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नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा 
(२) बमोजजम यसै अदालतको अलधकार क्षेि लभि पने रस्ततु ररट लनरे्वदनको संजक्षप्त तथ्य 
एरं्व ठहर यसरकार छ : 

तथ्य खण्ड 

१. लनर्वााचन आयोगमा रमखु लनर्वााचन आयकु्त र आयकु्तहरुको पद ररक्त्त्त भएको अर्वस्थामा 
वर्वपक्षी पूर्वा लनर्वााचन आयकु्तहरुलाई नै पनुः रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्त 
पदमा पनुः लनयजुक्त गना भनी वर्वपक्षीहरु पषु्प कमल दाहाल, शशुील कोइराला, झलनाथ 
खनाल, र वर्वजय कुमार गच्छेदार सदस्य रहेको भलनएको राजनैलतक संयन्िले पाटीगत 
भागर्वण्डाको आधारमा वर्वपक्षीहरु लनलकण्ठ उरतेी, दोलख बहादरु गरुुङ्ग र अयोलध 
रसाद यादर्वलाई संवर्वधानको धारा १२८ मा भएको संरै्वधालनक व्यर्वस्थाको वर्वपररत 
रमखु आयकु्त र आयकु्त लनयजुक्त गना अन्तररम मजन्िपररषद् समक्ष लसफाररस गरेको 
भन्ने समाचारहरु रकाजशत भएको र लसफाररसको रलतललवप माग गना लतनीहरुको 
कायाालयमा लनरे्वदन पेश गदाा अजन्तम लनणाय नभई कागजातको रलतललवप ददन नलमल्ने 
भनी लनरे्वदन दताा नगरी फकााइयो। 
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२. सम्मालनत राष्ट्रपलतज्यूबाट लमलत २०६९/१२/१ मा जारी गरेको र्वाधा अड्काउ फुकुर्वा 
आदेशको र्वुाँदा नं.२० मा संरै्वधालनक लनकायका पदालधकारीहरुको लनयजुक्त राजनीलतक 
सहमलतका आधारमा गने भन्ने उल्लेख गररएको र सोही आधारमा वर्वपक्षी नं.१०, ११, 

१२ र १३ को तफा बाट क्रमश वर्वपक्षी नं.६, ७, ८ र ९ सदस्य रहेको भलनएको 
वर्वपक्षी नं.५ ले केही ददन अजघ गरेको भलनएको वर्वर्वाददत लनणाय तथा लसफाररस र सो 
लसफाररसको आधारमा वर्वपक्षी नं.३ ले गने लनयजुक्त सम्बन्धी लनणाय र लनयजुक्त लसफाररस 
साथै सो लसफाररसका आधारमा हनेु अन्य काम कारर्वाही संवर्वधानको रस्तार्वना, धारा १ 
र १२८ समेतको वर्वपरीत हनेु भएकाले धारा १०७(२) बमोजजम उत्प्रषेणको आदेश 
जारी गरी उक्त्त्त गैर संरै्वधालनक कायालाई शरुु देजखनै र्वदर घोवषत गरी संरै्वधालनक 
रार्वधानहरुको अक्षरशः पालना गरी ररक्त्त्त रहेको रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन 
आयकु्तपदहरुमा यथाजशघ्र लनयजुक्त गनुा गराउन ु भनी वर्वपक्षीहरुको नाउमा अन्तररम 
आदेश सवहत माग गरी परमादेश लगायत जो चावहने उपयकु्त्त्त आदेश जारी गरी पाऊाँ  
भन्ने ररट लनरे्वदनको ब्यहोरा । 

३. यसमा के कसो भएको हो ? लनरे्वदकको माग बमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने 
हो ? आदेश जारी हनु ु नपने कुनै आधार कारण भए रमाण समेत खलुाई पन्र ददन 
लभि रत्प्यथी नं.१, २, ३, ४ का हकमा आफै र्वा आफ्नो रलतलनलधमाफा त ्ललजखत जर्वाफ 
पेश गनुा भनी यो आदेश र ररट लनरे्वदनको रलतललवप समेत साथै राखी वर्वपक्षीहरुका 
नाउमा १५ ददने म्याद सूचना जारी गरी ललजखत जर्वाफ राप्त भएपलछ र्वा अर्वधी 
नाघेपलछ यस साँग सम्बजन्धत ररट नं.०६९-WO-१०२६ को लनरे्वदन समेत साथै राखी 
पेश गनुा । साथै मदु्दाको पूणा सनुरु्वाईको अर्वस्थामा नै लनरे्वदन माग सम्बन्धमा वर्वचार 
हनेु हुाँदा तत्प्काल अन्तररम आदेश जारी गरीरहन ु परेन भन्ने यस अदालतको लमलत 
२०७०/०१/०३ गते भएको आदेश । 

