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नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) बमोन्त्जम र्सै अदालतको 
असधकार क्षेर सभर पने प्रस्ततु ररट सनिेदनको संन्त्क्षप् त त् र् एिं आदेश र्स प्रकार छ :- 
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१. ररट सनिेदकको सनिेदन व्र्होराः म सनिेदक विश्वराज पोखरेल समसत २०४९।१२।११ मा 
प्रहरी सनरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरी सेिामा प्रिेश गरेको हुुँ। मेरो कार्ाकुशलता, क्षमता र 
दक्षताका कारण सो पदबाट समसत २०६२।२।२२ मा प्रहरी नार्ब उपरीक्षक, समसत 
२०६९।१०।११ मा प्रहरी उपरीक्षक, समसत २०७४।४।१९ मा प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक, 
समसत २०७६।१।२७ मा प्रहरी नार्ि महासनरीक्षक र समसत २०७७।८।२४ मा प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक पदमा बढुिा भएको हुुँ। मैले सरभिुन विश्वविद्यालर्बाट कानूनमा 
स्नातक र राजनीसतशास्त्र विषर्मा स्नाकोत्तर उपाधी समेत हाससल गरेको छु। म हाल नेपाल 
प्रहरी प्रधान कार्ाालर्, मानिश्रोत विकास विभाग प्रमखुको रुपमा कार्ारत रहेको छु। म 
सबैभन्त्दा बररष्ठतम प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेको प्रहरी असधकृत हुुँ। मैले 
राविर् तथा अन्त्तरााविर् परुस्कार, सम्मान र तासलमहरु हाससल गरेको छु। मैले सेिामा विसभन्न 
भौगोसलक ठाउुँमा विसभन्न न्त्जम्मेिारीमा रही कार्ा गरी सकेको छु। म सनिेदकले हाससल गरेको 
तासलम, परुस्कार, जेष्ठता, कार्ाक्षमता, कार्ाकुशलता, कार्ासम्पादन मूल्र्ाङ्कन र नेततृ्प्ि क्षमता 
प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा गरेको कार्ाानभुि समेतका आधारमा प्रहरी सनर्मािली, 
२०७१ को सनर्म ४१ अन्त्तगात प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको लासग सबैभन्त्दा अव्िल र 
र्ोग्र् रहेको व्र्होरा सनिेदन गदाछु। विपक्षी मध्रे्का नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्ले विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरी समसत 
२०७९।१।१८ मा गरेको सनणार् गैरकानूनी, स्िेच्छाचारी ,संविधान एिं सिोच्च अदालतबाट 
प्रसतपाददत कानूनी ससिान्त्तहरु विपररत, प्रहरी ऐन तथा सनर्मािली र सरुक्षा सनकार्को मूल्र् 
मान्त्र्ता समेतको विपरीत भएकोले उक्त सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर गरी म सनिेदकलाई 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गरी सनर्नु्त्क्त गनुा गराउन ु भनी विपक्षीहरुको नाममा 
परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी पाउन सनिेदन गरेको छु।  

      प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ अनसुार प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
गदाा सनणार्कताा नेपाल सरकारले ६ िटा मापदण्डहरुलाई एकसाथ आधार सलनपुने बाध्र्ात्प्मक 
कानूनी व्र्िस्था छ। उक्त मापदण्डहरु अन्त्तगात जेष्ठता, कार्ाकुशलता, कार्ाक्षमता, 
उत्तरदावर्त्प्ि बहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान गना स्ने कुशलता र आरू्भन्त्दा मसुनका 
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प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने साम्र्ा पदाछन ्। प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
गदाा संभावित उम्मेदिारको उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरुको िस्तगुत रुपमा परीक्षण गरेर मार सनणार् 
गनुा पदाछ। सरकारलाई कुनैपसन प्रकारको तजविजी िा स्िवििेकीर् असधकार प्रदान गरेको 
छैन। सबै मापदण्डमा अब्िल रहेको उम्मेदिारलाई िेिास्ता गरी मापदण्डमा कमजोर रहेका म 
सनिेदक भन्त्दा कररि १६ मवहना कसनष्ट उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्नु्त्क्त गने 
विपक्षी नेपाल सरकारको सनणार् सम्पूणा रुपमा पूिााग्रही एिं स्िेच्छाचारी रहेकोले त्प्र्स्तो सनणार् 
स्ित: बदरभागी छ ।   

       जेष्ठता प्रहरी संगठनको ठूलो पुुँजी हो। Chain of Command  कार्म गना, न्त्जम्मेिारी 
िा जिार्देवहता िहन गराउन र अनशुासन कार्म राख्न ेमखु्र् आधार नै जेष्ठता हो। विपक्षी 
सधरजप्रताप ससंह भन्त्दा म सनिेदक प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक, प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक र 
प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक पदमा बररष्ठ रहेको अिस्था छ। विपक्षी सधरजप्रताप ससंह प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक पदमा बढुिा भए उपर जेष्ठता समन्त्चएको भन्त्दै प्रहरी नार्ि महासनरीक्षक 
पदमा सनज भन्त्दा बररष्ठ ३ जना प्रहरी नार्ब महासनरीक्षकहरुले दार्र गरेको मदु्दा र्सै 
अदालतमा विचारासधन रहेको अिस्थामा सनज भन्त्दा बररष्ठ रहेको सनिेदकको सट्टामा विपक्षी 
सधरजप्रताप ससंहलाई बढुिा गनुाबाट सनजलाई कानून विपररत प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
गने विपक्षी मध्रे्का सनणार्कतााको आतरुता रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा पषु्टी हनु्त्छ ।   

      कार्ाकुशलता, कार्ाक्षमता र नेततृ्प्ि क्षमता समेतको आधारमा विश्लषेण गदाा म 
सनिेदकले सशस्त्र द्वन्त्द्वको समर्मा द्वन्त्द्व प्रभावित न्त्जल्लाहरु महानगरीर् प्रहरी पररसर, 
काठमाडौं, महानगरीर् प्रहरी कार्ाालर्, रानीपोखरी, प्रहरी प्रधान कार्ाालर्, कार्ा विभाग, 
अपराध अनसुन्त्धान विभाग, प्रशासन विभाग र मानिश्रोत विकास विभागको विभागीर् प्रमखुको 
हैससर्तमा कुशलतापूिाक कमाण्ड गरी नेततृ्प्ि क्षमता प्रदशान गररसकेको छु। विपक्षी 
सधरजप्रताप ससंह म सनिेदकको कमाण्डमा रही काम गरेको साथै प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक 
पदमा बढुिा भए पश्चात म सनिेदकले नै जेष्ठ सदस्र्को हैससर्तले दर्जर्ाानी न्त्चन्त्ह समेत सशुोभन 
गरेको र मेरै सपुरीिेक्षण, सनर्न्त्रण र सनदेशनमा रहेको र मैले नै कार्ासम्पादन मूल्र्ाङ्कन 
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गरेको अिस्थामा पसन विपक्षी मन्त्न्त्रपररषद्को स्िेच्छाचारी सनणार्को कारण सम्पूणा सरुक्षा 
संरचनाको मूल्र् मान्त्र्ता समाप्त गने र मनोबल सगराउने ददशातर्ा  उन्त्मखु रहेको देन्त्खर्ो। 

     प्रहरी आचरण र अनशुासनको दृवष्टमा हेदाा विपक्षी सधरजप्रताप ससंह तत्प्काल इलाका प्रहरी 
कार्ाालर् निलपरु, निलपरासीमा कार्ारत रहुँदा समसत २०५६।४।२० मा ट्रक खलासीलाई 
शारीररक र्ातना ददएको कारण मतृ्प्र् ु भएको गन्त्म्भर मानि असधकार उल्लंघनको असभर्ोगमा 
समसत २०५६।४।३१ को सनणार्ानसुार सनलम्िनमा परेको र उक्त असभर्ोगमा समसत 
२०५६।९।१ मा विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी प्रधान कार्ाालर्बाट १ तलब िवृि रोक्का 
गने गरी विभागीर् सजार् समेत भएको छ भने म सनिेदकलाई हालसम्म कुनैपसन विभागीर् 
सजार् समेत नभएको हुुँदा प्रहरी आचरण र अनशुासनको दृष्टीले हेदाा समेत विपक्षी सधरजप्रताप 
ससंहको व्र्िसावर्कताको स्तर म सनिेदकको भन्त्दा तल्लोस्तरको रहेको छ ।  

     प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ३० ले सनददाष्ट गरेका बढुिाका आधारहरुबाट 
मूल्र्ाङ्कन गने हो भने पसन शैन्त्क्षक र्ोग्र्ता, तासलम र भौगोसलक क्षेरको अनभुि कार्ासम्पादन 
मूल्र्ाङ्कन र चनुौसतपूणा र विशेष न्त्जम्मेिारी बापतको अंक समेत विपक्षी सधरजप्रताप ससंह भन्त्दा 
म सनिेदककै उच्च रहेकोमा कुनै वििाद छैन। विपक्षी भन्त्दा म सनिेदकले धेरै परुस्कार 
प्रशंसापर प्राप्त गरेको छु। प्रहरी सनर्मािलीले तोकेको सबै मापदण्ड आधारहरुमा म सनिेदक 
भन्त्दा कमजोर देन्त्खएका विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षकमा बढुिा गने गरी 
भएको सनणार् प्रथम दृवष्टमै गैर कानूनी र स्िेच्छाचारी छ। प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को 
सनर्म ३० तथा सनर्म ४१ बमोन्त्जमका आधारहरुमा म सनिेदक सिोत्प्कृष्ट रहेको र 
कार्ासम्पादन मूल्र्ांकनमा समेत म सनिेदकले उच्चतम अंक प्राप्त गरेको भएतापसन पूिााग्रह 
रान्त्ख भेदभाि गरी कानून विपरीत एिं कानूनले सनधाारण गरेको आधारहरुको पालना नगरी 
मलाई उक्त अिसरबाट बन्त्न्त्चत गरी म भन्त्दा कम अंक प्राप्त गरेको कम र्ोग्र् व्र्न्त्क्तलाई 
बढुिा गने गरी भएको बढुिा सनणार् बदर भागी छ। 

      म सनिेदक पवहलो र दोश्रो संविधानसभाको सनिााचनमा आरू् कार्ारत रहेको न्त्जल्लामा 
सनिााचन सरुक्षाको कमाण्ड गरेको, सरुिा बढुिा प्रणालीमा सधुार गरेको, सरुक्षा व्र्िस्था 
मजबतु बनाएको, कोसभडको समर्मा व्र्न्त्क्तगत पहलमा आम नागररकको लासग राहत सामाग्री 
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वितरण लगार्तका कार्ा गरेको समेतबाट विपक्षी सधरजप्रताप ससंहको तलुनामा जेष्ठता, 
कार्ाकुशलता, कार्ाक्षमता, उत्तरदावर्त्प्ि बहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान गना स्ने 
कुशलता र आरू् भन्त्दा मसुनका प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने साम्र्ा म 
सनिेदकको बसलर्ो एिं अब्बल रहेको पवुष्ट हनु्त्छ। 

     प्रहरी महासनरीक्षकको सनर्नु्त्क्त सरकारको कार्ाकारी कार्ा हो र मलुकुको शान्त्न्त्त सरुक्षामा 
प्रत्प्र्क्ष असर गने र्स्तो पदमा सनर्नु्त्क्त गदाा सरुक्षा सनकार्को स्थावपत मूल्र् मान्त्र्तासभर रहेर 
गनुापनेमा वििाद छैन। सरकारको कार्ाकारी कार्ा भन्त्दैमा र्समा सरकारले एकलौटी ढंगले 
असससमत र सनरंकुश असधकार राख्न स्दैन। सरकारले आफ्नो कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोग 
गदाा प्रचसलत संविधान, कानून र स्थावपत न्त्र्ावर्क मान्त्र्ताको ससमा सभर रही गनुापदाछ। 
स्िवििेकीर् असधकार मान्त्र्ताप्राप्त ससिान्त्तमा आधाररत रहेर मार प्रर्ोग गना सवकन्त्छ। नेपाल 
सरकारले सनर्म ४१ को मापदण्डलाई बेिास्ता गरेको छ। कानूनको दृवष्टमा समानता र 
कानूनको समान संरक्षण समानताका दईु महत्प्िपूणा Fact हनु।् नेपाल सरकारको सनणार् 
संविधानको प्रस्ततु प्रािधान र मान्त्र्ता समेतका विरुि छ। र्सले विसधको शासनलाई 
आत्प्माको रुपमा रहने Fairness को ससिान्त्त समेतको उल्लंघन गरेको छ। म सनिेदकलाई 
संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको मौसलक हकमा प्रत्प्र्क्ष आघात परु् र्ाएको छ। 

