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िेपालको संवविाि, २०६३ को िारा ३२, १०७-२_ बमोजजम र्स अदालतको 
असािारण अधिकारक्षेि अन्द्तगात दार्र हिु आएको रस्ततु ररट धिवेदिको संजक्षप्त तथ्र् र 
आदेश र्सरकार छ: 

बहालवाला वा भतूपूवा रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई सरकार रमखु रिािमन्द्िी पदमा धिर्कु्त 
गिुा िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ का आिारभतू मूल्र् मान्द्र्ता, संवविािवाद, 
लोकतन्द्ि, दधलर् शासि पद्धधत, शजक्तपथृकीकरणको धसद्धान्द्त, धिर्न्द्िण र सन्द्तलुिको 
धसद्धान्द्त, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका, मौधलक हक, िागररक स्वतन्द्िता तथा उक्त संवविािको 
रस्ताविाको भाविा, िारा १, ३२, ३८(१), १००, १०६, १०७, १५८ समेतको ववपरीत 
रहेको हुुँदा त्प्र्स सम्बन्द्िी सम्पूणा रस्ताव, सहमधत, धिणार् आदेश वा अन्द्र् काम कारवाहीहरु 
उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी पाऊुँ  भन्ने बेहोराको ररट धिवेदि र्स सवोच्च अदालतमा धमधत 
२०६९।११।१५ मा दार्र भएको धथर्ो । अधिवक्ता ओमरकाश अर्ाालद्वारा दार्र उक्त 
मदु्दामा गजम्भर संवैिाधिक रश्न अन्द्तरधिवहत रहेको भन्द्दै इजलासबाटै धमधत २०६९।१२।१ 
गतेको लाधग अजन्द्तम सिुवुाईको पेशी तोकी हाल उक्त ररट धिवेदि न्द्र्ावर्क धिरोपणको 
रविर्ामा छ । त्प्र्स अधतररक्त उक्त ररट धिवेदिसुँग धमल्दो रकृधतको भरतमणी जंगम ववरुद्ध 
राष्ट्रपधतको कार्ाालर्समेत दताा धमधत २०६९।११।६ भएको अको ररट धिवेदिको पधि सोही 
ददि देजख िै सुँगसुँगै सिवुाई भैरहेको छ । त्प्र्सैगरी िारा ३८(१), (२), (३) र (९) 
बमोजजम बहदुधलर् शासि पद्दधतमा दधलर् व्र्वस्थाबाटै सरकार गठि गररि ु पछा भिी 
परमादेश समेत माग भएको ररट धिवेदि अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्द्त ज्ञवालीले दार्र गरी हाल 
उक्त ररट धिवेदि समेत र्स अदालतमा ववचारािीि रही आएको छ । र्सै बीच जिु 
संवैिाधिक धसद्धान्द्त, संवैिाधिक मूल्र् मान्द्र्ता तथा संवैिाधिक व्र्वस्थाहरुलाई आिार मािी 
पूवावती ररट धिवेदिहरु दार्र गररएका धथए, सोही िाराहरुलाई िै संशोिि गिे  वा धिष्प्रभावी 
बिाउिे तथा संवविािको आिारभतू संरचिामा िै क्षधत परु् र्ाउिे गरी ववपक्षीहरुले संवविाि 
ववरुद्ध कै जालसाजी गरी िारा १५८ बमोजजम भन्द्दै बािा अड्काउि फुकाउिे आदेश 
२०६९।११।३० मा जारी गरी सोही असंवैिाधिक आदेशबमोजजम रिाि न्द्र्ार्ािीश 
जखलराज रेग्मीलाई अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष पदमा धिर्कु्त गरे गराएका छि।् 
उक्त कार्ाहरु रथमदृष्टी मै संवविािको आिारभतू संरचिा, आिारभतू संवैिाधिक मूल्र्, 
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मान्द्र्ता, संवैिाधिक परम्परा तथा धसद्धान्द्तहरु, स्वरं् सवोच्च अदालतबाट रधतपाददत 
धसद्धान्द्तहरु तथा संवविािका ववधभन्न राविािहरुका रत्प्र्क्ष रुपमा ववपरीत भै बदरभागी रहेको 
धिवेदि गदाछौं । 

बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशबाट संवविािको संशोिि गिा सवकदैि भन्ने संवैिाधिक 
कािूिको स्थावपत मान्द्र्ता हो । ववपक्षीद्वारा जारी २४ बुुँदे आदेश माफा त ववपक्षीले वतामाि 
संवविािको िारा ३३(क), िारा 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 लगार्तका संवैिाधिक व्र्वस्थाहरुको संशोिि वा पररमाजाि गदै संवविािका 
आिारभतू मूल्र्, मान्द्र्ता र संरचिामाधथ समेत अधतिमण गरी संवविािमाधथ जालझेल (Fraud 

on Constitution) गरेका छि ्। सवोच्च अदालतले बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गदाा 
अवलम्बि गिुापिे धसद्धान्द्तहरु अधभधिजित गरेको छ । जसिसुार कुिै कारण देखाएर 
संवैिाधिक अंगलाई रदाि गररएको काम, कताव्र् र अधिकारमा रत्प्र्क्ष, अरत्प्र्क्ष रुपमा रभाव 
पािे, अधतिमण हिेु र्ा संवैिाधिक धिकार् रभाववत वा रभावहीि अवस्थामा पगु्िे कार्ाबाट 
संवैिाधिक जग कमजोर माि होइि खलबधलि पधि पगु्छ, संवविािवाद र संवविािको 
ववकासमा समेत अवरोि पगु्ि जान्द्छ । आवश्र्कताको धसद्धान्द्तले भई रहेको संवैिाधिक 
संरचिालाई तहसिहस पािे कार्ा गिे होइि, तत्प्काल समािाि हिुपुिे, समािािको ववकल्प िै 
िभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैिाधिक व्र्वस्था ववपरीत िहिेु गरी त्प्र्स्तो अवस्थाको 
धिरुपणसम्म गिे हो । बािाअड्काउ फुकाउ आदेश संवविािले व्र्वस्था गरेदेजख बाहेकका 
अन्द्र् कुरामा आकवषात हिु िसक्िे र संवैिाधिक व्र्वस्था धिजष्प्िर् वा संवैिाधिक संरचिा 
बदधलि जािे अवस्था शृ्रजिा हिेु रकारको पधि हिु धमल्िे देजखुँदैि । तर ववपक्षीहरुले र्ी 
मान्द्र्ताहरुको उल्लंघि गदे स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका, शजक्तपथृवककरण, संवविािका ववधभन्न 
राविािहरु र आिारभतू संवैिाधिक संरचिालाई िै तहसिहस पािे गरी िारा १५८ को 
हवाला ददुँदै बािाअड्काउ फुकाउिे धिणार् गरी आदेश जारी गरेका छि ् । तसथा 
ववपक्षीहरुको बािा अड्काउ फुकाउ सम्बन्द्िी धिणार् तथा जारी आदेश असंवैिाधिक भै बदर 
भागी छ । 
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उक्त आदेशले संवविािको रस्ताविा, िारा २, ३२, ३३(क), ३३(ग), ३६क(३), 
३७, ३८(१),(२),(३),(४),(५),(६) र (७) िारा ४०, ४३, ८४, ८५, १४१, १४२(४) 
लगार्त जितामा धिवहत सावाभौमसत्ता तथा राजवकर्सत्ता, िागररक स्वतन्द्िताको न्द्र्ावर्क 
संरक्षण, शजक्तपथृकीकरण तथा धिर्न्द्िण र सन्द्तलुि, दधलर् शासि पद्दधत, कािूि धिमााणको 
लोकताजन्द्िक ववधि, संवविािको संरक्षण गिे कताव्र्, जिउत्तरदार्ी शासि व्र्वस्था, 
एकदधलर्ता तथा धिदाधलर्ताको अवैिता लगार्तका स्थावपत संवैिाधिक मूल्र् मान्द्र्ता तथा 
संवैिाधिक परम्पराहरुलाई खजडडत गरेको छ । िारा १५८ को बािा अड्काउ फुकाउ 
आदेशले संवविाि संशोिि गिा सवकदैि भन्ने संवैिाधिक कािूिको स्थावपत मान्द्र्ता हो । 
उक्त आदेशले िारा १४८ को पररिी बावहर गै संवविाि संशोिि गरेको छ । तसथा उक्त 
आदेश संवविाि संशोिि सम्बन्द्िी िारा १४८ को पधि पूणात ववपरीत भै बदर भागी छ । 

न्द्र्ार्पाधलकाको रमखु रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई संवविािको िारा ३८ ले िजचिेको कधथत 
अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष पदमा धिर्कु्त गिे लगार्तका ववषर्हरु समावेश गरी 
असंवैिाधिक रुपमा िारा १५८ अन्द्तगात बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गिे 
ववपक्षीहरुका काम कारवाही, धिणार्, धसफाररस, धसफाररसको स्वीकृधत गिे धिणार् तथा समग्र 
बािाअड्काउ फुकाउ आदेश िै संवविािको रस्ताविा, िारा १, २, ३२,३३(क), ३३(ग), 
३६क(३), ३७, ३८(१),(२),(३),(४),(५),(६) र (७) िारा ४०, ४३, ८४, ८५, १००, 
१०१, १०२,१०५(२), १०६, १०७, ११२, ११६, ११७, १४१, १४२(४), १४८, 
१५५(१), १५८ तथा सवोच्च अदालतले रधतपादि गरेका बािा अड्काउ फुकाउ सम्बन्द्िी 
धसद्धान्द्तहरुको ववपरीत भै सम्पूणा रुपमा बदरभागी रहेको हुुँदा िारा १०७(१) र (२) का 
आिारमा उत्प्रषेणको आदेशले रारम्भदेजख िै अमान्द्र् र बदर घोवषत गरी पाऊुँ  । 
रिािन्द्र्ार्ािीश जखलराज रेग्मी अिधिकृत रुपमा सरकार रमखु पदमा रहि ु भएको हुुँदा 
अधिकारपचृ्छाको आदेशले उक्त पदबाट हटाई पाउुँ । उक्त आदेशको बुुँदा िं. १५ ले रिाि 
न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षको हैधसर्तले काम गरेको अवधि भर धिजको रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको पदाधिकार कार्मै रहिे भन्ने व्र्वस्थाले  एक व्र्जक्त एकै समर्मा न्द्र्ार्पाधलका 
र कार्ापाधलकाको रमखु हिैु िसक्िे शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्तलाई उपहास गरेकोले बािा 
अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको ददिदेजख िै उहाुँको रिािन्द्र्ार्ािीश पदमा पदाधिकार 
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कार्म िरहिे हिुाले स्वतः रिािन्द्र्ार्ािीशको पदबाट पदमकु्त गरी पाउि अधिकारपचृ्छा 
परमादेश लगार्त जो चावहिे आज्ञा आदेश जारी गरी पूणा न्द्र्ार् पाउुँ । न्द्र्ार्पाधलकाको 
स्वतन्द्िताको रक्षा गिा तथा त्प्र्स माधथ हस्तक्षेप िगिा िगराउि ववपक्षीहरुका िाममा 
परमादेश जारी गरी पाऊुँ  । साथै रस्ताविामा उल्लेजखत रधतस्पिाात्प्मक बहदुलीर् 
लोकताजन्द्िक शासि व्र्वस्थाको मान्द्र्ता तथा िारा ३८ बमोजजम दधलर् व्र्वस्थाको 
मान्द्र्ताबमोजजम लोकताजन्द्िक दलको िेताको िेततृ्प्वमा संवविािसभाको धिवााचि गिे चिुावी 
सरकार गठि गरी पाउि परमादेश लगार्त जो चावहिे आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊुँ  । 
जिगणिा २०६८ को तथ्र्ांकलाई वेवास्ता गदै रत्प्र्क्ष, समािपुाधतक र मिोधित गरी 
संवविािसभाको सदस्र् संख्र्ा घटाई जम्मा ४९१ सदस्र् संख्र्ा क्षेि कार्म गदाा जितामा 
रहेको सावाभौमसत्ता र बाधलक मताधिकारको घोर उल्लंघि भएकोले त्प्र्सलाईसमेत बदर गरी 
पाऊुँ  । रस्ततु ररट धिवेदि गजम्भर संवैिाधिक रश्न उठेको र र्ो ररट धिवेदि ववचारािीि 
रहुँदैका बखतमा अिधिकृत रुपमा सम्माििीर् रिाि न्द्र्ार्ािीश जखलराज रेग्मी सरकार 
रमखुको पदमासमेत रही असंवैिाधिक काम कारवाही गिा सक्िे रवल संभाविा भएको हुुँदा 
उक्त बािा अड्काउ फुकाउ आदेशको कार्ाान्द्वर्िलाई रोक्ि तथा सम्मािीत जखलराज 
रेग्मीलाई सरकार रमखु पदसमेतको कामकारवाही िगिा िगराउि तत्प्काल अन्द्तररम आदेश 
जारी गरी पाऊुँ  भन्ने धिवेदि पि । 

संवविािको िारा ८(५) को रधतवन्द्िात्प्मक बाक्र्ांशमा भएको व्र्वस्थाबमोजजम रचधलत 
कािूिबमोजजम जन्द्मको आिारमा िेपालको िागररकता राप्त गरेका व्र्जक्तले त्प्र्स्तो 
िागररकताको रमाण पि धलि ुअजघ जन्द्मेका सन्द्तािलाई वंशजको आिारमा िागररकता धलि 
उपिारा २ को खडड (ख) को व्र्वस्थाले बािा परु् र्ाएको हुुँदा त्प्र्सरी जन्द्मको आिारमा 
िागररकता राप्त गिेका सन्द्तािलाई वंशजको आिारमा िागररकता रदाि गिे गरी बािा 
अड्काउ फुकाउ आदेश भएको रधत हामी असाध्र् हवषात भएका छौं । हामी पीधडत राज्र् 
वववहि बिाइएका जिताहरुको मागबमोजजम सम्मािीर् राष्ट्रपधत डा. रामवरण र्ादवबाट 
िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा १५८ बमोजजम मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा 
जारी गररएको बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जन्द्मधसद्ध िागररकका सन्द्तािहरुले बंशजको 
िागररकता पाउिे हाम्रो हकमा छ । र्ो बािा अड्काउ फुकाउ आदेश हामी धिवेदकहरुको 
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वहतमा छ । हाम्रो समस्र्ाहरु रधत डा. चन्द्रकान्द्त ज्ञवाली र ओम रकाश अर्ाालबाट 
गजम्भरतापूवाक िसोची हाम्रा अधिकारमा आघात पगु्िे गरी ररट दार्र गिुा भएकोले र्स 
ववषर्वस्तकुो स्पष्टताको लाधग तथा सम्मािीत सवोच्च अदालतमा ववषर्को गवहराईमा पगुी 
धिणार् गिासमेत सहर्ोग पगु्िे हिुाले हामी धिवेदकहरुलाई तेश्रो पक्षको रुपमा सवोच्च 
अदालत धिर्मावली, २०४९ को धिर्म ४२(२) बमोजजम र्स ररटको सिुवुाईमा सररक हिु 
पाउिे भन्ने रवव ठाकुरको परुक धिवेदि पि। 

धिवेदकको मागबमोजजमको आदेश वकि जारी हिु ु िपिे हो, र्ो आदेश राप्त भएको 
धमधतले बाटाका म्र्ाद बाहेक १५ ददिधभि महान्द्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर् माफा त धलजखत 
जवाफ पठाउि ुभिी ववपक्षीहरुलाई रस्ततु आदेश र ररट धिवेदिको एकरधत िक्कल साथै राखी 
म्र्ाद सूचिा ददई महान्द्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर्लाई समेत जािकारी गराई ववपक्षीहरुको 
धलजखत जवाफ राप्त भएपधछ वा अवधि िाघेपधछ धिर्मबमोजजम पेश गिुा । धिवेदकले माग 
गरेको अन्द्तररम आदेश जारी हिेु िहिेु सम्बन्द्िमा ववचार गदाा, िेपालको अन्द्तररम संवविाि, 
२०६३ को िारा १५८ अिसुार धमधत २०६९।११।३० गतेमा जारी भएको बािा अड्काउ 
फुकाउिे आदेशािसुार सम्मािीर् रिाि न्द्र्ार्ािीश वतामाि समर्मा अन्द्तररम चिुावी 
मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षको कार्ा सम्पादि गरी रहि ु भएको र अवहलेको परजस्थधतमा धिजको 
रिाि न्द्र्ार्ािीशको हैधसर्तमा कार्ा गिे कुिै भधूमका िहिेु हुुँदा कार्ाकाररणीको अध्र्क्षको 
हैधसर्तले कार्ा गरी रहि ुभएको धिजबाट स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको कार्ाक्षेिमा कुिै रधतकूल 
रभाव िपरोस ् भन्ने उद्देश्र्ले धिजले सो जजम्मेवारी सम्हालेसम्मको अवधिको लाधग धिजलाई 
मजन्द्िपररषदको अध्र्क्ष मािले पररजचत हिु अन्द्तररम आदेश जारी गरी ददएको छ । रस्ततु 
आदेशको जािकारी ववपक्षीहरुलाई ददई धिर्मािसुार गिुा भन्ने र्स अदालतको धमधत 
२०६९।१२।५ को र्स अदालतको आदेश। 

िेपालको वतामाि संवविािले शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्तलाई आत्प्मसात गरी 
मलुकुको कार्ाकाररणी अधिकार मजन्द्िपररषद् मा, व्र्वस्थापकीर् अधिकार व्र्वस्थावपका संसदमा 
र न्द्र्ावर्क अधिकार अदालत तथा न्द्र्ावर्क धिकार्मा धिवहत हिेु व्र्वस्था गरेको छ । 
संवविािले स्पष्ट रुपमा धिदेश गरेबमोजजम न्द्र्ार्पाधलका स्वतन्द्ि छ र रहि ु पदाछ । 
वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीश मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष पदमा रहुँदासम्म न्द्र्ावर्क कार्ाबाट अलग 
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रहिे भएकोले न्द्र्ावर्क स्वतन्द्ितामा कुिै रभाव पदैि। स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको मूल्र् एवं 
मान्द्र्ता न्द्र्ावर्क कार्ाबाट अलग रहिे भएकोले न्द्र्ावर्क स्वतन्द्ितामा कुिै रभाव 
पदैि।स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको मूल्र् एवं मान्द्र्ता अिरुुप कार्ारत न्द्र्ार्ािीशहरु स्वतन्द्ि 
रुपमा न्द्र्ावर्क कार्ामा संलग्ि हिुमुा कुिै रभाव पिे अवस्था छैि। हाम्रो संवविािले 
व्र्वस्थावपका र कार्ापाधलकाको हकमा कार्ाात्प्मक रुपबाट (Functional Model) र 
न्द्र्ार्पाधलका र अन्द्र् अंगहरु बीचमा संरचिात्प्मक रुपबाट (Structural Model) शजक्त 
पथृकीकरणको धसद्धान्द्तलाई अवलम्बि गरेको छ। र्सका साथै स्वतन्द्ि र धिष्प्पक्ष 
न्द्र्ार्पाधलकाको ववश्वव्र्ापी आिारभतू मूल्र् र मान्द्र्ताहरुलाई ग्रहण गरी राज्र्का अंगहरु 
बीच शजक्त शन्द्तलुि र धिर्न्द्िणका व्र्वस्थाहरु पधि गररएका छि।् वहालवाला रिाि 
न्द्र्ार्ािीशलाई चिुावी सरकारको िेततृ्प्व ददुँदा शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्त माधथ आघात 
िपगुोस ्भिी राजिीधतक दलहरु सचेत रही शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्तको ममा र भाविा 
अिकुुल हिेु गरी र र्स सम्बन्द्िमा संवविािमा भएका व्र्वस्थाहरुलाई रधतकूल असर िपािे 
गरी आवश्र्क व्र्वस्था धमलाईएको छ। बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको दफा १५ मा 
रिाि न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षको हैधसर्तले काम गरेको अवधि भर धिजको रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको पदाधिकार कार्मै राखी स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका तथा कािूिी राज्र्को 
अविारणारधत पूणा रधतवद्धता व्र्क्त गदै सो अवधि भर संवविािको िारा १०३ को उपदफा 
(४) बमोजजम सवोच्च अदालतको बररष्ठतम न्द्र्ार्ािीशले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीश 
भई काम गिे, दफा १६ मा संवविाि वा रचधलत अन्द्र् कािूिमा रहेको रिाि न्द्र्ार्ािीश भन्ने 
शब्दले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई समेत जिाउिे गरी र दफा १७ मा रिाि 
न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षको रुपमा कार्ा गरेको अवधिभर सवोच्च अदालतको 
वररष्ठतम न्द्र्ार्ािीशले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीशको अधतररक्त न्द्र्ार् पररषद् तथा न्द्र्ार् 
सेवा आर्ोगको अध्र्क्षतासमेत गिे भएकोले ११३ को उपिारा (१) र िारा ११४ को 
उपिारा (२) बमोजजम बररष्ठतम न्द्र्ार्िीशले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीशको रुपमा कार्ा 
गरेको अवधिभर धिजभन्द्दा पधछको सवोच्च अदालतको बररष्ठतम न्द्र्ार्ािीशले न्द्र्ार् पररषद् 
तथा न्द्र्ार् सेवा आर्ोगको सदस्र्को रुपमा कार्ा गिे व्र्वस्था गररएको छ । साथै रस्ततु 
ररट धिवेदिमा सवोच्च अदालतबाट धमधत २०६९।१२।५ मा जारी अन्द्तररम आदेशको 
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पालिामा समेत म पूणातः रधतवद्ध रहेको बेहोरासमेत अिरुोि गदाछु। तसथा हाल धिजष्प्िर् 
अवस्थामा रहेको मेरो रिाि न्द्र्ार्ािीश पदबाट शजक्त पथृकीकरण, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका एवं 
कािूिी राज्र्को अविारणामा कवहुँकतै आुँच आउिे अवस्था छैि। संवविािको अधभन्न अंगको 
रुपमा जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउ आदेशले सवोच्च अदालतको बहालवाला रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् गठि गिे व्र्वस्था गरेकोले सो आदेशको रस्ताविा, 
सोही आदेशको दफा २, १४, १५, १६ र १७ का राविाि समेतका आिारबाट मैले रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको पदबाट राजजिामा ददुँदा थप संवैिाधिक संकट उत्प्पन्न हिेु भएकोले राजजिामा 
ददि ुपिे भन्ने माग संवैिाधिक र कािूिी दृवष्टले धिरािार छ । 

संवविािका कधतपर् िारामा रहेका राविािहरुको कार्ाान्द्वर्ि हिु िसक्िे असामान्द्र् 
अवस्था धसजािा भई संवविािको कार्ाान्द्वर्िमा बािा अड्काउ परेकोले सोको धिवारणका लाधग 
िारा १५८ बमोजजम बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको स्पष्ट िै छ।  संवविािको 
िारा १४८ मा संवविाि संशोिि सम्बन्द्िी छुटै्ट व्र्वस्था रहेको सन्द्दभामा संवविािको िारा 
१५८ को अधिकार रर्ोग गरी संवविाि संशोिि हिु सक्दैि । सम्मािीर् राष्ट्रपधतबाट जारी 
भएको बािा अड्काउ फुकाउको आदेशले संवविािको संशोिि गरेको मान्न धमल्िे अवस्था 
छैि। २०६४ सालमा भएको धिवााचिबाट गदठत संवविािसभा संवविाि धिमााण सम्बन्द्िी 
कार्ाले पूणाता िपाउि अवसाि हिु पगुेको र व्र्वस्थावपका संसदको समेत कार्ा गिे 
संवविािसभाको अन्द्त्प्र् भए पिात मलुकुमा उत्प्पन्न भएको संवैिाधिक र राजिीधतक 
गत्प्र्ावरोिलाई हटाई वतामाि अन्द्तररम संवविािलाई सचुारु राख्न उक्त आदेश जारी भएको र 
आदेशको दफा २५ मा र्ो आदेशबमोजजम बािा अड्काउ फुकाई कार्ाान्द्वर्ि भएका 
व्र्वस्थाहरु कार्ा सम्पन्न भएपधछ स्वत धिष्प्कृर् हिेु व्र्वस्था रहेकोले उक्त आदेशले 
संवविािको संशोिि िगरेको रष्ट छ। उक्त आदेश अल्पकाधलि अवधिको लाधग माि हो । 
सो आदेश स्थार्ी रकृधतको होइि । ररट धिवेदकले दावी धलि ु भए जस्तो सो आदेशले 
संवविािको आिारभतू संरचिा, संवविािवाद, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका एवं दधलर् शासि पद्दधत 
माधथ आघात परु् र्ाएको छैि । 

सम्माििीर् राष्ट्रपधतद्वारा मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा संवविािको िारा १५८ बमोजजम 
जारी भएको आदेशबमोजजम बहालवाला रिािन्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षता सम्हाल्ि ु
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संवविािको िारा १०६को संवैिाधिक व्र्वस्था भन्द्दा फरक र राष्ट्रले खोजेको दावर्त्प्वबोिसुँग 
सम्बजन्द्ित संवैिाधिक धिकार्को ववषर् हो । संवैिाधिक कािूिशात्रलेले स्वीकार गरेको तथा 
राष्ट्रमाधथ आई परेको अिपेजक्षत पररजस्थतलाई समािाि गिा रिाि न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद् 
अध्र्क्षको जजम्मेवारी धलि ुलोकताजन्द्िक व्र्वस्थामा राजिीधतक शजक्त रधत ववतषृ्प्णा फैलाउि ु
होइि । शजक्त पथृवककरण, धिर्न्द्िण र सन्द्तलुिका साथै स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकालाई अक्षुडण 
राख्दै कािूिको शासि र बाधलग मताधिकारका आिारमा जिताले आफ्िो मत रकट गिाका 
लाधग संवैिाधिक धिकास अपररहार्ा भएकोले अकल्पिीर् र ववजशष्ट पररजस्थतमा र्ो जजम्मेवारी 
धलि ुपरेको हो । कुिै खास अवस्थामा सवोच्च अदालतका बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशले 
मलुकुको कार्ाकाररणीको जजम्मा धलएको उदाहरणहरु अन्द्र्ि पधि पाइन्द्छ । क्र्ािडामा 
र्हाुँको गभिार जिरलको पद कुिै कारणले ररक्त भएमा िर्ाुँ गभिार जिरल धिर्कु्त िभएसम्म 
क्र्ािडाको सवोच्च अदालतको रिाि न्द्र्ार्ािीशको गभिार जिरलको जजम्मेवारी सम्हाल्िे 
संवैिाधिक परम्परा रहेको पाइन्द्छ । गभिार देश बावहर रहेको अवस्थामा सवोच्च अदालतका 
रिाि न्द्र्ार्ािीश िै गभिार हिेु व्र्वस्था छ।  बोधलधभर्ाका रिाि न्द्र्ार्ािीश १० जिु, 
२००५ देजख २२ जिवरी, २००६ सम्म राष्ट्रपधत भएको र एक बषा धभि धिवााचि गराउिे 
जजम्मेवारी तोवकएको धथर्ो । भारतका तत्प्काधलि राष्ट्रपधत जावकर हसेुिको देहावसािपधछ 
उपराष्ट्रपधत धभ.भी. धगरीले राष्ट्रपधत पदको धिवााचिमा भाग धलि पदबाट राजजिामा गरेपधछ The 

