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अदालतको दृविकोण सम्बन्धी
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ु क अध्ययि
अिस
२०७५
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सहायक: िा.सु. श्री दे वराज पौडेल
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पररच्छे द – तीि
फैसलाहरुको वववरण र सार सक्षेप

श्री महान्यायानधवक्ताको कायायलय
नसहदरवार ।
ववषय

अध्ययि प्रनतवेदि प्रस्तुत गररएको

महान्यायानधवक्ताको कायायलयको नमनत २०७४/१०/२४ को निणययािुसार सं वैधानिक वववादमा
सवोच्च अदालतको दृविकोण सम्बन्धमा अिुसन्धािमुलक अध्ययि गरी प्रनतवेदि पेश गिय गदठत
काययदलले अध्ययि गरी तयार गरे को प्रनतवेदि २०७५ यसै साथ प्रस्तुत गररएको छ ।

अिुगमिकताय िायव महान्यायानधवक्ता श्री वकरण पौडेलज्यू
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सदस्य सजचवः शाखा अनधकृत श्री वविा खड्का थापा
नमनत २०७५।३।२४

परिच्छे द – एक
प्रािम्भिक
१ अध्ययन काययदलको गठनः
महान्यायाधिवक्ताको कायायलयको दोस्रो पञ्चवर्षीय िणनीधिक योजनाको कायायन्वयनको सन्दियमा
स्वीकृि वार्र्षयक काययक्रम अनुसाि धमधि २०७४/१०/२४ को धनणययानुसाि सं वैिाधनक र्ववादमा
सवोच्च अदालिको दृर्िकोण सभबन्िमा अनुसन्िानमुलक अध्ययन गिी प्रधिवेदन पेश गनय नायव
महान्यायाधिवक्ता श्री र्किण पौडेलज्यू अनुगमनकिाय िहे को दे हाय बमोम्जम अध्ययन काययदल गठन
िएको धियो ।
काययदल
सयोजक सहन्यायाधिवक्ता श्री सं जीविाज िे ग्मी

सदस्यः उपन्यायाधिवक्ता श्री िाजेश कुमाि कटु वाल
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सदस्य प्रधिधनधिः उपिम्जिाि श्री नगेन्र कुमाि कालाखेिी
सदस्यः शाखा अधिकृि श्री डभविप्रसाद काफ्ले
सदस्यः शाखा अधिकृि श्री प्रधिमा दाहाल
सदस्य सम्चवः शाखा अधिकृि श्री र्वना खड्का िापा
सहायक: ना.सु. श्री दे विाज पौडेल
२ काययदलको कायायदेशःकाययदललाई दे हाय अनुसाि कायायदेश िहे को धियो ।


काययदलले २०६३ सालदे म्ख हालसभम सं वैिाधनक र्ववादमा सवोच्च अदालिले गिे का
फैसलाहरुको सवेक्षण गनुय पनेछ ।



सवेक्षणबाट प्राप्त िएका फैसलाहरु मध्ये कभिीमा ५० वटा फैसलाको र्वविण ि सािसं क्षेप
ियाि गनुय पनेछ ।



सं कधलि फैसलाका आिािमा सं वैिाधनक र्ववादमा सवोच्च अदालिको दृर्िकोण र्वश्लेर्षण गनुय
पनेछ ।



अध्ययन प्रधिवेदनको मस्यौदा उपि कभिीमा एक पटक सभबद्व सिोकािवालासँग समूहगि
छलफल गिी सुझाव सं कलन गनुय पनेछ ।
1



कायायदेश प्राप्त िएको धमधिले १५ ददन धित्र अध्ययनको प्रारुप योजना, अनुसन्िान ििा
अनुगमन र्विाग समक्ष पेश गनुय पनेछ ।



कायय सभपादनको क्रममा कुनै धनकाशा धलनु पिे मा सभबम्न्िि अनुगमनकिाय वा योजना,
अनुसन्िान ििा अनुगमन र्विागका नायव महान्यायाधिवक्ताबाट धलन सर्कनेछ ।



काययदलले गने अनुसन्िान काययका लाधग रु. एक लाख बजेट (ब. शी नं. २.१५.४०.२)
छु ट्याइएकएको छ। प्रचधलि आधियक प्रशासन सभबन्िी कानून बमोम्जम सो िकम काययदलले
गने अनुसन्िान काययका लाधग खचय गनुय पनेछ ।



काययदलले कायायदेश प्राप्त िएको धमधिले ३ मर्हनाधित्र अनुसन्िानमुलक अध्ययन प्रधिवेदनको
ढाँचामा अम्न्िम प्रधिवेदन ियाि गिी महान्यायाधिवक्ताको कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।

३ काययदलले अवलभवन गिे को र्वधिःकाययदलले कायायदेश अनुसाि २०६३ साल दे म्ख २०७४ सालसभम सं वैिाधनक र्ववादमा सवोच्च
अदालिबाट िएका आदे श ििा फैसलाहरु ि सं वैिाधनक ईजलासबाट िएका महत्वपूणय फैसलाहरुको
सवेक्षण गिी सवेक्षणबाट प्राप्त िएका फैसला ििा आदे शहरु मध्ये महत्वपूणय ि सं र्विानको
व्याख्यासँग सभबम्न्िि १०० वटा आदे श ििा फैसलाहरु छनौट गरिएको छ । फैसला ििा
आदे शहरु सवेक्षण गदाय नेपाल कानून पधत्रकामा प्रकाम्शि िएका आदे शहरु ि केही अप्रकाम्शि
फैसलाहरु मध्येबाट छनौट गिी अध्ययन गरिएको छ । छनौट गिी अध्ययन गरिएका आदे शहरु
ििा फैसलाहरुको आिािमा ियाि िएको अध्ययनको मस्यौदा उपि सभबद्व सिोकािवालासँग २ वटा
पिामशय बैठक गिी सुझाव सं कलन गरिएको छ । प्राप्त सुझावका आिािमा प्रधिवेदनलाई अम्न्िम
रुप ददईएको छ ।
४ काययदलको बैठकःकाययदलले अध्ययन प्रधिवेदन पुिा गनयका लाधग १५ वटा बैठक गिी कायय सभपन्न गिे को छ।सािै
अध्ययन प्रधिवेदनको मस्यौदा उपि सभबद्व सिकािी वकील ििा सिोकािवालासँग छलफल ििा
पिामशय गिी प्राप्त सुझावलाई समावेश गिी अध्ययनलाई अम्न्िम रुप ददएको छ ।
५ अध्ययनको सिचना अध्ययन प्रधिवेदनलाई िीनवटा परिच्छे दमा र्विाजन गरिएको छ । प्रिम परिच्छे द प्रािम्भिक िहे को
छ । यसमा काययदलको गठन कायायदेश अबलभबन गिे को काययधबधि अध्ययनको सिचना समावेश
छन । दोस्रो परिच्छे दमा फैसलाका आिािमा सवोच्च अदालिको न्यार्यक दृर्िकोणको र्वश्लेर्षण
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उल्लेख गरिएको छ । िेस्रो परिच्छे दमा अध्ययन गरिएका फैसलाहरुको र्वविण ि साि सक्षेप
उल्लेख गरिएको छ ।
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परिच्छे द – दुई
आदे शहरुको आिािमा सवोच्च अदालि को न्यार्यक दृर्िकोण
नेपालको सं र्विानले सं र्विान ि कानूनको व्याख्या गने अम्न्िम अधिकाि सवोच्च अदालिलाई हुने
व्यवस्िा गिे को छ ।यसका अलावा सं र्विानद्वािा प्रदत्त मौधलक हक उपि अनुम्चि बन्दे ज
लगाईएको वा अन्य कुनै कािणले कुनै कानून सं र्विानसँग बाम्झएकोमा प्रािभि दे म्ख वा धनणयय
िएको धमधि दे म्ख अमान्य वा बदि घोर्र्षि गनय सक्ने अधिकाि क्षेत्र सवोच्च अदालिलाई हुने
व्यवस्िा छ । यसैगिी सं र्विानद्वािा प्रदत्त मौधलक हकको प्रचलनका लाधग वा अको उपचािको
व्यवस्िा निएको वा अको उपचािको व्यवस्िा िए पधन त्यस्िो उपचाि अपयायप्त वा प्रिावर्हन
दे म्खएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लाधग वा सावयजधनक हक वा सिोकािको कुनै
र्ववादमा समावेश िएको कुनै सं वैिाधनक वा कानूनी प्रश्नको धनरुपणका लाधग उपयुक्त ि आवश्यक
आदे श जािी गने, उम्चि उपचाि प्रदान गने, त्यस्िो हकको प्रचलन गिाउने वा र्ववादको टु ङ्गो
लगाउने असािािण अधिकाि क्षेत्र सवोच्च अदालिमा धनर्हि छ । असािािण अधिकाि क्षेत्र
अन्िगयि सवोच्च अदालिले बन्दी प्रत्यक्षीकिण, पिमादे श, प्रधिर्षेि, उत्प्रेर्षण ि अधिकािपृच्छा लगायि
अन्य उपयुक्त आदे श जािी गनय सक्छ । यसका अलावा सं र्विानको व्याख्या ििा कानूनको शासन
कायम गने कुिामा पधन सवोच्च अदालिको िूधमका िहने दे म्खन्छ । सवोच्च अदालिबाट सवैिाधनक
र्ववादका सभबन्िमा २०६३ साल दे म्ख २०७४ सभम िएका केही महत्वपूणय आदे श ििा
फैसलाहरुको अध्ययनका आिािमा सवोच्च

अदालिले िाखेको न्यार्यक दृर्िकोणलाई यस प्रकाि

उल्लेख गरिएको छ ।
१. न्यार्यक पुनिावलोकनको अधिकािको व्याख्या
महान्याधिवक्तालाई सं र्विानले

ददएको अधियोजनको अधिकािले

सवोच्च अदालिको असािािण

अधिकािलाई सीधमि गनय वा कटौिी गनय वा धनयन्त्रण गनय नसक्ने व्याख्या सवोच्च अदालिले सुन्िली
िामीको मुद्दा ((ने.का.प,२०६८, अङ्क १, धनणयय नं.८५४१) मा गिे को छ।नेपालको अन्िरिम सं र्विान,
२०६३ ले कुनै सं वैिाधनक वा कानूनी प्रश्नको धनरुपणको लाधग आवश्यक ि उपयुक्त
य आदे श जािी गिी
त्यस्िो हकको प्रचलन गिाउने वा र्ववाद टुं गो लगाउने असािािण अधिकाि सवोच्च अदालिलाई हुने िन्ने
सं वैिाधनक व्यवस्िा अन्िगयि पूणय न्यायको धनधमत्त अदालिले कुनै धनकाय वा पदाधिकािीले
गिे को धनणययलाई Judicial Review गनय सक्ने व्याख्या यसै मुद्दामा िएको छ । यसै गिी सम्न्ि ि िार्िय
कानून बाम्झएको नबाम्झएको िन्ने प्रश्नको धनरुपण न्यार्यक पुनिावलोकन अन्िगयि हुन नसक्ने ि
नेपाल सिकाि, सिकािी अंग ि नेपाल कानून बमोम्जम गदठि िाज्यका धनकायद्वािा नेपाल कानून
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प्रयोग गिी गरिएको धनणययको मात्र न्यार्यक पुनिावलोकन अदालिले गने व्याख्या अरुण कुमाि
चौििीको मुद्दा (ने.का.प,२०६४ अङ्क १ धनणयय नं. ७८०३ मा िएको छ । यसै गिी सुमन िाज
पाण्डे को (ने.का.प,२०६३ अङ्क ९, धनणयय नं. ७७५६) को मुद्दामा अदालिले ऐनको अधिकाि प्रयोग
गिी बनाइएकएको र्वधनयमावलीका दुई धिन्न व्यवस्िाहरु आपसमा बाझेकोले कुनै एक व्यवस्िा वदि
गने िन्ने न्यार्यक पुनिावलोकनको अविािणा निएको व्याख्या गिे को छ । सम्न्ि ि िार्िय कानून
बाम्झएको नबाम्झएको िन्ने प्रश्नको धनरुपण सं र्विानको िािा ८८(१) अन्िगयि न्यार्यक पुनिावलोकन
हुन नसक्ने धसद्धान्ि ददनेश कुमाि शमाय (ने.का.प, २०६३, अङ्क, ९ धनणयय नं. ७७५७) को मुद्दामा
अबलभबन गिे को छ ।
२. बन्दी प्रत्यक्षीकिणको धनवेदनमा िुनामा िाख्ने काययको न्यार्यक पिीक्षण हुने
कानून बमोम्जम आदे श गिी िुनामा िाखेको मुद्दाको र्वर्षयवस्िु धित्र प्रवेश गिी उक्त मुद्दालाई असि
पने गिी रिट क्षेत्रवाट हे न य नधमल्ने िएपधन चलाइएकएको मुद्दामा िुनामा िाख्दा कानूनको जालसाजीपूणय
प्रयोग गरिएको छ छै न । िुनामा िाख्दा अधनवायय रुपमा पालन गनुप
य ने आिाििूि कानूनी प्रर्क्रयाको
अवलभवन गरिएको छ छै न ? जस्िा कानूनी ििा सै द्दाम्न्िक दृर्िकोणले कुनै व्यम्क्तलाई िुनामा
िाम्खएको काययको न्यार्यक पिीक्षण रिट क्षेत्रवाट गनय धमल्ने मान्यिा ठाकुि गैिेको मुद्दा (ने.का.प,
२०६३, अङ्क ३, धनणयय नं. ७६७२) मा िाखेको दे म्खन्छ ।
३. प्रत्यायोम्जि अधिकाि धसधमि हुने
ऐनद्दािा प्रत्यायोम्जि अधिकाि प्रयोग गिी धनमायण गरिने धनयममा ऐनमा व्यवम्स्िि सािवान कानूनी
व्यवस्िालाई कायायन्वयन गनय आवश्यक पने काययर्वधिगि र्वर्षयमा व्यवस्िा गनय सर्कने हुन्छ।
र्विार्यका धनधमयि ऐनले परिकल्पना नै नगिे को र्वर्षयमा उक्त ऐन अन्िगयि बनेको धनयममा कुनै
ु को मूल
व्यवस्िा गनय नसर्कने ििा यसिी धनमायण गरिने धनयम र्वधनयम वा उपधनयमले मुलक
कानूनको रुपमा िहे को सं र्विान ििा आफूलाई जन्म ददने ऐन (Parent Act) ले िोर्कददएको
सीमािे खालाई नाघ्न नसक्ने मान्यिा र्वनोद ढुं गेलको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ३, धनणयय नं .
७६६०) मा सवोच्च अदालिले स्िार्पि गिे को छ।व्यवस्िापन र्वधिको धसद्धान्ि अनुसाि सं र्विानले
िोकेको सीमाधित्र िही ऐन धनमायण हुनपु छय ि सं र्विान एवं ऐनको सीमा धित्र िहे ि धनयम धनमायण
हुनपु छय।यदद ऐनले सं र्विानको सीमा नाघ्ने वा धनयमले सं र्विान ि ऐनले िोकको सीमा नाघ्छ िने
त्यो न्यार्यक पुनिावलोकनको परिधिधित्र आउने व्याख्या अधिवक्ता मािव कुमाि बस्नेिको मुद्दामा
(ने.का.प, २०६३, अङ्क २, धनणयय नं . ७६४६) गरिएको छ ।
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४. जेष्ठ नागरिक, मर्हला, बालक, बृद्ध वा शािीरिक वा मानधसक दृर्िले कमजोि वा सामाम्जक, आधियक
वा शैम्क्षक दृर्िले र्पछधडएका वगयको सं िक्षणका लाधग लाई र्वशेर्ष व्यवस्िा गनुप
य ने मान्यिा
सवोच्च अदालिले जेष्ठ नागरिकहरु िािका सभपम्त्त (Assets) पधन हुन ् िन्दै उनीहरुको लामो समयको
अनुिववाट प्राप्त ज्ञान, म्शप, क्षमिालाई समाज एवं िािको र्हिमा प्रयोग गनय सर्कने हुँदा वुढा वुर्ढ
प्रधि िािको दायीत्व पुिा गिे ि उनीहरूलाई आफ्नो वांकी जीवन सभमाधनि सुखकि, सुिम्क्षि पािे ि
िािको र्हिमा प्रयोग गनुय नै हिे क र्ववेकी ि अग्रगामी िािको काम हुन्छ िन्ने कुिालाई अधिवक्ता
चन्रकान्ि ज्ञवालीको मुद्दामा (ने.का.प, २०६३, धनणयय नं. ७६४३) स्िार्पि गिे को छ । यस्िा
ु ाई उपयुक्त िन्न नसर्कने िन्दै जेष्ठ
र्वम्शि वगयको हक, र्हि कल्याणका धनधमत्त कानून नहुनल
नागरिकका लाधग अधिकाि धसजयना गने कानून बनाउन आवश्यक िहे को उल्लेख गिे को छ । जेष्ठ
नागरिकहरूलाई अन्य नागरिक सिह सभपूणय मानव अधिकािहरूको उपिोग गनय पाउने वािाविण
धसजयना गिी मयायददि, िेदिाविर्हि ि सुिम्क्षि जीवनयापनको सुधनम्िििा गनुय िाज्यको पिम कियव्य
हुने मान्यिालाई अदालिले जेष्ठ नागरिक समाजले दायि गिे को मुद्दा (ने.का.प,२०६७, अङ्क ३,
धनणयय

नं.

८३३२)

मा

अदालिले

िाखेको

पाईन्छ

।

यसै गिी

रुपक

ढकालको

मुद्दा

(ने.का.प,२०६३, अङ्क ४, धनणयय नं. ७६७८) मा सं र्विानको िािा ११(३) को सकािात्मक
र्विेदको प्राविानलाई सही रुपमा कायायन्वयन गिाउन त्यसमा उल्लेख िएका मर्हला, बालक, बृद्ध वा
शािीरिक वा मानधसक दृर्िले कमजोि वा सामाम्जक, आधियक वा शैम्क्षक दृर्िले र्पछधडएका वगयको
सं िक्षण ि र्वकासलाई समेट्ने गिी एउटा र्वस्िृि, व्यापक ि बोिगभय दायिा सर्हिको छािा
कानूनको धनमायण गनुय जरुिी हुने िनी सिकािका नाममा धनदे शन ददएको

छ ।

५. धनवािक नजिबन्दमा िाख्न पयायप्त आिाि आवश्यक हुने
दे शको सावयिौमसत्ता, अखण्डिा वा सावयजधनक शाम्न्ि ि व्यवस्िामा ित्काल खलल पने पयायप्त
आिािको र्वद्यमानिा दे म्खएकोमा कुनै व्यम्क्तलाई िोक्नुपने कुनै उम्चि ि पयायप्त आिाि िहे को
स्िानीय अधिकािीको धनष्कर्षय, नजिबन्दमा िाख्नुपने कािण ि आिाि स्पि रुपमा खुलेको आदे श ि
आदे शमा उम्ल्लम्खि सं िावनामा वस्िुगि ि िथ्यगि आिाि दे म्खनुपने दृर्िकोण अदालिले िाखेको
दे म्खन्छ। नजिबन्द आदे श जािी गरिएकोमा ऐनमा पिे को वाक्य उल्लेख गनुय मात्र नजिबन्दमा
िाख्नको लाधग पयायप्त हुंदैन ि त्यस्मा धलइएकएको आिाि ि कािण उम्चि ि पयायप्त दे म्खनु पदयछ िन्ने
अदालिले िमेशनाि पाण्डेको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क २, धनणयय नं. ७६४५) मा िाखेको छ ।
६. व्यवस्िार्पकाले बनाएको कानून सम्भविान र्वपरिि हुने िन्ने कुिामा अदालिले आत्मसयम
अपनाउने
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सं सदले बनाएको ऐन हिपिी ि हल्कासं ग अदालिबाट अवैि घोर्र्षि गरिदैं न । समाजमा के कस्िो
ऐन र्कन चार्हन्छ िन्ने कुिाको ज्ञािा अदालि निै र्विार्यका हो िन्ने धसद्धान्ि स्िार्पि छ । ऐन
अवैि घोर्र्षि गने नगने सं बन्िमा अदालि सकिि self- restrain मा िहने धसद्धान्िलाई िनन्जय
ढकालको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ४, धनणयय नं. ७६७८) मा अबलभबन गिे को छ ।
यसैगिी सम्न्ि ि िार्िय कानून बाम्झएको नबाम्झएको िन्ने प्रश्नको धनरुपण न्यार्यक पुनिावले कनको
अधिकाि अन्िगयि हुन नसक्ने िन्ने धसद्दान्ि अरुण कुमाि चौििीको मुद्दामा अदालिले स्िार्पि गिे को
छ । Legislature ले बनाएको कानून सं र्विानसँग बाझेको िनी त्यस्िो कानूनलाई अमान्य वा बदि
गनय माग गिे को कानून कसिी ि कधि कािणले बाम्झयो सो प्रमाम्णि गने िाि धनवेदकमा िहन्छ ।
सं र्विानसँग legislature ले बनाएको कानून बाम्झएको छ िन्नेले अदालिलाई सन्िोर्षजनक िरिकाले
convince गनय नसकेमा शं काको सुर्विा Parliament लाई जाने धसद्दान्िलाई अदालिले अधिवक्ता िाम्जव
वास्िोलाको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ६, धनणयय नं. ७७०९) मा अपनाएको

छ ।

७. धनष्कृय िैसकेको कानूनी व्यवस्िाको सं वैिाधनकिाको परिक्षण नहुने
सं र्विानसं ग वाम्झएको िनी म्जर्कि धलएको कानून अम्स्ित्वमा निहे मा वा स्विः धनम्श्क्रय िैसकेकोमा
त्यस्िो कानूनी व्यवस्िाको सं वैिाधनकिाको परिक्षण गनुय नपने मान्यिा मुिािी िट्टिाईको मुद्दामा

ु ाईको बखि
िाखेको छ।यसैगिी सं वैिाधनकिाको परिक्षण गदायका बखि च ुनौिी ददईएको कानून सुनव
अम्स्ित्वमा निहेको वा र्क्रयाशील निहे कोमा वैिाधनकिाको पिीक्षण गने कुिा धनिियक हुन जाने
मान्यिा अधिवक्ता सोमकान्ि मैनालीको मुद्दा (ने.का.प, २०६३, अङ्क ७) मा ि मुिािी िट्टिाई
(ने.का.प,२०६३, अङ्क ४, धनणयय नं. ७६७६) को मुद्दामा अबलभबन गिे को छ ।यस्िै दृर्िकोण
अदालिले प्रधिधनधि सिाले जािी गिे को घोर्षणा र्वरुद्द पिे को रिट (ने.का.प, २०६५, धनणयय नं.
७९२५) मा अपनाएको छ िने बािा अड्काउ आदे श र्वरुद्द पिे का चन्रकान्ि ज्ञवाली समेिको रिट
धनवेदन २०६९ को रिट नं. ०९७६ आदे श धमधि २०७२।१२।१५ मा सबैिाधनक ईजलासको
बहुमिको िायमा अपनाएको पाईन्छ ।
८. सावयजधनक र्हिका लाधग िाज्यले व्यम्क्तको सभपम्त्त धलन सक्ने िएपधन मनाधसव क्षधिपुधिय ददनुपने
कुनै पधन व्यम्क्तले आफ्नो हक िोगको सभपम्त्त कानूनले व्यवस्िा गिे बमोम्जम उपयोग गने, िोग
गने वेच र्वखन गने वा अन्य कािोवाि गनय पाउने हुन्छ । Eminent Domain को र्वधिशाम्िय अविािणा
अनुसाि िाज्यले व्यम्क्तगि सभपम्त्तको अधिग्रहण, प्राधप्त वा सो उपि अधिकािको धसजयना गनय सक्छ
।िि व्यम्क्तगि सभपम्त्तको अधिग्रहण, प्राधप्त वा अधिकािको धसजयना सावयजधनक र्हिको लाधग मात्र
हुन ु पने ि त्यसो गदाय सभपम्त्तको मनाधसव क्षधिपूधिय ददइएकनु पने हुन्छ िन्ने मान्यिालाई अदालिले
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पदमवहादुि िण्डािी समेिको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ८, धनणयय नं. ७७४७) उल्लेख गिे को छ
।
९. हकदै या निएको ि किारिय र्वर्षयमा रिट क्षेत्राधिकाि आकृि नहुने
हकदै या नै निएको किािीय र्ववादमा असािािण अधिकािक्षेत्रमा प्रवेश गिे को दे म्खदा हकदै या
निएको ि किािीय हकमा रिट अधिकाि क्षेत्र आकर्र्षयि हुन नसक्ने अधिवक्ता चेिबहादुि आले को
मुद्दामा धसद्दान्ि अबलभबन गिे को छ िने नेपाल सिकाि सिकािी अंग ि नेपाल कानून बमोम्जम
गदठि िाज्यका धनकायद्वािा नेपाल कानून प्रयोग गिी गरिएको धनणययको मात्र न्यार्यक पुनिावलोकन
अदालिले गने हुँदा नेपाल कानून बाहेकका अन्य Document, र्विान वा Charter को आिािमा गरिएको
धनणययको न्यार्यक पुनिावलोकन ि ब्याख्या गनय नसक्ने मान्यिा िाम्भदङ्ग दोजे िुलाििको मुद्दा
(ने.का.प,२०६५0, अङ्क ३, धनणयय नं. ७९४७) मा गरिएको छ ।
१०. सकािात्मक र्विेद कायायन्वयनका लाधग कानून धनमायण आवश्यक हुने ि असमान व्यवस्िा बदि
हुने
िाज्यले सं र्विानमा िहे को र्वशेर्ष सं िक्षणको प्राविानलाई सही रुपमा कायायन्वयन गिाउन त्यसमा
उल्लेख िएका मर्हला, बालक, बृद्ध वा शािीरिक वा मानधसक दृर्िले कमजोि वा सामाम्जक, आधियक
वा शैम्क्षक दृर्िले र्पछधडएका वगयको सं िक्षण ि र्वकासलाई समेट्ने गिी कानूनको धनमायण गनुय
जरुिी हुने दृर्िकोण अदालिले धलएको पाईन्छ । खुरा आिाि (Piece basis) मा ियाि गरिएका वा
गरिने कानूनले त्यस्िा वगयको

सं िक्षणको उद्देश्य ि ममयलाई समेट्न नसक्ने ि धसं गो समूहलाई

सं िक्षण प्रदान गनय खोज्दा साििूि समानिा निै फेिी पधन व्यवहािमा असमानिाकै पृष्ठपोर्षण हुन
जानेिफय अदालिले रुपक ढकाल समेिको मुद्दामा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ४, धनणयय नं. ७६७८) मा
सिकािको ध्यानाकर्षयण गिाएको दे म्खन्छ। धनवेदकले सं वैिाधनकिाको पिीक्षणमा ल्याउनु िएको
छात्रबृम्त्त धनयमावली, २०६० को धनयम १० को उपधनयम (३) मा िहेको उपलव्ि छात्रबृम्त्त मध्ये
जनजाधि, दधलि ििा मर्हला उभमेिवािहरूका लाधग कम्भिमा क्रमशः दश, दश ििा वीस प्रधिशि
स्िान सुिम्क्षि गनुप
य नेछ िन्ने ि धनयम १२ को प्रधिबन्िात्मक वाक्यांशमा िि जनजाधि, दधलि ििा
मर्हलाका हकमा पचास प्रधिशि अं क प्राप्त गिी पिीक्षा उम्त्तणय गिे को िएपधन उभमेदवाि हुन पाउनेछ
िन्ने व्यवस्िा

नेपाल

अधििाज्यको

सं र्विान, २०४७ को िािा

११ का उपिािा (३) को

प्रधिबन्िात्मक वाक्याँशको उद्देश्य ि ममय अनुकूल निएको ि साििूि समानिाको धसद्धान्ि समेिको
अनुकूल नहुंदा अमान्य ि बदि हुने आदे श िएको पाईन्छ ।
११. असमान ि र्विेदकािी कानून सर्विान प्रधिकूल हुने
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सवोच्च अदालिले समान धलङका आिािमा गरिने फिक व्यवहाि समानिाको हक र्वपरिि हुने
ु ी एनको िी अंशिनको ७ नं. मा िहे को स्वास्नी माधनसले कुनै लोग्ने
दृर्िकोण िाखेको छ । मुलक
माधनसलाई आफ्नो हक पुग्ने सभपम्त्तको कुनै ब्यहोिाले हक हस्िान्ििण गरिसकेपधछ त्यर्ह व्यम्क्तसँग
र्ववाह गिे मा अम्घको उक्त ब्यवहाि सदि नहुने व्यवस्िा स्वास्नी माधनसको धबवाहको अधिकाि ि
स्वाधमत्वको अधिकािलाई सं कुचन ल्याउनु सिह हुने हुँदा मर्हला ि पुरुर्ष बीच िेदिावपूणय िहे को
दे म्खन आउने ि समानिाको हक समेिसँग वाम्झएको दे म्खं दा अमान्य हुने िनी अधिवक्ता मीिा
ढुं गानाको मुद्दा (ने.का.प,२०६३, अङ्क ८, धनणयय नं. ७७४३) बाट बदि गिे को छ।यस्िै
बलात्कािलाई जघन्य फौजदािी अपिाि नामाकिण गिे को अवस्िामा अपिािको परिणाम एउटै हुने
िएपधछ बैबार्हक बलात्काि ि गैि वैवार्हक वलात्काि बीचमा सजायमा धिन्निा गनुक
य ो कुनै
औम्चत्यपूणय आिाि िहेको नदे म्खने ि सजाय अपिाधिक कायय गिे वापि हुने िएकोले किायको
है धसयिको धिन्निाले सजायमा कमी गनुय समानिाको धसद्धान्िको प्रधिकुल हुने व्याख्या म्जिकुमािी
पगेनीको मुद्दा (ने.का.प, २०६५, धनणयय नं. ७९७३) मा गरिएको छ ।
१२. जीवनको हक अन्िगयि सभमानपूवक
य ि स्वच्छ वािाविणमा बाच्न पाँउने हक समावेश हुने
जीवनको हक धित्र बाँच्न पाउने हक ि सभमानपूवक
य जीउन पाउने हक पने ि उक्त हक अन्िगयि
म्जउने मात्र निएि सामाम्जक, शािीरिक ि मानधसक रुपले स्वस्थ्य िहन पाउने, स्वस्थ्य वािाविणमा
बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वािाविणमा काम गनय पाउने ििा

प्रदुर्षणिर्हि वायुमा स्वास फेनय पाउने जस्िा

अधिकाि पधन समावेश हुने व्याख्या सवोच्च अदालिले गिे को छ । स्वच्छ वािाविणमा म्जउन पाउने
हकमा प्रत्यक्ष वा पिोक्ष असि पिे मा न्यार्यक उपचािको सान्दधियकिा िहने हुनाले यस हकलाई
न्यायमा पहुँचको हक सभममा पधन र्वस्िारिि रुपमा हे न य सर्कने दृर्िकोण प्रकाश मणी शमाय समेिको
मुद्दामा (ने.का.प,२०६५, धनणयय नं. ७९५४) अदालिले िाखेको छ ।
१३. समानिाको हक समानहरुका वीचमा लागू हुने ि न्यायोम्चि वगीकिण गिी िएका कानूनी
व्यवस्िा असमान नहुने
समानिा पूणय ि धनिपेक्ष निै सापेम्क्षि र्वर्षय िएकाले समानहरुका वीचमा मात्र समानिा लागू

हुन्छ

। समानिाको हक समानहरूका बीचमा समान ि असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहाि गनुय पदयछ
िन्ने मान्यिा सभबन्िमा र्वधि, र्ववेक ि वस्िुपिक ढं गले वगय र्विाजन गिी त्यस्िो एक वगय ि अको
वगयबीच असमान िि सभबम्न्िि वगयका प्रत्येक व्यम्क्त वा वस्िुबीच समान रूपमा लागु हुने गिी
कानून बनाउन सर्कन्छ िन्ने अधिवक्ता मीिा ढुं गानाको मुद्दामा (ने.का.प,२०६४, अङ्क ६, धनणयय नं.
७८५४) अदालिले आदे श गिे को छ ।
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यही मान्यिाका आिािमा अपिािको प्रकृधि अनुसाि गभिीि अपिािमा सजाय पाएका गियविी
स्वास्नी माधनसलाई िन्दा सामान्य अपिािमा सजाय पाएका गियविी स्वास्नी माधनसलाई बढी सुर्विा
ि अवसि कानूनले प्रदान गदाय समानिाको धसद्धान्ि वा सं वैिाधनक ब्यवस्िाको र्वपिीि नहुने िन्ने
दृर्िकोण धनवेदक प्रकाश मणी शमाय िएको मुद्दा २०६३ सालको रिट नं. ००२८ आदे श धमधि
२०६५।२।२३ मा अदालिले िाखेको छ । वासुदेव िपधलया धनवेदक िएको मुद्दा (ने.का.प,
२०६५, धनणयय नं. ७९६०) मा अदालिले एक धनकायमा काययिि कमयचािीले अकाय धनकायको
कानूनलाई दे खाएि असमान व्यवहाि िएको िन्न नधमल्ने िन्दै िाज्यले कुनै उद्देश्य प्राधप्तका लाधग
वगीकिण गिी फिक व्यवहाि गनय सक्छ िनेको छ ।
१४. खाद्य सभप्रि ुत्ताको हक साियक बनाउनु िाज्यको कियव्य हुने ि कानून वनाउनुपने
ु ाको हक साियक बनाउनु िाज्यको कियव्य हुने ि खाद्य सभप्रित्त
ु ाको
सं र्विानले ददएको खाद्य सभप्रित्त
हकबाट वम्ञ्चि नगनय ििा खाद्य सभप्रि ुत्ता सभबन्िी मौधलक हक उपिोग गनय िाज्यले प्रत्येक
नागरिकलाई खाद्यमा सम्जलै सँग पहुँच पुग्न सक्ने गिी अिायि ् Access to Food को लाधग िाज्यले
आवश्यक कानून एवं नीधि लगायि अन्य आवश्यक व्यवस्िा समेि गिी उपयुक्त आधियक वािाविण
समेि धसजयना गनुप
य ने दृर्िकोण बाजुदद्दन धमयाँको मुद्दामा (ने.का.प, २०६६, धनणयय नं. ८१६९) मा
िहेको छ ।
१५. के कस्िो कसूिमा के कस्िो सजायको व्यवस्िा गने िन्ने कुिा र्विार्यकी क्षेत्रधित्र पने
दण्डनीय कानून अन्िगयि अमुक कसूिका लाधग कम सजायको व्यवस्िा गरिएको िन्ने मात्र आिािमा
त्यस्िो कानूनी व्यवस्िालाई र्विेदजन्य कानूनी व्यवस्िाका रुपमा वा मर्हला र्हं सालाई प्रोत्सार्हि
गने कानूनी व्यवस्िाका रुपमा व्याख्या गनय नधमल्ने । के कस्िो काययलाई कसूि मान्ने, के कस्िो
ु मा के कस्िो दण्ड प्रणाली कायम गने िन्ने
कसूिका लाधग के कधि सजायको व्यवस्िा गने वा मुलक
जस्िा र्वर्षयहरू र्विार्यकी प्रज्ञा Legislative Wisdom धित्रका र्वर्षय हुने हुदाँ त्यसमा प्रिाव पने
गिी अदालिी हस्िक्षेप उपयुक्त नमाधनने दृर्िकोण अच्युिप्रसाद खिे लको मुद्दामा २०६४ सालको
रिट नं. ००१० आदे श धमधि २०६६।२।२१ मा िाखेको छ ।
ु ाई अधियुक्तको मौधलक हक हुने
१६. स्वच्छ सुनव
अधियुक्तलाई मुद्दा चलाएपधछ िुनामा िाखेिै कािवाही गनुप
य ने ि त्यसको न्यायपूणय र्वकल्प मुद्दा हे ने
अधिकािीले खोज्न नपाउने िन्ने हुदैन।अधियोगपत्रका साि अधियुक्तलाई अदालि समक्ष पेश गने,
अधियुक्तलाई सफाइएकको मौका ददने, कानून व्यवसायीहरूद्वािा बहस गरिने ि त्यस क्रममा असमिय
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पक्षलाई धनःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ि गिाई धनजको समेि प्रधिधनधित्व सुधनम्िि गरिने लगायिका
ु ाईका प्रर्क्रयाहरू अवलभवन गनुय पने हुन्छ िन्ने मान्यिा कमलेश द्वुवेदी (ने.का.प,
स्वच्छ सुनव
२०६६, अङ्क ५, धनणयय नं. ८१३९) को मुद्दामा गरिएको छ िने र्कशाि िन्ने िाम बहादुि कामिको
ु ालाई पेसीको जानकािी नददने कायय Fair
मुद्दामा (ने.का.प, २०६७, अङ्क ५, धनणयय नं. ८३४५) िुनव