४. नेपाल सरकारको नामबाट सम्पादन हनेु सम्पूणा काम कारर्वाही र लनणाय कानूनी 
राज्यको अर्वधारणाबमोजजम संवर्वधान रचललत कानून र सर्वोच्च अदालतबाट रलतपाददत 
लसद्धान्तको अलधनमा रही सम्पादन हनेु व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । 
संवर्वधानको धारा ४३ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारको सञ्चालनको संयकु्त्त्त 
जनआन्दोलनको भार्वना, राजनैलतक सहमती र सहकायाको संस्कृलत अनरुुप गररनेछ भन्ने 
व्यर्वस्था रहेको हुाँदा सो धाराको ममा र भार्वनालाई समेत वर्वचार गरी काया गनुा पने 
कुरामा वर्वर्वाद हनु सकै्तन । 

५. जहााँसम्म लनर्वााचन आयोगको रमखु आयकु्त र आयकु्तको पदमा लनयजुक्तको लालग 
उच्चस्तरीय राजनीलतक सलमलतले नेपाल सरकारलाई लसफाररस गरेको भनी ररट 
लनरे्वदनले उठाउन ुभएको वर्वषय छ, सो सम्बन्धमा लनर्वााचन आयोग जस्ता संरै्वधालनक 
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लनकायहरुका पदालधकारीहरुको लनयजुक्तको लालग लसफाररस गना संवर्वधानको धारा १४९ 
ले संरै्वधालनक पररषदको व्यर्वस्था गरेको, सो व्यर्वस्थाको कायाान्र्वयनमा व्यर्वस्थावपका 
संसद् नभएको अर्वस्थामा र्वाधा अड्काउ परेकाले लमलत २०६९/१२/१ मा सम्मानीय 
राष्ट्रपलतबाट जारी भएको र्वाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको बुाँदा नं.२० मा उल्लेजखत 
रार्वधानको साथै संवर्वधानले व्यर्वस्था गरेको संरै्वधालनक पररषद नेपाल सरकार 
अन्तरगतको लनकाय नभई छुटै्ट स्र्वतन्ि लनकाय रहेको र सो पररषदको काया रणाली 
कानून द्वारा व्यर्वजस्थत भएको छ । पररषदले गरेको लसफाररसको आधारमा सम्मानीय 
राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त हनेु संरै्वधालनक व्यर्वस्था हुाँदा संरै्वधालनक पररषदबाट संवर्वधान र 
रचललत कानून समेतका आधारमा लनर्वााचन आयोगको रमखु आयकु्त र आयकु्तको 
लनयजुक्तका लालग संरै्वधालनक पररषदको लमलत २०६९/१२/८ को लसफाररस बमोजजम 
लमलत २०६९/१२/११ मा सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त भईसकेको हुाँदा ररट 
लनरे्वदनको माग औजचत्प्यहीन र लनरथाक भई सकेको हुाँदा कानून बमोजजम सो लसफाररस 
एरं्व लनयजुक्त बदर हनुपुने आधार र कारण वर्वद्यमान नभएकाले ररट लनरे्वदन खारेज भागी 
छ, खारेज गरी पाऊाँ  भन्ने संरै्वधालनक पररषद एरं्व आफ्नो हकमा समेत मन्िीपररषदका 
अध्यक्ष जखलराज रेग्मीले लमलत २०७०/२/१० मा दताा गनुा भएको ललजखत जर्वाफ ।  

६. रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्तहरुको लनयकु्ती सम्बन्धी रार्वधानलाई हेदाा 
संरै्वधालनक पररषदको लसफाररसमा सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट हनेु र सम्माननीय रधान 
न्यायाधीशले रमखु लनर्वााचन आयकु्तलाई र रमखु लनर्वााचन आयकु्तले अन्य लनर्वााचन 
आयकु्तलाई शपथ रहण गराएपलछ माि कायाभार सम्हाल्न पाइने हनु्छ । सोही अनरुुप 
दोस्रो कायाकालका लालग लनयकु्त्त्त व्यजक्त्त्तले शनु्य अर्वस्थाबाट शरुु भई पनुः शपथ 
खाएर माि कायाभार सम्हाल्ने अर्वस्था अइपरेको हो । यो व्यर्वस्था अन्य सरकारी 
सेर्वा र्वा सार्वाजलनक पदालधकारी सरहको बढुर्वा र्वा पनुः पदभार रहण गरेको र्वा पनुः 
पदर्वहाली गरेको अर्वस्था होइन । रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्तको 
लनयजुक्तको लसफाररस गने स्र्वतन्ि र स्र्वायत्त लनकाय संरै्वधालनक पररषदमा 
मजन्िपररषदका अध्यक्ष एरं्व रधानन्यायाधीश, का.म.ु रधानन्यायाधीश, मन्िीपररषद्का 
तीन जना सदस्य मन्िीसमेत रहने व्यर्वस्था छ । हाल वर्वद्यमान संरै्वधालनक पररषदमा 
३५ र्वषा भन्दा बढी न्याय र कानूनको क्षेिमा वक्रयाशील अझ भनौं न्याय सम्पादनको 
कायामा सररक व्यजक्तहरु सम्मालनत मजन्िपररषदका अध्यक्ष एरं्व रधानन्यायाधीश र 
सम्मालनत का.म.ु रधानन्यायाधीश तथा ३० र्वषा भन्दा बढी न्याय र कानूनको क्षेिमा 
वक्रयाजशल कानून सजचर्वसमेतको जजम्मेर्वारी सम्हालेका ख्याती राप्त कानूनवर्वद् एरं्व 
र्वतामान सामान्य रशासनमन्िी माधर्वरसाद पौडेलसमेत संलग्न हनुहुनु्छ । संरै्वधालनक 
पररषदमा संलग्न रहेका उल्लेजखत अनभुर्व राप्त पदालधकारीहरुबाट पूणारुपमा कानूनी 
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मन (Judicial mind) रयोग गरी रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्तको पदमा 
लनयजुक्तका लालग लसफाररस गरेबमोजजम सम्मानीय राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त भएको कुरा 
गैरकानूनी र गैर संरै्वधालनक हनेु रश्न नै रहाँदैन । तसथा, संरै्वधालनक र कानूनी 
लनयजुक्तलाई गैरकानूनी भनी लनरे्वदकले ललएको जजवकर नै गैरकानूनी हुाँदा उक्त्त्त ररट 
लनरे्वदन खारेज गरी पाउाँ भन्ने समेत व्यहोराको लनर्वााचन आयकु्त दोलखबहादरु गरुुङ्गले 
लमलत २०७०/२/१० मा पेश गरेको ललजखत जर्वाफ । 

७. रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्तहरुको लनयजुक्तको लसफाररस गने स्र्वतन्ि र 
स्र्वायत्त लनकाय संरै्वधालनक पररषदमा मन्िीपररषदका अध्यक्ष एरं्व रधान न्यायाधीश, 

का.म.ु रधान न्यायाधीश, मजन्िपररषदका तीनजना सदस्य मन्िीहरु समेत रहने व्यर्वस्था 
छ । हाल वर्वद्यमान संरै्वधालनक पररषदमा ३५ र्वषा भन्दा बवढ त्प्यवह क्षेिमा काम 
गरेका व्यजक्त्त्तहरु सम्मानीय मन्िी पररषदका अध्यक्ष एरं्व रधान न्यायाधीश, सम्मानीय 
का.म.ु रधान न्यायाधीश तथा ३० र्वषाभन्दा बढी कानून क्षेिमा कामगरी कानून 
सजचर्वको समेत जजम्मेर्वारी सम्हाली सकेका र्वतामान सामान्य रशासन मन्िी माधर्व 
पौडेल समेत संलग्न हनुहुनु्छ । संरै्वधालनक पररषदमा संलग्न रहेका उल्लेजखत अनभुर्व 
राप्त पदालधकारीहरुबाट पूणारुपमा कानूनी मन (Judicial mind) रयोग गरी रमखु 
लनर्वााचन आयकु्त र लनचााचन आयकु्तको पदमा लनयजुक्तको लालग लसफाररस गरेबमोजजम 
सम्मानीय राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त भएको कुरा गैरकानूनी र गैर संरै्वधालनक हनेु रश्न नै 
रहाँदैन । तसथा, संरै्वधालनक र कानूनी लनयजुक्तलाई गैरकानूनी भनी लनरे्वदकले ललएको 
जीवकर नै गैरकानूनी हुाँदा ररट लनरे्वदन खारेज गरी पाऊाँ  भनी लनर्वााचन आयोगका सजचर्व 
नारायणगोपाल मलेगो लनर्वााचन आयकु्त अयोलध रसाद यादर्व र रमखु लनर्वााचन आयकु्त 
लनलकण्ठ उरतेीको एकै लमलानको ललजखत जर्वाफ । 