President (discharge of function) Act, 1969 को व्र्वस्था अिसुार बहालवाला रिाि 
न्द्र्ार्ािीश वहदर्ातलु्लाह १९६९ जलुाई २० देजख अगष्ट २४ सम्म रिाि न्द्र्ार्ािीश पदबाट 
राष्ट्रपधत बिेको उदाहरण छ । अमेररकामा रिाि न्द्र्ार्ािीश ववधलर्म होवाटा टाफ्ट सि ्
१९०९ देजख १९१३ सम्म अमेररकी राष्ट्रपधत बिेका धथए । बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशले 
मजन्द्िपररषद् अध्र्क्ष भएको उदाहरण राष्ट्रको आवश्कता र समर्ले ल्र्ाउिे पररवतािको उपज 
हो । वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद् अध्र्क्षको पदभार ग्रहण गरेपधछ ववजशष्ठ 
न्द्र्ार्ािीशले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीश भै जजम्मेवारी वहि गिुा भएको छ । 
अलगअलग जजम्मेवारी व्र्जक्त र व्र्जक्तत्प्वका धिर्धमत आकजस्मकता हिु ्। शजक्त सन्द्तलुि र 
पथृकीकरणको मान्द्र् धसद्धान्द्त तथा न्द्र्ावर्क स्वतन्द्िता, सक्षमता र न्द्र्ार्पाधलकाको गररमालाई 
र्सले कुिै अथामा संकुचि गदैि, धिवेदि जजवकर औजचत्प्र्वहि छ । 
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धलजखत जवाफ रस्ततुकतााबाट संवैिाधिक सवोच्चता, न्द्र्ावर्क स्वतन्द्िा, सक्षमता, 
कािूिी राज्र् र शजक्त पथृवककरणको अविारणा संकुचि गिे काम भएको छैि । संवविािको 
मूल्र्, मान्द्र्तारधत आुँच परु् र्ाउिे वा असर पािे कुिै मिसार् छैि । मेरा सबै कार्ाहरु सि  
स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका, कािूिी राज्र् लगार्त संवविािले व्र्वस्था गरेका संवविािवादका 
धसद्धान्द्तहरुको सम्माि, संरक्षण र सम्वद्धाि गदै िागररकका संवविाि तथा कािूि रदत्त हक, 
अधिकारको रचलिको सधुिजितता रदाि गिे तफा  लजक्षत रही त्प्र्समा रधतवद्ध भएको 
बेहोरासमेत धिवेदि गदाछु । राजिीधतक सहमधतको आिारमा चिुावी सरकार गठि गिे ववषर् 
पूणातः राजिैधतक ववषर् भएकोले न्द्र्ावर्क रुपले समािाि र व्र्वस्थापि गिा सवकिे ववषर् 
अन्द्तगात िपिे हुुँदा ररट धिवेदि खारेजभागी छ खारेज गरी पाऊुँ  भन्ने रिािमन्द्िी तथा 
मजन्द्िपररषद् को कार्ाालर् एवं आफ्िो हकमा समेत मजन्द्िपररषद्का अध्र्क्ष जखलराज रेग्मीको 
धलजखत जवाफ।  

रस्ततु ररट धिवेदि धमधत २०६९।१२।१ मा जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेशलाई चिुौधत ददुँदै सम्मािीत अदालतमा दार्र भएको देजखन्द्छ । िेपाल सरकार 
मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा सम्माििीर् राष्ट्रपधतबाट संवविािको िारा १५८ बमोजजम जारी 
भएको आदेशलाई चिुौधत ददई दार्र भएको र्स ररट धिवेदिमा र्स मन्द्िालर्लाई रत्प्र्थी 
बिाउि ुपिााको कुिै आिार र औजचत्प्र् देजखुँदैि । तसथा रस्ततु ररट धिवेदि रथम दृवष्टमा िै 
खारेजभागी रहेकोले खारेज हिुपुदाछ । 

संवविािसभा माफा त िर्ाुँ संवविाि धिमााण गिे िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को 
मूल ममा रहेको र त्प्र्स रर्ोजिको लाधग २०६४ साल चैि २८ गते भएको धिवााचिबाट 
गदठत संवविािसभा संवविाि धिमााण वविा िै २०६९।२।१४ देजख स्वतः ववघटि भएकोले 
देशमा संवविाि धिमााणको ववषर्मा माि िभई धिर्धमत व्र्वस्थापवकर् काम गिे वविावर्की 
अंगको समेत शून्द्र्ता सजृिा भई राज्र् संचालिका ववववि पक्षमा गधतरोि उत्प्पन्न भएको 
सवाववददत तथ्र् हो । ववद्यमाि संवैिाधिक गधतरोिको अन्द्त गिा संवविाि संशोिि जरुरी 
देजखएको तर संवविाि संशोिि गिे वविावर्काको अजस्तत्प्व िै िरहेको ववडम्बिापूणा जस्थधतमा 
संवैिाधिक तथा राजिीधतक अवरोिको धिकास राजिीधतक सहमधतमा धिकाधलएको ववषर्लाई 
अन्द्र्था भन्न सवकिे अवस्था समेत देजखुँदैि । संवविािसभाको स्वतः ववघटि भएपधछका िौ 
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मवहिासम्म संवैिाधिक एवं राजिीधतक धिकासका ववधभन्न ववकल्पहरुमा लामो राजिीधतक 
छलफल भएपधि धिवेदकहरुले धिवेदि पिमा उठाउि ु भएको राजिीधतक िेताको िेततृ्प्वमा 
िर्ाुँ सरकार गठि गरी धिवााचिमा जािे लगार्तका कुिै पधि ववकल्पमा राजिीधतक सहमधत 
हिु िसकेको र्थाथा अवस्था रधत धिवेदकहरु समेत अिधभज्ञ हिुहुनु्न । र्सै िममा सवोच्च 
अदालतका बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वमा अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद् गठि गरी 
धिवााचि जािे ववषर्मा राजिीधतक सहमधत भई सोबमोजजम अजघ बढ्िको लाधग मजन्द्िपररषद्को 
धसफाररसमा सम्माििीर् राष्ट्रपधतबाट संवविािको िारा १५८ बमोजजम बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेश जारी भएको हो। उक्त आदेशलाई केवल कािूिी वैिताको दृवष्टकोणबाट माि होइि 
राजिीधतक सहमधतको आिारमा संवैिाधिक गधतरोि अन्द्त गदै अन्द्तररम संवविािको सचुारु 
कार्ाान्द्वर्ि गिे र राज्र् व्र्वस्था सञ्चालिमा देखा परेका बहआुर्ाधमक गधतरोिको अन्द्त्प्र् गिे 
राजिीधतक वैिताको दृवष्टकोणबाट समेत हेिुापिे अवस्था छ । तसथा उक्त बािा अड्काउ 
फुकाउिे आदेश राजिीधतक वैिता र आवश्र्कताको धसद्धान्द्तमा आिाररत एउटा राजिीधतक 
धिकासको ववषर्समेत भएकोले न्द्र्ावर्क धिरुपणको मापदडडधभि पिा सक्िे देजखुँदैि । उक्त 
आदेशका आिारमा अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद् गठि भई धिवााचि आर्ोगले पूणातासमेत राप्त 
गरी सकेको छ । अको संवविािसभा धिवााचि सम्पन्न गिे तफा  कािूिी एवं रविर्ागत तर्ारी 
अजघ बढी सकेको र सम्मािीत सवोच्च अदालत लगार्त अन्द्र् संवैिाधिक धिकार्मा देजखएको 
पदाधिकारीको ररक्ततासमेत समाप्त हिेु संवैिाधिक आिार सधुिजित भई सकेको अवस्था छ । 
तसथा राजिीधतक सहमधत र राजिीधतक वैिताको आिारमा जारी गररएको उक्त आदेशको 
न्द्र्ावर्क परीक्षणको मापदडड ववद्यमाि िभएकोले रस्ततु ररट धिवेदि खारेज हिु ुपदाछ।   

जहाुँसम्म बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई िै अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षको जजम्मेवारी ददएबाट शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्तलाई उपहास गररएको भन्ने धिवेदि 
जजवकर छ, उक्त जजवकर पधि र्थाथातामा आिाररत छैि । िेपालको राज्र् शजक्त कुिै व्र्जक्त 
वा धिकार्मा केन्द्रीकरण गररएको छैि । िेपालको कार्ाकारी अधिकार मजन्द्िपररषद् मा 
वविावर्की अधिकार व्र्वस्थावपका संसदमा र न्द्र्ावर्क अधिकार न्द्र्ार्पाधलकामा धिवहत रहिे 
संवैिाधिक बन्द्दोबस्तलाई चैि १ गते जारी भएको आदेशले अन्द्र्था गरेको छैि । उक्त 
आदेशको बुुँदा िं. १५ मा स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका तथा कािूिी राज्र्को अविारण रधत पूणा 
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रधतबद्धता व्र्क्त गररएको र बुुँदा िं. १७ मा रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षको रुपमा काम गिे 
व्र्वस्था धमलाइएको छ । िेपालको न्द्र्ावर्क अधिकार रिाि न्द्र्ार्ािीशमा धिवहत िरही 
न्द्र्ार्पाधलकामा धिवहत रहेको र न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्ितालाई रधतकूल रभाव पािे कुिै पधि 
ववषर्वस्त ु बािा अड्काउ फकाउिे आदेशमा समावेश िगररएकोले शजक्त पथृकीकरणको 
धसद्धान्द्तलाई उक्त आदेशले उपहास गरेको िभई पूणातः आत्प्मसात गरेको अवस्था भएकोले 
धिवेदकहरुको उक्त जजवकरको आिारमा समेत ररट जारी हिेु अवस्था छैि । ररट धिवेदिमा 
माग गररएबमोजजमको कुिै पधि आदेश जारी हिेु अवस्था ववद्यमाि िभएकोले रस्ततु ररट 
धिवेदि खारेज गरी पाऊुँ  भन्ने कािूि न्द्र्ार् संवविािसभा तथा संसदीर् माधमला मन्द्िालर्को 
धलजखत जवाफ । 

ररट धिवेदक स्वरं्ले "िारा १५८ बमोजजम जारी हिेु आदेशले अन्द्र् िाराले व्र्वस्था 
िगरेको ववषर्मा माि धिकास ददि सक्िे हो, जिु संवैिाधिक अड्चि परेको हो, सो कुरा 
खलुाउि माि त्प्र्स्तो आदेश जारी हिु सक्छ" भिी धिवेदिको रकरण ४ मा स्वीकारेका 
छि।् साथै रकरण ३ मा पधि आवश्र्कताको धसद्धान्द्तले समािािको ववकल्प िै िभएको 
अवस्थामा स्पष्ट संवैिाधिक व्र्वस्था वववाददत िहिेु गरी त्प्र्स्तो अवस्थाको धिरुपणसम्म गिे 
हो भन्ने पधि धिवेदकको बझुाई छ । सवोच्च अदालतकै धिणार् अिरुुप िर्ाुँ संवविािसभाको 
धिवााचि िै राष्ट्रको संवैिाधिक तथा राजिीधतक धिकासका लाधग लोकताजन्द्िक बाटो भएको 
कुरामा सबै राजिीधतक दलहरु बीच सहमधत रहेको स्पष्ट अवस्था छ । संवविािसभा तथा 
व्र्वस्थावपका संसद िरहेको अवस्थामा िर्ाुँ संवविाि धिमााण हिु िसक्िे र िर्ाुँ संवविाि वविा 
वतामाि अन्द्तररम संवविाि ववस्तावपत हिु िसक्िे र्स्तो बाध्र्ात्प्मक जस्थधतमा संवविािसभाको 
गठिको लाधग धिवााचि गिा र िर्ाुँ संवविाि धिमााणको लाधग मागा रशस्त गिे तफा  आवश्र्क 
संवैिाधिक अस्पष्ट एवं धिजष्प्िर् राविािहरुलाई विर्ाशील गराई कार्ाान्द्वर्ि गिा गररएको 
िारा १५८ अन्द्तगातको आदेश राजिीधतक सहमधतका आिारमा धिवााजचत रिािमन्द्िीको 
िेततृ्प्वमा गदठत मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमै जारी गररएकोले संवविाि सम्मत रहेको अिरुोि 
गदाछु । िारा १५८ को संवैिाधिक राविाि ववशेष रकारको अन्द्र्ि लोकताजन्द्िक मलुकुमा 
रर्ोगमा रार् िल्र्ाईएको संवैिाधिक व्र्वस्था भएको र अन्द्तररम संवविािको अधिजितकालको 



०६९-WO-०९७६, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्द्त ज्ञवालीसमेत वव. राष्ट्रपधतको कार्ाालर्, धसतलधिवास, काठमाडौंसमेत, ववषर्: उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारपचृ्छा ।पेज िं. 13 

  
 

धिरन्द्तरतालाई समाप्त गरी सावाभौम जिताद्वारा आफ  संवविाि धिमााण गिे उद्देश्र्ले गररएको 
आदेश संवविािसम्मत भएको बेहोरा अिरुोि गदाछु । 

संवविािको उद्देश्र्हरु रस्ताविामा रष्ट गररएको र सो अिसुार संवविािसभाबाट िर्ाुँ 
संवविाि िबिेसम्मको लाधग राजिैधतक सहमधतबाट तर्ार भएको भिी खलुाएको अवस्थामा 
ववपक्षी धिवेदकहरु ववद्वाि अधिवक्ता समेत भएकोले जिु उद्देश्र्का लाधग संवविाि बिेको 
धथर्ो, त्प्र्समा सहर्ोग हिु सक्िे अवस्थामा त्प्र्स्तो संवैिाधिक दस्तावेज सजीव हिु सक्दैि । 
संवविाि र्ाजन्द्िक हिु सक्दैि र पूणा रुपले ववज्ञाि पधि हैि । संवविाि समाजमै ववकधसत र 
पररमाजजात भएर जािे सजजव कािूिी संर्न्द्ि हो । र्ो कला पधि हो । अतः समाजको 
आवश्र्कता र स्वरुप सुँगै र्सको स्वरुप धिजित हनु्द्छ र तदिरुुप संवविािका धसद्धान्द्तहरु 
पधि स्थावपत भएर जािे तफा  ववपक्षीहरुको ध्र्ाि पगुेको िदेजखुँदा धिजहरुको दावी खारेज गरी 
पाऊुँ । 

र्स कार्ाालर्बाट धमधत २०६९।१२।१ मा जारी आदेशको आवश्कर्ता बारे सोही 
आदेशको रस्ताविामा बोधलएको हुुँदा पिुरावजृत्त गरी रहि परेि । आदेशले रधतस्पिाात्प्मक 
बहदुधलर् लोकताजन्द्िक शासि, िागररक स्वतन्द्िता, मौधलक अधिकार, मािव अधिकार,  
बाधलग मताधिकार, आवधिक धिवााचि, पूणा रसे स्वतन्द्िता तथा कािूिी राज्र्को अविारणा 
जस्ता लोकतन्द्िका कुि मूल्र् र मान्द्र्तालाई खजडडत गरेको छ, आघात परु् र्ाएको छ, 
ववपक्षीले खलुाउि िसकेको, अन्द्तररम संवविािको उद्देश्र् िर्ाुँ संवविािको धिमााण गिुा 
भएकोले सो रर्ोजिको लाधग समर् सापेक्ष रुपमा आवश्र्क बन्द्दोबस्त राजिीधतक सहमधतको 
आिारमा गिा सवकिे भएकोले संवविािसभाको धिवााचिलाई सधुिजित गिा, कुिै पूवााग्रह िराखी 
िेपाल सरकार मजन्द्िपररषद्को धसफाररस अिसुार जारी आदेश धिजित धसद्धान्द्तमा आिाररत 
छ। ररट धिवेदि खारेज गरी पाउुँ भन्ने राष्ट्रपधतको कार्ाालर्को धलजखत जवाफ । 

धिर्मबमोजजम दैधिक पेशी सूचीमा चढी पेश हिु आएको रस्ततु ररट धिवेदिमा धिवेदक 
तफा बाट उपजस्थत कािूि व्र्वसार्ीहरुको वहस र्स रकार रहेको छः- 

अधिवक्ता एवं ररट धिवेदक श्री ओमरकाश अर्ााल 

बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई रिािमन्द्िीमा धिर्कु्त गिा लागेको ववषर्मा परेको 
ररट धिवेदिमा उठाइएको ववषर्वस्तलुाई सम्बोिि िगरी र्सै ववषर्मा २०६९।१२।१ भन्द्दा 
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अजघ परेका १७ थाि ररट धिवेदकलाई खारेज गररर्ो । अन्द्तररम संवविािको िारा १३२ 
बमोजजम रावष्ट्रर् मािव अधिकार आर्ोगको अध्र्क्ष बाहेक अन्द्र् पदमा रिाि न्द्र्ार्ािीशले 
राज्र्को कुिै पधि पद ग्रहण गिा धमल्दैि । धमधत २०६९।१२।१ को राष्ट्रपधतको बािा 
अड्काउ फुकाउ आदेशले रिाि न्द्र्ार्ािीशको पद पधि कार्म रहिे र कार्ापाधलकाको 
रमखुको रुपमा रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई धिर्कु्त गिे व्र्वस्थाले असंवैिधिक रुपमा संवविािको 
संशोिि गररएको छ । राष्ट्रपधतको उक्त आदेशबमोजजम भएका काम कारवाहीले 
न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्िता, संवविािवाद, शजक्तपथृकीकरण एवं कािूिी राज्र्को धसद्धान्द्तमाधथ 
गजम्भर रहार भएकोले र्ो ववषर्मा र्स इजलासले सम्बोिि गिा आवश्र्क छ ।  

अधिवक्ता एवं ररट धिवेदक डा. श्री चन्द्रकान्द्त ज्ञवाली 
रिाि न्द्र्ार्ािीश र न्द्र्ार्ािीशलाई न्द्र्ार् सम्पादिको कार्ा बाहेक अन्द्र् काममा 

िलगाइिे गरी संवविािमा भएको व्र्वस्था न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्िता सम्बन्द्िी ववश्वव्र्ापी 
मान्द्र्ताको आिारमा स्थावपत भएको हो । सो मान्द्र्ता ववपरीत बािा अड्काउ फुकाउ 
आदेशले संवविािको उक्त व्र्वस्थाको संशोिि गरेको छ । आवश्र्कताको धसद्धान्द्तले 
न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्ितामाधथ चिुौधत ददि सक्दैि ।त्प्र्स्तै आवश्र्कताको धसद्धान्द्तलाई 
आिार मािी संवविाि संशोिि हिेु गरी बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गिा धमल्दैि । 
अन्द्तररम संवविािको िारा १०६ को हैधसर्तको रिाि न्द्र्ार्ार्ीशले िारा ३८(५), ३८(१) 
बमोजजमको हैधसर्तमा आउिै धमल्दैि । Executive Mind रर्ोग गिे व्र्जक्तको अधिकारको 
स्रोत जिता हनु्द्छ । िारा १०६ बमोजजम न्द्र्ार्पाधलकाको रमखुको रुपमा रहेका रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको अधिकारको स्रोत जिता होइि । बािा अड्काउले संवविािको संशोिि गिे 
होइि, विर्ाजशल गिे हो । चिुावी मजन्द्िपररषद् हाल कार्म िरहेको भन्ने आिारमा र्ो 
ववषर्वस्तकुो सान्द्दधभाकता समाप्त भएको छैि। भोधलको ददिमा पधि र्ो ववषर् सान्द्दधभाक 
भएकोले र्ो इजलासले ररट धिवेदिमा उठाएको ववषर्वस्तकुो सम्बोिि गरी ब्र्ाख्र्ा गररि ु
पदाछ ।  

बररष्ठ अधिवक्ता श्री बरी बहादरु काकी 
रिाि न्द्र्ार्ािीशको पद अदालतको स्वतन्द्ितासुँग सम्बजन्द्ित भएकोले सो पदमा बहाल 

रहुँदा रहुँदै कार्ापाधलकाको रमखुमा जाि ुआपजत्तजिक कुरा हो । रिाि न्द्र्ार्ािीशले स्वतन्द्ि 
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न्द्र्ार्पाधलकाको शपथ खाएको हनु्द्छ र रिाि न्द्र्ार्ािीशले िै कार्ापाधलकाको रमखुको कार्ा 
गदाा न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्िता कहाुँ पगु्छ भन्ने हेररि ुपदाछ । रिाि न्द्र्ार्ािीश आफू पधि 
स्वतन्द्ितापूवाक कार्ा गछुा र न्द्र्ार्पाधलकालाईसमेत स्वतन्द्ि राख्छु भिी शपथ खाएको हनु्द्छ। 
आफ्िो स्वाथा परुा हिेु देखेपधछ संस्थालाई जािकारीसमेत िददई कार्ाकारीजणको पद ग्रहण गिुा 
कधतसम्म जार्ज हिु सक्छ ववचारजणर् छ । रिाि न्द्र्ार्ािीश पदको शपथ गरेका व्र्जक्तले 
Critical time आउुँदा Waiver हिु धमल्दैि । रिाि न्द्र्ार्ािीश पदको शपथ र रिािमन्द्िीको 
शपथ एक साथ जाि सक्दैि ।संवविािवाद र कािूिी राज्र्को लाधग Process is must than 

end भन्ने हो । उद्देश्र् जे भएपधि न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्ितालाई Compromise गिा 
धमल्दैि।कुिै पधि न्द्र्ार्ािीशलाई न्द्र्ार्ालर्को Independency माधथ Compromise गिे 
अधिकार छैि । र्स अदालतबाट धमधत २०६९।१२।५ मा जारी भएको अन्द्तररम आदेशले 
न्द्र्ार्ालर्को स्वतन्द्िता Damage गिा केही हदसम्म Control भर्ो । र्ो ररटमा उठाइएको 
ववषर्वस्त ुभिेको स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको हो । स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको ववषर् कवहले Dead 
हिु सक्दैि । राजिीधतक पाटीहरुले गरेको सहमधत र सम्झौताबाट संवविािको व्र्वस्था 
धछन्नववन्न पािा सवकदैि । संवविाि भन्द्दामाधथको सहमधतलाई संवविािवादले जचन्द्दैि र कल्पिा 
पधि गदैि। राजिीधतक दलहरुको सम्झौताले संवैिाधिक सवोच्चतालाई समाप्त पारेको छ । 
बािा अड्काउ फुकाउ आदेशपधछ जिु काम भई सकेको छ त्प्र्सलाई अमान्द्र् भन्न धमल्दैि । 
जिताले सो रविर्ालाई मान्द्र्ता ददई िर्ाुँ सरकार गठि भै िर्ाुँ संवविािसमेत बिी सकेको 
छ तर न्द्र्ार्ालर्को स्वतन्द्िता एवं बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको दार्रा सम्बन्द्िमा र्ो 
इजलासले रष्ट रुपमा बोल्ि ुपछा । भववष्प्र्मा मागा दशािको लाधग पधि र्ो ववषर्वस्त ुअवहले 
पधि सान्द्दधभाक छ । र्ो इजलासबाट र्ो कुराको ब्र्ाख्र्ा हिु आवश्र्क छ । 

अधिवक्ता श्री वटकाराम भट्टराई 

राष्ट्रपधतबाट जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको रस्ताविा िै दूवषत धथर्ो। 
िारा ३८(१) ले राजिीधतक सहमधतका आिारमा मजन्द्िपररषद् गठि हिु सक्िे अवस्था 
धथर्ो। बािा अड्काउ आदेशको दफा २२ को व्र्वस्थाले सो आदेशबमोजजम भएका काम 
संसद समक्ष पेश गिुापिे धथर्ो । तर कुिै पधि संवैिाधिक धिर्जुक्तलाई अवहलेसम्म संसदीर् 
सिुवुाईको रविर्ामा लधगएको छैि । केही पदाधिकारीलाई जिताले आजसम्म अिमुोदि 
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गरेको अवस्था छैि । र्ो इजलासले त्प्र्स्ता पदाधिकारीको संसदीर् सिुवुाई गररि ुपछा भन्ने 
धिदेशि ददईि ु पछा। तर बािा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजजमका केही कुरा जिताले 
स्वीकार गरी सकेकोले र्ो ववषर्मा इजलासले संर्मतापूवाक व्र्ाख्र्ा गिा आवश्र्क छ । 

अधिवक्ता डा. श्री सरेुन्द्र भडडारी 
आवश्र्कताको धसद्धान्द्तले संवविािको कुिै पधि व्र्वस्थालाई संशोिि गिा धमल्दैि । 

ित बािा अड्काउ फुकाउिे िाउुँमा संवविाि संशोिि गिा धमल्छ । संवविािको अवरुद्ध 
व्र्वस्था सचुारु गिा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिे संवैिाधिक मान्द्र्ता रहे पधि 
संवविािका व्र्वस्था संशोिि हिेु गरी बहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई कार्ापाधलका रमखु 
बिाउिे व्र्वस्था सवहत आएको आदेश शजक्त पथृकीकरण र संवविािवादको धसद्धान्द्तको 
ववपरीत छ। र्ो ववषर् अवहले पधि सान्द्दधभाक भएकोले इजलासले व्र्ाख्र्ा गिा आवश्र्क छ। 

अधिवक्ता श्री रमेश बडाल 

बािा अड्काउ फुकाउ आदेशको रस्ताविामा भएको ववषर्भन्द्दा आदेश बावहर गएको 
छ। आदेशको दफा २१ मा िागररकता सम्बन्द्िी ववषर्मा बोधलएको छ जिु रस्ताविामा 
उल्लेख छैि । बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश अिसुार भएका धिर्जुक्तको संसदीइ सिुवुाई 
भएकै छैि । िागररकताको ववषर्मा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको रभाव बाुँकी िै छ । 
र्स बारे र्स इजलासले सम्बोिि गिुापिे अवस्था छ । 

अधिवक्ता श्री धललािर उपाध्र्ार् 

२००४ सालको संवविािदेजख िै बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको व्र्वस्था रही 
त्प्र्स्तो आदेशले िागररक स्वतन्द्ितालाई हिि ्गरेको छ । राष्ट्रपधतबाट जारी भएको र्ो बािा 
अड्काउ फुकाउिे आदेश स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको धसद्धान्द्त र संवविािको आिारभतू संरचिा 
ववपरीत छ।र्ो ववषर् जवहले सकैु सान्द्दधभाक रहेकोले र्स बारेमा र्ो इजलासबाट बोधलि ुपिे 
आवश्र्कता छ । 

बररष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्र िेपाली 
र्ो ररट सवोच्च अदालतमा दताा भएपधछ ररट धिवेदि ववचारािीि रहेको अवस्थामा 

भएको संवविािसभाको धिवााचि  र संवविािको धिमााण समेतको कार्ाहरु बदरभागी छ । र्ो 
इजलास िर्ाुँ संवविाि आएपधछ गठि भएकोले र्ो इजलासले र्ो ररट हेिा धमल्िे अवस्था 
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छैि। पवहले गठि भएको दश सदस्र्ीर् इजलासबाट र्ो ररट धिवेदिको सिुवुाई गररि ु
पदाछ। अन्द्तररम संवविािले एक पटक माि संवविािसभाको धिवााचि गिे भिेको व्र्वस्थालाई 
खल्बल्र्ाई दईु पटक धिवााचि गराइएको, रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई रिािमन्द्िी बिाई Political 

