२७ को ��ताव 
मि��प�रषदक्ो बै.स.ं ४५।०६८ िमित २०६८।७।२२ 
को बैठकमा पेस ह�दँा बालकृ�ण ढंुगेललाई सवंत्  
२०६३ सालको फौजदारी म�ुा नं. ०६३-CR-
०३९२ को कत��य �यान म�ुामा सव��च अदालतबाट 
ठेिकएको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पूर ैमाफ� 
िदन रा��पितसम� िसफा�रस भएको हो भ�नेसमेत 
िजिकर िलएको पाइ�छ ।

८. उपयु�� प�ृभूिममा म�ुयतः माफ�स�ब�धी 
अवधारणा र यसको िवकास�म, अ�तरा�ि��य मा�यता 
र अ�यास, नेपालको सवंैधािनक र कानूनी �यव�था 
तथा िवप�ी मि��प�रषदब्ाट बालकृ�ण ढंुगेललाई 
माफ� िदन िसफा�रस ग�रएको िनण�यको औिच�यताका 
स�ब�धमा िव�लेषण गरी िववादको िन�कष�मा प�ुन 
वा�छनीय देिख�छ ।

९. व�ततुः माफ� (Pardon) भ�ने श�दले 
दया, �मा, सहानभूुित (mercy, forgiveness, 
clemency) आिद भाव वा अथ�ह�लाई उद् बोिधत 
ग�ररहेको देिख�छ । िविभ�न �े� र िवधामा माफ�का 
िविभ�न अथ� वा भावह� रहेका ह�न स�दछन् । तर 
�याियक �ि�यामा माफ�लाई अदालतबाट ठहर 
भएको द�ड सजायबाट कसरुदारलाई उ�मिु� िदने 
वा ठेिकएको सजाय भोिगरहन नपन� अव�था ब�ुन ुपन� 
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ह��छ ।
१०. माफ�स�ब�धी अ�यासको स�ुवात 

किहलेदेिख भएको हो भ�नेस�ब�धमा यिकन�पमा 
भ�न िम�ने खास आधार भेिटँदैन । तर �याय र 
नाग�रकको जीवन नै शासकको िनगाहामा भरपन� 
यगुमा शासक वा राजाबाट यसको स�ुवात भएको 
अनमुान गन� सिक�छ । यस �ि�कोणबाट कानूनको 
िवकास �मसगैँ माफ�स�ब�धी अ�यास पिन आर�भ 
भएको ह�नपुद�छ । म�य यगुमा बेलायती राजत��बाट 
माफ�को अ�यास ग�रएका ��ा�तह� पाइ�छ । 
खासगरी �याियक अिधकारसमेत राजाबाटै िनःसतृ ह�ने 
त�कालीन समयमा राजाले दया वा सहानभूुित�व�प 
अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसरुदारलाई �मा िदने 
�चलनको िवकास भएको भ�ने देिख�छ ।

११. य�िप माफ� िदने अिधकारको �योग 
अप�रिमत�पमा �वे�छाचारी ढंगबाट ह�न स�ने 
ि�थित �यस बखत पिन िथएन । माफ�का िनण�यह�मा 
बेलायती अदालतह�ले अंकुश लगाउने काय�को 
स�ुवातसमेत सन् १६७३ बाटै भइसकेको देिख�छ । 
खास गरी पीिडतलाई पगेुको हािन नो�सानीलाई पूर ै
बेवा�ता गरी राजाले कुनै �यि� िवशेषको प�पोषण 
गन� स�दैनन् भ�ने मा�यता Thomas v. Sorrel को 
म�ुादेिख नै �थािपत भइसकेको पाइ�छ ।1

१२. िलिखत संिवधानको िवकास�मसगैँ 
िविधको शासन, लोकत�� र गणताि��क मू�य मा�यता 
अवल�बन गरकेा संिवधानह�ले समेत माफ�स�ब�धी 
अ�यासलाई चट�कै छोड्न सकेको पाइदँैन । पिहलो 
िलिखत सिंवधानको �पमा प�रिचत संय�ु रा�य 
अमे�रकाको संिवधानको धारा २ को उपधारा (२) 
तथा संसारको ठूलो लोकत�� भिनने िछमेक� भारतको 
संिवधानको धारा ७२ र १६१ मा समेत माफ�स�ब�धी 
�यव�थाह� समेिटएको दिेख�छ ।

1 “Non potest rex gra�am facere cum injuria et 
damno aliorum.”

१३. संय�ु रा�य अमे�रकाको सव��च 
अदालतले संिवधानको माफ�स�ब�धी �यव�थालाई 
�या�या गद� यो काय�कारी �कृितको काय� भएको ह�दँा 
फौजदारी कानूनको काया��वयनमा ��य� �िुट वा 
अनिुचत तवरले हैरानी िदने उ�े�यबाट अिभयोजन 
ग�रएको काय�बाट जोगाउने उ�े�यबाट मा� यसको 
�योग ह�न स�दछ भ�ने �या�या ग�रएको देिख�छ :2

“Executive clemency exists 
to afford relief from undue harshness 
or evident mistake in the operation 
or the enforcement of the criminal 
law. The administration of justice by 
the courts is not necessarily always 
wise or certainly considerate of 
circumstances which may properly 
mitigate guilt. To afford a remedy, it 
has always been thought essential 
in popular governments, as well as 
in monarchies, to vest in some other 
authority than the courts power 
to ameliorate or avoid particular 
criminal judgments.” 
�यसै गरी Biddle v. Perovich3 को 

म�ुामा संय�ु रा�य अमे�रकाको सव��च अदालतका 
�यायाधीश Justice Holmes ले अिभ�य� गरकेो 
राय उ�ृत गनु�  सा�दिभ�कै ह�ने देिख�छः-

“A pardon in our days is 
not a private act of grace from an 
individual happening to possess 
power. It is a part of the constitutional 
scheme. When granted, it is the 
determination of the ultimate 

2 Ex parte Philip Grossman(६९L.Ed.५२७)
3 [७१ L.Ed.११६१ at ११६३]
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authority that the public welfare will 
be better served by inflicting less 
than what the judgment fixed.”
अमे�रकन सव��च अदालतबाट भएका 

उपयु�� फैसलाह�लाई भारतीय सव��च अदालतबाट 
समेत अनशुरण गन� गरकेो देिख�छ ।4

१४. िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो िलिखत जवाफ तथा सो तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा संिजवराज 
र�ेमीले बालकृ�ण ढंुगेल त�कालीन नेपाल क�यिुन� 
पाट�को नेता रहेको र उ� पाट�ले िवगतमा घोषणा 
गरकेो जनय�ुको �ममा घटेको घटनाका स�ब�धमा 
राजनीितक �ितशोधका आधारमा िनजमािथ झठुा 
अिभयोग लगाइएको भ�ने पिन िजिकर िलइएको 
पाइ�छ । तर �य�तो धारणा बनाउने आधार भने 
��ततु गन� सकेको देिखदँनै । उपयु�� उि�लिखत 
�यायको वा�तिवक मम�को संर�णको लािग सीिमत 
�योजनको लािग माफ�को �योग भएको भएपिन यस 
स�दभ�मा थप �प� ह�न ���का �ममा घटेका ग�भीर 
�कृितका मानवअिधकार उ�लङ्घनका घटनालाई 
हेन� अ�तरा�ि��य �ि�कोणका बारमेा पिन केही प�रचचा� 
ह�न आव�यक दिेखयो ।

१५. सयं�ु रा��संघको �थापनाको �मखु 
उ�े�य िव� शाि�त र �यायपूण� समाज कायम गन�समेत 
िथयो । सयं�ु रा��संघीय �णालीअ�तग�त अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनह�को एक 
सम�ृ कानूनसिहतको िविधशा��ीय अवधारणा वा 
मापद�ड िवकिसत ग�रएको पाइ�छ । िव�का �ायः सबै 
मलुकु सद�य रहेको यो िव� सं�थामाफ� त िवकिसत 
ग�रएका �यायस�ब�धी अवधारणा र अ�यासह�को 
�भाव पिन िव��यापी ह�न ु अपेि�त नै छ । यसको 
4 Maru Ram v. Union of India (१९८१) १ SCC १०७, Kuljit 

Singh v. Lt. Governor of Delhi [१९८२(१) SCC ४१७], Kehar 
Singh v. Union of India [१९८९(१) SCC २०४]

असरबाट आज िव�को कुनै पिन मलुकु वा �यसको 
�याय �णाली मा� एकांगी�पमा अछुतो रहन स�भव 
छैन ।

१६. जेनेभा महासि�ध, १९४९ र यससगँ 
स�ब� साझा महासि�धह�बाट अ�तरा�ि��य 
मानवीय कानूनको बहृद ् �व�प िनमा�ण भएको छ । 
यसैअ�तग�त पन� म�ुय चार महासि�धलाई नेपालले 
िमित २०२०।१०।२४ मा नै अनमुोदन ग�रसकेको 
देिख�छ । यी कानूनह�सगँ �थाजिनत अ�तरा�ि��य 
मानवीय कानूनह� पिन अ�यो�याि�त�पमा लागू ह�ने 
मा�यता िवकिसत भएको पाइ�छ ।

१७. �य�तै जातीय िवभेद उ�मलुनस�ब�धी 
महासि�ध, १९६५, नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अनबु�ध, १९६६ र ऐजनको पिहलो 
र दो�ो �वेि�छक �ोटोकल, आिथ�क, सामािजक तथा 
सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध, 
१९६६ र यसको अनबु�ध, मिहला िव�� ह�ने सबै 
�कारका िवभेदको उ�मलुनस�ब�धी महासि�ध, 
१९७९ र ऐजनको �वेि�छक �ोटोकल, यातना तथा 
अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
सजायस�ब�धी महासि�ध, १९८४,  बालअिधकार 
महासि�ध, १९८९ र यसका दईुवटा �वेि�छक 
�ोटोकलसमेतलाई अ�तरा� ि��य मानव अिधकार 
सि�ध वा कानून (The Core International 
Human Rights Treaties) का �पमा िलने 
ग�र�छ । नेपाल उपयु�� सबै सि�ध, महासि�ध वा 
अनबु�धको प� भइसकेको प�र�े�यमा नेपाल सि�ध 
ऐन, २०४७ को धारा ९ ले उ� सि�धका �ावधानह� 
नेपाल कानूनसरह ि�याशील ह�ने अव�था रहेको 
पाइ�छ ।

१८. उपयु�� अ�तरा�ि��य मानवीय कानून 
र मानवअिधकार कानून र ितनको �यावहा�रक 
अ�यासबाट म�ुयतः ग�भीर �कृितका अपराधमा 
सलं�न रहेकालाई दि�डत नगरी प� रा��ह�ले माफ� 
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वा �मा िदन नह�ने िविधशा��ीय मा�यता कायम भएको 
देिख�छ । ग�भीर �कृितका फौजदारी कसरुदार गन� 
�यि�लाई माफ� वा �मा िदने काय�बाट द�डहीनताले 
��य पाउने र िविधको शासन कमजोर ह�ने कुरामा 
जोड िदइएको पाइ�छ । साथै य�तो काय� अ�तरा�ि��य 
कानूनको बा�या�मक िनयम (JUS COGENS) 
िवपरीत ह�ने मा�यतासमेत कायम छ ।

१९. नेपाल प� भएको यातना तथा अ�य 
�ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय 
िव��को महासि�ध, १९८४ को धारा २(१) मा 
��येक प� रा��ले आ�नो अिधकार �े�अ�तग�तको 
कुनै पिन इलाकामा यातनाका काय�ह�मा रोक लगाउन 
�भावकारी कानूनी, �शासिनक, �याियक वा अ�य 
उपायह� अवल�बन गन�छन् भ�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ ।5 �य�तै धारा १३ मा स�म िनकायमा उजरु 
गरी �याय पाउने हकलाई ��याभूत ग�रएको पाइ�छ ।

२०. मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप�को धारा ८ मा ��येक �यि�लाई सिंवधान 
वा कानून�ारा �द� मौिलक अिधकारको उ�लङ्घन 
गन� काय�िव�� स�म राि��य �यायािधकरणह�बाट 
�भावकारी उपचार पाउने अिधकार ह�नेछ भ�नेसमेत 
�यव�था रहेको छ ।6

२१. नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
को धारा ६ ले जीवनको अिधकारको सिुनि�तता 
खोजेको छ । यसस�ब�धमा उ� �ित�ाप�अ�तग�तको 
मानव अिधकार सिमितले समा�य िट�पणी नं. ६ र १४ 
जारी गरकेो पाइ�छ । उ� दवैु िट�पणीको बदलामा ३६ 

5 Each state party shall take effec�ve legisla�ve, 
administra�ve, judicial or other measures to 
prevent acts of torture in any territory under 
its jurisdic�on.

6 Everyone has the right to an effec�ve remedy 
by the competent na�onal tribunals for acts 
viola�ng the fundamental rights granted him 
by the cons�tu�on or by law.

औ ंसामा�य िट�पणीको म�यौदा भइरहदँा म�ृयदु�डको 
सजाय िव�� माफ�को कारवाही चलाउन पाउने 
कुरालाई अिधकारको �पमा �थािपत गन�तफ�  पहल 
भएको भ�ने देिख�छ । यसबाट म�ृयदु�ड ज�तो ग�भीर 
�कृितको सजायका हकमा मा� माफ�को सा�दिभ�कता 
बढी ह�न स�ने कुरा बोधग�य नै छ ।

२२. नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को 
धारा १४ को उपधारा (६) मा अ�य कुराका अित�र� 
फैसला भइसकेपिछ प�ा लागेको कुनै नया ँ त�य 
जसबाट िनण�य वा फैसला गलत �माणमा आधा�रत 
रहेको पाइएमा मा� माफ� िदन सिकने �ावधान रहेको 
देिख�छ ।7

२३. अ�तरा�ि��य फौजदारी अदालतको रोम 
िवधान, १९९८ को ��तावनाको चौथो �यारा�ाफमा 
पिन ग�भीर �कृितका अपराधह�मा दि�डत नगरी 
�यितकै उ�मिु� िदन नह�ने िवषयमा अ�तरा�ि��य 
समदुायको �यानाकष�ण गराइएको पाइ�छ ।8

२४. अ�तर अमे�रक� मानव अिधकार 
अदालतले Barrios Altos VS. Peru को म�ुामा 
पे�का दईु �मादान कानूनह�लाई अमे�रक� 
मानवअिधकार महासि�धिवपरीत ठह�याउदैँ फौजदारी 
7 When a person has by a final decision been 

convicted of a criminal offence and when 
subsequently his convic�on has been reversed 
or he has been pardoned on the ground 
that a new or newly discovered fact shows 
conclusively that there has been a miscarriage 
of jus�ce, the person who has suffered 
punishment as a result of such convic�on shall 
be compensated according to law, unless it is 
proved that the non-disclosure of the unknown 
fact in �me is wholly or partly a�ributable to 
him. 

8 Affirming that the most serious crimes of 
concern to the interna�onal community as a 
whole must not go unpunished and that their 
effec�ve prosecu�on must be ensured by 
taking measures as the na�onal level and by 
enhancing interna�onal coopera�on.
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अिभयोजनलाई उ�मलुन गन� तथा द�डहीनता �थािपत 
गन� खाले सबै माफ� तथा �मादानस�ब�धी उपायह� 
मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनका स�दभ�मा 
अ�वीकाय� ह��छन् भनेको दिेख�छ ।9

२५. नेपालको स�दभ� �ि�गत गदा�, 
���कालमा भएका ग�भीर मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका घटनाह�लाई �यायको दायरामा 
�याई दि�डत गनु�पन� र पीिडतको �याय �ा�त गन� 
हकमा असर पन� गरी माफ� वा मेलिमलापस�ब�धी 
�यव�था गन� निम�ने भनी यस अदालतबाट यसअिघ 
नै पटकपटक िवप�ी नेपाल सरकारका नाममा आदेश 
जारी भइसकेको पिन दिेख�छ ।10

२६. िनवेदकले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ अ�तग�त ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेोमा 
हाल अ�त�रम संिवधानलाई िव�थािपत गरी नेपालको 
संिवधान जारी भएको अव�था छ । यस ि�थितमा 
दवुै सिंवधानमा भएका माफ�स�ब�धी �यव�थाह�को 
तलुना�मक अ�ययन ह�न ुवा�छनीय देिखएको छ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १५१ मा देहायबमोिजम उ�लेख भएको पाइयोः-

१५१. माफ�ः मि��प�रषद्को िसफा�रसमा 
रा��पितले जुनसुकै अदालत, िवशेष 
अदालत, सैिनक अदालत, वा अ�य कुनै 
�याियक, अध� �याियक वा �शासक�य 
पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई 
माफ�, मुलतबी, प�रवत�न वा कम गन�   
स�नेछ ।
�यसैगरी हाल �चिलत नेपालको सिंवधानको 

धारा २७६ मा देहायबमोिजम �यव�था रहेको पाइयोः-
२७६.माफ�ः रा��पितले कुनै अदालत, 
�याियक वा अध��याियक िनकाय वा 

9 IACtHR, Barrios Altos v.Peru, Judgment १४ may २००१.

10 समुन अिधकारी िव�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत, ने.का.प.२०७१ अकं १२ िन. 
नं.९३०३

�शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो 
सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, मुलतबी, 
प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ ।

उपयु�� दवैु सवंैधािनक �ावधानह�ले 
नेपालको रा��पितलाई जनुसकैु अदालत वा �याियक 
वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारीले 
गरकेो सजायलाई माफ�, मलुतबी, प�रवत�न वा कम 
गन� स�न ेअिधकार �दान गरेको पाइदँा सारभूत�पमा 
उ� �ावधानह�मा िभ�नता रहेको पाइएन ।

२७. सािबक र हाल �चिलत संिवधानमा 
माफ�स�ब�धमा भएको �यव�थाको तलुना गदा� 
सािबकमा मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा �य�तो 
अिधकार �योग ह�ने �यव�था भएकोमा हाल कसको 
िसफा�रसमा रा��पितबाट सो अिधकारको �योग 
ह�ने हो भ�ने कुरा उ�लेख भएको देिखएन । तर 
हाल �चिलत सिंवधानको धारा ६६ को उपधारा 
(२) मा संिवधान र संघीय कानूनबमोिजम कुनै 
िनकाय वा पदािधकारीको िसफा�रसमा ग�रने भनी 
िकटानीसाथ �यव�था भएकोबाहेक अ�य जनुसकैु 
काय� मि��प�रषदक्ो िसफा�रस र स�मितबाट ह�ने 
�यव�था रहेको दिेखदँा रा��पितले कसैको िसफा�रस 
िबना सवंैधािनक काय� स�पादन गन� स�ने अव�था 
देिखदँनै । साथै सािबकमा उ� अिधकारको �योग 
के कसरी ह�ने हो भ�नेस�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख 
नभएकोमा हालको संवैधािनक �ावधानअनसुार 
कानूनबमोिजम मा� सो अिधकार �योग ह�नपुन� 
देिख�छ । यसबाट हालको प�रवित�त सवंैधािनक 
स�दभ�मा माफ�स�ब�धी छु�ै कानूनको अभावमा सो 
सवंैधािनक �यव�था ि�याशील ह�न स�ने अव�था नै 
देिखएन ।

२८. यसरी हेदा� सािबकमा माफ�स�ब�धी 
अिधकारको �योगमा कुनै सत� ब�दजे नरहेको र 



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७५

29

कुनै �ि�या नै पूरा गन� नपन� हो िक ज�तो �ितत 
ह�न आउदँछ । तर माफ� िदने अिधकारको �योग 
अिनयि��त, अप�रिमत र �वे�छाचारी ढंगबाट ह�नस�ने 
कुराको प�रक�पना गन� सिक�न । सिंवधानबमोिजम 
स�पादन ग�रने जनुसकैु काय�ह�मा संिवधानवादका 
आधारभूत िस�ा�त र मू�य मा�यताह�लाई अनशुरण 
गन� पन� ह��छ । �यसमा पिन अदालतको अि�तम 
फैसलाबाट ठहरकेो द�ड सजायलाई माफ� िदने ज�तो 
ग�भीर िवषयमा िवशेषािधकार �योग गदा� �यादै सचेत 
र संवेदनशील ब�न ु पद�छ । कानून र �यायका मा�य 
िस�ा�तह�को िकि�चत मा� पिन उपे�ा गरी माफ�को 
अिधकार �योग ह�न स�दैन ।

२९. माफ� स�ब�धमा अ�तरा�ि��य 
अ�यासह�को स�दभ�मा मािथ केही चचा� भइसकेको 
छ । �योबाहेक माफ�सगँ जोिडएको संिवधानवादको 
पाटोमा समेत केही िव�ेषण ह�न यहा ँ आव�यक 
देिख�छ ।

३०. �याियक र काय�कारी काय�बीच 
संिवधानतः आधारभूत िभ�नता रहेको ह��छ । कुनै पिन 
कसरुदारको आरोप लागेको �यि� दोषी हो वा होइन 
भनी ठहर गन� र दोषी ठह�रएको अव�थामा िनजलाई 
ह�ने द�ड सजाय िनधा�रण गन� कुरा पूण�तः �याियक 
अिधकार�े�िभ�को िवषय हो । यसको �योग रा�यको 
�वत�� �याियक िनकायबाहेक अ�य�बाट ह�न 
स�दैन । फैसला अि�तमताको िस�ा�त (Finality 
of the judgment) अनसुार अदालतबाट भएको 
फैसलाको अ�तव��तिुभ� �वेश गरी रा�यका 
अ�य िनकाय वा पदािधकारीबाट पनुरावेदन सनेु 
जसरी जा�ँन र पनुरावलोकन गरी अ�यथा गन� 
िम�दैन । �य�तो अ�यासलाई वै�ता िदन खोिज�छ 
भने �याियक �वत��ता, िविधको शासन र लोकत��को 
अि�त�व समा�त भएको स�झनपुन� ह��छ ।

३१. �याियक �ि�याका आ�नै संवैधािनक, 
कानूनी र �थािपत मू�य, मा�यता तथा अ�यासह� 

रहेका ह��छन् । �चिलत कानूनबमोिजम कसरुदार 
नमािनने िवषयमा कुनै �यि�उपर अिभयोजन गन� 
सिकँदैन भने कानूनले तोकेभ�दा बढी सजाय िदन 
पिन िम�दैन । रा�यले िवनाकारण कसैलाई प�ाउ 
गन� स�दैन र प�ाउ गनु�अिघ सोको मनािसब 
कारणसिहतको पजु�समेत िदनपुछ�  । प�ाउ ग�रएको 
मािनसलाई बाटाका �यादबाहेक २४ घ�टािभ� म�ुा 
हेन� अिधकारीसम� पेस गनु�पछ�  र �य�तो अिधकारीको 
आदशेले बाहेक सोभ�दा बढी अविध थनुामा रा�न 
िम�दैन । थुनामा रहेको �यि�लाई यातना िदन वा 
द�ुय�वहार गन� पाइदँैन । कुनै कुराको आरोप लागेको 
�यि�लाई आ�नो िव�� बो�न वा सा�ी ब�न बा�य 
पान� सिकँदनै । कानून �यवसायीसगँको परामश� र 
�ितिनिध�व, असमथ� प�लाई कानूनी सहायता, 
�व�छ र शी� सनुवुाइ आिद िवषयह� फौजदारी 
�यायस�ब�धी मौिलक हकको �पमा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धरा २४ र हाल 
�चिलत नेपालको संिवधानको धारा २० ले नै ��याभूत 
गरकेो छ ।

३२. संिवधान, कानून र �यायका मा�य 
िस�ा�तभ�दा बािहर गई �याियक अिधकार �योग 
ह�न नस�ने कुराको सिुनि�तता नेपालको अ�त�रम 
सिंवधानको धारा १०० र हालको नेपालको संिवधानको 
धरा १२६ ले ��याभूत गरकेो छ । �यसैले �याियक 
�ि�या सबैको लािग समान, िन�प�, पारदश�, िनि�त, 
अनमुानयो�य र पह�चँयो�य रहेको ह��छ । पा�भ�दा 
�विृ� र घटना वा िवषयव�त ु केि��त रहन ु �याियक 
�ि�याको िवशेषता हो । मनोगत आवेग र सवंेगभ�दा 
पथृक रही व�तिुन� िव�ेषणबाट िन�कष�मा प�ुने 
�ि�याबाटै �याय�ित नाग�रकको िव�ास िटकेको 
ह��छ ।

३३. �य�तै अदालतबाट अि�तम भएको 
फैसला काया��वयको सिुनि�तता �याियक �ि�याको 
अक� मह�वपूण� पाटो हो । अदालतबाट फैसला भइरहने 
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तर अनेक बहानामा �यसको काया��वन नह�ने हो भने 
अदालतको उपि�थित र �याियक �ि�याको औिच�य 
रहदैँन । त�काल �चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ११६ र हाल �चिलत नेपालको 
संिवधानको धारा १२६ को उपधारा (२) तथा धारा 
१२८ को उपधारा (४) ले फैसला काया��वयनको 
संवैधािनक सिुनि�तता खोजेको छ ।

३४. त�काल �चिलत नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३ र हालको सिंवधानको 
धारा १८ मा अ�य कुराका अित�र� सबै नाग�रक 
कानूनको �ि�मा समान ह�ने र कसैलाई पिन कानूनको 
समान संर�णबाट वि�चत नग�रने भ�ने समानताको 
स�ब�धी मौिलक हकको �यव�था भएको देिख�छ । 
यिद �यि�को सामािजक, राजनीितक, आिथ�क र पदीय 
हैिसयत वा शि�को आडमा फैसला काया��वयन ह�ने र 
नह�ने अव�था िसज�ना ग�र�छ भने �यसलाई सिंवधान 
�द� समानताको हक �ितकूल नाग�रक नाग�रकबीच 
भेदभावको आधार खडा गरकेो मा�नपुन� ह��छ । सामा�य 
नाग�रकले अदालतको अि�तम फैसलाबमोिजम ठहर 
भएको सजाय भ�ुान गनु�पन� तर उ�च �शासक, 
राजनीितक दलका नेता, सभासद ्वा म��ीलाई सो गन� 
नपन� छुट ह��छ भ�ने हो भने घोर असमानताको ि�थित 
िसज�ना भई कानूनी रा�यको उपहास मा� ह�न प�ुदछ । 
यसबाट ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भ�ने लोकोि� 
च�रताथ� ब�न प�ुदछ र समाज पनुः ���मा धकेिल�छ । 
�य�तो असमान र भेदभावपूण� अव�थालाई �ो�सािहत 
ग�ररहदँा �यायपूण� समाज िनमा�णको जग नै भ�कन 
स�नेतफ�  स�बि�धत सबै संवेदनशील ब�न ुपद�छ ।

३५. व�ततुः �याय स�पादन मानवीय 
काय� हो । मानवीय काय� भएको ह�दँा �याय स�पादन 
सदैव �िुटरिहत भइरह�छ वा �यसमा सधुारको कुनै 
ग�ुजाइस नै रहदँैन भ�न खोिजएको होइन । तर �य�तो 
स�भािवत �िुट �यूनीकरण वा िनराकरण अ�य�बाट 
खो�ने नभई �याियक प�ितअ�तग�त नै रही खो�नपुन� 

ह��छ । अदालतको तहगत संरचना र पनुरावेदन स�ुने 
खिच�लो प�ित �याय स�पादनमा रहन जाने �िुट 
स�याउने �योजनकै लािग ह�न् भ�ने कुरा बोधग�य 
नै छ । न� भने तहतह �याियक संरचना खडा गरी 
एउटै म�ुाको पटकपटक सनुवुाइ ग�ररहन ुपन� लामो र 
झ�झिटलो �ि�याको औिच�य सािबत गन� सिक�न । 
�यसैले �वत�� र स�म �यायपािलका, िविधको शासन 
र उ�रदायी एवम् गितशील लोकत�� (Functional 
democracy) भएको मलुकुमा तहतह ह�दँ ै अि�तम 
भएको फैसला काया��वयनमा रा�यकै तफ� बाट 
�यवधान खडा गन� िम�दनै ।

३६. नेपालको संिवधानको भाग ६ मा 
अ�य िवषयका अित�र� रा��पितस�ब�धी �यव�था 
समेिटएको पाइ�छ । संिवधानको धारा ६१ को उपधारा 
(१) बमोिजम नेपालमा एक रा��पित रहने देिख�छ 
भने सोही उपधारा (२) बमोिजम िनजलाई संिवधान र 
कानूनबमोिजम काय� स�पादन गन� गरी रा��ा�य�को 
भूिमकामा पदािसन गराइएको छ । उपधारा (३) ले 
रा��पितलाई नेपालको राि��य एकताको �व��न गन� 
िज�मेवारीसमेत �दान गरकेो छ । साथै उपधारा (४) 
बमोिजम संिवधानको पालना र सरं�ण गनु�  रा��पितको 
�मखु कत��य तोिकएको देिख�छ ।

३७. संिवधानको धारा ६६ मा रा��पितको 
काम, कत��य र अिधकारका बारमेा उ�लेख गद� 
उपधारा (१) मा रा��पितले यो संिवधान वा संघीय 
कानूनबमोिजम िनजलाई �ा�त अिधकारको �योग 
र कत��यको पालना गन�छ भिनएको पाइ�छ । साथै 
सोही उपधारा (१) बमोिजमको अिधकारको �योग वा 
कत��यको पालन गदा� संिवधान र संघीय कानूनबमोिजम 
कुनै िनकाय वा पदािधकारीको िसफा�रसमा ग�रने भनी 
िकटानीसाथ �यव�था भएकोबाहेक अ�य जनुसकैु 
काय� मि��प�रषदक्ो िसफा�रस र स�मितबाट ह�ने कुरा 
सोही उपधारा (२) मा िनिद�� ग�रएको पाइ�छ ।

३८. अक�तफ�  संिवधानको धारा ७५ को 
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उपधारा (१) बमोिजम नेपालको काय�का�रणी अिधकार 
संिवधान र कानूनबमोिजम मि��प�रषदम्ा िनिहत ह�ने 
�यव�था भएको छ । �य�तै उपधारा (२) बमोिजम 
संिवधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन 
�यव�थाको समा�य िनद�शन, िनय��ण र स�चालन 
गन� अिभभारासमेत मि��प�रषदम्ा िनिहत ग�रएको 
पाइ�छ ।

३९. रा��पितको काम, कत��य र अिधकार 
तथा काय�कारी अिधकारको �योगस�ब�धी दवुै 
�यव�थालाई अिनयि��त नराखी संिवधान र 
कानूनको अधीन रािखएको कुरा �मरणीय छ । 
रा�यका िनकाय वा पदािधकारीह�लाई सिंवधान 
र कानूनको अिधन�थ रा�ने प�ित िविधको शासन 
र सिंवधानवादको आधार�त�भ पिन हो । यसको 
उपे�ा रा�यको जनुसकैु पदमा बसेको पदािधकारी 
होस ् वा ज�तोसकैु अिधकार स�प�न िनकाय होस ्
गन� िम�दनै । अझ राि��य एकताको �तीकको �पमा 
रहेको रा��पितलाई त सिंवधानको पालना र संर�ण 
गन� ग�ु�र दािय�वसमेत संिवधानले सिु�पएको ह�दँा 
�य�तो स�मािनत सं�थाबाट संिवधानिवपरीतको कुनै 
काय� ह�ने क�पनास�म पिन गन� िम�दैन ।

४०. अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन 
गन� िवषय काय�कारी वा �शासक�य हो । अदालतबाट 
भएको फैसलाको काया��वयन रा�यको काय�कारी 
अंगले गनु�पद�छ । अदालतबाटै फैसला काया��यन ह�ने 
कानूनी �यव�था ग�र�छ भने पिन काय�पािलकाको 
सहयोगिबना �यो स�भव ह�न स�दैन । सिंवधानको 
संर�क र पालनकता�को �पमा रहेको रा���मखुबाट 
संिवधान र कानूनबमोिजम अदालतबाट भएको 
फैसलाले ठहर भएको सजाय कानूनी आधारबेगर 
माफ� ह�न स�दनै ।

४१. िनि�त र �थािपत �याियक �ि�याबाट 
कसरु र सजाय िनधा�रण ग�र�छ भ�ने िवषयमा मािथ 
िव�ेषण भइसकेको छ । �य�तो �याियक �ि�यामाफ� त् 

�चिलत फौजदारी कानून उ�लङ्घन गन� �यि�लाई 
कानूनबमोिजम दि�डत गनु�  रा�यको िनयिमत काय� वा 
दािय�व हो । तर संिवधानमा �यव�था रहेकै भए पिन 
सजाय माफ� िदने िवषय दलु�भ प�रि�थितमा �योग 
ह�न स�ने अपवादा�मक �ावधान मा�ै हो । यो भेदलाई 
रा�यका िज�मेवार िनकायमा रहने पदािधकारीले 
हे�का रा�नै पन� ह��छ । िवशेष प�रि�थितमा �यादै 
सजग, संयिमत र िज�मेवार�पमा �योग ह�नपुन� य�तो 
अपवािदत िवषयलाई मूल ज�तो ठानी कसरुदारलाई 
दि�डत गनु�पन� रा�यको म�ुय दािय�व नै अ�यथा गन� 
�यास ग�र�छ भने �याियक सि�यता अपेि�त ह��छ ।

४२. बालकृ�ण ढंुगेललाई यस अदालतको 
अि�तम फैसलाबाट ठहर भएको सजाय माफ�को लािग 
िसफा�रस गनु�  पन� के �य�तो िवशेष कारण वा प�रि�थित 
िवप�ी नेपाल सरकारलाई परेको रहेछ भ�नेस�ब�धमा 
िवचार गदा� मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।७।२२ को 
िनण�यमा �य�तो कुनै ठोस र व�तिुन� आधार खलेुको 
पाइदँैन । सजाय ठहर भएका िनज बालकृ�ण ढंुगेलको 
िनवेदन तथा िनजस�ब� राजनीितक दलको िसफा�रस 
मा�लाई टेक� गहृ म��ालयबाट मि��प�रषदम्ा 
��ताव गएको र �यसैलाई मि��प�रषद्को बैठकले 
अनमुोदनस�म गरकेो दिेख�छ । िनजसगैँ कसरुदारदार 
ठह�रएका र सजाय भोिगरहेकाह�को हकमा िकन 
केही पिन िवचार गन� परने सो पिन �प� ग�रएन । 
एउटै वारदातमा कसरुदार ठह�रएकाह�को बीचमै पिन 
भेदभाव ह�ने क�तो �यवहार हो सो पिन ब�ुन सिकने 
अव�था छैन ।

४३. यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी 
भएको कारण रा��पितबाट त�काल माफ�स�ब�धी कुनै 
िनण�य भइसकेको देिखएन । साथै हालको प�रवित�त 
सवंैधािनक ि�थितमा माफ�स�ब�धी कानून नबनाई 
उ� िसफा�रस काया��वयन ह�न स�ने अव�था ह�दैँन ।

४४. यसको लािग �थमतः के क�ता 
कसरुमा माफ� िदन िम�ने हो र के क�ता कसरुमा 
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माफ� िदन निम�ने हो भ�ने �प� �यव�थासिहतको 
कानून ब�नपुन� ह��छ । साथै के क�तो अव�था र 
प�रि�थितको िव�मानतामा माफ�को लािग कारवाही 
चलाउन पाउने हो भ�ने आधारह� पिन कानूनमा नै 
�यवि�थत ह�नपुद�छ ।

४५. भिव�यमा ब�ने माफ�स�ब�धी कानून 
पिन संिवधानले अंगीकार गरकेो िविधको शासन र 
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न स�दैन । जसरी 
कुनै पिन �यि�लाई कसरुदार घोिषत गरी सजाय िदने 
कुरा कानून र �थािपत �याियक मा�यताअन�ुप मा� 
ह�न स�दछ �यसरी नै ठहर भएको सजाय अ�यथा 
गन� िवषय पिन कानून र �यायका मा�य िस�ा�तभ�दा 
बािहर गई खो�न िम�दैन । कुनै अमकु दलको सद�य 
ह�न ु वा कुनै हैिसयत वा भूिमकामा रहन ु �याियक 
�ि�यालाई िव�थापन गन�, द�डलाई �यूनीकरण गन� 
वा माफ� िदने आधार ब�न स�दैन ।

४६. माफ�स�ब�धी �य�तो कानूनमा के 
क�ता िवषय समेिटन ुपद�छ भ�ने कुरा रा�यको नीित 
र िवधाियक� बिु�म�ा वा िववेकमा िनभ�र ह�ने ह�दँा 
यस अदालतले िनद�िशत गन� िम�ने ि�थित रहदैँन । 
तर िनम�म वा आततायी ढंगबाट वारदात नघटाइएको, 
�प� मनसाय नदेिखएको, पूव�योजना वा तयारी 
नभएको, कत��य पालनाको िसलिसलामा पया��त 
�यान प�ुन नसक� घटना घटेको, पीिडत प�लाई 
परकेो हािन नो�सानी प�रपूरण ह�नस�ने �कृितको 
भएको वा कसरुदारदारका तफ� बाट सो ग�रएको, 
सजाय माफ� िदनमा पीिडत प�को समेत सहमित 
रहेको, कसरुदार�ित आि�त िनजको प�रवारका 
सद�यह�को अव�था, कसरु ठहर भएको �यि� 
अित िकशोर वा व�ृाव�थाको भएको तथा ग�भीर 
�कृितको रोगबाट �वयम्  �िसत भएको, कसरुदारको 
पूव� अिभलेख र चालचलन रा�ो भएको, अदालतको 
फैसलालाई �वीकार गरी समप�ण गरकेो वा सजाय 

भोिगरहेको आिद कारणह� सजाय माफ�का आधार 
ब�न स�ने अपे�ा गनु�  अ�यथा ह�दैँन ।

४७. िनवेिदकाका भाइ भवुन भ�ने 
उ�जनकुमार �े�लाई ह�या गरकेो कसरुदार 
ठहरी यस अदालतबाट सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय तोिकएका बालकृ�ण ढंुगेलका स�ब�धमा 
मािथ उि�लिखत कुनै पिन आधार वा अव�थाको 
िव�मानता रहेको पाइदँैन । िनज उ� फैसला ह�दँाका 
अव�थामा सिंवधान सभाको सद�य रहेको भ�ने 
देिख�छ । रा�यको मह�वपूण� िनकायको िज�मेवार 
पदमा आिसन भएको �यि�ले अदालतको अि�तम 
फैसला�ित स�मान दखेाई त�काल आ�मसमप�ण 
गनु�पन�मा साव�जिनक पद र हैिसयतको आडमा रा�यकै 
अक� िनकायको खलेुआम�पमा उपे�ा ग�रिहडँन ु
उिचत मा�न सिक�न । अदालतको फैसला �वीकार 
गरी आ�मसमप�ण नगन� �यि�का स�ब�धमा कानून 
बनाएरसमेत रा�यले सजाय माफ�को कारवाही अिघ 
बढाउन िम�दैन ।

४८. सारमा, यस अदालतबाट बालकृ�ण 
ढंुगेलले भवुन भ�ने उ�जनकुमार �े�लाई �यि�गत 
�रसइवीका कारण गोली हानी ह�या गरकेो भ�ने 
िन�कष�मा पगुी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) न�बरबमोिजम िनजलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद सजाय ह�ने ठहरी िमित २०६६।९।१९ मा 
फैसला भएको त�यमा िववाद छैन । �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ११ को (१) मा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल भई वा 
फैसला भइसकेपिछ �ा�त भएको नया ँ �माणबाट 
िनण�य अ�यथा ह�नस�ने अव�थामा यस अदालतसम� 
पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन ला�ने 
�यव�था भइरहेको दिेख�छ । िवप�ी बालकृ�ण ढंुगेल 
िव�� कसरुदार र सजाय ठहर भएको फैसला अ�यथा 
ह�ने कुनै नया ँ�माण म�ुामा फैसला भइसकेपिछ प�ा 
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लागेको अव�था भए िनजले सोही कानूनी उपचारको 
माग� अवल�बन गरी आफू िव�� भएको फैसला 
पनुरावलोकन गराउन स�न ु कानूनस�मत ह�नेमा सो 
गन� सकेको अव�थासमेत देिखएन ।

४९. साथै बालकृ�ण ढंुगेलको सजाय माफ�को 
लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन� मि��प�रषदक्ो 
िनण�यमा समेत िनजउपर गलत त�रकाले अिभयोजन 
भएको वा कुनै गलत त�यका आधारमा उ� फैसला 
भएको वा फैसला भइसकेपिछ कुनै नया ँ त�य वा 
�माण पाइएको जसले गदा�  उ� फैसला �िुटपूण� ह�न 
पगेुको भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�न ।

५०. अतः राजनीितक पूवा��हबाट म�ुा 
चलाइएको भ�ने गो�ारा र अमूत� आधार िलई बालकृ�ण 
ढंुगेललाई अदालतबाट ठहर भएको सजाय माफ�को 
लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन� गरी िवप�ी नेपाल 
सरकारको मि��प�रषद्बाट िमित २०६८।७।२२ को 
िनण�य र सोसगँ स�बि�धत स�पूण� काम कारवाहीह� 
मािथ �करण �करणमा ग�रएको िव�ेषणका आधारमा 
त�काल बहाल रहेको नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३, २४, १०० र १५१ िवपरीत 
भई सोही �कृितको �यव�था ग�रएको हाल �चिलत 
नेपालको सिंवधानको �मशः धारा १८, २०, १२६ 
र २७६ बमोिजम कायम रहन स�ने नदिेखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । साथै नेपालको संिवधानको धारा २७६ 
बमोिजमको कानून िनमा�ण नभएस�म अदालतको 
अि�तम फैसलाबाट ठहर भएको सजाय माफ� 
िदन िम�ने ि�थित नदेिखएकोले कानून नबनेस�म 
�यस�कारको िसफा�रस वा िनण�य नगनु�  नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी 
ह��छ ।

५१. यो आदेशको काया��वयनको लािग 
आदेशको जानकारी िवप�ी महा�यायािधव�ाको 

काया�लयमाफ� त नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयलाई िदई दायरी लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 
 
उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. सशुीला काक�
�या. बै�नाथ उपा�याय
�या. गोपाल पराजलुी
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई र राम�साद 
ब�याल 
इित संवत् २०७२ साल पसु २३ गते रोज ६ शभुम् ।

यसै �कृितका देहायबमोिजमका �रट िनवेदनह�मा पिन 
िवषयव�त ुसमान भएकाले यसैबमोिजम फैसला भएका 
छन् । समान �कृितका िवषयव�त ुभएकाले त�यह� 
दोहो�याएर �कािशत ग�रएको छैन । केबल म�ुाको प� 
िवप� र प� िवप�ीबाट रहन ु भएका िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को नामस�म उ�लेख ग�रएको छ ।  

(१)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।२३।५
०६७-WO-०३८९

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : िज�ला धनषुा, कचरुीठेरा गा.िव.स.वडा नं.७ 
ब�ने �मोदकुमार झा
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िव��
िवप�ी : रा��पितको काया�लय, िशतलिनवास, 

काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा िटकाराम 
भ�राई, अिधव�ाह� ह�र फुयाल, भोजराज 
आचाय�, प�ुपराज पौडेल, िशवकुमार यादव, 
िसताशरण म�डल र �ाने��राज आरण

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
संजीवराज र�ेमी तथा िव�ान् व�र� अिधव�ा 
मिु� नारायण �धान, अिधव�ाह� िव��काश 
भ�डारी, गोिव�द गौतम र तलुसीराम 
ितिमि�सना

(२)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

 फैसला िमित : २०७२।९।२३।५ 
०६७-WO-११४८

उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला रामेछाप, साघँटुार गा.िव.स. वडा 
नं.५ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
४ ब�ने सािव�ी �े�

िव��
िवप�ी : बालकृ�ण ढंुगेल, िज�ला ओखलढंुगा पोकली 

गा.िव.स. वडा नं. २ घर भई हाल सिंवधान 
सभा सद�य, ए.ने.क.पा. माओवादी संसदीय 
दलको काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्   अिधव�ाह� िटकाराम 
भ�राई, ह�र फुयाल, भोजराज आचाय�, 
प�ुपराज पौडेल, िशवकुमार यादव, िसताशरण 
म�डल र �ाने��राज आरण

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
संजीवराज र�ेमी तथा िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
मिु�नारायण �धान, अिधव�ाह� िव��काश 
भ�डारी, गोिव�द गौतम र तलुसीराम 
ितिमि�सना

सव��च अदालत,  सवंैधािनक इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी  ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।९।३०
०६८-WS-०००३

िवषयः- उ��ेषण

िनवेदक : जनिहत संर�ण म�च (�ो.पि�लक) का 
तफ� बाट अि�तयार �ा� र आ�नो हकमा समेत 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका, 
वडा नं. १४ कुले�र ब�ने अिधव�ा �काशमिण 
शमा�समेत

�नण�य नं. ०००३

& 
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िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § मािनसको जीवनको अिधकार अ�य 
अिधकारभ�दा उप�लो कोटी मानव 
अिधकार हो । ज�तै सकंट वा िवपत ्
आइपरकेो अव�थामा समेत नाग�रकको 
जीवनको अिधकार अपह�रत वा कुि�ठत 
ह�न स�दैन ।

(�करण नं.८)
 § कुनै घटनाका स�ब�धमा गलत अनुस�धान 

ह�न गई िनद�ष मािनसमािथ अिभयोग ला�न 
गएको अव�थामा �याियक �ि�या�ित 
जनताको िव�ास कायम रा�न, समाजमा 
सामािजक सदभ्ाव र शाि�त स�ुयव�था 
कायम गन�, कुटनीितक स�ब�ध िबि�न 
िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािम�क 
सद्भाव कायम रा�न े ज�ता उ�े�य र 
बृह�र राि��य िहतका  लािग �याियक 
सुझबुझका आधारमा िवशु� आपरािधक 
घटनाबाहकेका कसुरसगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन जायज मािनने ।
 § सरकार प�रवत�नसगैँ फौजदारी कसरुका 

स�ब�धमा अदालतमा दायर भएका म�ुाह� 
कुनै राजनीितक दल िवशेषसगँ आब� 
भएकै नाताले सरकारले �वे�छाचारी �पमा 
म�ुा िफता� िलने प�रपाटीले नाग�रकको 
जीउ, धन एवं वैयि�क �वत��ताको 
सरं�ण गरी कानूनको शासन �थापना 
गन�, समाजमा शाि�त सु�यव�था कायम 
गन�, द�डहीनताको अ��य गन� रा�यको 
उ�े�य एव ंकाय� नै धरासायी ह�न जान े।

(�करण नं.९)

 § म�ुा िफता� िलने वा निलन े िनण�य 
िवशु� फौजदारी �यायको िस�ा�तसगँ 
स�बि�धत कुरा हो । फौजदारी �यायको 
राजनीितकरण गन� ��य� वा परो� 
कुनै �यास �यायको �व�छताको  लािग 
िवषसरह ह��छ । अिभयोजन �वयम ्
�याियक �ि�याको अिभ�न अंग बनेको 
ह��छ, अिभयोजनलाई िवशु� काय�कारी 
िनण�य मा�ने र �यसमािथ ह�न ेिनण�य मा�ै 
�याियक भए पु�छ भ�ने ठा�न े हो भने 
�यायको जरोमा नै �वे�छाचा�रता �भावी 
ह�न जा�छ र अ�तस�म �याियकतामा 
असर पन� स�ने ि�थित रहने ।
 § एउटा कानूनी र वै�ािनक आधारमा 

ग�रएको िनण�यबाट अपराध पीिडत 
�यि� र समाजको सरं�णको  लािग 
फौजदारी मु�ा चलाइ�छ भन ेितनै उ�े�य 
र �योजनलाई नै बेवा�ता गररे िनता�त गैर 
�यावसाियक र राजनीितक आधारमा म�ुा 
िफता� िलने, िलन लगाउने वा �यसलाई 
�भािवत गन� �यासह�लाई �थान र 
मा�यता िदइरहकेो ख�डमा �यायको मूल 
�भाव अव�� भई ज�केलाबाट उ�कने 
िछ�ह� बढेर वा बढाएर ब�ने �णाली 
ह�िक� न जा�छ । काय�कारी �भाव वा पह�चँ 
भएकाको हकमा फौजदारी �याय खेलौना 
ज�तो र अ�यलाई स�नासो ज�तो भयो 
भने �यायले �याियकता नै गुमाउन जाने 
अव�था ह��छ । य�तो कुरालाई स�पूण� 
रा�य र फौजदारी �याय �णालीका 
स�चालकह�ले िवचार गनु�पन� ।

(�करण नं.२०)  
 § म�ुा िफता� िलने �ि�या �याियक माग�को 

िवचलन वा िवमखुकारी ह�नु ह�दैँन । यो 
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�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत 
ह�नुका साथै म�ुा िफता�मा पारदिश�ता 
र �वीकाय�ता रहनपुछ� । यो समानता र 
�यायको अिधकारमा आधा�रत ह�नु पद�छ । 
रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा आ�नो 
गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको 
प�रणाम रो�नसमते हरहालतमा म�ुा 
िफता� िलन नपाउने भ�ने कुरा होइन । 
�य�तो कुराले �यायको पृ�पोषण नह�न 
स�छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण� 
घटनाका स�ब�धमा गिहराईमा पुगी 
आव�यक अनुस�धान गरी दोषीउपर म�ुा 
दायर गनु�पन� ।
 § अपराधको आव�यक अनुस�धान नगरी 

म�ुा चलाउन हतार गन� र �वे�छाचारी 
ढंगले िफता� िलने गन� हो भने यो सम� 
�ि�याले एउटा राजनीितक ह�क�डाको 
�प िलन पु�ने ।
 § घिटत अपराधका स�ब�धमा 

अनसु�धानबाट दोषी देिखएका 
�यि�ह�लाई म�ुा चलाई �याियक 
�ि�यामा �याइसकेपिछ �याियक �ि�या 
नै िनरथ�क, िन�तेज वा परा�त ह�ने गरी 
म�ुा िफता� िलन ेकुराको अ�धाधु�ध �योग 
गरी राजनीितक िनण�यबाट म�ुा िफता� 
िलने स�ंकार वा पर�परा �याियक होइन । 
समाजमा िवशु� आपरािधक मनोवृि�बाट 
घटाइएका अपराधपूण� घटनालाई 
राजनीितक आधारमा उ�मिु� िदन  
िम�दैन । यसले म�ुा िफता� गन� �ि�यामा 
िवकृित �याउन े मा� नभई समाजमा 
आपरािधक मनोवृि�ले ��य पाउने ।

(�करण नं.२१)
 § जथाभावी म�ुा िफता� िलने िदने गदा� पीिडत 

प�को �याय �ाि�को हक कुि�ठत ह�न 
जा�छ । अदालतले िविभ�न म�ुाह�माफ� त ्
िदएको िनद�शन र गरकेो फैसलाको 
अित�र� सरकार आफँैले बनाएको म�ुाह� 
िफता� िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र 
काय�िविधको दु�पयोगको �वृि� कानूनी 
शासनमा सुहाउने देिख�न । मु�ाको 
�ितवादीले पिन �याियक �ि�याबाट नै 
�याय पाउने हो । �याियक �ि�याबाट 
�ितवादीलाई अ�याय पन� स�छ भ�ने 
पूवा�नुमान गरी म�ुा नै िफता� िलनुपछ� भ�नु 
�याियक �ि�याको दु�पयोगको चरम 
अव�था ह�ने ।
 § िवशु� राजनीितक आधारमा म�ुा चलाएको 

वा अनुस�धान र अिभयोजनमा �ुिटह� 
िव�मान भएको अव�थामा �यायोिचत 
आधारमा िवचार गन� एउटा अव�था ह�न 
स�दछ । यस अव�थामा रा�यले गन� सौदा 
एउटा ह�न स�छ । तर िवशु� आपरािधक 
च�र�का म�ुाह�मा भन ेम�ुा िफता� िलन 
�याियक मा�यताअनुकूल नह�ने ।

(�करण नं.२२)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� �काशमिण 
शमा�, गोिव�द शमा� “ब�दी”, माधवकुमार ब�नेत 
र पंकजकुमार कण�

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ 
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तथा १०७(१) र (२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य र आदेश यस�कार 
छः-

जनिहत संर�ण म�च (�ो. पि�लक) मानव 
अिधकारको सरं�ण, कानूनको शासन र �व�छ िन�प� 
एवं �वत�� �याय �णालीको  लािग अनबरत �पमा 
वकालत गद� आएको सं�था हो । सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) ले �चिलत 
कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वादी भई हे�रने वा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर 
परकेो म�ुा मािमला नेपाल सरकारको आदेश भएमा 
सरकारी विकलले अ� प�को सहमितले �य�तो म�ुा 
िमलाप� गन� वा अदालतको म�जरुीले �य�तो म�ुाम�ये 
नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी म�ुा िफता�  िलन 
स�ने �यव�था गरकेो छ । उ� कानूनी �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा १२ 
�ारा �द� �यि�को �वत�� एवं स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक, धारा १३ �ारा �द� कानूनको समान 
संर�ण पाउने हकसमेतको�ितकूल ह�नकुा साथै नेपाल 
प� रा�� भएका मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
घोषणाप�, अनवु�ध र महासि�धह��ारा ��याभूत 
हकह�समेत हनन् भएका छन् । 

नाग�रकको जीउ, धन र वैयि�क 
�वत��ताको संर�ण गनु�  र कानूनी रा�य सिुनि�त 
गनु�  रा�यको �मखु दािय�व हो । उ� काय�को  लािग 
हरके रा�यले आ�नो कानूनी संरचना �थापना 
गद�छ । तीम�ये फौजदारी �याय �णाली पिन एक 
मह�वपूण� कानूनी संरचना हो, जसको उ�े�य दोषीह� 
मािथ िन�प� अनसु�धान तहिककात, अिभयोजन र 
�व�छ पपु�� गरी पीडकलाई द�ड िदन ुर पीिडतलाई 
�याय �दान गनु�  रहेको ह��छ । तर य�तो मानव अिधकार 
र मानवीय कानून िव��का फौजदारी अपराधका 
स�ब�धमा अदालतमा दायर भएका म�ुाह�मा 

कारवाही नै नभई सरकार प�रवत�न ह�नासाथ म�ुा 
िफता� िलई पीडकलाई सजायबाट उ�मिु� िदइने 
ग�रएबाट पीिडत प� �यायबाट वि�चत भइरहेको 
अव�था छ । यसरी म�ुा िफता� िलएको कानूनी आधार 
भनेको सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ दफा २९ 
(१) नै हो । स�मािनत सव��च अदालतबाट �ी ५ को 
सरकार िव�� िदलबहादरु लामा (ने.का.प.२०५१, 
अंक ७, िन.नं.४९५०) को म�ुामा म�ुा िफता�स�ब�धी 
अिधकारको द�ुपयोग भइरहेको ह�दँा उ� �योग 
िनि�त मापद�डिभ� रही गनु�पन� भनी िस�ा�त 
�ितपािदत गरेको छ ।

म�ुा िफता� गन� पाउने अिधकारको �यापक 
द�ुपयोग भइरहेको स�दभ�मा सरकार वादी भई 
चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ु पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, 
२०५५ मा िनि�त मापद�डह� तय भएको अव�था 
छ । तर सरकारले म�ुाह� िफता�को िनण�य गदा� उ� 
मापद�डको खलुा उ�लङ्घन गरकेो अव�था छ । 
उदाहरणको  लािग काि�तपरु दिैनकमा (�ोत: काि�तपरु 
दैिनक, २०६८ साल �ावण ४ गते, बधुबार, प�ृ २ मा 
�कािशत म�ुा िफता�को  लािग नेता काय�कता�को दबाब) 
�कािशत समाचारसमेतबाट म�ुा िफता� गन� पाउने 
अिधकारको �यापक द�ुपयोग ह�ने गरकेो र हालको 
सरकार पिन फे�र �य�तै अ�यास दोहो�याउन त�पर छ 
भ�ने कुरालाई �प� पाद�छ । सरकारवादी म�ुास�ब�धी 
ऐनको दफा २९(१) को कानूनी �यव�थाको आजको 
वत�मान प�रवेशमा औिच�य समा� भएको, नेपालको 
अ�त�रम संिवधानिवपरीत रहेको, र द�ुपयोगको पूण� 
स�भावना बोक� द�डहीनताको सं�कृित िन��याउन 
स�ने ह�दँा उ� कानूनी �यव�था बदरभागी रहेको छ ।

एकले अक�मािथ गरकेो अपराध र अ�यायको 
उपचारको  लािग �याियक �ि�या अगािड बिढरहेको 
अव�थामा ते�ो प�ले म�ुा िफता� िलन स�ने कानूनी 
�यव�था सवंैधािनक सव��चताको िस�ा�तिवपरीत 
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ह�नकुा साथै फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत छ । कुनै �यि�ले आपरािधक दािय�वलाई 
बहन गन� नपन� र सजायबाट म�ु ह�न पाउने अिधकार 
कुनै पिन कानून�ारा ग�र�छ भने �य�तो कानून 
नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा १२(१) �ारा 
��याभूत �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको 
�ितकूल ह�न जा�छ । समानता नै सामािजक �यायको 
आधार �त�भ हो । हरके �यि� कानूनको समान 
संर�णको भागीदार ह��छ । हरके �यि�को समान�पले 
स�मानजनक जीवन जीउन पाउने हक र आफूमािथ 
भएका अपराध तथा अ�यायको िव��मा �याियक 
िनकायह�बाट उपचार पाउने हक समान रहेको 
ह��छ । तर एकै �कृितका फौजदारी अिभयोग लागेका 
अिभय�ुह�बीच िवभेद ह�ने गरी कसैको म�ुा िफता� 
िलने, कसैको िफता� निलने र कुनै पीिडतलाई �याय 
िदने, कुनै पीिडतलाई �याियक �णाली नै अपनाउन 
निदने िकिसमको कानूनी �यय�था िवभेदपूण� छ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १५१ ले माफ�को �यव�था गरकेो छ, जसमा 
मि��प�रषद ्को िसफा�रसमा रा��पितले जनुसकैु 
अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक अदालत वा अ�य 
कुनै �याियक, अध� �याियक वा �शासक�य पदािधकारी 
वा िनकायले गरकेो सजायलाई माफ�, म�ुतबी, 
प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ भनी �यव�था गरकेो 
छ । संिवधानको उ� �यव�थाबाहेक अ�य कुनै �ावधान 
फौजदारी अपराधमा आरोप लागेका दोषीह�मािथ 
िन�प��पमा अनसु�धान, तहिककात र अिभयोजन 
चलाई �वत�� तथा िन�प� अदालतबाट �याय 
स�पादन गन� गराउने काय�मा नै बाधा प�ुयाउने गरी 
कानून बनाउने अिधकार िवधाियकालाई �दान गरकेो 
छैन । अत: सरकारवादी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा १५१ 
तथा �याियक �वत��तासमेतको िवपरीत रहे भएबाट 
उ� दफा बदरभागी रहेको िनवेदन गद�छ� । सरकार�ारा 

जथाभावी एवं �वे�छाचारी�पमा म�ुा िफता� िलन ु
�याियक �ि�यामा अवरोध पैदा गनु�  (Obstruction 
of Justice)  हो । यसबाट अदालतको �वत��ता, 
िन�प�ता एवं �वेछतामा ��य��पमा �ितकूल �भाव 
पद�छ । म�ुा िफता�को काय�ले �याियक �ि�यामा नै 
�यवधान ह�ने ह�दँा कानूनी रा�य (Rule of Law) को 
अवधारणा �वत: परािजत ह�न प�ुदछ । 

म�ुा िफता� गन� स�ने कानूनी �यव�थाबाट 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा प�, १९४८ को 
धारा १,२ र ७ �ारा ��याभूत भएको समानतापूव�क 
स�मानपूण� जीवन जीउन पाउने अिधकार र धारा 
८ �ारा ��याभूत मौिलक अिधकारको हनन् भएको 
ख�डमा �यसको िव�� राि��य अदालतबाट उपचार 
पाउने अिधकारसमेतको उ�लङ्घन भएको छ । 
�यसैगरी नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध १९६६ को धारा २(३) ले 
�भावकारी उपचारको हक ��याभूत गरी अपराधको 
अनसु�धान गनु�पन� र आरोपीलाई अिभयोजन गनु�पन� 
कुरा रा�यको दािय�वको �पमा उ�लेख गरकेो 
छ । यसका अित�र� नेपाल प� भएका सन् १९४९ 
का चारवैटा जेनेभा महासि�धह�को साझा धारा ३ 
अनसुार पिन सश� ���का �ममा भएका मानव 
अिधकार तथा मानवीय कानूनका ग�भीर उ�लङ्घनमा 
अिभयोजन गनु�  यस महासि�धका प� रा��को दािय�व 
हो भनी उ�लेख ग�रएकोबाट समेत म�ुा िफता� िलन 
स�ने �ावधान उ� �यव�थाको �ितकूल रहेको कुरा 
�प� छ । तसथ� म�ुा िफता� गन� कानूनी �यव�था 
नेपालले �वीकार ग�रसकेको अ�तरा�ि��य कानूनी 
दािय�वह�को िवपरीत रहेको �प� छ ।

तसथ�, सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ को उपदफा (१) मा ग�रएको म�ुा 
िफता�  िलन स�ने कानूनी �यव�था नेपालको 
अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा १२,१३ र ३२ 
�ारा ��याभूत मौिलक हक, धारा १०० तथा धारा 
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१५१ का साथै नेपाल प� भएका अ�तरा� ि��य मानव 
अिधकार र मानवीय कानूनस�ब�धी महासि�धलगायत 
अ�य सयं��ह�मा भएको �यव�थासगँ बािझएको 
ह�नाले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर घोिषत ग�रपाऊँ । 
साथै ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टंुगो नलागेस�म 
कुनै पिन म�ुा िफता�  निलन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम 
��यथ� नेपाल सरकारको नाउमँा अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । ��ततु िवषय पीिडतको समानताको 
हक, फौजदारी �याय �वत��तासगँ स�बि�धत ह�दँा 
अ�ािधकारसमेत �दान ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी गनु�  नपन� हो, 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी िवप�ीह�लाई सूचना जारी गनू� । साथै 
अ�त�रम आदेशको माग स�ब�धमा िवचार गदा� दवुै 
प�को छलफल िजिकर सनुी आदेश गनु�  उपय�ु 
देिखएकोले अ�त�रम आदशे छलफलको लािग िमित 
२०६८।४।२६ गते उपि�थत ह�न िवप�ीह�लाई 
सूचना िदई िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।४।१५ को आदेश ।

यसमा िनवेदकले चनुौती िदएको सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा सरकार वादी फौजदारी म�ुाको 
स�ब�धमा मा� �यव�था भएको नभई सरकार वादी 
वा �ितवादी भएका म�ुाह�को हकमा सामा�य�पमा 
�यव�था भएको देिखएको र उ� दफाको �यव�था 
संिवधानसगँ बािझएको छ छैन भ�ने �� िलिखत 
जवाफ �ा� भएपिछ ह�ने पूण� सनुवुाइको समयमा 
पूण��पले िन�पण ग�रने िवषय भएको ह�दँा सोभ�दा 
अगावै उ� कानूनी �यव�थाको काया��वयन रो�न 

िम�ने नदेिखएकोले मागबमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी गन� िमलेन । िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०६८।४।२६ को आदशे ।

फौजदारी कानूनको उ�लङ्घनकता�लाई 
सजाय िदन ु रा�यको कत��य हो भने िनरपराधीलाई 
सजायबाट उ�मिु� �दान गनु�  पिन रा�यको कत��य 
ह��छ । अत: त�यको �ममा वा प�रव�दमा परी वा 
कुनै पूवा��हलगायतका कारणबाट कुनै �यि�मािथ 
फौजदारी म�ुा लगाइएको भए बेलैमा स�याई 
िनरपराधीलाई सजाय ह�नबाट जोगाउन सिकयोस्् भ�ने 
उ�े�यले ऐनमा म�ुा िफता� िलन ह�ने �यव�था ग�रएको 
हो । सो कानूनी �यव�थाअनसुार मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०५५/५/१ मा �वीकृत भएको नेपाल सरकार वादी 
भई चलाएका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविधबमोिजम 
मनािसब आधार र कारणका आधारमा म�ुा िफता� िलने 
ग�रएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल क�यिुन� पाट� 
(माओवादी) बीच २०६३ साल मंिसर ५ गते स�प�न 
भएको िव�ततृ शाि�त स�झौतालाई नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६० को अनसूुची-४ मा सूचीब� ग�रएको 
छ । उ� स�झौताको दफा ५.२.७. मा ���कालमा 
राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा मािमला िफता� 
िलने �यार�ेटी ग�रएको ह�दँा सो �यव�था काया��वयन गन� 
नेपाल सरकारले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम ���कालमा 
राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा मािमला िनि�त 
मापद�ड अपनाई िफता� िलने कारवाही चलाएको ह�दँा 
�रट िनवेदन िजिकर िनरथ�क छ ।

नेपाल सरकारलाई म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा आधार कारण खलुाई नेपाल सरकार वादी 
भएको फौजदारी म�ुा िफता�  गन� िनण�य गन� अिधकार 
रहेको छ । य�तो िनण�य �वत: काया��वयन ह�ने 
�कृितको नभई अदालतसम� अनमुित माग गनु�पन� 
र स�बि�धत अदालतले ��येक म�ुाको िवषयव�त,ु 
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म�ुा िफता� िलने िनण�य गदा� नेपाल सरकारले िदएको 
आधार, कारण र  औिच�यसमेतलाई िवचार गरी म�ुा 
िफता� गन� अनमुित िदएको अव�थामा मा� म�ुा िफता� 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको भनी अिधव�ा माधवकुमार 
ब�नेतसमेत िनवेदक र यस म��ालयसमेत िवप�ी 
भएको संवत्् २०६५ सालको �रट नं ०३५७ मा 
स�मािनत सव��च अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
िमित २०६७/११/११ मा �या�या भएको छ ।

�यसैगरी स�मािनत अदालतबाट नेपाल 
सरकार िव�� िदलबहादरु लामासमेत (ने.का.प., 
२०५१ प�ृ ५०४) को म�ुामा म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा अदालतको म�जरुी आव�यक ह�ने र 
अदालतको म�जरुी केवल �ि�यागत कानूनी 
औपचा�रकता (Formality) होइन, �यो एउटा 
सारभूत (Substantive) कानूनी �यव�था हो भनी 
�या�या भएको पाइ�छ । यसबाट नेपाल सरकारबाट 
म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा ह�ने िनण�य अि�तम 
नभएको, स�बि�धत अदालतबाट �याियक परी�ण 
ह�ने र अदालतको म�जरुीबेगर म�ुा िफता� ह�न नस�ने 
भएकोले म�ुा िफता� िलने अिधकारको द�ुपयोग भएको 
भ�ने िवप�ीको दाबी मनािसब नह�नकुा साथै नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, ३२, 
१०० र १५१ एवं अ�तरा�ि��य मानव अिधकार र 
मानवतास�ब�धी कानूनसगँ बािझएको अव�था नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
कानून तथा �याय म��ालयको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार र नेपाल क�यिुन� पाट� 
(माओवादी) बीच २०६३ साल मंिसर ५ गते स�प�न 
भएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको �करण ५.२.७ मा 
राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा मािमला िफता� 
िलने �यार�ेटी ग�रएको ह�दँा सो �यव�था काया��वयन गन� 
नेपाल सरकारले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम ���कालमा 
राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा मािमला िनि�त 

मापद�ड अपनाई िफता� िलने कारवाई चलाएको ह�दँा 
�रट िनवेदन िजिकर िनरथ�क छ । मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल सरकार वादी भई 
चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविधबमोिजम 
मनािसब आधार र कारणले म�ुा िफता� िलने ग�रएको 
छ ।

नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा ह�ने िनण�य अि�तम नभएको, स�बि�धत 
अदालतबाट �याियक परी�ण ह�ने र अदालतको 
म�जरुीबेगर म�ुा िफता� ह�न नस�ने भएकोले म�ुा िफता� 
िलने अिधकारको द�ुपयोग भएको भ�ने िवप�ीको 
दाबी मनािसब र यिु�सङ्गत छैन । िवप�ी िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�  भएको ज�तो सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा 
(१) मा उ�लेख ग�रएको म�ुा िफता� िलनस�ने कानूनी 
�यव�था नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२, १३, ३२, १०० र १५१ का साथै नेपाल 
प� भएका अ�तरा�ि��य मानव अिधकार र मानवीय 
कानूनस�ब�धी महासि�धलगायत अ�य संय��ह�मा 
भएको �यव�थासगँ बािझएको नह�दँा �रट िनवेदन 
िजिकर तक� हीन छ । तसथ� ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको शाि�त तथा पनुिन�मा�ण म��ालयको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकह�ले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) मा ग�रएको म�ुा 
िफता� िलन स�ने कानूनी �यव�थाको काया��वयनमा 
यस काया�लयको के कुन काम कारवाही तथा िनण�यले 
िनवेदनह�मा मौिलक हक हनन् ह�न गएको हो भ�ने 
उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । �रट िनवेदकले 
िनवेदनमा उठाएका सवालह� र सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) मा ग�रएको 
म�ुा िफता� िलन स�ने कानूनी �यव�थाका स�दभ�मा 
स�मािनत अदालतबाट �रट िनवेदक अिधव�ा 
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माधवकुमार ब�नेतसमेत र िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको संवत्् २०६५ 
सालको �रट नं. ०३५७, उ��ेषण म�ुामा िवषद ्
�या�या भई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को उपदफा (१) मा ग�रएको म�ुा िफता� िलन 
स�ने कानूनी �यव�थाका सै�ाि�तक एवं �यवहा�रक 
प�ह�समेत केलाई रा�य स�चालनका स�दभ�मा उ� 
कानूनी �यव�थाको औिच�य एव ं आव�यकता पिु� 
भइसकेको छ । कितपय अव�थामा देश र समाजको 
सम� िहतका  लािग केवल राजनीितक �ितशोध 
िलने उ�े�यले गलत �माण संकलन एवं वैचा�रक 
आ�थाको आधारमा कुनै �यि�मािथ चलाइएका 
म�ुा प�रवित�त राजनीितक स�दभ�मा िफता� िलनपुन� 
प�रि�थित आउन स�छ । कुनै सा��दायीक सिह�णतुा 
र सामािजक सद ्भाव पनु: �थािपत गन� पिन म�ुा 
िफता� िलनपुन� अव�था पन� स�छ । रा�यको तफ� बाट 
सरकारले म�ुा िफता� िलदँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९ को कानूनी �यव�थािवपरीत 
िफता� िलएको भ�ने पिन कुनै िजिकर िनवेदकह�ले 
पिु� गन� स�नभुएको छैन । अ�त�रम सिंवधानको 
िनद�शक िस�ा�त एवं नीितह�ले सरकारलाई �प� 
िनद�शन गरकेो िवषयमा ती नीितका प�रिधिभ� रहेर 
गरकेा िनण�य एवं काम कारवाहीका स�दभ�लाई िलएर 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को 
उपदफा (१) मा ग�रएको म�ुा िफता� िलन स�ने कानूनी 
�यव�था संिवधानसङ्गत नै देिख�छ ।

अक�तफ�  म�ुा िफता� िलने कानूनी �यव�थामा 
सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गनु�  मा� पया�� ह�ने 
नभई अदालतको म�जरुीिवना �य�तो म�ुा िफता� िलने 
�ि�याले पूण�ता पाउदँैन । अदालतले पिन म�ुा िफता� 
िदन िम�ने निम�ने कुराको िनण�य गनु�पछ�  भनी नेपाल 
सरकार िव�� िदलबहादरु लामा भएको म�ुामा (ने.
का.प., २०५१ अंक ७, िनण�य नं. ४९४०) स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 

छ । उ� कानूनी �यव�था स�मािनत अदालतबाट 
पटक पटक म�ुा िफता�का िवषयमा सरकारले िलएका 
िनण�यह� परी�ण भई म�ुा िफता� िलने कानूनी 
�यव�थाको रा�य स�चालनका स�दभ�मा सरकारका  
लािग कितपय प�रि�थितमा अिनवाय� आव�यकताको 
िवषय ह�ने त�यमा िववाद छैन । यसैगरी नेपाल 
सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलने स�ब�धमा अपनाउन ु पन� नीितगत मापद�ड र 
काय�िविध नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०५५।०५।०१ को िनण�यबाट �वीकृत भई लागू 
भइसकेको छ । जहासँ�म िनवेदकह�ले आ�नो 
िनवेदनमा म�ुा िफता�का �सगँ उठाउन ुभएको छ ती 
िवषय �वीकृत मापद�ड नं. ४ मा उि�लिखत �ावधान 
तथा िव�ततृ शाि�त स�झौताको �करण नं. ५.२.७ 
को �यव�था काया��वयन गन� सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोिजम िफता� िलइएका 
िवषयव�तलुाई नै मूल�पमा उठाइएको देिख�छ, तर 
यी िवषयव�तकुो हकमा समेत �रट िनवेदक अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेतसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
स�मािनत अदालतबाट �या�या िववेचना भइसकेकोले 
िनवेदकह�ले िलन ु भएका िजिकर िवचारणीय 
नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत 
जवाफ । को िमित २०५५।०५।०१ मा �वीकत� भई 
लागू भइसकेको छ । जहासँ�म िनवेदकह�ले आ�नो 
िनवेदनमा म�ुा िफता�का �सङ्ग उठाउन ुभएको छ । ती 
िवषय �वीकृत मापद�ड नं.४ मा उि�लिखत �ावधान 
तथा िव�तृत शाि�त स�झौताको �करण नं.५.२.७ को 
�यव�था काया��वयन गन� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) बमोिजम िफता� िलइएका 
िवषयव�तलुाई नै मूल�पमा उठाइएको देिख�छ, तर 
यी िवषयव�तकुो हकमा समेत �रट िनवेदक अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेतसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
स�मािनत अदालतबाट �या�या िववेचना भइसकेकाले 
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िनवेदकह�ले िलन ु भएका िजिकर िवचारणीय नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकले यस काया�लयलाई िवप�ी 
बनाउनपुन� कुनै आधार र कारण खलुाउन नसकेको 
ह�दँा यस काया�लयको नाममा मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न स�दैन । जहासँ�म सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा भएको कानूनी 
�यव�थास�ब�धी �� छ, त�स�ब�धमा कुनै 
अपराधी नछुट्न ु र कोही िनरपराध �यि� सजायको 
भागी ह�न ु नपरोस भ�ने फौजदारी कानूनको मा�य 
िस�ा�त रहेको पाइ�छ । जसरी फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घनकता�लाई सजाय िदन ुरा�यको कत��य हो, 
�यसरी नै िनरपराधीलाई सजायबाट उ�मिु� �दान गनु�  
पिन रा�यको कत��य ह��छ । प�रव�दमा परी वा कुनै 
पूवा��हलगायत कारणबाट कुनै �यि�मािथ फौजदारी 
म�ुा लगाईएको भए बेलैमा स�याई िनरपराधीलाई 
सजाय ह�नबाट जोगाउन सिकयोस्् भ�ने पिुनत 
उ�े�यले ऐनमा म�ुा िफता�को �यव�था ग�रएको हो । 
उ� दफा २९(१) को �ावधान सिंवधानको धारा १२ 
र १३सगँ कसरी बािझएको हो र उ� धारा�ारा �द� 
मौिलक हकको �चलनका  लािग के, क�तो �ितव�ध 
वा सीमा लगाएको हो भ�ने स�ब�धमा �प� उ�लेख 
गन� स�न ुभएको पाइदँैन ।

संिवधानत: कानून िनमा�ण गन� अिधकार�ा� 
स�म िनकाय �यव�थािपका संसद ्बाट मनािसब 
वग�करणको िस�ा�त (Theory of Reasonable 
Classification) अ�तग�त रही अदालतले �या�या 
गनु�पन� ह��छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ ले �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल 
सरकार वादी भई हे�रने वा नेपाल सरकारको तफ� बाट 
चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परकेो म�ुा मािमला 
नेपाल सरकारको आदशे भएमा सरकारी विकलले 
अदालतको म�जरुीमा िफता� िलन स�ने �यव�था 

गरकेो र नेपाल सरकार िव. िदलबहादरु लामासमेतको 
म�ुामा स�मािनत अदालतबाट सरकारी म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा बहृद ्�या�या भएको पाइ�छ । नेपाल 
सरकारबाट म�ुा िफता�का स�ब�धमा ऐनको उि�लिखत 
�यव�था, स�मािनत अदालतबाट भएको �याियक 
�या�या एवं फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
समेतका आधारमा िनण�य ह�ने गरकेो �यहोरा स�मािनत 
अदालतलाई अवगत गराउदँछु । यसबाट नेपाल 
सरकारबाट म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा ह�ने िनण�य 
अि�तम नभएको र िव�मान कानूनी �यव�था�ितकूल 
ह�ने गरी त�स�ब�धमा कुनै िनण�य भइहालेमा पिन 
स�बि�धत अदालतबाट �याियक परी�ण ह�ने र 
अदालतको म�जरुीबेगर म�ुा िफता� िलन नसिकने 
भएकोले म�ुा िफता� िलने अिधकारको द�ुपयोग भएको 
भ�ने िवप�ीको दाबी मनािसब र यिु�य�ु देिखदँैन । 
अत: उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था िव�मान नभएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयको 
िलिखत जवाफ ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९ को उपदफा (१) ले �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल 
सरकार वादी भई हे�रने वा नेपाल सरकारको तफ� बाट 
चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परकेो म�ुा मािमला 
नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी विकलले 
अ� प�को सहमितले �य�तो म�ुा िमलाप� गन� वा 
अदालतको म�जरुीले �य�तो म�ुाम�ये नेपाल सरकार 
वादी भएको फौजदारी म�ुा िफता� िलन ह�ने �यव�था 
गरकेो छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार मि��प�रषद ्बाट 
िमित २०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल सरकार वादी भई 
चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविधबमोिजम 
मनािसब आधार र कारणले म�ुा िफता� िलने ग�रएको 
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छ । िव�ततृ शाि�त स�झौतामा भएको �यव�था 
काया��वयनको स�दभ�मा सो स�झौताबमोिजम म�ुा 
िफता� िलएको ह�दँा �रट िनवेदन िजिकर आधारहीन छ । 
नेपाल सरकारलाई म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा आधार 
कारण खलुाई नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी 
म�ुा िफता� गन� िनण�य गन� अिधकार रहेको, य�तो िनण�य 
�वत: काया��वयन ह�ने �कृितको नभई अदालतसम� 
अनमुित माग गनु�पन� र स�बि�धत िज�ला अदालतले 
��येक म�ुाको िवषयव�त,ु म�ुा िफता� िलने िनण�य 
गदा� नेपाल सरकारले िदएको आधार, कारण र 
औिच�यसमेतलाई िवचार गरी म�ुा िफता� गन� अनमुित 
िदएको अव�थामा मा� म�ुा िफता� ह�ने कानूनी �यव�था 
रहेको भनी अिधव�ा माधवकुमार ब�नेतसमेतको 
िनवेदनमा स�मािनत अदालतबाट �या�या भएको छ ।

�यसैगरी स�मािनत अदालतबाट नेपाल 
सरकार िव�� िदलबहादरु लामासमेतको म�ुामा 
अदालतको म�जरुी केवल �ि�यागत कानूनी 
औपचा�रकता (Formality) होइन, �यो एउटा 
सारभूत (Substantive)  कानूनी �यव�था हो भनी 
�या�या भएको पाइ�छ । यसबाट नेपाल सरकारबाट 
म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा ह�ने िनण�य अि�तम 
नभएको, स�बि�धत अदालतबाट �याियक परी�ण 
ह�ने र अदालतको म�जरुीबेगर म�ुा िफता� ह�न नस�ने 
भएकोले म�ुा िफता� िलने अिधकारको द�ुपयोग 
भएको भ�ने िवप�ीको दाबी मनािसब र यिु�सङ्गत 
देिखदँैन । िवप�ी िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�  भएको ज�तो सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ को उपदफा (१) मा उ�लेख ग�रएको म�ुा 
िफता� िलन स�ने कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, ३२, १०० र 
१५१ का साथै नेपाल प� भएका अ�तरा� ि��य मानव 
अिधकार र मानवीय कानूनस�ब�धी महासि�धलगायत 
अ�य संय��ह�मा भएको �यव�थासगँ बािझएको नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 

नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ । 
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी �काशमिण शमा� , �ी गोिव�द शमा�  “ब�दी”, �ी 
माधवकुमार ब�नेत र �ी पकंजकुमार कण�ले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा रहेको 
कानूनी �यव�थाको आधारमा सरकारवादी ह�ने जघ�य 
अपराधलाई राजनीितक रगं िदई सरकारले यसको 
बार�बार द�ुपयोग गरी म�ुा िफता� िलने िनण�य गरकेो 
छ । उ� कानूनी �यव�थाको कारण मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन र मानवता िव��कै अपराध गन� 
पीडकह�ले उ�मिु� पाई द�डहीनताको अव�था 
सजृना भएको छ । उ� दफा २९(१) मा रहेको कानूनी 
�यव�थाले नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को धारा १२ �ारा �द� �यि�को �वत��ता एवं 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १३ �ारा �द� 
कानूनको समान सरं�ण पाउने हकसमेतको �ितकूल 
भएको छ । दोषीमािथ िन�प� अनसु�धान तहिककात, 
अिभयोजन र �व�छ पपु�� गरी पीडकलाई द�ड र 
पीिडतलाई �याय �दान गन� �यव�थासिहतका मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य घोषणाप�, अनवु�ध 
र महासि�धह��ारा ��याभूत हकह�समेत हनन 
भएको छ । तसथ� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९(१) मा रहेको सरकारवादी म�ुा िफता� 
िलनेस�ब�धी कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, ३२ र १५१ 
का साथै अ�तरा�ि��य मानव अिधकार र मानवीय 
कानूनस�ब�धी महासि�धसगँ बािझएको ह�नाले 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर घोिषत ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा सरकार 
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वादी फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदेश वा 
िनण�यअन�ुप स�बि�धत अदालतको म�जरुीमा िफता� 
िलन ह�ने भनी उ�लेख भएको कानूनी �यव�था सिंवधान 
तथा नेपाल प� भएका अ�तरा�ि��य महासि�धसमेतसगँ 
बािझएको अव�था छैन । सरकारले चलाएका म�ुाह� 
िविभ�न कारण र अव�थामा सरकारले िफता� िलन 
स�ने कुरा जनुसकैु कानून �णाली अपनाएको देशले 
�वीकार गरकेो छ । यो सरकारको अिधकार भएको कुरा 
स�मािनत अदालतले िविभ�न �रटमा �या�यासमेत 
गरबेाट �प� छ । काय�पािलक�य अिधकार �े�अ�तग�त 
म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी सरकारको िनण�य अदालतको 
म�जरुी भएमा मा� काया��वयनमा आउन स�ने 
हो । स�मािनत अदालतबाट नेपाल सरकार िव�� 
िदलबहादरु लामासमेतको म�ुामा अदालतको म�जरुी 
केवल �ि�यागत कानूनी औपचा�रकता होइन �यो 
एउटा सारभूत कानूनी �यव�था हो भनी �या�या भएको 
छ । उ� दफा २९(१) को कानूनी �यव�थालाई बदर 
घोिषतको माग राखी यसभ�दा अगाडी �रट िनवेदन 
दायर भएको र यस अदालतबाट उ� कानूनी �यव�था 
बदर गन� निम�ने भनी आदशे भइसकेको छ । म�ुा िफता� 
गन� काय�लाई �यवि�थत गन�का लािग नेपाल सरकारले 
िमित २०५५।५।१ मा म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउनपुन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध �वीकृत 
गरी लागू गरकेो छ । स�मािनत अदालतबाट भएका 
आदेशले समेत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �योग गरी म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य गदा� 
िवचार गनु�पन� कुराह�को �प� गरकेो छ । वारदातको 
�कृित राजनीितक �कृितको दिेखएको अव�थामा 
नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गन�स�ने 
र सोको काया��वयनको िसलिसलामा अदालतको 
म�जरुी अिनवाय� ह�ने भएको उ� दफा २९ को कानूनी 
�यव�था संिवधानस�मत भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुद�छ भ�नेसमेतको बहस ��ततु गनु�भयो । 
      उि�लिखत बहस सनुी िमिसलसमेत अ�ययन 

गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा भएको सरकार वादी 
फौजदारी म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी कानूनी �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२, १३ एवं मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�धह� समेतसगँ बािझएको छ वा छैन, िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�ले 
�रट िनवेदनमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको नेपाल सरकारले 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा िफता� िलन स�ने कानूनी 
�यव�थाले समाजमा द�डहीनता भएको, अपराधमा 
विृ� भई अशाि�त भएको र मानव अिधकारको हनन 
भई नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ को धारा 
१२,१३ र ३२ �ारा ��याभूत मौिलक हकका साथै 
नेपाल प� भएका अ�तरा�ि��य मानव अिधकार र 
मानवीय कानूनस�ब�धी महासि�धलगायत अ�य 
सयं��ह�मा भएको �यव�थासगँ बािझएको ह�नाले उ� 
दफा २९ को उपदफा (१) लाई उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर घोिषत ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो पाइ�छ ।

३. िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफमा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) 
मा ग�रएको म�ुा िफता� िलन स�ने कानूनी �यव�थाको 
सै�ाि�तक एवं �यवहा�रक प�ह�समेत केलाई रा�य 
स�चालनका स�दभ�मा उ� �यव�थाको आव�यकता 
एवं औिच�य पिु� भइसकेको छ । उ� कानूनी 
�यव�थाको स�मािनत अदालतबाट यसपूव� नै �याियक 
परी�ण भई संिवधानस�मत रहेको पिु� भइसकेको 
छ । सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गरकेो आधारमा 
मा� म�ुा िफता� ह�ने होइन, म�ुा िफता�ले पूण�ता �ा� गन� 
स�बि�धत अदालतको म�जरुी अप�रहाय� ह�ने कुरा उ� 
दफामा �प� छ । प�रव�दमा परी वा कुनै पूवा��हलगायत 
कारणबाट कुनै �यि�मािथ फौजदारी म�ुा लगाइएको 
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भए बेलैमा स�याई िनरपराधीलाई सजाय ह�नबाट 
जोगाउन सिकयोस् ् भ�ने पिुनत उ�े�यले ऐनमा म�ुा 
िफता�को �यव�था ग�रएको हो । जसरी फौजदारी 
कानूनको उ�लङ्घनकता�लाई सजाय िदन ु रा�यको 
कत��य हो, �यसरी नै िनरपराधीलाई सजायबाट 
उ�मिु� �दान गनु�  पिन रा�यको कत��य ह��छ । उ� 
दफा २९(१) को �ावधान सिंवधानको धारा १२ र १३ 
एवं अ�तरा�ि��य मानव अिधकार र मानवीय कानूनसगँ 
बािझएको अव�था नह�दँा ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भनी उ�लेख भएको पाइ�छ ।  

४. ��ततु �रटमा सरकार वादी फौजदारी 
म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को �ावधान 
संिवधान�ितकूल भनी दाबी ग�रएको ह�दँा उ� कानूनी 
�यव�थाको सवंैधािनकताको ��का स�ब�धमा िवचार 
गनु� पूव� उ� दफा २९ को कानूनी �यव�थालाई �ि�गत 
गनु�पन� देिखयो । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ मा देहायबमोिजमको कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । 

दफा २९ सरकारी म�ुा िफता� िलने वा िमलाप� गन�ः- 
(१) �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वादी 

भई हे�रने वा नेपाल सरकारको तफ� बाट 
चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परकेो 
म�ुा मािमला नेपाल सरकारको आदेश भएमा 
सरकारी विकलले अ� प�को सहमितले 
�य�तो म�ुा िमलाप� गन� वा अदालतको 
म�जरुीले �य�तो म�ुाम�ये नेपाल सरकार 
वादी भएको फौजदारी म�ुा िफता� िलन ह��छ 
र सो भएमा देहायका कुरामा देहायबमोिजम 
ह�नेछ  ।
(क) म�ुामा िमलाप� गरकेोमा कसैलाई 

ब�सौनी ला�ने छैन ।
(ख) म�ुा िफता� िलएकोमा फौजदारी अिभयोग 

वा सरकारी दाबी समा� भई �ितवादीले  
फुस�द पाउछँ ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कुनै गैरसरकारी �यि�को 
स�पि�स�ब�धी कुरामा असर पन� रहेछ भने 
�य�तो म�ुा यस दफाबमोिजम  अदालतबाट 
िफता� िलन िदन ह�दँैन । 

५. उि�लिखत कानूनी �यव�था हेदा� नेपाल 
सरकारको तफ� बाट चलाइएको सरकारवादी ह�ने 
फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी 
विकलले अदालतको म�जरुीले िफता� िलन ह��छ भ�ने 
देिख�छ । सरकारले म�ुा िफता� िलने आदशे वा िनण�य 
गद�मा म�ुा िफता� ह�ने होइन । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) मा रहेको अदालतको म�जरुी 
भ�ने श�द केवल रीत प�ुयाउन मा� रािखएको होइन । 
साथै नेपाल सरकारले वादी भई दायर गरकेा जनुसकैु 
म�ुा जनुसकैु अव�थामा अदालतले िफता�को  लािग 
अनमुित िदनपुन� अिनवाय�ता पिन होइन । म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा सरकारले िनण�य गरी अदालतसम� 
िफता� िलनको लािग सरकारी विकलमाफ� त माग 
भएकोमा अदालतले म�जरुी िदएमा मा� म�ुा िफता� 
ह�नस�ने देिख�छ । म�ुा िफता� िलनपुन� आधार र 
कारण उ�लेख गरी म�ुा िफता� माग भई आएको 
अव�थामा �य�तो िफता� मागको आधार संिवधान तथा 
कानूनस�मत र �यायोिचत देिखई म�ुा िफता�को  लािग 
अदालत स�त�ु भएमा मा� म�जरुी िदन स�ने भ�ने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
को मनसाय देिख�छ । नेपाल सरकारले म�ुा िफता� 
िलन स�ने अव�था र आधारह�का स�ब�धमा भने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनमा �यव�था भएको दिेख�न । 

६. नेपाल सरकारले मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०५५।५।१ मा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका 
फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
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पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध �वीकृत गरी लागू 
गरकेो देिख�छ । उ� मापद�डमा रा�य िव��का 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ 
अ�तग�तका कसरुलाई मा� राजनीितक �कृितको 
कसरु र अ�य �चिलत कानूनबमोिजम चलाइएका 
म�ुालाई सामा�य �कृितका म�ुा मानेको पाइ�छ । कुनै 
राजनीितक दल�ित पूवा��ह, राजनीितक आ�था वा 
�ितशोधको कारणले बद ्िनयतपूण� त�रकाबाट कुनै 
�यि�लाई फसाउने दरुासयले नै कुनै म�ुा चलाइएको 
भए �य�तो �यि�को उमेर, िनजको आचरण, वारदात 
ह�दँाको प�रि�थित, िनजले सोभ�दा अगािड कुनै 
फौजदारी कसरु गरकेो वा नगरकेो सामािजक �ित�ा 
आिद कुराह� िवचार गरी अपवादको �पमा मा� म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गन� भ�ने मापद�डमा 
उ�लेख रहेको पाइ�छ । मापद�डको �करण ४ मा म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गदा� कसरुदारलाई 
वैयि�क लाभ ह�नस�ने �कृितका म�ुाह� ��ाचार, 
नाग�रकता, अि�तयार द�ुपयोग, त�करी, कालो 
बजार, �ाकृितक वा सां�कृितक स�पदाको चोरी, 
त�करी वा िनकासी, पैठारी, राज� चहुावट, भ�सार 
चोरी, ठगी, वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ अ�तग�तका 
म�ुा, �यान मा�ने बे�ने आिद ज�ता म�ुाह� र 
कसरुदारको आचरणको कारणले ह�ने म�ुाह� ज�तै 
जबरज�ती करणी, लाग ुऔषध, जाससुी, आगोलागी, 
िलखतह�को गो�यतास�ब�धी म�ुाह� िफता� िलने 
स�ब�धमा कारवाही नगन� भनी िफता�को कारवाही 
नह�ने म�ुाह�समेत उ�लेख भएको देिख�छ ।

७. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �योगको स�ब�धमा �प�ता �दान गन� 
स�दभ�मा यस अदालतबाट अिधव�ा गोपीबहादरु 
भ�डारी िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको 
�रट)  ने.का.प. २०६९, अंक ३, िनण�य नं. ८७८९) 
मा नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार वादी ह�ने 

फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ को 
मापद�डको �करण ४ मा उि�लिखत अपराधह�का 
अित�र� ग�भीर �कृितका िनयतवस गरकेो ह�या, 
रा�य िव��का अपराध, य�ु अपराध, मानव अिधकार 
र �ूर र अमानवीय �कृितका मानवता िव��को 
अपराध, संगिठत अपराध, मिहला एवं बालबािलका 
िव��को अपराध, जाित ह�या, साव�जिनक हक 
िव��को अपराध ज�ता अपराधमा जनुसकैु सौदा गरी 
म�ुा िफता� िलने िनण�य नगनु�  भनी नेपाल सरकारका 
नाममा  परमादशे जारी भएको छ ।

८. �यि�लाई जीवनको अ�तरिनिहत 
अिधकार रह�छ । जीवनको अिधकारको संर�ण 
कानून�ारा ग�रने तथा �वे�छाचारी�पले कसैको पिन 
जीवनको अिधकारको हरण ह�न स�दैन । जीवनको 
अिधकारलाई �यि�को नैसिग�क अिधकारका 
�पमा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा ६ ले िकटान 
गरी िदएको छ । सोही �ित�ाप�को धारा २ ले उ� 
�ित�ाप�मा उि�लिखत अिधकार तथा �वत��ताको 
हनन भएको अव�थामा स�म �याियक िनकायले 
तोकेबमोिजमको �भावकारी उपचार पाउन ुपन� �यव�था 
गरकेो छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(१)ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक �दान गरकेो छ, धारा १३ ले समानताको 
हक �दान गरकेो छ । �य�तै धारा २४(९) ले कुनै पिन 
�यि�लाई अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ 
सनुवुाइको हकको �यव�था गरकेो पाइ�छ । मािनसको 
जीवनको अिधकार अ�य अिधकारभ�दा उप�लो कोटी 
मानव अिधकार हो । ज�तै संकट वा िवपत आइपरकेो 
अव�थामा समेत नाग�रकको जीवनको अिधकार 
अपह�रत वा कुि�ठत ह�न स�दैन । अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार तथा मानवीय कानूनले गैरकानूनी ह�या 
ज�ता अपराधह�लाई मानवअिधकार उ�लङ्घनका 
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ग�भीर घटनाको �पमा िलएको पाइ�छ । मानव 
अिधकारको उ�लङ्घन एवं मानवता िव��को 
अपराध गन� कसरुदारलाई फौजदारी कानूनका 
�थािपत मू�य र मा�यताअन�ुप फौजदारी दािय�व 
बहन गराउन जोड िदएकोसमेत पाइ�छ । �यायको 
सिुनि�तताका  लािग गैरकानूनी ह�या, अपहरण ज�तो 
मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन एव ं मानवता 
िव��का घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी �याय 
�णालीको दायरािभ� �याउन ुपन� ह��छ । 

९. नेपाल सरकारबाट िमित २०५५।५।१ मा 
पा�रत गरकेो सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी 
म�ुाह� िफता�  िलने स�ब�धमा अपनाउनपुन� नीितगत 
मापद�ड तथा काय�िविधको दफा १ ले गरकेो राजनीितक 
म�ुाको प�रभाषामा रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अ�तग�तका कसरुलाई 
मा� राजनीितक अपराध र अ�यलाई सामा�य अपराध 
भनेको छ । कुनै राजनीितक दलमा आब� �यि�लाई 
कुनै अपराधको अनसु�धानबाट दोषी देिखई म�ुा 
दायर भएकै आधारमा �य�तो कसरुलाई राजनीितक 
कसरु तथा राजनीितक म�ुा मा�न िम�दैन । सरकारले 
आफूले दायर गरकेो म�ुा आ�नो �वे�छामा िफता� 
िलन िम�ने पिन होइन । ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह�मा पीिडत �वयम् ले पीडकउपर वादी भई 
म�ुा दायर गन� नस�ने र ग�भीर अपराधमा सरकारी 
संय��बाट अनसु�धान गरी घटनाका दोषीउपर 
अदालतमा म�ुा दायर गरी समाजमा शाि�त र 
�याय कायम गन� दािय�व कानून�ारा नै सरकारलाई 
सिु�पएको ह��छ । कुनै घटनाका स�ब�धमा गलत 
अनसु�धान ह�न गई िनद�ष मािनसमािथ अिभयोग 
ला�न गएको अव�थामा �याियक �ि�या�ित जनताको 
िव�ास कायम रा�न, समाजमा सामािजक सदभ्ाव 
र शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, कुटनीितक स�ब�ध 
िबि�न िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािम�क 
सदभ्ाव कायम रा�ने ज�ता उ�े�य र बहृ�र राि��य 

िहतका  लािग �याियक सझुबझुका आधारमा िवश�ु 
आपरािधक घटनाबाहेकका कसरुसगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन जायज मािन�छ । तर सरकार प�रवत�नसगैँ 
फौजदारी कसरुका स�ब�धमा अदालतमा दायर 
भएका म�ुाह� कुनै राजनीितक दल िवशेषसगँ आब� 
भएकै नाताले सरकारले �वे�छाचारी �पमा म�ुा 
िफता� िलने प�रपाटीले नाग�रकको जीउ, धन एवं 
वैयि�क �वत��ताको संर�ण गरी कानूनको शासन 
�थापना गन�, समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, 
द�डहीनताको अ��य गन� रा�यको उ�े�य एवं काय� नै 
धरासायी ह�न जा�छ ।

१०. नेपाल सरकारले वादी भई अदालतमा 
दायर गरकेा िविभ�न म�ुा िफता� िलने िनण�य गरउेपर 
यस अदालतमा दायर ह�न आएका िविभ�न �रट 
िनवेदनह�मा यस अदालतबाट यसअिघ पिन सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को �याियक 
�या�या भई िस�ा�तसमेत कायम भएको र म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा नेपाल सरकारलाई िनद�शनसमेत 
जारी भएको पाइ�छ । म�ुा िफता�का स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत केही िस�ा�तह� यहा ँ
उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क रहेको छ । 

११. नेपाल सरकार िव�� िदलबहादरु 
लामासमेत, म�ुा िफता� (ने.का.प. २०५१, अङ्क ७, 
िनण�य नं. ४९४०, प�ृ ५०४, पूण� इजलास ) भएको 
म�ुामा “समाजको शाि�त र �यव�थामा खलल प�ुयाउने 
सङ्गीन फौजदारी अपराधह�बाट जनसाधारणको 
सरं�ण गन� र �य�तो कुनै अपराध भएमा कसरुदारलाई 
स�बि�धत अदालत वा अ�य �याियक िनकायबाट 
सजाय गराई �याय िदलाउने म�ुय अिभभारा नेपाल 
सरकारउपर नै रहेकाले �य�तो अपराधस�ब�धी म�ुा 
नेपाल सरकारवादी भई चलाइने कानूनी �यव�था 
भएको हो । ... केवल वैचा�रक आ�थाको कारणबाट 
वा राजनीितक �ितशोधका  लािग कुनै �यि�मािथ 
चलाइएका म�ुाह� प�रवित�त राजनीितक स�दभ� वा 
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प�रि�थितमा वापस िलनपुन� अव�था पन� स�छ । 
�य�तै सामािजक धािम�क वा सा��दाियक तनावबाट 
उ�प�न कुनै असाधारण ि�थितमा त�कालीन आदेश 
वा उ�मादको फल�व�प भएका अपराधस�ब�धी 
म�ुाह�लाई सामािजक, धािम�क वा सा��दाियक 
सिह�णतुा वा सदभ्ाव पनुः �थािपत गन� वा कायम 
रा�नका  लािग वापस िलन ुराि��य िहतमा आव�यक 
ह��छ । किहलेकाही ँ कुटनीितक स�ब�ध वा सदभ्ाव 
कायम रा�ने �ि�कोणबाट पिन म�ुा िफता� िलनपुन� 
ह��छ । म�ुा वापस िलनपुन� य�ता अ� कारण पिन 
ह�न स�छन् । तर कारण जेसकैु भए पिन �यो उिचत 
तथा देश वा समाजको िहतको  लािग ह�नपुद�छ । म�ुा 
वापस िलने उ� अिधकारको �योग �यि�गत प�पात, 
मोलािहजा वा �वाथ�बाट �े�रत ह�न नह�ने ” भनी �या�या 
भएको छ ।

१२. देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� देवे�� म�डलसमेत भएको कत��य 
�यान म�ुा (ने.का.प. २०६४, अङ्क ६, िनण�य नं.  
७८६२)  मा “सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको अदालतको म�जरुीको �यव�था 
अदालतले Rubber Stamp को �पमा आखँा िच�लेर 
म�जरुी िदने कानूनको मनसाय र �यव�था होइन । 
दफा २९ को म�जरुीको �यव�था भनेको म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा Executive Function को Judicial 
check and balance को �पमा रािखएको �यव�था 
भनी ब�ुनपुन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१३. पवनकुमार पटेलको जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� गगनदेव राय यादव भ�ने गगन राय 
यादवसमेत भएको म�ुा िफता�   स�ब�धमा (ने.का.प. 
२०६५, अङ्क ९, िनण�य नं.  ८०१३)  मा “कानून 
र संिवधानको मनसाय जनुसकैु म�ुा िफता� िलन ह��छ 
भ�ने होइन र सरकारको उ�े�य द�डहीनतालाई 
�ो�साहन िदन ु पिन होइन । ग�भीर �कृितका 
मानवीय कानून उ�लङ्घन भएका म�ुाह�मा समेत 

िवषयव�तकुो ग�भीरता नहेरी सरकारले िफता�  गद� जाने 
र अदालतले पिन औिच�यतफ�  नहेन� हो भने जनताको 
जीउ धनको संर�ण गन� सरकारको उ�रदािय�व तथा 
जवाफदेहीपनको अभाव ह�न गई कानूनी रा�यको 
अि�त�वमै �� उठ्ने । कानून र �यायको मापद�डको 
अधीनमा रहेर म�ुा िफता� िदनपुन�, अ�य�त ग�भीर 
कारणले म�ुा िफता� िलनपुन� भएको तर �यायमा 
असर नपन� उपय�ु अव�थामा िफता�को माग भएमा 
अनिधकृत ह�त�ेप गन� नीित अदालतको नह�ने ।  म�ुा 
िफता� माग गन� अिधकार भनेर ज�तोसकैु म�ुामा पिन 
माग गन� र जिहले पिन वा ज�तोमा पिन म�ुा िफता� 
िदने कुरा अदालतलाई सिु�पएको �याियक अिधकार 
सहुाउदँो नह�ने, अदालत यथाथ�मा �यायको सरं�क 
ब�नपुन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१४. अिधव�ा गोपीबहादरु भ�डारी िव�� 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत 
भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट (ने.का.प. 
२०६९, अकं ३, िनण�य नं. ८७८९) मा राजनीितक 
उ�े�यले म�ुा चलाएको भए �यसको खराबी कसरी 
हटाउने हो भ�ने कुराको िविवध प�ह� ह�न स�छन्  । 
फौजदारी �यायले स�बोधन गन� िवषय िवशेषतः 
अपराध नै हो । अपराध जसले गरपेिन अपराध नै 
ह��छ र �चिलत फौजदारी कानूनको अधीन�थ ह�नपुन� 
ह��छ । राजनीितक �यि�ले गरमेा अपराध राजनीितक 
ह�ने होइन राजनीितक उ�े�यले अपराध गरकेो भ�न 
पिन िम�ने ह�दँनै । कानून बहाल रहने, तर कानूनको 
काया��वयन भने राजनीितक �यि� संल�न भए एकढंगले 
र अ�मा फरक ढंगले गन� िम�दनै । �यो समानता, 
�याय र िववेकको मापद�डबाटसमेत िम�दैन । व�ततुः 
राजनीितक म�ुा, राजनीितक सहमित वा राजनीितक 
काय�कता� संल�न भएको भ�ने आधारमा कसरुको 
दािय�वबाट मिु� िदने अमेघ अ�को �पमा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को �योग गन� 
िदन निम�ने” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।
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१५. उ� �रटमा िवप�ी नेपाल 
सरकारसमेतका नाममा िन�नअनसुारको परमादेश 
जारी भएको यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क रहेको छः- 

· नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार 
वादी ह�ने फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने 
स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड 
र काय�िविध, २०५५ को मापद�डको �करण 
४ मा उि�लिखत अपराधह�का अित�र� 
ग�भीर �कृितका िनयतवश गरकेो ह�या, 
रा�य िव��का अपराध, य�ु अपराध, 
मानव अिधकार र �ूर र अमानवीय �कृितका 
मानवता िव��को अपराध,सगंिठत अपराध, 
मिहला एव ंबालबािलका िव��को अपराध, 
जाित ह�या, साव�जिनक हक िव��को 
अपराध ज�ता अपराधमा जनुसकैु सौदा गरी 
म�ुा िफता� िलने िनण�य नगनू�, 

· दायर रहेको म�ुालाई िफता� गनु�पन� िनण�य 
गनु�अिघ सो गनु�पन� मनुािसब कारण 
स�ब�धमा म�ुा चलाउने महा�यायािधव�ा 
वा अ�तग�तको अिभयो�ासगँ पिन परामश� 
गरी मा� म�ुा िफता�  गन� िनण�यको प�रपाटी 
िवकास गनू�,

· म�ुा चलाइएको कानूनमा पीिडतले 
�ितपूित�समेत पाउने �यव�था रहेकोमा 
म�ुा िफता� िलदँा सो �ितपूित�  पाउने कुरामा 
�ितकूल असर नपन� �यव�थामा िवचार 
प�ुयाउनू, 

· जसको हकमा म�ुा िफता� िलने हो सो �यि�ले 
अदालतबाट जारी भएको �यादमा हािजर 
नभई फरार रहेको अव�थाको �ितवादीको 
हकमा िफता�स�ब�धी िवचार नगनू�,

· घटनाबाट पीिडत ह�ने भनेको जाहेरवाला वा 
पीिडतलाई म�ुा िफता�को सनुवुाइ �ि�यामा 
सहभागी ह�नस�ने गराउन सूचना िदई 

िनजलाई आ�नो कुरा भ�ने मौका �दान गनू�, 
· उि�लिखत काय�को �भावकारी 

काया��वयनको  लािग नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट िमित २०५५।५।१ मा 
�वीकृत नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका 
फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ु पन� मापद�ड र काय�िविधमा 
आव�यक प�रमाज�न गनू� ।

      
१६. राम ु महतो िव�� नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट (ने.का.प. २०६९, अंक ५, िनण�य 
नं. ८८२८) मा “ग�भीर �कृितका म�ुाह�मा समेत 
िवषयव�तकुो ग�भीरता नहेरी कानूनी �यव�थाको 
पालनबाट ह�ने दूरगामी �भाव, �यसबाट समाजमा पन� 
नकारा�मक असर आपरािधक मनोविृ�मा ह�नस�ने 
विृ�को द�ुप�रणामसमेत केही िवचार नगरी सरकारले 
म�ुा िफता� िलदँ ै जाने हो भने शाि�त स�ुयव�था 
खतरामा पन� तथा नाग�रकको जीउ धनको सरं�ण ह�न 
नस�ने स�भावना ह�ने ह�दँा सोतफ�  सरकार सदैव सचेत 
रहनपुन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१७. खसुीलाल साह िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट ने.का.प. (२०७१, अंक ४, िनण�य नं. 
९१५१) मा “कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा 
अिभय�ुह�लाई कानूनको कठघारमा नउ�याई िसधै 
राजनीितक दलको िसफा�रसका आधारमा उ�मिु� 
िददँै जाने हो भने जघ�य अपराधको �ङ्ृखला बढ्दै 
गई नाग�रक असरुि�त ह�दँै रा�य �यव�था नै स�चालन 
गन� नसिकने अव�थामा प�ुन जाने । क�ता �कृितका 
म�ुाह� िफता� िलन सिकने भनी िविभ�न म�ुाह�मा 
निजर �ितपादन भइरहेको अव�थामा �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत गई सरकारले िनण�य गन� िम�ने देिखन 
नआउने” भ�नेसमेतको िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।
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१८. शािलकराम जमरक�ेल िव�� नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको 
उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट (ने.का.प. २०७१, अंक 
७, िनण�य नं. ९२०४) मा “आफँैले चलाएको म�ुामा 
�ितवादी फरार भई �याियक �ि�यामा असंल�न रहने 
वा �यसबाट भा�न उ�कन कोिसस ग�ररहेकै बेला 
एवम् सरकारवादी फौजदारी म�ुा दायर गन� वादीको 
भूिमकामा रहेको सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य 
िल�छ भने �यस अव�थामा म�ुा चलाउने सरकारी 
िनण�यउपर नै �� उठाउने अव�था आउन स�छ । 
य�तो दोहोरो मापद�ड अपनाउन सरकारको िनिम� 
सहुाउने कुरा  ह�दँैन । सरकारले म�ुा चलाउदँा वा 
िफता� िलदँाको अव�थामा समेत हमेशा �व�छता 
(Fairness) को ��याभूित िदइरहनपुन� ।  बा�यकारी 
�भाव वा आकष�ण वा आ�त�रक �वाथ� संयोजनको 
कारणले कानूनबमोिजम म�ुा  चलाई िवचाराधीन रहेकै 
अव�थामा �यसको �वभािवक �याियक प�रणाममा 
प�ुन निदई ह�त�ेपकारी सोचका साथ �वयम् 
िज�मेवार काय�कारी िनकायले अदालतले म�ुा िफता� 
स�ब�धमा अपनाउनपुन� गरी िवकास गरकेो सामा�य 
िस�ा�त एवम् माग�दश�नको िवपरीत अपवादा�मक 
शैली अपनाउछँ भने सरकारले म�ुा चलाएका अ�य 
�ितवादीह�ले सरकारी अिभयोजनको वा�छनीयता 
र �वीकाय�ता  जोिखममा पन� जाने” भ�नेसमेतको 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१९. यस अदालतबाट नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३, सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९, बहृत् शाि�त स�झौता, अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनसमेतको 
िव�ेषणका आधारमा नेपाल सरकारले अदालतमा 
वादी भई दायर गरकेा ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलने िनण�यका �िुटह� केलाउदँ ै
अ�प� भएका िवषयह�लाई �या�याको मा�यम�ारा 
��ट्याइएको, सधुार गनु�पन� �े�ह�मा आव�यक 

िदशािनद�श गरी बा�या�मक �कृितको परमादेशसमेत 
जारी भएको अव�था देिख�छ । �यसैले तलुना�मक 
िव�ेषणका आधारमा यस अदालतबाट भएका उपयु�� 
आदशेह�ले औ�ंयाएका म�ुय िवषयह� नै म�ुा िफता� 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको कानूनी �यव�थाको मकसद भएको 
र नेपाल सरकारले म�ुा िफता�को िनण�य गन� स�दभ�मा 
अवल�बन गनु�पन� माग�दश�क िस�ा�त र िविधशा�ीय 
आधार�त�भ ह�न् भ�ने कुरामा ि�िवधा छैन ।

२०. म�ुा िफता� िलने वा निलने िनण�य िवश�ु 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसगँ स�बि�धत कुरा हो । 
फौजदारी �यायको राजनीितकरण गन� ��य� वा परो� 
कुनै �यास �यायको �व�छताको  लािग िवषसरह 
ह��छ । अिभयोजन �वयम् �याियक �ि�याको 
अिभ�न अंग बनेको ह��छ, अिभयोजनलाई िवश�ु 
काय�कारी िनण�य मा�ने र �यसमािथ ह�ने िनण�य मा�ै 
�याियक भए प�ुछ भ�ने ठा�ने हो भने �यायको जरोमा 
नै �वे�छाचा�रता �भावी ह�न जा�छ र अ�तस�म 
�याियकतामा असर पन� स�ने ि�थित रह�छ । �यसो 
ह�नाले धेर ै हदस�म अिभयोजन काय�लाई �वत�� 
र िन�प� बनाउने संवैधािनक र कानूनी �यासह� 
कानून �णालीह�मा भइरहेको पाइ�छ । अिभयोजन 
काय�लाईसमेत राजनीितक �भाव एवं ह�त�ेपबाट 
म�ु नगन� हो भने �याय �णालीको िन�प�ता र 
�भावका�रता �भािवत ह�ने ह�नाले नै �य�तो �यव�था 
गनु�  परकेो हो । एउटा कानूनी र वै�ािनक आधारमा 
ग�रएको िनण�यबाट अपराध पीिडत �यि� र समाजको 
सरं�णको  लािग फौजदारी म�ुा चलाइ�छ भने 
ितनै उ�े�य र �योजनलाई नै बेवा�ता गररे िनता�त 
गैर�यावसाियक र राजनीितक आधारमा म�ुा िफता� 
िलने, िलन लगाउने वा �यसलाई �भािवत गन� 
�यासह�लाई �थान र मा�यता िदइरहेको ख�डमा 
�यायको मूल �भाव अव�� भई ज�केलाबाट उ�कने 
िछ�ह� बढेर वा बढाएर ब�ने �णाली ह�िक� न जा�छ । 
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काय�कारी �भाव वा पह�चँ भएकाको हकमा फौजदारी 
�याय खेलौना ज�तो र अ�यलाई स�नासो ज�तो 
भयो भने �यायले �याियकता नै गमुाउन जाने अव�था 
ह��छ । य�तो कुरालाई स�पूण� रा�य र फौजदारी �याय 
�णालीका स�चालकह�ले िवचार गनु�पन� कुरा हो भ�ने 
�प� छ ।  

२१. म�ुा िफता�  िलने �ि�या �याियक 
माग�को िवचलन वा िवमखुकारी ह�न ु ह�दैँन । यो 
�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत ह�नकुा 
साथै म�ुा िफता�मा पारदिश�ता र �वीकाय�ता रहन ु
पछ�  । यो समानता र �यायको अिधकारमा आधा�रत 
ह�नपुद�छ । रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको प�रणाम 
रो�नसमेत हरहालतमा म�ुा िफता� िलन नपाउने भ�ने 
कुरा होइन । �य�तो कुराले �यायको प�ृपोषण नह�न 
स�छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण� घटनाका 
स�ब�धमा गिहराईमा पगुी आव�यक अनसु�धान 
गरी दोषीउपर म�ुा दायर गनु�पद�छ । अपराधको 
आव�यक अनसु�धान नगरी म�ुा चलाउन हतार गन� 
र �वे�छाचारी ढंगले िफता�  िलने गन� हो भने यो सम� 
�ि�याले एउटा राजनीितक ह�क�डाको �प िलन 
प�ुदछ । घिटत अपराधका स�ब�धमा अनसु�धानबाट 
दोषी देिखएका �यि�ह�लाई म�ुा चलाई �याियक 
�ि�यामा �याइसकेपिछ �याियक �ि�या नै िनरथ�क, 
िन�तेज वा परा�त ह�ने गरी म�ुा िफता� िलने कुराको 
अ�धाध�ुध �योग गरी राजनीितक िनण�यबाट म�ुा 
िफता� िलने सं�कार वा पर�परा �याियक होइन । 
समाजमा िवश�ु आपरािधक मनोविृ�बाट घटाइएका 
अपराधपूण� घटनालाई राजनीितक आधारमा उ�मिु� 
िदन िम�दनै । यसले म�ुा िफता� गन� �ि�यामा 
िवकृित �याउने मा� नभई समाजमा आपरािधक 
मनोविृ�ले ��य पाउने ह��छ । िवप�ीह�ले िजिकर 
िलएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको आ�नै िकिसमको 
राजनीितक र अ�य मह�व छ । तथािप �यो �यायको 

िवक�पमा आएको पिन होइन भ�ने कुरा िवचारणीय 
छ । �यसको नाममा फौजदारी �यायलाई परा�त गन� 
गरी िवश�ु आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन सिकँदैन । म�ुा िफता� अपवादमा ह�नपुन� 
हो, अपराधी म�ु गन� �यासको अंश वा �यसको 
प�रणामको �पमा देिखन ुह�दँनै । 

२२. अक�तफ�  म�ुा िफता� िलने �ि�यामा 
पीिडतको परामश�, सनुवुाइमा सहभािगता र �याियक 
�ि�यामा �ितवादीले गनु�पन� समप�ण ज�री छ । यस 
अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको 
िनण�य एवं िस�ा�तह�बाट स�ुथािपत कानूनी मू�य, 
मा�यता र पर�पराह� जनु हा�ो संवैधािनक कानूनको 
पिन अिभ�न अंग भइसकेका छन्, यसलाई उपे�ा 
गररे म�ुा िफता� स�ब�धमा जेसकैु िनण�य गन� िम�दछ 
भ�ने होइन । �याय िदने िदलाउने रा�यको काय�लाई 
Public Trust को �पमा िलनपुछ�  । जथाभावी म�ुा 
िफता� िलने िदने गदा� पीिडत प�को �याय �ाि�को हक 
कुि�ठत ह�न जा�छ । अदालतले िविभ�न म�ुाह�माफ� त 
िदएको िनद�शन र गरकेो फैसलाको अित�र� सरकार 
आफंँैले बनाएको म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी नीितगत 
मापद�ड र काय�िविधको द�ुपयोगको �विृ� कानूनी 
शासनमा सहुाउने देिख�न । म�ुाको �ितवादीले पिन 
�याियक �ि�याबाट नै �याय पाउने हो । �याियक 
�ि�याबाट �ितवादीलाई अ�याय पन� स�छ भ�ने 
पूवा�नमुान गरी म�ुा नै िफता� िलनपुछ�  भ�न ु �याियक 
�ि�याको द�ुपयोगको चरम अव�था हो । िवश�ु 
राजनीितक आधारमा म�ुा चलाएको वा अनसु�धान 
र अिभयोजनमा �िुटह� िव�मान भएको अव�थामा 
�यायोिचत आधारमा िवचार गन� एउटा अव�था ह�न 
स�दछ । यस अव�थामा रा�यले गन� सौदा एउटा ह�न 
स�छ । तर िवश�ु आपरािधक च�र�का म�ुाह�मा 
भने म�ुा िफता� िलन �याियक मा�यताअनकूुल नह�ने 
ह��छ । म�ुा िफता�स�ब�धी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) मा भएको �यव�थाले के 
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क�ता �कृितका म�ुा के क�तो �ि�याबाट िफता�  िलने 
हो भ�ने �प� नभई सव�सामा�य �कृितको देिखए पिन 
यस अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएअनसुार िविभ�न म�ुाह�मा सिंवधानबमोिजम 
कानूनी िस�ा�त �ितपादन भएको िनण�य एव ं
अदालतबाट जारी भएका िनद�शनह�बाट उ� कानूनी 
�यव�थाको �या�यासिहत िफता� िलन सिकने म�ुा, 
अव�था र �ि�याका स�ब�धमा �प� ग�रएको ह�दँा ती 
आदेश एव ंिनद�शनको अधीनमा काय� गनु�पन� र सोको 
काया��वयन भएको ख�डमा �वे�छाचा�रता िनय��ण 
ह�ने र कानूनको शासन कायम भई द�डहीनताको समेत 
अ��य ह�ने ह��छ ।

२३. �रट िनवेदकह�ले चनुौती गरकेो 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को 
उपदफा (१) का स�ब�धमा उ� दफा बदर घोिषत 
ग�रपाउ ँभनी यसभ�दा अगािड पिन यस अदालतमा 
नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ अ�तग�त �रट 
िनवेदन दायर भई सोको संवैधािनकताको परी�ण 
भइसकेको पाइ�छ । सो स�ब�धमा यस अदालतबाट 
भएको �या�या यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क ह��छ ।

२४. �रट िनवेदक बाबरुाम पौडेल िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको 
संवत् २०५० सालको �रट नं. २६१६ को �रटमा िमित 
२०५२।३।१५ मा यस अदालत िवशेष इजलासबाट 
कितपय अव�थामा सरकार वादी भएर म�ुा चलाइए पिन 
िविवध कारणले म�ुा िफता� िलनपुन� प�रि�थित सजृना 
ह�नस�ने ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९(१) र (ख)(१) मा सरकारवादी म�ुा िफता� 
िलनेस�ब�धी �यव�था ग�रएको हो । सरकारवादी म�ुा 
सरकारले िफता� िलन पाउछँ भ�दैमा जनुसकैु म�ुा पिन 
आधार र कानूनिवना िफता� िलन पाउछँ भ�ने होइन । 
सरकारवादी म�ुा िफता� िलन सरकारले िनण�य गद�मा 
�यो �या�� ह�दँनै अदालतको म�जरुीसमेत चािह�छ । 
सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गद�मा अदालतले 

�यसमा म�जरुी िदनै पन� बा�या�मक �यव�था छैन । म�ुा 
िफता� िलन सरकारले िलएको आधार र कारण उिचत 
छ, छैन म�ुा िफता� िलन पाउने अिधकारको द�ुपयोग 
भएको छ छैन अदालतले हेन� स�दछ । उिचत आधार 
र कारण नदेखेमा वा अिधकारको द�ुपयोग भइरहेको 
अदालतलाई लागेमा अदालतले म�जरुी निदन पिन 
स�दछ । म�ुा िफता�को  लािग अदालतबाट म�जरुी 
िलनपुन� बा�या�मक �यव�था भएबाट म�ुा िफता� 
स�ब�धमा �याियक िनय��ण रहे भएको ह�दँा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र (ख)(१) 
लाई असंवैधािनक भ�न िमलेन भनी �या�या भएको 
छ ।

२५. �य�तै �रट िनवेदक अिधव�ा 
ि�लोचन गौतम िव�� नेपाल सरकार मि��प�रषद ् 
सिचवालयसमेत भएको उ��ेषणको �रटमा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा सरकार 
वादी भएको फौजदारी म�ुा सरकारले िफता� िलन 
स�ने भए तापिन �यसरी िफता� िलनको  लािग 
अदालतको म�जरुी िलनपुन� �यव�था रहेको 
देिख�छ । म�ुा वापस िलने सरकारको अिधकार पिन 
उिचत कारणको  लािग सद ्िनयतले �योग ह�नपुन� 
ब�देज उ� कानूनी �यव�थामा रहेकोले �यसलाई 
िनरपे� भ�न िम�दैन । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनको 
उपयु�� कानूनी �यव�थाले नेपाल सरकारलाई हचवुा 
तथा �वे�छाचारी अिधकार िदएको छ भ�न िम�नेसमेत 
देिखन नआएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९(१) र (ख)(१) को �यव�थालाई 
असंवैधािनक भ�न िमलेन भनी ने.का.प. २०५३, 
अंक ८, िनण�य नं. ६३४५ मा यस अदालत िवशेष 
इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

२६. नेपाल सरकार िव�� िदलबहादरु 
लामा,  (ने.का.प. २०५१, अङ्क ७, िनण�य नं. 
४९४०, प�ृ ५०४,) भएको ��ाचार म�ुामा “िवना कुनै 
उिचत कारण म�ुा वापस िलने अिधकारको �योग गन� 
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खो�न ुअिधकारको द�ुपयोग गन� खो�न ुहो । �यसरी 
द�ुपयोग गन�को  लािग कानूनले कसैलाई अिधकार 
िददँैन । �यसैले म�ुा वापस िलने सरकारको उपयु�� 
अिधकार पिन उिचत कारणको लािग सद ्िनयतले �योग 
ह�नपुन� ब�देज सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा िनिहत रहेकोले �यसलाई िनरपे� भ�न 
िम�दैन” भनी �या�या भएको छ । 

२७. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९(१) को कानूनी �यव�थाका स�ब�धमा 
यस अदालतबाट पटक पटक सवंैधािनकताको 
परी�ण भई उ� �यव�थालाई वैध मािनएको छ । उ� 
संवैधािनकताको परी�ण नेपाल अिधरा�यको संिवधान, 
२०४७ को स�दभ�मा भई ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकह�ले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को स�दभ�मा उ� कानूनी �यव�था असंवैधािनक भनी 
दाबी गर े पिन म�ुा िफता�का स�ब�धमा संिवधान र 
कानूनमा आधारभूत प�रवत�न नभएको अव�थामा हाल 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
को कानूनी �यव�था असंवैधािनक मा�ने अव�था 
रहेको दिेखदँैन । रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको प�रणाम 
रो�नसमेत म�ुा िफता� िलन नपाउने भ�ने कुराले 
�यायको प�ृपोषण गन� स�ने नदिेखएको र रा�यलाई 
राजकाजको मामलामा कितपय �यायोिचत र वाि�छत 
अव�थामा म�ुा िफता� िलनपन� अव�था आउन स�ने 
ह�दँा संिवधान, कानून र �याियक िस�ा�तको �ितकूल 
नह�ने गरी म�ुा िफता�स�ब�धी कानूनी �यव�थाको 
�योग ह�नस�ने उ� कानूनी �यव�थालाई बदर घोिषत 
गन� िम�ने देिखदैँन ।

२८. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९(१) को �यव�था म�ुा िफता�को �ि�याबार े�प� 
र �या� �यव�था नभई सव�सामा�य �कृितको देिखए 
पिन यस अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणह�मा 
उ�लेख ग�रएका म�ुाह�मा भएको िनण�य एवं जारी 

भएका िनद�शनह�को अधीनमा काय� गनु�पन� र सो 
गरकेो ख�डमा म�ुा िफता� स�ब�धमा �वे�छाचा�रता 
िनय��ण ह�ने र अदालतको अनमुितमाफ� त �यवि�थत 
गन� सिकने तथा नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलने 
िनण�य पिन कानूनको स�मान गद� र आ�मसयंमपूव�क 
काय� गन� गराउन सिकने देिख�छ ।

२९. अतः मािथ ग�रएको िववेचनाबाट 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
को कानूनी �यव�था िवभेदकारी नभएको र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, ३२ 
समेत�ारा ��याभूत मौिलक हकसगँ बािझएको अव�था 
नह�दँा उ� कानूनी �यव�थालाई अमा�य र बदर 
घोिषत ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रटको दायरीतफ� को लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. सशुीला काक�
�या. बै�नाथ उपा�याय
�या. गोपाल पराजलुी
�या. ओम�काश िम�

इित संवत्् २०७२ साल पसु ३० गते रोज ५ शभुम् ।
इजलास अिधकृतह�:- िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल

& 
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।३०
०६८-WO-०८१५

िवषय: उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदक : िज�ला भ�परु, म�यपरु िठमी नगरपािलका, 
वडा नं.१६ लोक�थली ब�ने अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेतसमेत

िव��
िवप�ी : स�माननीय �धानम��ी डा. बाबरुाम भ�राई, 

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

 § कत��य �यान, अपहरण, आगलागी, 
डाँका ज�ता सिंगन अपराधका स�ब�धमा 
अनसु�धान पूरा गरी स�बि�धत अिधकार 
�े� भएको अदालतमा दायर भई 
िवचाराधीन म�ुामा आरोिपत �यि� कुनै 
राजनीितक दलमा आब� भएको कारण 
स�बि�धत राजनीितक दलले आ�ना 
राजनीितक काय�कता�उपर लागेको म�ुा 
िफता�को लािग िसफा�रस गनु� नै सरकारले 
म�ुा िफता�को लािग िनण�य गन� िविधस�मत 
आधार ह�न नस�ने ।

(�करण नं.२२)

 § फौजदारी �यायलाई परा�त गन� गरी 
िवशु� आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत 
म�ुा िफता� िलन सिकँदैन । मु�ा िफता� 
अपवादमा ह�नपुन� हो, अपराधी म�ु गन� 
�यासको अशं वा �यसको प�रणामको 
�पमा देिखन ुनह�ने ।

(�करण नं.२४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� डा. 
शंकरकुमार �े�, माधवकुमार ब�नेत र 
िललाराज कोइराला

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, 
तथा १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार छ:-

िवप�ी नेपाल सरकारले गो�य�पमा ग�भीर 
�कृितका फौजदारी म�ुाह� िफता� गरी द�डहीनतालाई 
��य िदने गरकेो काय� अब एक �चलनको �पमा 
नै िवकास भएको छ । िवप�ी सरकारको िववेकहीन 
काय�ले गदा� एकातफ�  रा��मा द�डहीनता मौलाएको 
छ भने अक�तफ�  एक पटक आफँैले कसरुदार ठह�याई 
लगाएको अिभयोग िफता�  िलने काय�बाट समाजमा 
अपराध बढ्नकुा साथै पिछ मा� म�ुा िफता�को िनण�य 
बदर भए पिन आरोपी �यि�ह� फरार ह�ने एव ंदोहोरो 

�नण�य नं. ०००४

िन.न.ं०००३ सगँ दोहो�रएका िनण�याधारह� 
यहा ँपुनरावृि� ग�रएको छैन ।

- स�पादक
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अनसु�धान गनु�पन� भई रा�यको खच�समेत बढ्ने 
अव�था िसज�ना भएको छ । यसअिघ पिन सरकारले 
म�ुा िफता� गरकेो िथयो । हाल पिन सरकारले िविभ�न 
समयमा चलाएको ३९ वटा म�ुा िफता�  गन� िनण�य िमित 
२०६८।११।१५ मा गरी ३६७ जना कसरुदारलाई 
उ�मिु� िदने िनण�य गरकेो कुरा साव�जिनक भएको छ । 
के कारण र आधारमा म�ुा िफता�  ग�रयो भ�ने िवषयमा 
सरकारको तफ� बाट कुनै साव�जिनक जानकारीमा 
समेत �याइएको छैन । िवप�ी मि��प�रषद ्मा पेस 
गरकेो ��ताव �ा� गन� नसकेको ह�नाले म�ुा िफता� 
िलनकुो कारण र आधारको जानकारी �ा� गन� 
सिकएन । तर केही हदस�मको �ा� जानकारीअनसुार 
कत��य �यान, �यान मान� उ�ोग, अपहरण, डाकँा, 
डाकँाचोरी, आगलागी तथा हातहितयार तथा 
खरखजानासमेतका म�ुा िफता�को सूचीमा परकेा 
छन् । यसरी ग�भीर �कृितका फौजदारी म�ुा 
राजनीितक सहमितको आधारमा भ�दै िफता� िलने 
काय�ले एकाितर द�डहीनताको सं�कारलाई रा�यकै 
तफ� बाट अिभविृ� भएको छ भने अक�तफ�  यसले गदा� 
रा�यको फौजदारी �याय �णाली नै िवल�ु ह�न प�ुने 
अव�था दिेखएको छ ।

म�ुा िफता� गन� कारवाहीको िसलिसलामा 
संल�न ह�ने िवप�ीह� कसैले पिन म�ुा िफता�को 
िवषयमा कुनै पिन सूचना साव�जिनक गरकेा छैनन् । 
म�ुा िफता�को िवषय साव�जिनक सरोकार रहने ग�भीर 
िवषय हो । य�तो िवषय सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ तथा अ�य �चिलत नेपाल कानूनले गो�य 
रा�नपुन� िवषय होइन । �यसैले िवप�ीह�ले गन� य�ता 
िनण�य �चिलत कानूनले गो�य रा�नपुन� �कृितका 
नभए पिन �य�तो जानकारी �ा� गन� द�ुह छ । 
िवप�ी सरकारले म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा िमित 
२०५५।५।१ मा एउटा मापद�ड तयार गरकेो िथयो । 
उ� मापद�ड अिहले पिन जीिवत रहेको छ । सरकारले 
उ� मापद�डको पालना गनु�पन� ह��छ । तर सरकारले 

िफता� गरकेो म�ुाको �कृित हेदा� उ� मापद�डको 
पालना भएको छैन । राजनीितक काय�कता� र पह�चँका 
आधारमा मा� म�ुा िफता�को िनण�य भएको छ । 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ ले सरकार वादी ह�ने म�ुा िफता� िलन स�ने 
अिधकार िदए पिन फौजदारी �याय �शासन नै न� 
ह�ने गरी म�ुा िफता� िलने गरी ऐनले अिधकार िदएको 
होइन । िवप�ीह�ले िफता� िलने गरी िनण�य गरकेा 
म�ुाह� हेदा� रा�यको फौजदारी �याय �णालीलाई 
नै न� ह�ने अव�था ह�नकुा साथै अपराधबाट पीिडत 
ह�नेह�को िवषयमा कुनै पिन िवचार गरकेो देिख�न 
र सरकार �वयम् ले बनाएको मापद�डले �यव�था 
गरबेमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�  िदने िनण�य गरकेो 
पिन दिेखदँैन । िवप�ीम�येका नेपाल सरकारका 
कानूनी स�लाहकार महा�यायािधव�ालाई धारा 
१३५(१) ले नेपाल सरकार वा सरकारले तोिकिदएको 
अ�य अिधकारीलाई संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा 
स�लाह िदने, सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने, 
�ितर�ा तथा �ितिनिध�व गन�लगायतका अिधकार 
तथा कत��य िनधा�रण गरकेो छ । �यित मा� नभई 
महा�यायािधव�ा कसरुबाट पीिडतह�का कानूनी 
सरं�कसमेत हो र कसरुदारलाई सजाय िदलाई 
पीिडतलाई �याय िदलाउने दािय�व भएको सवंैधािनक 
पदािधकारीले आ�नो पदको िज�मेवारीअनसुारको 
काय� नगरकेोसमेत �प� भएको छ ।

अतः िवप�ी मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।११।१५ को म�ुा िफता� िलने िनण�य नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को ��तावना, धारा 
१२(१), १३(१), धारा ३३(ग) तथा (ड), धारा 
३४(१) तथा (२), धारा १३२(१), धारा १३५ तथा 
नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोिजम 
नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनवु�धको धारा २ 
िवपरीत भएको ह�नाले नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
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२०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
साव�जिनक सरोकारको िवषय रहेको ��ततु 
िववादमा नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलने गरी 
िमित २०६८।११।१५ मा गरकेो िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । म�ुा िफता�को िनण�य 
साव�जिनक मह�वको िवषय भएको ह�नाले म�ुा िफता� 
िलनपुना�को आधार र कारणसिहत स�ुदेिखकै काम 
कारवाही तथा िनण�य साव�जिनक जानकारीमा �याउन ु
भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ततु 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलाग�ुजेल उ� िनण�य 
काया��वयन गराउने तफ�  कुनै काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी 
गरी ��ततु �रटलाई सनुवुाइको लािग अ�ािधकार 
�दान ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो, यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलखत जवाफ 
पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमा पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस 
गनू� । साथै यसमा िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेतको 
माग गनु�भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, अ�त�रम 
आदेश जारी ह�ने हो वा होइन भ�ने िवषयमा छलफल 
ह�नको िनिम� िमित २०६८।१२।२ को तारखे तोक� 
सोको जानकारी ��यथ�ह�लाई िदन ु र िनवेदनमा 
उि�लिखत िवप�ी मि��प�रषदक्ो म�ुा िफता�स�ब�धी 
िमित २०६८।११।१५ को िनण�यसिहतको फाइल 
इजलाससम� पेसीको िदन देखाई हेरी िफता� लाने 
गरी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िझकाई 
िनमायनसुार पेस गनु�  भ�ने िमित २०६८।११।३० को 

यस अदालतको आदेश । 
यसमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 

�ा� फाइल हेदा� २०६८।११।१५ मा िविभ�न ३५ थान 
म�ुाह� िफता� िलने गरी नेपाल सरकारले िनण�य गरकेो 
देिखयो । सो िनण�यको काया��वयन स�ब�धमा नायब 
महा�यायािधव�ाको बहसको दौरान इजलासमा ��ततु 
गन� भएको फायल हेदा� नेपाल सरकारको उ� िमितको 
िनण�यानसुार गनु�  भनी िविभ�न िज�लाका िज�ला 
सरकारी विकल काया�लयह�मा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको िमित २०६८।११।२३ को िनण�यानसुार 
महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट प� पठाई 
सिकएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारको िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�य महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको िमित २०६८।११।२३ को िनण�यले 
लेखी आएअनसुारका म�ुाह� िफता�  िलन िज�ला 
सरकारी विकलको काया�लयबाट म�ुा दायर रहेका तत् 
तत् िज�ला अदालतह�मा प� पिन पठाइसिकएको 
देिख�छ ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९(१) अनसुार स�बि�धत िज�ला अदालतले िफता� 
माग ग�रएको म�ुाको �कृित र म�ुा िफता� स�ब�धमा 
िनधा��रत मापद�डसमेतको आधारमा ��येक म�ुाको 
औिच�यको िववेचना र म�ुा िफता� माग ग�रएका आधार, 
कारणसमेतको मू�याङ्कन गरी िफता� माग ग�रएको 
म�ुा िफता� िलन म�जरुी िदने वा निदने भनी स�बि�धत 
िज�ला अदालतले िनण�य गनु�पन� ह��छ । िज�ला 
अदालतको उपयु�� अिधकार र िनण�य �ि�यामा 
नै असर पन� गरी म�ुा िफता� गन�स�ब�धी नेपाल 
सरकारको िनण�य समि�गत�पमा नै काया��वयन नगन� 
भ�न िम�ने अव�था देिखन आउदैँन ।

