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काठमाडौं ............................................................................ 
८. नेपाल कानून आयोग, अन्त्तरावष्ट्रय सम्मेलन केन्त्द्र, नयाबँानेश्वर ............. 

 

नेपालको संववधानको धारा १३३(१)(२)(३) बमोन्त्जम यस संवैधाननक इजलासमा 
दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संन्त्िप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ। 

१. नेपालको संववधानको धारा ११४ बमोन्त्जम संसद नचलेको अवस्थामा अत्प्यावश्यक परेमा 
मार अल्पकानलन न्त्स्थनतको लानग अध्यादेश जारी गररन्त्छ। दीघणकालीन असर पने ववषयमा 
संसद छली अध्यादेश जारी गररदैन। प्रनतनननध सभामा नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको ववधेयक पाररत हनेु अन्त्न्त्तम अवस्थामा रहेकोमा मन्त्न्त्रपररषद् को 
नसफाररसमा राष्ट्रपनतबाट नमनत २०७८।२।९ मा नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 

प्रत्प्यथी 

ननवेदक 

ननवेदक 
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अध्यादेश, २०७८ प्रमान्त्र्करर् गरी जारी गररएको कायण दरुासायपूर्ण र अननु्त्चत राजनीनतक 
स्वाथण पूरा गनण जारी गररएको छ। नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को 
उपदफा ३ पनछ देहाय उपदफा ४, ५, ६ थवपएको नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको अध्यादेश, २०७८ मा उल्लेख छ। उक्त उपदफा ४ मा “संवत ्
२०७२ सालको असोज ३ गते भन्त्दा अन्त्घ जन्त्मको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त 
गरेको नागररकको सन्त्तानले बाब ुर आमा दवैु नेपालको नागररक रहेछन ्भने ननजको उमेर 
१६ वषण पूरा भएपनछ वंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गनेछ” भन्ने उल्लेख 
छ। नेपालको संववधानको धारा ११(३) मा “यो संववधान प्रारम्भ हनु ुभन्त्दा अन्त्घ जन्त्मको 
आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गरेको नागररकको सन्त्तानले बाब ु र आमा दवैु 
नेपालको नागररक रहेछन ् भने ननज बानलग भएपनछ वंशजको आधारमा नेपालको 
नागररकता प्राप्त गनेछ” भन्ने उल्लेख भएको र संशोधन पूवणको नागररकता ऐन, २०६३ मा 
पनन सोही व्यवस्था छ। नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा ३ सँग बान्त्िने गरी 
संशोनधत अध्यादेशमा उपरोक्त उपदफा ४ थप गररएको स्पष्ट छ। 

२. अध्यादेशले थप गरेको नागररकता ऐन, २०६३ को दफा ३ पनछ थवपएको उपदफा (५) 
मा “नेपालको नागररक आमाबाट जन्त्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबकुो पवहचान 
हनु नसकेको व्यन्त्क्तले वंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गनेछ”  भन्ने र ऐ. को 
उपदफा (६) मा “उपदफा (५) बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गरेको कुनै व्यन्त्क्तको बाब ु
ववदेशी रहेको ठहरेमा त्प्यस्तो व्यन्त्क्तले वंशजको आधारमा नलएको नागररकता कायम रहने 
छैन र ननजले बाबकुो नागररकताको आधारमा ववदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त नगरेको 
भनी तोवकए बमोन्त्जम स्वघोषर्ा गरेमा ननजको नागररकतालाई अंगीकृत नागररकतामा पररर्त 
गररनेछ” भन्ने उल्लेख छ। आमाले आफ्नो छोराछोरीको बाबकुो पवहचान गनण नसकेको 
ववशेष कारर् र आधार आमाले वा नागररकता प्राप्त गनण चाहनेले ववश्वानसलो प्रमार्बाट पषु्टी 
गरेको अवस्थामा मार वंशजको नागररकता ददने व्यवस्था हनु ुपनेमा सहज रुपमा वंशजको 
नागररकता ददने उक्त व्यवस्था नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा ५ को 
“नेपालको नागररक आमाबाट नेपालमा जन्त्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबकुो 
पवहचान हनु नसकेको व्यन्त्क्तलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्रदान गररने छ” 
भन्ने व्यवस्थासँग बान्त्िएको छ। त्प्यस्तै बाबकुो पवहचान ढाँटी वंशजको नागररकता नलएको 
व्यन्त्क्तले बाबकुो नामबाट ववदेशी मलुकुको नागररकता ननलएको पषु्टी गरेमा अंगीकृत 
नागररकतामा पररर्त हनेु व्यवस्था हनुपुनेमा िकु्याई वंशजको नागररकता नलने व्यन्त्क्तले 
स्वघोषर्ा गरेको भरमा अंनगकृत नागररकता प्राप्त गने उक्त व्यवस्था नेपालको संववधानको 
धारा १५ को उपधारा ५ सँग बान्त्िन गएको छ। 
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३. सानबक ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ पनछ उक्त संशोनधत अध्यादेशद्वारा थप गररएको 
उपदफा ३(क) मा “कसैले दफा ३ को उपदफा (६) बमोन्त्जम गरेको स्वघोषर्ा िटु्टो 
ठहरेमा त्प्यस्तो िटु्टो स्वघोषर्ा गने व्यन्त्क्तलाई छ मवहनादेन्त्ख एक वषणसम्म कैद वा पचास 
हजार रुपैयादेँन्त्ख एक लाख रुपैयासँम्म जररवाना वा दवैु सजाय हनेुछ।” भन्ने छ। सोही 
दफा 21 मा थवपएको उपदफा ३(ख) मा “कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड 
(क१) बमोन्त्जम गरेको स्वघोषर्ा िटु्टा ठहरेमा त्प्यस्तो िटु्टो स्वघोषर्ा गने व्यन्त्क्तलाई एक 
वषणदेन्त्ख तीन वषणसम्म कैद वा एक लाख रुपैयादेँन्त्ख तीन लाख रुपैयाँसम्म जररवाना वा दवैु 
सजाय हनेुछ। िटु्टो स्वघोषर्ा गरी नागररकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोन्त्जम सजाय 
भएमा त्प्यसरी प्राप्त गरेको नागररकता स्वत: रद्द हनेुछ” भन्ने उल्लेख छ। उपरोक्त 
प्रावधानहरु दफा ३ को उपदफा (६) सँग आधाररत भएको र सो मूल प्रावधान नै 
नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा ५ सँग बान्त्िएको छ।  

४. सानबक ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड पनछ देहायको खण्ड (क१) थवपएको 
जसमा “नेपालको नागररक आमाबाट नेपालमा जन्त्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र 
बाबकुो पवहचान हनु नसकेको व्यन्त्क्तको हकमा ननजको बाबकुो पवहचान हनु नसकेको 
व्यहोराको ननज र ननजको आमाले गरेको तोवकए बमोन्त्जमको स्वघोषर्ा, तर ननवेदन 
ददँदाका बखत त्प्यस्तो व्यन्त्क्तको आमाको मतृ्प्य ु भइसकेको वा होस ठेगाना नभएको 
अवस्थामा सोको प्रमार् सवहत ननवेदकले गरेको स्वघोषर्ा संलग्न गनूण पनेछ” भन्ने छ। 
आमाले आफ्ना सन्त्तानको ववदेशी बाबकुो पवहचान नछपाई वंशजको नागररकता ददलाउन 
सक्ने खतरा रहने उक्त संशोनधत प्रावधान नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा ३ 
सँग स्पष्ट रुपमा बान्त्िएको छ। त्प्यस्तै सानबक ऐनको दफा ८ को उपदफा १ पनछ 
उपदफा (१क) थवपएको छ जसमा “उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भए तापनन दफा ३ को उपदफा (४) बमोन्त्जम नागररकताको प्रमार्पर नलन 
ननवेदन ददँदा बाब ुर आमा दवैुको नागररकताको प्रमार्परको प्रनतनलवप संलग्न गनूण पने छ” 
भन्ने छ। सो कानूनी व्यवस्था नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा ३ सँग 
बान्त्िएको छ। 

५. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनणका लानग जारी गररएको, नेपाल नागररकता 
(पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ (प्रमार्ीकरर् नमनत २०७८।२।९) द्वारा सानबक 
ऐनको दफा ३ पनछ थप गररएको उपदफा ४, ५, ६ मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ 
को खण्ड (क) पनछ खण्ड (१क), दफा ८ को उपदफा (१क) थवपएको र मूल ऐनको 
दफा २१ को उपदफा ३ पनछ उपदफा (३क), (३ख) थवपएकोले उक्त नेपाल नागररकता 
(पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ को सम्पूर्ण भाग नेपालको संववधानको धारा 
११(२)(३)(५) सँग बान्त्िएकोले नेपालको संववधानको धारा १३३ को उपधारा १ 
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बमोन्त्जम उक्त अध्यादेशलाई प्रारम्भ देन्त्ख नै उत्प्प्रषेर्को आदेशद्वारा अमान्त्य र बदर घोवषत 
गरी सो अध्यादेश कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू भन्नेसमेत परमादेशको आदेश जारी गरी 
पाउँ। साथै प्रस्ततु मदु्दाको अन्त्न्त्तम टंुगो नलागेसम्म नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, 2078 कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू यथान्त्स्थनतमा राखू्न भनी अन्त्तररम आदेश 
जारी गरी पाउँ भन्ने वररष्ठ अनधवक्ता वोर्णबहादरु काकी समेतको ननवेदन दावी। 

६. प्रस्ततु मदु्दाको सनुवुाईमा हाम्रो पनन सरोकार रहेको हुँदा सररक हनु पाउँ भन्ने अनधवक्ता 
शैलेन्त्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हररजन), मोहना अन्त्सारी, अनधवक्ता मीरा ढुङ्गाना र अनधवक्ता 
सनबन शे्रष्ठको ननवेदन। 

७. ननवेदकको मागबमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानूनबमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी सूचना म्याद जारी गरी 
नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। अन्त्तरीम 
आदेशतफण , नेपालको संववधानको धारा ११४ मा “संघीय संसदको दवैु सदनको अनधवेशन 
चनलरहेको अवस्थामा बाहेक अन्त्य अवस्थामा तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा 
मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररसमा राष्ट्रपनतले अध्यादेश जारी गनण सक्ने” व्यवस्था रहेको छ। 
यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्त्य हनेु, त्प्यस्तो अध्यादेश जारी भएपनछ बसेको 
संघीय संसदको दवैु सदनमा पेश गररने र दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः ननन्त्ष्क्रय हनेु 
व्यवस्था समेत सोही धारामा रहेको देन्त्खन्त्छ। संववधानमा रहेको उन्त्ल्लन्त्खत प्रावधान तथा 
अध्यादेश सम्बन्त्धी अवधारर्ागत मान्त्यता अनसुार संसदको अनधवेशन चनलरहेको अवस्थामा 
अध्यादेश जारी हनु सकै्तन। यसका अनतररक्त “तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा” 
अध्यादेश जारी गनण सवकने वा नमल्ने अवस्था रहन सक्तछ। संववधानमा रहेको उक्त 
प्रावधानको सापेितामा नागररकता सम्बन्त्धी वववाददत अध्यादेशलाई हेनुण पने देन्त्खन्त्छ। 

८. कानून ननमाणर् गने अनधकार ववधावयकामा ननवहत रहेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था 
सञ्चालनको क्रममा यदाकदा ववधावयका (संसद) को अनधवेशन चाल ु नरहेको अवस्थामा 
“तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा” नसनमत अवनधसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी 
गने अनधकार कायणपानलकालाई संववधानले प्रदान गने अभ्यास पनन रही आएको छ। तर 
यसरी अध्यादेश जारी गने कुराका नसमा बन्त्देजहरु छन।् संववधानद्वारा ननधाणररत नसमा 
बन्त्देज नाघेर अध्यादेश जारी गनण नमल्दैन। शासकीय सवुवधा वा अमकु राजनीनतक उद्देश्य 
प्रानप्तका लानग ववधावयका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गदाण त्प्यसबाट ववधावयकाको 
अनधकार र प्रभावकाररतामा अननु्त्चत हस्तिेप गरेको अवस्था पैदा हनु सक्तछ1। 
                                                           

1  “The primary law making authority under the Constitution is the Legislature and not the 
Executive” ..… “The power to promulgate an Ordinance is essentially a power to be used to 
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ववधावयकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गररएको अध्यादेशलाई छद्म ववधायन (Colorable 

Legislation) माननन्त्छ र त्प्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधाननक बैधता प्राप्त गनण सकै्तन भन्न े
कानूनी नसद्धान्त्त रही आएको छ।  

९. नेपाली नागररकताको प्रमार्पर जारी गने कायण नेपालको संववधान जारी हनुभुन्त्दा अगानड र 
संववधान जारी भएपनछ पनन ननरन्त्तर रुपमा भैआएकै पाइन्त्छ। नेपाल नागररकता ऐन, 
२०६३ समेतका कानून कायाणन्त्वयनमा रहेकै छन।् यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गनूण 
पने ववषय यदद छन ् भने पनन त्प्यसको पररपूती ववधावयकी प्रवक्रयाबाट हनु सक्ने नै 
देन्त्खन्त्छ। उक्त ऐनमा संशोधनका लानग २०७५ सालमा ववधेयक तजुणमा भई संघीय 
संसदको मानथल्लो सदन (रावष्ट्रय सभा) बाट संशोधन ववधेयक पारीत भई प्रनतनननध सभामा 
पठाइएको र सो ववधेयक हालसम्म पाररत भैनसकेको भन्ने तथ्य समेत प्रस्ततु हनु आएका 
छन।् यसरी कररब तीन बषण अगानडदेन्त्ख संसदमा ववधेयक ववचाराधीन रहेको र त्प्यसलाई 
पारीत गने वा नगने ववषयमा कुनै ननर्णय भैनसकेको नागररकता सम्बन्त्धी ववषयमा 
“तत्प्काल” के कारर्बाट आवश्यक परेर अवहले अध्यादेश जारी गनूण परेको हो? भन्न े
सम्बन्त्धमा कुनै न्त्चत्त बझु्दो कारर् प्रत्प्यथीहरुका तफण बाट प्रस्ततु हनु आएको पाइएन।  