Will लाई Legal Will ले चलाएको कार्ा न्द्र्ार्का मान्द्र् धसद्धान्द्त ववपरीत भएकोले बािा 
अड्काउ फुकाउिे आदेश देजखका सम्पूणा काम कारवाही बदरर्ोग्र् छ ।  

ववपक्षी िेपाल सरकारको तफा बाट उपजस्थत ववद्वाि िार्ब महान्द्र्ार्ाधिवक्ता र 
सहन्द्र्ार्ाधिवक्ताहरुको वहस र्स रकार रहेको छः 
िार्ब महान्द्र्ार्ाधिवक्ता श्री बरीरसाद गौतम 

राज्र् संर्न्द्ि िै अवरोि भएको तत्प्काधलि अवस्थामा आवश्र्कताको धसद्धान्द्तको 
आिारमा सरकार गठि भई सोही सरकारले धिवााचि गराई संवविािसभाको गठि भई 
संवविाि धिमााण भै देश असफल हिुबाट बचेको अवहलेको अवस्था हो । न्द्र्ार्पाधलकाको 
रमखु कार्ापाधलकाको रमखुको रुपमा गएको अवस्थालाई न्द्र्ार्पाधलकाको धिष्प्पक्षता र 
पारदशीताको रुपमा धलि सवकिे अवस्था पधि छ । रिाि न्द्र्ार्ािीश कार्ापाधलका रमखु 
भएर गएपधछ अदालतको काम कारवाहीमा कुिै असर परेको छैि । िर्ाुँ संवविािले 
अदालतलाई अझ बढी सशक्त बिाएको छ । न्द्र्ार्पाधलकाले र्ो गवा गिे ववषर् हो । 
औजचत्प्र् समाप्त भईसकेको ववषर्मा इजलासबाट व्र्ाख्र्ा हिु आवश्र्क छैि । 

सहन्द्र्ार्ाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी 
राष्ट्रपधतबाट जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउ आदेश आजका धमधतमा कार्म छैि । 

सो आदेशको दफा २५ मा र्ो कुरा उल्लेख धथर्ो । बािा अड्काउ फुकाउ आदेशले 
अन्द्तररम संवविािको केही दफामा ग्रहण लागेकोसम्म धथर्ो । अब अन्द्तररम संवविाि पधि 
खारेज भै िर्ाुँ संवविाि बिी सकेको परररके्ष्र्मा ररट धिवेदिको रर्ोजि र सान्द्दधभाकता समाप्त 
भएको छ । रधतधिधिसभाको घोषणाको ववषर्मा परेको ररटमा पधि पररवधतात सन्द्दभामा 
रर्ोजि समाप्त भएको भिी ररट खारेज भएको छ । बािा अड्काउ फुकाउि आदेश 
आवश्र्क धथर्ो धथएि अवहले ववचार गिुापिे अवस्था छैि । अवहले कुिै आदेश जारी गरी 
Judicial Manageable गिे अवस्था छैि । भववष्प्र्मा के हनु्द्छ भिी अवहले अिमुाि गरी आदेश 
जारी गिा ररटको धसद्धान्द्तले धमल्दैि। ररट जारी हिुको लाधग वववादको अजस्तत्प्व रहि ुपदाछ। 
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अवहले अजस्तत्प्वमा िभएको ववषर् उपर भववष्प्र्मा र्स्तो हनु्द्छ भिी अिमुाि गिा धमल्दैि । 
िर्ाुँ संवविािमा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको दार्रा अत्प्र्न्द्त सीधमत छ, जिु संजघर् 
संसदको बैठक बसेपधछ समाप्त हिेु अवस्था छ । उक्त व्र्वस्था िर्ाुँ संवविािको िारा ३०५ 
मा उल्लेख भएकोले र्ो ववषर्मा अब ब्र्ाख्र्ाको आवश्र्कता छैि । बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेशबमोजजम भएका काम कारवाहीबाट न्द्र्ार्पाधलकाको संरचिा एवं स्वतन्द्ितामा कुिै आुँच 
आएको छैि । त्प्र्सबेलाका तमाम मजन्द्िपररषद्को धिणार्लाई सवोच्च अदालतले न्द्र्ावर्क 
परीक्षण गरेको छ । िर्ाुँ संवविािले न्द्र्ार्पाधलकाको क्षेिाधिकारलाई ववस्तार गरी अदालतको 
अधिकारक्षेि एवं स्वतन्द्ितामा िर्ाुँ आर्ाम थपेको छ । वववादको ववषर्वस्त ुिै असान्द्दधभाक 
र पररवधतात भएको अवस्थामा अदालतको व्र्ाख्र्ामा बोधलएका कुराले पािे रभाव र 
Legitimacy लाई रभाव पािे कुरालाई Judicial Restraint को धसद्धान्द्त अिरुुप हेररि ुपदाछ । 
औजचत्प्र् र सन्द्दभा समाप्त भएको ववषर्को औजचत्प्र् धभि अदालतले रवेश गरी थप व्र्ाख्र्ा 
गरी रहि आवश्र्क छैि । 

सहन्द्र्ार्ाधिवक्ता श्री वकरण पौडेल 

देशको रिाि न्द्र्ार्ािीश मजन्द्िपररषद् मा आफ  जािे भिेर गएको हो वा राजिीधतक 
दलको अिरुोिमा गएको हो भिेर हेररि ु पदाछ । संसद िभएको बेला राजिीधतक सहमधत 
िभएको अवस्थामा आवश्र्कताको धसद्धान्द्तबमोजजम मजन्द्िपररषद् गठि भएको हो । 
राजिीधतक समािाि िधिजस्कएको अवस्थामा रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष 
बिाउुँदा बािा हिेु व्र्वस्थालाई तत्प्कालको लाधग ग्रहण लगाइएको हो । सो 
आदेशबमोजजमको काम कारवाही संसदबाट अिमुोदि गराउिे भधिएकोमा संसदबाट अिमुोदि 
भई सकेको छ । राजिीधतका व्र्वस्थापकहरुले समस्र्ा समािािको उपार् स्वरुप 
संवविािसभाको धिवााचि गराउि बािा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको हो। तत्प्कालको 
पररजस्थधत फेरर दोहोररन्द्छ की भिी कल्पिा गरी कुिै आदेश गिुापिे हुुँदैि। व्र्जक्तको 
जीविमा राज्र्ले केही गिे अवस्थामा अदालतले भोधलको लाधग केही बोल्िे हिु सक्छ तर 
राज्र्को जीविमा भोधल बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश होला भिी भववष्प्र्को लाधग अिमुाि 
गरी केही आदेश जारी गिा िधमल्िे हिु सक्छ । र्ो ववषर्को सन्द्दभा समाप्त भएकोले 
इजलासबाट थप ब्र्ाख्र्ाको आवश्र्कता छैि । 
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मजन्द्िपररषद्का अध्र्क्ष जखलराज रेग्मीको तफा बाट उपजस्थत ववद्वाि बररष्ठ अधिवक्ताहरुले गिुा 
भएको बहस र्स रकार छः 
बररष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव र्ादव 

कुि अवस्थामा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश आर्ो र सो आदेश एवं आदेश जारी 
हुुँदाको अवस्था हाल कार्म छ छैि हेररि ु पछा । मलुकु शून्द्र् अवस्थामा पगुेको बेला 
धिकास ददि धबकल्पको खोजी भएको हो । तत्प्काधलि रिाि न्द्र्ार्ािीश मजन्द्िपररषद् मा 
िगएको भए अको ववकल्प खोजजिे धथर्ो होला । असामान्द्र् पररजस्थधतमा सामान्द्र् कािूिी 
व्र्वस्थाले आवश्र्कताको पूधता हिेु अवस्था धथएि । रचधलत संवविािमा धिकासको कुिै 
ववकल्प ददएको धथएि । बािा अड्काउ फुकाउ आदेशले केही िखल्बल्र्ाई, कुिै 
व्र्वस्थालाई असर िपारी आएको छ । हाल अन्द्तररम संवविािसमेत िरहेको र िर्ाुँ 
संवविािले बािा अड्काउ फुकाउिे व्र्वस्था सीधमत रुपमा राखेकोले अब ररट धिवेदि 
धिष्प्रर्ोजि भैसकेको छ । रर्ोजिहीि भएको ववषर्मा र्ो इजलासबाट केही बोली रहि ुपिे 
छैि । 

बररष्ठ अधिवक्ता श्री श्र्ाम खरेल 

बौवद्धक छलफलको ववषर् न्द्र्ावर्क धिणार् धिरुपणको ववषर् हिु सक्दैि  र न्द्र्ावर्क 
जाुँचको ववषर् बौवद्धक छलफलको ववषर् हुुँदैि । बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशलाई संसदले 
अिमुोदि गरी सकेको छ । सन्द्दभा िै समाप्त भई सकेको वतामाि अवस्थामा अब र्ो ववषर्मा 
कुिै ब्र्ाख्र्ा भई आदेश जारी गिुाको कुिै औजचत्प्र् छैि । 

बररष्ठ अधिवक्ता श्री ववश्वकान्द्त मैिाली 
बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी भएपधछ गदठत सरकारले गराएको धिवााचि पिात 

गठि भएको संवविािसभाले संवविाि धिमााण गरी लाग ु भैसकेको अवस्थामा ररट धिवेदिको 
औजचत्प्र्धभि रवेश गिे अवस्था छैि । 

आज धिणार् सिुाउि तारेख तोवकएको रस्ततु ररट धिवेदिमा दबैुतफा का ववद्वाि ्कािूि व्र्वसार्ीहरूले 
गिुा भएको उपर्ुाक्त बहस जजवकर मिि गरी ररट धिवेदि, धलजखत जवाफ र पेश हिु आएको धलजखत 
बहस िोट समेतको अध्र्र्ि गरी हेदाा मखु्र्तः देहार्का रश् िमा केन्द्रीत रही धिणार् ददिपुिे देजखर्ोः 

1. बािा अड्काउ फुकाउि ेअधिकारसम्बन्द्िी संवैिाधिक व्र्वस्थाको औजचत्प्र् र अविारणा तथा 
र्सको रर्ोगको दार्रा के कसरी धििाारण गररि ुपिे हो ? 
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2. बािा अड्काउ फुकाउि ेआदेश र संवविाि संशोििबीचको अन्द्तर सम्बन्द्ि र धभन्द् िता कार्म 
गिे आिार कसरी कार्म गिा सवकन्द्छ ? 

3. बािा अडकाउ फुकाउ सम्बन्द्िी संवैिाधिक व्र्वस्था र वववाददत बािा अड्काउ फुकाउि े
आदेशको रकृधत के कस्तो देजखन्द्छ ? 

4. संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचिको लाधग अन्द्तररम संवविािमा परेको बािा अड्काउको स्वाभाववक 
र संवविाि अिरुूपको धिकास वा ववकल्प रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार हो, होइि? राजिीधतक 
सहमधतका आिारमा त्प्र्स्तो ववकल्प खोज्ि धमल्छ, धमल्दैि? 

5. रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार र लोकतन्द्िबीचको सामाञ् जस्र्ता कार्म गिे आिार, रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको संवैिाधिक भधूमका र आचरण, रिाि न्द्र्ार्ािीशको सवोच्च अदालत र 
न्द्र्ार्पररषद् सुँगको अन्द्तरसम्बन्द्ि के हिु सक्दछन्द्  ? 

6. बािा अड्काउ फुकाउि ेआदेशको रभाव बाुँकी छ छैि र भए धतिको संबोिि के कसरी हिु ु
वाञ्छिीर् हनु्द्छ ? 

7. धिवेदि माग बमोजजमको आदेश जारी हिु ुपिे हो, होइि ? 
 धिणार् धिरूपणका धिधमत्त तर् गररएका उपर्ुाक्त ववषर्गत रश् िहरूमा रवेश गिुाअजघ रस्ततु 
ररट धिवेदिमा धलइएको माग दावी र धलजखत जवाफ जजकीरको संजक्षप् तमा धसंहावलोकि गिुा 
सान्द्दधभाक हिुे देजखन्द्छ। 

 र्स सन्द्दभामा पिा आएका ररट धिवेदिहरूमा मूलतः न्द्र्ार्पाधलकाको रमखु रिाि 
न्द्र्ार्ािीशलाई रिाि न्द्र्ार्ािीशको पदाधिकार कार्मै राखी चिुावी मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष पदमा 
धिर्जुक्त गिा शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्त, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका र संवविािको आिारभतू 
संरचिाअिरुूप धमल्दैि। धिवााचिसुँग कुिै सम्बन्द्ि िै िभएको अन्द्तररम संवविािको िारा ८ मा रहेको 
जन्द्मको आिारमा िागररकता रदाि गिे जस्तो राष्ट्रलाई दूरगामी असर पािे ववषर्, संवविािसभाका 
सदस्र् संख्र्ा र रधतधिधित्प्व हेरफेर र स्वर्म ् बािा अड्काउ फुकाउिे िारा १५८ लाई समेत 
संशोिि गरी अन्द्तररम संवविािको आिारभतू संरचिा र मूल्र् मान्द्र्तालाई िैसंशोिि, पररवताि र 
थपघट हिुे गरी राष्ट्रपधतबाट धमधत २०६९।१२।१ मा जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश 
संवविािमाधथको जालझेल (Fraud on Constitution) हिुकुा साथै िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ 
को रस्ताविा, िारा १, २, ३२, १००,१०६,१४८ र १५८ समेतको ववपररत हुुँदा िारा १०७ को 
उपिारा (१)र (२) बमोजजम उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर घोवषत गरी सो आदेशका आिारमा भएका 
सम्पूणा धिणार् र काम कारवाहीहरूसमेत बदर गररपाऊुँ  भन्द् िसेमेत माग गरेको देजखन्द्छ।  
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 र्सैगरी ववपक्षीहरूको धलजखत जवाफ हेदाा िर्ाुँ संवविाि धिमााण गिे कार्ा सम्पन्द् ि िहुुँदै धमधत 
२०६९।२।१४ मा संवविािसभाको कार्ाकाल समाप् त भएको, संवविािसभाबाट िर्ाुँ संवविाि जारी 
गिुा पिे अन्द्तररम संवविािबाट धिददाष्ट रावष्ट्रर् कार्ाभार पूरा गिाका लाधग अको संवविािसभाको चिुाव 
गिुाको ववकल्प िभएको, जिरधतधिधिमूलक संस्था व्र्वस्थावपका संसद िभएको अवस्थामा 
संवविािसभाको स्वतन्द्ि र धिष्प्पक्ष धिवााचि गराउिका लाधग स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको बहालवाला 
रिाि न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वमा अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद्  गठि गिे ववषर्मा राजिीधतक दलहरूबीच 
सहमधत भएकोले आवश्र्कताको धसद्धान्द्त समेतका आिारमा उक्त बािा अड्काउ फुकाउि ेआदेश 
जारी गररएको हो। रिाि न्द्र्ार्ािीशले चिुावी मजन्द्िपररषद् को अध्र्क्षको रूपमा काम गदाासम्म 
न्द्र्ावर्क कार्ाबाट पूणारूपमा अलग राख् िे व्र्वस्था भएकोले स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका र 
शजक्तपथृकीकरणको मूल्र् मान्द्र्तामा कुिै असर िपरेको हुुँदा ररट धिवेदि खारेज गरी पाऊुँ  भन्द् ि े
समेत जजवकर धलएको पाइन्द्छ। 

 र्स पषृ्ठभधूममा रथमतः बािा अड्काउ फुकाउि े अधिकारसम्बन्द्िी व्र्वस्थाको औजचत्प्र् र 
अविारणा तथा र्सको रर्ोगको दार्राका सम्बन्द्िमा केही वववेचिा हिु वाञ्छिीर् देजखन्द्छ। 

 संवविाि गधतशील दस्तावेज हो। गधतशीलताबाटै र्सले दीघा जीवि राप् त गरेको 
हनु्द्छ।समाजको आवश्र्कता, िागररकको चाहिा र समर्को मागअिसुारको समसामवर्क सिुार वा 
संशोिि माफा त हिुे पररवतािबाट संवविािले दीघा जीवि राप् त गदाछ। पररवतािको मागलाई सम्वोिि 
गिा िसक्िे संवविािको आर् ुअपेजक्षत रूपमा छोटो हनु्द्छ। 

 ज्ञातव्र् छ, जधतसकैु सनु्द्दर व्र्वस्थाबाट ससुजज्जत भएपधि संवविाि स्वतः विर्ाशील हिु 
सकै्ति। संवविािलाई गधतशीलता रदाि गिे कार्ा र्सको रभावकारी कार्ाान्द्वर्िमाधथ धिभार रहन्द्छ। 
संवविािले धसजािा गिे राज्र्का मखु्र् अङ् ग र ती अङ् गहरूमा आधसि रहिे पदाधिकारीको 
कार्ासम्पादिमा िै िेरै हदसम्म संवविािको सफल कार्ाान्द्वर्ि भर पदाछ। त्प्र्सैले संवविाि धिमााताले 
जधतसकैु राम्रो राजिीधतक आदशा र संवैिाधिक धसद्धान्द्तमा आिाररत भई संवविाि लेखे पधि र्सलाई 
सञ् चालि गिे पािहरू त्प्र्सअिरुूपका भएिि ् भिे राम्रो र आदशा भधिएको संवविािसमेत दठक 
ढङ् गबाट कार्ाान्द्वर्ि हिु सकै्ति। त्प्र्स्तै संरचिागत ववजशष्टताको वहसाबले संवविाि औसत िै रहेछ 
भिे पधि र्सलाई डोहोर् र्ाउिे अधभर्न्द्ताहरू धसजािशील, सझुबझुपूणा र इमान्द्दार भएमा खराब भधिएको 
संवविािको कार्ाान्द्वर्िबाट समेत राष्ट्र र िागररकको वहत हिु सक्दछ। 

 स्वाभाववक छ वक संवविािले गधतशीलता पाउिे ववधभन्द् ि उपार्हरूमध्रे् सबैभन्द्दा राथधमक 
उपार् भिेको समर्ािकूुल गररिे संशोिि िै हो। संशोििका अधतररक्त न्द्र्ावर्क व्र्ाख्र्ाको 
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माध्र्मबाट समेत संवैिाधिक व्र्वस्थामा रक्त संचार रवाह हिुे गदाछ। संवविाि कार्ाान्द्वर्िका 
िममा देखाइिे र्सरधतको सम्माि र र्सलाई पालिा गिे संस्कारले पधि संवविािलाई स्थावर्त्प्व ददिे 
काम गदाछ। 

 स्मरणीर् छ, सबै पररजस्थधतमा संवविाि उपर्ुाक्त उजल्लजखत धसिा बाटोमा वहंधडरहुँदैि। 
कधतपर् अवस्थामा संवविािको विर्ाशीलतामा सोच्दै िसोजचएको र अिपेजक्षत पररजस्थधत पधि राज्र्को 
जीविमा आउि सक्दछ। अझ कधत अवस्थामा तसंवविािको संशोिि गरी त्प्र्स्तो संवैिाधिक अवरोि 
(Constitutional Deadlock) हटाउिे मागाहरू वा संवैिाधिक संर्न्द्िहरू समेत अवरूद्ध भएका हनु्द्छि।् 
संवविाि संशोििको आधिकाररक धिकार्को रूपमा रहिे संसदको कार्ाकाल समाप् त भएको र िर्ाुँ 
धिवााचि िभएको वा हिु सक्िे पररजस्थधत िै िभएको, संवविािकै ववपक्षमा रधतरोि गिे शजक्तहरू 
सशक्त भएको आदद अवस्थामा संवैिाधिक पद्धधतको कार्ाान्द्वर्ि धसधथल हिु जािे र सिुारका 
रर्ासहरू पधि जवटल अवस्थामा पगु्ि गएको हिु सक्दछ। र्स्तो अवस्थामा संवैिाधिक रणालीको 
सञ् चालिमा उत्प्पन्द् ि बािाहरूलाई ववद्यमाि संरचिाधभिै तात्प्काधलक रर्ोजिका लाधग बािा अड्काउ 
फुकाउिे रविर्ाबाट सम्वोिि गदै अवरूद्ध संवैिाधिक व्र्वस्थालाई गधत रदाि गिुा पिे अवस्था आई 
पदाछ। 

 र्थाथामा बािा अड्काउ फुकाउिे राविाि संवविािको धिर्धमत व्र्वस्था र पवहलो रोजाई भिे 
होइि। त्प्र्स्तै संवविाि कार्ाान्द्वर्िको िममा सुँिै अपेक्षा गररिे ववषर् पधि बािा अड्काउको रर्ोग 
होइि। सामान्द्र्तः संवविािको विर्ाशीलता अवरूद्ध भएको ववषम्  अवस्थामा संवैिाधिक व्र्वस्था 
तत्प्काललाई सचुारू गराउिे संवैिाधिक सरुक्षा कवच (Safety Valve) को रूपमा अपवाद स्वरूपमाि 
बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग हिु सक्दछ। 

 संवैिाधिक रबन्द्िहरूमा र्सलाई अत्प्र्ावश्र्क खराबी (Necessary Evil) को रूपमा पधि हेिा 
सवकन्द्छ। संवविािबमोजजम सरकारका मखु्र् अङ् गहरू गठिको लाधग कुिै अवरोि शृ्रजिा भएको वा 
संवैिाधिक व्र्वस्थामा कुिै खाडल (Gap) पिा गएको कारण संवविाि कार्ाान्द्वर्िमा बािा अड्काउ 
देखा पिा सक्दछ। संवविािमा र्ो र र्सरी िै बािा अड्काउको जस्थधत आउुँछ भिी पूवाािमुाि गिा 
पधि सवकन्द् ि। त्प्र्सै कारणले संवविािमा अपररकजल्पत कधतपर् अवस्थाका लाधग र्स्तो व्र्वस्था राख् ि ु
परेको हो। 

 बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग वववेकपूणा ढङ् गबाट, इमािदारीपूवाक तथा सखुद 
पररणामका लाधग गररिे र संवैिाधिक रणालीको धिददाष्ट कार्ाान्द्वर्िमा कमसेकम चाप पिे गरी गिे 
अपेक्षाअिरुूप गिे हो भिे संवैिाधिक रणालीको सञ् चालिमा देजखएको गधतरोि फुकाउिे सरुक्षा 
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कवचको काम गरी संवैिाधिक दघुाटिा हिुबाट जोगाउुँदछ। तर संवैिाधिक रबन्द्िहरूको गधतलाई 
ठीक ठाउुँमा ल्र्ाउिेभन्द्दा दलीर् स्वाथा वा स्वाथा समूहहरूको धिहीत स्वाथाको पोषणका धिधमत्त बािा 
अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग हिु गएमा र्सले समग्र संवविािलाई क्षतववक्षत बिाई ववग्रहतफा  
िकेल्दै अन्द्ततः असामवर्क अन्द्तधतर िकेल्ि सक्दछ। त्प्र्सैले र्ो अधिकारको रर्ोग संवविािलाई 
सम्भाववत दघुाटिाबाट जोगाई सामान्द्र् अवस्थामा ल्र्ाउिे सीधमत तर असािारण रर्ासबाट राप् त गिा 
खोजजिे संवैिाधिक सञ् जीविीको रूपमा माि गररि ुपदाछ। 

 बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको पररणाम तत्प्कालका लाधग संवविाि संशोिि सरह िै हिुे 
हुुँदा र्समा वविावर्की अङ् गको रत्प्र्क्ष धिर्न्द्िण आवश्र्क हनु्द्छ। तथावप र्सको रर्ोग चावहुँ 
कार्ापाधलकाबाट हिु जान्द्छ। कधतपर् अवस्थामा कार्ाकारीले आफ्िो अधिकार बढाई धिरंकुश बन्द् िे 
चाहिा पूरा गिाको लाधग व्र्वस्थावपकाको अजस्तत्प्व िभएको अवस्थामा संवविािको मूल ममा िै समाप् त 
हिुे गरी बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको दरुूपर्ोग गिे गरेको पधि देजखएको छ। संवविािमा 
रहेको बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको गलत रर्ोगबाट जजन्द्मि सक्िे रधतकूल जस्थधतको 
सम्भाविालाई धबसाि हुुँदैि।  

 उपर्ुाक्त रधतकूल जस्थधत धसजािा िहोस्  भिी बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिाको लाधग 
त्प्र्स्तो बािा अड्काउ परेको कारण वास्तववक समस्र्ामा आिाररत, वस्तधुिष्ट र संवविाि विर्ाशील 
गराउिे अजन्द्तम ववकल्पको रूपमा हिु ुपदाछ भन्द् िे संवैिाधिक मान्द्र्ता ववकास गररएको छ। संवविाि 
विर्ाशील गराउिे सम्पूणा वैिाधिक मागाहरू अवरूद्ध भई अन्द्र् कुिै ववकल्प िै बाुँकी िरहेको 
संवविािको गधत र्थाजस्थधतमा अवरूद्ध भएको अवस्थामा माि बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको 
रर्ोग अपेजक्षत हनु्द्छ। काल्पधिक तथा र्थाथामा आिाररत िभएको बािा देखाई वा कसैको धिवहत 
उदे्दश्र् पररपूधताको लाधग बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग गररिे कुरा संवविाि सम्मत हिु 
सकै्ति। बािा अड्काउ फुकाउिे गरी छिोट गररिे ववकल्प समेत संवैिाधिक दृवष्टकोणबाट अन्द्र् 
ववकल्पभन्द्दा उपर्कु्त हो भन्द् िे देजखि ुपदाछ।   

 स्पष्ट छ, सोच्दै िसोजचएको अपररकजल्पत घटिा वा पररजस्थधतको धसजािाबाट संवविािको कुिै 
खास राविाि विर्ाशील हिु सकेि र त्प्र्सले समग्र संवविािको गधतलाई िै अवरूद्ध पादाछ भिे सो 
गधतरोि तत्प्कालको लाधग हटाई संवैिाधिक रविर्ालाई स्वाभाववक गधत ददि बािा अड्काउ फुकाउि े
अधिकारको रर्ोग हिुे हो। तर बािा अड्काउलाई बहािा बिाई र्ो अधिकारको रर्ोग भैरहेको 
संवैिाधिक राविािलाई िै रधतस्थापि गिे वा संवैिाधिक संरचिाले कल्पिा िै िगरेको धितान्द्त िौलो 
वा थप व्र्वस्था गरी संवविािको पिुलेखि वा संशोिि गरे जस्तो पररणाम ददिका लाधग हिु सकै्ति। 
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बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारले भैरहेको खास संवैिाधिक व्र्वस्थालाई केही समर्का लाधग ग्रहण 
लगाई छेक्िे र तत्प्काल त्प्र्सको कार्ाान्द्वर्ि गिुा िपिे सम्मको पररणाम ददिे हो। तर भइरहेको 
व्र्वस्थालाई सदाका लाधग हटाउिे वा धिस्कृर् पािे वा कुिै िर्ाुँ व्र्वस्था थप गिे होइि।  