यीनै िनवेदकसमेत भएको २०६५ सालको 
�रट नं. ३५७ को उ��ेषण म�ुामा "स�बि�धत िज�ला 
अदालतबाट कानूनबमोिजम म�ुा िफता�को अनमुित 
िदन िम�ने वा निम�ने भनी जाचँ गरी िनण�य िलने 
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अव�था रही नै रहेको" भ�नेसमेतको िनण�याधारमा म�ुा 
िफता�स�ब�धी नेपाल सरकारको िमित २०६५।७।११ 
को िनण�य बदरको लािग परकेो �रट िनवेदन खारजे गन� 
गरी यस अदालतबाट २०६७।११।११ मा िनण�य पिन 
भइसकेको दिेख�छ ।

य�तो अव�थामा िनवेदकह��ारा उठाइएको 
कानूनी �� र म�ुा िफता�स�ब�धी नेपाल सरकारको 
िनण�यको वैधािनकताबार ेयस �रट िनवेदनको अि�तम 
िनण�यबाट बोिलने नै ह�नाले अिहलेको अव�थामा म�ुा 
िफता� िलन िम�ने, निम�ने भ�ने िविभ�न िज�ला 
अदालतह�मा िवचाराधीन कारवाही र िनण�यमा असर 
पन� स�ने गरी मागबमोिजमको अ�त�रम आदशे जारी 
गनु�  परने भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।१२।६ 
को आदेश ।

गहृ म��ालयले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९, नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को अनसूुची ४ को िव�ततृ शाि�त स�झौताको 
बुदँा नं. ५.२.७ मा उि�लिखत म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी 
�यव�था र मि��प�रषदब्ाट �वीकृत म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, 
२०५५ अनसुार नै �रट िनवेदनमा उि�लिखत ३६७ 
जनाको ३९ वटा फौजदारी म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
�ि�या अिघ बढाई िसफा�रसस�म ग�रएको ह�दँा गहृ 
म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने गहृ म��ालयको तफ� बाट ऐ.का सिचव 
सशुील जङ्गबहादरु राणा र उप�धानम��ी तथा 
गहृम��ी िवजयकुमार ग�छदारको एउटै �यहोराको 
छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
अनसूुची ४, नेपाल सरकार र नेपाल क�यिुन� पाट� 
(माओवादी) बीच २०६३ साल मंिसर ५ गते स�प�न 
भएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको �करण ५.२.७ 
मा ���कालमा राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा 
मािमला िफता� िलने �यार�ेटी ग�रएको ह�दँा सो �यव�था 

काया��वयन गन� नेपाल सरकारले सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम 
���कालमा राजनीितक कारणले लगाइएका म�ुा 
मािमला िनि�त मापद�ड अपनाई िफता�  िलने कारवाही 
चलाएको ह�दँा �रट िनवेदन िजिकर िनरथ�क छ ।

जसरी फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घनकता�लाई सजाय िदन ु रा�यको कत��य हो 
�यसरी िनरपराधीलाई सजायबाट उ�मिु� �दान गनु�  
पिन रा�यको कत��य ह��छ । मि��प�रषदब्ाट िमित 
२०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल सरकार वादी भई 
चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविधबमोिजम 
मनािसब आधार र कारणले म�ुा िफता� िलने ग�रएको 
छ । नेपाल सरकारलाई म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
आधार कारण खलुाई नेपाल सरकार वादी भएको 
फौजदारी म�ुा िफता� गन� िनण�य गन� अिधकार रहेको, 
य�तो िनण�य �वतः काया��वयन ह�ने �कृितको नभई 
अदालतसम� अनमुित माग गनु�पन� र स�बि�धत 
िज�ला अदालतले ��येक म�ुाको िवषयव�त,ु म�ुा 
िफता� िलने िनण�य गदा� नेपाल सरकारले िदएको 
आधार, कारण र औिच�यसमेतलाई िवचार गरी म�ुा 
िफता� गन� अनमुित िदएको अव�थामा मा� म�ुा िफता� 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको भनी अिधव�ा माधवकुमार 
ब�नेतसमेत िनवेदक र यस म��ालयसमेत िवप�ी 
भएको संवत् २०६५ सालको �रट नं. ०३५७ मा 
स�मािनत सव��च अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६७।११।११ मा �या�या भएको छ ।

�यसैगरी स�मािनत अदालतबाट नेपाल 
सरकार िव�� िदलबहादरु लामासमेत (ने.का.प. 
२०५१, प�ृ ५०४) को म�ुामा अदालतको म�जरुी 
केवल �ि�यागत कानूनी औपचा�रकता होइन, �यो 
एउटा सारभूत कानूनी �यव�था हो भनी �या�या भएको 
पाइ�छ । यसबाट नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा ह�ने िनण�य अि�तम नभएको, स�बि�धत 
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अदालतबाट �याियक परी�ण ह�ने र अदालतको 
म�जरुीबेगर म�ुा िफता� ह�न नस�ने भएकोले म�ुा िफता� 
िलने अिधकारको द�ुपयोग भएको भ�ने िवप�ीको 
दाबी मनािसब र यिु�सङ्गत दिेखदैँन । नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ को म�ुा िफता� 
िलने िनण�य सिंवधान तथा कानूनस�मत भएकोले �रट 
िनवेदन िजिकर तक� हीन छ । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको कानून तथा 
�याय म��ी वजृेशकुमार ग�ुाको िलिखत जवाफ ।

कुनै �यि� िव�� स�म अदालत वा �याियक 
िनकायसम� नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको 
फौजदारी म�ुा िफता� िलने अिधकार काय�का�रणीको 
�े�ािधकारअ�तग�तको िवषय हो । नेपाल सरकारबाट 
अिभयोजन गरी सरकारवादी भई दायर भएको म�ुा 
िविश� अव�था र �योजनबाट सिृजत प�रणामको 
स�दभ�मा अपवादको �पमा िफता� िलने ग�र�छ । 
िव�ततृ शाि�त स�झौताको दफा ५.२.७ ले दवुै प� 
िविभ�न �यि�ह�लाई राजनीितक कारणले लगाइएको 
आरोप, दाबी उजरुी र िवचाराधीन रहेका म�ुा मािमला 
िफता� िलन र थनुामा रािखएका ब�दीह�को ि�थित 
त�कालै साव�जिनक गरी त�ु�त �रहा ग�रने �यार�ेटी 
गद�छन् भ�ने उ�लेख छ । ���को समयमा भएका 
घटनाका स�दभ�मा �य� भएको �ितव�ताको 
साथै ���प�ात् कितपय अव�थामा राजनीितक 
�ितशोधका कारणले म�ुा दायर भएको देिखने आधार 
एवं अव�था िव�मान भएमा नेपाल सरकारले म�ुा 
िफता� गन� िनण�य गन� स�ने ह��छ । नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ को म�ुा िफता� 
िलने िनण�य काया��वयनका लािग कानून तथा �याय 
म��ालयको च.नं. ७३३, ७३४, ७३५ र ७३६ िमित 
२०६८।११।१९ को प� यस काया�लयमा �ा� ह�न 
आएकोले उ� म�ुा दायर भएका अदालतको म�जरुी 
िलई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ 
बमोिजम म�ुा िफता� िलने कारवाहीको लािग मातहतका 

िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा प� पठाइएको 
हो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको हक िहत वा 
सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा महा�यायािधव�ा वा 
िनजको मातहतका अिधकृतह�बाट नेपाल सरकारको 
�ितिनिध�व ग�रने संवैधािनक �यव�था भएकोले नेपाल 
सरकारबाट भएका िनण�य काया��वनयको लािग म�ुा 
दायर रहेको अदालतको म�जरुी वा सहमित िलई म�ुा 
िफता� िलन स�बि�धत सरकारी विकल काया�लयमा 
प�ाचार ग�रएको ह�दँा िज�मेवारी पूरा नगरकेो भ�ने 
िनवेदन िजिकर िनराधार छ ।

कानूनको शासनलाई साकार पान� काय�मा 
�ितव� महा�यायािधव�ाको काया�लयले संिवधान 
र कानून�ारा िनिद�� काम, कत��य पूरा गद� आएको 
र सरकारवादी म�ुा िफता�का स�ब�धमा सरकारको 
िनण�य काया��वयनका लािग लेखी आएमा स�बि�धत 
अदालतको म�जरुीले मा� म�ुा िफता� ह�न स�ने 
ह�दँा सो म�जरुीका लािग िनवेदन गन� मातहतका 
सरकारी विकल काया�लयलाई प�ाचार गनु�  बाहेक 
यस काया�लयको छु�ै कुनै भूिमका नह�ने ह�दँा यस 
काया�लयको काम कारवाहीबाट िनवेदकको हक हनन् 
नभएकोले िवना आधार यस काया�लयलाई ��यथ� 
बनाएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९(१) र २९(१)(ख) ले तोकेको �ि�या, 
काय�िविधबार े िज�ला अदालतमा म�ुा िफता� िलदँा 
अदालतको म�जरुी िदने कानूनी �यव�थामा िनभ�र ह�ने 
�� छ । उ� कानूनी �यव�थाले सरकारले म�ुा िफता� 
िलने आदेश िदन स�ने र सो आदेशमा आधा�रत भई 
सरकारी विकलले म�ुा िफता� िलने �ि�या अपनाउने 
र अदालतको म�जरुी ह�नपुन� जनु अिनवाय�ता तोकेको 
छ, ती सबै कानूनी �ावधानतफ�  �रट िनवेदकले 
गहन अ�ययन नै नगरी िसधै स�मािनत अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�सम� ��ततु ग�रएको �रट 
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िनवेदनमा वैकि�पक उपचारस�ब�धी संवैधािनक �� 
र अिधकार �े�स�ब�धी ��लाई उपे�ा गरी दायर 
भएको ��ततु �रट िनवेदन औिच�यहीन भएको �� ह�दँा 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको महा�यायािधव�ा 
मिु�नारायण �धानको िलिखत जवाफ ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ ले �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार 
वादी भई हे�रने वा नेपाल सरकारको तफ� बाट 
चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परकेो म�ुा मािमला 
नेपाल सरकारको आदशे भएमा सरकारी विकलले 
अदालतको म�जरुीमा िफता� िलनस�ने �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । ऐनको उि�लिखत �यव�था, स�मािनत 
अदालतबाट भएको �याियक �या�या एवं फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत 
मापद�ड र काय�िविध, २०५५ समेतको अधीनमा रही 
नेपाल सरकारले सरकारी म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी 
िनण�य गद� आएको छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९ बमोिजम म�ुा िफता�का लािग 
अदालतको म�जरुी अिनवाय� सत� हो । स�बि�धत 
अदालतको म�जरुी िलने �यव�था पिन औपचा�रक 
मा� नभई अदालतको सारवान् अिधकार भएकोले 
म�ुा िफता� ह�ने वा नह�ने भ�ने िवषय अदालतको 
म�जरुीमा भर पन� भनी स�मािनत अदालतबाट 
िदलबहादरु लामाको म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने गरी भएको 
िनण�यमा कानून र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तको ��य� �िुट भएको वा बद ्िनयत रहेको 
पाइएमा अदालतको म�जरुी िलनपुन� दफा २९ को 
�यव�थाका आधारमा स�बि�धत अदालतबाट नेपाल 
सरकारको िनण�यमा आव�यताअनसुार िनय��ण ह�न 
स�ने देिख�छ । नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने 
गरी भएको िनण�यअनसुार स�बि�धत अदालतले म�ुा 
िफता�को म�जरुी िदने वा निदने अिधकारको �योग गरी 
नसकेको वत�मान अव�थामा स�मािनत अदालतबाट 

अ�यथा आदेश जारी ह�दँा स�बि�धत अदालतले म�ुा 
िफता�को म�जरुी िदने वा निदने भ�ने कुराको िनण�य गन� 
सारवान् अिधकार र अदालतको �वत��तामा समेत 
��य�तः असर पन� ह��छ ।

म�ुा िफता�  िलने स�दभ�मा नेपाल सरकारले 
गरकेो िनण�य �वतः काया��वयनमा आउदँैन । 
स�बि�धत अदालतको म�जरुीिवना नेपाल सरकार 
वादी भई दायर भएका फौजदारी म�ुा िफता�  ह�न 
स�दनै । �यसैले म�ुा िफता�का स�ब�धमा नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदब्ाट िमित २०६८।११।१५ 
मा भएको िनण�य आफँैमा अि�तम िनण�य होइन । 
अि�तम भई नसकेको िनण�यको आधारमा कसैको 
हक, अिधकारमा आघात वा अित�मण भएको भनी 
मा�न िम�दैन । उ� ऐनको दफा २९ ले म�ुा िफता� 
स�ब�धमा सरकारलाई �वे�छाचारी अिधकार िदएको 
ह�दँा सो दफा अमा�य घोिषत ग�रपाउ ँ भनी बाबरुाम 
पौडेल िव�� मि��प�रषद ्सिचवालयसमेत (२०५० 
सालको �रट नं. २६१६) र ि�लोचन गौतम िव�� 
ससंद ्सिचवालयसमेत भएको (ने.का.प. २०५३, अकं 
८, िन.नं. ६२४५, प�ृ ६४६) को उ��ेषण म�ुामा 
सरकारवादी म�ुा िफता� गन�को लािग अदालतबाट 
अनमुित िलनपुन� �याियक िनय��ण रहे भएकै ह�दँा 
उ� दफा २९ लाई असंवैधािनक भ�न िमलेन भनी 
िनण�य भइसकेको अव�था छ । ऐनको फाइदा उठाएर 
सरकारले पटक पटक म�ुा िफता� िलएको छ भनी �रट 
िनवेदकले �य� गनु�  भएको धारणा आधारहीन छ । 
स�बि�धत ऐनले ���पमा �यव�था गरकेो िवषयमा 
म�ुा िफता�का स�ब�धमा �रट िनवेदनले सत� वा सीमा 
िनधा�रण गन� होइन ।

नेपाल सरकार�ारा अिभयोजन गरी 
अदालतको िविभ�न तहमा कारवाही भइरहेका 
म�ुाह� सामा�यतः िफता� िलने �ि�या सरकार�ारा 
अपनाइएको छैन । िविश� अव�था र �योजनको 
स�दभ�मा म�ुा िफता� िलने ग�र�छ । १० वष� सश� 
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���कालमा म�ुाह� सरकार �वयम् ले िफता� िलने 
�ितब�ता सिुनि�त ग�रएको िव�ततृ शाि�त स�झौता 
काया��वयनको स�दभ�मा ब�ुन ु ज�री छ । िव�ततृ 
शाि�त स�झौताको दफा ५.२.७ ले सश� ���को 
�ममा रा�य र ���रत प�का बीच एक दो�ोउपर 
आरोिपत दाबी उजरुी र अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
म�ुाह� िफता� िलने सिुनि�त गद�छ भ�ने उ� �ावधान 
तथा सश� ���पिछ राजनीितक �ितशोधका 
कारणले दायर भएका अिभयोजनका कारवाहीह�लाई 
नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलन उपय�ु ठानी िनण�य 
ग�रएका म�ुाह� ह�न् ।

म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही अगािड 
बढाउन ु पन� ठानेको आधार र कारणसिहतको काम, 
कारवाही तथा िनण�य साव�जिनक जानकारीमा �याउन ु
भनी परमादेश माग भएको स�ब�धमा साव�जिनक 
िवषयको सूचना मा�ने र पाउने नाग�रकको मौिलक 
हकको नेपाल सरकार र सोको काय�कारी �मखु 
हैिसयतले िलिखत जवाफ ��ततुकता�ले स�मान गद� 
भिव�यमा ��ततु मागका स�ब�धमा समिुचत �यव�था 
िमलाइने िव�ास िदलाउन चाह�छु । अतः उपयु�� 
आधार र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको तफ� बाट र आ�नो हकमा समेत 
�धानम��ी बाबरुाम भ�राईको िलिखत जवाफ ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकार वादी भएको 
फौजदारी म�ुा अदालतको म�जरुीले िफता� िलन 
ह�ने �यव�था गरकेो छ । जसरी फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घनकता�लाई सजाय िदन ुरा�यको कत��य हो र 
�यसरी िनरपराधीलाई सजायबाट उ�मिु� �दान गनु�  
पिन रा�यको कत��य ह��छ । अतः त�यको �ममा वा 
प�रव�दमा परी वा कुनै पूवा��हलगायतका कारणबाट 
कुनै �यि�मािथ फौजदारी म�ुा लगाइएको भए समयमै 

स�चाई िनरपराधीलाई सजाय ह�नबाट जोगाउन 
सिकयोस् भ�ने उ�े�यले ऐनमा म�ुा िफता� िलन ह�ने 
�यव�था ग�रएको हो । सो कानूनी �यव�थाअनसुार 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल 
सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलने स�ब�धमा अपनाउन ु पन� नीितगत मापद�ड र 
काय�िविधबमोिजम मनािसब आधार र कारणले म�ुा 
िफता� िलने ग�रएको छ ।

नेपाल सरकारलाई म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा आधार कारण खलुाई नेपाल सरकार वादी 
भएको फौजदारी म�ुा िफता�  गन� िनण�य गन� अिधकार 
रहेको, य�तो िनण�य �वतः काया��वयन ह�ने �कृितको 
नभई अदालतसम� अनिुमत माग गनु�पन� र स�बि�धत 
िज�ला अदालतले ��येक म�ुाको िवषयव�त,ु म�ुा 
िफता� िलने िनण�य गदा� नेपाल सरकारले िदएको 
आधार, कारण र औिच�यसमेतलाई िवचार गरी म�ुा 
िफता� गन� अनमुित िदएको अव�थामा मा� म�ुा िफता� 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको भनी अिधव�ा माधवकुमार 
ब�नेतसमेत िनवेदक र यस म��ालयसमेत िवप�ी 
भएको संवत् २०६५ सालको �रट नं. ३५७ मा 
स�मािनत सव��च अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६७।११।११ मा �या�या भएको छ ।

यसबाट नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा ह�ने िनण�य अि�तम नभएको, स�बि�धत 
अदालतबाट �याियक परी�ण ह�ने र अदालतको 
म�जरुीबेगर म�ुा िफता� ह�न नस�ने भएकोले म�ुा िफता� 
िलने अिधकारको द�ुपयोग भएको भ�ने िवप�को 
दाबी मनािसब र यिु�सङ्गत देिखदँैन । िवप�ी �रट 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएको ज�तो 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ 
को म�ुा िफता� िलने िनण�य नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान अ�तरा�ि��य महासि�धिवपरीत नह�दँा ��ततु 
�रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको कानून तथा 
�याय म��ालयका तफ� बाट ऐ. का सिचव भेषराज 
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शमा�को िलिखत जवाफ ।
यसमा िनवेदक अिधव�ा माधवकुमार 

ब�नेतले ��ततु �रट िनवेदनको िवषय ०६८-WS-
०००३ को �रट िनवेदनको िवषयसगँ स�बि�धत 
रहेकोले सो �रट िनवेदन तथा ��ततु �रट 
िनवेदनसमेतलाई साथै राखी पाउ ँभनी िनवेदन िदन ु
भएको र ��ततु �रट िनवेदनलाई सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४(ङ) अनसुार सो साथ 
नै राखी हेनु�  उपय�ुसमेत दिेखएकोले सोहीअनसुार 
एकैसाथ पेसीमा राखी िनयमानसुार पेस गनू� । साथै 
यसै लगाउको ०६८-WO-०८५५ को �रट िनवेिदका 
बेचनदेवी महतो सडुीले पिन आ�नो िनवेदन िफता� 
पाउ ँभनी पेस गरकेो िनवेदन िमिसल सामेल दिेखदँा 
सो िनवेदनसमेत पेसी सूचीमा चढाई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।८।१८ को 
आदेश ।

यसमा िमित २०६८।११।१५ मा नेपाल 
सरकार वादी भएको म�ुाह� िफता� िलने नेपाल 
सरकारको िनण�य भएको भ�ने कुरा ��ततु �रट 
िनवेदनको िवषय भएकोले उ� िनण�यमा उि�लिखत 
म�ुाह� हाल कुन अदालतमा कुन िमितमा दता� रहेका 
वा कुन अदालतबाट कुन िमितमा िफता� भएको वा 
िफता� नभएकोस�ब�धी िववरण खलुाई पठाई िदन ुभनी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई लेखी उ� िववरण 
�ा� भएपिछ लगाउका अ�य �रट िनवेदनसमेत साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७१।९।१७ को आदशे ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� पेस ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� डा. 
शंकरकुमार �े�, �ी माधवकुमार ब�नेत र �ी िललाराज 
कोइरालाले नेपाल सरकार वादी ह�ने जघ�य फौजदारी 
अपराधलाई राजनीितक रगं िदई सरकारले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा रहेको 

कानूनी �यव�थाको बार�बार द�ुपयोग गरी म�ुा िफता� 
िलने िनण�य गरकेो छ । सरकारले कानून �ितकूल�पमा 
म�ुा िफता� िलने िनण�य गरेको कारण मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन र मानवता िव��कै अपराध गन� 
पीडकह�ले उ�मिु� पाई द�डहीनताको अव�था 
सजृना भएको छ । �यि� ह�या, अपहरण, �यान मान� 
उ�ोग, डाकँा चोरी आगजनी ज�ता जघ�य अपराधमा 
सलं�न दोषीलाई सजाय िदनकुो स�ा िवप�ी नेपाल 
सरकारले िमित २०६८/११/१५ मा िविभ�न ३९ 
वटा म�ुामा ३६७ जना �यि�लाई उ�मिु� िदने गरी 
म�ुा िफता� िलने भनी गरकेो िनण�य कानून �ितकूल 
छ । उ� िनण�यले नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२ �ारा �द� �यि�को �वत��ता 
एवं स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १३ �ारा 
�द� कानूनको समान सरं�ण पाउने हकसमेतको 
हनन भएको छ । दोषीमािथ िन�प� अनसु�धान 
तहिककात, अिभयोजन र �व�छ पपु�� गरी पीडकलाई 
द�ड र पीिडतलाई �याय �दान गन� �यव�थासिहतका 
मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य घोषणाप�, 
अनवु�ध र महासि�धह��ारा ��याभूत हकह�समेत 
हनन् भएको छ । तसथ� िवप�ी नेपाल सरकार�ारा 
म�ुा िफता� िलने गरी िमित २०६८/११/१५ गते गरकेो 
िनण�यलगायतका स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी म�ुा िफता�स�ब�धी कारवाहीको 
सूचना साव�जिनक जानकारीमा �याउनको लािग 
िवप�ीका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा सरकार 
वादी फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदेश वा 
िनण�यअन�ुप स�बि�धत अदालतको म�जरुीमा िफता� 
िलन ह�ने भ�ने संिवधानस�मत कानूनी �यव�थाका 
आधारमा सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गन� गरकेो 
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छ । सरकारले चलाएका म�ुाह� िविभ�न कारण र 
अव�थामा सरकारले िफता�  िलन स�ने कुरा जनुसकैु 
कानून �णाली अपनाएको दशेले �वीकार गरकेो 
छ । यो सरकारको अिधकार भएको कुरा स�मािनत 
अदालतले िविभ�न �रटमा �या�यासमेत गरबेाट �प� 
छ । वारदातको �कृित राजनीितक �कृितको दिेखएको 
वा िनता�त िनद�ष �यि�उपर म�ुा अिभयोजन भएको 
देिखएको अव�थामा नेपाल सरकारले म�ुा िफता� 
िलने िनण�य गन�स�ने ह�दँा सोही आधारमा िविभ�न 
३९ वटा सरकार वादी फौजदारी म�ुा िफता� िलने 
गरी िमित २०६८।११।१५ मा िनण�य भएको हो । 
काय�पािलक�य अिधकार �े�अ�तग�त म�ुा िफता� 
िलनेस�ब�धी सरकारको िनण�य अदालतको म�जरुी 
भएमा मा� काया��वयनमा आउन स�ने हो । सोतफ�  
�यान निदई िसधै असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भनी बहस गनु�भयो ।

उि�लिखत बहस सनुी िमिसलसमेत 
अ�ययन गरी हेदा�  ��ततु �रट िनवेदनमा नेपाल 
सरकार मि��प�रषद् बाट म�ुा िफता� िलने गरी िमित 
२०६८।११।१५ मा गरकेो िनण�य कानूनस�मत छ 
छैन, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदनमा मूलतः नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट 
सरकार वादी भई िविभ�न अदालतह�मा दायर 
भएका िवचाराधीन ३९ वटा फौजदारी म�ुा िफता� 
िलने गरी िमित २०६८।११।१५ गते भएको िनण�यले 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, 
१३ समेतबाट �द� मौिलक हकको हनन् ह�नकुा साथै 
उ� िनण�य �चिलत कानून, सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजर तथा �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत 
भएको ह�नाले नेपाल सरकारको िमित २०६८।११।१५ 
गतेको म�ुा िफता�को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 

बदर गरी म�ुा िफता�स�ब�धी काम कारवाहीको आधार 
र कारणसिहतको िनण�य साव�जिनक जानकारीमा 
�याउन सरकारका नाममा परमादशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने दाबी िलएको देिख�छ ।

३. िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतको िलिखत जवाफमा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ 
ले �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वादी 
भई सरकारको तफ� बाट चलाइएको फौजदारी म�ुा 
नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी विकलले 
अदालतको म�जरुीमा िफता� िलन स�ने �यव�था 
गरकेो र स�मािनत अदालतबाट सरकार वादी भई 
चलेका म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा भएको �याियक 
�या�या एवं फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
समेतले िनवेदकले दाबी गरअेन�ुप म�ुा िफता� िलन 
रोक नलगाएको र सश� ���कालमा घिटत घटनालाई 
िलएर दायर भएका म�ुाह� िफता�  िलने कुरा िव�ततृ 
शाि�त स�झौताले सिुनि�त गरकेो साथै ���प�ात् 
राजनीितक �ितशोधका कारण दायर भएका म�ुासमेत 
िफता� िलन उपय�ु ठानी म�ुा िफता� िलने िवषयको 
कानून तथा �याय म��ालयको ४/५१-०६८।११।११ 
नं. को ��ताव मि��प�रषद ्मा पेस ह�दँा मि��प�रषदक्ो 
बै.स. ६९/०६८, िमित २०६८।११।१५ को बैठकबाट 
कानूनस�मत �पमा म�ुा िफता� िलने िनण�य भएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो पाइयो ।

४. ��ततु �रटमा नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को बैठकबाट िमित २०६८।११।१५ गते 
िविभ�न अदालतमा दायर भई िवचाराधीन अव�थामा 
रहेका सरकार वादी फौजदारी म�ुा िफता�  िलने भनी 
गरकेो िनण�यको वैधािनकतास�ब�धी िववाद रहेको 
ह�दँा सव��थम म�ुा िफता�स�ब�धी �चिलत कानूनी 
�यव�थालाई �ि�गत गनु�पन� देिखयो । म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
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दफा २९ मा देहायबमोिजमको कानूनी �यव�था भएको 
पाइ�छ । 

दफा २९ सरकारी मु�ा िफता� िलने वा िमलाप� 
गन�ः- 

(१) �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार 
वादी भई ह�ेरने वा नपेाल सरकारको 
तफ� बाट चलाइएको वा नपेाल सरकारउपर 
परकेो म�ुा मािमला नेपाल सरकारको 
आदेश भएमा सरकारी विकलले अ� 
प�को सहमितले �य�तो मु�ा िमलाप� गन� 
वा अदालतको म�जुरीले �य�तो म�ुाम�ये 
नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी म�ुा 
िफता� िलन ह��छ र सो भएमा देहायका 
कुरामा देहायबमोिजम ह�नछे ।
(क) म�ुामा िमलाप� गरकेोमा कसैलाई 

ब�सौनी ला�न ेछैन ।
(ख) म�ुा िफता� िलएकोमा फौजदारी 

अिभयोग वा सरकारी दाबी समा� भई 
�ितवादीले फुस�द पाउँछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कुनै गैरसरकारी �यि�को 
स�पि�स�ब�धी कुरामा असर पन� रहछे भन े
�य�तो म�ुा यस दफाबमोिजम अदालतबाट 
िफता� िलन िदन ह�दैँन । 

५. उि�लिखत कानूनी �यव�था हेदा�  नेपाल 
सरकारको तफ� बाट चलाइएको सरकारवादी ह�ने 
फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदशे भएमा सरकारी 
विकलले अदालतको म�जरुीले िफता� िलन ह��छ भ�ने 
देिख�छ । सरकारले म�ुा िफता�  िलने आदेश वा िनण�य 
गद�मा म�ुा िफता� ह�ने होइन । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) मा रहेको अदालतको म�जरुी 
भ�ने श�द केवल रीत प�ुयाउन मा� रािखएको होइन । 

साथै नेपाल सरकारले वादी भई दायर गरकेा जनुसकैु 
म�ुा जनुसकैु अव�थामा अदालतले िफता�को लािग 
अनमुित िदनपुन� अिनवाय�ता पिन होइन । म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा सरकारले िनण�य गरी अदालतसम� 
िफता� िलनको लािग सरकारी विकलमाफ� त माग 
भएकोमा अदालतले म�जरुी िदएमा मा� म�ुा िफता� 
ह�न स�ने देिख�छ । म�ुा िफता� िलनपुन� आधार र 
कारण उ�लेख गरी म�ुा िफता� माग भई आएको 
अव�थामा �य�तो िफता� मागको आधार संिवधान तथा 
कानूनस�मत र �यायोिचत देिखई म�ुा िफता�को लािग 
अदालत स�त�ु भएमा मा� म�जरुी िदन स�ने भ�ने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
को मनसाय देिख�छ । नेपाल सरकारले म�ुा िफता� 
िलन स�ने अव�था र आधारह�का स�ब�धमा भने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनमा �यव�था भएको दिेख�न । 

६. नेपाल सरकारले मि��प�रषद ्बाट  िमित 
२०५५।५।१ मा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका 
फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध �वीकृत गरी लाग ु
गरकेो दिेख�छ । उ� मापद�डमा रा�य िव��का 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ 
अ�तग�तका  कसरुलाई मा� राजनीितक �कृितको 
कसरु र अ�य �चिलत कानूनबमोिजम चलाइएका 
म�ुालाई सामा�य �कृितका म�ुा मानेको पाइ�छ । कुनै 
राजनीितक दल�ित पूवा��ह, राजनीितक आ�था वा 
�ितषोधको कारणले बद ्िनयतपूण� त�रकाबाट कुनै 
�यि�लाई फसाउने दरुासयले नै कुनै म�ुा चलाइएको 
भए �य�तो �यि�को उमेर, िनजको आचरण, वारदात 
ह�दँाको प�रि�थित, िनजले सोभ�दा अगािड कुनै 
फौजदारी कसरु गरकेो वा नगरकेो सामािजक �ित�ा 
आिद कुराह� िवचार गरी अपवादको �पमा मा� म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गन� भ�ने मापद�डमा 
उ�लेख रहेको पाइ�छ ।  म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
कारवाही गदा� कुनै एउटा राजनीितक दलको भ�दा 
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स�भव भएस�म सव�दलीय िसफा�रसको आधारमा 
कारवाही गन� र सो स�ब�धमा �थानीय �शासन तथा 
स�भव भएस�म �थानीय िनकायको समेत िसफा�रस 
िलई गहृ म��ालयले म�ुा िफता� िलन उपय�ु ह�ने 
भनी िसफा�रस गन� भनी िसफा�रसको �ि�यासमेत 
तोिकएको पाइ�छ । मापद�डको �करण ४ मा म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गदा� कसरुदारलाई 
वैयि�क लाभ ह�नस�ने �कृितका म�ुाह� ��ाचार, 
नाग�रकता, अि�तयार द�ुपयोग, त�करी, कालो 
बजार, �ाकृितक वा सां�कृितक स�पदाको चोरी, 
त�करी वा िनकासी, पैठारी, राज� चहुावट, भ�सार 
चोरी, ठगी, वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ अ�तग�तका 
म�ुा, �यान मा�ने, बे�ने आिद ज�ता म�ुाह� र 
कसरुदारको आचरणको कारणले ह�ने म�ुाह� ज�तै 
जबरज�ती करणी, लाग ुऔषध, जाससुी, आगोलागी, 
िलखतह�को गो�यतास�ब�धी म�ुाह� िफता� िलने 
स�ब�धमा कारवाही नगन� भनी िफता�को कारवाही 
नह�ने म�ुाह� समेत उ�लेख भएको दिेख�छ ।

७. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �योगको स�ब�धमा �प�ता �दान गन� 
स�दभ�मा यस अदालतबाट अिधव�ा गोपीबहादरु 
भ�डारी िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको 
�रट  (ने.का.प. २०६९, अंक ३, िनण�य नं. ८७८९) 
मा नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार वादी ह�न े
फौजदारी मु�ाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ को 
मापद�डको �करण ४ मा उि�लिखत अपराधह�का 
अित�र� ग�भीर �कृितका िनयतवस गरकेो ह�या, 
रा�य िव��का अपराध, यु� अपराध, मानव 
अिधकार र �ूर र अमानवीय �कृितका मानवता 
िव��को अपराध, सगंिठत अपराध, मिहला एव ं
बालबािलका िव��को अपराध, जाित ह�या, 
साव�जिनक हक िव��को अपराध ज�ता अपराधमा 

जुनसुकै सौदा गरी म�ुा िफता� िलने िनण�य नगनु� भनी 
नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

८. �यि�लाई जीवनको अ�तरिनिहत 
अिधकार रह�छ । जीवनको अिधकारको संर�ण 
कानून�ारा ग�रने तथा �वे�छाचारी�पले कसैको पिन 
जीवनको अिधकारको हरण ह�न स�दैन । जीवनको 
अिधकारलाई �यि�को नैसिग�क अिधकारका 
�पमा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा ६ ले 
िकटान गरी िदएको छ । सोही �ित�ाप�को धारा 
२ ले उ� �ित�ाप�मा उि�लिखत अिधकार तथा 
�वत��ताको हनन भएको अव�थामा स�म �याियक 
िनकायले तोकेबमोिजमको �भावकारी उपचार पाउन ु
पन� �यव�था गरकेो छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२(१) ले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान गरकेो छ, धारा 
१३ ले समानताको हक �दान गरकेो छ । �य�तै धारा 
२४(९) ले कुनै पिन �यि�लाई अदालत वा �याियक 
िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हकको �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । मािनसको जीवनको अिधकार अ�य 
अिधकारभ�दा उप�लो कोटीको मानव अिधकार 
हो । ज�तै सकंट वा िवपत् आइपरकेो अव�थामा 
समेत नाग�रकको जीवनको अिधकार अपह�रत वा 
कुि�ठत ह�न स�दनै । अ�तरा�ि��य मानव अिधकार 
तथा मानवीय कानूनले गैरकानूनी ह�या ज�ता 
अपराधह�लाई मानवअिधकार उ�लङ्घनका ग�भीर 
घटनाको �पमा िलएको पाइ�छ । मानव अिधकारको 
उ�लङ्घन एवं मानवता िव��को अपराध गन� 
कसरुदारलाई फौजदारी कानूनका �थािपत मू�य 
र मा�यताअन�ुप फौजदारी दािय�व बहन गराउन 
जोड िदएकोसमेत पाइ�छ । �यायको सिुनि�तताका 
लािग गैरकानूनी ह�या, अपहरण ज�तो मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन एव ंमानवता िव��का 
घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी �याय �णालीको 
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दायरािभ� �याउन ुपन� ह��छ । 
९. नेपाल सरकारबाट िमित २०५५/५/१ मा 

पा�रत गरकेो सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी 
म�ुाह� िफता�  िलने स�ब�धमा अपनाउनपुन� नीितगत 
मापद�ड तथा काय�िविधको दफा १ ले गरकेो राजनीितक 
म�ुाको प�रभाषामा रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अ�तग�तका कसरुलाई 
मा� राजनीितक अपराध र अ�यलाई सामा�य अपराध 
भनेको छ । कुनै राजनीितक दलमा आब� �यि�लाई 
कुनै अपराधको अनसु�धानबाट दोषी देिखई म�ुा 
दायर भएकै आधारमा �य�तो कसरुलाई राजनीितक 
कसरु तथा राजनीितक म�ुा मा�न िम�दैन । सरकारले 
आफूले दायर गरकेो म�ुा आ�नो �वे�छामा िफता� 
िलन िम�ने पिन होइन । ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह�मा पीिडत �वयम् ले पीडकउपर वादी भई 
म�ुा दायर गन� नस�ने र ग�भीर अपराधमा सरकारी 
संय��बाट अनसु�धान गरी घटनाका दोषीउपर 
अदालतमा म�ुा दायर गरी समाजमा शाि�त र 
�याय कायम गन� दािय�व कानून�ारा नै सरकारलाई 
सिु�पएको ह��छ ।  कुनै घटनाका स�ब�धमा गलत 
अनसु�धान ह�न गई िनद�ष मािनसमािथ अिभयोग 
ला�न गएको अव�थामा �याियक �ि�या�ित जनताको 
िव�ास कायम रा�न,  समाजमा सामािजक सदभ्ाव 
र शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, कुटनीितक स�ब�ध 
िबि�न िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािम�क 
सदभ्ाव कायम रा�ने ज�ता उ�े�य र बहृ�र राि��य 
िहतका लािग  �याियक सझुबझुका आधारमा िवश�ु 
आपरािधक घटनाबाहेकका कसरुसगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन जायज मािन�छ । तर सरकार प�रवत�नसगैँ 
फौजदारी कसरुका स�ब�धमा अदालतमा दायर 
भएका म�ुाह� कुनै राजनीितक दल िवशेषसगँ 
आब� भएकै नाताले सरकारले �वे�छाचारी�पमा 
म�ुा िफता� िलने प�रपाटीले नाग�रकको जीउ धन एव ं
वैयि�क �वत��ताको संर�ण गरी कानूनको शासन 

�थापना गन�, समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, 
द�डहीनताको अ��य गन� रा�यको उ�े�य एवं काय� नै 
धरासायी ह�न जा�छ ।

१०. नेपाल सरकारले वादी भई अदालतमा 
दायर गरकेा िविभ�न म�ुा िफता� िलने िनण�य गरउेपर 
यस अदालतमा दायर ह�न आएका िविभ�न �रट 
िनवेदनह�मा यस अदालतबाट यसअिघ पिन सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को �याियक 
�या�या भई िस�ा�तसमेत कायम भएको र म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा नेपाल सरकारलाई िनद�शनसमेत 
जारी भएको पाइ�छ । म�ुा िफता�का स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत केही िस�ा�तह� यहा ँ
उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क रहेको छ । 

११. नेपाल सरकार िव�� िदलबहादरु 
लामा समेत, म�ुा िफता� (नेकाप २०५१, अङ्क ७, 
िनण�य नं. ४९४०, प�ृ  ५०४, पूण� इजलास ) भएको 
म�ुामा “समाजको शाि�त र �यव�थामा खलल 
पु�याउने सङ्गीन फौजदारी अपराधह�बाट 
जनसाधारणको सरं�ण गन� र �य�तो कुनै अपराध 
भएमा कसुरदारलाई स�बि�धत अदालत वा अ�य 
�याियक िनकायबाट सजाय गराई �याय िदलाउने 
म�ुय अिभभारा नेपाल सरकारउपर नै रहकेाले 
�य�तो अपराधस�ब�धी म�ुा नेपाल सरकारवादी 
भई चलाइन ेकानूनी �यव�था भएको हो । ... केवल 
वैचा�रक आ�थाको कारणबाट वा राजनीितक 
�ितशोधका लािग कुनै �यि�मािथ चलाइएका 
म�ुाह� प�रवित�त राजनीितक स�दभ� वा 
प�रि�थितमा वापस िलनपुन� अव�था पन� स�छ । 
�य�तै सामािजक धािम�क वा सा��दाियक तनावबाट 
उ�प�न कुनै असाधारण ि�थितमा त�कालीन आदेश 
वा उ�मादको फल�व�प भएका अपराधस�ब�धी 
म�ुाह�लाई सामािजक, धािम�क वा सा��दाियक 
सिह�णुता वा सदभ्ाव पुनः �थािपत गन� वा कायम 
रा�नका लािग वापस िलनु राि��य िहतमा आव�यक 
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ह��छ । किहलेकाही ँकुटनीितक स�ब�ध वा सद्भाव 
कायम रा�न े�ि�कोणबाट पिन म�ुा िफता� िलनुपन� 
ह��छ । म�ुा वापस िलनुपन� य�ता अ� कारण पिन 
ह�न स�छन ्। तर कारण जेसुकै भए पिन �यो उिचत 
तथा देश वा समाजको िहतको लािग ह�नपुद�छ । 
म�ुा वापस िलने उ� अिधकारको �योग �यि�गत 
प�पात, मोलािहजा वा �वाथ�बाट ��ेरत ह�न नह�न े” 
भनी �या�या भएको छ ।

१२. देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� देवे�� म�डलसमेत भएको कत��य 
�यान म�ुा (नेकाप २०६४, अङ्क ६, िनण�य नं.  
७८६२)  मा “सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको अदालतको म�जुरीको �यव�था 
अदालतले Rubber Stamp को �पमा आखँा 
िच�लेर म�जुरी िदने कानूनको मनसाय र �यव�था 
होइन । दफा २९ को म�जुरीको �यव�था भनेको 
म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा Executive Function 
को Judicial check and balance को �पमा 
रािखएको �यव�था भनी बु�न ु पन�” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

१३. पवनकुमार पटेलको जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� गगनदेव राय यादव भ�ने गगन राय 
यादवसमेत भएको म�ुा िफता�  स�ब�धमा (नेकाप 
२०६५, अङ्क ९, िनण�य नं.  ८०१३)  मा “कानून र 
सिंवधानको मनसाय जुनसुकै म�ुा िफता� िलन ह��छ 
भ�ने होइन र सरकारको उ�े�य द�डहीनतालाई 
�ो�साहन िदनु पिन होइन । ग�भीर �कृितका 
मानवीय कानून उ�लङ्घन भएका म�ुाह�मा समते 
िवषयव�तुको ग�भीरता नहरेी सरकारले िफता� 
गद� जान े र अदालतले पिन औिच�यतफ�  नहने� हो 
भन ेजनताको जीउ धनको सरं�ण गन� सरकारको 
उ�रदािय�व तथा जवाफदेहीपनको अभाव ह�न 
गई कानूनी रा�यको अि�त�वमै �� उठ्ने । कानून 
र �यायको मापद�डको अधीनमा रहरे म�ुा िफता� 

िदनुपन�, अ�य�त ग�भीर कारणले म�ुा िफता� 
िलनपुन� भएको तर �यायमा असर नपन� उपयु� 
अव�थामा िफता�को माग भएमा अनिधकृत ह�त�ेप 
गन� नीित अदालतको नह�न े । म�ुा िफता� माग गन� 
अिधकार भनेर ज�तोसुकै म�ुामा पिन माग गन� र 
जिहले पिन वा ज�तोमा पिन म�ुा िफता� िदने कुरा 
अदालतलाई सुि�पएको �याियक अिधकार सहुाउँदो 
नह�ने, अदालतल यथाथ�मा �यायको सरं�क ब�नु 
पन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१४. अिधव�ा गोपीबहादरु भ�डारी िव�� 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत 
भएको उ��ेषणय�ु परमादशेको �रट (ने.का.प. २०६९, 
अंक ३, िनण�य नं. ८७८९) मा "राजनीितक उ�े�यले 
म�ुा चलाएको भए �यसको खराबी कसरी हटाउने हो 
भ�ने कुराको िविवध प�ह� ह�न स�छन ् । फौजदारी 
�यायले स�बोधन गन� िवषय िवशेषतः अपराध नै हो । 
अपराध जसले गरपेिन अपराध नै ह��छ र �चिलत 
फौजदारी कानूनको अधीन�थ ह�नुपन� ह��छ । 
राजनीितक �यि�ले गरमेा अपराध राजनीितक ह�ने 
होइन, राजनीितक उ�े�यले अपराध गरकेो भ�न 
पिन िम�ने ह�दैँन ।  कानून बहाल रहन,े तर कानूनको 
काया��वयन भने राजनीितक �यि� सलं�न भए 
एकढंगले र अ�मा फरक ढंगले गन� िम�दैन । �यो 
समानता, �याय र िववेकको मापद�डबाट समेत 
िम�दैन । व�तुतः राजनीितक म�ुा, राजनीितक 
सहमित वा राजनीितक काय�कता� सलं�न भएको 
भ�ने आधारमा कसरुको दािय�वबाट मिु� िदने 
अमेघ अ�को �पमा सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९ को �योग गन� िदन निम�ने" 
भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१५. उ� �रटमा िवप�ी नेपाल 
सरकारसमेतका नाममा िन�न अनसुारको परमादेश 
जारी भएको यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क रहेको छः- 

 § नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार 
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वादी ह�ने फौजदारी म�ुाह� िफता� िलन े
स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड 
र काय�िविध, २०५५ को मापद�डको 
�करण ४ मा उि�लिखत अपराधह�का 
अित�र� ग�भीर �कृितका िनयतवस 
गरकेो ह�या, रा�य िव��का अपराध, यु� 
अपराध, मानव अिधकार र �ूर र अमानवीय 
�कृितका मानवता िव��को अपराध, 
सगंिठत अपराध, मिहला एव ं बालबािलका 
िव��को अपराध, जाित ह�या, साव�जिनक 
हक िव��को अपराध ज�ता अपराधमा 
जुनसकैु सौदा गरी म�ुा िफता� िलने िनण�य 
नगनू�,

 § दायर रहकेो म�ुालाई िफता� गनु�पन� िनण�य 
गनु�अिघ सो गनु�पन� मनुािसब कारण 
स�ब�धमा म�ुा चलाउने महा�यायािधव�ा 
वा अ�तग�तको अिभयो�ासगँ पिन परामश� 
गरी मा� म�ुा िफता� गन� िनण�यको प�रपाटी 
िवकास गनू�,

 § म�ुा चलाइएको कानूनमा पीिडतले 
�ितपूित�समेत पाउने �यव�था रहकेोमा 
म�ुा िफता� िलँदा सो �ितपूित� पाउन ेकुरामा 
�ितकूल असर नपन� �यव�थामा िवचार 
पु�याउनू,

 § जसको हकमा म�ुा िफता� िलने हो सो 
�यि�ले अदालतबाट जारी भएको �यादमा 
हािजर नभई फरार रहकेो अव�थाको 
�ितवादीको हकमा िफता�स�ब�धी िवचार 
नगनू�,

 § घटनाबाट पीिडत ह�ने भनेको जाहरेवाला वा 
पीिडतलाई म�ुा िफता�को सनुुवाइ �ि�यामा 
सहभागी ह�नस�न े गराउन सूचना िदई 
िनजलाई आ�नो कुरा भ�ने मौका �दान 
गनू�,

 § उि�लिखत काय�को �भावकारी 
काया��वयनको लािग नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्बाट िमित २०५५।५।१ मा 
�वीकृत नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका 
फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा 
अपनाउनु पन� मापद�ड र काय�िविधमा 
आव�यक प�रमाज�न गनू� ।

१६. राम ु महतो िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट (ने.का.प. २०६९, अंक ५, िनण�य 
नं. ८८२८) मा “ग�भीर �कृितका म�ुाह�मा समेत 
िवषयव�तुको ग�भीरता नहरेी कानूनी �यव�थाको 
पालनबाट ह�न े दूरगामी �भाव, �यसबाट समाजमा 
पन� नकारा�मक असर आपरािधक मनोवृि�मा ह�न 
स�ने वृि�को दु�प�रणामसमते केही िवचार नगरी 
सरकारले म�ुा िफता� िलँदै जान े हो भने शाि�त 
सु�यव�था खतरामा पन� तथा नाग�रकको जीउ 
धनको सरं�ण ह�न नस�ने स�भावना ह�न े ह�दँा 
सोतफ�  सरकार सदैव सचेत रहन ुपन�” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

१७. खसुीलाल साह िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट (ने.का.प. २०७१, अंक ४, िनण�य नं. 
९१५१) मा “कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा 
अिभयु�ह�लाई कानूनको कठघरामा नउ�याई 
िसधै राजनीितक दलको िसफा�रसका आधारमा 
उ�मिु� िददैँ जाने हो भन े जघ�य अपराधको 
�ङ्ृखला बढ्दै गई नाग�रक असुरि�त ह�दैँ रा�य 
�यव�था नै स�चालन गन� नसिकने अव�थामा 
पु�न जाने । क�ता �कृितका म�ुाह� िफता� िलन 
सिकने भनी िविभ�न म�ुाह�मा निजर �ितपादन 
भइरहकेो अव�थामा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
गई सरकारले िनण�य गन� िम�न े देिखन नआउने” 



68

भ�नेसमेतको िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।
१८. शािलकराम जमरक�ेल िव�� नेपाल 

सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको 
उ��ेषणय�ु परमादशेको �रट (ने.का.प. २०७१, 
अंक ७, िनण�य नं. ९२०४)  मा “आफँैले चलाएको 
म�ुामा �ितवादी फरार भई �याियक �ि�यामा 
असलं�न रहने वा �यसबाट भा�न उ�कन कोिसस 
ग�ररहकैे बेला एवम ् सरकारवादी फौजदारी म�ुा 
दायर गन� वादीको भूिमकामा रहकेो सरकारले म�ुा 
िफता� िलने िनण�य िल�छ भने �यस अव�थामा 
म�ुा चलाउने सरकारी िनण�यउपर नै �� उठाउन े
अव�था आउनस�छ । य�तो दोहोरो मापद�ड 
अपनाउन सरकारको िनिम� सुहाउने कुरा 
ह�दैँन । सरकारले म�ुा चलाउँदा वा िफता� िलँदाको 
अव�थामा समेत हमेशा �व�छता (Fairness) 
को ��याभूित िदइरहनुपन� । बा�यकारी �भाव वा 
आकष�ण वा आ�त�रक �वाथ� सयंोजनको कारणले 
कानूनबमोिजम म�ुा  चलाई िवचाराधीन रहकैे 
अव�थामा �यसको �वभािवक �याियक प�रणाममा 
पु�न निदई ह�त�पेकारी सोचका साथ �वयम ् 
िज�मेवार काय�कारी िनकायले अदालतले म�ुा िफता� 
स�ब�धमा अपनाउनुपन� गरी िवकास गरकेो सामा�य 
िस�ा�त एव ं माग�दश�नको िवपरीत अपवादा�मक 
शैली अपनाउँछ भने सरकारले म�ुा चलाएका 
अ�य �ितवादीह�ले सरकारी अिभयोजनको 
वा�छनीयता र �वीकाय�ता  जोिखममा पन� जाने” 
भ�नेसमेतको िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१९. यस अदालतबाट नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३, सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९, बहृत् शाि�त स�झौता, अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनसमेतको 
िव�ेषणका आधारमा नेपाल सरकारले अदालतमा 
वादी भई दायर गरकेा ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलने िनण�यका �िुटह� केलाउदँ ै

अ�प� भएका िवषयह�लाई �या�याको मा�यम�ारा 
��्याइएको, सधुार गनु�पन� �े�ह�मा आव�यक 
िदशािनद�श गरी बा�या�मक �कृितको परमादेशसमेत 
जारी भएको अव�था देिख�छ । �यसैले तलुना�मक 
िव�ेषणका आधारमा यस अदालतबाट भएका उपयु�� 
आदशेह�ले औ�ंयाएका म�ुय िवषयह� नै म�ुा िफता� 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको कानूनी �यव�थाको मकसद भएको 
र नेपाल सरकारले म�ुा िफता�को िनण�य गन� स�दभ�मा 
अवल�बन गनु�पन� माग�दश�क िस�ा�त र िविधशा�ीय 
आधार�त�भ ह�न् भ�ने कुरामा ि�िवधा छैन ।

२०. नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�यबमोिजम िविभ�न िज�ला 
अदालतह�मा िवचाराधीन म�ुा िफता�को अनमुित माग 
ग�रएकोमा सो म�ुाको त�यिभ� पसेर अनमुित िदन 
िम�ने निम�ने स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार म�ुा 
िवचाराधीन रहेको स�बि�धत िज�ला अदालतलाई 
नै भएको र सो अदालतले िदने िनण�यउपर पिछ 
मािथ�लो अदालतबाट �याियक परी�ण गन� सिकने 
नै ह�दँा सो िवषयमा म�ुाको त�यिभ� पसेर अिहले 
नै यस अदालतबाट ह�त�ेप ग�रहा�न आव�यक 
देिख�न । तर �चिलत कानून र यस अदालतबाट 
�ितपािदत निजर िस�ा�तको �ितकूल ह�ने गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदब्ाट म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य 
भएको भ�ने दाबीसाथ म�ुा िफता�को िनण�यलाई  नै 
चनुौती िदई यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त पेस ह�न आएको िनवेदन माग दाबीलाई नै 
अनदेखा गन� िम�दनै ।

२१. नेपाल सरकारबाट िमित 
२०६८।११।१५ मा म�ुा िफता� िलने भनी िनण�य 
ग�रएका म�ुाह�म�ये कितपय म�ुा सश� ���कालमा 
घिटत वारदातसगँ स�बि�धत भनेको देिख�छ भने 
कितपय म�ुा िव�ततृ शाि�त स�झौताप�ात् घटेका 
वारदातसगँ स�बि�धत रहेको त�य यस अदालतको 
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आदेशानसुार महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट 
च.नं. १२४११ िमित २०७२।१।९ को प�साथ 
�ा� िववरणबाट देिख�छ । ��यथ� �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो िलिखत जवाफमा नेपाल सरकारवादी 
भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता�  िलने स�ब�धमा 
सरकारले नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
िनधा�रण गरी सोही आधारमा म�ुाह� िफता� िलने 
गरकेो र �रट िनवेदनमा उि�लिखत म�ुासमेत उ� 
नीितगत मापद�ड र काय�िविधअन�ुप िफता� भएको 
भ�नेस�म उ�लेख गरेको पाइ�छ । तर मापद�डको 
कुन आधारह� टेक� ��ततु म�ुा िफता� िलने िनण�य 
ग�रएको हो, सो िलिखत जवाफबाट ख�ुन आउदँनै । 
ब� मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ हेदा� मापद�डको अपवाद �व�प 
म�ुा िफता� िलन सिकने गरी मापद�ड र काय�िविधको 
मापद�ड नं. ४ लाई एक मिहनाको लािग िनल�बन गन� 
भ�ने िनण�य गरी म�ुा िफता�को समेत िनण�य भएको 
देिख�छ । म�ुा िफता�का स�ब�धमा नेपाल सरकार 
आफँैले बनाएको मापद�डलाई �वयम् आफँैले पालना 
नगरी म�ुा िफता� िलन अनकूुलता ह�ने गरी मापद�डको 
�यव�थालाई नै िनल�बन गन� एवं म�ुा िफता�को िनण�य 
गन�समेतका काम कारवाही कानून र यस अदालतबाट 
िविभ�न म�ुामा �ितपािदत िस�ा�त र �यसको 
पूवा�व�थाह�को िव�� देिखएकोले कानूनस�मत 
मा�न िमलेन । 

२२. ��ततु म�ुा िफता�को आधार हेदा� 
राजनीितक आ�हका कारण दायर भई अदालतमा 
िवचाराधीन रहकेो म�ुा िफता� िलन ��ताव ग�रएको 
भ�ने कानून तथा �याय म��ालयको ��तावमा म�ुा 
िफता�को िनण�य भएको र िविभ�न राजनीितक दलको 
िसफा�रस प�का आधारमा म�ुा िफता�को ��ताव 
भएको स�बि�धत िनण�यसिहतको म�ुा िफता�को 
िववरणस�ब�धी अनसूुचीको िमिसल संल�न �मािणत 
�ितिलिपबाट देिख�छ । कत��य �यान, अपहरण, 

आगलागी, डाकँा ज�ता सिंगन अपराधका स�ब�धमा 
अनसु�धान पूरा गरी स�बि�धत अिधकार �े� भएको 
अदालतमा दायर भई िवचाराधीन म�ुामा आरोिपत 
�यि� कुनै राजनीितक दलमा आब� भएको कारण 
स�बि�धत राजनीितक दलले आ�ना राजनीितक 
काय�कता�उपर लागेको म�ुा िफता�को लािग िसफा�रस 
गनु�  नै सरकारले म�ुा िफता�को लािग िनण�य गन� 
िविधस�मत आधार ह�न स�दैन । ��ततु म�ुा 
िफता�को िनण�य सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ को मम� र भावनािवपरीत ह�नकुा साथै 
�वयम् नेपाल सरकारले बनाएको नेपाल सरकारवादी 
भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी 
नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ को समेत 
�ितकूल देिखयो । यसथ� मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०६८/११/१५ मा भएको म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य 
कानूनस�मत मा�न िमलेन । 

२३. म�ुा िफता� िलने वा निलने िनण�य िवश�ु 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसगँ स�बि�धत कुरा हो । 
फौजदारी �यायको राजनीितकरण गन� ��य� वा 
परो� कुनै �यास �यायको �व�छताको लािग िवषसरह 
ह��छ । अिभयोजन �वयम् �याियक �ि�याको 
अिभ�न अंग बनेको ह��छ, अिभयोजनलाई िवश�ु 
काय�कारी िनण�य मा�ने र �यसमािथ ह�ने िनण�य मा�ै 
�याियक भए प�ुछ भ�ने ठा�ने हो भने �यायको जरोमा 
नै �वे�छाचा�रता �भावी ह�न जा�छ र अ�तस�म 
�याियकतामा असर पन� स�ने ि�थित रह�छ । �यसो 
ह�नाले धेर ै हदस�म अिभयोजन काय�लाई �वत�� र 
िन�प� बनाउने संवैधािनक र कानूनी �यासह� कानून 
�णालीह�मा भइरहेको पाइ�छ । अिभयोजन काय�लाई 
समेत राजनीितक �भाव एवं ह�त�ेपबाट म�ु नगन� 
हो भने �याय �णालीको िन�प�ता र �भावका�रता 
�भािवत ह�ने ह�नाले नै �य�तो �यव�था गनु�  परकेो हो । 
एउटा कानूनी र वै�ािनक आधारमा ग�रएको िनण�यबाट 
अपराध पीिडत �यि� र समाजको सरं�णको 
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लािग फौजदारी म�ुा चलाइ�छ भने ितनै उ�े�य र 
�योजनलाई नै बेवा�ता गररे िनता�त गैर�यवसाियक र 
राजनीितक आधारमा म�ुा िफता� िलने, िलन लगाउने 
वा �यसलाई �भािवत गन� �यासह�लाई �थान 
र मा�यता िदइरहेको ख�डमा �यायको मूल �भाव 
अव�� भई ज�केलाबाट उ�कने िछ�ह� बढेर वा 
बढाएर ब�ने �णाली ह�िक� न जा�छ । काय�कारी �भाव 
वा पह�चँ भएकाको हकमा फौजदारी �याय खेलौना 
ज�तो र अ�यलाई स�नासो ज�तो भयो भने �यायले 
�याियकता नै गमुाउन जाने अव�था ह��छ । य�तो 
कुरालाई स�पूण� रा�य र फौजदारी �याय �णालीका 
स�चालकह�ले िवचार गनु�पन� कुरा हो भ�ने �प� छ ।

२४. म�ुा िफता� िलने �ि�या �याियक 
माग�को िवचलन वा िवमखुकारी ह�न ु ह�दैँन । यो 
�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत ह�नकुा 
साथै म�ुा िफता�मा पारदिश�ता र �वीकाय�ता 
रहनपुछ�  । यो समानता र �यायको अिधकारमा 
आधा�रत ह�नपुद�छ । रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको प�रणाम 
रो�नसमेत हरहालतमा म�ुा िफता� िलन नपाउने भ�ने 
कुरा होइन । �य�तो कुराले �यायको प�ृपोषण नह�न 
स�छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण� घटनाका 
स�ब�धमा गिहराईमा पगुी आव�यक अनसु�धान 
गरी दोषीउपर म�ुा दायर गनु�पद�छ । अपराधको 
आव�यक अनसु�धान नगरी म�ुा चलाउन हतार गन� 
र �वे�छाचारी ढंगले िफता�  िलने गन� हो भने यो सम� 
�ि�याले एउटा राजनीितक ह�क�डाको �प िलन 
प�ुदछ । घिटत अपराधका स�ब�धमा अनसु�धानबाट 
दोषी देिखएका �यि�ह�लाई म�ुा चलाई �याियक 
�ि�यामा �याइसकेपिछ �याियक �ि�या नै िनरथ�क, 
िन�तेज वा परा�त ह�ने गरी म�ुा िफता� िलने कुराको 
अ�धाध�ुध �योग गरी राजनीितक िनण�यबाट म�ुा 
िफता� िलने सं�कार वा पर�परा �याियक होइन । 
समाजमा िवश�ु आपरािधक मनोविृ�बाट घटाइएका 

अपराधपूण� घटनालाई राजनीितक आधारमा उ�मिु� 
िदन िम�दैन । यसले म�ुा िफता� गन� �ि�यामा 
िवकृित �याउने मा� नभई समाजमा आपरािधक 
मनोविृ�ले ��य पाउने ह��छ । िवप�ीह�ले िजिकर 
िलएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको आ�नै िकिसमको 
राजनीितक र अ�य मह�व छ । तथािप �यो �यायको 
िवक�पमा आएको पिन होइन भ�ने कुरा िवचारणीय 
छ । �यसको नाममा फौजदारी �यायलाई परा�त गन� 
गरी िवश�ु आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन सिकँदैन । म�ुा िफता� अपवादमा ह�नपुन� 
हो, अपराधी म�ु गन� �यासको अंश वा �यसको 
प�रणामको �पमा देिखन ुह�दँनै ।

२५. अक�तफ�  म�ुा िफता� िलने �ि�यामा 
पीिडतको परामश�, सनुवुाइमा सहभािगता र �याियक 
�ि�यामा �ितवादीले गनु�पन� समप�ण ज�री छ । यस 
अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको 
िनण�य एवं िस�ा�तह�बाट स�ुथािपत कानूनी मू�य, 
मा�यता र पर�पराह� जनु हा�ो संवैधािनक कानूनको 
पिन अिभ�न अगं भइसकेका छन्, लाई उपे�ा गररे 
म�ुा िफता� स�ब�धमा जेसकैु िनण�य गन� िम�दछ भ�ने 
होइन । �याय िदने िदलाउने रा�यको काय�लाई Public 
Trust को �पमा िलनपुछ�  । जथाभावी म�ुा िफता� िलने 
िदने गदा� पीिडत प�को �याय �ाि�को हक कुि�ठत 
ह�न जा�छ । अदालतले िविभ�न म�ुाह� माफ� त िदएको 
िनद�शन र गरकेो फैसलाको अित�र� सरकार आफँैले 
बनाएको म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड 
र काय�िविधको द�ुपयोगको �विृ� कानूनी शासनमा 
सहुाउने देिख�न । म�ुाको �ितवादीले पिन �याियक 
�ि�याबाट नै �याय पाउने हो । �याियक �ि�याबाट 
�ितवादीलाई अ�याय पन� स�छ भ�ने पूवा�नमुान 
गरी म�ुा नै िफता� िलनपुछ�  भ�न ु �याियक �ि�याको 
द�ुपयोगको चरम अव�था हो । िवश�ु राजनीितक 
आधारमा म�ुा चलाएको वा अनसु�धान र अिभयोजनमा 
�िुटह� �प�त: िव�मान भएको अव�थामा �यायोिचत 
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आधारमा िवचार गन� एउटा अव�था ह�न स�दछ । 
यस अव�थामा रा�यले गन� सौदा एउटा ह�न स�छ । 
तर िवश�ु आपरािधक च�र�का म�ुाह�मा भने म�ुा 
िफता� िलन �याियक मा�यताअनकूुल नह�ने ह��छ । म�ुा 
िफता�स�ब�धी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९(१) मा भएको �यव�थाले के क�ता 
�कृितका म�ुा के क�तो �ि�याबाट िफता� िलने हो 
भ�ने �प� नभई सव�सामा�य �कृितको देिखए पिन 
यस अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएअनसुार िविभ�न म�ुाह�मा सिंवधानबमोिजम 
कानूनी िस�ा�त �ितपादन भएको िनण�य एव ं
अदालतबाट जारी भएका िनद�शनह�बाट उ� कानूनी 
�यव�थाको �या�यासिहत िफता� िलन सिकने म�ुा, 
अव�था र �ि�याका स�ब�धमा �प� ग�रएको ह�दँा ती 
आदेश एव ंिनद�शनको अधीनमा काय� गनु�पन� र सोको 
काया��वयन भएको ख�डमा �वे�छाचा�रता िनय��ण 
ह�ने र कानूनको शासन कायम भई द�डहीनताको समेत 
अ��य ह�ने ह��छ ।

२६. तसथ�, म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले 
नेपाल सरकारलाई �दान गरकेो अिधकार िनरपे� 
अिधकार नभएको र िविभ�न िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन सरकारवादी फौजदारी म�ुा िफता� िलने गरी 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट िमित २०६८।११।१५ 
मा भएको िनण�य कानून, यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर िस�ा�त र नेपाल सरकार आफँैले बनाएको 
सरकारवादी भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र काय�िविध, 
२०५५ समेतको भावनाअन�ुपको नभई राजनीितक 
दलको िसफा�रसमा िनता�त राजनीितक आधारमा 
�वे�छाचारी र मनोगत एव ं भेदभावपूव�क िफता� 
िलने िनण�य भएको देिखएको ह�नाले उ� िमित 
२०६८।११।१५ को म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य 
संिवधान एव ं कानूनसङ्गत नदेिखएकोले िनवेदन 

मागबमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  ।
२७. िनवेदकले नेपाल सरकारबाट ह�ने म�ुा 

िफता� िलनेस�ब�धी कारवाही तथा िनण�य साव�जिनक 
जानकारीमा �याउनको लािग सरकारका नाममा 
परमादेश जारीको माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफमा म�ुा िफता�को कारवाही 
र िनण�य ज�तो साव�जिनक िवषयको सूचना मा�ने र 
पाउने नाग�रकको मौिलक हकको नेपाल सरकारले 
स�मान गद� भिव�यमा ��ततु मागका स�ब�धमा 
समिुचत �यव�था िमलाइने भनी िनवेदन मागलाई 
�वीकार गरकेो र िनवेदन मागबमोिजमको सूचना 
साव�जिनक जानकारीमा �याइने भनी उ�लेखसमेत 
गरकेो अव�था ह�दँा सो स�ब�धमा थप बोिलरहन 
परने । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
��ततु �रटको दायरीतफ� को लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.सशुीला काक�
�या.बै�नाथ उपा�याय
�या.गोपाल पराजलुी
�या.ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतह� : िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल
इित संवत् २०७२ साल पसु ३० गते रोज ५ शभुम् ।

& 
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सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।३०
०६८-WO-०८५४

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

िनवेिदका : िज�ला रौतहट, गा.िव.स. कटह�रया, वडा 
नं.९ ब�ने �पीया देवी

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § �यायको सुिनि�तताका लािग गैरकानूनी 
ह�या ज�तो मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन एवं मानवता िव��का 
घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी �याय 
�णालीको दायरािभ� �याउनु पन� ।

(�करण नं.९)
 § कुनै राजनीितक दलमा आब� �यि�लाई 

कुनै अपराधको अनुस�धानबाट दोषी 
देिखई म�ुा दायर भएकै आधारमा 
�य�तो कसरुलाई राजनीितक कसुर तथा 
राजनीितक म�ुा मा�न िम�दैन । सरकारले 

आफूले दायर गरकेो म�ुा आ�नो �वे�छामा 
िफता� िलन निम�न े।

(�करण नं.१०)
 § म�ुा िफता�का स�ब�धमा नेपाल सरकार 

आफँैले बनाएको मापद�डलाई �वयम ् 
आफँैले पालना नगरी म�ुा िफता� 
िलन अनुकूलता ह�ने गरी मापद�डको 
�यव�थालाई नै िनल�बन गन� एवं म�ुा 
िफता�को िनण�य गन�समेतका काम कारवाही 
कानूनस�मत मा�न निम�न े। 

(�करण नं.२२)
 § कानूनबमोिजम म�ुा चली अदालतको 

�याियक कारवाहीको चरणमा रहकेो 
अव�थामा �ितवादीह�लाई अदालतमा 
उपि�थत ह�न े �याद गुजारी फरार रहकेो 
अव�थामा नै िनजह�को हकमा म�ुा 
िफता� िलनुको कारण उ�लेख नग�रएको 
र �य�ता फरार �ितवादीह�को हकमा 
पिन म�ुा िफता� िलने िनण�य गदा� कानूनको 
सव�प�रता र फौजदारी दािय�वको 
उ�मिु�को पृ�पोषण ह�न जाने ।