Trial को मान्य धसद्धान्ि र्वपिीि हुने।फौजदािी अपिािमा अधियोग लागेको व्यम्क्तलाई उसले आफूले
िोजेको कानून व्यवसायीको साि प्रत्येक पेसीमा अदालिमा उपम्स्िि िई वा उपम्स्िि गिाई आफ्नो
र्वरुद्ध सभपूणय अदालिी कावायही आफ्नै िोहविमा िएको हे न य पाउने अधिकाि अधियुक्तको मौधलक
ु ाइएकको हक हुने व्याख्या अदालिले गिे को छ ।
हक अन्िगयिको स्वच्छ सुनव
१७. बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपालको नागरिक िए नागरिकिा प्राप्त गनय सक्ने
सं र्विान ि कानूनले नागरिक हुन िोकेको योग्यिा नपुगेको व्यम्क्त जधिसुकै लामो अवधि बसोवास गिे को
िएपधन नागरिक बन्न नसक्ने । प्रत्येक व्यम्क्तको लाधग नागरिकिाको

प्रमाणपत्र

महत्वपूणय हुन्छ ।

नागरिक निई कसै ले पधन यो दे शको िाजनीधिक अधिकाि प्रयोग गनय नपाउने ।िोर्कएको अधिकािीले
सं र्विान, कानून वा कानूनको गलि अिय गिे ि कुनै नागरिक नागरिकिाको प्रमाणपत्र पाउनबाट बम्ञ्चि हुन
सक्दै न । नागरिकिाको प्रमाणपत्र प्राप्त गनय कदठनाई (Hardship) को सामना गनय पने कुिा स्वीकायय नहुने ।
बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक िए पधन त्यस्िो व्यम्क्तले नेपालको नागरिकिा प्राप्त
गनयसक्ने

धसद्दान्ि सर्वना दमाई समेिको मुद्दा (ने.का.प, २०६६, धन नं. ८५५७) मा प्रधिपादन

गिे को छ ।
१८. कसूिको अनुसन्िानका धसलधसलामा पक्राउ गने काययले वैयम्क्तक स्विन्त्रिा धनयम्न्त्रि िएको
मान्न नधमल्ने
फौजदािी मुद्दाको अनुसन्िानका क्रममा मनाधसब शं काको घेिामा पिे का व्यम्क्तलाई धनयन्त्रणमा धलई
अनुसन्िान प्रर्क्रयालाई सहज बनाउने कानूनलाई हस्िक्षेप गदाय शाम्न्ि, सुव्यवस्िा कायम गने
िाज्यको अधिकाि कुम्ण्ठि हुन जान्छ ।मुद्दाको पुपक्ष
य
िनेको मुद्दाको अम्न्िम धनणयय होइएकन,
अधियुक्तको कसूि प्रमाम्णि नहुँदैको अवस्िामा त्यसिी िुनामा िाम्खने र्क्रयाले व्यम्क्तगि दृर्िले
वैयम्क्तक स्विन्त्रिा धनयम्न्त्रि िएको हुन सक्छ, िि अपिािको प्रिावकािी अनुसन्िान गिी
अपिािीलाई दम्ण्डि गने काययको अिावमा स्विन्त्रिा ि सुिक्षाको हकले साियकिा पाउन नसक्ने
हुदाँ अधियोग लागेका माधनसलाई अनुसन्िानका धसलधसलामा पक्राउ गनय नपाउने हो िने व्यम्क्तको
सुिक्षाको अधिकाि सुिम्क्षि हुने वािाविण बन्दै न िन्ने धसद्दान्ि अधिवक्ता अच्यूिप्रसाद खिे लको मुद्दा
(ने.का.प, २०६६ चैि, धनणयय नं. ८२७५) मा प्रधिपादन िएको छ ।
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ु ाइएक हुनसक्ने
१९. न्यायािीशको पदमा धनयुक्त हुने व्यम्क्तको सं सदीय सुनव
ु ाइएकको प्रणाली सं र्विानमा समावेश गरिसकेपधछ न्यायािीशको पदमा धनयुक्त हुने
सं सदीय सुनव
व्यम्क्तले इएकमानदाि ि धनष्पक्ष िएि न्यायसभपादन गनुप
य ने हुँदा यसिी धनयुम्क्त हुने व्यम्क्तको आचिण,
र्वगिका वर्षयहरूमा उनीहरूले गिे को काययसभपादन, अनुिव, ज्ञान सीप, योगदान, योग्यिा, धनष्पक्षिाबािे
धनयुम्क्तका क्रममा साविानीपूवक
य सं पिीक्षण गिी छनौट (Screening) गने र्वर्षय स्वयं मा आपम्त्तजनक
हुन नसक्ने

िन्ने मान्यिा अधिवक्ता सुबोिमान नार्पिको मुद्दा (ने.का.प, २०६७ धनणयय नं ८३८५)

मा िाखेको छ ।
२०. सािािण क्षेत्राधिकाि ि असािािण क्षेत्राधिकाि फिक हुन िन्ने मान्यिा
सािािण क्षेत्राधिकाि ि असािािण क्षेत्राधिकाि समानान्िि क्षेत्राधिकाि निै फिक हुन िन्ने दृर्िकोण
िामदे व यादवको मुद्दामा सवाच्च अदालिले अपनाएको छ ।यसै मुद्दामा असािािण क्षेत्राधिकािले
सािािण क्षेत्राधिकाि लाई अनादि गने, सीधमि िुल्याउने, धनयन्त्रण गने, प्रधिस्िापन गने वा कुनै र्कधसमबाट
धनस्िेज िुल्याउने कायय नगने िन्ने व्याख्या गिे को छ । धनयधमि वा सामान्य क्षेत्राधिकािको र्वकल्प
असािािण क्षेत्राधिकाि होइएकन । असािािण क्षेत्राधिकाि सामान्य क्षेत्राधिकािको पुनिावेदकीय क्षेत्राधिकाि
पधन होइएकन िधनएको छ । मौधलक हक प्रचलनको सभबन्िमा सवोच्च अदालिले असािािण अधिकाि
क्षेत्र ग्रहण गदाय कुनै िथ्य अनुमाधनि ि कपोल कम्ल्पि प्रश्नहरूको धनिाकिण गनय ि उपचाि ददन
नसक्ने । र्वद्यमान कुनै िथ्यको ब्याख्यामा र्ववाद गनुय ि कुनै िथ्य यिाियमा घर्टि िएको वा
होईन िन्नु एउटै कुिा होईन । र्वद्यमान िथ्यहरूमा असािािण अधिकाि क्षेत्र अन्िगयि आदे श जािी
गने सभमका आिािहरू र्वद्यमान छन् वा छै नन् िनी हे न यु अदालिको लाधग सँिै सान्दधियक हुन्छन्
िने कुनै कुिा िए गिे को छ वा छै न िन्ने जस्िा र्ववाद सवू द बुम्झ धनणयय गनुप
य ने ियो िने सो कुिा
असािािण अधिकाि क्षेत्रबाट हेन य नधमल्ने कृष्ण प्रसाद आचायय समेिको मुद्दा (ने.का.प,२०६४, धनणयय
नं. ७८३५) मा अदालिले अपनाएको छ ।
२१. योग्यिा नपुगक
े ा व्यम्क्तलाई संवैिाधनक पदाधिकािीको पदमा धनयुक्त गने कायय सं र्विानको
उल्लङघन हुने
पदीय म्जभमेवािी अनुसािको योग्यिा ि क्षमिा वस्िुगि आिािमा यर्कन गिे ि मात्र योग्यिम्
व्यम्क्तलाई सं वैिाधनक अं गको पदाधिकािीको पदमा धनयुक्त गरिनु वाञ्छनीय दे म्खन्छ।योग्यिा नै
नपुगेका

व्यम्क्तलाई

सं वैिाधनक

पदाधिकािीको

पदमा

स्वेच्छाचािी

िविबाट

धनयुक्त

गरिएमा

सं र्विानको उल्लङघन हुन पुग्ने िनी त्यस्िा धनयुम्क्त बदि हुने िन्ने दृर्िकोण अदालिले
(ने.का.प,२०७३, अक ११, धनणयय नं. ९७१०) मा अबलभबन गिे को छ ।
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२२. िाधमयक र्वर्षयमा िाज्यले चासो िाख्नु िमय धनिपेक्षिाको र्वपिीि नहुने
िाज्यले िमय वा िाधमयक आस्िाको आिािमा नागरिकहरूबीच र्विेद गदै न िन्ने नै िमय धनिपेक्ष
ँ ै लगाउन हुँदैन िन्न नधमल्ने ि हाम्रो दे शधित्र जे
िाज्यको िात्पयय हो । िाधमयक र्वर्षयमा िाज्यले आख
जस्िा

िाधमयक

सं स्िा

वा

गुठीहरूको

स्िापना

गरिएको

िएपधन

सावयजधनक

र्हि, पहुँच

वा

व्यवस्िापनको दृर्िबाट सावयजधनक हकर्हि वा सिोकाि िहे को र्वर्षयमा िाज्यले चासो िाख्नु वा
व्यवस्िापनमा पािदशीिा ि सुशासन कायम िाख्न कानूनी व्यवस्िा गनुय िमय धनिपेक्षिाको र्वपिीि
हुँदैन िन्ने दृर्िकोण िििमम्ण जङमको मुद्दामा अदालिले िाखेको पाईन्छ ।
२३. अदालिले कुनै पधन ऐन वा धनयम सं र्विानसभमि िहेको अनुमान गने
अदालिले कुनै पधन ऐन वा धनयम जर्हले पधन वैि ि अधिकाि क्षेत्रधित्र िही धनमायण गरिएको ि
सं र्विानसभमि िहेको अनुमान गदयछ ।िसिय कुनै ऐन वा धनयम बाम्झएको छ िनी दाबी गने पक्षले
सं र्विानसँग बाम्झएको छ िन्ने कुिाको अदालिलाई र्वश्वास ददलाउन सक्नुपछय िन्ने व्याख्या िमेन्र
धसहको धनवेदनमा गिे को छ।यसैगिी सं र्विानसँग कानून अमान्य िएको िन्ने धनवेदनमा अदालिले
धलने गिे को आिािहरूमा र्विार्यका धनधमयि कानून सं र्विानसभमि िहे को अनुमान गरिने कानून
सं र्विानसँग बाम्झएको छ िन्ने म्जर्कि धलने पक्षले सो कुिा स्पि र्कधसमले प्रमाम्णि गनुप
य ने सफा
हाि धलएि आउनुपने उम्ल्लम्खि कानूनलाई स्वीकाि गिे को वा त्यसबाट फाइएकदा धलएको दे म्खनु नहुने
ि बाम्झएको कुिा सामान्य र्ववेक िएको माधनसले सहजरूपमा िाहा पाउन सक्ने हुनपु ने िनी आिाि
र्वकास गिे को छ । अदालिले कानूनको समीक्षा गिे ि यस्िो कानून िै ददए अझ िाम्रो हुन्थ्यो िनी
त्यसको औम्चत्य खोज्ने वा मसौदाकािको काम गदै न।अदालिले दाबी गरिएको कानून स्पिसँग
सं र्विानसँग बाम्झएको छ छै न िन्नेसभम हे छय िन्ने दृर्िकोण िर्वन्र श्रे ष्ठको मुद्दा (ने.का.प, २०७३
धन. नं. ९५३८) मा िाखेको छ।
२४. कानूनको शासन प्रबदयन ि सिक्षण
सं र्विान ि कानून अनुसाि सिकाि ििा सं बैिाधनक धनकाय ििा अधिकािीले कायय गनुप
य ने ि यसबाट
कानूनको शासन प्रबदयन हुने मान्यिा सवोच्च अदालिले स्िार्पि गिे को छ । सं र्विानले उप
िािपधिलाई र्हन्दी िार्षामा शपि धलन छूट नददएको अवस्िामा उपिािपधिले सं र्विानले धनिायिण गिे
अनुसािको ढाँचामा िािपधि समक्ष पद ििा गोपनीयिाको शपि धलनुको र्वकल्प दे म्खन नआउने
िन्दै र्हन्दी िार्षामा गरिएको शपि सं र्विानसभमि हुन नसक्ने िनी बदि गिे को छ ।(ने.का.प,
२०६६, अङ्क ४, धनणयय न ८११७) । यसै गिी स्पि कानूनी त्रुटी (Apparent Error of Law) दे म्खएको
अवस्िामा कुनै धनकायबाट िएको धनणययमा वैिाधनकिाको ित्व िहन नसक्ने ि कानूनले धनम्िि
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गिे को प्रकृया ि धबधिको पालना नगिी िएका कुनैपधन धनणयय कानून र्वपिीि हुने धसद्दान्ि
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र्व सं बैिाधनक परिर्षद समेि िएको (ने.का.प, २०६८, धनणयय नं. ८४०६)
मुद्दामा प्रधिपादन गिे को छ ।
सागि केसीको मुद्दा (ने.का.प, २०७०, धनणयय न ९३००) मा सं वैिाधनक सीमाको उल्लङ्घन गने

छु ट िाज्यका कुनै पधन धनकायलाई नहुने ि सं वैिाधनक सवोच्चिा ि नागरिक हकको सं िक्षकको
रूपमा मौधलक हकको र्वरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकािका शम्क्त, अधिकािको स्वेच्छाचािी ि मनोमानी
काययलाई न्यार्यक पुनिावलोकनद्वािा िोर्कने िनी कानूनको शासनको सिक्षणमा बालेको छ ।
द्वन्द्वकालमा िएका मानव अधिकािका गभिीि उल्लङ्घनका कसूिहरूमा उत्तिदायी बनाउने, त्यस्िा
घटना पुन दोहोरिन नददने, पीधडिमा आत्मसभमानको िाव उद्वोिन गिाउने जस्िा काययले कानूनी
िाज्य कायम गनय मदि पुग्ने मान्यिा मीिा ढु गाना (ने.का.प, २०७४, धन न ९५७५) को मुद्दामा
प्रधिपादन गिे को पाईन्छ ।

यसैगिी अपिाि, भ्रिाचाि वा अनुम्चि कायय लगायि जुनसुकै गैिकानूनी स्रोिबाट आजयन गिे को
सभपम्त्तलाई बैद्यिा ददनु ि त्यस उपि छानबीन, अधियोजन ि सजाय गनय नपाउने गिी आदे श जािी

् न िन्दै कमले श
गनुय सं र्विान ि कानूनले गिे का प्राविानहरू प्रयोजनहीन, धनम्ष्क्रय वा मृिप्रायः हुनछ
द्देवेदीको मुद्दा (ने.का.प, २०६७, धन न ८४५२) मा काययकािी आदे श जािी गिी स्वेम्च्छक रुपमा
सभपम्त्त र्वविण ददई कि धििे को कािणले मात्र स्रोि पधन खुलाउन नपने ि त्यस्िा सभपम्त्त

गैिकानूनी िविले कमाएको सभपम्त्त हो िने त्यस्िो सभपम्त्त स्विः Legalise हुने व्यवस्िा गनुय
कानूनको शासनको मान्यिा अनुरूप नहुने िनी बदि गिे को छ । कानूनको शासन प्रबदयन गनयमा
प्रस्िुि आदे श महत्वपूणय मान्न सर्कन्छ ।

२५. सावयजधनक सिोकािको र्ववादमा साियक सभबन्ि ि िाम्त्वक सिोकाि हनुपने
सावयजधनक सिोकािको र्ववादमा धनवेदन गने व्यम्क्तको र्ववादको र्वर्षयवस्िुसँग साियक सभबन्ि ि
िाम्त्वक सिोकाि हुनपदयछ ि र्ववादमा मुधछएको सावयजधनक हक वा सिोकािसँग सभबम्न्िि
जनसािािणको प्रधिधनधित्व धनजले सही रुपमा गनय सक्दछ िन्ने कुिामा अदालिलाई र्वश्वास ददलाउनु
पछय िन्ने मान्यिा िािेश्याम अधिकािीको मुद्दामा (ने.का.प, २०४८, अङ्क १२, धन न ४४३०) मा
स्िार्पि िहे को । यसैगिी र्वष्णु प्रसाद पाण्डेको मुद्दा (ने.का.प, २०५३, अङ्क ३, धन न ६१५९) मा
सावयजधनक सिोकािको र्वर्षय हुन कुनै खास व्यम्क्त वा व्यम्क्तहरुको व्यम्क्तगि हक वा सिोकािमा
मात्र धसधमि िएको र्ववाद निएि सबयसािािण जनिा वा कुनै जनसमुदायको सामूर्हक हक वा
सिोकािसँग सभबम्न्िि हुनपु दयछ ।सािै नेपाल सिकाि वा अन्य कुनै सावयजधनक धनकाय वा
पदाधिकािीले कानून अनुसाि गनुय पने काम गिे न वा गनय नहुने काम गिे मा त्यसको परिणामस्वरुप
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कुनै व्यम्क्त वा व्यम्क्तहरुलाई कानूनको दृर्िमा व्यम्क्तगि क्षधि पुगेको छै न िि जनसािािणको
सामान्य र्हि वा स्वाियमा प्रधिकुल प्रिाव पिे को छ िने उक्त कायय सावयजधनक सिोकािको र्वर्षय
हुन्छ िधनएको छ।ददलीप यादवको मुद्दामा (ने.का.प, २०६७, अङ्क १०, धन न ८४८४) मा
धनवेदकको साियक सभबन्ि ि िाम्त्वक सिोकाि निएपधन मुद्दा गनय छु ट दददै जाने हे िने हकदै या
सभबन्िी धसद्दान्ि ि कानूनी व्यवस्िाको प्रयेग हुने िनेको छ।िीमसेन पेखिे लको मुद्दा (ने.का.प,
२०७०, अङ्क १, धन. नं. ८९४०) मा सावयजधनक सिोकािको र्वर्षयमा धनवेदन ददने व्यम्क्तको त्यस्िो
र्ववादको र्वर्षयसँग साियक सभबन्ि (Meaningful Relation) ि िाम्त्वक सिोकाि (Substantial
Interest) हुनपु ने हुँदा यस्िो सभबन्ि ि सिोकाि धनवेदकले केवल धनवेदन दिाय गदायको अवस्िामा
मात्र दे खाएि नहुने िन्दै सावयजधनक सिोकािको र्ववादको र्वर्षयमा अदालिमा धनवेदन ददनुपूव य सो
र्वर्षयको कामकािवाही गनुप
य ने वा गनुय नपने कियव्य िएको धनकाय वा पदाधिकािी समक्ष आवश्यक
उपचािको लाधग धनवेदन ददनुपने ि त्यसिी धनवेदन ददएकोमा सो प्रर्क्रयामा अनुम्चि र्वलभव िई वा
सो प्रर्क्रया धनष्प्रिावी िई यस अदालिसमक्ष उपचाि माग गनुप
य िे को िए सोको व्यहोिा समेि
धनवेदनमा खुलाउनु पने सभबम्न्िि धनकायमा धनवेदन ददएकोमा त्यसबाट उपचाि पाउन नसकेको
कािणले सोही र्वर्षयमा अदालिमा धनवेदन ददनुपूव य धनवेदकले सभबम्न्िि पदाधिकािी वा धनकाय
समक्ष सो काम कािवाही गिे वा नगिे उपि अदालिमा सावयजधनक सिोकािको र्वर्षयमा धनवेदन दिाय
गिाउन लागेको कुिाको जानकािी गिाई त्यसको प्रमाण समेि रिट धनवेदनसाि पेश गनुप
य ने ि
सावयजधनक सिोकािको र्ववादको र्वर्षयसँग धनवेदकको साियक सभबन्ि ि िाम्त्वक सिोकाि िहे को ि
सभबम्न्िि जनसमुदाय वा सवयसािािणको सिोकािलाई प्रधिधनधित्व गनय सक्षम िहे को कुिाको र्वश्वास
हुने आिािहरूसमेि धनवेदनमा खुलाउनु पने गिी रिट धनवेदकलाई म्जभमेवाि बनाउन आदे श गिे को
छ ।
२६. संक्रमणकालीन न्याय सभबन्िमा सत्य िाहा पाउने ि परिपूिणको पाउने हक हुने
द्वन्द्वको क्रममा िएका मानव अधिकािको उल्लङ्घनका घटनाबाट पीधडिहरुले क्षधिपूधिय ि परिपूिण
पाउने ििा द्धन्द्वका घटनाको सत्यिथ्य खोजी गने वा पत्ता लगाउने कायय सं क्रमणकालीन न्यायको
महत्वपूणय ित्व हुने मान्यिालाई अदालिले िाजेन्र ढकालको मुद्दामा (ने.का.प, २०६४, अङ्क २,)
स्िार्पि गिे को छ । द्वन्द्वका पीधडिहरुलाई आधियक क्षधिपूधिय ि बृहिरुपमा परिपूिणको व्यवस्िा

गनुप
य ने कियव्य पधन िाज्यको िहने धसद्धान्ि यसै मुद्दामा सवोच्च अदालिले प्रधिपादन गिे को छ ।

द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य िाहा पाउने कुिा मौधलक हक अन्िगयिको जीवनको हक, स्विन्त्रिाको
हक ि न्याय पाउने हकको अधिन्न अङ्ग हो िन्ने स्िापीि गिे को दे म्खन्छ ।सं क्रमणकालीन न्यायका
सभवन्िमा सवोच्च अदालिबाट पीधडिलाई न्याय प्रदान गने गभिीि प्रकृधिका मानव अधिकाि
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उल्लघनका कसूिमा अधियोजन गने समाजमा मेलधमलाप कायम गने मानव अधिकािको गभिीि
उल्लं घनका सन्दियमा माफी ििा क्षमादान सभबन्िी उपायहरु अस्वीकायय हुने िन्ने मान्यिा सुमन
अधिकािीको मुद्दामा

(ने.का.प, २०७१, अङ्क १२, धन.नं ९३०३) उल्लेख गिे को छ । यसै

मुद्दामा द्धन्द्वकालमा िएका गभिीि मानव अधिकाि उल्लं घनका घटनामा अनुसन्िान गिी फौजदािी

अधियोजन गने कुिाले मात्रै पीधडिलाई न्याय प्रदान गनय ि न्याय प्रणाली सवल बन्न सक्छ िन्ने
धसद्धान्ि प्रधिपादन गिे को छ । यसैगिी यािना र्वरुद्दको महासम्न्ि १९८४ को नेपाल पक्ष िएकाले
महासम्न्िको व्यवस्िा अनुसाि यािनालाई अपिाि मानी कानून गनय सिकािका नाममा िाजेन्र
म्घधमिे को मुद्दा (२०६६ असाि, अङ्क ३, धनणयय नं. ८१०१) मा आदे श गिे को छ । सं वैिाधनक एवं

कानूनी व्यवस्िा ि मानव अधिकािको न्यूनिम् मान्यिा वा सीमा नाघी कसै लाई पधन द्वन्द्वकालमा वा
अन्य अवस्िामा कुनै प्रकािको यािना ददन नसक्ने िफय पधन यस मुद्दामा अदालिले आदे श गिे को छ
। द्वन्द्वकालमा िएका मानवीय कानून र्वरूद्ध वा मानव अधिकाि उल्लङ्घनका गभिीि कसूिहरू
दोहोरिन नददने, पीधडिमा आत्मसभमानको िाव उद्वोिन गिाउने िार्िय मेलधमलापको वािाविण
बनाउने

ि

कानूनी

िाज्यको

पुनस्िापन

गिी

शाम्न्ि

बहालीको

मागयमा

योगदान

पुर्याउनु

सं क्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अधिि हो िन्ने मान्यिा मीिा ढु गाना (ने.का.प, २०७४, धन.नं
९५७५) को मुद्दामा आदे श गिे को पाईन्छ ।
२७. समकक्षी सस्िा र्वरुद्ध घोर्षणात्मक अधिव्यम्क्त ददनु मात्रै पधन पयायप्त हुने
ु ो अधिरिक्त न्यायपाधलका समकक्षी अङ्ग
व्यवस्िार्पका सं सद िाज्यको एउटा महत्वपूणय छु ट्टै अङ्ग हुनक
समेि िएकोले त्यस्िो सं स्िाले गिे को कुनै काययबाट कसै को खास हक हनन् िएको िनी दे खाउन
नसकेको अवस्िामा त्यस्िो सं सद र्वरुद्ध नै पिमादे शको आदे श जािी गने अवस्िा र्वद्यमान दे म्खन
नआउने ि एउटा सक्षम धनकायलाई िइएकिहे को कानूनको म्स्िधिको अवलोकन गिी घोर्षणात्मक
अधिव्यम्क्त ददनु मात्रै पधन समकक्षी अङ्ग वा धनकायको लाधग पयायप्त हुने ि त्यस्िो कायय मूलिः
कानूनी िाज्य ि सं र्विानको सवोच्चिा कायम गने र्हसाबले गरिने हुँदा पिमादे श जस्िो बन्िनकािी
आदे शद्वािा मात्रै समुम्चि धनकास वा उपचाि पाइएकन्छ िन्ने सोच्नु मुनाधसब दे म्खन नआउने व्याख्या
ु ृ ष्ण कोइएकिाला समेि (ने.का.प, २०६८, धनणयय नं.८४२०) को मुद्दामा गिे को छ ।
अधिवक्ता प्रिक
२८. सं र्विानको आिाििूि सं िचनाको धसद्धान्ि
नेपाल अधििाज्यको सं र्विान, २०४७ को िािा ११६ ले प्रस्िावनाको िावना प्रधिकुल सं र्विान
सं शोिन हुन नसक्ने िनी व्यवस्िा गिे को सन्दियमा प्रधिधनधिसिा धबघटन सभबन्िी िर्विाज िण्डािी
र्व सभमाननीय प्रिानमन्त्री समेि िएको २०५२ सालको रिटमा अदालिले प्रस्िावनाको िावना
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अनुसाि केही आिाििूि सं िचनाको रुपमा सं सदीय शासन प्रणाली बहुदलीय प्रजािन्त्र समेिलाई
समावेश गिे को ि उक्त व्यवस्िाहरु असं शोिधनय िहे को व्याख्या गिे को धिये ।
नेपालको अन्िरिम सं र्विान, २०६३ मा व्यक्त रुपमा (Expressly) आिाििूि सं िचना (Basic
Feature) निाखेको िएपधन केही अव्यक्त (Implied) आिाििूि र्वशेर्षिा िहे को हुँदा सो को र्वपिीि
हुने गिी व्यवस्िार्पका—सं सदले अन्िरिम सं र्विानको सं शोिन गनय सक्दै न िन्ने धसद्वान्ि अदालिले
अधिवक्ता सुबोिमान नार्पि र्वरुद्ध प्रिानमन्त्री ििा मम्न्त्रपरिर्षदको कायायलय समेि र्वपक्षी िएको
(रिट नं.२०६४–WS–००२ आदे श धमधि २०६७।१।२) मा कायम गिे को छ । उक्त मुद्दामा
नेपाललाई लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रबाट िाजिन्त्रमा फकायउने ि सं घीय िाज्य व्यवस्िाबाट एकात्मक
िाज्यमा परिवियन गने गिी अन्िरिम सं र्विानको सं शोिन हुन नसक्ने ि नेपालले अनुमोदन गिे का

Core Human Right Treaties समेिबाट प्रत्यािूि गरिएका नागरिकका आिाििूि मानव/मौधलक
अधिकाि कटौिी गने ििा िी अधिकािको उल्लं घन िएमा स्विन्त्र ि सक्षम न्यायलयबाट उपचाि
प्राप्त गने अन्िरिम सं र्विानमा िहे का मौधलक हक ि स्विन्त्र न्यायपाधलका सभबन्िी व्यवस्िाहरू
समेि सं र्विानका आिाििूि र्वशेर्षिा हुन िनी िी कुिाहरु सं र्विानका आिाििूि सं िचना हुने
व्याख्या गरिएको छ ।
यसैगिी र्वजयिाज शाक्यको मुद्दा (ने.का.प, २०६७ अंक ९ धन न ८४५७) मा सं र्विान स्वयं ले
सं शोिनको लाधग कुनै पूवश
य िय वा आिाििूि सं िचना र्कटे को छै न िन्दै मा सं र्विानको आिाििूि
स्वरुप क्षिर्वक्षि पाने अधिकाि सं र्विानले नै जन्माएको (Creature) र्विार्यकालाई नहुने ि िि

सं र्विान सं शोिन नै हुन नसक्ने व्यवस्िा गने हो िने सं शोिन प्रर्क्रयाको बदला अदालिबाट
व्याख्या माफयि् सं शोिन हुन पुग्ने धसद्धान्ि प्रधिपादन िएको छ। यसै मा सं र्विान सं शोिनका
सभबन्िमा कुनै सीमा नै हुँदैनन ि व्यवस्िार्पका सं सदले अन्िरिम सं र्विानको जुनसुकै िािा धनिपेक्ष

ढं गबाट सं शोिन गनय नसक्ने िन्दै सं र्विान सं शोिनका सभबन्िमा व्यवस्िार्पका सं सद केही व्यक्त
वा अव्यक्त सीमाहरूबाट बाँधिन्छ िधनएको छ ।

अन्िरिम सं र्विानको िािा ६४ अनुसाि सं र्विानसिाको कायायबधि बढाउने गिी िएको सं र्विानको
दशौं सं शोिन बदि घोर्र्षि गिी पाउन पिे को िििमम्ण जं गमले दायि गनुय िएको

रिटमा (ने.का.प,

२०६७ अंक ८ धन न ८६६२) स्पि रुपमा अवधि र्कटान गरि सं र्विान धनमायणका लाधग धनददयि

गरिएको समयाबधि केबल आलं कारिक मात्र हो िन्ने ठाधनन नहुने िन्दै अन्िरिम सं र्विान धनमायणका
क्रममा सं र्विान धनमायिाले सुर्वचारिि रुपमा २ बर्षय समयावधि िाखी सं र्विान धनमायणको काययलाई

सुधनम्िििा प्रदान गिे को अवस्िामा त्यस्िो धनम्िि् प्राविानलाई कुनै महत्व नै नददई सं र्विान
सं शोिनको अधिकाि अन्िगयि सं र्विानसिाको काययकाल पटक–पटक वढाई सं र्विान धनमायण हुन्छ
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िन्ने कुिालाई अधनम्िििामा पाने अधिकाि पधन अन्िधनयहीि हुन्छ िनी अिय गरिनु जनादे श प्रधिकूल
हुने ि अधनिय ििा सीमाहीन म्स्िधि धसजयना हुने गिी सं र्विानसिा आफैंले आफ्नो काययकाल
वढाउँदै जानु सं वैिाधनक र्वधिशािको दृर्िकोण समेिवाट मनाधसव हुन नसक्ने िन्दै सं र्विानसिाको

कायायबधि बढाउने गिी सं र्विानमा सं शोिन गनय नसर्कने व्याख्या अदालिले गिे को छ । सं र्विान

सं शोिनको अधिकािमा केही सीमाहरु िहने कुिालाई स्वीकाि गने आिाििूि सं िचनाको धसद्दान्िलाई
अदालिले मान्यिा ददएको दे म्खन्छ ।
२९. अध्यादे शको कानूनी मान्यिा
अध्यादे श जािी िै प्रािभि गरिएको कािवाहीको प्रर्क्रया अध्यादे शको अवधि समाप्त िई धनम्ष्क्रय िहे को
अवस्िामा उक्त शुरु िएको प्रर्क्रया वा कामकािवाही अन्त्य निएसभम सो अध्यादे शको व्यवस्िा अनुसाि
िएको काम कािवाही सभपन्न नहुँदै धनम्ष्क्रय िएको कािणले सार्वकमा िहे को कानूनी व्यवस्िा नै लागू हुने
िनी व्याख्या गनुय कानून व्याख्या सभबन्िी ऐनको व्यवस्िा र्वपिीि हुने ।जािी िएको अध्यादे शको अवधि
समाप्त िई ऐनको रुप धलन नसके पधन सोको परिणाम पधन ऐन खािे ज िएपधछको परिणाम जस्िै हुने िन्ने
धसद्धान्ि निे न्र प्र. कोइएकिाला र्व लोक सेवा आयोग समेि (ने.का.प, २०६८ धन. नं. ८५७०)
मुद्दामा गरिएको छ ।
३०. सबैिाधनक ईजलासबाट प्रधिपाददि धसद्दान्ि
प्रहिी कमयचािीको नोकिी अबधि गणना गदाय प्रहिी सेवाको कुनै पधन पदमा गरिएको स्िायी नोकिी
समेि जोडी गणना गरिने िन्ने व्यवस्िा नेपालको सं र्विानको िािा १८ मा उल्लेम्खि समानिाको
हकको र्वपिीि िएको िन्ने दावी िहे को गणेशिाज िाई समेिको मुद्दा ( नेकाप २०७५ सबैिाधनक
इएकजलास खण्ड िाग १ अक १ धन न ०००१) मा सो व्यवस्िा प्रहिी सेवामा काययिि सवै
प्रहिीहरुको लाधग लागू हुने व्यवस्िा िएकोले समानिाको प्रधिकुल ि िेदिाव गने खालको
नदे म्खएको िनी समानिाको हक समानहरुका वीचमा लागू हुने ि न्यायोम्चि वगीकिण गिी िाज्यले
फिक फिक कानूनी व्यवस्िा

गनय सक्ने न्यायोम्चि बगीकिणको धसद्धान्िलाई सबैिाधनक

इएकजलासले स्वीकाि गिे को छ । यसै मुद्दामा प्रहिीको योग्यिा, छनौट प्रकृया, अवकाश, सेवाको गणना
जस्िा र्वर्षय सेवा सभबन्िी कानूनको साििूि व्यवस्िा िएकोले प्रहिी ऐनको धनम्िि अधिकाि
अन्िगयि बाहे क प्रत्यायोम्जि र्विायनको अं श बनाउन समेि नधमल्ने हुँदा सेवा, शिय सभबन्िी सािवान
व्यवस्िा ऐनमा नै समावेश गनुय िनी सिकािका नाममा आदे श समेि गिे को छ । यसबाट प्रहिी
सेवामा काययिि कमयचािीको सेवा शिय सभबन्िी व्यवस्िा ऐनमा व्यवम्स्िि गनुप
य ने अदालिको
दृर्िकोण िहेको दे म्खन्छ ।
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सार्वत्री श्रे ष्ठ र्व. िािपधि कायायलय समेि िएको माफी सभबन्िी मुद्दा (नेकाप २०७५ सबैिाधनक
इएकजलास खण्ड िाग १ अक १ धन न ०००२) मा बालकृष्ण ढुं गेललाई माफी ददने ित्काधलन
सिकािको धनणयय बदि गदै सवोचच अदालिको सं र्विानको सं बैिाधनक ईजलासले नेपालको
सं र्विानको िािा २७६ ले िािपधिले मम्न्त्रपरिर्षदको धसफारिसमा अदालि वा न्यार्यक धनकायले
गिे को सजायलाई कानून बमोम्जम माफी, मुलिवी, परिवयिन वा कम गनयसक्नेछ िन्ने व्यवस्िा गिे को
सन्दियमा के कस्िो कसूिमा माफी ददन धमल्ने हो ि के कस्िो कसूिमा माफी ददन नधमल्ने हो िन्ने
स्पि व्यवस्िा सर्हिको कानून बन्नुपने ि के कस्िो अवस्िा ि परिम्स्िधिमा माफीको लाधग कािवाही
चलाउन पाउने हो िन्ने आिािहरु पधन कानूनमा नै व्यवम्स्िि हुनपु ने ििा त्यस्िो कानूनमा गभिीि
खालका फौजदािी कसूिमा माफी ददन नसर्कने गिी व्यवस्िा िाख्न समेि आदे श गिी माफी सभबन्िी
र्वर्षयलाई िाज्यले कानूनद्धािा व्यवम्स्िि गनुप
य ने धसद्धान्िलाई स्िापीि गिे को छ ।
यसैगिी सिकाि वादी फौजदािी मुद्दाको कसूिका सभबन्िमा जानीजानी वा पूवायग्रह पीधडि िै गलि
अनुसन्िान वा अनुम्चि अधियोजनका कािण आिोर्पि व्यम्क्त िुनामा िहे को िि मुद्दामा अम्न्िम
धनणयय हुँदा सफाई पाएको अवस्िामा त्यसिी िुनामा पिे को अबधिको िाज्यद्धािा न्यायोम्चि क्षधिपूधिय
ददने व्यवस्िा सर्हिको कानून धनमायण गनुय िन्ने अमृि प्रसाद श्रे ष्ठको मुद्दा ( नेकाप २०७५
सबैिाधनक इएकजलास खण्ड िाग १ अक १ धन न ०००६) मा सं बैिाधनक ईजलासले धनदे शनात्मक
आदे श जािी गिे को छ । यसबाट फौजदािी मुद्दामा कुनै पधन कािणबाट िुनामा पिी मुद्दा फैसला
हुँदा सफाई पाएको अवस्िामा त्यस्िो व्यम्क्तले क्षधिपूधिय पाउने अवस्िा िएको छ । यो आदे शको
कायायन्वयनका लाधग िाज्यले आवश्यक कानून िजुम
य ा गनुप
य ने हुन्छ ।
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सि नं

सनवेदक।

प्रत्यर्थी

मुद्दा

सन नं

पक्ष
1=

फैिला।

इजलाि

२०६७।८।१

ु
िं यक्त

फैिला िार िं क्षप
े

आदे श समसि

िुन्िली

प्रधानमन्री िर्था

धामी(शाह)

मन्त्न्र

पररषद्को

परमादे श

कायाालय िमेि

नेकाप

२०६८
अक

८५४१

१

५

माननीय

न्यायाधीश

महान्यायासधवक्ताले

गरे को

सनर्ाय िरकारी सनकायको लासग मार

भएिापसन

धारा १३५ ले धारा १०७ को यि

अन्त्न्िम हुन िक्दछ।धारा १३५ले महान्यासधवक्तालाई उन्त्ललन्त्िि

श्री बलराम के िी

असधकार, ददएको

श्री भरिराज उप्रेिी

सनयन्रर् गना निक्ने।

माननीय

न्यायाधीश

अदालिको अिाधारर् असधकारलाई िीसमि गना वा कटौिी गना वा
नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ को धारा १०७ (२) ले कुनै

िं वैधासनक वा कानूनी प्रश्नको सनरुपर्को लासग आवश्यक र उपयुक्त
ा
आदे श जारी गरी त्यस्िो हकको प्रचलन गराउने वा वववाद टुं गो
लगाउने अिाधारर् असधकार िवोच्च अदालिलाई हुनेछ” भन्ने

िं वैधासनक प्रावधान रहेको दे न्त्िन्छ।उन्त्ललन्त्िि िं वैधासनक व्यवस्र्था
अन्िगाि

पूर्न्ा यायको सनसमत्त यि अदालिले कुनै सनकाय वा

पदासधकारीले गरे को सनर्ायलाई Judicial Review गनािक्ने।
2=

ठाकुर
िमेि

गैरे

गृह

वन्दी

सनर्ाय नं.