 अब, बािा अड्काउ फुकाउि ेआदेश र संवविाि संशोििबीचको अन्द्तर सम्बन्द्िबारेको धिणार् 
ददि ुपिे दोस्रो रश् िका सम्बन्द्िमा ववचार गिुापिे हिु आएको छ। 

 संवविािको धिमााण गिे र संशोिि गिे ववधि, रविर्ा तथा राधिकारबीच सैद्धाजन्द्तक रूपमा िै 
उल्लेख्र् धभन्द् िता रहेको हनु्द्छ। सामान्द्र्तः सावाभौम अधिकार (Constituent Power) अन्द्तगात 
संवविािको धिमााण हनु्द्छ। र्सरी धिमााण भएको संवविािलाई सोही संवविाि अन्द्तगात व्र्वजस्थत 
संवैिाधिक अधिकार (Constitutional Power) रर्ोग गरी संवविािले िै धसजािा गरेको व्र्वस्थापकीर् 
अङ् गले संशोिि गदाछ। अथाात्प्  संवविाि धिमााण सावाभौम अधिकारको (Sovereign Power) रर्ोगबाट 
हनु्द्छ भिे त्प्र्सको संशोिि सावाभौम अधिकारको रत्प्र्ार्ोजजत (Delegated Sovereign Power) 

अधिकारबाट गररन्द्छ। लोकताजन्द्िक संवविाि सावाभौम जिताले िै बिाउिे हुुँदा त्प्र्स्तो संवविाि 
धिमााणमा कुिै पूवा शता वा बन्द्देज रहुँदैि। तर संवविाि संशोििको अधिकारको रर्ोग जिताको 
रत्प्र्क्ष सहभाधगताबाट िभई व्र्वस्थावपकामाफा त ्रर्ोग गदाा संसदलाई पधि संवविािले धिददाष्ट गरेका 
शताहरूको अधििमा रहि ुपिे बाध्र्ता हनु्द्छ। 

 त्प्र्स्तै कधतपर् अवस्थामा संवविाि संशोििले समेत उत्प्पन्द् ि समस्र्ा वा गधतरोिमा समािाि 
ददि िसकेको अवस्था हिु सक्दछ। कुिै एक समर्को सामाजजक र राजिैधतक अवस्था एवं 
आवश्र्कताका आिारमा बिाइएको संवविाि अको समर्को सामाजजक र राजिीधतक अवस्था एवं 
आवश्र्कतासुँग मेल िखाई पूणातः असम्बजन्द्ित र असान्द्दधभाक हिु सक्दछ। त्प्र्स्तो पररवधतात 
अवस्थाको सम्बोिि संशोििबाट हिु सकै्ति। संवविािले कार्म गरेको मलुभतू राजिीधतक र 
संवैिाधिक व्र्वस्थामा आिारभतू पररवताि वा िर्ाुँ सरुूवात (Fresh Start) गिुापिे अवस्थामा 
संशोििभन्द्दा िर्ाुँ संवविािको धिमााण अपेजक्षत हनु्द्छ। 

 संवविाि संशोििका सीमाहरू थाहा पाउि संवविाि कुि राजिीधतक आदाश र संवैिाधिक 
धसद्धान्द्तहरूको जगमा आिाररत भई बिाइएको रहेछ भन्द् िे कुरा हेिुापिे हनु्द्छ। राजिीधतक दशाि वा 
धसद्धान्द्तले मूलतः संवविािमा लोकताजन्द्िक मूल्र् मान्द्र्ता कार्म गिे वा धिर्जन्द्ित शासि 
व्र्वस्थामध्रे् के कस्तो व्र्वस्था अवलम्बि गिे भन्द् ि े कुराको ददशा धिदेश गरेको हनु्द्छ। तर 
संवैिाधिक ववकासिमको पधछल्लो चरणमा धिरंकुश वा असीधमत रकृधतको शजक्त रर्ोग गिा पाउिे 
राजिीधतक धसद्धान्द्तका आिारमा संवविाि बिाउिे कुरा कल्पिाधतत्प्  ववषर् भैसकेका छि।् 
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लोकतन्द्िको मूल्र् मान्द्र्तालाई आिधुिक संवविािले ववकल्पहीि धसद्धान्द्तको रूपमा अंधगकार 
गररसकेको देजखन्द्छ। लोकतन्द्िका धसद्धान्द्तहरूलाई कुिै ि कुिै रूपमा संवविािवादको वहृत्तर 
खाकाधभि हरेक संवविािले समावहत गरेकै हनु्द्छ। 

 राजिीधतक संवविािवादका अभेद्य र अपथृक्र् अवर्वको रूपमा राजिीधतक रविर्ाबाट 
सरकारको धिमााण, राजिीधतक रविर्ाबाटै सरकारको सञ् चालि र सरकारको ववकल्प समेत 
राजिीधतक तह र रविर्ाबाटै तर् गिे आदद कुराहरू पदाछन्द् । त्प्र्समध्रे् पधि मौधलक हक र मािव 
अधिकारको रत्प्र्ाभधूत, वाधलग मताधिकार र आवधिक धिवााचि, धिवााजचत र उत्तरदार्ी सरकार 
लोकताजन्द्िक संवविािवादका ववश् वव्र्ापी, अपररहार्ा र स्वीकृत अवर्व हिु।् त्प्र्स्तै ववधिको शासि, 
स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका, शजक्त पथृकीकरण र सन्द्तलुि एवं धिर्न्द्िण जस्ता संवैिाधिक धसद्धान्द्तहरू 
लोकताजन्द्िक संवविािमा समावहत हिुे वैिाधिक आिारस्तम्भहरू हिु।्  

 िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को रस्ताविामा पधि अन्द्र् ववषर्का अधतररक्त 
रधतस्पिाात्प्मक बहदुलीर् लोकताजन्द्िक शासि व्र्वस्था, िागररक स्वतन्द्िता, मौधलक अधिकार, मािव 
अधिकार, बाधलग मताधिकार, आवधिक धिवााचि, पूणा रसे स्वतन्द्िता, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका तथा 
कािूिी राज्र्को अविारणा लगार्त लोकताजन्द्िक मूल्र् र मान्द्र्तारधत पूणारूपमा रधतबद्धता व्र्क्त 
गररएको पाइन्द्छ। र्सका अधतररक्त जिता स्वरं्बाट आफ्िा लाधग संवविािसभामाफा त्प्  िर्ाुँ संवविाि 
धिमााण गिाको लाधग उक्त संवविाि जारी गररएको भन्द् ि ेकुरा अन्द्तररम संवविािको रस्ताविामा उल्लेख 
भएको देजखुँदा अन्द्तररम संवविािले अंधगकार गरेको लोकताजन्द्िक धसद्धान्द्तरधत शंका गिे ठाउुँ छैि। 
संवविािमा अन्द्तरधिवहत र्ी आिारभतू धसद्धान्द्त वा मूल्र् मान्द्र्ताहरू संवविािको स्वाभाववक 
गधतशीलतामा स्वतः विर्ाशील हनु्द्छन्द्  भिे संवविािको कुिै व्र्वस्थाको गधतशीलतामा बािा उत्प्पन्द् ि 
हुुँदा पधि धतिै धसद्धान्द्तको जगमा िै त्प्र्स्तो बािा हटाउि ुपिे हनु्द्छ। साथै संवैिाधिक व्र्वस्थाको 
संशोिि गदाा पधि र्ी आिारभतू धसद्धान्द्तहरू न्द्रू्ितम्  मापकको रूपमा रहि ु पदाछ। त्प्र्सैले 
संवविािमा अन्द्तरधिवहत आिारभतू धसद्धान्द्तहरूलाई सो संवविािको संशोिि समेतले रधतस्थापि गिा 
सकै्ति भिे बािा अड्काउ आदेशको रर्ोगबाट त्प्र्स्तो गिा धमल्दैि भन्द् िे स्पष्ट हिु ुपदाछ। 

 कधतपर् संवविािहरूमा संशोिि हिु िसक्िे धसद्धान्द्तहरू वा शताहरू व्र्क्त रूपमा िै राजखएका 
हनु्द्छन्द्  भिे कधतपर् अवस्थामा न्द्र्ावर्क व्र्ाख्र्ाको माध्र्मबाट संवविािको आिारभतू संरचिाको 
रूपमा स्थावपत गररएका हनु्द्छन्द् । िेपालको सावाभौधमकता, भौगोधलक अखडडता, स्वािीिता र जितामा 
धिहीत सावाभौमसत्ताको रधतकूल हिुे गरी संवविाि संशोिि गिा िसवकि े भिी वतामाि िेपालको 
संवविािको िारा २७४ को उपिारा (१) ले व्र्क्त रूपमा संवविाि संशोििका सीमा धििाारण गरेको 
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पाइन्द्छ। तर िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा १४८ मा व्र्क्त रूपमा संवविाि 
संशोििका त्प्र्स्तो कुिै सीमा वा बन्द्देज राजखएको पाइुँदैि। तथावप सो संवविािको रस्ताविामा 
अधभव्र्क्त भएका उपर्ुाक्त उजल्लजखत लोकताजन्द्िक मूल्र् मान्द्र्ता र ववधिको शासिलाई जीववत राख् ि े
संवैिाधिक आिारस्तम्भलाई िै समाप् त पािे गरी जिुसकैु रूपमा उक्त संवविािसमेत संशोिि हिु 
सक्दथ्र्ो भन्द् िे अथा गिा धमल्दैि। संवविािसभाले अन्द्तररम संवविािको भाविा (Spirit) बावहर गई 
अिन्द्तकालसम्म आफ्िो कार्ाकाल थप्दै संवविाि संशोिि गिे कार्ा सो संवविािको आिारभतू 
धसद्धान्द्त ववपरीत हिुे भिी र्स अदालतबाट धिवेदक भरतमजण जङ् गम ववरूद्ध राष्ट्रपधतको कार्ाालर् 
समेत भएको (ि॰ेका॰प॰ २०६८ मधसर धि॰िं॰ ८६६२ पषृ्ठ १२५७) ररट धिवेदिमा व्र्ाख्र्ा गरी 
धसद्धान्द्त स्थावपत भएको देजखन्द्छ। त्प्र्सैले संवविाि संशोििको कार्ामा समेत संवविािका व्र्क्त वा 
अव्र्क्त सीमाहरू रहिे भई सो कार्ा न्द्र्ावर्क पिुरावलोकिको दार्राभन्द्दा बावहर पिा सक्िे देजखन्द् ि। 

 संवविािमा के के कुराहरू संवविािका आिारभतू वा मौधलक ववशेषता वा संरचिाहरू हिु ्भिी 
रकट रूपमा लेजखएको वा िलेजखएको हिु सक्तछ। त्प्र्सको अधतररक्त पधि हरेक संवविािमा उसको 
रकृधत हेरी केही ि केही आिारभतू मूल्र् वा ववशेषताहरूको पवहचाि पाउि सवकन्द्छ र ती आिारभतू 
मूल्र् वा ववशेषताहरूमा हस्तक्षेप गरेमा संवविािले िै आफ्िो पवहचाि गमुाउिे हिुाले धतिको संरक्षण 
गिुापिे हनु्द्छ। त्प्र्स्तो जस्थधत आर्ो वा आएि भिी न्द्र्ावर्क पिुरावलोकिको रकृर्ा समर् समर्मा 
रशस्त गिुापिे हनु्द्छ।  

 संवविाि संशोििले ववद्यमाि संवविािमा भैरहेको कुिै खास व्र्वस्थालाई सदाका लाधग 
पररवताि वा रधतस्थापि गदाछ। संशोधित व्र्वस्था संवविािको अंगको रूपमा िै रहन्द्छ। तर बािा 
अड्काउ फुकाउिे अधिकारले भैरहेको कुिै संवैिाधिक व्र्वस्थालाई केही समर्का लाधग ग्रहण 
(Eclipse) लगाउिे हिुाले संवविािको विर्ाशीलतासुँगै त्प्र्स्तो ग्रहण स्वतः हटी साववक व्र्वस्था िै 
पिुवाहालीहिु पगु्दछ। त्प्र्सैले बािा अड्काउ फुकाउिे गरी जारी भएको आदेश संवविािको स्थार्ी 
अङ् ग हुुँदैि। संवैिाधिक राविािमा समसामवर्क सिुार वा पररमाजाि गिे उदे्दश्र्बाट संवविािमा 
संशोिि गररन्द्छ भिे केवल तात्प्काधलक अवरोि पन्द्छाउिे अधभरार्बाट बािा अड्काउ फुकाइन्द्छ। 

 अको शब्दमा संवविािको कमी कमजोरी हटाउि र सिुार गिा बािा अड्काउ फुकाउि े
आदेश जारी गिे िभै त्प्र्स अवस्थामा संवविािको संशोििमा िै जोड ददिपुिे हनु्द्छ। संवविािको 
कार्ाान्द्वर्िमा अरत्प्र्ाधसत अवरोि आई तत्प्काल फुकाउि परेको भई अस्थार्ी वकधसमका उपार् 
गिाको लाधग मािै बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशद्वारा काम चलाइन्द्छ। 
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 रविर्ाका वहसाबले संवविाि संशोिि वविावर्की अधिकारक्षेि अन्द्तगातको कार्ा हो भिे बािा 
अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रकृधत पधि वविावर्की िै हो। तर वविावर्की रविर्ाबाट संवविाि 
संशोििसम्म पगु्िे स्वाभाववक संवैिाधिक मागा अवरूद्ध भएको ववषम्  पररजस्थधतमा कार्ाकाररणीबाट र्स 
अधिकारको रर्ोग गररन्द्छ। सामान्द्र्तः संसदको अधिवेशि चालू िभएको वा वविावर्की अङ् ग िै 
विर्ाशील हिु िसक्िे अवस्थामा बािा अड्काउ फुकाउिे संवविािको व्र्वस्थालाई विर्ाशील गराउि ु
पिे हनु्द्छ। र्स्तो आदेश तत्प्काल संसदको बैठकसमक्ष पेश गरी अिमुोदि गराउि ुपिे हुुँदा बािा 
अड्काउ फुकाउिे अधिकारको अजन्द्तम धिर्न्द्िण वविावर्काको हातमा रहेको हनु्द्छ।  

 र्सरकार संवविाि संशोििको दार्रा बहृद् हनु्द्छ भिे बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको 
दार्रा, रकृधत र उदे्दश्र् ज्र्ादै सीधमत हनु्द्छ। त्प्र्सैले संवविािको संशोिि गरे जस्तो व्र्ापक रूपमा 
बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग हिु सकै्ति। त्प्र्सैले बािा अड्काउ फुकाउिे 
अधिकारलाई सबै संवैिाधिक समस्र्ाहरूको सवौषधि (Panacea) ठान्द् ि ुहुुँदैि, ि त त्प्र्सलाई जिुसकैु 
हदसम्म फुकाउि वा तन्द्काउि हनु्द्छ। 

 बािा अडकाउ फुकाउि े संवैिाधिक व्र्वस्था र बािा अड्काउ फुकाउि जारी गररएको 
आदेशको रकृधत सम्बन्द्िी अको रश् िको वववेचिा गिुाअजघ संवैिाधिक र वववाददत आदेश समेतको 
व्र्वस्था दृवष्टगत गिुापिे हिु आएको छ। 

 तत्प्काल बहाल रहेको िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा १५८ मा बािा अडकाउ 
फुकाउिे अधिकार सम्बन्द्िी व्र्वस्था देहार् बमोजजम रहेको देजखन्द्छः- 

१५८. बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारः र्ो संवविािको कार्ाान्द्वर्ि गिा कुिै बािा अड्काउ 
परेमा राष्ट्रपधतले मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा त्प्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउि आदेश जारी गिा 
सक्िेछ र र्स्तो आदेश व्र्वस्थावपका संसदबाट एक मवहिाधभि अिमुोदि गराउि ुपिेछ।  

र्सरी िै हाल रचधलत िेपालको संवविािमा बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारका सम्बन्द्िमा िारा 
३०५ मा देहार्बमोजजम उल्लेख भएको रहेछः- 

३०५. बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारः र्ो संवविाि बमोजजम संघीर् संसदको धिवााचि भई 
त्प्र्सको पवहलो अधिवेशि रारम्भ िभएसम्म र्ो संवविािको कार्ाान्द्वर्ि गिा कुिै बािा 
अड्काउ परेमा राष्ट्रपधतले िेपाल सरकार, मजन्द्िपररषद् को धसफाररसमा त्प्र्स्तो बािा अड्काउ 
फुकाउि आवश्र्क आदेश जारी गिा सक्िेछ। त्प्र्स्तो आदेश जारी भए पधछ तत्प् काल बसेको 
व्र्वस्थावपका-संसद वा संघीर् संसद समक्ष अिमुोदिका लाधग पेश गिुा पिेछ। 
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 बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकार सम्बन्द्िी उपर्ुाक्त संवैिाधिक व्र्वस्थाअन्द्तगात मखु्र्तः 
सारवाि र कार्ाववधिगत गरी दईु रकृधतका राविािहरू समावहत भएको देजखन्द्छ। साववक र हालको 
दबैु संवविािमा रहेको संवैिाधिक व्र्वस्थाको तलुिात्प्मक अध्र्र्ि गरी हेदाा संवविाि कार्ाान्द्वर्िमा 
कुिै बािा अड्काउ परेमा र्ो अधिकारको रर्ोग हिु सक्िे देजखन्द्छ। त्प्र्सैले संवविाि कार्ाान्द्वर्िमा 
परेको बािा अड्काउको अवस्थालाई बािा अडकाउ फुकाउिे अधिकार विर्ाशील गराउिे सारवाि 
व्र्वस्थाका रूपमा बझु्ि सवकन्द्छ। िेपालको संवविािले सो संवविािबमोजजम संघीर् संसदको पवहलो 
धिवााचि भई त्प्र्सको पवहलो अधिवेशि रारम्भ िभएसम्मका लाधग माि बािा अड्काउ फुकाउिे 
व्र्वस्था संवविािमा राखेको देजखन्द्छ। र्सबाट िेपालको संवविाि बमोजजम संघीर् संसदको धिवााचि 
भई त्प्र्सको पवहलो अधिवेशि रारम्भ भएपधछ पिा सक्िे बािा अड्काउलाई संघीर् संसदले िै 
संवविाि संशोििमाफा त फुकाउि सक्िे संवविाि धिमााताहरूको मिसार् रहेको वोि गिुापिे हनु्द्छ। 
संघीर् संसदको पवहलो अधिवेशि रारम्भ भएपधछ बािा अड्काउ फुकाउिे संवैिाधिक अधिकारको 
रर्ोग हिु सक्िे देजखन्द् ि।  

 तत्प्काल रचधलत िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ मा राष्ट्रपधतले मजन्द्िपररषद् को 
धसफाररसमा बािा अड्काउ आदेश जारी गिा सक्िे तथा त्प्र्स्तो आदेश एक मवहिाधभि व्र्वस्थावपका 
संसदबाट अिमुोदि गराउि ुपिे व्र्वस्था भएको देजखन्द्छ। रचधलत िपेालको संवविािले समेत िेपाल 
सरकार मजन्द्िपररषद् को धसफाररसमा राष्ट्रपधतबाटै बािा अड्काउ फुकाउि ेअधिकार रर्ोग हिु ेव्र्वस्था 
गरेबाट दबैु संवविािमा बािा अड्काउ फुकाउिे सम्बन्द्िमा आदेश जारी गिे र धसफाररस गिे धिकार् 
वा पदाधिकारीमा खासै धभन्द् िता रहेको पाइुँदैि। तत्प्कालीि िेपालको अन्द्तररम संवविािले एक 
मवहिाधभि आदेश अिमुोदि हिुपुिे भिी समर् वकटाि गरेकोमा हालको संवविािले त्प्र्स्तो समर् 
वकटाि िगरी आदेश जारी भएपधछ तत्प्काल बसेको व्र्वस्थावपका संसद वा संघीर् संसद समक्ष 
अिमुोदिका लाधग पेश गिुा पिेसम्मको कार्ाववधि धिददाष्ट गरेको देजखर्ो।  

 र्सरकार, साववक र हालको संवविािमा बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारका सम्बन्द्िमा 
गररएको सारवाि व्र्वस्थामा समािता रहेको देजखए पधि कार्ाववधिका हकमा केही धभन्द् िता रहेको 
पाइर्ो। त्प्र्स्तै अन्द्तररम संवविािमा बािा अड्काउ फुकाउिे व्र्वस्था स्थार्ी रकृधतको देजखन्द्छ भि े
िेपालको संवविािमा अस्थार्ी। िेपालको संवविािमा संघीर् संसद गठि भई पवहलो अधिवेशि रारम्भ 
िभएसम्मको लाधग माि बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकार विर्ाशील हिु सक्िे देजखर्ो। अथाात्प्  
संिमणकाल समाप् त भएपधछ िेपालको संवविािबमोजजम र्ो अधिकार रर्ोग हिु सक्िे ठाउुँ देजखुँदैि।  
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 उपर्ुाक्त संवैिाधिक व्र्वस्थाको पषृ्ठभधूममा वववाददत बािा अड्काउ सम्बन्द्िी व्र्वस्थाको 
ववश् लेषण हिु ु पिे देजखन्द्छ। रस्ततु ररट धिवेदिमा चिुौधत ददइएको िपेाल राजपि खडड ६२) 
काठमाडडौ २०६९ चैत १ गते, (अधतररक्ताङ्क २४ मा रकाजशत राष्ट्रपधत कार्ाालर्को सूचिा हेदाा 
िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ मा रहेका ववधभन्द् ि िाराहरूको कार्ाान्द्वर्िमा बािा अड्काउ 
परेको भिी सो बािा अड्काउ फुकाउि सम्माििीर् राष्ट्रपधतबाट संवविािको िारा १५८ अन्द्तगात 
आदेश जारी भएको देजखर्ो। उक्त आदेशको रस्ताविामा देहार्बमोजजम उल्लेख भएको पाइर्ोः- 

“िर्ाुँ संवविाि धिमााणको कार्ा सम्पन्द् ि िहुुँदै सम्बत ्२०६९ साल जेठ १४गते पधछ 
संवविािसभा स्वतः ववघटि भई व्र्वस्थावपका–संसद समेत कार्म िरहेकोले राज्र् 
सञ् चालिमा गम्भीर राजिीधतक एवं संवैिाधिक गधतरोि उत्प्पन्द् िभई संवैिाधिक रविर्ा 
सचुारू गिा ववधभन्द् ि रर्ासका बाबजदु अन्द्र् ववकल्पमा राजिीधतक सहमधत जटु्ि 
िसकेको ववषम पररजस्थधतमा आवश्र्कताको धसद्धान्द्त समेतलाई ववचार गरी 
संवविािसभाको धिवााचि सधुिजश् चत गदै राजिीधतक गधतरोि अन्द्त्प्र् गिा, 
िेपाली जिताले आफ्िो लाधग आफै संवविाि बिाउि पाउिे एवं भर्मकु्त वातावरणमा 
अको संवविािसभाको स्वतन्द्ि, धिष्प्पक्ष र िाुँिलीरवहत धिवााचिमा सहभागी हिु पाउिे 
अधिकारको रत्प्र्ाभधूत र सवोच्च अदालतको फैसलासमेतको आिारमा सहमधतको 
सरकार गठि गिुाका साथै िर्ाुँ संवविाि धिमााणको लाधगमागा रशस्त गिा, 
संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचिको माध्र्मद्वारा संवविािसभाको स्थापिा गरी संवविाि 
धिमााण रविर्ालाई पूणाता ददि ुअत्प्र्ावश्र्क भएकोले राजिीधतक दलहरूको सहमधतका 
आिारमा सवोच्च अदालतका रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा अन्द्तररम चिुावी 
मजन्द्िपररषद् गठि गरी र्थासक्र् धछटो अको संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिा र, 
सवोच्च अदालत, संवैिाधिक धिकार् र राजदूतका ररक्त पदहरूमा संसदीर् सिुवुाई 
पश् चात ्माि धिर्जुक्त गिा सवकिे संवैिाधिक व्र्वस्था भएबाट ती पदहरूमा धिर्जुक्त 
गिा िसवकई राज्र्को कार्ा सञ् चालिमा कदठिाई परेको र हाल व्र्वस्थावपका–संसद 
िभएको कारणबाट संसदीर् सिुवुाई वविा त्प्र्स्तो धिर्जुक्त गिा समेत, 

िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ का ववधभन्द् ि िाराहरूमा रहेको संवैिाधिक 
व्र्वस्थाले बािा अवरोि धसजािा गरेकोले सो बािा फुकाउि सम्बत ् २०६९ साल 
फागिु ३० गते रमखु राजिीधतक दलहरूका बीच भएको ११ बुुँदे सहमधतको आिारमा 
िेपाल सरकार, मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा राष्ट्रपधतबाट िेपालको अन्द्तररम संवविाि, 
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२०६३ को िारा १५८ बमोजजम बािा अड्काउ फुकाउि देहार्को आदेश जारी 
भएकोछ।” 

 र्सैगरी अन्द्तररम संवविािमा रहेको व्र्वस्थासमेतका कारणबाट पिा गएको बािा र त्प्र्स्तो 
बािा अड्काउ फुकाउि जारी गररएको आदेशको मूलभतू व्र्वस्था धिम्िािसुार रहेको देजखर्ोः- 

ि.सं. बािा अड्काउ परेको व्र्वस्था बािा अड्काउ फुकाइएको व्र्होरा 
१ िारा ३३ को खडड (क) संवत्प्  २०६४ 

सालधभि संवविािसभाका सदस्र्को 
धिवााचि सम्पन्द् ि गिे 

संवत २०७० साल मंधसरधभि अको 
संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिा 

२ िारा ३८ को उपिारा (१) राजिीधतक 
सहमधतका आिारमा रिािमन्द्िी र 
धिजको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषदको गठि 
हिुे 

सवोच्च अदालतका रिाि न्द्र्ार्ािीशको 
अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद्  गठि गिे 

३ िारा ३८ को उपिारा (७) को खडड 
(ख) व्र्वस्थावपका संसदको सदस्र् 
िरहेमा रिािमन्द्िी पदबाट मकु्त हिुे 

अको संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिा 
राजिीधतक सहमधतका आिारमा सवोच्च 
अदालतका रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा 
मजन्द्िपररषद् को गठि गिे 

४ िारा ३८ को उपिारा (३)  
मजन्द्िपररषद् को संरचिा र कार्ाववभाजि 
आपसी सहमधतबाट तर् गररिे 

मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षले चिुावी मजन्द्िपररषद् को 
जजम्मेवारी अिरुूप धिश्पक्षता कार्म गिा 
मजन्द्िपररषद् को गठि गदाा मन्द्िीमा सबै 
धिजामधत सेवाका ववजशष्ठ शे्रणीका अवकाश 
राप् त व्र्जक्तहरूमध्रे्बाट रहिे र कार्ाववभाजि 
तर् गिे 

५ िारा ३८ को उपिारा (५) रिािमन्द्िीले 
मन्द्िी धिर्जुक्त गदाा सम्बजन्द्ित दलको 
धसफाररसमा व्र्वस्थावपका संसदका 
सदस्र्हरू मध्रे्बाट धिर्जुक्त गिे 