८. नेपालको अन्तररम संवर्वधानको धारा १४९ ले संरै्वधालनक पररषदको व्यर्वस्था गरेको र 
लनर्वााचन आयोग जस्ता संरै्वधालनक लनकायहरुमा पदालधकारीहरुको लनयजुक्तको लालग 
लसफाररस गना संवर्वधानको धारा १४९ ले संरै्वधालनक पररषदको व्यर्वस्था गरेको कुरामा 
वर्वर्वाद छैन । संरै्वधालनक पररषदको लसफाररसमा सम्मानीय राष्ट्रपलतबाट जारी भएको 
र्वाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको बुाँदा नं.२० मा उल्लेजखत रार्वधान र व्यर्वस्थाका 
आधारमा संरै्वधालनक पररषद्ले आफ्नो काया सचुारु गना नै सक्त्ने हुाँदा ररट लनरे्वदन 
व्यहोरा गलत तथ्यका आधारमा दायर गररएको र पररषदले कानूनमा व्यर्वस्था भए 
बमोजजम गरेको लसफाररस अनसुार संरै्वधालनक पदमा सम्मालनत राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त हनेु 
संरै्वधालनक व्यर्वस्था हुाँदा संरै्वधालनक पररषदले संवर्वधान, रचललत कानून समेतका 
आधारमा लनर्वााचन आयोगको रमखु आयकु्त र आयकु्तको लनयजुक्त सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट भई सकेको र सो काया संवर्वधान सम्मत भई भए  गररएको भन्ने कुरा म 
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आफु पलन वर्वश्वस्त हुाँदा ररट लनरे्वदनमा म समेतलाई वर्वपक्षी बनाउने कुनै कानूनी एरं्व 
संरै्वधालनक आधार र कारण नभएको अर्वस्थामा ररट लनरे्वदन खारेज भागी हुाँदा खारेज 
गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको ने.क.पा. एमाले का अध्यक्ष झलनाथ खनालको लमलत 
२०७०/२/२१ को ललजखत जर्वाफ। 

९. संवर्वधानसभा द्वारा नयााँ संवर्वधान बन्न नसकेको, संवर्वधानसभा पलन जीवर्वत नरहेको र 
संरै्वधालनक पदहरु ररक्त्त्त हुाँदै राज्य संचालनमा कदठनाई उत्प्पन्न भएको अर्वस्थामा 
सार्वाभौम जनताको हकको कदर गदै नयााँ संवर्वधानसभाको लनर्वााचन गने समेतको काम 
सम्पन्न गने लनकायको पदालधकारीको लनयजुक्त गना आर्वश्यक भएको र त्प्यसको लालग भै 
रहेको कानूनी व्यर्वस्थाबाट माि लनकास नदेजखएको हुाँदा लमलत २०६९/१२/१ मा 
राष्ट्रपलतद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बमोजजम संरै्वधालनक पररषदले लमलत 
२०६९/१२/८ मा गरेको लसफाररस बमोजजम सम्मानीय राष्ट्रपलतबाट लमलत 
२०६९/१२/११ मा रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्त पदमा भएको 
लनयजुक्तमा कुनै संरै्वधालनक र कानूनी िटुी समेत नहुाँदा ररट लनरे्वदन खारेज भागी छ । 
खारेज गरी पाउाँ भन्ने समेत व्यहोराको उच्चस्तरीय राजनैलतक सलमलतका तफा बाट 
ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको लमलत २०७०/३/११ को ललजखत 
जर्वाफ। 

