
  

चैतचैत  ––  ११  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

वष� वष� २२७७,,  अङ्क अङ्क २२३३  पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ६६४४११  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोन फोन नंनं. . ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २५१२५१४४  (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१२१३१  ((िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.पो.व.नंनं. . २२०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

२०७२०७५५,,  चैतचैत  ११--१५१५ 



स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  केदार�साद चािलसेकेदार�साद चािलसे,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी नृप�वज िनरौनृप�वज िनरौलाला              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महामहा�या�यायािधयािधवव�ा�ाकोको  काया�काया�लयलय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी र �ी मह�े�नाथ उपा�यायमह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसव��च अदालत बार एसोिसएसनसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसहं िसजािवजय िसहं िसजापितपित,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  

  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत �ी�ी  मि�दमि�दरा शाहीरा शाही  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी देवीदेवी  चौधचौधरीरी  
शाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङशाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङ  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेशराजेश  ितितममि�सि�सनाना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी�ी  रामच��रामच��  फुफुयालयाल  
  

िबिब����  शाशाखामा काय�खामा काय�ररत् त्   कम�चारीकम�चारी  
ना.स.ु�ी अजु�न चौधरीना.स.ु�ी अजु�न चौधरी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायिसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण मण महहज�नज�न  
िसिनयर �ेस�यािसिनयर �ेस�यान न �ी�ी योग�साद पोख योग�साद पोखरलेरले  
िसिनयर िसिनयर मेमेकाकािनिन�स�स �ी �ी िनम�ल बयलकोटी िनम�ल बयलकोटी  
ससहाहायक िडजायनर �ी रसनायक िडजायनर �ी रसना ब�ा ब�ाचाचाय�य�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौ�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौलाला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�सादबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद  सुसुवेदीवेदी  

 

िविभ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अङ्कमा  
�कािशत िनण�य / आदशेह� 

  
  

सवैंधािनकसवैंधािनक  इजलासइजलास    ७५७५    
  

ज�माज�मा  ७५७५  
    
    



 

 
 
  
  
  

नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 

 सअ बुलेिटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, चैत – १, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
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खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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सवैंधािनक इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी सशुीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
०६८-WS-००८१, उ��ेषण, �ी�साद पि�डतसमेत 
िव. �धानम��ी, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

मूलतः लगानी बोड� ऐन, २०६८ अ�तग�तका 
प�रयोजनाह�को छनौट र काया��वयन �ि�या सोही 
ऐनबमोिजम ह�नपुन� ह��छ । सो ऐनलाई राि��य �तरका 
प�रयोजनामा िवशेष ऐनको �पमा जारी ग�रनकुो 
उ�े�य पिन �यही हो । तर प�रयोजना छनौट गदा� वा 
कुनै करार गदा� �चिलत कानूनबमोिजमको साव�जिनक 
ख�रद �ि�यालगायतका जो चािहने आव�यक �ि�या 
पूरा गनु�  नपन� भ�ने चािह ँ होइन । ऐनको दफा ७ 
अ�तग�त �वीकृत प�रयोजनामा �ित�पधा�को लािग 
लगानीकता�बाट ��ताव आ�ान गन� भ�ने �प�ै �यव�था 
भएको स�दभ�मा �ित�पधा�को लािग ��ताव आ�ान 
िबना नै काय� गन� लागेको भ�न िम�दैन । य�तै दफा 
१० मा ��ताव �ा� भएपिछ सो ��ताव स�ब�धमा 
गन� िव�ततृ �ि�या िनधा�रण भएको देिख�छ । दफा ९ 
बमोिजम सूचीकृत प�रयोजनाको हकमा दफा १० को 
�ि�या अपनाउने संरचना भई दफा ९ को प�रयोजना 
काया��वयन र स�चालन गन� इ�छुक �यि�ले दफा १० 
बमोिजमको ��ताव बोड�मा पेस गन� स�ने देिखएकोले 
उि�लिखत दफा ७, ९ र १० को �यव�था एकआपसमा 
अ�तर स�बि�धत रहेको देिखन आउने ।

�रट िनवेदकले िनवेदन प�मा दाबी 
िलए झ� ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलको 
�तरो�नितलगायतका काय�को ��ताव �ा� भएको, 

प�रयोजना स�ुपेको, करार गरकेो भ�नेलगायतको कुनै 
काम कुरा भएको भ�ने दिेखएको छैन । ��ताव आ�ान 
ग�रएको प�ले ��तावकलाई ��ताव पेस गन�स�म 
भनेको अव�था हो । यसले कुनै कानूनी प�रणाम 
िनका�नेलगायत कुनै काम गरकेो देिखदँनै । �रट 
िनवेदन दाबीबमोिजमको कुनै ��ताव नै �ा� भएको 
नदेिखएको एवम् तत् स�ब�धमा लगानी बोड�बाट कानूनी 
�यव�थािवपरीत कसैलाई प�रयोजना सिु�पने िनण�य 
भएको पिन नदिेखएको अव�थामा कुनै गैरकानूनी 
िनण�यसमेत भएको भ�न निम�ने ।

राि��य सरु�ा र साव�भौमस�ाका 
संवेदनशीलतालाई अनदेखा गरकेो पाइएको 
अव�थामा कुनै पिन आयोजनालाई कुनै अव�थामा 
पिन संिवधानबमोिजम जो चािहने उपाय गरी ह�त�ेप 
गनु�पन� र सो गन� िम�ने ह�दँा �य�तो कुराको ��य� वा 
परो� कुनै �पमा िनर�तरता िदनस�ने अव�था सो�न 
सिकँदैन । �य�तोमा िनवेदक वा िनजज�तो सचेत कुनै 
�यि� वा वग�को उ�साहजनक सहभािगता वा सहयोग 
अपेि�त नै ह�ने । 

�रट िनवेदनमा िवप�ी �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय र लगानी बोड�को 
काया�लयबाट समेत �रट िनवेदकले िनवेदनमा दाबी 
गरबेमोिजमको काय� नभएको भनी िलिखत जवाफमा 
िजिकर िलएको दिेखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने अव�था छैन । िवप�ी िनकायबाट 
�चिलत संिवधान र कानून�ितकूल यस स�ब�धमा 
कुनै काम कारबाही भए सोउपर यस अदालतमा चनुौती 
िदन सिकने हक �रट िनवेदकह�लाई रहने नै ह�दँा 
अिहले सो िवषयतफ�  थप िवचार ग�ररहन नपन� ।

तसथ� उपय�ु आधार र कारणसमेतबाट 
लगानी बोड� ऐन, २०६८ को दफा १० को �यव�था 
संिवधानसगँ बािझएको भ�ने नदेिखएको र िनवेदन 
दाबीबमोिजम लगानी बोड�ले सिंवधान र कानूनिवपरीत 
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प�रयोजना कसैलाई स�ुपेको भ�ने नदेिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७२ साल  माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी सशुीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
०६९-WS-००४६, उ��ेषण / परमादेश, एनसेल �ा.
िल. िव. मि��प�रषद ्�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�शासिनक काम कारबाहीमा �यव�था 
ग�रएको ज�रवाना भ�नाले कुनै काम कारबाही�ित 
कसैलाई िज�मेवार बनाउने वा कुनै काय� �भावकारी 
�पमा काया��वयन गराउन सजग गराउनेज�ता कुरासगँ 
स�बि�धत ह��छ जनु फौजदारी अपराध गरबेापतको 
द�ड सजाय नभई िवल�ब ग�रएबापतको अित�र� वा 
थप श�ुक ितनु�पन� अव�था मा� हो । य�ता �कारका 
�शासिनक काम कारबाहीअ�तग�त नै िव�त्ु, टेिलफोन, 
खानेपानी सेवा उपल�ध गराउने सं�थालगायतका 
अ�य सं�थाह�ले पिन आ�ना �ाहकह�ले सेवा 
उपभोग गरबेापतको श�ुक तोिकएको समयमा भ�ुान 
नगदा� ज�रवानाकै �पमा थप श�ुक वा िवल�ब श�ुक 
उठाउन पाउने गरी तत् तत् कानूनमा �यव�था भएको 
ह��छ । �य�तो सेवा उपभोग गरबेापत बझुाउनपुन� श�ुक 
तोिकएको समयमा बझुाउदँा केही �ितशत छुट �दान 
गन� र श�ुक बझुाउन िवल�ब भए िवल�ब श�ुकको 
नाममा ज�रवाना गराउने �यव�थालाई पिन �य�ता 
स�ंथाको अवल�बन गरकेो पाइ�छ । यसरी तोिकएको 
समयमा महसलु भ�ुान नगन� �यि� वा सं�थाबाट 
िलइने थप श�ुक वा िवल�ब श�ुकबापतको रकमलाई 
ज�रवाना नै भिनए पिन �यो फौजदारी कसरुको प�रणाम 
उ�प�न भएको दािय�वअ�तग�तको द�ड सजाय नह�ने ।

�रट िनवेदनमा िवप�ीले कुनै कसरु िसज�ना 
गरकेो र सजाय तोकेको नभई िनवेदकले म�जरु 
गरकेो सेवाबापत ितनु�पन� श�ुक बझुाउन ु पन� र 
�याद नाघेमा द�डा�मक िकिसमको थप ज�रवाना 
लगाउनेस�म �यव�था गरकेो पाइ�छ । य�तो करारको 
काया��वयनको लािग �यव�था ग�रएको ज�रवानालाई 
सामा�य फौजदारी कानूनको कसरु िनधा�रणज�तो 
�यवहार गन� िम�दैन । व�ततु: �य�तो ज�रवाना 
लगाउने �यव�थालाई अनशुासना�मक मा�नपुन� 
ह��छ । आफूले म�जरु गरेबमोिजमको सत�बमोिजम 
गनु�पन� काम नगन� र �य�तोको लािग अि�म �पमा 
िनधा��रत �यव�थालाई िवश�ु नया ँ फौजदारी कसरु 
िसज�ना गरसेरहको िजिकर गरी उ�मिु� मा�न पाउने 
अव�था नदेिखने । 

�ामीण दूरस�चार िनयमावली, २०६८ 
को िविनयम १० र ११(३) मा उ�लेख भएको 
ज�रवानास�ब�धी �यव�था फौजदारी कानूनको 
उ�लङ्घनबाट उ�प�न ह�ने प�रणामको �पमा िदइने 
सजाय नभई रकम ज�मा गन� िवल�ब गन� सेवा �दायक 
सं�थालाई िवल�ब गरबेापत लगाइएको थप द�तरु वा 
िवल�ब श�ुक मा� भएको देिखएकाले िविनयमावलीको 
उ� �यव�था ऐनले िदएको अिधकारको सीमा 
नाघी जारी भएको भ�ने देिखएन । सोहीबमोिजम 
िविनयमावलीमा उ�लेख भएको ज�रवाना भ�ने श�दले 
फौजदारी द�ड सजायको ज�रवानालाई बझुाउने 
नभई िवल�ब श�ुकका �पमा थप द�तरुलाई बझुाउने 
ह�दँा ��यायोिजत अिधकारअ�तग�त �ािधकरणले सो 
िवषयलाई स�बोधन ह�ने गरी कानून बनाउन स�ने 
भएकाले यो िवषयमा िवधाियकाले मा� कानून बनाउन 
पाउने भ�न निम�ने । 

मूलतः दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ 
को �यव�था भनेको अनमुितप�को सत� उ�लङ्घन 
ह�दँा आकिष�त ह�ने सजायस�ब�धी �यव�था हो । उ� 
दफा ४७ अ�तग�त पन� िवषयमा सोही दफाबमोिजमको 
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कामकारबाही ह�ने ह��छ । िविनयम १० र ११(३) को 
ज�रवानास�ब�धी �यव�था फरक �योजनका लािग 
भएकाले दफा ४७ र िविनयम १० तथा ११(३) को 
�यव�था एउटै हो भ�न िम�दैन । ऐनको दफा ३०(४) 
बमोिजम �ामीण �े�मा दूरस�चार सेवाको िवकास 
िव�तार र स�चालनका लािग एक �ामीण दूरस�चार 
िवकास कोषको �यव�था ग�रएकोमा सोही �यव�था 
साकार बनाउन दफा ६२ ले िदएको अिधकारअ�तग�त 
जारी भएको उ� िविनयमावलीको िविनयम १० तथा 
११(३) को �यव�था ऐनले प�रक�पना गरकेो �ामीण 
दूरस�चार कोषलाई �भावकारी बनाउनकै लािग 
�यवि�थत ग�रएको स�दभ�बाट उ� �यव�था ऐनले 
िदएको अिधकारको सीमा नाघी जारी ग�रएको भ�न 
िम�ने अव�था छैन । िनवेदन दाबीअनसुार िविनयमको 
उ� �यव�थाले संिवधान�द� मौिलक हकउपर 
अनिुचत ब�दजे लगाउने गरी सिंवधानसगँ बािझएको 
भ�ने पिन नदेिखने । 

तसथ� उपय�ु आधार र कारणसमेतबाट 
नेपाल दूरस�चार �ािधकरण (�ामीण दूरस�चार 
िवकास कोष) िविनयमावली, २०६८ को िविनयम १० 
तथा ११(३) को �यव�था संिवधान तथा दूरस�चार 
ऐन, २०५३ को �यव�थासगँ बािझएको नदेिखएकाले 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने अव�था 
भएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लागाउको ०७०-WO-०१२३, उ��ेषण 

/ परमादशे, युनाइटेड टेिलकम िलिमटेड िव. 
मि��प�रषद् �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत
 § ०७०-WO-०१३७, उ��ेषण / परमादेश, 

सुिवसु केबल नेट �ा.िल. िव. नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद् �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत
 § ०७०-WO-०१८४, उ��ेषण / परमादेश, 

मक� �टायल क�युिनकेशन �ा.िल.समेत िव. 
नेपाल सरकार मि��प�रषद् �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

३
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी सुशीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी  गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी  ओम�काश 
िम�, ०६९-WS-००७०,  उ��ेषण / परमादेश, 
अ�दुल मिजद मुसलान िव. रा��पितको काया�लय, 
िसतलिनवास, काठमाड�समेत

अपाङ्गता भएको �यि� भनेको िवशेष 
�पले संर�ण गनु�पन� वग� हो । सोहीबमोिजम रा�यले 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�का स�ब�धमा िवशेष 
�यव�थासिहत छु�ै कानूनी उपाय�ारा िवशेष सरं�ण 
पिन �दान गरकेो ह��छ । अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
आव�यकता ितनीह�लाई सामा�य जीवन िनवा�ह गदा� 
आइपन� सम�याको तलुना अ�य वग�सगँ ह�न स�दैन । 
आरि�त वग�लाई रा�यले कानून बनाई आर�ण िदने 
भ�ने कुराको मतलब आरि�त वग� र िवशेष �पले 
आरि�त अपाङ्गता भएका �यि�ह� एउटै वग�िभ�को 
हो भ�न निम�ने । 

अपाङ्गता िवशेष अव�था भएकाले �यो 
जोसकैु आरि�त वग�सगँ सामा�य �पमा रहने अव�था 
होइन । िवशेष अव�था �यि�लाई िवशेष सिुवधा 
प�ुयाउन रा�यले कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट 
कुनै पिन ल�य रा�न स�दछ । रा�यले कानूनी 
�यव�थाको मा�यमबाट ल�य िलएको यस �कारको 
िवषयलाई आर�णसगँ जोड्न िम�दैन । अपाङ्गता 
भएका िवशेष अव�थाका �यि�ले मा� लाभ पाउने 
गरी कानूनी उपाय�ारा �यवि�थत ग�रएको िवषय 
र आरि�त वग�िभ�का �यि�बीच सबै कुरामा समान 
हक ह�ने भ�न िम�ने ह�दँैन । य�तो िवषय र आरि�त 
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वग�को समान हक रहेको भ�न िम�ने ह�दँैन । सामा�य 
�पमा आर�ण �दान ग�रने िवषय र िवशेष अव�थाका 
�यि�लाई िवशेष �पमा सरं�ण �दान गन� िवषयलाई 
समान�पमा िलन निम�ने ।

िनवेदकले भनेज�तो समानताको हक िनरपे� 
हक नै होइन । समानताको हकलाई सापेि�त �पमा 
हे�रन ु पद�छ । कुनै खास आव�यकताको प�रपूित�का 
लािग वा कुनै खास सम�याको समाधानको लािग 
रा�यले कुनै िवशेष कानूनी उपाय�ारा कुनै �यव�था 
गन�स�ने नै ह��छ । �य�तो �यव�था सबैका लािग समान 
�पमा लागू ह�ने भ�न िम�दनै । य�तो �यव�था क�तो 
अव�थाको �यि�लाई लागू ह�ने र क�तोलाई लागू नह�ने 
भनी रा�यले बोधग�य र िववेकपरक आधारमा कानूनी 
�यव�था�ारा वग�करण गन� पिन स�ने ह��छ । �य�तो 
वग�करण िववेकस�मत भएस�म �य�तो �यव�था�ित 
शकंा ग�रहा�न ुपन� आव�यकतासमेत नरहने ।

 संरि�त वग� र िवशेष �पले संरि�त 
वग�को आ-आ�नै सम�या रहेको स�दभ�मा रा�यले 
आव�यकताअनसुार छु�ाछु�ै समूहलाई लागू ह�ने 
गरी पथृकपथृक कानूनी �यव�था गन�स�ने नै 
ह��छ । य�ता वग�ह�को आ-आ�नै खास आव�यकता 
र सम�या रहने भएकोले य�तो वग� वा  समूहलाई 
समान वग� वा समूह भ�न िम�ने ह�दँनै । यस अव�थामा 
असमानह�बीच असमान �यवहार गन� गरी �याइएको 
कानूनी �यव�थालाई �याियक पनुरावलोकनको रोहमा 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था नह�ने ।

�रट िनवेदकले दाबी िलएको अ�यादेश 
२०६९।१२।२९ मा लागू भएकोमा उ� अ�यादेशको 
�यव�था ऐनमा �पा�त�रत भई २०७०।१२।१२ 
मा लागू भइसकेकोमा ऐनमा �पा�तरण भएपिछ सो 
ऐनउपर �रट िनवेदकले चनुौती िदई पूरक िनवेदन 
िदएको नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदनको अ�य 
िवषयव�ततुफ�  �वेश गरी रहन परने । ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी सुशीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
०६९-WS-००७२, उ��ेषण, धने�र पौडेलसमेत िव. 
रा��पितको काया�लय, िसतलिनवास, काठमाड�समेत