     प्रहरी संगठनको विश्व अभ्र्ास र हाम्रो नेपालको अभ्र्ास समेतको अध्र्र्न गदाा अन्त्र् 
कुराका असतररक्त जेष्ठता प्रहरी संगठन जस्तो बलहरुको प्रमखुको सनर्नु्त्क्तको सबैभन्त्दा प्रमखु 
आधार हनेु गछा । सनणार्कतााले र्सको महत्प्ि र र्समा अिलम्िन गनुापने बाध्र्ात्प्मक कानूनी 
आधारहरुको सम्पूणारुपमा अनादार गरेको अिस्था छ। कुनै आधार कारण नै नभई 
जेष्ठता/िररष्ठता समचेर प्रहरी संगठनको प्रमखुमा कसनष्ट र सबै आधारमा कमजोर व्र्न्त्क्तलाई 
कानूनले नदेखेको अज्ञात र अपारदशी कारण र आधारले बढुिा गररएको कारण संगठनको 
Chain of Command मार भत्प्काएको छैन, समग्र प्रहरी कमाचारीको मनोिलमा ह्रास ल्र्ाई 
शान्त्न्त्त सरुक्षामा चनुौती बढाएको र अपराधमा समेत बवृि हनेु पक्का छ। सम्मासनत सिोच्च 
अदालतबाट ददनकर शम्सेर ज.ब.रा. विरुि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेत 
उत्प्प्रषेण मदु्दा तथा निराज ससलिाल विरुि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
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कार्ाालर् समेत भएको ने.का.प. २०७३, अंक १२ सन.नं. ९७२३ को उत्प्प्रषेण परमादेश 
समेतका मदु्दामा प्रसतपादन भएको ससिान्त्तहरुबाट विपक्षी सधरजप्रताप ससंह प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा बढुिा गने  विपक्षी नेपाल सरकारको समसत २०७९।१।१८ को सनणार् कार्म रहन 
नस्ने भई बदर भागी छ। 

     प्रहरी पदमा बढुिा सन्त्दभामा भारतीर् कानून र भारतीर् सिोच्च अदालतले समेत 
बररष्ठताका आधारमा बढुिा गनुापने प्रािधान रहेको छ। नेपालको सन्त्दभामा हेदाा प्रधान 
सेनापतीको सनर्नु्त्क्त, शसस्त्र प्रहरी महासनरीक्षकको पदमा भएको बढुिा, सम्मानीत सिोच्च 
अदालतमा प्रधान न्त्र्ार्ाधीशमा हनेु बढुिा र नेपाल सरकारको मखु्र् सन्त्चिको पदमा बढुिा 
समेत जेष्ठता र बररष्ठताका आधारमा हनेु गरेकोले र्स दृवष्टले हेदाा समेत जेष्ठता िा बररष्ठतालाई 
उपेक्षा र िेिास्ता गना समल्दैन। प्रहरी ऐन सनर्म बमोन्त्जम प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिाका 
लासग कानूनले िस्तसुनष्ठ आधार र मापदण्ड उल्लेख गदाागदै त्प्र्सलाई िेिास्ता गरी विपक्षीद्वारा 
गररएको सनणार् कानून विपररत छ। सनणार्कताा नेपाल सरकारको सनणार् असभव्र्क्त कानून र 
स्थावपत मापदण्ड दिैु अनकूुल हनु ु पदाछ र म सनिेदकको अपेक्षा जार्ज, िैध र स्िभाविक 
भएकोले त्प्र्स्तो अपेक्षा सम्मानीत अदालतबाट संरन्त्क्षत र कार्ाान्त्िर्न होस ्भनी सनिेदन गदाछु। 

      अतः मासथ प्रकरणहरुमा उल्लेख गररए बमोन्त्जम विपक्षी मध्रे्का सधरजप्रताप ससंहलाई 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरी भएको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को सनणार् प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ३०, 
४१ र ५३ तथा नेपालको संविधानको धारा १(२), १७(२)(च), १८(१) र धारा ३३ तथा 
सिोच्च अदालतको ने.का.प. २०७३ अंक १२ सन.नं. ९७२३ मा प्रसतपाददत न्त्र्ावर्क ससिान्त्त 
र प्रहरी संगठनको समग्र मान्त्र्ता र अभ्र्ास समेतको प्रसतकूल भएकोले उक्त स्िेच्छाचारी एिं 
गैरकानूनी सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी म सनिेदकलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
तत्प्काल बढुिा गने सनणार् गनुा गराउन ुभनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी 
पाउुँ। साथै उक्त रवुटपूणा सनणार् कार्ाान्त्िर्न हनु गए प्रस्ततु ररट सनिेदन सनष्प्प्रर्ोजन हनु जाने 
भई अपरुणीर् क्षसत हनु जाने भएकोले ररट सनिेदनको अन्त्न्त्तम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बढुिा 
सम्बन्त्धी विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को सनणार् कार्ाान्त्िर्न 
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नगनूा नगराउनू र्थान्त्स्थसतमा राख्न ुर प्रहरी महासनरीक्षक पदको हैससर्तले कुनै पसन कार्ा नगनूा 
नगराउनू र प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा सबैभन्त्दा जेष्ठ म सनिेदकलाई प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिा सनणार् नभएसम्मको लासग सनसमत्त प्रहरी महासनरीक्षकको हैससर्तमा 
कामकाज गनूा गराउनू भनी सिोच्च अदालत सनर्मािली, २०७४ को सनर्म ४९ बमोन्त्जम 
विपक्षीहरुका नाममा अन्त्तररम आदेश जारी गरी पाउुँ। म सनिेदक प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक 
पदमा उमेर हदको कारण समसत २०७९।४।२० गते असनिार्ा अिकास हनेु भएको र गैर 
कानूनी रुपमा बढुिा गररएका विपक्षी सधरजप्रताप ससंहको मातहतमा रही काम गना नसवकने 
अिस्था समेतलाई मध्र्नजर गरी विपक्षीहरुलाई म्र्ाद नथामी १५ ददन सभरै सलन्त्खत जिार् 
पेश गनूा साथै कसैले पेशी हटाउन नपाउने गरी सलन्त्खत जिार् परेको ७ ददन  सभरै अन्त्न्त्तम 
सनुिुाईको लासग पेश गनूा भन्ने आदेश जारी गरी अग्रासधकार प्रदान गररपाउुँ भन्ने समेत 
व्र्होराको सनिेदक विश्वराज पोखरेलको सनिेदन । 

२. आदेशः र्समा के कसो भएको हो ? सनिेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश वकन जारी हनु ुनपने 
हो? आदेश जारी हनु ुनपने कुनै आधार िा कारण भए खलुाई समसत २०७९।२।१० गतेसभर 
महान्त्र्ार्ासधिक्ताको कार्ाालर् मार्ा त सलन्त्खत जिार् पेश गनूा भनी विपक्षीहरुका नाममा म्र्ाद 
सूचना तत्प्काल जारी गरी ३ ददनसभर म्र्ाद तामेली कार्ा समेत सम्पन्न गराउनू। प्रस्ततु 
सनिेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमखु प्रहरी महासनरीक्षकको पदमा गररएको बढुिा सनर्नु्त्क्त कानून 
बमोन्त्जमको प्रकृर्ाबाट नभएको भन्ने संिेदनशील प्रश्नसुँग सम्बन्त्न्त्धत भएको र सनिेदकको सेिा 
अिसध समसत २०७९।४।२० सम्म मार भएको पररप्रके्ष्र्मा प्रस्ततु ररट सनिेदनको सनुिुाई 
सछटो छररतो रुपमा हनु आिश्र्क देन्त्खएकोले सलन्त्खत जिार् पेश गना म्र्ाद नथासमने गरी र 
दिैु पक्षका तर्ा बाट पेशी समेत स्थसगत नहनेु पूिा जनाउ दिैु पक्षलाई ददई पूणा सनुिुाइको 
लासग समसत २०७९।२।१७ गतेको पेशी तोकी सनिेदक र विपक्षी सधरजप्रताप ससंहको 
व्र्न्त्क्तगत र्ाइल र सनिेदनमा उन्त्ल्लन्त्खत समसत २०७९।१।१८ को प्रस्ताि सवहतको सनणार् 
समससल समेत न्त्िकाई सनर्मबमोन्त्जम पेश गनूा।  

  सनिेदकले अन्त्तररम आदेश समेत जारी गरी पाउुँ भनी माग गनुाभएको सन्त्दभामा विचार 
गदाा विपक्षी मध्रे्का सधरजप्रताप ससंह सनबेदक भन्त्दा कसनष्ट, समसत २०७८।१२।१७ मा मार 
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प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकमा बढुिा भएका व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म 
४१ समेतको बन्त्खालाप हनेु गरी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा सनर्नु्त्क्त गने गरी भएको समसत 
२०७९।१।१८ को मन्त्न्त्रपररषद्को सनणार् कार्ाान्त्िर्न नगनूा, र्थान्त्स्थसतमा राख्न ु र प्रहरी 
महासनरीक्षक पदको हैससर्तले विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई कुनै पसन कार्ा नगनूा नगराउनू भन्ने 
समेत अन्त्तररम आदेश माग गरेको देन्त्खर्ो। उन्त्ल्लन्त्खत समसत २०७९।१।१८ को सनणार् 
कार्ाान्त्िर्न भई समसत २०७९।१।१९ गते दर्जर्ाानी न्त्चन्त्ह समेत प्रदान गररसकेको भन्ने 
सन्त्म्मसलत हनु आउन ु भएका विद्वान ् महान्त्र्ार्ासधिक्ता लगार्तका कानून व्र्िसार्ीहरुका 
बहसबाट समेत जानकारी हनु आएको छ। सनिेदकले रो्न माग गरेको सनणार् कार्ाान्त्िर्नमा 
आई विपक्षी सधरजप्रताप ससंहले काम शरुु समेत गररसकेको भन्ने देन्त्खर्ो। सनिेदकले उठाउन ु
भएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्त्धमा पूणा सनुिुाइका समर्मा वििेचना भई न्त्र्ावर्क सनरोपण हनेु नै 
हुुँदा हाल सनिेदकको माग बमोन्त्जम अन्त्तररम आदेश जारी गरररहन परेन भन्ने व्र्होराको र्स 
अदालतको समसत २०७९।१।२२ को आदेश।  

३. विपक्षी सधरजप्रताप ससंहको सलन्त्खत जिार्ः म सलन्त्खत जिार् प्रस्ततुकताा समसत 
२०४९।१२।११ मा प्रहरी सनरीक्षक पदमा सेिामा प्रिेश गदाा बररर्ता नं. १ मा रहेको 
सथए। मेरो कार्ाकुशलता, क्षमता अनशुासन एिं व्र्िसार्ीकताको आधारमा सो पदमा सनर्नु्त्क्त 
भई कार्ारत छु। मैले सेिाको क्रममा थपु्रै राविर् तथा अन्त्तराावट्रर् परुस्कार, सम्मान र 
तासलमहरु प्राप्त गरेको छु। तत्प्कासलन समर्मा असत चनुौसतपूणा मासनएका द्वन्त्द्वग्रस्त न्त्जल्लाहरुमा 
उच्च व्र्िसार्ीक तथा असत साहससक कार्ा गरेको छु। विसभन्न न्त्जल्ला र क्षेरहरुमा कार्ारत 
रही उत्प्कृष्ट कुशलता, उत्प्कृष्ट कार्ा क्षमताको प्रदशान गरी आफ्नो मातहतका प्रहरीलाई 
व्र्िसावर्क रुपमा पररचालन गरी उत्प्कृष्ट नेततृ्प्ि प्रदान गना स्ने साम्र्ा राखेको कारणले सो 
कार्ाको उच्च मूल्र्ांकन गदै नेपाल सरकारद्वारा सपु्रिल जनसेिा श्री समेतद्वारा विभवुषत भएको 
छु। म प्रारम्भ देन्त्ख नै जेष्ठता र शे्रष्ठ रहुँदै आएको त्र् सनविािाद छ। मेरो र्ोग्र्ता तथा 
क्षमता समेतका आधारमा नेपाल सरकारले मलाई प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ 
बमोन्त्जम नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा सनर्कु्त गररएको हो। 
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     प्रचसलत कानून, प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म ४१ ले सनददाष्ट गरेका आधार र कारण एिं 
सेिा प्रिेशको समर् देन्त्ख नै सनिेदक भन्त्दा जेष्ठ बररर्तामा रही नेततृ्प्िदार्ी भसूमकामा 
सर्लतापूिाक प्रदशान गरी रहेको व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा नेपाल सरकारले गरेको 
सनर्नु्त्क्त अन्त्र्था नहुुँदा सनिेदन माग दािी प्रथम दृवष्ट मै औन्त्चत्प्र्वहन छ। ररटको अिधारणामा 
कुनै सनणार्को औन्त्चत्प्र् िा वििेक माथीको पनुरािलोकन भन्त्दापसन कानूनी िा गैर कानूनी 
प्रश्न/विषर् मासथ पनुरािलोकन गररन्त्छ। असधकारको प्रर्ोग, असधकारक्षेरको विवहनता, सनणार् 
गने क्षमताको अभाि, प्राकृसतक न्त्र्ार्को ससिान्त्तको अपालना आदद आधारमा ररट क्षेरासधकार 
अन्त्तगात न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन हनु स्ने अिस्था रहन्त्छ। सनिेदकले सनर्नु्त्क्त सनणार्को 
सक्षमता, आसधकाररकता, िैधता जस्ता विषर्हरु मासथ प्रश्न उठाउन स्न ुभएको छैन। प्रहरी 
महासनरीक्षकमा सनर्नु्त्क्त हुुँदा आरू्ले नै सनर्नु्त्क्त हनु पाउन ु पछा भन्ने सनिेदकको माग दािी 
कानूनी भन्त्दा पसन भािनात्प्मक र आत्प्मगत छ। व्र्न्त्क्तको भािना अथाात Emotion को न्त्र्ावर्क 
सनरुपण हनु नस्ने हुुँदा ररट सनिेदन खारेज भागी छ। 