अको संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिे 
रर्ोजिको लाधग गठि हिुे मजन्द्िपररषद् का 
हकमा मजन्द्िपररषद् का अध्र्क्षले मन्द्िी धिर्जुक्त 
गिे 

६ िारा ३८ को उपिारा (८) को खडड 
(ग) सम्बजन्द्ित दलको धसफाररसमा वा 
सम्बजन्द्ित दलसुँगको सल्लाहमा 
रिािमन्द्िीले उप रिािमन्द्िी, मन्द्िी तथा 
राज्र् मन्द्िी तथा सहार्क मन्द्िीलाई 
पदमकु्त गिे 

अको संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिे 
रर्ोजिका लाधग गठि हिुे मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षले त्प्र्स्ता मन्द्िीलाई पद मकु्त गिासक्िे 
, 
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७ िारा ४० राजिीधतक सहमधतको आिारमा 
व्र्वस्थावपका संसदको सदस्र् िरहेको 
कुिै व्र्जक्तलाई उप–रिािमन्द्िी, मन्द्िी, 
राज्र्मन्द्िी र सहार्कमन्द्िी पदमा धिर्कु्त 
गिा सक्िे 

मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षले धिर्कु्त गिा सक्ि े

८ संवविाि वा रचधलत अन्द्र् कािूिमा 
रहेको “रिािमन्द्िी” भन्द् ि ेशब्दले 

संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिे 
रर्ोजिका लाधग गठि हिुे मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षलाई समेत जिाउिे  

९ संवविािको भाग ७ मा अको 
संवविािसभाको धिवााचि गिे व्र्वस्था 
िभएको 

संवविािको मूल ममा र भाविा बमोजजम अको 
संवविािसभाको धिवााचि हिु सक्िे 

१० िारा ६३ को उपिारा (३) को खडड 
(क)  संवविािसभाको धिवााचि हिुभुन्द्दा 
अजघको रावष्ट्रर् जिगणिाबाट धिजश् चत 
भएको जिसंख्र्ाको आिारमा धिवााचि 
जजल्ला र सदस्र् संख्र्ाको अिपुात 
र्थासम्भव समाि हिुे गरी िारा १५४क. 
बमोजजम व्र्वस्था भएको धिवााचिक्षेि 
धििाारण आर्ोगबाट धिवााचिक्षेि धििाारण 
गिे 

सम्बत ्२०७० साल असार ७ गते धभि अको 
संवविािसभाको धिवााचि रर्ोजिको लाधग 
सम्बत ्२०६४ सालमा धििाारण भएबमोजजमका 
२४० धिवााचिक्षेि िै कार्म गिे गरी 

११ िारा ६३ को उपिारा (३) को खडड 
(ख) संवविािसभामा समािपुाधतक धिवााचि 
रणाली अिसुार तीि सर् प तीस सदस्र् 
धिवााजचत हिु े

अको संवविािसभाको रर्ोजिका लाधग 
समािपुाधतक धिवााचि अिसुार दईु सर् चालीस 
जिा सदस्र् धिवााजचत हिु े

 
१२ िारा ६३ को उपिारा (३) को खडड 

(ग) रावष्ट्रर् जीविमा महत्प्वपूणा र्ोगदाि 
परु् र्ाएका ववजशष्ट व्र्जक्तहरूमध्रे्बाट 
मजन्द्िपररषद् बाट छब्बीस जिा मिोिर्ि 
गिे 

अको संवविािसभाको रर्ोजिका लाधग एघार 
जिा मिोिर्ि गिे 

१३ िारा ६३ को उपिारा (७) संवविािसभा 
धिवााचिको रर्ोजिको लाधग सम्बत ्
२०६३ साल मंधसर मसान्द्तसम्म अठार 

अको संवविािसभाको धिवााचिको लाधग 
धिवााचि आर्ोगले तोकेको धमधतमा १८ वषा 
उमेर पूरा भएको िेपाली िागररकको मतदािको 
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वषाउमेर पूरा भएको रत्प्रे्क िेपाली 
िागररकलाई मतदाि गिे अधिकार हिुे 

अधिकार सधुिजश् चत गिा धिवााचि आर्ोगले 
मतदाता िामावलीलाई अद्यावधिक गिा गरेको 
कार्ालाई पूणाता दददा मतदाता िामावली 
सम्बन्द्िी ऐि,२०६३ को दफा ११ र २०६४ 
सालको संवविािसभाको धिवााचिको मतदाता 
िामावली र िागररकताको आिारमा तर्ार 
गररएको मतदाता िामावली समेतलाई आिार 
मािी सम्पन्द् ि गिे 

१४ संवविािको भाग ९ राजस्व र व्र्र्को 
अिमुाि व्र्वस्थावपका–संसदसमक्ष पेश गिे 
समेत व्र्वस्था  

रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा गठि हिु े
मजन्द्िपररषद्ले आवश्र्कता अिसुार राजस्व र 
व्र्र्को अिमुाि तर्ार गरी संवविािको िारा 
८८ बमोजजम स्वीकृधतको लाधग पेश गिे 

१५ िारा १०६ को उपिारा (१) सवोच्च 
अदालतको रिाि न्द्र्ार्ािीश वा 
न्द्र्ार्ािीशलाई न्द्र्ार्ािीशको पदमा बाहेक 
अन्द्र् कुिै पदमा काममा लगाइिे वा 
काजमा िखटाइिे  

संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिे 
रर्ोजिका लाधग राजिीधतक सहमधतका 
आिारमा रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा 
मजन्द्िपररषद् गठि गिे  
 

१६ रिाि न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षको हैधसर्तले काम गरेको 
अवधिभर धिजको पदाधिकार कार्मै राख् ि ु
पिे भएको 

संवविािको िारा १०३ को उपिारा (४) 
बमोजजम सवोच्च अदालतको वररष्ठतम ्
न्द्र्ािीशले कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीश 
भई कार्ा गिे 

१७ संवविाि वा रचधलत अन्द्र् कािूिमा 
रहेको “रिाि न्द्र्ार्ािीश” भन्द् ि ेशब्दले 

कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई समेत 
जिाउिे 

१८ रिाि न्द्र्ार्ािीशले मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षको रूपमा कार्ा गरेको अवधिभर 
सवोच्च अदालतको वररष्ठतम ्न्द्र्ार्ािीशले 
कार्म मकुार्म रिाि न्द्र्ार्ािीशको 
रूपमा कार्ा गिे भई न्द्र्ार् पररषद् तथा 
न्द्र्ार् सेवा आर्ोगको अध्र्क्षतासमेत गिे 
भएकोले सदस्र्को रूपमा रधतधिधित्प्व गिा 
िसक्िे हुुँदा 

संवविािको िारा ११३ को उपिारा (१) र 
िारा ११४ को उपिारा (२) बमोजजम 
वररष्ठतम ् न्द्र्ार्ािीशले कार्म मकुार्म रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको रूपमा कार्ा गरेको अवधिभर 
धिजभन्द्दा पधछको सवोच्च अदालतको वररष्ठतम ्
न्द्र्ार्ािीशले न्द्र्ार् पररषद् तथा न्द्र्ार् सेवा 
अर्ोगको सदस्र्को रूपमा कार्ा गिे 

१९ िारा १४२ को उपिारा (५) को अको संवविािसभा धिवााचिको रर्ोजिको लाधग 
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रधतबन्द्िात्प्मक वाक्र्ाशंः अन्द्तररम 
व्र्वस्थावपका–संसदमा रधतधिधित्प्व गिे 
दलहरूको हकमा धिवााचिको रर्ोजिको 
लाधग दल दताा गिा कम्तीमा दस हजार 
मतदाताको समथाि सवहतको हस्ताक्षर 
धिवेदि आवश्र्क िपिे 

सम्बत ् २०६४ सालमा धिवााजचत तत्प्काधलि 
संवविािसभामा रधतधिधित्प्व रहेका दलको 
हकमा समेत दस हजार मतदाताहरूको समथाि 
सवहतको हस्ताक्षरर्कु्त धिवेदि आवश्र्क िपिे 

२० िारा १४५ को उपिारा (१) को खडड 
(घ) मजन्द्िपररषद् मा रहेका राजिीधतक 
दलहरूमध्रे् फरक–फरक दलको 
रधतधिधित्प्व हिुे गरी रिािमन्द्िीले तोकेका 
तीि जिा मन्द्िी रावष्ट्रर् सरुक्षा पररषद् मा 
सदस्र् रहिे 

मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षले तोकेका तीिजिा 
मन्द्िी सदस्र् रहि े

२१ िारा १४९ को उपिारा (१) को खडड 
(ग) र (ङ) संवैिाधिक पररषद् मा 
व्र्वस्थावपका–संसदको सभामखु र 
व्र्वस्थावपका–संसदमा ववपक्षी दलको िेता 
सदस्र् रहिे  

उपिारा (१) खडड (घ) मा मजन्द्िपररषद्को 
अध्र्क्षले तोकेका तीिजिा मन्द्िी सदस्र्रहिे र 
संवैिाधिक धिकार्का पदाधिकारीहरूको धिर्जुक्त 
राजिीधतक सहमधतका आिारमा गिे 

२२ िारा ८ को उपिारा (५) को 
रधतबन्द्िात्प्मक वाक्र्ांशमा भएको व्र्वस्था 
बमोजजम रचधलत कािूि बमोजजम जन्द्मको 
आिारमा िेपालको िागररकता राप् त 
गरेका व्र्जक्तको त्प्र्स्तो िागररकताको 
रमाणपि धलिअुजघ जन्द्मेका सन्द्तािलाई 
वंशजको आिारमा िागररकता धलि 
उपिारा (२) को खडड (ख) को 
व्र्वस्थाले बािा परु् र्ाएको 

जन्द्मको आिारमा िागररकता राप् त गिेका 
सन्द्तािलाई वंशजका आिारमा िागररकता 
रदाि गिे 

२३ संवविािको िारा १५५ को उपिारा (१)  
र्स संवविाि बमोजजम संवैिाधिक 
पररषद्को धसफाररसमा धिर्कु्त हिु े
संवैिाधिक पद तथा सवोच्च अदालतका 
न्द्र्ार्ािीश र राजदूतको पदमा धिर्जुक्त 
पूवा धिजहरूको कािूिमा व्र्वस्था भए 

त्प्र्स्ता पदहरूमा संवविािबमोजजम धिर्कु्त गिे 
र अको संवविािसभाको धिवााचि भई 
व्र्वस्थावपका–संसदको रूपमा अधिवेशि रारम्भ 
भएको धमधतले एक मवहिाधभि व्र्वस्थावपका–
संसदमा र्स्तो धिर्जुक्त रस्ततु गिे 
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बमोजजम संसदीर् सिुवुाई हिुे 
२४ िारा १५८ र्ो संवविािको कार्ाान्द्वर्ि 

गिा कुिै बािा अड्काउ परेमा राष्ट्रपधतले 
मजन्द्िपररषद्को धसफाररसमा त्प्र्स्तो बािा 
अड्काउ फुकाउि आदेश जारी गिा 
सक्िेछ र त्प्र्स्तो आदेश व्र्वस्थावपका–
संसदबाट एक मवहिाधभि अिमुोदि 
गराउि ुपिे 

र्ो आदेश अको संवविािसभाको धिवााचि भई 
व्र्वस्थावपका–संसदको रूपमा अधिवेशि रारम्भ 
भएको धमधतले एक मवहिाधभि व्र्वस्थावपका–
संसदबाट अिमुोदि गराउिे 

२५ कुिै कारणले अन्द्तररम चिुावी मजन्द्िपररषद्का अध्र्क्षको पद ररक्त हिु गएमा वा काबू 
बावहरको जस्थधत उत्प्पन्द् ि भई धििााररत समर्मा चिुाव हिु िसकेमा राजिीधतक सहमधतको 
आिारमा आवश्र्क व्र्वस्था गिे 

२६ र्ो आदेश बमोजजम बािा अड्काउ फुकाई कार्ाान्द्वर्ि भएका व्र्वस्थाहरू कार्ासम्पन्द् ि 
भएपधछ स्वतः धिजष्प्िर् हिुे। 

  

बािा अड्काउ फुकाउिे सम्बन्द्िमा जारी गररएको उपर्ुाक्त आदेशको रस्ताविामा अन्द्र् 
कुराका अधतररक्त िर्ाुँ संवविाि धिमााणको कार्ा सम्पन्द् ि िहुुँदै संवविािसभाको कार्ाकाल सवकएको, 
व्र्वस्थावपका संसदको अभावमा संवैिाधिक रविर्ा अवरूद्ध भएको, सहमधतको सरकार गठि गरी 
संवविाि धिमााणको लाधग मागा रशस्त गरी संवविाि सचुारू गराउि ववधभन्द् ि रर्ासका बाबजदु अन्द्र् 
ववकल्पमा राजिीधतक दलहरूको सहमधत िजटेुकोले आवश्र्कताको धसद्धान्द्त र सवोच्च अदालतको 
फैसला समेतको आिारमा सो आदेश जारी गिुा परेको भन्द् िसेमेत उल्लेख गररएको देजखन्द्छ। अन्द्तररम 
संवविािले धिददाष्ट गरेबमोजजम संवविािसभाले तोवकएको समर्सीमाधभि िर्ाुँ संवविाि जारी गिा 
िसक्िकुा कारणहरूका वारेमा िेपालको संवैिाधिक र राजिीधतक ववकासिमका सन्द्दभामा थप 
खोजजिीधत हिु े िै छ। कारण जे सकैु होस ् संवविाि िबिाउुँदै संवविािसभाको कार्ाकाल समाप् त 
भएसुँगै व्र्वस्थावपका संसदसमेत स्वतः कार्म िरहिे अवस्थामा अन्द्तररम संवविािको विर्ाशीलतामा 
अबरोि आउि सक्िे कुरा अिपेजक्षत धथएि। भरतमजण जङ् गम ववरूद्ध राष्ट्रपधतको कार्ाालर् समेत 
भएको (ि॰ेका॰प॰ २०६८ मधसर धि॰िं॰ ८६६२ पषृ्ठ १२५७)ररट धिवेदिमा र्स अदालतबाट सो कुरा 
अगावै औलं्र्ाउदै सो वािा धिवारणको संवैिाधिक उपार् अवलम्बि गिा देहार् बमोजजम आदेशसमेत 
जारी भएको देजखन्द्छः- 

"वतामाि संवविािसभा गठि भएपश् चात ् संवविाि धिमााणका सम्बन्द्िमा हालसम्म के कधत 
उपलजब्िहरू हाधसल भएका छि ्र कधत कार्ाहरू बाुँकी छि?्ती कार्ाहरू पूरा गिा िेपालको 
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अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा ६४ को रधतवन्द्िात्प्मक बाक्र्ांशले अधभधिजश् चत गरेको 
अवधि ििाघ्िे गरी अजन्द्तम पटकको लाधग संवविािसभाले वास्तववक रूपमा जे जधत समर् 
आवश्र्क पछा ? र्कीि गरी सोही अवधिधभिै संवविाि धिमााणको कार्ा सम्पन्द् ि गिा र त्प्र्सरी 
धिजश् चत ्गररएको अवधिमा पधि संवविाि धिमााणको कार्ालाई पूणाता रदाि गिा िसवकिे भएमा 
तत्प्पश् चात ्वतामाि संवविािसभाको कार्ाकाल स्वतः समाप् त हिेु हुुँदा सो अवधिधभिै संवविािको 
िारा १५७ बमोजजम जिमत संग्रह वा िारा ६३ बमोजजम अको संवविािसभाको धिवााचि वा 
संवविािबमोजजम अन्द्र् उपर्कु्त रबन्द्ि धमलाउि जो चावहिे आवश्र्क काम कारवाही गिा 
गराउि ववपक्षी संवविािसभाका अध्र्क्ष तथा िेपाल सरकार, रिािमन्द्िी तथा मजन्द्िपररषद्को 
कार्ाालर्का िाममा र्ो आदेश जारी गररददएको छ।" 

 र्स अदालतबाट भएको उक्त आदेशको गजम्भरतालाई सम्बजन्द्ित पक्षले ग्रहण गिा िसक्िकुो 
फलस्वरूप सो आदेश जारी भएपश् चात्प्  संवविािसभाले थप गरेको कार्ाकालधभि पधि संवविाि 
धिमााणको कार्ा सम्पन्द् ि गिा िसकेको माि होइि, व्र्वस्थावपकाको अजस्तत्प्व बाुँकी छुँदै आदेशमा 
औलं्र्ाइए अिरुूप जिमत संग्रहको घोषणा वा अको संवविािसभाको धिवााचि वा संवविाि बमोजजमका 
अन्द्र् उपर्कु्त रबन्द्ि धमलाउि सकेको समेत पाइएि। त्प्र्सैले र्स अदालतको फैसला र 
आवश्र्कताको धसद्धान्द्त समेतका आिारमा सो आदेश जारी गररएको भन्द् िे भिाई र्थाथाको धिकट 
देजखुँदैि। 

 त्प्र्स्तै ववधभन्द् ि रर्ासका बाबजदु संवविािको गधतलाई सचुारू गराउिे अन्द्र् ववकल्पमा 
राजिीधतक दलहरूबीच सहमधत िभएको भन्द् ि े रस्ताविामा उल्लेख भएको व्र्होराबाट अन्द्र् 
ववकल्पहरू समेत रहेको तथ्र् उजागर भएको पाइन्द्छ।केवल अन्द्र् ववकल्पहरूमा राजिीधतक सहमधत 
जटु् ि िसकेको कारणले माि रस्ततु ववकल्प रोजजएको भन्द् िदेेजखि आर्ो। गधतरोि हटाउिे ववधभन्द् ि 
ववकल्पहरू छन्द्  भिे तीमध्रे् कुि ववकल्प रोज्िे भन्द् ि ेकुरा बािा अड्काउ फुकाउिे अधिकारको रर्ोग 
गिेले जान्द् िे ववषर् हो। तर त्प्र्सरी चर्ि गररएको ववकल्प संवविािको समग्र भाविा सापेक्ष, कम 
वववाददत र संवविािलाई कमभन्द्दा कम ग्रहण लगाउिे रकृधतको हो, होइि र सो ववकल्पको बािा 
अड्काउ परेको कारणसुँग साथाक सम्बन्द्ि रहेको छ छैि भिी खोजी गिुा िागररकको कताव्र् हिुे भई 
रस्ततु ररट धिवेदिलाई सोही कुराको द्योतकका रूपमा धलि ुपदाछ। अथाात्प्  बािा अडकाउ धिवारण 
गिे धिहुुँमा संवविािको वास्तववक बािा अड्काउसुँग असम्बजन्द्ित र गैरसंवैिाधिक ववकल्पलाई वैिता 
ददिे उदे्दश्र् लकेुको देजखि ु हुुँदैि। बािा अड्काउ फुकाउि अवलम्बि गररिे ववकल्प र्थाथामा 
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आिाररत हिुकुा साथै अन्द्तररम संवविािको रस्ताविा र राविािहरूले आत्प्मसात्प्  गरेको आिारभतू 
संवैिाधिक रारूप (Constitutional scheme) अिकूुलसमेत हिु ुपदाछ। 

 िेपाली जिताले आफ्िो लाधग आफै संवविाि बिाउि पाउिे एवं भर्मकु्त वातावरणमा अको 
संवविािसभाको स्वतन्द्ि, धिष्प्पक्ष र िाुँिलीरवहत धिवााचिमा सहभागी हिु पाउिे अधिकारको रत्प्र्ाभधूत 
र सवोच्च अदालतको फैसलासमेतको आिारमा सहमधतको सरकार गठि गिुाका साथै िर्ाुँ संवविाि 
धिमााणको लाधग मागा रशस्त गिा सो आदेश जारी गिुा परेको भन्द् िे पधि रस्ताविामा उल्लेख भएको 
देजखन्द्छ। िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को रस्ताविा हेदाा अन्द्र् कुराका अधतररक्त िेपाली 
जिताले आफ्िो लाधग आफ  संवविाि बिाउि पाउिे र भर्मकु्त वातावरणमा संवविािसभाको स्वतन्द्ि 
र धिष्प्पक्ष धिवााचिमा सहभाधग हिु पाउिे कुरालाई सधुिजश् चत गरेको देजखन्द्छ। सो रर्ोजिका लाधग 
अन्द्तररम संवविािको िारा ३३ को खडड (क) मा २०६४ सालधभि संवविािसभाको धिवााचि गिे 
राज्र्को दावर्त्प्वसमेत तोवकएको देजखन्द्छ। संवविािको भाग ७ अन्द्तगात िारा ६३ देजख ८३ सम्मका 
राविािहरू संवविािसभाको धिवााचि, गठि, अधिकारक्षेि र कार्ाववधिसुँग सम्बजन्द्ित देजखन्द्छि।् 
अन्द्तररम संवविािको मखु्र् उदे्दश्र् संवविािसभामाफा त िर्ाुँ संवविाि धिमााण गिे ववषर्मा केन्द्रीत 
रहेको पाइुँदा सो कार्ा सम्पन्द् ि गिा कुिै संवैिाधिक अड्चि पदाछ भिे सो फुकाउि आदेश जारी हिु 
सक्दछ तर त्प्र्सरी जारी गररिे आदेशको ववषर्वस्त ु सोही व्र्विाि धिवारणसुँग सम्बजन्द्ित हिु ु
पदाछ। 

 रस्ततु मदु्दामा वववाददत बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिा सो आदेशको रस्ताविामा 
उल्लेख गररएका उदे्दश्र् र कारणहरू वास्तववक रूपमा संवविािको कार्ाान्द्वर्िसुँग सम्बजन्द्ित छन्द्  वा 
छैिन्द्  भिी हेिुा पधि स्वाभाववक छ।  
 अन्द्तररम संवविािको िारा ६४ बमोजजम संवविािसभाको पदावधि सम्बन्द्िमा सवोच्च अदालतले 
धमधत २०६८।८।९ मा उपरोक्त उजल्लजखत मदु्दामा गरेको धिणार् बमोजजम धिददाष्ट कुराहरू संवविाि 
कार्ाान्द्वर्िको वहसावले र संवविािसभाले आफ्िो दावर्त्प्व पूरा गराउिे वहसाबले गररएका हिु।् 
फैसलाले िै संवविािसभाले आफ्िो तोवकएको आर्धुभि कार्ा सम्पन्द् ि िगरेमा र स्वतः ववघटिको 
अवस्थामा पगेुमा अन्द्तररम संवविािको र संवविािसभाको उदे्दश्र् पराजजत हिुे कुराको पूवााभाष गरेकै 
हो र त्प्र्स्तो अवाजन्द्छत अवस्थाहरूबाट बचाउि अपिाउिपुिे ववकल्पहरू र उपार्हरूको बारेमा 
संवविािसभा समेतको ध्र्ािाकषाण गराएको हो।  
 संवविािबमोजजम सवोच्च अदालतले गरेको धिणार् र रधतपाददत धसद्धान्द्तहरू सबैले मान्द् िपुिे भई 
तद् िरुूप गरेको भए बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशमा उल्लेख भए झ  पररजस्थधतहरू उत्प्पन्द् ि हिुे िै 
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धथएिि।् अदालतका आदेशको उपेक्षा वा उल्लङ् घि गिे, संवविािसभाको ववघटिबाट पिा आउि े
पररजस्थधतहरू जेसकैु होस्  भिी अलपि छाड्िे जस्ता कुराहरू अदालतको आदेशपधछ अपेजक्षत धथएिि।् 
संवविािसभाधभि विर्ाशील रहिे सरकार र अन्द्र् मखु्र् राजिीधतक दलहरूले कािूिी राज्र्का 
आिारभतू धसद्धान्द्त अिरुूप जजम्मेवार ढङ् गले संवविािका आिारभतू कार्ाददशा र अदालतका धिणार् र 
धिदेशिसमेतलाई मध्रे्िजर राखेर धिजश् चत कार्ार्ोजिा सवहत काम गिुा मािै अपेजक्षत हिुेमा त्प्र्सो 
भए गरेको पाइएि। फलस्वरूप वववाददत बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको रस्ताविामा उल्लेख 
भएको जस्तो पररजस्थधतहरू धिमााण भएको पाइन्द्छ। 

 र्थाथामा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको रस्ताविामा उल्लेख भएको जस्तै संवविािसभाबाट 
संवविाि बिाउिे उदे्दश्र्ले संवविािसभाको धिवााचि गराउिे कुरा संवविािकै गन्द्तव्र् हो। अन्द्तररम 
संवविाि र सवोच्च अदालतको धिणार्बमोजजम कार्ा सम्पन्द् ि िगरी अझ भन्द् ि ेहो भिे धतन्द्को भाविा 
ववपरीत काम गरेबाट उत्प्पन्द् ि पररजस्थधत हो, बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको रस्ताविामा उल्लेख 
भएको पररजस्थधतहरू। संवविाि र अदालतको आदेशमा उल्लेजखत काम िगिे अधि त्प्र्सैको कारण 
बिाई संवविािको कार्ाान्द्वर्िमा बािा भर्ो भिी बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिुा कधतको 
स्वाभाववक हो ववचारणीर् देजखन्द्छ। 
 त्प्र्सका अधतररक्त अन्द्तररम संवविािको िारा ३८ र अन्द्र् राविािबमोजजम राजिीधतक 
सहमधतको मागा रशस्त गिे कुरा राजिीधतक दलहरूको जजम्मेवारी भिी बझु्िपुिे अपेक्षा स्वाभाववक हो 
भन्द् िे लाग्दछ। मौजदुा कार्ापाधलकाको माध्र्मबाट संवविािसभाको लाधग िर्ाुँ धिवााचि वकि हिु 
िसक्िे हो? त्प्र्ो पधि बझु्ि सवकुँ दैि। संवविािले ददएको संरचिाधभि वकि तत्प्कालीि सरकारले काम 
गिा िसकेको वा िसक्िे हो र अन्द्र् राजिीधतक दलहरूले मान्द् ि वा सहि गिा िसक्िे हो? त्प्र्ो पधि 
बझु्ि सवकुँ दैि। संवविािधभिको समािाि र ववकल्पलाई मूल संवैिाधिक मागा वा िार पन्द्छाएर 
कदाजचत हेिा धमल्िे हुुँदैि। त्प्र्सो भएमा संवविाि उल्लङ्घिको जस्थधत दजशाि सक्िे कुराको हेक् का सुँिै 
राख् िपुिे हनु्द्छ। 

 संवविाि स्वरं्मा वैि राजिीधतक धलखतसमेत भएकोले र्स अन्द्तगातको विर्ा वरर् वा अवरर् 
जे भए पधि जशरोपर गरी संवैिाधिक रूपले धििााररत रविर्ा पूरा गिा ददएको भए बािा अड्काउ 
फुकाउिे जस्तो वववाददत पररजस्थधतको ववकल्प रोज्िपुिे अवस्था आउिे धथएि होला। कािूि 
उल्लङ् घिको पररजस्थधतलाई वैि अपवाद सम्झिे हो भिे कािूिी राज्र्ले आफ्िो ददशा र लक्ष्र् 
गमुाउुँछ र अपवादहरूको ढेरीले कािूिलाई जशधथल बिाई िरासार्ी बिाउुँछ। कािूिको पालिा गिे 
गराउिे सांस्कृधतक समस्र्ा राज्र् व्र्वस्थामा रवहरहेसम्म संवैिाधिक पद्धधतको कार्ाान्द्वर्ि दरुूह 
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बधिरहन्द्छ, जसले अन्द्ततः संवविािवादको औजचत्प्र् र भववष्प्र्समेत अधिजश् चत बिाउुँछ।कमसे कम 
िर्ाुँ संवविािले र्स्तो धिर्धत भोग्ि िपरेमा मलुकुको संवैिाधिक ववकासको गधत अगाधड बढ्ि सक्तछ 
भन्द् िे अपेक्षा राख् ि सवकन्द्छ। 