�रट िनवेदन िमित २०६९।१२।२९ 
मा जारी भएको िनजामती सेवा (ते�ो सशंोधन)  
अ�यादेश, २०६९ लाई चनुौती िदई यस अदालतमा 
दायर भएको देिख�छ । अ�यादेशबाट आएको उ� 
�यव�थालाई िनजामती सेवा ऐनमा नै समावेश एवम् 
�पा�तरण गरी हाल उ� अ�यादेश अि�त�वमा रहेको 
दिेखदैँन । �यसरी आएको अ�यादशेको �यव�थालाई 
ऐनकै �पमा �पा�त�रत ग�रएको उपर �रट िनवेदकले 
पूरक िनवेदन िदई चनुौती िदएको अव�था पिन छैन । 
यसरी �रट िनवेदकले अ�यादेशको वैधताको चनुौती 
िदएको भए पिन हाल सो अ�यादेश अि�त�वमा नरहेको 
र उ� �यव�था ऐनमा �पा�तरण भएपिछ चनुौती 
नग�रएकोले ��ततु �रट िनवेदनमा संवैधािनकताको 
��उपर िवचार गरी रहन ु पन� अव�था नदेिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण �े�, मा.�या.�ी सुशीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WS-००७७, उ��ेषण / परमादेश, 
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भरतबहादुर कँुवरसमेत िव. मि��प�रषद् �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदन िमित २०६९।१२।२९ 
मा जारी भएको िनजामती सेवा (ते�ो संशोधन) 
अ�यादेश, २०६९ लाई चनुौती िदई यस अदालतमा 
दायर भएको देिख�छ । अ�यादेशबाट आएको उ� 
�यव�थालाई िनजामती सेवा ऐनमा नै समावेश एवम् 
�पा�तरण गरी हाल उ� अ�यादेश अि�त�वमा रहेको 
देिखदँनै । �यसरी आएको अ�यादेशको �यव�थालाई 
ऐनकै �पमा �पा�त�रत ग�रएको उपर �रट िनवेदकले 
पूरक िनवेदन िदई चनुौती िदएको अव�था पिन छैन । 
यसरी �रट िनवेदकले अ�यादेशको वैधताको चनुौती 
िदएको भए पिन हाल सो अ�यादेश अि�त�वमा नरहेको 
र उ� �यव�था ऐनमा �पा�तरण भएपिछ चनुौती 
नग�रएकोले ��ततु �रट िनवदेनमा संवैधािनकताको 
��उपर िवचार ग�ररहन ु पन� अव�था नदेिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी सशुीला 
काक�, मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-१३८३, उ��ेषण / परमादेश, 
हेमराज पुजारासमेत िव. मि��प�रषद् �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

यस अदालतको संय�ु इजलासले 
िमित २०७२।४।१३ मा ०७१-WO-१३८३ को 
��ततु �रट िनवेदन र ०६९-WS-००७२ को 
�रट िनवेदनको िवषयव�त ु एकसाथ िनण�य ह�नपुन� 
भएको भ�ने आधारमा उ� ०६९-WS-००७२ 
को �रट िनवेदनसाथ ��ततु �रट पेस ह�न आएको 
देिखयो । पर�त ुउ� ०६९-WS-००७२ को िवषयव�त ु

अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(१) सगँ स�बि�धत 
भई उि�लिखत अ�यादेशको �यव�था �ार�भ भएको 
िमितदेिख नै अमा�य र बदर घोिषत गन� माग ग�रएको 
िवषय रहेको दिेख�छ भने ��ततु �रट िनवेदनमा 
उपयु��ानसुारको सवंैधािनक �� उपि�थत भएको 
नभई धारा १०७(२) सगँ स�बि�धत िवषयव�तुको 
�� भएको देिखएकाले यो �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िवषयव�तकुो िन�पण सयं�ु इजलासबाटै ह�नस�ने 
भएकाले यस इजलासबाट यो िवषयउपर िवचार गनु�पन� 
अव�था भएन । ��ततु �रट िनवेदनको संवैधािनक 
इजलासको लगत क�ा गरी सनुवुाइको लािग सयं�ु 
इजलासमा िनयमानसुार पेस गन� । 
इजलास अिधकृत:  िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६९-WS-००५४,  उ��ेषण 
/ परमादेश, स�पतकुमार अया�लसमेत िव. नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् , �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय िसंहदरबार काठमाड�समेत

�रट िनवेदकले चनुौती िदएको सैिनक 
िनयमावली, २०६९ हेदा� उ� िनयमावली, नेपाल 
सरकारले सैिनक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी जारी गरकेो देिख�छ । उ� 
िनयमावलीको प�र�छेद ३ को बढुवास�ब�धी �यव�था 
रहेको देिखन आउछँ । सो िनयमावलीको िनयम ३२ 
मा बढुवाको आधारअ�तग�त नेपाली सेनाको जनुसकैु 
पदमा बढुवा ह�नका लािग अनसूुची ६ बमोिजमको 
तािलम पूरा गरकेो, काय� स�पादन मू�याङ्कनमा यो�य 
दिेखएको, �यूनतम सेवा अविध पूरा भएको, �वा��य 
वग�करण (मेिडकल �याटागोरी) मा यो�य ठह�रएको 
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भ�ने �यव�था रहेको पाइने ।
िनवेदकले चनुौती िदएको िनयम ३८(३) मा 

बढुवाको  �ितशत  छुट्याउने �यव�था  रहेको, िनयम 
३८(३) मा बढुवाको  �ितशत  छुट्याउँदा  अित  यो�य 
समूह, बढी यो�य समूह र यो�य समूहमा िवभाजन गरी 
�र� पदको बीस �ितशत अित यो�य समूहबाट, साठी 
�ितशत बढी यो�य समूहबाट र बीस �ितशत यो�य 
समूहबाट बढुवा सिमितको िसफा�रसबमोिजम बढुवा 
गन�समेत �यव�था रहेको पाइने ।

नेपाली सैिनक सेवा रा�यका अ�य सरकारी 
सेवाभ�दा छु�ै र िविश� उ�े�यको साथ �थािपत भएको 
सेवा एवम् सं�था हो । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
१४३ ले सैिनक �यि�ह�को िनयिु�, िबदा, बढुवा, 
अवकाश बखा�सी तथा सेवाका अ�य सत�स�ब�धी 
िवषयमा नेपाल सरकारले आव�यक िनयम बनाउन 
स�ने गरी �दान भएको अिधकारअ�तग�त जारी भएको 
उ� िनयमावली, सैिनक सेवासगँ आब� सबै �यि�मा 
समान �पमा लागू ह�ने भ�ने कुरामा िववाद ह�न
नस�ने । 

िनवेदकले चनुौती िदएको प�र�छेद ३ को 
�यव�था �रट िनवेदकह�का हकमा मा� आकिष�त 
नभई स�पूण� नेपाली सैिनकउपर आकिष�त ह��छ । सो 
प�र�छेदमा उ�लेख भएको बढुवाको आधारअ�तग�त 
तािलम, जे�ता, काय� स�पादन मू�याङ्कन, 
िवभूषण, भौगोिलक वा चनुौतीपूण� �े�मा काय�रत 
अविधलगायतका सूचकह�लाई बढुवाको आधारको 
�पमा रािखएको पाइने । 

सैिनक सेवामा काय�रत सबै �यि�लाई लागू 
ह�ने उ� �यव�था िनवेदकको कथनबमोिजम न त 
सैिनक ऐन, २०६३ को �यव�था िवपरीत दिेख�छ न त 
अ�त�रम संिवधानसगँ नै बािझएको देिख�छ । संिवधान 
र मात ृ कानूनसगँ ��य� वा परो� �पमा बािझएको 
भ�ने नदेिखएको अव�थामा �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा उ� िनयमावलीको �यव�थालाई अ�यथा 

भिनरहन ुपन� अव�था नदेिखने । 
�रट िनवेदकह�ले सैिनक ऐन २०६३ को 

दफा १७(२) र (३) बमोिजम िमित २०७०।३।२० 
बाट नेपाली सेवाको �मखु सेनानी पदबाट अवकाश 
�ा� गरी आफूले �ा� गनु�पन� सिुवधासमेत बझुी 
पे�सन प�ासमेत बनाइसकेको देिखएको भ�ने 
नेपाली सेना जंगी अड्डाको िमित २०७१।२।२७ को 
प�बाट देिखएको स�दभ�मा िविश� �कारको सेवाको 
�पमा रहेको सैिनक सेवाको लािग सो ऐनले िदएको 
अिधकारअ�तग�त सबै नेपाली सैिनकह�को िनयिु� 
बढुवालगायतका सेवाका सत�ह�को स�ब�धमा 
�यव�था ग�रएको सैिनक िनयमावली, संिवधान र 
कानूनिवपरीत रहेको भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब 
नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
सैिनक िनयमावली, २०६९ को प�र�छेद ३ को 
बढुवास�ब�धी �यव�था सैिनक ऐन, २०६३ र 
संिवधानको �यव�थासगँ बािझएको नदेिखएकाले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २२ गते रोज ६ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६९-WS-००६४,  उ��ेषण / 
परमादेश, पूण�लाल महज�नसमेत िव. नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद्  �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�थानीय िनकायमा लामो समयदेिख काय�रत 
कम�चारीह�बीच आ�त�रक सीिमत �ितयोिगताबाट 
पदपूित� ह�ने �यव�था ग�रनकुो अथ� �य�ता सीिमत 
�ित�पध�ह�बीच खलुा �ित�पधा� नै ह�ने हो । �य�तो 
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�ित�पधा�मा उ�ीण� ह�न नसकेको अव�थामा पिन 
सीिमत �ितयोिगताको फाइदा िलई �थायी िनयिु� ह�ने 
अवसर �ा� ह�ने भ�ने ह�दँनै । �य�तो �ितयोिगतामा 
सामेल भई अन�ुीण� भए पिन �थायी िनयिु� ग�रने 
भ�ने पिन होइन । �थायी �पमा िनय�ु ह�नका लािग 
�य�तो �ितयोिगता�मक परी�ामा सहभागी भई उ�ीण� 
ह�नैपन� ह��छ । �य�तो परी�ामा उ�ीण� ह�न नस�नेले 
�थायी ह�ने अवसर नपाउने ह�दँा अयो�य �यि�लाई 
�थायी िनयिु� गन� लािगएको भ�ने अथ� गन� निम�ने ।

�थानीय िनकायमा लामो समयदिेख काय�रत 
कम�चारीको अनभुव एवम् �ानको सदपुयोग गन� तथा 
�य�ता कम�चारीको माग स�बोधन गरी सामािजक सरु�ा 
�दान गन� उ�े�यले नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िनण�यबमोिजम गिठत सिमितले िदएको सझुावबमोिजम 
�र� दरब�दीको ५० �ितशत पदमा एक पटकका लािग 
आ�त�रक �ितयोिगताबाट पदपूित� गन� गरी नेपाल 
सरकारले िनयमावलीमा गरकेो सशंोधनलाई िनवेदन 
दाबीबमोिजम शंकाको नजरले हे�रहा�न ुपन� अव�था 
नह�ने ।  

पदपूित� गदा� पिन स�पूण� पदमा ग�रने नभई 
�वीकृत दरब�दीको पचास �ितशत पदमा मा� ग�रने 
�यव�था भएको स�दभ�मा �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम २१३क को उपिनयम 
(१) को �यव�थाले खलुा �ितयोिगता�ारा ग�रने 
आपूित�लाई रोक लगाएको भ�न निम�ने । 

यस अदालतको ५ सद�यीय िवशेष 
इजलासबाट लामो समयदेिख अिवि�छ�न �पमा सेवा 
गरकेा कम�चारीह�को सामािजक सरु�ा र ��याभूितको 
लािग सीिमत आ�त�रक �ितयोिगतामा सामेल ह�न 
एक पटक मौका �दान गनु�  आफँैमा गैरकानूनी र 
असंवैधािनक नह�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
स�दभ�मा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
मा पाचँ� संशोधन�ारा थप ग�रएको िनयम २१३क को 
उपिनयम १ को �यव�था अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 

सगँ बािझएको भ�न निम�ने ।
व�ततुः �थानीय िनकाय कानूनअ�तग�त 

�थािपत सं�था हो । य�तो सं�थालाई कानूनले �दान 
गरकेो िज�मेवारी पूरा गन� र आफूले �वाह गन� सेवा तथा 
काय� स�चालन गन� आव�यक जनशि� �यव�थापन 
तथा �य�तो सेवाको लािग आव�यक जनशि�को 
विृ� िवकासलगायतका िवषयमा यो�यता िनधा�रण 
गन� कानूनले �� ब�देज लगाएको छैन भने सरकारले 
कानूनी उपाय�ारा �य�तो �यव�थापन गन�स�ने 
नै ह��छ । सरकारले �य�तो स�ंथाको जनशि� 
�यव�थापन गन� �योजनका लािग ितनीह�को विृ� 
िवकास तथा यो�यताका सत� िनधा�रण गदा� समान 
अव�था र हैिसयतका बीचमा समान �यवहार र फरक 
अव�था र हैिसयतका बीच फरक �यवहार ह�ने गरी कुनै 
खास सत� वा यो�यता तोकेको कारणले उ� काय�लाई 
समानताको िस�ा�तिवपरीत भएको भ�न निम�ने ।

कुनै सं�थामा लामो समय सेवा गरी �य�तो 
सं�थाको कामको िविश� अनभुव �ा� गरकेो �यि�लाई 
िनजले हािसल गरकेो �य�तो अनभुवको मू�याङ्कन 
गरी िवशेष �यव�था ग�रनलुाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

िनजामती सेवा िनयमावलीले समेत �थायी 
ह�नपूुव� गरकेो सेवा अविधलाई बढुवाको जे�ता 
गणनाको �योजनका लािग मा�यता िदने िस�ा�तलाई 
अगंीकार गरकेो देिखएको र यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तमा समेत पिहले गरकेो सेवा 
अविधको अनभुवको मू�याङ्कनलाई मा�यता िदएको 
स�दभ�बाट �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ (पाचँ� संशोधन, २०६९) को िनयम २६९ग मा 
सो िनकायमा पिहले गरकेो सेवालाई बढुवा �योजनको 
लािग जे�ताको गणना गन� िनि�त अङ्क �दान गन� 
गरी ग�रएको संशोधन संिवधान�द� समानताको हक 
तथा समानताको िस�ा�तिवपरीत एवम् भेदभावपूण� 
रहेको मा�न िम�ने नदेिखने ।

समान अव�थाका �यि�बीच समान �यवहार 
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गन� र िवशेष अव�था र प�रि�थित भएका वग�लाई 
सकारा�मक िवभेदको मा�यमबाट िवशेष संर�ण �दान 
गरी फरक �यवहार गन� सिकने �यव�था संिवधानमा 
नै उ�लेख भएकाले यो िस�ा�तको �योग सापेि�त 
�पमा ह�ने ।

समानताको िस�ा�त सबै अव�था, ि�थित र 
हैिसयतका �यि�बीच िनरपे� �पमा लागू ह�ने नभई 
सापेि�त �पमा लागू ह��छ । य�तो समानता भनेको 
समान अव�था, ि�थित र हैिसयत भएका �यि�ह�बीच 
समान �यवहार र असमान अव�था, ि�थित र हैिसयत 
भएकाह�बीच असमान �यवहार ग�रने भ�ने हो । 
समान�तर अव�था र हैिसयत भएका समानह�बीच 
असमान ह�ने गरी एउटाको तलुनामा अक�लाई िवशेष 
सिुवधा िदने वा सरं�ण गरी कुनै �यव�था ग�रएको छ 
भने �य�तो काय� समानताको िस�ा�तिवपरीत भएको 
भ�न सिकने । 

मूलतः समानता भनेको समानह�बीचको 
समानता नै हो । असमान अव�थामा रहेका 
�यि�ह�बीच असमान �यवहार नगरी समान �यवहार 
गनु�  पिन समानताको िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

 �यि�ह�लाई कानूनको �योग गदा� वा 
�यवहारमा समानता अवल�बन गनु�  नै समानताको 
िस�ा�तको मूल मम� भएकाले फरक ि�थित भएको 
अव�थामा एउटै ि�थितमा प�ुयाउन ु वा प�रणाममा 
समानता कायम गराउन ु पिन समानताको मह�वपूण� 
प� ह�ने ।

 समानह�का बीच समान �यवहार गरी 
असमानह�का बीच तािक� क वग�करण र फरक 
�यवहार गनु�  नै समानताको िस�ा�तको सार ह�ने ।

िनवेदकह�भ�दा फरक अव�थाका 
�यि�ह�का हकमा लागू ह�ने गरी कम�चारी �यव�थापन 
स�ब�धमा ग�रएको �यव�थाबाट समानताको 
िस�ा�तलाई उपे�ा ग�रएको भ�ने देिखदँैन । उ� 
सशंोिधत �यव�थासगँ यी �रट िनवेदकह�को कुनै 

ताि�वक स�ब�ध एवम् सरोकार पिन भएको नदेिखएको 
अव�थामा �रट िनवेदकह�को ��ततु �रट िनवेदन 
दायर गन� हकदयैासमेत रहेको नदिेखने ।

अ�थायी �पमा काय� गरकेो अविधको केही 
�ितशत बढुवा गन� �योजनका लािग गणना ग�रने भ�ने 
उ� संशोिधत �यव�थाले यी �रट िनवेदकह�लाई 
कुनै �कारको भेदभाव तथा असमान �यवहार गरेको 
दिेखदैँन । यी �रट िनवेदकह�ले समेत �थानीय 
िनकायमा �थायी िनयिु� �ा� गनु�अिघ अ�थायी 
�पमा अिवि�छ�न काय� गरकेो भए उ� संशोिधत 
�यव�थाको लाभ �ा� गन�स�ने भएकाले सो 
�यव�थाबाट िनजह�उपर असमान र भेदभाव भएको 
भ�ने नदेिखने ।

व�ततुः रा�य वा सरकारले समानताको 
िस�ा�तिवपरीत दूिषत मनसाय राखी कुनै खास 
�यि� वा वग�ले मा� िवशेष लाभ पाउने गरी र समान 
अव�थाका अ�य �यि� तथा वग�लाई िनषेध गन� गरी 
कुनै कानून बनाएमा वा अ�य कुनै तरहले सिंवधान�द� 
मौिलक हकउपर अनिुचत ब�देज लगाउने गरी कानून 
बनाएमा यस अदालतले �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा �य�तो कानून बदर गन� हो, तर ��ततु �रट 
िनवेदनमा उपयु��ानसुारको अव�था िव�मान रहेको 
नदेिखदँा उ� संशोिधत �यव�था बदर ह�नपुन� भ�ने 
िनवेदन दाबी मनािसब नदिेखने । 

