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१. अम्बरबहादरु पाण्डे के्षऽीसमेत  िव  नरबहादरु पाण्डे के्षऽी, मु ा : ितरो जग्गा, िनणर्य नं. ७७४  न.ेका.प. २०३० 

 

िनणर्य नं. ७७४  न.ेका.प. २०३० 

ःपेसलबे  

माननीय न्यायाधीश ौी रंगनाथ उूतेी 

माननीय न्यायाधीश ौी चन्िूसाद ूधान 

माननीय न्यायाधीश ौी िव नाथ उपाध्याय 

सम्वत ्२०३० सालको ःपेसल नं.१।५२ 

फैसला भएको िमित : ०३०।६।२९।२ मा 

िनवेदक : अम्बरबहादरु पाण्डे क्षेऽीसमेत 

िव  

िवपक्षी : नरबहादरु पाण्डे क्षेऽी 

मु ा : ितरो जग्गा 

(क)  ज्यान मु ामा सजाय पाउँदैमा सो सजाय पाएको अपराध के कःतो िथयो, के कःतो अवःथामा ज्यान मारेको िथयो 
इत्यादी कुराको िवचार, नगरी नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध गरेको दोष लगाउन निमल्न े। 

(ख)  चोरी डाकँा गरी मारेको अिभयोगमा सािवत भए त्यःतो अपराध कुनै नैितकताको िवरोधको अपराध हो भ  ेकुरा कुनै 
िववादै गनर् नसिकन े। 

      कुनै एउटा पिरिःथितमा अनैितकमा िलने कुनै काम अक  पिरिःथितमा उिचत ठहछर् वा अनैितक नमािनने पिन 
सक्दछ । तसथर् समाजको नैितक मूल्य वा आदेशलाई कुनै िनरपेक्ष र अपिरवतर्नीय िवषयबःत ुजःतो गरी कुनै एउटा 
समाजमा कायम रहेको नैितक मूल्य वा आदेशको आधारमा सध र सबै पिरिःथितका लािग नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी 
अपराधको िकटुवा सूची तयार गरी तपःपर करण वा पिरभाषा िदन खोज्न ुउिचत होइन यिह कुरालाई ध्यानमा राखी 
हाॆो कानूनी व्यवःथाले त्यःतो अपराध छुटाउन ेकायर् न्याियक िववुर्कमा छोडेको छु र न्यायकतार्ले पिन िवषय र 
सन्दभर्लाई िवचार गरेरमाऽ त्यस सम्बन्धमा कुनै िनंकषर्मा पगु्न ु पछर् । 

(३)   यो कुराह लाई ध्यानमा राखेर म.ुर बहादरु खऽी मािरएको ज्यान मु ामा अदालतबाट रंगध्वज काकीर्का िव  
ठहराएको अपराध नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध नैितक पतन देिखने फौज्दारी अपराध वा होइन भ े ूःततु 
मु ामा उपिःथत मलु ू मा िवचार गदार् अ ल अदालतको ०२९।३।२२ को िनणर्यमा त्यस सम्बन्धमा कुनै ःप  
िववेचना भएको देिख  । उक्त ज्यान मु ामा कसूरदार ठहरी सजाय पाएकोले रंगध्वज काकीर्ले नैितक पतन देिखने 
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अपराधमा सजाय पाएको भ े िनंकषर्मा पगुी अ ल अदालतबाट उक्त िनणर्य भएको देिखन्छ । ज्यान मु ामा रंगध्वज 
काकीर् उपर के अिभयोग लगाइएको िथयो । िनजलाई अदालतले कुन अपराधको कसूरदार ठहरायो अपराधको उदेँय र 
त्यसको सन्दभर् के कःतो िथयो इत्यादी कुनै कुरा अ ल अदालतको िनणर्यमा खलु्दैन । ज्यान मु ामा कुनै व्यिक्तले 
सजाय पाउँदैमा सो सजाय पाएको अपराध नैितक पतन देिखने अपराध नै हो भिनएका एक िनंकषर् िलन िमल्दैन उक्त 
मु ाको नाम ज्यान मु ा भ  े रहँदैमा सो मु ा सजाय पाउने ूत्येक व्यिक्तले ज्यान मारेको वा ज्यान मानर्मा सरीक 
भएको हनु आवँयक छैन त्यस मािथ पिन कसैले कसैको ज्यान मारेको ठहरे पिन के कःतो अवःथामा ज्यान मारेको हो 
सो अपराधको सन्दभर्मा के कःतो िथयो इत्यादी कुराह  िवचार नगरी सोझै सो व्यिक्तलाई नैितक पतन देिखने फौज्दारी 
अपराध गरेको दोष लगाउन िमल्दैन । तसथर् रंगध्वज काकीर् उपरको अिभयोग िनजको िव  अदालतले ठहराएको 
अपराधको उदेँय र सन्दभर् के कःतो छ भनी उक्त ज्यान मु ामा अदालतबाट २००९।३।९।५ मा भएको फैसलाको 
नक्कल हेदार् २००७।६।५ गते राती म.ुर बहादरु खऽीको घरमा धेरै हलु भई चोरी डाँका गरी िनज म.ुर बहादलुाई 
कािटकुटी मारेकोमा रंगध्वज काकीर् सािवत भई कैदको सजाय पाएको देिखन्छ । त्यःतो डाँका र खनुको अपराध 
सामािजक नैितकताको िव को अपराध हो भ  ेकुरामा कुनै नैितकताको िव  अपराध हो भ े कुरामा कुनै िववाद नै 
हनु नसक्न ेभएकोले रंगध्वज काकीर्ले नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध गरेको र सो वापत अदालतबाट सजायसमेत 
पाएको भ  े कुरा उक्त फैसलाको नक्कलबाट ू  हनु आउँछ । त्यःतो अपराधमा सजाय पाएको व्यिक्तले आफ्नो 
एकाघर सगोलका व्यिक्त बाहेक अ  कुनै व्यिक्तको वािरस हनु नपाउन ेगरी मलुकुी ऐन अदालती बन्दोवःतको महलको 
नं.६८ को दफा २ ले ूितबन्ध लगाएको देिखन्छ । उक्त ज्यान मु ामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले रंगध्वज 
काकीर्मा अक  वािरस हनु नपाउन ेएउटा अिभग्यताको ि क ण गराएको छ । 

(ूकरण नं. ४) 

(२)   वारेस हनु ुअयोग्य व्यिक्तको वारेसको पमा उपिःथित कानूनको ि क ण महत्विहन हनु ेत्यःतो वारेस तारेखका 
िदन उपिःथत हुँदैमा वारेस राख्न ेपक्षको ूितिनिधत्व भएको भ  निमल्न े। 

            वारेस हनु अयोग्य व्यिक्त मु ामा कुनै पक्षका वारेस भई कारवाई गरे भएकोमा वारेस राख्न ेपक्षले सो वारेसलाई 
हटाई मु ा आफले सरकार गरी तारेख िलई सकेपिछ त्यःतो अयोग्य व्यिक्तले वािरसको पमा िलएको तारेख र गरेको 
काम कारवाईलाई कानूनले मान्यता िदन निमल्न ेभनी सो वािरस तािरखमा रहे बसेको पिन देिख  सो पक्षको तारेख 
टुटेको कायम गरी मु ाको िकनारा गनुर् कानूनसंगत हनु्छ वा हुँदैन भ  ेू  पिन यस मु ामा िवचारणीय हनु आएको छ 
। ितरो जग्गा मु ामा पिहले रंगध्वज काकीर्ले वारेस भई तारेख िलएको भए पिन पिछ िनजलाई हटाई पक्षले आफ मु ा 
सकार गरी सकेकाले अयोग्य के कितले वारेस भई तारेख िलएको कारणलेमाऽ पिहले देिखनै पक्षको तारेख टु ेको 
कायम गनर् िमल्दैन भनी िनवेदकतफर् का िव ान अिधवक्ताले आफ्ना बहसमा िजिकर िलन ुभई जनकपरु अ ल अदालतको 
उक्त िनणर्यमा त्यस सम्बन्धमा ूत्यक्ष कानूनी ऽिुट भएको छ । भ े तकर्  ूःततु गनुर् भएको छ । तर िव ान 
अिधवक्ताको यो तकर्  कानूनसंगत देिख  वारेस हनु ुअयोग्य व्यिक्तको वारेसको पमा उपिःथत कानूनको ि क ण 
महत्विहन हनु ेहनुाले त्यःतो वारेस तारेखका िदन उपिःथत हुँदैमा सो वारेस राख्न ेपक्षको ूितिनिधत्व भएको भ  िमल्दैन 
। त्यसको िवपरीत सो पक्षकातफर् बाट सो तारेख िदन कुनै पिन व्यिक्त उपिःथत नभई तारेख टुटेको सम्झन ुपन हनु्छ 
। पक्षले मु ा आफ सकार गरी सकेको छ भन्दैमा कानूनले मान्यता निदएको कुराले मान्यता पाउने गरी कुनै िनणर्य 
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गनर् िमल्दैन । मु ामा वारेस राख्न ेपक्षले वािरसका सम्बन्धमा सबै कुरा जानी बझुी िवचार परु् याउन पछर् र खास गरी 
वारेस हनु व्यिक्त सो काममा लािग योग्य वा अयोग्य के छ भ  ेकुरा त पक्षले थाहा पाउनै पछर् कानूनले सो कुरा जा  
पक्षलाई कर लागेको पिन छ । अिख्तयार नामा िदँदा पक्षले वािरस हनुे व्यिक्तमा वारेस हनुे कानूनी योग्यता छ भ  े
कुरा ःप पमा उल्लेख गनुर् पन कानूनी व्यवःथा छ । यःतो कानूनी व्यवःथा हुँदा हुँदै पिन यिद कसैले गलत व्यहोरा 
लेखी अयोग्य व्यिक्तलाई वािरस राख्तछ भन ेत्यसको पिरणाम िनजले आफले भोग्न ुपछर् । कानूनले िनजलाई कुनै म त 
गदन । 

 (ूकरण नं. ५) 

िनवेदक तफर् बाट : अिधवक्ता गंगाूसाद उूतेी 

आदेश 

     न्या. िव नाथ उपाध्याय 

      १.     नरबहादरु पाण्डे क्षेऽीसँगको ितरो जग्गा मु ामा हषर्बहादरु पाण्डे क्षेऽीसमेतले रंगध्वज काकीर्लाई वारेस 
िदई तारेख िलएकोमा म.ुर बहादरु खऽी मारेको ज्यान मु ामा सजाय पाई छुटेको रंगध्वज वारेस भई तािरखमा बसेकोले 
नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी मु ामा सजायसमेत पाएको व्यिक्तको वारेसनामा र  गरी तारेखसमेत टुटाई पाउँ भ  े
अमतृबहादरु पाण्डेको िनवेदन परी जनकपरु अ ल अदालतमा पेश हुँदा पनुरावेदकको वारेस रंगध्वज काकीर् म.ुर बहादरु 
मारेको ज्यान मु ामा सजाय पाएको ूमाण िनिम  िनवेदन साथ पेश भएको फैसलाको नक्कलबाट देिखएकोले अ.बं.६८ 
नं.ले वारेस हनु ूितबन्ध लगाएको हुँदा िनजले चलाई िलएको तारेख कानूनले उजूरबमोिजम मान्यता नहनुे हुँदा वारेस 
रंगध्वजले ०२८।१२।२७।१ गतेदेिख थमाई िलएको तारेख टुटाई िदई सो तारेख टुटेको कुरा मु ा सकार गन 
कारणीलाई सनुाई िदई कानूनबमोिजम गनुर् भ  े०२९।३।२२।४ मा आदेश भएको रहेछ । 

      २.    रंगध्वज ज्यानमा सजाय पाए पिन नैितक पतनको अपराध मानी नआएको हुँदा जो बझु्न ु पन बझुी 
जनकपरु अ ल अदालतको ०२९।३।२२ को आदेश बदर गरी ०२८।१२।२७ देिख नै तारेख कायम गिरपाउँ 
भ ेसमेत वारेससमेतका अम्बरबहादरुको िनवदेन िसंगल बे मा पेश हुँदा अ ल अदालतबाट ूितवेदन िलई पेश गनुर् भ े 
आदेश भई ूितवेदनको व्यहोरासमेत का.म.ुूधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश हुँदा ज्यान मु ामा सजाय पाएको मािनसलाई 
नैितक पतन देिखने फौज्दारी अिभयोगमा बात लागेको भ  िमल्न ेनिमल्न ेके हो कानूनी ू को जिटलता समावेश भएको 
देिखनाले स.अ.िनयमावली, ०२१ को िनयम ३४, (ख) अनसुार ःपेशलबे मा पेश गनुर् भ  ेआदेश । 

      ३.    उक्त आदेशानसुार यस बे मा पेश हनु आएको ूस◌्ुतत मु ामा िनवदेकतफर् का िव ान अिधवक्ता ौी 
गंगाूसाद उूतेीको बहससमेत सनुी िवचार गदार् यसमा मखु्यतः िनम्न िलिखत ू ह को िनणर्य गनुर् पन देिखन्छ : 

(१)    मलुकुी ऐन अदालती बन्दोबःतको महलको नं.६८ को दफा २ मा उिल्लिखत नैितक पतन देिखने फौजदारीको 
अपराध भ ाले के कःता अपराधह लाई जनाउँछ ? म.ुर बहादरु खऽी मािरएको ज्यान मु ामा अदालतबाट रंगध्वज 
काकीर्का िव  ठहराएको अपराध उक्त नम्बरको तात्पयर्को लािग नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध हो वा होइन र 
अदालतको उक्त ठहरले उक्त मािमलामा वािरस बःन िनजलाई अयोग्य गराएको छ वा छैन ? 
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(२)   वारेस हनु अयोग्य व्यिक्त मु ामा कुनै पक्षको वारेस भई कारवाई गरे भएकोमा वारेस राख्न ेपक्षले सो वारेसलाई 
हटाई मु ा आफले सकार गरी तारेख िलई सकेपिछ त्यःतो अयोग्य व्यिक्तले वािरसको पमा िलएको तारेख र गरेको 
काम कारवाईलाई कानूनले मान्यता िदन निमल्न ेभनी सो वारेस तारेखमा रहे बसेको िमितदेिख नै सो पक्षको तारेख 
टुटेको कायम गरी मु ा िकनारा गनुर् कानूनसंगत हो वा होइन ? नैितक पतन देिखने फौज्दारी अपराध के कःता 
अपराधह लाई जनाउँछ भ  ेू  एउटा ज्यादै जिटल कानूनी ू  हो । आधिुनक व्यवःथापनमा त्यःतो अपराधको 
उल्लेख ठाउँ ठाउँमा भएको देिखन्छ । खास गरी कुनै व्यिक्तमा कुनै अयोग्यताको सिृ  गराउन ेसन्दभर्मा कितपय 
ऐनह मा यःतो अपराधको उल्लेख भएको छ । तर के कःता अपराधह  नैितक पतन देिखन ेअपराधिभऽ पदर्छन ्भ  े
कुराको ःप ीकरण वा पिरभाषा कुनै पिन कानूनले गरेको छैन । यथाथर्मा यःता अपराधह लाई सूचीब  गरी १ 
गोप्यकरण गनर् पिन सिक  । कुनै अपराध नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध हो वा होइन भ  े कुराको िनणर्य 
सम्बिन्धत समाजमा तत्काल कायम रहेको नैितक मूल्य (Moral Values) वा आदेशह को सन्दभर्मा गनुर् पन हनु्छ । 
साधारणतया अपराधको पिरबन्द र ूकृितले तत्सम्बन्धमा समाजको ि क ण िनि त गनर् महत्वपूणर् भिूमका जो गरेको 
हनु्छ, समयको पिरवतर्नका साथै सामािजक मूल्य नैितकता सम्बन्धी सामािजक भावना वा ि क णमा पिन वस पिरवतर्न 
नै भइरहन्छ । कुनै एक समयमा वा एउटा समाज वा पिरिःथितमा कायम रहेको सामािजक नैितकता पिरवतर्क समयमा 
वा कुनै अक  समाज वा पिरिःथितमा कायम नरहन पिन सक्छ । 

      ४.    कुनै एउटा पिरिःथितमा अनैितकमा िलन ेकुनै काम अक  पिरिःथितमा उिचत ठहछर् वा अनैितक नमािनन 
पिन सक्दछ । तसथर् समाजको नैितक मूल्य वा आदेशलाई कुनै िनरपके्ष र अपिरवतर्नीय िवषयबःत ुजःतो गरी कुनै 
एउटा समाजमा कायम रहेको नैितक मूल्य वा आदशर्को आधारमा सध र सबै पिरिःथितका लािग नैितक पतन देिखने 
फौज्दारी अपराधको िकटुवा सूची तयार गरी तपःप ीकरण वा पिरभाषा िदन खोज्न ुउिचत होइन यिह कुरालाई ध्यानमा 
राखी हाॆो कानूनी व्यवःथाले त्यःतो अपराध छुटाउन ेकायर् न्याियक िववुर्कमा छोडेको छु र न्यायकतार्ले पिन िवषय र 
सन्दभर्लाई िवचार गरेरमाऽ त्यससम्बन्धमा कुनै िनंकषर्मा पगु्न ुपछर् । 

            (३) यो कुराह लाई ध्यानमा राखेर म.ुर बहादरु खऽी मािरएको ज्यान मु ामा अदालतबाट रंगध्वज काकीर्का 
िव  ठहराएको अपराध नैितक पतन देिखने फौज्दारी अपराध नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध वा होइन भ  े
ूःततु मु ामा उपिःथत मलु ू मा िवचार गदार् अ ल अदालतको ०२९।३।२२ को िनणर्यमा त्यस सम्बन्धमा कुनै 
ःप  िववेचना भएको देिख  । उक्त ज्यान मु ामा कसूरदार ठहरी सजाय पाएकोले रंगध्वज काकीर्ले नैितक पतन 
देिखने अपराधमा सजाय पाएको भ े िनंकषर्मा पगुी अ ल अदालतबाट उक्त िनणर्य भएको देिखन्छ । ज्यान मु ामा 
रंगध्वज काकीर् उपर के अिभयोग लगाइएको िथयो । िनजलाई अदालतले कुन अपराधको कसूरदार ठहरायो अपराधको 
उदेँय र त्यसको सन्दभर् के कःतो िथयो इत्यादी कुनै कुरा अ ल अदालतको िनणर्यमा खलु्दैन । ज्यान मु ामा कुनै 
व्यिक्तले सजाय पाउँदैमा सो सजाय पाएको अपराध नैितक पतन देिखने अपराध नै हो भिनएका एक िनंकषर् िलन िमल्दैन 
उक्त मु ाको नाम ज्यान मु ा भ े रहँदैमा सो मु ा सजाय पाउने ूत्येक व्यिक्तले ज्यान मारेको वा ज्यान मानर्मा सरीक 
भएको हनु आवँयक छैन त्यस मािथ पिन कसैले कसैको ज्यान मारेको ठहरे पिन के कःतो अवःथामा ज्यान मारेको हो 
सो अपराधको सन्दभर्मा के कःतो िथयो, इत्यादी कुराह  िवचार नगरी सोझै सो व्यिक्तलाई नैितक पतन देिखने फौज्दारी 
अपराध गरेको दोष लगाउन िमल्दैन । तसथर् रंगध्वज काकीर् उपरको अिभयोग िनजको िव  अदालतले ठहराएको 
अपराधको उदेँय र सन्दभर् के कःतो छ भनी उक्त ज्यान मु ामा अदालतबाट २००९।३।९।५ मा भएको फैसलाको 
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नक्कल हेदार् २००७।६।५ गते राती म.ुर बहादरु खऽीको घरमा धेरै हलु भई चोरी डाकँा गरी िनज म.ुर बहादरुलाई 
कािटकुटी मारेकोमा रंगध्वज काकीर् सािवत भई कैदको सजाय पाएको देिखन्छ । त्यःतो डाँका र खनुको अपराध 
सामािजक नैितकताको िव को अपराध हो भ  ेकुरामा कुनै नैितकताको िव  अपराध हो भ े कुरामा कुनै िववाद नै 
हनु नसक्न ेभएकोले रंगध्वज काकीर्ले नैितक पतन देिखन ेफौज्दारी अपराध गरेको र सो वापत अदालतबाट सजायसमेत 
पाएको भ  े कुरा उक्त फैसलाको नक्कलबाट ू  हनु आउँछ । त्यःतो अपराधमा सजाय पाएको व्यिक्तले आफ्नो 
एकाघर सगोलका व्यिक्त बाहेक अ  कुनै व्यिक्तको वािरस हनु नपाउन ेगरी मलुकुी ऐन अदालती बन्दोवःतको महलको 
नं.६८ को दफा २ ले ूितबन्ध लगाएको देिखन्छ । उक्त ज्यान मु ामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले रंगध्वज 
काकीर्मा अक  वािरस हनु नपाउन ेएउटा अिभग्यताको ि क ण गराएको छ । 

            ५.    वारेस हनु अयोग्य व्यिक्त मु ामा कुनै पक्षको वारेस भई कारवाई गरे भएकोमा वारेस राख्न ेपक्षले सो 
वारेसलाई हटाई मु ा आफले सकार गरी तारेख िलई सकेपिछ त्यःतो अयोग्य व्यिक्तले वािरसको पमा िलएको तारेख 
र गरेको काम कारवाईलाई कानूनले मान्यता िदन निमल्न ेभनी सो वािरस तािरखमा रहे बसेको पिन देिख  सो पक्षको 
तारेख टुटेको कायम गरी मु ाको िकनारा गनुर् कानूनसंगत हनु्छ वा हुँदैन भ े ू  पिन यस मु ामा िवचारणीय हनु 
आएको छ । ितरो जग्गा मु ामा पिहले रंगध्वज काकीर्ले वारेस भई तारेख िलएको भए पिन पिछ िनजलाई हटाई पक्षले 
आफ मु ा सकार गरी सकेकोले अयोग्य के कितले वारेस भई तारेख िलएको कारणलेमाऽ पिहलेदेिख नै पक्षको तारेख 
टु ेको कायम गनर् िमल्दैन भनी िनवेदकतफर् का िव ान अिधवक्ताले आफ्ना बहसमा िजिकर िलन ुभई जनकपरु अ ल 
अदालतको उक्त िनणर्यमा त्यस सम्बन्धमा ूत्यक्ष कानूनी ऽिुट भएको छ । भ  ेतकर्  ूःततु गनुर् भएको छ । तर 
िव ान अिधवक्ताको यो तकर्  कानूनसंगत देिख  वारेस हनु ु अयोग्य व्यिक्तको वारेसको पमा उपिःथत कानूनको 
ि क ण महत्वहीन हनु ेहनुाले त्यःतो वारेस तारेखका िदन उपिःथत हुँदैमा सो वारेस राख्न ेपक्षको ूितिनिधत्व भएको 
भ  िमल्दैन । त्यसको िवपरीत सो पक्षका तफर् बाट सो तारेख िदन कुनै पिन व्यिक्त उपिःथत नभई तारेख टुटेको 
सम्झन ुपन हनु्छ । पक्षले मु ा आफ सकार गरी सकेको छ भन्दैमा कानूनले मान्यता निदएको कुराले मान्यता पाउने 
गरी कुनै िनणर्य गनर् िमल्दैन । मु ामा वारेस राख्न ेपक्षले वािरसका सम्बन्धमा सबै कुरा जानी बझुी िवचार परु् याउन पछर् 
र खास गरी वारेस हनुे व्यिक्त सो काममा लािग योग्य वा अयोग्य के छ भ े कुरा त पक्षले थाहा पाउन पछर् कानूनले 
सो कुरा जा  पक्षलाई कर लागेको पिन छ । अिख्तयारनामा िदँदा पक्षले वािरस हनु े व्यिक्तमा वारेस हनु ेकानूनी 
योग्यता छ भ े कुरा ःप पमा उल्लेख गनुर् पन कानूनी व्यवःथा छ । यःतो कानूनी व्यवःथा हुँदा हुँदै पिन यिद 
कसैले गलत व्यहोरा लेखी अयोग्य व्यिक्तलाई वािरस राख्तछ भन े त्यसको पिरणाम िनजले आफले भोग्न ु पछर् । 
कानूनले िनजलाई कुनै म त गदन । उपयकु्त कुराह बाट जनकपरु अ ल अदालतको ०२९।३।२२ को िनणर्य 
मनािसव देिखएकोले िनवेदन िजिकर पगु्न सकै्तन । िनयमानसुार िमिसल बझुाई िदन ु। 

उक्त रायमा म सहमत छु 

 न्या. र नाथ उूतेी, 

न्या. चन्िूसाद ूधान 

  

इित सम्वत ्२०३० साल आि न २९ गते रोज २ शभुम ्। 
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२. राम एकवाल साह िव  िजल्ला िशक्षा कायार्लय बारा कलैया समेत, उत्ूषेण समेत, िनणर्य नं.७२१५     
न.ेका.प.२०६० अ  ५.६ 

 

िनणर्य नं. ७२१५     ने.का.प.२०६० अ  ५.६ 

  

पूणर् इजलास 

सम्माननीय ूधानन्यायाधीश ौी केदारनाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी हिर न्िूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी िदलीपकुमार पौडेल 

संवत ्२०५८ सालको िर.पू.ई.नं. .....४९ 

आदेश िमितः २०६०।१।११।५ 

  

िवषय :– उत्ूषेण समेत । 

  

िनवेदकः िजल्ला बारा कलैया न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल ौी सरःवती ने.रा.ूा.िव. वलिहया बारामा िशक्षक पदमा 
कायर्रत राम एकवाल साह 

िव  

िवपक्षीः िजल्ला िशक्षा कायार्लय बारा कलैया समेत 

  

  चलनचल्तीको अथर्मा नैितक पतन भ ाले ःवच्छ र असल नैितक चिरऽको िवपरीत चिरऽ हनु,ु इमान्दािरता रिहत 
सामािजक अिःमता िव को चिरऽ हनु ु जःतो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको ूयोग िवशेषतः 
नीच, अधम, चिरऽहीनता तथा दूराचारीताको लािग हनु ेगरेको भएतापिन यथाथर्मा यस शब्द िभऽ नैितकतासंग सम्विन्धत 
व्यापक र िविवध ूकृितको अवधारणाह  पनर्सक्न े हुँदा सबै सामािजक पिरूआेय, सबै ूयोजन र िःथितको लािग यस 
शब्दलाई पिरभािषत गनर् सम्भव नदेिखन े। 

  मलुकुी ऐन ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तगर्तको ूत्येक मु ामा सो मु ासंग सम्विन्धत वारदातको ःव प तथा सन्दभर्तफर्  
िवचारै नगरी सो मु ासंग सम्विन्धत व्यिक्तको चिरऽ वा नैितकताको ू  उठाउन ुन्यायोिचत नहनु े। 

  िरट िनवदेक पपुर्क्षको लािग थनुामा रािखएको व्यिक्तसम्म हुँदा िनजलाई सामान्य नागिरक भन्दा घिटया चिरऽको व्यिक्त 
भनी कुनै िकिसमको कल  िनज उपर रहेको नदेिखन े। 
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  कुनै िनयोिजत वा मनसाययकु्त िकिसमले ज्यान मारेको वा आिथर्क वा अन्य कुनै उ ेँ य पूितर्को लािग ज्यान मारेको भ  े
समेत नदेिखएको तथा अिभयोग लागकेो ज्यान मु ावाट िनजले सफाइ समेत पाइसकेको िःथित हुँदा िनजलाई नैितक पतन 
देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको व्यिक्त मा  निमल्न े। 

  िनवदेक नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा थनुामा परेको नदेिखई ौी ५ को सरकारको अिभयोजन सम्बन्धी 
ऽिुटको कारणले पपुर्क्षको िनिम  थनुामा बःन ुपरेको अवःथा ःप  देिखन आएको र बारा िजल्ला अदालतबाट कतर्व्य 
ज्यान मु ामा िनवदेकले सफाइ पाउन ेठहरी िमित २०५५।१०।२० मा फैसला हनु ुअगािड नै िनलम्बन फुकुवा गरी 
िरट िनवदेकलाई िव ालयमा पनुस्र्थािपत गिरसकेको िःथितमा ौी ५ को सरकारको गलत अिभयोजनको कारणले 
वाध्यतावस पपुर्क्षको लािग थनुामा रहन ुपरी आफू कायर्रत िव ालयमा कायर्रत हनु नपाएको अविधलाई नैितक पतन देिखन े
फौजदारी अिभयोगमा थनुामा परेको भनी सो अविधको तलव िदन ेसम्वन्धमा िनयमावलीमा ःप  व्यवःथा नभएको भ  े
िवपक्षी िशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य न्यायसंगत नदेिखन े। 

(ू.नं. १४ देिख १६) 

  

िनवेदक तफर् वाटः िव ान अिधवक्ता ौी ीवुनाथ पन्त 

िवपक्षी तफर् वाटः िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी सरेुन्िबहादरु थापा 

अवलिम्वत निजरः 

  

आदेश 

ू.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम यस इजलास समक्ष पेश 
हनु आएको ूःततु मु ाको व्यहोरा तथा आदेश यसूकार छ :– 

२.    म िनवदेक २०३३।५।२२ मा ौी नपेाल राि य ूाथिमक िव ालय, िसहासनी वैरीया बारामा िशक्षक पदमा 
िनयकु्त भै िशक्षण गद आएको र िमित २०४९।१।१ देिख नेपाल राि य ूाथिमक िव ालय, इनवार्िसरा बारामा 
ूधानाध्यापक भई िशक्षण गद आएको िथएं । २०५३ वैशाखदेिख चलेको ूधानाध्यापक व्यवःथापन तािलममा सहभागी 
भै तािलम िलइरहेकोमा रामूसाद यादवको जाहेरीले ौी ५ को सरकार वादी भएको कतर्व्य ज्यान मु ामा म समेत उपर 
मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम सजायंको मागदावी िलई अिभयोगपऽ दायर गिरएकोले 
िमित २०५३।३।१७ देिख नै पपुर्क्षको लािग थनुामा रािखएको िथयो । पिछ यस अदालतबाट िमित २०५४।१०।७ 
गते पपुर्क्षको लािग तािरखमा राख्न ेआदेश भएकोले  िमित २०५४।१०।८ गते देिख तािरखमा बिस आएको  िथएं । 

३.    उक्त मु ामा तारेखमा राख्न ेआदेश अनसुार थनुावाट छुटेपिछ िजल्ला िशक्षा कायार्लय बारा कलैयामा उपिःथत भै 
िशक्षण कायर्मा संलग्न भै हािजर हनु पाउं भिन िनवेदन िदएकोमा िजल्ला सरकारी विकल कायार्लयको कानूनी राय 
बमोिजम िमित २०५४।१०।१४ मा पदािधकार रहेको िव ालयमा हािजर हनु पठाउने व्यवःथा िमलाउन ुहनु भ े 
आदेश अनसुार िमित २०५४।१०।२५ गतेदेिख ौी सरःवती ने.रा.ूा.िव. वेलिहयामा हािजर भै कायर्रत छु । िमित 
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२०५५।१०।२० मा उक्त कतर्व्य ज्यान मु ाबाट मैले सफाइ पाउन े ठहरी फैसला भएकोले मैले थनुामा रहेको 
अविधको तलव र सािवक पदमा काम गन व्यवःथा िमलाई पाउं भनी िवपक्षी िशक्षा, कायार्लय बारामा िमित 
२०५६।१।३१ मा िनवेदन गरेकोमा सो िनवेदनको सम्बन्धमा आवँयक िनदशन तथा सो अविधको तलव िनकाशाको 
आवँयक व्यवःथा िमलाई िदन िवपक्षी िशक्षा मन्ऽालयमा लेिख गएको िथयो । िवपक्षी मन्ऽालयबाट २०५३।३।१७ 
देिख २०५४।१०।७ गते सम्म थनुामा रहेको अविधको तलव भ ा सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली, २०४९ (संशोधन 
सिहतको) िनयम ६६ को उप िनयम (२क) मा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भई थिुनएको 
िशक्षक वा कमर्चारी त्यसरी थिुनएको  अविध भर ःवतः िनलम्बन भएको मािनन े र यसरी ःवतः िनलम्बन भएको 
अविधको तलव भ ा भकु्तानी सम्बन्धमा कुनै व्यवःथा नभएको व्यहोरा िमित २०५६।४।४ को िनणर्य अनसुार 
मन्ऽालयबाट िनदशन आएको हुंदा सोही अनसुार जानकारी गराइन्छ भिन िजल्ला िशक्षा कायार्लय बाराको 
२०५६।५।२१ को पऽ ारा जानकारी गराएकोले उक्त मन्ऽालयको िनणर्य बदर गन अन्य वैकिल्पक उपचारको 
व्यवःथा नहुंदा संिवधानको धारा ८८(२) बमोिजम िनवेदन गनर् आएको छु । 

४.    िशक्षा ऐन, िनयमले कमर्चारी वा िशक्षकलाई िनलम्बन अविधको तलव भ ा नपाउने नभनी एक चौथाई तलव 
पाउन े व्यवःथा गरेको तथा आरोिपत कसूरबाट सफाइ पाएपिछ उक्त अविधको पूरै तलव भ ा िदनपुनमा िशक्षा 
िनयमावली,२०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम(२), (२क), (२ख) र (३) को ूत्यक्ष ऽिुट गरी गरेको िवपक्षी 
मन्ऽालयको िनणर्यले मेरो संिवधान ूद  सम्पि  सम्बन्धी हकमा असर पनर् गएकोले िशक्षा मन्ऽालयको िमित 
२०५६।४।४ को िनणर्य संिवधानको धारा २३ र ८८(२) बमोिजम उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी िशक्षा 
िनयमावलीको िनयम ६६(३) बमोिजम िनलम्बन रहेको अविध २०५३।३।१७ देिख २०५४।१०।७ सम्मको तलव 
भ ा िदन ुभ े परमादेश समेत जारी गरी पाउं भ  ेसमेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 

५.    यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? १५ िदनिभऽ िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभिन िवपक्षीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयम बमोिजम पेश गनुर् 
भ े समेत व्यहोराको िमित २०५६।६।१९ को   आदेश । 

६.    िरट िनवेदकले कतर्व्य ज्यान मु ामा सफाइ पाएपिछ िमित २०५३।३।१७ देिख २०५४।१०।७ सम्म 
थिुनएको अविधको तलव भ ा माग गद २०५६।१।३१ मा िदएको िनवदेन उपर कारवाही हुंदा िशक्षा 
िनयमावली, २०४९ को िनियम ६६(२क) मा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भै थिुनएको िशक्षक वा 
कमर्चारी त्यसरी थिुनएको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािनने र यसरी िनलम्बन भएको अविधको तलव भकु्तानी 
सम्बन्धमा िनमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको व्यहोरा जानकारी गराउन ेभिन िमित २०५६।४।४ मा िनणर्य भएको र 
त्यःतो ःवतः िनलम्बन अविधको तलव भ ा ूदान गनर् िनयमावलीको िनयम ६६(३) को िव  हनु जान ेहुंदा कानूनी 
आधारहीन िरट िनवेदन खारेज गरी पाउं भ  ेसमेत व्यहोराको िशक्षा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

७.    िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (२क) मा भएको व्यवःथा अनु प नै िनवेदकलाई 
थनुामा बसेको अविधको तलव भ ा भकु्तानी निदएको हो । िवपक्षीको िरट िनवेदन बमोिजम हनुपन नहुंदा िरट िनवेदन 
खारेज गरी पाउं भ े समेत व्यहोराको िजल्ला िशक्षा कायार्लय बारा तथा ऐ का िजल्ला िशक्षा अिधकारी ँयामजी अितिथ 
शमार्को िलिखत जवाफ । 
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८.    िरट िनवेदकले अिभयोिजत कसूरबाट सफाइ पाई आफ्नो पदमा पनुस्र्थािपत भइसकेको अवःथामा तलव भ ा िदने 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा नभएको वा िव मान कानूनी व्यवःथा आकिषर्त नै नहनु े भिन व्याख्या गनर् समन्याय 
(भऽगंतथ) को ि कोणले समेत अनपुयकु्त हनुे भएकोले िनवेदक उपर चलेको कतर्व्य ज्यान मु ाबाट िनजले सफाइ 
पाइसकेको अवःथामा उक्त मु ामा िमित २०५३।३।१७ देिख २०५४।१०।७ सम्म थनुामा रही िनलम्बनमा रहेको 
हुंदा उक्त िनलम्बनमा परेको अविधको तलव भ ा भकु्तानी सम्बन्धमा िनयमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको व्यहोरा 
जानकारी गराउने भ े िशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य कानूनी ऽिुटपूणर् हुंदा उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर हनुे ठहछर् । िनवेदकको माग बमोिजम िनलम्बन भएको अविधको तलव भ ा िदन ु भिन िवपक्षीको नाउंमा 
परमादेशको आदेश जारी हनु ेठहछर् भ  ेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश ौी गोिबन्दबहादरु ौे को राय । 

९.    िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (३) मा दोौो संशोधन हनु ु पूवर्  “यस िनयम 
बमोिजम” भ  ेउल्लेख भइरहेको देिखंदा कुनै पिन िनलम्बनको अवःथामा तलव भ ा पाउन सक्ने अवःथा िथयो । तर 
दोौो संशोधनले “यस िनयम बमोिजम ” भ  े शव्दाविलको सटृा “उपिनयम (२) बमोिजमका” भ े वाक्यांश राखेकोले 
ःप तः िवभागीय कारवाहीको अवःथाको िनलम्बन रहेको अविधको माऽ तलव भ ा सम्बन्धी व्यवःथा गरेको देिखन 
आयो । उक्त िनयमको मनसाय सबै अवःथाको िनलम्बनको तलव भ ा सम्बन्धी व्यवःथा गन भ  ेदेिखन आएन । 
िनयम ६६ को उपिनयम (२) बमोिजम िनलम्बन भएको अवःथामा माऽ उपिनयम (३) बमोिजम िनलम्बनमा रहेको 
अविधको तलव पाउन सक्नमेा उपिनयम (२क) बमोिजम िनलम्बनमा परेका िरट िनवेदकले तलव भ ा दावी गनर् िमल्ने 
देिखन नआएकोले िनलम्बनमा परेको अविधको तलव भ ा भकु्तानी सम्बन्धमा िनयमावलीमा कुनै उल्लेख नभएको 
व्यहोरा जानकारी गराउने भ  ेिशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य कानूनसंगत नै देिखन आयो । अतः 
िनवेदन दावी बमोिजमको आदेश जारी हनु सक्न ेनदेिखंदा िरट िनवेदन खारेज हनु ेठहछर् । िरट जारी हनु ेठहयार्एको 
माननीय न्यायाधीश ौी गोिबन्दबहादरु ौे को रायसंग सहमत हनु नसकेकोले  सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(क) बमोिजम ूःततु िरट िनवेदन िनणर्याथर् पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ  े समेत व्यहोराको माननीय 
न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर्को राय भएको यस अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०५८।६।२ को आदेश । 

१०.    िनयमानसुार पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदककातफर् बाट िव ान अिधवक्ता ौी ीवुनाथ पन्तले 
िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (२) मा कुनै िशक्षक वा कमर्चारीलाई सजायको आदेश िदन ुपूवर् 
कुनै कुरा जाचँ गनुर् परेमा िनलम्वनमा राख्न सिकने व्यवःथा रहेको र उपिनयम (२क) मा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी 
अिभयोगमा थनुामा परेको िशक्षक वा कमर्चारी त्यसरी थिुनएको अविध भर ःवतः िनलम्बन भएको मािनन े व्यवःथा 
रहेकोछ । िनयम ६६ को उपिनयम (३) मा िनलम्वनमा रहेको अविधमा एक चौथाई तलव पाउने र अिभयोगवाट 
सफाइ पाएमा िनलम्वन अविधको पूरै तलव पाउने व्यवःथा छ । उक्त िनयममा नैितक पतन देिखने फौजदारी 
अिभयोगमा थनुामा परी िनलम्वन भएकोमा तलव िदन निमल्ने ःप  व्यवःथा नगरेकोले आरोिपत कसूरबाट सफाइ पाई 
सेवामा पूनर्वहाली समेत भइसकेका िनवेदकलाई िनलिम्बत अविधको तलव निदने गरी भएको िवपक्षीह को िनणर्य तथा 
काम कारवाही कानून िवपरीत छ । यसैले िनवेदन माग बमोिजमको आदेश जारी गन ठहयार्एको माननीय न्यायाधीश 
ौी गोिबन्दबहादरु ौे को राय सदर हनु ुपदर्छ भ  ेसमेत व्यहोराको वहस ूःततु गनुर्भयो । िवपक्षीतफर् बाट िव ान उप 
न्यायािधवक्ता ौी सरेुन्िबहादरु थापाले िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (२) अनसुार िवभागीय 
कारवाहीको िसलिसलामा िनलम्बन भई अिभयोगबाट सफाइ पाएको अवःथामा माऽ िनलिम्बत अविधको तलव िदनपुन 
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हो। िशक्षा िनयमावलीको िनयम ६६ को उपिनयम (३) मा २०५२ सालमा गिरएको संशोधनले उपिनयम (२) 
बमोिजम िनलम्बन रहेको अवःथामा माऽ तलव िदने व्यवःथा गरेकोले सो व्यवःथा अनसुार उपिनयम (२क) बमोिजम 
ःवतः िनलम्बनमा रहेका िनवदेकलाई िनलम्बन अविधको तलव िदन निमल्ने हुंदा िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहयार्एको 
माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर्को राय सदर हनुपुछर् भ े समेत व्यहोराको वहस िजिकर ूःततु गनुर्भयो । 

११.    िव ान कानून व्यवसायीह को उल्लेिखत वहस िजिकर समेत सनुी िनणर्यतफर्  िबचार गदार् िरट िनवदेक राम 
एकवाल साह नेपाल राि य ूाथिमक िव ालय, इनवार्िसरा बारामा ूधानाध्यापक भई अध्यापन गराई रहेको अवःथामा 
िनज उपर बारा िजल्ला अदालतमा ज्यान मु ा दायर गिरएकोले िमित २०५३।१०।१७ देिख िमित २०५४।१०।७ 
सम्म पपुर्क्षका लािग थनुामा रहेको कारणवाट िनलम्वन हनु गएको र िमित २०५५।१०।२० मा उक्त मु ावाट सफाइ 
पाएपिछ थनुामा रही िनलम्वनमा रहेको अविधको तलव पाउँ भनी िनजले िनवेदन िदएकोमा िशक्षा िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ६६ को उपिनयम २ (क) बमोिजम ःवतः िनलम्वन भएको अविधको तलव भ ा भकु्तानीका सम्वन्धमा 
िनयमावलीमा कुनै व्यवःथा नभएको भनी िशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य िनवेदकलाई जानकारी 
गराएकोले सो िनणर्य समेत बदर गरी पाउँ भनी ूःततु िरट िनवेदन पनर् आएको देिखन्छ । िवपक्षीह को िलिखत 
जवाफमा कतर्व्यज्यान मु ामा थनुामा परेको कारणले िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (२ क) 
बमोिजम ःवतः िनलम्बन भएका िनवेदकलाई त्यसरी िनलम्बन भएको अविधको तलव िदने सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली 
२०४९ मा ःप  व्यवःथा नभएकोले उक्त अविधको तलव िदन निमल्न ेहुंदा िरट िनवेदन खारेज गरी पाउं भ  ेव्यहोरा 
उल्लेख गरेको पाइन्छ । ूःततु िरट िनवदेन िनणर्याथर् संयकु्त इजलास समक्ष पेश हुँदा िरट िनवेदकले अिभयोिजत 
कसूरवाट सफाइ पाई आफ्नो पदमा पनुस्र्थािपत भइसकेको अवःथामा िनलम्वनमा रहेको अविधको तलव िदन ेसम्वन्धमा 
िनयममा व्यवःथा नभएको भ ु समन्यायको ि ले समेत अनपुयकु्त हनुे भएकोले िनवेदन माग बमोिजमको आदेश जारी 
हनु्छ  भ े माननीय न्यायाधीश ौी गोिवन्दबहादरु ौे को राय र िशक्षा िनयमावली ,२०४९ को संशोिधत िनयम ६६ 
को उपिनयम (३) मा ःप तः िवभागीय कारवाईको कारणले िनलम्वनमा रहेकोमा अिभयोगवाट सफाइ पाएमा माऽ 
िनलिम्वत अविधको तलव पाउने कानूनी व्यवःथा भएकोले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा थनुामा परी ःवतः 
िनलम्वनमा परेका िरट िनवेदकलाई िनलिम्वत अविधको तलव पाउन ेसम्वन्धमा िनयममा ःप  व्यवःथा नभएको भनी 
िवपक्षी मन्ऽालयवाट भएको िनणर्य कानूनसम्मत ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर्को राय भई 
सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम ूःततु िरट िनवेदन यस इजलास समक्ष पेश हनु 
आएको देिखन आउँछ ।   

१२.   यस सन्दभर्मा ूःततु िरट िनवेदनमा ज्यान मु ामा आरोिपत भई पपुर्क्षको लािग थनुामा रहेका िरट िनवेदकलाई 
नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा थनुामा परेको मानी सो अविधको तलव िदने सम्वन्धमा ःप  कानूनी व्यवःथा 
नभएको व्यहोरा िनजलाई जानकारी गराएको िवपक्षीह को िनणर्य तथा कायर्वाही िनवेदन माग बमोिजम बदर हनुपुन 
हो,होइन ? भ  ेसम्वन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

१३.   िनवेदकलाई िदइएको िमित २०५६।५।२१ को जानकारी पऽको व्यहोरा अवलोकन गदार् िमित 
२०५३।३।१७ देिख २०५४।१०।७ सम्म थनुामा रहेको अविधको तलव भ ा सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ६६ को उपिनयम (२) मा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भई थिुनएको िशक्षक वा 
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कमर्चारी त्यसरी थिुनएको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािनन ेर यसरी ःवतः िनलम्बन भएको अविधको तलव भ ा 
भकु्तानी सम्बन्धमा कुनै व्यवःथा नभएको व्यहोरा िशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य अनसुार जानकारी 
गराइन्छ भ े व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस सम्वन्धमा सम्विन्धत कानूनी व्यवःथातफर्  ि पात गदार् िशक्षा 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६६ को उपिनयम (२) मा “कुनै िशक्षक वा कमर्चारीलाई सजायंको आदेश िदन ुभन्दा 
अिघ कुनै कुरा जांच गनुर् परेमा िनजलाई सजायं िदन पाउन े अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्न े” व्यवःथा गिरएको 
उपिनयम (२क) मा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा िगरफ्तार भई थिुनएको िशक्षक वा कमर्चारी त्यसरी 
थिुनएको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािनन ेव्यवःथा गिरएको  पाइन्छ । सोही िनयमको उपिनयम (२ख) मा 
कुनै िशक्षक वा कमर्चारी आफ्नो पदमा पनुः ःथािपत भएमा वा नोकरीबाट बखार्ःत गिरएमा िनजको िनलम्बन समा  
भएको मािनन ेव्यवःथा गरी उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजम कुनै िशक्षक वा कमर्चारी िनलम्बन भएमा सो 
िनलम्बन रहेको अवःथामा तलवको एक चौथाई माऽ पाउनछे भ े उल्लेख गद त्यसरी लागेको अिभयोग ूमािणत नभई 
सफाइ पाएमा िनजले सो अविधको िनलम्बनमा रहेको अवःथामा चौथाई तलव पाएको भए सो कटाई र त्यःतो चौथाई 
तलव पिन नपाएको भए पूरै तलव पाउन ेव्यवःथा समेत गिरएको देिखन्छ । 

१४.   यस पिरूके्षमा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगू भ े वाक्याँशले कःतो ूकृितको अिभयोगलाई इि त 
गदर्छ ? भ े सम्वन्धमा िवचार गिरन ुसान्दिभर्क हनु्छ । सामान्यतः नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराधको उल्लेख 
नेपाली कानूनमा कुनै खास पद वा हैिसयतको लािग अयोग्यता जनाउन ूयोग हनु ेगरेको पाइन्छ । चलनचल्तीको 
अथर्मा नैितक पतन भ  ु ःवच्छ र असल नैितक चिरऽको िवपरीत चिरऽ हनु,ु इमान्दािरता रिहत सामािजक अिःमता 
िव को चिरऽ हनु ु जःतो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको ूयोग िवशेषतः नीच, अधम, चिरऽहीनता तथा 
दूराचारीताको लािग हनु ेगरेको भएतापिन यथाथर्मा यस शब्द िभऽ नैितकतासंग सम्विन्धत व्यापक र िविवध ूकृितको 
अवधारणाह  पनर्सक्न ेहुँदा सबै सामािजक पिरूआेय, सबै ूयोजन र िःथितको लािग यस शब्दलाई पिरभािषत गनर् सम्भव 
देिखंदैन । यस अदालतको ःपेशल वे वाट सम्वत ्२०३० सालको ःपेशल नं. १/५२ िनवदेक अम्वरबहादरु पाण्डे 
क्षेऽी समेत िव  नरबहादरु पाण्डे क्षेऽी भएको ितरो जग्गा मु ा (ने.का.प. २०३०, पृ  संख्या २८९) मा यसै कुरालाई 
इि त गद “यःतो अपराध छु ाउन ेकायर् न्याियक िववेकमा छाडेको र न्यायकतार्ले पिन िवषय र सन्दभर्लाई िवचार 
गरेर माऽ कुनै िनंकशर्मा पगु्न ुपछर्” भिनएको पाइन्छ । सो मु ामा ज्यान मु ामा अपराधी ठहराइएको अवःथामा समेत 
त्यःतो अपराधलाई नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध हो, होइन ? भ  े ू मा िवचार गिरंदा अपराधको उ ेँ य र 
त्यसको सन्दभर्लाई हेरी के कःतो अवःथामा ज्यान मारेको हो ? सो अपराधको सन्दभर् के कःतो िथयो ? इत्यािद नहेरी 
नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराध गरेको भ  निमल्न ेकुरा ःप तः उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसथर्ः मलुकुी ऐन 
ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तगर्तको ूत्येक मु ामा सो मु ासंग सम्विन्धत वारदातको ःव प तथा सन्दभर्तफर्  िवचारै 
नगरी सो मु ासंग सम्विन्धत व्यिक्तको चिरऽ वा नैितकताको ू  उठाउन ुन्यायोिचत हनु ेदेिखंदैन ।  

१५.   िरट िनवेदक उपर चलेको ज्यान सम्वन्धी मु ामा बारा िजल्ला अदालतवाट भएको िमिसल संलग्न फैसलाको 
ूितिलिपवाट ूःततु िववादसंग सम्विन्धत ज्यान मु ाको उठान कुटपीट भएको वारदातवाट शु  भई चोट लागेको व्यिक्त 
उपचारको बममा पिछ मतृ्य ुभएको भ  े देिखन आउँछ । सोही वारदातको िसलिसलामा िरट िनवेदकलाई पपुर्क्षका 
लािग थनुामा रािखएको भ े सम्म देिखन्छ । िरट िनवेदक पपुर्क्षको लािग थनुामा रािखएको व्यिक्तसम्म हुँदा िनजलाई 
सामान्य नागिरक भन्दा घिटया चिरऽको व्यिक्त भनी कुनै िकिसमको कल  िनज उपर रहेको मा  िमल्ने देिखंदैन । 
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िनजले कुनै िनयोिजत वा मनसाययकु्त िकिसमले ज्यान मारेको वा आिथर्क वा अन्य कुनै उ ेँय पूितर्को लािग ज्यान 
मारेको भ े समेत नदेिखएको तथा अिभयोग लागेको ज्यान मु ावाट िनजले सफाइ समेत पाइसकेको िःथित हुँदा 
िनजलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको व्यिक्त मा  िमल्ने देिखएन । 

१६.    िनवदेक उपर चलेको ज्यान मु ाको ःव प र िनजले सो मु ाबाट पाएको सफाइलाई समेत ि गत गदार् 
िनवेदक नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा थनुामा परेको नदेिखई ौी ५ को सरकारको अिभयोजन सम्बन्धी 
ऽिुटको कारणले पपुर्क्षको िनिम  थनुामा बःन ुपरेको अवःथा ःप  देिखनआएको र बारा िजल्ला अदालतबाट कतर्व्य 
ज्यान मु ामा िनवेदकले सफाइ पाउन ेठहरी िमित २०५५।१०।२० मा फैसला हनु ुअगािड नै िनलम्बन फुकुवा गरी 
िरट िनवेदकलाई िव ालयमा पनुस्र्थािपत गिरसकेको िःथितमा ौी ५ को सरकारको गलत अिभयोजनको कारणले 
वाध्यतावस पपुर्क्षको लािग थनुामा रहन ुपरी आफू कायर्रत िव ालयमा कायर्रत हनु नपाएको अविधलाई नैितक पतन 
देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा थनुामा परेको भनी सो अविधको तलव िदने सम्वन्धमा िनयमावलीमा ःप  व्यवःथा नभएको 
भ े िवपक्षी िशक्षा मन्ऽालयको िमित २०५६।४।४ को िनणर्य न्यायसंगत देिखन आएन । यसथर्ः िवपक्षी मन्ऽालयको 
िमित २०५६।४।४ को िनणर्य र सो िनणर्यको जानकारी गराएको िवपक्षी िजल्ला िशक्षा कायार्लय बाराको िमित 
२०५६।५।२१ को पऽ समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकको माग बमोिजम िनज िनलम्बन भएको 
अविधको तलव िदन ु िदलाउन ु भिन  िवपक्षीको   नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हनुे ठहयार्एको हदसम्म 
माननीय न्यायाधीश ौी गोिबन्दबहादरु ौे को राय मनािसव ठहछर् । िवपक्षीह को जानकारीको लािग यो आदेशको 
ूितिलिप महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदन ु। 

  

उपयुर्क्त रायमा सहमत छ  

 न्या.हिर न्िूसाद उपाध्याय 

न्या.िदलीपकुमार पौडेल 

  

इित संवत ्२०६० साल वैशाख ११ गते रोज ५ शभुम ्––––––––––––––––––। 
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३. वषृबहादरु राई िव  नपेाल सरकार, उत्ूषेण , िनणर्य नं. ८४८१ न.ेका.प २०६७ अ  १० 
 

िनणर्य नं. ८४८१ ने.का.प २०६७ अ  १० 

   

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार् 
माननीय न्यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह 

संवत ्२०६२ सालको िरट नं. ३२६१ 

आदेश िमितः २०६७।३।१५ 
  

िवषय : उत्ूषेण । 
  
           िनवेदकः खोटाङ िजल्ला वाप्लखुा गा.िव.स वडा नं. १ बःन ेवषृबहादरु राई 

िव  

      िवपक्षीः नेपाल सरकार, िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालय, िव ालय िशक्षा शाखा काठमाड समेत 
  
  कुनै फौजदारी अपराध नैितक पतन देिखन ेफौजदारी कसूर हनुका लािग सो कसूर िनज कसूरदारको नैितक आचरणसगँ 
सम्बिन्धत कायर् वा कसूर हो भनी ठोस आधार र वःतगुत कारण हनुपुदर्छ । साथै सो कसूर गदार् कसूरदारको आपरािधक 
मनसाय वा उ ेँ य, कसूर गदार्को पिरिःथित, अवःथा र पिरणाम तथा त्यसबाट समाजमा पनर्सक्न ेूभाव समेतलाई िवचार 
गनुर्पन । 

  कुनै कायर् नैितक आचरणसगँ सम्बिन्धत कायर् वा कसूर हो भ  े कुरा व्यिक्त वा समाजको पिरवशे, अवःथा, िवचार र 
ि कोणमा पिन आधािरत हनु्छ । फौजदारी अपराध र नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध पयार्यवाची होइन । कानूनले 
दबैुलाई पयार्यवाची मानकेो भए फौजदारी अपराधमा नैितक पतन देिखन ेभ  े िवशेषण लगाउन ुआवँयक हनु े िथएन । 
नैितक पतन देिखन ेकसूरलाई कुनै कानून ारा पिरभािषत गिरएको नभए पिन सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पथृक 
र सामान्य समझ (Ordinary Prudence) भएका व्यिक्तको ि कोणमा नैितकता, आचरण, तथा मािनसको चिरऽलाई िगराउन ेर 
धिमलो पान, दाग लगाउन ेिकिसमका कसूर हो भनी बझु्नपुन । 

  दईु पक्षबीच झैझगडा भई मािनसको मतृ्य ुभएको कारणबाट फौजदारी मु ा चलेको र सो फौजदारी मु ामा सजाय पाएको 
पिरिःथितमा चलेको ज्यान मु ालाई नैितक पतन देिखन ेकसूर हो भनी कुनै ि कोणले भ  निमल्न े। 

(ूकरण नं.५) 

  फौजदारी कसूरमध्ये केवल नैितक पतन देिखन ेफौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई हटाउनसेम्म व्यवःथा 
भएबाट ज्यान मु ालगायतका अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकालाई उक्त कानूनी व्यवःथाबमोिजम शैिक्षक नोकरीबाट 
हटाउन निमल्न े। 

(ूकरण नं.६) 
  
िनवेदक तफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ता बिीबहादरु काकीर्, िव ान अिधवक्ताह  रिवनारायण खनाल र शािन्तदेवी खनाल 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी रमेश शमार् पौडेल 

अवलिम्बत नजीरः 
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  नेकाप, २०३०, िन.नं. ७७४, पृ  २८९  

  नेकाप २०६०, िन.नं. ७२१५, पृ  ३६८ 

सम्ब  कानूनः 
  िशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सिहत) को दफा १६ङ(५) 

  िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३८(२)   (क), १४० 
  

आदेश 

                  न्या.रामकुमार ूसाद शाहः तत्कालीन नपेाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ को धारा २३, र ८८(२) 
बमोिजम यस अदालतमा परेको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य र ठहर यस ूकार छः— 

म िनवेदक २०४४।९।२१ मा तत्कालीन महेन्िोदय ूा.िव. वाप्लखुा खोटाङमा ःथायी िशक्षकमा िनयकु्त भएको िथए ँ। 
िमित २०५६।१।१९ गतेका िदन राई जाितको परम्परागत कूल पूजामा उपिःथत हनु वाप्लखुा १ मा गएको िथए ँ। 
सो अवसरमा उपिःथत व्यिक्तह काबीच उब्जेको झगडामा सिवनकुमार राईको मतृ्य ुभएको हुँदा कतर्व्य ज्यान मु ा 
चली म िनवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हनुे गरी खोटाङ िजल्ला अदालतले फैसला गरी सो 
सजाय चक  पन भनी अ.वं. १८८ नं. अनसुार साधक जाहेर गरेकोमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट साधक सदर 
गरी सव च्च अदालत समेतबाट अ.वं. १८८ नं. अनसुार १० वषर् माऽ सजाय हनुे ठहरेको र ५ वषर् ६ मिहना कैद 
भकु्तान गरी वाँकी कैद िमनाहा भै िमित २०६१।७।१ मा जेलबाट छूटकारा पाएको छु । जेलबाट छूटेपिछ 
िव ालयमा िव ालयले हािजर हनु हािजर हनु निदएकोले िशक्षा कायार्लय खोटाङमा िनवेदन िदएको िथए ँ। तहाँबाट 
पूवार् ल क्षेऽीय िनदशनालय धनकुटामा पठाई सो िनदशनालयको िमित २०६२।५।१५ को पऽानसुार सव च्च अदालत 
समेतबाट ज्यानमु ामा १० वषर् कैद सजाय पाएकोले िशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सिहत) को दफा १६ङ को उपदफा 
(५) बमोिजम ूहरी िहरासतमा वसेको िमित २०५६।१।२३ देिख लागू हनुगेरी ःथायी िशक्षकबाट हटाइएको भनी 
पऽूा  भएको छ । 

म िनवेदकलाई शु  तथा पनुरावेदन अदालतबाट सवर् सिहत जन्मकैदको सजाय तोिकए तापिन कारवाहीको िसलिसलामा 
आरम्भमा गनर् सिकने िवभागीय कारवाही नभएको, अपागं व्यिक्त ज्यान मान अपराधमा संलग्न हनु नसक्ने हुँदा मलाई 
भएको सजायमा छूट पिन भएको र मैले भोगेको सजाय नैितकपतन देिखन ेअपराध पिन होइन । ज्यान मु ामा सजाय 
पाएको भन्दैमा नैितकपतन हनुे होइन । के कःतो पिरिःथितमा सजाय भएको हो सो हेन ुर्पदर्छ । सव च्च अदालतबाट 
अम्मरबहादरु पाण्डे क्षेऽी समेत िब  नरबहादरु पाण्डे क्षऽेी भएको ज्यान मु ामा ूितपािदत िस ान्त समेतबाट नैितक 
पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोग मा  िमल्न ेअवःथा छैन । तसथर् मलाई ज्यान मु ामा सजाय पाएको भनी हचवुा र 
पूवार्मही तवरले नैितक पतन देिखने ज्यान मु ा जःतो संगीन फौजदारी अिभयोगमा कसूरदार सम्झी नोकरीबाट हटाउने 
गरी िवपक्षी कायार्लयह बाट भए गरेका कामकारवाही आदेश तथा िनणर्यह  िशक्षा ऐन, िनयमावली, कानूनी 
िस ान्त, व्याख्यािवपरीत हुँदा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी सािवकको ूा.िव. िशक्षक पदमा हािजर गराई काम गन 
व्यवःथा गरी परमादेश जारी गिरपाऊँ र मािसक पमा खाईपाई आएको तलब भ ा समेत िदलाई पाऊँ भ े समेत 
व्यहोराको िनवदेकले यस अदालतमा पेश गरेको िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएको िमितले 
बाटाको म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ पेश गनुर् भनी यस अदालतबाट भएको आदेश । 

िनवेदकको िनवदेन मागका सन्दभर्मा िशक्षा िवभागबाट िमित २०६१।१२।१ मा िनदशन माग भएकोमा कारवाही हुँदा 
अदालती आदेशबाट कैद सजाय पाएका िशक्षकलाई ऐन िनयमबमोिजम अिख्तयारवालाबाट कारवाही नगरेकोमा सो को 
जानकारी माग भएको र िजल्ला िशक्षा कायार्लयबाट िनवेदकलाई िमित २०५६।१।२३ देिख लागू हनु े गरी 
कानूनबमोिजम िशक्षा ऐन, २०२८, िशक्षा िनयमावली २०५९ बमोिजम ूिबया पूरा गरी कारवाही गरी नोकरीबाट 
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हटाइएको कानूनबमोिजम नै भएको हुँदा िरट खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालयको 
िलिखत जवाफ । 

िनवेदकलाई ज्यान मु ामा सव च्च अदालतबाट १० वषर् कैद सजाय ठहरेको, यस सन्दभर्मा िशक्षा िवभाग सानोिठमीबाट 
कैदको सजाय पाएको व्यिक्तलाई िशक्षा ऐन, िनयमावलीबमोिजम पदमा बहाल राखी राख्न निमल्न ेहुँदा नोकरीबाट वखार्ःत 
गनुर् भनी िनदशन ूा  भएको हुँदा िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ(५) र िशक्षा िनयमावली २०५९ को िनयम १३८ 
को उपिनयम (२)(क) बमोिजम नोकरीबाट वखार्ःत गन िनणर्य गरी िजल्ला िशक्षा कायार्लय खोटाङलाई अवकाश पऽ 
िदन िनदशन िदइएको र सोही आधारमा नोकरीबाट बखार्ःत गिरएको हो । िमित २०६२।१०।२५ गते राित भएको 
िवंफोट तथा आगजनीमा िनवेदकलाई वखार्ःत गिरएको फाइल जली न  भएको छ । िरट जारी हनु ेअवःथा छैन । 
खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय पूवार् ल धनकुटाको िलिखत जवाफ । 

क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय धनकुटाबाट ज्यान मु ामा १० वषर् सजाय पाएका िनवेदकलाई िशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन 
सिहत) को दफा १६ङ को उपदफा (५) बमोिजम ूहरी िहरासतमा बसेको िमित २०५६।१।२३ देिख लागू हनुगेरी 
ूाथिमक िशक्षक पदबाट हटाउन े िमित २०६२।५।१४ मा िनणर्य भएकोले सो को जानकारी िदन ु हनु भनी 
२०६२।५।१५ मा लेखी आएकोले िमित २०६२।६।९ मा नोकरीबाट हटाएको जानकारी िदइएकोले िरट खारेज 
गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको िजल्ला िशक्षा कायार्लय खोटाङको तफर् बाट पेश भएको िलिखत जवाफ । 

िनवेदक बषृबहादरु राईलाई कतर्व्य ज्यान मु ामा वादी दावीबमोिजम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सवर्  
सिहत जन्मकैद हनु ेठहराई अ.वं. १८८ नं. ले १० वषर् कैदको सजाय भएको कुरा िनवेदकले ःवीकार गरेको हुँदा 
ज्यान मु ा जःतो संगीन अपराधमा सजाय पाएका िनवेदकलाई कानूनले िनिदर्  गरेको कामकारवाही र िनणर्यउपर परेको 
िनवेदन खारेजभागी छ भ  ेसमेत व्यहोराको िशक्षा िवभागको तफर् बाट पेश भएको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम आजको पेशी सूचीमा चढी िनणर्याथर् पेश हनुआएको ूःततु िरट िनवेदनमा िरट िनवदेकको तफर् बाट 
उपिःथत हनुभुएका िव ान विर  अिधवक्ता बििबहादरु काकीर्, िव ान अिधवक्ताह  रिवनारायण खनाल र शािन्तदेवी 
खनालले िनवेदकले पूवर् िनयोिजत पमा अपरािधक मनसाय राखी ज्यान मारेको होइन । चाडवाडमा अकःमात 
वादिववाद भै ज्यान मरेकोमा िनवेदक ज्यान मु ामा मिुछएको हो, अपा  व्यिक्तले ज्यान मान कायर् गन सकै्तन । कतर्व्य 
ज्यान मु ा नैितक पतन हनु ेअपराध पिन होइन । िमित २०५८।१०।२५ देिख लागू भएको िशक्षा ऐन, २०२८ 
(संशोधन सिहतको) दफा १६ङ (५) को कानूनी व्यवःथा सो भन्दा अगािडको िमित २०५६।१।१९ को घटनाको 
कतर्व्य ज्यान मु ामा लागू हुँदैन । उक्त फैसलामा नैितक पतन देिखन ेअपराध भनी उल्लेख भएको छैन । िवपक्षी िशक्षा 
मन्ऽालय वा िशक्षा िवभागलाई कुनै अपराध नैितक पतन देिखने अपराध हो, होइन भनी पिरभािषत गन अिख्तयारी वा 
अिधकारक्षेऽ छैन । सो कायर् ूाकृितक न्याय िस ान्तको िवपरीत छ । िविभ  मु ामा ूितपािदत िस ान्त समेतका 
आधारमा ज्यान मु ा नैितक पतन हनु े अपराध होइन । तसथर् िरट जारी गरी िनवेदकलाई पूवर्वत िशक्षक पदमा 
पनुर्वहाली गिरपाऊँ भनी र िवपक्षी मन्ऽालय समेतका तफर् बाट उपिःथत हनुभुएका िव ान उपन्यायािधवक्ता रमेश शमार् 
पौडेलले कतर्व्य ज्यान मु ा जःतो जघन्य संगीन अपराधमा सजाय पाएको अवःथामा नैितक पतन नहनु े भ े कुरा 
तकर् संगत हनु सक्दैन । ज्यान मु ामा सजाय पाएका िनवेदकले पढाउन े िव ाथीर्मा सकारात्मक ूभाव नपन र 
नकारात्मक असर माऽ पदर्छ । िनवेदकलाई पनुवर्हाली हनु ेअवःथा छैन । िरट खारेजभागी छ भनी बहस गनुर्भयो । 

उपरोक्त बहस िजिकर सनुी िरट िनवेदन र िलिखत जवाफ समेत अध्ययन गरी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िरट 
जारी हनुे हो होइन भनी िवचार गनुर्पन हनु आएको छ । 

िनवेदकले राई जाितको कूल पूजाको िदन अकःमात उब्जेको झगडामा सिवनकुमार राईको मतृ्य ु भएको घटनामा 
अदालतबाट दोषी ठहर भै सजाय भकु्तान गरी थनुामकु्त भएका िनवेदकलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा सजाय 
पाएको भनी २०५६।१।२३ देिख लागू हनुे गरी २०६२।५।१४ मा िनणर्य गरी िशक्षक पदबाट बखार्ःत गरेकोले 
सो िनणर्य उत्ूषेणको आदेशबाट बदर गरी सािवक पदमा पनुवर्हाली गिरपाऊँ भ  ेिनवेदकको माग रहेको देिखन्छ । 
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२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् यी िनवेदक महेन्िोदय ूा.िव. वाप्लखुा खोटा मा ःथायी िशक्षक रहेको र हिरकुमार राईको 
जाहेरीले वादी ौी ५ को सरकार ूितवादी यीनै िनवेदक समेत भएको कतर्व्य ज्यान मु ामा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराज समेतबाट िनजलाई १० वषर् कैद सजाय गन ठहर भै सो सजाय सव च्च अदालत समेतबाट िमित 
२०६०।११।१ मा सदर भएको तथा सो सजाय िनजले भकु्तान गरी सकेको तथ्य िनज िनवेदकले िनवेदनमा उल्लेख 
गरेको तथा ूत्यथीर्ह को िलिखत जवाफ समतेबाट देिखन्छ । सो सजाय भकु्तान गरी िमित २०६१।११।९ मा 
िनवेदक आफ्नो िशक्षक पदमा बहाल गनर् िव ालयमा हािजर हनु िजल्ला िशक्षा कायार्लय खोटाङमा जादँा िनवेदकलाई 
क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय, धनकुटाको नोकरीबाट हटाउने भ े िमित २०६२।५।१५ को पऽ िदएको र सो पऽमा 
सव च्च अदालत समेतको फैसलाबाट ज्यानसम्बन्धी मु ामा १० वषर् कैद सजाय पाएकोले िशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन 
सिहत) को दफा १६ङ को उपदफा (५) बमोिजम ूहरी िहरासतमा बसेको िमित २०५६।१।२३ देिख लागू हनु ेगरी 
ूाथिमक िशक्षक पदबाट हटाइएको भनी उल्लेख भई िमित २०६२।६।९ मा जानकारी िदएको भ े िनवदेकको कथन 
रहेको छ ।  

३. िशक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) मा रहेको व्यवःथा हेदार् “देहायका अवःथामा िशक्षकलाई 
पदबाट हटाइनछे (ख) पदीय दाियत्व पूरा नगरेमा, (ग) िवना सूचना लगातार पन्ी िदनभन्दा बढी समय िव ालयमा 
अनपुिःथत रहेमा, (घ) िव ालयमा मादक पदाथर् सेवन गरी आएको कुरा ूमािणत भएमा, (ङ) नैितक पतन देिखने कुनै 
फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा” भनी उल्लेख भएको देिखन्छ । ूा  फाइलमा रहेको क्षेऽीय िशक्षा 
िनदशनालय पूवार् ल धनकुटाको िनणर्य हेदार् “तत्कालीन ूा.िश. वषृबहादरु राईले सम्मािनत सव च्च अदालत समेतका 
फैसलाबमोिजम ज्यानसम्बन्धी मु ामा १० वषर् कैद सजाय पाएकोले िनजलाई िवभागीय कायर्वाही गनर् सफाई पेश गन 
छु ै मौका िदनपुन नदेिखएको र िनजले िशक्षा ऐन (संशोधन सिहतको), २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५)(ङ) 
बमोिजम सजाय अदालतबाट पाएको देिखँदा िशक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सिहत) को दफा १६(ङ) को उपदफा (५) 
बमोिजम िनजलाई ूहरी िहरासतमा बसेको िमित २०५६।१।२३ देिख लागू हनु ेगरी ूा.िश. (ःथायी) पदबाट हटाउने 
र सो को जानकारी सम्बिन्धतलाई िदन े भनी” िमित २०६२।५।१४ मा िटप्पणी ःवीकृत गरेको र सोही आधारमा 
िनवेदकलाई अवकाश िदएको देिखन आउँछ । 

४. िनवेदकलाई खोटाङ िजल्ला अदालतमा चलेको कतर्व्य ज्यान मु ामा सो अदालतबाट २०५७।११।१८ मा 
ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अनसुार सजाय ठहर गरेको भए पिन वारदातको ूकृित हेदार् ज्यान मान मनसाय 
नभएको, जोिखमी हितयार ूयोग नगरेको अवःथालाई िवचार गरी अ.वं. १८८ नं. अनसुार १० वषर् कैद सजाय हनुे गरी 
सव च्च अदालत समेतबाट िमित २०६०।११।१ मा फैसला भएको र िनवेदकले सजाय भकु्तान गरी थनुामकु्त भै 
०६१।११।९ मा िजल्ला िशक्षा कायार्लयमा हािजर हनु जाँदा पिहले िहरासतमा बसेको िमित २०५६।१।२३ देिख 
लागू हनु ेगरी अवकाश िदन ेभनी क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय धनकुटाबाट २०६२।५।१४ मा िनणर्य गरी अवकाशको 
जानकारी िदएको देिखन्छ । ऐनको दफा १६ङ(५) को खण्ड (ग) बमोिजम िनवेदकलाई िव ालयमा १५ िदनभन्दा बढी 
लामो समय अनपुिःथत भएको भ े आधारमा सोही वखत सूचना िदई िशक्षा ऐन, २०२८ र िशक्षा िनयमावली २०५९ ले 
अपनाउनपुन ःप ीकरण लगायतका कायर्िविध अवलम्बन गरी नोकरीबाट हटाएको देिखएन । िनवेदक िहरासतमा बसेको 
अिघल्लो िमितबाट लागू हनु ेभनी अवकाश पऽमा लेिखए पिन िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० बमोिजम 
िनवेदकलाई सफाईको मौका समेत िदएको नदेिखई िमित २०६२।५।१४ मा अवकाश िदने गरी िनणर्य भएकोले सो 
िनणर्य ूाकृितक न्याय र कानूनको मान्य िस ान्तको पिन ूितकूल रहेको ूथम ि मा नै देिखन आउँछ । 

५. साथै, िनवेदकलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएको भनी िशक्षक पदबाट अवकाश 
िदएको भ े िमित २०६२।५।१५ को अवकाश िदएको पऽबाट देिखँदा कतर्व्य ज्यान मु ा नैितक पतन देिखने 
फौजदारी अपराध हो होइन तथा कतर्व्य ज्यान मु ामा सजाय पाएकोलाई ऐनको उक्त ूयोजनका लािग नैितक पतन 
देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको भ  िमल्न ेहो होइन भनी िवचार गनुर्पन हनु्छ । कुनै फौजदारी अपराध 
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नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूर हनुका लािग सो कसूर िनज कसूरदारको नैितक आचरणसँग सम्बिन्धत कायर् वा 
कसूर हो भनी ठोस आधार र वःतगुत कारण हनुपुदर्छ । साथै सो कसूर गदार् कसूरदारको अपरािधक मनसाय वा 
उ ेँय, कसूर गदार्को पिरिःथित, अवःथा र पिरणाम तथा त्यसबाट समाजमा पनर् सक्ने ूभाव समेतलाई िवचार गनुर्पन 
हनु्छ । कुनै कायर् नैितक आचरणसगँ सम्बिन्धत कायर् वा कसूर हो भ े कुरा व्यिक्त वा समाजको 
पिरवेश, अवःथा, िवचार र ि कोणमा पिन आधािरत हनु्छ । फौजदारी अपराध र नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध 
पयार्यवाची होइन । कानूनले दबैुलाई पयार्यवाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा नैितक पतन देिखन े भ े िवशेषण 
लगाउन ुआवँयक हनु ेिथएन । नैितक पतन देिखन ेकसूरलाई कुनै कानून ारा पिरभािषत गिरएको नभए पिन सो कसूर 
सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पथृक र सामान्य समझ (Ordinary Prudence) भएका व्यिक्तको ि कोणमा 
नैितकता, आचरण, तथा मािनसको चिरऽलाई िगराउने र धिमलो पान, दाग लगाउन े िकिसमका कसूर हो भनी बझु्नपुन 
हनु्छ । यी िनवेदक उपर राजनीितक पाटीर् सम्बन्धी िवषयमा आपसी झगडा भई मािनसको मतृ्य ुभएको र सो कसूरमा 
िनवेदक समेत उपर ज्यान मु ा चली िनजलाई सजाय भएको देिखन्छ । सो ज्यान मु ा चलेको अवःथा र पिरिःथित 
िवचार गदार् सो कसूर िनजको नैितक आचरण र चिरऽसँग सम्बिन्धत कारणले नभई दईु पक्षबीच झैझगडा भई मािनसको 
मतृ्य ुभएको कारणबाट यी िनवेदक समेत उपर फौजदारी मु ा चलेको र सो फौजदारी मु ामा िनजले सजाय पाएको 
देिखँदा यःतो पिरिःथितमा चलेको ज्यान मु ालाई नैितक पतन देिखने कसूर हो भनी कुनै ि कोणले भ  निमल्न े
हनु्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालत ःपेशल बे बाट िनवेदक अम्बरबहादरु पाण्डे क्षऽेी समेत िव  नरबहादरु पाण्डे 
क्षेऽी भएको २०३० सालको ःपेसल नं. १।५२ को ितरो जग्गा मु ामा वारेस राख्न े िवषयमा नैितक पतन देिखने 
फौजदारी अपराधको सम्बन्धमा व्याख्या गद “(क) ज्यान मु ामा सजाय पाउँदैमा सो सजाय पाएको अपराध के कःतो 
िथयो, के कःतो अवःथामा ज्यान मारेको िथयो इत्यािद कुराको िवचार नगरी नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध गरेको 
दोष लगाउन नसिकन े(ख) चोरी डाँका गरी मारेको अिभयोगमा सािवत भए त्यःतो अपराध कुनै नैितकताको िवरोधको 
अपराध हो भ  ेकुरामा कुनै िववाद गनर् नसिकने भनी व्याख्या भै िमित २०३०।६।२९ मा िस ान्त ूितपादन भएको 
देिखन्छ । (नकेाप २०३० अ  ७, पृ  २८९, िन.नं. ७७४) त्यःतै नेकाप २०६०, अ  ५।६, पृ  ३६८, िन.नं. ७२१५ 
राम एकवाल साह िव. िजल्ला िशक्षा कायार्लय बारा समेत भएको उत्ूषेण मु ामा “चलन चिल्तको अथर्मा नैितक पतन 
भ ाले ःवच्छ र असल चिरऽको िवपरीत चिरऽ हनु,ु इमानदािरता रिहत सामािजक अिःमता िव को चिरऽ हनु ुजःतो 
कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको ूयोग िवशेषतः नीच, अधम चिरऽहीनता तथा दरुाचािरताको लािग हनुे भएता पिन 
यथाथर्मा यस शब्दिभऽ नैितकतासँग सम्बिन्धत न्याियक र िविवध ूकृितको अवधारणाह  पनर् सक्न ेहुँदा सबै सामािजक 
पिरूआेयमा सबै ूयोजन र िःथितको लािग यस शब्दलाई पिरभािषत गनर् नहनुे भ  ेिस ान्त ूितपािदत भएको पाइन्छ । 
उपयुर्क्त ूितपािदत िस ान्तको पिरूके्षमा िनवदेकले कतर्व्य ज्यान मु ाको अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएको देिखँदा 
सो कसूर नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगको पिरभाषािभऽ पनर् आएको देिखएन । 

६. सो बाहेक यी िनवदेक २०५६।१।२३ मा िहरासतमा बसेको भनी आधार िलई सोही समयमा कारवाही नगरी 
२०६२।५।१४ मा िनणर्य गरेको र सो गदार् िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० बमोिजम िनजलाई सफाई 
पेश गन मौका समेत निदई ःवेच्छाचारी तिरकाबाट बखार्ःत गरेको देिखन्छ । िशक्षकलाई पदबाट हटाउन ेसम्बन्धमा 
िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५)(ङ) तथा िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३८ को उपिनयम 
(२) को खण्ड (क) बमोिजम नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा भिवंयमा शैिक्षक 
नोकरीका लािग अयोग्य ठहिरने गरी बखार्ःत गनर् सिकन ेव्यवःथा छ । सो अनसुार सबै ूकारको फौजदारी कसूरमा 
सजाय पाएकोलाई पदबाट हटाउन सिकन ेभ  ेकानूनी व्यवःथा रहेको छैन । फौजदारी कसूरमध्ये केवल नैितक पतन 
देिखने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई हटाउनेसम्म व्यवःथा भएबाट ज्यान मु ा लगायतका अन्य 
फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकालाई उक्त कानूनी व्यवःथाबमोिजम शैिक्षक नोकरीबाट हटाउन िमल्न ेहुँदैन । सो बाहेक 
िनयम १४० मा सजायसम्बन्धी कायर्िविध िनधार्िरत गिरएको छ जसअनसुार सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै 
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िशक्षकलाई सजाय िदन ेआदेश गनुर्भन्दा अिघ िनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गन मौका िदनपुदर्छ । यसरी सफाइको 
मौका िदंदा िनजलाई लगाइएको आरोप र सजाय ःप  पले िकिटएको हनुपुदर्छ भ  ेसमेत ःप  कानूनी व्यवःथा रहेको 
पाइन्छ । तर यी िनवेदक िशक्षकलाई बखार्ःत गन सजाय गनुर् भन्दा अिघ सफाइको मौका िदएको िथयो भ  े
िवपक्षीह को कथन रहेको नदेिखएकाले उक्त िनयम १४० को उपिनयम (१) र (२) को कायर्िविधको ःप  उल्लंघन 
गरी ूितवादको मौका नै निदई िनणर्य गरेको समेत देिखन आउँछ । 

७. तसथर् मािथ िववेचना गिरएअनसुार िनवदेकले कतर्व्य ज्यान जःतो फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको 
देिखएको अवःथामा सो सजाय भकु्तान गरी सके प ात ्सो सजायलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा सजाय 
पाएको भनी आत्मगत पमा व्याख्या गरी िनजलाई िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (ङ) 
बमोिजम िशक्षक पदबाट बखार्ःत गरेको तथा सो गदार् िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४० बमोिजमको कायर्िविध 
पूरा नगरी सफाइको मौका निदई शैिक्षक सेवाबाट बखार्ःत गन गरेको देिखएकोले क्षेऽीय िशक्षा िनदशक धनकुटाको 
िमित २०६२।५।१४ को िनणर्य र तत्सम्बन्धी कामकारवाही उक्त कानूनी व्यवःथा ूितकूल रहेकोले सो 
कामकारवाहीह  उत्ूषेणको आदेश जारी गरी बदर हनुे ठहछर् । अब िनवेदकलाई पूवर्वत ्ूा.िश. पदमा बहाल गरी 
कामकाज लगाउन ुभनी िवपक्षीह का नाममा परमादेश समेत जारी गिरिदएको छ । िवपक्षीह को जानकारीको लािग 
आदेशको ूितिलिप महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िदन ु। ूःततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िनयमबमोिजम 
िमिसल बझुाईिदनू ।  
  
उक्त रायमा म सहमत छु । 
  
न्या.दामोदरूसाद शमार् 
  
इित संवत ्२०६७ साल असार १५ गते रोज ३ शभुम ्
  
इजलास अिधकृत : महेन्िूसाद पोखरेल 
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४. ज्योती लम्साल पौडेल िव  नपेाल सरकार उत्ूषेणयकु्त परमादेश  िनणर्य नं. ८५०७,न.ेका.प. २०६७, अ  ११ 

 

िनणर्य नं. ८५०७                    न.ेका.प. २०६७            अ  ११ 

  

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी 

माननीय न्यायाधीश ौी भरतराज उूतेी 

  

संवत ्२०६६ सालको िरट नं.–०६६३ 

  

िवषय :‐ उत्ूषेणयकु्त परमादेश । 

  

िनवेदकः अछाममा कायर्रत ूहरीह ारा मिहला ूहरी मािथ भएको सामूिहक वलात्कार िव को संयकु्त संघषर् 
सिमितका तफर् बाट ऐ.का.सदःय भै आफ्नो हकमा समेत कानून व्यवसायी अिधवक्ता ज्योती लम्साल पौडेल 

िव  

िवपक्षीः नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत 

  

§  समाजमा कतै कुनै अपराध हनु गएमा अपराध गन व्यिक्तउपर अनसुन्धान गरी मु ा चलाई अिभयकु्तलाई सजाय िदलाई 
पीिडतलाई न्याय िदलाउन ुपन सरकारको संवैधािनक कतर्व्य हनु ेहुँदा यःतो जवाफदेहीबाट सरकार पिन्छन नसक्न े। 

                (ूकरण नं.१८) 

§  अपराधमा अनसुन्धान र अिभयोजनमा कमी अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को लापरवाही, गल्ती, ब  िनयत आिद कुनैको 
पिन ःथान हनु हुँदैन । यिद हनु्छ भन ेसरकारले त्यसको िजम्मा िलनपन । 

(ूकरण नं.२१) 

§  मिहलालाई इच्छािवपरीत अनितबम्य शरीरको पिवऽताको अपहरण गरी जवरजःती करणी गनुर् कानूनिवपरीत माऽ नभई 
गम्भीर अपराध पिन भएकाले सभ्य मानव समाजले यःतो कायर्लाई नैितकतािवहीन कायर् मान्दछ । यःतो 
नैितकतािवपरीतको कायर्लाई नै नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध मा पुन । 
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§  राज्यले पीिडत मिहलाको सहयोगको लािग आवँयक ॐोत र साधनअनसुार ूत्येक िजल्लामा पीिडत मिहलाको लािग 
एक Counseling Centre को बमशः व्यवःथा गद जानपुन । 

(ूकरण नं.३५) 

§  अपराध अनसुन्धान गन छु ै ूहरी संगठनको गठन नगरी वतर्मान ूहरी संगठनबाट नै अनसुन्धान हनु ेहो भन ेूहरीको 
पिहलो ध्यान शािन्त कायम गनतफर्  जान ेहुँदा अपराध अनसुन्धान सन्तोषजनक नहनु सक्छ । यसले गदार् सबूद ूमाण 
लोप हनु ेमाऽ होइन अपराध अनसुन्धान ूहरीको Priority मा पदन । त्यसैले वतर्मान व्यवःथामा सधुार गरी अपराध 
अनसुन्धानका सम्बन्धमा छु ै ूहरी संगठनको गठन हनुपन । 

(ूकरण नं.३८) 

§  वलात्कार पीिडतलाई न्याय िदलाउन योजनाब  तिरकाले बमशः   ूत्येक िजल्लाका अःपतालमा आवँयक 
ूिविध, ूयोगशाला र िव को व्यवःथा तु न्त गनुर्पन । यसको लािग बजेटको अभाव, िव को अभाव, कमर्चारीको अभाव 
भ  ेकुरा Excuse हनु नसक्न े। 

§  ूत्येक िजल्ला अदालतले जवरजःती करणी मु ामा पीिडत र पीिडतलाई Accompany गन व्यिक्त, वादी एवं पीिडतका 
साक्षी एवं ूितवादी पक्षको लािग छु ै कोठाको व्यवःथा गनुर्पन । 

(ूकरण नं.४१) 

  

िनवेदक तफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ता ौी िव कान्त मैनाली, िव ान अिधवक्ताह  ौी रिजतभक्त ूधाना , ौी मीरा 
ढंुगाना, ौी सषुमा गौतम, ौी नारायणूसाद देवकोटा, ौी केदारूसाद दाहाल, ौी ज्योित पौडेल लम्साल, ौी सिवता 
भण्डारी बराल, ौी रक्षा वःयाल, ौी चडुामणी पौडेल, ौी िव े रूसाद गौतम, ौी टंकूसाद दलुाल, मेघराज पोखरेल, ौी 
आयार् ौे , ौी तलुसी भ , ौी गोिवन्दूसाद शमार् 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान नायव महान्यायािधवक्ता ौी पुं पराज कोइराला, िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी िकरण पौडेल तथा 
िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज पौडेल 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

§  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३, २४, १३५ 

§  सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ 

§  सरकारी मु ा सम्बन्धी िनयमावली, २०५५ को िनयम १०(२), ११(१) 

§  ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(६) 

§  ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५१ 
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§  अ.वं. १८४(क) 

  

आदेश 

     न्या.बलराम के.सी. : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोिजम पनर् आएको ूःततु 
िवषयको संिक्ष  तथ्य एवं आदेश यस ूकार छ :– 

       नेपाल ूहरी सेवामा कायर्रत सनु्तली धामी िजल्ला ूहरी कायार्लय अछाममा कायर्रत रिह आइरहेकोमा िमित 
२०६६।६।११ गते राित ८.४५ बजेको समयमा खाना पकाई सकेर ौीमान ्समेतलाई फोन गनर् व्यारेक गई फोन 
गरी िट.िभ. हेिररहेकोमा हबल्दार मेजर वीरेन्ि बमले बोलाउन पठाएकोले िनजलाई भेटेको र िनजले मच्छरधपु 
क्यािन्टनमा छैन यो भगवानलाई चढाउने धपु िलएर स ारमा देऊ भनबेाट धपु िलई स ार भएको बंकरितर गएकी 
िथइन । सनु्तली धामीले उनीह  सु  े ठाउँको सामान राख्न ेर् याकिनर धपु जलाई िदएपिछ ूहरी हवल्दार करबीर 
थलानले त्यहा ँराखेको कुचीर् ितॆो हो बस भन ेर ूहरी हवल्दार मेजर वीरेन्ि बम त्यिह कोठामा आई ल बस ितमी 
एउटै माऽ चेली हौ मास ुखाउँ भनी कर गरेकोमा उनले िनजह ले जाँड खादै गरेकोले त्यहाँ बःन मन नगरेकोमा झन 
कर लगाएर मास ुखवुाएको र तत्प ात ्कचपोल मास ुर पकाएको मास ुसनु्तली धामीले खाएपिछ िनजलाई िरङटा लागे 
जःतो, टाउँको झमु्म पारे जःतो, आखाँह  बटािरए जःतो र हातखु ा ललुो जःतो भएको िथयो । सनु्तली धामीले कोठामा 
जान्छु भन्दा झन िजःक्याउने काम भयो । िनजलाई बस, बस भनी ूहरी हवल्दार करबीर थलान र ूहरी हवल्दार मेजर 
वीरेन्ि वमले पाखरुामा समाई बेडमा फाले, ूहरी हवल्दार करबीर थलानले हात च्याप,े बीराद  बडूले मािथको कपडा 
िनकाले, मेजर वीरेन्ि बमले तलको कपडा िनकालेर पिहला वीरेन्ि बमले वलात्कार गरे अिन बमश ू.स.िन. दानिसंह 
भण्डारी, ूहरी हवल्दार बीराद  बडू, ूहरी हवल्दार करबीर थलान, ूहरी जवान, निरमान मह रा र जगिदश पाण्डेले पिन 
अिन्तममा सामूिहक वलात्कार गरेपिछ िनज बेहोस भइन । पिछ िकटानी जाहेरी िदएका अिभयकु्तह  मध्ये करबीर 
थलान, वीरेन्ि वम र जगिदश पाण्डेलाई माऽ जवरजःती करणीमा मु ा चलाई अन्य दानिसंह भण्डारी, बीराद  बड ुर 
निरमान महक्तराको हकमा मु ा नचलाइएको जानकारी पाई िमित २०६६।९।२६ गते पनुः सम्मािनत अदालत समक्ष 
जाहेरवालीका हैिसयतले परमादेश जारी गिरपाऊँ भनी िदएको िरट िनवेदन िवचाराधीन अवःथामा छ । 

      नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको तफर् बाट कुनै मु ा चलाउने वा 
नचलाउने भ  ेअिन्तम िनणर्य गन अिधकार िवपक्षी महान्यायािधवक्तालाई हनुे व्यवःथा छ भन ेसरकारी मु ा सम्बन्धी 
ऐन, २०४९ को दफा १७(२) बमोिजम सरकारवादी हनु ेमु ा चलाउन,े नचलाउन ेअिन्तम िनणर्यको लािग िवपक्षी िजल्ला 
सरकारी वकील कायार्लयले िवपक्षी महान्यायािधवक्तासमक्ष िमिसल पठाउन ेव्यवःथा छ । तर मािथ उल्लेख भएबमोिजम 
िवपक्षी महान्यायािधवक्ताले यस मु ामा िनणर्य गरेको पीिडतले जानकारी पाएको अवःथा छैन । वाःतवमा कसैका िव  
मु ा चलाउन ेवा नचलाउन ेभ  ेिवपक्षीह को कानूनी अिधकार भए पिन यो अिधकार राज्यका तफर् बाट िनयिुक्त पाएको 
अिभयोजनकतार्ले राज्यले गन कायर्को वारेसको हैिसयतले अिभयोजनकतार्ले ूा  गदर्छ । यसका मूलभतू िस ान्त भनेको 
ःवाय ता, व्यवसाियकता, ःवतन्ऽता, उन्मूिक्त रहेका छन ्। यो अिधकारको ूयोग उिल्लिखत मु ाका िवपक्षीह ले 
पूवार्मही भै गिरएको र न्यायलाई नै मान गरी ूयोग गरी िनजको संिवधानूद  मौिलक हकको हनन ्गरेको देिखन्छ । 
यःतो गम्भीर ूकृितको अपराधको अनसुन्धानको लािग राज्यले िवशेष व्यवःथा गनुर् आवँयक हनु्छ । जनु ूहरी 
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संगठनका िजम्मेवार अिधकारीह  यो अपराधमा मिुछएका छन । सोही संगठनले माऽ ूःततु मु ाको अनसुन्धान 
सम्बन्धी कारवाही चलाउँदा िवभागीय पूवार्मह रहने हुँदा िनँपक्ष अनसुन्धान हनु सक्न ेअवःथा रहदैन । 

       सामूिहक वलात्कार जःतो गम्भीर ूकृितको मिहला िव को िहंसा सम्बन्धी मु ामा राज्यले िनःपक्ष ढंगले 
अनसुन्धान गनर् िवशेष कानूनी र संरचनागत व्यवःथा गनर् आवँयक देिखन्छ । तर यःतो कानून ब  समय लाग्न ेर 
वलात्कारलगायत मिहला िव  हनु ेमानवता िवरोधी िहंसा िदनहँू घिटरहन ेभएकाले नया ँकानून नबन्दा सम्म यःता 
ूकृितका िहंसा र घटनाह को िनंपक्ष र ूभावकारी अनसुन्धान र तहकीकातको िनिम्त सम्मािनत अदालतबाट मिहला 
िहंसा सम्बन्धी उजूरीह को अनसुन्धान िनदिशकाको तजुर्मा गरी नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजम उिल्लिखत िनदिशका र अ  थप आदेश जारी गिरपाऊँ भ  ेिनवेदन पऽ । 

      यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश जारी हनु नपन 
कारण भए यो आदेश ूा  भएको िमितले बाटाका म्याद बाहेक १५ िदन िभऽ िलिखत जवाफ पठाउन भनी 
िवपक्षीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेश गनुर् भ े यस अदालतको िमित 
२०६६।१०।१८ को आदेश । 

       सरकारवादी हनु े मु ाको अनसुन्धान एवं अिभयोजन गन कायर् कायर्पािलकाको  कायर् हो । शिक्त पथृकीकरणको 
िस ान्त अनसुार कायर्पािलकाको क्षेऽािधकार िभऽको कायर्मा अदालतले िनवेदन िलई िनरोपण गन िवषय होइन । 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) ले यस संिवधानमा अन्यथा लेिखएदेिख बाहेक 
कुनै अदालत वा न्याियक अिधकारी समक्ष नपेाल सरकारको तफर् बाट मु ा चलाउन ेवा नचलाउन ेभ  ेकुराको अिन्तम 
िनणर्य गन अिधकार महान्यायािधवक्तालाई हनुे व्यवःथा गरेको र उक्त अिधकार सोही धाराको उपधारा (६) ले 
मातहतका सरकारी वकीललाई ूत्यायोजन गनर् सक्ने संवैधािनक व्यवःथाबमोिजम िमित २०६३।१०।१ को राजपऽमा 
सूचना ूकािशत गरी सम्पूणर् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयका सरकारी वकीलले मु ा चल्न ेनचल्न े िनणर्य गन गरी 
अिधकार ूत्यायोजन भएको छ । त्यःतै सरकारी मु ासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले अनसूुची १ िभऽका सरकारवादी मु ाको 
अनसुन्धान गन अिधकार र िजम्मेवारी ूहरीलाई िदएको छ । संिवधान तथा कानूनले तोकेको अिभयोजनको 
िजम्मेवारीलाई ूभावकारी पमा सम्पादन गनर् र अिभयोजन कायर्मा ःवच्छता, िनःपक्षता र एक पता कायम गनर् 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट समय समयमा िनदशन र पिरपऽ जारी गन कायर् हनुकुा साथै सरकारी वकील 
िदग्दशर्न, २०६३ तयार गरी कायार्न्वयन समेत भैसकेको छ । 

      के कःतो कायर्लाई अपराध मा ,े कःतो अपराधलाई कित सजायको व्यवःथा गन र िनदिशका जारी गन, िदग्दशर्न 
बनाउन े वा पिरपऽलगायतका आवँयक व्यवःथा िमलाउन ेकायर् सम्बिन्धत िनकायह ले गद आएका छन ्। शिक्त 
पथृकीकरणको िस ान्तअनसुार संिवधान र कानूनले कुनै िनकायलाई ूदान गरेको िवषयमा सम्बिन्धत िनकायबाट 
कानूनको उल्लंघन भएको भ  े िवषयमा र कानूनी ू मा िववाद उठी न्याियक िनरोपणको िनिम  अदालत समक्ष पेश 
भएको अवःथामा बाहेक अमतुर् तथा काल्पिनक िवषयमा अदालत ूवेश गनर् िमल्दैन । जहाँसम्म हदम्यादको कुरा 
छ, त्यस सम्बन्धमा सम्मािनत अदालतबाट इिन्दरा बःनेत िव  ूमे बहादरु ौे  समेत भएको २०६३ सालको िरट 
नं◌ ं०४०२ िमित २०६५।१०।२७ मा संयकु्त इजलासबाट आदेश जारी भई(स.अ.बलेुिटन अंक ९, पूणार्  ४११, पृ  
३२) मा “जवरजःती करणी जःतो मिहलाउपर हनु ेअपराधमा वतर्मान ३५ िदन ेहदम्यादलाई बढाउन” यस अदालतबाट 
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२०६१ सालको िरट नं ३३९३ मा िनदशनात्मक आदेश जारी भई ज.क. महलको ११ नं को संशोधन सम्बन्धमा 
आवँयक काम कारवाहीको लािग िनदशनात्मक आदेश जारी भै सकेको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  े
समेत व्यहोराको महान्यायािधवक्ताको कायार्लय रामशाहपथ,काठमाड को िलिखत जवाफ । 

      मिहला िव  हनु े िहंसालाई कसूरको पमा ःथािपत गरी दण्डनीय गनर् भखर्रै माऽ व्यवःथािपका संसदबाट घरेल ु
िहंसा(कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ पािरत भएको र सो ऐनलाई कायर्न्वयन गनर् िनयमावली ब  ेबममा रहेको हुँदा 
घरेल ु िहंसा िनयन्ऽण   गन सम्बन्धमा िव मान कानून पयार्  नभएको भ  े िवपक्षीको िजकीर तकर् संगत देिखदैन । 
जहाँसम्म घरेल ु िहंसाका घटना हेन ूत्येक िजल्लामा छु ै पािरवािरक वा िवशेष अदालत गठन गन िवषय छ, राज्यको 
ॐोत साधन तथा कसूरको गािम्भयर्तालाई ि गत गरी सरकारले आवँयक संरचना िनमार्ण गद जान ेभएकोले कसूर 
िवशेषको आधारमा यःतै ूकृितको अदालत वा इजलासबाटै मु ाको कारवाही हनुपुन भ े िवपक्षीको िजकीर िनरथर्क हुँदा 
िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

      घरेल ु िहंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण ऐन, २०६४, छाउपडी ूथा 
उन्मलुन िनदिशका, २०६४, लैिगंक समानता तथा मिहला शसिक्तकरण राि य कायर्योजना, २०६१ एवं ौम शोषणको 
लािग मिहला तथा बालबािलका बेचिवखन िव को राि य कायर्योजना, २०५८ तयार गरी मन्ऽालयले आफ्नो ॐोत र 
साधनले भ्याएसम्म मिहला शसिक्तकरणको लािग काम गद आइरहेको छ । साथै मन्ऽालयले कायर्ःथलमा हनुे यौनजन्य 
दवु्यर्वहार (िनवारण) िवधेयक, २०६६ संिवधानसभा संसदमा पेश गरी सकेको र घरेल ु िहंसा (कसूर र सजाय) 
िनयमावली बनाउने कायर् भई रहेकोले िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े व्यहोराको नेपाल सरकार, मिहला बालबािलका 
तथा समाज कल्याण मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

      अिभयकु्त भिनएका दानिसंह भण्डारी, बीराद  बडू र निरमान मह रा समेत तीन जना जाहेरवालीले भनकेो वारदातको 
समयमा संलग्न िथए भ े िनजको िनवेदन कागजमा माऽ उल्लेख भएको बाहेक अन्य किहँ कतैबाट उक्त वारदातमा ती 
अिभयकु्तह  संलग्न िथए भ े कुरा ःथािपत हनु नआएको र जाहेरवालीले आफ्ना पित भनी दावी गरेको टेकेन्ि शाहलाई 
आफू सु  ेबंकर कोठामा सँगै भेटेकोले तत्काल ूहरी िहरासतमा राखेको िरसइवी िलई उिल्लिखत अिभयकु्तह लाई पोल 
गरेको हनुसक्न ेकुरा पिु  हनु आएको हुँदा यी तीनै जना अिभयकु्तह लाई सरकारी मु ा सम्बन्धी िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ११(१) बमोिजम ऐ.ऐ.को िनयम १०(२) बमोिजम गरी ूहरी िनयमावली बमोिजम िमित २०६६।७।१५ 
को पऽानसुार िनज अिभयकु्तह लाई ऐ िमितमा िजम्मा जमानीमा छािडएको र ती अिभयकु्तह को हकमा िमित 
२०६६।७।१५ गतेबाट लागू हनु ेगरी सरकारी मु ासम्बन्धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ११(१) ऐ,ऐ.को िनयम 
१०(२) बमोिजम गरी ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम (६) बमोिजम िनलम्बनमा रहेको ूहरी 
कमर्चारीह लाई िजल्ला सरकारी वकीलको कायार्लय अछामबाट तत्काल दोषी नदेिखएको भनी हािजर जमानीमा छाड्न े
आदेश समेत भएकोले सोही अनसुार िनलम्बन फुकुवा गिरएको हो । 

      नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िमित २०६६।९।९ को िनणर्यानसुार छानबीन गरी एक मिहनािभऽ िसफािरश 
सिहतको ूितवदेन पेश गनर् पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लय बाँकेका सहन्यायािधवक्ता बिी गौतमको संयोजकत्वमा 
ू.ना.म.िन.िवमला थापा क्षिेऽय ूहरी कायार्लय िदपायल र अनसुन्धान िनदशक ौी किपल िसंह आले राि य अनसुन्धान 
िवभाग सदःयह  रहेको छानबीन सिमित गठन भई उक्त छानबीन सिमितले काम जारी राखेको छ । यस 
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कायार्लयअन्तगर्त कायर्रत ूहरी कमर्चारीह ले कायर्क्षेऽमा यौन वा लैिगंक दवु्यर्वहारका घटना हनु नसकोस ् भ े 
उ ेँयले आवँयक आन्तिरक िनदिशका िनमार्ण गरी पेश गनर्का लािग ूहरी ूधान कायार्लय, ूहरी महािनरीक्षकको 
सिचवालयको च.नं ३६७ िमित २०६६।९।९ को पऽले ूहरी ूधान कायार्लय िनरीक्षण तथा सपुिरवेक्षण महाशाखामा 
कायर्रत ूहरी विर  उपिरक्षक रोमेन्ि िसंह देउजाको संयोजकत्वमा चार सदःयीय एक सिमित गठन गिरएको, यसका 
अितिरक्त मिहला कमर्चारीह को िव  कुनै यौनजन्य दवु्यर्वहार नहोस भ  ेउ ेँयले यस कायार्लयको बम संख्या 
९००७ िमित २०६६।८।१८ को स ार ारा मातहत सबै ूहरी कायार्लयह मा पिरपऽ िनदशन समेत जारी गिरएको 
र सोको कायार्न्वयनको सम्बन्धमा कडाइका साथ ूहरी ूधान कायार्लयबाट अध्ययन अनगुमन गिरदै रहेको र सोको 
सम्बन्धमा यस कायार्लयको तफर् बाट िमित २०६६।१०।१३ मा ूःततु गिरएको िलिखत जवाफमा ःप  खलुाई 
सिकएकोले यस कायार्लय समेतलाई िवपक्षी बनाई ूःततु भएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको 
ूहरी ूधान कायार्लय नक्सालको िलिखत जवाफ । 

      के कःतो ऐन िनमार्ण वा संशोधन गन भ  ेकुरा िवधाियकाको एकलौटी अिधकारक्षेऽिभऽ पन िवषय भएको र त्यःतो 
िवषय यस कायार्लयले िनयिमत गन िवषय नभएकोले यस कायार्लयलाई िवपक्षी बनाउन ुपन कुनै कारण र आधार छैन । 
मिहला िहंसा िव को ू मा नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको र यस सम्बन्धी कानून बनाउन ेवा आवँयक 
संशोधन गन िवषय सरकारको ूाथिमकताको िवषय हो । नपेाल सरकार मिन्ऽपिरषद्ले िमित २०६६।५।२६ मा सन ्
२०१० लाई “लिगक िहंसा िव  वषर्” को पमा मनाउने घोषणा गरेअनु प नेपाल सरकारका मखु्य सिचवको 
संयोजकत्वमा सात सदःयीय अन्तरमन्ऽालय ःतरीय सिमित गठन भई सो सिमितले सल्लाहकार समूह, िव , एवं अन्य 
सरोकारवालाह को सहभािगतामा लैिगक िहंसा िव  राि य कायर्योजना सन ्२०१० तजुर्मा गरी नेपाल सरकारले लागू 
गिरसकेको छ । लैिगक िहंसा सम्बन्धी उजूरीह  िलन,े आवँयक छानबीन गन र उिचत उपचारका लािग सम्बिन्धत 
िनकायमा पठाई िदने समेत ूयोजनका लािग यस कायार्लमा एक यिुनट खडा गरी कायर् गिरएको र सो यिुनटमा रहेको 
११११ नं को टेिलफोनमा जोसकैु व्यिक्तले िनःशलु्क फोन गरी आफ्ना समःया राख्न सक्न े व्यवःथा गिरएको छ । 
कानून िनमार्ण वा संशोधन गन, लैिगक िहंसा मापदण्ड र कायर्न्वयन िनदिशका िनमार्ण गन, Safe  House िनमार्ण र 
स ालन गन, ूत्येक िजल्लामा मिहला ूहरी यिुनट खडा गरी कायर् गनलगायतका िवषयह  कायर्योजनामा नै समेिटएका 
र कायर्योजनाको ूभावकारी कायर्न्वयनका लािग नेपाल सरकार अत्यन्त संवदेनशील र सचेत भई कायर् गिररहेको हुँदा 
आधारिहन िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िलिखत जवाफ । 

      िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणर्याथर् यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदन सिहतका िमिसल 
संलग्न कागजातह  अध्ययन मनन गरी िनवेदक तफर् बाट उपिःथत हनु ुभएका िव ान विर  अिधवक्ता ौी िव कान्त 
मैनाली, िव ान अिधवक्ताह  ज्योती पौडेल लम्साल, सिवता भण्डारी बराल, रक्षा बःयाल, चडुामिण पौडेल, िव े रूसाद 
गौतम, टंकूसाद दलुाल, मेघराज पोखरेल, आयार् ौे , तलुसी भ , गोिवन्दूसाद शमार्ले आरोिपत ६ जना ूितवादीह लाई 
अिभयोजन गनर् ूशःत ूमाण िव मान हुँदाहुँदै दवावमा परी ३ जनालाई माऽ अिभयोग लगाई अिभयोजनले गलत िनणर्य 
गरेको अवःथा छ । पीिडतले हदम्याद िभऽै िकटानी जाहेरी िदई सोही जाहेरीको िमलान हनु ेगरी ूहरीमा कागज गरी 
अदालत समक्ष समेत बकपऽ गिरिदएको अवःथा छ । अिभयोजन गदार् दरुाशयपूवर्क वा ब  िनयतपूवर्क Prosecutorial 
Power लाई ूयोग गरेमा अदालतले Judicial Review गनर् सक्दछ । ूितवादीह  सहकमीर् ूहरीनै भएको र िनकाय पिन 
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ूहरी कायार्लयनै भएको हुँदा अनसुन्धानमा Departmental Biasness देिखन्छ । यो ूाकृितक न्याय Natural Justice को 
विखर्लाप भएकोले िरट जारी गिरपाऊँ भनी बहस गनुर्भयो । 

       िवपक्षी तफर् बाट उपिःथत हनु ु भएका महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका नायव महान्यायािधवक्ता ौी पुं पराज 
कोइराला, सहन्यायािधवक्ता ौी िकरण पौडेल तथा उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज पौडेलले सरकारवादी हनु े मु ाको 
अनसुन्धान एवं अिभयोजन गन कायर् भएको हो । शिक्त पथृकीकरणको िस ान्तअनसुार कायर्पािलकाको अिधकारक्षेऽिभऽ 
ूवेश गरी न्याय िनरोपण गनर् निमल्न ेहुँदा ूःततु िवषय Judicial review को िवषय हनु सक्दैन । मु ा चल्न ेवा नचल्न े
र चल्ने भएमा अिभयोजन गन िवषय सरकारी वकीलको व्यवसाियक उन्मूिक्तको िवषय भएको हुँदा धारा १३५(२) 
बमोिजम त्यःतो िवषयमा अदालतले हःतक्षेप गनर् िमल्दैन । हदम्यादसम्बन्धी िस ान्तको आधारमा पिन थप अिभयोग 
दायर हनु सक्दैन । मु ा चलाउने नचलाउने Functional Autonomy सम्बिन्धत सरकारी वकीलमा रहेको हुँदा उक्त 
िमितको िनणर्यमा Apparent  Error नभएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भनी गनुर् भएको बहस समेत 
सिुनयो । 

      यसमा िनवदेकको माग देहायबमोिजम देिखन्छः 

(क)   जवरजःती करणीसम्बन्धी बतर्मान कानूनमा भएको जवरजःती करणी शब्दको स ा बलात्कार शब्द राख्न े। 

(ख)   जवरजःती करणीको अपराधमा भएको मु ा चलाउने ३५ िदनको हदम्यादको वतर्मान व्यवःथा संशोधन गन । 

(ग)   घरेल ुिहंसा सम्बन्धी वतर्मान कानूनमा भएको मिहला िहंसा र लैिगंक िहंसाको पिरभाषालाई पिरमाजर्न गन । 

(घ)   बलात्कारको घटनामा िमलापऽ गराउनलेगायत अनसुन्धान गनर् लापरवाही गन अिधकारीलाई कारवाही गन । 

(ङ)   बलात्कारको अपराध अनसुन्धान गन ूहरीलाई तािलम िदन े र सम्भव भएसम्म मिहला ूहरीबाटनै अनसुन्धान 
गराउन े। 

(च)   बलात्कार पीिडतको ःवाःथ्य जाँचको लािग िजल्ला अःपतालमा आवँयक ूिविध र िव को व्यवःथा गन । 

(छ)   बलात्कार पीिडतलाई मयार्िदत जीवन िनवार्ह गनर्सक्न ेवातावरण अपनाउन बन्दोबःत गन । 

      २. उपयुर्क्त बहस िजकीर सनुी आज िनणर्य सनुाउन तोिकएको तारेखमा िनवेदकको उपरोक्त मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनर्पन हो, होइन ? भ  ेसम्बन्धमा िवचार गदार् िनवेिदका मिहला ूहरी कमर्चारी आफू कायर्रत रहेको कायार्लयका 
सहकमीर्ह बाट सामूिहक पमा बलात्कृत भएको र ६ जना सहकमीर् सािथह ले बलात्कार गरेको भनी िकटानी जाहेरी 
िदएकोमा ६ जना मध्ये ३ जनालाई मु ा चलाइएको र बाँकी ३ जनालाई हािजर जमानीमा छाडी अिभयोजनकतार् 
पूवार्मही भई मु ा नचलाई उन्मूिक्त िदएको कारणले यःतो बुर र अमानवीय ूकृितको मिहला िव को िहंसा भएकोमा 
राज्यले िनंपक्ष तवरबाट अनसुन्धान गनुर् पनमा नगरेको हुँदा मु ा नचलाई हािजर जमानीमा छािडएकाह लाई पिन मु ा 
चलाउन ुभ  ेआदेश गिरपाऊँ भ े छु ै िनवदेन जसमा छु ै आदेश भएको छ र ूःततु िनवेदनमा चाही िवशेष, कानूनी र 
संरचनागत व्यवःथा गरी मिहला िहंसा सम्बन्धी उजूरीह को अनसुन्धान िनदिशका समेत जारी गिरपाऊँ भ  े मखु्य 
िनवेदन िजकीर रहेको देिखन्छ । ूःततु िनवेदन Public Interest Litigation अन्तगर्त पनर् आएको रहेछ । 
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      ३. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले मानव अिधकारको संरक्षण गन ूितव ता जनाएको छ । यसैगरी सिन्ध 
ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसदबाट अनमुोदन, सिम्मलन, ःवीकृित वा समथर्न भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै 
सिन्धको कुरा ूचिलत कानूनसँग बािझएमा सो सिन्धको ूयोजनको लािग बािझएको हदसम्म ूचिलत कानून अमान्य 
हनुेछ र त सम्बधमा सिन्धको व्यवःथा नेपाल कानूनसरह लागू हनुेछ भ  े व्यवःथा भएको छ । मानव अिधकार 
सम्बन्धी िव व्यापी घोषणापऽ १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) ले मिहला, पु ष, तेॐो िल ी 
सबै मानव कानूनसमक्ष समान हनुे र समान संरक्षणको अिधकार सबै मानवह मा अन्तिनर्िहत हनुेछ । मिहला पु ष तेॐो 
िल ी सबै मानव भएको नाताले मानवले पाउन ेसबै हक अिधकार सबै मानवलाई ूा  हनुेछ भनी घोषणापऽको धारा १ 
ले (All  Human  being  are  born  free  and  equal  in  dignity) भनी मिहलालाई आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने 
अिधकारको घोषणा गरेको छ । यसैगरी (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) को धारा 
२६ मा सबै व्यिक्तह  कानूनको ि मा समान छन ्र कुनै भेदभाविवना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन ्। 
(All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection 

of the  law. In this respect, the  law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal 

and  effective  protection  against  discrimination  on  any  ground  such  as  race,  colour,  sex,  language, 

religion, political or other opinion, national or  social origin, property, birth or other  status भ े ूावधान 
रहेको छ । ICCPR १९६६ को धारा २६ मा ....“ Persons” र “SEX” भनेको छ । परम्परागत सोचअनसुार व्यिक्त 
भ ाले “मिहला” र “पु ष” को माऽ अिःतत्व मािन र ठानी आएकोमा समाज पु ष, मिहला र तेॐो िल ी समेत िमली 
बनेकोले समाजका तीनै वगर्लाई सम्बोधन गन िल  िवशेषलाई सम्बोधन नगरी “persons” भिनएको छ । 

      ४. यःतै International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 को धारा २ को उपधारा २ 
मा (The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the 
present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status) भनी र ऐ को 
उपधारा ३ मा (Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may 

determine  to  what  extent  they  would  guarantee  the  economic  rights  recognized  in  the  present 

Covenant to non‐nationals.) भनी राज्यले मिहला, पु ष र तेॐो िल ीबीच भेदभाव गनर् नहनु ेव्यवःथा गरेको छ । 

         ५. मिहला िव  हनु े भेदभाव उन्मलुन सम्बन्धी महासिन्ध Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against women, (CEDAW) 1979) ले ःप तः सबै ूकारका भेदभावलाई उन्मूलन गन तथा मिहला र 
पु षबीच सबै क्षेऽमा समानता कायम गन उ ेँय िलएको छ । उक्त महासिन्धको धारा १ मा मिहला िव का 
भेदभावका सम्बन्धमा गिरएको पिरभाषामा (For  the  purposes  of  the  present  Convention,  the  term" 

Discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of 

sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by 

women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights 

and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.  भ  ेउल्लेख 
भएको पाइन्छ । सोही महासिन्धको धारा २ मा (states parties condemn discrimination against women  in all 

its  forms  agree  to  pursue  by  all  appropriate  means  and  without  delay  a  policy  of  eliminating 



29 
 

discrimination against women and, to this end, undertake) भन्दै त्यसको खण्ड (f) मा To take all approprite 
measures,  including  legislation;  to modify or abolish existing  laws,  regulations,  customs and practices 

which constitute discrimination against women; भिनएको छ । 

       ६. CEDAW ले पक्ष रा ह ले मिहला िव  भेदभाव गराउने ूचिलत कुनै पिन िनयम कानून, परम्परा तथा 
ूचलनह लाई सधुार गन वा हटाउन ेगरी कानून बनाउनलेगायत आवँयक पन सम्पूणर् उपायह  अवलम्बन गनर् पन 
भ  े व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । उक्त व्यवःथाले त्यःतो सिन्धमा पक्ष ब े रा ले आफ्नो कानूनी दाियत्वको पमा 
मिहला िव का जनुसकैु िकिसमका भेदभाव हटाउन ेदाियत्व महण गरेकोले यस िसलिसलामा कानूनी सधुार देिख िलएर 
नीितगत ूशासिनकलगायतका अन्य सम्पूणर् आवँयक कदम चाल्नपुन हनु आउँछ । यस िवषयलाई िलएर उक्त सिन्धको 
धारा ३ ले ःप  गदर्छ, जःमा पक्ष रा ह ले मिहलाको पूणर् िवकास तथा ूवर्धन सिुनि त गरी पु षलगायत तेॐो 
िल ीसरह समानताको आधारमा मानव अिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताको ूयोग तथा उपभोगलाई ूत्याभिूत िदलाउनका 
लािग (States  Parties  shall  take  in  all  fields,  in  Particular  in  the  political,  social,  economic  and  cultural 

fields, all appopriate measures, incuding legislation, to ensure the full development and advancement of 

women,  for  the  purpose  of  guaranteeing  them  the  exercise  and  enjoyment  of  human  rights  and 

fundamental  freedoms  on  a  basis  of  equality  with  men. भिनएको देिखन्छ । उक्त महासिन्धको धारा ७ 
मा states Commit themselves to undertake a series of measure to end discrimination against women in 

all forms, भनी िनम्न कुराह  समेतको पालना गनुर् पन भ  ेव्यवःथा भएको छ : 

 To  incorporate  the principle of  equality of men  and women  in  their  legal  system,  abolish  all 

discriminatiory laws and adopt appropriate once prohibiting discrimination agaist women; 

 To establish tribunals and other public institutions to ensure the effective protection of women 

against discrimination, and 

 To ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or 

enterprises. भनीकानूनकोसबैव्यिक्तबीचसमानूयोगहनुपुन, ूचिलतभेदभावकारीऐन, िनयम, ूथा, परम्परालाईसंशोध
नगरीमिहलासशिक्तकरण (Empowerment) गनदाियत्वपक्षरा लाईतोिकएकोपाइन्छ ।  

      ७. मिहला िव को िहंसालाई रोकथाम, सजाय र िनमूर्ल गन सम्बन्धी अन्तर अमेिरकी महासिन्ध (Belem  do 

Para) को धारा २ अनसुार Violence against women  shall be understood  to  include physical,  sexual and 

psychological violence जसअनसुार िनम्न  कुराह  पदर्छन ्भिनएको पाइन्छ ।    

      That  occurs  within  the  family  or  domestic  unit  or  within  any  other  interpersonal  relationship, 

whether or not  the perpetrator  shares or has  shared  the  same  residence with  the woman,  including, 

among others, rape, battery and sexual abuse;  

            That occurs  in the community and  is perpetrated by any person,  including, among others, rape, 

sexual abuse,  torture,  trafficking  in persons,  forced prostitution, kidnapping and sexual harassment  in 

the workplace, as well as  in educational  institutions, health  facilities or any other place;  and  That  is 

perpetrated or condoned by the state or its agents regardless of where it occurs. भनी भिनएको पाइन्छ ।   
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      ८. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को मौिलक हकसम्बन्धी व्यवःथा अन्तगर्त धारा १२ मा ःवतन्ऽताको हक 
अन्तगर्त “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक”धारा १३ अन्तगर्त समानताको हक तथा धारा २० मा मिहलाको हक अन्तगर्त 
उपधारा (१) मा “मिहला भएकै कारणबाट कुनै पिन िकिसमको भेदभाव गिरन े छैन” । उपधारा (२) मा “ूत्येक 
मिहलालाई ूजनन ् ःवाःथ्य तथा ूजनन्सम्बन्धी हक हनुेछ” तथा ऐ.को उपधारा (३) मा “कुनै पिन मिहला िव  
शारीिरक, मानिसक वा अन्य कुनै िकिसमको िहंसाजन्य कायर् गिरन ेछैन र त्यःतो कायर् कानून ारा दण्डनीय हनुेछ” भ  े
संवैधािनक ूावधान भएको देिखन्छ । “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन े हक” जीवनको अिधकार, समानताको अिधकार 
न्यायसम्बन्धी अिधकार भेदभाव िव को अिधकार, शारीिरक मानिसक र िहंसाजन्य कायर् िव को हक आिद 
अिधकारह  आधारभतू मानव अिधकार मािनन्छन ्। मिहलाह को ती अिधकारह को िनवार्ध ूयोगमा कसैले हःतक्षेप 
गनर् नपाउन ेगरी संिवधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । जीवनको अिधकारले व्यिक्तको भौितक पमा जीउन पाउन ेअिधकार 
माऽै नजनाई िनजले सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अिधकारलाई समेत जनाउँदछ । 

             ९. संिवधानको धारा १२(१) मा ूत्येक व्यिक्तलाई “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने मौिलक हक” ूदान भएको 
छ । “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन”े भ ाले Life with dignity को हक हो । सम्मानपूवर्क भ ाले ूत्येक व्यिक्तको आफ्नो 
इच्छाअनसुार कसैको दवाव, धम्की, ूभाव वा डरमा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पि  र बासःथानमा गोपिनयताका साथ रहन 
पाउन े र कसैले अितबमण गनर् नपाउन े र सरुिक्षत िजन्दगी जीउने हक हो । ूत्येक नागिरकले आ–आफ्नो इच्छा 
अनसुार आ–आफ्नो ूित ा कायम गरी बाँच्न पाउन ु पछर् । नागिरकको शरीर, सम्प ी, बासःथान र िबयाकलापको 
गोपिनयता एवं अनितबम्यताको संरक्षण गन कतर्व्य सरकारको हो । ूत्येक नागिरक जन्मदा नै ःवतन्ऽ भएर जन्मछ 
उसले कानूनले अपराध भनी पिरभाषा गरेको काम नग न्जेल उसको ःवतन्ऽतामा रोक लाग्न सक्दैन । तर किहले किहँ 
कसैले आफ्नो ःवतन्ऽताको दु पयोग गरी कसैको अनितबम्य शरीरमािथ आबमण गनर् सक्छ त्यःतो कायर् हनु निदन ु
सरकारको कतर्व्य हो । तर किहलेकिहँ कसैबाट कसैमािथ अपराध हनु सक्छ र मिहलाह  उपर बलात्कार समेत हनु 
सक्छ । मिहलाउपर बलात्कार हनु ु भनेको मिहलाको सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक हनन ् हनु ु हो । मिहलाउपर 
जवरजःती करणीको अपराध भएकोमा ूहरीबाट अपराध अनसुन्धानमा लापरवाही गरी अपराध गन व्यिक्तलाई मु ा 
चलाईदैन भन ेत्यःतो अवःथामा मिहलालाई धारा १२(१) ले ूदान गरेको सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक माऽ हनन ्
हनुे नभई त्यःतो कायर्ले मिहलाह को नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा १३(३) ले िदएको समानताको हक समेत 
हनन ्हनु पगु्दछ । 

      १०. धारा २० ले मिहलाह लाई िविभ  मौिलक हकह  ूदान गरेको छ । उपधारा (१) मा मिहला भएकै 
कारणले कुनै ूकारको भेदभाव गनर् नपाउन े व्यवःथा छ भन े उपधारा (३) मा मिहला िव  शारीिरक वा कुनै 
िकिसमको िहंसाजन्य कायर् गनर् नहनुे गरी दण्डनीय हनुे व्यवःथा समेत मौिलक हकको पमा मिहलाह लाई ूदान 
गिरएको छ । धारा ३३(ग)मा ॅ ाचार र दण्डिहनताको अन्त्य गन राज्यको दाियत्व हनुे र धारा ३४ (१) मा जनताको 
जीउधन समानता र ःवतन्ऽताको संरक्षण गन राज्यको ूमखु उ ेँय र राज्यको िनदशक िस ान्त हनु ेव्यवःथा भएको 
देिखन्छ । 

      ११. मिहलाह  उपर जवरजःती करणीको अपराध भई धारा १२(१) को सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक हनन ्हुँदा 
वा अन्य कुनै कारणले मिहलाह को जीउको संरक्षण हनु नसकी मिहलामािथ कुनै ूकारको अपराध भएमा सजाय 
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िदलाउन राज्यले आफै िजम्मा िलने व्यवःथा धारा १३५ (२) बाट देिखन्छ । अतः मिहलाउपर जवरजःती करणीको 
अपराध भएकोमा सबूद ूमाणको िव मानता हुँदाहुँदै पिन मु ा नचलाउदा पीिडत मिहलाको सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने 
हक र मिहला िव  शारीिरक िहंसाजन्य कायर् नगरीन े मौिलक हक एवं मिहलाह को ICCPR, CEDAW लगायतका 
महासिन्धह ले ूदान गरेका मानव अिधकार सम्बन्धी िविभ  हकह को हनन ्समेत हनु जान्छ । त्यसैले जवरजःती 
करणी जःतो मिहला िव  हनुे गम्भीर अपराधमा अनसुन्धान वा लापरवाही भएमा मु ा चल्नपुन अिभयकु्तलाई मु ा 
नचलाएमा वा अपूरो अनसुन्धानको भरमा कसैलाई मु ा चलाएमा दवैु अवःथामा पीिडत मिहलाले न्याय नपाई 
मिहलाह लाई मािथ उिल्लिखत महासिन्ध ICCPR, CEDAW लगायतले ूदान गरेको मानव अिधकारह  समेत हनन ्हनु 
पगु्छ । संिवधानको धारा ३ का िविभ  मौिलक हकह  मध्ये धारा १२ को “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक” अितनै 
महत्वपूणर् हक हो । “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक” हनन ्भएको अवःथामा भाग ३ को अन्य हकह  Illusory हनु 
पगु्दछ 

       १२. मिहला िव  हनु े िहंसाजन्य कायर्ह  मध्ये बलात्कारलाई मलुकुी ऐनले गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय 
बनाएको देिखन्छ । जवरजःती करणीले मिहलाको सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक हनन ्गछर् । मलुकुी ऐन जवरजःती 
करणीको महलको १ नं ले “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म ूरी निलई करणी गरेमा वा सो॑ वषर्भन्दा कम उमेरकी 
बािलकालाई िनजको म ूरी िलई वा निलई करणी गरेमा िनजले जवरजःती करणी गरेको ठहछर् भनी दण्डनीय अपराधको 
पमा कानूनी व्यवःथा गरेको देिखन्छ । मलुकुी ऐन जवरजःती करणीको महलले सजाय हनुे मु ा सरकारी मु ा 
सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ अन्तगर्तको सरकारवादी फौजदारी मु ा भएको र उिल्लिखत ऐनको दफा ३, ७ 
को कानूनी व्यवःथाअनसुार त्यःतो मु ाको अनसुन्धान तहकीकात ूहरीबाट हनु ेर  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 
को धारा १३५ को व्यवःथाअनसुार अिभयोजन सरकारी वकीलले गन कानूनी व्यवःथा भएको   देिखन्छ । उक्त 
व्यवःथाअनसुार चलेको जवरजःती करणी मु ामा निरमान मह रा, दानिसंह भण्डारी र बीराद  बडूलाई मु ा 
नचलाइएको, वीरेन्ि िसंह बमलाई मलुकुी ऐन जवरजःती करणीको महलको १ नं को कसूरमा सोही महलको ३, ५ नं 
बमोिजम सजाय हनु र अन्य अिभयकु्तह  जगदीश पाण्डे र करबीर थलानलाई सोही महलको ४ नं बमोिजम सजाय 
मागदावी िलई अिभयोग दायर गरेको देिखन्छ । मु ा नचलाएकाह को हकमा संिवधानको धारा १३५ अनसुार सरकारी 
वकीलले मु ा नचल्ने गरी गरेको िनणर्यउपर धारा १३५ ले सरकारी वकीललाई व्यवसाियक उन्मूिक्त ूा  गरेकोले 
सरकारी वकीलको िनणर्यउपर ू  उठाउन पाउने छैन भ  ेिजकीर िलएको देिखन्छ । सो िजकीरको समथर्नमा िवपक्षी 
सरकारी वकीलले नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ र िनवेदक बिीबहादरु काकीर् िव  अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग भएको िनवेदनमा यस अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार िलएको देिखन्छ । यही 
कारणले गदार् दईु छु ाछु ै िनवदेन पनर् आएको देिखन्छ । 

      १३. जवरजःती करणीको अपराध मिहला िव  हनु ेएक गम्भीर अपराध हो । जवरजःती करणीको अपराधले 
मिहलाह को अनितबम्य शरीर र ःवतन्ऽतालाई अपहरण गरी मिहलाह को सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक समेत हनन ्
गदर्छ । नेपाल कानूनले जवरजःती करणीको अपराधलाई मिहला िव  हनु े गम्भीर फौजदारी अपराध मानी यःतो 
अपराधमा सरकार आफैले ूहरी माफर् त अपराध अनसुन्धान गरी ूमाण संकलन गरी सरकारी वकीलले अिभयोग लगाई 
मु ा चलाई अिन्तम अवःथासम्म पिन अदालतको कारवाहीमा सरकार आफैले आफ्नो सरकारी वकील माफर् त ूितिनिधत्व 
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गरी पीिडतलाई न्याय र अिभयकु्तलाई सजाय िदलाउन े िजम्मा सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, २०४९ माफर् त सरकारले 
िलएको छ । सरकार यःतो िजम्माबाट पिन्छन सक्दैन । 

      १४. जनताको जीउधनको रक्षा गन सरकारको ूमख कतर्व्य हो । ूत्येक घर ूत्येक समाज, ूत्येक टोल, ूत्येक 
वडा र ूत्येक घर िभऽ बःने पिरवारको आफ्नो जीउधन र ःवतन्ऽता सदा अनितबम्य र संरक्षीत Inviolable 
,Secured र Protected रहन ुपदर्छ । तब माऽ “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक” साथर्क हनु्छ । ूत्येक व्यिक्त सडकमा 
भयमकु्त र अपराध मकु्त वातावरणमा िहड्न पाउन ु पछर् । एकको शरीर वा सम्पि  अक ले अितबमण गनर् 
पाउँदैन । Police Power अन्तगर्त आवँयक कानून बनाई आफ्नो नागिरकको शरीर, घर समाज टोल सडक संरिक्षत 
राख्न ेसरकारको संवैधािनक कतर्व्य हो । यःतो िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् पन सरकारको कतर्व्य हो । नपेालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को भाग ४ अन्तगर्त राज्यको दाियत्व, िनदशक िस ान्त तथा नीितह  अन्तगर्त संिवधानको धारा ३३ 
(ग), ३४(१), ३५, ३७(१) र (२) सो सम्बन्धमा महत्वपूणर् छ । 

      १५. कानून ारा शासन स ालन हनुे देशमा सबै नागिरक कानूनको नजरमा बराबर   हनु्छन ्। कानूनले भेदभाव 
गदन । कानून उल्लंघन गन र अपराध गन अिधकार वा छूट कसैलाई पिन हुँदैन । अपराध हनु ेतर अपराध गनलाई 
सजाय नहनुे हो भन ेत्यसले दण्डिहनता हनु ेमाऽ होइन  सशुासन समेत हुँदैन । दण्डिहनताको समाज र कानूनी शासन 
एक अकार्का Mutually Exclusive हनु ्पूरक होइनन ्। यिद समाजमा दण्डिहनता छ भने त्यहाँ कानूनी शासन कागजमा 
सीिमत रहन्छ । त्यसैले हाॆो जःतो िलिखत संिवधान भएको मलुकुको शासनको माध्यम कानून हो । अपराध हनुे तर 
अपराधीलाई सजाय नहनु ेहनु सक्दैन । दण्डिहनता अन्त्य गन सरकारको दाियत्व  हनुे कुरा धारा ३३ (ग) मा उल्लेख 
छ : 

      १६. जनताको जीउधनको सरुक्षा गन राज्यको दाियत्व हनुे धारा ३४(१) मा उल्लेख छ । सरकारले नीित बनाउँदा 
वा कुनै िनणर्य गदार् वा कुनै कुरा गदार् संिवधानका ियनै दाियत्व र िस ान्तबाट Guided भएर राज्य स ालन गनुर्पछर् । 
तसथर् राज्यले बनाएको मिहलाउपर जवरजःती करणीको आपरािधक कायर् हनुे कानूनी व्यवःथा भएको सन्दभर्मा त्यःतो 
अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजन पिन ऐनको त्यही भावना मनसाय र व्यवःथा अनसुारको हनुपुछर् ।  

१७. संिवधानको धारा ३७ मा कायर्कािरणी अिधकार मिन्ऽपिरषदमा रहने व्यवःथा छ । उपधारा (१) बमोिजम गिठत 
मिन्ऽपिरष  िवधाियका र संिवधान ूित Accountable हनुपुछर् । मिन्ऽपिरषद्ले आफूमा रहेको कायर्कािरणी अिधकार 
धारा ३७(४) र धारा ४३ अन्तगर्त अिधकार ूत्योजन गरी स ालन गदर्छ । धारा ३७ ले उपधारा (२) मा “यो 
संिवधान र अन्य कानूनको अधीनमा रिह नेपालको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र स ालन गन 
अिभभारा मिन्ऽपिरष उपर हनुछे” भ  ेव्यवःथा छ । नागिरकको जीउधनको सरुक्षा र धन सम्पि को संरक्षणमा नेपालमा 
बसोवास गन गैरनेपाली समेत पदर्छन ्। सरकारको ूाथिमक कतर्व्य नै ूत्येक व्यिक्तको घर, सम्पि , जीउ, शरीर र 
सडक सरुिक्षत र भयमकु्त वातावरणमा रहन ेबःन ेबाँच्न े र िहडडलु गन Guarantee ूदान गन हो । सरकारको यो 
िजम्मेवारी ठूलो छ ।यस कारणले गदार् समाज,व्यिक्त र सरकारका बीचमा  यःतो कुरामा Compromise हनु सक्दैन र 
व्यिक्तको यःतो अमूल्य अिधकारमा Negotiate पिन   हनु   सक्दैन । नागिरकले आफ्नो अिधकार अन्तगर्त िनवार्चनमा 
आफ्नो अमूल्य Vote हाली सरकार िनमार्ण गनर् सहयोग परु् याउन ेर कम आम्दानी नै भएपिन कर ितन नै यही कारण 
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हो । तसथर् मिन्ऽपिरषद्ले ूत्येक मिहलाह को सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक र व्यिक्तको जीउ ज्यान धन सम्पि को 
सरुक्षण गर्नर् पछर् । 

      १८. तर किहले कही ँकानूनको िव मानता र ूहरीह  भएपिन समाजमा केही अपराध हनु नसक्न ेहोइन । अपराध 
हनुकुो मतलव सरकार र सरकारको Law  Enforce गन िनकाय र Criminal  Justice system मा नै चनुौती िदएको 
मा पुछर् पूणर् पले सक्षम नभएको मा ुपन हनु्छ । यसरी समाजमा कतै कुनै अपराध हनु गएमा अपराध गन 
व्यिक्तउपर अनसुन्धान गरी मु ा चलाई अिभयकु्तलाई सजाय िदलाई पीिडतलाई न्याय िदलाउन ुपन सरकारको संवैधािनक 
कतर्व्य हो । यःतो जवाफदेहीबाट सरकार पिन्छन सक्दैन । 

        १९. सरकारले नागिरकलगायतको आफ्नो देशमा बःने अन्य वािसन्दाको पिन जीउधन सम्पि को सरुक्षा ूहरी 
माफर् त गदर्छ । अपराध भई सकेको अवःथामा ूहरी र सरकारी वकील माफर् त अदालतबाट अपराधीलाई सजाय िदलाई 
आफ्नो संवैधािनक कतर्व्य पालना गदर्छ । यसको लािग ूहरी र अपराध अनसुन्धान Prosecution  Service दक्ष हनु 
आवँयक पदर्छ । 

      २०. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ ले Prosecution को व्यवःथा गरेको छ भन,े सरकारी 
मु ा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को यही उ ेँयको लािग बनेको  कानून   हो । 

      २१. समाजमा गम्भीर फौजदारी अपराधह  घटन सक्छन ्। अपराध हनुबाट रोक्न ेएवं अपराध नै हनु निदन ेर 
अपराधको षडयन्ऽको अवःथामा नै रोक्न सकेमा कोही पीिडत हुँदैन र त्यस बेला अनसुन्धान तहकीकात अिभयोजनको 
ू  आउँदैन । तर आजको समाज बहतु Complex छ । जनसंख्याको बिृ  भएको छ । शहरीकरण भएको छ । 
स ारको अत्याधिुनक साधनह  उपलब्ध छ ।  Media ले ूभावकारी भिूमका खेलेको कारण िव को कुनै एक देशमा 
घटेको घटना T.V माफर् त   िव भर तु न्त फैिलन्छ । िविभ  ूकारका Fiction र Action िसनेमाले पिन नयाँ नया ँअपराध 
बढेको छ । ूत्येक व्यिक्तलाई मानव अिधकार ूा  भएको कारण कसै कसैले ूा  अिधकार र ःवतन्ऽको सीमा नघाई 
अपराध गदर्छन ्। यःतो अपराध एक देशमा माऽ सीिमत नरही एक देशमा योजना बनेको अपराध अक  देशमा 
कायार्न्वयन हनु पगु्छ । यःतै कारणले अपराध बढन जान्छ । यःता गम्भीर अपराधमध्येको मिहला िव  हनुे 
जवरजःती करणीको अपराध एक गम्भीर अपराध हो । नपेाल कानूनले यसलाई गम्भीर अपराधको पमा िलई सरकार 
आफैले अनसुन्धान गन र अिभयोजन गन  िजम्मा िलएको छ ।  नेपालमा स.म.ुस.ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समावेश 
भएको मु ा पीिडत आफैले मु ा चलाउन सक्दैन । पीिडत एक गवाहसम्म माऽ हनु्छ । तसथर् मिहलाको सम्मानपूवर्क 
बाँच्न पाउने हक हनन ्गनर् मिहलाउपर हनुे यःतो गम्भीर अपराध जसले मिहलाको अनितबम्य शरीरको अितबमण गरी 
जवरजःती करणी गदर्छ र त्यःतो अपराध जसले मिहलाको ःवतन्ऽतालगायत 
आिथर्क, सामािजक, पािरवािरक, शैिक्षक, बौि क ूित ा सम्मान आिदमा ूभाव पारी सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक हनन ्
गदर्छ । त्यःतो अपराधमा अनसुन्धान र अिभयोजनमा कमी अनसुन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को लापरवाही गल्ती 
ब  िनयत आिद कुनैको पिन ःथान हनु सक्दैन । यिद हनु्छ भने सरकारले त्यसको िजम्मा िलन पदर्छ । 

      २२. जवरजःती करणीको अपराधले मिहलाको चौतफीर् िवकासमा असर परु् याउदछ  । िहन्दू समाजमा माऽ होइन 
अन्य जनुसकैु समाजमा पिन जवरजःती करणीको अपराधलाई मिहला िव  हनुे गम्भीर अपराध मािनन्छ   र कडा 
सजायको व्यवःथा गिरएको हनु्छ । 
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      २३. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ मा महान्यायािधवक्ताको काम कतर्व्य र अिधकारको 
व्यवःथा गिरएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा “महान्यायािधवक्ता नपेाल सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार 
हनुेछ । “संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा नपेाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अन्य अिधकारीलाई राय 
सल्लाह िदन ुिनजको कतर्व्य हनुेछ” भ े ूावधान रहेको छ । यसैगरी उपधारा (२) मा “नेपाल सरकारको हक िहत वा 
सरोकार िनहीत रहेको मु ामा महान्यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको ूितिनिधत्व 
गिरने छ । “यस संिवधानमा अन्यथा लेिखएदेिख बाहेक कुनै अदालत वा न्याियक िनकाय समक्ष नपेाल सरकारको 
तफर् बाट मु ा चलाउन ेवा नचलाउने भ  ेकुराको अिन्तम िनणर्य गन अिधकार महान्यायािधवक्तालाई हनुेछ” भ े व्यवःथा 
भएको देिखन्छ । धारा १३५ को व्यवःथा अथर् र उ ेँय स.म.ुस.ऐन, २०४९ को अनसूुचीमा समावेश भएका मु ाह  
चल्न ेनचल्न े िनणर्य गदार् ूमाणह को समिुचत मूल्या न गरी िवनापूवार्मह िनणर्य गिरन ुपछर् भ  े कुरामा दइुमत हनु 
सक्दैन ।       २४. जवरजःती करणी अपराध एक जघन्य मानवता िवरोधी अपराध हो । यःतो खालको अपराधले िसंगो 
मानव सभ्यतालाई लिज्जत बनाउछ । यःतो अपराधबाट पीिडतले मनोबै ािनक, शारीिरक, आिथर्क, सामािजक आिद अन्य 
िविभ  समःयाह  झेल्न ुपन हनु्छ । ित पीिडतह मा Trauma को िःथित आउन सक्दछ । त्यसैले यःता अपराधका 
पीिडतह लाई समिुचत संरक्षण गिरन ु पदर्छ । पीिडतका अिधकारह लाई िविभ  अन्तराि य दःतावेजह  समेतले 
संरक्षण गरेको देिखन्छ । कःतोलाई पीिडत भ  े सम्बन्धमा "Victims"  means  persons  who,  individually  or 

collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss 

or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of 

criminal  laws  operative  within  Member  States,  including  those  laws  proscribing  criminal  abuse  of 

power. भिन Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power 1985 धारा १ 
मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त Declaration ले पीिडतको अिधकार तथा राज्यको उक्तरदाियत्वका सम्बन्धमा यसरी 
व्यवःथा गरेको  देिखन्छ । 

      The provisions  contained herein  shall be applicable  to all, without distinction of any kind,  such as 

race,  colour,  sex,  age,  language,  religion,  nationality,  political  or  other  opinion,  cultural  beliefs  or 

practices,  property,  birth  or  family  status,  ethnic  or  social  origin,  and  disability.   Victims  should  be 

treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of 

justice  and  to  prompt  redress,  as  provided  for  by  national  legislation,  for  the  harm  that  they  have 

suffered. 

              Judicial  and  administrative  mechanisms  should  be  established  and  strengthened  where 

necessary  to  enable  victims  to  obtain  redress  through  formal  or  informal  procedures  that  are 

expeditious,  fair,  inexpensive  and  accessible.  Victims  should  be  informed  of  their  rights  in  seeking 

redress through such mechanisms. 

              Victims  should  receive  the  necessary  material,  medical,  psychological  and  social  assistance 

through governmental, voluntary, community‐based and indigenous means. 

              States  should consider  incorporating  into  the national  law norms prescribing abuses of power 

and providing remedies to victims of such abuses. In particular, such remedies should include restitution 

and/or compensation, and necessary material, medical, psychological and social assistance and support. 
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States  should  consider negotiating multilateral  international  treaties  relating  to victims, as defined  in 

paragraph 18. 

            States should periodically review existing legislation and practices to ensure their responsiveness 

to  changing  circumstances,  should  enact  and  enforce,  if  necessary,  legislation  prescribing  acts  that 

constitute serious abuses of political or economic power, as well as promoting policies and mechanisms 

for the prevention of such acts, and should develop and make readily available appropriate rights and 

remedies for victims of such acts. भिनएको छ । 

      २५. उिल्लिखत घोषणापऽले अपराध पीिडत तथा शिक्तको दु पयोगको पिरभाषा गरी पीिडतका अिधकारह  संरिक्षत 
हनुपुन मान्यतामा न्यायमा सहज पहुँच एवं ःवच्छ न्यायको अिधकार अपहिरत एवं नोक्सान भएको सम्पि को 
पनुूाि , पनुर्ःथापना वा पीडकबाट क्षितपूितर् भराई पाउनेसम्बन्धी अिधकार, िपडकबाट पनुर्ःथापना वा क्षितपूितर् िदलाउन 
नसिकएको अवःथामा राज्यबाट क्षितपूितर् पाउने अिधकार र मौिलक ःवाःथ्य उपचार, मनोबै ािनक एवं सामािजक 
सहयोग सम्बन्धी अिधकारह  रहेका छन ्। पीिडतले नचाहेको अवःथामा बाहेक अिभयोजन सम्बन्धी अिन्तम िनणर्यको 
जानकारी अिभयोजन पक्षले पीिडतलाई उपलब्ध गराउन ुपछर् । िपडकलाई अिभयोजन नगन गरी अिभयोजनकतार्ले िनणर्य 
गरेमा त्यःतो िनणर्यउपर सक्षम   िनकायबाट जाँच गराउन पाउन ेअिधकार पीिडतलाई हनुपुछर् अथवा िनजी पमा आफै 
मु ा चलाउन पाउन ेPrivate Prosecution को अिधकार हनु ुपदर्छ भिनएको पाइन्छ । हरेक देशको फौजदारी न्याय 
ूणाली फरक फरक भए जःतै पीिडतले न्याियक ूिबयामा खेल्ने भिूमका पिन फरक फरक रहेको पाइन्छ । केही 
देशह मा पीिडतको भिूमका केवल वादी पक्षको साक्षीको पमा हनु्छ भने केही देशह मा पीिडतले आफै मु ा चलाउन 
पाउन ेPrivate Prosecution को अिधकार रहेको पाइन्छ । 

      २६. जवरजःती करणी गम्भीर ूकृितको फौजदारी अपराधमध्येको एक हो र यो अमानवीय एवं मिहलाको मानव 
अिधकार िवपरीतको अपराध हो । यःतो अपराधले पीिडतको शारीिरक, मानिशक, पािरवािरक जीवनमा नकारात्मक असर 
पान माऽ नभई उसको आत्मसम्मान र अिःतत्व मै आचँ पगु्न जान्छ । जवरजःती करणीको मूल तत्व 
जवरजःती, डर, धाक, धम्की र वल ूयोग हो । जवरजःती करणीबाट पीिडत मिहला अनसुन्धानकतार् एवं अिभयोजन 
कतार्को लािग ूत्यक्ष ा, भरपद  र सत्यवक्ता साक्षी मािनन्छ र उनको बयान वकपऽलाई अन्य सबूद ूमाणले पिु  
गिररहन आवँयक हुँदैन । भारतीय सव च्च अदालतले पिन जवरजःती करणी मु ामा पीिडतले गरेको बकपऽको 
ूमािणक मूल्यको सम्बन्धमा state of Punjab Gurmit singh and others मु ाका " In this instant case our careful 
analysis of the statement of prosecutor has created an impression on our mind that she is reliable and 

truthful witness  her  testimony  suffers  from  no  infirmity  or  blemish what  so  ever भनी पीिडतले गरेको 
बकपऽलाई ूमािणक महत्व िदएको पाइन्छ । तसथर् जवरजःती करणीको अपराधबाट पीिडत मिहलालाई पगुेको आिथर्क 
सामािजक, मनोबै ािनक वैयिक्तक पािरवािरक शारीिरक आिद िविभ  पक्षमा पगुेको क्षितको 
एकमाऽ Compensation अदालतलाई मा  ूमाणमा आधािरत अनसुन्धान र अिभयोजन हो । 

      २७. अब िनवेदकको माग सम्बन्धमा हेदार् िनवेदकको माग िरट िनवेदनका ूकरण ८ को (क) देिख (छ) सम्म को 
हो । तर िलिखत बहसनोटमा िरट िनवेदनमा भन्दा धेरै र िभ  कुरा माग भएको देिखयो । यस अदालतले िरट 
िनवेदनमा सीिमत रहेर आदेश गनुर् पन हनु आउँछ । िरट िनवेदनमा माग नभएको तर िलिखत बहसनोटमा उल्लेख 
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भएको कुरामा पिन आदेश गन हो भने िवपक्षी नेपाल सरकारलगायत अन्य ूितवादीह ले आफू िव को आरोप बारेमा 
आफ्नो भनाई नै राख्न पाउँदैन । त्यसरी िरट िनवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा िलिखत बहस नोटमा लेिखएको वढी र थप 
कुराह लाई िलएर सरकारको िव  आदेश गदार् त्यःतो आदेश अक  पक्षको लािग Natural  Justice  Fair 
Hearing र Fair  Trial िव  हनु जान्छ । िवपक्षीले जवाफ िदन नपाएको कुरामा यस अदालतले Adjudicate गनर् 
हुँदैन । तसथर् आदेशको सम्बन्ध िरट िनवेदनमा उठाइएको ू को आधारमा सीिमत रही यो िनदशनात्मक आदेश जािर 
गिरएको छ । 

      २८. ूत्येक नागिरकको सम्मानपवुर्क बाचँ्न पाउन ेहक (Right to life with dignity) मौिलक हक हो । फौजदारी 
मु ामा कसैको िव  िवना ूमाण अिभयोग लगाउन ुपिन मौिलक हकको हनन ्हो । कानूनबमोिजम बाहेक बैयिक्तक 
ःवतन्ऽता अपहरण हनु नपाउने हक उल्लंघन हनु जान्छ । धेरै अगािड बनेको मूलकुी ऐनको अदालती बन्दोबःतको 
महलको नं १८४(क) को व्यवःथा र िफरादपऽको ढाचँामा िदइएको साक्षी ूमाणको व्यवःथा, ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा ४(१)(ख) अनसुार एक पक्षले व्यक्त गरेको कुरा अक  पक्षले िलिखत पमा िःवकार गरेमा ूमाण बझु्न नपन 
व्यवःथा, संिवधानको धारा २४(५) र (७) को व्यवःथा, ICCPR (१९६६) को धारा १४को व्यवःथा र फौजदारी 
न्यायको मान्य िस ान्तअनसुार Suspect लाई माहय ूमाणको अभावमा अिभयोग सम्म पिन लगाउन हुँदैन । वाःतवमा 
भ  े हो भन े अिभयकु्तलाई माहय ूमाणको अभावमा पिन राज्यले अिभयोग लगाई मु ा चलाउछ भने 
त्यःतो अिभयोग Prosecution नभई  persecution हनु जान्छ । 

      २९. यस पिरूआेयमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको वाषीर्क ूितवेदनमा देिखन े सरकारवादी फौजदारी मु ाको 
सफलताको ूितशत हेदार् र यस अदालतले संिवधानको धारा १०७(३) अन्तगर्त Appellate jurisdiction अन्तगर्त वादी 
नेपाल सरकारको तफर् बाट परेको पनुरावेदन सनुी भएको फैसला हेदार् नेपालको Criminal  Prosecution मा 
संगठनात्मक, अनसुन्धान तहकीकात, अिभयोजनात्मक ूािविधक र कानूनी पक्षमा व्यापक सधुार हनु ु पन देिखन्छ । 
सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा परेका मु ामा वतर्मान अिभयोजन अथार्त Prosecution हेदार् 
ज्यादाजसो मु ा जाहेरवालाको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएको र Suspect ले अनसुन्धान अिधकारी समक्ष िदएको सािवती 
बयानमा आधािरत   देिखन्छ । यस सन्दभर्मा िरट िनवेदनमा माग भएको िनदशनात्मक आदेशलाई अूसांिगक मा  
सिकदैन, समयानकुुलको माग नै देिखन्छ । गलत व्यिक्तलाई अिभयोग लगाउन,ु सबूद ूमाणिवना कसैलाई अिभयोग 
लगाई मु ा दायर गनुर् अथवा एउटा अपराधमा अक  अपराधको दण्ड सजायको माग गरी अिभयोग लगाउन ुवा अपराध 
भएकोमा पिन अपूरो अनसुन्धान गरी वा अनसुन्धाननै नगरी अिभयोग लगाई मु ा चलाउन ुवा मु ा नै नचलाउन ेकायर्बाट 
मु ा चलाइएको व्यिक्त र पीिडत दवैुको न्याय पाउने हक हनन ्हनु जान्छ । तसथर् अनसुन्धान नै पूरा नगरी अिभयोग 
लगाई कसैउपर मु ा चलाउँदा वा मु ा नचलाउँदा दवैु अवःथामा अनसुन्धान अिधकारी एवं सरकारी वकील दवैु सतर्क 
हनु ुपछर् । यस कारणले गदार् पिन िनवेदनमा उठाइएका ू ह  र माग गिरएको आदेश दवैु ूासंिगक, महत्वपूणर् र 
सान्दिभर्क देिखन्छ । 

      ३०. अब िनवेदकले माग गरेको आदेशका सन्दभर्मा हेदार् पिहलो माग ूकरण ८ को खण्ड(क) को मलुकुी ऐनको 
जवरजःती करणीको महलमा भएको जवरजःती करणी शब्दको स ा “बलात्कार” शब्द राख्न ेआदेश गिरपाऊँ भ  ेमागका 
सम्बन्धमा अपराधको पिरभाषा वा नामाकरण अदालतले गनर् हुँदैन । कुन अपराधलाई कुन वगर्मा पान, अपराधको 
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नामाकरण कसरी गन, के कायर् गदार् के अपराध हनुे भ  े कुनै कायर्लाई Criminalise गन र अपराधको पिरभाषा गन 
िवषय िवशु  िवधाियकाको Domain िभऽको कुरा भएकोले जवरजःती करणीको बदलामा बलात्कार शब्द राख्न ेआदेश 
गिरपाऊँ भ  ेमागसँग यो अदालत सहमत  हनु  सकेन । यसमा कुनै आदेश हनु सक्दैन । 

      ३१. खण्ड (ख) को जवरजःती करणीको अपराधमा मु ा चलाउन े३५ िदन हदम्याद कम भएकोले बढाइ पाऊँ भ े 
मागका सम्बन्धमा यो इजलास सहमत छ । जवरजःती करणीको अपराध मिहला िव  हनुे गम्भीर अपराध हो । 
करणी कायर् िव का जनुसकैु धमर् संःकृित परम्परा र मान्यता भएको देशमा पिन सावर्जिनक ःथल र खलुम्खलुा 
गिरदैन । यःतो कायर् दईु Consenting  adult बीच म ूरीले कोठािभऽ गिरन े कायर् हो । Public 
Decency र Morality को लािग पिन सावर्जिनक ःथलमा यःतो कायर् ूितविन्धत छ । करणी कायर् दवैु Consenting 
adult बीचको Right to Privacy को मौिलक हकअन्तगर्त गोप्य रहन्छ । वाःतवमा सभ्य समाजको लािग एक पिहचान 
समेत हो । कुनै पिन adult ले आफूबीच भएको करणी कायर् expose गनर् चाहदैन । नेपालको सन्र्दभमा हेदार् 
अिशक्षा, गिरवी, परम्परा ूचलन, अन्धिव ास, संःकार आिद कतीपय िविभ  कारणले गदार् जवरजर्ःती करणीको 
अपराधबाट पीिडत मिहला आफूउपर अपराध गनह लाई सजाय गराउन े कायर्मा ूहरीमा जाहेरी दखार्ःत िदनपिन 
समाजले के भन्ला भ  े भावनाले shy हनुे गरेको देिखन्छ । मिहलाउपर हनु े अन्य अपराध जःतै ज्यान मान 
उ ोग, लटुपाट, चोरी डकैती Eye Teasing आिद मिहलाउपर भएको अपधारमा मिहलाको तफर् बाट िनडर भएर र संकोच 
नमानी ूहरीमा जाहेरी दरखाःत पदर्छ तर जवरजःती करणीमा अिलक फरक देिखन्छ । जवरजःती करणीको अपराध 
भइसकेपिछ ूहरीमा जाहेरी िदन े निदन े भ  े सम्बन्धमा िनणर्य गनर् आपसी पािरवािरक छलफल गदार् नै केही िदन 
िवत्छ । त्यसरी िढलाई गरी जाहेरी िदंदा अनसुन्धानको काम पूरा गनर् Suspect को बयान कागज, पीिडत र 
अिभयकु्तको Medical जाँच, ूमाणह को Forensic जाच आिद िविभ  कायर् गनर् समय लाग्छ । Forensic  lab को 
ूितवेदन ूा  गनर् समय लाग्छ आिद िविभ  कारणले गदार् ३५ िदन ज्यादै नपगु भएको कुरामा िववाद गन ठाउँ छैन । 
यही आिद कुराह लाई Address गरी २०६३ सालको िरट नं ०४०२ िनवदेक इिन्दरा बःनेत िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको िनवदेनमा यस अदालतबाट वतर्मान ३५ िदनको बदला ६ मिहना हदम्याद 
बढाउन ेभनी परमादेश जारी भइसकेको हुँदा यस िवषयमा थप आदेश गरी रहन परेन । 

      ३२. खण्ड (ग) को घरेल ु िहंसा सम्बन्धमा मिहला िहंसा र लैिगंक िहंसाको  पिरभाषालाई पिरमाजर्न गिरपाऊँ भ  े
मागका सम्बन्धमा २०६४ सालको िरट नं. ०४२४ िनवेदक ज्योती पौडेल िवपक्षी मिन्ऽपिरष  समेत भएको िनवेदनमा 
घरेल ु िहंसा सम्बन्धी वतर्मान कानूनले आजको बढ्दो घरेल ुिहंसाको अपराधलाई Cope गनर् नसकी घरेल ुिहंसाबाट पीिडत 
मिहलालाई न्याय िदलाउन नसक्न े हुँदा घरेल ु िहंसासम्बन्धी वतर्मान कानूनमा आमूल संशोधन हनुपन कुरा औल्याई 
कानून सधुारको लािग आवँयक संशोधन गन िनदशनात्मक आदेश जारी भई सकेको हुँदा यस िवषयमा पिन आदेश गरी 
रहन परेन । 

      ३३. खण्ड (घ) को मागका सम्बन्धमा जवरजःती करणीको अपराध सरकार वादी फौजदारी अपराध भएको कारण 
ूचिलत नेपाल कानूनले िमलापऽ हनु सक्दैन । साथै औपचािरक पमा िमलापऽ गन भ  ेहुँदैन । तर अदालत बािहर 
पीिडत आफै Victim भइकन पिन आफूउपर समाजले के भन्ला भ  ेडर अदालती कारवाहीमा अदालतमा उपिःथत भई 
बकपऽ एवं जीरह सामना गनुर्पन अदालती ूिबया, पीिडत ःवंय र पीिडतको पिरवारको आिथर्क कमजोरी आिद मिहलाले 
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सामना गनुर् पन िविभ  कठीनाइको फाइदा उठाउने उ ेँयले अिभयकु्त पक्षबाट अदालत बािहर रकम िलनािदना गरी 
अदालतमा िवचाराधीन मु ामा पीिडतलाई र जाहेरवाला पीिडतका िपता माता भए िनजह लाई अदालतमा सकभर 
उपिःथत नै नगराउन ेर उपिःथत भएपिन Hostile गराउने गरी Out of Court  illegal  settlement गराउने वा जे हनु े
भयो अव पीिडतलाइई अिभयकु्तले िववाह गन आ ासन िदई गैरकानूनी िमलापऽ गराई Sub‐judice मु ामा पीिडत वा 
जाहेरवालाको आिथर्क कमजोरीको फाइदा उठाउन ेकायर् हनु सक्दछ । पीिडतले न्याय ूा  गन काममा अवरोध गरेको 
आरोपमा कारवाही गनर् कानून िनमार्ण गनर् उिचत हनु्छ । जवरजःती करणी जःतो मिहला िव  हनुे गम्भीर अपराधमा 
अदालत बािहर गैरकानूनी पमा िमली पीिडत र पीिडत पक्ष एवं साक्षीलाई ूभाव पािरन्छ । सबूद ूमाण 
मेटाउन,ु लकुाउन ुर Tamper गनुर् पिन अपराधिभऽ पछर् । तसथर् जवरजःती करणी मु ामा पीिडत र जाहेरवाला पक्षलाई 
फकाई वा धम्काई, झूठा र गलत आ ासन वा ूलोभन देखाई सबूद ूमाण र साक्षीलाई Tamper गन कायर् गरी 
अदालत बािहर गैरकानूनी out of court illegal settlement गन कामलाई अपराध घोिषत गरी यसरी गैरकानूनी Out of 
court settlement लाई आपरािधक कायर् हनु ेव्यवःथाको कानून िनमार्ण आवँयक देिखन्छ । तसथर् जवरजःती करणी 
बैवािहक वलात्कार जःता मिहला िव  हनुे गम्भीर अपराधबाट पीिडत मिहलाको िहतको लािग सो सम्बन्धमा कानून 
संशोधन वा आवँयक कानूनी  व्यवःथा गनुर् । अनसुन्धान गनर् लापरवाही गन सम्बन्धमा तल छु ै आदेश गिरएको छ । 

  

खण्ड (ङ) र (च) का सम्बन्धमा छु ै आदेश गिरएको छ । 

      खण्ड (छ) को सम्बन्धमा मिहला िव  हनुे जवरजःती करणीको अपराध, घरेल ुिहंसा, यौन, शोषण कायर्ःथल Work 

place मा हनु ेSexual  Exploitation मिहला िव  हनु े गम्भीर अपराध हनु । उिल्लिखत अपराधह ले मिहलाह को 
मौिलक हक एवं मानव अिधकारको अपहरण माऽ होइन मिहलाह को सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक समेत हनन ्गदर्छ 
र मिहला भएकै कारणबाट मिहलाह  िविभ  शोषणमा पदर्छन ्। यःतो अपराधले मिहलाह को सम्मानपूवर्क बाँच्न 
पाउन ेहक अथार्त Right  to  life with dignity र Right  to Privacy को अिधकार समेत उपभोग गनर् नसक्न ेअवःथामा 
परु् याउँदछ । 

      ३४. अपराध जितसकैु गम्भीर र अिभयकु्त जितसकैु Hard Core र Professional भए पिन संिवधानले मौिलक हक र 
ःवतन्ऽ न्यायपािलका guarentee गरेको हाॆो जःतो  कानूनी राज्यको आधारमा राज्य स ालन हनुे र Core Human 

Right  Treaties को पक्ष बनकेो रा मा Fair  Trial सम्बन्धी यावत ूिबया परु् याएर माऽ अदालती कारवाही स ालन 
हनु्छ । मिहला िव  हनुे यःता अपराधह  Regular  Court लाई समु्पदा Regular  Court को कायर्िविध 
कानून, Regular Court मा परेको अन्य तमाम मु ाह लाई एक ूकारको व्यवहार र मिहला िव  हनु ेयःता अपराधमा 
फरक कायर्िविध लागू हनु सक्दैन । फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त र Fair Trial को आधारह लाई कायम राखी र 
पालना गरी जवरजःती करणी तथा घरेल ुिहंसा जःतो अपराधबाट पीिडत मिहलाको लािग िछटो न्याय िदन छु ै अदालत 
आजको आवँयकता हो । मिहला पीिडत यःतो मु ामा सामान्य अदालतमा छु ै Bench गठनले मिहलाले सरल तिरकाले 
शीय न्याय पाउन किठन हनु्छ । तसथर् मिहला पीिडत भएको फौजदारी मु ा खासगरी जवरजःती करणीलगायत घरेल ु
िहंसाबाट पीिडत मु ा हेनर् उपलब्ध भएसम्म मिहला न्यायािधशबाट हेिरन ेगरी Fast Track Court गठन गनुर् भनी संवत ्
२०६६ सालको िरट नं ०४२४ िनवेदक मिहला पनुर्ःथापनाको केन्िको तफर् बाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का 
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महासिचव अिधवक्ता ज्योती पौडेल समेत तथा िवपक्षी नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  कायार्लय िसंहदरवार 
काठमाड  समेत भएको परमादेश मु ामा  िमित २०६६।४।२८ मा यस अदालतबाट आदेश भएकोले यसमा छु ै आदेश 
गनर् परेन । 

      ३५. जवरजःती करणीबाट पीिडत मिहलाको मयार्िदत जीवन िनवार्ह गन वातावरणको लािग पीिडत ःवयम सचेत र 
जाग क हनु आवँयक   छ । नेपालमा करणीलाई Taboo अथवा Social  Evil को पमा िलइन्छ । Prostitution 
Legalise भएका देशमा पिन Prostitution मा लागेका मिहलाको इच्छा िव को करणी जवरजःती करणी मािनन्छ । 
त्यसैले जवरजःती करणीबाट पीिडत मिहला अपराधबाट पीिडत व्यिक्त हो । जवरजःती करणीमा पीिडतको कुनै दोष 
हुँदैन । जवरजःती करणी गरेको भनी अिभयोग लागेको अिभयकु्त कानून तोडेको आरोपमा मु ा चलेको अिभयकु्त हो । 
एउटा पीिडत व्यिक्त र अक  कानून तोड्ने व्यिक्त यी दईु वगर् एउटै होइनन । अिभयकु्तलाई कानून तोडेको आरोपमा 
ूमाणबाट अदालत सन्तु  भएमा कैद सजाय हनु्छ र अपराधी ठहिरन्छ । त्यःतो अपराध नैितकपतन देिखने अपराध 
मािनन्छ । तर एक मिहलालाई उनको इच्छािवपरीत उनको अनितबम्य शरीरको पिवऽताको अपहरण गरी जवरजःती 
करणी गनुर् कानूनिवपरीत माऽ होइन गम्भीर अपराध पिन हो । सभ्य मानव समाजले यःतो कायर्लाई नैितकतािवहीन 
कायर् मान्दछ । यःतो नैितकता िवपरीतको कायर्लाईनै नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध मा पुछर् र हो पिन । यःतो 
गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यिक्त जसलाई ूहरीले हतकडी लगाएर अदालत पिरसरमा उपिःथत गराउँदा पिन उ 
संकोच नमानी अदालतमा उपिःथत हनु्छ । तर पीिडत मिहला जो अपराधबाट पीिडत ब  पगुेकी िछन उनी नै समाजले 
के भन्ला भनी आफै िसिजर्त शंका र सोचले आफै लिज्जत हिुन्छन । जबकी जवर्रजःती करणीको पीिडत हनुमा उनको 
कुनै दोष हुँदैन । तसथर् पीिडत मिहलाको “सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउन ेहक” र मयार्िदत जीवन िनवार्हका सम्बन्धमा पिहलो 
कुरा पीिडत ःवयमले आफूलाई अपराधी होइन अपराधबाट पीिडत व्यिक्त सम्झन ुपछर् । समाजमा व्या  ढीवादी पन 
िशक्षाको किमको कारण यःतो सोच हनु गएको हो । यसको उन्मूलन हनु समय लाग्दछ । जवरजर्ःती करणीको 
अपराधबाट पीिडत व्यिक्तले आफूले आफैलाई कलंिकत सम्झन ुहुँदैन । अपराधबाट पीिडत व्यिक्त कसरी कलंिकत हनु 
सक्छ । सभ्य समाजले त्यःतो ठान्दैन । िशक्षा, जागरण र चेतना नै यःतो गलत धारणा र सोच मेटाउन ेउपाय हो । 
आफ्नो अनितबम्य शरीरमा अितबमण गनलाई सजाय िदलाउनको लािग पीिडत मिहलाले साहिसलो भएर अनसुन्धान 
अिधकारी एवं अदालत समक्ष उपिःथत भई सत्य साँचो कुराको बयान बकपऽ गनर् सक्न ुपछर् । पीिडतले यःतो साहस 
आफै िनकाली आफै आत्मिव ासबाट िव ःत हनु सक्नपुछर् । राज्यले पीिडत मिहलाको सहयोगको लािग आवँयक 
ॐोत र साधनअनसुार ूत्येक िजल्लामा देहायको व्यिक्तह  रहेको पीिडत मिहलाको लािग एक Counseling Centre को 
बमश व्यवःथा गदै जान ु। 

 मिहला आयोगले तोकेको ूितिनिध 

 मिहला मन्ऽालयले तोकेको ूितिनिध, 

 सम्बिन्धत िजल्लाको सरकारी वकील, 

 उपलब्ध भएसम्म मिहला कानून व्यवसायी, 

 उपलब्ध भएसम्म मिहला ूहरी अिधकृत, 
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 उपलब्ध भएसम्म मिहला समाजसेवी 

      यसरी गठन हनु ेसिमितले पीिडत मिहलालाई Counseling गन र अदालती कारवाहीमा हःतक्षेप नहनुे गरी पीिडत 
मिहलालाई साथ िदन ेकतर्व्य र अिधकार हनुछे  । 

खण्ड (ङ)(च) का संगठनात्मक ूािविधक र कानूनी सधुारका सम्बन्धमा : 

 खण्ड (ङ) को संगठनात्मक सधुारका सम्बन्धमा : 

       ३६. अपराध अनसुन्धान आधिुनक ूिविध र िव ानको आधारमा कुशल अनभुवी इमानदार र पेशेवर 
अनसुन्धानकतार्ले तथ्य प ा लगाउन े एउटा िवशेष कला एवं िव ान हो । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी मु ामा ूमाण परु् याउन ेभार वादीमा िनिहत हनु े भनेको  छ । फौजदारी मु ामा वादीले ूमाण परु् याउन पन 
फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त नै हो । नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २४ को न्यायसम्बन्धी 
हक, अ.बं १८४ (क) को व्यवःथा, ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ४–१–ख को व्यवःथा, नेपाल पक्ष 
बनेको ICCPR (१९६६) को धारा १४ को व्यवःथा र फौजदारी न्यायमा ूचिलत Miranda  Right अनसुार हाॆो 
जःतो Adversarial/Accusatorial अिभयोजनको व्यवःथा भएको रा मा ठोस र शंकारिहत ूमाणको आधारमा माऽ दोषी 
ठहर गनर् सिकन्छ । स.म.ुस.ऐन, २०४९ ले अनसूुची १ मा लगभग ५५ वटा अपराधलाई सरकारवादी मु ा भई चल्न े
व्यवःथा गरेको छ । नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) अनसुार नपेाल सरकार वादी भई नेपाल 
सरकारको तफर् बाट मु ा चल्न ेनचल्न ेिनणर्य गन अिधकार महान्यायािधवक्तालाई तोकेको छ । जवरजःती करणीलगायत 
स.म.ुस ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समावेश भएको मु ामा पीिडतको भिूमका केवल अनसुन्धानकतार्लाई अथार्त 
ूहरी कायार्लयमा अपराधबाट आफू पीिडत भएको जाहेरी दखार्ःत िदन े सम्मको जाहेरवालामा सीिमत गरेको छ । 
स.म.ुस.ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समावेश भएका मु ामा पीिडत आफैले नालेस वा िफराद वा अिभयोगपऽ दायर 
गनर् सक्दैन । पीिडत भएतापिन जवरजःती करणी गन अिभयकु्तलाई सजाय माग गन Locus  Standi हुँदैन । 
स.म.ुस.ऐन, २०४९ ले अनसूुची (१) मा समावेश भएका मु ामा पीिडतको वादी हनुे हक खोिसएको छ । यो हनुकुो 
पछािड केही आधारह   छन ्। 

      ३७. स.म.ुस.ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समावेश भएका अपराधह  गम्भीर फौजदारी अपराधह  हनु । ती 
अपराधमा अपराधीलाई पबाउ गनुर्पछर्, बयान िलनपछर् । अपराधीको शरीरको िविभ  परीक्षण गनुर्पछर्, अपराधीको घरडेरा 
खानतलासी गनर् पछर्, पीिडतबाट अपराधीलाई सनाखत गराउन पछर् । अपराधबाट पीिडत व्यिक्तको पिन िविभ  शारीिरक 
परीक्षण गनुर्पछर्, घटना देख्न ेमािनसको बयान कागज गराउन ेसमेतका कायर् गनुर् पन आिद िविभ  कायर् गनर् पन भएबाट 
ती कायर्ह  पीिडत ःवयमले गनर् नसक्ने माऽ होइन पीिडतलाई सो गनर् कानूनी अिधकार सम्प  बनाउन पिन सम्भव 
हुँदैन र िमल्दैन । यःता गम्भीर अपराधमा पीिडत र समाजको तफर् बाट अपराध अनसुन्धान गन, अिभयोग लगाउनेदेिख 
अिन्तम अवःथासम्म सरकार आफैले मु ाको कारवाहीमा भाग िलन सक्न ेकानूनी अिधकार ूा  हनु्छ । त्यसैले स.म.ुस. 
ऐन, २०४९ मा यःतो कानूनी व्यवःथा भएको हो । राज्यले पीिडत व्यिक्तलाई आफै मु ा चलाउन पाउन ेअिधकार 
निदइ पीिडतको वादी हनुे हक पिन खोःन ेतर वादी ब े हक ूा  गरेको सरकारले पिन झारा टारेर लापरवाही गरेर 
अनसुन्धान कायर् पूरा नै नगरी कसैलाई मु ा कमजोर पारी अिभयोग लगाई मु ा चलाउन ेकायर् ःवीकायर् हनु सक्दैन । 
यःतो कायर् कारवाहीबाट सरकारले आफ्नो संवैधािनक कतर्व्य पूरा गरेको छ भनी मा  सिकदैन । तसथर् 
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स.म.ुस.ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समावेश भएको मु ामा खास गरी जवरजःती करणी जःतो मिहलाउपर हनु े
अपराधमा देहाय बमोिजम Long Term र Short Term व्यवःथा गनुर् भ े िवपक्षी नेपाल सरकारको नाममा देहायबमोिजम 
िनदशनात्मक आदेश जारी हनु्छः 

 (१)   अपराध अनसुन्धान एक बेग्लै कला हो यसको लािग अपराध अनसुन्धानमा तािलम ूा  अनभुवी पेसेवार र दक्षता 
ूा  व्यिक्त आवँयक पदर्छ । अनसुन्धानकतार्मा न्यूनतम योग्यताको साथै अपराध शा , कानून र अपराध अनसुन्धान 
सम्बन्धी ान हनु आवँयक पदर्छ । अपराध अनसुन्धान एक ज्यादै जटील र specialized काम हो । अपराध 
अनसुन्धान गन व्यिक्तमा Crime scene वा र अन्यऽ जहा ँभएपिन सबूद ूमाण संरक्षण गन, Crime scene बाट सबूद 
ूमाण उठाउन,े संकलन गन Preserve गन त्यसलाई परीक्षणको लािग ूयोगशालामा पठाउन,े अपराधको Modus 

operandi देिख िलएर Commission सम्मको Chain (डोरी) प ा लगाउन सक्न,े Suspect लाई सोधपछु गन 
ूयोगशालाले पठाएको ूितवेदन पढन र िववचेना गनर् सक्नलेगायतका अपराध अनसुन्धानसँग सम्बन्धीत सम्पूणर् कलामा 
िवशेष ान अनभुव र दक्षता ूा  हनुपछर् । यसका साथै ूमाण कानून, अपराध अनसुन्धानकला आिद िवषयमा पिछल्लो 
िवकसीत घटनाबम समेतमा पिरिचत रहन पछर् । अपराध अनसुन्धान कतार्मा फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त के 
कःतो ूमाण अदालतलाई मा  हनु्छ भ  े र फौजदारी न्यायमा Suspect को मौिलक हकको बारेमा समेत जानकारी 
भएको हनुपुछर् । अपराध अनसुन्धान भनेको सबूद ूमाण संकलन हनु नसकेको अवःथामा कानूनको हदम्याद ननाध्ने 
अविध सम्म फायल बन्द नगरी िनरन्तर चाल ु राख्न पन Ongoing  Process हो । तसथर् यसको लािग नेपालमा एक 
छु ै specialised ूहरी संगठनको आवँयकता   देिखन्छ । त्यिह ूहरी Riot Control र शान्ती सरुक्षामा पिन खिटन े र 
उही ूहरी अपराध अनसुन्धानमा पिन संलग्न हनु ेहो भन ेत्यःतो ूहरीबाट फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तअनसुारको 
अनसुन्धान तहकीकात हनु सम्भव हुँदैन । 

  

नेपालमा हेदार् ूहरी सेवाको िवभाजन यःतो रहेको देिखन्छः 

(क) जनपद ूहरी   

(ख) शस  ूहरी 

(ग) पहरा ूहरी     

(घ) दंगा िनयन्ऽण ूहरी र 

(ङ) शािफक ूहरी 

३८. अपराध अनसुन्धान माऽ गन छु ै ूहरी संगठनको व्यवःथा भएको देिखँदैन । बहसको बममा कानून 
व्यवसायीबाट हाल जनपद ूहरी अन्तगर्त िजल्ला ूहरी कायार्लयमा अपराध अनसुन्धान ूहरी रहेको भ े जानकारी हनु 
आएको सम्बन्धमा अपराध अनसुन्धान एक ज्यादै जिटल िविधिव ान अथार्त ्Forensic  science  ारा समिथर्त सबूद 
सकंिलत हनुपन कायर् हो । मािथ भिनएको अपराध अनसुन्धान भनेको कुनै अपराधमा अनसुन्धान चाल ुभएपिछ सबूद 
ूमाण नभेिटयु ले अनसुन्धान कतार् त्यसैमा लािग रहन ुपन कायर् हो । अनसुन्धानबाट न्यायको मान्य िस ान्तअनसुार 
अदालतलाई माहय हनु ेूमाण संकलन आवँयक पदर्छ । यःतो कायर्मा त्यही ूहरी जो शािन्त सरुक्षामा खिटन्छ त्यही 
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ूहरी अनसुन्धानकतार् हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तअनकूुलको कुशल अपराध अनसुन्धान हनु सक्दैन । 
समाजमा अमन चयन कायम राख्न ु ूहरीको काम हो । समाजमा किहले काही ूजातािन्ऽक अिधकार अन्तगर्त कुनै 
िवषयमा िवरोध ूदशन हुँदा उ ेिजत भई िहंसा तोडफोड र शािन्त भंग हनु ेकायर् हनु लागेमा त्यसलाई रोक्न ेूहरीको 
पिहलो कायर्  हो । यःतो अवःथामा ूशासन वा सरकारको कतर्व्य सावर्जिनक सम्पि को िवनास र नागिरकह को जीउ 
ज्यानको सरुक्षातफर्  ध्यान जान ु ःवभािवक पिन हो । एउटै ूहरी संगठन दवैु काममा लगाउँदा ःवभावैले पिहलो 
ूाथिमकता सावर्जिनक सम्पि को तोडफोड रोक्ने र नागिरकको जीउधनको सरुक्षातफर्  जान ुःवभािवक हो । यसले गदार् 
अपराध अनसुन्धान ूाथिमकतामा पदन । िढलाई गदार् सबूद ूमाण लोप वा न  हनु सक्छ । त्यसैले अपराध अनसुन्धान 
गन छु ै ूहरी संगठनको गठन नगरी वतर्मान ूहरी संगठनबाट नै अनसुन्धान हनुे हो भन ेूहरीको पिहलो ध्यान शािन्त 
कायम गनतफर्  जान ेहुँदा अपराध अनसुन्धान सन्तोषजनक नहनु सक्छ । यसले गदार् सबूद ूमाणलोप हनुे माऽ होइन 
अपराध अनसुन्धान ूहरीको Priority मा पदन । त्यसैले वतर्मान व्यवःथामा सधुार गरी अपराध अनसुन्धानका सम्बन्धमा 
छु ै ूहरी संगठनको गठन हनुपछर् । यःतो संगठन तत्काल गठन हनु सम्भव नहोला । यसको लािग 
कानून, जनशिक्त, रकमलगायत िविभ  कुरा आवँयक पछर् । शािन्त सरुक्षामा त्यही व्यिक्त खिटने र अपराध अनसुन्धान 
पिन त्यही व्यिक्तले गन भ  ेवतर्मान व्यवःथा रिहरहन हुँदैन । 

      ३९. सरकारी मु ा सम्बन्धी ऐन, पिहलो पटक २०१७ मा लागू भयो र स.म.ुस.ऐन, २०४९ सािवक ऐन, २०१७ 
को अक  िवकिसत प हो । ५० वषर्को इितहासमा गम्भीर फौजदारी अपराधको अनसुन्धान र अिभयोजनमा भएका 
गल्तीलाई ध्यानमा राखी र पीिडतलाई न्याय िदलाउन ेसरकारको संवैधािनक कतर्व्यलाई ध्यानमा राखी आजको बढ्दो 
सहरीकरण, संगिठत अपराधको िवकास, आजको स ारमा भएको िवकासको कारण हनु ेTrans  Border र Cross 
Border अपराध, मानव अिधकारसम्बन्धी िविभ  महासिन्धमा नपेाल पक्ष भएको वाःतिवकता, न्यायपािलकाको 
ःवतन्ऽतालाई समेत ध्यानमा राखी अनसुन्धान तहकीकात कायर्लाई सधुार गनर् ३ वषर् िभऽ छु ै अपराध अनसुन्धान 
ूहरी संगठन गठन गनुर् । छु ै अपराध अनसुन्धान ूहरी गठन गरी त्यसमा लागू 
औषधसम्बन्धी, Homicide सम्बन्धी, मिहलाउपर हनु े अपराधसम्बन्धी, कीत तथा ठगीसम्बन्धी, बैिक , मिुा र वािणज्य 
अपराधसम्बन्धी जःता आिद िविभ  ूकारका अपराधको लािग िविभ  िविशि कृत अनसुन्धानकतार्ह  िवकास गद लानू 
आजको आवँयकता हो । अपराधबाट पीिडत व्यिक्तले अपराध गनलाई कानूनबमोिजम सजाय िदलाउन ेपीिडतको Right 
to  Justice को अिधकार हो ।   तसथर् यसको लािग छु ै अपराध अनसुन्धान ूहरी संगठन गठन गरी अपराध 
अनसुन्धानलाई Evidence Oriented र Victim Friendly बनाउन ु। 

      ४०. हाॆो जःतो Adversarial/Accusatorial अिभयोजन ूणालीमा सरकारले आफू वादी बनी अिभयोग लगाई मु ा 
चलाउँछ । आजको यगु भनकेो Suspect लाई Miranda  Right र Self Incriminating   Evidence िव को हक   ूा  
सबूद ूमाणको आधारमा माऽ अिभयोग लगाइने अिभयोजन ूणाली हो । ूत्येक Suspect लाई ूहरीले अपराधको बारेमा 
सोधपछु गदार् जवाफ निदई चपु लागेर बःन पाउन ेहक ूा  छ । Suspect ले िदएको बयानको lead को भर माऽ नपरी 
सबूद ूमाणको आधारमा अिभयोग ूमािणत गन कानूनी कतर्व्य ूहरीको हो । यसको लािग ूत्येक ूमाण Forensic 
Evidence बाट समिथर्त हनुपुछर् । आजको अिभयोजन िकटानी जाहेरी दखार्ःत, ूहरीसँगको सािवती बयान र सजर्िमनको 
अिधकांशभन्दा बढी व्यिक्तले व्यिक्तगत धारणामा अपराधी हो भनी बकेको बकाईको अिभयोजन होइन । अन्य ूत्यक्ष 
ूमाणलगायत Forensic Evidence ले समिथर्त ूमाणको आधारमा गिरने अिभयोजन हो । यसको लािग पीिडत एवं अन्य 
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सम्ब  ूमाणको ूयोगशाला परीक्षणको आधारमा िवशेष बाट ूमािणत र समिथर्त ूमाणको आधारमा अिभयोग लगाइन े
अिभयोजन हो । 

      ४१. खण्ड (च) का सम्बन्धमा जवरजःती करणीबाट पीिडतको ःवाःथ्य जाँचको लािग आवँयक बै ािनक ूिविध र 
िव को व्यवःथा गन आदेश गिरपाऊँ भ  े िनवेदकको माग जायज र सान्दिभर्क देिखन्छ । जवरजःती करणीको 
अपराधमा अिभयकु्त वा पीिडत दवैुको जितसक्दो चाडो ःवाःथ्य जाचँ हनु आवँयक पछर् । जवरजःती करणीको 
अपराधमा अिभयकु्तको शरीर, पीिडतको योनी र कपडामा लागेको वीयर् Semen,  Pubic  hair,  Vagina,  Genital को 
अवःथा, रगत, कपडामा  र Crime Scene मा पाइएका ूमाण पीिडतले िवरोध गदार्को अवःथामा पीिडत एवं अिभयकु्तको 
शरीरलगायतमा पाइएका कुनै सबूद जःतै घाउको अवःथा, पीिडतले अिभयकु्तलाई िचथरेको भएमा पीिडतको नङमा 
अिभयकु्तको छाला, रगत मास ुलाग े नलागेको ूमाण Crime  Scene मा पाइएको अन्य ूमाण महत्वपूणर् ूमाण हनु । 
अपराध गदार् अपराधीले अपराधको ूमाण  Crime  Scene मा छाडेको हनु्छ । यसलाई संरक्षण Preserve गनर्, संकलन 
गनर् र ूयोगशाला परीक्षण गनर् जा ुपछर् । यसको लािग तािलम ूा  कुशल इमानदार िवशेष  एवं अनसुन्धानकतार् र 
ूयोगशाला आवँयक पदर्छ । हाॆो संिवधानले मिहलाह लाई Inclusive माऽ होइन Empower गनर् िवशेष व्यवःथा गन 
व्यवःथा गरेको छ भन ेजवरजःती करणी जःतो मिहलामािथ हनु ेगम्भीर अपराधमा मिहलाह को िहतको लािग ूत्येक 
िजल्लामा मािथ उिल्लिखत कुराह को बै ािनक परीक्षण गनर् सिुवधायकु्त Forensic  Lab को व्यवःथा गनुर् सरकारको 
संवैधािनक कतर्व्य हो । यःतो ूयोगशाला अपराधबाट पीिडत मिहलाह को लािग र अपराध अनसुन्धानकतार्को 
लािग Luxury   होइन Necessary   हो । तसथर् वलात्कार पीिडतलाई न्याय िदलाउन योजनाब  तिरकाले बमशः ूत्येक 
िजल्लाका अःपतालमा आवँयक ूिविध, ूयोगशाला र िव को व्यवःथा तु न्त गनुर्पन देिखन्छ । यसको लािग बजेटको 
अभाव, िव को अभाव, कमर्चारीको अभाव भ  े कुरा Excuse हनु सक्दैन । पीिडत मिहलालाई न्याय िदलाउन पन 
सरकारको संवैधािनक कतर्व्य भएको हुँदा ूाथिमकताका साथ उिल्लिखत कुराह को व्यवःथा गनूर् । 

(२)   वतर्मान व्यवःथा अनसुार देशमा अपराध बढनकुो कारण सरकारी वकीलले चलाएको ज्यादा जसो मु ामा 
मागदावीबमोिजम अिभयोग ठहर नहनु ेगरेकोले पिन हनु सक्छ  । यसको कुनै लेखाजोखा हनु े र खास को व्यिक्त 
यसको जवाफदेही हनु ेसो सम्बन्धमा कानून एवं पदािधकारी दवैु शून्य देिखन्छ । सरकारवादी भई चलेको मु ामा िकन 
अिभयोगदावीबमोिजम ठहर हुँदैन ? िकन सरकारवादी मु ा असफल हनु्छ ? असफल हनुाको कारण के हो ? सरकारवादी 
मु ामा अिभयोग दावीबमोिजम हनुलाई के सधुार हनु आवँयक पछर् ? सरकार वादी मु ा असफल हनुमा को जवाफदेही 
हनु े? आिद कुरामा कोही पिन िजम्मेवार देिखदैनन ्। यसको लािग कानून एवं अिधकारीको व्यवःथा हनु आवँयक छ । 
तसथर् यसको लािग एक िजम्मेदार पद एवं व्यिक्त उदाहरणको लािग फौजदारी न्याय ूणाली उत्कृ  भएको देशह मा 
भए सरहको Director of  public  prosecution को व्यवःथा हनु आवँयक देिखन्छ । अतः यसको लािग आवँयक 
व्यवःथा गनूर् । 

(३)   अदालतह ले जवरजःती करणी मु ा अ  पगु्नासाथ ूाथिमकता िदई सनुवुाई गन व्यवःथा गनूर् । 

(४)   जवरजःती करणी मु ाको सनुवुाई गोप्य इजलासमा गनुर्पछर् । इजलासमा न्यायािधशको अलावा दवैु पक्ष, दवैु 
पक्षको साक्षी, िवशेष  दवैु पक्षको सम्बिन्धत कानून व्यवसायी माऽ ूवेश गनर् िदन ेर इजलासमा पीिडतलाई accept हनुे 
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पीिडतको आफन्त व्यिक्त तथा अदालतका सम्बिन्धत कमर्चारी माऽको उपिःथितमा अिभयकु्त सिहतको रोहवरमा साक्षी 
परीक्षणलगायत सनुवुाई कायर् गनूर् । 

(५)   पीिडतको गोपिनयता महत्वपूणर् हनु्छ । जवरजःती करणीले पीिडत Depression मा गई Trauma को अवःथमा 
पगु्न सक्छ । इजलासमा बाहेक अिभयकु्तसँग पीिडतको Confront  हनु हुँदैन  । मु ाको कारवाहीको बेला न्यायाधीशको 
रोहबरमा बाहेक अदालतको खलु्ला पिरसरमा पीिडतले अिभयकु्तको सामना गनुर् परेमा पीिडत एवं अन्य साक्षीको 
बकाईलाई ूत्यक्ष ूितकूल ूभाव पदर्छ । तसथर् अिभयकु्तको पीिडतसगँ इजलासमा बाहेक देखभेट हनुिदन ु हुँदैन । 
त्यसैगरी वादीको साक्षीह को पिन साक्षी परीक्षणको अवःथामा बाहेक पीिडतसँग भेटघाट नहनु ेव्यवःथा अदालतले गनुर् 
पछर् । तसथर् ूत्येक िजल्ला अदालतले जवरजःती करणी मु ामा पीिडत र पीिडतलाई accompany गन व्यिक्त, वादी एवं 
पीिडतका साक्षी एवं ूितवादी पक्षको लािग छु ै कोठाको व्यवःथा गनुर् । तत्काल दवैु पक्षको लािग छु ै कोठाको 
व्यवःथा सम्भव नभए पीिडत पक्षको लािग तत्काल बन्दोबःत गरी अक  पक्षको लािग बिमक पले व्यवःथा गनूर् । 

(६)   साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशको ध्यान केन्िीत हनु पछर् । साक्षी परीक्षण न्यायाधीशको इजलासमा भएको भ  े
िमिसलबाट देिखन ेभएपिन वाःतवमा जवरजःती करणी मु ाको◌े साक्षी परीक्षण र अन्य चलेका मु ाको सनुवुाई एक 
साथ हनु ेगदर्छ भ  ेयस अदालतलाई जानकारी छ । जवरजःती करणीको मु ामा साक्षी परीक्षण हुँदा न्यायािधशले अन्य 
मु ाको सनुवुाई बन्द गरी न्यायाधीशकै ूत्यक्ष रोहवरमा साक्षी बकाउनेलगायतको काम कारवाही गरी, जीरहको नाममा 
साक्षीह  खास गरी पीिडत र जाहेरवाला पीिडतको िपता माता आिद संवेदनशील नाताका भए उनीह लाई, िझझाहट हनु े
र अपमानजनक ू को सीमा नाघेको अवःथामा आवँयक परे ूमाण ऐनको दफा ५१ अनसुार अनावँयक ू  सोध्ने 
कायर्लाई रोक्न ु। मिहला िव  हनु ेजनुसकैु अपराधको मु ाको कारवाहीमा ूत्येक अदालत खास गरी िजल्ला अदालत 
बढी संवेदनशील ब  ु। 

(७)   जवरजःती करणीलगायतका घरेल ुिहंसा जसमा मिहला िव  हनु ेअपराधमा अदालतले बन्द इजलासमा सनुवुाई 
नगरेमा वा साक्षी परीक्षण एवं मु ाको कारवाहीमा अन्य मु ा सनुवुाई गरेमा वा न्यायाधीशको रोहबरमा साक्षी परीक्षण 
नगराएमा वा यस आदेश अनसुार नभएमा त्यसउपर पीिडत जाहेरवालालगायत साक्षीले सम्बिन्धत िजल्ला अदालतको 
िजल्ला अदालतको १ नं.न्यायाधीश समक्ष उजूर गनर् सक्नेछन ्। 

(८) मिहला िहंसासम्बन्धी िनदिशका िनमार्णको सम्बन्धमा हेदार् सो िवषय एक जिटल िवषय भएकोले दक्षता ूा  
व्यिक्तबाट बनाइने िवषय हो । संिवधानको धारा १०७(२) अन्तगर्त यस अदालतबाट िनदिशका बनाउन उपयकु्त 
हुँदैन । हनुत कुनै कुनै मु ामा यस अदालतबाट िनदिशका बनाइएको पिन पाइन्छ । तर अदालतले िनदिशका बनाउन े
काम िठक होइन । अनसुन्धानकतार्को लािग Manual हनु बान्छनीय समेत भएकाले मिहला िहंसा माऽ होइन जवरजःती 
करणीलगायत सरकारी मु ासम्बन्धी ऐनको अनसूुची १ मा परेका सबै मु ाको अनसुन्धानको लािग एउटा Manual ब  
आवँयक देिखन्छ । त्यसको लािग एक िवशेष  सिमित ब  आवँयक देिखन्छ । त्यसको लािग देहायबमोिजमको 
संयोजक र सदःयह  रहन ेगरी एक सिमित गठन गरी िदएको छः 

  

 मिहला बालबािलका तथा समाज कल्याण    मन्ऽालयले मिहला आयोगसगँ परामशर्    गरी तोकेको व्यिक्त        

           –          संयोजक 
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मिहला आयोगको ूितिनिध                                                                –          सदःय 

महान्यायािधवक्ताले तोकेको ूितिनिध                                                 –          सदःय 

ूहरी ूधान कायार्लयले तोकेको व्यिक्त                –          सदःय 

िनवेदक संःथाले तोकेको व्यिक्त जोअिधवक्ता हनुपुनछ                      –          सदःय 

  

      ४१. उपरोक्त बमोिजम यो आदेश ूा  िमितले ६० िदनिभऽ मिहला बालबािलका र समाज कल्याण मन्ऽालयले 
सिमित गठन गनूर् । सिमित गठन भएपिछ िनवेदकको मागअनसुारको ूयोजनको लािग  Manual तयार गनूर् 
र Manual कानूनले ूितःथापन नग न्जेल सम्म अपराध अनसुन्धानमा ूयोग गनुर् भनी उपरोक्तअनसुार िनदशनात्मक 
आदेश जारी गिरएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त ् िवपक्षीह लाई पठाई दायरीको 
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

  

उक्त रायमा म सहमत छु । 

  

न्या.भरतराज उूतेी 

  

इित संवत ्२०६७ साल मंिसर १५ गते रोज ४ शभुम ्

इजलास अिधकृत : दीपक खरेल 
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५. हिरनाथ ूसाद िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत, उत्ूषेण, न.ेका.प. २०६९,   अ  ७ िनणर्य नं. 
८८५६ 

न.ेका.प. २०६९,   अ  ७ िनणर्य नं. ८८५६ 

 

सव च्च अदालत, पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी तािहर अली अन्सारी 

माननीय न्यायाधीश ौी सशुीला काकीर् 

माननीय न्यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकीर् 

प.ुिन.नं.२०६७–NF–००११ 

आदेश िमितः २०६९।५।२१।५ 

िवषय : पनुरावलोकन गिरपाऊँ । 

  

मु ा : उत्ूषेण समेत । 

  

िनवेदकः रौतहट िजल्ला अकोलवा गा.िव.स.वडा नं. ५ ःथायी घर भई वीरग  उप.म.न. पा.वडा   नं.१७ बःने हिरनाथ 
ूसाद 

िव  

िवपक्षीः ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत 

यस अिघ िनणर्य गनः 

सव च्च अदालत संयकु्त इजलासः 

मा.न्या.ौी बलराम के.सी. 

मा.न्या.ौी भरतराज उूतेी 

  

  केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोिजमको कसूर गरेको ठहरी दफा 
३४ बमोिजम जरीवानाको सजाय भएकोमा उक्त खण्ड (ग) मा आपूm मािथको ूहरी कमर्चारीले िदएको कानूनी उदीर् 
नमानमेा भ  ेउल्लेख भएकोले मािथल्लो तहबाट िदइएको आदेश वा उदीर् नमानकेो कायर्लाई नैितक पतन देिखन ेकसूर 
मा  िमल्न ेकुनै कानूनी र िववकेसम्मत आधार नदेिखन े। 

(ूकरण नं.५) 
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  ूहरी ऐनअनसुार कैदको सजाय पाएको अवःथा िभ  ैहो र नैितक पतन देिखन ेकसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको 
अवःथा िभ  ैभएकाले ूहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय पाएकोलाई नैितक पतन देिखन ेकसूरमा सजाय पाएको सम्झन 
निमल्न े र त्यसै गरी अदालतबाट कुनै अन्य ऐनअन्तगर्तको नैितक पतन देिखन ेअिभयोगमा सजाय पाएकोलाई ूहरी 
ऐनअन्तगर्त कैद सजाय पाएको भनी मा  निमल्न े। 

(ूकरण नं.६) 

  कैदको सजाय पाएको अवःथालाई आधार िलई नोकरीबाट बखार्ःत गन िनणर्य भएकोमा िनणर्यमा आधार िलइएको तर 
उक्त कैद सजाय नै पनुरावदेन तहबाट उल्टी भई जरीवाना माऽ हनु ेठहर भएको अवःथामा नोकरीबाट बखार्ःत गनर्को 
लािग अवलम्बन गिरएको िनणर्याधार खिण्डत हनु े। 

(ूकरण नं.७) 

  जरीवानाको माऽ सजाय भएको कुरालाई नैितक पतन देिखन ेफौजदारी कसूर गरेको मानी सनुवुाइको मौका समेत ूदान 
नगरी सेवाबाट बखार्ःत गदार् कानूनी ऽिुटपूणर् हनु े। 

(ूकरण नं.८) 

  

िनवेदक तफर् बाटः िव ान अिधवक्ता य हिरूसाद उूतेी र सितशकुमार झा 

ूत्यथीर् तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता िबनोद पोखरेल 

अवलिम्बत नजीरः 

  नेकाप २०६८ िन.नं◌ं.८६६३, पृ  १२७६ 

सम्ब  कानूनः 

  ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख), ३४ को खण्ड (ग) र (घ) 

  ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८, ८९(२) को खण्ड (क) 

  

आदेश 

न्या.तािहर अली अन्सारीः न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोिजम यस अदालत संयकु्त इजलासबाट 
भएको िमित २०६६।३।१ को आदेश पनुरावलोकन गरी हेिरपाऊँ भनी िनवेदक हिरनाथूसादको िनवदेन परी िनःसा 
ूदान भई पेश हनु आएको ूःततु मु ाको संिक्ष  िववरण एवं आदेश िनम्नबमोिजम रहेको छ :— 

            िनवेदकलाई पि मा ल क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालतले ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) 
अनसुारको कसूर गरेको ठहराई िमित २०५८।३।२८ मा १५ िदन कैद सजाय हनु ेगरी फैसला गरी सो फैसलाको 
आधारमा ूहरी महािनरीक्षकले ऐ. ऐनको दफा १०(१)(ख) अनसुार बखार्ःत गरेको जानकारी िमित २०५८।५।१२ 
मा ूा  भएको िथयो । सो िनणर्यउपर ३५ िदनिभऽै केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गरेको र नोकरीबाट 
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वखार्ःत गन गरेको िनणर्य बदर गरी पनुः पदमा वहाल गिरपाऊँ भनी तत्कालीन ौी ५ को सरकारसमक्ष पनुरावेदन 
गरेको िथए ँ। केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट पि मा ल क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालत पोखराले ठहराएको १५ िदन े
कैदको सजाय उल्टी गरी तीन मिहनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको जरीवाना माऽ हनुे गरी िमित २०६०।९।४ 
मा फैसला भएको छ । 

िनवेदक अब कैदको सजाय पाएको व्यिक्त नभएकोले नोकरीबाट वखार्ःत गन गरेको िनणर्य बदर गरी सावर्जिनक पदमा 
बहाली गिरपाऊँ भनी गहृमन्ऽीसमक्ष पटक–पटक िनवेदन दतार् गराई िनणर्यको जानकारी माग गदार् आजभोिल भन्दै 
टङ्ग्याउँदै आई िनवेदक सरहकै ू. ना. िन. अनीलकुमार पौडेल समेतका ५५ जनालाई नोकरीबाट हटाएको िनणर्य 
बदर गरी पनुवर्हाली हनु ेठहराई िनयिुक्त समेत ूदान गरी देखादेखी असमानताको व्यवहार गरेकोले संवत ्२०६३ 
सालको िर.नं. ०७२६ को परमादेशको िनवेदन पऽ दायर गरेको िथए ँ। सम्मानीत अदालतबाट ३ मिहनािभऽमा 
कानूनबमोिजम िनणर्य गनुर् भनी जारी भएको परमादेशको म्याद समेत व्यितत गरी नोकरीबाट वखार्ःत गन गरी भएको 
िमित २०५८।३।२८ कै िनणर्यलाई सदर हनुे ठहराई गहृमन्ऽीबाट िमित २०६४।११।२६ मा िनणर्य भएको छ । 

अतः िवपक्षीह बाट भएको उिल्लिखत िमित २०५८।३।२८ र २०६४।११।२६ को िनणर्य तथा सो िनणर्य हनुभुन्दा 
पूवर् तथा प ात्का सम्पूणर् कामकारवाही, आदेश पऽाचार समेतबाट नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२(२), १३(१)(२), १९ र ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १०, ११ तथा ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ 
समेत ारा ूद  मौिलक एवम ्कानूनी हक हनन ्भएकोले ती िनणर्यह  उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी मेरो सािवककै 
पदमा सेवाबाट वखार्ःत गरेकै िमितबाट लागू हनु ेगरी पनुवर्हाली गरी कानूनबमोिजमको तलब, सिुवधा, भ ा, मडे समेत 
ूदान गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको िरट िनवेदन पऽ । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेशूा  भएका िमितले 
बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथै राखी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त ् िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी िरट िनवेदनको १ ूित नक्कल साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना पठाई त्यसको बोधाथर् महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघपेिछ िनयमबमोिजम पेश गनुर् भ  े यस अदालत एक 
न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । 

िरट िनवेदक हिरनाथूसाद तत्काल ूहरी नायव िनरीक्षक पदमा सश  ूहरी सेनामखु तनहुँमा कायर्रत ्रहेको अवःथा 
िमित २०५८।१।३ गतेबाट दंगा िनयन्ऽण ूहरी गण वदर्घाटमा स ालन हनुे ूहरी कारवाही यिुक्त अनिुशक्षण 
तािलममा मनोिनत भई सहिुलयत ःव प िदन ७ िवदा छािडएकोमा िनज सो िवदा भकु्तानप ात ्कायार्लयमा हाजीर हनु 
नआएको र ःथायी घर ठेगानामा खोजतलास गदार् गराउँदा समेत फेला नपरेको र पिछ िमित २०५८।१।१३ गते 
कायार्लयमा हाजीर हनु आएकोमा िनजलाई ूहरी चौकी िभरकोट तनहुँमा गई कामकाज गन गरी खटाई पठाएकोमा 
खिटएको ःथानमा जान रमानापऽ बझुी हाजीर हनु नगई कायरतापूवर्क भागी िहडेको सम्बन्धमा िनजउपर क्षेऽीय ूहरी 
िवशेष अदालत पोखराबाट कारवाही हुँदा ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोिजम १५ िदन कैदको सजाय तोिकएकोले 
कैदको सजाय पाएको ूहरी कमर्चारीलाई ूहरी सेवामा रािखरहने अवःथा नभएकोले िनजलाई ूहरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८ को देहाय (घ) को कसूरमा ऐ िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (ज) बमोिजम भिवंयमा सरकारी 
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नोकरीको िनिम  सामान्यतः अयोग्य ठहिरन े गरी नोकरीबाट वखार्ःत गन भनी ूहरी ूधान कायार्लयबाट िमित 
२०५८।३।२८ मा िनणर्य भएको हो । 

उक्त िनणर्यमा िच  नबझुी िनवेदक हिरनाथूसादले ूहरी ूधान कायार्लयमाफर् त ् नपेाल सरकारमा पनुरावेदन गदार् 
२०५८।३।२८ मा वखार्ःत गन गरी भएको िनणर्य कसूरको गाम्भीयर्ता एवम ्ूकृित समेतलाई िवचार गदार् पयार्  र 
कानूनसम्मत देिखएकोले सोही िनणर्य सदर हनुे ठहछर् भनी मिन्ऽःतरबाट िमित २०६४।११।२६ गते िनणर्य भएको 
छ । 

तसथर् तत्कालीन पिरवेशमा मलुकु न् को चपेटामा परी शािन्त सरुक्षासम्बन्धी सम्वेदनशील अवःथामा िनज िनवेदक 
ूहरी कमर्चारी भएर खटाइएको ःथानमा हाजीर हनु नगई कायरतापूवर्क भागी फरार भएको भ े सम्बन्धमा िनजउपर 
क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालत पोखराबाट १५ िदन कैद सजाय हनु ेठहरी भएको फैसलाको आधारमा िनजलाई ूहरी 
सेवामा रािखरहन उपयकु्त नभई ूहरी िनयमावली, २०४९ ले िनिदर्  गरेको ूावधानबमोिजम नोकरीबाट वखार्ःत गिरएको 
तथा सोउपर परेको पनुरावेदन समेत खारेज भइसकेकोले िमित २०५८।३।२८ र िमित २०६४।११।२६ को िनणर्य 
समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पनुः वहाली हनु पाऊँ भनी परमादेशको माग गरी दायर गरेको िरट िनवदेन 
खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत ूहरी ूधान कायार्लयको तफर् बाट पेश भएको िलिखत जवाफ । 

िवपक्षीले दावी िलएबमोिजमको वखार्ःत गन लगायतका कुनै पिन कामकारवाही यस कायार्लयबाट भए गरेको छैन । यस 
कायार्लयको के कःतो कामकारवाहीबाट िनवेदकको के कःतो हक अिधकार हनन ्भएको हो त्यःको ःप  िजकीर 
निलई िवना आधार र कारण असम्बिन्धत िवषयमा यस कायार्लय समेतलाई ूत्यथीर् बनाई िरट िनवेदन िदएको देिखन्छ । 
िवपक्षीको दावीको सम्बन्धमा कुनै कामकारवाही नै नगरेको यस कायर्लयलाई िवपक्षी बनाई दायर गिरएको िरट िनवेदन 
खारेजभागी छ । िनवेदकलाई सेवाबाट वखार्ःत गिरएको िमित २०६०।९।४ र िमित २०६४।११।२६ को 
िनणर्यउपर िच  नबझेु कानूनबमोिजम पनुरावेदन गन वैकिल्पक मागर् हुँदाहुँदै िरट क्षऽेमा गलत िनयतले ूवेश गरी 
िदएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  कायार्लयको तफर् बाट पेश 
हनु आएको िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी िरट िनवेदकलाई कानून ारा ूद  अिधकारूा  अिधकारीबाट कानूनबमोिजम नै िवभागीय कारवाही भै सजाय 
भएको हुँदा पनुरावेदन तहबाट समेत सदर भएको हुँदा िरट िनवेदन व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार नभएकोले खारेज 
गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको गहृ मन्ऽालयको तफर् बाट पेश हनु आएको िलिखत जवाफ । 

यसमा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको िनणर्यलाई सदर गन गरी माननीय गहृ मन्ऽीबाट िमित २०६४।११।२६ मा 
गरेको िवभागीय कारवाहीसम्बन्धी िनणर्यको सक्कल फाईल महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त ्िझकाई पेश गनुर् भ  ेयस 
अदालतको आदेश । 

िनवेदकउपर ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) बमोिजमको कसूर गरेको भ े आरोपमा पि मा ल 
क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालतले ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अनसुार १५ िदन कैद सजाय गरेको देिखन्छ । क्षेऽीय 
ूहरी िवशेष अदालतको िनणर्यउपर िनवेदकको पनुरावेदन पदार् पनुरावेदन सु े केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतले ूहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ अनसुार ३ मिहनाको खाईपाई आएको तलब बराबर .१४,७००।– जरीवाना माऽ गरी १५ 
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िदन कैद नगन गरेको देिखयो । ूहरी ऐन, २०१२ को पिरच्छे  ६ को अपराध र सजायको व्यवःथा ूहरीको 
चालचलन, चिरऽ, व्यवहार इमानदारीतासँग ूत्यक्ष सम्बिन्धत व्यवःथा हो । अपराधी भनी अदालतबाट घोिषत व्यिक्त नै 
ूहरी पदमा पनुिनर्यकु्त हदैु जान े हो भने यसले ूहरीूित जनआःथा नहनुे माऽ होइन अन्य ◌ीबध बदंमंलन 
इमानदार, अनशुािसत, नैितकवान ूहरी कमर्चारीको मनोवललाई समेत असर गदर्छ । ूहरी ऐन, २०१२ को पिरच्छे  
६(क) शीषर्क नै अपराध र सजायको हो । पिरच्छे  ६ का सबै दफाह ले ूितवन्ध लगाएको काम गनुर् नै ूहरी 
कमर्चारीको लािग अपराधपूणर् कायर् हो । 

ूहरी िनयमावली, २०४९ को पिरच्छे  ९ मा सजायको व्यवःथा गरेको छ । िनयम ८८(ग) मा बराबर 
अनशुासनहीनताको काम गरेमा र (ङ) मा आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेमा नोकरीबाट हटाउने र 
वखार्ःत गन सम्मको सजाय हनु सक्ने व्यवःथा भएको देिखन्छ । ूहरी कमर्चारीले ऐनको पिरच्छे  ६ को अपराध 
गदर्छ र सक्षम अदालतबाट सजाय पाउँदछ भने त्यसरी सजाय पाउने ऋयलखषअ्तभम ूहरी कमर्चारीले आफ्नो पदको 
िजम्माअनसुारको आचरण नगरेको मािनन्छ । यसरी पिरच्छे  ६ को अपराधमा दोषी ठहिरने सजाय पाएको िनवेदकले 
िनयम ८८ अनसुार पदमा बःन सक्दैन । यःतो अवःथामा ूहरी िवशेष अदालतबाट कैद सजाय नभएको जरीवाना माऽ 
सजाय भएकोले पनुवर्हाली हनुपुछर् भ े िजकीर पगु्न सक्दैन । ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख) को व्यवःथा 
ूहरी िवशेष अदालत वा अन्य कुनै अदालतबाट कैद वा जरीवाना दबैु सजाय हनु सक्ने अपराधमा कैद सजाय नगरी 
जरीवाना माऽ सजाय भएकोमा सजाय नभएको मानी पदमा पनुवर्हाली हनुे भनेको होइन । अतः िरट िनवेदकउपर 
अिधकारूा  अिधकारीले िवभागीय कारवाही गरी कानूनबमोिजम भएका कामकारवाहीले िनजको हक हनन ्भएको भ े 
िःथित नहुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहछर् भ  े समेत व्यहोराको यस अदालत संयकु्त इजलासबाट िमित 
२०६६।३।१ मा भएको आदेश । 

ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा ूहरी कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाको एवम ्हकको ूत्याभिूत गिरएको छ । सोही 
दफा १०(१)(ख) मा कैदको सजाय पाएको व्यिक्तलाई माऽ सेवाबाट बखार्ःत गदार् सनुवुाइको मौका िदन नपन 
व्यवःथा छ । तर सो व्यवःथालाई जरीवानाको सजाय पाएको अवःथामा समेत सनुवुाइको मौका िदन नपन अथर् वा 
ब्याख्या गनर् िमल्दैन । क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालतले दफा ३४ को कसूरमा १५ िदनको कैद सजाय गरेकोले िवभागीय 
कारवाहीको बममा ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ (घ) को कसूरजन्य अपराध ठहर् याई ऐनको दफा 
१०(१)(ख) बमोिजमको आधारमा सेवाबाट बखार्ःत गरेको हो । केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतको फैसलाले शु को 
फैसला केही उल्टी गरी कैदको सजायबाट उन्मिुक्त िदन ेिवि कै सेवा बखार्ःतीको िनिम  अबलिम्बत िनयम ८८(घ) र 
दफा १०(१)(ख) को औिचत्य समा  भैसकेको छ । जरीवाना माऽ भएको कुरालाई पिन सजाय मानी ऐनको दफा 
१०(१)(ख) बमोिजम सनुवुाइको मौका निदई सेवाबाट हटाउन िमल्न ेअथर् गरी िरट िनवेदन खारेज गरेको संयकु्त 
इजलासको आदेश सम्मानीत अदालतबाट यःतै ूकृितको िवषयवःत ु िनहीत रहेको िनवेदक परुन केवट िव  ूहरी 
उपरीक्षक, िज.ू.का.सखुत समेत भएको संवत ्२०५९ सालको िरट नं.३०७३ को िनवेदनमा िमित २०६३।१।२७ मा 
िनणर्य भई कायम भएको िस ान्त समेतको ूितकूल भएको हुँदा न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड 
(क) र (ख) बमोिजम पनुरावलोकन गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 
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यसमा ूःततु मु ाको शु , रेकडर् र भए ूमाण िमिसल समेत िझकाई िनयमबमोिजम पेश गनुर् भ  ेसमेत व्यहोराको यस 
अदालतबाट भएको आदेश । 

यसमा िनवेदक िव  पि मा ल क्षेऽीय ूहरी िवशेष अदालत पोखराबाट िमित २०५८।२।३२ गते भएको 
फैसला, ूहरी महािनरीक्षकबाट िमित २०५८।३।२८ मा भएको िनणर्य आदेश र गहृ मन्ऽालयबाट िमित 
२०६४।११।२६ मा भएका िनणर्यह को सक्कल िमिसल सम्बिन्धत िनकायह बाट िझकाई पेश गनुर् भ े समेत 
व्यहोराको यस अदालतको आदेश । 

यसमा ूहरी नायब िनरीक्षक अनीलकुमार पौडेल समेत ५५ जना ूहरी कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाएको िनणर्य बदर 
गरी िमित २०६३।३।३२ मा पनुवर्हाली हनु े ठहर भएको भिनएको िनणर्य िमिसल सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयबाट 
िझकाई पेश गनुर् भ  ेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । 

यसमा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०६६।३।१ मा भएको फैसलामा िनहीत संवत ्२०५९ सालको िरट 
नं. ३०७३, िनवेदक परुन केवट िव  ूहरी उपरीक्षक, िज.ू.का.सखुत समेत भएको उत्ूषेण िनवदेनमा िमित 
२०६३।१।२७ मा भएको िनणर्यले कायम गरेको कानूनी िस ान्तूितकूल देिखँदा न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१)को खण्ड (ख) बमोिजम ूःततु मु ा पनुरावलोकन गरी हेन िनःसा ूदान गिरिदएको छ भ े समेत व्यहोराको 
यस अदालत पूणर् इजलासबाट िमित २०६८।१।१६ मा भएको आदेश । 

िनयमबमोिजम पेश हनु आएको ूःततु मु ामा िनवेदक तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ता य ौी हिरूसाद उूतेी र ौी 
सितशकुमार झाले िरट िनवेदकलाई ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ (ग) र (घ) बमोिजमको कसूर गरेको भनी १५ 
िदन कैद सजाय हनु ेगरी पि मा ल ूहरी िवशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतले सो 
िनणर्य उल्टी गरी जरीवानाको सजाय माऽ ठहर भयो । ूथमतः गैरहाजीर रहेको भ े िवषयमा ूहरी ऐन, २०१२ 
अन्तगर्त मु ा लगाउन िमल्दैन । त्यसमािथ पिन शु  िनणर्यउपर िनवेदकले पनुरावेदन गरी िवचाराधीन रहेकै अवःथामा 
नोकरीबाट बखार्ःत गिरयो । कैदको सजाय भएको कारण देखाई ऐनको दफा १०(१)(ख) बमोिजम सफाइको मौका 
समेत निदई बखार्ःत गरेकोमा कैदको सजाय उल्टी भएपिछ नोकरीबाट बखार्ःत गरेको िनणर्य ःवतः ऽिुटपूणर् हनु पगुकेो 
छ । त्यसै गरी िनवेदकलाई बखार्ःत गदार् ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(घ) को आधार िलएको छ । सो 
व्यवःथा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी मु ामा सजाय पाएको अवःथामा आकिषर्त हनुे हो । जरीवानाको सजाय पाएका 
िनवेदकको हकमा सो अवःथा छैन । त्यसैगरी िनवेदक सरहका व्यिक्तलाई ूत्यथीर् गहृमन्ऽीको िनणर्यले पनुवर्हाली 
गरेकोमा िनवेदकलाई माऽ असमान र भेदभावपूणर् व्यवहार गरी बहाली नगिरएको ऽिुटपूणर् हुँदा संयकु्त इजलासको 
आदेश पनुरावलोकन गरी िरट जारी हनुपुछर् भ े समेत बहस ूःततु गनुर्भयो । 

ूत्यथीर् नपेाल सरकारको तफर् बाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी िबनोद पोखरेलले िनवदेक खटाइएको ःथानमा 
नगई पदीय दाियत्व िनवार्ह नगरी भागी िहडेकोले ूचिलत कानूनबमोिजम सक्षम अदालतमा मु ा दायर गरी कसूरदार 
ठहर भएको आधारमा सेवाबाट बखार्ःत गिरएको हो । सो फैसलाबाट िनवदेकले ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ (ग) 
र (घ) को कसूर गरेको ठहर् याएको छ । िनवेदकलाई सजाय गन गरी केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट भएको सो 
फैसला अिन्तम रहेको छ । त्यही फैसला समेतको आधारमा िनजउपर िवभागीय कारवाही भई नोकरीबाट बखार्ःत 
गिरएको हो । ूहरी ऐन अन्तगर्तको कसूर गरेको ठहर भएको ूहरी कमर्चारी पदमा रहन सक्न ेअवःथा हुँदैन । ूहरी 
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ऐन, २०१२ को पिरच्छे  ६ को कसूरमा सजाय हनुे र िवभागीय कारवाहीको ूकृित र अवःथा फरक फरक हनु ्। 
अतः िरट िनवेदन खारेज गरेको संयकु्त इजलासको आदेशमा कुनै ऽिुट नभएकोले पनुरावलोकन हनुपुन अवःथा छैन भ े 
समेत बहस गनुर्भयो । 

            पक्ष िवपक्षका िव ान कानून व्यवसायीह ले गनुर् भएको उपरोक्त तकर् पूणर् बहस मनन ्गरी िनवदेनसिहतको िमिसल 
कागजात अध्ययन गरी हेदार् मखु्यतः देहायका ू ह मा केिन्ित रही िनणर्य िदनपुन देिखन आएको छ :– 

१.    ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अन्तगर्तको कसूर गरेको ठहरी जरीवानाको सजाय भएको आधारमा सेवाबाट 
बखार्ःत गनुर्अिघ सम्बिन्धत ूहरी कमर्चारीलाई सनुवुाइको मौका िदनपुन हो, होइन ? 

२.    यस अदालतबाट िरट िनवेदन खारेज हनुे गरी भएको आदेश पनुरावलोकन हनुपुन अवःथा िव मान छ वा छैन ? 