१०. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट नमनत २०७८ जेष्ठ ८ गते गररएको ननर्णय र नसफाररस 
अनसुार सोही नमनतमा प्रनतनननध सभाको ववघटन गररएको र लगतै्त अको ददन अथाणत ९ गते 
वववाददत अध्यादेश जारी गररएको देन्त्खन्त्छ। अन्त्घल्लो ददन संसदको प्रनतनननध सभा ववघटन 
भएको र लगतै्त भोनलपल्ट अध्यादेश जारी गररएको देन्त्खंदा यस प्रकारको अभ्यासलाई 
सहज, सामान्त्य वा ननयनमत अभ्यासको रुपमा नलइयो भने संववधानद्वारा प्रदत्त ववधावयकाको 
अनधकार वा कायणिेरमा हस्तिेप हनु पगु्ने र शन्त्क्त पथृकीकरर्को नसद्धान्त्त अनकूुल 
व्यवन्त्स्थत संववधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कायाणन्त्वयनमा अननु्त्चत असर पनण जाने 
समेत देन्त्खन्त्छ।  

११. यस प्रकार वववाददत अध्यादेशको ववषय र जारी गररएको समय-सन्त्दभण समेत नेपालको 
संववधानको धारा ११४ अनकूुल भए-नभएको ववषय ववचारर्ीय बन्न आएको छ। वववाददत 
अध्यादेश पनछ संघीय संसदबाट यदद पाररत हनु नसकेको न्त्स्थनतमा सो अध्यादेश बमोन्त्जम 
ववतररत नेपाली नागररकताको प्रमार्परको ववषयमा कानूनी जवटलता पैदा हनेु अवस्था 
समेत रहने देन्त्खन्त्छ। यस प्रकारको ववषयमा संघीय संसदबाट ववधेयक पाररत भई ननमाणर् 
भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था नमलाउन ुउपयकु्त हनु्त्छ। यो नै कानून ननमाणर्को 

                                                                                                                                                                                       

meet an extra-ordinary situation and it cannot be allowed to be "perverted to serve political 
ends." भनी भारतीय सवोच्च अदालतले Dr. D.C. Wadhwa Vs. State Of Bihar, (1987 AIR  579) को 
वववादमा 20 December, 1986 मा व्याख्या गरेको छ।  
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ननयनमत संवैधाननक प्रकृया पनन हो। यसरी सवुवधा सन्त्तलुनका दृष्टीले हेदाण अवहले नै 
अध्यादेश कायाणन्त्वयन गनुणको न्त्यावयक औन्त्चत्प्य देन्त्खन आएन। तसथण नेपाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय राष्ट्रपनतबाट जारी 
(प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्ततु ररट 
ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, यथान्त्स्थनतमा राखू्न भनी 
प्रत्प्यथीहरुका नाउँमा अन्त्तररम आदेश जारी गररएको छ भन्ने यस अदालतको नमनत 
२०७८।२।२७ को आदेश। 

१२. संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रहेकोले संववधान 
बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने कायणलाई 
सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी 
भएको र सो अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएको हुँदा ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने 
नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

१३. नेपाल नागररकता ऐन, 2063 लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा 
ववचाराधीन रहेको र नेपालको संववधान बमोन्त्जम नेपालको नागररकता प्राप्त गनण पाउने 
व्यन्त्क्तहरु नागररकता पाउनबाट बन्त्ञ्चत भई पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारको हकमा समेत 
प्रनतकूल असर पनण गएको र तत्प्काल संसदको अनधवेशन नरहेकोले संवैधाननक व्यवस्था 
कायाणन्त्वयन गनण संववधानको धारा ११४ बमोन्त्जम अध्यादेश जारी गनूण परेको हो। 
सम्माननत सवोच्च अदालतबाट ननवेदक लक्ष्मीकुमारी शमाण ववरुद्ध न्त्जल्ला प्रशासन कायणलय 
बबरमहल, काठमाण्डौसमेत (ने.का.प. २०७७ नन.नं. १०४५८), सनुनल शाह ववरुद्ध 
नडनको कायाणलय नरभवुन ववश्वववद्यालय इन्त्न्त्जननयरङ्ग अध्ययन संस्थानसमेत (ने.का.प. 
२०७६ नन.नं. १०३४१) भएको ररट ननवेदनमा जन्त्मको आधारमा नागररकता प्राप्त गरेका 
बाब ुआमाका सन्त्तानलाई नागररकता ददनू भन्ने आदेशसमेत भएकोले अदालतको आदेश र 
संवैधाननक व्यवस्था कायाणन्त्वयनको लानग गररएको कानूनी व्यवस्थालाइण संववधानसँग 
बान्त्िएको भन्न नमल्दैन।अध्यादेशको दफा ३ मा थप गररएको उपदफा (४), (५) र (६) 
को व्यवस्था संववधानको धारा ११ को उपधारा (३)(५) मा भएको संवैधाननक व्यवस्था 
बमोन्त्जम नै गररएको छ। अध्यादेशमा ऐनको दफा ८ मा उपदफा (१क) थप गररएको 
व्यवस्था संववधान तथा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट नागररकता ददनू 
भनी ववनभन्न मदु्दामा गररएको आदेश कायाणन्त्वयन गनण सहजताको लानग गररएको व्यवस्था 
हो। प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ।  
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१४. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण जारी गररएको नेपाल नागररकता (पवहलो 
संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रमान्त्र्त नमनत २०७8।२।९ द्वारा मूल ऐनको दफा ३ पनछ 
उपदफाहरु ४, ५, ६ थवपएको, नागररकता ऐन, को दफा 8 को उपदफा १ को खण्ड 
(क) पनछ खण्ड (क)(१) थवपएको, दफा ८ को उपदफा (१) पनछ उपदफा (१क) 
थवपएको र नागररकता ऐन, 2063 को दफा 21 को उपदफा ३ पनछ देहायको उपदफा 
३(क), ३(ख) थवपएकोले उक्त नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ पवहलो संशोधन अध्यादेश 
२०७८ को प्रावधानहरु नेपालको संववधानको धारा ११(२), (३), (५) सँग बान्त्िएको 
हुँदा उक्त अध्यादेशलाई सरुुदेन्त्ख नै अमान्त्य र बदर घोवषत गरी अध्यादेश कायाणन्त्वयन 
नगनूण नगराउनू भनी ववपिीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ। 
ननवेदनको अन्त्न्त्तम टंुगो नलागेसम्म नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ 
तत्प्काल कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, यथान्त्स्थनतमा राखू्न भनी अन्त्तररम आदेश समेत जारी 
गरी पाउँ भन्ने अनधवक्ता ववष्र्कुुमार नगरी समेतको ननवेदन दावी। 

१५. ननवेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानून बमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी ववपिीहरुलाई सूचना म्याद 
जारी गरी नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। 
अन्त्तररम आदेश सम्बन्त्धमा ०७७-WC-००७४ ररट ननवेदनमा आज अन्त्तररम आदेश जारी 
भएकोले सोही बमोन्त्जमको समान आधार र कारर्बाट यसमा समेत नेपाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय राष्ट्रपनतबाट जारी 
(प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 2078 प्रस्ततु ररट 
ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, यथान्त्स्थनतमा राखू्न भन्ने 
यस अदालतबाट नमनत 2078।2।27 मा भएको आदेश। 

१६. संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रहेको हुँदा 
संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने 
कायणलाई सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७८ जारी भएको र सो अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएको हुँदा प्रस्ततु ररट ननवेदन 
खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

१७. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को नमनत २०७८।२।३ गते भएको ननर्णय र सो ननर्णय 
बमोन्त्जम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७८” जारी हनु नसफाररस भएको र संघीय संसदको दवैु अनधवेशन चनलरहेको अवस्था 
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नभएकोले राष्ट्रपनतबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको 
हो। संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा भएको बाध्यात्प्मक व्यवस्थालाई 
सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यूबाट कायाणन्त्वयन मार भएको हो। ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने 
राष्ट्रपनतको कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ। 