२०६४ साल असोज मसा�तस�म िनय�ु 
भई िनर�तर काय�रत रहेका कम�चारीह�को हकमा 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
�यव�थाबमोिजमको कामकारबाही गन� सिकने 
अव�था रहेको देिखएको र हाल जारी भएको ऐनको 
�यव�थाउपर �रट िनवेदकले पूरक िनवेदन िदई चनुौती 
िदएकोसमेत नदिेखएकाले िव�ान् सह�यायािधव�ाको 
बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - १

िनयम २१३क को उपिनयम (१) को सीिमत आ�त�रक 
�ित�पधा��मक परी�ाबाट पदपूित�  गन� �यव�था र िनयम 
२६९ग को बढुवा जे�ता गणना गन� �योजनका लािग 
पिहले गरकेो सेवा अविधलाई मा�यता िदने �यव�था 
सिंवधान र कानूनसगँ बािझएको नदिेखएकोले उ� 
�यव�था संिवधानसगँ बािझएको भ�ने �रट िनवेदन 
दाबी मनािसब दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।
यसै �कृित िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार आदेश 
भएका छन् :
 § २०६९-WS-००६१, उ��ेषण / परमादेश, 

ऋचा उ�ेती िव. मि��प�रषद्, �धानम��ी तथा 
म��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत
 § ०७४-WC-०००३ (०७२-WO-०५६४), 

उ��ेषण / परमादेश, खेमराज नेपालीसमेत 
िव. संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत
 § ०७४-WC-०००४ (०७२-WO-०५६५), 

उ��ेषण / परमादेश, पुनमकुमार दाहालसमेत 
िव. संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत
 § ०७४-WC-०००५ (०७३-WO-०२१९), 

उ��ेषण / परमादेश, पुनमकुमार दाहालसमेत 
िव. िवराटनगर उपमहानगरपािलका 
काया�लयसमेत
 § ०७४-WC-०००६ (०७२-WO-

०६०७), उ��ेषण / परमादेश, शारदा 
थपिलयासमेत िव. मि��प�रषद् , �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय िसहंदरबार 
काठमाड�समेत

 § ०७१-CI-०००५, उ��ेषण / परमादेश, 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, 
धनकुटासमेत िव. च��कला धमला 
िव�कमा�समेत

९
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी  ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-WS-००४८, उ��ेषण / 
�ितषेध / परमादेश, भवानी खड्कासमेत िव. राि��य 
वािण�य ब�क िलिमटेड के��ीय काया�लय रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत

राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड के��ीय 
काया�लय कानून िवभागबाट च.नं.८२ िमित 
२०७३।५।३१ को प�मा सो ब�कको कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०७० को िविनयम १०(१) मा मिहला 
उ�मेदवारको हकमा उमेरको मािथ�लो हद ४० वष� 
कायम गन� गरी संशोधन ग�रएको जानकारी गराउदँै सो 
स�ब�धमा नेपाल रा�� ब�कको संशोधन �वीकृित प� 
र राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड के��ीय काया�लय 
स�चालक सिमितको िनण�यको �ितिलिपसमेत साथ 
राखी यस अदालतमा �ेिषत गरकेो देिख�छ । उपयु�� 
�यहोराबाट �रट िनवेदकले माग दाबी गरकेो िवषयको 
स�बोधन भई िविनयमावलीमा भएको �यव�था 
संशोधन भइसकेको प�र�े�यमा ��ततु �रट िनवेदनमा 
थप केही िवचार गरी रहन ुनपन� ।

तसथ� ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
चनुौती िदएको राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड कम�चारी 
सेवा िवनयमावली, २०७० को िविनयम १० मा 
संशोधन भई मिहला उ�मेदवारको हकमा सेवा �वेशको 
उमेर हद ४० वष� कायम भइसकेकाले �रट िनवेदकको 
मागको स�बोधन भइसकेको ��र�े�यमा ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको देिखदँा खारजे 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WC-०००३, परमादेश, 
केशव�साद बराल िव. संवैधािनक प�रषद्को काया�लय, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

व�ततु: िनवेदकलाई िमित २०६६।१०।७ 
मा आयोगको आय�ुमा िनय�ु गदा� िनजको काय�काल 
कुन िमितदेिख ि�याशील ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा 
केही उ�लेख भएको पाइदँनै । �यसका अित�र� �रट 
िनवेदकको पदाविध िनजको शपथ �हणपिछ मा� 
ि�याशील ह�ने गरी िनजको िनयिु� भएको भ�ने कुनै 
पिन आिधका�रक िलखत �रट िनवेदकले िनवेदनसाथ 
पेस गन� सकेको दिेखदैँन । त�कालीन अ�त�रम 
सिंवधानको धारा ११९(३) र हालको नेपालको 
सिंवधानको धारा २३८ र (३) मा आयोगको �मखु 
आय�ु र आय�ुको पदाविध िनयिु�को िमितले छ 
वष�को ह�ने भनी �प� सवंैधािनक �यव�था भएको 
स�दभ�मा उि�लिखत पदािधकारीको िनयिु� भएको 
िमितबाटै पदाविध �ार�भ ह�ने देिखन आउने ।

सिंवधानका धाराह�मा भएका �प� श�द 
वा वा�यको �या�या गनु�पदा� सो श�द तथा वा�यले 
�वाभािवक �पमा जे जनु अथ� िद�छ �यसैअनसुार 
अथ� गरी �या�या ग�रन ुपद�छ । संिवधानले नै आयोगका 
पदािधकारीह�को पदाविध िनयिु�को िमितले छ वष� 
ह�ने भ�ने �प� बोलेको अव�थामा शपथ �हण गरकेो 
िमितदिेख पदाविध �ार�भ ह�ने भनी अथ� गन� िम�ने 
नदिेखदँा शपथ �हणपिछ मा� आ�नो पदाविध �ार�भ 
भई सोहीअनसुार पदाविध गणना ह�नपुन� भ�ने िनवेदन 

दाबी मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 

त�कालीन नेपालको सिंवधान, २०६३ को धारा 
११९(३) र हालको नेपालको संिवधानको धारा 
२३८(३) मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको �मखु आय�ु र आय�ुको पदाविध 
िनयिु�को िमितले छ वष�को ह�ने भ�ने �यव�था भएकाले 
शपथ �हण भएको िमितबाट आ�नो काय�काल �ार�भ 
ह�नपुन� भ�ने �रट िनवेदकको दाबी मनािसब नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ग�ररहन परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित सवंत् २०७४ साल पसु १४ गते रोज ६ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७२-WC-०००५, नेपालको संिवधानको 
धारा ४६ तथा १३३(१) संिवधानसगँ बािझएको ऐनको 
�यव�था अमा�य र बदर घोषणा  ग�रपाऊँ, माधवकुमार 
ब�नेत िव. नेपाल सरकार, मि��प�रषद् �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

हदब�दीभ�दा बढी ज�गा ह�नेले मा� फाराम 
भनु�  पन� भ�ने उ� �यव�थाको उ�लङ्घन भएमा 
अथा�त् ज�गावालाको हैिसयतमा रा�न पाउने ज�गाको 
अिधकतम् हदभ�दा बढी ज�गा भएको �यि� वा 
प�रवारले दफा १३ बमोिजम फाटँवारी पेस गदा� 
कुनै ज�गा लकुाई फाटँवारी पेस गरमेा कुनै पिन 
�यि�ले तोिकएको अिधकारीसम� उजरु गन�स�ने 
र उजरुी मनािसब ठह�रए तोिकएको अिधकारीको 
आदेशले �य�तो ज�गा जफत भई नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा आउने �यव�था सोही छैठ� सशंोधनबाट 
थप भएको दफा १४क मा उ�लेख भएको दिेखएबाट 
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�रट िनवेदनमा िजिकर िलइएज�तो उ� संशोधनले 
ऐनको अ�य �यव�था िनि��य त�ुयाएको भ�न िम�ने 
अव�था नह�ने ।

िवधाियकाले अदालतमा िवचाराधीन कुनै 
िवषयसगँ स�बि�धत कानूनलाई सशंोधन गरी अक�  
�यव�था गरकेो कारणले मा� �य�तो संशोधनले 
�याियक �वत��ता र �ि�यामा ह�त�ेप गरकेो वा 
शि� पथृक�करणको िस�ा�तको उ�लङ्घन भएको 
भ�ने अथ�मा ब�ुन िम�ने ह�दँैन । �य�तो संशोिधत 
�यव�था संिवधानिवपरीत भएको देिखएको अव�थामा 
�याियक पनुरावलोकनको रोहमा असंवैधािनक ठहर 
भई बदर घोिषत ह�ने छु�ै कुरा हो तर अदालतमा 
िवचाराधीन भएकै आधारमा उ� संशोिधत �यव�था 
असंवैधािनक भ�न िम�ने होइन । �रट िनवेदकले उ� 
सशंोधनभ�दा अिघ यस अदालतमा दायर गरकेा �रट 
िनवेदनह�का स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य ह�ने 
नै भएकाले अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा रा�यका 
अ�य िनकायबाट ह�त�ेप भएको भ�ने िनवेदन दाबी 
मनािसब नदिेखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को छैठ� संशोधनबाट 
सशंोिधत दफा १३ को �यव�था संिवधानसगँ 
बािझएको भ�ने नदेिखदँा यस िवषयमा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन पन� आव�यकता 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WC-०००६, नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(१) समेतसगँ 
बािझएको िनयमावली, �ार�भदेिख नै अमा�य र बदर 
घोषणा ग�रपाऊँ, माधवकुमार ब�नेतसमेत िव. सव��च 
अदालत, रामशाहपथ, काठमाड� 

िवधाियकाले बनाएका �य�ता कुनै पिन 
कानूनले नाग�रकको मौिलक हक वा कानूनी हकलाई 
अनिुचत ब�देज लगाउने गरी वा सिंवधानका कुनै 
पिन धारामा उि�लिखत �यव�थािवपरीत ह�ने गरी 
बनाइएका छन् भनी अदालतले अनमुान गद�न । �यसरी 
बनाइएका कानून संिवधानिवपरीत भएको वा संिवधान 
तथा कानून�ारा �ा� हकमा अनिुचत ब�देज लगाइएको 
भ�ने कुरालाई �य�तो दाबी िलने �यि�ले व�तगुत 
�पमा पिु� एवम् �मािणत गराउन ुस�नपुद�छ । �यसरी 
संिवधानसगँ कुनै कानून बािझएको भ�ने व�तगुत 
�पमा �मािणत तथा पिु� भएको अव�थामा मा� यस 
अदालतले धारा १३३(१) बमोिजम �य�तो कानूनलाई 
असंवैधािनक ठहर गरी बदर घोिषत गन� ह�ने ।

जनुसकैु नेपाली नाग�रकले यस अदालतमा 
िनवेदन िदन पाउने भ�ने �यव�थाको अथ� कुनै लहडमा 
वा बौि�क उ�सकुता पूरा गन� तथा लोकि�यता 
हािसल गन� उ�े�यले मा� चनुौती िदन पाउने
होइन । िवधाियका िनिम�त कानून गैरसंवैधािनक छ भनी 
चनुौती िदने �यि�ले �य�तो िनवेदन दायर गनु�अिघ सो 
स�ब�धमा पया�� अ�ययन मनन तथा गहृकाय�समेतको 
आव�यकता पन� ह��छ । सो केही नभई केबल बौि�क 
उ�सकुता र लहड मेटाउने उ�े�यले दायर ह�ने �य�ता 
िनवेदनले अदालतको �म र समय बबा�द पानु�  िसवाय 
अ� केही ह�न नस�ने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
सव��च अदालत (संवैधािनक इजलास स�चालन) 
िनयमावली, २०७२ को िनयम १५(२) र (३) को 
�यव�था मौिलक हकको �चलनमा अवरोध प�ुयाएको 
वा संवैधािनक उपचारको हकलाई सीिमत पारकेो भ�न 
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िम�ने नदेिखएकाले ��ततु िवषयमा िलिखत जवाफ 
माग ग�ररहन ुपन� देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WC-००१३, उ��ेषण / 
परमादेश, �ेमबहादरु िसंह िव. िनवा�चन आयोग, नेपाल

�रट िनवेदकले राजनीितक दल दता� 
(िनवा�चन �योजन) िनयमावली, २०६३ को िनयम 
१५(ख) र िनयम १६ को �यव�था संिवधानिवपरीत 
भएको भनी सो �यव�थालाई चनुौती िदई बदर र 
अमा�य घोिषत ह�नपुन� भनी िलएको िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� उ� �यव�था के कसरी संिवधानको 
�यव�थासगँ बािझएको भ�ने कुरा �रट िनवेदकले 
व�तगुत �पमा दाबी िलन नसक� केबल बािझएको 
भ�नेस�म िजिकर िलएको देिखयो । मूलतः िनयम १५ 
को �यव�था िनवा�चन �योजनका लािग दता� भएका 
दल खारजे ह�ने अव�थासगँ स�बि�धत �यव�था रहेको 
देिख�छ । �य�तै िनयम १६ को �यव�था दल दता� 
खारजेको �ि�यासगँ स�बि�धत रहेको देिखने ।

उ� िनयमावली, िनवा�चन आयोगले िनवा�चन 
आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी बनाएको देिखएको छ । सो ऐनको दफा २४ 
मा भएको राजनीितक दलको दता� खारजेस�ब�धी 
�यव�थालाई नै िनयमावलीमा उि�लिखत िनयमह�मा 
समावेश गरकेो देिखएको र �थम �ि�मा नै ती �यव�था 
सिंवधानसगँ बािझएको भ�ने दिेखन नआएकाले 
िनयमावलीको �यव�थाको बदरको माग दाबी मनािसब 
नदिेखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 

राजनीितक दल दता� (िनवा�चन �योजन) िनयमावली, 
२०६३ को िनयम १५(ख) तथा िनयम १६ को 
�यव�था संिवधानसगँ बािझएको नदेिखएकाले ��ततु 
�रट िनवेदनमा िवप�ी िनवा�चन आयोगबाट िलिखत 
जवाफ मगाई रहनपुन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

१४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WC-००१६, उ��ेषण 
/ परमादेश, श�भुबहादुर काक�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ११ मा 
अ�थायी िनयिु�स�ब�धी �यव�थाअ�तग�त लोक सेवा 
आयोगले आफूले स�चालन गरकेो परी�ामा �थायी 
िनयिु�का लािग िसफा�रस नभएका उ�मेदवारह� 
म�येबाट अ�थायी िनयिु� गन� �योजनका लािग छु�ै 
यो�यता�मअनसुारको सूची �कािशत गन�, िनजामती 
सेवाको कुनै �र� पदमा अ�थायी िनयिु� गनु�पन� भएमा 
स�बि�धत म��ालयले लोक सेवा आयोगमा पठाउन ु
पन�, सोबमोिजम लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले 
यो�यता �मको सूचीमा रहेको �यि�लाई स�बि�धत 
म��ालयको मागको आधारमा अ�थायी िनयिु� गन� 
नाम िसफा�रस गरी पढाउने, �यसरी िसफा�रस भएका 
�यि�लाई बढीमा ६ मिहनास�मका लािग स�बि�धत 
म��ालयले अ�थायी िनयिु� गन�, �यसरी अ�थायी 
िनयिु� गरकेो जानकारी स�बि�धत म��ालयले सात 
िदनिभ� सामा�य �शासन म��ालयलाई िदनपुन� तथा 
यस दफािवपरीत कसैले अ�थायी िनयिु� गरमेा �य�ता 
िनयिु� भएको िनजामती कम�चारीले खाइपाई आएको 
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तलब भ�ा र अ�य सिुवधाबापतको रकम िनयिु� गन� 
पदािधकारीबाट सरकारी बाकँ�सरह असलुउपर ग�रने 
�यव�था रहेको देिखन आउने ।

अ�थायी कम�चारीलाई सामािजक सरु�ा 
तथा �थायी कम�चारीसरह सिुवधा �ा� गनु�पन� भ�ने 
िनवेदकको माग रहेको छ सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
वष�देिख अ�थायी सेवामा काय�रत रहेको कम�चारीले 
सामािजक सरु�ा तथा सिुवधा पाउन ु पन� भ�ने 
िनवेदकह�को माग दाबी सकारा�मक भए पिन यो िवषय 
रा�यको नीितगत िवषयिभ� पन� कुरा हो । यो िवषयमा 
रा�यले आ�नो नीितबमोिजम कानूनी �यव�थाको 
मा�यमबाट स�बोधन गन� स�ने िवषय भएको स�दभ�मा 
यस संवैधािनक इजलासबाट संिवधानको धारा 
१३३(१) बमोिजम �याियक पनुरावलोकनको रोहमा 
हे�रने िवषयव�त ु रहेको दिेखएन । यस अव�थामा 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�ले िलएको दाबी 
मनािसब देिखन नआएकाले ��ततु �रट िनवेदनमा थप 
केही िवचार ग�ररहन नपन� ।

तसथ�, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
११ को अ�थायी कम�चारीस�ब�धी �यव�था तथा 
सो ऐनमा �थायी कम�चारीसरह अ�थायी कम�चारीले 
सिुवधा नपाउने भ�ने �यव�थाह� संिवधानसगँ 
बािझएको देिखन नआएको यस िवषयमा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ुपन� देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००३३, उ��ेषण / 
परमादेश, श�भुकुमार दास िव. �हरी �धान काया�लय, 

न�सालसमेत
साव�जिनक �शासनका जनुसकैु सेवाको 

आ-आ�नो छु�ै उ�े�य र सांगठिनक ढाचँा रहेको 
ह��छ । आ�नो उ�े�यबमोिजम गठन भएका �य�तो 
संगठनले �दान गन� सेवाको आ-आ�नै मौिलक च�र� 
तथा आव�यकता रहेको ह��छ । �य�ता संगठनको 
उ�े�यको पूित�  गन�का लािग बनाइने कानूनको पिन 
आ-आ�नै मौिलक च�र� ह�ने गद�छन् । �हरी सेवा पिन 
अ�य सेवाभ�दा छु�ै र िविश� उ�े�य िलएर �थािपत 
भएको सं�था ह�ने । 

�रट िनवेदकले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ७ मा जनु वष�को लािग िव�ापन भएको हो, 
सो वष� ह�ने िव�ापनमा उ�मेदवार उपल�ध नभएमा 
अक� वष� ह�ने िव�ापनमा समावेश गनु�पन� �ावधान 
रहेबमोिजम �हरी िनयमावलीमा नभएकाले �हरी 
िनयमावलीको �यव�था संिवधानिवपरीत भएको भ�ने 
कथन रहे पिन िनजामती सेवा र �हरी सेवा छु�ाछु�ै 
उ�े�य र च�र� भएको सेवा हो । िनजामती सेवामा 
सेवा�वेश गन� उमेर र सोको �ि�यादेिख अवकाशको 
उमेर एवम् �यसको �ि�यासमेत �हरी सेवाभ�दा फरक 
छ । समाजमा शाि�तसरु�ा कायम रा�ने गहन 
िज�मेवारी भएको �हरी सेवामा िनयिु� स�ब�धमा 
ग�रएका �यव�था पिन अ�य सेवाभ�दा िभ�न तथा 
मौिलक ह�न ु�वाभािवक नै ह�ने ।