२. िनणर्य िदनपुन हनु आएको उपरोक्त पिहलो ू का सम्बन्धमा िवचार गदार् िनवेदक हिरनाथूसादलाई ूहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) र (घ) को कसूर गरेको आरोपमा पि मा ल क्षेऽीय ूहरी िवशेष 
अदालतबाट १५ िदन कैद हनुे ठहरी िमित २०५८।२।३२ मा फैसला भएको भ  ेतथ्यमा िववाद देिखँदैन । सो 
फैसलाउपर िनवेदकको पनुरावेदन परेकोमा केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट शु को िनणर्य उल्टी गरी ूहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) को कसूरमा तीन मिहनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको रकम जरीवाना 
हनु ेठहर् याई िमित २०६०।९।४ मा फैसला भएको देिखन आउँछ । शु को िनणर्यउपर सम्बिन्धत पक्षको पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन तहबाट िनणर्य हनु नपाउँदै शु बाटै भएको िनणर्यलाई अिन्तम फैसला सरह मानी िनवेदकलाई ूहरी 
ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोिजम १५ िदन कैद सजाय भएको आधारमा ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ 
को देहाय खण्ड (घ) को कसूरमा सोही िनयम ८४ को देहाय खण्ड (ज) बमोिजम भिवंयमा सरकारी नोकरीको लािग 
सामान्यतः अयोग्य ठहिरने गरी नोकरीबाट बखार्ःत गन गरी िमित २०५८।३।२८ मा ूहरी महािनरीक्षकबाट िवभागीय 
कारवाही भएको देिखन्छ । कैदको सजाय पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना माऽ ठहर भएको अवःथामा कैद 
भएको भनी नोकरीबाट बखार्ःत गरेको िनणर्य ऽिुटपूणर् भएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पूवर्वत ्सेवामा बहाल 
गराउन ुभनी िवपक्षीह का नाममा परमादेश जारी गिरपाऊँ भ  ेसमेत िनवदेकको यस अदालतसमक्ष िनवेदन परेकोमा 
सजाय भएको कुरालाई पनुरावेदन तहबाट पिन सदरै गरेको हुँदा ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१)(ख) बमोिजम 
जरीवाना माऽ सजाय भएकोलाई ःवतः पनुवर्हाली हनु े व्यवःथा होइन भ  े समेत िनणर्याधार महण गद संयकु्त 
इजलासबाट िनवेदन खारेज गरेको देिखन आउँछ । 

३. ूहरी ऐन, २०१२ को दफा १० ले ूहरी कमर्चारी मनमानी बखार्सी इत्यािदबाट बचाउ सम्बन्धी व्यवःथा गरेको 
देिखन्छ । दफा १० को उपदफा (१) ले ूहरी कमर्चारीलाई बखार्ःत गदार्, सेवाबाट हटाउँदा, दजार् वा तलब घटाउँदा 
देहाय खण्डह मा उिल्लिखत तीनवटा अवःथामा बाहेक मनािसव अविध तोकी सफाइको मौका िदनपुन कानूनी ूत्याभिूत 
वा संरक्षण ूदान गरेको पाइन्छ । उक्त उपदफा (१) को खण्ड (क) अनसुार नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा 
कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, खण्ड (ख) बमोिजम ूहरी ऐनअन्तगर्तको अपराध ठहरी कैदको 
सजाय पाएको र खण्ड (ग) अनसुार सफाइको मौका िदन मनािसव नपन भई िनणर्यकतार्ले सोही व्यहोरा खोली पचार् 
खडा गरेको समेतका तीनवटा पवुार्वःथामा भने सफाइको मौका निदए पिन हनु ेगरी बाहेक गरेको पाइन्छ । त्यःतै 
ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ मा पिन सजायसम्बन्धी कायर्िविध उल्लेख भएको देिखन्छ । िनयम ८९ को 
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उपिनयम (२) मा अन्य कुराका अितिरक्त िवभागीय कारवाही वा सजाय गनुर्अिघ कारवाही गनर् लािगएको व्यहोरा र हनु 
सक्न ेसजाय समेत ू  उल्लेख गरी िलिखत ःप ीकरण सोध्न ुपन कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर सोही िनयमको 
ूितवन्धात्मक वाक्यांशको अवःथा र िःथितमा भन ेसनुवुाइको मौका निदन पिन सिकने गरी बाहेक गरेको देिखएको 
छ । िनयम ८९(२) को खण्ड (क) अनसुार भागी प ा नलागेको वा अन्य कुनै कारणले सम्पकर्  ःथािपत गनर् असम्भव 
भएको ूहरी कमर्चारीका हकमा उक्त िनयमबमोिजमको कायर्िविध नपरु् याए पिन हनु े देिखन्छ । त्यःतै खण्ड (ख) 
अनसुार नैितक पतन देिखन े फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट अपराधी ूमािणत भइसकेको आधारमा कुनै ूहरी 
कमर्चारीलाई सजाय िदनपुन अवःथा भए िनजलाई गनर् लागकेो सजायको सूचनासम्म िदनपुन हनु्छ । साथै सफाइ पेश 
गन मौका िदइरहन मनािसब नपन भएमा सो कुराको पचार् खडा गनर् सक्न ेगरी खण्ड (ग) मा व्यवःथा भएको पाइन्छ । 

४. ूहरी कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही र सजाय गनर्को लािग सनुवुाइको मौका ूदान गनर् नपन गरी ूहरी ऐन र 
िनयमावलीमा गिरएका उपरोक्त कानूनी व्यवःथाह  ःप  नै छन ्। त्यसमा पिन उपरोक्त कानूनी व्यवःथाकै सन्दभर्लाई 
िलएर िनवेदक रािजविसंह िव  ूहरी ूधान कायार्लय समेत भएको २०६३ सालको िरट नं.०००९ को मु ामा यस 
अदालतको तीन सदःयीय पूणर् इजलासबाट (िनणर्य िमित २०६४।८।१३) तथा िनवेदक वीरबहादरु राउत िव  गहृ 
मन्ऽालय समेत भएको िरट िनवेदनमा पाचँ सदःयीय पूणर् इजलासबाट िवःततृ व्याख्या भई उपरोक्त आधार र अवःथा 
बाहेक सनुवुाइको मौका ूदान गनुर् अिनवायर् हनु े भ  े समेत (नेकाप २०६८ िन.नं.८६६३, पृ  १२७६) िस ान्त 
ूितपादन भई एक िनि त ् न्याियक अवधारणा िनमार्ण भैसकेको हुँदा सोही िवषयमा थप ब्याख्या र िव षेण गिररहन 
आवँयक हुँदैन । 

५. ूःततु मु ाका िनवेदक हिरनाथूसादलाई ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ बमोिजम १५ िदन कैद भएको भ े 
आधारमा ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (घ) बमोिजम भिवंयमा सरकारी सेवाको लािग अयोग्य 
ठहिरने गरी बखार्ःत गरेको देिखन्छ । त्यसरी ूहरी सेवाबाट बखार्ःत गनुर् अिघ िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका िदइएको 
वा सनुवुाइको मौका िदइरहन आवँयक नपन कुरा खोली छु ै पचार् खडा गरेको अवःथा समेत देिखन आउँदैन । 
िनवेदकलाई बखार्ःत गनर् आधार िलइएको उक्त िनयम ८८ को देहाय (घ) मा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा 
अदालतबाट अपराधी ूमािणत भएको अवःथालाई सम्बोधन गिरएको पाइन्छ । ूथमतः िनवेदकलाई नैितक पतन देिखन े
फौजदारी अिभयोगमा सजाय भएको हो वा होइन भ े िवषय नै िवचारणीय देिखन्छ । केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट 
िनवेदकले ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड (ग) बमोिजमको कसूर गरेको ठहरी दफा ३४ बमोिजम 
जरीवानाको सजाय भएको देिखन्छ । उक्त खण्ड (ग) मा आपूm मािथको ूहरी कमर्चारीले िदएको कानूनी उदीर् नमानमेा 
भ े उल्लेख भएको पाइएकोले मािथल्लो तहबाट िदइएको आदेश वा उदीर् नमानेको कायर्लाई नैितक पतन देिखने कसूर 
मा  िमल्न ेकुनै कानूनी र िववकेसम्मत आधार देिखँदैन । 

६. त्यसमा पिन ऐनको दफा १०(१)(क) मा “नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट 
कैदको सजाय पाएको” र सोही दफा १०(१) को खण्ड (ख) मा “यस ऐन अन्तगर्तको अपराध ठहरी कैदको सजाय 
पाएको” व्यिक्तलाई सनुवुाइको मौका निदई बखार्ःत गनर् िमल्ने व्यवःथा भएको देिखन्छ । उक्त अवःथा िभ ािभ ै 
भएपिन एउटै िनंकषर् िनकाल्न ेअवःथा हनु ्। अथार्त ् यी दबैु अवःथामा सफाइको मौका निदई ूहरी कमर्चारीलाई 
हटाउन िमल्न ेहो । तर उक्त खण्ड (क) र (ख) को व्यवःथा िभ ािभ  ैभएकोले दबैुलाई एक अकार्को िवकल्पको 
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पमा िलन वा एक अकार्को ःथानमा राख्न िमल्ने देिखँदैन । ूहरी ऐनअनसुार कैदको सजाय पाएको अवःथा िभ ै हो र 
नैितक पतन देिखने कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवःथा िभ  ैहो । ूहरी ऐनको कसूरमा कैद सजाय पाएकोलाई 
नैितक पतन देिखने कसूरमा सजाय पाएको सम्झन निमल्न ेर त्यसै गरी अदालतबाट कुनै अन्य ऐनअन्तगर्तको नैितक 
पतन देिखन ेअिभयोगमा सजाय पाएकोलाई ूहरी ऐनअन्तगर्त कैद सजाय पाएको भनी मा  िमल्दैन । 

७. ूहरी ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (ख) आकिषर्त हनु सोही ऐनअन्तगर्तको कसूरमा कैदको सजाय पाएको 
हनुपुछर् । त्यःतो अवःथामा माऽ सफाइको मौका िदन ु नपन ब्यवःथा भएको हो । ूहरी ऐनअन्तगर्तको कसूरमा 
जरीवानाको सजाय माऽ पाएको अवःथामा ऐनको दफा १०(१)(ख) आकिषर्त हनु सक्दैन । यस कानूनी व्यवःथाअनसुार 
जरीवानाको सजायमाऽ भएका यी िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका निदई सेवाबाट बखार्ःत गरेको ूत्यक्षतः ऽिुटपूणर् 
देिखएको छ । यसका अितिरक्त कैदको सजाय पाएको अवःथालाई आधार िलई नोकरीबाट बखार्ःत गन िनणर्य भएकोमा 
िनणर्यमा आधार िलइएको तर उक्त कैद सजाय नै पनुरावेदन तहबाट उल्टी भई जरीवाना माऽ हनुे ठहर भएको 
अवःथामा नोकरीबाट बखार्ःत गनर्को लािग अवलम्बन गिरएको िनणर्याधार नै खिण्डत भएको छ । 

८. अब िनवेदन खारेज गन गरी यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट भएको आदेश पनुरावलोकन हनुपुन हो होइन भ  े
िनणर्य िदनपुन हनु आएको दोॐो तथा अिन्तम ू का सम्बन्धमा िवचार गदार् मािथ पिहलो ू का सम्बन्धमा गिरएको 
कानूनी ब्याख्या र तथ्यगत िव षेण तथा यस अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त समेतका िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकउपर ूहरी ऐनअन्तगर्तको कसूर गरेको भनी दायर गिरएको मु ा पनुरावेदन तहबाट अिन्तम नहुँदै शु  तहबाट 
कैद सजाय भएको िनणर्यलाई नै अिन्तम सरह मानी भिवंयमा सरकारी सेवाको लािग सामान्यतः अयोग्य ठहिरन ेगरी 
बखार्ःत गरेको रहेछ । पनुरावेदन तहको केन्िीय ूहरी िवशेष अदालतबाट अिन्तम फैसला हुँदा शु को िनणर्य उल्टी 
भई जरीवाना माऽको सजाय ठहर भएको देिखन्छ । जरीवानाको माऽ सजाय भएको कुरालाई नैितक पतन देिखने 
फौजदारी कसूर गरेको मानी सनुवुाइको मौका समेत ूदान नगरी सेवाबाट बखार्ःत गनर् िमल्न ेगरी ूहरी ऐन तथा 
िनयमावलीमा कुनै कानूनी व्यवःथा भएको छैन । यःतो अवःथामा िनवेदकलाई सेवाबाट बखार्ःत गन गरी ूहरी 
महािनरीक्षकबाट िमित २०५८।३।२८ गते भएको िनणर्य तथा सो िनणर्यउपर पनुरावेदन सनुी सोही िनणर्य सदर गरेको 
ूत्यथीर् गहृमन्ऽीको िमित २०६४।११।२६ को पनुरावेदन तहको िनणर्य समेत कानूनी ऽिुटपूणर् देिखएको छ । तसथर् 
यी िरट िनवेदकलाई ूहरी सेवाबाट हटाउन े िमित २०५८।३।२८ को शु  िनणर्य र त्यसलाई सदर गरेको िमित 
२०६४।११।२६ को पनुरावेदन िनणर्य समेत कानूनी ऽिुटपूणर् भई कायम रहन नसक्न ेहुँदा उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर गिरिदएको छ । अब यी िरट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम तलब सिुवधा समेत ूदान गनुर्का साथै पूवर्वत ् सेवामा 
बहाल गनुर् भनी िवपक्षीह का नाममा परमादेश समेत जारी हनुे ठहछर् । िरट िनवेदन खारेज गन गरेको यस अदालत 
संयकु्त इजलासको िमित २०६६।३।१ को िनणर्य सो हदसम्म ऽिुटपूणर् देिखन आएकोले सो िनणर्य कायम नरहने गरी 
पनुरावलोकन गिरएको छ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उक्त रायमा हामी सहमत छ  । 

न्या.सशुीला काकीर् 

न्या.ूा.डा.भरतबहादरु काकीर् 
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इित संवत ्२०६९ साल भदौ २१ गते रोज ५ शभुम–् 

इजलास अिधकृतः नारायणूसाद सवुेदी 
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६. लाक्पा तामाङ  िव   अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, काठमाड ◌ंसमेत, उत्ूषेण, न.ेका.प. 
२०७३,अ  १० िनणर्य नं. ९७०६ 

 

न.ेका.प. २०७३,            अ  १०िनणर्य नं. ९७०६ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भ राई 

माननीय न्यायाधीश ौी अिनलकुमार िसंहा 

आदेश िमित : २०७३।४।२५ 

०७१-W०-०२८६ 

मु ा :- उत्ूषेण 

िनवेदक : िसन्धपुाल्चोक िजल्ला, ठूलोपाखर गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ िःथत ौी ककिल  हिरिसि  उच्च 
माध्यािमक िव ालय व्यवःथापन सिमितका अध्यक्ष िसन्धपुाल्चोक िजल्ला, ठूलोपाखर गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ 
बःने लाक्पा तामाङ 

िव  

िवपक्षी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, काठमाड ◌ंसमेत 

 नैितक पतन देिखन ेअपराधमा सजाय पाएको व्यिक्त िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष हनु नसक्न ेगरी 
िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले ूितबन्ध लगाएको देिखन्छ । ज्यान मु ामा अदालतबाट भएको 
फैसलाले लाक्पा तामाङ िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष हनु नपाउन ेअयोग्यताको िनधार्रण गिरएको मा  ु
पन हनु आउन े।                                                                  (ूकरण नं. २) 

 कतर्व्य गरी कसैको ज्यान मान, मािनसको बाच्न पाउन े नैसिगर्क र आधारभतू अिधकारको हनन ्गरी कसैको 
जीवन समा  पान कायर् गरेको कुरालाई नैितक पमा सदाचारमा रही कायर् गरेको भ  सिकन ेिःथित हुँदैन । 
यःता व्यिक्तह  िव ालयमा पगु्न ुमाऽले पिन बालबािलकामा ऽासको िःथित िसजर्ना गनर् सक्छ । त्यःतो ऽासको 
िःथितमा अध्ययन गन कुरा मनोवै ािनक पले वािञ्छत हुँदैन । तसथर् िव ाथीर्ह लाई भययकु्त वातावरणमा 
अध्ययनको अवसर ूदान गनुर् सबैको कतर्व्य ब  े। 

 िव ालय जःतो पिवऽ र किलला बालबािलकाह को भाग्य र भिवंय िनधार्रण गन संःथाको व्यवःथापकीय 
ूमखुको चिरऽ र नैितकता उच्च रहेमाऽ िनजबाट िव ालयको व्यवःथापन ूभावकारी र सदाचारपूणर् पमा हनु  

सक्छ । त्यसैले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष जःतो गिरमामय पदमा कायर् गन व्यिक्त कसैको 
ज्यानमान कायर् गरी सजाय पाएको व्यिक्त हनुहुुँदैन भ  ेउ ेँ य िशक्षा िनयमावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको 
भ  ेसहजै अनमुान गनर् सिकन्छ । सव च्च अदालतबाट समेत अिन्तम फैसला भई कतर्व्य ज्यानमा कसरुदार 
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ठहरी कैद सजाय भकु्तान गिरसकेको अवःथामा िनवदेकलाई उक्त पदमा कायर् गनर् योग्य छ भ  ुकानूनतः 
निमल्न े। (ूकरण नं. ३) 

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ् अिधवक्ताह  मिुक्त ूधान र तलुसीराम ितिमल्सीना 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् उपन्यायािधवक्ता चन्िकुमार पोभले 

अवलिम्बत निजर : 

नेकाप २०६०, िन.नं.७२१५, प.ृ३६८ 

नेकाप २०३०, िन.नं.७७४, प.ृ२८९ 

नेकाप २०६०, िन.नं.७२१५, ३६८ 

सम्ब  कानून : 

आदेश 

न्या.डा. आनन्द मोहन भ राई  : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यसै अदालतको 
अिधकारक्षेऽिभऽ पन ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य यसूकार छ । 

म िनवेदक िसन्धपुाल्चोक िजल्ला, ठूलोपाखरिःथत ौी ककिल  उच्च माध्यिमक िव ालय व्यवःथापन सिमितको िनवार्िचत 
अध्यक्ष हुँ । िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ारा िनिदर्  िव ालय व्यवःथापन सिमितको िशक्षा िनयमावली, २०५९ 
को िनयम २३(१) (२) ले तोकेको ूिबयाबमोिजम सोही िनयम २३(३) ारा िनिदर्  व्यवःथापन सिमितको पदािधकारी 
तथा सदःयह को छनौट सहयोग सिमितले ऐ. िनयम २३(४) बमोिजम िनवार्चन ारा छनौट गन ूिबया अवलम्बन 
गरेकोमा िव ालय व्यवःथापन सिमितको िमित २०७०/२/२७ मा गोप्य मतदान ारा सम्प  िनवार्चनमा म िनवदेकले 
िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष पदमा अन्य ूत्यासीह को भन्दा बढी १७५ मत ूा  गरी िवजय भएको िथए ँ
। िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष घोिषत गरी छनौट सहयोग सिमितले िविधवत ् पमा अध्यक्ष पदमा िवजय 
भएको ूमाणपऽ ूदान गरी म िनवेदकले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्षको हैिसयतले वहन गनुर्पन िजम्मेवारी र 
दाियत्व तथा िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) तथा िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २५ ले सामदुाियक 
िव ालयको व्यवःथापन सिमितलाई तोिकएको काम कतर्व्य अिधकारलाई िजम्मेवारीपूवर्क वहन गराउँदै आएको िथए ँ। 
सोसम्बन्धमा कुनै िववाद िथएन ।  

म िनवेदकलाई िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष पदमा िनरन्तरता िदन कानूनतः निमल्न े हुँदा व्यवःथापन 
सिमितको अध्यक्ष ब  सक्न े व्यिक्तलाई अध्यक्ष बनाउन े व्यवःथा गनुर् भनी ूत्यथीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगले िमित २०७१/४/२८ मा गरेको िनणर्य तथा सो िनणर्यको आधारमा ूत्यथीर् िजल्ला िशक्षा कायार्लयलाई पऽ 
पठाएको र सो पऽानसुार ूत्यथीर् ॐोत व्यिक्त ँयामकुमार लामा ठूलोपाखर ॐोत केन्िलाई लेिखएको पऽ गैरकानूनी, 
अिधकारक्षेऽ िवहीन तथा िशक्षा ऐन, २०२८ तथा िशक्षा िनयमावली, २०५९ ले िनिदर्  गरेको िव ालय व्यवःथापन 
सिमितको अध्यक्ष छनौट तथा अयोग्यतासम्बन्धी ूावधान िवपरीत छ । िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ले िव ालय 
व्यवःथापन सिमितको व्यवःथा गरेको र उक्त व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष सम्बन्धमा सोही दफा १२(क) ले 
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अिभभावकह ले आफूमध्येबाट छानी पठाएको व्यिक्त अध्यक्ष हनु ेअन्य िनिदर्  संख्यामा ७ जना सदःय र िव ालयको 
ूधानाध्यापक पदेन सदःय सिचव रहन ेव्यवःथा गरेको छ । िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २३(१) (२) (४) 
ले िव ालय व्यवःथापन सिमितको छनौटसम्बन्धी कायर्िविध तोकेको र सोही िनयम २४ ले अिभभावक हनु सक्ने 
व्यिक्तह  तोकेको र सोही िनयम २८ ले व्यवःथापन सिमित िवघटन हनु सक्न ेअवःथा र सोही िनयम २९ ले 
व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःय हनु नसक्न ेअयोग्यता िनधार्रण गरेको देिखन्छ । म िनवेदक अदालतबाट 
नैितक पतन हनुे फौजदारी कसरुमा सजया पाएको व्यिक्त होइन । मबाट नैितक पतन हनुे फौजदारी अपराध गरेको 
कसरु र सजाय पाएको  छैन । सम्मािनत सव च्च अदालतबाट मलाई नैितक पतन हनुे फौजदारी अिभयोगमा कुनै सजाय 
भएकोसमेत छैन । िहरालाल तामाङको जाहेरीले वादी तत्कािलन ौी ५ को सरकार ूितवादी म िनवेदकसमेत भएको 
कतर्व्य ज्यान मु ामा मतृक जोगलाल तामाङलाई २०४३/६/२० मा म िनवेदकसमेतले कतर्व्य गरी मारेको भ  ेकसरु 
आरोिपत गरी मसमेत उपर मलुकुी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) को सजाय माग दाबी गरी तत्कािलन ौी ५ को 
सरकारले ूहरी ूितवेदन दायर गरेकोमा सम्मािनत िसन्धपुाल्चोक िजल्ला अदालतबाट उक्त मु ा िमित २०४४/५/१६ 
मा मलुतबी आदेश गरेको रहेछ । म िनवेदक अदालतमा उपिःथत भई बयान गरेप ात िमित २०४९/९/१ मा 
थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गराउन े थनुछेकको आदेश भई िमित २०४७/१०/२ मा फैसला हुँदा मलुकुी ऐन, 

ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम जन्मकैदको फैसला भएको र सो फैसलामा िच  नबझुी सम्मािनत 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदनपऽ ूःततु गरेकोमा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) ूयोग गरी जन्मकैद गनुर्पनमा 
१३(१) ूयोग गरेको िमलेन सजायको हकमा सु को फैसला सदर गरी िमित २०४९/५/९ मा फैसला भएकोले सो 
फैसलाउपर सम्मािनत सव च्च अदालतमा पनुरावेदन ूःततु गरेकोमा िजल्ला अदालत र पनुरावेदन अदालतले जन्मकैद 
ठहर गरेको फैसलालाई सदर गरी िमित २०५०/१०/३ मा फैसला भई सो फैसलाबमोिजम मैले कैद भकु्तान गरी 
जेलमकु्त भएको िथए ँ। म उपरको सजायको माग दाबी गन तत्कालीन ौी ५ को सरकारको तफर् बाट दायर भएको 
ूहरी ूितवेदन तथा जन्मकैदको सजाय गन गरी सु  िजल्ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत र सम्मािनत सव च्च 
अदालतबाट भएको फैसलाह मा म िनवेदकले नैितक पतन हनुे फौजदारी कसरु गरेको भ े कतै उल्लेख भएको छैन । 
तर ूत्यथीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले अदालतबाट ठहर नै नगरेको िवषयवःत ुर आधार महण गरी िशक्षा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले तोकेको नैितक पतन हनु ेफौजदारी कसरु गरेको भ  ेआधार महण गरी 
िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष पदको लािग म िनवेदक अयोग्य घोिषत गरी उक्त पदमा िनरन्तरता िदन निमल्न े
भनी िमित २०७१/४/२८ मा गरेको िनणर्य ःवईच्छारी, मनोगत र िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) लाई 
अनािधकृत पमा महण गरेको ूःट छ । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (क) (ख) (ग) अन्तगर्तको िवषयमा पिन आयोगले 
सम्बिन्धत िनकायलाई सझुावसम्म िदन पाउन ेअिधकार देिखन्छ । तर म िनवेदकलाई िव ालय व्यवःथापन सिमितको 
अध्यक्षको लागी अयोग्य घोिषत गरी पदमकु्त गन र अन्य अध्यक्ष हनु सक्ने व्यिक्तलाई अध्यक्ष बनाउने भनी गिरएको 
ूत्यथीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०७१/४/२८ को िनणर्य, अनािधकृत, अिधकार क्षेऽिवहीन एवं 
मलुकुी ऐन, अ.बं. ३५ नं. तथा यस सम्मािनत सव च्च अदालतबाट अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
अिधकारक्षेऽ सम्बन्धमा ूितपादीत िस ान्तिवपरीत भई सवर्मान्य ूाकृितक न्यायको िस ान्तको ूितकूल छ भ ेसमेत 
लाक्पा तामाङको िनवेदन ।   
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन आधार 
र कारण भए यो आदेश ूा  भएको िमितले बाटाको म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी यो आदेश 
र िनवेदनको ूितिलिप साथै राखी िवपक्षीह का नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी यसको वोधाथर् महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयलाई िदई म्यादिभऽ िलिखत जवाफ ूा  भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूर् । 

साथै अन्तिरम आदेशको सम्बन्धमा िवचार गदार् िनवेदक ककिल  उच्च माध्यािमक िव ालय, िसन्धपुाल्चोकको स ालक 
सिमितको अध्यक्ष पदमा िविधवत िनवार्िचत भएको देिखएको र िवपक्षी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले िनज 
िनवेदक कतर्व्य ज्यान मु ामा सजाय पाएको व्यिक्त भएकोले िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ)बमोिजम 
िनजलाई काम गनर् रोक्न लगाएको देिखएको छ । उक्त िनयम २९(ङ) मा “नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा 
सजाय पाएको व्यिक्त” भ े उल्लेख रहेको पिरूआेयमा कतर्व्य ज्यान मु ामा सजाय पाएको िवषय नैितक पतन देिखन े
फौजदारी कसरु हो होइन भ  ेिवषयमा पिछ िरट िनवेदनको टु ो लागेको अवःथामा िवचार हनु ेहुँदा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको िमित २०७१/४/२८ को िनणर्य कायार्न्वयन भएमा िनवेदकलाई अपूरणीय क्षित पगु्न जान े
देिखएकोले ूःततु िरटको टु ो नलागसेम्म अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०७१/४/२८ को िनणर्य 
र सो िनणर्यका आधारमा जारी गरेको िमित २०७१/४/२९ को पऽ समेत कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन,ु िनजलाई अध्यक्ष 
पदमा यथावत ् काम गनर् िदन ु भनी िवपक्षीह का नाउँमा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अन्तिरम आदेश जारी गरी िदएको छ भ े िमित २०७१/७/४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

िरट िनवेदक लाक्पा तामाङसमेतले िमित २०४३/६/२० गते जोगलाल तामाङलाई धािरलो हितयारले हानी काटी 
मारेको कसरुमा ौी सव च्च अदालतबाट िमित २०५०/१०/३ गते मलुकुी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम िनजलाई जन्मकैदको सजाय भएको र उक्त सजाय भकु्तान भएपिछ िनज ौी ककिल  उच्च माध्यिमक 
िव ालयको व्यवःथापन सिमितका अध्यक्ष पदमा छनौट भएकोमा िववाद छैन । व्यिक्त बाँच्न पाउने अिधकार सबैभन्दा 
ठूलो र अपिरहायर् अिधकार हो । व्यिक्तको बाँच्न पाउन ेअिधकार नै समा  गिरएमा अन्य अिधकारह को कुनै अथर् 
रहँदैन । मािनसको जीवन एक पटक समा  भएमा कुनै पिन अवःथामा पनुःथार्पना हनु सक्दैन । कुनैपिन व्यिक्तको 
जीवनलाई मनसायपूवर्क समा  गन कायर् कुनै पिन ि कोणबाट नैितक कायर् हनु सक्दैन । मानव अिधकारको 
िव व्यापी घोषणा-पऽ १९४८ को धारा ३ ले ूत्येक व्यिक्तलाई जीवन ःवतन्ऽता र सरुक्षाको अिधकारको ूत्यभिूत 
गरेको छ । यसैगरी नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ ले ूत्येक व्यिक्तलाई सम्मान पूवर्क बाचँ्न 
पाउन ेहक ूदान गरेको छ र मतृ्यदुण्ड सजाय हनु े कुनैपिन कानून बनाइन े छैन भ  ेूत्याभिूत गरेकोबाट व्यिक्तको 
जीवन र बाँच्न पाउने अिधकारको मह व उजागर हनु्छ । अतः मािनसलाई मनसायपूवर्क मान कायर् नैितक कायर् हनु 
सक्दैन । सो कायर् नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराध हो । यी िरट िनवेदक लाक्पा तामाङ ूितवादी भएको कतर्व्य 
ज्यान मु ामा हात हितयार ूयोग गरी मािनस मारेको कसरुमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोिजम जन्मकैदको 
सजाय भएको अवःथा छ । िनवेदक संलग्न रहेको वारदातमा आपरािधक मनसायको िव मानता छ । िनवेदनमा 
िजिकर िलएको निजरको मु ाको तथ्य नै फरक छ । उक्त निजरमा मनसाय ूिेरत हत्या नैितक पतन देिखने फौजदारी 
कसरु हो वा होइन भनी व्याख्या भएको छैन । उक्त निजर मनसायरिहतका कतर्व्य ज्यानका वारदातका सन्दभर्मा माऽ 
व्याख्या भएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदनमा आकिषर्त हनुे  होइन । आकिषर्त नहनुे निजरलाई िजिकर िलई दायर भएको 
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ूःततु िरट िनवदेन ूथम ि मै खारेज भागी छ भ ेसमेत व्यहोराको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िलिखत 
जवाफ । 

िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को (ख) बमोिजम सामदुाियक िव ालयको 
व्यवःथापन सिमित अध्यक्ष र सदःयको छनौट गन सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २३ मा सामदुाियक 
िव ालयको व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःयह को छनौट व्यवःथा गिरएको र सो व्यवःथाअनसुार सामदुाियक 
िव ालयको व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःयह का छनौटका लािग ूधानाध्यापकले शैिक्षक सऽ सु  भएको तीस 
िदनिभऽ कम्तीमा सात िदनको सूचना िदई अिभभावकको भेला गराउन ुपन, अध्यक्ष र सदःयको छनौट गन िवषयमा 
अिभभावकलाई सहयोग गनर्को लािग सम्बिन्धत िनरीक्षक वा िनज उपलब्ध नभएकोमा िजल्ला िशक्षा कायार्लयले 
खटाएको अिधकृतको संयोजकत्वमा ूधानाध्यापक, ॐोत व्यिक्त र ःनाथीय िनकायको ूितिनिध रहेको चार सदःयीय 
छनौट सहयोग सिमित गठन गन व्यवःथा रहेको र व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःय छनौटसम्बन्धी अन्य ूिबया 
िजल्ला िशक्षा सिमितले तोकेअनसुार हनु ेूावधान रहेको छ ।  

िरट िनवेदकले िमित २०७०/२/२७ मा उिल्लिखत ूावधानअनसुार आफू उक्त िव ालयको व्यवःथापन सिमितको 
अध्यक्ष पदमा छनौट भएको उल्लेख गद अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट फौजदारी अिभयोगमा कसरु ठहरी 
सजाय पाएको व्यिक्त भएकोले िशक्षा िनमयावली, २०५९ को खण्ड (ङ) बमोिजम सामदुाियक िव ालयको अध्यक्ष पदमा 
िनरन्तरता िदन निमल्ने भनी िमित २०७१/४/२८ मा भएको िनणर्य कायार्न्वयन नगनर् माग दाबी िलनभुएको िवषय क्षेऽ 
यस मन्ऽालयको कायर्सँग सम्बिन्धत नरहेको व्यहोरा सादर िनवेदन गदर्छु । िशक्षा ऐन, तथा िनयमावली, उिल्लिखत 
व्यवःथाका आधारमा िसन्धपुाल्चोक िजल्लाको ठूलो पोखर गाउँ िवकास सिमित िःथत ौी ककिल  हिरिस  उच्च 
मा.िव. व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःयह को छनौट भएको हनुाले सो छनौट ूिबयामा यस मन्ऽालयको कुनै 
भिूमका नरहन े भएकोले यस मन्ऽालयलाई िबना कारण र आधार हचवुाको भरमा िवपक्षी बनाई दायर भएको िरट 
िनवेदनपऽ खारेज गिरपाउन सादर िनवेदन गदर्छु भ ेसमेत व्यहोराको नपेाल सरकार, िशक्षा मन्ऽालय िसंहदरबारको 
िलिखत जवाफ । 

िव ालय किलला बालबािलकालाई िशक्षा ूदान गन संःथा भएको कारण िव ालयका िशक्षक, कमर्चारी तथा व्यवःथापन 
सिमितका पदािधकारी समेत इमान्दार, राॆो चिरऽ को तथा उच्च नैितकताको हनु ुआवँयक हनु्छ भ  ेमान्यताको साथ 
िशक्षा िनयमावलीले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःय हनुको लािग नैितक िहसावले उच्च नैितकता र 
िव ालयको िशक्षक तथा िव ाथीर्समेतको लािग अनकुरणीय चिरऽ  भएको व्यिक्त हनुपुन मान्यतालाई आत्मसाथ गरी 
िनयम २९(ङ) को व्यवःथा गरेको भ  े सहजै अनमुान गनर् सिकन्छ । नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले 
जःतोसकैु अपराध गरेको अवःथामा समेत कुनै पिन व्यिक्तलाई मतृ्यदुण्ड सजाय हनुे गरी कुनैपिन कानून नबनाइने 
व्यवःथा गरी व्यिक्तको जीवन बाँच्न पाउने अिधकारलाई अहरणीय र मौिलक अिधकारको पमा ःथािपत गरेको 
सन्दभर्मा कतर्व्य गरी कसैको ज्यान मान, मािनसको बाँच्न पाउन े नैसिगर्क र आधारभतू अिधकारको हनन गरी कसैको 
जीवन समा  पान कायर् गरेको कुरा नैितक पमा सदाचारमा रही कायर् गरेको भ  सिकन ेअवःथा देिखँदैन । िव ालय 
जःतो पिवऽ र किललो बालबािलकाह को भाग्य र भिवंय िनधार्रण गन संःथाको व्यवःथापकीय ूमखुको चिरऽ र 
नैितकता उच्च रहेमाऽ िनजबाट िव ालयको व्यवःथापन ूभावकारी र सदाचारपूणर् पमा गनर् सक्छ भ  ेमान्यता राख्न ु
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पन हनु्छ । िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष जःतो गिरमामय पदमा कायर् गन व्यिक्त कसैको ज्यानमान कायर् 
गरी सजाय पाएको व्यिक्त हनुहुुँदैन भ  ेउ ेँय िशक्षा िनमयावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको भ  ेसहजै अनमुान गनर् 
सिकन्छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽबाट िशक्षा िनयमावलीको िनयम २९ को देहाय (ङ) बमोिजम 
सव च्च अदालतबाट कतर्व्य ज्यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय भकु्तान गिरसकेको अवःथामा िनजलाई उक्त पदमा 
िनरन्तरता िदन कानूनतः निमल्न ेभएको हनुाले िशक्षा िनयमावली, २०५९ बमोिजम व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष ब  
सक्न ेव्यिक्तबाट अध्यक्ष बनाउन ेव्यवःथा हनु भनी भएको िनणर्य तथा सो िनणर्यको आधारमा िजल्ला िशक्षा कायार्लय, 

िसन्धपुाल्चोकले लेखेको पऽ समेत नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३, िशक्षा िनयमावली, २०५९, ूचिलत नेपाल कानून 
तथा कानूनी मान्य िस ान्तअनकुुल भएको कारण िरट िनवेदकको मागअनसुार िरट जारी हनुपुन अवःथा  छैन । तसथर् 
ूःततु िरट िनवदेनपऽ खारेज गिरपाउन सादर अनरुोध गदर्छु भ सेमेत व्यहोराको िशक्षा िवभागको िलिखत जवाफ । 

ककिल  हिरिस  उच्च माध्यिमक िव ालय ठूलोपाखर-३ को िव ालय व्यवःथापन सिमित अध्यक्ष ौी लाक्पा तामाङ 
कतर्व्य ज्यान मु ामा सम्मािनत ौी सव च्च अदालतबाट कसरुदार ठहरी कैद सजाय भकु्तान गिरसकेको अवःथा 
देिखएकोले िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) बमोिजम िनजलाई उक्त पदमा िनरन्तरता िदन कानूनन निमल्ने 
र िशक्षा िनयमावली, २०५९ बमोिजम िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष ब  सक्न े व्यिक्तबाट अध्यक्ष बनाउने 
व्यवःथा हनु भनी आयोगबाट िमित २०७१/४/२८ मा िनणर्य भएको भनी लेखी आएको  छ । िमित २०७१//४/२८ 
को िनणर्यानसुार हनु िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िसन्धपुाल्चोकमा अनरुोध भई आएको अवःथामा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको पऽबाट भएको अनरुोधलाई िजल्ला िशक्षा कायार्लय िसन्धपुाल्चोकले सम्बिन्धत ॐोतकेन्िमाफर् त 
िनदशन कायार्न्वयन गनर् भनी सम्बिन्धत ॐोतव्यिक्त ौी ँयामकुमार थापालाई लेखी पठाएकोसम्म हो । यस 
कायार्लयको हकमा िरट खारेज गिरपाउँ भ सेमेत व्यहोराको िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िसन्धपुाल्चोकको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान ् अिधवक्ताह  
ौी मिुक्त ूधान र तलुसीराम ितिमिल्सनाले हाॆो पक्षलाई कतर्व्य ज्यान मु ामा सजाय पाई कैदमकु्त भइसकेको छ । 
िनजलाई लागकेो कतर्व्य ज्यान मु ा नैितक पतन देिखन ेफौजदारी मु ा होइन । कुनै पिन फौजदारी कसरुलाई नैितक 
पतन देिखन े हो होइन भ  े छु ाउने कुनै कानूनी व्यवःथा छैन । िनजलाई सजाय भएको कतर्व्य ज्यान मु ाको 
फैसलामा नैितक पतन देिखन ेमु ा भ े उल्लेख भएको छैन । फैसलामा उल्लेख नभएको िवषयमा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगलाई िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष राख्न हनुे नहनु ेिवषयमा िनणर्य गन क्षेऽािधकार नै  छैन । 
तसथर् िनवेदकलाई िव ालय व्यवःथापन सिमतको अध्यक्षको पदबाट हटाउन े भनी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट भएको िमित २०७१/४/२८ को िनणर्य उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी िव ालय व्यवःथापन सिमितको 
अध्यक्ष पदबाट नहटाउन ुभनी परमादेश आदेश जारी गिरपाउँ भनी बहस गनुर्भयो । 

िवपक्षी तफर् बाट उपिःथत िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी चन्िकुमार पोभलेले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा २(ङ) ले सावर्जिनक संःथाको पिरभाषािभऽ नेपाल सरकारको लगानी वा सावर्जिनक अिधकारी जोसकैु 
पन भएकोले सावर्जिनक िव ालयको काम कारवाहीमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले िनणर्य गनर् िमल्छ । 
अदालतबाट कतर्व्य ज्यान मु ामा सजाय पाइसकेको व्यिक्त िव ालयको अध्यक्षको िजम्मेवारी वहन गनर् िमल्दैन । 



62 
 

यःतो िजम्मेवारी वहन गन िनकायको नेततृ्व उच्च नैितकता भएको हनुपुन हुँदा ूःततु िरट िनवदेन खारेज गिरपाउँ भ े 
बहस गनुर्भयो ।    

पेस हनु आएको ूःततु मु ामा िव ान ् अिधवक्ताह को बहससमेत सनुी िवचार गदार् यसमा मखु्यतः िनम्न िलिखत 
ू ह को िनणर्य गनुर्पन देिखन आयो ।  

(१) िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९ (ङ) मा उिल्लिखत नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अपराधिभऽ कतर्व्य 
ज्यान मु ामा अदालतबाट कसरुदार ठहराएको िवषय पछर् वा पदन?  

(२) िनवेदन मागबमोिजम िरट जारी हनुे हो वा होइन? 

२. सो सन्दभर्मा पिहलो ू  तफर्  हेदार् ूःततु िनवेदनमा िनवेदक िमित २०७०/२/२७ मा िव ालय स ालक सिमितको 
अध्यक्ष पदमा तीन वषर्को लािग िनवार्िचत भएको कुरा िनवदेनमा नै ःवीकार गरेको र सो तीन वषर्को अविध िमित 
२०७३/२/२६ मा समा  भइसकेको पाइएको हुँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु सक्न ेअवःथा छैन । 
तर िनवेदनमा िव ालय स ालन तथा िव ाथीर्को हकको पठन पाठनसगँ सम्बिन्धत अत्यन्त गम्भीर िवषय उठाइएकोबाट 
िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले नैितक पतन देिखन ेअपराधमा सजाय पाएको व्यिक्तलाई जनु िव ालय 
स ालक सिमितको अध्यक्ष हनुबाट रोकेको छ सोिभऽ ज्यान मु ामा सजाय पाएको िवषय पछर् वा पदन सो हेन ुर्पन हनु 
आयो ।  

३. सो कुरा यिकन गनर्को लािग सवरू् थम नैितकता िव को अपराध भ  ेिवषय नै के हो सो बारेमा ःप  हनुपुन हनु 
आयो । सो सन्दभर्मा हेदार् नैितकताको िवषय सामािजक मान्यता र सोच तथा न्यायसगँ जोिडएको िवषय देिखन्छ । 
अथार्त ्◌् समाजले के कुरालाई असल, स ाचिरऽ मान्छ र के कुरालाई खराब कायर् भनी ितरःकार गछर् सो हेिरन ुपन 
हनु्छ । चलन चल्तीको अथर्मा नैितक पतन भ ाले ःवच्छ र असल नैितक चिरऽको िवपरीत हनु,ु इमान्दािरतारिहत 
सामािजक अिःमता िव को चिरऽ हनु ुजःतो कुरालाई जनाउँछ । (ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७२१५, पृ  ३६८) 
नैितक पतनको अथर् नैितकताको सतहबाट िगनुर् हनु्छ । कुनै नीच, चिरऽहीन वा दरुाचारपूणर् कायर् गनुर् नैितकता िव  
हनु्छ । नैितक पतन देिखने कायर् समाजको आिथर्क, सामािजक शैिक्षक ःतर, धािमर्क एवं सामािजक मान्यतासगँ 
सम्बिन्धत देिखँदा यी यःता कायर्ह  नैितक पतन देिखन ेकायर् हनु ्भनी पिरभाषा गनर् त सिकँदैन तर सामान्यतः हेदार् 
समाजले गम्भीर एवं बूर मानेका सामािजक सम्बन्ध, सौहादर्ता एवं स  भावलाई ूितकूल असर पान र मनसायपूवर्क 
गिरएका हत्या, जबरजःती करणी, मानव बेचिबखन, लाग ुऔषधको कारोबार, िकत जालसाजी, ठगी, ॅ ाचार, अपहरण, 

जबरजःती चन्दा असलुी, डाँका चोरी, खोटा चलन, कर छली, अदालती कायर्मा हःतक्षेप, नाबालक एवं आिौत िव का 
कसरु, बहिुववाह जःता कसरुमा नैितकताका ू ह  सि िहत हनु्छन ्र अपराध गदार्को पिरिःथित, मनिःथित, कसरुदारको 
व्यवहार र पीिडत एवं समाजउपर परेको असर हेरी सोही मु ा वा अन्य मु ाको पिरूआेयमा नैितक पतन देिखन ेअपराध 
हो वा होइन भनी यिकन गनर् सिकन े हनु्छ । यो कुरा अवँय हो िक फौजदारी अपराध र “नैितक पतन देिखने 
फौजदारी अपराध” गरी नेपाल कानूनले फौजदारी कसरुलाई दईु वगर्मा बाँडी नैितक पतन देिखन ेकसरुलाई अ  गम्भीर 
अपराध मानेको छ । तर कानूनमा यी अपराधह  नैितक पतन देिखन े अपराध नभिनएबाट िक त सोही मु ाको 
िन पणको बममा वा पिछ सन्दभर् उठेको अवःथामा अमकु अपराध नैितक पतन देिखने अपराध हो वा होइन भनी 
िन पण गनुर्पन हनु आउँछ । यस ि बाट हेदार् यस अदालतले अमरबहादरु पाण्डे (ने.का.प. २०३०, िन.नं. ७७४, पृ  
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२८९) वा राम एकवाल साह (ने.का.प. २०६०, िन.नं. ७२१५, पृ  ३६८) मा मु ाको नामबाट माऽ होइन मु ाको 
िवशेष पिरिःथित हेरेर माऽ नैितक पतन देिखने अपराध हो वा होइन भनी यिकन गनुर्पन हनु्छ भनी व्याख्या गरेको पिन 
छ । यस अदालतबाट भएको सो व्याख्यालाई अन्यथा भ  ुपन अवःथा देिखँदैन । उक्त िनणर्यह को सार यितमाऽ हो 
िक मािथ उल्लेख गिरएका मु ाह  नैितक पतन देिखने मु ाह मा पनर् सक्छन ्तर अमकु मु ा नैितक पतन देिखने मु ा 
हो वा होइन भ े कुरा मु ा िवशेषको रोहमा माऽ भ  सिकने हनु्छ ।  

४. नैितक पतन देिखन ेमु ाको बारेमा यित कुरा भनेर अब ूःततु िनवेदनसँग सम्बिन्धत िवषयतफर्  हेदार् िनवेदक िव  
ज्यान मु ा चलेको र सव च्च अदालतसमेतबाट िनजलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोिजम सजाय भएको भ  ेकुरामा 
िववाद भएन । उक्त ज्यान मु ाको फैसला हेदार् यी िनवदेक समेतले २०४३।६।२० गते िदनको ५:०० बजे दशको 
समान िलन डाडँा पाखर बजार गई घर फकर् न लागेको जोगलाल तामाङलाई घर आउने बाटो ढुकी खकुुरी र लाठा 
ूहार गरी मारेको भ  े देिखन्छ । त्यःतो मनसाय ूिेरत र बूरतापूवर्क घटाइएको ज्यानको अपराध सामािजक 
नैितकताको िव को अपराध हो भ े कुरामा कुनै िववाद नै हनु सक्न ेदेिखँदैन । यस िःथितमा लाक्पा तामाङले गरेको 
अपराधलाई नैितक पतन देिखने फौजदारी अपराध नै मा  ुपन हनु  आउँछ । 

५. ूःततु िनवदेनको सन्दभर्मा हेदार् नैितक पतन देिखन ेअपराधमा सजाय पाएको व्यिक्त िव ालय व्यवःथापन सिमितको 
अध्यक्ष हनु नसक्न ेगरी िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले ूितबन्ध लगाएको देिखन्छ । उक्त ज्यान 
मु ामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले लाक्पा तामाङ िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष हनु नपाउने 
अयोग्यताको िनधार्रण गिरएको मा ु पन हनु आयो । यो कुरालाई िनवदेकले िलएको िजम्मेदारीको सन्दभर्मा समेत 
िवशेष सतकर् तापूवर्क हेन ुर्पन हनु आयो । िव ालय किलला बालबािलकालाई िशक्षा ूदान गन संःथा भएको कारण 
िव ालयका िशक्षक, कमर्चारी तथा व्यवःथापन सिमितका पदािधकारीसमेत इमान्दार, राॆो चिरऽको तथा उच्च नैितकताको 
हनु ु अिनवायर् हनु्छ । िशक्षा िनयमावलीले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष र सदःय हनुको लािग नैितक 
िहसाबले उच्च नैितकता र िव ालयको िशक्षक तथा िव ाथीर्समेतको लािग अनकुरणीय चिरऽ  भएको व्यिक्त हनुपुन 
मान्यतालाई आत्मसाथ गरी िनयम २९(ङ) को व्यवःथा गरेको रहेछ भ  ेसहजै अनमुान गनर् सिकन्छ । कतर्व्य गरी 
कसैको ज्यान मान, मािनसको बाच्न पाउन ेनैसिगर्क र आधारभतू अिधकारको हनन ्गरी कसैको जीवन समा  पान कायर् 
गरेको कुरालाई नैितक पमा सदाचारमा रही कायर् गरेको भ  सिकन ेिःथित हुँदैन । यःता व्यिक्तह  िव ालयमा पगु्न ु
माऽले पिन बालबािलकामा ऽासको िःथित िसजर्ना गनर् सक्छ । त्यःतो ऽासको िःथितमा अध्ययन गन कुरा 
मनोवै ािनक पले वािञ्छत हुँदैन । तसथर् िव ाथीर्ह लाई भययकु्त वातावरणमा अध्ययनको अवसर ूदान गनुर् सबैको 
कतर्व्य बन्दछ । िव ालय जःतो पिवऽ र किलला बालबािलकाह को भाग्य र भिवंय िनधार्रण गन संःथाको 
व्यवःथापकीय ूमखुको चिरऽ र नैितकता उच्च रहेमाऽ िनजबाट िव ालयको व्यवःथापन ूभावकारी र सदाचारपूणर् 
पमा हनु सक्छ । त्यसैले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष जःतो गिरमामय पदमा कायर् गन व्यिक्त कसैको 

ज्यानमान कायर् गरी सजाय पाएको व्यिक्त हनुहुुँदैन भ  ेउ ेँय िशक्षा िनयमावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको भ े 
सहजै अनमुान गनर्  सिकन्छ । सव च्च अदालतबाट समेत अिन्तम फैसला भई कतर्व्य ज्यानमा कसरुदार ठहरी कैद 
सजाय भकु्तान गिरसकेको अवःथामा िनवेदकलाई उक्त पदमा कायर् गनर् योग्य छ भ ु कानूनतः निमल्ने हनु्छ । 
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६. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर्पन हो वा होइन भ  ेदोॐो ू तफर्  हेदार् सव च्च अदालतबाट समेत 
अिन्तम फैसला भई कतर्व्य ज्यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय भकु्तान गिरसकेको अवःथा रहेको र हत्या मनसाय एवं 
बूरतापूवर्क गिरएको पाइँदा सो अपराधलाई नैितक पतन देिखन ेकसरु मा पुन देिखयो । त्यःतो अपराधमा सजाय 
पाएको व्यिक्तले िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष हनु नपाउन ेगरी िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) 
ले ूितबन्ध लगाएको रहेछ भनी मा  ुपन हनु आयो । उक्त ज्यान मु ामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले लाक्पा 
तामाङ िव ालय व्यवःथापन सिमितको अध्यक्ष हनु नपाउन ेअयोग्यताको िनधार्रण गराएको पाइँदा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट िमित २०७१/४/२८ मा भएको िनणर्य कानूनअनकूुल नै देिखएको र िनवेदकले िव ालय 
व्यवःथापन सिमितको अध्यक्षको हैिसयतले कायर् गन अविधसमेत समा  भइसकेको पाइएकोले मागबमोिजम िरट जारी 
गनर् िमल्न ेअवःथा  देिखएन । ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनु े ठहछर् । पिरणामतः िमित २०७१।७।४ मा यस 
अदालतबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश िनिंबय गिरिदएको  छ । आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदनू । 
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. अिनलकुमार िसंहा 

 इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल 

इित संवत ्२०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम ् । 
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७.ओमूकाश अयार्ल िव  लोकमान िसंह काकीर् समेत, उत्ूषेण / परमादेश, िनणर्य नं. ९७१०, न.ेका.प २०७३ अंक: 
११ 

 

िनणर्य नं. ९७१० - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: फागनु अंक: ११ 

फैसला िमित :२०७३/०९/२४  २६१८ 

सव च्च अदालत, पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी ई रूसाद खितवडा 

माननीय न्यायाधीश डा. ौी आनन्दमोहन भ राई 

माननीय न्यायाधीश ौी अिनलकुमार िसन्हा 

आदेश िमित : २०७३।०९।२४ 

िवषयः उत्ूषेण / परमादेश 

०७३-NF‐०००३ 

िनवेदक : गलु्मी िजल्ला अमरपरु गा.िव.स.वडा नं.४ बःने अिधवक्ता ओमूकाश अयार्ल 

िव  

िवपक्षी : सम्माननीय रा पितको कायार्लय, िसतलिनवास, काठमाड समेत 

०७३-FN‐०२०७ 

िनवेदक : गलु्मी िजल्ला अमरपरु गा.िव.स.वडा नं.४ बःने अिधवक्ता ओमूकाश अयार्ल 

िव  

िवपक्षी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १० बाने र बःन ेनेपाल सरकारका पूवर् मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर् 

०७३-FN‐०२०८ 

िनवेदक : गलु्मी िजल्ला अमरपरु गा.िव.स.वडा नं.४ बःने अिधवक्ता ओमूकाश अयार्ल 

िव  

िवपक्षी : सम्माननीय रा पितको कायार्लय, िसतलिनवास, काठमाड  

०७३-FN‐०१८६ 

िनवेदक : सव च्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाड  
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िव  

िवपक्षी : का.िज. कागे री मनहरा न.पा. वडा नं. ७ घर भई सव च्च अदालतमा कायर्रत तामेलदार शम्भबुहादरु 
खऽीसमेत 

 संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयकु्त भएको व्यिक्तमा संिवधानले तोकेबमोिजमको योग्यता छ वा छैन भनी 
न्याियक िन पणका लािग ूःततु हनु आएको िववादको िन पण न्यायपािलकाले नै गनुर्पन । (ूकरण नं. १४) 

 वःततुः सीिमत राजनीितक उ ेँ यले संःथािपत सल्लाहकार ूकृितको संःथाको नामबाट “राि य मूल नीित” भनी 
कुनै सामान्य आलेख ूकािशत भएकोसम्मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास 
वा अनसुन्धानका क्षेऽमा कायर् सम्पादन गन िनकायको पमा हेन ुर् तकर् स त नदेिखन े। 

 राजाको वंशीय परम्पराको िनरन्तरता कायम राख्न ेकुरालाई राजनीितक वैधता ूदान गन ूयोजनका लािग खडा 
गिरएको आधारभतू पमा राजनीितक ूकृितको संःथा राजसभामा रही ूशासिनक कायर् हेन उपसिचव पदमा रही 
कायर् गरेकोलाई नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग “लेखा, 
राज ,  इि िनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धान” का क्षेऽमा काम गरी अनभुव हािसल गरेको भनी मा  
निमल्ने । (ूकरण नं. १९) 

 अन्तिरम संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गिरएअनसुारको क्षेऽमा काम गरी अनभुव ूा  गरेको हनु ु
र राजूासाद सेवामा कायर् गरेको अविध िनजामती सेवामा जोिडन ुएउटै कुरा होइन । यसको तात्पयर्, अथर् र 
ूयोजन ताि वक पमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छु ाउन सिकन्छ । संिवधानले 
“लेखा,  राज ,  इिन्जिनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा” काम गरी अनभुव ूा  गरेको हनुपुन 
योग्यता तोकेको छ । यो वाक्यांश वा अिभव्यिक्त ःवयम ्मा ूःट छ । जनुसकैु समूह, उपसमूहमा भएपिन 
िनजामती सेवामा काम गरेको अविध जोडेर २० वषर् पगुेमा िनयिुक्तका लािग योग्यता पगु्छ भ  ेअथर् लगाइयो 
भने संिवधानको अपव्याख्या हनु पगु्न े।  

 संिवधानले ूःट पमा गरेको व्यवःथा ूितकूल हनुे गरी तकर्  र औिचत्यका आधारमा अन्य सम्भावनाह को 
खोजी गनुर् र त्यसलाई मान्यता िदन ुपदर्छ भ ु मनािसब नहनुे । (ूकरण नं. २०) 

 उच्च नैितक चिरऽको िव मानता “ख्याित” का लािग आवँयक हनु्छ । अक  शब्दमा भन्दा ख्याित ूा  गनर्का 
लािग अन्य कुराह का अितिरक्त “उच्च नैितक चिरऽ” कायम रािखएको छ भ  ेपिन देिखन ुपदर्छ । “ख्याित” 
वा “उच्च नैितक चिरऽ” पदेन आजर्न (Ex‐Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्ऽको कुनै उच्च पदमा 
आिसन हनु ुःवयम ्मा “ख्याित” वा “उच्च नैितक चिरऽ” को अिन्तम िनणार्यक मापन आधार हनु पिन सकै्तन । 
कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पिन राि य जीवनमा ख्याित आजर्न गनर् सिकन्छ । अक तफर्  राज्यको कुनै उच्च वा 
िवशेष िजम्मेवारीको पदमा रहेको भएपिन कुनै व्यिक्तको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा िवकृत छवी 
वा व्यिक्तत्व कायम हनु पगुेको पिन हनु सक्तछ । तसथर् ख्याित ूा  गरेको कुराको िनधार्रण गिरएका 
सत्कमर्का आधारमा गिरन ुपन । (ूकरण नं. २२) 

 

 सामान्य अथर्मा भ पुदार् सदाचार,  िन ा,  इमानदािरता तथा अनशुासनको पालना गरी राि य जीवनमा ख्याित 
आजर्न गिरएको अवःथालाई “उच्च नैितक चिरऽ” भ ुपन हनु्छ । सामािजक पमा तथा व्यवसाियक कतर्व्य 
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िनवार्हको कुरामा सामान्य समझको मािनस (Person of Common Prudence) को ि मा चिरऽ िनन्दनीय छैन 
भ  ेकुरालाई पिन “उच्च नैितक चिरऽ” िनधार्रण गन आधार मा  सिकन्छ । तथािप, यो यित कुरा भयो भन े
उच्च नैितक चिरऽ ूमािणत हनु्छ भनी सबै अवःथाह लाई समेटी सूिचकृत गनुर् व्यवहािरक र सम्भव हुँदैन । 
िववािदत (सान्दिभर्क) तथ्यह को सापेक्षतामा यो ू को िन पण गिरन ु पन  हनु्छ । कितपय अवःथामा 
यसलाई नकारात्मक पमा पिरभािषत गरी (Negative definition) सन्दभर्अनसुार िनक्य ल गनुर्पन अवःथा रहन े
। 

 वःततुः “उच्च नैितक चिरऽ” वा “ख्याित” कसैले ूमाणपऽ िदएर पिु  हनु ेकुरा होइन, न त यसका लािग कुनै 
कानूनी कारवाही वा मु ा चली ठहर गिरएको अवःथा हनु ुआवँयक हनु्छ । चिरऽसम्बन्धी अिभयोग लागेको, 
कारवाही चली फैसला भएको जःता कुरालाई नै “उच्च नैितक चिरऽ” परीक्षण गन एक माऽ िनणार्यक आधार 
ठािनन ुतकर् स त हुँदैन । कसैलाई “चिरऽहीन” वा “नैितक पतन भएको” ठा का लािग सो कुरा कानूनी पमा 
िन पण भएको हनु पन िःथित रहन  सक्तछ । तर “उच्च नैितक चिरऽ” कायम हनु तत्सम्बन्धमा कानूनी 
कारवाही वा फैसला भएको अवःथा नै हनुपुछर् भनी ठा ु वःतवुादी ि कोण हुँदैन । नैितक चिरऽ एक 
गितशील सामािजक अवधारणाको िवषय भएकाले यसलाई िविवध सामािजक सन्दभर्मा मूल्या न गिरन ुआवँयक  
हनुे । (ूकरण नं. २३) 

 िनशन्देहः कुनै व्यिक्तउपर लगाइएको अिभयोग ूमािणत नभएसम्म िनजलाई दोषी मा  िमल्दैन । यो फौजदारी 
न्यायको सवर्मान्य िस ान्त र संिवधान ारा ूदत न्यायसम्बन्धी हकको िवषय पिन हो । न्याियक ूिबयाबाट 
ूमािणत नभएसम्म कसैलाई पिन दोषी वा कसरुदार मा  हुँदैन । यस हदमा उिल्लिखत तकर् सँग िबमती 
राख्नपुन कुनै कारण छैन । तर ूःततु िववादको ूस  दोषी ठहर भएको अवःथा छ वा छैन भ े होइन । 
कसरु ठहर हनु ुर उच्च नैितक चिरऽ कायम हनु ुएउटै वा उःतै कुरा होइनन ्। कसरु ठहर हनुका लािग 
अिभयोजन लगाइएको र न्याियक ूिबयाबाट कसरुको िन पण भएको हनु ुआवँयक हनु्छ । उच्च नैितक 
चिरऽसम्बन्धी ू  अिभयोजन र न्याियक ूिबयाबाट माऽ िन पण हनुे िवषय देिखँदैन । केही अवःथामा 
“नैितक पतन देिखने अवःथाको” िनधार्रण न्याियक ूिबयाबाट हनु सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय 
ूिबयाबाट “उच्च नैितक चिरऽ” भएको भनी ठहर गिररहन ुपन िःथित वा अवःथा नै रहँदैन । कसैको नैितक 
चिरऽ “उच्च”  छैन भ  ु र कुनै कसरुको “दोषी” भ  ुफरक-फरक कुरा हनु ्। कुनै व्यिक्तमा उच्च नैितक 
चिरऽको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर िनज “कसरुदार” नहनु पिन सक्न े। (ूकरण नं. २९) 

 वःततुः फौजदारी िववादमा अमकु कसरु ठहर हनु्छ वा हुँदैन भनी िन पण गिरन्छ, व्यिक्तको नैितक-ःतरको 
िनधार्रण गन अवःथा रहँदैन ।  िवषय र ूस अनसुार सापेिक्षक पमा सामािजक सन्दभर्मा नैितक 
चिरऽसम्बन्धी कुराह को िनधार्रण गनुर्पन अवःथा रहने । (ूकरण नं. ३०) 

 वःततुः िनयिुक्तका लािग िसफािरस गन िनकायले ूयोग गन बिु म ा वा ःविववेकका कितपय पक्ष न्याियक 
परीक्षणयोग्य िवषय नब  पिन सक्दछन ्। िसफािरसकतार् िनकायको ःविववेकका केही वािञ्छत वा ःवीकृत 
क्षेऽह  (Margin of Appreciation) रहन्छ । ःविववेकीय वा तजिबजी अिधकार ूयोग भएको िःथितमा िनणर्यमा 
उल्लेख भएका आधार र कारणको पयार् ता वा अपयार् ताको न्याियक परीक्षण गन क्षेऽ केही सीिमत र 
स ुिचत हनु सक्दछन ्। तर गिरएको िनणर्यमा आधार र कारण खलुाइएको छ वा छैन र यसरी खलुाइएको 
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कुराबाट सम्बिन्धत व्यिक्तको योग्यता वा अयोग्यतालाई वःतगुत पमा ूितिबिम्बत गदर्छ वा गदन भ े कुरा 
ःवभावतः न्याियक परीक्षणको िवषय ब  े। 

 िसफािरस गन िनकायले आफ्नो बिु म ा र स  िववेक वःतगुत पमा ूयोग गरेको छ भ े कुरा गिरएको िनणर्य 
व्यहोरा र िनणर्य ूिबयाबाट पिन देिखन ु पदर्छ । अन्यथा बिु म ा ूयोग गरेको भ  े कुराको आडमा 
ःवेच्छाचािरताले ूौय पाउन े खतरा रहन्छ । ःवेच्छाचािरतालाई अदालतले मान्यता िदन हुँदैन,  त्यसमा 
िनयन्ऽण कायम गनुर् वाञ्छनीय हनु्छ । (ूकरण नं. ३३) 

 लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संिवधानवाद आिदका ि ले हेदार् राज्यका सबै काम कारवाही र 
िबयाकलापको मापन आधार भनेको संिवधान नै हो । राजनीितक गितिविध,  िबयाकलापसमेत संिवधानको 
दायरािभऽ अथार्त ् संिवधान अन्तगर्त रहेर नै स ािलत हनुपुदर्छ । संिवधानले िनधार्रण गरेको सीमा-रेखाभन्दा 
बािहरका राजनीितक सहमितले वैधािनक मान्यता ूा  गनर् सक्दैनन ् । लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा र 
संिवधानवादको मान्यताअनसुार संिवधानअनसुार राजनीित िनदिशत र स ािलत हनु ुपदर्छ;  संिवधानभन्दा बािहर 
गएर राजनीित स ािलत हनु नसक्ने । (ूकरण नं. ३४) 

 पदीय िजम्मेवारीअनसुारको योग्यता र क्षमता वःतगुत आधारमा यिकन गरेर माऽ योग्यतम ् व्यिक्तलाई 
संवैधािनक अंगको पदािधकारीको पदमा िनयकु्त गिरन ुवाञ्छनीय देिखन्छ । योग्यता नै नपगुेका व्यिक्तलाई 
संवैधािनक पदािधकारीको पदमा ःवेच्छाचारी तवरबाट िनयकु्त गिरएमा संिवधानको उल्लङ् घन हनु पगु्न े। 
(ूकरण नं. ३७) 

िनवेदकको तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताहअ  शम्भ ुथापा, रिवनारायण खनाल, िव ान अिधवक्ताह  सरेुन्ि भण्डारी, 
िटकाराम भ राई,  रमेश बडाल,  गोिवन्द बन्दी,  िवजयूसाद िमौ,  सिुनलकुमार पोखरेल, ओमूकाश अयार्ल,  रमणकुमार 
करण, िदनेश िऽपाठी, ज्योती बािनयाँ, डा.चन्िकान्त वाली, बाबरुाम दाहाल, राजुू साद चापागाइँ, ज्योती लम्साल, िशवकुमार 
यादव, सरोजकृंण िघिमरे, पनुदेवी महजर्न र भगवती पाण्डे 

िवपक्षीको तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता िकरण पौडेल, िव ान विर  अिधवक्ताह  सिुशलकुमार पन्त, महादेव यादव, 
बिीबहादरु काकीर्, बालकृंण न्यौपान,े कृंणूसाद सापकोटा, िव ान अिधवक्ताह  बाबरुाम कँुवर, माधवकुमार बःनेत, कुमार 
रेग्मी, सरेुशकुमार महतो, िदपेन्ि झा, आनन्दमिण लम्साल  

अवलिम्बत निजर : 

नेकाप २०६४, अंक ९, िन.नं.७८७७ 

नेकाप २०६२, अंक १२, िन.नं.७६२८ 

नेकाप २०६०, अंक ७, िन.नं.७२४४ 

नेकाप २०५९, अंक ९, िन.नं.७१२९ 

नेकाप २०५८, अंक ३, िन.नं.६९८८ 

सम्ब  कानून :  
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नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 

न्याय ूशासन ऐन, २०४८ 

न्याय ूशासन ऐन, २०७३ 

राजूासाद सेवा ऐन, २०२९ 

संवैधािनक पिरष   (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

आदेश 

न्या. ई रूसाद खितवडा : न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोिजम पनुरावलोकनको लािग िनःसा 
ूदान भई दायर हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यसूकार छः  

िरट िनवेदन व्यहोराः 

म िरट िनवेदक मानव अिधकार कानून तथा संवैधािनक कानूनको क्षेऽमा िबयाशील कानून व्यवसायी हुँ । मैले िवगत 
लामो समयदेिख सावर्जिनक सरोकारका िववादह मा सम्मािनत सव च्च अदालतको असाधारण क्षेऽािधकारबाट न्याियक 
उपचारको लािग पहल गरी समाज र रा लाई योगदान िदँदै आएको छु । िमित २०६९।१।२२ गते िवपक्षी 
संवैधािनक पिरषद्ले िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव ौी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गन िनणर्य गरी सम्माननीय रा पितज्यूसमक्ष िसफािरस गरेको कुरा सावर्जिनक भयो । मैले 
यसअिघ िमित २०६९।१२।७ मा िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव ौी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गन कायर्लाई रोक्न र िनजको िनयिुक्त सम्बन्धमा उच्चःतरीय राजनीितक 
सिमितबाट भएको िनणर्य तथा िसफािरस बदर गनर्, उक्त िरट िनवेदन टु ो नलाग्दै िवपक्षी िनज पूवर्मखु्य सिचव ूमखु 
आयकु्तको पदमा अनिधकृत पमा िनयकु्त भएमा समेत सोही िरट िनवेदनकै रोहबाट िनजलाई उक्त पदबाट हटाउन 
उत्ूषेण,  परमादेश तथा अिधकारपचृ्छालगायत उपयकु्त आदेश जारी गिरपाउँ भनी ०६९-WO‐०९९८ नं. को िरट 
िनवेदन दायर गरेको िथए ँ। अन्तिरम आदेशसमेत माग गरी दायर भएको उक्त िरट िनवदेनमा िमित २०६९।१२।९ 
मा सम्मािनत सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी सिुशला काकीर्को एकल इजलासबाट मागबमोिजमको अन्तिरम 
आदेश जारी भई उक्त अन्तिरम आदेशलाई िनरन्तरता िदनपुन वा नपन सम्बन्धमा छलफल गनर् दवैु पक्षह लाई 
िझकाइएकोमा सोबमोिजम सनुवुाइ हुँदा िमित २०७०।१।१६ गते माननीय न्यायाधीश य ौी िगिरशचन्ि लाल र ौी 
तकर् राज भ को संयकु्त इजलासले संवैधािनक पिरषद्ले िनजको िनयिुक्तमा संिवधानले माग गरेबमोिजमका उच्च नैितक 
चिरऽलगायतका सबै आधारभतू मापदण्डह  पूरा गरे नगरेको हेन नै हुँदा सो अवःथा आउनपूुवर् नै अन्तिरम आदेश 
गिररहन परेन भनी व्याख्या गरेको िथयो । यसरी िवपक्षी िनज पूवर् मखु्य सिचवको िनयिुक्तको िवषयले िसफािरस गन 
िनकाय संवैधािनक पिरष  मा ूवेश नभएको भ  ेआधारमा अपिरपक्व अवःथा मानी नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११९(५) र संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनु प 
आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनु ेव्यिक्तको उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको हनुपुन र िनजको सामािजक 
ूित ा,  िनजको इमानदािरता,  िनजूितको जनभावना तथा िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई िवचार 
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गनुर्पन भनी िसफािरस गन िनकाय संवैधािनक पिरषद्लाई ःमरण गराएको िथयो । उक्त िरट िनवेदन हाल यसै सव च्च 
अदालतमा िवचाराधीन अवःथामा रहेको छ । 

संयकु्त इजलासको उक्त िमित २०७०।१।१६ को आदेशको िवपक्षीह ले सम्मान गनछन ् र खासगरी संवैधािनक 
पिरषद्ले िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्को िवगतको नैितक चिरऽको पृ भिूम,  िनजको िवषयगत सेवा, 
अनभुव तथा िनज ख्याितूा  भए नभएको िवषय तथा त्यससगँ सम्बिन्धत सम्पूणर् तथ्य ूमाणह को मूल्या न गरी ःवयम ् 
अयोग्य ठहर गनछ र सम्माननीय रा पितसमक्ष िनजको नाम िसफािरस गन छैन भनी िव ःत िथए ँ। तर िवपक्षी 
संवैधािनक पिरषद्ले सव च्च अदालतमा िवचाराधीन मु ा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनदेखा गरी गैरिजम्मेवार र 
छलकपटपूणर् ढंगले िनज पूवर् मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्को नामलाई नै अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्तका लािग िसफािरस गरी पठाएको जानकारी िमित २०७०।१।२३ मा आम 
स ारका माध्यमह मा ूकािशत भई थाहा पाउँदा म िरट िनवेदकलगायत आम नपेाली नागिरकह  ःतब्ध भएका छ  । 
उक्त कायर् ूथम ि बाटै संिवधान,  कानून,  जनआन्दोलनको भावना र यस अदालतको संयकु्त इजलासको िमित 
२०७०।१।१६ को आदेशिवपरीत रहेको छ । 

िमित २०६१।१०।१९ देिख िमित २०६३।१।११ सम्मको अविधमा राजनीितक दलह ारा स ािलत शािन्तपूणर् 
जनआन्दोलनका बममा भएको जनधनको क्षितसमेतको सम्बन्धमा जाँचबझु गनर् सव च्च अदालतका माननीय पूवर् 
न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गिठत उच्चःतरीय जाँचबझु आयोगको ूितवेदन िमित 
२०६३।७।३० मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको िथयो । उच्चःतरीय जाचँबझु आयोगको ूितवेदनको पिरच्छेद-
१५ राय, ठहर खण्डमा िनज “तत्कालीन मखु्यसिचव लोकमान िसंह काकीर् जनधनको क्षित, पदको दु पयोग र मानव 
अिधकारको उल्ल नमा दोषी देिखएकोले िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोिजम सजाय हनुपुन” 
ठहर  गिरएको छ । यस सम्मािनत अदालतबाट िनवेदक सिुनल र न िसंह िवपक्षी कुवेर िसंह रानासमेत भएको 
उत्ूषेण मु ामा मानव अिधकारको उल्ल नमा संलग्न भएको व्यिक्तलाई सावर्जिनक पदमा िनयिुक्त गनर् निमल्न ेगरी 
नेपाल सरकारका नाममा आदेश भएको छ । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई मानव अिधकारको उल्ल नमा रायमाझी 
आयोगले दोषी ठहर गरेको छ । अतः यःतो व्यिक्तलाई िनयिुक्त गन िनणर्य सम्मािनत सव च्च अदालतको उक्त 
आदेशिवपरीत भई बदरभागी छ । उच्चःतरीय जाँचबझु आयोग, २०६३ को ूितवेदन कायार्न्वयनका लािग नेपाल 
सरकार, मिन्ऽपिरष  बाट उपूधानमन्ऽी ौी के.पी.शमार् ओलीको संयोजकत्वमा गिठत सिमितले िवपक्षी तत्कालीन मखु्य 
सिचव लोकमान िसंह काकीर्का हकमा “िनजामती सेवाका मखु्य पदािधकारीको हैिसयतले कायर्सम्पादन गन तत्कालीन 
मखु्यसिचव ौी लोकमान िसंह काकीर्ले जनआन्दोलनका बखत िनजामती सेवाको पदीय मयार्दा र सीमा ूितकूल हनुे गरी 
अवािन्छत िबयाकलाप गरेको देिखएको र राजनीितक हकमा भएका जनआन्दोलन दमन गन िनणर्य कायार्न्वयन गन 
मखु्य भिूमका िनवार्ह गरेका िनज काकीर् आयोगको ूितवेदनअनसुार दोषी देिखई िनजउपर िवभागीय कारवाही गनर् 
िसफािरस भएकोले िनजलाई आयोगको िसफािरसबमोिजम नै सेवाबाट ूचिलत कानूनबमोिजम हटाउन े र िनजलाई 
भिवंयमा सरकारी पदको िजम्मेवारी निदने गरी नेपाल सरकारले अिभलेख राख्न”े भनेको िथयो । सोबमोिजम िनजउपर 
नेपाल सरकारबाट अगािड बढाएको कारवाहीलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले समथर्न गरेको िथयो । सो 
कारवाहीलाई िवपक्षीले चनुौती निदएको र अिन्तम भई बसेको अवःथा छ । “िवगतको मानव अिधकारको उल्ल नको 
घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अिधकार एवं कानूनी राज्यमा आःथा भए नभएको नहेरी कुनै सावर्जिनक 
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उ रदाियत्व बहन गन व्यिक्तलाई राज्य स ाको उपभोग गन िकिसमको खास िजम्मेवारी िदँदा राज्य र सवर्साधारण थप 
संकटमा पनर् सक्न”े  भनी अिधवक्ता सिुनलर न िसंहसमेत िव  कुवेरिसंह रानासमेत भएको ०६७-WO‐११९८ 
उत्ूषेणको िनवदेनका सन्दभर्मा सम्मािनत सव च्च अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०६९।४।२८ मा िस ान्त 
ूितपादन भएको छ । यो िस ान्तले िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई सावर्जिनक पदमा िनयकु्त हनुबाट रोक्दछ । 

िवपक्षी िनज लोकमान िसंह काकीर् कुनै ख्याितूा  पूवर् कमर्चारी पिन हनुहुु  । िवगतमा गरेको सेवा, अनभुव तथा 
त्यसको अविधका आधारमा समेत िनजलाई अिख्तयारको ूमखु आयकु्त पदका लािग योग्य मा  सिकँदैन । िवपक्षी 
लोकमान िसंह काकीर् सन ्१९८४ अगःतमा राजपिरष  मा हकुुम ूमा ीबाट उप सिचव पदमा सेवा ूवेश गरी सन ्
१९९१ अगःतमा सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा स वा हनु ुभएको देिखन्छ । तत्प ात ् अथर् मन्ऽालयमा स वा भई 
१९९७ को अिूलमा सहसिचव पदमा बढुवा भएको र त्यसको ४ वषर्मै सन ्२००१ मा सिचव पदमा बढुवा भएको 
देिखन्छ । त्यसपिछ िमित २०६२।५।१५ मा मखु्य सिचव पदमा िनयिुक्त भएको देिखन्छ । उक्त िववरण िवपक्षी 
ःवयम ्ले िमित २०६३।५।२ मा सम्मािनत सव च्च अदालतमा दायर गरेको ०६३-WO‐०१३८ नं. को िरट िनवेदनमा 
उिल्लिखत छ । नेपाल सरकारले िनज िव  िवभागीय कारवाही चलाएको समयमा िमित २०६५।५।२५ मा 
राजीनामा गरेको  देिखन्छ । िनजले ःवेच्छाले राजीनामा िदएको नभई नपेाल सरकारले कारवाही अगािड बढाएपिछ 
पिरबन्दमा परी कारवाही छल्ने अिभूायले नै िदएको हो । संिवधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोकेको २० 
वषर्को िवषयगत अनभुव तथा ख्याितूा  व्यिक्तत्वको अभाव भएको आधारमा पिन िनज ूमखु आयकु्त पदका लािग 
अयोग्य हनुहुनु्छ । 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् िव  २०५१ सालमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट ॅ ाचारको अिभयोगमा 
मु ा दायर भएको िथयो । िनजलाई नेपाल सरकारले िनज मखु्य सिचव रहँदाको अवःथामा पटक पटक िमित 
२०६३।१।२९ मा २ मिहनाका लािग र िमित २०६३।३।२९ मा १ मिहनाका लािग िनलम्बन गरेको िथयो । 
नेपाल सरकारले िवभागीय कारवाहीका बममा िमित २०६३।४।२२ मा िनजलाई मखु्य सिचव पदबाट हटाई राि य 
योजना आयोगमा तदथर् ूकृितको िवशेष पद िसजर्ना गरी स वा गरेको िथयो । िनजलाई उच्चःतरीय जाँचबझु आयोगले 
जनआन्दोलनको दमनकतार् र मानव अिधकारको उल्ल नकतार् ठहर गरेपिछ मिन्ऽपिरष  ारा उपूधानमन्ऽी ौी 
के.पी.शमार् ओलीको संयोजकत्वमा गिठत सिमितले मखु्य सिचव पदबाट हटाउन ेर भिवंयमा सरकारी िजम्मेवारी निदन े
गरी सूिचकृत गनर् भनेको र सोबमोिजम तत्कालीन नेपाल सरकारले िनजलाई कारवाही चलाएपिछ अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगले समेत नेपाल सरकार ःवयम ्ले चलाएको कारवाहीलाई समथर्न गन भनी िमित २०६५।६।३० मा 
िनणर्य गरेको िथयो । यसैबीच नेपाल सरकारले अगािड बढाएको कारवाही छल्न े अिभूायले िनजले िमित 
२०६५।५।२५ मा पदबाट राजीनामा िदन बाध्य हनु ु परेको िथयो । अकार्तफर् ,  नेपाल सरकारले िनजलाई गरेको 
िनलम्बन तथा िवभागीय कारवाहीका बममा राि य योजना आयोगमा गरेको स वाको िव  िनजले िमित 
२०६३।६।२७ मा सव च्च अदालतमा दायर गरेको िरट िनवेदनमा िनजको मागबमोिजम अन्तिरम आदेश जारी 
नभएको माऽ नभई िमित २०६६।६।२७ मा िरट िनवेदन नै खारेज भएको िथयो । 

िवपक्षी लोकमान िसंह उच्चःतरीय जाचँबझु आयोग, नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष , अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
तथा आम नागिरक समाजले धन-जनको क्षितकतार्,  जनआन्दोलनको दमनकतार्,  पदको दु पयोगकतार्,  मानविधकारको 
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उल्ल नकतार्,  ूसे ःवतन्ऽताको अपहरणकतार्,  िनरंकुश राजतन्ऽका ूवक्ता ठहर गरेको हुँदा िनज जनतामा िनिहत 
सावर्भौमस ा, जनआन्दोलनको भावना, गणतन्ऽ, लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा, नागिरक ःवतन्ऽता, मौिलक अिधकार, मानव 
अिधकार, पूणर् ूसे ःवतन्ऽता, ःवतन्ऽ न्यायपािलका, कानूनी राज्य तथा लोकतािन्ऽक मूल्य र मान्यताूित ूितब  व्यिक्त 
हनुहुु  । िनज अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हुँदा िनजले नेपाली नागिरकको 
संिवधानको धारा १२(१) ारा संरिक्षत बाँच्न पाउने हक, १२(२) ले संरिक्षत वैयिक्तक ःवतन्ऽताको हक, धारा १२(३) 
को िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता, शािन्तपूवर्क भेला हनु ेःवतन्ऽता, दलीय ःवतन्ऽता,  संगठनको ःवतन्ऽता, आवत-
जावतको ःवतन्ऽता, पेसा, रोजगार, उ ोग र व्यापारको ःवतन्ऽता अपहरण गन देिखन्छ । साथै िनजले कानूनका ि मा 
समान हनु ेर कानूनको समान संरक्षण पाउन,े िवचार वा आःथाका आधारमा भेदभाव गनर् नपाउन ेधारा १३ ारा संरिक्षत 
मौिलक अिधकारबाट समेत नागिरकलाई वि त गराउने देिखन्छ । िनजको कारणबाट ूसे ःवतन्ऽता, सम्पि को हक, 

न्यायसम्बन्धी हक,  यातना िव को हक,  सूचनाको हक,  गोपिनयताको हक तथा संवैधािनक उपचारको हकलगायत 
िविभ  मौिलक हक तथा नागिरक ःवतन्ऽताह बाट नेपाली नागिरकह लाई वि त गन अवःथा देिखन्छ । 

गत चैऽ १ गते रा पितज्यू ारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश कै बाध्यता र संवैधािनकताका सम्बन्धमा गम्भीर 
संवैधािनक ू  उठी म िरट िनवेदकसमेत भई िरट िनवेदनह  दायर भई हाल सम्मािनत यस अदालतमा िवचाराधीन छन ्
। उक्त िववादाःपद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संवैधािनक पिरषद्को संरचना नै फेरबदल गरेको,  संसदीय 
सनुवुाइलाई नै िनिंबय पारेको, दलीय व्यवःथा, ःवतन्ऽ न्यायपािलका र शिक्तपथृकीकरणलाई नै चनुौती िदएको वतर्मान 
अवःथामा जनआन्दोलनको भावनािवपरीतका र जनआन्दोलनका दमनकतार् ठहर भएका िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग जःतो दरुगामी असर पान संवैधािनक िनकायको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गनुर् 
रा घाती र जनिवरोधी कदमबाहेक अ  केही हनु सक्दैन । तसथर् पिन िनजको िनयकु्त अमान्य छ । 

मैले यसअिघ िमित २०६९।१२।७ मा दायर गरेको िरट िनवेदनका सम्बन्धमा िनजले पेस गरेको िलिखत जवाफमा 
िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदका लािग व्यिक्तगत 
िववरणसिहत संवैधािनक पिरष  सिचवालयमा िमित २०६८।६।२२ मा आवेदन िदएको भ  ुभएको िथयो । उक्त 
आवेदन ऐनको दफा ४ को ूयोजनका लािग िदएको भनी िनज ःवयम ्ले उक्त िरट नं. ०६९-WO‐०९९८ को 
सम्बन्धमा पेस गरेको िलिखत जवाफमा खलुाउन ुभएको छ । यसरी िनजको िनयिुक्तको िवषयले संवैधािनक पिरष  मा 
ूवेश पाइसकेको र िनज सटर्िल  भएको सम्बन्धमा योग्यता परीक्षण गनर् सिकने अवःथा हुँदाहुँदै अपिरपक्व अवःथा 
भनी िनजको अयोग्यता परीक्षण गनर्बाट पिन्छई सव च्च अदालतको संयकु्त इजलासले िनजको िनयिुक्तको ूिबयालाई 
रोक्ने अन्तिरम आदेशलाई िनरन्तरता निदने आदेश गनुर् सो हदसम्म अन्यायपूणर् र बदरयोग्य छ । 

 

यसूकार िनज िवपक्षी पूवर् मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्को संिवधान र कानूनले तोकेबमोिजम उच्च नैितक चिरऽ 
कायम नभएको, िनजको सामािजक ूित ा, िनजूितको जनभावना, िनजले िवगतमा गरेको भिनएको सेवाको अनभुव, िनजको 
इमानदािरता अ ा अदालत तथा सरकारी अिभलेखह बाटै खिण्डत भइरहेको,  िनज कुनै ख्याितूा  पूवर् ूशासक पिन 
नभएको र ूथम ि बाटै िनजको योग्यता नपगु्न ेभएको तथा िनजको िनयिुक्त संवैधािनक संःथाको ःवतन्ऽता, िनंपक्षता, 
अक्षुणता तथा पिवऽताको िस ान्तको समेत िवपरीत रहेको आधारमा िनज अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
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ूमखु आयकु्त पदका लािग अयोग्य भएको हुँदा िनजको िनयिुक्त रोक्न ु/ बदर गनुर् अपिरहायर् छ । नपेालका सन्दभर्मा 
पिन रा ाध्यक्षबाट अिख्तयारको िनयिुक्तका िसफािरस कायार्न्वयन नगरेका उदाहरण पिन छन ्। िनज िवपक्षी पूवर् मखु्य 
सिचवको अिख्तयार ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त,   सोको ूयोजनाथर् िवपक्षी संवैधािनक पिरष  बाट गिरएको िसफािरस, 
िनणर्य, सटर्िल लगायत सम्पूणर् कामकारवाही संिवधानको ूःतावना,  धारा १(२), धारा १२, १३, १५, १९, २४, २६, २७, 
२८, ३२, ४३, १००, ११६, ११९, १४९, १५५, १५८ लगायत संिवधानका िविभ  व्यवःथाह  तथा संवैधािनक पिरष  
(काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को दफा ४, ५ र ६ तथा सो ऐनअन्तगर्त बनकेो िनयमावली, 
िनदिशका तथा मापदण्डिवपरीत भई असंवैधािनक,  गैरकानूनी, अनैितक र बदरभागी छ । अतः िनजको िनयिुक्त रोक्न, 
बदर गनर्,  िनजलाई िजम्मेवारी निदन वा िजम्मेवारीबाट मकु्त गनर् संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम िवपक्षीह का 
नाममा उत्ूषेण, परमादेश, ूितषधे, अिधकारपचृ्छालगायतका आ ा आदेश जारी गिरपाऊँ । साथै, सम्मािनत अदालतबाट 
िविभ  मु ामा मानव अिधकारका उल्ल नकतार्लाई सावर्जिनक पदमा िनयिुक्त गदार् परीक्षण (vetting)  गन कानूनी 
संरचना बनाउन आदेश भएको भएतापिन सरकार त्यसतफर्  उदािसन देिखएको हुँदा अब आइन्दा जनआन्दोलनका 
दमनकतार् र मानव अिधकार उल्ल नका दोषी व्यिक्तलाई कुनै पिन संवैधािनक िनकाय वा सावर्जिनक पदमा भिवंयमा 
पिन िनयिुक्त नगनर्, नगराउन िवशेष र उपयकु्त आ ा आदेश िनदशन वा िनदिशका नै सम्मािनत अदालतबाटै बनाई जारी 
गरी लागू गराई पाऊँ । िवपक्षीह  शिक्तशाली भएकाले यो िरट िनवेदन िवचाराधीन रहेकै बखत िवपक्षीह ले पूवर् मखु्य 
सिचव लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गन, शपथ 
गराउन,े काममा लगाउन ेवा िजम्मेवारी िलन ेूबल सम्भावना रहेको हुँदा संवैधािनक पिरषद्ले िमित २०७०।१।२२ मा 
गरेको िनणर्यानसुार िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा 
िनयकु्त गन,  शपथ गराउन,े  काममा लगाउने वा िजम्मेवारी िदन,े  िलने कुनै कायर् नगनुर्,  नगराउन ु र उक्त ूिबया 
यथािःथितमा राख्न,ु  रोक्न,ु  थप कुनै काम कारवाही अगािड नबढाउन ु भनी िवपक्षीह का नाममा सव च्च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ  ेअिधवक्ता ओमूकाश अयार्लको 
िनवेदन व्यहोरा । 

परुक िनवदेन व्यहोरा 

िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा 
संवैधािनक पिरषद्ले िमित २०७०।१।२२ मा गरेको िनयिुक्त िसफािरस बदर गनर्,  िनजको िनयिुक्त रोक्न उत्ूषेण, 
परमादेश, ूितषधे, अिधकारपचृ्छा एवं अन्तिरम आदेशसमेतको माग राखी िमित २०७०।१।२३ मा मैले पेस गरेको 
अत्यन्तै गम्भीर सावर्जिनक सरोकारको िरट िनवेदन यस अदालतका रिजःशारबाट अ.बं. २७ नं. बमोिजम भन्दै दतार् 
नगरी सोही िदन बेलकुी ५ बजे म िरट िनवदेकलाई नै िफतार् गनुर्भयो । रिजःशारले गनुर्भएको उक्त आदेश बदर गनर् 
माग गरी मैले िमित २०७०।१।२४ मा सम्मािनत यस अदालतमा िनवेदन दायर गरी सम्मािनत अदालतबाट 
सनुवुाइको लािग पेसी तोिकएको िदन िमित २०७०।१।२५ को िबहान ९ बजे नै अचानक िनज िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव 
लोकमान िसंह काकीर्लाई सम्माननीय रा पितबाट ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त गरी सम्माननीय का.म.ु 
ूधानन्यायाधीशबाट पदको शपथसमेत गराइयो । मैले िरट िनवेदन पेस गदार् िवपक्षीबाट िनयिुक्तको िसफािरससम्म 
भएको पिरिःथित िथयो भने हाल िनयिुक्त, शपथ महण तथा पद बहाली नै भइसकेको हुँदा उक्त िरट िनवेदन दतार् गनर् 
ल्याउँदाको पिरिःथितमा पिरवर्तन भएको कारणले  ूःततु परुक िनवेदन िलई उपिःथत भएको छु । यसैबीच िमित 
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२०७०।१।२७ गते माननीय न्यायाधीश रामकुमार ूसाद शाहको एकल इजलासको आदेशबाट रिजःशारको िरट िफतार् 
गन आदेश बदर भई िरट िनवेदन दतार् गन न्याियक उपचारको अिधकार पनुः ःथािपत भएको हुँदा उक्त िमित 
२०७०।१।२३ मा रिजःशारले दतार् नगरी िफतार् गनुर् भएको िरट िनवदेन आजै दतार् गरेको छु । अतः ूःततु 
िनवेदनलाई आजै दतार् भएको पूवर्वत ्मूल िरट िनवेदन ०७०-WO‐००१२ को अिभ  अंग मानी उक्त िरट िनवदेनमा 
उिल्लिखत तथ्य,  ूमाण एवं संवैधािनक तथा कानूनी आधार र कारणसमेतका आधारमा संिवधानको धारा १०७(२) 
बमोिजम उत्ूषेण,  ूितषधे,  परमादेश तथा अिधकारपचृ्छाको आदेश जारी गरी िनज िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त गन संवैधािनक पिरषद्को िनणर्यसमेत बदर गरी 
िनजलाई तत्काल पदबाट मकु्त गिरपाऊँ । िनज िवपक्षी पूवर् मखु्य सिचवको ूमखु आयकु्त पदमा भएको िनयिुक्त 
देखादेखी पमा गैरसंवैधािनक तथा गैरकानूनी भएको,  िनजको अचानक भएको िनयिुक्तबाट ःवयम ् यसै अदालतमा 
िवचाराधीन िरट िनवेदन ०६९-WO‐०९९८ को न्याियक िन पणमा गम्भीर हःतक्षेप हनुकुा अितिरक्त िनजको िनयिुक्त 
सोही िवचाराधीन मु ामा भएको यस अदालतको िमित २०७०।१।१६ को आदेशको पूणर्तः बिखर्लाप भएको, िनजलाई 
तत्काल िजम्मेवारीबाट मकु्त नगदार् आम नपेाली जनता तथा रा लाई नै अकल्पनीय पमा अपूरणीय क्षित हनुे भएको 
तथा उक्त कानूनी तथा नैितक वैधतासमेत नपाउन े हुँदा सिुवधा सन्तलुनका िहसाबले समेत िनजलाई ूमखु आयकु्त 
पदको पदीय िजम्मेवारी बहन गनर्बाट रोकी यो िरट िनवदेनको अिन्तम िकनारा नभएसम्म ूमखु आयकु्तको पदीय 
हैिसयतमा कुनै काम कारवाही वा िनणर्य नगनुर् नगराउन ुभनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ 
बमोिजम तत्काल अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ  ेिरट िनवेदक अिधवक्ता ओमूकाश अयार्लको परुक िनवेदन । 

कारण देखाउ आदेशः 

यसमा के कसो भएको हो  र िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका 
िमितले बाटाको म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत कागज साथै राखी महान्यायािधक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी िवपक्षीह लाई िरट िनवेदनको एक ूित नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधाथर् 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूर् । अन्तिरम 
आदेशका सम्बन्धमा िवचार गदार् दवैु पक्षसँग छलफल गरी माऽ अन्तिरम आदेशका सम्बन्धमा िनणर्य गनुर् उपयकु्त हनुे 
हुँदा सो सम्बन्धमा छलफल गनर् िमित २०७०।२।१२ का िदन उपिःथत हनु ुभनी ूत्यथीर्ह लाई समेत सूचना िदई 
सो िदन िनयमबमोिजम पेस गनुर् भ  ेयस अदालतको आदेश ।  

सम्माननीय रा पितको कायार्लयको िलिखत जवाफ व्यहोरा 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) ले “रा पितले संवैधािनक पिरषद्को िसफािरसमा 
ूमखु आयकु्त र अन्य आयकु्तह को िनयिुक्त गनछ”  भनी उल्लेख गरेको संवैधािनक व्यवःथा मतुािबक संवैधािनक 
पिरषद्ले प.सं. ०६९/७० च.नं. २३ िमित २०७०।१।२२ को पऽ ारा ौी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िरक्त ूमखु पदमा िनयिुक्त गनर् िमित २०७०।१।२२ मा बसेको बैठकको 
िनणर्यअनसुार िसफािरस भई आएको हुँदा िमित २०६९।१२।१ गते यस कायार्लयबाट जारी भएको आदेशको (नेपाल 
राजपऽ भाग ३, खण्ड ६२, अितिरक्ता  २४) दफा २२ को अधीनमा रही संवैधािनक पिरषद्को िसफािरस मतुािबक 
सम्माननीय रा पितबाट िमित २०७०/१/२५ गते ौी लोकमान िसंह काकीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
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ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त भई िनजले कानूनबमोिजम सोही िदन ूमखु आयकु्त पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ 
महणसमेत गिरसकेको व्यहोरा सम्मािनत अदालतसमक्ष सादर अनरुोध गदर्छु भ  ेरा पित कायार्लयको िलिखत जवाफ । 

संवैधािनक पिरषद्का अध्यक्षको िलिखत जवाफः 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (१) मा नेपालमा एक अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग रहन ेजसमा ूमखु आयकु्त र आवँयक संख्यामा अन्य आयकु्तह  रहने व्यवःथा छ । ूमखु आयकु्तका 
अितिरक्त अन्य आयकु्त िनयकु्त भएमा ूमखु आयकु्तले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गन 
र उपधारा (२) मा रा पितले संवैधािनक पिरषद्को िसफािरसमा ूमखु आयकु्त र अन्य आयकु्तह को िनयिुक्त गन 
व्यवःथा रहेको छ । यसरी नै धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क),  (ख),  (ग),  (घ) र (ङ)  मा 
आयोगका ूमखु आयकु्त वा आयकु्तमा िनयिुक्तका लािग योग्यता तोिकएको छ । जसअनसुार नपेाल सरकार ारा मान्यता 
ूा  िव िव ालयबाट ःनातकोपािध ूा  गरेको,  िनयिुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको सदःय नरहेको,  लेखा, 
राज , इि िनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  गरेको, 
पतालीस वषर् पूरा भएको र उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको हनुपुन संवैधािनक व्यवःथा छ । संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीको िनयिुक्तसम्बन्धी कायर्िविध तथा संवैधािनक पिरषद्को काम,  कतर्व्य,  अिधकार र कायर्िविध सम्बन्धमा 
कानूनी व्यवःथा गनर् बनेको संवैधािनक पिरष  (काम,  कतर्व्य,  अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ मा 
संवैधािनक िनकायका पदािधकारी िनयकु्त  गदार् अवलम्बन गनुर्पन ूिबया र कायर्िविधसम्बन्धी व्यवःथाह  रहेका छन ्
। ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन गन सम्बन्धमा संवैधािनक पिरष  (कायर्िविध) िनयमावली, २०६८ समेत बनेको   छ । 
कानूनी राज्यका सबै काम, कारवाही, िनणर्य, िबयाकलाप र गितिविध कानूनमा आधािरत रही स ालन हनुपुन भ  ेकानूनी 
राज्यको अवधारणालाई आत्मसात ् गद संवैधािनक पिरषद्ले संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह को िनयिुक्तका लािग 
िसफािरस गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३,  बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश एवं संवैधािनक पिरष  (काम, 
कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ र संवैधािनक पिरष  (कायर्िविध) िनयमावली, २०६८ तथा सव च्च 
अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तह को अधीनमा रही गन परम्परा रहेको  छ । 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोिजम योग्यता पगुेको राज ,  िवकास र 
अनसुन्धानका क्षेऽमा दईु दशकभन्दा बढी कायर्-अनभुव हािसल गरी नेपाल सरकारको मखु्य सिचव र सोसरहको पदमा 
रही िनजामती सेवाको राजपऽािंकत िविश  ौेणीको पदबाट अवकाश ूा  गरेकाले िनजको इमान्दारी तथा िनजले पिहले 
गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई िवचार गदार् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा 
िनयिुक्तका लािग पयार्  आधार भएकोले नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोिजम 
िनयिुक्तका लािग सोही संिवधानको धारा १५८ बमोिजम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको ूकरण २० बमोिजम 
भई आएको राजनीितक सहमितसमेतलाई ि गत गरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा िरक्त ूमखु आयकु्त 
पदमा लोकमान िसंह काकीर्लाई िसफािरस गन गरी संवैधािनक पिरषद्को िमित २०७०।१।२२ को बैठकबाट िनणर्य 
भएको हो । सव च्च अदालत, संवैधािनक िनकाय र राजदूतका िरक्त पदह मा संसदीय सनुवुाइप ात ् माऽ िनयिुक्त गनर् 
सिकने संवैधािनक व्यवःथा भएबाट यी पदह मा िनयिुक्त गनर् व्यवःथािपका संस  नभएको कारण िनयिुक्त हनु नसकी 
राज्यको कायर् स ालनमा बाधा परेको र संसदीय सनुवुाइिबना त्यःतो िनयिुक्त गनर् धारा १५८ बमोिजम जारी भएको 
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बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको ूकरण २० मा व्यवःथािपका संस  नभएकोले संिवधानको धारा १४९ को उपधारा 
(१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोिजम मिन्ऽपिरष  मा राजनीितक दलबाट िनयकु्त हनु े व्यवःथा नभएकोले संवैधािनक 
पिरष  अपूणर् भई संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह को िनयिुक्त गनर् बाधा परेकोले उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा 
मिन्ऽपिरषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्ऽी सदःय रहन े र संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह को िनयिुक्त 
राजनीितक सहमितका आधारमा गन व्यवःथा भएको पाइन्छ । सोही आदेशबमोिजम मिन्ऽपिरषद्का सदःयमध्येबाट 
तीन जना मन्ऽीलाई संवैधािनक पिरषद्को सदःय तोकी संवैधािनक पिरषद्को िमित २०७०।१।२२ को बैठकबाट िनज 
लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्तमा िसफािरस गन िनणर्य भएको हो । 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको ूकरण २० मा संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह को िनयिुक्त राजनीितक सहमितका 
आधारमा गन व्यवःथा भएबमोिजम सोही आधारमा िनज लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूमखु आयकु्तको पदमा िनयिुक्तका लािग िसफािरस गिरएको हो । संिवधानको बाधा अड्काउ फुकाउनका 
लािग संिवधानको धारा १५८ बमोिजम जारी आदेशलाई संिवधानकै अिभ  अंग मानी संिवधानसरह नै पालना गनुर्पन 
दाियत्वलाई मनन ्गरी संवैधािनक पिरष  बाट अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्तमा िनज लोकमान 
िसंह काकीर्को नाम िसफािरस गन िनणर्य गिरएको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । संिवधानको धारा १५८ बमोिजम जारी 
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको बैधताका सम्बन्धमा िरट िनवेदन परी हाल िवचाराधीन अवःथामा रहेकोले ूःततु 
िवषयका सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट सोही िरट िनवेदनमा आवँयक िनणर्य हनु ेनै हुँदा िवपक्षी िरट िनवदेकले यस 
िनवेदनमा िलन ुभएको सो दाबीका सम्बन्धमा केही उल्लेख गिररहन ुसान्दिभर्क भएन । 

िविभ  संवैधािनक िनकायह मा िरक्त रहेका पदािधकारीह को िनयिुक्तका सम्बन्धमा योग्य व्यिक्तह को सूची तयार गन 
उ ेँयले संवैधािनक पिरष  बाट िमित २०६८।६।८, ९  र १० को गोरखापऽ राि य दैिनकमा आफू िनयकु्त हनु 
चाहेको संवैधािनक िनकाय र पदसिहत संिवधान तथा कानूनबमोिजम योग्य नागिरकह बाट िववरणसिहत िनवेदन पेस गनर् 
सावर्जिनक सूचना ूकाशन गिरएको िथयो । सो ूकािशत सूचनाबमोिजम संवैधािनक पिरष  मा पेस भएको िनजको 
दरखाःत एवं संलग्न कागजातबाट िनज नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को 
देहाय खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख भएबमोिजमका योग्यताह  पूरा गरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूमखु आयकु्तमा िनयकु्त हनुका लािग योग्य भएको कुरामा िववाद देिखँदैन । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्तमा िसफािरस गिरएका लोकमान िसंह काकीर् कृंणजंग रायमाझी 
आयोगको ूितवेदनबाट दोषी ठहर भएका र िनयकु्तका लािग उच्च नैितकःतर नभएका व्यिक्त भ े िवपक्षीको अक  
दाबीका सम्बन्धमा हेदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान,२०६३ को धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अिभयोग 
लगाइएको व्यिक्तलाई िनजले गरेको कसरु ूमािणत नभएसम्म कसरुदार मािनने छैन भ  े व्यवःथा रहेको  छ । 
जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको धनजनको क्षितसमेतको सम्बन्धमा जाचँबझु गरी ूितवेदन िदन गिठत आयोगको 
ूितवेदनमा िनज लोकमान िसंह काकीर् जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा दोषी पाइएको भ े उल्लेख भएको र िनजउपर 
कुनै अदालतबाट कसरुदार ठहर नभएको अवःथामा िनजलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्तको 
पदमा िनयकु्त हनुबाट अयोग्य घोिषत गन हो भन ेनेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को भाग ३ ारा ूद  िनजको 
मौिलक हकको कदर नहनुे तथा ःवतन्ऽ न्यायपािलकाको अवधारणासमेतको ूितकूल हनु जान्छ । मानव अिधकारको 
सम्मान, संरक्षण र सम्व र्न तथा त्यसको ूभावकारी कायार्न्वयनलाई सिुनि त गन उ ेँयले नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
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२०६३ को धारा १३१ मा राि य मानव अिधकार आयोगको व्यवःथा छ । संिवधानको धारा १३२ को उपधारा (२) 
मा राि य मानव अिधकार आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकएको छ । मानव अिधकारको उल्ल न हनुबाट 
रोक्ने िजम्मेवारी वा कतर्व्य भएको पदािधकारीले आफ्नो िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कतर्व्य पालन नगरेमा वा िजम्मेवारी 
पूरा गनर् वा कतर्व्य पालना गनर् उदािसनता देखाएमा त्यःतो पदािधकारीउपर िवभागीय कारवाही गनर् सम्बिन्धत 
अिधकारीसमक्ष  िसफािरस गन,  मानव अिधकार उल्ल न गन व्यिक्त िव  मु ा चलाउन ु पन आवँयकता भएमा 
कानूनबमोिजम अदालतमा मु ा दायर गनर् िसफािरस गन, मानव अिधकारको उल्ल नकतार्लाई िवभागीय कारवाही तथा 
सजाय गनर् कारण र आधार खलुाई सम्बिन्धत िनकायसमक्ष िसफािरस गनलगायत अिधकार आयोगलाई ूा  छ । 
िवपक्षी िनवेदकले दाबी िलन ुभएका िनज लोकमान िसंह काकीर् िव  मानव अिधकारको उल्ल न गरेको भनी आयोगमा 
उजरुी परेको र आयोगबाट मानव अिधकारको उल्ल न गरेको अिभयोगमा अदालतमा कानूनबमोिजम मु ा दायर गनर् वा 
मानव अिधकार उल्ल न गरेउपर िवभागीय कारवाही तथा सजाय गनर् िसफािरस गरेको जानकारी संवैधािनक पिरष  एवं 
नेपाल सरकारलाई ूा  भएको छैन । साथै,  िनजलाई ॅ ाचार एवं नैितक पतन हनुे फौजदारी कसरुमा सक्षम 
अदालतबाट सजाय भएको कुराको जानकारीसमेत पिरष  मा ूा  भएको छैन । िनजको योग्यता र िनयिुक्तका लािग 
अयोग्यता ूमािणत गन ूमाणसिहत पिरष  मा उजरुीसमेत परेको देिखँदैन । 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले राज्य स ालनका लािग व्यवःथा गरेका संवैधािनक िनकायका पदमा िनयिुक्तका 
लािग िसफािरस सम्बन्धमा भएका िनणर्य र िनयिुक्त एवं शपथ महणका सम्बन्धमा समेत सव च्च अदालतमा िरट िनवेदन 
दायर भई अिन्तम आदेश भइसकेको अवःथा छ । संवत ्२०६६ सालको िरट नं.०९७७ मा संिवधानको ममर्, भावना 
एवं संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरेको व्यवःथा र ूिबयाबमोिजम 
िरक्त संवैधािनक अंगका पदािधकारीको िनयिुक्तसम्बन्धी िसफािरस,  िनणर्य गनुर् भनी संवैधािनक पिरषद्समेतका नाममा 
परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६७ अ  ७ िन.नं. ८४०१ पृ  १०८३) देिखन्छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको आयकु्त पदमा िनयकु्त भएका पदािधकारीको शपथ महणका लािग हाल परेको कानूनी अडचन फुकाउन े
सम्बन्धमा ूमखु आयकु्तको िनयिुक्त हनुसके चाडैँ गरी शपथ महण गन गराउन ेव्यवःथा गरी पदभार सम्हाल्न िदन ुभनी 
परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६९,  अ  २,  िन.नं.८७६८,  पृ  २४५) हुँदा सव च्च अदालतबाट जारी भएको 
परमादेशको समेत सम्मान गद संिवधान र कानूनबमोिजम योग्य देिखएका उम्मेदवार लोकमान िसंह काकीर्लाई 
िनयिुक्तका लािग संवैधािनक पिरष  बाट िसफािरस भएको हो । संवैधािनक पिरषद्को िसफािरसबमोिजम सम्माननीय 
रा पितबाट लोकमान िसंह काकीर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुबाट रोकी 
िनयिुक्तसमेत बदर गिरपाउँ भ े िवपक्षी िरट िनवेदकको िनवेदन दाबी औिचत्यहीन र आत्मपरक भई खारेजभागी छ, 
खारेज गिरपाउँ भ े तत्कालीन संवैधािनक पिरषद्का अध्यक्ष ौी िखलराज रेग्मीको िलिखत जवाफ ।  

िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्को िलिखत जवाफ व्यहोरा 

म िलिखत-जवाफ ूःततुकतार् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा संवैधािनक पिरष  बाट 
िसफािरस हनु ुअगावै ियनै िरट िनवेदकले ूःततु िरट िनवदेनमा उल्लेख गिरएका तथ्यह  नै उल्लेख गरी आयोगको 
ूमखु आयकु्त हनुका लािग म अयोग्य रहेको भनी सम्मािनत यसै अदालतसमक्ष दायर गनुर्भएको ०६९-WO‐०९९८ को 
िरट िनवेदनमा मैले ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुका लािग आफू संिवधान तथा कानूनबमोिजम योग्य रहेको, िनवेदकले 
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मेराउपर लगाएका आरोपह  सबै मनोगत र झु ा रहेको तथा िनवेदकलाई यस बारेमा सावर्जिनक सरोकारको िवषयवःत ु
बनाई िरट िनवेदन िदन ेहकदैयासमेत नभएको भ ेसमेत िवःततृ व्यहोरा उल्लेख गरी िलिखत जवाफ दतार् गरी िरट 
िनवेदन िवचाराधीन रहेको छ । सो िरट िनवदेनमा उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाचँबझु ूितवदेनमा मेरा िव  
लेिखएका कुराह  ौी पनुरावदेन अदालत, पाटन तथा सम्मािनत सव च्च अदालतसमेतबाट मैले सफाइ पाउन ेगरी िमित 
२०५६।२।१२ मा भएको ॅ ाचार मु ाको फैसला, उक्त फैसला पनुरावलोकन गिरपाउँ भनी िदएको िनवदेनमा सव च्च 
अदालतबाट िमित २०५९।१।९ मा पनुरावलोकनको िनःसा नहनु ेभनी भएको आदेशलगायत मेरो चिरऽका सम्बन्धमा 
िनवेदकले उल्लेख गरेका सबै कुराह को बारेमा सूमाण िलिखत जवाफ िलएपिछ पनुः दोॐो िरट िनवदेनमा समेत ितनै 
कुराह लाई पटक पटक दोहोर ्याई मेरो योग्यता, दक्षता, चिरऽ तथा सामािजक ूित ासमेतलाई चनुौित गन िनवेदकलाई 
कुनै हकदैया छैन । मेरो योग्यता र चिरऽको बारेमा सम्मािनत अदालतमा पटक पटक ू  उठाउने र त्यसलाई ूचार 
ूसारको माध्यम बनाउन े िनवेदकको कायर् असल िनयतबाट भएको होइन । कुनै पिन मािनसको नैितक चिरऽ र 
सामािजक ूित ा प्यारो हनु्छ भ  ेशा त सत्य हो । म िलिखत जवाफ ूःततुकतार् नेपाल सरकारको िनजामती सेवाको 
मखु्य सिचवको पदबाट िमित २०६५।५।२५ मा राजीनामा ःवीकृत भई सेवा िनवृ  भएपिछ तत्कालीन ूधानमन्ऽी ौी 
डा. बाबरुाम भ राई संवैधािनक पिरषद्को अध्यक्ष हुँदाका बखत संवैधािनक पिरषद्ले िविभ  संवैधािनक िनकायह को 
पदपूितर् गनर्का लािग र अिभलेख तयार गनर् संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को 
दफा ४ अनसुार गोरखापऽलगायतका राि य दैिनक पिऽकामा सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी संवैधािनक अंगह मा 
िनयिुक्तका लािग संिवधान र कानूनबमोिजम योग्य रहेका सम्भाव्य उम्मेदवारह को आवेदन सिहतको व्यिक्तगत िववरण 
माग गरेको िथयो । म िलिखत जवाफ ूःततुकतार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा 
(५) तथा संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य ूचिलत 
कानूनअनसुार आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुका लािग योग्य भएकोले ूमखु आयकु्तको पदका लािग िमित 
२०६८।६।२२ मा संवैधािनक पिरषद्को सिचवालयमा व्यिक्तगत िववरणसिहत आवेदन िदई पिरष  सिचवालयको 
अिभलेख तथा रो रमा मेरो नाम तथा िववरण अिभलेखीकरण भएकोमा संवैधािनक पिरषद्ले कानूनी दाियत्व पूरा गरी 
सम्माननीय रा पितसमक्ष िमित २०७०।१।२२ मा िसफािरस भई सम्माननीय रा पितबाट िमित २०७०।१।२५ मा 
आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त गनुर्भएको र िमित २०७०।१।२५ मा नै सम्माननीय का.म.ु 
ूधानन्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ िलई सोही िदनबाट आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा बहाली भई 
हालसम्म संिवधान र कानूनबमोिजमको कायर् सम्पादन गरी आएको  छु । 

मलाई आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनु, सो पदमा बहाल रही कायर् गनर् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को दफा 
५ लगायत अन्य ूचिलत कानूनअनसुार पूणर् योग्य रहेको,  कुनैपिन कानून तथा न्याियक िनणर्यबाट अयोग्य घोिषत 
नभएको र मलाई िनयिुक्तको िसफािरस गन संवैधािनक पिरष  तथा िनयकु्त गन सम्माननीय रा पितसमेतबाट संिवधान र 
कानूनबमोिजमका ूावधानह  हेरी जाँची िसफािरस तथा िनयकु्त गरेको हुँदा िरट िनवेदकले योग्यता नपगुेको भनी िजिकर 
िलएकै आधारबाट अन्यथा हनु सक्दैन । संवैधािनक पिरष  बाट मलाई आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िसफािरस गन 
िनणर्य तथा काम कारवाही पिरषद्को wisdom हो । पिरषद्ले िसफािरस गनर् पाउने संवैधािनक तथा कानूनी ूावधानलाई 
खिण्डत गन आधार र कारण िनवेदकले लेख्न र पेस गनर् सक्न ु भएको छैन । संवैधािनक पिरषद्को िसफािरस र 
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सम्माननीय रा पितबाट भएको िनयिुक्तलाई बदर गनुर्पन र न्याियक पनुरावलोकन गनुर्पन आधार र कारण उल्लेख छैन 
। 

मखु्य गरी िरट िनवेदकले मेरो योग्यताको सम्बन्धमा ू  उठाई िजिकर िलँदा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को 
धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) अनसुार बीस वषर् काम गरेको अनभुव मसँग नभएको, तथा खण्ड 
(ङ) अनसुारको उच्च नैितक चिरऽ नभएको भ  ेूस  उल्लेख गनर् खोजेको दिखन्छ भन ेअक तफर्  संवैधािनक पिरष  
(काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) अनसुारको सामािजक ूित ा, उच्च 
नैितक चिरऽ,  इमानदािरता,  जनभावना तथा पेसागत अनभुवसमेत नरहेको भ  े िजिकरसमेत िलएको देिखन्छ । म 
आयोगको ूमखु आयकु्तमा िनयिुक्त हनुअुिघ नपेाल सरकारको मखु्य सिचव पदबाट अवकाश ूा  गरी िमित 
२०६४।६।१५ मा िनजामती िकताबखानाबाट िनवृ भरणको अिधकारपऽ ूा  गरी तत्प ात ् सरकारी कोषबाट 
मािसक पमा िनवृ भरणको रकम बझुी आएको भ े तथ्यमा िववाद छैन । उक्त िनवृ भरणको अिधकार पऽको ूथम 
पृ को िस.नं.७ मा मेरो सेवा अविधको बारेमा उल्लेख गदार् २४ वषर् १ मिहना १६ िदन उल्लेख छ । िमित 
२०४१।४।९ देिख उपसिचव पदमा राजसभामा सु  िनयकु्त भई नपेाल सरकारको मखु्य सिचव पदबाट िमित 
२०६५।५।२५ देिख लागू हनुे गरी राजीनामा ःवीकृत हुँदाका अविधसम्मको िनजामती िकताबखानाले मेरो सेवा अविध 
गणना गरी जम्मा २४ वषर् १ मिहना १६ िदन उल्लेख गरेको िनिवर्वाद छ । उक्त सेवा अविधमा िविभ  क्षेऽको 
अनभुव िलई ख्याित ूा  गरेकोमा मेरो २० वषर्को अनभुव नभएको भनी िनवेदकले मनोगत पमा िजिकर िलँदैमा 
िनवृ भरणको अिधकार पऽमा सेवा अविधको बारेमा अिभिलिखत तथ्यको ूितकूल हनुे गरी अन्यथा हो भनी अनमुान गनर् 
सिकँदैन । 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क) मा नेपाल सरकार ारा 
मान्यता ूा  िव िव ालयबाट ःनातककोपािध ूा  गरेको हनुपुनमा मैले िऽभवुन िव िव ालयबाट सन ्१९८१ मा 
अथर्शा मा ःनातको र तह ूथम ौेणीमा उ ीणर् गरेको, सन ्१९८८ मा िभक्टोिरया यिुनभिसर्टी अफ मेन्चेःटर, संयकु्त 
अिधराज्य बेलायतबाट पो  माजएुट िडप्लोमा इन डेभलपमेन्ट एडिमिनःशेसन र सन ्१९८९ मा सोही यिुनभिसर्टीबाट 
मा सर् अफ आटर्स ्इन इकोनोिमक्स एण्ड सोिसएल ःटिडजको शैिक्षक उपािध ूा  गरेको छु । त्यसैगरी खण्ड (ग) ले 
लेखा, राज , इिन्जिनयिरङ, कानून िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  
गरेको हनुपुन भ े उल्लेख भएअनसुारको अनभुव र ख्याित मसँग रहेको छ । िकनकी २४ वषर् १ मिहना १६ िदनसम्म 
त मैले सरकारी नोकरी गरी सेवा िनवृ  भएको र सेवा िनवृ  उूान्तसमेत िविभ  क्षऽेको अध्ययन अध्यापन गरी 
अनभुव हािसल गरी आएको छु । मैले उपसिचव तहमा सु  िनयिुक्त पाएको तत्कालीन राजसभा तत्काल ूचिलत 
नेपालको संिवधान,  २०१९ अनसुारको संवैधािनक अंग हो । उक्त संवैधािनक अंगमा कायर्रत सिचवलगायतका 
कमर्चारीको अिभलेख रेकडर् िनजामती िकताबखानाले राख्न,े  सरकारी कोषबाट तलब,  भ ा खान े र कमर्चारीको विृ  
िवकासका लािग नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ानबाट समय समयमा तािलम िलने गरेकोमा उपसिचव पदमा कायर्रत 
हुँदा उक्त तािलमका लािग मनोनयन भई मैले तािलम िलएको छु । तत्काल ूचिलत नेपालको संिवधान, २०१९ को 
धारा २३, ५५, ५७, ६१, ६७ ग, ६९, ७५, ७७, ७८क, ८१, ८२ समेतका राजसभाले गन कायर्ह को बारेमा उल्लेख छ 
। तत्कालीन संिवधानमा उल्लेख भएका ती सबै कायर्ह  गनर् उक्त िनकायको सिचवालयमा कायर्रत मलगायतका 
कमर्चारीको सबै क्षेऽको अनभुव,  ान र देशको सबै क्षेऽको बारेमा चःुत भई बःनपुन र कुनैपिन िवषयमा तत्काल राय 
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परामशर् पठाउन ुपन अवःथा उल्लेखनीय छ । समय समयमा राजसभाको बैठकबाट िसफािरस गरी लागू गरेका राि य 
मूल नीित तथा राि य लआयह को कायार्न्वयन गन गराउन ेकतर्व्य राजसभाको सिचवालयमा कायर्रत कमर्चारीमाफर् त हनु े
र २०३८ साल तथा २०४१ सालमा पािरत राि य मूल नीित तथा राि य लआयअन्तगर्त सरकारका सबै अंगह सँग 
सम्बिन्धत भई कमर्चारीले काम गनुर्पन अवःथा िथयो । यसरी राि य मूल नीित र राि य लआयले देशको आिथर्क, 

सामािजक, सांःकृितक, पयर्टन, उ ोग, कानून,  िशक्षा, भौितक पूवार्धार र िवकास, राि य सरुक्षा, पररा  नीितसमेतका िविवध 
क्षेऽलाई समेटेको हुँदा त्यहा ँकायर्रत कमर्चारीले समेत उिल्लिखत सबै क्षऽेको िवशेष अनभुव र ान ूा  गन कुरामा 
िववाद रहन सक्दैन । 

तत्काल ूचिलत नेपालको संिवधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ लागू भएपिछ त्यसले 
राजसभाको व्यवःथा नराखी धारा ३४ मा केही िसिमत कायर्का लािग माऽ राजपिरषद्को व्यवःथा गरेको र राजसभाको 
कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह को हकमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलने बममा िनवेदकसमेतलाई लोक सेवा 
आयोगले उपयकु्त परीक्षा िलई परीक्षामा उ ीणर् भई तत्कालीन ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार िमित २०४७।६।१९ 
मा िनणर्य गरी नेपाल सरकारको िविभ  मन्ऽालय,  िवभागमा स वा तथा पदःथापन गन बममा मलाई िमित 
२०४७।६।१९ देिख लागू हनुे गरी सामान्य ूशासन मन्ऽालयको उपसिचव पदमा स वा तथा पदःथापन गिरएको हो 
। यसरी कायर्रत भई आएको अवःथामा उपसिचवबाट सहसिचवमा बढुवा हनु ेबममा बढुवा सिमितले सहसिचव पदमा 
बढुवा िसफािरस गरेकोमा उक्त बढुवा िसफािरसउपर लोक सेवा आयोगमा उजरुी परी लोक सेवा आयोगले िनणर्य गन 
बममा मेरो सेवा पिरवतर्नसमेतको िवषयलाई उल्लेख गरी बढुवा सिमितको िसफािरसबाट मेरो नाम हटाउने भनी िनणर्य 
गरेकोमा मैले लोक सेवा आयोगको उक्त िनणर्यउपर सम्मािनत अदालतमा िरट िनवेदन दायर गरेकोमा सम्मािनत यसै 
अदालतले सेवा पिरवतर्नसमेतको बारेमा िवःततृ िववचेना गद लोक सेवा आयोगको िनणर्यलाई उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी िमित २०५३।३।३ मा फैसला गरेको र उक्त फैसलाको आधारबाट 
सहसिचवमा बढुवा भएको िनिवर्वाद छ । मैले िदएको उक्त िरट िनवेदनमा सम्मािनत सव च्च अदालतले सेवा 
पिरवतर्नसमेतको बारेमा िवःततृ व्याख्या गरी भएको आदेश ने.का.प. २०५३ को अंक ३, िनणर्य नं. ६१५५, पृ  १६७ 
मा ूकािशतसमेत भएको छ । मेरो सेवा अनभुव सम्बन्धमा मािथ उिल्लिखत तथ्यह  र सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
उक्त िरट िनवेदनमा भएको आदेश तथा व्याख्याबाट िनवेदकको िजिकर खिण्डत हनुे ःप  छ । 

उपयुर्क्तबमोिजम बढुवा भएपिछ सहसिचव, अथर् मन्ऽालयअन्तगर्त,  संयोजक राज  परामशर् सिमित,  संयोजक  केन्िीय 
अनगुमन इकाई, महाशाखा ूमखु राज , अथर्, महाशाखा ूमखु कमर्चारी ूशासन िवभाग, भन्सार िवभागको महािनदशक २ 
पटक,  ूथम महािनदशक राज  अनसुन्धान िवभागसमेतका पदह मा कायर् गरी सन ्२००१ अिूलमा सिचव पदमा 
बढुवा भई कायर् गन बममा सूचना तथा स ार मन्ऽालयको सिचव, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सिचव, 
ःवाःथ्य मन्ऽालयको सिचव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्ऽालयको सिचव, जलॐोत मन्ऽालयको सिचवसमेतको पदीय 
िजम्मेवारी िनवार्ह गरी नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६२।५।१५ को िनणर्यानसुार िमित २०६२।५।१६ 
देिख कायम मकुायम र िमित २०६२।६।३ देिख लागू हनुे गरी मखु्य सिचव पदमा बढुवा भई मखु्य सिचव पदबाट 
िमित २०६५।५।२५ बाट लागू हनुे गरी िदएको राजीनामा ःवीकृत भई सेवा िनवृ  भएको िनिवर्वाद छ । 
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मािथ उल्लेख गिरएका िविभ  पदीय हैिसयतमा रही गरेका काम कारवाही,  िजम्मेवारी तथा उक्त पदीय हैिसयतमा 
रहँदाका बखत ूा  गरेको िविभ  तािलम, अध्ययन ॅमण,  िविभ  बोडर्, पिरष , आयोगमा संयोजक तथा अध्यक्ष भई 
गरेका काम कारवाहीसमेतको दीघर्-सेवाबाट संिवधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ग) मा उिल्लिखत क्षेऽह को 
२० वषर्भन्दा बढी अनभुव र ख्याित रहेको भ े ूःटै छ । उक्त खण्ड (ग) मा लेिखएको अनभुव र ख्याित भ े कुरा 
शैिक्षक ूमाणपऽअनसुारको योग्यता होइन । लामो समयको दौरानमा िविभ  क्षेऽमा काम गन बममा ूा  हनु े
अनभुवको आधारमा ूा  हनु े दक्षता हो । आयोगको ूमखु आयकु्त वा आयकु्तको हकमा यसूकारको योग्यता 
संिवधानले िनधार्रण गनुर्को पछािड ॅ ाचार र अनिुचत कायर्को अनसुन्धान तथा छानिबन गन बममा िवगतको कायर् 
अनभुवले समेत काम गनर् सकोस ्भ े उ ेँय हो । सरकारी नोकरी गन बममा २४ वषर्भन्दा बढी अविधसम्म िविभ  
क्षेऽमा अध्ययन अनसुन्धानमा रही अनभुवबाट ूा  ानमा िनखारता ल्याउँदै दैिनकी व्यतीत गरी बसेको हुँदासमेत 
िवपक्षी िनवेदकबाट बीस वषर्को काम गरेको अनभुव र ख्याित मसँग नभएको भनी िलएको दाबी िजिकर आधारहीन छ 
। 

संिवधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ङ) अनसुारको उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको हनुपुनमा मेरो हकमा 
संिवधान र नपेाल कानूनअनु पको चिरऽ नभएको भनी कुनै पिन िनकाय र अदालतबाट अन्यथा ठहर नभएको र मेरो 
उच्च नैितक चिरऽ रहेको भ े कुरामा िववाद रहेको छैन । िनवेदकले उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबझु 
ूितवेदनमा मेरो बारेमा उल्लेख गदार् िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ अनसुार गनर् िसफािरससम्म भएको 
देिखन्छ र नेपाल सरकार (म.प.) ले समेत दफा ६१(१) को खण्ड (ङ) र (च) को अवःथाको बारेमा ूःताव गरी 
सफाइ पेस गनर् उक्त ऐनको दफा ६६ अनसुार ःप ीकरण मागेकोमा मैले ःप ीकरण िदए उूान्त पेस गरेको 
ःप ीकरणमा िच  बझुी थप कुनै कारवाही नभएको भ ेबारेमा ियनै िनवेदकले िदएको पूवर्वतीर् िरट िनवदेनको िलिखत 
जवाफमा मैले िवःततृ पमा उल्लेख गिरसकेको छु । िनवेदकले िरट िनवेदनसाथ पेस गरेको रायमाझी आयोगको 
जाँचबझु ूितवदेनको अंशमा मेरो नैितक चिरऽको बारेमा अन्यथा भनी लेिखएको र उल्लेख भएको छैन । नैितक 
चिरऽको बारेमा ू  उठाई िसफािरस गरेकोसमेत होइन, छैन । 

िवपक्षीले िनवेदनपऽको ूकरण नं. ६ मा उच्चःतरीय जाचँबझु आयोग, २०६३ को ूितवेदन कायार्न्वयनका लािग 
उपूधानमन्ऽी ौी के.पी. शमार् ओलीको संयोजकमा गिठत सिमितले आयोगको िसफािरसबमोिजम नै सेवाबाट ूचिलत 
कानूनबमोिजम हटाउने र िनजलाई भिवंयमा सरकारी पदको िजम्मेवारी निदने गरी अिभलेख राख्न े भिनएको र 
अिख्तयारले समेत त्यसलाई समथर्न गरेको भ े कुरा आफमा खिण्डत छ । िकनकी रायमाझी आयोगले िन.से. ऐनको 
दफा ६१ अनसुार गनर् िसफािरस गरेको र नेपाल सरकार (म.प) ले दफा ६१ (१) अनसुार अथार्त ् भिवंयमा सरकारी 
सेवाको िनिम  अयोग्य नहनुे दफा ूयोग गद सोको देहाय खण्ड (ङ) र (च) अवःथा ूःताव गरी दफा ६६ अनसुारको 
पिहलो ःप ीकरण माऽ मागी पेस गरेको ःप करणमा िच  बझुाई बसेको अवःथा छ । भिवंयमा सरकारी नोकरीका 
लािग अयोग्य हनुे भ े कुरा दफा ६१(२) मा रहेकोमा मेरो हकमा उक्त दफा ६१(२) को कुनै पूवर् अवःथा नभएको र 
सोअनसुारको हो भनी कहीकँतैबाट ःप ीकरण माग गनलगायतको कुनै काम कारवाही र िनणर्य नभएको िनिवर्वाद छ । 
रायमाझी आयोगको ूस को सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट समेत िमित २०६५।३।३ मा 
िनणर्य गदार् िनजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गिररहन ुनपन भनी िनणर्य भएको र आयोगबाट दोषी करार गरी 
कुनै कारवाही तथा सजाय भएको छैन । यसै अदालतको िवशेष इजलासबाट संवत ्२०६४ सालको िरट नं. ०६३-



82 
 

WS‐००५०, संवत ्२०६४ सालको िरट नं. ०६४-WS‐०००७, ०००८, ०००९ को िरट िनवेदनका सन्दभर्मा (ने.का.प. 
२०६४ अंक ७, िनणर्य नं. ७८६६) िवःततृ व्याख्या भएको छ । एकातफर्  रायमाझी आयोगको ूितवेदन ःवयम ्ले मेरो 
नैितक चिरऽको बारेमा अन्यथा भनी िसफािरस गरेको छैन भन ेअक तफर्  उिल्लिखत ूितवेदन र ूितवदेनलाई आधार 
िलई भए गरेका काम कारवाहीसमेतको बारेमा र संसद्ले बनाएको कानूनसमेतलाई बदर गरी सम्मािनत सव च्च 
अदालतको िवशेष इजलासबाट उपयुर्क्त मु ालगायतका अन्य िविभ  मु ाह मा गरेको व्याख्या र ूितपािदत िस ान्तबाट 
िनवेदकले मेरो उच्च नैितक चिरऽका बारेमा िलएको दाबी िजिकर िनरथर्क र मनोगत रहेको छ । 

संवैधािनक पिरषद्ले िविभ  संवैधािनक िनकायह को पदपूितर् गनर्का लािग सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी माग गरेको 
व्यिक्तगत िववरण, पेस भएका व्यिक्तगत िववरणह को छानिबन तथा अध्ययन गरी संिवधान र कानूनबमोिजम िसफािरस 
गरेकोमा आयोगको ूमखु आयकु्त पदका लािग सम्भािवत दाबेदार नभएका र त्यसबारेमा साथर्क सरोकार नराख्न े
िनवेदकले संवैधािनक पिरष  बाट िसफािरस गदार् उक्त दफा ५(२) मा उिल्लिखत कुरालाई िवचार नगरेको भनी आपि  
ूकट गनुर्को कुनै अथर् छैन । नेपाल सरकारको मखु्य सिचवसम्मको पदमा काम गरी सेवाबाट अलग भएको व्यिक्तको 
हकमा दफा ५(२) अनसुारको योग्यता र अनभुव नभएको भ े पिु  गन कुनै आधारह  िनवेदकले लेख्न भ  सक्न ु
भएको छैन । संवैधािनक पिरषद्ले कानूनबमोिजम आफ्नो अिधकारक्षेऽिभऽको िवषयवःत ु हेरी गरेको िसफािरस र 
सम्माननीय रा पितबाट संिवधानबमोिजम भएको िनयिुक्त कुनैपिन हालतमा असंवैधािनक र गैरकानूनी रहेको छैन । 
अदालतबाट न्याियक पनुरावलोकन नभएको र पनुरावेदकीय अिधकारसमेत नरहेको जाचँबझु ूितवेदनले कोही कसैलाई 
दोषारोपण गरी लेखेको तथ्यको बारेमा िनवेदकले उल्लेखन गदमा जनभावनािवपरीत रहेको भ  े िनचोड र िनंकषर् 
िनकाल्न िमल्दैन । तसथर् आधारहीन िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह 
काकीर्को िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी मध्येको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िलिखत जवाफ व्यहोरा 

िवगत लामो समयदेिख यस आयोगमा पदािधकारीह  िनयकु्त नभई खाली रहेको कारणबाट आयोगले संिवधान तथा 
कानूनले तोकेका काम कारवाही ूभावकारी पमा सम्प  गनर् ूभािवत भएकोमा धेरै लामो समयपिछ संवैधािनक 
पिरष  बाट नेपाल सरकारका पूवर् मखु्य सिचव ौी लोकमान िसंह काकीर् ूमखु आयकु्तको पदमा िनयकु्त गनर्का लािग 
िमित २०७०।१।२२ मा िसफािरस भई सम्माननीय रा पितबाट िमित २०७०।१।२५ मा िनयकु्त भई सम्माननीय 
का.म.ु ूधानन्यायाधीशबाट िमित २०७०।१।२५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराई सोही िमितबाट आयोगको 
ूमखु आयकु्त पदमा बहाली भई संिवधान र कानूनले तोकेबमोिजमको कायर् सम्पादन गरी आउन ुभएको छ । ियनै िरट 
िनवेदकले ूःततु गरेको िरट िनवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यह  नै उल्लेख गरी सम्मािनत सव च्च अदालतमा (संवत ्
२०६९ सालको िरट नं. ०६९-WO‐०९९८) िनवेदन दतार् गराई उक्त िरट िनवेदन मािथ संयकु्त इजलासबाट अन्तिरम 
आदेश िदन नपन गरी आदेश भएकोमा पूवर्वतीर् िनवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यह लाई नै दोहोर ्याई दायर गरेको ूःततु 
िरट िनवेदन आधारहीन एवं मनोगत रहेको देिखन्छ । एकै िवषयमा अदालतको मह वपूणर् समयलाई ख्यालै नगरी 
पटकपटक सावर्जिनक सरोकारको िवषयवःत ुबनाई िरट िनवदेन िदएको अवःथा छ । रायमाझी आयोगको ूितवेदनको 
सन्दभर्लाई िलएर तत्कालीन मखु्य सिचव एवं हालका ूमखु आयकु्तको िवषयमा आयोगले ूितकूल हनुेगरी कुनै पिन 
कारवाही गन गरी िनणर्य नगरेको र त्यस िवषयमा यस आयोगबाट केही गिररहन ुनपन भनी ःप  िनणर्य भएको छ । 
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आयोगबाट दोषी ठहर गरेको उक्त कारवाहीलाई चनुौती निदएको र अिन्तम भई बसेको भ े िनवेदकको भनाई तथ्यपूणर् 
नभई पूणर् पमा गलत रहेको छ । आयोगको उक्त िनणर्यमा िनजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गिररहन ुनपन 
भनी िनणर्य भएको छ । िरट िनवेदनमा २०५१ सालको सनुको बारेमा आयोगले दायर गरेको ॅ ाचारको मु ालाई 
िनवदेकले आफूअनकूुलको हनुे गरी िजिकर िलएको देिखन्छ । उिल्लिखत मु ामा ौी पनुरावेदन अदालत,  पाटनबाट 
िमित २०५४।४।४ मा र सव च्च अदालतबाट िमित २०५६।२।१२ मा सबै ूितवादीह को हकमा अिभयोग दाबी 
नपगु्न ेगरी भएको फैसला भइसकेको (ने.का.प. २०५६ को अंक ८, िनणर्य नं. ६७६४) छ । सो फैसलाउपर फैसला 
पनुरावलोकन गिरपाउन आयोगले िदएको िनवदेनमा िमित २०५९।१।९ मा पनुरावलोकनको िनःसा ूदान नगन आदेश 
भई अिन्तम भएको छ । तसथर् िरट िनवेदन खारेजभागी छ भ े अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िलिखत 
जवाफ । 

अमािधकार ूदान गन आदेशः 

यसमा िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफसमेत पिरसकेकोले पूणर् सनुवुाइको लािग यसै िरट िनवेदनसँग सम्बिन्धत ०६९-WO‐

०९९८ को उत्ूषेण मु ासँग साथै राखी िनयमानसुार पेस गनूर् । साथै ूःततु िरट िनवेदनको िवषयवःतकुो 
संवेदनशीलता िवचार गदार् िछटो िन पण हनुपुन देिखँदा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(च५) 
बमोिजम अमािधकार ूदान गिरिदएको छ भ  ेयस अदालतको आदेश । 

यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१/६/८ मा भएको िनणर्यादेशको संिक्ष  व्यहोरा 

जाँचबझु आयोगको (रायमाझी आयोगको) ूितवेदनको िवषयले ूत्यक्षतः कसैको हक हैिसयतमा असर पादन । जाँचबझु 
आयोग ःवयम ्ले ूत्यक्ष पमा कसैलाई दोषी ठहर गनर् सक्दैन । दोषी ठहर हनु कुनै अपराधको आरोप वा अिभयोग 
लािग न्याियक ूिबयाबाट पिु  र ूमािणत भएको हनुपुदर्छ । सो ूितवेदन हालसम्म सावर्जिनकसमेत भएको छैन । 
औपचािरक पमा सावर्जिनक नै नभएको जाचँबझु आयोगको ूितवेदनको ठहरलाई नै व्यिक्तको ख्याित र चिरऽसँग तलुना 
गनर् िमल्ने होइन । जनआन्दोलनको समयमा मखु्य सिचव भई कायर् गरेको अवःथामा िनजबाटै मानव अिधकारको 
उल्ल न भएको िथयो वा िथएन र िनजले उच्च नैितक चिरऽ ूव र्न गरेका िथए,  िथएनन ् र स ा अिन शिक्तको 
दु पयोग भएको िथयो, िथएन भ  ेकुरा न्याियक िनकाय र न्याियक ूिबयाबाट िनक्य ल भएको देिखँदैन । ूितवेदनमा 
उिल्लिखत व्यहोराको आधारमा व्यिक्तलाई दोषी करार गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २४ (५) ले 
ूत्याभतू गरेको कुनै पिन अिभयोग लगाइएका व्यिक्तलाई कसरु ूमािणत नभएसम्म कसरुदार कायम गिरन े छैन भ  े
न्यायसम्बन्धी आधारभतू हकको बिखर्लाप हनु जान्छ । संिवधानको उिल्लिखत व्यवःथाले कुनै पिन व्यिक्तका िव  
औपचािरक अनसुन्धान ूिबया पूरा गरी सक्षम िनकायमा अिभयोगपऽ दायर भएको अवःथामा समेत त्यःतो अिभयोग 
पिु  नभएमा दोषी ठहर ्याउन निमल्न ेःप  व्यवःथा भइरहेको सन्दभर्मा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्का िव  कुनै 
सक्षम न्याियक िनकायमा अिभयोग दायर नै नभएको अवःथामा जाँचबझु आयोगको ूितवेदनकै आधारमा िनजलाई 
सावर्जिनक पदको लािग अयोग्य कायम गदार् उिल्लिखत संवैधािनक व्यवःथाको उल्ल न हनुकुा साथै यसै सम्बन्धमा यस 
पूवर् यस अदालतबाट िविभ  मु ामा व्याख्या भई िवकिसत िविधशा को समेत ूितकुल हनु जान ेदेिखयो । 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्समेत उपर २०५४ सालमा पनुरावेदन अदालत, पाटनमा ॅ ाचार मु ा दायर भएको देिखन्छ 
। सो मु ामा उक्त अदालतबाट िमित २०५४/५/४/४ मा फैसला हुँदा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएकोमा सो 
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फैसला उपर नपेाल सरकारको तफर् बाट यस अदालतमा पनुरावेदन परेकोमा िमित २०५६।२।१२ मा फैसला हदुा सो 
पनुरावेदन खारेज भई िनजसिहत सबै ूितवादीह ले सफाइ पाएको देिखन्छ । यसरी िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्का 
िव  फौजदारी अिभयोग लाग्न सक्ने गरी ॅ ाचार मु ा दायर भएकोमा सक्षम न्याियक िनकाय (अदालत) बाट तह 
तह फैसला भई यस अदालतबाट समेत िनजउपरको कसरु ठहर हनु नसकी सफाइ पाइसकेको अवःथामा िनज िव  
मु ा दायर भएकै आधारमा िनजलाई अयोग्य कायम गनर् कुनै संवैधािनक तथा कानूनी आधार िनवेदकले देखाउन सकेको 
पाइँदैन । कुनै व्यिक्तका िव  अिभयोग लगाउन ु र न्याियक ूिबयाबमोिजम उक्त अिभयोग ूमािणत हनु ु भनकेो 
िनतान्त पथृक कुरा हो । अिभयोग ूमािणत भएको अवःथामा माऽ यसले दाियत्वको िनधार्रण एवं अयोग्यताको 
अवःथाको िसजर्ना गन हो । कानूनबमोिजम कसरु ूमािणत नभएको व्यिक्तलाई कसरुदार कायम गिरँदा व्यिक्तको 
फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभतू मौिलक हकको उल्ल न हनु जान्छ । 

िनवेदकले िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् िमित २०४१।४।९ मा राजूासाद सेवाबाट सेवा ूवेश गरी िमित 
२०४७।६।१९ मा माऽ िनजामती सेवामा ूवेश गरेकोले संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा उिल्लिखत लेखा, राज , 

इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास र अनसुन्धानको क्षेऽमा २० वषर् काम गरेको अविध पूरा नभएको र िनजामती सेवामा ूवशे 
गनुर्पूवर्को राजूासाद सेवा सो क्षेऽह मा नपन भनी िनवेदनमा उल्लेख गरेको देिखन्छ । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् 
राजूासाद सेवामा िमित २०४१।४।९ मा उपसिचवको पदमा ूवेश गरी िमित २०४७।६।१९ मा तत्कालीन ौी ५ 
को सरकारको िनणर्यबाट िनजामती सेवामा ूवशे गरेको तथ्यलाई िनवेदकले ःवीकार नै गरेको छ । दवैु सेवा िमलाउँदा 
िनजको सेवा अविध २४ वषर्भन्दा बढी भएको देिखन्छ । िमिसल संलग्न कागजातह  हेदार् िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् 
तत्कालीन ौी ५ को हकुुम ूमा ीबाट िमित २०४१।४।९ मा राजसभाको उपसिचव पदमा िनयिुक्त भएको र 
तत्कालीन ौी ५ को सरकारको िमित २०४७।६।१९ को िनणर्यबाट िनजामती सेवाको उपसिचवमा लोक सेवा 
आयोगको परामशर्अनसुार सेवा पिरवतर्न भई िनजामती सेवामा आएको र िमित २०६५।५।२५ मा मखु्य सिचवको 
पदबाट अवकास भएकोमा िववाद देिखँदैन । ूःततु िनवदेनको मूल ू  िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले िनजामती 
सेवामा ूवेश गनुर्पूवर्को राजसभामा िबताएको सेवा अविध नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को 
उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा उिल्लिखत ूयोजनको लािग गणना गनर् िमल्न ेहोइन भ े रहेको देिखन्छ । अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु 
आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुको लािग ’’लेखा, राजःव, इिन्जिनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धानको क्षऽेमा किम्तमा बीस 
वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित  ूा  गरेको”   योग्यता हनुपुन भनी उल्लेख भएको छ । िवपक्षीले सो क्षेऽमा काम 
गरेको हो होइन र िनजामती सेवामा ूवेश गनुर्पूवर्को सेवा अविधलाई िनजामती सेवासरह मा  िमल्न ेहो होइन भ  े
सम्बन्धमा हेदार् िवपक्षी िनजामती सेवामा ूवेश भएप ात ्उपसिचवबाट सहसिचवको पदमा बढुवा हुँदा िनज िनजामती 
सेवामा ूवेश गनुर्भन्दा अगािडको राजूासाद सेवाको अविध िनजामती सेवाको नभएकोले बढुवा गनर् निमल्ने भनी लोक 
सेवा आयोगबाट भएको िनणर्यउपर िनज लोकमान िसंह काकीर्को यस अदालतमा नं.२७५८ को उत्ूषेणसमेतको िरट 
िनवेदन दायर भई उक्त मु ामा भएको फैसलाबाट िनज लोकमान िसंह काकीर्को राजूासाद सेवामा रहँदाको सेवा अविध 
िनजामती सेवासरह भएको देिखएको भनी िनणर्य भएकोदेिखन्छ । तसथर् सेवा ूवेश भएको िमित २०४१।४।९ बाट 
अवकाश भएको िमित २०६५।५।२५ को अविधलाई गणना गदार् जम्मा सेवा अविध २४ वषर् १ मिहना १६ िदन 
देिखन आएको छ । सरकारी सेवामा उपसिचवको पदबाट सेवा ूवेश गरी िविभ  मन्ऽालयह मा कायर् गरेको अनभुव 
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ूा  गरी मखु्य सिचवको पदबाट अवकास पाएका व्यिक्त िनज लोकमान िसंह काकीर्को संिवधानको धारा ११९(५)(ग) 
बमोिजमको योग्यता भएको देिखएकोले संिवधानको उक्त धाराबमोिजमको योग्यता नपगुकेो भ  े िनवेदकको भनाईसगँ 
सहमत हनु सिकएन । िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहछर् भ सेमेत व्यहोराको यस अदालतको संयकु्त इजलासका माननीय 
न्यायाधीशह  ौी गोपाल पराजलुी र ौी ओमूकाश िमौबाट िमित २०७१/६/८ मा भएको आदेश । 

िनवदेक ओमूकाश अयार्लले यस अदालतमा दायर गरेको पनुरावलोकनको िनवदेन व्यहोरा 

उच्चःतरीय जाचँबझु आयोग, २०६३ को ूितवेदनको पिरच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा िवपक्षी “तत्कालीन मखु्यसिचव 
लोकमान िसंह काकीर् जनधनको क्षित,  पदको दु पयोग र मानव अिधकारको उल्ल नमा दोषी देिखएकोले िनजलाई 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोिजम सजाय हनुपुन” भनी ठहर गिरएको छ । सो ूितवेदन कायार्न्वयनका 
लािग तत्कालीन नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष  बाट उपूधानमन्ऽी ौी के.पी. शमार् ओलीको संयोजकत्वमा गिठत सिमितले 
“िनजामती सेवाका मखु्य पदािधकारीको हैिसयतले कायर्सम्पादन गन तत्कालीन मखु्यसिचव ौी लोकमान िसंह काकीर्ले 
जनआन्दोलनका बखत िनजामती सेवाको पदीय मयार्दा र सीमा ूितकूल हनुे गरी अवािन्छत िबयाकलाप गरेको देिखएको 
र राजनीितक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गन िनणर्य कायार्न्वयन गन मखु्य भिूमका िनवार्ह गरेका िनज काकीर् 
आयोगको ूितवेदनअनसुार दोषी देिखई िनजउपर िवभागीय कारवाही गनर् िसफािरस भएकोले िनजलाई आयोगको 
िसफािरसबमोिजम नै सेवाबाट ूचिलत कानूनबमोिजम हटाउन े र िनजलाई भिवंयमा सरकारी पदको िजम्मेवारी निदन े
गरी नेपाल सरकारले अिभलेख राख्न”े  भनेको िथयो । सोबमोिजम िनजउपर नेपाल सरकारबाट अगािड बढाएको 
कारवाहीलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०६५।३।३० को िनणर्यले समथर्न गरेको िथयो । सो 
कारवाहीलाई िवपक्षीले चनुौित निदएको र अिन्तम भई बसेको ूमाण फेला परेको हुँदा त्यसलाई महण गरी न्याय 
िन पण गिरपाऊँ । 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् िव. नेपाल सरकार भएको उत्ूषेण मु ामा नपेाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लयका तफर् बाट ूःततु ०६३।६।२२ को िलिखत जवाफमा “लोकतन्ऽका लािग शािन्तपूणर् जन आन्दोलनमा 
उिऽएका नेपाली जनताको दमन गन कायर्मा सहयोग परु ्याई िनजामती कमर्चारीले पालन गनुर्पन राजनीितक तटःथताको 
आचरणिवपरीत जनआन्दोलन िव  पटक पटक खलुा अिभव्यिक्त िदएकोसमेत देिखएको हुँदा िनज वतर्मान 
लोकतािन्ऽक सरकारूित बफादार हनुसक्ने र कानूनबमोिजम कायम गनुर्पन गोपिनयता िनजले कायम गनर् सक्ने आधार 
देिखँदैन” भ े नपेाल सरकारको अडान रहेको कुरा उल्लेख छ । िसफािरस गदार् नेपाल सरकारको पूवर्वत ्अडानलाई 
महण तथा पालन गिरएको छैन । त्यसलाई समेत ूमाण मानी न्याय िन पण गिरपाऊँ । साथै, सनुसम्बन्धी ॅ ाचार 
मु ामा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई ःवयम ् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले ूितवादी बनाएको, सव च्च 
अदालतबाट भएको अिन्तम फैसलामा समेत आयोगले िच  नबझुाई िवपक्षी िव  पनुरावलोकनको िनवेदनसमेत िदएको, 
िनजूित आयोगको संःथागत अडान यथावत ् रहेकोमा सोही व्यिक्तलाई नै त्यही आयोगको ूमखु आयकु्तमा िनयिुक्त 
गिरन ुऔिचत्य, आवँयकता र उपयकु्तताको ि ले समेत ऽिुटपूणर् छ । संवैधािनक पिरषद्ले यसको समेत ख्याल नगरी 
िसफािरस गरेको िथयो । व्यिक्तभन्दा संःथाको अक्षुण्णताले मा ता पाउन ेिस ान्तिवपरीत िसफािरस तथा िनयिुक्त भएको 
अवःथा हो । 
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लोकमान िसंह काकीर् िव. नपेाल सरकारसमेत भएको मु ामा (ने.का.प. २०५३ अंक ३ िन.नं.६१५५ मा) ूितपािदत 
निजरले सेवा पिरवतर्न गदार् राजूासाद सेवाको अविधलाई िनजामती सेवामा जोड्न िमल्न ेकुरालाई माऽ मान्यता िदएको, 
तर नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मा तोिकएको ूमखु आयकु्तको योग्यताको ूयोजनका 
लािग राजूासाद सेवाको अविधलाई लेखा, राजःव, इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास र अनसुन्धानको क्षेऽिभऽको अनभुव मा  
िमल्न ेभ े व्याख्या गरेको छैन । संवैधािनक पिरषद्ले िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् राज ,  िवकास र अनसुन्धानका 
क्षेऽमा दईु दशकभन्दा बढी कायार्नभुवूा  व्यिक्त भनेको ूथम ि बाटै आधारहीन देिखन्छ । २०४१।४।९ मा 
राजूासाद सेवामा ूवेश, २०४७।६।१९ मा िनजामती सेवामा ूवेश र २०६५।५।२५ मा अवकास गरेको हुँदा 
जम्मा २४ वषर्को जािगर अविधमध्ये िनज सु को ६ वषर् राजूासाद सेवामा र बाँकी १८ वषर् माऽ िनजामती सेवाको 
राज लगायतका क्षेऽमा कायर् गरेको देिखन्छ । अतः धारा ११९(५)(ग) बमोिजमको िवषयगत क्षऽेमा २० वषर् 
कायार्नभुव भएको ठहर गदार् निजरको ऽिुटपूणर् ूयोग भएको अवःथा छ । उक्त फैसला ने.का.प. २०५३ अंक ३ 
िन.नं.६१५५ मा ूितपािदत निजरिवपरीत छ । उक्त फैसलामा कमलेश ि वेदी िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय समेत भएको मु ामा (ने.का.प. २०६४ िन.नं. ७६६६ प.ृ ८२७) ूितपािदत निजरको ूयोग ऽिुटपूणर् पमा 
गिरएको छ । आयोगमा िनयिुक्त पाउन ेवा िनयिुक्तका लािग िसफािरस हनु े कुरा संसद्को िनवार्चनमा उम्मेदवार ब  
पाउन े वा अन्य त्यःतै ूकारको ःथािपत मानव अिधकार,  संवैधािनक वा कानूनी हकको िवषय होइन । कमलेश 
ि वेदीको मु ामा ूितपािदत निजरले जनआन्दोलनको दमनकतार्, जाँचबझु आयोगको ूितवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यिक्त 
उच्च नैितक चिरऽवान,् सामािजक ूित ायकु्त, इमान्दार, जनभावनाअनकूुलको र ख्याितूा  नै मािनन्छ, त्यसैले िनयिुक्तको 
िसफािरस गन िनकायले आयोगको ूितवेदन मा  ैपदन वा त्यसलाई िवचारै नगरी िसफािरस गनर् सक्छ भनेको अवःथा 
होइन । संवैधािनक िनकायको पदमा िनयिुक्त पाउन ेकुरा व्यिक्तको अिधकारको िवषय होइन, राज्यको आवँयकताको 
िवषय हो । उक्त निजरमा “जाँचबझु आयोग गठन गन कायर् कायर्कारी शिक्तअन्तगर्त कायर्कारी आदेश मतुािबक 
गिरन्छ । कायर्कारी िनकायले राि य जीवनमा आईपन मह वपूणर् घटना पिरघटनाह को सामना गनर् वा त्यःता 
घटनाह बाट िसिजर्त समःयाह को समाधान खोज्नका लािग गठन गिरन ेजाँचबझु आयोगले िदन े  समाधान कानूनी 
ूिबयाका लािग हनु सक्तछ । आयोग गठन गन िनकायले आयोगको अध्ययन र िवशेष ताको लाभ अवँय पिन िलन 
सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सिकन्छ” भ े उल्लेख छ । जाँचबझु आयोगको 
ूितवेदनलाई आधार बनाई नेपाल सरकार ःवयम ्ले िनज िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई भिवंयमा सरकारी पदको 
िजम्मेवारी निदने गरी अिभलेख राख्न ेभनेको र सो कायर्लाई ःवयम ् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले समेत 
समथर्न गरेको िथयो । सोको ूमाण फेला परेको हुँदा यस िनवेदनसाथ पेस गरेको छु । 

रिवन्िूसाद ढकालसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत (आदेश िमित २०६४।२।१८,  ने.का.प. २०६४ अंक २,  िन.नं. 
७८१७) मा बन्दी अनसुन्धान टोलीको ूितवेदनलाई समेत बाध्यात्मक बनाइएको ान्त छ । उक्त फैसलामा 
“...संलग्न सम्बिन्धत िनकायको ूमखु तथा अन्य कमर्चारीह लाई यथािःथितमा गैरिजम्मेवार पमा दण्डहीन पमा छाडी 
राख्न मनािसब नहनु ेहनुाले िनजह को हकमा तत्कालै िवभागीय कारवाही एवं सजाय गनुर्पन देिखएको बन्दी अनसुन्धान 
टोलीको ूितवदेनले पिहचान गरेका व्यिक्तलाई िवभागीय कारवाही गरी सजायसमेत गनुर् भनी परमादेशको आदेश जारी 
हनुे” ठहर गिरएको छ । बन्दी अनसुन्धान टोलीको ूितवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यिक्तलाई अदालतले दोषी मा ुपन 
तर उच्चःतरीय जाँचबझु आयोगको ूितवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यिक्तलाई िनद ष मा ुपन अथर् गनर् िमल्दैन । 
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ओमूकाश अयार्ल िव. राि य मानव अिधकार आयोगसमेत (ने.का.प. २०७० अंक ७,  िन.नं. ९०२९, प.ृ८४३) मा 
ूितपािदत िस ान्तमा “आयोगले िसफािरस गिरसकेको िवषयलाई िनंूभावी हनुे गरी अन्यथा िनणर्य गनर् सक्ने अिधकार 
भएको देिखँदैन” भिनएको छ । “मानव अिधकारको उल्ल न ःवयम ्मा अपराध मािनन्छ । यःतो अपराधलाई राज्यको 
सीमािभऽ माऽ सीिमत गरी हन भन्दा यसलाई अन्तरार्ि य ःतरमा समेत िनयिन्ऽत गन र दोषीउपर कारवाही गनर् ूत्येक 
राज्यलाई नैितक दबाब िदन ेअन्तरार्ि य अभ्यास रिहआएको छ । यस निजरअनसुार आयोगको िसफािरस कायर्कािरणी 
ूयोजनका लािग बाध्यकारी हनुे देिखन्छ । सिुनलरन्जन िसंहसमेत िव  कुवेरिसंह रानासमेत (०६७–WO–११९८) 
उत्ूषेण मु ामा सव च्च अदालतबाट िमित ०६९/४/२८ मा ूितपािदत िस ान्तमा “मानव अिधकार उल्ल नको 
घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अिधकार एवं कानूनी राज्यमा आःथा भए नभएको नहेरी कुनै सावर्जिनक 
उ रदाियत्व बहन गन व्यिक्तलाई राज्य स ाको उपयोग गन िकिसमको खास िजम्मेवारी िदँदा राज्य र सवर्साधारण थप 
संकटमा पनर् सक्न”े  भ  े निजर ूितपादन भएको छ । सो िस ान्तले िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई संवैधािनक 
िनकायको ूमखु जःतो गिरमामय सावर्जिनक पदमा िनयकु्त हनुबाट रोक्दछ । 

यस अदालतको िमित २०७०।१।१६ को संयकु्त इजलासको आदेशमा संिवधानको धारा ११९(५) तथा संवैधािनक 
पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) ऐन, २०६६ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनु प आयोगको ूमखु आयकु्त 
पदमा िनयकु्त हनुे व्यिक्तको उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको हनुपुन र िनजको सामािजक ूित ा, िनजको इमानदािरता, 
िनजूितको जनभावना तथा िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई िवचार गनुर्पन भनी िसफािरस गन 
िनकाय संवैधािनक पिरषद्लाई ःमरण गराएको िथयो । ऐनको दफा ५ तथा िनयमावलीले िनदिशत गरेको ूिबया, 
त्यसमा उिल्लिखत उम्मेदवारका गणुह ,  उपयकु्तता मापन गन मानकह  तथा उक्त संयकु्त इजलासको िमित 
२०७०।१।१६ को आदेशको िवपक्षीह ले सम्मान गन र खासगरी संवैधािनक पिरषद्ले िवपक्षी पूवर्मखु्य सिचव 
लोकमान िसंह काकीर्को िवगतको नैितक चिरऽको पृ भिूम,  िनजको िवषयगत सेवा अविध, अनभुव तथा िनज ख्याितूा  
भए नभएको िवषय तथा त्यससँग सम्बिन्धत सम्पूणर् तथ्य ूमाणह को एक एक वःतिुन  मूल्या न गनुर्पनमा त्यसो 
नगिरएको तथ्यको अध्ययन तथा िववेचना नै नगरी फैसला गिरएको अवःथा हुँदा पनुरावलोकन गिरन ुअपिरहायर् छ । 

न्याय िन पणमा िनणार्यक मह व राख्न ेूमाणह , उच्चःतरीय जाँचबझु आयोगको ूितवेदन र िवपक्षी लोकमान िसंह 
काकीर्को िसफािरस तथा िनयिुक्तको आधार, ूमाण, कागजात निझकाई, अध्ययन िववेचना नै नगरी वःतिुन  नभई केवल 
आत्मिन पमा िनणर्य गिरएको,  िरट िनवेदनको पक्षमा रहेका िमिसल संलग्न ूमाणह , निजरलाई अनादेखा गिरएको, 
संिवधानतः अिनवायर् पमा गिरन ुपन संसदीय सनुवुाइसमेत नगरी िनयिुक्त गिरएको गम्भीर तथ्यलाई िवचारै नगिरएको 
तथा िरट िनवेदनमा आधार िलइएका संवैधािनक तथा कानूनी ूावधानह  संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र 
कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ४, ५ र ६ तथा सो ऐनअन्तगर्त जारी भएका िनयमावलीका व्यवःथाह का 
सन्दभर्मा िववािदत िसफािरस तथा िनयिुक्तको िववेचना नै नगरी फैसला गिरएको हुँदा न्याियक िवचलनबाट मःत उक्त 
फैसलाको पनुरावलोकन गरी िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्को िनयिुक्त उत्ूषेणको आदेशले बदर गद िरट िनवेदनमा 
उिल्लिखत सम्पूणर् मागह को पक्षमा न्याय िन पण गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िनवेदक ओमूकाश अयार्लले यस 
अदालतमा दायर गरेको पनुरावलोकनको िनवदेन पऽ । 

फायल िझकाउन ेआदेशः 
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नेपाल सरकारका तत्कालीन मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्लाई ःप ीकरण पेस गन सम्बन्धमा लेिखएको सामान्य 
ूशासन मन्ऽालयको च.नं. ६१८ िमित २०६३/१२/११ को पऽसिहतको सक्कल फायल उक्त मन्ऽालयबाट र ौी 
लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गनसम्बन्धी िनणर्यको 
सक्कल फायल ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयबाट िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनुर् भ  ेयस अदालतको 
पूणर् इजलासको आदेश । 

पनुरावलोकनको लािग िनःसा ूदान गिरएको आदेश व्यहोरा 

“यसमा मखु्य अिधकृत (तत्कालीन मखु्य सिचव) लोकमान िसंह काकीर् िमित २०४१।४।९ मा तत्कालीन राजूासाद 
सेवामा उपसिचव पदमा हकुुम ूमा ीबाट िनयिुक्त पाई कायर् गरेको भ े देिखन्छ । िमित २०४७।६।१९ मा िनजको 
सेवा िनजामती सेवामा पिरवतर्न गरी कायर् गरेको देिखन आएको छ । िनजले िविश  ौेणीको पदबाट िमित 
२०६५।५।२५ मा राजीनामा िदएको देिखन्छ । 

तत्कालीन नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु 
आयकु्तको योग्यतासम्बन्धी व्यवःथा रहेको पाइन्छ । सो संवैधािनक व्यवःथामा धारा ११९(५)(ग) मा लेखा राज , 

इिन्जिनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  गरेको भनी 
उल्लेख  छ । िनज लोकमान िसंह काकीर्ले िमित २०४१।४।९ देिख २०४७।६।१९ सम्म काम गरेको राजूासाद 
सेवालाई उक्त िवशेष ताको योग्यतामा समावशे हनुे गरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको 
अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ११९(ग) लाई पूणर् पमा हेरी व्याख्या गनुर्को स ा समयावधीलाई माऽ हेरी 
गिरएको व्याख्या Principle of Constitutional Construction को कानूनी िस ान्तको िवपरीत रहेको देिखयो । 

साथै, रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयन गन िसलिसलामा मखु्य अिधकृत (तत्कालीन मखु्य सिचव) लोकमान िसंह 
काकीर्लाई सात िदनिभऽ सफाइ पेस गनुर् भनी सामान्य ूशासन मन्ऽालयबाट च.नं. ६१८ िमित २०६३।१२।११ को 
पऽ पठाएको भ े देिखन्छ । वःततुः रायमाझी आयोगको िसफािरस िनज ूत्यथीर् लोकमान िसंह काकीर्को हकमा ूारम्भ 
भई कारवाहीयकु्त रहेको भ  ेदेिखयो । सो कारवाहीको कायर् अिघ बिढरहेको हुँदा िनज ूत्यथीर्को सम्बन्धमा रायमाझी 
आयोगको िसफािरस अथर्पूणर् रहेको देिखन्छ । यस अदालतबाट िमित २०७१।६।८ मा भएको फैसला "आयोगले 
िसफािरस गिरसकेको िवषयलाई िनंूभावी हनुे गरी अन्यथा िनणर्य गनर्सक्न े अिधकार भएको देिखँदैन" भनी यस 
अदालतबाट ूितपािदत निजर (ने.का.प. २०७०, अंक ७, िन.नं. ९०२९, पृ  ८४३) तथा "दोषी ठहर गन कुरा न्याियक 
िनकाय र न्याियक ूिबयाबाट सम्भव हनु्छ" भनी ूितपािदत न्याियक िस ान्त (ने.का.प. २०६४,  अंक ७,  िन.नं. 
७८६६, पृ  ८२७) समेतको ूितकूल हनु गएको एवं उच्च नैितक चिरऽसम्बन्धी योग्यताको संवैधािनक व्यवःथाको 
समेत ू  खडा हनु गई न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवःथाको िव मानता रहेको देिखँदा 
ूःततु मु ा पनुरावलोकनको लािग िनःसा ूदान गरी िदइएको छ”  भ े यस अदालतको पूणर् इजलासबाट िमित 
२०७३/५/३१ मा भएको (सपिठत िमित २०७३/६/२ को संशोिधत) आदेश । 

िनवदेक ओमूकाश अयार्लको परुक िनवदेन व्यहोरा 
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अदालतबाट पनुरावलोकनको िनःसा ूदान भइसकेको पिरूआेयमा िनज िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले मु ा िवचाराधीन 
रहेको अवःथामा ूःततु मु ा, न्याियक ूिबया र न्याय सम्पादन कायर्मा समेत ूितकूल ूभाव पानर् वा ूमाण लोप गनर् 
वा दूिषत र ूितशोधपूणर् काम-कारवाही गनर्का लािग सो पदको दु पयोग गन, ब  िनयतपूणर् र अनिधकृत कायर् गिररहने 
ूवल संभावना भएकोले तथा िनजले पदको आडमा राज्य शिक्तको दु पयोग गरी रा कै संवेदनशीलता, गोपिनयता भंग 
गन, कानून हातमा िलन,े देशिोही कायर् वा राज्यिव का अपराधजन्य अन्य कायर्मा संलग्न हनुे अवःथा िव मान भएको 
र अदालतबाट िनजको नाममा जारी भएको म्याद तामेली सम्बन्धमा ूत्यक्ष देिखन े गरी नै ब  िनयतपूणर् कायर् गरी 
न्याियक ूिबयालाई िवलम्ब गराउन ेदूिषत कायर् गरेकोले र पदको दु पयोग गरी न्याियक ूिबयामा अवरोध परु ्याउने 
काम (Obstruction to Justice) गिररहेको अवःथा छ । अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेली ूिबयालाई भौितक पमा 
समेत अवरोध गनर्का लािग िनजको ूत्यक्ष ूायोजनमा सिचव भिनएका ूमोद काकीर्,  छोरी ज्वाईँ भिनएका ूवल 
थापालगायत िनजका आफन्तह ,  नेपाल ूहरीका स.ई. भिनएका नकुलराज गौतमसमेतका सादा पोसाकका 
सरुक्षाकमीर्ह , वडा नागिरक म का अध्यक्ष र सदःय भिनएका व्यिक्तह  लगायतका व्यिक्तह  संलग्न रहेको ूितकार 
समूह वा िभिजलान्तेह  ूयोग गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कायर् गिररहेको अवःथा छ । तसथर् पिछ मु ाको अिन्तम 
फैसला हुँदा ठहरेबमोिजम हनु ेगरी हाललाई िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
ूमखु आयकु्त पदको ूयोग, सो पदको िजम्मेवारी वहन गनर् नपाउन,े  िनजले पाइरहेको सेवा, सिुवधा, सरुक्षाकमीर्, सरकारी 
आवासलगायत कुनै पिन सिुवधा ूयोग गनर् नपाउन,े  िनजले एकल पमा गरेका र अन्य अनिधकृत िनणर्य र काम 
कारवाहीह को कायार्न्वयन रोक्ने,  िनजका न्यायालय िव का वा अन्य ूितशोधात्मक िबयाकलापको रोकथाम गन, 
कानूनिवपरीतका शंकाःपद आिथर्क कारोबार तथा वैदेिशक ॅमणको िनगरानी र रोकथाम गनर् ध्यानाकषर्ण गराउन ेगरी 
सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ५२ र ५६ बमोिजम तत्काल अन्तरकालीन आदेश र संिवधानको धारा 
१३३(३) बमोिजम अन्य जो चािहन ेउपयकु्त आदेश जारी गिरपाऊँ । साथै, ूःततु िवषय अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील 
सावर्जिनक सरोकारको िवषय भएकोले यथािशय सनुवुाइ गन ूबन्धसमेत गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िनवेदक 
ओमूकाश अयार्लले िमित २०७३/७/१२ मा यस अदालतमा चढाएको परुक िनवदेनपऽ । 

परुक िनवेदन सम्बन्धमा अदालतको आदेशः 

यसमा पनुरावलोकनको िनःसा ूदान भई सनुवुाइको ूिबयामा रहेको ०७३-NF‐०००२ को िनवेदन सनुवुाइको लािग 
िमित २०७३/८/१६ को पेसीमा चढेको देिखन आयो । िरट िनवेदकले िदन ुभएको ०७३-FN‐२०८ को अन्तरकालीन 
आदेश जारी गिरपाउँ भ  े िनवेदनउपर सनुवुाइ गदार् दवैु पक्षको उपिःथितमा छलफल हनु ुमनािसब देिखन्छ । मूल 
िववादसम्बन्धी िनवेदनमा िमित २०७३/८/१६ को पेसी न तोकी सिकएको अवःथा देिखँदा ०७३-NF‐०००२ को 
िनवेदन पेस हुँदा ूःततु िनवेदनसमेत सोही िदन साथै राखी पेस गनुर् भ ेसमेत व्यहोराको िमित २०७३/७/२५ को यस  
अदालतको आदेश । 

म्याद तामेली सम्बन्धमा परेका उजरुी/ूितवदेन र िलिखत जवाफ व्यहोरा 

िनवेदक अिधवक्ता ओमूकाश अयार्ल िवपक्षी रा पितको कायार्लयसमेत भएको उत्ूषेण परमादेश मु ामा िवपक्षीमध्येका 
लोकमान िसंह काकीर्को नाउँको म्याद तामेल गनर् म्याद बिुझिलएका तामेलदार शम्भ ुखऽीसँग म्याद तामेल गनर् िमित 
२०७३।६।१९ गते बधुबार िबहान ११ बजे गएका िथय  । वडा कायार्लयका सिचव ौी सिरता राईसँग सम्पकर्  गनर् 
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खोज्दा उहा ँ हािजर गरेर बािहर िनःकन ुभएको भ  ेजानकारी पाएको,  त्यहा ँकायर्रत अकार् कमर्चारी भेषराज अयार्ल 
बताउने कमर्चारीले वडा सिचवले आफूलाई म्याद बझु्नेलगायतका अिधकार निदएकोले आफू म्याद तामेलीमा बःन र 
बझु्न नसक्न ेर सोमा सहयोग गनर् जान पिन नसक्न ेभनेपिछ वडा सिचवलाई मोबाइलमा सम्पकर्  गरी आउन अनरुोध 
गदार् िनजले आउन नसक्न े बताएपिछ सो व्यहोरा मैले मु ा महाशाखा ूमखुलाई जानकारी गराए ँ । उहाँले मेरै 
मोबाइलमा फोन गरी वडा कायार्लयका िनज कमर्चारीलाई म्याद तामेलीमा सहयोग गिरिदन वा वडा सिचवलाई उपिःथत 
गराई सहयोग गनर्भन्दा पिन िनजले आलटाल गद रहेकामा पनुः मोबाइलमाफर् त नै म्याद तामेल गन काममा सहयोग 
गनर् अनरुोध गदार् पिन िनजह ले  सहयोग गरेनन ्। म्याद तामेली गनर् जान ेतामेलदार शम्भ ुखऽीले आफू अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा पिछ गएर तामेल गन भन्दै म्यादमा लेिखएको वतनमा तामेल नगन कुरा गनर् थाले । 
म्याद तामेलमा सहयोग नगन वडा कायार्लयका कमर्चारीउपर पिन मचुलु्का उठाई म्याद तामेल गरेर जाऔ ंभन्दा िनज 
तामेलदारले मा  ुभएन । मु ा महाशाखा ूमखुसँग गएर कुरा गरी िनदशन  भएअनसुार कानूनले तोकेका िवकल्पह को 
ूयोग गरी िरतपूवर्क म्याद तामेल गनर् िनज शम्भ ुखऽीले आनाकानी गनुर्भयो । यसपिछ वडा कायार्लयका कमर्चारी 
म्याद तामेली गन  ःथानको  केही  निजकसम्म आएका  िथए,  तर  शम्भ ु खऽीसँग कुराकानी  गरी फिकर् हाले । वडा 
कायार्लयको ूितिनिध पिन नरहेको र ःथानीय साक्षी पिन नरहेको कारण सो िदन म्याद तामेल नगरी हामी फिकर् य  । 
मु ा महाशाखा ूमखुज्यूले िनवेदकलाई समेत म्याद तामेलीमा सहयोग गनर् भनी ःथलमा पठाउन ुभएको रहेछ । तर 
हामी फिकर् सकेकोले िनवदेक पिन फिकर् न ुभएछ । मु ा महाशाखा ूमखुले भोली िनवेदकसमेत भई तामेलदारह लाई 
म्याद तामेलीमा सहयोग गन र म्याद तामेल गरी आउन हामीलाई भ ु भएबमोिजम भोलीपल्ट िनवेदक र म भेट भएपिन 
म्याद िजम्मा िलएका तामेलदार शम्भ ुखऽी नआउन ु भएको, आउँदैछु भनेपिन िदउँसोबाट मोबाइल ःवीच अफ गरी 
बःनभुएको र त्यसपिछ सम्पकर् मा नआउन ुभएकोले म्याद तामेल हनु सकेन । म्याद िनज शम्भ ुखऽीको िजम्मा रहेको 
र िनजले िकन हो कु ी म्याद तामेल गनर् आनाकानी गनुर् भएको र पऽकारह लाई अन्तरवातार् िदन ुभएको समेतबाट 
म्याद तामेलीमा थप समःया आएको व्यहोराको जानकारी गराउँदै हाल िनजसँगै सो म्याद रहेको ूितवेदन पेस गरेको छु 
भ ेसमेत व्यहोराको िमित २०७३/६/२० मा यस अदालतका तामेलदार बलदेव महतले पेस गरेको ूितवेदन ।  

लोकमान िसंह काकीर्का नाउँमा अदालतबाट िमित २०७३।६।५ मा जारी गिरएको १५ िदन े सूचना तामेल गनर् 
खिटएको तामेलदार ौी शम्भबुहादरु खऽीले उक्त म्याद तामेल हनु नसकेको भनी पेस गरेको वेतामेली म्यादसिहतको 
ूितवेदन र म्याद हेिरयो । ूितवेदनसाथ िफतार् भएको म्यादमा वडा नं. १० वडा कायार्लयले गरेको िमित 
२०७३।६।२८ को िसफािरसमा िनज म्यादवालाको त्यहा ँवतन नरहेको भ े नदेिखएको र यस अदालतबाट िवपक्षी 
म्यादवालाको नाममा यसै िरट मा २०७०।२।७ मा जारी भई तामेल भएको म्याद हाल उल्लेख भइरहेको वतनमा 
तामेल भएको देिखएको र वािरसनामा िदँदासमेत काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १० बाने र बःन ेलोकमान िसंह 
काकीर्”  भ े उल्लेख भएको देिखयो । यसरी म्यादवालाको िनवदेनमा उिल्लिखत वतनमा म्याद तामेल नगरी म्याद 
तामेलीमा सहयोग नगरी िनज लोकमान िसंह काकीर् अन्यऽ बसोबास गरेको भनी वडा कायार्लयबाट समेत उल्लेख 
गरेकोलाई अ.बं. ११० नं. को रोह रीत पगुी तामेल गरे गराएको मा  नसिकन े र सो व्यहोरा म्याद तामेलीसँग 
सम्बिन्धत कायर्िविधिवपरीतसमेत हुँदा उक्त कुरा उल्लेख गरी ल्याएको वेतामेली म्याद बदर गिरिदएको छ । िनज 
िवपक्षी ौी लोकमान िसंह काकीर्को िरट िनवदेनमा उिल्लिखत वतनमा म्याद जारी गरी अ.बं. ११० नं. को रीत परु ्याई 
म्याद तामेल गनूर् । साथै, म्याद तामेलीको काममा खिटएका तामेलदार शम्भबुहादरु खऽीले आफूले बिुझिलएको म्याद 
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तामेल गरी पेस गनर् मु ा महाशाखा ूमखुबाट िदएको िनदशनको अव ा गरी सँगै पठाइएका अकार् तामेलदार बलदेव 
महतले कानूनको िरतअनसुार म्याद तामेल गरी जाऔ ं भन्दासमेत सोलाई इन्कार गरी आचरणिवपरीत स ार 
माध्यमह मा अनिधकृत अन्तवार्ता िदँदै िहँडेको र ब  िनयत िचताई काम तामेल नगरेको हुँदा िनजलाई िनजामती सेवा 
ऐन,  िनयमबमोिजम िवभागीय कारवाही र सजायको कारवाही अगािड बढाउनको साथै मलुकुी ऐन, अ.बं. १११ नं. को 
अिन्तम वाक्याशंबमोिजम सजाय हनुसमेत अकार् तामेलदार बलदेव महतको ूितवदेन िनज शम्भबुहादरु खऽीले 
पऽपिऽकामा बोलेको िदएको अन्तवार्ताको िून्ट किपसमेतका सम्ब  कागजात साथै राखी आवँयक ूिबया अगािड 
बढाउन पेस गरेको छु ।  तामेलदार बलदेव महतको ूितवेदन तथा हाल म्यादमा उल्लेख गरेको कुराबाट वडा नं. 
१० वडा कायार्लयका अिधकृत सिरता राई र सोही कायार्लयका भेषराज अयार्लले समेत म्याद तामेलीमा असहयोग 
गरेकोमा आवँयक कारवाही हनु भ ेसमेत व्यहोराको यस अदालतका सहरिजःशारको िटप्पणी ूितवेदन रहेको छ । 

अदालतबाट जारी भएको म्याद कानूनको रीत परु ्याई समयमा नै तामेल गनुर् सम्बिन्धत तामेलदारको कतर्व्य बन्दछ । 
यसरी जारी गिरएको म्याद बिुझिलन ुसम्बिन्धत म्यादवाला मािनसको समेत कतर्व्य हनु जान्छ । यसैगरी अदालतबाट 
जारी गिरएको म्याद तामेल गनर् सहयोग गनुर् सम्ब  िनकायका कमर्चारी तथा ःथानीय मािनसको समेत कानूनी कतर्व्य 
हनु्छ । ूचिलत संिवधान एवम ्कानूनले राज्यका सम्ब  िनकाय वा पदािधकारीह ले अदालतको काम कारवाही वा 
न्याियक ूिबयामा सहयोग गनुर् अिनवायर् हनु ेगरी िनदिशत गरेको देिखन्छ । न्याियक ूिबयामा असहयोग गन, छल्ने 
वा न्याियक ूिबया नै अव  गन िकिसमका कुनै पिन काम कारवाही वा िबयाकलाप ःवीकायर् हनु सकै्तनन ्। 
न्याियक ूिबयामा पैदा गिरन,े ूत्यक्ष वा परोक्षः कुनै पिन ूकारको अवरोध आपि जनक मािनन्छन र कानूनबमोिजम 
दण्डनीय िवषय बन्दछन ्। यसूकारको ूविृ  कुनै खास मु ा वा पाऽसँग माऽ सम्बिन्धत नभएर आम नगािरकले 
सहज, सलुभ पमा न्याय ूा  गन िवषयसँग पिन सम्बिन्धत रहेको देिखन्छ । कानूनपरायणताको संःकार कायम गनुर् 
कानूनी राज्य िनमार्णका लािग आवँयक छ । अदालतको आदेशको अव ा गन र न्याियक ूिबयालाई कानूनका र  
िचरा िछि खोजी अव  गन ूविृ ले कुनै अथर्मा ःथान पाउन ुहुँदैन । सरल, सहज, ूभावकारी न्याियक सेवा ूदान 
हनुे अवःथा र पिरिःथित िनमार्णका लािग न्याियक ूिबयाका बममा देखापन गरेका उपयुर्क्त अनसुारका गलत ूविृ ह  
ूित यस अदालतले शून्य सहनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देिखन्छ । अतः यस अदालतबाट ौी लोकमान िसंह 
काकीर्को नाउँमा िमित २०७३।६।५ मा जारी गिरएको म्याद तामेल गन सन्दभर्मा तामेलदार शम्भबुहादरु खऽीले 
ब  िनयत गरी काम तामेल नगरेको र काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १० वडा कायार्लयका अिधकृत सिरता राई र 
भेषराज अयार्लले म्याद तामेल कायर्मा सहयोग नगरी बाधा अवरोध खडा गरेको भनी िनजह लाई मलुकुी ऐन, १११ नं. 
बमोिजम . १०००।– जिरवाना र १५ (पन्ी) िदन कैद िकन गनर् नपन हो ? सजाय गनुर् नपन कुनै आधार र कारण 
भए ७ (सात) िदनिभऽ ःवयम ् आफ अदालतमा उपिःथत भई िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी िनजह का नाउँमा तत्काल 
सूचना जारी गनुर् भ ेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७३/७/२ मा भएको  
आदेश ।  

मैले िमित २०७३।६।९ मा म्याद तामेल गनर् बझुी िलएको िथए ँ। त्यसमध्ये लोकमान िसंह काकीर्का नामको म्याद 
तामेल गनर् खोजतलासी गद का.म.न.पा. वडा नं. १० वडा कायार्लयमा समेत सम्पकर्  गरी राखेको िथए । का.म.न.पा. 
वडा नं. १० को कायार्लय सिचव पिन सो समयमा िविभ  तािलममा भएको, दश निजक आइसकेको, कायार्लय िबदा हनुे 
िदन निजक रहेको, वृ  अपा  भ ा िवतरणलगायतका काममा व्यःत छु भ सेम्मका कुराह  भयो । त्यसपिछ घर प ा 
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लाग्यो । िमित २०७३।६।१४ देिख घटःथापना िबदा भइसकेको िथयो । मैले िनयत बस उक्त म्याद तामेल 
रीतपूवर्क गनर् नचाहेको, ब  िनयत गरी तामेल नगरेको   होइन । अन्तरवातार् िदँदै िहँडेको भ  ेसम्बन्धमा जनचासोको 
िवषयमा िविभ  िवषयमा िज ासा राखेपिछ बातिचतसम्म भएको हो । वडा कायार्लयले म्यादवाला यो घरमा नबःन ेभनी 
िमित २०७३।६।२८ मा ूितवदेन िदएकोले सोही व्यहोरा पेस गरेको छु । मउपर कुनै कारवाही हनुपुन होइन, 
आरोपबाट सफाइ पाउँ भ ेसमेत व्यहोराको तामेलदार शम्भ ुखऽीको िलिखत जवाफ । 

िमित २०७३।६।१९ गते ौी लोकमान िसंह काकीर्को म्याद तामेल गनर् तामेलदारह  ौी शम्भबुहादरु खऽी तथा ौी 
बलदेव महतसमेत खिटई आउन ुभएको िथयो । सो िदन १० वडा कायार्लयका ूशासकीय ूमखु ौी सिरता राई 
कायार्लय बािहर रहन ुभएको िथयो,  िनजले मलाई िनजको अनपुिःथितमा कायार्लयको काम गनर् तथा मु ा मािमला तथा 
अन्य कुनै िवषयमा रोहवरमा बःन अिख्तयारी तथा िनदशन िदन ुभएको िथएन । ूशासकीय ूमखु ौी सिरता राईलाई 
जानकारी गराउन मोबाइल फोनमा सम्पकर्  गनर् ूयास गदार् सम्पकर्  हनु सकेन । सम्पकर्  हनु नसकेपिछ मेरो पदीय 
िजम्मेवारीको बारेमा िनज तामेलदारलाई मैले बताएको िथए ँ। त्यसपिछ तामेलदार बलदेव महतले सव च्च अदालतका 
सम्बिन्धत कमर्चारीसँग कुरा गनर् फोन िदनभुयो । उहाँले िक ूशासकीय ूमखुलाई उपिःथत गराउनसु,् अथवा तपाइँले 
नै रोहवरमा बसी सिह गिरिदए पिन हनु्छ भ भुयो । तत्प ात ् तत्कालै ूशासकीय ूमखु सिरता राईले मलाई फोन गरी 
आज म िबदा बसेको छु, तपाइँले अदालतको म्याद तामेली गन कायर्मा रोहवरमा बसी म्याद तामेली गनर् सहयोग गनुर् 
भनी िनदशन भएप ात ् म सहयोग गनर्को लािग ौी लोकमान िसंह काकीर्को घरसम्म अदालतबाट नै ल्याएको सवारी 
साधनमा तामेलदारह सँग नै चढी गएको हुँ । ौी लोकमान िसंह काकीर्को घरमा जाँदा ःथानीय व्यिक्तह , पऽकारह  
लगायतको ठुलो जमात उपिःथत िथयो । अदालतबाट म्याद तामेल गनर् आउन ुभएका कमर्चारीह  बीचमा कोसगँ, के 
कुरा भयो, मलाई थाहा भएन । उनीह  िविभ  मान्छेसँग कुराकानी गद िथए । म रोहवरमा बःन ूितक्षारत रहेकै 
अवःथामा आज काम गनर् सिकने अवःथा छैन, तपाइँ जान सक्नहुनु्छ,  म्याद तामेलसम्बन्धी काम भोली गर ला भनी 
तामेलदार ौी शम्भबुहादरु खऽीले भनेको हनुाले िनजह ले भनेबमोिजम म मेरो कायार्लयमा गएको हुँ । म्याद तामेली 
गन ःथानको निजक पगुेर म फकको होइन । मैले म्याद तामेली गन कायर्मा कुनै पिन िकिसमबाट ूत्यक्ष वा 
परोक्ष पमा असहयोग तथा अवरोध िसजर्ना गरेको छैन र मैले असहयोग वा अवरोध गनुर्पन कुनै पिन कारण छैन । 
मैले आफ्नो पदीय िजम्मेवारी इमान्दारी साथ पालना गरेको हुँदा झु ो ूितवेदन खारेज गिरपाउँ भ सेमेत व्यहोराको 
का.म.न.पा. वडा नं. १० को कायार्लयका नायब सबु्बा भेषराज अयार्लको िमित २०७३/७/१० को िलिखत जवाफ ।  

म सिरता राई काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १० को ूशासकीय ूमखु भई कायर्रत रहँदै आएको छु । 
अदालतबाट जारी हनुे म्याद सूचनाह  तामेलीलगायत अन्य कायर् यथासक्य िछटो सम्पादन गन कायर् गद आएको छु । 
िमित २०७३/६/१९ गते अन्दाजी १२ बजेको समयमा मेरो मोबाइलमा फोन आई िरिसभ गदार् फोन गन व्यिक्तले म 
सव च्च अदालतबाट आएको हुँ, एउटा म्याद तामेल गनुर्पन छ, तपाइँ कहा ँहनुहुनु्छ भनी सोध्न ुभएको िथयो ।  फोनमा 
मैले म आज वडा नं. १० को कायार्लयमा अनपुिःथत रहेकोले वडा कायार्लयमा सम्पकर्  राख्न ुभनी जानकारी गराएको 
िथए ँ। म उक्त िदन िबहानै माण्डी अःपतालमा मेरो पितको िनयिमत ःवाःथ्य परीक्षणको बममा पितलाई अःपताल 
िलई गएको िथए ँ । अःपतालको काम सकेपिछ काठमाड  महानगरपािलकाले आयोजना गरेको Municipal 

Administration  Revenue  System  (MARS) को ूदशर्नी मागर्िःथत राि य सभागहृ भवनमा एक बजेदेिख स ालन हनु 
तािलममा सहभागी हनुपुन भएका कारण उक्त िदन आफू वडा कायार्लयमा परुा िदन उपिःथत हनु नसक्न ेभएकाले 
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आफ्नो अनपुिःथितमा काम गन कमर्चारी ना.स.ु भेषराज अयार्ललाई सम्पकर्  गरी म्याद तामेलसम्बन्धी कायर्मा आवँयक 
सहयोग गनुर् भनी जानकारी गराए ँ। यससम्बन्धी िवषयमा का.म.न.पा. कायार्लयका ूमखु ििसंह तामाङसमेतलाई सोही 
व्यहोरा जानकारी गराएको हुँ । म उक्त िदन एक बजेपिछ पूरा िदनभर नै तािलममा व्यःत भए ँ। मेरो अनपुिःथितमा 
म्याद तामेल गनर् वडा कायार्लयमा आएको टोलीसँग वडा कायार्लयका िजम्मेवार कमर्चारी ना.स.ु भेषराज अयार्ल म्याद 
तामेल गन कायर्मा रोहवरमा बःन घरसम्म अदालतका कमर्चारीसँगै गएको र म्याद तामेल गन कायर् ःथानीय अवरोधको 
कारण जनाई तामेलदारले नै तामेल गनर् नसकेका कारण म्याद तामेल हनु नसकेको हो ।  अदालतबाट म्याद तामेल 
गनर् आएको टोली नै म्याद तामेल नगरी भोली गर ला भनी फकपिछ रोहवरमा बःन ेवडाका कमर्चारीको खास भिूमका 
हनु नसक्न ेभएकोले िनज ना.स.ु भेषराज अयार्ल म्याद तामेलीको रोहवरमा बःन ेघर ठेगानामा पगु ेपिन सो िदन काम 
हनु नसकेको हो । ूा  जानकारी लोकमान िसंह काकीर् ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त भएपिछ उहा ँअिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको पिरसरमा रहेको िनवासमा बःन ुभएको रहेछ । यो घरमा कोही पिन छैन, आजलाई सूचना म्याद 
तामेल गनुर् नपन भयो भनी तामेलदार शम्भबुहादरु खऽीले मलाई भनेकोले म फकीर् आएको हुँ भनी ना.स.ु भेषराज 
अयार्लले मलाई जानकारी गराउन ुभएको िथयो । वडा कायार्लयबाट म्याद तामेल गनर् कुनै असहयोग भएको छैन । 
हामीलाई सजाय हनुपुन होइन, ूितवेदन खारेज गिरपाउँ भ सेमेत व्यहोराको काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १० को 
ूशासकीय ूमखु सिरता राईको िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले अदालतको आदेशबमोिजम िनजको घरमा म्याद तामेल गनर् जान े तामेलदार र 
का.म.न.पा. वडा नं. १० का कमर्चारीह  मािथ अनिुचत ूभावमा पारी तथा ःवयम ् आफू लामो समयसम्म सम्पकर् िवहीन 
भई म्याद तामेलीमा बाधा अवरोध गरेको र अन्य िविभ  िकिसमका ब  िनयतपूणर् कायर्ह  गरी न्याियक ूिबयालाई 
िवलम्ब र अव  गन ूयास गरेको, िनजकै योजना, िमलेमतो र िनदशनमा पूवर् कानून सिचव ौी ूमोद काकीर्, ौी ूवल 
थापालगायत ूत्यथीर्का आफन्तह , नेपाल ूहरीका स.ई. ौी नकुलराज गौतमसमेतका सादा पोसाकका सरुक्षाकमीर्ह , 

वडा नागिरक म का अध्यक्ष र सदःय भिनएका व्यिक्तह  लगायतका व्यिक्तह  संलग्न रहेको ूितकार समूहले डर, 
धाक,  धम्की देखाई,  हलुहजु्जत गरी २०७३।७।१ का िदन का.म.न.पा. वडा नं. १० को वडा कायार्लय तथा 
ूत्यथीर्को घर ठेगाना भएको ःथानमा गई म्याद तामेली कायर्मा ूत्यक्ष बाधा अवरोध गरेको र उक्त कायर् 
न्यायालयमािथको भौितक आबमण भएकोले ूःततु कसरुका सम्बन्धमा जानकारी, समाचार, फोटो, िभिडयोका िकिलप्सह  
समेत ूा  भएकोले ूःततु उजरुीमा भएका सूचनालाई आधार मानी सम्मािनत सव च्च अदालतबाट थप छानबीन तथा 
अनसुन्धान गरी गराई तथा सो कायर्मा खिटएका तामेलदार तथा १० नं. वडा कायार्लयका कमर्चारीह बाट समेत 
पिहचान गरी, गनर् लगाई कसरुमा संलग्न व्यिक्त,  ठेगाना, हिुलया तथा कसरु यिकन गरी संलग्न सबै कसरुदारह लाई 
कारवाही गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िनवेदक ओमूकाश अयार्लको िमित २०७३/७/११ को िनवेदन । 

िनवेदकले यस अदालत,  पूणर् इजलासको आदेशबमोिजम लोकमान िसंह काकीर्को नाममा जारी भएको म्याद तामेल गनर् 
यस अदालतका तामेलदारसिहत कमर्चारीह  िनजको घरमा जाँदा हाल िवपक्षी बनाइएका र नाम खलु्न नसकेका अन्य 
केही व्यिक्तह समेत संलग्न समूहले डर, धाक, धम्की देखाई हलुहजु्जत गरी म्याद तामेली कायर्मा बाधा अवरोध गरेको 
भ  े िवषय उठाएको पाइयो । अदालतको कायर्मा सहयोग गनुर् सबै नागिरकको आधारभतू कतर्व्य हनु्छ । यो 
कतर्व्यको पालना नभएमा न्यायपािलकाले ःवतन्ऽ र िनिभर्कतापूवर्क कायर् गनर् सक्दैन । असहयोगको िःथित छ 
भ ेसम्म कुरालाई पिन गम्भीरतापूवर्क िलनपुन हनु्छ,  िकनभने यःतो कायर्ले ूकारान्तरले िविधको शासनउपर नै ूहार 
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गदर्छ । तसथर् िनवेदकले िनवदेनमा उठाएको िवषयमा के कसो भएको हो ? िनवेदनमा उल्लेख भएबमोिजम अ.बं. १११ 
नं. बमोिजम िकन सजाय गनुर् नपन हो ? सजाय नगनुर्पन कुनै आधार र कारण भए ७ िदनिभऽ ःवयम ्आफ उपिःथत 
भई िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका व्यिक्तह लाई िनवेदनको ूितिलिपसिहत म्याद सूचना 
तत्काल जारी गनूर् । साथै,  िनवेदनको सरोकार अदालतको म्याद सूचना तामेलीसँग रहेको र िनवेदनसाथ संलग्न 
पिऽकाह मा उल्लेख भएका आफूलाई वडा नागिरक म का पदािधकारी बताउने व्यिक्तको का.म.न.पा. वडा नं. १० 
का वडा सिचव सिरता राईसँग सम्वाद भएको भ े उल्लेख र वडा नं. १० का कमर्चारीह  सिरता राई र भेषराज 
अयार्ल यसै अदालतमा तारेखमा रही िनजह लाई िमित २०७३।७।२४ को तारेख तोिकएको देिखँदा उक्त व्यिक्तको 
नाम,  ठेगाना िनजह बाट अ.बं. १३३ नं. बमोिजम कागज गराई खलुाउन लगाई नाम र ठेगाना ःप  खलु्न आए 
िनजका नाममा समेत मािथ उल्लेख भएबमोिजम म्याद जारी गनुर् भ  ेिमित २०७३/७/२३ को यस अदालतको आदेश 
।  

उजरुीकतार्ले उजरुीपऽमा उल्लेख गरेबमोिजम ूत्यथीर् लोकमान िसंह काकीर्को नाउँको म्याद तामेली कायर्मा कुनै पिन 
ूितकार समूह भए, नभएको आफूलाई थाहा नभएको, िनज ूत्यथीर्मध्येका लोकमान िसंह काकीर् र मेरो घर एउटै वडा नं. 
१० मा परेको, आफू काम िवशेषले परुानो बाने र गएकोमा मूलबाटोको धलुो, धुँवा र गाडीको चाप र ूदषुणबाट बच्न 
छोटो बाटो ूयोग गरी घर फकर् ने बममा उक्त िदन अं. १२ बजेितर िनजको घरमा केही मािनसह  जम्मा भएको 
देखेपिछ मािनसह  िकन जम्मा भएका रहेछन ्भनी बझु्न ेर थाहा जानकारी िलन ेबममा त्यहाँ रहेका मािनसलाई सोध्दा 
सव च्च अदालतबाट म्याद तामेली गनर् कमर्चारी आएको भनपेिछ त्यहाँबाट सरासर म आफ्नो घर मध्यबाने रतफर्  सोही 
िभऽी बाटोबाट फकको हो । डर, धाक, धम्की,  देखाई हलुहजु्जत गरी म्याद तामेली कायर्मा ूत्यक्ष अवरोध गरे भ  े
आरोप शत ूितशत झ ा हो । उजरुीकतार्ले लगाएको आरोप सरासर बनावटी एवं झु ा हुँदा मलुकुी ऐन अ.बं. १११ 
नं. बमोिजम कुनै पिन सजायसमेत हनुपुन होइन । उजरुी िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े व्यहोराको ूमोद कुमार काकीर्को 
िलिखत जवाफ । 

ूत्यथीर् ौी लोकमान िसंह काकीर्,  िनजको भाइ डा. बालमानिसंह काकीर् र मेरो घर एउटै वडामा पदर्छ । म िमित 
२०७३/७/१ गतेको िबहान किरब ११.१५ बजेितर घरायसी काम िवशेषले ूत्यथीर्मध्ये डा. बालमान िसंह काकीर्को 
घरमा गएको िथए ँ। अं. किरब १२ बजेितर घर बािहर आवाज आएको सनुेपिछ के रहेछ भनी हेदार् पूवर् मखु्य सिचव 
ौी लोकमान िसंह काकीर्को घरको गेट बािहर केही मािनसह  जम्मा भएका रहेछन ्। बझु्न जाँदा त्यहाँ म्याद बझुाउन 
अदालतबाट कमर्चारीह  खटेर आउन ुभएको रहेछ । सो म्याद बझुाउन ेबममा िनज पूवर् मखु्य सिचवको घर िवगत 
केही वषर्देिख भाडामा बसेका ःयामसु  मोवाईल कम्पनीका म्यानजेर ूभात नामका व्यिक्तले िनज पूवर् मखु्य सिचव र 
वहाँको पिरवार त्यस घरमा नबःन ेगरेको हुँदा म्याद बझु्न िमल्दैन । वहाँ अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
सरकारी िनवास टंगालमा नै बःनहुनु्छ, त्यही ँबझुाउनसु ्भ  ेजःता संवाद भएको सनुेकोसम्म हुँ । त्यहा ँजम्मा भएका 
ःथानीयमध्ये कुनैले म ूवल थापातफर्  संकेत गद उहाँलाई बझुाए भइहाल्यो िन भनेपिछ मैले पिन अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको सरकारी िनवास टंगालमा नै बःनहुनु्छ, त्यहाँ म्याद बिुझिदने व्यिक्तह  पिन छन ्भ े व्यहोराको 
वाःतिवक जानकारीसम्म म्याद बझुाउन आउने कमर्चारीह लाई नॆ बोलीमा मैले भनेकोसम्म हुँ । मसिहतको ूितकार 
समूहले डर, धाक धम्की देखाई,  हलुहजु्जत गरी म्याद तामेली कायर्मा ूत्यक्ष बाधा अवरोध गरेको होइन भ ेसमेत 
व्यहोराको ूवल थापाको िलिखत जवाफ ।  
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आरोप कपोलकिल्पत छ,  म्याद तामेली सम्बन्धमा पूवर् कुनै जानकारी िथएन,  ुटीको िसलिसलामा संयोगवश उक्त 
ःथानमा पगु्दा केही मािनस जम्मा भएको देखी जानकारी िलन े उ ेँयले उक्त ःथानमा गएको हो, आफू कायर्रत 
कायार्लयकै कायर्क्षेऽिभऽ भए गरेका, सनुेका तथा देखेका सबैखाले घटना तथा गितिविधह को बारेमा सूचना स लन गरी 
कायार्लय ूमखुसमक्ष जाहेर गनुर् पिन आफ्नो कतर्व्य भएको हुँदा सोअनसुार कतर्व्य िनवार्ह गरेको हुँ । मैले म्याद 
तामेली गनर् आएका सम्मािनत अदालतका कमर्चारीह लाई तामेली गन कायर्मा कुनै बाधा अवरोध तथा बोलचालसमेत 
गरेको छैन । सम्मािनत अदालतको न्याियक ूिबयालाई अव  वा बाधा िवरोध गन कायर् मबाट किहल्यै हनैु सक्दैन 
। स ार माध्यमबाट ूकािशत समाचारह मा मलाईसमेत संलग्न गराई गलत ढंगबाट समाचार सम्ूषेण भएको तथा 
ममािथ उजरुीकतार् अिधवक्ताले लगाउन ु भएको आरोप कपोलकिल्पत र झु ा भएको हुँदा मलाई अ.बं. १११ नं. 
बमोिजम कारवाही नगरी फुसर्द िदलाई पाउँ भ ेसमेत व्यहोराको ूहरी नायब िनरीक्षक नकुलराज गौतमको िलिखत 
जवाफ । 

िनवेदकको उजरुी तथ्यमा आधािरत नभई सावर्जिनक अफवाह / उन्माद (Public Furor) िसजर्ना गनर् माऽै िदइएको हो । 
उजरुकतार्ले आफू िनवेदक भएको मु ाको न्याियक ूिबया अव  गन उ ेँ यले भौितक हःतक्षेप गरेको भ ेलगायतका 
आरोप लगाउन ुसवर्था गलत छ । घटनामा मेरो जानकारी वा संलग्नता रहन सक्ने अवःथा नै छैन । त्यसबेला म 
नेपालमा नै िथइन,  िवदेश गएको िथए ँ। म सम्मािनत अदालतको आदेश सदैव सम्मान र समपर्ण गन व्यिक्त हनुाले 
उजरुीमा उल्लेख गरेजःतो कायर् गरेको पिन छैन र गन पिन छैन । ूमखु आयकु्तको पद बहाली गिरसकेपिछ मेरो 
िनजी िनवास भाडामा िदई सपिरवार हालसम्म आयोग पिरसरमै रहेको सरकारी िनवासमा बिसरहेको छु । झु ा उजरुी 
खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्को िलिखत जवाफ । 

कानून व्यवसायीह को बहस िजिकरः 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको ूःततु िनवेदनका सन्दभर्मा िमित २०७३ साल पौष ७, 
८, २१, २२ र २४ गते पक्ष,  िवपक्ष दवैु तफर् बाट उपिःथत हनुभुएका िव ान ् विर  अिधवक्ताह ,  िव ान ् अिधवक्ताह  
तथा िव ान ् सहन्यायािधवक्तासमेतले गनुर्भएको िवःततृ बहस िजिकर सिुनयो । 

िरट िनवेदकका तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ताह  ौी शम्भ ु थापा,  ौी रिवनारायण खनाल,  िव ान ् 
अिधवक्ताह  ौी सरेुन्ि भण्डारी, ौी िटकाराम भ राई, ौी रमेश बडाल, ौी गोिवन्द बन्दी, ौी ानेन्िराज आरण, ौी 
िवजयूसाद िमौ, ौी सिुनलकुमार पोखरेल,  िनवेदक अिधवक्ता ौी ओमूकाश अयार्ल, ौी रमणकुमार कणर्, ौी िदनशे 
िऽपाठी, ौी ज्योती बािनया, डा. ौी चन्िकान्त वाली, ौी बाबरुाम दाहाल, ौी राजुू साद चापागाई, ौी ज्योती लम्साल 
पौडेल, ौी िशवकुमार यादव, ौी सरोजकृंण िघिमरे, ौी पनुदेवी महजर्न, र ौी भगवती पाण्डेले बहस िजिकर ूःततु गनुर् 
भयो । वहाहँ ले आफ्नो बहसका बममा मूलतः िनम्नानसुारको िजिकर ूःततु गनुर्भएको छः 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्मा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र 
(ङ) मा तोिकएबमोिजमको योग्यता छैन । राजूासाद सेवामा काम गरेको अविधलाई “लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून, 
िवकास, अनसुन्धान” कुनै वगर्मा राख्न र गणना गनर् िमल्दैन । राजूासाद सेवामा कायर् गरेको अविधबाहेक गदार् िनजको 
उिल्लिखत ६ वटा िवषयगत क्षेऽमा काम गरी २० वषर्को अनभुव हािसल गरेको देिखँदैन ।  िनज िवपक्षी केही अविध 
िनलम्बनमा परेको अवःथा छ । त्यःतो अविध अनभुवमा जोड्न िमल्दैन । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्उपर 
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कारवाहीको ूारम्भ भएपिछ कुनै पिन कायार्लयमा हािजर भएको देिखँदैन । उक्त २ वषर् ६ मिहनाको अविधलाई पिन 
अनभुवमा जोड्न िमल्दैन । तर यी सबै पक्षमा िवचार नै नगरी हचवुा र गलत तवरबाट अविध गणना गिरएको छ । 
यसरी गिरएको संवैधािनक पिरषद्को िसफािरस संिवधानमािथको जालसाजी हो । राजनीितक प ित बदिलएपिछ मूल्य-
मान्यताह मा पिन पिरवतर्न आउँदछ । यस पक्षमा संवैधािनक पिरषद्ले िवचार गरेको छैन । िवपक्षी लोकमान िसंह 
काकीर्लाई रायमाझी आयोगको ूितवेदनमा दोषी भनी ठहर गिरएको छ । उच्च नैितक चिरऽ हनुका लािग सावर्जिनक 
जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यिक्तले कानूनको शासन, मानव अिधकार, लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यताको सम्मान र पालना 
गरेको हनुपुदर्छ,  व्यवसाियक िन ाको पालना गरेको र सवर्साधारण मािनसको ि मा सदाचारपूणर् व्यवहार र आचरण 
भएको हनुपुदर्छ । यसूकारको योग्यता िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको छैन । िवपक्षीले मलाई सजाय ूःताव 
भई ःप ीकरण माग भएको छैन भ ुभएको छ,  यो कुरा गलत हो । िनजले भएको तथ्य ढाँटेको ूमािणत छ । 
संवैधािनक पिरष  मा उहाँले िदन ुभएको िववरणमा आफू िनलम्बनमा परेको कुरालाई लकुाउन ुभएको छ । रायमाझी 
आयोग सत्य तथ्य प ा लगाई राय, ठहर र सझुाव िदनका लािग गठन भएको हो भ  ेकुरा आयोग गठनका सम्बन्धमा 
राजपऽमा ूकािशत सूचनाले ःप  पारेको छ । सो आयोगको ूितवदेनको मह व छ र यसको पालना हनुपुदर्छ । 
रायमाझी आयोग जाँचबझु आयोग ऐन, २०२६ बमोिजम गठन भएको हो । ऐनको दफा ६ ले आयोगलाई अवहेलनामा 
समेत कारवाही गन अिधकार िदएको छ । रायमाझी आयोगलाई न्याियक ूकृितको आयोगका पमा िलनपुन हनु्छ । 
रायमाझी आयोग सव च्च अदालतका पूवर् न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गिठत आयोग हो । ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
२० ले त्यःतो आयोगले गरेको िसफािरसलाई अदालतले ूमाणमा िलन िमल्दछ । 

ूःततु िववादमा संयकु्त इजलासको फैसलाले सेवामा रहेको कूल अविधलाई माऽै यािन्ऽक पमा गणना गरेको छ । 
संिवधानमा व्यविःथत ूावधानलाई हेिरएको छैन,  साथै रायमाझी आयोगको ूितवेदनमा उल्लेख भएका कुराह  र 
अदालतबाट कमलेश ि वेदीको िनवेदनका सन्दभर्मा भएको व्याख्याको गलत अथर् लगाइएको छ । योग्यताको ू  
संवैधािनक पिरषद्ले माऽ हेन िवषय भनी अदालत न्याय िन पण गनर्बाट पिन्छन िमल्दैन । योग्यताको िवषयमा ू  
उिठसकेपिछ अदालतले िन पण गनुर् पदर्छ । नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को ूःतावनाले नै जनादेशको 
सम्मान गनर् संिवधानसभाबाट संिवधान बनाउने उ  घोष गरेको छ । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् जनआन्दोलन दबाउन 
मखु्य भिूमका िनवार्ह गन दोषी व्यिक्त हुँदा िनजबाट जनादेशको सम्मान हनुसक्न े देिखँदैन । संवैधािनक पिरषद्को 
िसफािरस नै गैरसंवैधािनक छ । योग्यता पगुेको ूमािणत नगरी कसैलाई पिन िसफािरस गनर् िमल्दैन तर गिरयो । 
संवैधािनक िनयिुक्तको िवषय व्यवःथािपकाबाट अनमुोदन हनुपुन संवैधािनक ूावधान छ । संवैधािनक पिरषद्ले 
रा पितसमक्ष िनयिुक्तका लािग लेखेको पऽमा अक  संिवधानसभाको िनवार्चन भई व्यवःथािपका संसद्को अिधवेशन 
ूारम्भ भएको िमितले एक मिहनािभऽ व्यवःथािपका संस  समक्ष ूःततु गन गरी िनयकु्त गनर् िसफािरस भएको भ  े
उल्लेख गरेको छ । तर सोबमोिजमको ूिबया अवलम्बन गरेको देिखँदैन । िनजको संसदीय सनुवुाइ भएको छैन । 

उच्च नैितक चिरऽ भ  ु र कुनै फौजदारी ूकृितको कसरु ूमािणत भई दोषी कायम हनु ुफरक-फरक कुरा हनु ्। 
नैितक पतन देिखने कसरु गनुर् र उच्च नैितक चिरऽ नहनु ुउःतै कुरा होइन । संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयिुक्त 
हनुे व्यिक्तूित रहेको जनभावना पिन हेिरनपुदर्छ । संवैधािनक पिरषद्ले यस पक्षमा पिन बेवाःता गरेको छ । सारा 
नागिरक समाजले अनैितक ूमािणत गिरसकेका िवपक्षीलाई अदालतले नैितकताको ूमाणपऽ िदन िमल्दैन । रायमाझी 
आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनका बममा तत्कालीन उपूधानमन्ऽी ौी के.पी. शमार् ओलीको अध्यक्षतामा गिठत 
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सिमितले भिवंयमा सरकारी िजम्मेवारीसमेत निदन ेर सोको अिभलेख राख्न ेिनणर्यसमेत गरेको छ । उच्च नैितक चिरऽ 
हनुपुन ठाउँमा उहाँको औसत नैितक चिरऽसमेत िववादाःपद छ । नेपाल सरकारले िनजलाई सोधेको ःप ीकरण िच  
नबझु्दो भएपिछ पनुः सोिधएको ःप ीकरणमा पऽसमेत नबझुी सम्पकर् िवहीन भएको अवःथा छ । ू  उिठसकेपिछ 
उच्च नैितक चिरऽको िन पण अदालतबाट गिरन ुपदर्छ । यसबाट भिवंयका लािगसमेत मागर्दशर्न ूा  हनु सक्दछ । 
तसथर् संयकु्त इजलासको िनणर्य उल्टी गरी िनवेदन मागबमोिजम िरट आदेश जारी हनुपुदर्छ भनी बहस िजिकर ूःततु 
गनुर्भयो । यसका साथै िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी शम्भ ुथापा, अिधवक्ता ौी सरेुन्ि भण्डारीसमेतले िनवेदकको तफर् बाट 
पेस गनुर्भएको िलिखत बहस-नोटसमेत अध्ययन गिरयो । 

िवपक्षी सरकारी िनकायह को तफर् बाट उपिःथत िव ान ् सहन्यायािधवक्ता ौी िकरण पौडेलले पनुरावलोकनका आधार 
सीिमत तोिकएका छन,  त्यसमा सीिमत रहेर िनणर्य गनुर्पन हनु्छ । कुन नया ँूमाणका आधारमा िनःसा िदएको हो, 
आदेशमा खलुाइएन । िनःसामा उल्लेख गिरएको निजरको सान्दिभर्कता यस िववादमा देिखँदैन । अदालतको लािग 
यसूकारको िववाद पिहलो  हो । राजनीितक संयन्ऽले िनयिुक्त गन िवषयमा अदालतबाट आदेश जारी गनर् िमल्दैन । 
संवैधािनक पिरषद्ले सन्तु  भएर नै िसफािरस गरेको हो । एकै पटक िनयकु्त अन्य संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीह को िनयिुक्तको िसफािरस सम्बन्धमा योग्यताका कुरा उठाइएको छैन । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्को 
हकमा माऽ ू  उठाइएको छ । संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह  िनयिुक्तको लािग २०७० साल असोज मिहनामा 
गोरखापऽमा सूचना ूकािशत भएको िथयो । सो सूचनाबमोिजम परेको िनवेदनमध्ये िवपक्षीको िनयिुक्त भएको हो । 
नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ११९(५) ले तोिकएको योग्यता पूरा भएका व्यिक्तलाई िनयिुक्त 
िदइएकोले िनवदेन मागबमोिजम आदेश जारी हनुपुन होइन भनी बहस गनुर्भयो । 

िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्को तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ताह  ौी सिुशल कुमार पन्त, ौी महादेव 
यादव, ौी बिीबहादरु काकीर्, ौी बालकृंण न्यौपान,े ौी कृंणूसाद सापकोटा, िव ान ् अिधवक्ताह  ौी बाबरुाम कँुवर, ौी 
माधवकुमार बःनते, ौी कुमार रेग्मी, ौी सरेुश कुमार महतो, ौी िदपेन्ि झा, ौी आनन्दमिण लम्सालले बहस िजिकर 
ूःततु गनुर् भयो । वहाँह ले आफ्नो बहसका बममा मूलतः िनम्नानसुारको िजिकर ूःततु गनुर्भएको छः 

असान्दिभर्क निजरको आधारमा पनुरावलोकनको िनःसा ूदान भएको छ । िनःसाको आदेश नै ऽिुटपूणर् छ । आदेश 
ऽिुटपूणर् भएपिछ िववादको अन्य िवषयवःतमुा ूवेश गनर् िमल्दैन । त्यसो गदार् सव च्च अदालतबाट ःथािपत निजर र 
ूचलनिवपरीत हनु जान्छ । पनुरावलोकनको दायरालाई धेरै खकुुलो पािरयो भन ेयसले ःथािपत न्याियक मान्यतालाई 
खल्बल्याउन ेअवःथा रहन्छ । पनुरावलोकनको िनःसा ूदान गदार् न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) 
बमोिजम भनी िदइएको हुँदा सो आधारबाहेक अन्य िवषयमा ूवेश गरी हेनर् िमल्दैन । िनणर्य अिन्तमताको िस ान्त 
(Finality  of  judgement)  अनसुार पिन यो िववादमा पनुरावलोकन गरी हेनर् उिचत छैन । राज्यका उच्च पदःथ 
पदािधकारीह  अध्यक्ष र सदःय रहेको संवैधािनक पिरष  बाट िनयिुक्तको लािग िसफािरस भएको छ । पिरषद्ले आफ्नो 
बिु म ा ूयोग गरी िसफािरस गरेको कुरा भएकाले यो न्याियक िन पणको िवषय (justiciable) पिन हनु सक्दैन । यिद 
िववादको िवषयमा ूवेश गरी हेन हो भने पिन सेवा जोिडसकेपिछ अनभुव जोड्न िमल्दैन भ  िमल्दैन । लोकमान िसंह 
काकीर्ले राजूासाद सेवामा रहँदा Administrative  Staff  College मा तािलम िलएको अवःथा छ । राजूासाद सेवामा 
रहँदा राि य मूल नीित बनाउने िजम्मेवारी पूरा गरेको छ । ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग िनज लोकमान िसंह काकीर्ले 
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चालेका कदमह बाट उच्च नैितक चिरऽ भएको ःप  छ । रायमाझी आयोगको ूितवेदन आफमा िनणर्य होइन । 
जनआन्दोलन दमनका सम्बन्धमा २०४८ सालमा गिठत मिल्लक आयोगले िदएको ूितवेदनमा उिल्लिखत दोषी भिनएका 
व्यिक्तलाई मु ा चलाउन निमल्ने भनी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िमित २०४८।३।२२ मा िनणर्य भएको छ । 
लोकमान िसंह काकीर्ले २४ वषर्भन्दा बढी िविभ  पदमा रही सेवा गरेको कुरामा िववाद छैन । िनजामती सेवा 
ऐनबमोिजम राजीनामा गरी िमित २०६५।५।२५ मा अवकाश भई िनवृ भरण ूा  गरेको व्यिक्त अयोग्य हनुे हुँदैन । 
अयोग्य हनुे भए िनवृ भरण पिन पाउन ेिथएन । 

योग्यता र चिरऽको कुरा संवैधािनक पिरषद्ले हेिरसकेको छ । रायमाझी आयोग केवल छानिबन गन आयोग हो, यसले 
कसैलाई पिन दोषी ठहर गनर् सक्दैन । कसैले अयोग्य भन्दैमा व्यिक्त अयोग्य हनुे होइन । न्याियक ूिबयाबाट 
अयोग्यता ूमािणत हनु ुपदर्छ । तत्कालीन अवःथामा लोकमान िसंह काकीर्ले सरकारको आदेश पालना गरेका हनु ्। 
सरकारले िदएको आदेश कमर्चारीतन्ऽमा रहेको व्यिक्तले पालना गिदर्न भ  िमल्दैन । यो चिरऽसम्बन्धी िवषय होइन । 
अदालतले सबै कुराको िजम्मा िलन हुँदैन । योग्यता जाचँ्ने काम अदालतको होइन । संवैधािनक पिरष  न उक्त 
कुराको िजम्मेवार िनकाय हो । िनयिुक्त हुँदाको अवःथामा संवैधािनक पिरषद्ले योग्य देखेर िनयिुक्त गरेको देिखन्छ ।  
चिरऽ, ख्याित जःता कुरा आत्मगत कुरा हो, यसको मापन गन कुनै वःतगुत आधार हुँदैन । संिवधानको व्याख्या गदार् 
उदार ि कोण रािखन ुपदर्छ । चिरऽ, ख्याित जःता कुरालाई हेरी संवैधािनक पिरष  जःतो सक्षम िनकायले गरेको 
िसफािरस अदालतबाट परीक्षण हनु थाल्यो भन ेभिवंयमा हनुे िनयिुक्त समेत ूभािवत हनुे अवःथा रहन्छ । ूःततु 
िववादमा स ार क्षेऽले अनावँयक चासो राखेर अितर नापूणर् ूचार-ूसार गरेको छ । अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा 
यसरी ूचार-ूसार हनु ुउिचत होइन । संिवधानअनसुार शपथ िलएका व्यिक्त भएकाले लोकमान िसंह काकीर्को चिरऽमा 
ू  उठाउन िमल्दैन । संिवधानमा रािखएका सबै िवषयह  न्याियक िन पणयोग्य िवषय हुँदैनन ्। ख्याितको िवषय हेन 
अिधकार संवैधािनक पिरषद्लाई छ, पिरष  नै िजम्मेवार िनकाय हो । चिरऽ वा ख्याितको कुरा अदालतबाट परीक्षण हनु 
सक्दैन । तसथर् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोिजमका उमेर,  शैिक्षक, 

योग्यता, अनभुव, ख्याित, उच्च नैितक चिरऽलगायतका सबै योग्यता लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको हुँदा पनुरावलोकनको 
िनवेदन खारेज गरी यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१/६/८ मा िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहर गरेको 
आदेश सदर हनुपुदर्छ भनी बहस िजिकर ूःततु गनुर्भयो । यसका साथै िव ान ् विर  अिधवक्ताह  ौी सिुशल कुमार 
पन्त,  ौी बालकृंण न्यौपान े तथा िव ान ् अिधवक्ता ौी माधव कुमार बःनेतसमेतले िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह 
काकीर्को तफर् बाट पेस गनुर्भएको िलिखत बहसनोटसमेत अध्ययन गिरयो । 

िवपक्षीमध्येका तत्कालीन राजनीितक संयन्ऽका अध्यक्ष ौी पुं पकमल दाहाल (ूचण्ड)को तफर् बाट उपिःथत िव ान ् 
अिधवक्ता ौी िदनमिण पोखरेलले संिवधानले निचनेका राजनीितक संयन्ऽका िव  िरट जारी गनर् िमल्दैन । राजनीितक 
संयन्ऽले िसफािरस गरेको हो होइन भ  े िवषयमा अदालत ूवेश गनर् उिचत नहनुे भएबाट ौी पुं पकमल दाहाल 
(ूचण्ड) का िव  कुनै ूकारको आदेश जारी हनुसक्न ेअवःथा छैन भनी बहस िजिकर गनुर्भयो । 

िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्का नाममा जारी भएको म्याद तामेलीको बममा अवरोध भएको भ  े िवषयमा परेका 
ूितवेदन तथा िनवेदन सम्बन्धमा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्को तफर् बाट िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी बालकृंण 
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न्यौपानेले वडा कायार्लयका ूितिनिधले अिहले उहा ँघरमा बःनहुु , घर भाडामा लगाएको छ भ  ेजवाफ िदएको िवषय 
अदालतलाई असहयोग गरेको भ  िमल्दैन । ब  अदालतलाई म्याद तामेल गनर् सहज होस ्भ े अिभूाय राखेको  

 

छ । अदालतको म्याद तामेलीमा िवपक्षीह ले सहयोग नै गरेको मा ु पदर्छ । टंगालबाट पटकपटक फोन आएको र 
टंगाल आए बिुझन्छ भन्दाभन्दै पटकपटक लोकमान िसंह काकीर्को घरमा म्याद तामेल गनर् पठाइन ु हुँदैनथ्यो । 
पक्षह ले म्याद तामेलीको कायर्मा असहयोग गरेको नभई सहयोग नै गरेको अवःथा हुँदा सजाय हनुपुन होइन भनी बहस 
गनुर्भयो । िवपक्षी सिरता राई र भेषराज अयार्लको तफर् बाट िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी य मूितर् ब ाडे तथा अिधवक्ता 
राजेन्ि खनालले हाॆो पक्षको कायर् म्याद तामेलीको कायर्मा साक्षी बःनसेम्म हो । म्याद तामेलीको कायर्मा कुनै 
ूकारले असहयोग गरेको ूमािणत नभएको हुँदा सजाय हनुपुन होइन भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । िवपक्षी ूवल 
थापासमेतका तफर् बाट िव ान ् अिधवक्ता ौी पोषणराज लािमछानेले मेरो पक्षले म्याद तामेलीको कायर्मा कुनै ूकारले 
असहयोग गरेको नहुँदा सजाय हनुपुन होइन भनी बहस िजिकर गनुर्भयो । िवपक्षी नकुलराज गौतमको तफर् बाट िव ान ् 
अिधवक्ता ौी ूकाश बःनेतले मेरो पक्ष सरुक्षाकमीर् भएको नाताले के िवषयमा िभडभाड भइरहेको छ भनी कतर्व्य 
पालनाको िसलिसलामा उक्त ठाउँमा गएको हो । म्याद तामेलीको कायर्लाई सहयोग पगुोस ्भनेर नै गएको अवःथामा 
म्याद तामेलीमा असहयोग गरेको भनी सजाय गनर् िमल्दैन भनी गनुर्भएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो । 

अदालतको िनणर्यादेश ठहरः 

िरट िनवेदन,  िलिखत जवाफ, ूमाणमा आएका फायल कागजात,  िलिखत बहसनोटको अध्ययन गरी तथा िव ान ् विर  
अिधवक्ताह ,  िव ान ् अिधवक्ताह  तथा िव ान ् सहन्यायािधवक्ताले गनुर्भएको बहस िजिकरसमेत सनुी अब यसमा िनम्न 
ू ह  सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखयोः 

१. यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१ आि न ८ गते िरट खारेज गन गरी भएको िनणर्यउपर 
पनुरावलोकन गरी हेनर् हनु ेकानूनबमोिजमको पूवार्वःथा िव मान छ वा छैन? 