१८. अध्यादेश तत्प्काल केही गनण आवश्यक भएमा जारी गररने हो। तत्प्काल केही गनण 
आवश्यक नथयो वा नथएन भन्ने ववषयको परीिर् अदालतबाट हनेु नभै संघीय संसदबाट हनेु 
हो। संववधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोन्त्जम जारी भएको 
अध्यादेश संघीय संसदको दवैु सदनमा पेश गररने छ र दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: 
ननस्कृय हनेुछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले संघीय संसदमा पेश भई संघीय संसदले स्वीकृत गने 
वा नगने ववषयमा सो हनु ु पूवण अदालतबाट वैधाननकता परीिर् हनु नमल्दैन। संववधानमा 
गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण 
बनेको ववधेयक नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रनतनननध सभामा पेश गरेकोमा सो सभामा 
ववचाराधीन रहेको हुँदा संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई 
नागररकता प्रदान गने कायणलाई सहजता प्रदान गने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको हुँदा 
ननवेदन खारेजभागी छ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलयको 
नलन्त्खत जवाफ। 

07७-WC-0०९५ 

१९. नेपालको नागररकता अध्यादेश, २०७८ को दफा २ मा नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 
को दफा ३(३) पनछ उपदफा (४)(५)(६) थवपएको, सोही अध्यादेशको दफा ३ मा मूल 
ऐनको दफा ८(१) खण्ड (क) पनछ (क१) थवपएको समेत थवपएकोले नेपालको 
नागररकता सम्बन्त्धी अध्यादेश, २०७८ मा थप भएको सपूर्ण भागहरु नेपालको संववधान, 
२०७२ को धारा ११ को उपधारा २, ३ र ५ सँग बान्त्िएकोले उत्प्प्रषेर्को आदेशद्वारा 
अमान्त्य र बदर गरी उक्त अध्यादेशबाट हनेु सम्पूर्ण काम कारबाही नगनूण नगराउनू भनी 
परमादेशसमेत जारी गरी अन्त्तररम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने अनधवक्ता रामबहादरु 
शाहीसमेतको ननवेदन दावी। 

२०. ननवेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानून बमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी ववपिीहरुलाई सूचना म्याद 
जारी गरी नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। 
अन्त्तररम आदेश सम्बन्त्धमा ०७७-WC-००७४ ररट ननवेदनका सन्त्दभणमा आज अन्त्तररम 
आदेश जारी भएकोले सोही बमोन्त्जमको समान आधार र कारर्बाट यसमा समेत नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय 
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राष्ट्रपनतबाट जारी (प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
2078 प्रस्ततु ररट ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, 
यथान्त्स्थनतमा राखू्न भन्ने यस अदालतबाट नमनत 2078।2।27 मा भएको आदेश। 

२१. संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रहेको र संववधान 
बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने कायणलाई 
सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी 
भएको र सो अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएको हुँदा सम्माननत अदालतबाट नमनत 
२०७८।०२।२७ मा जारी भएको अन्त्तररम आदेश सवहत प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेज गरी 
पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

२२. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को नमनत २०७८।२।३ गते भएको ननर्णय र सो ननर्णय 
बमोन्त्जम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 

२०७८” जारी हनु नसफाररस भएकोले संववधानको प्रावधान बमोन्त्जम संघीय संसदको दवैु 
अनधवेशन चनलरहेको अवस्था नभएकोले राष्ट्रपनतबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी भएको हो। संववधानको धारा ११४(१) मा भएको बाध्यात्प्मक 
व्यवस्थालाई सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यूबाट कायाणन्त्वयन मार भएकोले अध्यादेश जारी गने 
कायण संववधानसम्मत छ, ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राष्ट्रपनतको कायाणलयको नलन्त्खत 
जवाफ। 

२३. अध्यादेशको व्यवस्था संववधान तथा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट 
नागररकता ददनू भनी ववनभन्न मदु्दामा गररएको आदेश कायाणन्त्वयन गनण, संववधान बमोन्त्जम 
नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने सहजताको लानग उक्त व्यवस्था गररएको हो। 
अध्यादेश तत्प्काल केही गनण आवश्यक भएमा जारी गररने हो। तत्प्काल केही गनण 
आवश्यक नथयो वा नथएन भन्ने ववषयको परीिर् अदालतबाट हनेु नभै संघीय संसदबाट हनेु 
हो भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ। 

२४. प्रत्प्यथी कानून न्त्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालयका नाउँमा जारी भएको म्याद नमनत 
२०७८।२।३० मा तामेल भएकोमा नलन्त्खत जवाफ पेश नगरी म्याद गजुारी बसेको 
देन्त्खंयो। 

07७-WC-0०९६ 

२५. नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले मूल ऐन नेपाल नागररकता ऐन, 
२०६३ को दफा ३ मा उपदफाहरु (४), (५) र (६) थवपएको, त्प्यसैगरी मूल ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (क) पनछ खण्ड (क१) थपेको र मूल ऐनको सोही दफा 
८ को उपदफा (१) पनछ खण्ड (१क) थवपएको तथा मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा 
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३ पनछ उपदफा (३क) र (३ख) थवपएको छ। नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ मा गररएको उक्त व्यवस्था नेपालको संववधानको ११ को उपधारा (२), 
(3), (४) र (५) सँग बान्त्िएको छ। लोकतान्त्न्त्रक ववनध, पद्धनत र मूल्य मान्त्यतामा कायण 
सँगै उन्त्चत प्रवक्रया (Due Process) ले मार कायण ववश्वसननय (Reliable), वैध (Legitimate 

and Valid) हनु सक्छ। प्रत्प्यथीहरुद्वारा नमनत २०७८।२।९ गते जारी नेपाल नागररकता 
(पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ को सम्पूर्ण भागसवहत त्प्यसले थप गरेका प्रावधानहरु 
नेपालको संववधानको ब्यवस्था, ममण र भावना ववपरीत र कायणववनधगत रटुी गरी ल्याएको 
तथा संववधानको धाराहरु ११(२), (३), (५) सँगसमेत बान्त्िएको हुँदा बदरभागी हुँदा 
अध्यादेशलाई प्रारम्भदेन्त्ख नै उत्प्प्रषेर्को आदेशबाट अमान्त्य र बदर घोवषत गरी पाउँ। सो 
अध्यादेशलाई कायाणन्त्यन नगनूण नगराउनू र सो अध्यादेशको कारर्ले कोही कसैले 
नागररकता प्राप्त गरी सकेको रहेछ भने तत्प्काल रद्द गनूण भनी ववपिीहरुका नाउँमा 
परमादेश लगायत आदेश जारी गरी यो मदु्दाको अन्त्न्त्तम कारवाही वकनारा नहुँदासम्मको 
लानग नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू र 
यथान्त्स्थनतमा राखू्न भनी अन्त्तररम आदेश जारी गरी अग्रानधकारसमेत प्रदान गरी पाउँ भन्ने 
अनधवक्ता कुलबहादरु बोगटीसमेत ननवेदन दावी। 