 रस्ततु मदु्दामा २०६९ जेठ १४ गते संवविािसभाको ववघटि पश् चात ्को पररजस्थधतको जचन्द्ता र 
कार्ाददशा तर्ारी वविा ववघटि हिु ु आफ मा गम्भीर घटिा हो। त्प्र्सपधछ तत्प्काल ववद्यमाि 
कार्ापाधलकाले संवविािका व्र्वस्थाको अिीिमा रही संवैिाधिक पद्धधतको कार्ाान्द्वर्िमा अग्रगधत धलि 
िसक्ि,ु त्प्र्ससुँगै राजिीधतक दल वा शजक्तहरूको सहमधत जटुि िसक्ि,ु उक्त कार्ापाधलकाको वैि 
रधतस्थापिको लाधग पधि संवविािको व्र्वस्थाको अिीिमा रही राजिीधतक सहमधत जटुाउिे तफा  
िलाग्ि ुर संवविािले अपेक्षा गरेको सहमधतभन्द्दा पधि सो बावहरको ववकल्पको जचन्द्ति गिुा संवैिाधिक 
पद्धधतको धिष्ठावाि कार्ाान्द्वर्िको वहसाबले वाञ्छिीर् देजखुँदैि। संवविािको कार्ाान्द्वर्िमा अरत्प्र्ाधसत 
व्र्विािभन्द्दा पधि अन्द्र् व्र्विािको आिार बिाउिे कुरा सोच्ि सवकुँ दैि र त्प्र्स्ता कुिै आिारहरुमा 
बािा अड्काउ फुकाउिे िामको ववकल्पहरू खोज्िे वा खोज्ि ददिे सोच र संस्कार बस्र्ो भि े
भववष्प्र्सम्म पधि संवैिाधिक पद्धधतको कार्ाान्द्वर्िमा अिेकौं खतरा र व्र्विािहरू संभाव्र् भै धिरापद 
कार्ाान्द्वर्ि असंभव रार्ः हिु सक्ि े संभाविा रहन्द्छ। र्स्तो पररजस्थधत र रवजृत्त भववश्र्को लाधग 
समेत अजचन्द्त्प्र् र अग्राह्य हिु ु पदाछ र र्स्तो जस्थधत र रवजृत्त ववरुद्ध संवविाि र संवविािवाद्  
दृढतासाथ उधभइरहि ुपदाछ।  
 बािा अड्काउ फुकाउिे भिेको आदेशका रस्ताविामा उल्लेख भएका राजिीधतक एवं 
संवैिाधिक गधतरोि वस्ततुः धिवाचि गिा सवकि े खालका छैिि। तत्प्कालीि अन्द्तररम संवविाि 
बमोजजमको सहमधतमा िपगेुर िै आवश्र्कताको धसद्धान्द्तको रर्ोगको अवस्था धिम्त्प्र्ाउिकुो संवैिाधिक 
भन्द्दा पधि राजिीधतक उदे्दश्र् रभावी भएको देजखन्द्छ। बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशमा उजल्लजखत 
सरकारको सम्बन्द्िमा सवोच्च अदालतको फैसलाले कतै पधि िसोचेको ववषर् हुुँदा त्प्र्समा सहमधतको 
सरकारको सन्द्दभाको सान्द्दधभाकता ववचारणीर् देजखन्द्छ। संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचिको लाधग रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वको सरकारको पररकल्पिा र औजचत्प्र् संवविािधभि कतै िदेजखएको दृश्र् हो भि े
त्प्र्स रर्ोजिको लाधग राजिीधतक दलहरू र रिाि न्द्र्ार्ािीशबीचको सहमधत वा संवाद संवविािले 
सोच्दै िसोचेको र अन्द्तररम संवविािको आिारभतू धसद्धान्द्त धभिको ववषर्समेत होइि। र्सरी जिुजिु 
उदे्दश्र्ले बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गरेको भिेको हो ती कुराहरू र्थाथामा संवविाि 
कार्ाान्द्वर्िको धसलधसलामा धसजािा भएका अवरोि फुकाउि भन्द्दा पधि ववद्यमाि समािािका संर्न्द्िको 
रधतस्थापिको वहसाबले आएका देजखन्द्छि।्  
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 संवविाि कार्ाान्द्वर्िको धसलधसलामा वास्तववक व्र्विाि खडा हिु आएमा बािा अड्काउ 
फुकाई संवविािलाई वा संवैिाधिक रविर्ालाई मौधलक मागा (धलक)मा फकााउि ु एउटा कुरा 
हो।स्वाभाववक संवैिाधिक रकृर्ालाई छाडेर राजिीधतक धिणार्को आिारमा संवैिाधिक पद्धधतलाई 
धलक बावहर जािसक्िे गरी त्प्र्स्तो आदेश जारी गिे गराउिे पररजस्थधत कवहल्रै् िआओस ्भिी ववशेष 
रूपले ववचार गिुापिे भएको छ। 

 अन्द्तररम संवविािले एउटा लोकताजन्द्िक पद्धधतको मूल्र् मान्द्र्ता तथा शजक्त पथृकीकरण, 
धिर्न्द्िण र सन्द्तलुिको धसद्धान्द्तको आिारमा शासकीर् रबन्द्ि गरेकोमा संवैिाधिक अंगहरूले आ-
आफ्िो स्थािबाट संवविािको कार्ाान्द्वर्िमा र्ोगदािको अपेक्षा गरेको पाइन्द्छ। तर वववाददत आदेश 
जारी गिे सन्द्दभामा रिाि न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वको सरकारको अविारणा र आदेश जारी गिे रकृर्ामा 
धिजको सहभाधगता कधत रहि गएको छ भन्द् िे एउटा गम्भीर र ववचारणीर् पक्षको रूपमा देखा पदाछ। 

 संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचि गिाको लाधग सवोच्च अदालतका रिाि न्द्र्ार्ािीशको 
अध्र्क्षतामा चिुावी सरकार गठि गिे ववषर्लाई उक्त आदेशको रस्ताविाले बािा अडकाउ फुकाइि ु
पिे कुराको मखु्र् ववकल्पका रूपमा रस्ततु गरेको पाइर्ो। साथै रमखु राजिीधतक दलहरूबीच धमधत 
२०६९।११।३० मा भएको ११ बुुँदे सहमधतका आिारमा त्प्र्स्तो ववकल्प छिौट गररएको भन्द् िे 
व्र्होरासमेत रस्ताविामा उल्लेख भएको देजखर्ो। रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा चिुावी सरकार 
बिाउिे राजिीधतक सहमधत हिु ुर त्प्र्सैलाई तत्प्कालीि मजन्द्िपररषद् ले बािा अड्काउको आिार मािी 
राष्ट्रपधतसमक्ष पेश गिुा एउटा अिौठो संर्ोजि देजखन्द्छ। त्प्र्सबाट स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकालाई वा 
त्प्र्सका िेततृ्प्वलाई राजिीधतक रङ्गमञ् चमा तान्द् ि सवकिे पररजस्थधत आएको र उक्त ववषर् गजम्भर 
रकृधतको देजखन्द्छ। 

 बािा अड्काउ फुकाउि जारी गररएको आदेशको रस्ताविामा धिदेजशत गररए जस्तै सो 
आदेशका अधिकांश राविािहरू वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा चिुावी सरकार गठि 
गिे ववषर्मै केजन्द्रत रहेको पाइर्ो। खासगरी उक्त आदेशको दफा २ ले राजिीधतक सहमधतका 
आिारमा रिामन्द्िी र धिजको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् को गठि हिुे अन्द्तररम संवविािको िारा ३८ 
को उपिारा (१) मा रहेको व्र्वस्थाको सट्टा राजिीधतक सहमधत बमोजजम गिा सवोच्च अदालतका 
रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् को गठि गिे गरी मागा रशस्त गरेको देजखर्ो। बाुँकी 
दफा ३, ४, ५, ६, ७, १४, १५, १६, १७, १९, २०, २४ का व्र्वस्थाहरू  रत्प्र्क्ष वा परोक्ष 
रूपमा रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई सरकार रमखु बिाउिे वा सो कारणबाट धसजजात पररणाम व्र्वस्थापि गिे 
ववषर्सुँग माि सम्बजन्द्ित रहेको पाइर्ो। 
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 साथै बािा अड् काउ फुकाउि जारी गररएका केही ववषर्हरू संवविािसभाको अको धिवााचि 
गराउिे ववषर्सुँग रत्प्र्क्ष रूपमा सम्बजन्द्ित रहेको पधि देजखन्द्छ। सो आदेशको दफा १ ले २०६४ 
सालधभि संवविािसभाको धिवााचि गराइसक्ि ु पिे भन्द् िे अन्द्तररम संवविािको व्र्वस्थाबाट अको 
संवविािसभाको चिुाव गराउि बािा परेको भिी २०७० साल मंधसर मवहिाधभि संवविािसभाको िर्ाुँ 
धिवााचि गराउिे गरी धिकास खोलेको देजखन्द्छ। त्प्र्स्तै आदेशको दफा ८ अको संवविािसभाको 
धिवााचि गिा, दफा ९ साववककै धिवााचि क्षेि कार्म गिा, दफा १२ वाधलग िागररकहरूको 
मताधिकार सरुजक्षत पािा र दफा १८ केही राजिीधतक दलहरूलाई संवविािसभाको धिवााचिमा भाग 
धलि दल दताा गिुापिे संवैिाधिक रवन्द्िले पारेको अवरोि हटाउिे ववषर् धिवारणसुँग सम्बजन्द्ित रहेको 
देजखर्ो। 

 त्प्र्स्तै आदेशको दफा १९ र २० संवैिाधिक पररषद् को विर्ाशीलतासुँग सम्बजन्द्ित रहेको 
पाइन्द्छ भिे दफा २२ संवैिाधिक धिकार्का पदाधिकारीको संसदीर् सिुवुाईका लाधग व्र्वस्थावपका 
संसद िभएको कारणले धसजािा भएको बािा अड्काउ फुकाउिे ववषर्सुँग सम्बजन्द्ित रहेको पाइर्ो। 

 र्सका अधतररक्त उक्त आदेशको दफा १० र ११ ले संवविािसभाको समािपुाधतक धिवााचि 
अिसुार धिवााजचत हिुे र मजन्द्िपररषद् बाट मिोिर्ि गररिे सदस्र्हरूको संख्र्ा हेरफेर गरेको देजखर्ो। 
सो बाहेक संवविािसभाको धिवााचिसुँग धसिा सम्बन्द्ि िरहेका ववषर्हरु समेत बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेशमा समावेश भएको पाइन्द्छ। दफा २३ ले बािा अड्काउ फुकाउिे संवैिाधिक रबन्द्ि गररएको 
अन्द्तररम संवविािको िारा १५८ लाई समेत पररवताि गरेको देजखर्ो। 

 र्सरकार वववाददत आदेशका केही व्र्वस्थाहरू संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचि गराउि अन्द्तररम 
संवविािमा रहेका व्र्विाि हटाउिे ददशामा िै केजन्द्रत रहेको पाइएको छ। साथै राज्र्को संवैिाधिक 
धिकार्मा धिर्जुक्तको धसफाररस गिे संवैिाधिक पररषद् को गठि तथा व्र्वस्थावपका संसद िभएको 
कारण संसदीर् सिुवुाई सम्बन्द्िी व्र्वस्था रभाववत भएको अवस्थामा तत्प्कालीि अवरोि हटाउिे 
आदेशका व्र्वस्थाहरू सान्द्दधभाक िै रहेको पाइन्द्छ। तर तीबाहेक वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई 
चिुावी सरकारको अध्र्क्ष बिाउिे, संवविािसभामा समािपुाधतक धिवााचिबाट धिवााजचत र मिोिर्ि 
हिुे सदस्र्हरूको संख्र्ा हेरफेर गिे, बािा अड्काउ सम्बन्द्िी िारालाई िै पररवताि गिे लगार्तका 
अधिकांश आदेशका व्र्वस्थाहरू संवविािसभाको धिवााचि गराउिे कुरासुँग असम्बजन्द्ित र वववाददत 
रकृधतका देजखएका छि।् 

 संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचिको लाधग अन्द्तररम संवविािमा परेको बािा अड्काउको स्वाभाववक 
र संवविाि अिरुूपको धिकास वा ववकल्प रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार हो, होइि? राजिीधतक 



०६९-WO-०९७६, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्द्त ज्ञवालीसमेत वव. राष्ट्रपधतको कार्ाालर्, धसतलधिवास, काठमाडौंसमेत, ववषर्: उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारपचृ्छा ।पेज िं. 41 

  
 

सहमधतका आिारमा त्प्र्स्तो ववकल्प खोज्ि धमल्छ, धमल्दैि? भन्द् ि े धिणार् ददिपुिे चौथो रश् िका 
सम्बन्द्िमा समेत ववचार गिुापिे हिु आएको छ।  
 बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिुापिे कारणका सम्बन्द्िमा रस्ताविामा उल्लेख 
गररएको आिार, बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशका व्र्वस्थाहरू तथा ववपक्षीहरूको धलजखत जवाफ 
समेतबाट त्प्र्स्तो आदेश जारी गदााका बखत मजन्द्िमडडल िरहेको वा अन्द्तररम संवविािमा भैरहेको 
व्र्वस्थाबाट सरकार गठि गिा बािा परेको भन्द् ि े देजखएको छैि। रमखु राजिीधतक दलहरूबीच 
भएको भधिएको ११ बुुँदे सम्झौताका आिारमा बािा अड्काउ फुकाउि मजन्द्िपररषद् बाटै राष्ट्रपधत 
समक्ष धसफाररस गररएको भन्द् िे देजखुँदा मजन्द्िपररषद्को अजस्तत्प्व कार्मै रहेको मान्द् ि ु पिे हनु्द्छ। 
संवविािसभाको अको चिुाव गराउिे राविाि अन्द्तररम संवविािमा िरहेको कारण वा अको चिुाव 
गराउि संवविािका व्र्वस्थाबाट अवरोि पगेुको हो भिे धतिै कारण धिवारणसुँग माि सम्बजन्द्ित भई 
बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी हिु ुवाञ्छिीर् हनु्द्छ। 

 संवविािसभाको अको िर्ाुँ धिवााचि गिाको लाधग अन्द्तररम संवविािका ववद्यमाि व्र्वस्थाले 
खडा गरेका व्र्विािहरू र्स सन्द्दभामा धिवारण गररि ु पिे ववषर्हरू हिु सक्तछन्द् । त्प्र्सको लाधग 
भैरहेको सरकाररधत राजिीधतक दलहरूको अववश् वास भएको खडडमा संवविािभाको धिवााचि रर्ोजिका 
लाधग सरकार फेिे ववकल्प पधि आउि सक्थ्र्ो। तर सरकार फेदाा संवविािले अंधगकार गरेको मूल्र् 
मान्द्र्ता र राविािले कल्पिा िै िगरेको धितान्द्त िौलो र अिपेजक्षत क्षेिबाट सरकार धिमााण गिे 
कुरा वास्तववक ववकल्प र बािा फुकाउि ेववषर् हिु सकै्ति। तत्प्काल कार्म रहेको मजन्द्िपररषद् बाट 
संवविािसभाको अको चिुाव गराउिे कुरामा राजिीधतक दलहरूबीच सहमधत जटु्ि िसकेको हो भिे 
पधि सो ववषर् अन्द्तररम संवविािको व्र्वस्थाले धसजािा गरेको बािा अड्काउ हिु सकै्ति। वस्ततु: 
बािा अड्काउ फुकाउुँदाका बखत कार्म रहेको मजन्द्िपररषद्ले िै बाुँकी संवैिाधिक रविर्ा पूरा गरी 
वकि चिुाव गराउि िसक्िे हो अथवा सो कुरा वकि स्वीकार्ा हिु िसकेको हो बझु्ि सवकएको छैि। 

 र्सका अधतररक्त अन्द्तररम संवविािको िारा ३८ को उपिारा (१) ले राजिीधतक सहमधतका 
आिारमा रिािमन्द्िी र धिजको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् को गठि हिुे भिी गरेको व्र्वस्था 
व्र्वस्थावपका संसद वा संवविािसभा कार्म िरहेको अवस्थामा विर्ाशील हिु कुिै बािा देजखुँदैि। 
सो उपिारा (१) को संवैिाधिक व्र्वस्था व्र्वस्थावपका संसद वा संवविािसभा कार्म रहेको 
अवस्थामा र िरहेको दबैु अवस्थामा समाि रूपमा रभावी हिुे देजखन्द्छ। अझ संिमणकालीि राज्र् 
व्र्वस्थाका चिुौधतहरू सामिा गरी संवविािसभामाफा त्प्  िर्ाुँ संवविाि धिमााण गिा संसद रहेकै अवस्थामा 
समेत बहमुतीर्भन्द्दा सहमतीर् सरकारको गठिलाई अन्द्तररम संवविािले राथधमकता ददएको पाइन्द्छ। 
त्प्र्सैले संवविािसभा वा व्र्वस्थावपका संसद िरहेको अवस्थामा भैरहेको मजन्द्िपररषद् बाट 
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संवविािसभाको अको चिुाव गराउिे ववषर्मा राजिीधतक सहमधत िभएमा राजिीधतक दलहरूकै 
रधतधिधित्प्वमा अको सहमतीर् सरकार गठि गरी अको संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गिुा 
लोकताजन्द्िक मूल्र् मान्द्र्ता अंधगकार गरेको अन्द्तररम संवविािको भाविा मिसार् अिकूुल हिु े
देजखन्द्छ। 

 त्प्र्सरी सरकार गठि गदाा संवविािको िारा ३८ को उपिारा (७) को खडड (ख) मा रहेको 
व्र्वस्थावपका संसदको सदस्र् िरहेमा रिािमन्द्िी पदमकु्त हिुे व्र्वस्थालेसम्म बािा परु् र्ाउिे हुुँदा सो 
हदसम्मको बािा फुकाउि िारा १५८ अन्द्तगात आदेश जारी गिुा मािै पधि र्स रर्ोजिको धिधमत्त 
पर्ााप् त हिुे देजखन्द्छ। राजिीधतक सहमधतको आिारमा राजिीधतक रविर्ाबाटै िर्ाुँ सरकार गठि गिा 
सवकिे स्वाभाववक संवैिाधिक ववकल्प र रविर्ा अबलम्बि िगरी वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशको 
िेततृ्प्वमा गैरराजिीधतक चररिको सरकार गठिको धछरान्द्वेषणबाट लोकताजन्द्िक अभ्र्ास र 
संस्थाहरूमा पिे असर तत्प्कालीि माि िभई दूरगामी हिुे धिजश् चत छ।  
 संवविाि राजिीधतक सहमधतको दस्तावेज भएपधि राजिीधतक सहमधतबाट जे पधि गिा पाइन्द्छ 
र सवकन्द्छ भन्द् िे कुरा संवविािसम्मत हिु सकै्ति। संवविािको व्र्वस्था अिकूुलको राजिीधतक 
सहमधतको मािै वैिाधिकता संवविािधभि अन्द्तधिावहत रहेको हनु्द्छ। संवैिाधिक जवटलता राजिीधतक र 
संवैिाधिक दबैु रकृधतका संकटहरूबाट आउि सक्दछ। राजिीधतक संकट राजिीधतक कारणहरूबाट 
धसजािा भएका हनु्द्छन्द् । त्प्र्सका पछाधड अिेकि राजिीधतक लाभ हािीका जोड घटाउहरू रहेका हिु 
सक्तछि।् अकोतफा  संवैिाधिक संकट संवविािको विर्ाशीलतामा अवरोि आएबाट सजृिा हिुे 
पररजस्थधत हो। संवविािका वैिाधिक समस्र्ाको हल वैिाधिक तवरबाटै खोजजि ु पदाछ ि वक अन्द्र् 
तवरबाट। 

 राजिीधतक रश् ि र संवैिाधिक रश् िहरू केही हदसम्म अन्द्र्ोन्द्र्ाजश्रतसमेत हिुे हुुँदा कधतपर् 
अवस्थामा कुि रश् िको असर कहाुँ परेको छ भन्द् िे छुट् र्ाउि कदठिाई हिु सक्छ। तर कािूिी र 
राजिीधतक संवविािवादको रधतववम्ब हरेक संवविािमा अन्द्तधिावहत रहिे हुुँदा एक अकाालाई छुट्याएर 
हेिा सक्ि ुपदाछ।  

 संवविाि राजिीधतलाई उन्द् ित, पररस्कृत र समनु्द् ित बिाउिे कािूिी दस्तावेज पधि हो। कुिै 
पधि संवैिाधिक पद्धधतले आफ  स्वतः फल ददुँदैि ि त अन्द्र्ि वाजञ्छत फल ददएको कुिै संवैिाधिक 
रणालीलाई अिार्स रत्प्र्ारोपण गदैमा त्प्र्स्तो आर्ाधतत रणालीिर्ाुँ समाजमा झाजङ् गि सक्तछ। 
ज्ञातव्र् छ, कुिै पधि मलुकुको संवैिाधिक रणाली सम्बजन्द्ित समाज र समर् सापेक्ष र मौधलक भएमा 
माि स्थावपत हिु सक्तछ। त्प्र्सैले बकृ्षरूवप संवविािलाई हकुााउिे, बढाउिे र फल्िे फुल्ि ेअवस्थामा 
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परु् र्ाउि राजिीधतक िेततृ्प्व तहमा रहेका कतााहरूले आफ  धभिबाट संवैिाधिक संस्कार बसाली 
इमान्द्दार मालीको रूपमा काम गिा र त्प्र्स्तो गरेको भिी आम िागररक समूदार्मा देखाउि पधि 
सक्ि ुपदाछ। संवैिाधिक रधतफल राजप् तको अधभलासामा बकृ्षरूवप संवैिाधिक रणालीको बलात ्छेदि 
गररर्ो भिे त्प्र्सले वाजञ्छत फल िददि े मािै होइि बरु संवैिाधिक बकृ्ष िै सकेुर धिष्प्राण बन्द् ि 
पगु्दछ। संवैिाधिक रणालीको अल्पार्मैु अवसाि गराउिे अभ्र्ासमा सजृिशील राजिीधत संलग्ि हिु 
सकै्ति।  
 संवविाि राजिीधतक र कािूिी ववषर्माि पधि होइि। मलुकुको आधथाक, सामाजजक र 
सांस्कृधतक ववकासको िरोहर वा रूपान्द्तरणको औजार पधि संवविाि वा संवैिाधिक संस्कार िै हो। 
संवैिाधिक ववकास वा गधतजशलता भएका मलुकु र अजस्थरता भएका मलुकुको आधथाक ववकासको 
स्तरको तलुिा गिे हो भिे र्ो तथ्र् आफ  छलाङ् ग हनु्द्छ। मलुकुको आधथाक ववकास गरी जिताको 
जीविस्तरमाधथ उठाउि िसक्िे संवविाि र त्प्र्सलाई बोवक वहुँड् ि े राजिीधतले कुिै शीतलता रदाि 
गरेको छ भन्द् िे ठान्द् ि ुमगृमररजचका माि हो। संवैिाधिक परीक्षणको र्ािाले अझैसम्म पूणाता पाउि 
सकेको छैि। त्प्र्स बीच अिेकौं जचजन्द्तत अजचजन्द्तत पररवतािहरु भए पधि मलुकुको आधथाकस्तर र 
िागररकको जीविस्तर उकास्िे कुरामा धतिले उत्प्साहजिक कुिै र्ोगदाि ददि िसवकरहेको सवाववददतै 
छ। त्प्र्सैले मलुकुको संवविाि, कािूि र राजिीधतक रणालीलाई सुँिैभरर परीक्षणको वस्त ुबिाइरहिे 
वा र्सलाई आधथाक उन्द् िर्ि र सभ्र् संस्कार धिमााणको पाटोमा रूपान्द्तरण गिे भन्द् ि ेकुरा तर् गिा 
अब ववलम्ब भैसकेको देजखन्द्छ।  
 संवविाि पालि गिे कुरा लोकताजन्द्िक आचरण र संस्कारको कुरा पधि हो।संवविाि 
सामाजजक आचरणको सबैभन्द्दा उपल्लो बन्द्िि वा धिर्म हो। कठोर र अिशुाधसत अभ्र्ासबाट मािै 
संवविािको पालिा गिा सवकिे हुुँदा कािूिी राजको संस्कृधतले राम्रो जग िहालेको समाजका 
सदस्र्हरूमा र्सको पालिाभन्द्दा उल्लङ् घि गिे रवजृत्त बढी रहेको पाइन्द्छ। अझ संवविाि धिमााणमा 
जसको मखु्र् रभाव वा भधूमका हनु्द्छ, त्प्र्सले संवविािलाई आफ्िो शजक्तको उपज ठािेको हिुसक्छ। 
संवविािका मस्र्ौदाकारलाई संवविािको राविाि उल्लङ् घि गिे छुट हनु्द्छ भन्द् ि ेअहंवादी सोच रह् र्ो 
भिे संवविािको शीघ्र अवसाि हिु पगु्दछ। संवविाि जसले बिाएको वा संवविाि धिमााणमा जसको 
धिणाार्क रभाव रहेको भएपधि संवविाि जारी भइसकेपधछको अवस्थामा संवविाि एउटा धिवैर्जक्तक 
धलखत हिु जान्द्छ र स्वरं् संवविाि धिमााता पधि त्प्र्स्तो संवविािको अधििस्थ हिु पगु्दछ। बरु जसले 
संवविाि धिमााणमा मखु्र् भधूमका खेलेको हो, उसले िै संवविािको कार्ाान्द्वर्िमा इमािदाररतापूवाक 
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बसी बढी अिशुासि रदजशात गिे अपेक्षा गररन्द्छ। त्प्र्सैले संवविािका धिमााता शजक्तहरू िै संवविािको 
कार्ाान्द्वर्ि र पालिामा बढी जजम्मेवार हिुपुदाछ। 

 अब, रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार र लोकतन्द्िबीचको सामाञ् जस्र्ता कार्म गिे आिार, रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको सवोच्च अदालत र न्द्र्ार्पररषद् सुँगको अन्द्तरसम्बन्द्िको बारेमा पधि केही वववेचिा हिु 
वाञ्छिीर् देजखन्द्छ। 