२. पनुरावलोकन गरी सनुवुाइ गदार् न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा 
११ मा उल्लेख भएअनसुारका पनुरावलोकन गनर् िनःसा ूदान गदार् महण गिरएका आधारमा नै सीिमत रही हेन ुर्पन हो, 
वा िववादका अन्य सम्ब  तथ्य र ू उपर पिन िवचार गरी िनणर्य गनर् सिकन्छ? 

३. ूःततु िववाद न्याियक िन पणयोग्य (justiciable) िववाद हो वा होइन? 

४. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुका लािग नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
२०६३ को धारा ११९(५) बमोिजमको योग्यता िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको देिखन्छ वा देिखँदैन? 

५. यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१।६।८ मा भएको आदेश िमलेको छ वा छैन,  िनवेदन 
मागबमोिजम उत्ूषेण तथा परमादेशको आदेश जारी हनु ेवा नहनुे के हो? 

६. ूःततु िववादको पनुरावलोकन गनसम्बन्धी यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान िसंह काकीर्का नाउँको म्याद 
तामेली गन सन्दभर्मा बाधा अवरोध गरेको भनी िवपक्षी बनाई उजरुी ूितवदेन परेका व्यिक्तह  उपर सजाय हनु,े नहनु े
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के हो? यसमा िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्मा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा 
(५)(ग) र (ङ) मा उल्लेख भएअनसुारको योग्यता नभएकाले िनजलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु 
आयकु्त पदमा गिरएको िनयिुक्त, सोसम्बन्धी िसफािरस, पदको सपथलगायतका काम कारवाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर 
गरी योग्यता पगुेका व्यिक्तलाई ूमखु आयकु्तको पदमा िनयकु्त गनर् परमादेशको आदेश समेत जारी गिरपाउँ भ े िरट 
िनवेदकको माग रहेको पाइयो । यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट उक्त िनवेदनउपर सनुवुाइ भई िमित 
२०७१।६।८ मा िरट िनवदेन खारेज हनुे ठहर भएको र सोउपर िनवदेक ओमूकाश अयार्लको तफर् बाट पनुरावलोकन 
गरी हेरी पाउँ भनी िनवेदन परी यस अदालतको पूणर् इजलासबाट पनुरावलोकन गरी हेन आदेश भई िनणर्याथर् यस 
इजलाससमक्ष पेस हनु आएको देिखयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् सवरू् थम यस अदालतको िमित २०७१ आि न ८ को िरट िनवेदन खारेज गन िनणर्यउपर 
पनुरावलोकन गरी हेनर् हनु ेकानूनबमोिजमको पूवार्वःथा िव मान छ वा छैन? भ  ेपिहलो ू को िन पण हनु आवँयक 
देिखन्छ । पनुरावलोकन गन सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवःथा तफर्  ि गत गदार् न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
११ मा िनम्नानसुारको ूावधान रहेको देिखयोः 

“११. पनुरावलोकनः (१) सव च्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अिन्तम आदेश देहायको अवःथामा पनुरावलोकन गनर् 
सक्नेछः 

क. मु ामा भएको इन्साफमा ताि वक असर पन िकिसमको कुनै ूमाण रहेको तथ्य मु ा िकनारा भएपिछ माऽ 
सम्बिन्धत पक्षलाई थाहा भएको देिखएमा, वा 

ख. सव च्च अदालतबाट ःथािपत निजर वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल िनणर्य भएको देिखएमा । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायका अवःथामा सव च्च अदालतले आफ्नो फैसला वा 
अिन्तम आदेशको पनुरावलोकन गनछैनः 

क. एकपटक सो फैसला वा अिन्तम आदेशको पनुरावलोकन गिरसकेको, 

ख. पनुरावलोकनको लािग परेको िनवदेनमा उठाइएका ू ह  सव च्च अदालतको संयकु्त इजलासमा पिन उठाइएको र 
त्यसमा न्यायाधीशह को राय निमली पूणर् इजलासबाट सनुवुाइ भएकोमा सो ू ह को िन पण गरी िनणर्य भइसकेको, 

ग. यो ऐन ूारम्भ हनुअुिघ ूचिलत कानूनबमोिजम मु ा दोहोर ्याई िनणर्य भइसकेको, वा 

घ. दफा १२ बमोिजम दोहोिरएको मु ामा पनुरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको”  

३. न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को उिल्लिखत दफा ११ को बनोटबाट पनुरावलोकन गन आधार वा अवःथा सीिमत 
रहेको देिखन आउदछ । िनःशन्देह यो अपवादःव पको व्यवःथा हो । सामान्यतयाः अदालतले एक पटक कुनै 
िववादमा फैसला गरेपिछ त्यो अिन्तम हनु्छ, त्यसलाई उही अदालतले पनुः परीक्षण गनर् वा उल्टाउन हुँदैन । िनणर्यको 
अिन्तमता (Finality of  Judgement) सम्बन्धी िस ान्तअनसुार पिन उही िववादमा उसै अदालतले पटकपटक िनणर्य गनुर् 
हुँदैन । यिद त्यसो गिरयो भने िववादको किहले पिन अन्त्य हुँदैन र न्याियक अिनि तताको जन्म हनु्छ । तथािप 
यदाकदा िनणर्यमा ऽिुट कायम रहन पगुी पक्षलाई गम्भीर अन्याय पनर् जान ेर न्याियक िस ान्तमा समेत िवचलन आउन े
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सम्भावना रहन ेभएकाले त्यसमा सधुारका लािग सव च्च अदालतलाई केही सीिमत अवःथामा आफ्नो फैसला वा अिन्तम 
आदेशको पनुरावलोकन गनर् सक्ने अिधकार संिवधान एवम ्ऐन कानूनले ूदान गरेको देिखन्छ । यस ूकारको अिधकार 
हाॆो सन्दभर्मा माऽ नभएर अन्य अनेक  मलुकुमा त्यहाँका उच्चतम अदालतलाई ूदान गिरएको पाइन्छ । 

४. वःततुः पनुरावेदन र पनुरावलोकन फरक फरक अवधारणा हनु ्। पनुरावलोकनको कुरालाई पनुरावेदनकै ि ले 
हेनर् िमल्दैन । पनुरावदेनलाई सु  क्षेऽािधकारको िवःतार (Extension  of Original  Jurisdiction) मािनन्छ र मािथल्लो 
अदालतले मातहत अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशह  उपर पनुरावेदन सु  ेगिरन्छ । आफ्नो फैसला वा अिन्तम 
आदेशउपर पनुरावलोकन गन अिधकार केवल सव च्च अदालतलाई माऽ ूा  छ । पनुरावलोकन हनु सक्न ेपूवर्सतर्ह  
सीिमत र िनि त छन ्। सव च्च अदालत आफमा अिन्तम तहको अदालत हो । यसको फैसलाउपर पनुरावेदन लाग्दैन 
। फैसला, आदेश अिन्तम हनु्छ । तर यदाकदा ःथािपत कानूनी िस ान्त वा निजरको गम्भीर उल्ल न वा न्यायमा 
गम्भीर िवचलन (Miscarriage of Justice) हनु सक्ने अवःथालाई हेरेर सम्भािवत ऽिुट सच्याउने माध्यमको पमा सीिमत 
दायरा िनधार्रण गरी िवधाियकाले पनुरावलोकनसम्बन्धी व्यवःथा गरेको देिखन्छ ।  

५. न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा पनुरावलोकन हनुसक्न ेर दफा ११(२) मा पनुरावलोकन हनु 
नसक्न ेअवःथाह  ःप पमा उल्लेख भएको छ । दफा ११(२) बमोिजम पनुरावलोकन गनर् निमल्न ेभ  ेसम्बन्धमा 
ूःततु िववादका सन्दभर्मा कुनै ू  उठाइएको अवःथा नदेिखँदा त्यसतफर्  अिहले िववेचना गिररहन परेन । दफा ११ 
को उपदफा (१) बमोिजमको पूवार्वःथा िव मान छ वा छैन भ ेसम्मको ू मा केिन्ित रहेर िवचार गनुर्पन देिखन्छ । 
उक्त ऐनको दफा ११ (१) बमोिजमः (क) “मु ामा भएको इन्साफमा ताि वक असर पन िकिसमको कुनै ूमाण रहेको 
तथ्य मु ा िकनारा भएपिछ माऽ सम्बिन्धत पक्षलाई थाहा भएको देिखएमा, वा (ख) सव च्च अदालतबाट ःथािपत निजर 
वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल िनणर्य भएको देिखएमा” पनुरावलोकन हनु सक्दछ । कुनै पिन िववादमा पनुरावलोकन 
गनर्का लािग उिल्लिखत दईु अवःथा वा पूवर्सतर्मध्ये कुनै एक वा दवैु अवःथा िव मान हनुपुदर्छ । यस सम्बन्धमा यस 
अदालतबाट िवगतमा कितपय व्याख्या भएका छन । जगे र राय यादवको मु ामा,  मचाभाइ महजर्नको मु ामा, 
वैकुण्ठूसाद भण्डारीको मु ामा,  िवंणकुुमारी ौे को मु ामा,  िदव्य शमशेर थापाको मु ामा,  िलाल मलु्मीको मु ामा 
“िनःसा िदँदाको मूल आधार नै ताि वक मह व राख्न ेनभई सान्दिभर्क देिखन नआएमा तत्प ात ् सम्ब  अन्य तथ्यह  
के िथए ? भनी हेिररहनकुो कुनै औिचत्य रहन नसक्न”े,  “पनुरावलोकन िनवेदनको िनणर्य गदार् पनुरावलोकनको िनःसा 
िदँदा िलइएको आधारमा सीिमत रहनपुनमा िनःसा िदँदाको आधार नै आकिषर्त हनु नसक्न ेगरी असम्ब  छ भन ेसोसँग 
सम्ब  मु ाको अन्य पक्षमा ूवेश गनर् निमल्न,े पनुरावलोकन गन िनःसा ूदान गदार्को आदेश नै गलत छ भन ेत्यःतो 
गलत आदेशको आधारमा पनुरावलोकन हनु नसक्न”े,  “अन्य मु ा मािमलाको जःतो सामान्य ूिबयाबाटै पनुरावलोकन 
गरी हेन आधार राख्न े हो भन ेउपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक पटक एउटै मु ामा अलमिलई रहन ु पन 
अवःथा उत्प  भई मु ा मािमलाको किहल्यै पिन अिन्तम िनणर्य नहनुे र त्यसबाट िनणर्यको अिन्तमताको (Finality of 
the  decision)  िस ान्तसमेतको उल्ल न हनु जान”े,  “पनुरावलोकन गरी हेन भनी िदइएको िनःसा ूदानको आदेश नै 
यथाथर्मा मु ा पनुरावलोकन गरी हेन कायार्देश (Terms  of  Reference)  हनुाले पनुरावलोकन गरी हेन िनःसा िदने 
इजलासले िवशेष जवाफदेहीका साथ िनःसा िदनपुन”, “पनुरावलोकनको आधारमा िवचार गदार् पनुरावलोकनको िनःसामा 
उल्लेख गिरएको मूल आधार कै औिचत्य हेिरएपिछ माऽ सम्ब  अन्य तथ्यमा ूवशे गरी पूणर् न्याय गनर् सिकने, 
पनुरावलोकनको िनःसा भएको मु ामा िनःसा िदँदाको आधार नै िनराधार, अस त एवं असम्ब  छ वा बेरीतको छ िक 
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छैन पिछ मु ा सनुवाई गन इजलासले सो हेिरकन माऽ िनंकषर्मा पगु्न पन” भनी िस ान्त कायम गिरएका छन । 
उिल्लिखत मु ाह का सन्दभर्मा भएका व्याख्या र ूितपािदत िस ान्त सम्बन्धमा यस इजलासको पयार्  ध्यानाकषर्ण 
भएको छ । यसरी भएका व्याख्या वा ूितपािदत िस ान्त सम्बन्धमा अिहले िवमित राख्न ुपन कुनै कारण देिखँदैन । 

६. ूःततु िववादका सन्दभर्मा यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१/६/८ मा िरट िनवेदन खारेज गन 
आदेश गदार् “सव च्च अदालतबाट ःथािपत निजर वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल िनणर्य भएको” भ े आधारमा न्याय 
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) उल्लेख गरी पनुरावलोकनका लािग िमित २०७३/५/३१ मा िनःसा 
(अनमुित) ूदान भएको देिखन्छ । तसथर् यस अदालतबाट “ःथािपत निजर वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल िनणर्य 
भएको” अवःथा यस िववादमा िव मान छ वा छैन भनी हेन ुर् पन हनु आएको छ । यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट 
िमित २०७१/६/८ मा िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहर गदार् सव च्च अदालतका पूवर् न्यायाधीश ौी कृंणज  रायमाझीको 
अध्यक्षतामा गिठत आयोगको ूितवेदन सम्बन्धमा िनम्न व्यहोरा सिहत िनणर्याधार उल्लेख गिरएको देिखन्छः 

“औपचािरक पमा सावर्जिनक नै नभएको जाँचबझु आयोगको ूितवेदनको ठहरलाई नै व्यिक्तको ख्याित र चिरऽसँग 
तलुना गनर् िमल्ने होइन । जनआन्दोलनको पमा मखु्य सिचव भई कायर् गरेको अवःथामा िनजबाटै मानव अिधकारको 
उल्ल न भएको िथयो वा िथएन र िनजले उच्च नैितक चिरऽ ूब र्न गरेका िथए,  िथएनन र स ा अिन शिक्तको 
दु पयोग भएको िथयो, िथएन भ  ेकुरा न्याियक िनकाय र न्याियक ूिबयाबाट िनक्य ल भएको देिखँदैन । ूितवेदनमा 
उिल्लिखत व्यहोराकै आधारमा व्यिक्तलाई दोषी करार गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २४ (५) ले 
ूत्याभतू ‘कुनै पिन अिभयोग लगाइएका व्यिक्तलाई कसरु ूमािणत नभएसम्म कसरुदार कायम गिरने छैन भ े 
न्यायसम्बन्धी आधारभतू हकको बिखर्लाप हनु जान्छ” । “िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्का िव  कुनै सक्षम न्याियक 
िनकायमा अिभयोग (Prosecution)  नै नभएको अवःथामा जाचँबझु आयोगको ूितवेदनकै आधारमा िनजलाई सावर्जिनक 
पदको लािग अयोग्य (Disqualify) कायम गदार् उिल्लिखत संवैधािनक व्यवःथाको उल्ल न हनुकुा साथै यस सम्बन्धमा 
यसपूवर् यस अदालतबाट िविभ  मु ामा व्याख्या भई िवकिसत िविधशा को समेत ूितकुल हनु जान ेदेिखयो” । 

७. अब यस ूस मा उिल्लिखत िनणर्याधार यस अदालतबाट ूितपािदत निजर िस ान्त ूितकूल छ वा छैन भनी िवचार 
गनुर् सान्दिभर्क हनु आएको छ । यस ूस मा अिधवक्ता कमलेश ि वेदीले दायर गरेको िरट िनवेदनका सन्दभर्मा यस 
अदालतको बहृ  पूणर् इजलासबाट भएको व्याख्याको केही अंश उ ृत गनुर् आवँयक देिखन्छः  

“आयोगको ूितवेदनको कुनै मह व हुँदैन भ  ेहोइन । आयोग गठन गन िनकायले आयोगको अध्ययन र िवशेष ताको 
लाभ अवँय पिन िलन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सिकन्छ  ।” 

“कानूनी वा अन्य ूिबयामा त्यःतो ूितवेदनले आवँयकतानसुार तथ्य सम्पिु  गन ूमाणको पमा ःथान महण गनर् 
सक्छ भ  ुर त्यःतो ूितवेदनलाई नै अिन्तम िनंकषर्को पमा िलन ुफरक कुराह  हनु”्  । 

“स ामा रहेको समयमा कानूनिवपरीतको कायर् गरी जनधनको क्षित,  स ा, शिक्त र पदको दु पयोग,  राि य ढुकुटी 
दु पयोग र मानव अिधकार उल्ल न जःता कानूनिवपरीतको काम कारवाही गरेको हो भने िनजह लाई कानूनी 
कारवाहीको दायरामा ल्याई दिण्डत गनुर् राज्यको दाियत्व हो । जाचँबझु आयोगले िनवेदकह को उक्त कायर्मा संलग्नता 
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रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सझुाव सिहतको ूितवेदन िदएपिछ सो ूितवेदन सम्बन्धमा िनणर्य गन र 
आवँयकतानसुार कानूनबमोिजम कायार्न्वयन गन दाियत्व सरकारकै हो ।” 

“जाँचबझु आयोगको ूितवदेनलाई कसरी कायार्न्वयन गन वा नगन भ  ेिवषय आयोग गठन गन िनकाय कायर्कािरणीको 
नीितगत िवषय हो । जाँचबझु आयोगको ूितवेदनलाई यो यसरी नै कायार्न्वयन गनुर्पछर् भनी कायर्कािरणीलाई यस 
अदालतले िनदशन गन िवषय होइन । यो िवषय जनआन्दोलनको भावनाअनसुार काम गनुर्पन अन्तिरम संिवधान 
पिरलिक्षत सरकारको संवैधािनक िजम्मेवारीका साथै सामािजक र नैितक दाियत्व पिन हो । यसूकार जाँचबझु आयोगले 
दोषी देखाएकालाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याई न्याियक ूिबयामा लैजान ेनलैजाने भ  ेउसैको िजम्मेवारीिभऽको 
िवषय (हो) । तर, समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, स ा, शिक्त र पदको दु पयोग, मानव अिधकारको उल्ल न 
जःता कसरुमा जाचँबझु आयोगले दोषी देखाएका व्यिक्तह  आयोगको वैधतालाई हाँक िदई आयोगको ूितवेदन बदर 
वाितल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन ् ।” 

“कानून भनेको नैितकताको िनयम पिन हो । कानून (Law)  र नैितकता (Morality) लाई ःप पमा िवभाजन गनर् 
सिकँदैन भ  े कुरालाई िविधशा को िन यात्मकवाद (Positivism) का अनयुायीह ले समेत ःवीकार गरेका छन ् । 
त्यसैगरी कानून भनेको सामािजक जीवनको खलुा िकताब (Open  Texture) हो र यसको समाज सापके्ष (Contextual) 
व्याख्या गिरन ु पदर्छ भ े िवषय आज िवधीशा को समाजशा ीय मतावलम्बीह को माऽ चासो र िचन्ताको पमा 
सीिमत नरही कानूनलाई सम्ूभकुो आदेशका पमा माऽ महण गनुर्पछर् भ े िन यात्मकवाद (Positivism) लाई आदशर् 
मा ेह को पिछल्लो पःुताका अनयुायी िविधशा ीह को समेत साझा मत ब  पगुेको छ । ूःततु िरट िनवेदनको 
रोहबाट अिहले नै िनवेदकह  मध्ये कै केही व्यिक्त जन आन्दोलनको बखत स ा, शिक्त, पद, राि य ढुकुटीको दु पयोग 
गन वा मानव अिधकार उल्ल न गन व्यिक्त हनु भनी ठहर िनणर्य गनर् निमल्न ेभए पिन जाँचबझु आयोगको ूितवेदन 
माऽ पिन यस िदशामा एउटा नैितक बल भन ेअवँय हो । मानव अिधकार उल्ल नका घटनामा धेरै समयपिछ पिन 
दोषीह लाई न्याियक ूिबयामा ल्याइएको उदाहरण यस िकिसमको समःयाबाट गिुळएका अन्य धेरै मलुकुको ान्त 
हेदार् माऽ पिन थाहा पाउन सिकन्छ । मानव अिधकार उल्ल नका सम्बन्धमा संयकु्त रा  संघलगायतको ूयासमा 
हालसम्म तयार भएका अन्तराि य दःतावेजह ले मानव अिधकार उल्ल नका दोषीह लाई जिहलेसकैु पिन न्यायको 
कठघरामा उभ्याउन िमल्न ेव्यवःथा गरेको तफर् समेत सबैको ध्यान जान ुज री छ  ।” 

 

८. मािथ उ तृ गिरएका केही अनचु्छेदबाट यस अदालतको बहृत ् पूणर् इजलासले कमलेश ि वेदीको िरट िनवेदनका 
सन्दभर्मा रायमाझी आयोगको ूितवेदनको सान्दिभर्कता र कानूनी मह व रहेको छ, यसबाट औपचािरक पमा नैितक ू  
खडा हनु्छ भ  े कुरा ूःट हनुे गरी िस ान्त ूितपादन गरेको देिखन्छ । खासगरी उिल्लिखत अिभव्यिक्तबाटः (क) 
आयोग गठन गन िनकायले आयोगको अध्ययन र िवशेष ताको लाभ िलन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य 
कारवाहीको आधार बनाउन सिकन्छ; (ख) कानूनी वा अन्य ूिबयामा त्यःतो ूितवेदनले आवँयकतानसुार तथ्य सम्पु ी 
गन ूमाणको पमा ःथान महण गनर् सक्छ;  (ग) स ामा रहेको समयमा कानूनिवपरीतको कायर् गरी जनधनको क्षित, 
स ा, शिक्त, पदको दु पयोग वा राि य ढुकुटीको दु पयोग र मानव अिधकार उल्ल न जःता कानूनिवपरीतको काम 
कारवाही गरेको हो भन ेिनजह लाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दिण्डत गनुर् राज्यको दाियत्व हो; (घ) जाचँबझु 
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आयोगको ूितवेदन कानूनबमोिजम कायार्न्वयन गन संवैधािनक िजम्मेवारी तथा सामािजक र नैितक दाियत्व सरकार कै 
हो;  (ङ) समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, स ा, शिक्त र पदको दु पयोग, मानव अिधकारको उल्ल न जःता 
कसरुमा जाँचबझु आयोगले दोषी देखाएका व्यिक्तह  आयोगको िनंकषर्को वैधतालाई हाकँ िदई आयोगको ूितवेदन 
बदर वाितल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन;्  (च) मानव अिधकार उल्ल नका दोषीह लाई जिहलेसकैु पिन न्यायको 
कठघरामा उभ्याउन िमल्न े व्यवःथा तफर् समेत सबैको ध्यान जान ु ज री छ भनी यस अदालतले आफ्नो न्याियक 
ि कोण ूःट गरेको देिखन्छ । 

९. ूःततु िववादको तथ्यगत सन्दभर्मा हेदार् आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयन ूिबया अगािड बढाइएको, िवपक्षी तत्कालीन 
मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्लाई मखु्य सिचवको पदबाट राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदमा 
ःथानान्तरण गिरएको,  ःप ीकरण सोिधएको,  पेस गरेको ःप ीकरण सन्तोषजनक भएन भिनएको,  सेवाबाट बखार्ःत गनर् 
सजाय ूःताव गिरएको, िचि -पऽ बझु्न तथा हािजर हनु आउन ुभनी िनज लोकमान िसंहको नाममा समाचारपऽमा सूचना 
ूकाशन गनुर् परेको, दोॐो पटक ःप ीकरण नै पेस नगरेको,  र अन्ततः िनजलाई बखार्ःत गनर् लोक सेवा आयोगसँग 
परामशर् माग गिरएको अवःथामा राजीनामा िदई पदबाट अलग भएको देिखन आउँदछ । यी तथ्यह बाट सरकारले 
िनज िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्को हकमा जाँचबझु आयोगको ूितवेदनलाई कायार्न्वयनमा ल्याउने ूिबयासमेत अगािड 
बढाएको िथयो भ े पिु  भएको छ । यस अवःथामा सरकारबाट भएका काम कारवाही सम्बन्धमा जानकारी ूा  गरी 
मािथ उ ृत अिधवक्ता कमलेश ि वेदीले दायर गरेको िरट िनवेदनका सन्दभर्मा यस अदालतको बहृ  पूणर् इजलासबाट 
ूितपािदत िस ान्तमा आत्मसात ्गिरएका कुराह तफर्  समिुचत ि  िदई न्याय िन पण गिरनपुनमा संयकु्त इजलासबाट 
िमित २०७१/६/८ मा िरट िनवेदन खारेज हनु ेगरी िनणर्य गदार् “कुनै सक्षम न्याियक िनकायमा अिभयोग नभएको 
अवःथामा जाँचबझु आयोगको ूितवेदनकै आधारमा सावर्जिनक पदको लािग अयोग्य कायम गदार् संवैधािनक व्यवःथाको 
उल्ल न हनु”े भनी आदेश गिरएको पाइयो । यो िनंकषर् ःप तः उिल्लिखत निजर िस ान्तको ूितकूल देिखन आयो । 

१०. यसका अितिरक्त िमित २०७३/५/३१ मा पूणर् इजलासबाट पनुरावलोकनका लािग िनःसा ूदान गदार् “तत्कालीन 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा लेखा राज , इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको 
क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  गरेको भनी उल्लेख भएको;  िनज लोकमान िसंह काकीर्ले 
िमित २०४१।४।९ देिख २०४७।६।१९ सम्म काम गरेको राजूासाद सेवालाई उक्त िवशेष ताको योग्यतामा 
समावेश हनु ेगरी यस अदालतबाट फैसला गिरएको हुँदा उक्त धारा ११९(५)(ग) लाई पूणर् पमा हेरी व्याख्या गनुर्को 
स ा समयाविधलाई माऽ हेरी व्याख्या गिरएको; रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयन गन िसलिसलामा िनज लोकमान 
िसंह काकीर्लाई सफाइ पेस गनुर् भनी पऽ लेिखएको; र सो कारवाहीको कायर् अिघ बिढरहेको हुँदा रायमाझी आयोगको 
िसफािरस अथर्पूणर् रहेको” भ ेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गिरएको देिखन्छ । उिल्लिखत अिभव्यिक्तबाट न्याय ूशासन ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१)(क) भ  े दफा उल्लेख नगरेको भएपिन सारतः सो दफामा रहेको अन्तरवःत ुआदेशमा 
खलुाइएको पाइयो । यसबाट न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोिजमको मु ामा 
भएको इन्साफमा ताि वक असर पन िकिसमको ूमाण रहेको तथ्य िववादको िकनारा भएपिछ माऽ सम्बिन्धत पक्षलाई 
थाहा भएको कुरालाई पनुरावलोकन गन आधारको पमा महण गिरएको देिखन आउँदछ । संयकु्त इजलासबाट सनुवुाइ 
गदार्का बममा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्उपर रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनका िसलिसलामा भएका 
कारवाही सम्बन्धी अिभलेख पेस हनु आएको देिखएन, सो सम्बन्धमा कुनै मूल्या न र िववचेना गिरएको समेत पाइएन । 
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िनलम्बन गिरएको, ःप ीकरण सोिधएको, स वा गिरएको र अन्ततः पदबाट बखार्ःत गनर् लोक सेवा आयोगको सहमितका 
लािग लेखी पठाएकोसमेतका कुनै अिभलेख संयकु्त इजलासबाट सनुवुाइ हुँदा ूमाणको पमा ूःततु नभएको अवःथा 
देिखँदा अिहले ूःततु हनु आएको उिल्लिखत अिभलेखह लाई उक्त ऐनको दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोिजमको 
ूमाण मा ुपन अवःथा देिखयो । तसथर्, ूःततु िववादका सन्दभर्मा  पनुरावलोकनका लािग िनःसा ूदान गदार्का आधार 
तथा निजर िस ान्त सान्दिभर्क छैन भ  े िवपक्षीतफर् का िव ान ् विर  अिधवक्ता तथा अिधवक्ताह को बहस िजिकरसँग 
सहमत हनु सिकने अवःथा रहेन । िमित २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पूणर् इजलासबाट पनुरावलोकनका लािग 
अनमुित ूदान गदार् उल्लेख गिरएका आधारह लाई सममतामा हेदार् कानूनस त र यस अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त 
अनकूुल नै देिखन आएको हुँदा ूःततु िववादमा पनुरावलोकन गरी न्याय िन पण गनर् कुनै कानूनी बाधा देिखएन । 

११. अब पनुरावलोकन गरी सनुवुाइ गदार् न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ एवम ्न्याय ूशासन ऐन, २०७३ 
को दफा ११ मा उल्लेख भएअनसुारका पनुरावलोकन गनर् िनःसा ूदान गदार् महण गिरएका आधारमा नै सीिमत रही 
हेन ुर् पन हो,  वा िववादका अन्य सम्ब  तथ्य र ू उपर पिन िवचार गरी िनणर्य गनर् सिकन्छ भ  े दोॐो ू उपर 
िववेचना हनु सान्दिभर्क छ । मु ामा पनुरावलोकन गरी हेदार् जनु आधारमा मु ा पनुरावलोकन गन आदेश गरेको हो, 
सोही आधारमा माऽ सीिमत रही मु ा िकनारा गनुर्पदर्छ भनी िवपक्षीतफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ताह ले 
िजिकर िलनभुएको छ । यो ू को िन पण गन बममा सवर् ूथम पनुरावलोकनसम्बन्धी कानूनको िवकासबमतफर्  ि  
िदन ुआवँयक देिखन्छ । 

१२. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ जारी भएप ात ् यस अदालतले पनुरावलोकनको अिधकार ूयोग गरी आएको 
छ । पनुरावलोकन गदार् मु ा फैसला वा अिन्तम आदेश गन इजलास ःवयम ्ले िनवेदनउपर सनुवुाइ गन,  िनःसा 
(अनमुित) ूदान गन र अिन्तम सनुवुाइ गरी िनणर्य िदने प ित ूारिम्भककालमा ूचलनमा रहेको पाइन्छ । यसलाई 
ूथम चरणको ूयोग मा  सिकन्छ । यसपिछ सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ मा भएको चौथो संशोधन, २०५६ 
ले िनयम ६ मा संशोधन गरी न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) बमोिजमको ू  उठाइएको अवःथामा 
“यथासम्भव पिहले िनणर्य गन न्यायाधीशह कै इजलासमा” र खण्ड (ख) को ू  उठाइएको अवःथामा “पिहले िनणर्य 
गन न्यायाधीशसिहत अ  न्यायाधीशसमेत रहने गरी ूधानन्यायाधीशले तोकेबमोिजमको पूणर् इजलासमा” पेस हनुे व्यवःथा 
भएको देिखन्छ । यो दोॐो चरणको ूयोग िथयो । सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ मा भएको नव  संशोधन 
२०६४ ले िनयम ६ मा गरेको व्यवःथाअनसुार न्याय ूशासन ऐन,  २०४८ को दफा ११(१) बमोिजम 
पनुरावलोकनसम्बन्धी िनवेदनको सनुवुाइ “पिहले िनणर्य गन न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासमा” गिरने 
ूावधान समावशे भएको पाइन्छ । यसरी सनुवुाइ गदार् कुनै िनणर्यको पनुरावलोकन गन आदेश भएमा सो मु ा 
“यथासम्भव”  पनुरावलोकन गन आदेश िदन े न्यायाधीशकै इजलासमा पेस गिरन”े  ूावधानसमेत िनयमावलीमा समावेश 
भएको देिखन्छ । लगभग ९ वषर्को अविधसम्म उिल्लिखत कानूनी ूावधान ूयोगमा रहेको पाइन्छ । यसलाई तेॐो 
चरणको ूयोग मा  सिकन्छ । अिहले आएर नपेालको संिवधानको धारा १३३(४) मा नै “पनुरावलोकन गदार् पिहला 
फैसला गन न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गनछन”् भ  े व्यवःथा समावेश भएको छ । संिवधानमा रहेको यही 
व्यवःथाअनु प न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (५) र (६) मा थप कानूनी ूावधान समावेश 
भएको देिखन्छ । यस व्यवःथाअनसुार पनुरावलोकनका लािग  “परेको िनवदेनउपर पिहला फैसला गन 
न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनमुित ूदान गन वा नगन आदेश गनुर्पन”  र यिद अनमुित ूदान गिरएमा 
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“पिहला फैसला गन न्यायाधीश र अनमुित ूदान गन न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यःतो 
िनवेदनउपर सनुवुाइ गनुर्पन” व्यवःथा भएको छ । यसलाई चौथो चरण (पिछल्लो चरण) को ूयोग मा  सिकन्छ । 
यसबाट ऐनको नया ँ व्यवःथा तथा िनयममा भएका संशोधनको पिरणामःव प पनुरावलोकन सम्बन्धी हाॆो ूारिम्भक 
चरणको अभ्यासमा आधारभतू पमा पिरवतर्न आएको ूःट छ । त्यसैले न्याय ूशासन ऐन, २०७३ लागू हनुपूुवर् यस 
अदालतबाट भएका व्याख्या र ूितपािदत निजर िस ान्तह लाई मु ा पनुरावलोकन गरी हेन िवषयमा भएका कानूनी 
पिरवतर्नको सापके्षतामा पिन िवचार गनुर् आवँयक देिखन्छ । 

१३. पनुरावलोकनको क्षेऽािधकार महण गरेपिछ यस अदालतबाट अनेक  िववाद िन पणका सन्दभर्मा पनुरावलोकन 
गदार्का सीमा सम्बन्धमा व्याख्या भएका छन ्। पनुरावलोकन गन आदेश गदार् महण गिरएको “आधारमा माऽ सीिमत 
रही मु ा िकनारा गनुर्पछर्”  भ  े िवपक्षीतफर् का िव ान ् अिधवक्ताह को िजिकरका सन्दभर्मा यस अदालतबाट भएका 
व्याख्यासिहतका केही निजरह  समेत ूःततु हनु आएका छन ्। यसरी ूितपािदत िस ान्त मूलतः न्याय ूशासन ऐन, 
२०४८ को दफा १३ मा आधािरत रहेको पाइयो । उक्त दफा १३ मा “दफा ११ बमोिजम मु ा पनुरावलोकन गदार् 
वा दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर ्याई हेदार् सव च्च अदालतले जनु आधारमा मु ा पनुरावलोकन गन वा दोहोर ्याई हेन 
आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्ब  िवषयमा माऽ सीिमत रही मु ा िकनारा गनुर्पछर्” भनी उल्लेख भएको देिखन्छ 
। उिल्लिखत कानूनी ूावधानका सन्दभर्मा हेदार् पनुरावलोकन गन आदेश गदार् आधार मािनएका कुरामा सीिमत रहेर 
मु ा िकनारा गनुर्पछर् भ  ेकुरामा कुनै सन्देह रहँदैन । तत्काल ूचिलत कानूनको सापके्षतामा भएका उपयुर्क्त व्याख्या र 
ूितपािदत िस ान्त सम्बन्धमा अिहले अन्यथा फरक धारणा,  ि कोण वा िवमित राख्नपुन कुनै कारण देिखँदैन । तर 
वतर्मान सन्दभर्मा ःमरणीय र िवचारणीय पक्ष के छ भन ेन्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा रहेको उिल्लिखत 
व्यवःथासिहतको उक्त ऐन अिहले खारेज भइसकेको छ । न्याय ूशासन ऐन, २०७३ मा पूवर्वतीर् ऐनको दफा १३ मा 
रहेअनसुारको सीमा बन्देज रहेको देिखँदैन । यो ूावधान ऐनबाट हटाइएको छ । पूवर्वतीर् ऐनमा रहेको ूावधानले नया ँ
ऐनमा िनरन्तरता नपाउनकुो अथर् वा तात्पयर् िवधाियकाले त्यस ूकारको सीमा बन्देज कायम राख्न नचाहेको भ े नै हो 
। केही सामियक िवषयलाई पिरवितर्त सन्दभर्मा सम्बोधन गिरएको भए पिन आधारभतू पमा न्याय ूशासन ऐन, २०४८ 
मा रहेका ूावधानह लाई नै िनरन्तरता िदने गरी जारी भएको न्याय ूशासन ऐन,  २०७३ मा पनुरावलोकनको 
माध्यमबाट मु ा िकनारा गदार्का सीमा बन्देज नरािखन ु (हटाइन)ु को िविधशा ीय मह व र अथर् छ भ े हेक्का राख्न ु
आवँयक हनु्छ । यस पिरूआेयमा िवचार गदार् सािबकको न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा आधािरत भएर 
ूितपािदत निजर िस ान्तह को अिहलेका सन्दभर्मा त्यित सान्दिभर्कता देिखएन । कानूनमा संशोधन,  पिरवतर्न भएमा 
त्यःता कानूनमा आधािरत भएर ूितपादन गिरएका निजर िस ान्तह को ूभावकािरतासमेत घट्न वा अवःथानसुार समा  
हनु पगु्दछन ्। यो िविधशा को सामान्य मान्यता र िस ान्त हो । िववािदत ू  (तथ्यगत ू ) र ूयकु्त कानून 
समान वा िमल्दोजलु्दो भएमा त्यसलाई पिछ हेिरने िववादको सन्दभर्मा निजरको पमा अनशुरण गिरन ुपन हनु्छ । 
कानूनी िःथितमा न पिरवतर्न आएको अवःथामा पूवर्वतीर् (खारेज भइसकेको) कानूनमा आधािरत भएर ूितपादन गिरएका 
निजर िस ान्तह  बाध्यात्मक अनशुरणको िवषय बन्दैनन ्। 

१४. तािकर् क ि ले िवचार गदार्समेत केवल पनुरावलोकन गनर् आदेश गदार् महण गिरएका आधारमा माऽ सीिमत रहेर 
मु ा िकनारा गनुर्पछर् भ ु उिचत देिखँदैन । पनुरावलोकनको िनःसा वा अनमुित िदन ेकुरा ूिबयागत िवषय पिन हो । 
यस अवःथामा मु ाको समम पक्षमा िववेचना गिरन ेनभएर कानूनले तोकेको पूवार्वःथा िव मान छन ्वा छैनन ्भनी 
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िवचार गरी एउटा संिक्ष  आदेश गिरन्छ । यही आदेशमा सीिमत रहन ुपदर्छ भिनयो भने कितपय ज्यादै मह वपूणर् 
ू ह  अनु िरत रहने माऽ नभएर मु ा िकनारा गदार् ःवाभािवक पमा गिरन ुपन िववेचनाको क्षेऽ (Scope) पिन संकुिचत 
हनु पगु्दछ । कितपय अवःथामा यःता सीमा बन्देजका ूावधानले पूणर् न्याय गन कुरामा समेत अवरोध पैदा गन िःथित 
रहन्छ । त्यसैले वतर्मान सन्दभर्मा पनुरावलोकनको माध्यमबाट मु ा िकनारा गदार् िनःसा वा अनमुित ूदान गदार् महण 
गिरएका आधारह मा माऽ सीिमत रहन ु पदर्छ भ  ुउिचत देिखँदैन । िववादसम्बन्धी अन्य तथ्य र सम्ब  कानूनी 
ू ह को िन पण गनर् सिकन ेनै देिखन्छ । पनुरावलोकनका लािग अनमुित ूदान गदार् उल्लेख गिरएका शब्द, वाक्य र 
दायराभन्दा बाहेक अ  कुनै िवषयमा ूवशे गरी न्याय िन पण गनुर् हुँदैन भ  े िहजोका िदनमा ूयोगमा रहेको 
सीिमततालाई  पिछल्लो ऐनले हटाई सकेको देिखन्छ । अतः िमित २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पूणर् 
इजलासबाट पनुरावलोकनका लािग अनमुित ूदान गदार् उल्लेख गिरएका आधारह मा माऽ सीिमत रही यो िववादको 
िकनारा गनुर्पछर् भ े िवपक्षी तफर् का िव ान ् अिधवक्ताह को बहस िजिकरसँग सहमत हनु सिकएन । तथापी यस ूस मा 
के कुरामा ःप  हनु आवँयक छ भने कुनै पिन िववादको सन्दभर्मा पनुरावलोकनको माध्यमबाट िकनारा गदार् िनणर्यको 
अिन्तमता (Finality  of  judgement),  न्याियक आत्म-संयम (Judicial  Self‐restraints) का िस ान्तह ,  ःवीकृत न्याियक 
ूचलनलगायत न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा रहेका समम ूावधानको ममर्अनकूुल हनुे अवःथातफर्  भन े
पयार्  संवेदनशीलता अपनाउन आवँयक हनु्छ । पनुरावेदन सु ु र पनुरावलोकनको माध्यमबाट सनुवुाइ गनुर् दईु 
फरक कुराह  हनु ्। पनुरावलोकन गन अवःथा ज्यादै सीिमत हनु्छन ्र यसको ूयोग पिन सीिमत अवःथामा माऽ हनु 
सक्दछ । मु ामा भएको इन्साफमा ताि वक असर पन िकिसमको कुनै ूमाण रहेको तथ्य मु ा िकनारा भएपिछ माऽ 
सम्बिन्धत पक्षलाई थाहा भएको वा निजर वा कानूनी िस ान्तको ूितकूल फैसला भएका जःता कारणबाट पैदा हनुे 
दुं पिरणाम वा गम्भीर अन्याय वा न्यायमा गम्भीर िवचलनको िःथित कायम नरहोस र भए गिरएका ऽिुट वा कमजोरीमा 
प ितगत तवरबाट सधुार गनर् सिकयोस ् भ  े अिभूायले सव च्च अदालतलाई संिवधान र कानूनले ूदान गरेको 
पनुरावलोकनसम्बन्धी अिधकारको ूयोग गदार् िवशेष संवेदनशीलता र सावधानीको आवँयकता रहन्छ । 

१५. िवपक्षीतफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ताह ले ूःततु िववाद राजनीितक ूकृितको भएको र न्याियक 
िन पणयोग्य िवषय नभएको हुँदा िववािदत िनयिुक्तको न्याियक परीक्षण गनुर् उपयकु्त हुँदैन भनी बहस िजिकर ूःततु 
गनुर्भएको पाइयो । तसथर्,  ूःततु िववाद न्याियक िन पणयोग्य (justiciable)  िववाद हो वा होइन भ  े तेॐो ू  
सम्बन्धमा िवचार गनुर्पन देिखयो । वाःतवमा न्याियक िन पणयोग्य (justiciable)  िवषय हो वा होइन भ े ू  
सम्बन्धमा िवचार गरेर नै अदालतले िववादको िन पण गनुर्पन हनु्छ । न्याियक िन पणको मापदण्ड िभऽ नपन, 
संवैधािनक वा कानूनी ू  समावेश नभएका, केवल राजनीितक, आिथर्क, सामािजक ू  समावेश भएका िववादको िन पण 
अदालतबाट गिरँदैन । यो कुरा यस अदालतले आत्मसात ्गिरसकेको मान्यता पिन हो । अ ण तेॐोसम्बन्धी िववादमा 
यस अदालतबाट “िनवेदन मागको ूकृित न्याियक िन पणसम्बन्धी नभई अथर्शा  र राजनीितक क्षेऽसँग सम्ब  
देिखएमा त्यःता अथर्शा ीय र राजनीितक क्षऽेसँग सम्बिन्धत सावर्जिनक सरोकारको िववादका िवषयमा िरट क्षेऽािधकार 
आकिषर्त हनु सक्दैन । कुनै पिरयोजनाको आिथर्क,  सामािजक,  र राजनीितक पक्षको सम्बन्धमा उठाइएको ू  
अदालतको कायर्क्षेऽ िभऽ पदन”  भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी,  न्याियक िन पणको मापदण्ड सम्बन्धमा शाही 
आयोग खारेजीसम्बन्धी िववादमा यस अदालतको बहृ  पूणर् इजलासबाट ूितपािदत िस ान्त यस ूस मा उल्लेखनीय 
देिखन्छ । उक्त िनणर्यमा भिनएको छः  
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“अदालतले आफूसमक्ष आएका िववाद न्याियक िन पणको मापदण्ड (Judicially Manageable Standard)  िभऽ पन, नपन 
के हो ?िनक्य ल गनुर्पन हनु्छ । संवैधािनक वा कानूनी ू  समावशे नभएको, न्याियक िन पणका लािग योग्य नभएको 
राजनीितक ू मा िन य नै अदालत ूवेश गनुर् हुँदैन । कुनै िववादलाई राजनीितक भनेर भन्दैमा त्यो िवषय राजनीितक 
हनु सक्ने होइन । िववादको िवषय राजनीितक हो वा होइन? भनी छु ाउन त्यःतो िववादको ूकृित वा चिरऽ बझु्न 
आवँयक हनु्छ । संवैधािनक, कानूनी वा न्याियक िन पणको मापदण्डिभऽ नपन राज्य र शासन व्यवःथाका नीितगत 
कुराह  एवम ्न्यायपािलकाले भन्दा कायर्पािलका, व्यवःथािपका वा अन्य िनकायबाट ूभावकारी िकिसमले िन पण हनु 
सक्ने राजनीितक िववादलाई नै राजनीितक ू को पमा िलनपुन हनु्छ” । 

१६. यसरी ूितपािदत िस ान्तका पिरूआेयमा ूःततु िववादका सम्बन्धमा िवचार गनुर् आवँयक छ । ूःततु िववादमा 
संिवधान ारा िनधार्िरत योग्यता संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयकु्त भएका व्यिक्तमा छ वा छैन ? भ  े मूल ू  
समावेश भएको देिखन्छ । न्याियक िन पणको मापदण्डिभऽ नपन राज्य र शासन व्यवःथाका नीितगत कुराह  
सम्बिन्धत ू  समावेश भएको अवःथा ूःततु िववादमा देिखँदैन । यस िववादको न्यायपािलकाबाट िन पण हनु नसक्न े
कुनै पिन तकर् पूणर् कारण छैन । संवैधािनक िनकायमा गिरने िनयिुक्तलाई केवल राजनीितक िवषय मा  अथवा 
संवैधािनक, कानूनी वा न्याियक िन पणको मापदण्डिभऽ नपन राज्य र शासन व्यवःथाका नीितगत कुराह  सम्बिन्धत 
िववाद मा  सिकँदैन । िववादको ूकृित हेदार् पिन यो िववादको न्यायपािलकाबाहेक कायर्पािलका, व्यवःथािपका वा अन्य 
कुनै िनकायबाट ूभावकारी िकिसमले िन पण हनुसक्न ेअवःथा देिखँदैन । संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयकु्त 
भएको व्यिक्तमा संिवधानले तोकेबमोिजमको योग्यता छ वा छैन भनी न्याियक िन पणका लािग ूःततु हनु आएको 
िववादको िन पण न्यायपािलकाले नै गनुर् पदर्छ । िवपक्षीतफर् बाट िववािदत िनयिुक्त गनर् िसफािरस गन िनकायमा 
राजनीितक व्यिक्तह को संलग्नता रहेको र राज्यका उच्च पदःथ व्यिक्तत्वह बाट िनणर्य गिरएको भ  ेआधारमा 
यसलाई राजनीितक िववादको सं ा िदइएको पाइयो । यस ूकारको तकर्  ःवयम ्मा अनौठो देिखन्छ । िनणर्य गन 
िनकायमा को को िथए भ  ेकुरा िन पण गन िवषय नभएर संिवधान ारा िनधार्रण गिरएको योग्यता िवपक्षी लोकमान 
िसंह काकीर्मा िथयो िथएन भ  ेमूल ू  िन पण गनुर्पन अवःथा छ । राज्यको कुनै पदािधकारीमा संिवधानले तोकेको 
योग्यता छ वा छैन भ  ेू  न्याय िन पणयोग्य िवषय हो । यस ूकारको िवषयलाई राजनीितक आवरण िदएर न्याय 
िन पण गन आफ्नो संवैधािनक दाियत्वबाट पिन्छन ुयस अदालतका लािग शोभनीय हुँदैन । िववादको ूकृितबाट यो 
िववाद यस अदालतबाट िन पण गिरन ुपन उपयकु्त (justiciable)  िववाद हो भ े कुरामा ि िवधा हनुपुन कुनै मनािसब 
कारण देिखन आएन । 

१७. उपयुर्क्तअनसुार यो िववाद यस अदालतबाट िन पण गनर् उपयकु्त िववाद हो भ  ेू को िन पण गिरएपिछ अब 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुका लािग नेपालको अन्तिरम संिवधान 
बमोिजमको योग्यता िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको छ वा छैन भ  ेचौथो ू को िन पण गनुर् सान्दिभर्क 
हनु आएको छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त वा आयकु्त पदमा िनयिुक्तका लािग तत्काल 
ूचिलत नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) मा देहायबमोिजम योग्यता तोिकएको 
देिखन्छः 

“देहायबमोिजमको योग्यता नभई कुनै व्यिक्त ूमखु आयकु्त वा आयकु्तको पदमा िनयिुक्तको लािग योग्य हनुे छैनः- 
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(क) नेपाल सरकार ारा मान्यता ूा  िव िव ालयबाट ःनातकोपािध ूा  गरेको,  

(ख) िनयिुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको सदःय नरहेको,  

(ग) लेखा, राज , इिन्जिनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा कम्तीमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित 
ूा  गरेको,   

(घ) पतालीस वषर् उमेर पूरा भएको, र 

(ङ) उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको" । 

१८. मािथ उ तृ नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (क), (ख) र (घ) 
मा उल्लेख भएका योग्यता सम्बन्धमा ूःततु िववादका सन्दभर्मा कुनै ू  उठाइएको अवःथा नदेिखएको हुँदा सो 
सम्बन्धमा अिहले िवचार गरी रहन परेन । उिल्लिखत उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) सम्बिन्धत ू मा सम्म 
सीिमत रहेर िववादको िन पण गनुर्पन देिखन्छ । 

१९. यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िनणर्य गदार् िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्ले राजूासाद सेवामा िमित 
२०४१।४।९ मा ूवेश गरी िमित २०६५।५।२५ मा अवकाश भएकोले सो “अविधलाई गणना गदार् जम्मा सेवा 
अविध २४ वषर् १ मिहना १६ िदन देिखन आएकोले संिवधानको धारा ११९(५)(ग) बमोिजमको योग्यता भएको 
देिखएकोले संिवधानको उक्त धाराबमोिजमको योग्यता नपगुेको भ  िमलेन”  भनी उल्लेख गिरएको देिखन्छ । िरट 
िनवेदकले यस िवषयमा ू  उठाउन ु भएको छ र पनुरावलोकनका लािग अनमुित ूदान गदार्समेत यसलाई एउटा 
आधारको पमा उल्लेख गिरएको देिखन्छ । तसथर् िनज लोकमान िसंह काकीर्मा संिवधानको धारा ११९(५)(ग) 
बमोिजमको “लेखा, राज , इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र 
ख्याित ूा  गरेको” भ  ेयोग्यता छ छैन भ े सम्बन्धमा िवचार गनुर् आवँयक हनु आएको छ । 

२०. लोकमान िसंह काकीर् राजाको हकुुम ूमा ीबमोिजम िमित २०४१ साल ौावण ९ गते तत्कालीन राजूासाद 
सेवाअन्तगर्तको राजसभाको उपसिचव पदमा िनयकु्त भएको तथ्यमा िववाद छैन । राजूासाद सेवाबाट २०४७ साल 
आि न १९ गते िनजको स वा (पदःथापन) िनजामती सेवातफर्  भएको देिखन्छ । िनजामती सेवामा स वा भई 
आएपिछ सु मा िनज िविवध समूहमा रहेको, यसपिछ सनु पैठारीसम्बन्धी ॅ ाचारको अिभयोगमा मु ा चलेपिछ केही 
अविध िनलम्बनमा रहेको, जनआन्दोलन २०६२/०६३ प ात ् िनजलाई मखु्य सिचवको पदबाट िनलम्बन गिरएको, राि य 
योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदमा स वा गिरएको,  र अन्ततः िमित २०६५ भाि २५ गतेदेिख लागू हनु ेगरी 
िनजको राजीनामा ःवीकृत भई सेवा िनवृ  भएको समेतका तथ्यह  िमिसलबाट देिखएका छन । िमित २०४१/४/९ 
देखी २०६५/५/२५ सम्मको सम्पूणर् अविध गणना गदार् िनज लोकमान िसंह काकीर्को कूल सेवा अविध २४ वषर् १ 
मिहना १६ िदन हनु जान्छ । िववादको िवषय िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले कित अविध सावर्जिनक क्षेऽमा काम 
गरेको िथयो भ े नभएर िनजको कायर् अनभुव नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख 
गिरएबमोिजमको िवषयगत क्षेऽमा २० वषर् काम गरेको अनभुव छ वा छैन भ  ेिववाद रहेको छ । यस ूस मा अब 
िनज िवपक्षीले नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख भएको “लेखा,  राज , 
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इिन्जिनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धान” को क्षेऽमा २० वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  गरेको देिखन्छ वा 
देिखँदैन भनी हेन ुर् आवँयक छ । 

२१. तत्काल ूचिलत नेपालको संिवधान, २०१९ को भाग ६ धारा २३ अनसुार राजसभाको मखु्य काम “राजग ी 
उ रािधकारसम्बन्धी कानून,  िरत र परम्पराअनसुार”  “राजग ीको उ रािधकारी घोषणा गन,  राज्य सहायक वा राज्य 
सहायक पिरष  घोषणा”  गन भनी तोिकएको देिखन्छ । यसबाहेक राजाको कायर् सम्पादनको िसलिसलामा राजाले 
राजसभासँग परामशर् िलनसक्ने ूावधान उक्त संिवधानको धारा २३ को उपधारा (१२) मा रहेको पाइन्छ । राजसभाको 
बनौट, गठन-िविध र सम्पादन गनुर्पन कामकारवाहीतफर्  ि गत गदार् उक्त राजसभा तत्कालीन राजसंःथाको उ रािधकारी 
घोषणा गन र शासनस ामा राजाको वंश परम्परा कायम राख्न ेूयोजनका लािग राजाको सल्लाहकार सभाको पमा खडा 
गिरएको राजनीितक ःव पको संःथा िथयो भ े देिखन्छ । राजसभाको नामबाट “राि य मूल नीित” नामक पिुःतका 
ूकाशन भएको कुरालाई आधार मानेर िवपक्षीह का तफर् बाट राजसभामा रही कायर् गरेको अविधलाई धारा 
११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग मान्यता िदनपुन तकर्  ूःततु हनु आएको देिखन्छ । वःततुः सीिमत राजनीितक 
उ ेँयले संःथािपत सल्लाहकार ूकृितको संःथाको नामबाट “राि य मूल नीित” भनी कुनै सामान्य आलेख ूकािशत 
भएकोसम्मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धानका क्षेऽमा कायर् सम्पादन 
गन िनकायको पमा हेन ुर् तकर् स त देिखँदैन । तत्कालीन संिवधानले तोकेको कायर्क्षेऽ भन्दा फरक ूकृितको किथत 
“राि य मूल नीित” को कुनै व्यवहािरक मह व वा ूयोजन िथयो भ  ेपिन देिखन आउँदैन । राजाको वंशीय परम्पराको 
िनरन्तरता कायम राख्न े कुरालाई राजनीितक वैधता ूदान गन ूयोजनका लािग खडा गिरएको आधारभतू पमा 
राजनीितक ूकृितको संःथा राजसभामा रही ूशासिनक कायर् हेन उपसिचव पदमा रही कायर् गरेकोलाई नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग “लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास वा 
अनसुन्धान” का क्षेऽमा काम गरी अनभुव हािसल गरेको भनी मा  िमल्दैन । िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले राजसभामा 
(राजूासाद सेवामा) काम गरेको अविधबाहेक गदार् अन्तिरम संिवधानले तोकेको उिल्लिखत िवषयगत क्षेऽमा न्यूनतम 
२० वषर्को अनभुव अविध पगु्न ेदेिखएन । 

२२. राजूासाद सेवामा कायर् गरेको अविध िनजामती सेवा अविधमा जोडने गरी िनज लोकमान िसंह काकीर्ले दायर 
गरेको िरट िनवेदनका सन्दभर्मा यस अदालतबाट २०५३ सालमा भएको फैसलालाई ूःततु िववादका सन्दभर्मा यस 
अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१।६।८ मा िनवेदन खारेज गन मह वपूणर् आधारको पमा उल्लेख गरेको 
पाइयो । िवपक्षीतफर् का िव ान ् विर  अिधवक्ताह ले समेत यो ूस लाई बहसका बममा उठाउन ुभएको छ । तसथर् 
यस सम्बन्धमा केही उल्लेख गनुर् आवँयक देिखन्छ । वःततुः राजूासाद सेवामा रहेको अविध िनजामती सेवातफर् को 
सेवा अविधमा जोिडएको तथ्यमा कुनै िववाद छैन । सािबकमा राजूासाद सेवा ऐन, २०२९ अन्तगर्त कमर्चारी िनयकु्त 
हनुे गरेको र िनजामती सेवाबाट राजूासाद सेवामा र राजूासाद सेवाबाट िनजामती सेवामा स वा बढुवा भई जान े
आउन े व्यवःथा पिन रहेको पाइन्छ । तर िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् राजूासाद सेवामा रहेको अविध िनजामती 
सेवामा जोिडएको कुराले नै अन्तिरम संिवधानको धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) मा उल्लेख भएअनसुारको 
ूयोजन पूरा हनु्छ भ  ेअवःथा भने देिखँदैन । अन्तिरम संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गिरएअनसुारको 
क्षेऽमा काम गरी अनभुव ूा  गरेको हनु ुर राजूासाद सेवामा कायर् गरेको अविध िनजामती सेवामा जोिडन ुएउटै कुरा 
होइन । यसको तात्पयर्, अथर् र ूयोजन ताि वक पमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छु ाउन 
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सिकन्छ । संिवधानले “लेखा, राज , इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा” काम गरी अनभुव ूा  गरेको 
हनुपुन योग्यता तोकेको छ । यो वाक्यांश वा अिभव्यिक्त ःवयम ्मा ूःट छ । जनुसकैु समूह, उपसमूहमा भएपिन 
िनजामती सेवामा काम गरेको अविध जोडेर २० वषर् पगुमेा िनयिुक्तका लािग योग्यता पगु्छ भ  ेअथर् लगाइयो भन े
संिवधानको अपव्याख्या हनु पगु्दछ । िनजामती सेवािभऽ अनेक समूह, उप-समूहह  छन ्। जनुसकैु ूकारका सेवा, 
समूह वा उप-समूहमा रही कायर् गरेको अविधलाई योग्यतामा समािव  गन अिभूाय रािखएको हनु्थ्यो भने सोही कुरा 
जनाउन ेगरी सामान्य अथर्-बोधक ूावधान (Generic Clause) संिवधानमा समावेश गिरन ुःवाभािवक िथयो । तर त्यसो 
नगरी “लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास, अनसुन्धान” भनी ६ वटा िवषयगत क्षेऽलाई माऽ िकटान गरी समावेश 
गिरएको हुँदा उिल्लिखत ६ वटा िवषयगत क्षेऽबाहेक िनजामती सेवाका अन्य क्षेऽमा काम गरी अनभुव हािसल 
गरेकोलाई धारा ११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग योग्यता नमानेको ूःट छ । यी ६ क्षेऽमध्ये एक वा एकभन्दा 
बढी क्षेऽमा गरी कूल २० वषर् वा सोभन्दा बढी अविध काम गरी अनभुव हािसल गरेकोलाई योग्यता मािनन सक्तछ । 
उिल्लिखत ६ वटा क्षेऽमध्ये कुनै एउटा क्षऽेमा माऽै २० वषर्को कायर्-अनभुव हनुपुछर् भ  ेअिनवायर्ता हुँदैन । तर 
उिल्लिखत ६ वटा िवषयगत क्षेऽबाहेक िनजामती सेवाका अन्य कुनै पिन िवषयगत क्षेऽ, समूह वा उप-समूहमा काम गरी 
हािसल गरेको अनभुवलाई नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग 
अनभुवसम्बन्धी योग्यताको पमा गणना गनर् िमल्दैन । यस ूस मा के पिन ःप  हनु आवँयक छ भन े धारा 
११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग सरकारी वा िनजामती सेवामा नै रहेर अनभुव हािसल गरेको हनुपुदर्छ भ  े पिन 
होइन । सरकारी वा िनजामती सेवाबाहेकका  ूाि क वा अनसुन्धानमूलक वा त्यःतै ूकारका कायर्मा हािसल गरेको 
अनभुवलाई पिन  योग्यता ूयोजनका लािग मान्यता ूा  हनु सक्तछ । तर यसरी कायर् गरेको िवषयगत क्षऽे भने 
“लेखा,  राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास, अनसुन्धान” मध्येकै हनु अिनवायर् छ । तकर् , औिचत्य आिदका ि ले हेदार् 
उिल्लिखत छ वटा िवषयगत क्षेऽह  बाहेकका अन्य कितपय िवषयगत क्षऽेमा काम गरी अनभुव हािसल गरेकोलाई पिन 
योग्यताको पमा मान्यता िदन ुउिचत र व्यवहािरक हनु सक्ला !! तर जबसम्म संिवधान ःवयम ्ले त्यस कुरालाई 
ःवीकृित िदँदैन, तबसम्म यःता तकर्  र औिचत्यको व्यवहािरक ूयोजन हुँदैन । संिवधानले ूःट पमा गरेको व्यवःथा 
ूितकूल हनुे गरी तकर्  र औिचत्यका आधारमा अन्य सम्भावनाह को खोजी गनुर् र त्यसलाई मान्यता िदन ुपदर्छ भ ु 
मनािसब हुँदैन । 

२३. उपयुर्क्तअनसुार हेदार् िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले राजूासाद सेवामा कायर् गरेको किरब ६ (छ) वषर्को 
अविधलाई िनजले सावर्जिनक क्षेऽमा काम गरेको भिनएको जम्मा २४ वषर् १ मिहना १६ िदनबाट घटाउँदा (िनजको 
राजूासाद सेवा अविधबाहेकको कूल सेवा अविध) किरब १८ वषर्माऽ हनु जाने  

देिखयो । यसका अितिरक्त िनजामती सेवामा स वा भई आएपिछ िनज सु मा िविवध समूहमा रहेको, सनु पैठारीसम्बन्धी 
ॅ ाचारको अिभयोगमा मु ा चलेपिछ केही अविध िनलम्बनमा परेको, २०६२ सालको जनआन्दोलनप ात ् िनजलाई मखु्य 
सिचवको पदबाट िनलम्बन गिरएको, कारवाही ूिबया सु  भएपिछ राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदमा स वा 
गिरएकोमा सो ःथानमा हािजर हनु नै नगएको, किरब दईु वषर् छ मिहना कुनै पिन कायार्लयमा हािजर नभई अन्ततः 
राजीनामा गरी िमित २०६५/५/२५ देिख सेवा िनवृ  भएको अवःथासमेत देिखन आयो । उिल्लिखत अवःथातफर्  
समि गत पमा ि गत गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को ूयोजनका लािग “लेखा, 
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राज , इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको क्षेऽमा किम्तमा बीस वषर् काम गरी अनभुव र ख्याित ूा  गरेको” 
भ े योग्यता िनज लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको देिखन आएन । 

२४. िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्मा नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) (ग) र 
(ङ) ले तोकेबमोिजमको “ख्याित”  र “उच्च नैितक चिरऽ” नभएकोले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु 
आयकु्तको पदमा िनयिुक्त हनु अयोग्य रहेको भनी उठाइएको अक  ू का सम्बन्धमा अब िवचार गनुर् सान्दिभर्क देिखन्छ 
। “उच्च नैितक चिरऽ” दोॐो जनआन्दोलनप ात ् िनमार्ण भएको नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले संवैधािनक 
पदािधकारीको लािग िनधार्रण गरेको निवनतम ्योग्यता हो । िवषयवःतकुो ःवभाव र ूकृिततफर्  िवचार गदार् “उच्च 
नैितक चिरऽ” तथा “ख्याित” सम्बन्धी अवधारणाको अथर् र ूयोग क्षेऽलाई सीिमत दायरामा समेट्न सिकने देिखँदैन । यो 
कुरा सामािजक, आिथर्क,  राजनीितक आिद िविवध सन्दभर्को सापेक्षतामा िववािदत ू  र ूःततु हनु आएका तथ्यका 
आधारमा िन पण गिरने िवषय देिखन्छ । उच्च नैितक चिरऽको िव मानता “ख्याित” का लािग आवँयक हनु्छ । अक  
शब्दमा भन्दा ख्याित ूा  गनर्का लािग अन्य कुराह का अितिरक्त “उच्च नैितक चिरऽ” कायम रािखएको छ भ  ेपिन 
देिखन ुपदर्छ । “ख्याित” वा “उच्च नैितक चिरऽ” पदेन आजर्न (Ex‐Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्ऽको कुनै 
उच्च पदमा आिसन हनु ुःवयम ्मा “ख्याित” वा “उच्च नैितक चिरऽ” को अिन्तम िनणार्यक मापन आधार हनु पिन सकै्तन 
। कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पिन राि य जीवनमा ख्याित आजर्न गनर् सिकन्छ । अक तफर्  राज्यको कुनै उच्च वा 
िवशेष िजम्मेवारीको पदमा रहेको भएपिन कुनै व्यिक्तको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा िवकृत छवी वा 
व्यिक्तत्व कायम हनु पगुेको पिन हनु सक्तछ । तसथर् ख्याित ूा  गरेको कुराको िनधार्रण गिरएका सत्कमर्का आधारमा 
गिरन ुपन हनु्छ । 

२५. सामान्यतयाः मािनसलाई चािरिऽक ि ले ३ वगर्मा िवभाजन गनर् सिकन्छः (१) उच्च नैितक चिरऽ भएको व्यिक्त, 

(२) सामान्य नैितक चिरऽ भएको व्यिक्त, र (३) चिरऽहीन वा नैितक पतन भएको व्यिक्त । ूःततु िववादका सन्दभर्मा 
उिल्लिखत दोॐो र तेॐो वगर्को अवःथा सम्बन्धमा िवचार गरी रहन आवँयक देिखँदैन । िन पण गनुर्पन ू  उच्च 
नैितक चिरऽ भ  ेरहेको हुँदा यसै िवषयमा िवचार गनुर्पन देिखन्छ । सामान्य अथर्मा भ ुपदार् सदाचार, िन ा, इमानदािरता 
तथा अनशुासनको पालना गरी राि य जीवनमा ख्याित आजर्न गिरएको अवःथालाई “उच्च नैितक चिरऽ” भ ुपन हनु्छ । 
सामािजक पमा तथा व्यवसाियक कतर्व्य िनवार्हको कुरामा सामान्य समझको मािनस (Person of Common Prudence) 

को ि मा चिरऽ िनन्दनीय छैन भ  ेकुरालाई पिन “उच्च नैितक चिरऽ” िनधार्रण गन आधार मा  सिकन्छ । तथािप, 
यो यित कुरा भयो भने उच्च नैितक चिरऽ ूमािणत हनु्छ भनी सबै अवःथाह लाई समेटी सूचीकृत गनुर् व्यवहािरक र 
सम्भव हुँदैन । िववािदत (सान्दिभर्क) तथ्यह को सापेक्षतामा यो ू को िन पण गिरन ु पन  हनु्छ । कितपय 
अवःथामा यसलाई नकारात्मक पमा पिरभािषत गरी (Negative definition गरी) सन्दभर्अनसुार िनक्य ल गनुर्पन अवःथा 
रहन्छ । उदाहरणका लािगः कुनै रा सेवकउपर ॅ ाचारको अिभयोग लगाइएको छ वा िनजले पदीय अनशुासन पालना 
नगरेको भनी पदबाट हटाइएको छ वा कानूनबमोिजम गठन भएको आयोग, सिमित आिदले छानिबन गरी शिक्त, स ा, पद 
आिदको दु पयोग गरी मानव अिधकारको उल्ल न गरेको छ भनी ूितवेदन िदएको छ भन ेअन्यथा ूमािणत नभएसम्म 
त्यःता व्यिक्तलाई “उच्च नैितक चिरऽ” भएको व्यिक्त मा  सिकँदैन । यःता अवःथा र पिरिःथितह  सन्दभर्अनसुार 
अनेक  हनु सक्दछन । वःततुः “उच्च नैितक चिरऽ” वा “ख्याित” कसैले ूमाणपऽ िदएर पिु  हनुे कुरा होइन, न त 
यसका लािग कुनै कानूनी कारवाही वा मु ा चली ठहर गिरएको अवःथा हनु ुआवँयक हनु्छ । चिरऽसम्बन्धी अिभयोग 



113 
 

लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जःता कुरालाई नै “उच्च नैितक चिरऽ” परीक्षण गन एक माऽ िनणार्यक आधार 
ठािनन ुतकर् स त हुँदैन । कसैलाई “चिरऽहीन” वा “नैितक पतन भएको” ठा का लािग सो कुरा कानूनी पमा िन पण 
भएको हनुपुन िःथित रहन सक्तछ । तर “उच्च नैितक चिरऽ” कायम हनु तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला 
भएको अवःथा नै हनुपुछर् भनी ठा  ुवःतवुादी ि कोण हुँदैन । नैितक चिरऽ एक गितशील सामािजक अवधारणाको 
िवषय भएकाले यसलाई िविवध सामािजक सन्दभर्मा मूल्या न गिरन ुआवँयक हनु्छ । 

२६. मािथ उिल्लिखत कुराह का सन्दभर्मा िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्को “ख्याित”  र “उच्च नैितक चिरऽ” 
सम्बन्धी संिवधानले तोकेको योग्यता छ वा छैन भ ेतफर्  ि गत गदार् मूलतः दोॐो जनआन्दोलनप ात ् सव च्च 
अदालतका पूवर् न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा  गिठत उच्चःतरीय जाचँबझु आयोग, २०६३ ले 
ूःततु गरेको ूितवेदनलाई आधार मानेर लोकमान िसंह काकीर्को “उच्च नैितक चिरऽ” नभएको भ े िजिकर िनवदेक 
पक्षबाट ूःततु हनु आएको पाइयो । रायमाझी आयोगले िनज लोकमान िसंहको सम्बन्धमा िनम्नानसुारको व्यहोरा 
उल्लेख गरी ूितवेदन िदएको देिखन्छः 

“जनआन्दोलनका बखत तत्कालीन ौी ५ को सरकारका मखु्य सिचव पदमा कायर्रत लोकमान िसंह काकीर् २०६१ माघ 
१९ को शाही घोषणाका बखत मिन्ऽपिरष  सिचवालयको सिचव पदमा र मखु्य सिचव हनु ुअिघ स ार मन्ऽालयको 
सिचव पदमा कायर्रत रहेको देिखन्छ । िनज मखु्य सिचवले राजनीितक दलको सहभािगता नरहेको किथत नगर 
िनवार्चनमा िनजामती कमर्चारीह लाई अिनवायर् भाग िलन उदीर् जारी गरेको,  िनजामती कमर्चारीको ौीमती संघको लािग 
िविभ  मन्ऽालय एवम ् गैर सरकारी िनकायमा दबाब िदई कोष स लन गरे गराएको,  जनआन्दोलनमा िनजामती 
कमर्चारीको समथर्न रोक्न अनावँयक दबाब िदएको र िनज स ार सिचव रहेका बखत पिन पद र शिक्तको दु पयोग 
गरी कािन्तपरु टेिलिभजन नटेवकर् को अथर् ःटेशनको सामान िझकाउन े इजाजत पऽ एकतफीर् र  गरेको,  ःवीकृत 
िफलाटेिलक कायर्बमबाट आफ्नै बाब ु भपूालमान िसंह काकीर्को िचऽ अंिकत हलुाक िटकट छपाई सरकारी 
कायर्बमलाई समेत आफूखसुी ूयोग गरेको भनी उजरुीह  समेत पनर् आएको देिखन्छ” । 

“जनआन्दोलनमा भएका दमन कायर्ह  लगायत उपयुर्क्त िवषयमा मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्ले यस आयोगमा 
बयान गदार् सु मा कायर् सम्पादन िनयमावलीले तोकेअनसुार स ार सिचव र मखु्य सिचवको पदीय िजम्मेवारी िनवार्ह 
गरेको हुँ भनेकोमा अन्य सवालका जवाफमा िनजले सिचवह को बैठकमा समेत "िनजामती कमर्चारी ौीमती संघ" को 
कायर्बमलाई सहयोग गनर् सबैको सहमित गराएको र सो कारणबाट तत्कालीन ौी ५ को सरकार िविभ  मन्ऽालय र 
मातहत संघ संःथा िवभागह  पिरचालन गराई सो ौीमती संघको कोषमा . ५९ लाख धनराशी स लन गरेको कुरा 
ःवीकार गरेको देिखन्छ । सो बममा स ार सिचवको मौिखक ूःताव स ालक सिमितबाट पािरत गराई आफ्नै ौीमती 
अध्यक्ष रहेको "िनजामती कमर्चारी ौीमती संघ" लाई िनज मखु्य सिचव लोकमान िसंहले पदको ूभावमा एकमु  . ५ 
लाख जटुाई िदएको तथ्य नेपाल टेिलकमका ूबन्ध िनदशक सगुतर  कंसाकारको कागजबाट र तत्कालीन स ार सिचव 
कुमारूसाद पौडेलको बयानबाट पिन समिथर्त हनु आएको छ । जनआन्दोलन दमन गनर् सेना र सरुक्षाकमीर् पिरचालन 
गन कायर् मैले गराएको छैन, सरुक्षा पिरचालनसम्बन्धी कायर् मेरो होइन भनी बयान गन िनज मखु्य सिचव लोकमान िसंह 
काकीर् तत्कालीन शाही नपेाली जंगी अ ामा िनयिमत बःन ेसरुक्षा व्यवःथा उप-सिमितको बैठकह मा आमिन्ऽत भएको 
देिखन्छ र मोबाइल सेवा बन्द गन र जनआन्दोलन दमन गनर् सरुक्षा फौजलाई ूभावकारी पमा पिरचालन गन भनी 
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उपत्यका पतृनाले तयार गरेको सरुक्षा योजनालगायतका िनणर्य िववरणह  मखु्य सिचवले नै कायार्न्वयन गराएको भ  े
देिखन्छ । २०६२ माघको नगर िनवार्चनमा मतदान गनर् कमर्चारीलाई बाध्य पारेको भ  ेआरोपका सम्बन्धमा पिन 
सहभािगताको लािग सिचव बैठकमा मैले सबै सिचवह लाई अनरुोध गरेको र सोही िवषयमा सावर्जिनक अिभव्यिक्त 
िदएको हुँ भ े बयान व्यहोरा देिखयो । तर मतदानको अिधकार नागिरकको ःवेच्छामा िनभर्र हनुे हुँदा कसैले करबल 
गनर् िमल्दैन र त्यसरी सिचवलगायतका िनजामती कमर्चारीह लाई सो कुरामा बाध्य पानर् मखु्य सिचवलाई कायर् सम्पादन 
िनयमावलीले पिन अिधकार िदएको देिखँदैन । त्यो भन्दा मह वपूणर् कुरा के हो भन े िनजामती कमर्चारी िदवसको िदन 
जनता, रा , राि यताको साथसाथै "राजमकुुट" ूित वफादार नरहन ेकमर्चारीसँग हातेमालो नगन भनेको हो भनी मखु्य 
सिचव लोकमान िसंह काकीर्ले बयान गरेको देिखयो । तर िनजामती सेवा ऐनको कुनै पिन ूावधानमा िनजामती 
कमर्चारी "राजमकुुट" ूित बफादार हनुपुन कुरा उल्लेख नहुँदा िनजामती पदका िनज मखु्य सिचवले राजनीितक भाषण 
गरी आफ्नै सेवासम्बन्धी ऐन कानून बिखर्लाप काम गरेको र लोकतन्ऽ िवरोधी कायर्मा सिबय रहेको भ  ेूःट हनु 
आएको छ” । 

 

“यस अलावा स ार सिचवको पदमा रहेका बखत िनज लोकमान िसंह काकीर्ले आफ्नै बाबकुो िचऽ अंिकत हलुाक िटकट 
छपाएको कुरालाई ःवीकार गरेको देिखएबाट सो काम कुरा िनजामती कमर्चारीको आचरणिवपरीत हनु गई पदको रवाफ 
र ूभावकै कारण त्यसो गरेको भ े पिन देिखन्छ । चलिचऽ महोत्सवको कुरामा पिन रा िहतको लािग उच्च सरकारी 
पदमा बसेर फजलु खचर् रोक्न ुपनमा अनतु्पादक कायर्मा स ार मन्ऽालयको तफर् बाट राज को ८० लाख पैया ँखचर् 
गनर् िनज लोकमान िसंहले नै सिचवको हैिसयतले िसफािरस र सहयोग गरेको हुँ भनेको देिखन्छ” । 

“अतएव, उपयुर्क्त सम्पूणर् तथ्य र कारणह बाट मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर्ले आफू स ार मन्ऽालयको सिचव 
पदमा र तत्कालीन ौी ५ को सरकारको मखु्य सिचव रहँदाका बखत जनआन्दोलन दमन गरी िनरंकुशताको पृ पोषण 
गन बममा चरणब पमा पदको दु पयोग गरेको पिु  हनु आएको छ । तत्कालीन मखु्य सिचव लोकमान िसंह काकीर् 
जनधनको क्षित, पदको दु पयोग र मानव अिधकारको उल्ल नमा दोषी देिखएकाले िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ६१ बमोिजम सजाय हनुपुन” । 

२७. यसूकार रायमाझी आयोगले िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले जनआन्दोलनका सन्दभर्मा शिक्तको दु पयोग गरेको, 
मानव अिधकार उल्ल न गरेकोसमेतको दोषी भनी ूितवेदन िदएको पाइयो । आयोगले आफ्नो ूितवेदनमा कारण र 
आधार खलुाएको देिखन्छ । आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनका बममा नपेाल सरकारले िवपक्षी लोकमान िसंह 
काकीर्लाई पदबाट िनलम्बन गरेको,  मखु्य सिचव पदबाट हटाई राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदमा 
ःथानान्तरण गरेको,  त्यसपिछ भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य ठहिरने गरी बरखाःत गनर् ूिबया अगािड 
बढाएको, ःप ीकरण सोधेको, सोअनसुार पेस भएको ःप ीकरण िच  बझु्ने नभएको भनी पनुः दोॐो पटक ःप ीकरण 
सोिधएको कुरा ूमाणमा ूःततु हनु आएका अिभलेखह बाट देिखयो । दोॐो ःप ीकरणसम्बन्धी पऽ बझुाउन भएका 
िविवध ूयासप ात ् सहसिचव तहका अिधकृतको नेततृ्वमा गएको टोलीले समेत सो पऽ बझुाउन नसकेपिछ िमित 
२०६५/०२/१५ गतेको गोरखापऽमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोिजम िकन सेवाबाट नहटाउने भ े 
व्यहोराको सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरेकोसमेत पाइयो । तर उक्त सूचनाबमोिजम िनज लोकमान िसंह काकीर्ले दोॐो 
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ःप ीकरण पेस नगरी म्याद नै गजुारी बसेपिछ नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०६५।३।२४ को िनणर्यअनसुार 
िनजलाई भिवंयमा सरकारी सेवाका लािग अयोग्य नठहिरने गरी बखार्ःत गनर् सहमितका लािग लोक सेवा आयोगमा 
लेखी पठाएकोसमेत देिखन आयो । यसबीच िनज आफ्नो पदािधकार रहेको राि य योजना आयोगमा हािजर हनु नगएको 
भनी हािजर हनु आउन ेबारेको सावर्जिनक सूचना नै जारी भएको देिखन्छ । तर पिन िनज उक्त आयोगमा हािजर हनु 
गएको पाइएन । अन्ततः सरकारले िनजलाई सेवाबाट बखार्ःत गनर् सहमितका लािग िमित २०६५।३।२७ मा लोक 
सेवा आयोगमा लेखी पठाएपिछ िमित २०६५।५।२५ देिख लागू हनु ेगरी िनजले राजीनामा िदएको र सो राजीनामा 
सरकारले ःवीकृत गरेको देिखन आयो । 

 

२८. रायमाझी आयोग कुनै िनजी वा गैर सरकारी तवरबाट भिूमका िनवार्ह गनर् खडा गिरएको आयोग नभएर जाँचबझु 
आयोग ऐन, २०२६ बमोिजम सरकारको औपचािरक िनणर्यअनसुार खडा गिरएको उच्च ःतरीय जाँचबझु आयोग हो । 
यःतो जाचँबझु आयोगको ःवभाव नै सझुाव वा िसफािरस गन ूकृितको हनु्छ । यसले ःवयम ्नै कुनै कसरु ठहर गरी 
सजाय िनधार्रण गन होइन । यसूकारको आयोगले िदएको ूितवेदन अनशुरण गनर् वा लागू गनर् सरकारलाई कानूनी 
बाध्यता नै रहन्छ भ  पिन िमल्दैन । तर यसको तात्पयर् आयोगको ूितवेदनमा औलं्याइएका तथ्यह ूित सरकारको 
कुनै जवाफदेिहता नै रहँदैन भ  ेपिन होइन । खास घटना, अवःथा वा पिरवेशका सन्दभर्मा सत्य-तथ्य पिहचान गनर् 
छानिबनका लािग आयोग गठन गिरएको हनु्छ र यसरी गिठत आयोगले िदएको ूितवेदनलाई ूमाण ऐन, २०३१ को 
दफा २० बमोिजम ूमाणमा िलनसमेत सिकन्छ । आफले गठन गरेको आयोगको ूितवदेन वा राय सझुावलाई 
कायार्न्वयनमा ल्याउनेतफर्  आवँयक कानूनी ूिबया अगािड बढाउन ुउ रदायी सरकारको पूनीत कतर्व्य बन्दछ । यिद 
जाँचबझु आयोगको ूितवेदनलाई कायार्न्वयनमा लैजानेतफर्  उिचत कानूनी ूिबया नअपनाई यसलाई केवल 
अिभलेखालयको सजावटको िवषय माऽै बनाउन े हो भन ेआयोग गठनको उ ेँय पराःत हनु जान्छ, आयोग गठनको 
माध्यमबाट न्याय ूा  हनु े पीिडतह को वैध अपेक्षामा तषुारापात भई सरकारूित िवतृं णा पैदा हनु जान्छ, आयोग 
जनतालाई झकु्याउन े देखावटी माध्यम ब  पगु्दछ र अन्ततः िवधाियका ारा िनिमर्त जाचँबझु आयोग ऐन, २०२६ को 
ूयोजन नरही िविधको शासनूितको भरोसा कमजोर हनु े िःथितसमेत रहन्छ । यःतो िःथित देखापनुर् कुनै पिन 
लोकतािन्ऽक र उ रदायी शासन ूणालीका लािग शोभनीय हुँदैन । त्यसैले आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनको 
िवषयलाई कानूनी बाध्यताको िवषयभन्दा सशुासन कायम गन िवषयसँग सम्बिन्धत लोकतािन्ऽक उ रदाियत्वको पमा 
बझु्न ुआवँयक देिखन्छ । 

२९. जाचँबझु आयोगको ूितवेदनको कानूनी हैिसयत एवम ्यसबाट खडा हनुे नैितक ू  सम्बन्धमा यस अदालतबाट 
व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । अिधवक्ता कमलेश ि वेदी िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत भएको 
िववादका सन्दभर्मा यस अदालतको बहृत ् पूणर् इजलासबाट "आयोगको ूितवेदनको कुनै मह व हुँदैन भ े होइन । 
आयोग गठन गन िनकायले आयोगको अध्ययन र िवशेष ताको लाभ अवँय पिन िलन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा 
अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सिकन्छ" भनी व्याख्या भई िस ान्त कायम गिरएको देिखन्छ । माननीय न्यायाधीश 
कल्याण ौे बाट व्यक्त उक्त बहमुतको रायअनकु"ल हनु े गरी उिल्लिखत िववाद िन पणकै सन्दभर्मा माननीय 
न्यायाधीश य ौी अनपुराज शमार् र ौी दामोदरूसाद शमार्ले "समाजको नजरमा जनआन्दोलनको दमन, स ा, शिक्त र 
पदको दु पयोग, मानव अिधकारको उल्ल न जःता कसरुमा जाचँबझु आयोगले दोषी देखाएका व्यिक्तह  आयोगको 
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वैधतालाई हाँक िदई आयोगको ूितवेदन बदर वाितल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन” भनी अझ ूःटसँग व्यक्त गनुर् भएको 
छु ै रायको ूःततु िववाद िन पणका सन्दभर्मा खास अथर् र िवशेष मह व रहेको देिखन्छ । यसैगरी, सिुनलरन्जन िसंहले 
दायर गरेको िरट िनवेदनका सन्दभर्मा यस अदालतबाट “मानव अिधकार उल्ल नको घटनामा संलग्न भए नभएको र 
मानव अिधकार एवं कानूनी राज्यमा आःथा भए नभएको नहेरी कुनै सावर्जिनक उ रदाियत्व वहन गन व्यिक्तलाई राज्य 
स ाको उपयोग गन िकिसमको खास िजम्मेवारी िदँदा राज्य र सवर्साधारण थप संकटमा पनर् सक्न”े  भनी व्याख्या 
गिरएको पाइन्छ । उिल्लिखत निजर पिन ूःततु िववादका सन्दभर्मा मननयोग्य देिखन्छ । 

३०. वःततुः जाँचबझु आयोगको ूितवेदन ःवतः लागू हनुे कुरा होइन । यसलाई लागू गनर् ूचिलत कानूनबमोिजम 
सम्बिन्धत अिख्तयारवाला वा अिधकारूा  अिधकारीले कानूनी ूिबया अपनाउन ु पन हनु्छ । तर यसको तात्पयर् 
आयोगको ूितवेदनले कुनै नैितक मूल्य (Moral  Value)  िसजर्ना गदन भ  े पिन होइन । औपचािरक तवरबाट 
कानूनबमोिजम गिठत आयोगले छानिबन गरी पिहचान गरेको तथ्य र ूःततु गरेको िसफािरसबाट किम्तमा पिन लिक्षत 
व्यिक्तउपर वैधािनक पमा नैितक ू  खडा हनु पगु्दछ । यसरी खडा भएको ू को प ितगत तवरबाट िन पण 
नभएसम्म त्यःता व्यिक्तलाई “उच्च नैितक चिरऽ”  भएको व्यिक्त भनी मा  ुउिचत हुँदैन । िवपक्षी लोकमान िसंह 
काकीर्उपर रायमाझी आयोगले मानव अिधकारको उल्लङ् घन गरेको, सरकारी ॐोत साधन र शिक्तको दु पयोग गरेको 
भनी दोषीको पमा औलं्याई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोिजम सजाय हनुपुन भनी िदएको ूितवेदन 
कायार्न्वयन ूिबया अिन्तम चरणमा रहेको िःथितमा िनजले राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदबाट राजीनामा 
िदई पदबाट अवकाश िलएकोसम्म देिखयो । िनजउपर आयोगको ूितवेदनमा लगाइएको दोष वा खडा भएका ू ह को 
िन पण भई िनजलाई िनद ष ठहर गिरएको िःथित देिखन आएन । यसरी कानूनबमोिजम खडा भएको आयोगको 
ूितवेदनमा दोषी भनी िकटान गिरएका व्यिक्तलाई अन्यथा ूमािणत नभएसम्म “उच्च नैितक चिरऽ” भएको व्यिक्त वा 
“ख्याित ूा  व्यिक्त” भनी मा  िमल्न े देिखँदैन । मािथ उल्लेख गिरएका तथ्यह को समममा मूल्या न गदार् पद र 
शिक्तको दु पयोग, मानव अिधकार हनन ्गरेको भ े अवःथा कुनै पिन पद वा तहका रा  सेवकका लािग वािञ्छत कुरा 
देिखँदैन । पद र शिक्तको दु पयोग गरी मानव अिधकारको उल्ल न गरेको भनी कानूनबमोिजम गिठत आयोगले 
ूितवेदन िदएको हनु,ु बहाल रहेको मखु्य सिचवको पदबाट हटाई राि य योजना आयोगमा तदथर् व्यवःथा िमलाई स वा 
गिरन,ु िनलम्बन गिरन,ु पदबाट बखार्ःत गन ूिबया अपनाइन,ु ःप ीकरण सोिधन ुर दोॐो पटक ःप ीकरण नै पेस नगरी 
म्याद गजुानुर्, स वा भएको कायार्लयमा हािजर हनु भनी सावर्जिनक सूचना जारी गदार्समेत हािजर हनु नजान ुजःता 
कुराह बाट िनजको ःवाभािवक पमा रहने ख्याितमा असामान्य क्षयीकरण हनु पगुेको देिखन्छ । यसबाट “उच्च नैितक 
चिरऽ” मा समेत गम्भीर ू  खडा भएको छ । िनजामती सेवातफर् को उच्चतम पदमा पगुेको व्यिक्तबाट यस ूकारको 
व्यवहार देिखन ुअःवाभािवक कुरा हो । पदीय िजम्मेवारी ूितकूलका यस ूकारको आचरण र व्यवहारबाट अनशुासनका 
सीमा र मयार्दाह  भित्कन पगु्दछन, सशुासनको अिभ  पूरा हुँदैन । यस अवःथामा तत्काल ूचिलत नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) र (ङ) मा उल्लेख भएअनसुारको “ख्याित”  र “उच्च नैितक 
चिरऽ” सम्बन्धी योग्यता िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको िथयो भनी मा  िमलेन । 

३१. न्याियक िनकाय र न्याियक ूिबयाबाट िनक्य ल नभएको जाँचबझु आयोगको ूितवेदनमा उिल्लिखत व्यहोराकै 
आधारमा दोषी करार गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा २४(५)ले ूदान गरेको “कुनै अिभयोग 
लगाइएको व्यिक्तलाई िनजले गरेको कसरु ूमािणत नभएसम्म कसरुदार मािनने छैन” भ े हकको बिखर्लाप हनु जान्छ 
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भ  ेसमेत िवपक्षी तफर् बाट िजिकर िलइएको पाइयो । यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िरट िनवेदन खारेज गदार्समेत 
उक्त ूावधानलाई आधारको पमा महण गिरएको देिखन्छ । तसथर् यस िवषयमा पिन केही कुरा उल्लेख गनुर् 
आवँयक हनु आयो । िनसन्देहः कुनै व्यिक्तउपर लगाइएको अिभयोग ूमािणत नभएसम्म िनजलाई दोषी मा  िमल्दैन 
। यो फौजदारी न्यायको सवर्मान्य िस ान्त र संिवधान ारा ूदत न्यायसम्बन्धी हकको िवषय पिन हो । न्याियक 
ूिबयाबाट ूमािणत नभएसम्म कसैलाई पिन दोषी वा कसरुदार मा  हुँदैन । यस हदमा उिल्लिखत तकर् सँग िबमती 
राख्न ुपन कुनै कारण छैन । तर ूःततु िववादको ूस  दोषी ठहर भएको अवःथा छ वा छैन भ े होइन । कसरु 
ठहर हनु ु र उच्च नैितक चिरऽ कायम हनु ु एउटै वा उःतै कुरा होइनन ्। कसरु ठहर हनुका लािग अिभयोजन 
लगाइएको र न्याियक ूिबयाबाट कसरुको िन पण भएको हनु ुआवँयक हनु्छ । उच्च नैितक चिरऽसम्बन्धी ू  
अिभयोजन र न्याियक ूिबयाबाट माऽ िन पण हनुे िवषय देिखँदैन । केही अवःथामा “नैितक पतन देिखने अवःथाको” 
िनधार्रण न्याियक ूिबयाबाट हनु सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय ूिबयाबाट “उच्च नैितक चिरऽ” भएको 
भनी ठहर गिररहन ुपन िःथित वा अवःथा नै रहँदैन । कसैको नैितक चिरऽ “उच्च” छैन भ  ुर कुनै कसरुको “दोषी” 
भ  ुफरक-फरक कुरा हनु ्। कुनै व्यिक्तमा उच्च नैितक चिरऽको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर िनज “कसरुदार” 
नहनु पिन सक्दछ । “उच्च नैितक चिरऽ” को िवषय मूलतः सामािजक मान्यता, सन्दभर् र पिरिःथितसँग जोिडएको िवषय 
देिखन्छ भन े “कसरु”  मूलतः फौजदारी कानून उल्ल नको िवषय देिखन्छ । यी दईु िभ -िभ  कुरालाई समानाथीर् 
अिभव्यिक्तको पमा हेन ुर्,  बझु्न ु वा महण गनुर् तकर् पूणर् हुँदैन । नपेालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा 
११९(५)(ङ) बमोिजम “उच्च नैितक चिरऽ” भएको वा नभएको ूमािणत हनुका लािग धारा २४(५) बमोिजम कसरु 
ूमािणत हनुपुदर्छ भनी यसलाई पूवर्सतर्को पमा हेन ुर् र अथर् लगाउन ुमनािसब देिखँदैन । धारा २४(५) मा रहेको 
ूावधान फौजदारी न्यायको हकसम्बन्धी व्यवःथा हो र न्याय िन पण ूिबयामा यसलाई मह वका साथ हेिरन ुपन हनु्छ 
। यसूकारको ूावधानलाई तानतनु पारेर “उच्च नैितक चिरऽ”  िनधार्रणको मापदण्डको पमा महण गनुर् तािकर् क 
ि कोण हुँदैन । ूःततु िववादमा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्लाई कुनै फौजदारी कसरुको दोषी ठहर गिरएको छ वा 
छैन भ  ेनभएर संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयकु्त गदार् आवँयक हनु े“उच्च नैितक चिरऽ” छ वा छैन भ  ेू मा 
िवचार गनुर्पन अवःथा हुँदा संिवधानको धारा २४(५) सान्दिभर्क हनु ेदेिखएन । 

३२. नैितक पतन, खराब चिरऽ, असल चिरऽ, असल चालचलन, उच्च नैितक चिरऽ आिद िविवध चािरिऽक अवःथाह को 
वणर्न व्यवहािरक जीवनमा हनुे गरेको पाइन्छ । यसमध्ये “नैितक पतन कायम हनु”े भनी केही िववादका सन्दभर्मा 
अदालतबाट ठहर भएको ान्त पिन पाउन सिकन्छ । तर नैितक पतन मािनन े अवःथाह को पिन पूणर्-सूची 
(Exhaustive List) तयार भएको देिखँदैन । नैितक पतन हनुेबाहेक अन्य ूकारका चािरिऽक अवःथा कायम छ वा छैन 
भनी कुनै फौजदारी िववादको सन्दभर्मा िन पण गन गिरएको देिखँदैन । वःततुः फौजदारी िववादमा अमकु कसरु ठहर 
हनु्छ वा हुँदैन भनी िन पण गिरन्छ, व्यिक्तको नैितक-ःतरको िनधार्रण गन अवःथा रहँदैन ।  िवषय र ूस अनसुार 
सापेिक्षक पमा सामािजक सन्दभर्मा नैितक चिरऽसम्बन्धी कुराह को िनधार्रण गनुर्पन अवःथा रहन्छ । उदाहरणका 
लािगः फौजदारी कसरु गरेबापत कारागारमा रहेका कैदीह को समेत “चालचलनको”  मूल्या न गिरन्छ र “असल 
चालचलन वा असल आचरण” भ े आधारमा केही ूितशत कैद छुट िदनेसमेत गिरन्छ । यो “असल चालचलन” भ ुको 
तात्पयर् उच्च नैितक चिरऽ भनेको होइन भ  े कुरा यसको ूयोगको क्षेऽ र िनधार्रण ूिबयाबाट नै ूःट हनु्छ । 
कैदीको असल चालचलन अदालतबाट ठहर गिररहन ुपन िवषय पिन ब  ेगदनन ्। यसैगरी उच्च नैितक चिरऽको कुरा 
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पिन फौजदारी मु ाको रोहमा अदालत ारा घोिषत गिरन े िवषय हुँदैन । यो त िवषयगत सन्दभर्मा अन्य पिरिःथितजन्य 
अवःथाह को सापेक्षतामा मूल्या न र यिकन गिरन ेिवषय हो । यसूकारको मानवीय आचरण र व्यवहारसँग जोिडएको 
िवषयलाई संिवधान ारा ूद  फौजदारी न्यायसम्बन्धी मौिलक हकको िवषयको पमा हेन ुर् र त्यही मापदण्डका आधारमा 
ूयोगमा ल्याउन ुिववेकपूणर् र तािकर् क िवषय बन्दैन । 

३३. उच्च नैितक चिरऽका सन्दभर्मा िवचार गन बममा िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्ले पेस गरेका िववरणको 
यथाथर्ता सम्बन्धमा पिन केही तथ्य उल्लेख गनुर् आवँयक देिखन्छः 

 

(क) रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनका बममा सफाइ पेस गनर् ःप ीकरण माग भएअनसुार “मैले ःप ीकरण 
िदए उूान्त सो ःप ीकरणमा िच  बझुी थप कुनै कारवाही नभएको” भनी िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्ले यस अदालतमा 
पेस गरेको िलिखत जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । िनजतफर् का िव ान ् विर  अिधवक्ताह ले समेत यसैबमोिजमको 
िजिकर गनुर् भएको  छ । तर, यो िववरण (तथ्य) गलत हो भ े कुरा ूा  अिभलेखबाट ूमािणत भएको छ । पिहलो 
पटक सोिधएको ःप ीकरणमा िच  नबझेुको भनी नेपाल सरकार (म.प.) को िनणर्यबमोिजम दोॐो पटक ःप ीकरण 
सोिधएको देिखन्छ । सोसम्बन्धी पऽ िनज लोकमान िसंह काकीर्लाई बझुाउन पटक-पटक ूयास गदार् पिन नसिकएको 
कुरा राि य योजना आयोगको सिचवालयको च.नं. ५१३ िमित २०६४/८/३ को िमिसल संलग्न पऽबाट देिखन्छ । 
त्यसपिछ गोरखापऽ दैिनकमा सूचना ूकािशत गन गरी मिन्ऽपिरष  बाट िमित २०६५/१/२२ मा िनणर्य भएअनसुार 
िमित २०६५/२/१५ को गोरखापऽमा सूचना ूकािशत गरी ःप ीकरण पेस गनर् सूिचत गिरएकोसमेत अिभलेखबाट पिु  
भएको छ । तर िनजले सोबमोिजम ःप ीकरण पेस नगरेको र अन्तमा िनजलाई बखार्ःत गनर् मिन्ऽपिरषद्को िमित 
२०६५/३/२४ को िनणर्यानसुार लोक सेवा आयोगमा परामशर्का लािग िमित २०६५/३/२७ मा लेखी पठाएकोसमेत 
देिखन्छ । यसूकार रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनको ूिबया िमित २०६३/१२/१ को मिन्ऽपिरषद्को 
िनणर्यबाट ूारम्भ भएको र २०६५ साल आि नको मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यअनसुार २०६५/५/२५ देिख राजीनामा 
ःवीकृत भई िनज लोकमान िसंह काकीर् सेवा िनवृ  भएपिछ कारवाही ूिबया कुनै तािकर् क िनंकषर्मा नपगु्दै रोिकन 
पगुेको देिखन्छ । सरकारको मखु्य सिचव भइसकेका व्यिक्तलाई उपयुर्क्तअनसुार दोॐो पटक ःप ीकरण सोिधएको र 
अन्य िविवध कारवाही ूिबया अपनाइएको कुरा थाहा िथएन होला भनी मा  सिकँदैन । तसथर् “ःप ीकरण िदए उूान्त 
सो ःप ीकरणमा िच  बझुी थप कुनै कारवाही नभएको” भनी िनजले उल्लेख गरेको तथ्य यथाथर्परक देिखएन । 

(ख) संवैधािनक पिरष  मा पेस गरेको आफ्नो वैयिक्तक िववरणमा िनज लोकमान िसंह काकीर्ले आफूउपर 
ॅ ाचारसम्बन्धी मु ा चलेको सन्दभर्लगायत रायमाझी आयोगको ूितवेदन कायार्न्वयनका सन्दभर्मा भएका काम कारवाही 
तथा सफाइ पेस गनर् ःप ीकरण सोिधएको िवषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको देिखएन । वैयिक्तक िववरणमा उल्लेख 
नगदार् पिन हनु ेयो कुनै सामान्य िववरण होइन । नैितक चिरऽ र ख्याितको कुरासँग ूत्यक्ष सम्बन्ध राख्न ेयस ूकारका 
िववरण ूकट नगनुर् शोभनीय कुरा मा  सिकँदैन । आफ्नो योग्यतासँग सम्बिन्धत मह वपूणर् िववरण ूकट नगरेको 
कारणबाट िनजले सत्य-तथ्य व्यहोरा ूकट नगरी लकुाएको भ ु पन अवःथासमेत देिखन आएको छ । 

(ग) िनज लोकमान िसंह काकीर्ले राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदबाट िदएको राजीनामा िव.सं. 
२०६५/५/२५ देिख लागू हनुे गरी ःवीकृत भएको तथ्यमा कुनै िववाद छैन । तदनसुार िनजले सन ्२००८ सेप्टेम्बर 
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१० का िदन राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदबाट अवकाश ूा  गरेको देिखन्छ । तर िनजले संवैधािनक 
पिरष  मा पेस गरेको आफ्नो “कायर् अनभुवको िववरणमा” मखु्य सिचवको पदमा “इ.सं. अिूल, २००६ देिख २००९ 
सम्म” (काम गरेको) भनी उल्लेख गरेको देिखयो । राि य योजना आयोगको मखु्य अिधकृत पदमा स वा भएको सन्दभर् 
नै िववरणमा खलुाएको पाइएन । सन ्२००८ मा नै अवकाश पाएका व्यिक्तले सन ्२००९ सम्म काम गरेको भनी 
देखाउन ुउिचत िथएन । यस ूकार िनजले पेस गरेको िववरण ःप तः अपूणर् र गलत देिखन्छ । 

३४. राज्यको कुनै पिन सावर्जिनक जवाफदेहीताको पदमा िनयकु्त हनुे व्यिक्तले पेस गरेको िववरण सही, सत्य, वाःतिवक 
र यथाथर्परक हनुपुदर्छ । खलुाउन ुपन कुनै आधारभतू िववरण नखलुाउन,ु नभएको िववरण ूःततु गनुर्, वा गलत िववरण 
ूःततु गनुर् ःवयम ्मा आपि जनक कुरा हो । यो सम्बिन्धत व्यिक्तको अयोग्यताको िवषय पिन हो । कसैले राज्यलाई 
गलत िववरण ूःततु गरी झकु्याई नाजायज तवरबाट फायदा िलन ेदुं ूयास गरेमा त्यःता व्यिक्तलाई पदमा कायम रहन 
िदन ुउिचत हुँदैन, पदबाट हटाउनकुा अितिरक्त िनजउपर थप कानूनबमोिजम कारवाही गनुर्पन अवःथा पिन िसजर्ना हनु 
पगु्दछ । यस सन्दभर्मा िप.जे. थोमसको िववादमा भारतीय सव च्च अदालतबाट गिरएको व्याख्या उल्लेखनीय देिखन्छ 
। िप.जे.थोमसलाई Central  Vigilance  Commission  (CVC)  को ूमखु पदमा High  Powered  Committee  (HPC) को 
िसफािरसअनसुार रा पितबाट िनयकु्त गिरएको िथयो । िनज िव  केही वषर् पिहले ॅ ाचारको अिभयोगमा मु ा चलेको 
िथयो, तर िनजलाई दोषी ठहर गरी िनणर्य भएको िथएन । यसबीच  Department of Personnel and Training ले थोमस 
उपरको मु ा नै िफतार् िलन भनी कारवाही चलाएको िथयो । पिछ सन ्२००७ मा उनी केरला राज्यको मखु्य सिचव 
पदमा िनयकु्त भए, सन ्२००८ मा CVC ले उनलाई सबै अिभयोगबाट सफाइसमेत िदएको िथयो । तर िप.जे.थोमसले 
HPC मा आफ्नो िववरण पेस गदार् उिल्लिखत िववरणह  ूःततु गरेका िथएनन ्। ॅ ाचारको अिभयोगमा कारवाही 
चलेको कुराको िववरण ूःततु नगरी लकुाएको भ  ेआधारमा भारतीय सव च्च अदालतले थोमसको िनयिुक्त नै बदर 
गरेको पाइन्छ । उिल्लिखत िनणर्यका ि ले हेदार् िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर्ले पेस गरेको केही िववरण 
अपूणर्, ॅमपूणर् र गलत देिखएको कारणबाट पिन िनजको िनयिुक्तलाई वैध मा  सिकन ेअवःथा देिखँदैन । 

३५. िनयिुक्तका लािग िसफािरस गन िनकायले ूयोग गरेको ःविववेक वा बिु म ाको अन्तयर्मा ूवेश गरी अदालतबाट 
योग्यताको परीक्षण गनुर्हुँदैन भनी िवपक्षी तफर् का िव ान ् विर  अिधवक्ता तथा अिधवक्ताह ले बहस िजिकर ूःततु 
गनुर्भएको छ । तसथर् यस सम्बन्धमा पिन केही ूस  उल्लेख गनुर् सान्दिभर्क देिखन्छ । वःततुः िनयिुक्तका लािग 
िसफािरस गन िनकायले ूयोग गन बिु म ा वा ःविववेकका कितपय पक्ष न्याियक परीक्षणयोग्य िवषय नब  पिन 
सक्दछन ्। िसफािरस कतार् िनकायको ःविववकेका केही वािञ्छत वा ःवीकृत क्षेऽह  (Margin of Appreciation) रहन्छ 
। ःविववेकीय वा तजिबजी अिधकार ूयोग भएको िःथितमा िनणर्यमा उल्लेख भएका आधार र कारणको पयार् ता वा 
अपयार् ताको न्याियक परीक्षण गन क्षेऽ केही सीिमत र स ुिचत हनु सक्दछन । तर गिरएको िनणर्यमा आधार र कारण 
खलुाइएको छ वा छैन र यसरी खलुाइएको कुराबाट सम्बिन्धत व्यिक्तको योग्यता वा अयोग्यतालाई वःतगुत पमा 
ूितिबिम्बत गदर्छ वा गदन भ  ेकुरा ःवभावतः न्याियक परीक्षणको िवषय बन्दछ । िसफािरस गन िनकायलाई कानूनले 
िनर ुश अिधकार ूदान गरेको छैन । िसफािरस गन िनकायले आफ्नो बिु म ा र स  िववेक वःतगुत पमा ूयोग 
गरेको छ भ  ेकुरा गिरएको िनणर्य व्यहोरा र िनणर्य ूिबयाबाट पिन देिखन ुपदर्छ । अन्यथा बिु म ा ूयोग गरेको 
भ े कुराको आडमा ःवेच्छाचािरताले ूौय पाउने खतरा रहन्छ । ःवचे्छाचािरतालाई अदालतले मान्यता िदन हुँदैन, 
त्यसमा िनयन्ऽण कायम गनुर् वाञ्छनीय हनु्छ । यो नै न्याियक कायर्को धमर् पिन हो, ममर् पिन हो । यस पृ भिूममा 
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िववािदत िसफािरस गदार् संवैधािनक पिरषद्ले वाःतवमा आफ्नो बिु म ा र स  िववेक ूयोग गरेको िथयो वा िथएन भनी 
हेन ुर् आवँयक देिखन्छ । संवैधािनक पिरषद्को िमित २०७०/१/२२ को िववािदत िसफािरस गन िनणर्य हेदार् 
िनम्नानसुार व्यहोरा उल्लेख गिरएको देिखयोः 

“नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोिजम िनयिुक्तका लािग सोही संिवधानको 
धारा १५८ बमोिजम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको ूकरण २० बमोिजम भई आएको राजनीितक 
सहमितसमेतलाई ि गत गरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा िरक्त ूमखु आयकु्त पदमा लोकमान िसंह 
काकीर्, काठमाड लाई िसफािरस गन – 

उम्मेदवारको योग्यता, उपयकु्तता र सोको आधारः 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोिजम योग्यता पगुेको, 

राज ,  िवकास र अनसुन्धानका क्षेऽमा दईु दशकभन्दा बढी कायार्नभुव हािसल गरी नेपाल सरकारको मखु्य सिचव र 
सोसरहको पदमा रही िनजामती सेवाको राजपऽाि त िविश  ौेणीको पदबाट अवकाश ूा  । िनजको इमानदारी तथा 
िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई िवचार गदार् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु 
आयकु्त पदमा िनयिुक्तका लािग पयार्  आधार   भएको ।” 

३६. संवैधािनक पिरषद्को उिल्लिखत िसफािरस गन िनणर्य व्यहोरालगायतका िनयिुक्त ूिबयासँग सम्बिन्धत अिभलेख 
अवलोकन गदार् यसका केही पक्ष कानूनी तथा न्याियक ि ले दोषपूणर् देिखन्छन । यसका केही कारणह  छनः 

पिहलो कारण;    िववािदत िनणर्यको अिभव्यिक्त (उतार) बाट संवैधािनक पिरषद्ले आफ्नो बिु म ा ूयोग गरेको िनणर्य 
नभएर “राजनीितक सहमितको” कायार्न्वयन गरेकोसम्म हो भ  ेदेिखन्छ । “राजनीितक सहमितसमेतलाई ि गत गरी” 
भनी नेपथ्यबाट ूा  नामको अनमुोदन गरेको देिखनबुाट पिरषद्ले आफ्नो बिु म ा ूयोग गरेको ठा ु तथ्यपरक देिखँदैन 
। नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ ले संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयिुक्तका सन्दभर्मा कुनै ूकारको 
राजनीितक सहमितको कुनै पिरकल्पना गरेको पाइएन । तथािप, तत्कालीन िविश  राजनीितक पिरिःथितको पिरवेशमा 
राजनीितक सहमिततफर्  वािञ्छत हदसम्म ि गोचर गनुर्पन आवँयकता िथयो होला भ  े कुरा बझु्न सिकन्छ । तर 
यसको तात्पयर् संिवधान एवम ् कानून ारा िनधार्िरत सतर् वा मापदण्ड भन्दा बािहरका कुरालाई समेत मान्यता िदई 
“राजनीितक सहमितका” नाउँमा गिरएको िसफािरसले वैधािनकता ूा  गदर्छ भ  ेअवँय होइन । लोकतािन्ऽक मूल्य 
मान्यता, कानूनको शासन, संिवधानवाद आिदका ि ले हेदार् राज्यका सबै काम कारवाही र िबयाकलापको मापन आधार 
भनेको संिवधान नै हो । राजनीितक गितिविध,  िबयाकलापसमेत संिवधानको दायरािभऽ अथार्त ् संिवधानअन्तगर्त रहेर नै 
स ािलत हनुपुदर्छ । संिवधानले िनधार्रण गरेको सीमा-रेखा भन्दा बािहरका राजनीितक सहमितले वैधािनक मान्यता ूा  
गनर् सक्दैनन ्। लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा र संिवधानवादको मान्यताअनसुार संिवधानअनसुार राजनीित िनदिशत र 
स ािलत हनुपुदर्छ; संिवधानभन्दा बािहर गएर राजनीित स ािलत हनु सक्दैन । यस पक्षमा संवैधािनक पिरषद्ले िववािदत 
िनयिुक्तको िसफािरस गदार् पयार्  ि  िदएको पाइएन ।  

दोॐो कारण;  िनज लोकमान िसंह काकीर्ले गरेको सावर्जिनक क्षऽेको सेवा अविधलाई संवैधािनक पिरषद्ले गो ारा पमा 
गणना गरेको पाइयो । संिवधान ारा िनधार्िरत “लेखा, राज , इि िनयिरङ, कानून,  िवकास वा अनसुन्धान” को क्षेऽमध्ये 



121 
 

कुन कुन क्षेऽमा कित अविध काम गरी अनभुव हािसल गरेको भ ेतफर्  कुनै वःतगुत आधार खलुाएको देिखएन । 
संवैधािनक पिरषद्को िमित २०७०/१/२२ को िनणर्यमा यथाथर्परक वःततुथ्य उल्लेख नगरी गो ारा तवरबाट “राज , 

िवकास र अनसुन्धानका क्षेऽमा दईु दशकभन्दा बढी कायार्नभुव हािसल गरेको”  भनी उल्लेख गरेको देिखयो । 
संिवधान ारा िनधार्िरत िवषयगत क्षेऽमा २० वषर् कायर् गरेको अनभुव नदेिखएको सम्बन्धमा मािथ नै िववचेना गरी 
सिकएको छ । यस पक्षमा संवैधािनक पिरषद्को ि  पगुेको पाइएन । 

तेॐो कारण;  संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा 
(२) मा रहेको “पिरषद्ले उपदफा (१) बमोिजम कुनै व्यिक्तलाई िनयिुक्तको लािग िसफािरस गदार् िनजको सामािजक 
ूित ा, उच्च नैितक चिरऽ, इमानदािरता, िनजूितको जनभावना तथा िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई 
िवचार गनुर्पनछ” भ े ूावधानतफर्  पिन यस ूस मा ि  िदन ुआवँयक छ । उक्त दफामा रहेको व्यवःथाअनसुार कुनै 
व्यिक्तलाई संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयिुक्तको लािग िसफािरस गदार् संवैधािनक पिरषद्ले िनजको “सामािजक 
ूित ा, उच्च नैितक चिरऽ, इमानदािरता, िनजूितको जनभावना तथा िनजले पिहले गरेको सेवा र पेसागत अनभुवसमेतलाई 
िवचार गनुर्” अिनवायर् देिखन्छ । यी समम पक्षमा िवचार गरी ऐन ारा िनदिशत कुराह तफर्  ि गत गरी िववािदत 
िसफािरस गिरएको िथयो भ  ेसम्बन्धमा आःवःत हनुे अवःथा ूःततु हनु आएका िमिसल कागजातबाट देिखन आएन । 

चौथो कारण;  िवपक्षीमध्येका लोकमान िसंह काकीर् जनआन्दोलनका बममा स ा,  शिक्त,  पदको दु पयोग र मानव 
अिधकारको उल्ल न गन दोषी भनी रायमाझी आयोगबाट कारवाहीका लािग िसफािरस भएका व्यिक्त भ  ेदेिखएको छ 
। उक्त िसफािरसको कायार्न्वयनका बममा सरकारले िनजलाई सेवाबाट बखार्ःत गन गरी कारवाही चलाएको, दईु पटक 
ःप ीकरण सोिधएको र लोक सेवा आयोगसगँ बखार्ःत गनर् सहमितसमेत माग गिरएको देिखन्छ । यस पक्षमा कुनै कुरा 
उल्लेख नगरी (अन्देखा गरी) िनयिुक्तका लािग िसफािरस गिरएको देिखयो । 

पाँच  कारण; सम्बिन्धत उम्मेदवारले पेस गरेको िववरण, जानकारी तथ्यपरक भए नभएको कुराको परीक्षण गरी यिकन 
गनुर् िनणर्य गन िनकायको कतर्व्य र िजम्मेवारी हनु्छ । गलत िववरण ूःततु गनुर् ःवयम ्मा अयोग्यताको िवषय बन्दछ 
। लोकमान िसंह काकीर्ले संवैधािनक पिरष  मा पेस गरेको वैयिक्तक िववरण हेदार् केही तथ्य यथाथर्परक देिखएन । 
तर,  िनजको वैयिक्तक िववरण यथाथर्परक छ वा छैन भ  े तफर्  संवैधािनक पिरषद्ले कुनै ि  िदएको  पाइएन । 
िनयिुक्तसम्बन्धी संवैधािनक पिरष  बाट ूा  फायल हेदार् शैिक्षक योग्यता, कायार्नभुवलगायत व्यिक्तगत िववरण पुं ाई 
हनुे कुनै पिन ूमाणपऽ, अिभलेख कागजात पेस गिरएको (फायल संलग्न रहेको) देिखएन । संिवधानले तोकेको न्यूनतम 
योग्यतासम्बन्धी कुराह  िनयिुक्तको िसफािरस गदार् अिभलेखमा संलग्न राख्न ु र सोको मूल्या न गिरन ुअिनवायर् हनु्छ 
त्यःता कुनै अिभलेख नै नहेरी संवैधािनक पिरष  कसरी िनज लोकमान िसंह काकीर्को योग्यता सम्बन्धमा सन्तु  भयो 
भ े कुरा अनु िरत देिखन्छ । 

छैठ  कारण; िनयिुक्तका लािग अन्य व्यिक्तह  पिन ःवभावतः सम्भाव्य उम्मेदवार िथए होलान ्। त्यसमध्ये को ौे तम ्
उम्मेदवार हो भ ेतफर्  कुनै मूल्या न भएको ूा  अिभलेखबाट देिखन आएन । पिरणामतः उपलब्ध योग्य उम्मेदवारह  
मध्ये योग्यतम ्व्यिक्तको छनौट गिरन ुपन मान्यताको उपेक्षा हनु पगुेको देिखयो । 

सात  कारण;  िनज लोकमान िसंहउपर २०५३ सालमा सनुकाण्डसम्बन्धी ॅ ाचार मु ा चलेको कुरालाई िनजले 
संवैधािनक पिरष  मा पेस गरेको िववरणमा उल्लेख गरेको देिखएन । िनजले उक्त मु ामा सािधकार अदालतबाट सफाइ 
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पाएको र सो फैसला अिन्तम भई बसेको कुरामा िववाद छैन । तथािप जनु आयोगले िनजउपर ॅ ाचारको अिभयोग 
लगाई मु ा चलाएको िथयो, सोही आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गदार् जनमानसमा कःतो ूभाव पलार् भनी 
िनयिुक्तका लािग िसफािरस गन िनकायले आफ्नो उच्च बिु मता (Best Wisdom) ूयोग गन िवषयको पमा यसलाई हेन ुर् 
पन िथयो । यस सम्बन्धमा भारतीय सव च्च अदालतले िप.जे.थोमसको िववादमा गरेको व्याख्या उल्लेखिनय छ । तर 
संवैधािनक पिरषद्ले यस पक्षमा कुनै ि  िदएको देिखएन । 

३७. उिल्लिखत िविवध कारणह बाट िववािदत िसफािरस यािन्ऽक र ःवेच्छाचारीपूणर् देिखएको छ । संवैधािनक 
पिरषद्ले वाःतिवक अथर्मा आफ्नो बिु म ा ूयोग गरेको पाइएन । यस अवःथामा िनणर्यकतार्ले बिु म ा ूयोग गरेको 
भ े िजिकरको आडमा ःवेच्छाचारी तवरबाट भएको िनणर्यले कानूनी वैधता ूा  गनर् सक्ने देिखँदैन । संवैधािनक 
पिरषद्को यस ूकारको काम कारवाहीलाई न्याियक परीक्षणको िवषय होइन भ  ुउिचत हुँदैन । 

३८. अब यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१।६।८ मा भएको आदेश िमलेको छ वा छैन,  िनवदेन 
मागबमोिजम उत्ूषेण तथा परमादेशको आदेश जारी हनु,े नहनुे के हो ? भ े पाचँ  ू का सम्बन्धमा िवचार गिरन्छ । 
मािथ िव षेण गिरएका आधार, कारण र ूमाणह बाट नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा 
(५) (ग) बमोिजमको “लेखा, राज , इिन्जिनयिरङ, कानून, िवकास वा अनसुन्धानको क्षऽेमा कम्तीमा बीस वषर् काम गरी 
अनभुव र ख्याित ूा  गरेको” भ े योग्यता िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर्मा रहेको देिखएन; धारा ११९ को उपधारा 
(५)(ङ) बमोिजमको “उच्च नैितक चिरऽ कायम भएको" पिन पाइएन; िनजले ूमखु आयकु्त पदमा िनयकु्त हनुका लािग 
िववरण पेस गदार् झु ा िववरण पेस गरेको र अयोग्यतासम्बन्धी वाःतिवक िववरण उल्लेख नगरी लकुाएकोसमेत देिखन 
आयो । संवैधािनक पिरष  बाट िसफािरस गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा ११९ को उपधारा (५) तथा 
संवैधािनक पिरष  (काम,  कतर्व्य,  अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) 
बमोिजमको योग्यता िनजमा रहेको छ वा छैन भ े सम्बन्धमा वःतगुत तथ्यह  परीक्षण नगरी हचवुा र ःवेच्छाचारी 
तवरबाट िसफािरस गिरएको देिखयो । यस अवःथामा भएको िनजको िनयिुक्तलाई संिवधान एवम ्कानूनअनकूुल मा  
िमलेन । तसथर्,  िरट िनवेदन खारेज हनु ेठहर गरेको यस अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०७१।६।८ मा 
भएको िनणर्य उल्टी हनु्छ र तत्काल ूचिलत नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को 
देहाय (ग) र (ङ) बमोिजमको योग्यता नभएको व्यिक्त ौी लोकमान िसंह काकीर्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा िनयिुक्त गनर् िसफािरस गन गरी भएको संवैधािनक पिरषद्को िमित २०७०।१।२२ को 
िनणर्य, सो िसफािरसबमोिजम सम्माननीय रा पितबाट िमित २०७०।१।२५ मा गिरएको िनयिुक्त, सम्माननीय ूधान 
न्यायाधीशबाट िनज लोकमान िसंह काकीर्लाई गराइएको ूमखु आयकु्त पदको सपथलगायत िनजलाई िनयिुक्त गदार्का 
सन्दभर्मा भएका काम कारवाहीह  उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु ेठहछर् । 

३९. सावर्जिनक ूशासन तथा व्यवःथापनका क्षेऽमा देखापन अिनयिमतता, ॅ ाचार जःता कुरामा िनगरानी र िनयन्ऽण 
कायम राखी सशुासन कायम गराउन े एउटा संयन्ऽको पमा नेपालको संिवधानमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको व्यवःथा भएको हो । कुनै सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको 
सम्बन्धमा कानूनबमोिजम अनसुन्धान गन गराउन े र सो अपराधमा संलग्न व्यिक्तउपर अदालतमा मु ा दायर गन 
अिधकार आयोगमा रहेको छ । देशमा सशुासन कायम राख्न र ॅ ाचार िनवारण गनर् उक्त आयोगले गहनतम िजम्मेवारी 
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र भिूमका िनवार्ह गनुर्पदर्छ । यसका लािग आयोगको काम कारवाही ूभावकारी हनु ुवाञ्छनीय छ । संिवधान र 
कानून ारा तोिकएको अिधकारको ूयोग गनर् र कतर्व्यको पालना गनर्मा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ःवतन्ऽ 
र सक्षम रहनपुदर्छ भ  ेअिभूायले संिवधानमा आवँयक ूावधानह  समावशे भएका छन ्। कुनै पिन कारणबाट उक्त 
आयोगको काम कारवाहीमा असर पन वा व्यवधान पैदा हनु े िःथित उत्प  हनु निदनेतफर्  राज्यका अन्य िनकायह को 
समेत सजगता आवँयक ठािनन्छ । संिवधान ारा खडा गिरएका अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलगायतका अन्य 
आयोगह ले ःवतन्ऽ,  िनंपक्ष र सक्षम पमा आ-आफ्नो संवैधािनक कतर्व्य र दाियत्व िनवार्ह गनर् सक्न े अनकूुल 
वातावरण र पिरिःथितको िनमार्ण गनुर् नेपाल सरकारको समेत िजम्मेवारी रहेको देिखन्छ । 

४०. कुनै पिन संःथा वा िनकायको सक्षमता वा ूभावकािरता त्यसमा कायर्रत जनशिक्तको योग्यता र क्षमतासगँ 
अन्योन्यािौत पमा अन्तर-सम्बिन्धत रहन्छ । संःथाका संचालकह  सयुोग्य भएमा माऽै सखु  पिरणाम िनःकन सक्तछ 
। अयोग्य, असक्षम, ॅ  वा उच्च नैितक चिरऽ नभएका व्यिक्तबाट कुनै सखुद अिभ  पूरा हुँदैन । त्यस ूकारका 
व्यिक्तलाई सम्वेदनशील अिख्तयारी सिुम्पयो भने अन्ततोगत्वा पिरणाम ूत्यतु्पादक नै हनुछे । यसूकारको अवःथा पैदा 
नहोस भ े अिभूायले सावर्जिनक जवाफदेिहताको संवैधािनक पदमा िनयकु्त हनु े पदािधकारीका लािग संिवधान एवम ्
कानूनमा योग्यताका न्यूनतम सतर्ह  िनधार्रण गनुर् परेको हो । यसरी तोिकएका योग्यता कुनै अल ारका िवषय नभएर 
व्यवहािरक पमा अनशुरण गनुर्पन कुराह  हनु । यसको पालना गनुर् अिनवायर् छ । उपलब्ध योग्य उम्मेदवारह  
मध्ये पिन योग्यतमलाई छनौट गनुर् िसफािरस गन तथा िनयिुक्त गन िनकाय वा पदािधकारीको कतर्व्य बन्दछ । 
सावर्जिनक ूशासनको क्षेऽमा ूचिलत “उपयकु्त ठाउँमा उपयकु्त मािनस”  (“Right  person  in  right  place”)  भ  े सऽु 
संवैधािनक िनकायका पदािधकारीह को िनयिुक्तका सन्दभर्मा पिन मननयोग्य छ । पदीय िजम्मेवारीअनसुारको योग्यता र 
क्षमता वःतगुत आधारमा यिकन गरेर माऽ योग्यतम ्व्यिक्तलाई संवैधािनक अंगको पदािधकारीको पदमा िनयकु्त गिरन ु
वाञ्छनीय देिखन्छ । योग्यता नै नपगुेका व्यिक्तलाई संवैधािनक पदािधकारीको पदमा ःवेच्छाचारी तवरबाट िनयकु्त 
गिरएमा संिवधानको उल्लङ् घन हनु पगु्दछ । 

४१. अतः मािथ उल्लेख गिरएका कुराह तफर्  समिुचत ि  िदई यो आदेशको पिरणामःव प िरक्त रहन पगुकेो 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त पदमा हाल ूचिलत नेपालको संिवधानको धारा २३८ तथा 
संवैधािनक पिरष  (काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोिजमको योग्यता पगुेका व्यिक्तलाई 
िनयिुक्तका लािग िसफािरस गरी िनयकु्त गनुर् गराउन ुभनी िवपक्षीमध्येका संवैधािनक पिरष  तथा सम्माननीय रा पितको 
कायार्लयका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हनुे ठहछर् । 

४२. अब ूःततु िववादको पनुरावलोकन गनसम्बन्धी आदेशप ात ् यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान िसंह 
काकीर्का नाउँको म्याद तामेली गन सन्दभर्मा बाधा अवरोध गरेको भनी िवपक्षी बनाई उजरुी िनवेदन/ूितवदेन परेका 
व्यिक्तह  उपर सजाय हनु,े नहनुे के हो भ े छैठ  ू  सम्बन्धमा िवचार गनुर्पन हनु आएको छ । सो सम्बन्धमा िवचार 
गदार् सो म्याद तामेलीको अवःथामा िवपक्षी लोकमान िसंह काकीर् ःवयम ् उपिःथत भई बाधा िवरोध गरेको भ े उजरुी 
व्यहोरा देिखन आएन । म्याद तामेलीको अवःथामा िनज िवदेशमा रहेको भ  ेतथ्य िनजले पेस गरेको िलिखत जवाफमा 
उल्लेख भएको पाइयो । िनजको अ॑ोट मानेर अन्य व्यिक्तले कायर् गरेको भ े पिन तथ्ययकु्त पमा पिु  भएको देिखन 
आएन । अकार् िवपक्षी ूमोद कुमार काकीर् संयोगवस माऽ सो म्याद तामेली गन ःथानमा पगुेको भ  े िनजको िजिकर 
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रहेको पाइयो । िनजले तामेली कायर्मा बाधा िवरोध गरेको भ े िव ास गनर् सिकनेसम्मको अवःथा उजरुी िनवेदन एवम ्
ूितवेदनबाट समेत देिखन आएन ।  तसथर् लोकमान िसंह काकीर् र ूमोद कुमार काकीर्लाई अ.बं. १११ नं. बमोिजम 
कुनै सजाय गरी रहन ुपरेन । 

४३. म्याद तामेली कायर्मा अवरोध पैदा गन भिनएका अन्य व्यिक्तह  मध्ये तामेलदार शम्भबुहादरु खऽी, काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. १० का वडा कायार्लयका सिचव सिरता राई, सोही वडा कायार्लयका नायब सबु्बा भेषराज 
अयार्ल, ूहरी कमर्चारी सब इन्ःपेक्टर नकुलराज गौतम र ूवल थापाले मलुकुी ऐन, अ.बं. १११ नं. ूितकूल कायर् गरी 
म्याद तामेली कायर्मा अवरोध गरेको र न्याियक ूिबयामा व्यवधान खडा गरेको तथ्य खलुाई उजरुी िनवेदन एवं 
ूितवेदन परेको देिखयो । यसरी परेका उजरुी िनवेदन तथा ूितवेदनउपर िव ास गनर् नहनुे अन्यथा कुनै उिचत कारण 
खलु्न आएको पाइएन । िवपक्षीह को िलिखत जवाफबाट िनजह ले सदाशयतापूवर्क म्याद तामेली कायर् गरे गराएको 
िव ास गनर् सिकने अवःथा देिखएन । िमिसल संलग्न म्याद तामेली गन ःथानको तःवीर (िडिजटल ूित) समेतका 
ूमाणह बाट उिल्लिखत व्यिक्तह ले अदालतबाट जारी गिरएको म्याद तामेली गन, गराउन ेकायर्मा अवािञ्छत पमा 
बाधा व्यवधान खडा गरेको तथ्य समिथर्त हनु आएको देिखयो । अदालतबाट जारी गिरएको म्याद सूचना िनयिमत र 
सहज तवरबाट तामेल गनुर्, गराउन ुसम्बिन्धत कमर्चारीलगायत ःथानीय मािनसह को समेत कतर्व्य बन्दछ । म्याद 
तामेली कायर्मा बाधा अवरोध गराइएमा न्याियक काम कारवाहीमा अनिुचत अवरोध पैदा हनु जान्छ । त्यस ूकारको 
िबयाकलाप मान्य र ःवीकायर् हनु सक्दैन । न्याियक काम कारवाहीमा सदैव कानूनपरायणताको अपके्षा रहने गदर्छ । 
यस ूितकूलका कायर् र व्यवहारूित सूण्यसहनशीलताको ि कोण अपनाउन ुयस अदालतको पिन कतर्व्य वन्दछ । 
तसथर् िनज िवपक्षीह बाट भए गिरएका काम कारवाही, ूदिशर्त िबयाकलाप कानून ूितकूलका देिखन आएकाले िनज 
िवपक्षीह  शम्भबुहादरु खऽी, सिरता राई, भेषराज अयार्ल, नकुलराज गौतम र ूवल थापालाई मलुकुी ऐन, अ.बं. १११ नं. 
बमोिजम जनही . १,०००।- (एक हजार) जिरवाना हनु ेठहछर् । साथै, िनजह  मध्येका तामेलदार शम्भबुहादरु खऽी, 
वडा कायार्लयका सिचव सिरता राई र सब इन्ःपेक्टर नकुलराज गौतमले कानूनबमोिजमको कतर्व्य पालना नगरी 
न्याियक ूिबयामा अवरोध गन कायर् गरेको,  िनजह को पदीय दाियत्वका ि ले कसरुको माऽा थप गम्भीर रहेको 
देिखएको हुँदा िनजह  तीन जनाउपर सेवा सम्बिन्धत कानूनबमोिजम आवँयक िवभागीय कारवाही गनर् सम्बिन्धत 
अिख्तयारवालाह  समक्ष लेखी पठाई िदनसेमेत ठहछर् । अ  तपिसलबमोिजम गनूर् । 

तपिसल 

िवपक्षीह को जानकारीसिहत यो आदेशको कायार्न्वयनका लािग आदेशको ूितिलपी साथै राखी ौी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त पठाई िदनू..१  

म्याद तामेलीतफर् का िवपक्षीह  शम्भबुहादरु खऽी, सिरता राई, भेषराज अयार्ल, नकुलराज गौतम र ूवल थापालाई मलुकुी 
ऐन,  अ.बं. १११ नं. बमोिजम जनही . १,०००।-(एक हजार) जिरवाना हनु े ठहर भएकाले सोको लगत राखी 
कानूनबमोिजम असलु गनुर् भनी काठमाड  िजल्ला अदालतमा लगत िदनू...............२ 

म्याद तामेलीतफर् का िवपक्षीह  मध्येका तामेलदार शम्भबुहादरु खऽी,  वडा कायार्लयका सिचव सिरता राई र सब 
इन्ःपेक्टर नकुलराज गौतमले कानूनबमोिजमको कतर्व्य पालना नगरी न्याियक ूिबयामा अवरोध गन कायर् गरेको 
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सम्बन्धमा आवँयक िवभागीय कारवाही गनर् िनजह को सेवासँग सम्बिन्धत अिख्तयारवालाह  समक्ष लेखी पठाई िदनू 
.....................................३ 

यो आदेशको कायार्न्वयन िःथितको अनगुमन गनर्का लािग यस अदालतको फैसला कायार्न्वयन िनदशनालयलाई लेखी 
पठाई िदन ु। अ  िनयमानसुार गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ............४                  

उक्त रायमा हामी सहमत छ  । 

न्या. अिनलकुमार िसन्हा 

न्या. आनन्दमोहन भ राई 

इजलास अिधकृत: रामूसाद बःयाल र ई रीूसाद भण्डारी 

इित संवत ्२०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम ्। 
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टेस यिुनयन सम्बन्धी 
l;=g
= 

kIfsf] gfd ljkIfsf] gfd ljifo  g]=sf=k lg=g+= ljjfbsf] 
ljifo 

k[i
7 

1.  िव नाथ प्याकुरेल 
समेत 

 

मिन्ऽपिरषद सिचवालय 
काठमाड  समेत 

 

उत्ूषेण ने.का.प.२०५८     अ  ७/८ 

िनणर्य न.७०२१ 

िनजामती 
सेवा 

 

2.  अिधवक्ता 
ज्योती बािनयाँ समेत 

होटेल संघ नेपाल का.म.न.पा. 
वडा नं. २ गैरीधारा समेत 

उत्ूषेण 
परमादेश 
ूितषधे 

िनणर्य नं. ७९०४    ने.का.प. 
२०६४      अ  ११ 

 

  

3.  िवन्दे रूसाद 
पटेल 

वन तथा भ–ूसंरक्षण मन्ऽालय 
समेत 

उत्ूषेण, 
परमादेश 
। 

ने.का.प. २०६९,            अ  
१ 

िनणर्य नं. ८७५० 

  

4.  भवुने री 
 

ौम कायार्लय काठमाड  समेत 

 

उत्ूषेण 
समेत 

ने.का.प. २०६९,            अ  
२ 

िनणर्य नं. ८७७५ 

  

5.  शोभाचन्ि िमौ ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालय,  रामशाहपथ, 
काठमाड ◌ंसमेत 

 

उत्ूषेण ।
 

ने.का.प. २०७२,            अ  
५ 

िनणर्य नं. ९४१० 

  

6.  ःवःती पौ ाल 
(आचायर्) 

ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालय,  रामशाहपथ, 
काठमाड समेत 

उत्ूषेण / 
परमादेश 
। 

ने.का.प. २०७२,            अ  
११ 

िनणर्य नं. ९४९५ 

  

7.  नारायणूसाद 
सवेुदीसमेत 

नेपाल सरकार,  ूधानमन्ऽी 
तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, 
िसंहदरबार, काठमाड समेत 

उत्ूषेण / 
परमादेश 

ने.का.प. २०७२,            अ  
१२ 

िनणर्य नं. ९५१० 

  

8.  अशोक ूधानमन्ऽी तथा उत्ूषेण / ने.का.प. २०७५,            अ    
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तण्डकुारसमेत मिन्ऽपिरषद् को कायार्लय, 
िसंहदरबार, काठमाड समेत 

परमादेश ४ 

िनणर्य नं. ९९९० 
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ने.का.प.२०५८     अ  ७/८िनणर्य न.७०२१ 

पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी अरिवन्दनाथ आचायर् 

माननीय न्यायाधीश ौी टोपवहादरु िसंह 

माननीय न्यायाधीश ौी भैरवूसाद लम्साल 

संवत ्२०५६ सालको िर.प.ुई.नं. १२३ 

आदेश िमितः २०५८।४।३२।५ 

िवषयः उत्ूषेण । 

िरट िनवेदकः नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन केिन्िय कायर् सिमितको तफर् वाट मु ा गनर् अिख्तयार ूा  सो 
संगठनका महासिचव िव नाथ प्याकुरेल समेत 

िव  

िवपक्षीः मिन्ऽपिरषद सिचवालय काठमाड  समेत 

   िनजामती कमर्चारीह को बगीर्य तथा व्यवसाियक संगठनको पमा संःथा खडा गनर् ौी ५ को सरकारले 
िमित २०४७।३।१२ मा सिमित समेत गठन गरेको र त्यस सिमितले िनजामती कमर्चारीह को संगठन 
खडा गन बारेमा ूितवेदन समेत ौी ५ को सरकारमा पेश गरेको देिखन्छ । सो सिमितको ूितवेदन पेश 
भैसकेपिछ ौी ५ को सरकारले नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन खडा गनर् ःवीकृित िदई दतार् भएको 
अवःथामा ौी ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गनर् गराउन खोजेको रहेनछ भ  िमल्ने देिखदैन 
। यःतो अवःथामा िनजामती कमर्चारीह को संगठन खडा गनर् गराउन खोजी नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संगठन खडा भैसकेपिछ िनजामती कमर्चारीह को नै एक भन्दा बढी त्यःतो संगठनह  खडा गनर् ौी ५ को 
सरकारले ःवीकृत िदन राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता ूा  ग न्जेल पाइनै रहन्छ 
भ  कानूनसम्मत देिखदैन । 

   ौी ५ को सरकारको कमर्चारीको पमा रहेको िनजामती कमर्चारीले नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ 
को धारा १२(२) अनसुार नागिरकको हैसयतवाट ूा  हनेु सवै मौिलक हक र अिधकार िनजामती 
कमर्चारीको हैिसयतवाट पिन सामान्य नागिरक सरह उपभोग र ूयोग गनर् पाउँछ भ  िमल्ने देिखन आउँदैन 
। 
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   ौी ५ को सरकारले नै खडा गनर् गराउन खोजी पवुर् ःवीकृित समेत िदई नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन 
िमित २०४७।७।१९ मा तत्काल ूचिलत कानून वमोिजम दतार् भई सकेपिछ नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संघलाई खडा गनर् ौी ५ को सरकारले पूवर् ःवीकृित िदने गरेको िमित २०४७।११।१२ को मन्ऽीःतरीय 
िनणर्य राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवःथा िवपरीत देिखएको 
हुंदा त्यःतो ःवीकृितको आधारमा गरेको िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड को नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संघलाई दतार् गन गरेको िमित २०४७।११।१२ को िनणर्य एवं त्यःतो गैरकानूनी ःवीकृित र दतार्लाई 
अनमुोदन गन गरेको मन्ऽीपिरषदको िमित २०५२।७।१३ को िनणर्य तथा काम कारवाही कानून ूितकूल 
रहेकोले उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनेु । 

(ू.नं. १६ देिख १८) 

िरट िनवेदक तफर् बाटः िवव्दान अिधवक्ता ौी हिरूसाद उूतेी 

िवपक्षी तफर् बाटः िवव्दान सहन्यायािधवक्ता ौी राजनारायण पाठक 

अवलिम्वत निजरः 

 आदेश 

न्या.अरिवन्दनाथ आचायर्ः नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोिजम दायर 
हनु आई यस अदालतको संयकु्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशह  वीच राय मतैक्य हनु नसकी सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) वमोिजम यस इजलासमा पेश हनु आएको ूःततु िरट 
िनवेदनको संिक्ष  िववरण एवं आदेश यसूकार छः 

२.    ौी ५ को सरकार ारा २०४७।३।१२ को िनणर्यानसुार तत्कालीन सामान्य ूशासन सिचवको 
अध्यक्षतामा गिठत सिमित ारा ूःततु ूितवेदनमा िनजामती कमर्चारीह को संगठन एउटै माऽ हनु ुपन भिन 
पेश भए अनसुार नै राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोिजम २०४७।७।१९ मा नेपाल िनजामती 
कमर्चारी संगठन िविधवत पमा दतार् भई िबयाशील रही रहेको वखत ौी ५ को सरकारले 
२०४७।११।१२ मा नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ दतार् गन ःवीकृित समेत िदएको भ े समाचार 
सावर्जिनक भएको हुंदा सो संघ खारेज गरी पाउन संगठनको तफर् वाट २०४७ सालको िरट नम्वर ११८२ 
को िरट िनवेदन दायर भएकोमा िमित २०५१।११।३० मा मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन गराउने गरी नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघ दतार् गन आदेश िदएकोमा मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन ूा  भएको नदेिखंदा नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघलाई िविधवत दतार् भइसकेको भ  िमल्ने अवःथा नहुंदा नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संघलाई दतार् गन भएको िनणर्य वदर गरीपाउँ भ े िनवेदकको माग वमोिजमको आदेश जारी गनर् िमलेन िरट 
िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् भ े आदेश भए वमोिजम संघको वैधता समा  भएको िथयो । यिह वीचमा पनुः 
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२०५२।७।१ को गोरखापऽमा ौी ५ को सरकारले संघलाई पनुः दतार् गनर् ःवीकृित ूदान गरेको भ े 
जानकारी ूा  हनु आएको र संघको अिःतत्व कायम रहेको िविवध गितिविधवाट समेत पिु  हनु आएको छ 
। कमर्चारी वीचको एकतामा नै आचँ पगु्ने गरी संघ दतार् गन ःवीकृित ूदान गन िनणर्य राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ को दफा ३(६) को िवपरीत छ । ौी ५ को सरकारले संगठनलाई देशव्यापी होइन भ  सक्ने 
आधार नभएको र अक  संघ दतार् गनर् ःवीकृित ूदान गनुर्पन वःतगुत आधार ूःततु हनु सकेको छैन । 
संघलाई २०४७।११।१२ मा नै दतार् गन काम िजल्ला ूशासन कायार्लयवाट भइसकेको अवःथामा दतार् 
भइसकेपिछ ःवीकृत ूदान गिरएकोलाई कानूनी मान्यता ूदान गनर् िमल्दैन । एकै उ ेँयह  र एकै 
ूकृितका दइुवटा संगठन खडा गनर् ःवीकृित िदनकुो कुनै औिचत्य नै छैन । 

३.    मािथ उल्लेख गिरए वमोिजम िवपक्षी मन्ऽीपिरषदको संघ दतार् गनर् ःवीकृित ूदान गन िनणर्य 
गैरकानूनी भएको र उक्त िनणर्यवाट संगठनको सदःयता ूा  गन तमाम िनजामती कमर्चारीह को सावर्जिनक 
सरोकारको िबषय हनुकुा साथै संगठनलाई राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले ूदान गरेको 
कानूनी हकको समेत हनन ्भएको हनुाले मन्ऽीपिरषदको उक्त संघलाई ःवीकृित ूदान गन िनणर्य लगायतका 
िवपक्षी संघ दतार् गन सम्बन्धमा िबपक्षीह बाट भए गरेका कायर् लगायत अन्य सम्पूणर् िनणर्य र काम 
कारबाहीह लाई उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी संगठन बाहेक िनजामती कमर्चारीह को ूितिनिधत्व गन 
अन्य कुनै संघ संगठन खडा नगनुर् नगराउन ुभ े ूितषधेको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भ े समेत िरट 
िनवेदन पऽ । 

 ४.    यसमा के कसो भएको हो ?  िनबेदकको माग वमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो 
आदेश ूा  भएका िमितले बाटाका म्याद वाहेक १५ िदन िभऽ िलिखत जवाफ पठाउन सूचना पठाउन ुभ े 
समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको िमित २०५२।८।२२ गतेको आदेश । 

५.    िरट िनवेदनमा उठाइएको िनजामती कमर्चारी संघ दतार् सम्बन्धी िबषय गहृ मन्ऽालयको कायर्क्षेऽ िभऽ 
पन हो । नेपाल िनजामती कमर्चारी संघलाई मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन गराउने गरी गहृ मन्ऽालयबाट िमित 
२०४७।११।१२ मा िनणर्य भई दतार् भई सकेको हुँदा २०४७।११।१२ को िनणर्य वमोिजम काठमाड  
िजल्ला ूशासन कायार्लयमा दतार् भएको नेपाल िनजामती कमर्चारी संघलाई अनमुोदन गन ौी ५ को 
सरकारको िमित २०५२।७।१३ को िनणर्य कानूनसम्मत नै भएकोले िनवेदकको हक अिधकारको हनन ्
भएको नहुंदा िरट िनवेदन पऽ खारेज गरी पाउँ भ े समेत ूत्यथीर् मन्ऽीपिरषदको तफर् वाट ूःततु भएको 
िलिखत जवाफ । 

६.    सव च्च अदालतको िमित २०५१।११।३० को आदेशलाई हेदार् िरट िनवेदकको माग बमोिजमको 
आदेश जारी भएको नदेिखएको र नेपाल िनजामती कमर्चारी संघलाई मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन गराउन वांकी 
नै रहेको भनेपिन अनमुोदन गराउने कुरामा कुनै रोक लगाएको छैन । नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ 
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मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन गराउने गरी मन्ऽीःतरीय िनणर्यबाट २०४७।११।१२ मा िनणर्य भई दतार् भई 
सकेको देिखएको र नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) तथा राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ को दफा ३ बमोिजम नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ दतार् गनर् िमल्ने नै देिखएकोले मन्ऽी ःतरीय 
िनणर्य वमोिजम काठमाड  िजल्ला ूशासन कायार्लयमा दतार् भएको नेपाल िनजामती कमर्चारी संघलाई 
अनमुोदन गन िनणर्य मन्ऽीपिरषदवाट िमित २०५२।७।१३ मा भएको हो । राि य िनदशन ऐन, २०१८ 
को दफा ३(६) लाई संिवधानसम्मत गराउन संशोधन गन काम कारवाही भई रहेको छ । आधारहीन िरट 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत ूत्यथीर् गहृ मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

७.    ौी ५ को सरकार मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन गराउने गरी िमित २०४७।११।१२ को ौी ५ को 
सरकार (मन्ऽीःतरीय) को िनणर्य अनसुार यस कायार्लयवाट िमित २०४७।११।१२ मा राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ को दफा घ बमोिजम नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ दतार् गिरएको हो । ौी ५ को सरकार, 
मन्ऽीपिरषदवाट २०४७।११।१२ मा दतार् भएको संघलाई िमित २०५२।७।१३ मा अनमुोदन गिरएको 
हुंदा ूचिलत ऐन कानून अनु प दतार् भइसकेको संघलाई खारेज गनर् न्यायोिचत नहुंदा िरट िनवेदन पऽ खारेज 
गरी पाउँ भ े समेत ूत्यथीर् िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड को िलिखत जवाफ । 

८.    एउटा संगठनको महासिचवले अक  संगठनको बदर गन माग गन हकदैया छैन । अध्ययन ूितवेदन 
वाध्यात्मक हनेु नभई सझुावात्मक र सल्लाहकारी माऽ हो । िनवेदकले उल्लेख गनुर् भएको िरट िनवेदनमा 
संघ खोल्ने अिधकार नै नभएको भिन भिनएको छैन । नेपाल िनजामती कमर्चारी संघको सािवक दतार्लाई 
अनमुोदनसम्म गरेकोवाट िनवेदकको मौिलक हकमा आघात पगेुको छैन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ५३ ले संःथा खोल्न मान्यता िदएको छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२(२) 
(ग) ले संघ संःथा खोल्ने ःवतन्ऽता ूदान गरेकोले िनवेदकको कुनै सम्बैधािनक तथा कानूनी हक हनन ्
नभएको अवःथामा असाधारण अिधकारक्षेऽ अन्तगर्त िरट दायर हनु सक्दैन,  िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े 
समेत ूत्यथीर् नेपाल िनजामती कमर्चारी संघको िलिखत जवाफ । 

९.    ऐन िनयम वा शतर्को अिधनमा रही िनजामती कमर्चारीको संगठन तत्काल ूचिलत कानून वमोिजम 
दतार् रिहरहेको अवःथामा २०५२।७।१३ मा नेपाल िनजामती कमर्चारी संघको दतार्लाई अनमुादन गन 
गरेको ौी ५ को सरकार, मन्ऽीपिरषदको िनणर्य तथा काम कारवाही कानून ूितकूल रहेकोले उत्ूषेणको 
आदेश ारा बदर हनु्छ भ े समेत ब्यहोराको माननीय न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझीको राय र नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघको दतार् अनमुोदन हुंदा वहाल रहेको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(१) 
मा कुनै पिन िनजामती कमर्चारीले ौी ५ को सरकारको पूवर् ःवीकृित िलई ूचिलत कानून बमोिजम दतार् 
भएको िनजामती कमर्चारीको संःथा वाहेक अन्य कुनै पिन त्यःतो संःथाको सदःय ब ु हुँदैन भ े व्यवःथा 
भइरहेको र उक्त ऐनको ूथम संशोधनले एउटा माऽ संःथा हनेु भ े व्यवःथा गरेपिन उक्त संशोधन हनु ु
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अिघ २०४७।११।१२ मा दतार् भएको संःथाको सदःय ब  नपाउने भ  उपयकु्त नहुंदा तत्काल वहाल 
रहेको कानून बमोिजम अनमुोदन भएको िबषयलाई अन्यथा भिन िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश जारी हनु ु
पन अवःथा देिखएन । ूःततु िरट िनवेदन पऽ खारेज हनेु ठहछर् भ े समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश 
ौी राजेन्िराज नाख्वाको राय भै सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम १ खण्ड 
(क) वमोिजम िनणर्यको लािग पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ े समेत व्यहोराको यस अदालत संयकु्त इजलासको 
िमित २०५६।१०।५ को आदेश । 

१०.    िनयमानसुार पेश भएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकका तफर् वाट िवव्दान अिधवक्ता ौी हिरूसाद 
उूतेीले २०४७ सालमा सामान्य ूशासन मन्ऽालयका तत्कालीन सिचव ौी िवमलराज बःनेतको 
संयोजकत्वमा गिठत कायर्दलको ूितवेदनमा िनजामती कमर्चारीको पेशागत संगठन एउटा माऽ हनु सक्ने 
ूितवेदन पेश गरेको आधारमा मन्ऽीपिरषदवाट अनमुोदन भई २०४७ सालमा नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संगठनको दतार् भएको हो । िनजामती कमर्चारी संघ दतार् भएको िबषयमा यस अदालतमा परेको िरट 
िनवेदनमा कमर्चारी संघ दतार् गन सम्बन्धी िबषय ौी ५ को सरकारले अनमुोदन गरी नसकेकोले दतार् भएको 
मा  निमल्ने भनी फैसला भएको छ । राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) अनसुार राि यःतरको 
एक माऽ संगठन हनु सक्ने व्यवःथा गरेको छ । ौी ५ को सरकारले कमर्चारी संघको दतार्लाई अनमुोदन 
गन गरेको २०४२ सालको िनणर्य तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही कानून ूितकूल भएकोले िनवेदन माग 
बमोिजमको आदेश जारी गन गरेको माननीय न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझीको राय सदर हनुपुछर् भ े 
समेत ब्यहोराको बहस ूःततु गनुर् भयो । िवपक्षी ौी ५ को सरकारको तफर् वाट िब ान सह¬न्यायािधवक्ता 
ौी राजनारायण पाठकले संिवधानको धारा १२(२)(ग) ले संघ संगठन खोल्न पाउने ःवतन्ऽता ूत्याभतू 
गरेको छ । कमर्चारी संघ दतार् गरेको िबषयमा परेका िरट िनवेदनमा संघ दतार् गनर् निमल्ने गरी िनणर्य 
भएको छैन । उक्त फैसला अनसुार कमर्चारी संघ दतार्लाई अनमुोदन गरेको िनणर्य तथा काम कारवाहीवाट 
िनवेदकको कुनै हकमा असर पनर् गएको छैन भ े समेत र िबपक्षी नेपाल िनजामती कमर्चारी संघको तफर् वाट 
िवव्दान अिवक्ताव्दय ौी हिरहर दाहाल तथा ौी यदनुाथ खनालले कायर्दलको ूितवेदनले संिवधान ारा ूद  
संगठन सम्बन्धी ःवतन्ऽता कुिण्ठत हनु सकै्तन, कमर्चारी संघको दतार् सम्बन्धी िनणर्य तथा काम करावाहीवाट 
िनवेदकको के कःतो हक अिधकारमा आघात पगेुको भ े ःप  िजिकर िलन सकेको छैन । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ मा २०५५ सालमा भएको संशोधनले िनजामती कमर्चारीको एउटा माऽ संगठन रहन सक्ने 
व्यवःथा भएकोले सो व्यवःथा भतूलक्षी व्यवःथा नभएकोले कमर्चारी संघ दतार् सम्बन्धी सािवकमा भएको 
िनणर्य तथा काम कारवाही संिवधानसम्मत हुंदा िरट िनवेदन खारेज गन गरेको माननीय न्यायाधीश ौी 
राजेन्िराज नाख्वाको राय सदर हनुपुछर् भिन गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो । 

११.    िवव्दान कानून व्यवसायीह को उपयुर्क्त बमोिजमको बहस समेत सनुी आज िनणर्य सनुाउन 
तोिकएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदनपऽ सिहतको िबपक्षीह ारा ूःततु िलिखत िजिकरका साथै 
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महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त ूा  नेपाल िनजामती कमर्चारी संघलाई दतार् र अनमुोदन गन सम्बन्धी 
ौी ५ को सरकारको िनणर्य सिहतको िमिसल समेत अध्ययन गरी िनणर्यतफर्  िबचार गदार् यस अदालतको 
संयकु्त इजलासका माननीय न्यायाधीशह  वीचको िनवेदन माग बमोिजमको उत्ूषेणको आदेश जारी गन 
गरेको राय वा ूःततु िरट िनवेदनलाई खारेज गन गरेको राय कुन मनािसव हो ? सो सम्बन्धमा िनणर्य 
िदनपुन हनु आयो । 

१२.   यसमा ौी ५ को सरकारले सिमित गठन गरी त्यसको ूितवेदनको आधारमा राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ बमोिजम ौी ५ को सरकारको पूवर् ःवीकृत िलई नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन दतार् भै सकेको 
अवःथामा नेपाल िनजामती सेवाको कमर्चारीह को अक  नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ दतार् गनर् ौी ५ को 
सरकारले ःवीकृित िदई दतार् भएको उक्त संघको दतार्लाई मन्ऽीपिरषबाट समेत अनमुोदन गरी गैरकानूनी 
पमा सो संघलाई वैधािनकता िदने कायर् गरेकोवाट नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठनलाई राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ को दफा ३(६) ले ूदान गरेको कानूनी हकको समेत हनन ्भएकोले उक्त हक ूचलन गराउने 
उपचारको अन्य ूभावकारी व्यवःथा नभएकोले सो हकको ूचलनका लािग नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संघलाई िवपक्षीह ले ःवीकृित दतार् गन सम्बन्धी सम्पूणर् िनणर्य र काम कारवाहीलाई वदर गरीपाउँ भ े 
िनवेदकको मखु्य िनवेदन माग र नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ को धारा १२(२)(ग) ले ूद  संघ र 
संःथा खोल्ने ःवतन्ऽता ूदान गरी रहेको पिरूके्षमा सो संिवधानको धारा १३१ वमोिजम पिन ःवतः िनिंबय 
भै सकेको राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को कुनै कानूनी मान्यता समेत नरहेको हुंदा नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघको दतार् वदर हनु ुनपन भ े िवपक्षीह को मखु्य िलिखत िजिकर रहेको पाइयो । 

१३.   िनवेदन माग र िबपक्षीह को उपरोक्त िजिकरसंग सम्बन्धीत संवैधािनक एवं कानूनी व्यवःथातफर्  
िबचार गदार् नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले सवै 
नागिरकलाई संघ र संःथा खोल्ने ःवतन्ऽता सम्बन्धी मौिलक हक ूदान गरेको,  त्यःतै धारा १३१ ले 
वतर्मान कानून लागू रहने शीषर्क अन्तगर्त यो संिवधान ूारम्भ हुँदाको वखत लागू रहेका सवै कानून खारेज 
वा संशोधन नभएसम्म लाग ुरहने छन ्तर यस संिवधान संग बािझएको कानून यो संिबधान ूारम्भ भएको 
एक बषर्पिछ बािझएको हदसम्म ःवतः िनिंबय हनेुछ भ े संवैधािनक व्यवःथा गरेको पाइन्छ । राि य 
िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ ले बगीर्य तथा व्यवसाियक संगठन खडा गनर् ौी ५ को सरकारको पूवर् 
ःवीकृित िलन ुपन शीषर्क अन्तगर्त सो दफाको उपदफा (१) ले यो ऐन बमोिजम ौी ५ को सरकारको पूवर् 
ःवीकृित निलई कसैले कुनै बगीर्य तथा व्यवसायीक संगठन खडा गनर् हुँदैन भ े र सोही दफाको उपदफा ६ 
ले कुनै खास बगीर्य तथा व्यवसाियक संगठन ौी ५ को सरकारले आफैले खडा गनर् गराउन खोजेको रहेछ 
वा कुनै खास बगीर्य तथा व्यवसाियक संगठन देशव्यापी हो भिन ौी ५ को सरकारले ःवीकार गरी सकेको 
रहेछ भने एउटै बगर् वा व्यवसायको एक भन्दा बिढ त्यःतो संगठनह  खडा गनर् ौी ५ को सरकारले 
ःवीकृित िदने छैन भ े व्यवःथा गरेको देिखयो । 



134 

 

१४.   नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) संग राि य िनदशन ऐन, २०१८ को 
दफा ३(६) संिवधान ूारम्भ हुंदा नै बािझएको हुँदा ःवतः िनिंबय भै सकेको भ े िजिकरतफर्  िबचार गदार् 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ूारम्भ हनुभुन्दा अगािड नै ूचलनमा रहेको ूचिलत कानून वमोिजम 
नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन ौी ५ को सरकारको पूवर् ःवीकृित िलई दतार् भै ःथापना भैसकेको र नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघ समेत संिवधान ूारम्भ भएको एकबषर् िभऽ नै ौी ५ को सरकारको पूवर् ःवीकृितवाट 
दतार् भैसकेको देिखएको हुंदा िय दवैु संःथाको दतार्को ौोत आधारको पमा रहेको राि य िनदशन ऐन, 
२०१८ नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ूारम्भ हनु ु पूवर् र ूारम्भ भएपिछ पिन संशोधन र खारेज 
नभएको अवःथामा िनिवर्वाद पमा एकबषर् सम्म वैधता ूा  भै नै रही िबयाशील रही रहेको नै मा ु पन 
देिखन्छ । यसथर् पिन िय संःथाह को ःथापना हुंदाको समयमा तत्काल ूचिलत कानूनको वैधतामा ू  
िचन्ह उठाउने ठाउँ नरही त्यःतो ूचिलत कानून वमोिजम भए गरेका काम कारवाहीको बैधताको जांच सोही 
कानूनको पिरिधमा रिह हेनुर्पन भएवाट उक्त राि य ऐन,  २०१८ को दफा ३(६) नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ ूारम्भ भएको १ वषर् पिछ ःवतः िनिंबय भयो भएन भ े कुराको व्याख्या र िव षेण गरी 
रहन ुूःततु िरट िनवेदनमा आवँयक परेन । 

१५.   नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ आउन ु पूवर् नै ौी ५ को 
सरकारको िमित २०४७।३।१२ को िनणर्य बमोिजम सामान्य ूशासन मन्ऽालयको सिचवको संयोजकत्वमा 
गिठत सिमितले २०४७।५।१५ मा पेश गरेको ूितवेदनको आधारमा ौी ५ को सरकारले पूवर् ःवीकृित 
िदई िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड मा िमित २०४७।७।१ मा राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ 
वमोिजम दतार् भई खडा भएको र नेपाल िनजामती कमर्चारी संघ पिन मिन्ऽपिरषदबाट अनमुोदन गराउने गरी 
ौी ५ को सरकार,  गहृ मन्ऽालयको मन्ऽीःतरीय िनणर्यवाट िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड मा िमित 
२०४७।११।१२ मा राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोिजम दतार् भई मन्ऽीपिरषदवाट िमित 
२०५२।७।१३ मा अनमुोदन भई खडा भएको कुरामा कुनै िववाद देिखदैन । त्यःतै िय दवैु इकाइ संगठन 
र संघ नेपाल िनजामती कमर्चारीह को संःथा रहेभएको कुरामा दवैु संःथाको िवधानवाट पिन पिु  भैरहेको 
अवःथामा पिन कुनै िववाद देिखदैन । उपरोक्त तथ्यवाट नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन र नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघ नेपाल िनजामती कमर्चारीह को हक, िहत तथा िवकासको साथसाथै रा को िनमार्ण र 
िवकास कायर्को मूल लआय राखेर खडा भएको राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा २(क) मा पिरभाषा 
गरेको ‘वगीर्य तथा व्यवसाियक संगठन रहेभएको भ े िय दवैु संःथाको िवधान एवं दतार्को ूमाणपऽवाट पिन 
पिु  हनु आउँछ । 

१६.    िनजामती कमर्चारीह को बगीर्य तथा व्यवसाियक संगठनको पमा संःथा खडा गनर् ौी ५ को 
सरकारले िमित २०४७।३।१२ मा सिमित समेत गठन गरेको र त्यस सिमितले िनजामती कमर्चारीह को 
संगठन खडा गन बारेमा ूितवेदन समेत ौी ५ को सरकारमा पेश गरेको देिखन्छ । सो सिमितको ूितवेदन 
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पेश भैसकेपिछ ौी ५ को सरकारले नेपाल िनजामती कमर्चारी संगठन खडा गनर् ःवीकृित िदई दतार् भएको 
अवःथामा ौी ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गनर् गराउन खोजेको रहेनछ भ  िमल्ने देिखदैन 
। यःतो अवःथामा िनजामती कमर्चारीह को संगठन खडा गनर् गराउन खोजी नेपाल िनजामती कमर्चारी 
संगठन खडा भैसकेपिछ िनजामती कमर्चारीह को नै एक भन्दा बढी त्यःतो संगठनह  खडा गनर् ौी ५ को 
सरकारले ःवीकृत िदन राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता ूा  ग न्जेल पाइनै रहन्छ 
भ  कानूनसम्मत देिखदैन । 

            १७.   नेपाल िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्रण गिरए 
वमोिजम हनेु भिन नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२४ को संवैधािनक व्यवःथा रहेको र 
िनजामती सेवाको सन्चालन र शतर्ह को व्यवःथा गनर् वनेको ऐनको पमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
बनेको पाइन्छ । सो ऐनको ूथम संशोधनवाट संशोिधत दफा ५३ ले समेत राजपऽ अनंिकत र ौेणीिबिहन 
कमर्चारीह ले आफ्नो पेशागत हकिहतको लािग एउटा राि यःतरको कमर्चारीको यिुनयन गठन गनर् सक्नेछ 
भ े कानूनी व्यवःथा गरी त्यःता िनजामती कमर्चारीको एकमाऽ संगठन रहने गरी समथर्न गरेको पाइन्छ र 
साथै उक्त संशोधन पूवर्का िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीह ले समेत िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को 
सरकारको पूवर् ःवीकृित िलई ूचिलत कानून वमोिजम दतार् भएको िनजामती कमर्चारीको संःथा वाहेक अन्य 
कुनै संःथाको सदःय ब  हुँदैन भ े कानूनी व्यवःथा भइरहेको पिरूआेयमा ौी ५ को सरकारको कमर्चारीको 
पमा रहेको िनजामती कमर्चारीले नेपाल अिधराज्यको संिवधान,  २०४७ को धारा १२(२) अनसुार 
नागिरकको हैसयतवाट ूा  हनेु सवै मौिलक हक र अिधकार िनजामती कमर्चारीको हैिसयतवाट पिन सामान्य 
नागिरक सरह उपभोग र ूयोग गनर् पाउँछ भ  िमल्ने देिखन आउँदैन । 

१८.   अतः ौी ५ को सरकारले नै खडा गनर् गराउन खोजी पवुर् ःवीकृित समेत िदई नेपाल िनजामती 
कमर्चारी संगठन िमित २०४७।७।१९ मा तत्काल ूचिलत कानून वमोिजम दतार् भई सकेपिछ नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघलाई खडा गनर् ौी ५ को सरकारले पूवर् ःवीकृित िदने गरेको िमित २०४७।११।१२ 
को मन्ऽीःतरीय िनणर्य राि य िनदशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवःथा 
िवपरीत देिखएको हुंदा त्यःतो ःवीकृितको आधारमा गरेको िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड को नेपाल 
िनजामती कमर्चारी संघलाई दतार् गन गरेको िमित २०४७।११।१२ को िनणर्य एवं त्यःतो गैरकानूनी 
ःवीकृित र दतार्लाई अनमुोदन गन गरेको मन्ऽीपिरषदको िमित २०५२।७।१३ को िनणर्य तथा काम 
कारवाही कानून ूितकूल रहेकोले उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनेु ठहर् याएको माननिय न्यायाधीश ौी 
कृंणजंग रायमाझीको राय मनािसव ठहछर् । िबपक्षीह को जानकारीको लािग यो आदेशको ूमािणत ूितिलपी 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ु। 
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उक्त रायमा सहमत छौ । 

न्या. टोपवहादरु िसंह,              

न्या. भैरवूसाद लम्साल 

इित सम्वत ्२०५८ साल ौावण ३२ गते रोज ५ शभुम ्..। 
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िनणर्य नं. ७९०४    ने.का.प. २०६४      अ  ११ 

सव च्च अदालत संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी तप बहादरु मगर 

माननीय न्यायाधीश ौी पवन कुमार ओझा 

संवत ्२०६३ सालको िरट.नं.–०७०२ 

आदेश िमितः २०६४।७।२९।५ 

 

िवषयः उत्ूषेण परमादेश ूितषधे । 

 

िरट िनवेदकः का.िज.का.म.नं.पा.वडा नं. ११ ववरमहल, डाँफेमागर् २०० िःथत कायार्लय रहेको उपभोक्ता 
िहत संरक्षण म  नेपालको अिख्तयार वाला ऐ.को.महासिचव अिधवक्ता ज्योती बािनयाँ समेत 

िव  

िवपक्षीः होटेल संघ नेपाल का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा समेत 

 

   न्यायको ि बाट फरक िःथितका व्यिक्त वा िवषयवःतमुा वःतपुरक पमा भर गरेर फरक िकिसमको 
ूकृया र प ित ःथापना गनर् सिकन्छ । तर एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गिरसकेकोमा बाटो 
छोडेर अक  उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत पमा निमल्ने । 

   अदालतले कानून ारा व्यविःथत ःवीकायर् बाटोलाई छाडेर न्याियक हःतक्षेपको नाउँमा आफूखसुी न्याय 
िनरोपण गनर् थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातफर्  धकेल्छ,  त्यसले िविधको शासनको ूितकूल 
गराउँछ । जितसकैु किठनाइ, असरुक्षा वा दण्डिहनताको िःथित िकन नहोस त्यसको िनराकरण कानूनी बाटो 
बाटै हनुपुदर्छ, अबाटो गएर िनराकरण गनर् खोिजएमा त्यसले िवधीको शासनमा िवकृित पैदा गरी न्याियक 
अराजकता र असरुक्षा िसजर्ना गन ।         

   (ूकरण नं.९) 

   िविधको शासनमा गंभीर ॑ास आइरहेको र सो को िनराकरण तत्काल ूचिलत कानूनी उपायबाट गनर् 
नसिकने बाध्यात्मक पिरिःथित िसजर्ना भएको देिखएको खण्डमा माऽ िविधको शासन एवं मानव अिधकारको 
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ूचलनका लािग न्याय र कानूनको बहृ र मान्यता िभऽ रही िनि त प ित र ूकृया समेत ःथापना गद यस 
अदालतले आफुमा अन्तरिनिहत न्याय गन अिधकारको ूयोग साहससाथ गनुर् पन । 

   (ूकरण नं.११) 

   सव च्च अदालतले असाधारण अिधकार क्षेऽ महण गनर् िनम्न शतर् परुा भएको देिखन ुपदर्छः 

(क)     िववादको िवषय वःत ुराज्य वा त्यःको कुनै अंग िनकाय वा अिधकारीको कृयाकलाप बाट 
उठान भएको वा त्यःतो अिधकारीको सो कृयाकलापमा संलग्नता भएको देिखन ुपदर्छ, 

(ख)   िववाद राज्य वा त्यःको कुनै अंग िनकाय वा अिधकारीलाई मखु्य िवपक्षी बनाई नीज िव  
दायर भएको हनुपुदर्छ, 

(ग)   िववादको िवषय सावर्जिनक हक िहत वा सरोकारको हनुपुदर्छ, 

(घ)     िववादमा संवैधािनक वा कानूनी ू  िव मान भए रहेको हनुपुदर्छ र 

(ङ)   िववादको िनरोपण केवल ूा ीक ू  सम्ममा माऽ िसिमत नरहेर वाःतिवक पमा हक 
िहतको िछनोफानो गन हनुपुदर्छ । 

(ूकरण नं.१३) 

   मु ामा मकार् परे पारेको भिनएको िववादको िसजर्ना गन घटना वा कृयाकलापमा (Cause of action) संलग्न 
नभएको वा अनपुिःथत व्यिक्त दोषको भागी हनु सक्ने संभावना हदैुन । न्याय िनरोपण गन कुरा जसले 
अन्याय गरेको छ वा अन्याय पगु्ने कायर्मा जो संलग्न छ त्यस िव  मु ामा पक्ष बनाउन पन । 

   जसले अन्याय गरेको भिनएको छ त्यसका कुरा नै सु ु पन न्यायको मखु्य र आधारभतू मान्यता हो भने 
इन्साफ भएपिछ त्यःतो व्यिक्तबाट अन्यायमा परे पािरएकालाई न्यायको ूितफल िदलाउन अदालतका लािग 
सिजलो र उपयकु्त हनु्छ अिन अदालतका लािग त्यसो गनर् न्याियक पबाट सहज र उिचत हनेु आधारमा 
मु ामा पक्ष बनाउन पन िस ान्तले मु ाको िवषयवःतमुा ूितकूलता िसजर्ना गन वा संलग्न हनेु व्यिक्त कुनै 
छुट्न हदैुन अिन मु ाको िवषय वःतमुा संलग्न नहनेु व्यिक्तलाई पक्ष बनाएर झन्झट दखु िदन हदैुन भ े मलु 
अवधारणालाई मतुर् प िदनपुन । 

 (ूकरण नं.१४) 

   सामिुहक सौदावाजीले ौम सम्बन्धमा दवैु पक्ष ारा राजी खसुीले तय गरेका सेवा तथा कामका शतर्ह  
िनधार्रण गनर् र सो सौदावाजीबाट तय भए अनु प सामिुहक सम्झौता गरी आपसमा हक अिधकार, कतर्ब्य 
दाियत्व वा सिुवधा िलन िदन सक्ने ःवतन्ऽता दवैु पक्षलाई रहेभएकै देिखन आउने । 
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 (ूकरण नं.२०) 

   कुनै सेवा ूदायकले िनधार्रण गरेको सेवाको मलु्य उिचत अनिुचत वा ठीक बेठीक के हो भ े कुरा 
ूितःपधीर् उदार अथर् व्यवःथा अन्तगर्त बजार (Market)ले माऽ िनधार्रण गनर् सक्तछ । िकनिक बजारले नै 
बिढ मोल िलनेलाई दिण्डत गनर् सक्तछ । ूितःपधार्बाट वःतकुो िबबी िवतरण हनु नपाउने गरी काटिल  
जःता कायर् रोक्न,  उपभोक्ताको सावर्जिनक िहतका ि ले कानून अनु प हःतक्षेप गन वा अत्यावँयक 
वःतकुो सवर्सलुभता कायम राख्न ेलगायतका कुरामा कानून बमोिजम बाहेक अ मा सरकारले समेत वःत ुवा 
सेवाको मोलमा हःतक्षेप गनर् नसक्ने । 

   होटल व्यवसायीह ले ूदान गन सेवाको मलु्य िनधार्रण गन क्षेऽिभऽ सो मोलको िहःसाको पमा सेवा 
ूदायकह का अिभ  दईु पक्ष व्यवःथापक एवं कामदारह को सामिुहक सौदाबाजीबाट सेवा शलु्क लगाएको 
कायर् सम्बिन्धत होटल ूित ानको मलु्य िनधार्रण गनर् सक्ने आन्तिरक कुरा सम्झन ुपन । 

         (ूकरण नं.३६) 

िरट िनवेदक तफर् बाट : िव ान अिधवक्ता य ौी ज्योित वािनयाँ र रामचन्ि िसंह खड्का 

िवपक्षी तफर् बाट : विर  अिधवक्ता ौी बसन्तराम भण्डारी तथा अिधवक्ताह  अग्नी खरेल, रमेश चडुाल, शरण 
शंकर पौडेल, िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी सरोज गौतम 

अवलिम्वत नजीरः (ने.का.प. २०५३,  प.ृ२०१,  िन.नं. ६१५९ ने.का.प.२०४८ प.ृ ८१०,  िन.नं.४४३० , 
ने.का.प.२०५१ प.ृ२५५ िन.नं.४२५ ) 

आदेश 

            न्या. पवनकुमार ओझाः नेपाल अन्तरीम संिवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा दायर हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको तथ्य एंव ठहर यस ूकार छ। 

            २.    िनवेदक संःथा दतार् ऐन २०३४ बमोिजम २०५१ सालमा संःथािपत भई हालसम्म 
िनवेदकह  सोही संःथासँग आव  उपभोक्ता अिधकारकमीर्ह  ह  । यस संःथालाई नेपाल सरकारले 
उपभोक्ता संरक्षण पिरषद र केन्िीय अनगुमन सिमित लगायतमा मनोनयन गरेको छ । िनवेदक लगायत 
उपभोक्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन,  २०५४ को दफा ६ र UN  Guideline  for  Consumer  Protection, 

1985 बमोिजम देहायका अिधकारह  ूदान गिरएको छ । 

क) जीउ,  ज्यान ःवाःथ्य तथा सम्पितमा हानी परु् याउने उपभोग्य वःत ु तथा सेवाको िबबी 
िवतरणबाट सरुिक्षत हनु पाउने अिधकार , 
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ख) अनिुचत व्यापािरक िबयाकलापबाट सरुिक्षत हनुको िनिम  उपभोग्य वःत ु तथा सेवाको 
मूल्य, गणु, पिरणाम, शु ता गणुःतर आिदबारे सूिचत हनेु अिधकार, 

ग) यथासम्भव ूितःपधार्त्मक मूल्यमा उपभोग्य वःत ुतथा सेवाको छनौट गनर् पाउने अवसरमा 
िव ःत हनेु अिधकार , 

घ) उपभोक्ताको हक िहत संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुर्क्त िनकायबाट सनुवाई हनु्छ भ े कुरामा 
िव ःत हनेु अिधकार, 

ङ) अनिुचत व्यापािरक िबयाकलापबाट उपभोक्ताह मा हनेु शोषण तथा मकार्को िव  सनुवुाई 
र क्षितपूितर् पाउने अिधकार, 

च) उपभोक्ता िशक्षाको अिधकार, 

            िवपक्षी होटेल तथा रे ु रेन्ट ूदायकह  संःथा दतार् ऐन र शेड यूिनयन बमोिजम दतार् भएका 
कानूनी व्यिक्तह  हनु ्। िवपक्षीह ले नेपालमा होटेल तथा रे ु रेन्टबाट उपलव्ध सेवाह  िवशेष गरी खा  र 
बसोबास सम्बन्धी सेवाह  उपभोक्ताह लाई ूदान गन गदर्छन ्। नेपाल पयर्टकीय पले र ःथानीय खा  
तथा बसोबास पयर्टनको कारणले महत्वपूणर् ठाउँ भएकोले उक्त सेवाको नेपालमा महत्वपूणर् ःथान छ र सो 
बाट िदनमा करोड को कारोबार भैरहेको अवःथा छ । 

            यसैबीच िवपक्षी सेवा ूदायक र सेवा ूदायकसँग आव  कमर्चारीह ले आपसी िमलोमतो र 
सम्झौतामा आफूसँग सेवा उपभोग गनर् आउने उपभोक्ताबाट कसरी मलु्य र कर बाहेक अितिरक्त शलु्क िलने 
भ े िवषयमा छलफल र चचार् भएको रहेछ र सोिह छलफलबाट िवपक्षीह ले उपभोक्ताबाट िलनै निमल्ने 
सेवा शलु्क िलने भनी िडसेम्बर २००६ का िदन आपसी सम्झौता गरेका रहेछन ्र उक्त सम्झौताको पाना ६ 
को ूितिलपी यसै साथ छ । उक्त सम्झौतामा मखु्यतया देहायका बुदँा उल्लेख रहेछ । 

क) होटेल वा रे ु रेन्टमा सेवा िलने ूत्येक उपभोक्ताबाट मलु्यमा थप १०% रकम अिनवायर् 
पले उपभोक्तासँग असलुी गन र उक्त रकमको असलुी १५ जनवरी २००७ र जनवरी 
२००८ बाट अिनवायर् पले सबैले लागू गन । 

ख) उक्त असलु गिरएको रकम होटेल ूित ानलाई ३२ ूितशत र मजदरु तथा कमर्चारीलाई 
६८ ूितशतको दरले आपसमा बाँिडिदने । 

घ) उक्त रकमबाट हालको मजदरुको आिथर्क माग परुा हनेु हनुाले २ वषर्सम्म व्यवःथापकसँग 
कुनै पिन आिथर्क माग नराख्न े। 
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ङ) व्यवःथापकले कुनै पिन कामदार कमर्चारीलाई कुनै पिन कारणले हटाएमा कमर्चारी 
यूिनयनह ले अन्यथा पमा निलने । 

 

            िवपक्षीह ले आपसमा गरेको उल्लेिखत सम्झौता िव मान नेपाल कानून, ौम ऐन, उपभोक्ता 
संरक्षण ऐन समेत िवपरीत भएको । िवपक्षीह ले िलन र असलु गनर् पाउदै नपाउने शलु्क पिन आपसी 
सम्झौताको आधारमा उपभोक्ताबाट असलु गनर् लािगएको उपभोक्ताको व्यिक्तगत सम्पित कव्जा गन गरी 
गिरएको उक्त सम्झौताबाट उपभोक्ता अिधकार हनन हनेु भएकोले र उक्त सम्झौताबाट ूत्येक सेवा र 
वःतकुो क्षेऽमा गिम्भर अव्यवःथा र दण्डिहनताको ूिबया शु  हनेु हनुाले उल्लेिखत सम्झौता बदर गरी 
उपभोक्ता अिधकार रक्षाका लािग ूःततु िरट िनवेदनको उपचार बाहेक अन्य वैकिल्पक मागर् नभएको र 
ूःततु सम्झौताबाट गिम्भर सावर्जिनक िववाद समेत िसजर्ना भएकोले यो िरट िनवेदनका साथ उपिःथत भएका 
छ  । 

            िवपक्षीह को उल्लेिखत सहमित संिवधानको धारा १२(२),  १२(३)(ङ),  (च),  धारा ८९ 
आवँयक सेवा संचालन ऐन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ौम ऐन २०४८ र सो को िनयमावली समेत िवपरीत 
भएको देिखएको र उल्लेिखत सम्झौता सम्मािनत अदालतबाट Judicial Intervention गरी उपभोक्ता समेतलाई 
Judcial Security निदने हो भने कानूनी शासनको िनंकृयता र चरम दण्डिहनताले ूौय पाउने भई यःता गैर 
कानूनी सहमित लगायतका कायर्ले बारम्बार िनरन्तरता पाउने हनुाले माग बमोिजमका आदेश जारी गरी 
पाउन संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यो सावर्जिनक हक िहत र सरोकारसँग सम्बिन्धत 
िनवेदनका साथ उपिःथत भएका छ  । 

            िवपक्षीह ले सेवा ूदान गदार् उपभोक्ताबाट मूल्य र कर बाहेक अन्य कुनै शलु्क असलु गनर् 
पाउने होइन । तर,  िवपक्षीह ले आपसी सहमितबाट उपभोक्ताको रकम िलने गरेको सम्झौता संिवधानको 
धारा ८९ र िवपक्षी शेड यूिनयनसँग सम्बिन्धत राजनीितक पाटीर्ह बीच िमित २०६३।०८।०५ मा भएको 
शािन्त सम्झौताको दफा ७.५.५ मा उल्लेिखत कानून बमोिजम बाहेक कसैको पिन सम्पित जफत वा कव्जा 
गिरने छैन भ े सहमित र धारा १९ समेत िवपरीत भएकोले उक्त सम्झौता बदर भागी छ । 

            िवपक्षीह को सहमित उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ को दफा ६ समेत िवपरीत भएको र 
दफा ७ बमोिजम नेपाल सरकारले हःतक्षेप गरी िनयमम गन ूकृितको भएकोले उक्त सम्झौता बदर भागी छ 
। 

            िवपक्षीह को उल्लेिखत सम्झौता संिवधानको धारा ३० र ौम ऐन २०४८ मा उल्लेिखत 
सामिुहक सौदाबाजीको िवषय िभऽ पिन पदन । िवपक्षी व्यवःथापक र मजदरु बीच उपभोक्तासँग मलु्य र कर 
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बाहेक कित रकम असलु गन भ े कुरा नपन हुँदा त्यःतो सामूिहक सौदाबाजी िभऽ पद नपन तथा ूितबिन्धत 
भएको कुरामा पिन जबरजःती उपभोक्तासँग रकम असलुी गन िनयतले गिरएको सम्झौता बदरभागी छ । 

            िवपक्षीह ले गरेको उल्लेिखत सम्झौता ौम ऐन, २०४८ को पिरच्छेद ६ र दफा ४८ मा 
व्यविःथत कल्याणकारी व्यवःथािभऽ पिन पदन । यसरी कल्याणकारी िवषय िभऽ पद नपन िवषयमा पिन 
कानूनले िदएको अिख्तयारी बेगर जबरजःती उपभोक्तासँग असलु गन गरी गिरएको उक्त सम्झौता बदरभागी 
छ । 

            िवपक्षीह को उल्लेिखत सम्झौताको दफा १५ मा भएको बुदँा हेदार् नै उक्त सम्झौता कानूनी 
ौोत बेगरको भएको पिु  हनु्छ । सो दफा १५ हाल गिरएको सम्झौता ूचिलत ौम ऐन िनयम तथा अन्य 
कानूनी व्यवःथासँग सम्झौता भएको बुदँा बािझएको र होटेल संघ नेपाल र यूिनयनह को संयकु्त ूयासमा 
कानून संशोधन र पिरवतर्न गनर्का लािग नेपाल सरकारसँग पहल गन भ े व्यवःथा भएबाटै िवपक्षीह ले 
कानून बमोिजमको कायर् नगरेको पिु  भएकोले उक्त सम्झौता सोिह आधारमा समेत बदरभागी छ । 

            अतः मािथ उल्लेिखत तथ्य कानूनको आधारमा िवपक्षी सेवा ूदायक र िनजका कमर्चारी 
यूिनयनह बाट ३० िडसेम्बर २००६ का िदन संयकु्त पमा हःताक्षर गरी होटेल तथा रे ु रेन्टमा सेवा िलन 
आउने उपभोक्तासँग मूल्यको १० ूितशत सेवा शलु्क असलु गन र उक्त सेवा शलु्क होटेल ूित ानलाई 
३२ ूितशत र मजदरु कमर्चारीलाई ६८ ूितशत आपसमा बाँिडिलने गरी गिरएको समेतको सम्पूणर् सम्झौता 
र सो बमोिजम भए गरेका सम्पूणर् काम कारवाही संिवधानको धारा ३२ र १०७ (२) र सो मूल्यमा लाग्ने 
कर बाहेक कुनै पिन शलु्क दःतरु लगायतका रकम उपभोक्तासँग असलु नगनुर् नगराउन ुअसलुी गिरएको 
रकम िफतार् गनुर् उक्त अनिुचत कायर्को तत्काल िनयन्ऽण र िनयमन गनुर् भ े समेतको परमादेश ूितषधे 
लगायत अन्य जो चािहने आदेश िवपक्षीह को नाममा जारी गरी पाउँ ।  

            िवपक्षीह  सेवा ूदायक र िनजका कमर्चारी यूिनयन बीच भएको ३० िडसेम्बर २००६ को 
सम्झौता सन्तलुन र सिुवधाको िस ान्तको आधारमा समेत यथािःथितमा राख्नपुन तथा उक्त सम्झौता लागू 
भएमा वा सम्झौता बमोिजम उपभोक्ताले रकम भकु्तान गनुर्पन  भएमा उपभोक्तालाई अपूरणीय क्षित पगु्ने 
भएकोले ूःततु िरट िनवेदन अिन्तम िकनारा नभएसम्म सम्झौतामा उल्लेिखत सेवा शलु्क असलु नगनुर् 
नगराउन ु यथािःथितमा राख्न ु भ े समेतको अन्तिरम आदेश सव च्च अदालत िनयमावलीको िनयम ४१ 
बमोिजम िवपक्षीको नाममा जारी गरी ूःततु िनवेदन सावर्जिनक हकिहतसँग सम्बिन्धत भएको हनुाले 
अमािधकार िदई पेश गनुर् भ े समेतको आदेश गरी पाउँ भ े िरट िनवेदन ।   

            यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? 
िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवपक्षीह का नाउँमा सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ ूा  भएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ पेश गनुर् साथै िनवेदन माग बमोिजम अन्तिरम आदेश जारी गनुर्पन नपन सम्बन्धमा छलफलको 
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लािग िवपक्षीह लाई ७ िदनको सूचना िदई पेश गनुर् भ े यस अदालत एक न्यायािधसको इजलासबाट भएको 
आदेश । 

            िवपक्षीलाई ूःततु मु ा दायर गन हकदैया छैन । िडसेम्बर ३० २००६ मा होटल संघ 
नेपाल र शेड यिुनयन बीच भएको सम्झौता ौिमक र व्यवःथापन बीचको करार हो । यःतो सम्झौतामा कुनै 
कारणले मु ा गनुर्पन भएमा शेड यिुनयन ऐनको दफा २२ बमोिजम ौम अदालतमा र ौम ऐनको दफा ५८ 
अनसुार ौम िवभागमा समेत मु ा दायर हनु सक्दछ । २०३६ सालदेिख नेपाल ःवतन्ऽ होटल मजदरु र 
होटल व्यवःथापनबीच लामो संघषर् चल्दै आएको िथयो । २०४६ सालको आन्दोलन पिछ पिन ूाय सवै 
होटलमा सामिुहक सौदावाजीको लािग माग पेश गदार् १० ूितशत सेवा शलु्क सम्बन्धमा माग रािखएको िथयो 
। यस सम्बन्धी माग सम्बन्धमा ूित ान ःतरमा सम्झौता हुँदा होटल संघ नेपालको िनणर्य र सरकारको 
िनणर्य भएमा िदन सिकने भनी सम्झौता भएका छन ् । होटेल उ ोगमा सेवा शलु्क लगाउने व्यवःथा 
बंगलादेश, भारत,  म्यानमार, जापान, दिक्षण कोिरया, ॄािजल,  िफिलपीन्स, थाइल्याण्ड, कोलम्बीया,  केन्या, इिजप्ट, 
अमेिरका, मेक्सीको, क्यानडा, इटाली आिद ूाय जसो देशह मा रहेको देिखन्छ । संिवधानको धारा १३(३) 
को ूितवन्धात्मक वाक्यांशले मजदरुलाई समेत काननु बनाई संरक्षण गनर् सक्ने व्यवःथा गरको छ । त्यःतै 
गरी ौिमकलाई आय आजर्नको अवसरको विृ  गन र पेशागत अिधकारको सिुन तता गन कायर् राज्यको 
दाियत्व िभऽ पन व्यवःथा धारा ३३ को (ठ) ले गरेकोछ । ौिमकलाई मािथ उठाउने सम्बन्धी व्यवःथा 
धारा ३४(४), ३५(७) र (१०) ले धारा १५४ ले समेत गरेको छ । यी अिधकारको ूयोग गन माध्यमको 
व्यवःथाका लािग धारा ३३(ड) मा नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तराि य सन्धी सम्झौताको ूभावकारी 
कायार्न्वयन गिरने कुराको ग्यारेन्टी गिरएको छ । अन्तरार्ि य ौम संगठनको अिभसन्धी नं. ९८ 
(Convention  Concerning  the  Application  of  the  Principle  of  the  Right  to  Organize  and  Bargain 
Collectively) अिभसन्धी नेपालले १९९६ नोभेम्वर ११ मा अनमुोदन गरेको छ । यसका अितिरक्त नेपालले 
ILO Declaration  on  Fundamental  Principal  and  Right  at Work १९९८ लाई समेत पालना गन कुराको 
संवैधािनक ूत्याभिुत िदएको छ । सामिुहक सम्झौताबाट उपभोक्ताको १० ूितशत रकम असलु गन भ े 
िवषय छ । त्यो काननु अनु प असलु गिरने रकम हो । ौिमक व्यवःथापन बीचको काननुको ूत्यक्ष 
ूभाव उपभोक्तामा पदर्छ । मलु्यमा जोडेर होस वा सरचाजर्को पमा उल्लेख गरेर नै िकन नहोस वतर्मान 
खलुा बजार व्यवःथामा बःत ुवा सेवाको मलु्य सरकारले तोक्दैन । बजारले नै यसको मलु्य िनधार्रण गदर्छ 
। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनिुचत व्यापारीक कृयाकलापलाई िनशेध गरेको छ । सामिुहक सम्झौतालाई 
कुनै पिन होटल रेःटुरेन्ट मलु्यको मलु्याङ्न गरी वःत ुवा सेवाको उपभोग गनर् पाउने अिधकारमा यसले कुनै 
अंकुश लगाएको छैन । १० ूितशत सेवा शलु्कको िवषयले होटेल क्षेऽका ौिमकलाई िटप्स माग्नेको 
हैिसयतबाट उठाएर अिधकारमा पिरणत गदर्छ । हामीले ौिमकलाई उच्च मनोबल साथ काम गन दक्ष 
जनशिक्तमा पिरणत गन बाटो अपनाएका ह  । सेवा शलु्कको कायार्न्वयनले होटेल क्षेऽका ौिमक बीच 
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समानताको ःथापना हनेुछ । हामीबीचको सम्झौताले कुनै पिन व्यिक्त वा नागिरकको संिवधान ूदत वैयिक्तक 
ःवतन्ऽता उल न भएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५ र ७ को व्यवःथा हामीह  बीचको 
सम्झौतामा आकिषर्त हुँदैन । िवपक्षीले सःतो लोकिूयताको लािग क्षेऽािधकार िविहन िवषयमा तथ्य गमु पारी 
३० िडसेम्बर २००६ मा होटेल संघ नेपाल र शेड यिुनयनबीच काननु र संिवधान अनु प भएको सामिुहक 
सम्झौता बदर गरी पाउँ भनी दायर भएको िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत व्यहोराको नेपाल पयर्टन 
तथा होटेल तथा ौिमक संघ र नेपाल ःवतन्ऽ होटेल मजदरु यिुनयन अिखल नेपाल होटेल तथा रेःटुरा 
मजदरु संघको एकै िमलानको पथृक पथृक िलिखत जवफ । 

            िवपक्षी िनवेदकह ले उल्लेख गनुर् भएको िवषयमा कसैको हक अिधकार हनन ्हनेु िकिसमबाट 
यस मन्ऽालयले कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े नेपाल सरकार 
गहृ मन्ऽालय िसंहदरबारको िलिखत जवाफ । 

            िनवेदकह ले दािव िलएको िवषयमा सेवा ूदायकह  र िनजका कमर्चारी यिुनयनसँग यस 
कायार्लयले कुनै ूकारको सम्झौता नगरेको र त्यसरी रकम उठाउने गरी भएको सम्झौताको िवषय यस 
कायार्लयसँग सम्बिन्धत नभएको हुँदा यस कायार्लयलाई ूत्यथीर् बनाउन िमल्ने नै होइन । उपभोक्ता संरक्षण 
ऐन २०५४ को दफा ७ मा उल्लेिखत िवषय र िरट िनवेदन उठाइएको िवषयवःत ुफरक फरक ूकृितको 
हुँदा िवपक्षीह को दावी बमोिजम िरट जारी हनेु अवःथा नहुँदा िरट िनवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरी 
पाउँ भ े समेत नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद कायार्लयको िलिखत जवाफ । 

            ूचिलत काननु ारा आम उपभोक्ता वगर्को िहतको संरक्षण गन कायर्मा यस मन्ऽालयले कुनै 
कसर वांकी नराखी सघाउनै परु् याउने भएकोले िवपक्षीले आफ्नो िरट िनवेदनमा औल्याउन ुभएको कुनै पिन 
गैर काननुी काम यस अदालतबाट भएका छैनन ्। हनेु पिन छैनन ्िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत 
नेपाल सरकार ौम तथा यातायात व्यवःथा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

            िवपक्षीले होटेल संघ नेपाललाई उपभोक्तालाई खा  तथा बसोबासको सेवा िवबी गन सेवा 
ूदायक भनी गलत अथर् गरी वाःतिवक सेवा ूदायक कुनै होटेल ूित ानलाई िवपक्षी बनाउन नसकी दायर 
गरेको िरट िनवेदन आधारहीन एंव हकदैया िविहन छ । होटेल संघ नेपाल र होटेल ूित ानसँग आव  शेड 
यिुनयनह  बीच ३० िडसेम्बर २००६ मा सम ी पमा सामिुहक सौदावाजी सम्झौता भएको हो । जनु 
सम्झौताबाट कसैको कुनै संवैधािनक एंव काननुी हक अिधकारमा आघात एंव हनन ्भए गरेको छैन ्। सेवा 
ूदान गरी िलन लािगएको सेवा शलु्क कुनै कर दःतरु आदी िभऽ पदन । सेवा शलु्क िलने कारण र आधार 
पिुःट गिरएको हुँदा सो गैर काननुी छैन । करार बमोिजमको िववादको समाधान गनर् कुनै मध्यःथता वा 
ूचिलत कानूनको ब्यवःथा भएकोमा त्यसमा अन्य उपचारको व्यवःथा आकिषर्त हुँदैन । दईु पक्षबीच भएको 
सम्झौताबाट िसजर्ना भएको हकलाई काननुी हक भ  निमल्ने साथै काननुी दाियत्व र करारीय दायीत्व अलग 
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िवषय भएकोले सम्झौताबाट िसिजर्त हक दाियत्व (Contractual Right and Obligation) िरट क्षेऽबाट हेनर् िमल्ने 
होइन िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत होटेलसंघ नेपालको िलिखत जवाफ । 

            सेवा ूदायक संःथा र सो संःथासँग आव  कमर्चारी यिुनयन बीचमा भएको होटल तथा 
रेःटुरेन्टमा सेवा िलन आउने उपभोक्तासँग मलु्यको १० ूितशत सेवा शलु्क िलने गरी सम्झौता भएको भए 
यःतो सम्झौतामा यस मन्ऽालयको सहमित नरहेको र त्यःतो िवषय वःतमुा सेवा ूदायक संःथा र सो 
संःथासँग आव  कमर्चारी यिुनयनबीचमा भएको भिनएको िवषयवःतमुा यस मन्ऽालयलाई िवपक्षी बनाउन ुपन 
कुनै आधार र कारण समेत नरहेकोले िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत नेपाल सरकार अथर् 
मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

            २.    िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा 
िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ताह  ौी ज्योती बािनयाँ र ौी रामचन्ि िसंखडा तथा िवपक्षीतफर् बाट 
उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता ौी वसन्तराम भण्डारी,  िव ान अिधवक्ताह  ौी अग्नी खरेल, ौी रमेश 
वडाल,  ौी शरण शंकर पौडेल तथा नेपाल सरकारतफर् बाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी सरोज 
गौतमले गनुर्भएको बहस सिुन िनवेदक तथा िवपक्षीतफर् बाट पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज 
िनणर्य सनुाउन तारेख तोिकएको ूःततु मु ामा िनणर्याथर् िनवेदक एवं ूत्यथीर्ह का तफर् बाट उठाएका ू ह  
िनम्न बमोिजम देिखन आएका छन । 

अ. ज्योित बािनयाँ समेत िनवेदकका तफर् बाट उठाइएका ू ह  :– 

(क)   उपभोक्ता अिधकार र सावर्जिनकिहत र सरोकार समावेश भएको िववादको िनरोपण असाधारण 
अिधकार क्षेऽबाट हनु सक्ने वा नसक्ने ? 

(ख)   सामिुहक सौदाबाजीको नाउँमा सेवा ूदायक िभऽका पक्षह  बीच भएको सहमित उपभोक्ता 
उपर लाग ुगनर् िमल्ने वा निमल्ने ? 

(ग)   िववािदत सहमित सामिुहक सौदाबाजी हनु सक्ने नसक्ने ? 

(घ)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै सेवा शलु्क उपभोक्ताबाट असलु गनर् सक्ने वा नसक्ने ? 

(ङ)  िववािदत संम्झौता अन्याियक फाइदाको िस ान्त अन्तगर्त हनेु वा नहनेु ? 

(च)  माग बमोिजम िरट जारी हनु सक्ने वा नसक्ने ? 

ूत्यथीर् होटेल संघ एवं मजदरु संघह का तफर् बाट उठाईएका ू ह  :– 
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(क)   िवपक्षी बनाउन ु पन िनकायलाई िवपक्षी नबनाइएको र नबनाउन ुपन िनकायलाई 
बनाई परेको िरट िनवेदनबाट माग बमोिजमको न्याय िन पण हनु सक्तछ िक सक्तदैन 
? 

(ख)   ौिमक र रोजगारदाता संगठनबीचको सामिुहक सम्झौता अथार्त करारको िवषयमा 
िरट क्षेऽािधकार आकिषर्त हनु सक्तछ िक सक्दैन ? 

(ग)   वैकिल्पक उपचारको बाटो ूभावकारी हुँदाहदैु त्यसलाई ूयोग नगरी िरट क्षेऽमा 
ूवेश गरेको िमलेको छ िक छैन ? 

(घ)   शेड यिुनयन र व्यवःथापन बीचको सम्झौता सेवा शलु्क कर हो वा मलु्य ?  सेवा 
शलु्कको सम्झौताले कानून नबनाई कर लगाउन नपाउने संवैधािनक व्यवःथाको 
उल्लंघन भएको छ िक छैन ? 

(ङ)   आफ्नो दाियत्व पालन नगन व्यिक्त तथा संःथाले अकार्ले दाियत्व परुा गय  िक गरेन 
भनेर ू  उठाउन पाउँदछ िक पाउँदैन ? 

(च)   तथ्यलाई लकुाएर सफा हात निलई दायर गरेको िरट िनवेदनबाट न्याय िनरोपण हनु 
सक्तछ िक सकै्तन ? 

(छ)   िनवेदकलाई िरट िनवेदन िदने हकदैया छ िक छैन ? 

(ज)   सेवा शलु्क र उपदान दवैुको ौोत िटपनै भएको हुँदा उपदानले बैधता पाउदै गएको 
सन्दभर्मा सेवा शलु्क नपाउने भ  िमल्छ िक िमल्दैन ? 

(झ)   सामिुहक सौदाबाजीबाट सेवा शलु्क िनधार्रण गनर् िमल्छ िक िमल्दैन ? 

(ञ)   नेपालको संिवधान तथा कानूनी व्यवःथाको आधारमा सामिुहक सौदाबाजीबाट शलु्क 
िनधार्रण गनर् िमल्छ िक िमल्दैन ? 

(ट)  सामिुहक सौदाबाजीको िवषयमा अदालतबाट हःतक्षेप गनर् िमल्छ िक िमल्दैन ? 

(ठ)  ौिमक व्यवःथापन िमलेर सेवा शलु्क ःप  उल्लेख गरी पारदशीर् बनाउन ुगैरकानूनी 
र व्यवःथापन एक्लैले अपारदशीर् िहसाबले मलु्य बढाउन ुसंिवधान तथा कानून सम्मत 
भ  िमल्छ िक िमल्दैन ? 

(ड)  सामिुहक सम्झौताबाट सेवा शलु्क लागू गन कायर्ले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको िवपरीत 
कुनै कायर् भएको छ िक छैन ? 

(ढ)   िवपक्षीको कुनै हक हनन नभएको अवःथामा िरट जारी हनु सक्छ िक सकै्तन ? 