(�करण नं.२५)
 § म�ुा िफता� िलने �ि�यामा पीिडतको 

परामश�, सुनुवाइमा सहभािगता र �याियक 
�ि�यामा �ितवादीले गनु�पन� समप�ण 
ज�री छ । यस अदालतबाट मािथ 
िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको िनण�य 
एव ं िस�ा�तह�बाट सु�थािपत कानूनी 
मू�य, मा�यता र पर�पराह� जुन हा�ो 
सवैंधािनक कानूनको पिन अिभ�न अगं 
भइसकेको छन,् लाई उपे�ा गररे म�ुा 
िफता� स�ब�धमा जेसकैु िनण�य गन� िम�दछ 

�नण�य नं. ०००५
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भ�ने होइन । �याय िदन ेिदलाउने रा�यको 
काय�लाई Public Trust को �पमा 
िलनुपछ� । जथाभावी म�ुा िफता� िलने िदन े
गदा� पीिडत प�को �याय �ाि�को हक 
कुि�ठत ह�न जाने ।

(�करण नं.२९)

िनवेिदकाको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
िकशोरकुमार अिधकारी, िव�ान् अिधव�ा 
मनोज दवाडी

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा िकरण 
पौडेल, िव�ान् अिधव�ा सतीशकुमार झा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण ��े : त�कालीन 

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

म िनवेिदकाको पित देवशरण महतोलाई 
िवप�ी ख�डमा उि�लिखत �यि�ह�समेतले िमित 
२०६६।६।१४ गते रातको अं. १०:०० को समयमा 
गोली हानी ह�या गरकेोले जाहेरी दरखा�त िदई रौतहट 
िज�ला अदालतमा फौ.नं. ९५ को कत��य �यान म�ुा 
चलेकोमा त�काल प�ाउ परकेा �ितवादीम�येका 

िवगन महतो कोइरी (हाल म�ृय ुभइसकेकोले ��यथ� 
बनाएको छैन) लाई पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी 
भएको रौतहट िज�ला अदालतको आदशेलाई बदर 
गरी तारखेमा रहने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको आदशेलाई सव��च अदालतबाट बदर गरी 
थनुामा रा�ने भनी िमित २०६७।४।९ मा आदेश भई 
म�ुा चली आएको िथयो ।

नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�यानसुार �पीयादेवीको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी मोसािफर महतो 
कोइरीसमेत ७ जना भएको रौतहट िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको कत��य �यान म�ुा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोिजम 
िफता� िलनको लािग कानून तथा �याय म��ालयबाट 
मि��प�रषद ्मा �ेिषत ��ताव र सो ��तावमा भएको 
िनण�यको छाया�ँित संल�न राखी कानून तथा �याय 
म��ालयको च.नं. ७३३ िमित २०६८।११।१२ 
को प�बाट लेखी आएको ह�दँा हाल रौतहट िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको उ� म�ुा िफता�को 
िनण�य काया��वयनका लािग अनरुोध छ भनी िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, रौतहटले रौतहट िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाएको भ�ने कुरा रौतहट िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१२।५ मा सोको न�कल 
िलदँा यिकन जानकारी भएकोले उ� काय� सवंैधािनक 
एवं कानून�ितकूल ह�नकुा साथै मौिलक हकसमेतको 
हनन भई अ�यायमा परी पीडा ख�न नसक� उपचारको 
अ�य वैकि�पक माग�को अभाव भएको ह�दँा यो िनवेदन 
गरके� छु ।

�ितवादीम�येका िवगन महतोको प�नी 
मेरो पित मतृक देवशरण महतोसमेत उपर आगजनी 
तथा डकैती गरकेो भनी िदएको जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा चलेको म�ुामा मेरो पितसमेतले सफाइ पाएको 

िन.न.ं०००३ सगँ दोहो�रएका िनण�याधारह� 
यहा ँपुनरावृि� ग�रएको छैन ।

- स�पादक
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र िनवेिदकाको िपता रघनुाथ महतो कोइरीसमेतको 
जाहेरीले ियनै �ितवादीह� उपर चलेको खनु डाकँा 
म�ुामा िनजह�ले सफाइ पाएकोले सोही �रसइवी 
सा�ँने हेतलेु नै सिुनयोिजत�पमा मेरो पितको िनम�म 
ह�या गरकेा ह�न् भ�ने कुरा चाल ुकत��य �यान म�ुाको 
िमिसल अवलोकनबाट �प� ह�ने नै छ । 

म�ुा िफता� िलने िनण�य गदा� िफता� िलनपुन� 
उिचत आधार एव ं कारण देखाउन ु अिनवाय� ह��छ । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
बमोिजम �य�तो कुनै व�तिुन� आधार कारण िफता� 
िनण�यमा उ�लेख छैन । केही राजनीितक दलले 
िसफा�रस गरकेो भ�ने आधारमा म�ुा िफता�को िनण�य गनु�  
उ� दफा २९(१) को ठाडै द�ुपयोग हो । अिभय�ुह� 
आपरािधक च�र�का �यि�ह� ह�न् भ�ने कुरा म�ुामा 
बिुझएका �यि�ह�को बयान कागजसमेतबाट पिु� 
छ । �य�तो जघ�य आपरािधक गितिविधमा िल� रहेको 
�यि�ह�को म�ुा िफता� िलन ुभनेको समाजमा िहंसा 
र आतंकलाई ��य िदन ु हो । आपरािधक �यि�को 
म�ुा िफता�  िलने भ�ने िनण�यबाट फौजदारी �याय 
�यव�था िन�तेज ह�न गई द�डहीनताको अव�थासमेत 
सजृना ह�न गएको छ । मेरो पितको सिुनयोिजत�पमा 
िनम�मता एव ं �ूरतापूव�क ह�या भएको हो भ�ने कुरा 
लास �कृित मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
�� ैछ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९(१) को मम� एवं भावना �ितकूलको िनण�य कायम 
रहनस�ने होइन ।

मि��प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम म�ुा िफता� 
ह�न गएमा आपरािधक च�र�का अिभय�ुह�ले 
अिभयोगबाट उ�मिु� पाई समाजमा भय �ास, 
असरु�ाको वातावरण सजृना गरी आपरािधक 
ि�याकलाप िनवा�ध�पमा स�चालन गरी सामािजक 
वातावरण नै दूिषत ह�न जाने �� ैछ । मि��प�रषदक्ो 

अनिधकृत एव ं गैरकानूनी िनण�य काया��वयन ग�रन ु
पन� कुनै अव�था नै छैन । मि��प�रषद्को िनण�य 
काया��वयनको लािग रौतहट िज�ला अदालतमा 
पिुगसकेको र केही िदन पिछ नै गैरकानूनी िनण�य 
काया��वयन ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता रहेको 
छ । अतः नेपाल सरकार मि��प�रषद्को िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�य काया��वयनस�ब�धी 
स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी उ� िनण�यानसुार म�ुा िफता� िलने कुनै पिन काम 
काय� नगनु�  नगराउन ुभनी �ितषेध, परमादेशलगायका 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जारी ग�रपाऊँ ।

साथै मि��प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम म�ुा 
िफता� िलने म�जरुी रौतहट िज�ला अदालतबाट 
भएमा अिभय�ुह�ले फौजदारी कसरु अिभयोगबाट 
उ�मिु� पाई समाजमा आपरािधक ि�याकलापमा 
विृ� भई म िनवेिदकासमेतले असरुि�त जीवनयापन 
गनु�पन� ि�थितको सजृना ह�न जाने भएकोले ��ततु 
�रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म म�ुा िफता� 
िलने कुनै पिन काम कारवाही अगािड नबढाउन ुम�ुा 
यथाि�थितमा रा�न ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ 
बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत जारी गरी �याय पाउ ँ
भ�ने �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो,  यो 
आदशे �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी नं. १, २, ३, ४ र ५ का हकमा 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र िवप�ी नं. ६ 
देिख ११ का हकमा आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सूचना िदई िलिखत 
जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनू� । साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेश माग गरकेो 
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देिखदँा दवैु प�को कुरा सनुी िनण�य ह�न उपय�ु 
देिखदँा िमित २०६८।१२।१९ गते अ�त�रम आदेशका 
स�ब�धमा छलफल ह�ने पेसीको सूचना िवप�ीह�लाई 
समेत िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०६८।१२।१४ को आदेश । 

यसमा मागबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ह�ने 
नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�  िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ 
को िनण�यबमोिजम फौ.नं. ९५ जाहेरवाला �पीया 
देवी �ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत ७ जना 
�ितवादी भएको कत��य �यानसमेतका िविभ�न 
म�ुाह� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९(१) बमोिजम िफता� िलन िनण�य भई काया��वयनका 
लािग स�बि�धत िज�ला अदालतमा पेस गरकेोसमेत 
देिखन आउछँ ।

उ� म�ुासमेत िफता� िलने िनण�य ग�रएको 
भिनएको ��ताव कानून तथा �याय म��ालयबाट 
िमित २०६८।४।३१ मा मि��प�रषदस्म� पेस भई 
िमित २०६८।११।१५ मा �वीकृत भएको देिख�छ 
भने �ा� िनण�य �ितिलिपमा म�ुा िफता� िलनपुन� 
कारणह�को अ�ययन गदा� िमित २०५२ साल फागनु 
१ गतेदेिख िमित २०६३।८।५ स�म ���को समयमा 
िविभ�न अदालतमा दायर भएको म�ुाह� शाि�त 
�ि�यालाई अगािड बढाउन तथा सवंत् २०६३।८।५ 
गतेस�ममा बहृत् शाि�त स�झौताको �करण ५.२.७ 
को �यव�था काया��वयन गन� अपवाद �व�प िफता� 
िलन वा�छनीय भएको �यहोरा उ�लेख गद� सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोिजम 
िफता� िलने भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । ��ततु 
िनवेदनमा उि�लिखत म�ुाको हकमा हेदा� उ� म�ुाको 
वारदात २०६६।६।१४ मा भएको भई उपयु��बमोिजम 
���कालको वा शाि�त स�झौताको सीमािभ�को भ�न 

िम�ने देिखएन । नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�यसाथ संल�न रहेको िफता� 
िलने भनेको म�ुाको सूचीमा ��ततु िववािदत म�ुा पिन 
समावेश भएको र सो म�ुा िफता� िलने िनण�य गनु�को 
कारणको अ�ययन गदा� म�ुा िफता�  िलने राजनीितक 
दलह�को िसफा�रस भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ भने उ� सूचीको िववरणको शीर 
�यहोरामा राजनीितक आ�हका कारण अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको म�ुा िफता� िलन ��ताव ग�रएको 
म�ुाको िववरण भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।

व�ततुः सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९(१) बमोिजम ��ततु म�ुा राजनीितक 
आधारमा चलाइएको भ�ने िन�कष� नै उ� िववरणमा 
उ�लेख भएको छैन । नत कुनै खास राजनीितक 
�योजनको म�ुा भ�ने उ�लेख भएको छ । सोबाहेक 
अ�य कारणले म�ुा चलाएको भई िफता� िलन परकेो 
छु�ै कारण उ�लेख ग�रएको छैन । �चिलत संिवधान 
एवं कानूनबमोिजम अिभयोजन ग�रएको म�ुालाई केवल 
राजनीितक दल वा दलह�को िसफा�रसस�मको 
आधारमा िफता� िलन बैध कारण मा�न सिकने 
अव�था रहदँनै, �यसबाट कानूनी �ि�याको अनिुचत 
राजनीितकरण ह�न स�ने स�भावना रह�छ । उपयु�� 
ऐनको दफा २९(१) बमोिजम िववेकसङ्गत र यिु�य�ु 
�योग गन� खोिजएको भ�ने कुरा िफता�  िलने िनण�यसगँ 
��ततु ह�नपुन�मा �थम�ि�मा नै ���कालको म�ुालाई 
लि�त ग�रएकोमा सोपिछका समयमा घिटत म�ुालाई 
पिन घसुाएको दिेखएकोबाट मि��प�रषद ्मा ��ततु 
��तावको उ�े�य र िफता� िलने भनेको म�ुाको बीच नै 
साम�ज�यता देिखन आउदैँन । �यो सव�था अनिुचत 
देिख�छ ।

�यसको अित�र� िफता� िलन खोिजएको 
भनेको म�ुाको मलु �ितवादी िवगन महतो कोइरी 
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जो पपु��का िनि�त थुनामा रहेकोमा िनजको म�ृय ु
भइसकेको भई िफता�को काम असा�दिभ�क भएको  
देिख�छ । बाकँ� अ�य �ितवादीह� फरार रहेको 
भ�ने कुरा िफता� िलने भनेको म�ुाको िववरणमा नै 
उि�लिखत छ । कानूनबमोिजम म�ुा चली अदालतको 
�याियक कारवाहीको चरणमा रहेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई अदालतमा उपि�थत ह�ने �याद 
गजुारी फरार रहेको अव�थामा नै िनजह�को हकमा 
म�ुा िफता�  िलनकुो कारण उ�लेख नग�रएको र 
�य�ता फरार �ितवादीह�को हकमा पिन म�ुा िफता� 
िलने िनण�य गदा� कारवाहीको सव�प�रता र फौजदारी 
दािय�वको उ�मिु�को प�ृपोषण ह�ने ह�नाले यो ग�भीर 
�� ��ततु म�ुामा उपि�थत भएको देिख�छ । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को 
�यव�था जनुसकैु रीतले पिन ि�याशील गन� सिकने 
�यव�था नभई �थािपत िस�ा�त र �याियक िववेकको 
आधारमा ि�याशील गनु�पन� �यव�था भएबाट िवप�ी 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ को िनण�यबाट 
िनवेदनमा उि�लिखत �ितवादी मोसािफर महतो 
कोइरीलगायतका फरार �ितवादीह�को हकमा िफता� 
िलने कारवाही अिघ बढाउन िदन िम�ने नदेिखएकोले 
सोस�ब�धी कारवाही जेज�तो अव�थामा छ सोही 
अव�थामा राखी काया��वयन नगनु�  नगराउन ु भनी 
िवप�ीह� सबैका नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रिदएको छ सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदई 
िनयमबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०६८।१२।१९ को आदशे ।

यसमा गहृ म��ालयले सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९, नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को अनसूुची ४ को िव�ततृ शाि�त 
स�झौताको बुदँा नं. ५.२.७ मा उि�लिखत म�ुा िफता� 
िलनेस�ब�धी �यव�था र मि��प�रषदब्ाट �वीकृत 

म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु पन� नीितगत 
मापद�ड र काय�िविध, २०५५ अनसुार नै �रट 
िनवेदनमा उि�लिखत कत��य �यान म�ुा िफता�  िलने 
स�ब�धमा �ि�या अिघ बढाई िसफा�रसस�म ग�रएको 
ह�दँा गहृ म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको नेपाल सरकार गहृ 
म��ालयको तफ� बाट ऐ. का सिचव सशुील जङ्गबहादरु 
राणाको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार मि��प�रषद्ले िमित 
२०६८।११।१५ मा गरकेो सम�ुचा िनण�यलाई चनुौती 
िदई �रट िनवेदकले एकम�ु�पमा बदर ग�रपाउ ँ भनी 
माग गरकेो दिेख�छ । उ� िनण�य कुनै एक म�ुाको 
स�ब�धमा मा� भएको होइन । सो िनण�यमा एकभ�दा 
बढी म�ुाह� िफता� िलने कुरा छ । ��येक म�ुाको 
स�दभ�, त�य र आधार फरक रहेको ह��छ । ��येक 
म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी म�ुा िफता�को आधार र 
कारण भएमा स�बि�धत अदालतले म�ुा िफता�को 
लािग म�जरुी िदन स�छ भने व�तिुन� आधार र 
कारण नभएमा म�जरुी निदन स�छ । म�ुा िफता�  िलन 
सरकारलाई म�जरुी िदने वा निददँा आधार र कारण 
खलुाउन ु पद�छ । आधार र कारण नखलुाई म�ुा 
िफता� गन� म�जरुी िदएकोमा �य�तो आदेश बदर ह�ने 
भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट संवत् २०५५ 
सालको �र.प.ुइ.नं. ७७, िवरी पि�डत कु�हाल िव�� 
मि��प�रषद ्सिचवालयसमेत भएको म�ुामा िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका िविभ�न 
म�ुाह�को स�दभ�मा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ ले िनिद�� गरेको �ि�या औपचा�रक 
�पमा �ार�भ भएकै छैन । उ� दफाबमोिजम म�ुा िफता� 
िलन नेपाल सरकारले स�बि�धत सरकारी विकल 
काया�लयमाफ� त स�बि�धत अदालतमा म�ुा िफता�को 
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लािग  औपचा�रक अनरुोध भएकोमा स�बि�धत िज�ला 
अदालतले म�ुा िफता� िलन म�जरुी िदने वा निदने 
स�ब�धमा िनण�य गद�छ । स�ु िज�ला अदालतले म�ुा 
िफता� गदा�कै अव�थामा म�ुाको औिच�यमा �वेश गरी 
म�जरुी िदने वा निदने भनी सोही अव�थामा िवचार गन� 
हो भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट शकंर�साद 
ढकाल िव�� मि��प�रषद् सिचवालयसमेत भएको 
ने.का.प. २०५४, िन.नं. ६३१९, अकं २, प�ृ १०२० 
को म�ुामा कानूनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भइसकेको 
छ । यस अव�थामा स�बि�धत िज�ला अदालतले उ� 
दफा २९ बमोिजमको �ि�या �ार�भ नै नगरी सकेको 
अव�थामा म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा नेपाल सरकारले 
गरकेो िनण�यलाई चनुौती िदई बदरको लािग माग 
गन� उपयु�� कानूनी �यव�था एवं स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत निजरअनसुार 
िम�ने देिखदँैन । तसथ� ��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िमित २०६६।६।१४ गते राित १०:०० 
बजेको समयमा मोसािफर महतोसमेतले मेरो पित 
देवशरण महतोलाई गोली �हार गरी कत��य गरी �यान 
मारकेोले सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको जाहेरी 
दरखा�त । �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. र १३(४) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबी भएको । �ितवादी 
िवगन महतोलाई थनुामा राखी म�ुा पपु�� गनु�  भ�ने 
यस अदालतबाट िमित २०६६।७।१७ मा आदेश 
भई �ितवादी थुनामा रहेको र उ� आदेशउपर अ.ब.ं 
१७ नं. बमोिजम िनवेदन परी कारवाही ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई तारखेमा राखी म�ुा पपु�� गनु�  भ�ने िमित 
२०६६।१०।२१ मा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
आदेश भएको । सोप�ात् िनवेदन परी कारवाही भई 

िनज �ितवादीलाई थुनामा राखी पपु�� गनु�  भ�ने िमित 
२०६७।४।९ मा सव��च अदालतबाट आदेश भएको 
रहेछ ।

�िपया देवीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत ७ (सात) 
जना भएको रौतहट िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको कत��य �यान म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) बमोिजम िफता� िलने नेपाल 
सरकार मि��प�रषदब्ाट २०६८।११।१५ मा भएको 
िनण�य काया��वयनका लािग कानून म��ालयबाट 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय रौतहट गौरलाई 
लेखी आएको र िज�ला सरकारी विकल काया�लय 
गौरबाट म�ुा िफता�को लािग मि��प�रषदक्ो िनण�यको 
छाया�ँित साथ राखी च.नं. ५१७ िमित २०६८।१२।३ 
को प� लेखी आएको देिखएको र यस अदालतबाट 
िवप�ीलाई असर पन� कुनै िकिसमको िनण�य आदेश 
नभएकोले िनवेदन दाबीबाट फुस�द गरी पाउन सादर 
अनरुोध ग�र�छ भ�ने रौतहट िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार वादी ह�ने म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �यव�था, स�मािनत अदालतबाट भएको 
�याियक �या�या एवं फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने 
स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत मापद�ड, २०५५ 
समेतको अधीनमा रही नेपाल सरकारले िवशेष 
अव�थामा सरकारवादी म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी 
िनण�य गद� आएको छ । स�बि�धत अदालतको म�जरुी 
िलने �यव�था पिन औपचा�रक मा� नभई सारभूत 
कानूनी �यव�था भएकोले म�ुा िफता� ह�ने वा नह�ने भ�ने 
िवषय अदालतको म�जरुीमा भर पन� भनी स�मािनत 
अदालतबाट िविभ�न म�ुामा िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छ । नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने 
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गरी भएको िनण�यअनसुार स�बि�धत अदालतले म�ुा 
िफता�को म�जरुी िदने वा निदने अिधकारको �योग गरी 
नसकेको र सो अिधकारको �योग गन� अव�था बाकँ� 
नै रहेको वत�मान अव�थामा स�मािनत अदालतबाट 
अ�यथा आदशे जारी ह�दँा स�बि�धत अदालतले म�ुा 
िफता�को म�जरुी िदने वा निदने भ�ने कुराको िनण�य गन� 
सारभूत अिधकार�े� नै �भािवत ह�ने ह�दँा स�बि�धत 
अदालतबाट िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको अव�थामा 
केवल आशंकाको भरमा पन� आएको ��ततु िनवेदन 
खारजे भागी छ । स�बि�धत अदालतले म�ुा िफता� 
निदएमा िनवेिदकाको िनवेदन िजिकर �वतः पूरा ह�ने 
र म�ुा िफता� िदने िनण�य भएको अव�थामा पिन सो 
िनण�यउपर स�मािनत अदालतसम� िनवेदन गन� स�ने 
िनवेिदकाको वैकि�पक उपचार बाकँ� रहदँा रहदैँको 
अव�थामा �रट �े�मा �वेश गन� िम�ने होइन । �रट 
िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने समेत 
�यहोराको महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत 
जवाफ ।

�पीया दवेीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
र �ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत ७ जना भएको 
रौतहट िज�ला अदालतमा िमित २०६६।७।१५ 
मा दायर कत��य �यान म�ुा गहृ म��ालयको 
माननीय उप�धानम��ी तथा गहृ म��ी�तरको िमित 
२०६८।४।६ को िनण�यानसुार म�ुा िफता� िलन 
यस म��ालयमा िसफा�रस भई लेखी आएबमोिजम 
कारवाही भई नेपाल सरकार मि��प�रषदब्ाट िमित 
२०६८।११।१५ मा म�ुा िफता� िलने िनण�य भएको 
हो । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९ को उपदफा (१) ले �चिलत कानूनबमोिजम 
नेपाल सरकार वादी भई हे�रने वा नेपाल सरकारको 
तफ� बाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परकेो म�ुा 
मािमला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी 

विकलले अ� प�को सहमितले �य�तो म�ुा िमलाप� 
गन� वा अदालतको म�जरुीले �य�तो म�ुाम�ये नेपाल 
सरकार वादी भएको फौजदारी म�ुा िफता� िलन ह�ने 
�यव�था गरकेो छ । जसरी फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घनकता�लाई सजाय िदन ु रा�यको कत��य हो 
�यसरी िनरपराधीलाई सजायबाट उ�मिु� �दान गनु�  
पिन रा�यको कत��य ह��छ । अतः त�यको �ममा वा 
प�रव�दमा परी वा कुनै पूवा��हलगायतका कारणबाट 
कुनै �यि�मािथ फौजदारी म�ुा लगाइएको भए समयमै 
स�चाई िनरपराधीलाई सजाय ह�नबाट जोगाउन 
सिकयोस् भ�ने उ�े�यले ऐनमा म�ुा िफता� िलन ह�ने 
�यव�था ग�रएको हो । सो कानूनी �यव�थाअनसुार 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल 
सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी म�ुाह� िफता�  
िलने स�ब�धमा अपनाउन ु पन� नीितगत मापद�ड र 
काय�िविधबमोिजम मनािसब आधार र कारणले म�ुा 
िफता� िलने ग�रएको छ ।

नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
ह�ने िनण�य अि�तम नभएको, स�बि�धत अदालतबाट 
�याियक परी�ण ह�ने र अदालतको म�जरुी बेगर म�ुा 
िफता� ह�न नस�ने भएकोले म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी 
काय� गैरकानूनी भएको दाबी मनािसब र यिु�सङ्गत 
देिखदँनै । िवप�ी िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�  भएको ज�तो नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।११।१५ को म�ुा िफता� िलने िनण�यले 
�रट िनवेदकको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२ को उपधारा (१), १३ को उपधारा (१), 
धारा २४, २७ र ३२ �ारा �द� मौिलक हकमा 
�ितकूल असर नगरकेो तथा उि�लिखत सवंैधािनक 
�यव�थाह�को उ�लङ्घन ह�न गएको नह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने कानून तथा �याय 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।
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म�ुा िफता�  गन� िम�ने निम�ने स�ब�धमा 
स�पूण� अिधकार म�ुा िवचाराधीन रहेको अदालतलाई 
स�ुपेको देिख�छ । �यसैले स�बि�धत अदालतको 
म�जरुी अप�रहाय� रहेको छ । ��ततु म�ुामा हामी 
अपराधी ठहर भइसकेको नभई अिभयोग प� नै 
स�ु तहमा िवचाराधीन छ । म�ुाको �कृित हेदा� पिन 
मधेसमा आ�दोलन भइरहेको अव�थामा भएका ��ततु 
घटनाको स�ु अनसु�धान अ�ात समूहको गोली 
�हारबाट भएको भ�ने म�ुाकै िमिसलबाट देिख�छ । 
पिछ आएर गाउकँा िविभ�न �यि�सगँको राजनीितक 
एवं वैचा�रक िभ�नताको कारण मौकाको तलासमा 
हामी िव�� जाहेरवालीलाई हितयार बनाई हामीउपर 
�रस सा�ँन खोजेको मा� ह�दँा ऐ. ऐनको २९(१) 
बमोिजम नै म�ुा िफता�स�ब�धी नेपाल सरकारको 
��ततु म�ुास�ब�धी भएको िनण�यलाई बदरवाितल 
गराउन दायर ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ । 
त�लो अदालतमा ह�त�ेप ह�ने गरी वा िवचाराधीन 
िववादमा ��य� असर पन� गरी �रट �े�बाट बो�न 
निम�ने स�ब�धमा स�मािनत अदालतबाटै अस�ंय 
िस�ा�तह� �ितपािदत भइसकेका छन् । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोिजम 
स�बि�धत िज�ला अदालतबाट कानूनबमोिजम म�ुा 
िफता�को अनमुित िदन िम�ने वा निम�ने भनी जाचँ गरी 
िनण�य िलने अव�था बाकँ� नरहेको र सोको �ि�या 
सोही अदालतमा िवचाराधीन रहेकोले सोको �ितकूल 
गैरकानूनी�पमा स�मािनत अदालतमा दायर ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
�यहोराको �याम िकशोर �साद कुशवाह र मोसिफर 
महतो कोइरीको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� पेस ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 

�ी िकशोरकुमार अिधकारी र िव�ान् अिधव�ा �ी 
मनोज दवाडीले नेपाल सरकारवादी ह�ने जघ�य 
फौजदारी अपराधलाई राजनीितक रगं िदई सरकारले 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा 
रहेको कानूनी �यव�थाको बार�बार द�ुपयोग गरी म�ुा 
िफता� िलने िनण�य गरकेो छ । सरकारले कानून�ितकूल 
�पमा म�ुा िफता� िलने िनण�य गरकेो कारण मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन र मानवता िव��कै 
अपराध गन� पीडकह�ले उ�मिु� पाई द�डहीनताको 
अव�था सजृना भएको छ । देवशरण महतोलाई िमित 
२०६६/६/१४ गते गोली �हार गरी ह�या गरकेो 
अपराधमा िकटानी जाहेरी परी रौतहट िज�ला 
अदालतमा िमित २०६६/७/१५ मा कत��य �यान म�ुा 
दता� भई िवचाराधीन छ । �यि� ह�या ज�तो जघ�य 
अपराधमा संल�न दोषीलाई सजाय िदनकुो स�ा 
िवप�ी नेपाल सरकारले िमित २०६८/११/१५ मा 
उ� कत��य �यान म�ुा िफता� िलने भनी गरकेो िनण�य 
कानून �ितकूल छ । उ� िनण�यले नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२ �ारा �द� �यि�को 
�वत��ता एवं स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १३ 
�ारा �द� कानूनको समान सरं�ण पाउने हकसमेतको 
हनन भएको छ । दोषीमािथ िन�प� अनसु�धान 
तहिककात, अिभयोजन र �व�छ पपु�� गरी पीडकलाई 
द�ड र पीिडतलाई �याय �दान गन� �यव�थासिहतका 
मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य घोषणाप�, 
अनबु�ध र महासि�धह��ारा ��याभूत हकह� समेत 
हनन् भएको छ । तसथ� िवप�ी नेपाल सरकार�ारा 
म�ुा िफता� िलने गरी िमित २०६८/११/१५ गते गरकेो 
िनण�यलगायतका स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी रौतहट िज�ला अदालतमा 
दायर कत��य �यान म�ुाको कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  
भनी परमादेशसमेत जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
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गनु�भयो ।
िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा सरकार 
वादी फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदेश वा 
िनण�यअन�ुप स�बि�धत अदालतको म�जरुीमा िफता� 
िलन ह�ने भ�ने संिवधानस�मत कानूनी �यव�थाका 
आधारमा सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य गन� गरकेो 
छ । सरकारले चलाएका म�ुाह� िविभ�न कारण र 
अव�थामा सरकारले िफता�  िलन स�ने कुरा जनुसकैु 
कानून �णाली अपनाएको दशेले �वीकार गरकेो 
छ । यो सरकारको अिधकार भएको कुरा स�मािनत 
अदालतले िविभ�न �रटमा �या�यासमेत गरबेाट �प� 
छ । वारदातको �कृित राजनीितक �कृितको दिेखएको 
अव�थामा नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य 
गन�स�ने ह�दँा सोही आधारमा िनवेदकले �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गनु�  भएको म�ुा िफता� िलने िनण�य भएको 
हो । काय�पािलक�य अिधकार �े�अ�तग�त म�ुा िफता� 
िलनेस�ब�धी सरकारको िनण�य अदालतको म�जरुी 
भएमा मा� काया��वयनमा आउन स�ने हो । सोतफ�  
�यान निदई िसधै असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भनी बहस गनु�भयो ।

�य�तै िवप�ीम�येका मोसािफर महतो 
कोइरीसमेतको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा 
�ी सतीशकुमार झाले नेपाल सरकारले वादी भई 
िविभ�न अदालतमा दायर गरकेो म�ुा िफता�को िनण�य 
िलन स�ने कुरा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २९ ले �प� गरकेो छ । ��ततु वारदातको 
�कृित राजनीितक �कृितको दिेखएको र राजनीितक 
दलको सहमितबाट म�ुा िफता�को लािग िसफा�रस 
भएको अव�थामा नेपाल सरकारले म�ुा िफता� िलने 

िनण�य गरकेो हो । �ितवादीह� राजनीितक दलका 
काय�कता� भएकोले राजनीितक �ितशोधका कारण 
म�ुा चलाएको �प� ै छ । म�ुा िफता�  गन� काय�लाई 
�यवि�थत गन�का लािग नेपाल सरकारले िमित 
२०५५।५।१ मा म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध �वीकृत गरी लागू 
गरकेो छ । सोही मापद�डका आधारमा ��ततु म�ुा 
िफता�को िनण�य ग�रएको हो । सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी ग�रएको िनण�य संिवधान तथा कानूनस�मत 
ह�दँा उ� िनण�यले िनवेदकको हकमा आघात भएको 
छैन । सरकारले म�ुा िफता� गन� िनण�य गन�स�ने 
र सोको काया��वयनको िसलिसलामा अदालतको 
म�जरुी आव�यक ह�ने अव�था ह�दँा म�ुा िफता� िलने 
िनण�य ह�दैँमा िनवेदकलाई कुनै नो�सानी भएको 
अव�था छैन । तसथ�, �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नस�ने अव�थाको िव�मानता नह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उि�लिखत बहस सनुी िमिसलसमेत 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्बाट म�ुा िफता� िलने गरी िमित 
२०६८।११।१५ मा गरकेो िनण�य कानूनस�मत छ छैन 
र िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो 
वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदनमा मूलतः �पीया दवेीको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत 
भएको कत��य �यान म�ुा रौतहट िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेकोमा नेपाल सरकार मि��प�रषदले् 
िमित २०६८।११।१५ गते उ� म�ुा िफता� िलने 
िनण�य गरकेो ह�दँा उ� म�ुा िफता�को िनण�य सिंवधान, 
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कानून, सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर तथा 
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�नकुा साथै सिंवधान 
�द� मौिलक हकसमेत आघात भएकोले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� कत��य �यान 
म�ुामा कानूनबमोिजम िनण�य गन� िवप�ीका नाममा 
परमादशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने दाबी िलएको दिेख�छ ।

३. िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतको िलिखत जवाफमा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ 
ले �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वादी 
भई सरकारको तफ� बाट चलाइएको फौजदारी म�ुा 
नेपाल सरकारको आदशे भएमा सरकारी विकलले 
अदालतको म�जरुीमा िफता� िलन स�ने �यव�था 
गरकेो र स�मािनत अदालतबाट सरकारी म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा भएको �याियक �या�या एवं फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ुपन� नीितगत 
मापद�ड र काय�िविध, २०५५ समेतले िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो िववािदत म�ुा िफता� िलन रोक 
नलगाएको र सश� ���कालमा घिटत घटनालाई 
िलएर दायर भएका म�ुाह� िफता� िलने कुरा िव�ततृ 
शाि�त स�झौताले सिुनि�त गरकेो साथै ���प�ात् 
राजनीितक �ितशोधका कारण दायर भएका म�ुासमेत 
िफता� िलन उपय�ु ठानी म�ुा िफता� िलने िवषयको 
कानून तथा �याय म��ालयको ४/५१-०६८।११।११ 
नं. को ��ताव मि��प�रषद ्मा पेस ह�दँा मि��प�रषदक्ो 
बै.सं. ६९/०६८, िमित २०६८।११।१५ को बैठकबाट 
मोसािफर महतो कोइरीसमेत �ितवादी भएको रौतहट 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको कत��य �यान 
म�ुा कानूनस�मत �पमा िफता� िलने िनण�य भएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो पाइयो ।  

४. नेपाल सरकारबाट म�ुा िफता�को लािग 
िनण�य भएको �पीया देवीको जाहेरीले वादी नेपाल 

सरकार �ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत 
भएको कत��य �यान म�ुाको अिभयोगप�को �मािणत 
�ितिलिप हेदा� िमित २०६६।६।१४ गते राित 
अ�दाजी १०.०० बजेको समयमा घरमा बिसरहेको 
बखत देवशरण महतोलाई गोली �हार गरी कत��य 
गरी मारकेो कसरुमा �ितवादी मोसािफर महतो 
कोइरीसमेत ७ जनालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम 
सजायको मागदाबी िलई रौतहट िज�ला अदालतमा 
िमित २०६६।७।१५ मा अिभयोगप� दायर भएको 
देिख�छ । ��ततु कत��य �यान म�ुा िफता�को आधार 
हेदा�  उ� म�ुासमेत िफता� िलने िनण�य ग�रएको 
भिनएको ��ताव कानून तथा �याय म��ालयबाट िमित 
२०६८।४।३१ मा मि��प�रषद्सम� पेस भई िमित 
२०६८।११।१५ मा �वीकृत भएको दिेख�छ भने �ा� 
िनण�य �ितिलिपमा म�ुा िफता�  िलन पन� कारणह�को 
अ�ययन गदा� िमित २०५२ साल फागनु १ गतेदेिख 
िमित २०६३।८।५ स�म ���को समयमा िविभ�न 
अदालतमा दायर भएको म�ुाह� शाि�त �ि�यालाई 
अगािड बढाउन तथा सवंत् २०६३।८।५ गते स�ममा 
बहृत् शाि�त स�झौताको �करण ५.२.७ को �यव�था 
काया��वयन गन� अपवाद �व�प िफता� िलन वा�छनीय 
भएको �यहोरा उ�लेख गद� सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोिजम िफता� िलने 
भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । म�ुा िफता�स�ब�धी 
अनसूुचीको शीर �यहोरामा राजनीितक आ�हका 
कारण दायर भई अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुा 
िफता� िलन ��ताव ग�रएको भ�ने उ�लेख भई कानून 
तथा �याय म��ालयको ��तावमा मि��प�रषद ्बाट 
म�ुा िफता�को िनण�य भएको र िविभ�न राजनीितक 
दलको िसफा�रस प�समेतका आधारमा उ� म�ुा 
िफता�को ��ताव भएको स�बि�धत िनण�यसिहतको 
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म�ुा िफता�को िववरणस�ब�धी अनसूुचीको िमिसल 
संल�न �मािणत �ितिलिपबाट देिख�छ ।

५. म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा देहाय 
बमोिजमको कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । 
दफा २९ सरकारी मु�ा िफता� िलने वा िमलाप� 
गन�ः- 

(१) �चिलत कानूनबमोिजम नपेाल सरकार 
वादी भई ह�ेरने वा नपेाल सरकारको 
तफ� बाट चलाइएको वा नपेाल सरकारउपर 
परकेो म�ुा मािमला नेपाल सरकारको 
आदेश भएमा सरकारी विकलले अ� 
प�को सहमितले �य�तो मु�ा िमलाप� गन� 
वा अदालतको म�जुरीले �य�तो म�ुाम�ये 
नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी म�ुा 
िफता� िलन ह��छ र सो भएमा देहायका 
कुरामा देहायबमोिजम ह�नछे । 
(क) म�ुामा िमलाप� गरकेोमा कसैलाई 

ब�सौनी ला�न ेछैन ।
(ख) म�ुा िफता� िलएकोमा फौजदारी 

अिभयोग वा सरकारी दाबी समा� भई 
�ितवादीले फुस�द पाउँछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कुनै गैर सरकारी �यि�को 
स�पि�स�ब�धी कुरामा असर पन� रहछे भन े
�य�तो म�ुा यस दफाबमोिजम अदालतबाट 
िफता� िलन िदन ह�दैँन । 

६. उि�लिखत कानूनी �यव�था हेदा�  नेपाल 
सरकारको तफ� बाट चलाइएको सरकारवादी ह�ने 
फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको आदशे भएमा सरकारी 
विकलले अदालतको म�जरुीले िफता� िलन ह��छ भ�ने 

देिख�छ । सरकारले म�ुा िफता� िलने आदशे वा िनण�य 
गद�मा म�ुा िफता� ह�ने होइन । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) मा रहेको अदालतको म�जरुी 
भ�ने श�द केवल रीत प�ुयाउन मा� रािखएको होइन । 
साथै नेपाल सरकारले वादी भई दायर गरकेा जनुसकैु 
म�ुा जनुसकैु अव�थामा अदालतले िफता�को लािग 
अनमुित िदनपुन� अिनवाय�ता पिन होइन । म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा सरकारले िनण�य गरी अदालतसम� 
िफता� िलनको लािग सरकारी विकलमाफ� त माग 
भएकोमा अदालतले म�जरुी िदएमा मा� म�ुा िफता� 
ह�न स�ने देिख�छ । म�ुा िफता� िलनपुन� आधार र 
कारण उ�लेख गरी म�ुा िफता� माग भई आएको 
अव�थामा �य�तो िफता� मागको आधार संिवधान तथा 
कानूनस�मत र �यायोिचत देिखई म�ुा िफता�को लािग 
अदालत स�त�ु भएमा मा� म�जरुी िदन स�ने भ�ने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
को मनसाय देिख�छ । नेपाल सरकारले म�ुा िफता� 
िलन स�ने अव�था र आधारह�का स�ब�धमा भने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनमा �यव�था भएको दिेख�न । 

७. नेपाल सरकारले मि��प�रषद ्बाट  िमित 
२०५५।५।१ मा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका 
फौजदारी म�ुाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु
पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध �वीकृत गरी लाग ु
गरकेो दिेख�छ । उ� मापद�डमा रा�य िव��का 
अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ 
अ�तग�तका  कसरुलाई मा� राजनीितक �कृितको 
कसरु र अ�य �चिलत कानूनबमोिजम चलाइएका 
म�ुालाई सामा�य �कृितका म�ुा मानेको पाइ�छ । कुनै 
राजनीितक दल�ित पूवा��ह, राजनीितक आ�था वा 
�ितषोधको कारणले बदिनयतपूण� त�रकाबाट कुनै 
�यि�लाई फसाउने दरुासयले कुनै म�ुा चलाइएको 
भए �य�तो �यि�को उमेर, िनजको आचरण, 



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७५

83

वारदात ह�दँाको प�रि�थित, िनजले सोभ�दा अगािड 
कुनै फौजदारी कसरु गरकेो वा नगरकेो सामािजक 
�ित�ा आिद कुराह� िवचार गरी अपवादको �पमा 
मा� म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गन� भ�ने 
मापद�डमा उ�लेख रहेको पाइ�छ ।  म�ुा िफता� िलने 
स�ब�धमा कारवाही गदा� कुनै एउटा राजनीितक 
दलको भ�दा सव�दलीय िसफा�रसको आधारमा 
कारवाही गन� र सो स�ब�धमा �थानीय �शासन तथा 
स�भव भएस�म �थानीय िनकायको समेत िसफा�रस 
िलई गहृ म��ालयले म�ुा िफता� िलन उपय�ु ह�ने 
भनी िसफा�रस गन� भनी िसफा�रसको �ि�यासमेत 
तोिकएको पाइ�छ । मापद�डको �करण ४ मा म�ुा 
िफता� िलने स�ब�धमा कारवाही गदा� कसरुदारलाई 
वैयि�क लाभ ह�न स�ने �कृितका म�ुाह� ��ाचार, 
नाग�रकता, अि�तयार द�ुपयोग, त�करी, कालो 
बजार, �ाकृितक वा सां�कृितक स�पदाको चोरी, 
त�करी वा िनकाशी, पैठारी, राज� चहुावट, भ�सार 
चोरी, ठगी, वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ अ�तग�तका 
म�ुा, �यान मा�ने, बे�ने आिद ज�ता म�ुाह� र 
कसरुदारको आचरणको कारणले ह�ने म�ुाह� ज�तै 
जबरज�ती करणी, लाग ुऔषध, जाससुी, आगोलागी, 
िलखतह�को गो�यतास�ब�धी म�ुाह� िफता� िलने 
स�ब�धमा कारवाही नगन� भनी िफता�को कारवाही 
नह�ने म�ुाह� समेत उ�लेख भएको दिेख�छ ।

८. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �योगको स�ब�धमा �प�ता �दान गन� 
स�दभ�मा यस अदालतबाट अिधव�ा गोपीबहादरु 
भ�डारी िव�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको 
�रट (ने.का.प. २०६९, अकं ३, िनण�य नं. ८७)  मा 
नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार वादी ह�न े
फौजदारी मु�ाह� िफता� िलने स�ब�धमा अपनाउन ु

पन� नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ को 
मापद�डको �करण ४ मा उि�लिखत अपराधह�का 
अित�र� ग�भीर �कृितका िनयतवस गरकेो ह�या, 
रा�य िव��का अपराध, यु� अपराध, मानव 
अिधकार र �ूर र अमानवीय �कृितका मानवता 
िव��को अपराध, सगंिठत अपराध, मिहला एव ं
बालबािलका िव��को अपराध, जाित ह�या, 
साव�जिनक हक िव��को अपराध ज�ता अपराधमा 
जुनसुकै सौदा गरी म�ुा िफता� िलने िनण�य नगनु� भनी 
नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

९. �यि�लाई जीवनको अ�तरिनिहत 
अिधकार रह�छ । जीवनको अिधकारको संर�ण 
कानून�ारा ग�रने तथा �वे�छाचारी�पले कसैको पिन 
जीवनको अिधकारको हरण ह�न स�दैन । जीवनको 
अिधकारलाई �यि�को नैसिग�क अिधकारका 
�पमा नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा ६ ले 
िकटान गरी िदएको छ । सोही �ित�ाप�मा उि�लिखत 
अिधकार  तथा  �वत��ताको हनन् भएको अव�थामा 
स�म �याियक िनकायले तोकेबमोिजमको �भावकारी 
उपचार पाउन ु पन� �यव�था गरकेो छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले 
��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान 
गरकेो छ, धारा १३ ले समानताको हक �दान गरकेो 
छ । �य�तै धारा २४(९) ले कुनै पिन �यि�लाई 
अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको 
हकको �यव�था गरकेो पाइ�छ । मािनसको जीवनको 
अिधकार अ�य अिधकारभ�दा उप�लो कोटीको 
मानव अिधकार हो । ज�तै संकट वा िवपत् आइपरकेो 
अव�थामा समेत नाग�रकको जीवनको अिधकार 
अपह�रत वा कुि�ठत ह�न स�दैन । अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार तथा मानवीय कानूनले गैरकानूनी ह�या 
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ज�ता अपराधह�लाई मानव अिधकार उ�लङ्घनका 
ग�भीर घटनाको �पमा िलएको पाइ�छ । मानव 
अिधकारको उ�लङ्घन एवं मानवता िव��को 
अपराध गन� कसरुदारलाई फौजदारी कानूनका 
�थािपत मू�य र मा�यताअन�ुप फौजदारी दािय�व 
बहन गराउन जोड िदएकोसमेत पाइ�छ । �यायको 
सिुनि�तताका लािग गैरकानूनी ह�या ज�तो मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन एवं मानवता िव��का 
घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी �याय �णालीको 
दायरािभ� �याउन ुपन� ह��छ । 

१०. नेपाल सरकारबाट िमित २०५५/५/१ 
मा पा�रत गरकेो सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी 
म�ुाह� िफता�  िलने स�ब�धमा अपनाउनपुन� नीितगत 
मापद�ड तथा काय�िविधको दफा १ ले गरकेो राजनीितक 
म�ुाको प�रभाषामा रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अ�तग�तका कसरुलाई 
मा� राजनीितक अपराध र अ�यलाई सामा�य अपराध 
भनेको छ । कुनै राजनीितक दलमा आब� �यि�लाई 
कुनै अपराधको अनसु�धानबाट दोषी देिखई म�ुा 
दायर भएकै आधारमा �य�तो कसरुलाई राजनीितक 
कसरु तथा राजनीितक म�ुा मा�न िम�दैन । सरकारले 
आफूले दायर गरकेो म�ुा आ�नो �वे�छामा िफता� 
िलन िम�ने पिन होइन । ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह�मा पीिडत �वयम् ले पीडकउपर वादी भई 
म�ुा दायर गन� नस�ने र ग�भीर अपराधमा सरकारी 
संय��बाट अनसु�धान गरी घटनाका दोषीउपर 
अदालतमा म�ुा दायर गरी समाजमा शाि�त र 
�याय कायम गन� दािय�व कानून�ारा नै सरकारलाई 
सिु�पएको ह��छ ।  कुनै घटनाका स�ब�धमा गलत 
अनसु�धान ह�न गई िनद�ष मािनसमािथ अिभयोग 
ला�न गएको अव�थामा �याियक �ि�या�ित जनताको 
िव�ास कायम रा�न,  समाजमा सामािजक सदभ्ाव 

र शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, कुटनीितक स�ब�ध 
िबि�न िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािम�क 
सदभ्ाव कायम रा�न ज�ता उ�े�य र बहृ�र राि��य 
िहतका लािग  �याियक सझुबझुका आधारमा िवश�ु 
आपरािधक घटनाबाहेकका कसरुसगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन जायज मािन�छ । तर सरकार प�रवत�नसगैँ 
फौजदारी कसरुका स�ब�धमा अदालतमा दायर 
भएका म�ुाह� कुनै राजनीितक दल िवशेषसगँ आब� 
भएकै नाताले सरकारले �वे�छाचारी�पमा म�ुा 
िफता� िलने प�रपाटीले नाग�रकको जीउ, धन एवं 
वैयि�क �वत��ताको संर�ण गरी कानूनको शासन 
�थापना गन�, समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, 
द�डहीनताको अ��य गन� रा�यको उ�े�य एवं काय� नै 
धरासायी ह�न जा�छ ।

११. नेपाल सरकारले वादी भई अदालतमा 
दायर गरकेा िविभ�न म�ुा िफता� िलने िनण�य गरउेपर 
यस अदालतमा दायर ह�न आएका िविभ�न �रट 
िनवेदनह�मा यस अदालतबाट यसअिघ पिन िविभ�न 
म�ुाह�मा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ को �याियक �या�या भई िस�ा�तसमेत 
कायम भएको र म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा नेपाल 
सरकारलाई िनद�शनसमेत जारी भएको पाइ�छ । केही 
�ितपािदत िस�ा�तह� यहा ँउ�लेख गनु�  सा�दिभ�क 
रहेको छ ।

१२. नेपाल सरकार िव�� िदलबहादरु 
लामा समेत, म�ुा िफता� (नेकाप २०५१, अङ्क ७, 
िनण�य नं. ४९४०, प�ृ  ५०४, पूण� इजलास ) भएको 
म�ुामा “समाजको शाि�त र �यव�थामा खलल 
पु�याउने सङ्गीन फौजदारी अपराधह�बाट 
जनसाधारणको सरं�ण गन� र �य�तो कुनै अपराध 
भएमा कसुरदारलाई स�बि�धत अदालत वा अ�य 
�याियक िनकायबाट सजाय गराई �याय िदलाउने 
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म�ुय अिभभारा नेपाल सरकारउपर नै रहकेाले 
�य�तो अपराधस�ब�धी म�ुा नेपाल सरकारवादी 
भई चलाइने कानूनी �यव�था भएको हो । ... केवल 
वैचा�रक आ�थाको कारणबाट वा राजनीितक 
�ितशोधका लािग कुनै �यि�मािथ चलाइएका 
म�ुाह� प�रवित�त राजनीितक स�दभ� वा 
प�रि�थितमा वापस िलनुपन� अव�था पन� स�छ । 
�य�तै सामािजक धािम�क वा सा��दाियक तनावबाट 
उ�प�न कुनै असाधारण ि�थितमा त�कालीन आदेश 
वा उ�मादको फल�व�प भएका अपराधस�ब�धी 
म�ुाह�लाई सामािजक, धािम�क वा सा��दाियक 
सिह�णुता वा सद्भाव पुनः �थािपत गन� वा कायम 
रा�नका लािग वापस िलनु राि��य िहतमा आव�यक 
ह��छ । किहलेकाही ँकुटनीितक स�ब�ध वा सद्भाव 
कायम रा�न े�ि�कोणबाट पिन म�ुा िफता� िलनुपन� 
ह��छ । म�ुा वापस िलनुपन� य�ता अ� कारण पिन 
ह�न स�छन ्। तर कारण जेसुकै भए पिन �यो उिचत 
तथा देश वा समाजको िहतको लािग ह�नपुद�छ । 
म�ुा वापस िलने उ� अिधकारको �योग �यि�गत 
प�पात, मोलािहजा वा �वाथ�बाट ��ेरत ह�न नह�न े” 
भनी �या�या भएको छ ।

१३. देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल 
सरकार िव�� देवे�� म�डलसमेत भएको कत��य 
�यान म�ुा (नेकाप २०६४, अङ्क ६, िनण�य नं.  
७८६२)  मा “सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको अदालतको म�जुरीको �यव�था 
अदालतले Rubber Stamp को �पमा आखँा 
िच�लेर म�जुरी िदने कानूनको मनसाय र �यव�था 
होइन । दफा २९ को म�जुरीको �यव�था भनेको 
म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा Executive Function 
को Judicial check and balance को �पमा 
रािखएको �यव�था भनी बु�न ु पन�” भनी िस�ा�त 

�ितपादन भएको छ ।
१४. पवनकुमार पटेलको जाहेरीले नेपाल 

सरकार िव�� गगनदवे राय यादव भ�ने गगन राय 
यादवसमेत भएको म�ुा िफता�   स�ब�धमा (नेकाप 
२०६५, अङ्क ९, िनण�य नं.  ८०१३)  मा “कानून र 
सिंवधानको मनसाय जुनसुकै म�ुा िफता� िलन ह��छ 
भ�ने होइन र सरकारको उ�े�य द�डहीनतालाई 
�ो�साहन िदनु पिन होइन । ग�भीर �कृितका 
मानवीय कानून उ�लङ्घन भएका म�ुाह�मा समेत 
िवषयव�तुको ग�भीरता नहरेी सरकारले िफता� 
गद� जाने र अदालतले पिन औिच�यतफ�  नहने� हो 
भने जनताको जीउ धनको सरं�ण गन� सरकारको 
उ�रदािय�व तथा जवाफदेहीपनको अभाव ह�न 
गई कानूनी रा�यको अि�त�वमै �� उठ्ने । कानून 
र �यायको मापद�डको अधीनमा रहरे म�ुा िफता� 
िदनुपन�, अ�य�त ग�भीर कारणले म�ुा िफता� 
िलनपुन� भएको तर �यायमा असर नपन� उपयु� 
अव�थामा िफता�को माग भएमा अनिधकृत ह�त�ेप 
गन� नीित अदालतको नह�ने ।  म�ुा िफता� माग गन� 
अिधकार भनेर ज�तोसुकै म�ुामा पिन माग गन� र 
जिहले पिन वा ज�तोमा पिन म�ुा िफता� िदने कुरा 
अदालतलाई सुि�पएको �याियक अिधकार सहुाउँदो 
नह�ने, अदालतल यथाथ�मा �यायको सरं�क 
ब�नपुन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१५. अिधव�ा गोपीबहादरु भ�डारी िव�� 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत 
भएको उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट (ने.का.प. 
२०६९, अंक ३, िनण�य नं. ८७८९) मा राजनीितक 
उ�े�यले म�ुा चलाएको भए �यसको खराबी कसरी 
हटाउने हो भ�ने कुराको िविवध प�ह� ह�न 
स�छन्  । फौजदारी �यायले स�बोधन गन� िवषय 
िवशेषतः अपराध नै हो । अपराध जसले गरपेिन 
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अपराध नै ह��छ र �चिलत फौजदारी कानूनको 
अधीन�थ ह�नुपन� ह��छ । राजनीितक �यि�ले 
गरमेा अपराध राजनीितक ह�न े होइन राजनीितक 
उ�े�यले अपराध गरकेो भ�न पिन िम�ने ह�दैँन ।  
कानून बहाल रहने, तर कानूनको काया��वयन 
भन े राजनीितक �यि� सलं�न भए एकढंगले र 
अ�मा फरक ढंगले गन� िम�दैन । �यो समानता, 
�याय र िववेकको मापद�डबाट समेत िम�दैन । 
व�तुतः राजनीितक म�ुा, राजनीितक सहमित वा 
राजनीितक काय�कता� सलं�न भएको भ�ने आधारमा 
कसुरको दािय�वबाट मिु� िदन े अमेघ अ�को 
�पमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२९ को �योग गन� िदन निम�न े" भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

१६. उ� �रटमा िवप�ी नेपाल 
सरकारसमेतका नाममा िन�नअनसुारको परमादेश 
जारी भएको यहा ँउ�लेख ह�न ुसा�दिभ�क रहेको छः- 

· नेपाल सरकारले जारी गरकेो सरकार 
वादी ह�ने फौजदारी मु�ाह� िफता�  िलने 
स�ब�धमा अपनाउनु पन� नीितगत मापद�ड 
र काय�िविध, २०५५ को मापद�डको �करण 
४ मा उि�लिखत अपराधह�का अित�र� 
ग�भीर �कृितका िनयतवस गरकेो ह�या, 
रा�य िव��का अपराध, यु� अपराध, 
मानव अिधकार र �ूर र अमानवीय �कृितका 
मानवता िव��को अपराध, संगिठत अपराध, 
मिहला एव ं बालबािलका िव��को अपराध, 
जाित ह�या, साव�जिनक हक िव��को 
अपराध ज�ता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी 
मु�ा िफता� िलने िनण�य नगनू�, 

· दायर रहेको मु�ालाई िफता� गनु�पन� िनण�य 
गनु�अिघ सो गनु�पन� मुनािसब कारण स�ब�धमा 

मु�ा चलाउने महा�यायािधव�ा वा अ�तग�तको 
अिभयो�ासँग पिन परामश� गरी मा� मु�ा 
िफता�  गन� िनण�यको प�रपाटी िवकास गनू�,

· मु�ा चलाइएको कानूनमा पीिडतले 
�ितपूित�समेत पाउने �यव�था रहेकोमा 
मु�ा िफता�  िलँदा सो �ितपूित� पाउने कुरामा 
�ितकूल असर नपन� �यव�थामा िवचार 
पु�याउनू, 

· जसको हकमा मु�ा िफता� िलने हो सो �यि�ले 
अदालतबाट जारी भएको �यादमा हािजर 
नभई फरार रहेको अव�थाको �ितवादीको 
हकमा िफता�स�ब�धी िवचार नगनू�,

· घटनाबाट पीिडत ह�ने भनेको जाहेरवाला वा 
पीिडतलाई मु�ा िफता�को सुनुवाइ �ि�यामा 
सहभागी ह�नस�ने गराउन सूचना िदई 
िनजलाई आ�नो कुरा भ�ने मौका �दान गनू�, 

· उि�लिखत काय�को �भावकारी काया��वयनको 
लािग नेपाल सरकार मि��प�रषद् बाट िमित 
२०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल सरकार 
वादी भई चलाइएका फौजदारी मु�ाह� िफता� 
िलने स�ब�धमा अपनाउनु पन� मापद�ड र 
काय�िविधमा आव�यक प�रमाज�न गनू� ।

१७. राम ु महतो िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट  (ने.का.प. २०६९, अकं ५, िनण�य 
नं. ८८२८) मा “ग�भीर �कृितका म�ुाह�मा समेत 
िवषयव�तुको ग�भीरता नहरेी कानूनी �यव�थाको 
पालनबाट ह�न े दूरगामी �भाव, �यसबाट समाजमा 
पन� नकारा�मक असर आपरािधक मनोवृि�मा 
ह�नस�ने वृि�को दु�प�रणामसमेत केही िवचार 
नगरी सरकारले म�ुा िफता� िलदैँ जाने हो भने 
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शाि�त सु�यव�था खतरामा पन� तथा नाग�रकको 
जीउ धनको सरं�ण ह�न नस�ने स�भावना ह�न ेह�दँा 
सोतफ�  सरकार सदैव सचेत रहनु पन�” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

१८. खसुीलाल साह िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको उ��ेषणय�ु 
परमादशेको �रट (ने.का.प. २०७१, अकं ४, िनण�य नं. 
९१५१) मा “कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा 
अिभयु�ह�लाई कानूनको कठघरामा नउ�याई 
िसधै राजनीितक दलको िसफा�रसका आधारमा 
उ�मुि� िददैँ जाने हो भने जघ�य अपराधको 
�ङ्ृखला बढ्दै गई नाग�रक असरुि�त ह�दैँ रा�य 
�यव�था नै स�चालन गन� नसिकने अव�थामा 
पु�न जाने । क�ता �कृितका म�ुाह� िफता� िलन 
सिकने भनी िविभ�न मु�ाह�मा निजर �ितपादन 
भइरहकेो अव�थामा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
गई सरकारले िनण�य गन� िम�ने देिखन नआउने” 
भ�नेसमेतको िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१९. शािलकराम जमरक�ेल िव�� नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्समेत भएको 
उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट (ने.का.प. २०७१, अंक 
७, िनण�य ९२०४) मा “आफँैले चलाएको म�ुामा 
�ितवादी फरार भई �याियक �ि�यामा असलं�न 
रहने वा �यसबाट भा�न उ�कन कोिसस ग�ररहकैे 
बेला एवम ् सरकारवादी फौजदारी म�ुा दायर गन� 
वादीको भूिमकामा रहकेो सरकारले म�ुा िफता� िलन े
िनण�य िल�छ भने �यस अव�थामा म�ुा चलाउन े
सरकारी िनण�यउपर नै �� उठाउने अव�था आउन 
स�छ । य�तो दोहोरो मापद�ड अपनाउन सरकारको 
िनिम� सुहाउने कुरा  ह�दैँन । सरकारले म�ुा 
चलाउँदा वा िफता� िलदँाको अव�थामा समेत हमेशा 
�व�छता (Fairness) को ��याभूित िदइरहनुपन� ।  

बा�यकारी �भाव वा आकष�ण वा आ�त�रक �वाथ� 
सयंोजनको कारणले कानूनबमोिजम म�ुा  चलाई 
िवचाराधीन रहकैे अव�थामा �यसको �वभािवक 
�याियक प�रणाममा पु�न निदई ह�त�ेपकारी 
सोचका साथ �वयम ् िज�मवेार काय�कारी िनकायले 
अदालतले म�ुा िफता� स�ब�धमा अपनाउनुपन� गरी 
िवकास गरकेो सामा�य िस�ा�त एवम ् माग�दश�नको 
िवपरीत अपवादा�मक शैली अपनाउँछ भने 
सरकारले म�ुा चलाएका अ�य �ितवादीह�ले 
सरकारी अिभयोजनको वा�छनीयता र �वीकाय�ता  
जोिखममा पन� जाने” भ�नेसमेतको िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

२०. यस अदालतबाट नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३, सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९, बहृत् शाि�त स�झौता, अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनसमेतको 
िव�ेषणका आधारमा नेपाल सरकारले अदालतमा 
वादी भई दायर गरकेा ग�भीर �कृितका फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलने िनण�यका �िुटह� केलाउदैँ 
अ�प� भएका िवषयह�लाई �या�याको मा�यम�ारा 
��् याइएको, सधुार गनु�पन� �े�ह�मा आव�यक 
िदशािनद�श गरी बा�या�मक �कृितको परमादेशसमेत 
जारी भएको अव�था देिख�छ । �यसैले तलुना�मक 
िव�ेषणका आधारमा यस अदालतबाट भएका उपयु�� 
आदशेह�ले औ�ंयाएका म�ुय िवषयह� नै म�ुा िफता� 
स�ब�धमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९ मा भएको कानूनी �यव�थाको मकसद भएको 
र नेपाल सरकारले म�ुा िफता�को िनण�य गन� स�दभ�मा 
अवल�बन गनु�पन� माग�दश�क िस�ा�त र िविधशा�ीय 
आधार�त�भ ह�न् भ�ने कुरामा ि�िवधा छैन ।

२१. रौतहट िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको ��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत 
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कत��य �यान म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा िवप�ी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।११।१५ को 
िनण�यबमोिजम म�ुा िफता�को अनमुित माग ग�रएकोमा 
सो अनमुित मागको िनवेदनसमेत उ� अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको छ । सो म�ुाको त�यिभ� पसेर 
अनमुित िदन िम�ने निम�ने स�ब�धमा िनण�य गन� 
अिधकार म�ुा िवचाराधीन रहेको स�बि�धत रौतहट 
िज�ला अदालतलाई नै भएको र सो अदालतले िदने 
िनण�यउपर पिछ मािथ�लो अदालतबाट �याियक 
परी�ण गन� सिकने नै ह�दँा सो िवषयमा म�ुाको 
त�यिभ� पसेर अिहले नै यस अदालतबाट ह�त�ेप 
ग�रहा�न आव�यक दिेख�न । तर �चिलत कानून 
र यस अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तको 
�ितकूल ह�ने गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषदब्ाट 
म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य भएको भ�ने दाबीसाथ म�ुा 
िफता�को िनण�यलाई  नै चनुौती िदई यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त पेस ह�न आएको 
िनवेदन मागदाबीलाई नै अनदखेा गन� िम�दैन ।

२२. ��ततु िववादमा नेपाल सरकारबाट 
म�ुा िफता�को लािग िनण�य भएको �पीया देवीको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी मोसािफर 
महतो कोइरीसमेत भएको कत��य �यान म�ुामा िमित 
२०६६।६।१४ गते रातको अ�दाजी १०.०० बजेको 
समयमा घरमा बिसरहेको बखत दवेशरण महतोलाई 
गोली �हार गरी कत��य गरी मारकेो कसरुमा �ितवादी 
मोसािफर महतो कोइरीसमेत ७ जनालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा ऐ.को 
१३(१) नं. बमोिजम सजायको मागदाबी िलई रौतहट 
िज�ला अदालतमा िमित २०६६।७।१५ मा अिभयोग 
प� दायर भएको देिख�छ । उ� वारदात िवप�ीह�ले 
िलिखत जवाफमा उ�लेख गर े ज�तो राजनीितक 
घटना वा सश� ���सगँ स�बि�धत देिखदँनै । ��यथ� 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो िलिखत जवाफमा 
नेपाल सरकारवादी भई चलेका फौजदारी म�ुाह� 
िफता� िलने स�ब�धमा सरकारले नीितगत मापद�ड 
र काय�िविध, २०५५ िनधा�रण गरी सोही आधारमा 
म�ुाह� िफता� िलने गरकेो र �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
म�ुासमेत उ� नीितगत मापद�ड र काय�िविधअन�ुप 
िफता� भएको भ�नेस�म उ�लेख गरकेो पाइ�छ । तर 
मापद�डको कुन आधारह� टेक� ��ततु म�ुा िफता� 
िलने िनण�य ग�रएको हो, सो िलिखत जवाफबाट 
ख�ुन आउदैँन । ब� मि��प�रषद ्को काया�लयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ हेदा� मापद�डको 
अपवाद �व�प म�ुा िफता� िलन सिकने गरी मापद�ड 
र काय�िविधको मापद�ड नं. ४ लाई एक मिहनाको 
लािग िनल�बन गन� भ�ने िनण�य गरी म�ुा िफता�को 
समेत िनण�य भएको देिख�छ । म�ुा िफता�का स�ब�धमा 
नेपाल सरकार आफँैले बनाएको मापद�डलाई �वयम्  
आफँैले पालना नगरी म�ुा िफता� िलन अनकूुलता 
ह�ने गरी मापद�डको �यव�थालाई नै िनल�बन गन� 
एवं म�ुा िफता�को िनण�य गन�समेतका काम कारवाही 
कानूनस�मत मा�न िमलेन । 

२३. ��ततु िनवेदनमा उि�लिखत म�ुाको 
वारदात २०६६।६।१४ मा भएको ह�दँा ��ततु वारदात 
���कालको वा शाि�त स�झौताको सीमािभ�को भ�न 
िम�ने देिखएन । नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।११।१५ को िनण�यसाथ संल�न रहेको िफता� 
िलने भनेको म�ुाको सूचीमा ��ततु िववािदत म�ुा पिन 
समावेश भएको र सो म�ुा िफता� िलने िनण�य गनु�को 
कारणको अ�ययन गदा� म�ुा िफता�  िलने राजनीितक 
दलह�को िसफा�रस भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ भने उ� सूचीको िववरणको शीर 
�यहोरामा राजनीितक आ�हका कारण अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको म�ुा िफता� िलन ��ताव ग�रएको 
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म�ुाको िववरण भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।
२४. व�ततुः सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 

२०४९ को दफा २९(१) बमोिजम ��ततु म�ुा 
राजनीितक आधारमा चलाइएको भ�ने िन�कष� 
नै उ� िववरणमा उ�लेख भएको छैन । नत कुनै 
खास राजनीितक �योजनको म�ुा भ�ने उ�लेख 
भएको छ । सोबाहेक अ�य कारणले म�ुा चलाएको 
भई िफता� िलन परकेो छु�ै कारण उ�लेख ग�रएको 
छैन । �चिलत संिवधान एवं कानूनबमोिजम अिभयोजन 
ग�रएको म�ुालाई केवल राजनीितक दल वा दलह�को 
िसफा�रसस�मको आधारमा िफता� िलन वैध कारण 
मा�न सिकने अव�था रहदँैन, �यसबाट कानूनी 
�ि�याको अनिुचत राजनीितकरण ह�नस�ने स�भावना 
रह�छ । उपयु�� ऐनको दफा २९(१) बमोिजम 
िववेकसङ्गत र यिु�य�ु �योग गन� खोिजएको भ�ने 
कुरा िफता� िलने िनण�यसगँ ��तुत ह�नपुन�मा �थम�ि�मा 
नै ���कालको म�ुालाई लि�त ग�रएकोमा सोपिछका 
समयमा घिटत म�ुालाई पिन घसुाएको देिखएकोबाट 
मि��प�रषद ्मा ��ततु ��तावको उ�े�य र िफता� िलने 
भनेको म�ुाको बीच नै समा�ज�यता देिखन आउदँैन । 
�यो सव�था अनिुचत देिख�छ ।

२५. �यसको अित�र� िफता�  िलन 
खोिजएको भनेको म�ुाको मूल �ितवादी िवगन महतो 
कोइरी जो पपु��का िन�ती थनुामा रहेकोमा िनजको 
म�ृय ु भइसकेको भई िफता�को काम असा�दिभ�क 
भएको  दिेख�छ । बाकँ� अ�य �ितवादीह� फरार 
रहेको भ�ने कुरा िफता� िलने भनेको म�ुाको िववरणमा 
नै उि�लिखत छ । कानूनबमोिजम म�ुा चली 
अदालतको �याियक कारवाहीको चरणमा रहेको 
अव�थामा �ितवादीह�लाई अदालतमा उपि�थत ह�ने 
�याद गजुारी फरार रहेको अव�थामा नै िनजह�को 
हकमा म�ुा िफता� िलनकुो कारण उ�लेख नग�रएको र 