१०. नेपालको अन्तररम संवर्वधान २०६३ ले संवर्वधानसभाको पररकल्पना एक पटकको लालग 
माि गररएको भए पलन वर्वलभन्न समस्याका बार्वजदु तोवकएको समयमा संवर्वधानसभाबाट 
संवर्वधान जारी हनु नसकी संवर्वधानसभाको अर्वलध समाप्त भयो । सम्मालनत सर्वोच्च 
अदालतको लनदेशनात्प्मक आदेश (फैसला) अनसुार पलन संवर्वधान सभाको चनुार्व 
अपररहाया भएको स्पष्ट छ । संवर्वधानसभा-२ को लनर्वााचनमा देशका सम्पूणा नागररकले 
स्र्वतन्ि एरं्व भयरवहत र्वातार्वरणमा आफ्नो मतालधकार रयोजन गना पाउन ु पदाछ भन्ने 
कुरामा नेपाली कााँरसे रलतर्वद्ध छ । संवर्वधासभा-२ स्र्वतन्ि लनष्पक्ष एरं्व भयरवहत 
लनर्वााचनका लालग सम्माननीय जखलराज रेग्मीज्यूको नेततृ्प्र्वमा चनुार्वी सरकार भई 
सकेको, लनर्वााचन आयोगको रमखु लनर्वााचन आयकु्त एरं्व आयकु्तहरु लनयकु्त्त्त भइसकेको, 
सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीशहरु समेतको लनयजुक्त भई संवर्वधानसभाको 
लनर्वााचनको लमलत तय भई सकेको अर्वस्था हुाँदा ररट लनरे्वदकले उठाएका कुराहरु 
सम्पन्न भई सकेको हुाँदा ररट लनरे्वदनको औजचत्प्य नरहेकोले ररट लनरे्वदन खारेज गरी 
पाऊाँ  भन्ने समेत व्यहोराको उच्चस्तरीय राजनीलतक सलमलत (राजनैलतक संयन्ि) का 
सदस्य एरं्व नपाली कााँरसे पाटीका तफा बाट समेत नेपाली कााँरसे पाटीका सभापलत 
शशुील कोइरालाले लमलत २०७०/३/१२ मा पेश गरेको ललजखत जर्वाफ । 
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ठहर खण्ड 

११. लनयमबमोजजम साप्तावहक तथा दैलनक मदु्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हनु 
आएको रस्ततु ररट लनरे्वदनको लमलसल संलग्न सम्पणुा कागजातहरुको अध्ययन गररयो 
। वर्वपक्षी राष्ट्रपलतको कायाालय, जशतल लनर्वास काठमाडौँसमेतको तफा बाट उपजस्थत 
हनुभुएका सहन्यायालधर्वक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई र उपन्यायालधर्वक्ता श्री घनश्याम 
ओझा तथा रमखु लनर्वााचन आयकु्त श्री लनलकण्ठ उरतेीसमेतको तफा बाट उपजस्थत 
वर्वद्वान र्वररष्ठ अलधर्वक्ताद्वय श्री हररहर दाहाल र श्री महादेर्वरसाद यादर्वले लनर्वााचन 
आयोग जस्ता संरै्वधालनक लनकायहरुका पदालधकारीहरुको लनयजुक्तको लालग लसफाररस 
गना संवर्वधानको धारा १४९ ले संरै्वधालनक पररषद्को व्यर्वस्था गरेको, सो व्यर्वस्थाको 
कायाान्र्वयन अर्वस्थामा बाधा अड्काउ परेकाले लमलत २०६९।१२।०१ मा सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको बुाँदा नं. २० मा उल्लेजखत 
रार्वधानको साथै संवर्वधानले व्यर्वस्था गरेको संरै्वधालनक पररषद् नेपाल सरकार 
अन्तगातको लनणाय नभई छुटै्ट स्र्वतन्ि लनकाय रहेको, सो पररषद्को कायारणाली 
कानूनद्वारा व्यर्वजस्थत भएको पररषद्ले गरेको लसफाररसको आधारमा सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त हनेु संरै्वधालनक व्यर्वस्था रहेको, संरै्वधालनक पररषद्को लमलत 
२०६९।१२।०८ को लसफाररसबमोजजम लमलत २०६९।१२।११ मा सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त भइसकेको हुाँदा ररट लनरे्वदनको माग औजचत्प्यहीन र लनरथाक 
भइसकेकोले कानूनबमोजजम सो लसफाररस एरं्व लनयजुक्त बदर हनुपुने आधार र कारण 
छैन, ररट लनरे्वदन खारेज हनुपुछा भनी गनुाभएको सारगलभात बहससमेत सलुनयो ।  

१२. यसमा ररट लनरे्वदकको लनरे्वदन मागबमोजजम उत्प्रषेणयकु्त परमादेशसमेतको आदेश जारी 
हनुपुने हो, होइन भन् ने सम्बन्धमा लनणाय गनुापने देजखयो ।  