२०६२।४

माननीय न्यायाधीश िम्वन्त्न्धि असधकारीले कानून बमोन्त्जम आदे श गरी र्थुनामा रािेको

मन्रालय,

प्रत्यक्षीक

७६७२

।२५।३

श्री

सिं हदरवार

रर्

ने.का.प.

सिं ह

काठमाडौं

२०६३

िमेि

अङ्क ३

माननीय न्यायाधीश हो, होइन ? र्थुनामारातदा कानूनको जालिाजीपूर्ा प्रयोग गररएको छ
श्री
हररजं ग छै न । र्थुनामा रातदा असनवाया रुपमा पालन गनुपा ने आधारभूि

अजुन
ा

प्रिाद मुद्दाको ववषयवस्िु सभर प्रवेश गरी चसल रहेको मुद्दालाई अिर पने

सिं जापिी

गरी ररटक्षेरवाट हेन ा नसमलने भएपसन चलाइएको मुद्दा कानून
अनुरुपको हो, होइन, कानूनको अन्त्तियारी अनुरुप र्थुनामा रान्त्िएको

कानूनी प्रवियाको अवलम्वन गररएको छ छै न ? जस्िा कानूनी िर्था
िैद्दान्त्न्िक दृविकोर्ले कुनै व्यन्त्क्तलाई र्थुनामा रान्त्िएको कायाको
न्यावयक परीक्षर् ररटक्षेरवाट गना समलने ।

3=

असधवक्ता

प्रधानमन्री

िं ववधान

सनर्ाय नं.

२०६२।१

माननीय न्यायाधीश अदालिको काम कानूनको व्यातया गनेिम्म हो यिका असिररक्त

राजुप्रिाद

िर्था

िं ग

७६५१

२।१०

श्री न्त्िलराज रे ग्मी

चापागाई

मन्त्न्रपररष

बान्त्िएको ने.का.प.

द्को

कानून

२०६३

माननीय न्यायाधीश
श्री बलराम के.िी.

ववधावयका सनसमाि कानूनिं ववधान अनुकूल नै छ भन्ने िं न्त्िने गररन्छ

। जविम्म प्रत्यक्षरूपबाट कानून िं ववधानप्रसिकूल रहेको भन्ने
दे न्त्िंदैन िविम्म अवैध भन्न नसमलने । सनवारक नजरबन्दिम्बन्धी
व्यवस्र्था कुनै एक कानूनमा मार रहनिक्ने र छररएर रहन

कायाालय

4=

अमान्य

िमेि

घोवषि

राजेशराज

प्रधानमन्री

कमाचारी

कन्त्र्क
ा ार

िर्था
मन्त्न्रपररष
द्को
कायाालय
िमेि

माननीय न्यायाधीश निक्ने भन्ने न्त्जवकरिँग िहमि हुन निवकने ।

अङ्क २

श्री गौरी ढकाल

गररपाऊँ

िं चयकोष
कमाचारी
िेवा

शिा

(पाँचौं

िं शोधन)

सनर्ाय नं.

२०६२।१

माननीय न्यायाधीश राज्यले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गनाका लासग कुनै

७६३६

२।३१।

श्री अनूपराज शमाा
माननीय न्यायाधीश

२०६३

श्री न्त्िलराज रे ग्मी

अङ्क १

माननीय न्यायाधीश सनयमावली, २०४८ मा पाँचौं िं शोधन गरी िेवाका शिामा फेरबदल
श्री बलराम के.िी.

२०४८

८

छै न भन्ने िमेि धारा १२(२)(ङ)(५) मा ब्यबस्र्था गरीपेशा र

ने.का.प.

सनयमावली,
को

शिा वा योग्यिा िोक्ने गरीकानून बनाउन रोक लगाएको मासनने

सनयम

रोजगारको स्विन्रिालाई ब्यबन्त्स्र्थि र सनयमन गना िक्ने िमेि
िं वैधासनक

व्यवस्र्थारहेको

दे न्त्िएकोले

कमाचारी

िं चयकोष

गरे को अवस्र्थालाई िं ववधान ववपरीि भएको भन्न निवकने ।
िं चयकोषको िेवामा रहं दाका अवस्र्थामा सनवेदकले प्राप्त गने

िलव, भत्ता एवं अन्य िुववधाबाटकेही िम्पन्त्त्त आजान हुन िक्ने

को

अवस्र्था रहेको भएपसन त्यो मार िम्पन्त्त्त आजान, भोग, बेचवविनवा

उपसनयम

अन्य कारोवारको प्रमुि आधार होइन,यो एउटा अंश (Component)

(१क) को

मार हो । यस्कै कारर्ले िमग्र िाम्पन्त्त्तक हक (Holistic Proprietary

िण्ड (क)

right) मा आघाि पुगेको मान्न नसमलने ।

बदर

घोवषि

गररपाऊँ
।
5=

असधवक्ता
मीरा
िमेि

प्रधानमन्री

ढुं गाना िर्था

मन्त्न्रपररष
द्को

िं ववधानिं
ग

बान्त्िएको
कानून

सनर्ाय नं.

२०६२।१

माननीय न्यायाधीश नपुंिकिा (Impotency) र सनिन्िान वा बाँिोपन (Infertility) शब्द

७६३५

२।१७।५

श्री

ने.का.प.

अमान्य र २०६३

सगरी

केदारप्रिाद एउटै नभई फरकफरक अवस्र्था र अर्थाबोध ददने शब्दहरू हुन ् भन्ने
प्रि हुने ।

लोग्ने वा स्वास्नीमासनि दुवैमा हुन िक्ने िन्िान उत्पादन गने

माननीय न्यायाधीश क्षमिा केवलस्वास्नीमासनििं ग मार हुन्छ । लोग्नेमासनिमा हुँदैन

कायाालय,
सिं हदरबार
िमेि

बदर

घोवषि

अङ्क १

श्री न्त्िलराज रे ग्मी

भन्ने आशय आउने प्रकृसिको कानून सनमाार् गनुा र लागू गनुा

ँ
माननीय न्यायाधीश सनश्चयनै िं वैधासनक प्रावधान र िमानिाको सिद्धान्ि अनुकूल नहुदा

गररपाऊँ

श्रीमिी शारदा श्रे ष्ठ

।

उक्त प्रावधानले लोग्ने र स्वास्नीबीच स्पिरूपमा भेदभावजन्य

ु ी ऐन (एघारौँ िं शोधन िवहि) लोग्ने
व्यवहार प्रदन्त्शि
ा गने । मुलक
स्वास्नीको १ नं. का दे हाय (१) मा रहेको प्रावधान मध्ये “वा
वववाह भएको दश वषासभर स्वास्नीको कारर्बाट िन्िान नभएको

भन्ने श्री ५ को िरकारबाट मान्यिाप्राप्त मेसडकल बोडाबाट प्रमान्त्र्ि

भएमा” भन्ने प्रावधान नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को धारा
८८(१) बमोन्त्जम अमान्य र बदर घोवषि हुने ।
6=

असधवक्ता

प्रधानमन्री िर्था

वान्त्िएको

सनर्ाय नं.

शमाा िमेि

कायाालय िमेि

अमान्य

ने.का.प.

प्रकाशमन्त्र्

मन्त्न्रपररषद्को

कानून

घोवषि गरी
उत्प्रेषर्,

परमादे श

७६३४

२०६२।१२।
१७।५

२०६३

िम्माननीय

प्रधानन्यायाधीश

ददलीपकुमार पौडेल

श्री

माननीय न्यायाधीश श्री

अङ्क १

न्त्िलराज रे ग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री

लगायि

िपवहादुर मगर

जो चावहने
आदे श

सनजामिी िेवा ऐन, २०४९ अनुिार मवहला कमाचारीहरुको हकमा

६ मवहना परीक्षर्कालको अवसधको व्यवस्र्था गरे कोले अरु कानूनी
व्यवस्र्थामा मवहलाको लासग छु ट्टै व्यवस्र्था नभएको भन्ने न्त्जवकरकै

आधारमा िी कानूनी व्यवस्र्थाहरुलाई ित्काल नै अिं वैधासनक
घोषर्ा गना नसमलने मवहला कमाचारीहरुको परीक्षर्काल िम्बन्धी

सनजामिी िेवा ऐन, २०४९ ले िकारात्मक ववभेद र मवहला वगाको

िं रक्षर् र ववकािको लासग परीक्षर्काल पुरुष कमाचारीहरु भन्दा
कम हुने गरी ६ मवहनाको गरे पसन न्त्शक्षा सनयमावली,२०६०
िमेिका ववसभन्न ६ वटा कानूनी व्यवस्र्थामा मवहला कमाचारीहरुको

जारीगररपा

हकमा परीक्षर्काल िम्बन्धी छु ट्टै ् र व्यवस्र्था नगरी परीक्षर्काल

ऊँ ।

िम्बन्धी

व्यवस्र्थामा

एकरुपिा

रहेको

नदे न्त्िंदा

िवै

मवहला

कमाचारीहरुको परीक्षर्कालमा िमान वकसिमको व्यवस्र्था गरी

एकरुपिा कायम गने िम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्र्था समलाउन
आदे श जारी हुने ।
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ववनोद ढुं गेल

प्रधानमन्री

िर्था

मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

उत्प्रेषर्
िमेि

िम्वि्

२०६२
िालको

ररट नं.६५

२०६३।१।२
१।५

माननीय न्यायाधीश श्री

प्रत्यायोन्त्जि ववधायन अनुिार असधकार प्रयोग गरी सनमाार् गररने

माननीय न्यायाधीश श्री

रहेको िं ववधान िर्था आफूलाई जन्म ददने ऐन (Parent Act) ले

अनूपराज शमाा

न्त्िलराज रे ग्मी

ु को मूल कानूनको रुपमा
सनयम ववसनयम वा उपसनयमले मुलक
िोवकददएको िीमारे िालाई नाघ्न निक्ने।प्रत्यायोन्त्जि असधकार

सिं हदरवार िमेि

सनर्ाय नं.

माननीय न्यायाधीश श्री
पवनकुमार ओिा

७६६०

ने.का.प.
२०६३

प्रयोग गरी सनमाार् गररने सनयममा ऐनमा व्यवन्त्स्र्थि िारवान
कानूनी व्यवस्र्थालाई कायाान्वयन गना आवश्यक पने कायाववसधगि
ववषयमा व्यवस्र्था गना िवकने हुन्छ। ववधावयका सनसमाि ऐनले

पररकलपना नै नगरे को ववषयमा उक्त ऐन अन्िगाि बनेको सनयममा
कुनै व्यवस्र्था गना निवकने ।

अङ्क ३

राविय प्रिारर् ऐन, २०४९ को दफा ७ ले राि र रावियवहिलाई

ध्यानमा रान्त्ि नेपाल राजपरमा िूचना प्रकान्त्शि गरी एक पटकमा
६ मवहनामा नबढाई कुनै िाि ववषय, घटना वा क्षेरिं ग िम्बन्त्न्धि

कुनै कायािम प्रिारर् गना नपाउने गरी रोक लगाउन िक्ने
व्यवस्र्था गरे कोमा राविय प्रिारर् सनयमावली, २०५२ को सनयम ८
को िण्ड (च) मा युद्ध वा िं कटकालीन िमयमा मन्रालयले कुनै
िाि

कायािमहरू

मार

प्रिारर्

गना सनदे शन

ददएमा

िोही

कायािमहरू मार प्रिारर् गनुप
ा ने भनी िोवकएको शिा ऐनको दफा
७ ले गरे को कानूनी व्यवस्र्थाको ववपरीि भई प्रत्यायोन्त्जि ववधायन
िम्बन्धी सिद्धान्ि अनुकूल िमेि रहेको नदे न्त्िने ।
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असधवक्ता

प्रधानमन्री िर्था

ज्ञवाली िमेि

कायाालय

चन्रकान्ि

मन्त्न्रपररषद्को

काठमाडौं िमेि

परमादे श
िमेि ।

िम्वि

२०६०
िालको
ररट

नं.३३४२
सनर्ाय नं.
७६४३

ने.का.प.
२०६३
अङ्क १

२०६३।१।२
४

माननीय न्यायाधीश श्री

जेष्ठ नागररकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गने उपयुक्त असधकारी

माननीय न्यायाधीश श्री

असधकारप्रसि उपेक्षा गना नसमलने ।िववधानकोधारा ११(३) को

बरीकुमार बस्नेि

पवनकुमार ओिा

भएको हुँदा उसनहरूप्रसि राज्यलेवेवास्िा गना, उसनहरूका जायज हक
प्रसिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धलाई छु ट्टै अन्त्स्ित्व भएको वगाको

रुपमा मान्यिा ददइरहेकै छ । यि असिररक्त िरकारको िफाबाट
उपलव्ध

गराइएका

िाि

वकसिमकािुववधा

िहुसलयि

र

व्यवहारवाट वृद्ध एक छु ट्टै वगा हो भन्ने कुरालाई पुवि िमेि गरर

रहेकोपसन दे न्त्िदा यस्िा ववन्त्शष्ठ वगाको हक, वहि कलयार्का
ु ाई उपयुक्त भन्ननिवकने ।
सनसमत्त कानून नहुनल

वृद्धहरू केवल दावयत्व मार होइननरािकािम्पन्त्त्त (Assets) पसन हुन ्
। राि र वृद्ध वुद्धाका बीच दोहोरो िम्बन्ध हुन िक्दछ ।
वुढावुवढको

धेरै

लामो

िमयको

अनुभववाट

प्राप्त

ज्ञान, न्त्शप, क्षमिालाई िमाज एवं रािको वहिमा प्रयोग गना िवकन्छ

भने वुढा वुवढ प्रसि रािको दायीत्व पुरा गरे र उनीहरूलाई आफ्नो
वांकी

जीवन

िम्मासनि

िुिकर, िुरन्त्क्षि

पारे र

वुढेिकालको

िमयलाई िमेि उत्पादनमूलक वनाई रािको वहिमा प्रयोग गनुा नै

हरे क वववेकी र अग्रगामी रािको काम हुने । त्यिो हुँदा

प्रत्यर्थीहरूको भनाइअनुिार नै पसन िरकारकोकिाब्य हो भने
त्यस्िा किाब्य प्रचलन गराउन जेष्ठ नागररकका लासग असधकार
सिजाना गनेकानून हुन असनवाया हुने ।
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असधवक्ता

श्री ५ को

नेपाल

िं वि्

कडेल

प्रधानमन्री

को

िालको

नारायर्दत्त

िरकार,
िर्था

मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

सिं हदरवार िमेि

असधराज्य
िं ववधान,
२०४७

२०६२
ववशेष
ररट

को

५६

र

७७२६

धारा २३

८८(१)(२
)

बमोन्त्जम

उत्प्रेषर्
लगायि
जो

चावहने

श

जारी

आज्ञा, आदे
गररपाऊँ
।

२०६३।२।४

सनर्ाय न.
ने.का.प.

२०६३
अङ्क ७

।५

नं.

माननीय न्यायाधीश श्री

सनवेदकले

माननीय न्यायाधीश श्री

वहिलाई ध्यानमा रािी” भन्ने र राविय प्रिारर् ऐन, २०४९ को

अनूपराज शमाा

बलराम के.िी.

माननीय न्यायाधीश श्री
िावहरअली अन्िारी

दावी

परपसरकािम्बन्धी

सलएका

कानूनहरु

ऐन, २०४८

को

दफा

हेदाा

छापािाना

१५(१)

र

मा “राविय

दफा ७ मा “राि र राविय हीिलाई ध्यानमा रािीभन्ने वाक्यांशहरु
प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को

धारा ११(१)को प्रसिबन्धात्मक वाक्यांशले िि् वाक्यमा उललेि
भएका कुराहरुमा मनासिव प्रसिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन

िवकने िं वैधासनक व्यवस्र्था गरे को र िो िं वैधासनक पररसिमा सभर
नै बिी ववधावयकाले दावी गररएका कानूनबाट “राि र राविय
वहि ”का िन्दभामा कुनै िमाचार, लेि वा अन्य िामाग्री प्रकाशन

हुँदा अिर पना िक्ने वा निक्ने ववषयको मूलयाकन गनेिम्म
असधकार ददएको दे न्त्िने ।ववधावयकाले राि र रावियवहि के

हो ? िमाचार प्रकाशन र प्रिारर् के किरी गना िवकन्छ भनी

पररन्त्स्र्थसिको मूलयांङ्कन गनेिम्मको असधकार िरकारलाई ददएको
दे न्त्िएको र यदद िरकार िो ववषयमा गन्त्म्भर नभएमा ववधावयकाले

आफ्नो असधकार प्रयोग गरी िरकारलाई सनयन्रर् िमेि गना िक्ने
भएकोले िं ववधानले िोकेको पररसिमासभर रहेर “राि र रािवहिका

िन्दभामा नेपाल राजपरमा िूचना प्रकाशन गरी ६ मवहनामा

नबढाई कुनै िाि, घटना वा क्षेरिं ग िम्बन्त्न्धि कुनै कायािम

प्रिारर् वा प्रकाशन िं स्र्थाबाट प्रकाशन र प्रिारर् गना नपाउने
गरी रोक लगाउन िक्ने कानूनी व्यवस्र्था िं ववधानको धारा
१३(१) िं ग वाँन्त्ियो भनी मान्न नसमलने
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असधवक्ता

िम्माननीय

प्रशािकीय

सनर्ाय नं.

वस्नेि िमेि

शेरबहादुर

(सनयसमि

ने.का.प.

माधवकुमार

प्रधानमन्री
दे उवा,

प्रधानमन्रीको
कायाालय

सिं हदरवार िमेि

कायाववसध
गने)

ऐन, २०१
३ को

७६४६

२०६३।२।१
१।५

२०६३

िम्माननीय

प्रधानन्यायाधीश

ददलीपकुमार पौडेल

श्री

माननीय न्यायाधीश श्री

अङ्क २

न्त्िलराज रे ग्मी
माननीय

दफा

न्यायाधीश

श्रीमसि गौरी ढकाल

२(२)अमा

ित्कालीन प्रयोजनका लासग बनेको ऐन ५० वषा पछासड पसन त्यही
अवस्र्था

र

है सियिमा

रवहरहनु

कानूनी

राज्य

र

शन्त्क्तपृर्थकीकरर्को सिद्धान्ि अनुकूल नदे न्त्िने । व्यवस्र्थापन
ववसधको सिद्धान्ि अनुिार िं ववधानले िोकेको िीमासभर रही ऐन

सनमाार् हुनपु छा र िं ववधान एवं ऐनको िीमा सभर रहेर सनयम
सनमाार् हुनपु छा । यदद ऐनले िं ववधानको िीमा नाघ्ने वा सनयमले
िं ववधान

र

ऐनले

पुनरावलोकनको

न्य

कायम

िोकको

पररसधसभर

िीमा

आउने

नाघ्छ
।

भने

त्यो

प्रशािकीय

न्यावयक

कायाववसध

(सनयसमि गने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) ले िो

गररपाऊँ

ऐनको दफा २ को उपदफा (१) अन्िगाि श्री ५ को िरकारले

बनाउने सनयमले प्रशािकीय कायाववसध िम्बन्धी प्रचसलि नेपाल
कानून िारे ज गना वा िं शोधन गना िक्ने भनी गरे को व्यवस्र्थाले

िं ववधानले िोकेको व्यवस्र्थापन ववसधको कायाववसध र ववशेषिः
ववधावयकी असधकारमासर्थ नै अंकुश लगाउन िोजेको दे न्त्िने ।ऐनले

ददएको असधकार अन्िगाि रही कायाकाररर्ी ले प्रधानमन्री िहायिा

कोष सनयमावली, २०५९ को प्रर्थम िं शोधन गरे को दे न्त्िएकोले िो
िं शोधनलाई बदरयोग्य मान्न नसमलने ।
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रमेशनार्थ पाण्डे

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

सिं हदरवार िमेि

बन्दी

प्रत्यक्षीकर
र्को

आदे श
जारी

सनर्ाय नं.
७६४५

ने.का.प.
गरी

गैरकानूनी

२०६३
अङ्क २

२०६३।२।२
१।१

िम्माननीय
न्यायाधीश

प्रधान

ददलीपकुमार पौडेल

श्री

माननीय न्यायाधीश श्री

मीनबहादुर रायमािीश्री
रामनसगना सिं ह

सनवारक नजरबन्दिम्बन्धी िं वैधासनक व्यवस्र्था, ित्िम्बन्धी कानूनी
व्यवस्र्था र त्यििं ग िम्बन्त्न्धि वववादहरुमा अदालिबाट प्रसिपाददि
सिद्धान्ि असबचसलि र यर्थान्त्स्र्थसिमा रवहरहेको अवस्र्थामा त्यिको

प्रयोग र पररपालनामा २०६३।१।११ को घोषर्ा र पररवसिाि
ववशेष पररन्त्स्र्थसिको िम्बन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्र्था एवं

प्रसिपाददि कानूनी सिद्धान्िको पररपालनामा जवटलिा भएको भन्ने

र्थुनाबाट

श्री अनूपराज शमाा

मुक्त

श्री न्त्िलराज रे ग्मी

गररपाऊँ
।

पररकलपना गनुा कानूनको शािन अनुकूल हुन नजाने ।ऐनमा
परे को वाक्यलाई एकमुि रुपमा उललेि गरी नजरबन्द आदे श

जारी गररएकोमा ऐनमा परे को वाक्य उललेि गनुा मार नजरबन्दमा

राख्नको लासग पयााप्त नभै त्यस्मासलइएको आधार र कारर् उन्त्चि र
पयााप्त दे न्त्िनु पने ।िं वैधासनक र कानूनी व्यवस्र्था िर्था यि
अदालिबाट

प्रसिपाददि

सिद्धान्ि

बमोन्त्जम

कुनै

व्यन्त्क्तलाई

नजरबन्दमा राख्न नेपाल असधराज्यको िावाभौमित्ता, अिण्डिा वा
िावाजसनक शान्त्न्ि र व्यवस्र्थामा ित्काल िलल पने
आधारको

ववद्यमानिा,नेपालको

िावाभौमित्ता, अिण्डिा

पयााप्त

वा

िावाजसनक शान्त्न्ि र व्यवस्र्थामाित्काल िलल पना िक्ने काम

कुरा गनाबाट कुनै व्यन्त्क्तलाई रोक्नुपने कुनै उन्त्चि र पयााप्त आधार
रहेको स्र्थानीय असधकारीको सनस्कषा,नजरबन्दमा राख्नुपने कारर् र
आधार स्पि रुपमा िुलेको नजरबन्दमा राख्ने आदे श,आदे शमा

उन्त्ललन्त्िि िं भावना वस्िुगि र िथ्यगि आधार दे न्त्िनुपने ।ऐनमा
परे को वाक्यलाई एकमुि रुपमा उललेि गरी नजरबन्द आदे श

जारी गररएकोमा ऐनमा परे को वाक्य उललेि गनुा मार नजरबन्दमा
राख्नको लासग पयााप्त हुंदैन । त्यस्मा सलइएको आधार र कारर्
उन्त्चि र पयााप्त दे न्त्िनुपने ।
12=

13=

असधवक्ता

धनन्जय िनाल

रुपक
िमेि

ढकाल

प्रधानमन्री िर्था

वान्त्िएको

सनर्ाय न.

बदर

ने.का.प.

मन्त्न्रपररषद्को

कानुन

सिं हदरवार िमेि

घोवषि गरी

कायाालय

प्रधानमन्री
िर्था

पाऊँ ।

िं ववधानको

धारा

७७२७

२०६३।२।२
५।५

२०६३

२०६१

िं िदले बनाएको ऐन हिपिी र हलकािं ग अवैध घोवषि गररदैं न ।

माननीय न्यायाधीश श्री

होइन, िं िद अर्थााि ववधावयका हो भन्ने मान्य सिद्धान्ि स्र्थावपि छ

न्त्िलराज रे ग्मी

बलराम के.िी.

अङ्क ७

िं वि्

माननीय न्यायाधीश श्री

माननीय न्यायाधीश श्री
गौरी ढकाल

२०६३।२।२

माननीय न्यायाधीश श्री
न्त्िलराज रे ग्मी

िमाजमा के कस्िो ऐन वकन चावहन्छ भन्ने कुराको ज्ञािा अदालि
। ऐन अवैध घोवषि गने नगने िं बन्धमा अदालि िकभर sefrestrain मा रहनु पने।

राज्यले िं ववधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई िही रुपमा
कायाान्वयन

गराउने

हो

भने

त्यिमा

उललेि

भएका

मन्त्न्रपररषद्को

८८(१)

िालको

सिं हदरवार िमेि

िं ववधानिं

ररट

कायाालय

बमोन्त्जम

ववशेष

ग

..५५

वान्त्िएको
कानून

अमान्य
बदर

सनर्ाय नं.
र

घोवषि गरी
धारा

८८(२)

बमोन्त्जम

उत्प्रेषर्यु
क्त

परमादे श

िमेि जारी
गररपाऊँ
।

७६७८

ने.का.प.
२०६३
अङ्क ४

५।५
नं.

माननीय न्यायाधीश श्री

मवहला, बालक, बृद्ध वा शारीररक वा मानसिक दृविले कमजोर वा

माननीय

ववकािलाई िमेट्ने गरी एउटा ववस्िृि, व्यापक र बोधगम्य दायरा

बलराम के.िी.

न्यायाधीश

श्रीमसि गौरी ढकाल

िामान्त्जक, आसर्थाक वा शैन्त्क्षक दृविले वपछसडएका वगाको िं रक्षर् र
िवहिको छािा कानून (Comprehensive and umbrella Law) को सनमाार्
गनुा जरुरी हुने ।

िुरा आधार (Piece basis) मा ियार गररएका वा गररने कानूनले

िं वैधासनक उद्देश्य र ममालाई ब्यापक रुपले िमेट्न िक्दै नन्, िी

अस्र्थायी र काम चलाउ मार हुने । वपछसडएको बगालाई आधार

र कारर् िवहि नछु ट्टाई सिं गो िमूहलाई िं रक्षर् प्रदान गना िोज्दा
िारभूि िमानिा नभै फेरी पसन व्यवहारमा अिमानिाकै पृष्ठपोषर्
हुन जान्छ। सनवेदकले िं वैधासनकिाको परीक्षर्मा लयाउनु भएको

छारबृन्त्त्त सनयमावली, २०६० का सनयम १०(३) र १२ को
प्रसिबन्धात्मक

वाक्यांश

िमेिका

प्रावधान

िं ववधानको

धारा

११(३) को प्रसिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल

रहेको भनी मान्न नसमलने । सनयम १० को उपसनयम (३)
मा “उपलव्ध

उम्मेरवारहरूका
प्रसिशि

स्र्थान

प्रसिबन्धात्मक

छारबृन्त्त्तमध्ये
लासग

िुरन्त्क्षि

जनजासि, दसलि

कन्त्म्िमा

िमशः

गनुप
ा नेछ” भन्ने

वाक्यांशमा “िर

र

िर्था

दश, दश

जनजासि, दसलि

सनयम

िर्था

िर्था

मवहला

१२

वीि
को

मवहलाका

हकमा पचाि प्रसिशि अंक प्राप्त गरी परीक्षा उन्त्त्तर्ा गरे को भएपसन
उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्र्था रहेको पाइन्छ । मासर्थ
गररएको

वववेचनाका

आधारमा

सनयमावलीका

यी

वववादमा

लयाइएका प्रावधान नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को धारा
११ का उपधारा (३) को प्रसिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र

ु ा असिररक्त िारभूि िमानिाको सिद्धान्ि
ममा अनुकूल नहुनक
िमेिको अनुकूल नहुंदा छारबृन्त्त्त सनयमावली, २०६० को सनयम

१०(३) र १२ को प्रसिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान अमान्य र

बदर हुने ।
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मुरारी भट्टराई

मन्त्न्रपररषद् िर्था

िं ववधानको

िं वि्

८८(१) र

िालको

प्रधानमन्रीको

धारा

सिं हदरवार

(२)

कायाालय

काठमाडौं िमेि

बमोन्त्जम
उत्प्रेषर्

२०६२

अङ्क ४

िं ववधानद्वारा

माननीय न्यायाधीश श्री

वान्त्िएको हुंदा िो कानून वा त्यिको कुनै माग बदर घोवषि

मीनबहादुर रायमािी

माननीय न्यायाधीश श्री

७६७५

आदे श

माननीय न्यायाधीश श्री

शारदाप्रिाद पन्त्ण्डि

सनर्ाय नं.
ने.का.प.

जारी

९।५

ररट नं. ६१

लगायि

उपयुक्त

२०६३।३।२

बरीकुमार बस्नेि

२०६३

ढुं गाना िमेि

उत्प्रेषर्

िं वि्

कायाालय

।

िालको

सिं हदरवार

काठमाडौ िमेि

परमादे श

उपर

अनुन्त्चि

बन्दे ज

लगाइएकोलेवा अन्य कुनै कारर्ले यो कानून यो िं ववधानिं ग
गररपाऊँ भनी कुनै पसन नेपाली नगाररकले सनवेदन ददएमा त्यस्िो

कानूनको िं वैधासनकिाको पररक्षर् अदालिले गना िक्दछ । िर

त्यस्िो कानूनको िं वैधासनकिाको पररक्षर् हुंदा उक्त कानून बहाल
रहेकोहुनपु ने

।सनवेदकले

िं ववधानिं ग

वान्त्िएको

भनी

न्त्जवकर

(ग) बमोन्त्जम स्विः सनन्त्श्िय भैिकेकोले त्यस्िो सनस्कृय रहेको
व्यवस्र्थाको िं वैधासनकिाको पररक्षर् गनुा नपने।

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को

हक

नेपाल असधराज्यको िं ववधान २०४७ को धारा ७२(२) को िण्ड

।
असधवक्ता मीरा

मौसलक

सलएको सनजामिी िेवा (दोश्रो िं शोधन) अध्यादे श, २०६२ नै

गररपाऊँ
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प्रदत्त

२०६१
ररट नं.४३
सनर्ाय नं.
७६९३

ने.का.प.
२०६३
अङ्क ५

२०६३।५।१
५।५

माननीय न्यायाधीश श्री

बालबासलका िम्बन्धी ऐन, २०४८ का प्रावधानहरु बालवासलकाको

माननीय न्यायाधीश श्री

गराई माग्न न्त्जवकर सलएको उक्त ऐनको दफा ३(१) को प्रावधान

रामनसगना सिं ह
रामप्रिाद श्रे ष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री
न्त्िलराज रे ग्मी

हक वहििं ग िम्वन्त्न्धि भएको र सनबेदकहरुले अमान्य घोवषि
बालवासलकाको नाम राख्ने िम्बन्धमा कायाववसध व्यवन्त्स्र्थि गने कुरा
पररचयात्मक प्रकृसिको भै पररवारमा आपिी िललाह िमिदारीवाट
हुने व्यवहार प्रचलनको ववषय रहने ।

मवहला बालबासलका िर्था िमाज कलयार् मन्रालयको सलन्त्िि
जवाफमा अन्िरााविय महािन्धीहरुको अनुमोदन पश्चाि ववभेदजन्य

दे न्त्िएका कानूनहरुमा िं शोधन गने िम्बन्धमा उच्चस्िरीय िसमसि
गठन भई िो िसमसिले पेश गरे अनुरुप ववभेदपूर् ा दे न्त्िएका

कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी िं शोधन गने िममा रहेको भन्ने
उललेि

भएकोले

सनवेदकले

न्त्जवकर

सलएको

कानूनमा

पसन

िमायानुकूल िं शोधन हुन िक्ने अवस्र्था िमेि रहेकोले ररट

सनवेदन माग बमोन्त्जम बालबासलका िम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा
३(१) को प्रावधानलाई अमान्य घोवषि गरररहन नपने ।
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असधवक्ता

प्रधानमन्री िर्था

ववषयः

िं म्वि्

मैनाली

कायाालय

परमादे श

िालको

िोमकान्ि

मन्रीपररषद्को
सिं हदरवार

काठमाडौं िमेि

उत्प्रेषर्

िमेि ।

२०६२
ररट

१०४

२०६३।५।१
नं.

५।५

माननीय न्यायाधीश श्री

िं वैधासनकिाको पररक्षर् गने बिि त्यस्िो च ुनौिी ददईएको कानून

माननीय न्यायाधीश श्री

कुनै कानून अमान्य र बदर गने कुरा वियाशील रहेको कानूनको

रामनसगना सिं ह
रामप्रिाद श्रे ष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री

नि िं७७२५

न्त्िलराज रे ग्मी

ने.का.प.

अन्त्स्ित्वमा रहीरहेको हुन ु बाञ्छनीय हुन्छ । िं ववधानबमोन्त्जम
हकमा लागू हुने हो । ररट सनवेदन दायर गदाा बहाल रहेको

ु ाईको बिि स्विः सनश्िीय भैिकेको कानूनको
भएपसन िुनव
वैधासनकिाको परीक्षर् गने कुरा सनरर्थाक हुन जाने

२०६३
अङ्क ७
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िोमप्रिाद पनेरु
िमेि

श्री ५ को
िरकार

प्रधानमन्री
िर्था

मन्रीपररषदको

कायाालय,

सिं हदरवार िमेि

परमादे श
िमेि ।

िं वि

२०६१

िालको ररट
नम्वर

३२१५

सनर्ाय नं.
७७०५
ने.का.प

.२०६३
अङ्क ५

२०६३।५।२
५।१

माननीय न्यायाधीश श्री

कमलरी

माननीय न्यायाधीश श्री

प्रदान गरे को असधकारहरुको िमेि हनन् हुने हुँदा कमैया श्रम

शारदाप्रिाद पन्त्ण्डि
बलराम के.िी.