�य�ता फरार �ितवादीह�को हकमा पिन म�ुा िफता� 
िलने िनण�य गदा� कानूनको सव�प�रता र फौजदारी 
दािय�वको उ�मिु�को प�ृपोषण ह�न जाने ह��छ ।

२६. कत��य �यान ज�तो संिगन अपराधका 
स�ब�धमा अनसु�धान पूरा गरी स�बि�धत अिधकार 
�े� भएको अदालतमा दायर भई िवचाराधीन म�ुामा 
आरोिपत �यि� कुनै राजनीितक दलमा आब� 
भएको कारण स�बि�धत राजनीितक दलले आ�ना 
राजनीितक काय�कता�उपर लागेको म�ुा िफता�को 
लािग िसफा�रस गनु�  नै सरकारले म�ुा िफता�को 
लािग िनण�य गन� िविधस�मत आधार ह�न स�दैन । 
��ततु म�ुा िफता�को िनण�य सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९ को मम� र भावनािवपरीत 
ह�नकुा साथै �वयम्  नेपाल सरकारले बनाएको नेपाल 
सरकारवादी भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
को समेत �ितकूल दिेखयो । यसथ� मि��प�रषद ्बाट 
िमित २०६८/११/१५ मा िनण�य भएको िववािदत म�ुा 
िफता�स�ब�धी िनण�य कानूनस�मत मा�न िमलेन ।

२७. म�ुा िफता� िलने वा निलने िनण�य िवश�ु 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसगँ स�बि�धत कुरा हो । 
फौजदारी �यायको राजनीितकरण गन� ��य� वा 
परो� कुनै �यास �यायको �व�छताको लािग िवषसरह 
ह��छ । अिभयोजन �वयम् �याियक �ि�याको 
अिभ�न अंग बनेको ह��छ, अिभयोजनलाई िवश�ु 
काय�कारी िनण�य मा�ने र �यसमािथ ह�ने िनण�य मा�ै 
�याियक भए प�ुछ भ�ने ठा�ने हो भने �यायको जरोमा 
नै �वे�छाचा�रता �भावी ह�न जा�छ र अ��यस�म 
�याियकतामा असर पन� स�ने ि�थित रह�छ । �यसो 
ह�नाले धेर ै हदस�म अिभयोजन काय�लाई �वत�� र 
िन�प� बनाउने संवैधािनक र कानूनी �यासह� कानून 
�णालीह�मा भइरहेको पाइ�छ । अिभयोजन काय�लाई 
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समेत राजनीितक �भाव एवं ह�त�ेपबाट म�ु नगन� 
हो भने �याय �णालीको िन�प�ता र �भावका�रता 
�भािवत ह�ने ह�नाले नै �य�तो �यव�था गनु�  परकेो हो । 
एउटा कानूनी र वै�ािनक आधारमा ग�रएको िनण�यबाट 
अपराध पीिडत �यि� र समाजको संर�णको 
लािग फौजदारी म�ुा चलाइ�छ भने ितनै उ�े�य र 
�योजनलाई नै बेवा�ता गररे िनता�त गैर�यवसाियक र 
राजनीितक आधारमा म�ुा िफता� िलने, िलन लगाउने 
वा �यसलाई �भािवत गन� �यासह�लाई �थान 
र मा�यता िदइरहेको ख�डमा �यायको मूल �भाव 
अव�� भई ज�केलाबाट उ�कने िछ�ह� बढेर वा 
बढाएर ब�ने �णाली ह�िक� न जा�छ । काय�कारी �भाव 
वा पह�चँ भएकाको हकमा फौजदारी �याय खेलौना 
ज�तो र अ�यलाई स�नासो ज�तो भयो भने �यायले 
�याियकता नै गमुाउन जाने अव�था ह��छ । य�तो 
कुरालाई स�पूण� रा�य र फौजदारी �याय �णालीका 
स�चालकह�ले िवचार गनु�पन� कुरा हो भ�ने �प� छ ।

२८. म�ुा िफता�  िलने �ि�या �याियक 
माग�को िवचलन वा िवमखुकारी ह�न ु ह�दैँन । यो 
�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत ह�नकुा 
साथै म�ुा िफता�मा पारदिश�ता र �वीकाय�ता 
रहनपुछ�  । यो समानता र �यायको अिधकारमा 
आधा�रत ह�नपुद�छ । रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको प�रणाम 
रो�नसमेत हरहालतमा म�ुा िफता� िलन नपाउने भ�ने 
कुरा होइन। �य�तो कुराले �यायको प�ृपोषण नह�न 
स�छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण� घटनाका 
स�ब�धमा गिहराईमा पगुी आव�यक अनसु�धान 
गरी दोषीउपर म�ुा दायर गनु�पद�छ । अपराधको 
आव�यक अनसु�धान नगरी म�ुा चलाउन हतार गन� 
र �वे�छाचारी ढंगले िफता�  िलने गन� हो भने यो सम� 
�ि�याले एउटा राजनीितक ह�क�डाको �प िलन 

प�ुदछ । घिटत अपराधका स�ब�धमा अनसु�धानबाट 
दोषी देिखएका �यि�ह�लाई म�ुा चलाई �याियक 
�ि�यामा �याइसकेपिछ �याियक �ि�या नै िनरथ�क, 
िन�तेज वा परा�त ह�ने गरी म�ुा िफता� िलने कुराको 
अ�धाध�ुध �योग गरी राजनीितक िनण�यबाट म�ुा 
िफता� िलने सं�कार वा पर�परा �याियक होइन । 
समाजमा िवश�ु आपरािधक मनोविृ�बाट घटाइएका 
अपराधपूण� घटनालाई राजनीितक आधारमा उ�मिु� 
िदन िम�दैन । यसले म�ुा िफता� गन� �ि�यामा 
िवकृित �याउने मा� नभई समाजमा आपरािधक 
मनोविृ�ले ��य पाउने ह��छ । िवप�ीह�ले िजिकर 
िलएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको आ�नै िकिसमको 
राजनीितक र अ�य मह�व छ । तथािप �यो �यायको 
िवक�पमा आएको पिन होइन भ�ने कुरा िवचारणीय 
छ । �यसको नाममा फौजदारी �यायलाई परा�त गन� 
गरी िवश�ु आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन सिकँदैन । म�ुा िफता� अपवादमा ह�न ुनै हो, 
अपराधी म�ु गन� �यासको अंश वा �यसको प�रणामको 
�पमा देिखन ुह�दँनै ।

२९. अक�तफ�  म�ुा िफता� िलने �ि�यामा 
पीिडतको परामश�, सनुवुाइमा सहभािगता र �याियक 
�ि�यामा �ितवादीले गनु�पन� समप�ण ज�री छ । यस 
अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको 
िनण�य एवं िस�ा�तह�बाट स�ुथािपत कानूनी मू�य, 
मा�यता र पर�पराह� जनु हा�ो संवैधािनक कानूनको 
पिन अिभ�न अंग भइसकेको छन्, यसलाई उपे�ा 
गररे म�ुा िफता� स�ब�धमा जेसकैु िनण�य गन� िम�दछ 
भ�ने होइन । �याय िदने िदलाउने रा�यको काय�लाई 
Public Trust को �पमा िलनपुछ�  । जथाभावी म�ुा 
िफता� िलने िदने गदा� पीिडत प�को �याय �ाि�को 
हक कुि�ठत ह�न जा�छ । अदालतले िविभ�न म�ुाह� 
माफ� त िदएको िनद�शन र गरकेो फैसलाको अित�र� 
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सरकार आफँैले बनाएको म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी 
नीितगत मापद�ड र काय�िविधको द�ुपयोगको �विृ� 
कानूनी शासनमा सहुाउने देिख�न । म�ुाको �ितवादीले 
पिन �याियक �ि�याबाट नै �याय पाउने हो । �याियक 
�ि�याबाट �ितवादीलाई अ�याय पन� स�छ भ�ने 
पूवा�नमुान गरी म�ुा नै िफता� िलनपुछ�  भ�न ु �याियक 
�ि�याको द�ुपयोगको चरम अव�था हो । िवश�ु 
राजनीितक आधारमा म�ुा चलाएको वा अनसु�धान 
र अिभयोजनमा �िुटह� िव�मान भएको अव�थामा 
�यायोिचत आधारमा िवचार गन� एउटा अव�था ह�न 
स�दछ । यस अव�थामा रा�यले गन� सौदा एउटा ह�न 
स�छ । तर िवश�ु आपरािधक च�र�का म�ुाह�मा 
भने म�ुा िफता� िलन �याियक मा�यताअनकूुल नह�ने 
ह��छ । म�ुा िफता�स�ब�धी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २९(१) मा भएको �यव�थाले के 
क�ता �कृितका म�ुा के क�तो �ि�याबाट िफता�  िलने 
हो भ�ने �प� नभई सव�सामा�य �कृितको देिखए पिन 
यस अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएअनसुार िविभ�न म�ुाह�मा सिंवधानबमोिजम 
कानूनी िस�ा�त �ितपादन भएको िनण�य एव ं
अदालतबाट जारी भएका िनद�शनह�बाट उ� कानूनी 
�यव�थाको �या�यासिहत िफता� िलन सिकने म�ुा, 
अव�था र �ि�याका स�ब�धमा �प� ग�रएको ह�दँा ती 
आदेश एव ंिनद�शनको अधीनमा काय� गनु�पन� र सोको 
काया��वयन भएको ख�डमा �वे�छाचा�रता िनय��ण 
ह�ने र कानूनको शासन कायम भई द�डहीनताको समेत 
अ��य ह�ने ह��छ ।

३०. तसथ�, म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले 
नेपाल सरकारलाई �दान गरकेो अिधकार िनरपे� 
अिधकार नभएको र ��ततु िववािदत �पीया देवीको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी मोसािफर 

महतो कोइरीसमेत भएको रौतहट िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन कत��य �यान म�ुा िफता� िलने गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् बाट िमित २०६८।११।१५ मा 
भएको िनण�य कानून, यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर िस�ा�त र नेपाल सरकार आफँैले बनाएको 
सरकारवादी भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
समेतको भावनाअन�ुपको नभई राजनीितक दलको 
िसफा�रसमा �वे�छाचारी र मनोगत एवं भेदभावपूव�क 
िफता� िलने िनण�य भएको देिखएको ह�नाले उ� िमित 
२०६८।११।१५ को म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य 
सिंवधान एवं कानूनसंगत नदेिखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । 
अब, ��ततु िववािदत �पीया दवेीको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी मोसािफर महतो कोइरीसमेत 
भएको कत��य �यान म�ुामा कानूनबमोिजम कारवाही 
र िकनारा गनु�  भनी रौतहट िज�ला अदालतको नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ी सरकारी 
िनकायमा िदई ��ततु �रटको दायरी तफ� को लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.सशुीला काक�
�या.बै�नाथ उपा�याय
�या.गोपाल पराजलुी
�या.ओम�काश िम�

इित संवत् २०७२ साल पसु ३० गते रोज ५ शभुम् ।
इजलास अिधकृतह� : िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल

& 
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यसै �कृितका दहेायबमोिजमका �रट िनवेदनह�मा पिन 
िवषयव�त ुसमान भएकाले यसैबमोिजम फैसला भएका 
छन् । समान �कृितका िवषयव�त ुभएकाले त�यह� 
दोहो�याएर �कािशत ग�रएको छैन । केबल म�ुाको प� 
िवप� र प� िवप�ीबाट रहन ु भएका िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को नामस�म उ�लेख ग�रएको छ ।  

(१)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।३०
०६८-WO-०८२९

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

िनवेिदका : िज�ला िचतवन, भरतपरु नगरपािलका, 
वडा नं.१ ब�ने स�रताकुमारी मो�ान

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद,् �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

िनवेिदकाको तफ� बाट : 
िवप�ीको तफ� बाट : 

(२)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी  ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।९।३०
०६८-WO-०८५५

िवषयः- उ��ेषण / परमादशे

�रट िनवेदक : धनषुा िज�ला, य�भूमी गा.िव.स., वडा 
नं. ४ ब�ने वेचनीदवेी महतो सुडँी

िव��
िवप�ी : डा. बाबरुाम भ�राई, स�माननीय �धानम��ी, 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�रट िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� 
माधवकुमार ब�नेत र काशीराम ढुङ्गाना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा िकरण 
पौडेल, िव�ान् व�र� अिधव�ा महादवे�साद 
यादव र िव�ान् अिधव�ा सरु�े�कुमार महतो र 
गौरीशकंर महतो
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(३)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।९।३०
०६८-WO-०८८९

िवषय: उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदक : िज�ला महो�री, गा.िव.स. स�ुदरपरु, वडा 
नं. ९ ब�ने िवशे�र म�डल धानकु

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रषद्, �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट :

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी  ओम�काश िम�

आदशे िमित : २०७२।१०।७।५
०७९-WS-००७६

िवषय : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं.१३ ताहाचल ब�ने 
अिधव�ा अमतृ�साद �े�समेत

िव��
िवप�ी : स�माननीय मि��प�रषदक्ा अ�य�, 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § सिंवधान �द� मौिलक हक सोही धाराको 
अिधनमा रही हरके �यि� वा नाग�रकले 
�योग वा उपयोग गन� स�दछन् । तर कसैले 
रा�यको फौजदारी कानूनको उ�लङ्घन 
गरी अपराधज�य काय� गद�छ भने मौिलक 
हकको हवाला िदई अपरािधक दािय�वबाट 
उ�मिु� िलन स�दैन । यसथ� सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, 
१५ र १८ को कानूनी �यव�था िनवेदकले 
दाबी गरअेनुसार नेपालको अ�त�रम 

�नण�य नं. ०००६

& 
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सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १४, 
१५, १९, २० र २१ समेत सगँ बािझएको 
अव�था नह�दँा उ� दफाह� िनवेदन 
मागबमोिजम उ��षेणको आदेशबाट बदर 
घोिषत ग�ररहन नपन� ।

(�करण नं.१२)
 § कुनै कसुरका स�ब�धमा कानूनबमोिजम 

भएको अनसु�धानबाट �ा� िन�कष�अनुसार 
कुन कानून उ�लङ्घनको कसरुमा के 
क�तो सजायको मागदाबी िलने हो 
वा अिभयोगप� नै दायर गनु�पन� नपन� 
स�ब�धमा िववेकस�मत र �यायपूण��पमा 
अिभयोजन दायर गन� िनकायले 
कानूनबमोिजम आ�नो अिधकारको �योग 
गन� िवषयलाई �याियक पुनरावलोकनको 
मा�यमबाट ह�त�ेप गन� निम�ने ।

(�करण नं.१४)
 § हािजर जमानीमा छाडने िवषय िनरपे� 

नभई अनुस�धानको �ममा �माण बु�दै 
जादँा आव�यकता र औिच�यताका 
आधारमा �योग ह�ने कानूनी �यव�था 
भएको ह�दँा यस अदालतबाट उ� कानूनी 
�यव�थाको �योग गनु� भनी आदेश जारी 
गरी रहनु औिच�यपूण� नह�ने ।

(�करण नं.१५)
 § कुनै म�ुामा गलत अनुस�धान एवं अनिुचत 

अिभयोजन भई त�काल अिभयु� थुनामा 
रह े तापिन म�ुामा अि�तम िनण�य ह�दँा 
कसुरबाट सफाइ पाएमा िनज थनुामा ब�न ु
परकेो अविधलाई �यायोिचत थुना मा�न 
नसिकन े।
 § सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 

अनुसूची १ मा सूचीब� फौजदारी म�ुा वा 
नपेाल सरकार वादी ह�न ेफौजदारी मु�ाको 
कसुरका स�ब�धमा जानीजानी वा पूवा��ह 
पीिडत भई देखादेखी गलत अनुस�धान र 
अनुिचत अिभयोजनका कारण आरोिपत 
�यि� थनुामा ब�नुपन� भई थनुामा रहकेो 
तर म�ुामा अि�तम िनण�य ह�दँा सफाइ 
पाएको अव�थामा �यसरी थनुामा ब�नु 
परकेो अविधको रा�य�ारा �यायोिचत 
�ितपूित�को �यव�थासिहतको कानून 
िनमा�ण गनु� भनी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।

(�करण नं.१६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा अमतृ�साद 
�े�

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण ��े : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१) र 
(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त दायर भई यस इजलाससम� पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश 
यस�कार छः-

हामी िनवेदकह� अिविछ�न�पमा कानून 
�यवसाय गरी आएका एक सचेत नाग�रकसमेत 
भएकोले सिंवधान र कानूनको पालना गन� गराउने हा�ो 
दािय�वसमेत हो । सरकार वादी ह�ने फौजदारी म�ुामा 
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थुनामा रहेको �यि�ले लामो समयप�ात् कसरुबाट 
सफाइ पाए पिन िनजको सामािजक तथा �यि�गत 
जीवनमा ग�भीर असर परकेो र समाजमा घमुिमल ह�न 
स�ने ि�थित नदेखी िनजले पनु: अपराध गरी समाजमा 
अपराधको मा�ा बढी रहेको साव�जिनक सरोकारको 
िवषयमा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(१) र (२) अ�तग�त रही यो िनवेदन िलई 
उपि�थत भएका छ� ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ मा 
मौिलक हकअ�तग�त धारा १२ मा �वत��ताको 
हकको �यव�था गरी �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकको �यव�था गरकेो पाइ�छ । धारा १२(२) 
मा कानूनबमोिजम बाहेक वैयि�क �वत��ता अपहरण 
नह�ने �ावधान सिंवधानले गरकेो छ । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४ मा अपराध 
स�ब�धमा तहिककात गन� �हरी कम�चारीले अपराधमा 
संल�न रहेको छ भ�ने शंका गनु�पन� मनािसब कारण 
भएको �यि�लाई प�ाउ गन� स�नेछ र �यसरी 
प�ाउ गरकेो �यि�लाई प�ाउ गरकेो सूचना निदई 
थुनामा रािखने छैन भनी मनािसब शंका भएमा �यि� 
प�ाउ गन� �हरी अिधकारीलाई अिधकार िदएको 
देिख�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ मा समावेश भएका सरकारवादी फौजदारी 
म�ुामा तहिककात तथा अनसु�धानको �ममा प�ाउ 
पिछ नै �यि� दोषी वा िनद�ष जे भएपिन सिंवधानको 
धारा १२ ले िदएको अिधकार उपभोग गन�बाट वि�चत 
रहेको ह��छ ।

संिवधानले �यि�को वैयि�क �वत��ताको 
��याभूित गर े तापिन च�ुत, द�ु�त�पमा 
घटना�थलबाट अपराध र अपराधीस�म प�ुन 
स�ने कडी नेपालको कानूनले गरकेो छ । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ७ मा तहिककात 

गरी सबदु �माण सङ्कलन गन� �यव�था गरकेो छ । 
यसले मूल अपराधीस�म नपगेुस�म प�ाउलाई िनषेध 
गरकेो छ । यो कानूनी �यव�थालाई ग�भीरतापूव�क 
हेदा�  अपराधीस�म नपगेुस�म प�ाउ गन� अस�भव 
देिख�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ मा समावेश म�ुामा अनसु�धानको �ममा 
थनुामा ब�न ुपन� �यव�था छ भने मलुकु� ऐन, अ.बं. 
११८ को देहाय (१), (२) र (३) बमोिजम त�काल 
�माणले कसरुदार �थािपत भएको अव�थामा मा� ३ 
वष� वा सोभ�दा मािथ कैद सजाय ह�ने सरकारी म�ुामा 
थनुामा ब�न ुपन� वा थनुामा रा�न ुपन� कानूनी �यव�था 
छ । अिभयोग प� मा� नै थुनामा ब�न ु पन� कारण 
धेर ै म�ुामा पाइ�छ । यसले गदा� नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२ ले नाग�रकलाई 
िदएको �वत��ताको हक �वत: हनन भएको देिख�छ । 
सिंवधानको धारा १२ ले िदएको मौिलक अिधकारलाई 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४ लाई 
तलुना गदा� सो हदस�म बािझएको ि�थित छ ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
सोस�ब�धी �यव�था �प��पमा िकटान गरी 
"फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�नेछ" भ�ने �यव�था गरी कसैले 
कुनै �यि�उपर दोष वा अिभयोग लगाउछँ भने �यसरी 
दोष वा अिभयोग लगाउन ुमा� �या�� ह�दँैन, सो कुरा 
�माणको आधारमा पिु� गनु�पछ�  भ�ने �यव�थाले 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची-
१ मा समावेश भएका म�ुामा अिभयोग लगाएप�ात् 
सोको पिु� गन� दािय�व नेपाल सरकारको रहेको �प� 
देिख�छ । थुनामा रहेको �यि�ले समाजसगँ घलुिमल 
गरी �यि��व िनमा�णको अवसर गमुाएको ह��छ 
भने आिथ�क�पमा आ�मिनभ�र ह�ने अिधकारसमेत 
गमुाएको ह��छ । सो ि�थितमा �ितपूित� िदने कानूनी 
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�यव�था नह�दँा अनसु�धान अिधकारीले समेत आ�नो 
दािय�वसमेत िबिस�ई उनाउ �यि�को िनवेदनको 
आधारमा िबना �माण दोषमा� लगाई आ�नो 
दािय�वबाट अलग रहने र वै�ािनक प�ित अनशुरण 
गरी अनसु�धान नगन� �विृ�को िवनास ह�न स�ने 
ह��छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ मा समावेश भएका म�ुाह�मा अिभयोग 
दता�प�ात् पिन मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय (१)
(२) आधारमा �यि� थनुामा रहन ु पन� र मािथ�लो 
तहको अदालतबाट कसरुमा सफाइ िदए तापिन 
�यि�ले रा�यबाट केही नपाउने र अनसु�धानकता�ले 
केही भो�न ु नपदा� झ�ुा उजरुीको मा�ा तथा लगत 
अनसु�धान प�ित बिढरहेको छ । य�तो ि�थितमा 
�यि�को मौिलक अिधकार हनन भई �यि�लाई 
अपरुणीय �ित पगेुकोतफ�  नसो�ने हो भने संिवधानले 
�यव�था गरकेो �वत��ताको हक, समानताको 
हक, रोजगारीको हक, स�पि�को हक र मिहलाको 
�जननस�ब�धी हक िनरथ�क रहने कुरामा िववाद 
रहदैँन । अत: यसका आधारमा पिन नेपालको �चिलत 
कानूनमा �ितपूित�स�ब�धी �यव�था अप�रहाय� रहेको 
कुरामा िववाद छैन ।

यो िकिसमको ग�भीर मौिलक हक हनन् ह�दँा 
रा�यले कुनै दािय�व �यहोन� नपन� हो भने अनसु�धानको 
नाममा यो वा �यो�पमा �यि�ले मौिलक हक गमुाउदँ ै
जान ु पन� ि�थित रहने ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा १४, १५ नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को दफा १९ र २० सगँ बािझएको 
ि�थित छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २४(५) मा कुनै अिभयोग लगाएको �यि�लाई 
कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार मािनने छैन 
भने कसरुदार �थािपत ह�नको लािग कसरु �मिणत 
ह�नपुन� �यव�था गरकेो छ । अिभयोग लगाएका सबै 

�यि� कसरुदार नह�ने र सफाइ पाएप�ात् सो �यि� 
कसरुदार नह�ने अव�था भएपिन �यि�ले लामो समय 
थनुामा रहदँा मानिसक सम�या भो�न ुपन� एकाितर छ 
भने मौिलक हकको समेत �चलन गन� पाएको ह�दँैन । 
यसरी थुनामा रहेको ि�थितमा सफाइ पाई थनुाम�ु 
पाएको �यि�लाई रा�यको तफ� बाट उिचत �ितपूित�को 
�यव�था ह�न ुआव�यक छ ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ �ारा 
�द� मौिलक हक तथा नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ ले �दान गरकेो �यि�को अिधकारको संर�ण 
तथा संवध�न रा�यले नै गरकेो ह��छ । संसारमा स�य 
समाजले यसरी अनाहकमा द:ुख पाएका पीिडतह�लाई 
�ितपूित� िदने गरकेो पाइ�छ । नेपालमा पिन देशको 
आिथ�क, सामािजक, प�रवेश हेरी फौजदारी म�ुामा 
अिभयोग �मािणत नभई सफाइ पाएका �यि�लाई 
जीवन िनवा�ह गन� थनुामा रहेको अविधसमेतमा गन� 
स�ने �गित, �यसले िनजको प�रवार, समाजमा 
पारेका असरसमेत िवचार गरी उिचत र �यायसङ्गत 
�ितपूित�को �यव�थासिहत कानून िनमा�ण गरी लागू 
गन� िवप�ीह�को नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रपाऊँ ।

तसथ� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १४, १५ र १८ नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १३, १४, १५, १९, २०, २१ सगँ 
��य� बािझएकोले बािझएको हदस�म उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी िवप�ीह�को नाममा म�ुाको 
अनसु�धानप�ात् अिभयोग दायर भई थनुामा रहेका 
�यि�लाई �माणलगायत अ�य त�यले अिभयोग पिु� 
नभई सफाइ पाएको अव�थामा सो �यि�को मौिलक 
अिधकारको र�ा गन�को लािग िवप�ी नं. ६ लाई 
कानूनबमोिजम पूण��पमा अनसु�धान गरी �माणह�को 
आधारमा मा� फौजदारी म�ुा दायर गन� र �माण प�ुन 
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नस�ने अव�थामा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २१ बमोिजम गन� र अ�य ��यथ�ह�लाई 
फौजदारी म�ुामा �माण नप�ुयाई दता�  गरी अिभय�ु 
बनाइएकालाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार 
अिवल�ब �याय िदलाई पाउन परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� भए सोको आधार र कारण 
खलुाई आ�नो भएको �माणसमेत राखी यो आदेश 
�ा� भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ु भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको एक�ित 
न�कल साथै राखी िवप�ीह�का नाममा सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई िलिखत जवाफ परपेिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� 
भ�ने यस अदालत एक �यायाधीशको इजलासको 
िमित २०७०/२/१० को आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले यस म��ालयको 
के क�तो काम कारवाहीबाट नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले ��याभूत गरकेो मौिलक हकमा 
आघात पगेुको हो �रट िनवेदनमा ��सगँ उ�लेख 
गन� नस�न ु भएको ह�दँा िबना आधार र कारण यस 
म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको �रट 
िनवेदन िनरथ�क छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १६५ को उपधारा (२) ले कुनै 
अदालत वा �याियक अिधकारीसम� नेपाल सरकारको 
तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�ने कुराको 
अि�तम िनण�य गन� अिधकार महा�यायािधव�ालाई 
ह�ने कुराको �यव�था गरकेो र संिवधानको धारा 
१०० को उपधारा (१) मा नेपालको �यायस�ब�धी 

अिधकार सो संिवधान र अ�य कानून तथा �यायका 
मा�य िस�ा�तअनसुार अदालत तथा �याियक 
िनकायह�बाट �योग ग�रनेछ भ�ने सवंैधािनक 
�यव�था भएको देिख�छ । अनसु�धान, तहिककात वा 
पपु��को िसलिसलामा वा अ� कुनै िकिसमले थनुामा 
रहेको �यि�लाई शारी�रक वा मानिसक यातना िदए वा 
िनम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार गरबेापत 
�ितपूित� िदने स�ब�धमा �यव�था गन� यातनास�ब�धी 
�ितपूित� ऐन, २०५३ िनमा�ण भई काया��वयनमा रहेकै 
अव�था ह�दँा िबना कारण यस म��ालयलाई समेत 
िवप�ी बनाई दायर गरकेो �रट िनवेदन यस म��ालयको 
हकमा खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको कानून, �याय सिंवधान सभा तथा ससंदीय 
मािमला म��ालयको िलिखत जवाफ ।

रा�यलाई आव�यक पन� कानून बनाउने, लागू 
गन�, खारजे गन� तथा संशोधन गन� काय� �यव�थािपका 
ससंद ्बाट ह�ने ह�दँा �यव�थािपका संसद ्ले बनाएको 
कानून स�बि�धत सबैले पालन गनु�पन� ह��छ । 
सोहीअन�ुप सरकारका िनकायह�ले �यव�थािपका 
ससंद ्ले बनाएको कानूनबमोिजम नै काय� गन� 
गद�छन । कानूनको पालना गन� �ममा नाग�रकलाई 
असर नपरोस् भ�नेमा सरकार सदैव सजग र 
सवंेदनशील रहने गद�छ । यस म��ालयबाट भएको के 
कुन काम कारवाहीबाट िवप�ीले िलएको िजिकर के 
कित कारणले संिवधानसगँ बािझएको छ �प��पमा 
उ�लेख नगरी हचवुाका भरमा यस म��ालयलाई 
िवप�ी बनाई �रट दायर गरकेो देिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ । साथै �ितपूित�का स�ब�धमा 
यस म��ालयबाट के क�तो काम कारवाही ह�नपुन� 
हो सो कुराको िजिकर आ�नो �रट िनवेदनमा कही 
कतै पिन उ�लेख नै नगरी �ितपूित�स�ब�धी कानून 
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बनाउन भनी अस�बि�धत यस म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोराको अथ� म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�यि�का कुनै पिन काय� अपराधको दायरामा 
पन� वा नपन� िवषय िवधाियक� िववेक (Legislative 
wisdom) अ�तग�तको िवषय भएकोले कानून िबनाको 
अपराध नह�ने र अपराध नभई द�ड सजाय िदलाउने 
रा�यको उ�े�य ि�याशील ह�न स�ैन । अपराधको 
अनसु�धान नगरी �माण सङ्कलन र त�यको िकटान 
नह�ने, �थािपत त�य, स�ब� �माण र कानूनको 
आधार नभई अिभयोजन नह�ने तथा त�य �माण र 
कानूनको सयंोजन, �या�या र िव�ेषण नगरी कुनै 
�यि�उपरको कसरु तथा सजाय िनधा�रण नह�ने 
भएकोले अपराध अनसु�धान, अिभयोजन र �याियक 
कारवाहीका मा�यमबाट दोषीलाई कानूनबमोिजमको 
सजाय र पीिडतलाई �याय निदएस�म समाजमा 
शाि�त स�ुयव�था कायम रा�ने रा�यको उ�े�य 
पूरा ह�न स�ैन । अपराधको िनय��ण गन� फौजदारी 
�याय �शासनको उ�े�य भएकोले कानूनको उिचत 
�ि�या (Due process of law) पूरा गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याई सजाय िदलाउने काय�मा 
अनसु�धान र अिभयोजन िनकाय ि�याशील 
ह�नपुछ�  । िनवेदकले उ�लेख गर े ज�तो सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, १५ र १८ 
संिवधानसगँ बािझएको भनी बदर घोिषत गन� हो भने 
फौजदारी �याय �शासनसगँ स�बि�धत अनसु�धानमा 
प�ाउ गन�, �याियक िहरासतमा रा�ने र अिभयोजन 
गन� कानूनी �र�ता सजृना ह�न जा�छ । िनवेदकले 
अ�तरा�ि��य �चलनअनसुारको �ितपूित�स�ब�धी 
कानून िनमा�ण गनु�पन�समेतको माग गरकेो स�दभ�मा 
हेदा� कानून सामािजक िनय��णको मा�यम मा� 

नभई समाज प�रवत�नको मा�यमसमेत हो । समाजले 
आव�यक ठानेको कानून िनमा�ण गन� काय� िवधाियक� 
शि��ारा िनयमन ह�ने भएकोले समाजको आ�यकता 
िवधाियकाले ब�ुदछ र रा�यमा क�तो कानून िनमा�ण 
गन�, भइरहेको कानूनमा के कित प�रवत�न वा सशंोधन 
गन� िवषय िवधाियक� �े�ािधकारअ�तग�त पद�छ ।

�यि�लाई िनजले अपराध गरकेो भ�ने 
िव�ािसलो आधार भएमा रा�यको �हरी शि� (State 
police power)  �योग गरी िनय��णमा िलई अपराध 
अनसु�धान गन� स�नेसमेतका कत��य र दािय�व 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र 
१८ ले गरकेो छ । त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार 
देिखएको �यि�लाई अनसु�धान वा पपु��को लािग 
िहरासतमा नरा�ने हो भने अपराध गन� �यि�ले 
आफू िव��का �माणह� दबाब र �भावबाट न� 
गन� �विृ�को िवकास ह�न गई द�डहीनताले �ो�साहन 
पाउछँ । द�डहीनताको अ��य गरी फौजदारी �याय 
�शासनलाई स�ुढ बनाउने रा�यको उ�े�य िनवेदकको 
मागबाट पूित�  ह�न स�ैन तसथ� �रट िनवेदन खारजे 
भागी छ । अपराधको सूचना �ा� गरेपिछ सािधकार 
िनकायले अनसु�धान गन� र अनसु�धानबाट �थािपत 
त�य, सकंिलत �माण र �चिलत कानूनबमोिजम 
सरकारी विकलबाट ग�भीर फौजदारी म�ुासमेतमा 
अिभयोजन ह�ने गरकेो छ । आधार र कारण िव�मान 
नभएकोमा म�ुा नचलाउने गरी अि�तम िनण�य ह�ने 
गद�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१४, १५ र १८ का कानूनी �यव�था संिवधानसगँ 
बािझएको भ�ने िनवेदकको िजिकर �ामक, का�पिनक 
र मनोगत छ । संिवधानसगँ कानून बाझेको िजिकर 
िलन ु मा� पया�� ह�दैँन िजिकर िलनेले नै �मिणत 
गनु�पन� (ने.का.प. २०६५, अंक ७, िन.नं. ७९८४, प�ृ 
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७९१) �याियक िस�ा�तका आधारमा समेत ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत जवाफ ।

यस म��ालय तथा मातहत कुनै पिन 
िनकायबाट िनद�ष नाग�रकह�लाई प�ाउ ग�रएको 
छैन र �य�तो काय� गन� गरकेोसमेत छैन । �चिलत 
नेपाल कानूनअनसुार कुनै पिन कसरु अपराधमा 
संल�न रहेका �यि�लाई कानूनबमोिजम कारवाही 
गन�का लािग कानूनले तोकेको काय�िविधको �योग 
गरी नेपाल सरकारको तफ� बाट सरकारवादी म�ुा 
चलाउने काय� यस म��ालय मातहतका स�बि�धत 
�हरी काया�लयले िविधस�मत�पमा गरकेा छन । कुनै 
नाग�रकलाई गैरकानूनी थनुवुा रािखएको वा यातना 
िदइएको रहेछ भने �य�तो नाग�रकलाई यातनास�ब�धी 
�ितपूित�  ऐन, २०५३ बमोिजम �ितपूित� भराई िदने 
कानूनी �यव�थासमेत रहेको छ । �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम अपराधी वा कसरुदार �यि�लाई 
प�ाउ नगन�, म�ुा नचलाउने हो भने समाजमा 
शाि�तसरु�ाको अव�था �ितकूल ह�न जा�छ । कानून 
िनमा�ण गन� काय� एउटा �ि�या हो । समयको माग र 
रा�यको अव�यकताअनसुार कानून िनमा�ण ह�ने नै ह�दँा 
�रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम यस म��ालयको 
हकमा �रट जारी ह�नपुन� होइन । ��ततु �रट खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको गहृ म��ालयको िलिखत 
जवाफ ।

नेपाल सरकार वादी भई चलाईने म�ुाको 
स�ब�धमा र नेपाल सरकार िव�� दायर ह�ने म�ुाको 
�ितर�ा गन� स�ब�धमा समयानकूुल कानूनी �यव�था 
गन� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ (यसपिछ ऐन 
भिनएको) आएको पाइ�छ । उ� ऐनको दफा १४ मा 
प�ाउ गन� �यव�था रहेको छ । ऐनको दफा १५ मा 

यो दफाबमोिजम अ�यथा ह�ने भएमा बाहेक कुनै पिन 
�यि�लाई अपराधको तहिककातको लािग काया�लयमा 
चौबीस घ�टाभ�दा बढी थुनामा रा�न ुह�दैँन । चौबीस 
घ�टािभ� तहिककात पूरा नह�ने भई िनजलाई थनुामा 
राखी तहिककात जारी रा�न ुपन� दिेखएमा तहिककात 
गन� �हरी कम�चारीले िनजलाई अदालतसम� 
उिप�थत गराई अदालतबाट अनमुित िलएर मा� २५ 
िदनस�म रा�न स�ने कानूनी �यव�था छ । यसरी नै 
दफा १८ मा दफा १७ को उपदफा (२) बमोिजम म�ुा 
च�ने वा नच�ने िनण�य गन� र म�ुा दता� गन�स�ब�धी 
कानूनी �यव�था रहेको छ । उि�लिखत �यव�थाह�ले 
सिंवधान�ारा �द� �यि�का हक अिधकार एवं 
फौजदारी �यायस�ब�धी मा�यताह� मािथ �ितकूल 
असर प�ुयाएको अव�था छैन । कुनै �यि� िव�� 
कसैको उजरु पना�साथ आरोिपत �यि�लाई 
िनरपे��पमा प�ाउ नै गनु�पन� गरी कुनैपिन कानूनले 
अनसु�धान अिधकारीलाई बा�यता खडा गरकेो 
छैन । प�ाउप�ात् मा� अनसु�धान तहिककातको 
काय� स�ु गनु�पछ�  भ�ने होइन । अनसु�धान अिधकारीले 
कुनै �यि�का स�ब�धमा आ�नो सय��बाट िविभ�न 
िकिसमले त�य वा सूचनाह� सङ्कलन गन� स�छ र 
�यस �ममा थप अनसु�धानको लािग वा �माणह�को 
सरं�णको लािग आव�यकताअनसुार कुनै शंका�पद 
�यि�लाई प�ाउ गनु�पन� अव�था पिन आउन स�छ 
र उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�लाई सोही स�दभ�मा 
ब�ुन ुर �या�या गनु�पन� ह��छ ।

अ.बं. ११८ नं. मा िवप�ी िनवेदकले दाबी 
िलएज�तो जाहेरी र घटना�थल मचु�ुका मा�का 
आधारमा अिभय�ुलाई थुनामा रा�ने आदशे नग�रने 
भई �यसका लािग िमिसल संल�न �माणका आधारमा 
अिभय�ु कसरुदार हो भ�ने कुरामा अदालतले िव�ास 
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गन� मनािसब आधार ह�नपुद�छ । िवप�ी िनवेदकले दाबी 
िलनभुएको ICCPR लगायत मानव अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�ले पिन फौजदारी 
अिभयोगमा कुनै �यि�लाई प�ाउ गन�, अनसु�धान, 
तहिककात गन� र अदालतमा म�ुा दायर गन� रा�यको 
दािय�वलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । फौजदारी 
कानूनमा रहेको उ� �यव�थालाई हटाइिदने हो भने 
रा�यले फौजदारी कानूनको उ�लङ्घन गन�लाई सजाय 
गन� दािय�व पूरा गन� स�दनै । जहासँ�म कुनै फौजदारी 
कसरुमा अिभयोग लगाइएको �यि�उपरको अिभयोग 
�मािणत नभई िनजले सफाइ पाएमा िनजको �यि�गत 
�वत��ता हरण भएको �ित�व�प रा�यबाट �ितपूित� 
पाउन ुपन�मा �ितपूित�  िदने गरी कानून नबनेको ह�दँा सो 
�योजनको लािग कानून बनाउन भनी िनद�शना�मक 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको माग छ, 
��ततु िवषयको हकमा कानून बनाउने अ�य�त ग�भीर 
र सवंेदनशील िवषय ह�दँा यसमा पया�� अ�ययन र 
गहृकाय� ह�नपुन� एवं कानून बनाउने साव�भौम अिधकार 
िव�ाियकामा िनिहत रहेको ह�दँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम स�मािनत अदालतबाट आदेश जारी ग�रन ु
पन� अव�था छैन भ�नेसमेत �यहोराको मि��प�रषद ्का 
अ�य� िखलराज र�ेमीको िलिखत जवाफ ।

मलुकुको अ�तरा�ि��य दािय�व �जृना 
ह�ने कुनै िकिसमका सि�धह�का कारणबाट वा कुनै 
संवैधािनक �यव�थाको कारणले कुनै कानूनी �ावधान 
तयार ह�नपुन� अव�था देिख�छ भने �यसको अ�ययन 
गन� र आव�यक कानूनी संय��को िनमा�ण गन� िवषय 
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० 
बमोिजम यस आयोगको काम कत��य अिधकारिभ�को 
िवषय हो र आयोग �यसमा काय�रत रहेको छ । �रट 
िनवेदकले आ�नो मूल दाबीको �पमा �रट िनवेदनका 

िविभ�न �करणह�मा पपु��को �ममा थनुामा रहेको 
�यि�ले पिछ सफाइ पाउदँा �ितपूित�  पाउने गरी 
कानूनी �यव�था ह�नपुन� मागदाबी गनु�भएको छ । यस 
आयोगले यसपूव� पिन रा�यको अ�तरा�ि��य दािय�वको 
स�ब�धमा अ�ययन गरी आव�यक भएको अव�थामा 
समयसमयमा आव�यक िवधेयकको म�यौदा गरी 
नेपाल सरकारसम� पेस गद� आएको छ । नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अिभसि�ध वा अ�य 
कुनै अ�तरा�ि��य संय�� वा संवैधािनक �ावधानको 
आधारमा िनवेदकले भनेबमोिजमको �ितपूित� 
उपल�ध गराउनपुन� कानून िनमा�णको आव�यकता 
आइपरकेो अव�था छ भने यस आयोगले सोको 
अ�ययन गरी अ�ययन �ितवेदनको िन�कष�बमोिजम 
आव�यकतानसुारको कानूनको म�यौदा गरी नेपाल 
सरकारसम� िसफा�रस गन� नै छ । नेपाल कानून 
आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा यस आयोगको 
काय��े� िभ�को िवषयमा काय� गन� आयोग �ितब� 
छ । आयोगले आ�नो काम कत��य पालना गरी आएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल कानून 
आयोगको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��तुत �रट िनवेदनको 
िमिसल अ�ययन गरी �रट िनवेदकसमेत रहन ुभएका 
िव�ान् अिधव�ा �ी अमतृ�साद �े�ले नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ का साथै �चिलत 
नेपालको संिवधानमा ��येक �यि�को वैयि�क 
�वत��ताको अपहरण ह�ने छैन भ�ने उ�लेख 
छ । सिंवधानमा समानताको हक, रोजगारीको हक, 
�यायस�ब�धी हक आिद मौिलक हकको �यव�था 
भई सोको �चलनको सवंैधािनक उपचारको हकसमेत 
�प� छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
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अनसूुची १ मा समावेश भएका सरकारवादी फौजदारी 
म�ुामा शिंकत �यि�लाई प�ाउ गरी अनसु�धानको 
�ममा एवं पपु��को लािग थनुामा राखी कारवाही 
भएकोमा पिछ िनद�ष ठहर भई थनुाम�ु भएकोमा 
थुनामा रहेको �यि� रा�यबाट नै पीिडत भएको 
ह��छ । यसरी अनाहकमा थनुामा ब�नपुरी पीिडत भएका 
�यि�ले कुनै �ितपूित�  पाउने �यव�था कानूनले गरकेो 
छैन । गलत अनसु�धान र अनिुचत अिभयोजनका 
कारण �यि�को मौिलक हकमा नै आघात पन� जाने 
ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, 
१५ र १८ को कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२ समेतसगँ बािझएको 
ह�दँा उ� दफाह� उ��ेषणको आदशेबाट बदर 
ह�नपुद�छ । फौजदारी कसरुका स�ब�धमा पन� आउने 
उजरुीका स�ब�धमा पूण��पमा अनसु�धान गरी 
�माणबाट कसरुदार दिेखएको अव�थामा मा� उिचत 
अिभयोग गनु�  भनी परमादशे जारी ह�नपुद�छ । साथै 
कैदमा रहेका तर िनद�ष ठहर भएका �यि�का हकमा 
िनजह�लाई पगेुको सामािजक, आिथ�क, पा�रवा�रक 
र मानिसक असरलाई समेत िवचार गरी �यायसङ्गत 
�ितपूित�को �यव�था गन� आव�यक कानून बनाउन 
िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलले फौजदारी �याय 
�शासनको उ�े�य अपराधको िनय��ण गनु�  रहेको 
स�दभ�मा अपराध गन� �यि�लाई कानूनको दायरामा 
�याई सजाय गन� �योजनका लािग अनसु�धान ग�रने 
हो । त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार दिेखएको 
�यि�उपर अनसु�धान नै नह�ने वा अनसु�धानको 
�योजनका लािग िहरासतमा नरा�ने हो भने आफू 

िव��का �माण न� गन� स�भावना ह�न स�छ । 
िनवेदकले माग गर ेज�तो सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को �यव�थाह� सिंवधानसगँ बािझएको 
छैन । ती �यव�था बदर गदा�  कानूनी �र�ता ह�ने भई 
थप जिटलता आउन स�छ । �ितपूित�स�ब�धी कानून 
बनाउने िवषय पिन िवधाियक� काय� �े�को िवषय 
भएकोले आव�यकताको आधारमा यसको िवषयव�त ु
िवधाियकाले तय गन� ह�दँा यो िवषय �याियक परी�णको 
दायरामा आउन स�दैन । िनवेदकको िजिकर मनोगत 
भएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था 
नह�दँा �रट खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

उि�लिखत बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले �रट 
िनवेदनमा कुनै पिन कसरुका स�ब�धमा अनसु�धान 
गन� िनकायबाट गलत अनसु�धान र अिभयोजन भई 
थनुामा रहेको �यि�ले पिछ कसरुबाट सफाइ पाए 
तापिन िनजलाई शारी�रक, मानिसक, सामािजक एवम् 
आिथ�क�पमा �ित भई पनुः समाजमा पनु�था�िपत ह�न 
गा�ो ह�ने र संिवधान �द� मौिलक हक �ितकूल ह�ने 
ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, 
१५ र १८ को कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२ समेतसगँ बािझएकोले 
उ� दफाह� बदर घोिषत गरी पूण��पमा अनसु�धान 
गरी �माण प�ुन स�ने अव�थामा मा� म�ुा दायर 
गन� परमादेश जारी ग�रपाउ,ँ साथै कैदमा बसेका तर 
अि�तम फैसलाबाट िनद�ष ठहर भएका �यि�लाई 
�यायोिचत �ितपूित�को �यव�थासिहतको कानून 
िनमा�ण गन� िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
माग गरकेो पाइ�छ । िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफमा 
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सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४,१५ 
र १८ का कानूनी �यव�था कुनै कसरुका स�ब�धमा 
त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार देिखएको �यि�लाई 
िनय��णमा िलई अनसु�धान गन�, �माण र कानूनका 
आधारमा अिभयोजन गन� तथा �याियक िहरासतमा 
रा�न सिकने ज�ता फौजदारी �याय �शासनका लािग 
अप�रहाय� भएकोले ती कानूनी �यव�था बदर गदा� 
कानूनी �र�ताको ि�थित सजृना भई थप जिटलता 
र सम�या ह�ने भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

३. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
नेपाल सरकार वादी भई चलाईने म�ुाको स�ब�धमा 
र नेपाल सरकारका िव�� दायर ह�ने म�ुाको �ितर�ा 
गन� स�ब�धमा कानूनी �यव�था गन� बनेको पाइ�छ । 
िनवेदकले मूलतः सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा १४, १५ र १८ का कानूनी �यव�थाले 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, 
१३ समेत �ारा �द� मौिलक हकको �चलनमा 
अनिुचत ब�देज लगाई संिवधानसगँ बािझएको दाबी 
गरकेो देिख�छ । सव��थम िनवेदकले बदरको दाबी 
गरकेो सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१४ को कानूनी �यव�था यहा ँउ�लेख गनु�  सा�दिभ�क 
रहेको छ ।

दफा १४. प�ाउ गन�ः- (१) यस 
ऐनबमोिजम कुनै अपराधको स�ब�धमा तहिककात 
गन� �हरी कम�चारीले �य�तो अपराधमा सलं�न 
रहकेो छ भनी शंका गनु�पन� मनािसब कारण भएको 
�यि�लाई प�ाउ गन� स�नछे र यसरी प�ाउ 
ग�रएको �यि�लाई प�ाउ ग�रएको कारणसिहतको 
सूचना निदई थुनामा रािखन ेछैन ।

४. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 

अनसूुची १ मा सूचीब� भएका म�ुाको घटना वा 
अपराधका स�ब�धमा अनसु�धान गन� �हरी कम�चारीले 
कुनै �यि� उ� अपराधमा संल�न रहेको कुरा त�काल 
�ा� उजरुी, �माण एव ंअ�य आधार �माणबाट शंका 
गनु�पन� मनािसब कारण देिखएमा अनसु�धानको लािग 
प�ाउ गन� स�ने अिधकार दफा १४ ले अनसु�धान 
तहिककात गन� �हरी कम�चारीलाई �दान गरकेो 
देिख�छ । कुनै �यि�उपर उजरुी पना� साथ आरोिपत 
�यि�लाई िनरपे��पमा प�ाउ गन� बा�यता 
उ� कानूनले खडा गरकेो छैन । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार प�ाउ गररे मा� अनसु�धान 
तहिककातको �ि�या �ार�भ गनु�पन� भ�ने पिन 
होइन । कुनै घिटत अपराधका स�ब�धमा अनसु�धान 
अिधकारीले �ा� सूचना, सङ्किलत �माणसमेतका 
आधारमा थप �माण सङ्कलन गन� एवम् अिभय�ुबाट 
मह�वपूण� �माण न� ह�नस�ने स�भािवत अव�थामा 
�माणको सरं�णसमेतको लािग आव�यकताअनसुार 
प�ाउ गरी अनसु�धान गनु�पन� अव�थालाई म�यनजर 
गरी कारणसिहतको सूचना िदई िनि�त कानूनी �ि�या 
पूरा गररे मा� प�ाउ गन� सिकने गरी उ� दफा १४ 
मा कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाले अनसु�धान अिधकारीले जो सकैुलाई 
�यि�गत �वे�छामा प�ाउ गरी मौिलक हक हनन गन� 
स�ने नभई समाजमा शाि�त र �याय कायम गन� कुनै 
कसरुका स�ब�धमा थप अनसु�धान गन� कानूनबमोिजम 
प�ाउ गन� पन� दिेखएका �यि�लाई कानूनी 
�ि�याअन�ुप प�ाउ गन� स�ने अव�थास�म गरकेो 
पाइ�छ । उ� दफा १४ को अ�य उपदफाह�मा प�ाउ 
गदा� अपनाउन ुपन� काय�िविध र प�ाउ पन� �यि�बाट 
कुनै िलखत, िचजव�त ुवा कसरुसगँ स�बि�धत सामान 
फेला परेमा प�ाउ गन� �हरी कम�चारीले आ�नो 
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क�जामा िलई सोस�ब�धी कानूनबमोिजम मचु�ुका 
गनु�पन�समेतका कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ ।

५. िनवेदकले बदरको माग गरकेो सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १५ मा िन�न 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ :
दफा १५. तहिककातको लािग थुनामा रा�न सिकन े
र तत ्स�ब�धी काय� �णाली : 

(१) यो दफाबमोिजम अ�यथा ह�न े भएमा 
बाहके कुनै पिन �यि�लाई अपराधको 
तहिककातको लािग २४ घ�टाभ�दा बढी 
थनुामा रा�न ुह�दैँन ।
�प�ीकरणः थुनामा परकेो �यि�लाई 
उपदफा (२) बमोिजम अदालतमा उपि�थत 
गराउन �हरी काया�लयमा �याउन वा �हरी 
काया�लयबाट अदालतमा पु�याउन बाटोमा 
ला�ने अविधलाई यो दफाको �योजनको 
लािग थुनाको अविधमा गणना ग�रने छैन ।

(२) अनसुूची १ मा उि�लिखत कुनै अपराधको 
तहिककातको िसलिसलामा प�ाउ 
ग�रएको र थुनामा रािखएको �यि�को 
स�ब�धमा चौबीस घ�टािभ� तहिककात 
पूरा नह�ने भई िनजलाई थुनामा राखी 
तहिककात जारी रा�नु पन� देिखएमा 
तहिककात गन� �हरी कम�चारीले िनजलाई 
अदालतसम� उपि�थत गराई अदालतबाट 
अनमुित िलएर मा� थुनामा रा�न ुपन�छ । 
सोबमोिजम अदालतसगँ अनुमित मा�दा 
थनुामा परकेो �यि�उपरको अिभयोग, 
�यसको आधार, िनजलाई थनुामै राखी 
तहिककात गनु�पन� कारण र िनजको बयान 
कागज भइसकेको भए बयान कागजको 

�यहोरा �प��पमा उ�लेख गनु�पन�छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम थुनामा रा�ने 

अनुमितको लािग अदालतमा उपि�थत 
गराइएको �यि�ले �यसरी अदालतमा 
उपि�थत ह�दँा आ�नो शारी�रक जाँचको 
लािग अदालतसम� िनवेदन िदन स�नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम थुनामा रा�ने 
अनुमित मागमेा अदालतले स�बि�धत 
कागजातह� हरेी तहिककात 
स�तोषजनक�पमा भए वा नभएको िवचार 
गरी स�तोषजनक�पमा तहिककात 
भइरहकेो देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक 
गरी बढीमा प�चीस िदनस�म थुनामा रा�ने 
अनुमित िदन स�नेछ ।

६. ऐनको दफा १४ बमोिजम प�ाउ ग�रएको 
�यि�लाई प�ाउ भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक 
२४ घ�टािभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� पेस नगरी 
थनुामा रा�न नह�ने �यव�था दफा १५ को उपदफा 
(१) मा भएको पाइ�छ । यिद २४ घ�टािभ� तहिककात 
पूरा नह�ने भई थुनामा राखी तहिककात जारी रा�नपुन� 
देिखएमा तत् स�ब�धी काय��णाली दफा १५ का अ�य 
उपदफाह�मा तोिकएको पाइ�छ । उ� काय��णाली 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा २४ 
�ारा �द� �यायस�ब�धी हक एवम् वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा २० �ारा �द� �यायस�ब�धी हक 
अनकूुल भएको पाइ�छ ।

७. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसुचुी १ मा उि�लिखत कुनै अपराधका स�ब�धमा 
अनसु�धानको लािग प�ाउ परकेा �यि�लाई �हरी 
िहरासतमा राखी तहिककात गनु�पन� अव�था �प� 
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उ�लेख गररे मा� �हरी काया�लयले िहरासतमा रा�ने 
अनमुित माग गनु�पन� र अदालतले पिन प�ाउ परकेो 
�यि�लाई �हरी िहरासतमा नै राखी थप अनसु�धान 
गनु�पन� आव�यकता र औिच�यताको िवचार गरी 
अनमुित िदन स�ने ह��छ । प�ाउ परेको �यि�लाई 
अनसु�धानको लािग �हरी िहरासतमा नरा�दा 
अनसु�धान तहिककात नै अव�� ह�न जाने वा 
अनसु�धान तहिककातमा �ितकूल �भाव पन�, प�ाउ 
परकेो �यि�ले आफू िव�� ला�ने सबदु �माणमा 
ह�त�ेप गरी �य�तो �माण न� गन� स�ने र िनजले 
समाजमा पनुः अपराध गन� स�ने देिखएको अव�थामा 
२४ घ�टाभ�दा बढी समय िहरासतमा रा�नपुन� 
भएमा म�ुा हेन� अिधकारीसम� पेस गरी अनसु�धान 
स�तोषजनक देिखएमा आव�यकता र औिच�यसमेत 
हेरी एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ िदनस�म 
िहरासतमा राखी �याद थप गन� स�ने सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को कानूनी 
�यव�था सिंवधानस�मत रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाले �यि�को वैयि�क �वत��ता अपहरण 
गरकेो नभई संिवधानमा रहेको �यायस�ब�धी हकको 
काया��वयनमा थप �प�ता गरकेो पाइ�छ ।

८. �य�तै िनवेदकले चनुौती गरकेो सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १८ मा िन�न 
कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ :

१८. अिभयोगप�ः- (१) दफा १७ को 
उपदफा (२) बमोिजम म�ुा च�ने वा नच�ने िनण�य 
गन� िसलिसलामा िमिसल अ�ययन गदा� म�ुा च�न े
देिखएमा सरकारी विकलले देहायका कुराह� 
उ�लेख गरी तोिकएको ढाँचामा अिभयोगप� तयार 
गरी दसी �माण तथा अपराधसगँ स�बि�धत चीज 
वा व�तु र थुनुवा भए थुनवुासिहत �यादिभ�ै 

स�बि�धत अदालतमा दायर गनु�पन�छ ।
दफा १७ को उपदफा (२) मा िन�न कानूनी 

�यव�था भएको पाइ�छः- (२) उपदफा (१) बमोिजम 
�हरीको रायसिहतको िमिसल �ा� भएपिछ सरकारी 
विकलले िमिसल अ�ययन गरी म�ुा चलाउन े वा 
नचलाउन े स�ब�धमा अि�तम िनण�यको लािग 
महा�यायािधव�ासम� िमिसल पठाउनु पन�छ ।

तर नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोिजम 
महा�यायािधव�ाले आ�नो अिधकार सोही 
धाराको उपधारा (६) बमोिजम सरकारी विकललाई 
सुि�पएकोमा स�बि�धत सरकारी विकलले �यसरी 
सुि�पएको अिधकारबमोिजम िनण�य गन�छ ।

९. उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
१ मा सूचीब� भएका म�ुाको कसरुका स�ब�धमा 
प�ाउ परी अनसु�धान ग�रएको �यि�उपर म�ुा 
चलाउने वा नचलाउने अि�तम िनण�य गन� अिधकार 
महा�यायािधव�ा वा िनजले अिधकार ��यायोजन 
गरकेा सरकारी विकलमा रहेको कुरामा िववाद छैन ।

१०. िनवेदकले ज�तो सकैु अव�थामा पिन 
अिभयोजनकता�को गलत वा अनिुचत अिभयोजन गन� 
काय�बाट �यि�ले अनाहकमा थनुामा समेत ब�नपुन� 
र अ�ततः सफाइ पाउदँा पिन िनजको मौिलक हकमा 
अपरुणीय �ित प�ुने अव�था ह�दँा दफा १८ बदर 
घोिषत ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो पाइ�छ । ऐनको दफा 
१८ को �यव�था हेदा� सरकारी विकलले म�ुा च�ने 
अव�थामा अिभयोग प�को ढाचँा र अिभयोग प� 
दायर गदा�को �ि�या, अिभयोग प�मा खलुाउनपुन� 
कुराह� ज�तैः- अपराधस�ब�धी त�य, कानून, दशी 
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�माण, सजाय, �ितपूित� भराई िदनपुन� भए �ितपूित�को 
रकम आिद कुराह�का स�ब�धमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । दफा १८ मा भएको अिभयोग प�स�ब�धी 
कानूनी �यव�था म�ुा चलाउने गरी िनण�य भएका 
�यि�लाई म�ुा चलाउने �ि�यासगँ स�बि�धत 
रहेको छ । यिद उ� कानूनी �यव�थालाई िनवेदकको 
मागबमोिजम बदर घोिषत ग�रिदने हो भने कुनै 
पिन �यि�उपर अिभयोगप� नै दायर गन� नसिकने 
र फौजदारी �याय �शासन नै अव�� ह�न जाने 
ह��छ । यसथ� दफा १८ को अिभयोग प�स�ब�धी 
कानूनी �यव�था िनवेदकको दाबीबमोिजम सिंवधान 
�ितकूल रहेको देिखएन ।

११. िनवेदकले चनुौती गरकेो सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, १५ र 
१८ मा रहेका कानूनी �यव�था फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घन गन� �यि�लाई कानूनबमोिजम प�ाउ गन�, 
म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुित िलई थप अनसु�धानको 
लािग िहरासतमा रा�ने र अनसु�धानबाट �ा� 
िन�कष�का आधारमा अिभयोग प� दायर गन�सगँ 
स�बि�धत रहेको छ । फौजदारी कानूनको उ�लङ्घन 
गन� िव�� रा�यले �वयम् वादी भई �वत�� िनकाय 
अदालतमा �माणसिहत म�ुा दायर गन� काय� रा�यको 
दािय�व हो भने उ� काय� फौजदारी �याय �शासनको 
उ�े�यसमेत हो । कसरुका स�ब�धमा प�ाउ परकेो 
�यि� अनसु�धानबाट सकंिलत �माणको आधारमा 
कसरुदार हो भ�ने िव�ास गन� सिकने अव�था भएमा 
िनजउपर अिधकार �ा� अदालतमा म�ुा दायर 
गनु�  स�य समाज एवं कानूनी रा�यको म�ुय काय� 
तथा िवशेषता नै हो । �रट िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा दाबी िलएको ICCPR लगायतका मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य द�तावेजह�ले पिन 

कुनै फौजदारी कसरु वा अपराधका स�ब�धमा शंिकत 
�यि�लाई प�ाउ गन�, म�ुा हेन� अिधकारीको आदेश 
वा अनमुितअनसुार िहरासतमा राखी अनसु�धान 
तहिककात गन� र �ा� �माणका आधारमा अदालतमा 
म�ुा दायर गन� रा�यको दािय�वलाई �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । िनवेदकको माग दाबीबमोिजम सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को १४, १५ र १८ मा 
रहेका प�ाउ गन�, िहरासतमा िलई अनसु�धान गन� 
र अिभयोजन गन� कानूनी �यव�थालाई बदर घोिषत 
ग�रिदने हो भने फौजदारी कानून उ�लङ्घन गन� काय� 
बढ्ने र �य�ता कानून उ�लङ्घन गन� �यि�लाई 
सजाय गन� रा�यको दािय�व पूरा नह�ने भई समाजमा 
द�डहीनता बढ्नकुा साथै शाि�त र अमनचयन कायम 
नरहने ह��छ ।

१२. सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १४, १५ र १८ अनसुार जनुसकैु �यि�लाई 
�वे�छाचारी�पमा प�ाउ गन�, थुनामा राखी 
अनसु�धान गन� र म�ुा चलाउने िनरपे� कानूनी 
�यव�था नभई ऐनको अनसूुची १ का म�ुासगँ 
स�बि�धत घिटत अपराधमा सलं�न कसरुदारलाई �ा� 
सूचना, त�काल �ा� �माण एव ंअ�य मनािसब आधार 
भएमा कानूनस�मत �पमा प�ाउ गरी संिवधान 
�द� �यायस�ब�धी हकमा आघात नह�ने गरी थप 
अनसु�धानको लािग म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुितमा 
कानूनबमोिजम िहरासतमा राखी �ा� �माणका 
आधारमा आव�यकताअनसुार अिभयोगप� दायर 
गनु�पन� कानूनी �यव�था हो । उ� �यव�थाले संिवधान 
�द� �वत��ताको हक, समानताको हक, स�पि�को 
हक, रोजगारीको हक एव ं�यायस�ब�धी हकमा आघात 
भएको मा�न निम�ने ह��छ । सिंवधान �द� मौिलक हक 
सोही धाराको अिधनमा रही हरके �यि� वा नाग�रकले 
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�योग वा उपयोग गन� स�दछन् । तर कसैले रा�यको 
फौजदारी कानूनको उ�लङ्घन गरी अपराधज�य 
काय� गद�छ भने मौिलक हकको हवाला िदई अपरािधक 
दािय�वबाट उ�मिु� िलन स�दैन । यसथ� सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४, १५ र १८ को 
कानूनी �यव�था िनवेदकले दाबी गरअेनसुार नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १४, 
१५, १९, २० र २१ समेत सगँ बािझएको अव�था 
नह�दँा उ� दफाह� िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर घोिषत ग�ररहन परने ।

१३. िनवेदकले कानूनबमोिजम पूण��पमा 
अनसु�धान गरी �माणको आधारमा मा� फौजदारी 
म�ुा दायर गन� र �माण प�ुन नस�ने अव�थामा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोिजम 
गन� परमादेश जारी ह�नपुन� भनी माग गरकेो पाइ�छ । 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको िलिखत जवाफमा 
ऐनको अनसूुची १ अ�तग�तको कसरुका स�ब�धमा 
सबदु �माणको मू�याङ्कनबाट म�ुा चलाउनपुन� 
देखेमा सोको िनण�य गरी �चिलत कानूनबमोिजम 
स�बि�धत अदालत वा �याियक िनकायसम� म�ुा 
दायर गन� र सबदु �माणबाट म�ुा चलाउन ु नपन� 
देिखएमा आधार कारणसिहतको राय उ�लेख गरी 
मािथ�लो तहको सरकारी विकल काया�लयमा पठाउने 
र अि�तम िनकासा महा�यायािधव�ाबाट ह�ने गरी 
अिधकार ��यायोजन भएको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ ।

१४. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १३५(२) मा "नेपाल सरकारको हक, िहत 
वा सरोकार िनिहत रहकेो म�ुामा महा�यायािधव�ा 
वा िनजको मातहतका अिधकृतह�बाट नेपाल 
सरकारको �ितिनिध�व ग�रन ेछ । यस सिंवधानमा 

अ�यथा लेिखएदेिख बाहके कुनै अदालत वा �याियक 
अिधकारीसम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा 
चलाउने वा नचलाउने भ�ने कुराको अि�तम िनण�य 
गन� अिधकार महा�यायािधव�ालाई ह�नेछ" भ�ने 
सवंैधािनक �यव�था रहेको छ । उ� �यव�था वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा १५८(२) मा समेत रहेको 
पाइ�छ । संिवधानले �दान गरकेो अिभयोजनस�ब�धी 
अिधकार महा�यायािधव�ाको िविश� र �वाय� 
�कृितको अिधकार हो । अिभयोजनस�ब�धी अिधकार 
सिंवधानले नै �दान गनु�को पछािड एउटा �यावसाियक 
तथा �याियक सं�थाले कसैउपर दभुा�वनापूव�क वा 
मोलािहजा वा �वाथ�वस अिभयोजन नगरी �याियक 
आव�यकताअन�ुप सही र िन�प��पमा अिभयोजन 
होस् भ�ने उ�े�य रहेको ह��छ । उ� सवंैधािनक 
�यव�थाको काया��वयनको स�दभ�मा थप �प� 
�यव�थासिहत सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा १७(२) मा महा�यायािधव�ा वा िनजले अिधकार 
��यायोजन गरकेा सरकारी विकलले म�ुा चलाउने वा 
नचलाउने िनण�य गन� अिधकारको �यव�था भएको 
पाइ�छ । कुनै कसरुका स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
भएको अनसु�धानबाट �ा� िन�कष�अनसुार कुन 
कानून उ�लङ्घनको कसरुमा के क�तो सजायको 
मागदाबी िलने हो वा अिभयोगप� नै दायर गनु�पन� नपन� 
स�ब�धमा िववेकस�मत र �यायपूण��पमा अिभयोजन 
दायर गन� िनकायले कानूनबमोिजम आ�नो अिधकारको 
�योग गन� िवषयलाई �याियक पनुरावलोकनको 
मा�यमबाट ह�त�ेप गन� िम�ने देिखदँैन । नेपाल 
सरकार वादी ह�ने म�ुामा अिभयोजन दायर गन� िनकाय 
महा�यायािधव�ाको काया�लयले पेस गरकेो िलिखत 
जवाफमा कुनै कसरुका स�ब�धमा आरोिपत �यि�लाई 
म�ुा चलाउनपुन� अव�था नदेिखएको अव�थामा 
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आधार र कारणसिहत सोस�ब�धी िनण�य ह�ने गरकेो 
�यहोरासमेत उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

१५. िनवेदकले म�ुामा �माण प�ुन नस�ने 
अव�थामा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २१ बमोिजम गन� परमादेश जारी ह�नपुन� भनी 
माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� दफा २१ मा 
“िहरासतमा रहकेो �यि�लाई �हरीले छाड्न स�न”े 
�यव�थाअ�तग�त "यस ऐनबमोिजम तहिककातको 
िसलिसलामा �हरी िहरासतमा रहकेो कुनै �यि�लाई 
िहरासतमा रािखरहन आव�यक नदेिखएमा 
तोिकएबमोिजम सरकारी विकलको सहमित िलई 
वा अव�थाअनुसार निलई मनािसब कारणसिहतको 
पचा� खडा गरी �हरी कम�चारीले �य�तो �यि�लाई 
हािजर जमानीमा छाड्न स�नेछ" भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार म�ुामा 
अनसु�धान गद� जादँा �हरी िहरासतमा रहेको कुनै 
�यि�लाई िहरासतमा रािखरहन आव�यक नदेिखएमा 
आव�यकता र औिच�यताका आधारमा स�बि�धत 
अनसु�धान गन� िनकाय वा अिधकारीबाट हािजर 
जमानीमा छाडन स�ने नै देिख�छ । यसरी हािजर 
जमानीमा छाडने िवषय िनरपे� नभई अनसु�धानको 
�ममा �माण ब�ुद ैजादँा आव�यकता र औिच�यताका 
आधारमा �योग ह�ने कानूनी �यव�था भएको ह�दँा 
यस अदालतबाट उ� कानूनी �यव�थाको �योग 
गनु�  भनी आदेश जारी गरी रहन ुऔिच�यपूण� ह�दँैन । 
तसथ� �माण पगेुको अव�थामा मा� अिभयोजन गनु�  र 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २१ को 
�योग गन� परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी 
औिच�यपूण� रहेन । उि�लिखत िववेिचत त�यह�को 
आधारमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदा ��ततु �रट िनवेदन 