�रट िनवेदकको िनवेदन प�मा �हरी 
िनयमावलीको उ� �यव�थाले समावेशी िस�ा�तलाई 
इ�कार गरकेो भ�ने भनाइ रहेको छैन । समावेशी 
िस�ा�तबमोिजम प�तालीस �ितशत पद छुट्याइएको 
भ�ने कुरालाई समेत �रट िनवेदनमा अ�यथा भिनएको 
छैन । �यसरी ४५ �ितशत छुट्याइएको पदमा छु�ै 
�ित�पध� गराउदँा कोही उ�ीण� ह�न नसकेमा �य�तो 
पद सोही वष� ख�ुला �ितयोिगता�ारा पूित� ह�ने पदमा 
समावेश गराउने �यव�थाले समावेशी िस�ा�तलाई 
चनुौती िदएको भ�न िम�ने नह�ने ।
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�हरी सेवा ज�तो िविश� �कृितको संगठनमा 
जनशि� आपूित� गन� �ि�यामा कुनै �कारको िवल�ब 
ह�न नह�ने मा�यता रािख�छ । सो मा�यताबमोिजम 
आर�णको लािग छुट्याइएको पद पूित�  ह�न नसकेमा 
�य�तो पदलाई वष�स�म खाली राखी रा�न कुनै 
�ि�कोणबाट पिन मनािसब ह�दँैन । �यसरी पदपूित� ह�न 
नसकेको पदलाई खलुा �ित�पधा�मा समावेश गरी सोही 
वष� �हरी जनशि� आपूित� ह�न स�ने �यव�थालाई 
अङ्िगकार गरकेो िनयमावलीको उ� �यव�थालाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था नदेिखने । 

आ�मगत �पमा कानूनको कुनै �यव�था 
सिंवधानिवपरीत भएको भनी दाबी िलइदँैमा अदालतले 
आ�नो असाधारण अिधकार �े�को �योग गरी 
बदर गरी हा�ने ह�दँैन । �हरी संगठनको िविश� 
आव�यकतासमेतको प�ृभूिममा नेपाल सरकारले 
बनाएको उ� िनयमावलीको �यव�था संिवधानिवपरीत 
नदिेखएकाले िनवेदन दाबी मानिसब नदेिखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ९(११) को 
�यव�था संिवधान तथा अ�य कुनै कानूनसगँ बािझएको 
तथा उ� �यव�थाले संिवधान�द� मौिलक हक 
�चलनमा बाधा उ�प�न गरकेो मा�न िम�ने अव�था 
नभएकाले यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
माग ग�ररहन परने । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७२-WC-००२२, उ��ेषण / परमादेश, 
कमलेश ि�वेदी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदकमा िजिकर 
िलएको मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १९३क नं. 
तथा १९४ नं. को �� स�ब�धमा यस अदालतको ५ 
�यायाधीश सि�मिलत बहृत् पूण� इजलासबाट िनवेदक 
शिशका�त ितवारी िवप�ी नेपाल सरकार भएको 
०७४-AP-०००२ को म�ुामा िव�ततृ �या�यासिहत 
िमित २०७४।७।२८ मा आदेश भएको देिखने ।

उ� आदशेमा भएको �या�या र िववेचनाबाट 
�रट िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा दाबी गरेको 
िवषयव�तकुो स�बोधन भइसकेको देिख�छ । यस 
अव�थामा ��ततु िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ माग ग�ररहन ु पन� अव�था दिेखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

१७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७२-WC-००२४, उ��ेषण / परमादेश, 
पु�ने�साद था�समेत िव. मि��प�रषद् �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(४) 
(िमित २०७०।१२।१२ को राजप�मा �कािशत) 
को �यव�था हेदा�  मािथ�लो तहमा �तर विृ� भएको 
कम�चारीले ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा 
९ख बमोिजम पद�थापना नभएस�म िनज जनु तहबाट 
�तर विृ� भएको हो सोही तहको काम गनु�  पन�छ भ�ने 
�यव�था भएको देिख�छ । उ� �यव�थाले मािथ�लो 
तहमा �तर विृ� भएका कम�चारीले �तर विृ� भएको 
पदमा पद�थापन नभएस�म सािबककै तहको पदमा 
रही काम गनु�पन� भ�ने कुरालाई इंिगत गरकेो दिेख�छ । 
ऐनको उ� �यव�थाको अ�ययन गदा� �तर विृ� भएको 
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कम�चारीको �यव�थापन गन� �ि�यासगँ स�बि�धत 
रहेको दिेखएको स�दभ�मा सो �यव�थापनस�ब�धी 
�यव�थाले संिवधान�द� मौिलक हकउपर अनिुचत 
ब�देज लगाएको वा मौिलक हकको �चलनमा बाधा 
उ�प�न गरकेो भ�ने देिखन नआउने ।

आफूह�लाई पिहले अिधकृत छैठ� तहमा 
�तर विृ� ग�रएकोमा िमित २०७१।११।१३ को 
िनण�यअनसुार पद�थापन गदा� घटुवा गरी सहायक 
पाचँ� तहमा पद�थापन ग�रएकाले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुन� िनवेदकको िजिकर 
छ, सो स�ब�धमा िवचार गदा� सोस�ब�धी िवषयव�तकुो 
िन�पण सवंैधािनक इजलासबाट ह�नपुन� िवषय नै 
होइन । संवैधािनक इजलासले हेरी िन�पण गनु�पन� 
िवषयव�त ुनभएको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको 
माग दाबीतफ�  थप िवचार गरी रहन ुपन� नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(४) को 
�यव�था संिवधानसगँ बािझएको नदेिखएकाले यस 
िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WC-००२५, उ��ेषण / 
परमादेश, ि�न लाइन िमिडया �ा.िल.समेत िव. नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदकह�ले चनुौती िदएको राि��य 
�सारण िनयमावली, २०५२ नेपाल सरकारले राि��य 
�सारण ऐन, २०४९ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
बनाएको दिेख�छ । सो िनयमावलीको अनसूुचीमा 

केबल टेिलिभजन �सारण गन� अनमुितको द�तरु 
सािबकको �. एक लाखबाट �.दश लाख प�ुयाएको 
काय� सिंवधानिवपरीत रहेको भ�ने िनवेदकह�को 
कथन रहेको छ । मूलत: िनयमावलीको अनसूुचीमा 
अनमुितप� द�तरुमा घटी बढी ग�रएको काय�उपर 
संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजम �याियक 
पनुरावलोकन गरी हे�रने िवषय होइन र �रट िनवेदकले 
उठाएको यस िवषयव�तकुो िन�पणको लािग 
संवैधािनक इजलासमा पेस ह�ने नै नह�ने ।

िनयमावलीमा अनमुितप� द�तरुमा ग�रएको 
विृ�स�ब�धी �यव�था के कसरी संिवधानको 
�यव�थासगँ बािझएको भ�ने कुरा �रट िनवेदकले 
उ�लेख गन� सकेको पाइदँैन । ऐनले िदएको 
अिधकारभ�दा बािहर गई िनयमावली जारी भएको 
भ�नेतफ�  िनवेदकह�को िजिकर पिन छैन । यस 
अव�थामा िनयमावलीको अनसूुचीमा अनमुित 
द�तरुमा ग�रएको विृ� संिवधानिवपरीत भएको भ�ने 
िनवेदकह�को दाबी मनािसब नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
राि��य �सारण िनयमावली, २०५२ को अनसूुची 
५(ख) को ख�ड ६ को अनमुित प� नवीकरण द�तरुमा 
विृ� ग�रएको �� यस सवंैधािनक इजलासबाट 
िन�पण ह�ने िवषय नभएकाले िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाई रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

१९
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-०००१, उ��ेषण 
/ परमादेश, राधे�याम झासमेत िव. रा��पितको 
काया�लय, शीतल िनवास, काठमाड�समेत
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�थायी िश�क र अ�थायी िश�क समान 
अव�थाको ह�न नस�ने ह�दँा फरक अव�थाको �यि�को 
हकमा रा�यले कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट फरक 
�यवहार गरकेो काय�लाई समानताको िस�ा�तिवपरीत 
भ�न िम�दैन । उ� संशोिधत �यव�थाले खलुा 
�ित�पधा�मा आउन नचाहने अ�थायी िश�कको हकमा 
केही हदस�म भए पिन सिुवधा �दान गरकेो देिखएकाले 
�रट िनवेदकले दाबी िलएकोज�तो संिवधानले �दान 
गरकेो मौिलक हकको �चलनमा बाधा प�ुयाएको भ�ने 
देिखन आएन । यस अव�थामा उ� संशोिधत �यव�था 
बदर र अमा�य घोिषत ह�नपन� भ�ने िनवेदकको दाबी 
मनािसब नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
िश�ा ऐन, २०२८ को आठ� संशोधन, २०७३ �ारा 
सशंोिधत दफा ११(च) को उपदफा (९) को �यव�था 
सिंवधानसगँ बािझएको नदेिखएकाले यस िवषयमा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफसमेत माग ग�ररहन ु 
परने । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२०
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७३-WC-०००३, उ��ेषण / परमादेश, 
वीर�े��साद थपिलया िव. मि��प�रषद् �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदकले चनुौती िदएको स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग िनयमावली, २०७२ र बेप�ा 
पा�रएका �यि�को छानिबन आयोग िनयमावली, 
२०७२  िनयमावलीह� बेप�ा पा�रएका �यि�को 
छानिबन, स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग 
ऐन, २०७१ को दफा ४४ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी नेपाल सरकारले जारी गरकेो दिेख�छ । 

उि�लिखत िनयमावलीमा उ�लेख भएको प�रपूरण 
एवम् �ितपूित�स�ब�धी �यव�था अपया�� तथा 
अपूण� भएको भ�ने �रट िनवेदकको कथन रहेको 
छ । व�ततु: उ� िनयमावलीह�ले गरकेो प�रपूरण 
तथा �ितपूित�स�ब�धी �यव�था पया�� भयो वा भएन 
भ�ने कुरा संिवधानको धारा १३३(१) बमोिजमको 
असाधारण अिधकार�े�बाट �याियक पनुरावलोकनको 
रोहमा हे�रने िवषय होइन । �य�तो प�रपूरण तथा 
�ितपूित�को मापद�ड तथा सीमा के क�तो ह�ने भ�ने 
रा�यको नीितगत िवषयव�तिुभ� पन� कुरा ह�ने ।

नेपाल सरकारले ऐनले िदएको 
अिधकारअ�तग�त जारी गरकेो िनयमावली, संिवधान 
तथा कुनै कानूनसगँ बािझएको अव�थामा मा� 
अदालतले धारा १३३(१) बमोिजम �याियक 
पनुरावलोकन गरी बािझएको देिखएको अव�थामा 
मा� बदर ह�ने हो । तर �रट िनवेदकले चनुौती िदएको 
िनयमावलीमा भएका �यव�था संिवधान तथा कानूनसगँ 
बािझएको देिखन नआएकाले िनवेदन दाबी मनािसब 
दिेखन नआउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग िनयमावली, 
२०७२ र बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन 
आयोग िनयमावली, २०७२ मा भएका प�रपूरण तथा 
�ितपूित�स�ब�धी �यव�था सिंवधान र कानूनसगँ 
बािझएको नदेिखएकाले यस िवषयमा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाई रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-०००६, उ��ेषण, 
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भरतमिण गौतम िव. मि��प�रषद् �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

सिंवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) 
र (३) को �यव�थालाई हेदा� त�काल कायम रहेको 
सिंवधान सभा संिवधान �ार�भ भएपिछ �यव�थािपका 
ससंद ्मा �पा�त�रत भएको र �यसरी �पा�त�रत 
भएको �यव�थािपका संसद ्ले �ितिनिध सभाको 
िनवा�चन नभएस�म संघीय संसद ्ले संिवधानबमोिजम 
गनु�पन� स�पूण� काय�ह� गन� स�ने भ�ने उ�लेख भएको 
पाइयो । संिवधानको धारा ८३ मा �ितिनिध सभा र 
राि��य सभा नामका दईु सदनसिहतको एक सघंीय 
�यव�थािपका ह�नेछ जसलाई संघीय ससंद ्भिनने छ 
भ�ने उ�लेख भएको छ । उ� �यव�थाअनसुार धारा 
२९६ बमोिजम �पा�त�रत �यव�थािपका संसद ्ले 
�ितिनिध सभा र राि��य सभासमेतका दवैु सभाको 
अिधकार �योग गरी संघीय संसद ्को हैिसयतमा काय� 
स�प�न गन� स�ने भ�ने कुरा सिंवधानमा नै �प� 
�यव�था रहेको देिखन आउने ।

�पा�त�रत ससंद ्ले संघीय ससंद ्को 
अिधकार �योग गरी गरकेो सिंवधानको संशोधनको 
काय�लाई सिंवधानको �यव�थाअ�तग�तकै काम 
कारबाही भएको भ�ने देिखन आएकोले उ� सशंोधन 
सिंवधानिवपरीत भएको भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब 
नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
सिंवधानको धारा २९६ बमोिजम �पा�त�रत 
�यव�थािपका संसद ्ले सघंीय संसद ्को हैिसयतमा 
नेपालको सिंवधानमा गरेको संशोधन संिवधानको 
�यव�थािवपरीत भएको देिखन नआएकोले यस 
िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग गरी रहन 
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००१६, उ��ेषण / 
परमादेश, भ��साद नेपालसमेत िव. सव��च अदालत, 
रामशाहपथ, काठमाड�

व�ततुः �रट िनवेदकले चनुौती िदएको िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(२) 
को �यव�था फैसला काया��वयनसगँ स�बि�धत 
�यव�था भएको देिखन आउछँ । िनयमावलीको उ� 
�यव�था अदालतबाट भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
फैसलाले ठहरकेो द�ड ज�रवाना, सरकारी िबगो वा 
आदेशले लागेको बाकँ� कोट� फ�, दश�द िवश�द आिद 
ितनु�  बझुाउन ु पन� �यि�ले नितरकेोमा वा नबझुाएको 
अव�थामा आकिष�त ह�ने �यव�था ह�ने ।

अदालतबाट भएका फैसला �यायको 
उदघ्ोषस�म हो भने फैसलाको काया��वयन �यायको 
ग�त�य हो । अदालतबाट भएका फैसला काया��वयनबाट 
नै पीिडतले �याय पाउने र कसरुदारले सजाय पाउने 
हो । फैसला काया��वयनबाट �यायको अिभ� पूरा 
ह��छ । अदालतको फैसला काया��वयनको सहजता 
र सिुनि�ताको �ि�कोणबाट फैसलाले लागेको द�ड 
तथा ज�रवाना असलुउपर गन� उपाय�व�प फैसला 
काया��वयन नभएस�म �य�ता �यि�को चल तथा 
अचल स�पि�को िववरण तयार गरी रो�का तथा क�जा 
ग�रनेस�म हो । यो �यव�थाको फैसला काया��वयनको 
सिुनि�तताको एउटा �ि�याको �पमा रहेको ह�ने ।

अदालतको फैसलाबमोिजम तोिकएको 
कैद भ�ुान भएमा वा िनधा��रत ज�रवाना ित�रएको 
अव�थामा �य�तो चल अचल स�पि� �वतः फुकुवा 
ह�ने ह��छ । �य�तो स�पि�उपरमा पनुः हक �थािपत    
ह��छ । यसरी अदालतबाट भएको फैसला काया��वयनको 
सिुनि�तताका लािग कसरुदार ठह�रएको �यि�को 
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स�पि�लाई सरु�णस�म ग�रएको �ि�यागत 
�यव�थाबाट संिवधान�द� स�पि�स�ब�धी हकको 
�चलनमा बाधा उ�प�न भएको मा�न िम�ने नदेिखने । 

सिंवधानले �दान गरकेो स�पि�स�ब�धी 
हक िनरपे� हक होइन । धारा २५ मा उ�लेख भएको 
�यव�थाअनसुार  पिन कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� �यावसाियक लाभ 
�ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक �ा� 
ह�ने देिख�छ । उ� �यव�थाबाट स�पि� आज�न भोग, 
बेचिबखनलगायतका काय� कानूनको अधीनमा नै रही 
गनु�पन� भ�ने कुरामा िववाद ह�न नस�ने । 

अदालतको फैसलाले द�ड ज�रवानासमेत 
भएको कसरुदारले तोिकएको द�ड ज�रवाना नबझुाएको 
अव�थामा �य�ता कसरुदारलाई तोिकएको द�ड 
ज�रवाना असलुउपर गन� �योजनका लािग िनजको 
जनुसकैु चल अचल स�पि� रो�का तथा क�जामा 
िलइने काय� गन� संिवधानको धारा २५ मा उि�लिखत 
स�पि�स�ब�धी हकले रोक लगाएको मा�न िम�ने 
देिखदँनै । यस अव�थामा िनयमावलीको उ� �यव�था 
सिंवधान�द� स�पि�स�ब�धी हकसगँ बािझएको 
भ�न िम�ने नह�ने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को दफा ७५(२) 
को �यव�था संिवधान�ारा �द� मौिलक हकसगँ 
बािझएको नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था नदिेखएकाले िवप�ीबाट 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ुपन� देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

२३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 

मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००२०, उ��ेषण 
/ परमादेश, वीर�े�कुमार ठाकुरसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत

�रट िनवेदनको म�ुय दाबी भनेकै 
िवप�ी आयोगको �ितवेदन सो आयोगलाई �ा� 
काया�देशिवपरीत भएको र नेपाल सरकारले घोषणा 
गरकेो �थानीय तहको िनवा�चनस�ब�धी सूचना सोही 
�ितवेदनका आधारमा भएको भ�ने आधारमा बदरको 
मागदाबी भएको स�दभ�मा उ� िवषय यस संवैधािनक 
इजलासबाट िन�पण गनु�पन� िवषयव�त ु रहे भएको 
नदेिखने । 

�रट िनवेदकले दाबी िलएको आयोगको 
�ितवेदन आयोगलाई �ा� काया�देश र 
�े�ािधकारिवपरीत भए नभएको भ�नेस�ब�धी ��को 
िन�पण संवैधािनक इजलासले गन� िवषय होइन । 
�य�तै नेपाल सरकारले �थानीय तहको िनवा�चन के�� 
तो�ने काय� एवम् �थानीय तहको गठन स�ब�धमा 
गरकेा िनण�यको �याियक पनुरावलोकन पिन यस 
इजलासको काय��े�िभ�को िवषय नह�ने । 