      प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ मा उन्त्ल्लन्त्खत ६ िटा आधारहरुको व्र्बस्था 
गररएकोले एक िा केही सससमत आधारहरुलाई मार नहेरी समवष्टगत रुपमा उपर्कु्त लागेको 
उम्मेदिारलाई महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त गनुापने कानूनको उद्देश्र् रहेको देन्त्खन्त्छ। सोही 
आधार तथा मापदण्डको मूल्र्ाङ्कनका आधारमा मलाई प्रहरी महासनरीक्षकमा बढुिा गररएकोले 
नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको आधार, कारण र औन्त्चत्प्र् सभर गने विषर् Judicially 

Managable Standard सभर नपने भएकोले र्स्तो विषर्मा न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन हनु नस्ने 
व्र्होरा सनिेदन गदाछु। 

       सनिेदकको सनिेदनमा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकको, प्रहरी नार्ब सनरीक्षकको र 
प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक पदमा विपक्षी भन्त्दा आरू् पवहला बढुिा भएको समसतकै आधारमा आरू् 
उपर्कु्त उम्मेदिार रहेको भन्ने दािी गैर कानूनी र भ्रमपूणा छ। केही सससमत पदहरुमा भएको 
बढुिा समसतकै आधारमा मार जेष्ठता िा बररष्ठता कार्म हनेु होइन। सेिा प्रिेश देन्त्ख प्रहरी 
उपररक्षकको पदमा बढुिा हुुँदासम्म विपक्षी म भन्त्दा कसनष्ट रहेको त्र् लकुाई बररष्ठ रहेको 



 
 

विश्वराज पोखरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेत, ०७८-WO-१२८६, विषर्ः उत्प्प्रषेण परमादेश समेत 
पेज नं. 10 

 

भनी मार आंन्त्शक त्र् उल्लेख गरी सर्ा हात नसलई अदालत प्रिेश गरेबाट ररट सनिेदन 
खारेज भागी छ। 

  सनर्नु्त्क्त हुुँदाको समर्मा बहाल रहेको पदको जेष्ठतालाई मार र्ान्त्न्त्रक रुपमा ग्रहण गरी 
कानूनले सनददाष्ट गरेका अन्त्र् मापदण्ड र आधारहरुलाई कुनै िास्ता नगरी प्रहरी महासनरीक्षकको 
पदमा इच्छाएकै भरमा जो सकैु व्र्न्त्क्तलाई सनर्नु्त्क्त गनुापछा भन्ने पररपाटी स्थावपत हनेु हो भने 
त्प्र्सबाट प्रहरी संगठन चसु्त दरुुस्त र वक्रर्ात्प्मक हनु स्ने अिस्था रहुँदैन। प्रहरी सनर्मािली, 
२०७१ को सनर्म ४१ ले ६ िटा मापदण्डहरुको वकटानी व्र्िस्था गरेको हो। कानूनले 
वकटान गरेका मापदण्डहरु मध्रे् कुनै मापदण्डको मूल्र् र प्रभाि बढी िा कुनै मापदण्डको 
मूल्र् िा प्रभाि घटी हनु्त्छ भनी तका  गनुा जार्ज हुुँदैन। र्स सम्बन्त्धमा सिोच्च अदालतबाट 
रविप्रताप राणा समेत विरुि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् ससंहदरिारसमेत 
(ने.का.प. २०७० अंक ७ सन.नं. ९०३२) को मदु्दा र ददनकर शम्शेर ज.ब.रा. विरुि 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् ससंहदरिार समेत भएको मदु्दामा प्रसतपाददत भएको 
न्त्र्ावर्क ससिान्त्त समेतका आधारमा प्रस्ततु ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ। 

विपक्षीले दािी गरेको िैध अपेक्षाको ससिान्त्तले विगतमा स्थावपत अभ्र्ास र सलन्त्खत 
कानून प्रसतको प्रसतििताको Demand गदाछ। सनज र्स्तो न्त्जवकर सलन कानूनतः वििन्त्न्त्धत 
समेत हनु ुहनु्त्छ। कुनै व्र्न्त्क्तको कुनै विषर्मा िैध अपेक्षा सजृना हनुका लासग त्प्र्स्तो विषर् 
कानून, स्थावपत मान्त्र्ता र स्िस््र् अभ्र्ासको रुपमा लागू भएको हनु ु पदाछ। विपक्षीकै 
विगतका बढुिाहरुको उदाहरणबाट र्स्तो अभ्र्ास नरहेको र कुनै कानूनी मान्त्र्ता समेत 
नरहेको पवुष्ट भई रहेको अिस्थामा विपक्षको न्त्जवकर विरोधाभाषपूणा एिं रटुीपूणा छ। र्सबाट 
सनिेदकको िैध अपेक्षाको दािी नै हास्र्ास्पद बन्न पगुेको छ। प्रसतसनसध सभाको रार्जर् व्र्िस्था 
ससमसतले सनजको प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा भएको बढुिालाई कानून बमोन्त्जम नभएको 
हुुँदा कार्ाान्त्िर्न नगनूा नगराउनू भनी नेपाल सरकारलाई सनदेशन ददएको समेतबाट 
कार्ापासलकालाई अननु्त्चत प्रभािमा पारी गररएको त्प्र्स प्रकृसतको बढुिालाई स्िच्छ र स्िस््र् 
अभ्र्ासको रुपमा सलन नसमल्ने भएकोले प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा आरू् बररष्ठ भएको 
भन्ने दािी ग्रहणर्ोग्र् नभएकोले ररट खारेज गरी पाउुँ।  
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   देशको शान्त्न्त्त सरुक्षा र अपराध अनसुन्त्धानको प्रमखु न्त्जम्मेिारी नेपाल प्रहरीको भएकोले 
स्िभािैले नेपाल प्रहरीको रेखदेख, संचालन र सनर्न्त्रणमा कार्ापासलकाको स्िवििेकीर् 
असधकारको मारा बढी हनु्त्छ। नेपाल सरकारले प्रचसलत कानून बमोन्त्जमको प्रवक्रर्ा पूरा गरेर, 
कानूनले तोकी ददएका आधार र कारण बमोन्त्जम गररएको सनर्नु्त्क्तमा अदालतले न्त्र्ावर्क 
पनुरािलोकन गदाा आत्प्म सम्र्मताको ससिान्त्त ख्र्ाल गनुा पदाछ। प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म 
४१ ले तोवकएका ६ िटा आधारहरु पूरा गरेका मध्रे्बाट नेपाल सरकारले उपर्कु्त देखेको 
उम्मेदिारलाई बढुिा गने व्र्िस्था रान्त्खएकोले तोवकएका सबै आधारहरु मैले पूरा गरेको र 
नेपाल सरकारले मलाई नै उपर्कु्त देखेको कारणले त्प्र्ो उपर्कु्ताको स्िवििेक सभर अदालत 
प्रिेश गना नस्ने र प्रचसलत प्रहरी ऐन र सनर्मािलीले प्रहरी महासनरीक्षकको बढुिा सनर्नु्त्क्तको 
सम्बन्त्धमा उजरुी तथा पनुरािेदनको व्र्िस्था नगरेकोले ररट सनिेदनको रोहबाट पनुरािेदन सनेु 
जस्तो गरी औन्त्चत्प्र् सभर प्रिेश गरी सनणार् गना समल्ने होइन। सनिेदकले ररट सनिेदनमा 
उल्लेख गरेका नन्त्जरले सनिेदकलाई सहर्ोग गना स्दैन। उन्त्ल्लन्त्खत नन्त्जरहरु कुनैमा पसन 
नेपाल सरकारले स्िवििेकको परीक्षण गररएको छैन र गना  पसन समल्दैन। सनिेदकले 
सनिेदनमा मलाई प्रहरी प्रधान कार्ाालर्बाट सनलम्बन गरेको र १ तलब िवृि रोक्का गने गरी 
विभागीर् सजार् भएको िटु्टा बेहोरा उल्लेख गरेका रहेछन।् सनिेदनमा उल्लेख गरेको र्जर्ान 
मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट समसत २०६७।१२।१४ मा समेत मलाई असभर्ोग दािीबाट 
सर्ाई हनेु गरी अन्त्न्त्तम रै्सला भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्ाालर्बाट भएको सम्पूणा कारिाही 
२०५६ सालमा नै रु्कुिा भैसकेको हो। विपक्षी सनिेदक रार्जर्को सरुक्षा एिं प्रहरी संगठन 
प्रसत उत्तरदार्ी रहेको देन्त्खुँदैन। स्थानीर् तह सनिााचन, २०७९ लाई मध्र्नजर राखी प्रहरी 
प्रधान कार्ाालर्बाट समसत २०७८।१२।३० मा सम्पूणा प्रहरी कमाचारीहरुलाई अको आदेश 
नभएसम्मका लासग प्रसतुी एिं वकररर्ा विदा बाहेक कुनै विदा नसलन,ु रान्त्जनामा नगना सनदेशन 
भएकोमा सो विपररत सनिााचन छल्ने गरी २०७९।१।१८ देन्त्ख ३० ददनका लासग घर विदा 
स्िीकृत गराई बसेको अिस्था समेतबाट विपक्षी सनिेदक पदको लासग उपर्कु्त व्र्न्त्क्त नभएको 
प्रष्ट हनु्त्छ। 
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विपक्षी ररट सनिेदकले दािी गरे जस्तै प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिाका लासग 
जेष्ठताका लासग जेष्ठता मारको आधार आरै्मा प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म ४१ को उद्देश्र् 
नभएको र सनिेदकको िैध अपेक्षाको दािी स्िरं् सनिेदक प्रहरी नार्ब महासनरीक्षकको पदमा 
बढुिा हुुँदा खन्त्ण्डत भैसकेको, सनर्म ४१ ले तोकेको ६ िटा मापदण्डहरुमा म सलन्त्खत जिार् 
प्रस्ततुकताा नै उपर्कु्त देन्त्खएको, सनिेदकले सर्ा हात सलई अदालत प्रिेश नगरेको एिं ररट 
सनिेदनको औन्त्चत्प्र्मा प्रिेश गरी न्त्र्ावर्क सनरुपण हनु स्ने अिस्था नै नरहेकोले ररट सनिेदन 
खारेज गरी पाउुँ भन्ने समेत व्र्होराको सलन्त्खत जिार्। 

४. विपक्षी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ाालर्को सलन्त्खत जिार्ः प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म 
४१ र ४१क को व्र्िस्था बमोन्त्जम नै हाल नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक मध्रे् जेष्ठता, कार्ाकुशलता, उत्तरदावर्त्प्ि िहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान 
गना स्ने कुशलता एिं आरू् भन्त्दा मनुीको प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने 
साम्र्ाको आधारमा सबैभन्त्दा उपर्कु्त प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक सधरजप्रताप ससंहलाई गहृ 
मन्त्रालर्को प्रस्तािमा नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को सनणार् 
बमोन्त्जम समसत २०७९।१।१९ गते देन्त्ख लागू हनेु गरी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
सनर्नु्त्क्त भई दर्जर्ाानी न्त्चन्त्ह समेत लगाई पद बहाली भइसकेको छ। नेपाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद्को कानून बमोन्त्जम भए गरेको सनणार् र सो सनणार् गना स्ने असधकार मासथ प्रिेश 
गरी अदालतले हस्तक्षेप गना समल्दैन। प्रहरी महासनरीक्षक सनर्नु्त्क्त नेपाल सरकारको विन्त्शष्ठ 
असधकारको विषर् हो। सनिेदक प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक विश्वराज पोखरेल र प्रहरी 
महासनरीक्षक सधरजप्रताप ससंह एकै पटक वि.सं. २०४९।१२।११ मा प्रहरी सनरीक्षक दजाामा 
नेपाल प्रहरीमा सेिा प्रिेश गरेका अथाात एउटै ब्र्ाजका प्रहरी असधकारीहरु हनु।् प्रहरी 
सनरीक्षक देन्त्ख प्रहरी उपररक्षकसम्म बढुिा हुुँदा प्रहरी सनरीक्षक सधरजप्रताप ससंह सनिेदक भन्त्दा 
बररर्तामा अगासड रहेको असभलेखबाट देन्त्खन्त्छ। प्रहरी महासनरीक्षकको बढुिाको विषर्लाई 
पनुरािेदन सरह ररटको क्षेरासधकारबाट न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन गना समल्दैन। 

   नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्ाकारीणी असधकार र्ो 
संविधान र कानून बमोन्त्जम मन्त्न्त्रपररषद् मा सनवहत हनेु र उपधारा (२) बमोन्त्जम संविधान र 
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कानूनको असधनमा रही नेपालको शासन व्र्िस्थाको सामान्त्र् सनदेशन, सनर्न्त्रण र संचालन गने 
असभभारा मन्त्न्त्रपररषद् मा हनेुछ भन्ने व्र्िस्था छ। प्रहरी ऐन, २०१२ को दर्ा ४ मा प्रहरीको 
रेखदेख र सनर्न्त्रण गने असधकार नेपाल सरकारको हनेु तथा नेपाल सरकारको आदेश, सनदेशन 
मान्नु प्रहरी कमाचारीको कताव्र् हनेु व्र्िस्था रहेको छ। प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म 
४१ को असधनमा रही सबैभन्त्दा उपर्कु्त र र्ोग्र् प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक सधरजप्रताप 
ससंहलाई नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ गतेको सनणार्बाट प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा गरेको बढुिा सनर्नु्त्क्त कानूनसम्मत रहेकोले ररट सनिेदन खारेज गरी पाउुँ 
भन्न ेसमेत व्र्होराको सलन्त्खत जिार्। 

५. विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को सलन्त्खत जिार्ः देशको 
शान्त्न्त्त सरुक्षा कार्म राख्न ुनेपाल सरकारको प्रमखु न्त्जम्मेिारी हो। नेपालको संविधानको धारा 
७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्ाकारीणी असधकार र्ो संविधान र कानून बमोन्त्जम 
मन्त्न्त्रपररषद् मा सनवहत हनेु र उपधारा (२) मा संविधान र कानूनको असधनमा रही नेपाली शासन 
व्र्िस्थाको सामान्त्र् सनदेशन, सनर्न्त्रण र संचालन गने असभभारा मन्त्न्त्रपररषद् मा हनेु संिैधासनक 
व्र्िस्था रहेको हुुँदा उक्त व्र्िस्था शन्त्क्त पथृकीकरणको ससिान्त्तको ममा र भािना अनरुुप 
समेत रहेको छ। नेपाल सरकारले  संविधान बमोन्त्जमको आफ्नो दावर्त्प्ि सनिााह गदाा िा कानून 
तथा संविधान बमोन्त्जम आफ्नो कार्ा सम्पादन गदाा सनन्त्श्चत कानूनी प्रवक्रर्ाको अिलम्बन गना 
स्ने गरी संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारको कार्ा संचालन सम्बन्त्धी व्र्िस्था रहेको 
छ। नेपाल सरकारले प्रचसलत कानूनले तोकेको ससमा सभर रही कार्ाकाररणी असधकार प्रर्ोग 
गदाा कानूनमा नभएको कुनै शता िा बन्त्देज लगाइन ु हुुँदैन। प्रहरी सनर्मािलीले तोकेको 
आधारमा र्ोग्र् व्र्न्त्क्त मध्रे्बाट नेपाल सरकारले एक जना व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा बढुिा सनर्नु्त्क्त गनुापने र त्प्र्स्तो सनणार् गने विषर् कार्ापासलकाको क्षेरासधकार सभरको 
सबषर् समेत भएको हुुँदा र्ो असधकारलाई संकुचन गने गरी प्रस्ततु भएको दािी शन्त्क्त 
पथृकीकरण ससिान्त्त प्रसतकूल रहेको छ। प्रहरी महासनरीक्षकको बढुिा सनर्नु्त्क्तको विषर् स्पष्ट 
संिैधासनक एिं कानूनी प्रश्न नभै नेपाल सरकारको कार्ाकारीणी असधकारको विषर् भएकोले 
सम्मानीत अदालतबाट सनरुपण गने विषर् सभर पदैन। नेपाल सरकारले ऐन सनर्मले तोकेको 
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आधार र प्रवक्रर्ा बमोन्त्जम सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गरेको समसत 
२०७९।१।१८ को सनणार् विसधसम्मत भएको हुुँदा ररट सनिेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने 
व्र्होराको सलन्त्खत जिार्। 

६. विपक्षी गहृ मन्त्रालर्को सलन्त्खत जिार्ः प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ र ४१क नं. 
को व्र्िस्था बमोन्त्जम नै हाल नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक मध्रे् 
जेष्ठता, कार्ाकुशलता, कार्ाक्षमता, उत्तरदावर्त्प्ि बहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान गना 
स्ने कुशलता तथा आरू् भन्त्दा मनुीको प्रहरी कमाचारीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने 
साम्र्ाको आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गना उपर्कु्त देन्त्ख र्स 
मन्त्रालर्बाट नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष प्रस्ताि पेश भई तत्प्कासलन प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक सधरजप्रताप ससंहलाई नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को 
सनणार् बमोन्त्जम समसत २०७९।१।१९ गतेबाट लागू हनेु गरी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा सनर्नु्त्क्त भई दर्जर्ाानी न्त्चन्त्ह समेत लगाई पद बहाली समेत भै सकेको अिस्था छ। 
सनर्मािलीको सनर्म ४१ ले तोकेको ६ िटा आधारमा नेपाल सरकारले उपर्कु्त देखेको 
व्र्न्त्क्त नै प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त हनु्त्छ। प्रहरी महासनरीक्षक सनर्नु्त्क्त नेपाल 
सरकारको विन्त्शष्ठ असधकार हो। प्रहरी सनर्मािलीमा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदबाट 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा सलनपुने विसभन्न ६ िटा आधारहरु मध्रे् जेष्ठता एउटा 
आधार भएपसन अन्त्र् आधार पसन रहेकोले सनर्मािलीमा व्र्िस्था भएका ६ िटा आधारहरुको 
समग्रतामा उपर्कु्त देन्त्खएका प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु मध्रे्बाट प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा बढुिा हनेु सनर्मािलीको मकसद रहेको हुुँदा उन्त्ल्लन्त्खत विषर्िस्तकुो आधारमा सबै 
भन्त्दा उपर्कु्त देन्त्खएका तत्प्कासलन प्रहरी असतररक्त महसनरीक्षक सधरजप्रताप ससंहलाई नेपाल 
सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को सनणार्बाट प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
गरेको हुुँदा उक्त सनणार् प्रहरी ऐन सनर्म अनकूुल नै भई सनिेदनको औन्त्चत्प्र् समाप्त भई 
सकेको हुुँदा ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने व्र्होराको सलन्त्खत जिार्। 
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७. र्स अदालतबाट दिैु पक्षका कानून व्र्िसार्ीहरुबाट बहसनोट पेश गना लगाउन ु भनी समसत 
२०७९।३।१९ मा भएको आदेशानसुार दिैु पक्षका कानून व्र्िसार्ीहरुबाट बहसनोट पेश 
भई समससल सामेल रहेको । 

अदालतको आदेश 

८. सनर्म बमोन्त्जम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट सनिेदनमा ररट सनिेदकका 
तर्ा बाट उपन्त्स्थत विद्बान िररष्ठ असधिक्ताहरु श्री कृष्प्णप्रसाद भण्डारी, श्री महादेिप्रसाद र्ादि, 
श्री राधेश्र्ाम असधकारी, श्री हररहर दाहाल, श्री राघिलाल िैध, श्री ससतशकृष्प्ण खरेल, श्री 
हररप्रसाद उप्रतेी, श्री पूणामान शा्र् र श्री शम्भपु्रसाद पोखरेल तथा विद्बान असधिक्ताहरु श्री 
चन्त्र काफ्ले, श्री ससुनलकुमार पोखरेल, श्री रमेश बडाल, श्री मेघराज पोखरेल, श्री 
लसलतबहादरु बस्नेत, श्री माधिकुमार बस्नेत, श्री ससुनता राउत र श्री सरुज बस्नेतले सनिेदक 
विश्वराज पोखरेल नेपाल प्रहरीको प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा िररष्ठतम असधकृत 
रहेकोमा वििाद छैन। विपक्षी सधरजप्रताप ससंह सनिेदक भन्त्दा १६ मवहना कसनष्ट रहेको छ। 
प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ मा उल्लेख भएका मापदण्डका आधारमा जेष्ठ प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक सनिेदकलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गनुापनेमा सनजभन्त्दा कसनष्ट 
विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई बढुिा गने गरी नेपाल सरकारबाट भएको सनणार् कानून विपररत 
छ। सनिेदक प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनु ुनपने कुनै आधार कारण नेपाल सरकारले 
उल्लेख गना सकेको अिस्था छैन। नेपाल सरकारको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने 
गरी समसत २०७९।१।१८ को सनणार् पूिााग्राही तथा स्िेच्छाचारीपूणा रहेको छ। सरकारको 
कार्ाकारी असधकार भन्त्दैमा असससमत हुुँदैन। सनणार् गने सनकार् िा असधकारीले आफ्नो सनणार् 
िस्तगुत आधारमा गनुापछा, आत्प्मगत रुपमा होइन। प्रचसलत संविधान, ऐन, सनर्म तथा हाल 
सम्मको प्रचलन अनसुार जेष्ठता एिं कार्ाक्षमताको आधारमा प्रहरी महासनरीक्षकको पदमा 
सनर्नु्त्क्त हनेु गरेको छ। नेपाल सरकारले िररष्ठतम प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक सनिेदक 
विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा नगरी सनज भन्त्दा कसनष्ट सधरजप्रताप 
ससंहलाई बढुिा गने गरी गरेको समसत २०७९।१।१८ गतेको सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशद्बारा 



 
 

विश्वराज पोखरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेत, ०७८-WO-१२८६, विषर्ः उत्प्प्रषेण परमादेश समेत 
पेज नं. 16 

 

बदर गरी सनिेदक विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गना परमादेशको 
आदेश जारी हनुपुदाछ भनी बहस गनुाभर्ो।  

९. विपक्षी नेपाल सरकारको तर्ा बाट उपन्त्स्थत विद्बान महान्त्र्ार्ासधिक्ता श्री खम्बबहादरु खाती, 
विद्बान नार्ब महान्त्र्ार्ासधिक्ता श्री कृष्प्णन्त्जिी न्त्घसमरे तथा विद्बान सहन्त्र्ार्ासधिक्ताहरु श्री 
संजीिराज रेग्मी, श्री खेमराज ज्ञिाली, श्री हररप्रसाद जोशी र श्री सोमकान्त्ता भण्डारीले 
मलुकुको शान्त्न्त्त सरुक्षामा प्रत्प्र्क्ष असर पाने प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिा सरकारको 
विशिु कार्ाकारी असधकार भएकोमा वििाद छैन। प्रचसलत संविधान, प्रहरी ऐन, सनर्म तथा 
न्त्र्ावर्क ससिान्त्त बमोन्त्जम नै प्रहरी महासनरीक्षक पदमा नेपाल सरकारले बढुिा सनणार् गरेको 
छ।प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ ले तोकेको आधारहरुको मूल्र्ांकन गरी नेपाल 
सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट उपर्कु्त देखेको सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा सनर्नु्त्क्त गने गरी समसत २०७९।१।१८ मा सनणार् गरेको छ। विपक्षी सनिेदक 
विश्वराज पोखरेल अन्त्घल्लो सतन पद (एसएसपी) सम्म सधरजप्रताप ससंह भन्त्दा कसनष्ट रहेको 
अिस्था छ। नेपाल सरकारले कानून अनरुुप गने सनर्नु्त्क्तको विषर् न्त्र्ावर्क पनुरािलोकनको 
विषर् हनु स्दैन। प्रहरी महासनरीक्षक पदमा केिल जेष्ठताको एउटा आधारमा सनर्कु्त हनेु 
नभई प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म ४१ ले तोकेको सम्पूणा ६ िटा आधारहरुलाई समग्रमा 
मूल्र्ांकन गरी सनणार् गनुा पने हनु्त्छ। नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट समसत 
२०७९।१।१८ मा सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा सनर्नु्त्क्त गरेको 
सनणार् कानून अनरुुप नै भएको र सो सनणार्बाट सनिेदकको हकवहतमा आघात नपगुेको हुुँदा 
उक्त सनणार् बदर हनुपुने होइन। ररट सनिेदन खारेज हनुपुछा भन्ने समेत बहस न्त्जवकर 
गनुाभर्ो।  