147 
 

 

            ३.    ूःततु मु ामा दवैु पक्षबाट उठाइएका उपरोक्त सारगभीर्त कानूनी ू ह लाई 
यथासक्य सम्बोधन गद देहाय बमोिजम िनणर्यमा पिुगएको छ । 

            ४.    जहाँसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को ू  छ सो ऐन उपभोक्ताको ःवाःथ्य 
सिुवधा र आिथर्क िहत कायम राख्न, उपभोग्य वःत ुवा सेवाको गणुःतर पिरमाण एवं मलु्यको अिनयिमतताबाट 
उपभोक्ता वगर्लाई संरक्षण ूदान गरी उपभोग्य वःत ु वा सेवाको गणु वा उपयोिगता घटाउन वा िझक्न 
नपाउने व्यवःथा गनर्,  एकािधकार एवं अनिुचत व्यापािरक कृयाकलाप ारा मलु्य अिभविृ  हनु सक्ने 
अवःथालाई रोक्न र उपभोग्य वःत ुवा सेवाको उपयोिगता एवं ूयोग सम्बन्धी झठुा तथा ॅमात्मक ूचार 
ूसार हनु निदई सरुिक्षत तथा गणुःतरयकु्त उपभोग्य वःत ुवा सेवाको िबबी िवतरण िनकासी पैठारी र संचय 
सम्बन्धी व्यवःथा गनर् तथा उपभोक्तालाई पन मकार्को िव  उपचार िदलाउने व्यवःथा गरी उपभोक्ताको 
हक िहत र अिधकारको संरक्षण गन व्यवःथा गनर् बनेको भ े देिखन आएको छ । िनवेदकले दावी गरेका 
उपभोक्ताह को हक अिधकारको व्यवःथा गन उक्त ऐनको दफा ६ को उदफा (१) को मलु्यसँग सम्बिन्धत 
खण्ड (ख) मा अनिुचत  व्यापािरक कृयाकलापबाट सरुिक्षत हनुको िनिम  उपभोग्यवःत ुतथा सेवाको मलु्य, 
गणु,  पिरमाण, शु ता,  गणुःतर आिदबारे सूसिुचत हनेु अिधकार, खण्ड (ग) मा यथा सम्भव ूितःपधार्त्मक 
मलु्यमा उपभोग्य वःत ु तथा सेवाको छनौट गनर् पाउने अवसरमा िव ःत हनेु अिधकार,  खण्ड (घ) मा 
उपभोक्ताको हक िहत संरक्षणका सम्बन्धमा उपयकु्त िनकायबाट सनुवाई हनु्छ भ े कुरामा िव ःत हनेु 
अिधकार र खण्ड (ङ) मा अनिुचत व्यापािरक कृयाकलापबाट उपभोक्ताह मा हनेु शोषण तथा मकार्को िव  
सनुवाई र क्षितपूितर् पाउने अिधकारह  ूत्याभतू गिरएका देिखन्छन ् । उपरोक्त अिधकार मध्ये कुन 
अिधकारको उल्लंघन भएको भ े कुरा देखाउन सिकएको एकातफर्  पाइदैन भने सम्झौताबाट लगाइएको 
१०% सेवा शलु्कको कारण मलु्यबारे ससूुिचत हनु नसक्ने िःथित उत्प  भएको भ े पिन देखाइएको छैन । 
साथै ूितःपधार्त्मक मलु्यमा सेवा छनौट गनर् नपाउने अवःथा िसजर्ना भएको छ भ े समेत कतै चचार् भएको 
पाइदैन । साथै एकािधकार एवं अनिुचत व्यापारको कृयाकलापबाट मलु्यविृ  गिरयो भ े पिन देिखदैँन । 

            ५.    उपभोक्तालाई परेको मकार् वा िनज मािथ हनेु शोषण िव  सनुवाई हनेु अवसर र 
त्यसबाट परेको क्षितको पूितर् िदलाउने व्यवःथा भए नभएतफर्  हेदार् उक्त ऐनको दफा ८(१) ले सरकारलाई 
उपभोग्य वःत ु वा सेवाको आपूितर्लाई व्यविःथत ,  िनयिन्ऽत तथा िनयिमत गन अिधकार िदएको र सो 
अिधकार अन्तगर्त सरकारले उपभोग्य वःत ुवा सेवाको गणुःतर, मलु्य िनधार्रण र आपूितर् व्यवःथा सम्बन्धी 
नीित िनधार्रण गनर् पाउने देिखन्छ । सरकारले सो अिधकारको ूयोग गरी होटलह ले ूदान गद आएको 
उपभोग्य वःत ुवा सेवाका सम्बन्धमा कुनै मलु्य िनधार्रण गरेको वा मलु्य सम्बन्धमा नीित िनधार्रण गरेको र 
त्यःतो मलु्य सम्बन्धी नीितको उल्लंघन भयो भ  सकेको पिन देिखदैँन । िनवेदकह  ःवयंम उपभोक्ता 
संरक्षण ऐन २०५४ अन्तगर्त उपभोक्ता संरक्षण पिरषद केिन्िय अनगुमन सिमितमा मनोनयन भै कायर्रत हुँदा 
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िनजह को संलग्नताबाटै सो कानूनको ूभावी उपचार िलन िदन िदलाउन सिकनेमा त्यःतो सक्षम िनकायको 
सहयोग िलने उपाय अवलम्बन गनर् तफर्  लागेको भ े पिन देिखएन । तसथर् िनवेदकले ूत्यथीर्ह  बीच 
भएको उक्त सम्झौताले उक्त दफा ८ ारा उपलव्ध गराइएको के कुन हक अिधकार कसरी हनन भएको हो 
?  देखाउन नसकेको भ ु पन हनु आयो । 

            ६.    जहाँसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ ले उपभोक्ता संरक्षणका सम्बन्धमा गरेको 
व्यवःथाह को उल्लंघन गरी कसैले उपभोक्ताका हक, िहत वा अिधकार माथी आघात गरेमा सो ऐनले दण्ड 
सजाय को व्यवःथा गरी सो कुरामा सनुवुाई गन उपयकु्त िनकायको समेत व्यवःथा गरी पयार्  उपचारको 
व्यवःथा गरेको देिखन आउँछ । उपभोक्ता िव का कसूरलाई सरकारी वादी हनेु अपराधको ौेणीमा रािख 
त्यःतो कसूरको जाँचबझु र तहिककात गरी सरकारवादी भएर मु ा चलाइने व्यवःथा उक्त ऐनको दफा १३, 
१४, १५, १९, २० मा गिरएको देिखन्छ । ऐनको व्यवःथा िवपरीत उपभोक्तालाई कुनै पिन िकिसमको हानी 
नोक्सानी हनु गएको खण्डमा त्यःतो उपभोक्ता वा त्यःतो उपभोक्ताका तफर् बाट दफा २३ बमोिजमको 
क्षितपूितर् सिमित समक्ष कुनै उपभोक्ता संःथाले क्षितपूितर् भराई पाउँ भ े उजरुी िदन पाउने व्यवःथा दफा २२ 
मा गिरएको देिखन्छ भने त्यःतो सिमितले छानिवन गरी हानी नोक्सानीको आधारमा क्षितपूितर् वापतको रकम 
उपभोक्तालाई िदलाउन सक्ने व्यवःथा दफा २३ मा र क्षितपूितर् सिमितले उपयकु्त क्षितपूितर् निदलाएमा सो 
सिमितको िनणर्य िव  पनुरावेदन अदालतमा दफा २५ अन्तगर्त पनुरावेदन गनर् सिकने गरी अिधकार 
समेतको व्यवःथा देिखन्छ । 

            ७.    हरेक पूणर् कानूनमा पनुर्पन चार वटा मखु्य पक्षह  (क) सो कानूनको उ ेँय / 
नीितको िनधार्रण (ख)सो कानून अन्तगर्त सम्बिन्धत मािनसह का कृयाकलाप/ आचरण िनयिमत गन 
ूयोजनका लािग हक, अिधकार, कतर्व्य, दाियत्व वा सिुवधा आिदको िनधार्रण र त्यःतो िनधार्िरत हक अिधकार 
आिदको उल्लंघन गरेमा वा कानूनी व्यवःथाको उल्लंघन गरेमा त्यःतो उल्लंघन गनलाई हनु सक्ने सजाय 
(ग) कानूनको व्यवःथाह को ूचलन गन गराउने िनकाय अिन (घ) कसैले कानून उल्लंघन गरी कानून ारा 
गिरएका व्यवःथाको ूितकूल गरे गराएमा मकार् पनले उपयकु्त कानूनी ूकृयाको अनशुरण गरी न्याियक 
उपचार िलन सक्ने व्यवःथा समेत हनु्छन । ूःततु उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपरोक्त सबै शतर् वा 
िवशेषताह  रहेभएकोले उक्त ऐन पूणर् ऐनको पमा रहेको देिखदँा उपभोक्ताका हक िहत अिधकारको 
उल्लंघन भएका कुरामा उक्त ऐन र त्यस अन्तगर्त बनेको िनयमावली ारा गिरएका कानूनी व्यवःथा अन्तगर्त 
उपभोक्तालाई ूभावी उपचार ूा  हनु सक्ने िःथित नरहेको भ े देिखएन । 

            ८.    िरट िनवेदह ले ूत्यथीर् शेड यूिनयन संघह  र नेपाल होटल संघका बीच भएका 
िववादःपद १०% सेवा शलु्क लगाउने सम्झौता सहमित उपभोक्ताका संिवधानका धारा १२ (२), 
१२(३)(ङ)(च), धारा ८९, ौम ऐन २०४८ र सो को िनयमावली, आवँयक सेवा संचालन ऐन, उपभोक्ता 
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संरक्षण ऐन,  समेत िवपरीत भएको देिखएको र उल्लेिखत सम्झौता सम्मािनत अदालतबाट Judicial 

intervention  गरी उपभोक्ता समेतलाई Judicial  Security  निदने हो भने कानूनी शासनको िनंकृयता र 
चरमदण्ड िहनताले ूौय पाउने भई यःता गैरकानूनी सहमित लगायतको कायर्ले बारम्बार िनरन्तरता पाउने 
हनु्छ भन्दै बदरको माग गरेको देिखन्छ भने ूत्यथीर् तफर् बाट सम्झौता कानून सम्मत भएको िजिकर िलदै सो 
सेवा शलु्क िव  शेड यिुनयन ऐन एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन ारा ूभावी उपचारको व्यवःथा भएकोमा 
त्यसैबाट उपचार िलनपुन भ े िजिकर िलइएको पाइन्छ । 

            ९.    हरेक कानून तथा न्याय ूणालीमा कानून ारा व्यवःथा गिरएका हक िहत तथा 
सिुवधाह मा कानून ूितकूल हःतक्षेपह बाट उत्प  अन्याय एवं मकार् हटाउन िनि त उपचारका उपायह  
व्यविःथत गिरिदइएको हनु्छ । जहाँ कानून ूितकूलका कायर्बाट परेका मकार् हटाउन खास उपचारका उपाय 
र ूकृयाह  व्यविःथत गिरएका हनु्छन ् त्यःतोमा सोिह ूकृया र उपाय अनु प माऽ त्यःता अन्याय वा 
मकार्को िनराकरण हनु सक्तछ । िविधको शासनको मलु आशय, ममर् र प ित पिन त्यिह नै हो । न्याय 
प ितले सानो ठुलोको भेद गदन । न्याय सानो ठुलो भ े हुँदैन अिन सानोको लािग सटर्कट अिन ठुलोको 
लागी िवशेष िकिसमको न्याय हनेु होइन । चाहे सान ुभन्दा सानो कुरा वा िवषयवःत ुहोस वा ठुलो भन्दा 
ठुलो होस सबैमा न्याय िदने गन मूल तत्वह  एक समान हनु्छन ्। न्यायको मलु्य समान हनु्छ । न्यायले 
सबैमा समान नजर िदन्छ जसिर घाम, हावा पानी इत्यािदले जो आए पिन समान व्यवहार गदर्छ । ठुलो 
िवषयवःत,ु वा ठुलो व्यिक्त भ े नाउँमा न्याय फरक हनु सकै्तन । य िप न्यायको ि बाट फरक िःथितका 
व्यिक्त वा िवषय वःतमुा वःतपुरक पमा भर गरेर फरक िकिसमको ूकृया र प ित ःथापना गनर् सिकन्छ 
। तर, एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरी सकेको कुरामा सो बाटो छोडेर अक  उपाय अवलम्वन 
गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत पमा िमल्ने कुरा होइन । संभवत कानून अन्तगर्त उपचार भैरहेको 
कुरामा सो उपचारको ूयोग गरी न्याय खोज्नपुछर् अक  वैकिल्पक उपचारको उपायको ूयोग गनर् िमल्दैन 
भ े वैकिल्पक उपचारको िस ान्तको जड यसै कुरामा रहेको छ । ूःततु मु ामा िनवेदकह ले उठाएको 
उपभोक्ताका हक िहत उल्लंघन भएमा क्षितपूितर् सिहत ूभावी उपचार पाउने ूकृया र िनकायसमेतका 
व्यवःथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बाट भैसकेको कुरा मािथ नै उल्लेख भैरहेको छ भने िनवेदकह ले 
उपचारको व्यवःथा भए गिरएको छैन भ  नसिक सोझै अदालतबाट न्याियक हःतक्षेप गिरयोस भ े भनाई 
ूःततु गरेका देिखन्छन । अदालत ःवतन्ऽ अवँय नै छ र हनु्छ तर ःवच्छन्द हनु सकै्तन । ःवतन्ऽको 
आसय िनि त पमा ःथािपत पिरपाटी मान्यता,  िनयम, कानून अनु प गन, भ े, चल्ने कुरा हो । ःवतन्ऽ 
हनेुले ःवतन्ऽ हुँदाहदैु पिन एक िनि त िसमा वा अनशुासनमा बःनै पदर्छ र त्यःतो अनशुासन अन्तगर्त 
चल्नपुन हनु्छ । अनशुासनमा बःन नपरोस भिनन ु गनुर्ले ःवच्छदन्ताको ढोका खोल्दछ । अदालतले 
कानून ारा व्यविःथत िःवकायर् बाटोलाई छाडेर न्याियक हःतक्षेपको नाउँमा आफूखसुी न्याय िनरोपण गनर् 
थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातफर्  धकेल्छ ,  त्यसले िवधीको शासनको ूितकूल गराउँछ । 
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जितसकैु किठनाइ असरुक्षा वा दण्डिहनताको िःथित िकन नहोस त्यसको िनराकरण कानूनी बाटो बाटै 
हनुपुदर्छ,  अबाटो गएर िनराकरण गनर् खोिजएमा त्यसले िवधीको शासनमा िवकृित पैदा गदर्छ,  न्याियक 
अराजकता र असरुक्षा िसजर्ना गदर्छ । 

            १०.    िनवेदकह ले िलएको िजिकर आफैमा िठक हनु सक्तछ तर,  अदालतले समि  
मलु्याकंन गरेर हेदार् उक्त िजिकर िनजह ले अवलम्बन गरेको ूकृयासँग मेल खाएको देिखँदैन । िनवेदकह  
ःवयं उपभोक्ता संरक्षण कायर्मा लािग पन व्यिक्तह  भएको र सो कायर् गनर् ःथािपत संःथा समेत देिखन्छन ्
। िनजह  सो कायर्मा सकृय रहेका माऽ नभै उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तगर्त गिठत िनकायमा रही ऐनको 
उ ेँय सफल बनाउन लािग परेका देिखएका पिन छन ्। यस पिरिःथितमा ूःततु िवषयमा सो ऐन अनु पको 
उपचार तफर्  िनवेदकह  लागेको भए र कथंकदािचत सो अनु प समाधान नभएको िःथितमा यस अदालत 
समक्ष सरकारका सम्बिन्धत अंगलाई िवपक्षी समेत बनाई आउन नसक्ने अवःथा िथएन । िनजह  त्यसरी 
आएका भए र यस अदालतले िनवेदकह ले िजिकर गरेजःतो न्याियक हःतक्षेप गनर्पन अवःथा देिखएको भए 
आफ्नो अिधकार र क्षमताको ूयोग गनर् सक्तथ्यो । आफूसँग अिधकार छ भन्दैमा जथाभावी त्यःतो 
अिधकारको ूयोग गनुर् िववेकयकु्त अिधकारीको हकमा उिचत हुँदैन । 

            ११.    यस अदालतले कानून तथा न्यायका मयार्दा िभऽ रिह िविधको शासनलाई ःथािपत र 
ूचलन गनर् संभव भए सम्मका सबै उपायह  गदर्छ र गनुर् पदर्छ । िविधको शासनमा गंभीर ॑ास आइरहेको 
देिखन्छ र सो को िनराकरण तत्काल ूचिलत कानूनी उपायबाट गनर् नसिकने बाध्यात्मक पिरिःथित िसजर्ना 
भएको देिखएको खण्डमा माऽ िविधको शासन एवं मानव अिधकारको ूचलनका लािग न्याय र कानूनको 
बहृ र मान्यता िभऽ रिह िनि त प ित र ूकृया समेत ःथापना गद यस अदालतले आफूमा अन्तरिनिहत 
न्याय गन अिधकारको ूयोग साहससाथ गनुर् पन हनु्छ । तर,  ूःततु मु ामा िनवेदकह लाई कानूनले 
उपचारको बाटो िदईरहेको र सो उपचार अूभावी छ भ े िजिकर समेत नरहेको अवःथामा अदालतले सो 
हदसम्म िवषयवःत ुिभऽ पसी कुनै आदेश गनर् पन अवःथा देिखदैँन । 

            १२.   अब उपभोक्ता अिधकारको पमा सावर्जिनक िहत र सरोकार समावेश भएको ूःततु 
िववादको िनरोपण असाधारण अिधकार क्षेऽबाट हनु सक्ने वा नसक्ने के हो ?  भ े महत्वपूणर् ू को 
िनराकरण गन सम्बन्धमा िवचार गनुर्परेको छ । सवर् ूथम ूःततु िववाद सावर्जिनक िहत र सरोकारको 
िववाद हो होईन भ े कुरामा अिल्झ रहन पन देिखदैन । १० ूितशत सेवा शलु्कले गरेको मलु्य बिृ बाट 
उपभोक्ताका हक िहत समावेश भएको ू  िनवेदकले ूःततु मु ामा उठाएको हुँदा सो कुरा खास व्यिक्त वा 
केही व्यिक्त िवशेषको माऽ नभएर आम समदुायको सरोकार चासोको कुरा मा ु पन देिखन्छ । यस 
अदालतले िविभ  मु ामा (ने.का.प. २०५३,  प.ृ२०१ ,  िन.नं. ६१५९ ने.का.प.२०४८ प.ृ ८१०, 
िन.नं.४४३०, ने.का.प.२०५१ प.ृ२५५ िन.नं.४२५) व्यिक्त वा केिह व्यिक्तह को िनजी हक िहत भन्दा पर 
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िनि त जनसमदुायको हक िहत वा सरोकारको कुरालाई सावर्जिनक हक िहतको िवषयवःत ुठहराई सकेको 
देिखएको हुँदा र ूःततु िववादको िवषयवःत ुूत्यथीर् नेपाल होटल संघका सदःय होटलका आम उपभोक्ताको 
सरोकारको िवषय देिखएको हुँदा ूःततु मु ालाई सावर्जिनक िहत वा सरोकारको िवषय वःत ु होइन भ  
सिकने भएन । 

            १३.   यसरी िनवेदकले उठाएको िवषयवःतमुा सावर्जिनक हक िहत,  चासो वा सरोकार 
समािव  रहे पिन सो कुरा धारा १०७(२) अन्तगर्त िनरोपण हनु सक्ने नसक्ने कुरा महत्वको हनु पगेुको छ 
। धारा १०७ (२) अन्तगर्त यस अदालतले अिधकार क्षेऽ महण गनर् त्यःतो सावर्जिनक हक वा सरोकारको 
िसजर्ना कुनै न कुनै पमा राज्य वा त्यःको कुनै अंग िनकाय वा सावर्जिनक अिधकारीको संलग्नता रहेको 
हनु ुअिनवायर् छ । अथार्त िववादको कारण (Cause of  action) को कारक  वा त्यःतो िववादको दाियत्व 
िनवार्ह गन िजम्मेवारी सरकार वा त्यसको अंग िनकायमा रहेको देिखन ु पदर्छ । अजुर्न पाण्डे समेत िव. 
क्याम्पस ूमखु समेत भएको (सम्वत २०६० सालको िर नं.३४६८ िनणर्य िमित २०६३।१०।२३।३) 
मु ामा यस अदालतबाट यस बारेमा िवःततृ िववेचना भै सकेको देिखन्छ । धारा १०७(२) मा उल्लेख 
भएको “सावर्जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ू को 
िनरोपणको लािग आवँयक र उपयकु्त आदेश जारी गरी त्यःतो हकको ूचलन गराउने वा िववाद टंुगो 
लगाउने असाधारण अिधकार सव च्च अदालतलाई हनेुछ”  भ े ूावधान अनु प यस अदालतले असाधारण 
अिधकार क्षेऽ महण गनर् िनम्न शतर् परुा भएको देिखन ुपदर्छः 

(क)  िववादको िवषय वःत ुराज्य वा त्यःको कुनै अंग िनकाय वा अिधकारीको कृयाकलाप बाट 
उठान भएको वा त्यःतो अिधकारीको सो कृयाकलापमा संलग्नता भएको देिखन ुपदर्छ, 

(ख) िववाद राज्य वा त्यःको कुनै अंग िनकाय वा अिधकारीलाई मखु्य िवपक्षी बनाई नीज िव  
दायर भएको हनुपुदर्छ, 

(ग)   िववादको िवषय सावर्जिनक हक िहत वा सरोकारको हनुपुदर्छ, 

(घ)   िववादमा संवैधािनक वा कानूनी ू  िव मान भए रहेको हनुपुदर्छ र 

(ङ)  िववादको िनरोपण केवल ूा ीक ू  सम्ममा माऽ िसिमत नरहेर वाःतिवक पमा हक िहतको 
िछनोफानो गन हनुपुदर्छ । 

            यस मु ामा राज्य वा त्यःको अंग िनकायको पमा िवपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार र 
त्यःका िविभ  मन्ऽालय वा अिधकारी सो १० ूितशत सेवा शलु्क िनधार्रणमा संलग्नता नरहेको ूःततु 
िववादमा धारा १०७(२) को ूयोग हनेु चािहने शतर् पगेुको देिखएन । अदालतको अिधकार क्षेऽ ूयोगर 
ूचलन हनुका लािग कानूनले कुनै शतर् तोकेको देिखन्छ भने त्यःतो शतर् पगु्न ज री हनु्छ । 
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            १४.   ूःततु मु ामा िरट िनवेदकह ले नेपाल सरकार र यसका िविभ  मन्ऽालयह लाई 
ूत्यथीर् (िवपक्षी) बनाई िनवेदन दायर गरेको देिखन्छ भने ूत्यथीर् नेपाल सरकार तफर् बाट िववादको ू मा 
नेपाल सरकारको संलग्नता नभएको नरहेको हुँदा ूत्यथीर्/िवपक्षी बनाइएको नै िमलेन भ े िजिकर िलएको 
देिखन्छ । मु ामा मकार् परे पारेको भिनएको िववादको िसजर्ना गन घटना वा कृयाकलापमा (Cause  of 
action) संलग्न नभएको वा अनपुिःथत व्यिक्त दोषको भागी हनु सक्ने सम्भावना हुँदैन । न्याय िनरोपण गन 
कुरा जसले अन्याय गरेको छ वा अन्याय पगु्ने कायर्मा जो संलग्न छ त्यस िव  हो । तसथर् त्यःतो 
व्यिक्तलाई मु ामा पक्ष बनाउन ज री हनु्छ । जसले अन्याय गरेको भिनएको छ त्यसका कुरा नै सु ु पन 
न्यायको मखु्य र आधारभतू मान्यता हो भने इन्साफ भएपिछ त्यःतो व्यिक्तबाट अन्यायमा परे पािरएकालाई 
न्यायको ूितफल िदलाउन अदालतका लािग सिजलो र उपयकु्त हनु्छ अिन अदालतका लािग त्यसो गनर् 
न्याियक पबाट सहज र उिचत समेत हनु्छ । यसै आधारमा मु ामा पक्ष बनाउन पन िस ान्त ःथािपत 
भएको छ । यस िस ान्तले मु ाको िवषयवःतमुा ूितकूलता िसजर्ना गन वा संलग्न हनेु व्यिक्त कुनै छुट्न 
हदैुन अिन मु ाको िवषय वःतमुा संलग्न नहनेु व्यिक्तलाई पक्ष बनाएर झन्झट दखु िदन हुँदैन भ े मलु 
अवधारणालाई मतुर् प िदन्छ । 

            १५.   ूःततु मु ामा ूत्यथीर् नेपाल सरकारका मन्ऽालयह  दावीको िवषयवःत ुसेवा शलु्क 
लगाउने सामिुहक सौदाबाजीको ूकृया देिख सम्झौता हुँदा अिन सो सम्झौताको ूचलन कायर् हुँदासम्म संलग्न 
भएको नदेिखएको पृ भिूममा नेपाल सरकारलाई िवपक्षी बनाइएको दायर गिरएको ूःततु िरट िनवेदन पक्ष 
बनाउने सम्बन्धी कानूनी िस ान्त अनकूुल देिखएन । िववादको ू मा संलग्ननै नरहेका उल्लेिखत ूत्यथीर् 
मन्ऽालयह लाई िवपक्षी बनाउँदा यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽको ूयोग गनर्मा ूािविधक शतर् 
परुा हनेु देिख िनवेदकह ले सो उपाय गरेको हनु सक्तछ । यस मु ामा ूत्यथीर् बनाइएका मन्ऽालयह लाई 
बाहेक गनार्साथ िस ान्ततः िरट क्षेऽािधकार ूयोग हनेु आधार नै समा  हनेु हनु्छ । 

            १६.    िनवेदकह ले यस अदालतबाट भन्सार िवभाग समेत िव  राम िरछपाल अमवाल 
भएको मु ामा (ने.का.२०४९ प.ृ७३२) ूितपािदत िस ान्त अनसुार उपभोक्ता संरक्षण कानून अन्तरगत 
उपचार िरत्याएपिछ ूःततु िववादको सन्दभर्मा असाधारण अिधकार क्षेऽको ूयोग गरेको भए सो अवःथामा 
यस अदालतका लािग िववाद िलएर हेनर् सहज हनु सक्ने हनु्थ्यो । तर, सो समेत नभएको अवःथामा यस 
अदालतको लािग ूःततु िववाद मािथ िवचार गनर् पन समेतको ःथीित रहेको पिन देिखएन । 

            १७.   ूःततु मु ा होटल व्यवसायमा कायर्रत मजदरुह को तफर् बाट राि य ःतरका शेड 
यूिनयन संघह  र होटल संघ नेपालको बीच भएको सामिुहक सम्झौता अनु प लगाइएको दश ूितशत सेवा 
शलु्क खारेजको माग गद परेको हुँदा उल्लेिखत दईु पक्षले त्यःतो सम्झौता माफर् त सेवा शलु्क लगाई असलु 
गन गरेको कायर् उनीह को कानून सम्मत अिधकार क्षेऽ िभऽ पन हो ? वा सो काम ूचिलत कानूनको 
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उल्लंघन भएर भएको हो ?  भनेर हेनुर् पन भएको छ । यसको समिुचत जवाफ ूा  गनर् मजदरुह को 
सामिुहक सौदावाजीको अिधकार र त्यसकोपृ भिूम र ूचिलत ौम कानून समेतको िव षेण आवँयक देिखन्छ 
।            १८.   सामूिहक सौदावाजी गन पध्दितको मान्यता र ूचलन कामदारह को िनकै्क लामो 
राि य र अन्तराि य आन्दोलन प ात ूा  भएको कुरामा ि िवधा छैन । आज सामूिहक सौदावाजी असल 
ौम सम्बन्धको लािग पूवार्धार भै सकेको छ । यसले ौम सम्बन्धको आधारभतू आधारिशलाको पमा 
िव भर मान्यता पाइरहेको छ र नेपालमा ूचलनमा रहेको ौम कानूनले समेत मान्यता िदई ूचलन गराउँदै 
आएको देिखन्छ । 

            १९.    कामदार र व्यवःथापक िवचको सम्बन्ध व्यविःथत गनर् उपयकु्त र न्यायोिचत, 
ौमःतर कायम गन ौम कानूनको एक िविश  ौोतको पमा सामिुहक सौदावाजीको िव व्यापी मान्यता छ 
। सामिुहक सम्झौता सामिुहक सौदावाजीको पिरणाम हनु्छ । सामिुहक सौदावाजी वतर्मान ौम सम्बन्धको 
पिरपािटको आधारिशला समेत हनु पगेुकोले ौम कानूनका ःथािपत िसध्दान्तले यसलाई ौम सम्बन्धका दवैु 
पक्षका लािग आधारभतू अिधकारको पमा व्यविःथत गरेको देिखन्छ । वाःतवमा भ े हो भने सामिुहक 
सौदावाजी कामदारह को आधारभतू अिधकारको संरक्षण अिन सम्वधर्न गन ूभावशाली माध्यम हो । 
अन्तराि य ौम संगठनले Convention  Concerning  the  Principle  of  the  Right  to Organise  and  Bargain 
Collectively 1948 (नं.९८) अिभसन्धी पािरत गरी सामिुहक सौदावाजी गनर् पाइने कामदारको अिधकारलाई 
िव व्यापी पमा मान्यता िदलाएको छ । नेपालले उल्लेिखत अिभसन्धीह लाई अनमुोदन गरेको छ अिन 
सन्धी ऐन २०४७ अनु प सामिुहक सौदावाजी गनर् पाउने गरी ूचिलत ौम कानूनले ौम सम्बन्धका दवैु 
पक्षलाई अिधकार समेत व्यविःथत गरी सामिुहक सौदावाजीको लािग ूकृया र आवँयक शतर्ह  िनधार्रण 
गिरिदएको माऽ नभएर सामिुहक सौदावाजीको पिरणाम भएको सामिुहक सम्झौताको कानूनी मान्यता र ूचलन 
गराउने समेतको व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

            २०.   सामूिहक सौदावाजी र शेड यूिनयन एक अकार्का अिभ  अंग रहँदै आएका छन ्तापिन 
सामिुहक सौदावाजी शेड यिुनयनको अभावमा समेत कृयािशल हनु सक्ने कुरा ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ 
को व्यवःथाले पिु  गदर्छ । सामिुहक सौदावाजीको प ित ःवयंले बन्देज िःवकार गरेका र कानूनले 
सौदाबाजी हनु सकै्तन भनी ःप सँग िनषधे गिरिदएका कुरा बाहेक ौम सम्बन्धले समेट्ने ूाय सवै कुरा वा 
िबषयमा सौदावाजी गरी आपसमा िलन िदन पाउने गरी सम्झौता गनर् र त्यःतो सम्झौता पालना गनर् ौम 
सम्बन्धका पक्षह –कामदार एवं व्यवःथापक वा ितनीह का शेड यूिनयन संगठनलाई अिधकार रहे भएकै 
देिखन आउँछ । सामिुहक सौदावाजीले ौम सम्बन्धमा दवैु पक्ष ारा राजी खसुीले तय गरेका सेवा तथा 
कामका शतर्ह  िनधार्रण गनर् र सो सौदावाजीबाट तय भए अनु प सामिुहक सम्झौता गरी आपसमा हक 
अिधकार, कतर्ब्य दाियत्व वा सिुवधा िलन िदन सक्ने ःवतन्ऽता दवैु पक्षलाई रहे भएकै देिखन आउँदछ । 
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            २१.   सामिुहक सम्झौता काम एवं रोजगारका शतर्ह  िनधार्रण गन माध्यम नै हो । 
Collective  Agreement  means  all  agreements  in  writing  regarding  working  conditions  and  terms  of 

employment  concluded    between  the  employer,  a  group  of  employers  or  one  or more  employers 

organisations  ,  on  the  one  hand  and  one  or more  representative  worker's  organisations  or  in  the 

absence of such organisations , representatives of the workers duly elected and authorized by them  in 

accordance  with  national  laws  and  regulations  on  the  other  .  [  The  Collective  Agreements 

Recommendation, 1951 [ No 91] 

            २२.   सामान्यतः एवं िस ान्ततः सामिुहक सौदावाजी ौम सम्बन्धका पक्षह  वा ितनका 
संगठनह ले ूित ान ःतरमा नै गन िबषय हो । ौम ऐन, २०४८ ले कामदार र व्यवःथापकबीच उठ्ने सबै 
िववादह लाई ौम कानूनका मान्य िस ान्तले अपनाए सरह नै कामदारलाई सेवा शतर् सम्बन्धमा कानून ारा 
ूद  हक अिधकारको व्यिक्तगत िववादह लाई हक (Right)  िववाद र कानून ारा व्यविःथत नगिरएका तर 
कामदारका लािग आवँयक हनेु िवषयसँग सम्बिन्धत सामिुहक ूकृितका िववादह लाई िहत (Interest) 
िववादको पमा िवभाजन गरी दफा ७३ ले सेवा सम्बन्धका व्यिक्तगत हक िववाद समाधान गन ूकृया र 
दफा ७४ ले सामिुहक हक,  िहत र सिुवधा सम्बन्धी िववाद समाधान गन ूकृया व्यविःथत गरेको देिखन 
आउँदछ । उक्त दफा ारा व्यवःथा गिरएका िववाद समाधान गन ूत्येक ूकृया ःवतन्ऽ अिन िववादलाई 
अिन्तम पबाटै समाधान गन पूणर् प ित देिखन्छन ् । मध्यःथताबाट समाधान गन अवःथामा बाहेक 
सामिुहक िववादह  सौदाबाजी बाटै समाधान हनेु हनु्छन ्। सौदाबाजी प ात गिरएका सामिुहक सम्झौताह  
ौम कायार्लयमा दतार् गनुर्पन र त्यसरी दतार् भएपिछ सो सम्झौता दफा ७९ ले सम्झौताका पक्षह का िनिम  
कानून सरह हनेु व्यवःथा गरेको देिखन आउँछ । 

            २३.   ौम ऐन, २०४८ को  दफा ७४ एवं शेड यूिनयन ऐनको दफा ११ समेत अनसुार 
सामिुहक सौदावाजी मािथ भिनए जःतो ूित ानःतरमा हनेु कुरा ःप  हनु्छ । उता शेड यूिनयन ऐन, २०४९ 
मा भएको दोौो संशोधन ारा थप गरेको दफा ९(ख) को खण्ड (घ) ले शेड यूिनयन संघ एवं शेड यूिनयन 
महासंघलाई महत्वपूणर् र राि य ःतरका ौम िववाद सम्बन्धी नीितगत िबषयमा सम्पूणर् कामदारह को 
ूितिनधीत्व गद नेपाल सरकार, िविभ  ूकारका व्यवसाियक संघ, महासंघ तथा ूित ानह सँग वातार् गरी ौम 
िववाद सलु्झाउन आवँयक उपायको अवलम्वन गन अिधकार िनधार्रण गरेको देिखएको छ । यस कानूनी 
व्यवःथाको आसय महत्वपूणर् राि यःतरका ौम िववाद सम्बन्धी नीितगत िबषयह मा राि य ःतरका शेड 
यूिनयन संघ महासंघह लाई सरकार तथा व्यवसाियक संघ महासंघह सँग सौदावाजी गरी सामूिहक सम्झौता 
गन अिधकाररहे भएको भ े नै हनु्छ । यसरी ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४, शेड यूिनयन ऐन, २०४९ को 
दफा ११ र ९(ख) को खण्ड (घ) को व्यवःथा िवषयवःतकुो अवःथानसुार सामिुहक सौदाबाजी गन 
व्यवःथाका पिरपरुक मा ु पन हनु्छ । यस कानूनी व्यवःथाको पिरूआेयमा ूत्यथीर् शेड यूिनयन संघह  र 
नेपाल होटल संघबीच भएको िववादाःपद सम्झौता अिधकार िबिहन हो होइन भ े कुरा हेनुर् परेको छ । 
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ूःततु सम्झौताको िबषयवःत ु िवशु  ूित ान ःतरको माऽ हो भने ूत्यथीर्ह लाई सौदावाजी गरी सम्झौता 
गन अिधकार नहनेु अिन राि य ःतरको िववाद भएमा सौदावाजी गरी सम्झौता गन अिधकार भएको मा ु पन 
हनु्छ । यसका लािग उक्त सेवा शलु्क सम्बन्धी िववादको ूकृित र त्यसको िबःतार के कःतो रहेछ भ े 
ज री देिखन्छ ।  

            २४.   ूःततु सेवा शलु्क सम्बन्धी िववाद २०३६ सालदेिख पाँचतारे होटलबाट बमश उठ्तै 
आएको देिखन्छ । तत्प ात नेपालको सबैजसो ५ तारे होटल एवं िवदेशी पयर्टकह ले सेवा उपभोग गन 
ूित ानःतरका होटलमा सो िववादको िवःतार भएको र ूित ानःतरमा भएका सामिुहक सौदावाजीबाट 
समाधान हनु नसकेपिछ सो समःया िव.सं.२०४६ सालपिछ होटल उ ोगको क्षेऽको लािगनै राि य मु ा व  
पगेुको ूत्यथीर्ह बाट पेश भएको कागजातबाट देिखन आएको छ । सो समःयालाई राि य मु ा बनाउने 
कुरामा ःवयं ूित ानःतरका सौदावाजी ूमखु कारक देिखएका छन ्। ूित ानःतरमा भएका सम्झौताह मा 
होटल संघ नेपाल र सरकारको िनणर्य भएमा त्यःतो १० ूितशत सेवा शलु्क लगाउन सिकने भनेर उल्लेख 
भैरहेको ूत्यथीर्ह बाट ूःततु गिरएका कागज ूमाणले देखाएका छन ्। त्यस अितिरक्त सो दश ूितशत 
सेवा शलु्क लगाउने मागलाई िलएर देशव्यापी ौम आन्दोलन हुँदा सरकारले कायर्दल माऽ नभएर एक उच्च 
ःतरीय अध्ययन सझुाव सिमित गठन गरी अध्ययन गराएको देिखएको छ भने सो िबषयमा अन्तराि य ौम 
संगठन एवं अदालतमा मु ाह  परेका समेतका यावत घटनाह ले उक्त िववाद राि य महत्वको भ े ःप  
हुँदा शेड यूिनयन ऐन २०४९  को दफा ९ ख अनु प ूत्यथीर्ह  होटल संघ र मजदूर संघह को बीच 
सौदावाजी हनेु िबषयवःत ुभ े ू  देिखन आयो । 

            २५.   िववािदत सेवा शलु्कको मखु्य जरो माहकले होटलका कामदारलाई िदने व्यिक्तगत 
िटप्ससँग जोिडएको देिखन्छ । िनजी िटप्ससँग सम्बिन्धत उक्त समःयाले कुनै खास होटलको काममा माऽ 
नभएर समम होटल व्यवसायमा पयुार्एको हलचल एवं िसजर्ना गरेको न् को पिरणाम गंभीर औ ौिगक 
िववाद िसजर्ना हनु पगेुको देिखन्छ । ूत्यथीर्ह ारा ूःततु गिरएको िलखत ूमाणह  हेदार् यःता िववादह  
नेपालमा माऽ नभएर िवदेशमा समेत िसजर्ना भएका र िवदेशीह ले यःता िववादको उिचत र न्यायपूणर् 
समाधानको बममा व्यवःथापक एवं कामदारका बीच सम्झौताबाटै सेवा शलु्क लगाएको वा लगाउने ूचलन 
रहेको समेत देिखएको छ । ौम क्षेऽ अन्तरार्ि य ौम व्यवहार एवं ूचलनबाट ूभािवत रहेको हनु्छ । 
सम्बिन्धत देशको िवकासको क्षमताअनकुुल रहेर अन्तरार्ि य ौम संगठनले िवँयव्यापी पमा ौमका क्षेऽमा 
समान मापदण्डह  ूचलन गराउन परुा ूयास गन गदर्छ । अिन अन्तराि य ौम संगठनको सदःय रा  सो 
अनु प गनर् गराउन ूितव  रहेको हनु्छ । साथै अन्य देशमा न्याययकु्त ढंगबाट ूचलन भै रहेका ःवीकायर् 
व्यवहार वा अवधारणाह को धेरै हदसम्म ूमािणक एवं अनकुरिणय योगदान रहन्छ । यस कुराबाट िव ान 
ूिविधले साँघरुो भएको िव मा अन्य देशह मा भै रहेका गितिविधबाट अब कुनै देश अछुतो रहन सकै्तन । 
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यस अथर्मा अ  देशको व्यवहार एवं अनभुवलाई समःया समाधान गन बममा ूयोग गरी उिचत िनणर्य गनर् 
नसिकने हुँदैन । 

            २६.   ूःततु मु ाको िबषयवःतकुो पमा रहेको होटल संघ र होटल मजदरु संघह का 
बीच भएको सामिुहक सौदावाजी प ात लगाइएको दश ूितशत सेवा शलु्कका सम्बन्धमा िनवेदक एवं 
ूत्यथीर्का बीच ःवभाव, अिधकार एवं वैधताका सम्बन्धमा नै िववाद उत्प  भएको छ । िनवेदकले सो सेवा 
शलु्कलाई कर सरह मान्दै संिवधानको धारा ८९ ले गरेको संवैधािनक ूत्याभिूत ूितकूल लगाइएको भ े 
दावी िलएको छ भने ूत्यथीर्ह को तफर् बाट सामिुहक सम्झौताबाट त्यःतो शलु्क िलन सिकन्छ भ े िजिकर 
िलएको पाइन्छ । यस पिरूआेयमा उक्त िववादाःपद सेवा शलु्क कर हो होइन ?  सो शलु्क अन्तरीम 
संिवधानको धारा ८९ को दायरा िभऽ पछर् पदन ? सामिुहक सम्झौताबाट त्यःतो शलु्क लगाउन र असलु गनर् 
सिकने नसिकने के हो ? भ े कुराको िववेचना गनुर् परेको छ । 

            २७.   सवरू् थम उक्त िववािदत सेवा शलु्क कर हो होइन ? भ े तफर्  हेनुर् ज री भएको छ 
। कर र शलु्क एकै वगर्का हुँदा हदैुपिन शलु्कमा शलु्क ितनलाई िनि त ूत्यक्ष लाभ (quid pro quo) ूा  
हनु्छ जवकी करमा त्यःतो ूत्यक्ष लाभ (quid pro quo) ूा  हुँदैन । तसथर् शलु्क कर होइन । सो कुरा 
यस अदालतले मेची सरकारी संःथा िलिमटेड दमक िव  दमक नगरपािलका कायार्लय समेत भएको 
उत्ूषेणको (सम्वत ्२०६० सालको िरट नं. ३०७८) मु ामा ःप  गिरसकेको पाइन्छ । नेपालको अन्तिरम 
संिवधान २०६३ को धारा ८९ ले कानून बमोिजम बाहेक कुनै कर नउठाइने र र असलु नगिरने ूत्याभिूत 
गरेको देिखन्छ । ूःततु सेवा शलु्क वाःतिवक strict sense)  पमा कर नभएको ःवभावत पिु  हनु्छ तापिन 
ूत्यक्ष लाभ (quid pro quo) को कुरा छोड्ने हो भने कर र शलु्कमा िनि त पमै समानता हनु्छ फरक 
हुँदैन । सेवा शलु्क भ े नामका कारण िनवेदकह मा ॅम िसजर्ना भएको ूःततु मु ाले देखाएको हुँदा 
यसबारे ःप  पानुर् िनतान्त ज री भएको छ । िनवेदकले आिथर्क ऐनले माऽ सेवा शलु्क लगाउन सक्तछ 
भन्दै वािषर्क पमा ब े आिथर्क ऐन ारा लगाइने टेिलफोन सेवा शलु्क, पयर्टन शलु्क, वैदेिशक रोजगार शलु्क, 

ःवाःथ्य सेवा शलु्क,  कृिष सेवा शलु्क सरह िववादाःपद सेवा शलु्क रहेको भ े िजिकर गरेको देिखन्छ । 
उपरोक्त सेवा शलु्क र िववािदत सेवा शलु्कबीच हैिसयत ःवभाव र वैधताका ि ले व्यापक फरक रहे तफर्  
िनवेदकह को ध्यान पगेुको पाइएन । िनवेदकले उल्लेख गरेका सेवा शलु्कह  : 

(क)   ऐन कानून ारा लगाइन्छन ्। 

(ख)   सरकार (कायर्पािलका) या सरकारी अंग िनकाय ारा 

(ग)   राज को अंगको पमा संकलन गरी 

(घ)   सावर्जिनक ूयोजनमा खचर् गिरन्छन ्। 
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            उपरोक्त शतर् परुा भएर लगाइएको सेवा शलु्क भएको भए संवैधािनक ूत्याभिूतको ू  उठ्न 
सक्ने उठाउन सिकने हो । तर ूःततु िववादाःपद सेवा शलु्क रोजगारदाता र कामदारह का िनजी 
संगठनह ले आपसमा सम्झौता गरेर लगाएका हनु ्। यस कायर्मा कुनै कानूनको अिधकार ूयोग भएको 
छैन,  देिखदैँन । यस ि बाट उक्त सेवा शलु्कलाई कुनै हालतमा पिन माथी उल्लेख गरे जःतो टेिलफोन 
सेवा शलु्क लगायतका अन्य शलु्क सरहको शलु्क भ  सिकने हुँदैन । कुनै दईु कुरा समान ःतरका हनु 
होइनन भनेर छु ाउनका िनिम  बािहरी आवरण वा नामबाट माऽ सम्भव नभएमा वा त्यसबाट ि िवधा रिह 
रहने भएमा िनि त वःतगुत मापदण्डबाट नािपन ुपदर्छ । जसरी दईु समान कुरालाई फरक व्यवहार गरी 
िवभेद गनर् हुँदैन । त्यसैगरी दईु फरक कुरालाई एक नासको व्यवहार गनर् पिन हुँदैन । यसरी गिरएमा दवैु 
कुराबाट न्यायको आधारभतू अवधारणाको पमा रहेको समानताको िस ान्तलाई मौिलक हकको पमा 
ूत्याभतू गन संिवधानको धारा ११ को ूितकूल भएर त्यसले न्यायको मूल ममर् र मान्यताको िवपरीत 
पिरणाम गराउँदछ ।  

            २८.   संवैधािनक ूत्याभिूत राज्य या सरकार वा त्यसका अंग िनकायह  िव  ूत्याभतू 
गिरएका हनु्छन ् िनजी व्यिक्त वा व्यिक्त समूह िव  होइन । संिवधानको मूल अवधारणा नै सावर्भौम एंव 
शिक्तशाली राज्यको अिसिमत अिधकारलाई िसिमत,  िनयिमत एवं व्यविःथत गद उसबाट नागिरकमाथी हनु 
सक्ने िथचोिमचो अथार्त नागिरकलाई राज्यबाट हनु सक्ने ज्यादती (excesses) बाट बचाउने हो । संिवधानको 
ूावधानह , ूत्याभिूतह , सामान्य नागिरक वा ितनका समहु संगठन िव  गिरएका हुँदैनन ्। यस आधारमा 
धारा ८९ ारा ूद  संवैधािनक ूत्याभिूत िनजी तवरमा सम्प  सामिुहक सम्झौताका पक्षह का िव  लागू 
हनु सक्दैन । 

            २९.   यहाँनेर ‘सेवा शलु्क’ भ े शव्दह ले िनि त ॅम उत्प  गराएको पिन छ । कानून 
अनु प लगाइने सेवा शलु्कको चचार् मािथ गिरसिकएकै छ । जसरी कुनै नाम कसैसँग िमल्यो भन्दैमा दवैु 
एकै हनु सकै्तनन ्। सोिह आधारमा सेवा शलु्क भ े नामाकरण हुँदैमा राज्यले कानून अन्तगर्त लगाउने वा 
लगाएको सेवा शलु्क सरह हनु्छ भ  सिकदैन । एउटा सामान्य उदाहरणले यस कुरालाई ःप  पारेर 
देखाउँछ । सरकारको मन्ऽालयमा पिन सिचव हनु्छन भने गैर सरकारी संघ संःथाह मा पिन सिचव हनेु 
गदर्छन ्। किहँ ‘सिचव’ भ े लेिखदैँमा त्यो मन्ऽालय सिचव नै हो भ  गा॑ो हनु्छ । त्यःतोमा ‘तेल नहेनुर् 
तेलको धार हेनुर्’ भ े भनाइ सरह त्यो नामको पछािड रहने अन्य पक्षह को िव षेण र िववेचना गरी फरक 
गनर् ज री हनु्छ । त्यसो गनर् सिकएमा माऽ वाःतिवक र यथाथर् अगािड आउँदछ अिन मािनसले अनावँयक 
िववाद गनर् पन हुँदैन । कानूनको ूयोगमा, कानून ूद  हक अिधकारको ूचलन गन, गराई माग्ने कुरामा 
त्यःतो मागदावी गन सम्बिन्धतमा दईुवःतमुा फरक गन क्षमता (Capacity  to discriminate) यथाथर् र सिह 
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ढंगमा रहन ु िनतान्त ज री हनु्छ । त्यसरी नै कुनै कुरा के हो भनेर छु ाउने िजम्मेवारी भएका 
िनणर्यकतार्मा त यःतो क्षमता अझ बढी िववेकयूक्त र ःप  हनु िनतान्त जारी हनु्छ । 

            ३०.   ूःततु मु ा सावर्जिनक सरोकारको िबषयवःतकुो (Public Interest Litigation, PIL) को 
पमा ू  उठाई यस अदालत समक्ष िनक्र्यौलको लािग आएको छ । सावर्जिनक सरोकारको ू  रहेका 
मु ाह  यस अदालतमा वरावर दायर हुँदै आई रहेका र यस अदालतले राज्य वा ितनका अिधकारी िव  
परेका त्यःता मु ाह को मेिरट एवं ितनमा संलग्न रहेको संवैधािनक एवं कानूनी ू  समेतको िववेचना गरी 
उपयूक्त आदेश िनदश िदने गद आएको छ र त्यःता िनणर्यह बाट एक िनि त िवधीशा  एवं ूणालीको 
ःथापना समेत भईसकेको िःथितमा ूःततु मु ाको िबषयवःत ुिवचारणीय रहेको छ । 

            ३१.   मािथ गरेको िववेचनाले ूःततु मु ामा िनवेदकले उठाएको िबषयवःत ुकानून बमोिजम 
ःथािपत भएका दईु िनजी व्यिक्तह को संगठनह का आपसी सम्झौता वा सहमितबाट उत्प  पिरणामका 
वारेमा रहेको ःप  भै सकेको छ । उक्त िववादको उठान (Cause  of  action)  मा ूत्यथीर् वनाइएका 
सरकारका मन्ऽालयह को कुनै संलग्नता नरहेको समेत ःप  छ । उक्त सम्झौताका पिरणाम होटलह का 
सेवामाही ठुलो संख्याका मािनसका िहतमा ूितकूलता उत्प  भएकोले उक्त िबषयवःत ुसावर्जिनक सरोकारको 
िबषय बनेको छ तापिन सावर्जिनक िहतका मु ाह  सदैव राज्य सरकार वा त्यःका अंग िनकाय िव  माऽ 
उत्प  भएको हनु आवँयक हनु्छ । िनजी व्यिक्त संःथा िव  होइन । (In a public  interest case  the 
subject matter of litigation is typically a grievance against the violation of basic human rights of the poor 

or helpless or about  the content or conduct of government policy.    Instead of being asked  to  resolve 

private dispute Supreme Court judges were asked to resolve public grievances over flagrant violation by 

the state or to vindicate the public policies embodied  in statutes or constitutional provisions. This new 

type of judicial business is collectively public interest litigation. Some jurists preferred to label as social 

action litigation.:  Shyam Diwan and Armin Rsencran Environmental Law and Policy in India, 2nd edition, 
2005, p. 133) यसलाई लडर् डेिन ले समेत समथर्न गद भनेका छनः् An action popular  is or  citizen 
action by which an ordinary citizen could enforce  law for the benefit of all against public authorities  in 

respect of their statutory duties. The discipline of Law, Butter worth, 1979, p 133.) यसरी  सावर्जिनक 
सरोकारको िववाद (Public interest Litigation) हनु ्। राज्य वा सरकार वा ितनका िनकाय वा अिधकारी ारा 
संिवधान कानून बमोिजम गनुर्पन कुरा नगरेको वा नगनुर्पन कुरा गरेर राज्यले परुा गनुर्पन दाियत्व परुा 
नगरेबाट समाजका िविभ  वगर्, समूह खास गरी असक्त, कमजोर वगर्का हक िहतमा आघात वा उल्लंघन 
भएको देिखन ुपदर्छ । 

            ३२.   सावर्जिनक हक िहत सरोकारका मु ा दायर गन र त्यसमा सनुवाई गरी उिचत 
उपचार ूदान गन प ितको िवकास ःवयं अदालतले आफूमा अन्र्तिनिहत रहेको न्याय गन अिधकारको 
ूयोगमा देखाएको सकृयताबाट भएको कुरामा िववाद छैन । हाॆो जःतो सामािजक आिथर्क िवकासको 
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अवःथा र ःतर अिन िविधको शासनको ूयोग र ूचलनमा रहने किम कमजोरीको अवःथामा जोसकैुले पिन 
सावर्जिनक िववादको नाउँमा जनुसकैु िवषय पिन यस अदालतमा ल्याउने गरी आएको अवःथा िव मान रहेको 
छ । सावर्जिनक िववादको नाममा वाःतिवक पमा आउन ुपन वा ल्याइनपुन िबषयमाऽ नभएर जो सकैुले 
जैले पिन र जःतो सकैु िबषयलाई सावर्जिनक िहतको मु ाको नाम िदएर आउने वा ल्याउने कायर्बाट यःता 
मु ाह को संख्यामा िदनानिुदन बिृ  भैरहेको छ र त्यसबाट उत्प  मु ा व्यवःथापनको समःया एकातफर्  छ 
भने त्यःता मु ामा यस अदालतले बिढ समय खिचर्रहन ुपरेको समेत छ । अदालतको समय एवं मेहनतको 
सिह ूयोग गनर् गराउन वाःतिवक अिन अदालतको भिूमका हनु सक्ने न्याययोग्य िबषयवःत ुमाऽ अदालतमा 
ल्याउन अिन मु ाको िबषयवःतमुा लािग परेर िवशेष योगदान परु् याउने वा परु् याइर् आएका व्यिक्त िवशेषबाट 
मु ा दायर हनु सकेमा माऽ यःता मु ाह ले साथर्क नितजा िदन सक्तछन ्। त्यःतो िःथित िव मान भएमा 
अदालतले ूभावी उपचार उपलव्ध गराउन सक्ने कुरामा ि िवधा हनु सकै्तन । तर,  अदालतले त्यःतो 
अवःथाको िव मानता नभएका अिधकांश सावर्जिनक िहतका मु ाका नाउँमा सारहीन र अनावँयक िववादमा 
समय खेर फािलरहन पन अवःथामा वाःतिवक र सिह सावर्जिनक िहतका मु ाह  माऽ अदालत समक्ष आउन 
अिन यःता मु ा दायर गनर्का लािग उदार ढंगले व्याख्या गिरँदै आएको हकदैयाको सदपुयोग र अझ विढ 
ूभावकारी ूयोग हनु सकोस ् भ े यस अदालतले सोच राख्न ु ःवाभािवक कुरा हनु्छ । त्यसका लािग 
िबषयवःतकुो अिनवायर्ता, पिरिःथित एवं समय समेतको सन्दभर्बाट अदालत वाहेक अन्यबाट उपचार ूा  हनु 
नसक्ने भएकोले तु न्तै अदालतमा आउन पनमा बाहेक सामान्यतया सावर्जिनक हक िहत वा सरोकारका मु ा 
िलएर आउने व्यिक्तले आफू वा सो िववादमा संलग्न अन्य व्यिक्तह  सो मु ाको िबषयवःतकुो कुरामा पिहले 
देिख संलग्न भएर सो िबषयवःतकुो माग परुा गनर् गराउन ूय रत रहेको वा लािग परेको,  सरकार वा 
सरकारको अंग िनकाय वा अिधकारी समक्ष कानून बमोिजमको उपचार भए सो िरत्याएको वा कानूनी उपचार 
नरहेको िःथितमा पिन सम्बिन्धत र सरोकार भएको राज्य वा सोको अंग िनकायमा सो िबषयका सम्बन्धमा 
कावार्ही चलाएकोमा तत ्तत ्िनकायबाट कुनै ूभावी उपचार उपलव्ध हनु नसकेपिछ अदालत आउन ुबाहेक 
अन्य कुनै उपाय नभएको अवःथा देखाउन ुज री हनु्छ । पक्षका िहतका लािग लड्दै आएको व्यिक्त ारा 
दायर यस ूकृितका सावर्जिनक िहतका मु ामा िनज व्यिक्तले गरेको वा गद आएको योगदानको समेत 
मलु्यांकन र कदर गद यस अदालतले ूभावी िनणर्य गनर् सक्तछ । त्यःतो हनु सकेमा नै सावर्जिनक िहतका 
मु ाह को सही व्यवःथापन हनु  सक्तछ । 

      ३३.   ूःततु मु ाका िनवेदकह  उपभोक्ता हक िहत संरक्षणमा िनरन्तर लागेका देिखन्छन अिन सो 
कायर्मा ूशंसनीय योगदान गद आएका भए पिन ूःततु मु ामा उठाइएको िबषयवःतकुो सन्दभर्मा मािथ 
िववेचना गरे जःतो आफु ःवयं उपभोक्ता संरक्षणका लािग बनेको कानून अन्तगर्त उपचार िदलाउनका लािग 
गठन भएका िनकायमा समेत रहेकोमा सो अनु पको उपचार िलन तफर्  ूयाससम्म पिन गरेको नदेिखँदा 
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िनवेदकह बाट एकातफर्  मािथ िववेिचत शतर् परुा नभएको ःप  हनु आएको छ भने अक तफर्  अदालत मािथ 
िनजह  बिढनै िनभर्र रहेको समेत ःप  भएको छ । 

      ३४.   िरट िनवेदकले अन्याियक फाइदा भयो भन्दै यस अदालतबाट राधेँयाम िसंघािनया िव  कर 
कायार्लय िबबीकर शाखा िवराटनगर (ने.का.प. २०५०,  प.ृ ५४७) भएको मु ामा ूितपािदत िस ान्त 
िवपरीत भयो भ े समेत िजिकर िलएको पाइयो । यस अदालत ारा उक्त मु ामा ूितपािदत अन्याियक 
समिृ को िस ान्त ूयोग हनु ्: 

(क)   अकार्को धन सम्पित 

(ख)   गैर कानूनी वा अन्यायपूणर् ढंगले िलने र 

(ग)   त्यसबाट आफूलाई फाईदा हनेु गरी ूयोग गन वा िलने खाने काम भएको देिखन ु      पन हनु्छ 
। 

      ूःततु मु ामा िववािदत दश ूितशत शलु्क लगाउने गरी भएको सामिुहक सम्झौता कानून ूितकूल 
रहेको भ  सिकने िःथित नरहेको कुरा मािथको िववेचनाले देखाई रहेकै अवःथा छ । अतः िनवेदकको दावी 
अनु प उक्त िस ान्त यस मु ामा आकिषर्त हनु सक्तछ भ  सिकएन । 

      ३५.   यस बाहेक िनवेदक अिन ूत्यथीर् तफर् बाट उठाइएका अन्य केिह िवषयबारे संिक्ष  िववेचना 
गनर् ज री छ । यस बममा सवरू् थम सेवा व्यवसाय अिसिमत भएका र त्यःता व्यवसायह मा यस ूकारको 
सेवा शलु्क लगाउने पिरपाटी ःथािपत हुँदै जाने हो भने उपभोक्ताह  मािथ ठुलो मार पन हुँदा न्याियक 
हःतक्षेपबाट यःतो ूविृ  रोक्न ज री छ भ े आशय िनवेदकको रहेको छ । िनवेदकको िजिकर 
अःवाभािवक भ  िमल्दैन तथािप आफूसँग िनणर्यका लािग आएको िवषय बाहेक भिवंयमा उत्प  हनु सक्ने 
ूभावका कुरामा अदालतले कुनै िनणर्य गनर् िमल्दैन । अदालतका िनि त सीमा हनु्छन र सो कुरा सबैले 
बझु्न ज री हनु्छ । त्यःतो अवःथा िसजर्ना भएमा ूचिलत कानून अनु प उपचार िलन सिकने र कानून 
बाटै उपचार पाउन सक्नेनै हुँदा सो कुरामा थप िवचार गरी रहन परेन । 

      ३६.   कुनै पिन सेवा ूदायक वा सेवा उत्पादन गनले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मलु्य ःवयम 
िनधार्रण गनर् पाउन ुिनजको अिधकारको कुरा हो । आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य िनधार्रण गन अिधकार 
उ ोग, व्यापार पेशा, व्यवसाय गन ःवतन्ऽताको मौिलक वा कानूनी हकसँग अिभ  पमा जोिडएको हनु्छ । 
यस आधारमा होटल व्यवसाय गनले आफूले उपलव्ध गराउने खा  पदाथर् सिहतका सेवाह को मलु्य 
िनधार्रण ःवयं गनर् पाउने कुरामा ि िवधा हुँदैन । कुनै सेवा ूदायकले िनधार्रण गरेको सेवाको मलु्य उिचत 
अनिुचत वा ठीक बेठीक के हो भ े कुरा ूितःपधीर् उदार अथर् व्यवःथा अन्तगर्त बजार (Market) ले माऽ 
िनधार्रण गनर् सक्तछ । िकनकी बजारले नै बिढ मोल िलनेलाई दिण्डत गनर् सक्तछ । ूितःपधार्बाट वःतकुो 
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िबबी िवतरण हनु नपाउने गरी काटिल  जःता कायर् रोक्न, उपभोक्ताको सावर्जिनक िहतका ि ले कानून 
अनु प हःतक्षेप गन वा अत्यावँयक वःतकुो सवर्सलुभता कायम राख्न ेलगायतका कुरामा कानून बमोिजम 
बाहेक अ मा सरकारले समेत वःत ुवा सेवाको मोलमा हःतक्षेप गनर् सक्ने देिखदैँन । होटल व्यवसायीह ले 
ूदान गन सेवाको मलु्य िनधार्रण गन क्षेऽिभऽ सो मोलको िहःसाको पमा सेवा ूदायकह का अिभ  दईु 
पक्ष व्यवःथापक एवं कामदारह को सामिुहक सौदाबाजीबाट १०% सेवा शलु्क लगाएको कायर् सम्बिन्धत 
होटल ूित ानको मलु्य िनधार्रण गनर् सक्ने आन्तिरक कुरा सम्झन ुपन हनु्छ । तसथर् सेवा शलु्क लगाउने 
उक्त सम्झौता िव  यस अदालतले असाधारण अिधकार क्षेऽ अन्तगर्तको िरट माध्यमबाट सोझै हःतक्षेप गनर् 
िमल्ने देिखँदैन । 

      ३७.   उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ को अवःथाले उपभोक्ताको हक िहत संरक्षण गनर् 
नेपाल सरकार माफर् त पिरषदलाई िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा भएको र त्यसतफर्  कुनै कारवाही भएको 
अवःथा नदेिखएको र नेपाल सरकारको पिन त्यस तफर्  कुनै संलग्नता छ भ े नभएको अवःथामा सो 
िवषयलाई त्यतैबाट िनराकरण गन कदम चालेको अवःथा समेत नभएको हुँदा िनवेदकको माग बमोिजमको 
आदेश जारी गनर् पन अवःथा देिखएन िरट िनवेदन खारेज हनु्छ । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. तपबहादरु मगर 

 

इजलास अिधकृत– शा.अ. लालकाजी ौे  

 

 इित सम्वत ्२०६४ साल काितर्क मिहना २९ गते रोज ५ शभुम ्........ 
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ने.का.प. २०६९,            अ  १ 

िनणर्य नं. ८७५० 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

सम्माननीय ूधान न्यायाधीश ौी िखलराज रेग्मी 

माननीय न्यायाधीश ौी वै नाथ उपाध्याय 

िरट नं. २०६६–WO –०८५८ 

आदेश िमितः २०६८।८।६ 

िवषयः उत्ूषेण, परमादेश । 

िनवेदकः रौतहट िजल्ला इनरवारी गा.िव.स.वडा नं. ५ घर भई हाल िजल्ला वन कायार्लय वारामा      
रा.प.त.ृ ूा.ौेणी सहायक वन अिधकृत पन्तःदमा कायर्रत वषर् ४४ को िवन्दे रूसाद पटेल 

िव  

िवपक्षीः वन तथा भ–ूसंरक्षण मन्ऽालय समेत 

 

 व्यापक र वहृत िजम्मेवारी तथा दाियत्व भएको िनजामती संगठनलाई िनि त व्यिक्त वा संःथाको ःवािमत्व 
अन्तगर्तको सीिमत उ ेँय रहेको व्यापािरक ूित ानसँग तलुना गरी एउटा ूित ानको पमा संकुिचत अथर्मा 
पिरभाषा गनर् निमल्ने । 

 (ूकरण नं.५) 

िनजामती संगठनलाई ौम ऐन,  २०४८ को दफा २(ख) ले पिरभाषा गरेको ूित ान सरह र िनजामती 
कमर्चारीको भिूमकालाई त्यःतो ूित ानको ौिमक वा कामदारको भिूमका सरह व्याख्या गनर् निमल्ने । 

िनजामती कमर्चारीको हकमा माऽ लागू हनेु गरी छु ै िनजामती सेवा ऐन,  २०४९ र िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० लागू रहेको र िनजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा िनजामती कमर्चारीह को शेड यिुनयन 
सम्बन्धी छु ै व्यवःथा रहेको अवःथामा िनजामती कमर्चारीह को हकमा शेड यिुनयन ऐन आकिषर्त हनु 
नसक्ने । 

 (ूकरण नं.७) 
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 सामूिहक सौदावाजीको अिधकारको ूयोगवाट सम्पूणर् कमर्चारीको िहतको रक्षा गनर् सक्न ुपदर्छ । केवल 
यिुनयनका पदािधकारीको िहतको रक्षा गनुर् र स वा तथा वढुवामा अिनयिन्ऽत अिधकार ःथािपत गनुर् सामूिहक 
सौदावाजीको िस ान्तको ममर् हनु नसक्ने । 

 (ूकरण नं.१२) 

 एउटा शेड यिुनयनको पदािधकारी हुँदैमा स वा र वढुवा जःतो सामान्य ूशासिनक कामकारवाहीमा उसको 
ईच्छाअनसुार माऽ हनुपुन भनी मौिलक हकको व्याख्या गनुर् सावर्जिनक ूशासनको उ ेँय तथा कानून र 
न्यायको मान्य िस ान्तअनु प हनु नसक्ने । 

शेडयिुनयनमा कायर्रत ्िनजामती कमर्चारीको स वा िनजको सहमती िवना हनैु नसक्ने भ  निमल्ने । 

 (ूकरण नं.१४) 

 

िनजामती संगठन राज्य स ालनको महत्वपूणर् संयन्ऽ भएको,  सरकारले जारी गरेका नीितह ,  सरकारका 
कायर्योजना र कायर् प ितह ,  नागिरकह लाई दैिनक पमा उपलव्ध गराउन ु पन वःत ु तथा सेवाह , 

सरकारका भावी योजना तथा रणनीितह  सवैको कायार्न्वयन गन काम मूल पमा िनजामती संगठनको 
भएकोले यो संगठनलाई कुनै व्यिक्त वा संःथाको ःवािमत्वमा रहेको िनि त र सीिमत उ ेँय भएको ूित ान 
सरह र यहाँ कायर्रत ्कमर्चारीको भिूमकालाई त्यःता ूित ानमा काम गन ौिमक वा कामदार कमर्चारीको 
भिूमका सरह मानी कुनै अमकु शेडयिुनयनको पदािधकारी भएकै कारणवाट सावर्जिनक ूशासन तथा 
व्यवःथापनको ममर्,  भावना र उ ेँय नै पराजीत हनेु गरी स वा र वढुवा मािथ शेडयिुनयनका 
पदािधकारीह को असीिमत र अिनयिन्ऽत अिधकार हनुपुछर् भनी व्याख्या गनुर् व्यावहािरक र औिचत्यपूणर् नहनेु 
। 

 (ूकरण नं.१५) 

िनवेदकको तफर् बाटः िव ान अिधवक्ताह  दीपनारायण साह तथा योगेश पराजलुी 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता महेश शमार् पौडेल 

अवलिम्बत नजीह ः 

सम्ब  कानूनः 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा धारा ३०(२), १५३ 

शेड यिुनयन ( पिहलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क 
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िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६) 

 

ौम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) 

आदेश 

न्या.वै नाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम दायर हनु आएको 
ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं आदेश यस ूकार छ : 

म िनवेदकले िमित २०४४।४।७ गतेको िसफािरशले रा.प.अनं. ूथम ूा. ौेणी स.व.स. पदमा ःथायी 
िनयिुक्त पाएको हो । यसरी मैले शु  िनयिुक्त पाएदेिख हालसम्म देशको िविभ  दगुर्म क्षेऽ समेतमा कायर् 
गद आएकोमा हाल िजल्ला वन कायार्लय वारामा कायर्रत रहेको छु । साथै म िनवेदक नेपाल मधेशी 
िनजामती कमर्चारी म  वाराको ूथम िजल्ला अिधवेशन िमित २०६५।१०।१५ गते सम्प  भएकोमा उक्त 
शेड यिुनयन अन्तगर्त िजल्ला कायर् सिमित वाराको अध्यक्ष पदमा िमित २०६७ साल माघ मसान्तसम्मको 
लािग िनवार्िचत भई िजल्ला कायर् सिमित वाराको दैिनक कायर् समेत स ालन गद आएको छु । शेड यिुनयन 
(पिहलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २(ट) ले पदािधकारी भ ाले कायर् सिमितको सदःय समेतलाई 
जनाउँदछ भनी पिरभाषा गरेको छ । सो बमोिजम म िनवेदक शेड यिुनयन कायर् सिमितको पदािधकारी रहेको 
ू  नै छ । 

यसरी म िनवेदक आफू कायर्रत रहेको कायार्लय र शेड यिुनयनको कामकाज समेत गद आएकोमा िवपक्षीले 
उक्त ठाउँमा हािजर गराई तलव भ ा समेत खवुाउदै आएकोमा यस अिघ कुनै िववाद िथएन तर हाल आएर 
िनवेदकलाई वन िवभागको िमित २०६६।११।२८ गतेको िनणर्य र िमित २०६६।१२।५ गतेको पऽले 
िजल्ला वन कायार्लय वाराबाट वन िवभागमा स वा गिरएकोमा िवपक्षीको उक्त िनणर्य र पऽले िनवेदक 
अन्यायमा परेको हनुाले िवपक्षीको उक्त िनणर्य बदरयोग्य छ । 

म िनवेदकलाई वन िवभागले शेड यिुनयन (पिहलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क अनसुार स वा वा 
बढुवा सहमती िवना नगिरने र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा ६ अनसुार समेत शेड 
यिुनयनको पदािधकारीलाई आफ्नो कायर्क्षेऽअनकूुल ःथानमा स वा गनुर्पन कानूनी व्यवःथािवपरीत तथा 
नेपाल सरकार,  वन तथा भ–ूसंरक्षण मन्ऽालयको िमित २०६६।११।२३ को स वासम्बन्धी मापदण्ड 
२०६६ को बुंदा नं. १२ मा समेत शेड यिुनयनको पदािधकारीलाई स वा नगन स वा सम्बन्धी मापदण्ड 
िवपरीत म िनवेदक शेड यिुनयनको कायर् सिमितको पदािधकारीलाई सहमित िवना गैरकानूनी पमा िवपक्षीको 
स वाको कायर्ले गदार् शेड यिुनयनको दैिनक कायर् स ालनमा अवरोध हनु जानकुो साथै म िनवेदकलाई शेड 
यिुनयन(पिहलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा 



165 
 

६ ारा ूद  कानूनी मौिलक हकमा आघात पगु्न गएकोले नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२(३) (च),  १३(१),  १८,  ३० ारा ूद  मौिलक हकमा आघात पगु्न गएकोले नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोिजम वन िवभागको िमित २०६६।११।२८ गतेको 
िनणर्य र िमित २०६६।१२।२५ गतेको पऽ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई पूवर्वत ्ठाउँमा 
कायर्रत रहन ु िदन ु ,  िदलाउन ुभनी िवपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायतको उपयकु्त आदेश जारी गिरपाऊँ भ े 
िनवेदन दावी । 

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? जारी हनु ुनपन 
कुनै आधार र कारण भए यो आदेश ूा  भएका िमितले वाटोको म्याद वाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ 
पेश गनुर् र िवपक्षी वन िवभागको िमित २०६६।१२।५ मा िनवेदकलाई िदएको स वा पऽ िनवेदनको 
अिन्तम टंुगो नलागेसम्म कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुभ े यस अदालतको आदेश । 

िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को िनयम १२२ मा कुनै िनजामती कमर्चारीलाई स वा गिरएको वा 
खटाइएको ठाउँमा हािजर भई काम गनुर्पन अिनवायर् दाियत्व तोिकएकोले त्यःतो दाियत्व पूरा गन कतर्व्यवाट 
िवचिलत हनु सक्ने अवःथा छैन । कुनै पिन क्षेऽमा वःने न्यूनतम अविध परुा भई कुनै पिन समयमा स वा 
हनु सक्ने िःथितमा रहेका कमर्चारी त्यही िजल्लामा िवशेष गरी अित सगुम िजल्लामा वसेका कमर्चारीह  
माऽ शेड यिुनयनमा आव  भई लामो समयसम्म बःने अवःथा नरहन ु पन हो । सगुम र दगुर्म क्षेऽमा 
आलोपालो गरी स वा गनुर्पन िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीको ूावधान भएकोले िरट िनवेदन खारेज 
गिरपाऊँ भ े वन िवभागको िलिखत जवाफ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को व्यवःथाअनसुार स वा भएको कायार्लयमा हािजर हनु जानपुन 
ूत्येक िनजामती कमर्चारीको पदीय कतर्व्य भएको कुरामा कुनै ि िवधा छैन । िनजामती सेवा िनयमवाली, 
२०५० को िनयम १२२ मा कुनै पिन िनजामती कमर्चारीले आपूmलाई पदःथापन वा स वा गिरएको 
कायार्लय वा ःथानमा हािजर भई तोिकएको कामकाज गनुर्पन वाध्यात्मक व्यवःथा गरेको र िरट िनवेदकले 
दावी गरेजःतो शेड यिुनयनमा आव  भएका कारण स वा नै गनर् नपाईने गरी ऐनले िनषधे नगरेको अवःथा 
र िनज िरट िनवेदक िजल्ला वन कायार्लय वारामा िमित २०६२।११।१० देिख लगातार पमा 
२०६६।११।२८ सम्म कायर्रत रहेको अवःथामा िनजामती सेवा ऐनको दफा १८ अनसुार देशको िविभ  
भौगोिलक क्षेऽको जानकारी गराउने िहसावले स वा गन गरी भएको कायर्ले िनजको मौिलक तथा संवैधािनक 
अिधकारमा आघात पन भ  सिकने अवःथा नभएको हुँदा सम्मािनत अदालतबाट यस मन्ऽालयलाई सनुवुाइको 
मौका समेत निदई जारी भएको अन्तिरम आदेश बदरभागी भएकोले अन्तिरम आदेश बदर गरी िरट िनवेदन 
खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको वन तथा भ–ूसंरक्षण मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

िजल्ला वन कायार्लय वाराको िलिखत जवाफ परेको िमिसलवाट नदेिखएको । 
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िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु िनवेदनमा िनवेदकको तफर् बाट 
उपिःथत िव ान अिधवक्ताह  दीपनारायण साह तथा योगेश पराजलुीले नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 
ले शेड यिुनयन खोल्न पाउने हक ूदान गरेको, शेड यिुनयन (पिहलो संशोधन) ऐन २०५५ ले शेड यिुनयनमा 
आव  कमर्चारीलाई िनजको सहमती िबना स वा र वढुवा नगिरने ःप  कानूनी व्यवःथा भएको र िनजामती 
सेवा ऐन २०४९ ले पिन शेड यिुनयनका पदािधकारीह लाई आफ्नो कायर् क्षेऽ अनकूुल ःथानमा स वा 
गनुर्पन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा गरेको अवःथामा उक्त कानूनी व्यवःथािवपरीत िवपक्षीह ले स वा गरेको 
कारणवाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा आघात पनर् गएकोले मागबमोिजम आदेश 
जारी हनु ुपछर् भनी वहस गनुर्भयो । िवपक्षी नेपाल सरकारको तफर् वाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता 
महेश शमार् पौडेलले िनजामती कमर्चारीलाई स वा गदार् देशको िविभ  भौगोिलक क्षेऽको अनभुव िदलाउन ुर 
सावर्जिनक ूशासनमा कायर्रत जनशिक्तलाई आवँयकताअनसुार पिरचालन गरी नागिरकह लाई सेवा ूदान 
गनुर् राज्यको दाियत्व हनेु हुँदा स वा गन अिधकार अिख्तयारवालालाई हनेु व्यवःथा िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा १८ मा गिरएको छ । यिद अिख्तयारवालाले गरेको स वाउपर िच  नवझेु सामान्य 
ूशासन मन्ऽालयमा उजूरी िदन पाउने व्यवःथा भएकोमा िनवेदकले सो वैकिल्पक उपचारको मागर् अवलम्बन 
नगरी सोझै िरट क्षेऽमा ूवेश गरेको अवःथा छ । िनजामती कमर्चारीलाई कानूनबमोिजम एक कायार्लयवाट 
अक  कायार्लयमा स वा गदार् कुनै पिन संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात नपन भएको हुँदा िनवेदन खारेज 
हनु ुपछर् भनी वहस गनुर्भयो । 

िव ान कानून व्यवसायीह को वहस सनुी िनवेदनपऽ सिहतको सम्पूणर् िमिसल कागजात अध्ययन गरी हेदार् 
िनम्न ू को िनरोपण गनुर्पन देिखन आयो : 

१)    िनजामती कमर्चारीह को हकमा शेड यिुनयन ऐन लागू हनेु हो वा होइन ? 

२)    शेडयिुनयनमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीलाई िनजको सहमती िवना स वा गनर् िमल्ने 
हो वा होइन ? 

३)    िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनु ुपन हो वा होइन ? 

२. िनजामती कमर्चारीको हकमा शेड यिुनयन ऐन लागू हनेु हो वा होइन भ े पिहलो ू को सम्बन्धमा 
िवचार गदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को धारा १५३ मा नेपाल सरकारले मलुकुको ूशासन 
स ालन गनर् िनजामती सेवा र आवँयक अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्ने र त्यःता सेवाह को 
गठन,  स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्रण गिरएबमोिजम हनेु व्यवःथा रहेको देिखन्छ । यही 
संवैधािनक व्यवःथाअन्तगर्त िनजामती सेवाको गठन,  स ालन र सेवाको शतर्ह को व्यवःथा गनर् तथा 
िनजामती सेवालाई वढी सक्षम, सु ढ,  सेवामूलक र उ रदायी वनाउने उ ेँयले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
कायार्न्वयनमा रहेको देिखन्छ । उिल्लिखत संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा हेदार् िनजामती सेवाको गठन 
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मलुकुको ूशासन स ालन गनर्को लािग भएकोमा िववाद देिखंदैन । मलुकुको ूशासन अन्तगर्त समम 
मलुकुको सशुासन तथा िवकास ूशासन जःता कुराह  पन हनुाले यसलाई मूतर् प िदन िनजामती ूशासनको 
महत्वपूणर् भिूमका रहने र यसको सम्बन्ध मानव जीवनको आिथर्क, सामािजक र राजनीितक पक्षह मा रहने 
देिखन्छ । संिवधानबमोिजम मलुकुको ूशासन स ालनको लािग गठन गिरएकोले सरकारले सम्पादन गन 
ूशासिनक कामकारवाहीमा िनजामती ूशासन एउटा महत्वपूणर् संयन्ऽको पमा ःथािपत भएको पाइन्छ । 

३. सरकारले जारी गरेका नीित कायर् योजना, नागिरकलाई उपलव्ध गराउन ुपन वःत ुतथा सेवाह  तथा 
सरकारी भावी योजना तथा रणनीितह  कायार्न्वयन गन काम पिन िनजामती ूशासनको नै रहेको देिखन्छ । 
यसवाट िनजामती ूशासनले सरकारले िनमार्ण गरेका नीित तथा कायर्बमअनु प न्याय र समानतामा आधािरत 
रही आम नागिरकको भलाइका खाितर आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, राजनीितक एवं मनोवै ािनक उ ितका 
लािग सिबय भई व्यावसाियक भिूमका िनवार्ह गनुर्पन देिखन्छ । यसका लािग ूशासिनक व्यवःथामा 
आफूलाई पारदशीर् र जवाफदेही बनाई नागिरकले पाउन ुपन वःत ुतथा सेवा समतामूलक ढ ले िवतरण गरी 
सशुासनलाई सिुनि त गन, कानूनी राज्य ःथािपत हनेु वातावरणको िसजर्ना गन,  राि य िहतको जगेनार् गन, 
सामािजक िबसमता हटाउने र न्याय र समानतामा आधािरत समाजको िनमार्ण गन राि य लआय हािसल गन 
कायर्मा िनजामती ूशासनको अहं भिूमका रहने हनु्छ । यसका अितिरक्त सन्तिुलत िवकास, उच्च आिथर्क 
विृ ,  समान अवसरको िसजर्ना,  समानपुाितक र िमतव्ययी तथा ूभावकारी सेवा ूवाह,  गिरवी न्यूनीकरण, 
वातावरण संरक्षण आिद जःता राज्य ूशासनका लोकिूय िवषयमा सरकारलाई सहयोग गन महत्वपूणर् काम 
पिन िनजामती ूशासनवाटै सम्पादन हनुपुन देिखन्छ । 

४. यसमा िनवेदकले आफू शेडयिुनयनको पदािधकारी भएको व्यिक्तलाई स वा गिरएको कायर् शेड यिुनयन 
(पिहलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६) िवपरीत 
भएकोले सो स वा बदर हनु ु पछर् भ े मखु्य दावी िलएको देिखन्छ । शेड यिुनयन सम्बन्धी संवैधािनक 
व्यवःथा हेदार् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३०(२) मा कानूनमा व्यवःथा भएबमोिजम 
ूत्येक कामदार र कमर्चारीलाई आ–आफ्ना िहत रक्षाको िनिम  शेड यिुनयन खोल्ने, संगिठत हनेु र सामूिहक 
सौदावाजीको हकलाई सिुनि त गिरएको देिखन्छ । शेडयिुनयन ऐनको व्यवःथा हेदार् उक्त ऐन ूित ान र 
ूित ान वािहर िविभ  उ ोग,  व्यापार,  व्यवसाय,  वा सेवामा काम गन कामदार तथा ःवरोजगार गन 
व्यिक्तह को व्यवसाियक तथा पेशागत हकिहतलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गनर्को लािग शेड यिुनयनको दतार् 
स ालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवँयक व्यवःथा गन उ ेँयले आएको देिखन्छ । सोही ऐनको दफा २३क 
मा ूित ान ःतरका शेड यिुनयनका कायर् सिमितका पदािधकारीह लाई िवशेष पिरिःथितमा वाहेक उनीह को 
सहमती िवना स वा वा वढुवा नगिरने व्यवःथा छ भने ूित ान भ ाले ौम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) 
बमोिजमको कुनै उ ोग व्यवसाय वा सेवा स ालन गन उ ेँयले ूचिलत कानूनबमोिजम ःथािपत दश जना 
वा सो भन्दा वढी कामदार वा कमर्चारी कायर्रत रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी,  संगठन,  संःथा, फमर् वा 
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ितनीह को समूह तथा व्यापािरक उ ेँयले कानूनबमोिजम ःथािपत भएको िचया वगान र नेपाल सरकार ारा 
ःथािपत औ ोिगक क्षेऽिभऽको दशजना भन्दा कम कामदार वा कमर्चारीलाई काममा लगाएको ूित ान भनी 
पिरभाषा गिरएको छ । उिल्लिखत पिरभाषावाट दश जना वा सो भन्दा वढी कामदार वा कमर्चारी कायर्रत 
रहेको कुनै उ ोग व्यवसाय वा सेवा स ालन गन उ ेँयले ूचिलत कानूनबमोिजम ःथािपत कुनै कारखाना, 
कम्पनी, संगठन, संःथा, फमर् तथा िचया वगान ूित ानअन्तगर्त पन देिखन्छ । 

५. यस पिरभाषाअनु प िनजामती सेवा कुनै व्यापािरक ूयोजनको लािग कानूनबमोिजम दतार् भएको ूित ान 
नभई संिवधान बमोिजम मलुकुको ूशासन स ालनको िनिम  िनजामती सेवा ऐन अन्तगर्त गठन भएको 
व्यापक र िविश  कायर् क्षेऽ भएको तथा सरकारका तफर् वाट मलुकुको ूशासन स ालन गनर्का िनिम्त 
आवँयक पन नीित र योजना िनमार्ण गन त्यसको कायार्न्वयन र अनगुमन गन तथा सरकारका तफर् वाट 
देशका नागिरकह को िहतका िनिम्त आवँयक सेवा ूवाह गन ूमखु संयन्ऽको पमा ःथािपत संगठन 
देिखन्छ । यस ूकारको व्यापक र वहृत िजम्मेवारी तथा दाियत्व भएको िनजामती संगठनलाई िनि त व्यिक्त 
वा संःथाको ःवािमत्व अन्तगर्तको सीिमत उ ेँय रहेको व्यापािरक ूित ानसँग तलुना गरी एउटा ूित ानको 
पमा संकुिचत अथर्मा पिरभाषा गनर् िमल्ने अवःथा देिखएन । 

६. संिवधानको धारा १५३ बमोिजम मलुकुको ूशासन स ालन गन ूयोजनको लािग िनजामती सेवाको गठन 
भएको र िनजामती कमर्चारीह का लािग छु ै िनजामती सेवा ऐन र िनयमावली लागू रहनकुो साथै उक्त ऐन 
तथा िनयमावलीले िनजामती सेवाको स ालनको सम्बन्धमा सम्पूणर् व्यवःथा गरेको देिखन्छ । यसरी 
िनजामती कमर्चारीह को लािग स वा, वढुवा, अवकाश,  िवभागीय कारवाही तथा आचरण, अनशुासन समेतका 
ूावधान रहेको िवशेष ऐन र िनयमको व्यवःथा गिरएको अवःथामा िनजामती सेवा सोही ऐन र िनयमअनु प 
स ािलत हनुपुन देिखन्छ । नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३० ले ूत्याभतू गरेको शेड 
यिुनयन खोल्ने, स िठत हनेु र सामूिहक सौदाबाजी गन ौमसम्बन्धी हकलाई कायार्न्वयन गनर् िनजामती सेवा 
ऐनले िनजामती कमर्चारीह को लािग छु ै शेड यिुनयन सम्बन्धी व्यवःथा समेत गरेको देिखन्छ । 

७. तसथर् िनजामती संगठनलाई ौम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले पिरभाषा गरेको ूित ान सरह र 
िनजामती कमर्चारीको भिूमकालाई त्यःतो ूित ानको ौिमक वा कामदारको भिूमका सरह व्याख्यागनर् िमल्ने 
नदेिखनकुा साथै िनजामती कमर्चारीको हकमा माऽ लागू हनेु गरी छु ै िनजामती सेवा ऐन,  २०४९ र 
िनजामती सेवा िनयमावली,  २०५० लागू रहेको र िनजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा िनजामती 
कमर्चारीह को शेड यिुनयन सम्बन्धी छु ै व्यवःथा रहेको अवःथामा िनजामती कमर्चारीह को हकमा शेड 
यिुनयन ऐन आकिषर्त हनु सक्ने अवःथा देिखएन । 

८. शेड यिुनयनमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीलाई िनजको सहमती िवना स वा गनर् िमल्ने हो वा होइन ? भ े 
दोौो ू  तफर्  िवचार गदार् स वाको सै ािन्तक पक्षलाई पिन हेनुर् पन हनु्छ । स वा व्यिक्त िवशेषलाई 
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समान ःतरको एक ठाउँवाट अक  ठाउँमा पदःथापन गन सम्बन्धमा िलइने एक ःवाभािवक र िनयिमत 
ूशासिनक िनणर्य हो । कमर्चारीह लाई सिुम्पएको कायर् वािञ्छतढ ले सम्प  गनर् नसकेमा िनजलाई अन्यऽ 
स वा गरी सो काम अन्य कुनै उपयकु्त व्यिक्तलाई िजम्मा लगाउने ूयोजनको लािग पिन स वा गनुर्पन 
अवःथा रहन्छ । संगठनको उ ेँयमा योगदान प¥ुयाउने कमर्चारीलाई सबै कायर्मा िनपणु तलु्याउन, 
कमर्चारीवाट उच्चतम सेवा ूा  गनर्,  कमर्चारीको अनरुोध पूरा गनर्,  कमर्चारीलाई सिुवधा प¥ुयाउन, 
कमर्चारीलाई दिण्डत गनर्, न्याय ूदान गनर्, कमर्चारीको तलुनात्मक मूल्या न गनर्, बचत कमर्चारीको उपयोग 
गनर् तथा भौगोिलक ःथानको अनभुव िदलाउन स वा आवँयक पदर्छ । 

९. यही सै ािन्तक पक्षलाई ि गत गरी िनजामती कमर्चारीलाई देशको िविभ  भौगोिलक क्षेऽको अनभुव 
समेत िदलाउनको लािग स वा गिरने र त्यःतो स वा गन अिधकार अिख्तयारवालालाई हनेु व्यवःथा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ले गरेको देिखन्छ । सो ूयोजनको लािग क देिख घ वगर्सम्म 
भौगोिलक क्षेऽलाई िवभाजन गरी सम्बिन्धत भौगोिलक क्षेऽमा िनि त ्अविध काम गनुर्पन र स वा पऽमा 
अविध तोकेर स वा गनुर्पन व्यवःथा पिन उक्त दफामा गिरएको छ । यिद उिल्लिखत कानूनी 
व्यवःथािवपरीत स वा भएमा स वा गन पदािधकारीलाई अिख्तयारवालाले िवभागीय कारवाही गनर् सक्ने र 
त्यःतो स वा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले बदर गन र सामान्य ूशासन मन्ऽालयले गरेको स वा भए 
मिन्ऽपिरषद्ले बदर गनर् सक्ने व्यवःथा दफा १८(१२) मा गिरएको देिखन्छ । 

१०. कानूनको उक्त संरचना हेदार् स वाको ूिबया एउटा िवशु  ूशासिनक र िनयिमत ूिबया भएकोले 
िनजामती कमर्चारीको स वा गन अिधकार अिख्तयारवालालाई िदएको देिखन्छ । सो अिख्तयारवालाले स वा 
गदार् िविभ  भौगोिलक क्षेऽको अनभुव िदलाउने गरी िनि त वगर्को भौगोिलक क्षऽमा िनि त ्अविध वःने गरी 
अविध िकटान गरेर स वा गनुर्पन गरी िविभ  आधार तोिकएको र यिद यसरी स वा गदार् कुनै ऽिुट हनु 
गएमा वा लापरवाहीपूणर् गिरकाले स वा गरेमा त्यःतो अिख्तयारवालालाई पिन िवभागीय कारवाही हनुसक्ने र 
अन्य अिधकारीले गरेको स वा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले र सामान्य ूशासन मन्ऽालयले गरेको स वा 
भए मिन्ऽपिरषदले बदर गन व्यवःथा गरी स वाको सामान्य ूशासिनक ूिबयालाई सकेसम्म न्याियक 
पनुरावलोकनको क्षेऽवाट अलग गन र स वा ूिबयामा केही ऽिुट भैहाले पिन ूशासिनक ूिबयावाटै 
सच्याउने िवधाियकाको मनसाय रहेको देिखन्छ । 

 

११. िनवेदकले आफू शेड यिुनयनको पदािधकारी भएकोले आफ्नो इच्छािव  स वा गनुर् शेड यिुनयन ऐनको 
दफा २३क र िनजामती सेवा ऐनको दफा ५३(६) िवपरीत भएको भ े िजकीर िलएको सन्दभर्मा िवचार गदार् 
शेड यिुनयन ऐन िनजामती कमर्चारीको हकमा लागू हनु सक्दैन भनी मािथ न िववेचना गरी सेकेकोले त्यसतफर्  
यहाँ िववेचना गिररहन ुपरेन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६) को कानूनी व्यवःथा हेदार् 
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राि यःतरका शेड यिुनयनह  र आिधकािरक शेड यिुनयनका पदािधकारीवाट आफ्नो कायर्क्षेऽअनकूुल ःथानमा 
स वाको माग भएमा अिख्तयारवालाले सो अनकूुल हनेु गरी स वा गन व्यवःथा िमलाउन ुपन भ े देिखन्छ 
। यसवाट आिधकािरक शेड यिुनयनको पदािधकारीका पमा कायर्रत िनजामती कमर्चारीको स वा हनैु 
नसक्ने र िनजको इच्छाअनु प माऽै स वा हनेु भ े देिखंदैन । 

१२. िवपक्षीह ले स वा गिरिदएको कारणवाट नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ३० ले 
ूत्याभतू गरेको शेड यिुनयन खोल्ने, स िठत हनेु र सामूिहक सौदाबाजी गन ौमसम्बन्धी हक उपयोग गनर्वाट 
वि त हनु ुपरेको भ े िनवेदकको मखु्य िजकीर रहेको छ । संिवधानले कामदार वा कमर्चारीलाई सामूिहक 
सौदावाजीको अिधकार ूदान गरेकोमा िववाद छैन । तर संगठनमा कायर्रत कमर्चारी यिुनयनलाई एक 
ःवतन्ऽ िनकायको पमा ःवीकािरने हनुाले यसले यिुनयनका पदािधकारीको िहतमाऽ हेन नभई सम्पूणर् 
कमर्चारीह को ूितिनिधत्व गनुर् पदर्छ । यो अिधकारको ूयोग गदार् संगठनह ले आफ्ना सरुक्षाको फेहिरःत 
Union  Security  Clause  राख्न े माऽ नभई व्यवःथापन पक्षको अिधकारका फेहिरःत Management  Rights 

Clause को पिन ख्याल गरी व्यवहारमा दवैु पक्षको िहतलाई ध्यानमा राखी संझौतामा पगु्न ु पन हनु्छ । 
सामूिहक सौदावाजी अन्तगर्त व्यवःथापन र कमर्चारी संगठन दवैुले आफ्नो उ रदाियत्व वोध गनुर् पदर्छ । 
सम्झौता हनु नसकेमा त्यसको िवकल्प के छ, त्यसले कःतो पिरणाम िसजर्ना गदर्छ । त्यसले कुन पक्षलाई 
कसरी ूभािवत गदर्छ भ े जःता सवै पक्षलाई ध्यान िदई दवैु पक्षले आफ्नो सीमािभऽ रही िनयम कानूनको 
उिचत पिरपालना गनुर् पदर्छ । सामूिहक सौदावाजीको अिधकारको ूयोगवाट सम्पूणर् कमर्चारीको िहतको रक्षा 
गनर् सक्न ुपदर्छ । केवल यिुनयनका पदािधकारीको िहतको रक्षा गनुर् र स वा तथा वढुवामा िनजह को 
अिनयिन्ऽत अिधकार ःथािपत गनुर् सामूिहक सौदावाजीको िस ान्तको ममर् हनु सक्दैन । 

१३. कःतो अवःथामा र कुन ूिबयाले स वा गन, एक सेवावाट अक  सेवामा कुन आधारमा स वा गन, 
एक कायार्लयवाट अक  कायार्लय वा आन्तिरक िवभाग स वा कित अविधमा गन, कमर्चारीह को िछटोिछटो 
स वा नहोस,  एकै पटक धेरै कमर्चारीको स वा नहोस ् भ े वारेमा कसरी सावधानी अपनाउने,  के–कःतो 
अवःथामा अःथायी वा ःथायी स वा, आन्तिरक र वा  स वा, व्यिक्तगत र सामूिहक स वा गन भ े िविवध 
पक्षमा ध्यान िदई यूिनयनमा कायर्रत कमर्चारीह का हकमा स वाको व्यवःथापन गदार् पीर मकार् समाधान 
(Grievance  Handling)  गन िकिसमले कसरी व्यवःथापन गन भ े जःता िवषयमा सामूिहक सौदावाजीको 
माध्यम ारा नीित तय गरी सो बमोिजम काम गनर् र स वा गन अिधकारूा  अिधकारीले पिन स वासँग 
सम्बिन्धत िनणर्य गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीसँग छलफल गनर्, आवँयकताअनसुार सपुिरवेक्षक र शेड यिुनयनको 
समेत सझुाव िलई आवँयक नीित तय गनर् कुनै कानूनी वाधा देिखंदैन । यस ूकारको नीित िनमार्ण 
भैसकेको र सो नीितअनु प कायर् नगरेको र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) बमोिजमको 
वैकिल्पक उपचारको मागर् अवलम्बन गदार् पिन न्याय नपाएको भ े दावी िलई िनवेदक न्याियक 
पनुरावलोकनका लािग आएको अवःथा समेत देिखंदैन । 
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१४. िनजामती कमर्चारीलाई ूदान गिरएको शेड यिुनयन सम्बन्धी मौिलक हक िनरपेक्ष नभई कतर्व्यसँग 
पारःपिरक रहेको छ । मलुकुको सावर्जिनक ूशासन स ालनको िजम्मेवारी र कतर्व्य पूरा गनुर् िनजामती 
कमर्चारीको ूमखु दाियत्व हनु्छ । एउटा शेड यिुनयनको पदािधकारी हुँदैमा स वा र वढुवा जःतो सामान्य 
ूशासिनक कामकारवाहीमा उसको इच्छाअनसुार माऽ हनु ुपन भनी मौिलक हकको व्याख्या गनुर् सावर्जिनक 
ूशासनको उ ेँय तथा कानून र न्यायको मान्य िस ान्त अनु प हनु सक्दैन । तसथर् शेडयिुनयनमा कायर्रत 
िनजामती कमर्चारीको स वा िनजको सहमती िवना हनैु नसक्ने भ  िमल्ने अवःथा देिखएन । 

१५. तसथर् िववेिचत आधार कारणवाट िनजामती संगठन राज्य स ालनको महत्वपूणर् संयन्ऽ भएको, सरकारले 
जारी गरेका नीितह ,  सरकारका कायर्योजना र कायर् प ितह ,  नागिरकह लाई दैिनक पमा उपलव्ध 
गराउन ुपन वःत ुतथा सेवाह , सरकारका भावी योजना तथा रणनीितह  सवैको कायार्न्वयन गनकाम मूल 
पमा िनजामती संगठनको भएकोले यो संगठनलाई कुनै व्यिक्त वा संःथाको ःवािमत्वमा रहेको िनि त र 
सीिमत उ ेँय भएको ूित ान सरह र यहाँ कायर्रत कमर्चारीको भिूमकालाई त्यःता ूित ानमा काम गन 
ौिमक वा कामदार कमर्चारीको भिूमका सरह मानी कुनै अमकु शेडयिुनयनको पदािधकारी भएकै कारणवाट 
सावर्जिनक ूशासन तथा व्यवःथापनको ममर्, भावना र उ ेँय नै पराजीत हनेु गरी स वा र वढुवा मािथ 
िनवेदक जःता शेडयिुनयनका पदािधकारीह को असीिमत र अिनयिन्ऽत अिधकार हनुपुछर् भनी व्याख्या गनुर् 
व्यावहािरक र औिचत्यपूणर् देिखएन । अक तफर्  स वावाट मकार् परेको भनी िनवेदकले िनजामती सेवा ऐन 
२०४९ को दफा १८ (१२) बमोिजमको वैकिल्पक उपचारको मागर् अवलम्बन नगरी अपिरपक्व (Pre‐
matured) अवःथामा यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽमा ूवेश गरेको समेत अवःथावाट िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गनुर्पन अवःथाको िव मानता देिखएन । िरट िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् । िरट 
िनवेदन न खारेज हनेु ठहरेकोले यस अदालतवाट जारी गिरएको अन्तिरम आदेश ःवतः िनिंबय हनु्छ । 
आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िमिसल िनयमानसुार गरी वझुाई िदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

ू.न्या.िखलराज रेग्मी 

इित संवत ्२०६८ साल मंिसर ६ गते रोज ३ शभुम–् 
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ने.का.प. २०६९,            अ  २िनणर्य नं. ८७७५ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी अवधेशकुमार यादव 

माननीय न्यायाधीश ौी भरतराज उूतेी 

२०६४-WO‐०५४५ 

आदेश िमितः२०६८।८।११ 

 

िवषय :– उत्ूषेण समेत 

 

िनवेदकः िजल्ला लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ धोबीघाट ःथीत डी.ए.भी. सशुीलकेिडया 
िव भारतीको तफर् बाट ऐ. को अिधकारूा  िून्सीपल र स ालक सिमितको सदःय सिचव भवुने री 

िव  

िवपक्षीः ौम कायार्लय काठमाड  समेत 

 

    कुनै िव ालय,  िशक्षालय,  ःकूल कलेज वा िनकायमा िनयिुक्त िलएर मािसक ज्यालादारी वा पूणर्कालीन 
पमा तनख्वा (तलब) िलएर िशक्षा ूदान गन काम गदर्छ भने,  त्यःता िशक्षक कमर्चारी वा गैरिशक्षक 
कमर्चारी कामदारह ले बेलाबेला त्यःता संःथा वा िनकायबाट हनेु शोषणको िव मा वा आफ्नो हकिहतको 
रक्षाथर् तथा आफ्नो उ ितको लािग ऐक्यब  हनु सामूिहक सौदाबाजी गनर् पाउन ुपछर् भ ुलाई ःवाभािवक 
मा ुपन । 

(ूकरण नं.६) 

   संिवधानले नै शेड यिुनयन गठन गरी आफ्नो हकिहतको लािग संगिठत हनेु हकािधकार िदइसकेको 
अवःथामा, सम्बिन्धत कानूनमा नै ःप तः यस कायर् गनर् पाइने छैन भनी िनषधे गिरिदएको िःथितमा वाहेक 
त्यःतो शैिक्षक संःथामा काम गन िशक्षक समेतका कमर्चारीलाई माऽ त्यःतो अिधकार नभएको भनी मा  
नसिकने । 

(ूकरण नं.७ 
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   सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत ् िशक्षकको लािग पेशागत हकिहतको लािग गिरएको िवशेष छु ै व्यवःथा 
भएको र सो बाहेक अ  कुरामा ऐन मौन रहनकुो आशय िव मान संिवधान, ौम ऐन, शेड यिुनयन ऐनले समेत 
आ–आफ्नो हकिहतको लािग सामूिहक सौदाबाजीको िनिम  एकीकृत हनु पाउने ू तः कानूनी व्यवःथा 
गिररहेको पिरूआेयमा िनवेदक ःकूललगायत अन्य िशक्षक कमर्चारीले शेड यिुनयन ःथापना गनर् वा गठन गनर् 
नपाउने गरी िनषधे गिरएको हो भ े अथर् गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.८) 

िनवेदक तफर् बाटः 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता िकरण पौडेल र िव ान अिधवक्ता रमेश वडाल 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

oनेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २९(१), (२), ३०(२), 

oिशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)(१), (झ) 

oौम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) 

oशेड यिुनयन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) 

 

आदेश 

            न्या.भरतराज उूतेीः नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 
बमोिजम दायर हनु आएको ूःततु मु ाको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यसूकार छ : 

            िशक्षा ऐन, २०२८ को सातौ संशोधन िमित २०५८।१०।२५ मा हुँदा, सरकारबाट िनयिमत 
पमा अनदुान नपाउने गरी अनमुित ूा  गरेको संःथागत िव ालयले ऐ. संशोधनले व्यवःथा गरेको ऐनको 
दफा ३(४) अन्तगर्त संचािलत रहेको संःथागत िव ालयह को कम्पनी वा शैिक्षक गठुीको पमा पिरवतर्न 
गनुर्पन ूावधान भएकोले ौी अिनलकुमार केिडयाको एकल लगानीमा गु कुल इन्टरनेशनल ूाईभेट िलिमटेड 
नामक कम्पनी, कम्पनी रिज ारको कायार्लयमा िमित २०५९।८।१०।२ का िदन दतार् भएको र िशक्षा 
िवभाग,  िव ालय व्यवःथापन माध्यिमक शाखाको प.स.च.नं. ४१३ िमित २०६१।५।२५ को पऽवाट 
ःवीकृित ूा  भएपिछ िनवेदक िव ालयको सम्पि  र दाियत्व ऐ. कम्पनीमा सारी कम्पनी अन्तगर्त स ालनमा 
नल्याई िव ालयले िजल्ला िशक्षा कायार्लय लिलतपरुबाट प.सं. च.नं. ३८७ िमित २०५५।५।८ अन्तगर्त 
पाएको ःवीकृित अन्तगर्त माध्यिमकःतर र िऽ.िव.िव. उपकुलपितको कायार्लय, कीितर्परुको प.सं.च.नं. २६५ 
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यो म.शा. िमित २०६०।६।२६ को पऽबाट बी.बी.एस र ऐ. को प.सं.च.नं. ६८१ म.शा. ०६१।६२ 
िमित २०६०।०७।१८ को पऽबाट बी.बी.ए. को कक्षा स ालन गन अनमुित अन्तगर्तनै माध्यिमक 
िव ालय र कलेजको पमा संचािलत हुंदै आएको कुरा ऐ. कम्पनीको २०६३ पसु मसान्त र २०६४ असार 
मसान्तसम्मको िलिक्वडेशन लेखाबाट र अिडटर देवकी िवजय एण्ड कम्पनीबाट िमित २०६४।८।१८ मा 
िलएको ूमाण पऽ समेतबाट ःथािपत छ । यस वाहेक ऐ. कम्पनीलाई ःवेच्छामा खारेजीमा लाने भनी ऐ. 
कम्पनीको िवशेष साधारण सभाबाट िमित २०६३।५।५ मा िनणर्य भई िलिक्वडेटर िनयकु्त भई कम्पनी 
खारेजीको काम अिन्तम चरणमा पगुी सकेको छ । 

            िव ालयको उ ेँयलाई कम्पनीको जिरयाबाट पूितर् गनर् उपयकु्त नहनेु सम्बन्धमा िव ालयको 
स ालक सिमित र ऐ. कम्पनीको स ालक सिमितको संयकु्त बैठक बसी शैिक्षक गठुीकै पमा स ालन गन 
कुरामा िमित २०६३।२।१८ का िदन सै ािन्तक िनणर्य िलईएको र तदनसुारको शैिक्षक गठुीमा लाने 
ूिबयालाई अगािड बढाउने कायर् हुंदैछ । हरेक क्षऽेमा राजनीितको ूवेश गराउने अवांिक्षत िबयाकलाप 
भइरहेको बेला यस िव ालयका केही कमर्चारीह  शेड यिुनयन दतार् गनर् िमल्ने न िमल्ने सम्बन्धमा ौम 
मन्ऽालयसंग राय माग गदार् ौम मन्ऽालयलाई िशक्षा मन्ऽालयले िमित २०६४।६।३ को मन्ऽीःतरीय 
िनणर्यानसुार िशक्षा ऐनले उक्त सम्बन्धमा केही व्यवःथा नगरेकोले शेड यिुनयन ऐनको दफा ३ तथा अन्य 
ूचिलत कानूनबमोिजम दतार् गनर् सकारात्मक राय रहेको व्यहोरासिहतको िमित २०६४।०६।०६ को पऽ 
ौम मन्ऽालयलाई पठाएको छ । िशक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा सावर्जिनक िव ालयमा िशक्षक यिुनयन 
सम्बन्धी ूावधान गरेको भए पिन उक्त व्यवःथा सामदुाियक िव ालयको लािग माऽ रहेको भ े सोही ऐनको 
दफा १६(झ) ले १६(ङ) को व्यवःथा संःथागत िव ालयको हकमा लागू नहनेु ःप  पमा उल्लेख गरेको 
छ । यसरी कानूनले ःप  पमा िनषधे गरेको अवःथा छँदाछँदै पिन िशक्षा मन्ऽीःतरको िनणर्यबाट संःथागत 
िव ालयमा शेड यिुनयन खोल्न सकारात्मक राय ूदान गनुर्ले िशक्षा मन्ऽालयमानै िशक्षा ऐनको अ ानता 
रहेको ःप  गदर्छ । यसरी ऐनिवपरीत तथा आफ्नो अिधकारक्षेऽभन्दा बािहर गइ िशक्षा मन्ऽीःतरबाट 
गिरएको िनणर्यको आधारमा िदईएको िमित २०६४।६।६ को राय ःप तः िशक्षा ऐनको दफा १६ (झ) को 
ूितकूल र अिधकारक्षेऽको अितबमणयकु्त हुँदा बदर गिरपाऊँ भ े िनवेदन । 

            यसमा, के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? यो 
आदेश ूा  भएको िमितले बाटाको म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवपक्षीह को 
नाममा म्याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आए वा अविध नाघेपिछ िनयम बमोिजम पेश गनुर् साथै अन्तिरम 
आदेशको माग भएकोमा अन्तिरम आदेश जारी गरी रहनपुन अवःथामा नहुंदा अन्तिरम आदेश जारी गनुर् परेन 
भ े यस अदालतको िमित २०६४।९।४ को आदेश । 
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            शेड यूिनयन दतार् गन ूारिम्भक कायर् अन्तगर्त कामदार कमर्चारी ूमािणत गनर् 
व्यवःथापकलाई पऽ पठाईएको हो । यूिनयन दतार् भएको अवःथा पिन नरहेको साथै पनुरावेदन अदालतवाट 
िमित २०६४।८।२७ गते िवपक्षीह लाई छलफलको लािग वोलाइएको र सो िदनसम्म यिुनयन दतार् गन 
कायर् नगनर् आदेश समेत जारी भएको हुंदा, यिुनयन दतार् कायर् हाल नगिरएको व्यहोरा समेत अनरुोध छ । 
यस कायार्लयबाट ौम ऐन २०४८ को दफा ८७ अनसुार ूत्येक ूित ानले आफ्नो कामदार वा कमर्चारीको 
सेवा, शतर् सम्बन्धमा िविनयम वनाउन ु पछर् भिन कानूनी व्यवःथा गरेको छ । सो िविनयम ौम ऐनमा 
उल्लेख गिरएको व्यवःथािवपरीत हनु ुहुंदैन भनी ऐनको उक्त दफाको मनसाय रहेको छ । जनु ूित ानको 
आफ्नो िविनयम छ त्यःतो ूित ानमा शेड यूिनयन ऐन, २०४९ आकिषर्त हुंदैन भनी भ  िमल्ने देिखदैन िकन 
िक ौम ऐनले गरेको ूित ानको पिरभाषा नै, शेड यूिनयन ऐनले ःवीकार गरेको छ । िनवेदकले जनु िजकीर 
िलन ुभएको छ आफ्नो िविनयम नहनेु ूित ानह को हकमा माऽ शेड यिुनयन आकिषर्त हनु्छ,  त्यो िजिकर 
ौम ऐन, शेड यिुनयन ऐनसंग मेल खादैन िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े ौम कायार्लय बागमती अ लको 
िलिखत जवाफ । 

            ूचिलत नेपाल कानून ौम ऐन, २०४८ को दफा २ ले पिरभािषत गरेको ूित ान एवं कम्पनी 
मध्ये िवपक्षीको िड.ए.िव. श.ुके.िव.भा. नामक कम्पनी उक्त पिरभाषािभऽको होइन भनी िनवेदनले भ  सकेको 
अवःथा छैन । िरट िनवेदन ःवयंले उक्त िव ालय िमित २०५९।८।१० का िदन कम्पनीमा दतार् भएको 
तथ्य ःवीकार गदार्गद कम्पनीको पमा स ालन भएको कुनै ूित ानमा आव  ौिमक एवं कामदारको 
पमा कायर्रत ्व्यिक्तह ले ूचिलत नेपाल कानून र ILO का िव व्यापी पमा मान्यता ूा  हक अिधकार यी 
िवपक्षीको कम्पनीले ूदान गनर् पदन भनी तकर्  गनुर् न्यायसंगत छैन । ौिमकह को िव व्यापी संगठनको 
मूल्य र मान्यतालाई नेपाल सरकारले अंगीकार गदार् ूचिलत नेपाल कानूनवाट त्यसलाई व्यवहारमा लागू गन 
उ ेँयवाट ःथािपत शेड यिुनयन ऐन, २०४९, ौम ऐन, २०४८ तथा िशक्षा ऐन, २०२८ समेतले शेड यिुनयन 
गठन गनर् िमल्ने शैिक्षक ूित ानमा आव  ौिमकह लाई शेड यिुनयन अिधकार िदन पदन भ े िरट 
िनवेदकको िनवेदन व्यहोरा उिल्लिखत कानूनको मक्सद र उ ेँयिवपरीत छ । ौम तथा रोजगार ूवध्दर्न 
िवभागले िड.ए.वी. सशुील केिडया िव भारती प्याप्स नेपाल नामक शेड यिुनयन गठन गरी ूचिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम दतार्का लािग ूवेश गरेको व्यिक्तह का हकमा ूचिलत शेड यिुनयन ऐन, २०४९ वमोिजम 
कानूनी ूिबया पूरा गदार्को अवःथा यी िवपक्षी िरट िनवेदकले त्यःतो दतार् गनर् नपाउने यिुनयन, दतार् गनर् 
आएको भनी सम्बिन्धत िनकायह मा दावा िवरोध गनर् आएको पाइदैन । साथै यस ौम तथा रोजगार 
ूवध्दर्न िवभागले उक्त यिुनयन,  िशक्षा मन्ऽालय अन्तगर्तको ूित ान देिखएको हुँदा सम्बिन्धत िशक्षा तथा 
खेलकुद मन्ऽालयमा, शेड यिुनयन अिधकारका लािग दतार् गनर् िनवेदन गनर् िनवेदकको व्यहोरा वमोिजम दतार् 
गनर् िमल्ने निमल्ने सम्बन्धमा यस िवभागको च.नं. ३२२१ िमित २०६४।२।११ को पऽ ारा राय माग 
गदार् समेत उक्त मन्ऽालयको च.नं. ३६७ िमित २०६४।६।६ को पऽ ारा उक्त शेड यिुनयन दतार् गन 
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सम्बन्धमा सकारात्मक राय रहेको जवाफ ूा  भए वमोिजम यस ौम तथा रोजगार ूवध्दर्न िवभागले सवै 
ूिबया र ूचिलत नेपाल कानूनको पालना गरी िवपक्षी िनवेदकको िव ालयमा आव  कमर्चारी एवं िशक्षक 
समेतले शेड यिुनयन गठन गरी यस िवभागसमक्ष िनवेदन िदए मतुािवक शेड यिुनयन दतार् गन गरेकोले िरट 
िनवेदन व्यहोरा खारेजभागी हुँदा खारेज गिरपाऊँ भ े ौम तथा रोजगार ूवध्दर्न िवभागको िलिखत जवाफ । 

            िनवेदकलाई नागिरकको हैिसयतले िनवेदन गन हकदैया छैन । सफा हात िलएर अदालत 
ूवेश नगरेको,  िरट िनवेदक ौम ऐन २०४८ को दफा २(ख) को पिरभाषा तथा शेड यिुनयन ऐन २०४९ 
को दफा २(क) तथा ःवावलम्वन िवकास केन्ि िव. ौी ौम अदालत भएको संवत ्२०६१ सालको िरट नं. 
३७५४ को उत्ूषेण मु ामा िमित २०६३।७।१४ गते भएको फैसलामा ूितपािदत नजीर समेतको 
पिरभाषािभऽ रहेको,  िवपक्षी िनवेदक शैिक्षक सेवा गन ूित ान माऽ नभई शैिक्षक व्यापार गन संःथा हुंदा, 
त्यसमा शेड यिुनयन ब  सक्दैन भनी दावी गनर् निमल्ने, दफा १६(झ) ले संःथागत िव ालयको हकमा लागू 
नहनेु भनी लेिखएको ूितवन्धअन्तगर्त समचु्चा दफा १६(ङ) को व्यवःथा लागू नहनेु भ े लेिखिदएको नभई 
केवल दफा १६(ङ) उपदफा (५) माऽ लागू नहनेु भ े हो । समचु्चा दफा १६(ङ) लागू नहनेु सािवक 
ऐनमा िशक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३ ले संशोधन गरी केवल दफा 
१६(ङ) को उपदफा ५ माऽ लाग ुनहनेु भनी उल्लेख गरेको छ सो हुंदा, िशक्षक यिुनयन गठन हनु नसक्ने 
गरी ूितबन्ध लगाएको अवःथा नभएको, मािलकले संगठन खोल्ने ःवतन्ऽता रहदा िशक्षक कमर्चारीले भने 
खोल्न नपाउने तकर्  गनर् निमल्ने हुँदा िवपक्षीको िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े िशक्षक कमर्चारी शेड यिुनयनले 
पेश गरेको िलिखत जवाफ । 

            िरट िनवेदकले अफ्नो िरट िनवेदनको िविभ  ूकरणमा िशक्षा मन्ऽीःतरको िनणर्यमा 
िव ालयका कमर्चारीह ले शेड यिुनयन दतार् गन सम्बन्धमा सकारात्मक राय रहेकोले िनजको मु ा गनुर् परेको 
कुरा उल्लेख गनुर् भ  े देिखन्छ । िशक्षा मन्ऽी वा िशक्षा मन्ऽालयको कामकारवाही वा िनणर्यमा िच  
नबझुाएको व्यिक्तले यस मन्ऽालयलाई िवपक्षी वनाई िरट दायर गनुर्को कुनै ूयोजन देिखदैन । िव ालय, 
िव िव ालय जःता शैिक्षक संःथासंग सम्बिन्ध्त रहेको तालकु मन्ऽालय भनेको िशक्षा तथा खेलकूद मन्ऽालय 
भएकोले शैिक्षक संःथाका कमर्चारीको शेड यिुनयन दतार्का लािग ूा  िनवेदनका सम्बन्धमा मन्ऽालयको राय 
माग गनुर् तथा ूा  राय समेतको आधारमा शेड यिुनयन दतार्सम्बन्धी कारवाही अगािड बढाउन ु यस 
मन्ऽालयअन्तगर्तको िवभागको कायर्क्षेऽिभऽको िवषय नै भएको हनुाले यस मन्ऽालयको नाममा कुनै आदेश 
जारी गनुर्पन अवःथा नहुँदा ूःततु िरट िनवेदन खरोज गिरपाऊँ भ े ौम तथा यातायात व्यवःथा मन्ऽालयको 
िलिखत जवाफ । 

            िवपक्षी िनवेदकको दािवअनसुार यस मन्ऽालयले िमित २०६४।६।३ को मिन्ऽःतरीय 
िनणर्यानसुार िशक्षा ऐन,  २०२८ को दफा १६ङ ले सामदुाियक िव ालयका िशक्षकह को यिुनयनको 
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सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको तर िनजी तथा आवाशीय िव ालयका िशक्षक कमर्चारीह को यिुनयनको सम्बन्धमा 
केही व्यवःथा गरेको नदेिखएकोले शेड यिुनयन ऐन, २०४९ को दफा ३ तथा अन्य ूचिलत कानूनको 
अधीनमा रही पेश भएको िड.ए.भी सशुील केिडया िव भारती उच्च मा.िव. िनजी तथा आवशीय िव ालय 
िशक्षक, कमर्चारी यिुनयन दतार् सम्बन्धी सकारात्मक राय पठाउन ःवीकृत भएको हो । सोही ऐनको दफा 
१६(झ) को व्यवःथाको कही कतै ूितकूल र अिधकारक्षेऽको कुनै अितबमण भएको उक्त िनणर्यवाट 
नदेिखएको र िवपक्षी िनवेदकले समेत आफ्नो िनवेदनमा पिन के कसरी अितबमण भयो भ े कुरा ऐनमा 
भएको व्यवःथा नहेरी हचवुा िकिसमले ूःततु िरट िनवेदन िदई मन्ऽी र यस मन्ऽालय समेतलाई दःुख िदने 
िनयतले ूःततु िरट िनवेदन िदएको देिखदँा खारेज गिरपाऊँ भ े िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालयको िलिखत 
जवाफ । 

            िनयमबमोिजम आजको दैिनक मु ा पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु िरट 
िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात अध्ययन गरी िरट िनवेदकको िजकीर तथा िवपक्षीमध्ये िशक्षा मन्ऽालय 
समेतको तफर् बाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी िकरण पौडेल र िशक्षक कमर्चारी शेड यिुनयन 
तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ता ौी रमेश बडालले गनुर् भएको बहस िजकीर समेत सनुी िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर्पन नपन के रहेछ सोही िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

            २. िनणर्यतफर्  िवचार गदार्,  अिनलकुमार केिडयाको एकल लगानीमा गु कुल एन्टरनेशनल 
ूा.िल. नामक कम्पनी,  कम्पनी रिज ारको कायार्लयमा िमित २०५९।८।१०।२ गते दतार् भएको र 
िऽ.िव.िव. उपकुलपितको कायार्लयको पं.सं. २६५ िमित २०६०।६।२६ को पऽबाट िब.िब.एस. र ऐ. को 
िमित २०६०।७।१८ को पऽबाट िब.िब.ए.को कक्षा स ालन अनमुित अन्तगर्त माध्यिमक िव ालय र 
कलेजको पमा स ािलत हुँदै आएको छ । यस बाहेक ऐ. कम्पनीलाई ःवेच्छामा खारेजीमा लाने भनी ऐ. 
कम्पनीको िवशेष साधारण सभाबाट िमित २०६३।५।५ मा िनणर्य भई िलिक्वडेटर िनयिुक्त भइ कम्पनी 
खारेजीको अिन्तम चरणमा पगुी सकेको छ । िव ालयका उ ेँयलाई कम्पनीको जिरयाबाट पूितर् गनर् उपयकु्त 
नहनेु सम्बन्धमा कम्पनीको स ालक सिमितको बैठकबाट शैिक्षक गठुीमा लाने ूिबया अगािड बढ्दैछ । 
हरेक क्षेऽमा राजनीित ूवेश गराउने िबयाकलाप भइरहेको बेला यस िव ालयका केही कमर्चारीह  शेड 
यिुनयन दतार् गनर् ौम मन्ऽालय सँग राय परामशर् गदार् सकारात्मक राय रहेको छ । िशक्षा ऐनको दफा 
१६(ङ) मा सावर्जिनक िव ालयमा िशक्षक यिुनयनको ूावधान रहेपिन सामदुायीक िव ालयमा लागू नहनेु 
ःप  छ । यसरी िशक्षा मन्ऽी ःतरको िनणर्यबाट शेड यिुनयन खोल्न िदइएको िमित २०६४।६।६ को राय 
िशक्षा ऐनको दफा १६(झ) को ूितकूल हुँदा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरपाऊँ भ े मखु्य िनवेदन िजकीर 
रहेको देिखयो । 
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            ूःततु िववादको सन्दभर्मा िनवेदक ारा स ािलत ःकूल के कःतो संःथा वा संगठन हो ? र 
त्यःतो संगठन िभऽ शेड यिुनयन खोल्न र स ालन गनर् िमल्ने हो िक होइन भ े मखु्य ू  रहेको देिखयो । 

            ३. यसमा, ःवयं िरट िनवेदनको व्यहोराबाट डी.ए.भी. सशुील केिडया िव भारती एक िशक्षा 
ूदायक उच्च माध्यिमक िव ालय रहेकोमा िववाद रहेन । सो िव ालय कम्पनी ऐन, २०५३ बमोिजम िमित 
२०५९।८।१० मा दतार् भई, िशक्षा िवभागबाट िमित २०६१।५।२५ मा “िव ालयलाई कम्पनीको पमा 
स ालन गनर् ःवीकृती समेत ूदान गरेको”  भ े िमिसल संलग्न कागजातह को ूितिलपीबाट देिखन्छ । 
यसबाट ूःततु िनवेदक ःकूल, कम्पनी कानूनअन्र्तगत ःथािपत भएको कम्पनीिभऽकै कुनै एक शैिक्षक संःथा 
हो भ ेमा िववाद रहेन । िनवेदक ःकूल ‘संःथा’ वा ूित ान वा ‘संगठन’  के हो भ ेतफर्  हेदार् ौम ऐन, 
२०४८ को दफा २(ख) मा ‘ूित ान’ भ ाले कुनै उ ोग, व्यसाय वा सेवा स ालन गन उ ेँयले ूचिलत 
कानूनबमोिजम ःथािपत १० जना वा सो भन्दा बढी कामदार वा कमर्चारी कायर्रत ्रहेको कुनै कारखाना, 
संगठन ‘संःथा’ फमर् वा ितनको समूह सम्झन ुपछर् भनी पिरभािषत गरेको देिखन्छ । सोही पिरभाषा िभऽ 
परेको ‘संःथा’ शब्दको अथर् के रहेछ भनी वहृत नेपाली शब्दकोषमा हेदार् (१) राॆोिसत ःथायी िकिसमले रहने 
काम ठहराई, बसाई (२) कुनै धमर् संगठन समाज राजनीित आिदको ूचार–ूसार वा लोकिहतका लािग गठन 
गिरने सावर्जिनक सभा ‘संघ’,  (३) “सरकारी वा गैरसरकारी कायार्लयमा काम गन,  व्यिक्तह को सामूिहक 
िहतका िनिम्त तयार भएको संगिठत समदुाय (४) व्यवसाियक ि ले कुनै खास िनयम वा िस ान्तअनसुार 
काम गन कुनै संगिठत दल वा वगर्” भिनएको छ भने, सोही ‘संःथा’ शब्दको पिरभाषा िभऽ ूयकु्त भएको ‘संघ’ 
शब्दलाई हेदार् “कुनै िवशेष उ ेँयको पूितर्का िनिम्त बनेको वा समान उ ेँय िलएका धेरै व्यिक्त वा संगिठत 
संःथाह को समूह, कुनै िवशेष िस ान्त,  िनयम आिदमा आधािरत संःथा, समूह, मण्डली जमात” सम्झन ुपदर्छ 
भनी पिरभािषत गरेको देिखन्छ । त्यःतै गरी ‘ूित ान’ भ ाले के बिुझन्छ भ ेतफर्  हेदार् सोही शब्दकोषले 
‘ूित ान’ लाई ूित ानपूणर् पमा ःथािपत कुनै संःथा भनी पिरभािषत गरेको पाइन्छ । 

४. यसबाट उपरोक्त िविभ  शब्दाथर्ह को पिरभाषालाई िनचोडमा हेदार् ‘ूित ान’  ‘संघ’  ‘संःथा’ आिद जे 
भिनएतापिन ती सबैको शब्दह को अथर् एक अकार्को पिरपूरक पयार्य वा एउटै रहन गएको देिखन्छ । 

५. अब यःता ूित ान, संघ, संःथा वा जे शब्दले पकुािरए तापिन त्यसिभऽ शेड यिुनयन गठन र स ालन गनर् 
िमल्छ िमल्दैन भ े तफर्  हेदार्,  हाल िव मान नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ३० को 
उपधारा(२) को व्यवःथा हेनुर्पन हनु्छ । उक्त धारा ३०(२) मा कानूनमा व्यवःथा भएबमोिजम ूत्येक 
कामदार र कमर्चारीलाई आ–आफ्नो िहत रक्षाको िनिम  शेड यिुनयन खोल्ने संगिठत हनेु र सामूिहक 
सौदाबाजी गन हक हनेुछ”  भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ,  भने सोही संिवधानको धारा २९(१) मा ूत्येक 
व्यिक्तलाई शोषण िव को हक हनेुछ भ े व्यवःथा पिन रहेको देिखन्छ । संिवधानले ूत्याभतू गरेको उक्त 
शोषण िव को हक र यिुनयन खोल्ने हक एक अकार्को पिरपूरकको पमा रहेको देिखन्छ । शोषण 
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िव को हकले त्यःता व्यिक्त वा समूहलाई आ–आफ्नो हक िहतको रक्षाथर् शेड यिुनयन खोल्ने र संगिठत 
हनेु हकूित जागतृ गन गरेको पाइन्छ । मािथ विणर्त संिवधानको उक्त धारा ३०(२) मा ूयकु्त भएको 
‘कामदार’ र ‘कमर्चारी’ भ े शब्दको अथर् के रहेछ भ े तफर्  हेदार् शेड यिुनयन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) 
मा ‘कामदार’ भ ाले कुनै ूित ानमा कायर्रत ्ःथायी, अःथायी,  िपस रेट वा ठेक्कामा कामगन कामदार सम्झन ु
पछर् सो शब्दले ूित ानको सपुरीवेक्षण ूशासकीय िनयन्ऽण व्यवःथापनको काममा संलग्न रहेका कमर्चारी 
वाहेक अन्य सबै कमर्चारीलाई समेत जनाउँदछ भ े उल्लेख छ भने वहृद नेपाली शब्दकोषमा “कामदार” 
भ ाले काम गन व्यिक्त कमर्चारी, पािरौिमक ज्याला म ूरी िलएर काम सघाई िदने व्यिक्त” भिनएको पाइन्छ 
। त्यःतै गरी टोपबहादरु िसंह ारा संमिहत कानूनी शब्दकोषमा–  ‘कामदार’  भ ाले काम गन व्यिक्त वा 
कमर्चारी भनी पिरभािषत गिरएको पाइन्छ । यसबाट ती पिरभाषाह मा ूयकु्त भएका शब्दह लाई केलाउँदा 
‘कामदार’  वा ‘कमर्चारी’  एक अकार्को पयार्यको पमा ूयोग भएको ू  देिखन्छ । सो पिरभाषाअनसुार 
कामदार भ ाले केवल शारीिरक पिरौम गन मजदरु वा कुल्ली माऽ हो भ े अथर्मा बझु्न िमल्दैन । त्यसै 
गरी ूःततु िवषयवःतकुो सन्दभर्मा हेदार् ‘िशक्षक’ पिन सामान्यतः पािरौिमक िलएर िशक्षा ूदान गन, आफूसंग 
भएको ान वा सीप बाँड्ने बौि क कमर्चारी वा कामदार हो भ ुमा दईु मत हनु सक्दैन । 

६. यसरी कुनै िव ालय,  िशक्षालय,  ःकूल कलेज वा िनकायमा िनयिुक्त िलएर मािसक ज्यालादारी वा 
पूणर्कालीन पमा तनख्वा (तलब) िलएर िशक्षा ूदानगन काम गदर्छ भने,  त्यःता िशक्षक कमर्चारी वा 
गै॑िशक्षक कमर्चारी कामदाह ले बेलाबेला त्यःता संःथा वा िनकायबाट हनेु शोषणको िव मा वा आफ्नो 
हकिहतको रक्षाथर् तथा आफ्नो उ ितको लािग ऐक्यब  हनु सामूिहक सौदाबाजी गनर् पाउन ुपछर् भ ुलाई 
अःवभािवक भ ुपन िःथित देिखदैँन । 

७. िनवेदक ःकूलको पिरवेश िभऽ त्यःतो शेड यिुनयन खोल्न वा स ालन गनर् कानूनतः िमल्ने हो िक होइन 
भ े तफर्  हेदार्, सवरू् थमतः वतर्मान संिवधान २०६३ को धारा ३०(२) ले नै कामदार कमर्चारी आ–आफ्नो 
िहत रक्षाको िनिम  शेड यिुनयन खोल्ने हकािधकार ूत्याभतू गिरिदएको देिखन्छ । त्यसरी संिवधानले नै 
त्यःतो शेड यिुनयन गठन गरी आफ्नो हक िहतको लािग संगिठत हनेु हकािधकार िदइसकेको अवःथामा, 
सम्बिन्धत कानूनमा नै ःप तः यो कायर् गनर् पाइने छैन भनी िनषधे गिरिदएको िःथितमा वाहेक, त्यःतो शैिक्षक 
संःथामा काम गन िशक्षक समेतका कमर्चारीलाई माऽ त्यःतो अिधकार नभएको भनी मा  सिकने अवःथा 
देिखदैँन । 

८. िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)(१) मा सामदुाियक िव ालय िशक्षकह को पेशागत हकिहतको 
सम्बन्धमा कायर् गनर् एक िशक्षक यिुनयन रहनेछ भ े व्यवःथा गरेको देिखन्छ । उपरोक्त व्यवःथालाई हेदार्, 
सामदुाियक िव ालयमा कायर्रत ् िशक्षकको लािग पेशागत हकिहतको लािग गिरएको िवशेष छु ै व्यवःथा 
देिखन्छ । सो बाहेक अ  कुरामा ऐन मौन रहनकुो आशय िव मान संिवधान, ौम ऐन,  शेडयिुनयन ऐनले 
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समेत आ–आफ्नो हकिहतको लािग सामूिहक सौदाबाजीको िनिम  एकीकृत हनु पाउने ू तः कानूनी व्यवःथा 
गिररहेको पिरूआेयमा िनवेदक ःकूललगायत अन्य िशक्षक कमर्चारीले शेड यिुनयन ःथापना गनर् वा गठन गनर् 
नपाउने गरी िनषधे गिरएको हो भ े अथर् गनर् िमल्ने अवःथा नदेिखदँा िनवेदक ःकूलमा शेड यिुनयन गठन 
गनर् तथा स ालन गनर् िमल्ने नै देिखन आयो । यसरी शेड यिुनयन गठन गिरने कायर्ले यी िनवेदकको कुनै 
संवैधािनक तथा कानूनी ूत्याभतू गरेको हक अिधकारमा कुनै आघात पनर् जाने अवःथा पिन रहेको देिखदैँन 
भने त्यःतो शेड यिुनयन दतार् गन िनणर्य भएकै खण्डमा पिन सो िनणर्यगन पि कािधकारीको त्यःतो िनणर्यउपर 
शेड यिुनयन ऐन, २०४९ को दफा २९(२) बमोिजम ौम अदालतमा पनुरावेदन गनर् पाउने वैकिल्पक कानूनी 
व्यवःथा समेत मौजदैु रही रहेको िःथितमा,  िरटको असाधारण अिधकारक्षेऽ ूवेश गरी दायर भएको ूःततु 
िरट िनवेदनमा आदेश जारी हनुपन अवःथा देिखदैँन । 

९. तसथर्,  िनवेदनमा मागबमोिजम शेड यिुनयन गठन नगनुर् नगराउन ुभनी िनषधेा ा लगायतको आ ा आदेश 
जारी गनर् िमलेन, ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाई िदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.अवधेशकुमार यादव 

इित संवत ्२०६८ साल मंिसर ११ गते रोज शभुम ्
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ने.का.प. २०६९,            अ  ७िनणर्य नं. ८८६६ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी सशुीला काकीर् 

माननीय न्यायाधीश ौी भरतराज उूतेी 

२०६५–WO– ०६४३ 

आदेश िमितः २०६८।९।५।३ 

िवषय : उत्ूषेणिमिौत परमादेश । 

िनवेदकः काठमाड  िजल्ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ९ बःने अिनता न्यौपाने समेत 

िव  

िवपक्षीः ौम तथा यातायात व्यवःथा मन्ऽालय समेत 

 

   सामूिहक सम्झौताको कारणबाट कुनै कामदार कमर्चारीलाई ूचिलत कानून तथा संिवधानबमोिजम ूा  
रोजगारी तथा सम्पि को हकबाट वि त गन वा गराउन सक्ने अवःथा पिन उत्प  हनु सक्ने हुँदा ौम ऐन, 
२०४८ को दफा ७४ अन्तगर्त भए गरेको सामूिहक सम्झौताका शतर्ह  अदालती परीक्षण तथा न्याियक 
िनरोपणको िवषय हनेु र सो सम्बन्धमा अदालतले न्याियक परीक्षण तथा हःतक्षेप गनर् सक्ने । 

(ूकरण नं.४) 

   कुनै ूित ानमा कायर्रत ्कामदार तथा कमर्चारीह को सेवा कटौती गन बारेमा पूणर् तथा ःवतन्ऽ कानूनको 
पमा रहेको ौम ऐन, २०४८ दफा १२ को व्यवःथा दफा ७४ अनसुारको सामूिहक सम्झौताको िवषयवःत ु
हनैु नसक्ने भएकोले कमर्चारी र कामदारको सामूिहक हक, िहत र सिुवधासम्बन्धी थप व्यवःथाको लािग माग 
राख्न सिकने र सो सम्बन्धमा सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने भनी दफा ७४ मा गिरएको व्यवःथाको आधारमा 
भएको सम्झौताले ूित ानको व्यवःथापकले र कामदार कमर्चारीले बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन गरी 
उक्त ऐनको दफा १० तथा १२ लगायत बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन व्यवःथालाई संकुिचत गनर् तथा 
िनयन्ऽण गनर् नसक्ने । 

(ूकरण नं.६) 

   ःथायी कामदार कमर्चारीको सेवा सरुक्षाको सम्बन्धमा ूत्याभिूत िदने ौम ऐनको दफा १० को व्यवःथा 
तथा केवल खराब आचरण ूमािणत भएको अवःथामा बाहेक अन्य अवःथामा ःथायी कामदार कमर्चारीलाई 
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सेवाबाट हटाउन वा िनजको सेवा समा  गनर् वा सेवाबाट हटाउन नपाइने भ े सम्बन्धमा ऐनको दफा ५२ 
तथा ५३ ले ूदान गरेको हकलाई कुिण्ठत गन गरी सामूिहक सौदावाजीको नाममा कुनै ूित ान र उक्त 
ूित ानको शेड यिुनयन वा कामदार कमर्चारीको ूितिनिध भिनएका व्यिक्तह  बीच कुनै सम्झौता हनु नसक्ने 
र यःतो सम्झौताले उक्त ऐनको दफा ७९ अनसुारको संरक्षण तथा कानूनी मान्यता समेत ूा  गनर् नसक्ने 
। 

(ूकरण नं.१०) 

 

िनवेदक तफर् बाटःिव ान अिधवक्ता रामूसाद भ राई 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान उपन्यायािधवक्ता रेवतीराज ऽीपाठी 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

   ौम ऐन, २०४८ को दफा१०, १२, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३२क, ३३, ३४, ४१, ५२, ५३, ६०, ७४ र 
७५ 

 

   ौम िनयमावली, २०५० को दफा २३, २९, ३१ 
 

आदेश 

            न्या.भरतराज उूतेीः नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकारक्षेऽिभऽ पन ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं िनणर्य यस ूकार छः– 

            नेपाल बायनर् इलेिक्शकल ूा.िल.को ःथापनाकाल २०५० देिख नै हामी िनवेदकमध्येका 
अिधकांश कामदारह  काम गद आइरहेको र हामी कुनै टे«ड यिुनयनमा आव  िथएन , छैन  । ौम ऐन, 
२०४८ (सं.स.) को दफा १२ बमोिजम ूित ानमा कायर्रत ्२७४ जना कामदार तथा कमर्चारीमध्ये ५० 
ूितशत कटौती गन िमित २०६५।११।०५ को िनणर्य ःवीकृितका आधारमा ूितरक्षी कम्पनीले िमित 
२०६५।११।०६ मा कटौतीमा पन १३७ जनाको नाम ूकािशत गरेकोमा हामी कटौतीमा परेका िथएन , 

नेपाल बायनर् इलेिक्शकल नेपाल ःवतन्ऽ केिमकल तथा आईरन मजदरु यूिनयनको सदःयता निलने हामी 
िनवेदकह लाई कम्पनीको सेवाबाट हटाउने वि यतीका साथ कम्पनी र मजदरु यिुनयनबीच गठबन्धन भई 



183 
 

िमित २०६५।१२।०९ मा सम्झौतापऽ खडा गरी हामी िनवेदकसिहत १४ जनाको कानूनिवपरीत सेवा 
कटौती गन िनणर्य गरेको छ । 

            ूितपक्षी कम्पनीले ूितपक्षी ौम िवभागसमक्ष ौम ऐन,  २०४८ (सं.स.) को दफा १२ 
बमोिजम ूित ानमा कायर्रत ्२७४ जना कामदार तथा कमर्चारीमध्ये ५० ूितशत कटौती गनर् ःवीकृित पाऊँ 
भनी िदएको िनवेदनउपर ौम ऐन, २०४८ (सं.स) को दफा १२ अन्तगर्तको व्यवःथा अिनवायर् पले लागू 
गरी ूितपक्षी कम्पनीले िमित २०६५।११।०६ मा कटौतीमा पन १३७ जनाको नाम ूकािशत गरी िनणर्य 
कायार्न्वयन भइसकेपिछ हामी िनवेदक भन्दा धेरै समयपिछ माऽ कम्पनीको सेवामा ूवेश गन कामदारलाई 
सेवामा राखी हामीलाई हटाइएको छ । मजदरु यिुनयनबीच िमित २०६५।१२।०९ मा भएको सम्झौता 
हामीउपर लागू हनु सक्दैन । िमित २०६५।१२।०९ को सम्झौतापऽका आधारमा हामीलाई हटाइएको छ 
। बढीमा १३७ जनासम्म कामदार कमर्चारी कटौती गनुर्पनमा १४० जनाको सेवा कटौती गरेको अवःथा 
छ । 

            िवपक्षीह को उक्त कायर्ले हामी िनवेदकह को मौिलक हकमा ूत्यक्ष पमा आघात परेको 
हुँदा िवपक्षी ौम िवभागको िमित २०६५।११।०५ को िनणर्यको आधार िलई नेपाल बायनर् इलेिक्शकल 
ूा.िल.ले हाॆो सेवा कटौती गन हामीलाई कामबाट हटाउने सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूणर् िनणर्य 
कामकारवाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पनुवर्हाली गरेको िमितसम्मको सम्पूणर् तलब, सिुवधा समेत 
पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरी यो िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्मका लािग सािवककै 
पदमा रही काम गनर् पाउने गरी अन्तिरम आदेश जारी गिरपाऊँ भ े िरट िनवेदन । 

            यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो 
आदेश ूा  भएको िमितले बाटाका म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथ राखी 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त ् िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िरट िनवेदनको एकूित नक्कल साथै राखी 
िवपक्षीह  नेपाल सरकार,  ौम तथा यातायात व्यवःथा मन्ऽालय समेतलाई र आफै वा आफ्नो 
कानूनबमोिजमको ूितिनिध माफर् त ् िलिखत जवाफ िलई उपिःथत हनु ुभनी िरट िनवेदनको १ (एक) ूित 
नक्कल साथै राखी िवपक्षी नेपाल बायनर् इलेिक्शकल ूा.िल.पाटनढोकालाई सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमाफर् त ्
सूचना पठाई िलिखत जवाफ ूा  भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनूर् । 

            साथै अन्तिरम आदेशको माग गरेको हुँदा अन्तिरम आदेश जारी हनेु नहनेु भ े सम्बन्धमा 
छलफल िनिम  िवपक्षीह लाई सूचना िदई पेश गनुर् भ े यस अदालतको आदेश । 

            यसमा ौम िवभागको २०६५।११।५ को पऽअनसुार ५० ूितशत कटौती गनर् ःवीकृित 
पाएकोमा १३७ जनासम्म कामदार कमर्चारी कटौती गनर् सक्ने कुरा िवपक्षी व्यवःथापन पक्षबाट ःवीकार 
गिरएकोमा पटक पटक गरी १४० जनाको सेवा कटौती गरेको देिखनकुो साथै शेड यिुनयनसँग भएको 
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२०६५।१२।९ को सम्झौताको पिरमाण ःव प बाध्यतावश िनवेदकह लाई कटौती गनुर् परेको, 
िनवेदकह लाई कटौती गन िनयत नरहेको भन्दै अूत्यक्ष पले िनवेदकको मागलाई ःवीकारयकु्त तवरले 
िवपक्षीतफर् को अिधवक्ताको बहसमा भाग िलन ु भएको सन्दभर् समेतलाई िवचार गदार् सिुवधा सन्तलुनको 
ि कोणले पिछ ठहरेबमोिजम हनेु गरी हाललाई िनवेदकह लाई पूवर्वतः काममा लगाउन ुभनी िवपक्षीह का 
नाममा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अन्तिरम आदेश जारी गिरएको छ । 
आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार गनुर् भ े यस अदालतको आदेश । 

            िरट िनवेदकले आफ्नो िरट िनवेदनमा यस मन्ऽालयको यो िनणर्यबाट आफ्नो हक अिधकार 
हनन ्भएको छ भनी दावी िलन सक्न ुभएको देिखँदैन । यस मन्ऽालयको िनणर्यबाट िरट िनवेदकको हक 
अिधकार हनन ्नभएकोले मन्ऽालयका हकमा ूःततु िरट िनवेदन खारेजभागी छ । खारेज गिरपाऊँ भ े 
समेत व्यहोराको ौम तथा यातायात व्यवःथा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

            िवपक्षीको उिल्लिखत माग दावीको सन्दभर्मा िवचार गदार् िव  आिथर्क मन्दीको ूभावःव प 
ूित ानको उत्पादन मागको कटौती भएको कारण बाध्य भै कामदार कमर्चारीमध्ये ५० ूितशतको कटौती 
गनर् नेपाल सरकारसमक्ष ऐनको दफा १२ बमोिजम ःवीकृितको माग गिरएकोमा िमित २०६५।११।५ मा 
ःवीकृत िनणर्य पाएको भोिलपल्ट िमित २०६५।११।६ मा ऐ. दफा १२(२) अनसुार सवै भन्दा पिछ 
िनयकु्त भएकाह को कटौती नामावली,  सूचीकृत गरी ऐ.दफा १२(३) र िनयमावलीको,  िनयम २५ बमोिजम 
क्षितपूितर् समेतको सेवा सिुवधाको रकम बझुी िलनलाई सावर्जिनक सूचना गिरएकोमा िमित २०६५।११।६ 
को पऽ अन◌ुुसूची १ बमोिजमको नामावली सूचीमा ूित ानमा कायर्रत ्कामदार कमर्चारी ारा गिठत एवं 
ःथािपत मजदरु यिुनयन र व्यवःथापक ूित ानको सम्पूणर् कामकाज ठप्प भई असहज अवःथा उत्प  
भएकोले सोको समाधानाथर् यिुनयनको माग गिरएको ूःतावअनकूुल यिुनयन र व्यवःथापक दवैु पक्षबीचमा 
िमित २०६५।१२।९ मा ऐनको दफा ७९ बमोिजम सामूिहक सम्झौता भएको तथ्य िनिवर्वाद छ । 

            दफा १२ बमोिजम कटौतीमा ःवीकृित पाएकोमा परुाना ःथायी कामदारलाई हटाउन नपाउने 
भनी कानूनले िनषधे गरेको छैन । दफा १२(२) को ूितबन्धात्मक बाक्यांशबमोिजम तोिकएको बमानसुार 
कटौती नगरी अगािड िनयकु्त भएकालाई कटौती गनुर् परेमा त्यसको कारण खोली कटौती गनर् सक्ने कानूनी 
ूावधान छ । िवपक्षीह लाई गिरएको कटौती ऐ. उक्त ऐनको दफा १२(२) को ूितबन्धात्मक 
बाक्यांशअन्तगर्तको र िमित २०६५।१२।९ मा सम्प  सम्झौताको कारणले नै भएकोले ूःततु िरट िनवेदन 
खारेजभागी छ । िवशेष पिरिःथितवस नेपाल सरकारको ःवीकृित िनणर्यले कटौती गिरने कामदार 
कमर्चारीलाई कटौती गदार् सफाइको मौका िदनपुन अवःथा,  अपिरहायर्ता औिचत्यता तथा ूचलन समेत 
नरहेकोले सफाइको मौका बेगर भनी दायर िरट िनवेदन खारेजभागी छ भ े समेत व्यहोराको नेपाल बायनर् 
इलेिक्शकल ूा.िल. को िलिखत जवाफ । 
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            िनयमबमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको 
िनवेदन पऽ,  िलिखत जवाफलगायत िमिसल संलग्न ूमाण कागजात अध्ययन गिरयो । िनवेदक तफर् बाट 
उपिःथत िव ान अिधवक्ता ौी रामूसाद भ राईले िनवेदकह लाई ौम िवभागको ःवीकृित भन्दा बािहर गएर 
कटौतीको सूची ूकािशत भइसकेपिछ पनुः शेड यिुनयनसँग सम्झौता गरी सेवा कटौतीको िनणर्य गरेकोले उक्त 
कायर् गैरकानूनी हुँदा िनवेदन मागबमोिजम िरट जारी हनुपुछर् भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । नेपाल सरकारको 
तफर् बाट उपिःथत िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी रेवतीराज िऽपाठीले ौम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम 
कटौतीको ःवीकृित पाएकोमा परुाना कामदारलाई हटाउन नपाउने भनी िनषधे नगरेकोले सोहीबमोिजम 
िनवेदकह को सेवा कटौती भएकोले िरट िनवेदन खारेज हनु ुपछर् भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । दवैु पक्षको 
बहस िजकीर सनुी अव िनवेदन माग दावीबमोिजम िरट जारी हनेु नहनेु िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

            िनणर्यतफर्  िवचार गदार् हामी िनवेदकह  नेपाल बायनर् ईलेिक्शकल ूा.िल.मा ःथापनाकालदेिख 
नै कायर्रत ् रहेकोमा ौम ऐन,  २०४८ को दफा १२ बमोिजम उक्त ूित ानमा कायर्रत ् २७४ जना 
कामदारमध्ये पचास ूितशत कामदार कटौती गन ःवीकृित ूा  भएको िथयो । सो बमोिजमको कटौतीमा 
पन १३७ जनाको नाउँ िमित २०६५।११।६ मा ूकािशत हुँदा हाॆो नाम कटौतीको सूचीमा परेको िथएन 
तर िमित २०६५।१२।९ मा कम्पनी र मजदरु यिुनयनबीच सम्झौता हुँदा हामी िनवेदकह  १४ जना समेत 
कटौती गन गरी िनणर्य गिरएकोले उक्त गैरकानूनी िनणर्य बदर गिरपाऊँ भ े मखु्य िनवेदन िजकीरको सार 
देिखन्छ । 

            िवपक्षीको िलिखत जवाफ हेदार् व्यवःथापक र यिुनयनबीच िमित २०६५।१२।९ मा भएको 
सामूिहक सम्झौताबमोिजम िनवेदकह को सेवा कटौती गिरएको तथा िनवेदकह  यिुनयनको सदःय नभएकै 
आधारमा यिुनयन र व्यवःथापकबीचमा भएको सम्झौता तथा सोको पिरणाम लागू नहनेु भ  िमल्दैन भ े 
देिखन्छ । अव ूःततु िनवेदनमा देहायका ू ह मा िववेचना गरी िनणर्य िदनपुन देिखयोः 

 

(१)    ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अनसुार भएको सामूिहक सम्झौताको दायरा र उक्त सझौताको 
कानूनी मान्यता के हो ? 

(२)   ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अनसुार भएको सामूिहक सम्झौताको बै ता तथा यसको दायरा 
सम्बन्धी िववाद सव च्च अदालतको िवशेष क्षेऽािधकारअन्तगर्त िनरोपणको िवषय हनु सक्छ वा 
सक्दैन ? 

(३)   उक्त दफा ७४ अन्तगर्त भएको भिनएको सामूिहक सम्झौताले कुनै ूित ानमा कायर्रत ्कामदार 
कमर्चारीको सेवाको सरुक्षालगायतका अन्य कल्याणकारी व्यवःथाको वारेमा ौम ऐन, २०४८ को 
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दफा १०,  १२,  ४१,  ५२,  तथा ५३ लगायत अन्य दफाह मा गिरएको व्यवःथाको ूयोग र 
दायरालाई िनिंबय वा संकुिचत गनर् सक्तछ वा सक्दैन ? 

(४)   दफा ७४ बमोिजम भएको सामूिहक सम्झौताबाट कुनै ूित ानको ःथायी कामदार वा कमर्चारीको 
सेवा िनजको इच्छािवपरीत अन्त्य गनर् सिकन्छ, सिकदैन ?  र िनवेदन माग दावीअनसुार िरट जारी हनेु हो, 
होइन ? 

            पिहलो ू तफर्  िवचार गदार्, ौम ऐन, २०४८ को दफा १०, १२, ४१, ५२, ५३, ७४ तथा 
७५ मा गिरएको व्यवःथाको ूयोजन र उ ेँयको वारेमा समम पमा िववेचना गनुर्पन देिखन्छ । ूःततु 
िववादमा ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अनसुार भएको भिनएको सामूिहक सम्झौताको आधारमा यी िरट 
िनवेदकह को सेवा कटौती गरी िनजह लाई ूित ानको सेवाबाट अवकाश िदएको र िनजह को 
इच्छािवपरीत सेवाबाट हटाएको देिखन्छ । उक्त ऐनको दफा १० ले ःथायी कामदार कमर्चारीको सेवा 
सरुक्षाको ूत्याभिूत गरी ौम ऐन, २०४८, ौम िनयमावली, २०५० वा उक्त ऐन अन्तगर्त बनेको िविनयमको 
ूिबया पूरा नगरी ूित ानको कामदार कमर्चारीको सेवाको अन्त्य गनर् नहनेु भ े बाध्यात्मक व्यवःथा गरेको 
देिखन्छ । उक्त ूत्याभिूतको अितिरक्त ौम बजारका दईु पक्षह  (Actors) अथार्त ्ूित ान तथा कामदार 
कमर्चारी दवैुको िहतको रक्षाको िवषयलाई सन्तलुन गनर्को लािग र ौम बजारका दईु पक्षह  रोजगारदाता 
तथा ौम सेवा उपलब्ध गराउने कामदार कमर्चारीह  मध्ये कुनै पक्षले अक  पक्षबाट नाजायज फाइदा ूा  
गनर् सक्ने अवःथा हटाई दवैुको हक अिधकार तथा दाियत्वको बीचमा सन्तलुन ल्याउने उ ेँयले कामदार 
कमर्चारीह को सेवाको सरुक्षा तथा िनजह ले ूित ानबाट पाउन सक्ने पािरौिमक िवदा,  आवास 
सिुवधालगायत अन्य कल्याणकारी व्यवःथाह को बारेमा ौम ऐन, २०४८ ले िविभ  व्यवःथा गरेको देिखन्छ 
। यी व्यवःथाह लाई समम पमा हेदार् सक्त तीन समूहमा िवभाजन गनर्  सिकन्छ । 

(क)   ःथायी कामदार तथा कमर्चारीह को सेवाको सरुक्षासम्बन्धी व्यवःथाह , 

(ख)   ूित ानमा कायर्रत ्सवै कामदार कमर्चारीह को ःवाःथ्य तथा शारीिरक सरुक्षा र 

(ग)   कामदार कमर्चारीह ले आफू कायर्रत ्ूित ानबाट पाउने पािरौिमक, भ ा, उपदान जःता 
आिथर्क सिुवधा तथा यस सम्बन्धमा ूित ानले पूरा गनुर्पन दाियत्वसम्बन्धी व्यवःथा, 

पिहलो समूहमा पन व्यवःथाह लाई बाध्यात्मक मािनन्छ । यी बाध्यात्मक व्यवःथा ौम बजारका दवैु 
पाऽह ले बाध्यात्मक पमा पालना गनुर् पदर्छ । यो िवषयमा कुनै दईु पक्षीय, बहपुक्षीय वा सामूिहक कुनै 
सम्झौता हनु सकै्तन । जःतो उक्त ऐनको दफा १० ले ःथायी कामदार कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाको 
ूत्याभिूत गरेको हनुाले उक्त ऐनको दफा ५२ मा िनधार्िरत खराब आचरण ूमािणत गन आधार र कारण 
भएमा माऽ दफा ५३ को ूिबया परु् याईर् कुनै कामदारको सेवा अन्त्य गनर् वा सेवाबाट हटाउन सिकन्छ । 
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उक्त व्यवःथा वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा भएकोले कुनै व्यिक्तले ःवच्छाले सेवाबाट राजीनामा िदएमा वा 
सेवा पिरत्याग गरेको अवःथामा बाहेक वा ूित ानमा कायर्रत ्सम्पूणर् कामदार तथा कमर्चारीले ूित ानबाट 
आफूले पाउने सिुवधा तथा क्षितपूितर्को रकम समेत यकीन गरी सवैलाई समान पमा लागू हनेु गरी सामूिहक 
सम्झौता भएको अवःथामा बाहेक केही कामदार कमर्चारीह को माऽ सेवा कटौती गन वा िनजह लाई 
अवकाश िदने ूयोजन वा आशय रहेको सामूिहक सम्झौता उक्त ऐनको दफा १०,  ५२ तथा ५३ को 
बाध्यात्मक व्यवःथाको ूितकूल हनेु हनु्छ । यसैले कुनै ूित ानमा कायर्रत ् ःथायी कामदार तथा 
कमर्चारीह को सेवाको सरुक्षा सम्बन्धमा भए गिरएका बाध्यात्मक व्यवःथाह को िवपरीत हनेु वा बाध्यात्मक 
पमा पालना गनुर्पन अन्य कानूनी व्यवःथा वा ूिबयालाई अव  गन वा िनिंबय पान वा िनंूयोजन हनेु 
िवषयवःत ुवा आशय रहेको बहपुक्षीय दईु पक्षीय वा सामूिहक सम्झौता उक्त ऐनको दफा ७४ को दायरािभऽ 
पनर् सकै्तन । यसैले यःतो सम्झौताले उक्त ऐनको दफा ७९ अनसुारको कानूनी मान्यता तथा संरक्षण पाउन 
सक्ने देिखएन । 

           अब दोॐो समूह अथार्त ् ूित ानमा कायर्रत ् कामदार तथा कमर्चारीह को ःवाःथ्य तथा 
सरुक्षाको सम्बन्धमा ऐनको पिरच्छे  ५ मा गिरएको िविभ  ूावधानह ले समेटेको िवषयको ूकृित हेदार् कुनै 
पिन ूित ानको व्यवःथापकले कारखाना वा कायर्ःथललाई सफा राख्नकुो साथै कमर्चारीले काम गन 
ःथललाई फोहर मैला तथा ूदूषणमकु्त राख्नपुन, कायर्ःथलमा ूयार्  ूकाश, हावा तथा उपयकु्त तापबमको 
व्यवःथा गनुर्को साथै कामको िसलिसलामा िनःकने आवाजबाट कामदारको ःवाःथ्यमा पनर्सक्ने ूितकूल असर 
रोक्नको लािग उपयकु्त ूवन्ध िमलाउन पन बाध्यात्मक व्यवःथा गरेको देिखन्छ । यसै गरी उक्त ऐनको 
दफा २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३२क, ३३ तथा ३४ लगायतका दफाह मा गिरएको व्यवःथाअनसुार कामदार 
तथा कमर्चारीह को आखँाको बचाउ,  उत्पादन ूिबयामा ूयोग हनेु रसायिनक पदाथर्, आगो खतराजनक 
मेिशन, बढी भार बहन, ूसेर प्लान्ट समेतबाट हनु सक्ने खतराबाट कामदार तथा कमर्चारीह को शारीिरक 
तथा भौितक सरुक्षाको लािग पयार्  व्यवःथा िमलाउन पन बाध्यात्मक दाियत्व िनधार्रण गिरएको छ । उक्त 
बाध्यात्मक व्यवःथामा खकुुलो गराउने वा यसको पालना गनर् गराउनबाट ूित ान वा यसको 
व्यवःथापकलाई उन्मिुक्त िदने आशय वा ूयोजन देिखने गरी भए गिरएको कुनै सम्झौता वा समझदारीलाई 
कामदार कमर्चारीह को िहतको लािग भए गिरएको सामूिहक सम्झौताको मान्यता िदन नसिकने हुँदा उक्त 
बाध्यात्मक ूावधानह को िवपरीत हनेु गरी भएको सामूिहक सम्झौताह  पिन दफा ७४ को दायरिभऽ पन 
अवःथा देिखदैन । 

ौम ऐन तथा ौम िनयमावलीअन्तगर्त कामदार कमर्चारीह ले ूित ानबाट ूा  गनर् पाउने सिुवधा तथा यस 
सम्बन्धमा कुनै ूित ानले पूरा गनुर्पन दाियत्वमध्ये तेॐो समूहमा पन हक, सिुवधा तथा दाियत्वको ूकृित 
फरक छ । यो समूहमा पन अिधकांश सिुवधाह  कानूनी ूिबयाबाट ःवतः ूा  हनेु सिुवधा वा हक नभई 
कुनै ूित ानको कामको ूकृित,  यसको आिथर्क िःथत समेतको आधारमा सामूिहक सम्झौताको आधारमा 
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िनधार्रण भई ूा  हनेु सिुवधाको पमा िलइन्छ । यी सिुवधा र यससम्बन्धी दाियत्वको सूची पिन लामो नै 
छ । जःतो ौम ऐन, २०४८ तथा ौम िनयमावली, २०५० ले कामदार कमर्चारीह ले आफू कायर्रत ्
ूित ानबाट पाउने मािसक पािरौिमक,  महंगी भ ा,  पािरौिमकसिहत पाउने िवदा, अवकाश हुँदा ूा  गनर् 
पाउने उपदानलगायतका मौििक मूल्यमा यकीन गनर् सिकने अन्य केही सिुवधाह को सम्बन्धमा व्यवःथा 
गनुर्को साथै कामदार कमर्चारीह को लािग ःवच्छ आवासको व्यवःथाको लािग ूित ानले आफ्नो कुल 
मनुाफा (मस ूोिफट) को केही ूितशत ूत्येक वषर् छु याइने एउटा छु ै कोषमा राख्न ुपन व्यवःथा समेत 
गरेको देिखन्छ । ौम ऐन, २०४८ को दफा ५ (काममा लगाउने समय) दफा २१ (न्यूनतम ्पािरौिमक 
तथा मंहगी भ ा िनधार्रण गन व्यवःथा), दफा २३ 

(पािरौिमक अविध तोक्ने) तथा दफा ४१ (कामदार कमर्चारीको लािग आवासको व्यवःथा गनर् कुल 
मनुाफाको ५ ूितशतले हनेु रकम छु याउन पन व्यवःथा) र ौम िनयमावली, २०५० को िनयम २३ 
(उपदानको न्यूनतम ्दर तोक्ने),  िनयम २९ (सावर्जिनक िवदाको िनधार्रण), तथा िनयम ३१ (आधा तलब 
पाउने गरी एक वषर्मा १५ िदन िवरामी िवदा पाउने) व्यवःथालाई उक्त कुराको उदाहरणको पमा िलन 
सिकन्छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाअनसुार मौििक मूल्यमा िनधार्रण गनर् सिकने न्यूनतम ् पािरौिमक, 

महंगी भ ा, उपदानको रकम केवल न्यूनतम ्रकम माऽ हनु ्। यी सिुवधामध्ये केही सिुवधा अःथायी, ःथायी 
सवै ूकारका कामदार कमर्चारीह को हकमा लागू हनु्छन ् भने केही सिुवधा केवल ःथायी कामदार 
कमर्चारीह लाई माऽ ूा  हनु्छन ्। ूित ानको आिथर्क अवःथा, बजार मूल्य र मंहगीको अवःथा तथा 
ूित ानमा कुनै खास काम गन कामदार कमर्चारीह को दक्षता, ूित ान ूितको किटब ता आिदको आधारमा 
उिल्लिखत ऐन तथा िनयमावलीअनसुार िदनपुन न्यूनतम ्पािरौिमक, मंहगी भ ा तथा अन्य सिुवधा भन्दा थप 
पािरौिमक,  भ ा तथा सिुवधा िलने िदने सम्बन्धको िवषयमा ूित ानको व्यवःथापन र कामदार 
कमर्चारीह को ूितिनिधह को बीच सामूिहक सम्झौता हनु सक्छन ् । यितमाऽ होइन ूित ान आिथर्क 
संकटमा पिरवन्द हनेु अवःथा वा दामासाहीमा पन अवःथा भएमा यःतो आिथर्क संकटकाल समा  नभएसम्म 
ूित ानलाई चाल ु हालतमा राख्न तथा रोजगारी गमु्नबाट बचाउने कायर्बाट ूित ानका कामदार 
कमर्चारीह को सामूिहक हकिहत र सिुवधा समेत रक्षा हनेु भएमा आिथर्क संकटमा परेको ूित ानलाई 
आिथर्क संकटबाट उकासी दामासाही वा िलक्वीडेशन हनुबाट बचाउनको लािग तय गिरने कायर्नीित, 
कायर्योजना वा पनुसर्ंरचना योजनाको िनि त अविधसम्मको लागी न्यूनतम ्पािरौिमक भन्दा कम पािरौिमक, 

भ ा वा सिुवधा िलने गरी उक्त कायर्योजना वा पनुसर्ंरचना योजनाको अिभ  अ को पमा ऐनको दफा ७४ 
अनसुार सामूिहक सम्झौता हनु सक्छ । 

           यसैगरी ौम ऐन वा िनयमअनसुार कामदार कमर्चारीको िहत वा सिुवधाको लािग गनुर्पन कुनै 
व्यवःथा वा सिुवधा कित िदने र कसरी िदने भ े बारेमा उक्त ौम ऐन वा ौम िनयमावलीमा ःप  व्यवःथा 
नगिरएको कुनै सिुवधा िदने िलने ूिबया तथा आधारह  तोक्नको लािग गिरने सामूिहक सम्झौता पिन उक्त 
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दफा ७४ को दायरािभऽ पनर् सक्छ । जःतो ौम ऐन, २०४८ को दफा ४१ अनसुार व्यवःथा गनुर्पन 
आवास सिुवधाको लािग खडा गिरने कोषको पयार् ता, उक्त कोषबाट िदइने भकु्तानी तथा उक्त कोषबाट ूबाह 
हनेु आवास सिुवधाको ूकृित आिदका बारेमा पिन उक्त दफा ७४ अनसुार सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने र 
दफा ७९ मा उिल्लिखत अविधभर त्यःतो सम्झौता दवैु पक्षको लािग बाध्यात्मक हनेु देिखन्छ । 

उपरोक्त ूकरणह मा िववेचना गिरएअनसुार दफा ७४ अनसुार कुनै ूित ान तथा यसका कामदार 
कमर्चारीह  बीचमा हनेु सामूिहक सम्झौताको दायरा सीिमत रहेको र उक्त ौम ऐन तथा िनयमावलीअनसुार 
ूित ान तथा कामदारह ले बाध्यात्मक पमा पालन गनुर्पन भनी उल्लेख गिरएको िवषयह  (जःतो 
ूित ानका ःथायी कामदार कमर्चारीह को सेवाको सरुक्षा र सवै कामदार कमर्चारीह को ःवाःथ्य तथा 
शारीिरक सरुक्षासम्बन्धी व्यवःथाह ) दवैु पक्षले बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन व्यवःथा मािनने हुँदा यःता 
िवषयमा दफा ७४ अनसुार सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने अवःथा देिखएन । मौििक मूल्यमा मापन गनर् 
सिकने पािरौिमक, भ ा तथा अन्य सिुवधाह  ूित ानले आफ्नो आिथर्क क्षमताअनसुार कानूनमा तोिकएको 
दर भन्दा बढी पिन िदन सक्ने र कामदार कमर्चारीह ले पिन िनजह को समि गत िहतलाई ध्यानमा राखी 
कानूनी ूिबयाबाट तोिकएको पािरौिमक वा सिुवधालाई पिन ःवेच्छाले आंिशक पमा पिरत्याग गरी केही 
समयको लािग कम पािरौिमक वा सिुवधा िलने िदने िवषय र ऐन िनयममा ःप पमा िकटानी नभएको कुनै 
सिुवधा िलने िदने िवषय वा ूित ानले पालना गनर् गराउन पन◌े भिनएका कितपय दाियत्वह को पालना र 
यसबाट कामदार कमर्चारीले ूा  गन सिुवधाको ूकृित कानूनले िनधार्रण नभएको वा नगिरएको िवषयमा थप 
कुरा ःप  पानर् वा यसका ूयोगात्मक पक्ष (Operational  Part)  मा ःप ता ल्याउन दफा ७४ अनसुार 
सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने तर ौम ऐन वा िनयमावलीमा नै िकटान भई बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन 
िवषयमा उक्त दफा ७४ अनसुार सम्झौता हनु नसक्ने हुँदा सामूिहक सम्झौताको दायरा सीिमत रहेको देिखयो 
। 

ौम ऐनको दफा ७४ मा गिरएको व्यवःथाअनसुार कुनै ूित ानमा कायर्रत ्कामदार कमर्चारीह को सामूिहक 
हक,  िहत र सिुवधासम्बन्धी दावीका सम्बन्धमा उक्त ूित ानको व्यवःथापन र कामदार कमर्चारीह को 
ूितिनिधबीच भएको सम्झौताको बै ता तथा यसको िवषयवःतकुा सम्बन्धमा उठेको कुनै िववाद यस 
अदालतको िवशेष क्षेऽािधकारअन्तगर्त न्याियक िनरोपणको िवषय हनु सक्तछ वा सकै्तन भ े दोॐो महत्वपूणर् 
ू  पिन ूःततु मु ामा िनरोपण गनर् पन िवषय रहेको छ । यो ू को िनरोपण गदार् उक्त यही ू सगँ 
सम्बिन्धत अक  महत्वपूणर् ू ह को अथार्त ् कुनै सम्झौताका पक्षह  बीच उक्त सम्झौताका शतर्ह को 
पालना भए नभएको भ े िवषयमा उत्प  िववादको िनरोपण यस अदालतको असाधारण अिधकारक्षेऽ अन्तगर्त 
पदन भ े सम्बन्धमा यस अदालतले अिहलेसम्म अवलम्बन गिरएको मान्य िस ान्त उक्त ऐनको दफा ७४ 
अनसुार भएको सामूिहक सम्झौताको सम्बन्धमा लागू हनु्छ वा हुँदैन भ े सहायक ू को िनरोपण गनुर्पन 
देिखयो । यस सम्बन्धमा िवचार गदार्, मूल पमा िनम्न दईु िवषयमा िनणर्य गनुर्पन हनु्छ : 
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क)    दफा ७४ अनसुार हनेु गिरने सम्झौताको दायरा के हो ? तथा यःतो सम्झौताले समेट्न नसक्ने िवषय 
छन ्वा छैनन ्? 

ख)    उक्त ऐनको दफा ७४ अनसुार भएको भिनएको सामूिहक सम्झौतामा िच  नबझु्ने वा सो सम्झौतामा 
गिरएको व्यवःथाअनसुार ौम ऐनअन्तगर्त ूद  कुनै हकिहतबाट कुनै कामदार वा कमर्चारीलाई वि त गरेको 
अवःथामा सो उपर उपचारूा  हनेु ूभावकारी व्यवःथा छ वा छैन ? 

२. दफा ७४ अनसुार गिरने सामूिहक सम्झौताको दायरा सीिमत भएको र कुनै कामदार कमर्चारीको सेवाको 
सरुक्षा, कामदार कमर्चारीको ःवाःथ्य तथा शरीिरक सरुक्षाको लािग वाध्यात्मक पमा पालन गनुर्पन ौम ऐन 
तथा िनयमावलीका वाध्यात्मक व्यवःथाह  िवपरीत हनेु गरी दफा ७४ अनसुार कुनै सम्झौता हनु नसक्ने 
भ े बारेमा उपरोक्त ूकरणह मा िवःततृ िववेचना भइसकेको हुँदा यःता िवषय दफा ७४ अनसुार सम्झौता 
हनु सक्ने देिखएन । उक्त बाध्यात्मक व्यवःथा बाहेक ूित ानको व्यवःथा र यसका कामदार 
कमर्चारीह को सहमितबाट िनधार्रण हनु सक्ने भनी उक्त ऐन र िनयमावलीमा गिरएको िवषयह  (जःतो 
िदनमा ८ घण्टा नबढाई काम गन, िसफ्ट वा काममा हाजीर हनुपुन समय) मा उक्त ऐन र िनयमावलीअनसुार 
मौििक मूल्यमा मापन हनु सक्ने पािरौिमक, भ ा, आवासलगायतको अन्य सिुवधाको सम्बन्धमा दफा ७४(१) 
अनसुार कामदार कमर्चारीह को सामूिहक हक, िहत सिुवधा सम्बन्धमा दावी पेश गनर् सक्ने र यस सम्बन्धमा 
दफा ७४(२) अनसुार सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने हुँदा दफा ७४(१) अनसुार माग दावी पेश हनु सक्ने 
िवषय र सो सम्बन्धमा हनेु सम्झौताको िवषयवःत ु र दायरा व्यापक नभई सीिमत भए रहेको देिखयो । 
यसका साथै उक्त ऐनको दफा ७४ अनसुार हनेु सामूिहक सम्झौताको दायरा तथा सीमाको सम्बन्धमा िनणर्य 
गदार् उक्त ऐनको दफा ७५ मा गिरएको व्यवःथा पिन हनुपुन हनु्छ । उक्त दफा ७५ मा िनम्न िवषयमा 
दफा ७४ अनसुार कुनै पिन दावी ूःततु गनर् नपाइने भनी ूितवन्ध लगाएको देिखन्छः 

दफा ७५ दावी ूःततु गनर्मा ूितबन्धः यस अिघ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायबमोिजमको माग 
वा दावी ूःततु गनर् पाइने छैन :– 

(क)   नेपालको संिवधान ूितकूल हनेु, 

(ख)   अूमािणत वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको िहत ूितकूल हनेु । 

(ग)   कुनै कामदार वा कमर्चारीको व्यिक्तगत आचरणमा असर पन िवषय, 

(घ)   आफ्नो ूित ानसँग असम्बिन्धत िवषय, र 

(ङ)   सामूिहक सम्झौता भएको दईु वषर् व्यितत नभई । 
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३. उपरोक्त व्यवःथा हेदार् मूल पमा कुनै कामदार कमर्चारीलाई संिवधानले ूदान गरेको मौिलक 
हकलगायत अन्य हकमा ूितकूल असर पन गरी वा कुनै व्यिक्तलाई आधारहीन वा अूमािणत आरोप लाग्ने 
वा व्यिक्तगत आचरणमा असर पन िवषय, ूित ानसँग असम्बिन्धत िवषयमा र सामूिहक सम्झौता सम्प  भई 
दईु बषर्को अविध समा  नभई दफा ७४(१) अनसुार दावी पेश हनु नसक्ने र दफा ७४(२) अनसुार यःतो 
दावीका िवषय सामूिहक सम्झौता हनु नसक्ने देिखन्छ । 

४. उपरोक्त ूकरणह मा िववेचना गिरएअनसुार कामदार कमर्चारीका सामूिहक िहत वा हक कै िवषय भए 
पिन दफा ७५ मा उिल्लिखत कितपय िवषय र कितपय समयमा दफा ७४(१) अनसुारको सामूिहक दावी 
पेश हनु नसक्ने भई यःता िवषयमा दफा ७४(२) अनसुार सामूिहक सम्झौता हनैु नसक्ने भई उक्त दफा ७४ 
को व्यवःथा िनरपेक्ष नभएको तथा उक्त दफा ७४ अनसुार पेश हनेु दावी तथा सो सम्बन्धी सम्झौताको 
दायरा व्यापक नभई सीिमत रहेको र उक्त सामूिहक सम्झौताको कारणबाट कुनै कामदार कमर्चारीलाई 
ूचिलत कानून तथा संिवधानबमोिजम ूा  रोजगारी तथा सम्पि को हकबाट वि त गन वा गराउन सक्ने 
अवःथा पिन उत्प  हनु सक्ने अवःथा देिखएकोले उक्त दफा ७४ अन्तगर्त भए गरेको सामूिहक सम्झौताका 
शतर्ह  अदालती परीक्षण तथा न्याियक िनरोपणको िवषय हनेु र सो सम्बन्धमा अदालतले न्याियक परीक्षण 
तथा हःतक्षेप गनर् सक्ने नै देिखयो । 

५. अब उक्त दफा ७४ अन्तगर्त भए गिरएको सामूिहक सम्झौताका िवषयवःत ुर यसका शतर्ह  अदालती 
परीक्षण र िनरोपणका िवषय हनेु भएपिछ उक्त सम्झौताबाट मकार् पन कामदार वा कमर्चारीले कुन तहको 
अदालत वा न्याियक िनकायमा जाने भ े अक  ू  पिन उठद्छ । यस सम्बन्धमा िवचार गदार् ौम ऐन, 
२०४८ को दफा ६० मा गिरएको व्यवःथाअनसुार केवल खराव आचरणउपर व्यवःथापकबाट भएको 
कारवाही वा िनणर्यउपर माऽ ौम अदालतमा पनुरावेदन गनर् पाइने व्यवःथा भएको तर दफा ७४ अनसुार 
भएको सामूिहक सम्झौतालाई व्यवःथापकबाट खराव आचरण सम्बन्धमा भएको कारवाही मा  नसिकने हुँदा 
यःतो सम्झौताबाट कुनै कामदार कमर्चारीलाई ूा  कुनै कानूनी वा संवैधािनक हक हनन ्भएको अवःथामा 
सो उपर उपचार माग्ने ूभावकारी वैकल्पीक उपचार भए गरेको नदेिखदँा यःतो िवषय यस अदालतको िवशेष 
अिधकारक्षेऽिभऽ पन नै देिखयो । उक्त दफा ७४ अनसुार भएको सामूिहक सम्झौताको आधारमा नै िरट 
िनवेदकह लाई अवकाश िदएको देिखएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन पिन यस अदालतको िवशेष 
अिधकारक्षेऽिभऽ पन नै देिखयो ।            

६. तेॐो ू तफर्  िवचार गदार् ौम ऐन, २०४८ को दफा १२ र दफा ७४ पथृक र ःवतन्ऽ पमा रहेको 
देिखन्छ । दफा १२ मा गिरएको व्यवःथा कामदार वा कमर्चारीको कटौती र पनुः काममा लगाउने 
िवषयसँग सम्बिन्धत छ । उक्त दफा १२ मा नै िनधार्िरत अवःथा उत्प  भई सो बमोिजम कुनै ूित ानमा 
कारणवस कामदार कटौती गनुर् परेमा व्यवःथापकले ौम िवभाग माफर् त ् नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई 
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ूित ानका केही वा सम्पूणर् कामदार कटौती गनर् सक्ने व्यवःथा गर्द त्यसरी कामदार कटौती गन कायर्िविध 
समेत उक्त दफा १२(२) मा तोकेको देिखन्छ । सो बमोिजम ूित ानमा कायर्रत ्कामदार कटौती गनुर् 
परेमा एकै िकिसमको काममा कायर्रत ् ःथायी कमर्चारी वा कामदारमध्ये त्यःतो कामदार सवैभन्दा पिछ 
िनयकु्त भएकालाई पिहले कटौती गन बमले कटौती गनुर्पन व्यवःथा गरी यिद अगािड िनयिुक्त भएकालाई 
कटौती गनुर्पन भएमा सोको कारण खोली कटौती गनर् सिकने कानूनी व्यवःथा गरेको देिखन्छ । यसरी उक्त 
दफा १२ मा गिरएको ूावधान र यसको ूिबया तथा कटौतीमा पन कमर्चारी तथा कामदारलाई िदइने 
क्षितपूितर् समेतको बारेमा गिरएको कानूनी व्यवःथा आफैमा पूणर् हनुकुो साथै उक्त दफा १२ को व्यवःथालाई 
ःवतन्ऽ कानूनको पमा तजुर्मा गिरएको देिखन्छ । यसरी कुनै ूित ानमा कायर्रत ् कामदार तथा 
कमर्चारीह को सेवा कटौती गन वारेमा पूणर् तथा ःवतन्ऽ कानूनको पमा रहेको उक्त दफा १२ को 
व्यवःथा दफा ७४ अनसुारको सामूिहक सम्झौताको िवषयवःत ुहनैु नसक्ने भएकोले कमर्चारी र कामदारको 
सामूिहक हक,  िहत र सिुवधासम्बन्धी थप व्यवःथाको लािग माग राख्न सिकने र सो सम्बन्धमा सामूिहक 
सम्झौता हनु सक्ने भनी दफा ७४ मा गिरएको व्यवःथाको आधारमा भएको सम्झौताले ूित ानको 
व्यवःथापकले र कामदार कमर्चारीले बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन गरी उक्त ऐनको दफा १० तथा १२ 
लगायत बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन व्यवःथालाई संकुिचत गनर् तथा िनयन्ऽण गनर् सक्ने अवःथा 
देिखदैन । 

            ७. चौथो ू  ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ बमोिजम भएको सामूिहक सम्झौताबाट कुनै 
कमर्चारीलाई सेवाबाट बाध्यात्मक पमा हटाउन सिकन्छ सिकदैन भ े रहेको छ । मािथ िववेचना 
गिरएबमोिजम ऐनको दफा १२ तथा दफा ७४ पथृक पथृक र ःवतन्ऽ पमा रहेका तथा दफा ७४ अनसुार 
भएको सम्झौताले दफा १२ लाई संकुिचत गनर् नसक्ने भ े ठहर भइसकेको छ । ौम ऐन २०४८ ले 
ूित ानमा कायर्रत ्कामदार र कमर्चारीको कटौती गनुर्पन अवःथा आएमा सोको िनराकरण गनर्को िनिम  
ःवतन्ऽ दफा १२ को व्यवःथा गरेको देिखन्छ । उक्त दफा १२ मा कामदार कमर्चारी कटौती गनुर्पन 
भएमा ौम िवभागमाफर् त ् नेपाल सरकारको ःवीकृित िलनपुन अिनवायर् व्यवःथाका साथै एकै िकिसमको 
काममा कायर्रत ्ःथायी कमर्चारी वा कामदारमध्ये त्यःतो काममा सबैभन्दा पिछ िनयिुक्त भएकालाई पिहले 
कटौती गन बमले कटौती गनुर्पन व्यवःथा गिरएको    देिखन्छ । यसबाट उक्त दफा १२ को कुनै पिन 
व्यवःथा दफा ७४ तथा ७९ मा गिरएको व्यवःथासँग सम्बिन्धत देिखदैन । उपरोक्त ूकरणह मा िववेचना 
गिरएअनसुार कुनै कामदार कमर्चारीको सेवा अन्त वा कटौतीको िवषयमा उक्त दफा ७४ अनसुार मागदावी 
पेश गनर् नसिकने माऽ नभई यःतो माग ौम ऐनको दफा १२, ५२, ५३ तथा ७५,  नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा १८ ारा ूितविन्धत िवषय भएकोले यःतो िवषयमा दफा ७४ बमोिजम माग पऽ 
ूःततु हनु नै नसक्ने भई उक्त दफा ७४(२) बमोिजम सम्झौता नै हनु नसक्ने र यःतो◌े गैरकानूनी 
.सम्झौताले दफा ७९ अनसुारको संरक्षण वा मान्यता ूा  हनेु अवःथा देिखएन । यसैले उक्त ौम ऐनको 
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दफा १२,  ५२ तथा ५३ को िवपरीत हनेु गरी भए गरेको सम्झौताको आधारमा कुनै पिन कामदार 
कमर्चारीको सेवा समा  हनु सक्ने अवःथा पिन रहेन । 

            ८. अब अिन्तम ू  ूःततु िरट िनवेदन जारी हनेु हो होइन ? भ े सम्बन्धमा िवचार गदार् 
िनवेदकह  िवपक्षी नेपाल बायनर् ईलेिक्शकल ूा.िल.का कमर्चारी रहेको कुरामा िववाद देिखदैँन । उक्त 
िवपक्षी कम्पनीले ौम ऐन,  २०४८ को दफा १२ बमोिजम पचास ूितशत कामदार कटौती गनर् ौम 
िवभागसमक्ष अनरुोध गिरएकोमा उक्त िवभागबाट िमित २०६५।११।५ मा पचास ूितशत कामदार कटौती 
गनर् उक्त दफा १२ बमोिजमको व्यवःथा अिनवायर् पले लागू गन शतर्मा ःवीकृित िदएको देिखन्छ । 

            ९. ौम िवभागबाट कामदार कटौतीको ःवीकृित ूा  गरेपिछ कम्पनीले कटौतीमा परेका 
१३७ जना कमर्चारीको सूची ूकािशत गदार् यी िनवेदकह  उक्त सूचीमा समावेश नभएको िमिसल संलग्न 
कमर्चारीको सूचीबाट देिखएको तथ्यलाई िवपक्षी कम्पनीले अन्यथा भ  समेत सकेकोपाइदैन । 

            १०. िवपक्षी कम्पनीको िलिखत जवाफ हेदार् मजदरु यिुनयन र व्यवःथापक बीच िमित 
०६५।१२।९ मा ौम ऐन, २०४८ को दफा ७४ बमोिजम सामूिहक सम्झौता भएको र सो सम्झौतामा 
उल्लेख भएअनसुार िनवेदकह को सेवा कटौती गिरएको भ े देिखन्छ । उक्त दफा ७९ मा कामदार वा 
कमर्चारी तथा व्यवःथापकको बीचमा उत्प  िववादको टु ो लगाउन गिरएको सम्झौता दवैु पक्षलाई कानून 
सरह हनेु र उक्त सम्झौता ौम कायार्लयमा दतार् गराउन ुपन व्यवःथा गिरएको देिखन्छ । साथै उक्त दफा 
७९ को सम्बन्ध सोही ऐनको दफा ७४ सँग रहेको देिखन्छ । उक्त दफा ७४(१) र ७४(२) मा 
ूित ानका कामदार वा कमर्चारीह को सामूिहक हक,  िहत र सिुवधासम्बन्धी िवषयमा माऽ कामदार तथा 
कमर्चारी र व्यवःथापकबीच सम्झौता हनु सक्ने हुँदा उक्त दफा ७४ अनसुार हनेु सम्झौताको दायरा सीिमत 
रहेको छ भ े िवषयमा उपरोक्त ूकरणमा िवःततृ िववेचना भइसकेको छ । ूित ानको सेवामा रहेको ःथायी 
कामदार कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाको ूत्याभिूत गन गरी ौम ऐन, २०४८ को दफा १० ले उक्त ऐन र सो 
ऐन अन्तगर्तको िनयम वा िविनयममा तोिकएको रीत नपरु् याई ूित ानको ःथायी कामदार कमर्चारीको सेवा 
अन्त्य गनर् नहनेु भ े ःप  व्यवःथा गरेको देिखन्छ । दफा १० मा गिरएको सेवा सरुक्षाको ूत्याभिूतको 
व्यवःथालाई नै अझ ःप  पाद कुनै ूित ानमा कायर्रत ् ःथायी कमर्चारीलाई केवल खराव आचारणको 
आधारमा माऽ सेवाबाट हटाउन सिकने र यसरी सेवाबाट हटाउँदा कुनै कामदार कमर्चारीको िव मा 
लगाइएको खराव आचरणको अिभयोग वा कसूरसम्बन्धी पयार्  सफाइको मौका िदन पन लगायत अन्य 
सेवाबाट हटाउँदा ूित ानको तफर् बाट बाध्यात्मक पमा अवलम्बन गनर् पन ूिबयाको बारेमा उक्त ऐनको 
दफा ५३ मा िवःततृ व्यवःथा गरेको देिखन्छ । यसरी ःथायी कामदार कमर्चारीको सेवा सरुक्षाको 
सम्बन्धमा ूत्याभिूत िदने ौम ऐनको दफा १० को व्यवःथा तथा केवल खराब आचरण ूमािणत भएको 
अवःथामा बाहेक अन्य अवःथामा ःथायी कामदार कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउन वा िनजको सेवा समा  गनर् 
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वा सेवाबाट हटाउन नपाइने भ े सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ५२ तथा ५३ ले ूदान गरेको हकलाई 
कुिण्ठत गन गरी सामूिहक सौदावाजीको नाममा कुनै ूित ान र उक्त ूित ानको शेड यिुनयन वा कामदार 
कमर्चारीको ूितिनिध भिनएका व्यिक्तह  बीच कुनै सम्झौता हनु नसक्ने र यःतो सम्झौताले उक्त ऐनको 
दफा ७९ अनसुारको संरक्षण तथा कानूनी मान्यता समेत ूा  गनर् सक्ने अवःथा देिखएन । 

११. उपरोक्त ूकरणह मा िववेचना गराएअनसुार ौम ऐन,  २०४८ को दफा ७४ अनसुार ूित ानको 
कामदार कमर्चारीको सामूिहक हक,  िहत र सिुवधा सम्बन्धमा माऽ सामूिहक सम्झौता हनु सक्ने हुँदा उक्त 
ऐनको दफा १०, ५२ तथा ५३ को ूिबया पूरा नगरी ूित ानका केही कमर्चारीह को सेवा समा  गन वा 
िनजह लाई सेवाबाट हटाउने गरी कुनै पिन ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष आशय, ूयोजन वा पिरणाम िनःकने सम्झौता 
गनर् वा हनु नसक्ने हुँदा िनवेदकह लाई ूित ानको सेवाबाट हटाउने िवपक्षी ूित ान र शेड यिुनयन बीच 
िमित २०६५।१२।९ मा भएको सम्झौताले कानूनी मान्यता नपाउने देिखयो । 

            १२. ूःततु मु ामा बहसको बममा िवपक्षीतफर् बाट उपिःथत िव ान उपन्यायािधवक्ता तथा 
अिधवक्ताह ले बिी पासवान समेत िनवेदक र ौम अदालत समेत िवपक्षी भएको संवत ्२०५९ सालको िरट 
नं. ३१६३ भएको उत्ूषेणयकु्त आदेश जारी गिरपाऊँ भ े िनवेदनको िववाद र ूःततु िनवेदनको िववाद एकै 
ूकृितको भएकोले ूःततु िरट िनवेदन समेत सोही नजीरको आधारमा खारेज हनुपुछर् भ े िजकीर गनुर् भएको 
सन्दभर्मा उक्त िनवेदनको िववादमा ूित ानका केही कामदार कटौती माऽ गन वा केही कामदार कमर्चारीको 
सेवा समा  गन िवषयमा भएको नभई शेड यिुनयनसँग सम्झौता गरी कारखानाको सम्पूणर् भाग बन्द गरी 
सम्पूणर् कमर्चारीको सेवा कटौती गिरएको अवःथा देिखन्छ । सम्पूणर् कारखाना बन्द गरी ऐनको दफा १२ 
बमोिजम सम्पूणर् कामदार कमर्चारीलाई कटौती गरी दफा १२(३) बमोिजम सिुवधा ूदान गिरएको िवषय र 
ौम ऐनको दफा १२, ५२ तथा ५३ िवपरीत हनेु गरी केही कामदार कमर्चारीको सेवामाऽ कटौती गन गरी 
दफा ७४(१) बमोिजम माग पऽ ूःततु भई दफा ७४(२) बमोिजम सम्झौता गरी िनजह लाई सेवाबाट 
हटाई अवकाश िदने िवषय फरक भएको हुँदा ूःततु िववादमा उक्त नजीर सान्दिभर्क देिखन आएन । 

१३. उपरोक्त ूकरणह मा िववेचना गिरएअनसुार ौम िवभागबाट ःवीकृित ूा  गरी सेवा कटौतीमा पन 
कामदारको सूची समेत ूकािशत गिरसकेप ात ् मजदरु यिुनयन र व्यवःथापकबीच सम्झौता गरी 
िनवेदकह को सेवा कटौती गरेको देिखएको र उक्त कायर् ौम ऐन, २०४८ को दफा १०, १२, ५२ तथा 
५३ को िवपरीत भएको देिखएको र यःतो सम्झौता गैरकानूनी हनेु भई यःतो गैरकानूनी सम्झौताले ऐनको 
दफा ७९ अनसुारको संरक्षण पाउन नसक्ने हुँदा यःतो गैरकानूनी सम्झौतालाई आधार मानी िनवेदकह को 
सेवा कटौती गन गरी िवपक्षी बायनर् ईलेिक्शकल ूा.िल.बाट भए गिरएको िमित २०६५।१२।१७ को 
िनणर्य तथा सो िनणर्यको आधारमा िनवेदकह लाई िदइएको िमित २०६५।१२।२१ को पऽ उत्ूषेणको 
आदेश ारा बदर गिरिदइएको छ । िनवेदकह लाई सािवकबमोिजम काममा लगाउनकुो साथै िनजह ले 
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ूचिलत कानूनबमोिजम पाउने तलव, भ ालगायत अन्य सबै सिुवधा समेत िनवेदकह लाई उपलव्ध गराउन ु
भनी िवपक्षीह को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गिरिदइएको छ । यसको सूचना िवपक्षीह लाई 
िदई ूःततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ु। 

उक्त रायमा सहमत छु ।     

न्या.सशुीला काकीर् 

इित संवत ्२०६८ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम.् 

इजलास अिधकृतः रामूसाद भ राई 
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िनणर्य नं. ९४१० - उत्ूषेणभाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: भाि अंक: ५ 

फैसला िमित :२०७१/११/१३  ८१७ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी गोिवन्दकुमार उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी चोलेन्ि शमशेर ज.ब.रा. 

आदेश िमित : २०७१।११।१३।४ 

०७०-WO‐०३१३ 

मु ा : उत्ूषेण । 

िरट/िनवेदक : िजल्ला सलार्ही गा.िव.स. गोडैता वडा नं.१ घर भई हाल िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान वीर 
अःपतालअन्तगर्त प्यारासाईटोलोजी यिुनट प्याथोलोजी िवभाग ल्याव टेिक्निसयन अिधकृत छैठ  तहमा कायर्रत ्

शोभाचन्ि िमौ 

िव  

िवपक्ष : ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय, रामशाहपथ, काठमाड ◌ंसमेत 

कानून ारा तोिकएको िनकाय वा पदािधकारीलाई भएको स वा गन अिधकार तल्लो िनकायलाई भएकामा 
मािथल्लो िनकायले ूयोग गन निमल्ने भनी व्याख्या गनर् निमल्ने ।  

िवधाियकाको मनसाय स वा गदार् मािथल्लो िनकायका पदािधकारीलाई भएको स वा गन अिधकार सोभन्दा 
तल्लो िनकाय तथा पदािधकारीले ूयोग नग न ्भ े हो । तर जनु िनकाय वा पदािधकारीलाई स वा गन 
अिधकार तोिकएको छ सो िनकाय वा पदािधकारीलाई भएको स वा गन अिधकारले तोिकएको िनकाय वा 
पदािधकारीभन्दा मािथल्लो िनकायको स वा गनर् सक्ने अिधकारलाई स ुिचत गरेको अवःथा होइन । त्यसरी 
स ुिचत गिरएमा तल्लो िनकायबाट भए गरेको अिनयिमततालाई मािथल्लो िनकायले उिचत तवरबाट िनयन्ऽण 
गनर् सक्ने अवःथासमेत आउँदैन । मािथल्लो िनकाय तथा पदािधकारीले गरेको त्यःतो स वालाई मान्यता 
निदने हो भने न्याय र कानूनको ममर् ूितकूल हनु जाने ।  

 (ूकरण नं. ४) 
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िरट/िनवेदकको तफर् बाट : िव ान ् अिधवक्ताह  सिुनलर न िसंह, अरिवन्दकुमार िसंह र िधरेन्िकुमार शाह 

िवपक्षीको तफर् बाट : िव ान ् सहन्यायािधवक्ता रेवतीराज िऽपाठी र िव ान ् अिधवक्ता पूिणर्मा गरुागाईं 

अवलिम्बत निजर :  

सम्ब  कानून :  

ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१  

ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१  

आदेश 

न्या. चोलेन्ि शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनसुार पनर् 
आएको ूःततु िरट िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ् आदेश यसूकार छ : 

ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयको िमित २०७०।६।१८ को स वासम्बन्धी पऽमा िनवार्चन आयोगको 
िमित २०७०।६।४ को सहमित तथा नेपाल सरकार (सिचवःतर) को िमित २०७०।६।१८ को 
िनणर्यानसुार तपाइँ◌ंलाई देहायबमोिजम स वा गिरएको छ भनी स वा गिरएको व्यहोरा िमित 
२०७०।५।२० मा ूा  भयो । 

सािबक पद तथा कायार्लय स वा गिरएको पद तथा कायार्लय 

सेवाः- नेपाल ःवाःथ्य सेवा सेवाः- नेपाल ःवाःथ्य सेवा 

समूहः- मे.ल्या.टे. समूहः- मे.ल्या.टे. 

पदः- ल्याब टेिक्निसयन पदः- ल्याब टेिक्निसयन 

तहः- छैठ  तहः- छैठ  

कायार्लयः- िच.िव.रा.ू. कायार्लयः- िजल्ला वीर अःपताल काठमाड ◌ंःवाःथ्य कायार्लय, गोरखा 

िवपक्षीह को कायर्ले मनसायपूवर्क र ममािथ कलिुसत भावना राखी स वा गिरएको ूःट देिखन्छ । मलाई 
ःवाःथ्य सेवा िवभागको िमित २०६३।१२।१९ को िनणर्यानसुार च.नं. २८५ माफर् त सािबक पद र 
कायार्लय मे.ल्या.टे. शबुराज शिपकल तथा स वा रोग अःपताल टेकुबाट मे.ल्या.टे. वीर अःपताल 
काठमाड ◌ंमा स वा गिरएको  
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िथयो । वीर अःपतालले २०६४।१।२ को पऽ ारा वीर अःपतालको प्याथोलोजी िवभागमा काम काजमा 
लगाएप ात ् हालसम्म अनवरत पमा कायर्रत ् छु । मलाई नेपाल सरकार ःवाःथ्य सेवा िवभागको िमित 
२०६४।४।३० को िनणर्यानसुार २०६४।२।१४ देिख लागू हनेु गरी अिधकृत छैठ  तहमा सेवा ःवाःथ्य 
समूह प्याथोलोजीमा ःतरविृ  गिरएको िथयो । 

िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐन, २०६३ को दफा ४ ले ूित ान ःवशािसत र संगिठत संःथा हनेु भनी 
व्यवःथा गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ बमोिजम नेपाल सरकारले कमर्चारी ूित ानको अनरुोधमा माऽ 
काजमा खटाउन सक्ने व्यवःथा गरेको छ । ऐजनको दफा ३४ ले कमर्चारी ूित ानमा रहन सक्ने व्यवःथा 
गरेको छ । िमित २०६५।१०।१० मा िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान सभाको बैठकबाट िचिकत्सा 
िव ान राि य ूित ान ऐन,  २०६३ को दफा ३४ पनुलखन भएको छ । साथै वीर अःपतालले 
२०६८।६।१२ मा कमर्चारीह को विृ  िवकास सम्बन्धमा िनणर्य तथा व्यवःथाबारे ःवाःथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मन्ऽालयको सिचवलाई िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान कायर्कारी पिरषद्को बैठक नं. ६३ 
िनणर्य नं. २ को उतार पठाउँदा दफा ३४ मन्ऽालयबाट लागू नगिरएको सम्बन्धमा जानकारी गराईएको 
िथयो । 

वीर अःपतालमा नेपाल सरकार ःवाःथ्य सेवातफर् का ६३३ जना कमर्चारी र िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान 
िवकास सिमिततफर् का ४३५ जना कमर्चारी कायर्रत ्रहेको बेला नेपाल सरकारतफर् को कमर्चारीह को विृ  
िवकासमा काखापाखा भएको अवःथामा नेपाल सरकारतफर् को कमर्चारीह को हकिहतको लािग नेपाल सरकार 
कमर्चारी हकिहत संघषर् सिमित आिधकािरक शेड यिुनयन वीर अःपताल काठमाड ◌ं मेरो अध्यक्षतामा तदथर् 
सिमित गठन भै कायर्ह  हुँदै आएको छ । 

नेपाल सरकारतफर्  ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयमा कायर्रत कमर्चारीह  त्यहीकँो कमर्चारी हनुपुन भनी 
िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐनको दफा ३४ को कायार्न्वयनको लािग संवत ् २०६९-WO‐१२८३ 
समेतको िरट िनवेदनको अिन्तम टु  ै नलागी म नेपाल सरकारतफर् का कमर्चारीह बाट खोिलएको शेड 
यिुनयनको अध्यक्षलाई िनवार्चनको मखुमा नै िवपक्षीह बाट गैरकानूनी पमा स वा गिरएको छ । िनवार्चन 
आयोगबाट िमित २०७०।६।४ मा िदइएको स वाको सहमित ऽिुटपूणर् र गैरकानूनी भएको भन्दै ऽटूी 
सच्याउनलाई िनवेदन गदार् मौिखक पमा त्यहाँबाट केही हुँदैन भनी फकार्एका िथए । 

नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २० को उपदफा (२)(क) 
को कानूनी व्यवःथाअनसुार छैठ  र सात  तहका कमर्चारीको हकमा सम्बिन्धत िवभागीय महािनदशक वा 
महािनदशक पद नभएको िवभागमा िनदशकले माऽै स वा गनर् पाउने, उक्त दफाको उपदफा (२)(ख) ले 
आठ ,  नव  र दश  तहका कमर्चारीको हकमा मन्ऽालयको सिचवले स वा गनर् पाउने कानूनी अिधकार 
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राख्दछ । यसरी म छैठ  तहका अिधकृतलाई कानूनले स वा गन अिधकार सिचवलाई नभएकाले स वा 
बदर गिरपाऊँ । 

िमित २०७०।६।१८ को स बापऽमा ूःट पमा मेरो सािबक पद तथा कायार्लय वीर अःपताल, िचिकत्सा 
िव ान राि य ूित ान ऐन,  २०६३ ारा स ािलत भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ४ कोिवपरीत नेपाल 
सरकार ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयले ःवशािसत र संगिठत संःथामािथ शासन गनर् खोिजएको ूःट 
देिखन्छ । व्यिक्तगत रीसइवीको कारणले ःवशािसत संःथामािथ हःतक्षेप गदार् वीर अःपतालले केही नगरी 
नबोली चपु लागेर बःनभुनेको एकआपसमा िमलेमतो गरी जसरी पिन मलाई गैरकानूनी पमा स वा गराउन ु
हो । 

वीर अःपतालले नेपाल सरकारको कमर्चारीको स वासम्बन्धमा कानूनी सल्लाहकारबाट ूःट पमा यस 
ूित ानमा रहन नचाहने नेपाल ःवाःथ्य सेवाका कमर्चारीह ले आफ्नो राजीखशुीअनसुार स वा भई रमाना 
िलएर जान सक्नेछ भनी कानूनी राय िदएका िथए । सोअनसुार मैले आफ्नो राजीखशुीले माग गरेको खण्डमा 
माऽ स वा गनर् सक्दथ्यो तर उक्त स वामा मेरो कुनै ूकारको सहमित छैन । 

िवपक्षीह मध्ये नेपाल सरकार ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयले िमित २०७०।६।१८ मा मलाई 
गिरएको स वा नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन २०६९ को दफा २० को उपदफा 
२(क) को िवपरीत ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयको सिचवलाई स वा गन अिधकार नै छैन । 
क्षेऽािधकार िवहीन अिधकारको ूयोग गरेकाले अिधकारपचृ्छाको िरट जारी गरी िमित २०७०।६।४ को 
िनवार्चन आयोगको सहमितपऽ र नेपाल सरकार (सिचवःतर) को िमित २०७०।६।१८ को िनणर्यानसुार 
गैरकानूनी पमा गिरएको स वालाई उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरपाउँ । साथै िचिकत्सा िव ान राि य 
ूित ान ऐन, २०६३ को दफा ३४ सम्बन्धी ०६९-WO‐१२८३ को िनवेदनको टु ो लागेपिछ सोिहअनसुार 
हनेु गरी मलाई यथावत ् पमा सािबक पद तथा कायार्लयमा कायर् गनर् िदन ुभनी परमादेशको आदेश जारी गरी 
तत्कालको लािग अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ े िरट िनवेदन । 

यसमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनुपुन हो होइन आदेश जारी हनु ुनपन भएमा सोको कारण तथा 
ूमाणसिहतको िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी ूत्यथीर्ह का नाममा म्याद जारी गरी म्यादिभऽ िलिखत जवाफ 
पेस भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूर् । अन्तिरम आदेशको सम्बन्धमा दवैु पक्ष राखी छलफल 
गराई िनणर्यमा पगु्न ु उपयकु्त हनेु हुँदा िमित २०७०।७।१३ को छलफलको लािग पेसी तोकी 
िवपक्षीह लाई सूिचत गनूर् । साथै सो छलफल नभएसम्मको लािग नेपाल सरकार ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालयबाट िमित २०७०।६।१८ को िनवेदकलाई स वा गनर् जारी गिरएको पऽ तत्काल कायार्न्वयन 
नगनुर् नगराउन ु र िनवेदकलाई सािबक पद र कायार्लयमा सािबकको हैिसयतमा काम गनर् िदन ु भनी 
िवपक्षीह को नाममा सव च्च अदालत िनयमावली,  २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम यो अल्पकािलन 
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अन्तिरम आदेश जारी गिरिदएको छ । िवपक्षीह लाई सूिचत गरी िनयमानसुार पेस गनुर् भ े यस अदालतको 
िमित २०७०।७।८ को आदेश । 

वीर अःपतालमा कायर्रत ्ल्या.टे. (छैठ ) शोभाचन्ि िमौ कायार्लय समयमा नआउने,  िवभागीय ूमखुले लाए 
अ॑ाएको आफ्नो िजम्मेवारीको काममा लापरवाही गरी कायार्लयको काम गन वातावरणमा समेत असर पनर् 
गएको भनी िनजलाई उक्त अःपतालबाट अन्यऽ स वा वा काज गन व्यवःथा िमलाई िदन लेखी 
आएबमोिजम िनवार्चन आयोगको सहमित िलई ःवाःथ्य सेवा िनयमावली २०५५ को िनयम ३१क को खण्ड 
(क) बमोिजम िनवेदकलाई स वा गिरएको हो । पनुरावेदक िवन्दे रूसाद पटेल िवपक्षी वन तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्ऽालयसमेत भएको िरट नं. २०६६-WO‐०८५८ मा सम्मािनत अदालतले िमित २०६८।८।६ मा एउटा 
शेड यिुनयनको पदािधकारी हुँदैमा स वा र बढुवा जःतो सामान्य ूशासिनक कामकारवाहीमा उसको 
इच्छाअनसुार माऽ हनुपुन भनी मौिलक हकको व्याख्या गनुर् सावर्जिनक ूशासनको उ ेँय तथा कानून र 
न्यायको मान्य िस ान्तअनु प हनु नसक्ने । शेड यिुनयनको कायर्रत ् िनजामती कमर्चारीको स वा िनजको 
सहमित िबना हनैु नसक्ने भ  निमल्ने भनी ूितपादन भएको निजरको आधारमासमेत िनवेदन मागदाबी 
खारेजभागी छ । िनवेदक ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ बमोिजम िनयिुक्त 
भएका कमर्चारी हनु ्। िनवेदक उक्त कायार्लयमा ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ तथा ःवाःथ्य 
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ खण्ड (ग) बमोिजम न्यूनतम सेवा अविध परुा भैसकेको आधारमा 
िनवेदकलाई स वा गिरएको हुँदा मागबमोिजम िरट जारी हनुपुन होइन । िनवेदक ःवाःथ्य सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम िनयिुक्त भएको हुँदा ौम ऐनअन्तगर्त कमर्चारीको लािग व्यवःथा भएको शेड यिुनयन 
अिधकारको माग ूःततु सन्दभर्मा लागू हनु नसक्ने देिखदँा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े ःवाःथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

स वा गन िनकाय र अिधकार यस आयोगको नभएको सोसम्बन्धी सम्पूणर् अिधकार ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालयलाई रहेको छ । िनवार्चन आचार संिहता लागू भएको अवःथा भएकाले िनवार्चन आयोगको सहमित 
िलई अिख्तयारवालाले स वा गरेको हो । स वा सहमित िदने निदने अिधकार आयोगलाई भएकाले औिचत्य, 
आधार र कारणसमेत िवचार गरी िववेकपूणर् तिरकाले आयोगले सहमित िदन सक्छ । यस बममा िरट 
िनवेदक शोभाचन्ि िमौलाई कायार्लयमा रािखराख्दा कायार्लयको काम गन वातावरणमा असर पनर् गएकाले 
िनजलाई िवभागीय कारवाहीसमेत गनुर्पन अवःथा िसजर्ना भएको हुँदा नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा २२(ख) आकिषर्त हनेु अवःथा भएकाले िनजलाई काज वा स वा गनर् आयोगमा सहमितका लािग 
सिचवःतरीय िनणर्यअनसुार ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयबाट अनरुोध भै आएको हुँदा आयोगबाट सहमित 
ूदान गिरएको हो । आयोगको सहमितपिछ माऽ स वा गिरने भएकाले कुन अिधकारीले स वा गय  भ े 
िवषय आयोगलाई जानकारी हनेु िवषय होइन । तसथर् ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े िनवार्चन 
आयोगको िलिखत जवाफ । 
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िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐन, २०६३ केवल यस ूित ानमा कायर्रत ्कमर्चारीह को हकमा माऽ 
आकिषर्त हनेु र िनवेदकको हकमा ःवाःथ्य सेवा ऐन िनयम नै आकिषर्त हनेु हुँदा सोही ऐन िनयमअनसुार 
िनजको स वा भएको हो । यस ूित ानमा िनजामती सेवा,  ःवाःथ्य सेवा र लेखा समूहका कमर्चारीह  
रहेको र िनजह को स वा बढुवा सेवा सिुवधासम्बन्धी सम्पूणर् कारवाही जनु ऐन िनयमअन्तगर्त िनजह  सेवा 
ूवेश गरेको हो सोही ऐन िनयमअन्तगर्त हनेु र स वा भ  ेकुरा सेवा अविधमा रहनु्जेल िनरन्तर हनेु सामान्य 
ूिबया हो । अतः िनजबाहेक अन्य िचिकत्सक ःटाफ नसर् िनजामती सेवा अन्तगर्तका कमर्चारीह को समेत 
स वा भई नै रहने ूिबया हो । िनज कुनै एउटा शेड यिुनयनसँग आव  हुँदैमा िनजको स वा नै नहनेु 
होइन । तर िनजले शेड यिुनयनको नाममा यस ूित ानमा काम गन कमर्चारीह  बीच पिन न्  िसजर्ना 
गरेको र िनजको स वा यस ूित ान र म उपकुलपितसमेतले नगरेको हुँदा उक्त िरट जारी हनुहुुँदैन । 
िनवेदक ःवाःथ्य सेवाअन्तगर्तको कमर्चारी भएकाले ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोिधत) को दफा २०, २१ 
र ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ (संशोिधत) को दफा ३१(ग), ३५ मा रहेको व्यवःथाअनसुार िनजको 
िमित २०६३।१२।१९ को िनणर्यअनसुार शबुराज शोिपकल तथा स वा रोग अःपताल टेकुबाट वीर 
अःपतालमा स वा भएको र िमित २०७०।६।४ को िनणर्यअनसुार यस वीर अःपतालबाट पनुः िजल्ला 
ःवाःथ्य कायार्लय, गोरखा स वा भएको हुँदा उक्त िरट खारेज गिरपाउँ भ े िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान 
वीर अःपतालको िलिखत जवाफ । 

िनवेदक िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐन, २०६३ को दफा ३४ बमोिजम ूित ानका कमर्चारी कायम 
भएको औपचािरक आधार नै ूःततु हनु नसकेको भ े िजिकर ूित ानको रहेको पिरूआेयमा मागबमोिजम 
अन्तिरम आदेश जारी गरी रहनपुन अवःथा नदेिखएको र िमित २०७०।७।८ को यस अदालतको 
आदेशलाई िनरन्तरता िदइरहन ुपन अवःथा देिखएन भ े यस अदालतको िमित २०७०।८।२५ को आदेश 
। 

िनयमबमोिजम पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान ् अिधवक्ताह  ौी 
सिुनलर न िसंह, ौी अरिवन्दकुमार िसंह र ौी िधरेन्िकुमार शाहले नेपाल ःवाःथ्य सेवा छैठ  र सात  तहका 
कमर्चारीको हकमा सम्बिन्धत िवभागीय महािनदशक वा िनदशकले माऽै स वा गनर् पाउनेमा अिधकारै 
नभएको मन्ऽालयको सिचवले छैठ  तहका िनवेदकलाई स वा गरेको कायर् कानूनिवपरीत छ । 
कानूनिवपरीत भएको स वा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरपाउँ भ े बहस ूःततु गनुर्भयो । 

िवपक्षीतफर् बाट उपिःथत िव ान ् सहन्यायािधवक्ता ौी रेवतीराज िऽपाठी र िव ान ् अिधवक्ता ौी पूिणर्मा 
गरुागाईंले नेपाल सरकारले जनुसकैु कमर्चारीलाई स वा गनर् सक्छ । तल्लो िनकायलाई भएको स वा गन 
अिधकारमा मािथल्लो िनकायले स वा गनर् निमल्ने होइन । िनवेदकलाई अिधकारूा  अिधकारीले नै स वा 
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गरेकाले िनवेदकको हक अिधकार हनन ् नभएको हुँदा िरट खारेज हनुपुदर्छ भ े बहस सनुी िरट 
िनवेदनसिहतको िमिसल अध्ययन गिरयो । 

अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर्पन हो होइन सोही िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िरट िनवेदक ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ 
बमोिजम िनयिुक्त भएका कमर्चारी भएको देिखन्छ । त्यःता कमर्चारीको हकमा नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, 
२०५३ र ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ नै लागू हनु्छ । िरट िनवेदकको िनवेदन व्यहोराबाटसमेत िनज 
शबुराज शिपकल तथा स वा रोग अःपताल,  टेकुबाट िमित २०६३।१२।१९ को िनणर्यानसुार वीर 
अःपताल काठमाड ◌ंमा स वा भै आएको देिखन्छ । ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ खण्ड 
(ग) बमोिजम कमर्चारीको स वा गदार् ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ को अधीनमा रही अिधकृत 
तहका कमर्चारीलाई एउटै कायार्लयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वषर्भन्दा बढी नराख्न ेगरी स वाको 
आधार तोिकएको छ । सोबमोिजम िनज एउटै कायार्लय वीर अःपतालमा बःन पाउने सेवा अविधसमेत बाँकी 
रहेको देिखएन । बःन पाउने अविध पूरा भएकै देिखन्छ । जसबाट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम स वा गनर् 
सक्ने अविध बाँकी रहेको र सोभन्दा अगावै स वा गरेको अवःथा पिन देिखएन । 

३. िरट िनवेदकको स वाको सम्बन्धमा वीर अःपतालले िमित २०७०।५।२५ मा ःवाःथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मन्ऽालयको सिचवलाई लेखेको पऽमा यस अःपतालमा कायर्रत ्ल्या.टे. (छैठ ) शोभाचन्ि िमौले 
कायार्लय समयमा नआउने आएपिन िवभागीय ूमखुले लाए अ॑ाएको आफ्नो िजम्मेवारीको काममा लापरवाही 
गरी कायार्लयको काम गन वातावरणमासमेत असर पनर् गएको भनी सम्बिन्धत िवभागीय ूमखुबाटसमेत 
पटकपटक लेखी आएकाले िनजलाई यस अःपतालबाट अन्यऽ काज वा स वा गन व्यवःथा िमलाई िदन 
अनरुोध गरी पऽाचार गरेको देिखन आयो । त्यसैगरी िनवार्चन आयोगबाट िमित २०७०।६।४ मा िरट 
िनवेदकलाई स वा गनर् सहमित ूदान भएकोसमेत देिखयो । सोही आधारमा ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालय सिचव ःतरको िमित २०७०।६।१८ को िनणर्यानसुार िनजको वीर अःपताल काठमाड ◌ंबाट 
िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, गोरखा स वा भएको देिखन्छ । 

४. छैठ  र सात  तहका कमर्चारीको हकमा सम्बिन्धत िवभागीय महािनदशक वा िनदशकले माऽै स वा गनर् 
पाउनेमा सिचवःतरबाट स वा गनर् पाउने हो वा होइन भ े सम्बन्धमा िवचार गदार् कानून ारा तोिकएको 
िनकाय वा पदािधकारीलाई भएको स वा गन अिधकार तल्लो िनकायलाई भएकामा मािथल्लो िनकायले ूयोग 
गन निमल्ने भनी व्याख्या गनर् िमल्दैन । िवधाियकाको मनसाय स वा गदार् मािथल्लो िनकायका 
पदािधकारीलाई भएको स वा गन अिधकार सोभन्दा तल्लो िनकाय तथा पदािधकारीले ूयोग नग न ्भ े हो 
। तर जनु िनकाय वा पदािधकारीलाई स वा गन अिधकार तोिकएको छ सो िनकाय वा पदािधकारीलाई 
भएको स वा गन अिधकारले तोिकएको िनकाय वा पदािधकारी भन्दा मािथल्लो िनकायको स वा गनर् सक्ने 
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अिधकारलाई स ुिचत गरेको अवःथा होइन । त्यसरी स ुिचत गिरएमा तल्लो िनकायबाट भए गरेको 
अिनयिमततालाई मािथल्लो िनकायले उिचत तवरबाट िनयन्ऽण गनर् सक्ने अवःथासमेत आउँदैन । मािथल्लो 
िनकाय तथा पदािधकारीले गरेको त्यःतो स वालाई मान्यता निदने हो भने न्याय र कानूनको ममर् ूितकूल 
हनु जान्छ । 

५. िरट िनवेदक छैठ  तहका कमर्चारी भएको र वीर अःपतालका िनदशककै हःताक्षर भई िमित 
२०७०।५।२५ मा ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयको सिचवलाई लेखेको पऽमा िरट िनवेदकलाई 
अःपतालबाट अन्यऽ काज वा स वा गन व्यवःथा िमलाई िदन अनरुोध गरी पऽाचार भएकोसमेत छ । सोही 
अिधकारूा  अिधकारीबाट भएको पऽाचारबमोिजम अिधकारूा  मन्ऽालयका सिचवःतरबाट स वा गरेको 
अवःथा हुँदा तोिकएको पदािधकारीभन्दा मािथल्लो अिधकारूा  अिधकारी (ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्ऽालयका सिचव) बाट भएको स वालाई िरट िनवेदकको मागबमोिजम उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गनुर्पन 
र परमादेशको आदेश जारी गनुर्पन देिखएन । ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् । दायरीको लगत क ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. गोिवन्दकुमार उपाध्याय  

इित संवत ्२०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९४९५ - उत्ूषेण / परमादेश । 

भाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: फागनु अंक: ११ 

फैसला िमित :२०७१/०९/२७  ८९९ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी गोिवन्दकुमार उपाध्याय 

आदेश िमित : २०७१।९।२७।१ 

०६९-WO‐०३१० 

िवषयः उत्ूषेण / परमादेश । 

िनवेदक : िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुमा कायर्रत ्ःवःती पौ ाल (आचायर्) 

िव  

िवपक्षी : ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत 

 

स वा बदर गनुर् पनार्को कारणमा कानूनको समःया नभई व्यवःथापकीय समःयालाई िवपक्षीह ले िलिखत 
जवाफमा उठाएको देिखन्छ । ःवाःथ्य सेवा िवभागका महािनदशक र शेड यिुनयनिबच गिरएको सहमितले 
कानूनी व्यवःथालाई ूितःथापन गनर् सक्दैन । महािनदशक र शेड यिुनयनका िबचमा कानूनी व्यवःथालाई 
ूितःथापन गन गिर कुनै सहमित भए पिन त्यःतो सहमितले कानूनी मान्यता ूा  गनर् सक्दैन । 
कानूनबमोिजम हनेु स वाको िवषयमा शेड यिुनयन बाधाको पमा रहन पिन हुँदैन । िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा 
िवभागले आफले िमित २०६९।४।२३ मा गरेको स वा िनणर्यलाई मौजदुा ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी ऐन 
िनयमिवपरीत रहेको नदेिखएसम्म आफले बदर गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.२) 

िमिसल संलग्न मेिडकल बोडर्को िसफािरससमेतबाट िनवेिदकाले ी रोग िवशेष को फलोअपमा रहन उपयकु्त 
देिखएको भ े देिखन्छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथासमेतको आधारमा िनवेिदकाको स वा ःवाःथ्य सेवाको 
ि ले पायक पन ःथानमा कानूनबमोिजम मेिडकल बोडर्को िसफािरससमेतको आधारमा भएकामा िनजको 
स वा बदर गन िवपक्षीको िनणर्य कानूनी व्यवःथाअनु पको भ  निमल्ने । 

(ूकरण नं.४) 
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िनवेदकका तफर् बाट :  

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् उपन्यायािधवक्ता िटकेन्िूसाद दाहाल 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ 

नेपाल ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ (ख)  

आदेश 

न्या.कल्याण ौे  : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यस अदालतमा 
दायर हनु आएको ूःततु िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ् ठहर यसूकार छ : 

१. तथ्य खण्ड 

१.१ िरट िनवेदकको सिङ्क्ष  िनवेदन व्यहोरा 

म िनवेिदका िमित २०५९ सालमा हे.अ. पदमा िनयिुक्त भएकी हुँ । म िबरामी भई ःवाःथ्य उपचारसमेत 
गनुर् पन कारणले ःवाःथ्य सिुवधा भएको ठाउँमा स वा हनु बाध्यता भएको र मेरो ौीमान ् डा. अमर 
पौ ाल पिन भक्तपरु अःपतालमा कायर्रत ् रहन ुभएकाले िनजामती कमर्चारीका ौीमान ् ौीमती नै सरकारी 
जािगरमा रहेको अवःथामा दवैु जनालाई एउटै िजल्लामा स वा गन व्यवःथा र पिरपाटी पिन रिह आएको 
हुँदा भक्तपरु िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय अन्तगर्तको कुनै ःवाःथ्य चौकीमा स वा हनु चाहेकी िथए ँ। यसै 
िबच ःवाःथ्य सेवा िवभाग,  भक्तपरु शाखाको िमित २०६९।४।२३ को पऽ ारा मेरो स वा डाँडापाखर 
ःवाःथ्य चौकी िसन्धपुाल्चोकबाट बालकोट ःवाःथ्य चौकीमा िरक्त ःथानमा भयो । त्यसपिछ मैले डाँडा 
पाखर ःवाःथ्य चौकी िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय,  िसन्धपुाल्चोकबाट िमित २०६९।५।१ गते देिख लागू 
हनेु गिर िमित २०६९।४।२९ को रमाना पऽ िलएर २०६९।५।७ गते िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, 
भक्तपरुमा हािजर हनु गएकामा त्यहाँका कायार्लय ूमखुले िसधै तपाईको पदािधकार रहेको बालकोट ःवाःथ्य 
चौकीमा हािजर हनु गए हनु्छ भिन भ ु भएकाले बालकोट ःवाःथ्य चौकीमा जाँदा त्यहाँका िस.अ.हे.व. सनु्दर 
हिर ौे ले हािजर गनर् निदई उल्टै आफूभन्दा मािथल्लो िनकाय र पदािधकारीले िदएको िनदशन,  िनणर्यको 
अव ा गद हािजर गराउन नसक्ने भिन ःवाःथ्य मन्ऽालय समेतका नाममा बोधाथर् पऽ पठाए । जनु कायर् 
गलत र बदिनयतपूणर् छ ।  

नेपाल सरकारको सिचवसमेतका पदािधकारीबाट मातहत कमर्चारीलाई िदइएको िलिखत िनदशन पालना गनुर् 
पन आचरणसम्बन्धी व्यवःथालाई समेत अटेर गिर िवपक्षीले कायर् गनुर् भएको छ । ौीमान ् ौीमती दवैु 
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जािगरे भएको अवःथामा दवैुलाई पायक पन ःथानमा स वा भएर आएको कायार्लयमा हािजर भै काम काज 
गनर् पाउन ु मेरो अिधकारको कुरा भएकामा म गभर्वतीसमेत हुँदा मािथल्लो िनकाय िवभागबाट भएको 
िनणर्यलाई ठाडै चनुौित िदने कायर् बालकोट ःवाःथ्य चौकीका िस.अ.हे.ब. बाट भएको छ । िमित 
२०६९।५।१९ मा िवपक्षी िवभागले जनःवाःथ्य कायार्लय,  भक्तपरुलाई हािजर नगराउने कमर्चारीउपर 
कारवाही ूिबया सु  गनर् र हाललाई म िनवेदकको दरबन्दी यथावत ् बालकोट ःवाःथ्य चौकीमा रािख 
िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लयमा हािजर गराई काम काज लगाउन ुभ े पऽ लेिखएको रहेछ । सो पऽपूवर् 
स वा िनणर्यिवपरीत भएको भए पिन मलाई तत्काल हािजर भै कामकाज गनुर्को िवकल्प नभएको हुँदा हािजर 
भै काम काज गिर आएको िथए ँ। 

िमित २०६९।५।२१ मा पनुः िवपक्षी िवभागले िवना आधार कारण पिहले आफले गरेको स वा बदर 
गिरएको भ े पऽ र सोही िमितको काजमा खटाइएको भ े पऽसमेत पठाएको रहेछ । िमित 
२०६९।५।२१ को िनणर्य सरासर गैर कानूनी छ । िमित २०६९।४।२३ मा गिरएको स वा ःवाःथ्य 
सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० बमोिजम िरतपूवर्कको रहेकाले िमित २०६९।५।२१ मा िवना कुनै कानूनी 
आधार कारण बेगर मेरो स वा बदर गिर उसै िदन जनःवाःथ्य कायार्लय मै काजमा राख्न ेगरेको िनणर्य, 
पऽाचार एवम ् कायर् नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)च, १८, १९ र २० समेतले ूद  
गरेको हकमा आघात पान िकिसमको रहनकुो साथै ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २२, ७१ तथा 
ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३०, ३१(ख) ३५, ३६ समेतको िवपरीतको भई बदर भागी 
रहेकाले बदर गिर कानूनबमोिजम भएको िमित २०६९।४।२३ को स वा र २०६९।४।२९ को रमाना 
बमोिजम मेरो दरबन्दी रहेको कायार्लय बालकोट ःवाःथ्य चौकी,  भक्तपरुमा कानूनबमोिजम हािजर गराई 
कामकाज गनर् िदन ुभिन िवपक्षीह को नाममा परमादेशसमेत जारी गिरपाऊँ । साथै ूःततु िनवेदनको अिन्तम 
िकनारा लाग्न समय लाग्ने भएको र िवपक्षीले मेरो िनयिमत स वा बदर गरेको िमित २०६९।५।२१ को 
िनणर्य एवम ् सोही िमितको काज खटाएको पऽ कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ु भिन िवपक्षी िवभाग,  िजल्ला 
जनःवाःथ्य कायार्लय भक्तपरुका नाममा सव च्च अदालत िनयमावली,  २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 
अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाऊँ ।  

१.२ यस अदालतबाट िमित २०६९।५।३१ मा जारी भएको ूारिम्भक आदेश  

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन  हो ? यो आदेश ूा  
भएको िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखतजवाफ ूःततु 
गनुर् भिन िरट िनवेदनको ूितिलिप साथै रािख ूत्यथीर्ह लाई सूचना पठाइिदनू । िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम गिर पेस गनूर् ।  
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िनवेदकले माग गरेको अन्तिरम आदेशको सम्बन्धमा िवपक्षीलाई समेत रािख छलफल गिर िनणर्य गनुर् 
उपयकु्त हनेु हुँदा छलफलका लािग िनवेदकलाई िमित २०६९।६।७ को तारेख तोिक उक्त िदन अन्तिरम 
आदेश जारी गनुर् पन वा नपन सम्बन्धमा छलफल हनेु हुँदा उपिःथत हनु ुभिन िवपक्षीह लाई समेत सूचना 
िदनू ।  

१.३ यस अदालतबाट िमित २०६९।६।७ मा जारी भएको अन्तिरम आदेश 

िसन्धपुाल्चोक डाँकापाखर ःवाःथ्य चौकीबाट बालकोट ःवाःथ्य चौकी, भक्तपरुमा हेल्थ अिसःटेन्टको िरक्त 
पदमा स वा गिरएकामा सो पदमा हािजर हनु निदई पऽ लेिख उक्त बालकोट ःवाःथ्य चौकीका िस.अ.हे.व. 
ले पठाउँदा सोअनसुार ःवाःथ्य सेवा िवभागले िनवेदकको िमित २०६९।४।२३ को स वा नै बदर गरेको 
देिखन्छ । स वा बदर गन कारणको हकमा उक्त पऽमा कुनै कानूनी आधार उल्लेख भएको देिखदैँन । 
बहसको िसलिसलामा नेपाल सरकारका तफर् बाट ूःततु हनु आएको सक्कल फायल हेदार् नेपाल ःवाःथ्यकमीर् 
यिुनयन र िवभागिबच आजै भएको सहमितसमेतका आधारमा भिन स वा िनणर्य बदर गन िनणर्य ःवाःथ्य सेवा 
िवभागको िमित २०६९।५।२१ को िटप्पणीमा िनणर्य भएको देिखन्छ । कानूनबमोिजम बाहेक स वा बदर 
गन गराउने अःवःथकर प ित र परम्परालाई बढुवा िदन नहनेुसमेत देिखँदा िनवेदकको स वा बदर गन 
गरेको िमित २०६९।५।२१ को ःवाःथ्य सेवा िवभागको िनणर्य र सोबमोिजमको पऽ तत्काल कायार्न्वयन 
नगनुर् नगराउन,ु  िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ को पऽअनसुार ःवाःथ्य चौकी बालकोटमा हे.अ. पदमा 
गिरएको स वाबमोिजम कामकाज गनर् रोक्न निदन ुभिन िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागसमेतको नाममा सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अन्तिरम आदेश जारी गिरिदएको छ । सोको जानकारी 
सम्बिन्धत िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार गनूर् । 

१.४ िवपक्षी ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय,  रामशाहपथ,  काठमाड को तफर् बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफः 

यस मन्ऽालयबाट िनवेिदकाको कुनै हक अिधकार हनन ् गरेको अवःथा नहुँदा यस मन्ऽालयको हकमा 
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी हनु ुपन होइन । िरट िनवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गिरपाऊँ । 

१.५ िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागसमेतको तफर् बाट पेस भएको िलिखत जवाफः 

िनवेदकलाई िनवार्चन आयोग, ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयको सहमित र िनदशनसमेतको आधारमा यस 
िवभागको िमित २०६९।४।२३ को िनणर्यबाट डाँडापाखार ःवाःथ्य चौकी,  िसन्धपुाल्चोकबाट बालकोट 
ःवाःथ्य चौकी भक्तपरुमा स वा गिरएको हो । िनजको स वाको सम्बन्धमा यस िवभागको पूवर् महािनदशक 
र शेड यिुनयनिबच भएको सहमित भन्दा िभ  भएको भ े गनुासोलाई मध्यनजर गिर ःवाःथ्यकमीर् यिुनयन र 
यस िवभागिबच भएको सहमितसमेतका आधारमा स वा िनणर्य बदर गन र िनज िनवेदकलाई अक  व्यवःथा 
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नभएसम्मका लािग िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुमा नै ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(४) 
बमोिजम कामकाज गन गिर काजमा खटाइएको हो । िनज िनवेदकलाई आगामी िवभागले गन स वामा 
व्यवःथापन गिरने नै हुँदा ूःततु िरट खारेज भागी छ । खारेज गिरपाऊँ ।  

१.६ िवपक्षी िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुसमेतको तफर् बाट पेस भएको िलिखत जवाफः  

िवपक्षीबाट ूकरण १ मा िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुमा हािजरी हनु गएको भ े सन्दभर्मा िनज 
ःवःती पौ ालको रमाना िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लयलाई नभई बालकोट ःवाःथ्य चौकीलाई लेिखएको हुँदा 
िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुबाट िनजलाई सोही व्यहोरा मौिखक जानकारी गराइएको । ूकरण २ 
मा िवपक्षीबाट उल्लेख भएअनसुार नै िनज (िवपक्षी) लाई ःवाःथ्य सेवा िवभागबाट च.नं. ४९८ िमित 
२०६९।५।१९ को पऽानसुार यस िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लयमा नै हािजर गराई कामकाज लगाइएको 
व्यहोरा अनरुोध छ । यस कायार्लयको कायर् िवभागीय तथा मािथल्लो िनकायको िनणर्य कायार्न्वयन गन हुँदा 
िवपक्षी ारा ूकरण ३ मा उल्लेख भएअनसुार नै िनजलाई काजको पमा कामकाज लगाइएकाले िरट िनवेदन 
खारेज हनु अनरुोध छ ।  

२. आदेश खण्ड  

िनयमबमोिजम िनणर्याथर् पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िरट िनवेदक वा िनजको तफर् बाट कुनै कानून 
व्यवसायी छलफलमा भाग िलन नआएको र िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागसमेतका सरकारी िनकायह को 
तफर् बाट उपिःथत िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी िटकेन्िूसाद दाहालले िरट िनवेिदकाको स वा ःवाःथ्य सेवा 
िवभागका पूवर् महािनदशक र शेडयिुनयनिबच भएको सहमितभन्दा बािहर गई गिरएको भ े गनुासो आएकाले 
बदर गनर् परेको हो । िनवेिदकालाई भएको िमित २०६९।४।२३ को स वा कारणवस बदर गनुर् परेको 
कारण अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग स वा भएको िजल्लाको िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, भक्तपरुमा नै 
काजमा राख्न ेिनणर्य भएबाट िरट िनवेिदकालाई अप् ारो पान कायर् नभएको र अक  स वामा िनजको स वा 
व्यवःथा गिरने नै हुँदा तत्कालमा िनजको मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर् पन अवःथा छैन । िरट िनवेदन 
खारेज गिर पाउन सादर अनरुोध गदर्छु भिन बहस गनुर्भयो ।  

उिल्लिखत बहस िजिकरलाई मनन गिर िरट िनवेदन पऽ एवम ् िलिखत जवाफ लगायतका िमिसल संलग्न 
कागजातह को अध्ययन गिर िरट िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु सक्ने हो वा होइन भ े 
सम्बन्धमा िवचार गिर िनणर्य गनुर् परेको छ । 

यसमा िरट िनवेिदकाको मखु्य माग दाबीमा म िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,  िसन्धपुाल्चोकमा कायर्रत ् रहेकीमा 
िबरामी परेको कारण र ौीमान ् पिन भक्तपरुमा भै कायर्रत ् रहन ुभएको कारणसमेतबाट मेरो स वा ःवाःथ्य 
सेवा िवभागबाट िमित २०६९।४।२३ मा भक्तपरु िजल्लािःथत बालकोट ःवाःथ्य चौकीमा भएकामा हािजर 
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हनु जाँदा हािजर नै नगराई स वा नै बदर गिर िमित २०६९।५।२१ मा िनणर्य गरेकाले सो कायर् नेपाल 
ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २२, ७१ तथा नेपाल ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३०, 
३१(ख), ३५, ३६ समेतको िवपरीत भएकाले उक्त स वा बदर गन िनणर्य उत्ूषेणको आदेश जारी गिर बदर 
गिर िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागबाट िमित २०६९।४।२३ को स वा िनणर्यबमोिजम बालकोट ःवाःथ्य 
चौकी मै हािजर भई काम गनर् पाउँ भ े रहेको देिखन्छ । िरट िनवेदनको खण्डन ःव प िवपक्षीह को 
तफर् बाट पेस हनु आएको िलिखत जवाफ व्यहोरामा ःवाःथ्य सेवा िवभागका पूवर् महािनदशक र शेड 
यिुनयनका िबच भएको पूवर् सहमितिवपरीत िरट िनवेिदकालाई स वा गिरएको भ े गनुासोलाई मध्यनजर रािख 
िनजलाई गिरएको िमित २०६९।४।२३ को स वा िनणर्य ःवाःथ्य कमीर्,  शेड यिुनयन र ःवाःथ्य सेवा 
िवभागको सहमितमा नै िमित २०६९।५।२१ मा बदर गिर िनजलाई भक्तपरुमै काज रािखएको तथा पिछ 
हनेु स वामा िनजको व्यवःथापन गिरने नै छ भ े रहेको देिखन्छ ।  

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार्,  िरट िनवेिदकाको िमित २०६९।४।२३ को स वा िनणर्य ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी 
ऐन र िनयमअनु प नभएको भ े कुरा िवपक्षीह ले िलिखत जवाफमा भ  सकेको देिख  । िनजको स वा 
बदर गनुर् पनार्को कारणमा कानूनको समःया नभई व्यवःथापकीय समःयालाई िवपक्षीह ले िलिखत जवाफमा 
उठाएको देिखन्छ । ःवाःथ्य सेवा िवभागका महािनदशक र शेड यिुनयनिबच गिरएको सहमितले कानूनी 
व्यवःथालाई ूितःथापन गनर् सक्दैन । महािनदशक र शेड यिुनयनका िबचमा कानूनी व्यवःथालाई 
ूितःथापन गन गिर कुनै सहमित भए पिन त्यःतो सहमितले कानूनी मान्यता ूा  गनर् सक्दैन । 
कानूनबमोिजम हनेु स वाको िवषयमा शेड यिुनयन बाधाको पमा रहन पिन हुँदैन । िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा 
िवभागले आफले िमित २०६९।४।२३ मा गरेको स वा िनणर्यलाई मौजदु ःवाःथ्य सेवासम्बन्धी ऐन 
िनयमिवपरीत रहेको नदेिखएसम्म आफले बदर गनर् िमल्दैन । 

३. िरट िनवेिदकालाई बालकोट ःवाःथ्य चौकी, भक्तपरुमा स वा गिरएकामा सो स वा कायार्न्वयन गनर्को 
लािग दरबन्दीसम्बन्धी समःया रिह कायार्न्वयन गनर् नसिकने भई तत्काल भक्तपरु िजल्लािभऽैको अक  
ःथानमा स वा गनर् परेको कारणले गदार् िमित २०६९।४।२३ को स वा बदर गिर उिह िजल्लाको अक  
ःथानमा स वा व्यवःथापन गनर् परेको हो भ े पिन िवपक्षीह को िजिकर रहेको छैन । स वासम्बन्धी 
व्यवःथा कमर्चारीह को लािग उत्ूरेणाको त वसँग पिन सम्बिन्धत हनेु हुँदा यःतो िवषयलाई िववेकसम्मत र 
संयमतापूवर्क व्यवःथापन गनुर् पन हनु्छ । ःवाःथ्य सेवाअन्तगर्तका कमर्चारीह को स वासम्बन्धी नेपाल 
ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा ऐ. को िनयमावली, २०५५ मा रहेको व्यवःथा हेदार् उिल्लिखत ऐनको दफा 
२१ तथा २२ मा देहायबमोिजमको व्यवःथा रहेको देिखन्छः 

दफा २१. स वा गदार् वा काजमा खटाउँदा िलइने आधारः  
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 (१) कमर्चारीलाई देशको िविभ  भौगोिलक क्षेऽको अनभुव िदलाउने गिर अित दगुर्म, दगुर्म र सगुम क्षेऽमा 
स वा गिरनेछ । 

 (२) भौगोिलक ि ले अित  दगुर्म, दगुर्म र सगुम क्षेऽको िवभाजन तथा उपिवभाजन तोिकएबमोिजम हनेुछ 
। 

 (३) कमर्चारीलाई अित दगुर्म क्षेऽमा किम्तमा एक वषर् वा दगुर्म क्षेऽमा किम्तमा दईु वषर् परुा नभई 
सामान्यतया स वा गिरने छैन । 

ःपि करणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्”  भ ाले कम्तीमा २३३ िदन ज ु हािजर भएको 
अविधलाई मािननेछ । 

(४) कुनै पिन कमर्चारीलाई एक वषर्मा तीस िदनभन्दा बढी समयको लािग कुनै कायार्लय काजमा खटाउन 
पाइने छैन । सो अविधभन्दा बढी अविधको लािग कुनै कमर्चारीलाई काजमा खटाइएकामा त्यसरी काज 
खटाइएको अविधमा त्यःतो कमर्चारीले पाएको तलबभ ाको रकम त्यसरी काज खटाउने पदािधकारीको तलब 
भ ाबाट क ा गिर असलु उपर गिरनेछ । 

दफा २२.  अविध परुा नहुँदै स वा गनर् सिकनेः   दफा २१ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन देहायको 
अवःथामा कुनै कमर्चारीलाई अविध परुा नहुँदै स वा गनर् सिकनेछः- 

 (१) शारीिरक वा मानिसक अःवःथताको कारण कुनै कमर्चारी कुनै ःथानमा रिह काम गनर् नसक्ने कुरा 
नेपाल सरकार ारा गिठत मेिडकल बोडर्ले िसफािरस गरेमा,  