यसरी ��ततु �रट िनवेदनको मागदाबी 
अ�ययन गरी हेदा� �थम�ि�मा नै संवैधािनक 
इजलासबाट िन�पण ह�नपन� िवषय नदेिखएकोले यस 
िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग गनु�पन� 
अव�था देिखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
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दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००२१ / (०६९-
WO-१०३५), परमादेश, सुषमा ि�वेदी (लोहनी) 
िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवदनमा िनवेदकले म�ुय �पमा राि��य 
िनद�शन ऐन, २०१८ को दफा ९ बमोिजम सो ऐनको 
उ�े�य काया��वयन गन� नेपाल सरकारले िनयमावली, 
बनाई ऐनअनसुार दता� र गठन भएका संघ स�ंथाह�लाई 
उिचत तवरले िनयमन गनु�पन�मा िनयमावली, नबनाई 
िवप�ीह� आ�नो िज�मेवारीबाट िवमखु भएकाले 
ऐनले �यव�था गरबेमोिजम िनयमावली, बनाई संघ 
स�ंथाह�लाई िनयमन गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको माग दाबी िलई ��तुत �रट िनवेदन दायर 
गरकेो देिख�छ । यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
��ततु �रट िनवेदनमा संवैधािनक �� समावेश रहेको 
भनी संवैधािनक इजलासमा �ेिषत गन� भनी आदेश 
भएबमोिजम िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस भएको 
देिखने ।  

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले राि��य 
िनद�शन ऐन, २०१८ को दफा ९ बमोिजम िनयमावली 
बनाई लागू गन� भनी िवप�ी िनकायह�का नाममा 
परमादेशको माग गरकेो देिखएको स�दभ�मा सवंैधािनक 
इजलासबाट िन�पण ह�नपुन� कुनै ग�भीर सवंैधािनक 
�� ��ततु �रट िनवेदनमा सि�निहत रहेको नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २२ गते रोज ६ शभुम् ।

२५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००२५, उ��ेषण / 
परमादेश, दानबहादुर िव�कमा�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लाय, िसहंदरबार 

काठमाड�समेत
संिवधानमा �य�ु दिलत भ�ने श�द संिवधान 

संशोधनको मा�यमबाट थप ग�रएको �यव�था नभई 
संिवधान सभाले बनाएको मूल संिवधानमा नै समािव� 
भएको श�द रहेको देिख�छ । संिवधान सभाले 
समाजका रहेका उ�पीिडत उपेि�त तथा सीमा�तकृत 
वग�का �यि� तथा समदुायलाई रा�यका तफ� बाट 
िवशेष संर�ण �दान गन� उ�े�यले संिवधानमा दिलत 
भ�ने श�द �योग गरी सोहीबमोिजमको संर�णका 
िवशेष �यव�थाह� रािखएको भ�ने देिखने । 

िवधाियकाले संिवधानको सशंोधनबाट 
संिवधानका मौिलक च�र� र आधारभूत 
िस�ा�तिवपरीतका �यव�था थप ग�रएउपर यस 
अदालतले �याियक पनुरावलोकनको रोहमा �य�ता 
थिपएका �यव�थाको परी�ण गन� भ�ने छु�ै कुरा हो 
तर मूल संिवधानमा भएको �यव�था एकआपसमा 
असङ्गत रहेको भनी न त अदालतले अनमुान नै गछ� , 
न त सिंवधानमा कुनै �यि� जाित वा समदुायलाई 
हो�याउन वा ितनीह�को जाितय पिहचानलाई 
अवमू�यन गन� उ�े�यले कुनै श�द वा भाषा रािखएको 
ह��छ भ�ने क�पना गन� ।

िनवेदकह�ले दाबी गरकेो दिलत भ�ने 
श�द संिवधान सभाबाट बनेको मूल संिवधानमा नै 
उ�लेख भएको देिखएको स�दभ�मा धारा १३३(१) 
को असाधारण अिधकार �योग गरी यस अदालतले 
�याियक पनुरावलोकनको रोहमा परी�ण गन� 
िवषयव�त ुभएको देिखन आएन । �यसैगरी संिवधानले 
नै आ�मसात् गरकेो श�द नै िविभ�न कानूनह�मा 
�योग भएको भ�ने िनवेदककै कथन रहेको स�दभ�मा 
�य�ता कानूनमा भएको श�द संिवधानिवपरीत रहेको 
भ�न िम�ने पिन नह�ने ।

आफूह�को पिहचान िश�पी भ�ने 
नामाकरणबाट ह�नपुन� भनी िनवेदकह�को उठाएको 
िवषय सा�दिभ�क र मनािसब देिखए पिन यस 
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अदालतको �े�ािधकारिभ� नपन� उ� िवषयमा 
िवधाियकाले संिवधान संशोधन ह�दँा आव�यक िवचार 
गन�स�ने भएकाले यस �रट िनवेदनको रोहमा ��ततु 
िवषयमा केही ग�ररहन ुपन� अव�था नह�ने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकह�ले दाबी िलएको िवषयमा �याियक 
पनुरावलोकन ह�नस�ने नदेिखदँा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७३-WC-००२६, उ��ेषण / परमादेश, 
उ�वलबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

व�ततुः �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) को �यव�था 
अ�ययन गदा� ती �यव�थाह� �थानीय तहको 
िनवा�चन गन� �योजनका लािग राजनीितक दलह�लाई 
के कसरी िनवा�चन िच� �दान गन�, िनवा�चन िच� 
�दान गदा�को आधार के क�तो ह�ने भ�नेस�ब�धी 
�ि�यागत �यव�थाह� उ�लेख भएको दिेख�छ । 
�यसैगरी िनवा�चन िच� �ा� नगन� दलको उ�मेदवार 
तथा �वत�� �पमा खडा भएका उ�मेदवारले के 
कसरी िनवा�चन िच� �ा� गन� भ�ने स�ब�धमा पिन 
सोही दफामा �यवि�थत ग�रएको देिखने । 

िनवेदनमा दाबी गरबेमोिजम �थानीय तह 
िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा २६(६) र (७) को 
उि�लिखत �यव�थाले राजनीितक दल गठन गरी 
स�चालन गन� तथा दलको िवचारधारा, दश�न र 

काय��म�ित जनसाधारणको समथ�न र सहयोग �ा� 
गन� तथा �यसको �चार �सार गन� गराउन बाधा वा 
अवरोध प�ुयाएको भ�न िम�ने  नदिेखने ।

�रट िनवेदकको दललाई िनवा�चनमा भाग 
िलन तथा िनवा�चन िच� �ा� गन�समेत उि�लिखत 
�यव�थाले कुनै �कारको रोक लगाएको भ�ने 
दिेखदैँन । िनवा�चनमा भाग िलने राजनीितक दल तथा 
�वत�� उ�मेदवारलाई िनवा�चन िच� िवतरण गन� 
�योजनका लािग �यसको िवतरणको आधार के क�तो 
ह�ने भ�ने स�ब�धमा िवधाियकाले कानूनी उपाय�ारा 
�यवि�थत ग�रएको उि�लिखत �यव�था �थम�ि�मा 
नै संिवधानसगँ बािझएको भ�ने नदेिखएकाले �याियक 
पनुरावलोकनको मा�यमबाट थप केही िवचार ग�ररहन ु
पन� देिखन नआउने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ को दफा २६(६) 
र (७) को �यव�था सिंवधानसगँ बािझएको देिखन 
नआएकाले यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाई रहनपुन� अव�थासमेत देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २७ गते रोज ४ शभुम् ।

२७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७३-WC-००२८, उ��ेषण, िव�णुबहादुर 
�े�ी िव. मि��प�रषद् �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

मलुकु� ऐन, अ.बं. १४४ नं. को उ� 
�यव�थाअनसुार म�ुाका प�ह� आफँैले आ�ना 
सा�ीह�लाई अदालतले तोकेको िदन अदालतमा 
उपि�थत गराउन ु पन� दािय�व तोिकएको पाइ�छ । 
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उ� �यव�थाको अपवादको �पमा पपु��को लािग 
थनुामा रहेको अिभय�ुले आ�ना सा�ी बिुझपाउ ँभनी 
अदालतमा िनवेदन िदएको अव�थामा अदालतले 
�य�ता सा�ीलाई समा�ान जारी गरी ब�ुन िम�ने 
देिख�छ । सो �यव�थाअनसुार अदालतको आदशेले 
पपु��को लािग थनुामा रहेको अिभय�ुको हकमा मा� 
उपयु��ानसुारको सिुवधा अदालतले �दान गन� भ�ने 
देिखन आएको छ । समा�ान जारी ग�रिदने उ� सिुवधा 
जनुसकैु म�ुामा कैदमा रहेका �यि�स�म िव�तार 
ह�नस�ने अव�था नदेिखने ।

�रट िनवेदक पपु��को लािग थुनामा रहेको 
अिभय�ु नभई ठगी म�ुामा कैदसमेतको सजाय 
ह�ने ठहरकेो फैसलाबमोिजम कैदमा रहेको �यि� 
रहेको भ�ने िनजको िनवेदन लेखबाटै देिखएको 
छ । �रट िनवेदक पपु��का लािग थनुामा रहेका �यि� 
होइनन् । अ.ब.ं १४४ नं. को �यव�था भनेको पपु��को 
लािग थुनामा रहेको �यि�को हकमा मा� आकिष�त 
ह�ने अव�थामा सो �यव�थाले समान अव�थाका 
�यि�बीच असमान �यवहार गरकेो भ�ने देिखन 
आएन । िनवेदन दाबीबमोिजम उ� �यव�था 
समानताको िस�ा�तिवपरीत रहेको मा�न िमलेन । यस 
अव�थामा अ.बं. १४४ नं. को �यव�था बदर ह�नपुन� 
भनी िनवेदकले िलएको दाबी मनािसब नदेिखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १४४ नं. को �यव�था समानताको 
िस�ा�तिवपरीत रहेको देिखन नआएकोले यस 
िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग गरी रहन ु
पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, 

मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.
�ी  दीपककुमार काक�, ०७३-WC-००३७, 
उ��ेषण, डेगराज का�ले िव. �यव�थािपका ससंद,् 
िसंहदरबारसमेत

�रट िनवदकले दाबी गरकेो कर फछ् य�ट 
आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ को �यव�था 
िलखतको गो�यतासगँ स�बि�धत रहेको भ�ने कुरा 
सो दफाको शीष�कमा उ�लेख भएको देिख�छ । कर 
फछ् य�ट आयोगको �थापना नै ब�यौता करह� 
असलुउपर गन�को लािग भएको भ�ने कुरा सो ऐनको 
��तावनामा उ�लेख भएको पाइ�छ । ��तावनामा 
उ�लेख भएको उ�े�य प�रपूित�  गन�का लािग अिधकार 
स�प�न आयोगले आ�नो कामकारबाही सहज र 
�भावकारी ढङ्गले स�प�न गन� सकोस् भ�ने उपाय 
�व�प सो �यव�था रािखएको भ�ने ब�ुन सिकने ।

िवधाियका�ारा कानूनी �यव�थाको 
मा�यमबाट के क�ता �कारको िलखत साव�जिनक गन� 
ह�ने र के क�तो गन� नह�ने तथा क�तो �कारको िलखत 
अदालतमा �माण ला�ने तथा नला�ने भ�ने �ब�ध 
गन�स�ने ह�दँा �य�तो कानूनी �ब�धबाट अदालतको 
िनयिमत अिधकार�े�को कटौती ग�रएको भ�ने अथ�मा 
ब�ुन िम�दैन । कुनै िवशेष �कारको िलखत अदालतमा 
�माण नला�ने भ�ने �यव�थाले कुनै अदालतको 
�े�ािधकारमा ह�त�ेप ग�रहा�ने पिन होइन । ब�यौता 
कर असलुउपर गन� िवशेष ऐनको �पमा जारी भएको 
उ� ऐनको सो �यव�था पिन िवशेष अव�थामा माग 
आकिष�त ह�ने भएकाले संिवधानको धारा १३३, १४४ 
र १५१ समेतका �यव�थासगँ बािझएको भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

अनसु�धानको लािग कानूनबमोिजम �थािपत 
कुनै पिन िनकायले उ� दफा १४ बमोिजम नेपाल 
सरकारबाट अनमुित िलई सो आयोगमा पेस भएका 
कागजात अनसु�धान गन� रोक लगाएको नदेिखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
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कर फछ् य�ट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ को 
�यव�था संिवधानसगँ बािझएको नदेिखएकाले यस 
िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ु
पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२९
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७४-WC-०००७, उ��ेषण / परमादेश, 
पा�डव हमाल िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदकले चनुौती िदएको िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा ११ मा िज�ला िश�ा 
सिमितको गठनस�ब�धी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
िज�लािभ�का िव�ालयको रखेदेख र �यव�थापन 
गन� कामसमेतको लािग ��येक िज�लामा एक िज�ला 
िश�ा सिमितको गठन ह�ने भ�ने कुरा उपदफा (१) मा 
उ�लेख भएको दिेखयो । दफा (२) मा िज�ला िश�ा 
सिमितमा रहने सद�यस�ब�धी �यव�था उ�लेख 
भएकोमा सिमितमा रहने सद�यम�ये ख�ड (ङ) मा 
िज�ला िभ�का सामदुाियक िव�ालयका िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य�म�येबाट िज�ला िश�ा 
सिमितले मनोिनत गरकेो एकजना तथा ख�ड (च) 
मा िज�लािभ�का सं�थागत िव�ालयका िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य�ह� म�येबाट िज�ला 
िश�ा अिधकारीले मनोिनत गरकेो एकजना सद�य 
रहने �यव�था भएको दिेखने ।

िज�ला िश�ा सिमितको गठनस�ब�धी 
दफा ११ मा भएको �यव�था हेदा� सो सिमितमा 
िविभ�न �ि�याबाट सद�यह�को मनोनयन ह�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । सोहीबमोिजम सामदुाियक 

र स�ंथागत िव�ालयतफ� बाट सिमितमा �ितिनिध�व 
ह�ने सद�यको मनोनयन �ि�या पिन फरक ह�दँमैा उ� 
�यव�था िवभेदकारी वा समानताको िस�ा�तिवपरीत 
मा�न िम�दैन । उ� सिमितमा स�ंथागत िव�ालयका 
�ितिनिध�वलाई िनषेध ह�ने गरी कुनै �यव�था ग�रएको 
भ�ने िनवेदन दाबी नह�ने । 

केबल सामदुाियक र स�ंथागत िव�ालयको 
�ितिनिध�व चयन गन� �ि�या असमान भएकै आधारमा 
सो �यव�था सिंवधानसगँ बािझएको भ�न िम�ने 
ह�दँैन । यस अव�थामा ऐनको उ� �यव�था धारा १८ 
�ारा �द� समानताको हकसगँ बािझएको भ�ने िनवेदन 
दाबी मनािसब नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११ को ख�ड (ङ) र 
(च) को �यव�था सिंवधानसगँ बािझएको भ�ने देिखन 
नआएकोले यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ माग ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  ।  
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३०
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी दीपककुमार 
काक�, ०७४-WC-००१७, संिवधानसगँ बािझएको 
कानून अमा�य र बदर ग�रपाऊँ, कैलाश सु�बासमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदकले चनुौती िदएको ऐनका �यव�था 
अ�ययन गदा� उि�लिखत �यव�थाह� सिंवधानसगँ 
बािझएको भ�ने देिखदैँन । जहासँ�म बीमा भ�ने िवषय 
�वेि�छक तथा अनैि�छक िवषय हो वा होइन तथा 
करार हो वा होइन भ�ने �� सवंैधािनक इजलासबाट 
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िन�पण ह�नपुन� िवषय नै होइन । संिवधानको धारा 
१३३(१) बमोिजमको असाधारण अिधकार�े�को 
रोहमा य�तो िवषयको िन�पण नग�रने ह�दँा �रट 
िनवेदकले दाबी िलएको िवषयमा यस इजलासले थप 
केही िवचार गरी रहन नपन� ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�वा��य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ र ४, सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को प�र�छेद 
८ र तथा ऐ. िनयमावलीको प�र�छेद-७ मा ग�रएको 
बीमास�ब�धी �यव�था संिवधानसगँ बािझएको 
नदिेखएकाले यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ माग ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी  दीपककुमार काक�, मा.�या.
�ी  केदार�साद चािलसे, ०७१-WS-००११, 
उ��ेषण, िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदकह�ले आयकर ऐन, २०३१ तथा 
ऐ.ऐ िनयमावली, २०३९ बमोिजम कर छुटको 
�माणप� �ा�त सं�थाले �ा�त गन� च�दा, उपहार, 
रकम, कर छुट ह�ने तर अ�य �यावसाियक कारोबार 
र लगानीबाट �ा�त आयमा आय िववरण पेस गरी कर 
ितनु�पन� भ�ने �यव�था र िव�ीय म�य�थताको काम 
गन� सं�थास�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३१ को 
कानूनी �यव�था संिवधानसगँ बािझएकाले �ार�भदेिख 
नै अमा�य र बदर घोिषत ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो 
िवषय यस अदालतमा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा 
�यव�थािपका संसद ्�ारा आिथ�क ऐन, २०७५ पा�रत 

गरकेो भ�ने कुरा िमित २०७५।३।३२ को नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाबाट दिेखने ।

िनवेदक सं�थाले आिथ�क वष� २०७४/०७५ 
स�मको आय िववरण तथा सोअनसुार ला�ने कर, 
ज�रवाना, थप द�तरु श�ुक तथा �याज बझुाई कर 
च�ुा �माणप� िलइसकेको भनी दवैुतफ� का िव�ान् 
कानून �यवसायीह�ले बहसको �ममा �य�  गनु�भएको 
दिेखएबाट िनवेदक सं�था आयकर छुट दता�को 
�ेणीमा नपन� कुरालाई िनवेदक �वयंले �वीकार गरेको 
दिेखएको भए पिन उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा �रट िनवेदकको मागको स�बोधन भई सो 
�यव�थाबमोिजम कर च�ुा �माणप� �ा� ग�रसकेको 
अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको त�यिभ� �वेश गरी 
थप �या�या र िव�लेषण ग�ररहनपुन� देिखन नआउने । 