प्रर्थाले

नेपालले

हस्िाक्षर

गरे को CRC कोधारा

९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, ३१र ३२ िमेिका धाराहरुले
िम्बन्धी

(सनषेध

गने)

िम्वन्धी

ऐन, २०५८

को

प्रभावकारी

कायाान्वयनको लासग नेपाल िरकारको नाममा परमादे शको आदे श
जारी हुने ।ऐनहरु बनाएर र ऐनमा व्यवस्र्था गदै मा हाम्रो जस्िो

परम्परागि रुढीवादी गररवी, अन्त्शन्त्क्षि, अज्ञानिा भएको न्त्स्र्थसिमा
पठन पाठनको िुववधा आदद उपलव्ध नहुने यावि कारर्हरुले

गदाा ऐन र CRC को व्यवस्र्थाले मार बालश्रम सनमूल
ा हुन निक्ने
।नेपालले हस्िाक्षर गरी अनुमोदन गरे का मानव असधकार िम्बन्धी

अन्िरााविय महािन्त्न्धहरु िाि गरी CRC, ICCPR ICESCR जस्िा मानव
जीवनका िबै अवस्र्थालाई िमेट्ने अत्यावश्यकीय Convention हरु
बालबासलकाको

पाठ्यिममा

नै

िमावेश

िफा सनदे शनात्मक आदे श िमेि जारी हुने ।

गना

उपयुक्त

हुने
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असधवक्ता

रान्त्जव वास्िोला

प्रधानमन्री
िर्था

मन्त्न्रपररषदको
कायाालय,

सिं हदरवार िमेि

परमादे श

लगायि

उपयुक्त
आज्ञा

आदे श
जारी

गररपाऊँ ।

िम्वि

२०६२
िालको

२०६३।६।५
।५

रर.नं. ७९

माननीय न्यायाधीश श्री

अदालिको

माननीय न्यायाधीश श्री

िुरक्षा, कानून

अनूपराज शमाा

बलराम के.िी.

सनर्ाय नं.

माननीय न्यायाधीश श्री

७७०९

िावहरअली अन्िारी

ने.का.प.
२०६३

पूवााधारको

मुकाम

िर्था

िं तया

जनिं तया, मुद्दाको

उपलब्धिा, न्यायाधीशको

व्यविायीहरुकोउपलब्धिा, कानून

मुद्दाका

पक्षहरुका

धारा

८९

िुववधालाई

िमेि

दृविगि

चाप, भौसिक

िुरक्षा,अदालिको
व्यविायी

एवं

गरी, Executive

Power प्रयोग गने मन्त्न्रपररषदद्वारा िोवकने ववषय हुने ।
अन्िगाि

स्र्थापना

हुने

अदालिहरुको

मुकाम, िं तया, प्रादे न्त्शक असधकारक्षेरजस्िा ववषयहरु भनेको उपलब्ध

पूवााधार र उपलब्ध न्यावयक जनशन्त्क्त, मुद्दाको चाप िुरक्षा व्यवस्र्था

अङ्क ६

आदद जस्िा ववषयमा भर पने ववषय भएकोले िोही प्रयोजनको
लासग

बनेको

ऐन

न्याय

प्रशािन

ऐन, २०४८

ले

यस्िा

ववषयमा executive powerप्रयोग गने मन्त्न्रपररषद्को परामशा सलएर
िोवकने गरर गरे को व्यवस्र्था िं ववधान ववपरीि नदे न्त्िने ।

Legislature ले बनाएको कानून िं ववधानिँग बािेको भनी त्यस्िो
कानूनलाई अमान्य वा बदर घावषि गना माग गरे को कानून किरी

र कसि कारर्ले बान्त्ियो िो प्रमान्त्र्ि गने भार सनवेदकमा रहन्छ
। जस्िो कुनै फौजदारी मुद्दामा शंकाको िुववधा असभयुक्तले

ँ legislature ले बनाएको कानून बान्त्िएको
पाउँछ, त्यिैगरी िं ववधानिग
छ भन्नेले अदालिलाईिन्िोषजनक िररकाले convince गना निकेमा
शंकाको िुववधा Parliament लाई जाने ।
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पदमवहादुर

भण्डारी िमेि

नेपाल िरकार,

रक्षा

िमेि

मन्रालय

उत्प्रेषर्

िम्वि्

लगायि

िालको

परमादे श
जो

आज्ञा

चावहने

आदे श
जारी

२०५७
ररट नं.

३७१७

सनर्ाय नं.
७७४७

२०६३।७।१
७।६

माननीय न्यायाधीश श्री

कुनै पसन व्यन्त्क्तले आफ्नो हक भोगको िम्पन्त्त्त कानूनले व्यवस्र्था

माननीय न्यायाधीश श्री

कारोवार

अनूपराज शमाा
गौरी ढकाल

गरे बमोन्त्जम उपयोग गने, भोग गने वेच वविन गने वा अन्य
गना पाउने

हुन्छ

। Eminent Domain को

ववसधशान्त्िय

अवधारर्ा अनुिार राज्यले व्यन्त्क्तगि िम्पन्त्त्तको असधग्रहर्, प्रासप्त वा
िो उपर असधकारको सिजाना (Requisiton, Acquisition and creation of
Encumbrance) गना िक्छ ।
व्यन्त्क्तगि

िम्पन्त्त्तको

असधग्रहर्, प्रासप्त

वा

असधकारको

सिजाना

गररपाऊँ
।

ने.का.प.

िावाजसनक वहिको लासग मार हुन ु पने र त्यिो गदाा िम्पन्त्त्तको

अङ्क ८

।सनवेदकहरुको

२०६३

मनासिव

क्षसिपूसिा

ददइनु

हक

पने

स्वासमत्वको

स्र्थावपि

मान्यिा

जग्गा

सिसिरीवोटे

रहेको

छ

फाईररङ्ग

रे न्जको इलाकासभर पाने भनी रक्षा मन्रालयबाट प्रकान्त्शि िूचना
र

सनजहरुका

जग्गा

कव्जा

गने

िमेिका

काम

कारवाही

िं ववधानको धारा १७ ववपरीि हुँदा सनवेदकहरुका हकभोगका
जग्गा

फाइररङ्ग

रे न्जको

इलाका

वावहर

पारी

िो

जग्गा

कानूनबमोन्त्जम उपभोग गनाबाट कुनै वकसिमको हस्िक्षेप नगनुा
भनी परमादे शको आदे श जारी हुने ।
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असधवक्ता मीरा
ढुं गाना

प्रधानमन्री िर्था

नेपाल

२०६२

कायाालय

को

ववशेष

मन्रीपररषद्को

सिं हदरवार िमेि

असधराज्य

िालको

िं ववधान,

ररट

२०४७

११४

को

७७४३

८८(१)

ने.का.प.

िं ववधानिँ

अङ्क ८

बमोन्त्जम

२०६३

ग

बान्त्िएको
अमान्य
बदर

घोवषि

गररपाऊँ
।

नं.

सनर्ाय नं. :

धारा

कानून

२०६३।८।७
।५

माननीय न्यायाधीश श्री

कानूनले दाइजो र पेवालाई स्पििः बाहेक गरे को दे न्त्िंदा दाईजो

माननीय न्यायाधीश श्री

गरी हक प्राप्त गने लोग्ने मासनििँग पसछ वववाह भएको कारर्ले

अनुपराज शमाा

न्त्िलराज रे ग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री
शारदा श्रे ष्ठ

पेवाको हकमा भने कुनै व्यहोराले स्वास्नीमासनिले हक हस्िान्िरर्

मार त्यस्िो हक हस्िान्िरर्को काया हकवालाले बदर गराई वफिाा
गराउन िक्ने अवस्र्था नदे न्त्िने ।स्वास्नीमासनिले दाईजो पेवा
बाहेक

आफ्नो

गरे मा

िम्पन्त्त्त

अरु

िम्पन्त्त्त

कुनै

हस्िान्िरर्को

अन्त्घको

काया

पुग्ने

लोग्ने

मासनिलाईदानबकि वा सबिी गरे पसछ त्यही व्यन्त्क्तिँग वववाह
हक

िदर

नहुन,े हकवालाले वफिाा गराई सलन पाउने व्यवस्र्थाले पसछ वववाह
गरे को कारर्ले आफ्नो सनवााध हकको िम्पन्त्त्तबाट आफ्नो हक

ु ैले वंन्त्चि हुनिक्ने अवस्र्था
हस्िान्िरर् गने र हक प्राप्त गनेदव
रहेको पाइने ।

र

हक

स्वास्नीमासनिले

कुनै

लोग्ने

मासनिलाई

आफ्नो

हक

पुग्ने

िम्पन्त्त्तको कुनै ब्यहोराले हक हस्िान्िरर् गररिकेपसछ त्यवह
व्यन्त्क्तिँग

वववाह

गरे मा

अन्त्घको

उक्त

ब्यवहार

िदर

नहुन,े लोग्नेमासनिले गरे मा भने िदर हुने भई मवहला र पुरुष बीच
भेदभावपूर् ा प्रावधान रहेको स्पििः दे न्त्िन आउने ।

सबवाहको कारर्ले आफ्नो हक पुग्ने अरु किैको हक नलाग्ने

िम्पन्त्त्तको

हक

हस्िान्िरर्को

बैध

कायालाई

अबैध

गराउनु

यर्थार्थामा सबवाहको असधकार र स्वासमत्वको असधकारलाई िं कुचन

लयाउनु िरह हुने ।वववादीि िीअंशधनको ७ नं. को ब्यवस्र्था
नेपाल

पक्ष

भएको

अन्िरााविय

महािन्त्न्ध

िर्था

प्रसिज्ञापरका

व्यवस्र्थाहरु िर्था स्वासमत्व र िम्पन्त्त्तिम्बन्धी अवधारर्ाको ववपरीि

हुनाको िार्थै नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ मा व्यवन्त्स्र्थि
ँ वान्त्िन गई भेदभावपूर् ा रहेको दे न्त्िंदा
िमानिाको हक िमेििग
अमान्य हुने ।
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िुमनराज पाण्डे

ववपक्षीः

नेपाल

ववद्युि प्रासधकरर्
केन्रीय

कायाालय, रत्नपाका
, काठमाडौं िमेि

उत्प्रेषर्

परमादे श

िम्बि्

२०६१
िालको

रर.नं. ३५

सनर्ाय नं.
७७५६

ने.का.प

.२०६३
अङ्क ९

२०६३।७।३
०।५

माननीय न्यायाधीश श्री

िं ववधानको धारा १२(२)(ङ) को दावी सलं दा सनवेदकले सनजको

माननीय न्यायाधीश श्री

िरीकाबाट अनुन्त्चि वाधा पुग्न जान्छ वा पुगक
े ो छ भनी दे िाउन

अनूपराज शमाा

बलराम के.िी.
माननीय

न्यायाधीश

िावहरअली अन्िारी

पेशा, रोजगार, उद्योग

वा

व्यापार

गने

स्विन्रिामा

यो

यि

िक्नु पछा । ववसनयमावलीमा र्थप गररएको व्यवस्र्थाले प्रासधकरर्का
आम कमाचारी वा धेरै कमाचारीको कानूनी हक वहि मासर्थ ववपरीि
अिर परे को भन्ने अनुमान गना नसमलने ।

ऐनको असधकार प्रयोग गरी बनाइएको ववसनयमावलीका दुई सभन्न

व्यवस्र्थाहरु आपिमा बािेकोले कुनै एक व्यवस्र्था वदर गने भन्ने
न्यावयक पुनरावलोकनको अवधारर्ा होइन । मािृ कानूनमा
भएको व्यवस्र्थािँग बाझ्ने गरी मािृ कानूनले ददएको असधकारबाट
बनेको कानून कायम रहन िक्दै न भन्ने यिको मान्यिा हुने ।

िं ववधानको धारा ८८(१) ले कुनै कानूनको िं वैधासनकिाको

परीक्षर्का लासग िवोच्च अदालिलाई अिाधारर् असधकार प्रदान

गरे को छ।यिको प्रयोग कुनै औद्योसगक, व्याविावयक वा िेवा
प्रदाय िस्र्थानको वा प्रसिष्ठानको आन्िररक काया िं चालन वा

व्यवस्र्थापन िम्बन्धी सनयम ववसनयम परस्परमा समले नसमलेको
परीक्षर् नगने र गना पसन नहुने ।
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असधवक्ता

मीरा ढुं गाना

प्रधानमन्री िर्था

िमानिाको

िं वि्

कायाालय,

आधाररि

िालको

मन्त्न्रपररषद्को

सिं हदरवार िमेि

सिद्धान्िमा
कानूनी

२०६३
ररट

व्यवस्र्था

१३१

जारी

७७४२

गना आदे श
पाऊँ

गरर

२०६३।८।२
नं

८।५

माननीय न्यायाधीश श्री

राज्यले वववाह गदााका अवस्र्थामा पसन केटीपक्ष र केटापक्ष भनी

माननीय न्यायाधीश श्री

िहू सलयि ददने गरी कानून सनमाार् गना र िो बमोन्त्जम काम गना

अनुपराज शमाा
रामप्रिाद श्रे ष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री
पवनकुमार ओिा

सनर्ाय न. :
ने.का.प.

ददनेशकुमार
शमाा

उत्प्रेषर्

सनर्ाय नं.

आदे श

मन्रीपररषदको

िमेि जारी

ने.का.प.

०।५

कायाालय,

सिं हदरबार,

काठमाडौं

परमादे श
गररपाऊँ
।

७७५७
२०६३

समसिः

२०६३।९।२

अङ्क ९

असधवक्ता

नेपाल

िमेि

प्रधानमन्री

ववमल ववश्वकमाा

िरकार,
िर्था

मन्रीपररषदको
कायाालय,

सिं हदरबार िमेि

परमादे श

सनर्ाय नं.
७८१५

ने.का.प.
२०६४
अङ्क २

एकासिर

केटापक्ष

र

अकोसिर

केटीपक्ष

।२

मार

आधारमा िजायमा सभन्निा हुनपु ने र केटी पक्षलाई केटापक्षलाई
भन्दा बढी िजाय हुनपु ने गरी गररएको िामान्त्जक व्यवहार िुधार
को

दफा

४(३)

अनुिारको

कानूनी

व्यवस्र्था

नेपाल पक्ष भएका िन्त्न्धहरू कानून िरह लागु हुन िक्छन, िर

माननीय न्यायाधीश श्री

दुई पृर्थक कुरा हुन ् । कुनै कुरा कानून िरह लागू हुन्छ भन्दै मा

बलराम के.िी.

रामकुमारप्रिाद शाह

राजेन्रप्रिाद कोइराला

२०६३।९।३

भएको

माननीय न्यायाधीश श्री

माननीय न्यायाधीश श्री

िमेि

24=

केवल

िमानिािम्बन्धी हकको प्रसिकूल भएको मान्नुपने

२०६३

प्रधानमन्री
िर्था

समलने अवस्र्था रहे भएको नदे न्त्िने ।

ऐन, २०३३

अङ्क ८
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ववभेद सिजाना गरी केटी पक्षलाई भन्दा केटा पक्षलाई र्थप

कानून नै भसनहालन नसमलने । कानून हुन ु र कानून िरह लागू हुन ु
िबै

िन्दभामा

िबै

प्रयोजनको

सनसमत्त

त्यिलाई वैधासनक

प्रवियाद्धारा सनसमाि कानूनको रूपमा ग्रहर् गना नसमलने ।िन्त्न्ध र
राविय

कानून

बान्त्िएको

नबान्त्िएको

भन्ने

प्रश्नको

सनरुपर्

िं ववधानको धारा ८८(१) अन्िगाि हुन िक्ने अवस्र्था नदे न्त्िने ।

माननीय न्यायाधीश श्री

लामो िमयदे न्त्ि व्याप्त रहेको छु वाछु ि प्रर्थाको अन्त्यको लासग

माननीय न्यायाधीश श्री

िम्भव

मीनबहादुर रायमािी
रामनसगना सिं ह

जनचेिना जगाउन आवश्यक छ र यो काया िरकारबाट मार
नहुने

हुँदा

नेपाल

िरकार, िरकारका

सनकाय, स्र्थानीय

सनकाय, नागररक िमाज,िं घ िं ठगन एवं चेिनशील नागररकहरूको

िामूवहक प्रयािबाट िम्भव हुने हुँदा जासिपासिको आधारमा गररने
छु वाछु ि ववरूद्धको भेदभाव अन्त्य गनाको लासग जनचेिनामूलक
कायािम िञ्चालन गनू ा भनी ववपक्षीहरूका नाउँमा परमादे शको

आदे श जारी हुने ।
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अरुर् चन्द

नेपाल

उत्प्रेषर्,

२०६२

बैंक, केन्त्न्रय

।

ररट नं.:

राि

कायाालय,

परमादे श

काठमाडौं िमेि

िालको

२०६३।११।
१५।३

३६७५

माननीय न्यायाधीश श्री

कानूनद्धारा िं रन्त्क्षि नभएको िहुसलयि (Privilege) वा िुववधा

माननीय न्यायाधीश श्री

है सियि प्राप्त नगरे को िहुसलयि (Privilege) वा िुववधा (Advantages)

मीन वहादुर रायमािी
शारदा श्रे ष्ठ

सनर्ाय नं.

उत्प्रेषर्

शमाा िमेि

ववकाि

परमादे श

प्रकाशमन्त्र्

स्र्थानीय

मन्रालय,

हररहरभवन

लसलिपुर िमेि

समश्रीि
।

िम्वि्

२०५७

िालको

ररट नं.

–––३१७९
सनर्ाय नं.
७७५९

ने.का.प.
२०६३
अङ्क ९

िजववजमा

रुपमा

लागु

प्राप्त

गरे मा

हुन

बाहेक

िक्ने

कानूनी

अवस्र्था

उललघंन भएको हो स्पि रुपमा उललेि हुन ु पदाछ । स्पि रुपमा

उललेि नभएका यस्िा दावीका िम्वन्धमा अदालिको महत्वपूर् ा

अङ्क ११
नेपाल िरकार,

असधकारको

पक्षको

मार पयााप्त हुदैन । के किरी असधकारको पररसधको सिमा

२०६३

असधवक्ता

िम्वन्त्न्धि

नरहने।कुनैव्यवस्र्थालाई असधकार वाह्य (Ultra virus) भनी दावी गनुा

७७८५
ने.का.प
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(Advantages) ले कानूनी है सियि धारर् गना िक्दै न । कानूनी

िमय िन्त्चन
ा ु आवश्यक नहुने ।
२०६३।९।३
।२

माननीय न्यायाधीश श्री

कानूनको शािनमा अदालिबाट भएका फैिला वा आदे शको

माननीय न्यायाधीश श्री

।िरकार

मीनवहादुर रायमािी
रामनसगना सिं ह

पालना

िम्बन्त्न्धि
वा

िबैबाट

िरकारका

ित्परिापूवक
ा

सनकाय

हुन

िम्बन्त्न्धि

आवश्यक

भएको

छ

वववादमा

अदालिबाट भएका फैिला वा आदे शलाई िरकार वा िरकारी

सनकायबाट ित्परिा र अि न्त्जम्मेवारीपूर् ा रुपमा पालना हुन
आवश्यक हुन्छ । रानी पोिरी र त्यिको चारै सिर सनसमाि

िांस्कृसिक, धासमाक एवं ऐसिहासिक महत्वका दे व दे वीको मूसिा र

मन्त्न्दरहरुलाई छे क्ने गरी िावाजसनक जग्गा िमेिको असििमर्
गरी व्यापाररकपिल, रे िुरे न्ट, भवनहरु सनमाार् गना ददने सनर्ाय गरी

त्यि क्षेरको वािावरर्ीय अिर पने कृयाकलाप अिै भै रहेको
भन्ने िथ्य सनवेदकबाट इजलाि िमक्ष प्रस्िुि हुन आएकोमा
ववपक्षी

पुराित्व

ववभागको

सलन्त्िि

जवाफबाट

रानी

पोिरी

वररपररको वािावरर्माप्रसिकूल अिर परे को िथ्यलाई स्वीकार नै

गरे को अवस्र्था छ । ऐसिहासिक,धासमाक एवं िाँस्कृसिक िम्पदाको
रुपमा रहेको रानी पोिरीको यर्थोन्त्चि िं रक्षर् गरी भावी पुस्िालाई

हस्िान्िरर् गनुा हामी िवैको िािा किाव्य हुने ।रानी पोिरी

क्षेरमा रहेको ऐसिहासिक, धासमाक एवं पुरािान्त्त्वक महत्वका वस्िुमा
भएको असििमर् िर्था वािावररर्य प्रदुषर् यो आदे श भएको

समसिले ३ मवहना सभर हटाउनु, रानी पोिरीको स्वच्छिा कायम

राख्न यिको िं रक्षर् गनुा भनी ववपक्षी नेपाल िरकार स्र्थासनय
ववकाि मन्रालय, नेपाल िरकार, िास्कृसिक, पयाटन िर्था नगररक
उड्डयन

मन्रालय, नेपाल

िरकार, पुराित्व

ववभाग

र

काठमाडौं

महानगरपासलका िमेिका नाउँमा परमादे शको आदे श जारी हुने ।
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नेपाल

राविय

दसलि

िमाज कलयार्
िं घ

नेपाल

िरकार

प्रधानमन्री िर्था

परमादे श

मन्रीपररषद

िम्बि

२०६१

िालको ररट

कायाालय िमेि

२०६४।१।३
।२

नं.

िं ववधान र कानूनले कमैया प्रर्था मुक्त गदै मा मुक्त कमैयाहरू िबै

माननीय न्यायाधीश श्री

शिाव्दीयौं अगासडदे न्त्ि शोवषि र हक असधकारबाट वन्त्ञ्चि, एवं

बलराम के. िी.

राजेन्रप्रिाद कोईराला

३२०९

केन्रीय अध्यक्ष

माननीय न्यायाधीश श्री

सनर्ाय नं.

उत्तर

असधकार

एवं

स्विन्रिा

उपभोग

गना िक्षम

नहुने

र

न्त्शक्षा हासिल गनाबाट वन्त्ञ्चि वगालाई केही अवधीिम्म राज्यको
िं रक्षर्को आवश्यकिा पने ।ित्कालीन िं ववधानको धारा ११ को
प्रसिवन्धात्मक वाक्यांश र विामान िं ववधानको धारा १३ लगायिका

७८९५

टमटा िमेि

हक

धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई ववशेष िुरन्त्क्षि वगा मानी

ने.का.प.

त्यस्िा वगाको वहिको लासग ववशेष व्यवस्र्था गरे को हो िर

२०६४

दे शभरका िबै कमैयाहरूको लासग िसमसि िमेि गठन भएको
दे न्त्िँदा िं ववधान र ऐनको उद्देश्य प्रासप्तको लासग कमैया जासि

अङ्क १०

लगायि कुनैपसन जासिलाई भेदभाव नहुने गरी िबै न्त्जललाका िबै

वगालाई िमावेश गने गरी दे शको अन्य भागमा िमेि िसमसिहरू
बनाई उललेन्त्िि वगा र जािको उत्र्थानको लासग िं ववधानले

िं रक्षर् ददए बमोन्त्जम आवश्यक कारवाही गनुा भनी परमादे शको
आदे श जारी हुने ।
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अरुर्कुमार
चौधरी

प्रधानमन्री

धारा

िम्बि्

) बमोन्त्जम

को ररट नं.:

िर्था

८८(१),(२

कायाालय,

उत्प्रेषर्

मन्रीपरीषदको

२०६२
५९

२०६४।१।६
।५

माननीय न्यायाधीश श्री

िन्त्न्ध र राविय कानून बान्त्िएको नबान्त्िएको भन्ने प्रश्नको सनरुपर्

माननीय न्यायाधीश श्री

सनवेदकले आसर्थाक अध्यादे शको व्यवस्र्था अमान्य र वदर घोवषि

मीनबहादुर रायमािी
बलराम के.िी.

िं ववधानको धारा ८८(१) अन्िगाि हुन िक्ने अवस्र्था नदे न्त्िने ।
गररपाउन

माग

गरे को

िर

उक्त

िन्त्न्ध

र

िो

अन्िगािको

सिं हदरवार,
काठमाडौं
िमेि
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असधवक्ता मीरा
ढुं गाना

प्रधानमन्री
िर्था

मन्रीपररषदको
कायाालय,

सिं हदरबार िमेि

परमादे श

सनर्ाय नं.

जारी

ने.का.प.

िमेि

गररपाउँ ।

उत्प्रेषर्

िमेि ।

माननीय न्यायाधीश श्री
रामकुमारप्रिाद शाह

७८०३

अङ्क १

७८५४

ने.का.प.
२०६४
अङ्क ६

ँ
िन्त्न्धिग

बान्त्िएमा

बान्त्िएको त्यस्िो अध्यादे श बदर गराउने असधकार ित्कासलन
िं ववधानको धारा ८८(१) ले यि अदालिलाई प्रदान गरे को

नदे न्त्िँदा सनवेदकले उठाएको वववाद न्यावयक पुनरावलोकन गरी हेन ा

२०६४

सनर्ाय नं.

ँ
राष्विय कानूनिग

प्रोटोकलको व्यवस्र्था

िक्ने अवस्र्था नदे न्त्िने ।
२०६४।३।१
४।५
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Equal

माननीय

आसर्थाक, िामान्त्जक

protection

Law लाई

of

आत्मिाि्

अनुपराज शमाा

मवहला, दसलि, आददवािी, जनजािीमधेशी

श्रीमिी गौरी ढकाल

वा बालक, बृद्ध िर्था अपाङ्ग वा शारीररक वा मानसिक रूपले अशक्त

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री
िावहरअसल अन्िारी

वा

िांस्कृसिक

वकिान

दृविले

मजदूर

गदै

वपछसडएको

वा

वगा

प्रत्येक वगा वा िमूह सभर पने व्यन्त्क्तहरूलाई िमान वगामा
रािीत्यि वगाका व्यन्त्क्तहरूलाई िमान िुववधा अविर उपलव्ध
गराउने उद्देश्य सलएको छ। त्यि वगा बाहेकका अन्य वगा िर्था

व्यन्त्क्तहरूले उक्त िुववधा र अविरको उपभोग गना नपाउन
िक्दछन, यिलाई अिमान व्यवहार भयो भन्ने दावी गना नसमलने ।

िमानिा पूर् ा र सनरपेक्ष नभै िापेन्त्क्षि ववषय हो । यस्को िापेक्षिा

लन्त्क्षि वगाको है सियि अवस्र्था, क्षमिाआददिँग िम्बन्त्न्धि हुन्छ ।

उस्िै पररन्त्स्र्थसि उस्िै है सियि, क्षमिा भएका व्यन्त्क्तहरू एउटा वगा
हुन ।राज्यद्धारा नागररकका िम्बन्धमा गररने व्यवहार, उपलब्ध
हुने िुववधा, अविर आददमा ववभेद गना पाइन्न भन्ने नागररकको

िमानिाको हक िम्बन्धमा एवं िमानहरूका बीचमा िमान र
अिमानहरूका बीचमा अिमान व्यवहार गनुा पदाछ भन्ने िमान
िं रक्षर्को मान्यिा िम्बन्धमा ववसध, वववेक र वस्िुपरक ढं गले

वगा ववभाजन गरी त्यस्िो एक वगा र अको वगाबीच अिमान िर

िम्बन्त्न्धि वगाका प्रत्येक व्यन्त्क्त वा वस्िुबीच िमान रूपमा लागु
हुने गरी कानून बनाउन िवकने। ववभेद गररने बाहेकका बाँकी अन्य
वगा

वास्िवमै

सभन्न

दे न्त्िने

गरी

िारभूि

सभन्निा

(Substantial

Distinction) मा आधाररि हुन ु पदाछ । िार्थै त्यो िावाजसनक वहि र
औन्त्चत्यको दृविले िमेि उपयुक्त हुनपु ने ।व्यन्त्क्तहरूका बीचमा

ववभेद गने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वगीकरर् वैध
(Lawful) हुनपु ने।
नेपाल

असधराज्यको

िं ववधान, २०४७

को

धारा

११(३)

र

प्रसिबन्धात्मक वाक्यांशमा मवहला वगाको िं रक्षर् िशन्त्क्तकरर् वा
ववकािको लासग कानूनद्धारा ववशेष व्यवस्र्था गना िक्ने कानूनी

व्यवस्र्था गना िवकने िर सिनीहरूलाई कम िुववधा वा प्राप्त
िुववधाबाट वन्त्ञ्चिगने गरी कानून सनमाार् गना निवकने िं वैधासनक
प्रत्याभूसि भै रहेको पररप्रेक्ष्यमा केवल वववाह (त्यो पसन प्रचसलि
कानून प्रसिकूल हुने गरी) भएको आधारमा मार वववाह हुने छोरी

र वववाह नहुने छोरी िर्था वववाह हुने छोरी र छोराबीच ववभेद हुने
गरी भएको नेपाली िेना (सनवृन्त्त्तभरर्, उपदान र अन्य िुववधा)
सनयमावली, २०३३ को सनयम १० को प्रसिवन्धात्मक वाक्यांश

ित्कासलन नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को धारा ११ को
ँ मेल िाएको दे न्त्िन नआउने हुँदा वदर हुने ।
व्यवस्र्थािग
30=

गजबहादुर बम्म

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को

कायाालय िमेि

उत्प्रेषर्

सनर्ाय नं

।

ने.का.प.

परमादे श

.७८५५
२०६४
अङ्क ६

२०६४।३।२
१

माननीय न्यायाधीश श्री

िं ववधानमा व्यवस्र्था भए बमोन्त्जम एक अकोले एक अकाालाई Check

माननीय न्यायाधीश श्री

अङ्गको Domainमा हस्िक्षेप गरे मा त्यस्िो काया Ultra Virus अर्थााि Excess

रामप्रिाद श्रे ष्ठ

बलराम के.िी.

माननीय न्यायाधीश श्री
पवनकुमार ओिा

& Balance गना

िक्ने

बाहेक

एक

अको अङ्गले

एक

अकाा

of power भई त्यस्िो काम वदर हुने ।

िं ववधान ववपरीि कानून बन्न निक्ने मान्यिा भएपसन कवहले काही
जानेर वा नजानेर कुनै कानून वा कुनै कानूनमा केही प्रावधान

िं ववधान ववपरीि बन्न िक्छ । व्यवस्र्थावपकाले बनाएको ऐनलाई
व्यवस्र्थावपकाले नै मार िं शोधन वा िारे ज गना िक्छ । Executive

Order लेिंिदले वनाएको ऐन िारे ज हुन िक्तैन । त्यिै गरी
व्यवस्र्थावपकाले पसन आफूले बनाएको ऐनलाई िं शोधन वा िारे ज

गना पदाा िं वैधासनक प्रविया पूरा गरे र मार िं शोधन वा िारे ज गना

िक्छ ।

फौजदारी अपराधमा benefit of doubt goes to the accused भनेको जस्िो
कानुनलाई अिं वैधासनक घोषर्ा गने िम्बन्धमा Benefit of doubt goes to

the parliament मासनन्छ ।जस्ले कानून िं ववधानिँग बािेको भन्ने दावी
गछा िो कुरा उिैले प्रमान्त्र्ि गना िक्नुपने ।

कुनै पसन सनजामिी कमाचारी, िं स्र्थानकाकमाचारी, न्त्शक्षक वा िुरक्षा
सनकायका कमाचारी हुन ् िी सनकायमा कायारि पदासधकारीहरूको

पदोन्निीको प्रयोजनको लासग शिा र अवस्र्थाहरू िोक्ने वा बनाउने
कायाहरू नीसिगि कायाहरू भएकाले यस्िा नीसिगि कायाहरू
सनयमावलीमा िमावेश गदाा िं ववधान ववपरीि नहुने ।
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कृष्र्प्रिाद

आचाया िमेि

कृवष

ववकाि

बैँ क

केन्रीय

परमादे श

कायाालय, रामशा
हपर्थ

िमेि

िं वि

२०६४।३।२

२०६२

९।६

िालको

काठमाडौं

ररट नं.

माननीय न्यायाधीश श्री

मौसलक हक प्रचलनको िम्बन्धमा िवोच्च अदालिले अिाधारर्

माननीय न्यायाधीश श्री

सलनु पने नै हुन्छ । सबना कुनै िथ्य अनुमासनि र कपोल कन्त्लपि

मीनबहादुर रायमािी
कलयार् श्रे ष्ठ

वा होईन भन्नु एउटै कुरा होईन । ववद्यमान िथ्यहरूमा अिाधारर्

सनर्ाय

असधकार क्षेर अन्िगाि आदे श जारी गने िम्मका आधारहरू

ववद्यमान छन् वा छै नन् भनी हेन ाु अदालिको लासग िँधै िान्दसभाक

ने.का.प.

हुन्छन् भने कुनै कुरा भए गरे को छ वा छै न भन्ने जस्िा वववाद

२०६४अंक

िवू द बुन्त्ि सनर्ाय गनुप
ा ने भयो भने िो कुरा ररट क्षेरबाट हेन ा

४
असधवक्ता

कमलेश दद्ववेदी

प्रधानमन्री

िं ववधानि

िम्बि्

मन्त्न्रपररषदको

सनवााचन

सालको

िर्था

कायाालय,

सिं हदरबार
िमेि

भा

िदस्य

ऐन, २०६
४

दफा

को

१९

२०६४

िं ७८६६
ने.का.प.