खारजे ह�ने ठहछ�  ।
१६. ��ततु �रट िनवेदन खारजे भए 

तापिन ��ततु �रटमा िनवेदकले �यि�को वैयि�क 
�वत��ताको संर�णको िवषय उठान गरी गलत 
अनसु�धान र अनिुचत अिभयोजनका कारण कुनै �यि� 
थनुामा बसी पिछ म�ुामा अि�तम फैसला ह�दँा कसरुबाट 
सफाइ पाएमा िनज थनुामा बसेको अविधको �यायोिचत 
�ितपूित� �दान गन� कानून िनमा�णको मागसमेत गरकेो 
पाइ�छ । कुनै घिटत अपराधका स�ब�धमा च�ुत 
अनसु�धान गरी �माण सङ्कलन गन� कानूनी दािय�व 
स�बि�धत अनसु�धान अिधकारीको ह��छ । �य�तै �ा� 
अनसु�धान �ितवेदनसमेतका आधारमा �यायोिचत 
अिभयोजन गन� दािय�व अिभयोजन गन� िनकाय वा 
अिधकारीमा िनिहत रहेको ह��छ । कुनै म�ुामा गलत 
अनसु�धान एवं अनिुचत अिभयोजन भई त�काल 
अिभय�ु थनुामा रहे तापिन म�ुामा अि�तम िनण�य 
ह�दँा कसरुबाट सफाइ पाएमा िनज थनुामा ब�न ुपरकेो 
अविधलाई �यायोिचत थनुा मा�न सिकँदैन । �यसरी 
थनुामा ब�न ुपदा�को प�रणाम थनुामा रहेको �यि�को 
वैयि�क �वत��तामा �ित प�ुनकुा साथै िनजको 
सामािजक, आिथ�क र रोजगारीसमेतका अिधकार 
एवं अवसरह�मा �ित प�ुने ह�दँा �य�तो �ितको 
स�बोधन रा�यले कानूनस�मत�पमा नै गनु�पन� 
ह��छ । हाल �चिलत कानूनमा �य�ता �यि�लाई 
रा�यबाट �ितपूित� उपल�ध गराउने �यव�था रहे 
भएको पाइ�न । तसथ� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची १ मा सूचीब� फौजदारी म�ुा 
वा नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी म�ुाको कसरुका 
स�ब�धमा जानीजानी वा पूवा��ह पीिडत भई दखेादेखी 
गलत अनसु�धान र अनिुचत अिभयोजनका कारण 
आरोिपत �यि� थुनामा ब�नपुन� भई थुनामा रहेको तर 
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म�ुामा अि�तम िनण�य ह�दँा सफाइ पाएको अव�थामा 
�यसरी थुनामा ब�न ु परकेो अविधको रा�य�ारा 
�यायोिचत �ितपूित�को �यव�थासिहतको कानून 
िनमा�ण गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो िनद�शना�मक 
आदेशको �ितिलिपसिहतको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदनू । साथै यो िनद�शना�मक आदेशको पालना भए 
नभए स�ब�धमा अनगुमन गनु�  भनी यस अदालतको 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई आदेशसिहतको 
जानकारी िदनू । ��ततु �रटको दायरीतफ� को लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.सशुीला काक�
�या.बै�नाथ उपा�याय
�या.गोपाल पराजलुी
�या.ओम�काश िम� 

इजलास अिधकृतह� : िव�नाथ भ�राई र राम�साद 
ब�याल
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WO-०९७६

िवषय: उ��ेषण / परमादेश / अिधकारप�ृछा

िनवेदक : संवैधािनक कानून �यवसायी म�च (CLAF) 
का पूव� अ�य� ग�ुमी िज�ला, ब�घा गा.िव.स. 
वडा नं. ६ ब�ने अिधव�ा डा. च��का�त 
�वालीसमेत

िव��
िवप�ी : रा��पितको काया�लय, शीतलिनवास, 

काठमाड�समेत

 § सिंवधान गितशील द�ताबेज हो । 
गितशीलताबाटै यसले दीघ� जीवन �ा�त 
गरकेो ह��छ । समाजको आव�यकता, 
नाग�रकको चाहना र समयको 
मागअनसुारको समसामियक सुधार 
वा सशंोधनमाफ� त ह�ने प�रवत�नबाट 
सिंवधानले दीघ� जीवन �ा�त गद�छ । 
प�रवत�नको मागलाई स�बोधन गन� नस�ने 
सिंवधानको आयु अपेि�त�पमा छोटो  

�नण�य नं. ०००७

& 
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ह�ने ।
(�करण नं.२)

 § सिंवधानको िनमा�ण गन� र सशंोधन 
गन� िविध, �ि�या तथा �ािधकारबीच 
सै�ाि�तक�पमा नै उ�ले�य िभ�नता 
रहकेो ह��छ । सामा�यतः साव�भौम 
अिधकार (Constituent Power) 
अ�तग�त सिंवधानको िनमा�ण ह��छ । 
यसरी िनमा�ण भएको सिंवधानलाई सोही 
सिंवधानअ�तग�त �यवि�थत सवैंधािनक 
अिधकार (Constitutional Power) 
�योग गरी सिंवधानले नै िसज�ना गरकेो 
�यव�थापक�य अङ्गले सशंोधन 
गद�छ । अथा�त ्सिंवधान िनमा�ण साव�भौम 
अिधकारको (Sovereign Power) 
�योगबाट ह��छ भन े �यसको सशंोधन 
साव�भौम अिधकारको ��यायोिजत 
(Delegated Sovereign Power) 
अिधकारबाट ग�रने ।

(�करण नं.१२)
 § अदालतका िनद�शनह� केवल बौि�क 

िवलािसता र कोरा अत�का िवषय मा� 
ह�दैँनन ्। न त अदालत स�तो लोकि�यताका 
लािग नै उ�त ह�न स�छ । िनरथ�क र 
काया��वयनमा नै आउन नस�ने िनद�शनले 
अदालतको ग�रमालाई उ�च पान� स�दैन । 
�य�ता िनद�शनह� काला�तरमा �याियक 
�णालीको �भावका�रताको लािग बोिझलो 
सािबत ह�न स�न े।

(�करण नं.९२)
 § एउटा राजनीितक प�रवेश देशमा आयो 

र गयो । साव�भौम जनताको इ�छा मत 

गैरराजनीितक स�ंथाका �यि�बाट चुनाव 
गराउने राजनीितक सहमितको प�रवेश 
आयो । साव�भौम जनताको माझमा गई 
चुनाव गराई चुनावी सरकार बनाउने 
राजनीितक सोचलाई िनयत गलत भयो 
भ�न सिकने अव�था नह�ने ।

(�करण नं.९३)
 § देशमा चुनाव भइस�यो । सव�भौम जनताले 

आ�नो मत िदइसके । साव�भौम जनताको 
�ितिनिधले सिंवधान बनाइसके । जनता 
भनेको साव�भौम हो । अब �यही सव�भौम 
जनताको मतबाट सरकार बनी अिहले 
सबै सयं��ह� चिलरहकेो अव�था छ । 
अदालत छ, ससंद ् छ, यो सरकार र यो 
�यायपािलका जुन सिंवधान सभाबाट 
बनेको सिंवधानमा आधा�रत छ, यी सबैको 
जड जुन बाधा अड्काउबाट सु� ह��छ, 
�यही गलत िथयो भ�न ुवा घुमाउरो ताल र 
अ�यथा तवरबाट अवैधािनकताको छनक 
(Essence) �यो पिन �यायपािलकाबाट 
पा�रनुबाट हा�ो रा�यको साव�भौम 
जनताको, सरकारको यहासँ�म िक 
�यायपािलकाको जडको नैितक वैधतामा 
नै �� उठाउने काम ह�न जा�छ, जुन कुरा 
िज�मवेारीपूण� र वा�छनीय नदेिखने ।

(�करण नं.९४)
 § अदालतले आफूसम� िवचाराधीन 

िववािदत िवषयको मा� िन�पण गन�       
हो । िनवेदकह�ले िनवेदन िददँाको 
बखतमा िववािदत भिनएको िवषय नै 
राजनीितक �ि�या र िवकिसत नयाँ 
सवैंधािनक �णालीबाट समाधान भई 
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हाल िववादको अव�था नै कायम नरहकेो 
ि�थितमा समाधान भइसकेको िवषयलाई 
पुन: बलझाई िववाद रहसेरहको ि�थितको 
क�पना गरी अदालतले बो�न ुऔिच�यपूण� 
र वाि�छत ह�न स�ैन । समाधान भइसकेको 
िवषयलाई समाधान नभएसरह मानी 
अदालतले खोत�दै जानाले थप अ�यौल र 
अिनि�तता मा� िसज�ना गन� ।

(�करण नं.९५)

िनवेदकका तफ� बाट : व�र� अिधव�ाह� ब�ीबहादरु 
काक�, देवे�� नेपाली, अिधव�ाह� 
ओम�काश अया�ल, डा.च��का�त �वाली, 
िटकाराम भ�राई, डा.सरु�े� भ�डारी, रमेश 
बडाल र िललाधर उपा�याय

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
ब�ी�साद गौतम, सह�यायािधव�ा संजीवराज 
र�ेमी, िकरण पौडेल, व�र� अिधव�ाह� 
महादेव यादव, �याम खरले र िव�का�त मैनाली

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
स.�.�या.क�याण �े� : नेपालको संिवधान, 

२०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सङ्ि�� त�य र 
आदेश यस�कार छ:

बहालवाला वा भूतपूव� �धान�यायाधीशलाई 
सरकार �मखु �धानम��ी पदमा िनय�ु गनु�  नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ का आधारभूत मू�य 
मा�यता, सिंवधानवाद, लोकत��, दलीय शासन 

प�ित, शि� पथृक�करणको िस�ा�त, िनय��ण र 
स�तलुनको िस�ा�त, �वत�� �यायपािलका, मौिलक 
हक, नाग�रक �वत��ता तथा उ� संिवधानको 
��तावनाको भावना, धारा १, ३२, ३८(१), १००, 
१०६, १०७, १५८ समेतको िवपरीत रहेको ह�दँा 
�यसस�ब�धी स�पूण� ��ताव, सहमित, िनण�य आदेश 
वा अ�य काम कारवाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको �रट िनवेदन यस सव��च 
अदालतमा िमित २०६९।११।१५ मा दायर भएको 
िथयो । अिधव�ा  ओम�काश अया�ल�ारा दायर उ� 
म�ुामा ग�भीर संवैधािनक �� अ�तरिनिहत रहेको 
भ�दै इजलासबाटै िमित २०६९।१२।१ गतेको 
लािग अि�तम सनुवुाइको पेसी तोक� हाल उ� �रट 
िनवेदन �याियक िन�पणको �ि�यामा छ । �यस 
अित�र� उ� �रट िनवेदनसगँ िम�दो �कृितको 
भरतमणी जगंम िव�� रा��पितको काया�लयसमेत 
दता� िमित २०६९।११।६ भएको अक� �रट िनवेदनको 
पिन सोही िदनदिेख नै सगँसगैँ सनवुाई भइरहेको 
छ । �यसैगरी धारा ३८(१), (२), (३) र (९) बमोिजम 
बह�दलीय शासन प�ितमा दलीय �यव�थाबाटै सरकार 
गठन ग�रनपुछ�  भनी परमादेशसमेत माग भएको �रट 
िनवेदन अिधव�ा डा. च��का�त �वालीले दायर 
गरी हाल उ� �रट िनवेदनसमेत यस अदालतमा 
िवचाराधीन रही आएको छ । यसैबीच जनु सवंैधािनक 
िस�ा�त, संवैधािनक मू�य मा�यता तथा सवंैधािनक 
�यव�थाह�लाई आधार मानी पूव�वत� �रट िनवेदनह� 
दायर ग�रएका िथए, सोही धाराह�लाई नै संशोधन गन�  
वा िन��भावी बनाउने तथा संिवधानको आधारभूत 
सरंचनामा नै �ित प�ुयाउने गरी िवप�ीह�ले संिवधान 
िव�� कै जालसाजी गरी धारा १५८ बमोिजम भ�दै 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदशे २०६९।११।३० 
मा जारी गरी सोही असवंैधािनक आदेशबमोिजम 
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�धान�यायाधीश िखलराज र�ेमीलाई अ�त�रम चनुावी 
मि��प�रषदक्ो अ�य� पदमा िनय�ु गर े / गराएका 
छन् । उ� काय�ह� �थम�ि�मै संिवधानको आधारभूत 
संरचना, आधारभूत संवैधािनक मू�य, मा�यता, 
संवैधािनक पर�परा तथा िस�ा�तह�, �वयम्  सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह� तथा सिंवधानका 
िविभ�न �ावधानह�का ��य��पमा िवपरीत भई 
बदरभागी रहेको िनवेदन गद�छ� ।

बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबाट 
संिवधानको सशंोधन गन� सिकँदनै भ�ने संवैधािनक 
कानूनको �थािपत मा�यता हो । िवप�ी�ारा जारी २४ 
बुदँ ेआदशेमाफ� त िवप�ीले वत�मान संिवधानको धारा 
३३(क), धारा ३८(१), ३८(५), ३८(७)(क), ३८(८)
(ग), ४०, ३६(३)(क), १५४क, ६३(३)(ख), ६३(३)
(ग) ६३(७), ८८, १०६(१), १०३(४), ११३(१), 
११४(२), १४२(५), १४५(१)(घ), १४९(१)
(ग)(घ)(ङ), ८(२)(ख), ८(५), ११५(१), १५८ 
लगायतका संवैधािनक �यव�थाह�को संशोधन वा 
प�रमाज�न गद� संिवधानका आधारभूत मू�य, मा�यता 
र संरचनामािथ समेत अित�मण गरी संिवधानमािथ 
जालझेल (Fraud on Constitution) गरकेा छन् । 
सव��च अदालतले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश 
जारी गदा� अवल�बन गनु�पन� िस�ा�तह� अिभिनि�त 
गरकेो छ । जसानसुार कुनै कारण दखेाएर संवैधािनक 
अंगलाई �दान ग�रएको काम, कत��य र अिधकारमा 
��य�, अ��य��पमा �भाव पान�, अित�मण ह�ने या 
संवैधािनक िनकाय �भािवत वा �भावहीन अव�थामा 
प�ुने काय�बाट सवंैधािनक जग कमजोर मा� होइन 
खलबिलन पिन प�ुछ, सिंवधानवाद र सिंवधानको 
िवकासमा समेत अवरोध प�ुन जा�छ । आव�यकताको 
िस�ा�तले भइरहेको सवंैधािनक संरचनालाई 
तहसनहस पान� काय� गन� होइन, त�काल समाधान 

ह�नपुन�, समाधानको िवक�प नै नभएको अव�थामा 
�प� संवैधािनक �यव�थािवपरीत नह�ने गरी �य�तो 
अव�थाको िन�पणस�म गन� हो । बाधाअड्काउ 
फुकाउ आदशे संिवधानले �यव�था गरेदेिख बाहेकका 
अ�य कुरामा आकिष�त ह�न नस�ने र सवंैधािनक 
�यव�था िनि��य वा संवैधािनक संरचना बदिलन 
जाने अव�था िसज�ना ह�ने �कारको पिन ह�न िम�ने 
देिखदँनै । तर िवप�ीह�ले यी मा�यताह�को 
उ�लङ्घन गद� �वत�� �यायपािलका, 
शि�पथृक�करण, संिवधानका िविभ�न �ावधानह� 
र आधारभूत सवंैधािनक संरचनालाई नै तहसनहस 
पान� गरी धारा १५८ को हवाला िददैँ बाधाअड्काउ 
फुकाउने िनण�य गरी आदेश जारी गरकेा छन् । तसथ� 
िवप�ीह�को बाधा अड्काउ फुकाउस�ब�धी िनण�य 
तथा जारी आदेश असंवैधािनक भई बदर भागी छ ।

उ� आदशेले संिवधानको ��तावना, 
धारा २, ३२, ३३(क), ३३(ग), ३६क(३), ३७, 
३८(१),(२),(३),(४),(५),(६) र (७) धारा ४०, 
४३, ८४, ८५, १४१, १४२(४) लगायत जनतामा 
िनिहत साव�भौमस�ा तथा राजक�यस�ा, नाग�रक 
�वत��ताको �याियक सरं�ण, शि�पथृक�करण 
तथा िनय��ण र स�तलुन, दलीय शासन प�ित, 
कानून िनमा�णको लोकताि��क िविध, संिवधानको 
सरं�ण गन� कत��य, जनउ�रदायी शासन �यव�था, 
एकदलीयता तथा िनद�लीयताको अवैधतालगायतका 
�थािपत संवैधािनक मू�य मा�यता तथा सवंैधािनक 
पर�पराह�लाई खि�डत गरेको छ । धारा १५८ को 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संिवधान सशंोधन गन� 
सिकँदैन भ�ने संवैधािनक कानूनको �थािपत मा�यता 
हो । उ� आदशेले धारा १४८ को प�रिधबािहर गई 
सिंवधान संशोधन गरकेो छ । तसथ� उ� आदेश 
सिंवधान सशंोधनस�ब�धी धारा १४८ को पिन पूण�त: 
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िवपरीत भई बदरभागी छ ।
�यायपािलकाको �मखु �धान�यायाधीशलाई 

संिवधानको धारा ३८ ले निचनेको किथत 
अ�त�रम चनुावी मि��प�रषद्को अ�य� पदमा 
िनय�ु गन�लगायतका िवषयह� समावेश गरी 
असंवैधािनक�पमा धारा १५८ अ�तग�त बाधा 
अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गन� िवप�ीह�का 
काम कारवाही, िनण�य, िसफा�रस, िसफा�रसको 
�वीकृित गन� िनण�य तथा सम� बाधाअड्काउ 
फुकाउ आदेश नै संिवधानको ��तावना, धारा 
१, २, ३२,३३(क), ३३(ग), ३६क(३), ३७, 
३८(१),(२),(३),(४),(५),(६) र (७) धारा ४०, ४३, 
८४, ८५, १००, १०१, १०२,१०५(२), १०६, 
१०७, ११२, ११६, ११७, १४१, १४२(४), 
१४८, १५५(१), १५८ तथा सव��च अदालतले 
�ितपादन गरकेा बाधा अड्काउ फुकाउस�ब�धी 
िस�ा�तह�को िवपरीत भई स�पूण��पमा बदरभागी 
रहेको ह�दँा धारा १०७(१) र (२) का आधारमा 
उ��ेषणको आदशेले �ार�भदेिख नै अमा�य र बदर 
घोिषत ग�रपाऊँ । �धान�यायाधीश िखलराज र�ेमी 
अनिधकृत�पमा सरकार�मखु पदमा रहन ु भएको 
ह�दँा अिधकारप�ृछाको आदेशले उ� पदबाट हटाई 
पाऊँ । उ� आदेशको बुदँा नं. १५ ले �धान�यायाधीशले 
मि��प�रषदक्ो अ�य�को हैिसयतले काम गरकेो 
अविधभर िनजको �धान�यायाधीशको पदािधकार 
कायमै रहने भ�ने �यव�थाले  एक �यि� एकै समयमा 
�यायपािलका र काय�पािलकाको �मखु ह�नै नस�ने 
शि� पथृक�करणको िस�ा�तलाई उपहास गरकेोले 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको िदनदेिख 
नै उहाकँो �धान�यायाधीश पदमा पदािधकार कायम 
नरहने ह�नाले �वतः �धान�यायाधीशको पदबाट 
पदम�ु गरी पाउन अिधकारप�ृछा परमादेशलगायत 

जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी पूण� �याय पाऊँ । 
�यायपािलकाको �वत��ताको र�ा गन� तथा �यसमािथ 
ह�त�ेप नगन� नगराउन िवप�ीह�का नाममा परमादेश 
जारी ग�रपाऊँ । साथै ��तावनामा उि�लिखत 
�ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क शासन 
�यव�थाको मा�यता तथा धारा ३८ बमोिजम दलीय 
�यव�थाको मा�यताबमोिजम लोकताि��क दलको 
नेताको नेत�ृवमा संिवधान सभाको िनवा�चन गन� चनुावी 
सरकार गठन गरी पाउन परमादशेलगायत जो चािहने 
आ�ा आदशे जारी ग�रपाऊँ । जनगणना २०६८ को 
त�याङ्कलाई बेवा�ता गद� ��य�, समानपुाितक 
र मनोिनत गरी संिवधान सभाको सद�य सङ्�या 
घटाई ज�मा ४९१ सद�य सङ्�या �े� कायम गदा� 
जनतामा रहेको साव�भौमस�ा र बािलग मतािधकारको 
घोर उ�लङ्घन भएकोले �यसलाईसमेत बदर 
ग�रपाऊँ । ��तुत �रट िनवेदन ग�भीर संवैधािनक �� 
उठेको र यो �रट िनवेदन िवचाराधीन रहदँकैा बखतमा 
अनिधकृत�पमा स�माननीय �धान�यायाधीश 
िखलराज र�ेमी सरकार �मखुको पदमा समेत रही 
असंवैधािनक काम कारवाही गन� स�ने �वल स�भावना 
भएको ह�दँा उ� बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको 
काया��वयनलाई रो�न तथा स�मािनत िखलराज 
र�ेमीलाई सरकार �मखु पदसमेतको कामकारवाही 
नगन� नगराउन त�काल अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदनप� ।

सिंवधानको धारा ८(५) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा भएको �यव�थाबमोिजम �चिलत 
कानूनबमोिजम ज�मको आधारमा नेपालको 
नाग�रकता �ा� गरेका �यि�ले �य�तो नाग�रकताको 
�माण प� िलनअुिघ ज�मेका स�तानलाई वंशजको 
आधारमा नाग�रकता िलन उपधारा २ को ख�ड (ख) 
को �यव�थाले बाधा प�ुयाएको ह�दँा �यसरी ज�मको 
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आधारमा नाग�रकता �ा� गन�का स�तानलाई वशंजको 
आधारमा नाग�रकता �दान गन� गरी बाधा अड्काउ 
फुकाउ आदशे भएको �ित हामी असा�य हिष�त भएका 
छ� । हामी पीिडत रा�यिविहन बनाइएका जनताह�को 
मागबमोिजम स�माननीय रा��पित डा. रामवरण 
यादवबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १५८ बमोिजम मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
जारी ग�रएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश ज�मिस� 
नाग�रकका स�तानह�ले वंशजको नाग�रकता पाउने 
हा�ो हकमा छ । यो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश 
हामी िनवेदकह�को िहतमा छ । हा�ा सम�याह� 
�ित डा. च��का�त �वाली र ओम�काश अया�लबाट 
ग�भीरतापूव�क नसोची हा�ा अिधकारमा आघात 
प�ुने गरी �रट दायर गनु�भएकोले यस िवषयव�तकुो 
�प�ताको लािग तथा स�मािनत सव��च अदालतमा 
िवषयको गिहराइमा पगुी िनण�य गन�समेत सहयोग 
प�ुने ह�नाले हामी िनवेदकह�लाई ते�ो प�को �पमा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४२(२) बमोिजम यस �रटको सनुवुाइमा स�रक ह�न 
पाउने भ�ने रिव ठाकुरको परुक िनवेदन प� ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन 
जारी ह�न ु नपन� हो, यो आदेश �ा� भएको िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी 
िवप�ीह�लाई ��ततु आदेश र �रट िनवेदनको 
एक�ित न�कल साथै राखी �याद सूचना िदई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत जानकारी 
गराई िवप�ीह�को िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� । िनवेदकले 
माग गरकेो अ�त�रम आदशे जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� , नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १५८ अनसुार िमित २०६९।११।३० गतेमा 

जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशानसुार 
स�माननीय �धान�यायाधीश वत�मान समयमा अ�त�रम 
चनुावी मि��प�रषदक्ो अ�य�को काय� स�पादन 
ग�ररहनभुएको र अिहलेको परि�थितमा िनजको 
�धान�यायाधीशको हैिसयतमा काय� गन� कुनै भूिमका 
नह�ने ह�दँा काय�का�रणीको अ�य�को हैिसयतले काय� 
ग�ररहन ु भएको िनजबाट �वत�� �यायपािलकाको 
काय��े�मा कुनै �ितकूल �भाव नपरोस ्भ�ने उ�े�यले 
िनजले सो िज�मेवारी स�हालेस�मको अविधको लािग 
िनजलाई मि��प�रषद ्को अ�य� मा�ले प�रिचत 
ह�न अ�त�रम आदेश जारी गरी िदएको छ । ��ततु 
आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६९।१२।५ को 
यस अदालतको आदेश ।

नेपालको वत�मान सिंवधानले शि� 
पथृक�करणको िस�ा�तलाई आ�मसात गरी मलुकुको 
काय�का�रणी अिधकार मि��प�रषदम्ा, �यव�थापक�य 
अिधकार �यव�थािपका ससंद ्मा र �याियक अिधकार 
अदालत तथा �याियक िनकायमा िनिहत ह�ने �यव�था 
गरकेो छ । संिवधानले �प��पमा िनद�श गरबेमोिजम 
�यायपािलका �वत�� छ र रहनपुद�छ । बहालवाला 
�धान�यायाधीश मि��प�रषदक्ो अ�य� पदमा 
रहदँास�म �याियक काय�बाट अलग रहने भएकोले 
�याियक �वत��तामा कुनै �भाव पद�न । �वत�� 
�यायपािलकाको मू�य एवं मा�यता �याियक काय�बाट 
अलग रहने भएकोले �याियक �वत��तामा कुनै 
�भाव पद�न । �वत�� �यायपािलकाको मू�य एवं 
मा�यताअन�ुप काय�रत् �यायाधीशह� �वत���पमा 
�याियक काय�मा संल�न ह�नमुा कुनै �भाव पन� 
अव�था छैन । हा�ो संिवधानले �यव�थािपका 
र काय�पािलकाको हकमा काया��मक�पबाट 
(Functional Model) र �यायपािलका र अ�य 
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अंगह� बीचमा संरचना�मक�पबाट (Structural 
Model) शि� पथृक�करणको िस�ा�तलाई 
अवल�बन गरकेो छ । यसका साथै �वत�� र िन�प� 
�यायपािलकाको िव��यापी आधारभूत मू�य र 
मा�यताह�लाई �हण गरी रा�यका अंगह� बीच शि� 
स�तलुन र िनय��णका �यव�थाह� पिन ग�रएका 
छन् । बहालवाला �धान�यायाधीशलाई चनुावी 
सरकारको नेत�ृव िददँा शि� पथृक�करणको 
िस�ा�तमािथ आघात नपगुोस् भनी राजनीितक दलह� 
सचेत रही शि� पथृक�करणको िस�ा�तको मम� र 
भावना अनकूुल ह�ने गरी र यसस�ब�धमा संिवधानमा 
भएका �यव�थाह�लाई �ितकूल असर नपान� गरी 
आव�यक �यव�था िमलाइएको छ । बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशको दफा १५ मा �धान�यायाधीशले 
मि��प�रषदक्ो अ�य�को हैिसयतले काम गरकेो 
अविधभर िनजको �धान�यायाधीशको पदािधकार 
कायमै राखी �वत�� �यायपािलका तथा कानूनी 
रा�यको अवधारणा�ित पूण� �ितब�ता �य� गद� सो 
अविधभर संिवधानको धारा १०३ को उपदफा (४) 
बमोिजम सव��च अदालतको व�र�तम �यायाधीशले 
कायम मकुायम �धान�यायाधीश भई काम गन�, 
दफा १६ मा संिवधान वा �चिलत अ�य कानूनमा 
रहेको �धान�यायाधीश भ�ने श�दले कायम मकुायम 
�धान�यायाधीशलाई समेत जनाउने गरी र दफा १७ मा 
�धान�यायाधीशले मि��प�रषदक्ो अ�य�को �पमा 
काय� गरकेो अविधभर सव��च अदालतको व�र�तम 
�यायाधीशले कायम मकुायम �धान�यायाधीशको 
अित�र� �याय प�रषद ् तथा �याय सेवा आयोगको 
अ�य�तासमेत गन� भएकोले ११३ को उपधारा (१) 
र धारा ११४ को उपधारा (२) बमोिजम व�र�तम 
�यायधीशले कायम मकुायम �धान�यायाधीशको 
�पमा काय� गरकेो अविधभर िनजभ�दा पिछको 

सव��च अदालतको व�र�तम �यायाधीशले �याय 
प�रषद ्तथा �याय सेवा आयोगको सद�यको �पमा 
काय� गन� �यव�था ग�रएको छ । साथै ��ततु �रट 
िनवेदनमा सव��च अदालतबाट िमित २०६९।१२।५ 
मा जारी अ�त�रम आदेशको पालनामा समेत म पूण�तः 
�ितब� रहेको �यहोरासमेत अनरुोध गद�छु । तसथ� 
हाल िनि��य अव�थामा रहेको मेरो �धान�यायाधीश 
पदबाट शि� पथृक�करण, �वत�� �यायपािलका 
एवं कानूनी रा�यको अवधारणामा कहीकँतै आचँ 
आउने अव�था छैन । सिंवधानको अिभ�न अगंको 
�पमा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदशेले 
सव��च अदालतको बहालवाला �धान�यायाधीशको 
अ�य�तामा मि��प�रषद ्गठन गन� �यव�था गरकेोले 
सो आदेशको ��तावना, सोही आदशेको दफा २, 
१४, १५, १६ र १७ का �ावधानसमेतका आधारबाट 
मैले �धान�यायाधीशको पदबाट राजीनामा िददँा थप 
सवंैधािनक सङ्कट उ�प�न ह�ने भएकोले राजीनामा 
िदनपुन� भ�ने माग संवैधािनक र कानूनी �ि�ले िनराधार 
छ ।

सिंवधानका कितपय धारामा रहेका 
�ावधानह�को काया��वयन ह�न नस�ने असामा�य 
अव�था िसज�ना भई सिंवधानको काया��वयनमा 
बाधा अड्काउ परकेोले सोको िनवारणका लािग 
धारा १५८ बमोिजम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश 
जारी भएको �प� नै छ । संिवधानको धारा १४८ 
मा संिवधान संशोधनस�ब�धी छु�ै �यव�था रहेको 
स�दभ�मा संिवधानको धारा १५८ को अिधकार �योग 
गरी संिवधान सशंोधन ह�न स�दैन । स�माननीय 
रा��पितबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउको 
आदशेले संिवधानको संशोधन गरकेो मा�न िम�ने 
अव�था छैन । २०६४ सालमा भएको िनवा�चनबाट 
गिठत सिंवधान सभा सिंवधान िनमा�णस�ब�धी काय�ले 
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पूण�ता नपाउन अवसान ह�न पगेुको र �यव�थािपका 
संसद ्को समेत काय� गन� संिवधान सभाको अ��य 
भएप�ात् मलुकुमा उ�प�न भएको सवंैधािनक र 
राजनीितक ग�यावरोधलाई हटाई वत�मान अ�त�रम 
संिवधानलाई सचुा� रा�न उ� आदेश जारी भएको 
र आदशेको दफा २५ मा यो आदशेबमोिजम बाधा 
अड्काउ फुकाई काया��वयन भएका �यव�थाह� काय� 
स�प�न भएपिछ �वत: िनि��य ह�ने �यव�था रहेकोले 
उ� आदेशले संिवधानको संशोधन नगरकेो ��ट छ । 
उ� आदेश अ�पकालीन अविधको लािग मा� हो । सो 
आदेश �थायी �कृितको होइन । �रट िनवेदकले दाबी 
िलन ुभए ज�तो सो आदेशले सिंवधानको आधारभूत 
संरचना, सिंवधानवाद, �वत�� �यायपािलका एव ं
दलीय शासन प�ितमािथ आघात प�ुयाएको छैन ।

स�माननीय रा��पित�ारा मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा सिंवधानको धारा १५८ बमोिजम जारी 
भएको आदेशबमोिजम बहालवाला �धान�यायाधीशले 
मि��प�रषदक्ो अ�य�ता स�हा�न ुसंिवधानको धारा 
१०६ को संवैधािनक �यव�थाभ�दा फरक र रा��ले 
खोजेको दािय�वबोधसगँ स�बि�धत संवैधािनक 
िनकायको िवषय हो । संवैधािनक कानूनशा�ले 
�वीकार गरकेो तथा रा��मािथ आइपरकेो अनपेि�त 
प�रि�थितलाई समाधान गन� �धान�यायाधीशले 
मि��प�रषद ्अ�य�को िज�मेवारी िलन ुलोकताि��क 
�यव�थामा राजनीितक शि��ित िवत�ृणा फैलाउन ु
होइन । शि� पथृक�करण, िनय��ण र स�तलुनका 
साथै �वत�� �यायपािलकालाई अ��ुण रा�द ै
कानूनको शासन र बािलग मतािधकारका आधारमा 
जनताले आ�नो मत �कट गन�का लािग संवैधािनक 
िनकास अप�रहाय� भएकोले अक�पनीय र िविश� 
प�रि�थितमा यो िज�मेवारी िलन ु परकेो हो । कुनै 
खास अव�थामा सव��च अदालतका बहालवाला 

�धान�यायाधीशले मलुकुको काय�का�रणीको िज�मा 
िलएको उदाहरणह� अ�य� पिन पाइ�छ । �यानडामा 
यहाकँो गभन�र जनरलको पद कुनै कारणले �र� भएमा 
नया ँ गभन�र जनरल िनय�ु नभएस�म �यानडाको 
सव��च अदालतको �धान�यायाधीशको गभन�र 
जनरलको िज�मेवारी स�हा�ने संवैधािनक पर�परा 
रहेको पाइ�छ । गभन�र दशेबािहर रहेको अव�थामा 
सव��च अदालतका �धान�यायाधीश नै गभन�र ह�ने 
�यव�था छ । बोिलिभयाका �धान�यायाधीश १० जनु, 
२००५ देिख २२ जनवरी, २००६ स�म रा��पित 
भएको र एक वष�िभ� िनवा�चन गराउने िज�मेवारी 
तोिकएको िथयो । भारतका त�कालीन रा��पित 
जािकर ह�सेनको देहावसानपिछ उपरा��पित िभ.भी. 
िगरीले रा��पित पदको िनवा�चनमा भाग िलन पदबाट 
राजीनामा गरपेिछ The President (discharge 
of function) Act, १९६९ को �यव�थाअनसुार 
बहालवाला �धान�यायाधीश िहदयात�ुलाह १९६९ 
जलुाई २० दिेख अग� २४ स�म �धान�यायाधीश 
पदबाट रा��पित बनेको उदाहरण छ । अमे�रकामा 
�धान�यायाधीश िविलयम होवाट�  टा�ट सन् १९०९ 
देिख १९१३ स�म अमे�रक� रा��पित बनेका िथए । 
बहालवाला �धान�यायाधीशले मि��प�रषद ् अ�य� 
भएको उदाहरण रा��को आव�यकता र समयले �याउने 
प�रवत�नको उपज हो । बहालवाला �धान�यायाधीशले 
मि��प�रषद ्अ�य�को पदभार �हण गरपेिछ िविश� 
�यायाधीशले कायम मकुायम �धान�यायाधीश भई 
िज�मेवारी बहन गनु�भएको छ । अलगअलग िज�मेवारी 
�यि� र �यि��वका िनयिमत आकि�मकता ह�न् । 
शि� स�तलुन र पथृक�करणको मा�य िस�ा�त तथा 
�याियक �वत��ता, स�मता र �यायपािलकाको 
ग�रमालाई यसले कुनै अथ�मा सङ्कुचन गद�न, िनवेदन 
िजिकर औिच�यहीन छ ।
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िलिखत जवाफ ��ततुकता�बाट संवैधािनक 
सव��चता, �याियक �वत��ा, स�मता, कानूनी रा�य 
र शि� पथृक�करणको अवधारणा सङ्कुचन गन� 
काम भएको छैन । सिंवधानको मू�य, मा�यता�ित 
आचँ प�ुयाउने वा असर पान� कुनै मनसाय 
छैन । मेरा सबै काय�ह� सध� �वत�� �यायपािलका, 
कानूनी रा�यलगायत संिवधानले �यव�था गरकेा 
संिवधानवादका िस�ा�तह�को स�मान, सरं�ण र 
स�ब��न गद� नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� 
हक, अिधकारको �चलनको सिुनि�तता �दान गन�तफ�  
लि�त रही �यसमा �ितब� भएको �यहोरासमेत 
िनवेदन गद�छु । राजनीितक सहमितको आधारमा 
चनुावी सरकार गठन गन� िवषय पूण�तः राजनीितक 
िवषय भएकोले �याियक�पले समाधान र �यव�थापन 
गन� सिकने िवषयअ�तग�त नपन� ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय एवं आ�नो हकमा समेत 
मि��प�रषदक्ा अ�य� िखलराज र�ेमीको िलिखत 
जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदन िमित २०६९।१२।१ 
मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई 
चनुौती िददँै स�मािनत अदालतमा दायर भएको 
देिख�छ । नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
स�माननीय रा��पितबाट संिवधानको धारा १५८ 
बमोिजम जारी भएको आदेशलाई चनुौती िदई दायर 
भएको यस �रट िनवेदनमा यस म��ालयलाई ��यथ� 
बनाउन ु पना�को कुनै आधार र औिच�य दिेखदैँन । 
तसथ� ��ततु �रट िनवेदन �थम �ि�मा नै खारजेभागी 
रहेकोले खारजे ह�नपुद�छ ।

संिवधान सभामाफ� त नया ँ संिवधान िनमा�ण 
गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को मूल मम� 
रहेको र �यस �योजनको लािग २०६४ साल चैत २८ 

गते भएको िनवा�चनबाट गिठत संिवधान सभा संिवधान 
िनमा�ण िवना नै २०६९।२।१४ देिख �वतः िवघटन 
भएकोले देशमा संिवधान िनमा�णको िवषयमा मा� नभई 
िनयिमत �यव�थापक�य काम गन� िवधाियक� अगंको 
समेत शू�यता िसज�ना भई रा�य स�चालनका िविवध 
प�मा गितरोध उ�प�न भएको सव�िविदत त�य हो । 
िव�मान संवैधािनक गितरोधको अ��य गन� संिवधान 
सशंोधन ज�री देिखएको तर सिंवधान सशंोधन 
गन� िवधाियकाको अि�त�व नै नरहेको िवड�बनापूण� 
ि�थितमा संवैधािनक तथा राजनीितक अवरोधको 
िनकास राजनीितक सहमितमा िनकािलएको िवषयलाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�थासमेत देिखदैँन । संिवधान 
सभाको �वतः िवघटन भएपिछका नौ मिहनास�म 
सवंैधािनक एवं राजनीितक िनकासका िविभ�न 
िवक�पह�मा लामो राजनीितक छलफल भएपिन 
िनवेदकह�ले िनवेदन प�मा उठाउनभुएको राजनीितक 
नेताको नेत�ृवमा नया ँ सरकार गठन गरी िनवा�चनमा 
जानेलगायतका कुनै पिन िवक�पमा राजनीितक 
सहमित ह�न नसकेको यथाथ� अव�था�ित िनवेदकह� 
समेत अनिभ� ह�नहु��न । यसै �ममा सव��च 
अदालतका बहालवाला �धान�यायाधीशको नेत�ृवमा 
अ�त�रम चनुावी मि��प�रषद ्गठन गरी िनवा�चन जाने 
िवषयमा राजनीितक सहमित भई सोबमोिजम अिघ 
बढ्नको लािग मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा स�माननीय 
रा��पितबाट सिंवधानको धारा १५८ बमोिजम बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको हो । उ� 
आदशेलाई केबल कानूनी वैधताको �ि�कोणबाट मा� 
होइन राजनीितक सहमितको आधारमा सवंैधािनक 
गितरोध अ�त गद� अ�त�रम संिवधानको सचुा� 
काया��वयन गन� र रा�य �यव�था स�चालनमा देखा 
परकेा बह�आयािमक गितरोधको अ��य गन� राजनीितक 
वैधताको �ि�कोणबाट समेत हेनु�पन� अव�था छ । 
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तसथ� उ� बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राजनीितक 
वैधता र आव�यकताको िस�ा�तमा आधा�रत एउटा 
राजनीितक िनकासको िवषयसमेत भएकोले �याियक 
िन�पणको मापद�डिभ� पन� स�ने दिेखदँैन । उ� 
आदेशका आधारमा अ�त�रम चनुावी मि��प�रषद् गठन 
भई िनवा�चन आयोगले पूण�तासमेत �ा� ग�रसकेको 
छ । अक� संिवधान सभा िनवा�चन स�प�न गन�तफ�  
कानूनी एवं �ि�यागत तयारी अिघ बिढसकेको र 
स�मािनत सव��च अदालतलगायत अ�य संवैधािनक 
िनकायमा देिखएको पदािधकारीको �र�तासमेत समा� 
ह�ने संवैधािनक आधार सिुनि�त भइसकेको अव�था 
छ । तसथ� राजनीितक सहमित र राजनीितक वैधताको 
आधारमा जारी ग�रएको उ� आदेशको �याियक 
परी�णको मापद�ड िव�मान नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ ।

जहासँ�म बहालवाला �धान�यायाधीशलाई 
नै अ�त�रम चनुावी मि��प�रषदक्ो अ�य�को 
िज�मेवारी िदएबाट शि� पथृक�करणको िस�ा�तलाई 
उपहास ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर छ, उ� िजिकर 
पिन यथाथ�तामा आधा�रत छैन । नेपालको रा�य 
शि� कुनै �यि� वा िनकायमा के��ीकरण ग�रएको 
छैन । नेपालको काय�कारी अिधकार मि��प�रषदम्ा 
िवधाियक� अिधकार �यव�थािपका ससंद ्मा र 
�याियक अिधकार �यायपािलकामा िनिहत रहने 
संवैधािनक ब�दोब�तलाई चैत १ गते जारी भएको 
आदेशले अ�यथा गरकेो छैन । उ� आदेशको बुदँा नं. 
१५ मा �वत�� �यायपािलका तथा कानूनी रा�यको 
अवधारण�ित पूण� �ितब�ता �य� ग�रएको र बुदँा नं. 
१७ मा �धान�यायाधीशको अ�य�को �पमा काम गन� 
�यव�था िमलाइएको छ । नेपालको �याियक अिधकार 
�धान�यायाधीशमा िनिहत नरही �यायपािलकामा 
िनिहत रहेको र �यायपािलकाको �वत��तालाई 

�ितकूल �भाव पान� कुनै पिन िवषयव�त ु बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेशमा समावेश नग�रएकोले 
शि� पथृक�करणको िस�ा�तलाई उ� आदशेले 
उपहास गरकेो नभई पूण�तः आ�मसात गरकेो अव�था 
भएकोले िनवेदकह�को उ� िजिकरको आधारमा 
समेत �रट जारी ह�ने अव�था छैन । �रट िनवेदनमा 
माग ग�रएबमोिजमको कुनै पिन आदेश जारी ह�ने 
अव�था िव�मान नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने कानून �याय सिंवधान सभा तथा 
ससंदीय मािमला म��ालयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक �वयम् ले "धारा १५८ बमोिजम 
जारी ह�ने आदशेले अ�य धाराले �यव�था नगरकेो 
िवषयमा मा� िनकास िदन स�ने हो, जनु सवंैधािनक 
अड्चन परकेो हो, सो कुरा खलुाउन मा� �य�तो 
आदशे जारी ह�न स�छ" भनी िनवेदनको �करण ४ मा 
�वीकारकेा छन् । साथै �करण ३ मा पिन आव�यकताको 
िस�ा�तले समाधानको िवक�प नै नभएको अव�थामा 
�प� संवैधािनक �यव�था िववािदत नह�ने गरी �य�तो 
अव�थाको िन�पणस�म गन� हो भ�ने पिन िनवेदकको 
बझुाई छ । सव��च अदालतकै िनण�यअन�ुप नया ँ
सिंवधान सभाको िनवा�चन नै रा��को संवैधािनक तथा 
राजनीितक िनकासका लािग लोकताि��क बाटो भएको 
कुरामा सबै राजनीितक दलह� बीच सहमित रहेको 
�प� अव�था छ । सिंवधान सभा तथा �यव�थािपका 
ससंद ् नरहेको अव�थामा नया ँ संिवधान िनमा�ण 
ह�न नस�ने र नया ँ संिवधान िवना वत�मान अ�त�रम 
सिंवधान िव�तािपत ह�न नस�ने य�तो बा�या�मक 
ि�थितमा सिंवधान सभाको गठनको लािग िनवा�चन 
गन� र नया ँ संिवधान िनमा�णको लािग माग� �श�त 
गन�तफ�  आव�यक संवैधािनक अ�प� एव ं िनि��य 
�ावधानह�लाई ि�याशील गराई काया��वयन गन� 
ग�रएको धारा १५८ अ�तग�तको आदेश राजनीितक 
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सहमितका आधारमा िनवा�िचत �धानम��ीको 
नेत�ृवमा गिठत मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमै जारी 
ग�रएकोले संिवधानस�मत रहेको अनरुोध गद�छु । धारा 
१५८ को संवैधािनक �ावधान िवशेष �कारको अ�य� 
लोकताि��क मलुकुमा �योगमा �ाय न�याइएको 
संवैधािनक �यव�था भएको र अ�त�रम सिंवधानको 
अिनि�तकालको िनर�तरतालाई समा� गरी साव�भौम 
जनता�ारा आफँै संिवधान िनमा�ण गन� उ�े�यले ग�रएको 
आदेश संिवधानस�मत भएको �यहोरा अनरुोध गद�छु ।

संिवधानको उ�े�यह� ��तावनामा ��ट 
ग�रएको र सोअनसुार संिवधान सभाबाट नया ँसिंवधान 
नबनेस�मको लािग राजनीितक सहमितबाट तयार 
भएको भनी खलुाएको अव�थामा िवप�ी िनवेदकह� 
िव�ान्  अिधव�ासमेत भएकोले जनु उ�े�यका लािग 
संिवधान बनेको िथयो, �यसमा सहयोग ह�न स�ने 
अव�थामा �य�तो संवैधािनक द�ताबेज सजीव ह�न 
स�दैन । संिवधान याि��क ह�न स�दैन र पूण��पले 
िव�ान पिन हैन । सिंवधान समाजमै िवकिसत र 
प�रमािज�त भएर जाने सजीव कानूनी संय�� हो । 
यो कला पिन हो । अतः समाजको आव�यकता र 
�व�पसगैँ यसको �व�प िनि�त ह��छ र तदन�ुप 
संिवधानका िस�ा�तह� पिन �थािपत भएर जानेतफ�  
िवप�ीह�को �यान पगेुको नदेिखदँा िनजह�को दाबी 
खारजे ग�रपाऊँ ।

यस काया�लयबाट िमित २०६९।१२।१ 
मा जारी आदशेको आव�यकताबार े सोही आदेशको 
��तावनामा बोिलएको ह�दँा पनुराविृ� ग�ररहन 
परने । आदशेले �ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क 
शासन, नाग�रक �वत��ता, मौिलक अिधकार, मानव 
अिधकार,  बािलग मतािधकार, आविधक िनवा�चन, पूण� 
�ेस �वत��ता तथा कानूनी रा�यको अवधारणा ज�ता 

लोकत��का कुन मू�य र मा�यतालाई खि�डत गरकेो 
छ, आघात प�ुयाएको छ, िवप�ीले खलुाउन नसकेको, 
अ�त�रम सिंवधानको उ�े�य नया ँसिंवधानको िनमा�ण 
गनु�  भएकोले सो �योजनको लािग समय सापे��पमा 
आव�यक ब�दोब�त राजनीितक सहमितको आधारमा 
गन� सिकने भएकोले संिवधान सभाको िनवा�चनलाई 
सिुनि�त गन�, कुनै पूवा��ह नराखी नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िसफा�रसअनसुार जारी आदेश िनि�त 
िस�ा�तमा आधा�रत छ । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने रा��पितको काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीह�को बहस यस�कार 
रहेको छः-

अिधव�ा एव ं�रट िनवेदक �ी ओम�काश अया�ल
बहालवाला �धान�यायाधीशलाई 

�धानम��ीमा िनय�ु गन� लागेको िवषयमा परकेो 
�रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�तलुाई स�बोधन 
नगरी यसै िवषयमा २०६९।१२।१ भ�दा अिघ 
परकेा १७ थान �रट िनवेदकलाई खारजे ग�रयो । 
अ�त�रम संिवधानको धारा १३२ बमोिजम राि��य 
मानव अिधकार आयोगको अ�य�बाहेक अ�य पदमा 
�धान�यायाधीशले रा�यको कुनै पिन पद �हण 
गन� िम�दैन । िमित २०६९।१२।१ को रा��पितको 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले �धान�यायाधीशको 
पद पिन कायम रहने र काय�पािलकाको �मखुको 
�पमा �धान�यायाधीशलाई िनय�ु गन� �यव�थाले 
असंवैधिनक�पमा सिंवधानको सशंोधन ग�रएको 
छ । रा��पितको उ� आदेशबमोिजम भएका काम 
कारवाहीले �यायपािलकाको �वत��ता, संिवधानवाद, 
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शि�पथृक�करण एवं कानूनी रा�यको िस�ा�तमािथ 
ग�भीर �हार भएकोले यो िवषयमा यस इजलासले 
स�बोधन गन� आव�यक छ । 

अिधव�ा एव ं �रट िनवेदक डा. �ी च��का�त 
�वाली

�धान�यायाधीश र �यायाधीशलाई �याय 
स�पादनको काय�बाहेक अ�य काममा नलगाइने 
गरी संिवधानमा भएको �यव�था �यायपािलकाको 
�वत��तास�ब�धी िव��यापी मा�यताको आधारमा 
�थािपत भएको हो । सो मा�यतािवपरीत बाधा अड्काउ 
फुकाउ आदेशले संिवधानको उ� �यव�थाको संशोधन 
गरकेो छ । आव�यकताको िस�ा�तले �यायपािलकाको 
�वत��तामािथ चनुौती िदन स�दैन । �य�तै 
आव�यकताको िस�ा�तलाई आधार मानी सिंवधान 
संशोधन ह�ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी 
गन� िम�दनै । अ�त�रम संिवधानको धारा १०६ को 
हैिसयतको �धान�यायायीशले धारा ३८(५), ३८(१) 
बमोिजमको हैिसयतमा आउनै िम�दनै । Executive 
Mind �योग गन� �यि�को अिधकारको �ोत जनता 
ह��छ । धारा १०६ बमोिजम �यायपािलकाको �मखुको 
�पमा रहेका �धान�यायाधीशको अिधकारको �ोत 
जनता होइन । बाधा अड्काउले संिवधानको संशोधन 
गन� होइन, ि�याशील गन� हो । चनुावी मि��प�रषद ्
हाल कायम नरहेको भ�ने आधारमा यो िवषयव�तकुो 
सा�दिभ�कता समा� भएको छैन । भोिलको िदनमा 
पिन यो िवषय सा�दिभ�क भएकोले यो इजलासले 
�रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव�तकुो स�बोधन गरी 
�या�या ग�रन ुपद�छ । 

व�र� अिधव�ा �ी ब�ीबहादुर काक�
�धान�यायाधीशको पद अदालतको 

�वत��तासगँ स�बि�धत भएकोले सो पदमा बहाल 
रहदँारहदँ ैकाय�पािलकाको �मखुमा जान ुआपि�जनक 
कुरा हो । �धान�यायाधीशले �वत�� �यायपािलकाको 
शपथ खाएको ह��छ र �धान�यायाधीशले नै 
काय�पािलकाको �मखुको काय� गदा� �यायपािलकाको 
�वत��ता कहा ँ प�ुछ भ�ने हे�रन ु पद�छ । 
�धान�यायाधीश आफू पिन �वत��तापूव�क काय� 
गछु�  र �यायपािलकालाई समेत �वत�� रा�छु भनी 
शपथ खाएको ह��छ । आ�नो �वाथ� पूरा ह�ने देखेपिछ 
स�ंथालाई जानकारीसमेत निदई काय�का�रणीको पद 
�हण गनु�  कितस�म जायज ह�न स�छ िवचारणीय 
छ । �धान�यायाधीश पदको शपथ गरकेा �यि�ले 
Critical time आउदँा Waiver ह�न िम�दैन । 
�धान�यायाधीश पदको शपथ र �धानम��ीको शपथ 
एक साथ जान स�दैन । संिवधानवाद र कानूनी 
रा�यको लािग Process is must than end भ�ने 
हो । उ�े�य जे भएपिन �यायपािलकाको �वत��तालाई 
Compromise गन� िम�दैन । कुनै पिन �यायाधीशलाई 
�यायालयको Independency मािथ Compromise 
गन� अिधकार छैन । यस अदालतबाट िमित 
२०६९।१२।५ मा जारी भएको अ�त�रम आदशेले 
�यायालयको �वत��ता Damage गन� केही हदस�म 
Control भयो । यो �रटमा उठाइएको िवषयव�त ु
भनेको �वत�� �यायपािलकाको हो । �वत�� 
�यायपािलकाको िवषय किहले Dead ह�न स�दनै । 
राजनीितक पाट�ह�ले गरेको सहमित र स�झौताबाट 
सिंवधानको �यव�था िछ�निव�न पान� सिकदैन । 
सिंवधानभ�दा मािथको सहमितलाई संिवधानवादले 
िच�दैन र क�पना पिन गद�न । राजनीितक दलह�को 
स�झौताले संवैधािनक सव��चतालाई समा� पारकेो 
छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदशेपिछ जनु काम 
भइसकेको छ �यसलाई अमा�य भ�न िम�दैन । 
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जनताले सो �ि�यालाई मा�यता िदई नया ँ सरकार 
गठन भई नया ँ संिवधानसमेत बिनसकेको छ तर 
�यायालयको �वत��ता एवं बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशको दायरास�ब�धमा यो इजलासले ��ट�पमा 
बो�नपुछ�  । भिव�यमा माग�दश�नको लािग पिन यो 
िवषयव�त ुअिहले पिन सा�दिभ�क छ । यो इजलासबाट 
यो कुराको �या�या ह�न आव�यक छ ।

अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राई
रा��पितबाट जारी भएको बाधा अड्काउ 

फुकाउने आदेशको ��तावना नै दूिषत िथयो । 
धारा ३८(१) ले राजनीितक सहमितका आधारमा 
मि��प�रषद ् गठन ह�न स�ने अव�था िथयो । बाधा 
अड्काउ आदशेको दफा २२ को �यव�थाले सो 
आदेशबमोिजम भएका काम संसद् सम� पेस गनु�पन� 
िथयो । तर कुनै पिन संवैधािनक िनयिु�लाई अिहलेस�म 
संसदीय सनुवुाइको �ि�यामा लिगएको छैन । केही 
पदािधकारीलाई जनताले आजस�म अनमुोदन गरकेो 
अव�था छैन । यो इजलासले �य�ता पदािधकारीको 
संसदीय सनुवुाइ ग�रन ुपछ�  भ�ने िनद�शन िदइन ुपछ�  । 
तर बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोिजमका केही कुरा 
जनताले �वीकार ग�रसकेकोले यो िवषयमा इजलासले 
संयमतापूव�क �या�या गन� आव�यक छ ।

अिधव�ा डा. �ी सुर�े� भ�डारी
आव�यकताको िस�ा�तले सिंवधानको कुनै 

पिन �यव�थालाई संशोधन गन� िम�दैन । न त बाधा 
अड्काउ फुकाउने नाउमँा संिवधान संशोधन गन� 
िम�छ । संिवधानको अव�� �यव�था सचुा� गन� 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गन� संवैधािनक 
मा�यता रहे पिन सिंवधानका �यव�था संशोधन ह�ने 
गरी बहालवाला �धान�यायाधीशलाई काय�पािलका 

�मखु बनाउने �यव�थासिहत आएको आदेश शि� 
पथृक�करण र संिवधानवादको िस�ा�तको िवपरीत 
छ । यो िवषय अिहले पिन सा�दिभ�क भएकोले 
इजलासले �या�या गन� आव�यक छ ।

अिधव�ा �ी रमशे बडाल
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको ��तावनामा 

भएको िवषयभ�दा आदेश बािहर गएको छ । आदेशको 
दफा २१ मा नाग�रकतास�ब�धी िवषयमा बोिलएको 
छ जनु ��तावनामा उ�लेख छैन । बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशअनसुार भएका िनयिु�को ससंदीय 
सनुवुाइ भएकै छैन । नाग�रकताको िवषयमा बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेशको �भाव बाकँ� नै छ । 
यसबार ेयस इजलासले स�बोधन गनु�पन� अव�था छ ।

अिधव�ा �ी िललाधर उपा�याय
२००४ सालको संिवधानदेिख नै बाधा 

अड्काउ फुकाउने आदेशको �यव�था रही �य�तो 
आदशेले नाग�रक �वत��तालाई हनन् गरकेो 
छ । रा��पितबाट जारी भएको यो बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेश �वत�� �यायपािलकाको िस�ा�त 
र संिवधानको आधारभूत संरचनािवपरीत छ । यो 
िवषय जिहलेसकैु सा�दिभ�क रहेकोले यसबारमेा यो 
इजलासबाट बोिलन ुपन� आव�यकता छ ।

व�र� अिधव�ा �ी देवे�� नेपाली
यो �रट सव��च अदालतमा दता� भएपिछ �रट 

िनवेदन िवचाराधीन रहेको अव�थामा भएको संिवधान 
सभाको िनवा�चन र सिंवधानको िनमा�णसमेतको 
काय�ह� बदरभागी छ । यो इजलास नया ँ संिवधान 
आएपिछ गठन भएकोले यो इजलासले यो �रट हेन� 
िम�ने अव�था छैन । पिहले गठन भएको दश सद�यीय 
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इजलासबाट यो �रट िनवेदनको सनुवुाइ ग�रन ुपद�छ । 
अ�त�रम संिवधानले एकपटक मा� संिवधान सभाको 
िनवा�चन गन� भनेको �यव�थालाई ख�ब�याई दईु पटक 
िनवा�चन गराइएको, �धान�यायाधीशलाई �धानम��ी 
बनाई Political Will लाई Legal Will ले चलाएको 
काय� �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत भएकोले बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदशेदेिखका स�पूण� काम 
कारवाही बदरयो�य छ । 

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
नायब महा�यायािधव�ा र सह�यायािधव�ाह�को 
बहस यस�कार रहेको छः
नायब महा�यायािधव�ा �ी ब�ी�साद गौतम

रा�य संय�� नै अवरोध भएको त�कालीन 
अव�थामा आव�यकताको िस�ा�तको आधारमा 
सरकार गठन भई सोही सरकारले िनवा�चन गराई 
संिवधान सभाको गठन भई सिंवधान िनमा�ण भई 
देश असफल ह�नबाट बचेको अिहलेको अव�था 
हो । �यायपािलकाको �मखु काय�पािलकाको �मखुको 
�पमा गएको अव�थालाई �यायपािलकाको िन�प�ता 
र पारदिश�ताको �पमा िलन सिकने अव�था पिन 
छ । �धान�यायाधीश काय�पािलका �मखु भएर गएपिछ 
अदालतको काम कारवाहीमा कुनै असर परकेो छैन । 
नया ँसंिवधानले अदालतलाई अझ बढी सश� बनाएको 
छ । �यायपािलकाले यो गव� गन� िवषय हो । औिच�य 
समा� भइसकेको िवषयमा इजलासबाट �या�या ह�न 
आव�यक छैन ।

सह�यायािधव�ा �ी सजंीवराज र�ेमी
रा��पितबाट जारी भएको बाधा अड्काउ 

फुकाउ आदेश आजका िमितमा कायम छैन । सो 
आदेशको दफा २५ मा यो कुरा उ�लेख िथयो । बाधा 

अड्काउ फुकाउ आदेशले अ�त�रम संिवधानको 
केही दफामा �हण लागेकोस�म िथयो । अब अ�त�रम 
सिंवधान पिन खारजे भई नया ँ सिंवधान बिनसकेको 
प�र�े�यमा �रट िनवेदनको �योजन र सा�दिभ�कता 
समा� भएको छ । �ितिनिधसभाको घोषणाको िवषयमा 
परकेो �रटमा पिन प�रवित�त स�दभ�मा �योजन समा� 
भएको भनी �रट खारजे भएको छ । बाधा अड्काउ 
फुकाउन आदेश आव�यक िथयो िथएन अिहले िवचार 
गनु�पन� अव�था छैन । अिहले कुनै आदेश जारी गरी 
Judicial Manageable गन� अव�था छैन । भिव�यमा 
के ह��छ भनी अिहले अनमुान गरी आदशे जारी गन� 
�रटको िस�ा�तले िम�दनै । �रट जारी ह�नको लािग 
िववादको अि�त�व रहन ु पद�छ । अिहले अि�त�वमा 
नभएको िवषयउपर भिव�यमा य�तो ह��छ भनी 
अनमुान गन� िम�दैन । नया ँसिंवधानमा बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशको दायरा अ�य�त सीिमत छ, जनु 
सघंीय संसद ्को बैठक बसेपिछ समा� ह�ने अव�था छ । 
उ� �यव�था नया ँसंिवधानको धारा ३०५ मा उ�लेख 
भएकोले यो िवषयमा अब �या�याको आव�यकता 
छैन । बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबमोिजम भएका 
काम कारवाहीबाट �यायपािलकाको संरचना एवं 
�वत��तामा कुनै आचँ आएको छैन । �यसबेलाका 
तमाम मि��प�रषदक्ो िनण�यलाई सव��च अदालतले 
�याियक परी�ण गरकेो छ । नया ँ संिवधानले 
�यायपािलकाको �े�ािधकारलाई िव�तार गरी 
अदालतको अिधकार�े� एवं �वत��तामा नया ँआयाम 
थपेको छ । िववादको िवषयव�त ु नै असा�दिभ�क र 
प�रवित�त भएको अव�थामा अदालतको �या�यामा 
बोिलएका कुराले पान� �भाव र Legitimacy लाई 
�भाव पान� कुरालाई Judicial Restraint को 
िस�ा�तअन�ुप हे�रन ु पद�छ । औिच�य र स�दभ� 
समा� भएको िवषयको औिच�यिभ� अदालतले �वेश 
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गरी थप �या�या ग�ररहन आव�यक छैन ।

सह�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेल
देशको �धान�यायाधीश मि��प�रषदम्ा 

आफँै जाने भनेर गएको हो वा राजनीितक दलको 
अनरुोधमा गएको हो भनेर हे�रन ु पद�छ । संसद ् 
नभएको बेला राजनीितक सहमित नभएको अव�थामा 
आव�यकताको िस�ा�तबमोिजम मि��प�रषद ् गठन 
भएको हो । राजनीितक समाधान निनि�कएको 
अव�थामा �धान�यायाधीशलाई मि��प�रषदक्ो 
अ�य� बनाउदँा बाधा ह�ने �यव�थालाई त�कालको 
लािग �हण लगाइएको हो । सो आदशेबमोिजमको काम 
कारवाही संसद ्बाट अनमुोदन गराउने भिनएकोमा 
संसद ्बाट अनमुोदन भइसकेको छ । राजनीितका 
�यव�थापकह�ले सम�या समाधानको उपाय �व�प 
संिवधान सभाको िनवा�चन गराउन बाधा अड्काउ 
फुकाउ आदशे जारी भएको हो । त�कालको प�रि�थित 
फे�र दोहो�र�छ िक भनी क�पना गरी कुनै आदेश 
गनु�पन� ह�दैँन । �यि�को जीवनमा रा�यले केही गन� 
अव�थामा अदालतले भोिलको लािग केही बो�ने ह�न 
स�छ तर रा�यको जीवनमा भोिल बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदशे होला भनी भिव�यको लािग अनमुान 
गरी केही आदेश जारी गन� निम�ने ह�न स�छ । यो 
िवषयको स�दभ� समा� भएकोले इजलासबाट थप 
�या�याको आव�यकता छैन ।

मि��प�रषदक्ा अ�य� िखलराज र�ेमीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह�ले गनु�भएको 
बहस यस�कार छः
व�र� अिधव�ा �ी महादेव यादव

कुन अव�थामा बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेश आयो र सो आदेश एवं आदेश जारी ह�दँाको 

अव�था हाल कायम छ छैन हे�रन ुपछ�  । मलुकु शू�य 
अव�थामा पगेुको बेला िनकास िदन िवक�पको खोजी 
भएको हो । त�कालीन �धान�यायाधीश मि��प�रषदम्ा 
नगएको भए अक� िवक�प खोिजने िथयो होला । 
असामा�य प�रि�थितमा सामा�य कानूनी �यव�थाले 
आव�यकताको पूित� ह�ने अव�था िथएन । �चिलत 
सिंवधानमा िनकासको कुनै िवक�प िदएको िथएन । 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले केही नख�ब�याई, 
कुनै �यव�थालाई असर नपारी आएको छ । हाल 
अ�त�रम संिवधानसमेत नरहेको र नया ँ संिवधानले 
बाधा अड्काउ फुकाउने �यव�था सीिमत�पमा 
राखेकोले अब �रट िनवेदन िन��योजन भइसकेको 
छ । �योजनहीन भएको िवषयमा यो इजलासबाट केही 
बोिलरहन ुपन� छैन ।

व�र� अिधव�ा �ी �याम खरले
बौि�क छलफलको िवषय �याियक िनण�य 

िन�पणको िवषय ह�न स�दैन र �याियक जाचँको 
िवषय बौि�क छलफलको िवषय ह�दैँन । बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशलाई संसद् ले अनमुोदन ग�रसकेको 
छ । स�दभ� नै समा� भइसकेको वत�मान अव�थामा 
अब यो िवषयमा कुनै �या�या भई आदशे जारी गनु�को 
कुनै औिच�य छैन ।
व�र� अिधव�ा �ी िव�का�त मैनाली

बाधा अड्काउ फुकाउने आदशे जारी भएपिछ 
गिठत सरकारले गराएको िनवा�चनप�ात् गठन भएको 
सिंवधान सभाले संिवधान िनमा�ण गरी लागू भइसकेको 
अव�थामा �रट िनवेदनको औिच�यिभ� �वेश गन� 
अव�था छैन ।

आज िनण�य सनुाउन तारखे तोिकएको 
��ततु �रट िनवेदनमा दवुैतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले गनु�भएको उपयु�� बहस िजिकर मनन 
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गरी �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ र पेस ह�न आएको 
िलिखत बहस नोटसमेतको अ�ययन गरी हेदा�  म�ुयतः 
देहायका ��मा केि��त रही िनण�य िदनपुन� देिखयोः

१. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारस�ब�धी 
संवैधािनक �यव�थाको औिच�य र 
अवधारणा तथा यसको �योगको दायरा के 
कसरी िनधा�रण ग�रन ुपन� हो ?

२. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सिंवधान 
संशोधनबीचको अ�तरस�ब�ध र िभ�नता 
कायम गन� आधार कसरी कायम गन�   
सिक�छ ?

३. बाधा अडकाउ फुकाउस�ब�धी संवैधािनक 
�यव�था र िववािदत बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशको �कृित के क�तो देिख�छ ?

४. संिवधान सभाको नया ँ िनवा�चनको लािग 
अ�त�रम सिंवधानमा परकेो बाधा अड्काउको 
�वाभािवक र सिंवधानअन�ुपको िनकास 
वा िवक�प �धान�यायाधीशको सरकार हो, 
होइन? राजनीितक सहमितका आधारमा 
�य�तो िवक�प खो�न िम�छ, िम�दनै?

५. �धान�यायाधीशको सरकार र 
लोकत��बीचको सामा�ज�यता कायम गन� 
आधार, �धान�यायाधीशको संवैधािनक 
भूिमका र आचरण, �धान�यायाधीशको 
सव��च अदालत र �यायप�रषद्सगँको 
अ�तरस�ब�ध के ह�न स�दछन् ?

६. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको �भाव 
बाकँ� छ छैन र भए ितनको स�बोधन के 
कसरी ह�न ुवा�छनीय ह��छ ?

७. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� 
हो, होइन ?