तसथ� �रट िनवेदकह�ले आिथ�क ऐन, 
२०७५ को दफा २३ बमोिजम कर च�ुा गरी 
कर च�ुाको �माणप�समेत �ा� ग�रसकेको ह�दँा 
िनवेदकको मागसमेत स�बोधन भइसकेको अव�था 
दिेखएकाले िनवेदकले चनुौती िदएको कानूनी 
�यव�थाको सवंैधािनकतातफ�  थप िवचार ग�ररहन 
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल 
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २६ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न �रट िनवेदनह�मा पिन यसै 
�कृितका आदेश भएका छन् :
 § ०७१-WS-००१२,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१३,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१४,  उ��ेषण, 
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िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१५,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१६,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१७,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१८,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००१९,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२०,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२१,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२२,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२५,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२६,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२७,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२८,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००२९,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००३०,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००३१,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००३२,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००३३,  उ��ेषण, 
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िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००३४,  उ��ेषण, 

िपता�बर�साद आचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

३२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६५-WS-००३७, उ��ेषण, 
िकशोर बा�कोटा िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय 
काया�लय, बालुवाटारसमेत

िनवेदक र िनजका नामको क�पनीलाई 
िमित २०६६।३।१ मा लेखापरी�कको सूचीबाट 
हटाउदँा रा�� ब�कले िबनाकारण �व�ृ भई हटाएको 
नभई िनवेदकउपर अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िवशेष अदालतमा ��ाचारको म�ुा दायर 
भएको कारणले हटाएको भ�ने दिेखने ।

सिंवधान�ारा �द� पेसा, रोजगारी र 
�यवसाय गन� हक िनरपे� हक नभई �चिलत कानूनको 
अधीनमा रही उपभोग गन� पाइने हक हो । य�तो 
हकको िनःसत� दाबी सव�था उिचत ह�ने िवषय पिन 
होइन । कसैको मौिलक हकमा अनिुचत तवरले वा 
गैरकानूनी तवरले ब�दजे लगाइएमा यस अदालतले 
सो हकको �चलनका लािग उपय�ु आदेश जारी 
गन� स�दछ । तर �चिलत कानूनबमोिजमको आधार 
िलई ग�रएका कुनै काय�बाट कसैको कुनै हक शंकुचन 
भएमा �य�तो हकलाई िनरपे� हक मानी अदालतले 
जिहलेसकैु ह�त�ेप गन� पिन िम�दैन । िनवेदकउपर 
�चिलत कानूनबमोिजम ��ाचारको म�ुा दायर 
भएपिछ िनजलाई �चिलत कानूनबमोिजम नेपाल रा�� 
ब�कबाट िदइएको िनद�शनबमोिजम लेखापरी�कको 

आिधका�रक सूचीबाट हटाइएको काम कारबाहीलाई 
अ�यथा भ�न पिन निम�ने । 

ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०७३ लागू भई सािबकमा रहेको ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ नै �ित�थापन भएको 
दिेख�छ । ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०७३ 
मा रा�� ब�कले लेखापरी�कको सूची �काशन गन� 
�ावधान नै रहेको देिखदैँन । यसरी िनवेदकलाई त�काल 
�चिलत ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
अ�तग�त नेपाल रा�� ब�कलाई �ा� अिधकारबमोिजम 
लेखापरी�कको सूचीबाट हटाइएकोमा सो ऐनअ�तग�त 
रहेको लेखापरी�कको सूची तो�ने �यव�था नै खारजे 
भइसकेको अव�थामा नेपाल रा�� ब�कबाट िमित 
२०६६।२।३१ मा जारी गरकेो िनद�शन नं. २ को 
�यव�थाको औिच�य नै समा� भएको देिखदँा सो 
िनद�शन नं.२ को �यव�था संिवधानसगँ बािझएकोले 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन नै िन��योजन भएको 
दिेखने ।

अतः िववेिचत त�य एवम् कारणबाट 
संिवधानसगँ बािझएको भनी दाबी िलएको रा�� ब�कबाट 
िमित २०६६।२।३१ मा जारी भएको िनद�शनको 
िनद�शन नं.२ मा भएको �यव�थाको औिच�य नै समा� 
भइसकेको ह�दँा �रट िनवेदनको त�यिभ� �वेश गरी 
उ� �यव�था संिवधानसगँ बािझएको हो होइन भनी 
थप िववेचना गनु�पन� �योजन नै समा� भएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गन� परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

३३
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-WS-००३७, उ��ेषण, 
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सुजया अिधकारीसमेत िव. मि��प�रषद्को सिचवालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

कुनै पिन सगंिठत सं�था वा कानूनबमोिजम 
खडा भएको िनकायमा सेवा स�चालनका लािग �र� 
पदह�को पूित� कुनै खास िविध वा �ि�याबाट गन� 
कानूनले माग� �श�त गन� नसिकने होइन । केबल �य�तो 
कानूनी �यव�थाको उ�े�य कपटपूण�, िवभेदकारी, 
प�पातपूण� छ, छैन भ�ने कुराका आधारमा मा�ै 
�यसको वैधािनकतामा अदालतले ह�त�ेप गनु�  पन� ह�न 
स�छ । िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो कानूनी �यव�था 
सदाकालका लािग िनवेदकह� लगायत कोषको करार 
सेवामा नरहेका �यि�ह�लाई �ित�पधा� नै गन� नपाउने 
गरी अन�तकालस�म खलुा �ित�पधा�लाई िनय��ण, 
िनषेध र िन��सािहत गन� बनेको देिखदँैन । िविनयम 
३.१०(३) मा �य�ु श�दावलीबाटै कोषको �वीकृत 
दरब�दीमा करारमा सेवा ग�ररहेका कम�चारीह�लाई 
एकपटकको लािग मा�ै उमेरको हद गणना नगरी 
करारमा काय�रत कम�चारीह�बीच �ित�पधा� गराई 
पदपूित� गन� भ�ने देिख�छ । यसबाट �य�ता करारमा 
काय�रत कम�चारीह�ले कोषमा काय�रत रही प�ुयाएको  
योगदानको कदर ह�नकुो साथै कोषले समेत लामो 
समयदेिख काय�रत करार सेवाका जनशि�को काय� 
अनभुव र द�ताबाट लाभ �ा� गन� माग� �श�त गरकेो 
देिखने । 

एउटा �वाय� र �वत�� िनकायले आ�नो 
सहज गितिविध स�चालन गन�को लािग चािहने 
जनशि� �वत�� ढङ्गबाट आपूित� गन� सरकारी 
िनकायबाट पूण� �वत�� रहन स�ने कुरामा िववाद 
छैन । लिु�बनीको सरं�ण र स�ब��न गरी सम� 
िवकास गन� िज�मेवारी बहन गन� िनकायको �पमा 
रहेको लिु�बनी िवकास कोषलाई कम�चारीलगायतको 
�यव�थापक�य �वाय�ता �दान गरकेो अव�थामा 
कानूनबमोिजम सो सं�थामा लामो समयदेिख काय�रत 
रहेका करारका कम�चारीह�का लािग एकपटक सीिमत 

�ित�पधा�को मा�यमबाट िनयिु� गन� गरी नेपाल 
सरकारको पूव��वीकृित िलएर लिु�बनी िवकास कोष 
कम�चारी सेवा, सत� र सिुवधास�ब�धी िविनयमावली, 
२०५८ को िविनयम ३.१०(३) मा संशोधन भएको 
दिेखने ।

लिु�बनी िवकास कोषको �र� पदह�मा करार 
सेवामा रहेर लामो समयस�म सं�थालाई सेवा िदएको 
�यि�को अनभुवलाई मू�याङ्कनको आधार बनाउने 
उ�े�यका साथ भएको संशोिधत िविनयम ३.१०(३) 
को �यव�था कुनै सं�थामा रहेर लामो समयस�म सेवा 
गरी अनभुव िलएको �यि�बाट �ा� ह�न स�ने सेवा 
कोषले कुनै �यि� िवशेषको प�मा नभई सं�थामा 
काम गरकेो अनभुवको आधारमा एकपटकका लािग 
छुट िदई गरकेो िवशेष �यव�थाले यो�यता �णालीलाई 
नै अ�यथा असर पाद�छ भनी िनवेदकले िलएको िजिकर 
औिच�यपूण� मा�न नसिकने । 

िवप�ी लिु�बनी िवकास कोषमा सेवा करारमा 
काय�रत कम�चारीह� संिवधान�ारा सरंि�त िवशेष 
अव�थाका �यि� रहेको भ�ने नदेिखए पिन लामो 
समयस�म अ�थायी वा सेवा करारमा रहेर रा�यलाई 
योगदान िदएको भ�ने आधारमा िनजामती सेवा ऐन, 
िश�ा सेवा ऐनलगायतका िविभ�न कानूनमा एक 
पटकका लािग िवशेष �यव�था गरी सेवािभ� अ�थायी 
र करारमा काय�रत कम�चारीह�लाई मा� परी�ामा 
सामेल ह�ने अवसर िदई परी�ासमेत स�चालन भई 
�थायी ह�ने मौका िदइएको स�दभ�समेतलाई �ि�गत 
गदा� समान अव�थाका सरकारी सेवामा काय�रत 
कम�चारीह�लाई िदइएको सिुवधासरह नै लिु�बनी 
िवकास कोषमा काय�रत अ�थायी तथा करारमा काय�रत 
कम�चारीह�बीच एक पटकका लािग सीिमत �ित�पधा� 
गराउने गरी ग�रएको �यव�थाले �रट िनवेदकलगायतका 
अ�य �यि�ह�को �यापार �यवसाय तथा पेसास�ब�धी 
�वत��ताको हकलाई कुि�ठत गरकेो भ�न निम�ने । 

करार सेवा वा अ�थायी कम�चारीको �पमा 
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काय�रत रहेका सरकारी सेवाका कम�चारीह�लाई 
समेत एक पटकका लािग उमेरको हद नला�ने र 
सीिमत �ितयोिगता�मक परी�ामा सामेल ह�न पाउने 
गरी मलुकुको िवधाियकाले नै कानून बनाई सिुवधा 
िदइसकेको देिखएको अव�थामा लिु�बनी िवकास 
कोषमा करार सेवामा काय�रत कम�चारीह�लाई 
सोहीअनसुार एकपटकका लािग उमेरको हद नला�ने 
गरी सीिमत �ितयोिगतामा सहभागी ह�ने अवसर िदई 
सो कोषको कम�चारी सेवा, सत� िविनयमावली, २०५८ 
को िविनयम ३.१०(३) मा ग�रएको कानूनी �यव�था 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३, १८ तथा हाल नेपालको संिवधानको धारा 
१७(२)(च) तथा १८ समेतसगँ बािझएको भ�ने 
नदिेखदँा उ� �यव�था बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
मागसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अब �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
िम�छ, िम�दनै भ�ने स�ब�धमा मािथ पिहलो ��नको 
िन�पण गदा� ग�रएको िव�ेषण र िस�ा�तसमेतका 
आधारमा लिु�बनी िवकास कोष कम�चारी सेवा, सत� र 
सिुवधास�ब�धी िनयमावली, २०५८ मा भएको ते�ो 
सशंोधन�ारा संशोिधत िविनयम ३.१०(३) नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२  (३)(च), 
धारा १३, १८, १९ तथा २७ एवम् वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा १७(२)(च), १८, २५, २७ र 
३३ सगँ बािझएको अव�था नदेिखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन�  िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

३४
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-WS-००३८, उ��ेषण 

/ परमादेश, स�झना सुवेदी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदक िनजामती सेवाअ�तग�त िश�ा 
म��ालयअ�तग�तको मातहतको कम�चारी नभई 
�वा��य म��ालयअ�तग�तको नेपाल �वा��य 
सेवाको आयवु�द समूहको कम�चारी रहेको 
दिेख�छ । िनवेदकलाई बी.ए.एम.एस. अ�ययनको लािग 
िश�ा म��ालयअ�तग�तको छा�विृ� कोटामा िश�ा 
म��ालयबाट मनोिनत ग�रएको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट ख�ुन आएको दिेख�छ । सो छा�विृ�मा 
िनवेदकलाई मनोनयनका लािग सेवा स�चालन गन� 
�वा��य म��ालयबाट िश�ा म��ालयमा अनरुोध भई 
गएबमोिजम िश�ा म��ालयबाट मनोनयन भएको भनी 
िनवेदनमा खलुाउन सकेको नदेिखने । 

िनवेदकले आफँै �यास गरी िश�ा 
म��ालयलाई �ा� छा�विृ� कोटामा िश�ा 
म��ालयबाट मनोनयन ग�रएको भ�ने देिखयो । 
िनवेदकले अ�ययन गरकेो िवषय �वा��य सेवाको 
लािग आव�यक वा उपयोगी हो, होइन भनी िन�पण 
गन� िज�मेवारी �वा��य म��ालयको हो भ�ने कुरामा 
कुनै ि�िवधा छैन । िनवेदकले अ�ययन गन� अवसर 
�ा� गरकेो िवषयको स�ब�धमा �वा��य म��ालयले 
सा�दिभ�कता, आव�यकता र उपयोिगता िन�पण गन�को 
लािग सो िवषयको छा�विृ� �वा��य म��ालयमा �ा� 
भएको देिखन ुआव�यक ह��छ । तर िनवेदकले आफूले 
अ�ययन गन� लागेको िवषयमा �वा��य म��ालयले 
उपयोिगता र आव�यकता िन�पण गन� अवसर के 
कसरी पाएको हो भ�नेसमेत खलुाउन सकेको नपाइने । 

सेवासगँ स�बि�धत िनयामक िनकाय 
�वा��य म��ालयले कुनै जानकारीसमेत निलएको 
अक� म��ालयमा �ा� छा�विृ�मा िनवेदकले 
�यि�गत स�पक�  गरी अ�ययनको अवसर िमलाएको 
भ�ने िनवेदकले नै �वीकार गरकेो दिेख�छ । यसरी 
िनवेदकको िनयामक िनकाय �वा��य म��ालयको कुनै 
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सलं�नता र जानकारी नै नभएको िवषयमा िनवेदकले 
िनजी तवरले स�पक�  गरी �ा� गरकेो िसटमा िनज 
अ�ययन गन� जादँा िनजले तलबसिहतको अ�ययन 
िबदा पाउने अव�था नदेिखने ।

�वा��य सेवा िनयमावली तथा िनजामती 
सेवा िनयमावलीसमेतमा स�बि�धत समूह उपसमूहलाई 
उपयोगी र आव�यक पन� िवषयमा नेपाल सरकारको 
पूव��वीकृित िलई िनजी �यासमा अ�ययन गन� जाने 
कम�चारीलाई िदइने अ�ययन िबदा बेतलबी ह�ने भनी 
�यव�था भएको अव�थामा तदन�ुप िनवेदकलाई 
उपल�ध गराइएको बेतलबी अ�ययन िबदा बेमनुािसब 
नदिेखने । 

नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ५३(१) मा ते�ो संशोधन�ारा थप ग�रएको 
“म��ालयको वा म��ालयलाई �ा� �वदेशी वा 
वैदेिशक” भ�ने संशोिधत �यव�था एवम् ऐ. िनयम 
५३(५) को अि�तम वा�यमा रहेको �यव�था नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५३ तथा 
वत�मान नेपालको सिंवधानको धारा २८५ को उपधारा 
(१) तथा नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५५ को दफा 
८६ख समेतसगँ बािझएको अव�था नदेिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन�  िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न �रट िनवेदनह�मा पिन यसै 
�कृितका आदेश भएका छन् :
 § ०७१-WS-००३९, उ��ेषण / परमादेश, 

शकंरनाथ योगी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००४०, उ��ेषण / परमादेश, 

ल�मीका�त चौधरी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत
 § ०७१-WS-००४३, उ��ेषण / परमादेश, 

संयजकुमार यादव िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत

३५
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-WS-००४४, उ��ेषण 
/ परमादेश, सीताराम दाहाल िव. संिवधान सभा 
(�यव�थािपका संसद्), िसहंदरबारसमेत

आिथ�क ऐन, २०७१ आ.व. २०७१/०७२ 
को बजेट काया��वयनको िनिम� लागू भएको र 
सोही आिथ�क वष�िभ� काया��वयन भई �यसपिछको 
अक� आिथ�क वष�को लािग पनुः अक� बजेट िनमा�ण 
भएको र यसैअनसुार ��येक आिथ�क वष�को लािग 
�यव�थािपका संसद ्मा फरकफरक आिथ�क ऐनको 
िनमा�ण भई लागू ह�ने गरकेो नेपालको संिवधानको धारा 
११९ को �यव�थाले �प� ग�ररहेको दिेखने । 

आिथ�क ऐन, २०७१ को ि�याशीलता 
आिथ�क वष� २०७१/०७२ िभ�मा सीिमत भई आ.व. 
२०७२/०७३ को लािग अक� आिथ�क ऐन, २०७१ 
लागू भएको ह�ने �यव�था भएबमोिजम ��येक आिथ�क 
वष�को लािग छु�ाछु�ै आिथ�क ऐन िनमा�ण भई लागू ह�ने 
गरकेो कुरा िनवेदकह�ले समेत जानकारी िलने िवषय 
ह�ने । 

एउटा खास आिथ�क वष�को लािग 
आएको आिथ�क ऐन, २०७१ को अनसूुची-४ को 
�यव�था सोही आिथ�क वष�िभ� मा�ै ि�याशील भई 
�यसपिछका आिथ�क ऐनह�ले �यसलाई िनर�तरता 
निदएको अव�थामा �यसको �भाव सोही आिथ�क वष� 
२०७१/०७२ मा मा�ै सीिमत भई हाल �भाव शू�य 
अव�था रहेको देिखने । 
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आिथ�क वष� २०७५/०७६ मा उ� िवधेयक 
�मशः �ित�थापन ह�दँ ै आिथ�क िवधेयक, २०७५ 
काया��वयनमा रहेको अव�थामा िनवेदकले िजिकर 
िलएबमोिजमको अव�था नरहेकोले हाल िनि��य 
भइसेकेको आिथ�क ऐन, २०७१ को अनसूुची-४ 
को �यव�थाह�को संवैधािनकता परी�ण ग�ररहन ु
परने । यसरी �रट िनवेदकले िलन ुभएको िजिकरस�ब�धी 
िवषयह� हालको आिथ�क अ�यादशे, २०७५ ले 
समेटेको नदेिखई ि�थितमा नै प�रवत�न भएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ साल असार १ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७२-WO-००८६, 

उ��ेषण / परमादेश,  सीताराम दाहाल िव. 
सिंवधान सभा (�यव�थािपका संसद्), 
िसंहदरबारसमेत भएको �रट िनवेदनमा पिन 
यसै �कृितको आदेश भएको छ ।

३६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-WS-००४७, उ��ेषण / 
परमादेश, गोपाल भूषण पराजुली िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