प्रश्नहरूको सनराकरर् गना र उपचार ददन निवकने । ववद्यमान कुनै

िथ्यको ब्यातयामा वववाद गनुा र कुनै िथ्य यर्थार्थामा घवटि भएको

–––२७८८
नं.७८३५
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असधकार क्षेर ग्रहर् गदाा कुनै न कुनै वस्िु वा िथ्यका आधार

नसमलने ।

नि

२०६४।६।१
०।५

ववशेष

ईजलाि

िं ववधानिभा िदस्य सनवााचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को िण्ड

शमाा

प्रस्िावनाको भावनाको ममा अनुकूल नदे न्त्िनुका िार्थैउक्त कानूनी

माननीय न्यायाधीश श्री
अनूपराज

माननीय न्यायाधीश श्री
बलराम के.िी

माननीय न्यायाधीश श्री

(छ) को कानूनी व्यवस्र्था नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ को
प्रावधानले िं ववधानको धारा १२ प्रदत्त स्विन्रिा, धारा १३ प्रदत्त
िं मानिा र धारा २४ प्रदत्त न्याय िम्बन्धी हकमा अनुन्त्चि बन्दे ज

लगाएको भई धारा १००,१४१ को प्रावधानिँग िमेि अिं गि

(छ) बदर
गरी
।

पाउ

०६४

िपबहादुर

अङ्क ७

मगर

माननीय न्यायाधीश श्री
दामोदरप्रिाद शमाा

दे न्त्िन आएको हुँदा िं ववधानको धारा १०७ को उपधारा (१)
बमोन्त्जम लागू हुने गरी िो व्यवस्र्था अमान्य र बदर घोवषि हुने ।

माननीय न्यायाधीश श्री
कलयार् श्रे ष्ठ
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असधवक्ता

ज्योिी बासनयाँ
िमेि

होटे ल

िं घ

नेपाल

का.म.न.पा.
वडानं.२

गैरीधारा िमेि

उत्प्रेषर्

िं वि्

प्रसिषेध ।

िालको

परमादे श

२०६३
ररट.नं

.–०७०२
सनर्ाय नं.
७९०४

ने.का.प.
२०६४

अङ्क ११

२०६४।७।२
९।५

माननीय न्यायाधीश श्री

न्यायको

माननीय न्यायाधीश श्री

स्र्थापना गना िवकन्छ । िर एकपटक कानूनले न्याय िोज्ने बाटो

िप बहादुर मगर

पवन कुमार ओिा

दृविबाट

फरक

न्त्स्र्थसिका

व्यन्त्क्त

वा

ववषयवस्िुमा

वस्िुपरक रुपमा भर गरे र फरक वकसिमको प्रकृया र पद्धसि
िय गररिकेकोमा बाटो छोडेर अको उपाय अवलम्वन गरे र न्याय
िोज्ने कुरा अवधारर्ागि रुपमा नसमलने । अदालिले कानूनद्वारा

व्यवन्त्स्र्थि स्वीकाया बाटोलाई छाडेर न्यावयक हस्िक्षेपको नाउँमा
आफूिुिी न्याय सनरोपर् गना र्थालने हो भने त्यिले अदालिलाई

अराजकिािफा धकेलछ, त्यिले ववसधको शािनको प्रसिकूल गराउँछ

। जसििुकै कदठनाइ, अिुरक्षा वा दण्डवहनिाको न्त्स्र्थसि वकन नहोि
त्यिको

सनराकरर्

कानूनी

बाटो

बाटै

हुनपु दाछ, अबाटो

गएर

सनराकरर् गना िोन्त्जएमा त्यिले ववसधको शािनमा ववकृसि पैदा
गरी न्यावयक अराजकिा र अिुरक्षा सिजाना गने

।ववसधको

शािनमा गंभीर ह्राि आइरहेको र िो को सनराकरर् ित्काल

प्रचसलि कानूनी उपायबाट गना निवकने बाध्यात्मक पररन्त्स्र्थसि
सिजाना भएको दे न्त्िएको िण्डमा मार ववसधको शािन एवं मानव

असधकारको प्रचलनका लासग न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यिा
सभर रही सनन्त्श्चि पद्धसि र प्रकृया िमेि स्र्थापना गदै

यि

अदालिले आफुमा अन्िरसनवहि न्याय गने असधकारको प्रयोग
िाहििार्थ गनुा पने ।

कुनै िेवा प्रदायकले सनधाारर् गरे को िेवाको मुलय उन्त्चि अनुन्त्चि

वा ठीक बेठीक के हो भन्ने कुरा प्रसिस्पधी उदार अर्था व्यवस्र्था

अन्िगाि बजार (Market)ले मार सनधाारर् गना िक्तछ । वकनवक
बजारले

नै

बवढ

मोल

सलनेलाई

दन्त्ण्डि

गना

िक्तछ

।

प्रसिस्पधााबाट वस्िुको सबिी वविरर् हुन नपाउने गरी काटे सलङ्क

जस्िा काया रोक्न, उपभोक्ताको िावाजसनक वहिका दृविले कानून

ु भिा कायम
अनुरूप हस्िक्षेप गने वा अत्यावश्यक वस्िुको िवािल
राख्ने लगायिका कुरामा कानून बमोन्त्जम बाहेक अरुमा िरकारले
िमेि वस्िु वा िेवाको मोलमा हस्िक्षेप गना निक्ने ।
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असधवक्ता
राजेन्र
िमेि

न्त्घसमरे

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को

परमादे श

सनर्ाय नं.
८१०१
िे

कायाालय

का

२०६६

सिं हदरवार िमेि

२०६४।९।२
प

।२

माननीय न्यायाधीश श्री

अपराध अनुिन्धानको िममा वा र्थुनामा रहेको व्यन्त्क्तलाई राज्यले

माननीय न्यायाधीश श्री

अपराध अनुिन्धानको नाउँमा वा कायाकारी असधकार िम्पन्न

बलराम के.िी

िावहर अली अन्िारी

अङ्क ३

उच्च मयाादा र उच्च नैसिकिा कायम गरी व्यवहार गनुप
ा छा ।

है सियिको असधकारीको नाममा राज्यले िं वैधासनक एवं कानूनी

व्यवस्र्था र मानव असधकारको न्यूनिम् मान्यिा वा िीमा नाघी
किैलाई

कुनै

पसन

प्रकारको

यािना

ददन

निक्ने ।राज्यले

िावाजसनक वहिका लासग मौसलक हकमा सनयन्रर् गनािक्छ

भन्दै मा राज्यले स्वेच्छाचारी ढं गले यािना ददन िक्ने होइन ।
राज्यको यस्िो असधकार उन्त्चि, सनष्पक्ष र मनासिव हुनपु ने ।
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असधवक्ता िपना
प्रधान मलल

नेपाल िरकार,

नेपाल

िम्वि्

मन्त्न्रपररषदको

को

िालको

प्रधानमन्री िर्था
कायाालय िमेि

असधराज्य
िं ववधान
२०४७

को धारा

८८(२)

बमोन्त्जम

परमादे श
लगायि

२०६३
ररट नं.

३५६१

सनर्ाय नं.
७८८०

ने.का.प.
२०६४

अङ्क ९

२०६४।९।१
०।३

माननीय न्यायाधीश श्री

व्यन्त्क्त वा नागररकका अत्यन्ि सनजी िूचनाहरू कुनै िाि कानूनी

माननीय न्यायाधीश श्री

भने अनावश्यक रूपमा ब्यन्त्क्त वा नागररक प्रसिरक्षा पंन्त्क्तमा पुग्दछ

न्त्िलराज रे ग्मी
कलयार् श्रे ष्ठ

प्रयोजनको लासग िुला गनुप
ा ने भएमा बाहेक िुला गना लगाइयो

र पूर् ा आत्मववश्वािका िार्थमा आफूले चाहेको काम गना निक्ने
अवस्र्थामा पुग्न िक्ने ।एच आई भी /एड्ि जस्िा िमस्याहरू र
ँ
सिनीहरूिग

िम्बद्ध

रहन

।

भएर

बालबासलकाको

बाबु

आमाको

प्रभाववि

बालकको

न्त्स्र्थसि,िं रक्षकत्व, स्वास्थ्य आदद पसन वववादमा आउन िक्ने अवस्र्था
िक्छ

जस्िै

एच.आई.भी./एड्ि

पररचयात्मक िूचनाको गोपनीयिाको िं रक्षर्को कुरा गदाा उिको
बाबु आमाको न्त्स्र्थसि वा सिनको िं रक्षकत्व िम्बन्धी वववादमा पसन

जो

आज्ञा

चावहने

आदे श
पूजी

िूचनाको

वहिाबले

िं रक्षर्

ददनुपने

हुनिक्छ

।

बालकको

पररचयको गोप्यिा िं रन्त्क्षि गरे पसन वववादमा परे को बाबु आमाको

वा

पररचय िुलने भएमा बालकको पररचयात्मक गोप्यिाको अर्था िमाप्त
भएर जान्छ । कुनै बालकको आमा कारागारमा परे को कारर्ले

जारी

गररपाऊँ

बालकको लालन पालन कारागारमा नै भएको रहेछ भने त्यस्िो

।

लालनपालनको न्त्स्र्थसिको िूचना पसन गोप्य राख्नु पने ।

गोपनीयिाको असधकारको व्यवस्र्था अन्िगाि व्यन्त्क्तको गोपनीयिा र

सनजको गोप्य िूचनाहरू िमेि िं रन्त्क्षि हुने दे न्त्िन्छ । व्यन्त्क्तका
िथ्याङ्क र चररर जस्िा व्यन्त्क्तगि पररचयात्मक वववरर् र सनज

िम्वद्ध अन्य िूचनाहरूको गोप्यिाको िं रक्षर् नहुने हो भने

गोपनीयिाको हक अत्यन्ि िं कुन्त्चि भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गना
निक्ने ।
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िान्त्म्दङ्ग
िुलाधर

दोजे

न्त्जलला

उत्प्रेषर्,

सनर्ाय नं.

कायाालय,

लगायि

ने.का.प.

प्रशािन

काठमाडौं िमेि

परमादे श
उपयुक्त
आदे श

जारी

७९४७

२०६४।१०।
२८।२

२०६५

माननीय न्यायाधीश श्री

िं स्र्थाको उद्देश्य अनुिार काम गदाा नेपालमा गैरकानूनी गसिववसध

माननीय न्यायाधीश श्री

प्रभाव पना िक्ने न्त्स्र्थसिमा दिाा नै गना नपने िं स्र्थाको दिाा िारे ज

रामप्रिाद श्रे ष्ठ

िावहरअली अन्िारी

अङ्क ३

हुने र सछमेकी रािहरु िँगको मैरी िम्वन्ध िमेिमा नकारात्मक
गरी रुवट िच्याइएको िम्म दे न्त्िदा उक्त िं स्र्थाको िारे जीबाट

सनवेदकको कुनै िं वैधासनक हकमासर्थ असििमर् भएको वा गैर
िवैधासनक काम भएको दे न्त्िन नआउने ।

गररपाऊँ

अन्त्स्ित्वमा नरहेको िस्र्थाले आफ्नो िवैधासनक हकको प्रचलनका

।

लासग नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ को धारा १०७(२)
अनुिार िवोच्च अदालिको अिाधारर् असधकार क्षेर सभर प्रवेश
गरी आदे शको माग गना िक्ने अवस्र्था नहुने
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अन्िरााविय

श्रम

उत्प्रेषर्यु

सनर्ाय नं.

पवािीय ववकाि

अनामनगर,

परमादे श

ने.का.प.

एवककृि
केन्र

अदालि

काठमाडौं िमेि

क्त
।

७९३४
२०६५
अङ्क २

२०६४।१२।
५।३

माननीय न्यायाधीश श्री

िवोच्च अदालिले नेपाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को धारा

माननीय न्यायाधीश श्री

बमोन्त्जम गदठि राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग

बलराम के.िी.
गौरी ढकाल

८८(२) अन्िगाि नेपाल िरकार िरकारी अंग र नेपाल कानून

गरी गररएको सनर्ायको मार न्यावयक पुनरावलोकन गदाछ ।
नेपाल

कानून

बाहेकका

अन्य Document, ववधान

वा Charterको

आधारमा गररएको सनर्ायको न्यावयकपुनवरालोकन गदै न अर्थााि ् यि
अदालिले धारा ८८(२)अन्िगािICIMOD को service law िरहको Human
Resources Policy को ब्यातया र पुनरावलोकन गना निक्ने ।
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असधवक्ता

प्रधानमन्री िर्था

िरे ल

कायाालय,

अच्युिप्रिाद

मसरपररषद्को

उत्प्रेषर्

िमेि ।

िं हदरवार,

िम्बि्

२०६३

िालको ररट
नं०६३–

२०६४।१२।
१४।५
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काठमाडौं
िमेि

िवोच्च अदालि, ववशेष

कुनै पसन कानूनको अर्था र व्यातया गदाा िहज र स्वाभाववक

माननीय न्यायाधीश श्री

।िमग्र कानूनी व्यवस्र्थामध्ये बीचबाट एक दुईवटा शब्द वटपेर

इजलाि

न्त्िलराज रे ग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री
रामकुमारप्रिाद

००४५
सनर्ाय

शाह

नं.७९२६

माननीय न्यायधीश श्री

ने.का.प.

गौरी ढकाल

२०६५ c+s
@

अर्थावोध हुने गरी िकारात्मक रुपमा अर्थालगाई व्यातया गनुप
ा ने

िमग्र कानूनी िं रचना र कुनै दफाको गलि अर्थावोध र भाव ददने
गरी गलि अर्था र व्यातया गना नहुने । सनवेदकले कुनै पसन

कानूनी प्रश्नमा अदालिलाई िहयोग गनुप
ा नेमा िम्बन्त्न्धि कानूनी

व्यवस्र्थालाई िमग्रिामा नहेरी त्यिसभरको सनन्त्श्चि अंश मार उद्धृि
गरी त्यिको आफूिुशी अर्था लगाई िं ववधान प्रसिकूल रहेको भनी

अमान्य र वदर घोवषिको माग गना निक्ने । वेररििँग र्थुन्दाको

६ नं. ले यािनालाई दण्डनीय बनाएको र यािना ददनेवाट अिूल
भएको

जररवानाबाट

पीसडिलाई

क्षसिपूसिा

उपलब्ध

गराइने

व्यवस्र्था गरे को हुँदा िो प्रावधान नेपालको अन्िररम िं ववधान,
२०६३ को धारा २६ द्वारा प्रदत्त यािना ववरुद्धको हकका िार्थै

नेपाल पक्ष रहेका नागररक िर्था राजनीसिक असधकार िम्बन्धी

अन्िरााविय प्रसिज्ञापर र यािना िर्था अन्य िुर, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड ववरुद्धको महािन्त्न्ध िमेिको
प्रसिकूल रहे भएको भन्न नसमलने ।
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िवोच्च अदालि, ववशेष

िारभूि रुपमा िमानिाको प्रासप्त सबना िमानिा िम्बन्धी अवधारर्ा

माननीय न्यायाधीश श्री

।िारभूि िमानिाको प्रासप्तका लासग िमानिा िम्बन्धी सिद्धान्िका

इजलाि

न्त्िलराज रे ग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री
रामकुमारप्रिाद शाह

कोरा सिद्धान्ि मारको र औपचाररकिामा िीसमि हुन पुग्दछ
ववसभन्न उप– सिद्धान्िहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यिमध्ये
िं रक्षर्ात्मक ववभेद protective discrimination_,िकारात्मक व्यवहार Affrimativeaction_, न्यायोन्त्चि

वगीकरर् -Reasonable classificationलाई

अध्यक्षटे कबहाद ु

सनर्ाय

समेत

ने.का.प.

र रै का आउजी

नं.७९६१
२०६५
अंक ५

माननीय न्यायधीश श्री
गौरी ढकाल

मुतय रुपमा सलन िवकने ।

एउटा वगा, वा िमुदायको िमस्या रीि, परम्परा र ब्यबहार अकााको
भन्दा फरक हुने हुँदा िी ववववधिालाई िमान कानून र िमान
व्यवहारको सनरपेक्ष दृविकोर्ले िं वोधन गना िक्दै न, त्यिका लासग

छु ट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी िं रक्षर् र व्यवहार अपररहाया हुन्छ ।

िर त्यिो गदाा िमानहरुका बीचको िमानिालाई भने जोगाउनु
पनेहन्ु छ।श्री
परम्परागि

पशुपसिनार्थको

मूलय

मन्त्न्दर

मान्यिा,मयाादालाई

र

त्यििँग

अक्षुण्र्

जोसडएका

राख्ने,

यिको

परम्परागि

धासमाक

अवलम्वन र अभ्याि गने हकमा आघाि पुग्ने गरी िमानिाको
सनरपेक्ष

व्यातया

ररसिन्त्स्र्थसिका

गना नसमलने

आधारमा

पूजा

।

आजा

ििर्था

िञ्चालनको

ववषय

ववशेष

प्रकृसिको ववषय रहेको, त्यिमा िम्बन्त्न्धि धमाावलम्वीहरुको धासमाक
आस्र्था र ववश्वाि जोसडएको हुँदा त्यिलाई िमानिाको सनरपेक्ष
दृविकोर्बाट हेररनु न्यायोन्त्चि दे न्त्िँदैन । यस्िा ववषयलाई हेने

दृविकोर् नै अलग हुन्छ र त्यिलाई छु ट्टै रुपमा वसगाकरर् गरी
छु ट्टै व्यवहार गररनुपने ।िमानिाको हकको त्यि िण्डको िोिो

अर्था “ववशेष कानूनद्वारा गररएको ववशेष व्यवस्र्थामा त्यिलाई
वाधकका रुपमा उभ्याउन नहुने भन्ने नै लाग्छ । पशुपसि क्षेर

ववकाि कोष ऐन, २०४४ र िो अन्िगाि बनेको पशुपसि क्षेर
ववकाि कोष

( कायाव्यवस्र्था) सनयमावली, २०५४ ववशेष कानून

भएको हुँदा उक्त सनयमावलीको सनयम ३(१) को व्यवस्र्थालाई
िमग्र

पशुपसि

क्षेरको

ँ
िं वेदनशीलिािग

जोडेर

हेन ाु

पने

।पशुपसिक्षेर ववकािकोष (कायाव्यवस्र्था) सनयमवाली, २०५४को
सनयम ३(१) को व्यवस्र्था िामान्य कानून नभई ववशेष कानून

भएको र िमानिा िम्बन्धी िं वैधासनक हक िामान्य कानूनको
प्रयोगमा मार लागु हुने भई ववशेष कानूनको प्रयोगमा लागु नहुने

दे न्त्िएकोले उक्त सनयम ३(१) को व्यवस्र्था िं ववधान प्रदत्त

िमानिाको हक िमेिको प्रसिकूल रहेको भन्न नसमलने ।
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असधवक्ता

चेिबहादुर आले

धरान

नगरपासलका,

उत्प्रेषर्

धरान

सनर्ाय नं.
७९१६

ने.का.प.

िुनिरी

२०६४।१२।
१९।३

२०६५

िमेि

माननीय न्यायाधीश श्री

मौसलक हक हननको असिररक्त किैको कानूनी हकमार हनन

माननीय न्यायाधीश श्री

प्रचलन गराउन अदालिमा सनवेदन लाग्न िक्ने ।

मीनबहादुर रायमािी
बलराम के.िी.

अङ्क १

भएपसन अन्य उपचारको व्यवस्र्था छै न भने त्यस्िो कानूनी हक
िावाजसनक िरोकारको वववाद िमावेश भएको िं वैधासनक वा
कानूनी प्रश्नका िार्थैनप
े ाल असधराज्यको िं ववधान, २०४७ को धारा
८८(२)

अन्िगाि, यि

अदालिले

अन्य

उपचारको

व्यवस्र्था

नभएकोमा मौसलक हक वा कानूनी हक दुवै हक हननमा उपयुक्त
आदे श जारी गरी हक प्रचलन गराउन िक्ने । कुनै कानूनी हक

नै नदे न्त्िएको केवल आवश्यक परे को विि मार काम सलन िक्ने
गरी करारीय सनयुन्त्क्त भएको अवस्र्थामा यि अदालिले धारा

८८(२) को अिाधारर् असधकार अन्िगाि हस्िक्षेप गना निक्ने ।
करारीय

वववाद, वैयन्त्क्तक

कानून (Private Law) अन्िगािको

वववाद

भएकोले Public Law अन्िगािको यि अदालिको अिाधारर् असधकार
प्रयोग

हुन

निक्ने

हुँदा

करारीय

Law अन्िगाि उपचार िोज्नु पने

वववादमा

सनवेदकले Private

हकदै या (Locus Standi) नै नभएको करारीय वववादमा धारा २३
अन्िगाि

वववाद

उठाई

धारा

८८(२)

को

अिाधारर्

असधकारक्षेरमा प्रवेश गरे को दे न्त्िदा हकदै या (Locus Standi) नभएको
र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकवषाि (Entertain) हुन निक्ने ।
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िड्गबहादुर श्रे ष्ठ
िमेि

न्यायिेवा आयोग
िमेि

उत्प्रेषर्

िमेि ।

िम्बि्

२०६३

िालको

ररट नं

०३६४

सनर्ाय नं.
७९१०

२०६४।१२।
२०।४

माननीय न्यायाधीश श्री

अध्यादे श कायापासलकाद्वारा ववधावयकी असधकार प्रयोग गरी जारी

माननीय न्यायाधीश श्री

ऐन िरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवसधमा अध्यादे श अन्िगाि

बलराम के.िी.
गौरी ढकाल

हुन्छ । अध्यादे श लागू अवसध भर िं िदले ववसधवि् पाररि गरे को
भए गरे का िबै काम कारवाइ Valid पसन हुन्छ । त्यिको Validity को

प्रश्न उठ्न िक्तैन । िर जारी भएको समसिबाट छ मवहना पूरा

भएपसछ िं िदले अनुमोदन नगरे मा स्विः सनन्त्ष्िय हुने ।िं िदमा
पेशै नभएको अध्यादे श वा िं िदले स्वीकार नगरे को अध्यादे शले

ने.का.प.

व्यवस्र्थापन ववसध पूरा गरी बनेको ऐन िं शोधन गना िक्तैन ।

अङ्क १२

िासबकको ऐन जागी शून्यमा नरहने ।सनवेदकहरुले ररट सनवेदनमा

२०६४

अध्यादे श िं िदमा पेश नभएमा वा िं िदले स्वीकार नगरे मा
ु ाइका िममा पसन सनस्िीय भएको अध्यादे श अन्िगाि
र िुनव

भएको बढु वाको िमग्र कारवाई नै गैरकानूनी छ भनी च ुनौिी
नददएको

हुँदा

यि

इजलािले

सनवेदकहरुले

च ुनौिी

नददएको

ववषयिफा ववचार गरररहन नपने ।कानूनले स्पि शब्दमा पदस्र्थापन
जहाँ भए पसन िालीम अवसधभर वगीकृि क्षेर वापि पाउने अंकको

हकमा िालीम केन्र रहेको क्षेरको अंक प्रदान गने नभनेको
अवस्र्थामा पदस्र्थापन भएको क्षेरको अंक प्रदान गदाा कुनै रुवट
नहुने ।

42=

असधवक्ता

प्रकाशमर्ी

शमाा िमेि

नेपाल

िरकार,

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

सिं हदरवार
िमेि

pTk|]if0f .

िम्वि्

२०६३

िालको ररट
नं. ०२८३
सनर्ाय

नं.७९३१
ने.का.प.

२०६५अंक
२

२०६५।१।४
।४

िवोच्च

अदालि,

ु ईजलाि
िं यक्त

माननीय न्यायाधीश श्री
अनूपराज शमाा

माननीय न्यायाधीश श्री
कलयार् श्रे ष्ठ

आसर्थाक,

िामान्त्जक,

िाँस्कृसिक

असधकारको

िन्दभामा

अपाङ्गहरुलाईिनै वढी िमर्थानको जरुरि पदाछ । न्त्शक्षा ववना

रोजगारी हुंदैन र रोजगारी ववना आसर्थाक श्रोि नजुट्ने हुंदा
जीवनलाई गुर्ात्मक रुपमा उपभोग गना निक्ने हुनाले ववकािको
िमग्र चिमा यी िीन वटा ित्वको िसमश्रर् गरी िघाउन राज्यले

िहयोग गनुप
ा ने ।राज्यले गनुप
ा ने असनवाया दावयत्वको अंग स्वरुप
मासनने न्त्शक्षा जस्िो कुरामा उदासिनिा राज्यको लासग िुहाउं दो

नभई ववहरोपनवाट प्रभाववि वगा ववशेष रुपले र्थप ववहस्करर्मा
पने न्त्स्र्थसि दे न्त्िन्छ । िं ववधानको िं रक्षर् र कायाान्वयनको
दावयत्व वहन गनुप
ा ने अवस्र्थामा रहेको न्यायपासलकाको है सियिले
िवोच्च अदालि मौन वस्न िक्ने न्त्स्र्थसि नरहने ।

अदालिद्धारा सनदे न्त्शि व्यवस्र्था कायाान्वयन गना राज्यले िं ववधान
जारी गदाा िं ववधान प्रसि वफादार रहने र उिको अक्षर र
भावनाको ईमान्दार कायाान्वयन गने जुन

प्रसिवद्धिा दे िाएको

हुन्छ, त्यिलाई व्यन्त्क्तगि र िं स्र्थागि दुवै स्िरमा न्त्जम्मेवार

सनकाय एवं पदासधकारीहरुले सनवााह गनुप
ा ने ।

अपाङ्गका शैन्त्क्षक हकको व्यवस्र्थाको आवश्यकिाको पृष्ठभूसममा

िाि कायायोजना िजुम
ा ा गरी अववलम्व लागु गनुप
ा ने हुनाले िो

व्यवस्र्था गना पने कुरामा ध्यानाकषार् गराउं दै ित्कालै दे न्त्ि
ववद्यालय वा महाववद्यालयमा न्त्शक्षा प्राप्त गना चाहने ववहरोपनको
अिर परे को

व्यन्त्क्तहरुको आवश्यकिालाई िम्वोधन गना चालु

शैन्त्क्षक िर सभर िांकेसिक भाषाको माध्यमद्धारा न्त्शक्षामा अविर

पाँउने ववद्यालय वा महाववद्यालय वकटान गरी प्रन्त्शन्त्क्षि दोभाषे वा
न्त्शक्षकहरुको व्यवस्र्था गनु,ा त्यहाँ प्रयोग हुने पाठ्यिामाग्रीहरु
िांकेसिक

भाषामा

अनुवाद

िांकेसिक

भाषामा

न्त्शक्षर्

गने

प्रकृया

शुरु

गरी

त्यहांका

ववद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पाठ्यिामाग्री यर्थान्त्शघ्र उपलव्ध गराउनु,
गना

व्यवस्र्था अववलम्व शुरु गनुप
ा ने ।
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असधवक्ता

चेिबहादुर आले

न्त्जलला
धरान

िुनिरी

उत्प्रेषर् ।

नगरपासलका,
धरान
िमेि

२०६३

िालको ररट
नं. १२६

िुनिरी

२०६४।१२।
१९।३

सनर्ाय

जनशन्त्क्तको

िासलमको

माननीय न्यायाधीश श्री

कुनै कानूनी हक नै नदे न्त्िएको केवल आवश्यक परे को विि

माननीय न्यायाधीश श्री

अदालिले धारा ८८(२) को अिाधारर् असधकार अन्िगाि हस्िक्षेप

मीनबहादुर रायमािी
बलराम के.िी.

नं.७९१६

िक्ने

ने.का.प.

मार काम सलन िक्ने गरी करारीय सनयुन्त्क्त भएको अवस्र्थामा यि

गना निक्ने । करारीय वववाद, वैयन्त्क्तक कानूनअन्िगािको वववाद
भएकोले Public Law अन्िगािको यि अदालिको अिाधारर् असधकार
प्रयोग

२०६५अंक

हुन

निक्ने

हुँदा

करारीय

Lawअन्िगाि उपचार िोज्नु पने ।

१

वववादमा

सनवेदकलेPrivate

हकदै यानै नभएको करारीय वववादमा धारा २३ अन्िगाि वववाद
उठाई धारा ८८(२) को अिाधारर् असधकारक्षेरमा प्रवेश गरे को

दे न्त्िदा हकदै या नभएको र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकवषाि
हुन निक्ने ।
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श्रीप्रिाद

उपाध्याय

िम्माननीयप्रधान
मन्री,

प्रधानमन्री

उत्प्रेषर्िमे
ि।

िम्बि्

२०६३

िालको ररट

२०६५।१।१
२।५

प्रसिसनसधिभाको

माननीयन्यायाधीशश्रीरा

त्यिलाई राजनीसिक ववषयको िं ज्ञा ददई िवोच्च अदालिमा सनवहि

नुपराजशमाा

घोषर्ा, २०६३

राजनैसिक

घोषर्ाको

प्रकृया

माननीयन्यायाधीशश्रीअ

राजनीसिक भएपसन त्यिले ग्रहर् गरे को ववषय कानूनी भएपसछ

िर्थामन्त्न्रपररष

नं.

द्कोकायाालय,

०६३–

०००२,

काठमाडौंिमेि

रहेको न्यावयक पुनरावलोकनको असधकारको पररसधबाटै बावहर पानुा

रीढकाल

र अवधारर्ा िमेिले उचीि नहुदा प्रसिसनसधिभाको घोषर्ा, २०६३

माननीयन्यायाधीशश्रीगौ

ws(

सिं हदरवार,

मप्रिादश्रे ष्ठ

०००८,

न्यायका दृविले र अिाधारर् असधकार क्षेर िम्बन्धी मूलय,मान्यिा
लाई राजनीसिक घोषर्ा मानी त्यिको न्यावयक पुनरावलोकन नै

०००९,

गना नसमलने भन्ने नदे न्त्िने ।

००१०

न्यावयक पुनरावलोकनको असधकारको स्रोि भनेको स्वयं िं ववधान
नै हुने हुँदा त्यि असधकार अन्िगाि िं ववधानको न्यायीक परीक्षर्

सनर्ाय

नं.७९२५

हुने

नभई

कानूनको

िं वैधासनकिा

२०६५

प्रसिसनसधिभाको

अंक २

पुनरावलोकन

घोषर्ाको

गना

भण्डारी िमेि

नेपालिरकार,

भौसिकयोजनािर्था
सनमाार्मन्रालयि

परमादे श
।

मेि

िम्वम्ि

२०६२

िालको ररट

२०६५।१।२
४।३

नं. ३०९२

मर्ीशमाािमेि

न्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

सिं हदरवारिमेि

परमादे श

िं बि२०६

४िालकोरर
टनं.

..०३८७

सनर्ायनं.७९

५४ने.का.प.

मान्य

पाररश्रसमक नददई िेवामा लगाउन पाईदै न भन्ने िामान्य सिद्धान्ि
श्रमको शोषर् हुने ।व्यन्त्क्तको श्रमको शोषर् उिको जीवनको
असधकारववरुद्धको काया हुन्छ । एउटा िरकारी सनकायले आफुले

काममा लगाएका कमचारीहरुलाई सनजहरुले काम गरे को अवसधको

पाररश्रसमक ददनुपने होइन भनी गरे को प्रसिवाद विामान िं ववधान
िर्था ऐन कानून अनुकूल दे न्त्िन नआउने ।

अंक ४
प्रधानमन्रीिर्थाम

िम्बन्धी

न्यावयक

अनुिार काम लगाएर पाररश्रसमक ददईदै न भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा

२०६५
असधवक्ताप्रकाश

पुनरावलोकन

त्यिको

माननीय न्यायाधीश श्री

ियुक्त इजलाि

दामोदर प्रिाद शमाा

ने.का.प.

मानी

कुनैपसन व्यन्त्क्तलाई काममा लगाए पसछ पाररश्रसमक ददनुपदाछ र

माननीय न्यायाधीश श्री

नं.७९५६
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हुन्छ

अदालि,

िवोच्च

शारदा श्रे ष्ठ

सनर्ाय

ववषयवस्िु

न्यायीक

सिद्धान्िले अनुमसि नददने ।
प्रकाशप्रिाद

गररने

।िं ववधानको अंग बसनिकेका प्राबधानहरुलाई सनष्कृय भैिकेको

ने.का.प.
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परीक्षर्

२०६५।२।२
२।४

ु इ
िवोच्चअदालििं यक्त

बाँच्न पाउने हक र िम्मानपूवक
ा
जीउन पाउने हक

माननीयन्यायाधीशश्रीमी

रहन पाउने, स्वस्थ्य वािावरर्मा बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वािावरर्मा

जलाि

नबहादुररायमािी

माननीयन्यायाधीशश्रीक
लयार्श्रे ष्ठ

अन्िगाि

न्त्जउने मार नभएर िामान्त्जक, शारीररक र मानसिक रुपले स्वस्थ्य
काम गना पाउने िर्था

प्रदुषर्रवहि वायुमा स्वाि फेना पाउने जस्िा

असधकार पसन िमेट्नु पने ।स्वच्छ वािावरर्मा न्त्जउन पाउने

हकमा कुनै पसन प्रत्यक्ष वा परोक्ष अिर परे मा न्यावयक उपचारको

२०६५अंक

िान्दसभाकिा

४

रहने

हुनाले

यि

हकलाई

पहुँचको

न्यायमा

हकिम्ममा पसन ववस्िाररि रुपमा हेन ा िवकने । िवेला रान्त्िएको
क्षेर

वररपरी

िरकारका

ववसभन्न

सनकायहरु

राख्ने

वन्दोवस्ि

िरकारले नै गरे को हुनालेत्यस्िा सनकायहरुमा वािावरर्ीय िं रक्षर्
गने प्रारन्त्म्भक असभभारा पसन िरकारकै हुने ।

आफूले छु ट्याएको

जसमनमा िडा भएका िं स्र्थाहरुलाई अवहले वस्िी ववस्िार गरे को
भनी आफ्नो

िं रक्षकत्वमा िम्पन्न गनुप
ा ने न्त्जम्मेवारीबाट िरकार

उम्कन निक्ने ।

जनजीवन र वािावरर् जस्िो िावाजसनक हक र वहिको ववषयको
महत्वलाई

न्यूसनकरर्

गरे र

राज्यकै

महत्वपूर् ा

सनकाय

वा

िं स्र्थाहरु, सिनमा काम गने व्यन्त्क्तहरु एवं िेवाग्राहीहरुको वहिको
ववरुद्ध

िं वैधासनक

दावयत्वलाई

उपेक्षा

गरी

िरकारी

िचाको

कारर्ले न्यायोन्त्चि मागलाई इन्कार गना िवकने मुनासिव आधार
किै पसन दे न्त्िन नआउने ।
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असधवक्ताप्रकाश
मर्ीशमाािमेि

प्रधानमन्रीिर्था
मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय,

सिं हदरवार
िमेि

परमादे श।

ररटनं.