िनण�य िन�पणका िनिम� तय ग�रएका 
उपयु�� िवषयगत ��ह�मा �वेश गनु�अिघ ��ततु 
�रट िनवेदनमा िलइएको मागदाबी र िलिखत जवाफ 
िजिकरको संि��तमा िसंहावलोकन गनु�  सा�दिभ�क ह�ने 
देिख�छ ।

यस स�दभ�मा पन� आएका �रट िनवेदनह�मा 
मूलतः �यायपािलकाको �मखु �धान�यायाधीशलाई 
�धान�यायाधीशको पदािधकार कायमै राखी चनुावी 
मि��प�रषदक्ो अ�य� पदमा िनयिु� गन� शि� 
पथृक�करणको िस�ा�त, �वत�� �यायपािलका 
र संिवधानको आधारभूत संरचनाअन�ुप 
िम�दैन । िनवा�चनसगँ कुनै स�ब�ध नै नभएको अ�त�रम 
सिंवधानको धारा ८ मा रहेको ज�मको आधारमा 
नाग�रकता �दान गन� ज�तो रा��लाई दूरगामी असर 
पान� िवषय, संिवधान सभाका सद�य सङ्�या र 
�ितिनिध�व हेरफेर र �वयम् बाधा अड्काउ फुकाउने 
धारा १५८ लाई समेत संशोधन गरी अ�त�रम 
सिंवधानको आधारभूत संरचना र मू�य मा�यतालाई 
नै संशोधन, प�रवत�न र थपघट ह�ने गरी रा��पितबाट 
िमित २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेश संिवधानमािथको जालझेल (Fraud 
on Constitution) ह�नकुा साथै नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को ��तावना, धारा १, २, ३२, 
१००, १०६, १४८ र १५८ समेतको िवपरीत ह�दँा 
धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर घोिषत गरी सो आदेशका आधारमा 
भएका स�पूण� िनण�य र काम कारवाहीह�समेत बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत माग गरकेो दिेख�छ ।

यसैगरी िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� 
नया ँ संिवधान िनमा�ण गन� काय� स�प�न नह�दँ ै िमित 
२०६९।२।१४ मा संिवधान सभाको काय�काल 
समा�त भएको, संिवधान सभाबाट नया ँ संिवधान 
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जारी गनु�पन� अ�त�रम संिवधानबाट िनिद�� राि��य 
काय�भार पूरा गन�का लािग अक� संिवधान सभाको 
चनुाव गनु�को िवक�प नभएको, जन�ितिनिधमूलक 
सं�था �यव�थािपका संसद ् नभएको अव�थामा 
संिवधान सभाको �वत�� र िन�प� िनवा�चन 
गराउनका लािग �वत�� �यायपािलकाको बहालवाला 
�धान�यायाधीशको नेत�ृवमा अ�त�रम चनुावी 
मि��प�रषद ्गठन गन� िवषयमा राजनीितक दलह�बीच 
सहमित भएकोले आव�यकताको िस�ा�तसमेतका 
आधारमा उ� बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी 
ग�रएको हो । �धान�यायाधीशले चनुावी मि��प�रषदक्ो 
अ�य�को �पमा काम गदा�स�म �याियक काय�बाट 
पूण��पमा अलग रा�ने �यव�था भएकोले �वत�� 
�यायपािलका र शि�पथृक�करणको मू�य मा�यतामा 
कुनै असर नपरकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत िजिकर िलएको पाइ�छ ।

यस प�ृभूिममा �थमतः बाधा अड्काउ 
फुकाउने अिधकारस�ब�धी �यव�थाको औिच�य 
र अवधारणा तथा यसको �योगको दायराका 
स�ब�धमा केही िववेचना ह�न वा�छनीय दिेख�छ ।

२. संिवधान गितशील द�ताबेज हो । 
गितशीलताबाटै यसले दीघ�जीवन �ा�त गरकेो ह��छ । 
समाजको आव�यकता, नाग�रकको चाहना र समयको 
मागअनसुारको समसामियक सधुार वा सशंोधनमाफ� त 
ह�ने प�रवत�नबाट सिंवधानले दीघ�जीवन �ा�त गद�छ । 
प�रवत�नको मागलाई स�बोधन गन� नस�ने सिंवधानको 
आय ुअपेि�त�पमा छोटो ह��छ ।

३. �ात�य छ, जितसकैु स�ुदर �यव�थाबाट 
ससुि�जत भएपिन सिंवधान �वतः ि�याशील 
ह�न स�ैन । संिवधानलाई गितशीलता �दान गन� 
काय� यसको �भावकारी काया��वयनमािथ िनभ�र 
रह�छ । सिंवधानले िसज�ना गन� रा�यका म�ुय 

अङ्ग र ती अङ्गह�मा आिसन रहने पदािधकारीको 
काय�स�पादनमा नै धेर ै हदस�म संिवधानको सफल 
काया��वयन भर पद�छ । �यसैले संिवधान िनमा�ताले 
जितसकैु रा�ो राजनीितक आदश� र सवंैधािनक 
िस�ा�तमा आधा�रत भई सिंवधान लेखे पिन यसलाई 
स�चालन गन� पा�ह� �यसअन�ुपका भएनन् 
भने रा�ो र आदश� भिनएको संिवधानसमेत िठक 
ढङ्गबाट काया��वयन ह�न स�ैन । �य�तै संरचनागत 
िविश�ताको िहसाबले संिवधान औसत नै रहेछ भने 
पिन यसलाई डो�याउने अिभय�ताह� िसज�नशील, 
सझुबझुपूण� र इमा�दार भएमा खराब भिनएको 
सिंवधानको काया��वयनबाट समेत रा�� र नाग�रकको 
िहत ह�न स�दछ ।

४. �वाभािवक छ िक संिवधानले गितशीलता 
पाउने िविभ�न उपायह�म�ये सबैभ�दा �ाथिमक 
उपाय भनेको समयानकूुल ग�रने संशोधन नै हो । 
सशंोधनका अित�र� �याियक �या�याको मा�यमबाट 
समेत संवैधािनक �यव�थामा र� स�चार �वाह 
ह�ने गद�छ । सिंवधान काया��वयनका �ममा देखाइने 
यस�ितको स�मान र यसलाई पालना गन� सं�कारले 
पिन संिवधानलाई �थािय�व िदने काम गद�छ ।

५. �मरणीय छ, सबै प�रि�थितमा संिवधान 
उपयु�� उि�लिखत िसधा बाटोमा िहिँडरहदैँन । 
कितपय अव�थामा सिंवधानको ि�याशीलतामा सो�दै 
नसोिचएको र अनपेि�त प�रि�थित पिन रा�यको 
जीवनमा आउन स�दछ । अझ कित अव�थामा त 
सिंवधानको संशोधन गरी �य�तो संवैधािनक अवरोध 
(Constitutional Deadlock) हटाउने माग�ह� 
वा संवैधािनक सयं��ह� समेत अव�� भएका 
ह��छन् । संिवधान संशोधनको आिधका�रक िनकायको 
�पमा रहने संसद् को काय�काल समा�त भएको र 
नया ँ िनवा�चन नभएको वा ह�न स�ने प�रि�थित नै 
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नभएको, संिवधानकै िवप�मा �ितरोध गन� शि�ह� 
सश� भएको आिद अव�थामा सवंैधािनक प�ितको 
काया��वयन िशिथल ह�न जाने र सधुारका �यासह� 
पिन जिटल अव�थामा प�ुन गएको ह�न स�दछ । य�तो 
अव�थामा संवैधािनक �णालीको स�चालनमा उ�प�न 
बाधाह�लाई िव�मान सरंचनािभ�ै ता�कािलक 
�योजनका लािग बाधा अड्काउ फुकाउने �ि�याबाट 
स�बोधन गद� अव�� सवंैधािनक �यव�थालाई गित 
�दान गनु�पन� अव�था आई पद�छ ।

६. यथाथ�मा बाधा अड्काउ फुकाउने 
�ावधान संिवधानको िनयिमत �यव�था र पिहलो 
रोजाइ भने होइन । �य�तै संिवधान काया��वयनको 
�ममा सधै ँअपे�ा ग�रने िवषय पिन बाधा अड्काउको 
�योग होइन । सामा�यतः संिवधानको ि�याशीलता 
अव�� भएको िवषम् अव�थामा संवैधािनक �यव�था 
त�काललाई सचुा� गराउने संवैधािनक सरु�ा कवच 
(Safety Valve) को �पमा अपवाद �व�प मा� बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग ह�न स�दछ ।

७. संवैधािनक �ब�धह�मा यसलाई 
अ�याव�यक खराबी (Necessary Evil) को �पमा 
पिन हेन� सिक�छ । संिवधानबमोिजम सरकारका म�ुय 
अङ्गह� गठनको लािग कुनै अवरोध िसज�ना भएको 
वा संवैधािनक �यव�थामा कुनै खाडल (Gap) पन� 
गएको कारण संिवधान काया��वयनमा बाधा अड्काउ 
देखा पन� स�दछ । संिवधानमा यो र यसरी नै बाधा 
अड्काउको ि�थित आउछँ भनी पूवा�नमुान गन� पिन 
सिक�न । �यसै कारणले संिवधानमा अप�रकि�पत 
कितपय अव�थाका लािग य�तो �यव�था रा�न ुपरकेो 
हो ।

८. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको 
�योग िववेकपूण� ढङ्गबाट, इमानदारीपूव�क तथा 
सखुद प�रणामका लािग ग�रने र संवैधािनक �णालीको 

िनिद�� काया��वयनमा कमसेकम चाप पन� गरी गन� 
अपे�ाअन�ुप गन� हो भने संवैधािनक �णालीको 
स�चालनमा दिेखएको गितरोध फुकाउने सरु�ा 
कवचको काम गरी सवंैधािनक दघु�टना ह�नबाट 
जोगाउदँछ । तर संवैधािनक �ब�धह�को गितलाई 
िठक ठाउमँा �याउनेभ�दा दलीय �वाथ� वा �वाथ� 
समूहह�को िनिहत �वाथ�को पोषणका िनिम� बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग ह�न गएमा यसले 
सम� सिंवधानलाई �तिव�त बनाई िव�हतफ�  धके�दै 
अ�ततः असामियक अ�तितर धके�न स�दछ । 
�यसैले यो अिधकारको �योग सिंवधानलाई स�भािवत 
दघु�टनाबाट जोगाई सामा�य अव�थामा �याउने 
सीिमत तर असाधारण �यासबाट �ा�त गन� खोिजने 
सवंैधािनक स�जीवनीको �पमा मा� ग�रन ुपद�छ ।

९. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको प�रणाम 
त�कालका लािग संिवधान संशोधनसरह नै ह�ने ह�दँा 
यसमा िवधाियक� अङ्गको ��य� िनय��ण आव�यक 
ह��छ । तथािप यसको �योग चािह ँ काय�पािलकाबाट 
ह�न जा�छ । कितपय अव�थामा काय�कारीले आ�नो 
अिधकार बढाई िनरकुंश ब�ने चाहना पूरा गन�को 
लािग �यव�थािपकाको अि�त�व नभएको अव�थामा 
सिंवधानको मूल मम� नै समा�त ह�ने गरी बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारको द�ुपयोग गन� गरकेो 
पिन देिखएको छ । सिंवधानमा रहेको बाधा अड्काउ 
फुकाउने अिधकारको गलत �योगबाट जि�मन स�ने 
�ितकूल ि�थितको स�भावनालाई िबस�न ह�दँैन ।

१०. उपयु�� �ितकूल ि�थित िसज�ना नहोस् 
भनी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गन�को 
लािग �य�तो बाधा अड्काउ परकेो कारण वा�तिवक 
सम�यामा आधा�रत, व�तिुन� र सिंवधान ि�याशील 
गराउने अि�तम िवक�पको �पमा ह�नपुद�छ भ�ने 
सवंैधािनक मा�यता िवकास ग�रएको छ । संिवधान 
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ि�याशील गराउने स�पूण� वैधािनक माग�ह� अव�� 
भई अ�य कुनै िवक�प नै बाकँ� नरहेको सिंवधानको 
गित यथाि�थितमा अव�� भएको अव�थामा मा� 
बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग अपेि�त 
ह��छ । का�पिनक तथा यथाथ�मा आधा�रत नभएको 
बाधा देखाई वा कसैको िनिहत उ�े�य प�रपूित�को 
लािग बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग 
ग�रने कुरा संिवधानस�मत ह�न स�ैन । बाधा अड्काउ 
फुकाउने गरी छनोट ग�रने िवक�पसमेत संवैधािनक 
�ि�कोणबाट अ�य िवक�पभ�दा उपय�ु हो भ�ने 
देिखन ुपद�छ ।

११. �प� छ, सो�द ै नसोिचएको 
अप�रकि�पत घटना वा प�रि�थितको िसज�नाबाट 
संिवधानको कुनै खास �ावधान ि�याशील ह�न सकेन 
र �यसले सम� संिवधानको गितलाई नै अव�� पाद�छ 
भने सो गितरोध त�कालको लािग हटाई संवैधािनक 
�ि�यालाई �वाभािवक गित िदन बाधा अड्काउ 
फुकाउने अिधकारको �योग ह�ने हो । तर बाधा 
अड्काउलाई बहाना बनाई यो अिधकारको �योग 
भैरहेको सवंैधािनक �ावधानलाई नै �ित�थापन गन� 
वा संवैधािनक संरचनाले क�पना नै नगरकेो िनता�त 
नौलो वा थप �यव�था गरी संिवधानको पनुल�खन 
वा संशोधन गर े ज�तो प�रणाम िदनका लािग ह�न 
स�ैन । बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारले भैरहेको 
खास सवंैधािनक �यव�थालाई केही समयका लािग 
�हण लगाई छे�ने र त�काल �यसको काया��वयन 
गनु�  नपन�स�मको प�रणाम िदने हो । तर भइरहेको 
�यव�थालाई सदाका लािग हटाउने वा िनि��य पान� 
वा कुनै नया ँ�यव�था थप गन� होइन ।

अब, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र 
सिंवधान सशंोधनबीचको अ�तरस�ब�धबारकेो 
िनण�य िदन ुपन� दो�ो ��का स�ब�धमा िवचार गनु�पन� 

ह�न आएको छ ।
१२. संिवधानको िनमा�ण गन� र संशोधन गन� 

िविध, �ि�या तथा �ािधकारबीच सै�ाि�तक�पमा 
नै उ�ले�य िभ�नता रहेको ह��छ । सामा�यतः 
साव�भौम अिधकार (Constituent Power) अ�तग�त 
सिंवधानको िनमा�ण ह��छ । यसरी िनमा�ण भएको 
सिंवधानलाई सोही सिंवधानअ�तग�त �यवि�थत 
सवंैधािनक अिधकार (Constitutional Power) 
�योग गरी संिवधानले नै िसज�ना गरकेो �यव�थापक�य 
अङ्गले सशंोधन गद�छ । अथा�त् संिवधान िनमा�ण 
साव�भौम अिधकारको (Sovereign Power) 
�योगबाट ह��छ भने �यसको सशंोधन साव�भौम 
अिधकारको ��यायोिजत (Delegated Sovereign 
Power) अिधकारबाट ग�र�छ । लोकताि��क 
सिंवधान साव�भौम जनताले नै बनाउने ह�दँा �य�तो 
सिंवधान िनमा�णमा कुनै पूव�सत� वा ब�देज रहदँनै । 
तर संिवधान संशोधनको अिधकारको �योग जनताको 
��य� सहभािगताबाट नभई �यव�थािपकामाफ� त 
�योग गदा� ससंद ्लाई पिन सिंवधानले िनिद�� गरकेा 
सत�ह�को अधीनमा रहन ुपन� बा�यता ह��छ ।

१३. �य�तै कितपय अव�थामा संिवधान 
सशंोधनले समेत उ�प�न सम�या वा गितरोधमा 
समाधान िदन नसकेको अव�था ह�न स�दछ । कुनै 
एक समयको सामािजक र राजनीितक अव�था 
एवं आव�यकताका आधारमा बनाइएको संिवधान 
अक� समयको सामािजक र राजनीितक अव�था एवं 
आव�यकतासगँ मेल नखाई पूण�तः अस�बि�धत र 
असा�दिभ�क ह�न स�दछ । �य�तो प�रवित�त अव�थाको 
स�बोधन सशंोधनबाट ह�न स�ैन । सिंवधानले कायम 
गरकेो मूलभूत राजनीितक र संवैधािनक �यव�थामा 
आधारभूत प�रवत�न वा नया ँस�ुवात (Fresh Start) 
गनु�पन� अव�थामा संशोधनभ�दा नया ँ संिवधानको 



नेपाल कानून पि�का, संवैधािनक इजलास ख�ड, २०७५

127

िनमा�ण अपेि�त ह��छ ।
१४. संिवधान सशंोधनका सीमाह� थाहा 

पाउन संिवधान कुन राजनीितक आद�श र संवैधािनक 
िस�ा�तह�को जगमा आधा�रत भई बनाइएको 
रहेछ भ�ने कुरा हेनु�पन� ह��छ । राजनीितक दश�न वा 
िस�ा�तले मूलतः संिवधानमा लोकताि��क मू�य 
मा�यता कायम गन� वा िनयि��त शासन �यव�थाम�ये 
के क�तो �यव�था अवल�बन गन� भ�ने कुराको 
िदशािनद�श गरकेो ह��छ । तर सवंैधािनक िवकास�मको 
पिछ�लो चरणमा िनरकुंश वा असीिमत �कृितको शि� 
�योग गन� पाउने राजनीितक िस�ा�तका आधारमा 
संिवधान बनाउने कुरा क�पनाितत्  िवषय भइसकेका 
छन् । लोकत��को मू�य मा�यतालाई आधिुनक 
संिवधानले िवक�पहीन िस�ा�तको �पमा अंिगकार 
ग�रसकेको देिख�छ । लोकत��का िस�ा�तह�लाई 
कुनै न कुनै�पमा संिवधानवादको वहृ�र खाकािभ� 
हरके संिवधानले समािहत गरकैे ह��छ ।

१५. राजनीितक संिवधानवादका अभे� र 
अपथृ�य अवयवको �पमा राजनीितक �ि�याबाट 
सरकारको िनमा�ण, राजनीितक �ि�याबाटै सरकारको 
स�चालन र सरकारको िवक�पसमेत राजनीितक तह र 
�ि�याबाटै तय गन� आिद कुराह� पद�छन्  । �यसम�ये 
पिन मौिलक हक र मानव अिधकारको ��याभूित, 
बािलग मतािधकार र आविधक िनवा�चन, िनवा� िचत 
र उ�रदायी सरकार लोकताि��क संिवधानवादका 
िव��यापी, अप�रहाय� र �वीकृत अवयव ह�न् । 
�य�तै िविधको शासन, �वत�� �यायपािलका, शि� 
पथृक�करण र स�तलुन एवं िनय��ण ज�ता संवैधािनक 
िस�ा�तह� लोकताि��क संिवधानमा समािहत ह�ने 
वैधािनक आधार�त�भह� ह�न् ।

१६. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को ��तावनामा पिन अ�य िवषयका अित�र� 

�ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क शासन 
�यव�था, नाग�रक �वत��ता, मौिलक अिधकार, 
मानव अिधकार, बािलग मतािधकार, आविधक 
िनवा�चन, पूण� �ेस �वत��ता, �वत�� �यायपािलका 
तथा कानूनी रा�यको अवधारणालगायत लोकताि��क 
मू�य र मा�यता�ित पूण��पमा �ितब�ता �य� 
ग�रएको पाइ�छ । यसका अित�र� जनता �वयम् बाट 
आ�ना लािग संिवधान सभामाफ� त् नया ँ संिवधान 
िनमा�ण गन�को लािग उ� सिंवधान जारी ग�रएको 
भ�ने कुरा अ�त�रम संिवधानको ��तावनामा उ�लेख 
भएको दिेखदँा अ�त�रम संिवधानले अंिगकार गरकेो 
लोकताि��क िस�ा�त�ित शङ्का गन� ठाउ ँ छैन । 
सिंवधानमा अ�तरिनिहत यी आधारभूत िस�ा�त 
वा मू�य मा�यताह� संिवधानको �वाभािवक 
गितशीलतामा �वतः ि�याशील ह��छन् भने संिवधानको 
कुनै �यव�थाको गितशीलतामा बाधा उ�प�न ह�दँा पिन 
ितनै िस�ा�तको जगमा नै �य�तो बाधा हटाउन ुपन� 
ह��छ । साथै सवंैधािनक �यव�थाको संशोधन गदा� 
पिन यी आधारभूत िस�ा�तह� �यूनतम् मापकको 
�पमा रहनपुद�छ । �यसैले संिवधानमा अ�तरिनिहत 
आधारभूत िस�ा�तह�लाई सो संिवधानको 
सशंोधनसमेतले �ित�थापन गन� स�ैन भने बाधा 
अड्काउ आदेशको �योगबाट �य�तो गन� िम�दैन भ�ने 
�प� ह�नपुद�छ ।

१७. कितपय संिवधानह�मा सशंोधन 
ह�न नस�ने िस�ा�तह� वा सत�ह� �य��पमा नै 
रािखएका ह��छन् भने कितपय अव�थामा �याियक 
�या�याको मा�यमबाट सिंवधानको आधारभूत 
सरंचनाको �पमा �थािपत ग�रएका ह��छन् । नेपालको 
साव�भौिमकता, भौगोिलक अख�डता, �वाधीनता 
र जनतामा िनिहत साव�भौमस�ाको �ितकूल ह�ने 
गरी संिवधान संशोधन गन� नसिकने भनी वत�मान 
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नेपालको संिवधानको धारा २७४ को उपधारा (१) ले 
�य��पमा संिवधान सशंोधनका सीमा िनधा�रण गरकेो 
पाइ�छ । तर नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १४८ मा �य��पमा सिंवधान संशोधनका 
�य�तो कुनै सीमा वा ब�देज रािखएको पाइदैँन । 
तथािप सो संिवधानको ��तावनामा अिभ�य� भएका 
उपयु�� उि�लिखत लोकताि��क मू�य मा�यता 
र िविधको शासनलाई जीिवत रा�ने संवैधािनक 
आधार�त�भलाई नै समा�त पान� गरी जनुसकैु�पमा 
उ� सिंवधानसमेत सशंोधन ह�न स�द�यो भ�ने अथ� 
गन� िम�दैन । संिवधान सभाले अ�त�रम सिंवधानको 
भावना (Spirit) बािहर गई अन�तकालस�म आ�नो 
काय�काल थ�दै सिंवधान संशोधन गन� काय� सो 
संिवधानको आधारभूत िस�ा�तिवपरीत ह�ने भनी 
यस अदालतबाट िनवेदक भरतमिण जङ्गम 
िव�� रा��पितको काया�लयसमेत भएको (न.े
का.प. २०६८, मिसर िन.न.ं ८६६२ पृ� १२५७) 
�रट िनवेदनमा �या�या गरी िस�ा�त �थािपत भएको 
देिख�छ । �यसैले संिवधान संशोधनको काय�मा समेत 
संिवधानका �य� वा अ�य� सीमाह� रहने भई सो 
काय� �याियक पनुरावलोकनको दायराभ�दा बािहर पन� 
स�ने दिेख�न ।

१८. संिवधानमा के के कुराह� सिंवधानका 
आधारभूत वा मौिलक िवशेषता वा संरचनाह� ह�न् 
भनी �कट�पमा लेिखएको वा नलेिखएको ह�न स�छ । 
�यसको अित�र� पिन हरके संिवधानमा उसको �कृित 
हेरी केही न केही आधारभूत मू�य वा िवशेषताह�को 
पिहचान पाउन सिक�छ र ती आधारभूत मू�य वा 
िवशेषताह�मा ह�त�ेप गरमेा संिवधानले नै आ�नो 
पिहचान गमुाउने ह�नाले ितनको संर�ण गनु�पन� 
ह��छ । �य�तो ि�थित आयो वा आएन भनी �याियक 
पनुरावलोकनको �ि�या समय समयमा �श�त गनु�पन� 

ह��छ ।
१९. संिवधान संशोधनले िव�मान 

सिंवधानमा भइरहेको कुनै खास �यव�थालाई सदाका 
लािग प�रवत�न वा �ित�थापन गद�छ । संशोिधत 
�यव�था संिवधानको अंगको �पमा नै रह�छ । तर बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारले भैरहेको कुनै सवंैधािनक 
�यव�थालाई केही समयका लािग �हण (Eclipse) 
लगाउने ह�नाले संिवधानको ि�याशीलतासगैँ �य�तो 
�हण �वतः हटी सािबक �यव�था नै पनुव�हाली 
ह�न प�ुदछ । �यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी 
जारी भएको आदशे संिवधानको �थायी अङ्ग 
ह�दैँन । संवैधािनक �ावधानमा समसामियक सधुार वा 
प�रमाज�न गन� उ�े�यबाट संिवधानमा सशंोधन ग�र�छ 
भने केवल ता�कािलक अवरोध प�छाउने अिभ�ायबाट 
बाधा अड्काउ फुकाइ�छ ।

२०. अक� श�दमा संिवधानको कमी 
कमजोरी हटाउन र सधुार गन� बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदशे जारी गन� नभई �यस अव�थामा संिवधानको 
सशंोधनमा नै जोड िदनपुन� ह��छ । संिवधानको 
काया��वयनमा अ��यािसत अवरोध आई त�काल 
फुकाउन परकेो भई अ�थायी िकिसमका उपाय गन�को 
लािग मा�ै बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश�ारा काम 
चलाइ�छ ।

२१. �ि�याका िहसाबले संिवधान सशंोधन 
िवधाियक� अिधकार �े�अ�तग�तको काय� हो भने 
बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको �कृित पिन 
िवधाियक� नै हो । तर िवधाियक� �ि�याबाट संिवधान 
सशंोधनस�म प�ुने �वाभािवक संवैधािनक माग� 
अव�� भएको िवषम प�रि�थितमा काय�का�रणीबाट 
यस अिधकारको �योग ग�र�छ । सामा�यतः ससंद ्को 
अिधवेशन चालू नभएको वा िवधाियक� अङ्ग नै 
ि�याशील ह�न नस�ने अव�थामा बाधा अड्काउ 
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फुकाउने संिवधानको �यव�थालाई ि�याशील गराउन ु
पन� ह��छ । य�तो आदेश त�काल ससंद ्को बैठकसम� 
पेस गरी अनमुोदन गराउन ु पन� ह�दँा बाधा अड्काउ 
फुकाउने अिधकारको अि�तम िनय��ण िवधाियकाको 
हातमा रहेको ह��छ ।

२२. यस�कार संिवधान सशंोधनको दायरा 
बहृद ्ह��छ भने बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको 
दायरा, �कृित र उ�े�य �यादै सीिमत ह��छ । �यसैले 
संिवधानको संशोधन गर े ज�तो �यापक�पमा बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग ह�न स�ैन । 
�यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारलाई सबै 
संवैधािनक सम�याह�को सव�षिध (Panacea) 
ठा�न ुह�दैँन, न त �यसलाई जनुसकैु हदस�म फुकाउन 
वा त�काउन ह��छ ।

बाधा अडकाउ फुकाउने सवैंधािनक 
�यव�था र बाधा अड्काउ फुकाउन जारी ग�रएको 
आदेशको �कृितस�ब�धी अक� ��को िववेचना 
गनु�अिघ संवैधािनक र िववािदत आदेशसमेतको 
�यव�था �ि�गत गनु�पन� ह�न आएको छ ।

२३. त�काल बहाल रहेको नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १५८ मा बाधा अडकाउ 
फुकाउने अिधकारस�ब�धी �यव�था देहायबमोिजम 
रहेको देिख�छः-

१५८. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः 
यो संिवधानको काया��वयन गन� कुनै बाधा 
अड्काउ परमेा रा��पितले मि��प�रषद्को 
िसफा�रसमा �य�तो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आदेश जारी गन� स�नेछ र य�तो आदेश 
�यव�थािपका संसद् बाट एक मिहनािभ� 
अनुमोदन गराउनु पन�छ । 

यसरी नै हाल �चिलत नेपालको संिवधानमा बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकारका स�ब�धमा धारा ३०५ 

मा देहायबमोिजम उ�लेख भएको रहेछः-
३०५. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः 
यो संिवधानबमोिजम संघीय ससंद् को 
िनवा�चन भई �यसको पिहलो अिधवेशन 
�ार�भ नभएस�म यो संिवधानको काया��वयन 
गन� कुनै बाधा अड्काउ परमेा रा��पितले 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद्को िसफा�रसमा 
�य�तो बाधा अड्काउ फुकाउन आव�यक 
आदशे जारी गन� स�नेछ । �य�तो आदेश 
जारी भएपिछ त�काल बसेको �यव�थािपका-
ससंद्  वा संघीय संसद् सम� अनुमोदनका 
लािग पेस गनु� पन�छ ।

२४. बाधा अड्काउ फुकाउने 
अिधकारस�ब�धी उपयु�� सवंैधािनक 
�यव�थाअ�तग�त म�ुयतः सारवान् र काय�िविधगत 
गरी दईु �कृितका �ावधानह� समािहत भएको 
देिख�छ । सािबक र हालको दवैु संिवधानमा रहेको 
सवंैधािनक �यव�थाको तलुना�मक अ�ययन गरी हेदा� 
सिंवधान काया��वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परमेा 
यो अिधकारको �योग ह�न स�ने देिख�छ । �यसैले 
सिंवधान काया��वयनमा परकेो बाधा अड्काउको 
अव�थालाई बाधा अडकाउ फुकाउने अिधकार 
ि�याशील गराउने सारवान्  �यव�थाका �पमा ब�ुन 
सिक�छ । नेपालको संिवधानले सो संिवधानबमोिजम 
सघंीय संसद ्को पिहलो िनवा�चन भई �यसको पिहलो 
अिधवेशन �ार�भ नभएस�मका लािग मा� बाधा 
अड्काउ फुकाउने �यव�था सिंवधानमा राखेको 
देिख�छ । यसबाट नेपालको संिवधानबमोिजम संघीय 
ससंद ्को िनवा�चन भई �यसको पिहलो अिधवेशन 
�ार�भ भएपिछ पन� स�ने बाधा अड्काउलाई 
सघंीय ससंद ्ले नै सिंवधान संशोधनमाफ� त फुकाउन 
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स�ने संिवधान िनमा�ताह�को मनसाय रहेको बोध 
गनु�पन� ह��छ । संघीय ससंद ्को पिहलो अिधवेशन 
�ार�भ भएपिछ बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधािनक 
अिधकारको �योग ह�न स�ने दिेख�न ।

२५. त�काल �चिलत नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ मा रा��पितले मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा बाधा अड्काउ आदेश जारी गन� स�ने 
तथा �य�तो आदेश एक मिहनािभ� �यव�थािपका 
संसद ्बाट अनमुोदन गराउन ु पन� �यव�था भएको 
देिख�छ । �चिलत नेपालको संिवधानले समेत नेपाल 
सरकार मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा रा��पितबाटै 
बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार �योग ह�ने �यव�था 
गरबेाट दवैु संिवधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने 
स�ब�धमा आदेश जारी गन� र िसफा�रस गन� िनकाय वा 
पदािधकारीमा खासै िभ�नता रहेको पाइदँैन । त�कालीन 
नेपालको अ�त�रम संिवधानले एक मिहनािभ� आदेश 
अनमुोदन ह�नपुन� भनी समय िकटान गरकेोमा हालको 
संिवधानले �य�तो समय िकटान नगरी आदेश जारी 
भएपिछ त�काल बसेको �यव�थािपका ससंद ् वा संघीय 
संसद ्सम� अनमुोदनका लािग पेस गनु�  पन�स�मको 
काय�िविध िनिद�� गरकेो देिखयो ।

२६. यस�कार, सािबक र हालको संिवधानमा 
बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारका स�ब�धमा 
ग�रएको सारवान्  �यव�थामा समानता रहेको देिखए 
पिन काय�िविधका हकमा केही िभ�नता रहेको 
पाइयो । �य�तै अ�त�रम संिवधानमा बाधा अड्काउ 
फुकाउने �यव�था �थायी �कृितको देिख�छ 
भने नेपालको संिवधानमा अ�थायी । नेपालको 
संिवधानमा सघंीय संसद्  गठन भई पिहलो 
अिधवेशन �ार�भ नभएस�मको लािग मा� बाधा 
अड्काउ फुकाउने अिधकार ि�याशील ह�न स�ने 
देिखयो । अथा�त्  सं�मणकाल समा�त भएपिछ 

नेपालको सिंवधानबमोिजम यो अिधकार �योग ह�न 
स�ने ठाउ ँदिेखदँैन ।

२७. उपयु�� सवंैधािनक �यव�थाको 
प�ृभूिममा िववािदत बाधा अड्काउस�ब�धी 
�यव�थाको िव�लेषण ह�नपुन� दिेख�छ । ��ततु �रट 
िनवेदनमा चनुौती िदइएको नेपाल राजप� ख�ड ६२) 
काठमाड� २०६९ चैत १ गते, (अित�र�ाङ्क २४ मा 
�कािशत रा��पित काया�लयको सूचना हेदा� नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ मा रहेका िविभ�न 
धाराह�को काया��वयनमा बाधा अड्काउ परकेो भनी 
सो बाधा अड्काउ फुकाउन स�माननीय रा��पितबाट 
सिंवधानको धारा १५८ अ�तग�त आदेश जारी भएको 
देिखयो । उ� आदेशको ��तावनामा दहेायबमोिजम 
उ�लेख भएको पाइयोः-

“नयाँ संिवधान िनमा�णको काय� स�प�न 
नह�दँै सवंत्  २०६९ साल जेठ १४ 
गतेपिछ सिंवधान सभा �वतः िवघटन भई 
�यव�थािपका–ससंद् समेत कायम नरहेकोले 
रा�य स�चालनमा ग�भीर राजनीितक एवं 
सवंैधािनक गितरोध उ�प�न भई सवंैधािनक 
�ि�या सुचा� गन� िविभ�न �यासका 
बाबजुद अ�य िवक�पमा राजनीितक 
सहमित जुट्न नसकेको िवषम प�रि�थितमा 
आव�यकताको िस�ा�तसमेतलाई िवचार 
गरी सिंवधान सभाको िनवा�चन सुिनि�त गद� 
राजनीितक गितरोध अ��य गन�,
नेपाली जनताले आ�नो लािग आफँै संिवधान 
बनाउन पाउने एवं भयमु� वातावरणमा 
अक� संिवधान सभाको �वत��, िन�प� र 
धाँधलीरिहत िनवा�चनमा सहभागी ह�न पाउने 
अिधकारको ��याभूित र सव��च अदालतको 
फैसलासमेतको आधारमा सहमितको 
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सरकार गठन गनु�का साथै नयाँ संिवधान िनमा�णको लािग माग� �श�त गन�,
संिवधान सभाको नयाँ िनवा�चनको मा�यम�ारा संिवधान सभाको �थापना गरी संिवधान िनमा�ण 
�ि�यालाई पूण�ता िदनु अ�याव�यक भएकोले राजनीितक दलह�को सहमितका आधारमा सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशको अ�य�तामा अ�त�रम चुनावी मि��प�रषद् गठन गरी यथास�य 
िछटो अक� संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� र,
सव��च अदालत, संवैधािनक िनकाय र राजदूतका �र� पदह�मा ससंदीय सुनुवाइप�ात मा� िनयुि� 
गन� सिकने संवैधािनक �यव�था भएबाट ती पदह�मा िनयुि� गन� नसिकई रा�यको काय� स�चालनमा 
किठनाई परकेो र हाल �यव�थािपका–संसद्  नभएको कारणबाट संसदीय सुनुवाइ िवना �य�तो िनयुि� 
गन�समेत,
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ का िविभ�न धाराह�मा रहेको संवैधािनक �यव�थाले बाधा 
अवरोध िसज�ना गरकेोले सो बाधा फुकाउन सवंत् २०६९ साल फागुन ३० गते �मखु राजनीितक 
दलह�का बीच भएको ११ बुदँे सहमितको आधारमा नपेाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
रा��पितबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५८ बमोिजम बाधा अड्काउ फुकाउन 
देहायको आदशे जारी भएकोछ ।”

 २८. यसैगरी अ�त�रम संिवधानमा रहेको �यव�थासमेतका कारणबाट पन� गएको बाधा र �य�तो बाधा 
अड्काउ फुकाउन जारी ग�रएको आदशेको मूलभूत �यव�था िन�नानसुार रहेको देिखयोः-

�.स.ं बाधा अड्काउ परकेो �यव�था बाधा अड्काउ फुकाइएको �यहोरा
१ धारा ३३ को ख�ड (क) संवत्  २०६४ सालिभ� 

संिवधान सभाका सद�यको िनवा�चन स�प�न गन�
संवत्  २०७० साल मङ्िसरिभ� अक� संिवधान 
सभाको िनवा�चन स�प�न गन�

२ धारा ३८ को उपधारा (१) राजनीितक 
सहमितका आधारमा �धानम��ी र िनजको 
अ�य�तामा मि��प�रषदको गठन ह�ने

सव��च अदालतका �धान�यायाधीशको 
अ�य�तामा मि��प�रषद ्गठन गन�

३ धारा ३८ को उपधारा (७) को ख�ड (ख) 
�यव�थािपका संसद ्को सद�य नरहेमा 
�धानम��ी पदबाट म�ु ह�ने

अक� संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� 
राजनीितक सहमितका आधारमा सव��च 
अदालतका �धान�यायाधीशको अ�य�तामा 
मि��प�रषदक्ो गठन गन�

४ धारा ३८ को उपधारा (३)  मि��प�रषदक्ो 
संरचना र काय�िवभाजन आपसी सहमितबाट तय 
ग�रने

मि��प�रषदक्ो अ�य�ले चनुावी मि��प�रषदक्ो 
िज�मेवारीअन�ुप िन�प�ता कायम गन� 
मि��प�रषदक्ो गठन गदा� म��ीमा सबै िनजामती 
सेवाका िविश� �ेणीका अवकाश �ा�त �यि�ह� 
म�येबाट रहने र काय�िवभाजन तय गन�
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५ धारा ३८ को उपधारा (५) �धानम��ीले म��ी 
िनयिु� गदा� स�बि�धत दलको िसफा�रसमा 
�यव�थािपका संसद ्का सद�यह� म�येबाट 
िनयिु� गन�

अक� संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� 
�योजनको लािग गठन ह�ने मि��प�रषदक्ा हकमा 
मि��प�रषदक्ा अ�य�ले म��ी िनयिु� गन�

६ धारा ३८ को उपधारा (८) को ख�ड (ग) 
स�बि�धत दलको िसफा�रसमा वा स�बि�धत 
दलसगँको स�लाहमा �धानम��ीले उप 
�धानम��ी, म��ी तथा रा�य म��ी तथा सहायक 
म��ीलाई पदम�ु गन�

अक� संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� 
�योजनका लािग गठन ह�ने मि��प�रषदक्ो 
अ�य�ले �य�ता म��ीलाई पद म�ु गन�स�ने ,

७ धारा ४० राजनीितक सहमितको आधारमा 
�यव�थािपका संसद ्को सद�य नरहेको कुनै 
�यि�लाई उप�धानम��ी, म��ी, रा�यम��ी र 
सहायकम��ी पदमा िनय�ु गन� स�ने

मि��प�रषदक्ो अ�य�ले िनय�ु गन� स�ने

८ संिवधान वा �चिलत अ�य कानूनमा रहेको 
“�धानम��ी” भ�ने श�दले

संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� �योजनका 
लािग गठन ह�ने मि��प�रषदक्ो अ�य�लाई समेत 
जनाउने 

९ संिवधानको भाग ७ मा अक� संिवधान सभाको 
िनवा�चन गन� �यव�था नभएको

संिवधानको मूल मम� र भावनाबमोिजम अक� 
संिवधान सभाको िनवा�चन ह�न स�ने

१० धारा ६३ को उपधारा (३) को ख�ड (क)  
संिवधान सभाको िनवा�चन ह�नभु�दा अिघको 
राि��य जनगणनाबाट िनि�त भएको जनसं�याको 
आधारमा िनवा�चन िज�ला र सद�य सं�याको 
अनपुात यथास�भव समान ह�ने गरी धारा १५४क. 
बमोिजम �यव�था भएको िनवा�चन�े� िनधा�रण 
आयोगबाट िनवा�चन�े� िनधा�रण गन�

संवत् २०७० साल असार ७ गतेिभ� अक� 
संिवधान सभाको िनवा�चन �योजनको लािग संवत् 
२०६४ सालमा िनधा�रण भएबमोिजमका २४० 
िनवा�चन�े� नै कायम गन� गरी

११ धारा ६३ को उपधारा (३) को ख�ड (ख) 
संिवधान सभामा समानपुाितक िनवा�चन �णाली 
अनसुार तीन सय प�तीस सद�य िनवा� िचत ह�ने

अक� संिवधान सभाको �योजनका लािग 
समानपुाितक िनवा�चन अनसुार दईु सय चालीस 
जना सद�य िनवा�िचत ह�ने

१२ धारा ६३ को उपधारा (३) को ख�ड (ग) राि��य 
जीवनमा मह�वपूण� योगदान प�ुयाएका िविश� 
�यि�ह�म�येबाट मि��प�रषदब्ाट छ�बीस जना 
मनोनयन गन�

अक� संिवधान सभाको �योजनका लािग एघार 
जना मनोनयन गन�
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१३ धारा ६३ को उपधारा (७) संिवधान सभा 
िनवा�चनको �योजनको लािग संवत्  २०६३ साल 
मंिसर मसा�तस�म अठार वष�उमेर पूरा भएको 
��येक नेपाली नाग�रकलाई मतदान गन� अिधकार 
ह�ने

अक� संिवधान सभाको िनवा�चनको लािग 
िनवा�चन आयोगले तोकेको िमितमा १८ वष� 
उमेर पूरा भएको नेपाली नाग�रकको मतदानको 
अिधकार सिुनि�चत गन� िनवा�चन आयोगले 
मतदाता नामावलीलाई अ�ाविधक गन� गरकेो 
काय�लाई पूण�ता िददँा मतदाता नामावलीस�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ११ र २०६४ सालको 
संिवधान सभाको िनवा�चनको मतदाता नामावली 
र नाग�रकताको आधारमा तयार ग�रएको मतदाता 
नामावलीसमेतलाई आधार मानी स�प�न गन�

१४ सिंवधानको भाग ९ राज�व र �ययको अनमुान 
�यव�थािपका–संसद ्सम� पेस गन�समेत �यव�था 

�धान�यायाधीशको अ�य�तामा गठन ह�ने 
मि��प�रषदले् आव�यकताअनसुार राज�व र 
�ययको अनमुान तयार गरी संिवधानको धारा ८८ 
बमोिजम �वीकृितको लािग पेस गन�

१५ धारा १०६ को उपधारा (१) सव��च अदालतको 
�धान�यायाधीश वा �यायाधीशलाई �यायाधीशको 
पदमा बाहेक अ�य कुनै पदमा काममा लगाइने वा 
काजमा नखटाइने

संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� �योजनका 
लािग राजनीितक सहमितका आधारमा 
�धान�यायाधीशको अ�य�तामा मि��प�रषद ्
गठन गन�

१६ �धान�यायाधीशले मि��प�रषदक्ो अ�य�को 
हैिसयतले काम गरकेो अविधभर िनजको 
पदािधकार कायमै रा�न ुपन� भएको

संिवधानको धारा १०३ को उपधारा (४) बमोिजम 
सव��च अदालतको व�र�तम् �याधीशले कायम 
मकुायम �धान�यायाधीश भई काय� गन�

१७ संिवधान वा �चिलत अ�य कानूनमा रहेको 
“�धान�यायाधीश” भ�ने श�दले

कायम मकुायम �धान�यायाधीशलाई समेत 
जनाउने

१८ �धान�यायाधीशले मि��प�रषदक्ो अ�य�को 
�पमा काय� गरकेो अविधभर सव��च अदालतको 
व�र�तम् �यायाधीशले कायम मकुायम 
�धान�यायाधीशको �पमा काय� गन� भई �याय 
प�रषद ्तथा �याय सेवा आयोगको अ�य�तासमेत 
गन� भएकोले सद�यको �पमा �ितिनिध�व गन� 
नस�ने ह�दँा

संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र 
धारा ११४ को उपधारा (२) बमोिजम व�र�तम् 
�यायाधीशले कायम मकुायम �धान�यायाधीशको 
�पमा काय� गरकेो अविधभर िनजभ�दा पिछको 
सव��च अदालतको व�र�तम् �यायाधीशले �याय 
प�रषद ्तथा �याय सेवा अयोगको सद�यको �पमा 
काय� गन�

१९ धारा १४२ को उपधारा (५) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशः अ�त�रम �यव�थािपका–संसद ्मा 
�ितिनिध�व गन� दलह�को हकमा िनवा�चनको 
�योजनको लािग दल दता�  गन� क�तीमा दस हजार 
मतदाताको समथ�नसिहतको ह�ता�र िनवेदन 
आव�यक नपन�

अक� संिवधान सभा िनवा�चनको �योजनको 
लािग संवत्  २०६४ सालमा िनवा�िचत त�कालीन 
संिवधान सभामा �ितिनिध�व रहेका दलको हकमा 
समेत दस हजार मतदाताह�को समथ�नसिहतको 
ह�ता�रय�ु िनवेदन आव�यक नपन�
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२० धारा १४५ को उपधारा (१) को ख�ड (घ) 
मि��प�रषदम्ा रहेका राजनीितक दलह�म�ये 
फरक–फरक दलको �ितिनिध�व ह�ने गरी 
�धानम��ीले तोकेका तीन जना म��ी राि��य 
सरु�ा प�रषदम्ा सद�य रहने

मि��प�रषदक्ो अ�य�ले तोकेका तीनजना म��ी 
सद�य रहने

२१ धारा १४९ को उपधारा (१) को ख�ड (ग) 
र (ङ) संवैधािनक प�रषदम्ा �यव�थािपका–
संसद ्को सभामखु र �यव�थािपका–संसद ्मा 
िवप�ी दलको नेता सद�य रहने 

उपधारा (१) ख�ड (घ) मा मि��प�रषदक्ो 
अ�य�ले तोकेका तीनजना म��ी सद�यरहने र 
संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह�को िनयिु� 
राजनीितक सहमितका आधारमा गन�

२२ धारा ८ को उपधारा (५) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा भएको �यव�थाबमोिजम �चिलत 
कानूनबमोिजम ज�मको आधारमा नेपालको 
नाग�रकता �ा�त गरकेा �यि�को �य�तो 
नाग�रकताको �माणप� िलनअुिघ ज�मेका 
स�तानलाई वंशजको आधारमा नाग�रकता िलन 
उपधारा (२) को ख�ड (ख) को �यव�थाले बाधा 
प�ुयाएको

ज�मको आधारमा नाग�रकता �ा�त गन�का 
स�तानलाई वंशजका आधारमा नाग�रकता �दान 
गन�

२३ सिंवधानको धारा १५५ को उपधारा (१)  
यस संिवधानबमोिजम संवैधािनक प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा िनय�ु ह�ने संवैधािनक पद तथा 
सव��च अदालतका �यायाधीश र राजदूतको 
पदमा िनयिु� पूव� िनजह�को कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम ससंदीय सनुवुाइ ह�ने

�य�ता पदह�मा संिवधानबमोिजम िनय�ु 
गन� र अक� सिंवधान सभाको िनवा�चन भई 
�यव�थािपका–संसद ्को �पमा अिधवेशन �ार�भ 
भएको िमितले एक मिहनािभ� �यव�थािपका–
संसद ्मा य�तो िनयिु� ��तुत गन�

२४ धारा १५८ यो सिंवधानको काया��वयन गन� कुनै 
बाधा अड्काउ परमेा रा��पितले मि��प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा �य�तो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आदेश जारी गन� स�नेछ र �य�तो आदेश 
�यव�थािपका–संसद ्बाट एक मिहनािभ� 
अनमुोदन गराउन ुपन�

यो आदेश अक� संिवधान सभाको िनवा�चन भई 
�यव�थािपका–संसद ्को �पमा अिधवेशन �ार�भ 
भएको िमितले एक मिहनािभ� �यव�थािपका–
संसद ्बाट अनमुोदन गराउने

२५ कुनै कारणले अ�त�रम चनुावी मि��प�रषदक्ा अ�य�को पद �र� ह�न गएमा वा काबूबािहरको ि�थित 
उ�प�न भई िनधा��रत समयमा चनुाव ह�न नसकेमा राजनीितक सहमितको आधारमा आव�यक �यव�था 
गन�

२६ यो आदेशबमोिजम बाधा अड्काउ फुकाई काया��वयन भएका �यव�थाह� काय�स�प�न भएपिछ �वतः 
िनि��य ह�ने ।

 
२९. बाधा अड्काउ फुकाउने स�ब�धमा जारी ग�रएको उपयु�� आदेशको ��तावनामा अ�य कुराका 

अित�र� नया ँसंिवधान िनमा�णको काय� स�प�न नह�दैँ संिवधान सभाको काय�काल सिकएको, �यव�थािपका 
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संसद ्को अभावमा संवैधािनक �ि�या अव�� भएको, 
सहमितको सरकार गठन गरी सिंवधान िनमा�णको लािग 
माग� �श�त गरी सिंवधान सचुा� गराउन िविभ�न 
�यासका बाबजदु अ�य िवक�पमा राजनीितक 
दलह�को सहमित नजटेुकोले आव�यकताको 
िस�ा�त र सव��च अदालतको फैसलासमेतको 
आधारमा सो आदशे जारी गनु�  परकेो भ�नेसमेत 
उ�लेख ग�रएको देिख�छ । अ�त�रम संिवधानले िनिद�� 
गरबेमोिजम संिवधान सभाले तोिकएको समयसीमािभ� 
नया ँसंिवधान जारी गन� नस�नकुा कारणह�का बारमेा 
नेपालको संवैधािनक र राजनीितक िवकास�मका 
स�दभ�मा थप खोिजनीित ह�ने नै छ । कारण जेसकैु होस ्
संिवधान नबनाउदँै सिंवधान सभाको काय�काल समा�त 
भएसगैँ �यव�थािपका संसद ्समेत �वतः कायम नरहने 
अव�थामा अ�त�रम संिवधानको ि�याशीलतामा 
अबरोध आउन स�ने कुरा अनपेि�त िथएन । भरतमिण 
जङ्गम िव�� रा��पितको काया�लयसमते भएको 
(ने.का.प. २०६८ मङ्िसर िन.न.ं ८६६२ पृ� 
१२५७) �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट सो कुरा 
अगावै औ�ंयाउदै सो बाधा िनवारणको संवैधािनक 
उपाय अवल�बन गन� देहायबमोिजम आदेशसमेत जारी 
भएको देिख�छः-

"वत�मान संिवधान सभा गठन भएप�ात् 
संिवधान िनमा�णका स�ब�धमा हालस�म 
के कित उपलि�धह� हािसल भएका छन् र 
कित काय�ह� बाँक� छन् ? ती काय�ह� पूरा 
गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ६४ को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
अिभिनि�त गरकेो अविध नना�ने गरी 
अि�तम पटकको लािग संिवधान सभाले 
वा�तिवक�पमा जे जित समय आव�यक 
पछ�  ? यिकन गरी सोही अविधिभ�ै सिंवधान 

िनमा�णको काय� स�प�न गन� र �यसरी िनि�त् 
ग�रएको अविधमा पिन सिंवधान िनमा�णको 
काय�लाई पूण�ता �दान गन� नसिकने भएमा 
त�प�ात वत�मान संिवधान सभाको काय�काल 
�वतः समा�त ह�ने ह�ँदा सो अविधिभ�ै 
सिंवधानको धारा १५७ बमोिजम जनमत 
सङ्�ह वा धारा ६३ बमोिजम अक� संिवधान 
सभाको िनवा�चन वा सिंवधानबमोिजम अ�य 
उपयु� �ब�ध िमलाउन जो चािहने आव�यक 
काम कारवाही गन� गराउन िवप�ी संिवधान 
सभाका अ�य� तथा नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयका 
नाममा यो आदेश जारी ग�रिदएको छ ।"

३०. यस अदालतबाट भएको उ� आदेशको 
ग�भीरतालाई स�बि�धत प�ले �हण गन� नस�नकुो 
फल�व�प सो आदेश जारी भएप�ात् संिवधान 
सभाले थप गरकेो काय�कालिभ� पिन संिवधान 
िनमा�णको काय� स�प�न गन� नसकेको मा� होइन, 
�यव�थािपकाको अि�त�व बाकँ� छँदै आदशेमा 
औ�ंयाइएअन�ुप जनमत सङ्�हको घोषणा वा अक� 
सिंवधान सभाको िनवा�चन वा संिवधानबमोिजमका 
अ�य उपय�ु �ब�ध िमलाउन सकेकोसमेत 
पाइएन । �यसैले यस अदालतको फैसला र 
आव�यकताको िस�ा�तसमेतका आधारमा सो आदेश 
जारी ग�रएको भ�ने भनाई यथाथ�को िनकट देिखदैँन ।

३१. �य�तै िविभ�न �यासका बाबजदु 
सिंवधानको गितलाई सचुा� गराउने अ�य िवक�पमा 
राजनीितक दलह�बीच सहमित नभएको भ�ने 
��तावनामा उ�लेख भएको �यहोराबाट अ�य 
िवक�पह� समेत रहेको त�य उजागर भएको पाइ�छ । 
केवल अ�य िवक�पह�मा राजनीितक सहमित जट्ुन 
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नसकेको कारणले मा� ��ततु िवक�प रोिजएको भ�ने 
देिखन आयो । गितरोध हटाउने िविभ�न िवक�पह� 
छन् भने तीम�ये कुन िवक�प रो�ने भ�ने कुरा 
बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको �योग गन�ले 
जा�ने िवषय हो । तर �यसरी चयन ग�रएको िवक�प 
संिवधानको सम� भावना सापे�, कम िववािदत र 
संिवधानलाई कमभ�दा कम �हण लगाउने �कृितको 
हो, होइन र सो िवक�पको बाधा अड्काउ परकेो 
कारणसगँ साथ�क स�ब�ध रहेको छ छैन भनी खोजी 
गनु�  नाग�रकको कत��य ह�ने भई ��ततु �रट िनवेदनलाई 
सोही कुराको �ोतकका �पमा िलनपुद�छ । अथा�त् बाधा 
अड्काउ िनवारण गन� िनह�मँा संिवधानको वा�तिवक 
बाधा अड्काउसगँ अस�बि�धत र गैरसंवैधािनक 
िवक�पलाई वैधता िदने उ�े�य लकेुको दिेखन ु
ह�दँनै । बाधा अड्काउ फुकाउन अवल�बन ग�रने 
िवक�प यथाथ�मा आधा�रत ह�नकुा साथै अ�त�रम 
संिवधानको ��तावना र �ावधानह�ले आ�मसात् 
गरकेो आधारभूत संवैधािनक �ा�प (Constitutional 
scheme) अनकूुलसमेत ह�न ुपद�छ ।

३२. नेपाली जनताले आ�नो लािग आफँै 
संिवधान बनाउन पाउने एवं भयम�ु वातावरणमा अक� 
संिवधान सभाको �वत��, िन�प� र धाधँलीरिहत 
िनवा�चनमा सहभागी ह�न पाउने अिधकारको ��याभूित 
र सव��च अदालतको फैसलासमेतको आधारमा 
सहमितको सरकार गठन गनु�का साथै नया ँसिंवधान 
िनमा�णको लािग माग� �श�त गन� सो आदशे जारी 
गनु�  परकेो भ�ने पिन ��तावनामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
��तावना हेदा� अ�य कुराका अित�र� नेपाली जनताले 
आ�नो लािग आफँै सिंवधान बनाउन पाउने र भयम�ु 
वातावरणमा संिवधान सभाको �वत�� र िन�प� 
िनवा�चनमा सहभागी ह�न पाउने कुरालाई सिुनि�त 

गरकेो देिख�छ । सो �योजनका लािग अ�त�रम 
सिंवधानको धारा ३३ को ख�ड (क) मा २०६४ 
सालिभ� संिवधान सभाको िनवा�चन गन� रा�यको 
दािय�वसमेत तोिकएको दिेख�छ । संिवधानको भाग 
७ अ�तग�त धारा ६३ दिेख ८३ स�मका �ावधानह� 
सिंवधान सभाको िनवा�चन, गठन, अिधकार�े� 
र काय�िविधसगँ स�बि�धत देिख�छन् । अ�त�रम 
सिंवधानको म�ुय उ�े�य संिवधान सभामाफ� त नया ँ
सिंवधान िनमा�ण गन� िवषयमा केि��त रहेको पाइदँा सो 
काय� स�प�न गन� कुनै संवैधािनक अड्चन पद�छ भने 
सो फुकाउन आदशे जारी ह�न स�दछ तर �यसरी जारी 
ग�रने आदेशको िवषयव�त ुसोही �यवधान िनवारणसगँ 
स�बि�धत ह�नपुद�छ ।

३३. ��ततु म�ुामा िववािदत बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेश जारी गन� सो आदेशको ��तावनामा 
उ�लेख ग�रएका उ�े�य र कारणह� वा�तिवक�पमा 
सिंवधानको काया��वयनसगँ स�बि�धत छन्  वा छैनन्  
भनी हेनु�  पिन �वाभािवक छ ।

३४. अ�त�रम संिवधानको धारा ६४ 
बमोिजम संिवधान सभाको पदाविध स�ब�धमा 
सव��च अदालतले िमित २०६८।८।९ मा उपयु�� 
उि�लिखत म�ुामा गरकेो िनण�यबमोिजम िनिद�� 
कुराह� संिवधान काया��वयनको िहसावले र संिवधान 
सभाले आ�नो दािय�व पूरा गराउने िहसाबले ग�रएका 
ह�न् । फैसलाले नै सिंवधान सभाले आ�नो तोिकएको 
आयिुभ� काय� स�प�न नगरमेा र �वतः िवघटनको 
अव�थामा पगेुमा अ�त�रम संिवधानको र संिवधान 
सभाको उ�े�य परािजत ह�ने कुराको पूवा�भाष गरकैे 
हो र �य�तो अवाि�छत अव�थाह�बाट बचाउन 
अपनाउनपुन� िवक�पह� र उपायह�को बारमेा 
सिंवधान सभासमेतको �यानाकष�ण गराएको हो ।

३५. संिवधानबमोिजम सव��च अदालतले 
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गरकेो िनण�य र �ितपािदत िस�ा�तह� सबैले 
मा�नपुन� भई तदन�ुप गरकेो भए बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशमा उ�लेख भएझ� प�रि�थितह� 
उ�प�न ह�ने नै िथएनन् । अदालतका आदेशको उपे�ा 
वा उ�लङ्घन गन�, संिवधान सभाको िवघटनबाट पन� 
आउने प�रि�थितह� जेसकैु होस् भनी अलप� छाड्ने 
ज�ता कुराह� अदालतको आदेशपिछ अपेि�त 
िथएनन् । संिवधान सभािभ� ि�याशील रहने सरकार 
र अ�य म�ुय राजनीितक दलह�ले कानूनी रा�यका 
आधारभूत िस�ा�तअन�ुप िज�मेवार ढङ्गले 
संिवधानका आधारभूत काय�िदशा र अदालतका 
िनण�य र िनद�शनसमेतलाई म�येनजर राखेर िनि�त 
काय�योजनासिहत काम गनु�  मा�ै अपेि�त ह�नेमा 
�यसो भए गरेको पाइएन । फल�व�प िववािदत बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेशको ��तावनामा उ�लेख 
भएको ज�तो प�रि�थितह� िनमा�ण भएको पाइ�छ ।

३६. यथाथ�मा बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशको ��तावनामा उ�लेख भएको ज�तै सिंवधान 
सभाबाट संिवधान बनाउने उ�े�यले सिंवधान सभाको 
िनवा�चन गराउने कुरा संिवधानकै ग�त�य हो । अ�त�रम 
संिवधान र सव��च अदालतको िनण�यबमोिजम काय� 
स�प�न नगरी अझ भ�ने हो भने ितनको भावनािवपरीत 
काम गरबेाट उ�प�न प�रि�थित हो, बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशको ��तावनामा उ�लेख भएको 
प�रि�थितह� । सिंवधान र अदालतको आदेशमा 
उि�लिखत काम नगन� अिन �यसैको कारण बनाई 
संिवधानको काया��वयनमा बाधा भयो भनी बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गनु�  कितको �वाभािवक 
हो िवचारणीय देिख�छ ।

३७. �यसका अित�र� अ�त�रम सिंवधानको 
धारा ३८ र अ�य �ावधानबमोिजम राजनीितक 
सहमितको माग� �श�त गन� कुरा राजनीितक 

दलह�को िज�मेवारी भनी ब�ुनपुन� अपे�ा �वाभािवक 
हो भ�ने ला�दछ । मौजदुा काय�पािलकाको मा�यमबाट 
सिंवधान सभाको लािग नया ँिनवा�चन िकन ह�न नस�ने 
हो ? �यो पिन ब�ुन सिकँदनै । संिवधानले िदएको 
सरंचनािभ� िकन त�कालीन सरकारले काम गन� 
नसकेको वा नस�ने हो र अ�य राजनीितक दलह�ले 
मा�न वा सहन गन� नस�ने हो ? �यो पिन ब�ुन 
सिकँदैन । सिंवधानिभ�को समाधान र िवक�पलाई मूल 
सवंैधािनक माग� वा धार प�छाएर कदािचत हेन� िम�ने 
ह�दैँन । �यसो भएमा संिवधान उ�लङ्घनको ि�थित 
दिश�न स�ने कुराको हे�का सधै ँरा�नपुन� ह��छ ।

३८. संिवधान �वयम् मा वैध राजनीितक 
िलखतसमेत भएकोले यसअ�तग�तको ि�या ि�य 
वा अि�य जे भए पिन िशरोपर गरी संवैधािनक�पले 
िनधा��रत �ि�या पूरा गन� िदएको भए बाधा अड्काउ 
फुकाउने ज�तो िववािदत प�रि�थितको िवक�प 
रो�नपुन� अव�था आउने िथएन होला । कानून 
उ�लङ्घनको प�रि�थितलाई वैध अपवाद स�झने हो 
भने कानूनी रा�यले आ�नो िदशा र ल�य गमुाउछँ 
र अपवादह�को ढेरीले कानूनलाई िशिथल बनाई 
धरासायी बनाउछँ । कानूनको पालना गन� गराउने 
सां�कृितक सम�या रा�य �यव�थामा रिहरहेस�म 
सवंैधािनक प�ितको काया��वयन द�ुह बिनरह�छ, 
जसले अ�ततः संिवधानवादको औिच�य र भिव�यसमेत 
अिनि�त बनाउछँ । कमसे कम नया ँसिंवधानले य�तो 
िनयित भो�न नपरमेा मलुकुको संवैधािनक िवकासको 
गित अगािड बढ्न स�छ भ�ने अपे�ा रा�न सिक�छ ।

३९. ��ततु म�ुामा २०६९ जेठ १४ गते 
सिंवधान सभाको िवघटनप�ात् को प�रि�थितको 
िच�ता र काय�िदशा तयारी िवना िवघटन ह�न ुआफँैमा 
ग�भीर घटना हो । �यसपिछ त�काल िव�मान 
काय�पािलकाले संिवधानका �यव�थाको अधीनमा 
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रही संवैधािनक प�ितको काया��वयनमा अ�गित िलन 
नस�न,ु �यससगैँ राजनीितक दल वा शि�ह�को 
सहमित जटुन नस�न,ु उ� काय�पािलकाको वैध 
�ित�थापनको लािग पिन संिवधानको �यव�थाको 
अधीनमा रही राजनीितक सहमित जटुाउने तफ�  
नला�न ु र संिवधानले अपे�ा गरकेो सहमितभ�दा 
पिन सोबािहरको िवक�पको िच�तन गनु�  संवैधािनक 
प�ितको िन�ावान् काया��वयनको िहसाबले वा�छनीय 
देिखदँैन । सिंवधानको काया��वयनमा अ��यािसत 
�यवधानभ�दा पिन अ�य �यवधानको आधार बनाउने 
कुरा सो�न सिकँदनै र �य�ता कुनै आधारह�मा बाधा 
अड्काउ फुकाउने नामको िवक�पह� खो�ने वा 
खो�न िदने सोच र स�ंकार ब�यो भने भिव�यस�म 
पिन संवैधािनक प�ितको काया��वयनमा अनेक� खतरा 
र �यवधानह� स�भा�य भई िनरापद काया��वयन 
अस�भव �ायः ह�न स�ने स�भावना रह�छ । य�तो 
प�रि�थित र �विृ� भिव�यको लािग समेत अिच��य 
र अ�ा� ह�न ुपद�छ र य�तो ि�थित र �विृ� िव�� 
संिवधान र संिवधानवाद �ढतासाथ उिभइरहन ुपद�छ ।

४०. बाधा अड्काउ फुकाउने भनेको  
आदेशका ��तावनामा उ�लेख भएका राजनीितक 
एवं संवैधािनक गितरोध व�ततुः िनवा�चन गन� 
सिकने खालका छैनन् । त�कालीन अ�त�रम 
संिवधानबमोिजमको सहमितमा नपगेुर नै 
आव�यकताको िस�ा�तको �योगको अव�था 
िन��याउनकुो संवैधािनकभ�दा पिन राजनीितक उ�े�य 
�भावी भएको देिख�छ । बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशमा उि�लिखत सरकारको स�ब�धमा सव��च 
अदालतको फैसलाले कतै पिन नसोचेको िवषय ह�दँा 
�यसमा सहमितको सरकारको स�दभ�को सा�दिभ�कता 
िवचारणीय देिख�छ । संिवधान सभाको नया ँिनवा�चनको 
लािग �धान�यायाधीशको नेत�ृवको सरकारको 

प�रक�पना र औिच�य संिवधानिभ� कतै नदेिखएको 
��य हो भने �यस �योजनको लािग राजनीितक 
दलह� र �धान�यायाधीशबीचको सहमित वा सवंाद 
सिंवधानले सो�दै नसोचेको र अ�त�रम संिवधानको 
आधारभूत िस�ा�तिभ�को िवषयसमेत होइन । यसरी 
जनुजनु उ�े�यले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश 
जारी गरकेो भनेको हो ती कुराह� यथाथ�मा संिवधान 
काया��वयनको िसलिसलामा िसज�ना भएका अवरोध 
फुकाउनभ�दा पिन िव�मान समाधानका संय��को 
�ित�थापनको िहसाबले आएका देिख�छन् ।

४१. संिवधान काया��वयनको िसलिसलामा 
वा�तिवक �यवधान खडा ह�न आएमा बाधा अड्काउ 
फुकाई संिवधानलाई वा संवैधािनक �ि�यालाई 
मौिलक माग� (िलक) मा फका�उन ु एउटा कुरा हो । 
�वाभािवक संवैधािनक �ि�यालाई छाडेर राजनीितक 
िनण�यको आधारमा संवैधािनक प�ितलाई िलकबािहर 
जानस�ने गरी �य�तो आदेश जारी गन� गराउने 
प�रि�थित किह�यै नआओस् भनी िवशेष�पले िवचार 
गनु�पन� भएको छ ।

४२. अ�त�रम सिंवधानले एउटा     
लोकताि��क प�ितको मू�य मा�यता तथा शि� 
पथृक�करण, िनय��ण र स�तलुनको िस�ा�तको 
आधारमा शासक�य �ब�ध गरकेोमा सवंैधािनक 
अंगह�ले आ-आ�नो �थानबाट संिवधानको 
काया��वयनमा योगदानको अपे�ा गरकेो 
पाइ�छ । तर िववािदत आदेश जारी गन� स�दभ�मा 
�धान�यायाधीशको नेत�ृवको सरकारको अवधारणा र 
आदशे जारी गन� �ि�यामा िनजको सहभािगता कित 
रहन गएको छ भ�ने एउटा ग�भीर र िवचारणीय प�को 
�पमा देखा पद�छ ।

४३. संिवधान सभाको नया ँिनवा�चन गन�को 
लािग सव��च अदालतका �धान�यायाधीशको 
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अ�य�तामा चनुावी सरकार गठन गन� िवषयलाई 
उ� आदेशको ��तावनाले बाधा अडकाउ फुकाइन ु
पन� कुराको म�ुय िवक�पका �पमा ��ततु गरकेो 
पाइयो । साथै �मखु राजनीितक दलह�बीच िमित 
२०६९।११।३० मा भएको ११ बुदँे सहमितका 
आधारमा �य�तो िवक�प छनौट ग�रएको भ�ने 
�यहोरासमेत ��तावनामा उ�लेख भएको 
देिखयो । �धान�यायाधीशको अ�य�तामा चनुावी 
सरकार बनाउने राजनीितक सहमित ह�न ुर �यसैलाई 
त�कालीन मि��प�रषदले् बाधा अड्काउको आधार 
मानी रा��पितसम� पेस गनु�  एउटा अनौठो संयोजन 
देिख�छ । �यसबाट �वत�� �यायपािलकालाई वा 
�यसका नेत�ृवलाई राजनीितक रङ्गम�चमा ता�न 
सिकने प�रि�थित आएको र उ� िवषय ग�भीर 
�कृितको देिख�छ ।