१०. विपक्षी मध्रे्का सधरजप्रताप ससंहका तर्ा बाट उपन्त्स्थत विद्वान िररष्ठ असधिक्ताहरु श्री 
श्र्ामप्रसाद खरेल, श्री शसुसल पन्त्त, श्री तलुसी भट्ट, श्री रामनारार्ण विडारी र श्री गोपालकृष्प्ण 
न्त्घसमरे तथा विद्बान असधिक्ताहरु श्री वटकाराम भट्टराई, श्री बालकृष्प्ण ढकाल, डा. श्री सभमाजुान 
आचार्ा, श्री ददपेन्त्र िा, श्री ओमप्रकाश अर्ााल, श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री मनोहरलाल शे्रष्ठ, 
श्री गोकुल भण्डारी, श्री न्त्चरञ्जीिी उपाध्र्ार्, श्री बलराम सिेुदी, श्री विवपन सिेुदी, श्री 
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असाङकन मल्ल र श्री सनश्चल खरेलले मलुकुको शान्त्न्त्त सरुक्षामा प्रत्प्र्क्ष असर पाने प्रहरी 
महासनरीक्षक जस्तो अत्प्र्न्त्त गहन संिेदनशील पदको बढुिा सरकारको विशदु्ब कार्ाकारी 
असधकार हो। कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोग स्िवििेकीर् रुपमा गनुापनेमा वििाद छैन। प्रहरी 
सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ ले तोकेको आधारमा समग्र मूल्र्ांकन गरी उपर्कु्त 
उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट समसत 
२०७९।१।१८ मा सनणार् भएको छ। नेपाल सरकारको बढुिा सनणार् नेपालको संविधान, 
प्रहरी ऐन सनर्म र न्त्र्ावर्क ससिान्त्त बमोन्त्जम भएको छ। प्रहरी सेिाको अन्त्र् पदहरुमा र 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा हनेु बढुिाको आधार कानूनले नै अलग अलग गरेको छ। नेपाल 
सरकारको कार्ाकारी असधकार अन्त्तगात भएको सनणार्मा अदालतले हस्तक्षेप गना समल्दैन। 
सरकारको कार्ाकारी सनणार् सभर merit मा प्रिेश गरी अदालतले सनणार् गर् र्ो भने त्प्र्ो 
शन्त्क्तपथृकीकरण ससिान्त्तको विपररत हनुजान्त्छ। नेपाल सरकारबाट प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
सधरजप्रताप ससंहलाई बढुिा गरेको सनणार्मा कुनै कानूनी रटुी छैन। प्रहरी सेिामा प्रिेश गदाा 
देन्त्ख तीन तहसम्म आउुँदा सधरजप्रताप ससंह विपक्षी सनिेदक भन्त्दा जेष्ठ रहेको छ। सनिेदकको 
प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा भएको बढुिा नै कानून विपररत छ। प्रसतसनसधसभा रार्जर् 
व्र्िस्था ससमसतले सनिेदकको सो बढुिा कार्ाान्त्िर्न नगनूा नगराउनू भनी गहृ मन्त्रालर् 
समेतको नाउुँमा सनदेशन ददने सनणार् गरेको छ। केही पदमा जेष्ठ हुुँदैन आरू् जेष्ठ रहेको भन्न 
समल्दैन। प्रहरी सेिाको सम्पूणा पदमा रही कार्ा गरेको कुराको मूल्र्ांकन हनु्त्छ। केिल 
जेष्ठताको आधारमा प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा पाउने कानूनी व्र्िस्था छैन। सनिेदक 
आरै् पसन बढुिा हुुँदा िररष्ठलाई पछासड पारेर बढुिा हनु ुभएको छ। सनिेदकको हकमा िैध 
अपेक्षाको ससिान्त्त आकवषात हुुँदैन। विपक्षी ररट सनिेदकले सर्ा हात सलई अदालत प्रिेश 
गरेको छैन। बढुिाको लासग संभावित सबै व्र्न्त्क्तको बढुिा हनेु िैध अपेक्षा हनु्त्छ। नेपाल 
सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ को समग्र मूल्र्ांकन 
गरी उपर्कु्त देखेको सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरी समसत 
२०७९।१।१८ को सनणार् संविधान, प्रचसलत ऐन कानून बमोन्त्जम भएको हुुँदा उक्त सनणार् 
बदर हनुपुने होइन। ररट सनिेदन खारेज हनुपुदाछ भनी गनुा भएको बहस ससुनर्ो।  
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११. उपर्ुाक्तानसुारको बहस सनुी प्रस्ततु ररट सनिेदन न्त्जवकर अनसुारको आदेश जारी हनुपुने हो िा 
होइन भन्ने सम्बन्त्धमा सनणार्मा पगु्न देहार् बमोन्त्जमका प्रश्नमा केन्त्रीत रही सनणार् गनुापने 
देन्त्खन आर्ो। 

(क) नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिा सम्बन्त्धमा के कस्ता संिैधासनक तथा 
कानूनी व्र्िस्था आकवषात हनु्त्छ ? 

(ख) नेपाल सरकारको कार्ाकाररणी असधकार अन्त्तगात भएको सनणार्लाई अदालतले न्त्र्ावर्क 
पनुरािलोकन गना समल्ने हो होइन ? 

(ग) नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट समसत २०७९।१।१८ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा ऐन सनर्मले तोकेको प्रवक्रर्ा अिलम्बन गररएको छ छैन? 

(घ) नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिामा जेष्ठता र कार्ासम्पादन िापत अंक 
प्रदान गरी सो आधारमा बढुिा गना समल्ने हो होइन ? सनिेदक निराज ससलिाल भएको 
०७३-WF-००२२ को मदु्दामा प्रसतपाददत ससिान्त्त प्रस्ततु मदु्दामा आकवषात हनेु हो होइन?  

(ङ) सनिेदकको िैध अपेक्षा अनसुार प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनजको बढुिा हनु पाउने हो 
होइन ?  

(च) सनिेदकको माग बमोन्त्जमको आदेश जारी हनेु हो िा होइन ? 

१२. सिाप्रथम प्रस्ततु ररट सनिेदनको त्र्ािलोकन गरी हेदाा, म सनिेदक प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षकको पदमा सबैभन्त्दा जेष्ठ रहेको अिस्थामा म भन्त्दा कसनष्ट व्र्न्त्क्त विपक्षी 
सधरजप्रताप ससंहलाई कानूनले तोकेको आधारहरु पूरा नगरी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा 
गने गरी भएको नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को सनणार् सम्पूणा 
रुपमा गैरकानूनी स्िेच्छाचारी संविधान एिं कानूनी ससिान्त्त, प्रहरी ऐन सनर्म र सरुक्षा 
सनकार्को मूल्र् मान्त्र्ता समेत विपररत भएकोले उक्त सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर गरी 
जेष्ठता र कार्ासम्पादनका आधारमा म सनिेदकलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गरी सो 
पदमा सनर्नु्त्क्त गनुा गराउन ुभनी विपक्षीहरुको नाउुँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउुँ भनी 
सनिेदकको सनिेदन दािी र प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ ले तोकेको ६ िटा 
मापदण्डको आधारमा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु मध्रे्बाट उपर्कु्त उम्मेदिार सधरजप्रताप 
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ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७९।१।१८ को 
सनणार्बाट बढुिा सनर्नु्त्क्त भएको हो। प्रहरी महासनरीक्षक पदको सनर्नु्त्क्त नेपाल सरकारको 
कार्ाकारीणी कार्ा अन्त्तगातको स्िवििेकीर् कार्ा हो। शन्त्क्त पथृकीकरणको ससिान्त्तले 
कार्ाकारीणी कार्ामा हस्तक्षेप गने गरी अदालतले न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन गना समल्दैन। नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्ले नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन सनर्म बमोन्त्जम कानून सम्मत तररकाले 
सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा सनर्कु्त गरेकोले सो सनणार् बदर हनेु 
होइन। ररट सनिेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने विपक्षीहरुसमेतको सलन्त्खत जिार् रहेको देन्त्खन्त्छ। 

१३. अब पवहलो प्रश्न सम्बन्त्धमा हेदाा, नेपाल प्रहरीको तत्प्कासलन प्रहरी महासनरीक्षक शैलेश थापा 
क्षेरी समसत २०७९।१।१९ गते देन्त्ख असनिार्ा अिकाश हनेु भै उक्त पद ररक्त हनेु भई सो 
पदमा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु मध्रे्बाट प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गनुापने 
अिस्था रहेकोमा वििाद देन्त्खएन। तत्प्कासलन प्रहरी महासनरीक्षक समसत २०७९।१।१९ मा 
तीस िषा समेत अिसध पूरा गरेका कारण अिकाश हनेु भै ररक्त हनु आउने प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा नेपाल सरकारले समसत २०७९।१।१८ मा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु मध्रे्बाट 
सधरजप्रताप ससंहलाई सनर्नु्त्क्त गरे पश्चात ररट सनिेदकले प्रहरी महासनरीक्षक बढुिामा वििाद 
उठाई आरू्भन्त्दा कसनष्टलाई सनर्नु्त्क्त गररएको आरू् जेष्ठ रहेकोले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
सनर्नु्त्क्त हनुपुनेमा नेपाल सरकारले सधरजप्रताप ससंहलाई गरेको बढुिा सनणार् बदर गरी मलाई 
बढुिा गनूा गराउनू भनी उत्प्प्रषेण परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन सनिेदकको ररट सनिेदन 
परेको अिस्था देन्त्खन्त्छ।  

१४. संविधान रार्जर्को  मूल कानून हो। संविधानले रार्जर्का तीन प्रमखु अंग व्र्िस्थावपका, 
कार्ापासलका र न्त्र्ार्पासलकाको संरचना र रार्जर् शन्त्क्तको बाुँडर्ाुँड गररददएको हनु्त्छ। ती 
सनकार्हरुले संविधानले तोकेको ससमा सभर रवह आ-आफ्नो न्त्जम्मेिारी र भसूमका सनिााह गरेको 
हनु्त्छ। संविधानको ममा र भािना अनसुार आ-आफ्नो संिैधासनक ससमा र दार्रासभर रही काम 
कारिाही गने कताव्र् ती तीनै सनकार्को रहन्त्छ। संसदीर् शासन प्रणालीको विशेषता भनेको नै 
व्र्िस्थावपकामा जनप्रसतसनसधहरु रहने, व्र्िस्थावपकामा बहमुत प्राप्त दल िा व्र्न्त्क्तको नेततृ्प्िमा 
कार्ापासलका बन्ने र स्ितन्त्र न्त्र्ार्पासलका समेतको व्र्िस्था रहने हो। रार्जर्का ती तीनै 
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अंगहरुले व्र्िहारतः शन्त्क्त पथृकीकरणको ससिान्त्तलाई अनशुरण गरी आ-आफ्नो कार्ासम्पादन 
गने गदाछन।्  

१५. कार्ाकाररणी शब्दले कार्ापासलका अन्त्तगात रहने रार्जर्का ती समस्त सनकार्हरुलाई जनाउुँछ जो 
कानूनको माध्र्मद्बारा व्र्क्त गररएको रार्जर्को इच्छा (Will of state) कार्ाान्त्िर्नसुँग सम्बन्त्न्त्धत 
हनु्त्छन।् कार्ाकाररणीको िररपरर देशको िास्तविक मलुकुी प्रशासन सञ्चासलत हनेु गछा र र्स 
सभर प्रशासनमा संलग्न रहेका असधकारीहरुसमेत समािेश भएका हनु्त्छन।् व्र्ापक अथामा 
कार्ापासलका अन्त्तगात मन्त्न्त्रपररषद्, सनजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा सैन्त्र् प्रशासनसमेत 
पदाछन। सामान्त्र्तः कानूनको कार्ाान्त्िर्न गने प्रशासनको संचालन गने र कमाचारीहरु सनर्नु्त्क्त, 
पदोन्नती र िखाास्ती जस्ता कार्ालाई कार्ाकारी कार्ा मासनन्त्छ। नेपालको संविधानको धारा 
७५(१) अनसुार नेपालको कार्ाकाररणी असधकार संविधान र कानून बमोन्त्जम मन्त्न्त्रपररषद् मा 
सनवहत हनेु र उपधारा (२) ले संविधान र कानूनको असधनमा रही नेपालको शासन 
व्र्िस्थालाई सामान्त्र् सनदेशन, सनर्न्त्रण र सञ्चालन गने असभभारा मन्त्न्त्रपररषद् मा समु्पेको 
पाइन्त्छ। तथावप कार्ाकाररणी सनकार्ले आफ्नो असधकारको प्रर्ोग गदाा संविधान र कानूनको 
अन्त्ख्तर्ारी अन्त्तगात रहेर मार गनुापने हनु्त्छ। कार्ापासलकालाई प्राप्त असधकारको प्रर्ोगमा 
सैद्बान्त्न्त्तक र कार्ाविसधगत दिैु प्रकृसतका ससमाहरु रहेका हनु्त्छ। संविधान र कानूनले तोकेको 
असधकार भन्त्दा बढी असधकारको प्रर्ोग कार्ापासलकाले गना पाउुँदैन भने कुनै असधकारको 
प्रर्ोगका सम्बन्त्धमा खास कार्ाविसध सनधाारण गररएको छ िा तोवकएको छ भने त्प्र्स्तो 
कार्ाविसधको पालना गनुापने हनु्त्छ। र्सबाट मार कानूनको शासनको न्त्स्थसत एिं संिैधासनक 
सिोच्चता कार्म हनु जान्त्छ।  