१३. लनणायतफा  वर्वचार गदाा, नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा १२८ को 
वर्वपररत हनेु गरी लनलकण्ठ उरतेीलाई लनर्वााचन आयोगको रमखु लनर्वााचन आयकु्त, 
दोलखबहादरु गरुुङ र अयोलधरसाद यादर्वलाई लनर्वााचन आयोगको आयकु्तमा लनयकु्त 
गने गरी वर्वपक्षीहरुबाट भएको लसफाररस, लनणाय लगायत काम, कारर्वाहीहरु संवर्वधानको 
रस्तार्वना, धारा १, धारा १२८ समेतको वर्वपररत भएकोले नेपालको अन्तररम संवर्वधान 
२०६३ को धारा १०७(२) बमोजजम उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी पाउाँ भन्नेसमेत 
व्यहोराको ररट लनरे्वदन र संरै्वधालनक पररषदले गरेको लसफाररसको आधारमा सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन आयकु्तहरुसमेतको लनयजुक्त हनेु 
संरै्वधालनक व्यर्वस्था हुाँदा संरै्वधालनक पररषदबाट संवर्वधान र रचललत कानूनसमेतका 
आधारमा लनर्वााचन आयोगको रमखु आयकु्त र लनयजुक्तका लालग संरै्वधालनक पररषदको 



मदु्दा : उत्प्रषेणयकु्त परमादेश (०६९-WO-०९९९) पषृ्ठ  8 / 10 

लमलत २०६९।१२।०८ को लसफाररसबमोजजम लमलत २०६९।१२।११ मा 
सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्त भईसकेको हुाँदा कानूनबमोजजमको सो लसफाररस एरं्व 
लनयजुक्त बदर हनुपुने आधार र कारण वर्वद्यमान छैन भन्नेसमेत व्यहोराको वर्वपक्षीहरुको 
ललजखत जर्वाफ रहेको देजखन्छ ।  

१४. नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजजम 
नेपालको कायाकाररणी अलधकार मन्िीपररषदमा लनवहत रहेको र सोही धाराको उपधारा 
(२) बमोजजम संवर्वधान र अन्य कानूनको अलधनमा रही नेपालको शासन व्यर्वस्थाको 
सामान्य लनदेशन, लनयन्िण र संचालन गने अलभभारा मन्िीपररषदमा रहेको देजखन्छ । 
नेपालको अन्तररम संवर्वधानको धारा ४३ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारको 
संचालन संयकु्त जनआन्दोलनको भार्वना, राजनैलतक सहमलत र सहायाको संस्कृलत 
अनरुुप गररनेछ भन् ने व्यर्वस्था रहेको छ । ररट लनरे्वदकले ररट लनरे्वदनमा मलु रुपमा 
उठाउनभुएको वर्वषय लनर्वााचन आयोगको रमखु आयकु्त र आयकु्तको पदमा लनयजुक्तको 
लालग वर्वपक्षीमध्येका उच्तस्तरीय राजनीलतक सलमलतले नेपाल सरकारलाई लसफाररस 
गरेको कायासमेत गैरसंरै्वधालनक रहेको भन्नेसमेतका सम्बन्धमा हेदाा लनर्वााचन 
आयोगजस्ता संरै्वधालनक लनकायहरुका पदालधकारीहरुको लनयजुक्तको लालग लसफाररस गना 
संवर्वधानको धारा १४९ ले संरै्वधालनक पररषदको व्यर्वस्था गरेको, सो व्यर्वस्थाको 
कायाान्र्वयनमा व्यर्वस्थावपका संसद नभएको अर्वस्थामा बाधा अड्काउ परेकोले लमलत 
२०६९।१२।०१ मा सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा 
१५८ बमोजजम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको देजखन्छ । तत्प्पश्चात ्
वर्वपक्षी संरै्वधालनक पररषद्को लमलत २०६९।१२।०८ को लसफाररसबमोजजम लमलत 
२०६९।१२।११ मा सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन 
आयकु्तहरुको लनयजुक्त भइसकेको लमलसल संलग्न लनजहरुको लनयजुक्त पिको 
रलतललवपहरु बाट देजखएको छ । लमलसल संलग्न वर्वपक्षीहरुको ललजखत जर्वाफ र सो 
साथ संलग्न रमाण कागजातहरुबाट ररट लनरे्वदकले जनु लनणाय र लसफाररससमेतको 
संरै्वधालनकता मालथ रश्न उठाइ लनरे्वदन दताा गनुाभएको छ, सो लसफाररस र 
लनणायबमोजजम सम्माननीय राष्ट्रपलतज्यूबाट रमखु लनर्वााचन आयकु्त लनलकण्ठ उरतेी, 
लनर्वााचन आयकु्त दोलखबहादरु गरुुङ र अयोधीरसाद यादर्वको लनयजुक्तसमेत भईसकेको 
र नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ खारेज भइसकेको, नयााँ जारी भएको 
संवर्वधानबमोजजम संघीय संसदसमेतको लनर्वााचन सम्पन्न भइसकेको परररके्ष्यमा ररट 
लनरे्वदनको माग औजचत्प्यहीन र लनरथाक भइसकेको देजखन्छ ।  