 धिवेदकहरूले मूलतः राजिीधतक सहमधतका आिारमा वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई 
सरकारको रमखु बिाउिे गरी बािा अड्काउ आदेशमाफा त्प्  गररएको व्र्वस्थाबाट अदालत र रिाि 
न्द्र्ार्ािीशलाई राजिीधतमा ताधिएको, त्प्र्सको पररणाम स्वरूप अन्द्तररम संवविािले अवङ्गकार गरेको 
शजक्त पथृकीकरण र सन्द्तलुि, ववधिको शासि, स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलका समेतका लोकताजन्द्िक मूल्र् 
मान्द्र्ता उल्लंङ् घि भएको भन्द् िेसमेत जजकीर धलएको पाइन्द्छ। ववपक्षीहरूको धलजखत जवाफ र सो 
तफा बाट बहस गिुाहिुे ववद्वाि कािूि व्र्वसार्ीहरूले चिुावी सरकारको धिष्प्पक्षता कार्म गिा 
वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा सरकार गठि गररएको भन्द् ि ेजजकीर धलएको पाइन्द्छ।  
 वस्ततुः लोकतन्द्ि भिेकै जिताको मतका आिारमा सरकारको धिमााण र सञ् चालि गिे 
पारदशी, उत्तरदार्ी र कल्र्ाणकारी पद्धधतको पर्ाार् हो। शासि व्र्वस्थामा िागररकको सहभाधगता र 
धिर्न्द्िण लोकतन्द्िको सनु्द्दर पक्ष हो। राजिीधतक दल र धतिका िेताहरूले िागररकको रधतधिधि भई 
सरकारको धिमााण तथा सञ् चालि गिे हुुँदा त्प्र्ो स्वाभाववक मागा र ववकल्पलाई ववस्थावपत गरी सरकार 
धिमााण गिा अन्द्र् उपार् खोज्िे कुरालाई लोकताजन्द्िक पद्धधतले स्वीकािा सकै्ति। 

 राज्र्को सम्पूणा शजक्त एउटै धिकार् वा व्र्जक्तमा केजन्द्रत गररिे शासि व्र्वस्था लोकताजन्द्िक 
हिु सकै्ति भन्द् िे कुरामा वववाद छैि। धिरंकुशताको खरावी हटाउि राजिीधतक जचन्द्तकहरूले राज्र्को 
शजक्त वा अधिकारलाई कुिै एक धिकार् वा व्र्जक्तमा माि केजन्द्रत हिु िददई ववभाजि गिुा पिे 
मान्द्र्ता अजघ सारेको पाइन्द्छ। राजिीधतक जचन्द्तक एररस्टोटलदेजख जोि लक हुुँदै मन्द्टेस्क्रू्सम्म आई 
पगु्दा शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्तले ठोस आकार धलएको देजखन्द्छ। संर्कु्त राज्र् अमेररकाको 
संवविाि धिमााणको दौरािमा जेम्स मेधडसिले अजघसारेको ववचारबाट सन्द्तलुि र धिर्न्द्िणको मान्द्र्ता 
पधि शजक्त पथृकीकरणको पररपूरकका रूपमा देखा परेको हो। तत्प्पश् चात ्पधि शजक्त पथृकीकरण तथा 
सन्द्तलुि र धिर्न्द्िणका राजिीधतक धसद्धान्द्तहरू थप पररस्कृत र पररमाजजात हुुँदै आएका छि।्  
 संसदीर् रजातन्द्िमा संसदको िेता मजन्द्िपररषद् को रमखु वा रिािमन्द्िी बन्द् ि े र राष्ट्राध्र्क्ष 
सवहतको संसदको पररकल्पिा गररएको हनु्द्छ। तर कार्ापाधलका रमखु न्द्र्ावर्क अंगको समेत रमखु 
हिुे र न्द्र्ावर्क िेततृ्प्वले कार्ापाधलका रमखुको दावर्त्प्व धलिे कुरा शजक्त पथृकीकरण, सन्द्तलुि र 
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धिर्न्द्िण, ववधिको शासितथा संवविािवाद ववपररतको अवस्था हो। आवश्र्कताको धसद्धान्द्तको 
अन्द्िािनु्द्ि रर्ोग गरी र्सको आडमा र्स्तो अभ्र्ासलाई वैि ठान्द् िे हो भिे संवविािवाद् को धिरन्द्तरता 
कार्म रहि सकै्ति। संवविािको संर्ोजि भन्द्दा आवश्र्कता जस्तो सवुविाको धसद्धान्द्त मूल मान्द् िे हो 
भिे वस्ततु: संवविाि र संवविािवादको आवश्र्कता िै पदैि। पररणाम जेसकैु आए पधि र्स्तो 
अभ्र्ासको सहज पिुरावजृत्त संवैिाधिक ववकासको िममा एउटा ठूलो आघात (Set Back) िै हनु्द्छ। 
त्प्र्सैले अन्द्तररम संवविािको ममा, भाविा र मूल्र् मान्द्र्ताको वजखालाप राज्र्को कार्ाकारी, 
व्र्वस्थापकीर् र न्द्र्ावर्क अधिकार एउटै व्र्जक्त वा धिकार्मा राख् िे सोच र त्प्र्स्तो सोचलाई मूतारूप 
ददिे रवजृत्तलाई लोकतन्द्ि र ववधिको शासिअिरुूप कहाुँसम्म मान्द् ि सवकएला सो ववचारणीर् छ। 
स्थावपत मूल्र्, मान्द्र्ता र अभ्र्ाससुँग मेल िखािे ववषर्लाई संवैिाधिकताको आवरण ददि धमल्दैि। 

 र्स वववादको पूवाािारको रूपमा अगाधड साररएको वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा 
मजन्द्िपररषद्  धिमााण गिे दलीर् सहमधतको रस्थाि ववन्द्दू सारभतू रूपमा र्ा त मलुकुको कार्ाकारी र 
न्द्र्ावर्क अधिकार एउटै व्र्जक्तमा धिवहत गिाधतर लजक्षत देजखएको छ अथवा न्द्र्ार्पाधलकाको 
रमखुलाई न्द्र्ावर्क कार्ाबाट पलार्ि गराउिे दृवष्टकोण रहेको हिुपुछा वकिभिे न्द्र्ार्पाधलकाको 
रमखुको रूपमा रहिे रिाि न्द्र्ार्ािीशले संवविािको रधतरक्षा गिे शपथ खाएको हनु्द्छ। त्प्र्स्तो 
रधतरक्षा सदैब कार्ापाधलकाको तफा बाट संवविािमाधथ पिा सक्िे असामवर्क र धिमाम रहारका वेला िै 
बढी उजागर हनु्द्छ। तर कार्ाकारीबाट संवविािमाधथ हिुसक्िे रहार वा अधतिमणमा रक्षाकवच भई 
उधभि ु पिे गहि संवैिाधिक जजम्मेवारीर्कु्त रिाि न्द्र्ार्ािीश स्वरं्लाई कार्ापाधलकाको रमखुमा 
एकसाथ दबैु वकधसमको काम गराउि लगाउिे हो भिे उसबाटै संवविािको ममाच्छेदि हिु जािे भई 
संवविािले अंधगकार गरेको शजक्त पथृकीकरणको मूलभतू मान्द्र्ता िरापमा पिा सक्दछ। बािा 
अड्काउ फुकाउिे आदेशबाट रिाि न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् गठि भएपश् चात ्धिजबाट 
न्द्र्ावर्क कार्ा गराउिे सोच िराजखएको हुुँदा उत्प्पन्द् ि पररजस्थधतमा हाधि न्द्रू्िीकरणको रणिीधत 
अजख्तर्ार िभएको त देजखुँदैि तथावप, रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई आफ्िो धिर्धमत कार्ा गिाबाट धिकालेर 
कार्ापाधलकीर् काममा संलग्ि गराउि ु स्वरं् पधि कार्ा ववशेषज्ञता र शजक्त पथृकीकरणको धसद्धान्द्त 
संगत मान्द् ि धमल्दैि। 

 कार्ापाधलका र व्र्वस्थावपकाको गठि, पिुगाठि र ववघटि राजिीधतक रविर्ाबाट हिुे, दबैु 
धिकार् जितारधत रत्प्र्क्ष रूपमा उत्तरदार्ी हिुे र कार्ा रकृधतसमेतका कारणबाट र्ी दईु अंङ् गबीच 
िेरै ववषर्हरूमा सहकार्ा अपेजक्षत हनु्द्छ। तर न्द्र्ार्पाधलकाको रकृधत र चररि िै गैरराजिीधतक हिु े
हुुँदा न्द्र्ावर्क संस्थाको स्वतन्द्िता र तटस्थता अक्षुडण राख् िको लाधग न्द्र्ावर्क पदाधिकारी राजिीधतक 
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विर्ाकलापमा संलग्ि हिु धमल्दैि। शजक्त पथृकीकरण सम्बन्द्िी धसद्धान्द्तको मूल ममा िै 
न्द्र्ार्पाधलकालाई राज्र्का बाुँकी दईु अङ् गहरूबाट स्वतन्द्ि राख् िेमा केजन्द्रत रहेको पाइन्द्छ। र्सको 
ववपररत राजिीधतक शजक्तको लेिदेि वा ववतरणमा (Power Sharing) न्द्र्ार्पाधलका वा र्समा कार्ारत 
न्द्र्ार्ािीशलाई संलग्ि गराउिे हो भिे न्द्र्ार्पाधलकाको स्वतन्द्ितालाई संवविािमा लेजखएका मकु 
अक्षरले माि जोगाउि सकै्ति। 

 रिािमन्द्िी मलुकुको कार्ाकारी रमखु हो। संवविािअिसुार उसको काम राजिीधतक 
संवविािवाद्लाई विर्ाशील बिाउि ु हो। त्प्र्स्तै रिाि न्द्र्ार्ािीश न्द्र्ावर्क धिकार्को रमखु हो। 
उसको काम संवविािमा अन्द्तरधिवहत कािूिी संवविािवाद् कार्म गराउि ुहो। संवविाि र कािूिको 
व्र्ाख्र्ाको माध्र्मबाट संवैिाधिक सवोच्चता र ववधिको शासि कार्म गराउिे दावर्त्प्व भएको रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको पद र राजिीधतक रविर्ालाई हाुँक्ि े रिािमन्द्िीको पदले सम्पादि गिुापिे कार्ाबीच 
धसद्धान्द्ततः ठूलो धभन्द् िता रहेको कुराको थप ववश् लेषण गरररहि आवश्र्क छैि।  
 िेपाल अधिराज्र्को संवविाि, २०४७ को िारा ८७ को उपिारा (१२) ले रिाि न्द्र्ार्ािीश 
वा सवोच्च अदालतको न्द्र्ार्ािीश भइसकेको व्र्जक्त कुिै पधि सरकारी पदमा धिर्जुक्तको लाधग ग्राह्य 
िहिुे गरी अर्ोग्र्ता धसजािा गरेको देजखन्द्छ। तर सोही उपिाराको रधतवन्द्िात्प्मक वाक्र्ांशले कुिै 
राजिैधतक पद वा न्द्र्ावर्क जाुँचबझुसमेतको काममा लगाउि बािा िपिे व्र्वस्था गरेको देजखन्द्छ। 
सो व्र्वस्थाअिसुार सवोच्च अदालतको वहालवाला न्द्र्ार्ािीशलाई दासढंुङ्गा दघुाटिासम्बन्द्िी 
जाुँचबझुको काममा लगाउि हनु्द्छ हुुँदैि भन्द् िे रश्न उठी रार् माधगएकोमा सवोच्च अदालतबाट बािा 
अड्काउ फुकाउिे अधिकारको व्र्ाख्र्ा सवहतको रार् पेश गररएको देजखन्द्छ।  
 िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा १०६ को उपिारा (१) ले पधि रिाि 
न्द्र्ार्ािीश तथा सवोच्च अदालतको न्द्र्ार्ािीशलाई न्द्र्ार्ािीशको पदमा बाहेक अन्द्र् काममा िलगाइिे 
र काजमा िखटाइिे संवैिाधिक रत्प्र्ाभधूत ददएको देजखन्द्छ। तर सोही िाराको रधतवन्द्िात्प्मक 
वाक्र्ांशले न्द्र्ावर्क जाुँचबझुको काम, कािूि वा न्द्र्ार् सम्बन्द्िी अिसुन्द्िाि, अन्द्वेषण वा रावष्ट्रर् 
सरोकारको अन्द्र् काममा खटाउि बािा िपिे व्र्वस्था गरेको देजखन्द्छ। त्प्र्स्तै सोही उपिारा (२) ले 
सवोच्च अदालतको रिाि न्द्र्ार्ािीश वा न्द्र्ार्ािीश भइसकेको व्र्जक्त िारा १३१ को उपिारा (१) 
को खडड (क) बमोजजमको पदमा बाहेक कुिै पधि सरकारी पदमा धिर्जुक्तको लाधग ग्राह्य िहिुे 
व्र्वस्था गरेको पाइर्ो। र्सबाट मािव अधिकार आर्ोगको अध्र्क्षको पदमा धिर्जुक्त हिुे बाहेक 
सवोच्च अदालतको अवकाश राप् तरिाि न्द्र्ार्ािीश र न्द्र्ार्ािीशलाई कुिै सरकारी पदमा धिर्जुक्त 
धलि िपाउिे गरी अन्द्तररम संवविािले रोक लगाएको पाइर्ो। िेपाल अधिराज्र्को संवविाि, २०४७ 
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को िारा ८७ को उपिारा (१२) को सादृश्र् व्र्वस्था हाल रचधलत िेपालको संवविािको िारा 
१३२ मा समेत गरेको देजखन्द्छ र सो अन्द्तररम संवविािको व्र्वस्था धिकट समेत छ। 

 र्सरकार िेपाल अधिराज्र्को संवविािले सवोच्च अदालतको रिाि न्द्र्ार्ािीश वा 
न्द्र्ार्ािीशलाई राजिैधतक पदमा धिर्जुक्त गिा धमल्िे संवैिाधिक व्र्वस्था गरेकोमा त्प्र्सपधछ जारी 
भएको अन्द्तररम संवविाि तथा हाल रचधलत िपेालको संवविाि मौि रहेको पाइन्द्छ। बरु सरकारी 
पदमा धिर्जुक्तका लाधग अर्ोग्र् बिाएको पाइन्द्छ। वस्ततु: सरकारी पद र राजिैधतक पद बीचको 
अन्द्तरलाई स्पष्ट िगररएकोबाट समेत र्स वकधसमको रश् ि उदठरहि सक्िे देजखन्द्छ। सेवाबाट धिवतृ्त 
भएपधछ राजिैधतक पदको लाधग ग्राह्य मान्द् िे हो भिे पधि न्द्र्ार्ािीशको पदमा बहाल छुँदाको 
अवस्थामा भिे सो ग्रहण गिा पधि धमल्िे संवैिाधिक व्र्वस्था देजखुँदैि। 

 संवविाि र कािूिको अजन्द्तम व्र्ाख्र्ा गिे संवैिाधिक जजम्मेवारी पाएको राज्र्को न्द्र्ावर्क 
अङ् गको रमखुको रूपमा रिाि न्द्र्ार्ािीशको भधूमका न्द्र्ावर्क व्र्ाख्र्ाको माध्र्मबाट संवविाि र 
कािूिलाई गधत रदाि गिुा िै हो। रिाि न्द्र्ार्ािीशले सो पदको शपथ धलुँदा अन्द्र् कुराको अधतररक्त 
कसैको मोलावहजामा वा डरिासमा िपरी संवविाि र कािूिको पालिा र संरक्षण गिे दृढ रधतवद्धता 
व्र्क्त गरेको हनु्द्छ। त्प्र्स्तै अन्द्तररम संवविािको िारा ११२ तथा िेपालको संवविािको िारा १३६ 
ले िेपालको न्द्र्ार् रशासिलाई रभावकारी बिाउिे अजन्द्तम जजम्मेवारी समेत रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई 
सजुम्पएको पाइन्द्छ।   

 अकोतफा  व्र्वस्थावपकाले धिमााण गिे कािूि एवं कार्ापाधलकाले सम्पादि गरेका कार्ाहरूमा 
वैिाधिकताको रश् ि उठेको अवस्थामा त्प्र्सको न्द्र्ावर्क पिुरावलोकि गरी िवुटपूणा काम कारवाहीहरू 
बदर गरी संवविाि र कािूिलाई सही ढङ् गबाट डोहोर् र्ाउिे असािारण अधिकार िेपालको अन्द्तररम 
संवविािको िारा १०७ ले सवोच्च अदालतलाई रदाि गरेको देजखन्द्छ। संवैिाधिक सवोच्चता कार्म 
गिे संवविािवादको महत्प्वपूणा औजारका रूपमा रहेको न्द्र्ावर्क पिुरावलोकिको अधिकारको रर्ोग 
गिेधिकार्को अजन्द्तम जजम्मेवारीमा रहेको रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई सो पद कार्मै राखी मलुकुको 
कार्ाकारी अङ् गको समेत रमखु समेत बिाइन्द्छ भिे संवविािरदत्त सो अधिकार रर्ोग सम्बन्द्िमा 
जिववश् वासमा समस्र्ा आउिे कुरा धिजश् चत िै छ। 

 बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशअन्द्तगात रिाि न्द्र्ार्ािीशले कार्ापाधलका रमखुको भधूमका 
धिवाहि गिे धसलधसलामा रिाि न्द्र्ार्ािीश र सवोच्च अदालतबीचको सम्बन्द्िको पाटो पधि एउटा 
ववचारणीर् पक्ष रहेको छ। 
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 कार्ापाधलका रमखु र रिाि न्द्र्ार्ािीश दबैुको हैधसर्त एकसाथ ग्रहण गिुा आिधुिक 
लोकतन्द्िको मूल्र् अिकूुल देजखुँदैि। कार्ापाधलका रमखु भै काम गदाा रिाि न्द्र्ार्ािीशको हैधसर्त 
विर्ाशील रूपमा उपर्ोग गरेको िभए पधि कार्ापाधलका रमखुको अको जचिारी रिाि न्द्र्ार्ािीश 
समेत रहिे गरेकोबाट स्वतन्द्ि न्द्र्ार्पाधलकाको कार्ाान्द्वर्िमा जिमािसमा पिे मिोवैज्ञाधिक चाप 
समेत लोकतन्द्ि र न्द्र्ार्रणालीको वहतमा रहेको देजखुँदैि। त्प्र्सै धिजम्त र्स अदालतले आदेश जारी 
गरी कार्ापाधलका रमखु रहेका रिाि न्द्र्ार्ािीशको हैधसर्तमा पररजचत िहिु स्मरण गराउि ु परेको 
धथर्ो। र्सबाट हािी न्द्रू्िीकरणमा केही सहर्ोगसम्म पगु्िे भए पधि रिाि न्द्र्ार्ािीशको पदको 
हैधसर्तको धिरन्द्तरताले संवैिाधिक रणालीहरूमा ददिे मिोवैज्ञाधिक रभावको पूणा उन्द्मजुक्तभएको धथर्ो 
भन्द् ि सवकन्द् ि। 

 रिाि न्द्र्ार्ािीशको औपचाररक हैधसर्त कार्म राखी रिाि न्द्र्ार्ािीशमा धिर्कु्त व्र्जक्तको 
अध्र्क्षतामा मजन्द्िपररषद् को गठि गदाा कार्ापाधलका रमखुको हैधसर्तले अध्र्ादेश जारी गिे कुरामा 
समेत भधूमका धिवााह गिेसाथै धतिको मखु्र् कार्ाान्द्वर्िकतााको पधि भधूमका धिवााह गदाा वविावर्की, 
कार्ापाधलकीर् र न्द्र्ावर्क िेततृ्प्वको संगमको रूपमा रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार देखा परेको छ। 
हािी न्द्रू्धिकरणको लाधग रिाि न्द्र्ार्ािीश दैिजन्द्दिको न्द्र्ावर्क गधतववधिबाट अलग रहेको भए पधि 
रिाि न्द्र्ार्ािीशको हैधसर्त अववभाज्र् रूपमा जोधडएको अवस्थामा मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्षको कार्ाभार 
पूरा गरी पिुः न्द्र्ावर्क ितेतृ्प्वमा वफताा वहाल हिु आउि सक्िे अवस्थाले कार्ापाधलका रमखु भएको 
व्र्जक्तले न्द्र्ावर्क िेततृ्प्व ददिे र त्प्र्सबाट न्द्र्ावर्क सेवाहरू रभाववत हिुसक्िे संभाविा मािैले पधि 
संवैिाधिक शजक्त सन्द्तलुिको रकृधत र गणुमा धिणाार्क रभावहरूको सम्भाविालाई इन्द्कार गिा 
सवकदैिथ्र्ो।  
 बािा अड्काउ फुकाउि आदेश हिुपूुवा तथा कार्ापाधलका रमखुको पदभार ग्रहण गिुापूवा रिाि 
न्द्र्ार्ािीश र सवोच्च अदालतबीचको सम्वाद र सम्पका  एउटा अरकाजशत पाटोको रूपमा रहेको 
पाइन्द्छ। वववाददत बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिा धिधमत्त रिाि न्द्र्ार्ािीश स्वरं्को रुची 
वा पहल धथर्ो भन्द् िे कुरा स्थावपत छैि बरु राजिीधतक सहमधतबाट रिाि न्द्र्ार्ािीश माधथ सरकारको 
िेततृ्प्व धलि आव्हाि भएको भन्द् िे कुरा स्पष्ट दृवष्टगोचर हनु्द्छ। रिाि न्द्र्ार्ािीशले सरकार रमखुको 
रूपमा पदभार ग्रहण गदाा सवोच्च अदालत र न्द्र्ार् पररषद्को पूवा ससूुजचत सहमधत राप् त गरेको भन्द् िे 
पधि देजखुँदैि। कार्ापाधलकाको रकृर्ाबाट जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशको अिीिमा 
रहेर र्थाथामा रिाि न्द्र्ार्ािीश स्वेच्छा वा बाध्र्ताले पररचाधलत हिुपुछा वा पदैि, त्प्र्स्तो आदेश 
जशरोपर गरी कार्ा गिा जािपुछा वा पदैि, त्प्र्सो गिा हनु्द्छ वा हुुँदैि त्प्र्ो पधि ववचारणीर् छ। 
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 रिाि न्द्र्ार्ािीशको पद र सवोच्च अदालत तथा मलुकुको समग्र न्द्र्ार्पाधलकाबीच पधि गवहरो 
अन्द्तरसम्बन्द्ि रहेको छ। संवविाितः न्द्र्ार् रशासिको रमखु जजम्मेवारी रिाि न्द्र्ार्ािीशमा भए पधि 
उक्त पद संस्थाभन्द्दा माधथको होइि र उसको कसैरधत जजम्मेवारी िभएको पधि होइि। 
मजन्द्िपररषद् को अध्र्क्षको अधतररक्त कार्ाभार राप् त हुुँदा न्द्र्ार् रणाली र न्द्र्ावर्क संस्थारधतको 
जजम्मेवारी व्र्वस्थापिको रश् ि िै र्क्ष रश् ि रहेको पाइन्द्छ। 

 संवविािसभाको अको धिवााचि सम्पन्द् ि भई संवविाि जारी भएको हालको पररणामलाई 
एकक्षणको लाधग धबसेर रिाि न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वमा बिेको सरकारले आफ्िो कार्ाादेश पूरा गिा 
िसकेको वा पररणाम िकारात्प्मक आएको वा संिमणकाल लजम्बदै गई त्प्र्स्तो सरकार असीधमत र 
धिरंकुश बन्द्दै जािसक्िे खराव अवस्थाको कल्पिा गिे हो भिे त्प्र्धतखेर राजिीधतक रणालीले सो 
सरकारको ववकल्प ददिे कुिै गञु् जाइस िै देजखुँदैि। राजिीधतक रविर्ा र धिर्न्द्िणबाट सरकारको 
गठि र ववघटि हिु िसक्िे त्प्र्स्तो अवस्थामा लोकताजन्द्िक रणाली र संस्था एवं संवैिाधिक 
रणालीमा आउि सक्िे सम्हाल्िै िसवकिे रधतकूल जस्थधतलाई हालको पररणामसुँग तलुिा गरी त्प्र्स्तो 
सरकारको औजचत्प्र् पषु्टी गिा खोज्ि ुकजत्तको जार्ज हो ववचारणीर् छ। र्सरी भइरहेको व्र्वस्था 
भन्द्दा धितान्द्त फरक पररजस्थधत धिमााण भएको देजखन्द्छ। 

 अब बािा अड्काउ फुकाउि ेआदेशको रभाव बाुँकी छ छैि र भए धतिको संबोिि के कसरी 
हिु ु वाञ्छिीर् हनु्द्छ भन्द् िे धिणार् ददि ु पिे अको रश् िका सम्बन्द्िमा ववचार गदाा बािा अड्काउ 
फुकाउिे आदेश तत्प्कालीि संवैिाधिक अवरोि हटाउिे सरुक्षाकवच हो भन्द् िे सम्बन्द्िमा माधथ ववधभन्द् ि 
रश् िहरूको वववेचिाका िममा उल्लेख भैसकेको छ। बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशले तत्प्कालको 
लाधग कुिै संवैिाधिक व्र्वस्थामा ग्रहण लगाए पधि बािा फुकेसुँगै त्प्र्स्तो ग्रहण स्वतः हट्िे भई 
संवविािको साववक व्र्वस्था पिुस्थाावपत हनु्द्छ। बािा अड्काउ फुकेसुँगै त्प्र्स्तो आदेशबाट धसजजात 
असरहरू पधि स्वतः समाप् त हिु ु पदाछ। बािा अड्काउ हट् ि े तर र्सका असरहरू धिरन्द्तर र 
दीघाकालीि रूपमा र्थावत रहि िददि सम्बजन्द्ित सबै सचेत हिु जरुरी छ। 

 उक्त आदेशबमोजजम संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचि सम्पन्द् ि भई गठि भएको अको 
संवविािसभाले अन्द्तररम संवविाि, २०६३ लाई ववस्थावपत गदै िेपालको संवविाि जारी गरेको 
देजखन्द्छ। संवविािसभाको गठिसुँगै व्र्वस्थावपका संसद स्वतः विर्ाशील भई संसदमाफा त्प्  िर्ाुँ 
सरकारसमेत गठि भैसकेको हालको अवस्थामा रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकार रहुँदाको जस्थधत कार्म 
रहेको देजखुँदैि। रिाि न्द्र्ार्ािीशको सरकारलाई राजिीधतक रविर्ाबाट गठि भएको सरकारले 
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ववस्थावपत गररसकेको अवस्थामा रस्ततु बािा अड्काउ आदेशका सम्बन्द्िमा धिवेदकहरूले उठाएको 
मखु्र् संवैिाधिकताको ववषर्ले मागा पररवताि गररसकेको देजखर्ो। 

 र्सैगरी िागररकता सम्बन्द्िमा बािा अड्काउ फुकाउ आदेशमा गररएको पररवतािलाई पधि 
िेपालको संवविािको िारा ११ को उपिारा (३) ले सम्वोिि गररसकेको देजखुँदा सो धसजजात असरले 
पधि वैिता राप् त गररसकेको पाइर्ो। बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश अन्द्तगात मजन्द्िपररषद् गठि भई 
तत्प्काल संवविाि र कािूि बमोजजम रदत्त अधिकारहरु ग्रहण गरी कधतपर् धिणार्हरु कार्ाान्द्वर्ि 
भइसकेको समेत देजखन्द्छ। र्सरी तत्प्काल कािूि बमोजजम भएको धिणार्का वैिाधिक असरहरुको 
सम्बन्द्िमा अब रश् ि उठाउि र अन्द्र्था गिा धमल्िे भएि। 