०६४–

०२३०

सनर्ायनं८०

०१ने.का.प.
२०६५अंक
८

२०६५।२।२
२।४

ु इजलाि
िं यक्त

प्रसिष्ठापूर् ा ढं गले

नबहादुररायमािी

लासग राज्यले आधारभूि िुववधा वा िं रक्षर् नददने हो भने जीवनको

माननीयन्यायाधीशश्रीमी
माननीयन्यायाधीशश्रीक
लयार्श्रे ष्ठ

मानवोन्त्चि

जीवन

जीउन

पाउने

हक

पसन

जीवनको हकको आधारभूि ववशेषिा भएकाले मानव स्वास्थ्यको
हकको उन्त्चििं रक्षर् हुन िक्दै न, त्यिैले नै जीवनलाई स्वास्थ्यको

असधकारिँग जोडेर हेन ाु पने । मौसलक हकको रुपमा स्र्थावपि

हकलाई राज्यले कानून र कायािम माफाि उपभोगयोग्य बनाउनु
पदाछ । स्वयं वियान्त्शल हुने हकलाई कायाान्वयन गने िं यन्रको

अभाव हुने न्त्स्र्थसि उत्पन्न भएमा राज्यलाई िुन्त्म्पएको दावयत्वको
उललं घन हुन आएमा त्यस्िो दावयत्व पूरा

गना आवश्यक आदे श

वा सनदे श गनुा न्यायपासलकाको कानूनी एवं अन्र्िसनवहि उत्तरदान्त्त्यव

ु े मवहला
हुने । िं ववधानमा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक िमावेश हुनल
स्वास्थ्य र हकको दाशानीक मान्यिा पाएको मान्नुपने हुन्छ भने
त्यि िम्बन्धी िुववधा आवश्यक परे को हरे क मवहलाले चाहेको

वेलामा पाउन िक्ने गरी हकको प्रत्याभूसि ददने कानूनको िजुम
ा ा
गदै त्यस्िो कानूनबाट स्वीकृि िुववधाहरुलाई व्यवहारमा िृर्मूल
स्िरिम्म पाउने िक्ने गरी िेवा र िुववधा ववकेन्त्न्रकरर् गनुा र
त्यि िम्बन्धी िूचनाको प्रिारर् गरी जागरर् पसन लयाउनु पने ।

मवहलाको हक एवं प्रजनन् स्वास्थ्यिँग िम्बन्त्न्धि ववशेषज्ञ एवं

िमाजका प्रसिसनसधहरुिँग आवश्यक परामशा गरी पयााप्त कानूनी
व्यवस्र्था

िवहिको

कानून

ववधेयक िजुम
ा ा गने ।
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सनमाार्को

लासग

प्रार्थसमकिा

िार्थ

अपराधको प्रकृसिको आधारमा गन्त्म्भर अपराधका िजाय पाएका

मवहला र िामान्य अपराधमा िजाय पाएका मवहलालाई ददइने

िुववधामा फरक व्यवहार गरे को भन्ने िम्म रहेको हुँदा यस्िा
अिमान पक्षहरु वीच िमानब्यवहार गनैपछा भनी भन्न नसमलने ।

कुनै एउटै मुद्दामा किूरदार ठहररएका कैदीहरु वीच फरक फरक

व्यवहार गररएको अवस्र्था नभई केही गन्त्म्भरप्रकृसिका मुद्दाहरु

िोकी त्यस्िा मुद्दामा कैद िजाय पाएका किूरदारलाई िामुदावयक

िेवामा नपठाउने र िुला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा
िोवकएको अवस्र्था रहेकोले यिलाई िमानिाको प्रसिकूल भएको
मान्न नसमलने ।

न्यायोन्त्चि ढं गले अवस्र्था अनुिार गन्त्म्भर अपराधमा िजाय पाएका
गभाविी स्वास्नी मासनिलाई भन्दा िामान्य अपराधमा िजाय
पाएका गभाविी स्वास्नी मासनिलाई बढी िुववधा र अविर कानूनले

प्रदान गदाा िमानिाको सिद्धान्ि वा िं वैधासनक ब्यवस्र्थाको ववपरीि
नहुने ।
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अपराध गने व्यन्त्क्तको पीसडििं गको नािा िम्बन्धको आधारमा
िजायमा कमी हुने अन्यर कानूनमा व्यवस्र्था भएको नपाइदा

लोग्नेले स्वास्नीलाई किाव्य गरी मारे मा, कुटपीट गरे मा लोग्ने
स्वास्नीको नािा रहेको कारर्ले िजाय कमी हुने व्यवस्र्था छै न ।

jflemPsf
sfg"gnfO{
;dfgtfsf]
l;4fGt
cg';f/ sfg"g
lgdf{0f ug{
k/dfb]z ;d]t
hf/L
ul/kfpFm .

dfggLo GofofwLz
an/fd s]=;L=

>L

जवजास्िी

करर्ीको महलमा

भएको व्यवस्र्थाले

बलात्कारलाई

जघन्य फौजदारी अपराध नामाकरर् गरे को अवस्र्थामा अपराधको

पररर्ाम एउटै हुने भएपसछ बैबावहक बलात्कार र गैरवैवावहक
वलात्कार बीचमा

िजायमा सभन्निा गनुक
ा ो कुनै औन्त्चत्यपूर् ा

आधार रहेको नदे न्त्िने ।िजायअपरासधक काया गरे वापि हुने
भएकोले किााको है सियिको सभन्निाले िजायमा कमी गने हो भने
िं ववधानले अंसगकार गरे को िमानिाको सिद्धान्िको वन्त्िल
ा ाप गरे को

हुन जाने ।कुनै अपराधमा हुने िजायको मारा अपराधको प्रकृसि र

पीडक पीसडिको स्वास्थ्य अवस्र्था, उमेर लगायिका आधारमा मूल
िजायमा र्थप हुंदै जाने िर मूल िजाय भन्दा र्थप िजाय बढी भने
हुन निक्ने ।सिद्धान्ििः र्थप िजाय भन्दा कम मूल िजाय हुने

हुंदैन, वरु मूल िजायमा अपराधको गाम्भीयािा अनुिार िजाय केवह
र्थप हुंदै जाने कुरा हो । जवजास्िी करर्ीको महलको ३ नं. को
दे हाय ६ को वववाददि प्रावधानलाई न्यायोन्त्चि र िमानिाको

सिद्धान्िको अनुकूलरहेको मान्न नसमलने । अपराध गना सनरुत्िाहन
भन्दा प्रोत्िाहन ददने िालको िजायको व्यवस्र्थाले फौजदारी कानून
र न्याय प्रर्ालीको ववकािमा नै अवरोध

लयाउने हुंदा दण्ड नीसि

सबधावयकाले िय गने सबषय हो भनी अदालि आफ्नो दावयत्वबाट

पन्त्न्छन नसमलने ।िमानिाको सिद्धान्िको अनुकूल हुने गरी र्थप
िजाय भन्दा मूल िजाय कमी हुने गरी भएको िर्था बैवावहक
बलात्कार र गैरबैवावहक बलात्कारको अपराधका बीचमा भएको
सबभेदपूर् ा

िजायको

व्यवस्र्थामा

िामान्जस्यिा

लयाउने

गरी

आवश्यक र न्यायोन्त्चि व्यवस्र्था गने िफा आवश्यक पहल गनुा
भनी कानून न्याय िर्था िं िदीय व्यवस्र्था मन्रालय िमेिका
नाउँमा सनदे शनात्मक आदे श हुने ।
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विामान िं ववधानको कुनै पसन धारा वा व्यवस्र्था अिं शोधनीय गरी
िं शोधन गना रोक लगाएको नदे न्त्िँदा नेपालको अन्िररम िं ववधान,
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२०६३

िं शोधन

ववषयमा

rigid नभएका

कारर्

धारा

१४८

बमोन्त्जमको िं वैधासनक प्रविया पूरा गरी जुनिुकै धारा िं शोधन हुन
िक्ने । नेपालको अन्िररम िं ववधानको कुनै पसन प्रावधानलाईBasic

Structure नमानेको र कुनै पसन धारा अिं शोधनीय नबनाएको हुँदा र
िं ववधानिभाबाट

अको

िं ववधान

नबनेिम्मको

लासग

विामान

िं ववधान लागू भै धारा १४८ को प्रविया पूरा गरी भएको
िं शोधनलाई िं वैधासनक

ब्यवस्र्थाको मुलभूि मान्यिाको धारा कुनै

नभएकाले यिलाई आमूल पररविान गरी िं शोधन गररएको भन्ने
न्त्जकीरिँग िहमि हुन निवकने ।
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िं ववधानले

सलन्त्ििरुपमा

बालबासलकालाई

प्रदान गरे को

न्त्शक्षा

आजान गने हक कुनै वकसिमको प्रर्था, परम्परा, रीसिररवाज, मान्यिा
प्रचलन वा रुढीवादीको नाममा हनन् हुन

िक्तैन । कुमारी

भएको कारर् कुमारीले न्त्शक्षा हासिल गना नहुने भनी नेपाल कानून
लगायि कुनै पसन कुराले प्रसिबन्ध नलगाएको हुँदाकुमारीहरुको
न्त्शक्षा प्राप्त गने मौसलक हक हनन् भएको भन्न निवकने ।

बालबासलकाहरुलाई िं ववधान र अन्िरााविय महािन्त्न्धहरुले प्रदान

गरे का हक हनन् नगरे िम्म कुमारी प्रर्थालाई अनुयायी िं प्रदायको
धमा र िं स्कृसि िम्बन्धी हकको एक वहस्िाको रुपमा मान्नु पने ।

कुमारीहरुले किैका लासग कुनै श्रम गनुा नपने एवं जीववि दे वी
मानी पूजा गने प्रयोजनका लासग कुमारी प्रर्थाको ववकाि भएको

दे न्त्िएको र कुमारीहरुले पसन भक्तजनहरुको पूजा र श्रद्धालाई

ग्रहर्िम्म मार गनुप
ा ने दे न्त्िएको हुँदा कुमारी प्रर्थाले कुमारी हुने
बासलकाहरुको कुनै हक हनन् गने नदे न्त्िने ।
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राज्यले िमान अवस्र्थाकाहकमा िमान व्यवहार गनुप
ा ने हुन्छ
।अिमानहरुका वीचमा िमान व्यवहार हुन ु िमानिाको सिद्धान्ि

ववपरीि मासनन्छ । विामान िं ववधानको धारा १३ मा िमानिाको

हक मौसलक हकको रुपमा व्यवस्र्था भएपसन राज्यले कुनै उद्देश्य

५

dfggLo GofofwLz
/fds'df/k|;fb zfx

>L

प्रासप्तका लासग िमान र िमान एक वगा अिमान र अिमान अकाा
गरी वगा छु ट्याई वगीकरर् गना िक्छ । यिरी वगीकरर् गरी

वगा छु ट्याई वगीकरर् सभर परे काSimilarly situated हरु बीच िबैलाई
एक प्रकारको ब्यवहार र अकाा Dissimilarly situated बगाहरु बीच

िबैलाई अको प्रकारको ब्यवहार गनािक्छ । िमान र िमान बगा
बीच सभन्न र बेग्लै ब्यवहार िर्था अिमान र अिमान बगा बीच

पसन सभन्न र बेग्लै ब्यवहार गना भने निक्ने । एक सनकायमा
कायारि कमाचारीले अकाा सनकायको कानूनलाई दे िाएर अिमान
व्यवहार भएको भन्न नसमलने ।
53=

clwjQmf ;kgfk|wfg
dNn ;d]t

g]kfn
;/sf/,
k|wfgdGqL tyf
dlGqkl/ifb\sf]
sfof{no, sf7df8f}
;d]t

pTk|]if0fo'Qm
k/dfb]z .

l/6 g+= )^$–
WS–))!!lg0f{o
g+=&(९&g]=sf=k
= @)^% अंक
८

@)^%.%.@^.%

;jf{]Rr cbfnt, ljz]if
Ohnf;
dfggLo GofofwLz >L
cg'k/fh zdf{
dfggLo GofofwLz >L
/fdk|;fb >]i7
dfggLo GofofwLz >L uf}/L
9sfn

अन्िरााविय

दस्िावेजहरुमा

व्यक्त

गररएका

प्रसिबद्धिाहरुलाई

िदनुरुपका

व्यवस्र्थाहरु िमावेश गदै लैजानु पने ।न्यायपासलकाले

व्यवहारमा अनुवाद गनाका लासग राज्यका अन्य कानूनहरुमा पसन
न्यावयक पुनरावलोकन गने असधकारको प्रयोग गदाा त्यिले सिजाना
गना िक्ने कानूनी ररक्तिा र िोको पूसिा गने उपायहरु िमेिको

मूलयांकन गनुप
ा ने ।राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरे को प्रसिबद्धिा
र

अन्िरााविय

दस्िावेजहरुले

गरे को

अपेक्षालाई

राज्यले

नजरअन्दाज गरी मवहलाहरुले भेदभावको अनुभसू ि गने िालका
कानूनी

प्राबधानहरुलाई

सनरन्िरिा

ददन

नसमलने,

त्यस्िा

प्राबधानहरुमा िमयानुकूल पररविान, िं शोधन र पररमाजान गदै

ु ी ऐन, ववहावरीको महलको ९ नं. र ९क नं. का
जानुपने । मुलक
प्राबधानहरुलाई

नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ िर्था नेपाल

िमेि पक्ष रहेको मवहला ववरुद्ध हुने िबै प्रकारको भेदभाव
उन्मूलन गने महािन्त्न्धको प्राबधानिँग िामञ्जस्य कायम गदै

लोग्नेस्वास्नीका बीचमा भेदभावको अनुभसू ि नहुने गरी िो कानून

िं शोधन गरी उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध गनुा भनी ववपक्षी िमेिका
नाउँमा सनदे शनात्मक आदे श जारीहुने ।
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िं ववधानले नागररकलाई िमानिाको आधारमा िम्मानपूवक
ा वाच्न
पाउने हक प्रदान गरे को, रोजगारी र

िामान्त्जक िुरक्षाको हक

प्रदान गरे को र िामान्त्जक न्याय र शोषर् ववरुद्धको हकलाई

मौसलक हकको रुपमा हक प्रदान गरे को अवस्र्थामा डान्ि िर्था

क्याववन रे िुरे न्टहरु र डान्ि वारमा काम गरे को भन्दै मा त्यि

ठाउँमा काम गने मवहलाहरु शोवषि हुन नहुने । िरकारले डान्ि
िर्था क्याववन रे िुरे न्ट िर्था मिाज पालारलाई Regulate गने छु ट्टै र
ववशेष कानून सनमाार् गरी अववलम्व लागु गनुप
ा ने ।

िवोच्च अदालिलाई पूर्रु
ा पले न्याय गना न्याय माग्न आएका
पक्षको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी ददलाउन
गने अिाधारर् असधकार हुने ।
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आवश्यक आदे श जारी

नागररकलाई िं ववधानले ददएको िाद्य िम्प्रभ ुत्ताको हक िार्थाक
बनाउनु राज्यको किाव्य हुने ।
नागररकलाई

िाद्य

िम्प्रभ ुत्ताको

हकबाट

वन्त्ञ्चि

नगना

िाद्य

िम्प्रभ ुत्ताको मौसलक हक उपभोग गना राज्यले प्रत्येक नागररकलाई

िाद्यमा िन्त्जलैिँग पहुँच पुग्निक्ने गरी अर्थााि ् Access to Food को

लासग राज्यले आवश्यक कानून एवं नीसि लगायि अन्य आवश्यक

व्यवस्र्था िमेि गरी उपयुक्त आसर्थाक वािावरर् िमेि सिजाना
गनुप
ा ने ।
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िं ववधानको

असभभावकीय

असभभारा

िवेच्च

अदालिलाई

बहन

गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग िं ववधानिं ग अन्य कानून
बान्त्िए

नबान्त्िएको

अवलोकन

गने

अन्त्तियारी

न्यावयक

ँ
पुनरावलोकनिग
िम्बन्त्न्धि रहेके छ । यि असधकारक्षेरको

प्रयोग गदाा धारा १०७(२) मा उन्त्ललन्त्िि वन्दीप्रत्यक्षीकरर्,

परमादे श, उत्प्रेर् े षर्, प्रसिषेध र असधकारपृच्छा जस्िा आदे श जारी
ँ को िीमामा बाँसधन आवश्यक छै न
गदाा अपनाइनु पने सिद्धान्ििग
ँ बान्त्िएको कुनै पसन कानून वियाशील रहन निक्ने
। िं ववधानिग

र िं ववधानको िवेच्चिा कायम रहोि् भन्ने असभप्राय अन्िसनाहीि
न्यावयक

पुनरावलोकनका

हकमा

अन्य

उपचार, सबलम्ब

िर्था

िमपार्का सिद्धान्ि जस्िा धारा १०७(२) अन्िगािका आदे शका
िन्दभामा अवलम्बन गनुप
ा ने सिद्धान्िहरू आकवषाि नहुने ।

कानूनको अवैधिाको प्रश्न नेपाली नागररकको िवेच्च अदालिको
ध्यानाकषार् गराउने काया एवं न्त्जम्मेवारी हो । यिलाई कुनै

िमयिीमामा बाँध्न हुँदैन । अवैध कानून जवहले पसन अवैध नै
हुन्छ ।

िमय िीमाको कारर्ले अवैध कानून वैध कानूनका

रुपमा रुपान्िरर् हुन निक्ने । सबिी नै नभएको वटकटबापि
त्यो पसन उच्चिम् श्रे र्ीको दरको आधारमा शुलक अिूल गने
कानूनी प्रावधानले मौसलक हक कुन्त्ण्ठि हुने ।
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मवहलाववरुद्धको वहं िालाई दण्डनीय बनाएको र त्यिलाई िम्बन्त्न्धि
कानूनले पसन दण्डनीय नै बनाएको अवस्र्थामा िजायको माराका

आधारमा मार िं ववधान प्रसिकूल भन्ने िज्ञां दददै जाने हो भने के
कुन किूरका लासग के कसि िजाय गने भन्ने सनन्त्श्चि मापदण्ड नै
बन्न निक्ने अवस्र्था उत्पन्न हुन जाने ।

दण्डनीय कानूनअन्िगाि

अमुक किूरका लासग कम िजायको व्यवस्र्था गररएको भन्ने मार
आधारमा

त्यस्िो

कानूनी

व्यवस्र्थालाई

ववभेदजन्य

कानूनी

व्यवस्र्थाका रुपमा वा मवहला वहं िालाई प्रोत्िावहि गने कानूनी
व्यवस्र्थाका रुपमा व्यातया गना नसमलने । के कस्िो कायालाई

किूर मान्ने, के कस्िो किूरका लासग के कसि िजायको व्यवस्र्था

ु मा के कस्िो दण्ड प्रर्ाली कायम गने भन्ने जस्िा
गने वा मुलक

ववषयहरू ववधावयकी प्रज्ञा -Legislative Wisdomसभरका ववषय हुन
त्यिमा प्रभाव पने
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प्रत्येक

अपराधका

गरी अदालिी हस्िक्षेप उपयुक्त नमासनने ।
आ–आफ्नै

चररर

हुन्छन् र

एउटै

ऐन

अन्िगािका किूर हुदैमा िबै िमान है सियि र अवस्र्थाका हुँदैनन्
। सिनीहरू मध्ये कुनै

कम गम्भीर अपराध मासनन िक्छन् भने

का

प

cg"k/fh zdf{
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कुनै अत्यन्ि गम्भीर प्रकृसिका पसन हुन िक्छन् । अपराधको

गम्भीरिाका आधारमा त्यिमा िं लग्न व्यन्त्क्तलाई पसन फरक–फरक
व्यवहार र फरकफरक िजायको व्यवस्र्था गना िवकने । मुद्दा हेने
न्यायाधीश वा असधकारी िमक्ष पेश भएका िथ्य एवं प्रमार्हरूको

मूलयाङ्कन एवं न्यावयक मनको प्रयोग गरी सनष्कषामा पुग्ने प्रविया
ु ाइको प्रविया हो । असभयुक्तलाई मुद्दुद्दा
नै वास्िवमा स्वच्छ िुनव

चलाएपसछ र्थुनामा रािेरै कारवाही गनुप
ा ने र त्यिको न्यायपूर् ा
ववकलप

मुद्दद्दा

असभयोगपरका

हेने

िार्थ

असधकारीले

असभयुक्तलाई

िोज्नै

नपाउने

अदालििमक्ष

हो

पेश

भने

गने,

असभयुक्तलाई िफाइको मौका ददने, कानून व्यविायीहरूद्वारा बहि

गररने र त्यि िममा अिमर्था पक्षलाई सनःशुलक कानूनी िेवा
उपलब्ध

लगायिका

गराई

सनजको

स्वच्छ

िमेि

ु ाइका
िुनव

प्रसिसनसधत्व

प्रवियाहरू

िुसनन्त्श्चि

अवलम्वन

गररने

गनुक
ा ो

औन्त्चत्य नरहने । गम्भीर प्रकृसिका अपराधहरूको सनयन्रर् र
त्यस्िा

अपराधबाट

पीसडि

बनेका

पक्षहरूको

िं रक्षर्

गने

कानूनको उद्देश्य हुन िक्दछ, िर्थावप त्यस्िा कानून न्याय र
न्यायका मान्य सिद्धान्ि ववपरीि हुन नहुने ।
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अदालि आफूले आदे श गरी पुपक्ष
ा का लासग अन्य कारागारमा

ु ालाई पेिीको
पठाउने िर आफ्नै आदे शले र्थुनामा रहेको र्थुनव
जानकारी नददने यो काया{ Fair Trial को मान्य सिद्धान्ि ववपरीि
हुने।फौजदारी

अपराधमा

असभयोग

लागेको

व्यन्त्क्तलाई

उिले

आफूले रोजेको कानून व्यविायीको िार्थ प्रत्येक पेिीमा अदालिमा
उपन्त्स्र्थि भई वा उपन्त्स्र्थि गराई आफ्नो ववरुद्ध िम्पूर् ा अदालिी

कावााही आफ्नै रोहवरमा भएको हेन ा पाउने असधकार प्रत्येक
Accused को मौसलक हकमासनने ।
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िावाजसनक िरोकारको ववषय यन्त्त्त नै हो भनेर वकटानी गना
निवकए पसन िं ववधान अन्िगाि अदालिबाट सनरुपर् हुनपु र ्ने
वववादको िन्दभामा िावाजसनक िरोकारको अर्था गदाा कानूनको

सिमा सभरनै रहेर गना आवश्यक हुने ।िावाजसनक पद धारर् गर ्ने
व्यन्त्क्तलाई

प @)^^अंक

पदको

हुने।िं ववधानको

४

शपर्थ

िं रक्षर्

सलन

र

कानूनी

रूपमा

गर ्नुपने

पालना

नै

असनवाया

उपरािपसिलाई

राजनीसिक गसिववसधमुक्त राख्ने िं ववधानको स्पि उद्देश्य हुँदा
उपरािपसिले

आफूलाई

राजनीसिक

व्यन्त्क्तको

है सियिमा

राख्नु

उन्त्चि दे न्त्िन नआउने ।िरोकार नभएको अिम्बन्त्न्धि वा अिर

नपने पक्षलाई अदालििम्म बोलाउनु िन्िट वा दुःि ददनु हो ।
त्यिैले यस्िो अवस्र्था नपरोि भन्नका िासिर अदालिले यस्िा
ँ िम्बन्ध नरहेका अिम्बन्त्न्धि वा सनर्ायबाट अिर नपने
वववादिग

व्यन्त्क्तलाई ववपक्षी बनाएको भए पसन अवस्र्था हेरी अदालिले

सलन्त्िि जवाफ नमगाउन पसन िक्छ । िं ववधान एवं कानूनले

रािपसिलाई ववशेषासधकारवा उन्मुन्त्क्त प्रदान नगरे को अवस्र्थामा
रािपसिको अनुपन्त्स्र्थसिमा रािपसिबाट गररने काया िम्पन्न गने

उपरािपसिलाई कानून ववपरीि भएका कायाका िम्बन्धमा अदालिी
कारवाहीबाट

उन्मुन्त्क्त

प्रदान

गरे को

भन्न

निवकने।उपरािपसिलाईिं ववधानले वहन्दी भाषामा शपर्थ सलन छूट

नददएको अवस्र्थामा उपरािपसिले िं ववधानलेसनधाारर् गरे अनुिार

ढाँचामा रािपसििमक्ष पद िर्था गोपनीयिाको शपर्थ सलनुको अरु
ववकलप दे न्त्िन आउँदैन । यि ववपरीिको काया िं ववधानिम्मि
हुन निक्ने
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ICCPR / CRC जस्िा Convention मा पक्ष बनेको र सलन्त्िि िं ववधान

भएको राि, जहाँ मौसलक हकको व्यवस्र्था भएको छ, त्यहाँ

सनजामिी कमाचारीले फौजदारी मुद्दा हेर ्ने भन्ने कुरा नआउने ।
१६ वषा नपुगक
े ो नाबालक मार प्रसिवादी भएको मुद्दा पसन प्रमुि

*@$२

tflx/ cnL cG;f/L

न्त्जलला असधकारीले हेने

४०(२)िर्था बालबासलका िम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५

िेकाप

ववपरीि हुने हुँदा केही िावाजसनक (अपराध र िजाय) ऐन, २०२७

@)^^ अंक

को दफा ५ को प्रमुि न्त्जलला असधकारीले मुद्दा हेने असधकारमध्ये

१०

१६ वषा नपुगेको नाबालकमार प्रसिवादी भएको मुद्दा हेर ्ने
असधकार फैिला भएको
।
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समसिबाट अमान्य Prospective Overruling हुने

;+o'Qm Ohnf;
जेष्ठ नागररकहरूलाई पसन अन्य नागररक िरह िम्पूर् ा
dfggLo GofofwLz >L
मानवासधकारहरूको उपभोग गना पाउने वािावरर् सिजाना गरी
/fdk|;fb >]i7
dfggLo GofofwLz >L मयााददि, भेदभावरवहि र िुरन्त्क्षि जीवनयापनको िुसनन्त्श्चििा गनुा
k|sfz j:tL
राज्यको परम किाव्य हुन आउने।िर नेपाल िरकारको आयस्रोि
र िचाका क्षेरहरू िर्था िमग्र आसर्थाक िीमाको िन्दभाबाट िमशः
औन्त्चत्य र आवश्यकिा हेरी जेष्ठ नागररकहरूलाई ददइँदै आएको
मासिक भत्तामा बृवद्ध िमेि हुँदै आएको भन्ने दे न्त्िँदायि अदालिले

त्यस्िो ववषयमा यो वा त्यो हदिम्मको भत्ता ददनु भनी बोलन
नसमलने ।
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काभ्रेपलाञ्चोक

प्रधानमन्री िर्था

िरे लर्थोक

कायाालय िमेि

न्त्जलला

गा.वव.ि. वडा
नं. ४

िरे लर्थोक बस्ने
असधवक्ता

अच्यूिप्रिाद
िरे ल

मन्त्न्रपररषद्को

उत्प्रेषर्
िमेि

िं वि्

२०६४

िालको ररट
नं. –०००४
ने.का.प.२०
६७

सनर्ाय

नंः ८३८४
अंक ६

२०६६।११।
१३।५

पूर् ा इजलाि

कुन िमयमा र कसि िं तयामा बच्चा जन्माउने भन्ने सनर्ाय गने

न्त्िलराज रे ग्मी

यि

माननीय न्यायाधीश श्री
माननीय न्यायाधीश श्री
बलराम के.िी.

माननीय न्यायाधीश श्री
सगरीश चन्र लाल

िम्पूर् ा असधकार मवहलाको प्रजनन् असधकारअन्िगाि पने भएकाले
प्रकारको

असधकार

प्रयोग

गदाा

प्रिूसि

भएको

िं तयाको

आधारमा िववधानद्वारा प्रदत्त मौसलक हकको प्रयोगमा िं कुचन गना
नसमलने । पवहलो िन्िानको मृत्यु भएमा वा ववकलाङ्ग बच्चा

जन्मेमा िेस्रो चौर्थो पटकिम्म पसन प्रिूसि हुने इच्छा वाप्रिूसि
हुनपु ने पररन्त्स्र्थसि मवहलामासर्थ सिजाना हुनिक्ने अवस्र्था भएमा दुई

पटकभन्दा बढी प्रिूसि सबदा नददनेव्यवस्र्थाले मवहलाको िं ववधान
प्रदत्त प्रजनन् असधकारको िं रक्षर् गना निक्ने । प्रिूसि सबदाको
िुववधा सलनकै सनसमत्त मार पटकपटक मवहला कमाचारी िुत्केरी

हुने र त्यिबाट िो िुववधाको दुरुपयोग हुने िम्भावना रहेको भन्न

स्वाभाववक र त्यस्िो अनुमान गना नसमलने ।

कुनै पसन नागररकले प्राप्त गने िामान्त्जक, िांस्कृसिक वा आसर्थाक

असधकार नागररक वा राजनीसिक असधकार जस्िो कुनै एउटा
सनर्ाय गरे र वा आदे श जारी गरे र मार कायाान्वयन हुन िक्दै न ।
यिको लासग पयााप्त आसर्थाक स्रोि िाधन र िमयको आवश्यकिा

पने हुन्छ । राज्यले चाहेर मारै पसन यस्िा असधकारहरूआसर्थाक
स्रोि िाधनको अभावमा एकै पटक पूरा हुन िक्दै नन्।यस्िा

ववषयवस्िुहरू राज्यको आसर्थाक एवं ववत्तीय अवस्र्थालाई मध्यनजर
रािी िमशः कायाान्वयन गदै जानुपने ।
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असधवक्ता
कवविा पाँडे
िमेि

नेपाल

परमादे श

िं वि्

२०६६।१

िरकार,

िमेि

२०६५

१।२६।४

ु इजलाि
िं यक्त

एकल मवहला (ववधवा) को प्रकृसि एवं उनीहरूको आसर्थाक,

माननीय न्यायाधीश िामान्त्जक, िांस्कृसिक जस्िा अवन्त्स्र्थसिलाई हेदाा उनीहरू बीच
केवल उमेरको हद लगाई किैलाई िामान्त्जक िुरक्षाबापि भत्ता

प्रधानमन्री

िालको

श्री न्त्िलराज रे ग्मी

िर्था

ररट

मन्त्न्रपररष

नं.०६५—

द्को

धय—

माननीय न्यायाधीश न्यायोन्त्चिरुपको मान्न निवकने ।
राज्यको स्रोििाधनले
श्री सगरीश चन्र
भ्याएिम्म एकल मवहला (ववधवा) को आयस्रोि, रोजगारी, सनजको

कायाालय,

०३३७

िमेि

िे

का

२०६७
अंक ७

लाल
प

उपलव्ध गराउने र किैलाईिो भत्ता उपलव्ध नगराउने कायालाई

श्री िम्पन्त्त्त, पसिको पेन्िन वा आफ्नो पेन्िन आदद ववववध पक्षलाई

ववचार गरी एक सनन्त्श्चि मापदण्ड सनधाारर् गरी ६० वषाभन्दा कम
उमेरका

एकल

मवहला

(ववधवा)

लाई

पसन

िामान्त्जक

िुरक्षाअन्िगाि ददइने भत्ता उपलव्ध गराउने िफा ध्यानाकषार्

गराउने गरी प्रधानमन्री िर्था मन्त्न्रपररषद्को कायाालय लगायिका
ववपक्षीहरूका नाउँमा सनदे शनात्मक आदे श जारी हुने । एकल

मवहला (ववधवा) को वास्िववक िथ्याङ्क िं कलन गरी उनीहरूको

उमेर, जनिं तया, आसर्थाक, िामान्त्जक एवं शैन्त्क्षक अवस्र्था र वास्िववक
िथ्याङ्कको यकीन गदै उनीहरूको उत्र्थान र ववकािका लासग
आवश्यक कायािम र नीसि बनाउन िहजिा प्रदान गने उद्देश्यले

आउने राविय जनगर्नामा उपरोक्त बमोन्त्जमको िथ्याङ्क िमेि
िं कलन गनुा गराउनु भनी राविय योजना आयोग िर्था केन्रीय

िथ्याङ्क ववभागको नाउँमा िमेि सनदे शनात्मक आदे श जारी हुने ।
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२०६६।९।२५।५

असधवक्ता

प्रधानमन्री

उत्प्रेषर्

ररट नं.

अच्यूिप्रिाद

िर्था

िमेि

िरे ल

मन्त्न्रपररष

ःः ०६३–
Ws–
००४६

द्को
कायाालय,
सिं हदरवार,
काठमाडौं
िमेि

िे

का

प

२०६६ अंक
१२ सन नं
८२७५

माननीय न्यायाधीश कुनै पसन कानूनी व्यवस्र्थाको िमग्रिामा अर्था गनुपा छा, कुनै एउटा
श्री बलराम के.िी.

माननीय न्यायाधीश
श्री
लाल

सगरीश

शब्द वा बाक्यांशका आधारमा अर्था गदाा त्यिको गलि अर्था
सनस्कन िक्छ । वारे ण्ट जारी हुने मुद्दाका असभयुक्त र हसियार

िजाना मुद्दाका असभयुक्तबाहेक अरु मुद्दाका असभयुक्तलाई पिनै

चन्र नहुने भन्न नहुने ।स्विन्रिाको हकलाई िीसमि िुलयाउने कानून
उन्त्चि, सनष्पक्ष र िकािं गि (just,fair and reasonable) छ छै न भन्ने जाँच

माननीय न्यायाधीश अदालिले गनािक्छ ।फौजदारी मुद्दाको अनुिन्धानका िममा
श्री प्रकाश वस्िी

मनासिब शंकाको घेरामा परे का व्यन्त्क्तलाई सनयन्रर्मा सलई
अनुिन्धान प्रवियालाई िहज बनाउने कानूनलाई हस्िक्षेप गदाा

शान्त्न्ि, िुव्यवस्र्था कायम गने राज्यको असधकार कुन्त्ण्ठि हुन जाने
।मुद्दाको पुपक्ष
ा भनेको मुद्दाको अन्त्न्िम सनर्ाय होइन, असभयुक्तको
किूर प्रमान्त्र्ि नहुँदैको अवस्र्थामा त्यिरी र्थुनामा रान्त्िने वियाले

व्यन्त्क्तगि दृविले वैयन्त्क्तक स्विन्रिा सनयन्त्न्रि भएको हुन िक्छ,
।अपराधको प्रभावकारी अनुिन्धान गरी अपराधीलाई दन्त्ण्डि गने

कायाको अभावमा स्विन्रिा र िुरक्षाको हकले िार्थाकिा पाउन
निक्ने

हुदाँ

असभयोग

लागेका

मासनिलाई

अनुिन्धानका

सिलसिलामा पिाउ गना नपाउने हो भने व्यन्त्क्तको िुरक्षाको

असधकार िुरन्त्क्षि हुने वािावरर् बन्दै न । यिरी स्विन्रिा र
िुरक्षाका बीचमा अन्योन्यान्त्श्रि िम्बन्ध रहेको कुरालाई पसन

हृदयंगम गनै पछा र िी दुबै हकको प्रत्याभूसिका लासग कानूनको
शािन, दण्डहीनिाको

अन्त्य, िामान्त्जक

िुरक्षाको िुसनन्त्श्चििा अपररहाया हुने ।

िुव्यवस्र्था

र

शान्त्न्ि

अ.वं. ११६ नं. को व्यवस्र्थाले व्यन्त्क्तको गोपनीयिाको हक र
वैयन्त्क्तक स्विन्रिा कुन्त्ण्ठि िुलयाएको भन्न नसमलने ।
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असधवक्ता

प्रधानमन्री

उत्प्रेषर्यु िं वि्

२०६७।१

िुबोधमान

िर्था

क्त

२०६४–

।२।५

नावपि

मन्त्न्रपररष

परमादे श

धक–
००२९

कायाालय,

सनर्ाय

सिं हदरवार

नं८३८५
िे

का

२०६७
अंक ६

प

िववधानमा कुनै प्रावधान वकन रान्त्ियो भन्ने कुरा न्यावयक भन्दा

ँ
माननीय न्यायाधीश पसन राजनीसिक प्रकृसिको िथ्यगि प्रश्न हुने हुदा त्यिको आधार र

श्री बलराम के.िी.

द्को

िमेि

ववशेष इजलाि

औन्त्चत्य

केलाउने

काया

यि

अदालिबाट

हुन

निक्ने

।न्यायाधीशको पदमा सनयुक्त हुने व्यन्त्क्तले इमानदार र सनष्पक्ष

माननीय न्यायाधीश भएर न्यायिम्पादन गनुपा ने हुँदा यिरी सनयुन्त्क्त हुने व्यन्त्क्तको
श्री गौरी ढकाल
आचरर्, ववगिका वषाहरूमा उनीहरूले गरे को कायािम्पादन, अनुभव,

माननीय न्यायाधीश ज्ञान िीप, योगदान, योग्यिा, सनष्पक्षिाबारे सनयुन्त्क्तका िममा

ा िं परीक्षर् गरी छनौट (Screening) गने ववषय स्वयंमा
श्री भरिराज उप्रेिी िावधानीपूवक

आपन्त्त्तजनक हुन निक्ने।स्विन्र िं वैधासनक सनकायले छानबीन
ु ाइको प्रवियाद्वारा
गरी छनौट गरे का व्यन्त्क्तहरूलाई िं िदीय िुनव
छानबीन, जाँचबुि र उम्मेद्वारको अनुभव, कायाक्षमिा िर्था दक्षिाको

ववषयमा उठे का प्रश्नहरूको जवाफ सलने र ददने प्रवियाबाट गररँदा
मनोनीि व्यन्त्क्त योग्य वा अयोग्य छन् भन्ने कुरा र्थप स्पि हुने ।
िं ववधानिः

िं िदीय

ु ाइको
िुनव

ु ाइको
िुनव

उद्देश्य

र

गररिकेपसछ

िं िदीय

ु ाइमा
िुनव

िं िदीय

प्रर्ाली
बस्ने

िं ववधानमा

व्यन्त्क्तत्वहरू

ु ाइिम्बन्धी
िुनव

िमावेश
िं िदीय

मान्य

र

प्रचसलिPractice का ववषयमा िुिून्त्चि र अवगि भई िविय भूसमका
िेली सनयुन्त्क्तको लासग सिफाररश भएको व्यन्त्क्त सनयुन्त्क्तको लासग

योग्य हो होइन छान्न िक्षम हुनपु ने । न्यायाधीशहरूका िम्बन्धमा
ु ाइ
एकपटक िवोच्च अदालिको न्यायाधीशको रुपमा िं िदीय िुनव
भै

ु ाइ गनुा
सनयुक्त भैिकेपसछ पुनः पटक पटकिं िदीय िुनव

उपयुक्त नहुने हुँदा त्यस्िो अव्यावहाररक र रुवटपूर् ा व्यवस्र्थालाई
आगामी िं ववधानमा सनरन्िरिा ददइरहनु न्यावयक स्विन्रिाको

मूलय मान्यिा र अवधारर्ाको दृविकोर्बाट अनुपयुक्त हुन्छ ।
ु ाइको प्रस्िाव िवािम्मसिबाट अस्वीकृि
त्यिरी नै िं िदीय िुनव

भएमा मार सिफाररश कायाान्वयन नहुने सनयमावलीको व्यवस्र्था
िमेि औन्त्चत्यपूर् ा नदे न्त्िई रुवटपूर् ा दे न्त्िन्छ । कुनै एक िदस्यले

प्रस्िाववि

व्यन्त्क्तको

पक्षमा

मि

व्यक्त

गनाािार्थ

सिफाररशमा

िं िदीय िहमसि प्राप्त भएको मान्यिा रहने भएबाट उद्देश्य राम्रो र
ु ाइ प्रविया हास्यास्पद बन्न पुगेको छ ।
आवश्यक भए पसन िुनव
त्यिैले
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असधवक्ताश्या
मकृष्र्मास्के

प्रधानमन्रीि
र्थामन्त्न्रपररष
द्कोकायाालय
यिमेि

उत्प्रेषण
समेत

२०६४-ws-

२०६७।१०

००३९

।२७।५

नि िं

माििीय न्यायाधीश
श्री खिलराज रे ग्मी
माििीय न्यायाधीश

८५८८

श्री कल्याण श्रेष्ठ

२०६८ अंक

श्री अवधेशकुमार

माििीय न्यायाधीश

िे का प

यादव

४

यस्िा

ववषयहरूमा

दुई

सिहाइ

बहुमिको

Confirmवा Reject हुने व्यवस्र्था गरी िुधार गदै जानुपने ।

आधारमा

कानूनप्रर्ालीएवंिामान्त्जकिं रचनापररविानगनेवाभैरहेकोकानूनमार्थपव्य

वस्र्थागरीकानूनिं शोधनकोववषयमाआदे शजारीगनेकायािामान्यिःअदाल
िकोहोइन।िार्थैकानूनमायिवकसिमकोव्यवस्र्थार्थपगनुभ
ा नीिामान्त्जकअ
सभयन्िा

(Social

engineering)

कोरुपमाअदालिलेव्यवस्र्थावपकाकोकामगनानसमलने।कानूनप्रर्ालीएवं

िामान्त्जकिं रचनापररविानगनेवाभैरहेकोकानूनमार्थपव्यवस्र्थागरीकानून
िं शोधनकोववषयमाआदे शजारीगनेकायािामान्यिःअदालिकोहोइन।के

कस्िोकानूनप्रर्ालीकोववकािगनेभन्नेववषयराज्यकोनीसिगिववषयहुो।य
स्िोराज्यकोछु ट्टै अङ्गकोअसधकारउपरन्यायपासलकाद्वाराप्रत्यक्षहस्िक्षेपहु
नेगरीआदे शजारीगनानसमलने।
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पुष्पकमल
दाहाल
प्रचण्ड

िं वैधासनक

िं वि्

२०६७।५

पररषद्,

२०६६

।३१।५

प्रधानमन्री

िालको

िर्था

ररट

मन्त्न्रपररष

०९७७

द्को

सनर्ाय

कायाालय,

नं.८४०६

िमेि

िे

२०६७
अंक ७

िूचना ददनु भनेको ऐनले सनधाारर् गरे को प्रवियाबमोन्त्जम ददनुपने

माननीय न्यायाधीश हुन्छ । कुनै प्रविया सनधाारर् गररएको छै न भने िम्बन्त्न्धि
श्री िपबहादुर

नं.