२६. ननवेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानून बमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी ववपिीहरुलाई सूचना म्याद 
जारी गरी नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। 
अन्त्तररम आदेश सम्बन्त्धमा ०७७-WC-००७४ ररट ननवेदनमा आज अन्त्तररम आदेश जारी 
भएकोले सोही बमोन्त्जमको समान आधार र कारर्बाट यसमा समेत नेपाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय राष्ट्रपनतबाट जारी 
(प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 2078 प्रस्ततु ररट 
ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, यथान्त्स्थनतमा राखू्न भनी 
प्रत्प्यथीहरुका नाउँमा अन्त्तररम आदेश जारी गररएको छ भन्ने यस अदालतबाट नमनत 
2078।2।27 मा भएको आदेश। 

२७. नेपालको संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोन्त्जम संघीय संसदको दवैु सदनको 
अनधवेशन चनलरहेको अवस्थामा बाहेक अन्त्य अवस्थामा तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा 
मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररसमा राष्ट्रपनतले अध्यादेश जारी गनण सक्ने संवैधाननक व्यवस्था रहेको 
र त्प्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्त्य हनेु संवैधाननक व्यवस्था छ। नेपाल नागररकता ऐन 
(पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गदाण यस आयोगको कुनै भनूमका नरहने 
भएकोले प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेजभागी छ भन्ने नेपाल कानून आयोगको नलन्त्खत जवाफ। 
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२८. नेपालको संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 
लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रनतनननध सभामा पेश 
गरेकोमा उक्त ववधेयक सो सभामा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रहेको हुँदा संववधान 
बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने कायणलाई 
सजहता प्रदान गने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएकोले ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने 
कानून, न्त्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय र ऐ. मन्त्रालयको मन्त्री नललानाथ शे्रष्ठको 
एकै नमलानको छुट्टाछुटै्ट नलन्त्खत जवाफ। 

२९. संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रहेको र संववधान 
बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने कायणलाई 
सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी 
भएको तथा उक्त अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएकोले प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ 
भन्न े नेपाल सरकारका गहृ मन्त्री खगराज अनधकारी र नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको 
एकै नमलानको छुट्टाछुटै्ट नलन्त्खत जवाफ।  

३०. नेपालको संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा “संघीय संसदको दवैु सदनको 
अनधवेशन चनलरहेको अवस्थामा बाहेक अन्त्य अवस्थामा तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा 
मन्त्न्त्रपररषद्को नसफाररसमा राष्ट्रपनतले अध्यादेश जारी गनण सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ। 
नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को नमनत २०७८।२।३ गतेको ननर्णय र सो ननर्णय बमोन्त्जम 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” जारी 
हनु नसफाररस भएकोले संववधानको प्रावधान बमोन्त्जम संघीय संसदको दवैु अनधवेशन 
चनलरहेको अवस्था नभएकोले राष्ट्रपनतज्यूबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी भएको हो। संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा भएको 
बाध्यात्प्मक व्यवस्थालाई सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यूबाट कायाणन्त्वयन मार भएको हुँदा ररट 
ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राष्ट्रपनतको कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ। 

३१. सम्माननत सवोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट नागररकता ददनू भनी ववनभन्न मदु्दामा 
गररएको आदेश कायाणन्त्वयन गनण तथा संववधान बमोन्त्जम नेपाली नागररकलाई नागररकता 
प्रदान गनण सहजताको लानग उक्त व्यवस्था हो। अध्यादेश तत्प्काल केही गनण आवश्यक 
भएमा जारी गररने हो। तत्प्काल केही गनण आवश्यक नथयो वा नथएन भन्ने ववषयको परीिर् 
अदालतबाट हनेु नभै संघीय संसदबाट हनेु हो। प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेजभागी छ भन्ने 
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलय तथा नेपाल सरकारका 
प्रधानमन्त्री खड् गप्रसाद शमाण वलीको एकै नमलानको छुट्टाछुटै्ट नलन्त्खत जवाफ।    
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३२. नमनत २०७८।२।९ मा राष्ट्रपनतको कायाणलयबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी गररएकोमा उक्त अध्यादेशमा ववपिीहरुद्वारा नमनत २०७८।२।९ 
गते नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ ऐनको दफा ३ पनछ उपदफा ४, ५, ६ थवपएको, 
मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा 1 को खण्ड (क) पनछ देहायको खण्ड (क१) र दफा 
८ को उपदफा 1 पनछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको तथा मूल ऐनको दफा २१ को 
उपदफा ३ पनछ उपदफा (३क), (३ख) थवपएकोले उक्त नेपाल नागररकता (पवहलो 
संशोधन) अध्यादेश, २०७८ को सम्पूर्ण भाग नेपालको संववधानको धारा ११ को उपधारा 
(२), (३), (५) सँग बान्त्िन गएको तथा त्प्यसरी अध्यादेश जारी गने कायण नेपालको 
संववधानको प्रस्तावना तथा धारा १, २, ५, १६ र १७ को ववपरीत हनुकुा साथै 
बदननयतपूवणक एवं दरुाशयपूर्ण रहेकोले नेपालको संववधानको धारा १३३(१) बमोन्त्जम 
उक्त अध्यादेशलाई प्रारम्भ देन्त्ख नै अमान्त्य र बदर घोवषत गरी कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू 
भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी ररट ननवेदनको टंुगो नलागेसम्म नेपाल नागररकता 
(पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 2078 जारी गने ननर्णय कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू भनी 
अन्त्तररम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने अनधवक्ता बीरभद्र जोशीको ननवेदन दावी। 

३३. ननवेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानून बमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी ववपिीहरुलाई सूचना म्याद 
जारी गरी नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। 
अन्त्तररम आदेश सम्बन्त्धमा ०७७-WC-००७४ ररट ननवेदनका सन्त्दभणमा आज अन्त्तररम 
आदेश जारी भएकोले सोही बमोन्त्जमको समान आधार र कारर्बाट यसमा समेत नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय 
राष्ट्रपनतबाट जारी (प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
2078 प्रस्ततु ररट ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, 
यथान्त्स्थनतमा राखू्न भन्ने यस अदालतबाट नमनत 2078।2।27 मा भएको आदेश। 

३४. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक नेपाल सरकारले संघीय 
संसदको प्रनतनननध सभामा पेश गरेकोमा सो सभामा ववचाराधीन रहेको छ। नेपालको 
संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गरी संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण 
योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने कायणलाई सजहता प्रदान गने उद्देश्यले 
अध्यादेश जारी भएकोले प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कानून, न्त्याय तथा 
संसदीय मानमला मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 
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३५. संवैधाननक व्यवस्थालाई तत्प्काल कायाणन्त्वयन गनण र संघीय संसदको अनधवेशन नचलेकोले 
संववधानको धारा ११४ बमोन्त्जम नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ 
जारी भएको हो। संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण नेपाल नागररकता ऐन, 
२०६३ लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन 
रहेको र संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता 
प्रदान गने कायणलाई सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी भएको हो।सो अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएकोले प्रस्ततु ररट 
ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

३६. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को नमनत २०७८।२।३ को ननर्णय र सो ननर्णय बमोन्त्जम 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” जारी 
हनु नसफाररस भएको, संववधान बमोन्त्जम संघीय संसदको दवैु अनधवेशन चनलरहेको अवस्था 
नभएकोले राष्ट्रपनतबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको 
हो। संववधानको धारा ११४(१) को व्यवस्थालाई राष्ट्रपनतबाट कायाणन्त्वयन मार भएकोले 
अध्यादेश जारी गने कायण संववधानसम्मत छ, ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राष्ट्रपनतको 
कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ। 