 (२) कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गनुर् परेमा, 

 (३) दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कायर्रत ् कमर्चारी फािजलमा परेमा, 

(४) मािमण ःवाःथ्य कायर्कतार्, आयवुिदक ःवाःथ्य कायर्कतार् र मातिृशश ुकायर्रत ् कमर्चारीलाई पारःपिरक 
सहमितको आधारमा वा त्यःतो पद कुनै कायार्लयमा िरक्त भएमा कमर्चारीको मागको आधारमा । 

४. िरट िनवेिदकाले आफूलाई ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी समःया रहेको र िसन्धपुाल्चोकमा उक्त समःयाको 
उपचार हनु नसक्ने भिन मेिडकल बोडर्ले िसफािरस गरेको समेतको आधारमा स वा भएको हो भिन िरट 
िनवेदनमा दाबी िलएको देिखन्छ । िमिसल संलग्न उक्त मेिडकल बोडर्को िसफािरससमेतबाट िनज िनवेिदकाले 
ी रोग िवशेष को फलोअपमा रहन उपयकु्त देिखएको भ े देिखन्छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथासमेतको 

आधारमा िनज िनवेिदकाको स वा ःवाःथ्य सेवाको ि ले पायक पन ःथानमा कानूनबमोिजम मेिडकल 
बोडर्को िसफािरससमेतको आधारमा भएकामा िनजको स वा बदर गन िवपक्षीको िनणर्य उिल्लिखत कानूनी 
व्यवःथाअनु पको भ  िमलेन ।   
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५. नेपाल ःवाःथ्य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ (ख) मा िरक्त पद िमलेसम्म कमर्चारीको पित 
प ी दवैु सरकारी सेवामा बहाल रहेको भए एउटै िजल्लामा पठाउने गिर स वा गिरनेछ भिन स वाको 
आधार िनि त गिरएकामा िरट िनवेिदकाको स वा पित कायर्रत ् रहेको भक्तपरु िजल्लाको बालकोट ःवाःथ्य 
चौकीमा भएकालाई उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको अनकूुल कै देिखएको सन्दभर्मा िनजको िमित 
२०६९।४।२३ को स वा िनणर्य बदर गन गिर भएको िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागको िमित 
२०६९।५।२१ को िनणर्य र सोही िमितमा िरट िनवेिदकालाई िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय,  भक्तपरुमा 
कामकाज गन गिर काजमा खटाइएको भ े िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागको िनणर्यसमेत कानून अनकूुलको 
भएको नदेिखएकाले उक्त िमितका दवैु िनणर्यह  कायम रहन सक्ने ूकृितका रहेको देिखन आएन ।  

६. अतः मािथ िव िेषत आधार र कारणबाट िरट िनवेिदकालाई िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागबाट िमित 
२०६९।४।२३ मा िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,  िसन्धपुाल्चोकबाट बालकोट ःवाःथ्य चौकी,  भक्तपरुमा 
गिरएको स वा बदर गन गिर भएको िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ को िनणर्य 
एवम ् सोही िमितमा िरट िनवेिदकालाई काजमा खटाउने गिर लेिखएको पऽसमेत कानूनसम्मतको देिखन 
नआएकाले उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरएको छ । यस अदालतबाट िमित २०६९।६।७ मा अन्तिरम 
आदेश जारी भई िरट िनवेिदकाको स वा बदर गन िवपक्षी ःवाःथ्य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ 
को िनणर्य एवम ् सोही िमितमा लेिखएको पऽसमेतको कायार्न्वयनमा रोक लागेको र िमित २०६९।४।२३ 
को स वा िनणर्यअनसुार बालकोट ःवाःथ्य चौकीमा हािजर हनुबाट िनवेिदकालाई नरोक्न ुरोक्न निदन ुभिन 
िवपक्षीह को नाउँमा आदेश जारी भई रहेको र सो आदेश यथावत ्कायम रिह िनरन्तरता पाइरहेकै हुँदा 
अन्य कुनै आदेश जारी गिररहन ुपरेन । ूःततु आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदनू । दायरीको लगत 
क ा गिर िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.गोिवन्दकुमार उपाध्याय 

इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवेुदी 

इित संवत ्२०७१ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९५१० - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: चैऽ अंक: १२ 

फैसला िमित :२०७२/०९/२१  ११२६ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी सशुीला काकीर् 

माननीय न्यायाधीश ौी दीपकराज जोशी 

आदेश िमित : २०७२।९।१२।१ 

०७१-WO‐०१३४ 

िवषय : उत्ूषेण / परमादेश 

िनवेदक : िजल्ला काठमाड , काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ११ िसंहदरबार प्लाजािःथत राि य वािणज्य 
बक कमर्चारी स  नेपाल केन्िीय सिमितको तफर् बाट ऐ.को अध्यक्ष नारायणूसाद सवेुदीसमेत 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबार, काठमाड समेत 

अनिुचत कायर्को सम्बन्धमा सोको दुं पिरणाम सच्याउने अिख्तयारी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई 
भएकोमा राि य वािणज्य बकले बोनस िवतरण गनर् लागेको िवषय अनिुचत कायर् भएको िनक्य ल नभई सो 
बोनस िवतरण रोक्ने अिख्तयारी कुनै पिन ऐन, कानूनले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई ूदान 
गरेको नदेिखने । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) 
र (ख) को अवःथामा अनिुचत कायर् भएकोमा माऽ कारवाही अगािड बढाउने अिख्तयारी ऐनले िदएकोमा 
आफ्नो अिधकारक्षेऽभन्दा बािहर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस िनयमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको 
बोनससम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको सीमािभऽ रही राि य वािणज्य बकले आफ्ना कमर्चारीह लाई ूदान गनर् 
लागेको बोनस िवतरणसम्बन्धी कायर् बोनस ऐन, २०३० अन्तगर्त भएको देिखन आएको अवःथामा सो रोक्ने 
सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले सो बोनस िवतरण गनर् लागेको कायर् रोक्ने गरी भएको 
पऽाचार कुनै कानूनले ूदान गरेको अिधकारक्षेऽिभऽको पन देिखन नआउने ।  
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कुनै पिन संःथानको पूवर्घाटाको मूल्या न गरी बोनस िवतरण गनुर्पन भ े सम्बन्धमा बोनस ऐनले कुनै 
व्यवःथा गरेको नदेिखँदा बोनस ऐन,  २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको ूितशत र 
बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ भ े कानूनमा ःप  उल्लेख भएको 
अवःथामा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई राि य वािणज्य बकको ूितवषर्को मनुाफा भएकोमा 
अिघल्ला वषर्ह मा भएको घाटा रकमसमेतको िहसाब गरीमाऽ बोनस िवतरण गनर् पाउने भनी पऽाचार गरी 
रोक्न पाउने अिख्तयारी कानूनले निदएको हुँदा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट यस सम्बन्धमा 
भएको िनणर्य र पऽाचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को िवपरीत तथा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अिधकार क्षऽेभन्दा बािहर भई िनणर्य 
भएको देिखने । 

राज्यका हरेक िनकायलाई कानूनले अिधकार ूदान गरेको हनु्छ र सो िनकायलाई ूद  अिधकारको 
िसमािभऽ रिह काम कारवाही गनुर् पन हनु्छ । कानूनले तोिकएको अिधकारभन्दा बढी अिधकार कुनै पिन 
िनकायले ूयोग गनर् नसक्ने हुँदा क्षेऽािधकारको अभावमा भएको कुनै पिन कायर्ले मान्यता र बैधता ूा  गनर् 
नसक्ने ।  

 (ूकरण नं.४) 

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता नरहरी आचायर्, अिनलकुमार िसन्हा र िव ान ्अिधवक्ता श र 
सवेुदी 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता बालकृंण वाग्ले, िव ान ्अिधवक्ता रेशमराज रेग्मी 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) र ५(३), ९(२) 

बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१)  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२(ख) 

आदेश 

न्या.सशुीला काकीर् : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतको क्षेऽािधकारअन्तगर्तको भई दायर हनु आएको ूःततु िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य र ठहर आदेश 
यसूकार छः 
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राि य वािणज्य बक िलिमटेड, वािणज्य बक ऐन, २०३१ बमोिजम स ालन हुँदै आएकोमा २०६३।१।६ 
गते िलिमटेड कम्पनीको पमा ूचिलत कम्पनी कानूनबमोिजम संःथािपत भई बक तथा िवि य 
संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोिजम नेपाल रा  बकबाट इजाजतपऽ ूा  गरी “क” वगर्को इजाजतपऽ ूा  
संःथाको पमा बिक  कारोबार गद आइरहेको छ । िवपक्षी राि य वािणज्य बक िलिमटेड ौम ऐन, 
२०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोिजमको ूित ान भएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा २ (ख१) 
बमोिजम नेपाल सरकारको पूणर् िहःसा भएको ूित ानसमेत हो ।  

नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएको ूित ानले बोनसबापत छु ाउन ु पन रकमका सम्बन्धमा बोनस 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएको अन्य ूित ानले 
ूत्येक आिथर्क वषर्मा गरेको खदु मनुाफाबाट बोनसबापत ८ ूितशतले बराबरको रकम छु ाउन ु पन 
व्यवःथा गरेअनु प नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृित ूा  गरी िवपक्षी बकको कुल सि त नोक्सान 
कायम रहेकै अवःथामा हामी कमर्चारीह ले आिथर्क वषर् २०६०।०६१, २०६१।०६२, २०६२।०६३, 
२०६३।०६४ र २०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छ  । आिथर्क वषर् २०६४।०६५ पिछका 
वषर्ह मा बोनस व्यवःथा गरी िवतरणको ःवीकृितका लािग अथर् मन्ऽालयमा िमित २०६७।०८।१२ र 
२०६८।०२।११ तथा संिवधानसभा व्यवःथािपका संसद, राज्य व्यवःथा सिमितमा २०६८।०३।२० मा 
पऽाचार गिरएकोमा िवतरणको ःवीकृित ूा  भएको छैन । िवपक्षी बकमा कायर्रत कमर्चारीह लाई वािषर्क 
खदु मनुाफाको आधारमा बोनस ऐन,  २०३० बमोिजम आिथर्क वषर् २०६०।०६१ देिख आिथर्क वषर् 
२०६४।०६५ सम्म बोनस िवतरण हुँदै आएकोमा बोनस ऐन, २०३० को सािबकको व्यवःथा िव मान 
रहेकै अवःथामा आिथर्क वषर् २०६५।०६६ देिखको बोनस िवतरण गिरएको छैन ।  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथर् मन्ऽालयसमेतका 
नाउँमा ध्यानाकषर्णपऽ ूिेषत गरी कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने 
गरी व्यवःथा गनर् गराउन ध्यानाकषर्ण गराउन लेख्न ेभनी िमित २०६७।१०।०५ मा िनणर्य गरी नेपाल 
सरकारका िविभ  िनकायका नाउँमा ध्यानाकषर्णपऽ पठाएको रहेछ । कमर्चारीको बोनसको सम्बन्धमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽ सङ्ख्या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ 
िमित २०७०।०८।१४ को पऽअनसुार “सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान ूित ानह मा बोनस 
िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस गनर् नपाउने 
गरी व्यवःथा गनर् गराउन लेखी पठाउने” भनी पऽाचार भएको रहेछ । 

िवपक्षी अथर् मन्ऽालयको चलानी नम्बर ३५७ िमित २०७०।०८।२४ को पऽमा “ूःततु िवषयमा यस 
मन्ऽालयका ूितिनिधको सहभािगतामा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा िमित २०७०।०८।२० 
मा भएको छलफलअनसुार अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽ सङ्ख्या ३ कृिष 
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७९।२०७०।०७१ चलानी नम्बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को पऽमाफर् त ूा  सरकारी ःवािमत्वमा 
रहेका स  संःथान ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान ूित ान कुल सि त मनुाफाको 
अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन लेखी पठाउने भ े िनणर्य तहाँ 
िनकायह मा कायार्न्वयनका लािग पठाउने भ े िनणर्यानसुार आवँयक कारवाहीको लािग पठाइएको व्यहोरा 
आदेशानसुार अनरुोध गिरन्छ” भनी िवपक्षी बकलाई समेत पऽाचार भएको छ । 

िवपक्षी नेपाल रा  बकको पऽ सङ्ख्या ब.स.ुिव./अफसाइट / एिजएम / २७/२०७०-०७१ िमित 
२०७०।१२।०९ को पऽमा “कमर्चारी बोनसको सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽ 
सङ्ख्या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को पऽअनसुार  बकको 
कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनसबापत कुनै पिन रकम व्यवःथा नगनुर् हनु भनी िवपक्षी 
बकलाई लेखी पठाएको रहेछ । िवपक्षी बकको आठ  वािषर्क ूितवेदन २०६९।०७० को दफा नं. ९ मा 
“नेपाल रा  बकको पऽ सङ्ख्या ब.स.ुिव./अफसाइट/एिजएम/२७/२०७०-७१ िमित २०७०।१२।०९ 
को पऽबाट िवि य पऽबाट िवि य िववरण ूकाशनबारे िदइएको िनदशन सम्बन्धमा कमर्चारीको लािग बोनस 
व्यवःथा नगनबारे सिमक्षा अविधको वासलात तयार भइसकेकोले आगामी लेखा परीक्षण गदार् यससम्बन्धी 
व्यवःथा कायार्न्वयन गिरने ...” भ ेसमेत उल्लेख भएको छ । 

ूित ानमा काम गन कमर्चारीह ले ूा  गन बोनसका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा 
बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम ूत्येक आिथर्क वषर्को खदु मनुाफामध्येबाट बोनसबापत 
रकम छु ाउन ुपन कानूनी व्यवःथा छ । उिल्लिखत ऐन तथा िनयममा कही ँकतै पिन िवगत आिथर्क 
वषर्ह मा सामान्य तथा असामान्य कुनै पिन कारणले ूित ानले व्यहोनुर् परेको नोक्सानीह लाई सो आिथर्क 
वषर्को खदु मनुाफामा समायोजन गिरसके पिछको खदु रकममा माऽ बोनसबापत रकम पाउने व्यवःथा 
गनुर्पन भ े कानूनी व्यवःथा नभएबाट िवपक्षीह ले सो दफा ५ र िनयम ६(१) को कानूनी व्यवःथाको 
िवपरीत हनेु गरी काम कारवाही गरेको भ े ःप  छ । 

बोनस ऐन, २०३० नेपालमा ःथािपत व्यावसाियक ूित ानह मा कायर्रत ौिमक तथा कमर्चारीह को हकिहत 
संरक्षणको लािग बनेको ऐन हो । ऐनले कुनै व्यावसाियक ूित ानले आजर्न गरेको मनुाफामा त्यसमा 
कायर्रत ौिमक तथा कमर्चारीह को समेत िहःसेदारी रहने कुराको कानूनी ूत्याभिूत गरेको छ । सरकारी 
ःवािमत्वमा रहेको व्यावसाियक ूित ानह को हकमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) मा “उपदफा (१) 
मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारी ःवािमत्व भएको ूित ानले िवतरण गन बोनसको ूितशत र 
बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ” भ े व्यवःथा गरे पिन बोनस िनयमावली, 
२०३९ को िनयम ६ मा नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा भएको ूित ानले बोनसबापत छु ाउन ुपन रकम 
भनी उपिनयम (१) मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएको अन्य ूित ानले ूत्येक आिथर्क 
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वषर्मा गरेको खदु मनुाफा भएबाट राि य वािणज्य बक िलिमटेड पूणर् सरकारी ःवािमत्वको ूित ान भए 
तापिन बजार ूितःपधार्अनसुार बिक  व्यवसाय गन िवि य संःथा भई बकलाई नेपाल सरकारबाट कुनै पिन 
िकिसमको एकािधकारसमेत ूदान नगिरएको हुँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) को अधीनमा रही 
बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम ूत्येक आिथर्क वषर्को खदु मनुाफाबाट बोनसबापत 
रकम छु ाउन बाध्य छ र िवगतदेिख छु ाइ रािखएको पिन छ । हामीले िवगतदेिख खाईपाई आएको 
कानूनी सिुवधामा रोक लगाउनअुिघ हामीलाई कुनै जानकारी पिन िदएको छैन, सहमित मन्जरुी िलएको पिन 
छैन । ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत छ । यसरी बोनस ऐन तथा िनयमावलीबमोिजम छु ाई रािखएको 
रकम हामी कमर्चारीह लाई िवतरण गनुर्पनमा िवतरणमा रोक लगाउने गरी गिरएका िवपक्षीह को िनणर्य, 
पऽाचार तथा कायर्ह  कानूनको ूथम ि मा (Prima Fecia) नै ऽिुटपूणर् छ । 

ूत्येक आिथर्क वषर्मा खदु मनुाफा भएमा बोनस िवतरण गनुर्पन बोनससम्बन्धी ऐन िनयमको व्यवःथा, ममर् र 
भावनािवपरीत बोनस िवतरण नै नगरी रोक्न निमल्ने र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको मािथ तथ्य 
ूकरणमा उिल्लिखत बक कुल सि ित मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी 
व्यवःथा गनर् गराउन भनी लेखी पठाउने ध्यानाकषर्ण पऽ तथा िनदशन र सोही आधारमा अथर् मन्ऽालय र 
रा  बकले जारी गरेको उिल्लिखत िनदशनह  बोनस ऐनको दफा ९(२) िवपरीत भएको ू  छ । 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई परमादेश ूकृितको आ ा आदेश वा ध्यानाकषर्णपऽ जारी गरी 
हामी कमर्चारीह ले ूित ानलाई नाफामा लैजाने गरी वषर् भरी काम गिर पकाएको बोनस रकम िवतरण 
नगनर् रोक लगाउने कायर् बोनससम्बन्धी सै ािन्तक अवधारणाको िवपरीत छ । ऐन तथा िनयमले रोक 
नलगाइएको िवषयमा िवधाियकाको मनसायिवपरीत ऐन तथा िनयम बािहर गई िनणर्य गन तथा परमादेश 
जःतो पऽाचार गन आयोगलगायतका िवपक्षीह को काम कारवाही क्षेऽािधकार (Jurisdiction) िविहन छ । 

िवपक्षी नेपाल रा  बकले बक तथा िवि य संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल रा  बक ऐन, २०५८ तथा सो 
ऐनअन्तगर्त बनेको नीित,  िनदशनबमोिजम पऽाचार गरेको नभई अिख्तयारको पऽाचारलाई िसरानी हाली अथर् 
मन्ऽालयले गरेको पऽाचारलाई आधार बनाई सोही व्यहोरा उ रण गरी पऽाचार गरेको हुँदा उक्त िनणर्य रा  
बकको होइन भ े ःप  छ । बोनस सम्बन्धमा रा  बकले िनदशन िदन र पऽाचार गनर् पाउने भ े बक 
तथा िवि य संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३,  नेपाल रा  बक ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअन्तगर्त बनेको नीित, 
िनदशन तथा बोनस ऐन तथा िनयमावलीमा समेत बािहर गई पऽाचार गरेको ू  छ । साथै िवपक्षी नेपाल 
रा  बकले आफूले पऽमाफर् त पाएको िनदशनभन्दा बािहर गई बोनस रकम लेखामा व्यवःथा नै नगनर् भनी 
लेिखएको समेत ऽिुटपूणर् छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम अनिुचत कायर् 
गन सावर्जिनक पद धारण गन व्यिक्तलाई कारवाहीको लािग लेखी पठाउने र ॅ ाचारसम्बन्धी कसरुमा 
अनसुन्धान गरी मु ा दायर गनसम्म अिख्तयारी पाएको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले कुन 
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कानूनअन्तगर्त बोनस िवतरण नगनर् ध्यानाकषर्ण गन िनणर्य गरेको हो सो कुरा िनणर्य र पऽमा खलेुको 
देिखदैँन । कानून, आधार र कारण नखोली िदएको िनदशन ःवेच्छाचारी भई अमान्य हनु्छ । 

हामी िरट िनवेदक कायर्रत बक पूणर् सरकारी ःवािमत्वमा भएको कारण यसका सम्पूणर् सेयरधनी नेपाल 
सरकार भएको र यसको सम्पूणर् स ालकह  नेपाल सरकारबाटै मनोिनत हनु्छन ्। बकको आिथर्क वषर् 
२०६५।६६ देिख २०६९।७० सम्मको सम्पूणर् िवि य िववरणह  स ालक सिमितबाट पािरत भएर 
महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट अिन्तम लेखा परीक्षण भई सेयरधनीह को वािषर्क साधारण सभाबाट 
अनमुोिदतसमेत भइसकेको छ । िवि य िववरणह को अिभ  अ को पमा रहने नाफा नोक्सान िहसाबमा 
ूत्येक आिथर्क वषर्मा बोनसबापत व्यवःथा गिरएको छ । बोनस िवतरण गनर् कारवाही अगािड बढाउन ु
पनमा सो नगिरएको हुँदा िवपक्षी बकको नाममा बोनस िवतरणसम्बन्धी कायर् अगािड बढाउन ु भनी 
परमादेशको आदेश जारी हनु एवम ्अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको बोनस ऐनको दफा ५(१), दफा 
९(२) ऐ. िनयमावलीको िनयम ६(१) िवपरीत िनणर्य गरी पऽाचार गरेको,अथर् मन्ऽालय र नेपाल रा  बकले 
कानून नहेरी आयोगको पऽको भरमा बोनससम्बन्धी व्यवःथासमेत नगनुर् भनी थप िनदशन गरेको कारण 
हालसम्म बकले समेत बोनस िवतरण गनुर् पन कानूनी दाियत्व परुा नगरेको हुँदा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको २०६७।१०।०५ को िनणर्य, चलानी नम्बर १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा 
अथर् मन्ऽालयसमेतका नाउँमा ूिेषत ध्यानाकषर्णपऽ, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽ सङ्ख्या ३ 
कृिष ७९।२०७०।०७१,  चलानी नम्बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को पऽ,  यस पऽसँग सम्बिन्धत 
िनणर्य काम कारवाही,  रा  बकले राि य वािणज्य बक िलिमटेडलाई लेखेको पऽ सङ्ख्या ब.स.ुिव / 
अफसाइड / एिजएम /२७/०७०/०७१ िमित २०७०।१२।०९ को पऽ, नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको 
२०६८।०८।१३ को पऽमाफर् त कुनै कारण नखलुाई बोनस िवतरण गनर् सहमित िदन नसिकने भ े राि य 
वािणज्य बक िलिमटेडलाई लेखेको पऽ, अथर् मन्ऽालयको चलानी नम्बर ५३७, प.सं. २०७०।०७१,  िमित 
२०७०।०८।२४ को पऽलगायत यस िवषयसँग सम्बिन्धत िवपक्षीह को काम कारवाही तथा िनणर्यह  
उत्ूषेणको आदेशले बदर गिरपाऊँ । 

िवपक्षी बकबाट ूकािशत आिथर्क वषर् २०७०।०७१ को तेॐो ऽैमासको लेखा परीक्षण नभएको िवि य 
नितजा (ऽैमािसक) को नोट नं. ४ मा नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ को पऽअनसुार 
बोनसबापत कुनै पिन रकम व्यवःथा नगनर् िनदशन भएबमोिजम यस ऽैमासमा कमर्चारी बोनस व्यवःथा 
गिरएको छैन भ े उल्लेख भएकोलाई उत्ूषेणको आदेशबाट बदर गिरपाऊँ । हालसम्म िवतरण गनर् बाँकी 
रहेको बोनस रकम िवतरण गनुर् र ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको ८ मिहनािभऽ कमर्चारीलाई बोनस 
िवतरणको ूबन्ध िमलाउन ुभनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गिरपाऊँ । आिथर्क वषर् २०७०।०७१ को 
तेॐो ऽैमासको लेखा परीक्षण नभएको िवि य नितजामा बोनसबापत व्यवःथासमेत गनुर् भनी िवपक्षी राि य 
वािणज्य बक िलिमटेको नाममा परमादेशलगायत जो चािहने उपयकु्त आदेश जारी गिरपाऊँ ।  
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बोनस िवतरण नगनुर् भनी िवपक्षीह बाट रोक लगाइएको कानूनिवपरीतको काम कारवाही कायम रहेमा हामी 
कमर्चारीले किठन पिरौम र मेहनतबाट मनुाफामा परु् याई ूा  भएको बोनस पाउन नसकी कमर्चारीको 
मनोबल िगनर् गई अपूरणीय क्षित पगु्न जाने भएकोले बोनस िवतरणमा रोक लगाउने गरी भएका िवपक्षीह का 
काम कारवाही कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुभनी अन्तिरम आदेश जारी गिरपाऊँ । िवपक्षी राि य वािणज्य 
बक िलिमटेड बकबाट ूकािशत आिथर्क वषर् २०७०।०७१ को तेॐो ऽैमासको लेखा परीक्षण नभएको 
िवि य नितजा (ऽैमािसक) को नोट नं. ४ मा नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ को पऽअनसुार 
बोनसबापत कुनै पिन रकम व्यवःथा नगनर् िनदशन भएबमोिजम यस ऽैमासमा कमर्चारी बोनस व्यवःथा 
गिरएको छैन भ े व्यवःथा िबयाशील भएमा आिथर्क वषर् २०७०।०७१ मा बक खदु मनुाफामा गएको 
अवःथामा समेत हामी कमर्चारीह ले बोनस रकम नपाउने ूवल सम्भावना भई ऐनूद  हक अिधकारमा 
ठाडो आघात हनेु भएकोले ूःततु मु ाको अिन्तम िकनारा नलागेसम्म आिथर्क वषर् २०७०।०७१ को तेॐो 
ऽैमासदेिखको लेखापरीक्षण नभएको िवि य नितजा (ऽैमािसक) कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ु भनी सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम सिुवधा र सन्तलुन (Balance  of  Convenience) को 
ि कोणले िवपक्षीह को नाउँमा अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िनवेदन मागदाबी ।  

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? यो आदेश ूा  
भएको िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त र अन्य िवपक्षीह का हकमा आफ वा आफ्नो कानूनबमोिजमको ूितिनिधमाफर् त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी यो आदेश र िरट िनवेदनको ूितिलिपसमेत साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना िदई 
त्यसको बोधाथर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िलिखत जवाफ ूा  भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम गरी पेस गनूर् । साथै अन्तिरम आदेशको माग सम्बन्धमा िवचार गदार् दवैु पक्षिबच छलफल 
गरी िनंकषर्मा पगु्न ुउपयकु्त हनेु देिखदँा छलफलका लािग िमित २०७१।०६।०६ को तारेख तोकी सोको 
सूचना िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार गरी पेस गनुर् भ े यस अदालतको िमित २०७१।०५।२४ गतेको  

 

आदेश । 

यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र ९ समेतमा िविभ  व्यवःथा भइरहेको देिखन्छ । कानूनमा भएको 
व्यवःथाको ूयोग कानूनबमोिजम हनुसक्ने नै हनु्छ । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कानूनी व्यवःथाको 
कायार्न्वयनमा असर पगु्ने गरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलगायतको कुनै िनकायले िनदशन िदई 
रोक्न रोकाउन सक्ने अवःथा नदेिखएकोले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित 
२०६७।१२।२४ र २०७०।०८।१४ को पऽानसुार भनी नेपाल रा  बकले िमित २०६७।१२।२४ र 
२०७०।०८।१४ को पऽानसुार भनी नेपाल रा  बकले िमित २०७०।१२।०९ को पऽ ारा 
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बोनसबापतको कुनै पिन रकम व्यवःथा नगनुर् हनु भनी लेखेको व्यहोराको बहसको बममा समेत कुनै कानूनी 
आधार ूःततु हनु आएको नदेिखएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) को ूयोजनको लािग समेत 
अन्यथा िनणर्य भएको भनी िजिकर िलएकोसमेत नदेिखएकोले उिल्लिखत िमित २०७०।१२।०९ को रा  
बकको पऽको तपिसलको बुदँा नं. १ को कायार्न्वयन तत्काल नगनुर् नगराउन ुभनी मागबमोिजम अन्तिरम 
आदेश जारी गिरिदएको छ । सोको सूचना िवपक्षीलाई िदई िनयमबमोिजम गनुर् भ े यस अदालतको िमित 
२०७१।०६।०६ गतेको आदेश । 

आिथर्क वषर् २०६५।०६६ को बोनस िवतरण सम्बन्धमा उक्त आिथर्क वषर्मा कमर्चारी बोनस खचर्अिघ . 
२,४४,९४,०२७।७९ मनुाफा गरेको तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस िनयमावली, २०३९ 
को िनयम ६ बमोिजम . १८,१४,४१,५५७।६१ बोनस िवतरणयोग्य रकम हनेु हुँदा बोनस िवतरणका 
लािग ःवीकृित पाउँ भनी यस बकको चलानी नम्बर ८१ िमित २०६७।०८।१२ को पऽबाट नेपाल 
सरकार अथर् मन्ऽालयमा पऽाचार गिरएकोमा तहाँको चलानी नम्बर ८१ िमित २०६७।०८।१२ को बोनस 
िवतरणसम्बन्धी पऽको व्यहोरा पेस हुँदा बोनस िवतरण गनर् सहमित िदन नसिकने व्यहोरा नेपाल सरकार 
(माननीय उपूधानमन्ऽी तथा अथर्मन्ऽीःतर) को िमित २०६८।०२।०६ को िनणर्यअनसुार अनरुोध छ भ े 
अथर् मन्ऽालयको पऽ सङ्ख्या २०६७।०६८ म.ुवै. ९(२०) च.नं. ७३६ िमित २०६८।०२।१३ गतेको 
पऽबाट  जानकारी ूा  भएको छ । 

नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको च.नं. ३५७ िमित २०७०।०८।२४ गतेबाट “ूःततु िवषयमा यस 
मन्ऽालयका ूितिनिधको सहभािगता ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा िमित २०७०।०८।२० मा 
भएको छलफलनसुार अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽ सङ्ख्या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१ 
चलानी नम्बर १७ िमित २०७०।०८।१४ को पऽमाफर् त ूा  “सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान 
ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान 
ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन 
लेखी पठाउने”  भ े िनणर्य तहाँ िनकायह मा कायार्न्वयनका लािग पठाउने भ े िनणर्यानसुार आवँयक 
कारवाहीको लािग पठाइएको व्यहोरा आदेशानसुार अनरुोध गिरन्छ” भ े पऽसमेत ूा  भएको छ । यसैगरी 
नेपाल रा  बक तथा िवि य संःथा िनयमन िवभागको पऽ सङ्ख्या बै.िव.िन.िव./िव.आर. 
१।०९।०७०।०७१ िमित २०७०।०९।१८ को पऽबाट मािथ ूकरण नं. ४ को िनणर्य कायार्न्वयनका 
लािग लेखी आएकोले सोहीबमोिजम गनुर् हनु िनदशानसुार अनरुोध छ भ े पऽ ूा  भएको छ । 

यस बकले आिथर्क वषर् २०६९।७० को वािषर्क साधारण सभामा ःवीकृितका लािग पेस गन ूयोजनाथर् 
आिथर्क वषर् २०६९।७० को िवि य िववरणसमेत ःवीकृितका लािग नेपाल रा  बकमा पठाएकोमा नेपाल 
रा  बक,  बक सपुरीवेक्षण  िवभागको पऽ सङ्ख्या बै.स.ुिव./अफसाइट/एिजएम/२७/२०७०/७१ िमित 
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२०७०।१२।०९ को पऽबाट अन्य िविभ  िनदशनसिहत कमर्चारी बोनसको सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको पऽ सङ्ख्या ३ कृिष ७९।२०७०।०७१,  चलानी नम्बर १७ िमित 
२०७०।०८।१४  को पऽानसुार “सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान ूित ानह मा बोनस िवतरणका 
सम्बन्धमा सो संःथान  ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी 
व्यवःथा गनर् गराउन लेखी पठाउने”  भनी कायार्लयको लािग लेखी पठाएको बक कुल सि त मनुाफाको 
अवःथामा नपगेुसम्म बोनसबापत कुनै पिन रकम व्यवःथा नगनुर् हनु” भनी यस बकलाई पऽ ूा  भएको छ 
। 

मािथ उल्लेख भएको नेपाल रा  बकको िनदशनसिहतको पऽ ूा  भएप ात ्यस बकबाट ूकािशत गनुर् पन 
आिथर्क वषर् २०७०।०७१ को तेॐो ऽैमासको लेखा परीक्षण नभएको िवि य नितजा (ऽैमािसक) को नोट 
नं. ४ नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ को पऽअनसुार बोनसबापत कुनै पिन रकम व्यवःथा 
नगनर् िनदशन भएबमोिजम यसै ऽैमासमा कमर्चारी बोनस व्यवःथा गिरएको छैन भ े उल्लेख गरी िवि य 
नितजा ूकािशत गिरएको छ । अतः िवगतका आिथर्क वषर्ह  २०६०।६१ देिख २०६४।६५ सम्ममा 
बोनस ऐन, २०३० को व्यवःथाअनु प बकको सि त नोक्सानी कायमै रहेको अवःथामा पिन नेपाल सरकार 
अथर् मन्ऽालय तथा नेपाल रा  बकबाट ःवीकृित ूा  भएप ात ्यस बकले बोनस िवतरण गरेको र आिथर्क 
वषर् २०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपिछका आिथर्क वषर्ह को बोनस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अथर् 
मन्ऽालयसमेतका िनकायह बाट बोनस िवतरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयसमेतबाट बोनस 
िवतरणका सम्बन्धमा ःवीकृित नपाएकोले बोनस िवतरण गिरएको छैन । बोनस िवतरण नगरेको सम्बन्धमा 
सम्मािनत सव च्च अदालतबाट यस बकउपर कुनै आदेश जारी हनु नपन हुँदा यस बकको हकमा िरट िनवेदन 
खारेजभागी छ खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको राि य वािणज्य बक िलिमटेड सिमितको अध्यक्ष एवम ्
बकका कानून िवभाग ूमखुको संयकु्त िलिखत जवाफ । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनणर्य र िनदशनको पिरपालना गनुर् गराउन ुसबैको साझा कतर्व्य 
भएअनसुार यस मन्ऽालयबाट पिन संवैधािनक िनकायको पमा रहेको सो आयोगको िनणर्य र िनदशनबमोिजम 
कुल सि ितको मनुाफामा नपगेुसम्म सरकारी स  संःथाह लाई बोनस िवतरण नगनर् नगराउन लेखी गएको 
हुँदा िरट िनवेदनको मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुन होइन । तसथर् खारेज गिरपाउँ भ ेसमेतको अथर् 
मन्ऽालयका सिचवको िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी िरट िनवेदकह  राि य वािणज्य बकमा कायर्रत कमर्चारी तथा उक्त बकमा िबयाशील िविभ  शेड 
यिुनयनका पदािधकारीसमेत रहेको देिखएको छ । राि य वािणज्य बक  नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा 
रहेको बक भएको तथ्यमा पिन िववाद छैन । उक्त बकको पुजँीकोष आिथर्क वषर् २०५९।०६० मा 
ऋणात्मक रहेकोमा २०७० पौषमा पुजँीकोष . १९९ करोडले धनात्मक भएको तर आिथर्क वषर् 
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२०६९।०७० मा सि त नोक्सान . ११,५२,५३,२७,४८७।०१ रहेको भ े तथ्य िवपक्षी िरट 
िनवेदकह कै िरट िनवेदनबाट देिखएको हुँदा राि य वािणज्य बकमा कायर्रत कमर्चारीले बोनस पाउन ुपदर्छ 
भनी िजिकर िलन ुतकर् स त छैन । ूित ानमा काम गन कमर्चारी तथा कामदारह लाई बोनस िवतरण गन 
सम्बन्धमा व्यवःथा गनर्को लािग बोनस ऐन, २०३० तथा िनयम २०३९ बनेको छ । बोनस ऐन, २०३० 
को दफा ५(१) मा मनुाफा गन ूत्येक ूित ानले एक आिथर्क वषर्मा गरेको खदु मनुाफाको दश ूितशत 
बराबरको रकम कमर्चारीह लाई बोनसबापत छु ाउनपुछर् भनी व्यवःथा गरेको छ भने सोही दफाको 
उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारी ःवािमत्व भएको ूित ानले 
िवतरण गन बोनसको ूितशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ” भ े 
व्यवःथा गरेको छ । राि य वािणज्य बक नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा रहेको बक हो भ े िवषयमा 
िववाद छैन । सरकारी ःवािमत्व भएको बकले िवतरण गन बोनससम्बन्धमा िनणर्य गनर्को लािग नेपाल 
सरकार ःवतन्ऽ रहेको तथ्य बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) बाट ू  छ । राि य वािणज्य बक हाल 
नाफामा नभई घाटामा रहेको तथ्य पिन ू  नै छ । घाटामा रहेको बकबाट बोनस िवतरण नगनुर् भनी 
नेपाल सरकारले सक्ने नै हनु्छ । िवपक्षी िरट िनवेदकह  कायर्रत रहेको बकलाई बोनस िवतरण नगनुर् भनी 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लयमा िमित २०७०।०८।२० मा भएको छलफलको आधारमा अथर् 
मन्ऽालयले रा  बकलाई पऽाचार गरेको रा  बकले राि य वािणज्य बकलाई पऽाचार गरेको हुँदा सो कायर् 
कानूनबमोिजम नै भएको साथै सि त नोक्सानीमा रहेको बकले एक आिथर्क वषर्मा गरेको नाफाको आधारमा 
बोनस खान पाउन ुपछर् भनी दायर गरेको िवपक्षीह को िरट िनवेदन खारेजभागी रहेको छ । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन,  २०४८ बमोिजम 
आयोगसमक्ष आएका उजरुीउपर अनसुन्धान गरी दोषी देिखएकालाई कारवाही गनर्को लािग सम्बिन्धत 
िनकायमा मु ा दायर गनर् सक्छ भने सोही ऐनको दफा १२क. बमोिजम आवँयक कारवाहीको लािग लेखी 
पठाउने वा आयोगले उपयकु्त ठानेको अन्य आवँयक कारवाही गनर्का लािग सम्बिन्धत िनकाय वा 
अिधकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने अिधकारले ूदान गरेको छ । सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान 
ूित ानह मा बोनस िवतरणसम्बन्धमा सो संःथान ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म 
बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन नेपाल सरकारका मखु्य सिचव, अथर् सिचव, ौम सिचव, 
उ ोग सिचव र वािणज्य तथा आपूितर् सिचवलाई लेखी पठाउने” भनी यस आयोगबाट भएको िनणर्यअनसुार 
िमित २०७०।०८।१४ गते चलानी नम्बर १७ को पऽ ारा ौीमान ् मखु्य सिचवज्यूसमेतलाई लेखी 
पठाइएको हो । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको उक्त कायर् कानूनसम्मत नै भएको र सो कायर्बाट 
िवपक्षी िरट िनवेदकह को कुनै हक अिधकार हनन ्नभएको साथै कुल सि त रकम घाटामा रहेको बकले 
एक आिथर्क वषर्मा नाफा गदमा बोनस पाउन ुपदर्छ भनी दायर भएको िरट िनवेदनमा दिुषत मनसाय रहेको 
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हुँदा दिुषत मनसायका साथ दायर भएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगका कायम मकुायम सिचवको िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार,  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय संिवधान तथा कानूनको पिरपालना गरी,  गराइ 
कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पान र नागिरकका संिवधान तथा कानूनूद  हक, अिधकारह को 
सम्मान,  संरक्षण एवम ् सम्ब र्न गन कुरामा ूितब  रहेको छ । िवपक्षी िनवेदकको बोनस िवतरणसम्बन्धी 
िवषयको सम्बन्धमा ूित ानमा काम गन कामदार तथा कमर्चारीलाई बोनस िवतरण गन सम्बन्धमा कानूनी 
व्यवःथा गन उ ेँयले बोनस ऐन, २०३० जारी भएको र सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा मनुाफा 
गन ूत्येक ूित ानले एक आिथर्क वषर्मा गरेको खदु मनुाफाको दश ूितशत बराबरको रकम 
कमर्चारीह लाई बोनसबापत छु ाउनपुन र उपदफा (३) मा सरकारी ःवािमत्व भएको ूित ानले िवतरण 
गन बोनसको ूितशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेु व्यवःथा गरेको 
छ । सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स ,  संःथान,  ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान, 
ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण नगनर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको िमित २०६७।१०।५ को िनणर्य र नेपाल रा  बकको िमित २०७०।१२।०९ को पऽानसुार 
िनदशन भएको िरट िनवेदककै भनाइबाटसमेत ःप  छ । िरट िनवेदनमा कुल सि त मनुाफाको अवःथामा 
बक पिुगसकेको छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भएको िनणर्य कायार्न्वयनको लािग यस 
कायार्लयबाट अथर् मन्ऽालयमा पऽाचार गिरएको भ े व्यहोरा उल्लेख गरी िरट िनवेदकले यस 
कायार्लयसमेतलाई िवपक्षी बनाएको देिखँदा अिख्तयार ूा  िनकायबाट भएको िनणर्यह को कायार्न्वयन गदार् 
कुनै पऽाचार भएकै आधारमा िवपक्षी बनाउन ुपन नै होइन । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग र 
नेपाल रा  बकबाट भएको िनदशनका िवषयमा सो कायर् गन अिख्तयारी ूा  िनकायको िलिखत जवाफबाट 
ःप  हनेु नै हुँदा सो िवषयका सम्बन्धमा यस कायार्लयको िलिखत जवाफमा उल्लेख गिररहनपुन देिखएन । 
अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट िवपक्षी िनवेदकको मागबमोिजम यस कायार्लयका नाममा कुनै आदेश 
जारी हनुपुन अवःथा नहुँदा िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरष  को कायार्लयका सिचवको िलिखत जवाफ । 

नेपाल रा  बक नेपाल रा  बक ऐन, २०५८ ारा ःथािपत अिविच्छ  उ रािधकारवाला ःवाय  संःथा हो । 
यस बकले जारी गरेका िनदशन, आदेश, सूचना तथा पिरपऽह  कानूनसरह लागू हनेु कुरामा दिुवधा छैन र सो 
कुरा सम्मािनत सव च्च अदालतले गरेका िविभ  फैसलाह ले पिन पिु  गरेका छन ्। यसैगरी िविभ  बक 
तथा िवि य संःथाको संःथागत सशुासन तथा िवि य पारदिशर्ता कायम गनर्का लािग उनीह ले ूकािशत गन 
िवि य िववरणलगायतका व्यवःथा ूकािशत गनुर्पूवर् यस बकको ःवीकृित िलनपुन व्यवःथा रहेको छ । सोही 
बममा राि य वािणज्य बकले िवि य िववरण ूकाशनको लािग ःवीकृित माग गरेकोमा उक्त बकलाई 
ःवीकृित ूदान गन बममा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय िवि य क्षेऽ व्यवःथापन महाशाखाको अिख्तयार 
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दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनदशन कायार्न्वयन गन सम्बन्धमा िमित २०७०।०८।२४ मा पऽ ूा  
भएको र सोही व्यहोराको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको सरकारी ःवािमत्वमा रहेका संःथान 
ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन 
भनी िमित २०७०।०९।११ को पऽमाफर् त ूा  िनदशनसमेतलाई मध्यनजर गरी किरब एघार अबर् सि त 
नोक्सानीको अवःथामा रहेको राि य वािणज्य बकलाई आिथर्क वषर् २०६९।७० को िवि य िववरण ूकाशन 
गन सम्बन्धमा कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नआएसम्मका लािग बोनसको लािग कुनै पिन रकम 
व्यवःथा नगनुर् हनु भनी िदएको िनदशन पूणर् पले कानूनसम्मत तथा यस बकको अिधकारिभऽ रही गरेका 
काम कारवाही रहेको हुँदा उक्त व्यहोराको पऽाचार बदर गिरपाउँ भ े िवपक्षीह को िरट िनवेदन खारेजभागी 
छ । िवपक्षीह ले दाबी गरे जःतो उनीह को अका  हकको िवषय होइन । बोनस ऐन,२०३० को दफा 
५ को उपदफा (३) ले सरकारी ःवािमत्वमा रहेको संःथाको कमर्चारीले ूा  गन बोनसको ूितशत र अन्य 
व्यवःथा नेपाल सरकारले तोकेबमोिजम हनेु भ े व्यवःथा गरेको र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 
सि त मनुाफामा नजाँदासम्म बोनस िवतरण गनर् नहनेु व्यवःथा गनर् यस बक र नेपाल सरकारलाई िनदशन 
िदएको र नेपाल सरकारले उक्त िनदशनको कायार्न्वयन गनर् भनी यस बकलाई पऽाचार गरेको अवःथामा 
कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगु्दासम्म बोनससम्बन्धी व्यवःथा नगनुर् भनी यस बकले राि य वािणज्य 
बकलाई लेखेको पऽ बोनस ऐनको उपरोक्त व्यवःथा र सोका आधारमा नेपाल सरकारले गरेको िनणर्य 
अनकूुल नै रहेकोले िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेजभागी छ । 

संिवधान वा कानूनूद  हक अिधकारको हनन ् भयो भ े व्यिक्तले सवरू् थम आफ्नो हक अिधकार ःथािपत 
गनर्सक्न ुपदर्छ । कानूनले सरकारी ःवािमत्वमा रहेका संःथाह का कमर्चारीले पाउने बोनसका सम्बन्धमा 
िनणर्य गन अिधकार नेपाल सरकारलाई िदएको र नेपाल सरकारले सि त मनुाफामा नजाँदासम्म बोनस 
िवतरण नगन सम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽलाई कायार्न्वयन गनुर् भ े िनदशन यस 
बकलाई ूा  भएको सन्दभर्मा सरकारी ःवािमत्वमा रहेको राि य वािणज्य बकका कमर्चारीह ले बोनसलाई 
आफ्नो ःथािपत हकको पमा दाबी गद दतार् गरेको िरट िनवेदन हकदैयासमेतका आधारमा खारेजभागी रहेको 
व्यहोरा िनवेदन गदर्छु भ ेसमेत व्यहोराको नेपाल रा  बकको िलिखत जवाफ । 

अदालतको आदेश 

िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िनवेदनमा िनवेदकको 
तफर् बाट उपिःथत हनु ुभएका िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी अिनलकुमार िसन्हा र िव ान ्अिधवक्ता ौी श र 
सवेुदीले राि य वािणज्य बक िलिमटेड िलिमटेड कम्पनीको पमा ूचिलत कम्पनी कानूनबमोिजम संःथािपत 
भई बक तथा िवि य संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोिजम नेपाल रा  बकबाट इजाजतपऽ ूा  गरी बिक  
कारोबार गद आइरहेको छ । िवपक्षी राि य वािणज्य बक िलिमटेड ौम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड 
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(ख) बमोिजमको ूित ान भएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा २ (ख१) बमोिजम नेपाल सरकारको पूणर् 
िहःसा भएको ूित ान हो । ूित ानले बोनसबापत छु ाउन ुपन रकमका सम्बन्धमा बोनस िनयमावली, 
२०३९ को िनयम ६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएको अन्य ूित ानले ूत्येक 
आिथर्क वषर्मा गरेको खदु मनुाफाबाट बोनसबापत ८ ूितशतले बराबरको रकम छु ाउन ु पन व्यवःथा 
गरेअनु प नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृित ूा  गरी िवपक्षी बकको कुल सि त नोक्सान कायम 
रहेकै अवःथामा कमर्चारीह ले आिथर्क वषर् २०६०।०६१ देिख २०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छन ्
। आिथर्क वषर् २०६४।०६५ पिछका वषर्ह मा बोनस व्यवःथा गरी िवतरणको ःवीकृितका लािग अथर् 
मन्ऽालयमा पऽाचार गिरएकोमा िवतरणको ःवीकृित ूा  भएको छैन । िवपक्षी बकले कायर्रत 
कमर्चारीह लाई बोनस ऐन, २०३० बमोिजम आ. व. ०६५।०६६ देिखको बोनस िवतरण गरेको छैन ।  

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथर् मन्ऽालयसमेतका 
नाउँमा कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन 
िमित २०६७।१०।०५ मा िनणर्य गरी नेपाल सरकारका िविभ  िनकायका नाउँमा ध्यानाकषर्णपऽ पठाएको 
रहेछ । कमर्चारीको बोनसको सम्बन्धमा अिख्तयार आयोगको च.नं. १७ िमित २०७०।०८।१४ को 
पऽ ारा सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान 
ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन 
लेखी पठाएको अवःथा भएबाट बकमा कायर्रत कमर्चारीह लाई बोनस ऐन, २०३० ले िदएको अिधकारमा 
असर पनर् गएको छ । बोनसका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस िनयमावली, २०३९ 
को िनयम ६ (१) बमोिजम ूत्येक आिथर्क वषर्को खदु मनुाफामध्येबाट बोनसबापत रकम छु ाउन ुपन 
कानूनी व्यवःथा छ । बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(३) बमोिजम बोनस िवतरणमा रोक लगाउन 
सक्ने अवःथा छैन । 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम अनिुचत कायर् गन सावर्जिनक पद धारण गन 
व्यिक्तलाई कारवाहीको लािग लेखी पठाउने र ॅ ाचारसम्बन्धी कसरुमा अनसुन्धान गरी मु ा दायर गनसम्म 
अिख्तयारी पाएको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले बोनस िवतरण नगनर् भनी गरेको िनणर्य अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को अिधकार क्षेऽभन्दा बािहर गई गरेको हुँदा बदरभागी छ । यस 
सम्बन्धमा  यस सम्मािनत अदालतबाट सोिभतलाल यादव िव  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमेत 
भएको मु ामा आफूमा रहेको अिधकारभन्दा बढी अिधकार ूयोग वा अितबमण गरेमा वा नभएको अिधकार 
ूयोग गरेमा सो कायर्बाट कसैको संिवधान एवम ्कानूनूद  हक अिधकारमा आघात परेको देिखन आए 
त्यःतो िनणर्य वा काम कारवाही बदरयोग्य हनेु भनी ने.का.प. २०६९ अंक ११ िन.नं. ८९१५ प.ृ१६६२ 
मा िस ान्त ूितपादन भएको र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले कुनै अिधकारीबाट 
अिधकारक्षेऽिविहन कायर् भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश िदन सक्छ । तर आयोगलाई सपुिरवेक्षकीय 
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अिधकार िदएको मा  निमल्ने भनी ने.का.प. २०६८ अंक २ िन.नं. ८५५८ प.ृ२६२ मा िस ान्त ूितपादन  
भएको छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको बोनस ऐनको दफा ५(१),  दफा ९(२) ऐ. 
िनयमावलीको िनयम ६(१) िवपरीत िनणर्य गरी पऽाचार गरेको, अथर् मन्ऽालय र नेपाल रा  बकले कानून 
नहेरी आयोगको पऽको भरमा बोनससम्बन्धी व्यवःथासमेत नगनुर् भनी थप िनदशन गरेको कारण हालसम्म 
बकले समेत बोनस िवतरण गनुर्पन कानूनी दाियत्व परुा नगरेको हुँदा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको २०६७।१०।०५ को िनणर्य, च.नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथर् मन्ऽालयसमेतका 
नाउँमा ूिेषत ध्यानाकषर्णपऽ,  अ.द.ुअ.आ.प.स. ३ कृिष ७९।२०७०।०७१,  च.नं. १७ िमित 
२०७०।०८।१४ को पऽ,  रा  बकले राि य वािणज्य बक िलिमटेडलाई लेखेको प.स.२७ िमित 
२०७०।१२।०९ को पऽ, नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको २०६८।०८।१३ को पऽमाफर् त कुनै कारण 
नखलुाई बोनस िवतरण गनर् सहमित िदन नसिकने भ े राि य वािणज्य बक िलिमटेडलाई लेखेको पऽ, अथर् 
मन्ऽालयको च.न. ५३७,  िमित २०७०।०८।२४ को पऽलगायत यस िवषयसँग सम्बिन्धत िवपक्षीह को 
काम कारवाही तथा िनणर्यह  उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी हालसम्म िवतरण गनर् बाँकी रहेको बोनस 
रकम िवतरण गनुर् र ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको ८ मिहनािभऽ कमर्चारीलाई बोनस िवतरणको ूबन्ध 
िमलाउन ुभनी िवपक्षी राि य वािणज्य बक िलिमटेडसमेतको नाममा परमादेश जारी होस ्भनी गनुर्भएको बहस 
सिुनयो । 

ूत्यथीर् नेपाल सरकारको तफर् बाट उपिःथत हनुभुएका िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी बालकृंण वाग्लेले  
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनणर्य र िनदशनको पिरपालना गनुर्, गराउन ुसबैको कतर्व्य भएबाट  
अथर् मन्ऽालयबाट संवैधािनक िनकायको पमा रहेको आयोगको िनणर्य र िनदशनबमोिजम कुल सि तीको 
मनुाफामा नपगेुसम्म सरकारी स  संःथाह लाई बोनस िवतरण नगनर् नगराउन लेखी गएको हो । िरट 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर् पन अवःथा नभएकोले खारेज होस ्भनी गनुर्भएको बहस सिुनयो 
। 

ूत्यथीर्मध्ये राि य वािणज्य बकको तफर् बाट उपिःथत हनुभुएका िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी नरहरी आचायर्ले 
आ.व. ०६०।६१ देिख ०६४।६५ सम्ममा बोनस ऐन, २०३० को व्यवःथाअनु प बकको सि त नोक्सानी 
कायमै रहेको अवःथामा पिन नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय तथा नेपाल रा  बकबाट ःवीकृित ूा  भएप ात ्
यस बकले बोनस िवतरण गरेको र आ.व. ०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपिछका आिथर्क वषर्ह को बोनस 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयसमेतका िनकायह बाट बोनस िवतरणका सम्बन्धमा ःवीकृित 
नपाएकोले बोनस िवतरण गिरएको छैन । बोनस िवतरण नगरेको सम्बन्धमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
यस बकउपर कुनै आदेश जारी हनु नपन हुँदा बकको हकमा िरट िनवेदन खारेज होस ्भनी गनुर्भएको बहस 
सिुनयो ।  
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ूत्यथीर्मध्ये नेपाल रा  बकको तफर् बाट उपिःथत िव ान ्अिधवक्ता ौी रेशमराज रेग्मीले िवपक्षीह ले दाबी 
गरे जःतो बोनस हकको िवषय नभई बोनस ऐन,  २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) ले सरकारी 
ःवािमत्वमा रहेको संःथाको कमर्चारीले ूा  गन बोनसको ूितशत र अन्य व्यवःथा नेपाल सरकारले 
तोकेबमोिजम हनेु भ े व्यवःथा गरेको हुँदा सो ऐनको पिरिधिभऽ रहेर माऽ बोनस िवतरण गनुर्पन हनु्छ । 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले सि त मनुाफामा नजाँदासम्म बोनस िवतरण गनर् नहनेु व्यवःथा गनर् 
बक र नेपाल सरकारलाई िनदशन िदएकोमा सोही िनदशन कायार्न्वयनको लािग बकलाई पऽाचार गरेको हुँदा 
सि त मनुाफाको अवःथामा नपगु्दासम्म बोनससम्बन्धी व्यवःथा नगनुर् भनी बकले राि य वािणज्य बकलाई 
पऽ लेखेको हो । बोनस ऐनको कानूनी व्यवःथा र सोका आधारमा नेपाल सरकारले गरेको िनणर्यअनकूुल नै 
रहेकोले िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेज होस ्भनी गनुर्भएको बहस सिुनयो । 

 

ूःततु िनवेदनमा िमिसल संलग्न सम्पूणर् कागजातह को अध्ययन एवम ् दवैु पक्षका िव ान ् कानून 
व्यवसायीह को बहससमेत सनुी िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनुर् पन हो होइन िनणर्य िदन ु पन 
देिखन आयो । 

२. अब िनणर्यतफर्  िवचार गदार् यसमा हामी िरट िनवेदकह  नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा ःथािपत 
राि य वािणज्य बकमा कायर्रत कमर्चारीह  भएबाट बकमा कायर्रत कमर्चारीह लाई वािषर्क खदु मनुाफाको 
आधारमा बोनस ऐन, २०३० बमोिजम आ.व. ०६०।०६१ देिख आ.व. ०६४।६५ सम्म बोनस िवतरण हुँदै 
आएकोमा बोनस ऐन, २०३० को सािबकको व्यवःथा िव मान रहेकै अवःथामा आ. व. ०६५।६६ देिखको 
बोनस िवतरण गिरएको छैन । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०७०।०८।१४ को 
पऽानसुार सरकारी ःवािमत्वमा रहेको स ,  संःथान, ूित ानह मा बोनस िवतरणका सम्बन्धमा सो संःथान, 
ूित ान कूल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगुनु्जेल बोनस िवतरण गनर् नपाउने गरी व्यवःथा गनर् गराउन 
लेखी पठाउने भनी पऽाचार भएको अवःथा देिखन्छ । बोनस िनयमावली, २०३९ को िनयम ६(१) बमोिजम 
ूत्येक आिथर्क वषर्को खदु मनुाफाबाट बोनस छु ाउन ु पन व्यवःथा रहेको छ । ूाकृितक न्यायको 
िस ान्त  एवम ् ूचिलत कानूनिवपरीत भएको अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित 
२०६७।१०।०५ को िनणर्य, िमित २०७०।०८।१४ को पऽ, सोसँग सम्बिन्धत काम कारवाही, नेपाल रा  
बकको िमित २०७०।१२।०९ को पऽानसुार बोनसबापतको कुनै पिन रकम व्यवःथा नगन सम्बन्धमा 
भएको िनदशन उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी हालसम्म िवतरण गनर् बाँकी रहेको बोनस रकम िवतरण गनुर् र 
ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको ८ मिहनािभऽ कमर्चारीलाई बोनस िवतरणको ूबन्ध िमलाउन,ु आ.व. 
०७०।७१ को तेॐो ऽैमासको लेखा परीक्षण नभएको िव ीय नितजामा बोनसबापत व्यवःथासमेत गनुर् भनी 
िवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयकु्त आदेश जारी गिरपाउँ भ े िनवेदन दाबी 
रहेकोमा िवगतका आ.व. २०६०।६१ देिख २०६४।६५ सम्ममा बोनस ऐन, २०३० को व्यवःथाअनु प 
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बकको सि त नोक्सानी कायमै रहेको अवःथामा पिन नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय तथा नेपाल रा  बैकबाट 
ःवीकृित ूा  भएप ात ्यस बकले बोनस िवतरण गरेको र आ.व. ०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपिछका 
आिथर्क वषर्ह को बोनस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयसमेतका िनकायह बाट बोनस िवतरणका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयसमेतबाट बोनस िवतरणका सम्बन्धमा ःवीकृित नपाएकोले बोनस 
िवतरण गिरएको छैन । बोनस िवतरण नगरेको सम्बन्धमा यस बकउपर कुनै आदेश जारी हनु नपन हुँदा 
यस बकको हकमा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े राि य वािणज्य बक िलिमटेड सिमितको अध्यक्षसमेतको  
िलिखत जवाफ रहेको र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम आयोगसमक्ष आएका 
उजरुीउपर अनसुन्धान गरी दोषी देिखएकालाई कारवाही गनर्को लािग सम्बिन्धत िनकायमा मु ा दायर गनर् 
सक्छ भने सोही ऐनको दफा १२क. बमोिजम आवँयक कारवाहीको लािग लेखी पठाउने वा आयोगले 
उपयकु्त ठानेको अन्य आवँयक कारवाही गनर्का लािग सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी पठाउन 
सक्ने अिधकार ूदान गरेको छ । सरकारी ःवािमत्वमा रहेका स  संःथान ूित ानह मा बोनस 
िवतरणसम्बन्धमा सो संःथान ूित ान कुल सि त मनुाफाको अवःथामा नपगेुसम्म बोनस िवतरण गनर् नपाउने 
गरी व्यवःथा गनर् गराउन नेपाल सरकारका मखु्य सिचव, अथर् सिचव, ौम सिचव, उ ोग सिचव र वािणज्य 
तथा आपूितर् सिचवलाई लेखी पठाउने”  भनी यस आयोगबाट भएको िनणर्यअनसुार लेखी पठाइएको हो । 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको उक्त कायर् कानूनसम्मत नै भएको र सो कायर्बाट िवपक्षी िरट 
िनवेदकह को कुनै हक अिधकार हनन ्नभएको साथै कुल सि त रकम घाटामा रहेको बकले एक आिथर्क 
वषर्मा नाफा गदमा बोनस पाउन ुपदर्छ भनी दायर भएको िरट िनवेदनमा दिुषत मनसाय रहेको हुँदा दिुषत 
मनसायका साथ दायर भएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
िलिखत जवाफबाट देिखन्छ । 

 

३. ूःततु िवषयमा राि य वािणज्य बकले बोनस ऐन, २०३० बमोिजम त्यस बकमा कायर्रत कमर्चारीलाई 
िवतरण गनर् लागेको ०६५।०६६ को बोनस रकम समचु्चा पमा बक नोक्सानीमा भएको अवःथामा बोनस 
िवतरण गन कायर् अनिुचत हो भनी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले रोक्ने गरी गरेको पिरपऽ 
कानूनअनकूुल छ, छैन हेनुर् पन सन्दभर्मा िवचार गदार् यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा १ 
मा मनुाफा गन ूत्येक ूित ानले एक आिथर्क वषर्मा गरेको खदु मनुाफाको दश ूितशत बराबरको रकम 
कमर्चारीह लाई बोनसबापत छु ाउनपुछर् भ े उल्लेख भएको र उपदफा ३ मा उपदफा (१) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारी ःवािमत्व भएको ूित ानले िवतरण गन बोनसको ूितशत र 
बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ भ े उल्लेख गरेको तथा दफा ९ मा 
(१) मा यस ऐनबमोिजम िवतरण गिरने बोनस नगदको पमा िदनपुछर् र उपदफा (२) मा आिथर्क वषर् 
समा  भएको आठ मिहनािभऽ बोनस िवतरण गनुर्पछर् भ े उल्लेख गरेको छ । यसरी बोनस ऐन, २०३० ले 
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िनिदर्  गरेको ूिबया अवलम्बन गरी राि य वािणज्य बकको बोनस िवतरणको सम्बन्धमा अिन्तम िनणर्य गन 
अिधकार नेपाल सरकारलाई ऐनको दफा ५ र ९ समेतमा उिल्लिखत िविभ  व्यवःथा भइरहेको देिखन्छ । 
कानूनमा भएको व्यवःथाको ूयोग कानूनबमोिजम हनु सक्ने नै हुँदा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कानूनी 
व्यवःथाको कायार्न्वयनमा असर पगु्ने गरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलगायतको कुनै िनकायले 
िनदशन िदँदै रोक्न रोकाउन सक्ने अवःथा देिखदैँन । बोनस कसरी र के कःता अवःथामा संःथाले मनुाफा 
भएका बखतमा ूदान गन सबै कुराको मागर्दशर्न बोनस ऐनले गरेको देिखन्छ ।  

 

४. यसमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को “क” मा सावर्जिनक पद 
धारण गरेको व्यिक्तले अनिुचत कायर् गरी नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई हािन, नोक्सानी परु् याएकोमा 
त्यःतो हािन नोक्सानी सम्बिन्धत व्यिक्तबाट भिरभराउ गनर् वा आयोगले उपयकु्त ठानेको अन्य आवँयक 
कारवाही गनर्का लािग सम्बिन्धत िनकायमा वा अिधकारीलाई लेखी पठाउनेछ भ े उल्लेख र दफा १२(ख) 
मा सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले अनिुचत कायर्बाट उत्प  दुं पिरणाम ूचिलत कानूनबमोिजम 
सच्चाउनका लािग आयोगले सम्बिन्धत अिधकारी वा िनकायलाई लेखी पठाउन सक्ने छ तर सावर्जिनक पद 
धारण गरेको व्यिक्तले गरेको िनणर्यउपर ूचिलत कानूनबमोिजम पनुरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यःतो 
िनणर्य ूभािवत हनेु गरी लेखी पठाउने छैन भ े कानूनी व्यवःथा रहेकोले अनिुचत कायर्को सम्बन्धमा सोको 
दुं पिरणाम सच्याउने अिख्तयारी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई भएकोमा राि य वािणज्य बकले 
बोनस िवतरण गनर् लागेको िवषय अनिुचत कायर् भएको िनक्य ल नभई सो बोनस िवतरण रोक्ने अिख्तयारी 
कुनै पिन ऐन,  कानूनले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई ूदान गरेको देिखँदैन । अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र (ख) को 
अवःथामा अनिुचत कायर् भएकोमा माऽ कारवाही अगािड बढाउने अिख्तयारी ऐनले िदएकोमा आफ्नो अिधकार 
क्षेऽभन्दा बािहर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस िनयमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको बोनससम्बन्धी 
कानूनी व्यवःथाको सीमािभऽ रही राि य वािणज्य बकले आफ्ना कमर्चारीह लाई ूदान गनर् लागेको बोनस 
िवतरणसम्बन्धी कायर् बोनस ऐन, २०३० अन्तगर्त भएको देिखन आएको अवःथामा सो रोक्ने सम्बन्धमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले सो बोनस िवतरण गनर् लागेको कायर् रोक्ने गरी भएको पऽाचार कुनै 
कानूनले ूदान गरेको अिधकार क्षेऽिभऽको पन देिखन आएन । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले मनुाफा 
भएको ूत्येक वषर्को बोनस ूदान गन भ े अवधारणा िविधकतार्ले राखेको देिखन्छ । कुनै पिन संःथानको 
पूवर्घाटाको मूल्या न गरी बोनस िवतरण गनुर्पन भ ेसम्बन्धमा बोनस ऐनले त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवःथा 
गरेको नदेिखदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको ूितशत र बोनससम्बन्धी अन्य 
कुरा नेपाल सरकारले िनणर्य गरेबमोिजम हनेुछ भ े कानूनमा ःप  उल्लेख भएको अवःथामा अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई राि य वािणज्य बकको ूितवषर्को मनुाफा भएकोमा अिघल्लो वषर्ह मा 
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भएको घाटा रकमसमेतको िहसाब गरीमाऽ बोनस िवतरण गनर् पाउने भनी पऽाचार गरी रोक्न पाउने 
अिख्तयारी कानूनले निदएको हुँदा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट यस सम्बन्धमा भएको िनणर्य र 
पऽाचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को िवपरीत तथा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अिधकार क्षेऽभन्दा बािहर भई िनणर्य भएको देिखन आयो । 
राज्यका हरेक िनकायलाई कानूनले अिधकार ूदान गरेको हनु्छ र सो िनकायलाई ूद  अिधकारको 
िसमािभऽ रही काम कारवाही गनुर्पन हनु्छ । कानूनले तोिकएको अिधकारभन्दा बढी अिधकार कुनै पिन 
िनकायले ूयोग गनर् नसक्ने हुँदा क्षेऽािधकारको अभावमा भएको कुनै पिन कायर्ले मान्यता र बैधता ूा  गनर् 
सकै्तन । अतः राि य वािणज्य बकको बोनस िवतरणसम्बन्धमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
िमित २०६७।१०।०५ को िनणर्य, च. नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा अथर् मन्ऽालयसमेतका 
नाउँमा ूिेषत पऽ,  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको प.सं.३ कृिष ७५,  च.नं. १७ िमित 
२०७०।०८।१४ को पऽ, यस पऽसँग सम्बिन्धत िनणर्य काम कारवाही, रा  बकको प.स. ब.स.ुिव./अफ 
साइड/एिजएम/२७/०७०/०७१ िमित २०७०।१२।०९ को पऽ,  नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको 
२०६८।०८।१३ को पऽ, अथर् मन्ऽालयको २०६८।०८।१३ को पऽ, अथर् मन्ऽालयको च.नं. ३५७, 
प.सं. ७०।७१,  िमित २०७०।०८।२४ को पऽलगायत यस िवषयसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् काम कारवाही 
तथा िनणर्यह  उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरिदएको छ । राि य वािणज्य बक िलमटेडको आिथर्क वषर् 
०६५।६६ देिख हालसम्म िवतरण गनर् बाँकी रहेको बोनस रकम िवतरण गनुर् र ूत्येक आिथर्क वषर् समा  
भएको ८ मिहनािभऽ कमर्चारीलाई बोनस िवतरणको ूबन्ध िमलाउन,ु आ.व. ०७०।७१ को तेॐो ऽैमासको 
लेखा परीक्षण नभएको िव ीय नितजामा बोनसबापत व्यवःथासमेत गनुर् भनी िवपक्षी राि य वािणज्य बक 
िलमटेडसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हनेु ठहछर् । ूःततु आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई 
िदई िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या.दीपकराज जोशी  

इजलास अिधकृत :- गेहेन्ि राज पन्त 

इित संवत ्२०७२ साल पसु १२ गते रोज १ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९९९० - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ६० साल: २०७५ मिहना: ौावण अंक: ४ 

फैसला िमित :२०७३/०६/०५  ७१६ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

 

सम्माननीय ूधानन्यायाधीश ौी सशुीला काकीर् 

माननीय न्यायाधीश ौी ई रूसाद खितवडा 

आदेश िमित : २०७३।६।५ 

०६९-WO‐१४२६ 

िवषय : उत्ूषेण / परमादेश 

िनवेदक : काठमाड  िजल्ला काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ११ िःथत रातो कुमारी िवकास सेवा 
सिमितको तफर् बाट अिख्तयार ूा  भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बःने अशोक तण्डकुारसमेत 

िव  

िवपक्षी : ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद् को कायार्लय, िसंहदरबार, काठमाड समेत 

नेपाल सरकारले कमर्चारी शेड यिुनयनह का लािग भवन िनमार्ण गनर् सरकार अधीनःथ रहेको केही खाली 
जग्गाको भोगािधकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन िनमार्णका लािग सािधकार िनकायबाट 
िविधवत ् पमा नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण गरेको कायर्लाई कानून ूितकूल कायर् मा  निमल्ने । 

 (ूकरण नं.३) 

हाॆा परुाना र ऐितहािसक धरोहरह  (Historical  Heritage)  नािसने मािसने,  अितबमण हनेु वा व्यिक्तका 
नाउँमा कायम  गिरने िःथित उत्प  हनु निदई त्यःता सम्पदाको संरक्षण र सम्ब र्न गनुर् राज्यको कतर्व्य 
हनेु ।  

ऐितहािसक धरोहरह  पखुार्को अमूल्य िनशानी र सभ्यताको पिरचायक वःतहु  हनु ् । त्यसैले यःता 
सम्पदाको संरक्षण गनुर्पदर्छ भ े कुरालाई संसारभर मह वका साथ िलने गिरएको छ । हाॆा अनेक 
सम्पदासँग पखुार्का गौरवमय गाथा जोिडएका छन ्। तत्कालीन शासकको ूाथिमकता,  िच र वीरगाथा जःता 
कुराह का आधारमा िभन् निभन् न कालखण्डमा िभन् निभन् न शैलीका ऐितहािसक सम्पदाह  िनमार्ण हनु पगेुको 
पाइन्छ । यी सबैको संरक्षण हनु ुपन । 
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ऐितहािसक मह वका वःतकुो संरक्षण गनुर् एउटा गौरवपूणर् िवषय पिन हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन 
गराउने,  िबबी िवतरण गन, भाडामा िदने जःता कायर् गरी परुाताित्वक मह वका ःथान, सम्पदा वा वःतकुो 
व्यापार गनुर् हुँदैन । वाःतवमा सरकार सावर्जिनक सम्पदा वा सम्पि को मािलक माऽ नभएर त्यसको 
न्यासधारी संरक्षक पिन हो । यो दाियत्व पूरा गन कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदन नहनेु । 

 (ूकरण नं.४) 

भोगािधकार िदएकोसम्बन्धी कुरालाई अनन्तकालसम्म कायम रहन िदन ुउिचत देिखदैँन । िनि त समयमा यो 
भोगािधकारको अन्त गिरन ुपन । 

 (ूकरण नं.५)  

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ् अिधवक्ता ौी भीमाजुर्न आचायर् 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् सहन्यायािधवक्ता ौी खेमराज वाली, िव ान ् अिधवक्ता ौी टीकाराम भ राई 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

आदेश 

ू.न्या.सशुीला काकीर् : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम दायर हनु आएको 
ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यसूकार छ : 

हामी िरट िनवेदकह मध्ये म अशोक तण्डकुार ःथानीय ःतरमा धमर्,  संःकृित,  वातावरण,  कला,  भाषा र 
सािहत्यको उिचत संरक्षण र सम्ब र्न गनर् तथा ःवाःथ्य,  जनसंख्या,  वातावरण संरक्षण र ूदूषण 
िनयन्ऽणलगायतका कायर्ह  गनर् गराउन ःथािपत रातो कुमारी िवकास सेवा सिमितको अध्यक्ष हुँ । म 
भाइराजा शाक्य ःथानीय समाजसेवी तथा ःथानीयःतरमा मठ, मिन्दर, िसमसार आिदको संरक्षणमा ूयासरत छु 
। म िहम्मत िसंह लेकाली ःथानीय ॐोत साधनको वै ािनक तरीकाले समिुचत उपभोग गरी वातावरण सधुार, 
मौसम पिरवतर्न, िशक्षा, ःवाःथ्य तथा सरसफाइजःता सेवामूलक कायर्बम गरी समदुायलाई आत्मिनभर्र बनाउन 
सहयोग गन समाजसेवी एवं नेपाली समाज र सांःकृितक पक्षह को सम्ब र्न र ूब र्न गन गराउने संःथा 
वल्डर् िपस सोिलडारीटी नेपालको अध्यक्ष  

 

हुँ । म ानकुुमार बळाचायर् ःथानीयःतरमा राजेश मागर् टोल सधुार सिमितको अध्यक्ष रही ूाकृितक तथा 
सांःकृितक सम्पदाको संरक्षण, सम्ब र्न र िवकासमा िबयाशील छु ।  
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हामी बःदै आएको का.म.न.पा. वडा नं. ११ िःथत हालको वन िवभाग तथा भ ू तथा जलाधार संरक्षण 
िवभागभन्दा पछािड िलच्छवी कालदेिख नै रातो कुमारी मिन्दर अविःथत छ । ऐितहािसक रातो कुमारी 
मिन्दर पिरसरले नागराजको ःथान, पोखरी र िसमसार क्षेऽसमेत गरी राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 
िवभागको दिक्षणतफर्  किरब ३-८-०-० जग्गा रहेको छ । सो ःथानमा ःथानीय नेवार समदुायको जीिवत 
कुलदेवीको मिन्दर रहेको र पोखरीमा परापूवर् कालदेिख दैिनक िनत्य पूजाआजा हुँदै आएको छ । सो 
ःथानमा िव.सं. १९०३ सालदेिखको तेलीय इँ ा छ र उत्खनन गरे परुाताित्वक मह वका थप सम्पदाह  
ूा  हनुसक्ने देिखन्छ । यःतो ःथानलाई भावी पःुतामा हःतान्तरण हनेु गरी िचरकालपयर्न्त संरक्षण हनुपुदर्छ 
र सरकारलाई यस कायर्मा िजम्मेवारी हाॆो हो । 

हालै नेपाल सरकारले यो ःथललाई नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयन र नेपाल िनजामती मधेसी 
मञ् चसमेतलाई भोगािधकार िदएको छ । सो आधारमा यस क्षेऽलाई नक्सा िसट नं. १०२-११४५-१४ 
िक.नं. २४९२, २४९३, २४९४ र २४९५ समेत कायम भएको छ । ती चारै िक ा जग्गाह  ऐितहािसक 
र संरिक्षत क्षऽे रहेभएकोले सो ःथानमा भवन िनमार्णलगायतका कायर् गनुर् हुँदैन । कसैलाई भोगािधकार िदने 
ईच्छा नेपाल सरकारलाई भएमा अन्यऽ ूशःत िवकल्प हुँदाहुँदै यो ऐितहािसक ःथल िदन िमल्दैन । 
परुाताित्वक मह वको क्षेऽ सरकारले कसैलाई भोगािधकार िदएकै भरमा त्यःतो क्षेऽमा कुनै ूकारको भवन 
िनमार्ण गनर् निमल्ने हुँदा ःथानीय ःवाय  शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) बमोिजम यो िरट िनवेदन 
िलई आएका छ  । सो जग्गामा भवन िनमार्णको लािग नक्सा पास नगनर् भनी िवपक्षी काठमाड  हामीले 
महानगरपािलकामा िनवेदन गरेकोमा हाॆो मागिवपरीत नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण गनर् अनमुित ूदान 
भएकोले न्यायको लािग हामीले यो िनवेदन िलई आएका छ  । 

ःथानीय ःवाय  शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोिजम काठमाड  नगरक्षेऽिभऽ हिरयो क्षेऽ, उ ान र 
मनोरञ् जनःथलह को िवकास गन र खलुा ःथानलगायत परुाताित्वक मह वको ःथानको संरक्षण गन 
िजम्मेवारी काठमाड  महानगरपािलकाको भएकोमा महानगरले सो िजम्मेवारी पूरा नगरेकोले यो िरट िनवेदन 
गनुर्परेको हो । िसमसार क्षेऽमा पनर्सक्ने ूभाव कम गनर् र लोपोन्मखु अवःथामा रहेका िसमसारह को 
संरक्षण गन सरकारको नीितिवपरीत ऐितहािसक पोखरी रहेको रातो कुमारी मिन्दर अविःथत पिरसरमा दैिनक 
िनत्य पूजा ूभािवत हनेुगरी कसैलाई भोगािधकार िदन र भवन िनमार्ण गनर् अनमुित िदने गरी नक्सा पास गनर् 
िमल्दैन । हामीले समयमै यसको सूचना उजरुी काठमाड  महानगरपािलकालगायतका िवपक्षीह मा गरेका 
िथय  । तथािप िवपक्षीह  नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयन र नेपाली मधेसी िनजामती कमर्चारी 
मञ् चसमेतले भोगािधकारको जग्गाधनी ूमाणपजुार् िवपक्षी मालपोत कायार्लय काठमाड बाट ूा  गिरसकेको 
आधारमा काठमाड  महानगरपािलकाका ूमखु तथा कायर्कारी अिधकृत लआमण अयार्लको इजलासबाट िमित 
२०७०।२।३१ का िदन भोगािधकारवालाह को नाममा नक्सा पास गिरिदन ुभनी अन्यायपूणर् फैसला भई सो 
फैसलासमेतका आधारमा िमित २०७०।३।९ मा दवैु भोगािधकारवालाह को नक्सा पास कायर्समेत सम्प  
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भइसकेकोले ूया  र ूभावकारी अक  वैकिल्पक उपचारको अभाव हुँदा नक्सा पासलगायतका कायर् यस 
ऐितहािसक मह वको क्षेऽमा नगनुर्, कुनै िनमार्ण कायर् नगनुर् र ूाचीन मिन्दर र पोखरीसमेतको संरक्षण गनुर् 
गराउन ुभनी िवपक्षीह को नाममा परमादेश जारी गिरपाऊँ । 

 

यसबाट िवपक्षी नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयनको नाममा भोगािधकार ूमाणपऽ ूा  का.िज. का.म.न.पा. 
वडा नं. ११ िःथत िक.नं. २४९२ क्षेऽफल १-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चको नाममा 
भोगािधकार ूमाणपऽ ूा  िक.नं. २४९४ क्षेऽफल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार िनणर्य मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम खारेजभागी छ । भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० बमोिजम उक्त ःथानमा कसैलाई भोगािधकार िदई भवन बनाउने 
इजाजत िदन िमल्दैन । नेपाल सरकारले उपयुर्क्तबमोिजम भोगािधकार िदनका लािग िमित २०६८।३।१ मा 
मिन्ऽपिरष  बाट िनणर्य गरी ऐितहािसक परुाताित्वक मह वको ःथान िनधार्रण गन िनकाय परुातत्व 
िवभागसमेतको कुनै समथर्न ःवीकृित निलई गरेको भोगािधकार िदने िनणर्य र ूाणी तथा वनःपितका लािग 
अित नै मह वपूणर् रहेको िसमसारमा भवन िनमार्ण गनर् िदने गरी िमित २०७०।३।५ र ऐ. ९ मा गरेको 
नक्सा पासको िनणर्य खारेजभागी छ । 

यसैबीच परुातत्व िवभागको च.नं. २००३ िमित २०७०।२।१६ को संःकृित पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन 
मन्ऽालयलाई लेखेको पऽमा उक्त िवभागका ूािविधकबाट ःथलगत िनरीक्षण गरी पेस गरेको ूितवेदनतफर्  
नेपाल सरकारले ध्यान निदएको र सोअनसुार गनर् गराउन अनरुोध गदार् हामी िव  ूहरी पिरचालन गरी 
जबरजःती भवन िनमार्ण गराउने कायर् हनु लागकेोले ूःततु िरट िलई उपिःथत भएका छ  । 

अतः उपयुर्क्त आधार,  कारण ूमाणह  समेतको आधारमा िवपक्षी नेपाल सरकार,  मिन्ऽपिरषद् बाट िमित 
२०६८।३।१ मा िनणर्य भई का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ िःथत द िटम्बर कप रेसन अफ नेपाल िल. र 
वन िवभाग पिरसरिभऽको भनी किथत बेहोरा उल्लेख गरे तापिन मािथ उल्लेख गरेबमोिजम ऐितहािसक ःथल 
िनयिमत पूरा हनेु रातो कुमारी मिन्दर पोखरीलगायतको सावर्जिनक मह वको ःथानमध्ये िवपक्षी नेपाल 
िनजामती कमर्चारी यिुनयनको नाममा भोगािधकार ूमाणपऽ िदइएको का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. ११ िःथत 
िक.नं. २४९२ क्षेऽफल १-०-०-० र नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चको नाममा भोगािधकार 
ूमाणपऽ िदइएको िक.नं. २४९४ क्षेऽफल ४७७ व.िम. जिमनसमेतको भोगािधकार िनणर्य सोप ात ् िवपक्षी 
भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालयको िमित २०६८।४।१० को िनणर्य, भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभागको 
िमित २०६८।४।११ र १२ गतेको भोगािधकार उपलब्ध गराउने िवपक्षी भिूमसधुार तथा व्यवःथा 
िवभागका पऽह का साथै िवपक्षी मालपोत कायार्लय िडल्लीबजारबाट उपयुर्क्तबमोिजम भोगािधकार जग्गाधनी 
ूमाणपजुार् उपलब्ध गराउने िमित २०६८।४।१५ को िनणर्य र िमित २०६८।४।१७ का उपयुर्क्त २ 



234 

 

जग्गाधनी ूमाणपजुार्ह ,काठमाड  महानगरपािलकाको िमित २०७०।२।३१ को िनणर्य र सोको आधारमा 
ऐ. नगरपािलकाबाट िमित २०७०।३।८ र ९ मा उपयुर्क्त दवैु भोगािधकारूा  नेपाल िनजामती कमर्चारी 
यिुनयन र नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चको नाममा नक्सा पास िप्लन्थ लेभल (िड.िप.सी.) सम्मको 
इजाजतपऽह  र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूणर् काम कारबाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी उपयुर्क्त 
सावर्जिनक ःथानको ऐितहािसक धरोहर तथा जलाधार िसमसार क्षेऽ संरक्षण गनुर् गराउन ु भनी 
परमादेशलगायत उपयकु्त आदेश जारी गिरपाऊँ । साथै नेपाल सरकारको भोगािधकार िदने गलत िनणर्य 
तत्काल लागू हुँदा हामीह लाई अपूरणीय क्षित हनेु भएकोले सिुवधा सन्तलुनको ि कोणबाट उपयुर्क्तबमोिजम 
भोगािधकारूा  ःथानमा हाल कुनै पिन िनमार्ण नगनुर् नगराउन,ु नक्सा पाससमेतका िनणर्यह  ूःततु िरटको 
अिन्तम िकनारा नभएसम्म यथािःथितमा राख् न ुभनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम िवपक्षीह का नाममा अन्तिरम आदेश जारी गिरपाउँ भ े बेहोराको अशोक तण्डकुारसमेतको िरट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो?  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो?   यो आदेश ूा  
भएका िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथै राखी िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी 
िरट िनवेदनको १ ूित नक्कलसाथै राखी िवपक्षीह लाई म्याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनूर् । साथै िनवेदकले अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भनी माग गरेको 
सम्बन्धमा िवचार गदार् अन्तिरम आदेश हनेु नहनेु सम्बन्धमा दवैु पक्षह लाई राखी छलफल गराउन उपयकु्त 
देिखएकोले िमित २०७०।४।२३ को पेसीको तोकी सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदन ुभ े यस अदालतको 
िमित २०७०।४।१३ को आदेश ।  

यसमा काठमाड  महानगरपािलकाले नक्सा पास गदार् खडा गरेको िनणर्य पचार्सिहतको कागजात भएको फाइल 
काठमाड  महानगरपािलकाबाट र िनवेदनमा उिल्लिखत परुातत्व िवभागको च.नं. २००३ िमित 
२०७०।२।१६ को संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन मन्ऽालयलाई लेखेको पऽमा उक्त िवभागका 
ूािविधकबाट ःथलगत िनरीक्षण गरी ूितवेदन पेस गरेको भ े देिखदँा सो ूितवेदनसमेत उक्त िवभागबाट 
िझकाई पूवर्आदेशबमोिजम अन्तिरम आदेशमा छलफलका लािग अक  पेसी तोकी िनयमबमोिजम पेस गनुर् भ े 
यस अदालतको िमित २०७०।४।२३ को आदेश ।  

यसमा िरट िनवेदनबमोिजम दाबीको भोगािधकारको जग्गा दतार् सम्बन्धमा यस िवभागबाट िनणर्य नभएको, िरट 
िनवेदनमा यस िवभागबाट भएको िमित २०६८।४।११ र १२ को भोगािधकार उपलब्ध गराउने पऽाचार, 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद् को िमित २०६८।३।१ को िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धमा च.नं. ११३ िमित 
२०६८।३।९ को सामान्य ूशासन मन्ऽालयको पऽ एवं भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालयको च.नं. १११ 
िमित २०६८।४।११ र च.नं. १२४ िमित २०६८।४।१२ को पऽबाट लेखी आएबमोिजम भएको हुँदा 
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ूःततु िवषयमा यस िवभागलाई िवपक्षी बनाइरहन ुपन अवःथा नहुँदा िबनाआधार र कारण यस िवभागलाई 
िवपक्षी बनाई िदए िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभागको िलिखत जवाफ । 

यसमा काठमाड  िजल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ िःथत िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं. २४९२ 
क्षेऽफल १-०-०-० जग्गा नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयनको नाममा तथा ऐ.ऐ. िक.नं. २४९४ क्षेऽफल 
४७७ वगर् िफट जग्गा मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चको नाममा भोगािधकार िदनेलगायतका कायर्ह मा यस 
कायार्लयको संलग्नता नरहेकोले यस कायार्लयको हकमा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े िजल्ला ूशासन 
कायार्लय काठमाड को िलिखत जवाफ । 

नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयन र नेपाल िनजामती मधेसी मञ् चसमेतलाई नेपाल सरकारले भोगािधकार िदई 
सो ःथानमा नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण कायर् सु  गदार् रातो कुमारी मिन्दर र सो आसपासको ऐितहािसक 
र परुाताित्वक मह वमा असर परेको तथा आफूह ले परापूवर् कालदेिख मानी आएको धािमर्कःथल अितबमण 
भएको भनी उल्लेख गरेको िवषयतफर्  हेदार् सरकारी जग्गाको भोगािधकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कायर्नीित, 
२०६२ को दफा ३(ङ) मा भोगािधकारको ूमाणपऽ िदनेसम्बन्धी ःप  कानूनी व्यवःथा उल्लेख छ । साथै 
नेपाल सरकार सामान्य ूशासन मन्ऽालयको च.नं. ११३ िमित २०६८।३।९ को मिन्ऽपिरषद् को िनणर्य 
पठाइएको िवषयसम्बन्धी पऽ, वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्ऽालयको च.नं. १२६ िमित २०६८।४।१ को पऽ र 
सम्बिन्धत शेड यिुनयनह को मागसमेतका आधारमा भोगािधकार िदन यस मन्ऽालयबट भिूमसधुार तथा 
व्यवःथापन िवभागलाई गिरएको पऽाचार कानूनसम्मत भएको र भोगािधकार िदइएको जग्गा रातो कुमारी 
मिन्दर  क्षेऽको नभई नेपाल सरकार वन तथा भं-संरक्षण मन्ऽालयअन्तगर्त राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण िवभागको दिक्षण र िट.िस.एन.देिख पूवर्तफर्  नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा रहेको जग्गा भएकोले िरट 
िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ ।  

यसमा जग्गा िदने गरी भएको मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यसँग सम्बिन्धत कागजातसिहतको फाइलको ूितिलिप 
िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनुर् भ े यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को आदेश ।  

यसमा िरट िनवेदनमा उल्लेख गिरए जःतो भोगािधकार िदइएको जग्गा कुमारी मिन्दर  क्षेऽको नभई नेपाल 
सरकार वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्ऽालयअन्तगर्त राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुआरक्षण िवभागको दिक्षण र 
िट.िस.एन. देिख पूवर्तफर्  नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा रहेको जग्गा हनुाले वाःतिवक तथ्यलाई बङ्ग्याई 
आफूलाई अिधकार नै नभएको िवषयमा िवलम्ब गरी दायर भएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े नेपाल 
िनजामती कमर्चारी यिुनयनको िलिखत जवाफ ।  

यसमा नेपाल सरकारले िवपक्षीमध्येकै नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चलाई भोगािधकार िदनकुो अथर् 
भोगसम्म गन ूयोजनका लािग िदएकोमा िववाद छैन । नेपाल सरकारले यसरी भोगािधकार िदएको जग्गामा 
ःथानीय ःवाय  शासन ऐन, २०५५ को पिरिधिभऽ रही नक्सापास सम्बन्धमा िनणर्य गदार् नेपाल सरकारले 
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ूितवादीह लाई भोगािधकार िदएको िनणर्य यस कायार्लयबाट अन्यथा हनुसक्ने अवःथा नभएकोले ूःतािवत 
ःथानमा परापूवर्कालदेिख पूजाआजा गन मिन्दर रहेको छ छैन भनी हेदार् यस कायार्लयमा चलेको मु ाको 
सनुवुाइको बममा िवपक्षीतफर् बाट समेत ूःतािवत भवनको छेउमा मिन्दर  रहेको, सो ःथानलाई सरुिक्षत राख् ने 
ूितब ता गरेको र यस कायार्लयका ूािविधकले ःथलगत िनरीक्षण गरी पेस गरेको ूितवेदनमा उक्त ःथानमा 
पोखरीको अिःतत्व रहेको देखाएकोले सोसमेतलाई ध्यानमा राखी पूजाआजालाई फरक नपन सतर्मा नक्सा 
पास गिरएको र यसबाट िनवेदकह को हकमा कुनै असर नपरेकोले िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े 
काठमाड  महानगरपािलकाको िलिखत जवाफ ।  

यसमा यस नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चलाई भोगािधकारूा  िववािदत जग्गामा ूाचीनकालदेिख नै 
रातो कुमारी मिन्दर, नागराजको ःथानलगायत पोखरी रहेको भ े भनाई सत्यतामा आधािरत छैन । यस शेड 
यिुनयनलाई भोगािधकारूा  भएपिछ िवपक्षीह ले िववाद खडा गरी िविभ  सरकारी िनकाय तथा ःथानीय 
िनकायमा पऽाचार गरेको र सम्बिन्धत सबै िनकायह ले िववादका सम्बन्धमा आवँयक छानिबन गरी यस 
शेड यिुनयनलाई भवन िनमार्ण गनर् अनमुित िदने आिधकािरक िनणर्य गरेका छन ्। सम्बिन्धत आिधकािरक 
कायार्लयह का कायर् र िनणर्य गलत हनेु र आफ्नो कपोलकिल्पत भनाई माऽ सत्य हनेु भ े िरट िनवेदकको 
भनाई हाःयाःपद छ । िरट िनवेदकले िरट िनवेदनमा उल्लेख गरेका निजरह  ूःततु मु ासँग नभई 
सावर्जिनक जग्गालाई गलत ढंगबाट व्यिक्त िवशेषका नाममा नामसारी गिरएको कायर्का िव मा भएका 
देिखन्छन ्। यस शेड यिुनयनले संवैधािनक पमा काठमाड  िजल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ िसट नं. १०२-
११४५-१४ िक.नं. २४९४ को जग्गा वैधािनक पमा ूा  भएकोले िवपक्षी िरट िनवेदकको िरट िनवेदन 
िजिकर आधारहीन भएकोले खारेज गिरपाउँ भ े नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् च केन्िीय कायार्लय 
काठमाड को िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी िरट िनवेदकह ले यस कायार्लयको के कःतो संलग्नताबाट आफूह को संवैधािनक र कानूनी हक 
हनन ् भएको हो भ े िवषयमा ःप  खलुाएको देिखदैँन । कसैका िव  कुनै कुराको दाबी िलँदा 
तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र ूत्यथीर् बनाउनकुो आधार र कारण ःप सँग उल्लेख गनुर्पनमा िरट 
िनवेदकह ले त्यसो नगरेको हनुाले िरट जारी हनेु अवःथा छैन । िमित २०६८।३।१ को िववािदत िनणर्य 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद् बाट भएको हो । यस कायार्लय र नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष   दईु पथृकपथृक 
िनकाय भएकाले यस कायार्लयको हकमा िरट जारी हनुसक्ने अवःथा नहुँदा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको िलिखत जवाफ ।  

यसमा िवभागको के कुन काम तथा िनणर्य ूिबयाबाट िवपक्षी िरट िनवेदकह लाई असर पनर् गएको हो भ े 
बेहोरा ःप  र बोधगम्य पमा उल्लेख नगरी िदएको िरट िनवेदन ऽिुटपूणर् हुँदा खारेज गिरपाउँ भ े वन 
िवभागको िलिखत जवाफ । 
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जग्गा नापजाँच ऐन,  २०१९ को दफा २(ङ) र मालपोत ऐन,  २०३४ को दफा २(ख)२ मा भएको 
पिरभाषािभऽ पन िसट नं. १०२-११४५-१४ िक.नं. २४९४ क्षेऽफल ४७७ व.िम. नेपाल मधेसी िनजामती 
कमर्चारी मञ् च,  केन्िीय सिमित काठमाड  र ऐ. िक.नं. २४९२ क्षेऽफल १-०-०-० नेपाल िनजामती 
कमर्चारी यिुनयन, केन्िीय कायर् सिमित काठमाड को नाममा तत ्तत ्यिुनयनको िवधानबमोिजम दतार् कायम 
रहेसम्म भोगािधकार कायम रहने र ःवािमत्व नेपाल सरकारको नाममा पूवर्वत ् हनेु गरी नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६८।३।१ को िनणर्यबमोिजम िनजामती सेवाका राि यःतरका शेड यिुनयनले 
आफले भवन िनमार्ण गन,  िनजामती सेवा ऐनबमोिजम अिःतत्व समा  भएमा भोगािधकार समा  भई नेपाल 
सरकारमै आउने सतर्मा ूचिलत कानूनबमोिजम ौम तथा वैदेिशक रोजगार िवभागमा दतार् भएका 
राि यःतरका शेड यिुनयनलाई भोगािधकार उपलब्ध गराइएको हो । सरकारी ूकृितको र नेपाल सरकारको 
नाममा दतार् ॐेःता कायम रहेको जग्गा ूचिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकारले भोगािधकार उपलब्ध 
गराएको हो । आिथर्क ऐन, २०६९ बमोिजम .१०,०००।- भोगािधकार िदई िनयमानसुार भोगािधकार 
उपलब्ध गराएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े मालपोत कायार्लय,  िडल्लीबजार, काठमाड को 
िलिखत जवाफ ।  

यस अदालतको िमित २०७०।५।९ को आदेशानसुारको कागजात ूा  भएको नदेिखदँा उक्त आदेशमा 
उिल्लिखत मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सक्कल िनणर्यसमेत िलई अन्तिरम आदेशमा छलफलको िदन उपिःथत 
हनु महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई सूचना िदई पेस गनुर् भ े यस अदालतको िमत २०७०।७।५ को 
आदेश ।  

यसमा िवपक्षीह को िलिखत जवाफ पिरसकेको देिखएकोले पूणर् सनुवुाइका लािग िनयमानसुार पेस गनुर् भ े 
यस अदालतको िमित २०७०।८।९ को आदेश । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िरट िनवेदनको तफर् बाट 
उपिःथत िव ान ् अिधवक्ता ौी भीमाजुर्न आचायर्ले िववािदत िक.नं. २४९२ र २४९४ नं.को जग्गा धािमर्क 
एवं वातावरणीय ि ले मह वपूणर् हनुकुो साथै ूाचीन ऐितहािसककालदेिख नै संरक्षण हुँदै आएको क्षेऽ हो । 
ःथानीय समदुायको धािमर्क मूल्य मान्यतासँग सम्बिन्धत सावर्जिनक जग्गाको भोग र ःवािमत्व नेपाल 
सरकारले कसैलाई हःतान्तरण गनर् नपाउनेमा उपयुर्क्त जग्गाह  िवपक्षी शेड यिुनयनह लाई भोगािधकार िदई 
ती जग्गाह मा ःथायी संरचनाह  िनमार्ण गनर् नक्सा पास गन गरी भएका काम कारबाहीबाट रातो कुमारीको 
धािमर्क एवं परुाताित्वक अिःतत्व लोप हनेु अवःथा देिखएकोले त्यःतो भोगािधकार िदने र भवन िनमार्णको 
लािग नक्सा पास गनलगायतका िवपक्षीह का िनणर्य र काम कारवाही बदर गरी िनवेदन दाबीको जग्गामा 
कसैबाट हःतक्षेप नहनुको लािग िरट जारी हनुपुदर्छ भनी गनुर्भएको बहस सिुनयो । िवपक्षी नेपाल सरकारको 
तफर् बाट उपिःथत िव ान ् सहन्यायािधवक्ता ौी खेमराज वालीले ूचिलत कानूनको दायरामा रहेर नेपाल 
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सरकारको नाममा रहेको जग्गाको भोगािधकार िवपक्षी शेड यिुनयनह लाई िदइएको र भिवंयमा ती 
यिुनयनह को दतार् कायम नरहेमा यी जग्गाह  ःवतः नेपाल सरकारकै ःवािमत्व र भोगािधकारमा फिकर् ने एवं 
भोगािधकार र नक्सा पाससम्बन्धी िनणर्यबाट धािमर्क र वातावरणीय पक्षको सम्ब र्नमा थप टेवा पगु्ने हुँदा 
िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भनी बहस गनुर्भयो । िवपक्षी काठमाड  महानगरपािलकाको तफर् बाट उपिःथत 
िव ान ् अिधवक्ता ौी टीकाराम भ राईले यसमा भोगािधकारूा  शेड यिुनयनह ले समेत िववािदत ःथानको 
परुाताित्वक एवं धािमर्क मह वलाई ःवीकार गरेको र काठमाड  महानगरपािलकाले ूःतािवत भवनको धािमर्क 
एवं परुाताित्वक मह व ःवीकार गरी मिन्दर,  पूजाआजा कायर् र ःथानको सरुक्षा गन ूितब ता व्यक्त गरेको 
हनुाले िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भनी गनुर्भएको बहस सिुनयो । अब िरट िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी हनुपुन हो होइन भ े सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् रातो कुमारीःथान धािमर्क, ऐितहािसक, परुाताित्वक र वातावरणीय मह वको ःथान 
रहेको हनुाले यसको संरक्षण हनुपुन र यःतो मह वको ःथानलाई सरकारी ःवािमत्वमै राख्नपुनमा नेपाल 
िनजामती कमर्चारी यिुनयन र नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् चलाई भोगािधकार िदने र सो ःथानमा 
ूचिलत कानूनी व्यवःथािवपरीत भवन िनमार्ण गनर् नक्सा पास गन गरी िमित २०७०।२।३१ मा भएका 
िनणर्यलगायतका कायर्ह  उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी सो ःथानको संरक्षणको लािग परमादेश जारी 
हनुपुदर्छ भ े नै िरट िनवेदकह को मखु्य िजिकर रहेको छ । अब यसमा नेपाल सरकारले िवपक्षी कमर्चारी 
यिुनयनह लाई भोगािधकार िदएको तथा नक्सा पाससम्बन्धी कायर् ूचिलत कानूनअनसुार छ छैन भ े 
सम्बन्धमा नै मूल पमा िवचार गनुर्पन देिखयो । नेपाल सरकारले िवपक्षीह लाई भोगािधकार िदएको 
िनणर्यलाई अन्यथा गनर् नसिकने र िववािदत ःथानको संरक्षण गनर्मा ूितब  रहेको भनाई काठमाड  
महानगरपािलकाको रहेको छ । उक्त क्षेऽमा परापूवर्कालदेिख पूजाआजा गन मिन्दर  रहेको र उक्त 
ःथानलाई सरुिक्षत नै रािखने भनी काठमाड  महानगरपािलकाले िजिकर गरेको देिखन्छ । उक्त ःथानमा 
रहेको मिन्दर क्षेऽलाई सरुिक्षत राखी त्यसमा अवरोध िसजर्ना नहनेु गरी नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण गनर् 
अनमुित िदने भनी िवपक्षी महानगरले िनणर्य गरेको देिखन आएको छ । िववािदत ःथान धािमर्क, परुाताित्वक, 

ऐितहािसक र वातावरणीय मह वको ःथान रहेकोले सो ःथानको संरक्षण र पूजाआजामा अवरोध नहनेु गरी 
िवपक्षी शेड यिुनयनह लाई ूचिलत कानूनी व्यवःथाको अधीनमा रहेर भोगािधकारसम्म िदइएको,  ःवािमत्व 
नेपाल सरकारमै रहेको,  कुनैबेला िवपक्षी कमर्चारी यिुनयनह को दतार् खारेजी भएमा वा ितनीह को 
भोगािधकार नरहेमा ःवािमत्व नेपाल सरकारमै आउने हुँदा नेपाल सरकारले िदएको भोगािधकार कानूनसम्मत 
नै रहेको भ े भनाई मालपोत कायार्लय, िडल्लीबजार, काठमाड को रहेको छ । पूजाआजामा अवरोध नहनेु र 
उक्त ःथानको संरक्षण गिरने भ े नै समममा िवपक्षीह को भनाई रहेको देिखन्छ ।  

३. ऐितहािसक एवम ्परुाताित्वक मह वका सम्पदाह को संरक्षण हनुपुदर्छ भ े कुरामा िवपक्षीह बाट कुनै 
ूकारको असहमित वा िवमित ूःततु हनु आएको देिखँदैन । रातो कुमारी रहेको ःथानको धािमर्क मह वमा 
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कमी नआउने, पूजाआजामा अवरोध नहनेु र संरक्षण गन कुरालाई सबै िवपक्षीह ले ःवीकार गरेको र संरक्षण 
गन गराउने ूितब तासमेत व्यक्त गरेको पाइयो । िमित २०७०।२।३१ को काठमाड  महानगरपािलकाले 
िववािदत ःथानमा भवन िनमार्ण गनर्को लािग नक्सा पास गनर् शहरी िवकास िवभागमा पठाउने िनणर्य गदार् 
ूःतािवत भवनको छेउमा पूजाआजा गन मिन्दर रहेको, उक्त ःथानलाई सरुिक्षत रािखने र पूजाआजामा कुनै 
अवरोध िसजर्ना नहनेु भनी उल्लेख गरेकोसमेत देिखन्छ । नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण भएपिछ पिन उक्त 
ःथान आसपासको क्षेऽ र मिन्दरसमेतको संरक्षण गनुर्पन अिनवायर्ता रहेको छ । शहरी िवकास िवभागबाट 
नक्सा पासको बममा ूःतािवत भवन,  मिन्दर र आसपासको जग्गाको क्षेऽफलसमेत तोकी ती क्षेऽह  
सरुिक्षत राख् ने कुरासमेत उल्लेख भएको देिखन्छ । रातो कुमारी रहेको ःथानको संरक्षण गन भनी काठमाड  
महानगरपािलका,  नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी यिुनयन र नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयनसमेतले 
ूितब ता जनाएको अवःथा छ । उक्त ऐितहािसक एवम ्साँःकृितक मह व राख्न ेपरुाताित्वक सम्पदालाई 
नाःने, माःने वा कुनै पमा िवःथािपत गन ूयास भएको वा त्यसूकारको अिभूाय िवपक्षीह ले राखेको 
देिखन आएन । यस अवःथामा नेपाल सरकारले कमर्चारी शेड यिुनयनह का लािग भवन िनमार्ण गनर् सरकार 
अिधनःथ रहेको केही खाली जग्गाको भोगािधकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन िनमार्णका 
लािग सािधकार िनकायबाट िविधवत ् पमा नक्सा पास गरी भवन िनमार्ण गरेको कायर्लाई कानून ूितकूल 
कायर् मा  िमलेन । तसथर् यसमा िनवेदन मागबमोिजम परमादेश, उत्ूषेणसमेतको आदेश जारी गरी रहन ु
परेन । 

४. िनवेदकले दाबी गरेको ःथानमा रातो कुमारीको िलच्छवीकालीन मिन्दर र पोखरी रहेको कुरा िवपक्षीले 
पिन ःवीकार गरेको देिखन्छ । िवपक्षीह को भोगािधकार कायम गरी बनाएको घरको नक्सासिहतका 
कागजातबाट उक्त ःथानमा मिन्दर र पोखरी रहेको पिु  हनु्छ । हाॆा परुाना र ऐितहािसक धरोहरह  
(Historical Heritage) नािसने-मािसने, अितबमण हनेु वा व्यिक्तका नाउँमा कायम  गिरने िःथित उत्प  हनु 
निदई त्यःता सम्पदाको संरक्षण र सम्ब र्न गनुर् राज्यको कतर्व्य हो । ऐितहािसक धरोहरह  पखुार्को अमूल्य 
िनशानी र सभ्यताको पिरचायक वःतहु  हनु ्। त्यसैले यःता सम्पदाको संरक्षण गनुर्पदर्छ भ े कुरालाई 
संसारभर मह वका साथ िलने गिरएको छ । हाॆा अनेक सम्पदासँग पखुार्का गौरवमय गाथा जोिडएका छन ्
। तत्कालीन शासकको ूाथिमकता,  िच,  र वीरगाथा जःता कुराह का आधारमा िभन् निभन् न कालखण्डमा 
िभन् न िभन् न शैलीका ऐितहािसक सम्पदाह  िनमार्ण हनु पगेुको पाइन्छ । यी सबैको संरक्षण हनु ुपन हो । 
तर कितपय सम्पदाह को संरक्षण हनु नसकेका र नािसएर गएका ान्त पिन देिखएको छ । उदाहरणका 
लािग अरिनको ारा िनिमर्त कला-कृितलाई िलन सिकन्छ । कलाकार अरिनकोले बनाएको वाःतकुलाको 
नमूना काठमाड का घर, मठ र मिन्दरमा पाउन सिकन्छ । काठमाड  उपत्यकाको तीन शहरलाई कला नै 
कला भिरएको मिन्दरै मिन्दर भएको एउटा आकषर्क शहरका पमा ूितःथापना गनर् सिकएको िथयो । 
अरिनकोको प्यागोडा शैलीको घर संसारभरी ूख्यात छ । नेपाली कलाकार अरिनकोको चीनमा तत्कालीन 
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समयमा र हालसम्म भएको कदर गौरव गनर् लायक छ र उनको कला िव भरी नै ूख्यात छ । उनको 
मूितर् अिहले पिन चीनको सेन्शल पःुतकालयको छेउमा रहेको छ । तर हामीले उनको कलाको जगेनार् 
वािञ्छत हदमा गनर् नसकेको अवःथा छ । पखुार्ले ःथािपत गरेका धरोहरह  दलाल र िवचौिलयाको नाफा 
कमाउने साधन बन् न पगु्न ुदःुख  कुरा हो । तर हाॆा कितपय देवालयमािथ आिलसान भवन बनेका छन;् 
सावर्जिनक मह वका मठ, मिन्दर, देवल र पोखरीका जग्गाह  अितबिमत भएका छन ्। यो बम अझ पिन 
कायम रहेको पाइन्छ । तर यस पक्षमा अझ पिन सरकारले वािञ्छत माऽामा संवेदनशीलता अपनाएको 
देिखदैँन । िवपक्षीमध्येका शेड यिुनयनह लाई परुाताित्वक सम्पदा रहेको ठाउँ छेउको जग्गा भोगािधकारमा 
ूदान गदार् सरकारले परुाताित्वक एवम ्साँःकृितक सम्पदाको संरक्षणतफर्  वािञ्छत संवेदनशीलता नअपनाएको 
हो िक भ े पिन महससु भएको छ । काठमाड  उपत्यकाको परुानो ऐितहािसक शहरमा कहाँ कुन क्षेऽमा के 
िनमार्ण गन र परुाताित्वक मह वका दरबार, मठ मिन्दर, भवन, बगचा र मूितर्ह को संरक्षण कसरी गन भ े 
सन्दभर्मा दरु ि  राखी गु योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गनुर् आवँयक देिखएको छ । ऐितहािसक 
मह वका वःतकुो संरक्षण गनुर् एउटा गौरवपूणर् िवषय पिन हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन गराउने, िबबी 
िवतरण गन, भाडामा िदने जःता कायर् गरी परुाताित्वक मह वका ःथान, सम्पदा वा वःतकुो व्यापार गनुर् हुँदैन 
। वाःतवमा सरकार सावर्जिनक सम्पदा वा सम्पि को मािलक माऽ नभएर त्यसको न्यासधारी संरक्षक पिन 
हो । यो दाियत्व पूरा गन कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन िदइन ुहुँदैन । 

 

५. सावर्जिनक सम्पि को उपभोग तथा बन्दोबःती गनसमेतका िवषय सरकारको क्षेऽािधकारको कुरा हो । 
तर यसको तात्पयर् परुाताित्वक मह वका मठ, मिन्दर, पोखरी आिदको भोगािधकार नै जथाभावी पमा समु्पन 
हनु्छ भ े होइन । िनजीकरण गरेको जःतो ूतीत हनेु गरी भोगािधकार िदँदा भिवंयमा मठ, मिन्दरसमेतको 
जग्गालाई कब्जा गरी मिन्दरको अिःतत्व लोप हनेु सम्भावना रहन्छ । पखुार्को पौरख ःव पका ऐितहािसक 
एवम ् साँःकृितक धरोहर भावी सन्तितका िनिम्त उपहार पिन हो । यःता वःत ु एवम ् ःथानको संरक्षण 
हनुपुदर्छ । “ूाचीन ःमारकह को संरक्षण,  परुाताित्वक वःतहु को व्यापार र ूाचीन ःमारकह  भएका 
ठाउँको खनाईसमेतमा िनयन्ऽण राखी ूाचीन ःमारकह  र परुातत्वसम्बन्धी,  ऐितहािसक वा कलात्मक 
वःतहु को उपलिब्ध र संरक्षणसमेत गन” उ ेँयले जारी भएको ूाचीन ःमारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोिजम 
रातो कुमारी जःता सम्पदाह को संरक्षण हनु आवँयक देिखन्छ । संयकु्त रा  संघको त वावधानमा जारी 
भएको Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 ले पिन 
परुाताित्वक मह व राख् ने मठ,  मिन्दर तथा ूाचीन ःमारक भएका ःथानको संरक्षण गनुर्पन कुरामा जोड 
िदएको छ । यसरी संरक्षण गन मखु्य दाियत्व राज्यमा नै रहेको छ । उिल्लिखत महासिन्धमा अिभव्यक्त 
ममर् र भावनाअनसुार पिन रातो कुमारी जःता साँःकृितक धरोहरह को संरक्षण गनुर् वाञ्छनीय देिखन्छ । 
यस ि बाट िवचार गदार् ूःततु िववादका सन्दभर्को भोगािधकार िदएकोसम्बन्धी कुरालाई अनन्तकालसम्म 
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कायम रहन िदन ुउिचत देिखदैँन । िनि त समयमा यो भोगािधकारको अन्त गिरन ुपदर्छ । कमर्चारी शेड 
यिुनयनह का लािग कुनै जग्गा उपलब्ध गराउन ुपन भए ऐितहािसक र साँःकृितक मह व राख् ने मठ,मिन्दर 
रहेको जग्गाबाहेक अन्यऽै ठाउँको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सिकने नै हनु्छ । तसथर् मठ, मिन्दर, र 
पिवऽ पोखरी जःता ऐितहािसक एवम ् साँःकृितक मह वका सम्पदाह को संरक्षण होस भ े अिभूायले 
िवपक्षीह मध्येका नेपाल िनजामती कमर्चारी यिुनयन, केन्िीय सिमित र नेपाल मधेसी िनजामती कमर्चारी मञ् च, 
केन्िीय सिमितलाई अबको बढीमा १०(दश) वषर्िभऽ उक्त ःथानबाट अक  कुनै उपयकु्त ःथानमा ठाउँमा 
ःथानान्तरण गनुर् गराउन,ु रातो कुमारीको मिन्दरलगायत लगापात, पोखरीसमेतका जग्गाको संरक्षण गनुर् र सो 
ःथानमा कमर्चारी शेड यिुनयन वा यःतै अन्य कुनै ूयोजनका लािग अब कुनै संरचना िनमार्ण गनर् निदन,ु 
निदलाउन ुर हाल िव मान संरचनाह मध्ये मिन्दरको संरक्षण, व्यवःथापन र परुाताित्वक उपयोगका ि ले 
आवँयक संरचनाबाहेक अन्य संरचनाह  १०(दश) वषर्िभऽ हटाउन,ु  हटाउन लगाउन ु भनी िवपक्षीह का 
नाममा िनदशनात्मक आदेश जारी हनेु ठहछर् । आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई दायरीको लगत क ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ई रूसाद खितवडा 

इजलास अिधकृतः िवदरु काफ्ले 

इित संवत ्२०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम ्। 

  



242 
 

राजनीितक िनयिुक्तसम्बन्धी 

l;=
g+= 

kIfsf] gfd ljkIfsf] gfd ljifo  g]=sf=k lg=g+= ljjfbs
f] ljifo

k[i
7 

9. सोम ूसाद पडुासैनी  नेपाल पिरवार िनयोजन संघ 
 २०५२ अंक ४ िन नं ५०७८ 

 

10. टीका ूसाद पोखरेल  मपससमेत  
 िनणर्य नं. ६२९५  

ने.का.प.२०५३ अ  १२ 

  

11. क्म शमशेर राणा  मपससमेत   िनणर्य नं. - ६३०४  
ने.का.प. २०५४        अ  
१ 

  

12. लाक्पा लामा  ःथानीय िवकास मन्ऽालयसमेत 
 िनणर्य नं.७०५२  

ने.का.प.२०५९               
अ  १/२ 

  

13. हिर न्ि साह  लोक सेवा आयोग समेत 
 िनणर्य नं. ७१४८    

ने.का.प.२०५९              अ  
११/१२ 

  

14. रामे र यादव  ूम तथा मपकासमेत  ने.का.प. २०६९,                       अ  
९िनणर्य नं. ८८८९ 

  

15. केशव ःथािपत  ूम तथा मपका समेत   ने.का.प. २०७०,    अ  ५िनणर्य 
नं.९०१३ 

  

16. िविनत कुमार झा  नेपाल सरकार  िनणर्य नं. ९४७८ - उत्ूषेण / 
परमादेशभाग: ५७ साल: २०७२ 
मिहना: माघ अंक: १० 

  

17. अशोक बळाचायर्  ूम तथा मपकासमेत   िनणर्य नं. ९७४३ - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ५९ साल: २०७४ मिहना: 
बैशाख अंक: १ 
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18. मकेुश काफ्ले ूम तथा मपकासमेत  िनणर्य नं. ९११७ - 
उत्ूषेणभाग: ५६ साल: २०७१ 
मिहना: काितर्क अंक: ७ 

  

19. गणेश झा  िऽिविव  िनणर्य नं. ६२८१     ने.का.प. 
२०५३ अ  ११ 

  

20. कुल बहादरु िलम्ब ु पयर्टन मन्ऽालयसमेत  िनणर्य नं. ८३९२     ने.का.प. 
२०६७      अ  ६ 

  

21. हरगोिवन्द लइुटेल ूम तथा मपकासमेत  िनणर्यनं. ९४१३ - उत्ूषेण / 

परमादेशभाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: 
असोज अंक: ६ 

  

22. इमान िसंह लामा  ःथानीय िवकास मन्ऽालयसमेत  ने.का.प. २०६८,  अ ५, िनणर्य 
नं. ८६१५ 

  

23. रािजव ूसाद गु ा  ूम तथा मपकासमेत   िनणर्यनं. ९२५५ - 
उत्ूषेण/परमादेशभाग: ५६ साल: २०
७१ मिहना: माघ अंक: १० 

  

24. ूवेश राम भण्डारी  नेपाल सरकार  िनणर्यनं. ९५९३ - उत्ूषेण / 
परमादेशभाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: 
भाि अंक: ५ 

  

25. गंगाधर पराजलुी  सूचना तथा संचार मन्ऽालयसमेत   िनणर्यनं. ९८९६ - 

उत्ूषेणभाग: ५९ साल: २०७४ मिहना: मा
घ अंक: १० 

 

  

26. ूमेराज भ   अथर् मन्ऽालयसमेत  िनणर्यनं. १०१९१ - 
उत्ूषेणभाग: ६१ साल: २०७६ मिहना: 
जे  अंक: २ 
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१.  डा. सोम ूसाद पडुासैनी िव  नपेाल पिरवार िनयोजन संघ, उत्ूषेण, िनणर्य ५०७८      न.ेका.प. २०५२ अ  
४ 

 

िनणर्य ५०७८      न.ेका.प. २०५२ अ  ४ 

पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी मोहन ूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी लआमण ूसाद अयार्ल 

माननीय न्यायाधीश ौी अरिवन्दनाथ आचायर् 

माननीय न्यायाधीश ौी उदयराज उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी हिर ूसाद शमार् 

२०५० सालको िर.प.ुई.नं. ५१ 

आदेश िमित : २०५२।३।२३।६ 

िवषयः उत्ूषेण वा उपयकु्त आ ा आदेश जारी गरी पाउं । 

 

िनवेदक   :का.िज.का.न.पा. वडानं. ३३ ाने र बःन ेडा. सोम ूसाद पडुासैनी । 

िव  

िवपक्षी    :नेपाल पिरवार िनयोजन संघ । 

ऐ. ऐ. तदथर् सिमितको अध्यक्ष सिुनल कुमार भण्डारी 

ऐ. ऐ. का तत्कािलन अध्यक्ष कमल शाह 

ऐ. ऐ. का तत्कािलन महासिचव डा. िवशवम्भर प्याकुरेल 

 

    नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संिवधान ारा ूद  मौिलक हकको ूचलनको लािग वा अक  
उपचारको व्यवःथा नभएको वा अक  उपचारको व्यवःथा भए पिन सो उपचार अपयार्  वा ूभावहीन देिखएको अन्य कुनै 
काननुी हकको ूचलनको लािग यस अदालतमा िरट िनवदेन िदन सक्न े भ  े व्यवःथा भएबाट नपेाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को पिरूके्षमा संवैधािनक वा कानूनी हकलाई नै िरट के्षऽमा ूवशे गनर् पाउन ेपूवर्शतर्को पमा अंिगकार 
गरेको देिखन आयो । संिवधानको धारा १३२(२) ले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नपेाल कानूनको व्याख्या लागू 
भए सरह संिवधानको व्याख्यामा पिन लागू हनु ेव्यवःथा गरेको देिखंदा संिवधानको धारा ८८(२) मा ूयोग भएको कानूनी 
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हकको समबन्धमा अथर् गदार् कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नपेाल कानूनको पिरभाषाको पिरूके्षमा िवचार 
गनुर्पन । 

(ू.नं. १४) 

    िववािदत िनयमावलीको ौोत पिरवार िनयोजन संघको िवधान, २०३४ को धारा १२ को देहाय (त) देिखन आउँछ । 
पिरवार िनयोजन संघको िवधान ःवयं नै िवधाियका ारा िनिमर्त ऐन वा त्यःतो ऐनले ूत्यायोजन गरेको अिधकार ूयोग गरी 
बनकेो नभई सामािजक सेवा राि य समन्वय पिरष  ऐन, २०३४ बमोिजम नपेाल पिरवार िनयोजन संघले बनाई पिरष ाट 
ःवीकृत सम्म िलएको देिखन आउँछ । साथै िवधानको धारा १(ग) मा ‘यो संघ ःवयंसेवी ःवशािसत संःथा हनुछे’ भनी 
उल्लेख गरेको देिखएकोले िववािदत िनयमावलीलाई ःवशािसत संःथाले आफ्नो अिधकार ूयोग गरी बनाएको िनयम भ  ु
पन हनु आएकोले नपेाल पिरवार िनयोजन संघको िनयमावलीलाई कानूनको सं ा िदन िमल्न ेनदेिखंदा ूःततु िनयमावलीको 
िवषयलाई िलएर संिवधानको धारा ८८(२) अन्तगर्त यस अदालतमा िरट िनवदेन िदन पाउन ेहनु्छ भ  िमल्न ेनदेिखन े। 

(ू.नं. १५) 

  

    नपेाल पिरवार िनयोजन संघको िनयमावलीलाई ूत्यथीर् संघ र त्यसमा काम गन कमर्चारीह को बीचको सम्झौताको शतर् 
सरहको हैिसयत राख्न े िलखतको पमा िलन ुपन हनु आउँछ । यःतो सम्झौताबाट उत्प  हनु ेहकलाई िनयमन गन 
िनयमावलीबाट करारीय हक सरह हनु ेहुँदा यःतो हक हनन भएमा िनयिमत सामान्य उपचार अवलम्बन गनर् सम्बिन्धत 
िजल्ला अदालतमा कानून बमोिजम उजूर गनर् जानपुन । 

(ू.नं. १६) 

    पिहले एउटा मु ामा कुनै काननुको व्याख्या सम्बन्धी ू  उठी सो कानूनको िववचेनायकु्त व्याख्या भै िस ान्त कायम 
भएको र पिछ अक  मु ामा पिन त्यःतै कानूनी ू को व्याख्या सम्बन्धी ू  उठेकोमा सो पिछल्लो मु ा िनणर्य हुँदा 
पिहलेको मु ामा कायम भएको िस ान्तलाई अनशुरण नगरी त्यसको िवपिरत हनु ेगरी व्याख्या गिरएको अवःथामा माऽ 
िलङ बािझन गएको मा पुन । 

(ू.नं. १७) 

    संयकु्त इजलासले िलङ बािझएको भनी उल्लेख गरेका मु ाह मा उःतै ू  समावशे भई सोही ू मा व्याख्या भै िभन्दा 
िभन्दै िस ान्त कायम भएको नदेिखंदा िलङ बािझएको भ  िमल्न ेनदेिखन े। 

(ू.नं. १७) 

    संवैधािनक वा कानूनी हकको ूचलनको लािग माऽ नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा 
(२) अन्तगर्त िरट िनवदेन िदन सिकन ेदेिखन आउँछ । तर ूःततु िरट िनवदेनमा िनवदेकले नपेाल पिरवार िनयोजन संघ 
कमर्चारी िनयमावली, २०४२ अन्तगर्तको हक ूचलनको लािग संिवधानको धारा ८८(२) अन्तगर्त िरट िनवदेन िदएको र 
मािथ िववचेना गिरए अनसुार िववािदत िनयमावलीलाई ूचिलत नपेाल कानूनको सं ा िदन निमल्न ेभएबाट कानूनी हक 
अपहरण भएको भ  िमल्न ेनदेिखन े। 
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 (ू.नं. १८) 

िनवेदक तफर् बाट:िव ान विर  अिधवक्ता ौी गणेश राज शमार् ,िव ान अिधवक्ता ौी िव कान्त मैनाली 

ूत्यथीर् तफर् बाट:िव ान अिधवक्ता ौी बिी बहादरु काकीर् 

अवलिम्बत नजीरःX 

आदेश 

न्या. लआमण ूसाद अयार्लः यस अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०५०।६।१९ को आदेश अनसुार सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१) (घ) बमोिजम यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु िरट 
िनवेदनको संिक्ष  व्यहोरा यस ूकार छ :– 

२.   िनवेदकले ूत्यथीर् पिरवार िनयोजन संघमा फेबुर्अरी १, १९८८ मा उप–महािनदशक र त्यसको ११ मिहना 
पिछ सोही संघमा जनवरी १, १९८९ देिख महािनदशक भई कायर् गरी आइरहेको छु । उक्त संघको मखु्य दावी संःथा 
आइ.िप.िप.एफ. ले ौीमती कमल शाहको अध्यक्षतामा रहेको कायर् सिमित मािथ अनाःथा गरेको र कायर् सिमितका 
पदािधकारीह ले सवारी साधन दु पयोग गरेको समयमानै कायर् पूरा नगरेको आरोप लगाई उक्त कायर् सिमितले 
राजीनामा गनुर्पन र नगरेमा अनदुान बन्द गन जानकारी िदएको िथयो । कायर् सिमितले राजीनामा नगरी संघलाई आफ्नो 
कब्जामा राख्न े िनयतले महासिचवले अनाप सनाप िनणर्य गनर् थाल्न ुभयो । यसै बममा म महािनदशक कायम रहेको 
व्यिक्तलाई कुनै सोधपछु ःप ीकरण निलई मलाई अवकास िदएको भनी पऽ पिऽकामा समाचार ूकािशत भएछ । यसै 
िबच ौी ५ को सरकारले उपरोक्त कायर् सिमित िवघटन गरी सिुनल भण्डारीको अध्यक्षतामा तदथर् सिमित गठन गर् यो । 
मलाई सेवाबाट अवकास िदइएको भिनएको पऽमा संघको सेवाको लािग अयोग्य ठहिरन ेगरी २०४८।८।१३ को 
िनणर्य बमोिजम भन्दै २०४८।८।१४ देिख अवकास िदइएको भनी लेिखएको र अवकाश िदनपुन कारण चाही पदीय 
असक्षमता भनी ५ वटा िनराधार कारणह  िदइएको रहेछ । पनुरावेदन लाग्ने अवःथादेिख तदथर् सिमितमा पनुरावेदन 
गरेको तर कमर्चारी िनयमावली, २०४२ हेदार् पनुरावेदन लाग्न ेकानूनी व्यवःथा रहेको नदेिखंदा पनुरावेदनको अिःतत्व 
सून्य हनुे कानूनमा उपचार नरहेकोले संिवधानको धारा ८८(२) अनसुार असाधारण अिधकार गहुानर् आएको छु । 

३.   नेपाल पिरवार िनयोजन संघ कमर्चारी िनयमावली २०४२ को पिरच्छेद २ को िनयम २.७ मा, अवकासको 
व्यवःथा हुँदा सोही अनसुार माऽ अवकाश िदन िमल्छ । िनयम २.७ मा नोकरी अविध ३५ वषर् अथवा उमेर ६० वषर् 
मध्ये जनु पिहला पगु्छ सोही आधारमा अवकास िदन िमल्छ। िनवेदकको उमेर नत ६० वषर् पगुेको छ न त नोकरी 
अविध ३५ वषर् नै पगुेको छ । िनयमावलीको िनयम ७ को (१) (ख) अनसुार अवकास िदइएको भिनएको छ । तर 
उक्त िनयममा अवकाशको व्यवःथा छैन । मलाई अिभयोग लगाई अवकाश िदइएको छ तर सफाइको मौका भने 
िदएको छैन । समानताको हक समेतबाट बिन्चत हनु ु परेको छ । कायर् सिमितलाई लागू हनु ेआरोप म मािथ 
पन्छाइएको हो भ े कुरा दावी संःथाको पऽह ले नै िस  गदर्छ । 

४.   काननुको समानताको हकबाट बिन्चत गरी नेपाल अिधराज्यको संिवधानको धारा ११(१) को हक ूचलन 
तथा ूत्यथीर्को िमित २०४८।८।१३ को िनणर्य र िमित २०४८।८।१३ को पऽ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी 
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पाउँ । साथै िनवेदनको टु ो नलागेसम्म मलाई पूवर्वत महािनदशक पदमा कायर् गनर् िदन ु भनी ूत्यथीर्को नाउँमा 
अन्तिरम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भ े िरट िनवेदन । 

५.  यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजम िकन आदेश जारी हनु नपन हो ? १५ िदन िभऽ 
िलिखत जवाफ पेश गनुर् भनी िवपक्षीह को नाउँमा म्याद जारी गरी अन्तिरम आदेश िकन जारी हनु नपन 
हो ? छलफलको लािग ७ िदन ेसूचना समेत िदन ुभ  ेिमित २०४८।११।१५ को आदेश । 

६.   एक पटक संघको तदथर् सिमित समक्ष गरेको पनुरावेदन िवचाराधीन रहँदा रहँदै परेको ूःततु िरट िनवदेन 
यसै एकाँगी बुदँामा पिन खारेजयोग्य छ । अवकाशबाट कानूनी वा संवैधािनक हक हनन भएको िवपक्षीले देखाउन ुसक्न ु
भएको छैन । संघको कायार्लयमा रहेको रेकडर्बाट िमित २०४७।१०।४ मा तत्कािलन महासिचवले संघमा भएका 
िविभ  अिनयिमतता सम्बन्धमा ःप ीकरण सोधेको देिखन्छ । २०४७।११।१० मा संघको कमर्चारी सिमितको 
अध्यक्ष राजकुमार ौे ले महािनदशकलाई बखार्ःत गनर् पऽ लेखेको । िमित २०४८।८।१२ मा महासिचवले 
िसफािरस गरेपिछ िमित २०४८।८।१३ मा केिन्िय सिमितले अवकाश िदएको हुँदा िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  े
समेत व्यहोराको संघको तदथर् सिमितको अध्यक्ष सिुनल कुमार भण्डारीको िलिखत जवाफ । 

७.  दात ृ संःथाबाट िवपक्षीलाई अयोग्य ठहराई ःप ीकरण माग गरी अध्यक्ष समक्ष पठाएको दात ृ संःथाले 
िदएको समयाविध िभऽ ूितवदेन र ःन १९९२ को कायर्बम तथा बजेट समयिभऽ नपठाएको कारणले दातसंृःथाले 
अनदुान समेत रोक्यो । संघको िनयमावली, २०४२ को दफा ७.१(ख) बमोिजम भिवंयमा संघको सेवाको लािग अयोग्य 
ठहिरने गरी िदइएको अवकास कानूनसंगत नै छ । ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरत पिन नभएको र धारा ११(१) 
को हक पिन हनन नभएको हुँदा िरट खारेजभागी छ । िनयमावलीको दफा ७.२(क) बमोिजम पनुरावेदन गन अिधका 
ूद  हुँदा हुँदै िरट क्षेऽमा ूवशे गरेकोले िनवेदन बदरभागी छ भ े समेत व्यहोराको संघका तत्कािलन अध्यक्ष कमल 
शाहको िलिखत जवाफ । 

८.   ूःततु िरट िनवेदन पिरवार िनयोजन संघको कमर्चारी िनयमावली, २०४२ अनसुार बखार्ःत गरे उपर पनर् 
आएको देिखन्छ । पिरवार िनयोजन संघको कमर्चारी िनयमावली नेपाल पिरवार िनयोजन संघको िवधान (२०३४) को 
धारा १२ को देहाय (त) ले िदएको अिधकार ूयोग गरी बनेको पाइयो । पिरवार िनयोजन संघको कमर्चारी िनयमावली 
कानून बमोिजम अिख्तयार ूयोग गरी बनेको देिखन आएन । यस सम्बन्धमा कानून बमोिजमको अिख्तयार ूयोग गरी 
िनयमावली बनकेो नभई सामािजक सेवा राि य समन्वय पिरषद ऐन, २०३४ बमोिजम ःवीकृत िवधान बमोिजम बनेको 
िवधान र सो िवधान अन्तगर्त िनयम बनेको आधारमा बखार्ःत गरेकोले सो सम्बन्धमा परेको िनवेदनमा िनवेदकको 
हकदैया नभएको भनी िनवेदक पशपुित िगरी, िवपक्षी नेपाल चेम्बर अफ कमशर् समेत भएको िरट नं. ८७१ को उत्ूषेण 
मु ामा िमित २०३५।३।२१ मा भएको आदेश र िनवेदक लआमी कँुवर क्षेऽी िवपक्षी नपेाल बाल संगठन समेत भएको 
िरट नं. १६११ को उत्ूषेणको आदेश जारी गरी पाउँ भ े मु ामा हकदैयाको आधारमा िरट िनवेदन खारेज हनुे भनी 
िमित २०४४।११।१० मा आदेश भई रहेको पाइन्छ । आदेश हुँदाको अवःथामा ूचिलत नेपालको संिवधानको धारा 
७१ मा यो संिवधानको व्यवःथाको अिधनमा रही भाग ३ ारा ूद  हकको ूचलनका लािग वा अन्य उपचारको 
व्यवःथा नगिरएको भए तत्काल ूचिलत (सािवक पेज नं. २८०) अन्य कानून ारा ूद  हकको ूचलनको लािग 
सव च्च अदालतको असाधारण अिधकार ूदान गरेकोमा उपरोक्त िस ान्त कायम भै रहेको पाइयो । 
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९.   नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा यस संिवधान ारा ूद  मौिलक हकको 
ूचलनको लािग वा अक  उपचारको व्यवःथा नभएको वा अक  उपचारको व्यवःथा भएपिन सो उपचार अपयार्  वा 
ूभावहीन देिखएको अन्य कुनै कानूनी हकको ूचलनको लािग वा सावर्जिनक िहतहक वा सरोकारको कुनै िववादमा 
समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ू को िन पणको लािग आवँयक र उपयकु्त आदेश जारी गरी त्यःतो 
हकको ूचलन गराउन ेवा िववादको टंुगो लगाउन ेअसाधारण अिधकार ूदान गरेको पाइन्छ । 

१०.  सव च्च अदालत संयकु्त इजलासबाट िनवदेक देवराज न्यौपान ेिवपक्षी नपेाल रेडबस सोसाइटी भएको िरट 
िनवेदनमा २०५०।१।१४।२ मा आदेश भएको र संःथाको िवधान अन्तगर्त बनेको िनयमावलीको िवषयलाई िलएर 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तगर्त परेको िरट िनवेदनह मा कारवाही िनणर्य भइरहेको 
पिरूके्षमा कानूनको अिख्तयार ूयोग गरी नबनेको संःथाको िवधान अन्तगर्त बनेको िनयमावलीको िवषयलाई िलएर दायर 
भएको िरट िनवेदन हकदैया िविहन हनु ेभनी सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन भई रहेको देिखन्छ । उपयकु्त 
संवैधािनक व्यवःथा सव च्च अदालतबाट ूितपादन भएका िस ान्त र वतर्मानमा यस िकिसमका िरट िनवेदनमा भएका 
कारवाही र िनणर्यह को पिरपेर्क्षमा हकदैयाको जिटल कानूनी ू को िनणर्य हनुपुन देिखएकोले सव च्च अदालत 
िनयमावली २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ  ेसमेत व्यहोराको संयकु्त इजलासको 
िमित २०५०।६।१९ को आदेश । 

११.  ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर् बाट उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता ौी गणेशराज शमार् तथा िव ान 
अिधवक्ता ौी िव कान्त मैनालीले ूःततु िरट िनवेदनमा नपेाल पिरवार िनयोजन संघ सामािजक सेवा राि य समन्वय 
पिरष  ऐन, २०३४ अन्तगर्त दतार् भएको संःथा हो । संघको िवधान सोही ऐनको दफा १८ र २० बमोिजम ःवीकृत 
रही आएको छ । िवधानको धारा १२ को देहाय (त) अन्तगर्त अिधकार ूयोग गरी संघले कमर्चारी िनयमावली, २०४२ 
बनाई लागू गरेकोले ऐनको उक्त दफाह को चलनको िव.य उपिःथत भएको हुँदा संिवधानको धारा ८८(२) बमोिजम 
उपचारको हक िनवेदकलाई ूा  छ । संःथाको कायर् उपर िरट नलाग्न ेभए त्यःता संःथाको कमर्चारीको सव च्च 
अदालतको संरक्षण नपाउने हनु्छन । बन्दी ूत्यक्षीकरण जःतो अवःथामा वाहेक सामान्यतः सव च्च अदालतले मौिलक 
हकलाई राज्यको ूत्याभिूत कै धारणा बनाई मु ाको रोहमा िस ान्तह  िनिमर्त गरी आएको छ । राज्यले खडा गरेको 
संःथालाई िनयन्ऽण बािहर रािखन ेहो भन ेराज्य ःवचे्छाचारी हनु सक्छ । त्यसलाई िनयन्ऽण गनर् पिन िरट क्षेऽबाट 
हेिरन ुपदर्छ । तत्कािलन नपेालको संिवधान २०१९ लागू रहेको बखत िनवेदक पशपुित िगरी िव  चेम्बर अफ कमसर् 
भएको उत्ूषेणको मु ा तथा िनवेदक लआमी कँुबर िव  नेपाल बाल संगठन भएको उत्ूषेणका मु ामा हकदैयाको 
सम्बन्धमा व्याख्या भएको हो अिहलेको िःथित िभ  छ । Privatization को नीित अनसुार सरकारी िनयन्ऽणमा रहेका 
कम्पनी, उ ोग, संघ, संःथाह  व्यिक्तगत ःवािमत्वमा गइरहेको वतर्मान पिरूआेयमा यःता िनकायह ले गरेको िव मा 
िरट क्षेऽबाट हेिरने उदार व्याख्या हनुपुदर्छ । अनदुान िदन,े ूितिधिन पठाउन े व्यवःथा भएकोले यो संघ ौी ५ को 
सरकारको एक अंश हो । िनवेदकलाई ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपिरत सनुवुाईको मौका समेत निदई िदइएको 
अवकाश वदर गरी िनवेदकको   माग बमोिजमको आदेश जारी होस भनी वहस ूःततु गनुर्भयो । 

१२.  त्यःतै ूत्यथीर् नेपाल पिरवार िनयोजन संघका तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ता ौी बिी बहादरु 
काकीर्ले िनवेदक संिवधानको धारा ११(१) को हक र संघको कमर्चारी िनयमावलीको हक ूचलन गराउन सव च्च 
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अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त आएको देिखन्छ । संघको िववादमःत िनयमावली, २०४२ को 
ूःतावनामानै संघको िवधान (२०३४) को धारा १२ को देहाय (ख) ले िदएको अिधकार ूयोग गरी यो कमर्चारी 
िनयमावली, लागू गरेको भनी उल्लेख भएबाट िनयमावलीको ौोत Enabling Act रहनेछ भ  ेू  हनु्छ । संिवधानको धारा 
८८(२) ले कानूनी हक माऽ ूचलन गराउने हो । िववादमःत िनयमावली कानूननै नहुँदा िरट जारी हनुे िःथित हुँदैन 
। तसथर् हकदैयाको अभावमा ूःततु िरट िनवदेन खारेजभागी छ भनी गनुर् भएको वहस समेत सिुनयो । 

१३.  आज िनणर्य सनुाउन भनी पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवदेकको िनवेदन िजिकर, ूत्यथीर्ह को 
िलखत जवाफ िव ान कानून व्यवसायीह ले ूःततु गनुर् भएको बहस िजिकर, संयकु्त इजलासको िमित २०५०।६।१९ 
को आदेश समेतको सन्दभर्मा िवचार गदार् ूःततु िरट िनवेदनमा मखु्यतः िनम्न िलिखत ू ह मा िनणर्य िदनपुन देिखन 
आयो । 

१.   नेपाल पिरवार िनयोजन संघको कमर्चारी िनयमावलीलाई कानून मा  िमल्छ िमल्दैन र संिवधानको धारा 
८८(२) अन्तगर्त यस अदालतमा िरट िनवेदन िदन पाउन ेहो, होइन ? 

२.   संयकु्त इजलासको आदेशमा िलङ बािझएको भ े आशय व्यक्त गिरएको िरट िनवेदनह मा भएका 
आदेशह  िबच िलङ बािझएको (राय निमलेको) छ छैन ? 

३.   िनवेदकको माग अनसुारको आदेश जारी गनुर्पछर् पदन ? 

१४.  यसमा िनवेदकलाई ूत्यथीर् पिरवार िनयोजन संघलै सो संघको कमर्चारी िनयमावली, २०४२ अनसुार िमित 
२०४८।८।१३ मा िदएको अवकास उपर नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तगर्त यस 
अदालतमा ूःततु िरट िनवेदन दायर गरेको देिखन आयो । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा 
संिवधान ारा ूद  मौिलक हकको ूचलनको लािग वा अक  उपचारको व्यवःथा नभएको वा अक  उपचारको व्यवःथा 
भए पिन सो उपचार अपयार्  वा ूभावहीन देिखएको अन्य कुनै कानूनी हकको ूचलनको लािग यस अदालतमा िरट 
िनवेदन िदन सक्न ेभ  े व्यवःथा भएबाट नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को पिरूके्षमा संवैधािनक वा कानूनी 
हकलाई िरट क्षेऽमा ूवेश गनर् पाउने पूवर् शतर्को पमा अि कार गरेको देिखन आयो । संिवधानको धारा १३२(२) ले 
कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल काननुको व्याख्या लागू भए सरह संिवधानको व्याख्यामा पिन लागू हनुे 
व्यवःथा गरेको देिखंदा संिवधानको धारा ८८(२) मा ूयोग भएको काननुी हकको सम्बन्धमा अथर् गदार् कानून व्याख्या 
सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको पिरभाषाको पिरूके्षमा िवचार गनुर् पन हनु आएको छ । नेपाल कानून 
व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) मा नेपाल कानून भ ाले “नेपाल ऐन वा” नेपालको कुनै भागमा कानून 
सरह लागू हनु ेऐन, सवाल, िनयम, आदेश वा उपिनयम सम्झनपुदर्छ भनी उल्लेख भएबाट िववािदत नेपाल पिरवार िनयोजन 
संघको कमर्चारी िनयमावली, २०४२ कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको “नेपाल कानूनको” पिरभाषा िभऽ पन 
नपन कै रहेछ सो तफर्  नै हेन ुर्पन हनु आयो । 

१५.  िववािदत िनयमावलीको ौोत पिरवार िनयोजन संघको िवधान, २०३४ को धारा १२ को देहाय (त) देिखन 
आउँछ । पिरवार िनयोजन संघको िवधान ःवयं नै िवधाियका ारा िनिमर्त ऐन वा त्यःतो ऐनले ूत्यायोजन गरेको 
अिधकार ूयोग गिर बनेको नभई सामािजक सेवा राि य समन्वय पिरषद ऐन, २०३४ बमोिजम नेपाल पिरवार िनयोजन 
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संघले बनाई पिरषदबाट ःवीकृतसम्म िलएको देिखन आउँछ । साथै िवधानको धारा १(ग) मा “यो संघ ःवयंसेवी 
ःवशािसत संःथा हनुेछ” भनी उल्लेख गरेको देिखएकोले िववािदत िनयमावलीलाई ःवशािसत संःथाले आफ्नो अिधकार 
ूयोग गरी बनाएको िनयम भ ुपन हनु आएकोले नेपाल िनयोजन संघको िनयमावलीलाई कानूनको सं ा िदन िमल्न े
नदेिखंदा ूःततु िनयमावलीको िवषयलाई िलएर संिवधानको धारा ८८(२) अन्तगर्त यस अदालतमा िरट िनवदेन िदन 
पाउन ेहनु्छ भ े िमल्ने देिखएन । 

१६.  नेपाल पिरवार िनयोजन संघको िनयमावलीलाई ूत्यथीर्, संघ र त्यसमा काम गन कमर्चारीह को िबचको 
सम्झौताको शतर् सरहको हैिसयत राख्न े िलखतको पमा िलनपुन हनु आउँछ। यःतो सम्झौताबाट उत्प  हनुे हकलाई 
िनयमन ्गन िनयमावलीबाट करारीय हक सरह हनु ेहुँदा यःतो हक हनन ्भएमा िनयिमत सामान्य उपचार अवलम्बन गनर् 
सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा कानून बमोिजम उजूर गनर् जानपुन हनु्छ । 

१७.  िनवेदक पशपुित िगरी िव  नेपाल चेम्बर अफ कमसर् भएको उत्ूषेणको मु ामा िमित २०३५।३।२१ 
मा र िनवेदक लआमी कँुवर क्षेऽी िव  नपेाल बाल संगठन भएको उत्ूषेणको मु ामा िमित २०४०।११।१० मा 
नेपालको संिवधान, २०१९ लागू भएमा बखत सोही संिवधानको धारा ७१ अन्तगर्त परेको िरट िनवेदनमा हकदैयाको 
अभावमा िरट िनवेदन खारेज भएका र नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ लागू भएपिछ संिवधानपिछ धारा ८८(२) 
अन्तगर्त दायर भएको िनवेदन देवराज न्यौपान े िव  नेपाल रेडबस सोसाइटी भएको मु ामा संःथाको िवधान अन्तगर्त 
बनेको िनयमावलीको िवषयलाई िलएर िमित २०५०।१।१४ मा कारवाही िनणर्य भएको देिखन्छ भनी उल्लेख गरी 
संयकु्त इजलासले यी मु ाह मा भएको िनणर्यमा िल  बािझएको भ  ेआशय व्यक्त गरी हकदैयाको जिटल काननुी 
ू मा िनणर्य िदनपुन देिखंदा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूणर् इजलासमा पेश 
गनुर् भनी िमित २०५०।६।१९ मा आदेश गरेको देिखन आयो । पिहले एउटा मु ामा कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी 
ू  उठी सो कानूनको िववचेनायकु्त व्याख्या भै िस ान्त कायम भएको र पिछ अक  मु ामा पिन त्यःतै कानूनी ू को 
व्याख्या सम्बन्धी ू  उठेकोमा सो पिछल्लो मु ा िनणर्य हुँदा पिहलेको मु ामा कायम भएको िस ान्तलाई अनशुरण 
नगरी त्यसको िवपिरत हनु ेगरी व्याख्या गिरएको अवःथामा माऽ िल  बािझन गएको मा ुपन हनु आउँछ । संयकु्त 
इजलासले िलङ बािझएको भनी उल्लेख गरेका मु ाह मा उःतै ू  समावेश भई सोही ू मा व्याख्या भै िभन्दा िभन्दै 
िस ान्त कायम भएको नदेिखंदा िल  बािझएको भ  िमल्न ेदेिखएन । 

१८.  उपरोक्त उल्लेख गिरए अनसुार संवैधािनक वा कानूनी हकको ूचलनको लािग माऽ नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तगर्त िरट िनवेदन िदन सिकन ेदेिखन आउँछ । तर ूःततु िरट 
िनवेदनमा िनवदेकले नेपाल पिरवार िनयोजन संघ कमर्चारी िनयमावली, २०४२ अन्तगर्तकौ हक ूचलनको लािग 
संिवधानको धारा ८८ (२) अन्तगर्त िरट िनवेदन िदएको र मािथ िववचेना (सािवक पेज नं. २८३) गिरए अनसुार 
िववािदत िनयमावलीलाई ूचिलत नपेाल कानूनको सं ा िदन निमल्न ेभएबाट कानूनी हक अपहरण भएको भ  िमल्ने 
देिखएन । तसथर् ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहछर् । 

  

उक्त रायमा हामी सहमत छ  । 
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न्या. मोहन ूसाद शमार् 

न्या. अरिवन्दनाथ आचायर् 

न्या. उदयराज उपाध्याय 

न्या. हिर ूसाद शमार् 

  

इित सम्वत २०५२ साल आषाढ २३ गते रोज ६ शभुम ्। 
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२. डा. िटका ूसाद पोखरेल िव   ौी ५ को सरकार, उत्ूषेण,  िनणर्य नं. ६२९५ न.ेका.प.२०५३ अ  १२ 
 

 

पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी मोहन ूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी केशव ूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझी 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर् 

संवत ्२०५३ सालको स.अ.िर.प.ुइ.नं. .... ५३ 

आदेश िमितः २०५३।११।९।५ 

 

िवषयः उत्ूषेण लगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी गरी पाउं । 

 

िरट िनवेदकः का.िज. का.न.पा. वाडर् नं. १६ पकनाजोल बःने डा. िटका ूसाद पोखरेल । 

िव  

िवपक्षीः ौी ५ को सरकार, मन्ऽीपिरष , मन्ऽी पिरषदको सिचवालय, िसंहदरवार, काठमाड  समेत जम्मा ४ । 

 

§  िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचवमा ०५१।२।२६ को िनणर्यानसुार मनोिनत 
गरेको, ०५१।३।१ देिख िनवेदकले सदःय सिचवमा वहाली गरी आफ्नो पदीय दाियत्व एवं िजम्मेवारी िनवार्ह गरी 
आएको र ौी ५ को सरकारले िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदवाट अवकास िदने िनणर्य ०५१।९।२५ मा 
गदार्सम्म िनवेदक पिरषद्को सदःय सिचवमा कायर्रत रहेको कुरामा िववाद देिखएन । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को 
दफा छ को उपदफा ३ ले मनोिनत सदःयह को पदावधी ४ वषर् हनु ेछ भनी पदावधी िनि त गरेको र पिरषद्को 
सदःय भ ाले पिरषद्को सदःय सिचवलाई समेत जनाउन ेभ  ेकुरा ऐ ऐनको दफा २ को खण्ड (च) ले ूं ाएको 
देिखयो ।  यःतो कानून ारा पदावधी िनधार्िरत भएको पदबाट अवकाश िदन,े हटाउन ेकायर् पिन कानून बमोिजम नै हनु ु
पन ।             (ू.नं. १७) 

 

§  कानूनी राज्यको अवधारण ूित ूितव  राज्यले कानूनको सव पिरतालाई ःवीकार गरी तदनु पको आचरण र व्यवहार 
गनुर् पन हनु्छ । आचरण र व्यवहारबाट कानूनको मयार्दा गरेको अनभुिुत िदन सक्न ुपन ।  (ू.नं. १८) 
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§   नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० कानूनका कुनै शव्द वा शव्द समहुको सही अथर् िनकाल्न व्याख्या गनर् 
आवँयक देिखएमा सहारा िलने हो । कानूनमा रहेको ू  व्यवःथाको ूितकुल हनुे गरी अथर् गनर् यसको सहारा िलइने 
होइन ।           (ू.नं. १९) 

 

§  सःपेण्ड वा वखार्ःत गनर् पाउंछ भ े उल्लेिखत शव्दह ले नै आरोप लगाई कारवाही हनुे कुरालाई इंिगंत  गदर्छ । 
यःतो अवःथामा कारवाही गरीने व्यिक्तलाई  सफाईको मौका पिन िदनपुन ।        (ू.नं. १९) 

 

§   ूःततु मु ामा िनवेदकको पिरषद्को सदःय सिचव पदको पदावधी बांकी छंदै अवकाश िदएको कुरा छ । तसथर् 
िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचवमा िनयिुक्त गन ौी ५ को सरकारले िनजलाई सःपेण्ड र वखार्ःत गनर् सक्न ेनेपाल 
कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवःथाको सहारा िलई अवकाश िदन ेअिधकार राख्दछ भ ु 
कानून संगत मा  नसिकन े। (ू.नं. १९) 

 

§   कानून ू  छ भन ेसो को िवपिरतराज्यको मनोमानी कायर्बाट नागरीकको मौिलक हकमा आघात परु् याइन ेकायर् 
कानूनी राज्यको अवधारणाले िवल्कुलै ःवीकार गनर् नसक्ने । (ू.नं. १९) 

 

§  कुनै पिन पदमा कानून बमोिजम िनयकु्त पदािधकारीले कानून बमोिजम पदबाट हट्न ुपन अवःथामा बाहेक बहाल रही 
आफ्नो दाियत्व र िजम्मेवारी वहन गद कायर् गनर् पाउने हक राख्न े।  (ू.नं. २०) 

 

§    िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट अवकाश िदई हटाउन ु परेको कुनै कारण तथा अवःथा देिखदैन । 
सरकारमा स ा पिरवतर्न भएकै कारण सदःय सिचवको पदमा पिन पिरवतर्न हनुे नभै कानूनले नै पद, पदावधी र पदबाट 
हट्ने अवःथाह  ू  गरेको छ । वैचािरक आःथाको आधारमा िनयकु्त गरीन ेपदपिन होइन । समाज कल्याण ऐन, 
०४९ मा भएको व्यवःथा अनु प वाहेक अन्य मािथ उल्लेिखत आधारह बाट कानून बमोिजम मनोिनत तथा िनयकु्त 
पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट िनवेदकलाई अवकाश िदन ेकायर्ले िनवेदकको समानता तथा ःवतन्ऽता जःतो मौिलक 
हकमा आघात पगुेको देिखदा उक्त कायर् संिवधान र कानून संगत भ  निमल्ने । (ू.नं. २०) 

िनवेदक तफर् वाटः िव ान विर  अिधवक्ता ौी मकुुन्द रेग्मी तथा िव ान अिधवक्ता  ौी बिी  वहादरु काकीर् र ौी कृंण 
देवकोटा । 

िवपक्षी तफर् वाटः िव ान सरकारी अिधवक्ता ौी शंकर कुमार ौे  तथा िव ान अिधवक्ता ौी माधव ूसाद कोइराला र 
िव ान अिधवक्ता ौी महेश कुमार नेपाल । 

अवलिम्बत नजीरः 

आदेश 
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      न्या.कृंणजंग रायमाझी : नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तरगत यस अदालतमा 
पनर् आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यस ूकार छः 

      २. म िनवेदकलाई  ौी ५ को सरकारको २०५१।२।२६ गतेको िनणर्यानसुार समाज कल्याण ऐन, २०४९ 
को दफा ५(२)(९) बमोिजम समाज कल्याण पिरषद्को िरक्त रहेको सदःय सिचव पदमा मनोनयन गरे प ात तत्काल 
सेवारत ूिति त संःथाको तलव तथा सेवा सिुवधा एवं पिदय मयार्दालाई पिरत्याग गरी उक्त पदमा २०५१।३।१ 
गतेका िदन देिख बहाली गरी आफुलाई सिुम्पएको िजम्मेवारी इमान्दारीपवुर्क िनवार्ह गरी आएको िथएं । देशमा सम्प  
ूितिनिध सभा सदःय (मध्याविध) िनवार्चन प ात गिठत मन्ऽीपिरष  अथार्त ौी ५ को सरकारको िनणर्य अनसुार म 
िनवेदकलाई िमित २०५१।९।२६ गतेदेिख उक्त समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट गैरकानूनी अवकास 
िवपक्षी  १।३ सम्मले िदई र स ा ढ दल ने.क.पा. (एमाले) को राजनीितक कायर्कतार् ौी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई 
िनयिुक्त गरीयो । समाज कल्याण पिरष  समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोिजम ःथापना र संचालन हनुे अिविछ  
उ रािधकारवाला एक ःवशािसत र संगिठत संःथा हो र यसमा पदेन र मनोनयन गरी दईु िकिसमका सदःय हनु े
व्यवःथा उक्त ऐनको दफा ५(१)(२) ले गरेको छ । दफा ५(३) ले मनोिनत सदःयह को पदावधी ४ वषर्को हनुे र 
सदःय भ ाले सदःय सिचवलाई समेत जनाउन े छ भनी ऐनको दफा २(च) ले पिरभाषा गरेको छ । मनोिनत 
सदःयह लाई सो ऐनमा तोिकएको पदावधी परुा हनु ुअगावै हटाउन वा हेरफेर गनर् सक्ने अिधकार ऐ. ऐनको दफा 
५(४) ले गरेको छ र उक्त अिधकार पूणर् अिधकार (Absolute Right) नभै शतर् सिहतको अिधकार (Conditional Right) 
हो भ  ेकुरा ःप   छ । यसरी हेरफेर गनुर् परेमा िनम्नानसुारको पवुर् शतर् परुा गरेको हनु ुपदर्छ ।  

(क)  ऐनको दफा ५(१)(२) वमोिजम गिठत पिरषद्को कारण सिहतको िसफािरश ौी ५               
को सरकार समक्ष पेश भएको हनु ुपन । 

(ख)  सदःय हेरफेर सम्वन्धमा सो पिरषद्ले पेश गरेको कारण सिहतको िसफािरश               
नेपाल राजपऽमा ूकािशत गिरन ुपन । 

 

      3. तर ौी ५ को सरकारले िमित २०५१।९।२६ देिख म िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट 
अवकास िदने िनणर्य गनुर् अिघ उल्लेिखत कानूनी शतर्ह  परुा नगरी हचवूा एवं पवुार्महपूणर् तवरबाट िनणर्य गिरएको छ 
। मलाई अवकास िदन ुपन कुनै कारण वा आरोपबारे केही उल्लेख नगरी धन्यवाद िदएबाट मेरो दाियत्वबाट िबचिलत 
नभएको िस  हनु्छ । कुन िमितको िनणर्यले अवकास िदएको भ  ेसम्म नखलुाई केवल मन्ऽी मण्डलमा भएको दिलय 
पिरवतर्नले राजनीितक पवुार्महबाट मेरो पदावधी पूणर्त ४ वषर् भएको हुंदा मलाई सो अवधी परुा नहुंदै अवकास िदन 
सवर्था िमल्दैन । मलाई सफाईको मौका समेत निदई ूाकृितक न्यायको विखर्लाप गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को 
दफा ५(३)५(४) को िसधा उल्लंघन गरी मलाई मेरो पदबाट िमित २०५१।९।२६ मा अवकाश र िवपक्षी महेन्ि 
वहादरु पाण्डेलाई िनयिुक्त िदएको हुंदा उक्त कायर् वदर गराउन ेअन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएको र सो कायर्बाट 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११,१२(२) (ङ) समेत ारा ूद  मेरो मौिलक हक अिधकारमा आघात 
पगुेकोले धारा २३,८८(२) अन्तरगत असाधारण क्षेऽको बाटो अवलम्वन गरेको  छंू । मलाई अवकास िदइएको िमित 
२०५१।९।६ को पऽ समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २(घ), ५(२)(ठ),५(३) र ५(४) समेतको िवपिरत हुंदा 
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सो पऽ र िवपक्षी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई गिरएको मनोिनत िनयिुक्त समेत असंवैधािनक एवं गैरकानूनी भएकोले 
उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गराई समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव पदमा म िनवेदकलाई नै पनुवर्हाली गराउन ु
भ  े समेतको उत्ूषेणयकु्त परमादेश तथा अन्य उपयकु्त आ ा आदेश जारी गरीपाउं । साथै िव मान कानूनी 
ूावधानलाई उपेक्षा गरी मलाई गैरकानूनी अवकास िदई १ नं. देिख ३ नं. सम्मका िवपक्षीह ले ४ नं. िवपक्षी महेन्ि 
वहादरु पाण्डेलाई सदःय सिचव पदमा िनयिुक्त गरी कुनै काम गनर् गराउन नपाउने हुंदा कुनै काम नगराउन,ु नगनुर् भ  े
तथा म िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदमा वहाल रही काम गनर् िदन ु िदलाउन ुभ  ेजो चािहन े व्यहोराको 
अन्तिरम आदेश यो िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्मको लािग स.अ. िनयमावली, २०४८ को िनयम  वमोिजम 
जारी गरी पाउं भ े समेत व्यहोराको डा. िटका ूसाद पोखरेलको यस अदालतमा परेको िरट िनवेदन । 

 

      ४. यसमा के कसो भएको हो ?  िनवदेकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?  िवपक्षीह लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अवधी नाघेपिछ िनयम बमोिजम पेश गनुर् भ े समेत यस अदालत एक 
न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०५१।११।१ को आदेश। 

 

      ५. अन्य ूत्यथीर्ह संग सम्विन्धत िवषयमा सम्विन्धत ूत्याथीर्ह मा नै िनभर्र रहने हुंदा आफनो हकमा माऽ 
िजिकर ूःततु गिरएको छ । 

 

      ६. पिरषद्को सदःय सिचवको मनोनयन गन अिधकार पूणर् पमा ौी ५ को सरकारलाई भएको तथ्य ःप  
पमा ःथािपत भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(४) अनसुार पिरषद्को सदःयह  हेरफेर गनर् 
सक्ने र दफा २४ अनसुार ऐनको कायार्न्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ परेमा सो फूकाउन सक्ने अिधकार ौी ५ को 
सरकारलाई छ भन ेदफा २३(१) अनसुार पिरषद्ले लेखा परीक्षण ूितवदेन र आफुले सम्पादन गरेको कामको िववरण 
सिहतको ूितवदेन िनधार्िरत समयिभऽ ौी ५ को सरकार समक्ष ूःततु गनुर् पन वाध्यात्मक व्यवःथा पिन गिरएको छ 
। यस ूकार पिरषद्को काम कारवाही उपर रेखदेख, िनयन्ऽण एवं िनदशन गन अविश  अिधकार ौी ५ को सरकार 
सक्षम रहेको  छ । यस ूकार िवषधेािधकार ूा  समक्ष िनकायले गरेको अवकाश गैरकानूनी भयो भनी िलएको िजिकर 
ःवयंमा अतािकर् क एवं हाःयापद छ । कुनै पिन व्यिक्तलाई संगिठत संःथाको पदािधकारीको पमा िनयिुक्त गदार् 
संःथाको वहृ र िहत र कल्याणलाई ि गत गनुर् सवर्मान्य मान्यता र पिरपाटी हो । सोही अनु प सदःय सिचव पदमा 
नया ंव्यिक्तको चयन भएको हो र यसो गनर् ौी ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले बन्देज लगाएको छैन । ऐनको दफा 
५(४) अनसुार राजपऽमा सूचना ूकािशत सम्वन्धमा ूिबया परुा नगरेको भ  े िजिकर गैरकानूनी एवं ःवयंमा ःप  
कानूनी व्यवःथाको अपव्याख्या गन दिुनर्यतबाट ूिेरत  छ । वःतूतः समाज कल्याण पिरषद्का पदािधकारीह को 
मनोनयनको सूचना नपेाल राजपऽमा ूकािशत गन गिरएको छैन । ऐनको मनसाय पिन त्यो होइन । ःवयं िवपक्षीको 
मनोनयनको सूचना राजपऽमा ूकािशत गिरएको िथएन । अतः राजपऽमा सूचना ूकािशत नगदमा कुनै कायर् अवै  भै 
हाल्ने भए िनजकै िनयिुक्तकै पिन वैधािनकता हनुे िथएन, पिरषद्को संरचना हेरफेर गनुर् परेमा राजपऽमा सूचना ूकािशत 
गनुर् पन दफा ५(४) को मनसाय   हो । दफा ५(२) को िनयिुक्त राजपऽमा ूकािशत गनुर् पन होइन । नेपाल कानून 
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व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई िनयिुक्त गन अिधकार िदएकोमा िनयिुक्त गन 
अिख्तयार पाएको अिधकारीले आफुले वा त्यःतो अिख्तयार पाएको अ ले िनयिुक्त गरेको मािनसलाई सःपेण्ड वा वखार्ःत 
गनर् पाउन ेव्यवःथा गिरएको छ । त्यसरी नै िवपक्षीलाई िदइएको िनयिुक्त पऽमा ४ वषर्कै भ  ेअवधी िकटान छैन । 
िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले दफा ५(२)(९) अनसुार िनयिुक्त गरेको र ौी ५ को सरकारले अवकाश िदएको कुरा 
मा. मन्ऽीज्यू एवं पिरषद्का अध्यक्ष ारा हःताक्षिरत िमित २०५१।९।२६ मा िनजलाई िदएको च.नं. ४२० को 
पऽबाट पिन  ःप  हनु्छ । यसरी िनजलाई अवकाश िदन ौी ५ को सरकारका पूणर्तः सक्षम  छ। 

 

      ७. पिरषद्को सन्दभर्मा यस मन्ऽालयको भिुमका ऐनको दफा २५ ले व्यवःथा गरे अनसुार सम्पकर्  मन्ऽालयको 
पमा माऽै रहने गरेको छ । िनजलाई अवकाश िदेने महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई मनोनयन गन सम्वन्धमा ौी ५ को 
सरकारबाट िनणर्य भै आए अनसुार िनजह लाई जानकारी िदने कायर्सम्म यस मन्ऽालयबाट भए गरेको हो । अतः यस 
मन्ऽालयको नाममा कुनै आदेश जारी हनु ुपन होइन । वःततु कसैलाई कुनै काम गरे वापत धन्यवाद िददमा िवपक्षीको 
उक्त पदमा अखिण्डत अिधकार सिृजत हनु सक्ने होइन । तसथर् उल्लेिखत कारण ूमाणबाट िरट िनवदेन खारेज गरी 
पाउन सम्मािनत अदालत समक्ष सादर अनरुोध गदर्छु भ  े समेत िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालयको 
तफर् बाट यस अदालतमा परेको िलिखत जवाफ । 

 

      ८. िनवदेकले आफ्नो पदावधी ४ वषर्को भएको भ  ेआधारमा िवपक्षीले आफुलाई गैरकानूनी ढंगबाट अवकाश 
िदएको भनी िलएको िजिकर सम्वन्धमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(२) अनु प गिठत पिरष ा २ ूकारका 
सदःयह  रहन ेव्यवःथा अनु प पदेन सदःय र ौी ५ को सरकार ारा मनोिनत सदःयह  मध्ये िविभ  कारणबाट 
केही समयदेिख केही पदह  खाली रहेको कारणबाट मनोनयन गनुर् पन भएको कारण ौी ५ को सरकारले पिरष  ऐनले 
िदएको अिख्तयारी ूयोग गरी नया ंसदःयह  मनोनयन गन र महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई गरेको िनयिुक्तलाई अन्यथा भ  े
अवःथा  छैन । 

 

      ९. कुनै पिन व्यिक्तलाई ौी ५ को सरकारले मनोिनत गरेको अवःथामा त्यःतो व्यिक्तलाई अवकाश समेत िदन 
सक्दछ । यस तथ्यलाई िवपक्षीले आफ्नो िनवेदन पऽमा ःवीकार गनुर् भएको छ । मनोिनत सदःयको पदावधी ४ 
वषर्को रहने भ े अथर्मा ौी ५ को सरकारले आफुलाई ूा  अिधकारको ूयोग नै  गनर् िमल्दैन भनी भ  िमल्दैन । ौी 
५ को सरकारले सम्पणुर् ूकृयाह  परुा गरी िवपक्षीलाई अवकाश िदएको तथा समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले पिरषद्को 
उ ेँय ूाि को लािग उपाध्यक्ष तथा सदःय सिचवको िनयिुक्त गरेको हो । समाज सेवा जःतो कायर्मा दिलय आधारमा 
काम गनुर् पन कुनै आवँयकता ौी ५ को सरकारले महशसु गरेको वा त्यस अनु प कायर् समेत गरेको छैन । ऐन 
अनु प गिठत पिरषद्का अन्य सदःयह  अध्याविध पिरष ा हनु ुहनु्छ । अतः राजनीितक कारणवाट अवकाश िदएको 
भ  े िवपक्षीको कथन कानून संगत छैन । ऐनको दफा २५ वमोिजम पिरषद्ले ौी ५ को सरकारसंग सम्पकर्  राख्दा 
सम्बिन्धत मन्ऽालय िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालय माफर् त गनुर्पन र पिरषद्को अध्यक्ष समेत िशक्षा 
संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालय रहेको कारण पिरषद्का सम्बन्धमा जे जित िनणर्यह  गरीएका छन ्। ती 
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िनणर्यह  पिरषद्को अध्यक्षको माफर् त भएको कारण िसफािरश मागेको वा पिरषद्ले पठाएको छैन भनी िलएको िजिकर 
कानूनन छैन ।  ऐनको दफा २४ मा वाधा अड्काउ फूकाउन ेअिधकार ौी ५ को सरकारलाई ूदान गरेको छ र 
त्यःतो सूचना ूकािशत गनर् सक्न ेअिधकार िदएको सन्दभर्मा िवपक्षीका कथन अनु प पिरषद्को िशफािरस नभएको आिद 
भ े िजिकरले ौी ५ को सरकारले िवपक्षीलाई िदएको अवकाश कानून िवपिरत भनी अथर् गनर् िमल्दैन । अतः उल्लेिखत 
आधारमा िवपक्षीको िनवेदन पऽ खारेज गरी पाउं भ े समेत मा.मोदनाथ ूिौत िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण 
मन्ऽी अवं अध्यक्ष समाज कल्याण पिरष  तथा समाज कल्याण पिरष  केिन्िय कायार्लयको सदःय सिचव महेन्ि वहादरु 
पाण्डेको तफर् वाट यस अदालतमा पनर् आएको संयकु्त िलिखत  जवाफ । 

 

      १०. िवपक्षी िरट िनवेदकले िरट िनवेदनमा उल्लेख गनुर् भएको सदःय सिचव मनोनयन सम्बन्धी िवषय ौी ५ 
को सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०४७ वमोिजम िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालयको कायर्क्षऽे 
िभऽ पन हो । तत ्सम्बन्धमा उक्त मन्ऽालयवाट समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव डा. िटका ूसाद पोखरेललाई 
हालसम्म इमान्दारी पवुर्क काम गनुर् भएकोमा धन्यवाद िदई सदःय सिचववाट अवकाश िदन ेर उक्त िरक्त हनु आउन े
पदमा उपयकु्त व्यिक्तको मनोनयन हनु भनी ूःताव पेश भएकोमा िनजलाई अवकाश िदई समाज कल्याण ऐन, २०४९ 
को दफा ५(२)(९) अनसुार समाज कल्याण पिरषद्को िरक्त सदःय सिचव पदमा ौी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई मनोिनत 
गिरएको ौी ५ को सरकारको २०५१।९।२५ को िनणर्य कानून वमोिजम नै हुंदा तथा िनयिुक्त गनर् सक्न ेअिधकार 
ूा  अिधकारीले हटाउन सक्ने अिधकार पिन पाएको हनु्छ भ  ेिस ान्तले मान्यता पाई आएको देिखन्छ भने सम्मािनत 
स.अ.संयकु्त इजलासवाट राजे र ूसाद शमार् िव. ौी ५ को सरकार कृिष मन्ऽालय समेत भएको सम्वत २०४९ 
सालको िरट नं. १६३८ िमित ०५०।९।२६ मा िनयिुक्त गनले खारेज गनर् सक्ने अिधकार पाउन ेहनु्छ । ४ वषर्को 
लािग िनयिुक्त भएका िनवेदकलाई पदावधी परुा नहुंदै सो पदवाट हटाउन ेगरेको ौी ५ को सरकारको िनणर्य कानूनको 
िवपिरत भयो भ  िमल्ने अवःथा नहुंदा िरट िनवेदन खारेज हनुे भनी िस ान्त समेत ूितपादन भएको छ, सो िस ान्त 
समेतको आधारमा पिन ूःततु िरट िनवेदन खारेज भागी छ । 

 

      ११. मािथ उल्लेिखत बुंदा ूमाणको आधारमा यस सिचवालयवाट िरट िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारको 
हनन ्भएको नहुंदा उक्त िरट िनवेदन खारेज  गरी पाउन अनरुोध गदर्छु भ े समेत ौी ५ को सरकार, मन्ऽीपिरष  
सिचवालयको तफर् वाट यस अदालतमा पनर् आएको िलिखत जवाफ । 

 

      १२. यसमा पदावधी सम्बन्धी िववाद उत्प  भएका िरट िनवेदनह  भएसम्म साथै राखी ूःततु िरट िनवेदन 
वहृत इजलासमा पेश गनुर् भ  ेसमेत यस अदालत संयकु्त इजलासको २०५२।८।४ को आदेश । 

 

      १३. यसमा ूःततु िरट िनवेदनमा नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम कुनै कानून 
संिवधान संग वािझएको भ े ू  नउठेकोले र सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४(ग) बमोिजम िवशेष 
इजलासको कायर् क्षेऽ िभऽको नदेिखएको तथा यस अदालतको िमित २०५२।८।४ को संयकु्त इजलासमा पेश हुंदा 
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समेत वहृत इजलासमा पेश गनुर् भनी आदेश भएको देिखंदा समेत ूःततु िरट िनवेदन वहृत पूणर् इजलासमा िनयमानसुार 
गरी पेश गनुर् भ े समेत यस अदालत वहृत िवशेष इजलासको २०५३।४।१७ को आदेश । 

 

      १४. िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सचुीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा िनवेदक तफर् बाट उपिःथत िव ान 
विर  अिधवक्ता ौी मकुुन्द रेग्मी तथा िव ान अिधवक्ताह  ौी विी वहादरु काकीर् र ौी कृंण देवकोटा समेतले 
िनवेदकलाई समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट अवकाश गनुर् भन्दा अगावै महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई सदःय 
सिचव पदमा िनयकु्त गिरएको छ । यसरी एउटै पदमा २ जना व्यिक्त एकै पटक कायर्रत भएको देिखन्छ । यसरी 
आतूरता साथ िनयिुक्त गनुर्ले राजनैितक पवुार्महको ःप  वोध गराउंछ । िनवेदकलाई सरकारको िवशेष अनरुोधमा अन्य 
संःथामा काम गिरएको अवःथामा कम तलव सिुवधामा समाज कल्याण परीषदमा सदःय सिचवमा िनयिुक्त गिरएको हो 
तर िवपक्षी पाण्डे ने.क.पा. (एमाले) को कायर्कतार्को हैिसयतले नवुाकोट िजल्ला क्षेऽ नं. ३ बाट ूितिनिध सभा 
सदःयको उम्मेदवार भई चनूाव हानुर् भएपिछ समाज कल्याण पिरषद्को उक्त पदमा िनयकु्त हनुलुाई राजनैितक 
पवुार्महको िनयिुक्त भनेर िकन नभ े । िनवेदकको पदावधी ४ वषर्को हनुे व्यवःथा ऐनमा ःप  छ । पिरषद्का 
सदःयह को ौी ५ को सरकारले हेरफेर गनुर् परेमा पिन समाज कल्याण ऐनको दफा ५ (४) बमोिजम कारण सिहतको 
िसफािरश आवँयक  पछर् । यहां िनवेदकलाई सदःय सिचव पदबाट हटाउंदा कारण सिहतको िसफािरशको अभाव छ 
। पदावधी कायम छंदैको अवःथामा पदबाट हटाउन नपाउने भनी िनवेदक डा. तेज वहादरु के.सी. िव  िऽ.िव.िव. 
२०५१ सालको िर.नं. २९२० मा यसै अदालत संयकु्त इजलासबाट नजीर कायम भएको छ । यहां िनवेदकलाई 
सफाईको मौका समेत निदई ूाकृितक न्यायको समेत िवपिरत िनजको पदावधी बांकी छंदाछंदै िबनाकारण हटाइएको 
िवपक्षीका उल्लेिखत कायर्बाट िनवेदकको संवैधािनक हक हनन ्भएको हुंदा िवपक्षीह ले गरेको िनवेदकको अवकाश र 
महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई िनयिुक्त गरेको कायर् मािथ उल्लेिखत आधारबाट गैरकानूनी हुंदा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर 
गरी िनवेदक डा. िटका ूसाद पोखरेललाई सािवक पदमा पनुः िनयिुक्त गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा परमादेश समेत जो 
चािहन ेअन्य उपयकु्त आ ा आदेश जारी गरी पाउं भ  ेतथा िवपक्षीह को तफर् बाट उपिःथत िव ान सरकारी अिधवक्ता 
ौी शंकर कुमार ौे  तथा िव ान अिधवक्ताह  ौी माधव ूसाद कोईराला र ौी महेश कुमार नेपालले मनोनयन भ  े
शव्द इच्छामा भर  पछर् । सरकारको Policy कायार्न्वयन गनर्को लािग सरकारले िविभ  िनकायमा पदािधकािरह को 
मनोनय गछर् र यःतो गनुर् न्यायोिचत पिन हो िकनिक ऊ जनतासंग चनुावमा वचनव ४ भएको हनु्छ । त्यःतो नीित 
कायार्न्वयन गनर् आफुले िव ास गनर् सक्ने अथार्त नीित कायार्न्वयन गनर् सक्ने ठानेको व्यिक्तलाई मनोनयन गनुर् पछर् । 
यसथर् िनवेदकलाई पदावधीको आधारमा िटकाइ राख्न ुआवँयक नभै आफनो नीित कायार्न्वयन गनर् महेन्ि वहादरु 
पाण्डेको िनयिुक्त गिरएको हो । समान हैिसयतमा माऽ समानताको  हक हनु्छ। त्यसरी नै कानून व्याख्या ऐन, २०१० 
को दफा १६ ले िनयकु्त गन िनकाय वा अिधकािरले हटाउन वा िनलम्बन गनर् सक्न ेअिधकारको व्यवःथा गरेको छ । 
यहां सदःय सिचवमा ौी ५ को सरकारले मनोनयन गरेको हो र उसैले हटाएको छ । यसरी सरकारले मनोनयन गन 
पदको पदावधी सरकारको इच्छामा भर पछर् । अतः उल्लेिखत आधार ूमाणवाट िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेजभागी 
हुंदा खारेज गरी पाउं भनी गनुर् भएको वहस िजिकर समेत रहेको छ । आज िनणर्य सनुाउन भनी पेश हनु आएको 
ूःततु मु ामा उल्लेिखत वहसह  समेतलाई ध्यानमा राखी िमिसल अध्ययन गरी िनणर्य तफर्  िवचार गदार् िनवदेकको 
माग वमोिजम िरट जारी गनुर् पन नपन के रहेछ त्यस तफर्  िनणर्य िदन ुपन देिखन आयो । 
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      १५.   यसमा ौी ५ को सरकारको ०५१।२।२६ गतेको िनणर्य अनसुार समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा 
५(२)(९) वमोिजम मलाई समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव पदमा मनोिनत गरेको र उक्त पदमा ०५१।३।१ 
देिख वहाली भई आफ्नो पदीय दाियत्व एवं िजम्मेवारी िनवार्ह गद आएकोमा िवनाकारण गैरकानूनी तवरवाट िवपक्षी ौी 
५ को सरकारले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(३) एवं ५(४) को उल्लंघन गरी सदःय सिचव पदवाट 
०५१।९।२६ मा मलाई अवकाश र िवपक्षी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई िनयिुक्त िदएको कायर्वाट नपेाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२)(ङ) समेत ारा ूत्याभतु मेरो मौिलक हकमा आघात पािरएकोले उक्त अवकाश 
िदइएको िमित ०५१।९।२६ को पऽ र िवपक्षी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई गिरएको मनोनयन िनयिुक्त समेत असंवैधािनक 
एवं गैरकानूनी भएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा वदर गराई उक्त सदःय सिचव पदमा म िनवेदकलाई पनुवर्हाली गराउन 
भ  े समेतको उत्ूषेणयकु्त परमादेश तथा अन्य उत्ूषेण आ ा आदेश जारी गरी पाउं भनी नेपाल अिधराज्यको 
संिवधानको धारा २३ ले िनिदर्  गरे वमोिजम धारा ८८(२) को आधारमा ूःततु िरट िनवदेन परेको देिखन्छ । समाज 
कल्याण ऐन, ०४९ को दफा छ को उपदफा (२) को खण्ड (९) अनसुार ौी ५ को सरकारले समाज कल्याण 
पिरषद्को सदःय सिचव मनोिनत गनर् सक्ने र सोही दफाको उपदफा ३ ले मनोिनत सदःयको पदावधी ४ वषर्को हनु े
भएता पिन उपदफा ४ अनसुार पिरषद्को सदःय हेरफेर गन ौी ५ को सरकारलाई अिधकार रहेकै छ । सोही ऐनको 
दफा २४ अनसुार ऐनको कायार्न्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ आइपरेमा सो फूकाउन सक्न े अिधकार ौी ५ को 
सरकारलाई ूदान गिरएको छ । पिरषद्को काम कारवाही उपर रेखदेख, िनयन्ऽण एवं िनदशन गन अविश  अिधकार 
ौी ५ को सरकार समक्ष रहेको र यस ूकारको िवशेषािधकार ूा  सक्षम िनकायले गरेको अवकाश गैरकानूनी भयो 
भ  े िनवेदकको िजिकर अतािकर् क छ । पिरवितर्त पिरवेश र सन्दभर्मा परुानो नेततृ्वको वदलामा नया ंनेततृ्ववाट वढी 
सक्षमता र कायर् कुशलताका साथ समाज कल्याण पिरषद्का गितिविधह लाई समय सापके्ष पमा अिघ बढाउन सिकन्छ 
भ  ेमान्यतालाई आत्मसात गरेर नै सदःय सिचव पदमा नया ंव्यिक्तको चयन भएको र यसो गनर् ौी ५ को सरकारलाई 
कुनै कानूनले वन्देज लगाएको छैन । समाज कल्याण पिरष  अन्य सदःय सिचव लगायतका पदािधकारीह को 
मनोनयनको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकािशत गन गिरएको छैन र ऐनको मनसाय पिन त्यो होइन । समाज कल्याण 
ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा  (२) मा उल्लेख भएको कुनै  पदमा कुनै व्यिक्त िवशेषलाई पिरवतर्न गदमा 
राजपऽमा सूचना ूकािशत गनुर् पन भ े दफा ५(४) को मनसाय होइन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० 
को दफा १६ ले िनयकु्त गन अिधकार पाएकोले सःपेण्ड र वखार्ःत गनर् पिन पाउन ेअिधकार िदएको छ । िनवेदकलाई 
सदःय सिचवमा िनयकु्त गन ौी ५ को सरकारले नै अवकाश िदन सक्षम रहेकोले अवकाश िदइएको हो । ौी ५ को 
सरकारले कुनै पवुार्मह िलएको छैन । ौी ५ को सरकारले आवँयक कानूनी ूकृया परुा गरी अवकाश िदएको र 
मनोनयन समेत गिरएको हो । ौी ५ को सरकारको ०५१।९।२४ को िनणर्य कानून वमोिजम नै हुंदा िरट िनवेदन 
खारेज गरी पाउं भ  ेसमेत िलिखत जवाफह मा िजिकर रहेको देिखन्छ । 

 

      १६. समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ वमोिजम ःथािपत समाज कल्याण पिरष  उपदफा 
२ को देहाय वमोिजमका सदःयह  रहने छन भन्दै देहाय (९) मा ौी ५ को सरकारवाट मनोिनत व्यिक्त सदःय सिचव 
रहने व्यवःथा रहेको देिखन्छ । यःका अितिरक्त उपदफा २ को िविभ  देहाय खण्डह मा पिरषद्को उपाध्यक्ष, 
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कोषाध्यक्ष तथा सदःयह  ौी ५ को सरकार ारा मनोिनत हनुे गिरएको पिन देिखन्छ । सोही दफाको उपदफा घ मा 
मनोिनत सदःयको पदावधी चार वषर्को हनु ेछ भनी पदावधी िनि त गिरएको पिन देिखयो । यसरी पदावधी िनि त 
गरीएपिछ ौी ५ को सरकारले पिरषद्को कारण सिहतको िसफािरसमा सूचना ूकाशन गरी पिरषद्को सदःयह  हेरफेर 
गनर् सक्ने अिधकार उपदफा ४ ले िदएको देिखन्छ । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को धारा २ को खण्ड (च) मा 
गिरएको पिरभाषाबाट सदःय भ ाले पिरषद्को सदःय सम्झनुर् पन र सो शव्दले पिरषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष 
र सदःय सिचवलाई समेत जनाउन ेभ  ेदेिखन आउंछ । 

      १७. िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचवमा ०५१।२।२६ को 
िनणर्यानसुार मनोिनत गरेको, ०५१।३।१ देिख िनवेदकले सदःय सिचवमा वहाली गरी आफ्नो पिदय दाियत्व एवं 
िजम्मेवारी िनवार्ह गरी आएको र ौी ५ को सरकारले िनवदेलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदवाट अवकास िदन े िनणर्य 
०५१।९।२५ मा गदार्सम्म िनवेदक पिरषद्को सदःय सिचवमा कायर्रत रहेको कुरामा िववाद देिखएन । समाज 
कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को  उपदफा ३ ले मनोिनत सदःयह को पदावधी ४ वषर् हनुे छ भनी पदावधी िनि त 
गरेको र पिरषद्को सदःय भ ाले पिरषद्को सदःय सिचवलाई समेत जनाउने भ े कुरा ऐ. ऐनको दफा २ को खण्ड 
(च) ले ूं ाएको देिखयो । यःतो कानून ारा पदावधी िनधार्िरत भएको पदबाट अवकाश िदन,े  हटाउन ेकायर् पिन 
कानून बमोिजम नै हनु ुपन हनु्छ । 

      १८. समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा ४ ले ौी ५ को सरकारले पिरषद्को कारण सिहतको 
िसफािरसमा नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी पिरषद्को सःयह  हेरफेर गनर् सक्न ेअिधकार ूदान गरेको देिखयो 
। िवपक्षह को िलिखत जवाफबाट िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट अवकाश िदने नयां सदःय सिचव 
िनयकु्त गन ौी ५ को सरकारको िनणर्यधार उक्त कानूनी व्यवःथाको अितिरक्त नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, 
२०१० को दफा १६ लाई बनाएको देिखयो । समाज कल्याण ऐन, ०४९ को उल्लेिखत कानून व्यवःथा अन्तगर्त 
पिरषद्को सदःय सिचवमा हेरफेर गनर्लाई पिन समाज कल्याण पिरषद्को कारण सिहतको िसफािरस हनुपुन अिनवायर् 
तत्व हो । पिरषद्को वैठक बसी सदःय सिचवमा हेरफेर गन तथा कारण सिहतको िसफािरश ौी ५ को सरकारमा िदन े
िनणर्य भएको भ  र ौी ५ को सरकारले पिन सोही िसफािरसका आधारमा अवकाश तथा नया ंसदःय सिचवको िनयिुक्त 
गरेको भ  र त्यःको ूमाण िदन सकेको िलिखत जवाफह वाट  देिखएन । ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरषद्को 
िलिखत जवाफमा िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालयबाट समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव डा. िटका 
ूसाद पोखरेललाई हालसम्म इमान्दारी पवुर्क काम गनुर् भएकोमा धन्यवाद िदई सदःय सिचवबाट अवकाश िदन र उक्त 
िरक्त हनु आउन ेपदमा उपयकु्त व्यिक्तको मनोनयन हनु भनी ूःताव पेश भएकोमा सदःय सिचव डा. िटका ूसाद 
पोखरेललाई अवकाश िदई समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ५ को उपदफा २ को खण्ड (९) अनसुार समाज 
कल्याण पिरषद्को िरक्त सदःय सिचव पदमा ौी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई ०५१।९।२५ को िनणर्यानसुार मनोिनत 
गिरएको भ  ेसम्म उल्लेख छ । त्यःतै िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालय र ऐ. मन्ऽालयका मन्ऽी जो 
समाज कल्याण पिरषद्को अध्यक्ष पिन हनु्छ, को िलिखत जवाफह बाट पिन समाज कल्याण पिरषद्को सदःय हेरफेर 
गन सम्वन्धमा ौी ५ को सरकारमा पिरषद्ले कानून सिहतको िसफािरश गरेको भ  र ूमाण िदन सकेको पाइएन । 
समाज कल्याण ऐन, ०४९ को दफा ८(१) ले पिरषद्को वैठक अध्यक्षले तोकेको िमित समय र ःथानमा बःन े र 
उपदफा ५ ले पिरषद्को िनणर्य सदःय सिचव ारा ूमािणत गरीने व्यवःथा छ । िनवेदकलाई सदःय सिचवबाट 
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अवकाश िदई सो पदमा नया ंसदःय सिचव मनोिनत गनवारे पिरषद्को वैठक बसेको र िनणर्य भएको भ  ेूमाण आउन 
सकेको छैन । त्यःतो िसफािरस भएमा पिन नेपाल राजपऽमा सूचना  ूकाशन  गरी  पिरषद्का सदःयह को हेरफेर 
गनर् सिकन ेहनु्छ । कानूनी राज्यको अवधारण ूित ूितव  राज्यले कानूनको सव पिरतालाई ःवीकार गरी तदनु पको 
आचरण र व्यवहार गनुर् पन हनु्छ । आचरण र व्यवहारबाट कानूनको मयार्दा गरेको अनभुिुत िदन सक्न ुपदर्छ । ौी 
५ को सरकारले,  िनवेदकलाई  पिरषद्को सदःय सिचवको पदबाट समाज कल्याण ऐन, ०४९ को उल्लेिखत कानूनी 
व्यवःथाको रीत परु् याई अवकाश िदएको भ  सिकने अवःथा  देिखएन । 

 

      १९. नपेाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ लाई पिन िनवेदकलाई अवकाश िदने कायर् 
कानून संगत भएको भ  ेआधार बनाएको देिखयो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ यस 
ूकार रहेको देिखन्छ । कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई िनयिुक्त गन अिधकार िदएकोमा अक अिभूाय नदेिखएमा सो वखत 
िनयिुक्त गन अिख्तयार पाएको अिधकािरले आफुले वा त्यःतो अिख्तयार पाएको अ ले िनयिुक्त गरेको मािनसलाई सःपेण्ड 
वा वखार्ःत गनर् पाउंछ । यसबाट िनयिुक्त गन अिधकारमा सःपेण्ड र वखार्ःत गन अिधकार सामेल  हनु े  वारेको 
व्यवःथा देिखयो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० कानूनका कुनै शव्द वा शव्द समहुको सही अथर् 
िनकाल्न व्याख्या गनर् आवँयक देिखएमा सहारा िलन ेहो। कानूनमा रहेको ू  व्यवःथको ूितकुल हनुे गरी अथर् गनर् 
यःको सहारा िलइने होइन । सःपेण्ड वा वखार्ःत गनर् पाउंछ भ  ेउल्लेिखत शव्दह ले नै आरोप लगाई कारवाही हनु े
कुरालाई इंिगंत गदर्छ । यःतो अवःथामा कारवाही गरीन ेव्यिक्तलाई  सफाईको मौका पिन  िदन ुपन हनु्छ । ूःततु 
मु ामा िनवेदकको पिरषद्को सदःय सिचव पदको पदावधी बांकी छंदै अवकाश िदएको कुरा छ । तसथर् िनवेदकलाई 
पिरषद्को सदःय सिचवमा िनयिुक्त गन ौी ५ को सरकारले िनजलाई सःपेण्ड र वखार्ःत गनर् सक्न े नेपाल कानून 
व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवःथाको सहारा िलई अवकाश िदन ेअिधकार राख्दछ भ ु कानून 
संगत मा   सिकदैन।  

कुनै कानूनमा कारवाही गरी सःपेण्ड तथा वखार्ःत गन व्यवःथा छ तर कारवाही गन अिधकारी नतोिकएको अवःथामा 
उक्त दफा १६ को व्यवःथा आकिषर्त हनुे अवःथा पनर् सक्दछ । तर ूःततु मु ामा त्यःतो अवःथा छैन । मनोिनत 
सदःय कसरी हेरफेर  गनर्  सिकन्छ । कानून ू  छ भने सो को िवपिरत राज्यको मनोमानी कायर्बाट नागरीकको 
मौिलक हकमा आघात परु् याइन ेकायर् कानूनी राज्यको अवधारणाले िवल्कुलै ःवीकार गनर् सक्न ेहुंदैन । तसर्थ समाज 
कल्याण पिरषद्को  सदःय  सिचव पदबाट पदावधी बांकी छंदै बीना कारण िनवदेकलाई अवकाश िदन ेर सो पदमा 
िवपक्षी मध्येका महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई िनयिुक्त िदने ौी ५ को सरकारको िनणर्य तथा कायर् कानून िवपिरत देिखयो । 

      २०. कुनै पिन पदमा कानून बमोिजम िनयकु्त पदािधकारीले कानून बमोिजम पदबाट हट्नू पन अवःथामा बाहेक 
बहाल रही आफ्नो दाियत्व र िजम्मेवारी वहन गद कायर् गनर् पाउन ेहक राख्दछ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, ०४७ 
को धारा ११(३) मा राज्यले नागरीकह  बीच वैचािरक आःथाको आधारमा भेदभाव गन छैन भनी नागरीकलाई मौिलक 
हक अन्तगर्तको समानताको हक ूदान गरेको छ भने धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ)  मा पेशा रोजगारको 
ःवतन्ऽता जःतो मौिलक हकको ूत्याभिुत रहेको छ । पिरवितर्त पिरवेश र सन्दभर्मा परुानो नेततृ्वको बदलामा नया ं
नेततृ्वबाट बिढ सक्षमता र कायर् कुशलताका साथ समाज कल्याण पिरषद्का गितिविधह लाई समय सापके्ष पमा अिघ 
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बढाउन सिकन्छ भ  ेमान्यतालाई आत्मसात गरी सदःय सिचव पदमा हेरफेर भएको भ े पिन िशक्षा,  संःकृित तथा 
समाज कल्याण मन्ऽालयको िलिखत जवाफबाट देिखन्छ । िनवेदकले आफुलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट 
गैरकानूनी अवकाश िदई स ा ढ दल ने.क.पा. (एमाले) को कायर्कतार् ौी महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई सोही पदमा िनयिुक्त  
िदएको  भ  े िजिकर  िलएको  देिखन्छ । 

िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट अवकाश िदई हटाउन ु परेको कुनै कारण तथा अवःथा देिखदैन । 
सरकारमा स ा पिरवतर्न भएकै कारण सदःय सिचवको पदमा पिन पिरवतर्न हनुे नभै कानूनले नै पद, पदावधी र पदबाट 
हटन ेअवःथाह  ू  गरेको छ । वैचारीक आःथाको आधारमा िनयकु्त गरीन ेपदपिन होइन । समाज कल्याण ऐन, 
०४९ मा भएको व्यवःथा अनु प वाहेक अन्य मािथ उल्लेिखत आधारह बाट कानून बमोिजम मनोिनत तथा िनयकु्त 
पिरषद्को सदःय सिचव पदबाट िनवेदकलाई अवकाश िदन ेकायर्ले िनवेदकको समानता तथा ःवतन्ऽता जःतो मौिलक 
हकमा आघात पगुेको देिखदा उक्त कायर् संिवधान र कानून संगत भ  िमल्ने भएन । 

      तसथर् ौी ५ को सरकारले िनवेदक डा. िटका ूसाद पोखरेललाई समाज कल्याण पिरषद्को सदःय सिचव 
पदबाट अवकाश िदन ेर  सो पदमा िवपक्ष मध्येको महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई मनोिनत गरेको ०५१।९।२५ को िनणर्य 
०५१।९।२६ को अवकाश पऽ र महेन्ि वहादरु पाण्डेलाई िदएको िनयिुक्त समेत संिवधान र कानून िवपिरत भएकोले 
उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु्छ । िनवेदक डा. िटका ूसाद पोखरेललाई बांकी रहेको अवधीसम्म सदःय सिचव 
पदमा पनुवर्हाली गनुर् भनी िवपक्षह का नाउंमा परमादेश जारी हनु े ठहर्छ । िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई  िदन ु। 

उक्त रायमा हामीह  सहमत छ  । 

न्या. ौी मोहन ूसाद शमार् 

न्या. ौी केशव ूसाद उपाध्याय 

न्या. ौी केदारनाथ उपाध्याय 

न्या. ौी केदारनाथ आचायर् 

 

ईित सम्वत ्२०५३ साल फागूण ९ गते रोज ५ शभुम ्............................... । 
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३. क्म शम्शेर राणा  िव  ौी ५ को सरकार, उत्ूषेण, िनणर्य नं. ६३०४ न.ेका.प. २०५४ अ  १ 

िनणर्य नं. ६३०४ ने.का.प. २०५४ अ  १ 

पूणर् इजलास 

 

माननीय न्यायाधीश ौी मोहन ूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी केशव ूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझी 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर् 

संवत ्२०५३ सालको स.अ.िर.प.ुइ.नं. ..५६ 

आदेश िमितः- २०५३।११।९।५ 

 

िवषयः- उत्ूषेण लगायत जो चािहने आ ा आदेश जारी गरी  पाउँ । 

 

िनवेदकः- का.िज.का.न.पा.वाडर् नं. ९ वि स पतुली वःने क्म शम्शेर राणा । 

िव  

िवपक्षीः- ौी ५ को सरकार, मिन्ऽपिरष  सिचवालय । 

ौी ५ को सरकार, िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽालय । 

राि य खेलकुद पिरष  काठमाण्डौ । 

 

माननीय िश.सं. तथा समाज कल्याण मन्ऽी एवं राि य खेलकुद पिरषद्का अध्यक्ष मोदनाथ ूिौत, 

रा.खे.प. को सदःयमा मनोिनत भै रा.खे.प. को उपाध्यक्षमा िनयिुक्त भएका सोमनाथ प्यासी (अिधकारी) 

रा.खे.प. को सदःयमा मनोिनत भै रा.खे.प. को सदःय सिचवमा िनयकु्त भएका केशव ःथािपत । 

रा.खे.प. को सदःयमा मनोिनत भएका सदःय ूमे कुवर । 
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§  जनु कुरा कानूनले नै ःप  गरेको छ मनोनयन गन िनणर्य तथा िनयिुक्तपऽमा उल्लेख गिरन ुपन ज री नहनुे ।                   

 

(ू.नं. १२) 

 

§   सदःय भ ाले पिरषद्को सदःय सम्झन ुपन र सो शव्दले पिरषद्को  सदःय सिचव समेतलाई जनाउन ेकुरा ऐनको 
दफा २ को खण्ड (ग) मा गिरएको पिरभाषाले ूं ाएको छ । उल्लेिखत कानूनी व्यवःथाबाट पिरषद्को सदःय पदमा 
िनवेदक मनोिनत भएको िमितबाट ४ वषर्सम्म िनजको पदाविध रहेको भ  ेदेिखन आउन े। 

 

(ू.नं. १२) 

 

§   खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ वमोिजम राि य खेलकुद पिरषद्को  सदःयमा मनोिनत सदःयलाई ४ वषर्को पदाविध 
वाँकी छंदै सदःय पदबाट हटाउन ेसम्वन्धमा कानूनमा कःतो व्यवःथा छ भनी हेदार्, उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा 
४ मा कुनै सदःयले आफ्नो  कतर्व्य पालन गरेको छैन भ  ेलागेमा पिरषद्को िसफािरसमा ौी ५ को सरकारले त्यःतो 
सदःयलाई   जनुसकैु वखत हटाउन सक्न ेर यःतो कारवाही गदार् सम्बिन्धत सदःयलाई सफाई िदने मौकाबाट विन्चत 
नगिरने भ  े व्यवःथा रहेको देिखन्छ । ूःततु मु ामा िनवेदकलाई यिह कानूनी व्यवःथाको आधारमा कारवाही भै 
सदःय पदबाट हटाइएको भ  े कुरा देिखन आएको छैन र िलिखत जवाफबाट पिन त्यःतो िजिकर रहेको पाइएन । 
यसरी सदःयलाई कारवाही गरी हटाउँदा पिन लगाइन ेआरोपमा सम्विन्धत सदःयलाई सफाई िदन ेमौका ूदान गिरन ु
पन  अिनवायर् हनु्छ । ूाकृितक न्याय िस ान्त अन्तगर्तको यो व्यवःथालाई कानूनले नै पालना गनुर् पन गरी ःप  
पमा वाध्यात्मक वनाएको छ । िनवदेकलाई सदःय पदबाट अवकश भनी हटाइएको मा  ेअवःथामा पिन कानून 
वमोिजम हटाइएको भ  सिकने अवःथा नदेिखने ।      

 

(ू.नं. १३) 

 

§  कानून वमोिजम िनयकु्त कुनै पिन व्यिक्त कानून वमोिजम नै िनयकु्त पदबाट हट्न ेअवःथामा बाहेक पदमा वहाल रही 
काम गनर् पाउन ेहक  राख्दछ ।               

 

(ू.नं. १५) 

 



265 
 

§  नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणा ूित ूितवध्दता देखाएको छ । नागिरकलाई ूा  
हकमा कानूनकै आधारमा हःतक्षेप  गनर् िमल्ने हनु्छ । खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा ४ को 
अवःथामा वाहेक िनवदेकलाई राि र्य खेलकुद पिरषद्को सदःय पदमा वहाल रही काम गनर् पाउन ेपदाविध वाँकी छंदै 
ौी ५ को सरकार,  मिन्ऽपिरष  तथा िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽीलाई सदःय पदबाट अवकाश िदई 
हटाउन ेअिधकार कानूनले ूदान गरेको देिखदैन । कानूनको अिख्तयार वगेर जिहले मन लाग्यो कानून वमोिजम िनयकु्त 
पिरषद्को सदःयलाई पदाविध वाँकी छंदै अवकाश िदने कायर् ःवेच्छाचारी भ  ुपरी त्यःतो कायर्लाई कानूनी राज्यको  
अवधारणाले िःवकार गनर् सिकने अवःथा नहनुे । 

(ू.नं. १५) 

§   नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी  ऐन, २०१० मा भएको व्यवःथा कानूनी शव्द तथा शव्द समहुह को सिह अथर् 
िनकाल्न सहायक हनु ेहो । खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ जःतो िवशेष ऐनले हकको ौृजना तथा व्यवःथा गरे जःतो 
गरी हकको ौृजना तथा व्यवःथा गरेको नहनुे ।                    

(ू.नं. १६) 

§  खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ ले िनवेदकलाई सदःय पदमा वहाल रही ४ वषर्सम्म काम गन हक ूदान गरेको छ र 
सो अविध िभऽ पिन कारवाही गरी हटाउन सिकने व्यवःथा गरेको छ भने सो वाहेक अन्य अवःथा वा कारणबाट 
सदःयलाई पदाविध वाँकी छंदै सदःय पदबाट अवकाश िदन वा हटाउन नपाउन े िवधाियकाको मनसाय रहेको भ  ुपन 
।                 (ू.नं. १६) 

§  कानूनको अक अिभूाय रहेको अवःथामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को अिधकार भनी 
ूयोग गनर् िमल्ने अवःथा नहनु े। 

(ू.नं. १६) 

§   नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को पिरूआेयमा िनयकु्त गनले िवना कुनै कानूनी आधार अवकाश पिन िदन 
सक्तछ भनी अथर् गदार् पदमा िनयकु्त व्यिक्त जिहले पिन असरुिक्षत भइरहने र कायर्कािरणीको ःवेच्छाचािरतालाई वढावा 
हनु जान ेहनु्छ । जनु कुरा संिवधानको अवधारणाको ूितकूल हनु े।                    

(ू.नं. १६) 

§    संिवधान र कानूनको पालना गनुर् पन कतर्व्य राज्य तथा व्यिक्त सवैको  हो । संिवधानको भावना र कानूनको 
व्यवःथा अनकूुल राज्यले आफ्नो कायर् शैली अपनाउन ुपन हनु्छ । संिवधान तथा िवशेष कानूनले ःप  पमा ूदान 
गरेको सरुिक्षत हकमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको व्याख्याको आडमा हःतक्षेप गनर् िमल्न ेअवःथा नहनु े।         

             (ू.नं. १६) 

िनवेदक तफर् बाटः- 

िव ान विर  अिधवक्ता ौी मकुुन्द रेग्मी 
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िव ान अिधवक्ता ौी बिी बहादरु काकीर् 

िव ान अिधवक्ता ौी िवनोद रोक्का 

िवपक्षी तफर् बाटः- 

िव ान सरकारी अिधवक्ता ौी शंकर कुमार ौे  

िव ान अिधवक्ता ौी उूने्िकेशरी न्यौपाने । 

अबलिम्बत नजीरः- x 

आदेश 

            न्या.कृंणजंग रायमाझीः नेपाल अिधराज्यको संिवधान,  २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तगर्त यस 
अदालतमा पनर् आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  िववरण यस ूकार छः 

 

            २.    राि य खेलकुद पिरष ,  खेलकुद िवकास ऐन,  २०४८ वमोिजम ःथापना भएको अिविछ  
उ रािधकारवाला ःवशािसत र सँगिठत संःथा हो । खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३(१) (ख) वमोिजम ौी ५ 
को सरकारले मलाई राि य खेलकुद पिरषद्को सदःयमा ४ वषर्का लािग मनोिनत गरे प ात पिरषद्को अध्यक्षले ऐ. 
ऐनको दफा ३(३) वमोिजम  सो पिरषद्को सदःय सिचव पदमा सोही अविधका लािग २०५०।११।४ मा िनयिुक्त गनुर् 
भएको हुँदा पिरषद्को सदःय सिचवको हैिसयतले नेपालमा खेलकुदको िवकासको लािग धेरै मेहनत र पिरौम गरेको छु 
। खेलकुद िवकासको लािग नेपालमा िजल्ला, क्षेऽीय, राि य ूितयोिगता संचालन गन,  िविभ  संघ संःथा र क्लव वीच 
ूितयोिगता संचालन गन तथा नेपालको तफर् बाट साकर्  ःतरीय ूितयोिगता, एिसयन ूितयोिगता एवं िविभ  रांट्र्ह  वीचमा 
ूितयोिगतामा वढी भन्दा वढी सहभािगता िदलाई नेपालमा खेलकुदको पूणर् िवकास हनु े िव ास िलएको िथएं । Asian 
Football Confederation  जःता महत्वपूणर् अन्तरार्ि य संःथामा मलाई १९९४(१९९५ सम्मका लािग Dep Chairman of 

Media  Committee  िनवार्िचत रहेको र िफफाको Appeal  Committee १९९५-१९९६ का लािग सदःयमा मनोनयन 
गरेको छ । िफफाको कुनै पिन किमिटमा यस अिघ कुनै पिन नेपालीले ूितिनिधत्व नपाएको अवःथामा िफफामा 
नेपालले ूितिनिधत्व पाउन ुनपेाल र नेपालीको लािग महत्वपूणर् कुरा हो । यसरी खेलकुदको िवकासमा ौी ५ को 
सरकार तथा िवदेशी सरकारी तथा गैरसरकारी ःतरबाट सहयोग जटुाई ऐनको उ ेँय तथा ौी ५ को सरकारको नीित 
वमोिजम खेलकुदको िवकासमा कतर्व्यपरायण पूवर्क लािगरहेकै अवःथामा िवपक्षी ौी ५ को सरकारको 
२०५१।११।११ को िनणर्य वमोिजम भनी िवपक्षी िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽी मोदनाथ ूिौत ारा 
दःतखत गिरएको पऽ ारा मलाई अवकास िदइयो । 

 

            ३.    ौी ५ को सरकारको २०५०।९।२६ को िनणर्यानसुार खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा 
३(२) वमोिजम खेलकुद पिरषद्का सदःयमा मलाई ४ वषर्को लािग सदःयमा मनोनयन गरेपिछ पिरषद्का अध्यक्षले सो 
पिरषद्को सदःय सिचवमा  िमित २०५०।११।४ मा िनयिुक्त गनुर् भएको छ । ऐ. ऐनको दफा ६(१) वमोिजम मेरो 
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पदाविध ४ वषर्को हनुे ःप  छ । मनोिनत गिरएका सदःयह  आफ्नो पदमा वहाल नरहने व्यवःथा ऐ.ऐनको दफा 
६(३)(४) तथा ७ र ८ ले माऽ गरेको छ जनु व्यवःथा मेरो हकमा आकिषर्त हनु सक्ने िःथित नै िव मान छैन । 
िवपक्षीले मलाई अवकास िदएको पऽमा तपाईले हालसम्म राि य खेलकुद पिरष  मा रही गनुर् भएको अमलु्य सेवाको 
लािग धन्यवाद सिहत तपाईलाई राि र्य खेलकुद पिरषद्को सदःय सिचव र सदःय पदबाट अवकास िदइएको व्यहोरा 
उल्लेख गरेबाटै पिन मैले पिरषद्को िवकासको अमलु्य सेवा गरेको ू  छ । 

 

            ४.    खेलकुद पिरषद्को सदःयमा मनोिनत गदार् ऐनको दफा ३(२) (ङ) र  ३(२) (च) अनसुार 
मनोिनत गदार् राि य वा अन्तराि य खेल जगतमा ूित ा आजर्न गरेका किम्तमा दईुजना खेलाडी पन गरी वढीमा ६ 
जना माऽ िनयिुक्त गनुर् पदर्छ । पिरषद्को सदःयको पदाविध निसिध्ददै सो पद खाली भएमा अक  सदःय मनोिनत गदार् 
राि य एवं अन्तराि य खेल जगतमा ूित ा आजर्न गरेको ऐनको दफा ७ ले अयोग्य नभएको कुनै व्यिक्तलाई वाँकी 
अविधको लािग िनयिुक्त गनुर् पन ऐनको दफा ३(२) (ख) र ६(२) मा वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा रहेको पाइन्छ । 
िवपक्षी ौी ५ को सरकारले राि य एवं अन्तराि य खेल जगतमा  ूित ा आजर्न गनुर् भएका नरेश अिधकारीको मतृ्य ुभै 
खाली भएको पदमा खेलकुद जगतमा ूित ा आजर्न नगरेको ने.क.पा. एमालेका सोमनाथ अिधकारी (प्यासी) जःतालाई 
मनोनयन गरेको छ । त्यःतै ऐनको दफा ३(२) (ख) वमोिजमको ूित ा आजर्न गनुर् भएका ौी वालकृंण सवुाललाई 
गैरकानूनी पबाट िनःकासन गरी सो पदमा ऐनको दफा ३(२)(ख) वमोिजम ूित ा ूा  नै नगरेका ूमे कुवरलाई म 
वहालमा रही आएको पदमा िवपक्षी केशव ःथािपतलाई मनोनयन गरेको देिखन्छ । िवपक्षीले  उल्लेिखत अवःथामा 
तलमािथ हनु ेगरी कुनै मनोनयन गरेको भए पिन िवपक्षीको कायर् कलिुषत भावनाबाट ूिेरत रहेको ू  छ । अतः 
िवपक्षीह बाट भएका उक्त काम कारवाही खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा २(ग)२(घ), ३(२) (ख) ३(३)(ग),  
६(१), ६(२)६(४) ७ र ८ नेपाल अिधराज्यको संिवधािन, २०४७ को धारा ११, १२ (२)(ङ) समेतको ूितकूल भै 
उक्त काम कारवाहीबाट मेरो संवैधािनक एवं कानूनी हक हनन ्भएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा िवपक्षीह को उल्लेिखत 
काम कारवाही वदर गरी िनवेदकलाई पिरषद्को सदःय  तथा सदःय सिचवमा यथावत रही काम गनर् िदन ुिदलाउन ुभ े 
र अन्य िवपक्षीह लाई पिन पिरषद्को काम कारवाही नगनर् नगराउन ुभ  ेअन्तिरम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भ े 
समेत व्यहोराको िरट िनवेदन । 

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग वमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो वाटोको 
म्याद वाहेक १५ िदन िभऽ िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवपक्षीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध 
नाघेपिछ िनयम वमोिजम पेश गनुर् भ े यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । 

            ६.    राि य खेलकुद पिरषद्लाई सिबय र गितशील वनाई अन्तराि य जगतमा ख्याती ूवधर्न गनर् 
अनकूुल र सगुम पिरिःथित सजृना भई सहयोग पगुोस भ  े उदा  र पिुनत ध्येयले पिरषद्को सदःयह मा हेरफेर 
गिरएको हो, यसमा कुनै पवुार्मह र िनहीत ःवाथर् छैन । िवपक्षीलाई राि य खेलकुद पिरषद्को सदःयमा मनोिनत गन 
म.प. को िनणर्य तथा मनोनयन गिरएको पऽमा र सदःय सिचवमा िदएको िनयिुक्त पऽमा समेत िनजको पदाविध ४ 
वषर्को हनु ेउल्लेख छैन । िनणर्य मनोनयन पऽ र िनयिुक्त पऽमा ४ वषर्को अविध िकटान नभएको कारण समेतबाट 
िवपक्षीको पदाविध चारै वषर्को हो भनी हकका पमा दावी गनर् सक्न े िःथित छैन । नपेाल कानून व्याख्या सम्वन्धी 
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ऐन, २०१० को दफा १६ मा भएको ूावधान अनसुार िनयिुक्त गन अिधकारीमा वखार्ःत गन अिधकार समेत िनिहत 
रहेको देिखन्छ । िवपक्षीलाई मनोनयन गन मं.प. कै िनणर्य अनसुार तथा िनयिुक्त गनर् िशक्षा संःकृित तथा समाज 
कल्याण मन्ऽीले अवकास िदएको हो । अिधकार ूा  िनकाय र अिधकारीबाट भएको िनणर्य र कारवाही कानून सँगत 
नै हुँदा िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  ेसमेत व्यहोराको व्यहोराको िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मन्ऽी एवं 
राि य खेलकुद पिरषद्का अध्यक्ष मोदनाथ ूिौत र िशक्षा संःकृित तथा समाज कल्याण मंऽालको तफर् बाट का.म ुसिचव 
लोकेन्िमान ूधानको एकै िमलानको छु ा छु ै िलिखत जवाफ । िवपक्षी िरट िनवेदकले िरट िनवेदनमा उठाउन ुभएको 
सदःय सिचव मनोनयन सम्वन्धी िवषय ौी ५ को सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०४७ वमोिजम िशक्षा संःकृित 
तथा समाज कल्याण मन्ऽालयको कायर् क्षेऽ िभऽ पन हो । सोही मंऽालयबाट पेश भएको ूःताव खेलकुद िवकास ऐन, 
२०४८ अनसुार रा ◌्ि◌रय खेलकुद पिरषद्का हाल कायर्रत सदःय सिचवलाई अवकास िदन े र उक्त ऐनको दफा 
३(२)(ख) अनसुार सो पिरष  मा ौी सोमनाथ अिधकारी (प्यासी) ौी केशव ःथािपत र ौी ूमे कुवंरलाई मनोनयन गन 
र वहांह  मध्ये एक जनालाई ऐनको दफा ६(२) वमोिजम वाँकी अविधको लािग माऽ सदःयमा मनोनयन गन व्यवःथा 
उक्त मंऽालयले िमलाउने गरी ौी ५ को सरकरा मं.प. बाट िमित २०५१।११।११ मा भएको िनणर्य कानून सम्मत 
नै छ । जहासंम्म िरट िनवदेकको ४ वषर्को लािग िनयिुक्त गरेकोमा सो पदाविध व्यितत नहुँदै हटाउन निमल्न ेभ े 
िजिकर छ सो सम्वन्धमा िनयिुक्त गनर् सक्न ेअिधकार ूा  अिधकारीले हटाउन सक्न ेअिधकार पिन पाएको हनु्छ भ े 
िस ान्तले मान्यता पाई आएको देिखन्छ भने राजे र ूसाद शमार् िव. ौी ५ को सरकार कृिष मन्बालय समेत भएको 
सम्वत २०४९ सालको िरट नं. १६३८ िमित २०५०।९।२६ मा िनयिुक्त  गनले खारेज गनर् सक्ने अिधकार समेत 
पाउन ेहनु्छ । अतः ४ वषर्को लािग िनयिुक्त पाएका िनवेदकलाई पदाविध परुा नहुँदै सो पदबाट हटाउने गरेको ौी ५ 
को सरकारको िनणर्य कानून िवपिरत भयो भ  िमल्न ेअवःथा नहुँदा िरट िनवेदन खारेज हनु े भनी िस ान्त समेत 
ूितपादन भएको छ । सो ूितपािदत िस ान्त समेतको आधारमा िरट िनवेदन खारेजभागी छ भ े समेत व्यहोराको 
मिन्ऽपिरष  सिचवालयको तफर् बाट मखु्य सिचव इ र ूसाद उपाध्यायको िलिखत जवाफ । 

            ७.    खेलकुद पिरष  अिविछ  उ रािधकारवाला ःवशािसत र सँगिठत संःथा भएको हुँदा यस 
संःथालाई पिरवतीर्त समयानकूुल गितिशलता ूदान गनर् तथा अनशुािसत एवं िवकासमलुक वनाउन वाञ्छनीय भएकोले 
ौी ५ को सरकारले खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३ वमोिजम हामीलाई पिरषद्को सदःय पदमा मनोनयन गरे 
प ात पिरषद्को अध्यक्षले ऐ. ऐनको दफा ३(३) वमोिजम सदःयह  मध्ये म केशव ःथािपत लाई सदःय सिचव म 
सोमनाथ अिधकारी प्यासीलाई उपाध्यक्षमा िनयिुक्त गन कायर् गरेको हो । त्यसैगरी ऐ. ऐनमै भएको कानूनी व्यवःथा 
वमोिजम िरट िनवेदकलाई अवकाश िदने गरेको  िनणर्य कानूनसँगत नै हुँदा िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत 
व्यहोराको केशव ःथािपत, सोमनाथ प्यासी अिधकारी र ूमे कुवंरका वा. डीलराज खनालको िलिखत जवाफ । 

            ८.    यसै लगाउका िरट नं. २७४२ को िरट िनवेदनमा वहृत पूणर् इजलासमा पेश गन गरी आदेश 
भएकोले ूःततु िरट िनवेदन पिन त्यसै साथ राखी वहृत पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ े यस अदालत िवशेष इजलासको 
िमित २०५३।४।१७ को आदेश । 
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            ९.    िनयम वमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु 
िरटमा िमिसल संलग्न कागज ूमाणको अध्ययन गरी िनवदेक तफर् बाट उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता ौी मकुुन्द 
रेग्मी तथा िव ान अिधवक्ताह  ौी विी बहादरु काकीर् तथा िवनोद रोक्का समेतले िनवेदकलाई िमित २०५०।१०।४ 
मा खेलकुद पिरषद्को सदःय सिचवमा िनयिुक्त गिरएको छ । जसको पदाविध ४ वषर्को हनुे व्यवःथा ऐनमा ःप  
उल्लेख छ । यःतैमा िवनाकारण िनवेदकलाई २०५१।११।११ को िनणर्यानसुार भनी २०५१।११।१४ मा 
अवकाश िदइएको जानकारी गराइएको छ । यसरी सनुवुाईको मौका समेत निदई अवकास िदन ुूाकृितक न्यायको 
समेत िवपिरत छ । कतर्व्य पालन नगरेको भ े पिन कतैबाट देिखदैन । यसरी पदाविध कायम छंदै िवनाकारण 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउन े िवपक्षीको कायर्ले िनवेदकको मौिलक हकमा समेत आघात परेको छ । तसथर् 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाई सोिह पदमा गैर कानूनी पमा िनयकु्त गिरएका केशव ःथािपतलाई िनयिुक्त गन गिरएको 
िनणर्य तथा िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदन ेगिरएको िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा वदर गरी खेलकुद पिरषद्को 
सदःय सिचव पदमा सािवक वमोिजम िनवेदकलाई नै पनुवर्हाली गनुर् गराउन ुभनी िवपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी 
गरी पाउँ भ  ेतथा िवपक्षी  ौी ५ को सरकार तफर् बाट उपिःथत िव ान सरकारी अिधवक्ता ौी शंकर कुमार ौे  तथा 
राि य खेलकुद पिरषद्को तफर् बाट िव ान अिधवक्ता ौी उपने्िकेशरी   न्यौपानेले िनवार्चन िनयिुक्त र मनोनयन  तीन 
शव्दह  मध्ये िनवेदकलाई सदःय सिचवमा मनोनयन गिरएको छ । वहृत नेपाली शव्दकोषले मनोनयन भ ाले इच्छामा 
वांच्नू पन पद जनाएको छ । यहा ंिनवेदकलाई मनोनयन गिरएको छ । तसथर् मनोनयन गनले हटाउन पाउन ेअिधकार  
हनु्छ । सरकारले जनतासगँ वचनव  भई िनि त नीित िलएर आएको हनु्छ र उक्त नीित कायार्न्वयन गनर् िविभ  
पदमा मनोनयन गन गिरन्छ त्यसकारण आफूले इच्छाएको व्यिक्तलाई एयषि्अथ कायार्न्वयन  गन ठाउँमा मनोनयन वा 
अवकाश गनर् सक्छ । त्यसैगरी कानून व्याख्या ऐनले पिन िनयिुक्त गनलाई हटाउन ेअिधकार िदएको  छ । तसथर् 
पिसन िनवेदकलाई अवकाश िदनलेु मौिलक हकमा आघात पयुार्एको भ  िमल्दैन । अतः ूःततु िरट िनवेदन खारेज 
गिरन ुपछर् भनी गनुर् भएको वहस समेत सनुी िनणर्य तफर्  िवचार गदार् िनवेदकको माग वमोिजमको िरट जारी हनु पन हो 
होइन ? त्यसमा िनणर्य िदन ुपन देिखन आयो । 

 