 तत्प्काल व्र्वस्थावपका संसद िरहेकोले सवोच्च अदालतका न्द्र्ार्ािीश, संवैिाधिक धिकार्का 
रमखु र पदाधिकारी तथा राजदूतको संसदीर् सिुवुाई वविा धिर्जुक्त गिे ववषर् पधि बािा अड्काउ 
फुकाउिे आदेशमा परेको देजखन्द्छ। खासगरी संवविािसभाको कार्ाकाल समाप् त भएको कारण 
व्र्वस्थावपका संसदसमेत िरहेकोले त्प्र्स्तो धिर्जुक्त गिा बािा उत्प्पन्द् ि भएकोले संवविािसभाको 
धिवााचि भई व्र्वस्थावपका संसदको रूपमा अधिवेशि रारम्भ भएको धमधतले एक मवहिाधभि 
व्र्वस्थावपका संसदमा पेश गिे गरी तत्प्काल ती पदहरूमा धिर्जुक्त ददिे गरी बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेशको दफा २२ मा व्र्वस्था भएको देजखन्द्छ। िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा 
१५५ को उपिारा (१) मा सो संवविािबमोजजम संवैिाधिक पररषद् को धसफाररसमा धिर्जुक्त हिु े
संवैिाधिक पद तथा सवोच्च अदालतका न्द्र्ार्ािीश र राजदूतको पदमा धिर्जुक्त गिुापूवा धिजहरूको 
कािूिमा व्र्वस्था भए बमोजजम संसदीर् सिुवुाई हिुेछ भन्द् ि ेसमेत संवैिाधिक व्र्वस्था रही सोही 
रकृधतको व्र्वस्था हाल रचधलत िेपालको संवविािको िारा २९२ मा समेत धिरन्द्तरता पाएको कुरामा 
वववाद छैि।  
 उक्त सन्द्दभामा समेत कुिै आदेश जारी गिुापिे हो होइि भन्द् िे सम्बन्द्िमा ववचार गदाा 
धिवेदकहरूले चिुौधत ददएको वववाददत बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशबमोजजम तत्प्कालीि रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा गठि भएको चिुावी मजन्द्िपररषद् ले संवविािसभाको िर्ाुँ धिवााचि सम्पन्द् ि 
गरी गठि भएको संवविािसभाले िपेालको संवविािको धिमााण कार्ा िै सम्पन्द् ि गररसकेको देजखएको 
छ। अन्द्तररम संवविािको व्र्वस्थाको अिीिमा रही तत्प्काल कार्म रहेको मजन्द्िपररषद् वा अन्द्र् 
वैकजल्पक उपार्द्वारा अको मजन्द्िपररषद्  गठि गरेर भए पधि त्प्र्सबाट संवविािसभाको धिवााचि गिे 
सम्भाविा िरहेको होइि।  
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 त्प्र्सका अधतररक्त बािा अड्काउ फुकाउिे आदेशअन्द्तगात गदठत मजन्द्िपररषद्ले संवविािसभाको 
धिवााचि सम्पन्द् ि गिा सकेको छ। संवविाि र सवोच्च अदालतको फैसलाबमोजजम हिुपुिे धिवााचि 
जसरी भए पधि सम्पन्द् ि भएको छ। धिवााचिमाफा त िेपाली जिताले शासिमा सहभागी हिु ुसावाभौम 
अधिकारको अन्द्तरधिवहत ववषर् भएकोले सम्पन्द् ि भइसकेको धिवााचिको वैितामा रश् ि उठ्ि सक्दैि। 
धिवााचि सम्पन्द् ि हिु ु स्वरं्मा महत्त्वपूणा उपलजब्ि हो तर सोको कारणले बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेश जारी गिुाको औजचत्प्र् र पररजस्थधत स्थावपत हिुे होइि। त्प्र्सको वैिताको पिुरावलोकि हिु 
िसक्िे पधि होइि। जिु सन्द्दभामा उक्त आदेश जारी भएको छ सोही रोहमा ववचार गिुापिे हुुँदा पधछ 
भए गरेको कार्ाले सो हिुकुो कारणको वैिता स्थावपत हिुे होइि। केवल सही तररकाबाट सही 
कुराको स्थापिा हनु्द्छ र हिुपुछा भन्द् ि ेमान्द्र्तामा ववचधलत हिुपुिे पररजस्थधत देजखएको छैि। अवहलेको 
सन्द्दभामा रिाि न्द्र्ार्ािीश िेततृ्प्वको मजन्द्िपररषद् बाट सञ् चाधलत धिवााचि सम्पन्द् ि भइसकेकोले 
त्प्र्सबारे अन्द्र्था भन्द् ि र गिुापिे अवस्था छैि। तत ्पश् चात ् गदठत संवविािसभाले िर्ाुँ संवविाि िै 
जारी गररसकेकोले र्ािा अझ लामै तर् भइसकेको छ।  
 बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी भएपश् चात ्संसदीर् सिुवुाई वविा िै ववधभन्द् ि संवैिाधिक 
धिकार्हरुमा संवविाि बमोजजम धिर्कु्त भएको पाइन्द्छ। उक्त बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश दोस्रो 
संवविािसभाको धिवााचिपधछ व्र्वस्थावपका संसदमा पेश भई अिमुोदि समेत भइसकेको र अवहले 
उक्त आदेश धिष्प्कृर् भइसकेको पाइन्द्छ। त्प्र्सबीच धिर्कु्त भएका संवैिाधिक धिकार्का 
पदाधिकारीहरुको सिुवुाई उक्त बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश अिमुोदि भएपधछ पधि गरेको 
पाइएि। उक्त रश् ि अन्द्तररम संवविाि अन्द्तगातको वववाददत रश् िको रुपमा उत्प् पन्द् ि भएकोमा अवहले 
अन्द्तररम संवविाि स्वरं् पधि िेपालको संवविािबाट रधतस्थावपत भइसकेको अवस्था छ। तत्प्कालीि 
संवविाि बमोजजम गिुापिे िगररएको कुरा र त्प्र्सरी बाुँकी रहेको कुरा िर्ाुँ संवविाि अन्द्तगात ग्रहण 
गरी िसकेको उक्त ववषर्मा अब थप आदेश जारी गिुाको रर्ोजि देजखएि। 

 अब माग बमोजजम आदेश जारी हिु,े िहिु े सम्बन्द्िमा ववचार गदाा अन्द्तररम संवविाि िै 
रधतस्थावपत भई िर्ाुँ जारी भएको िेपालको संवविािको व्र्वस्था कार्ाान्द्वर्ि भई गठि भएको र्स 
संवैिाधिक इजलासले तत्प्काधलि अन्द्तररम संवविाि अन्द्तगात जारी भएको बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेशउपर पिा आएको ववषर्को सिुवुाई गरररहेको र्स पररवधतात अवस्थामा बािा अड्काउ फुकाउिे 
आदेश िै अवैि र अमान्द्र् भिी धिवेदि माग बमोजजमको आदेश जारी गदाा उक्त आदेशबमोजजम 
सम्पन्द् ि संवविािसभाको धिवााचि, संवविािसभाले धिमााण गरी जारी भएको िेपालको संवविाि र त्प्र्सले 
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खडा गरेको राज्र्का सम्पूणा धिकार्हरूको वैिता समाप् त हिुे र चालू संवैिाधिक रणाली िै शून्द्र्मा 
पररणत भई थप संवैिाधिक ररक्तता र जवटलताको जस्थधत धसजािा हिुे देजखन्द्छ।  
 अदालतले संवैिाधिक जवटलता वा ररक्ततालाई व्र्ाख्र्ाको माध्र्मबाट हटाउिे वा पूधता 
गिेसम्म हो। भैरहेको संवैिाधिक रणालीलाई खलबल्र्ाई संवैिाधिक अधिजश् चतता (Constitutional 

Chaos) धसजािा गराउिे होइि। तत्प्कालीि िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ लाई हाल लागू 
भएको िेपालको संवविािले खारेज गरी संवैिाधिक व्र्वस्थामा िै आमूल पररवताि आइसकेको र्स 
जस्थधतमा िागररक र राष्ट्रको बहृत्तर वहत र सन्द्तवुष्टलाई अदालतले अन्द्देखा गिा हुुँदैि। िेपालको 
अन्द्तररम संवविाि, २०६३ ले कल्पिा िै िगरेको रिाि न्द्र्ार्ािीशको िेततृ्प्वमा सरकार गठि गिुा 
संवविािवादको वहसाबले ग्राह्य मान्द् ि िसवकिे भए पधि मौकामै सो आदेशको कार्ाान्द्वर्ि िरोवकएको 
र उक्त आदेश बमोजजमको सरकारमाफा त सम्पन्द् ि भएको चिुावबाट गदठत संवविािसभाले िर्ाुँ 
संवविाि धिमााण गरी सो संवविािअन्द्तगात राज्र् रणालीले भखारै गधत धलएको हुुँदा संवैिाधिक 
शैसवावस्थालाई हठाथ शून्द्र्मा झािा मिाधसब देजखएि। मलुकु र जिताको सवोत्तम वहतको लाधग 
अदालतले संर्धमत हिुपुिे सवामान्द्र् धसद्धान्द्त (Populi Est Suprema Lex) लाई ख्र्ाल गिुापिे साथै 
वववाददत आदेश कालाधतत भैसकेको अवस्थामा सो अन्द्तगात भैसकेको कार्ा बदर गरी अधिजश् चततातफा  
लैजािे गरी आदेश जारी गिुाको सान्द्दधभाकता िै समाप् त भैसकेको हुुँदा अब मागबमोजजम कुिै आदेश 
जारी गिा परेि। 

 तथावप िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को अन्द्तरधिहीत शजक्त पथृकीकरण तथा धिर्न्द्िण 
र सन्द्तलुिको धसद्धान्द्त अिरुूप शासि रवन्द्ि सञ् चालि हिुपुिेमा ववधभन्द् ि व्र्ावहाररक पररजस्थधतको 
िाममा संवविाि, कािूि र न्द्र्ावर्क धिणार्को सही कार्ाान्द्वर्ि िगरी संवैिाधिक पद्धधतमै ददशान्द्तरको 
ढोका खोली अिपेजक्षत रुपमा बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिे पररजस्थधत धिमााण गिुा सही 
कािूिी कदम िभएको साथै संवैिाधिक पद्धधतको सही र इमान्द्दार कार्ाान्द्वर्ि गिे वहसावले त्प्र्स्तो 
जस्थधत कवहल्रै् पधि वाञ्छिीर् हिु िसक्िे स्पष्ट छ। त्प्र्स्तो पररजस्थधत धिमााण गरी संवविािको 
धसद्धान्द्तले धमल्दै िधमल्िे कार्ापाधलकाको रमखुको कार्ा गिा न्द्र्ार्पाधलकाको रमखुलाई खटाउिे र 
संवविािबमोजजम गठि र सञ् चालि हिु सक्ि े र पिे कार्ापाधलकाको सञ् चालिलाई सो ववपररत र 
धभन्द् ि तररकाले सञ् चालि गिुा उजचत धथएि। 

 संवविािको सही कार्ाान्द्वर्िबाटै एक आदशा संवैिाधिक पद्धधत र संवैिाधिक संस्कारको 
धिमााण हनु्द्छ। संवैिाधिक पद्धधतको स्थावर्त्प्वले माि समग्र राज्र् रणालीको उन्द् िर्ि, ववकास र 
स्थावर्त्प्व कार्म हनु्द्छ। त्प्र्सका लाधग संवविािको कार्ाान्द्वर्िका जजम्मेवार धिकार् र 
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पदाधिकारीहरूले तदिरुूपको व्र्वहार र आचरण रदशाि गिा सक्ि ुपदाछ। संवविािको वैिाधिक िार 
वा धिर्धमत वहावलाई छाडी संवविािले अिमुधत िददिे अकल्पिीर् र पद्धधत असंगत अभ्र्ास गररर्ो 
भिे त्प्र्स्तो अभ्र्ास स्वस्थ संवैिाधिक ववकासको लाधग घातक हिु पगु्दछ भन्द् िे स्पष्ट छ। त्प्र्सैले 
र्स्ता खालका रर्ोगहरू भववश्र्को सखुद र सकारात्प्मक संवैिाधिक ववकासका लाधग पधि पिुरावजृत्त 
गररि ुहुुँदैि। 

 अतः लोकतन्द्िको मान्द्र् आदशा र लोकताजन्द्िक सरकारको चररि िसहुाउुँदो हिुे गरी रिाि 
न्द्र्ार्ािीशलाई िै मजन्द्िपररषद्को अध्र्क्ष बिाउिे जस्तो कुिै वकधसमको अभ्र्ास स्पष्ट संवैिाधिक 
रत्प्र्ाभधूत बेगर िेपालको संवविािवाद र संवैिाधिक पद्धधतका दृवष्टले अन्द्तररम संवविािको 
कार्ाान्द्वर्िको धसलधसलामा तथा तदोपरान्द्तको संवैिाधिक पद्धधतको कार्ाान्द्वर्िको धसलधसलामा समेत 
अवाजञ्छत हिुे हिुाले त्प्र्स्तो कार्ा अब फेरर कुिै हालतमा दोहोररि िपाउिे गिा गराउि र त्प्र्सतफा  
सदैब सचेत रहि धिदेशि सवहत ववपक्षीहरू सम्माििीर् राष्ट्रपधत लगार्त सबैमा र्ो आदेशको रधतधलवप 
पठाइददिे समेत ठहछा। 

 

-------------------- 

                                                               रिाि न्द्र्ार्ािीश 

                                                               (कल्र्ाण शे्रष्ठ) 
उक्त रार्मा म सहमत छु।         

                                -------------------- 

न्द्र्ार्ािीश 

(सशुीला काकी) 
 

माििीर् न्द्र्ार्ािीश श्री वैद्यिाथ उपाध्र्ार्को रार्ः 
 

 र्समा धिवेदकहरूले वहालवाला रिाि न्द्र्ार्ािीशलाई मजन्द्िपररषद् को अध्र्क्ष बिाउि े
लगार्तका राविाि राखी सम्माििीर् राष्ट्रपधतबाट धमधत २०६९।१२।१ मा जारी भएको बािा 
अड्काउ फुकाउिे आदेश िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को रस्ताविा, िारा १, २, ३२, 
१००, १०६, १४८ र १५८ समेतको ववपररत हुुँदा िारा १०७ को उपिारा (१) र (२) बमोजजम 
उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गररपाऊुँ  भन्द् िे समेत धिवेदि दावी धलएको देजखन्द्छ। संवविाि धिमााणको 
कार्ा सम्पन्द् ि िहुुँदै संवविािसभाको कार्ाकाल स्वतः समाप्त भई व्र्वस्थावपका संसदसमेत िरहेको हुुँदा 
अको संवविािसभाको धिवााचि गराउि आवश्र्कताको धसद्धान्द्त र राजिीधतक सहमधतका आिारमा 
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बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गररएको हुुँदा धिवेदि खारेज गररपाऊुँ  भन्द् िे समेत ववपक्षीहरूले 
जजकीर धलएको पाइर्ो। 

 र्सरकार मजन्द्िपररषद्को धसफाररसको आिारमा धमधत २०६९।१२।१मा सम्माििीर् 
राष्प् रपधतबाट जारी भएको बािा अड्काउको आदेश ववरुद्बमा रस्ततु धिवेदि परेको देजखर्ो। उक्त 
आदेश िेपालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ को िारा १५८ बमोजजम जारी भएको तथ्र् आदेशको 
सूचिाबाट िै देजखएको छ। सावाभौम जिरधतधिधि रहेको संसदबाट धमधत २०७०।१०।१३ मा 
अिमुोददत पधि भैसकेको देजखन्द्छ। उक्त जारी भएको आदेशमध्रे् मूलतः सवोच् च अदालतको रिाि 
न्द्र्ार्ािीशको अध्र्क्षतामा संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि गरी अको मजन्द्िपररषद्  गठि गिे 
रर्ोजिाथा गदठत मजन्द्िपररषद्  ववषर्मा धिवेदकले रश् ि उठाएको पाइर्ो। उक्त आदेश अिरुूप 
मजन्द्िपररषद्  गठि भई, संवविािसभाको धिवााचि सम्पन्द् ि भई, सावाभौम जिताका रधतधिधिबाट 
संवविािसभा बिी, राजिैधतक दलका जिरधतधिधिहरूबाट िर्ाुँ मजन्द्िपररषद्  गठि भई उक्त बािा 
अड्काउ फुकाउिे आदेश बमोजजमका कार्ाहरू सम्पन्द् ि भई आदेशको रर्ोजि समाप् त भईसेकको 
अवस्था छ। संवविािसभाबाट िेपालको संवविाि पधि जारी भइसकेको छ। िेपालको संवविािको 
िारा ३०८ बाट िपेालको अन्द्तररम संवविाि, २०६३ पधि खारेज भईसकेको छ। अब, अजस्तत्प् वमै 
िरहेको बािा अड्काउ फुकाउको आदेशलाई उत्प्रषेणको ररटबाट बदर गिुापिे अवस्था रहेि। उक्त 
आदेशािसुार धिर्कु्त भएको मजन्द्िपररषद् को अध्र्क्षले राजजिामा ददईसकेको र धिजको अध्र्क्षतामा 
गदठत मजन्द्िपररषद् िै हाल बहाल िरहेको हुुँदा त्प्र्स ववषर्मा पधि अधिकारपकृ्षा वा परमादेशको 
आदेश गरररहि ु परेि। तसथा अब र्स पररवधतात पररजस्थधतमा रस्ततु ररट धिवेदि जारी हिु सक्िे 
अवस्था िरहेको आिारबाट ररट धिवेदि खारेज गिे गरेको हदसम्म मािमा मेरो सहमधत छ। 

 ररट धिवेदि खारेज हिु े भएपधछ बािा अड्काउ फुकाउको आदेशको ववषर्मा उजचत वा 
अिजुचत भर्ो भिी रश् ि गिुा, त्प्र्स धभि रवेश गरी वववेचिा गिुा अिावश्र्क देख्दछु। राववधिक 
कारणबाट बािा अड्काउ फुकाउको आदेशको असर पिे अवस्था सबै समाप् त भई सकेको आिारबाट 
ररट धिवेदि खारेज गिे गरेको हदसम्ममा मैले सम्माििीर् रिाि न्द्र्ार्ािीश तथा अन्द्र् माििीर् 
न्द्र्ार्ािीशहरूसुँग ववमत हिु ुपिे कुिै आिार देजख्दि। कुिै एक कारणबाट ररट धिवेदि खारेज हिु े
अवस्था देजखसकेपधछ धिवेदिमा उठाइएका अन्द्र् असान्द्दधभाक ववषर्हरूमा वटका वटप्पणी गिुा उजचत 
हो वा होइि भन्द् िे सम्बन्द्िमा भिे मेरो फरक रार् व्र्क्त गरेको छु। 

 फैसला गदाा कवहले कवहले न्द्र्ावर्क वटप् पणी गिुापिे हनु्द्छ। र्स्तो अवस्थामा आफ्िो 
दावर्त्प्वबाट धिणार्कताा पधछ हट् ि ुपधि हुुँदैि। तर र्स्तो वटप् पणी गिै पिे अत्प्र्ावश्र्क अवस्था भएमा 
माि गिुापिे हनु्द्छ। उदाहरणको लाधग कुिै कािूिको अभावले न्द्र्ार् परेि भिे त्प्र्सको वववेचिा 
वटप्पणी गरी कािूिको अभावले ररट खारेज गरे पधि त्प्र्स्तो कािूि बिाउि आदेश गिुा आवश् र्क 
हनु्द्छ र र्स्तो आदेश गिुाबाट न्द्र्ार्कताा ववमखु हिु ुहुुँदैि। 
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 अदालतका धिदेशिहरू केवल बौवद्धक ववलाधसता र कोरा अधताका ववषर् माि हुुँदैिि।् ित 
अदालत सस्तो लोकवरर्ताका लाधग िै उद्दत हिु सक्छ। धिरथाक र कार्ाान्द्वर्िमा िै आउि िसक्ि े
धिदेशिले अदालतको गररमालाई उच्च पािा सक्दैि। त्प्र्स्ता धिदेशिहरू कालान्द्तरमा न्द्र्ावर्क 
रणालीको रभावकाररताको लाधग बोजझलो साववत हिु सक्छ। 

 एउटा राजिीधतक पररवेश देशमा आर्ो र गर्ो। सावाभौम जिताको इच् छा मत गैरराजिैधतक 
संस्थाका व्र्जक्तबाट चिुाव गराउिे राजिीधतक सहमधतको पररवेश आर्ो। सावाभौम जिताको माझमा 
गई चिुाव गराई चिुावी सरकार बिाउिे राजिैधतक सोचलाई धिर्त गलत भर्ो भन्द् ि सवकिे अवस्था 
हुुँदैि। भोधल राजिीधतक पररवेश र्स्तो हिुे वा िहिुे भिी आुँक्ि स्वरं् राजिीधत गिेहरूले पधि 
सक्दैिि।् भववष्प् र्मा र्ही संवविाि रहला िरहला   र्ही कािूिी पद्धधत रहला िरहला   देशको 
राजिैधतक संरचिा र्स्तै रहला िरहला   कसैले भन्द्दैमा र्वकि हिुे कुरा होइि। कुिै सहंशाहले 
समनु्द्रको छेउमा उधभई समनु्द्रधतर फवका ई कोराा हान्द्दैमा आुँिी आउुँदैि भन्द् ि सवकन्द् ि। आुँिी आउि ु
छ भिे आउुँछ आउुँछ। त्प्र्सैले र्स्ता कुराको अिावश्र्क वटप् पणी गदैमा कुिै उपलजब्ि हिुे कुरा 
होइि, अवपत ुआफूलाई जचत्त िबझेुको कुरामा मखुको स्वाद फेरी आत्प्म सन्द्तजुष्प् ट धलिेसम्मको रर्ोजि 
हिु पगु् छ।  

 देशमा चिुाव भइसक्र्ो। सवाभौम जिताले आफ्िो मत ददइसके। सावाभौम जिताको 
रधतधिधिले संवविाि बिाइसके। जिता भिेको सावाभौम हो। अब त्प्र्ही सवाभौम जिताको मतबाट 
सरकार बिी अवहले सबै संर्न्द्िहरू चधलरहेको अवस्था छ। अदालत छ, संसद छ, र्ो सरकार र र्ो 
न्द्र्ार्पाधलका जिु संवविािसभाबाट बिेको संवविािमा आिाररत छ, र्ी सबैको जड जिु बािा 
अड्काउबाट शरुू हनु्द्छ, त्प्र्ही गलत धथर्ो भन्द् ि ु वा घमुाउरो ताल र अन्द्र्था तवरबाट 
अवैिाधिकताको छिक (Essence) त्प्र्ो पधि न्द्र्ार्पाधलकाबाट पाररिबुाट हाम्रो राज्र्को सावाभौम 
जिताको, सरकारको र्हाुँसम्म वक न्द्र्ार्पाधलकाको जडको िैधतक वैितामा िै रश् ि उठाउिे काम हिु 
जान्द्छ, जिु कुरा जजम्मेवारीपूणा र वाञ्छिीर् देजखुँदैि। 

 अदालतले आफूसमक्ष ववचारािीि वववाददत ववषर्को माि धिरूपण गिे हो। धिवेदकहरूले 
धिवेदि ददुँदाको बखतमा वववाददत भधिएको ववषर् िै राजिीधतक रविर्ा र ववकधसत िर्ाुँ संवैिाधिक 
रणालीबाट समािाि भई हाल वववादको अवस्था िै कार्म िरहेको जस्थधतमा समािाि भैसकेको 
ववषर्लाई पिुः बल्झाई वववाद रहेसरहको जस्थधतको कल्पिा गरी अदालतले बोल्ि ु औजचत्प्र्पूणा र 
वाजञ्छत हिु सकै्ति। समािाि भइसकेको ववषर्लाई समािाि िभएसरह मािी अदालतले खोतल्दै 
जािाले थप अन्द्र्ौल र अधिजश् चतता माि धसजािा गदाछ। 

 र्स्तै रर्ोजिवववहि भैसकेको ववषर्वस्त ुधिवहत रहेको धिवेदक श्रीरसाद उपाध्र्ार्समेत ववरुद्ध 
सम्माििीर् रिािमन्द्िी, रिािमन्द्िी तथा मजन्द्िपररषद्को कार्ाालर्, धसंहदरवार, काठमाडौंसमेत ववपक्षी 
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भएको सम्बत ् २०६३ सालको ररट िं. ०६३–WS–०००२, ०००८, ०००९, ००१० का ररट 
धिवेदिहरूमा र्स अदालतको ववशेष इजलासबाट धिवेदकहरूले न्द्र्ावर्क पिुरावलोकि गिुापिे 
आिारका रूपमा देखाएको तत्प्कालीि िेपाल अधिराज्र्को संवविाि, २०४७ र सो संवविािसुँग बाजझिे 
गरी घोषणा गररएको भधिएको रधतधिधिसभाको घोषणा, २०६३ दबैुको अजस्तत्प्व हाल कार्म िरहेको, 
उक्त संवविािको खारेजी गदै िर्ाुँ अन्द्तररम संवविाि लागू भई सञ् चालिमा समेत आइसकेको र 
रधतधिधिसभाको घोषणामा अन्द्तरधिवहत सबैजसो ववषर्वस्तलुाई अन्द्तररम संवविािले संबोिि गरी 
संवैिाधिक राबिािका रुपमा ग्रहण समेत गररसकेको अवस्थामा २०४७ सालको संवविािसुँग 
रधतधिधिसभा घोषणा बाजझए िबाजझएको भन्द् िे सम्बन्द्िमा न्द्र्ावर्क परीक्षण गरररहिकुो कुिै औजचत्प्र् र 
सान्द्दधभाकता िहिेु भिी धमधत २०६५।१।१२।५ मा धिवेदि खारेज हिुे ठहरी आदेश भई 
िे.का.प.२०६५ अंक २ धि.िं. ७९२५ मा धसद्धान्द्त समेत रधतपादि भैसकेको देजखुँदा सो धसद्धान्द्तसुँग 
असहमत हिु ुपिे कुिै कारण देजखएि। 

 अत: बािा अड्काउ फुकाउिे आदेश बमोजजम मजन्द्िपररषद् गठि भई सोही मजन्द्िपररषद् ले 
धिवााचि सम्पन्द् ि गरी गठि भएको िर्ाुँ संवविािसभाबाट िेपालको संवविाि धिमााण भई लागू 
भइसकेको हालको पररवधतात पररजस्थधतमा धिवेदि दार्र गदााको अवस्थाको वववाददत ववषर् िै बाुँकी 
िरहेको हुुँदा धिवेदिको अन्द्तवास्तधुभि रवेश गरी थप बोधलरहि आवश्र्क देजखएि।                                                                                 
               
  

                                                                         ----------------- 

                                                                                न्द्र्ार्ािीश 

                 (वैद्यिाथ उपाध्र्ार्) 
उक्त रार्मा हामी सहमत छौं। 

                        --------------               --------------- 
                          न्द्र्ार्ािीश                    न्द्र्ार्ािीश 

                        (ओमरकाश धमश्र)            (गोपाल पराजलुी) 
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   रामरसाद बस्र्ाल 
कम्प्र्टुर टाइप:- रामशरण धतधमल्सीिा 
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