१६. कानून कार्ाान्त्िर्नको सन्त्दभामा प्रहरी सेिाको सञ्चालन कार्ापासलकाको एक महत्प्िपूणा कार्ा 
हो। देशको शान्त्न्त्त सवु्र्िस्था नागररकको जीउ र्जर्ानको सरुक्षाको न्त्जम्मासमेत रार्जर्को हनु्त्छ 
र सो कार्ा पसन कार्ापासलकाको कार्ा अन्त्तगात पदाछ। प्रहरी सेिा कार्ापासलका संर्न्त्र अन्त्तगात 
पदाछ। प्रहरी ऐन, २०१२ को दर्ा ४(१) मा "प्रहरीको रेखदेख र सनर्न्त्रण गने, प्रहरीलाई 
सनदेशन ददने असधकार नेपाल सरकारको हनेु, नेपाल सरकारको आदेश र सनदेशन पालना गनुा 
प्रत्प्रे्क प्रहरी कमाचारीको कताव्र् हनेु" तथा सो ऐनको दर्ा ५ मा "प्रहरी प्रशासनको न्त्जम्मेिारी 
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प्रहरी महासनरीक्षक, प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक, नेपाल सरकारले उपर्कु्त सम्िेका नार्ब 
महासनरीक्षकलाई हनेुछ" भन्ने कानूनी व्र्िस्था रहेको पाईन्त्छ। प्रहरी ऐनको उपरोक्त मागा 
सनदेश बमोन्त्जम बनेको प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म २७ ले प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक र सो भन्त्दा मसुनका प्रहरी कमाचारीहरुको बढुिाका लासग सनर्म २१ बमोन्त्जमको 
र्ोग्र्ताक्रम, सनर्म २८ अनरुुपको सेिा अिसध, सनर्म ३०(२) को देहार् (क) देन्त्ख (ज) 
सम्मका सूचकहरुमा सम्भावित उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरेको अंक समेतलाई मध्रे्नजर राखी 
बढुिा ससर्ाररस गना बढुिा ससमसत गठन गरेको देन्त्खन्त्छ। तर, प्रहरी महासनरीक्षकका लासग ऐ. 
सनर्मािलीको सनर्म ४१ मा "र्स सनर्मािलीको सनर्म २८ मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको 
भएतापसन प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु मध्रे्बाट र 
प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु नभएको अिस्थामा प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक मध्रे्बाट जेष्ठता, 
कार्ा कुशलता, कार्ा क्षमता, उत्तरदावर्त्प्ि िहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान गना स्ने 
कुशलता तथा आरू्भन्त्दा मसुनको प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने साम्र्ाको आधारमा 
नेपाल सरकारले उपर्कु्त देखेको उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गनेछ" भन्ने 
कानूनी व्र्िस्था रहेको पाइन्त्छ। उन्त्ल्लन्त्खत कानूनी व्र्िस्थालाई हेदाा प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक सम्मका प्रहरी कमाचारीको बढुिा र प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने आधार 
र प्रवक्रर्ामा तान्त्त्प्िक सभन्नता रहेको पाइन्त्छ। 

१७. प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदसम्मको बढुिा प्रवक्रर्ाका आधारहरु कार्ासम्पादन मूल्र्ाङ्कन 
लगार्तका गन्त्णतीर् र प्राविसधक प्रकृसतको देन्त्खन्त्छ भने प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिा 
सनर्मािलीले तोकेको विसभन्न आधारहरुमा नेपाल सरकारले “उपर्कु्त देखेको” सम्भावित 
उम्मेदिारलाई गना सवकने देन्त्खन्त्छ। र्ी दईु पदको बढुिाको प्रवक्रर्ा र आधारलाई तलुनात्प्मक 
रुपमा हेदाा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकसम्मको बढुिा सनर्मािलीले तोकेको बढुिाका विसभन्न 
आधारहरुमा प्राप्त अंक बढुिा ससमसतले गणना गरी सनधाारण गने प्रकृसतको देन्त्खन्त्छ भने प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा जेष्ठता, कार्ा कुशलता लगार्तका उम्मेदिारको समग्र क्षमताका 
आधारमा सरकारले “उपर्कु्त देखेको” उम्मेदिारलाई बढुिा गना स्छ। सनर्मािलीले तोकेको 
विसभन्न आधारहरुलाई समग्रमा िस्तसुनष्ठ मूल्र्ांकनबाट गनुापने हनु्त्छ।  
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१८. दोस्रो प्रश्नतर्ा  हेदाा, संविधान र कानूनले प्रष्ट रुपमा सनषधे गरेको न्त्स्थसतमा बाहेक कार्ाकाररणी 
प्रकृसतका सबै असधकारको प्रर्ोग गने असधकार सामन्त्र्तर्ाः कार्ापासलकामा नै सनवहत रहन्त्छ। 
संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्ाकाररणी असधकार संविधान र कानून बमोन्त्जम 
मन्त्न्त्रपररषद् मा सनवहत हनेु व्र्िस्था गरेको पाइन्त्छ। रार्जर्को कार्ाकाररणी असधकार प्रर्ोग गना 
पाउने मन्त्न्त्रपररषद्ले मलुकुको शान्त्न्त्त र व्र्िस्था बहाली गने कताव्र् भएको मातहतको प्रहरी 
प्रमखुलाई प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ असधनमा रही बढुिा गना स्दैन भनी अथा 
गदाा संविधान प्रदत्त कार्ाकाररणी असधकार र सरुक्षा सनकार् संचासलत हनेु सनर्न्त्रण प्रणाली 
(Chain of command) बीचको तादम्र्तालाई एकाकार गरी रार्जर् संचालन गने 
कार्ाकाररणीको भसूमकालाई नजर अन्त्दाज गरेको देन्त्खन आउुँछ। प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा सनर्कु्त गने नेपाल सरकारको कार्ाकाररणी कार्ा नै हो भन्ने सम्बन्त्धमा वििाद पसन 
देन्त्खुँदैन। सामान्त्र्तः कार्ापासलकाले गरेको कुनै पसन काम कारिाहीहरु संविधानले नै स्पष्टतः 
अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने छैन भनी ससमा लगाएको अिस्थामा बाहेक न्त्र्ावर्क 
पनुरािलोकनको कसीमा जाुँन्त्चन स्ने नै हनु्त्छ। संविधान र कानून विपररत कार्ापासलकाबाट 
भए गरेका काम कारिाही अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने हो भने िा न्त्र्ावर्क जाुँचबाट 
उन्त्मनु्त्क्त पाउनपुछा भन्ने हो भने त्प्र्ो अराजक हनु्त्छ, कानूनी शासन कार्म हनु स्दैन। 
न्त्र्ार्पासलकाले कार्ाकारी सनकार् िा असधकारीले प्रर्ोग गरेको असधकार िा गरेका सनणार् िा 
काम कारिाही संविधान, कानून र न्त्र्ार्का मान्त्र् ससिान्त्तका आधारमा गरेको छ, छैन हेनुा 
पदाछ। र्स अदालतबाट सनिेदक निराज ससलिाल विरुि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्समेत भएको ०७३-WF-००२३ को उत्प्प्रषेणसमेत मदु्दामा िहृत पूणा 
इजलासबाट "कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोगमा स्पष्टतःकानूनको उल्लङ्घन भएको िा बदसनर्तपूिाक 
प्रर्ोग गरेको भनी देन्त्खन नआएको अिस्थामा अदालतले आर्ैं  प्रश्न उठाउन समल्दैन। र्द्दपी 
र्सको अथा प्रहरी प्रमखु सनर्नु्त्क्त सम्बन्त्धी कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोगको विषर् न्त्र्ावर्क 
पनुरािलोकनको विषर् नै बन्न स्दैन भन्ने होइन तर त्प्र्सका लासग प्रर्ाप्त आधारहरु हनु जरुरी 
छ । र्सरी सरकारले गरेको महासनरीक्षक पदमा बढुिाको सनणार् सम्मासनत सिोच्च अदालतको 
न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन (Judicial Review of Administrative Act) को के्षरासधकार सभरै रहेको " 
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भनी ससिान्त्त कार्म भएको छ। उन्त्ल्लन्त्खत न्त्र्ावर्क ससिान्त्त समेतका आधारमा प्रहरी ऐन, 
२०१२ तथा प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को प्रहरी महासनरीक्षक बढुिा सम्बन्त्धी र्ो 
व्र्िस्थालाई समेत कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोग सम्बन्त्धी र्सै मान्त्र्ताका आधारमा परीक्षण 
गना सवकने नै देन्त्खर्ो। र्सथा प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिा सरकारको कार्ाकाररणी कार्ा 
भएकोले सो सनणार्लाई अदालतबाट न्त्र्ावर्क पनुरािलोकन हनु स्दैन भनी प्रत्प्र्थी तर्ा बाट 
उपन्त्स्थत विद्बान िररष्ठ असधिक्ता र विद्बान असधिक्ताहरुको सलन्त्खत बहस नोट तथा बहस 
न्त्जवकरसुँग सहमत हनु सवकएन।  

१९. तेस्रो प्रश्न तर्ा  हेदाा, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिाका प्रवक्रर्ाका सम्बन्त्धमा 
प्रहरी सनर्मािली, २०७१ ले कानूनी व्र्िस्था गरेको पाइन्त्छ। प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को 
सनर्म २८ ले प्रहरी कमाचारीको बढुिाका लासग उम्मेदिार हनु चावहने सेिा अिसधको बारेमा 
व्र्िस्था गरेको छ। सनर्म २८ को उपसनर्म (२) मा "उपसनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भए तापसन प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक र सो भन्त्दा मासथल्लो पदमा बढुिा हनु न्त्रू्नतम ्
सेिा अिसधको हद लाग्ने छैन" भन्ने सनर्म ४१क "प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा सनर्म 
२७ को उपसनर्म (१) को खण्ड (क) को बढुिा ससमसतको ससर्ाररसमा र प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा सनर्म ४१ को असधनमा रही बढुिाको लासग मन्त्रालर्ले नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् मा 
प्रस्ताि पेश गनुापनेछ" र सनर्म ४१ मा "र्स सनर्मािलीको सनर्म २८ मा जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भए तापसन प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु 
मध्रे्बाट र प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु नभएको अिस्थामा प्रहरी नार्ब महासनरीक्षकहरु 
मध्रे्बाट जेष्ठता कार्ाकुशलता, उतरदावर्त्प्ि िहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान गना स्ने 
कुशलता तथा आरू्भन्त्दा मसुनको प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने साम्र्ाको आधारमा 
नेपाल सरकारले उपर्कु्त देखेको उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गनेछ" भन्ने 
कानूनी व्र्िस्था भएको पाइन्त्छ। नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्ले समसत २०७९।१।१८ मा 
विपक्षी सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको सनणार् गदाा उन्त्ल्लन्त्खत र्ी 
प्रवक्रर्ा पूरा गरेको छ, छैन भन्न ेतर्ा  हेदाा, प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनुका लासग प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेको अिस्थामा सनजहरु मध्रे्बाट बढुिा गनुा पने 
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देन्त्खन्त्छ। ररट सनिेदक र विपक्षी सधरजप्रताप ससंहसमेतका व्र्न्त्क्त प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक 
पदमा कार्ारत रहेको कुरामा वििाद देन्त्खुँदैन। प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनुका लासग 
सेिा अिसध नलाग्ने हुुँदा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेका सबै व्र्न्त्क्त प्रहरी 
महासनरीक्षक पदका लासग उम्मेदिार हनु र्ोग्र् रहेकोमा पसन वििाद देन्त्खुँदैन। ररट सनिेदक र 
विपक्षी सधरजप्रताप ससंह दिैु जना प्रहरी महासनरीक्षक पदका लासग र्ोग्र्ता पगुेका उम्मेदिार 
रहेको कुरामा विमती राख्न ेअिस्था छैन। सनर्म ४१क. बमोन्त्जम गहृ सन्त्चिले आधार कारण 
खोली प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको लासग मन्त्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताि पेश गना समसत 
२०७९।१।१८ मा गहृमन्त्री समक्ष वटप्पणी पेश गरेको र सोही समसतमा गहृमन्त्रीबाट सो 
वटप्पणी सदर भई गहृ मन्त्रालर्बाट प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको लासग मन्त्न्त्रपररषद् मा 
प्रस्ताि पेश भई नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट समसत २०७९।१।१८ मा बढुिा सम्बन्त्धी 
सनणार् भएको देन्त्खन्त्छ। र्सरी नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्ले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त 
गदाा कानूनले तोकेको प्रवक्रर्ा अिलम्बन गरेको देन्त्खुँदा बढुिाको सनणार् प्रवक्रर्ामा कार्ाविसधगत 
कुनै रटुी रहे भएको देन्त्खएन।  