            १०.    यःमा आज िनणर्य सनुाउन भनी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा उल्लेिखत वहसह लाई समेत 
ध्यानमा राखी िनणर्य तफर्  िवचार गदार् खेलकुद िवकास  ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ख) 
वमोिजम २०५०।९।२६ को ौी ५ को सरकारको िनणर्य अनसुार राि य खेलकुद पिरषद्को सदःय मनोिनत गिरएको  
र उपदफा ३ वमोिजम अध्यक्षले पिरषद्को सदःय सिचवमा २०५०।१०।४ मा िनयकु्त गिरएको म िनवेदकलाई 
सदःय पदको ४ वषर्को पदाविध वांिकरहेकै अवःथा कानून िवपिरत ौी ५ को सरकारको २०५१।११।११ को िनणर्य 
अनसुार भनी िशक्षा संःकृित  तथा समाज कल्याण मन्ऽी एवं राि य खेलकुद पिरषद्को अध्यक्षको हःताक्षर भएको 
२०५१।११।१४ मा अवकाश पऽ िदएकोले उक्त अवकाश पऽ र ौी ५ को सरकारले ऐनको दफा ३ (२) ख र 
दफा ६(२) को ूत्यक्ष उल्लंघन गिर उपाध्यक्ष पदमा सोमनाथ प्यासी सदःयमा मनोिनत गरी सदःय सिचवमा िनयिुक्त 
केशव ःथािपत र सदःयमा मनोिनत ूमे कुवंरको िनयिुक्त समेत उत्ूषेणको आदेश ारा वदर गरी सदःय तथा सदःय 
सिचवमा म िनवेदकलाई पनुवर्हाली गराउन ुभ  ेपरमादेश तथा अन्य उपयकु्त आदेश जारी गरी पाउँ भ  ेसमेत िरट 
िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखन्छ । नेपाल कानून व्याख्या संवन्धी ऐन,  २०१० को दफा १६ ले िनयिुक्त गन 
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अिधकारीमा वखार्ःत  गन अिधकार समेत िनिहत हनुे र ौी ५ को सरकारको िनणर्य अनसुार िनयकु्त गन िशक्षा संःकृित 
तथा समाज कल्याण मन्ऽीले अवकास िदएको कानूनसँगत छ । मंन्ऽी पिरषद्को सदःयमा मनोिनत गन िनणर्य र सदःय 
सिचवमा िदएको िनयिुक्त पऽमा पिन िनवेदक ४ वषर्को लािग भनी अवधी िकटान छैन िरट िनवदेन खारेज हनु ुपदर्छ भ  े
िलिखत जवाफमा िजिकर रहेको पाइयो । 

 

            ११.    िनवदेक क्म शम्शेर राणाले िवपक्ष मध्येका सोमनाथ प्यासी र ूमे कुवंरलाई राि य खेलकुद 
पिरषद्को सदःय पदमा ौी ५ को सरकारले मनोिनत गरेको र सोमनाथ प्यासीलाई उपाध्यक्ष पदमा िनयिुक्त गरेका कायर् 
समेत खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३(२) (ख) र दफा ६(२) को ूितकूल छ भनी मनोनयन तथा िनयिुक्त 
वदर हनु ुपन भ  ेसमेत िजिकर िलएको देिखन्छ । िरट िनवेदनबाट सोमनाथ प्यासी र ूमे कुवंरलाई िनवेदकको सदःय 
पदबाट हटाई सो पदमा मनोनयन तथा िनयिुक्त गरेका भ  ेभनाई रहेको छैन । पिरषद्को सदःय नरेश अिधकारी मतृ्य ु
भई खाली सदःय पदमा सोमनाथ प्यासीलाई र सदःय वालकृंण सवुालको िनंकाशन गरी सो पदमा ूमे कुवरलाई 
मनोिनत गरेको भ े िनवेदन खेलाई देिखयो । उक्त मनोनयन तथा िनयिुक्तबाट िनवेदकको कानूनी तथा संवैधािनक 
हकमा आघात पयुार्एको भ  सिकन ेअवःथा देिखएन । तसथर् िनज सोमनाथ प्यासी र ूमे कुवरको मनोनयन तथा 
िनयिुक्तलाई िलएर नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोिजम परेको िनवेदकको िरट िनवेदन 
िजिकर संिवधान सम्मत मा  िमलेन । 

 

            १२.   जहांसम्म िनवेदकलाई राि य खेलकुद पिरषद्को सदःयमा ौी ५ को सरकारले मनोनयन गरी 
सदःय सिचवमा गरेको िनयिुक्त अनसुारको पदाविध वाँकी रहेको छंदै सदःय सिचव पदबाट समेत अवकाश िदई हटाई 
सो िनयकु्त पदमा िवपक्ष मध्येका केशव ःथािपतलाई गरेको िनयिुक्त संिवधान र कानून सम्मत नभएकोले वदर हनु पन र 
सो पदमा िनवेदकको पनुवर्हाली हनु ुपन भ े िजिकर छ त्यसतफर्  िवचार गदार् खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३ 
को उपदफा २ को खण्ड (ख) वमोिजम िनवदेक राि य खेलकुद पिरषद्को सदःयमा २०५०।९।२६ मा ौी ५ को 
सरकारको िनणर्यानसुार मनोिनत भएको र २०५०।१०।४ मा पिरषद्को अध्यक्षबाट खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को 
दफा ३ को उपदफा ३ वमोिजम पिरषद्को सदःयह  मध्येबाट पिरषद्को सदःय सिचवमा िनवेदकलाई िनयकु्त गरेको 
भ  ेकुरामा िववाद देिखएन । यसरी मनोिनत सदःयको पदाविध ४ वषर्को हनुे कुरा ऐनको दफा ६ को उपदफा १ ले 
ू  गरेको छ । जनु कुरा कानूनले नै ःप  गरेको छ मनोनयन गन िनणर्य तथा िनयिुक्तपऽमा उल्लेख  गिरन ुपन 
ज री हुँदैन । सदःय भ ाले पिरषद्को सदःय सम्झन ुपन र सो शव्दले पिरषद्को  सदःय सिचव समेतलाई जनाउने 
कुरा ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा गिरएको पिरभाषाले ूं ाएको छ । उल्लेिखत कानूनी व्यवःथाबाट पिरषद्को 
सदःय पदमा िनवेदक मनोिनत भएको िमितबाट ४ वषर्सम्म िनजको पदावधी रहेको भ  ेदेिखन आउँछ । 

            १३.   खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ वमोिजम राि य खेलकुद पिरषद्को सदःयमा मनोिनत सदःयलाई 
४ वषर्को पदाविध वाँकी छंदै सदःय पदबाट हटाउन ेसम्वन्धमा कानूनमा कःतो व्यवःथा छ भनी हेदार्, उक्त ऐनको 
दफा ६ को  उपदफा ४ मा कुनै सदःयले आफ्नो कतर्व्य पालन गरेको छैन भ े लागमेा पिरषद्को िसफािरसमा  ौी 
५ को सरकारले त्यःतो सदःयलाई जनुसकैु वखत हटाउन सक्न ेर यःतो कारवाही गदार् सम्बिन्धत सदःयलाई सफाई 
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िदन ेमौकाबाट विन्चत नगिरन ेभ  े व्यवःथा रहेको देिखन्छ । ूःततु मु ामा िनवेदकलाई यिह कानूनी व्यवःथाको 
आधारमा कारवाही भै सदःय पदबाट हटाइएको भ  ेकुरा देिखन आएको छैन र िलिखत जवाफबाट पिन त्यःतो िजिकर 
रहेको पाइएन । यसरी सदःयलाई कारवाही गरी हटाउँदा पिन लगाइने आरोपमा सम्विन्धत सदःयलाई  सफाई िदन े
मौका ूदान गिरन ुपन  अिनवायर् हनु्छ । ूाकृितक न्याय िस ान्त अन्तगर्तको यो व्यवःथालाई कानूनले नै पालना गनुर् 
पन गरी ःप  पमा वाध्यात्मक वनाएको छ । िनवेदकलाई सदःय पदबाट अवकाश भनी हटाइएको मा  ेअवःथामा 
पिन कानून वमोिजम हटाइएको भ  सिकने अवःथा देिखएन । 

            १४.   खेलकुद िवकास एन,े २०४८ को दफा ७ मा गिरएको सदःयको अयोग्यता संवन्धी व्यवःथा 
अनसुार िनवेदक आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने होइन भ े अवःथा पिन देिख  । ऐनको दफा ८ वमोिजम िनवेदकको 
सदःयता समा  भएको भ  ेकुरा पिन छैन । 

            १५.   उल्लेिखत कानूनी व्यवःथाको अितिरक्त पिरषद्को मनोिनत सदःयलाई पदाविध वाँकी छंदै सदःय 
पदबाट अवकाश िदने तथा हटाउन सिकने जःतो कुनै कुराको व्यवःथा खेलकुद िवकास  ऐन, २०४८  मा भए गरेको 
देिखदैन । कानून वमोिजम  िनयकु्त कुनै पिन व्यिक्त कानून वमोिजम नै िनयकु्त पदबाट हट्ने अवःथामा वाहेक पदमा 
वहाल रही काम गनर् पाउन ेहक राख्दछ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणा ूित 
ूितवध्दता देखाएको छ । नागिरकलाई ूा  हकमा कानूनकै आधारमा हःतक्षेप गनर् िमल्ने हनु्छ । खेलकुद िवकास 
ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा ४ को अवःथामा वाहेक िनवेदकलाई राि र्य खेलकुद पिरषद्को सदःय पदमा 
वहाल रही काम गनर् पाउने पदाविध वाँकी छंदै ौी ५ को सरकार, मिन्ऽपिरष  तथा िशक्षा संःकृित तथा  समाज 
कल्याण मन्ऽीलाई सदःय पदबाट अवकाश िदई हटाउने अिधकार कानूनले ूदान गरेको देिखदैन । कानूनको अिख्तयार 
वेगर जिहले मन लाग्यो कानून वमोिजम िनयकु्त पिरषद्को सदःयलाई पदाविध वाकँी छंदै अवकाश िदन े कायर् 
ःवेच्छाचारी भ  ुपरी त्यःतो कायर्लाई कानूनी राज्यको  अवधारणाले िःवकार गनर् सिकन ेअवःथा पिन हदैुन । 

            १६.    जहांसम्म नेपाल कानून व्याख्या संवन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले िनयकु्त गन अिधकारीमा 
वखार्ःत गन अिधकार समेत िनिहत हनु ेभ  ेकुरा छ ूथमतः ूःततु मु ामा िनवेदकलाई सदःय पदबाट कारवाही भै 
वखार्ःत गरेको नभै अवकाश िदई हटाईएको छ । वखार्ःत गदार् वा ऐनको दफा ६ को उपदफा ४  वमोिजम सदःय 
पदबाट हटाउदा आरोप लगाई हटाउन ुपन हनु्छ । िनवेदकलाई िवनाकारण सदःय पदबाट अवकाश िदएको भ े छ । 
नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी  ऐन, २०१० मा भएको व्यवःथा कानूनी शव्द तथा शव्द समहुह को सिह अथर् 
िनकाल्न सहायक हनु ेहो । खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ जःतो िवशेष ऐनले हकको ौृजना तथा व्यवःथा गरे जःतो 
गरी हकको ौृजना तथा व्यवःथा गरेको हदैुन । खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ ले िनवेदकलाई सदःय पदमा वहाल रही 
४ वषर्सम्म काम गन हक ूदान गरेको छ र सो अविध िभऽ पिन कारवाही गरी हटाउन सिकने व्यवःथा गरेको छ भन े
सो वाहेक अन्य अवःथा वा कारणबाट सदःयलाई पदाविध वाँकी छंदै सदःय पदबाट अवकाश िदन वा हटाउन नपाउन े
िवधाियकाको मनसाय रहेको भ  ुपन हनु्छ । यसरी कानूनको अक अिभूाय रहेको अवःथामा नेपाल कानून व्याख्या 
सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को अिधकार भनी ूयोग गनर् िमल्ने अवःथा हदैुन । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, 
२०४७ को पिरूआेयमा िनयकु्त गनले िवना कुनै कानूनी आधार अवकाश पिन िदन सक्तछ भनी अथर् गदार् पदमा िनयकु्त 
व्यिक्त जिहले पिन असरुिक्षत भइरहन े र कायर्कािरणीको ःवेच्छाचािरतालाई वढावा हनु जान े हनु्छ । जनु कुरा 
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संिवधानको अवधारणाको ूितकूल हनु्छ । संिवधान र कानूनको पालना गनुर् पन कतर्व्य राज्य तथा व्यिक्त सवैको हो 
। संिवधानको भावना र कानूनको व्यवःथा अनकूुल राज्यले आफ्नो कायर्  शैली अपनाउन ुपन हनु्छ । संिवधान तथा 
िवशेष कानूनले ःप  पमा ूदान गरेको सरुिक्षत हकमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको व्याख्याको आडमा 
हःतक्षेप गनर् िमल्ने अवःथा हुँदैन । 

            १७.   मािथ उल्लेिखत कानूनी आधारह बाट ूःततु मु ामा िनवेदकलाई राि य खेलकुद पिरषद्को 
सदःय पदमा मनोिनत भएपिछ कानून वमोिजमको अवःथामा वाहेक ४ वषर् सम्म वहाल रही काम गनर् पाउने हक ूा  
रहेकोमा िनजलाई मनोिनत तथा िनयकु्त सदःय तथा सदःय सिचव पदबाट अवकाश िदई हटाउन परेको कानून 
वमोिजमको कारण तथा अवःथा रहेको देिखएन । कानून वमोिजम िनयकु्त िनवेदकको पदमा सरकारको स ा 
पिरवतर्नका साथ पिरवतर्न हनु ेपदको पमा रहेको पिन देिख  । कानूनले नै पद, पदाविध र पदबाट हटने अवःथाह  
ू  गरेको छ । वैचािरक आःथाबाट नागिरकह  वीच भेदभाव नगिरन ेर सवै नागिरक कानूनको ि मा समान हनु े
जःता समानताको मौिलक हकको ूत्याभिुत नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले गरेको अवःथा छ । कानून 
वमोिजम मनोिनत तथा िनयकु्त िनवेदकलाई आफ्नो पदबाट हटाउन परेको कानून वमोिजमको अवःथा तथा कारण 
नभएकोमा िनजलाई अवकाश िदई हटाउन ेर िनजको पदमा िवपक्ष मध्येका केशव ःथािपतलाई मनोिनत तथा िनयिुक्त 
गन िनणर्य तथा कायर् संिवधान र कानूनसँगत देिखएन । यसबाट िनवेदकको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ११ र धारा १२(२) (ङ) ारा ूत्याभतू मौिलक हक तथा खेलकुद िवकास ऐन, २०४८    ले ूदान गरेको 
कानूनी हकमा समेत  कानून िवपिरत आघात परु् याई हःतक्षपे गरेको देिखयो । तसथर् िनवेदकलाई राि य   खेलकुद 
पिरषद्को सदःय तथा सदःय   सिचव पदबाट अवकाश िदई हटाउन े िनणर्य कायर् अवकाश पऽ तथा िवपक्ष मध्येका 
केशव ःथािपतलाई उक्त पदमा मनोिनत  तथा िनयकु्त गन गरेको काम कारवाही समेत उत्ूषेणको आदेश ारा वदर 
गिरिदएको छ । िनवेदक क्म शम्शेर राणालाई वाँकी अविधका लािग सािवक पदमा पनुरवाहाली गनुर् गराउन ुभनी 
िवपक्षी ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरष  तथा राि य खेलकुद पिरषद्का अध्यक्षका नाउँमा परमादेश जारी हनुे ठहछर् । 
िमिसल िनयमानसुार गरी वझुाई िदन ु। 

उक्त रायमा हामीह को सहमती छ । 

न्या.मोहन ूसाद शमार् 

न्या.केशव ूसाद उपाध्याय 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय 

न्या.केदारनाथ आचायर् 

 

इित संवत २०५३ फाल्गनु ९ गते रोज ५ शभुम ्....... । 
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िनणर्य नं.७०५२     ने.का.प.२०५९               अ  १/२ 

 

 

पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी अरिवन्दनाथ आचायर् 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर् 

माननीय न्यायाधीश ौी भैरवूसाद लम्साल 

माननीय न्यायाधीश ौी िदलीपकुमार पौडेल 

माननीय न्यायाधीश ौी मीनबहादरु रायमाझी 

संवत ्२०५७ सालको िर.पू.ई.नं. ....... १३१ 

आदेश िमितः २०५८।११।२।५ 

 

िवषय :– उत्ूषेण, परमादेश समेत । 

 

िनवेदकः काठमाड  िजल्ला, चपली भिकाली गा.िव.स.वडा नं. ३ बःने लाक्पा लामा 

िव  

िवपक्षीः ौी ५ को सरकार ःथानीय िवकास मन्ऽालय, ौीमहल लिलतपरु समेत 

 

§  तजिवजी अिधकार कानूनसम्मत, न्यायोिचत र स  िववेकमा आधािरत हनु ुपन । 

 

§   कानूनले नै िनि त पदाविध तोिकएको पदमा िनयकु्त वा मनोनयन भएका व्यिक्तलाई सो पदाविध परुा नहुंदै हटाउन 
ठोस र िनि त आधार देखाउन सक्न ुपन । तजिवजी अिधकार हलकुा िकिसमले ूयोग गनर् नपाइन े। 

§    िववाद िनरोपणको सन्दभर्मा िनि त गित ूा  गिरसकेको अवःथामा ूितपािदत िस ान्तह को पालना गनुर् सबैको 
संवैधािनक कतर्व्य र दाियत्व हनुे । 

(ू.नं.११) 

िनवेदक तफर् बाटः िव ान अिधवक्ता ौी ूकाश राउत 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान सह न्यायािधवक्ता ौी नन्दबहादरु सवुेदी 
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अवलिम्वत निजरः ने.का.प. २०५३, अंक ११,  िन.नं. ६२८१, पृ  ७६४, ने.का.प. २०५३, अंक १२,  िन.नं. ६२९५, 
पृ  ८११, ने.का.प.२०५४, अंक १, िन.नं. ६३०४, पृ  ८ 

 

आदेश 

न्या.अरिवन्दनाथ आचायर्ः सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(ख) बमोिजम पेश हनु आएको ूःततु 
मु ाको संिक्ष  व्यहोरा एवं ठरह यसूकार छ :– 

२.   िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तगर्त ौी ५ को सरकारले जारी गरेको गमु्वा व्यवःथा तथा िवकास 
सिमित (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनसुार ःथानीय िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त रहेको गमु्वा व्यवःथा तथा 
िवकास सिमितको सदःय पदमा ौी ५ को सरकारको िमित २०५५।३।१० को िनणर्यानसुार मध्यमान्चल िवकास 
क्षेऽबाट ूितिनिधत्व गन गरी मनोनयन गरे प ात पदीय दाियत्व िनवार्ह गद आएकोमा ौी ५ को सरकारको िमित 
२०५५।७।१८ को िनणर्यबाट अवकाश िदइएको कुरा २०५५।७।१९ मा सिमितमा जांदा सोही िदनको पऽव्दारा 
जानकारी गराइयो । िनवेदकको सटृा िवपक्षी आइतराम लामालाई मनोनयन गिरएको मौिखक जानकारी गराइयो । 
अवकाश सम्बन्धी िनणर्यको माग गदार् २०५५।९।८ मा नक्कल िदन िलिखत पमै इन्कार गिरयो । 

३.   गमु्बा व्यवःथा तथा िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनसुार गमु्वा व्यवःथा िवकास 
सिमितको सदःय पदमा िनवेदकलाई िनयिुक्त गिरएकोमा िववाद छैन । सो आदेशको दफा ३.४ मा सिमितको सदःयको 
पदाविध ५ वषर् हनु ेःप  ूावधान छ र सो अविधसम्म सेवारत हनु पाउने िनवेदकको िनिवर्वाद हक हो । ःथानीय 
िवकास मन्ऽालय कानूनी व्यिक्त हुंदा कानूनले िदएको अिख्तयारी भन्दा बािहर गई अनािधकार पमा मलाई अवकाश 
िदन िमल्दैन । अवकाश िदनपुन आधार कारण पिन छैन । मेरा िव  आरोपको जानकारीसम्म गराइएको छैन । 
अवकाश िदन ेिनणर्य ःवतन्ऽ पमा अिख्तयारवालाले नगरी िसफर्  िटप्पणी सदर गिरएको भ े जानकारीमा आएको छ । 

४.   तसथर्ः मलाई अवकाश िदन ेगरेको िवपक्षी ःथानीय िवकास मन्ऽालय समेतको काम कारवाही ूाकृितक न्याय 
िस ान्त, गमु्वा व्यवःथा तथा िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.४ िवपरीत भै सो कायर्ले संिवधानको 
धारा ११(१),  १२(२)(ङ) व्दारा ूद  हकमा आघात पगु्न गयो । अतः उक्त सिमितको सदःय पदबाट मलाई 
अवकाश िदन ेभ  े२०५५।७।१८ को िवपक्षी ःथानीय िवकास मन्ऽालयको िनणर्य तत्सम्बन्धी सम्पूणर् काम कारवाही 
तथा मेरो ठाउंमा िवपक्षी आइतराम लामालाई मनोनयन गरेको भनकेो सम्पूणर् गैरकानूनी िनणर्यह  उत्ूषेणको 
आदेशव्दारा बदर गरी २०५५।३।१० को िमितबाट ५ वषर् सम्म सिमितको सदःय पदमा सािवक बमोिजम नै कायर्रत 
रहन िदन ुभ  ेपरमादेश जारी गरीपाउं । साथै िरट िनवेदकको टंुगो नलागसेम्म िनवेदकलाई सािवक बमोिजम यथावत 
कायर्रत गनुर् गराउन ुभिन अन्तिरम आदेश जारी गरी पाउं भ े समेत व्यहोराको िरट िनवेदन । 

५.  यसमा िवपक्षीह बाट बाटाका म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ मगाई आएपिछ वा अविध नाघपेिछ पेश 
गनुर् भ े समेत यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको २०५५।९।३० को आदेश । 
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६.   िनवेदकले गमु्वा व्यवःथा तथा िवकास सिमितलाई ूत्यथीर् बनाउन ुभएको छैन, केवल तत्कालीन सदःय आइतराम 
लामालाई िवपक्षी बनाउन ुभएको छ । अवकाश िदने कायर् ौी ५ को सरकारको २०५५।७।१८ को िनणर्यानसुार 
भएकोले सो को जानकारी माऽ गमु्वा व्यवःथा तथा िवकास सिमितले २०५५।७।१९ मा गराएको हो । सोही 
िमितमा उक्त ःथानमा आइतराम लामालाई मनोनयन गन कायर् भएको छ । सिमितको कुनै पदािधकारीबाट संःथागत 
पमा गिरएको कुनै कायर्बाट िवपक्षीको हक हनन ्भएमा सिमितलाई िवपक्षी बनाउन ुपदर्थ्यो । गमु्वा व्यवःथा तथा 
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२.९ बमोिजम मनोनयन गिरएका कुनै पदािधकारीलाई ऐ. आदेशको 
३.३ बमोिजम ौी ५ को सरकारले हेरफेर वा थपघट गनर् सक्न ेकानूनी व्यवःथा अनसुार नै िवपक्षीलाई ौी ५ को 
सरकारले पदमकु्त गरेको हो । िवपक्षीको मनोनयन पिन यिह ूिबयाबाट भएकोले अन्यथा भ  िमल्दैन । जनु गठन 
आदेशका आधारमा िवपक्षीको िनयिुक्त गिरएको िथयो सोही गठन आदेशको दफा ३.३ मा भएको व्यवःथाको आधारमा 
ौी ५ को सरकारले पदमकु्त गरेको हो । िवकास सिमितका सदःयह  हेरफेर थपघट गदार् सफाइको मौकािदन ुपन 
कानूनी व्यवःथा छैन । यस सिमितका पूवर् सदःय आईतराम लामा हाल यस सिमितको सदःय पदमा कायर्रत नभै ौी 
५ को सरकारको २०५५।८।२९ को िनणर्यले ौी ङवा  तेम्पी िङमा सेपार् कायर्रत हनु ु हनु्छ । िनवेदकको 
संवैधािनक हकमा आघात परु् याउन े कुनै काम नभएकोले िरट िनवेदन खारेज गरी पाउं भ  ेसमेत व्यहोराको गमु्वा 
व्यवःथा तथा िवकास सिमितका तत्कालीन सदःय आइतराम लामाको तफर् बाट भिन ऐ. सिमितका सदःय सिचव दोिजर् 
जाङव ुलामाको िलिखत  जवाफ । 

७.  िववादको िवषय ौी ५ को सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०४७ बमोिजम ःथानीय िवकास मन्ऽालयको 
कायर् क्षेऽ िभऽ पन हो । िववादमा असंलग्न यस सिचवालयलाई ूत्यथीर् बनाई िदएको िरट िनवेदन खारेजभागी छ भ  े
समेत व्यहोराको ूत्यथीर् ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरषद सिचवालयको तफर् बाट सिचव रिवन्िकुमार शाक्यको िलिखत 
जवाफ । 

८.   िनवेदकलाई कानून बमोिजम तोिकएको पांच वषर्को अविध िभऽै सदःय पदबाट अवकाश िदन ेगरेको ूत्यथीर् ौी 
५ को सरकार (मिन्ऽःतर) को िमित २०५५।७।१८ को िनणर्य कानूनसंगत नदेिखंदा उत्ूषेणको आदेशव्दारा बदर 
हनु्छ । अव िनवेदकलाई पनुः आफ्नो सािवक पदमा वहाल गनुर् गराउन ु भिन ूत्यथीर् ःथानीय िवकास मन्ऽालय 
समेतका नाउंमा परमादेश जारी हनु्छ । तर सम्बत ्२०५५ सालको िरट नं. २७७८ िनवेदक िव नाथूसाद उपाध्याय 
िव  ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरषद सिचवालय समेत भएको उत्ूषेण िवषयको िरट िनवेदनमा यस अदालत संयकु्त 
इजलासबाट ौी ५ को सरकारले आवँयक देखेमा कायर्कारी िनदशकलाई िनजको पदाविध परुा नहुंदै पिन सो पदबाट 
हटाउन सक्छ भ  े कुरालाई िलई ौी ५ को सरकारले आवँयकता अनु प अवकाश िदंदा मौिलक हकमा आघात 
परेको सम्झन निमल्न ेभ े व्यहोराको २०५६।८।१० मा िनणर्य भैरहेको देिखएकोले यस अदालत संयकु्त इजलासको 
उक्त रायसंग यो इजलास सहमत हनु सकेन । तसथर्ः ूःततु िरट िनवदेन सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(१)(ख) बमोिजम िनणर्याथर् पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ  ेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयकु्त इजलासको िमित 
२०५७।२।२४ को आदेश । 

९.   िनयम बमोिजम पेश हनु आएको ूःततु मु ामा िनवेदकका तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ता ौी ूकाश राउतले 
कानूनमा पदाविध िकटान भएकोमा हटाउन नपाउने भ  ेिस ान्त ूितपादन भइरहेको छ । मेरो पक्षलाई िबना आधार र 
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कारण ःवेच्छाचारीताबाट हटाइएको िमलेको छैन पदाविध छंदै हटाउन ुपन कारण वःतिुन  हनु ुपछर् । िव नाथूसाद 
उपाध्याय िव  मन्ऽीपिरषद सिचवालय समेत भएको उत्ूषेण मु ाको ूकृित र अवःथा ूःततु मु ाको भन्दा िभ  
रहेको हुंदा संयकु्त इजलासबाट व्यक्त भएको राय सदर हनुपुछर् भिन वहस ूःततु गनुर् भयो । िवपक्षी ौी ५ को 
सरकार,  मिन्ऽपिरषद सिचवालय समेतका तफर् बाट िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी नन्दबहादरु सवुेदीले गमु्बा व्यवःथा 
िवकास सिमित गठन आदेश, २०४५ मा ौी ५ को सरकारलाई सिमितका सदःयह  हेरफेर गन अिधकार भएकै 
आधारमा िरट िनवेदकलाई हटाइएको हुंदा िरट िनवेदन खारेज हनु ुपछर् भिन ूःततु गनुर् भएको वहस समेत सिुनयो । 

१०.  आज िनणर्य सनुाउन तोिकएको ूःततु िरट िनवदेनमा उपयुर्क्त व्यहोराको वहस िजिकरलाई मनन गरी िमिसल 
अध्ययन गरी हेदार् ूःततु िरट िनवेदन संयकु्त इजलासमा पेश हुंदा िनवदेकलाई कानून वमोिजम तोिकएको ५ वषर्को 
अविध िभऽै सदःय पदबाट अवकाश िदने गरेको ूत्यथीर् ौी ५ को सरकार (मिन्ऽःतर) को िमित २०५५।७।१८ को 
िनणर्य कानूनसंगत नदेिखंदा उत्ूषेणको आदेशव्दारा वदर गरी िनवेदकलाई पनुः सािवक पदमा वहाल गराउन ु भनी 
ूत्यथीर् ःथानीय िवकास मन्ऽालय समेतका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हनुे राय व्यक्त गरी िनवेदक 
िव नाथूसाद उपाध्याय िव  ौी ५ को सरकार,  मिन्ऽपिरषद सिचवालय समेत भएको २०५५ सालको िरट नं. 
२७७८ को उत्ूषेणको िरट िनवेदनमा यस अदालत संयकु्त इजलासको रायसंग सहमत हनु नसकेको भनी सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(ख) वमोिजम ूःततु मु ा यस इजलास समक्ष िनणर्याथर् पेश हनु आएको 
देिखयो । 

११.  िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िनवदेकलाई गमु्बा ब्यबःथा तथा िवकास सिमितको सदःयको पदबाट हटाउने गरेको 
िनणर्य बदर गरी िनवेदकलाई यथाःथानमा राख्न ुभिन परमादेश समेत जारी गरी पाउं भ  ेमाग गरी ूःततु िरट िनवेदन 
परेको देिखन्छ । गमु्बा ब्यवःथा तथा िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३२. बमोिजम मनोिनत 
सदःयह को पदाविध ५ वषर् भएतापिन त्यःतो मनोनयन गिरएको पदािधकारीह   ौी ५ को सरकारले थपघट वा 
हेरफेर गनर् सक्ने ऐ.आदेशको दफा ३.३ ले ब्यवःथा गरे अनसुार नै िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले पदमकु्त गरेको 
हो भ  े िवपक्षीह को िजिकर ब्यहोरा रहेको पाइन्छ । उल्लेिखत आदेशको दफा ३.४ ले िनवेदक मनोनयन भएको 
पदको पदाविध ःप  पमा ५ वषर्को हनु ेभिन तोिकएको पाइन्छ । िनवेदकलाई ौी ५ को सरकार (मन्ऽीःतर) को 
िमित २०५५।३।१० को िनणर्यानसुार गमु्बा व्यवःथा तथा िवकास सिमितको सदःय पदमा मध्यमान्चल िवकास 
क्षेऽबाट ूितिनिधत्व गन गरी मनोनयन गिरएको भ े कुरा िमिसल संलग्न २०५५।४।२६ को ःथानीय िवकास 
मन्ऽालयको मनोनयन गिरएको िवषयको पऽबाट देिखनकुा साथै यस सम्वन्धमा कुनै िववाद रहेको देिखदैन । 
िनवेदकलाई उक्त पदबाट हटाउन ु परेको कारण र आधार के हो खलेुको पाइदैन । िमित २०५५।७।१९ मा 
िनवेदकका नाउँमा ूिेषत पऽमा ौी ५ को सरकार (मन्ऽीःतर) को िमित २०५५।७।१८ को िनणर्यानसुार गमु्बा 
व्यवःथा तथा िवकास सिमितको सदःय पदबाट िनणर्य िमित देिख लाग ुहनुे गरी अवकास गिरएको व्यहोरा जानकारी 
गराउँदछु भ  ेव्यहोरा उल्लेख भएको पाइएबाट िनवेदकलाई काननु ारा ःप पमा तोिकएको पांच बषर्को पदाविध बांकी 
छंदै हटाउन ुपरेको मनािसव मािफकको कारण र आधार खलेुको देिखदैन । थपघट वा हेरफेर गनर्सक्न ेभ  ेतजिवजी 
अिधकार पिन कानूनसम्मत, न्यायोिचत र स  िववेकमा भर परेको हनु ुपदर्छ ।  कानूनले नै िनि त पदाविध तोिकएको 
पदमा िनयकु्त वा मनोनयन भएका व्यिक्तलाई सो पदाविध परुा नहुंदै हटाउन ठोस र िनि त आधार देखाउन सक्न ुपदर्छ 
। तजिवजी अिधकार हलकुा िकिसमले ूयोग गनर् नपाउने भ े सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अंक ११, 
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िन. नं. ६२८१, पृ  ७६४ िनवेदक गणेश झा िव  कायर्कारी पिरष  िऽभवुन िव िव ालय समेत भएको उत्ूषेण 
िमिौत परमादेश मु ा, ने.का.प. २०५३, अंक १२,  िन.नं. ६२९५, पृ  ८११ िनवेदक डा. टीकाूसाद पोखरेल िव  
ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरष  सिचवालय समेत भएको उत्ूषेण मु ा, ने.का.प. २०५४, अंक १, िन.नं. ६३०४, पृ  ८, 
िनवेदक क्म शमसेर राणा िव  ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरष  सिचवालय समेत भएको उत्ूषेण समेतका िविभ  
मु ामा िस ान्त ूितपादन भएको पाइएबाट सो िस ान्तले िववाद िनरोपणको सन्दभर्मा िनि त गित ूा  गिरसकेको 
अवःथा भएबाट त्यःता ूितपािदत िस ान्तह को पालना गनुर् सबैको संवैधािनक कतर्व्य र दाियत्व हनु्छ । िनवेदकलाई 
िमित २०५५।३।१० को िनणर्यानसुार काननुले ःप पमा पांच वषर्को पदाविध तोकेको पदमा मनोनयन गिरएकोमा 
िवना आधार र  कारण कानूनले तोकेको सो अविध परुा नहुंदै िमित २०५५।७।१८ को िनणर्यानसुार गमु्बा व्यवःथा 
तथा िवकास सिमितको सदःय पदबाट िवना आधार र कारण हटाउन ेकायर् गरेको देिखन आएबाट ौी ५ को सरकारको 
िमित २०५५।७।१८ को िनणर्य कानूनसम्मत नदेिखनकुा साथै यस अदालतको उल्लेिखत निजरको समेत ूितकूल 
भएको देिखंदा सो िमित २०५५।७।१८ को िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु े ठहर गरी िनवेदकलाई पनुः 
आफ्नो सािवकको पदमा बहाल गनुर् गराउन ुभिन ूत्यथीर् ःथानीय िवकास मन्ऽालय समेतका नाउंमा परमादेश जारी हनुे 
ठहर् याएको संयकु्त इजलासको िमित २०५७।२।२४ को राय िमलेकै देिखयो । 

१२.  िनवदेक िव नाथूसाद उपाध्याय िव  मिन्ऽपिरषद सिचवालय समेत भएको २०५५ सालको िरट नं. २७७८ 
मा यस अदालतबाट िमित २०५६।८।१० मा भएको िनणर्यको िनणर्याधार उल्लेिखत िन.नं. ६२८१,  िन.नं. ६२९५, 
िन.नं. ६३०४ समेतको मु ामा ूितपािदत िस ान्त अनु प देिखन नआएकोले सो संग सहमत हनु सिकएन । आदेशको 
जानकारी िवपक्षीह लाई गराउन यो आदेशको ूितिलिप महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िमिसल िनयमानसुार गरी 
वझुाई िदन।ु 

उपयकु्त रायमा सहमत छौ । 

न्या.केदारनाथ आचायर् 

न्या.भैरवूसाद लम्साल 

न्या.िदलीपकुमार पौडेल 

न्या.मीनबहादरु रायमाझी 

 

इित सम्वत २०५८ साल फाल्गणु २ गते रोज ५ शभुम ्. 

  



278 

 

िनणर्य नं. ७१४८    ने.का.प.२०५९              अ  ११/१२ 

 

पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी हिर न्िूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी भैरवूसाद लम्साल 

माननीय न्यायाधीश ौी चन्िूसाद पराजलुी 

माननीय न्यायाधीश ौी मीनवहादरु रायमाझी 

माननीय न्यायाधीश ौी रामूसाद ौे  

सम्बत २०५८ सालको िर.पू.इ.नं. ..५० 

आदेश िमितः २०५९।१२।१३।५ 

 

िबषय :– उत्ूषेण समेत । 

 

िनवेदकः िजल्ला  सलार्ही  वसन्तपरु  गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीमाढीको 
ौेणीिवहीन औषधी कुटुवा पदवाट गैरकानूनी पवाट अवकाश गिरएको हिरचन्ि साह 

िव  

िवपक्षीः ौी लोकसेवा आयोग, जनकपरु अंचल कायार्लय जले र समेत 

  

  िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम २५(२) बमोिजम िनधार्रीत ूिबया र शतर्को पालना नगरी िनयिुक्त गरेको 
अवःथामा त्यसरी िनयकु्त भएका कमर्चारीलाई हटाउन सिकन े व्यवःथा गरेको देिखएपिन सो िनयमावलीमा ूयकु्त 
........ ‘‘त्यसरी िनयकु्त भएको कमर्चारीको परीक्षणकाल िभऽ लेिख आएमा िनजलाई अविधिभऽ हटाउनपुन छ‘‘ भनी िनयिुक्त 
अिनयिमत ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकाल िभऽ माऽ हटाउन सिकन ेअन्यथा िनयिुक्त सदर हनु जान ेअवःथा देिखन 
आउन े। 

  ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग गरी पदपूितर् गिरएको ूिबया अिनयिमत भएको अवःथा देिखन आएमा त्यःतो पदमा िनयकु्त 
व्यिक्तलाई परीक्षणकाल िभऽ नै हटाउन ुपन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा रहे भएकोमा िनवदेकलाई परीक्षणकाल पूरा भए 
पिछ सेवावाट अवकास िदएको देिखंदा सो अवकास िदन े गरी िदएको िबपक्षी आयवुद ःवाःथ्य केन्िको िमित 
२०५६।११।२४ को पऽ र तत ् सम्बन्धी भए गरेको िनणर्य र काम कायर्वाही कानून अनु प भएको नदेिखंदा 
उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु े। 
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(ू.नं. १४ र १६) 

  

िनवेदक तफर् बाटः िव ान अिवधक्ता ौी शंभ ुथापा 

िवपक्षी तफर् बाटः सह–न्यायािधवक्ता ौी राजनारायण पाठक 

अवलिम्वत निजरः 

  

आदेश 

            न्या.हिर न्िूसाद उपाध्यायः नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तगर्त संयकु्त इजलासको 
सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(ख) वमोिजम पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ  ेआदेशानसुार पेश हनु 
आएको ूःततु िरट िनवेदन सिहतको व्यहोरा एवं ठहर यसूकार छ :– 

            २.    आयवुद ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीमाढीवाट ौेणी िवहीन औषधी कुटुवा पद संख्या १ को ःथायी पूितर्को लािग 
ूकािशत सूचना अनसुार म िनवदेक अन्तवार्तार्मा उि णर् भई एक वषर्को परीक्षणकालमा रहने गरी िमित 
२०५५।८।२९ को पऽवाट िनयिुक्त भएको र िमित २०५६।८।२९ को पऽवाट परीक्षणकाल समेत पूरा गरी सेवामा 
ःथायी भएको छु । २०५६ मागर्देिखको मािसक तलव निदएकोले सो पाउँ भनी िनवदेन गरेकोमा तलव भ ा िदन 
इन्कार गिरयो । लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लय जले रको च.नं.१७२ िमित २०५६।६।११ को पऽ 
अनसुार पदपूितर् सम्बन्धी कायर् अिनयिमत ठहर भएकोले ःवाःथ्य मन्ऽालय आयवुद िवभाग काठमाडौको च.नं १३६६ 
िमित २०५६।११।२३ को पऽानसुार मलाई तु न्त सेवावाट हटाई िवभाग र सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी िदन 
सूचना भई आएको हुँदा िन.से.िन. २०५० को िनयम २५(२) अनसुार सेवावाट अवकास िदइएको भनी िमित 
२०५६।११।२४ मा पऽ िदई मलाई सेवावाट हटाइयो । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम २५(२) मा 
कुनै कमर्चारीको िनयिुक्त अिनयिमत भएको छ भनी परीक्षणकाल िभऽ लेिख आएमा सो अविध िभऽ हटाउन सिकने 
व्यवःथा छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा पु ष कमर्चारीको हकमा १ बषर्को परीक्षणकाल प ात 
ःवतः ःथायी हनुे व्यवःथा छ । त्यस अनसुार परीक्षणकाल समा  भएपिछ सेवावाट हटाउन िमल्दैन । िनणर्य गन 
िनकायले िढला िनणर्य गरेको तथा िनणर्य कायार्न्वयन गन िनकायले िनधार्िरत समयमा कायार्न्वयन नगरेको कारणवाट 
परीक्षणकाल समा  गरी िनिवर्वाद पमा सेवा गिर आएको िनवेदकलाई सेवावाट हटाउन निमल्न े ःप  छ । 
िनवेदकलाई सेवावाट हटाउँदा ूितवाद गन मौका समेत निदइएकोले सो कायर् ूाकृितक न्याय िस ान्त िवपरीत भएकोले 
बदरभागी छ । िमित २०५५।८।२९ को पऽवाट ःथायी िनयिुक्त भई २०५६।८।२९ देिख परीक्षणकाल समा  
गरी २०५६।११।२४ मा सेवाबाट िवःथािपत नभएसम्म ज ुहािजर रही कायर् गरी आएकोले सो अविधको तलव भ ा 
समेत पाउन ुपनमा सो निदइएकोले िवपक्षीह को िनणर्य पूवार्महपूणर् छ । ूत्यथीर्ह को िनणर्य तथा काम कारवाहीबाट 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)  (ङ) र धारा १७ व्दारा िनवेदकलाई ूद  हक कुिण्ठत 
भएकोले लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लयको िन.नं. २०६।०५५ िमित २०५६।२।२४ को िनणर्य तथा सो 
िनणर्यको आधारमा िवपक्षी ःवाःथ्य केन्िले िनवेदकलाई अवकास िदएको िमित २०५६।११।२४ को पऽ समेतका 
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काम कारवाही उत्ूषेणको आदेशव्दारा वदर गरी िनवेदकलाई ौेणीिवहीन औषधी कटुवा पदमा यथावत कायर् गनर् िदन ु
िदलाउन ुतथा िनवेदक हािजर रहेको अविधको तलव भ ा समेत िदन ुभ े परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ । 
साथै िनवेदकले िनयिुक्त पाएको पदमा अन्य कुनै व्यिक्तलाई िनयिुक्त नगरी िनवेदकलाई नै यथावत काममा लगाउन ुभनी 
अन्तिरम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भ े समेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 

            ३.    यसमा िनवेदन माग वमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ु नपन हो ? िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ मगाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेश गनुर् । साथै िनवेदन िजिकरबाट परीक्षणकाल समेत समा  भइसकेको भ े देिखन आएकोले 
िरट िनवेदनमा अिन्तम टंुगो नलागेसम्म िनवेदनमा उल्लेख गरेको पदमा अन्य व्यिक्तलाई िनयिुक्त निदन ु निदलाउन ु
िनवेदकलाई नै यथावत काममा लगाइ राख्न ुभनी अन्तिरम आदेश समेत जारी गिरिदएको छ भ  ेसमेत व्यहोराको यस 
अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको िमित २०५६।१२।१८ को आदेश । 

            ४.    िनवदेकलाई िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीबाट लोकसेवा आयोगको २०५६।६।११ को पऽ र 
आयवुद िवभागको िमित २०५६।११।२३ को पऽ अनसुार नै अवकाश िदइएको हो । सम्मािनत अदालतको िमित 
२०५६।१२।१८ को आदेशानसुार २०५६।१२।२५ देिख नै हािजर गराइएको छ । हािजर रहेको अविधको तलव 
भ ा िदन को.ले.िन.का. संग पऽाचार गरी कारवाही चलाइएको छ । अिधकार ूा  अिधकारी र िनकायको आदेशानसुार 
िनवदेकलाई सेवाबाट अवकाश िदइएको हुंदा िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  े समेत व्यहोराको िजल्ला आयवुद 
ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीमाढी र ऐ. का िनिम  अिधकृत किवराज गिरव नारायण झा को िलिखत जवाफ । 

            ५.    िनजामती सेवाको ःथायी पदमा उम्मेदवारको उपयकु्तता परीक्षण गरी िनयिुक्तका लािग िसफािरश समेत गन 
अिधकार २०५५ ौावण १ गते देिख २०५६ आषाढ मसान्त सम्मको लािग आयोगबाट समय समयमा भएको नीित 
िनदशन र ूचिलत ऐन िनयमको अिधनमा रही काम गन गरी आयोगको िनणर्य नं. ३८।०५४।५५ िमित 
२०५५।३।३२ को िनणर्य अनसुार िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीमाढी समेतलाई अिधकार ूत्यायोजन 
गिरएको हो । अिधकार ूत्यायोजन गदार् नै पदपूितर् सम्वन्धी कारवाही तथा िनयिुक्त अिनयिमत भएको ठहर गनर् सक्न े
अिधकार आयोगको सम्विन्धत अंचल कायार्लयका ूमखुलाई हनु ेगरी तोिकएको िथयो । पदपूितर् सम्वन्धी अिधकार 
ूयोग गन अिधकारीले आयोगले तोकेको शतर् र ूिबया परुा गरे नगरेको भनी लोकसेवा आयोग कायर्िविध ऐन, २०४८ 
को दफा १२(१) वमोिजम िनरीक्षण गन गराउने र दफा १२(२) वमोिजम अिनयिमत ठहर गनर् सक्न ेअिधकार यस 
कायार्लयलाई छ । अिधकार ूत्यायोजन पऽ अनसुार उम्मेदरवारह को उपयकु्तताको परीक्षण र िसफािरश सम्वन्धी 
कारवाही गन अिधकार राजपऽांिकत कायार्लय ूमखु रहेको कायार्लयका कायार्लय ूमखुलाई ूत्यायोजन गिरएको हो । 
लोकसेवा आयोगबाट अिधकार ूत्यायोजन भए वमोिजम िरक्त पदपूितर् गन कायर्िविधको िनदिशका, २०५१ को दफा 
४५(२)(क) मा िपयन वा सो सरहको अन्तवार्तार् सिमितमा मन्ऽालय िवभाग तथा सो सरहको कायार्लय वाहेक अन्य 
कायार्लयको हकमा राजपऽांिकत ःतरको कायार्लय ूमखु अध्यक्ष हनुे व्यवःथा छ । सो दफाको ि व्य १ मा िनिम  
पदािधकारीले अन्तवार्तार् सिमितको अध्यक्षता गनर् नपाउन े व्यवःथा गिरएको छ । िनिम  पदािधकारीले अन्तवार्तार् 
सिमितको अध्यक्षता गनर् नपाउन े भनी आयोगबाट िनणर्य भई पिरपऽ समेत भएको छ । सो अनसुार राजपऽांिकत 
अिधकृत किवराज कायार्लय ूमखु भएको िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्िका िनिम  अिधकृत किवराजले अन्तवार्तार् 
सिमितको अध्यक्ष भई गरेको पदपूितर् कानून िवपरीत हनुकुा साथै अन्तवार्तार् सम्प  भएपिछ लोकसेवा आयोग 
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(कायर्िविध) ऐन, २०४८ को दफा १५ अनसुार अन्तवार्तार् फाराम िशलवन्दी गरी गोप्य पमा राख्नपुनमा खलुा पमा 
रािखएको तथा िव ापन सम्वन्धी सूचना पयार्  ूचारूसार गरेको नदेिखएकोले लोकसेवा आयोग (कायर्िविध) 
िनयमावली, २०५० को िनयम ६(१) समेतको उल्लघंन हनु गएकोले िजल्ला आयवुद ःवाःथ केन्िको िव.नं. 
२।०५५।५६ अनसुारको औषधी कुटुवा पदको पदपूितर् सम्वन्धी िव ापन देिख िसफािरश सम्मको सम्पूणर् काम 
कारवाही कानून िवपरीत भएकोले लोकसेवा आयोग कायर्िविध ऐन, २०४८ को दफा १२(२) अनसुार िमित 
२०५६।६।१० मा अिनयिमत ठहर गिरएको हो । आयोगव्दारा ूत्यायोिजत अिधकार वमोिजम िनयकु्त हनु ेपदमा 
िनयिुक्त गदार् िनधार्िरत ूिबया र शतर्को पालना नगरी िनयिुक्त गिरएकोमा सो िनयिुक्त अिनयिमत भएको भनी 
परीक्षणकाल िभऽै लेखी आएमा सेवाबाट हटाउन ु पन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा िवपरीत िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य 
केन्िले आयोगको िनणर्यको अव ा गद परीक्षणकाल समेत भकु्तान भएपिछ माऽ सेवाबाट हटाएको हो । कानून 
वमोिजम िनवेदकको िनयिुक्त वदर भएकोले िनवेदकको माग वमोिजमको आदेश जारी हनुपुन होइन भ  ेसमेत व्यहोराको 
लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लयको िलिखत जवाफ । 

६.    लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लयको िमित २०५६।६।११ को पऽवाट िनवेदकलाई िदइएको 
िनयिुक्त अिनयिमत ठहर गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम २५(२) अनसुार अवकास िदई सम्बिन्धत 
कायार्लयमा जानकारी पठाई िदन लेिख आए आनसुार िमित २०५६।६।१३ मा िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि 
िसन्धलुीलाई अिनयिमत तिरकावाट िनयकु्त भएका औषधी कुटुवालाई तु न्त सेवावाट हटाउन लेखी पठाइएको हो भ  े
समेत व्यहोराको आयवुद िवभागको िलिखत जवाफ । 

            ७.    िनवदेकको िनयिुक्त नै अिनयिमत ठहर भईसकेको अवःथामा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
२५(२) अनसुारको कायर्वाही गनुर् भनी भएको लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लयको िमित २०५६।६।१० 
को िनणर्य तथा िमित ०५६।६।११ को पऽ तथा िनवेदकलाई सेवावाट हटाउन े गरी गरेको िनणर्य तथा काम 
कायर्वाही कानूनसम्मत देिखंदा िनवेदन मागं दावी वमोिजम वदर गिररहन परेन । यःतै िबषयवःत ुसमावेश भएको 
सम्बत ्२०५६ सालको िर.नं. ४१३१ िनवेिदका मीना ौे  समेत िव  िबपक्षी िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय धनकुटा 
समेत भएको िरट िनवेदनमा ०५८।२।१ को िनणर्य आदेशसंग सहमत हनु नसिकएकोले सव च्च अदालत िनयमावली 
२०४९ को िनयम ३(१) (ख) वमोिजम ूःततु िरट िनवदेन िनणर्याथर् पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ े समेत व्यहोराको 
यस अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०५८।१०।८ को   आदेश । 

            ८.    यसमा दईु संयकु्त इजलासको राय तथा िनणर्य िभ ािभ  ै भएको अवःथालाई िवचार गदार् पाँच जना 
न्यायाधीशह को पूणर् इजलासवाट िनणर्य हनु उपयकु्त देिखएकोले साथै पेश भएको २०५८ सालको िर.पू.इ.नं. 
४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ समेतका िरट िनवेदनह  समेत साथै पेश गनुर् भ  ेसमेत व्यहोराको यस अदालत तीन 
सदःयीय पूणर् इजलासको िमित २०५९।८।२६ को आदेश । 

            ९.    िनयमानसुार पेश भएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर् वाट रहन ुभएका िव ान अिवधक्ता ौी शंभ ुथापाले 
िनवेदकलाई परीक्षणकालको  अविध पूरा भएपिछ परीक्षा अिनयिमत भएको भनी िनयिुक्तपऽ वदर गन गरेको कायर् ऽटुीपूणर् 
हुंदा िनयिुक्त वदर गनर् गरेको समेतको कायर् वदर हनुपुदर्छ भ  ेसमेत व्यहोराको वहस ूःततु गनुर्भयो । िबपक्षी 
लोकसेवा आयोग समेतको तफर् वाट िव ान सह–न्यायािधवक्ता ौी राजनारायण पाठकले िनवेदकलाई िनयिुक्त गदार् 
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अपनाइएको कायर्िविध ऽटुीपूणर् हुंदा परीक्षणकालको अविध िभऽै िनणर्य गरी िनवेदकको िनयिुक्त वदर भएको हुंदा िरट 
जारी हनुे अवःथा छैन, खारेज हनुपुदर्छ भ  ेसमेत व्यहोराको वहस िजिकर ूःततु गनुर्भयो । 

            १०.    िव ान कानून व्यवसायीह को उपयुर्क्त व्यहोराको वहस समेत सनुी माग वमोिजम आदेश जारी हनु ुपन हो 
होइन भ े सम्बन्धमा िनणर्य तफर्  िवचार गदार् िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्ि िसन्धलुीमाढीको औषधी कुटुवा पदमा 
अन्तरवातार्वाट उितणर् भई िमित २०५५।८।२९ मा िनयकु्त भई कायर्रत रहेकोमा िमित २०५६।८।२३ मा 
परीक्षणकाल समेत पूरा गरेकोमा २०५६।११।२४ को पऽ ारा सेवावाट हटाइयो । यसरी परीक्षणकाल पूरा भएपिछ 
सेवावाट हटाउन िमल्दैन । अवकास िदन ेगरी गरेको िमित २०५६।११।२४ समेतको काम कायर्वाही ऽटुीपूणर् हुंदा 
उत्ूषेणको आदेश ारा वदर गिर िनवेदकलाई ौेणीिवहीन औषधी कुटुवा पदमा यथावत कायर् गनर् िदन ु िदलाउन ुभ  े
समेत व्यहोराको मागं गरी ूःततु िरट िनवदेन परेको देिखन्छ । ूत्यायोिजत अिधकार अन्तगर्त पदपूितर् सम्बन्धी 
अिधकार ूयोग गन अिधकारीले आयोगले तोकेको शतर् र ूिबया पूरा गरे नगरेको भनी लोकसेवा आयोग (कायर्िविध) 
ऐन २०४८ को दफा १२(१) वमोिजम िनरीक्षण गन गराउने र दफा १२(२) वमोिजम अिनयिमत ठहर गनर् सक्न े
अिधकार यस कायार्लयलाई छ । राजपऽािंकत अिधकृत कायार्लय ूमखु भएको िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्िका 
िनिम  अिधकृत किवराजले अन्तरवातार् सिमितको अध्यक्ष भई गरेको पदपूितर् कानून िवपरीत हनुकुा साथै अन्तरवातार् 
संप  भएपिछ अन्तरवातार् फाराम िशलवन्दी गरी राख्न ु पनमा सो गरेको समेत नदेिखएको आधारमा िव ापन देिख 
िसफािरश सम्मको सम्पूणर् काम कायर्वाही अिनयिमत ठहर गिरएको हो । आयोग ारा ूत्यायोिजत अिधकार वमोिजम 
िनयिुक्त हनु ेपदमा िनयिुक्त गदार् िनधार्िरत ूिबया र शतर्को पालना नगिर िनयिुक्त गिरएकोमा सो िनयिुक्त अिनयिमत 
भएको भनी परीक्षणकाल िभऽै लेखी आएमा सेवावाट हटाउन ुपन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा िवपरीत िजल्ला आयवुद 
ःवाःथ्य केन्िले आयोगको िनणर्यको अव ा गद परीक्षणकाल समेत भकु्तान भएपिछ माऽ सेवावाट हटाएको हो । माग 
वमोिजम आदेश जारी हनुपुन होइन भ  ेसमेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग जनकपरु अंचल कायार्लयको िलिखत जवाफ 
रहेको देिखन आउँछ । 

            ११.    लोकसेवा आयोग (कायर्िविध) ऐन २०४८ को दफा १२ िनरीक्षण गनर् सिकन ेमूल शीषर्कको उपदफा (१) 
मा ौी ५ को सरकारका िविभ  मन्ऽालय, सिचवालय, िवभाग र कायार्लय तथा संवैधािनक अ ह मा िनयिुक्त, वढुवा र 
िवभागीय कारवाही ूचिलत कानून तथा आयोग ारा तोिकएको कायर्िविध अपनाई गिरएको छ, छैन भ  ेकुरामा आयोगले 
िनरीक्षण गनर् गराउन सक्नेछ र उपदफा (२) मा आयोगले समु्पेको अिधकार वमोिजम िनयिुक्त हनु ेपदमा िनधार्िरत 
ूिबया र शतर् पूरा नगरी कुनै कमर्चारीलाई िनयिुक्त गिरएको देिखन आएमा आयोगले सो िनयिुक्त अिनयिमत िनयिुक्त 
ठहर गनर् सक्नेछ भ  े व्यवःथा भएको देिखन्छ ।  सोही व्यवःथा अनु प लोकसेवा आयोगले ूत्यायोिजत अिधकार 
अन्तगर्त गिरएका पदपूितर् समेतका कायर्को िनरीक्षण गन समेतको अिधकार िबपक्षी अंचल कायार्लयलाई ूत्यायोिजत 
भएको भ े पिन देिखन आएबाट िबपक्षी अंचल कायार्लयवाट िववादीत पदपूितर् सम्बन्धी ूिबयाको िनरीक्षण कायर् गनर् 
पाउनमेा अन्यथा भ  सिकने अवःथा छैन । 

            १२.   उल्लेख भएको कायर्िविध ऐनको दफा १२(२) ले िनयिुक्त अिनयिमत गन ठहर गनर् सक्न ेअिधकार िदए 
वमोिजम िबपक्षी अंचल कायार्लयवाट िववादीत पदको पदपूितर् समेतका ूिबया अिनयिमत ठहर गरी िनवेदकलाई 
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िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को िनयम २५(२) को व्यवःथा अनु प िनजलाई िमित ०५६।११।२४ को 
पऽ ारा अवकास िदइएको देिखन्छ । 

            १३.   िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को िनयम २५ को लोकसेवा आयोगवाट िनधार्िरत कायर्िविध नपरु् याई 
िनयिुक्त गनर् नहनुे  मूल शीषर्क अन्तगर्तको उपिनयम (२) मा उप िनयम  (१) वमोिजम िनयकु्त हनु े पदमा िनधार्िरत 
ूिबया र शतर्को पालन नगरी िनयिुक्त गरेको अवःथामा सो िनयिुक्त अिनयिमत भएको छ भनी लोकसेवा आयोगवाट 
त्यसरी िनयिुक्त भएको कमर्चारीको परीक्षणकाल िभऽ लेिख आएमा िनजलाई सो अविध िभऽ हटाउन ुपछर् भ  ेव्यवःथा 
गरेको देिखन्छ । 

           

१४.   यसूकार लोकसेवा आयोग ारा ूत्यायोिजत अिधकारको ूयोग िनयिमत पले गिरएको छ, छैन भनी 
उल्लेख  भए वमोिजम लोकसेवा आयोग (कायर्िविध) ऐेन, २०४८ को दफा १२(२) ले िनरीक्षण र ूिबया अिनयिमत 
ठहर गनर् सक्न ेर त्यसरी अिनयिमत ठहर भएमा त्यःतो पदमा िनयकु्त भएको भए िन.से.िन. २०५० को िनयम २५(२) 
बमोिजम हटाउन सिकने व्यवःथा गरेको देिखएपिन सो िनयमावलीमा ूयकु्त ............  ‘‘त्यसरी िनयकु्त भएको 
कमर्चारीको परीक्षणकाल िभऽ लेिख आएमा िनजलाई सोही अविधिभऽ हटाउनपुन छ ‘‘ भनी िनयिुक्त अिनयिमत ठहर 
भएको खण्डमा परीक्षणकाल िभऽ माऽ हटाउन सिकन ेअन्यथा िनयिुक्त सदर हनु जान ेअवःथा देिखन आउँछ । 

    

         १५.   िनवदेकलाई ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग गरी िबपक्षी िजल्ला आयवुद ःवाःथ्य केन्िवाट अन्तरवातार् समेतवाट 
सफल भए प ात िमित २०५५।८।२९ गते देिख लागू हनुे गरी एक बषर्को परीक्षणकालमा रहने गरी ःथायी िनयिुक्त 
गिरएको िमिसल संलग्न सो िमित २०५६।८।२९ को पऽबाट देिखन्छ । त्यसैगरी िमित ०५६।९।१ को पऽ ारा 
िनजको परीक्षणकाल समा  भएको जानकारी समेत िनजलाई िदएको देिखन आउँछ । सो प ात िमित ०५६।११।२४ 
को पऽ ारा सोही िमित देिख लागू हनु ेगरी अवकास िदएको देिखन आउँछ । यसरी िनवदेक एक वषर्को परीक्षणकाल 
पूरा गरी कायर्रत रहेको अवःथामा पदपूितर् संवन्धी कायर् अिनयिमत भएको ठहर भएको भ े आधारमा िनजलाई अवकास 
िदइएको देिखन आउँछ । 

 

            १६.    मािथ उल्लेख गरे वमोिजम ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग गरी पदपूितर् गिरएको ूिबया अिनयिमत भएको 
अवःथा देिखन आएमा त्यःतो पदमा िनयकु्त व्यिक्तलाई परीक्षणकाल िभऽ नै हटाउन ुपन वाध्यात्मक कानूनी व्यवःथा 
रहे भएकोमा िनवेदकलाई परीक्षणकाल पूरा भए पिछ सेवावाट अवकास िदएको देिखंदा सो अवकास िदन ेगरी िदएको 
िबपक्षी आयवुद ःवाःथ्य केन्िको िमित २०५६।११।२४ को पऽ र तत ्सम्बन्धी  भए गरेको िनणर्य र काम कायर्वाही 
कानून अनु प भएको नदेिखंदा उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु्छ । यस अदालतको िमित २०५६।१२।१८ को 
अन्तरीम आदेश वमोिजम िनवेदक िनयकु्त पदमा कायर्रत नै रहेकोले अ  केही गरीरहन परेन । िरट िनवदेन खारेज गन 
गरेको संयकु्त इजलासको रायसंग सहमत हनु सिकएन । िबपक्षीह को जानकारीको लािग आदेशको ूितिलिप 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त पठाई िनयमानसुार गरी िमिसल वझुाई िदन ु। 
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 उपयुर्क्त रायमा सहमत छ  । 

 न्या.भैरवूसाद लम्साल 

न्या.चन्िूसाद पराजलुी 

न्या.मीनबहादरु पराजलुी 

न्या.रामूसाद ौे  

  

  

इित सम्बत २०५९ साल चैऽ १३ गते रोज ५ शभुम.्.....। 
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ने.का.प. २०६९,            अ  ९िनणर्य नं. ८८८९ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश ौी बै नाथ उपाध्याय 

२०६८ –WO‐०९४५ 

आदेश िमितः २०६९।६।१४।१ 

 

वषय : उत्ूषेण समेत । 

 

 

िनवेदकः िजल्ला स री ितलाठी गा.िव.स.वडा नं. ८ बःने रामे र यादव 

िव  

िवपक्षीः नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  कायार्लय समेत 

 

 

 

§   एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट ूितःपधार् ारा पदपूितर् गनर् शु  भएको िनयिुक्त ूिबया पूणर् नभएसम्म पिछ बनेको 
कानून वा आदेशबाट सो सम्प  भइसकेको ूिबया र कामकारवाहीलाई कुनै िविधसम्मत आधार र कारणिबना अन्त्य 
वा िनिंबय हनु नसक्न े। सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन र कायर्स ालन) आदेश, २०६८ िवधाियकी कानून 
वा अन्य कुनै कानून ारा गठन भएको बोडर् नभई सरकारको ूशासकीय आदेश (Executive Order)  ारा गठन भएको 
बोडर् भएकोले कानूनसरह शिक्त (Sanction) भएको बोडर् रहेको मा  निमल्ने । (ूकरण नं.६) 

 

§    ूितंपधार्बाट कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त गन गरी ूकाशन भएको सूचनाअनसुार ूारम्भ भएको ूिबया तथा सो 
बमोिजम अन्तवार्तार् समेत सम्प  भई सिकई उम्मेदवारको अिन्तम मूल्या न समेत भइसकेप ात कानूनको अिधकार 
ूयोग गरी खारेज वा बदर गनर् बाहेक ूशासकीय आदेशबाट नै िबना आधार र कारण सो सम्प  भैसकेको 
कामकारवाहीलाई त्यसै बदर वा खारेज गनर् निमल्न े। (ूकरण नं.७) 
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िनवेदक तफर् वाटः िव ान विर  अिधवक्ता शम्भ ु थापा,  िव ान अिधवक्ताह  बोणर्बहादरु काकीर् र शेरबहादरु के.सी., 
रामचन्ि पौडेल 

िवपक्षी ूत्यथीर् तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता कृंणजीवी िघिमरे,  िव ान अिधवक्ताह  रमेशकुमार िघिमरे,  राजन 
अिधकारी  र पणु्यूसाद दंगाल 

अवलिम्बत नजीरः 

§  नेकाप २०६८, अ  ८, िन.नं. ८६७० पृ  १३८८ 

सम्ब  कानूनः 

§  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा २८ 

§  नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) र (२) 

आदेश 

            न्या.रामकुमार ूसाद शाहः नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतमा दतार् भई पेश हनु आएको ूःततु िरटको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यस ूकार छ :– 

 

            म िनवेदक नेपाली नागिरक भई िवगत लामो समयदेिख नपेाल िव तु ूािधकरणको अिधकृत तहमा सेवा 
गरी १२ औ ं तहबाट सेवा िनवृ  भएको एक पूवर् अिधकृत कमर्चारी हुँ । नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको पद िरक्त भएपिछ उक्त पदपूितर्को लािग खलु्ला ूितःपधार्बाट िनयकु्त गन भनी िमित २०६८।८।१५ मा 
गोरखापऽमा सूचना ूकािशत भएको िथयो । उक्त सूचनामा व्यवःथा भएबमोिजम उमेर,  योग्यतालगायत सम्पूणर् 
ूिबयामा म िनवेदकको कायर् दक्षता पगु्ने भएकोले िमित २०६८।९।६ मा दतार् नं २१९८ बाट म िनवेदक, रामे र 
यादवले आवेदन फाराम भरी छनौट ूिबयाको अिन्तम चरणमा पगुी सबै ूितःपधीर् भन्दा उ म भई नेपाल सरकारबाट 
िनयिुक्त िलन माऽ बाँकी रहेको िथयो । 

            नेपाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयबाट नेपाल िव तु ूािधकरणको िरक्त कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त 
गन सम्बन्धमा िमित २०६८।८।१५ गते नपेाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ 

 (१) बमोिजम गोरखापऽमा सूचना ूकािशत भएको िथयो । उक्त सूचनूाअनसुार न्यूनतम शैिक्षक योग्यता र अनभुव 
पेश गनुर्पन कागजात तथा िववरणह ,  िलिखत ूःतावमा समावेश गनुर्पन िवषयगत सूची छनौट ूिबयासम्बन्धी अन्य 
िववरण, कायर् सम्पादनसम्बन्धी सम्झौता, कायर् सम्पादन सूचकसिहतको कायार्देश भनी छनौट ूिबयाको िववरण समेत 
ूकािशत भएको िथयो । उक्त सूचनाअनसुार म समेत १५ जना ूितःपधीर्ह ले छनौट ूिबयामा भाग िलन ुभएको िथयो 
। सूचनाको बमसंख्या ४(क) अनसुार म िनवेदकलगायत ५ जनाको ूःताव छनौट सिमितमा रािखएकोमा सूचनाको 
बमसंख्या ४(ख) बमोिजम ूःताव र ूःततुीकरणको आधारमा म िनवदेक रामे र यादव, उ रकुमार ौे , मकेुशराज 
काफ्लेको िमित २०६८।९।२९ मा ऊजार् मन्ऽालयमा भएको अन्तरवातार् समेतको आधारमा िनवेदकको ूःताव 
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ूःततुीकरण र अन्तरवातार् समेतबाट सव त्कृ  ठहर भई िनयिुक्तको अिन्तम चरणमा रहेको अवःथामा म िनवेदकलाई 
िनयिुक्त निदई िमित २०६८।१२।२१ गतेको सूचनाअनसुार “िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको आवँयकता सम्बन्धी सूचनाअनसुार ूा  भएका ूःतावह  र  गिरएको” भनी सूचना 
ूकािशत गरी नेपाल सरकार सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ बमोिजम भनी पनुः िमित २०६८।१२।२६ मा 
नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् सम्बन्धी सूचना ूकािशत भएको छ । 

            म िनवेदकले िवपक्षी मन्ऽालयमा गई मेरो िनयिुक्तसँग सम्बन्धी सम्पूणर् िववरणह  माग गदार् िमित 
२०६९।१।४ गते माऽ अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट ूा  िनदशन अनसुार भनी नेपाल सरकार 
(मन्ऽीःतर) बाट िमित २०६८।१०।२६ मा नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदपूितर्को िसलिसलामा 
ूा  हनु आएको िसफािरश तत्काल खारेज गरी आदेशबमोिजम गिठत बोडर् माफर् त नया ँूिबया ूारम्भ गरी पदािधकारी 
िसफािरश गरी िदन े अनरुोध भनी सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्मा िमित २०६८।१०।२७ मा पठाएको भनी  
जानकारी उपलब्ध गराईयो । म िनवेदकको िनयिुक्त ूिबया नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ 
बमोिजम ूारम्भ भएको हो । ऐनको दफा १७ मा ूािधकरणको कायर् स ालनको िनिम  मखु्य ूशासकीय अिधकृतको 
पमा सिमितले एक जना महाूबन्धक, सल्लाहकार र कमर्चारीको िनयिुक्त गनर् सक्नेछ, तर साधारण सभाको व्यवःथा 

नभएसम्म त्यःतो मखु्य ूशासकीय अिधकृतको पमा नपेाल सरकारले एकजना कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त गनर् 
सक्नेछ भ े व्यवःथाबमोिजम िमित २०६८।८।१५ मा िनयिुक्तको सूचना ूकािशत गरी छनौट ूिबयाको अिन्तम 
अवःथामा पगुकेो अवःथामा पिछ गिठत सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् आदेश, २०६८ को आधारमा अिघ नेपाल 
िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ बमोिजम ूारम्भ गिरएको कानूनसम्मत कायर्लाई प ातदशीर् असर पानर् सक्दैन । 

            सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्(गठन तथा कायर् स ालन) आदेश,  २०६८ को दफा ३०(२) मा  
“ूितःपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन 
शु  नगरेसम्म यथावत रहनछे,  तत्प ात यस आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ु पनछ” भ  े
व्यवःथा भएबाट म िनवेदक खलु्ला ूितःपधार्बाट छनौट ूिबयामा रहेकोलाई उक्त दफा ३०(२) ले बचाउ गरेको 
अवःथामा त्यसको गलत अथर् लगाई छनौट ूिबया नै र  गनुर् दरुाशयपूणर् रहेको छ । म िनवेदकलाई िनयकु्त हनुबाट 
रोकी पनुः िमित २०६८।१२।२६ मा सूचना जारी गदार् उमेरको हद ३० वषर् पूरा भएको ५५ वषर् ननाघेको भनी 
सूचना ूकािशत गिरएको छ । पूवर् िमित २०६८।८।१५ को सूचनामा उमेर ३५ वषर् पूरा भएको र ५८ वषर् 
ननाघेको उल्लेख भएबाट म िनवेदक दोॐो सूचनाअनसुार उम्मेदवार नै हनु नसक्न े गरी सूचना ूकािशत गरेबाट 
िवपक्षीह  म िनवेदकलाई पेशा,  रोजगार गनर्बाट बि त गनर् उ त रहेको ःप  हनु्छ । त्यसैगरी िमित 
२०६८।१२।२१ गतेको सूचनामा नपेाल सरकारको िनणर्य अनसुार िमित २०६८।८।१५ को सूचना र  गिरएको 
भिनएको छ भन े िमित २०६९।१।४ को िवपक्षी मन्ऽालयको जानकारी पऽमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको िनदशानसुार सूचना र  गिरएको उल्लेख छ । िवपक्षी मन्ऽालयका मन्ऽीलाई ूःताव र  गन अिधकार नै 
छैन र ूःताव र  गदार् र  गन आधार र कारण हनुपुनमा िवना आधार कारण पूवार्महपूणर् िहसाबले िवपक्षी अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगले गरेको गैरकानूनी िनदशनको आधारमा पऽाचार गिरएको छ । परमादेश ूकृितको आदेश 
िदन ेअिधकार अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई नरहेको भ  ेसम्मानीत सव च्च अदालतबाट िस ान्त ूितपादन 
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भएको अवःथामा समेत अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाटबाट आदेश िनदशनको बेवाःता गरी आदेश िदएको छ 
। 

            अतः मािथ उिल्लिखत आधार र कारणबाट िवपक्षी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको गैरकानूनी 
िनदशनको आधारमा िवपक्षी ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ को सूचना र  गन गरी ूकािशत िमित 
२०६८।१२।२१ को सूचना एवं सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ को िमित २०६८।१२।२६ को सूचना 
नेपाल सरकार मन्ऽीःतरको िमित २०६८।१०।२६ को खारेजी िनणर्य पनुः िमित २०६८।१२।२६ गतेको पदपूितर् 
सूचनालगायत सोसँग सम्बिन्धत अन्य कायर् नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७, सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन)  आदेश, २०६८ को दफा ३, ४,११, १२, १३, ३०(२) एवं सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) २०६८ को दफा १२ बमोिजमको कायर्िविध समेतको िवपरीत 
भएकोले उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी िवपक्षी ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ को सूचनाअनसुार सम्पूणर् 
ूिबया पूरा गरी उत्कृ  भएको म िनवेदकलाई नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकमा िनयिुक्त िदन ुभनी 
परमादेशलगायत उपयकु्त आ ा आदेश वा पूजीर् जारी गिरपाऊँ । साथै िनवेदनको अिन्तम िकनारा नहुँदासम्म िमित 
२०६८।१२।२६ र २०६८।१२।२८ समेतको सूचनाको आधारमा नयाँ कायर्कारी िनदशक िनयिुक्तसम्बन्धी कुनै 
पिन ूिबया अगािड नबढाई यथािःथितमा राख्न ुभनी िवपक्षीह का नाममा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अन्तिरम आदेश समेत जारी गिरपाऊँ भ  ेसमेत िनवेदन व्यहोरा । 

            यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?यो आदेश 
ूा  भएका िमितले बाटाका म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथ राखी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त ् िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िरट िनवदेनको एकूित नक्कल साथै राखी िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय िसंहदरबार समेतका सरकारी िनकायलाई सूचना पठाई त्यसको बोधाथर् महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयलाई पठाई िदन ुर िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका िमितले 
बाटाका म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ िलई आफ वा आफ्नो ूितितिध माफर् त उपिःथत हनु ुभनी िरट 
िनवेदनको एक ूित नक्कल साथै राखी अन्य िवपक्षीलाई सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमाफर् त ् सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनुर् । 

            ूःततु िरट िनवेदनमा माग गिरएको अन्तिरम आदेश जारी गनुर् पन/नपन सम्बन्धमा िवपक्षीलाई समेत 
राखी छलफल गनुर् उपयर्क्त हनुे देिखएकोले सो सम्बन्धमा छलफलको लािग िमित २०६९।१।१८ को पेशी तोकी 
सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार पेश गनुर् भ  ेयस अदालतबाट िमित २०६९।१।१० मा भएको आदेश 
। 

            यसमा िमित २०६८।९।२९ मा छनौटका लािग अन्तरवातार्को समय तोिकए प ात नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको लािग अन्तरवार्ता िलई छनौट गिरएको हो, होइन ? कायर्कारी िनदशकको छनौट 
सम्बन्धमा सो कुरा यकीन खलु्न े गरी सम्बिन्धत फाइल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त िझकाई अन्तिरम 
आदेशसम्बन्धी छलफलको लािग िमित २०६९।१।२५ को तािरख तोकी उक्त िदन िनयमबमोिजम पेश गनुर् भ े िमित 
२०६९।१।२० को यस अदालतको आदेश । 
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            यसमा सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश,  २०६८ िमित 
२०६८।९।१२ मा जारी हनु ु अगावै नपेाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त ूिबया िमित 
२०६८।८।१५ को िव ापनअनसुार शु  भई अन्तरवार्तार् समेत सम्प  भई नितजासम्म ूकािशत हनु बाँकी रहेको 
देिखन्छ । उक्त आदेशको दफा ३०(२) मा ूितंपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी 
ूमखुह को छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत रहने र तत ्प ात ्आदेशबमोिजम समन्वय 
गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ुपन व्यवःथा भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा 
कायर् स ालन) आदेश, २०६८ को दफा १२ बमोिजमको कायर्िविधको दफा ९ मा “खलुा ूितयोिगताबाट कायर्कारी 
ूमखु छनौटको ूिबयामा रहेका संःथानका हकमा सोही ूिबयाबाट टु ो लगाउन यस ूिबयाले बाधा परु् याएको मािनन े
छैन । यस सम्बन्धी अिन्तम कारवाहीको जानकारी बोडर्लाई गराउन ुपनछ” भ  ेव्यवःथा रहेको पाइन्छ । यसरी शु  
भई सकेको ूिबया बदर हनुे भ े उिल्लिखत आदेश तथा कायर्िविधमा व्यवःथा भएको देिखंदैन । उक्त गठन 
आदेशबमोिजमको व्यवःथा अनसुार गनुर् भ े अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०६९।१।४ को 
िनदशन अनसुार भनी नेपाल सरकार मन्ऽीःतरबाट िमित २०६८।८।१५ को िव ापन अनसुार शु  भएको ूिबया 
खारेज गरी पनुः नया ँिव ापन गन ऊजार् मन्ऽालयबाट िनणर्य भएको देिखन आयो । यसरी शु  भई सकेको िनयिुक्तको 
ूिबया नितजा ूकाशनको अिन्तम क्षणमा आएर खारेज गन गरी जारी भएको आदेश बदर गिरपाऊँ भनी परेको ूःततु 
िरट िनवेदनबाट उिब्जएको ू को िनरोपण नभई नया ँ िव ापन अनसुारको पदपूितर् सम्बन्धी ूिबयाले िनरन्तरता पाउँदा 
िनवेदकलाई अपरुणीय क्षित हनु सक्ने देिखंदा ूःततु िनवेदनको अिन्तम िकनारा नहनु्जेलसम्मको लागी िमित 
२०६८।१२।२६ तथा िमित २०६८।१२।२८को िव ापन अनसुारको पदपूितर् सम्बन्धमा नया ँकारवाही अगािड 
बढाउन ेकायर् नगनुर् नगराउन ुभनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ अनसुार अन्तिरम आदेश जारी 
गिरिदएको छ । आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदन ु। 

            साथै जलॐोतको िवकासको काममा समेत ूत्यक्ष असर पन कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् सम्बन्धमा 
परेको िववादको िनरोपण चाँडो हनु ुअित आवँयक र उपयकु्त समेत हुँदा िलिखत जवाफ पेश भएपिछ वा सोको अविध 
नाघेपिछको सात िदन िभऽ सनुवुाइको िनिम  ूःततु िनवेदन पेशीमा चढाई िनयमानसुार पेश गनुर् भ  ेयस अदालतबाट 
भएको िमित २०६९।१।२५ को आदेश । 

            िवपक्षी िनवेदकले दावी िलन ु भएको िवषयमा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको के, कःतो 
संलग्नता रहेको हो ? भ े सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गनुर् भएको छैन । यस कायार्लयलाई िवपक्षी बनाउन पनुर्को 
कुनै कारण र आधार िनवेदनमा उल्लेख गिरएको छैन । िववादको िवषयवःतसँुग यस कायार्लयको कुनै सम्बन्ध नै छैन 
। 

            नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पद िरक्त भई तत्कालीन अवःथामा सो िरक्त पदमा 
खलु्ला ूितःपधार्का आधारमा पदपूितर् गन गरी सूचना ूकािशत भई सो बमोिजमको ूिबया अगािड बढेको अवःथामा 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ जारी भएको र सो आदेश जारी भए प ात 
सावर्जिनक ूित ानह को अध्यक्ष तथा कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त बोडर्बाट गन व्यवःथा भएबमोिजम नेपाल िव तु 
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ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक िनयिुक्तसम्बन्धी ूिबया पनुः बोडर्बाट ूारम्भ भएको हो । उक्त आदेशको दफा ३० 
को उपदफा (२) मा ूितःपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको छनौट ूिबया 
बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत रहनेछ, तत्प ात यस आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड 
बढाउन पछर् भ े व्यवःथा छ । उक्त व्यवःथा अनसुार बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म माऽ यस अिघको छनौट 
ूिबया जारी हनुे हो । उक्त बोडर्ले कायर् शु  गिरसकेपिछ उक्त आदेशबमोिजम माऽ कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्त हनु 
सक्ने ू  छ । तसथर्, िनवेदकलाई उक्त दफा ३० ले बचाउ गनर् सक्दैन । िवपक्षी िनवेदकले समेत बोडर्बाट ूकािशत 
सूचनाबमोिजम सो िनयिुक्त ूिबयामा सहभागी हनु सक्ने नै हुँदा िनजको संिवधान तथा कानून ूद  हक, अिधकारमा 
आघात पगुेको मा  सिकदैन । िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  ेसमेत नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लयको िलिखत जवाफ । 

            िरक्त कायर्कारी िनदशक पदमा ःवच्छ र पारदशीर् ढ ले योग्य व्यिक्तको छनौट गन सरकारको 
नीितबमोिजम खलु्ला ूितःपधार्त्मक ूितयोिगता ारा पदपूितर् गनर् िमित २०६८।८।१५ मा सावर्जिनक सूचना ूकािशत 
गरी इच्छुक व्यिक्तह बाट ूःताव आव्हान गिरएको हो । ूा  ूःतावह  अध्ययन गरी कायर्कारी िनदशक पदका 
लािग मखु्य र वैकिल्पक उम्मेदवार िसफािरश गनर् नेपाल सरकारका पूवर् सिचव िव राज रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन 
सदःयीय िसफािरश सिमित गठन भई सो सिमितले अध्ययन तथा मूल्या न गरी िरट िनवेदकसिहत पाचँ जनालाई कायर् 
योजना ूःतिुतका लािग छनौट गरेकोमा सो ूःतिुतका आधारमा तीन जनाको नाम अन्तवार्ताका लािग छनौट गरेको हो 
। सिमितले छनौट कायर् जारी रािखरहेकै बखत सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन ) आदेश, 
२०६८ जारी भएको र उक्त गठन आदेशको दफा ३० को उपदफा (२) मा “ूितःपधार्बाट छनौटको बममा रहेका 
सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुह को छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत रहनेछ, 
तत्प ात ् यस आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ु पनछ”  भनी उल्लेख भएकोमा िसफािरश 
सिमितको कायर् अविध समा  हनु लागेकोले सिमितले आफूलाई तोिकएको कायार्देशको पिरिधिभऽ रही छनौट कायर् 
अगािड बढाई अन्तवार्तार् समेत सम्प  गरी उम्मेदवारको िसफािरश बन्दी खाममा पेशसम्म गरेको हो । यस पिछको 
महत्वपूणर् ूिबया कसलाई छनौट गन भ  ेसमेतका िवषयमा मन्ऽालयले कुनै कारवाही अगािड बढाइएको छैन । 

            यसै बीच अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको प.सं १ ऊजार् १११/०६८/०६९ च.नं. १२५९ 
िमित २०६८।१०।२ को पऽबाट सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ जारी 
भएको र आदेशको अनसूुची १ को (क)(२७) मा नेपाल िव तु ूािधकरणलाई पिन सावर्जिनक संःथानको सूचीमा 
राखेको, आदेशको दफा ३० को उपदफा (२) मा “ूितःपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका 
कायर्कारी ूमखुह को छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत रहनछे,  तत ् प ात यस 
आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ुपनछ” भ  ेू  व्यवःथा गरेकोले कायर्कारी िनदशक छनौट 
ूिबयामा रहेको नेपाल िव तु ूािधकरणमा सो गठन आदेशको दफा ३०(२) अनसुार कायर् स ालन नगरेसम्म यथावत 
राख्न ुपनमा सो नगरी नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त आफूखशुी गनर् लागेको देिखएकोले सो 
ूिबया तत्काल रोकी गठन आदेशबमोिजम गनर् गराउन र यःतै िनयिुक्त ूिबयामा रहेका अन्य संःथानह को हकमा 
समेत उिल्लिखत गठन आदेशको व्यवःथा लागू गनर् गराउन नेपाल सरकारका मखु्य सिचवमाफर् त ्लेखी पठाउन”े भनी 
भएको िनणर्य कायार्न्वयन गनर् गराउन यस मन्ऽालयमा लेखी आएको हो । 
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            सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ को दफा १२ को उपदफा 
(७) को देहायको खण्ड (ख) बमोिजमको उमेरको हद (तीस वषर् उमेर पूरा नभएको वा पचप  वषर् उमेर पूरा भएको) 
र दरखाःत िदने उम्मेदवारह  मध्ये केही उम्मेदवारह को उमेरको हद बीच मेल नखाएको कारण समेतका आधारमा 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्माफर् त ् िनयिुक्त ूिबया ूारम्भ गनर् उिचत देिखएकोले िमित २०६८।८।१५ को 
आवँयकतासम्बन्धी ूकािशत सूचनाअनसुार ूा  भएका सबै ूःतावह  नेपाल सरकार मन्ऽीःतरको िमित 
२०६८।१०।२६ को िनणर्यानसुार र  गरी सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्लाई नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको िनयिुक्तका लािग िसफािरश गनर् िमित २०६८।१०।२७ मा अनरुोध गिरएको हो । सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर्ले छनौट ूिबया अगािड बढाइसकेको  छ । 

            नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको छनौट ूिबया सम्प  भइसकेको अवःथा नै होइन । 
अिन्तम नितजा ूकाशन तथा सावर्जिनक नभएको अवःथामा िरट िनवेदक ःवयम ्नै छनौट भएको भ े अनमुानको भरमा 
िरट िनवेदकले आफू नै छनौट भएको भनी दावी गनुर् िरट िनवेदकको ब  िनयत रहेको ू  हनु्छ । 

            िरट िनवेदक नेपाल िव तु ूािधकरणको तह १२(ूा) अिधकृतबाट नेपाल िव तु ूािधकरण कमर्चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ८४(१) बमोिजम उमेरको हद (५८) वषर् पूरा गरी िमित २०६८।९।२२ 
देिख अिनवायर् अवकाश पाइसक्न ुभएकाले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्(गठन तथा कायर् स ालन ) आदेश, २०६८ 
को दफा १२ को उपदफा (७) को देहायको खण्ड (ख) बमोिजम उम्मेदवार हनु नै अयोग्य भइसक्न ुभएको हुँदा िरट 
िनवेदकको िजकीर मननयोग्य तथा मा  छैन । अन्तिरम आदेश समेत िरट खारेज गिरपाऊँ भ  ेऊजार् मन्ऽालयको 
िलिखत जवाफ । 

            सावर्जिनक संःथानह को ूितःपधार्त्मक क्षमता तथा व्यावसाियकता अिभविृ  गन उ ेँय राखी नेपाल 
सरकारले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन ) आदेश, २०६८ जारी गरेको हो । यो गठन 
आदेश जारी भै सकेको अवःथामा कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्त आदेशमा भएको व्यवःथाअनसुार हनुपुन आशय राखी 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले बोडर्सँग समन्वय गनुर् पन िवषयमा ऊजार् मन्ऽालय समेतलाई ध्यानाकषर्ण 
गराएको र तत्प ात ऊजार् मन्ऽालयबाट सािवकको छनौट ूिबया जारी राख्न ुउपयकु्त नहनुे भनी सो ूिबया र  गरी 
नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् सम्बन्धी ूिबया अगािड बढाई िदने भनी िमित 
२०६८।१०।२७ च.नं. ६१६ को पऽबाट यस बोडर्मा अनरुोध गरेप ात यस बोडर्बाट नेपाल िव तु ूािधकरणको 
कायर्कारी िनदशक िनयिुक्तसम्बन्धी सावर्जिनक सूचना जारी गिरएको हो । यसरी िनयमसंगत पमा जारी गिरएको 
सावर्जिनक सूचना बदर गनर् मनािसव नहनु े हुँदा उक्त िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े समेत सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर्को तफर् बाट ूःततु िलिखत जवाफ । 

            ूथमतः कुनै पिन िरट जारी हनुलाई दावी गरेको पद वा कुरामा हक ःथािपत हनु ुपदर्छ । त्यसमा 
िनवेदकले आफ्नो पूणर् हक ःथािपत भै सकेको ःथािपत गनुर् सक्नपुछर् तब माऽ िरट जारी हनु सक्न ेअवःथा रहनमेा 
िनवेदकले उक्त कायर्कािरणी पदमा मेरो पूणर् हक छ भनी ःथािपत गनर् सक्न ुभएको छैन । िनणर्य नै नभएको ूिबयामा 
रहेका कुराबाट हक ःथािपत हनु सक्दैन । कायर्कािरणी िनदशक िनयकु्त गन अिधकार नपेाल सरकारको रहेको हुँदा सो 
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िनयिुक्त गन वा नगन पूणर् अिधकार नेपाल सरकारमा रहेको ःप  छ । नेपाल सरकारले िनणर्य नै नगरेको िवषयमा 
मलाई नै िनयिुक्त गथ्य  भनी अनमुानको भरमा िरट िनवेदक आएको अवःथा हुँदा अनमुान र आशंकाको भरमा िरट जारी 
हनु सक्दैन । सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ को अनसूुची १ को क) 
२७ मा िव तु ूािधकरणलाई पिन रािखएको र आदेशको दफा २ मा यो व्यवःथा तु न्त लागू हनुछे भ े उल्लेख 
भएको पाइन्छ । त्यसै गरी दफा ३० को खारेजी र बचाउ शीषर्कको उपदफा (२) ले ूितःपधार्बाट छनौटको बममा 
रहेकोलाई यथावत राख्न ुपन भ े बोलेको देिखन्छ । यस अवःथामा िरट िनवदेकको माग बमोिजम िरट जारी हनुपुन 
अवःथा िव मान छैन । सावर्जिनक संःथानह को कायर्कारी ूमखुह को छनौट ूिबयामा ूितःपधार् तथा व्यवसाियकता 
अिभविृ  गन उ ेँयबाट िरट िनवेदकको िनयिुक्त हनु ु अगािड भएको गठन आदेशबमोिजम भएको यस आयोगको 
िनणर्यमा प ातदशीर् असरको िस ान्त लागू हनुे अवःथा नदेिखएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेजभागी छ खारेज 
गिरपाऊँ भ  ेसमेत अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िलिखत जवाफ । 

            पिहलो चरणको िमित २०६८।८।१५ को सूचनाअनसुारको कायर्कारी छनौट ूिबयामा तथा दोॐो 
पटक सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ गठन पिछको िमित २०६८।१२।२६ को सूचनाको आधारमा नपेाल 
िव तु ूािधकरण कायर्कारी िनदशक छनौट ूिबयामा ूािधकरणको भिूमका नै छैन । नेपाल िव तु ूािधकरण ऐनको 
दफा १७ को अधीनमा नेपाल सरकारबाट िनयकु्त हनु ेकायर्कारी िनदशक नै नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशक हनुे हो । ूािधकरणको तफर् बाट िनयिुक्तको ूिबयामा कुनै भिूमका नहनु े तथा यो व्यिक्तलाई कायर्कारी 
िनदशक िनयकु्त गिरपाऊँ भनी िसफािरश समेत ूािधकरणको नहनु ेतथा नलाग्न ेअवःथामा ूःततु िरट खारेज गिरपाऊँ 
भ े समेत नेपाल िव तु ूािधकरणको तफर् बाट ूःततु िलिखत जवाफ । 

           िनयमबमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदन समेतको िमिसल अध्ययन 
गरी िनवेदक तफर् का िव ान विर  अिधवक्ता शम्भ ुथापाले िवपक्षी ऊजार् मन्ऽालयले  िनकालेको कायर्कारी िनदशकको 
पदपूितर्सम्बन्धी सूचनाबमोिजम िनवदेकले आवेदन दतार् गरी िनयिुक्त ूिबयामा सामेल भई ूःताव कायर्सम्पादनको ःतर 
समेतको मूल्या नप ात ्िनवेदकको अन्तरवातार् समेत सम्प  भई अ  िनधार्रण समेत भएपिछ सो िव ापन सूचना नै र  
गरी पनुः सूचना िनकालेको कायर् आफैँमा बदिनयतपूणर् एवं कानूनूितकूल छ । सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन 
तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ कानून होइन , यो आदेश माऽ हो । सरकारको आदेश कानून हनु सक्दैन । 
नेपाल  िव तु ूािधकरण ऐन,  २०४१ बमोिजम सूचना जारी भई ूितःपधार् ारा पदपूितर् सम्बन्धमा भएको 
कामकारवाहीलाई सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् आदेश, २०६८ ले िनिंबय गनर् सक्दैन । कानूनबमोिजम भएको 
ूिबया (Due process) लाई सरकारले आफूखशुी िनिंबय गनर् सक्दैन । यो Doctrine of Pleasure अन्तगर्तको िबषय 
होइन त्यसैले पिहले भएको कामकारवाही बदर गरेको ऊजार् मन्ऽालयको र पनुः पदपूितर् सूचना जारी गरेको सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर्को सूचना समेत बदर गरी ऊजार् मन्ऽालयको पूवर् सूचनाबमोिजमको िनयिुक्त ूिबया पूरा गरी यी 
िनवेदकलाई कायर्कारी िनदशकको पदमा िनयिुक्त िदन ुभ े आदेश जारी हनु पदर्छ भनी र िनवेदक तफर् बाट नै उपिःथत 
िव ान अिधवक्ता बोणर्बहादरु काकीर्ले िनवेदकको हकमा ५८ वषर् उमेरको हद लागू हनु सक्दैन । पूवर् सूचना ूकािशत 
हुँदा ५८ वषर्िभऽ िनवेदकको आवेदन दतार् भएको हो । िनयिुक्त भएपिछ अ  कमर्चारीलाई लागू हनु े५८ वषर्को हद यी 
िनवेदकलाई लागू हुँदैन । तोिकएको कायर्काल भरी काम गनर् पाउँछन ्। नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन बमोिजम भएको 
ूिबयालाई पिछ जारी भएको गठन आदेशले बदर गनर् सक्दैन । प ातदशीर् असर िदने गरी गठन आदेश जारी हनु 
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सक्दैन । जसले सूचना जारी गर् यो उसैले बदर गनर् पिन िमल्दैन । पिछको िव ापन र  गरी पूवर् सूचनाबमोिजमको 
नितजा ूकाशन गरी िनवेदकलाई िनयिुक्त िदन ु भ  ेआदेश जारी होस ् भनी तथा िनवदेक तफर् कै िव ान अिधवक्ता 
शेरबहादरु के.सी., रामचन्ि पौडेल समेतले नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ बमोिजम पदपूितर्को सूचना ूकािशत भई 
िनवेदकले आवदेन दतार् गरी सबै ूिबयामा सामेल भई नितजा ूकाशनको बममा रहेको अवःथामा पिछ नेपाल 
सरकारले जारी गरेको गठन आदेशबाट पिहलाको कामकारवाही बदर गनर् िमल्दैन । पूवर् सूचनाबमोिजमका 
कामकारवाही र  गरी पनुः कायर्कारी िनदशक िनयिुक्तको सूचना जारी गरेको िवपक्षीको कामकारवाही संिवधान र कानून 
िवपरीत हुँदा सो कायर् बदर होस भनी गनुर् भएको बहस सिुनयो । 

            त्यःतै ूत्यथीर् नेपाल सरकारको तफर् बाट िव ान सह न्यायािधवक्ता कृंणजीवी िघिमरेले नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त गनर् कानूनले कुनै कायर्िविधको व्यवःथा गरेको छैन । सरकारले िनयिुक्त 
व्यवःथापन गनर् माऽ ूिबया अवलम्बन गरेको हो । सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त गनर् सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ ले सरकारलाई िसफािरश गन व्यवःथा गरेको छ र 
बोडर्ले सरकारले तोकेबमोिजम कायर्िविध पालना गनुर्पछर् । बोडर्ले िसफािरशसम्म गन हो िनयिुक्त सरकारले गन हो । 
नेपाल सरकारले त्यःतो सूचना, ूःताव र  गनर्सक्ने भएकोले पूवर् सूचना र  गरी पनुः िनयिुक्तका लािग नया ँकायर्वाही 
शु  गरेको छ । िनवेदक छनौट ूिबयामा सव त्कृ  ठहरी िनयिुक्त पाउन े िनणर्य भएको अवःथा छैन । अिधकार नै 
िसजर्ना भई नसकेको अपिरपक्व (Prematured)  अवःथामा िरट जारी हनु सक्दैन,  िरट खारेज होस ् भनी र ूत्यथीर् 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ को तफर् बाट िव ान अिधवक्ता पणु्यूसाद दंगालले पिहले संःथानको कायर्कारी 
िनदशक िनयिुक्तको सम्बन्धमा ःप  व्यवःथा नभएको अवःथामा शु  गिरएको ूिबया समा  नहुँदै सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर् आदेश,  २०६८ सरकारले लागू गरेको र सो गठन आदेशमा कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्तसम्बन्धी 
ूिबयाको बारेमा व्यवःथा गरेको हुँदा तोकेको कायर्िविधबमोिजम ूिबया पूरा गरी िनयिुक्त गनर् पूवर् सूचना र  गरी पनुः 
सूचना जारी भएको हो । िनयिुक्त गन कायर् यस बोडर्को होइन िरट खारेज होस ् भनी र ूत्यथीर् नेपाल िव तु 
ूािधकरणको तफर् बाट िव ान अिधवक्ताह  बमशः रमेशकुमार िघिमरे,  राजन अिधकारी समेतले नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्तको िसफािरश र िनयिुक्त समेत गन कायर्मा िव तु ूािधकरणको कुनै भिूमका 
हु  । यस ूािधकरणले सूचना िनकालेको पिन होइन, र  गरेको पिन होइन । िनयिुक्तको सूचना िनकाल्ने,  िसफािरश 
गन,  िनयिुक्त गन लगायतका कुनै पिन कायर्मा यस ूािधकरणको कुनै भिूमका हु  । तसथर् कुनै भिूमका नै नभएको 
नेपाल िव तु ूािधकरणलाई िवपक्षी बनाई िदएको िरट खारेज होस ्भनी बहस गनुर् भएको छ । 

            दबैु पक्षका कानून व्यवसायीह को बहस सनुी माग बमोिजम िरट जारी हनुे नहनुे के हो िनणर्य िदन ु
परेको छ । 

            िनवेदकले नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदपूितर्का लािग खलुा ूितःपधार्बाट िनयिुक्त 
गन भनी नपेाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोिजम ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा 
ूकािशत सूचनाबमोिजम म िनवेदकले आवेदन भरी ूःताव ूःततुीकरण र अन्तवार्ता समेतबाट छनौट ूिबया अिन्तम 
चरणमा पगुी सबै ूितःपधीर् भन्दा उ म भई नेपाल सरकारबाट िनयिुक्त िलन माऽ बाँकी रहेकोमा मलाई िनयिुक्त निदई 
िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत सूचनाअनसुार ूा  ूःताव र  गिरएको भनी नेपाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयले िमित 
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२०६८।१२।२१ मा सूचना ूकािशत गरेको र तत्प ात ्नेपाल सरकार सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ ले 
नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पद पूितर् गन सम्बन्धमा २०६८।१२।२६ मा सूचना ूकािशत गरेको 
छ । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट िनयिुक्तसम्बन्धी ूिबया तत्काल रोकी सावर्जिनक संःथान िनदशन 
बोडर्, २०६८ बमोिजम गनुर् भनी लेखी आएअनसुार उक्त पूवर् सूचना ूःताव र  गरी पनुः पदपूितर् सूचना जारी भएको 
भ े जानकारी हनु आयो । तसथर् अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको उक्त िनणर्य पऽ नेपाल सरकार ऊजार् 
मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ को सूचना र  सम्बन्धी २०६८।१२।२१ को सूचना, नेपाल सरकार सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर्, २०६८ को कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् सम्बन्धी िमित २०६८।१२।२६ को सूचना, नेपाल 
सरकार मन्ऽी ःतरको िमित २०६८।१०।२६ को खारेजी िनणर्य एवं आदेश र सो सम्बन्धी अन्य कायर्  समेत 
उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िवपक्षी ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ को सूचनाअनसुार िनयिुक्त ूिबया 
पूरा गरी उत्कृ  भएको िनवदेकलाई नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त िदन ुभनी आदेश 
जारी गिरपाऊँ भ  े समेत िनवेदन दावी गरेको छ । पदपूितर् सिमितले िरट िनवदेक सिहत तीन जनाको नाम 
अन्तरवातार्को लागी छनौट गरेको र िनयिुक्त कायर् जारी राखेकै बखत सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् आदेश, २०६८ 
जारी भई सो आदेशको दफा ३०(२) बमोिजम कायर्कारी छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत 
रहने तत ्प ात यस आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ुपन भनी उल्लेख भएको र िसफािरश 
सिमितको कायर्िविध समा  हनु लागेको अवःथामा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट ूिबया तत्काल रोकी 
गठन आदेशबमोिजम गनर् गराउन लेखी आएबमोिजम िमित २०६८।८।१५ को सूचना र  गरी पनु: छनौट ूिबया 
अगािड बढाएको हो । िरट िनवेदक ःवयं नै छनौट नभएको अवःथामा अनमुानका भरमा, उमेरको हद ५८ पगुेको 
व्यिक्तले दायर गरेको िरट जारी हनु सक्दैन खारेज होस ्भ  ेसमेत ूत्यथीर्ह को िलिखत ूितवाद रहेको पाइन्छ । 

 

            २. िनणर्यतफर्  िवचार गदार्, नेपाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ गतेको नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् ूितःपधार् ारा गन भनी ूकािशत सूचनाबमोिजम यी िरट िनवेदक सिहत १५ 
जनाले आवेदन भरी सो िनयिुक्त ूिबयामा िविभ  चरण पूरा गरी यी िनवदेक समेत अन्तवार्तार्मा सिम्मिलत भएको कुरा 
िनवेदन तथा िलिखत जवाफ समेतबाट देिखन आउँछ । ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत 
कायर्कारी िनदशकको पदपूितर्सम्बन्धी सो सूचना हेदार्,  नेपाल िव तु ूािधकरणको िरक्त कायर्कारी िनदशक पदमा 
िनयिुक्तको लािग नपेाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) को ूयोजनका लािग खलुा ूितःपधार्त्मक 
ूितयोिगता ारा उक्त पदपूितर्का लािग नपेाल िव तु ूािधकरणको सधुारका लािग आफ्नो कायर् योजनासिहतको रणनीितक 
ूःताव पेश गनुर् हनु सूचना ूकािशत गिरएको छ भनी उल्लेख भएको देिखन्छ । 

 

            ३. उक्त सूचनामा “उम्मेदवारको उमेर ३५ वषर् पूरा भई ५८ वषर् ननाघेको हनुपुन र छनौट ूिबयामा 
ूा  ूःतावको मूल्या न प ात ्५ जनालाई छनौट सूचीमा समावेश गरी आफूले पेश गरेको ूःताव ऊजार् मन्ऽालयले 
िनधार्रण गरेको समय र ःथानमा ूःततु गरी उत्कृ  ठहिरएका ३ (तीन) जना ूःतावकलाई अन्तरवार्तामा आब्हान गरी 
ती तीन जनामध्ये सव त्कृ  ठहरेका एक जनाको नाम िनयिुक्तका लािग िसफािरश सिमितले ऊजार् मन्ऽालयमा उपलब्ध 
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गराउनेछ” भ  ेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त सूचनामा नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा 
िनयिुक्तका लािग आवँयक योग्यता, ूितःपधार्का आधार र िसफािरशको ूिबयाका बारेमा उल्लेख गिरएको छ । िमित 
२०६८।८।१५ गतेको सूचना नपेाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) को ूयोजनका लािग जारी 
भएको देिखन्छ । नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) मा “ूािधकरणको कायर् स ालनको िनिम  
मखु्य ूशासकीय अिधकृतको पमा सिमितले एक जना महाूबन्धक र आवँयकताअनसुार सल्लाहकार र कमर्चारी 
िनयिुक्त गनर् सक्ने छ । तर साधारणसभाको व्यवःथा नभएसम्म त्यःतो मखु्य ूशासकीय अिधकृतको पमा नेपाल 
सरकारले एक जना कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त गनछ”  भ  े व्यवःथा भएको पाइन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवःथा 
बमोिजम नै कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त ूिबया िनधार्रण गरी नेपाल सरकार ारा उक्त सूचना जारी गरेको देिखन्छ । सो 
व्यवःथाको अलावा नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त गन अन्य कायर्िविधको व्यवःथा भएको 
देिखँदैन र अन्य कायर्िविध अवलम्बन गिरएको छ भनी ूत्यथीर्ह ले भ  देखाउन पिन सकेको छैन । 

 

            ४. नेपाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ को सूचना तथा सो सूचनामा तोिकएको 
कायर्िविध बमोिजम गिठत सिमितमा यी िनवेदक समेत १५ जनाले कायर्कारी िनदशक पदमा आवेदन दतार् गरी सो मध्ये 
५ जना छनौट भई तोिकएको कायर् योजना सिहतको रणनीितक ूःताव समेत ूःततु गरी सो ूःताव ूःतिुतका आधारमा 
उपयकु्त देिखएका मध्येबाट यी िनवेदक सिहत तीन जनाको नाम िमित २०६८।९।२९ मा हनु ेअन्तरवातार्का लागी 
छनौट गरेको भनी ऊजार् मन्ऽालयको िलिखत जवाफ तथा उक्त सिमितले ऊजार् मन्ऽालयलाई लेखेको पऽ समेतबाट 
देिखन्छ । यी िनवेदक सिहत तीन जनाले २०६८।९।२९ मा सिमित समक्ष अन्तवार्तार्मा सिम्मिलत भई सिमितका 
सदःयह ले मूल्या न समेत गरी सोको बन्दी खाम पेश गरी सकेको समेतको तथ्यलाई यी ूत्यथीर् मंन्ऽालय तथा 
पदपूितर् सिमितले अन्यथा भ  सकेको देिखँदैन । तर उक्त अन्तरवातार्को नितजा ूकाशन गरी नितजामा सव त्कृ  
ठहरेको व्यिक्तलाई उक्त पदमा िनयिुक्त गनर् सरकारलाई िसफािरश गनुर् पनमा सो गरेको पाइएन । ब  अन्तरवातार् 
समेतको कायर् सम्प  गरी सकेपिछ त्यसको पिरणाम निनकाली अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित 
२०६८।१०।२ को िनणर्य एवं अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित २०६८।१०।२ च.नं १२५९ को 
पऽ तथा िमित २०६८।१०।२६ को ऊजार् मन्ऽालयको मन्ऽीःतरीय िनणर्यानसुार भन्दै कायर्कारी िनदशकको 
पदपूितर्सम्बन्धी िसफािरशलगायत सम्प  सम्पूणर् िनयिुक्त ूिबया खारेज गरेको उक्त िनणर्यसम्बन्धी सक्कल फाइल एवं 
ऊजार् मन्ऽालयको च.नं ६१६ िमित २०६८।१०।२७ को पऽ समेतबाट देिखन्छ । ऊजार् मन्ऽालयले कायर्कारी 
िनदशकको पदमा िनयिुक्तका लािग ूितःपधार्को आधारमा नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोिजम 
िसफािरश ूिबया िनधार्रण गरी सोहीअनसुार सूचना ूकािशत गरी सो ूितःपधार्मा यी िनवेदक सिम्मिलत भई 
तोिकएबमोिजमको ूितःपधार्त्मक ूिबया र तत्सम्बन्धी कारवाहीका ूत्येक चरणमा सहभागी भई अन्तरवातार् समेत 
सम्प  भएपिछ सव त्कृ  उम्मेदवारलाई िनयिुक्तका लािग िसफािरश नगरी पदपूितर्को लािग ूकािशत सूचना ूःताव 
लगायत सम्प  भइसकेको सम्पूणर् ूिबया नै र  गरी सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् आदेश, २०६८ बमोिजम नयाँ 
ूिबयाबाट कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त गनर् ूिबया आरम्भ गनर् ऊजार् मन्ऽीबाट िनणर्य भएको पाइन्छ । तर 
पदपूितर् सम्बन्धी सम्प  ूितःपधार्त्मक कारवाही र  गदार् सो र  गनुर् पन कानूनबमोिजमको वःतिुन  कारण सो 
सूचनामा उल्लेख भएको देिखँदैन । 



296 
 

 

            ५. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् गठन आदेश, २०६८ 
अनसुार त्यःतो िनणर्य गनर् वा िनदशन िदन सक्ने अिधकार भएको देिखंदैन । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
उक्त िनयिुक्त ूिबया र  गन गरी भएको िनणर्य र िनदशन िदन ेसमेतको कायर् के कुन कानूनका आधारमा भएको हो 
आयोगको उक्त पऽबाट देिखँदैन । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले ऊजार् मन्ऽालय ारा गिठत सिमितले गरेको 
पदपूितर्सम्बन्धी कारवाहीमा कायर्िविधगत ऽिुटपूणर् भयो वा यो यस कारणले कानूनिवपरीत भयो केही उल्लेख गनर् सकेको 
पाइदैन । 

 

            ६. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽमा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन 
र कायर् स ालन) आदेश, २०६८ िमित २०६८।९।१२ मा जारी भएको र उक्त बोडर्को गठन प ात माऽ नेपाल 
िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशनको िनयिुक्त ूिबया सो बोडर्बाट गन गरी २०६८।१२।२६ मा सूचना जारी 
गरेको पाइन्छ । उक्त बोडर् गठन आदेशको दफा ११ मा सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्त गनर् 
िसफािरश सिमित गठनसम्बन्धी र दफा १२ मा नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी ूमखु िसफािरश सम्बन्धी व्यवःथा 
तथा दफा १३ मा त्यःतो सिमितको िसफािरशको आधारमा नेपाल सरकारले िनयिुक्त गन व्यवःथा उल्लेख छ । त्यःतै 
दफा ३० मा खारेजी र बचाउ शीषर्क अन्तगर्त “(१) मा ूितंपधार्को माध्यमबाट छनौट भई हाल कायर्रत रहेका 
सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुले िनजलाई तोिकएको अविधसम्म िनरन्तरता पाउनेछन भ  े र (२) मा 
“ूितंपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुह को छनौट ूिबया बोडर्ले कायर् स ालन 
शु  नगरेसम्म यथावत रहनछे । तत ्प ात यस आदेशबमोिजम समन्वय गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ुपनछ” 
भिनएको छ । यसरी यी िनवदेकको िनयिुक्त ूिबया यो गठन आदेश लागू भएको िमित २०६८।९।१२ भन्दा अगािड 
िमित २०६८।८।१५ बाटै शु  भई सकेको तथा अन्तवार्तार् समेत सम्प  भैसकी िनयिुक्तको लािग िसफािरश हनुे 
अिन्तम चरणमा रहेको पाइन्छ । एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट ूितःपधार् ारा पदपूितर् गनर् शु  भएको िनयिुक्त ूिबया 
पूणर् नभएसम्म पिछ बनेको कानून वा आदेशबाट सो सम्प  भईसकेको ूिबया र कामकारवाहीलाई कुनै िविधसम्मत 
आधार र कारणिबना अन्त्य वा िनिंबय हनु सक्दैन । त्यसमािथ पिन ूःततु सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन र 
कायर्स ालन) आदेश, २०६८ िवधाियकी कानून वा अन्य कुनै कानून ारा गठन भएको बोडर् नभई सरकारको ूशासकीय 
आदेश (Executive Order)  ारा गठन भएको बोडर् भएकोले कानूनसरह शिक्त (Sanction) भएको बोडर् रहेको पिन मा  
िमल्दैन । 

 

            ७. नपेाल िव तु ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) र (२) बमोिजम जारी भएको ूशासकीय 
आदेशबमोिजम ूितंपधार्बाट कायर्कारी िनदशक िनयिुक्त गन गरी ूकाशन भएको सूचनाअनसुार ूारम्भ भएको ूिबया 
तथा सो बमोिजम अन्तवार्तार् समेत सम्प  भई सकी उम्मेदवारको अिन्तम मूल्या न समेत भइसकेप ात ्कानूनको 
अिधकार ूयोग गरी खारेज वा बदर गनर् बाहेक ूशासकीय आदेशबाट नै िबना आधार र कारण सो सम्प  भैसकेको 
कामकारवाहीलाई त्यसै बदर वा खारेज गनर् िमल्न ेहुँदैन । कानूनको शासन भएको देशमा सरकार वा यसका िनकायले 
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कानूनबमोिजम माऽ आफ्नो कामकारवाही वा आदेश,  िनदश र िनणर्य गनुर्पन हनु्छ । कानूनबमोिजम नभएको वा 
कानून ारा ूद  अिधकारअन्तगर्त नभएको वा कानूनको उिचत ूिबया पूरा नगरी भएको ूत्येक काम र िनणर्य 
बदरयोग्य हनु्छ । नपेाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा सूचना ूकािशत भएबमोिजम 
कायर्कारी िनदशकको पदपूितर्सम्बन्धी ूितःपधार्का आधारमा यी िनवेदक समेत १५ जना सिम्मिलत भई सोमध्ये ५ जना 
छनौट भई सोमध्ये ३ जना अन्तवार्तार्का लािग छािनएको र सो तीस जनाको अन्तवार्तार् समेत सम्प  भई उत्कृ ताको 
लािग अ  िनधार्रण गरी मूल्या न समेत भैसकी नितजा ूकाशनको चरणमा अिघको सम्पूणर् कामकारवाहीलगायत 
२०६८।८।१५ को सूचना नै ऊजार् मन्ऽालयबाट र  गरी यी िनवेदकको उक्त पदमा िनयकु्त हनु सक्ने अवःथा र 
आधार नै समा  गिरएबाट ूत्यथीर्ह को सो कायर् दरुाशयपूणर् रहेको देिखन आउँछ । साथै िमित २०६८।८।१५ को 
ूकािशत सूचनामा कायर्कारी िनदशकको पदपूितर् गनर् िनधार्िरत योग्यता, उमेर, अनभुवको स ा िमित २०६८।१२।२६ 
मा सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् ारा सोही पदको लािग िनधार्िरत  योग्यता उमेरको हद तथा अनभुवको अविध समेत 
पिरवतर्न गरी सूचना ूकािशत गिरएको देिखएकोले यी िनवदेक सो पिछल्लो सूचनाबमोिजम ूितःपधार्मा सामेल हनु 
आयोग्य हनु ेगरी उमेर र अनभुव तोिकएकोले सो कायर् ब  िनयतपूणर् रहेको समेत ःप  हनु आउँछ । 

 

            ८. सोको अलावा सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ को दफा 
३०(२) मा “ूितःपधार्बाट छनौटको बममा रहेका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुह को छनौट ूिबया बोडर्ले 
कायर् स ालन शु  नगरेसम्म यथावत रहनछे तत्प ात यस आदेशबमोिजम समन्यव गरी छनौट कायर् अगािड बढाउन ु
पनछ” भ े व्यवःथा भएको देिखएको र यी िनवेदक उक्त बोडर् गठन हनु ुभन्दा अगावै देिख सो कायर्कारी िनदशक 
पदको ूितःपधार्मा सामेल भइरहेको देिखने अवःथामा सो ३०(२) बमोिजम समन्वय गरी छनौट ूिबया अगािड बढाउन ु
पन भनी बचाउ गरी रहेको देिखंदा नेपाल िव तु ूािधकरणको सोही पदको लािग अिघ सम्प  भैसकेको 
कामकारवाहीलाई समन्वयसम्म गरी कायर् गनुर् पनमा सो अिघ िमित २०६८।८।१५ को सूचनाबमोिजमको सम्प  
भइसकेको कायर्वाही नै र  गरेको हुँदा ऊजार् मन्ऽालयको सो कायर् र िनणर्य उक्त दफा ३०(२) अनकूुल नरहेको पिन 
ू ै छ । 

 

            ९. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनदशनको आधारमा पदपूितर् सम्बन्धी सम्प  भैसकेको 
कामकारवाही र सूचना खारेज गरेको भ  ेनपेाल सरकारको िलिखत जवाफ िजकीरका सम्बन्धमा िवचार गदार् अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनसुार आयोग सरकारको िनयन्ऽण गन िनयमनकारी संःथा रहेको देिखंदैन 
। सो ऐनको दफा २८ बमोिजम आयोगले सरकार वा सरकारी िनकायलाई सझुाव वा िनदशन िदन सक्दछ तर 
आयोगको िनदशन कुनै व्यिक्तको हकमा ूितकूल असर नपन भएमा वा कुनै कानूनको ूितकूल नहनुे भएमा माऽ 
कायार्न्वयन गनर् सिकने हनु्छ । अथार्त ्आयोगको िनदशनबाट कसैको हक वा िहत ूितकूल नभएमा वा कानूनूितकूल 
नहनु ेभएमा माऽ मा  सिकन ेहनु्छ । ूःततु िरट िनवेदकले ऊजार् मन्ऽालयको िव ापनबमोिजम कायर्कारी िनदशकको 
पदका लािग आवेदन दतार् गरी ूितःपधार्का सबै ूिबया पूरा गरी अन्तरवातार्मा समेत संलग्न भएको देिखएको र यःतो 
अवःथामा सो िव ापनबमोिजम ूितःपधार्को आधारमा िलइएको अन्तरवातार् र मूल्या नबमोिजम नितजा ूकाशन गरी 
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सव त्कृ  हनुलेाई कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त गनुर्पनमा ूितःपधार्को आधारमा िलइएको अन्तरवातार् र 
मूल्या नबमोिजम नितजा ूकाशन नगरी भैसकेको सम्पूणर् ूिबया नै खारेज गरेको देिखन्छ । जनु कायर् असल िनयतले 
गरेको नदेिखई ब  िनयतपूवर्क भएको देिखंदा सो कायर्बाट यी िनवेदकको हकमा असर पन देिखन आउँछ । 

 

            १०. यःतै िवषयवःतकुा सम्बन्धमा नेकाप २०६८, अ  ८,  िन.नं. ८६७० पृ  १३८८ मा “कानूनी 
ूिबयाबाट टुि ने कुरालाई िनदशनबाट िवःथािपत वा ूितःथािपत गनर् सिकदैन । कानूनी ूिबया बाहेकका अन्य 
व्यवःथापन वा ूशासिकय कुरामा कसैको हक अिधकारमा असर नपन गरी कुनै कुराको लािग िनदशन िदन सिकन्छ । 
तर कानूनी ूिबयाबाट ूा  भएको वा हनुे हकलाई िनदशनको माध्यमबाट अन्यथा ूभािवत गनर् निमल्न ेहनुाले िनदशन 
िदन ेअिधकारलाई सम्बिन्धत सिचवले बािञ्छत हदिभऽ रही िवचार गनुर् र ूयोग गनुर्पछर्” भनी यस अदालतबाट िस ान्त 
ूितपादन भइरहेको समेत अवःथामा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको पऽको आधारमा ूःततु िनवेदकको 
हकािधकारमा असर पन गरी िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत पदपूितर्सम्बन्धी सूचनाअनसुार ूा  भएको ूःतावह  
र  गरेको नेपाल सरकारको िनणर्य एवं तत्सम्बन्धी काम कायर्लाई कानूनअनकूुल भएको मा  िमलेन । 

 

            ११. अतः मािथ िववेचना गिरएबमोिजम नेपाल सरकार ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।१०।२६ को 
मन्ऽीःतरीय िनणर्य, सो मन्ऽालयको िमित २०६८।१२।२१ को सूचना र सोको आधारमा सावर्जिनक संःथान िनदशन 
बोडर्बाट ूकाशन भएको नेपाल िव तु ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदपूितर्सम्बन्धी िमित २०६८।१२।२६ र 
िमित २०६८।१२।२८ समेतका सबै सूचनाह  ब  िनयतपूणर् एवं कानूनूितकूल समेत रहेको देिखएको र सो 
कामकारवाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पन देिखएकोले ती सूचना र िनणर्य समेत उत्ूषेणको 
आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । अब ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६८।८।१५ को िव ापनबमोिजम नेपाल िव तु 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्तका लािग यी िनवेदकसिहतका उम्मेदवारको छनौट गरी िलइएको िमित 
२०६८।९।२९ को अन्तवार्ताको नितजा ूकाशत गरी सव त्कृ  ठहिरएकालाई उक्त पदमा कानूनबमोिजम िनयिुक्त 
िदन ु भनी िवपक्षीह का नाममा परमादेश समेत जारी हनु े ठहछर् । आदेशको जानकारी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त ्ूत्यथीर्ह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या.वै नाथ उपाध्याय 

 

इित संवत ्२०६९ साल असोज १४ गते रोज  १ शभुम ्. 

इजलास अिधकृतः नारायणूसाद पराजलुी 
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ने.का.प. २०७०,  अ  ५िनणर्य नं.९०१३ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी ूकाश वःती 

माननीय न्यायाधीश ौी तकर् राज भ  

२०६९– WO– ०७६९ 

आदेश िमितः २०७०।४।१३।१ 

 

िवषय :– उत्ूषेण, परमादेश, ूितषधेसमेत । 

 

िनवेदकः काठमाड  िजल्ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ३१ बागबजार बःने केशव ःथािपत 

िव  

िवपक्षीः ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत 

 

 

 

§  िविभ  िनकायमाफर् त ्सरकारले आफ्नो िजम्मेवारी तथा उ रदाियत्व पूरा गनुर् र त्यसका लािग िवधाियकाबाट अनमुोदन 
गराई कानून िनमार्ण गनुर् कायर्पािलकीय कतर्व्य हो । त्यसैले ूत्येक िनकायका आ–आफ्ना कानूनी ःव प हनु्छन ्र 
ितनमा िनयिुक्त र अवकाशसमेतका िवषयमा आफ्नै खालका िविधिवधान हनुलुाई कानूनी पमा अन्यथा मा  नहनु े। 

§  एउटा िनकायका सन्दभर्मा भएको व्यवःथा अक  िनकायका हकमा अूासि क हनु्छ । तसथर्, सो िनकायका सन्दभर्मा 
उठाइएका ू  सो िनकायको मातकृानूनको पिरूआेयमा नै परख गिरनपुन । 

(ूकरण नं.३) 

 

§  अन्तिरम आदेश जारी गन वा नगन भ  ेसन्र्दभमा भएको आदेश नजीर नहनु ेभएतापिन पाँच सदःयीय पूणर् इजलासले 
गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवँय पिन मनन गनुर्पन । 

§   कुनै पिन सावर्जिनक अिधकारीलाई िदइएको िनयिुक्त र तोिकएको पदाविध अकण्टक नहनुे । कुनै पिन सावर्जिनक 
पदािधकारीलाई सेवा गनर् पाउन ेहकका सन्दभर्मा िनि त ्कानूनी सरुक्षण ूदान गिरएको हनु्छ । त्यसै गरी सेवाको 
अन्त्यका लािग पिन केही कानूनी ूबन्ध गिरएकै हनु े। 
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(ूकरण नं.५) 

 

§  कुनै पिन सावर्जिनक पदािधकारीलाई सेवा गनर् पाउन ेहकका सन्दभर्मा िनि त ्कानूनी सरुक्षण ूदान गिरएको हनु्छ । 
त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लािग पिन केही कानूनी ूबन्ध गिरएकै हनु े। 

§  अवकाश िदनै सिक  भ  ेमान्यता कानूनसम्मत हनु सक्दैन । तर, अवकाशको िनणर्य कानूनसम्मत भने हनैु पदर्छ । 
यसका लािग सो िनणर्य अिख्तयारी ूा  िनकाय वा पदािधकारीबाट हनु ुपिहलो आवँयकता हो भने दोॐो आवँयकता 
कानून ारा िनधार्िरत अवकाश िदईंदा अवलम्बन गनुर्पन कायर्िविधको पिरपालन हनैुपन । 

(ूकरण नं.८) 

§   छानबीन सिमितले िनवेदकलाई पदबाट हटाउन िसफािरश गरेको कुरा िनिवर्वाद छ । छानबीन सिमित कानून ारा 
िसिजर्त िनकाय हो । िसफािरश गनुर्पन आफ्नो दाियत्व पूरा गरेपिछ यो सिमित ःवतः िवघटन हनु्छ । तर, यसको 
दाियत्व यसलाई गठन गन िनकायमा सदर्छ । यःता कानूनअन्तगर्तका अःथायी ूकृितका सिमितको दाियत्व वा 
जवाफदेहीता गठन गन िनकायले बहन गनुर्पन । 

(ूकरण नं.१०) 

§   कानूनको व्याख्या गदार् सहज र ःवाभािवक अथर्लाई महण गनुर्पन हनु्छ । आफू अध्यक्ष रहेको सिमितले आफ्नै 
अध्यक्षको कायर्क्षमताको ू  उठाई छानबीन सिमित गठन गिरनपुन िविधकतार्को मनसाय हनु नसक्न े। 

§   काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन,  २०४५ को दफा १३ अन्तगर्तको मूलसिमितले िनवेदक स ालक 
सिमितको अध्यक्षका िवषयमा िनयम २४ को ूयोजनका लािग छानबीन सिमितको गठन गिरएको कायर्लाई गैरकानूनी 
भ े अथर् गनर् नसिकने । 

(ूकरण नं.११) 

§  कुनै ऐनको दफा वा िनयमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेिखएको व्यहोरा ःवतः अन्तरभतू हनु े। 

(ूकरण नं.१२) 

§   ूितवादको मौका िदइँदा ःप ीकरण वा जवाफ वा ूितवेदन वा भनाई राख्न वा ःप  गनर् लगायतका जनुकुनै पिन 
शब्द ूयोग हनु सक्तछन ्। ःप ीकरण शब्द ूयोग नगिरन ुनै ूितवादको मौका निदएको ठहन अवःथा नहनु े। 

§    िनवेदकलाई िनयम २४(१) को उल्लेखनका साथ ूितवेदन पेश गनर् भिनएको छ । िनयम २४(१) को ूयोग 
“िवकास आयकु्तले आफ्नो पदअनु प िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा” माऽ ूयोग हनु 
सक्न े हो । यही सिमितसमक्ष िनवेदकले पेश गनुर् भएको १७ पृ  लामो ूितवेदनमा आफूमा कायर्क्षमताको अभाव 
नभएको र आफूले पदअनु पको िजम्मेवारी पूरा गरेको भ े कुरामा नै केिन्ित छ । छानबीन सिमितले िनजलाई 
अवकाश िदन े िसफािरश गनुर्पूवर् ूितवेदन अध्ययन गरेको िःथितमा िनजामती कमर्चारीसरह दईु पटक ःप ीकरण 
सोिधएन भ  ेतकर् को औिचत्य नहनु े। 
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§    ूत्येक कानून आफमा पूणर् हनु्छ । के कःता ूावधान उक्त कानूनमा राख्न ेभ  े कुरा िवधायनको क्षेऽ हो । 
िवधायनअन्तगर्त िवधाियका तथा सो िनकाय ारा ूत्यायोिजत अिधकारअन्तगर्त बनेको कानूनमा उिल्लिखत व्यवःथा नै 
कुनै पिन कायर् िविधसम्मत ्भयो वा भएन भ  ेहेिरने मापदण्ड हो ।  

(ूकरण नं.१३) 

 

िनवेदकतफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ता य हिरहर दाहाल र सवुासचन्ि नेम्वाङ तथा िव ान अिधवक्ता बाबरुाम दाहाल 

 

ूत्यथीर्तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता रेवतीराज िऽपाठी,  िव ान विर  अिधवक्ता य महादेवूसाद यादव र बिीबहादरु 
काकीर् तथा िव ान अिधवक्ताह  ूभकृुंण कोइराला, रामनारायण िबडारी, िव ूकाश भण्डारी र हरेराम ितवारी 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

§  काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ३, १३ र १४, १७(१) को १७.१, १७.२, २४, २९ र 
२९.१, 

§  काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४ 

 

 

आदेश 

 

न्या.ूकाश वःतीः नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यस अदालतसमक्ष परेको 
ूःततु िरट िनवदेनको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यस ूकार छ : 

 

            म िरट िनवेदक समाज सेवालगायतको क्षऽेमा िवगत करीब ३० वषर्देिख िनरन्तर सिबय पमा रही 
आएको व्यिक्त हुँ । मैले काठमाड  महानगरपािलकाको िनवार्िचत नगर ूमखुसमेत भई आफ्नो कायर् सफलतापूवर्क 
सम्प  गिरसकेको छु । यसैबीच काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७(१) बमोिजम मलाई 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।१।१५ को िनणर्यअनसुार िवकास आयकु्त पदमा िनयकु्त गरी पाँच वषर्को 
लािग भौितक योजना तथा िनमार्ण मन्ऽालयको च.नं. १६०५ िमित २०६९।१।१७ को पऽअनसुार िनयिुक्त िदएकोमा 
सो िनयिुक्तबमोिजम मैले ूचिलत ऐन, कानूनअनसुार आफ्नो कायर् सफलतापूवर्क सम्प  गरी आएको िथए ँ। मैले आफू 
िनयकु्त भएको १० िदनिभऽै िमित २०६९।१।२७ मा आफ्ना एजेण्डाह  ूःततु गरी काठमाड  उपत्यकाको महुार 
कायापलट हनु ेगरी िवकास गनर् गराउन िविभ  ूकारका िनणर्यह  गरे गराएको िथए ँ। मैले शु देिख नै आफ्नो 
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पदअनसुारको कायर् उच्च नैितकता ूदशर्न गरी सक्षमतापूवर्क सम्प  गनर् ूयास गिररहेको अवःथामा मलाई िवपक्षी 
िनकायह बाट कुनै पिन ूकारको मागबमोिजम उल्लेखनीय सहयोग नभएतापिन मैले आफूले भ्याएसम्म काठमाड  
उपत्यकाको महुार फेन कायर्मा अमसर भई कायर् गिररहेको अवःथामा िवपक्षी नं. १ को पऽबमोिजम हालसम्म आफूले 
गरेका सम्पूणर् कायर्ह  िवःततृ पमा उल्लेख गरी काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको च.नं. ८१ िमित 
२०६९।९।२२ को पऽ साथ ूितवेदन पेश गरेको िथए ँ। उक्त ूितवेदन पेश गरेपिछ मलाई िवपक्षीह बाट कुनै 
ूकारको थप सोधपछुलगायत ःप ीकरण केही सोिधएको िथएन । िमित २०६९।१०।४ को मिन्ऽपिरषद्को बैठकबाट 
मलाई पदबाट हटाइएको भ  ेव्यहोराको िमित २०६९।१०।५ को राि य दैिनक नागिरकमा मखु्य समाचार ूकािशत 
भएकोले के कित कारणबाट मलाई हटाइएको हो भ  े कुरा िवपक्षी िनकायह मा बझु्दा मलाई पऽसमेत निदएको र 
ःप ीकरण पेश गन मौकासमेत निदएको कारणबाट अत्यन्त अपमानीत महसूस गरी पाचँ वषर्को लािग िनयिुक्त भएको 
व्यिक्तलाई हटाइएको कुरामा अन्यऽ जाने ूभावकारी माध्यम नभएकोले बाध्य भई ूःततु िरट िनवेदन िलई उपिःथत 
भएको छु । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७(१) बमोिजम मेरो कायर्काल पाँच वषर् 
हो । ऐ. ऐनको दफा १७(२) बमोिजम मलाई नेपाल सरकारले आवँयक देखेमा पदाविध पूरा नहुँदै पदबाट अवकाश 
िदनसक्ने व्यवःथालाई काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४ बमोिजम आफ्नो 
पदको िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कायर्क्षमताको अभाव भएमा ूािधकरणले सो सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् एक छानबीन 
सिमित गठन गनर्सक्न े व्यवःथा छ । उपदफा २ बमोिजम उक्त सिमितले पदबाट हटाउन े सझुाव िदएमा नेपाल 
सरकारले पदबाट हटाउने व्यवःथा भएतापिन उक्त छानबीन सिमित ःवचे्छाचारी भई मैले के कःतो गनुर्पन कायर् 
नगरेको हुँ, मलाई िवपक्षी छानबीन आयोगका संयोजक तथा सदःयह ले कुनै ूकारको ू  नगरी ःप ीकरणको मौका 
निदई मैले पेश गरेको ूितवदेनतफर्  कुनै ध्यान निदई मलाई हटाइएको कायर् गैरकानूनी छ । म उक्त पदमा िनयिुक्त 
भएको करीब न  मिहनाको अविधमा काठमाड  उपत्यकाको महुार फेन गरी िविभ  ूकारका कायर्ह  गरेको छु । मेरै 
नेततृ्वमा काठमाड को शहर सडक िवःतारलगायतका कायर्ह  गरी आएको छु । यस अविधमा िजल्ला िवकास सिमित, 
नगरपािलका सडक िवःतार तथा िनमार्णसँग सरोकार राख्न े अन्य िनकायह  खानेपानी,  ढल िनकास,  फोहोर मैला 
व्यवःथापन तथा िव तु ूािधकरण र नेपाल टेिलकम जःता िनकायह मा आफ गई समन्वय गरेको छु । सावर्जिनक 
सनुवुाई िफल्डिनरीक्षण जःता कायर्ह  काठमाड , लिलतपरु, भक्तपरु िजल्लाह मा स ािलत आयोजनाह मा गई गरेको छु 
। मैले सरकारसँग कुनै पिन गाडी सिुवधा िलएको छैन । मैले िनजी मोटर ूयोग गरी आवँयक सहयोगीह  िबना नै 
कायर्ह  गरेको छु । महत्वपूणर्, दीघर्कालीन र अल्पकालीन आयोजनाह को िसफािरश गरेको छु । काठमाड  उपत्यका 
िवकास ूािधकरणको आयकु्त भएदेिख नै मैले मेरो िवगतको कायर्शैली र कायर्क्षमताको भरपूर ूयोग गरी आफ्ना 
कायर्ह  अगािड बढाएको हुँ । भए गरेका कायर्ह  िवःततृ पमा उल्लेख गरी उक्त छानबीन सिमितमा पेश गिरसकेको 
छु । सोतफर्  कुनै ध्यान निदई हटाउनको लािग नै खडा भएको छानबीन आयोग जःतो भई जवजर्ःती पदबाट हटाइएको 
कायर् गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ । काठमाड  उपत्यकाको अझ बढी िवकास गन तथा सकुुम्बासी पनुस्र्थापना र 
व्यवःथापन गन सम्बन्धमा समेत मैले ःप  खाका बनाई पेश गरेको छु । मैले आफ्नो बिु ले भ्याएसम्म भएको साधन 
ॐोतलाई अिधकतम ्ूयोग गरी आफ्नो कायर् सफलतापूवर्क सम्प  गरेको  छु । यस सम्मानीत अदालतबाट िरट नं. 
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०६८–WO–०५९९ मा पूणर् इजलासबाट िमित २०६८।१२।१७ मा भएको आदेशमा,  “कसैलाई अवकाशसमेतका 
माध्यमबाट िनजको सेवाको अन्त्य गनुर्पूवर् िनजलाई सोबारेका आरोपका कारण खोली ःप ीकरण सोिधन ुपन हनु्छ । 
िनजले ूःततु गरेको ःप ीकरणको वःतगुत मूल्या न गरी सो िच  बझु्दो र उिचत नपाइएमा आधार र कारण खोली 
सम्बिन्धत व्यिक्तलाई अवकाश वा बखार्ःतसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गिरएको िनणर्य गनुर्पन हनु्छ । अन्यथा 
त्यःतो िनणर्यलाई ःवेच्छाचारी मा ुपन हनु्छ” भ े नजीर ूितपादन भइरहेको अवःथामा मैले आफूले गनर्सक्न ेसम्पूणर् 
कायर्ह  गरे गराएको अवःथामा मलाई हटाउन ुपन कुनै कारण छैन । िवपक्षीह बाट िविभ  जाल ूप  रची मलाई 
पदबाट हटाइएका ूितवेदन, िनणर्य, पऽाचारलगायतका सम्पूणर् कायर् र िवपक्षी योगे रकृंण पराजलुीलाई िवकास आयकु्त 
पदमा िनयकु्त गरेको भ सेमेतका सम्पूणर् कागजात तथा िनणर्यह  उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी मलाई यथावत ्
िवकास आयकु्त पदमा काम गनर् िदन ुभ  ेपरमादेश ूितषधेलगायत जो चािहने आ ा आदेश वा पूजीर् जारी गिरपाऊँ । 
साथै मलाई हटाइएको सम्पूणर् िनणर्य र िवपक्षी योगे रकृंण पराजलुीलाई िनयिुक्त गन िनणर्यअनसुार भए गिरएका 
उपरोक्त िनणर्य पऽाचारलगायतका कायर्ह  समेत तत्काल कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन,ु मलाई िवकास आयकु्त पदमा 
यथावत ्काम गनर् िदन ुभनी िवपक्षीह का नाममा अन्तिरम आदेश जारी गिरपाऊँ भ ेसमेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 

 

            यसमा के कसो भएको हो,  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, यो आदेश ूा  
भएका िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथै राखी िलिखत जवाफ िदन ुभनी सूचना पठाई 
िलिखत जवाफ ूा  भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनुर् । साथै िनवेदकले माग गरेको अन्तिरम 
आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लािग िवपक्षीसमेतलाई जानकारी गराई िमित २०६९।१०।२२ को पेशी तारेख तोकी 
छलफल भएप ात ्अन्तिरम आदेश सम्बन्धमा सोहीबमोिजम हनुे हुँदा हाललाई िमित २०६९।१०।४ मा भएका िनणर्य 
र कारवाहीलाई जे जःतो अवःथामा छ अथार्त ्यथािःथितमा राख्न ुभनी अःथायी अन्तिरम आदेश जारी गिरिदएको छ । 
यसको सूचना िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार पेश गनुर् भ  ेयस अदालतको िमित २०६९।१०।१२ को आदेश । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ बमोिजम गिठत काठमाड  उपत्यका 
भौितक िवकास सिमितलाई नीित िनमार्ण गन जःता काम कतर्व्य माऽ तोिकएको र ूािधकरणको कायर्कारी अिधकार 
ूयोग गन र कतर्व्य पालना गन गरी अिधकार रहेको उक्त दफा १३ को कानूनी व्यवःथाबाट  देिखँदैन । सोको स ा 
ऐनको दफा १४ मा व्यविःथत स ालक सिमितलाई यो ऐन र यस ऐनअन्तगर्त बनकेो िनयम र िविनयमबमोिजम 
ूािधकरणलाई भएको सबै अिधकारको ूयोग र कतर्व्यको पालना गन गरी कानूनी व्यवःथा रहेको उक्त दफा १४.२ 
को पठनबाट देिखन आउँछ । सोबमोिजम िवकास आयकु्तका सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् ूािधकरणको अिधकार ूयोग गनर् 
पाउन ेउक्त दफा १४ बमोिजमको स ालक सिमितले छानबीन सिमित गठन गरेको र सो सिमितले हटाउन िसफािरश 
गरेको नभई दफा १३ अन्तगर्तको काठमाड  उपत्यका भौितक िवकास सिमित ारा गठन भएको सिमितले छानबीन 
गरेको र सोही सिमितबाट हटाउन सझुाव िदएको देिखन्छ । साथै िनज िनवदेकलाई पदबाट हटाउनपूुवर् िनजलाई 
हटाउन पन कारणसिहत ःप ीकरणसमेत माग नगरी सनुवुाईको मौकासमेत निदई ूाकृितक न्यायको िस ान्तूितकूल 
हनुे गरी पदबाट हटाएको समेत देिखएकोले कानूनको उल्ल न गरी गिरएको काम कारवाही र िनणर्यबाट िनवेदकलाई 
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सिुवधा सन्तलुनको ि बाट मकार् पन देिखँदा िनजलाई िवकास आयकु्तको पदबाट हटाउन ेगरी िमित २०६९।१०।४ 
मा भएको िनणर्य ूःततु िरटको टु ो नलागेसम्म कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ु िनजलाई पूवर्वत ्आफ्नो पदको काम 
कतर्व्य गनर् िदन ुभनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम िवपक्षीह को नाममा अन्तिरम 
आदेश जारी गिरिदएको छ भ  ेयस अदालतको िमित २०६९।११।१४ को आदेश । 

 

            िरट िनवेदकलाई यस मन्ऽालयको िनणर्यानसुार काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको िवकास आयकु्त 
पदबाट हटाइएको होइन र यस मन्ऽालयबाट िवपक्षीले िलएका िजकीरबमोिजमका कुनै पिन कायर् नभएको हुँदा यस 
मन्ऽालयसमेतलाई िवपक्षी बनाई दायर गिरएको िरट िनवेदनको कुनै औिचत्य नभएकोले ूःततु िरट िनवेदन खारेजभागी  
छ । साथै यस मन्ऽालयको के कःतो काम कारवाहीबाट िवपक्षीलाई असर पगुेको हो सो कुराको िजकीर आफ्नो िरट 
िनवेदनमा कही ँकतै पिन उल्लेख नै नगरी असम्बिन्धत यस मन्ऽालयसमेतलाई िवपक्षी बनाई िदएको िरट िनवदेन खारेज 
गिरपाऊँ भ ेसमेत व्यहोराको अथर् मन्ऽालयको तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत जवाफ । 

 

            िनवेदकलाई पदबाट हटाउनपूुवर् नै ःप ीकरण सोिधएको भ े िनवेदन व्यहोराबाट नै ूमािणत भएको छ 
। िवपक्षीलाई सरकार पिरवतर्न भएप ात ्पदबाट हटाउने िनणर्य भएको होइन । काठमाड  उपत्यकालाई व्यविःथत 
तथा सम्पूणर् पूवार्धारयकु्त शहर बनाउनका लािग ऐन र िनयमको तजुर्मा भएको र सोही उ ेँ य पिरपूितर्को लािग नेपाल 
सरकारले िमित २०६९।१।१७ मा िवकास आयकु्तमा िनयकु्त गरेकोमा ९/१० मिहनासम्म पिन पदीय 
िजम्मेवारीअनसुारको कायर्सम्पादन गनर् िवपक्षीले नसकेकाले िनयकु्त गन सरकारले नै िनजलाई पदबाट हटाई मलाई उक्त 
पदमा िनयिुक्त गिरएको हो । काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २३ ले िवकास 
आयकु्तको काम, कतर्व्य र अिधकारको व्यवःथा गरेको छ भने ऐ. को िनयम २४(१) मा िवकास आयकु्तले आफ्नो 
पदअनु प िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा ूािधकरणले सो सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् एक 
छानबीन सिमित गठन गनर् सक्नेछ भ े र ऐ. को िनयम २४(२) मा उपिनयम (१) बमोिजम छानबीन सिमितले 
िनजलाई िवकास आयकु्तको पदबाट हटाउन ेसझुाव िदएमा ूािधकरणको िसफािरशमा नपेाल सरकारले िनजलाई िवकास 
आयकु्तको पदबाट हटाउनेछ भ े व्यवःथा  छ । आफूिव मा छानबीन गनर् गठन भएको छानबीन सिमितमा आफू 
उपिःथत भई आफ्नो ःप ीकरण (ूितवेदन) पेश गन अिन छानबीन सिमितले आफ्नो अनकूुलको ूितवदेन िदएन, सोही 
आधारमा सरकारले पदबाट हटायो भन्दै उजूर गन हक िवपक्षीलाई छैन । िनवेदकलाई पदबाट अवकाश िदन ेर मलाई 
िनयकु्त गन गरेको काम कारवाही कानूनस त हुँदा झू ा िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ सेमेत व्यहोराको योगे रकृंण 
पराजलुीको िलिखत जवाफ । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ र सो ऐनअन्तगर्त बनकेो काठमाड  उपत्यका िवकास 
ूािधकरण िनयमावली,  २०६८ को ूावधानबमोिजम िरट िनवेदक केशव ःथािपतलाई नेपाल सरकारको िमित 
२०६९।१।१५ को िनणर्यानसुार िवकास आयकु्त पदमा िनयिुक्त गरी सोहीबमोिजम कायर्सम्पादन भई आएको हो । 
यसै सन्दभर्मा नपेाल सरकारले िनजको कायर्सम्पादनका सम्बन्धमा छानबीन गरी ूितवदेन पेश गनर् मसमेत सदःय रहेको 
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एक कायर्दल गठन भएकोमा सोबमोिजम कायर्दलमा रही तोिकएको िजम्मेवारी पूरा गरेको,  त्यसरी गिरएको कायर्बाट 
िवपक्षीको कुनै पिन हकको हनन ्नभएको र यस मन्ऽालयको तफर् बाट समेत िवपक्षीका कुनै पिन संवैधािनक एवं कानूनी 
हकको हनन्समेत नभएको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ ेसमेत व्यहोराको भौितक योजना िनमार्ण तथा 
यातायात व्यवःथा मन्ऽालय र सो मन्ऽालयका सिचवको तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत जवाफ । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन,  २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ ले नेपाल 
सरकारले िविश  ौेणी वा सोभन्दा मािथको पदमा काम गिररहेको वा गिरसकेको व्यिक्त वा सम्बिन्धत क्षेऽमा 
लब्धूिति त कुनै व्यिक्तलाई ूािधकरणको कायर्कारी ूमखुको पमा िवकास आयकु्तमा िनयकु्त गन,  िनजको पदाविध 
पाँच वषर्को हनु,े नेपाल सरकारले चाहेमा िनजको पदाविध पनुः बढीमा पाँच वषर्को लािग थप गनर्सक्न ेव्यवःथा गरेको र 
उपदफा १७.२ ले उपदफा १७.१ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नपेाल सरकारले आवँयक देखेमा िवकास 
आयकु्तलाई िनजको पदाविध पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश िदनसक्न ेव्यवःथा गरेको छ । सनुवुाईको िस ान्तबमोिजम 
छानबीन सिमितले िवपक्षी िनवदेकसँग िलिखत ूितवेदनसमेत िलई छानबीन गदार् कुनै काम सम्प  भयो भनी खलुाउन 
नसकेको केवल िनणर्य,  पऽाचार,  समन्वय र अनगुमन गरेको भिनएतापिन िनजको पदीय दाियत्वको काम, कतर्व्यका 
िहसाबले िनयिुक्तप ात ्आफूले सम्प  गरेको कायर् ःप पमा िवकास आयकु्तले पेश गरेको ूितवेदनबाट नदेिखएको 
हुँदा िनवेदकले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको िवकास आयकु्तको कायर्कारी पदमा रही आफ्नो िजम्मेवारी पूरा 
गनर् सकेको नदेिखँदा िनजलाई पदबाट हटाउन सझुाव िदइएको हो । िनवदेकलाई पदबाट हटाउन ेमिन्ऽपिरषद्को िमित 
२०६९।१०।४ को िनणर्य कानूनसम्मत ् रहेकोले िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ सेमेत व्यहोराको कानून,  न्याय, 
संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला मन्ऽालयका सिचव भेषराज शमार्को तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत जवाफ । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.१ ले नेपाल सरकारले िविश  ौेणी 
वा सोभन्दा मािथको पदमा काम गिररहेको वा गिरसकेको व्यिक्त वा सम्बिन्धत क्षेऽमा लब्धूिति त कुनै व्यिक्तलाई 
ूािधकरणको कायर्कारी ूमखुको पमा िवकास आयकु्तमा िनयकु्त गन, िनजको पदाविध पाचँ वषर्को हनु,े नेपाल सरकारले 
चाहेमा िनजको पदाविध पनुः बढीमा पाँच वषर्को लािग थप गनर्सक्ने व्यवःथा गरेको र दफा १७.२ ले दफा १७.१ मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले आवँयक देखेमा िवकास आयकु्तलाई िनजको पदाविध पूरा नहुँदै सो 
पदबाट अवकाश िदनसक्ने व्यवःथा गरेको हुँदा िनवेदकलाई अवकाश िदन नपेाल सरकार अिधकारूा  िनकाय भएको 
ःप  छ । िनवेदकले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको िवकास आयकु्तको कायर्कारी पदमा रही आफ्नो 
िजम्मेवारी िजम्मेवार र नितजामूलक ढ मा पूरा गनर् सकेको नदेिखँदा िनजलाई िवकास आयकु्तको कायर्कारी पदबाट 
हटाउन सझुाव िदइएको हो । छानबीन सिमितको सझुाव र ूािधकरणको िसफािरशमा िवपक्षी िनवेदकलाई िवकास 
आयकु्तको पदबाट हटाउन ेनपेाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।१०।४ को िनणर्य कानूनसम्मत ्रहेकोले िरट 
िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ सेमेत व्यहोराको ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयका सिचवको तफर् बाट ूःततु 
भएको िलिखत जवाफ ।  
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            िनवेदकले दावी िलन ुभएको िवषयमा यस कायार्लयको के कःतो संलग्नता रहेको हो र यस कायार्लयको 
के कःतो काम, कारवाही वा िनणर्यबाट िनवेदकको के कःतो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन ्भएको हो 
भ  े सम्बन्धमा िनवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । िरट िनवेदकले आफू काठमाड  उपत्यका िवकास 
ूािधकरणको िवकास आयकु्त पदमा नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।१।१७ को िनणर्यअनसुार िनयकु्त 
भएको कुरालाई ःवीकार गनुर् भएको छ । काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावलीको िनयम २४ को 
उपिनयम १ मा ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोिजम िनयकु्त िवकास आयकु्तले आफ्नो पदअनु पको िजम्मेवारी 
पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा ूािधकरणले सो सम्बन्धमा जाँचबझु गनर् एक छानबीन सिमित गठन 
गनर् सक्नेछ भ े व्यवःथा रहेको छ भने उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) बमोिजम छानबीन सिमितले िनजलाई िवकास 
आयकु्तको पदबाट हटाउन ेसझुाव िदएमा ूािधकरणको िसफािरशमा नेपाल सरकारले िनजलाई िवकास आयकु्तको पदबाट 
हटाउनेछ भ  े व्यवःथा रहेको  पाइन्छ । सो कानूनी व्यवःथाबमोिजम गिठत छानबीन सिमित एवं ूािधकरणको 
िसफािरशका आधारमा ूािधकरणसमेतबाट िसफािरश भई आएको आधारमा नेपाल सरकार,  मिन्ऽपिरषद्को िमित 
२०६९।१०।४ को िनणर्यानसुार िनज िवपक्षीलाई सो पदबाट हटाएको हुँदा िरट िनवदेन खारेज गिरपाऊँ भ सेमेत 
व्यहोराको ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयका तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत जवाफ । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोिजम िवकास 
आयकु्तको पदाविध बढीमा पाचँ वषर्को हनु ेव्यवःथा गनुर्को साथै सोही दफाको उपदफा १७.१ ले नपेाल सरकारले 
आवँयक देखेमा िनजको पदाविध पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश िदनसक्ने व्यवःथा गरेको छ । साथै सो ऐनअन्तगर्त 
बनेको िनयमावली काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २३ ले िवकास आयकु्तको 
काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकिदएको र सोअनसुार िवकास आयकु्तले िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको 
अभाव भएमा ूािधकरणले जाचँबझु गनर् एक छानबीन सिमित गठन गनर्सक्न े र सो सिमितले छानबीन गरी िनजलाई 
हटाउन ेिसफािरश गरेमा नेपाल सरकारले िनजलाई उक्त पदबाट हटाउन ेभ  ेव्यवःथा सो िनयमावलीको िनयम २४ मा 
रहेको छ । िनवेदकबाट सम्पािदत कायर् तथा िजम्मेवारी सन्तोषजनक नदेिखएको अवःथामा सम्बिन्धत ऐन र 
िनयमावलीको सोही व्यवःथाबमोिजम मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।१०।४ को िनणर्यबमोिजम िनजलाई अवकाश 
िदइएको हो । कानूनले िनधार्रण गरेको ूिबयाअनु प नै िनवेदकलाई अवकाश िदइएको हुँदा िरट िनवेदन खारेज 
गिरपाऊँ भ ेसमेत व्यहोराको शहरी िवकास मन्ऽालयको तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत जवाफ । 

 

            नेपाल सरकारबाट िमित २०६९।१०।४ को मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यअनसुार काठमाड  उपत्यका िवकास 
ूािधकरण ऐनको दफा १३.४ बमोिजम आधारभतू दाियत्व समेत पूरा नगरेको र ूािधकरण ऐन, २०६८ को िनयम २३ 
अनसुार िवकास आयकु्तको कायर्कारी पदमा रही िजम्मेवार र नितजायकु्त कायर् गनर् नसकेकोले काठमाड  उपत्यका 
िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४(२) बमोिजम छानबीन सिमित र ूािधकरणको िसफािरशसमेतको 
आधारमा काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोिजम अवकाश िदइएको हो । 
िजम्मेवार पदमा िनयिुक्त गरी काम सन्तोषजनक नगदार् अवकाश िदन ुगैरकानूनी, असंवैधािनक भ ु पदीय लालसाबाहेक 
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केही होइन । सरकारले कायर् गनर्सक्न ेमान्छे ल्याउन ेबममा वतर्मान िवकास आयकु्तलाई िनयिुक्त गरेको हुँदा िरट 
िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ ेसमेत व्यहोराको काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणका तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत 
जवाफ । 

 

            िनयमबमोिजम पेश भएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता य ौी 
हिरहर दाहाल र ौी सवुासचन्ि नेम्वाङ तथा िव ान अिधवक्ता ौी बाबरुाम दाहालले िनवेदकलाई पदबाट हटाउनको 
लािग गठन भएको छानबीन सिमित नै अनिधकृत हुँदा त्यःतो अनिधकृत छानबीन सिमितले गरेको िसफािरशको आधारमा 
पदबाट हटाउन िमल्दैन । काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४(१) को ूिबया नै 
पूरा नगरी िनवदेकलाई पदबाट हटाउन े िनणर्य गिरएको हुँदा उक्त िनणर्य सदर कायम रहन सक्कै्तन । िनवेदकले 
पदअनु पको िजम्मेवारी पूरा नगरेको वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएको भ  ेतथ्यलाई पिु  गन कुनै पिन आधार 
ूत्यथीर्बाट ूःततु हनु सकेको छैन । आफ्नो पदअनु पको कायर् सक्षमतापूवर्क सम्प  गिररहेको अवःथामा सनुवुाईको 
मौकासमेत ूदान नगरी िनवेदकलाई पदबाट हटाई योगे रकृंण पराजलुीलाई िवकास आयकु्त पदमा िनयिुक्त गिरएको 
नेपाल सरकारको िनणर्य गैरकानूनी हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुदर्छ भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । 

 

            ूत्यथीर् सरकारी िनकायह को तफर् बाट महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी 
रेवतीराज िऽपाठीले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.२ मा नपेाल 
सरकारले आवँयक देखेमा िवकास आयकु्तलाई िनजको पदाविध पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश िदनसक्न ेू  कानूनी 
व्यवःथा रहेको छ । छानबीन सिमितले िनवेदकसँग िलिखत ूितवेदन माग गरेकोमा मागबमोिजम आफूले ूितवेदन पेश 
गरेको भनी िनवेदक ःवयंले ःवीकार गरेको अवःथा छ । िनवेदन व्यहोराबाट नै सनुवुाईको मौका ूदान गरेको भ े 
देिखन्छ । िनवेदकले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको िवकास आयकु्तको कायर्कारी पदमा रही आफ्नो 
िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेकोले िनजलाई कानूनसम्मत पमा पदबाट हटाएको हुँदा िरट िनवेदन खारेज हनुपुदर्छ भनी 
बहस ूःततु गनुर्भयो । 

 

            ूत्यथीर् योगे रकृंण पराजलुीको तफर् बाट उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता य ौी महादेवूसाद यादव र 
ौी बिीबहादरु काकीर् तथा िव ान अिधवक्ता य ौी ूभकृुंण कोइराला र ौी रामनारायण िबडारीले िनवेदकले आफ्नो 
पदअनु पको िजम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा जाचँबझु गनर्को लािग गिठत छानबीन सिमितको िसफािरशको 
आधारमा िनवेदकलाई पदमकु्त गिरएको हो । कानूनबमोिजम गठन भएको उक्त छानबीन सिमितको िसफािरशलाई 
अन्यथा भ  िमल्दैन । िनवेदकलाई ःप ीकरण पेश गन मौका ूदान गिरएको र सोबमोिजम िनवेदकले ूितवेदनसमेत 
पेश गरेको अवःथा हुँदा सनुवुाईको मौका ूदान गरेको भ े ू  देिखन्छ । िवकास आयकु्तमा िनयिुक्त गरेको लामो 
अविधसम्म पिन िनवेदकले पदीय िजम्मेवारीअनु पको कायर्सम्पादन गनर् नसकेको हुँदा िनजलाई पदमकु्त गरी 
योगे रकृंण पराजलुीलाई िवकास आयकु्तमा िनयिुक्त गिरएको हो । काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ 
को दफा १७.२ मा नेपाल सरकारले आवँयक देखेमा िवकास आयकु्तलाई पदाविध पूरा नहुँदै अवकाश िदनसक्न ेभ  े
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कानूनी व्यवःथा रहेको र सोही कानूनी व्यवःथाको आधारमा िनवेदकलाई पदमकु्त गरेको हुँदा िरट िनवेदन खारेजभागी 
छ भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । 

 

            काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणतफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ता य ौी िव ूकाश  भण्डारी र 
ौी हरेराम ितवारीले िनवदेकले िवकास आयकु्तको पदीय िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेकोले काठमाड  उपत्यका िवकास 
ूािधकरण िनयमावली,  २०६८ को िनयम २४(२) बमोिजमको छानबीन सिमित र ूािधकरणको िसफािरशसमेतको 
आधारमा काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोिजम अवकाश िदइएको हो । 
काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन,  २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ लाई उपदफा १७.२ ले 
िनयन्ऽण गरेको अवःथा छ । छानबीन सिमितले माग गरेबमोिजम आफूले ूितवेदन पेश गरेको भनी िनवेदनपऽमा नै 
उल्लेख भएको अवःथा हुँदा सनुवुाईको मौका निदएको भ  िमल्दैन । ूितवेदन र ःप ीकरण एउटै िवषय भएको हुँदा 
िनवेदकलाई हटाउन ेगरी भएको िनणर्य कानूनसम्मत ्छ भ सेमेत ूःततु गनुर् भएको बहस सिुनयो । 

 

            दवैुतफर् बाट ूःततु भएको उपरोक्तानसुारको बहस िजकीरसमेत सनुी िमिसल अध्ययन गरी हेदार् िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर्पन हो होइन भ  ेसम्बन्धमा नै िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

 

            २. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् आफूलाई काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन,  २०४५ को दफा 
१७(१) बमोिजम िवकास आयकु्त पदमा िनयिुक्त िदइएकोमा तोिकएबमोिजमको पाँचवष पदाविध पूरा गनर् पाउन ुपनमा 
ःप ीकरणसमेत नसोधी पदबाट हटाइयो भन्दै सो िनणर्य बदर गिरपाउनसमेत ूःततु िरट िनवेदन दायर भएको पाइन्छ 
। िनवदेकलाई कानूनबमोिजम नै हटाइएको भएबाट िरट िनवेदन खारेज हनुपुछर् भ े ूितवाद ूःततु िववादमा रहेको  
देिखन्छ । 

 

            ३. ूत्येक सावर्जिनक िनकायको िसजर्ना र स ालनका लािग िविधकतार्ले आ–आफ्नै िकिसमका कानून 
िनमार्ण गरेको हनु्छ । एउटा िनकायको ूबन्ध गन कानून र अक  िनकायको संःथापन गन कानूनमा आवँयकतानसुार 
पथृकपथृक ूबन्ध गिरनलुाई िनतान्त ःवाभािवक मािनन ुपन हनु्छ । िविधकतार्को बिु म ामा अदालतले किहल्यै पिन 
शंका गदन,  यसलाई जिहले पिन सम्मान गदर्छ । संिवधानूितकूल कुनै कानून रहेको भनी ू  उठी सो ू को 
समाधानाथर् िववाद अदालतमा आएको अवःथामा उक्त कानून वा त्यसका ूावधानलाई संिवधान र यसका 
व्यवःथाअनकूुल वा ूितकूल के छ भ  े कुरा अिभलेख अदालतका नाताले हेन ुर् पन अिभभारा संिवधानले नै यस 
अदालतलाई बहन गराएको छ । िविभ  िनकायमाफर् त सरकारले आफ्नो िजम्मेवारी तथा उ रदाियत्व पूरा गनुर् र 
त्यसका लािग िवधाियकाबाट अनमुोदन गराई कानून िनमार्ण गनुर् कायर्पािलकीय कतर्व्य हो । त्यसैले ूत्येक िनकायका 
आ–आफ्ना कानूनीःव प हनु्छन ् र ितनमा िनयिुक्त र अवकाशसमेतका िवषयमा आफ्नै खालका िविध िवधान हनुलुाई 
कानूनी पमा अन्यथा मा ु पन हुँदैन । एउटा िनकायका सन्दभर्मा भएको व्यवःथा अक  िनकायका हकमा अूासि क 
हनु्छ । तसथर्, सो िनकायका सन्दभर्मा उठाइएका ू  सो िनकायको मातकृानूनको पिरूआेयमा नै परख गिरनपुदर्छ । 
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ूःततु िववादको सन्दभर्मा काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ र काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण 
िनयमावली, २०६८ का व्यवःथाह का अधीनमा रही यस अदालतले आफ्नो िनणर्य िदनपुन अवःथा छ । 

 

            ४. ूःततु िववादमा सवरू् थम िनवेदकको हकको िसजर्ना र सोलाई सरुक्षण ूदान गन कानूनतफर्  यस 
अदालतले आफ्नो ध्यान केिन्ित गनुर्पन भएको छ । िनवदेकले िनयिुक्त पाएको िवकास आयकु्तको पदमा िनयिुक्त गन 
तथा सो पदबाट अवकाश िदन ेसम्बन्धमा भएको ऐनको व्यवःथा हेदार् काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, 
२०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.१ मा,  “नेपाल सरकारले िविश  ौेणी वा सोभन्दा मािथको पदमा काम 
गिररहेको वा गिरसकेको व्यिक्त वा सम्बिन्धत क्षऽेमा लब्धूिति त कुनै व्यिक्तलाई ूािधकरणको कायर्कारी ूमखुको 
पमा िवकास आयकु्तमा िनयकु्त गनछ । िनजको पदाविध बढीमा पाँच वषर्को हनुेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा िनजको 

पदाविध पनुः बढीमा पाँच वषर्को लािग थप गनर् सक्नेछ” भ े कानूनी ूावधान रहेको पाइन्छ । त्यःतै, सोही दफाको 
उपदफा १७.२ मा “उपदफा १७.१ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले आवँयक देखेमा िवकास 
आयकु्तलाई िनजको पदाविध पूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश िदन सक्नेछ” भ े कानूनी ूावधान रहेको देिखन्छ । यसै 
ऐनको दफा २९ को उपदफा २९.१ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी बनकेो काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण 
िनयमावलीको िनयम २३ ले िवकास आयकु्तको िनयिुक्त िसफािरश गनर् िसफािरश सिमित र िवकास आयकु्तको योग्यताको 
व्यवःथा गरेको छ । त्यसै गरी यसै िनयमको िनयम २४ ले िवकास आयकु्तलाई पदबाट हटाउन ुपदार् अपनाउन ुपन 
कायर्िविधको ूबन्ध गरेको छ । पदबाट हटाउन ेकायर्िविधका सम्बन्धमा गिरएको िनयमावलीको व्यवःथा पिन यहा ँ
उल्लेखनीय छ । काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४ (संशोिधत) मा “पदबाट 
हटाउन”े शीषर्क िदई भिनएको छ,  “ऐनको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोिजम िनयकु्त िवकास आयकु्तले आफ्नो 
पदअनु प िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा ूािधकरणले सो सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् एक 
छानबीन सिमित गठन गनर् सक्नेछ” । सोही िनयमावलीको िनयम २४ को उपिनयम (२) मा “उपिनयम (१) बमोिजम 
छानबीन सिमितले िनजलाई िवकास आयकु्तको पदबाट हटाउने सझुाव िदएमा ूािधकरणको िसफािरशमा नेपाल सरकारले 
िनजलाई िवकास आयकु्तको पदबाट हटाउनछे” भ े कानूनी ूावधान रहेको देिखन्छ । 

 

            ५. िनवेदकको िनयिुक्त उपरोक्त ऐनको दफा १७.१ बमोिजम भएको कुरा िनिवर्वाद छ । यस 
ऐनअनसुार िनजको पदाविध बढीमा पाचँ वषर् हनुे कुरामा पिन कुनै ि िवधा छैन । यो पदाविध पूरा गनर् पाउन ुपन भ  े
िनवेदकको िजकीर रहेको छ । यस सन्दभर्मा िनवेदकले सरेुशूसाद यादव िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्समेतको 
(स.अ.ब,ु २०६८, चैत–२, पृ  २५) िववादमा यस अदालतबाट अन्तिरम आदेशका सन्दभर्मा भएको आदेशको उल्लेखन 
गनुर् भएको छ । अन्तिरम आदेश जारी गन वा नगन भ े सन्दभर्मा भएको आदेश नजीर नहनुे भएतापिन पाँच सदःयीय 
पूणर् इजलासले गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवँय पिन मनन गनुर्पन हनु्छ । उक्त आदेशसँग सम्बिन्धत तथ्य 
अध्ययन गदार् जनकपरु रेल्व ेकम्पनीको महाूबन्धक पदमा बढीमा दईु वषर्का लािग िनयिुक्त पाउन ुभएका िनवेदकलाई 
तोिकएको पदाविध पूरा हनुअुगावै िबना कुनै आरोप र ूितवादको मौका अवकाश िदइएको पाइन्छ । उक्त आदेशमा 
पिन कुनै पिन सावर्जिनक अिधकारीलाई िदइएको िनयिुक्त र तोिकएको पदाविध अकण्टक हो भ े मान्यता ूितपादन 
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भएको  छैन । सरकारको पिरवतर्नसँगै सावर्जिनक पदािधकारीलाई पिरवतर्न गिरयो भन्दै दायर िरट िनवेदनह मा यस 
अदालतबाट कुनैमा अन्तिरम आदेश जारी भएको र कुनैमा नभएको पिरूआेयमा संयकु्त इजलासले अन्तिरम आदेश जारी 
भएका र नभएका त्यस बखत यस अदालतमा िवचाराधीन रहेका ूायः सबै आदेशह को उल्लेखनसिहत एक पताका 
लािग पूणर् इजलासमा पठाइएको िथयो र पाँच सदःयीय पूणर् इजलासले पिन ती सबै आदेश र तीसँग सम्बिन्धत 
कानूनह को अध्ययनपिछ सो आदेश िदएको कुरा उक्त आदेशमा उल्लेख छ । सावर्जिनक अिधकारीको िनयिुक्त गन 
कानून र अवकाश िदन ेकानूनी व्यवःथाको समम अध्ययनका आधारमा सो आदेशमा ःप  शब्दमा लेिखएको छ, 
“ूचिलत कानूनिव  कामकारवाही गरेमा,  सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायका लािग कुनै योगदान िदन नसकेमा र 
िनजलाई िदइएको िजम्मेवारी सहुाउँदो िनजको योग्यता र अनभुव नभएमा िनयिुक्तपऽमा जे जःतो भाषा लेखेर िदएको भए 
पिन िनयिुक्त िदने अिख्तयारवालाले अवकाश िदन सक्न े नै हनु्छ । तर, अवकाश ःवेच्छाचारी र िबना कारण भन े
हनुहुुँदैन । िसिजर्त कानूनी हकको समाि  िविध र ूिबयाअनसुार नै हनुपुदर्छ” । 

 

            ६. सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन,  २०६४ को आधारमा सशुासनका मूल्य,  मान्यता र 
ूिविधको चचार् गद उक्त आदेशमा सावर्जिनक अिधकारीलाई अवकाश िदँदा पिरपालन गनुर्पन कानून र ूाकृितक 
न्यायका िस ान्तसमेतको अवलम्बन गिरनैपन मापदण्डको पिरिध िनधार्रण गिरएको छ । यस सन्दभर्मा काठमाड  
उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७ को उपदफा १७.२ को पिरपालन गरी नेपाल सरकारले 
िनवेदकलाई अवकाश िदँदा कानूनअनु प िनणर्य गर् यो वा गरेन भ  ेमाऽ यस िववादको िनणार्यक ू  हो । 

 

            ७. मािथ उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाबाट काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा 
१७.१ मा सरकार ारा िवकास आयकु्तको िनयिुक्त गन सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गरी सोही ऐनको दफा १७.२ मा 
आवँयक देखेमा नेपाल सरकारले िवकास आयकु्तको पदाविध पूरा नहुँदै अवकाश िदनसक्ने भ  ेउल्लेख भएको कुरामा 
ि िवधा छैन । दफा १७.१ र १७.२ अन्तसर्म्बिन्धत छन ्। त्यःतै, काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, 
२०६८ को िनयम २४ को शीषर्क नै “पदबाट हटाउन”े भ े भएको हुँदा सो िनयमावलीको िनयम २४(१) ऐनको दफा 
१७.२ को ूयोजनको लािग भएको भ  े ू  देिखन्छ । ूःततु िनयमावलीिव  िनवेदकको कुनै चनुौती छैन । 
उपरोक्त समम कानूनी व्यवःथाका सन्दभर्मा िनवेदकलाई अवकाश िदने गरी गिरएको नेपाल सरकारको िमित 
२०६९।१०।४ को िनणर्य कानूनिवपरीत भएको भ  े िनवेदन व्यहोराका सम्बन्धमा िनवेदकलाई िदइएको 
अवकाशपऽको व्यहोरा हेन ुर्पन हनु्छ । त्यसमा काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम 
२४(२) बमोिजम छानबीन सिमित र ूािधकरणको िसफािरशसमेतको आधारमा काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण 
ऐन, २०४५ को दफा १७.२ बमोिजम िनवदेकलाई अवकाश िदएको भ  ेव्यहोरा उल्लेख गरेको देिखन्छ । 

 

            ८. कुनै पिन सावर्जिनक पदािधकारीलाई िनजको सेवा गनर् पाउन ेहकका सन्दभर्मा िनि त ्कानूनी सरुक्षण 
ूदान गिरएको हनु्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लािग पिन केही कानूनी ूबन्ध गिरएकै हनु्छ । अवकाश िदनै 
सिक  भ े मान्यता कानूनसम्मत हनु सक्दैन । तर, अवकाशको िनणर्य कानूनसम्मत भन ेहनैु पदर्छ । यसका लािग सो 
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िनणर्य अिख्तयारी ूा  िनकाय वा पदािधकारीबाट हनु ुपिहलो आवँयकता हो भन ेदोॐो आवँयकता कानून ारा िनधार्िरत 
अवकाश िदइँदा अवलम्बन गनुर्पन कायर्िविधको पिरपालन हनैुपदर्छ । यसै कायर्िविधअन्तगर्त अवकाश िनणर्यपूवर् 
सम्बिन्धत पदािधकारीलाई आफूलाई अवकाश िदन लािगएका कारणको जानकारी र ितनका हकमा समिुचत ूितवादको 
मौका िदइनैपन कुरा ूमखु पमा रहेको हनु्छ । ूःततु िववादमा िनवेदक बहाल रहेको िवकास आयकु्तको पदबाट 
अवकाश िदने कानूनी व्यवःथा छ र यो अिख्तयारी नेपाल सरकारलाई ूा  छ । कानूनको अभावमा आफूलाई अवकाश 
िदइयो तथा अिख्तयारी नभएको िनकायले अवकाश िदयो भ  े िनवेदकको िजकीर नहुँदा यसतफर्  थप िववेचनाको 
आवँयकता परेन । 

 

            ९. िरट िनवेदकलाई अवकाश िदइएको ूिबयाको अध्ययन गदार् आफ्नो पदअनु पको िजम्मेवारी पूरा गरे 
नगरेको समेतका सम्बन्धमा जाँचबझु गनर् काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४(१) 
बमोिजम गिठत छानबीन सिमितले िरट िनवेदकले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको िवकास आयकु्तको कायर्कारी 
पदमा रही िजम्मेवार र नितजामूलक ढ मा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेको भ े आधारमा िनवेदकलाई िवकास आयकु्तको 
कायर्कारी पदबाट हटाउन ेभनी िदएको सझुावको आधारमा ूािधकरणको िसफािरशसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले 
िनवेदकलाई पदमकु्त गरेको अवःथा छ ।  

 

            १०. छानबीन सिमितलाई िनवेदकले िवपक्षी बनाउन सकेको अवःथा छैन । सो िनयम २४ को 
उपिनयम (२) को अध्ययन गदार् छानबीन सिमितको सझुाव र ूािधकरणको िसफािरश यी दईु ूिबया पूरा भएमा 
िवकास आयकु्तको पदबाट अवकाश िदन नपेाल सरकार बाध्य छ । छानबीन सिमितले िनवेदकलाई पदबाट हटाउन 
िसफािरश गरेको कुरा िनिवर्वाद छ । छानबीन सिमित कानून ारा िसिजर्त िनकाय हो । िसफािरश गनुर्पन आफ्नो 
दाियत्व पूरा गरेपिछ यो सिमित ःवतः िवघटन हनु्छ । तर, यसको दाियत्व यसलाई गठन गन िनकायमा सदर्छ । यःता 
कानूनअन्तगर्तका अःथायी ूकृितका सिमितको दाियत्व वा जवाफदेहीता गठन गन िनकायले बहन गनुर्पन हनु्छ । 
ूःततु िनवेदनमा सिमितमा रहन ुभएका तीनजना नेपाल सरकारका सिचवह लाई िवपक्षी बनाइन ुनै सिमितलाई िवपक्षी 
बनाइन ुहोइन । िवपक्षी बनाइँदा एकजनालाई छानबीन सिमितको संयोजन र एकजनालाई सदःय भिनएपिन एकजनाको 
हैिसयत खलुाइएको छैन । यसरी उक्त छानबीन सिमित िवघटन नै भएको अवःथामा पिन सिमित गठन गन िनकायमा 
सिमितको िजम्मेवारी तथा दाियत्व रहने हनु्छ । वैयिक्तक हैिसयतले गन काम र सामूिहक पमा गन कामको दाियत्व 
फरक हनु्छ । ूःततु िववादमा िवपक्षी बनाइन ुभएका सिचवह ले सामूिहक दाियत्व िनवार्हको िसलिसलामा िनजह  
सिम्मिलत सिमितले िनवेदकलाई पदबाट हटाउन ेसझुाव िदइएको हो । िरट िनवेदकले आफ्नो अवकाशको िसफािरश 
गन सो छानबीन सिमितलाई िवपक्षी बनाएको समेत देिखँदैन । 

 

            ११. काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ र १४ को सम्बन्ध पिन यस 
िववादमा िववेचना गिरनपुन पक्ष हो । यी दईु ःवतन्ऽ व्यवःथा गन दफा होइनन ्। दफा १३ ारा िसिजर्त काठमाड  
उपत्यका िवकास सिमित र दफा १४ ारा व्यविःथत स ालक सिमित दईु समानान्तर सिमित नभई दफा १३ को मूल 
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सिमित र दफा १४ को कायर्कारी सिमितका समम ःव प नै दफा ३ को ूािधकरण हो । सो ऐनको दफा ३ ले 
काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरणको ःथापना गरी दफा ६ ले यसको काम, कतर्व्य,  अिधकार तोकेको छ । 
ूािधकरण छु ै गठन िविध ऐनले िनधार्िरत पाइर्ंदैन । त्यसपिछ दफा १३ ले एउटा सिमित गठन गरी यसको उपदफा 
१३.४ ले नीित तजुर्मा गन, योजनालाई अिन्तम प िदने तथा मूलतः स ालक सिमितलाई अन्य आवँयक िनदशन 
िदनेसमेतका अिधकार तोकेको छ । त्यसपिछ दफा १४ ले स ालक सिमित गठन गन व्यवःथा छ । उपदफा १४.२ 
ले दफा १३ को सिमितको सामान्य िनदशनमा रही यस स ालक सिमितले कायर् गन ूावधान राखेको छ । यसबाट 
दफा १३ को आवास तथा भौितक योजना मन्ऽीको अध्यक्षतामा धेरै सदःय रहेको मूल सिमितले िनधार्रण गरेको नीित र 
योजनाअन्तगर्त नै िवकास आयकु्तसमेत रहेको सानो स ालक सिमित रहेको अथर् गनुर्पन हनु्छ । यसकारण िनयम २४ 
को छानबीन सिमितको गठन यही स ालक सिमितले गनुर्पन िनवेदक कथन कानूनसम्मत देिखँदैन । कानूनको व्याख्या 
गदार् सहज र ःवाभािवक अथर्लाई महण गनुर्पन हनु्छ । आफू अध्यक्ष रहेको सिमितले आफ्नै अध्यक्षको कायर्क्षमताको 
ू  उठाई छानबीन सिमित गठन गिरनपुन िविधकतार्को मनसाय हनु सक्दैन । तसथर्,  दफा १३ अन्तगर्तको 
मूलसिमितले िनवेदक स ालक सिमितको अध्यक्षका िवषयमा िनयम २४ को ूयोजनका लािग छानबीन सिमितको गठन 
गिरएको कायर्लाई गैरकानूनी भ े अथर् गनर् सिकँदैन । 

 

            १२. अब, सनुवुाईको मौका ूदान नगरी पदबाट हटाइएको भ े िनवेदन व्यहोरा सम्बन्धमा िवचार गदार् 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको च.नं.३१ िमित २०६९।९।१७ को ूितवेदन पेश गन सम्बन्धमा 
िनवेदकलाई िदइएको पऽ हेदार् काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४ को उपिनयम 
(१) बमोिजम गठन भएको सिमितसमक्ष तीन िदनिभऽ िववरण पेश गनर् पऽाचार गिरएको देिखन्छ । सोही पऽको 
आधारमा िनवेदकले जाँचबझु गनर् गठन भएको छानबीन सिमितसमक्ष ूितवेदन पेश गरेको भ  ेिमिसल संलग्न काठमाड  
उपत्यका िवकास ूािधकरणको च.नं. ८१ िमित २०६९।९।२२ को पऽबाट देिखन्छ । ूितवेदन पेश गरेको भ े 
व्यहोराको उक्त पऽमा समेत िनवेदक ःवयम ्ले काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम 
२४ को उल्लेखन गरेको देिखन्छ । सो िनयमावलीको िनयम २४ को शीषर्क नै पदबाट हटाउने भ  ेछ । कुनै 
ऐनको दफा वा िनयमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेिखएको व्यहोरा ःवतः अन्तरभतू हनु्छ । िनवेदकलाई पदबाट 
हटाउन ेसम्बन्धमा छानबीन सिमित गठन भै सोही सन्दभर्मा िनवेदक ारा ूितवेदन पेश गिरएको भ  ेू  देिखन्छ । 
साथै िनवेदक ःवयम्ले िनवेदनपऽको ूकरण नं. ४ मा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको च.नं. ३१ िमित 
२०६९।९।१७ को पऽ ारा माग गिरएबमोिजम आफूले १७ पृ को ूितवेदन पेश गरेको भ  े तथ्यलाई ःवीकार 
गरेको अवःथा हुँदा िनवेदकलाई अवकाश िदनपुन कारणको जानकारी गराइएन भ  ेकुरा कानूनसम्मत देिखएन । 

 

            १३. ूितवादको मौका िदइँदा ःप ीकरण वा जवाफ वा ूितवेदन वा भनाई राख्न वा ःप  गनर् 
लगायतका जनुकुनै पिन शब्द ूयोग हनु सक्तछन ्। ःप ीकरण शब्द ूयोग नगिरन ुनै ूितवादको मौका निदएको ठहन 
अवःथा होइन । िनवेदकलाई िनयम २४(१) को उल्लेखनका साथ ूितवदेन पेश गनर् भिनएको छ । िनयम २४(१) 
को ूयोग “िवकास आयकु्तले आफ्नो पदअनु प िजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा िनजमा कायर्क्षमताको अभाव भएमा” माऽ 
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ूयोग हनु सक्ने हो । यही सिमितसमक्ष िनवेदकले १७ पृ  लामो ूितवेदन पेश गनुर्भएको छ । उक्त ूितवेदन 
अध्ययन गदार् आफूले िनयिुक्त गरेका कानून व्यवसायी भेट्न,े  होटेलमा ूितिनिध भेट्न े र ठाउँठाउँमा गई ःथानीय 
जनतासगँ छलफल र अन्तिबर् या गनसमेतका कामको फेहिरःत िनवदेकले पेश गनुर् भएको देिखन्छ । उक्त ूितवदेन 
आफूमा कायर्क्षमताको अभाव नभएको र आफूले पदअनु पको िजम्मेवारी पूरा गरेको भ  े कुरामा नै केिन्ित छ । 
छानबीन सिमितले िनजलाई अवकाश िदन ेिसफािरश गनुर्पूवर् यो ूितवेदन अध्ययन गरेको कुरा संलग्न िमिसल फायलबाट 
देिखन्छ । यस िःथितमा िनजामती कमर्चारीसरह दईु पटक ःप ीकरण सोिधएन भ  ेतकर् को औिचत्य छैन । ूत्येक 
कानून आफमा पूणर् हनु्छ । के कःता ूावधान उक्त कानूनमा राख्न ेभ  ेकुरा िवधायनको क्षेऽ हो । िवधायनअन्तगर्त 
िवधाियका तथा सो िनकाय ारा ूत्यायोिजत अिधकारअन्तगर्त बनेको कानूनमा उिल्लिखत व्यवःथा नै कुनै पिन कायर् 
िविधसम्मत भयो वा भएन भ  ेहेिरने मापदण्ड हो ।  

 

            १४. सरेुशूसाद यादविव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत भएको िरट नं. ०६८–WO–

०५९९ को उत्ूषेणयकु्त परमादेशको िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०६८।१२।१७ मा भएको आदेशलाई 
ूःततु मु ामा िरट जारी गनुर्पन आधारको पमा िनवेदन पऽमा उल्लेख गरेको भएतापिन उक्त आदेशमा “कसैलाई 
अवकाशसमेतका माध्यमबाट िनजको सेवाको अन्त्य गनुर्पूवर् िनजलाई सोबारेका आरोपका कारण खोली ःप ीकरण 
सोिधनपुन हनु्छ र िनजले ूःततु गरेको ःप ीकरणको वःतगुत मूल्या न गरी सो िच बझु्दो र उिचत नपाइएमा आधार 
र कारण खोली सम्बिन्धत व्यिक्तलाई अवकाश वा बखार्ःतसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गिरएको िनणर्य गनुर्पन” भनी 
बोिलएको अवःथा छ । उक्त आदेशमा पदािधकारीलाई पदाविधबीचमा हटाउनै नपाउन े भिनएको छैन । केवल 
ूितवादको मौका निदई हटाउन पाइँदैन भ ेसम्म बोिलएको अवःथा छ । िनवेदकबाट पेश भएको ूितवेदनसमेतको 
मूल्या न हनु ु नै िनजले ूितवादको मौका पाएको अवःथा हो । यसरी कानूनबमोिजम पदबाट अवकाश िदइएका िरट 
िनवेदकको हकमा उक्त ०६८–WO–०५९९ को िरट िनवेदनमा भएको आदेश आकिषर्त हनुे देिखँदैन । 

 

            १५. अतः िनवेदकलाई ूितवेदन पेश गरी आफूिव को आरोपमा ूितवादको मौका ूदान गरेको 
देिखएको र काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण ऐन, २०४५ को दफा १७.१ र १७.२ तथा काठमाड  उपत्यका 
िवकास ूािधकरण िनयमावली, २०६८ को िनयम २४ को उपिनयम (१) र (२) को कानूनी व्यवःथाअनु प िनवेदकको 
कामको मूल्या न गरी िनवेदकलाई िवकास आयकु्तको पदबाट अवकाश िदइएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनर्  िमलेन । ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनु ेठहछर् । िरट िनवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालतबाट िमित 
२०६९।११।१४ मा जारी भएको अन्तिरम आदेश ःवतः िनिंबय हनु्छ । ूःततु िरट िनवेदनको दायरी लगत क ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।          

 

न्या.तकर् राज भ  
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िनणर्य नं. ९४७८ - उत्ूषेण / परमादेशभाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: माघ अंक: १० 

फैसला िमित :२०७१/१२/१२  ९०१ 

 

सव च्च अदालत, िवशेष इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी गोपाल पराजलुी 

माननीय न्यायाधीश ौी ओमूकाश िमौ 

 

आदेश िमित : २०७१।१२।१२।५ 

०७०-WS‐०००६ 

 

 

मु ाः- उत्ूषेण / परमादेश 

 

 

िनवेदक : िजल्ला स री िडमन गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाड  िजल्ला काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. 
३२ बःने अिधवक्ता िविनतकुमार झा 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष , ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय काठमाड समेत 

०७०-WS‐००११ 

िनवेदक: िजल्ला स री िडमन गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाड  िजल्ला काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. 
३२ बःने अिधवक्ता िविनतकुमार झा 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष , ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय काठमाड समेत 
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नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदःय भइसकेको व्यिक्त 
अन्य सरकारी सेवामा िनयिुक्त हनुको िनिम  मा  हनु े छैन भ  े व्यवःथा रहेको छ । उक्त धारामा उिल्लिखत 
व्यवःथाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदःय भइसकेका व्यिक्त सरकारी सेवामा िनयिुक्तका लािग मा  नहनु े
व्यवःथा रहेको भए पिन सो व्यवःथा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदःय पदमा बहाल रिह रहेका व्यिक्तका 
हकमा आकिषर्त हनुे व्यवःथा नभई सो पदबाट अवकाश ूा  गिर सकेका व्यिक्तका हकमा आकिषर्त हनुे व्यवःथा 
रहेको देिखन आएकाले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को 
व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) को ूितकूल रहेको मा  निमल्ने ।(ूकरण नं. ५) 

सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको पदमा िनयिुक्तको लािग उपयकु्त उम्मेदवारह को छनौट गिर िसफािरस गन 
कायर्िविधमा अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तका िवषयमा लोक सेवा आयोगले परामशर् िदन सक्ने व्यवःथा रहेको र लोक 
सेवा आयोगको उपिःथितिवना उक्त कायर्ले वैधता र पूणर्ता ूा  गनर् सक्न ेहुँदैन । सावर्जिनक संःथानका ूमखुको 
िनयिुक्तसम्बन्धी िवषय नेपाल सरकारको नीितगत िवषय भई सोही नीितगत व्यवःथाअनसुार उम्मेदवार छनौट ूिबयामा 
लोक सेवा आयोगको ूितिनिधत्व हनु ेगिर सो आयोगका पदािधकारीलाई सावर्जिनक संःथान ूमखु िनयिुक्त िसफािरस 
सिमितको अध्यक्ष तथा सदःय रहने गिर गिरएको व्यवःथा संिवधानको धारा १२६(६) िवपरीत मा  निमल्ने । (ूकरण 
नं. ७) 

सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ बमोिजमको िसफािरस सिमित 
ःवयम ्ले सावर्जिनक संःथानका ूमखुको िनयिुक्त गन नभई िनयिुक्तका लािग नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरससम्म गन 
व्यवःथा रहेको र त्यःतो पदमा िनयिुक्त गन अिधकार नेपाल सरकारमा नै िनिहत रहेको देिखन्छ । यसरी िनवेदकले 
दाबी गरेको िनयिुक्त गन िनकायका सम्बन्धमा तत ् तत ् कानूनमा भएको व्यवःथा र गठन आदेश,  २०६९ को 
व्यवःथामा िनयिुक्त गन िनकाय एउटै भई िभ ता रहेको नदेिखँदा िनवेदकको उक्त िजिकर संिवधान एवम ् कानूनसम्मत 
मा  देिखन नआउने ।(ूकरण नं. ८) 

 

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ् अिधवक्ता खगेन्िूसाद अिधकारी र िवनीतकुमार झा 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् सहन्यायािधवक्ता रेवतीराज िऽपाठी र उपन्यायािधवक्ता मदनबहादरु धामी,  िव ान ् अिधवक्ता 
हिर फँुयाल र पणु्यूसाद दंगाल 

 

अवलिम्बत निजर : 

 

सम्ब  कानून : 

सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८, २०६९ समेतको दफा ११ 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८), १२६(५),(६) 
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आदेश 

न्या. कल्याण ौे  : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) बमोिजम दायर हनु आएको 
ूःततु मु ाको सिङ्क्ष  तथ्य र िनणर्य यसूकार छः- 

 

राज्यले ूवाह गन सेवा र वःतकुो समिुचत ूबन्ध गनर् िविभ  सावर्जिनक संःथानको ःथापना भई ती संःथानह ले 
िविभ  सेवा र वःतकुो आपूितर् गिर आएका छन ्। यःता सावर्जिनक संःथानह  िवधाियकाले िनमार्ण गरेका कानून र 
सो कानूनअन्तगर्त बनेका िनयमह ारा स ािलत हनुपुदर्छ ।  

 

नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्ले सावर्जिनक संःथान स ालन गनर्का लािग िमित २०६८।९।१२ को नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकािशत गिर सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ जारी गरेकामा उक्त 
आदेश र सो आदेशबमोिजम गिठत बोडर् तथा सो बोडर्बाट भएको कामकारवाहीसमेत संिवधान एवम ् कानून ूितकूल 
रहेको हुँदा सो गठन आदेश बदर गिर पाउँ मैले यस अदालतमा ०७०-WS‐०००६ को िरट िनवेदन दायर गरेको िथए ँ
। सो िरट िनवेदनमा अन्तिरम आदेश जारी हनु ेनहनु ेबारेको छलफलसम्बन्धी पेसी िमित २०७०।५।२० का िदन 
तोिकई अन्तिरम आदेश जारी हनु े नहनुे भ े िवषयमा िनणर्य हनु ुअगावै नेपाल सरकारले उक्त सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ खारेज गिर िमित २०६९।१०।२२ गतेको नेपाल राजपऽमा 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको रहेछ ।  

 

ती सावर्जिनक संःथानह मध्ये जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िलिमटेड,  हेट डा िसमेन्ट उ ोग िलिमटेड, 
जनकपरु चरुोट कारखाना िलिमटेड,  नेपाल औषिध िलिमटेड, उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िलिमटेड,  नेपाल ओिरण्यड एल्ड 
म्याग्नेसाईट िलिमटेड, कृिष साॆगी कम्पनी िलिमटेड, राि य िबउ िवजन कम्पनी िलिमटेड, नशेनल शेिडङ िलिमटेड, नेपाल 
आयल िनगम िलिमटेड,  िद-िटम्बर कप रेसन अफ नेपाल िलिमटेड,  औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िलिमटेड,  नेशनल 
कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िलिमटेड,  नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कम्पनी िलिमटेड,  नेपाल इिन्जिनयिर  
कन्सल्टेन्सी सेवा केन्ि िलिमटेड, जनक िशक्षा सामामी केन्ि िलिमटेड, मामीण आवास कम्पनी िलिमटेड, नेपाल दूरस ार 
कम्पनी िलिमटेड,  िनक्षपे तथा कजार् सरुक्षण िनगम िलिमटेड, नेपाल आवास तथा िवकास िव  कम्पनी िलिमटेड, नेपाल 
ःटक एक्सचेन्स िलिमटेड,  जलिव तु ् लगानी तथा िवकास कम्पनी िलिमटेड र राि य उत्पादकत्व आिथर्क िवकास 
केन्िसमेतका सावर्जिनक संःथानह  कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ बमोिजम बनेको िविनयमावली अनसुार स ािलत 
हनुे संःथानह  भएकाले ती संःथानह का ूमखुको िनयिुक्त ती संःथासँग सम्बिन्धत िविनयमावलीबमोिजम हनुपुन हनु्छ 
।   

 

यःतै खानेपानी संःथान ऐन, २०४६ को दफा ११, राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६, गठुी संःथान ऐन, 
२०३३ को दफा ९, नेपाल िव तु ् ूािधकरण ऐन, २०४४ को दफा ३५, नेपाल नागिरक लगानी कोष ऐन, २०४७ को 
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दफा २५, कमर्चारी स य कोष ऐन, २०१९ को दफा ४, गोरखापऽ संःथान ऐन, २०१९ को दफा ८, नेपाल वाय ुसेवा 
िनगम ऐन, २०१९ को दफा ६ लगायतका िवशेष कानूनह ले सम्बिन्धत संःथानको ूमखु, स ालक, महाूबन्धक जःता 
पदह को िनयिुक्तसम्बन्धी व्यवःथा गरेको हुँदा उिल्लिखत संःथानको ूमखु,  स ालक,  महाूबन्धक जःता पदमा 
सम्बिन्धत िवशेष कानूनमा तोिकएबमोिजमको ूिबयाअनसुार िनयिुक्त हनुपुन देिखन्छ ।  

सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा २(ख) मा “सावर्जिनक संःथान” 
भ ाले अनसूुची १ मा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथान सम्झनपुछर् भ  ेउल्लेख भई दफा २ को खण्ड (ख) मा गिरएको 
सावर्जिनक संःथानको पिरभाषा आत्मिन , ःवचे्छाचारी एवम ् हचवुा िकिसमको रहेको छ । सो गठन आदेशले संःथान 
ऐन, २०२१, कम्पनी ऐन, २०६३, नेपाल वाय ु सेवा िनगम ऐन, २०१९, नेपाल टेिलिभजन ऐन, २०४४, नेपाल िव तु ् 
ूािधकरण ऐन, २०४४, गठुी संःथान ऐन, २०३३, कमर्चारी स य कोष ऐन, २०१९, नेपाल नागिरक लगानी कोष ऐन, 
२०४७, बक तथा िव ीय संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका कानूनी व्यवःथालाई िनिंबय र ूभावहीन बनाउनकुा 
साथै रामे र यादव िव  ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  कायार्लय भएको उत्ूषेण िरट िनवेदनमा (ने.का.प. २०६९ 
अ  ९ प.ृ १४०६ िन.नं. ८८८९) यस अदालतबाट िमित २०६९।६।१४ मा ूितपािदत िस ान्तिवपरीत हुँदा सो 
आदेश जारी गन नेपाल सरकारको काम कारवाही नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ११६ र यस 
अदालतबाट ूितपािदत िस ान्तसमेतको ूितकूल, दरुासययकु्त एवम ् बदिनयतपूणर् रहेको छ ।  

सो आदेशको दफा ३ मा नपेाल सरकारले पाचँ सदःय बोडर् गठन गन व्यवःथा गिर सावर्जिनक संःथानलाई नेपाल 
सरकारको गैरकानूनी िनयन्ऽणमा राख्न ेर कानूनबमोिजम स ालन हनुबाट रोक्न ेव्यवःथा गरेको छ । दफा ११ मा 
कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त िसफािरस सिमितको सदःयमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा 
आयोगको सदःय र लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको िव  सदःय हनु ेूावधान राखी नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
२०६३ िवपरीत संवैधािनक िनकाय जःतो गिरमामय िनकायलाई गैर संवैधािनक पमा सावर्जिनक संःथान िनदशन 
बोडर्को कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्तसम्बन्धी िसफािरस सिमितमा रािख संिवधानको धारा १२५,  १२५(८),  १२६ र 
१२६(६) समेतको उल्ल न गरेको छ ।  

उक्त गैरकानूनी गठन आदेशबमोिजम गिठत सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त िसफािरस 
सिमितको सिचवालयले िमित २०६९।१२।२ मा नेपाल खा  संःथानको महाूबन्धकमा,  िमित २०६९।१२।९ मा 
गोरखापऽ संःथानको महाूबन्धकमा,  िमित २०७०।३।२६ गते जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िलिमटेड,  िद 
िटम्बर कप रेसन अफ नेपाल िलिमटेडको महाूबन्धक, राि य िबउ िबजन कम्पनी िलिमटेडको ूबन्ध स ालकमा तथा 
िमित २०७०।३।३१ मा औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथा िलिमटेडको महाूबन्धक लगायतका िविभ , कम्पनी, ूित ान, बक, 

टेिलिभजन जःता सावर्जिनक संःथानह को ूमखुमा िनयिुक्तको लािग िसफािरस गनर् भिन सूचना ूकािशत गरेको छ । 
यसरी सावर्जिनक संःथासँग सम्बिन्धत ऐन, िनयम तथा ती ऐन, िनयम ारा ूत्यायोिजत अिधकारबमोिजम बनेका ूबन्धपऽ, 
िनयमावलीह ले नै सावर्जिनक संःथानका ूमखुह को िनयिुक्तका सम्बन्धमा ःप  व्यवःथा गरेको िःथितमा सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश,  २०६८ र २०६९ बमोिजम भए गरेका सम्पूणर् काम 
कारवाहीह  ःवतः गैरकानूनी रहेका छन ्।  
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अतः मािथ उल्लेख गरेअनसुार िवपक्षी मिन्ऽपिरष  बाट जारी भएको सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् 
स ालन) आदेश, २०६८ र सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ गैर संवैधािनक 
एवम ् गैरकानूनी रहेको तथा उक्त आदेशबाट संवैधािनक एवम ् कानूनी व्यवःथालाई िनःतेज र िनंूभावी गिर सो 
आदेशको आधारमा सावर्जिनक संःथान स ालन गनर् िमल्छ िमल्दैन भ े ू  सावर्जिनक हक र सरोकारको िवषय हुँदा 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तगर्त उपयकु्त आदेश जारी गिर िववादको िन पण गिरपाऊँ 
। 

साथै मिन्ऽपिरष  बाट िवपक्षी बोडर्को िसफािरसमा सावर्जिनक संःथानका ूमखुह को पदपूितर् ूिबया सु  भई अिन्तम 
चरणमा पगुेको र जनुसकैु बखतमा िवपक्षी बोडर्को िसफािरसबमोिजम सावर्जिनक संःथानका ूमखुह को िनयिुक्त हनु 
सक्न े भएकाले ूःततु िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्म सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् 
स ालन) आदेश, २०६८ र सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ बमोिजम 
िवपक्षी बोडर्ले गरेका काम कारवाही,  िनणर्य,  िनयिुक्तको िसफािरस र सो िसफािरसअनसुार गिरएको िनणर्य र िनयिुक्तह  
कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुभिन िवपक्षीह का नाममा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम 
अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ  े०७०-WS‐०००६ र ०७०-WS‐००११ को िरट िनवेदनको व्यहोरा ।  

यसमा के कसो भएको हो िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो आदेश जारी हनु नपन भए सोको 
आधार र कारण खलुाई आदेश ूा  भएको िमितले बाटोको म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षीह ले महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त िलिखत जवाफ पठाउन ुभिन यो आदेश र िरट िनवेदनको एकूित नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी 
गिर िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध नाघपेिछ िनयमबमोिजम गिर पेस गनूर् ।  

िनवेदकले अन्तिरम आदेशको समेत माग गरेको देिखँदा अन्तिरम आदेश जारी हनु ेवा नहनु ेसम्बन्धमा दवैु पक्षको 
उपिःथितमा छलफल गराई िनंकषर्मा पगु्न उपयकु्त देिखएकाले िमित २०७०।४।२८ गतेको पेसीको तारेख तोिक 
सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदन ुभ  ेव्यहोराको ०७०-WS‐०००६ को िरट िनवेदनमा भएको आदेश ।   

यसमा िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? आदेश जारी हनु ुनपन भए सोको कारण तथा ूमाण 
सिहतको िलिखत जवाफ बाटाको म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षी नं. १,  ३ र ४ ले महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त तथा िवपक्षी नं. २ ले आफ वा आफ्नो वारेसमाफर् त यस अदालतमा िलिखत जवाफ पेस गनुर् भिन ूःततु 
आदेश तथा िरट िनवेदनको ूितिलिप साथै रािख िवपक्षीह का नाममा म्याद जारी गिर म्यादिभऽ िलिखत जवाफ पेस भए 
वा अविध नाघपेिछ िनयमानसुार पेस गनूर् ।  

अन्तिरम आदेशको माग भएतफर्  िवचार गदार् ूःततु िरट िनवेदनको ूकरण नं. २ मा यसै िवषयमा िरट नं. ०७०-WS‐

०००६ को मु ामा अन्तिरम आदेश जारी हनुे नहनु ेसम्बन्धमा िमित २०७०।५।२० को छलफलको पेसी तोिकएको 
देिखएको र ूःततु िरट िनवेदनमा समेत िनवदेकको मागबमोिजम अन्तिरम आदेश जारी हनुे नहनुे सम्बन्धमा दवैु पक्षह  
उपिःथत गराई छलफल गनुर् उपयकु्त हनुे हुँदा सोही िमित २०७०।५।२० गते अन्तिरम आदेशको छलफलका लािग 
पेसी तोिक सोको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई ूःततु िरट िनवेदन पिन उक्त िरट िनवदेन नं. ०७०-WS‐०००६ साथै 
रािख पेस गनुर् । सो छलफल नभएसम्म ूःततु िरट िनवेदनमा िवपक्षीको नाममा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम यो अल्पकालीन अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरिदएको छ । यो आदेशको जानकारी 
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िवपक्षीह लाई िदन ुभ े ०७०-WS‐००११ को िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७०।५।१० भएको आदेश 
।  

सावर्जिनक संःथानह को ूितःपधार्त्मक क्षमता तथा व्यावसाियकता अिभविृ  गनर्का लािग त्यःता संःथानका ूमखु 
योग्य, सबल र अनभुवी हनु ्भ े उ ेँयले नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) 
आदेश, २०६८ जारी गरेकामा उक्त गठन आदेश, २०६८ खारेज गिर सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा 
कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको छ । सो आदेशबमोिजम सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुह को 
िनयिुक्त उक्त आदेशको दफा ११ बमोिजम लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा िनजले तोकेका सदःयको अध्यक्षतामा 
गिठत सिमितको िसफािरसअनसुार हनुपुन हनु्छ । सावर्जिनक संःथान बोडर् िनदशन (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, 
२०६८ खारेज भई हाल सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ लागू भएको 
अवःथामा हाल बहाल रहेको उक्त गठन आदेश,  २०६९ को दफा २(ख) अन्तगर्त अनसूुची १ िभऽ पन सबै 
संःथानह को कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्त सो आदेशको दफा १२ अनसुारको कायर्िविध बमोिजम न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता, अनभुव तथा उम्मेदवारले पेस गरेका ूािविधक ूःतावलगायतका कुराह  सम्बिन्धत िव ह बाट परीक्षण गराई 
उच्चतम अ  ूा  गन ५ जनाको नाम छनौट गिर ूःततुीकरण र अन्तवार्तार्समेतबाट उत्कृ  देिखएका ३ जनाको नाम 
नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गनसम्मको कायर् यस बोडर्को हो । सवल र अनभुवी व्यिक्त िनयकु्त होस ्भ  ेअिभूायले 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्को गठन भएको हो । सो गठन आदेश र सो आदेशबमोिजमको बोडर्समेत संिवधान 
तथा कानूनिवपरीत रहेको छैन । सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् िसफािरस गन अ  माऽ भएको हुँदा बोडर्बाट 
िसफािरस भएका व्यिक्तह मध्येबाट कानूनबमोिजम सम्बिन्धत सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुलाई नेपाल 
सरकारले नै िनयिुक्त गन हो ।  

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३७ बमोिजम कायर्कारी अिधकार मिन्ऽपिरष  मा रहेको छ । कायर्कारी 
अिधकारको समम ूयोग संिवधान र कानूनको अिधनमा रिह गनर् पाउन ेनेपाल सरकारको अविश  अिधकार हो । 
नेपाल सरकार ारा स ािलत संःथानह को आवँयक ूबन्ध र समय अनकूुल सधुार र व्यवःथा गनर् नेपाल सरकारलाई 
कुनै कानूनले रोक लगाएको छैन । आफूलाई कानूनबमोिजमको ूा  अिधकार ूयोग गन सन्दभर्मा ःवचे्छाले आफूले 
आफमािथ केही सीमाह  ःथािपत गिर सावर्जिनक संःथानह मा िनयकु्त हनु े कायर्कारी ूमखु सबल,  सक्षम र 
पारदशीर् पले िनयकु्त होस ्भिन सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश जारी गरेको हो । 
सो आदेश कुनै कानूनसँग बािझएको छैन र िरट िनवेदकले कानूनको िवपरीत भएको वा कानूनसँग बािझएको छ भिन 
कही ँकतै उल्लेख गनर् सक्नभुएको पिन छैन । िरट िनवदेकले उल्लेख गनुर्भएको रामे र यादव िव  नेपाल सरकार 
भएको उत्ूषेणसमेतको िरट िनवेदन (ने.का.प. २०६९ अ  ९ िन.नं. ८८८९ पृ  १४०६) मा भएको आदेशले 
िनवेदकको मागबमोिजम बदर गिरएको अवःथासमेत छैन । तसथर् िनवेदनमा माग दाबीबमोिजम िरट जारी हनुपुन 
अवःथा नहुँदा िनवेदकको िनवदेन खारेज गिरपाउँ भ े व्यहोराको दवैु िरट िनवेदनमा सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्को 
सिचवालयले पेस गरेको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।  

सावर्जिनक संःथानह को ूितंपधार् तथा व्यावसाियकता अिभविृ  गद समन्वयात्मक ढ बाट स ालन गन ूयोजनको 
लािग नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको हो । 
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सो आदेश जारी हनुभुन्दा अगािड जारी भएको सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, 
२०६८ को दफा ११ ले सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्तको िसफािरस सिमितमा लोक सेवा आयोगको 
अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदःयको अध्यक्षतामा तथा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सो 
आयोगको सदःयसमेत सदःय हनु े व्यवःथा गरेकामा हाल जारी भएको गठन आदेशको दफा ११ ले पिन सोही 
व्यवःथालाई िनरन्तरता िदएको हुँदा सोही व्यवःथाबमोिजम उक्त िसफािरस सिमितमा लोक सेवा आयोगको ूितिनिधत्व 
हुँदै आएको छ । िनवेदनमा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथानह  नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा स ालन हनु े संःथान 
भएकाले ती सावर्जिनक संःथानको सधुारको लािग नपेाल सरकारले उपयकु्त कदम चाल्न सक्न े नै हनु्छ र त्यःता 
सावर्जिनक संःथानह लाई अझ व्यविःथत पमा स ालन गनर्को लािग िवकास सिमित ऐन, २०१३ बमोिजम सो आदेश 
जारी भएको देिखन्छ । सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त गन अिधकार नपेाल सरकारमा रहेको र सक्षम 
र क्षमतावान ् व्यिक्तको िनयिुक्त होस ् भ  े अिभूायले सो पदमा िनयकु्त हनुे उम्मेदवारको योग्यता तोिक िव ह  
सिम्मिलत िसफािरस सिमित गठन भएको तथा सो सिमितले तोिकएको आधारमा िविभ  पक्षको मूल्या न गिर ितन जना 
योग्य उम्मेदवारको छनौट गिर नेपाल सरकार समक्ष िसफािरस गन व्यवःथा रहेको छ । िनयिुक्त गन अिधकार 
राज्यको कायर्कारी अिधकारिभऽ पन भई िनयिुक्त गन कायर्लाई व्यविःथत पमा सम्पादन गन ूिबया र कायर्िविध 
िनधार्रण गनर्को लािग नेपाल सरकारको कायर्कारी आदेशबाट सो आदेश जारी भएको हो । उक्त आदेशमा सम्बिन्धत 
ऐनमा उिल्लिखत व्यवःथािवपरीतका ूावधान रहेको छैन ।  सम्बिन्धत ऐनबमोिजम कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त गन 
ूिबया र कायर्िविधसम्म िनयिमत गरेको छ । लोक सेवा आयोगको संलग्नता रहेमा िनंपक्ष पमा योग्य उम्मेदवार 
छनौट हनुे भएकाले सो िसफािरस सिमितमा लोक सेवा आयोगको तफर् बाट ूितिनिधत्व हनुे व्यवःथा गिरएको हो । 
क्षमतावान व्यिक्तलाई सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखु िनयिुक्त गदार् ती सावर्जिनक संःथानको व्यवःथापन राॆो 
हनुे अपेक्षा गिर असल िनयतबाट सो आदेश जारी भएको देिखन्छ । िसफािरस भएका व्यिक्तमध्येबाट नेपाल सरकारले 
नै िनयिुक्त गन भएकाले सो आदेश र सो आदेशबमोिजम भएका काम कारवाहीह  संिवधान तथा ूचिलत कानूनिवपरीत 
नरहेको हुँदा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  ेव्यहोराको दवैु िरट िनवेदनमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले पेस गरेको 
छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।  

देशको आिथर्क िवकासका लािग आन्तिरक साधनको पिरचालन गन, जनताका आधारभतू आवँयकता परुा गन, योजनाका 
उ ेँयह  हािसल गनर् सघाउ परु् याउन,े  पूवार्धार िवकास गन, लगानीको वातावरण िसजर्ना गन, नया ँूिविध िभत्र्याउन,े 
रोजगारीका अवसर िसजर्ना गन जःता उ ेँ यका साथ ःथापना भएका सावर्जिनक संःथानह को स ालनमा राज्यबाट 
यथे  रकम पिरचालन गदार् पिन अपिेक्षत पिरणाम िदन नसकेबाट सावर्जिनक िव को खचर्मा बढो री भैरहेको छ । 
खास गिर ूशासकीय/व्यवःथापकीय क्षेऽमा हनुे गरेको अत्यिधक राजनीितकरण, स ालक र व्यवःथापक लगायतका 
अदक्ष कमर्चारीको िनयिुक्त राजनीितक सािमप्यताको आधारमा हनु ेतथा सरकार पिरवतर्नसँगै सावर्जिनक संःथानह को 
व्यवःथापक पिन पिरवतर्न भई रहन े अवःथाले सावर्जिनक संःथानह  दक्षतापूवर्क स ालन हनु नसकेको कारणले 
सवर्साधारणले राज्यको तफर् बाट पाउनपुन सेवा सिुवधा ूा  गनर् किठनाई उत्प  हुँदै गएको र नाफामा स ालन भएको 
अवःथामा बोनस लगायतका अनेक  सिुवधा ःवीकृितको लािग सरकार समक्ष माग गन अिन नोक्सान भएमा तलब भ ा 
लगायतका दाियत्व सरकारले व्यहोनुर् पन िततो यथाथर्ता िदनानिुदन बिढ रहेको हुँदा सरकारको तफर् बाट भएको लगानी 
तथा सेवामाहीको िहतका लािग सरकारी संःथानह को उपयकु्त तवरबाट िनयमन,  व्यवःथापन तथा स ालन गन 
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उ ेँयका साथ अिधकारूा  सक्षम केन्िीय िनकायको पमा एउटा ःवतन्ऽ संःथाको आवँयकता महससु गद 
सावर्जिनक संःथानह मा समसामियक सधुार ल्याई ूितःपधार्त्मक र व्यावसाियक शैलीमा स ालन गनर् सहयोग परु् याउने 
उ ेँयले आिथर्क वषर् २०६७।०६८ को बजेट वक्तव्यमा उच्चःतरीय सावर्जिनक संःथान व्यवःथापन बोडर् गठन गन 
भ  ेउल्लेख भएको र सो बोडर् गठन गन कानूनी पूवार्धारको लािग सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् गठन भएको हो । 
उक्त बोडर् ःथापनाप ात ्का काम कारवाहीबाट खराब अवःथामा रहेका सावर्जिनक संःथानको िव ीय,  ूशासकीय र 
व्यवःथापकीय अवःथामा बमशः सधुारका स ेतह  देखा पद गएकाले सावर्जिनक संःथानह  सधुारोन्मखु ूिबयातफर्  
अिघ बिढ रहेका छन ्। कानूनबमोिजम गठन भएको सो बोडर् ःवाय  िनकाय भएकाले सावर्जिनक संःथानह को 
ूशासन, िनयमन लगायतका काम कारवाही सम्बन्धमा सोही आदेशबमोिजम भए गरेका कारवाहीका िवषयलाई िलएर यस 
मन्ऽालयलाई िवपक्षी बनाउनकुो कुनै औिचत्य समेत नदेिखँदा िनवदेकको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े व्यहोराको 
दवैु िरट िनवेदनमा अथर् मन्ऽालयले पेस गरेको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।  

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा १ ले नपेालको कायर्कािरणी अिधकार संिवधान तथा 
अन्य कानूनबमोिजम मिन्ऽपिरषद् मा िनिहत रहने व्यवःथा गरेको छ भन ेउपधारा २ ले नेपालको शासन व्यवःथाको 
सामान्य िनदशन,  िनयन्ऽण र स ालन गन अिभभारा मिन्ऽपिरष  उपर रहने व्यवःथा गरेको छ । मिन्ऽपिरषद्ले 
संवैधािनक सीमािभऽ रहेर नै सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी गरेको 
हो । सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखु पारदिशर्ताको आधारमा योग्य, सक्षम र व्यावसाियक व्यिक्त िनयकु्त गिर 
सावर्जिनक संःथानको दक्षता र ूभावकािरता अिभविृ  गिर सेवा ूवाहलाई गणुःतरीय र िव सनीय बनाउन सो आदेश 
जारी भएको भ े कुरा सो आदेशको ूःतावनाबाटै देिखन्छ । ूचिलत कानूनलाई काट्ने वा पिरवतर्न गन गिर सो 
आदेश जारी भएको छैन । सो आदेशको दफा ११ मा ूचिलत कानूनमा अन्यथा लेिखएको अवःथामा यो आदेश लागू 
हनु नसक्ने भ े उल्लेख भएबाट सो आदेशबमोिजमका कामकारवाही कानूनिवपरीत नरहेको भ  े ूःट हनु्छ । 
सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्त गदार् अपनाउन ु पन ूिबया र कायर्िविधका सम्बन्धमा िनयिमत र 
व्यविःथत गन व्यवःथा माऽ सो आदेशले गरेको हो । उक्त आदेशले नपेाल सरकारलाई भइरहेको कानूनले भन्दा अन्य 
कुनै अिधकार ूदान गरेको छैन । नपेाल सरकारले कानूनबमोिजम आफूलाई ूा  अिधकारको ूयोग गन सन्दभर्मा 
ःवेच्छाले आफले आफमािथ केही सीमाह  ःथािपत गरेकोसम्म हो । सावर्जिनक संःथानको कायर्कारी ूमखुको पदमा 
िनयिुक्त गदार् योग्य र सक्षम व्यिक्तलाई पारदशीर् तवरबाट िनयकु्त गन मनसायले िसफािरस सिमितको व्यवःथा गरेको 
हुँदा िनवेदन िजिकरको कुनै  औिचत्य र ूयोजन नभएकाले िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  े व्यहोराको दवैु िरट 
िनवेदनमा नपेाल सरकार मिन्ऽपिरषद् ले पेस गरेको छु ाछु ै िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकतफर् बाट िव ान ् अिधवक्ता ौी 
खगेन्िूसाद अिधकारी र ौी िवनीतकुमार झाले कम्पनी ऐनलगायतका िवशेष ऐनले सावर्जिनक संःथानको ूमखु िनयिुक्त 
गन सम्बन्धमा ःप  व्यवःथा गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवःथािवपरीत हनुे गिर नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश जारी गनर् िमल्दैन । नेपाल सरकारले जारी गरेको सावर्जिनक संःथान 
िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु ेगिर यस अदालतबाट िमित 
२०६९।६।१४ मा आदेश भएकामा यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशलाई छल्न ेगिर उःतै ूकृितको आदेश नेपाल 
सरकारबाट २०६९ मा जारी गरेको हुँदा नपेाल सरकारबाट जारी भएको उक्त गठन आदेश, २०६९ बदिनयतपूणर् रहेको 



323 
 

ःप  छ । सो गठन आदेश, २०६९ मा सावर्जिनक संःथाका ूमखुको िनयिुक्तका लािग िसफािरस गन पदािधकारीमा 
लोक सेवा आयोगका पदािधकारीसमेत रहन ेव्यवःथा रहेको छ । तर लोक सेवा आयोग संवैधािनक िनकाय भएकाले 
लोक सेवा आयोगले संिवधानमा उल्लेख भएभन्दा बढी अिधकार ूयोग गनर् पाउन े हुँदैन । तसथर् यस सम्बन्धमा 
उपयकु्त आदेश जारी हनुपुछर् भिन बहस गनुर्भयो ।  

िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय,  लोक सेवा आयोग र अथर् मन्ऽालयको तफर् बाट िव ान ् 
सहन्यायािधवक्ता ौी रेवतीराज िऽपाठी र उपन्यायिधवक्ता मदनबहादरु धामीले िनवेदकले दाबी िलएका सावर्जिनक 
संःथानह का ूमखुह को िनयिुक्त नेपाल सरकारबाट हनु े कुरामा िववाद छैन । सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् 
(गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ खारेज भई सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) 
आदेश, २०६९ जारी भइसकेको हुँदा सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ बदर 
गनुर्को आवँयकता र  औिचत्य छैन । सावर्जिनक संःथानको व्यावसाियकता र क्षमता अिभविृ  गनर्का लािग त्यःता 
संःथानमा िनयकु्त हनुे ूमखु योग्य, सक्षम र अनभुवी हनु ्भ े उ ेँयले असल िनयत रािख सावर्जिनक संःथान िनदशन 
बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश,  २०६९ जारी भएको हो । सावर्जिनक संःथानमा िनयकु्त हनुे ूमखुको 
िनयिुक्तको नेपाल सरकारबाट हनुे कुरामा िववाद छैन । उक्त गठन आदेशबमोिजमको िसफािरस सिमितलाई सावर्जिनक 
संःथानको ूमखु िनयिुक्त गन अिधकार नभई िसफािरस गन अिधकार माऽ रहेकाले िरट जारी हनु ेअवःथा छैन भिन 
बहस गनुर्भयो ।  

िवपक्षी सावर्जिनक संःथान बोडर्को तफर् बाट िव ान ् अिधवक्ता ौी हिर फँुयाल र पणु्यूसाद दंगालले सावर्जिनक 
संःथानको क्षमता र व्यवसाियकता अिभविृ  गनर्का लािग नेपाल सरकारबाट उक्त गठन आदेश जारी भएको हो । 
नेपाल सरकार ःवयम ्ले िनयिुक्त गनुर् पदार् अपनाउनपुन ूिबयासम्म सो गठन आदेशले िनिदर्  गरेको छ । गठन 
आदेशमा व्यवःथा भएअनसुार सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर्ले सावर्जिनक संःथानको ूमखु िनयिुक्त गन नभई सो 
पदमा िनयिुक्त गनुर्पन व्यिक्तह को नाम िसफािरस गन र नेपाल सरकार ःवयम ्ले िनयिुक्त गन भएकाले त्यःतो कायर्लाई 
कानूनिवपरीत भ  िमल्दैन भिन बहस गनुर्भयो ।  

दवैु पक्षका िव ान ् कानून व्यवसायीको बहस सनुी िमिसलसमेत अध्ययन गिर हेदार् नपेाल सरकारबाट जारी सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन आदेश, २०६८ र सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् 
स ालन) आदेश, २०६९ नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) र धारा १२६(६) सँग बािझएको छ 
छैन र िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुे हो होइन भ े सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् नेपाल सरकारबाट जारी सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, 
२०६८ र सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ समेतको दफा ११ मा रहेको 
व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) र १२६(६) को ूितकूल भई संिवधानका उपरोक्त 
धाराह सँग बािझएको तथा उक्त गठन आदेशह  कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका िविभ  िवशेष ऐनमा भएको व्यवःथा 
समेतको ूितकूल रहेको भ  े िजिकर रहेको देिखन्छ । िनवेदनमा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथानह को कायर्कारी 
ूमखुको िनयिुक्त नेपाल सरकारबाट हनु े कानूनी व्यवःथा िनवेदनमा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथानसँग सम्बिन्धत 
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कानूनमा भएको र सावर्जिनक संःथानमा िनयकु्त हनुे ूमखु योग्य सक्षम र सबल हनु ्भ  ेसदासयले उक्त गठन आदेश 
जारी भएको भ े िवपक्षीह को िलिखत जवाफबाट देिखन्छ ।  

३. सवरू् थम सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६८ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर 
हनु े हो होइन भ  ेसम्बन्धमा हेदार् उक्त गठन आदेश, २०६८ खारेज भई िमित २०६९।१०।२२ मा सावर्जिनक 
संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको देिखन आउँछ । उक्त गठन आदेश, 
२०६८ खारेज भइसकेको अवःथामा खारेज भइसकेको सो गठन आदेश बदर गनुर्को कुनै आवँयकता र औिचत्य 
देिखन नआएकाले त्यसलाई थप िववेचना गिर रहन परेन ।  

४. अब सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ मा भएको व्यवःथा 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) र १२६(५) सँग बािझएको छ छैन भ  ेसम्बन्धमा िवचार 
गदार् सो गठन आदेश, २०६९ को दफा ११ मा सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको िनयिुक्तसम्बन्धी व्यवःथा भई 
सो सिमितमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा िनजले तोकेका सोही आयोगका सदःयको अध्यक्षतामा लोक सेवा 
आयोगका अध्यक्षले तोकेको सदःय र लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको िव समेत सदःय रहन ेव्यवःथा रहेको 
देिखन्छ । िनवेदकले सोही व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा १२५(८) र १२६(५) सँग बािझएको भ े 
िजिकर िलएको देिखन्छ ।  

५. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदःय भइसकेको 
व्यिक्त अन्य सरकारी सेवामा िनयिुक्त हनुको िनिम  मा  हनुे छैन भ  ेव्यवःथा रहेको छ । उक्त धारामा उिल्लिखत 
व्यवःथाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदःय भइसकेका व्यिक्त सरकारी सेवामा िनयिुक्तका लािग मा  नहनु े
व्यवःथा रहेको भए पिन सो व्यवःथा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदःय पदमा बहाल रिह रहेका व्यिक्तका 
हकमा आकिषर्त हनुे व्यवःथा नभई सो पदबाट अवकाश ूा  गिर सकेका व्यिक्तका हकमा आकिषर्त हनुे व्यवःथा 
रहेको देिखन आएकाले सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को 
व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) को ूितकूल रहेको मा  िमलेन ।  