३७. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक नेपाल सरकारले संघीय 
संसदको प्रनतनननध सभामा २०७५ सालमा नै पेश गरेकोमा सो सभामा ववचाराधीन रहेको 
छ। संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान 
गने कायणलाई सहजता प्रदान गने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएकोले प्रस्ततु ननवेदन खारेज 
गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलयको नलन्त्खत 
जवाफ। 

07७-WC-0०९८ 

३८. नमनत २०७८।०२।०९ मा राष्ट्रपनतको कायाणलयबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश २०७८ जारी गने कायण नेपालको संववधानको धारा ११४ को ममण र भावना 
समेतको ववपरीत भई संववधानको प्रस्तावना, मूल्य, मान्त्यता तथा धारा १, २, ५, १६ र १७ 
समेतको ववपरीत हनुकुो साथै दरुाशयपूर्ण रहेको छ। उक्त अध्यादेशमा नेपाल नागररकता 
ऐन, २०६३ मा दफा ३ अन्त्तगणत उपदफा (४), (५) र (६) थवपएको, सोही अध्यादेशमा 
नेपालको नागररकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) पनछ देहाय 
खण्ड (क१) थवपएको, दफा ८ को उपदफा १ पनछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको र 
मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ पनछ उपदफा (३क), (३ख) थवपएकोले उक्त 
नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ को सम्पूर्ण भाग नेपालको 
संववधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३), (५) समेतसँग बान्त्िन गएको हुँदा नेपालको 
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संववधानको धारा १३३(१) बमोन्त्जम उक्त अध्यादेशलाई प्रारम्भ देन्त्ख नै अमान्त्य र बदर 
घोवषत गरी अध्यादेश कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू भनी परमादेश जारी गरी पाउँ। साथै 
नागररकता ददन योग्य रहेका व्यन्त्क्तहरुलाई अन्त्य शतणका अनतररक्त ननजको वस्तगुत 
(Objective), क्रमागत (Systematic), परीिर्ीय (Verifiable) र भरपदो (Reliable) ववनध 
सवहतका प्रवक्रयाबाट व्यन्त्क्तको परीिर् गरी नागररकता प्रदान गनण बाञ्छनीय हनु्त्छ। उक्त 
ववनध र प्रवक्रयाहरुलाई समेत समेवटने गरी रावष्ट्रय नागररकता नीनत बनाई नागररकता ऐन 
ननमाणर् गनूण भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाउँ। ररट ननवेदनको अन्त्न्त्तम टुङ्गो 
नलागेसम्म ववपिी नेपाल सरकारबाट जारी भएको उक्त अध्यादेशको कुनै पनन काम 
कारवाही अगानड नबढाउन ु र उक्त ऐनको कायाणन्त्वयन गनूण नगराउनू भनी अन्त्तररम 
आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने मौनलक जरोवकलो पाटी र ऐ. पाटीका उप-महासन्त्चव 
लक्ष्मर् पोखरेलको ननवेदन दावी। 

३९. ननवेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानून बमोन्त्जमको आधार र कारर् भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददननभर नलन्त्खत जवाफ पेश गनूण भनी ववपिीहरुलाई सूचना म्याद 
जारी गरी नलन्त्खत जवाफ प्राप्त भएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूण। 
अन्त्तररम आदेश सम्बन्त्धमा ०७७-WC-००७४ ररट ननवेदनका सन्त्दभणमा आज अन्त्तररम 
आदेश जारी भएकोले सोही बमोन्त्जमको समान आधार र कारर्बाट यसमा समेत नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररस बमोन्त्जम नमनत २०७८।२।९ मा सम्माननीय 
राष्ट्रपनतबाट जारी (प्रमार्ीकरर्) भएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
2078 प्रस्ततु ररट ननवेदन अन्त्न्त्तम वकनारा नलागेसम्म कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू, 
यथान्त्स्थनतमा राखू्न भन्ने यस अदालतबाट नमनत 2078।2।27 मा भएको आदेश। 

४०. नेपालको संववधान जारी भएपनछ नागररकता सम्बन्त्धी व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण ऐनमा 
आवश्यक संशोधनका लानग नेपाल सरकारले नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन 
गनण बनेको ववधेयक संघीय संसदमा सम्बत ् २०७५ सालमा नै पेश गरेको नथयो। 
संवैधाननक व्यवस्थालाई तत्प्काल कायाणन्त्वयन गनण आवश्यक भएको र संघीय संसदको 
अनधवेशन नचलेकोले संववधानको धारा ११४ बमोन्त्जम नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी गररएको हो। संववधानमा गररएको व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण 
नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण बनेको ववधेयक नेपाल सरकारले संघीय 
संसदको प्रनतनननध सभामा सम्बत २०७५ सालमा नै पेश गरेकोमा उक्त ववधेयक सोही 
सभामा लामो समयदेन्त्ख ववचाराधीन रही रावष्ट्रय सभामा प्रस्ततु हनु बाँकी नै रहेकोले 
संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने 
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कायणलाई सजहता प्रदान गने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएकोले प्रस्ततु ननवेदन खारेज गरी 
पाउँ भन्ने कानून, न्त्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

४१. संववधान बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गनण योग्य नेपाली नागररकलाई नागररकता प्रदान गने 
कायणलाई सजहता प्रदान गने उद्देश्यले नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७८ जारी भएको हो। सो अध्यादेश संववधानसँग नबान्त्िएकोले प्रस्ततु ररट ननवेदन 
खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयको नलन्त्खत जवाफ। 

४२. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को नमनत २०७८।२।३ गते भएको ननर्णय र सो ननर्णय 
बमोन्त्जम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७८” जारी हनु नसफाररस भएकोले संववधानको प्रावधान बमोन्त्जम संघीय संसदको दवैु 
अनधवेशन चनलरहेको अवस्था नभएकोले राष्ट्रपनतबाट नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, २०७८ जारी भएको हो। संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा भएको 
बाध्यात्प्मक व्यवस्थालाई राष्ट्रपनतबाट कायाणन्त्वयन मार भएकोले अध्यादेश जारी गने कायण 
संववधानसम्मत छ, ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राष्ट्रपनतको कायाणलयको नलन्त्खत 
जवाफ। 

४३. संववधानको व्यवस्था तथा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट नागररकता ददनू 
भनी ववनभन्न मदु्दामा गररएको आदेश कायाणन्त्वयन गनण सहजताको लानग अध्यादेशमा थप 
व्यवस्था गररएको हो। अध्यादेश तत्प्काल केही गनण आवश्यक भएमा जारी गररने हो। 
तत्प्काल केही गनण आवश्यक नथयो वा नथएन भन्ने ववषयको परीिर् अदालतबाट हनेु नभै 
संघीय संसदबाट हनेु हो। प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेजभागी छ भन्ने नेपाल सरकार, 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् को कायाणलयको नलन्त्खत जवाफ। 

 

अदालतको ठहर 

४४. ननयम बमोन्त्जम दैननक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएका प्रस्ततु ररट ननवेदनहरुमा ननवेदन 
सवहतको नमनसल कागजात अध्ययन गररयो। 