२०. चौथो प्रश्न तर्ा  हेदाा, ररट सनिेदकले मूख्र् रुपमा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा आरू् जेष्ठ 
रहेको र सनर्म ३० अनसुार बढुिाका आधारहरु बापत प्रदान गररने अंक समेतका आधारमा 
सबैभन्त्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुुँदा विपक्षीलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरेको 
सनणार् बदर गरी मलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गररपाउुँ भन्ने दािी रहेको देन्त्खन्त्छ। 
नेपाल प्रहरीका प्रहरी कमाचारीहरुको बढुिाका सन्त्दभामा प्रहरी सनर्मािली, २०७१ ले दईुिटा 
र्रक-र्रक कानूनी व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। प्रहरी जिान देन्त्ख प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षकको पद सम्मका लासग सनर्म २८, ३० र ३३ मा व्र्िस्था गरेको छ भने प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिाका लासग सनर्म ४१ र ४१क मा व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। 
विधावर्काले कानून सनमााण गदाा कानून बनाउनकुो पछासड खास उद्देश्र् राखेको हनु्त्छ। प्रहरी 
कमाचारीको बढुिाको विषर्मा नै दईु वकससमको छुट्टाछुटै्ट कानूनी व्र्िस्था गनुाको उद्देश्र् 
अिश्र् पसन मलुकुको शान्त्न्त्त र सवु्र्िस्थाको प्रमखु दावर्त्प्ि नेपाल सरकारको हनेु र सो 
कार्ामा प्रहरी संगठनको अहम भसूमका रहेको हनु्त्छ। प्रहरी संगठनको प्रमखुको प्रत्प्र्क्ष सम्बन्त्ध 
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नेपाल सरकारसुँग रहेको हनु्त्छ। chain of command को दृवष्टकोणबाट सरकारलाई 
शासन संचालन गना सहजता होस ् भन्ने दृवष्टकोणबाट विधावर्काले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा गने असधकार नेपाल सरकारलाई ददएको देन्त्खन्त्छ। कानूनले तोकेको कार्ाविसध र 
मापदण्ड बमोन्त्जम सरकारले बढुिा गनुा कानूनी कताव्र् पसन हो। प्रहरी सेिाको सम्पूणा 
कमाचारीलाई सनर्म ३० ले व्र्िस्था गरे अनसुार अंक गणनाको आधारमा बढुिा सनर्नु्त्क्त 
गनुापने भए पसन प्रहरी महासनरीक्षक पदको बढुिा अंक गणना गरी बढुिा नगरी विधावर्काले 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको सम्बन्त्धमा सनर्म ४१ को छुटै्ट व्र्िस्था गरेकोबाट पसन 
सनिेदकले सनिेदनमा दािी गरे जस्तै सनर्म ३० बमोन्त्जम अंक गणना गरी बढुिा गने होइन। 
सनर्म ४१ ले जेष्ठता समेतका उन्त्ल्लन्त्खत अन्त्र् आधारमा नेपाल सरकारले "उपर्कु्त" 
उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्नु्त्क्त गने व्र्िस्था गरेको छ। सनिेदक प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक पदमा जेष्ठ रहेको कुरामा वििाद छैन। तर सनर्म ४१ ले जेष्ठता 
लगार्त ६ िटा मापदण्डहरुका आधारमा बढुिा गने व्र्िस्था गरेको छ। केिल जेष्ठतालाई 
मार आधार मासन अन्त्र् मापदण्डलाई सनरथाक हनेु गरी बढुिा सनणार् हनु गना स्दैन। जेष्ठता 
लगार्त ६ िटै आधारहरुमा उपर्कु्त उम्मेदिारलाई नेपाल सरकारले सनर्नु्त्क्त गनुापने हनु्त्छ। 
जेष्ठता सम्बन्त्धमा सिोच्च अदालतबाट रविप्रताप राणासमेत विरुि प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्, ससंहदरबारसमेत (ने.का.प. २०७० अंक ७ सन.नं. ९०३२) को 
उत्प्प्रषेण मदु्दामा “सबै आधारहरुमा सिोत्तम अंक प्राप्त गनेले मार बढुिा पाउने न्त्स्थसतमा जेष्ठ 
कमाचारीले प्राथसमकता पाउनपुने भन्न कानूनतः नसमल्ने" भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ। सनर्म ३० 
बमोन्त्जम अंक गणना गरी हनेु बढुिा objective रहेको देन्त्खन्त्छ भने सनर्म ४१ बमोन्त्जम हनेु 
बढुिाको आधार नै सभन्न प्रकृसतको रहेको देन्त्खन्त्छ। सनर्म ४१ बमोन्त्जम हनेु बढुिाको लासग 
जेष्ठता एउटा आधार हनेु भए पसन जेष्ठताकै आधारमा प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनेु 
नभई अन्त्र् आधारहरु समेतका रोहबाट उपर्कु्त उम्मेदिार बढुिा हनेु देन्त्खन्त्छ। अतः  सनर्म 
३० बमोन्त्जम अंक गणना गरी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गरीपाउुँ भन्ने सनिेदन दािीसुँग 
सहमत हनु सवकएन।  
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२१. सनिेदकले कार्ा सम्पादन मूल्र्ांकन बापत प्राप्त अंकको आधारमा समेत आरू् प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनु पाउन ुपने न्त्जवकर सलएको तर्ा  हेदाा, प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म 
३० को उपसनर्म (१) ले "बढुिा ससमसतले प्रहरी कमाचारीलाई कार्ाक्षमता बापत पाएको कूल 
अंकको आधारमा बढुिाको लासग ससर्ाररस गनेछ" भन्ने व्र्िस्था गरेको पाइन्त्छ। उपसनर्म 
(१) बमोन्त्जम कार्ाक्षमताको मूल्र्ांकन गदाा (क) कार्ासम्पादन मूल्र्ांकन (ख) जेष्ठता (ग) 
भौगोसलक क्षेरमा काम गरेको अनभुि (घ) शैन्त्क्षक र्ोग्र्ता (ङ) तासलम (च) चनुौती पूणा िा 
विशेष न्त्जम्मेिारी र (छ) बढुिा ससमसतले ददने अंक गरर तोवकए बमोन्त्जम बढीमा एकसर् अंक 
ददइने व्र्िस्था उपसनर्म (२) ले गरेको देन्त्खन्त्छ। सनर्म २८(४) ले बढुिाको लासग न्त्रू्नतम 
सेिा अिसधको लासग अंक ददने व्र्िस्था गरेको छ। सनर्म ४१ ले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिाको लासग सेिा अिसध नचावहने र प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेको 
मध्रे्बाट प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनेु व्र्िस्था गरेको छ। सनर्म २८ को उपसनर्म 
(४) मा उल्लेख भएको "कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंन" भन्ने िा्र्ांश सनर्म ३०(१) मा उल्लेख 
भएको "कार्ाक्षमता बापतको कूल अंक" भन्ने प्रर्ोजनको लासग हो। सनर्म ४१ मा उल्लेख 
भएको "कार्ाक्षमता" भन्ने शब्द अंक प्रदान गने प्रर्ोजनका लासग होइन। अंक प्रदान गरी 
बढुिा गने व्र्िस्था "बढुिा ससमसत" लाई प्रदान गरेको छ। सनर्म ४१ ले तोकेको 
आधारहरुमा "उपर्कु्त" उम्मेदिारलाई बढुिा गने असधकार नेपाल सरकारलाई कानूनले प्रदान 
गरेको छ। सनर्म ४१ मा उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरुमा प्रष्ट रुपमा अंक तो्ने र गणना गने 
आधारहरु नभएको विषर्हरुमा कुन उम्मेदिार उत्प्कृष्ट सथए िा सथएनन ्भन्ने विषर् सम्बन्त्न्त्धत 
मूल्र्ांकनकतााको सन्त्तवुष्टमा सनभार रहेको मान्नुपने हनु्त्छ। तर त्प्र्स्तो सन्त्तवुष्टक तका संगत आधार 
हनैु पने हनु्त्छ। प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेको व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिाको लासग र्ोग्र्ता पगुेको मासनने र र्सत सेिा अिसध नै पगु्न ुपने भन्ने 
असनिार्ा नभएकोबाट कार्ासम्पादन मूल्र्ांकन बापत प्राप्त अंकको आधारमा समेत आरू्लाई 
प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनु पाउनपुने सनिेदन दािी न्त्जवकरसुँग सहमत हनु सवकएन।  

२२. ररट सनिेदकले निराज ससलिाल विरुि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर् ससंहदरबार भएको ०७३-WF-००२२ को मदु्दामा प्रसतपादन भएको ससिान्त्त समेतको 
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आधारमा नेपाल सरकारको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा समसत २०७९।१।१८ को सनणार् बदर 
गररपाउुँ भन्ने दािी सलएको तर्ा  हेदाा, ररट सनिेदक निराज ससलिाल भएको ०७३-WF-००२२ 
को मदु्दामा “///विगत चार आसथाक िषाको कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनमा प्रसतस्पधीहरु मध्रे् र औषत 
उच्चतम ्अंक समेत प्राप्त गरेका व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त गनूा” भनी आदेश 
भएको देन्त्खन्त्छ। उक्त रै्सला अनसुार मलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा नगरी म भन्त्दा 
कसनष्टलाई बढुिा गरेको नेपाल सरकारको सनणार् बदर गरी रै्सला बमोन्त्जम मलाई प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा सनर्नु्त्क्त गरी पाउुँ भन्ने निराज ससलिालले पनुः ददएको ०७३-WF-००२३ 
को ररट सनिेदनमा बहृत पूणा इजलासबाट सो मदु्दामा रै्सला हुुँदा “प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म 
३० र ३१ को कानूनी व्र्िस्था प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा अक्षरस पालन गनुापछा 
भनी अथा गदाा सनर्म ४१ को के्षर संकुन्त्चत हनु पगु्छ। प्रहरी सनर्मािलीको उपरोक्त 
व्र्बस्थालाई हेदाा प्रहरी महासनरीक्षकको पदमा बढुिा गदाा तल्लो पदको कार्ासम्पादन 
मूल्र्ाकंनको र्ोगर्लको आधारमा मार गनुापने होइन। बढुिाका विसभन्न आधारहरु मध्रे् 
कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनमा प्राप्त अङ्क एक आधार मार हो। तथावप र्स अदालतको समसत 
२०७३।१२।८ को आदेशले विगत चार आसथाक िषाको कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनमा सबभन्त्दा 
बढी अंक प्राप्त गने प्रहरी नार्ब सनरीक्षकलाई प्रहरी महासनरीक्षकको पदमा बढुिा गनूा भनी 
आदेश गरेको सन्त्दभामा मन्त्न्त्रपररषद् ले सोही आधारमा कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनको गणनामा 
सबभन्त्दा बढी अंक प्राप्त गने प्रहरी नार्ब सनरीक्षक प्रकाश अर्ााललाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा गरेको भन्न े देन्त्खुँदा प्रस्ततु वििादका सन्त्दभामासम्म सनर्म ४१ को व्र्ाख्र्ालाई र्स 
अदालतको समसत २०७३।१२।८ को आदेशमा मार सससमत गनुापने देन्त्खन आउुँछ" भन्न े
व्र्ाख्र्ा भएको देन्त्खन्त्छ। उक्त मदु्दामा भएको त्र्मा नै र्रक रहेको न्त्स्थसत देन्त्खन्त्छ। सो 
मदु्दामा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक नभएको न्त्स्थसत भई प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक मध्रे्बाट 
बढुिा गने सन्त्दभा रहेको देन्त्खन्त्छ। साथै ररट नं. ०७३-WF-००२३ को मदु्दामा सनर्म ४१ 
बमोन्त्जम प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा सनर्म ३० र ३१ को अक्षरस पालन गना 
समल्दैन भनी व्र्ाख्र्ा भएको साथै ररट नं. ०७३-WF-००२२ को मदु्दामा विगत चार आसथाक 
िषाको कार्ासम्पादन मूल्र्ांकनमा प्रसतस्पधीहरु मध्रे् औषत उच्चतम ् अंक समेत प्राप्त गरेका 
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व्र्न्त्क्तलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त गनुा भनी भएको आदेश सो मदु्दाका सन्त्दभामासम्म 
सनर्म ४१ को व्र्ाख्र्ालाई र्स अदालतको समसत २०७३।१२।८ को आदेशमा मार सससमत 
गनुापने व्र्ाख्र्ा भएको देन्त्खन्त्छ। सात जना माननीर् न्त्र्ार्धीश भएको बहृतपूणा इजलासको 
रै्सलाले ०७३-WF-००२२ को मदु्दामा भएको व्र्ाख्र्ालाई सो बाहेकका अन्त्र् मदु्दामा 
आकवषात हनेु देन्त्खएन। र्सरी सनिेदक निराज ससलिाल भएको ०७३-WF-००२२ को मदु्दामा 
सनर्म ४१ को व्र्ाख्र्ा भई प्रसतपादन भएको ससिान्त्त प्रस्ततु ररट सनिेदनमा आकवषात हनु 
स्ने देन्त्खएन।  

२३. पाुँचौ प्रश्नतर्ा  हेदाा, कुनै र्ोग्र्ता पगुेको उम्मेदिारले मासथल्लो पदमा बढुिाका लासग उम्मेदिार 
हनु पाउन िैध अपेक्षा राख्न ुस्िभाविक नै हनु्त्छ। र्स्ता अपेक्षा भएका प्रसतस्पधीहरु मध्रे् विसध 
र प्रवक्रर्ाका आधारमा कानूनले सनददाष्ट गरेको आधारमा बढुिा पाउन ुकानून सम्मत िैध अपेक्षा 
हनु जान्त्छ। प्रस्ततु ररटको सन्त्दभा हेदाा, प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा ६ जना कार्ारत 
रहेको देन्त्खन्त्छ। प्रहरी सनर्मािलीको सनर्म ४१ अनसुार प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक पदमा 
कार्ारत सबै जना सो भन्त्दा मासथल्लो पद प्रहरी महासनरीक्षकमा बढुिा हनु पाउन िैध अपेक्षा 
राख्नलुाई अन्त्र्था मासनदैंन। समान प्रसतस्पधी उम्मेदिार मध्रे् कानूनले सनददाष्ट गरेको न्त्स्थसतमा 
उपर्कु्त उम्मेदिारलाई सनर्कु्त गनुा िैध अपेक्षाको ससिान्त्त विपररत भन्न समल्दैन। र्सै सन्त्दभामा 
सिोच्च अदालतबाट सनिेदक निराज ससलिाल विरुि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्समेत भएको ०७३-WF-००२३ को उत्प्प्रषेण मदु्दामा बहृतपूणा इजलासबाट "... प्रहरी 
सनर्मािलीको सनर्म ४१ बमोन्त्जम तोवकएका सम्पूणा आधारहरु विपक्षी प्रकाश अर्ाालसुँग रहेको 
भनी नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोन्त्जम मलुकुको कार्ाकाररणी असधकार सनवहत रहेको 
मन्त्न्त्रपररषद्ले ठहर गरेको विषर्लाई िस्तगुत आधार प्रमाणविना अन्त्र्था मान्न उन्त्चत हुुँदैन 
कार्ासम्पादन मूल्र्ाकंनबाट देन्त्खएको िस्तगुत आधार र असधकार प्राप्त सनकार् कार्ाकाररणीले 
उन्त्चत ठहर् र्ाई प्रसतस्पधी मध्रे्का कुनै उम्मेदिारलाई बढुिा गनुापने ररक्त एक पदमा बढुिा गने 
सनणार् गररसकेपसछ अन्त्र् प्रसतस्पधी उम्मेदिारहरुको सोही पदमा बढुिा पाउने िैध अपेक्षा रवह 
रहन्त्छ भनी सम्िन न्त्र्ार्ोन्त्चत हनु जादैन" भनी व्र्ाख्र्ा भएको छ। ररक्त रहेको पदमा िैध 
अपेक्षा भएका बढुिाका संभावित उम्मेदिारहरु मध्रे्बाट कुनै व्र्न्त्क्तको बढुिा कानून सम्मत 
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तररकाले भएको अिस्थामा पसन सनिेदकलाई सोही पदमा बढुिा गरी िैध अपेक्षाको हकलाई 
अदालतले संरक्षण गररददन ुपछा भन्ने सनिेदन दािी तथा सनजको तर्ा बाट कानून व्र्िसार्ीहरुले 
गनुा भएको बहस न्त्जवकरसुँग सहमत हनु सवकएन।  