६. अब धारा १२६(६) मा रहेको व्यवःथा सम्बन्धमा हेदार् उक्त धारामा कुनै सावर्जिनक संःथाको सेवाका कमर्चारीको 
सेवाका सतर्सम्बन्धी ूचिलत कानून र त्यःतो सेवाका पदको िनयिुक्त बढुवा र िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउन ुपन 
सामान्य िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यःतो संःथाले परामशर् िलन चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामशर् 
िदन सक्नेछ भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । िनवेदकले िजिकर िलएका सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको पदमा 
दरखाःत िदन ेउम्मेदवारह  मध्येबाट छनौट गिर िनयिुक्तका लािग नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गनसम्मको कायर् माऽ 
उक्त गठन आदेशको दफा ११ बमोिजम गिठत िसफािरस सिमितको रहेको देिखन्छ । सावर्जिनक संःथानको सेवाको 
कमर्चारीको िनयिुक्तलगायत कारवाहीसमेतका िवषयमा अपनाउनपुन सामान्य िस ान्तका िवषयमा त्यःतो संःथाले लोक 
सेवा आयोगसँग परामशर् िलन सक्ने धारा १२६(६) मा व्यवःथा भएबमोिजम सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन 
तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ मा लोक सेवा आयोगका पदािधकारीको ूितिनिधत्व रहने व्यवःथा 
भएको पाइन्छ ।  
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७. यसरी सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुको पदमा िनयिुक्तको लािग उपयकु्त उम्मेदवारह को छनौट गिर 
िसफािरस गन कायर्िविधमा अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तका िवषयमा लोक सेवा आयोगले परामशर् िदन सक्न ेव्यवःथा 
रहेको र लोक सेवा आयोगको उपिःथित िवना उक्त कायर्ले वैधता र पूणर्ता ूा  गनर् सक्न े हुँदैन । सावर्जिनक 
संःथानका ूमखुको िनयिुक्तसम्बन्धी िवषय नेपाल सरकारको नीितगत िवषय भई सोही नीितगत व्यवःथाअनसुार 
उम्मेदवार छनौट ूिबयामा लोक सेवा आयोगको ूितिनिधत्व हनु ेगिर सो आयोगका पदािधकारीलाई सावर्जिनक संःथान 
ूमखु िनयिुक्त िसफािरस सिमितको अध्यक्ष तथा सदःय रहने गिर गिरएको व्यवःथा संिवधानको धारा १२६(६) िवपरीत 
मा  िमलेन ।  

८. सम्बिन्धत सावर्जिनक संःथान स ालन हनु े िवशेष ऐनमा भएको व्यवःथािवपरीत हनु े गिर त्यःता सावर्जिनक 
संःथानको ूमखुमा िनयिुक्तसम्बन्धी उक्त गठन आदेश जारी भएकाले सो गठन आदेश बदर गिर पाउँ भ े िनवेदन 
िजिकर सम्बन्धमा िवचार गदार् िनवेदनमा उिल्लिखत सावर्जिनक संःथानको ूमखुको िनयिुक्त नेपाल सरकारबाट हनु ेभ े 
त्यःता सावर्जिनक संःथानसँग सम्बिन्धत कानूनमा रहेको र सो कुरालाई िनवेदकले समेत ःवीकार गरेको देिखन्छ । 
सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ बमोिजमको िसफािरस सिमित 
ःवयम ्ले सावर्जिनक संःथानका ूमखुको िनयिुक्त गन नभई िनयिुक्तका लािग नेपाल सरकार समक्ष िसफािरससम्म गन 
व्यवःथा रहेको र त्यःतो पदमा िनयिुक्त गन अिधकार नेपाल सरकारमा नै िनिहत रहेको देिखन्छ । यसरी िनवेदकले 
दाबी गरेको िनयिुक्त गन िनकायका सम्बन्धमा तत ् तत ् कानूनमा भएको व्यवःथा र गठन आदेश,  २०६९ को 
व्यवःथामा िनयिुक्त गन िनकाय एउटै भई िभ ता रहेको नदेिखँदा िनवेदकको उक्त िजिकर संिवधान एवम ् कानूनसम्मत 
मा  देिखन आएन ।  

९. तसथर् मािथ िवविेचत आधार र कारणह बाट सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, 
२०६८ खारेज भई सावर्जिनक संःथान िनदशन बोडर् (गठन तथा कायर् स ालन) आदेश, २०६९ जारी भइसकेको र 
उक्त गठन आदेश,  २०६९ नेपाल सरकारले िविभ  कानूनबमोिजम ःथािपत सावर्जिनक संःथानह को कायर्कारी 
ूमखुह  िनयिुक्त सम्बन्धमा नपेाल सरकारले आफूलाई ूा  अिधकारलाई व्यविःथत गनर् र पारदशीर् एवम ् 
ूितःपधार्त्मक आधारमा िनयिुक्तको ूिबया ूसःत गनर् जारी भएको देिखएको, सो गठन आदेश ूचिलत कानून एवम ् 
संिवधानको कुनै व्यवःथासँग बािझएको नदेिखएको र काननु ूितकूल नहनुे गिर आदेश जारी गिर िनयिुक्तलाई व्यविःथत 
गनर् कुनै कानूनले रोकेको नदेिखएको तथा उक्त गठन आदेश बदर भएमा पिन नेपाल सरकारको िनयिुक्तको अिधकार 
कानूनबमोिजम नेपाल सरकारमा नै रिह रहने भई िनवेदकको कानूनी हक हनन हनु ेअवःथासमेत नदेिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गनर् परेन । ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनुे ठहछर् । 

उक्त रायमा हामी सहमत छ  ।  

न्या. गोपाल पराजलुी 

न्या. ओमूकाश िमौ 

इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे 
 

इित संवत ्२०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९७४३ - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ५९ साल: २०७४ मिहना: बैशाख अंक: १ 

फैसला िमित :२०७२/१०/०५  ७८५ 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

सम्माननीय ूधानन्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी जगदीश शमार् पौडेल 

आदेश िमित : २०७२।१०।०५ 

०७१-WO‐०५०१ 

िवषयः उत्ूषेण / परमादेश 

िनवेदक : िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपताल, अथ पेिडक िवभागको िवभागीय ूमखु तथा राि य शमा 
सेन्टरको िनदशकको पमा कायर्रत ूा.डा. अशोकर  बळाचायर् 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबारसमेत 

िवकास सिमित िवघटन गन अवःथामा रहे नरहेको िनणर्य गन नेपाल सरकारको अन्तिनर्िहत कानूनी अिधकार हो । 
सरकारले समयसमयमा आवँयक्ता र उपयकु्तता हेरी गठन आदेश गठन िवघटन गन हो । सरकारको अिघल्लो 
आदेशबाट गठन गरेको चािहँ ठीक र पिछल्लो िनणर्यबाट गठनआदेश कायम नराख्न ेगरेको िनणर्य चािहँ बेठीक हो भनी 
िनवेदकले भ  िमल्ने देिखँदैन । िवकास सिमित ऐनअनसुार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हनुे भएकाले गठन 
आदेश खारेज गन अिधकारसमेत नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसरी गठन आदेशको जारी गनुर्पन र िवघटन गनुर्पन 
दवैुको औिचत्य सरकारले नै हेन हो । शमा सेन्टर सरकार आफले स ालन गन िक िचिकत्सा िव ान राि य 
ूित ानअन्तगर्त स ालन गन भ  े िनतान्त कायर्कारीको ःवाःथ्यसम्बन्धी नीितगत क्षेऽािधकारको िवषय रहेको देिखन्छ 
। सरकार ारा गिरएको िनितगत िनणर्य ःवचे्छाचारी एवं संिवधान र कानून ूितकूल भएमा अदालतबाट हःतक्षपे गनर् 
सिकने भएपिन ूःततु िवषयमा मिन्ऽपिरषद्लाई िनणर्य गनर्बाट रोक्न पन कानूनी एवं तथ्यगत आधार कारणको 
िव मानता नदेिखने । (ूकरण नं. ३) 

कुनै व्यिक्तको हकिहत िव  िनणर्य गिरन्छ भन े त्यसरी िनणर्य गनुर्पन कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई 
ूितरक्षाको मौका ूदान गिरन्छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गदार् सनुवुाइको 
मौका िदनपुन बाध्यात्मक व्यवःथा रहेको देिखँदैन । साथै िवकास सिमित ऐनअन्तगर्त गठन आदेश जारी गन वा खारेज 
गन कायर्कािरणीको ःवतन्ऽ अिधकार भएको हुँदा यसमा ूाकृितक न्यायको िस ान्त आकिषर्त हनुे देिखँदैन । ूःततु 
िवषयमा िनवेदकलाई चार वषर्को लािग िनयिुक्त िदएको भ  ेआधारमा माऽै सिमित खारेज गदार् सफाइको मौका िदनपुन 
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िवषय पिन होइन । यसरी ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत िनणर्य भएको भ े िनवेदकको िजिकर ःवीकारयोग्य 
नदेिखन े।  (ूकरण नं. ५) 

िनवेदकको तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ता हिरहर दाहाल,  अिधवक्ताह  रमणकुमार ौे ,  िटकाराम भ राई र 
ताराकुमार ौे  

िवपक्षीको तफर् बाट : िव ान ् सहन्यायािधवक्ता िकरण पौडेल, िव ान ् अिधवक्ता पूिणर्मा गरुागाईं 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐन, २०६३ को दफा ३ 

आदेश 

न्या. जगदीश शमार् पौडेल : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम दायर हनु 
आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य र िनणर्य यसूकार रहेको छः 

म िनवेदक नेपाल सरकार मिन्ऽःतरको िमित २०६८।१२।२१ को िनणर्यले सेन्टर ूमखु तथा इमजन्सी तथा शमा 
सेन्टर कायर् स ालन िनदिशका,  २०६९ बमोिजम िमित २०६९।७।१६ को िनणर्यले ४ वषर्को लािग सेन्टरको 
कायर्कारी िनदशकमा िनयकु्त भएको िथए ँ। शमा सेन्टरलाई अझ व्यविःथत बनाउन उक्त कायर् स ालन िनदिशकालाई 
खारेज गद  िमित २०७० ौावण १४ गते जारी भएको राि य शमा सेन्टर गठन आदेश २०७० बमोिजम कायर्कारी 
िनदशकमा ४ वषर्का लािग मेरो िनयिुक्त भएको हुँदा िमित २०७३।७।१५ सम्म अिविच्छ  सेवा गनर् पाउने मेरो 
कानूनी अिधकार रहेको छ । ूःततु िवषयलाई सेन्टरको कायर्कारी िनदशकको हैिसयतमा तथा सावर्जिनक सरोकारको 
िवषयको पमा समेत मु ा गन हकदैया म िनवेदकमा अन्तरिनिहत भएकोले यो िववादलाई सावर्जिनक सरोकारको 
िवषयमा समेत महण गरी उिचत उपचार ूदान गनर् सादर िनवेदन गनर् चाहन्छु । 

इमजन्सी तथा शमा सेन्टर कायर् स ालन िनदिशकाबमोिजम ःथािपत भई काम सचुा  भइरहेकोमा सेन्टर खारेजीसमेतको 
माग राखी िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान वीर अःपताल कमर्चारी यिुनयनका अध्यक्ष कृंण ितिमिल्सनाले दायर गरेको 
िरट नं. ०६८-WO‐११७७ र राि य शमा सेन्टर गठन आदेश २०७० जारी भएउपर िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान 
वीर अःपतालका तत्कालीन उपकूलपित डा. दामोदर ूसाद पोखरेलले  दायर गरेको िरट िनवेदन ०७०-WO‐०१७५ 
हाल यस अदालतमा िवचाराधीन अवःथामा रहेका छन ्। 

म िनवेदकले सेन्टरको कायर्कारी िनदशकको िजम्मेवारी पाई ूा  िजम्मेवारीअनसुार सेन्टरको उ ेँ यअनसुारको कामकाज 
अगािड बढी तत्कालै आिंशक पमा स ालनमा आएको िथयो । तथािप भवन हःतान्तरण नभएको कारणले पूणर् पमा 
स ालनमा आउन नसकेकोमा भखर्रै भारतीय ूधानमन्ऽीबाट शमा सेन्टरको हःतान्तरण तथा नेपाल र भारतका 
ूधानमन्ऽी यबाट समु घाटन भइसकेको अवःथा छ । यसरी शमा सेन्टरको हःतान्तरण तथा समु  घाटनप ात ्मलाई 
हटाउन े िनयतले िवपक्षी मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्यानसुार भनी मलाई ऐ. १७ गते राि य शमा 
सेन्टर गठन आदेश २०७० खारेज गिरएकोले सेन्टरका सम्पूणर् चल अचल सम्पि  िवपक्षी िचिकत्सा िव ान राि य 
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ूित ान वीर अःपताललाई यथाशीय हःतान्तरण गनुर् भनी पऽ बझुाइयो । उक्त िनणर्यबाट म िनवेदकलगायत 
आपतकालीन ःवाःथ्य सेवा िलन पाउन ेआम नागिरकको नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ारा ूद  मौिलक हकमा 
अनिुचत बन्देज लागेकोले िवपक्षी मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्य बदर गरी पाउन यस सम्बन्धमा 
अन्य वैकिल्पक उपचारको व्यवःथासमेत नभएकोले िनजी तथा सावर्जिनक सरोकारको पमा ूःततु िरट िनवेदन िलई 
सम्मािनत अदालतसमक्ष उपिःथत भएको छु । 

शमा सेन्टर भारतका ूधानमन्ऽीबाट हःतान्तरण तथा नेपाल र भारतका ूधानमन्ऽी यबाट संयकु्त पमा समु  घाटन 
भइसकेप ात ् यसअिघको सरकारले गरेको िनणर्यअनसुार तत्कालै आवँयक जनशिक्त तथा बजेट पठाई सेन्टर 
स ालनमा सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनमा के कुन ःवाथर् पिरपूितर् गनर्को लािग मेरो कायर् अविध बाँकी रहेको अवःथामा 
हतास तथा ःवचे्छाचारी तिरकाले सेन्टर गठन आदेश खारेज गन गरी मिन्ऽपिरष  बाट िमित २०७१।९।११ मा 
भएको िनणर्य गैरकानूनी तथा गैर संवैधािनक भएको हुँदा बदरभागी छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३ 
बमोिजम गिठत सेन्टर ऐ. को दफा ४ बमोिजम अिविछ  उ रािधकारवाला स िठत संःथा हो । यसरी गठन भई 
िबयाशील रही रहेको सिमितलाई सनुवुाइको मौका ूदान नगरी खारेज गन गरी भएको िवपक्षीको िनणर्य ूाकृितक 
न्यायको िस ान्तिवपरीत रहेको छ । ऐनबमोिजम गिठत सिमित िवघटन गदार् िनि त ्मापदण्ड र ूिबया पालन गनुर्पन 
सम्बन्धमा िवधाियकाले िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा ःप सगँ उल्लेख गरी िदएको छ । िवपक्षीले गरेको 
भनेको िनणर्यमा उक्त दफा ८ मा अिभव्यक्त िवधाियकी मनसाय र ूिबया दवैु ि कोणले ऽिूटपूणर् छ । 

नेपाल सरकार र िमऽरा  भारत सरकारको बीचमा सम्प  ि पक्षीय सम्झौताबमोिजम ःथापना भएको सेन्टर नेपाल 
सरकारको माऽ िनणर्यका आधारमा िचिकत्सा िव ान राि य ूित ानमा गािभन सक्ने होइन । सम्झौतािवपरीत नेपाल 
सरकारले सेन्टरलाई अन्य कुनै िनकाय र संःथाको अधीनःथ राख्न सक्दैन । यसरी दईु देशका बीचमा सम्प  
सम्झौतालाई नपेाल सिन्ध ऐन, २०४७ को दफा ६ र दफा ७ ले संरक्षण गरेकोमा नेपाल सरकारको िनणर्य उक्त 
सम्झौताको ूावधानिवपरीत रहेको छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ ले उक्त ऐनबमोिजम जारी आदेश 
खारेज भएमा त्यसको दाियत्व केवल नेपाल सरकारमा माऽ सनर् सक्न ेव्यवःथा गरेको छ । तर,  िवपक्षीको िनणर्यमा 
सेन्टरको सम्पूणर् दाियत्व ूित ानमा सन भिनएको छ । यसरी एउटा ऐनबमोिजम गिठत ःवाय  संःथा अक  
ऐनबमोिजम गठन भएको ःवाय  संःथामा गािभन सक्न े पिरकल्पना ऐनले गरेको छैन । यसबाट िवपक्षीह को 
दरुाशयपूणर् सोचका आधारमा माऽ गठन आदेश खारेज गिरएको ःप  भएको छ । नपेाल सरकारले गठन आदेश जारी 
गरी ःवाय  संःथाको पमा स ालन गन मनसाय राखेकोमा हाल के कुन कारणले एकाएक आफ्नै पूवर् िनणर्य र गठन 
आदेश खारेज गनुर् परेको हो । कुनै पिन कायर् कारण र आधार नखलुाइएकोले उक्त िनणर्य Just, fair and reasonable 
नभएको र िनवदेकलाई अवकाश िदन ेदरुाशयसमेत देिखएकोले यस आधारमा पिन िवपक्षीको िनणर्य बदरभागी छ । 

यसरी मािथ उिल्लिखत तथ्य र कानूनसमेतका आधारमा िवपक्षी मिन्ऽपिरषद्को  शमा सेन्टर खारेज गन गरी भएको 
िनणर्य र सोप ातका काम कारवाही एवं पऽाचारसमेत िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३, ७ र ८, नेपाल सिन्ध 
ऐन, २०४७ को दफा ६ र ७ िवपरीत गैरकानूनी, ऽिूटपूणर्, दरुाशयपूणर्, ःवेच्छाचारी तथा बदिनयतपूणर् भएको र उक्त 
िनणर्य तथा काम कारवाही तथा पऽाचारसमेतले म िनवदेकलगायत आपतकालीन ःवाःथ्य सेवा िलन पाउने आम 
नागिरकलाई नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) च, १३(१) र २, १६, १८, १९ ारा ूद  मौिलक 
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हकमा अनिुचत बन्देज लाग्न गएकोले िवपक्षी मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्य सो िनणर्यका आधारमा 
गिरएको ऐ. १७ गतेको पऽाचार र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै िनणर्य वा पऽाचार भए सोसमेत उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर गरी सािबकबमोिजम सेन्टरलाई यथावत ् पमा स ालन गनर् िदन ु िदलाउन ुभ  ेपरमादेशसमेत जारी गिरपाऊँ । 
ूःततु िनवेदनको अिन्तम िकनारा नलागेसम्म िवपक्षी मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य कायार्न्वयन नगनुर्, नगराउन ुर म िनवेदकलाई 
कायर्कारी िनदशकको पमा यथावत ्काम गनर् िदन ुभनी िवपक्षीको नाममा अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ  ेिरट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन भए 
आधार कारणसिहत यो आदेश ूा  भएका िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षी नं.१, २, ३ र ४ का हकमा 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त र अन्य िवपक्षीह का हकमा आफ वा आफ्नो ूितिनिधमाफर् त िलिखत जवाफ पेस 
गनुर् भनी िवपक्षीह का नाममा यो आदेश र िरट िनवेदनको ूितिलिप साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधाथर् 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िदई म्यादिभऽ िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूर् । 

अन्तिरम आदेश सम्बन्धमा िवचार गदार् दवैु पक्षको उपिःथितमा अन्तिरम आदेश जारी हनुे नहनुे बारेमा छलफल गराई 
िनणर्यमा पगु्न ुउपयकु्त हनु े देिखएकोले िमित २०७१।१०।६ को अन्तिरम आदेश छलफलको िनिम्त पेसीको सूचना 
िदन ु तथा छलफल नहुँदासम्मका लािग मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्य र सोअनसुार िनवेदकलाई 
िदइएको िमित २०७१।९।१७ को पऽ कायार्न्वयन नगनुर्, नगराउन ुभनी यो अल्पकालीन अन्तिरम आदेशसमेत जारी 
गरी िदएको छ भ  ेयस अदालतको आदेश । 

िवपक्षीले िरट िनवेदन दायर गदार् सिन्ध ऐन, २०४७ को दफा ६ र ७ िवपरीत हनुे गरी गठन आदेश खारेज गन िनणर्य 
भएको भनी दाबी िलनभुएको रहेछ । नेपाल र भारत सरकारबीचको सिन्धको कुनै कुरा कुनै पक्षबाट पालना भयो वा 
भएन भ े ू  उठाउन ेअिधकार सिन्धका पक्षलाई माऽ भएकोमा भारत सरकारको ूितिनिध जःतो गरी ू  उठाउन े
अिधकार िवपक्षीलाई छैन । नेपाल सरकारले राि य शमा सेन्टर िवकास सिमित (गठन) आदेश जारी गरी स ालन गनर् 
खोजेकोमा आिथर्क, ूािविधकलगायतका सबै पक्षको अध्ययन गदार् सरकारले आफ स ालन गनर् किठनाई र समःया देखी 
पनुः िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान मातहत नै स ालन गन उ ेँयबाट िमित २०७१।९।११ गते गठन आदेश 
खारेज गरेको हो । नेपाल सरकारले गन ःवाःथ्यसम्बन्धी नीित, योजना िनतान्त कायर्कारीको नीितगत क्षेऽािधकारिभऽ 
भई न्याियक परीक्षणको िवषय हनु नसक्न े भएकोले यस िवषयमा िवपक्षीले चनुौती िदन िमल्दैन । शमा सेन्टरसगँ 
िनयिमत अःपतालका सबै सेवा हनुपुन, सबै ूकारका िवशेष  हनुपुन भएको र शमा सेन्टरको सबैभन्दा निजक िचिकत्सा 
िव ान राि य ूित ान भएको हुँदा ःवाय  िनकायबाट चल्न नसक्न ेअवःथामा सिमित खारेज गरी ूित ान मातहतमा 
ल्याएको हो । िवकास सिमितअन्तगर्त ःथापना गिरएका कानूनी व्यिक्तह को समाि  गन अिधकार त्यसको ःथापना गन 
नेपाल सरकारमा रहन्छ । त्यःतो कानूनी व्यिक्तत्व समा  पादार् ःप ीकरण िलन ुपदन । तसथर् गठन आदेश खारेज 
गनगरी भएको िमित २०७१।९।११ गतेको िनणर्य र तत ्प ात ्भएका सम्पूणर् काम कारवाही कानूनसम्मत भएकोले 
िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपतालको िलिखत जवाफ । 



330 
 

राि य शमा सेन्टरलाई िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपतालबाट स ालन हुँदा सवर्साधारण जनतालाई असर 
पन नदेिखँदा मागबमोिजम तत्काल अन्तिरम आदेश जारी गनर् िमलेन । यस अदालतको िमित २०७१।९।१४मा जारी 
भएको अन्तिरम आदेशलाई िनरन्तरता िदनसमेत परेन भ  ेयस अदालतको आदेश । 

िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोिजम गिठत सिमित सरकारले सूिचत आदेश ारा िवघटन गनर्सक्ने कानूनी 
व्यवःथाबमोिजम िवघटन गरेको हो । नेपाल सरकारले राि य शमा सेन्टरबाट हनुे सेवा नै बन्द गरेको नभई सिमितबाट 
स ािलत सेन्टरलाई ूभावकारी ढ बाट स ालन गरी आम जनतालाई सहज, सरल, एवं सलुभ सेवा ूदान गन असल 
मनसायबाट िचिकत्सा िव ान राि य ूित ानअन्तगर्त राख्न ेगरी िनणर्य भएको हो । शमा सेन्टर छु ै नभई इमरजेन्सी 
एवं शमा सेन्टर हनुपुन मान्यताबमोिजम राि य शमा सेन्टरलाई िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपतालको अिभ  
अ को पमा िवकास गरी शमा सेन्टरले ूदान गन सेवालाई बढी ूभावकारी बनाउन े उ ेँयले नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्यानसुार राि य शमा सेन्टर िवकास सिमितलाई िवघटन गरी सोको सूचना 
नेपाल राजपऽमा ूकाशन गन कायर्समेत भइसकेको छ । यसरी गिरएको िवघटन के कित कारणले गैरकानूनी हनु गयो 
? सो बारेमा िनवेदकले कहीकँतै उल्लेख गनर् सक्न ुभएको छैन । व्यिक्तगत लाभ र ःवाथर्बाट ूिेरत भई दायर िरट 
िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत माननीय ःवाःथ्य मन्ऽी, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय र ऐ. का सिचवको एउटै 
व्यहोराको छु ाछुटै िलिखत जवाफ । 

जनु गठन आदेशको आधारमा राि य शमा सेन्टरको कायर्कारी िनदशकको पदमा िनयिुक्त पाएको हो, सो गठन आदेश 
खारेज भइसकेकोले िरट िनवदेकलगायत राि य शमा सेन्टरमा िनयकु्त पदािधकारीको पदीय िनरन्तरता कायम हनु नसक्न े
भएकाले चार वषर्को लािग िनयिुक्त पाएको भनी सोही पदमा कायर्रत ् रही रहन दाबी िलन िमल्न ेऔिचत्य र आधार 
समा  भइसकेको छ । गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हनुे भएकाले त्यसलाई खारेज गनर् अिधकारसमेत नेपाल 
सरकारमा रहन े हुँदा सो िनणर्यबाट िनवदेकको हक अिधकारमा आघात पगुेको अवःथा नहुँदा िरट िनवेदन खारेज 
गिरपाउँ भ ेसमेत ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवदेनमा िनवेदकतफर् बाट उपिःथत 
िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी हिरहर दाहाल, अिधवक्ताह  ौी रमणकुमार ौे ,ौी िटकाराम भ राई र ौी ताराकुमार 
ौे ले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताले शमा सेन्टरलाई अलग्गै ःवाय  संःथाको पमा ःथापना र 
स ालन गन उ ेँय राखेको छ । त्यसैअनसुार गठन आदेश जारी गरी ःवाय  संःथाको पमा स ालन भएकोमा कुनै 
आधार कारण उल्लेख नगरी िचिकत्सा िव ान राि य ूित ानसँग गाभ्न िमल्दैन । िवकास सिमित ऐनअनसुार सूिचत 
आदेश जारी नगरी खारेज गरेको कायर् गैरकानूनी हुँदा पूणर्त: बदरभागी छ । िवकास सिमित खारेज भइहाले उसको 
सम्पूणर् दाियत्व नेपाल सरकारमा सन हो िवपक्षी ूित ानमा सन होइन । तसथर् िवपक्षीह ारा ःवाथर्पूणर् र दरुासयपूणर् 
ढंगले शमा सेन्टर गठन आदेश खारेज गरेको हुँदा उक्त िनणर्य बदर गिरपाउँ भनी र िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर् बाट 
उपिःथत महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका सहन्यायािधवक्ता ौी िकरण पौडेल,  िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान वीर 
अःपतालका तफर्  उपिःथत िव ान ् अिधवक्ता ौी पूिणर्मा गरुागाईंले शमा सेन्टरलाई सु ढ, संगिठत एवं ूभावकारी पमा 
स ालन गनर्को लािग मानवीय ॐोत, आिथर्क ॐोतको व्यवःथापन गनुर्पन,  त्यसका लािग िवशेष  िचिकत्सकसिहत थप 
जनशिक्त व्यवःथापन गनर् किठन भएकोले ूित ानमा समायोजन गरी मौजदुा जनशिक्तबाट स ालन गन उ ेँयले 
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समायोजन भएको हो । गठन आदेश खारेज गनर् सिकने कानूनी व्यवःथा िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा 
रहेकै छ । सोही कानूनी व्यवःथाको आधारमा गठन आदेश खारेज भएको हो । सरकारको िनितगत क्षेऽािधकार रहेको 
िवषयमा िरट जारी हनुसक्दैन । आफू पदमा बिसरहने मनसायले दायर भएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भनी गनुर् 
भएको बहससमेत सिुनयो । 

िव ान ् कानून व्यवसायीह ले गनुर् भएको उपयुर्क्त बहस सनुी िमिसल अध्ययन गरी हेदार् यसमा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी हनुे हो होइन ? भ े सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन हनु आयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् राि य शमा सेन्टर िवकास सिमित (गठन आदेश)२०७० खारेज गन गरी भएको 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्य एवं सोहीबमोिजम जारी गिरएको पऽाचारसमेतका िनणर्य एवं काम 
कारवाही बदर गिरपाउँ भ  े िनवेदकको मखु्य िनवेदन िजिकर रहेको देिखन्छ । नेपाल सरकारले िवकास सिमित ऐन, 
२०१३ को दफा ३ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी िव.सं. २०७० सालमा ःथापना गरी स ालनमा ल्याएको राि य 
शमा सेन्टर िवकास सिमित (गठन आदेश)२०७० खारेज गरी सो सेन्टरबाट हाल स ािलत सम्पूणर् िबयाकलाप 
िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान वीर अःपतालबाट स ालन गन गरी िमित २०७१।९।११ मा िनणर्य भएको 
मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यको ूितिलपीबाट देिखन्छ । वीर अःपतालबाट स ालन गिरने राि य शमा सेन्टरलाई थप 
सँगठनात्मक,  व्यविःथत र ूभावकारी बनाउन ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयले छु ै कायर्योजना पेस गरी िनणर्य 
भएबमोिजम हनु ेभनी उक्त िनणर्यमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी शमा सेन्टरले ूदान गन सेवालाई सु ढ, संगिठत र 
थप ूभावकारी बनाउने कुरालाई ि गत गरी सवर्साधारण जनतालाई सवर्सलुभ ःवाःथ्य सेवा ूदान गनुर्पन सरकारी 
दाियत्व र भिूमका िवचार गरेरै नेपाल सरकारले राि य शमा सेन्टर िवकास सिमित (गठन आदेश) खारेजीको िनणर्य 
गरेको देिखन्छ । शमा सेन्टर छु ै स ालन गन आफ्नो पूवर् िनणर्य खारेज गनुर् पनार्को आधार कारण खलुाएरै खारेजीको 
िनणर्य भएको देिखँदा िनवेदकलाई पदबाट हटाउन ेदरुाशयबाट िनणर्य भएको भ े देिखँदैन ।  

३. िवकास सिमित िवघटन गन अवःथामा रहे नरहेको िनणर्य गन नपेाल सरकारको अन्तिनर्िहत कानूनी अिधकार हो । 
सरकारले समयसमयमा आवँयकता र उपयकु्तता हेरी गठन आदेश गठन िवघटन गन हो । सरकारको अिघल्लो 
आदेशबाट गठन गरेको चािहँ ठीक र पिछल्लो िनणर्यबाट गठनआदेश कायम नराख्न ेगरेको िनणर्य चािह बेठीक हो भनी 
िनवेदकले भ  िमल्ने देिखँदैन । िवकास सिमित ऐनअनसुार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हनुे भएकाले गठन 
आदेश खारेज गन अिधकारसमेत नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसरी गठन आदेशको जारी गनुर्पन र िवघटन गनुर्पन 
दवैुको औिचत्य सरकारले नै हेन हो । शमा सेन्टर सरकार आफले स ालन गन िक िचिकत्सा िव ान राि य 
ूित ानअन्तगर्त स ालन गन भ  े िनतान्त कायर्कारीको ःवाःथ्यसम्बन्धी नीितगत क्षेऽािधकारको िवषय रहेको देिखन्छ 
। सरकार ारा गिरएको िनितगत िनणर्य ःवचे्छाचारी एवं संिवधान र कानून ूितकूल भएमा अदालतबाट हःतक्षपे गनर् 
सिकने भए पिन ूःततु िवषयमा मिन्ऽपिरषद्लाई िनणर्य गनर्बाट रोक्नपुन कानूनी एवं तथ्यगत आधार कारणको 
िव मानता देिखँदैन ।  

४. िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान ऐन, २०६३ को दफा ३ मा “िचिकत्सा िव ानको क्षेऽमा उच्च ःतरीय अध्ययन 
अनसुन्धानको व्यवःथा गरी दक्ष जनशिक्त उत्पादन गनर् एवं सवर्साधारणलाई गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन े
उ ेँयका साथ ूित ान ःथापना भएको देिखन्छ । शमा सेन्टरमा गम्भीर दघुर्टनाका िबरामीह को उपचार गिरन ेहुँदा 
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त्यःता िबरामीलाई थप उपचारका लािग अन्य सेवाह  आवँयक पनर्सक्न ेहुँदा एउटै छानामनुी बह ु िवषयका सेवाह  
उपलब्ध गराउन ुव्यावहािरकसमेत हनु े देिखन्छ । वीर अःपतालबाट सेवा स ालन हुँदा सवर्साधारण नागिरकलाई के 
असर पछर् िनवदेकले ूःट गनर् सकेको देिखँदैन । शमा सेन्टरका लािग आवँयक जनशिक्तलगायतको व्यवःथापनका 
लािग एका ी पमा उक्त संःथा ःवयम ्ले नसक्न ेभ  ेआधारमा आिथर्क, ूािविधक सबै पक्ष अध्ययन गरेर नै िचिकत्सा 
िव ान राि य ूित ानसगँ सम्ब  गनुर्पन औिचत्य िनणर्यमा खलुाएको देिखँदा त्यसलाई अन्यथा भ  ु पन तकर् स त 
आधार देिखँदैन । 

५. िवकास सिमित ऐनबमोिजम गठन भई िबयाशील रहेको सिमितलाई सनुवुाइको मौका ूदान नगरी खारेज गन िनणर्य 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत रहेको भ  े िनवेदकको िजिकर सम्बन्धमा िवचार गदार् कुनै व्यिक्तको हकिहत िव  
िनणर्य गिरन्छ भन ेत्यसरी िनणर्य गनुर्पन कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई ूितरक्षाको मौका ूदान गिरन्छ । 
िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गदार् सनुवुाइको मौका िदनपुन बाध्यात्मक व्यवःथा 
रहेको देिखँदैन । साथै िवकास सिमित ऐनअन्तगर्त गठन आदेश जारी गन वा खारेज गन कायर्कािरणीको ःवतन्ऽ 
अिधकार भएको हुँदा यसमा ूाकृितक न्यायको िस ान्त आकिषर्त हनु े देिखँदैन । ूःततु िवषयमा िनवेदकलाई चार 
वषर्को लािग िनयिुक्त िदएको भ े आधारमा माऽै सिमित खारेज गदार् सफाइको मौका िदनपुन िवषय पिन होइन । यसरी 
ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत िनणर्य भएको भ  ेिनवेदकको िजिकर ःवीकारयोग्य देिखएन । 

६. साथै िनवेदकले िमित २०७३।७।१५ सम्म सेवा गनर् पाउने मेरो कानूनी अिधकार भएकोले िनवेदकलाई हटाउनकै 
लािग सिमित िवघटन गरेको भ  े िजिकर िलएको सम्बन्धमा िवचार गदार् िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान वीर 
अःपतालको हाड जोनीर् िव को हैिसयतमा यथावत ्कायर् गन गरी शमा सेन्टरमा खटाएको भ  े िमित २०६९।७।१७ 
को िनयिुक्त पऽबाट देिखन्छ । यसरी िनवेदकको शमा सेन्टर िनदशकको िनयिुक्त ःवतन्ऽ हैिसयतमा रहेको भ े 
देिखँदैन । शमा सेन्टर खारेजीको कारण वीर अःपतालको हैिसयतमा िनवेदकलाई अन्यथा असर परेको भ  ेदेिखँदैन । 
यसका अितिरक्त िनवेदकले िमित २०७२।६।२६ बाट अिनवायर् अवकाससमेत पाइसकेको भनी िवपक्षीतफर् बाट 
इजलाससमक्ष जानकारी गराएको हुँदा िरट जारी भएपिन िनरथर्क हनु ेदेिखन्छ । 

७. सिमित िवघटन गदार् नेपाल सरकारले िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ अनसुार सूिचत आदेश जारी गनुर्पनमा 
जारी नगरेको कारण अवकाश िदएको पऽ गैरकानूनी छ भ  ेपिन िनवेदकले दाबी िलएको देिखन्छ । नपेाल सरकारले 
िवकास सिमितअन्तगर्त जारी गरेको गठन आदेश खारेज गनुर्पन भएमा ऐनको दफा ८ बमोिजम सूिचत आदेश गनुर्पन 
ऐनको व्यवःथा रहेको देिखन्छ । िवकास सिमित खारेज गन मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यप ात राजपऽमा सूचना ूकाशन 
नहुँदै िरट िनवदेकलाई सरसामान बरबझुारथ गनर् लेखेको देिखयो । यसरी िनवेदकलाई िदएको अवकाश पऽमा उक्त 
दफा ८ को ूािविधक ऽिूट भएको देिखयो । तथािप िनवदेकलाई पऽ लेिखसके पिछ शमा सेन्टर खारेजगन 
मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यअनु प खण्ड ६४) संख्या ३८ िमित २०७१।११।४ को नपेाल राजपऽमा सचुना ूकाशन 
भइसकेको अवःथा देिखन्छ । नपेाल राजपऽमा सूचना ूकाशन भएको िमित र कायर्कारी िनदशकलाई बरबझुारथ गनर् 
पऽ लेखेको िमितबीचको अविधका लािग माऽै िवघटनपूवर्को अवःथा पनुःथार्पना गनर् पिन व्यावहािरक र तकर् स त देिखन 
आएन । अब आइन्दा िवकास सिमित िवघटन गनुर् परेमा ऐनको व्यवःथाअनसुार सूिचत आदेश जारी गनुर् भनी नेपाल 
सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइएको छ । 
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८. तसथर् मािथ िववेिचत आधार कारणबाट राि य शमा सेन्टर िवकास सिमित गठन आदेश २०७० लाई खारेज गरी 
िवकास सिमितबाट स ािलत सम्पूणर् िबयाकलाप िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान, वीर अःपतालबाट स ालन गन गरी 
भएको मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।९।११ को िनणर्यबाट िरट िनवेदकको संिवधान एवं कानून ूद  हकिहतमा कुनै 
ूितकूल असर पगु्न गएको भ े नदेिखँदा मागबमोिजमको आदेश जारी गनर् िमलेन । ूःततु िरट िनवदेन खारेज हनु े
ठहछर् । ूःततु िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । उक्त रायमा 
सहमत छु । 

स.ू.न्या. कल्याण ौे  

इजलास अिधकृतः सरेुशराज खनाल 

इित संवत ्२०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९११७ - उत्ूषेणभाग: ५६ साल: २०७१ मिहना: काितर्क अंक: ७ 

फैसला िमित :२०७१/०४/१४  ९२३ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

सम्माननीय ू.न्या. ौी दामोदरूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी चोलेन्ि शमशेर ज.ब.रा. 

 

आदेश िमित : २०७१।४।१४।४ 

 

070-WO‐०६२७ 

 

मु ा : उत्ूषेण/परमादेश । 

 

िनवेदक : महो री िजल्ला, खयरमारा गा.िव.स.वडा नं.६ घर भई हाल काठमाड  िजल्ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा 
नं.४ बःन ेमकेुशराज काफ्ले 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरष , ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत 

 

§   नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत सूचना अनसुार नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको 
कायर्कारी िनदशक पदको लािग िलइएको खलुा ूितःपधार्त्मक परीक्षामा रामे र यादव मखु्य उम्मेद् वार र यी िनवेदक 
मकेुशराज काफ्ले वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा िसफािरस भएकोमा िववाद देिखँदैन । नपेाल िव तु ् ूािधकरणको 
कायर्कारी िनदशक पदका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव ॅ ाचारको कसरुमा िमित २०७०।५।९ मा िनलम्बनमा 
परेको कारणबाट नपेाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र रामे र यादवबीच िमित २०७०।१।१२ मा सम्प  कायर्सम्पादन 
सम्झौताबमोिजम ऽैमािसक तथा पिछल्लो ६ मिहनाको कायर्सम्पादन मूल्या न हनु नसकेको अवःथामा रामे र यादव 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा बहाल रही रहेको भ  निमल्न ेहुँदा वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा 
िसफािरस भएका यी िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई िरक्त रहेको कायर्कारी िनदशक पदमा तत्काल िनयिुक्त िदनपुनमा 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवाको सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ 
मा िमित २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी नेपाल सरकारको सहसिचव अजुर्नकुमार काकीर्लाई नेपाल िव तु ्  
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ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा कामकाज गनर् खटाउन ेगरी मिन्ऽपिरषद् बाट भएको िमित २०७०।५।१७ 
को िनणर्य बिद् नयतपूणर् रहेको देिखन े।(ूकरण नं. २५) 

§    नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादवलाई नपेाल सरकार, 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०५९।८।१९ को िनणर्यानसुार िनयिुक्त गरी नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र रामे र यादवबीच 
२०७०।१।१२ मा कायर्सम्पादन सम्झौता भएकोमा रामे र यादवउपर ॅ ाचारको कसरुमा िवशेष अदालतमा िमित 
२०७०।५।९ मा मु ा दायर भई सोही िमितबाट िनज ःवतः िनलम्बनमा परेकोले उिल्लिखत कायर्सम्पादन 
सम्झौताबमोिजम ऽैमािसक तथा पिछल्लो ६ मिहनाको कायर्सम्पादन मूल्या न हनु नसकी िरक्त हनु आएको नेपाल िव तु ् 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा िसफािरस भएका िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई 
तत्काल िनयिुक्त िदई कामकाज गनर् लगाउन ुभनी िवपक्षीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हनुे ।(ूकरण नं. 
२७) 

 

िनवेदकको तफर् बाट : विर  अिधवक्ता हिरूसाद उूतेी र अिधवक्ता डालकुमार खड्का 

िवपक्षीको तफर् बाट : नायब महान्यायािधवक्ता राजनारायण पाठक एवम ्   उपन्यायािधवक्ता सूयर्राज दाहाल 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा, सतर् र सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ 
िविनयमावली ३१क. 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) 

नेपाल िव तु ्  ूािधकरण कमर्चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ३७  (२)(घ) 

नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) 

 

आदेश 

 

            न्या.चोलेन्ि शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा ३२,  १०७(१) र 
१०७(२) को आधार िलई दायर हनु आएकोमा यस अदालतको िवशेष इजलासले संयकु्त इजलासमा पठाउन ेआदेश भई 
पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ्  आदेश यस ूकार छ : 

            ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी 

िनदशक पदमा पदपूितर्को लािग िव ापन ूकाशन गरेकोमा मसमेत १५ जना ूितःपधीर्ले भाग िलएकोमा अिन्तम चरणमा 
म िनवेदक र रामे र यादव छनौट भएका िथय  । त्यसमध्ये रामे र यादव पिहलो सव त्कृ  र मेरो नाम सो पिछको 
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सव त्कृ मा छनौट भएको िथयो । तर २०६८।५।१५ को िव ापन तथा सोबमोिजमका काम कारवाही र  गन गरी 
ऊजार् मन्ऽालयले 

सूचना ूकािशत गरेउपर रामे र यादवले दायर गरेको ०६८–WO–०९४५ को िरट िनवेदनमा ऊजार् मन्ऽालयले 
िव ापन र  गन गरी भएको िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर भई २०६८।८।१५ को िव ापन एवम ्   
२०६८।९।२९ को अन्तवार्तार्बमोिजम नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त िदन ुभनी सव च्च 
अदालतबाट िमित२०६९।६।१४ मा आदेश भएको िथयो । सो आदेशप ात रामे र यादव मखु्य उम्मेद् वार र मेरो 
नाम वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६९।८।१८ मा िनयकु्त गिरएको िथयो । यसरी 
िनयकु्त गिरएको पदमा नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा ९(४) बमोिजम िनदशकको पदाविध ४ वषर्को 
हनुे तर त्यःता िनदशकको कायर् सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जनुसकैु बेला पिन अवकाश िदन सिकने व्यवःथा छ । 

            िनदशक पदमा िनयकु्त भएका रामे र यादव शान्सफमर्र खिरद ूिबयामा ॅ ाचार गरेको भ  ेआरोपमा 
िनज िव  मु ा चली अिहले िनज िनलम्बनमा परी मु ाको कारवाहीमा थनुामा रहेका छन ्। िनज थनुामा परेपिछ उक्त 
पदमा िनयिुक्त पाउँ भनी िमित २०७०।५।१५ मा ऊजार् मन्ऽालयमा िनवेदन िदएकोमा मलाई िनयकु्त नगरी िमित 
२०७०।५।१६ मा कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा, सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ मा 
गरेको दोॐो संशोधन ारा िविनयम ३१ क थप गरी िनदशक वा महाूबन्धक पदमा रहेको कुनै पदािधकारी कारवाहीको 
िसलिसलामा ःवतः िनलम्बन परेमा त्यःतो िनलम्बन समा  नभएसम्म वा अक  पदािधकारी िनयिुक्त भई नआएसम्म 
नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको कमर्चारीलाई िनदशकको पमा काम काज गनर्का लािग नेपाल सरकारले 
खटाउन सक्न े गरी गरेको व्यवःथाबाट अजुर्नकुमार काकीर् उक्त पदमा िनयकु्त हनुभुएको छ । योग्य वैकिल्पक 
उम्मेद् वार हुँदाहुँदै उक्त हकलाई वि त गन उ ेँयकासाथ कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा,  सतर् 
सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०७०।५।१६ मा दोॐो संशोधन गरी उक्त िनयमावलीमा ३१ क थप 
गरी िनदशक वा महाूबन्धक पदमा रहेको कुनै पदािधकारी कारवाहीको िसलिसलामा ःवतः िनलम्बनमा परेमा त्यःतो 
िनलम्बन समा  नभएसम्म वा अक  पदािधकारी िनयिुक्त भई नआएसम्म नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको 
पदािधकारीलाई खटाउन सिकने  गरी भएको व्यवःथाबाट नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) च 
१३(१), १८(१), १९(१) ारा ूद  मौिलक हक हनन ् हनुकुो साथै सो व्यवःथा  संिवधानको उक्त धाराह सगँ 
बािझएको हुँदा उक्त संशोिधत  िविनयम ३१क लाई नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम 
बदर गिरपाउँ साथै उक्त थप गिरएको िविनयमबमोिजम अजुर्नकुमार काकीर्लाई मिन्ऽपिरषद् बाट िमित २०७०।५।१७ 
मा गरेको िनयिुक्त तथा ऊजार् मन्ऽालयले िमित २०७०।५।१८ मा िदएको पऽसमेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी 
िनवेदकलाई नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा िनयिुक्त िदन ु भनी नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम परमादेशको आदेश जारी गिरपाउँ भ े िनवेदन व्यहोरा । 

            यसमा यस अदालतबाट िमित २०७०।७।२० मा िवपक्षीह को नाउँमा जारी भएको कारण देखाउ 
आदेश । 

            नेपाल िव तु ् ूािधकरण ऐन,  २०४१ को दफा १७(१) बमोिजम नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर् 
स ालनको लािग ूशासकीय अिधकृतको पमा महाूबन्धक वा कायर्कारी िनदशक िनयकु्त गनर् सक्ने ूावधानका 
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आधारमा ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा गरेको िव ापनमा 
२०६८।८।१८ नितजा ूकािशत हुँदा  िनवदेक वैकिल्पक उम्मेद् वार रहेका िथए । मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादवले 
िनयिुक्त िलएपिछ िनवेदकको सांयोिगक अिधकार कानूनी पमा नै त्यहीबेला िनिंबय भएको िथयो । िरट नं.०६८–WO–

०९४५ को िरट िनवेदक मखु्य उम्मेद् वारले आफ्नो हकमा िनवेदन गरेको अवःथा हुँदा सो िनवेदनमा ूा  उपचार अन्य 
व्यिक्तलाई ूा  हनु सकै्तन । 

            िनदशकको पदमा िनयकु्त भएका रामे र यादव ॅ ाचार मु ाको आरोप लागी मु ा कारवाहीयकु्त 
अवःथामा रहेको हुँदा िनज ःवतः िनलम्बनमा परेको अवःथा हो, पदमकु्त वा पदाखाली भएको अवःथा होइन । आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाएमा वा िनलम्बन फुकुवा भएमा सो अविधको सम्पूणर् तलबभ ा सिहतको सिुवधा ूदान गनुर्पन हुँदा 
िनलम्बन परेको अवःथालाई पद िरक्त भएको मा  िमल्दैन । ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा, 
सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ३७(२)(घ) बमोिजम िनलम्बन रहेको अविधभर पदािधकार 
कायम रहने भएकाले पदािधकार कायम रहेसम्म त्यःतो पदमा अक  व्यिक्त िनयिुक्त हनु सक्न ेअवःथा छैन । ःवतः 
िनलम्बनमा परेका व्यिक्तको पदािधकार कायम रहने तर सो पदमा काम गनर् नपाउने हनुाले नेपाल सरकारका ूथम 
ौेणीको अिधकृत अजुर्नकुमार काकीर्लाई नपेाल सरकारले कामकाज गनर् खटाएको हो,  नया ँ िनयिुक्त होइन । 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक ःवतः िनलम्बन भएको अवःथामा ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको कायर् गन 
व्यिक्तको व्यवःथा गनर्का लािग िविनयम ३१क थप गरी सो पदमा नपेाल सरकारको ूथम ौेणीको अिधकृत खटाउन 
सक्न ेगरी व्यवःथा भएबमोिजम उक्त पदमा मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।५।१७ को िनणर्यानसुार नेपाल सरकारको 
रा.प.ूथम ौेणीका अजुर्नकुमार काकीर्लाई ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा कामकाज गनर् खटाइएको हो । 
दोॐो संशोधनको िविनयम ३१क. नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ सँग नबािझएको र जन्मदात ृ ऐनको कुन 
ूावधानसँग िविनयम ३१क. बािझएको हो भ े कुरा िनवदेकले उल्लेख गनर् नसकेबाट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  े
स ालक सिमित िव तु ्  ूािधकरण, नेपाल िव तु ्  ूािधकरण केन्िीय कायार्लय र कायर्कारी िनदशक अजुर्नकुमार काकीर्को 
संयकु्त िलिखत जवाफ । 

            नेपाल िव तु ् ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) मा नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर् स ालनको 
िनिम  मखु्य ूशासकीय अिधकृतको पमा महाूबन्धक वा कायर्कारी िनदशक िनयकु्त गनर् सक्न ेूावधान रहेको छ । 
यस दफा ारा ःथािपत पदमा िनवेदक िनयकु्त भएको वा ूचिलत कानूनबमोिजम उपरोक्त पदमा िनयिुक्त ूा  गन 
हकािधकार भएका व्यिक्त होइनन ्। िनवेदकलाई उपरोक्त पदबाट हटाई अन्य व्यिक्त िनयकु्त गिरएको वा खटाइएको 
पिन होइन । ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा गरेको 
िव ापनमा िमित २०६८।८।१८ मा ूकािशत नितजामा िनवेदक वैकिल्पक उम्मेद् वार भएको आधारमा ूःततु िनवदेन 
दायर गरेको देिखन्छ । ूःततु िववादमा िमित २०६९।८।१८ को नितजाबमोिजम मखु्य उम्मेद् वारले िनयिुक्त 
िलएपिछ िनवेदकको सांयोिगक अिधकार कानूनी पमा ूभावकारी नभई िनिंबय भएको छ । ०६८–WO–०९४५ को 
िरट िनवेदन यी िनवेदकले दायर गरेको नहुँदा उक्त िरट िनवेदनमा सव च्च अदालतबाट िमित २०६९।६।१४ मा 
भएको आदेशबाट अन्य व्यिक्तलाई उपचार ूा  हनु सकै्तन । सेवाको अन्त हनु,ु इिच्छत पमा असक्षम हनु,ु  ःवतः 
िनलम्बन हनु ुफरक अवःथा हनु ्। ूःततु िवषयमा ःवतः िनलम्बन भएको अवःथा हो । उपर।◌ेक्त पदमा पदािधकार 
भएको व्यिक्त रामे र यादव िनलम्बनमा परेको र सो कारणले पदािधकार भएको व्यिक्तले काम गनर् नपाउने अवःथा 
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भएकाले अन्य व्यिक्तलाई कामकाज गनर् खटाउन ेिनणर्य भएको हो । कामकाज गनर् खटाउन ुर िनयिुक्त फरक अवःथा 
हो । 

            ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको िनयिुक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) को ूितवन्धात्मक 
वाक्यांशबमोिजम नेपाल सरकारले गनर् सक्छ । कानून ारा नपेाल सरकारलाई िदइएको यो अिधकार अन्य ूावधानले 
कुि त हनु नसक्न ेू    छ । ूितःपधार्को आधारमा िनयिुक्त गनर्को लािग कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको 
सेवा, सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ बमोिजम ूिबया अवलम्बन गनर् सिकने व्यवःथा गिरएको हो । 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक ःवतः िनलम्बन भएको अवःथामा ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको कायर् गन 
व्यिक्तको व्यवःथासम्बन्धी ूावधान िविनयमावलीमा अभाव भएकाले सोको उपयकु्त व्यवःथाको लािग िविनयमावलीमा 
दोॐो संशोधन गरी िविनयम ३१क थप गन कायर् गिरएको कानूनी ूावधानलाई अन्यथा भ  पाउन े होइन । 
िविनयमावलीको िविनयम ३१क को ूावधान नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को कुनै पिन धारासँग नबािझएको 
हुँदा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  ेऊजार् मन्ऽालयका मन्ऽी उमाकान्त झा र सिचव उदयराज सापकोटाको एउटै 
व्यहोराको छु ाछु ै िलिखत जवाफ । 

            नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको कामकाज गनर् खटाउने िवषयको ऊजार् मन्ऽालयको 
ूःताव िमित २०७०।५।१७ मा मिन्ऽपिरषद्को बठकमा पेस हुँदा मिन्ऽपिरषद्ले जल तथा ऊजार् आयोगका सहसिचव 
(ूािविधक) ौी अजुर्नकुमार काकीर्लाई अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको पमा कायर् गनर् काज  खटाउन े िनणर्य भएको हो । शान्सफरमर खिरद गदार् अिनयिमतता गरेको भ े 
िवषयको उजरुीको अनसुन्धानको िसलिसलामा नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक ौी रामे र यादवलाई 
िहरासतमा िलइएको र िमित २०७०।५।९ मा िवशेष अदालतमा आरोपपऽसमेत दतार् गिरएको तथा िनज ःवतः 
िनलम्बनमा परेको हुँदा नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशकको कामकाज गन वैकिल्पक व्यवःथा िमलाउन 
अत्यावँयक भएकाले जल तथा ऊजार् आयोगका सहसिचव (ूािविधक) ौी अजुर्नकुमार काकीर्लाई अक  व्यवःथा 
नभएसम्मको लािग नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पमा काम काज गनर् खटाउने िनणर्य भएको हो 
। नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ऐन,  २०४१ को दफा ३५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी कायर्कारी िनदशक वा 
महाूबन्धकको सेवा, सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ लागू गरेको र उक्त िविनयमावली िनमार्ण गनर् वा 
संशोधन गरी लागू गनर् नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ःवयम ्  सक्षम रहेकोछ । िविनयमावलीको िविनयम ३१क मा कायर्कारी 
िनदशक वा महाूबन्धक ूचिलत कानूनबमोिजम कारवाहीको िसलिसलामा ःवतः िनलम्बनमा परेमा त्यःतो िनलम्बन 
समा  नभएसम्म वा ूचिलत कानूनबमोिजम अक  कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धक िनयकु्त भई नआएसम्मको लािग 
नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको कमर्चारीलाई कायर्कारी िनदशकको पमा कामकाज गनर्को लािग खटाई 
पठाइिदन नेपाल सरकारसमक्ष अनरुोध गनर् सक्ने व्यवःथा भएबमोिजम अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग नेपाल िव तु ् 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पमा अजुर्नकुमार काकीर्लाई कामकाज गनर् खटाउन ेगरी िनणर्य गरेको हो । 
अजुर्नकुमार काकीर्लाई  िनयकु्त गिरएको नभई अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग कामकाज गनर् खटाइएको सम्म 
भएकाले यसबाट िनवेदकको संिवधान वा कानूनूद  अिधकारमा आघात पगुेको मा  निमल्ने भएकाले िरट िनवदेन 
खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको मखु्य सिचविललामिण पौ ालको िलिखत जवाफ । 
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            यसमा िव तु ् ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक िनलम्बनमा परेमा सो संःथाको ूशासिनक एवम ् अन्य 
व्यवःथापकीय कायर् गनर्को लािग नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको अिधकृतलाई काजमा राख्न सिकनेसम्मको 
व्यवःथा गरेको देिखँदा िनवेदकले दावी गरेजःतो नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवःथा 
िव मान नभएबाट नेपाल िव तु ् ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा,  सतर् र सिुवधासम्बन्धी 
िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ३१क. बदर गनुर्पन अवःथा रहेन । िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदको 
आफू वैकिल्पक उम्मेद् वार भएकाले सो पदमा िनयिुक्त हनुपुन भ ेसमेत उल्लेख गरी नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
२०६३ को धारा १०७ (२) अन्तगर्तसमेत िनवेदन गरी िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा कायर् गनर् 
अजुर्नकुमार काकीर्लाई नेपाल सरकारले िमित २०७०।५।१७ मा काजमा खटाएको िनणर्यको बदर माग गरी िनवदेन 
िदएको समेत देिखँदा यस इजलासले ूःततु िवषयमा सनुवुाइ गनर् सक्ने अवःथा देिखएन । तसथर्, ूःततु िरट िनवदेनको 
िवशेष इजलासको लगत क ा गरी िनवेदकले माग दावी गरेको नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ 
(२) को िवषयमा सनुवुाइको लािग सम्बिन्धत इजलासमा िनयमानसुार पेस गनूर् । 

            िनयमबमोिजम िनणर्य सनुाउन े पेसी तािरख तोकी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवदेनमा िनवेदक 
मकेुशराज काफ्लेको तफर् बाट उपिःथत विर  अिधवक्ता ौी हिरूसाद उूतेी र अिधवक्ता ौी डालकुमार खड्काले नपेाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादवसँग िमित २०७०।१।१२ मा 
कायर्सम्पादन सम्झौता भई सोही िमितदेिख हािजर भई कायर् गरी आएकोमा िनज रामे र यादव िमित २०७०।५।९ मा 
िनलम्बन भई काम गनर् नपाएको अवःथामा सोही िमितबाट वैकिल्पक उम्मेद् वार मकेुशराज काफ्लेको हक िसजर्ना 
भएको छ । नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव िनलम्बन भई खाली 
रहेको पदमा वैकिल्पक उम्मेद् वार िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई िनयिुक्त िदनपुनमा अजुर्नबहादरु काकीर्लाई उक्त पदमा 
काजमा खटाउने गरी मिन्ऽपिरषद् बाट भएको िमित २०७०।५।१७ को िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी उक्त 
पदमा िनवेदकलाई िनयिुक्त िदन ुभनी िवपक्षीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गिरयोस ्भ ेसमेत व्यहोराको बहस 
गनुर्को साथै िनवेदक अिधवक्ता ौी डालकुमार खड्काले सोही व्यहोराको िलिखत बहसनोटसमेत पेस गनुर्भयो ।   

            िवपक्षी नपेाल सरकार, मिन्ऽपिरष , ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेतको तफर् बाट उपिःथत 
नायब महान्यायािधवक्ता ौी राजनारायण पाठक एवम ्  उपन्यायािधवक्ता ौी सूयर्राज दाहालले नपेाल िव तु ् ूािधकरणको 
कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा,  सतर् र सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली,  २०६१ मा दोॐो संशोधन ारा 
२०७०।५।१६ मा िविनयम, ३१क. थप गरी त्यःतो पदमा नेपाल सरकारको ूथम ौेणीको कमर्चारी खटाउने गरी 
भएको व्यवःथा संिवधानसगँ बािझएको भ  िमलेन भनी िवशेष इजलासबाट िमित २०७०।९।२५ मा आदेश 
भइसकेको छ । नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदको मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादवउपर अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भ ाचारको अिभयोगमा िवशेष अदालतमा अिभयोगपऽ दायर भएकाले िनज िमित 
२०७०।५।९ मा िनलम्बन भएकोमा िनजलाई िमित २०७०।१२।२७ मा अवकाश िदइएको छ । िनलम्बन भनेको 
पद खाली भ  ेनहुँदा वैकिल्पक उम्मेद् वार मकेुशराज काफ्लेलाई उक्त पदमा िनयिुक्त िदन कानूनले िमल्दैन । तसथर्, 
ूःततु िनवेदन खारेज गिरयोस ्भ  ेव्यहोराको बहस ूःततु गनुर्भयो ।  
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            उिल्लिखत िव ान ् कानून व्यवसायीह ले गनुर्भएको बहस एवम ्  िनवदेक अिधवक्ताबाट पेस भएको 
िलिखत बहसनोट एवम ्  िमिसल संलग्न सम्पूणर् कागजातह को अध्ययन गरी हेदार् िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
हनुपुन हो, होइन भ  ेसम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखन आयो ।  

 

            २. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा पदपूितर्को लािग िमित 
२०६८।८।१५ मा भएको िव ापनबमोिजम अिन्तम चरणमा रामे र यादव पिहलो सव त्कृ  भई िनजले िनयिुक्त 
पाएको र आफू त्यसपिछको वैकिल्पक उम्मेद् वार भएकोमा मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव ॅ ाचारको मु ामा िमित 
२०७०।५।९ मा िनलम्बनमा परेको हुँदा उक्त पदमा आफूलाई िनयिुक्त गनुर्पनमा सो नगरी नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका 
कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा, सतर् सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०७०।५।१६ मा 
दोॐो संशोधन ारा िविनयमावली ३१क. थप गरी ःवतः िनलम्बन परेको पदमा नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम 
ौेणीको कमर्चारी खटाउन े सक्न े ूावधान राखेबाट उक्त व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान,  २०६३ को धारा 
१२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) िवपरीत भई संिवधानसँग बाँिझएको हनुाले बािझएको हदसम्म बदर गरी िमित 
२०६८।८।१५ को िव ापनअनसुार िमित २०६८।८।१८ मा ूकािशत भएको नितजाबमोिजम वैकिल्पक उम्मेद् वार 
िनवेदकलाई नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको िनदशकको पदमा िनयिुक्त िदनपुनमा नपेाल सरकारको सहसिचव पदमा कायर्रत 
अजुर्नबहादरु काकीर्लाई काजमा खटाउन ेगरी नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् बाट भएको िमित २०७०।५।१७ को िनणर्य 
एवम ्  ऊजार् मन्ऽालयको िमित  २०७०।५।१८ को पऽसमेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई िव तु ्  
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा िनयिुक्त िदन ुभनी िवपक्षीह को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गिरपाउँ 
भ े मखु्य िनवदेन माग दावी रहेको देिखन्छ । 

            ३. िव तु ्  ूािधकरणको िनदशक पदमा िनयिुक्त पाएका रामे र यादव ॅ ाचार मु ामा ःवतः िनलम्बनमा 
परेको र नेपाल िव तु ्  ूािधकरण कमर्चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम ३७ (२)(घ) बमोिजम िनलम्बन 
रहेको अविधभर त्यःतो व्यिक्तको पदािधकार कायम रहन ेभ  ेकानूनी व्यवःथा भएकाले त्यःतो पदमा अक  व्यिक्तलाई 
िनयिुक्त गनर् नसिकने हुँदा त्यःतो पदमा कामकाज गनर्को लािग नपेाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको कमर्चारी 
खटाउन सिकन ेगरी ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा, सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, 
२०६१  िमित २०७०५।१६ मा दोॐो संशोधन ारा ३१क. थप गरी उक्त पदमा नपेाल सरकारका राजपऽाि त ूथम 
ौेणीका अजुर्नकुमार काकीर्लाई खटाइएकोसम्म हो । िनजलाई िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त 
गरेको होइन । मखु्य उम्मेद् वारलाई िनयिुक्त गिरएको पदमा िनज पदमकु्त नभएसम्म वैकिल्पक उम्मेद् वारलाई िनयिुक्त 
गनर् नसिकने हुँदा ूःततु िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ  ेिवपक्षीह को िलिखत जवाफ रहेको पाइन्छ । 

            ४. नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवा,  सतर् र सिुवधासम्बन्धी 
िविनयमावली,  २०६१ मा िमित २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी िनयम ३१क. थप गरी कायर्कारी िनदशक 
िनलम्बनमा परेको अविधसम्म त्यःतो पदमा कामकाज गनर्का लािग नपेाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको 
अिधकृतलाई खटाउन सिकन ेगरी भएको व्यवःथा नेपालको संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र 
१९(१) सँग बािझएकोले सो हदसम्म बदर गिरपाउँ भनी िनवेदकले िदएको िनवेदन संिवधानसँग बािझएको नदेिखँदा 
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नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम ूःततु िवषयमा सनुवुाइ गनर् सक्न ेअवःथा देिखन 
आएन । तसथर्, ूःततु िरट िनवेदकको िवशेष इजलासको लगत क ा गरी िनवेदकले दावी गरेको नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) को िवषयमा सनुवुाइको लािग सम्बिन्धत इजलासमा पेस गनुर् भनी यस अदालतको 
िवशेष इजलासबाट िमित २०७०।९।२५ मा आदेश भएबाट ूःततु िनवेदनमा िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको पदमा िनवेदक मकेुशराज काफ्ले वैकिल्पक उम्मेद् वार हुँदाहुँदै सो पदमा अजुर्नबहादरु काकीर्लाई नेपाल 
सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।५।१७ को िनणर्यअनसुार काजमा खटाउन ेगरी भएको िनणर्य बदर गरी िव तु ् 
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई िनयिुक्त िदन ु भनी िवपक्षीह को नाउँमा 
परमादेशको आदेश जारी गनुर्पन हो, होइन भ े िवषयमा यस इजलासले िनणर्य िदनपुन देिखन आयो ।  

            ५. नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको िरक्त कायर्कारी िनदशक पदमा नेपाल सरकार,  मिन्ऽपिरषद्को 
िनणर्यबमोिजम नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ऐन,  २०४१ को दफा १७(१) को ूयोजनको लािग खलुा ूितःपधार्त्मक 
ूितयोिगता ारा उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ बमोिजम बढीमा चार वषर्का लािग पदपूितर् गिरने भएकाले न्यूनतम्  ्
योग्यता पगुेका नपेाली नागिरकबाट नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको सधुारको लािग आफूले गन कायर्योजना सिहतको 
रणनीितक ूःताव (Strategic  Reform  Proposal) मन्ऽालयमा पेस गन गरी नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित 
२०६८।८।१५ मा सूचना ूकािशत भएको देिखन्छ । 

            ६. उिल्लिखत सूचनाबमोिजम १५ जना उम्मेद् वारह ले आवेदन िदएकोमा नेपाल िव तु ् ूािधकरण 
कायर्कारी िनदशक मूल्या न सिमित ारा उम्मेद् वारको शैिक्षक योग्यता तथा अनभुव,  ूःताव मूल्या न,  ूःततुीकरण 
अध्ययन एवम ्   मूल्या न गरी अन्तवार्तार्को लािग उ मकुमार ौे , मकेुशराज काफ्ले, रामे र यादवसमेत तीनजना छनौट 
भएकोमा िमित २०६८।९।२९ मा िलइएको अन्तवार्तार्समेतबाट नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा 
रामे र यादव मखु्य उम्मेद् वार र मकेुशराज काफ्ले वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा नपेाल िव तु ् ूािधकरण कायर्कारी 
िनदशक मूल्या न सिमितबाट िमित २०६८।९।२९ मा िसफािरस गिरएको पाइन्छ । उक्त िसफािरसबमोिजम नेपाल 
सरकार,  मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।८।१९ को िनणर्यानसुार रामे र यादवलाई बढीमा चार वषर्को लािग नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त गिरएको िमिसल संलग्न िमित २०६९।८।२४ को पऽबाट 
देिखन आउँछ । उक्त पऽमा रामे र यादव र ऊजार् मन्ऽालयबीच कायर् सम्पादनमा आधािरत सम्झौता िनयिुक्तको 
अिभ  अ  हनुे एवम ्  कायर्सम्पादनमा आधािरत सम्झौताको अनगुमन ऊजार् मन्ऽालयबाट गन भ े सतर्समेत उल्लेख 
भएको देिखन्छ ।  

            ७. तत्प ात नपेाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र नपेाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक रामे र 
यादवबीच सन ् २०१३ अिूल २५ तदनसुार िव.सं.२०७०।१।१२ मा कायर्सम्पादन सम्झौता (Performance 

Agreement)  सम्प  भई सोही िमितबाट रामे र यादवले नपेाल िव तु ्  ूािधकरणमा िनदशकको पमा कायर् गरी 
आएकोमा रामे र यादव नेपाल िव तु ्  ूािधकरणमा महाूबन्धक भई कायर् गदार्को समयमा शान्सफमर्र खिरद सम्बन्धमा 
ॅ ाचार गरेको अिभयोगमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट िमित २०७०।५।९ मा िवशेष अदालतमा 
आरोपपऽ दतार् गराएकोले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनसुार सावर्जिनक पद 
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धारण गरेको व्यिक्त मु ाको िकनारा नभएसम्मको अविधभर ःवतः िनलम्बनमा रहन ेकानूनी व्यवःथा अनसुार नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक रामे र यादव िमित २०७०।५।९ देिख ःवतः िनलम्बनमा परेको पाइन्छ । 

            ८. रामे र यादव र ऊजार् मन्ऽालयबीच िमित २०७०।१।१२ मा भएको कायर्सम्पादन सम्झौता 
(Performance Agreement) मा कायर्कारी िनदशकको कायर्सम्पादनको ६ मिहनामा पूणर् मूल्या न हनु ेर कायर्सम्पादन 
सन्तोषजनक नपाइएमा अक  एक छ मिहना अविधमा सधुार गन अवसर िदइनेछ । कायर्सम्पादनःतरमा पनुः सधुार हनु 
नसकेमा िनजलाई तत्काल अवकाश िदइनेछ भ े सतर् उल्लेख भएको देिखन्छ । नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको पदमा  िनयिुक्त भएका रामे र यादवलाई ॅ ाचारको कसरुमा अिभयोग दतार् भई िनज िमित २०७०।५।९ 
बाट ःवतः िनलम्बनमा परेबाट रामे र यादव र ऊजार् मन्ऽालयबीच िमित २०७०।१।१२ मा भएको उिल्लिखत 
कायर्सम्पादन सम्झौताबमोिजमको कायर् िनज रामे र यादवबाट पूरा हनु सकेको अवःथा देिखँदैन । 

            ९. नेपाल िव तु ्  ूािधकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नेपाल िव तु ्  
ूािधकरणको स ालक सिमितको िमित २०७०।५।१६ गते बसेको ६६२ औ ं बैठकबाट “कायर्कारी िनदशक वा 
महाूबन्धकको सेवाको सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१” मा िनम्नबमोिजम िविनयम ३१क. थप गन गरी 
िनणर्य भएको देिखन्छ । 

      “३१क. कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकसम्बन्धी िवशेष व्यवःथा: यस िविनयमावलीमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धक ूचिलत कानूनबमोिजको कारवाहीको िसलिसलामा ःवतः 
िनलम्बनमा परेमा त्यःतो िनलम्बन समा  नभएसम्म वा ूचिलत कानूनबमोिजम अक  कायर्कारी िनदशक वा 
महाूबन्धक िनयिुक्त भई नआएसम्म नेपाल सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको कमर्चारीलाई कायर्कारी िनदशकको 
पमा कामकाज गनर्को लािग खटाई पठाई िदन सिमितले नपेाल सरकारसमक्ष अनरुोध गनर् सक्नछे ।”    

            १०. तत्प ात नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।५।१७ को िनणर्यअनसुार जल तथा ऊजार् 
आयोगका सहसिचव अजुर्नकुमार काकीर्लाई अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी 
िनदशकको कामकाज गन गरी खटाइएको िमिसल संलग्न िमित २०७०।५।१८ को पऽबाट देिखन्छ । िव तु ्  
शान्सफर् मर खिरद ूिबयामा अिनयिमतता गरी ॅ ाचार गरेको कसरुमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट िवशेष 
अदालतमा मु ा दायर भई िनलम्बनमा रहेका नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक रामे र यादव र नपेाल 
सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबीच २०७०।१।१२ मा भएको कायर्सम्पादन सम्झौता अनसुारको दाियत्व पूरा नभएको र 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको दैिनक कामकाजमा बाधा परेकोले नेपाल सरकार (माननीय मिन्ऽःतर) को िमित 
२०७०।१२।४ को िनणर्यअनसुार ७ िदनिभऽ सफाइ पेस गनुर् भनी रामे र यादवलाई नेपाल सरकार,  ऊजार् 
मन्ऽालयको िमित २०७०।१२।५ को पऽ ारा ःप ीकरण माग गरेको पाइन्छ । 

            ११. रामे र यादवले िमित २०७०।१२।१० मा पेस गरेको ःप ीकरण िच बझु्दो नभएकाले नेपाल 
सरकार (माननीय मिन्ऽःतर) को िमित २०७०।१२।२१ को िनणर्यअनसुार नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणका तत्कालीन कायर्कारी िनदशक रामे र यादवबीच सन ् २०१३ अिूल २५ तदनसुार 
िव.सं.२०७०।१।१२ गते सम्प  कायर्सम्पादन सम्झौता भ  गरी सोको सूचना रामे र यादवलाई िदएको ऊजार् 
मन्ऽालयको िमिसल संलग्न िमित २०७०।१२।२४ को पऽबाट  देिखन्छ । तत्प ात नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को 
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िमित २०७०।१२।२७ को िनणर्य अनसुार नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदबाट रामे र यादवलाई 
अवकाश िदइएको ूमाण िमिसल संलग्न नपेाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०७१।१।४ को पऽबाट देिखन 
आउँछ । 

            १२. नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।५।१७ को िनणर्यअनसुार नेपाल िव तु ् ूािधकरणको 
कायर्कारी िनदशकको कामकाज गन गरी खटाइएका जल तथा ऊजार् आयोगका सहसिचव अजुर्नकुमार काकीर्लाई नेपाल 
सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७१।३।२ को िनणर्यबमोिजम पदािधकार रहेको िनकायमा िफतार् पठाइएको हुँदा हाल 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पद िरक्त रहेको अवःथासमेत छ । 

            १३. नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२६ को उपधारा (६) अनसुार “कुनै सावर्जिनक 
संःथाको सेवाका कमर्चारीको सेवाका सतर्सम्बन्धी ूचिलत कानून र त्यःतो सेवाका पदको िनयिुक्त, बढुवा र िवभागीय 
कारवाही गदार् अपनाउनपुन सामान्य िस ान्तको िवषयमा लोकसेवा आयोगसँग त्यःतो संःथाले परामशर् िलन चाहेमा 
लोकसेवा आयोगले  परामशर् िदन सक्नछे”  भ  े संवैधािनक व्यवःथा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही उपधाराको 
ःप ीकरणमा “यस धाराको ूयोजनका लािग “सावर्जिनक संःथा”  भ ाले पचास ूितशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा 
जायजेथामा नेपाल सरकारको ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको स िठत संःथालाई जनाउनेछ” भ े उल्लेख भएको छ । 

            १४. लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २(ज) अनसुार “‘सावर्जिनक संःथा’ भ ाले पचास ूितशत 
वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको ूचिलत कानूनबमोिजम ःथािपत 
स िठत संःथा सम्झनपुछर्” भनी पिरभाषा गिरएको छ । सोही ऐनको दफा २(ग) अनसुार “‘सामान्य िस ान्त’ भ ाले 
सैिनक सेवा, सश  ूहरी सेवा वा ूहरी सेवा वा अन्य सहकारी सेवाको पदमा िनयिुक्त र बढुवा गदार् वा कुनै सावर्जिनक 
संःथाको सेवाको पदमा िनयिुक्त,  बढुवा र कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउनपुन सामान्य िस ान्त 
सम्झनपुछर्” भनी कानूनी व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । 

            १५. उिल्लिखत संवैधािनक एवम ्  कानूनी व्यवःथासमेतबाट नेपाल िव तु ् ूािधकरण नेपाल सरकारको 
पूणर् ःवािमत्वमा रहेको सावर्जिनक संःथा भ मेा िववाद देिखँदैन । नपेाल सरकारको समम िनजामती ूशासन स ालनको 
मह वपूणर् भिूमका िनवार्ह गन संवैधािनक अ को पमा रहेको लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गन सामान्य िस ान्त 
सावर्जिनक संःथाको पदमा िनयिुक्त एवम ्   बढुवा गदार्समेत अनशुरण गनुर्पन हनु्छ ।  

            १६. लोकसेवा आयोग ऐन,  २०६६ को दफा ३६ ले उम्मेद् वारको छनौटसम्बन्धी सम्पूणर् ूिबया 
सम्प  भएपिछ आयोगले सबैभन्दा बढी अ  ूा  गन उम्मेद् वारको नाम िसफािरस गरी योग्यताबम अनसुार अिन्तम 
नितजा ूकाशन गनुर्का साथै वैकिल्पक उम्मेद् वारको सूचीसमेत ूकाशन गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ । सोही ऐनको दफा 
३७ ले िनयिुक्तको लािग योग्यताबममा िसफािरस भएको उम्मेद् वारको िनयिुक्त र  भएमा आयोगले योग्यताबम अनसुार 
वैकिल्पक उम्मेद् वारलाई िनयिुक्तको लािग िसफािरस गन कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 

१७. त्यसैगरी नेपाल िव तु ्  ूािधकरण कमर्चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को िविनयम २७ को 
ूतीक्षा सूची शीषर्कअन्तगर्त “िनयिुक्तको लािग योग्यताबम सूची ूकािशत गदार् िरक्त पदको अनपुातमा यथासम्भव पन्ी 
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ूितशत र कम्तीमा दईुजना (जनु बढी हनु्छ) उम्मेद् वारको नाम योग्यताबमानसुार ूतीक्षा सूचीमा ूकाशन गनुर्पछर् । 
यःतो ूतीक्षा सूची ूकािशत गिरएको िमितले एक वषर्सम्म माऽ कायम रहनछे” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 

            १८. उिल्लिखत कानून एवम ्   सामान्य िस ान्त अनसुार सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक संःथाको लािग 
िलइएको खलुा ूितयोिगतात्मक परीक्षामा सफल उम्मेद् वारह  मध्येबाट सबैभन्दा बढी अ  ूा  गन व्यिक्तलाई मखु्य 
उम्मेद् वार र तोिकएबमोिजमको सङ्ख्यामा वैकिल्पक उम्मेद् वारको नाम िसफािरस गन गिरन्छ । वैकिल्पक 
उम्मेद् वारको नाम िसफािरस गनुर् भनेको मखु्य उम्मेद् वार िसफािरस भएको पदमा िनजले िनयिुक्त निलएमा, िनयिुक्त िलएर 
पिन पनुः पद िरक्त भएमा, मखु्य उम्मेद् वार कुनै कानूनले अयोग्य भएमा, िनजको िनयिुक्त कुनै कारणले र  भएमा, िनजको 
मतृ्य ुभएमा वा िसफािरस भएको पदमा काम गनर् असमथर् भई िनि त समयिभऽ िसफािरस भएको पद िरक्त हनु आएको 
अवःथामा वैकिल्पक उम्मेद् वारलाई िनयिुक्त गरी पदपूितर् गन गिरन्छ । यसरी वैकिल्पक उम्मेद् वारलाई िनयिुक्त गरी 
पदपूितर् गदार् संःथामा आवँयक जनशिक्त छनौट ूिबयामा लाग्न ेसमय तथा खचर्को बचत हनुकुो साथै िनयिुक्त गनुर्पन 
पदमा तत्काल पूितर् भई संःथाको काम सचुा  राख्न सघाउ परु् याउँदछ । त्यसैले मखु्य उम्मेद् वारले िनयिुक्त िलएको एक 
वषर्िभऽ पदपूितर् भएको पद कुनै कारणले िरक्त हनु आएमा वैकिल्पक उम्मेद् वारको अिधकार िसजर्ना हनुे हुँदा त्यःतो 
पदमा वैकिल्पक उम्मेद् वारले दावी गनर् नपाउन ेभ  िमल्दैन ।   

            १९. नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत सूचना अनसुार नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पद खलुा ूितःपधार् ारा पूितर् गनर्को लािग िलइएको िविभ  चरणको परीक्षामा 
सहभागी भई पदपूितर् सिमितले िनयिुक्तको लािग िसफािरस गिरएका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव र वैकिल्पक 
उम्मेद् वार मकेुशराज काफ्ले भएकोमा मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव ॅ ाचारको अिभयोगमा ःवतः िनलम्बनमा परेको 
अवःथामा वैकिल्पक उम्मेद् वार रहेको आफूलाई नेपाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त िदनपुनमा 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवाको सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ 
मा िमित २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी िविनयम ३१क. थप गिरएको हुँदा उक्त िविनयमावलीको थप व्यवःथा 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) सँग बािझएको हुँदा बािझएको 
हदसम्म संिवधानको धारा १०७(१)बमोिजम बदर गिरपाउँ भनी िदएको िनवेदनको सम्बन्धमा नेपाल िव तु ् ूािधकरणका 
कायर्कारी िनदशक िनलम्बनमा परेमा सो संःथाको ूशासिनक एवम ्  अन्य व्यवःथापकीय कायर् गनर्को लािग नेपाल 
सरकारको राजपऽाि त ूथम ौेणीको अिधकृतलाई कामकाज गनर् खटाउन सिकनेसम्मको व्यवःथा गरेको देिखँदा 
िनवेदकले दावी गरे जःतो नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवःथा िव मान नभएबाट 
नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धको सेवा, सतर् र सिुवधासम्बन्धी िविनयमावली, २०६१ को 
िविनयम ३१क. बदर गनुर्पन अवःथा देिखन आएन भनी यस अदालतको िवशेष इजलासबाट िमित २०७०।९।२५ मा 
आदेश भएको अवःथासमेत छ ।    

            २०. ूःततु मु ामा िनवेदक मकेुशराज काफ्ले नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदको 
आफू वैकिल्पक उम्मेद् वार हुँदाहुँदै सो पदमा जल तथा ऊजार् आयोगका सहसिचव अजुर्कुमार काकीर्लाई नपेाल सरकार, 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।५।१७ को िनणर्य अनसुार कामकाज गनर् खटाएकोले उक्त िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा 
बदर गिरपाउँ भनी िमित २०७०।७।१५ मा ूःततु िरट िनवेदन िदएको पाइन्छ । नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को 
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िमित २०७०।५।१७ को िनणर्य अनसुार नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको कामकाज गन गरी 
खटाइएका नेपाल सरकार, जल तथा ऊजार् आयोगका सहसिचव अजुर्नकुमार काकीर्लाई नपेाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को 
िमित २०७१।३।२ को िनणर्यबमोिजम िनजको पदािधकार रहेको िनकायमा िफतार् गरी सकेको िमिसल संलग्न ऊजार् 
मन्ऽालयको िमित २०७१।३।५ को पऽबाट देिखँदा ूःततु िनवेदनमा नपेाल सरकारका सहसिचवलाई नेपाल िव तु ्  
ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पमा कामकाज गनर् खटाउन े गरी नपेाल सरकार,  मिन्ऽपिरषद्को िमित 
२०७०।५।१७ को िनणर्यको औिचत्यसमेत समा  भएकाले ूःततु िनवदेनको रोहबाट िनवेदकले माग दावी िलएको 
उिल्लिखत िनणर्य बदर गनुर्पन अवःथा देिखन आएन । 

            २१. जहाँसम्म नेपाल िव तु ्  ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक पदका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव 
ॅ ाचारको अिभयोगमा िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएबाट िमित २०७०।५।९ गतेबाट ःवतः िनलम्बनमा रहेको हुँदा 
िरक्त पदका वैकिल्पक उम्मेद् वार मकेुशराज काफ्लेलाई िनयिुक्त िदन ु भनी परमादेशको आदेश जारी गिरपाउँ भ  े
िनवेदन मागका सम्बन्धमा िवचार गदार् नपेाल िव तु ् ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा नेपाल सरकार, 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६९।८।१९ को िनणर्य अनसुार रामे र यादवलाई बढीमा चार वषर्को लािग िनयिुक्त गिरएको 
नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयको िमित २०६९।८।२४ को पऽबाट देिखन्छ । उक्त िनयिुक्त पऽमा रामे र यादव र 
नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबीच कायर्सम्पादनमा आधािरत सम्झौता िनयिुक्तको अिभ  अ  हनुे एवम ्  कायर्सम्पादनमा 
आधािरत सम्झौताको अनगुमन नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबाट गन भ े सतर्समेत उल्लेख भएको देिखन्छ । 

            २२. नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र नेपाल िव तु ् ूािधकरणका कायर्कारी िनदशक रामे र यादवबीच 
सन ्२५ अिूल २०१३ तदनसुार िव.सं.२०७०।१।१२ मा कायर्सम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) सम्प  
भएको पाइन्छ । उक्त कायर्सम्पादन सम्झौतामा उिल्लिखत कायर्सम्पादन सम्झौताबमोिजम ऽैमािसक पमा कायर्सम्पादन 
मूल्या न गिरनकुो साथै कायर्सम्पादनको ६ मिहनामा पूणर् मूल्या न गिरन ेर कायर्सम्पादन सन्तोषजनक नपाइएमा अक  
एक ६ मिहना अविधमा सधुार गन अवसर िदइने एवम ्   कायर्सम्पादन ःतरमा पनुः सधुार हनु नसकेमा िनजलाई तत्काल 
अवकाश िदन,े  यसरी अवकाश िदनपूुवर् िनजलाई सफाइ पेस गन अवसरसमेत ूदान गिरने भ ेसमेतको सतर् उल्लेख 
भएको देिखन्छ । 

            २३. उिल्लिखत सम्झौता सम्प  गरी रामे र यादव नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको 
पमा कायर् गरी आएकोमा िनज महाूबन्धक पदमा कायर्रत रहेको अवःथामा िव तु ् टान्सफमर्र खिरद ूिबयामा 

अिनयिमतता गरी ॅ ाचार गरेको कसरुमा िवशेष अदालतमा मु ा दायर भई रामे र यादव िमित २०७०।५।९ गतेदेिख 
ःवतः िनलम्बनमा परेको हुँदा नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।१२।२७ को िनणर्य अनसुार िनज रामे र 
यादवलाई नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदबाट अवकाश िदइएको िमिसल संलग्न नपेाल सरकार, ऊजार् 
मन्ऽालयको िमित २०७१।१।४ को पऽबाट देिखन्छ । तर रामे र यादव ॅ ाचारको कसरुमा िवशेष अदालतमा 
िमित २०७०।५।९ मा मु ा दायर भई सोही िमितदेिख ःवतः िनलम्बनमा परी थनुामा रहेकोले नेपाल सरकार, ऊजार् 
मन्ऽालय र रामे र यादवबीच िमित २०७०।१।१२ मा सम्प  कायर्सम्पादन सम्झौता अनसुारको सतर् िनजले पूरा गनर् 
सकेको वा िनजको कायर्सम्पादन मूल्या न हनु सकेको अवःथा देिखँदैन । अथार्त ्नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी 
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िनदशकको पदमा रही कायर्सम्पादन गरेकोमा उिल्लिखत सतर् अनसुार ऽैमािसक पमा र ूत्येक ६ मिहनामा िनजले 
गरेको कामको मूल्या न हनु सकेको देिखँदैन । 

            २४. यसरी रामे र यादवले कायर्सम्पादन सम्झौताबमोिजमको सतर् एवम ्  दाियत्व पूरा गनर् नसकेको 
अवःथामा नेपाल सरकार,  ऊजार् मन्ऽालय र रामे र यादवबीच िमित २०७०।१।१२ मा भएको कायर्सम्पादन 
सम्झौताको पिछल्लो ६ मिहनाप ात िनज रामे र यादव नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा बहाल 
रिहरहेको भ  िमल्न ेअवःथा देिखँदैन ।  

            २५. नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा ूकािशत सूचना अनसुार नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदको लािग िलइएको खलुा ूितःपधार्त्मक परीक्षामा रामे र यादव मखु्य 
उम्मेद् वार र यी िनवेदक मकेुशराज काफ्ले वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा िसफािरस भएकोमा िववाद देिखँदैन । नेपाल 
िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदका मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादव ॅ ाचारको कसरुमा िमित २०७०।५।९ 
मा िनलम्बनमा परेको कारणबाट नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र रामे र यादवबीच िमित २०७०।१।१२ मा सम्प  
कायर्सम्पादन सम्झौताबमोिजम ऽैमािसक तथा पिछल्लो ६ मिहनाको कायर्सम्पादन मूल्या न हनु नसकेको अवःथामा 
रामे र यादव नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा बहाल रही रहेको भ  निमल्न े हुँदा वैकिल्पक 
उम्मेद् वारको पमा िसफािरस भएका यी िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई िरक्त रहेको कायर्कारी िनदशक पदमा तत्काल 
िनयिुक्त िदनपुनमा नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक वा महाूबन्धकको सेवाको सतर् तथा सिुवधासम्बन्धी 
िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी नपेाल सरकारको सहसिचव अजूर्नकुमार काकीर्लाई 
नेपाल    िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकको पदमा कामकाज गनर् खटाउने गरी मिन्ऽपिरषद् बाट भएको िमित 
२०७०।५।१७ को िनणर्य बिद् नयतपूणर् रहेको देिखन्छ ।   

            २६. नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा रही जनताको ूत्यक्ष सरोकार भएको िबजलुी उत्पादन, ूसारण 
तथा िवतरण कायर्मा संलग्न सावर्जिनक संःथाको पमा ःथािपत नपेाल िव तु ्  ूािधकरणको ूमखु कायर्कारी िनदशक 
जःतो मह वपूणर् एवम ्   िजम्मेवारी रहेको पद लामो समयसम्म िरक्त रहन ुःवयम ्   संःथा र जनताको िहतमा समेत हुँदैन 
। त्यसैले नेपाल िव तु ्  ूािधकरण पदपूितर् सिमितले िनि त मापदण्ड तोकी िलइएको खलुा ूितःपधार्त्मक ूितयोिगतात्मक 
परीक्षामा वैकिल्पक उम्मेद् वारको पमा िसफािरस गिरएका िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई नेपाल िव तु ् ूािधकरणको 
िरक्त रहेको कायर्कारी िनदशक पदमा िनयिुक्त िदँदा उिल्लिखत कानून एवम ्  सावर्जिनक व्यवःथापनको सामान्य िस ान्त 
अनकूुल हनुकुो साथै नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको िनदशक पदको छनौट ूिबयामा लाग्ने समय एवम ्  खचर्को समेत 
बचत भई उक्त संःथाको व्यवःथापन सचुा पमा स ालन भई सवर्साधारण जनतालाई अत्यावँयक सेवा सिुवधा ूदान 
गनर् सहज हनु जान्छ । 

            २७. तसथर्,  उिल्लिखत आधार, कारणसमेतबाट नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदका 
मखु्य उम्मेद् वार रामे र यादवलाई नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िमित २०५९।८।१९ को िनणर्यानसुार िनयिुक्त गरी 
नेपाल सरकार, ऊजार् मन्ऽालय र रामे र यादवबीच २०७०।१।१२ मा कायर्सम्पादन सम्झौता भएकोमा रामे र 
यादवउपर ॅ ाचारको कसरुमा िवशेष अदालतमा िमित २०७०।५।९ मा मु ा दायर भई सोही िमितबाट िनज ःवतः 
िनलम्बनमा परेकोले उिल्लिखत कायर्सम्पादन सम्झौताबमोिजम ऽैमािसक तथा पिछल्लो ६ मिहनाको कायर्सम्पादन 
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मूल्या न हनु नसकी िरक्त हनु आएको नेपाल िव तु ्  ूािधकरणको कायर्कारी िनदशक पदमा वैकिल्पक उम्मेद् वारको 
पमा िसफािरस भएका िनवेदक मकेुशराज काफ्लेलाई तत्काल िनयिुक्त िदई कामकाज गनर् लगाउन ुभनी िवपक्षीह को 

नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हनु ेठहछर् । आदेशको जानकारी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त ् िवपक्षीह लाई 
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी िदनू । 

उक्त रायमा सहमत छु ।                               

ू.न्या.दामोदरूसाद शमार् 

इित संवत ्   २०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम ्।इजलास अिधकृत : हिर कोइराला 
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िनणर्य नं. ६२८१     ने.का.प. २०५३ अ  ११ 

पूणर् इजलास 

 

माननीय न्यायाधीश ौी मोहन ूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी केशव ूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी कृंणजंग रायमाझी 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ आचायर् 

सम्बत ्२०५१ सालको स.अ.िर.पू.इ.नं. ५४ 

आदेश िमितः२०५३।११।९।५ 

 

िबषयः उत्ूषेण िमिौत परमादेश । 

 

िरट िनवेदकः मेची बहमुखुी क्याम्पस भिपरुको तत्कािलन क्याम्पस ूमखु गणेश झा । 

िव  

िबपक्षीः कायर्कारी पिरष , िऽभवून िव िव ालय िकितर्परु काठमाड  समेत जम्मा ३ । 

 

§   ऐन िनयममा भएका अवःथाह मा वाहेक िनयमले पदाविध िकिटएको क्याम्पस ूमखुलाईर् पदबाट हटाई पद िरक्त 
गराउन ेकायर्लाईर् कानूनसंगत मा  सिकने अवःथा नदेिखने ।      (ू.नं.१७) 

§   कानूनको अिख्तयार बेगर कसैको हकमा ूितकुल असर पन गरी मन लागी गन कायर् ःवेच्छाचारी हून जान्छ । 
जसलाईर् कानूनी राज्यको अवधारणा ूित ूितब  राज्यले ःवीकार गनर् नसक्ने ।  (ू.नं.१७) 

§  संिवधान र कानूनले ूत्याभतु गरेको हकमा संिवधान र संिवधान सम्मत कानूनकै आधारमा माऽ हःतक्षपे हनु सक्ने 
अवःथा हनु े।      (ू.न.१७) 

§  कानून िनमार्ताले क्याम्पस ूमखुलाईर् कारवाही गरी बखार्ःत गरी पद िरक्त हनु ेव्यवःथा नै गरेको देिखदैन । कानूनले 
अिख्तयार नै निदएको कुरामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को सहारा िलई सःपेण्ड वा वखार्ःत गनर् 
सक्न े भनेकोले हटाउन पिन हनु्छ भनी गरेको हटाउन े कायर् कानून संगत देिखन नआउन े  ।               
(ू.नं.१८) 
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§   ऐनमा उल्लेिखत सःपेण्ड, वा वरखाःत गनर् पाउछ भ े कुराले आरोप  लगाइने सफाइको मौका िदइन ुपन जःता 
कुराको बोध गराउंछ । ूःततु मू ामा त्यसरी क्याम्पस ूमखुवाट िनवेदकलाईर् बरखाःत गरेको भ े कानूनी आधार 
सिहत िजिकर िलएको पिन देिखएन । तसथर् िनवेदकलाईर् क्याम्पस ूमखु पदमा वहाल रही काम गनर् पाउन ेअविध 
वांकी छंदै िवना कारण सो पदवाट हटाउन ेकायर्को वैधािनकता नपेाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० ले िस  
गदन ।     (ू.नं.१९) 

§   संिवधानले ूत्याभतू गरेको मौिलक हक ूचलनको कुरामा तथा कानून ारा ूा  हकको ूचलनको अन्य उपचारको 
वाटो अपयार्  तथा ूभाविहन देिखन ेअवःथामा यस अदालतले असाधारण अिधकार क्षेऽ ूयोग गरी उपचार िदन निमल्ने 
होइन । तर पिन पयार्  र ूभावी उपचार रहेकोमा सव च्च अदालतले आफ्नो ःविववेकीय अिधकार ूयोग गरी उपचार 
िदन इन्कार पिन गन अवःथा हनुे ।       (ू.नं. २०) 

§  िऽ.िब.िब. ऐन, ०४९ अन्तगर्त बनेको िऽ.िब.िब. िशक्षक कमर्चारी सेवा सम्बन्धी िनयम, २०५० को पिरच्छेद १७ को 
िनयम ११० मा पनुरावेदन आयोगको अिधकार क्षेऽको व्यवःथा देिखन्छ । जस अनसुार आयोगलाईर् ऐन तथा िनयम 
अन्तगर्तका िव िव ालयका पदािधकारी,  िशक्षक वा कमर्चारीह को सेवा शतर्का सम्बन्धमा उठेका िववादह को 
सम्बन्धमा पनुरावेदन हेनर् सक्ने अिधकार हनुेछ भ  े व्यवःथा रहेको छ । यसै व्यवःथालाईर् िनवेदकको बैकिल्पक 
उपचारको बाटो रहेको भ  े िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइयो । पदािधकारी भ ाले िऽ.िव.िव. ऐन, २०४९ को 
पिरच्छेद ७ बमोिजमका पदािधकारी सम्झन ुपन र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस ूमखु पिन पदािधकरी भ  ेदेिखन्छ । 
पदािधकारीह को िनयिुक्त काम कतर्व्य र अिधकार पािरौिमक सिुवधा र सेवाका अन्य शतर्ह  तोिकए वमोिजम हनु ेर 
िऽ.िब.िब संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्बन्धी िनयम, २०५० को पिरच्छेद ५२ मा क्याम्पस ूमखुको िनयिुक्त, काम 
कतर्व्य अिधकार भ ा िबदा र अन्य सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको देिखन्छ । सेवा शतर् भ  ेकुराले िशक्षक िनयकु्त 
हुंदा तत्काल लाग ु रहेको तलब, उपदान,  िनवृ भरण सम्बन्धी शतर्ह  भ े िऽ.िव.िव.िशक्षक कमर्चारी सेवा सम्बन्धी 
िनयम, २०५० को िनयम १७ वाट पिन बझु्न सिकन्छ । िशक्षक पदकै कारण क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त हनु ेर 
क्याम्पस ूमखुमा िनयकु्त भई काम गरे वापत भ ा र अन्य सिुवधा पाउन े देिखन्छ । िनयमले नै िनयकु्त क्याम्पस 
ूमखुको पदाविध ४ वषर्को हनुे भनी िकिटएकोमा पदाविध बांकी छदै पदवाट हटाएको कुरामा सेवा शतर्को िववाद भनी 
पनुरावेदन आयोगमा पनुरावेदन िदन पाउन ेबैकिल्पक उपचारको बाटो भएको भ  निमल्न े।    (ू.नं.२०) 

§  सरकार, सहकुलपित वा उप सहकुलपितको पिरवतर्न बाहेक मेरो िनयिुक्त अवकाशको वीचको अविधमा मलाईर् धन्यवाद 
िदएर हटाउन ुपन वा अवकाश िदनपुन कुनै औिचत्यपूणर् कारण छैन । िवपक्षह को काम कारवाही राजनैितक एंव 
वैचािरक कुरा र कारणवाट अिभूरेीत छ भ  े िनवेदकको कथनलाईर् िलिखत जवाफमा अन्यथा भनकेो देिखदैन । 
क्याम्पस ूमखु पदवाट  िनवदेकलाईर् हटाउने तथा अवकाश िदन ेकायर्को संवैधािनक तथा कानूनी आधार पिन िदन 
सकेको पाइएन र हटाउन तथा अवकाश िदन परेको अन्य कुनै कारण पिन उल्लेख गनर् सकेको देिखदैन। िनवेदक 
िनयकु्त गिरएको क्याम्पस ूमखुको पदमा सरकारमा स ापिरवतर्नका साथ पिरवतर्न गिरने पद नभई कानून ारा नै पद 
पदाविध र पद िरक्त हनु ेअवःथाह  ू  गिरएको छ । तसथर् िनवेदकको नेपाल अिधराज्यको सिवधान २०४७ को 
धारा ११ ले राज्यले बैचािरक आःथाको आधारमा भेदभाव नगन समानताको हक जःतो मौिलक हक तथा धारा १२ 
को उपधारा (२) को खण्ड (१०) ारा ूत्याभतु ःवतन्ऽता सम्वन्धी मौिलक हकमा आघात परु् याउन ेगरी मेची बहमुखुी 
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क्याम्पसको क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त भएको िनवेदकलाईर् पदाविध वांकी छदै गैर कानूनी पमा हटाउन े तथा 
अवकाश िदन े२०५१।१२।७ को िनणर्य तथा काम कारवाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु्छ । िनवेदक गणेश झा 
लाईर् उक्त क्याम्पस ूमखु पदमा वांकी रहेको अविधसम्मको लािग पनुरवहाली गनुर् भनी िवपक्षह का नाउंमा परमादेश 
जारी हनुे ।  (ू.नं.२२) 

 

िनवेदक तफर् वाटः िव ान ्अिधवक्ताह  ौी बिी वहादरु काकीर् तथा ौी राधेँयाम अिधकारी 

िवपक्षी तफर् वाटः 

      िव ान अिधवक्ता विी नरिसंह राजभण्डारी 

अवलिम्बत निजरः 

 

आदेश 

      न्या.कृंणजंग रायमाझीः नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तरगत यस अदालतमा 
पनर् आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यसूकार छः 

 

      २. म िनवेदक िऽभवून िव िव ालयको ूाि क सेवा ूित िवगत २० वषर् देिख कायर्रत रही लाए अराएको तथा 
तोिकएको ःथानमा खिटई पूणर् इमान्दारीपूवर्क योगदान गरी आएकोमा २०४८।ट।३ देिख लाग ु हनुे गरी अक  
व्यवःथा नभएसम्मको लािग मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस ूमखु पदमा मेरो िनयिुक्त र मेरो कायर् सम्पादन ूित 
सन्तू ी भएकै कारण िवपक्षी कायर्कारी पिरषदको िनणर्यानूसार २०४८।११।२८ देिख लाग ुहनु ेगरी सोही क्याम्पस 
ूमखु पदमा छ वषर्को पदावधीको लािग मेरो ःथायी िनयिुक्त गिरएको िथयो । सोही पदमा कायर्रत रहेकै अवःथामा 
२०४९।९।२२ देिख सािवक िऽ.िव.िव. ऐनमा व्यापक पिरवतर्न गरी नया ंिऽ.िव.िव. ऐन २०४९ लाग ुहनु आएको र 
सो अन्तगर्त वनेको िऽ.िव.िव. संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, २०५० जारी भएको हुंदा २०५१।२।१५ 
देिख सोही पदमा पनुः मलाईर् नै िनयिुक्त गिरएको हुंदा िवपक्षीह को िनणर्य र िनदशनको समेत अिधनमा रही 
२०५१।१२।७ सम्म सेवारत रहेको िथयो । यसै वीच ूितिनिध सभाको मध्याविध िनवार्चन भई नया ंसरकारको गठन 
प ात िऽ.िव.िव.को पदेन सहकुलपित,  उपकुलपित तथा उच्च पदािधकारीको िनयिुक्तमा पिरवतर्न भई सकेको हनुाले 
सािवकमा िनयिुक्त पाएका िडन, क्याम्पस ूमखुह ले पिन रािजनामा गरी सहयोग गनुर्पछर् भ े जःतो गैर ूाि क तथा गैर 
िजम्मेवारीपूणर् दवाव िवपक्षीिह वाट िदन थािलएको िथयो । िऽ.िव.िव. ऐन िनयम वमोिजम िनि त अविधका लािग िनयकु्त 
भएको क्याम्पस ूमखु जःतो ूाि क पदवाट िबचिबचमा रािजनामा िदई हट्न ुपन वा हटाउनू पन सम्मको त्यःतो कुनै 
औिचत्य र आधार नभएको हुंदा राजनैितक आधारमा रािजनामा िदन ुपन कुनै कारण वा आधार छैन भनी मौिखक पमा 
व्यक्त गद आएको िथएं । क्याम्पस ूमखु तथा केन्िाध्यक्ष भई िऽ.िव.िव. को जांच संचालन गद रहेकोमा अचानक 
२०५१।१२।७ गते बसेको कायर्कारी पिरषदको बैठकको िनणर्यानूसार तपाईले मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस 
ूमखु पदमा रही हालसम्म गरी आउनू भएको सेवाको लािग धन्यवाद िदंदै २०५१।१२।८ देिख आफ्नो सािवकको 
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पदमा हािजर हनु जान ुहनु अनरुोध गदर्छु भ  ेव्यहोराको पऽ २०५१।१२।९ मा मलाईर् बझुाई कानून िवपरीत मलाईर् 
क्याम्पस ूमखु पदवाट हटाइएको हुंदा अन्य उपचारको बाटो िव मान नहुंदा संिवधानको धारा २३,८८(२) अन्तगर्त 
िरट िनवेदन गरेको छु । िमित २०५१।२।१३ को पऽमा मेरो िनयिुक्त िऽ.िव.संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी 
िनयम २०५० को पिरच्छेद ५२ को दफा १८५(२)(३) अनसुार भए गरेको हुंदा ऐ. दफा १७६,१८५(६) बमोिजम 
बाहेक मेरो पदाविध २०५५।२।१४ सम्म कायम रहन्छ । सरकारको पिरवतर्न सामान्य कुरा हनुे हुंदा त्यसको 
आधारमा िव िव ालय जःतो िवशु  शैिक्षक पदमा मनोमानी ढं ले खोःन वा हटाउन पाइने हैन । अतः िवधाियकाले 
२ वषर्को पदावधी िकटान गरेको अवःथामा िवपक्षह ले क्याम्पस ूमखुको िनयिुक्त र पदमूिक्त सम्वन्धी कानून ारा 
िनधार्रीत ूकृयाको उल्लंघन गरेको ू  छ । मेरो सरहका कानूनी शतर् र ूकृया बमोिजम अन्य व्यिक्तको पिन िनयिुक्त 
भएको छ र िनजह  कायर्रत छन ् भन े मलाईर्माऽ यस िकिसमले कुनै अ ात कारणले हटाउन िमल्दैन । अतः 
िवपक्षीह को २०५१।१२।७ को िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी मलाईर् पनुवर्हाली गिरिदन ु भनी म 
िनवेदकलाईर् संिवधानको धारा ११,१२ (२) (१०) तथा १७ एवं िऽ.िव.िव. ऐन २०४९ तथा िऽ.िव.िव.संगठन तथा 
शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, २०५० समेत ारा ूत्याभतु तथा मौिलक तथा कानूनी हकको संरक्षण तथा ूचलन 
गरीपाउं साथै िनवेदनको िकनारा हनु नपाउदै िववादको क्याम्पस ूमखु पद िरक्त सम्झी िवपक्षीह ले तत्कालै पिुतर् गन 
ूवल सम्भावना भएकोले िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्म िनवेदकलाईर् नै सािवक बमोिजम क्याम्पस ूमूख पदमा 
यथावत काम गनर् िदन ुतथा २०५१।१२।७ को िनणर्य कायार्न्वयन नगनुर् भनी िवपक्षीह का नाममा अन्तरीम आदेश 
समेत जारी गरीपाउं भ  ेसमेत व्यहोराको गणेश झा को ०५१।१२।२७ मा यस अदालतमा परेको िरट  िनवेदनपऽ 
। 

      ३. यसमा के कसो भएको हो ?  िनवदेकको माग वमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?  िवपक्षीह लाईर् 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघपेिछ िनयम वमोिजम पेश गनुर् । साथै अन्तिरम आदेशका 
सम्वन्धमा छलफलका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाईर् ७ िदनको म्याद सिहत सिुचत गरी सो छलफल 
नभएसम्मको लािग िवपक्षीको िनणर्य कायार्न्वयन नगनुर् भनी यो आदेश जारी गिरिदएको छ भ े समेत यस अदालत एक 
न्यायाधीशको इजलासवाट २०५२।१।४ मा भएको  आदेश । 

      ४. िनवेदकले आफ्नो िरट िनवेदनमा क्याम्पस ूमखु पदमा ःथायी िनयिुक्त गिरएको भ े िजिकर सम्वन्धमा 
िऽभवून िव िव ालय तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम २०५० को िनयम १८५ मा उल्लेख भएको र उक्त पद 
ूशासिनक हो । क्याम्पस ूमखु पदको िनयिुक्त ःथायी िनयिुक्त होइन । िनजको ःथायी पद सह ूध्यापकको हक 
िहतमा िव िव ालयले कुनै आघात गरेको छैन र िनवेदकलाईर् २०५१।२।१३ मा िदएको पऽमा पदाविधको उल्लेख  
छैन । िऽभवून िव िव ालय िशक्षक कमर्चारी सेवा शतर् सम्वन्धी िनयम, २०५० को िनयम १८ अनसुार कुनै िशक्षक 
कमर्चारीलाईर् आवँयकता र औिचत्य अनसुार स वा गनर् सिकन ेर ऐ.२१ अन्तगर्त काजमा पठाउन ेव्यवःथा छ जस 
अनसुार २०५१।१२।७ को िनणर्यानूसार डा. गणेश झा लाईर् आफ्नो सािवकको िलयन पदमा फकार्इएको हो । नेपाल 
कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ मा िनयिुक्त गन अिधकारमा सःपेण्ड र वखार्ःत गन अिधकार समेत 
समेल हनुे वारे उल्लेख छ । अतः िऽ.िव.िव. कायर्कारी पिरषदको २०५१।१२।७ को िनणर्य वदर हनु सक्ने होइन 
। िनवेदकले क्याम्पस ूमखु पाउन पन संवैधािनक हक वा ःथायी पदको कानूनी हक होइन । यो त िनयम ारा 
िनधार्रीत ूशासिनक पद हो िवपक्षीलाईर् आफ्नो पदािधकार भएको ठाउंमा रहने गरी िनणर्य गदार् अन्यायपूणर् र छदमभेषी 
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अिधकारको ूयोग भएको छैन । िनवेदकको सेवा शतर् सम्वन्धमा उजरुी सनुी िनणर्य वा अिन्तम आदेश िदन सक्ने 
अिधकार ऐ.िनयमको िनयम ११० ले िऽ.िव.िव.को पनुरावेदन आयोगलाईर् ःप  अिधकार तोकेको छ । अतः अन्य 
उपचारको व्यवःथा छंदा छंदै िरट क्षेऽ गहुानर् िमल्ने होइन । िनवेदकले अन्तिरम आदेशको माग गरेको सम्वन्धमा िचऽ 
वहादरु ौे लाईर् क्याम्पस ूमखु पदमा िनयिुक्त गिरसिकएको र िनजलाईर् िवपक्षी नबनाइएको हुंदा सो आधारमा अन्तिरम 
आदेश जारी हनु पन होइन । अतः उल्लेिखत आधारमा िवपक्षीको िरट िनवेदन खारेजभागी हुंदा खारेज गरी पाउं भ े 
समेत व्यहोराको कायर्कारी पिरषद,  िऽभवून िव िव ालय र ऐ.का अध्यक्ष एवं उपकुलपित डा. कमलकृंण जोशीको 
तफर् वाट यसै अदालतमा पनर् आएको िलिखत जवाफ । 

      ५. यसमा िनवेदन सरसितर् हेदार् िऽभवून िव िव ालय संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, २०५० को 
िनयम १८५ (२)(३) बमोिजम तोिकएको पदाविध वांकी छंदै सो िनयम िवपरीत िनणर्य गरेको देिखंदा ूःततु िरटको 
टु ो नलागेसम्म यस अदालतवाट २०५२।१।४ मा जारी गिरएको अन्तरकािलन आदेश वमोिजम उक्त पदमा िनयिुक्त 
समेतका काम नगनुर् यथािःथितमा राख्न ुभनी िवपक्षीह को नाममा अन्तिरम आदेश जारी गिरएको छ भ े समेत यस 
अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०५२।३।१६ को आदेश । 

      ६. िवपक्षीले आफ्नो िरट िनवेदनमा िनजको तत्कािलन क्याम्पस ूमखुको पद ःथायी भएको कुरा उल्लेख 
गरेकोमा िनजको ःथायी पद भनेको सह ूाध्यापक हो क्याम्पस ूमखुको पद खािल ूशासिनक पद हो । यस मेची 
वहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस ूमखु पदमा िमित २०५१।१२।८ देिख ौी िचऽ बहादरु ौे लाईर् िनयकु्त गरी हाल 
कायर्रत हनुहुनु्छ । िवपक्षी िनवेदकले ौी िचऽ वहादरु ौे लाईर् आफुले सम्हाली आएको कायर्भार बरबझुारथ गराई 
िजम्मा लगाई सकेको र यो िरट िनवेदनमा िचऽ वहादरु ौे लाईर् िवपक्षी नबनाइएको हुंदा िरट जारी हुंदा वतर्मान 
क्याम्पस ूमखु िचऽ वहादरु ौे लाईर् ूत्यक्षतः ूितकुल असर पन हुंदा समेत िरट जारी नहनुे ःप  छ । िऽ.िव.िव. 
िशक्षक कमर्चारी सेवा शतर् सम्बन्धी िनयम २०५० मा सेवा सम्वन्धमा उठेको िववादह को सम्वन्धमा पनुरावेदन 
आयोगको व्यवःथा गरेको छ । अतः िवपक्षीले सेवा सम्वन्धी कुराको उल्लेख गरी उक्त िनयम ११० मा व्यविःथत 
पनुरावेदन आयोग समक्ष पनुरावेदन नगरी वैकिल्पक उपचारको बाटो िव मान हुंदा हुंदै िरट माफर् त ूवशे गनर् िमल्ने  
होइन । उक्त िनयमावली अनसुार िशक्षक कमर्चारीलाईर् िनयकु्त स वा र काजमा पठाउन सिकन े व्यवःथा छ । 
२०५१।१२।७ को कायर्कारी पिरषदको िनणर्य अनसुार िवपक्षी गणेश झा लाईर् िनजको सािवकको पदमा फकार्इएको 
हो । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ मा िनयकु्त गन अिधकारमा सःपेण्ड र वखार्ःत गन 
अिधकार समेत हनुे कुरा उल्लेख छ । अतः िनयकु्त गन िऽ.िव. कायर्कारी पिरषदलाईर् िवपक्षीलाईर् काजमा िफतार् 
बोलाउन पाउन े अिधकार ःप  पमा  रहने हुंदा समेत िरट िनवेदन खारेज भागी छ । अतः उल्लेिखत आधार 
िजिकरह का आधारमा िवपक्षीको माग वमोिजमको आदेश जारी हनु ुनपन हुंदा िरट िनवदेन खारेज गरीपाउं भ े समेत 
मेची बहमुखुी क्याम्पस भिपरुको तफर् वाट यस अदालतमा पनर् आएको िलिखत जवाफ । 

      ७. िवपक्षी िरट िनवेदकले िवपक्षी वनाउन ुभएका िऽ.िव.िव. उपकुलपितको तफर् वाट समेत पेश भएका िलिखत 
जवाफका व्यहोरा यहा ंउल्लेख गिरएको छैन । िनवेदकको माग वमोिजम २०५१।१२।७ को कायर्कारी पिरषदको 
िनणर्य कायार्न्वयन तथा उक्त पदमा िनयिुक्त समेत नगनुर् नगराउनू भनी २०५२।१।४ मा जारी गिरएको अन्तरकािलन 
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आदेश र २०५३।३।१६ मा अन्तिरम आदेश जारी भएको कुरा िऽ.िव.िव.मा सम्मािनत अदालतको पऽ गएपिछ 
जानकारी ूा  हनु आयो । 

      ८. िनवदेकलाईर् िऽ.िव.कायर्कारी पिरषदको २०५१।१२।७ को िनणर्यानसुार २०५१।१२।८ देिख आफ्नो 
सािवकको पदमा फकार्उन े जानकारी िनजले  २०५१।१२।९ मा ूा  गरी सो िनणर्य वदर गराउन 
२०५१।१२।२७ मा िरट दतार् गराएकोमा मलाईर् ०५१।१२।८ मा िऽ.िव.वाट क्याम्पस ूमखुको पदमा िनयिुक्त 
गरी हालसम्म कायर्रत छु । यसरी िरट िनवदेकलाईर् ०५१।१२।८ देिख नै म सो पदमा िनयिुक्त भै सकेको जानकारी 
हुंदा हुंदै पिन सो कुरा िरट िनवेदनमा नलेिख मलाईर् समेत कुनै ूत्यथीर् नवनाई दरुाशययूक्त िकिसमले वाःतिवकताको 
ूःतूतीको अभावमा अन्तिरम आदेश समेतको माग गनुर् भएको ू  छ । यसथर् सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ 
(संशोधन सिहत) को िनयम ४१ (१)(२) का आधारमा २०५२।३।१६ मा जानकारी भएको अन्तिरम आदेश र  गरी 
पाउन अनरुोध गदर्छु भ  ेसमेत मेची वहमुखुी क्याम्पस झापाको क्याम्पस ूमखु िचऽ वहादरु ौे को तफर् वाट यस 
अदालतमा पनर् आएको िनवेदन पऽ । 

      ९. यसमा िनवेदकलाईर् िर.नं. २८९८ िनवेदक ियनै िवपक्षी डा.गणेश झा तथा िवपक्षी मेची बहमुखुी क्याम्पस 
भिपरु समेत भएको िरट िनवदेनमा ूत्यथीर् बनाइएको पिन नदेिखएको र िमित २०५१।१२।७ को िनणर्य उपरको 
उक्त िरट िनवदेन हुंदा उक्त िनणर्यको सम्वन्धमा यस अदालतवाट २०५२।३।१६ मा जारी भएको अन्तिरम आदेश 
बदर गन अवःथा िव मान नभएकोले िनवेदन िजिकर पगु्न सक्दैन । तामेलीमा रािख िदन ुभ े समेत यस अदालत 
संयकु्त इजलासको २०५२।७।३ को आदेश । 

      १०. यसमा गणेश झा िव  िऽभवून िव िव ालय समेत भएको अक  िनवदेन समेत साथै राखी संयकु्त 
इजलासवाट २०५२।८।४ मा भएको आदेश भन्दा अिघ परेका पदाविध सम्वन्धी िववाद उठेका िनवदेनह  भए सो 
समेत साथै राखी िर.नं. २७४२, २९२७, २८५८ का िरट िनवेदन पिन साथै राखी पेश गनुर् भ  ेसमेत यस अदालत 
िवशेष इजलासको २०५३।१।२० को आदेश । 

      ११. यसमा आजै यसै लगाउको िर.नं. २७४२ को िरट िनवेदन वहृतपूणर् इजलासमा पेश गन गरी आदेश 
भएकाले ूःततु िरट िनवेदन पिन त्यसै साथ राखी पूणर् इजलासमा पेश गनुर् भ े समेत यस अदालत िवशेष इजलासको 
२०५३।४।१७ को आदेश । 

      १२. िनयम वमोिजम दैिनक पेशी सचुीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको ूःततु िरट िनवेदन 
सिहतको िमिसल संलग्न कागज ूमाणह को अध्ययन गरी िनवेदक तफर् वाट उपिःथत िव ान अिधवक्ताह  ौी बिी 
वहादरु काकीर् तथा ौी राधेँयाम अिधकारीले िनवेदकलाईर् िनयकु्त गिरएको क्याम्पस ूमखुको पदावधी ४ वषर्को हनुे 
कुरा कानूनमा ःप  छ । िऽ.िव. संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयमावली, २०५० को िनयम १८५ बमोिजम 
िनयिुक्त गरी सकेपिछ ऐ. िनयम १७६ को अवःथामा बाहेक उक्त पद िरक्त हनु सक्दैन । यःतो िनयिुक्तलाईर् काज भ  
िमल्न ेपिन होइन । िनवेदकलाईर् त्यसरी मनोिनत गिरसकेपिछ कानूनले तोकेको पदावधी समा  नहुंदै हटाउन निमल्न े
हुंदा उक्त पदलाईर् िरक्त भ  िमल्दैन । यसरी एकाको पदािधकार कायम छंदै िवपक्षी िचऽ वहादरु ौे लाईर् सोही पदमा 
िनयकु्त गनर् िमल्ने होइन । अतः िनवेदकलाईर् सािवक पदवाट हटाउन ेगिरएको िवपक्षीह को िनणर्य गैरकानूनी हुंदा 
उत्ूषेणको आदेश ारा वदर गरी िनवेदकलाईर् सािवक पदमा पनुवर्हाली गिरिदन ुभनी िवपक्षीको नाममा परमादेश समेत 
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जारी गरी पाउं भनी तथा िवपक्षीह को तफर् वाट उपिःथत विर  अिधवक्ता ौी सवर् र  तूलाधर, तथा िवव्दान अिधवक्ता 
ौी बिी नरिसंह राजभण्डारीले िनवेदकलाईर् सेवावाट अवकाश िदएको  नभै काजमा ल्याइएको  हुंदा पदािधकार रहेको 
सािवक िलयन पदमा हािजर हनु िफतार् पठाएको सम्म हो । उक्त क्याम्पस ूमखु पद ःथायी नभई अःथायी हो जसलाईर् 
िनवेदक ःवयंको समेत उक्त पदमा ३ पटक भएको िनयिुक्तले पू ी गछर् । कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को 
दफा १६ ले िनयिुक्त गन अिधकारसंगै सःपेण्ड र वखार्ःत गन अिधकारको व्यवःथा गरेको  छ । यसरी िनवेदकलाईर् 
िलयन पदमा िफतार् गरेपिछ उक्त िरक्त पदमा िचऽ वहादरु ौे लाईर् नया ंिनयिुक्त गिरएको हो र उक्त िनयिुक्त िरट पनूर् 
अगावै भएको ःप  छ । अतः िनवेदकको मौिलक हकमा आघात नपरु् याएको हुंदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरन ुपछर् 
भनी गनुर् भएको वहश समेत सूनी िनणर्य तफर्  िवचार गदार् िनवेदन माग बमोिजम िरट जारी गनर् पन हो होइन ? त्यसमा 
िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

      १३. यसमा आज िनणर्य सनुाउन भनी पेश हनु आएको ूःततु मू ामा उल्लेिखत वहस समेतलाईर् ध्यान िदई 
िमिसल अध्ययन गरी िनणर्यतफर्  िवचार गदार् ०४९।९।२२ देिख ूचिलत िऽ.िव.ऐन,  ०४९ अन्तगर्त बनेको 
िऽ.िव.संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, २०५० जारी भएपिछ २०५१।२।१५ देिख लाग ुहनुे गरी मेची 
वहमुखुी क्याम्पस भिपरुको क्याम्पस ूमखु पदमा मलाईर् िनयकु्त गिरएको िथयो । कायर् गद रहेकोमा अचानक 
०५१।१२।७ गते बसेको कायर्कारी पिरषदको वैठकको िनणर्यानूसार तपाईले मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस 
ूमखु पदमा रही हालसम्म गिर आउन ुभएको सेवाको लािग धन्यवाद भन्दै ०५१।१२।८ देिख आफ्नो सािवक पदमा 
हािजर हनु जान ुहनु अनरुोध गदर्छु भ  े व्यहोराको पऽ मलाईर् ०५१।१२।९ मा वूझाइयो । ०५१।२।१३ को 
पऽमा मेरो िनयिुक्त िऽ.िव. संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, ०५० को पिरच्छेद ५२ को दफा १८५(२) र 
(३) ले गिर आए अनसुार भएकोले ०५१।२।१५ बाट ०५५।२।१४ सम्म मेरो पदाविध रहेको ू  छ । उक्त 
िनयमको दफा १७६ र १८५(६) बमोिजम बाहेक मेरो क्याम्पस ूमखुको पद िरक्त हनु सक्न ेकानूनी आधार नभएको, 
कानून िवपरीत हटाउन ेकायर्वाट नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ र १२(२)(ङ) र िऽ.िव. ऐन, 
२०४९ तथा िऽ.िव.संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी िनयम, २०५० समेत ारा ूत्याभतु मौिलक तथा कानूनी 
हकमा आघात परु् याइएकोले ०५१।१२।७ को िनणर्य कारवाही समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पनुरवहाली गनुर् 
भ े परमादेश समेत जारी गरीपाउं भनी धारा २३,८८(२) अन्तगर्त ूःततु िरट िनवेदन परेको  देिखयो ।    

      १४. क्याम्पस ूमखुको पद ूशासिनक पद हो । िनवेदकको ःथायी पद सहूाध्यापकको पद हो । 
०५१।१२।८ देिख मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस ूमखु पदमा िचऽ वहादरु ौे लाईर् िनयकु्त गरी हाल कायम 
हनूुहनु्छ । िचऽ वहादरु ौे लाईर् िवपक्ष वनाइएको छैन । िऽ.िव.िशक्षक तथा कमर्चारी सेवा सम्वन्धी िनयम २०५० 
मा िशक्षकको सेवा शतर् वारेको िववाद सम्वन्धमा िनयम ११० मा पनुरावेदन आयोगमा पनुरावदेन गनर् सक्न ेवैकिल्पक 
उपचार छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ ले िनयिुक्त गन अिधकारमा सःपेड र वखार्ःत 
गन अिधकार पिन हनुे कुरा उल्लेख छ । िनयकु्त गन िऽ.िव.िव.कायर्कारी पिरषदलाईर् काजमा िफतार् बोलाउन पाउन े
अिधकार पिन रहेकै छ । िनवदेकलाईर् ४ वषर्को लािग क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त गिरएको भ े छैन । िरट िनवेदन 
खारेज हनुपुदर्छ भ  ेसमेत िलिखतजवाफमा िजिकर रहेको पाइन्छ । 



355 
 

      १५. िऽ.िव.ऐन, २०४९ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी बनेको िऽ.िव. संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्वन्धी 
िनयम, २०५० पिरच्छेद ५२ मा क्याम्पस ूमखुका सम्वन्धमा व्यवःथा रहेको देिखन्छ । उक्त िनयमको िनयम १८५ 
को उपिनयम १ मा ूत्येक आिंगक क्याम्पसमा शैिक्षक, आिथर्क तथा ूशासिनक कायर् संचालनका िनिम  क्याम्पस 
ूमखु रहन े र उपिनयम २ मा क्याम्पस ूमखुको िनयिुक्त कायर्कारी पिरषदवाट हनुे र उपिनयम घ मा क्याम्पस 
ूमखुको पदाविध ४ वषर्को हनुे भ े कानूनी व्यवःथाह  भएको देिखयो । िनवेदक मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस 
ूमखुमा िनयकु्त भई ०५१।२।१५ देिख कायर्रत रहेको भ  े कुरामा िववाद छैन । क्याम्पस ूमखुको पदाविध ४ 
वषर्को हनुे भ  े िनयमले नै ू  गरेको छ । िनयमको व्यवःथावाट क्याम्पस ूमखुको पद ूशासिनक पद माऽ हो र 
िनवेदकलाईर् ४ वषर्को लािग भनी पदाविध तोकी  िनयिुक्त पऽ िदएको नहुंदा िनवेदकको क्याम्पस ूमखु पदको पदाविध 
४ वषर्को भ  निमल्ने व्यहोराको कथन ःवीकार गनर् सिकने भएन । 

      १६. उक्त िनयमको उपिनयम ६ बमोिजम िनयकु्त क्याम्पस ूमखुको पद िरक्त भएको मािनन ेअवःथाह  िनयम 
१७६ बमोिजम हनु ेभिनएको र िनयम १७६ मा पद िरक्त हनुे अवःथाह  उल्लेख भएको देिखन्छ । ूःततु िववादमा 
ित अवःथाह  रहे भएको भ  ेछैन । 

      १७. यसरी ऐन िनयममा भएका अवःथाह मा बाहेक िनयमले पदाविध िकिटएको क्याम्पस ूमखुलाईर् पदवाट 
हटाई पद िरक्त गराउन ेकायर्लाईर् कानूनसंगत मा  सिकने अवःथा  देिखदन । कानूनको अिख्तयार वेगर कसैको 
हकमा ूितकुल असर पन गरी मन लािग गन कायर् ःवेच्छाचारी हनु जान्छ जसलाईर् कानूनी राज्यको अवधारणा ूित 
ूितव  राज्यले ःवीकार गनर् सक्ने हुंदैन । संिवधान र कानूनले ूत्याभतु गरेको हकमा संिवधान र संिवधान सम्मत 
कानूनकै आधारमा माऽ हःतक्षपे हनु सक्ने अवःथा हनु्छ । कानून बमोिजम क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त िनवेदकलाईर् 
पदावधी वाकी छंदै सो पदवाट िवना कारण हटाउन ेकायर्को कुनै कानूनी आधार िनवदेकलाईर् िदएको पऽवाट देिखदैन र 
सो सम्वन्धी िनणर्यमा रहेको भ े पिन िलिखत जवाफवाट देिखन आएको छैन । 

      १८. िनवेदकलाईर् क्याम्पस ूमखु पदवाट पदाविध वांकी छंदै हटाउन ेकायर् कानूनसंगत रहेको भ  ेकानूनी 
आधारमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० को दफा १६ लाईर् टेकेको िलिखत जवाफवाट देिखन आएको छ 
। उक्त ऐनमा िनयिुक्त गन अिधकारमा सःपेण्ड र वखार्ःत गन अिधकार समेत सामेल हनुे वारे यसरी व्यवःथा रहेको 
छ कुनै नेपाल ऐनले कसैलाईर् िनयकु्त गन अिधकार िदएकोमा अक अिभूाय नदेिखएमा सो वखत िनयकु्त गन अिख्तयार 
पाएका अिधकारीले आफुले वा त्यःतो अिख्तयार पाएकाह ले िनयिुक्त गरेको मािनसलाईर् सःपेण्ड वा वखार्ःत गनर् पाउंछु 
। ऐनले नै कारवाही गन,  संःपेण्ड गन वखार्ःत गन अिधकारी तोिकएको अवःथामा वा िनयकु्त भएको मािनसलाईर् 
कारवाही गन सःपेण्ड गन अथवा वखार्ःत गन ऐनमा व्यवःथा नै छैन भन ेउक्त ऐनको सहारा िलइ सःपेण्ड वा वखार्ःत 
गन कायर् कानूनसंगत हुंदैन । कानून िनमार्ताले क्याम्पस ूमखुलाईर् कारवाही गरी वखार्ःत गरी पद िरक्त हनुे व्यवःथा 
नै गरेको देिखदैन कानूनले अिख्तयार नै निदएको कुरामा नपेाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को सहारा िलई 
सःपेण्ड वा वखार्ःत गनर् सक्न ेभनेकोले हटाउन पिन हनु्छ भनी गरेको हटाउन ेकायर् कानून संगत देिखन आउदैन । 
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      १९. ऐनमा उल्लेिखत सःपेण्ड, वा वरखाःत गनर् पाउछ भ े कुराले आरोप लगाइने सफाइको मौका िदइनू पन 
जःता कुराको बोध गराउंछ । ूःततु मू ामा त्यसरी क्याम्पस ूमखुवाट िनवेदकलाईर् बरखाःत गरेको भ  ेकानूनी 
आधार सिहत िजिकर िलएको पिन देिखएन । तसथर् िनवेदकलाईर् क्याम्पस ूमखु पदमा वहाल रही काम गनर् पाउन े
अविध वांकी छंदै िवना कारण सो पदवाट हटाउन ेकायर्को वैधािनकता नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन २०१० ले 
िस  गदन । 

      २०. िनवेदकको वैकिल्पक उपचारको बाटो रहेको छ भ  ेपिन िलिखत जवाफमा  िजिकर रहेको देिखन्छ । 
संिवधानले ूत्याभतु गरेको मौिलक हक ूचलनको कुरामा, तथा कानून ारा ूा  हकको ूचलनको अन्य उपचारको बाटो 
अपयार्  तथा ूभाविहन देिखने अवःथामा यस अदालतले असाधारण अिधकार क्षेऽ ूयोग गरी उपचार िदन निमल्ने होइन 
। तर पिन, पयार्  र ूभावी उपचार रहेकोमा सव च्च अदालतले आफ्नो ःविववेकीय अिधकार ूयोग गरी उपचार िदन 
इन्कार पिन गन अवःथा हनु्छ । िऽ.िब.िब. ऐन, ०४९ अन्तगर्त बनकेो िऽ.िब.िब. िशक्षक कमर्चारी सेवा सम्बन्धी 
िनयम, २०५० को पिरच्छेद १७ को िनयम ११० मा पनुरावेदन आयोगको अिधकार क्षेऽको व्यवःथा देिखन्छ । जस 
अनसुार आयोगलाईर् ऐन तथा िनयम अन्तगर्तका िव िव ालयका पदािधकारी,  शैिक्षक वा कमर्चारीह को सेवा शतर्का 
सम्बन्धमा उठेका िववादह को सम्बन्धमा पनुरावेदन हेनर् सक्ने अिधकार हनुेछ भ े व्यवःथा रहेको छ । यसै 
व्यवःथालाईर् िनवेदकको बैकिल्पक उपचारको बाटो रहेको भ  े िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइयो । पदािधकारी 
भ ाले िऽ.िव.ऐन, २०४९ को पिरच्छेद ७ बमोिजमका पदािधकारी सम्झनू पन र दफा २१ र ७ बाट क्याम्पस ूमखु 
पिन पदािधकारी भ  ेदेिखन्छ । पदािधकारीह को िनयिुक्त काम कतर्व्य र अिधकार पािरौिमक सिुवधा र सेवाका अन्य 
शतर्ह  तोिकए वमोिजम हनुे र िऽ.िब.िब संगठन तथा शैिक्षक ूशासन सम्बन्धी िनयम, २०५० को पिरच्छेद ५२ मा 
क्याम्पस ूमखुको िनयिुक्त, काम कतर्व्य अिधकार भ ा िबदा र अन्य सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको देिखन्छ । सेवा 
शतर् भ  ेकुराले िशक्षक िनयकु्त हुंदा तत्काल लाग ुरहेको तलब, उपदान, िनवृ भरण सम्बन्धी शतर्ह  भ े िऽ.िव.िशक्षक 
कमर्चारी सेवा सम्बन्धी िनयम, २०५० को िनयम १७ वाट पिन वूझन सिकन्छ । िशक्षक पदकै कारण क्याम्पस ूमखु 
पदमा  िनयकु्त हनुे र क्याम्पस ूमखुमा िनयकु्त भई काम गरे वापत भ ा र अन्य सिुवधा पाउने देिखन्छ । िनयमले नै 
िनयकु्त क्याम्पस ूमखुको पदाविध ४ वषर्को हनुे भनी िकिटएकोमा पदाविध बांकी छदै पदवाट हटाएको कुरामा सेवा 
शतर्को िववाद  भनी पनुरावदेन आयोगमा पनुरावेदन िदन पाउन े बैकिल्पक उपचारको बाटो भएको भ  िमलेन । 
क्याम्पस ूमखुको िनयिुक्त र त्यःको सेवा शतर्ह को कुराह  अलग अलग हनु भ  ेकुरा उल्लेिखत ऐनको दफा २१ 
वाटै ू  हनु्छ । 

      २१. जहांसम्म िनवेदकलाईर् मेची बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस ूमखुवाट हटाई सो पदमा िनयकु्त भएका िचऽ 
वहादरु ौे लाईर् िवपक्ष नबनाएको भ े ू  छ । ूःततु िरट िनवेदनको िलिखत जवाफवाट िचऽ वहादरु ौे लाईर् 
०५१।१२।८ देिख अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग मेरो पदािधकार रहेको क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त गरेको 
थाहा भएको कुरा उल्लेख गरी िनयूिक्त बदर गरी पाउन िचऽ वहादरु समेत उपर िदएको िर.नं. २३५८ को िरट 
िनवेदनमा आजै उक्त िनयिुक्त उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु े ठहरी िनणर्य भएकोले ूःततु िरट िनवेदनमा िचऽ 
वहादरुलाईर् िवपक्ष नबनाइएको भ े कुराले िनवदेकको हकमा ूितकुल ूभाव पान देिखएन । 
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      २२. सरकार, सहकुलपित वा उप सहकुलपितको पिरवतर्न बाहेक मेरो िनयूक्ती अवकाशको िबचको अविधमा 
मलाईर् धन्यवाद िदएर हटाउनू पन वा अवकाश िदनपुन कुनै औिचत्यपूणर् कारण छैन । िवपक्षह को काम कारवाही 
राजनैितक एंव वैचािरक कुरा र कारणवाट अिभूरेीत छ भ े िनवेदकको कथनलाईर् िलिखत जवाफमा अन्यथा भनेको 
देिखदैन । क्याम्पस ूमखु पदवाट  िनवेदकलाईर् हटाउन ेतथा अवकाश िदने कायर्को संवैधािनक तथा कानूनी आधार 
पिन िदन सकेको पाइएन र हटाउन तथा अवकाश िदन परेको अन्य कुनै कारण पिन उल्लेख गनर् सकेको देिखदैन। 
िनवेदक िनयकु्त गिरएको क्याम्पस ूमखुको पदमा सरकारमा स ा पिरवतर्नका साथ पिरवतर्न गिरन ेपद नभई कानून ारा 
नै पद पदाविध र पद िरक्त हनु ेअवःथाह  ू  गिरएको छ । तसथर् िनवदेकको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ 
को धारा ११ ले राज्यले बैचािरक आःथाको आधारमा भेदभाव नगन समानताको हक जःतो मौिलक हक तथा धारा 
१२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ारा ूत्याभतु ःवतन्ऽता सम्वन्धी मौिलक हकमा आघात परु् याउने गरी मेची 
बहमुखुी क्याम्पसको क्याम्पस ूमखु पदमा िनयकु्त भएको िनवेदकलाईर् पदाविध वांकी छदै गैरकानूनी पमा हटाउन े
तथा अवकाश िदन े२०५१।१२।७ को िनणर्य तथा काम कारवाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु्छ । िनवेदक 
गणेश झालाईर् उक्त क्याम्पस ूमखु पदमा वाकंी रहेको अविधसम्मको लािग पनुरवहाली गनुर् भनी िवपक्षह का नाउंमा 
परमादेश जारी हनुे ठहछर् । िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदन ु। 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छ  । 

न्या. मोहन ूसाद शमार् 

न्या. केशव ूसाद उपाध्याय 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय 

न्या. केदारनाथ आचायर् 

 

इित सम्वत ्२०५३ साल फाल्गणु ९ गते रोज ५ शूभम ्
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िनणर्य नं. ८३९२     ने.का.प. २०६७      अ  ६ 

 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी. 

माननीय न्यायाधीश ौी िगरीश चन्ि लाल 

संवत ्२०६६ सालको िरट नं. ०६६–WO–०१२७ 

आदेश िमितः २०६६।११।२८।६ 

िवषय : ूितषधे उत्ूषेणयकु्त परमादेश समेत । 

 

िनवेदकः ते॑थमु िजल्ला, सेरजङु गा.िव.स. ५  घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा.५ बःने नेपाल बायसेुवा िनगमको 
महाूबन्धक पदमा कायर्रत कुलबहादरु िलम्बू 

िब  

िवपक्षीः पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय 

 

 

§    सेवा सतर्सम्बन्धी कानूनमा स वा र काजको व्यवःथा भएको हनु्छ , तर पदािधकार नभएको िनकायमा स वा र 
हािजर गराउने भ े हुँदैन । काज र स वा सेवाको शतर्कै एक शतर्अन्तगर्तकै शतर् हो । तर काम नतोकी िबना माग 
र उ ेँय अक  कायार्लयमा हािजर गराउने सेवाको शतर् होइन र हनु नसक्ने ।(ूकरण नं.५) 

§  कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताूा  कमर्चारी नभएको अवःथामा त्यःतो सँगठन वा कायार्लयले त्यःतो दक्षता ूा  व्यिक्त 
भएको अक  कायार्लयमा कारण खोली िनि त अविधको लािग कमर्चारी सापटीःव प काजमा माग्न सक्छ र यसरी 
अविध तोकी वा आयोजनाको काम हेरी िनि त अविध र िनि त कायर्को लािग कुनै पिन सँगठनको कमर्चारीलाई अक  
सँगठनमा काजमा खटाउन सिकन्छ । तर एक संगठनको कमर्चारीलाई अक  सँगठनमा हािजरी गराउन बोलाउन वा 
पठाउन नसक्न े।(ूकरण नं.७) 

§   मिन्ऽपिरष  वा मन्ऽी कायर्कारी अिधकार सम्प  र नीितगत िनणर्य गनर् सक्षम भए पिन मिन्ऽपिरषद्ले वा मन्ऽीले 
गन िनणर्य कानूनअनकूुल तकर् संगत, जायज, मनािसव र कारणले समिथर्त हनुपछर् । यिद मिन्ऽपिरषद्को वा मन्ऽीको कुनै 
िनणर्यलाई समथर्न गन कानूनी आधार छैन भने त्यःतो िनणर्य यस अदालतसमक्ष संवैधािनक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्न े
।(ूकरण नं.९) 
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§  वायसेुवा िनगमको स ालक सिमित कानूनबमोिजम मिन्ऽपिरषद्ले गठन गन हो । त्यसैगरी िनवेदकलाई महाूवन्धक 
पिन मिन्ऽपिरषद्ले नै िनयिुक्त गन हो । तर िनगम नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वको सरकारी Corporation भए पिन 
िनगमको महाूवन्धकलाई नेपाल सरकारले मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेिनणर्य गनर् नसक्न े।(ूकरण नं.१०) 

 

िनवेदक तफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ता ौी हिरहर दाहाल, अिधवक्ताह  ौी शम्भ ुथापा, ौी नरेन्िूसाद पाठक, ौी 
हिरूसाद उूतेी र ौी िशव िरजाल 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी यवुराज सवुेदी, िव ान अिधवक्ताह  ौी सशुील पन्त, ौी गान्धी पिण्डत, ौी 
हिरकृंण काकीर्, ौी गोिवन्दूसाद शमार्, ौी तलुसी भटृ, डा.भीमाजुर्न आचायर् 

अवलिम्वत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

§  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३७ 

 

आदेश 

न्या.बलराम के.सी.: नपेालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तगर्त यस अदालतमा दायर हनु 
आएको ूःततु िरटको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यस ूकार छ :— 

 

म िनवेदक नेपाल वायसेुवा िनगममा किरब २९ वषर्देिख अनबरत पमा सेवारत रही िसिनयर क्याप्टेनको हैिसयतले 
कायर्रत रहेको अवःथामा नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को २०६४।९।२२ गतेको िनणर्यानसुार कायर् क्षऽेगत शतर्ह  
(Terms of Reference) समेत तोकी ४ वषर्को सेवा अविधको लािग िनगमको महाूबन्धक पदमा मलाई िनयकु्त गिरएको 
र कायर्रत रहेको अवःथामा िवपक्षी पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको िमित २०६५।७।२२ को पऽबाट 
मलाई महाूबन्धक पदबाट हटाई सेवा मकु्त गनगरी नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट िमित २०६५।७।२० मा 
िनणर्य भई िवपक्षीमध्येकै ौी सगुतर  कंसाकारलाई िनगमको महाूबन्धक पदमा िनयिुक्त गिरएको रहेछ । उक्त 
गैरकानूनी काम कारवाही तथा िनणर्यउपर सम्मािनत सव च्च अदालतसमक्ष उत्ूषेण परमादेश (२०६५ सालको िरट नं. 
०२५९) दायर गरेकोमा मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६५।७।२० को िनणर्य र सो बमोिजम मलाई िदईएको िमित 
२०६५।७।२२ को पऽ समेत उत्ूषेणको आदेशबाट बदर भई मेरा वाँकी पूरा अविधको लािग महाूबन्धकको 
हैिसयतले काम गनर् िदन परमादेशको आदेश समेत २०६६।२।१८ मा जारी भएको छ । उक्त आदेशबाट म सोही 
पदमा पनुः बहाली भई कायर्रत रहेको र िवपक्षी सगुतर  कंसाकार महाूबन्धक पदबाट मकु्त हनु ुभएको हो । 

यसरी म िनवेदक िनगमको महाूबन्धक पदमा कायर्कारी ूमखुको पमा कायर्रत रहेको अवःथामा नपेाल सरकार 
(मिन्ऽपिरष ) को िमित २०६६।४।८ को िनणर्यअनसुार स ालक सिमितको कायर्कारी अध्यक्ष पदमा िवपक्षी 
सगुतर लाई गैरकानूनी पमा पनुः िनयकु्त गिरएको व्यहोरा िमित २०६६।४।११ को पऽबाट जानकारी गराइएको 
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हुँदा मिन्ऽपिरषद्को उक्त िनणर्य र सोसगँ सम्बिन्धत सम्पूणर् काम कारवाही तथा पऽह  बदर गरी महाूबन्धकलाई 
कायर्कारी ूमखुको हैिसयतले काम गनर् िदन ुभ  ेपरमादेशको माग गद यस सम्मािनत अदालतमा उत्ूषेण परमादेश िरट 
(०६६ सालको िरट नं. ००३७) दायर गरेकोमा कारवाहीको रोहमा रहेको छ । 

यसरी कायर्कारी अिधकारको िवषय िववािदत रहेको तर महाूबन्धकको हैिसयतले गनर् पाउन े अिधकार ूयोग गनर् 
परमादेश जारी भएको अवःथामा महाूबन्धकको हैिसयतले आफ्नो कतर्व्य िनवार्ह गद जाँदा िमित २०६४।४।३० को 
“नायव महाूबन्धकलगायत सबै िवभागीय िनदशक तथा उपिनदशकह ले महाूबन्धको कायार्लयबाट िदएको िनदशन 
अनसुार यथाःथानमा रही िनगमको भलो िचताई इमानदारीपूवर्क आ–आफ्नो िजम्मेवारी िनवार्ह गनुर् गराउन ुहनु िनदश 
गिरन्छ”  भनी पऽ पठाएकोमा उक्त पऽको बारेमा पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको च.नं. १०५ िमित 
२०६६।४।३२ को पऽबाट मलाई ःप ीकरण सोध्न े काम भएको रहेछ र पऽमा ःप ीकरणको जवाफ िमित 
२०६६।५।१ को कायार्लय समयिभऽ आफ्नो ःप ीकरण मन्ऽालयमा पेश गन भ  े मा. मन्ऽीज्यूबाट िमित 
२०६६।४।३२ को िनणर्य भएको भनी सह–सिचवले हःताक्षर गरेको उक्त पऽ मलाई िमित २०६६।५।३ गते माऽ 
ूा  भयो । यस िवषयमा उपयकु्त उपचारको लािग ूितषधे, उत्ूषेण परमादेशको समेत माग गरी सम्मािनत अदालतमा 
छु ै िरट िनवेदन दायर गरेको छु । 

सबरू् थमः िनगमिभऽ िनयकु्त भएको महाूबन्धक पद ःवतः ूमखु कायर्कारी पद हो भ  ेकुरा िनगम ऐनको दफा ६, 
िनगमको कमर्चारीह को सेवा शतर्सम्बन्धी िनयमावली २०५८ को िविनयम २ को देहाय घ,  िनगमको आिथर्क 
िविनयमावली २०६५ को िविनयम २ को देहाय ६ तथा अनसूुची ५ र िनगमको Organization System Manual को पृ  
१४ भाग ५ तथा िनगमको Organization Chart (संःथागत ढाँचा) बाट ू  हनु्छ । िनगमिभऽ २ वटा कायर्कारी पदको 
पिरकल्पना कानूनले गरेको छैन । महाूबन्धक कायर्कारी ूमखु भै कायर्रत रहेको अवःथामा अक  कुनै मािनस 
कायर्कारी ूमखु हनु सक्दैन । िनगमिभऽ म िनवेदक महाूबन्धक भई काम गिररहेको अवःथामा मैले िनगमको िहतमा 
काम गनुर् भनी गिरएको पऽाचारलाई कारवाहीको िवषय बनाई ब  िनयतपूवर्क ःप ीकरण माग्ने काम भएको छ । उक्त 
पऽलाई हेदार् मैले महाूबन्धकको हैिसयतले गनर् पाउने काम कारवाहीमा वाधा व्यवधान िसजर्ना गन गिरएको हो भ  े
ू  देिखन्छ । जवाफ िदन तोिकएको समय िवितसकेपिछ मलाई पऽ बझुाउने अिन त्यही कुरालाई आधार बनाई मेरो 
पदीय हैिसयत तथा अिधकारमा नै हःतक्षपे गनर् िनयतबश मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभ  ेम मािथ कारवाहीको िवषय 
बनाएको छ । मन्ऽालयमा हािजर हनु म िनजामती सेवाको कमर्चारी होइन र हािजर गराउने अिधकार िवपक्षीह लाई 
छैन । यःतो काम कारवाही तथा यस िवषयमा िवभागीय मन्ऽीले गरेको िनणर्य ःवतः बदरभागी रहेको छ । 

म िनवेदक पनुबर्हाली भै महाूवन्धकको हैिसयतले ूमखु कायर्कारी पदमा रिहरहेको अवःथामा मेरो अिधकार र हैिसयत 
नै समा  पान गरी अदालतको िनणर्यादेशबाट महाूबन्धक पदमा िवःथािपत भएका िवपक्षी सगुतर  कंसाकारलाई नै 
ब  िनयतपूवर्क नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन २०१९ मा कही ँकतै व्यवःथा नभएको स ालक सिमितको कायर्कारी अध्यक्ष 
पदमा िनयकु्त गन र हाल आएर िनजले िनगमको कायर्कारी अध्यक्ष हुँ भनी मलाई महाूबन्धकको हैिसयतले कुनैपिन 
काम तथा अिधकारको ूयोग गनर् निदने गरी कायर् गरेकोमा यसमा िनगमको िहत िचताई काम गनुर्भन्दा यो िवषयलाई 
कारवाहीको िवषय बनाई गैरकानूनी र क्षऽेािधकारिवहीन िवभागीय मन्ऽीबाट महाूबन्धकको पद नै िसजर्ना नभएको 
िनकायमा हािजर हनु आउन ुभनी भएको िनणर्य तथा सो आधारमा पठाएको पऽ िनगम ऐनको दफा ४ र ६ तथा 
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सम्मािनत अदालतको िमित २०६६।२।१८ गतेको आदेश ूितकूल माऽ होइन अिपत ु ब  िनयतपूणर्,  ःवेच्छाचारी र 
गैरकानूनी समेत रहेको ू  छ । 

मलाई मन्ऽालयको काम गनर्को लािग िनगमको महाूवन्धक बनाइएको हैन,  मैले महाूबन्धकको हैिसयतले िनगममा 
काम गनर् पाउन ेहकलाई ब  िनयतपूवर्क कुिण्ठत गरी मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेिनणर्य गरी मेरो पदीय हैिसयतमा असर 
पान तथा मलाई अिधकारिवहीन तलु्याई मानिसक पमा नै कमजोर बनाउने अिधकार िवपक्षीह लाई कानूनले ूदान 
गरेको छैन । िनगमलाई अथ पाजर्नको केन्ििबन्द ुबनाई िवपक्षीह ले गरेका ब  िनयतपूणर् तथा गैरकानूनी कायर्ले गदार् 
मलाई पटक पटक मु ामा जान समेत बाध्य बनाइएको छ । 

यःतो अवःथामा मेरो कानूनी हैिसयत, अिधकार र अिःतत्व समा  पान तथा अदालतमा चिलरहेको मु ा िनिंबय बनाउने 
ब  िनयतका साथ िवपक्षीह  सगुतर  कंसाकार र िवभागीय मन्ऽी लागी परेको कुरा अिधकार िबिहन िवभागीय मन्ऽीले 
गैरकानूनी िनणर्य गरी पद नै नभएको मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभ े गैरकानूनी िनणर्य गरी तत्काल पऽाचार गिरएको र 
यसै पऽलाई देखाउँदै िवपक्षी सगुतर ले मलाई पठाएको िमित २०६६।५।३ गतेमा नै पऽ पठाउन ेकायर्ले समेत थप 
पिु  गछर् । िवपक्षीको कायर्, िनणर्य तथा मलाई मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभनी पठाएको पऽ िनगम ऐनको दफा ६ र 
िनगमको कमर्चारी िबिनयमावली २०५८ को िबिनयम २(घ),  िनगमको िसःटम म्यानयुलिवपरीत हनुकुो साथै नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) तथा धारा १३(१) तथा सम्मािनत अदालतको िमित २०६६।२।१८ 
को िनणर्य आदेशको ू  उल्लंघन गरेको हनुाले यःतो गैरकानूनी कायर् ःवतः बदरभागी छ । 

मलाई ःप ीकरण सोध्ने भनी पठाएको पऽ मैले ूा  नगरेको र पऽ पठाएको २४ घण्टा पिन निबत्दै यसरी 
ब  िनयतपूणर् भावनाबाट मिसत भै मलाई सनुवुाईको मौका नै निदई मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभनी गिरएको िमित 
२०६६।५।२ को पूवार्महयकु्त िनणर्य तथा सो बमोिजम भएका काम कारवाहीह  ःवतः गैरकानूनी र अनिधकृत भई 
ूाकृितक न्यायको िस ान्त समेतको िवपरीत छन ्। 

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष  वाट मलाई नपेाल वायसेुवा िनगमको महाूबन्धक पदमा िनयकु्त गिरएको हनुाले सो िनकाय 
वाहेक अन्यऽ किहँ कतै मेरो पद रहन ेतथा दरबन्दी हनु ेअवःथा छैन । मैले ूा  गरेको पद िवभागीय मन्ऽीको 
अगािड वा पछािड लाग्नपुन पद हैन । सरकार पिरबतर्नको कारण पटक पटक दःुख िदई (हण्डर खाई) किहले 
िवभागीय मन्ऽीको कारण त किहले राजिनितक पाटीर्को कारण िनजह को इच्छाअनसुार चल्न ु पन बाध्य बनाउने 
अिधकार िनजह लाई छैन । कानूनले नै सिुनि तता गरेको पद सरकारमा आएको पिरबतर्नको कारणले पिरबतर्न हनुे 
वा िनिंबय बनाउन ेतथा िनगम िभऽ राजनीितक पमा हःतक्षेप गिरन ेपद हैन । 

िवपक्षीह को काम कारवाही सम्मािनत अदालतबाट िर.नं. ०२५९ मा िमित २०६६।२।१८ गते जारी भएको िनणर्य 
आदेश तथा यसै सम्मािनत अदालतमा चिलरहेको २०६६ सालको िर.नं. ००३७ लाई िनिंबय गराउनको लािग हो । 
यसै िनवेदनको िवषयलाई सम्मािनत अदालतको जानकारीको िवषय बनाई तत्काल सम्मािनत अदालतको अपहेलनामा 
काबार्ही होस भनी सादर िनवेदन गदर्छु । 
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तसथर् िवपक्षीह को िनणर्य तथा कायर्ले मलाई नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा १२(३) (च) १३(१), १८(१) र 
१९(१) ारा ूद  मौिलक हक तथा िनगम ऐन तथा िनगमको िनयमह ारा ूत्याभतू कानूनी हकह को समेत हनन ्
हनु गएको छ । 

अतः सम्मािनत अदालतबाट संिबधानको धारा ३२, १०७(२) बमोिजम असाधारण अिधकारक्षेऽ महण गरी नेपाल सरकार 
(मा.मन्ऽी) को िमित २०६६।५।२ को मलाई पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभनी भएको 
िनणर्य तथा सो आधारमा पठाएको िमित २०६६।५।२ को पऽलगायत यस िवषयमा मलाई गम्भीर असर पान मेरो 
हक िहतको ूितकूल हनुे गरी िवपक्षीह बाट भए गरेका सम्पूणर् काम कारवाही तथा िनणर्यह  समेत उत्ूषेणको 
आदेश ारा बदर गिरपाऊँ । मेरो महाूबन्धकको हैिसयतले काम गन गरी ऐन तथा सम्मािनत अदालतको आदेशले 
िदएको अिधकारमा ूितकूल असर पान गरी कुनै काम कारवाही तथा िनणर्य गनुर् नगराउन ुभनी ूितषधेको आदेश जािर 
गिरपाउँ साथै सम्मािनत सव च्च अदालतको िमित २०६६।२।१८ िनणर्यादेश अनु प तथा िनयम ऐन बमोिजम 
महाूबन्धकको हैिसयतले मैले गनर् पाउन े सम्पूणर् अिधकार तथा यस अगािड ूयोग गरेको काम काबार्हीह  तथा 
अिधकार ूयोग गनर् िदन ुिदलाउन ुभ  ेिवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चािहन ेउपयकु्त आदेश 
जारी गरी पूणर् न्याय पाऊँ । साथै ूःततु िरट िनवेदनको िकनारा नहनु्जेलसम्म िनगमको महाूबन्धको पमा कायर् गनर् 
बाधा अवरोध नगनुर् नगराउन ुभनी िवपक्षीह को नाममा अन्तिरम आदेश जारी गिरपाऊँ । साथै िवषयको गािम्भयर्ताको 
आधारमा समेत ूःततु िरट िनवेदनलाई ूाथिमकता िदई अमािधकारमा राखी हेरी न्याय ईन्साफ पाऊँ भ े समेत 
व्यहोराको कुलबहादरु िलम्बूको िरट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका िमितले 
बाटाका म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत कागजात साथ राखी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी पयर्टन मन्ऽालय समेतलाई र िलिखत जवाफ िलई आफै वा आफ्नो ूितिनिध ारा उपिःथत हनु ुभनी िवपक्षी 
नेपाल वायसेुवा िनगम समेतलाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेश गनूर् । 

िनवेदकलाई सव च्च अदालतले महाूबन्धकमा पनुर्वहाली गदार्को अवःथा र हाल म सगुतर  कंसाकार कायर्कारी 
अध्यक्षको पमा िनयकु्त भै सकेपिछको अवःथा फरक छ । िमित २०६६।४।२ को नेपाल सरकार (मिन्ऽःतर) को 
िनणर्यअनसुार नपेाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा ४(१) बमोिजम म सगुतर  कंसाकारलाई िनगमको स ालक 
सिमितको सदःयमा िनयकु्त गन िनणर्य गिरएको र िमित २०६६।४।८ को मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यअनसुार िनगम ऐन, 
२०१९ को दफा ४(५) बमोिजम स ालक सिमितको कायर्कारी अध्यक्ष पदमा िनयकु्त गरेको हो । यसरी िनगमको 
कायर्कारी अध्यक्ष पदमा िनयकु्त हुँदाका अवःथामा नै मिन्ऽपिरष  वाट कायर्कारी अध्यक्षलाई सेवाको शतर्को पमा 
िदइएको सम्प  गनुर्पन कायर्क्षेऽ बुदँाह  नं. १ देिख ८ सम्म उल्लेख गरी िदएको र तत्प ात ् नपेाल सरकार 
(मिन्ऽपिरष ) को िमित २०६६।४।८ को िनणर्यअनसुार नपेाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िमित २०६४।९।२२ मा 
िदइएको उक्त अिख्तयारी अथार्त ्महाूबन्धकको पदका लािग तोिकएको कायर्क्षेऽगत शतर्ह  (TOR) र गरी िनगम ऐन, 
२०१९ को दफा ६(२) बमोिजम महाूबन्धकको काम, कतर्व्य र अिधकार स ालक सिमितबाट तोक्ने िनणर्य भई 
आएअनसुार िवपक्षीको बैठक बसी महाूबन्धकको काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकएको छ । अतः उक्त िनणर्यह ले 
िवपक्षीको महाूबन्धकको पद यथावत राख्दै िजम्मेवारी र भिूमकामा सम्म पिरवतर्न गरेको हो । सम्मािनत सव च्च 
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अदालतले िवपक्षीलाई अवकाश गरेको हकमा माऽ बोलेको हो, भिूमका र िजम्मेवारीको िवषयमा होइन । िवपक्षीको 
भिूमका र िजम्मेवारी के हनु ेभ  े िवषय िनगम ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अनसुार स ालक सिमितको Exclusive 
Power भएकोले सोही अनसुार सिमितले पिरवितर्त िवचार गरी महाूबन्धकको काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकिदएकाले 
परुानो TOR  लाई आधार बनाई दायर भएको उक्त िरट उिल्लिखत पिछल्लो िवकासबम पिछ भएका िनणर्यह का 
आधारमा खारेजभागी छ । 

नेपाल वायसेुवा िनगम व्यापारी संःथा भएकाले यसको व्यवःथापन पिन सोही आधारमा गिरन ुपन हनु्छ । त्यसैले नेपाल 
सरकारले सािवकमा महाूबन्धकलाई नै कायर्कारी ूमखुका हैिसयतले िजम्मेवारी िदन ेगरी गरेको व्यवःथापन पिरवतर्न 
गरी म सगुतर  कंशाकारलाई कायर्कारी अध्यक्ष िनयकु्त गरी कायर्कािरणी अिधकार (Executive Power) सिुम्पएकोमा 
िवपक्षीले िमित २०६६।४।३२ मा िनगमका िविभ  िवभागह मा उिल्लिखत सरकारको र स ालक सिमितको 
िनणर्यिवपरीत आफूमा कायर्कारी अिधकार रहेको व्यहोराको पऽलेिख िनजकै िनदशनमा चल्न सबैलाई िलिखत िनदशन 
िदएपिछ सो िवषयमा सरकारको सरोकार र चासो हनु ु ःवाभािवक छ । त्यसैले नेपाल सरकारको सम्बिन्धत 
मन्ऽालयबाट ःप ीकरण सोिधएको देिखन्छ । िवपक्षीको सो कायर्ले कानूनको ू  उल्लंघन गरेको अवःथा एकाितर छ 
भने अक  ितर िवपक्षीलाई िनगममा नै रािखरहँदा िनगमको व्यवःथापन, दैिनक, ूशासन, र राि य हवाई सेवा स ालनको 
सरुक्षा जःतो संवेदनशील िवषयलाई समेत ूितकूल असर पनर्सक्ने अवःथा अक ितर देिखएको छ । अतः िवपक्षीलाई 
मन्ऽालयमा हािजर हनु बोलाएको हो । यसबाट िवपक्षीको पद खोिसएको वा नोकरीबाट िनकािलएको अवःथा नहुँदा 
िनजको संिवधानूद  कुनै मौिलक हकको उल्लंघन भएको छैन । 

महाूबन्धक र कायर्कारी अध्यक्ष वा ूमखुबीचको सै ािन्तक िभ ता के हो भन े एउटा संःथामा १ भन्दा बढी 
महाूबन्धक पिन हनु सक्दछन ्तर एक भन्दा बढी कायर्कारी ूमखु हनु सक्दैन । यसको अन्तरार्ि य ःतरमा सहमत 
पिरभाषा यःतो छः 

"A chief executive officer (CEO) or chief executive is one of the highest‐ranking corporate officers (executives) or 
administrators  in  charge  of  total management.  An  individual  selected  as  president  and  CEO  of  a  corporation, 

company, organization, or agency, reports to the board of directors." (http://en.wikipedia.org/wiki/Chief executive 

officer) 

कायर्कारी ूमखु र महाूबन्धक (General Manager, GM) दईु अलग अवधारणा हनु ्। कितपय अवःथामा जितवेला 
कायर्कारी िनयकु्त गिरएको ूमखु हुँदैन महाूबन्धकले नै कायर्कारी ूमखुको भिूमका िनवार्ह गन गरी कायर्क्षेऽािधकार 
(Terms of Reference) तोिकएको हनु्छ, जःतो पूवर् कायर्कारी अध्यक्ष नहुँदा नेपाल सरकारले िवपक्षीलाई नै कायर्कारी 
ूमखुको भिूमका सिहतको महाूबन्धक तोकेको िथयो । तर अक  कायर्कारी ूमखु िनयकु्त भएपिछ सोही व्यिक्त नै 
कायर्कारी ूमखुको भिूमकामा रहन्छ । िनगममा महाूबन्धक र कायर्कारी अध्यक्ष दबैु राख्न सिकने व्यवःथा भएकोले 
यसमा को कायर्कारी ूमखु हनुे र को नहनुे भ  े िवषय सम्पूणर् पमा सरकारले िनणर्य गन िवषय हो । त्यसैले 
िवपक्षीको दावी कानून, न्याय र तकर् संगत छैन । 

यसैसँग जोिडएको िनवदेन मागको अक  आधार िनगमको कमर्चारीह को सेवा शतर् सम्बन्धी िविनयमावली २०५८ को 
िविनयम २ को घ, िनगमको आिथर्क िविनयमावली २०६५ को िविनयम २ को देहाय ६ तथा अनसूुची ५ र िनगमको 
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Organizational System Manual  को पृ  १४ भाग ५ तथा िनगमको संःथागत ढाचँा (Organization Chart) को सवाल 
छ, ती व्यवःथाह  पथृक ूयोजनाथर् बनेका हुँदा ूःततु िववादको िवषयसँग तादम्यता राख्दैनन ्। 

कुनै पिन िवषमया धारा १०७ को अिधकारक्षेऽ आकिषर्त हनु न्यूनतम पमा दइुवटा अवःथा देिखनपुदर्छ । पिहलो 
सावर्जिनक िनकाय संःथाले कानूनबमोिजम गनुर्पन कायर् नगरेको अवःथा र दोॐो सम्बिन्धत व्यिक्तको संिवधान ूद  
हकमा आघात पगुेको अवःथा । तर ूःततु िनवेदनमा कुन कानूनले ूितकूल िनणर्य भएबापत उत्ूषेणको आदेश जारी 
हनुपुन हो र कुन कानूनको पालनाको खाितर परमादेश जारी हनुपुन हो उल्लेखसम्म पिन गनर् नसकेबाट र िनवदेकको 
कुन हकमा आघात पगु्न गयो भ  ेसमेत ू  गनर् नसकेकाले मागबमोिजम िरट जारी हनु ेअवःथा सै ािन्तक पले पिन 
निमल्ने हुँदा िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ । 

उपरोक्त कानूनी ूावधानको पिरवेशमा िनवेदकको महाूवन्धकको पद रही रहेको र िनजलाई काजमा मन्ऽालयमा हािजर 
हनु सम्म बोलाइएको यस अवःथामा िनवेदकलाई िरट िनवेदन िदन ेहकदैयाको अभाव, कानूनी हकको अभाव र िनःकृय 
भइसकेको अिधकारलाई अिधकार भएको भनी करारीय अिधकार समेत भएको अवःथामा ूःततु िरट िनवेदनमा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनुपन अवःथा िव मान हुँदा खारेजयोग्य छ । 

अतएवं मािथ ूकरणमा विणर्त तथ्य ूमाण कानून समेतको आधारमा झूठा एवं कपोकिल्पत व्यहोराह  उल्लेख गरी 
कानूनूितकूल दायर गरेको हकदैयािवहीन िवपक्षीको उक्त िरट िनवदेन खारेज गरी न्याय पाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको 
नेपाल वायसेुवा िनगम केिन्िय कायार्लय, ऐ. स ालक सिमित र कायर्कारी अध्यक्ष पदमा कायर्रत सगुतर  कंसाकारको 
िलिखत जवाफ । 

नेपाल वायसेुवा िनगमको कायर्कारी अध्यक्षमा ौी सगुतर  कंसाकारलाई िनयकु्त गन नेपाल सरकार म.प. को िमित 
२०६६।४।८ को िनणर्यबाट आफू िनयकु्त हुँदा तोिकएबमोिजमको कायार्देश बमोिजम काम गनर् नपाएको भनी 
िनगमको महाूबन्धक ौी कुलबहादरु िलम्बूले सम्मािनत सव च्च अदालतमा दायर गनुर्भएको िरट िनवेदनमा सरकार 
मं.प. बाट िमित २०६४।९।२२ मा िनजलाई महाूबन्धक पदमा िनयकु्त गदार् तोिकएको कायर्कारी अिधकारमा कटौती 
नगरी यथावत पमा ूयोग गनर् िदन ु िदलाउन उक्त अदालतको एकल इजलासबाट िमित २०६६।४।१४ मा जारी 
अन्तरकालीन आदेश सोही अदालतको संयकु्त इजलासको िमित २०६६।४।२८ को आदेशबाट िनिंबय भएको 
सन्दभर्मा आफूमा नभएको कायर्कारी अिधकार ूयोग गरी िनगमको कायर्सम्पादनमा अन्यौल वातावरण िसजर्ना भई 
िनगमको व्यवःथापनमा समःया उत्प  हनु गएको हुँदा नेपाल सरकारले िनवेदकलाई सोिधएको ःप ीकरणको जवाफ 
निदई आलटाल गरी उल्टै िनगमको काम कारवाहीमा वाधाव्यवधान खडागरी ॅमपूणर् िनदशन जारी गन कायर् गरेकोले 
सम्मािनत सव च्च अदालतमा परेको यसै सम्बिन्धत २०६६ सालको िरट नं. ००३७ को उत्ूषेणको आदेश जारी 
गिरपाऊँ भ े मु ामा अिन्तम िकनारा नभए सम्मको लािग यस मन्ऽालयमा हािजर गराउने िनणर्यले िनवेदकको कुनैपिन 
हक अिधकारमा आघात नपरेकोले खारेजभागी छ । 

िनगमको कायर्कारी अध्यक्ष, कायर्कारी उपाध्यक्ष वा कायर्कारी स ालक िनयकु्त नभएको अवःथामा महाूवन्धक िनयकु्त 
गनर्सक्न ेगरी नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) ले नपेाल सरकारलाई ूदान गरेको 
अिधकारको पूवर्शतर् िनधार्रण भएको पाइन्छ । जबिक नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (५) 
ले सिमितको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै स ालकलाई यो ऐनबमोिजम ूबन्धकको काम, कतर्व्य समेत समु्पी कायर्कारी 
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अध्यक्ष, कायर्कारी उपाध्यक्ष वा कायर्कारी स ालकको पमा िनयकु्त गनर्सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई पूणर्त ःवतन्ऽ र 
ःवेिच्छक ूकृितको अिधकार ूदान गरेको छ । अतः िव मान कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकारबाट भए गरेको 
कामकारवाहीलाई ववेाःता गद वारम्बार कायर्कारी अिधकार आफूमा रहेको भनी मनोमानी ढंगबाट आदेश तथा िनदशन 
िदने काम भएकोले त्यःतो कायर् रोक्न नेपाल सरकारको कतर्व्य पालनाबाट िनजको कुनै मौिलक हक अिधकारमा हनन 
हनुे िवषय होइन । 

नेपाल सरकार म.प. को िमित २०६६।४।८ को िनणर्य, मन्ऽालयबाट िमित २०६६।४।११ को पऽबाट िदइएको 
िनदशन,  स ालक सिमितको िमित २०६६।४।११ को िनणर्य तथा सम्मािनत सव च्च अदालतको िमित 
२०६६।४।२८ मा भएको आदेशबमोिजम िनगमको कायर्कारी अिधकार कायर्कारी अध्यक्षमािनहीत रहँदारहँदै सो 
िवपरीत िनज महाूबन्धकले िमित २०६६।४।३० मा नायव महाूबन्धकलगायतका सबै िवभागीय ूमखुह  समेतलाई 
महाूवन्धकको कायार्लयबाट िदएको िनदशनअनसुार काम गनुर् भनी आफूलाई नभएको कायर्कारी अिधकार ूयोग गनुर् 
भएकोले िनज महाूवन्धकउपर ूचिलत कानूनबमोिजम िकन कारवाही नगन ? २०६६।५।१ को कायार्लय समयिभऽ 
आफ्नो ःप ीकरण मन्ऽालयमा पेश गन भ  ेनेपाल सरकार (मा. मन्ऽीज्यू) बाट िमित २०६६।४।३२ मा िनणर्य 
भएकोले िनधार्िरत समयिभऽ ःप ीकरण पेश गनुर् हनु अनरुोध गिरएकोमा ःप ीकरण पेश गनुर्को बदलामा पनुः िमित 
२०६६।५।१ मा नै नायब महाूबन्धकलगायतका सबै िवभागीय ूमखुह  समेतलाई महाूबन्धकबाट िदएको 
िनदशनअनसुार काम गनुर्भनी िनदशन गरेबाट के ःप  हनु्छ भन े िनवेदकको िनयत सफा छैन । एकाितर ःप ीकरण 
पेश गनर् मौका पाइन भ  ेअक ितर नभएको कायर्कारी अिधकार ूयोग गनर् खोज्न ेगरेकोले तत्कालको लािग मन्ऽालयमा 
हािजर हनु भनी गरेको िनणर्यमा कुनै कानूनी ऽिुट छैन । 

            जहाँसम्म िवपक्षी िरट िनवेदकले कारवाही तथा आदेश िनदशन िदई नपेाल सरकारको क्षेऽािधकारको 
िवषयमा ू  उठाउन ुभएको छ । नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोिजम नेपाल सरकारले िनयकु्त 
गन महाूबन्धकको तलब, भ ा तथा सेवाको अन्य शतर्ह  नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजम हनु्छ भ े व्यवःथाले 
िनगमको महाूबन्धकको पद नेपाल सरकारको नीित िनदशन तथा आदेशको पालना गनुर् िनजको कतर्व्य हनुछे । जनु 
िनकायले िनयिुक्त गछर् सेवाशतर् तोक्छ सो िनकायलाई कारवाही गन तथा आदेश िदन ेअिधकार समेत हनुे कानूनको 
सवर्मान्य िस ान्त हो । यसथर् िवपक्षी िनवेदकले दावी गनुर्भएको क्षेऽािधकारको कुरा तथ्यमा आधािरत छैन खारेजभागी 
छ । 

तसथर् ूःततु िवषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मतनै भएकोले िवपक्षीको 
मागबमोिजम अन्तिरम आदेशलगायतको कुनै पिन आदेश जारी हनुपुन होइन । िरट िनवदेन खारेजभागी छ । खारेज 
गिरपाऊँ भ  ेसमेत एकै िमलान व्यहोराको पयर्टन मन्ऽी पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको छु ाछु ै िलिखत 
जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु मु ामा ूा  हनु आएका िमिसल 
संलग्न कागज ूमाणह को अध्ययन गरी िनवेदक कुलबहादरु िलम्बूको तफर् बाट उपिःथत िव ान विर  अिधवक्ता ौी 
हिरहर दाहाल अिधवक्ताह  ौी शम्भ ुथापा, ौी नरेन्िूसाद पाठक, ौी हिरूसाद उूतेी र िशव िरजालले िनवेदक िवगत 
लामो समयदेिख नेपाल वायसेुवा िनगममा कायर्रत रहेको व्यिक्त भएको र नेपाल सरकार मिन्ऽ पिरषद्को 
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२०६४।९।२२ को िनणर्यअनसुार िनगमको महाूबन्धक पदमा ४ वषर्को लािग िनयिुक्त भएकोमा नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद्को २०६५।७।२० को िनणर्यअनसुार िनवेदकलाई ४ वषर्को अविध बाँकी छँदै गैरकानूनी पमा बीचमै 
हटाई िवपक्षी सगुतर  कंसाकारलाई महाूवन्धक पदमा िनयिुक्त गिरयो । 

महाूबन्धकको हैिसयतले काम गनर् िदनभु े अदालतको पूवर् आदेशअनसुार िनगमको िहतको लािग महाूबन्धकको 
हैिसयतले मातहतका नायव महाूवन्धक तथा िनदशकह लाई िनदशन पऽ पठाएकोमा उक्त पऽको िवषयलाई आधार 
बनाई मन्ऽालयबाट िनवेदकलाई २०६६।५।१ को कायार्लय समयिभऽ ःप ीकरण पेश गनुर्भनी माननीय मन्ऽीज्यूबाट 
२०६६।४।३२ मा िनणर्य भएको भनी २०६६।५।३ मा पऽ बझुाइयो । यसरी ःप ीकरण पेश गन समय व्यतीत 
भइसकेपिछ माऽ पऽ ूा  भएकोमा उक्त पऽलाई आधार िलई ःप ीकरण पेश नगरेको भनी उक्त पऽ ूा  हनु ुअगावै 
२०६६।५।२ मा मन्ऽीःतरबाट िनणर्य गरी िनवेदकलाई िवपक्षी मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभनी २०६६।५।२ मा 
पठाएको पऽ २०६६।५।३ मा ूा  भएकोले ूःततु िरट िनवेदन गनुर् परेको हो । 

िनवेदक सव च्चको २०६६।२।१८ को आदेशबाट ःथािपत भएको पदमा कायर्रत रही पदीय हैिसयतले काम गरेको 
अवःथामा उक्त काम कतर्व्यबाट बि त गन उ ेँयले मन्ऽालयमा हािजर हनु बोलाउन े िवपक्षीह लाई कुनै कानूनले 
अिधकार िदएको छैन र उक्त हािजर गराउने पऽमा पिन त्यःतो तथ्य खलुाइएको छैन । िनवेदक जनु संःथाको 
महाूवन्धक हो उही संःथामा हािजर भई काम गनर् पाउन ुिनजको अिधकार हो । अतः िनवेदकलाई मन्ऽालयमा हािजर 
गराउन े िवपक्षीह को २०६६।५।२ को िनणर्य एवं सो आधारमा लेिखएको पऽ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी 
िनवेदकलाई मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेकायर् नगनुर् भनी ूितषधेको आदेश र िनवेदकलाई िनजको महाूवन्धकको पदमा 
रही कायर्कारी ूमखुको हैिसयतले पूवर्वत काम गनर् िदन ुभनी िवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हनुपुछर् 
भनी बहस गनुर्भयो । 

िवपक्षी वायसेुवा िनगम तथा सोको स ालक र कायर्कारी अध्यक्ष समेतको तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ताह  ौी 
सशुील पन्त, ौी गान्धी पिण्डत, ौी हिरकृंण काकीर्, ौी गोिवन्दूसाद शमार्, तलुसी भ , डा. ौी िभमाजुर्न आचायर् समेतले 
िनवेदक सव च्च अदालतको आदेशले  महाूवन्धकको पदमा पनुः वहाली भए तापिन िनजको शु  िनयिुक्तको अवःथामा 
िदएको कायर्क्षऽेगत शतर्ह  (TOR) र  भएको अवःथामा सव च्च अदालतको आदेशबाट िनजलाई यो यित अिधकार हनुे 
भनीएको छैन । िनवेदकको काम कतर्व्य र अिधकार कित हनुे भनी स ालक सिमितले तोक्ने हो । िनगम व्यापारीक 
संःथा भएकोले पिरवितर्त व्यवःथालाई आत्मसात गरी व्यवःथापन गनर् सगुतर  कंसाकारलाई नेपाल सरकारले कायर्कारी 
अध्यक्ष तोिकसकेको कुरा िनवेदक ःवयंलाई थाहा जानकारी भै सो िवषयमा िनवेदकले यसै अदालतमा िरट दायर गरी 
िवचाराधीन रहेकै अवःथामा स ालक सिमितले महाूवन्धकको काम, कतर्व्य र अिधकार तोकी सकेको अवःथामा िनजले 
मेरो अिधकार यित नै हनु ेभनी भ  िमल्न ेकुनै कानूनी आधार र कारण छैन । महाूवन्धकको पदीय काम कतर्व्य र 
अिधकार यित नै हनु ेभ े नभएकै कारणबाट िनजको भिूमका कमबेसी कित हनुे भनी स ालक सिमितले तोक्ने व्यवःथा 
ऐनले नै गरेको छ । महाूवन्धकको अिधकार पूणर् (Absolute) हुँदो हो त ऐनमा स ालकले तोक्ने व्यवःथा रहने नै 
िथएन । यःतो अवःथामा स ालक सिमितले तोकेको अिधकारको वेवाःता गरी िनगमिभऽ अिःथरता र अन्यौलता िसजर्ना 
गनर् नायव महाूवन्धकलगायत िनदशकह लाई िनदशन िदने जःतो गैरकानूनी िबयाकलाप गरेको हुँदा िनवेदकलाई 
िनयिुक्त गन िनकायले ःप ीकरण माग गनुर् ःवाभािवक र कानूनसंगत नै छ । त्यसरी ःप ीकरण माग गदार् िनवेदकले 
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ःप ीकरण पेश नगरेको र िनजलाई िनगममा रािखरहँदा िनगमको व्यवःथापन, ूशासन, एवं हवाई सेवा सरुक्षा जःता 
िवषयमा ूितकूल ूभाव पनर्सक्न ेजःता कुरालाई ि गत गरी मन्ऽालयमा हािजर हनु वोलाइएको कायर्बाट िनवेदकको 
पद खोिसएको नभै मौिलक हकमा आघात नपगुकेो हुँदा िनवेदकको िरट िनवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज हनुपुछर् भनी 
बहस गनुर्भयो । 

त्यःतै िवपक्षी पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय समेतको तफर् बाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी यवुराज 
सवुेदीले िनवेदक महाूवन्धक पदमा पनुः वहाली भएपिन नेपाल सरकारले सगुतर  कंसाकारलाई कायर्कारी अध्यक्ष 
तोकेको हुँदा िनवेदकले स ालक सिमितले तोकेको काम कतर्व्य सम्पादन गनुर्पनमा सो नगरी अिधकारिवहीन िविभ  
िनदशनह  गरी िनगममा अव्यवःथा र अन्यौलता िसजर्ना गनर् थालेको हुँदा ःप ीकरण मािगएको अवःथा हो । िनयिुक्त 
गन िनकायले कारवाही गन अिधकार पिन राख्दछ । यो कानूनको सामान्य िस ान्त हो । यसरी ःप ीकरण माग्न ुनै 
सनुवुाइको मौका िदएको हो । तर िवपक्षी िनवेदकले ःप ीकरण पेश नगरी िनगमका काम कारवाहीमा अन्यौलता 
बढाएको हुँदा उक्त अन्यौलता हटाई िनगमका काम कारवाहीमा सहजता ल्याउन ुमन्ऽालयको कतर्व्य र अिधकार भएको 
हुँदा िनजलाई मन्ऽालयमा हािजर हनु वोलाइएको हो । यसबाट िनवेदकको मौिलक हक हनन ् नभएको हुँदा िरट 
िनवेदन खारेज हनुपुछर् भनी बहस गनुर्भयो । 

उिल्लिखत बहस समेत सनुी िनणर्यतफर्  िवचार गदार् ूःततु िरटमा िनवेदकको मागबमोिजम िनजलाई पयर्टन तथा नागिरक 
उ यन मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभनी नेपाल सरकार (मन्ऽीःतर) बाट िमित २०६६।५।२ मा गिरएको िनणर्य तथा 
सो आधारमा पठाइएको पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको २०६६।५।२ को पऽ बदर हनुपुन हो होइन ? र 
िनजलाई नेपाल वायसेुवा िनगमको महाूवन्धक पदमा हािजर रही काम कारवाही गनर् िदन ुभनी िवपक्षीह को नाममा 
आदेश जारी हनुपुन हो होइन ? भनी सोही िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

२. यसमा िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िनवेदकको मखु्य माग िनवेदकलाई पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयमा हािजर 
गराउन ेभनी गिरएको पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽीको िमित २०६६।५।२ को िनणर्य र उक्त िनणर्य कायार्न्वयन 
गनर् पठाएको िमित २०६६।५।२ को पऽ उत्ूषेणको आदेश जारी गरी बदर गिरपाऊँ भनी ूःततु िनवदेन पनर् आएको 
रहेछ । 

िवपक्षी पयर्टन मन्ऽीको िलिखत जवाफ एवं पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको िमित २०६६।५।२ को 
मन्ऽालयमा हािजर हनु ेबारेको पऽमा देहायबमोिजम देिखन्छः 

 “नेपाल सरकार मं.प.को २०६४।४।८ को िनणर्य िब  तपाईले सम्मािनत सव च्च अदालतमा दायर गनुर्भएको िरट 
िनवेदनमा नेपाल सरकार म.प. बाट िमित २०६४।९।२२ मा तोिकएको कायर्कारी अिधकारमा कटौती नगरी यथावत ्
पमा ूयोग गनर् िदन ु िदलाउन उक्त अदालतको एकल इजलासबाट िमित २०६६।४।१४ मा जारी भएको 
अन्तरकालीन आदेश सोही अदालतको संयकु्त इजलासको िमित २०६६।४।२८ को आदेशबाट िनिंबय भएको । 

नेपाल सरकार मं.प. को िमित २०६६।४।८ को िनणर्य, मन्ऽालयबाट िमित २०६६।४।११ को पऽबाट िदइएको 
िनदशन,  स ालक सिमितको िमित २०६६।४।११ को िनणर्य तथा सम्मािनत सव च्च अदालतको िमित 
२०६६।४।२८ मा भएको आदेशबमोिजम िनगमको कायर्कारी अिधकार कायर्कारी अध्यक्षमा िनहीत रहँदा रहँदै 
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तपाईले िमित २०६६।४।३० मा नायव महाूबन्धकलगायतका सबै िवभागीय ूमखुह  समेतलाई महाूबन्धकको 
कायार्लयबाट िदएको िनदशनअनसुारको काम गनर् भनी आफूलाई नभएको कायर्कारी अिधकार ूयोग गनुर्भएको 
देिखएकाले ूचिलत कानूनबमोिजम तपाईलाई िकन कारवाही नगन भनी आफ्नो ःप ीकरण मन्ऽालयमा पेश गनर् 
िदइएको म्यादिभऽ ःप ीकरण पेश गनुर्भएन । 

यसै बीच तपाईले िनगमको नायव महाूबन्धक तथा सम्पूणर् िवभागीय ूमखुह लाई पनुः िमित २०६६।५।१ मा जारी 
गनुर्भएको िलिखत िनदशन सम्मािनत सव च्च अदालतको संयकु्त इजलासबाट िमित २०६६।४।२८ मा भएको 
आदेशिवपरीत हनु गएको देिखएको । तपाइले जारी गनुर्भएको ूःततु िनदशनले िनगमको व्यवःथापन दैिनक ूशासिनक 
काम कारवाही समेतमा अन्यौलपूणर् वातावरण िसजर्ना भएको । िनगमको व्यवःथापन,  दैिनक ूशासनलगायत राि य 
ध्वजावाहक एअरलायन्स सेवा स ालन र हवाई सेवा सरुक्षा संवेदनिशलता समेतलाई िवचार गदार् तपाइलाई सोही 
कायार्लयमा कायर्रत गराउन उपयकु्त नदेिखएको । 

अतः सम्मािनत सव च्च अदालतमा दायर रहेको संवत ्२०६६ सालको िरट नं. ००३७ को उत्ूषेणको आदेश जारी 
गिरपाऊँ भ  ेमु ामा िवषयवःतकुो गम्भीरतालाई मध्यनजर गदार् ूःततु मु ालाई अमािधकार िदन ेसमेत आदेश भएकोले 
उक्त मु ामा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट अिन्तम िकनारा नभएसम्मको लािग तपाईलाई यस मन्ऽालयमा हािजर 
गराउन ेनेपाल सरकार (मा.मन्ऽीःतर) बाट िमित २०६६।५।२ मा िनणर्य भएकोले िनणर्यको जानकारी गराउँदछु । 

िनवेदक नेपाल वायसेुवा िनगमको िसिनयर क्याप्टेन भएको भ  े देिखन्छ । िनवेदक िवगत २९ वषर्देिख िनगममा 
कायर्रत िनगमको उ यन सेवाको कमर्चारी भ  े िनवेदनको ूकरण १ बाट देिखन्छ । िनवेदकलाई नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६४।९।२२ को िनणर्यअनसुार ४ वषर्को अविध तोकी िनगमको महाूवन्धक पदमा िनयिुक्त 
गिरएको देिखन्छ । उक्त िमितकै िनणर्यअनसुार िनवेदकलाई १३ सूिऽय कायर्क्षेऽगत शतर्ह  समेत तोिकएको देिखन्छ 
। 

३. िमित २०६४।९।२२ को मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यबाट महाूवन्धक पदमा िनवेदकलाई ४ वषर्को पदाविध समेत 
तोकी िनयिुक्त गिरएपिन िनवेदकलाई “तोिकएको कायर्क्षेऽगत शतर्ह बाट सिृजत दाियत्वह को कायार्न्वयन सन्तोषजनक 
नभएको भ  े आरोपमा सेवाको िनरन्तरता गनर् मनािसव नहनु े भनी िमित २०६५।७।२० को मिन्ऽपिरषद्को 
िनणर्यअनसुार िनवेदकलाई पदबाट हटाएकोमा यस अदालतको िमित २०६६।२।१८ का आदेशानसुार पदबाट हटाउन े
िनणर्य बदर भै िनवेदक महाूवन्धक पदमा पनुःथािपत भएको देिखयो । यस अदालतको आदेशअनसुार िनवेदक 
महाूबन्धक पदमा पनुः ःथािपत भएपिछ िविभ  कारण देखाई िनवदेकलाई पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयमा 
हािजर गराउने गरी िमित २०६६।५।२ मा मा. मन्ऽीःतरको िनणर्य भएको भ  ेदेिखन्छ । मन्ऽीःतरको उक्त िनणर्य 
गैरकानूनी भएको हुँदा िनणर्य बदर गरी यस अदालतको िमित २०६६।२।१८ को िनणर्यादेश र िनगम ऐनबमोिजम 
िनवेदकलाई महाूवन्धकको हैिसयतले ूयोग गनर् पाउने सम्पूणर् अिधकार ूयोग गनर् िदन ुभ े आदेश जारी गिरपाऊँ भ े 
ूःततु िनवेदनमा माग हुँदा सो सम्बन्धमा माऽ हेन ुर्पन हनुआयो । 

४. िनवेदक िनगमको महाूवन्धक भ मेा िववाद भएन । िनवेदक Ex  cadre बाट महाूवन्धक पदमा िनयिुक्त भएको 
नभई िनगमको क्याडर (Cadre) बाटै महाूवन्धक पदमा िनयिुक्त भएको देिखन्छ । िनगमको कमर्चारीह को सेवा शतर् 
सम्बन्धी िविनयमावली, २०५८ अनसुार िनवेदक १२ औ ंतहको उ यन सेवाअन्तगर्तको अिधकृत भ  ेदेिखन्छ र िमित 
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२०६६।५।२ को पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयको पऽबाट िनवेदकलाई नपेाल सरकार मन्ऽीःतरीय 
िनणर्यबाट मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेिनणर्य भएको भ  ेदेिखन्छ । ूःततु िववादमा िनगमको १२ औ ंतहको अिधकृत 
महाूवन्धकलाई नेपाल सरकारको मन्ऽीले िनणर्य गरी मन्ऽालयमा हािजर गराउन सक्छ सक्दैन ? सो सम्बन्धमा हेन ुर्पन 
हनु आयो । 

५. Service  Law अथार्त सेवा शतर् सम्बन्धी कानूनअनसुार दरबन्दीअनसुारको पदमा कमर्चारीले िनयिुक्त पाएपिछ Lien 
(पदािधकार) ूा  गदर्छ । कुनै पिन सँगठनमा एउटै पदमा एक भन्दा बढी व्यिक्तको Lien पदािधकार हुँदैन । Lien 
रहेको व्यिक्तको बढुवा भएमा वा राजीनामा गरेमा वा स वा भएमा वा मरेमा माऽ त्यःतो पद िरक्त भई उक्त पदमा 
अक  व्यिक्तले पदािधकार ूा  गदर्छ । यःतो िरक्त पदको पूितर् बढुवा ारा वा स वा ारा वा अवःथा अनसुार नया ँ
िनयिुक्त ारा गिरन्छ । सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा स वा र काजको व्यवःथा गरेको हनु्छ । स वा भ ाले ूशासिनक 
आवँयकताअनु प समान तह वा समान ौेणीको पदमा कानूनमा व्यवःथा भएबमोिजम स वा गनर्सक्ने अिधकार पाएको 
व्यिक्तले एक कायार्लयको समान पदबाट अक  कायार्लयको समान पदमा काम गनर् पठाउने कायर्लाई जनाउँदछ । 
त्यसैगरी काज भ ाले पदािधकार सािवककै पदमा कायम राखी अक  कायार्लयको मागअनसुार सीिमत अविधका लािग 
अविध तोकी कुनै िनि त काम सम्प  गनर् खटाउन ेकामलाई जनाउँदछ । काज पदािधकार नभएको ठाउँमा पिन 
िनि त अविधको लािग काम र िजम्मेवारी तोकी पठाउन सिकन्छ । सेवा सतर्सम्बन्धी कानूनमा स वा र काजको 
व्यवःथा भएको हनु्छ तर पदािधकार नभएको िनकायमा स वा र हािजर गराउन ेभ  ेहुँदैन । काज र स वा सेवाको 
शतर्कै एक शतर् अन्तगर्तकै शतर् हो । तर काम नतोकी िबना माग र उ ेँय अक  कायार्लयमा हािजर गराउने सेवाको 
सतर् होइन र हनु सक्दैन । सेवाको सतर् भ ाले िनयिुक्तको ूिबया, तलब, भ ा, मडे, स यकोष, उपदान, िवमा, िवदा, बढुवा, 
पदाविध,  िवभागीय कारवाही, उमेरको हदबाट हनुे अवकाश, पदाविधको आधारमा हनुे अवकाश, स वा, काज आिदलाई 
जनाउँदछ । 

६. हामीकहाँ काजसम्बन्धी िववादलाई िलएर कुनै िस ान्त ःथािपत भएको देिखँदैन । िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा 
झण्डै हाॆो संिवधानको धारा १५३ को जःतै व्यवःथा भारतको संिवधानको धारा ३०९ मा भएको देिखन्छ । भारतको 
सव च्च अदालतबाट काजका सम्बन्धमा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख हनु आवँयक देिखयो । भारतको सव च्च 
अदालतले State  of Mysore  V.  Nanjundian(1969) 3scc  633 मा Deputation means  a  loan  of  service  of  a 

government servant by the parent Department to another Department of the same Government or even to a non 

governmental authority or statutory corporation or as between a state Government and the Government of India 

भिनएको देिखन्छ । काजमा पठाइएको कमर्चारीलाई पठाउने कायार्लयले िफतार् मगाउन सक्छ सो सम्बन्धमा पनुः एक 
पटक भारतको सव च्च अदालतले काजमा पठाएको कमर्चारीको िफतार्को सम्बन्धमा Balraj V C.C.U.T  (1985), S.L.R 
587 मा "The lending Department can ask for return of the employee and the loanee Department can also insist 

on his return to the parent Department so that the employee has no right to be retained in the loanee Department 

भ े व्याख्या गरेको देिखन्छ । 

यसबाट पिन Service Law मा स वा र काज कानूनी ूिबया हो तर “हािजर गराउन”े भ  ेकानूनी मान्यता ूा  सेवाको 
शतर् होइन भ  ेूमािणत हनु्छ ।  
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७. तसथर् काज भ ाले कुनै एक कायार्लयले कुनै काम सम्प  गनर् आफूसँग त्यःतो दक्षता ूा  गरेको कमर्चारी नभएमा 
सीिमत अविधका लािग अक  कायार्लयबाट कमर्चारी सापटीःव प िलइ सेवा ूा  गन कामलाई जनाउँछ । काज भनकेो 
सापटी ःव प एक कायार्लयबाट अक  कायार्लयमा सीिमत अविधको लािग तोिकएको कायर् सम्प  गनर् मागअनसुार 
कमर्चारीलाई पठाउन ेकायर् हो । काज खास काम सम्प  गनर् पठाइन्छ । खास काम सम्प  भएपिछ काजको ूयोजन 
समा  भै काजमा गएको कमर्चारी सािवकको पदमा िफतार् जान्छ । त्यसैले कुनै कमर्चारीलाई कानूनबमोिजम स वा गन 
काम वा मनािसव कारणमा काजमा खटाउने कायर्ले कानूनी मान्यता ूा  गनर् सक्छ । कानूनबमोिजम भएको स वा वा 
कानूनबमोिजम भएको काज खटाउन ेकायर्मा यस अदालतले आफूलाई असाधारण अिधकार छ भन्दैमा हःतक्षेप गनर् 
सक्दैन र गनर् पिन हुँदैन । ूःततु िनवेदन िनवेदकलाई िनगमको महाूवन्धक पदबाट पयर्टन मन्ऽालयमा काजमा माग 
गरेको नभई केवल हािजर गराउन ेिनणर्यउपर परेको हो । िनवेदकलाई मन्ऽालयमा हािजर गन गराउन ेिनणर्यमा त्यःतो 
गनर्सक्न ेकानूनी अिधकार देिखँदैन । िनगमको कमर्चारी सेवा शतर् सम्बन्धी िविनयमावलीमा पिन िनगमको महाूबन्धक 
पदको व्यिक्त वा अन्य कमर्चारीलाई पयर्टन मन्ऽालयमा हािजर गनर् पठाउने व्यवःथा भएको देिखँदैन भने नपेाल सरकार 
कायर् सम्पादन िनयमावलीमा पिन मन्ऽीलाई अन्य Corporation को कमर्चारीलाई मन्ऽालयमा हािजर गराउन िझकाउने 
अिधकार ूदान गरेको देिखँदैन । मािथ भिनयो सरकारी वा कुनै सँगठनको कमर्चारी ूशासनमा स वा र काज 
मान्यताूा  सेवाको शतर् हो । कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताूा  कमर्चारी नभएको अवःथामा त्यःतो सँगठन वा 
कायार्लयले त्यःतो दक्षता ूा  व्यिक्त भएको अक  कायार्लयमा कारण खोली िनि त अविधको लािग कमर्चारी 
सापटीःव प काजमा माग्न सक्छ र यसरी अविध तोकी वा आयोजनाको काम हेरी िनि त अविध र िनि त कायर्को 
लािग कुनैपिन सँगठनको कमर्चारीलाई अक  सँगठनमा काजमा खटाउन सिकन्छ । तर एक सँगठनको कमर्चारीलाई 
अक  सँगठनमा हािजरी गराउन बोलाउन वा पठाउन सिकँदैन । 

८. पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय नेपाल सरकार कायर् िवभाजन िनयमावली अन्तगर्त गिठत मन्ऽालय हो । 
हवाइ यातायात सम्बन्धी वा वायसेुवा सम्बन्धी िवषय पयर्टन मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत िवषय हो । नेपालमा हवाई सेवा 
िवःतार वा नेपालले अन्य रा सँग हवाइ सम्झौता गरी नपेालको Flag  Carrier को सेवा अन्य देशसम्म लान े यःता 
िवषयमा वा हवाई सेवा सम्बन्धी अन्य कुनै िवषयमा पयर्टन मन्ऽालयले योजना बनाएको वा अध्ययन गिररहेको भए 
त्यःतो िवषयमा हवाइ सेवा वा हवाइ यातायात सम्बन्धी कुनै िवशेष को सेवा आवँयक परे कारण खोली, अविध तोकी 
सरकारले िनगमसँग माग गरेमा हवाइ यातायात र हवाइ सेवामा िनवेदकको लामो अनभुवको कारण िनवदेकलाई िव को 
पमा िनगमले अविध तोकी Honourably काजमा पठाउन सक्छ र त्यःतोमा जान ुिनवेदकको कतर्व्य समेत हनु आउँछ 
तर ूःततु िववादमा त त्यसको िवपरीत िवपक्षी सगुतर  कंसाकारलाई कायर्कारी अध्यक्ष तोकेको कारण िनवेदकलाई 
िनगमबाट पन्छाउन माऽ पयर्टन मन्ऽीले पयर्टन मन्ऽालयमा “हािजर गराउने”  िनणर्य गरेको देिखयो । पयर्टन मन्ऽीले 
यःतो िनणर्य गनर् सक्दैन । 

९. नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३७ अनसुार कायर्कारी अिधकार मिन्ऽपिरष  मा रहन्छ र कायर्कारी 
अिधकार पिन मिन्ऽपिरष  वाट नै ूयोग हनु्छ । मिन्ऽपिरषद्को अध्यक्षता महण ूधानमन्ऽीले गन हुँदा ूधानमन्ऽीले 
आफूमा भएको कायर्कारी अिधकार कायर् सम्पादन िनयमावली वा अन्य कानूनबमोिजम सम्बिन्धत मन्ऽीलाई वा अ  
अिधकारीलाई ूत्यायोजन गनर् पिन सक्छ । कायर्कारी अिधकार व्यापक हनु्छ । ूचिलत कानूनिवपरीत नहनु ेर कसैको 
हक अिधकार हनन ्नहनु ेकाम वाहेक मिन्ऽपिरषद्ले वा मन्ऽीले अन्य सम्पूणर् िनितगत िनणर्य गनर् सक्छ । यसमा 
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िववाद हुँदैन । तर,  मिन्ऽपिरष  वा मन्ऽी कायर्कारी अिधकार सम्प  र नीितगत िनणर्य गनर् सक्षम भएपिन 
मिन्ऽपिरषद्ले वा मन्ऽीले गन िनणर्य कानूनअनकूुल तकर् संगत, जायज मनािसव र कारणले समिथर्त हनुपछर् । यिद 
मिन्ऽपिरषद्को वा मन्ऽीको कुनै िनणर्यलाई समथर्न गन कानूनी आधार छैन भन े त्यःतो िनणर्य यस अदालतसमक्ष 
संवैधािनक परीक्षण हुँदा अड्न सक्दैन । 

१०. मािथ भिनयो िनवेदक िनगमको कमर्चारी सेवासतर् सम्बन्धी िनयमावलीमा पदािधकार भएका िनगमको कमर्चारी हो 
। मिन्ऽपिरषद्ले वा मन्ऽीले िनवेदकलाई जायज काममा मन्ऽालयमा काजमा माग गनर् सक्छ तर मन्ऽालयमा हािजर 
गराउन सक्दैन । पयर्टन मन्ऽीको िनणर्यमा कानूनी अिधकार र आधार देिखँदैन । िनगमको स ालक सिमित 
कानूनबमोिजम मिन्ऽपिरषद्ले गठन गन हो त्यसैगरी िनवेदकलाई महाूवन्धक पिन मिन्ऽपिरषद्ले नै िनयिुक्त गन हो तर 
िनगम नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वको सरकारी Corporation  भएपिन िनगमको महाूवन्धकलाई नेपाल सरकारले 
मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेिनणर्य गनर् सक्दैन । िनगमको महाूवन्धकको पद िरक्त राखी महाूवन्धकलाई मन्ऽालयमा 
हािजर गराउन े नेपाल सरकारको पयर्टन मन्ऽीको िमित २०६६।५।२ को िनणर्य कानूनिवपरीत Arbitrary  र 
िनगमजःतो Autonomous body को Autonomy मा नै हःतक्षपे हनुगएको देिखयो । 

११. कानूनी शासनमा सरकार वा अन्य कुनै अिधकारीको ःवेच्छाचारी िनणर्यको कुनै ःथान हुँदैन । ूःततु िवषय 
ःवेच्छाचारी िनणर्यको एक नमूना देिखन्छ । िनवेदकलाई मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभ  े िनणर्यलाई ूशासन प ितमा 
हनुपुन न्यूनतम नैितक मूल्य र मान्यताले पिन समथर्न गदन । Autonomous  Body को महाूबन्धक जो, स ालक 
सिमितको अिभ  सदःय हो उसको भिूमका महत्वपूणर् हनु्छ । महाूवन्धक Corporation को नीित िनमार्ता स ालक 
सिमित र Corporation को अन्य अ बीच सम्पकर् को माध्यम बन्छ, Corporation को महाूबन्धकलाई "A hyphen which 
joins a buckle which fastens the policy making part of the corporation to the  implementation part."  भ  सिकन्छ 
। त्यःतो महत्वपूणर् पदलाई पदािधकार नभएको मन्ऽालयमा हािजर गराउन ेभ  ेिनणर्य अिधकारिवहीन िनणर्य हो । 

Associated provincial picture Houses  limited V wednesbury corpn  (1948) 1, K.B.  (1947) 2 ALLER 680 को 
मु ामा यस ूकारको िनणर्यलाई ज्यादै ःवेच्छाचारी र un  reasonable  िनणर्य भिनएको छ । उक्त मु ामा यःतो 
िनणर्यलाई A decision of a public authority will be  liable to be quashed or otherwise dealt with by an appropriate 
order in judicial review proceedings where the court concludes that the decision is such that no authority properly 

directing  itself on  the relevent  law and acting reasonably could have reached  it भनी ःवेच्छाचारी िनणर्य बदर गद 
ःवेच्छाचारी िनणर्य बदर गनर्लाई मु ाको पक्ष िनवदेकको नामबाट wednesbury principle भ  ेनामाकरण नै गिरयो । 
अतः ूःततु मु ामा पिन िनवदेकलाई मन्ऽालयमा हािजर गराउन े िमित २०६६।५।२ को पयर्टन मन्ऽालयको िनणर्य 
िनवेदकको नामबाट Limbu Principle भनी नामाकरण गनर् सिकन्छ । 

१२. अतः िनवेदक िनगमको महाूबन्धक रिहरहेको अवःथामा िनजलाई पयर्टन मन्ऽालयमा हािजर गराउन े नेपाल 
सरकार (मन्ऽीःतर) को िमित २०६६।५।२ को िनणर्य एवं सो िनणर्य कायार्न्वयनको लािग लेिखएको पयर्टन तथा 
नागिरक उ यन मन्ऽालयको २०६६।५।२ को पऽ माथी िववेचना गिरएको आधार र कारणह बाट कानूनिवपरीत, 
ःवेच्छाचारी र ऽिुटपूणर् हुँदा उक्त िनणर्य र पऽ उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरिदएको छ । िनवेदकको काम, कतर्व्य 
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तोकी पाऊँ भ  ेमाग सम्बन्धमा िरट नं. ००३७ मा बोिलएकोले यसमा केही बोिलरहन ु परेन । ूःततु आदेशको 
जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िरट दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाईिदनू । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.िगरीश चन्ि लाल 

इित संवत ्२०६६ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभुम ्

इजलास अिधकृत : उपेन्िूसाद गौतम 
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िनणर्य नं. ९४१३ - उत्ूषेण / परमादेश 

भाग: ५७ साल: २०७२ मिहना: असोज अंक: ६ 

फैसला िमित :२०७१/०६/३०  ११७८ 

सव च्च अदालत, पूणर् इजलास 

सम्माननीय ू.न्यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश ौी ओमूकाश िमौ 

माननीय न्यायाधीश ौी देवेन्ि गोपाल ौे  

आदेश िमित : २०७१।०६।३०।५ 

०६७-WF-००२१ 

िवषय : उत्ूषेण / परमादेश । 

िनवेदक : काठमाड  िजल्ला, ितनथाना गा.िव.स वडा नं. ८ बःने ूसे काउिन्सल नेपालका सदःयबाट 
हटाइएका हिरगोिवन्द लइुटेल । 

िव  

िवपक्षी : नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय, िसंहदरबारसमेत । 

  

कानून ारा गिठत िनकायको अध्यक्ष वा सदःयको िनयिुक्त कानून ारा नै तोिकएको तरीका एवम ् समयाविधको 
लािग हनेु र यसको स ालन, व्यवःथापन र अन्य कायर् ूणाली कानून ारा नै व्यविःथत र िनयिमत हनेु 
कुरामा िववाद हनु नसक्ने । 

राज्यका ूत्येक िनकाय र पदािधकारीले कानूनबमोिजम आफ्नो काम गनुर्पन हनु्छ । शासन िविधको हनुपुदर्छ 
 व्यिक्तको होइन भ े िविधको शासनको मूलभतू िस ान्त हो । कानूनबमोिजम नभएको वा कानूनको उिचत 
ूिबया पूरा नगरी गिरएको कायर् वा िनणर्य बदरभागी हनेु । 

ऐनमा नै सदःयह को पदाविध चार वषर्को हनेु भनी िकटान गरेको अवःथामा सो पदाविध समा  नहुँदै 
अवकाश िदने गरी भएको माननीय मिन्ऽःतरीय िनणर्य ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को हनेु । 

सावर्जिनक पदािधकारीलाई िनयिुक्तकतार्को इच्छाअनकूुलको अविधसम्म बहाल राख्न े र इच्छाअनकूुल नै 
हटाउन हनु्छ भ  िमल्दैन । सावर्जिनक पदािधकारीको िनयिुक्त र बखार्सी िनयिुक्त गन पदािधकारीको 
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इच्छाबाट िनदिशत गनर् िमल्दैन र यो कुरा Doctrine of Pleasure को िस ान्त अनकूुल  हुँदैन । कानूनको 
शासनको िस ान्तले पिन त्यःतो िनणर्यलाई समथर्न नगन ।  

(ूकरण नं. ५) 

सम्बिन्धत ऐनमा पदाविधको ू  व्यवःथा भएको, तर िनयिुक्त िदँदा िनयिुक्तकतार्ले  पदाविध उल्लेख नगरेको 
वा घटी पदाविध उल्लेख गरेको वा बढीमा भ े शब्द ूयोग गरी सो पदाविधलाई घटबढ गराउने गरी िनणर्य 
गरेको देिखए त्यःतो िनणर्यलाइ कानूनस त  भ  िमल्ने हुँदैन । कानूनले खास पदाविध तोिकएको अवःथामा 
सो िकटानी तोिकएको पदाविधसम्म िनजले काम काज गनर् पाउने नै हनु आउने ।  

(ूकरण नं. ६) 

 िनवेदकको तफर् बाट :  

िवपक्षीको तफर् बाट : उपन्यायािधवक्ता सूयर्राज दाहाल र िव ान ् विर  अिधवक्ता हिरूसाद उूतेी 

अवलिम्बत निजर : 

स.अ. बलेुिटन २०६८, वषर् २०, अ  २४, चैत २, पूणार्  ४७४, पृ  २५ 

सम्ब  कानून : 

ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२), 

  

यस अिघ रायबाझी फैसला गनः  

माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी अवधेशकुमार यादव  

  

आदेश 

स.ू.न्या. रामकुमार ूसाद शाह : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दतार् भई संयकु्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशह को फरक फरक 
राय भई सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम (१) को खण्ड (क) बमोिजम पेस 
हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ् आदेश यसूकार छ :  

ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले ूसे काउिन्सल नेपालको सदःयको पदाविध 
चार वषर्को हनेु ःप  कानूनी व्यवःथा गरेको छ । म िवगत २६ वषर्देिख िनरन्तर पऽकािरता क्षेऽमा 
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कायर्रत ्◌् छु । यस बीचमा िविभ  मािसक पिऽकाह मा ूधान सम्पादक र कायर्कारी सम्पादकको 
िजम्मेवारी बहन गिरसकेको छु । ूसे काउिन्सलमा िनयकु्त हनेु अध्यक्ष तथा सदःयह को अवकाश सो 
ऐनबमोिजम हनेु हो । यसै बममा मलाई नेपाल सरकार, सूचना तथा स ार मन्ऽालयको िमित 
२०६५।९।४ को िनणर्य अनसुार ४ बढीमा वषर्को कायर्काल तोकी ूसे काउिन्सलको सदःय पदमा िनयकु्त 
गरेको िथयो । ूसे काउिन्सल ःवतन्ऽ र ःवशािसत सँगिठत संःथा हो । म सो ूसे काउिन्सलमा कायर्रत ्◌् 
रिहरहेको अवःथामा िमित २०६७।१।२७ गते िवपक्षी सूचना तथा स ार मन्ऽालयबाट नेपाल सरकार (मा. 
मन्ऽीःतर) को िमित २०६७।१।९ को िनणर्यानसुार भनी िन ापूवर्क काम गिररहेको मलाई ूसे 
काउिन्सलको सदःय पदबाट अवकाश िदइएको जानकारीको पऽ ूा  भयो । अवकाशपऽमा मलाई कुन 
कानूनको आधारमा र िकन अवकाश िदएको हो भ े सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गिरएको छैन । चार 
वषर्को कायर्काल पूरा नहुँदै मलाई उक्त पदबाट अवकाश िदन िमल्ने होइन । सो िनणर्य ने.का.प., २०५२, 

फागनु, िनणर्य नं ६२८१, पृ  ७६४ र ने.का.प., २०५३, चैत, िनणर्य नं ६२९५, पृ  ८११ मा ूितपािदत 
िस ान्तिवपरीत छ ।  

कानून ारा नै िनि त पदाविध तोिकएकामा कानूनबमोिजम पदमा िनयिुक्त वा मनोनयन भएका व्यिक्तलाई सो 
पदाविध पूरा नहुँदै हटाउन पाउने  

होइन । ऐनले यःतो अिधकार िवपक्षी सूचना तथा स ार मन्ऽीलाई ूदान गरेको पिन छैन । कानून ारा 
िनयकु्त कुनै पिन पदािधकारीलाई उसको कायर्काल पूरा हनुपूुवर् अवकाश िदन ुपन अवःथा आएमा उसलाई 
उिचत सनुवुाइको मौका िदनपुदर्छ भ े ूाकृितक न्यायको आधारभतू िस ान्त हो । तर, मलाई अवकाश 
िदनपूुवर् उिचत सनुवुाइको मौका त परै जाओस ् कुनै जानकारीसमेत निदई अवकास िदने गरी गिरएको 
िवपक्षीको िनणर्यले ूाकृितक न्यायको िस ान्तको समेत उल्ल न गरेको छ ।  

अतः िवपक्षीह को िनणर्य तथा काम कारवाहीह बाट ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ ारा ूद  
मेरो कानूनी हकका साथै ूाकृितक न्यायको िस ान्त र अन्तिरम संिवधान २०६३, को धारा १२  ूद  पेसा 
रोजगारको हक, धारा १३ ूद  समानताको हक जःता मौिलक एवम ् संवैधािनक हकमा समेत ूत्यक्ष आघात 
पारेको र सोको बकिल्पक एवम ् ूभावकारी उपचारको अभावमा िरट िनवेदन िलएर उपिःथत भएको छु । 
िवपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा स ार मन्ऽीको िमित २०६७।१।९ को मलाई ूसे काउिन्सल नेपालको 
सदःयबाट अवकाश िदने िनणर्य लगायतको सम्पूणर् काम कारवाहीह  उत्ूषेणको आदेशले बदर गिरपाउँ र 
िवपक्षीले उक्त पदमा अ  कुनै व्यिक्तलाई िनयिुक्त गनर् सक्ने भएकाले िनयिुक्तको िनणर्य नगनुर् र कथम 
कदािचत िनयिुक्त गिरसकेको भएमा िनयिुक्त गिरएको व्यिक्तलाई सदःयको हैिसयतले कुनै ूकारको कायर् 
नगनर् नगराउन उत्ूषेण, परमादेश, ूितषधे, अिधकारपचृ्छा लगायत जो चािहने आदेश जारी गिरपाऊँ । 
िवपक्षीको सो िनणर्य अन्तिरम संिवधान तथा कानून िवपरीत भएकाले तत्काल िमित २०६७।१।९ को िनणर्य 
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कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुभनी िवपक्षीह का नाममा अन्तिरम आदेश समेत जारी गिरपाऊँ । साथै यस िरट 
िनवेदनलाई अमािधकार िदई सनुवुाइ गरी पाउने व्यवःथा िमलाई पाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िरट िनवेदन ।  

यसमा १५ िदनिभऽ िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी िवपक्षीह लाई सूचना पठाउनू । ूसे काउिन्सल ऐन, 

२०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले ूसे काउिन्सल नेपालको सदःयको पदाविध ४ (चार) वषर् िकटान 
गरेको देिखन्छ । सो अविध पूरा नहुँदै िमित २०६७।१।१० को पऽबाट िनवेदकलाई अवकाश िदएको 
देिखदँा िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्म िवपक्षी सूचना तथा स ार मन्ऽालयको उक्त िमित 
२०६७।१।९ गतेको िनणर्य कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ु र सो पदमा अन्य व्यिक्तलाई िनयिुक्त नगनुर् 
नगराउन ु भनी िवपक्षीह को नाममा अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरिदएको छ भ ेसमेत व्यहोराको यस 
अदालतको िमित २०६७।१।३० को आदेश ।  

नेपाल सरकारले ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ बमोिजम िवपक्षी िरट िनवेदकलाई ूसे 
काउिन्सलको सदःयमा िनयिुक्त गदार् चार वषर्को पदाविध िकटानी गरी िनयिुक्त गिरएको  

होइन । िनयिुक्तको अिधकतम ्अविध बढीमा चार वषर्सम्म हनेु गरी िनयिुक्त गिरएको हो । ूसे काउिन्सल 
ऐनले ूसे काउिन्सलका अध्यक्ष तथा सदःयलाई नेपाल सरकारले हटाउन सक्ने अिधकारलाई रोक लगाएको 
छैन । सदःयसमेतले ःवेच्छाले आफ्नो पद छाडी पदमकु्त हनेु अवःथाबाहेक नेपाल सरकारले आवँयक र 
उपयकु्तताको आधारमा त्यःता पदािधकारीलाई अवकाश िदन कानूनले बाधा परु् याएको पिन छैन । नेपाल 
कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले िनयिुक्त गन अिधकारमा सःपेन्ड र बखार्ःत गन 
अिधकारसमेत सामेल हनेु भनी गरेको व्यवःथाले िमित २०६७।१।९ को िनणर्यलाई बैधता िदइरहेकै 
देिखन्छ ।  

ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले अध्यक्ष तथा सदःयह को पदाविध चार वषर्को 
हनेु भनी व्यवःथा गरेकै आधारमा माऽ िरट िनवेदकले पूरा चार वषर् पदमा बिसरहन पाउने भ े कुरा 
यिुक्तस त छैन । ऐनले तोकेको चार वषर्को पदाविध अिधकतम ्अविध हो । नेपाल सरकारले िनयिुक्त गदार् 
त्यःतो िनयिुक्तको बहाल रहने अविध बढीमा चार वषर्को हनेु अथवा चार वषर्भन्दा कम अविध उल्लेख गरी 
िनयिुक्त गनर् सक्ने अवःथालाई कानूनले िनषधे गरेको छैन । यसै कानूनी पृ भिूमलाई समेत आधार मानी 
िमित २०६३।४।१५ को िनणर्यबाट नेपाल सरकारले ूसे काउिन्सलको तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदःय 
पदमा िनयकु्त भएका पदािधकारीको िनयिुक्तको पदाविध दईु वषर्को हनेु गरी िनयिुक्त गरी कायार्न्वयनमा 
आइसकेको अवःथा छ ।  

िनवेदक माथवर िसंह बःनेत, िव  मोहन ौे  र िडल्लीराम िनिभर्क िव  िवपक्षी सूचना तथा स ार 
मन्ऽालयसमेत भएको उत्ूषेण मु ामा नेपाल सरकारले ूसे काउिन्सलका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदःयलाई 
चार वषर्को पूरा अविध नपगु्दै िनयिुक्त र  गरेकामा उक्त िनणर्यका िब  परेको िरटमा सम्मािनत 
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अदालतबाट िनवेदकको कुनै हक हनन ्भएको नदेिखदँा हकदैयाको अभावमा उक्त िरट िनवेदन खारेज हनेु 
भनी आदेश भइसकेको छ । साथै नेपाल सरकारले िमित २०६७।१।२३ को िनणर्यबाट िरक्त सदःय 
पदमा नयाँ िनयिुक्त गिरसकेको अवःथामा िवपक्षी िनवेदकको मागबमोिजम अन्तिरम आदेश जारी गनुर्पन 
अवःथाको िव मान रहेको छैन भ ेसमेत व्यहोराको िवपक्षी सूचना तथा स ार मन्ऽी शंकर पोखरेल र ऐ. 
मन्ऽालयका सिचवको तफर् बाट पेस भएको एकै व्यहोराको िलिखत जवाफ ।  

ूसे काउिन्सल नेपालले आफले ःवेच्छाचारी तवरले िनवेदकह लाई हािजर भई कायर् गनर् रोक लगाए जःतो 
ठानी िवपक्षीसम्म बनाएको हुँदा यस कायर्को िव  िरट आकिषर्त हनु सक्दैन भ ेसमेत व्यहोराको िवपक्षी 
ूसे काउिन्सल नेपालको तफर् बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।  

िवपक्षी िनवेदकलाई ूसे काउिन्सल नेपालको सदःयमा मनोनयन गन तथा उक्त पदबाट अवकाश 
िदनेलगायतका कुनै पिन काम कारवाही यस कायार्लयबाट भए गरेको नहुँदा ूथमतः यस कायार्लयलाई 
िवपक्षी बनाउन िमल्ने नै होइन । जहाँसम्म िरट िनवेदकलाई चार वषर्को लािग ूसे काउिन्सल नेपालको 
सदःय पदमा िनयिुक्त गिरएको भ े िवषय छ, सोसम्बन्धमा नेपाल सरकारको (मा.मिन्ऽःतरीय) िमित 
२०६५।९।४ गतेको िनणर्यानसुार िरट िनवेदकलाई चार वषर्का लािग िनयिुक्त गरेको नभई बढीमा चार 
वषर्का लािग िनयिुक्त गरेको हो । िनयिुक्त गनर् अिधकार ूा  िनकाय वा अिधकारीलाई बखार्ःत गन अिधकार 
पिन सि िहत रहने नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवःथानसुार िनज 
िनवेदकलाई िनयिुक्त गन नेपाल सरकार (मा. मिन्ऽःतरीय) िनणर्यले अवकाश िदन सक्ने नै हुँदा सोबमोिजम 
भए गरेको िनणर्यलाई कानूनबमोिजम मा ुपन हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको 
िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लयको तफर् बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।  

िनवेदकलाई नेपाल सरकार, माननीय मिन्ऽःतरीय िनणर्यबाट “बढीमा चार वषर्को” लािग भनेर िनयिुक्त िदइएको 
हो, चार वषर्को लािग होइन । यसरी िनयिुक्त िदँदा नै बढीमा चार वषर्को लािग भनेर िदइएको छ भने 
िनवेदकलाई चार वषर् नपगु्दै हटाउनको लािग आधार र कारण चािहने अवःथा रहेको  

छैन । िनयिुक्तको सतर्को अिधनमा रही अवकाश िदन सिकन्छ । िनवेदकलाई अवकाश िदने गरी भएको 
सूचना तथा स ार मन्ऽालयको िनणर्य कानूनअनु प हुँदा अन्तिरम आदेश खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको 
सूचना तथा स ार मन्ऽालयको तफर् बाट माननीय मन्ऽी शंकर पोखरेल र सिचवको तफर् बाट परेको िनवेदन 
।  

यसमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६७।१।३० मा भएको अन्तिरम आदेश 
खारेज गिरपाउँ भनी िदएको िनवेदनको सम्बन्धमा िनवेदकसमेत राखी छलफल गनुर् उपयकु्त हनेु देिखएको र 
िनवेदकको वारेश उमेशूसाद िसटौलाले िमित २०६७।२।३० को तािरख िलएको देिखँदा ूःततु िरट 
िनवेदनमा अन्तिरम आदेश खारेज हनेु नहनेु सम्बन्धमा छलफल िनिम  िमित २०६७।२।३० मा 
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इजलाससमक्ष पेस हनेु सूचना िनवेदकलाई िदन ुभ े व्यहोराको यस अदालतको िमित २०६७।२।२४ को 
आदेश ।  

म िनवेदक ूःततु मु ामा सरोकारवाला भएको भए तापिन मलाई िवपक्षी नबनाएको र सव च्च अदालतबाट 
आदेश हुँदा िरट िनवेदकलाई अवकाश िदन ुन्यायपूणर् नदेिखएकाले िमित २०६७।१।९ को िनणर्य हाललाई 
कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुभनी जारी भएको अन्तिरम आदेशले असर पान हुँदा अदालतसमक्ष िवचाराधीन 
रहेको ूःततु मु ाको कारवाहीमा पक्ष कायम गरी ूितरक्षा गनसमेत अनमुित ूदान गिरपाउँ भनी गगन 
िव को तफर् बाट पेस भएको िनवेदन उपर कारवाही हुँदा िनजलाई सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४२(२) बमोिजम कारवाहीमा संलग्न हनु अनमुित ूदान गिरएको छ भ े समेत व्यहोराको यस 
अदालतको आदेश ।  

यसै ूकृितका िवषयमा दईु िभ ै संयकु्त इजलासबाट एकै िवषयवःतकुा सम्बन्धमा दईु िभ  आदेश भएको 
देिखदँा यो िवषयमा न्याियक एक पता कायम गरी एउटा िनि त धारणा अदालतबाट बनाउन ु पन तथा 
िनयिुक्तकतार्लाई यससम्बन्धमा एउटा िनि त मागर्दशर्न तथा िदशा िनदश हनुपुन अवःथा भएकाले ूःततु 
िवषयको अन्तिरम आदेशका सम्बन्धमा एउटा िनि त िलङ कायम हनु सव च्च अदालत िनयमबाली, २०४९ 
को िनयम ३(ख) बमोिजम ूःततु िनवेदन पूणर् इजलाससमक्ष पेस गनूर् । हाललाई यस अदालतको संयकु्त 
इजलासबाट िनवेदक पूणर्कुमार शमार् िव  बाबरुाम ौे  भएको FN ९० (िरट नं २०६६–WO–०३४८) को 
उत्ूषेण मु ामा िमित २०६६।९।३ मा आदेश हुँदा िनयिुक्त पऽमा बढीमा चार वषर्को लािग भनी उल्लेख 
भएको अवःथामा सो बढीमा भ े शब्दको अथर् र ूयोजनको सम्बन्धमा व्याख्या गरी एक न्यायाधीशको 
इजलासबाट जारी भएको अन्तिरम आदेशलाई खारेज गिरएको देिखदँा र त्यसमा उल्लेख भएको आधार र 
कारणसँग यो इजलास सहमत रहेकाले ूःततु िरट िनवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट 
जारी भएको िमित २०६७।१।३० को अन्तिरम आदेशलाई हाल खारेज गिरिदएको छ । ूःततु 
िनवेदनलाई िनयमबमोिजम पूणर् इजलासमा पेस गनुर् भ ेसमेत व्यहोराको यस अदालतको िमित २०६७।३।१ 
को आदेश । 

िनवेदक हिरगोिवन्द लइुटेललाई ूसे काउिन्सलको सदःय पदमा बढीमा चार वषर्को लािग भनी अविध 
तोिकएको अवःथामा िनयिुक्तपऽले ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजम 
िनि त पदाविधलाई सीिमत गनर् सक्ने वा नसक्ने भ े कुरा संयकु्त इजलासबाट िरट िनवेदनको अिन्तम िनणर्य 
हुँदा न्याियक िववेचना गरी बोिलनपुन िवषय भएको हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट िमित 
२०६७।१।३० मा जारी भएको अन्तिरम आदेशलाई खारेज गन गरेको यस अदालतको िमित 
२०६७।।३।१ को आदेश हाललाई पिरवतर्न गरी रहनपुन अवःथा देिखन आएन भ ेसमेत व्यहोराको यस 
अदालतको पूणर् इजलासको िमित २०६७।४।१० को आदेश ।  
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िनवेदकलाई नेपाल सरकारको िमित २०६५।९।४ को मिन्ऽःतरीय िनणर्यअनसुार बढीमा चार वषर्को लािग 
ूसे काउिन्सलको सदःय पदमा मनोनयन गिरएको तथ्यमा िववाद छैन । ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को 
दफा ६ को उपदफा (२) मा काउिन्सलका अध्यक्ष तथा सदःयह को पदाविध चार वषर्को हनेु छ भ े 
व्यवःथा भएको देिखन्छ । ूसे काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा िनयकु्त िनवेदकले बढीमा चार वषर्को 
पदाविध ःवीकार गरी िनयिुक्त िलएबाट िनजको पदाविध नेपाल सरकारको ःविववेक अथार्त ् िनयकु्त हुँदा 
ःवीकार गिरएको सतर्बमोिजम हनेु देिखन्छ । यसबाट िनवेदकले नेपाल सरकारको इच्छा रहनु्जेलसम्म माऽ 
पदमा रहने सतर्को पालना गनुर्पन कुरामा िववाद नदेिखदँा िनवेदकलाई नेपाल सरकार, िमित २०६५।९।४ 
को िनणर्यबमोिजम बढीमा चार वषर्को लािग ूसे काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा िनयिुक्त गिरएको र उक्त 
पदाविध नेपाल सरकारले िनयिुक्त गदार् तोिकएको सतर्बमोिजम नै भएकाले िनयिुक्त िमितले चार वषर्िभऽ 
िनवेदकलाई उक्त पदबाट हटाइएको िवपक्षी नेपाल सरकारको कायर् गैरकानूनी एवम ् ऽिुटपूणर् नदेिखँदा ूःततु 
िरट िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् । िरट िनवेदन नै खारेज भएपिछ यस अदालतबाट जारी अन्तिरम आदेश 
ःवतः िनिंबय हनु्छ भ े समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार्को छु ै राय ।  

ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को ६ को उपदफा (२) मा काउिन्सलका अध्यक्ष तथा सदःयह को पदाविध 
चार वषर्को हनेुछ भ े र ऐ. दफाको उपदफा (३) मा अध्यक्ष वा कुनै सदःयले पदाविध समा  नहुँदै पद 
त्याग गनर् चाहेमा अध्यक्षले नेपाल सरकारसमक्ष र सदःयले अध्यक्षसमक्ष िलिखत राजीनामा पेस गनर् सक्नेछ 
भ े कानूनी व्यवःथा उल्लेख गिरएको देिखन्छ । यसरी सदःयको पदाविध चार वषर्को र सदःयले पदत्याग 
गनर् चाहेमा राजीनामा िदन सक्ने व्यवःथा माऽ उल्लेख गरेको देिखन्छ । सोबाहेक हटाउने वा अवकाश 
िदन सक्ने बारे उक्त ऐनमा व्यवःथा गिरएको नदेिखदँा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाबाट ूसे काउिन्सल 
नेपालका सदःयले तोिकएको चार वषर्को पदाविध पूरा नहुँदै राजीनामा िदएमा बाहेक हटाउन सक्ने हुँदैन । 
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६३, काि क,  िन.नं. ७७३६, पृ  ९२१ र ने.का.प. २०६१, माघ,  िनणर्य नं 
७४४४, पृ  १२४४ मा ूितपािदत िस ान्तबमोिजम पिन कुनै ऐनले हटाउन सक्ने सतर्ह  नतोकेको 
अवःथामा िनयिुक्त गन िनकायले आफ्नो िववेकको आधारमा हटाउन िमल्ने देिखएन । त्यसै गरी िनवेदकले 
पदबाट राजीनामा पिन निदएको अवःथामा Doctrine of Pleasure लागू हनु सक्दैन । 

अतः ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजम िनवेदकलाई चार वषर्को लािग 
िनयिुक्त गिरएकामा िनवेदकले राजीनामा गरी आफ्नो हकको पिरत्याग गरेको नदेिखएको, अवकाश िदन ुपनार्को 
उिचत र पयार्  कारणसमेत उल्लेख नगरी सदःय पदबाट अवकाश िदइएको िनणर्य ूाकृितक न्यायको 
िस ान्तिवपरीत भई गैरकानूनी एवम ् ऽिुटपूणर् हुँदा िवपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा स ार मन्ऽालयको िमित 
२०६७।१।९ को िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु्छ । िनवेदकलाईर् अवकाश िदई सदःय पदमा 
अ लाई िनयिुक्त गरेको भए सो ःवतः बदर भई िनवेदकलाई तोिकएको चार वषर्को अविधसम्म ूसे 
काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा कामकाज गनर् िदन ुभनी िवपक्षीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
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हनु्छ । माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार्को िरट खारेज हनेु भनी छु ै राय भएकाले सव च्च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम ूःततु िरट िनवेदन पूणर् इजलाससमक्ष पेस गनुर् 
भ े समेत व्यहोराको िमित २०६७।९।२५ को माननीय न्यायाधीश ौी अवधेशकुमार यादवको छु ै राय 
।  

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको िमिसल अध्ययन गरी िवपक्षी 
नेपाल सरकार, सूचना तथा स ार मन्ऽालयसमेतको तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी हिरूसाद 
उूतेी र उपन्यायािधवक्ता ौी सूयर्राज दाहालले िनवेदकलाई मिन्ऽःतरीय िनणर्यले बढीमा चार वषर्को लािग 
ूसे काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा मनोनयन (िनयिुक्त) गरेको हो । बढीमा चार वषर्को लािग भनी 
मनोनयन गिरएकामा चार वषर् नपगु्दै पदबाट हटाउन निमल्ने होइन । िनवेदकले बढीमा चार वषर्को लािग 
िदएको िनयिुक्त (मनोनयन) लाई ःवीकार गरेको अवःथामा अिहले आएर अन्यथा भ  िमल्ने हुँदैन । अतः 
िनवेदकलाई बढीमा चार वषर्को लािग सदःय पदमा िनयिुक्त गिरएको र पदबाट हटाइएको कायर् पिन 
िनयिुक्तको सतर्बमोिजम नै भएबाट माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार् ारा व्यक्त राय सदर हनुपुदर्छ 
भ ेसमेत व्यहोराको बहस ूःततु गनुर्भयो ।  

कानून व्यवसायीको उपयुर्क्त बहससमेत सनुी देहायका ू ह को िन पण गरी िनणर्य िदनपुन देिखयो ।  

(१) कुनै ऐन ारा िनि त पदाविध तोिकएकामा वा बढीमा चार वषर्को लािग भनी कुनै पदमा िनयिुक्त 
गिरएकामा सो तोिकएको चार वषर्को अविध नपगु्दै हटाउन िमल्ने हो, होइन ? 