कुनै पिन अिभय�ुलाई अदालतले कसरुदार 
नठहराएस�म िनद�ष मा�नपुन� �यव�थाले �यि�को 
सिंवधान�ारा �द� अ�य मौिलक हक अिधकारह�को 
समेत संर�ण ह�ने नै ह��छ । य�तो �यव�थाले �यि�को 
मानव अिधकारको संर�णसमेत गन� । 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १३ मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान 
ह�ने, कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट 
वि�चत नग�रने तथा सामा�य कानूनको �योगमा 

कुनै पिन आधारमा नाग�रकह�बीच भेदभाव नग�रने 
भनी मौिलक हकको ��याभूत गरबेाट िवधाियकाले 
िनमा�ण गरकेो हरके कानूनले नाग�रकह�बीच कुनै पिन 
�कारको भेदभाव नराखी समानतको आधारमा कानून 
िनमा�ण गद�छ भ�ने प�रक�पना कानूनी रा�यले गन� ।

अ.बं. १९४(३) मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार म�ुा फैसला गन� अड्डा वा पनुरावेदन 
स�ुने अड्डाले पनुरावेदन गन� �योजनको लािगस�म 
अदालतबाट म�ुा पपु��का लािग थुनामा नबसेको वा 
थनुामा ब�न ु नपन� म�ुामा �ितवादीलाई थनुाबाट 
फैसला ह�दँा कैदको सजाय भएको अव�थामा पिन 
थनुामा नबसी धरौट वा जमानीमा छोड्न सिकने र 
�यसरी धरौट वा जमानी िलदँा स�ुले िलएको धरौटी 
वा जमानीको अङ्कमा थप प�चीस �ितशतस�म मा� 
िलनपुन� गरी धरौटी र जमानीको हद िनधा�रण ग�रएको 
दिेखयो । �यसैले अ.बं. १९४(३) को कानूनी �यव�था 
िनरपे� नभई १९४ को (१) र (२) को सापे�तामा मा� 
�योग ह�न स�ने देिखने । 

िनि�त हदस�म कैद ठहर भएकोमा पिन 
त�लो तहको फैसला पनुरावेदन तहबाट िन�पण 
नभएस�म कैदमा नबसी पनुरावेदन गन� सहज बनाएको 
दिेख�छ । तदन�ुप स�ु अड्डाले गरको िनण�यउपर 
पनुरावेदन गदा� स�ु अड्डा वा अदातलको िनण�य 
/ फैसला सदर भएमा पनुरावेदकलाई सजाय गन� 
सािबकको अदालती ब�दोब�तको महलको २०३ नं. 
को �यव�थालाई वत�मान अदालती ब�दोब�त महलको 
१९४(३) नं. सगँ तलुना गन� िम�ने देिखदँनै । सो 
�यव�थाको उ�े�य नै कैद सजाय पाउने कसरुदारले 
धरौट वा जमानी िदई पनुरावेदन गन� पाउने गरी मौका 
�दान गनु�  रहेको भ�ने त�य सोही महलको १९४(३) 
नं. को �ितब�धा�मक वा�यांशले पिु� गरकेो देिखने ।

िवधाियक� ऐनले िनि�चत हदस�म कैद ठहर 
भएका �यि�लाई त�लो अदालतको फैसलाउपर 
पनुरावेदन गन� �यादस�मलाई वा पनुरावेदन तहबाट 
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फैसला नभएस�मको अविधलाई कैदमा नबसी धरौटी 
वा जमानी िदई �याियक �ि�यामा सहभागी ब�न 
िदएको य�तो सिुवधाको िवषयलाई िनरपे� हकको 
�पमा िलन र संिवधान�ारा �द� समानताको हक 
तथा �यायस�ब�धी हकको �यव�थासगँ तलुना गरी 
दाबी गन� िम�नेसमेत देिखदँैन । यो �यव�था केबल 
पनुरावेदन गदा� त�लो तहको फैसलाबमोिजम ठहरकेो 
कैदमा सजाय त�काल काया��वयन नगरी स�बि�धत 
�यि�लाई म�ुाको �कृित, ठहरकेो कैदको हदसमेतको 
आधारमा उपल�ध ह�नस�ने सह�िलयतको िवषय 
भएकोले म�ुाको कारबाहीको लािग ग�रएको कानूनी 
�यव�थालाई अ.बं. १९४ नं. को सम� सरंचना, उ�े�य 
र �योगको सापे�तामा हेनु�पन� ।

केबल अ.बं. १९४(३) लाई मा�ै अलग 
गरी �यसको वैधतामा ��न गन� िम�ने पिन देिखदँैन । 
�यसैले खासखास �कृितका म�ुाको हकमा आकिष�त 
ह�ने अ.बं. १९४(३) नं. को �यव�थाले संिवधान�द� 
मौिलक हकलाई सकुंिचत, िन��योजन वा िनि��य 
बनाउने नभई स�बि�धत �यि�लाई �याियक �ि�यामा 
सामेल ह�ने अवसर र सिुवधा �दान गरकेो अव�था ह�दँा 
यो �यव�था संिवधानिवपरीत नदेिखने । 

तसथ� उ� १९४(३) नं. को �यव�थाले 
पनुरावेदन गन� कानूनी अिधकारलाई सीिमत गरकेो वा 
अंकुश लगाएको नभई पनुरावेदन गन� �ि�यालाई नै 
सहज त�ुयाउने उ�े�यले धरौट वा जमानी रा�नपुन� 
�यव�था ग�रएको ह�दँा यस �यव�थाले �रट िनवेदकको 
दाबी ज�तो नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १, १३ र २४(४) सगँ �ितकूल भएको भ�न 
िम�ने अव�था देिखएन । अतः �रट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ साउन १६ गते रोज ४ शभुम् ।

३७
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी चोले�� शमशेर 

ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CC-०००१, उ��ेषण / 
परमादेश, पु�� नारायण िसपिलयासमेत िव. गंगा�साद 
यादवसमेत

�यव�थािपका संसद् को उपसभामखुमा 
रहन ु भएका िवप�ी गंगा�साद यादवलाई २०४५ 
सालमा त�कालीन सगरमाथा अ�चल अदालतको 
फैसलाबमोिजम जालसाजी म�ुामा कसरुदार ठहरी 
ज�रवाना भएको साथै २०४३ सालमा कुटिपट म�ुामा 
समेत सोही अदालतबाट कैद र ज�रवाना ह�ने ठहर 
भएको ह�दँा �य�तो नैितक पतन देिखने फौजदारी 
कसरुमा कसरुदार ठहर भएको �यि� नेपालको 
संिवधानको धारा ८७ अनसुार �यव�थािपका संसद् को 
सद�य ह�न नस�ने ह�दँा िनज िवप�ीको संसद ्सद�यता 
र सो आधारबमोिजम उपसभामखु पदमा रिहरहने 
यो�यतासमेत नभएकोले सो दवुै पदह�बाट हटाइ पाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदकह�को िनवेदन दाबी रहेको दिेखने । 

नेपालको संिवधानको धारा ८३ र ८४ 
बमोिजम संघीय संसद ् गठन भइसकेको अव�थामा 
संिवधानबमोिजम गिठत नया ँ�ितिनिधसभामा िवप�ी 
गंगा�साद यादवको सद�यता एवम् �ितिनिध सभाको 
उपसभामखुको हैिसयत नै �वतः समा�त भइसकेको 
अव�था देिख�छ । य�तो अव�थामा िवप�ी गंगा�साद 
यादव त�कालीन �पा�त�रत �यव�थािपका संसद् को 
सद�य र उपसभामखु पदको लािग अयो�य रहेको 
भनी िनवेदनमा िलएको िजिकर औिच�यहीन भई 
िन��योजन भइसकेकोले �य�तो �योजन समा�त 
भइसकेको िवषयमा यस अदालतले थप �या�या र 
िव�लेषण ग�ररहन ुपन� नदेिखने । 

अतः �रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�त ुनै 
असा�दिभ�क र �योजनहीन भएको अव�थामा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभुम् ।
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३८
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७२-WC-०००७, उ��ेषण / 
परमादेश, शोभाका�त नेपालसमेत िव. �यव�थािपका 
ससंद् सिचवालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

िनजामती सेवा नेपालको संिवधानको धारा 
२८५(१) बमोिजम गठन भएको देशको िसङ्गो 
�शासन संय��लाई स�चालन गरी नाग�रकलाई 
रा�यको तफ� बाट उपल�ध ह�ने सेवा �वाह गराउने 
�थायी सयं�� हो । �यसैले िनजामती सेवालाई रा��को 
�थायी सरकार पिन भिन�छ । सरकारी सेवाको िनवा�ध 
स�चालन गन� िनजामती सेवालाई तदन�ुप सवल, 
स�म, िन�प�, �यावसाियक, पारदश� र �भावकारी 
बनाउन ु अित आव�यक ह��छ । िकनभने यसको 
�भावका�रता र स�मताले देशमा सशुासन र कानूनको 
शासन �थािपत गराउने ह�दँा यस सेवालाई बढी स�म, 
स�ुढ, सेवामूलक र उ�रदायी बनाउन िनजामती 
सेवाको गठन, स�चालन र सेवाको सत�स�ब�धी 
�यव�था गन� उ�े�यले �यव�थािपकाले िनजामती सेवा 
ऐन तथा िनयमावलीको तजु�मा गरी काया��वयनमा 
�याएको देिखने । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० ले िनजामती कम�चारीह�को 
सेवाको सत�को साथसाथै िनजामती कम�चारीह�ले 
पालना गनु�  पन� आचरणका िनयमह�लाई समेत 
�यवि�थत गरकेो दिेख�छ । कुनै पिन नेपाली नाग�रकले 
िनजामती सेवामा �वेश गदा� नै िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीले �यव�था गरकेा सेवाका सत�, ब�देज 
एवम् आचरणका िनयमलाई �वीकार गरकेो मा�न ुपन� । 

िनजामती सेवा ऐनमा िनजामती  
कम�चारीह�को �ेड यिुनयनस�ब�धी �यव�थालाई 
आ�मसात् ग�रएको देिख�छ । िनजामती सेवा देशको 
सम� �शासनलाई गितशील बनाई सरकारका 
नीितह�को काया��वयन गन� गराउने �थायी संय�� 

भएको ह�दँा य�तो संय��को िन�प�ता, तट�थता, 
�व�छताका लािग अ�य िनजी �े�का �म वा 
�यावसाियक �ित�ानह�मा काय�रत कामदार 
कम�चारीह�को �ेड यिुनयनसरह मािनन ु वाि�छत  
नह�ने । 

रा�यको तफ� बाट उपल�ध गराइने सेवा 
�वाहको सश� मा�यमको �पमा रहने िनजामती 
कम�चारीह� र कुनै उ�पादनमूलक वा नाफामूलक 
उ�ोग वा �ित�ानमा काय�रत �मजीिव मजदरु 
कम�चारीह�को भूिमका, िज�मेवारी, यो�यता, 
काय��े�, काय��कृित र �यावसाियकता नै फरकफरक 
ह�ने ह�दँा िनजामती सेवामा आव� भई सेवारत 
िनजामती कम�चारीह�लाई रा�यले कुनै िनजी 
�ित�ानमा काय�रत �िमक कम�चारीभ�दा फरक 
ढङ्गले प�रचालन गन�, िज�मेवारी िदने र सेवाको 
सिुनि�चतता गन� उ�े�यले छु�ै िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ र �यसअ�तग�त िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० ज�ता िविशि�कृत कानूनह� िनमा�ण गरी 
�यसैअ�तग�त यो �थायी संय�� प�रचालन ग�रआएको 
दिेखने ।

रा�यको �थायी सयं��को एउटै  
छाताअ�तग�त आब� िनजामती कम�चारीह�का 
िविभ�न �ेणी, तह र पदह� िव�मान छन् । ती 
��येक तह, �ेणी र पदह�को आ-आ�नो िज�मेवारी, 
भूिमका, काय��े� छ । तदन�ुप नै हरके पद र तह तथा 
�ेणीमा रहेको िनजामती कम�चारीले तोिकएको आ�नो 
िज�मेवारीअ�तग�त काय� स�पादन गरी रा�यको 
सेवालाई जनतास�म प�ुयाउने काय� गरकेा ह�ने । 

राजप� अनङ्िकत िविभ�न पदह�मा 
आब� कम�चारीह� सम�मा िनजामती सेवाको 
काय� समूहअ�तग�त जन�तरमा काय� गन� मह�वपूण� 
औजारको �पमा रहेका देिख�छन् भने राजप�ाङ्िकत 
पदमा आब� जनशि�ह� मूलतः सरकारको नीित 
िनमा�ण र �यसको काया��वयनमा बढी केि��त भई 
�यव�थापक�य िज�मेवारीमा रहने देिखने ।

िनजामती सेवामा �ेड यिुनयन �थापना गन� 
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कानूनी �यव�था ग�रनकुो मूल उ�े�य रा�यको �थायी 
सयं��को �पमा रहेको िनजामती कम�चारीअ�तग�त 
�यव�थापक�य भूिमकामा नरहने तर जनताको सेवाका 
लािग ि�याशील रहने त�लो तहका कम�चारीह�को 
सेवा सरु�ा, सामूिहक सिुवधा र हक िहतका िवषयमा 
�यव�थापक�य भूिमकामा रहने मािथ�लो तह वा 
नेपाल सरकारसम� खास �ितिनिधमाफ� त समय 
समयमा संवाद गरी कुनै सम�या भए एकैपटक सम�या 
समाधान गन� वातावरण िसज�ना गनु�  र सेवा �वाहलाई 
थप द�ु�त र च�ुत बनाई कम�चारीको मनोबल उ�च 
रा�दै �भावकारी काय� स�पादनमा देखा पन� स�भािवत 
अवरोधह�लाई हटाउन ुपिन ह�ने ।

िनजामती सेवािभ� �ेड यिुनयनको �यव�था 
गदा� हा�ोज�तो बह�लवादमा आधा�रत समाज र 
ख�ुला राजनीितक वातावरण भएको लोकताि��क 
मलुकुमा राजनीितक आ�थाका आधारमा अनेक� �ेड 
यिुनयनह� �थापना ह�ने र �यव�थापन तहमा रहेको 
िनजामती कम�चारीले वा सरकारले आफू मातहतका 
कम�चारीको हक िहतको स�ब�धमा संवाद गदा� कुन �ेड 
यिुनयनसगँ गन� भ�ने ि�िवधा ह�ने ि�थितलाई �यान 
िदई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(३)
(क) मा आिधका�रक �ेड यिुनयन गठन गन� स�ब�धमा 
िव�ततृ �यव�था ग�रएको देिखने । 

िनजामती सेवाको काय� िविश�ता, नीित 
िनमा�ण र �यव�थापनमा रहेको भूिमकासमेतलाई 
�ि�गत गरी काया�लय �मखु भई काय� गन� 
राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीका अिधकृतह� र 
सोभ�दा मािथ�लो �ेणीका अिधकृतह�लाई �ेड 
यिुनयनमा आब� ह�न रोक लगाएको देिख�छ । राजप� 
अनङ्िकत कम�चारीह� र काया�लय �मखु भई काय� 
गनु�  पन� बाहेकका राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीस�मका 
अिधकृत कम�चारीह�ले भने िनजामती कम�चारीको 
�ेड यिुनयन गठन गन�, िनवा�चनमा उ�मेदवारी िदने, 
मतदान गन�लगायतका काय�मा भाग िलन पाउने गरी 
कानूनी �यव�था भएको पाइने ।

�यव�थापक�य वा नीित िनमा�ण तहमा रहने 

िनजामती कम�चारी वा नेपाल सरकारसगँ पेसागत हक 
िहतको िवषयमा संवाद गन� त�लो तहका िनजामती 
कम�चारीह�बाट गठन ह�ने िविभ�न �ेड यिुनयनह�लाई 
समावेश गन� सेवा �वाहका िहसाबले समेत �यावहा�रक 
नह�ने र आिधका�रक �ेड यिुनयन गठन भएमा 
मा� �यसले आिधका�रक �पमा सम� िनजामती 
कम�चारीको हक िहतको स�ब�धमा �यावसाियक 
तवरले संवाद गरी सबैको हक, िहत र सिुवधाको 
प�ृपोषण गन�स�ने कुरालाई �ि�गत गरी आिधका�रक 
�ेड यिुनयन खडा गन� उ�े�य िलएको देिखने । 

आिधका�रक �ेड यिुनयनको �थापना 
िविभ�न �ेड यिुनयनमा आब� कम�चारीह�बाटै ह�ने 
दिेख�छ । िनवेदकह�समेत आिधका�रक �ेड यिुनयन 
गठन �ि�यामा समावेश ह�न चाहेमा कुनै �ेड यिुनयनमा 
आब� भई �यसपिछ आिधका�रक �ेड यिुनयनको 
गठनमा उ�मेदवार ह�न, भाग िलन, मतदाता ह�न कुनै 
बाधा भएको नदिेखने ।

�रट िनवेदकह�ले िनजामती कम�चारीको कुनै 
�ेड यिुनयन खो�न, सद�यता िलन, िनवा�चनमा भाग 
िलन र आिधका�रक �ेड यिुनयनको िनवा�चनमा समेत 
भाग िलन पाउने नै देिखदँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ५३(३)(क), िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ११७क(१२) समेतका �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा २, १६, १७, १८, २८, 
२९, ४२ तथा ४६ समेतसगँ बािझएको नदिेखने ।

िनवेदकह�लाई िनजामती कम�चारीह�को 
�ेड यिुनयन खडा गरी आिधका�रक �ेड यिुनयनको 
िनवा�चनमा सहभागी ह�न कुनै ब�दजे लगाइएको 
नदेिखएको साथै िनजामती सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीमा िनजामती कम�चारीह�को आिधका�रक 
�ेड यिुनयनको िनवा�चन स�ब�धमा भएको �यव�था 
काया��वयन गन� बनेको िविनयमावलीबमोिजम 
�मखु िनवा�चन अिधकृतको िनयिु� भई �कािशत 
सूचनाबमोिजम िमित २०७३।२।१९ मा िनजामती 
कम�चारीको आिधका�रक �ेड यिुनयनको िनवा�चनको 
काय� नै स�प�न भई काया��वयनमा समेत आइसकेको 
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भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखएको 
छ । यसरी िनजामती कम�चारीको आिधका�रक �ेड 
यिुनयनको िनवा�चनस�ब�धी स�पूण� काय� समा� 
भई आिधका�रक �ेड यिुनयनको गठन नै भइसकेको 
अव�थामा �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गरी रहन परने । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