१५. यसरकार व्यर्वस्थावपका संसदको लनर्वााचन हनु नसकी ररक्तता रहेको अर्वस्थामा लनर्वााचन 
आयोगजस्तो संरै्वधालनक लनकायका पदालधकारीको लनयजुक्तमा पना गएको बाधा अड् काउ 
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फुकाउनका लालग नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ को धारा १५८ ले गरेको 
संरै्वधालनक रार्वधान बमोजजम लमलत २०६९।१२।०१ मा आदेश जारी भएपश्चात 
संरै्वधालनक पररषदले गरेको लमलत २०६९।१२।०८ को लसफाररसबमोजजम सम्माननीय 
राष्ट्रपलतबाट लमलत २०६९।१२।११ मा रमखु लनर्वााचन आयकु्त र लनर्वााचन 
आयकु्तहरुको पनु : लनयजुक्त भइसकेको लमलसलबाट देजखएको छ । उक्त लमलत 
२०६९।१२।०१ को बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र लमलत २०६९।१२।०८ 
को संरै्वधालनक पररषदको लसफाररस र सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट लमलत २०६९।१२।११ 
मा भएको लनयजुक्तका सम्बन्धमा नै लनरे्वदकले रश्न उठाएकोमा सो बमोजजमका कायाहरु 
सम्पन्न भइ आदेशको रयोजन समाप्त भइसकेको अर्वस्था छ । संवर्वधानसभाबाट  
नेपालको संवर्वधान पलन जारी भइसकेको छ । नेपालको संवर्वधानको धारा ३०८ बाट 
नेपालको अन्तररम संवर्वधान, २०६३ पलन खारेज भइसकेको छ । अब अजस्तत्प्र्वमा नै 
नरहेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र सोबमोजजम रमखु लनर्वााचन आयकु्त र 
आयकु्तहरुको लनयजुक्तको लालग संरै्वधालनक पररषद्ले गरेको लसफाररससमेत लाई 
उत्प्रषेणको ररटबाट बदर गनुापने अर्वस्था रहेन । तत्प्कालीन मन्िीपररषदका अध्यक्षले 
राजजनामा ददइसकेको र लनजको अध्यक्षतामा गदठत मन्िीपररषद् नै हाल बहाल नरहेको 
तथा तत्प्कालीन संरै्वधालनक पररषद्का अध्यक्ष लगायतका अन्य पदालधकारीहरु समेत 
पदमा बहाल नरहेको हुाँदा लनरे्वदकको माग अनरुुप परमादेशको आदेशसमेत जारी 
गरीरहनपुरेन । तसथा, अब यस पररर्वलतात पररजस्थलतमा रस्ततु लनरे्वदनको वर्वषयमा ररट 
जारी हनु सक्त्ने अर्वस्था रहेको देजखएन।  

१६. अदालतले आफुसमक्ष वर्वचाराधीन वर्वर्वाददत वर्वषयको माि लनरुपण गने हो । 
लनरे्वदकहरुले लनरे्वदन ददंदाको बखतमा वर्वर्वाददत भलनएको वर्वषय नै राजनीलतक रकृया र 
वर्वकलसत नयााँ संरै्वधालनक रणालीबाट पररजस्थलतको पररर्वतान भई वर्वर्वादको अर्वस्थाको 
औजचत्प्य नै समाप्त भइसकेको जस्थलतमा उक्त वर्वषयलाई पनु : बल्झाई वर्वर्वाद रहे 
सरहको जस्थलतको कल्पना गरी अदालतले बोल्न ुऔजचत्प्यपणुा र बाजन्छत हनु सक्त्दैन ।  