४५. ननवेदकतफण बाट वररष्ठ अनधवक्ता श्री बालकृष्र् न्त्यौपानेले नेपाल नागररकता (पवहलो 
संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज वा ननन्त्ष्क्रय भएको आनधकाररक जानकारी छैन। 
त्प्यसैले माग बमोन्त्जम आदेश जारी गरी पाउँ भनी गनूण भएको बहस सनुनयो। 

४६. प्रत्प्यथी नेपाल सरकारको तफण बाट उपन्त्स्थत ववद्धान नायव महान्त्यायानधवक्ता श्री कृष्र्जीवव 
न्त्घनमरेले नेपालको संववधानको धारा ११४(२) को प्रनतबन्त्धात्प्मक वाक्यांश खण्ड (ग) मा 
“खण्ड (क) वा (ख) बमोन्त्जम ननन्त्ष्क्रय वा खारेज नभएमा दवैु सदनको बैठक बसेको 
साठी ददन पनछ स्वत: ननन्त्ष्क्रय हनेुछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल नागररकता (पवहलो 
संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएपनछ बसेको संघीय संसदको दवैु सदनमा पेश गररने 
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संवैधाननक व्यवस्था रहेको र त्प्यसरी पेश गररएकोमा दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: 

ननन्त्ष्क्रय हनेु संवैधाननक व्यवस्था रहेकोमा दवैु सदनले स्वीकार गरेको भन्ने अवस्था नहुँदा 
दवैु सदनको बैठक बसेको साठी ददनपनछ “नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७८” स्वत: ननन्त्ष्क्रय भएकोले प्रस्ततु ररट जारी हनेु अवस्था नहुँदा खारेज गरी पाउँ 
भनी गनूण भएको बहस सनुनयो। 

४७. उल्लेन्त्खत ननवेदन दावी एवं नलन्त्खत जवाफ तथा प्रत्प्यथी नेपाल सरकारको तफण बाट 
उपन्त्स्थत ववद्धान नायव महान्त्यायानधवक्ताको बहस समेतलाइण मध्यनजर गदाण ननवेदन 
मागबमोन्त्जम आदेश जारी हनेु हो वा होइन ?  भनी ननर्णय ददनू पने देन्त्खंयो। 

४८. यसमा ननर्णयतफण  हेदाण, नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनणका लानग जारी 
गररएको नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ (प्रमार्ीकरर् नमनत 
२०७८।२।९) द्वारा सानबक ऐनको दफा ३ पनछ उपदफा ४, ५ र ६ थवपएको, मूल 
ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) पनछ खण्ड (१क), दफा ८ को उपदफा 
(१क) थवपएको र मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ पनछ उपदफा (३क), (३ख) 
थवपएकोले उक्त नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ को सम्पूर्ण भाग 
नेपालको संववधानको धारा ११(२)(३)(५) सँग बान्त्िएकोले नेपालको संववधानको धारा 
१३३ को उपधारा १ बमोन्त्जम उक्त अध्यादेशलाई प्रारम्भ देन्त्ख नै उत्प्प्रषेर्को आदेशद्वारा 
अमान्त्य र बदर घोवषत गरी सो अध्यादेश कायाणन्त्वयन नगनूण नगराउनू भन्नेसमेत 
परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्न े६ वटै ररट ननवेदनमा मूलत: एकै वकनसमको दावी 
देन्त्खन्त्छ।  

४९. ववधावयकी, कायणकारीर्ी र न्त्यावयक जस्ता राज्यको शन्त्क्त एकै व्यन्त्क्त वा ननकायमा राख्न ु
हदुैंन। त्प्यस्तो राज्यको शन्त्क्त वा शासकीय अनधकार ववधावयका, कायणपानलका र 
न्त्यायपानलका जस्ता छुट्टाछुटै्ट ननकायहरुबाट प्रयोग हनु ुपदणछ भन्ने सैद्धान्त्न्त्तक मान्त्यता शन्त्क्त 
पथृकीकरर्को नसद्धान्त्तमा रहेको पाइन्त्छ। ववधावयकी अनधकारको प्रयोग जनताद्वारा 
जनप्रनतनननधको रुपमा ननवाणन्त्चत ववधायकहरु रहेको राज्यको ववनध ननमाणर् गने ननकायबाट 
हनु ु पदणछ भन्ने शन्त्क्त पथृकीकरर्को नसद्धान्त्तलाइण नेपालको संववधानले समेत अवङ्गकार 
गरेको पाइन्त्छ। प्रजातान्त्न्त्रक शासन व्यवस्थामा जनताद्वारा ननवाणन्त्चत प्रनतनननधहरुद्वारा 
कानून ननमाणर्को व्यवस्थावपकीय कायण सञ्चालन गररन्त्छ। प्रजातान्त्न्त्रक शासन प्रर्ालीमा 
जनप्रनतनननधहरु रहने ववधावयकाबाट व्यापक छलफल हनेु र जनचाहना अनरुुपको कानून 
ननमाणर् हनु अपेिा गररन्त्छ। यसैले कानून ननमाणर्को कायण ववधावयकाद्वारा नै सम्पादन 
गररन्त्छ। अथाणत ववधावयकालाई केही अपवादात्प्मक अवस्था वा ववषयमा बाहेक सबै 
ववषयमा कानून बनाउने अनधकार प्रदान गररएको हनु्त्छ।  
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५०. यद्यपी, ववधावयकी ननकायको संवैधाननक संरचना एवं संघीय संसदको परम्परागत कायण 
प्रर्ाली अनसुार संसदको अनधवेशन आव्हान र अन्त्त्प्य हनेु हुँदा ववधावयकी ननकाय सधै 
वक्रयाशील रहदैन। संसदको एउटा अनधवेशनको समानप्त र अको अनधवेशनको प्रारम्भ 
नहनेु अवस्था ववनभन्न समयमा आइण पदणछ। यसरी ववधावयकी अनधवेशन सधै बसी नरहने 
हनुाले संघीय संसदको दवैु सदनको अनधवेशन नचलेको अवस्थामा तत्प्काल केही गनण 
आवश्यक पने अवस्था आइण पनण सक्छ। त्प्यस्तो अवस्थामा तत्प्काल ववधावयकाले कानून 
ननमाणर् गनण सम्भव हुँदैन। यसैले कानून ननमाणर् गने ननकाय वक्रयाशील नभएको 
अवस्थामा अथाणत ववधावयकी अनधवेशन नचलेको अवस्थामा तत्प्काल उत्प्पन्न पररन्त्स्थनतको 
सामना गनण कुनै ववषयमा कानून ननमाणर् गनूण परेमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गने 
अनधकार कायणकाररर्ी ननकायलाई अध्यादेशको माध्यम अवलम्वन गरेर आवश्यक कानून 
ननमाणर् गनण सक्ने प्रवक्रयालाई प्रजातान्त्न्त्रक शासन व्यवस्थामा स्वीकार गररएको पाइन्त्छ। 
यसैले अध्यादेश ववशेष पररन्त्स्थनतमा तत्प्कालै कुनै कानूनी व्यवस्था गनण आवश्यक भएमा 
राज्यको कायणकाररर्ी ननकायद्वारा ववधावयकी अनधकारको प्रयोग गरी जारी गररने कानूनको 
रुपमा नलइन्त्छ। तथापी कायणकाररर्ी अंगलाई प्रदान गररएको अध्यादेश जारी गररने 
अनधकार अंकुश वा सीमा रवहत भने हुँदैन। मूलत: कायणकाररर्ीद्वारा तत्प्काल केही गनण 
आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गररने हुँदा उक्त कानून स्थायी वा दीघणकालीन प्रकृनतको 
नभई सीनमत समयसम्म लागू हनु्त्छ। 