३९
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-WC-००१८, उ��ेषण 
/ परमादेश, जग�नाथ िम�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�यव�थािपकाबाट िनमा�ण ग�रएका कानून 
सिंवधानको भावना र मम�िवपरीत भई मौिलक हकमा 
अनिुचत ब�देज लगाएको वा अ�य कुनै कारणबाट 
�य�तो कानून वा कानूनको कुनै भाग संिवधानसगँ 
बािझएको भ�ने कुनै नेपाली नाग�रकलाई लागेमा 
सो कानून अमा�य घोिषत गराउनका लािग सव��च 
अदालतसम� िनवेदन िदन स�ने र अदालतले �याियक 
पनुरावलोकनको मा�यमबाट �य�तो कानूनको 
सवंैधािनकता परी�ण गन� स�ने गरी संिवधान�ारा 
सव��च अदालतलाई असाधारण अिधकार�े� �दान 
गरकेो ह�दँा सव��च अदालत संिवधानको सरं�क र 
�या�याता पिन ह�ने । 

सिंवधान�ारा �द� हकमा अनिुचत �पमा 
िनय��ण, िनषेध वा रोक लगाउने गरी कपटपूण�, 
िवभेदकारी तथा प�पातपूण� कानून िनमा�ण गरकेो 
अव�थामा �य�तो कानूनको वैधािनकताको 
स�ब�धमा यस अदालतले िन�पण गरी कुनै कानून 
वा �यसको कुनै भाग वा वा�यांश वा श�दावलीलाई 
आव�यकताअनसुार बदर घोिषत गन� स�छ । िलिखत 
सिंवधान भएको हा�ो ज�तो मलुकुमा सवंैधािनक 
सव��चता (Constitutional Supremacy) रहेको 

कारण सिंवधानको �यव�था, भावना, मम� र उ�े�यको 
बिख�लाप िनमा�ण भएका िवधाियक� कानूनह� 
बदरभागी ह�ने ।

िनवेदकले संिवधानमा �यवि�थत उपयु�� 
हकह� र नीितको िवषयसगँ बािझएको भनी उ�लेख 
गरकेो कालोबजारी तथा अ�य केही सामािजक अपराध 
तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ को (क) र (ख), 
दफा ३(१), दफा ४, ५ र ६ को कानूनी �यव�थाको 
संशोधनपूव�को �ावधान र हाल संशोिधत �ावधान 
हेदा� केबल सजायको मा�ालाई स�म घटाइएको भ�ने 
दिेख�छ । सोबाहेक संशोिधत कानूनी �यव�थाले 
संिवधानको धारा ३६, ४१, ५१ को देहाय (घ) को (७) 
�ारा िनिद�� मौिलक हकह� तथा रा�यको नीितको 
कुरालाई िनषेध गरकेो, िनय��ण गरकेो वा िन�तेज 
गरकेो नदेिखने । 

सािबकमा रहेको सजायको मा�ाभ�दा 
हालको संशोिधत सजायको मा�ाले संिवधानका 
उपयु�� �यव�थाह�लाई उ�लङ्घन गरकेो अव�था 
पिन छैन । िकनभने कुनै पिन अपराधमा बढी सजायको 
�यव�था गनु�  संिवधानस�मत ह�ने तर घटी सजायको 
�यव�था सिंवधान बिख�लाप ह�ने भनी अथ� गनु�  कुनै पिन 
�ि�कोणबाट उपय�ु र वाि�छत ह�न स�दैन । �य�तो 
ि�थितको क�पना गरी यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�मा �वेश गद� जाने र यस अदालतले 
जनुसकैु कसरुको सजाय कानूनमा यो यित ह�नपुन� 
भनी िनधा�रण गद� जाने हो भने िवधाियक� अिधकार�े� 
र िवधाियक� बिु�म�ा (Legislative Wisdom) मा 
��य� असर पन� ह��छ । य�तो ि�थितको अपे�ा गरी 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
िनवेदन िदने स�ब� प�ले समेत यस त�य�ित 
संवेदनशील ह�न आव�यक ह�ने । 

नेपालको सिंवधानले रा�यका �मखु 
िनकायह� काय�पािलका, �यव�थािपका र
�यायपािलकाको अिधकार�े�, �यसको िवषय, 
सीमासमेतलाई �प� िन�य�ल गरी तीनवटै 
िनकायह�बीचको स�ब�ध र शि� स�तलुन कायम गरी 
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आ-आ�नो काय��े� पिन तोिकिदएको छ । संिवधानले 
िनधा�रण गरकेा सीमािभ� रही तीनवटै िनकायह� 
आ-आ�नो िज�मेवारी र काम कत��य िनवा�ह गन� पूण� 
�वत�� रहेका देिखने । 

कुनै िनकायले आ�नो संवैधािनक सीमा 
नाघी कुनै काय� गरकेो अव�थामा िनय��ण र स�तलुन 
गन� �यव�थाह� पिन संिवधानले नै िनि�चत ग�ररहेको 
छ । �यसरी िनय��ण र स�तलुनको िनिम� एक 
अङ्गले अक� अङ्गको काय��े�मा �वेश गनु�  परमेा 
पिन अ�य�त संयमका साथ संिवधानको भावना, मम� 
र उ�े�यअन�ुप अ�याव�यक अव�थामा मा�ै एक 
अङ्गले अक� अङ्गको काय��े�मा �वेश गनु�  पन� 
ह��छ । अ�यथा कोरा लहड वा �योगका खाितर कुनै 
पिन अङ्गले अक� अङ्गको काय��े�मा �वेश गरी 
ह�त�ेप गनु�  संवैधािनक �यव�थाकै भावनािवपरीत 
ह�न जाने । 

कालोबजारी तथा अ�य केही सामािजक 
अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ को 
(क) र (ख), दफा ३(१) र दफा ४, ५ र ६ मा भएको 
सजायस�ब�धी �यव�थालाई कम गन� िक बढाउने, 
ती कानूनमा वण�त काय�ह�लाई अपराध मा�ने 
िक नमा�ने, अपराध मािनएका काय� गन�लाई कित 
सजाय िनधा�रण गरी कानूनमा �यव�था गन� भ�ने 
कुरा िवधाियक� सझुबझु र बिु�म�ा (Legislative 
Wisdom) बाट िनधा�रण ग�रने िवषयह� ह�ने । 

िवधाियक� नीित, काय��े� र िवधाियक� 
बिु�म�ाबाट यिकन ग�रएका िवषयह�मा यस 
अदालतले िबना आधार ह�त�ेप गन� िम�ने 
देिखदँनै । �यसैले उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�मा 
सजाय घटाइएको िवषयलाई यस अदालतले ह�त�ेप 
गरी संशोधनपूव�को कानूनी �यव�था बहालीको माग 
ग�रएको िनवेदन दाबी �ा� नह�ने ।

एक वष�स�म कैद ह�ने फौजदारी िववादह� 
अदालत वा िविश�ीकृत अदालत वा सैिनक 
अदालतबाहेकका अ�य अध��याियक िनकाय वा 
पदािधकारीबाट िन�पण गराउन सिकने गरी माग� 

�श�त गरकेो देिखयो । कालोबजारी तथा अ�य केही 
सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनसुार 
सजाय ह�ने म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� 
अिधकार उ� ऐनमा संशोधन ह�नपूुव� �मखु िज�ला 
अिधकारीलाई नै रहेको भ�ने िनवेदकले �वीकार गनु�  
भएको नै देिखने । 

सबै �कारका िववादह� िनयिमत 
अदालतबाट मा� सनुवुाइ र िन�पण ग�रदँा िवषय 
िव�ता एवम् काय�िविधगत कारणले म�ुाको िन�पण 
िढलो ह�न स�ने कुरालाई �ि�गत गरी िववादको िछटो, 
छ�रतो र सरल ढङ्गबाट टुङ्गो लगाउने उ�े�यले 
कालोबजारी तथा अ�य केही सामािजक अपराध 
तथा सजाय ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने केही िनि�चत 
म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� अिधकार नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
तोिकिदएको अदालत वा अिधकारीलाई ह�ने र �यसरी 
नतोिकएकोमा �मखु िज�ला अिधकारीलाई ह�ने भनी 
ऐन�ारा �यव�था भएबमोिजम सो ऐनअ�तग�तका 
म�ुाह� �मखु िज�ला अिधकारीबाट सनुवुाई ह�दँै 
आएको देिखने । 

ऐनबमोिजमको केही कसरुमा स�ु सनुवुाइ र 
कारबाही गरी तोिकएको अिधकारी वा �मखु िज�ला 
अिधकारीबाट भएको िनण�यउपर िज�ला अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने भनी ऐनले नै �यव�था गरी 
�य�ता कसरुलाई �याियक िनय��णको दायराभ�दा 
बािहर पारकेो अव�थासमेत देिखदँनै । यसरी �मखु 
िज�ला अिधकारीले �यायको रोहमा गरकेो िनण�यको 
परी�ण िज�ला अदालतबाट ह�ने �यव�था गरी सो 
ऐनअ�तग�तको कसरुमा �याियक िनय��ण कायमै 
रहेको देिखदँा उ� ऐनअ�तग�तको कसरुमा सजाय 
घटाउने गरी भएको संशोिधत �यव�थालाई कपटपूण� 
िवधायन (Colourable Legislation) को �पमा 
िलन िम�नेसमेत नदिेखने ।

अतः कालोबजार तथा अ�य केही सामािजक 
अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा सािबकमा 
भइरहेको सजायलाई घटाउने गरी ग�रएको संशोिधत 
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�यव�था नेपालको संिवधानको धारा ३६, ४४, ५१(घ) 
सगँ बािझएको नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

४०
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर 
ज.ब.रा., मा.�या.�ी  दीपककुमार काक�, मा.�या.
�ी  केदार�साद चािलस,े ०७४-WC-००६५, 
उ��ेषण, तेजनारायण साह तेली िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

हा�ो मलुकुमा िवगत समयमा िव�मान 
रहेको सामािजक संरचनाअनसुार समाज र प�रवारमा 
प�ुषको वच��व वा अ�ािधकार रहेको स�दभ�मा मिहला 
वा छोरीलाई पैतकृ स�पि� �ा� गन� कुनै अवसर नै 
नरहेको र अपवाद�व�प मा� छोरीले बाब ुआमाबाट 
अंश �ा� गन� सीिमत र ससत� हक िदएको स�दभ�मा 
यस अदालतले िविभ�न म�ुाह�मा �ितपादन गरकेा 
िस�ा�तह�को मा�यमबाट �चिलत पा�रवा�रक 
कानूनमा संशोधन भई �मशः पैतकृ स�पि�मा 
छोरासरह छोरीको पिन समान हक र पह�चँ �थािपत 
भएको देिखने । 

िव�मान कानूनमा संशोधन भई छोरीलाई 
पिन छोरासरह पैतकृ स�पि�को समान हकदारको 
�पमा कानूनी हैिसयत �थािपत ग�रएको प�र�े�यमा 
सिंवधान सभाबाट िनमा�ण भएको नेपालको संिवधानले 
सबै �कारका िवभेदह�लाई मूल �पमा अ��य गरकेो 
र यसै �ममा धारा १८ को उपधारा (५) ले पर�परागत 
�पमा पैतकृ स�पि�मा छोराको मा�ै हक ला�ने गरी 
�थािपत भएको सामािजक मा�यतालाई अमा�य 
घोिषत गद� संिवधानतः छोरी र छोराका बीच िलङ्गका 
आधारमा कुनै भेदभाव गन� नपाइने, छोरी र छोराले 
पैतकृ स�पि�मािथ िबना कुनै भेदभाव समान हक 
रा�ने कुरालाई ��याभूित गरकेो पाइने । 

सिंवधानको उ� धारा १८ को उपधारा (५) 

को �यव�थाले िलङ्गका आधारमा खास िलङ्गको 
स�तानले पैतकृ स�पि� पाउने र अक� िलङ्गको 
स�तानले नपाउने गरी िवभेद गन�लाई िनषेध गरेको 
अव�था देिखने ।

घर �यवहारमा प�रवारको पालन पोषण, 
रखेदेख, भरणपोषण गन� र घर स�चालन गन� 
अिभभारा भएकोमा म�ुय �यि�ले आ�ना स�तान 
छोराछोरीको पालन पोषण, िश�ािद�ा, िववाह, 
�वा��योपचारलगायत पा�रवा�रक दािय�वअ�तग�तका 
�यवहार गन� वा घरको गज� टान�का लािग िपतापखुा�को 
पालादेिख प�ुता�तरण ह�दँै आएको चल अचल 
स�पि�म�ये चलजित सबै र अचलको हकमा 
आधास�म अ� स�तान छोराछोरी वा अिंशयारको 
म�जरुी नै नभए पिन आफूखसुी िनण�य गरी खच� गदा� 
पा�रवा�रक दािय�वअ�तग�त कुनै �यवहार स�प�न गन� 
पाउने देिख�छ । यसरी पैतकृ स�पि�मा घरको म�ुय 
भई काम गन� घरमूलीलाई िवशेष अिधकार िदइनकुो 
खास िवधाियक� मनसाय दिेखने ।

नेपालको कानून �णालीमा पैतकृ स�पि�बाट 
स�तान छोराछोरीले अंश �ा� गन� कुरालाई नैसिग�क 
हकको �पमा मा�यता िदएको कुरा िविदत छ । 
तर यो अंशको हक िनरपे� हक नभई यसमा पिन 
केही पूव�सत�ह� छन् र ती सत�ह� कारगर नभएको 
अव�थामा मा� स�तान छोराछोरीलाई बाब ु आमाले 
अशं िदन ुपन� �यव�था ग�रएको देिखने ।

अशं िदन ु पन� कत��य भएको घरमूलीले 
स�तान छोराछोरीलाई अंश िदन ुपन� पैतकृ स�पि�को 
प�रचालन नै गन� नपाउने, �यवहार नै गन� नपाउने 
गरी कानूनी ब�धनय�ु अव�थामा रािखिदने हो भने 
यथाथ�मा स�पि�को िव�मानता भएर पिन �यसको 
उपभोग गन� नपाई घर �यवहार नै च�न नस�ने 
प�रि�थित उ�प�न ह�ने ।

घर �यवहारको अिभभारा बोकेर मूलीको 
भूिमकामा बसेको �यि�ले आफूले अिघ�लो प�ुताबाट 
�ा� गरकेो पैतकृ स�पि�लाई प�रचालन गरी स�तान 
छोराछोरीको भलाइका लािग वा घर �यवहारको खाचँो 
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टान�का लािग �य�तो पैतकृ स�पि�को �पमा रहेको 
चल जित सबै र अचलको हकमा आधास�म खच� 
गन� पाउने गरी िवधाियकाले अंशब�डाको १९(१) मा 
�यव�था गरकेो हो । उ� �यव�थामा संिवधानको धारा 
१८ को उपधारा (५) मा विण�त िलङ्गको आधारमा 
पैतकृ स�पि�मा स�तानलाई भेदभाव गन� नपाइने 
भ�ने संवैधािनक �यव�थािवपरीत कुनै खास िलङ्गको 
स�तानलाई मा� पैतकृ स�पि� िदन पाउने छुट �दान 
गरकेो नदिेखने ।

घरको म�ुय भई काम गन� �यि�ले 
अंशब�डाको १९(१) नं. बमोिजम गरकेो �यवहारको 
�ितफल खास िलङ्गको अंिशयारले मा�ै पाउने गरी 
माग� �श�त गरकेो भए सो कानूनी �यव�था िवचारणीय 
ह���यो । तर उ� �यव�थाले िलङ्गको आधारमा 
पैतकृ स�पि� खच� गन� छुट िदएको छैन । यसरी 
एकासगोलका घरको म�ुय भई काम गन� �यि� र अ�य 
अंिशयारह�बीच िलङ्गका आधारमा असमानता 
कायम गन� र म�ुय भई काम गन� �यि�लाई �वे�छाचारी 
अिधकार िदने मनसाय िवधाियकाको नरहेको र सो 
कानूनी �यव�थाले घरमूलीलाई घर�यवहार चलाउनको 
लािग भनी सत�सिहत अिधकार िदएको देिखदँा �य�तो 
कानूनी �यव�थाको वैधताउपर िबना आधार िनवेदकले 
िदएको चनुौती �ा� देिखएन । तसथ� ��यथ�ह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाई रहन नपन� । 

अतः मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको 
१९(१) मा भएको �यव�था असमान र �वे�छाचारी 
नदिेखएको र संिवधानको धारा १८(५) सगँ बािझएको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
अव�थासमेत नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

४१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.
�ी  ओम�काश िम�, मा.�या.�ी चोले�� शमशेर 

ज.ब.रा.,  मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७४-WC-००७३, उ��ेषण /  
परमादेश, सूय�मान ग�ुङ िव. धाच� गाउ ँिश�ा शाखा, 
धाच� गाउपँािलका वडा नं. ४ ग�ुदा माछाखोलासमेत 

�थानीय गाउपँािलकाले आ�नो �े�िभ�को 
कुनै िव�ालयलाई कुन �थानमा रा�दा उपय�ु 
ह��छ भ�ने कुरा �थानीय बािस�दाको पह�चँ, सिुवधा, 
बालबािलकाको लािग चािहने स�पूण� पूवा�धारह� हेरी 
िनण�य गन� िवषय भएको ह�दँा अदालतबाट कुनै पिन 
आधारिबना ह�त�ेप गन� अव�था पिन ह�दँैन । अतः 
िव�ालय रहेको �थान प�रवत�नको िवषयलाई �याियक 
परी�णको िवषय बनाउने िनवेदकको �यास त�यपरक 
नभई केबल मनोिवनोदको लािग हो भ�ने दिेखने ।

�थानीय िनकायबाट िनिम�त कानूनको 
वैधतालाई चनुौती िदने �यि�ले �य�तो कानूनको 
�ावधान संिवधान तथा सघंीय कानूनको �ावधानसगँ 
कसरी बािझएको छ भ�ने कुरा त�यपरक आधारमा 
खलुाउन स�नपुद�छ । �य�तो आधार पिन नदेखाउने र 
आफूले चनुौती िदएको कानूनी �ावधानमा के �यव�था 
छ भ�ने कुरास�म पिन पूव�अ�ययन नगरी हचवुा 
र लहडका आधारमा यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�िभ� �वेश गन� िनवेदकको काय� वैयि�क 
नामको लािग ग�रएको रहरज�तो �ितत ह��छ । तसथ� 
य�तो हचवुाको आधारमा धाच� िश�ा ऐन, २०७५ को 
दफा ५(१) को वैधताउपर चनुौती िदने िनवेदकको 
िनवेदन दाबी �ा� नदिेखने ।

आधारहीन र अनमुानको आधारमा यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �वेश 
गदा� दायर भएको िनवेदनको औिच�यसमेत नदेिखदँा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफसमेत मगाई रहन ुनपन� ।  

�रट िनवेदन �थम �ि�टमै खारजेभागी 
दिेखएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
इित संवत् २०७५ साल असार २९ गते रोज ६ शभुम् । 