१७. यस्तै रयोजनवर्ववहन भइसकेको वर्वषयर्वस्त ु रहेको लनरे्वदक श्रीरसाद उपाधयायसमेत 
वर्वरुद्ध सम्माननीय रधानमन्िी, रधानमन्िी तथा मन्िी पररषद्को कायाालय, लसंहदरबार, 
काठमाडौँसमेत वर्वपक्षी भएको सम्र्वत ् २०६३ सालको ररट नं. ०६३-WS-०००२, 
०००८, ०००९, ००१० का ररट लनरे्वदनहरुमा यस अदालतको वर्वषशे इजलासबाट 
लनरे्वदकहरुले न्यावयक पनुरार्वलोकन गनुापने आधारका रुपमा देखाएको तत्प्कालीन 
नेपाल अलधराज्यको संवर्वधान, २०४७ र सो संवर्वधानसाँग बाजझने गरी घोषणा गररएको 
भलनएको रलतलनलधसभाको घोषणा, २०६३ दरैु्वको अजस्तत्प्र्व हाल कायम नरहेको, उक्त 
संवर्वधानको खारेजी गदै नयााँ अन्तररम संवर्वधान लाग ुभई सञ्चालनमासमेत आइसकेको 
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र रलतलनलध सभाको घोषणामा अन्तरलनवहत सबैजसो वर्वषयर्वस्तलुाई अन्तररम संवर्वधानले 
संबोधन गरी संरै्वधालनक रार्वधानका रुपमा रहणसमेत गरीसकेको अर्वस्थामा २०४७ 
सालको संवर्वधानसाँग रलतलनलधसभा घोषणा बाजझए नबाजझएको भन् ने सम्बन्धमा न्यावयक 
पररक्षण गरीरहनकुो कुनै औजचत्प्य र सान्दलभाकता नहनेु भनी लमलत 
२०६५।०१।१२।५ मा लनरे्वदन  खारेज हनेु ठहरी आदेश भई ने.का.प. २०६५, 
अंक २, लन.नं. ७९२५ मा लसद्धान्तसमेत रलतपादन भइसकेको देजखंदा सो लसद्धान्त 
रस्ततु ररट लनरे्वदनका सम्बन्धमा पलन आकवषात हनेु देजखयो ।  

१८. साथै यस्तै वर्वषयर्वस्त ुर रकृलतको ररट लनरे्वदक अलधर्वक्ता डा. चन्रकान्त ज्ञर्वालीसमेत 
वर्वपक्षी राष्ट्रपलतको कायाालय, जशतललनर्वास, काठमाडौँसमेत वर्वपक्षी भएको ०६९-WO-

०९७६ को उत्प्रषेण, परमादेश अलधकारपचृ्छासमेतको ररट लनरे्वदनमा यसै अदालतबाट 
ररट लनरे्वदनको औजचत्प्य र रयोजन समाप्त भइसकेको भन् ने आधारमा लनरे्वदन खारेज हनेु 
ठहर गरी लमलत २०७२।१२।१५।२ मा भएको आदेशसमेत रस्ततु मदु्दामा रासंलगक 
हनेु देजखयो ।  

१९. अत : उल्लेजखत आधार कारण र यसै अदालतबाट रलतपाददत लसद्धान्त र परु्वा 
आदेशबमोजजम जनु लसफाररस र लनयजुक्तका सम्बन्धमा लनरे्वदकले रश्न उठाएको हो, सो 
सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपलतज्यूबाट संवर्वधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी 
भई सो आदेशबमोजजम संरै्वधालनक पररषदबाट लसफाररस भई सो लसफाररससमेतका 
आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपलतबाट लनयजुक्तसमेत रदान गरीसकेको अर्वस्था रहनकुा साथै 
तत्प्काल बहाल रहेको मन्िीपररषदले लनर्वााचन सम्पन्न गरी गठन भएको नयााँ 
संवर्वधानसभाबाट नेपालको संवर्वधान लनमााण भई लाग ु भइसकेको हालको पररजस्थलतमा 
सारभतु पररर्वतान आइ लनरे्वदन दायर गदााको अर्वस्थाको वर्वर्वाददत  वर्वषय नै लनरथाक र 
रयोजनहीन भएको हुाँदा ररट लनरे्वदनको अन्तर्वास्तलुभि ररे्वश गरी थप बोलीरहन ु
आर्वश्यक नदेजखएकोले लनरे्वदकहरुको रस्ततु ररट लनरे्वदन खारेज हनेु ठहछा । 
दायरीको लगत कट्टा गरी लमलसल अलभलेख शाखामा बझुाइददनू ।  

  
 

न्यायाधीश 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्यायाधीश  

इजलाश अलधकृत : जयराम शे्रष्ठ  

कम््यटुर : चन्रशेर राना  

 

इलत सम्र्वत २०७५ साल रै्वशाख ३१ गते रोज २ शभुम ्। 