का

ववशेष इजलाि

मगर

व्यन्त्क्तले िो िूचना पाएको स्र्थावपि हुनपु छा । प्रविया

नपुर ्याई

ददएको िूचनाको कुनै अर्था र महत्व हुँदैन । ऐनले कन्त्म्िमा ४८
घण्टा अगावै भनेकोमा िो भन्दा वढी िमय अर्थााि ४८ घण्टाभन्दा

माननीय न्यायाधीश पसन बढी िमय अगावै िूचना ददन िवकन्छ । िर ४८ घण्टाभन्दा
श्री िावहर अली
प

अन्िारी
माननीय न्यायाधीश
श्री कृष्र्प्रिाद
उपाध्याय

कम अवसधको िूचना पठाएको वा ददएको भएपसन त्यिलाई
कानूनबमोन्त्जमको िूचना मान्न निवकने ।

प्रारन्त्म्भक चरर्मा नै स्पि कानूनी रुवट (Apparent Error of Law)
दे न्त्िएको अवस्र्थामा कुनै सनकायबाट भएको सनर्ायमा वैधासनकिाको
ित्व (Legitimacy) रहन निक्ने ।
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असधवक्ता
प्रभ ुकृष्र्

ु इजलाि
िं यक्त

ववधावयका,

न्यायपासलका

िं ववधान

परमादे श

२०६७

समसिः

िभाको

िमेि

िालको

२०६७।७

माननीय न्यायाधीश िं ववधानबमोन्त्जम

।२४।४

श्री कलयार् श्रे ष्ठ

कोइरालािमे

िन्त्चवालय,

०३५१

ि

सिं हदरवार,

सनर्ाय

काठमाडौँ

नं.८४२०

िमेि

िे

का

२०६७
अंक ७

प

एवं

आ–आफ्नो

अन्य

ववभागीय

िं वैधासनक

अङ्गहरूले

कामको

असिररक्त

कायापासलकाको अङ्गलाई सनयन्रर् एवं िन्िुलनमा राख्ने काम गने
भएपसन त्यिको दै सनक प्रशािन चलाउने कुरामा कायापासलका नै

माननीय न्यायाधीश प्रमुि अङ्गको रुपमा वियाशील हुनपु ने । िं िदीय चरररको
श्री सगरीश चन्र
शािन प्रर्ालीमा ववधावयकाले मन्त्न्रपररषद् गठन गनुा र उिलाई
लाल

जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गनुा जस्िा मुतय
काम गनुा पदाछ । किलाई किरी सनवाान्त्चि गने र सनवाान्त्चि
िरकारलाई ववधावयकाप्रसि उत्तरदायी बनाई दे शको शािन िञ्चालन
गना किरी

लगाउने

िं ववधानबमोन्त्जम

भन्ने

सनवााचन

कुरा

ववधावयकाको

नगरी

ववषय

कायापासलकाववहीन

भएपसन

अवस्र्थामा

यर्थान्त्स्र्थसिमा वा अि अधोगामी वहिावले रान्त्िराख्ने िोच कुनै
लोकिान्त्न्रक

।िं ववधानको

एवं

अग्रगामी

आसधकाररक

ववधावयकाले

व्यातया

गने

िोच्न

काया न्यावयक

निक्ने

काया

भएकोले अन्य अङ्गहरूले गने कारवाहीमा न्यावयक व्यातयाको
अधीन रहनु असनवाया छ, अन्यर्था िं ववधानको व्यातयामा ववरोधाभाष

र द्वन्द्वको अवस्र्था सिजाना भएमा िं ववधान वियाशील हुन निकी
ववघटन वा शून्यिामा जान बाध्य हुन्छ ।

जनिाको मौसलक एवं कानूनी हकको िं रक्षर् गने, िावाजसनक हक
वहि एवं िरोकारको िं रक्षर् र िम्बद्र्धन गने िर्था िं ववधानको
िवोच्चिाको िं रक्षर् गने न्त्जम्मेवारी पाएको िं स्र्था भएको नािाले

यि अदालिलेिम्माननीय अध्यक्ष एवं िभामुिज्यूले व्यवस्र्थावपका
िं िदको काया िञ्चालन सनयमावलीको सनयम ७(५) वा

सनयम

७(८)मध्ये सलनु भएको सनर्ायको िम्बन्धमा उठाएको प्रश्न ग्रहर्
गनुा वा िो बारे मा सनर्ाय गनुा स्वयं

ववशेषासधकारको हनन्को प्रश्न

हुन्छ भन्ने मान्न िवकने आधार नदे न्त्िने ।

ु ो
व्यवस्र्थावपका िं िद राज्यको एउटा महत्वपूर् ा छु ट्टै अङ्ग हुनक

असिररक्त न्यायपासलका िमकक्षी अङ्ग िमेि भएकोले

त्यस्िो

िं स्र्थाले गरे को कुनै कायाबाट किैको िाि हक हनन् भएको भनी
दे िाउन निकेको अवस्र्थामा त्यस्िो िं िदववरुद्ध नै परमादे शको
आदे श जारी गने अवस्र्था ववद्यमान दे न्त्िन नआउने ।

एउटा िक्षम सनकायलाई भइरहेको कानूनको न्त्स्र्थसिको अवलोकन

गरी घोषर्ात्मक असभव्यन्त्क्त ददनु मारै पसन िमकक्षी अङ्ग वा
सनकायको लासग पयााप्त हुने र त्यस्िो काया मूलिः कानूनी राज्य र

िं ववधानको िवोच्चिा कायम गने वहिाबले गररने हुँदा परमादे श

जस्िो बन्धनकारी आदे शद्वारा मारै िमुन्त्चि सनकाि वा उपचार
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दीपक

प्रधानमन्री

भट्टराई

िर्था

िमेि

मन्त्न्रपररष

परमादे श

िे का प

२०६७।१

२०६८

०।१७

नि िं

८६०२

द्को

माििीय न्यायाधीश

लोक कलयार्कारी

राज्यले नागररकहरूलाई अनुकूलिामा मार

श्री सुशीला काकी

असधकार उपभोग गना िक्षम बनाउने होइन।िरकारले नागररकहरू

श्री रकाश वस्ती

प्रबन्ध गनुप
ा ने।शारीररक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरे को िुववधा

माििीय न्यायाधीश

अंक ४

कायाालय

पाइन्छ भन्ने िोच्नु मुनासिब दे न्त्िन नआउने ।

लाई िमान रुपले असधकार उपभोग गनािक्ने बनाउन पूवाावस्र्थाको
प्रदान गरी िक्षम बनाउनै पदाछ।त्यिैले राज्यले िमन्यायको आधारमा
वविरर्मुिी नीसि अवलम्बन गरी वपछसडएका नागररकहरूलाई ववशेष
व्यवस्र्था गनुप
ा ने।
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िववना
िमेि

दमाई

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को
कायाालय िमेि

परमादे श
िमेि

नि

िं

८५५७
िे

का

२०६८
अंक २

प

२०६७।१

माननीय न्यायाधीश नागररकिाको प्रमार्पर िं ववधान र कानूनले नागररक हुन योग्यिा

१।१५

श्री बलराम के िी
माििीय

न्यायाधीश

श्री भरतराज उरेती

पुगेको व्यन्त्क्तलाई मार प्रदान गररन्छ।िं ववधान र कानूनले नागररक हुन
िोकेको योग्यिा नपुगेको व्यन्त्क्त जसििुकै लामो अवसध बिोवाि गरे को
भएपसन नागररक बन्न निक्ने।प्रत्येक व्यन्त्क्तको लासग नागररकिाको

प्रमार्पर महत्वपूर् ा हुन्छ।नागररक नभई किैले पसन यो दे शको
राजनीसिक असधकार प्रयोग गना

नपाउने।िोवकएको असधकारीले

िं ववधान, कानून वा कानूनको गलि अर्था गरे र कुनै नागररक
नागररकिाको प्रमार्पर पाउनबाट बन्त्ञ्चिहुन िक्दै न।नागररकिाको

प्रमार्पर प्राप्त गना कदठनाई (Hardship) को िामना गनापने कुरा

स्वीकाया नहुन।
े बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक मार नेपालको

नागररक भएपसन त्यस्िो व्यन्त्क्तले नेपालको नागररकिा प्राप्त गना
िक्ने।
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जङ्गबहादुर सिं ह
िमेि

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषद्को

कायाालय िमेि

उत्प्रेषर्

।परमादे श

सन नं

२०६७।१२।

८६३१

२८

ने का प
२०६८

माननीय न्यायाधीश श्री

इच्छु क कैदीलाई नेपालको अन्िररम िं ववधानले न्त्शक्षा प्राप्त गने

माननीय न्यायाधीश श्री

दे न्त्िन्छ।कैद िजाय भई कारागारमा बस्दै मा िवै मौसलकहकहरू

बलराम के िी

सगरीश चन्र लाल

अंक ६

हक, धमा िम्बन्धी हक िमेि उपभोग गने

अविर ददएको

स्विःस्र्थगन वा सनलन्त्म्बि हुन्छ भन्ने होइन।कैद ठे वकएको व्यन्त्क्तको

वहं डडुल र आविजावि गने स्विन्रिा बाहेक अरु स्विन्रिा अपहरर्
हुन निक्ने।कुनै पसन व्यन्त्क्तले पररन्त्स्र्थसि वश अपराध गने हुँदा िुधारे र
िजाय पाएको व्यन्त्क्त पुनःिमाजमा अिल
हुनिक्छ भन्ने मान्यिामा

नागररक भएर स्र्थावपि

रही कैद िजाय पाएको व्यन्त्क्तलाई कैद

अवस्र्थामा नै पढ्न अविर ददने, Vocational Training आदद ददई व्यापक
िुधारात्मक

िहुसलयिहरू

ददन र्थासलएको छ।िो कुरा नेपालको

कारागारमा पसन ददं दै आइएको छ।त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन
स्वास्थ्य िर्था प्रजनन िम्बन्धी हक पसन इन्कार गना नसमलने।
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लाल
कोहार

मन ववनोद

प्रिाद उत्प्रेषर्

समश्र िमेि

युक्त
परमादे श
िमेि

सन

नं

८६३४
ने

का

प

२०६८।१
।२८

माननीय न्यायाधीश श्री

िवोच्च अदालिले आफ्ना मािहिका सनकायबाट गरे को सनयसमि काम

माननीय न्यायाधीश श्री

व्यवस्र्थाको पूर् ा पररपालना भएको छ, छै न भन्ने कुराको न्यावयक अनुगमन

बलराम के िी

कमलनारायर् दाि

२०६८
अंक ६

कारवाही बाट

न्यायको

ममा पालन

भएको छ, छै न वा कानूनी

गरी आफूलाई प्राप्त अिाधारर् असधकार प्रयोगगरी न्यायप्रदान गना
िक्ने।गम्भीर कानूनी रुवटभएको वा प्रसिपाददि कानूनी सिद्धान्ि
अवलम्बन नगरी

प्रत्यक्ष रुवट दे न्त्िरहेको अवस्र्थामा सनयसमि

अदालिबाट िह िह गरीउ पचार प्राप्त भएको छ भन्दै मा अिाधारर्

असधकार क्षेर आकवषाि हुन िक्दै न भन्दा नेपालको अन्िररम िं ववधान,
२०६३ को धारा १०७(२) को प्रयोग िं कुन्त्चि हुनजाने।
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असधवक्ता

बालकृष्र्
नेउपाने

रािपसिको
कायाालय

उत्प्रेषर् ।
परमादे श

सन नं

८५८८

ने का प

२०६८।२।१
१

माननीय न्यायाधीश श्री
न्त्िलराज रे ग्मी

सनयमावलीले

सनददाि

गरे को

न्यूनिम

म्िं तयामा

नघट्ने

गरी

असधकिम सि माननीय न्यायाधीशहरू रहेको ववशेष इजलाि िोक्ने

भन्ने कुरा िवोच्च अदालि सनयमावली, २०४९, सनयम ९ बमोन्त्जम

२०६८

माननीय न्यायाधीश

अंक ४

श्री दामोदर प्रिाद
शमाा

प्रधान न्यायाधीशको स्ववववेकमा सनभार रहने दे न्त्िन्छ।कुनै मुद्दाको

ववषयवस्िु र त्यिको गाम्भीयािाको आधारमा न्यूनिम िीन िदस्य
दे न्त्ि िवोच्च अदालिमा उपलब्ध भए िम्मका िम्पूर् ा माननीय

माननीय न्यायाधीश श्री

न्यायाधीशहरू िमावेश भएको इजलाि गठन हुने गरे का ववगिका

माननीय न्यायाधीश श्री

हुनपु ने अवस्र्था नदे न्त्िने।

माननीय न्यायाधीश श्री

िं वैधासनक वाकानूनी ववषयवस्िुका िार्थै राजनीसिक औन्त्चत्यिाका

रामकुमार प्रिाद शाह

दृिान्ि र न्यावयक अभ्याि रहेको ले यि िम्बन्धमा कुनै दद्वववधा

कलयार् श्रे ष्ठ

िावाभौम

िावहर अली अन्िारी

ववषयवस्िुहरू अन्िसनाहीि रहने हुँदा िं ववधान सनमाार्को िम्बन्धमा
कानूनी वा

असधकार

अन्िगाि

जनिाबाट

बनाइने

िं ववधानमा

वैधासनक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने असधकार कोही

किैलाई नहुन।
े
75=

नरे न्र प्रिाद
कोइराला

लोकिेवा आयोग
िमेि

उत्प्रेषर्

परमादे श

सन नं

८५७०

ने का प

२०६८।१०।
२७

२०६८

माननीय न्यायाधीश श्री

िीसमि िमयको लासग कायापासलका द्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने

माननीय न्यायाधीश श्री

बहाल रहेको अवस्र्थामा उत्पन्त्त्त भएको वा ि बमोन्त्जम

न्त्िलराज रे ग्मी
कलयार् श्रे ष्ठ

अंक ३

माननीय न्यायाधीश श्री
ज्ञानेन्रबहादुर काकी

अस्र्थायी वा वैकन्त्लपक प्रकृसिको अध्यादे शको कानूनी व्यवस्र्था
प्रारम्भ

गररएको कारवाहीको प्रविया अध्यादे शको अवसध िमाप्त भई

सनन्त्ष्िय रहेको अवस्र्थामा उक्त शुरु भएको प्रविया वा कम
कारवाही अन्त्य नभएिम्म िो अध्यादे शको व्यवस्र्था अनुिार
भएको काम कारवाही िम्पन्न नहुँदै सनन्त्ष्िय भएको कारर्ले

िाववकमा रहेको कानूनी व्यवस्र्थानै लागू हुने भनी व्यातया गनुा
कानून व्यातया िम्बन्धी ऐनको व्यवस्र्था ववपरीि हुने।जारी भएको
अध्यादे शको अवसध िमाप्त भई ऐनको रुप सलन निके पसन िोको
पररर्ाम पसन ऐन िारे ज भएपसछको पररर्ाम जस्िै हुने ।
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रामदे व यादव

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्र पररषद्को
कायाालय

बन्दी

प्रत्यक्षीकर्

सन नं

८६६५

ने का प
२०६८
अंक ८

२०६८।३।२
८

माननीय न्यायाधीश श्री

िाधारर्

माननीय न्यायाधीश श्री

क्षेरासधकारलाई

दामोदर प्रिाद शमाा

कृष्र्प्रिाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री

क्षेरासधकार

र

अिाधारर्

क्षेरासधकार

िमानान्िर

क्षेरासधकार पसन होइन । अिाधारर् क्षेरासधकारले िाधारर्
अनादर

गने, िीसमि

िुलयाउने, सनयन्रर्

गने,

प्रसिस्र्थापन गने वा कुनै वकसिम बाट सनस्िेज िुलयाउने िमेि
अिाधारर् क्षेरासधकारको मकिद हुन निक्ने। सनयसमि वा

ज्ञानेन्रबहादुर काकी

िामान्य

क्षेरासधकारको

ववकलप

अिाधारर्

क्षेरासधकार

होइन।अिाधारर् क्षेरासधकार िामान्य क्षेरासधकारको पुनरावेदकीय

क्षेरासधकार पसन होइन।बन्दी प्रत्यक्षीकरर्को ररटबाट वववादको
िथ्य

सभर

प्रवेश

गरी

र्थुनाको

औन्त्चत्यको

िोजीगने

काया

गररँदैन।बन्दीलाई र्थुनामा रान्त्िएको कायाको वैधिािम्म परीक्षर्
गरी गैरकानूनी िवरबाट र्थुनामा रान्त्िएको दे न्त्िएमा बन्दीलाई
त्यस्िो र्थुनाबाट मुक्त गना बन्दी प्रत्यक्षीकरर्को आदे श जारी हुने

। आफू उपर लगाइएको असभयोग र आफूिँग धरौट माग

गररएको अ.वं. ११८नं. को कानूनी व्यवस्र्था अिं वैधासनक छभनी
च ुनौिी ददन निकेको अवस्र्थामा उक्त कानून बमोन्त्जम धरौट माग

गरे को र माग गरे को धरौटी ददन निकेको कारर्बाट र्थुनामा रािी
मुद्दाको पुपक्ष
ा
गने

गरी मािहि अदालिबाट भएको आदे श

अिं वैधासनक िर्था गैरकानूनी रहेको भन्ने दे न्त्िन नआउने ।
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िुबोध मान
नावपि

प्रधानमन्री िर्था
मन्त्न्रपररषदको

कायाालय िमेि

उत्प्रेषर्

ररट

नं.२०६४–
WS–००२
सन नं

८३८५

ने का प
२०६७
अंक ६

२०६७।१
।२

माननीय न्यायाधीश श्री

नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ मा व्यक्त रुपमा (Expressly)

माननीय न्यायाधीश श्री

(Implied) आधारभूि ववशेषिा रहेको हुँदा िो को ववपरीि हुने गरी

बलराम के िी
गौरी ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री
भरिराज उप्रेिी

आधारभूि िं रचना (Basic Feature) नरािेको भएपसन केही अव्यक्त

व्यवस्र्थावपका—िं िदले अन्िररम िं ववधानको िं शोधन गना निक्ने

। नेपाललाई लोकिान्त्न्रक गर्िन्रबाट राजिन्रमा फकााउने र
िं घीय राज्य व्यवस्र्थाबाट एकात्मक राज्यमा पररविान गने गरी
अन्िररम िं ववधानको िं शोधन हुन िक्दै न । िार्थै नेपालले

अनुमोदन गरे का Core Human Right Treaties िमेिबाट प्रत्याभूि
गररएका नागररकका आधारभूि मानव/मौसलक असधकार कटौिी

गने िर्था िी असधकारको उललं घन भएमा स्विन्र र िक्षम

न्यायालयबाट उपचार प्राप्त गने अन्िररम िं ववधानमा रहेका मौसलक
हक

र

स्विन्र

न्यायपासलका

िम्बन्धी

व्यवस्र्थाहरू

िमेि

िं ववधानका आधारभूि ववशेषिा हुँदा सिनमा िं शोधन हुन िक्दै न

भन्ने ववषयमा सनर्ाय भै सिद्धान्ि कायम भैिकेको हुँदा त्यिमा

दद्वववधा हुन ु पने न्त्स्र्थसि अव कायम छै न ।
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शमाा

माििीय

न्यायाधीश श्री
गिरीश चन्र
लाल

माििीय

न्यायाधीश श्री
सुशीला काकी
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िे ड यूसनयन गठन गने असधकार कुनै कामदारको

२०७१

अंक ३

व्यन्त्क्तगि

असधकार

नभई

कामदारहरूको

िामूवहक

असधकार भएकोले यि िामूवहक असधकारको िं रक्षर् र
प्रवद्धान गना गठन हुने त्यस्िा “िे ड यूसनयन” को दिाा
प्रवकया कामदारहरूको वहििमेिको ववपररि हुने गरी

सनशिा हुन ु पदाछ भन्न नसमलने । िामूवहक असधकारको

िं रक्षर्मा गठन हुने यस्िा िं स्र्थाको िामूवहक िं तया
कामदारहरूको हक िं रक्षर् गने उद्देश्यले कम्िीमा

कसि िं तयामा हुन ु पने भन्ने जस्िा िीमा र शिा
ववधावयकाले

सनयमन

।Collective Right मा

गना

कुनै

निक्ने

एक

भन्ने

कामदारको

हुँदैन

माग

वहिको लासग वा कुनै एक कामदारबाट मार िे ड

यूसनयन गठन हुन निक्ने कुरा सनवेदकहरूले मनन
गनुप
ा ने ।

िं ववधानले

ववधावयकालाई

असधकार

प्रत्यायोजन

गरे अनुरूप िं ववधानद्वारा व्यवस्र्था गररएको व्यन्त्क्तको
िापेन्त्क्षि स्विन्रिा िम्बन्धी हकमा बन्दे ज नहुने गरी

शिा िवहि स्पििम्म गरे को व्यवस्र्थालाई अनुन्त्चि

बन्दे ज हो भनी अर्था गना नसमलने ।िामूवहक असधकारमा
माग िम्बोधन हुन िक्ने िर व्यन्त्क्तगि वकसिमबाट

माग िम्बोधन हुन नपने ववषयलाई मध्य नजर रािी
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हेदाा प्रसिष्ठानको २५ प्रसिशि कामदार िदस्य हुन ु पने

भनी िीमा सनधाारर् गरे को ऐनको व्यवस्र्था मुनासिब
छै न भनी भन्न िवकने अवस्र्था नहुने ।
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माननीय

न्यायाधीश श्री

बलराम के िी
माििीय

न्यायाधीश श्री
गिरीश चन्र
लाल

माििीय

न्यायाधीश श्री
रकाश वस्ती
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िं ववधान िं शोधनका िम्बन्धमा व्यवस्र्थावपका िं िद
केही व्यक्त वा अव्यक्त िीमाहरू बाट बाँसधन्छ ।
िं ववधान स्वयंले िं शोधनको लासग कुनै पूवश
ा िा रािेको

दे न्त्िँदैन । आधारभूि िं रचना वकटे को छै न भन्दै मा

िं ववधानको आधारभूि स्वरुप क्षिववक्षि पाने असधकार
िं ववधानले

नै

जन्माएको

(Creature)

अर्थााि ्

ववधावयकालाई नहुने ।िं ववधान िं शोधन नै हुन निक्ने
व्यवस्र्था

गने

हो

भने

िं शोधन

प्रवियाको

अदालिबाट व्यातयामाफाि् िं शोधन हुन पुग्ने ।

बदला

िं ववधान िं शोधनका िम्बन्धमा कुनै िीमा नै हुँदैनन्,

व्यवस्र्थावपका िं िदले अन्िररम िं ववधानको जुनिुकै

धारा िं शोधन गना िक्दछ भन्ने सनरपेक्ष अर्था गना
नसमलने। सनरपेक्ष ढं गबाट कुनैपसन िं ववधान िं शोधन

हुन िक्दै न । िं ववधानको िं शोधन मूल िं ववधानको
िापेक्षिामा

नै

हुन

िक्दछ

।

मूल

िं ववधानलाई

सनरपेक्ष ढं गले िं शोधन गनुप
ा ने अवस्र्था आई परे मा
िं शोधन होइन नयाँ िं ववधान लेख्ने काया गरी पुरानो वा
काम नलाग्ने िं ववधानलाई प्रसिस्र्थापन गनुा श्रे यस्कर

हुन्छ । यिको दृिान्िको रुपमा नेपाल असधराज्यको
िं ववधान, २०४७ लाई िारे ज गदै

जारी गररएको

विामान अन्िररम िं ववधानलाई सलन िवकने ।
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िं ववधान िं शोधनका िम्बन्धमा व्यवस्र्थावपका िं िद
व्यक्त वा अव्यक्त िीमाहरू बाट बाँसधन्छ । िं ववधान

स्वयंले िं शोधनको लासग कुनै पूवश
ा िा रािेको छै न
भन्दै मा िं ववधानको आधारभूि स्वरुप क्षिववक्षि पाने

असधकार िं ववधानले नै जन्माएको (Creature) अर्थााि ्
ववधावयकालाई हुँदैन ।आफूलाई जन्म ददने अर्थााि
(Creature)

िं ववधानको

िमिामवयक

िं शोधन

गरी

िं वैधासनक ववकािलाई अन्त्घ बढाउने वा गसिन्त्शलिा
प्रदान गने काया ववधावयकाको हो िर िं शोधनको
नाममा

Original

िं ववधानको

मौसलक

स्वरुप

चरररलाई नै िमाप्त गने असधकार यिलाई नहुने ।
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(!%%

पेिा

व्यविायको

स्विन्रिा

नागररकलाई

वा

राज्यको

न्यायाधीश श्री

ववरूद्ध प्राप्त हुने स्विन्रिा हो भने रोजगारीको हक

माििीय

गराउने हक हो । पेिा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गना

कलयार् श्रे ष्ठ

न्यायाधीश श्री
सुशीला काकी
माििीय

न्यायाधीश श्री
तकाराज भट्ट

राज्यले आफ्ना नागररकलाई प्रदान गने वा उपलब्ध
पाउने स्विन्रिालाई िदै व सनरपेक्ष असधकारको रूपमा

हेन ा र दावी गना पसन समलदै न । यिलाई िापेन्त्क्षि
असधकारको रूपमा हेररनु पने ।सनवेदकहरू सनजामिी
िेवामा

बहाल

रही

िं ववधान

र

कानूनद्वारा

प्रदान

गररएबमोन्त्जम पेिा िर्था रोजगारीको हकको उपयोग
गरी रहेको पाइन्छ । पेिा िर्था रोजगारीको हकलाई

बन्दे ज हुने गरी कानून िं शोधन भएको नभई सनजामिी

िेवा ऐनमा बढु वा (वृन्त्त्त ववकाि)िम्बन्धी व्यवस्र्थामा
केही िं शोधन मार भएको कायालाई रोजगारीको हक

नै कुन्त्ण्ठि भएको अर्था गना नसमलने ।कुनै पसन व्यन्त्क्त
वा िमूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा िमानिा
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अवलम्बन गनुा नै िमानिाको ध्येय भएकोले फरक

न्त्स्र्थसि भएको अवस्र्थामा एउटै न्त्स्र्थसिमा पुर्याउनु वा
पररर्ाममा िमानिा िोज्नु पसन िमानिाको अको पक्ष

मासनन्छ । कानूनको दृविमा िमान व्यवहार गनुा
प्रवियागि िमानिा हो भने पररर्ाममा िमानिा प्राप्त
गनुा िारवान् िमानिा हो । िमानहरूका बीच िमान

व्यवहार गनुा र अिमानहरूका बीच अिमान व्यवहार
गनुा नै िमानिाको िार हुने ।
िमानिाको

यि

सिद्धान्िले

पररर्ामलाई

िं वैधासनक

ववसधशािमा

गौर्

र

प्रवियालाई जोड ददँदै िबैलाई कानूनको अगासड िमान
मान्ने

भएकोले

यिलाई

औपचाररक िमानिा (Formality equality) को सिद्धान्ि
पसन

भसनन्छ

।ववधावयकी

असधकार

प्रयोग

गरी

सनजामिी िेवा ऐनमा (िेस्रो िं शोधन) अध्यादे शले
िाववकको

दफा

२४घ१

िारे ज

गरे को

व्यवस्र्था

आफूअनुकूल नदे न्त्िएकै आधारमा िमानिाको हकिँग
बान्त्िएको वा अिङ्गि भएको भनी ििहीरूपमा दावी
सलनु मार पयााप्त नहुने ।
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माननीय

न्यायाधीश श्री
्
कलयार् श्रे षठ
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िावाजसनक िरोकारको ववषयमासनवेदन ददने व्यन्त्क्तको
त्यस्िो

वववादको

(Meaningful

ँ
ववषयिग

Relation)

र

िार्थाक

िम्बन्ध

िान्त्त्वक

िरोकार

माननीय

(Substantial Interest) हुनपु ने हुँदा यस्िो िम्बन्ध र

सगरीशचन्र

अवस्र्थामा मार दे िाएर नहुन।
े िावाजसनक िरोकारको

न्यायाधीश श्री
लाल

माननीय

िरोकार

सनवेदकले

केवल

वववादको

ववषयमा

अदालिमा

सनवेदन

सनवेदन

दिाा

गदााको

ददनुपूव ा

िो

ववषयको कामकारवाही गनुप
ा ने वा गनुा नपने किाव्य

सि.नं

lgj]bs/kIf

k|ToyL{/ljkIf

ljifo

d'2f g+=

clGtd
ldlt

cfb]z Ohnf;

lg= g+=

न्यायाधीश श्री

;f/ ;+If]k
भएको

शुिीला काकी

सनकाय

वा

पदासधकारीिमक्ष

आवश्यक

उपचारको लासग सनवेदन ददनुपने र त्यिरी सनवेदन

ददएकोमा िो प्रवियामा अनुन्त्चि ववलम्व भई वा िो
प्रविया सनष्प्रभावी भई यि अदालििमक्ष उपचार माग

गनुप
ा रे को भए िोको व्यहोरािमेि सनवेदनमा िुलाउनु
पनेिम्बन्त्न्धि सनकायमा सनवेदन ददएकोमा त्यिबाट
उपचार

पाउन

अदालिमा

निकेको

कारर्ले

ददनुपूव ा

सनवेदन

िोही

सनवेदकले

ववषयमा

िम्बन्त्न्धि

पदासधकारी वा सनकायिमक्ष िो कामकारवाही गरे वा

नगरे उपर अदालिमा िावाजसनक िरोकारको ववषयमा

सनवेदन दिाा गराउन लागेको कुराको जानकारी गराई
त्यिको

प्रमार्िमेि

ररट

सनवेदनिार्थ

िार्थाक

िम्बन्ध

िान्त्त्वक

पेश

गनुप
ा ने

रिावाजसनक िरोकारको वववादको ववषयिँग सनवेदकको
र

िरोकार

रहेको

र

िम्बन्त्न्धि जनिमुदाय वा िवािाधारर्को िरोकारलाई

प्रसिसनसधत्व गना िक्षम रहेको कुराको ववश्वाि हुने
आधारहरूिमेि सनवेदनमा िुलाउनु पने ।
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माननीय

न्यायाधीश श्री
कलयार् श्रे ष्ठ
माििीय

न्यायाधीश श्री
सश
ु ीला काकी
माििीय

न्यायाधीश श्री
तकाराज भट्ट

(@%&

बालबासलकाको
असधकारबाट

पवहचानको

रूपान्िरर्

हुँदै

ववषय

आमाबाबुको

मानव

असधकारको

अन्िरवस्िुको रूपमा ववकाि भएको दे न्त्िन्छ । यिै
गरी

उनीहरूको

असधकारको

ववषय

आमाबाबुबाट

राज्यको दावयत्वमा पसन रूपान्िरर् हुनपुगक
े ो छ ।
िं वैधासनक
अवधारर्ा

ववसधशािअन्िगािको

(Right

based

approach)

असधकारमुिी

को

आधारमा

बालबासलकाको असधकारको िं रक्षर्को दावयत्व पररवार
र राज्यलाई िुम्पेपश्चाि िी ववषयहरू बालअसधकारका
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ववषय बन्न पुगक
े ा छन् । Doctrine of Parens Patriae को
अवधारर्ाअनुिार पसन दे शका प्रत्येक बालबासलकाको
िवोत्तम्

वहि

र

िं रक्षर्को

लासग

राज्यले

िजायको

व्यवस्र्था

असभभावकत्वको न्त्जम्मेवारी ग्रहर् गनुप
ा ने।ववसभन्न उमेर
िमूहको

आधारमा

फरकफरक

गरे को दे न्त्िँदा त्यस्िो बेला बाल अदालि वा बाल
इजलािले उमेरको वववाद टु ङ्गो लगाउनुपने अवस्र्था

आउँछ । िो अवस्र्थामा पवहले अस्पिालबाट जारी
भएको जन्म प्रमार्परमा उललेि भएको जन्मसमसि
िुलेको कागजािलाई आधार मान्ने हो । अस्पिालबाट
ु ा िार्थै वैज्ञासनक
जारी भएका कागजाि ववश्विनीय हुनक
प्रर्ालीमा आधाररि भई व्यवन्त्स्र्थि हुने हुँदा बालकको

यर्थार्था उमेर सनधाारर् गना िहयोग हुन्छ । यि अर्थामा
यि व्यवस्र्थालाई बृहत्तर दृविकोर्बाट बालबासलका र

दे शको वहिमा आवश्यक िम्िेर बनाएको कानूनी
व्यवस्र्था भनी मान्न िवकने ।
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माननीय

न्यायाधीश श्री
कलयार् श्रे ष्ठ
माििीय

न्यायाधीश श्री
सुशीला काकी
माििीय

न्यायाधीश श्री
बैद्धिाथ

उपाध्याय

(@%^

प्रधानन्यायाधीशको

भूसमका

िं ववधानबमोन्त्जम

अलगअलग सनकाय र है सियिमा सभन्नसभन्न रहेको छ ।
न्याय पररषद्को अध्यक्षको है सियिमा न्यायाधीशको

सनयुन्त्क्त, िरूवा वा बिाािीको लासग प्रधानन्यायाधीश

सिफाररिकिााहरूमध्येको एक व्यन्त्क्तका रूपमा प्रस्िुि

हुन्छ भने न्याय िेवा आयोगका अध्यक्षको है सियिमा
न्यायाधीश बाहेक न्याय िेवाको असधकृिको सनयुन्त्क्त,
िरूवा,

बढु वा

सिफाररिकिााको
अदालिको

वा

भूसमका

कारवाहीको

हुन्छ

प्रधानन्यायाधीशको

।

त्यस्िै

रूपमा

िम्बन्धमा

िवोच्च

न्यायकिाा,
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अवस्र्था अनुिार सनयुन्त्क्तकिाा वा न्याय प्रशािनको
प्रमुिको

भूसमकामा

रही

किाव्य

सनवााह

हुने

।

िं ववधानबमोन्त्जम न्याय पररषद् स्वयम् पदावसध र्थप गने

वा सनयुन्त्क्त गने सनकाय नभई िोका लासग सनन्त्श्चि

प्रवियाबाट गररएको मूलयाङ्कनको आधारमा सनयुन्त्क्तको
लासग सिफाररि गनािम्म िक्नेमा िं ववधान र कानूनमा
नै नभएको व्यवस्र्थाप्रसिकूल पदावसध र्थप गनुा वा

स्र्थायी सनयुन्त्क्त गनुा भनी न्याय पररषद्को नाममा
परमादे शको माग

गरे को

त्यस्िो अपररपक्व

ििही

दावीका आधारमा असि िूक्ष्मिं वेदी भई आदे श जारी
गनुा मनासिब हुँदैन । यस्िो सनकायलाई ऐनले िोकेको

आधार, प्रविया र कुनै मूलयाङ्कनसबना ििही आधारमा
आफ्नो काम, किाव्य गनुा भनी ििही आधारमा भन्न
नसमलने ।
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माननीय