४४. बाधा अड्काउ फुकाउन जारी 
ग�रएको आदेशको ��तावनामा िनद�िशत ग�रए ज�तै 
सो आदेशका अिधकांश �ावधानह� बहालवाला 
�धान�यायाधीशको अ�य�तामा चनुावी सरकार गठन 
गन� िवषयमै केि��त रहेको पाइयो । खासगरी उ� 
आदेशको दफा २ ले राजनीितक सहमितका आधारमा 
�धानम��ी र िनजको अ�य�तामा मि��प�रषदक्ो गठन 
ह�ने अ�त�रम संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (१) मा 
रहेको �यव�थाको स�ा राजनीितक सहमितबमोिजम 
गन� सव��च अदालतका �धान�यायाधीशको 
अ�य�तामा मि��प�रषदक्ो गठन गन� गरी माग� �श�त 
गरकेो देिखयो । बाकँ� दफा ३, ४, ५, ६, ७, १४, १५, 
१६, १७, १९, २०, २४ का �यव�थाह�  ��य� 
वा परो��पमा �धान�यायाधीशलाई सरकार �मखु 
बनाउने वा सो कारणबाट िसिज�त प�रणाम �यव�थापन 
गन� िवषयसगँ मा� स�बि�धत रहेको पाइयो ।

४५. साथै बाधा अड्काउ फुकाउन जारी 

ग�रएका केही िवषयह� संिवधान सभाको अक� 
िनवा�चन गराउने िवषयसगँ ��य��पमा स�बि�धत 
रहेको पिन देिख�छ । सो आदेशको दफा १ ले २०६४ 
सालिभ� सिंवधान सभाको िनवा�चन गराइस�न ु
पन� भ�ने अ�त�रम संिवधानको �यव�थाबाट 
अक� सिंवधान सभाको चनुाव गराउन बाधा परकेो 
भनी २०७० साल मङ्िसर मिहनािभ� संिवधान 
सभाको नया ँ िनवा�चन गराउने गरी िनकास खोलेको 
देिख�छ । �य�तै आदेशको दफा ८ अक� संिवधान 
सभाको िनवा�चन गन�, दफा ९ सािबककै िनवा�चन 
�े� कायम गन�, दफा १२ बािलग नाग�रकह�को 
मतािधकार सरुि�त पान� र दफा १८ केही राजनीितक 
दलह�लाई संिवधान सभाको िनवा�चनमा भाग िलन 
दल दता� गनु�पन� संवैधािनक �ब�धले पारकेो अवरोध 
हटाउने िवषय िनवारणसगँ स�बि�धत रहेको देिखयो ।

४६. �य�तै आदेशको दफा १९ र २० 
सवंैधािनक प�रषदक्ो ि�याशीलतासगँ स�बि�धत 
रहेको पाइ�छ भने दफा २२ संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीको संसदीय सनुवुाइका लािग �यव�थािपका 
ससंद ् नभएको कारणले िसज�ना भएको बाधा अड्काउ 
फुकाउने िवषयसगँ स�बि�धत रहेको पाइयो ।

४७. यसका अित�र� उ� आदेशको 
दफा १० र ११ ले सिंवधान सभाको समानपुाितक 
िनवा�चनअनसुार िनवा�िचत ह�ने र मि��प�रषदब्ाट 
मनोनयन ग�रने सद�यह�को सं�या हेरफेर गरकेो 
देिखयो । सोबाहेक संिवधान सभाको िनवा�चनसगँ 
िसधा स�ब�ध नरहेका िवषयह�समेत बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशमा समावेश भएको पाइ�छ । दफा २३ 
ले बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधािनक �ब�ध ग�रएको 
अ�त�रम संिवधानको धारा १५८ लाई समेत प�रवत�न 
गरकेो देिखयो ।

४८. यस�कार िववािदत आदेशका केही 
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�यव�थाह� संिवधान सभाको नया ँ िनवा�चन गराउन 
अ�त�रम संिवधानमा रहेका �यवधान हटाउने 
िदशामा नै केि��त रहेको पाइएको छ । साथै रा�यको 
संवैधािनक िनकायमा िनयिु�को िसफा�रस गन� 
संवैधािनक प�रषदक्ो गठन तथा �यव�थािपका संसद ् 
नभएको कारण संसदीय सनुवुाइस�ब�धी �यव�था 
�भािवत भएको अव�थामा त�कालीन अवरोध 
हटाउने आदेशका �यव�थाह� सा�दिभ�क नै रहेको 
पाइ�छ । तर तीबाहेक बहालवाला �धान�यायाधीशलाई 
चनुावी सरकारको अ�य� बनाउने, सिंवधान 
सभामा समानपुाितक िनवा�चनबाट िनवा�िचत र 
मनोनयन ह�ने सद�यह�को सं�या हेरफेर गन�, बाधा 
अड्काउस�ब�धी धारालाई नै प�रवत�न गन� लगायतका 
अिधकांश आदशेका �यव�थाह� सिंवधान सभाको 
िनवा�चन गराउने कुरासगँ अस�बि�धत र िववािदत 
�कृितका देिखएका छन् ।

सिंवधान सभाको नया ँ िनवा�चनको लािग 
अ�त�रम सिंवधानमा परकेो बाधा अड्काउको 
�वाभािवक र सिंवधानअन�ुपको िनकास वा 
िवक�प �धान�यायाधीशको सरकार हो, होइन? 
राजनीितक सहमितका आधारमा �य�तो िवक�प 
खो�न िम�छ, िम�दैन? भ�ने िनण�य िदनपुन� चौथो 
��का स�ब�धमा समेत िवचार गनु�पन� ह�न आएको छ ।

४९. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश 
जारी गनु�पन� कारणका स�ब�धमा ��तावनामा 
उ�लेख ग�रएको आधार, बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशका �यव�थाह� तथा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफसमेतबाट �य�तो आदेश जारी गदा�का बखत 
मि��म�डल नरहेको वा अ�त�रम संिवधानमा भइरहेको 
�यव�थाबाट सरकार गठन गन� बाधा परकेो भ�ने 
देिखएको छैन । �मखु राजनीितक दलह�बीच भएको 

भिनएको ११ बुदेँ स�झौताका आधारमा बाधा अड्काउ 
फुकाउन मि��प�रषदब्ाटै रा��पितसम� िसफा�रस 
ग�रएको भ�ने दिेखदँा मि��प�रषद्को अि�त�व कायमै 
रहेको मा�न ुपन� ह��छ । संिवधान सभाको अक� चनुाव 
गराउने �ावधान अ�त�रम संिवधानमा नरहेको कारण 
वा अक� चनुाव गराउन सिंवधानका �यव�थाबाट 
अवरोध पगेुको हो भने ितनै कारण िनवारणसगँ मा� 
स�बि�धत भई बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी 
ह�न ुवा�छनीय ह��छ ।

५०. सिंवधान सभाको अक� नया ँ िनवा�चन 
गन�को लािग अ�त�रम संिवधानका िव�मान �यव�थाले 
खडा गरकेा �यवधानह� यस स�दभ�मा िनवारण ग�रन ु
पन� िवषयह� ह�न स�छन् । �यसको लािग भइरहेको 
सरकार�ित राजनीितक दलह�को अिव�ास भएको 
ख�डमा संिवधान सभाको िनवा�चन �योजनका लािग 
सरकार फेन� िवक�प पिन आउन स��यो । तर सरकार 
फेदा� संिवधानले अङ्िगकार गरकेो मू�य मा�यता 
र �ावधानले क�पना नै नगरकेो िनता�त नौलो र 
अनपेि�त �े�बाट सरकार िनमा�ण गन� कुरा वा�तिवक 
िवक�प र बाधा फुकाउने िवषय ह�न स�ैन । त�काल 
कायम रहेको मि��प�रषद्बाट संिवधान सभाको अक� 
चनुाव गराउने कुरामा राजनीितक दलह�बीच सहमित 
जट्ुन नसकेको हो भने पिन सो िवषय अ�त�रम 
सिंवधानको �यव�थाले िसज�ना गरकेो बाधा अड्काउ 
ह�न स�ैन । व�ततु: बाधा अड्काउ फुकाउदँाका 
बखत कायम रहेको मि��प�रषदले् नै बाकँ� सवंैधािनक 
�ि�या पूरा गरी िकन चनुाव गराउन नस�ने हो अथवा 
सो कुरा िकन �वीकाय� ह�न नसकेको हो ब�ुन सिकएको 
छैन ।

५१. यसका अित�र� अ�त�रम संिवधानको 
धारा ३८ को उपधारा (१) ले राजनीितक सहमितका 
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आधारमा �धानम��ी र िनजको अ�य�तामा 
मि��प�रषदक्ो गठन ह�ने भनी गरकेो �यव�था 
�यव�थािपका संसद ् वा संिवधान सभा कायम नरहेको 
अव�थामा ि�याशील ह�न कुनै बाधा देिखदँनै । सो 
उपधारा (१) को संवैधािनक �यव�था �यव�थािपका 
संसद ् वा संिवधान सभा कायम रहेको अव�थामा र 
नरहेको दवुै अव�थामा समान�पमा �भावी ह�ने 
देिख�छ । अझ सं�मणकालीन रा�य �यव�थाका 
चनुौतीह� सामना गरी संिवधान सभामाफ� त नया ँ
संिवधान िनमा�ण गन� संसद्  रहेकै अव�थामा समेत 
बह�मतीयभ�दा सहमितय सरकारको गठनलाई 
अ�त�रम संिवधानले �ाथिमकता िदएको पाइ�छ । 
�यसैले सिंवधान सभा वा �यव�थािपका ससंद ् नरहेको 
अव�थामा भइरहेको मि��प�रषदब्ाट सिंवधान 
सभाको अक� चनुाव गराउने िवषयमा राजनीितक 
सहमित नभएमा राजनीितक दलह�कै �ितिनिध�वमा 
अक� सहमितय सरकार गठन गरी अक� सिंवधान 
सभाको िनवा�चन स�प�न गनु�  लोकताि��क मू�य 
मा�यता अगंीकार गरकेो अ�त�रम संिवधानको भावना 
मनसायअनकूुल ह�ने दिेख�छ ।

५२. �यसरी सरकार गठन गदा� सिंवधानको 
धारा ३८ को उपधारा (७) को ख�ड (ख) मा रहेको 
�यव�थािपका संसद ्को सद�य नरहेमा �धानम��ी 
पदम�ु ह�ने �यव�थाले स�म बाधा प�ुयाउने ह�दँा 
सो हदस�मको बाधा फुकाउन धारा १५८ अ�तग�त 
आदेश जारी गनु�  मा�ै पिन यस �योजनको िनिम� 
पया��त ह�ने दिेख�छ । राजनीितक सहमितको 
आधारमा राजनीितक �ि�याबाटै नया ँसरकार गठन 
गन� सिकने �वाभािवक संवैधािनक िवक�प र �ि�या 
अवल�बन नगरी बहालवाला �धान�यायाधीशको 
नेत�ृवमा गैरराजनीितक च�र�को सरकार गठनको 

िछ�ा�वेषणबाट लोकताि��क अ�यास र सं�थाह�मा 
पन� असर त�कालीन मा� नभई दूरगामी ह�ने िनि�त 
छ ।

५३. संिवधान राजनीितक सहमितको 
द�ताबेज भएपिन राजनीितक सहमितबाट जे पिन 
गन� पाइ�छ र सिक�छ भ�ने कुरा संिवधानस�मत ह�न 
स�ैन । संिवधानको �यव�थाअनकूुलको राजनीितक 
सहमितको मा�ै वैधािनकता संिवधानिभ� अ�तिन�िहत 
रहेको ह��छ । संवैधािनक जिटलता राजनीितक 
र संवैधािनक दवैु �कृितका सङ्कटह�बाट 
आउन स�दछ । राजनीितक सङ्कट राजनीितक 
कारणह�बाट िसज�ना भएका ह��छन् । �यसका पछािड 
अनेकन राजनीितक लाभ हािनका जोड घटाउह� 
रहेका ह�न स�छन् । अक�तफ�  संवैधािनक सङ्कट 
सिंवधानको ि�याशीलतामा अवरोध आएबाट िसज�ना 
ह�ने प�रि�थित हो । संिवधानका वैधािनक सम�याको 
हल वैधािनक तवरबाटै खोिजन ु पद�छ न िक अ�य 
तवरबाट ।

५४. राजनीितक �� र सवंैधािनक 
��ह� केही हदस�म अ�यो�याि�तसमेत ह�ने ह�दँा 
कितपय अव�थामा कुन ��को असर कहा ँ परकेो 
छ भ�ने छुट्याउन किठनाई ह�न स�छ । तर कानूनी 
र राजनीितक संिवधानवादको �ितिब�ब हरके 
सिंवधानमा अ�तिन�िहत रहने ह�दँा एक अका�लाई 
छु�्याएर हेन� स�नपुद�छ ।

५५. सिंवधान राजनीितलाई उ�नत, 
प�र�कृत र सम�ुनत बनाउने कानूनी द�ताबेज पिन 
हो । कुनै पिन संवैधािनक प�ितले आफँै �वतः 
फल िददैँन न त अ�य� वाि�छत फल िदएको कुनै 
सवंैधािनक �णालीलाई अनायस ��यारोपण गद�मा 
�य�तो आयाितत �णाली नया ँ समाजमा झािङ्गन 
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स�छ । �ात�य छ, कुनै पिन मलुकुको संवैधािनक 
�णाली स�बि�धत समाज र समय सापे� र मौिलक 
भएमा मा� �थािपत ह�न स�छ । �यसैले व�ृ�पी 
संिवधानलाई ह�का�उने, बढाउने र फ�ने फु�ने 
अव�थामा प�ुयाउन राजनीितक नेत�ृव तहमा रहेका 
कता�ह�ले आफँैिभ�बाट संवैधािनक सं�कार बसाली 
इमा�दार मालीको �पमा काम गन� र �य�तो गरकेो भनी 
आम नाग�रक समदुायमा देखाउन पिन स�नपुद�छ । 
संवैधािनक �ितफल �ाि�तको अिभलाषामा व�ृ�पी 
संवैधािनक �णालीको बलात् छेदन ग�रयो भने �यसले 
वाि�छत फल निदने मा�ै होइन ब� संवैधािनक व�ृ 
नै सकेुर िन��ाण ब�न प�ुदछ । सवंैधािनक �णालीको 
अ�पायमैु अवसान गराउने अ�यासमा सजृनशील 
राजनीित संल�न ह�न स�ैन ।

५६. संिवधान राजनीितक र कानूनी िवषय 
मा� पिन होइन । मलुकुको आिथ�क, सामािजक र 
सां�कृितक िवकासको धरोहर वा �पा�तरणको औजार 
पिन संिवधान वा संवैधािनक स�ंकार नै हो । संवैधािनक 
िवकास वा गितशीलता भएका मलुकु र अि�थरता 
भएका मलुकुको आिथ�क िवकासको �तरको तलुना 
गन� हो भने यो त�य आफँै छल�ङ्ग ह��छ । मलुकुको 
आिथ�क िवकास गरी जनताको जीवन�तरमािथ 
उठाउन नस�ने संिवधान र �यसलाई बोक� िहड्ँने 
राजनीितले कुनै शीतलता �दान गरकेो छ भ�ने ठा�न ु
मगृमरीिचका मा� हो । संवैधािनक परी�णको या�ाले 
अझैस�म पूण�ता पाउन सकेको छैन । �यसबीच अनेक� 
िचि�तत अिचि�तत प�रवत�नह� भए पिन मलुकुको 
आिथ�क�तर र नाग�रकको जीवन�तर उका�ने कुरामा 
ितनले उ�साहजनक कुनै योगदान िदन नसिकरहेको 
सव�िविदतै छ । �यसैले मलुकुको संिवधान, कानून र 
राजनीितक �णालीलाई सधैभँरी परी�णको व�त ु

बनाइरहने वा यसलाई आिथ�क उ�नयन र स�य 
स�ंकार िनमा�णको पाटोमा �पा�तरण गन� भ�ने कुरा 
तय गन� अब िवल�ब भइसकेको देिख�छ ।

५७. संिवधान पालन गन� कुरा लोकताि��क 
आचरण र सं�कारको कुरा पिन हो । संिवधान 
सामािजक आचरणको सबैभ�दा उप�लो ब�धन वा 
िनयम हो । कठोर र अनशुािसत अ�यासबाट मा�ै 
सिंवधानको पालना गन� सिकने ह�दँा कानूनी राजको 
स�ंकृितले रा�ो जग नहालेको समाजका सद�यह�मा 
यसको पालनाभ�दा उ�लङ्घन गन� �विृ� बढी रहेको 
पाइ�छ । अझ संिवधान िनमा�णमा जसको म�ुय �भाव 
वा भूिमका ह��छ, �यसले सिंवधानलाई आ�नो शि�को 
उपज ठानेको ह�नस�छ । संिवधानका म�यौदाकारलाई 
सिंवधानको �ावधान उ�लङ्घन गन� छुट ह��छ भ�ने 
अहवंादी सोच र�ो भने संिवधानको शी� अवसान ह�न 
प�ुदछ । सिंवधान जसले बनाएको वा सिंवधान िनमा�णमा 
जसको िनणा�यक �भाव रहेको भएपिन सिंवधान जारी 
भइसकेपिछको अव�थामा सिंवधान एउटा िनव�यि�क 
िलखत ह�न जा�छ र �वयम्  संिवधान िनमा�ता पिन 
�य�तो संिवधानको अधीन�थ ह�न प�ुदछ । ब� जसले 
सिंवधान िनमा�णमा म�ुय भूिमका खेलेको हो, उसले 
नै सिंवधानको काया��वयनमा इमानदा�रतापूव�क 
बसी बढी अनशुासन �दिश�त गन� अपे�ा ग�र�छ । 
�यसैले संिवधानका िनमा�ता शि�ह� नै संिवधानको 
काया��वयन र पालनामा बढी िज�मेवार ह�नपुद�छ ।

अब, �धान�यायाधीशको सरकार र 
लोकत��बीचको साम�ज�यता कायम गन� 
आधार, �धान�यायाधीशको सव��च अदालत र 
�यायप�रषदस्गँको अ�तरस�ब�धको बारमेा पिन 
केही िववेचना ह�न वा�छनीय देिख�छ ।

५८. िनवेदकह�ले मूलतः राजनीितक 
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सहमितका आधारमा बहालवाला �धान�यायाधीशलाई 
सरकारको �मखु बनाउने गरी बाधा अड्काउ 
आदेशमाफ� त ग�रएको �यव�थाबाट अदालत र 
�धान�यायाधीशलाई राजनीितमा तािनएको, �यसको 
प�रणाम�व�प अ�त�रम संिवधानले अङ्गीकार 
गरकेो शि� पथृक�करण र स�तलुन, िविधको शासन, 
�वत�� �यायपािलकासमेतका लोकताि��क मू�य 
मा�यता उ�लङ्घन भएको भ�नेसमेत िजिकर िलएको 
पाइ�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र सोतफ� बाट 
बहस गनु�ह�ने िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले चनुावी 
सरकारको िन�प�ता कायम गन� बहालवाला 
�धान�यायाधीशको अ�य�तामा सरकार गठन 
ग�रएको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ ।

५९. व�ततुः लोकत�� भनेकै जनताको 
मतका आधारमा सरकारको िनमा�ण र स�चालन गन� 
पारदश�, उ�रदायी र क�याणकारी प�ितको पया�य 
हो । शासन �यव�थामा नाग�रकको सहभािगता र 
िनय��ण लोकत��को स�ुदर प� हो । राजनीितक 
दल र ितनका नेताह�ले नाग�रकको �ितिनिध 
भई सरकारको िनमा�ण तथा स�चालन गन� ह�दँा �यो 
�वाभािवक माग� र िवक�पलाई िव�थािपत गरी सरकार 
िनमा�ण गन� अ�य उपाय खो�ने कुरालाई लोकताि��क 
प�ितले �वीकान� स�ैन ।

६०. रा�यको स�पूण� शि� एउटै िनकाय वा 
�यि�मा केि��त ग�रने शासन �यव�था लोकताि��क 
ह�न स�ैन भ�ने कुरामा िववाद छैन । िनरकुंशताको 
खराबी हटाउन राजनीितक िच�तकह�ले रा�यको 
शि� वा अिधकारलाई कुनै एक िनकाय वा �यि�मा 
मा� केि��त ह�न निदई िवभाजन गनु�पन� मा�यता 
अिघ सारकेो पाइ�छ । राजनीितक िच�तक 
ए�र�टोटलदिेख जोन लक ह�दँै म�टे��यूस�म आई 

प�ुदा शि� पथृक�करणको िस�ा�तले ठोस आकार 
िलएको देिख�छ । सयं�ु रा�य अमे�रकाको संिवधान 
िनमा�णको दौरानमा जे�स मेिडसनले अिघसारकेो 
िवचारबाट स�तलुन र िनय��णको मा�यता पिन 
शि� पथृक�करणको प�रपूरकका �पमा देखा परकेो 
हो । त�प�ात् पिन शि� पथृक�करण तथा स�तलुन र 
िनय��णका राजनीितक िस�ा�तह� थप प�र�कृत र 
प�रमािज�त ह�दँै आएका छन् ।

६१. ससंदीय �जात��मा ससंद ्को 
नेता मि��प�रषदक्ो �मखु वा �धानम��ी ब�ने र 
रा��ा�य�सिहतको ससंद ्को प�रक�पना ग�रएको 
ह��छ । तर काय�पािलका �मखु �याियक अंगको समेत 
�मखु ह�ने र �याियक नेत�ृवले काय�पािलका �मखुको 
दािय�व िलने कुरा शि� पथृक�करण, स�तलुन र 
िनय��ण, िविधको शासन तथा सिंवधानवादिवपरीतको 
अव�था हो । आव�यकताको िस�ा�तको अ�धाध�ुध 
�योग गरी यसको आडमा य�तो अ�यासलाई वैध 
ठा�ने हो भने संिवधानवादको िनर�तरता कायम रहन 
स�ैन । संिवधानको संयोजनभ�दा आव�यकता 
ज�तो सिुवधाको िस�ा�त मूल मा�ने हो भने व�ततु: 
सिंवधान र संिवधानवादको आव�यकता नै पद�न । 
प�रणाम जेसकैु आए पिन य�तो अ�यासको सहज 
पनुराविृ� संवैधािनक िवकासको �ममा एउटा ठूलो 
आघात (Set Back) नै ह��छ । �यसैले अ�त�रम 
सिंवधानको मम�, भावना र मू�य मा�यताको बिख�लाप 
रा�यको काय�कारी, �यव�थापक�य र �याियक 
अिधकार एउटै �यि� वा िनकायमा रा�ने सोच र 
�य�तो सोचलाई मूत��प िदने �विृ�लाई लोकत�� र 
िविधको शासनअन�ुप कहासँ�म मा�न सिकएला सो 
िवचारणीय छ । �थािपत मू�य, मा�यता र अ�याससगँ 
मेल नखाने िवषयलाई संवैधािनकताको आवरण िदन 



144

िम�दैन ।
६२. यस िववादको पूवा�धारको �पमा 

अगािड सा�रएको बहालवाला �धान�यायाधीशको 
अ�य�तामा मि��प�रषद ्िनमा�ण गन� दलीय सहमितको 
��थान िव�द ुसारभूत�पमा या त मलुकुको काय�कारी 
र �याियक अिधकार एउटै �यि�मा िनिहत गन�ितर 
लि�त दिेखएको छ अथवा �यायपािलकाको �मखुलाई 
�याियक काय�बाट पलायन गराउने �ि�कोण रहेको 
ह�नपुछ�  िकनभने �यायपािलकाको �मखुको �पमा रहने 
�धान�यायाधीशले संिवधानको �ितर�ा गन� शपथ 
खाएको ह��छ । �य�तो �ितर�ा सदैब काय�पािलकाको 
तफ� बाट सिंवधानमािथ पन� स�ने असामियक र िनम�म 
�हारका बेला नै बढी उजागर ह��छ । तर काय�कारीबाट 
संिवधानमािथ ह�नस�ने �हार वा अित�मणमा 
र�ाकवच भई उिभन ुपन� गहन सवंैधािनक िज�मेवारीय�ु 
�धान�यायाधीश �वयम् लाई काय�पािलकाको �मखुमा 
एकसाथ दवैु िकिसमको काम गराउन लगाउने हो 
भने उसबाटै संिवधानको मम��छेदन ह�न जाने भई 
संिवधानले अंिगकार गरकेो शि� पथृक�करणको 
मूलभूत मा�यता धरापमा पन� स�दछ । बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशबाट �धान�यायाधीशको अ�य�तामा 
मि��प�रषद ् गठन भएप�ात् िनजबाट �याियक काय� 
गराउने सोच नरािखएको ह�दँा उ�प�न प�रि�थितमा 
हािन �यूनीकरणको रणनीित अि�तयार नभएको 
त देिखदँैन तथािप, �धान�यायाधीशलाई आ�नो 
िनयिमत काय� गन�बाट िनकालेर काय�पािलक�य काममा 
संल�न गराउन ु �वयम्  पिन काय� िवशेष�ता र शि� 
पथृक�करणको िस�ा�तसङ्गत मा�न िम�दैन ।

६३. काय�पािलका र �यव�थािपकाको गठन, 
पनुग�ठन र िवघटन राजनीितक �ि�याबाट ह�ने, दवुै 
िनकाय जनता�ित ��य��पमा उ�रदायी ह�ने र 
काय� �कृितसमेतका कारणबाट यी दईु अङ्गबीच 

धेर ै िवषयह�मा सहकाय� अपेि�त ह��छ । तर 
�यायपािलकाको �कृित र च�र� नै गैरराजनीितक 
ह�ने ह�दँा �याियक सं�थाको �वत��ता र तट�थता 
अ��ुण रा�नको लािग �याियक पदािधकारी 
राजनीितक ि�याकलापमा संल�न ह�न िम�दनै । 
शि� पथृक�करणस�ब�धी िस�ा�तको मूल मम� नै 
�यायपािलकालाई रा�यका बाकँ� दईु अङ्गह�बाट 
�वत�� रा�नेमा केि��त रहेको पाइ�छ । यसको 
िवपरीत राजनीितक शि�को लेनदेन वा िवतरणमा 
(Power Sharing) �यायपािलका वा यसमा काय�रत 
�यायाधीशलाई संल�न गराउने हो भने �यायपािलकाको 
�वत��तालाई संिवधानमा लेिखएका मकु अ�रले मा� 
जोगाउन स�ैन ।

६४. �धानम��ी मलुकुको काय�कारी �मखु 
हो । संिवधानअनसुार उसको काम राजनीितक 
सिंवधानवादल्ाई ि�याशील बनाउन ु हो । �य�तै 
�धान�यायाधीश �याियक िनकायको �मखु हो । उसको 
काम संिवधानमा अ�तरिनिहत कानूनी संिवधानवाद 
कायम गराउन ुहो । सिंवधान र कानूनको �या�याको 
मा�यमबाट संवैधािनक सव��चता र िविधको शासन 
कायम गराउने दािय�व भएको �धान�यायाधीशको पद 
र राजनीितक �ि�यालाई हा�ँने �धानम��ीको पदले 
स�पादन गनु�पन� काय�बीच िस�ा�ततः ठूलो िभ�नता 
रहेको कुराको थप िव�लेषण ग�ररहन आव�यक छैन ।

६५. नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
को धारा ८७ को उपधारा (१२) ले �धान�यायाधीश वा 
सव��च अदालतको �यायाधीश भइसकेको �यि� कुनै 
पिन सरकारी पदमा िनयिु�को लािग �ा� नह�ने गरी 
अयो�यता िसज�ना गरकेो दिेख�छ । तर सोही उपधाराको 
�ितब�धा�मक वा�यांशले कुनै राजनीितक पद वा 
�याियक जाचँबझुसमेतको काममा लगाउन बाधा नपन� 
�यव�था गरकेो देिख�छ । सो �यव�थाअनसुार सव��च 
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अदालतको बहालवाला �यायाधीशलाई दासढुङ्गा 
दघु�टनास�ब�धी जाचँबझुको काममा लगाउन ह��छ 
ह�दँनै भ�ने �� उठी राय मािगएकोमा सव��च 
अदालतबाट बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारको 
�या�यासिहतको राय पेस ग�रएको दिेख�छ ।

६६. नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १०६ को उपधारा (१) ले 
पिन �धान�यायाधीश तथा सव��च अदालतको 
�यायाधीशलाई �यायाधीशको पदमा बाहेक अ�य 
काममा नलगाइने र काजमा नखटाइने संवैधािनक 
��याभूित िदएको दिेख�छ । तर सोही धाराको 
�ितब�धा�मक वा�यांशले �याियक जाचँबझुको काम, 
कानून वा �यायस�ब�धी अनसु�धान, अ�वेषण वा 
राि��य सरोकारको अ�य काममा खटाउन बाधा नपन� 
�यव�था गरकेो देिख�छ । �य�तै सोही उपधारा (२) ले 
सव��च अदालतको �धान�यायाधीश वा �यायाधीश 
भइसकेको �यि� धारा १३१ को उपधारा (१) को 
ख�ड (क) बमोिजमको पदमा बाहेक कुनै पिन सरकारी 
पदमा िनयिु�को लािग �ा� नह�ने �यव�था गरकेो 
पाइयो । यसबाट मानव अिधकार आयोगको अ�य�को 
पदमा िनयिु� ह�नेबाहेक सव��च अदालतको अवकाश 
�ा�त �धान�यायाधीश र �यायाधीशलाई कुनै सरकारी 
पदमा िनयिु� िलन नपाउने गरी अ�त�रम संिवधानले 
रोक लगाएको पाइयो । नेपाल अिधरा�यको संिवधान, 
२०४७ को धारा ८७ को उपधारा (१२) को सा��य 
�यव�था हाल �चिलत नेपालको संिवधानको धारा 
१३२ मा समेत गरेको देिख�छ र सो अ�त�रम 
संिवधानको �यव�था िनकटसमेत छ ।

६७. यस�कार नेपाल अिधरा�यको 
संिवधानले सव��च अदालतको �धान�यायाधीश वा 
�यायाधीशलाई राजनीितक पदमा िनयिु� गन� िम�ने 
संवैधािनक �यव�था गरकेोमा �यसपिछ जारी भएको 

अ�त�रम सिंवधान तथा हाल �चिलत नेपालको 
सिंवधान मौन रहेको पाइ�छ । ब� सरकारी पदमा 
िनयिु�का लािग अयो�य बनाएको पाइ�छ । व�ततु: 
सरकारी पद र राजनीितक पदबीचको अ�तरलाई �प� 
नग�रएकोबाट समेत यस िकिसमको �� उिठरहन 
स�ने देिख�छ । सेवाबाट िनव�ृ भएपिछ राजनीितक 
पदको लािग �ा� मा�ने हो भने पिन �यायाधीशको 
पदमा बहाल छँदाको अव�थामा भने सो �हण गन� पिन 
िम�ने संवैधािनक �यव�था देिखदँैन ।

६८. सिंवधान र कानूनको अि�तम �या�या 
गन� संवैधािनक िज�मेवारी पाएको रा�यको �याियक 
अङ्गको �मखुको �पमा �धान�यायाधीशको 
भूिमका �याियक �या�याको मा�यमबाट संिवधान र 
कानूनलाई गित �दान गनु�  नै हो । �धान�यायाधीशले 
सो पदको शपथ िलदँा अ�य कुराको अित�र� 
कसैको मोलािहजामा वा डर�ासमा नपरी संिवधान र 
कानूनको पालना र संर�ण गन� �ढ �ितब�ता �य� 
गरकेो ह��छ । �य�तै अ�त�रम संिवधानको धारा ११२ 
तथा नेपालको संिवधानको धारा १३६ ले नेपालको 
�याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने अि�तम 
िज�मेवारीसमेत �धान�यायाधीशलाई सिु�पएको 
पाइ�छ ।

६९. अक�तफ�  �यव�थािपकाले िनमा�ण गन� 
कानून एवं काय�पािलकाले स�पादन गरकेा काय�ह�मा 
वैधािनकताको �� उठेको अव�थामा �यसको 
�याियक पनुरावलोकन गरी �िुटपूण� काम कारवाहीह� 
बदर गरी संिवधान र कानूनलाई सही ढङ्गबाट 
डोहो�याउने असाधारण अिधकार नेपालको अ�त�रम 
सिंवधानको धारा १०७ ले सव��च अदालतलाई 
�दान गरकेो देिख�छ । सवंैधािनक सव��चता 
कायम गन� संिवधानवादको मह�वपूण� औजारका 
�पमा रहेको �याियक पनुरावलोकनको अिधकारको 
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�योग गन� िनकायको अि�तम िज�मेवारीमा रहेको 
�धान�यायाधीशलाई सो पद कायमै राखी मलुकुको 
काय�कारी अङ्गको समेत �मखुसमेत बनाइ�छ 
भने संिवधान�द� सो अिधकार �योग स�ब�धमा 
जनिव�ासमा सम�या आउने कुरा िनि�त नै छ ।

७०. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशअ�तग�त 
�धान�यायाधीशले काय�पािलका �मखुको भूिमका 
िनव�हन गन� िसलिसलामा �धान�यायाधीश र सव��च 
अदालतबीचको स�ब�धको पाटो पिन एउटा िवचारणीय 
प� रहेको छ ।

७१. काय�पािलका �मखु र �धान�यायाधीश 
दवुैको हैिसयत एकसाथ �हण गनु�  आधिुनक 
लोकत��को मू�य अनकूुल दिेखदँैन । काय�पािलका 
�मखु भई काम गदा� �धान�यायाधीशको हैिसयत 
ि�याशील�पमा उपयोग गरकेो नभए पिन काय�पािलका 
�मखुको अक� िचनारी �धान�यायाधीशसमेत रहने 
गरकेोबाट �वत�� �यायपािलकाको काया��वयनमा 
जनमानसमा पन� मनोवै�ािनक चापसमेत लोकत�� 
र �याय�णालीको िहतमा रहेको देिखदँैन । �यसै 
िनि�त यस अदालतले आदशे जारी गरी काय�पािलका 
�मखु रहेका �धान�यायाधीशको हैिसयतमा प�रिचत 
नह�न �मरण गराउन ु परकेो िथयो । यसबाट हािन 
�यूनीकरणमा केही सहयोगस�म प�ुने भए पिन 
�धान�यायाधीशको पदको हैिसयतको िनर�तरताले 
संवैधािनक �णालीह�मा िदने मनोवै�ािनक �भावको 
पूण� उ�मिु� भएको िथयो भ�न सिक�न ।

७२. �धान�यायाधीशको औपचा�रक 
हैिसयत कायम राखी �धान�यायाधीशमा िनय�ु 
�यि�को अ�य�तामा मि��प�रषदक्ो गठन गदा� 
काय�पािलका �मखुको हैिसयतले अ�यादेश जारी 
गन� कुरामा समेत भूिमका िनवा�ह गन� साथै ितनको 

म�ुय काया��वयनकता�को पिन भूिमका िनवा�ह गदा� 
िवधाियक�, काय�पािलक�य र �याियक नेत�ृवको 
सगंमको �पमा �धान�यायाधीशको सरकार देखा 
परकेो छ । हािन �यूनीकरणको लािग �धान�यायाधीश 
दैनि�दनको �याियक गितिविधबाट अलग रहेको भए 
पिन �धान�यायाधीशको हैिसयत अिवभा�य�पमा 
जोिडएको अव�थामा मि��प�रषद्को अ�य�को 
काय�भार पूरा गरी पनुः �याियक नेत�ृवमा िफता�  बहाल 
ह�न आउन स�ने अव�थाले काय�पािलका �मखु भएको 
�यि�ले �याियक नेत�ृव िदने र �यसबाट �याियक 
सेवाह� �भािवत ह�नस�ने स�भावना मा�ैले पिन 
सवंैधािनक शि� स�तलुनको �कृित र गणुमा िनणा�यक 
�भावह�को स�भावनालाई इ�कार गन� सिकँदैन�यो ।

७३. बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश ह�नपूुव� 
तथा काय�पािलका �मखुको पदभार �हण गनु� पूव� 
�धान�यायाधीश र सव��च अदालतबीचको सवंाद 
र स�पक�  एउटा अ�कािशत पाटोको �पमा रहेको 
पाइ�छ । िववािदत बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश 
जारी गन� िनिम� �धान�यायाधीश �वयम् को �ची वा 
पहल िथयो भ�ने कुरा �थािपत छैन ब� राजनीितक 
सहमितबाट �धान�यायाधीशमािथ सरकारको 
नेत�ृव िलन आ�ान भएको भ�ने कुरा �प� �ि�गोचर 
ह��छ । �धान�यायाधीशले सरकार �मखुको �पमा 
पदभार �हण गदा� सव��च अदालत र �याय प�रषदक्ो 
पूव� ससूुिचत सहमित �ा�त गरकेो भ�ने पिन 
देिखदँनै । काय�पािलकाको �ि�याबाट जारी भएको 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदशेको अधीनमा रहेर 
यथाथ�मा �धान�यायाधीश �वे�छा वा बा�यताले 
प�रचािलत ह�नपुछ�  वा पद�न, �य�तो आदेश िशरोपर 
गरी काय� गन� जानपुछ�  वा पद�न, �यसो गन� ह��छ वा 
ह�दैँन �यो पिन िवचारणीय छ ।
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७४. �धान�यायाधीशको पद र सव��च 
अदालत तथा मलुकुको सम� �यायपािलकाबीच पिन 
गिहरो अ�तरस�ब�ध रहेको छ । संिवधानतः �याय 
�शासनको �मखु िज�मेवारी �धान�यायाधीशमा 
भए पिन उ� पद सं�थाभ�दा मािथको होइन र 
उसको कसै�ित िज�मेवारी नभएको पिन होइन । 
मि��प�रषदक्ो अ�य�को अित�र� काय�भार �ा�त 
ह�दँा �याय �णाली र �याियक स�ंथा�ितको िज�मेवारी 
�यव�थापनको �� नै य� �� रहेको पाइ�छ ।

७५. संिवधान सभाको अक� िनवा�चन 
स�प�न भई संिवधान जारी भएको हालको प�रणामलाई 
एक�णको लािग िबस�र �धान�यायाधीशको नेत�ृवमा 
बनेको सरकारले आ�नो काया�देश पूरा गन� नसकेको 
वा प�रणाम नकारा�मक आएको वा स�ंमणकाल 
लि�बदै गई �य�तो सरकार असीिमत र िनरकुंश ब�द ै
जानस�ने खराब अव�थाको क�पना गन� हो भने 
�यितखेर राजनीितक �णालीले सो सरकारको िवक�प 
िदने कुनै ग�ुजाइस नै देिखदँैन । राजनीितक �ि�या र 
िनय��णबाट सरकारको गठन र िवघटन ह�न नस�ने 
�य�तो अव�थामा लोकताि��क �णाली र सं�था 
एवं संवैधािनक �णालीमा आउन स�ने स�हा�नै 
नसिकने �ितकूल ि�थितलाई हालको प�रणामसगँ 
तलुना गरी �य�तो सरकारको औिच�य पिु� गन� खो�न ु
कि�को जायज हो िवचारणीय छ । यसरी भइरहेको 
�यव�थाभ�दा िनता�त फरक प�रि�थित िनमा�ण 
भएको देिख�छ ।

७६. अब बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको 
�भाव बाकँ� छ छैन र भए ितनको स�बोधन के कसरी 
ह�नु वा�छनीय ह��छ भ�ने िनण�य िदनपुन� अक� ��का 
स�ब�धमा िवचार गदा� बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश 
त�कालीन संवैधािनक अवरोध हटाउने सरु�ाकवच हो 

भ�ने स�ब�धमा मािथ िविभ�न ��ह�को िववेचनाका 
�ममा उ�लेख भइसकेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदशेले त�कालको लािग कुनै संवैधािनक �यव�थामा 
�हण लगाए पिन बाधा फुकेसगैँ �य�तो �हण �वतः 
हट्ने भई सिंवधानको सािबक �यव�था पनु�था� िपत 
ह��छ । बाधा अड्काउ फुकेसगैँ �य�तो आदशेबाट 
िसिज�त असरह� पिन �वतः समा�त ह�नपुद�छ । 
बाधा अड्काउ हट्ने तर यसका असरह� िनर�तर र 
दीघ�कालीन�पमा यथावत् रहन निदन स�बि�धत सबै 
सचेत ह�न ज�री छ ।

७७. उ� आदेशबमोिजम संिवधान सभाको 
नया ँिनवा�चन स�प�न भई गठन भएको अक� संिवधान 
सभाले अ�त�रम संिवधान, २०६३ लाई िव�थािपत 
गद� नेपालको संिवधान जारी गरकेो दिेख�छ । 
सिंवधान सभाको गठनसगैँ �यव�थािपका ससंद ् �वतः 
ि�याशील भई ससंद ्माफ� त नया ँ सरकारसमेत गठन 
भइसकेको हालको अव�थामा �धान�यायाधीशको 
सरकार रहदँाको ि�थित कायम रहेको 
देिखदँनै । �धान�यायाधीशको सरकारलाई राजनीितक 
�ि�याबाट गठन भएको सरकारले िव�थािपत 
ग�रसकेको अव�थामा ��ततु बाधा अड्काउ 
आदशेका स�ब�धमा िनवेदकह�ले उठाएको म�ुय 
सवंैधािनकताको िवषयले माग� प�रवत�न ग�रसकेको 
देिखयो ।

७८. यसैगरी नाग�रकता स�ब�धमा बाधा 
अड्काउ फुकाउ आदेशमा ग�रएको प�रवत�नलाई 
पिन नेपालको संिवधानको धारा ११ को उपधारा (३) 
ले स�बोधन ग�रसकेको दिेखदँा सो िसिज�त असरले 
पिन वैधता �ा�त ग�रसकेको पाइयो । बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशअ�तग�त मि��प�रषद ् गठन भई 
त�काल संिवधान र कानूनबमोिजम �द� अिधकारह� 
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�हण गरी कितपय िनण�यह� काया��वयन भइसकेको 
समेत दिेख�छ । यसरी त�काल कानूनबमोिजम भएको 
िनण�यका वैधािनक असरह�को स�ब�धमा अब �� 
उठाउन र अ�यथा गन� िम�ने भएन ।

७९. त�काल �यव�थािपका संसद ् नरहेकोले 
सव��च अदालतका �यायाधीश, संवैधािनक िनकायका 
�मखु र पदािधकारी तथा राजदूतको ससंदीय सनुवुाइ 
िबना िनयिु� गन� िवषय पिन बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशमा परकेो दिेख�छ । खासगरी संिवधान सभाको 
काय�काल समा�त भएको कारण �यव�थािपका 
संसद ्समेत नरहेकोले �य�तो िनयिु� गन� बाधा उ�प�न 
भएकोले संिवधान सभाको िनवा�चन भई �यव�थािपका 
संसद ्को �पमा अिधवेशन �ार�भ भएको िमितले एक 
मिहनािभ� �यव�थािपका ससंद ्मा पेस गन� गरी त�काल 
ती पदह�मा िनयिु� िदने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशको दफा २२ मा �यव�था भएको देिख�छ । 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १५५ 
को उपधारा (१) मा सो सिंवधानबमोिजम संवैधािनक 
प�रषदक्ो िसफा�रसमा िनयिु� ह�ने सवंैधािनक पद 
तथा सव��च अदालतका �यायाधीश र राजदूतको 
पदमा िनयिु� गनु� पूव� िनजह�को कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम ससंदीय सनुवुाइ ह�नेछ भ�नेसमेत 
संवैधािनक �यव�था रही सोही �कृितको �यव�था 
हाल �चिलत नेपालको संिवधानको धारा २९२ मा 
समेत िनर�तरता पाएको कुरामा िववाद छैन ।

८०. उ� स�दभ�मा समेत कुनै आदेश 
जारी गनु�पन� हो होइन भ�नेस�ब�धमा िवचार 
गदा� िनवेदकह�ले चनुौती िदएको िववािदत बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदेशबमोिजम त�कालीन 
�धान�यायाधीशको अ�य�तामा गठन भएको चनुावी 
मि��प�रषदले् संिवधान सभाको नया ँ िनवा�चन 

स�प�न गरी गठन भएको संिवधान सभाले नेपालको 
सिंवधानको िनमा�ण काय� नै स�प�न ग�रसकेको 
देिखएको छ । अ�त�रम सिंवधानको �यव�थाको 
अधीनमा रही त�काल कायम रहेको मि��प�रषद ् वा 
अ�य वैकि�पक उपाय�ारा अक� मि��प�रषद ् गठन 
गररे भए पिन �यसबाट संिवधान सभाको िनवा�चन गन� 
स�भावना नरहेको होइन ।

८१. �यसका अित�र� बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेशअ�तग�त गिठत मि��प�रषदले् 
सिंवधान सभाको िनवा�चन स�प�न गन� सकेको 
छ । संिवधान र सव��च अदालतको फैसलाबमोिजम 
ह�नपुन� िनवा�चन जसरी भए पिन स�प�न भएको छ । 
िनवा�चनमाफ� त नेपाली जनताले शासनमा सहभागी 
ह�न ुसाव�भौम अिधकारको अ�तरिनिहत िवषय भएकोले 
स�प�न भइसकेको िनवा�चनको वैधतामा �� उठ्न 
स�दनै । िनवा�चन स�प�न ह�न ु �वयम् मा मह�वपूण� 
उपलि�ध हो तर सोको कारणले बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेश जारी गनु�को औिच�य र प�रि�थित 
�थािपत ह�ने होइन । �यसको वैधताको पनुरावलोकन 
ह�न नस�ने पिन होइन । जनु स�दभ�मा उ� आदेश 
जारी भएको छ सोही रोहमा िवचार गनु�पन� ह�दँा पिछ भए 
गरकेो काय�ले सो ह�नकुो कारणको वैधता �थािपत ह�ने 
होइन । केबल सही त�रकाबाट सही कुराको �थापना ह��छ 
र ह�नपुछ�  भ�ने मा�यतामा िवचिलत ह�नपुन� प�रि�थित 
देिखएको छैन । अिहलेको स�दभ�मा �धान�यायाधीश 
नेत�ृवको मि��प�रषद ्बाट स�चािलत िनवा�चन स�प�न 
भइसकेकोले �यसबार ेअ�यथा भ�न र गनु�पन� अव�था 
छैन । तत् प�ात् गिठत संिवधान सभाले नया ँसंिवधान 
नै जारी ग�रसकेकोले या�ा अझ लामै तय भइसकेको 
छ ।

८२. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी 
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भएप�ात् संसदीय सनुवुाइ िवना नै िविभ�न संवैधािनक 
िनकायह�मा संिवधानबमोिजम िनय�ु भएको 
पाइ�छ । उ� बाधा अड्काउ फुकाउने आदशे दो�ो 
संिवधान सभाको िनवा�चनपिछ �यव�थािपका ससंद ्मा 
पेस भई अनमुोदनसमेत भइसकेको र अिहले उ� आदेश 
िनि��य भइसकेको पाइ�छ । �यसबीच िनय�ु भएका 
संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह�को सनुवुाइ उ� 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनमुोदन भएपिछ पिन 
गरकेो पाइएन । उ� �� अ�त�रम संिवधानअ�तग�तको 
िववािदत ��को �पमा उ�प�न भएकोमा अिहले 
अ�त�रम संिवधान �वयम्  पिन नेपालको संिवधानबाट 
�ित�थािपत भइसकेको अव�था छ । त�कालीन 
संिवधानबमोिजम गनु�पन� नग�रएको कुरा र �यसरी 
बाकँ� रहेको कुरा नया ँ सिंवधानअ�तग�त �हण गरी 
नसकेको उ� िवषयमा अब थप आदशे जारी गनु�को 
�योजन दिेखएन ।

८३. अब मागबमोिजम आदेश जारी ह�न,े 
नह�न े स�ब�धमा िवचार गदा� अ�त�रम सिंवधान 
नै �ित�थािपत भई नया ँ जारी भएको नेपालको 
संिवधानको �यव�था काया��वयन भई गठन भएको 
यस संवैधािनक इजलासले त�कालीन अ�त�रम 
संिवधानअ�तग�त जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशउपर पन� आएको िवषयको सनुवुाइ ग�ररहेको 
यस प�रवित�त अव�थामा बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेश नै अवैध र अमा�य भनी िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गदा� उ� आदेशबमोिजम स�प�न 
संिवधान सभाको िनवा�चन, संिवधान सभाले िनमा�ण 
गरी जारी भएको नेपालको सिंवधान र �यसले खडा 
गरकेो रा�यका स�पूण� िनकायह�को वैधता समा�त 
ह�ने र चाल ुसंवैधािनक �णाली नै शू�यमा प�रणत भई 
थप संवैधािनक �र�ता र जिटलताको ि�थित िसज�ना 

ह�ने देिख�छ ।
८४. अदालतले संवैधािनक जिटलता 

वा �र�तालाई �या�याको मा�यमबाट हटाउने 
वा पूित� गन�स�म हो । भइरहेको सवंैधािनक 
�णालीलाई खलब�याई संवैधािनक अिनि�तता 
(Constitutional Chaos) िसज�ना गराउने 
होइन । त�कालीन नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ लाई हाल लागू भएको नेपालको संिवधानले 
खारजे गरी संवैधािनक �यव�थामा नै आमूल प�रवत�न 
आइसकेको यस ि�थितमा नाग�रक र रा��को 
बहृ�र िहत र स�तिु�लाई अदालतले अ�देखा गन� 
ह�दैँन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले 
क�पना नै नगरकेो �धान�यायाधीशको नेत�ृवमा 
सरकार गठन गनु�  संिवधानवादको िहसाबले �ा� मा�न 
नसिकने भए पिन मौकामै सो आदशेको काया��वयन 
नरोिकएको र उ� आदेशबमोिजमको सरकारमाफ� त 
स�प�न भएको चनुावबाट गिठत संिवधान सभाले 
नया ँ संिवधान िनमा�ण गरी सो संिवधानअ�तग�त 
रा�य �णालीले भख�र ै गित िलएको ह�दँा सवंैधािनक 
शैसवाव�थालाई हठाथ शू�यमा झान� मनािसब 
देिखएन । मलुकु र जनताको सव��म िहतको लािग 
अदालतले संयिमत ह�नपुन� सव�मा�य िस�ा�त (Populi 
Est Suprema Lex) लाई �याल गनु�पन� साथै 
िववािदत आदेश कालाितत भइसकेको अव�थामा 
सोअ�तग�त भइसकेको काय� बदर गरी अिनि�ततातफ�  
लैजाने गरी आदेश जारी गनु�को सा�दिभ�कता नै समा�त 
भइसकेको ह�दँा अब मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गन� 
परने ।

८५. तथािप नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को अ�तरिनिहत शि� पथृक�करण तथा 
िनय��ण र स�तलुनको िस�ा�तअन�ुप शासन 
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�ब�ध स�चालन ह�नपुन�मा िविभ�न �यावहा�रक 
प�रि�थितको नाममा सिंवधान, कानून र �याियक 
िनण�यको सही काया��वयन नगरी सवंैधािनक प�ितमै 
िदशा�तरको ढोका खोली अनपेि�त�पमा बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदशे जारी गन� प�रि�थित िनमा�ण 
गनु�  सही कानूनी कदम नभएको साथै संवैधािनक 
प�ितको सही र इमा�दार काया��वयन गन� िहसाबले 
�य�तो ि�थित किह�यै पिन वा�छनीय ह�न नस�ने 
�प� छ । �य�तो प�रि�थित िनमा�ण गरी सिंवधानको 
िस�ा�तले िम�दै निम�ने काय�पािलकाको �मखुको 
काय� गन� �यायपािलकाको �मखुलाई खटाउने र 
संिवधानबमोिजम गठन र स�चालन ह�न स�ने र पन� 
काय�पािलकाको स�चालनलाई सोिवपरीत र िभ�न 
त�रकाले स�चालन गनु�  उिचत िथएन ।

८६. संिवधानको सही काया��वयनबाटै एक 
आदश� संवैधािनक प�ित र संवैधािनक स�ंकारको 
िनमा�ण ह��छ । सवंैधािनक प�ितको �थािय�वले 
मा� सम� रा�य �णालीको उ�नयन, िवकास र 
�थािय�व कायम ह��छ । �यसका लािग सिंवधानको 
काया��वयनका िज�मेवार िनकाय र पदािधकारीह�ले 
तदन�ुपको �यवहार र आचरण �दश�न गन� 
स�नपुद�छ । संिवधानको वैधािनक धार वा िनयिमत 
बहाबलाई छाडी सिंवधानले अनमुित निदने अक�पनीय 
र प�ित असङ्गत अ�यास ग�रयो भने �य�तो अ�यास 
�व�थ संवैधािनक िवकासको लािग घातक ह�न प�ुदछ 
भ�ने �प� छ । �यसैले य�ता खालका �योगह� 
भिव�यको सखुद र सकारा�मक सवंैधािनक िवकासका 
लािग पिन पनुराविृ� ग�रन ुह�दँनै ।

८७. अतः लोकत��को मा�य आदश� र 
लोकताि��क सरकारको च�र� नसहुाउदँो ह�ने गरी 
�धान�यायाधीशलाई नै मि��प�रषदक्ो अ�य� बनाउने 

ज�तो कुनै िकिसमको अ�यास �प� सवंैधािनक 
��याभूित बेगर नेपालको संिवधानवाद र सवंैधािनक 
प�ितका �ि�ले अ�त�रम संिवधानको काया��वयनको 
िसलिसलामा तथा तदोपरा�तको सवंैधािनक प�ितको 
काया��वयनको िसलिसलामा समेत अवाि�छत ह�ने 
ह�नाले �य�तो काय� अब फे�र कुनै हालतमा दोहो�रन 
नपाउने गन� गराउन र �यसतफ�  सदैब सचेत रहन 
िनद�शनसिहत िवप�ीह� स�माननीय रा��पितलगायत 
सबैमा यो आदेशको �ितिलिप पठाइिदनेसमेत ठहछ�  ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�यायको रायः
८८. यसमा िनवेदकह�ले बहालवाला 

�धान�यायाधीशलाई मि��प�रषदक्ो अ�य� 
बनाउनेलगायतका �ावधान राखी स�माननीय 
रा��पितबाट िमित २०६९।१२।१ मा जारी भएको 
बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को ��तावना, धारा १, २, ३२, 
१००, १०६, १४८ र १५८ समेतको िवपरीत ह�दँा 
धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िनवेदन दाबी 
िलएको देिख�छ । सिंवधान िनमा�णको काय� स�प�न 
नह�दँै संिवधान सभाको काय�काल �वतः समा� भई 
�यव�थािपका संसद ्समेत नरहेको ह�दँा अक� संिवधान 
सभाको िनवा�चन गराउन आव�यकताको िस�ा�त 
र राजनीितक सहमितका आधारमा बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदशे जारी ग�रएको ह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िवप�ीह�ले िजिकर िलएको 
पाइयो ।
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८९. यस�कार मि��प�रषदक्ो िसफा�रसको 
आधारमा िमित २०६९।१२।१मा स�माननीय 
रा��पितबाट जारी भएको बाधा अड्काउको आदेश 
िव��मा ��ततु िनवेदन परकेो दिेखयो । उ� आदेश 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १५८ 
बमोिजम जारी भएको त�य आदशेको सूचनाबाट नै 
देिखएको छ । साव�भौम जन�ितिनिध रहेको संसद ्बाट 
िमित २०७०।१०।१३ मा अनमुोिदत पिन भइसकेको 
देिख�छ । उ� जारी भएको आदेशम�ये मूलतः सव��च 
अदालतको �धान�यायाधीशको अ�य�तामा सिंवधान 
सभाको िनवा�चन स�प�न गरी अक� मि��प�रषद् गठन 
गन� �योजनाथ� गिठत मि��प�रषद ्िवषयमा िनवेदकले 
�� उठाएको पाइयो । उ� आदेश अन�ुप मि��प�रषद ्
गठन भई, संिवधान सभाको िनवा�चन स�प�न भई, 
साव�भौम जनताका �ितिनिधबाट संिवधान सभा 
बनी, राजनीितक दलका जन�ितिनिधह�बाट नया ँ
मि��प�रषद ् गठन भई उ� बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशबमोिजमका काय�ह� स�प�न भई आदेशको 
�योजन समा�त भइसेकको अव�था छ । सिंवधान 
सभाबाट नेपालको संिवधान पिन जारी भइसकेको 
छ । नेपालको संिवधानको धारा ३०८ बाट नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ पिन खारजे भइसकेको 
छ । अब, अि�त�वमै नरहेको बाधा अड्काउ फुकाउको 
आदेशलाई उ��ेषणको �रटबाट बदर गनु�पन� अव�था 
रहेन । उ� आदेशानसुार िनय�ु भएको मि��प�रषदक्ो 
अ�य�ले राजीनामा िदइसकेको र िनजको अ�य�तामा 
गिठत मि��प�रषद ् नै हाल बहाल नरहेको ह�दँा �यस 
िवषयमा पिन अिधकारप�ृा वा परमादेशको आदेश 
ग�ररहन ुपरने । तसथ� अब यस प�रवित�त प�रि�थितमा 
��ततु �रट िनवेदन जारी ह�न स�ने अव�था नरहेको 
आधारबाट �रट िनवेदन खारजे गन� गरकेो हदस�म 

मा�मा मेरो सहमित छ ।
९०. �रट िनवेदन खारजे ह�ने भएपिछ बाधा 

अड्काउ फुकाउको आदेशको िवषयमा उिचत वा 
अनिुचत भयो भनी �� गनु� , �यसिभ� �वेश गरी 
िववेचना गनु�  अनाव�यक दे�दछु । �ािविधक कारणबाट 
बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको असर पन� अव�था 
सबै समा�त भइसकेको आधारबाट �रट िनवेदन खारजे 
गन� गरकेो हदस�ममा मैले स�माननीय �धान�यायाधीश 
तथा अ�य माननीय �यायाधीशह�सगँ िवमत ह�नपुन� 
कुनै आधार देि�दन । कुनै एक कारणबाट �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने अव�था देिखसकेपिछ िनवेदनमा उठाइएका 
अ�य असा�दिभ�क िवषयह�मा गिठत म��ी िनय�ु 
भएको �यव�था र िटका िट�पणी गनु�  उिचत हो वा 
होइन भ�नेस�ब�धमा भने मेरो फरक राय �य� गरकेो 
छु ।

९१. फैसला गदा� किहले किहले �याियक 
िट�पणी गनु�पन� ह��छ । य�तो अव�थामा आ�नो 
दािय�वबाट िनण�यकता� पिछ हट्न ु पिन ह�दँनै । तर 
य�तो िट�पणी गन� पन� अ�याव�यक अव�था भएमा 
मा� गनु�पन� ह��छ । उदाहरणको लािग कुनै कानूनको 
अभावले �याय परने भने �यसको िववेचना िट�पणी गरी 
कानूनको अभावले �रट खारजे गर ेपिन �य�तो कानून 
बनाउन आदेश गनु�  आव�यक ह��छ र य�तो आदेश 
गनु�बाट �यायकता� िवमखु ह�न ुह�दैँन ।

९२. अदालतका िनद�शनह� केवल बौि�क 
िवलािसता र कोरा अत�का िवषय मा� ह�दैँनन् । न 
त अदालत स�तो लोकि�यताका लािग नै उ�त ह�न 
स�छ । िनरथ�क र काया��वयनमा नै आउन नस�ने 
िनद�शनले अदालतको ग�रमालाई उ�च पान� स�दैन । 
�य�ता िनद�शनह� काला�तरमा �याियक �णालीको 
�भावका�रताको लािग बोिझलो सािबत ह�न स�छ ।
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९३. एउटा राजनीितक प�रवेश दशेमा आयो 
र गयो । साव�भौम जनताको इ�छा मत गैरराजनीितक 
सं�थाका �यि�बाट चनुाव गराउने राजनीितक 
सहमितको प�रवेश आयो । साव�भौम जनताको 
माझमा गई चनुाव गराई चनुावी सरकार बनाउने 
राजनीितक सोचलाई िनयत गलत भयो भ�न सिकने 
अव�था ह�दँनै । भोिल राजनीितक प�रवेश य�तो ह�ने 
वा नह�ने भनी आ�ँन �वयम्  राजनीित गन�ह�ले पिन 
स�दैनन् । भिव�यमा यही संिवधान रहला नरहला ! 
यही कानूनी प�ित रहला नरहला ! दशेको राजनीितक 
संरचना य�तै रहला नरहला ! कसैले भ�दैमा यिकन 
ह�ने कुरा होइन । कुनै सहशंाहले सम�ु�को छेउमा 
उिभई सम�ु�ितर फिक� ई कोरा� हा�दमैा आधँी 
आउदँैन भ�न सिक�न । आधँी आउन ुछ भने आउछँ 
आउछँ । �यसैले य�ता कुराको अनाव�यक िट�पणी 
गद�मा कुनै उपलि�ध ह�ने कुरा होइन, अिपत ुआफूलाई 
िच� नबझेुको कुरामा मखुको �वाद फेरी आ�म 
स�तिु�ट िलनेस�मको �योजन ह�न प�ुछ ।

९४. दशेमा चनुाव भइस�यो । सव�भौम 
जनताले आ�नो मत िदइसके । साव�भौम जनताको 
�ितिनिधले सिंवधान बनाइसके । जनता भनेको 
साव�भौम हो । अब �यही सव�भौम जनताको मतबाट 
सरकार बनी अिहले सबै संय��ह� चिलरहेको अव�था 
छ । अदालत छ, संसद ् छ, यो सरकार र यो �यायपािलका 
जनु संिवधान सभाबाट बनेको संिवधानमा आधा�रत 
छ, यी सबैको जड जनु बाधा अड्काउबाट स�ु ह��छ, 
�यही गलत िथयो भ�न ु वा घमुाउरो ताल र अ�यथा 
तवरबाट अवैधािनकताको छनक (Essence) �यो पिन 
�यायपािलकाबाट पा�रनबुाट हा�ो रा�यको साव�भौम 
जनताको, सरकारको यहासँ�म िक �यायपािलकाको 
जडको नैितक वैधतामा नै �� उठाउने काम ह�न 

जा�छ, जनु कुरा िज�मेवारीपूण� र वा�छनीय देिखदैँन ।
९५. अदालतले आफूसम� िवचाराधीन 

िववािदत िवषयको मा� िन�पण गन� हो । िनवेदकह�ले 
िनवेदन िददँाको बखतमा िववािदत भिनएको िवषय 
नै राजनीितक �ि�या र िवकिसत नया ँ सवंैधािनक 
�णालीबाट समाधान भई हाल िववादको अव�था 
नै कायम नरहेको ि�थितमा समाधान भइसकेको 
िवषयलाई पनुः ब�झाई िववाद रहेसरहको ि�थितको 
क�पना गरी अदालतले बो�न ुऔिच�यपूण� र वाि�छत 
ह�न स�ैन । समाधान भइसकेको िवषयलाई समाधान 
नभएसरह मानी अदालतले खोत�द ै जानाले थप 
अ�यौल र अिनि�तता मा� िसज�ना गद�छ ।

९६. य�तै �योजनिविहन भइसकेको 
िवषयव�त ु िनिहत रहेको िनवेदक �ी�साद 
उपा�यायसमेत िव�� स�माननीय �धानम��ी, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत िवप�ी भएको संवत्  २०६३ सालको 
�रट नं. ०६३-WS-०००२, ०००८, ०००९, 
००१० का �रट िनवेदनह�मा यस अदालतको िवशेष 
इजलासबाट िनवेदकह�ले �याियक पुनरावलोकन 
गनु�पन� आधारका �पमा देखाएको त�कालीन नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ र सो संिवधानसगँ 
बािझने गरी घोषणा ग�रएको भिनएको �ितिनिधसभाको 
घोषणा, २०६३ दुवैको अि�त�व हाल कायम 
नरहेको, उ� सिंवधानको खारजेी गद� नयाँ अ�त�रम 
सिंवधान लागू भई स�चालनमा समेत आइसकेको र 
�ितिनिधसभाको घोषणामा अ�तरिनिहत सबैजसो 
िवषयव�तुलाई अ�त�रम संिवधानले स�बोधन गरी 
सवंैधािनक �ावधानका �पमा �हणसमेत ग�रसकेको 
अव�थामा २०४७ सालको संिवधानसँग �ितिनिधसभा 
घोषणा बािझए नबािझएको भ�नेस�ब�धमा �याियक 
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परी�ण ग�ररहनुको कुनै औिच�य र सा�दिभ�कता नह�ने 
भनी िमित २०६५।१।१२।५ मा िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहरी आदेश भई ने.का.प.२०६५ अङ्क २ िन.नं. 
७९२५ मा िस�ा�तसमेत �ितपादन भइसकेको 
देिखदँा सो िस�ा�तसगँ असहमत ह�नपुन� कुनै कारण 
देिखएन ।

९७. अत: बाधा अड्काउ फुकाउने 
आदेशबमोिजम मि��प�रषद ् गठन भई सोही 
मि��प�रषदले् िनवा�चन स�प�न गरी गठन भएको नया ँ
संिवधान सभाबाट नेपालको सिंवधान िनमा�ण भई लागू 
भइसकेको हालको प�रवित�त प�रि�थितमा िनवेदन 
दायर गदा�को अव�थाको िववािदत िवषय नै बाकँ� 
नरहेको ह�दँा िनवेदनको अ�तव��तिुभ� �वेश गरी थप 
बोिलरहन आव�यक  देिखएन ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. गोपाल पराजलुी
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृतह� : िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल
इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभुम्  ।

यसै �कृितका देहायबमोिजमका �रट िनवेदनह�मा पिन 
िवषयव�त ुसमान भएकाले यसैबमोिजम फैसला भएका 
छन् । समान �कृितका िवषयव�त ुभएकाले त�यह� 
दोहो�याएर �कािशत ग�रएको छैन । केबल म�ुाको प� 
िवप� र प� िवप�ीबाट रहन ु भएका िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को नामस�म उ�लेख ग�रएको छ ।  

(१)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WO-०९७७

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : भ�परु िज�ला, दिधकोट गा.िव.स.वडा नं.५ 
ब�ने अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने

िव��
िवप�ी : स�माननीय रा��पित, रा��पितको काया�लय, 

शीतलिनवास, काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 

ब�ी�साद गौतम, सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल

& 
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(२)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WO-०९७८

िवषय: उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला ते�थमु  ,आठराई  ह्वाक  ुगा.िव.स. 
वडा न .१ं घर भई हाल िकर्ितपुर नगरपािलका 
वडा नं. १४ चोभार ब�ने अिधव�ा डा .गोपाल 
िशवाकोटी िचन्तनसमेत

िव��
िवप�ी : रा��पितको काया�लय, शीतलिनवास, 

काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 

ब�ी�साद गौतम, िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� महादेव यादव, �याम खरले र 
िव�का�त मैनाली

(३)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WS-००५५

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.११ ब�ने अिधव�ा सवुास आचाय�

िव��
िवप�ी : स�माननीय रा��पित, रा��पितको काया�लय, 

शीतलिनवास, काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 

ब�ी�साद गौतम, िव�ान् सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल एवं िव�ान् 
व�र� अिधव�ाह� महादेव यादव, �याम खरले 
र िव�का�त मैनाली
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(४)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WS-००५६

िवषय: उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.३२ अवि�थत 
लोक क�याणकारी जनता पाट�का तफ� बाट 
अि�तयार �ा� भई आ�नो हकमा समेत ऐ.का 
अ�य� िकशोरी महतो

िव��
िवप�ी : रा��पितको काया�लय, शीतलिनवास, 

काठमाड�समेत
 
िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 

ब�ी�साद गौतम, िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल तथा िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� महादेव यादव, �याम खरले 
र िव�का�त मैनाली

(५)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WS-१०६७

िवषय: उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१६ मा अवि�थत 
नेपाल राि��य लोकताि��क दलको अ�य� 
सी.के. अमर

िव��
िवप�ी : स�माननीय रा��पित, रा��पितको काया�लय, 

शीतलिनवास, काठमाड�समेत

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� रामजी िव� 
र िवजयराज शा�य

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
ब�ी�साद गौतम र िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� महादेव यादव, �याम खरले र 
िव�का�त मैनाली
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(६)
सव��च अदालत, संवैधािनक इजलास

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े�
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

आदेश िमित : २०७२।१२।१५।२
०६९-WO-१२५७

िवषय: परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.३४ बाने�र ब�ने भरतमणी जगंम

िव��
िवप�ी : िखलराज र�ेमी, मि��प�रषद ् अ�य�, 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� रामजी िव� 
र िवजयराज शा�य

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  नायब महा�यायािधव�ा 
ब�ी�साद गौतम, िव�ान्  सह�यायािधव�ाह� 
संजीवराज र�ेमी, िकरण पौडेल, िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� महादेव यादव, �याम खरले र 
िव�का�त मैनाली

& 