२४. सनिेदकले सनर्मािलीको सनर्म ४१ बमोन्त्जम प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा सनर्म ४१ 
ले तोकेको बढुिाका आधारहरुलाई सनर्म ३० बमोन्त्जम अंक प्रदान गरी गणना गरी बढुिा 
हनुपुने सनिेदन दािी रहेको देन्त्खन्त्छ। प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को बढुिा सम्बन्त्धी कानूनी 
व्र्िस्थालाई दईु छुट्टा छुटै्ट सनर्ममा व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। प्रहरी जिान देन्त्ख प्रहरी 
असतररक्त महासनरीक्षक सम्मको पदलाई सनर्म २८ र ३० तथा प्रहरी महासनरीक्षक पदका 
लासग सनर्म ४१ मा व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। प्रहरी जिान देन्त्ख प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षक 
सम्मको पदमा बढुिा हनुलाई सनर्म २८ बमोन्त्जम र्ोग्र्ता पगुेकोलाई सनर्म ३० बमोन्त्जम 
बढुिा ससमसतले प्रदान गने अंकको आधारमा सबै भन्त्दा बढी अंक प्राप्त गनेले बढुिा पाउने 
व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ, जिकी प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनुलाई सनर्म २८(४) 
बमोन्त्जम सेिा अिसध नलाग्ने भई सनर्म ४१ मा उल्लेख भएका जेष्ठता लगार्तका ६ िटा 
मापदण्डको आधारमा "उपर्कु्त लागकेो उम्मेदिारलाई" नेपाल सरकारले सनर्नु्त्क्त गने व्र्िस्था 
छ। सनर्म ४१ बमोन्त्जमको बढुिाको लासग तोवकएको आधारहरुलाई सनर्म ३० बमोन्त्जम 
अंक प्रदान गरी बढुिा गनुापने भए सो सम्बन्त्धमा सनर्म ४१ को छुटै्ट व्र्िस्था गनुाको कुनै 
औन्त्चत्प्र् देन्त्खुँदैन। न त सनर्म ४१ मा सनर्म ३० बमोन्त्जम अंक प्रदान गनुापने कानूनी 
व्र्िस्था उल्लेख भएको अिस्था देन्त्खन्त्छ। जहाुँ कानूनमा नै पद अनसुार बढुिाको लासग 
छुट्टाछुटै्ट कानूनी व्र्िस्था गरेको र सनर्म ३० बमोन्त्जम अंक प्रदान गरी बढुिा गनुापने 
बाध्र्ात्प्मक कानूनी व्र्िस्था उल्लेख नभएको अिस्थामा सनिेदकले दािी गरे अनसुार सनर्म 
४१ बमोन्त्जमको बढुिामा सनर्म ३० बमोन्त्जमको अंक प्रदान गनुापछा भन्ने न्त्जवकर ग्राहर् र्ोग्र् 
देन्त्खएन।  

२५. छैठौं प्रश्नतर्ा  हेदाा, प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा जेष्ठताको आधारमा म सनिेदकलाई 
बढुिा गनुापनेमा प्रहरी ऐन सनर्म विपररत पूिााग्रही एिं स्िेच्छाचारी ढंगले म भन्त्दा कसनष्टलाई 
नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरी नेपाल सरकारले समसत 
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२०७९।१।१८ मा गरेको सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशद्बारा बदर गरी म सनिेदकलाई प्रहरी 
महासनरीक्षक पदमा बढुिा गनूा गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी 
पाउुँ भन्ने सनिेदन दािी रहेको देन्त्खन्त्छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको 
सम्बन्त्धमा प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ मा कानूनी व्र्िस्था गरेको देन्त्खन्त्छ। 
उक्त सनर्म ४१ को कानूनी व्र्िस्थानसुार जेष्ठता सवहतका तोकेका ६ िटा मापदण्डको 
आधारमा "उपर्कु्त उम्मेदिारलाई” नेपाल सरकारले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्नु्त्क्त गने 
व्र्िस्था रहेको छ। सनर्म ४१ को कानूनी व्र्िस्थानसुार जेष्ठता सवहत छ िटै मापदण्डको 
आधारमा उपर्कु्त उम्मेदिारलाई नेपाल सरकारले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्कु्त गने 
व्र्िस्था रहेको छ। उल्लेन्त्खत ६ िटा मापदण्ड मध्रे् केिल एउटा जेष्ठताको मापदण्ड परुा 
गरेको आधारमा मार प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा हनु पाउने अिस्था होइन। जेष्ठता 
मारको आधारमा बढुिा भए गरेमा कानूनले तोकेको अन्त्र् ५ िटा मापदण्ड सनरथाक हनु 
जान्त्छ। सनर्म ४१ ले तोकेको जेष्ठता लगार्त ६ िटा मापदण्डहरुबाट उपर्कु्त देन्त्खन ु
पदाछ। जेष्ठता मारको आधारमा बढुिा गना समल्ने भए सनर्म ४१ मा अन्त्र् ५ िटा मापदण्ड 
राख्नकुो कुनै औन्त्चत्प्र् हुुँदैन। प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिाको लासग प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक पदमा कार्ारत रहेका सबै व्र्न्त्क्त उम्मेदिार हनु र्ोग्र् मासनने कानूनी व्र्िस्था 
रहेको समेतबाट केिल जेष्ठता मारले बढुिा पाउने अिस्था आउुँदैन। प्रहरी महासनरीक्षक 
पदमा बढुिाका लासग बररष्ठ र कसनष्ठ सबै उम्मेदिार हनु पाउने अिस्था रहेकोबाट सनर्म ४१ 
को व्र्िस्थानसुार जेष्ठता लगार्तका ६ िटै मापदण्डको आधारमा बढुिा हनु पाउने हो। 
जेष्ठता बढुिाका लासग एउटा आधारसम्म हो। जेष्ठता मार बढुिा पाउने सम्पूणा आधार होइन। 
प्रहरी सनर्मािली, २०७१ मा बढुिाको सम्बन्त्धमा भएको व्र्िस्थाहरु मध्रे् प्रहरी महासनरीक्षक 
पदको बढुिा सम्बन्त्धमा भएको र्ो छुटै्ट व्र्िस्था हो। सनर्मािलीको सनर्म ४१ को प्रािधान 
स्ितन्त्र छ। सनर्मका अन्त्र् व्र्िस्थाले र्स व्र्िस्थालाई सनर्न्त्रण िा संकुन्त्चत गरेको अिस्था 
छैन। नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्ले प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा कानूनले तोकेको 
कार्ाविसधको पालना नगरेको िा कानूनको प्रत्प्र्क्ष रटुी गरेको अिस्थामा मार अदालतले 
कार्ाकाररणी असधकारको प्रर्ोग गरी गररएको सनणार्मा न्त्र्ावर्क पनुरािलोकनको विषर् बन्न 
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स्ने हनु्त्छ। प्रहरी ऐन सनर्मले िररष्ठताको आधारमा मार प्रहरी प्रमखुको सनर्नु्त्क्त गनुापने 
व्र्िस्था भएको नभई अन्त्र् आधारहरु पसन भएको न्त्स्थसतमा कार्ाकारी असधकारको प्रर्ोगमा 
स्पष्टतः कानूनको उल्लंघन भएको िा बदसनर्तपूिाक प्रर्ोग गरेको भनी देन्त्खन आउुँदैन। 
सनिेदकले कार्ाकारीको सनणार्लाई पूिााग्राही एिं स्िेच्छाचारी सनणार् भनी सनिेदनमा उल्लेख गरे 
पसन पूिााग्राही एिं स्िेच्छाचारी देन्त्खने िस्तगुत आधार सनिेदकले देखाउन सकेको छैन। ररट 
सनिेदनमा न्त्जवकर सलएकै आधारमा सो सम्बन्त्धी सरकारको सनणार् पूिााग्रही एिं स्िेच्छाचारी भनी 
सनश्कषा सनकाल्न कानूनसम्मत हनेु देन्त्खुँदैन। 

२६. प्रहरी सनर्मािली, २०७१ को सनर्म ४१ मा "र्स सनर्मािलीको सनर्म २८ मा जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भएतापसन प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गदाा प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु 
मध्रे्बाट र प्रहरी असतररक्त महासनरीक्षकहरु नभएको अिस्थामा प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक 
मध्रे्बाट जेष्ठता, कार्ा कुशलता, कार्ा क्षमता, उत्तरदावर्त्प्ि िहन गना स्ने क्षमता, नेततृ्प्ि प्रदान 
गना स्ने कुशलता तथा आरू्भन्त्दा मसुनको प्रहरीलाई प्रोत्प्साहन र पररचालन गना स्ने 
साम्र्ाको आधारमा नेपाल सरकारले उपर्कु्त देखेको उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा 
बढुिा गनेछ" भन्न े कानूनी व्र्िस्था रहेको पाइन्त्छ। उन्त्ल्लन्त्खत कानूनले तोवकएका सम्पूणा 
आधारहरु विपक्षी सधरजप्रताप ससंहसुँग रहेको भनी नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोन्त्जम 
मलुकुको कार्ाकाररणी असधकार सनवहत रहेको मन्त्न्त्रपररषद्ले उपर्कु्त ठहर गरेको सनर्नु्त्क्तलाई 
िस्तगुत आधार एिं ठोस प्रमाण विना अन्त्र्था मान्त्दा कार्ापासलकाको काम कताव्र् असधकारमा 
दखल पगु्न जाने हनु्त्छ। प्रहरी सनर्मािलीले प्रहरी महासनरीक्षकका सम्बन्त्धमा तोकेको बढुिा 
प्रवक्रर्ा बमोन्त्जम संभावित उम्मेदिारहरुमध्रे् सनर्म ४१ को सम्पूणा आधारहरु पूरा गरेको 
उपर्कु्त उम्मेदिारलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा बढुिा गने गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्ले 
समसत २०७९।१।१८ गतेको सनणार्मा सनिेदकले उठाएका प्रश्नहरु जस्ता कानूनी रटुी देन्त्खन 
आएन।  

२७. अतः मासथ वििेन्त्चत कारण र आधारहरुबाट प्रहरी सनर्मािली, २०७१ सनर्म ४१ को कानूनी 
व्र्िस्था बमोन्त्जम नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) ले समसत २०७९।१।१८ मा प्रहरी असतररक्त 
महासनरीक्षक सधरजप्रताप ससंहलाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा गरेको बढुिा सनणार्मा ररट सनिेदन 



 
 

विश्वराज पोखरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेत, ०७८-WO-१२८६, विषर्ः उत्प्प्रषेण परमादेश समेत 
पेज नं. 32 

 

न्त्जवकर बमोन्त्जम संविधान, प्रहरी ऐन तथा सनर्मािली समेतको रटुी नदेन्त्खएकोले उक्त सनणार् 
बदर गरी सनिेदक विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी महासनरीक्षक पदमा सनर्नु्त्क्त ददनू भनी 
विपक्षीहरुको नाममा माग बमोन्त्जमको उत्प्प्रषेण परमादेशसमेतको आदेश जारी गना समलेन। 
प्रस्ततु ररट सनिेदन खारेज हनेु ठहछा। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई ददई दार्रीको लगत 
कट्टा गरी आदेश विद्यतुीर् प्रणालीमा अपलोड गरी समससल असभलेख शाखामा बिुाईददनू।                      

 

 

 का.म.ुप्रधान न्त्र्ार्ाधीश 

उक्त रार्मा म सहमत छु। 

न्त्र्ार्ाधीश   

इजलास असधकृत(उपसन्त्चि) जानकी रमण र्ादि 

कम्प्र्टुर टाईप गनेः  

इसत सम्ित २०७९ साल असार 31 गते रोज 6 शभुम.्..........................................। 