न्यायाधीश श्री
कलयार् श्रे ष्ठ
माििीय

न्यायाधीश श्री
गिरीश चन्र
लाल

माििीय

न्यायाधीश रा
डा श्री

भरतबहादरु
काकी

(@%%

व्यन्त्क्तव्यन्त्क्तहरूबीच धमा, वर्ा, सलङ्ग, जाि, जासि र उत्पसि
जस्िा कुनै पसन आधारमा भेदभाव नगनुा नै िमानिा हो
। मौसलक असधकारको िन्दभामा िमानिाको सिद्धान्ि

राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) िँग जोसडएको

हुन्छ । िरकार िर्था िरकारका कुनै पसन सनकायका
कायाबाट

िमान

व्यन्त्क्तहरूबीच

भेदभाव

भएको

अवस्र्थामा िं ववधानप्रदत्त नागररकको यो असधकारमा
प्रसिकूल भई आघाि पुग्दछ । कुनै पसन व्यन्त्क्त वा

िमूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गदाा वा
व्यवहारमा

िमानिा

(Equality) अवलम्बन

गनुा

नै

िमानिाको सिद्धान्िको ध्येय भएकाले फरक न्त्स्र्थसि
भएको अवस्र्थामा एउटै न्त्स्र्थसिमा पुयााउनु वा पररर्ाममा
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िमानिा िोज्नु पसन िमानिाको अको पक्ष मासनन्छ ।
िमानहरूका बीच िमान व्यवहार गनुा र अिमानहरूका
बीच िावकाक वगीकरर् र फरक व्यवहार गनुा नै

िमानिाको िार हुने । ववधावयका राज्य व्यवस्र्थाको
एक

अङ्ग

भएकाले

राज्य

िञ्चालनअन्िगाि

ववसभन्न

िावाजसनक कानूनहरू सनमाार् गने एकमार असधकार
ववधावयकामा नै सनवहि रहेको छ । ववधावयकाद्वारा
सनसमाि कानून िं ववधानको िीमामा रही सनमाार् गनुप
ा ने
85=

/fh]Gb| 9sfn ;d]t

dGqL
kl/ifb
;lrjfno ;d]t

aGbL
k|ToIfLs/0f,
k/dfb]z
;d]t

g]=sf=k=
@)^$
c+s @
नि िं

@)^$.२।१८

माननीय

७८१७

न्यायाधीश श्री

द्वन्द्वकोिममाभएकामानवअसधकारकोउललघंनकाघटनाबा
टपीसडिहरुलेक्षसिपूसिारपररपूरर्पाउनेिर्थाद्धन्द्वकाघटनाको

खिलराज

७८१७

।

ित्यिथ्यिोजी

रे िमी

गनेवापत्तालगाउनेकायािंिमर्कालीनन्यायकोमहत्वपूर्ि
ा

माििीय

त्वहुने

न्यायाधीश श्री

।द्वन्द्वकापीसडिहरुलाईआसर्थाकक्षसिपूसिारबृहिरुपमापररपूर

कल्याण श्रेष्ठ

र्कोव्यवस्र्थागनुप
ा नेकिाव्यपसनराज्यकोरहने।द्वन्द्वकालका
घटनाकोित्यर्थाहापाउनेकुरामौसलकहकअन्िगािको
जीवनकोहक,

स्विन्रिाकोहकरन्यायपाउनेहककोअसभन्नअङ्गहोभन्नेमान्य
िा ।
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माििीय

न्यायाधीश श्री
कल्याण श्रेष्ठ
माििीय

न्यायाधीश श्री
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िकारात्मक
ववन्दुिम्म

ववभेदका

लाने

भन्ने

आधारमा
कुरा

िमावेशीलाई

राज्यको

कुन

नीसिगि

व्यवस्र्थाबमोन्त्जम हुँदा िुला प्रसिस्पधाालाई िकारात्मक
ववभेदका

आधारमा

िीमान्िकृि

वगाको

लासग

िङ्खतयात्मक प्रसिशि सनधाारर् गरी त्यस्िा वगाहरूबीच
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छु ट्टै प्रसिस्पधाा गराई िेवामा प्रवेश गराउन राज्यले

उपाध्याय

सलएको नीसिगि व्यवस्र्थामा अदालिले हस्िक्षेप गनुा

माििीय

न्यावयक दृविले उन्त्चि मान्न निवकने । िमावेशी

न्यायाधीश श्री

सिद्घान्िको मूल ममा भनेको राज्यले िीमान्िकृि िर्था

िोववन्दकुमार

आसर्थाक, िामान्त्जक, िाँस्कृसिक र अन्य कारर्ले पसछ

उपाध्याय

परे का

वगा

एवम्

अलपिङ्खतयकिमेिलाई

राज्य

व्यवस्र्थाको मूल प्रवाहमा िमावहि गराउने उद्देश्यले

त्यस्िा वगािमेिको प्रसिसनसधत्वको अपेक्षा गरी प्रदान
गररएको

िुववधा

राज्यबाट

कुनै

एक

व्यन्त्क्तलाई

पटकपटक हुनपु ने भनी माग गना िमानिाको सिद्घान्ि

र िमावेशीिाको सिद्घान्िले नसमलने हुँदा कुनै व्यन्त्क्त
िमावेशीको आधारमा िरकारी िेवामा प्रवेश गरे पश्चाि

सनजका हकमा पुनः िमावेशीबाट पाउने लाभ िमाप्त
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भएको मान्नुपने ।

माििीय
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न्यायाधीश श्री

२०७१

माििीय

िे का प
अंक १२
नि िं
९३००

कल्याण श्रेष्ठ

न्यायाधीश श्री
गिरीश
लाल

चन्र

माििीय

न्यायाधीश श्री
िोववन्दकुमार
उपाध्याय

न्यायको प्रमुि ित्त्वको
सिद्धान्िले

रहेको

िमानिाको

िावाजसनक िेवामा सनष्पक्षिापूवक
ा
िबैले

िहभागी

सिद्धान्िलाई
ववसधशािीय
राज्यको

रूपमा

हुन

पसन

पाउने

जोड

दृविकोर्बाट

लोककलयार्कारी

औपचाररक

ददएको

हुँदा

िमानिाको

दावयत्व

िमानिाको
िं वैधासनक
व्यवस्र्था

पररपूसिा

गना

रान्त्िएको हुने । राज्यले िं ववधानप्रदत्त नागररकको

मौसलक हकमा अनुन्त्चि बन्दे ज लगाउने गरी कानूनी
व्यवस्र्था गरे मा यि अदालिले िं ववधानको अन्त्न्िम
व्यातयािा र नागररक असधकारको िं रक्षकको है सियिले

अनुन्त्चि बन्दे ज लगाएको पाइएमा त्यस्िो व्यवस्र्था
बदर गना िक्ने हुँदा िं वैधासनक िीमाको उललङ्घन गने
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छु ट राज्यका कुनै पसन सनकायलाई हुँदैन । िं वैधासनक
िवोच्चिा

र

नागररक

हकको

िं रक्षकको

रूपमा

मौसलक हकको ववरूद्ध हुने जुनिुकै प्रकारका शन्त्क्त,

असधकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कायालाई न्यावयक
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नेकाप

२०७१

२०७१।१२

अंंक १२

माििीय

न्यायाधीश श्री

पुनरावलोकनद्वारा रोवकने ।
९३०३

कल्याण श्रेष्ठ

नि िं

िलाईन्यायप्रदान गने गम्भीर प्रकृसिका मानव असधकार

उललघनका किूरमा असभयोजनगने िमाजमा मेलसमलाप

माििीय

९३०३

िं िमर्कालीनन्यायकािम्वन्धमािवोच्चअदालिबाटपीसड

कायम गने मानव असधकारको गम्भीर उललं घनका

न्यायाधीश श्री

िन्दभामा

बैद्धिाथ

अस्वीकाया

उपाध्याय

माफी

िर्था

क्षमादान

िम्बन्धी

उपायहरु

हुने

।द्धन्द्वकालमाभएकागम्भीरमानवअसधकारउललं घनकाघट

माििीय

नामाअनुिन्धानगरीफौजदारीअसभयोजनगनेकुरालेमारैपीसड

न्यायाधीश श्री

िलाईन्यायप्रदानगनारन्यायप्रर्ालीिवलबन्निक्छ।

चोलेन्र

शमशेर ज ब
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अदालिले कुनै पसन ऐन वा सनयम जवहले पसन वैध र
असधकारक्षेरसभर

रही

सनमाार्

गररएको

छ,

िं ववधानिम्मि रहेको छ भन्ने अनुमान गने हुनाले कुनै

ऐन वा सनयम बान्त्िएको छ भनी दाबी गने पक्षले दाबी
ँ
गरे अनुिारको कानूनी व्यवस्र्था के किरी िं ववधानिग
बान्त्िएको हो भन्ने कुरा प्रमान्त्र्ि गरी अदालिलाई
ववश्वाि ददलाउन िक्नुपने ।
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नेपालको
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जिदीश शमाा
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न्यायाधीश श्री

नि िं
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अन्िररम

िं ववधान, २०६३

को

धारा

१२५(८) मा लोक िेवा आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य
भइिकेको व्यन्त्क्त अन्य िरकारी िेवामा सनयुन्त्क्त हुनको

सनसमत्त ग्राह्य हुने छै न भन्ने व्यवस्र्था रहेको छ । उक्त
धारामा उन्त्ललन्त्िि व्यवस्र्थाले लोक िेवा आयोगको

अध्यक्ष वा िदस्य भइिकेका व्यन्त्क्त िरकारी िेवामा

िोपाल

सनयुन्त्क्तका लासग ग्राह्य नहुने व्यवस्र्था रहेको भए पसन

पराजुली

िो व्यवस्र्था लोक िेवा आयोगका अध्यक्ष िर्था िदस्य

माििीय

पदमा बहाल रवह रहेका व्यन्त्क्तका हकमा आकवषाि हुने

न्यायाधीश श्री

व्यवस्र्था नभई िो पदबाट अवकाश प्राप्त गरर िकेका

ओमरकाश

व्यन्त्क्तका हकमा आकवषाि हुने व्यवस्र्था रहेको दे न्त्िन

ममश्र

आएकाले िावाजसनक िं स्र्थान सनदे शन बोडा (गठन िर्था

काया िञ्चालन) आदे श, २०६९ को दफा ११ को
व्यवस्र्था नेपालको अन्िररम िं ववधान, २०६३ को धारा
१२५(८) को प्रसिकूल रहेको मान्न नसमलने ।
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िं ववधानको

धारा

२७

को

िूचनाको

हकिम्बन्धी

व्यवस्र्था सनरपेक्ष मौसलक हक नभई कानूनले सनददाि
गरे बमोन्त्जम त्यिको प्रयोग र उपभोग गना पाउने हक

भएकोले कानूनबमोन्त्जम िावाजसनक िूचनाको िदुपयोग
गनुप
ा ने

हुन्छ

।

यिको

दुरूपयोग

हुने

गरी

वा

जर्थाभावी वा आफूिुिीरूपले प्रयोग गना समलने दे न्त्िँदैन

। कुनै कुराको दुरूपयोग हुन्छ भने त्यिले िमाजको
राजनीसिक, िामान्त्जक, आसर्थाक, िांस्कृसिकलगायिका
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पसन

मिदानको

मार प्राप्त गना िक्ने असधकार भएको

असधकार रहे भएको दे न्त्िन नआएकोले गैर नेपाली
नागररकले मिदानको असधकार प्राप्त गने प्रयोजनका
लासग

मिदािा

नामावलीमा

नाम

िमावेश

गराउन

सनवेदन ददने लगायिका प्रवियामा िमावेश हुन पाउने
दे न्त्िन आउँदैन । त्यस्िो असधकार नेपाली नागररकले

जोशी
@)&@.^.&

िर

व्यवस्र्थाबाट पसन गैर नेपाली नागररकलाई मिदानको

दीपकराज

०71–Ws–०007
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कुरामा वववाद रहँदैन । िं वैधासनक एवम् कानूनी
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पराजुली
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भएकोले

अन्िगाि मिदानको असधकारलाई मौसलक हक अन्िगाि

िोपाल
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कुनै वववाद रहन निक्ने ।
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नि िं ९५२०

अिर

पाना िक्ने हुँदा यिको दुरूपयोग हुन ु हुँदैन भन्ने कुरामा

न्यायाधीश श्री

िे का प

नकारात्मक

त्यिले पसन िमाजको ववववध पक्षमा नकारात्मक अिर

िोववन्दकुमार
clwjQmf
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पक्षमा

िावाजसनक सनकायबाट प्राप्त िूचनाको दुरूपयोग भएमा

न्यायाधीश श्री
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मार प्राप्त गना िक्ने भन्ने दे न्त्िन आउने ।
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ँ
िं ववधानिग
कानून अमान्य भएको भन्ने सनवेदनको
सनरूपर्का

लासग

यि

अदालिले

सलने

गरे को

आधारहरूमा ववधावयका सनसमाि कानून िं ववधानिम्मि
रहेको

अनुमान

गररन्छ

।

कानून

ँ
िं ववधानिग

बान्त्िएको छ भन्ने न्त्जवकर सलने पक्षले िो कुरा स्पि
वकसिमले प्रमान्त्र्ि गनुप
ा छा । यिको लासग सनजले

िफा हाि सलएर आउनुपछा र उन्त्ललन्त्िि कानूनलाई
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स्वीकार गरे को वा त्यिबाट फाइदा सलएको दे न्त्िनु

न्यायाधीश श्री

हुँदैन

जिदीश शमाा

।

कुरा

बान्त्िएको

िामान्य

वववेक

भएको

मासनिले िहजरूपमा र्थाहा पाउन िक्ने हुनपु छा ।

पौडेल

िामान्य मासनिले त्यिरी बुझ्न िक्दै न भने त्यिलाई

बान्त्िएको भनेर अदालिले बलपूवक
ा व्यातया गदै न ।
अदालिले कानूनको िमीक्षा गरे र यस्िो कानून भैददए

अि राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यिको औन्त्चत्य िोज्ने वा
मिौदाकारको काम गदै न । अदालिले दाबी गररएको
कानून

ँ
स्पििग

ँ
िं ववधानिग

बान्त्िएको

छ

छै न

भन्नेिम्म हेछा । वववेक, िकािम्मि र बुझ्न िवकने
वगीकरर् (reasonable and intelligible differentia) िवास्वीकृि

छ । िमान र अिमानसबच िमान कानून लागू गना
समलदै न । यिबाट िन् अिमानिा बढ्छ । कमाचारी
प्रशािनको
वगीकरर्

स्वरूप

िं गठन

राज्यको

नीसिसभर

र

पने

सिनीहरू

नीसिगि

सबचको
कुरा

भएकाले यो अन्यायपूर् ा नदे न्त्िएिम्म अदालिले हाि
नहालने ।
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ओमरकाश
ममश्र

माििीय
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द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून ववरूद्ध वा मानव
असधकार

उललङ्घनका

उद्वोधन

गराउने

गम्भीर

किुरहरू

रोक्ने, िी

मेलसमलापको

वािावरर्

किुरहरू दोहोररन नददने, पीसडिमा आत्मिम्मानको भाव
राविय

बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्र्थापन गरी शान्त्न्ि

बहालीको मागामा योगदान पुर्याउने नै िं िमार्कालीन

न्यायको मुतय असभि हो । िं िमर्कालीन अवसधमा
भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गदाा

ववसधको शािन (Rule of law) कायम रहन िक्दै न । बरू
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ववसधको

दे वेन्र िोपाल

अपराधका

श्रेष्ठ

शािन

(Rule of law) कायम

पीडकहरूलाई

क्षमादान

गना गम्भीर

ददनेिमेिका

व्यवस्र्था रान्त्िनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीसिकरूपले
मार घटना घवटि भएका छै नन् । अपरासधकरूपले

पसन घटना भएका छन् । राजनीसिकरूपले घवटि
घटना

र

अपरासधकरूपले

स्र्थानमा रािेर हेन ा नसमलने ।
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प्राकृसिक मूलय मान्यिा भत्काउने कुरा स्वीकाया हुन

न्यायाधीश श्री

९५७५

प्रकृसिका हरे क सिजाना वा वस्िुको अन्त्स्ित्व रवहरहनुमा

किैको सनवहि उद्देश्य वा आसर्थाक स्वार्थाका सनसमत्त

माििीय

नि िं

एकै

वस्िुको पृर्थकपृर्थक मूलय र मान्यिा रहेको हुन्छ ।

सश
ु ीला काकी

अंक ४

घटनालाई

आ-आफ्नै प्राकृसिक कारर् र महत्त्व हुन्छ । हरे क

न्यायाधीश श्री

२०७३

घवटि

ँ जोसडएर
िक्दै न । प्रकृसिको पवहचान र अन्त्स्ित्विग

िोववन्दकुमार

रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैववक ववववधिा जस्िा

उपाध्याय

ववषयहरू कुनै एक पुस्िामारका लासग बनेका होइनन्

माििीय

। सिनको कुनै पसन बहानामा क्षयीकरर् हुन ददनु हुँदैन

न्यायाधीश श्री

। ववकािको नाममा प्रकृसि िर्था यिका अवयवहरूको

जिदीश शमाा

आधारभूि स्वरूप वा मान्यिा िमाप्त गने छु ट किैलाई

पौडेल

पसन हुँदैन । प्रकृसिले ददएका उपहारको मूलयिँग
ववकािका

वियाकलापले

ददने

लाभको

रहेछ

भनेपसन

िुलना

हुन

िक्दै न । त्यिैले भौसिक ववकािका वियाकलापबाट
कुनै

ठू लै

लाभ

हुने

प्रकृसि

र

वािावरर्लाई नकारात्मक प्रभाव पाने वा ववनाि गने
वियाकलापले सनरन्िरिा पाउन नहुने ।
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ववशेष ईजलाि
िम्माननीय

८६६२

स्पि रुपमा अवसध वकटान गररिं ववधान सनमाार्का लासग
सनददाि गररएको िमयाबसध केबल आलं काररक मार हो
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गररनु

आफ्नो

न्यायाधीश श्री
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कायाकाल

पटक–

जनादे शप्रसिकूल

हुनेर

असनश्चय

िर्था

िीमाहीन न्त्स्र्थसि सिजाना हुने गरी िं ववधानिभा आफैंले

माननीय

pTk|]if0f
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िं ववधानिभाको

असनन्त्श्चििामा पाने असधकार पसन अन्िसनाहीि हुन्छ भनी

न्यायाधीश श्री
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िं ववधान

पटक वढाई िं ववधान सनमाार् हुन्छ भन्ने कुरालाई

माननीय

cf]d

। नेपालकोअन्िररम

प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नददई िं ववधान िं शोधनको

द शाह

clwjQmf
k|sfz cof{n

नहुने

िुसनन्त्श्चििा प्रदान गरे को अवस्र्थामा त्यस्िो सनन्त्श्चि्

रामकुमारप्रिा

प्रेम शमाा
k"0f{ Ohnf;
माननीय

ठासनन

सनमाार्का िममा िं ववधान सनमाािाले िुववचाररि रुपमा

न्यायाधीश श्री
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कायाकाल

वढाउँदै

जानु

िं वैधासनक

ववसधशािको दृविकोर् िमेिवाट मनासिव हुन निक्ने
।
lg=g= (&!)

िं वैधासनक

पदासधकारीको

पदमा

सनयुक्त

भएको

व्यन्त्क्तमा िं ववधानले िोके बमोन्त्जमको योग्यिा छ वा
छै न भनी न्यावयक सनरूपर्का लासग प्रस्िुि हुन आएको
वववादको सनरूपर् न्यायपासलकाले नै गनुप
ा ने ।
वस्िुिः

िीसमि

राजनीसिक

उद्देश्यले

िं स्र्थावपि

आलेि

प्रकान्त्शि

िललाहकार प्रकृसिको िं स्र्थाको नामबाट “राविय मूल
नीसि”

भनी

कुनै

िामान्य

भएकोिम्मको कारर्बाट राजिभालाई लेिा, राजश्व,

इन्त्ञ्जसनयररङ, कानून, ववकाि वा अनुिन्धानका क्षेरमा
काया िम्पादन गने सनकायको रूपमा हेन ाु िकािङ्गि

नदे न्त्िने ।अन्िररम िं ववधानको धारा ११९(५)(ग) मा
उललेि गररए अनुिारको क्षेरमा काम गरी अनुभव

प्राप्त गरे को हुन ु र राजप्रािाद िेवामा काया गरे को

सि.नं
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अवसध सनजामिी िेवामा जोसडनु एउटै कुरा होइन ।
िं ववधानले लेिा, राजश्व, इन्त्न्जसनयररङ, कानून, ववकाि वा
अनुिन्धानको क्षेरमा” काम गरी अनुभव प्राप्त गरे को

हुनपु ने योग्यिा िोकेकोमा जुनिुकै िमूह, उपिमूहमा

भएपसन सनजामिी िेवामा काम गरे को अवसध जोडेर
२० वषा पुगेमा सनयुन्त्क्तका लासग योग्यिा पुग्छ भन्ने
अर्था लगाइयो भने िं ववधानको अपव्यातया हुन पुग्ने ।

उच्च नैसिक चरररको ववद्यमानिा “तयासि”का लासग

आवश्यक हुन्छ । अको शब्दमा भन्दा तयासि प्राप्त

गनाका लासग अन्य कुराहरूका असिररक्त “उच्च नैसिक
चररर” कायम रान्त्िएको छ भन्ने पसन दे न्त्िनु पदाछ

।“तयासि” वा “उच्च नैसिक चररर” पदे न आजान (ExOfficio Achievement) हुँदैन । राज्य िं यन्रको कुनै उच्च

पदमा आसिन हुन ु स्वयम्मा “तयासि” वा “उच्च नैसिक
चररर” को अन्त्न्िम सनर्ाायक मापन आधार हुन पसन

िक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पसन राविय
जीवनमा तयासि आजान गना िवकन्छ । अकोिफा

राज्यको कुनै उच्च वा ववशेष न्त्जम्मेवारीको पदमा
रहेको भएपसन कुनै व्यन्त्क्तको िम्बन्धमा बदनामी र
िमाजको नजरमा ववकृि छवी वा व्यन्त्क्तत्व कायम हुन
पुगेको पसन हुन िक्तछ । ििर्था तयासि प्राप्त गरे को

कुराको सनधाारर् गररएका ित्कमाका आधारमा गररनु
पने ।वस्िुिः सनयुन्त्क्तका लासग सिफाररि गने सनकायले

प्रयोग गने बुवद्धमत्ता वा स्ववववेकका कसिपय पक्ष

न्यावयक परीक्षर्योग्य ववषय नबन्न पसन िक्दछन् ।
सिफाररिकिाा सनकायको स्ववववेकका केही वान्त्ञ्छि वा

सि.नं
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स्वीकृि

क्षेरहरू

स्ववववेकीय

(Margin of Appreciation) रहन्छ

वा

िजसबजी

असधकार

प्रयोग

।

भएको

न्त्स्र्थसिमा सनर्ायमा उललेि भएका आधार र कारर्को

पयााप्तिा वा अपयााप्तिाको न्यावयक परीक्षर् गने क्षेर
केही िीसमि र िङ्कुन्त्चि हुन िक्दछन् । िर गररएको

सनर्ायमा आधार र कारर् िुलाइएको छ वा छै न र
यिरी

िुलाइएको

कुराबाट

गदाछ

वा

भन्ने

िम्बन्त्न्धि

व्यन्त्क्तको

योग्यिा वा अयोग्यिालाई वस्िुगिरूपमा प्रसिसबन्त्म्बि
गदै न

परीक्षर्को ववषय बन्ने ।

कुरा

स्वभाविः

न्यावयक

पदीय न्त्जम्मेवारी अनुिारको योग्यिा र क्षमिा वस्िुगि
आधारमा

यवकन

गरे र

मार

योग्यिम्

व्यन्त्क्तलाई

िं वैधासनक अंगको पदासधकारीको पदमा सनयुक्त गररनु
वाञ्छनीय दे न्त्िन्छ । योग्यिा नै नपुगेका व्यन्त्क्तलाई

िं वैधासनक पदासधकारीको पदमा स्वेच्छाचारी िवरबाट
सनयुक्त गररएमा िं ववधानको उललङघन हुन पुग्ने ।
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वस्िुिः धमा सनरपेक्ष राज्यको िात्पया कुनैपसन धासमाक
मिावलम्बनद्वारा

राज्यको गठन

हुने

नभई

प्रत्येक

व्यन्त्क्त आफ्नो आस्र्था एवं ववश्वािअनुरूपको धमाको

अवलम्बन, अभ्याि र िं रक्षर् गना स्विन्र रहन्छन् र
िो कुरालाई िं ववधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूि गररन्छ
।राज्यले

धमा

नागररकहरूबीच

वा

ववभेद

धासमाक
गदै न

आस्र्थाको

भन्ने

नै हो

आधारमा

।

हाम्रो

िं वैधासनक व्यवस्र्था हेदाा धमा र राज्य िञ्चालनबीच
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िम्बन्ध ववच्छे दको अवस्र्था रहेको भन्ने नदे न्त्िई धासमाक
िवहष्र्ुिा, िमन्वय र िवाधमा िमभावको अवधारर्ालाई

राज्यले अनुशरर् गरे को भन्ने दे न्त्िन्छ । धासमाक

स्विन्रिा वा हकको प्रयोग गने नाउँमा िावाजसनक
स्वास्थ्य, न्त्शिाचार वा नैसिकिाको प्रसिकूल हुने वा
िावाजसनक शान्त्न्ि भं ग गने वियाकलाप गने गराउने वा
किैको धमा पररविान गराउने कायालाई सनषेध एवं दण्ड

गने दावयत्व राज्यलाई िुन्त्म्पएको मार नभई धासमाक
स्र्थल वा धासमाक गुठीको िञ्चालन र िं रक्षर् गना िर्था

गुठीको िम्पन्त्त्त िर्था जग्गाको व्यवस्र्थापनको लासग
कानून

बनाई

सनयसमि गने

दावयत्व

पसन

राज्यमा

िुन्त्म्पएको अवस्र्था िं ववधानमा रहेकोले धासमाक ववषयमा

ँ ै लगाउन हुँदैन भन्न नसमलने ।हाम्रो
राज्यले आि
दे शसभर

जे

जस्िा

धासमाक

िं स्र्था

वा

गुठीहरूको

स्र्थापना गररएको भएपसन िावाजसनक वहि, पहुँच वा
व्यवस्र्थापनको दृविबाट िावाजसनक हकवहि वा िरोकार

रहेको ववषयमा राज्यले चािो राख्नु वा व्यवस्र्थापनमा
पारदशीिा र िुशािन कायम राख्न कानूनी व्यवस्र्था
गनुा धमा सनरपेक्षिाको ववपरीि हुँदैन ।

;+a}wflgs O{hnf;af6 ePsf cfb]zx?
l;=g+= lgj]bs . kIf

k|ToyL{ .
k|ltjfbL .
ljkIfL

ljifo

d'2f g+=
l/6 g++=

km};nf jf cfb]z
ldlt

Ohnf;

km};nf . cfb]zsf] ;f/ ;+If]k

l;=g+= lgj]bs . kIf
1=

k|ToyL{ .
k|ltjfbL .
ljkIfL
u0f]z /fh /fO{ k|wfgdGqL tyf
;d]t
dlGqkl/ifb
sfof{no ;d]t

ljifo

d'2f g+=
l/6 g++=

km};nf jf cfb]z
ldlt

Ohnf;

km};nf . cfb]zsf] ;f/ ;+If]k

k|x/L
lgodfjnL,
@)$( sf]
lgod !$)!_ sf] gf]s/L
hf]l8g]
Joj:yf
g]kfnsf]
;+lawfgsf]
wf/f !* ;Fu
aflemPsf]
eGGf] .

)&@
;fnsf] –
wo )@($ (

@)&@.)(.!&

;+a}wflgs
O{hnf;

k|x/L lgodfjnL @)&! sf] lgod !$)-!_ df k|x/L
sd{rf/Lsf] gf]s/L calw u0fgf ubf{ k|x/L ;]jfsf] s'g} klg
kbdf ul/Psf] :yfoL gf]s/L ;d]t hf]8L u0fgf ul/g] eGg]
Joj:yf g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !* df pNn]lvt
;dfgtfsf] xssf] ljk/Lt ePsf]n] ab/ u/L kfFp eGg]
bfjL /x]sf]df k|x/L lgodfjnL, @)&! sf] lgod !$) sf]
pklgod -!_ sf] Joj:yf k|x/L ;]jfdf sfo{/t ;j}
k|x/Lx?sf] nflu nfu" x'g] Joj:yf ePsf]n] s'g}klg
cfwf/df e]befj ug]{ vfnsf] gb]lvPsf] / wf/f !* sf]
Joj:yf;Fu aflemg] u/L ag]sf] eGg g;lsg] cfb]z ePsf]
5 . o; d'2fdf k|x/Lsf] of]Uotf, 5gf}6 k|s[of, cjsfz,
;]jfsf] u0fgf h:tf ljifo ;]jf ;DaGwL sfg"gsf] ;f/e"t
Joj:yf ePsf]n] k|x/L P]gsf] lglZrt clwsf/ cGtu{t
afx]s k|Tofof]lht ljwfogsf] c+z agfpg ;d]t gldNg]
x'Fbf ;]jf, zt{ ;DaGwL ;f/jfg Joj:yf P]gdf g}
;dfj]]zug{'kg]{ .

नेकाप

२०७५

िबैधासनक
इजलाि

िण्ड भाग

१ अक १
सन न

०००१)

l;=g+= lgj]bs . kIf
2=

;fljqL >]i7

k|ToyL{ .
k|ltjfbL .
ljkIfL
k|wfgdGqL tyf
dlGqkl/ifbsf]
sfof{no ;d]t

ljifo

d'2f g+=
l/6 g++=

km};nf jf cfb]z
ldlt

Ohnf;

km};nf . cfb]zsf] ;f/ ;+If]k

dfkmL
;DaGwL

)^&WO!!$* (

@)&@.(.@#

;+a}wflgs
O{hnf;

ldlt @)^*.&.@@ df g]kfn ;/sf/ dlGqkl/ifbn] afns[i0f
9+u]nnfO dfkmL ldgfxfsf nflu /fi6«klt ;dIf l;kmfl/;
ug{] lg0f{o u/]sf] x'Fbf ;f] lg0f{on] kLl8tsf] Gofo kfpg]
xsaf6 alGrt x'g'k/]sf] / cbfntsf] km};nfsf] pkxf;
u/L sfg"gsf] zf;gsf] k|lts'n ePsf]n] ;f] l;kmfl/; ab/
u/L kfFp eGfL bfo/ l/6 lgj]bgdf cGtl/d ;+ljwfg vf/]h
e} g]kfnsf] ;+ljwfg hf/L e} ;s]sf] / jt{dfg ;+ljwfgsf]
wf/f @&^ n] /fi6«kltn] dlGqkl/ifbsf] l;kmfl/;df cbfnt
jf Goflos lgsfon] u/]sf] ;hfonfO{ sfg"g adf]lhd
dfkmL, d'ntjL, kl/j{tg jf sd ug{;Sg]5 eGg] Joj:yf
u/]sf] ;Gbe{df s] s:tf] s;"/df dfkmL lbg ldNg] xf] / s]
s:tf] s;"/df dfkmL lbg gldNg] xf] eGg] :ki6 Joj:yf
;lxtsf] sfg"g aGg'kg]{ / s] s:tf] cj:yf / kl/l:yltdf
dfkmLsf] nflu sf/jfxL rnfpg kfpg] xf] eGg] cfwf/x?
klg sfg"gdf g} Jojl:yt x'gkg]{ cfb]z ePsf] .

;+a}wflgs
Ohnf;

;jf]{Rr cbfntsf] axfnjfnf k|wfg GofofwLznfO{

नेकाप

२०७५

िबैधासनक
इजलाि

िण्ड भाग

१ अक १
सन न

०००२)

3=

cf]dk|sfz
cof{n
rGb|sfGt
1jfnL ;d]t
;d]t

cWoIf
dlGqkl/ifb
;d]t

afwf c8\sfp )^(- WO- @)&@.!@.!%
)(&^,
cfb]z ab/
ug]{ af/]
)(&& (

dlGqkl/ifbsf] cWoIf agfpg] u/L @)^(.!@.)! df hf/L

नेकाप

@$ aF'b] afwf c8\sfp km'sfpg] cfb]z zlQm k[ysLs/0f,

२०७५

;+j}wflgs ;jf]{Rrtf, ;+ljwfgjfb, Goflos :jtGqtfsf]

िबैधासनक
इजलाि
िण्ड भाग १

l;4fGt k|lts'n /x]sf] x'Fbf ab/ u/L kfpg egL bfo/
k|:t't l/6 lgj]bgdf p7fO{Psf ljifoj:t'sf] k|of]hg

l;=g+= lgj]bs . kIf

k|ToyL{ .
k|ltjfbL .
ljkIfL

ljifo

d'2f g+=
l/6 g++=
अक १ सन न
०००७)

km};nf jf cfb]z
ldlt

Ohnf;

km};nf . cfb]zsf] ;f/ ;+If]k
;dfKt ePsf], cGtl/d ;+ljwfg k|lt:yfkg e} g]kfnsf]
;+ljwfg hf/L ePsf] / ;f] ;+ljwfgsf] Joj:yf sfof{Gjog
e} u7g ePsf] ;+j}wflgs O{hnf;n] sfnfltt e};s]sf]
afwf c8\sfp km'sfpg] cfb]z / ;f] cGtu{t e} ;s]sf
sfo{ ab/ ug{'sf] ;fGble{stf gePsf]n] l/6 vf/]h x'g] .
eljZodf k|wfg GofofwLznfO{ dlGqkl/ifbsf] cWoIf
agfpg] h:tf] s'g} lsl;dsf] cEof; :ki6 ;+j}wflgs
Joj:yf a]u/ km]/L bf]xf]l/g gkfpg] ug{ u/fpg / To;tkm{
;r]t /xg lgb]{zg ;lxt ljkIfLsf gfddf cfb]z hf/L
ug]{ eGg] ljifodf ;+j}wflgs O{hnf;df km/s dt ePsf]
b]lvG5 . ;+j}wflgs O{hnf;sf ;DdfggLo TfTsflng k|wfg
GofofwLz / Ps hgf GofofwLzn] pQm /fo JoQm
ug{'ePsf]df ax'dt cyf{t tLg hgf GofofwLzn] kl/jlt{t
kl/l:yltdf lgj]bg bfo/ ubf{sf] cj:yfsf] ljjflbt ljifo
g} afsL g/x]sf] x'Fbf lgj]bgsf] cGt/j:t'df k|j]z ug{
cfjZos gePsf] egL lgb]{zg hf/L ug]{ k|wfg
GofofwLzsf] /fodf c;xdlt hgfO{ ;f] xb;Dd 5'6\6} /fo
JoQm ePsf] .
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;+a}wflgs
O{hnf;

;/sf/L d'2f ;DaGwL P]g, @)$( sf] bkmf !#, !$, !%,
!(, @) / @! cGtl/d ;+ljwfgsf] wf/f !$,!% / !* ;Fu
aflemPsf]n] ab/ ug{ dfu ul/ bfo/ ePsf] k|:t't l/6df
;+j}wflgs O{hnf;n] ;/sf/L d'2f ;DaGwL P]g, @)$( sf]
bkmf !#, !$, !%, !(, @) / @! kmf}hbf/L sfg"gsf]
pNnÍg u/L ck/fwhGo sfo{ u/]sf]df nfu" x'g] b]lvPsf]
/ df}lns xssf] xjfnf lbO{ ck/flws bfloTjaf6 pGd'lQm
lng g;Sg] cfwf/df cGtl/d ;+ljwfgsf] wf/f !$, !% /
!* ;Fu aflemPsf] gb]lvPsf] . g]kfn ;/sf/ jfbL x'g]
kmf}hbf/L d'2fsf] s;"/sf ;DaGwdf hfgLhfgL jf k"jf{u|x
kLl8t e} b]vfb]lv unt cg';Gwfg jf cg'lrt
cleof]hgsf sf/0f cf/f]lkt JolQm y'gfdf a:g' kg]{ e}
y'gfdf /x]sf] t/ d'2fdf clGtd lg0f{o x'Fbf ;kmfO{ kfPsf]
cj:yfdf To;/L y'gfdf k/]sf] calwsf] /fHo4f/f
Gofof]lrt Ifltk"lt{ ;lxtsf] sfg"g lgdf{0f ug{' eGg]
lgb]{zgfTds cfb]z hf/L .