५१. अध्यादेश सम्बन्त्धी संवैधाननक व्यवस्था हेररएमा नेपालको संववधानको धारा ११४(१) मा 
“संघीय संसदको दवैु सदनको अनधवेशन चनलरहेको अवस्थामा बाहेक अन्त्य अवस्थामा 
तत्प्काल केही गनण आवश्यक परेमा मन्त्न्त्रपररषद् को नसफाररसमा राष्ट्रपनतले अध्यादेश जारी 
गनण सक्नेछ” भन्ने छ। सोही धारा ११४ को उपधारा (२) मा “उपधारा (१) बमोन्त्जम 
जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्त्य हनेुछ । 

तर त्प्यस्तो प्रत्प्येक अध्यादेश, - 

(क) जारी भएपनछ बसेको संघीय संसदको दवैु सदनमा पेश गररनेछ र दवैु सदनले 
स्वीकार नगरेमा स्वतः ननन्त्ष्क्रय हनेुछ, 

(ख) राष्ट्रपनतबाट जनुसकैु बखत खारेज हनु सक्नेछ, र 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोन्त्जम ननन्त्ष्क्रय वा खारेज नभएमा दवैु सदनको बैठक 
बसेको साठी ददन पनछ स्वतः ननन्त्ष्क्रय हनेुछ ।  

स्पष्टीकरर् : यस उपधाराको प्रयोजनका लानग “दवैु सदनको बैठक बसेको ददन” भन्नाले 
“संघीय संसदका दवैु सदनको अनधवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको ददन सम्िन ुपछण र 
सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अन्त्घपनछ गरी बसेको अवस्थामा जनु बैठक 
पनछ बसेको छ सोही ददनलाई जनाउँछ” भन्ने छ। 
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५२. अध्यादेश कायणकाररर्ीले जारी गरे पनछ अध्यादेशलाई संघीय संसदको दवैु सदनमा पेश गनूण 
पने र दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: ननन्त्ष्क्रय हनेु उन्त्ल्लन्त्खत संवैधाननक प्रावधान 
रहेको देन्त्खंदा ववधावयकी प्रवक्रयाद्वारा त्प्यस्तो कानूनी व्यवस्था अनमुोदन नभएमा वा 
राष्ट्रपनतबाट जनुसकैु बखत खारेज हनेु देन्त्खंयो। यसैले अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था 
ववधावयकी अङ्ग संघीय संसदको दवैु सदनले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपनतबाट खारेज भएमा 
वा त्प्यसरी ननन्त्ष्क्रय वा खारेज नभएमा दवैु सदनको बैठक बसेको साठी ददन पनछ स्वत: 

ननन्त्ष्क्रय हनेु देन्त्खंदा संघीय संसदले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश कै रुपमा लामो समयसम्म 
कानूनी हैनसयत कायम रहने देन्त्खएन। 

५३.  “जनु अध्यादेशको संवैधाननकताको प्रश्न उठाइएको छ, सो अध्यादेश ननन्त्ष्क्रय भै अन्त्स्तत्प्वमा 
रहेको देन्त्खंदैन। अन्त्स्तत्प्व ववहीन कुरामा यस अदालतले त्प्यसको संवैधाननकताको परीिर् 
गनूण उपयकु्त तथा तकण पूर्ण हुँदैन। तसथण नमनत २०६०।४।१ मा जारी गररएको वववाददत 
अध्यादेश ननन्त्ष्क्रय भइसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेशको संवैधाननकताको ववषयमा वववेचना 
गरररहन ुपने आवश्यकता नदेन्त्खने।” भनी यसै सवोच्च अदालत, ववशेष इजलासबाट नसद्धान्त्त 
(ननवेदक अनधवक्ता चन्त्द्रकान्त्त ज्ञवाली समेत ववरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्  
नसंहदरबार मदु्दा उत्प्प्रषेर् ने.का.प. २०६१ नन.नं. ७३४२) प्रनतपादन भएको पाइन्त्छ। 
नेपाल नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएपनछ बसेको संघीय 
संसदको दवैु सदनमा पेश गनूण पने संवैधाननक व्यवस्था रहेको तथा त्प्यसरी पेश गररएकोमा 
दवैु सदनले स्वीकार गरेको नमनसल कागजातबाट देन्त्खदैंन। यसरी दवैु सदनले स्वीकार 
गरेको भन्ने अवस्था नभएकोले नेपालको संववधानको धारा ११४(२) को प्रनतवन्त्धात्प्मक 
वाक्याशंको खण्ड (ग) अनसुार दवैु सदनको बैठक बसेको साठी ददनपनछ “नेपाल 
नागररकता (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” स्वत: ननन्त्ष्क्रय भएको देन्त्खन आयो।  

५४. मानथ वववेन्त्चत आधार कारर्हरुबाट प्रस्ततु ६ थान ररट ननवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरुको 
ननरुपर् गनूण पने सान्त्दनभणकता नै समाप्त भैसकेको देन्त्खंयो। तसथण, उपरोक्त ररट 
ननवेदनहरुमा गररएको माग दावी अनसुार आदेश जारी गनूण पनेसम्मको कुनै उन्त्चत आधार 
कारर् र प्रयोजन नदेन्त्खएकोले ररट ननवेदकहरुको ननवेदन मागबमोन्त्जम आदेश जारी हनेु 
अवस्थाको ववद्यमानता देन्त्खएन। उन्त्ल्लन्त्खत ६ थान ररट ननवेदनहरु खारेज हनेु ठहछण। 
अरु तपनसल बमोन्त्जम गनूण। 

तपनसल 

१. प्रस्ततु ररट ननवेदन खारेज हनेु ठहर भएकाले ररट ननवेदन दताण गदाण मानथ उन्त्ल्लन्त्खत 
६ वटा ररट ननवेदन दायर गदाण ननवेदकहरुले राखेको प्रनत ननवेदन रु.५,०००।- 
(पाँच हजार रुपैयाँ) का दरले कूल धरौटी रकम रु.३०,०००।- (तीस हजार रुपैयाँ) 
सवोच्च अदालत (संवैधाननक इजलास सञ् चालन) ननयमावली, २०७२ को ननयम 
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१५(२) बमोन्त्जम वफताण गनूण परेन, सो रकम सदर-स्याहा गनूण भनी यस अदालतको 
लेखा शाखालाई जानकारी ददनू। 

२. प्रत्प्यथीहरुको जानकारीका लानग आदेशको प्रनतनलपी सवहत महान्त्यायानधवक्ताको 
कायाणलयलाई लेखी पठाई ददनू।  

३. ननवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश ववद्यतुीय प्रर्ालीमा प्रववष्ट गरी, नमनसल 
ननयमानसुार अनभलेख शाखामा बिुाई ददनू। 

 
  

                                                  (दीपक कुमार काकी) 

का.म.ुप्रधान न्त्यायाधीश 

 

उक्त रायमा सहमत छौं: 
 

 

न्त्यायाधीश       न्त्यायाधीश     न्त्यायाधीश   न्त्यायाधीश       

 

इजलास अनधकृत : हकण  बहादरु िेरी  

शाखा अनधकृत: इमनाथ पौडेल 
कम््यूटर अपरेटर : हकण  माया राई 
इनत संवत ्२०७८ साल चैर २ गते रोज ४ शभुम ्...........................................। 