(२) िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनुपुन हो, होइन ? 

  

२. पिहलो ू तफर्  िवचार गदार् िनवेदकले नेपाल सरकार, (मन्ऽीःतर) को िमित २०६५।९।४ को िनणर्यले 
आफूलाई बढीमा चार वषर्को लािग ूसे काउिन्सलको सदःय पदमा िनयिुक्त गिरएकामा ूसे काउिन्सल ऐन, 

२०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा भएको व्यवःथाको मनसाय र िनयिुक्तको सतर्िवपरीत सोभन्दा 
अगावै िवपक्षी नेपाल सरकार (मन्ऽीःतर) को िमित २०६७।१।९ को िनणर्यले उक्त पदबाट अवकाश 
िदएकाले पदाविध पूरा नहुँदै पदबाट हटाउने गरी गिरएको िनणर्य कानून ूितकूल र ूाकृितक न्यायको 
िस ान्तसमेत िवपरीत हुँदा उक्त िनणर्य नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) 
को आधारमा उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी चार वषर्को अविधसम्म काम गनर् िदन ु भनी परमादेशको 
आदेशलगायत अन्य उपयकु्त आदेश समेत जारी गिरपाउँ भ े िरट िनवेदकको मागदाबी रहेको छ । 
 िवपक्षीह ले िनवेदकलाई चार वषर्को लािग िनयिुक्त िदएको नभई बढीमा चार वषर्को लािग भनी िनयिुक्त 
िदइएको हो । चार वषर् नपगु्दै हटाउनको लािग िनयिुक्तको सतर्बमोिजम नै आधार र कारण चािहने होइन । 
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ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले िनि त गरेको सीमािभऽ रही अवकाश िदएको 
कायर् कानूनसम्मत छ भनी िलिखत जवाफमा उल्लेख गरेको देिखन्छ ।  

३. िनवेदक हिरगोिवन्द लइुटेललाई िमित २०६५।९।४ को नेपाल सरकार, मिन्ऽःतरीय िनणर्यअनसुार 
बढीमा चार वषर्को लािग भनी ूसे काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा िनयिुक्त गरेको भ े कुरा िवपक्षी सूचना 
तथा स ार मन्ऽालयको िमित २०६५।९।६ को पऽबाट देिखन्छ । ूसे काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा 
िनयिुक्त भई कायर्रत ्◌् रही रहेको अवःथामा िनवेदकलाई िमित २०६७।१।९ को नेपाल सरकार, 

मिन्ऽःतरीय िनणर्यबाट अवकाश िदने गरी िनणर्य भएको कुरा िमिसल संलग्न सूचना तथा स ार मन्ऽालयको 
िमित २०६७।१।१० को पऽबाट देिखन्छ । ूसे काउिन्सल नेपालको गठन ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ 
ारा गिरएकाले यसका पदािधकारीको िनयिुक्त र अवकाशसम्बन्धी ऐनमा भएको  व्यवःथाको अध्ययन 
आवँयक हनु्छ । ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२)◌ः–“काउिन्सलको अध्यक्ष तथा 
सदःयह को पदाविध ४ वषर्को हनेुछ । 

उपदफा (३) :– अध्यक्ष वा कुनै सदःयले पदाविध समा  नहुँदै पद त्याग गनर् चाहेमा  अध्यक्षले नेपाल 
सरकारसमक्ष र सदःयले अध्यक्षसमक्ष िलिखत राजीनामा पेस   गनर्सक्नेछ ।” 

 ४. िनवेदकलाई ूसे काउिन्सलको सदःय पदमा मनोनयन गिरएको भनी िदइएको िमित २०६५।९।५ को 
पऽमा नेपाल सरकारको िमित २०६५।९।४ को माननीय मिन्ऽःतरीय िनणर्यअनसुार यहाँलाई ूसे 
काउिन्सल नेपालको सदःय पदमा बढीमा चार वषर्को लािग मनोनयन गिरएको छ भ ेसमेतका व्यहोरा 
उल्लेख भएको देिखन्छ ।  

५. ूसे काउिन्सल नेपालमा िनयकु्त हनेु सदःयह  सावर्जिनक पदािधकारी भएको तथ्यमा िववाद छैन । 
िनवेदकको िनयिुक्त नेपाल सरकार मिन्ऽःतरीय िनणर्यबाट ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ बमोिजम नै हनेु हो । 
उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा अध्यक्ष र सदःयको पदाविध चार वषर्को हनेु ू  व्यवःथा रहेको 
देिखन्छ । पऽकािरताको क्षेऽमा लामो समय कायर्रत ्◌् िनवेदकलाई नेपाल सरकार, सूचना तथा स ार 
मन्ऽीले िमित २०६५।९।४ मा मनोनयन गरेको छ भने सोहीबमोिजम मिन्ऽःतरीय िनणर्यले नै िमित 
२०६७।१।९ मा पदबाट अवकाश िदएको देिखन्छ । कानून ारा गिठत िनकायको अध्यक्ष वा सदःयको 
िनयिुक्त कानून ारा नै तोिकएको तरीका एवम ् समयाविधको लािग हनेु र यसको स ालन, व्यवःथापन र अन्य 
कायर् ूणाली कानून ारा नै व्यविःथत र िनयिमत हनेु कुरामा िववाद हनु सक्दैन । राज्यका ूत्येक िनकाय र 
पदािधकारीले कानूनबमोिजम नै आफ्नो काम गनुर्पन हनु्छ । शासन िविधको हनुपुदर्छ व्यिक्तको होइन भ े 
नै िविधको शासनको मूलभतू िस ान्त हो । कानूनबमोिजम नभएको वा कानूनको उिचत ूिबया पूरा नगरी 
गिरएको कायर् वा िनणर्य बदरभागी हनु्छ । ऐनमा नै सदःयह को पदाविध चार वषर्को हनेु भनी िकटान 
गरेको अवःथामा सो पदाविध समा  नहुँदै अवकाश िदने गरी भएको माननीय मिन्ऽःतरीय िनणर्य उक्त दफा 
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६ को उपदफा (२) को िवपरीत हनु्छ । सावर्जिनक पदािधकारीलाई िनयिुक्तकतार्को इच्छाअनकूुलको 
अविधसम्म बहाल राख्न ेर इच्छाअनकूुल नै हटाउन हनु्छ भ  िमल्दैन । सावर्जिनक पदािधकारीको िनयिुक्त र 
बखार्सी िनयिुक्त गन पदािधकारीको इच्छाबाट िनदिशत गनर् िमल्दैन र यो कुरा Doctrine of Pleasure को िस ान्त 
अनकूुल हुँदैन । कानूनको शासनको िस ान्तले पिन त्यःतो िनणर्यलाई समथर्न गदन ।  

६. सम्बिन्धत ऐनमा पदाविधको ू  व्यवःथा भएको, तर िनयिुक्त िदँदा िनयिुक्तकतार्ले  पदाविध उल्लेख 
नगरेको वा घटी पदाविध उल्लेख गरेको वा बढीमा भ े शब्द ूयोग गरी सो पदाविधलाइ घटबढ गराउने 
गरी िनणर्य गरेको देिखए त्यःतो िनणर्यलाई कानूनस त भ  िमल्ने हुँदैन । कानूनले खास पदाविध तोिकएको 
अवःथामा सो िकटानी तोिकएको पदाविधसम्म िनजले काम काज गनर् पाउने नै हनु्छ ।  

७. कानूनले खास समयाविध तोिकएकामा सो कानूनी व्यवःथाको िवपरीत जनुसकैु बेला हटाउन िमल्ने 
निमल्ने सम्बन्धमा यस अदालतको एकल इजलास, संयकु्त इजलास र पूणर् इजलासबाट फरक–फरक 
आदेशह  भई एक पता नभएकाले एक पता कायम गन सम्बन्धमा िनवेदक सरेुशूसाद यादव िव  नेपाल 
सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लयसमेत (सअ बलेुिटन २०६८, वषर् २०, अ  २४, चैत २, 

पूणार्  ४७४, पृ  २५) भएको उत्ूषेणयकु्त परमादेश मु ामा ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ समेतको उल्लेखन 
भई यस अदालतको ५ सदःयीय पूणर् इजलासबाट िनि त िस ान्त ूितपादन भइसकेको पाइन्छ । 
सोबमोिजम ऐन, िनयम, सूिचत आदेश तथा िनणर्यसमेतबाट कुनै अविध तोकी िदइएको िनयिुक्तपऽमा सो 
तोिकएको अविधसम्म काम गनर् पाउने भनी वैध अपेक्षा राख्न पाउने भएको भनी िनि त िस ान्त ःथािपत 
भइसकेको अवःथामा िबना कानूनी ूिबया िनयिुक्तकतार्को इच्छानकूुलताको िस ान्त (Doctrine of Pleasure) 

िबयाशील हनु सकै्तन । सरकार वा सावर्जिनक पदािधकारीको इच्छा पिन कानून र न्यायका मान्य 
िस ान्तअनु प नै पिरचािलत हनुपुदर्छ । िनणर्य गरेपिछ िनणर्यकतार्, सरकार वा पदािधकारी ूित ात्मक 
िववन्धन (Promissory Estoppel) मा बाँिधन्छ । 

८. िनयिुक्तपऽमा “बढीमा” भ े शब्दका साथ अविध तोकी िनयिुक्त पऽ िदएकाले जनुसकैु बेला पिन हटाउन 
सक्ने मानी िनजको पद उपरको हक पिरत्याग गरेको अथार्त ्समपर्ण (Waive) गरेको भ े अथर् लाग्न सकै्तन । 
यसरी िनयकु्त पदािधकारीले ूचिलत कानून िव  काम कारवाही गरेमा वा सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायका 
लािग कुनै योगदान िदन नसकेमा र िनजलाई िदइएको िजम्मेवारी सहुाँउदो िनजको योग्यता र अनभुव नभएमा 
िनयिुक्तपऽमा जे जःतो भाषा लेखेर िदएको भए पिन िनयिुक्त िदने अिख्तयारवालाले अवकाश पिन िदन सक्ने नै 
हनु्छ । तर, अवकाश ःवेच्छाचारी र आधार र कारण िबनाको भने हनु ुहुँदैन । कानून ारा िसिजर्त हकको 
समाि  पिन िविध र ूिबयाअनसुार नै हनुपुदर्छ । िनणर्य गनर् सक्षम िनकाय वा पदािधकारीले िनणर्य गरी 
पदाविध तोकी वा कानूनमा नै पदाविध उल्लेख भएकामा कुनै अविध नतोकी समेत जे जःतो पमा िनयिुक्त 
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िदइएको होस,् सो िविधवत ्छ र चनुौतीरिहत छ भने त्यसबाट िनयिुक्त पाउनेको कानूनी हक िसजर्ना हनु्छ भ े 
उक्त मु ामा आदेश भई िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ ।  

९. ूःततु िववादमा पिन ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा ूसे काउिन्सल 
नेपालका सदःयको पदाविध चार वषर्को हनेु व्यवःथा भएकामा िनयिुक्त गदार् बढीमा चार वषर्को लािग भनी 
िनयिुक्त गिरएको भए पिन सो चार वषर्को अविध पूरा नहुँदै अवकाश िदने गरी भएको िनणर्य मान्य नहनेु भनी 
मािथ उिल्लिखत पाँच सदःयीय पूणर् इजलासको आदेशबाट नै िववािदत िवषयको िन पण भइसकेको देिखदँा 
सो सम्बन्धमा थप िववेचना गिररहन ुपरेन ।  

१०. अब दोॐो ू को सम्बन्धमा िवचार गदार् ूसे काउिन्सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा 
सदःयको पदाविध चार वषर्को हनेु व्यवःथा भएकामा िनयिुक्त िमितबाट चार वषर् नपगु्दै िनवेदकलाई िमित 
२०६७।१।९ मा अवकाश िदएको कायर् कानून ूितकूल हुँदा बदरभागी छ । तसथर् नेपाल सरकार 
(मिन्ऽःतर) को िमित २०६५।९।४ को िनणर्यले यी िनवेदकलाइ सदःय पदमा मनोनयन गरेको िमितले 
चार वषर्को पदाविध िमित २०६९।९।३ मा पगु्ने हुँदा हाल िनजको चार वषर्को सो पदाविध (कायर्काल) 
समा  भइसकेकाले िरट िनवेदकले माग गरेको िवषय नै िनंूयोजन भइसकेको देिखएबाट यस अदालतका 
संयकु्त इजलासका माननीय न्यायाधीशह ले िमित २०६७।९।२५ मा फरक–फरक राय व्यक्त गरेको िवषय 
र नेपाल सरकार (मा.मिन्ऽःतरीय) को िमित २०६७।१।९ को अवकाश िदने िनणर्यको औिचत्यिभऽ ूवेश 
गिररहन ुपन अवःथा िव मान नरहेबाट ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनेु ठहछर् । दायरीको लगत क ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

  

उक्त रायमा सहमत छ  । 

मा.न्या. ओमूकाश िमौ 

मा.न्या. देवेन्ि गोपाल ौे  

  

इित संवत ्२०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम ्। 

इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला 
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ने.का.प. २०६८, अ ५, िनणर्य नं. ८६१५ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजालस 

माननीय न्यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी ूमे शमार् 

२०६६–WO–०२६४ 

आदेश िमितः २०६८।१।४।१ 

िवषयः—उत्ूषेण तथा परमादेश । 

िनवेदकः िजल्ला िचतवन, भण्डारा गा.िव.स. वडा नं. १ बःन ेइमानिसं लामा 

िव  

िवपक्षीः नेपाल सरकार, ःथानीय िवकास मन्ऽालय, ौीमहल, लिलतपरु समेत 

  

  मनोनयन हुँदाका बखत िनदिशकाबमोिजम चार वषर्को पदाविध िकटान नभई बढीमा चार वषर्को लािग भनी शतर्यकु्त 
पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका बखत ःवीकार गरेकोमा अिहले आएर िववाद गनुर्को कुनै औिचत्यता नरहन े। 

(ूकरण नं.८) 

  मन्ऽीबाट मनोनयन हनु ेपद ःथायी ूकृितको पद नभई अःथायी ूकृितको राजनीितक पद हनु े। 

(ूकरण नं.९) 

  

िनवेदकको तफर् बाटः िव ान अिधवक्ता ौी माधबकुमार बःनेत 

िवपक्षी तफर् बाटः िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज पौडेल 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

  लिुम्बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ज) र ९(१) 

आदेश 

न्या.ूमे शमार्ः नेपालको अन्तिरम संिवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम दतार् हनु आएको 
ूःततु िनवेदनको संिक्ष  िटपोट र आदेश यस ूकार रहेको छ :— 
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म िनवेदकलाई नेपाल सरकार, ःथानीय िवकास मन्ऽीले िमित २०६५।१०।२६ को मन्ऽीःतरीय िनणर्यबाट 
आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमित, िचतवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गिरएको  िथयो । उपाध्यक्षको पदाविध 
बढीमा ४ वषर्को हनुे भनी आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको गठन गनसम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.१ 
मा उल्लेख छ । सो पदमा िनयिुक्त पाई सिबयताका साथ िनदिशकाले पूरा गनर् िलएको लआय ूा  गनर्को लािग कायर् 
गिररहेकोमा िवपक्षीले िमित २०६६।४।३२ को गैरकानूनी िनणर्यअनसुार मलाई एक वषर्को अविध पिन नपगु्दै कुनै 
आरोप िवना पदबाट अवकाश िदइयो । 

            मलाई िनयिुक्त गिरएको पद राजनीितक ूकृितको पद होइन र मन्ऽीले इच्छाबमोिजम िनयिुक्त र अवकाश िदन 
पाउने पद समेत होइन । उपाध्यक्ष पदमा िनयिुक्त गदार् राजनीितक पदमा िनयिुक्त गरे जःतो सरकारको इच्छा लागकेो 
व्यिक्तलाई िनयिुक्त गन नभई “आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्व्य सिमितको गठन गन सम्बन्धी िनदिशका” को दफा 
५.२.१ बमोिजम “िजल्ला िवकास सिमितको िसफािरशमा गनुर्पन व्यवःथा छ । 

मलाई िदएको अवकाश पऽमा “तपाईले पदमा रहँदा परु् याउन ु भएको सिबय योगदानको कदर गद िमित 
२०६६।४।३२ को िनणर्यअनसुार तपाईलाई सो पदबाट अवकाश िदएको व्यहोरा जानकारीको लािग अनरुोध छ” भनी 
मैले गरेको कायर्को कदरसमेत गिरएको छ । यसरी सिबय पमा कायर् गिररहेको व्यिक्तलाई हटाउन ुपन कुनै पिन 
कारण िदइएको छैन । यसरी कारण निदई मलाई पदबाट हटाउन िमल्न ेहोइन । 

            िनदिशकाको दफा ५.२.२ ले पदेन पदािधकारीह  बाहेक मनोनीत पदािधकारीको पदाविध बढीमा चार वषर्को हनु े
भनेको छ भन े िनयिुक्त पऽमा िनवार्िचत जनूितिनिधह  बहाल नभएसम्म वा बढीमा चार वषर्को लािग भिनएको छ । 
बढीमा चार वषर् भ ुको तात्पयर् िनदिशकाले तोकेबमोिजम एक पटकको िनयिुक्तको चार वषर्सम्म माऽ पदािधकार रहन े
भनेको हो । सरकारले जनु बेला मन लाग्यो त्यही बेलामा हटाउन ेभनेको होइन । यिद त्यसो भ े हो भन ेकिहल्यै पिन 
िःथरता कायम रहन सक्दैन । तसथर्, िवपक्षीको मलाई उपाध्यक्षबाट हटाउन े िनणर्य उक्त िनदिशकाको दफा ५.२.१ 
तथा ५.२.२ को िवपरीत छ । 

            अतः िवपक्षीले मलाई १ वषर् नपगुी अवकाश िदन े गरी गरेको िमित २०६६।४।३२ को िनणर्य नपेालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पूवर्वत ्बाँकी अविध 
कायर् गनर् िदन ु भनी िवपक्षीह को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गिरपाऊँ । साथै, कसैलाई पिन िनयकु्त 
नगनुर्, िनवेदकलाई अवकाश िदने गरी गिरएको िमित २०६६।४।३२ को िनणर्य कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ु र 
िनवेदकलाई पूवर्वत ्पदमा रही कायर् गनर् िदन ुभनी अन्तिरम आदेश समेत जारी गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको िरट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका 
िमितले बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथ राखी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत 
जवाफ पठाउन ु भनी िरट िनवेदनको एकूित नक्कल साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना पठाई त्यसको बोधाथर् 
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनुर् । 
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            अन्तिरम आदेशको सम्बन्धमा िवचार गदार् िवपक्षीह लाई समेत राखी छलफल गनुर्पन देिखँदा िवपक्षीह लाई 
सूचना िदई िमित २०६६।६।२१ गते पेश गनुर् । साथै उक्त िमितसम्म िनवेदकलाई आफ्नो सािवक पदअनसुारको 
काम गनर् गराउन नरोक्न ुभनी िवपक्षीह को नाममा यो आदेश समेत जारी गिरिदएको छ भ  ेयस अदालतको आदेश । 

िनवेदकलाई गिरएको मनोनयनमा अविध िकटान गिरएको नदेिखएको अवःथामा अन्तिरम आदेश जारी हनु े
अवःथाको िव मानता भएन भ े समेत यस अदालतको आदेश । 

            िरट िनवदेकले राजनीितक िनयिुक्तको पद होइन भनी िजकीर गरे पिन यो राजनीितक िनयिुक्त हनु ेूकृितको पद 
भएकोले राजनीितक पिरवतर्न तथा सरकार पिरवर्तनसँगै सिमितका सदःयह  थपघट तथा हेरफेर हनु ेभएको सन्दभर्मा 
हटाउन निमल्न ेदावी गनर् िमल्दैन । आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको उपाध्यक्ष पद ःथायी कमर्चारीतन्ऽ 
अन्तगर्तको पद होइन । यो बढीमा चार वषर्सम्म पदाविध रहने पद हो । पूरा चार वषर् भ े होइन र यो अविध केही 
समयका लािग पिन हनु सक्दछ । 

            दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमित गठन गन सम्बन्धी 
िनदिशका, २०६३ को दफा ५.२ को उपदफा(१) ले ःथानीय िनकायको िनवार्चन नभएको अवःथामा उक्त सिमितको 
उपाध्यक्ष िजल्ला िवकास सिमितको िसफािरशमा ःथानीय िवकास मन्ऽीले तोक्ने व्यवःथा भएको तर शु देिख नै िजल्ला 
िवकास सिमितको िसफािरशमा िनयिुक्त गन ूचलन नरहेकोले िरट िनवेदक ःवयम ्को िनयिुक्त पिन िजल्ला िवकास 
सिमितको िसफािरशमा भएको िथएन । अतः िनज िरट िनवेदकले िजल्ला िवकास सिमितको िसफािरशमा िनयिुक्त हनुपुन 
भनी दावी गनर् िमल्न ेहोइन । 

            िरट िनवदेन दतार् गनुर् अगािड नै अथार्त ्िमित २०६६।६।२४ को िनणर्यानसुार िरट िनवेदकको स ा लालबहादरु 
लामालाई उपाध्यक्ष पदमा िनयिुक्त गिरएको हुँदा िनजलाई िवपक्षी नबनाइएको र नविनयकु्त उपाध्यक्षले िनयिुक्त पऽ बझुी 
िनणर्य कायार्न्वयन भइसकेको अवःथामा िरट िनवदेन जारी हनुे होइन, खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको ःथानीय 
िवकास मन्ऽालय र तत्कालीन ःथानीय िवकास मन्ऽी पूणर्कुमार सेमार्को एकै िमलानको छु ाछूटै िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु िनवेदनमा िनवेदकको तफर् बाट िव ान 
अिधवक्ता ौी माधबकुमार बःनेतले दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/ आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको 
गठन गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.२. मा िनवदेकको पदाविध बढीमा चार वषर्को हनुे उल्लेख छ भन े
िनवेदकलाई िदइएको मनोनयन पऽमा पदाविध उल्लेख भएको देिखदैन । मनोनयन पऽमा पदाविध नतोिकनकुो तात्पयर् 
िनदिशकाले तोकेबमोिजम एक पटकको मनोनयनले चार वषर्सम्म पदािधकार रहन े भनकेो हो । सो पद राजनीितक 
ूकृितको नभएकोले सरकारले जनुबेला मन लाग्यो, त्यही बेला हटाउन पाउँन े भ  े होइन । िवपक्षीले िनवेदकको 
कायर्काल एक वषर् पिन नपगुी अवकाश िदन े गरी गरेको िमित २०६६।४।३२ को िनणर्य नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी पूवर्वत ्बाकँी अविध कायर् 
गनर् िदन ुभनी िवपक्षीह को नाममा परमादेश जारी होस ्भ  ेसमेत बहस गनुर्भयो । 

            त्यसैगरी, िवपक्षी ःथानीय िवकास मन्ऽालयको समेततफर् बाट िव ान उपन्यायािधवक्ता ौी धमर्राज पौडेलले 
िनवेदकको मनोनयन पऽमा पदाविध नतोिकएको र दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/ आिदवासी जनजाित 
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समन्वय सिमितको गठन गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.२. मा उपाध्यक्षको पदाविध बढीमा चार वषर्को हनु ेभ  े
उल्लेख भएकोले चार बषर्सम्म हटाउनै नपाउने नभई सो अगाबै पिन हटाउन सक्ने हो । िनवेदकलाई अवकाश िदन ेगरी 
िमित २०६६।२।३२ मा भएको िनणर्य कानूनसम्मत छ । िरट िनवेदन दतार् गनुर् अगाबै िमित २०६६।५।२४ को 
नेपाल सरकार मन्ऽीःतरको िनणर्यअनसुार िरट िनवेदकको स ा लालबहादरु लामालाई सो पदमा मनोनयन गिरसिकएको 
हुँदा नविनयकु्त लालबहादरु लामा समेतलाई िवपक्षी नबनाई दायर भएको ूःततु िरट िनवदेन खारेजभागी छ भ े समेत 
बहस गनुर्भयो । 

उपरोक्त बमोिजमको बहस सनुी िमिसल संलग्न िरट िनवदेन समेतका सम्पूणर् कागजात अध्ययन गरी हेदार् 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु ेहो वा होइन ? सो सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखन  आयो । 

            २. यसमा, नेपाल सरकार मन्ऽीःतरको िमित २०६५।१०।२६ को िनणर्यअनसुार आिदवासी जनजाित िजल्ला 
समन्वय सिमित, िचतवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन भई कायर्रत रहेको र दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय 
सिमित/ आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको गठन गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.२ अनसुार पदाविध बढीमा 
चार वषर् रहेकोमा माननीय मन्ऽीज्यूको िमित २०६६।४।३२ को गैरकानूनी िनणर्यले एक वषर् अविध नपगु्दै पदबाट 
अवकाश िदइएकोले संिवधान ूद  मौिलक हकमा आघात परेकोले उत्ूषेणको आदेश ारा सो अवकाश िदन े िनणर्य 
खारेज गरी, सो पदमा पनुवार्हाली गनुर् भनी परमादेश जारी गिरपाऊँ भ  ेमखु्य िनवेदन व्यहोरा र िनवेदकलाई अवकाश 
िदने गरी भएको िनणर्य कानूनसम्मत रहेकोले िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत िलिखत जवाफ रहेको देिखन्छ । 

            ३. िनवदेकलाई नेपाल सरकारले िमित २०६५।१०।२६ को मन्ऽीःतरीय िनणर्यबाट िचतवन िजल्लाको 
आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको उपाध्यक्ष पदमा पदाविध नतोकी मनोनयन गिरएको र नपेाल सरकारको 
िमित २०६६।४।३२ को मन्ऽीःतरीय िनणर्यानसुार सो पदबाट अवकाश िदएको तथ्य िमिसल संलग्न िनवेदकको उक्त 
िमितको मनोनयन पऽ एवं अवकाश पऽको छायाँकिपबाट समेतबाट देिखन्छ र सो तथ्यमा कुनै िववाद समेत रहेको 
देिखदैन । 

४. दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको गठन गन सम्बन्धी 
िनदिशकाको दफा ५.२.१ बमोिजम ःथानीय िनकायको िनवार्चन नभएको अवःथामा उक्त सिमितह को उपाध्यक्ष िजल्ला 
िवकास सिमितको िसफािरशमा ःथानीय िवकास मन्ऽीले तोकेको व्यिक्त रहनेछ” भ  े व्यवःथा भएको, सो िनदिशकाको 
दफा ५.२.२. मा सो सिमितको उपाध्यक्षको पदवािध बढीमा चार वषर्को हनुे भनी उल्लेख भएको र सोही 
व्यवःथाअनसुार िनवेदकलाई ःथानीय िवकास मन्ऽीबाट मनोनयन गरेको तथ्य िमिसल संलग्न िनवेदकको मनोनयन 
पऽको छायाँकिप समेतबाट देिखन आयो । 

५. दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको गठन गन सम्बन्धी 
िनदिशकाको दफा ५.२.२.मा आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको उपाध्यक्षको पदवािध बढीमा चार बषर्को 
हनुे भ े व्यवःथा भएको र मनोनयन पऽमा पदाविध उल्लेख नभएको तथ्यले िनवेदकको पदाविध सीिमत गन नगन 
सम्बन्धी िवषयमा केन्िीत रही िववेचना हनु आवँयक रहेको देिखन्छ । 
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६. यस अदालतबाट ऐनमा पदाविध िकटान गिरएकोमा िनयिुक्तकतार्ले बिढमा भनी िनयिुक्त ूदान गिरएको 
िवषयमा परेका मु ाह मा िनणर्य भई िस ान्त ूितपादन भइरहेको पाइन्छ । यसरी भएका केही िनणर्यह मध्ये २०६३–

WO–३४९५ िनवेदक गोिवन्द िचऽकार िवपक्षी नपेाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको 
उत्ूषेण मु ामा लिुम्बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ९(१) बमोिजम सदःय सिचवको पदाविध पाँच वषर्को लािग 
भ  ेःप  उल्लेख भएकोमा िनवेदकलाई बढीमा पाचँ वषर्को लािग भनी िनयिुक्त िदइएको देिखएकोमा अदालतबाट िनणर्य 
हुँदा“यी िनवेदकको िनयिुक्त पिन लिुम्बनी िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ज) अनसुार भएकोले सोही ऐनको 
दफा ९(१) ले सदःय सिचवको पदाविध पाचँ वषर् िनधार्िरत गरेको छ । सो अविधभन्दा अगावै पदबाट हटाउन िमल्दैन 
भ े िनवेदन िजकीरतफर्  िबचार गदार् िनवेदकलाई २०६२।४।११ मा िदएको मनोनयन पऽमा बढीमा पाचँ वषर्को लािग 
भ े ःप का साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो िनयिुक्त सरहको मनोनयन पऽमा पदाविध उल्लेख नभएको वा पदाविध 
पाँच वषर् उल्लेख भएको भए अवःथा अक हनु सक्दछ । तर पदाविध बढीमा पाँच वषर् उल्लेख हनुकुो उ ेँय र अथर् 
िनयिुक्त गन वा मनोनीत गन िनकायले उक्त अविधिभऽ जिहले पिन हटाउन सक्दछ भ े देिखन्छ । िकनभने पदाविधको 
हकमा पाचँ वषर् र बढीमा पाचँ वषर्लाई समान अथर् र समान ूयोजनको पमा महण गनर् सिकँदैन” भनी िरट िनवेदन 
खारेज हनुे आदेश भई िस ान्त ूितपादन भएको देिखन्छ । 

७. यसैगरी, २०६५–WO–१०१७ िनवेदक हिरूसाद शमार् िव  नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय समेत भएको मु ामा िनवेदकलाई गठुी संःथानको ूशासक पदमा बढीमा दईु वषर्को लािग भनी िनयिुक्त ूदान 
गिरएकोमा अदालतले फैसला गदार्“...िनवेदक िनयिुक्त हुँदाकै अवःथामा बढीमा दईु वषर्को अविधको लािग माऽ िनयिुक्त 
भएको देिखएकाले िनयिुक्त गन िनकायले जनुसकैु समयमा िनजको सेवा िलन इन्कार गनर् सक्न े नै हुँदा िनवेदकलाई 
सेवाबाट अवकाश गन गरी भए गरेको नेपाल सरकारको िनणर्यमा कुनै ऽिुट िव मान देिखन आएन...” भनी उल्लेख 
भएको देिखन्छ । उिल्लिखत ूितपािदत िस ान्तह  समेतबाट बढीमा भनी वा अविध नतोकी िनयिुक्त ूदान गिरएकोमा 
िनयिुक्तकतार्बाट चाहेको समयमा िनयकु्त वा मनोनीत पदािधकारीलाई पदबाट अवकाश िदन सक्न ेभ े िस ान्त ूितपादन 
भइरहेको अवःथा रहेको  छ । 

८. ूःततु िववादमा दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको गठन 
गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.२.मा आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको उपाध्यक्षको पदाविध बढीमा 
चार बषर्को लािग भ  ेउल्लेख भएको एवं िनवेदकको मनोनयन पऽमा पदाविध उल्लेख नभएको तथ्यलाई ःवीकार गरी 
बसेको देिखन्छ । िनजलाई उक्त व्यवःथा ःवीकायर् िथएन भने िनदिशका बमोिजमको पदाविध िकटान गरी मनोनयन 
पाउन ु पनमा निदएको/नपाएको भनी िनजलाई मनोनयन गदार्का बखत नै उठाएको, मनोनयनलाई अःवीकार 
गरेको, संशोधन गराएको र सोही िवषयमा कही उजूर गरेको भ े िनवेदनमा खलुाएको पाइदैन । िनवेदकले उक्त 
सिमितको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन हुँदाका बखत िनदिशका बमोिजम चार वषर्को पदाविध िकटान नभई बढीमा चार 
वषर्को लािग भनी शतर्यकु्त पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका बखत ःवीकार गरेकोमा अिहले आएर िववाद गनुर्को कुनै 
औिचत्यता रहन आउँदैन । 

९. आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय सिमितको उपाध्यक्षको पद राजनीितक ूकृितको पद होइन भ  े
िनवेदन िजकीर एवं िनवेदकको तफर् बाट िलइएको बहस िजकीरको सम्बन्धमा िवचार गदार्, दिलत वगर् उत्थान िजल्ला 
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समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको गठन गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.१ बमोिजम ःथानीय 
िनकायको िनवार्चन नभएको अवःथामा उक्त सिमितह को उपाध्यक्ष िजल्ला िवकास सिमितको िसफािरशमा ःथानीय 
िवकास मन्ऽीले तोकेको व्यिक्त रहनेछ” भ  ेव्यवःथा रहेको छ । उक्त व्यवःथाअनसुार मन्ऽीबाट मनोनयन हनु ेसो पद 
ःथायी ूकृितको पद नभई अःथायी ूकृितको राजनीितक पद रहेको कुरा पिु  हनु आएकोले उिल्लिखत िनवेदन एवं 
बहस िजकीरसगँ सहमत हनु  सिकएन । 

१०. यसैगरी, ूःततु िरट िनवदेन दतार् हनु ुअगाबै िमित २०६६।५।२४ को नेपाल सरकारको मन्ऽीःतरीय 
िनणर्यअनसुार िरट िनवदेकको स ा लालबहादरु लामालाई सो िनवेदकलाई अवकाश िदइएको पदमा िनयिुक्त गिरसिकएको 
र िनजले कायर्भार समेत सम्हािलसकेको तथ्य ःथानीय िवकास मन्ऽालयको िलिखत जवाफ समेतबाट देिखन आयो । सो 
तथ्य िनवेदनमा उल्लेख नगरी तथ्यलाई लकुाएको एवं नविनयकु्त उपाध्यक्ष लालबहादरु लामा समेतलाई िवपक्षी नबनाई 
िरट िनवेदन दायर भएको देिखन्छ । सत्य, तथ्यलाई लकुाई अदालतलाई गमुराहमा पान मनसायले सफा हात र शु  
दय िलई िनवदेक अदालत ूवेश गरेको भनी मा  सिकन ेअवःथा समेत देिखन आएन । 

११. अतः उिल्लिखत तथ्य, कानून एवं नजीरको िव षेणबाट िनवेदकलाई ःथानीय िवकास मन्ऽालयको िमित 
२०६६।०४।३२ को िनणर्यबमोिजम दिलत वगर् उत्थान िजल्ला समन्वय सिमित/आिदवासी जनजाित समन्वय सिमितको 
गठन गन सम्बन्धी िनदिशकाको दफा ५.२.२. बमोिजम बढीमा चार वषर्को लािग आिदवासी जनजाित िजल्ला समन्वय 
सिमित िचतवनको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गिरएको, सो मनोनयनलाई मौकामा िनवदेकले ःवीकार गरी 
बसेको, िनवेदकलाई गिरएको मनोनयन पऽमा पदाविध िकटान नगिरएको, िनवेदकलाई िनयिुक्त गिरएको पद अःथायी एवं 
राजनीितक ूकृितको देिखएको, िनवेदकको ठाउँमा अक  व्यिक्त मनोनयन भई नविनयकु्त उपाध्यक्षले मनोनयन पऽ बझुी 
कायर्भार सम्हाली िनणर्य कायार्न्वयन भइसकेको अवःथा देिखदा उक्त पदबाट िनवेदकलाई हटाईएको िवपक्षी नेपाल 
सरकारको कायर् गैरकानूनी एवं ऽिुटपूणर् भई संिवधान र कानून ारा ूत्याभतू आफ्नो हकमा आघात परेको भ  े िनवेदन 
दावीसँग सहमत हनु सिकएन । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन अवःथाको िव मानताको अभावमा ूःततु िरट 
िनवेदन खारेज हनुे ठहछर् । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू । 

            उक्त रायमा सहमत छु । 

            न्या.दामोदरूसाद शमार् 

इित संवत ्२०६८ साल बैशाख ४ गते रोज १ शभुम ्

  

इजलास अिधकृतः— रमेशूसाद िरजाल  
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िनणर्य नं. ९२५५ - उत्ूषेण/परमादेश 
भाग: ५६ साल: २०७१ मिहना: माघ अंक: १० 

फैसला िमित :२०७०/१२/०६  ११९४ 

 

सव च्च अदालत, िवशेष इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी िगरीश चन्ि लाल 

माननीय न्यायाधीश ूा.डा.ौी भरतबहादरु काकीर् 

आदेश िमित : २०७०।१२।६।५ 

  

०६९–WS–००३१ 

  

िवषय :  उत्ूषेण/परमादेश । 

  

िनवेदक : सलार्ही िजल्ला, ॄ परुी गा.िव.स. वडा नं २ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा.वडा नं ३३ बःन े चन्िे रूसाद 
रौिनयारको छोरा रािजवूसाद गु ा रौिनयार 

िव  

िवपक्षी : ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबार काठमाड समेत 

  

  व्यिक्तव्यिक्तह बीच धमर्, वणर्, िल , जात, जाित र उत्पित जःता कुनै पिन आधारमा भेदभाव नगनुर् नै समानता हो 
। मौिलक अिधकारको सन्दभर्मा समानताको िस ान्त राज्यका काम कारवाहीह  (State Action) सँग जोिडएको 
हनु्छ ।  सरकार तथा सरकारका कुनै पिन िनकायका कायर्बाट समान व्यिक्तह बीच भेदभाव भएको 
अवःथामा संिवधानूद  नागिरकको यो अिधकारमा ूितकूल भई आघात पगु्दछ । कुनै पिन व्यिक्त वा 
समूह (Person or Group) ह लाई कानूनको ूयोग गदार् वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गनुर् नै 
समानताको िस ान्तको ध्येय भएकाले फरक िःथित भएको अवःथामा एउटै िःथितमा परुय्ाउन ुवा पिरणाममा 
समानता खोज्न ु पिन समानताको अक  पक्ष मािनन्छ । समानह का बीच समान व्यवहार गनुर् र 
असमानह का बीच तािकर् क वगीर्करण र फरक व्यवहार गनुर् नै समानताको सार हनु े। 
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(ूकरण नं. ४) 

  िवधाियका राज्य व्यवःथाको एक अ  भएकाले राज्य स ालनअन्तगर्त िविभ  सावर्जिनक कानूनह  िनमार्ण गन 
एकमाऽ अिधकार िवधाियकामा नै िनिहत रहेको छ ।  िवधाियका ारा िनिमर्त कानून संिवधानको सीमामा रही 
िनमार्ण गनुर्पन । 

(ूकरण नं. ६) 

  दूरस ार ूािधकरणमा िनयकु्त हनु ेसदःय तथा अध्यक्षको कुन के्षऽको योग्यता हनुपुन वा योग्यता तोक्न ेिवषय 
िवधाियकाको अिधकारके्षऽ हो । दूरस ार ूािधकरण ूािविधक तथा संवदेनशील सेवाको के्षऽ भएकाले 
अध्यक्ष तथा सदःयह  सेवाको ूकृित र िविश ताको आधारमा योग्य, सक्षम र दक्ष हनुपुन । 

(ूकरण नं. ८) 

  कानूनले तोकेको सतर् वा बन्देजबाट सबैलाई समान पमा लागू हनु ेगरी बनाइएको कानूनी व्यवःथाले व्यिक्त 
िवशेषलाई ूभािवत तलु्याएको आधारमा माऽ असमान व्यवहार भएको वा संिवधानूद  मौिलक हकमा 
बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पगुकेो भ  ेअथर् गनर् निमल्न े। 

(ूकरण नं. ९) 

  सूचना बदर गनर् माग गन र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जनु उपायबाट हनु्छ त्यसैबाट 
आफूले दोहोरो लाभ िलई लाभािन्वत हनु खोजेको देिखँदा दोहोरो लाभ कानूनबमोिजम मा  हनु नसक्न े। 

(ूकरण नं. १६) 

  

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ता र कुमार खरेल 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता कृंणजीिव िघिमरे र उपन्यायािधवक्ता मदन धामी, िव ान ् अिधवक्ता य 
कैलासूसाद न्यौपाने र रेवतीराम पन्थ 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ 

  दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) 

  दूरस ार िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ 

  स ारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०५७ 

  

आदेश 
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न्या. कल्याण ौे  : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) र (२) बमोिजम यस अदालतमा 
दायर भई इजलाससमक्ष पेसहनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ्आदेश यस ूकार छ : 

            म िनवेदकसँग इिन्जिनयिर  िवषयमा ःनातक र कानून िवषयमा ःनातको र तहसम्मको उपािध हािसल गरी 
दूरस ार सेवासगँ सम्बिन्धत भई ूािविधक क्षऽेमा किरब १७ वषर् कायर् गरेको अनभुव छ । ूत्यथीर् सूचना तथा स ार 
मन्ऽालयले नेपाल दूरस ार ूािधकरणको अध्यक्ष पदको लािग िमित २०६९।५।१६ गते सदःय पदमा िनयिुक्तका 
लािग  िमित २०६९।५।१३ गते अध्यक्षको हकमा दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को 
िनयम (३) बमोिजम ूािविधक र ूशासिनक बजार व्यवःथापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानून िवषयमा मान्यता ूा  
शैिक्षक संःथाबाट कम्तीमा ःनातक तहको उपािध हािसल गरी सम्बिन्धत क्षेऽमा कम्तीमा १० वषर्को र सदःय पदको 
लािग सम्बिन्धत िवषयमा मान्यता ूा  शैिक्षक संःथाबाट कानूनमा कम्तीमा ःनातक तहको उपािध हािसल गरी 
सम्बिन्धत क्षेऽमा कम्तीमा सात वषर्को अनभुव ूा  गरेका नेपाली नागिरकह बाट नागिरकताको ूमाणपऽको 
ूितिलिप, व्यिक्तगत िववरण, शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको ूितिलिप, अनभुव पिु  गन कागजातको ूितिलिप र Vision 

Paper समेतका थप अन्य केही भए सोसमेत संलग्न गरी १० िदनिभऽ िनवदेन पेसगनर् गोरखापऽ दैिनक पिऽकामा िनवेदन 
आ वानको अलगअलग सूचना ूकाशन गरेको िथयो । म िनवेदकले उक्त सूचनामा संलग्न गनुर्पन भिनएका 
कागजातह समेत राखी ूत्यथीर् सूचना तथा स ार मन्ऽालयमा अध्यक्ष र सदःय दबैु पदको लािग िनवदेन पेस गरेको 
िथए ँ। 

            िमित २०६९।५।१३ मा सदःय पदका लािग र िमित २०६९।५।१६ मा अध्यक्ष पदको लािग िनवेदन 
पेसगरेपिछ िनयिुक्तका सम्बन्धमा किरब दईु मिहनासम्म ूत्यथीर् सूचना तथा स ार मन्ऽालयबाट कुनै ूिबया अगािड 
बढाइएन । पिछ िमित २०६९।७।१५ गते कानून सदःयको लािग २०६९।७।२१ गते अन्तवार्तार् हनु े भनी 
२०६९।७।२० गते र िमित २०६९।७।२० गते अध्यक्ष पदको लािग २०६९।७।२६ गते अन्तवार्तार् हनु ेभनी 
०६९।७।२४ गते सम्पकर्  राख्न आउन ुभनी सूचना ूकाशन गिरयो । सदःय पदको लािग िमित २०६९।७।२० 
गते सम्पकर्  िमित तोिकएकाले उक्त िदन ूत्यथीर् सूचना तथा स ार मन्ऽालयमा सम्पकर्  राख्न जाँदा मेरो कानूनमा सात 
वषर्को अनभुव नपगुेको भनी ूत्यथीर् सो मन्ऽालयका सम्पकर्  व्यिक्तसमेत भई कायर्रत उपसिचव कुमारबहादरु खड्काले 
मौिखक जानकारी िदनभुयो । मैले सो कुरा ूत्यथीर् कुमारबहादरु खड्कासँग िलिखत पमा िदन अनरुोध गदार् 
िलिखत पमा िदन िमल्दैन भनी जवाफ आयो । त्यसरी कानूनमा सात वषर्को अनभुव नपगुेको भनी जवाफ आएपिछ 
ूत्यथीर् सूचना तथा स ार मन्ऽालयले अध्यक्ष र सदःय पदको लािग के कुन कानूनबमोिजम सूचना ूकाशन गरेको 
रहेछ भनेर हेदार् ूत्यथीर् मन्ऽालयबाट ूकािशत सूचना दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को 
िनयम ३ बमोिजम ूकाशन भएको थाहा भयो । 

            सदःय पदको लािग ूकािशत सूचनामा उिल्लिखत ऐन िनयमका ूावधानबमोिजम  सम्बिन्धत िवषयमा मान्यता ूा  
शैिक्षक संःथाबाट कानूनमा बढीमा सात वषर्को अनभुव ूा  गरेका नेपाली नागिरकह बाट मािथ उिल्लिखत कागजात 
राखी िनवेदन गनुर् हनु भनी जानकारी गराइएको छ । मेरो कानूनबमोिजमको योग्यता र अनभुव रहेको छ । दूरस ार 
ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ मा “कानून सदःय पद” उल्लेख छैन । कानूनमा 
कानून सदःयको व्यवःथा नभएको अवःथामा सो पदको लािग कानून िवषयमा नै सात वषर्को अनभुव पगुेको हनुपुन भनी 



393 
 

सूचना ूकाशन गनर् िमल्दैन । दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा ूािधकरणमा दूरस ार सेवासँग 
सम्बिन्धत ूािविधक र ूशासिनक बजार व्यवःथापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षऽेमा तोिकएबमोिजम योग्यता 
र अनभुव भएका अध्यक्षसिहत पाचँ जना सदःयह  रहन े व्यवःथा भएको देिखन्छ । तोिकएबमोिजमको अनभुव र 
योग्यताका सम्बन्धमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ३ मा ऐनको दफा ५(१) मा उिल्लिखत क्षेऽमा मान्यता ूा  शैिक्षक 
संःथाबाट कम्तीमा ःनातक तहको उपािध हािसल गरी सम्बिन्धत क्षेऽमा अध्यक्षको हकमा दश वषर्को र सदःयको 
हकमा सात वषर्को अनभुवूा  गरेको हनुपुनछ भ  ेव्यवःथा गरेको छ । 

            दूरस ार ऐनको दफा ५(१) ले ूािधकरणको सदःय पदह  िवषयिपच्छे अलगअलग हनुे भ  े व्यवःथा गरेको 
पाइँदैन । अध्यक्ष पदको लािग भनी ूकािशत िव ापनमा “ूािधकरणमा दूरस ार सेवासगँ सम्बिन्धत” भ  े मूल कुरा 
छुटाइएको छ । ूत्यथीर् सूचना तथा स ार मन्ऽालयले िव ापन ूकाशन गदार् नै अध्यक्ष र सदःय दबैु पदको लािग 
कानूनले िनधार्रण गरेको योग्यतालाई हटाई गलत तिरकाले अक  व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । 

            उक्त ऐनको दफा ५(१) मा २०५७ सालमा संशोधन हनुभुन्दा पिहले कानूनी क्षऽेमा काम गरेको अनभुवका साथै 
आिथर्क, ूािविधक, बजार व्यवःथापन, लेखा तथा लेखापरीक्षणसमेतका िवषय अलगअलग िथए । तर केही नेपाल ऐन 
संशोधन गन ऐन, २०५७ ारा सो ऐनमा संशोधन हुँदा दूरस ार ूािधकरणको अध्यक्ष र सदःयको योग्यताको हकमा 
ूािविधक िवषयपिछ ूशासिनक िवषय थप गरी ूािविधक र ूशासिनक भनी एक ठाउँमा राखी एउटा योग्यता बनाइएको 
छ । ऐन िनयम समयसापके्ष र पिरःकृत बनाउन संशोधन गिरन्छ । तर उक्त िववािदत दफा ५(१) मा भै रहेको 
ूािविधक िवषयमा ूशासिनक िवषय संशोधनमाफर् त थप गरी जिटलतातफर्  लिगएको छ । शैिक्षक योग्यतातफर्  बजार 
व्यवःथापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेऽ सबैले एकएकवटा क्षऽेलाई माऽ समेटेको पाइन्छ । तर, “ूािविधक 
र ूशासिनक” िवषयलाई एउटैमा रािखएको छ । यस दफाको व्यवःथाबमोिजम ूािविधक तथा ूशासिनक गरी दईुवटा 
िवषयमा ःनातक तहको उपािध हािसल गरेको हनुपुन अवःथा देिखन्छ । तर, उिल्लिखत कानून, लेखा तथा लेखापरीक्षण 
र बजार व्यवःथापन िवषय अध्ययन गनले एक माऽ िवषय पढ्दा पगु्ने देिखन्छ । यसबाट कानून िनमार्णमा नै दोहोरो 
र असमान व्यवहार गरेको ू  भएको छ । 

            अतः दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ मा दूरस ार ूािधकरणको 
सदःयको माऽ व्यवःथा भएकोमा ूत्यथीर् मन्ऽालयले सदःय पदको सूचना ूकाशन गदार् कानून सदःयका पद िसजर्ना 
गरी शैिक्षक योग्यताको हकमा पिन कानूनसम्बन्धीको शैिक्षक योग्यता तोकी दूरस ार सेवासँग सम्बिन्धत क्षऽेको 
योग्यता हटाई कानूनिवपरीत िमित २०६९।५।१३ गते गोरखापऽ दैिनक पिऽकामा ूकािशत सूचना र अध्यक्षको 
हकमा दूरस ार सेवासगँ सम्बिन्धत भ  ेअगािडको वाक्यांश छुटाई िमित २०६९।५।१६ मा ूकािशत सूचना दूरस ार 
ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ को ऽिुट गरी ूकाशन भएको हुँदा सो 
सूचना  नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम बदर गरी ऐनको दफा ५(१) मा ूािधकरणमा दूरस ार 
सेवासँग सम्बिन्धत ूािविधक र ूशासिनक, बजार व्यवःथापन लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेऽमा तोिकएबमोिजम 
योग्यता भ  े मध्ये ूािविधक र ूशासिनक भ  े शब्द एकै ठाउँमा रािखँदा मेरो संिवधानको धारा १२(३)(च)ूद  
पेसा, रोजगारसमेत गनर् पाउन ेहक र धारा १३(१) ाराूद  समानताको हकमा समेत अनिुचत बन्देज लगाइनकुो साथै 
दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ूद  कानूनी हकमा असर पगुेको हुँदा 
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ूािविधक र ूशासिनक भनी एकै ठाउँमा तोिकएको योग्यतालाई ूािविधक क्षेऽ अलग र ूशासिनक क्षऽे अलग गरी 
योग्यता तोक्न ुतोकाउन ुभनी धारा १०७(१) को आधारमा ूत्यथीर्ह को नाममा आवँयक आदेश तथा िनदशन जारी 
गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको िरट िनवेदन । 

िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ मगाई िमित २०६९।८।७ सम्म ूःततु िवषयसम्बन्धी कुनै पिन कायर्वाही 
अगािड नबढाई यथािःथितमा राखी अन्तिरम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गनर् िमित २०६९।८।७ गतेको पेसी तोक्न ु
भ ेसमेत व्यहोराले यस अदालतबाट िमित २०६९।७।२६ मा भएको आदेशअनसुार उक्त िदनको छलफलमा यी 
िनवेदक सदःय पदको िमित २०६९।७।२१ को अन्तवार्तार्मा अनपुिःथत रहेको देिखनाले उक्त सूचनाबाट िनवेदकको 
के, कुन मौिलक हक हनन भएको सो ःप पमा िनवेदनमा उल्लेख गनर् नसक्नकुा साथै सूचना नै कानूनबमोिजम 
नभएको भ े हालको िजिकरको सम्बन्धमा ूःततु िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो लाग्दा बोिलने िवषय भएको एवम ्सिुवधा 
सन्तलुनको ि कोणबाट समेत तत्कालका लािग यस अदालतबाट िमित २०६९।७।२६ मा जारी भएको अन्तिरम 
आदेशलाई िनरन्तरता िदई रहनपुन देिखएन भ ेसमेत व्यहोराको यस अदालतको िमित २०६९।८।७ को आदेश ।   

            नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०६९ बमोिजम नेपाल दूरस ार ूािधकरणसम्बन्धी िवषय यस 
मन्ऽालयको कायर्क्षेऽिभऽको नभएको हुँदा यस मन्ऽालयसमेतलाई िवपक्षी बनाई दायर गिरएको िरट िनवेदन औिचत्यपूणर् 
छैन । सूचना तथा स ार मन्ऽालयले सदःय पदको िनयिुक्तको लािग िमित २०६९।५।१३ मा र अध्यक्ष पदको 
लािग िमित २०६९।५।१६ गते ूकाशन गरेको सूचना बदर माग गरेको सम्बन्धमा उक्त ूकािशत सूचनाह  दूरस ार 
ऐन, २०५३ को दफा ५(१) तथा (२) र ऐ. िनयमावली, २०५० को िनयम ३ बमोिजम ूकाशन भएको हुँदा ूःततु िनवेदन 
खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराबाट ूत्यथीर् कानून, न्याय, संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला मन्ऽालयको तफर् बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ । 

            सूचना तथा स ार मन्ऽालयबाट ूकाशन भएको िमित २०६९।५।१३ र ऐ. १६ गतेको सूचना सम्बन्धमा यस 
मिन्ऽपिरषद्को के कःतो संलग्नता रहेको हुँदा िवपक्षी बनाइएको हो, सो कुरा िरट िनवेदनमा खलु्न सकेको 

छैन । मिन्ऽपिरष  संिवधान तथा ूचिलत नपेाल कानूनको पिरपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार 
पान, नागिरकका संिवधान, कानूनूद  हक अिधकारह को सम्मान, संरक्षण र सम्बधर्न गद उपभोगको सिुनि ता ूदान 
गन कुरामा ूितब  रहेको छ । दूरस ार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा ूािविधक र ूशासिनक भनी तोिकएको 
योग्यताका कारण संिवधानूद  ःवतन्ऽताको हक र समानताको हकमा असर पगु्दैन ।  उक्त दफाबमोिजम ूािधकरणको 
अध्यक्ष र सदःयको लािग तोिकएबमोिजम योग्यता र अनभुव आवँयक पन हनु्छ । ऐनको दफा २(ड) ले अध्यक्ष र 
सदःयको योग्यता र अनभुव िनयम िविनयममा तोिकएबमोिजम हनु े व्यवःथा गरेको देिखन्छ । दूरस ार 
िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ मा ूािधकरणको अध्यक्ष तथा सदःय हनुका लािग ऐनको दफा ५(१) मा उिल्लिखत 
क्षेऽमा मान्यता ूा  शैिक्षक संःथाबाट कम्तीमा ःनातक तहको उपािध हािसल गरी अध्यक्षको हकमा सम्बिन्धत क्षेऽमा 
दश वषर्को र सदःयको हकमा कम्तीमा सात वषर्को अनभुव ूा  गरेको हनुपुनछ भ  े व्यवःथा भएको छ । यो 
व्यवःथा संिवधानूद  ःवतन्ऽता र समानताको हकिवपरीत भएको भ  ेकुरा िरट िनवेदकले देखाउन नसक्न ुभएको हुँदा 
ूःततु िरट िनवेदन खारेज होस ्भ ेसमेत व्यहोराले ूत्यथीर् ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको तफर् बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफ । 
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            नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको कामको प्रकृित अनसुार िविभ न के्षत्रका यिक्तह  रहनपुनेर् भएकाले ऐनमा नै 
िविभ न के्षत्रको प्रितिनिध व गराई िनयिुक्त गनेर् यव था भएको दिेख छ । प्रािधकरणको प्रमखु काम दरूस चार सेवाको 
अनमुित प्रदान गनेर् र िनयमन गनेर् भएकाले एक जना काननू के्षत्रको अनभुव भएको सद य रहन ुअिनवायर् छ । यसैगरी 
पिहलेदिेखनै ४ के्षत्रबाट १।१ जना सद य िनयकु्त गनेर् गिरएको हो । िनवेदकको भनाइलाई आधार मा ने हो भने अ यक्ष 
र सद यलगायत सबै सद यह  एकै के्षत्रबाट िनयकु्त हुन सक्ने अव था आउँछ । काननू सद य भनी हुदँ ैनभएको 
पदको िसजर्ना गिरएको पिन होइन । २०६९ असार मसा तमा काननूतफर् का सद यको पद िरक्त भएकाले सोही 
पदपिूतर्का लािग अिहलेको प्रिक्रया प्रार भ गिरएको हो । िनवेदकले प्रािधकरणको अ यक्ष र सद य पदको लािग 
िनवेदन िदएको हो । अ तवार्तार्को सचूना गोरखापत्रमा सावर्जिनक पमा प्रकाशन गिरएको िथयो । सद य पदको 
अ तवार्तार् हुनपुवूर् कुनै पिन उ मेदवारलाई कुनै कारणले अयोग्य भएको वा योग्यता नपगेुको भनी बाहके गिरएको होइन 
। अ यक्षको लािग प्रकािशत सचूनाको हकमा दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने कुरा छुटाएको भ ने दावी 
कपोलकि पत हो । 

यसको अथर् प्रािविधक र प्रशासिनक के्षत्रको सद य दरूस चार सेवासँग स बि धत हुनपुनेर् भ ने हो । काननू 
वा बजार यव थापन र लेखा तथा लेखापरीक्षणको के्षत्रमा लाग ू हुने होइन । नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको गठन 
भएप ात यसरी िविभ न के्षत्रका योग्यता भएका अ यक्ष तथा सद यको आव यकता परेको हो । तसथर् िरट िनवेदकले 
सद य पदको अ तवार्तार्मा अनपुि थत भएपिछ का पिनक पमा का पिनक त यह  बनाई िवधाियका िनिमर्त काननू 
र प्रकािशत सचूना बदरको माग राखी िरट िनवेदन दायर गरेको हुदँा प्र ततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ नेसमेत 
यहोराको प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालय, ऐ.को उपसिचव पदमा कायर्रत कुमारबहादरु खड्का र नेपाल 
दरूस चार प्रािधकरण गठन छनौट सिमितका अ यक्षको तफर् बाट पेसभएको एकै यहोराको िलिखत जवाफ । 
            प्रािधकरणमा िरक्त रहकेो अ यक्ष तथा सद यको िनयिुक्तको लािग प्रािधकरणबाट कुनै प्रकारको काम 
कारवाहीमा सहभािगता हुने काननूी यव था छैन । िनवेदकले िरट िनवेदनमा पिन सो कायर्मा प्रािधकरणको संलग्नता 
रहकेो भ ने कुरा दखेाइएको छैन । यसरी प्रािधकरणको संलग्नता नहुने हुदँा प्र ततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको प्र यथीर् नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको तफर् बाट पेसभएको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम आज दिैनक पेसीसचूीमा चढी िनणर्याथर् यस इजलाससमक्ष पेसहुन आएको प्र ततु िरट 
िनवेदनको िमिसल संलग्न कागजातह को अ ययन गरी हिेरयो । 
            िनवेदकको तफर् बाट उपि थत िवद्वान ् अिधवक्ता ी र नकुमार खरेलले दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा 
५(१) मा प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत “प्रािविधक र प्रशासिनक” बजार यव थापन, लेखा तथा 
लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएको योग्यता र अनभुव भएका अ यक्षसिहत ५ जना सद यह  रहने यव था छ 
। उक्त यव था २०५७ सालमा संशोधन भई कायम भएको हो । २०५७ सालमा संशोधन हुनभु दापिहले प्रािविधक 
िवषयको योग्यता छुटै्ट िथयो । संशोधनप ात “प्रािविधक र प्रशासिनक” लाई एकै ठाँउमा राखी योग्यता तोिकएको छ । 
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अ य योग्यताह  हदेार् बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूले एक िवषय वा के्षत्रलाई मात्र समेटेको 
छ । यसबाट अ य कुराको अितिरक्त अ यक्ष पदको शैिक्षक योग्यताको हकमा प्रािविधक र प्रशासिनक दबैु िवषयमा 
नातक तहस मको उपािध प्रा  गरेको हुनपुनेर् गरी दोहोरो र समानताको हकिव द्ध हुने गरी रािखएको प्रािविधक र 
प्रशासिनक भ ने योग्यता संिवधानको धारा १०७(१) बमोिजम बदर गरी अलगअलग गनुर् गराउन ुभनी आव यक 
आदशे जारी हुनपुदर्छ । 

प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालयले क्रमशः िमित २०६९।५।१३ र िमित २०६९।५।१६ मा प्रकािशत 
गरेको िवज्ञापनबमोिजमको योग्यता मेरो पक्षसँग भएको त यमा िववाद छैन । सो सचूनाको आधारमा िनवेदकले 
अ यक्ष र सद य दबैु पदमा िनवेदन गरेकोमा सद य पदको अ तवार्तार्मा सामेल हुनभु दा अिघ लो िदन २०६९।७।२० 
गते प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालयमा स पकर्  राख्न स बि धत ऐन िनयममा उ लेख नभएको “काननू सद य 
पद” भनी वगीर्करण गरी सद य पदको लािग अदालती अनभुव सात वषर् नपगेुको भ ने कुराको जानकारी गराइएको छ 
। अ यक्ष पदको हकमा ऐनको दफा ५(१) मा रहकेो “प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत” भ ने मलू कुरा 
छोडी िवज्ञापन प्रकाशन गरेकाले त्रिुटपणूर् पमा प्रकाशन भएका सचूना, काम कारवाही र सोसँग स बि धत िनणर्य 
बदरयोग्य दिेखँदा उ पे्रषणको आदशेले बदर हुनपुदर्छ भ नेसमेत यहोराको बहस प्र ततु गनुर्भयो । 
            प्र यथीर् प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदक्ो कायार्लय र अ य सरकारी िनकायको तफर् बाट सह यायािधवक्ता ी 
कृ णजीिव िघिमरे र उप यायािधवक्ता ी मदन धामीले नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको कामको प्रकृित र 
िविश ताअनसुार एक जना काननू के्षत्रको यिक्त रहन ुअिनवायर् छ । सु दिेख नै प्रािविधक र प्रशासिनक, बजार 
यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्र गरी चार के्षत्रका चार जना सद य र कुनै एक के्षत्रको यिक्त 
अ यक्ष हुने यव था रिहआएको छ । िनवेदकले सद य पदको लािग प्रकािशत सचूनामा काननू सद यको पद िवज्ञापन 
प्रकाशन गदार् िसजर्ना गरेको भनेको भए तापिन यो पद २०६९।५।१३ को सचूनाबाट िसिजर्त पद होइन । काननू सद य 
नै आव यक परेको भनेर सचूना प्रकाशन भएको छ । िनवेदक सद य पदको अ तवार्तार्मा नै सहभागी नभएको 
अव थामा अनभुव तोकेको भ न ुअनमुानमात्र हो । 

िनवेदकले अ यक्षको हकमा ऐनको दफा ५(१) मा रहकेो “प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत” भ ने 
कुरा छोडी िवज्ञापन प्रकाशन गरेको भनी िलएको िजिकर पिन िमलेको छैन । िकनभने सचूनामा प्रािधकरणमा 
दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने यहोरा उ लेख नगदैर्मा सचूना बदरको आधार ब दनै । दरूस चार प्रािधकरणको 
अ यक्षको लािग सो सचूना प्रकाशन भएको हो । प्रािधकरणको अ यक्षको लािग दरूस चार प्रािधकरण सेवासँग 
स बि धत योग्यता र अनभुव भएको यिक्त उपयकु्त हुने कुरामा िववाद हुन सकै्तन । यसमा पिन िनवेदकसमेतले सो 
अ यक्षको पदमा अ तवार्तार् िदइसकेको अव थामा सचूना बदर गदार् यो प्रिक्रया शू यमा पगु्ने हुदँा काननूबमोिजम 
प्रकािशत सचूना बदर हुनपुनेर् होइन । 
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कुनै पदको लािग के क तो योग्यता चािहने भ ने कुरा ऐन िनयममा तोक्न वा सतर् राख्न निम ने होइन । 
समानह बीच असमान हुने गरी योग्यता तोकेको भए यो याियक पनुरावलोकनको िवषय ब न सक्छ । समानह को 
बीचमा समान पमा लाग ूहुने गरी ऐनको दफा ५(१) मा प्रािविधक र प्रशासिनक िवषयलाई एकै ठाउँमा राखी योग्यता 
तोक्दा िनवेदकको हकमा असमान यवहार हुदँनै । तसर्थ प्र ततु िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ने यहोराले गनुर्भएको 
बहससमेत सिुनयो । 
            नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको तफर् बाट उपि थत िवद्वान ् अिधवक्ताह  ी कैलासप्रसाद यौपाने र ी 
रेवतीराम प थले प्र यथीर्म येका सचूना तथा स चार म त्रालयले प्रािधकरणमा िरक्त अ यक्ष र सद यको पदपिूतर्को 
लािग सचूना प्रकाशन गरेको दिेख छ । सोबमोिजम िनवेदकले दबैु पदको लािग िनवेदन पेस गरेको भ ने त य सचूना 
तथा स चार म त्रालयसमेतको िलिखत जवाफबाट दिेख छ । स बि धत सचूनामा नै काननू सद यको पदको लािग 
काननूमा सात वषर्को अनभुव चािहने भनी उ लेख भएको र सोबमोिजम िनवेदकले िनवेदन िदएको दिेख छ । पिहले 
सचूनालाई वीकार गनेर् र पिछ आफूलाई कुनै कारणले अ याय परेको भनी यही सचूना बदरको माग गनर् िम दनै । 
यसै गरी िनवेदकले ऐनको दफा ५(१) मा तोिकएको िविभ न योग्यताम ये प्रािविधक र प्रशासिनक भनी तोिकएको 
योग्यतालाई बदर गरी अलगअलग गरी पाउन माग गरेको दिेख छ । यो योग्यता संिवधानसँग के कसरी बािझएको छ 
भ ने कुरा दखेाउन नसकेको हुदँा सो िववािदत यव था बदर हुनपुनेर् होइन भनी गनुर्भएको बहससमेत सिुनयो । 

पक्ष िवपक्षको तफर् बाट उपि थत िवद्वान ्काननू यवसायीह ले गनुर्भएको उपरोक्त यहोराको बहससमेत मनन ्
गरी िरट िनवेदन, िलिखत जवाफ र स बि धत ऐन िनयमसमेतका समग्र पक्षमा यान िदई प्र ततु िरट िनवेदनमा 
दहेायका प्र ह को िन पण गनुर्पनेर् दिेखयो : 

(१) नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको अ यक्ष र सद यको लािग दरूस चार सेवासँग स बि धत प्रािविधक र 
प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएको योग्यता हुनपुनेर्छ भनी 
गिरएको यव थाम ये प्रािविधक र प्रशासिनक भ ने योग्यतालाई बदर गरी अलगअलग गनुर्पनेर् हो, होइन ? 

(२) नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको अ यक्ष पदको लािग िमित २०६९।५।१६ गते र सद य पदको लािग िमित 
२०६९।५।१३ गते प्रकािशत सचूना बदर गनर् िम ने हो, होइन ? 

(३) िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी हुनपुनेर् हो, होइन ? 
  

२. िन पण गिरनपुनेर् पिहलो प्र तफर्  िवचार गदार् िनवेदकले दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा 
दरूस चार प्रािधकरणमा िनयकु्त हुने अ यक्षसमेतको योग्यता तोक्दा दरूस चार सेवासँग स बि धत प्रािविधक र 
प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएबमोिजम योग्यता भएको हुनपुनेर् छ 
भनी गरेको काननूी यव थाम ये प्रािविधक र प्रशासिनक भ ने िवषय एकै ठाउँमा राखी योग्यता तोकेको कायर्ले मेरो 
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नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वाराप्रद  पेसा रोजगारी गनर् पाउने हक र धारा 
१३(१) द्वाराप्रद  समानताको हकको प्रचलनमा असमानता हुन गएबाट सो हदस मको ऐनको दफा ५(१) को 
यव था धारा १०७(१) को आधारमा बदर गरी अलगअलग गरी पाउन माग गरेको दिेख छ । प्र यथीर्ह को िलिखत 
जवाफबाट दरूस चार प्रािधकरणमा प्रािविधक र प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी 
के्षत्रमा तोिकएको योग्यता पगेुको यिक्त अ यक्ष र सद य हुने यव था दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) ले गरेको 
छ । यसरी कुनै पदको लािग कुन योग्यता चािहने भनी सबैलाई समान पमा लाग ू हुने गरी समानताको िसद्धा तमा 
आधािरत भई योग्यता तोक्न निम ने होइन । योग्यता तोकेको कारणले िनवेदकको हकमा पेसा रोजगार गनर् पाउने 
हकमा असर पगु्ने पिन होइन । एकै के्षत्रको योग्यता भएको यिक्तह लाई मात्र प्रािधकरणमा िनयकु्त गदार् दरूस चार 
प्रािधकरणको काम कारवाही प्रभािवत हुने हुदँा सो यव था बदरयोग्य नहुदँा िरट िनवेदन खारेज हुनपुदर्छ भ नेसमेतका 
यहोरा उ लेख भएको दिेख छ । 

३. व ततुः नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग स बि धत प्रितब धा मक 
वाक्यांशको ख ड (५) ले उद्योग, यापार, पेसा वा रोजगार गनर् पाउने वत त्रतालाई रा यले मनािसब 
प्रितब ध (Reasonable Restriction), िनय त्रण (Control) गनर् वा मनािसब सतर् (Reasonable Condition) वा 
योग्यता (Qualification) तोक्न पाउने यव था गरेको नै पाइ छ । रोजगारीको हक रा यले आ ना नागिरकलाई 
प्रदान गनेर् सापेिक्षत हक हो । यस संवैधािनक यव थाको ि कोणबाट पेसा वा रोजगारको वत त्रताको हकको 
उपभोगलाई सरल, संयिमत र समि वत गनेर् गरी आव यक यव था रा यले गनेर् कुरामा िववाद दिेखएको छैन । रा यले 
काननूबमोिजम बाहके नागिरकको वत त्रता अपहरण गनर् िम दनै भने नागिरकले पिन काननूको पिरिधमा रही 
काननूप्रद  वत त्रता हरहमेशा उपयोग गनर् पाउँछ र सक्छ । प्र ततु िववादमा दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को 
उपदफा (१) मा उि लिखत योग्यताह म ये प्रािविधक र प्रशासिनक भनी एकै ठाउँमा रािखएको योग्यताले कसरी 
वत त्रताको हकमा ब दजे लगाई उपभोग गनर्मा बाधा परुय्ाएको भ ने कुरा दिेखन आएको छैन । सो वत त्रतामा 
ब दजे लगाएको त ययकु्त आधार र मनािसब कारण दखेाउन सकेको पिन पाइदँनै । 

४. संिवधानको धारा १३ ले कसैलाई पिन काननूको समान संरक्षणबाट वि चत नगिरने प्रितबद्धता यक्त 
गरेको   छ । सबै नागिरक काननूको ि मा समान हुने अवधारणासँग उक्त धारा स बि धत रहकेो दिेख छ । सामा य 
अथर्मा यिक्त यिक्तह का बीच धमर्, वणर्, िलङ्ग, जात, जाित र उ पित ज ता कुनै पिन आधारमा भेदभाव नगनुर् नै 
समानता हो । मौिलक अिधकारको स दभर्मा समानताको िसद्धा त रा यका काम कारवाहीह  (State Action) सँग 
जोिडएको हु छ । सरकार तथा सरकारका कुनै पिन िनकायका कायर्बाट समान यिक्तह बीच भेदभाव भएको 
अव थामा संिवधानप्रद  नागिरकको यो अिधकारमा प्रितकूल भई आघात पगु्दछ । कुनै पिन यिक्त वा 
समहू (Person or Group) ह लाई काननूको प्रयोग गदार् वा यवहारमा समानता (Equality) अवल बन गनुर् नै 
समानताको िसद्धा तको येय भएकाले फरक ि थित भएको अव थामा एउटै ि थितमा परुय्ाउन ु वा पिरणाममा 
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समानता खो न ुपिन समानताको अक  पक्ष मािन छ । समानह का बीच समान यवहार गनुर् र असमानह का बीच 
तािकर् क वगीर्करण र फरक यवहार गनुर् नै समानताको सार हो ।  
            ५. संवैधािनक िविधशा को थािपत मा यताअनसुार सामा य काननूको प्रयोगमा वा अ य यवहारमा 
रा यले आ ना नागिरकबीच जात, जाित, के्षत्र, भाषा, धमर्, वणर्, िलङ्ग, यौिनक वा लैङ्िगक पिहचान, सामािजक 
उ पि  ज ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गनुर्हुदँनै । यस िसद्धा तले काननूको अगािड सबै समान हुने, कसैलाई 
पिन िवशेषािधकार वा छुटको यव था नहुने र सामा य काननूको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मा यता राख्दछ । काननूको 
प्रयोगमा सरकारले तजिवज लगाउन पाउने अिधकारलाई यसले िनय त्रण गदर्छ । यस प्रकारको समानतामा रा यको 
सकारा मक दािय व (Positive Duty) हुने भएकाले यसलाई समानताको सकारा मक धारणा पिन भिन छ । 
समान पमा असमान यवहारको अपेक्षा स भव र वा छनीय मािनदनै । यायको प्रमखु त वको पमा रहकेो 
समानताको िसद्धा तले सावर्जिनक सेवा र पदमा िन पक्षतापवूर्क सबैले सहभागी हुन पाउने औपचािरक समानताको 
िसद्धा तलाई पिन जोड िदएको पाइ छ । संवैधािनक िविधशा ीय ि कोणबाट समानताको य तो यव था रा यको 
लोकक याणकारी दािय वअ तगर्त रा यलाई बढी उ रदायी बनाउनका िनिम  रािखएको हु छ । 

६. प्र ततु िववादका स दभर्मा उक्त संवैधािनक यव थालाई िव ेषण गदार् नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको 
अ यक्षको हकमा अ य योग्यता बाहके  “प्रािविधक र प्रशासिनक” भनी तोकेको योग्यताले िनवेदकप्रित पवूार्ग्रह 
रािखएको वा िनवेदकलाई असमान यवहार गिरएको भ ने किह ँकतैबाट दिेखएको छैन । दरूस चार ऐनको िववािदत 
यव था संिवधानप्रद  समानताको हकसँग बािझएको भनी िनवेदक तथा िनवेदकको तफर् बाट उपि थत 
काननू यवसायीले पिन यसको व तिुन  आधार खलुाउन सकेको दिेखँदनै । दरूस चार प्रािधकरणको कायर् प्रकृित र 
सेवा िविश तालाई हदेार् पिन सो ऐनका प्रावधानह  कुनै खास उ े य पिूतर् गनर् वा कुनै खास सम याको समाधान गनर् 
िवधाियकाले आव यकताअनसुार समयसमयमा संशोधनमाफर् त कुनै यव था थप गनर् सक्ने नै हु छ । यो िवधाियकी 
अिधकार हो । िवधाियका रा य यव थाको एक अङ्ग भएकाले रा य स चालनअ तगर्त िविभ न सावर्जिनक 
काननूह  िनमार्ण गनेर् एकमात्र अिधकार िवधाियकामा नै िनिहत रहकेो छ ।  िवधाियकाद्वारा िनिमर्त काननू संिवधानको 
सीमामा रही िनमार्ण गिरनपुदर्छ । यस अदालतद्वारा िवधाियकी काननू पनुरावलोकन हुन सकै्तन भ ने पिन होइन । हाम्रो 
संिवधानले र काननू प्रणालीले संिवधानवाद र काननूको शासनको िसद्धा तलाई आ मसात ्गरेको कुरामा िववाद छैन । 
िवधाियकाले काननू िनमार्ण गदार् व छ (Fair), िववेकस मत ्(Reasonable) र यायपणूर् (Just) िनमार्ण नभएको 
भ ने िववाद अदालतसमक्ष आएमा यसको संवैधािनकताको परीक्षण हु छ । 
            ७. बदर घोिषत हुनपुनेर् भनी दावी गिरएको काननू के कसरी संिवधानसँग बािझएको हो यसलाई त य, तकर्  र 
प्रमाणले प्रमािणत गनेर् काम दावीकतार्को नै हु छ । िनवेदक दावीकतार्ले उक्त िववािदत यव था 
व छ (Fair), िववेकस मत ्(Reasonable) र यायपणूर् (Just) नभई यसरी संिवधानसँग बािझएको भनी दखेाउन 
सकेको दिेखँदनै । नेपाल दरूस चार प्रािधकरणमा अ यक्षसिहत पाँचजना सद यह  हुने कुरामा िववाद दिेखएको छैन । 
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सो प्रािधकरणमा िनयकु्त हुने सद यह समेतको योग्यता के क तो हुने भ ने कुरा स बि धत ऐन, िनयमले यव था गनेर् 
िवषय हो । िनवेदक आफँैले प्रािधकरणको अ यक्ष र सद यको लािग य तो य तो योग्यता हुनपुदर्छ भनेर भ न काननूतः 
िम दनै । दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा प्रािधकरणमा अ यक्ष र सद यह को दरूस चार सेवासँग 
स बि धत प्रािविधक र प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएबमोिजम 
योग्यता र अनभुव हुनपुनेर् यव था गरेको दिेखन आयो । 
            ८. दरूस चार प्रािधकरणमा िनयकु्त हुने सद य तथा अ यक्षको कुन के्षत्रको योग्यता हुनपुनेर् वा योग्यता तोक्ने 
िवषय िवधाियकाको अिधकार के्षत्र हो । दरूस चार प्रािधकरण प्रािविधक तथा संवेदनशील सेवाको के्षत्र भएकाले 
अ यक्ष तथा सद यह  सेवाको प्रकृित र िविश ताको आधारमा योग्य, सक्षम र दक्ष हुनपुदर्छ भ ने कुरामा पिन िववाद 
रहन सकै्तन । एउटै के्षत्रको योग्यता भएका अ यक्ष र सद यह  प्रािधकरणमा िनयकु्त भएमा सबै प्रकारको दरूस चार 
सेवा प्रवाह गरी भरपद  र सवर्सलुभ बनाउन सक्ने अव था दिेखँदनै । यसकारण य तो संवेदनशील सेवा प्रदान गनेर् 
िनकायका अ यक्ष तथा सद यको लािग आव यक पनेर् फरकफरक के्षत्रगत िवषयको अनभुव सवार्िधक मह वपणूर् र 
अिनवायर् कुरा हो । प्रािविधक र प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्र गरी उपरोक्त 
चार के्षत्रका फरकफरक सद य हुने यव था २०५७ सालमा स चारस ब धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनेर् ऐन, २०५७ 
द्वारा संशोधन भएको दिेख छ । सो भ दा पिहलेको प्रािधकरणको अ यक्ष तथा सद यको आिथर्क, प्रािविधक, बजार 
यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएबमोिजमको योग्यता हुनपुनेर् यव था भएको दिेख छ । 

            ९. संशोधन हुनपुवूर् पिन प्रािविधक िवषयलाई योग्यताको पमा समावेश गरेको नै दिेख छ । संशोधन हुदँा 
आिथर्क के्षत्रसँग स बि धत योग्यतालाई हटाई प्रािविधक भ ने श द पछािड र प्रशासिनक भ ने श द राखी संशोधन 
भई हाल लाग ू रहकेो दिेख छ । ऐन, िनयमावलीका प्रावधानह  समयसापेक्ष बनाउनको लािग संशोधन गिर छ । 
दरूस चार प्रािधकरणको सेवाको प्रकृित र आव यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहकेो काननूी यव था 
सधै ँ यही रिहरहनपुदर्छ भ ने दावी यायोिचत, तकर् सङ्गत र औिच यपणूर् हुन सकै्तन ।  काननूले तोकेको सतर् वा 
ब दजेबाट सबैलाई समान पमा लाग ू हुने गरी बनाइएको काननूी यव थाले यिक्त िवशेषलाई प्रभािवत तु याएको 
आधारमा मात्र असमान यवहार भएको वा संिवधानप्रद  मौिलक हकमा ब दजे वा काननूी हकमा आघात पगेुको 
भ ने अथर् गनर् िम दनै । संवैधािनकताको प्र मा केही िसिमत यिक्तको िहतलाई िवचार गरी िनणर्य गनर् याियक 
पनुरावलोकनको िसद्धा तले निम ने हुदँा सो प्रािविधक र प्रशासिनक भनी रािखएको योग्यतालाई बदर गनर् िम ने 
दिेखएन । 
            १०. दो ो प्र तफर्  िवचार गदार् प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालयले दरूस चार प्रािधकरणले िरक्त अ यक्ष 
पदको पिूतर् गनर् िमित २०६९।५।१६ गते र सद य पदको पिूतर् गनर् िमित २०६९।५।१३ गते गोरखापत्रमा सचूना 
प्रकाशन गरेको त यमा िववाद दिेखँदनै । उक्त सचूनामा अ यक्ष पदको हकमा दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र 
ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ को प्रावधानबमोिजम प्रािविधक र प्रशासिनक, बजार यव थापन, लेखा तथा 
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लेखापरीक्षण वा काननू िवषयमा मा यताप्रा  शैिक्षक सं थाबाट क तीमा नातक तहको उपािध हािसल गरी 
स बि धत के्षत्रमा क तीमा १० वषर्को अनभुव प्रा  गरेका नेपाली नागिरकह बाट आआ नो यिक्तगत 
िववरण (Bio- data) सिहत शैिक्षक योग्यता र अनभुव पिु  गनेर् कागजातह  संलग्न गरी िनवेदन िदनहुुन आह्वान 
गिरएको छ भ ने यहोरा उ लेख भएको दिेख छ । यसै गरी सद य पदको हकमा ऐनको दफा ५(१) र िनयमावलीको 
िनयम (३) को प्रावधानबमोिजम स बि धत िवषयमा मा यताप्रा  शैिक्षक सं थाबाट काननूमा क तीमा नातक तहको 
उपािध हािसल गरी स बि धत के्षत्रमा क तीमा सात वषर्को अनभुवप्रा  गरेको नेपाली नागिरकले शैिक्षक योग्यता र 
अनभुव पिु  गनेर् कागजातह  संलग्न गरी िनवेदन िदन ुहुन आह्वान गिरएको छ भ नेसमेतको यहोरा उ लेख भएको 
दिेखन आयो । 
            ११. यसरी सचूना प्रकाशन गरी िनवेदन आह्वान गरेबमोिजम यी िरट िनवेदकले अ यक्ष र सद य दबैु पदको 
लािग िनवेदन गरेको दिेख छ । िमित २०६९।७।१५ मा गोरखापत्र दिैनक पित्रकामा प्रकािशत सचूना हदेार् सद य पदको 
अ तवार्तार् िमित २०६९।७।२१ मा हुने हुदँा िमित २०६९।७।२० मा र िमित २०६९।७।२० मा प्रकािशत सचूनामा 
अ यक्ष पदको िमित २०६९।७।२६ गते अ तवार्तार् हुने हुदँा िमित २०६९।७।२४ मा प्र यथीर् सचूना तथा स चार 
म त्रालयमा स पकर्  राख्न आउने भ ने यहोरा उ लेख भएको दिेख छ । प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालयले दबैु 
पदको िनिम  अ तवार्तार् हुने िमित तोकी सचूना प्रकाशन गरेपिछ िनवेदक सद य पदको िमित २०६९।७।२१ गते हुने 
अ तवार्तार्को लािग िमित २०६९।७।२० गते सचूना तथा स चार म त्रालयमा स पकर्  गनर् जाँदा काननूस ब धी सात 
वषर्को अनभुव नपगेुको जानकारी िदएको र अ यक्षको हकमा प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने कुरा 
छुटाई काननूको त्रिुट गरी सचूना प्रकाशन गरेकाले ततत्त ् िमितका सचूनाह  बदर गिरपाउँ भनी यी िरट िनवेदकले 
प्र ततु िरट िनवेदन यस अदालतमा दायर गरेको दिेख छ । 

१२. दरूस चार िनयमावली, २०५४ को िनयम (३) मा प्रािधकरणको अ यक्ष तथा सद यको योग्यता 
शीषर्कमा प्रािधकरणको अ यक्ष तथा सद य हुनका लािग ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उि लिखत के्षत्रमा 
मा यता प्रा  शैिक्षक सं थाबाट क तीमा नातक तहको उपािध हािसल गरी स बि धत के्षत्रमा अ यक्षको हकमा 
क तीमा दश वषर् र सद यको हकमा क तीमा सात वषर्को अनभुव प्रा  गरेको नेपाली नागिरक हुनपुनेर् छ भ ने 
यहोराले योग्यता र अनभुव तोकेको दिेख छ । 

१३. काननूद्वारा तोिकएको सतर् र योग्यताको आधारमा कुनै पिन पदमा िनयकु्त पाउने अिधकार यी िरट 
िनवेदकलगायत नेपाली नागिरकको अिधकार हो भ ने कुरामा िववाद गनुर्पनेर् अव था छैन । प्रािधकरणको सद य 
पदको लािग प्रकाशन गरेको सचूनामा “काननू सद य” पद भनी सचूना प्रकाशन गरेको र अ यक्ष पदको 
लािग “प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत” भ ने श दावली छुटाई सचूना प्रकाशन गरेको भनी दबैु 
सचूनासमेत बदरको माग गरेको दिेख छ । काननू सद यको पद आव यक परेको भनी िनयिुक्तको लािग सचूना 
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प्रकाशन गरेपिछ सु मा यी िरट िनवेदकले आ नो शैिक्षक योग्यतासिहतका संलग्न गनुर्पनेर् भिनएका कागजातह समेत 
राखी िनवेदन गरेको 
दिेख छ । तर पिछ अ तवार्तार्को समयमा काननूमा सात वषर्को अनभुव पगेुको अनभुव पिु  गनेर् कागजात दखेाउन 
सकेको पाइदँनै । आफू सो पदको लािग प्रकािशत सचूनाबमोिजम योग्य भएको  र योग्यता पगेुको भनी िनवेदन गरेको 
अव थामा सचूनामा रािखएको सतर् परूा गनेर् दािय व  िनवेदकको नै हो । यसमा पिन सो सद य पदको अ तवार्तार्मा यी 
िनवेदक उपि थत नभई सचूना बदरको माग गरेको दिेख छ । 

१४.  ऐनको दफा ५(१) मा काननूी के्षत्रसमेत गरी चारवटा के्षत्रका योग्यता भएका यिक्त प्रािधकरणमा 
अ यक्ष र सद य हुने यव था भएको र िनयमावलीको िनयम ३ ले पिन उि लिखत पदको लािग ऐनको दफा ५(१) को 
उि लिखत के्षत्रमा मा यता प्रा  शैिक्षक सं थाबाट क तीमा नातक तहस मको उपािध हािसल गरी सद यको हकमा 
क तीमा सात 
वषर्को अनभुव प्रा  गरेको हुनपुनेर् भनी यव था गरेको नै दिेख छ । ऐनको दफा ५ (१) ले अ यक्ष र सद यको लािग 
योग्यता तोक्दा काननूको के्षत्रको योग्यता राखेको र िनयमावलीले सद य पदमा िनयकु्त हुने यिक्तको स बि धत के्षत्र 
अथार्त काननूको के्षत्रमा सातवषर्को अनभुव प्रा  गरेको हुनपुनेर् छ भनी भै रहकेो काननूी यव थाको आधारमा काननू 
सद य पदको लािग काननू के्षत्रमा नै सात वषर्को अनभुव हुनपुनेर् भनी प्रकाशन गिरएको सचूनाले िनवेदक बाहके 
अ लाई फाइदा परुय्ाउने गरी गिरएको भ न िम दनै । प्र यथीर् सचूना तथा स चार म त्रालयको िलिखत जवाफबाट 
पिन यी िनवेदकलाई सद य पदको योग्यता नपगेुको भनेर अ तवार्तार्मा समावेश हुन निदएको भ ने दिेखँदनै । तसथर् 
िमित २०६९।५।१३ मा काननूबमोिजम सद य पदको लािग प्रकािशत सचूना बदर हुने दिेखएन ।  

१५. अ यक्ष पदको हकमा प्रकािशत सचूनामा दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भै 
रहकेो यव थाम ये प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने वाक्यांश छुटाएको कारण सो सचूना बदर हुने हो 
होइन भ ने स ब धमा हदेार् ऐनको दफा ५ (१) मा प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत प्रािविधक र प्रशासिनक 
बजार यव थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा काननूी के्षत्रमा तोिकएबमोिजम योग्यता र अनभुव भएका अ यक्ष 
सिहत पाँचजना सद यह  रहनेछन ्भ ने यव था भएको दिेख छ । सो यव थाम ये प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग 
स बि धत भ ने वाक्यांश नराखी ऐनको दफा ५(१) र िनयमावलीको िनयम ३ को प्रावधानबमोिजम भनी यसपिछ 
योग्यतासमेत उ लेख गरी िमित २०६९।५।१६ मा सचूना प्रकाशन गरेको दिेख छ । सचूनामा सो यहोरा उ लेख हुन 
छुट भएको कारणले िनवेदकलाई के असर परेको र कुन काननूको प्रितकूल भएको भ ने कुरा िनवेदन लेखबाट दिेखँदनै 
। िनवेदकले अ यक्ष पदको लािग िनवेदन िदई Vision Paper समेत प्र ततु गरी अ तवार्तार्मा सहभागी भएको त य 
िलिखत जवाफबाट दिेख छ । सचूनाका सतर्ह  पालना गरी अ तवार्तार्समेत िदई सकेपिछ सोको नितजा प्रकाशन नहुदँ ै
आफूलाई अ याय परेको भ द ै िबनाआधार र कारण काननू बदर र सचूना तथा सचूनाबमोिजम भएका काम 
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कारवाहीह समेत बदरको माग गदैर् िनवेदक अदालत प्रवेश गरेको दिेख छ । िनवेदकको य तो कायर्लाई उिचत र 
काननूस मत मा न िम दनै । 

१६. िनवेदकले अ तवार्तार्को प्रिक्रयागत त्रिुट वा अ य कुनै काननूी त्रिुट (Error of Law) को िववाद 
दखेाउन सकेको पाइदँनै । केवल सचूना बदर गनर् माग गनेर् र सचूना बदर नभएमा काननू नै बदरको माग गरी जनु 
उपायबाट हु छ यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ िलई लाभाि वत हुन खोजेको दिेखयो । य तो अव थामा िसद्धा ततः 
दोहोरो लाभ काननूबमोिजम ग्रा  हुन सकै्तन भने सचूनामा प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने वाक्यांश 
उ लेख नहुदँा सचूना नै गैर काननूी हुने नदिेखँदा िमित २०६९।५।१६ मा अ यक्ष पदको लािग प्रकािशत सचूना पिन 
काननूबमोिजमकै दिेखँदा बदर गनर् िम ने दिेखएन । 

१७. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनुर्पनेर् हो होइन भ ने िनणर्य िदनपुनेर् हुन आएको ते ो तथा 
अि तम प्र को स ब धमा िवचार गदार् मािथ प्रकरणप्रकरणमा गिरएको िव ेषणसमेतका आधारमा दरूस चार 
ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा तोिकएको योग्यताम ये प्रािविधक र प्रशासिनक भनी तोिकएको योग्यता नेपालको 
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेतसँग बािझएको दिेखएन । साथै प्र यथीर् सचूना तथा स चार 
म त्रालयबाट दरूस चार प्रािधकरणमा िरक्त रहकेो अ यक्षको पदमा िनयकु्त गनर् िमित २०६९।५।१६ मा प्रकािशत 
सचूनामा प्रािधकरणमा दरूस चार सेवासँग स बि धत भ ने वाक्यांश उ लेख नभएको र सद य पदमा िनयकु्त गनर् िमित 
२०६९।५।१३ मा प्रकाशन गरेको सचूनामा काननू सद य पद भनी सोही के्षत्रमा सात वषर्को अनभुव हुनपुनेर् गरी सतर् 
राखी प्रकाशन भएका सचूनाह  दरूस चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ 
बमोिजम प्रकाशन भएको दिेखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनर् िमलेन । प्र ततु िरट िनवेदन खारेज हुने 
ठहछर् । आदशेको जानकारी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त प्र यथीर्ह लाई िदई दायरीको लगत कट्टा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदन ू। 
  
उक्त रायमा सहमत छ  । 
या. िगरीश च द्र लाल 
या. भरतबहादरु काकीर् 

  
इित संवत ्२०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शभुम ्। 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
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िनणर्य नं. ९५९३ - उत्ूषेण / परमादेश 
भाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: भाि अंक: ५ 

फैसला िमित :२०७२/१२/०१  ८७० 

सम्माननीयूधानन्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी ओमूकाश िमौ 

आदेश िमित : २०७२।१२।१।२ 

०६८-WO-००६३ 

मु ा : उत्ूषेण / परमादेश 

िनवेदक : काठमाड  िजल्ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ८ बःन ेूवेशराम भण्डारीसमेत 

िव  

िवपक्षी : माननीय मन्ऽी, सङ् घीय मािमला, संिवधानसभा, संसदीय व्यवःथा तथा संःकृित मन्ऽालय िसंहदरबार, 

काठमाड समेत 

 िनवेदकह  मनोनयन हुँदाको अवःथामा बढीमा ४ वषर्को अविधको लािग माऽ िनयिुक्त भएको देिखएकाले िनयिुक्त 
गन िनकायले जनुसकैु समयमा िनजह को सेवा िलन इन्कार गनर् सक्न ेभ े नै देिखन्छ । बढीमा भनी वा अविध 
नतोकी िनयिुक्त वा मनोनयन गरेकोमा िनयिुक्तकतार्बाट चाहेको समयमा िनयकु्त वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन सक्न ेभ े नै देिखन े।ूकरण नं.६) 

िनवेदकह ले उक्त सदःयको पदमा मनोनयन हुँदाका बखत ऐनले िनधार्रण गरेको चार वषर्को पदाविध िकटान 
नभई बढीमा चार वषर्को लािग भनी रािखएको सतर्यकु्त पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका बखत ःवीकार 
गिरसकेपिछ अिहले आएर िववाद गनुर्लाई सान्दिभर्क मा  नसिकन े।(ूकरण नं.७) 

 िनवेदकका तफर् बाट : 

िवपक्षीका तफर् बाट : 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.६ 

आदेश 
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स.ू.न्या.कल्याण ौे  : नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोिजम यसै 
अदालतको अिधकारक्षेऽिभऽ पन ूःततु िरट िनवेदनको सिङ्क्ष   तथ्य यसूकार छ : 

हामी िनवेदकह मध्येका ूवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सिुनलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार (मा.मन्ऽीःतर) को 
िमित २०६६/८/८ को िनणर्यानसुार तथा सलुोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई िमित २०६७/१/२७ को 
िनणर्यानसुार पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० बमोिजम पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक पिरषद्को सदःय 
पदमा बढीमा ४ वषर्को लािग मनोनयन गरेप ात हामी िनवेदकह ले िन ा र इमानदारीसाथ आफ्नो पदीय दाियत्व 
िनवार्ह गरी आएका िथय  । पिरषद्को अध्यक्षले पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐनको दफा ८.३ को हवाला िदई 
िमित २०६८/०४/११ को पऽानसुार सोही िमितबाट लागू हनु ेगरी हामीह लाई िवना आधार कारण ःवेच्छाचारी 
ढ ले पिरषद्को सदःय पदबाट अवकाश गरेका र उक्त पदह मा िवपक्षीमध्येका नन्दिकशोर िघराइया, मकेुश 
चािलसे, कृंणूसाद आचायर्, मन्जकुुमार िसंह मल्ल र रामूसाद दाहाललाई गैरकानूनी तवरले मननोनयन गरेका 
रहेछन ्। पिरषद्को सदःय पदमा मनोनयन भएको िमितले ४ वषर्सम्म उक्त पदमा बहाल रहन पाउनेमा हामी िरट 
िनवेदकह ले कोषको उ ेँयअनु पको कुन कायर् नगरेको हो त्यसको कुनै आधार कारण नखलुाई केवल कोषको 
सदःय सिचवको कायर्ह  रोक्ने ूय  नगरेको भ े बदिनयतपूणर् बहाना उल्लेख गरी हामीलाई ूितवाद गन 
मौकासमेत निदई गैरकानूनी पमा हामीलाई अवकाश िदइएको कायर् संिवधान एवं कानूनिवपरीत रहेको छ । 
यसरी हामी िरट िनवेदकह लाई पिरषद्को सदःय पदबाट अवकाश िदने गरेको िवपक्षीको कामकारवाहीले हाॆो 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) एवं पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० को 
दफा ८.६ ारा ूद  हकमा आघात परु् याएको हुँदा संिवधानको धारा ३२, १०७ (२) अन्तगर्त यो िनवेदन गनर् 
आएका छ  । अतः पशपुित के्षऽ िवकास कोषको सदःय पदबाट हामीलाई अवकाश िदने भिनएको िवपक्षी 
पिरषद्का अध्यक्षको िमित २०६८/४/११ को पऽ, उक्त अवकाशसँग सम्बिन्धत कामकारवाही एवं िवपक्षीले कुनै 
िनणर्य गरेको भए सो िनणर्य तथा सोको आधारमा िवपक्षी नं.४, ५, ६, ७, ८ लाई पिरषद्को सदःय पदमा 
गैरकानूनी पमा मनोनयन गरेको सम्पूणर् कामकारबाहीह समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी हामी 
िनवेदकह लाई सदःयको पदमा मनोनयन गिरएको िमितबाट पशपुित के्षऽ िवकास कोष, स ालक पिरषद्को 
सदःयको पदमा ४ वषर्सम्म सािबकबमोिजम नै कायर्रत रहन िदन ुभनी िवपक्षीह का नाममा परमादेशलगायत 
उपयकु्त आदेश वा पजुीर् जारी गिरपाऊँ । साथै ूःततु िरट िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागसेम्म हामी िरट 
िनवेदकह लाई अवकाश िदन ेभिनएको पऽ कायार्न्वयन नगनुर् नगराउन ुतथा पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक 
पिरषद्को सदःय पदमा िरट िनवेदकह लाई सािबकबमोिजम नै यथावत ्कायर्रत रहन िदन ु भनी िवपक्षीह का 
नाउँमा अन्तिरम आदेशसमेत जारी गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको ूवेशराम भण्डारीसमेत जना ५ को संयकु्त िरट 
िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५  

िदनिभऽ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी िवपक्षी नं. १ र २ लाई र आफ वा 
आफ्ना ूितिनिध ारा िलिखत जवाफ सिहत उपिःथत हनु ुभनी िवपक्षी नं. ३, ४, ५, ६, ७ र ८ लाई सूचना पठाई 



406 
 

िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनूर् । साथै काननु ारा िनिदर्  पदाविध सिकन 
नपाउँदै पूवर् जानकारी तथा सनुवुाईको मौका िवना अवकाश िदइएको कायर् कानून र न्यायसम्मत नदेिखँदा यो 
िनवेदनको अिन्तम टु ो नलागेसम्म िवपक्षीह मध्ये नन्दिकशोर िघराइया, मकेुश चािलसे, कृंणूसाद आचायर्, 
मन्जकुुमार िसंह र रामूसाद दाहाललाई मनोिनत गन र यी िरट िनवेदकह लाई अवकाश िदने सम्बन्धमा िवपक्षी 
नं. १ को िमित २०६८/४/११ को पऽ तथा सोसम्बन्धी अन्य कुनै िनणर्य गरेको भए सोसमेतलाई कायार्न्वयन 
नगनुर् नगराउन ुर िनवेदकह लाई पूवर्वत कामकाज गनर् िदन ुभनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अन्तिरम आदेशसमेत जारी गरी िदएको छ । यसको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनुर् भ ेसमेत व्यहोराको यस अदालतको िमित २०६८/४/१६ को आदेश । 

पशपुित के्षऽ िवकास कोषका सदःय िवपक्षी िनवेदकह लाई पदाविध समा  हनुअुगावै हटाउन ेिबयाकलापमा यस 
मन्ऽालयको संःथागत संलग्नता रहेको छैन र सोसम्बन्धमा यस मन्ऽालयबाट कुनै ूशासिनक िनणर्यसमेत 
नभएकाले िवपक्षीह को औिचत्यहीन िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको संघीय मािमला, संिवधानसभा, 
संस  ◌ीय व्यवःथा तथा संःकृित मन्ऽालय र ऐ. मन्ऽालयका सिचवको तफर् बाटसमेत ऐ. का सिचव ूमोदकुमार 
काकीर्को िलिखत जवाफ । 

कोषका सदःय सिचव सिुशल नाहाटाले िविभ  अिनयिमत, गलत काम गरेको र त्यःता कायर्ह  रोक्ने ूय समेत 
गरेको नदेिखएकाले त्यःता व्यिक्तह लाई कोषको सदःय पदमा िनरन्तरता िदँदा कोषको कायर्ह मा असर पन 
देखी िरट िनवेदकह लाई अवकाश िदइएको हो । कोषको ऐनमा व्यविःथत कायर्ह  गनर्, गलत कामकारवाहीलाई 
िनरन्तरता िदन उपयकु्त नदेिखई िनजह लाई मनोनयन गन अिधकारीको हैिसयतबाट भएका कामकारवाहीह  
कानूनअनु प हुँदा िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको सङ् घीय मािमला, संिवधानसभा, संस  ◌ीय 
व्यवःथा तथा संःकृित मन्ऽालय र आफ्नो हकमासमेत ऐ. का मन्ऽी एवं पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक 
पिरषद्का अध्यक्ष खगेन्िूसाद ूसाईको िलिखत जवाफ । 

िवपक्षी िनवेदकह लाई पशपुित के्षऽ िवकास कोषको सदःयमा बढीमा ४ वषर्को लािग िनयकु्त गिरएको हुँदा ४ 
वषर्िभऽ जिहले पिन हटाउन सक्ने हनु्छ । िनवेदकह को कायर्कालमा पशपुित के्षऽ िवकास कोषमा िविभ  
आिथर्क अिनयिमतता भएको जनगनुासो आएको र पशपुित के्षऽ िवकास कोषको उ ेँयअनु पको कायर् गनर् 
असफल भएको हुँदा िवपक्षी िनवेदकह लाई हटाइएको हो । सोही पिरवेशलाई मध्यनजर राखी िलिखत 
जवाफवाला मसमेतलाई कोषमा नयाँ स ालक सदःय िनयिुक्त गरेको हो । म पशपुित के्षऽ िवकास कोषको हरेक 
िबयाकलापसँग जानकार भएको ःथानीय व्यिक्त भएकाले पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक पिरषद्को सदःयमा 
िनयकु्त गरेको हो । पिरषद्को आवँयकता र औिचत्यको आधारमा पिरषद्को अध्यक्षले गरेको िरतपूवर्कको 
िनयिुक्तलाई अन्यथा गनुर् पन होइन । िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको मन्जकुुमार िसंह मल्लको 
िलिखत जवाफ । 
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िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु मु ामा िमिसल संलग्न तथ्य तथा ूमाणह को 
अध्ययन गरी हेदार् िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुनहो होइन भ ेसम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िनवेदकह मध्ये ूवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सिुनलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार 
(मा. मन्ऽीःतर) को िमित २०६६/८/८ को िनणर्यानसुार र सलुोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई िमित 
२०६७/१/२७ को िनणर्यानसुार पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० बमोिजम पशपुित के्षऽ िवकास कोष 
स ालक पिरषद्को सदःयमा बढीमा ४ वषर्को लािग मनोनयन गरेकामा उक्त ४ वषर्को अविध पूरा नहुँदै 
पिरषद्का अध्यक्षले िमित २०६८/४/११ को पऽानसुार सोही िमितबाट लागू हनुे गरी कुनै आधार कारण 
नखलुाई सफाइ पेस गन मौकासमेत निदई उक्त पिरषद्को सदःयबाट हटाएको कायर्ले िनवेदकह को संिवधान 
ूद  मौिलक हकमा आघात परेकाले पशपुित के्षऽ िवकास कोषको सदःय पदबाट िनवेदकह लाई अवकाश िदन े
भिनएको िवपक्षी पिरषद्का अध्यक्षको िमित २०६८/४/११ को पऽ, उक्त अवकाशसँग सम्बिन्धत कामकारवाही 
एवं िवपक्षीले कुनै िनणर्य गरेको भए सो िनणर्य तथा सोको आधारमा िवपक्षी नं. ४, ५, ६, ७, ८ लाई पिरषद्को 
सदःय पदमा गैरकानूनी पमा मनोनयन गरेको सम्पूणर् कामकारबाहीह समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी 
िनवेदकह लाई सदःयको पदमा मनोनयन गिरएको िमितबाट पशपुित के्षऽ िवकास कोष, स ालक पिरषद्को 
सदःयको पदमा ४ वषर्सम्म सािवकबमोिजम नै कायर्रत रहन िदन ुभनी ूत्यथीर्ह का नाममा परमादेशलगायत 
उपयकु्त आदेश जारी गिरपाउँ भ े मखु्य िरट िनवेदन देिखयो । 

३. पशपुित के्षऽ िवकास कोषका सदःय रहेका िवपक्षी िनवेदकह लाई पदाविध समा  हनुअुगावै हटाउने 
िबयाकलापमा मन्ऽालयको संःथागत संलग्नता नरहेको र सोसम्बन्धमा मन्ऽालयबाट कुनै ूशासिनक िनणर्यसमेत 
नभएको भ े ूत्यथीर् संघीय मािमला, संिवधानसभा, संस  ◌ीय व्यवःथा तथा संःकृित मन्ऽालयको एवं कोषका सदःय 
सिचव सिुशल नाहाटाले गरेका िविभ  अिनयिमत र गलत कायर्ह  रोक्ने ूय  नगरेकाले त्यःता व्यिक्तह लाई 
कोषको सदःय पदमा िनरन्तरता िदँदा कोषको कायर्ह मा असर पन देखी िरट िनवेदकह लाई मनोनयन गन 
अिधकारीको हैिसयतबाट िनजह लाई अवकाश िदइएको कायर् कानूनअनु प रहेको भ े सङ् घीय मािमला, 
संिवधानसभा, संस  ◌ीय व्यवःथा तथा संःकृित मन्ऽालय र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का मन्ऽी एवं पशपुित के्षऽ 
िवकास कोष स ालक पिरषद्का अध्यक्ष खगेन्िूसाद ूसाईको िलिखत जवाफ परेको देिखन्छ । 

४. िरट हामी िनवेदकह मध्येका ूवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सिुनलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार 
(मा.मन्ऽीःतर) को िमित २०६६/८/८ को िनणर्यानसुार र सलुोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई िमित 
२०६७/१/२७ को िनणर्यानसुार पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक पिरषद्को सदःय पदमा ऐ. को दफा ८.६ 
बमोिजम बढीमा ४ वषर्को लािग मनोनयन गिरएको र पशपुित के्षऽ िवकास कोष स ालक पिरषद्का अध्यक्षबाट 
िमित २०६८।४।११ देिख लागू हनु े गरी िनजह लाई सो पदबाट अवकाश िदएको भ े िमिसल संलग्न 
िनवेदकह को मनोनयनपऽ एवं अवकाशपऽको छायाँकिपबाट देिखन्छ । 
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५. सदःयह को िनयिुक्त र सेवा अविधका सम्बन्धमा पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.२.११ 
माकोषको स ालक पिरषद्को सदःयमा कोषका अध्यक्षबाट संःकृितिव  र धािमर्क पयर्टनिव मध्येबाट बढीमा 
सातजना व्यिक्त मनोिनत गन भ े व्यवःथा भएको र ऐ. ऐनको दफा ८.६ मा मनोिनत सदःयह को पदाविध चार 
वषर्को हनु ेभ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । 

६. ऐनमा पदाविध िकटान गिरएकोमा िनयिुक्तकतार्ले िनयिुक्त गदार् बढीमा भ े शब्द राखी िनयिुक्त ूदान गरेको 
भ ेमा िववाद देिखएन । जहाँसम्म बढीमा ४ वषर्को लािग मनोनयन गिरएकोमा तोिकएको समयाविध समा  नहुँदै 
अवकाश िदएको हुँदा अध्यक्षको उक्त कायर् संिवधान तथा कानूनिवपरीतको छ भ े ू को सन्दभर्मा हेदार् 
िनवेदकह  मनोनयन हुँदाको अवःथामा बढीमा ४ वषर्को अविधको लािग माऽ िनयिुक्त भएकोदेिखएकाले िनयिुक्त 
गन िनकायले जनुसकैु समयमा िनजह को सेवा िलन इन्कार गनर् सक्न ेभ े नै देिखन्छ । बढीमा भनी वा अविध 
नतोकी िनयिुक्त वा मनोनयन गरेकोमा िनयिुक्तकतार्बाट चाहेको समयमा िनयकु्त वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन सक्न ेभ े नै देिखन्छ । 

७. पशपुित के्षऽ िवकास कोष ऐन, २०५० दफा ८.६ मा मनोिनत सदःयह को पदाविध ४ वषर्को हनु ेभ े 
व्यवःथा भएको तर िनवेदकह को मनोनयन पऽमा बढीमा ४ वषर्को भनी पदाविध उल्लेख भएको देिखन्छ । 
ऐनमा मनोिनत सदःयह को पदाविध ४ वषर्को हनुे भनी िकटान भए पिन मनोनयन गदार्का बखत बढीमा ४ वषर् 
भनी मनोनयनपऽमा खलुाइएको अविधलाई सो मनोनयनकै अवःथामा अःवीकार गरी बढीमा भ े शब्द नराखी 
मनोनयन हनुपुन भनी िनवेदकह  कसैले पिन कही ँकतै उजरु गरेको भ े िनवेदन व्यहोरामा खलुाउन सकेको 
पाइँदैन । िनवेदकह ले उक्त सदःयको पदमा मनोनयन हुँदाका बखत ऐनले िनधार्रण गरेको चार वषर्को पदाविध 
िकटान नभई बढीमा चार वषर्को लािग भनी रािखएको सतर्यकु्त पदाविधलाई मनोनयन पाउँदाका बखत ःवीकार 
गिरसकेपिछ अिहले आएर िववाद गनुर्लाई सान्दिभर्क मा  सिक  ।  

८. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा िनवेदकह मध्ये केहीलाई २०६६।८।८ को िनणर्यले र केहीलाई 
२०६७।१।२७ को िनणर्यले बढीमा ४ वषर्को लािग मनोनयन गिरएको भ े िनजह लाई िदइएको िमिसल 
संलग्न मनोनयन पऽको छायाँूितबाट देिखएको अवःथामा िनजह को ४ वषर्को अविध हालसम्म कायम रहन 
सक्ने देिखएन । हाल आएर यी िनवेदकह को पदाविधसमेत व्यितत भइसकेको देिखँदा मागबमोिजम िरट जारी 
गनर् िनरथर्क हनुे भएकाले िनवेदन खारेज हनु े ठहछर् । िरट खारेज हनु े ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित 
२०६८।४।१६ मा जारी भएको अन्तिरम आदेश ःवतः िनंकृय हनुे ठहछर् । ूःततु आदेशको जानकारी 
िवपक्षीह लाई िदई ूःततुिरट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू ।  

 उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या.ओमूकाश िमौ 

 इजलास अिधकृतः इिन्दरा शमार् 

इित संवत ्२०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ९८९६ - उत्ूषेण 

भाग: ५९ साल: २०७४ मिहना: माघ अंक: १० 

फैसला िमित :२०७३/०९/२५  ७५९ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भ राई 

माननीय न्यायाधीश ौी अिनलकुमार िसन्हा 

आदेश िमित : २०७३।०९।२५ 

०७२-WO-०५६८ 

मु ाः उत्ूषेण 

िनवेदक : काःकी िजल्ला, चापाकोट गा.िव.स.वडा नं.८ घर भई रािं शय समाचार सिमितको सञ् चालक पदबाट हटाइएका 
ग ाधर पराजलुी 

िव  

िवपक्षी : सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालय िसंहदरबार, काठमाड समेत 

 कानूनी राज्य तथा ूजातािन्ऽक शासन प ितमा आफ्ना कानूनी अिधकार र कतर्व्य, कानून ारा अन्तिनर्िहत िवशेषािधकार 
तथा कानूनूद  ःविववेकािधकारको ूयोग गदार् ःवेच्छाचारी पमा कदािप गनुर् हुँदैन । हरेक त्यःता ःवेिववेकािधकारको 
ूयोग गदार् औिचत्यताको तािकर् क पमा पिुं ट हनु ज री हनु े।  

बहालवालालाई हटाउन ुर नयाँलाई राख् नकुो तािकर् क कारण तथा औिचत्यताको पिुं ट हनुपुदर्छ । त्यसैले त्यःतो िनणर्य 
गदार् औिचत्यपूणर् र तािकर् क आधार कारण खोली गनुर्पन हनु्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गदार् पिन हनुे भई 
कानूनको शासनको नै बिखर्लाप हनु पगु्न े। (ूकरण नं. ४) 

कानूनबमोिजम ःथापना वा गठन हनुे सावर्जिनक िनकायह मा सावर्जिनक िजम्मेवारी िनवार्ह गनुर्पन पदािधकारी िनयिुक्त 
गनुर् सशुासन (व्यवःथापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ को पिरिधिभऽसमेत पन हुँदा राज्यकोषमा दाियत्व पन गरी कुनै 
पिन पदमा कसैलाई िनयिुक्त िदई िनजले कायर् आरम्भ गिरसकेको अवःथामा िनजलाई त्यःतो पदबाट हटाउँदा 
िनणर्यकतार्ले आधार र कारण खोली पारदिशर्ता र इमान्दािरता ूं ट देिखने गरी गनुर्पनमा िवना कुनै आधार र कारण 
कुनै सावर्जिनक पदमा कायर्रत पदािधकारीलाई िवना कुनै तथ्ययकु्त आधार, कारण वा कसरु आत्मिनं ठ पमा हटाउन ु
न्यायको रोहमा ःवीकायर् नहनु े। (ूकरण नं. ५) 

कानूनी मान्यताअनु पको ूिबया नअपनाउन ेहो भने गरेको कायर् जितसकैु तािकर् क, औिचत्यपूणर् र वैध भए पिन त्यसमा 
शंका गन ूशःत ठाउँ रहन्छ र त्यसको औिचत्यता र वैधता पिुं ट हनु नसक्ने ।  (ूकरण नं. ७) 
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अन्तिरम आदेश कायमै रहँदाका बखत त्यःतो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गनुर् जबरजःतीपनको पराकां ठा नै 
मान् नपुछर्,  कुनै पिन नेतृ व वगर्बाट संिवधानले यःतो अपेक्षा गदन । अदालतले कुनै िरट िनवेदन ःवीकार गरेपिछ र 
अन्तिरम आदेश कायमै रहेका बखत त्यःतो िनवेदन वा अन्तिरम आदेशलाई िनंूायोिजत तलु्याउन चािलने कपटपूणर् 
व्यवहारलाई अदालतले पिन गम्भीर पमा िलनपुन । 

सरकारका िजम्मेवार िनकाय वा पदािधकारीले अदालतसमक्ष िवचाराधीन िवषयलाई ूभािवत तलु्याउन पूवार्महयकु्त 
तवरबाट कुनै काम गनुर् हुँदैन भन् न ेकुराको हेक् का राख् न ुअत्यावँयक हनुे ।  

(ूकरण नं. १०)  

 िनवेदकको तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ता सधुा खितवडा 

िवपक्षीको तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता कृंणजीवी िघिमरे 

अवलिम्बत निजर : 

सम्ब  कानून : 

 आदेश 

न्या. अिनलकुमार िसन्हा : नपेालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको क्षेऽािधकारअन्तगर्तको भई 
दायर हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्षप् त तथ्य एवं आदेश यसूकार रहेको छः- 

म रािं शय समाचार सिमितको सञ् चालक सिमितको पदमा िमित २०७२/०२/२० को मन्ऽीःतरको िनणर्यबाट रािं शय 
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोिजम २ वषर्को लािग रािं शय समाचार सिमित सञ् चालक सिमितको 
सदःय पदमा िनयिुक्त पाई िजम्मेवारीपूवर्क काम गद आइरहेकोमा  मलाई गैरकानूनी तथा ूाकृितक न्यायको 
िस ान्तिवपरीत िवपक्षी माननीय मन्ऽीज्यूबाट िमित २०७२/१०/१० को िनणर्य र सो िनणर्यका आधारमा च.नं.३९६ 
पऽबाट मेरो िनयिुक्त ःवेच्छाचारी पमा बदर गिरिदएको छ । ऐ. ऐनको दफा ९ मा सञ् चालकको िनिम  तोकेका 
अयोग्यता पिन मेरो छैन । यःतै दफा १० मा सञ् चालकलाई हटाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवःथा छ । सोअनसुार मलाई 
हटाउनपुन अवःथा पिन छैन । यसरी मलाई कुनै कानूनबमोिजमको कारण िवना उक्त पदबाट हटाउने गरी भएको 
िनणर्य कानून, यस अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त तथा ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत भई मेरो संिवधान तथा 
कानूनूद  हकको हनन ्हनु गएकोले उक्त िनणर्य र सोसँग सम्बिन्धत पऽ तथा सम्पूणर् काम कारवाही उत्ूषेणको 
आदेशबाट बदर गरी मलाई िनयिुक्त िमित २०७२/०२/२० देिख २ वषर्सम्म िनिवर्वाद पमा काम गनर् िदन ु भनी 
परमादेशलगायत आवँयक आदेश जारी गिरपाउँ भन् नेसमेत व्यहोराको ग ाधर पराजलुीको िनवेदन पऽ । 

िमित २०७२/१०/२९ मा यस अदालतबाट िवपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तिरम आदेश छलफलका 
लािग २०७२/११/०९ मा पेसी तोक्न ुभन् न ेआदेश भएको । 

िनवेदकले पाएको िनयिुक्तबमोिजमको काम गनर् गराउनबाट नरोक्न ु भन् नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७२/११/०९ मा भएको अन्तिरम आदेश । 
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िनवेदकलाई िनजको दाबीअनसुारको रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोिजम 
नभई उक्त ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोिजम िनयकु्त गिरएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) 
अन्तगर्त मनोिनत सञ् चालकको कायार्विध पूरा नहुँदै िनजको स ा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यिक्तलाई मनोनयन गनर् 
सक्न े कानूनी व्यवःथाअनु प िनजको स ामा अन्य व्यिक्तलाई मनोनयन गरेको हुँदा यस मन्ऽालयको िमित 
२०७२/१०/१० को िनणर्य कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर हनुपुन होइन । िरट िनवदेन खारेज गिरपाउँ भन् नेसमेत 
व्यहोराको िवपक्षी सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालय र आफ्नो हकमा समेत ऐ.मन्ऽालयका मन्ऽी शेरधन राईको िलिखत 
जवाफ । 

िनवेदकलाई िनजको दाबीअनसुारको रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोिजम 
नभई उक्त ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोिजम िनयकु्त गिरएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) 
अन्तगर्त मनोिनत सञ् चालकको कायार्विध पूरा नहुँदै िनजको स ा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यिक्तलाई मनोनयन गनर् 
सक्न े कानूनी व्यवःथा अनु प िनजको स ामा अन्य व्यिक्तलाई मनोनयन गरेको हुँदा यस मन्ऽालयको िमित 
२०७२/१०/१० को िनणर्य कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर हनुपुन होइन । िरट िनवदेन खारेज गिरपाउँ भन् नेसमेत 
व्यहोराको िवपक्षी रािं शय समाचार सिमित र ऐ.को सञ् चालक सिमितको बोडर्को संयकु्त िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको ूःततु मु ामा िनवेदकको तफर् बाट उपिःथत िव ान ् 
अिधवक्ता ौी सधुा खितवडाले िनवेदकलाई नपेाल सरकारले िमित २०७२/०२/२० को मन्ऽीःतरको िनणर्यबाट रािं शय 
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोिजम २ वषर्को लािग रािं शय समाचार सिमित सञ् चालक सिमितको 
सदःय पदमा िनयिुक्त गरेको हो । िनजको २ वष कायार्विध बाँकी छँदै र उक्त ऐन र अन्य कुनै ूचिलत 
कानूनबमोिजम पिन िनजलाई सो पदबाट हटाउनपुन अवःथा नभएको िःथितमा ूाकृितक न्यायको समेत पिरपालना नभई 
िनजलाई हटाउने गरी भएको िनणर्य गैरकानूनी तथा ःवेच्छाचारी भएकोले सो िनणर्य बदर हनुपुन हो भनी बहस गनुर्भयो 
। त्यःतै िवपक्षीह को तफर् बाट उपिःथत िव ान ् सहन्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरेले िनवेदकलाई िनजको 
दाबीअनसुारको रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोिजम नभई उक्त ऐनको दफा 
८(१)(घ) बमोिजम िनयकु्त गिरएको हो । यसरी िनयकु्त भएकोलाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनसुारको कायार्विध पूरा 
नहुँदै पिन िनजको स ा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यिक्तलाई मनोनयन गनर् सक्ने नै हनु्छ । यो कामलाई बढी 
ूभावकारी बनाउन पिन आवँयक हनु्छ । तसथर् उक्त िमित २०७२/१०/१० को सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालयको 
िनणर्य कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर हनुपुन होइन । िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भनी बहस ूःततु गनुर्भयो । यसरी 
दवैु पक्षको बहस िजिकर सनुी िमिसल अध्ययन गरी हेदार् ूःततु मु ामा िनवेदन मागदाबीअनसुारको आदेश जारी गनर् 
िमल्छ, िमल्दैन? भन् ने सम्बन्धमा नै िनणर्यमा पगु्नपुन हनु आयो । 

यसमा िनवेदक ग ाघर पराजलुी २०७२/०२/२० को सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालयको मन्ऽीःतरीय िनणर्यअनसुार 
रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम रािं शय समाचार सिमितको सञ् चालक सिमितको 
सदःय पदमा २ वषर्को लािग िनयिुक्त भएको देिखएको छ । यसरी दईु वषर्को लािग िनयकु्त भएकोमा िनजलाई उक्त 
रािं शय समाचार सिमितको सदःय पदको िजम्मेवारीबाट हटाउने गरी िमित २०७२/१०/१० मा सूचना तथा सञ् चार 
मन्ऽालयको मन्ऽीःतरको िनणर्य भई यी िनवदेकलाई च.नं.३९६ िमित २०७२/१०/१२ मा पऽसमेत पठाएको पाइयो 
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। कायार्विध बाकँी छँदै हटाएको कायर् गैरकानूनी भई आफ्नो संवैधािनक तथा कानूनी हकसमेत हनन ्हनु गएकोले बदर 
गिरपाउँ भनी िनवेदक यस अदालतमा ूवेश गरेको पाइयो । यस सम्बन्धमा िवपक्षीह ले िनवेदकलाई रािं शय समाचार 
सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) अनसुार सञ् चालक सिमितको सदःय पदमा िनयिुक्त गरेको र त्यसरी िनयिुक्त 
हनुे व्यिक्तलाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनसुारको कायार्विध पूरा नहुँदै पिन हटाई िनजको स ा नेपाल सरकारले अन्य 
कुनै व्यिक्तलाई मनोनयन गनर् सक्न ेनै हुँदा िरट िनवेदन खारेजभागी छ भनी िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइएको 
छ । 

२. उपयुर्क्तानसुारको सन्दभर्मा िनणर्यमा पगु्न िनवेदकले दाबी िलएको र िवपक्षीह ले िजिकर िलएको तथ्य सम्बन्धमा 
रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ मा भएको कानूनी व्यवःथा र यससम्बन्धी सै ािन्तक आधार आिदका बारेमा 
िववेचना गनुर्पन हनु आयो । रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ मा बोडर्को गठन र सञ् चालकह को 
कायार्विधअन्तगर्त ऐ.को उपदफा (१) मा सञ् चालकह को बोडर्मा देहायबमोिजमका ५ जना सञ् चालकह  रहनछेन ्भन् न े
कानूनी व्यवःथा रहेको पाइन्छ । 

१. सिमितका महाूबन्धक, 

२. गैरसरकारी सेयरहोल्डरमध्येबाट साधारण सभा ारा िनवार्िचत एक जना, 

३. सरकारी सेयरबापत नेपाल सरकारले मनोिनत गरेको एक जना,  

४. पऽकािरता, ूकाशन वा सािहत्य क्षेऽमा ख्याती ूाप् त व्यिक्तमध्येबाट नपेाल सरकारले मनोिनत गरेको एक 
जना, 

५. सिमितको काम गन सेयर होल्डर कमर्चारीमध्येबाट िनवार्िचत एक जना ।  

 ३. यसरी िनवार्िचत वा मनोिनत सञ् चालकह को कायार्विध ४ वषर्को हनुछे भन् ने व्यवःथा ऐ. दफाको उपदफा (३क) 
मा छ । यसैगरी ऐ.को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तगर्त मनोिनत सञ् चालकको कायार्विध 
पूरा नहुँदै िनजको स ा नेपाल सरकारले अ  कुनै व्यिक्तलाई मनोिनत गनर् सक्नछे भन् न ेव्यवःथा रहेको छ । 

४. यसमा िनवदेकले िनवदेनसाथ पेस गरेको िनयिुक्त पऽ हेदार् यी िनवेदकलाई ऐ.ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोिजम २ 
वषर्को िकटानी पदाविध तोकी िनयिुक्त पऽ िदइएको देिखयो । यसरी दफा ८(१)(घ) बमोिजम पऽकािरता, ूकाशन वा 
सािहत्य क्षेऽमा ख्याती ूाप् त व्यिक्तको हैिसयतले नेपाल सरकारले मनोिनत गरेको सञ् चालकलाई कायार्विध पूरा नहुँदै 
पिन िनजलाई हटाई िनजको स ामा अक  व्यिक्तलाई मनोिनत गनर् सक्ने नै देिखन आयो । राज्य सञ् चालनका 
सम्बन्धमा कितपय कामह लाई सरकारले िलएको नीितअनु प ूभावकारी बनाउन यःतो व्यवःथा आवँयक पिन हनु 
जान्छ । तर यःतो व्यवःथाको पालना गदार् राज्य, यसका संरचना, िनकाय तथा अिधकारीह  ःवेच्छाचारी भन ेहनु ुहुँदैन 
। सबैखाले ःवेच्छाचािरतालाई िनषधे गद अंकुश लगाउन नै कानूनी राज्य तथा ूजातािन्ऽक शासन ूणालीको 
आवँयकता महससु गिरएको हो । त्यसैले कानूनी राज्य तथा ूजातािन्ऽक शासन प ितमा आफ्ना कानूनी अिधकार र 
कतर्व्य, कानून ारा अन्तिनर्िहत िवशेषािधकार तथा कानूनूद  ःविववेकािधकारको ूयोग गदार् ःवेच्छाचारी पमा कदािप 
गनुर् हुँदैन । हरेक त्यःता ःवेिववेकािधकारको ूयोग गदार् औिचत्यताको तािकर् क पमा पिुं ट हनु ज री हनु्छ । 
सामान्यतयाः सरकार पिरवतर्न अिघ िनयकु्त भई कायर्रत रहेकाह लाई हटाई राजनीितक आःथाका आधारमा नयाँ 
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िनयिुक्त गिरन े पिरपाटी देिखएको छ । केबल अक  व्यिक्तलाई चयन वा िनयिुक्त गनर् पाउन े भन्दैमा कायर्रत वा 
बहालवालालाई जथाभावी हटाई अक  राख् ने भन् ने हुँदैन । अिघ काम गिररहेकोबाट के कसरु भयो वा के लआय हािसल 
भएन र पिरवतर्न िकन अपिरहायर् छ भन् न े िवँ लेषण गरेको र िनंकषर्मा पगु्न े ूयत् नसमेत गिरएको देिखँदैन । 
बहालवालालाई हटाउन ुर नयाँलाई राख् नकुो तािकर् क कारण तथा औिचत्यताको पिुं ट हनुपुदर्छ । त्यसैले त्यःतो िनणर्य 
गदार् औिचत्यपूणर् र तािकर् क आधार कारण खोली गनुर्पन हनु्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गदार् पिन हनुे भई 
कानूनको शासनको नै बिखर्लाप हनु पगु्दछ ।  

५. कानूनबमोिजम ःथापना वा गठन हनुे सावर्जिनक िनकायह मा सावर्जिनक िजम्मेवारी िनवार्ह गनुर्पन पदािधकारी 
िनयिुक्त गनुर् सशुासन (व्यवःथापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ को पिरिध िभऽसमेत पन हुँदा राज्यकोषमा दाियत्व पन 
गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई िनयिुक्त िदई िनजले कायर् आरम्भ गिरसकेको अवःथामा िनजलाई त्यःतो पदबाट हटाउँदा 
िनणर्यकतार्ले आधार र कारण खोली पारदिशर्ता र इमान्दािरता ूं ट देिखने गरी गनुर्पनमा िवना कुनै आधार र कारण 
कुनै सावर्जिनक पदमा कायर्रत पदािधकारीलाई िवना कुनै तथ्ययकु्त आधार, कारण वा कसरु आत्मिनं ठ पमा हटाउन ु
न्यायको रोहमा ःवीकायर् हुँदैन । राज्यउपर दाियत्व पन त्यःता सावर्जिनक पदमा हनु ेिनयिुक्तलाई आःथा वा व्यिक्तगत 
सिन् नकटताको आधारमा भतीर् केन्िको पमा ःथािपत गन ूयत् नलाई अदालतले आखँा िचम्लेर बःन सक्न ेहुँदैन । 

६. यसको अथर् अिघ िनयकु्त भई बसेकाह  आफूलाई िनयकु्त गनूित माऽ आःथावान ्भई पद माऽै ओगटी तलब भ ा 
माऽ िलई जीिवकोपाजर्न गन भन् न ेहोइन । िनजह ले पिन आफ्नो िनयिुक्तको उ ेँय अनु प तथा कायर्रत िनकाय वा 
संःथाको िहतमा पूणर् बफादािरताका साथ काम गनुर्पन र आफ्नो पदीय िजम्मेवारी अनु प कुनै कसै पिन मोलािहजा 
नगरी सशुासन कायम राख् न ुत्यःता पदािधकारीको पिन कतर्व्य हनु्छ । यःता पद ओगट् ने तर संःथा वा िनकायूित 
उ रदायी भई कायर् नगरेका कारण िविभन् न संःथाह  अधोगिततफर्  लागेको अनेक  उदाहरण हामीसमक्ष टड्कारै 
देिखएको छ । यसतफर्  सिवकमा िनयिुक्त पाई कायर्रत रहेका िनवेदक जःता व्यिक्तह  संवेदनशील हनु ुआवँयक छ 
। िनयिुक्त पाई काम नगन, ॅं टाचार वा गैरकानूनी कायर्तफर्  उन्मखु हनुे, क्षमतािवहीन एवं सम्बिन्धत ऐन, िनयम, 

िविनयमिवपरीत काम गनह लाई समयाविध िकटान भई िनयिुक्त पाएकै कारण अदालतले म त गनर् सक्दैन । तर 
ूःततु िनवेदकका हकमा यःतो कुनै कारण खलुाई पदमकु्त गरेको देिखएन । 

७. सावर्जिनक िनकाय तथा पदािधकारीले आफूले गन कामको औिचत्यता पुं  ट् याइँको लािग िनयिुक्त वा बखार्ःत गन वा 
सेवा िनवृ  गन कायर् गदार् तथा आफ्नो कानूनबमोिजमको अिधकारको ूयोग उिचत ूिबया अिनवायर् पालना गरी गनुर् 
ज री हनु्छ । कानूनी मान्यता अनु पको ूिबया नअपनाउन ेहो भन ेगरेको कायर् जितसकैु तािकर् क, औिचत्यपूणर् र वैध 
भए पिन त्यसमा शंका गन ूशःत ठाउँ रहन्छ र त्यसको औिचत्यता र वैधता पिुं ट हनु सक्दैन । कानून अनु पको 
ूिबयामा आफू िव  हनु लागेको कायर्को सम्बिन्धत पक्षले जानकारी पाउन,े सोउपर आफूले आफ्ना कुरा राख् न पाउन े
िवषयसँग सम्बिन्धत ूिबयाह  नै पदर्छन ्। यःता ूिबयाले ःवेच्छाचािरतामा िनयन्ऽण गरी िनणर्यको ःवच्छता र 
औिचत्यता पुं  ट् याइँ गनर् सहयोग गदर्छ । यःता ूिबयाको अवलम्बन नगरी गिरएका काम कारवाहीलाई ःवच्छ र 
औिचत्यपूणर् पमा भएको नमानी बदर हनु ेहनु्छ । 

८. आफू िव  हनु ेकाम कारवाहीको जानकारी पाई सोमा आफ्ना कुरा राख् न पाउन ेजःता ूिबयात्मक कुराह  
ूाकृितक न्यायको िस ान्तसगँ सम्बिन्धत छन ्। यो ूाकृितक न्यायअन्तगर्त पन ःवच्छ सनुवुाइको मान्यता हो । 
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न्याियक, अधर्न्याियक र ूशासिनक जे जःतो ूकृितको काम भए पिन हरेक कानूनअनु पको अिधकार र कतर्व्य पालना 
गनुर्पन िनकाय वा अिधकारीले आफ्नो िनणर्य वा कामबाट कसैलाई कुनै मकार् पन भएमा िनजलाई सो गनर् लागेको 
िनणर्य र काम कारवाहीको बारेमा सूचना िदई आफ्ना कुरा भन् न ेपयार्प् त मौका िदनपुदर्छ । यो िनणर्यको ःवच्छता र 
औिचत्यता पुं ट् याइँको लािग आवँयक र सम्बिन्धत पक्षको अिधकारको पमा समेत िवकास भएकोले सम्बिन्धत 
कानूनमा यःतो ूिबयाको बारेमा उल्लेख नभएको भए पिन यसलाई अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन हनु्छ । अन्यथा 
व्यिक्तमा आफू िव  हनु लागेको कामको सूचना पाउन ेर सोमा सनुवुाइको मौका पाउने अन्तिनर्िहत हक कुिण्ठत हनु 
गई यसैका कारण िवना औिचत्यता व्यिक्त अन्य हकसमेतबाट विञ् चत हनु जान्छ । त्यसैले यःतोमा सरकारको 
ःवेच्छाचािरता िनयन्ऽण गरी जनताको हकािधकारको संरक्षण गन िनकायको पमा न्यायपािलकाले आवँयक कदम 
चाल्नपुन नै हनु्छ । 

९. यसमा नेपाल सरकारको िमित २०७२/०२/२० को मन्ऽीःतरीय िनणर्यबाट      िनवेदकलाई रािं शय समाचार 
सिमितको सञ् चालक सिमितको सदःय पदमा रािं शय समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम िकटानी 
२ वषर्को कायार्विध तोकी िनयिुक्त गिरएको देिखन्छ । सो २ वषर्को कायर्काल पूरा नहुँदै िनजलाई िमित 
२०७२/१०/१० को नेपाल सरकारको मन्ऽीःतरीय िनणर्य र सोका आधारमा लेिखएको िमित २०७२/१०/१२ को 
पऽबाट िनजलाई पदबाट हटाइएको पाइयो । यसरी पदबाट हटाउँदा कुनै हटाउन सिकन ेउक्त ऐन तथा ूचिलत अन्य 
कानूनमा व्यवःथा भएबमोिजमको आधार र कारण तथा सतर् पिन रहे भएको पाइएन । उक्त ऐनको दफा ८(४) 
अनसुार नेपाल सरकारले ःविववेकअनसुारको अिधकार ूयोग गरी िनजलाई पदबाट हटाउन े िनणर्य गदार् पिन सो 
िनणर्यको आधार कारण खोली औिचत्यता ःथािपत गनुर्पनमा सो केही गरेको पाइँदैन । त्यःतै िनणर्य गनुर्पूवर् सो 
िनणर्यबाट ूत्यक्ष ूभािवत हनुे व्यिक्तलाई जानकारी िदनपुनमा कुनै सूचना तथा पऽाचार गरी सनुवुाइको मौका 
िदएकोसमेत देिखँदैन । िवपक्षीह ले आफ्नो िलिखत जवाफमा समेत िनणर्य गदार् यी िनवेदकलाई जानकारी िदएको 
बारेमा र पदबाट हटाउन ेगरी िनणर्य गदार्को कुनै आधार कारण तथा औिचत्यताको बारेमा केही भन् न सकेको पाइँदैन 
। यसरी कुनै आधार कारणिवना र मकार् पन सम्बिन्धत व्यिक्तलाई जानकारी निदई िनणर्य गनुर् भनेको जथाभावी तथा 
ःवेच्छाचारी िनणर्य गनुर् नै हो । यःतो िनणर्य कानूनी राज्य तथा ूजातािन्ऽक प ितको मान्यतािवपरीत हनुे हुँदा कदािप 

ःवीकायर् हुँदैन ।  

१०. िनवेदकलाई यसरी पदबाट हटाएउपर ूःततु िरट परी यस अदालतबाट िमित २०७२/१०/२९ मा अन्तिरम 
आदेश जारी भएपँ चात ्पनर् आएको सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालय र ऐ.का मन्ऽीको िलिखत जवाफबाट िनवदेकको स ा 
अक व्यिक्त मनोनयन गरेको भन् ने खलु्न आएको िवषयलाई पिन अदालतले गिम्भरताका साथ हेन ुर्पन हनु्छ । अन्तिरम 
आदेशिवपरीत भएको काम कारवाहीलाई वैधािनक कायर् मान् न सिकन ेअवःथा रहँदैन । अन्तिरम आदेश कायमै रहँदाका 
बखत त्यःतो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गनुर् जबरजःतीपनको पराकां ठा नै मान् नपुछर्, कुनै पिन नेतृ व वगर्बाट 
संिवधानले यःतो अपेक्षा गदन । अदालतले कुनै िरट िनवेदन ःवीकार गरेपिछ र अन्तिरम आदेश कायमै रहेका बखत 
त्यःतो िनवेदन वा अन्तिरम आदेशलाई िनंूायोिजत तलु्याउन चािलने कपटपूणर् व्यवहारलाई अदालतले पिन गम्भीर 
पमा िलनपुन हनु्छ । सरकारका िजम्मेवार िनकाय वा पदािधकारीले पिन अदालतसमक्ष िवचाराधीन िवषयलाई ूभािवत 

तलु्याउन पूवार्महयकु्त तवरबाट कुनै काम गनुर् हुँदैन भन् न ेकुराको हेक् का राख् न ुअत्यावँयक हनु्छ । यसैबाट संिवधान 
र न्यायपािलकाूितको सम्मान ूदिशर्त हनु्छ । 
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११. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी िनवेदक ग ाधर पराजलुीलाई पदबाट हटाउन े गरी िमित 
२०७२/१०/१० मा भएको नेपाल सरकार (माननीय मन्ऽीःतर) को िनणर्य, सोका आधारमा लेिखएको िमित 
२०७२/१०/१२ च.नं.३९६ को सदःय पदबाट हटाएको भन् ने पऽ, सो पदमा अ लाई िनयिुक्त िदएको भिनएको िनणर्य 
र सोसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् काम कारवाहीह  उत्ूषेणको आदेशबाट बदर गिरिदएको छ । िनवदेकलाई िमित 
२०७२/०२/२० को िनयिुक्तका आधारमा पूवर्वत ्पदमा काम गनर् िदन ुभनी िवपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी हनुे 
ठहछर् । आदेशको जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।  

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.डा. आनन्दमोहन भ राई 

  

इजलास अिधकृत: यदरुाज शमार् 

इित संवत ्२०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. १०१९१ - उत्ूषेण 

भाग: ६१ साल: २०७६ मिहना: जे  अंक: २ 

फैसला िमित :२०७५/०३/१२  ६९३ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारूसाद चािलसे 

माननीय न्यायाधीश ौी अिनलकुमार िसन्हा 

आदेश िमित : २०७५।३।१२ 

०७३-WO-०३८३ 

मु ा : उत्ूषेण 

 

िनवेदक : कञ् चनपरु िजल्ला, झलारी िपपलादी नगरपािलका वडा नं. ९ बःने ूमेराज भ  

िव  

िवपक्षी : माननीय अथर् मन्ऽी, अथर् मन्ऽालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत 

राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ मा ःप  पमा पदाविध नतोिकएको अवःथामा जनु िनकायले जनु तिरकाले िजम्मेवारी 
िदने अिधकार राख्दछ, सोही िनकायले सोही तिरकाले िजम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैिसयत राख्न े। 

अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग भनी िदइएको तदथर् ूकृितको िजम्मेवारीबाट हटाउन सनुवुाइको मौका िदई रहन ु
आवँ यक नहनु े। (ूकरण नं.८) 

 िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी हिरूसाद उूतेी र िव ान ् अिधवक्ताऽय डा. ौी चन्िकान्त वाली, ौी 
िटकाराम भ राई र ौी बिीराज भ  

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी चन्िकान्त खनाल, िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी पदमबहादरु िगरी र 
िव ान ् अिधवक्ताऽय ौी ओमूकाश अयार्ल, ौी अजुर्नकुमार अयार्ल र ौी िशवहरी ितिमल्सेना 

अवलिम्बत निजर : 

ने.का.प.२०६७, अंक १२, िन.नं.८५२६ 

सम्ब  कानून : 

राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ 

  



417 
 

आदेश 

न्या. अिनलकुमार िसन्हा : िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवदेनको संिक्ष  तथ्य र 
आदेश यसूकार छ :-  

तथ्य खण्ड 

म िनवेदकलाई राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) बमोिजम नेपाल सरकार (माननीय मन्ऽीःतर) 
को िमित २०७२।१२।३ को िनणर्यानसुार ३ वषर् अविधको लािग राि य िबमा संःथानको सञ् चालक पदमा िनयकु्त 
गरी सहायक ूशासकको समेत कामकाज गन गरी तोिकएकोले मेरो कायर्काल िमित २०७५।१२।३ सम्म छ । तर 
नेपाल सरकार (माननीय मन्ऽीःतर) को िमित २०७३।७।१२ को िनणर्यानसुार मलाई सहायक ूशासकको पदको 
िजम्मेवारीबाट हटाइएको भनी िमित २०७३।७।१६ मा जानकारी गराइयो । उक्त कायर्ले मेरो पेसा रोजगारको 
हकमा ूत्यक्ष असर परेको र सोउपर जान ेकानूनी बाटो एवम ्िवकल्प अन्य नभएकोले यो िनवेदन गरेको छु । 

उक्त िनणर्यबाट नेपालको संिवधानको धारा १७(२) (च), १८(१), २० (८) (९), ३३ र राि य िबमा संःथान ऐन, 

२०२५ को दफा ६(१) (२) तथा दफा ९ ले ूदान गरेको संवैधािनक एवम ्कानूनी हक अिधकारको बिखर्लाप हनुे 
गरी भएको िमित २०७३।७।१२ को नेपाल सरकार (मा. मन्ऽीःतर) को िनणर्य सो िनणर्यका आधारमा मलाई िदएको 
सोही िमितको पऽ तथा िवपक्षी सरेुन्ि थापालाई सोही पदमा िनयकु्त गिरएको सम्पूणर् काम कारबाही उत्ूषेणको आदेशले 
बदर गरी उक्त पदमा िवपक्षी सरेुन्ि थापालाई कामकाज नगनुर्, नगराउन ुतथा म िनवेदकलाई सो पदमा यथावत ्कायम 
राखी कामकाज गनर् िदन ुभनी अन्तिरम आदेशसिहतको परमादेशको आदेश जारी गिरपाउँ भ ेसमेत बेहोराको िनवेदनपऽ 
। 

यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ पेस गनुर् लगाउनू । साथै 
अन्तिरम आदेश छलफलका लािग िमित २०७३।८।५ को पेसी तोकी िवपक्षीह लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनुर् 
भ ेसमेतको यस अदालतको िमित २०७३।७।३० को आदेश । 

िनवेदकलाई सहायक ूशासकको िजम्मेवारी िदन े तथा िजम्मेवारीबाट हटाउन े सम्बन्धमा ूत्यथीर्को कुनै ूकारको 
संलग्नता छैन । िनवेदकलाई िमित २०७२।१२।३ को (माननीय मन्ऽीःतर) को िनणर्यानसुार अक  व्यवःथा 
नभएसम्मको लािग सहायक ूशासकको कामकाज गन गरी तोिकएकोमा कुनै िववाद हनु सक्दैन । िमित 
२०७३।७।१२ को  (मा. मन्ऽीःतर) को िनणर्यबाट अक  व्यवःथा गरेको र सोको पिरणाम ःव प िरट िनवेदक 
सहायक ूशासकको िजम्मेवारीबाट मकु्त हनु भएको हो । अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग माऽ सहायक ूशासकको 
िजम्मेवारी िदइएकोले यस राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) को अविध लागू हनु सक्दैन । िनवेदकलाई 
सञ् चालक पदबाट मकु्त गन गरी कुनै िनणर्य तथा पऽाचार भएको देिखँदैन । सािधकार िनकायले कानूनका अधीनमा 
रही गरेको िनणर्य तथा पऽाचार अन्यथा गनर् िमल्दैन । िवभागीय कारबाही गरी पदमकु्त नगरेकोले सव च्च अदालतबाट 
िरट िनवेदन ०६८-WO-०५९९ िमित २०६८।१२।१७ मा ूितपािदत निजर यसमा आकिषर्त हुँदैन । सहायक 
ूशासकको िजम्मेवारी पाएका सरेुन्ि थापाले िमित २०७३।७।१८ देिख नै पदीय िजम्मेवारी सम्हाली िनरन्तर कायर्रत 
रहेकोले िरट िनवेदन दाबी ूभावहीन तथा िनंूयोजन हनु पगुकेो छ । यस िवषयमा लागू हनुे राि य िबमा संःथान ऐन, 



418 

 

२०२५ को दफा ८(२) ले कुनै सञ् चालकलाई पदमा राख् न उिचत छैन भन् ने लागेमा जनुसकैु बखत नपेाल सरकारले 
पदबाट हटाउन सक्न ेव्यवःथा गरेको र सञ् चालककै पिरभाषािभऽ सहायक ूशासक पद पन गरी उक्त ऐनको दफा 
२(ग) ले पिरभाषा गरेको हुँदा िनवदेन दाबी कानूनसम्मत छैन । िरट िनवदेन खारेज गिरपाउँ भ ेसमेत बेहोराको राि य 
िबमा संःथानको तफर् बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।  

िनवेदकलाई सञ् चालकको हैिसयतमा माऽ दफा ६(२) को अविधको लािग िनयकु्त गिरएको ःप  छ । त्यसैले िनजको 
तीन वषर्को कायर्काल सञ् चालक पदका लािग माऽ भएको र सहायक ूशासक पदमा िनजलाई कामकाज गनर् तोिकएको 
सम्म हो । उक्त पदको िजम्मेवारी तदथर् पमा अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग तोिकएको हो । िनजलाई सहायक 
ूशासकबाट हटाएको कुरा िवभागीय कारबाही ूकृितको होइन । जसले िजम्मेवारी िदएको हो, उसैले िझकी िदएको हो 
। यो िवषय िवशु  ूशासकीय ःविववेकको मािमला हो । तसथर् यसूकारको कायर्बाट िनवेदकको कुनै पिन मौिलक 
हक वा कानूनी हक हनन ्भएको अवःथा िव मान नभएकोले औिचत्यहीन िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भन् न े िवपक्षी 
सरेुन्ि थापाको िलिखत जवाफ ।  

िनवेदकले उठाएको िवषयमा ूःततु मु ाको अिन्तम िकनारा हुँदाको बखत सम्बोधन हनुे नै हुँदा हाललाई अन्तिरम 
आदेश जारी गरी रहन परेन भ ेसमेतको यस अदालतको िमित २०७३।९।३ को आदेश ।  

राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) बमोिजम नेपाल सरकार (मा.मन्ऽीःतर) को िमित २०७२।१२।३ 
को िनणर्यानसुार िनवेदकलाई संःथानको सञ् चालक पदमा िनयिुक्त गरी अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग सहायक 
ूशासकको िजम्मेवारीसमेत तोिकएको हो । नेपाल सरकारको िमित २०७३।७।१२ को िनणर्यानसुार ौी सरेुन्ि 
थापालाई उक्त संःथानमा िरक्त रहेको सञ् चालक पदमा िनयकु्त गरी सहायक ूशासकको समेत कामकाजसमेत गन गरी 
तोकी सिकएको छ । ूःततु सन्दभर्मा िनवदेकको सञ् चालक पद कायमै रहेको छ । िनवेदकलाई अक  व्यवःथा 
नहनु्जेलसम्मको लािग सहायक ूशासकको कामकाज गनर् तोिकएकोमा हाल सो िजम्मेवारीबाट माऽ हटाएको हुँदा 
िनवेदन दाबी तकर् स त र औिचत्यपूणर् नहुँदा खारेज भागी छ भन् नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार उपूधानमन्ऽी तथा 
अथर्मन्ऽी कृंणबहादरु महरा र नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय, िव ीय क्षेऽ व्यवःथापन महाशाखाको तफर् बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।  

आदेश खण्ड 

नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२) बमोिजम यसै अदालतको अिधकारक्षऽेिभऽको ूःततु िरट िनवेदनसिहतको िमिसल 
अध्ययन गरी िनवेदकका तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी हिरूसाद उूतेी र िव ान ् अिधवक्ताऽय डा. ौी 
चन्िकान्त वाली, ौी िटकाराम भ राई र ौी बिीराज भ ले िनवेदकलाई ३ वषर्को कायर्काल तोकी संःथानको 
सञ् चालकमा िमित २०७२।१२।३ मा िनयकु्त गरी सहायक ूशासकको समेत िजम्मेवारी तोिकएकोमा सो कायर्काल 
पूरा नहुँदै िवना कारण सनुवुाइको मौकासमेत निदई िमित २०७३।७।१२ मा सहायक ूशासकको िजम्मेवारीबाट 
हटाई िवपक्षी सरेुन्ि थापालाई सो पदको िजम्मेवारी िदइएको छ । राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) 
ले ३ वषर्को पूरा अविधका लािग िनयिुक्त भएका िनवेदकलाई सो अविध पूरा नहुँदै िजम्मेवारीबाट हटाउने गरी भएका 
काम कारबाही ूचिलत कानूनूितकूल हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुदर्छ भनी बहस गनुर्भयो ।  
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िवपक्षी अथर् मन्ऽालयसमेतको तफर् बाट उपिःथत िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी चन्िकान्त खनाल, राि य िबमा संःथानको 
तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ता ौी पदमबहादरु िगरी र िवपक्षी सरेुन्ि थापाको तफर् बाट उपिःथत िव ान ् 
अिधवक्ताऽय ौी ओमूकाश अयार्ल, ौी अजुर्नकुमार अयार्ल र ौी िशवहरी ितिमल्सेनाले राि य िबमा सःथान ऐन, २०२५ 
को दफा ६(२) ले सञ् चालक पदको पदाविध ३ वषर्को हनुे भनी िनधार्रण गरेको अवःथा हो । सहायक ूशासकको 
पदाविध ऐनमा छैन । िनवेदकलाई सञ् चालक पदमा िनयिुक्त गदार् संःथानको सञ् चालक ३ वषर्को अविधको लािग र 
सहायक ूशासकमा अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग माऽ भनी िजम्मेवारी तोिकएको िनजको िनयिुक्तपऽबाट नै ःप  
हनु्छ । िनवदेकलाई सञ् चालक पदबाट हटाइएको अवःथा नभई सहायक ूशासकको िजम्मेवारीबाट सम्म मकु्त 
गिरएको हो । अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग िजम्मेवारी तोिकएको व्यिक्तलाई अक  व्यवःथा गरी िजम्मेवारीबाट 
मकु्त गनर् सिकने नै हनु्छ । तसथर् िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनुे कुनै आधार नहुँदा िरट िनवेदन खारेज 
हनुपुदर्छ भनी बहस गनुर्भयो । 

अब यसमा िनवदेन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु ुपन हो होइन ? सोही िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार्, िनवदेकलाई नेपाल सरकार माननीय मन्ऽीःतरको िमित २०७२।१२।३ को िनणर्यले राि य 
िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) बमोिजम ३ वषर् अविधको लािग संःथानको सञ् चालकको पदमा 
िनयिुक्त गरी सहायक ूशासकसमेतको िजम्मेवारी तोिकएको, सोअनसुार ३ वषर्को पूरा अविधमा िनिवर्वाद कायर् गनर् पाउन े
कानूनी हक हुँदाहुँदै नेपाल सरकार माननीय मिन्ऽःतरको िमित २०७३।७।१२ को िनणर्यले सहायक ूशासकको 
िजम्मेवारीबाट मकु्त गरी िवपक्षी सरेुन्ि थापालाई सो पदको िजम्मेवारी िदइएकोले िनवेदकलाई िजम्मेवारीबाट मकु्त गन 
गरी भएका काम कारबाही उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी तीन वषर्को अविधसम्म कामकाज गनर् िदन ुभनी परमादेश 
जारी गिरपाउँ भन् ने मखु्य िनवेदन दाबी रहेछ । िनवेदकलाई संःथानको सञ् चालक पदबाट हटाएको नभई सहायक 
ूशासकको िजम्मेवारीबाट सम्म मकु्त गिरएको हो । सहायक ूशासकको िजम्मेवारीमा अक  व्यवःथा नभएसम्मको 
लािग माऽ तोिकएको, सो पदमा ३ वषर्को कायर्काल भनी राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ मा िकटान नभएको र 
िनजलाई िदइएको िनयिुक्तमा पिन अविध िकटान नगिरएकोले मागबमोिजम आदेश जारी हनुपुन होइन भन् न ेिवपक्षीह को 
िलिखत जवाफ बेहोरा देिखयो ।  

३. ूःततु िववादमा नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालयको च.नं. ३०३ िमित २०७२।१२।०४ को िनवेदकलाई िदइएको 
िनयिुक्त पऽ हेदार् राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) बमोिजम सोही दफाको उपदफा २ बमोिजमको 
अविधका लािग नेपाल सरकार (मा.मन्ऽीःतर) को िमित २०७२।१२।३ को िनणर्यानसुार राि य िबमा संःथानको 
सञ् चालकको पदमा िनयिुक्त गरी अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग राि य िबमा संःथानको सहायक ूशासकको समेत 
कामकाज गन गरी तोिकएको देिखयो । त्यसैगरी सोही मन्ऽालयको च.नं.११८ िमित २०७३।७।१२ को पऽ हेदार् 
नेपाल सरकारको (मा.मन्ऽीःतरको) िमित २०७३।७।१२ को िनणर्यानसुार िनवेदकलाई सहायक ूशासक पदको 
िजम्मेवारीबाट हटाइएको रहेछ । सोही िमित २०७३।७।१२ को िनणर्य र सो िनणर्यअनसुार िनवेदकलाई िदइएको 
पऽ बदरको माग गरी िनवेदक यस अदालतमा ूवेश गरेको पाइयो । यसबाट िनवदेकलाई पदाविध तोकी िनयकु्त 
गिरएको संःथाको “स ालक” पदबाट हटाइएको नभई “सहायक ूशासक” पदमा अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग 
कामकाज गन गरी तोिकएको िजम्मेवारीबाट िफतार् िलएकोसम्म देिखन आयो ।  
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४. यसथर् ूचिलत कानूनमा िबमा संःथानको सञ् चालक र सहायक ूशासकको पदाविध सम्बन्धमा के कःतो व्यवःथा 
छ र िनवेदकलाई ३ वषर्को अविध भकु्तान नहुँदै सहायक ूशासकको िजम्मेवारीबाट मकु्त गनर् िमल्ने हो होइन ? भन् ने नै 
ूःततु िववादमा िनणर्य िदन ुपन िवषय रहेको देिखन आयो ।  

५. तत ्सम्बन्धमा हेदार्, राि य िबमा संःथान ऐन, २०५५ को दफा ६ ले संःथानको सञ् चालक सिमितको गठन र 
सञ् चालनको पदाविध सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गरेको देिखन्छ । जसअनसुार उपदफा (१) मा संःथानको सात 
जनासम्म सदःय भएको एउटा सञ् चालक सिमित हनुछे र सो सिमितमा बहमुत रहन े गरी अध्यक्षलगायत 
सञ् चालकह को िनयिुक्त नेपाल सरकारले गनछ, बाँकी सञ् चालकह  साधारण सभामा सेयरवालाह ारा िनयिुक्त हनुेछन ्
भन् ने र उपदफा (२) मा अध्यक्षलगायत सञ् चालकह को िनयिुक्त तीन वषर्को लािग हनुछे र कायार्विध सिकएपिछ पनुः 
िनयिुक्त हनु सक्नेछन ् भन् न ेकानूनी व्यवःथा देिखयो । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाले संःथानको सञ् चालक पदको 
पदाविधसम्म िकटान गरेको तर ूशासक वा सहायक ूशासकको पदाविध िकटान नगरेको पाइयो ।  

६. सञ् चालकको िनयिुक्तको साथसाथै िनवेदकलाई िदइएको संःथानको “सहायक ूशासक” को िजम्मेवारी पिन ३ वषर्को 
अविधको लािग हो होइन ? भ तेफर्  िवचार गदार्, राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा २(ग) मा “सञ् चालक” भन् नाले 
यो ऐनबमोिजम िनयकु्त भएको संःथानको सञ् चालक सम्झन ुपदर्छ, यो शब्दले ूशासक र सहायक ूशासकलाई समेत 
जनाउँछ भनी पिरभािषत गरेको देिखन्छ । सोही कानूनी व्यवःथाअनसुार सहायक ूशासकमा आफूलाई िदइएको 
िजम्मेवारीसमेत ३ वषर्को लािग हो भ े िनवदेकको कथन रहेको देिखन्छ । उिल्लिखत दफा २(ग) ले गरेको कानूनी 
व्यवःथाबाट संःथानको स ालकमध्येबाटै ूशासक र सहायक ूशासक हनु सक्न ेदेिखए पिन ऐनमा सञ् चालकको माऽ 
पदाविध तोकेको छ,  ूशासक वा सहायक ूशासक पदको पदाविध तोकेको देिखएन ।  

७. अक तफर्  सञ् चालकको अयोग्यता, पद िरक्त हनुे अवःथासमेतको व्यवःथा ऐनमा गरी सञ् चालकह  रहेको सिमितको 
बैठक, साधारण सभा बोलाउनेलगायत नेपाल सरकारको सामान्य िनदशनका अधीनमा रही संःथानको सबै काम 
कारबाहीको रेखदेख र व्यवःथा सञ् चालक सिमितले गन भ े व्यवःथा ऐनमा उल्लेख रहेको छ । ूशासक र सहायक 
ूशासक सम्बन्धमा दफा २(ग) मा “सञ् चालक” भ ाले ूशासक र सहायक ूशासकलाई समेत जनाउँछ भनी पिरभािषत 
गरेबाहेक ऐनमा किहँकतै पिन यःता ूशासक र सहायक ूशासकको काम कतर्व्य अिधकार तथा िजम्मेवारीको र 
ूशासक वा सहायक ूशासक भई काम गनको सेवा सतर् सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको छैन । सामान्यतः 
सञ् चालकको काम कतर्व्य अिधकारिभऽ िनतान्त नीितगत िनणर्यका िवषयह  पन र ूशासक वा सहायक ूशासकले 
व्यवःथापकीय कायर् गन भएकोले यी दईु पदह को काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी फरक फरक हनु्छन ्। सञ् चालकको पद 
र सञ् चालक सिमितले गन िनणर्य कायार्न्वयन गन एवम ् संःथानको व्यवःथापकीय कायर् हेन पदािधकारी एकै व्यिक्त 
हनुलुाई संःथानको सशुासनको ि कोणबाट उिचत मािनदैँन, तथािप सािबकदेिख ऐनमा यस ूकृितको व्यवःथा गिरएबाट 
सो व्यवःथा संशोधन नभएसम्म त्यःतो ूकृितको िनयिुक्त गनर् सक्न े नै देिखयो । तर ऐनमा पदाविध नतोिकएबाट 
ूशासक वा सहायक ूशासकमा गिरन ेिनयिुक्त अःथायी ूकृितको हनुे भ े ऐनको मनसाय रहेको मा  ुपन हनु्छ । 

८. अब ूःततु िववादमा िनवदेकलाई अथर् मन्ऽालयबाट िदइएको च.नं. ३०३ िमित २०७२।१।४ को िनयिुक्त पऽको 
सन्दभर्मा िवचार गदार्, िनजलाई राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) बमोिजमको अविधका लािग सञ् चालक 
पदमा िनयिुक्त गरी अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग माऽ संःथानको सहायक ूशासक पदमा कामकाज गन गरी 
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तोिकएको देिखयो । अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग भनी िदइएको िजम्मेवारी तदथर् ूकृितको हनु्छ । यसूकारको 
िजम्मेवारी कुनै िनिँ चत अविध वा समयको लािग भन् ने हुँदैन । ऐनमा ःप  पमा पदाविध नतोिकएको अवःथामा जनु 
िनकायले जनु तिरकाले िजम्मेवारी िदने अिधकार राख्दछ, सोही िनकायले सोही तिरकाले िजम्मेवारीबाट हटाउन सक्न े
हैिसयत पिन राख्दछ । अक  व्यवःथा नभएसम्मका लािग भनी िदइएको तदथर् ूकृितको िजम्मेवारीबाट हटाउन 
सनुवुाइको मौका िदई रहन ुआवँ यक हुँदैन । तसथर् अिधकारूा  िनकायले अक  व्यवःथा गरे वा भएप ात ् िदएको 
तदथर् ूकृितको िजम्मेवारीबाट हटाउन नसक्ने भ  िमल्दैन ।  

९. िनवेदकको कानून व्यवसायीबाट ूःततु िववादको ूकृितसँग िमल्न े भनी डा. िशवहरी ौे  िव. नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद् को कायार्लयसमेत भएको उत्ूषेण परमादेश मु ामा (ने.का.प. २०६७, अंक १२, िन.नं. ८५२६) रीट जारी 
भई िनवेदकलाई ूशासक पदमा पनुःथार्िपत गिरएको हुँदा ूःततु िववादमा सो आदेशबमोिजम हनु ु पन भ  े िजिकर 
िलइएको छ । तर उक्त मु ामा राि य िबमा संःथानको ूशासक पदमा ूितःपधार्त्मक पमा छनौट गनर् आवेदन िलई 
ूितःपधार् गराई अन्तरवातार्लगायतका सम्पूणर् छनौट ूिबया पूरा गरी ३ वषर्को लािग भनी समय तोकी ूशासकमा 
िनयकु्त गिरएको र िनजको व्यवसाियक योजनाका आधारमा कायर् सम्पादन सूचकसिहतको समझदारी पऽ तथा कायर् 
सम्पादन सम्झौतासमेत सम्प  भएको देिखयो । त्यसरी ूितःपधार्बाट छनौट भई ूशासक पदको लािग ३ वषर्को अविध 
तोकी िनयकु्त गरेको र सञ् चालकको पदमा समेत िनयिुक्त भई दवैु पदको लािग ३ वष पदाविध एकैसाथ ूारम्भ भएको 
देिखयो । यसरी पदाविध तोकी िनयकु्त भएको अवःथामा कानूनी व्यवःथाको कुनै साहारा निलई िदइएको अवकाशलाई 
यस अदालतले मान्यता निदएको पाइयो । ूःततु िववादमा िनवेदक कुनै ूितःपधार्बाट आफ्नो क्षमता र दक्षता ूदर्िशत 
गरी छनौट भएको नभई िमित २०७२।१२।३ को नपेाल सरकार (मन्ऽीःतरीय) िनणर्यबाट ३ वषर्को लािग 
सञ् चालकमा िनयिुक्त गिरएको र अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग सहायक ूशासकको िजम्मेवारीसमेत तोिकएको 
देिखएकोमा सो िनयिुक्त पऽलाई िनवेदकले ःवीकार गरी कामकाज गद आएको अवःथामा त्यःतो अविध नतोकी 
िदइएको सहायक ूशासकको िजम्मेवारी िफतार् िलइएको पाइयो । तसथर् िनवेदकको तफर् बाट पेस भएको उिल्लिखत 
ने.का.प. २०६७ अंक १२ िन नं ८५२६ मा ूकािशत भएको आदेशसँग सम्बिन्धत िववाद र ूःततु िववादमा समावशे 
भएको तथ्य, िनयिुक्तको ूिबया, अवःथा र पिरिःथित फरक फरक रहेको पाइएकोले उक्त िववादमा भएको व्याख्याले 
िनवेदकलाई म त गनर् सक्ने देिखएन ।    

१०. तसथर् राि य िबमा संःथान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) मा पदाविध तोिकएको संःथानको सञ् चालकको 
िजम्मेवारीबाट यी िनवेदकलाई मकु्त गिरएको नदेिखएको, ऐनमा ःप  पमा सहायक ूशासकको पदाविध नतोिकएको, 
िनवेदकलाई सञ् चालकको पदमा िनयिुक्त िदँदाको अवःथामा नै अक  व्यवःथा नभएसम्मको लािग भनी तदथर् पमा 
अःथायी ूकृितबाट सहायक ूशासकको समेत िजम्मेवारीसम्म तोिकएको देिखएको र सहायक ूशासकको पदमा िमित 
२०७३।७।१२ मा िवपक्षी सरेुन्ि थापालाई तोकी िनवेदकलाई सो पदको िजम्मेवारीबाट सम्म हटाएको देिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनुर् पन अवःथा देिखएन । ूःततु िरट िनवेदन खारेज हनु ेठहछर् । यो आदेशको 
जानकारी िवपक्षीह लाई िदई िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

 उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. केदारूसाद चािलसे 

 इजलास अिधकृतः आनन्दराज पन्त 

इित संवत ्२०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभुम ्। 
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अवकाश सम्बन्धी 
l;=g+= kIfsf] gfd ljkIfsf] gfd ljifo  g]=sf=k lg=g+= ljjfbs

f] ljifo
k[i
7

1.  परशरुाम झा  कानून तथा न्याय 
मन्ऽालयसमेत 

 िनणर्य नं. ४३००     ने.का.प. 
२०४८      अ  ६ 

  

2.  कृंण ूसाद 
लम्साल  

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयसमेत  

 िनणर्यनं. ०३ - 
उत्ूषेणभाग: १ साल: ११११
 मिहना: बैशाख अंक: १ 

  

3.  बिी कुमार बःनेत  मपससमेत   िनणर्य नं. 

: २०५१, ने.का.प.         अ  
१० 

  

4.  इन्िमान कमार्चायर्  मपस समेत   िनणर्य नं. ५०४४ ने.का.प. 
२०५२  अ  १ 

  

5.  वीरेन्ि कुमार कणर्  न्याय पिरषद्समेत  ने.का.प. २०६९,            अ  
१० 

िनणर्य नं. ८८९७ 

  

6.  तेज बहादरु काकीर्  न्याय पिरषद्समेत  ने.का.प. २०७५ अंक ५ 
िन नं १०००६ 

  

7.  टंक बहादरु 
िनरौला  

िशक्षा मन्ऽालयसमेत   ने.का.प. २०७६ अंक ८ 
िन नं १०३२९ 

  

8.  राम लगन ूसाद 
यादव  

व्यवःथािपका संसद 
सिचवालसमेत  

 ने.का.प. २०६७ अंक ११ 
िन नं ८५०० 

  

9.  भीम ूसाद िजल्ला िशक्षा कायार्लयसमेत  ने.का.प. २०६७ अंक ११   
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लािमछाने  िन नं ८४९६ 

10.  चन्ि बहादरु काकीर्  मपससमेत   ने.का.प. २०५६ अंक ४ 
िन नं ६६९७ 
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पूणर्इजलास 

सम्मानीय ूधान न्यायाधीश ौी िव नाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी गजेन्िकेशरी बाःतोला 

माननीय न्यायाधीश ौी ओमभक्त ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी केशवूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी लआमणूसाद अयार्ल 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारनाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी गोिवन्दबहादरु ौे  

सम्वत ्२०४७ सालको िर.पू.ई.नं. ५३ 

आदेश भएको िमित: २०४८।६।१०।५ मा 

िरट िनवेदक: का.िज.का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल बःन ेपरशरुाम झा 

िव  

ूत्यथीर् : ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरष  सिचवालयसमेत 

िवषय : उत्ूषेण 

(१)    ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा कुनै गिम्भर काननुी ऽिुट भएमा सो िनणर्य उपर पनुरावेदनको अनमुितको लािग 
यस अदालतमा िनवेदन लाग्न सक्न े िनजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवःथालाई एउटा िनि त काननुी उपचारको 
व्यवःथा नै सम्झन ुपन । 

(ूकरण नं. २३) 

(२)   काननु बमोिजम पनुरावदेन गन अनमुित िदन ुपन व्यवःथा हुँदा हुँदै पिन यस अदालतबाट अनमुित निदइएला भ  े
अनमुान गनुर् र त्यःतो अनमुानलाई आधार बनाएर पनुरावेदनको अनमुित सम्बन्धी उक्त व्यवःथालाई अिनि त उपचारको 
सं ा िदन ुउिचत वा तकर् संगत देिखँदैन । 

(ूकरण नं. २३) 

(३)   अदालतले आफ्नो िनणर्यह ारा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई िनि त उपचारको 
व्यवःथा मा  अःवीकार गरी आएको देिखनाले िनवदेकले बाटो िबराएको भनी दोष लगाउन ुन्यायसंगत हुँदैन । 

(ूकरण नं. २४) 
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(४)   अदालतको िनणर्यह बाट कायम हनु गएको काननुी िःथित अनु प नै िनवेदकले यस अदालतको असाधारण 
अिधकार क्षऽे गहुारी उपचार माग्न आएकोले िनजलाई मािथ उल्लेिखत बैकिल्पक उपचारको बाटो देखाएर यो 
िनवेदनपऽ खारेज गनर् उपयकु्त नहनुे । 

(ूकरण नं. २४) 

(५)   कुनै वःतिुन  आधार नभएको कोरा अनमुान, िवचार वा धारणालाई आधार (सािवक पेज नं. २३३) बनाएर आत्म 
सन्तिु  िलने र त्यःतो आत्म सन्तिु लाई अव्यवहािरकताको कारण देखाएर पचार् खडा गन छूट उक्त काननुी व्यवःथाले 
सजायकँो आदेश िदन ेअिधकारीलाई िदएको छैन । िनजको आत्म सन्तिु  कुनै वःतगुत तथ्यमा आधािरत हनुपुछर् र ती 
तथ्यह को सम्बन्धमा िनजको िववचेना वा मूल्यांकनको आधारमा िनज त्यो िनंकषर्मा पगुेको कुरा पचार्बाट देिखन ुपछर् 
। िनजको िच लाई त्यो िनंकषर्मा परु् याउने बःतगुत तथ्यह  ९यदवभअतंखभ ◌ाबअतक० लाई पचार्मा उल्लेख नगरेर 
िसफर्  िनंकषर्को माऽ उल्लेख गनुर् पयार्  हुँदैन र त्यस िःथितमा त्यो िनंकषर्लाई काननुको मनसाय अनु प पचार्मा 
कारणको उल्लेख भएको सम्झन निमल्न े। 

(ूकरण नं. २७) 

(६)    अवािञ्छत गितिविध भनेर कःतो गितिविधलाई भ  खोजेको हो वा िनवेदकको कुन गितिविध पचार् खडा गन 
अिधकारीको ि मा अवािञ्छत देिखएको हो भ े कुरा पचार्मा व्यक्त भएको छैन । के कःतो गितिविधलाई अवािञ्छत 
गितिविध भ  खोजेको हो भ े कुरा ःप  गन तथ्यपूणर् िववरणको अभावमा अवािञ्छत गितिविध भ  ेअिभव्यिक्तबाट 
यथाथर्मा िनवेदक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको सम्झन ुपन हनु्छ, त्यसलाई आरोपको कारण वा आधार सम्झन ु
निमल्ने । 

(ूकरण नं. २८) 

(७)   िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा बखार्ःत गदार् िनजलाई सफाइको मौका िदन ेवा त्यःतो मौका निदएर 
अव्यवहािरकताको आधारमा पचार् खडा गन मध्ये जनुसकैु ूिबया अपनाए पिन उिचत र पयार्  कारण त हनैु पछर् र त्यो 
कारण पचार्मा लेिखन ुपछर्, यिद उिचत र पयार्  कारण नभए पिन पचार् खडा गरेर िनजामती कमर्चारीलाई बखार्ःत गनर् 
सिकन ेहो अथवा त्यःतो कारण पचार्मा नलेखेर सजायको आदेश िदन ेअिधकारीले आफ्नो मनमै राखे पिन हनु ेहो भने 
िनजामती कमर्चारीको सेवालाई काननु ारा ूदान गिरएको संरक्षण “मगृ मिरिचका” जःतै बनावटी र िनरथर्क हनु जान े। 

(ूकरण नं. २९) 

(८)   ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा कुनै गम्भीर काननुी ऽिुट भएमा सो िनणर्य उपर पिन यस अदालतले पनुरावेदनको 
अनमुित िदन र पनुरावदेन हेनर् सक्दछ सो अनसुार पनुरावेदन हेदार् ूशासकीय अदालतले र केही हदसम्म यस अदालतले 
पिन पचार्को औिचत्य त्यसमा उल्लेिखत तथ्यह को यथाथर्ता ूमाणको मूल्यांकन इत्यािद सबै कुरा हेनर् र सजायको 
आदेश (सािवक पेज नं. २३४) सदर वा बदर गनर् सक्न े। 

(ूकरण नं. ३०) 
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(९)    काननुले िकटानी बन्देज गरी सीिमत गरेकोमा बाहेक पनुरावेदन सु े अिधकारीले तल िनणर्य गन अिधकारीको कुनै 
वा सबै अिधकारको ूयोग गनर् र त्यो अिधकारीको िनणर्यको औिचत्य वा वैधताको जाँचबझु गनर् सक्ने । 

(ूकरण नं. ३०) 

(१०)   िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउनको लािग खडा गिरएको पचार्मा िनजलाई त्यसरी हटाउन ु पन 
कारण, िनज उपरको आरोप र त्यो आरोपको पिु  गन ूमाणह  उल्लेख भएका छैनन ्भने सो पचार् अनसुार भएको 
िनणर्य मािथ पनुरावेदन सनु्दा अदालतले सजायको आदेश िदन ेअिधकारीको िनणर्यको औिचत्य वा वैधता हेनर् जा  र 
िनणर्य गनर् सक्ने अवःथै रह  । काननुमा पनुरावेदनको व्यवःथा गनुर्को तात्पयर् तल िनणर्य गन अिधकारीको िनणर्यलाई 
पनुरावेदन सु े अिधकारीले आखँा िचम्लेर समर्थन गरोस भ  ेकदापी हुँदैन । 

(ूकरण नं. ३०) 

(११)   कुनै िनजामती कमर्चारीलाई पचार् खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा सो पचार्मा िनजलाई सफाइको मौका िदन 
अव्यवहािरक हनुे कारण र त्यःको आधार िनज उपरको आरोप, सो आरोपको पिु  गन ूमाणह  ितनको पयार् ता र 
िनजलाई नोकरीबाट हटाउन ु पन औिचत्य इत्यािद सबै कुराह  ःप पमा उल्लेख हनु ु पदर्छ, अन्यथा त्यो पचार्ले 
काननुका आवँयकताह  पूरा गरेको सम्झन िमल्दैन त्यःतो पचार् काननुको ◌ृि मा ऽिुटपूणर् भई त्यसबाट भएको िनणर्य 
बदरभागी हनु े। 

(ूकरण नं. ३०) 

िनवेदकतफर् बाट      : िव ान विर  अिधवक्ता ौी कंुजिवहारीूसाद िसंह, िव ान विर  अिधवक्ता ौी   रतनलाल कनौिडया 

ूत्यथीर्तफर् बाट : िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी बलराम के.सी. 

आदेश 

ू.न्या.िव नाथ उपाध्याय 

१.     नेपालको संिवधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तगर्त दतार् भई िनणर्याथर् यस सव च्च अदालत संयकु्तइजलास 
समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशह  बीच मतैक्य हनु नसकी िनणर्याथर् यस पूणर्इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु 
िरटिनवेदनको संिक्ष  व्यहोरा यस ूकार छ :– 

२.    अवािञ्छत गितिविधमा लािग आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेको ौी ५ को सरकारको िमित 
२०४४।३।३० गतेको िनणर्यानसुार िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम १०.६ को खण्ड (५) को 
अिभयोगमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम १०.१ को खण्ड (५) अनसुार भिवंयमा (सािवक पेज नं. 
२३५) सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहरीने गरी तपाईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपऽांिकत ि ितय ौेणीमा 
(उप–सिचव ःतर) को िजल्ला न्यायाधीश पदबाट हटाएको व्यहोरा सूिचत गिरन्छ भनी काननु तथा न्याय मन्ऽालयको र 
सव च्च अदालतको पऽ बमशः २०४४।४।४ तथा िमित २०४४।४।५ मा ूा  भयो । 
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३.    ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन गदार् िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको 
(ख) मा िनयमानसुार िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउन े अिधकारीको िच मा सफाइको सबूद िदन े मनािसब 
मािफकको मौका िदंदा अव्यवहािरक हनु्छ भ  ेलािग त्यसको कारण खलुाई पचार् खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सक्न े
ूावधान रहेको छ । न्याय सेवा आयोगबाट पनुरावेदकलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम १०.१(५) 
अनसुार नोकरीबाट हटाउने सजाय िदन ुपन िसफािरश पठाउने िनणर्य भई आवँयक कारवाहीको लािग पेश भए प ात 
ौी ५ को सरकारबाट पचार् खडा गरी नोकरीबाट पनुरावेदकलाई काननु बमोिजम अपनाउन ुपन कायर्िविध नअपनाई 
हटाएको भ  ेिमलेन । अिभयोगको सफाई पेश गन मौका िदंदा िनजबाट त्यःतो अवािञ्छत काम अझ उम पमा हनु 
गई ूितशोधको भावना ारा अदालत ूितको जनआःथामा आचँ आउन ेगरी काम गनर् सक्न ेअवःथा र पिरिःथित सजृना 
हनुे भएकोले सफाइको मौका िदई राख्न ुव्यवहािरक नदेिखएको व्यहोरा खलुाई पचार् खडा भएको देिखएको भ  ेसमेत 
आधारमा ौी ५ को सरकारको िनणर्यलाई िमित २०४५।५।१७।६ मा मनािसब ठहराइएको । 

४.    िनवेदक कुनै पिन अवािञ्छत गितिविधमा नलागेको कुरा सेवा रेकडर्बाट समेत अिन्तम पमा िनिवर्वाद रहेको छ । 
लगाइएको आरोपको बारेमा िनवेदकसंग िनजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६(१) र िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ 
को िनयम २०.९ तथा १०.१० ले िनिदर्  गरे बमोिजम कुन ःपि करण िलने काम नभई ूाकृितक एवं काननुी हकबाट 
समेत बि त गिरयो । ूा  पऽमा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले गरेको आपतकािलन अपवािदक 
व्यवःथा अन्तगर्त पचार् खडा भई न्याय सेवा आयोगको िनणर्य बमोिजम हटाइएको भ  ेूा  पऽमा उल्लेख नरहेको तथा 
थप कुरा ूशासकीय अदालतले ौी ५ को सरकारको िनणर्यलाई समथर्न गद गरेको फैसलाबाट अवगत हनु आएको छ 
। सामान्य अवःथा तथा कायर्िविधको िवपरीत िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को अपवािदक व्यवःथा 
अपनाई िनयम १०.६ को अवःथामा िनयम १०.१ अनसुार सजाय गदार् पिन उिचत र पयार्  कारणलाई अ ंय बनाउन 
सिक  । सफाइको मौका िदंदा के कुन कारणले अव्यवहािरक हनु्छ भ  े पचार् खडा गरी िवभागीय कारवाही गनर् 
अिधकारी बाध्य हनु्छ । जसलाई हचवुा शब्दावली पन्छाउन िमल्ने होइन । पचार्को उल्लेिखत अवािञ्छत काम भ  े
ू  नरहेबाट सो कारणलाई दफा ६(२) र ६(१)(ख) पिरूआेयमा मनािसब भ  िमल्दैन भ े कुरा सम्मानीत अदालतबाट 
ूितःथािपत नजीरको रोहमा पिन िस  रहेको छ । सफाइको मौकाबाट मलाई बि त गनुर् पन कुनै आपतकािलन 
अवःथा नरहेको पिन ू  छ । 

५.    न्याय सेवा आयोगको िसफािरशमा ौी ५ को सरकारले िवभागीय सजाय ँगनर् सक्न ेछ भ  ेनेपालको संिवधानको 
धारा ७४ ले गरेको व्यवःथानसुार न्याय सेवा आयोगलाई िसफािरश सम्म गन अिधकार रहेको पाइन्छ । न्याय सेवा 
आया◌ोगबाट िसफािरशको ठाउँमा अिभयोग तथा आरोप उल्लेख गरी सो आधारमा नोकरीबाट हटाउने नै िनणर्य भएको 
रहेछ र ौी ५ को सरकारमा ूःताव पेश भई ूःताव पाससम्म भएको रहेछ भ  े कुरा ूशासकीय अदालतको 
फैसलाबाट देिखन्छ । न्याय सेवा आयोगको िनणर्यले ःप ीकरण माग्ने औिचत्यलाई नै समा  गरेको कुरा उल्लेिखत 
आयोगको िनणर्य िसफािरशबाट ू  रहेको छ । िसफािरशको अथर् िनणर्य हनु सक्न ेहोइन । (सािवक पेज नं. २३६) 

६.    उल्लेख भए अनसुार िनणर्यको नक्कल समेत निदई ौी ५ को सरकारको ऽिुटपूणर् िनणर्यले उल्लेिखत हकह को 
अितिरक्त संिवधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ मा ूत्याभतू मौिलक हक समेतका हकह को ूचलनमा 
कुन्ठा एवं अव  भएको छ । उत्ूषेणको आदेश वा अन्य उपयकु्त आ ा, आदेश वा पजुीर् जारी गरी ूत्यथीर् ौी ५ को 
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सरकारको िनणर्य र सो िनणर्यलाई मनािसब ठहराउँदै ूशासकीय अदालत लगायतबाट भएको पनुरावेदन िनणर्य समेतका 
िनणर्य एवं आदेश बदर गरी िनवेदकका हक ूचलन गरी पाउँ भ  ेसमेत व्यहोराको िरटिनवदेन िजिकर । 

७.    यःमा के कसो भएको ? िनवेदकका माग बमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? न्याय सेवा आयोग बाहेकका 
िवपक्षीलाई सूचना पठाई िलिखतजवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयम बमोिजम पेश गनुर् भ े समेत यस अदालत 
एक न्यायाधीशको इजलासको २०४५।८।२४ गतेको आदेश । 

८.    िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को ूितबन्धात्मक व्यवःथा अन्तगर्त खण्ड (ख) मा यो ऐन अन्तगर्त 
बनेका िनयमह  अनसुार िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीको िच मा सफाइको मौका िदंदा अव्यवहािरक 
हनु्छ भ  ेलागमेा कारण खलुाई पचार् खडा गरेको आधारमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने काननुी ूावधान भएको र सोही 
बमोिजम पचार् खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको हुँदा िनवेदकले सफाईको मौका पेश गनर् पाइन भ  ेिजिकर काननुसंगत 
देिखँदैन िनवेदक अवािञ्छत गितिविधमा लािग पद र िजम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेकोले िनजलाई अिभयोगको सफाई 
पेश गन मौका िदंदा िनजबाट यःतो अवािञ्छत काम अझ उम पमा हनु गई ूितशोधको भावना ारा अदालत ूितको 
जनआःथामा आचँ आउन ेगरी काम गनर् सक्ने अवःथा र पिरिःथित सजृना हनु सक्ने भएकोले िनजलाई सफाईको मौका 
िदई राख्न ुव्यवहािरक नदेिखएको व्यहोरा िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा उठाइएको पचार्मा उल्लेख भएकै हँ◌ुदा सो 
उिचत र पयार्  कारणलाई हचवुा एवं मनोमानी भ  िमल्दैन । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोिजम 
िनवेदकलाई िन.से.िन., २०२१ को िनयम १०.१ को खण्ड (५) अनसुार िसफािरश भई आएको र यस मन्ऽालयबाट ौी 
५ को सरकार (मं.प.) समक्ष तदनु प ूःताव ूःततु गरी ौी ५ को सरकार (मं.प.) बाट िनवदेकलाई नोकरीबाट 
हटाउन े िनणर्य भएको हो । उक्त ऐन बमोिजम आयोगको िनणर्यले माऽ िसफािरश हनु ेहुँदा काननुी ूयोजनको लािग 
िसफािरश गनर्लाई भएको िनणर्यलाई सजाय गनलाई भएको भ  िमल्दैन । संिवधान मन्ऽालयको िटप्पणी फाइल र 
कागजात ौी ५ को सरकारले िनवेदकलाई िदन ुपन गरी ूमाण ऐनको दफा ४३ ले बाध्य गराएको छैन िनवेदकलाई 
नोकरीबाट हटाउने गरी ौी ५ को सरकारले गरेको िनणर्य सदर गरेको ूशासकीय अदालतको फैसला समेतमा काननुी 
ऽिुट भएमा िनवेदकले उक्त ऐन बमोिजम सव च्च अदालतमा पनुरावेदनको लािग िनवदेन गनर् सक्ने काननुी उपचारको 
व्यवःथा हुँदा हुँदै काननुी बाटो नअपनाई िरटिनवेदन गरेको अवःथामा िरट क्षेऽ आकृ  हनु े देिखँदैन । िरटिनवेदन 
खारेज गरी पाउँ भ  ेसमेत व्यहोराको ूत्यथीर् काननु तथा न्याय मन्ऽालयको िलिखतजवाफ । 

९.    न्याय सेवा आयोगको िमित २०४४।३।२४ गतेको िसफािरश ूा  भई िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा 
६(१) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनसुार पचार् खडा गरी सेवाबाट अवकाश िदन काननु तथा न्याय 
मन्ऽालयको ूःताव बमोिजम ौी ५ को सरकारबाट िमित २०४४।३।३० गतेमा िनणर्य भई सेवाबाट हटाइएको 
काननु बमोिजम छ । उक्त दफा बमोिजम िवभागीय सजायकँो आदेश िदन पाउने अिधकारीको िच मा सफाईको सबूद 
िदन ेमौका िदंदा अव्यवहािरक हनु्छ भ  ेलािग त्यसको कारण खलुाई पचार् खडा गनर् सक्न े (सािवक पेज नं. २३७) 
अिधकार िनिहत भएकै देिखन्छ । सोही अिधकार अन्तगर्त पचार् खडा गरी िरट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हो 
पनुरावेदनको अनमुितको बाटो अवलम्बन नगरी िरटिनवदेन पनर् आएको हुँदा आधारिहन समेत भएको िरटिनवेदन खारेज 
हनु अनरुोध छ भ  ेसमेत व्यहोराको ूत्यथीर् ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरष  सिचवालयको िलिखतजवाफ । 
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१०.    ौी ५ को सरकारले नेपाल काननु बमोिजमका ूिबया अपनाई पनुरावेदकलाई िन.से.िन. को िनयम १०.१ (५) 
अनसुार भिवंयमा सरकारी नोकरीको िनिम  अयो◌ेग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउन ेगरेको ौी ५ को सरकारको 
िनणर्य िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट मनािसब ठहराई पनुरावेदन फैसला भएको छ । सफाईको मौका िदंदा 
अव्यवहािरक हनु ेकारणलाई मन्ऽी पिरष  मा पेश भएको ूःताव साथ संलग्न पचार्बाट समेत देिखएको छ । िनजामती 
सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को ूितबन्धात्मक वाक्यांश बमोिजम सम्मानीत अदालतमा अनमुितको लािग जान 
पाउन े बाटो हुँदा हुँदै िरटिनवेदन गनर् नपाउने हो । िरटिनवेदन खारेज गरी पाउँ भ े समेत व्यहोराको ूत्यथीर् 
ूशासकीय अदालतको िलिखतजवाफ । 

११.    िनणर्याथर् यस सव च्च अदालत संयकु्तइजलास समक्ष पेश हुँदा यःमा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) 
को ूितबन्धात्मक वाक्याशं (ख) को व्यवःथा बमोिजम कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको मौका िदंदा अव्यवहािरक हनु्छ 
भ  ेलागमेा त्यसको कारण खलुाई पचार् खडा गन काननुी व्यवःथा भएको देिखन्छ । उक्त काननुी व्यवःथाले केवल 
सफाइको मौका सम्म िदन अव्यहािरक हनु्छ भ  ेलागमेा सो सफाइको मौकासम्म निदन ेव्यवःथा हो तर त्यसरी पचार् 
खडा गदार् िनजले के कःतो अपराध गरेको हो सो पचार्मा खोल्न ुपदन भ े लेिखएको पाइ  । िन.से.िन., २०२१ को 
िनयम १०(१) मा उिचत र पयार्  कारण भएमा िनजामती कमर्चारीलाई देहायको सजाय गनर् सिकने व्यवःथा गरी 
त्यःतो देहायका ६ िकिसमको सजाय उल्लेिखत छ । िमित २०४४।३।३० गतेको ौी ५ को सरकारको िनणर्य 
पचार्मा अवािञ्छत गितिविधमा लािग आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेकोले िन.से.िन., २०२१ को िनयम 
१०.६ को खण्ड (५) को अिभयोगमा िन.से.िन., २०२१ को िनयम १०.६ को खण्ड (५) अनसुार भिवंयमा सरकारी 
नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी पदबाट हटाउने गरी िनणर्य भएको पाइन्छ । तर कःतो अवािञ्छत गितिविधमा 
लागेको र िनजले के कःतो अपराध गरेको हो भ  ेकुरा उक्त िनणर्य पचार्मा खलेुको पाइँदैन । उिचत र पयार्  कारण 
िबना नै पचार् खडा गरी सजाय गनर् िमल्न ेदेिखँदैन । आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुारको आचरण नगरेको भ  ेउल्लेख 
छ । तर के कःतो आचरण गरेन सो कुरा ःप  र िकटानी हनुपुदर्छ । अिभयोग ःप  र िकटानी नहनु ुसजायको 
आदेशको नक्कल पिन निदन ु यी सबै कुराबाट काननुले तोकेको िविध पूरा नगरेको भ पुन िःथित छ । िमित 
२०४४।३।३० को िनणर्यमा आचरण सम्बन्धी िनयमह  उल्लेख गरेको पाइँदैन र अवािञ्छत गितिविधमा लागेको 
कुरा आचरण सम्बन्धी पिरच्छेदको िनयम ९.१ देिख ९.२१ सम्म परेको पिन देिखएन । अब सफाइको मौका िदन के 
कित कारणले अव्यवहािरक भएको रहेछ सो तफर्  हेदार् सफाई पेश गन मौका िदंदा िनजबाट अवािञ्छत काम अझ 
उम पमा हनु गई ूितशोधको भावना ारा अदालत ूितको जनआःथामा आचँ आउने गरी काम गनर् सक्ने अवःथा र 
पिरिःथितको सजृना हनुे भएकोले िनजलाई सफाइको मौका िदन ु व्यवहािरक देिखँदैन भ े व्यहोरा ूत्यथीर्ह को 
िलिखतजवाफमा उल्लेख भएको देिखन्छ । के कःतो अवािञ्छत कामले उम प िलन ेहो सो केही उल्लेख छैन । 
अव्यवहािरकताको कारण अनमुानमा आधािरत हनु सक्दैन । अब पनुरावदेनको अनमुितको लािग िनवदेन िदने ूकृया 
उपचारको बाटो हो िक भ लाई पनुरावेदनको अनमुित भइहाल्दछ भ  सिकँदैन यःतोलाई िनि त उपचारको बाटो भ  
िमल्दैन । (सािवक पेज नं. २३८) अतः ौी ५ को सरकारको िमित २०४४।३।३० गतेको िनवेदकलाई नोकरीबाट 
हटाउन ेगरेको िनणर्य पचार् एवं सो उपर ूशासकीय अदालतबाट भएको पनुरावेदन िनणर्य एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाही 
समेत काननुी ऽिुटपूणर् देिखँदा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनुे ठहछर् । िनवेदकलाई सािवक पदमा बहाल गराउन भनी 
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ूत्यथीर्ह को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हनु े ठहछर् भ  ेसमेतको माननीय न्यायाधीश ौी िऽलोकूताप 
राणाको राय । 

१२.   यसमा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को देहाय (ख) मा यो ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमह  अनसुार 
िवभागीय सजायकँो आदेश िदन पाउन ेअिधकारीको िच मा सफाईको मौका िदन अव्यवहािरक हनु्छ भ  ेलािग त्यसको 
कारण खलुाई पचार् खडा गरेमा उक्त ऐनको दफा ६(१) लागू हनुे छैन भ  ेूावधान रहेको देिखन्छ । ौी ५ को 
सरकारबाट खडा भएको पचार्मा िनवेदक परशरुाम झाले अवािञ्छत गितिविधमा लािग आफ्नो पदको िजम्मेवारी 
अनसुारको आचरण नगरेको हुँदा िन.से.िन., २०२१ को िनयम १०.६ को खण्ड (ख) को कसूर गरेको हुँदा 
िन.से.िन., २०२१ को िनयम १०.६ को खण्ड (५) अनसुार भिवंयमा सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी 
नोकरीबाट हटाउने गरी सजाय ँगन र सो सजाय ँ िदनको लािग सोही िनयम १०.९ र १०.१० अनसुारको कायर्िविध 
अपनाउन पन हो तापिन िनजलाई अिभयोगको सफाई पेश गन मौका िदंदा िनजबाट त्यःतो अवािञ्छत कामह  अझ 
उम पमा हनु गई ूितशोधको भावना ारा अदालत ूितको जनआःथामा आचँ आउने गरी काम गनर् सक्ने अवःथा र 
पिरिःथित सजृना हनु े भएकाले िनजलाई सफाइको मौका िदन व्यवहािरक नभएको भनी लेिखएको देिखन्छ । 
ूत्यथीर्तफर् का िव ान सहन्यायािधवक्ताले देखाउन ुभएको २०३८ सालको िर.प.ुनं. २९ िनवदेक देवकान्त झा िव  ौी 
५ को सरकार मन्ऽी पिरष  सिचवालय समेत भएको उत्ूषेण मु ामा सव च्च अदालत बहृद फुलबे बाट िमित 
२०३९।१२।११।६ मा भएको फैसलामा पचार् गदार् कारण खलुाउन ुपन भए पिन यो यसले शब्द नै उल्लेख हनु ुपन 
भ े काननुी व्यवःथा नभएको राि य िहतलाई ध्यानमा राख्दा अव्यवहािरक हनुे भनी अिधकारीको िच मा लागेको कुरा 
अव्यवहािरकताको कारण हनु भनी खोल्न नपन भ े आधारमा िरटिनवेदन खारेज भएको देिखन्छ । सो िस ान्त ूःततु 
मु ामा पिन िमल्दो जलु्दो देिखएको छ । ूःततु मु ामा िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी ौी ५ को सरकारबाट 
िनणर्य भएकोमा ूशासकीय अदालतबाट पिन सो िनणर्य मनािसब ठहर भएकोमा मािथ उल्लेिखत सव च्च अदालतबाट 
ूितपािदत िस ान्त बमोिजम काननु अनु प देिखन आएकोले ूःततु िरटिनवेदन खारेज हनुे ठहछर् । िरट जारी गन 
ठहर् याएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश ौी िऽलोकूताप राणाको रायसंग सहमत नहुँदा सव च्च अदालत िनयमावलीको 
िनयम ३३(क) बमोिजम पूणर्इजलासमा पेश गनुर् भ  ेसमेतको माननीय न्यायाधीश ौी महेशरामभक्त माथेमाको राय भई 
यस इजलासमा पेश हनु आएको रहेछ । 

१३.   िनवेदक र ूत्यथीर्ह को िजिकर िव ान विर  अिधवक्ताह  र िव ान सरकारी सहन्यायािधवक्ताको बहस तथा 
संयकु्तइजलासका माननीय न्यायाधीशह को रायलाई ि गत गदार् यस मु ामा िनम्न िलिखत दईु ू ह  उपिःथत भएको 
र यो पूणर्इजलासले ितनै दईु ू ह को सम्बन्धमा आफ्नो िनणर्य िदन ुपन देिखन्छ :– 

१४.   १– िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को ूितबन्धात्मक वाक्यांश अनसुार ूशासकीय 
अदालतको िनणर्यमा गम्भीर काननुी ऽिुट भएको आधारमा यस अदालतले उक्त िनणर्य उपर पनुरावेदन गनर् अनमुित िदन 
सक्ने व्यवःथालाई संिवधान अन्तगर्त असाधारण अिधकार क्षेऽको ूयोग गन तात्पयर्को लािग काननु ारा व्यविःथत 
वैकिल्पत उपचारको व्यवःथा भ  िमल्छ वा िमल्दैन ? (सािवक पेज नं. २३९) 
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१५.   २– िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को ूितबन्धात्मक खण्ड (ख) अन्तगर्त कुनै 
कमर्चारीलाई पचार् खडा गरेर नोकरीबाट अवकास िदंदा सजाय ँ िदन ेअिधकारीको िच मा लागेको अव्यवहािरकताको 
कारण र सो कमर्चारीलाई बखार्ःत गनुर् पन औिचत्य र कारण पचार्मा खलुाउन ुपछर् वा पदन ? 

१६.    यस मु ामा उपिःथत उपयुर्क्त दईु काननुी ू ह  मध्ये वैकिल्पक उपचारको ू  ूारिम्भक ू  भएकोले पिहले 
सो ू  उपर नै िवचार गनुर् पन देिखन्छ । 

१७.   हाॆो संवैधािनक व्यवःथाले यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽको ूयोगको सन्दभर्मा संिवधान ूद  मौिलक 
अिधकार र अन्य काननु ारा ूदान गिरएका अिधकारह लाई दईु कक्षमा राखेको छ । काननुमा अन्य उपचारको 
व्यवःथा भए पिन संिवधान ूद  मौिलक हकको संरक्षणको लािग यस अदालतले आफ्नो असाधारण अिधकार क्षेऽको 
ूयोग गनर् सक्छ । तर अन्य सामान्य काननु ारा ूद  अिधकारह को हकमा भन ेकाननुमा अक  उपचारको िवकल्प 
छैन, वा त्यःतो िवकल्प भए पिन अपयार्  वा ूभावहीन छ, भने माऽ यस अदालतले आफ्नो असाधारण अिधकार क्षेऽको 
ूयोग गरी संवैधािनक उपचार ूदान गनर् सक्दछ । काननुमा अक  उपचारको िवकल्प भएसम्म त्यःतो अिधकारको 
संरक्षणको लािग त्यही उपचारको खोजी गनुर्पछर् सोझै यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽ गहुानर् वा यस अदालतले 
त्यो अिधकार क्षेऽ महण गनर् हुँदैन । 

१८.   उपयुर्क्त संवैधािनक व्यवःथाको सन्दभर्मा यस मु ामा ूत्यथीर्ह का तफर् बाट वैकिल्पक उपचारको ू  उठाएर 
िनवेदकको िनवेदनपऽ खारेज हनुपुछर् भ  े माग गिरएको छ । ूत्यथीर्ह का तफर् बाट उपिःथत हनुभुएका िव ान 
सहन्यायािधवक्ता ौी बलराम के.सी.ले िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवःथातफर्  
इजलासको ध्यान आकिषर्त गद ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा कुनै गम्भीर काननुी ऽिुट भएको खण्डमा पनुरावेदनको 
अनमुितको लािग सव च्च अदालतमा िनवेदन लाग्न सक्न े र सव च्च अदालतले पिन पनुरावेदनको रोहबाट मु ा हेरी 
उपयकु्त देिखएमा पनुरावेदकलाई उपचार ूदान गनर् सक्ने उक्त उपदफा (३) को व्यवःथाबाट िनवेदकलाई अक  
काननुी उपचारको िवकल्प हुँदा हुँदै िनवेदक यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽ गहुानर् आएकोले िनजको 
िनवेदनपऽ खारेज हनुपुछर् भ  ेबहस ूःततु गनुर् भएको छ । यस ूसंगमा गोपालूसाद उपाध्याय िव  ौी ५ को 
सरकार ूशासन व्यवःथा िवभाग (सव च्च अदालत िनणर्य संमह भाग १४, खण्ड (ख) पृ  संख्या २७०) को मु ामा यस 
अदालतको पूणर्इजलासले गरेको िनणर्य नजीरको पमा उल्लेख गिरएको छ । 

१९.    ूत्यथीर्ह को तफर् बाट िलइएको उपयुर्क्त िजिकरको जवाफमा िनवेदकको तफर् बाट िव ान विर  अिधवक्ता य ौी 
कंुजिबहारीूसाद िसंह, ौी रतनलाल कनौिडयाले कुलनारायण डंगोल िव  ूमखु िजल्ला अिधकारी, लिलतपरु (२०३३ 
ने.का.प. १९७) र दशरथचन्ि काकीर् िव  ूशासकीय अदालत समेत (२०४७ ने.का.प. ६४६) का मु ाह मा यस 
अदालतले गरेको िनणर्यह  तफर्  इजलासको ध्यान आकिषर्त गद पनुरावेदनको अनमुितको लािग िनवेदन िदन पाउने 
काननुी उपचारको िवकल्पलाई आधार बनाएर यस अदालतले आफ्नो असाधारण अिधकारक्षेऽ ूयोग गनर् इन्कार गन 
गरेको छैन वःततुः पनुरावेदनको अनमुितको व्यवःथालाई िनि त उपचारको व्यवःथा मा  अिःवकार गरी असाधारण 
अिधकार क्षऽेबाटै यस अदालतले उपचार ूदान गन गरी आएको छ भ  ेबहस ूःततु गनुर् भएको छ । 

२०.   िनजामती कमर्चारीले सेवा सम्बन्धी अिधकार िनजामती सेवा ऐन, २०१३ अन्तगर्त ूदान गिरएको काननुी अिधकार 
हो भ  ेकुरा िनिवर्वाद छ यःतो अिधकारको सम्बन्धमा काननुमा कुनै खास (सािवक पेज नं. २४०) उपचारको व्यवःथा 
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नभएमा वा त्यःतो उपचारको व्यवःथा भए पिन अःप  वा अपयार्  भएको कारणले त्यसलाई सही अथर्मा वैकिल्पक 
उपचारको व्यवःथा सम्झन निमल्न ेभएमा माऽ संवैधािनक व्यवःथा अनसुार यस अदालतले आफ्नो असाधारण अिधकार 
क्षेऽको ूयोग गरी उपयकु्त उपचार िदन सक्ने कुरामा पिन कुनै िववाद छैन । िववाद छ िनजामती सेवा ऐन, २०१३ 
को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवःथा उक्त संवैधािनक व्यवःथाको ूयोजनको लािग वैकिल्पक उपचारको व्यवःथा 
हो वा होइन भ  ेकुरामा । यस सम्बन्धमा िनवेदक र ूत्यथीर्ह का तफर् बाट यस अदालतको िविभ  िनणर्यह  नजीरको 
पमा उल्लेख गिरएका छन ्। िनवेदकको तफर् बाट उल्लेख गिरएका उपयुर्क्त िनणर्यह  मध्ये कुलनारायण डंगोल 
िव  ूमखु िजल्ला अिधकारी लिलतपरु समेतको मु ामा पूणर्इजलासबाट भएको िनणर्य सवार्िधक िवचारणीय छ । सो 
मु ामा न्यायूशासन सधुार ऐन, २०३१ को तत्कािलन दफा १३ को उपदफा (५) मा व्यविःथत पनुरावेदनको अनमुित 
सम्बन्धी व्यवःथालाई िलएर वैकिल्पक उपचारको ू  उपिःथत भएकोमा सो व्यवःथा िनि त उपचारको व्यवःथा होइन 
भन्दै पूणर्इजलासबाट उत्ूषेणको आदेश जारी भएको पाइन्छ । 

२१.   वैकिल्पक उपचारको ू को सन्दभर्मा पूणर्इजलासको उक्त िनणर्यमा न्यायूशासन सधुार ऐन, २०३१ ले गरेको 
उपयुर्क्त काननुी व्यवःथाको ःप  िववचेना वा िव षेण भएको देिखँदैन । तथापी उक्त उपदफा (५) मा उपदफा (३) 
को अधीनमा रही क्षेऽीय अदालतले पनुरावेदनको अनमुित िदएमा माऽ भ  ेउल्लेख भई उपदफा (३) मा “देहायको कुनै 
ू मा ूत्यक्षतः िववादरिहत ऽिुट भई िनणर्य पूणर् वा आिंशक पमा उिल्टन ेदेखेमा” भ  ेव्यवःथा भएबाट सो बमोिजम 
क्षेऽीय अदालतमा पनुरावेदन गन अनमुित ूा  गनर् अःप  र अिनि त बन्देजह  रहेकोले पूणर्इजलासले त्यसलाई िनि त 
उपचारको व्यवःथा मा  अःवीकार गरेको उपयकु्त नै देिखन आउँछ “िववादरिहत” र “माऽ” जःता शब्दह को ूयोग 
भएको पनुरावेदनको अनमुित सम्बन्धी उक्त व्यवःथामा िनि तताको अभाव महसूस हनु ु ःवभािवक नै हो । मु ामा 
िनणर्य गनुर् पन ू ह मा पक्षह का बीचमा साधारणत िववाद हनु्छ नै । िववादै नभएको ू  अदालत समक्ष िनणर्याथर् 
ूःततु गनुर् पन ूयोजन नै हुँदैन । यस िःथितमा िववादरिहत ऽिुट भएमा माऽ पनुरावेदनको अनमुित ूदान गिरन ेउक्त 
काननुी व्यवःथा यथाथर्मा अःप  र अिनि त नै देिखन्छ । तर यसबाट कुलनारायण डंगोलको उपयुर्क्त मु ामा 
पूणर्इजलासले गरेको िनणर्यले वैकिल्पक उपचारको सम्बन्धमा कुनै नया ँ िस ान्त ूितपािदत गरेको वा काननु ारा 
पनुरावेदनको अनमुितको सम्बन्धमा जःतोसकैु व्यवःथा गिरएको भए पिन त्यसलाई वैकिल्पक उपचारको व्यवःथा मा  
नहनु े नजीर कायम गरेको सम्झन ु पन कुनै कारण देिख  । पूणर्इजलासको उक्त िनणर्य न्यायूशासन सधुार 
ऐन, २०३१ को दफा १३ को उक्त उपदफा (५) को सन्दभर्मा भएको हो त्यसले अन्य काननु ारा व्यविःथत 
पनुरावेदनको अनमुित सम्बन्धी व्यवःथाह को हकमा समेत लागू हनुे िकिसमको कुनै सामान्य िस ान्त ूितपािदत गरेको 
सम्झन िमल्दैन । 

२२.   जहाँसम्म िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) मा गिरएको पनुरावेदनको अनमुित सम्बन्धी 
व्यवःथाको कुरा छ, सो व्यवःथा न्यायूशासन ऐन, २०३१ मा भएको उपयुर्क्त व्यवःथा जःतो अःप  वा अिनि त 
देिख  । ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा कुनै गम्भीर काननुी ऽिुट भएमा सो िनणर्य उपर पनुरावेदनको अनमुितको 
लािग यस अदालतमा िनवेदन लाग्न सक्न ेिनजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवःथालाई एउटा िनि त काननुी उपचारको 
व्यवःथा नै सम्झन ुपन देिखन्छ । ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा गम्भीर काननुी ऽिुट भएको देिखएमा यस अदालतले 
पनुरावेदनको अनमुित निदने ू ै उठ्दैन । काननु (सािवक पेज नं. २४१) बमोिजम पनुरावेदन गन अनमुित िदन ुपन 
व्यवःथा हुँदा हुँदै पिन यस अदालतबाट अनमुित निदइएला भ े अनमुान गनुर् र त्यःतो अनमुानलाई आधार बनाएर 
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पनुरावेदनको अनमुित सम्बन्धी उक्त व्यवःथालाई अिनि त उपचारको सं ा िदन ु उिचत वा तकर् संगत देिखँदैन । 
यथाथर्मा यःतै ू  समावेश भएको अजुर्नूसाद िसंह िव  ौी ५ को सरकार मन्ऽीपिरषद सिचवालय (२०४७ 
ने.का.प., प.ृ ४०५) र कुलबहादरु तमु्वाहाफें िव  ौी ५ को सरकार समेत (२०४७ ने.का.प., प.ृ ५२८) को 
मु ाह मा यस अदालतले उक्त दफा ९ को उपदफा (३) अन्तगर्त पनुरावदेनको अनमुित िदएर पनुरावेदकलाई यथोिचत 
उपचार ूदान गरेको पिन पाइन्छ । अतः यस सम्बन्धमा दशरथचन्ि काकीर् िव  ूशासकीय अदालत समेत (२०४७ 
ने.का.प., प.ृ ६६६) को मु ामा सो व्यवःथालाई िनि त उपचारको व्यवःथा होइन भनी संयकु्तइजलासबाट भएको 
िनणर्यसंग म सहमत छैन । यस सम्बन्धमा गोपालूसाद उपाध्याय िव  ौी ५ को सरकार ूशासन व्यवःथा 
िवभागको मु ामा पूणर्इजलासबाट भएको िनणर्य नै मनािसब छ । 

२३.   मािथ उिल्लिखत कुराह बाट काननुमा िनि त उपचारको व्यवःथा हुँदा हुँदै पिन िरट िनवेदकले यस अदालतको 
असाधारण अिधकार क्षेऽबाट उपचार ूा  गन ूयास गरेकोले िनजले बाटो िबराएको हो िक जःतो देिखन आउँछ । तर 
वैकिल्पक उपचारको यःतै ू  समावेश भएका अिधकांश मु ाह मा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अिधकार क्षेऽको 
ूयोग गद आएको (कमल शमशेर िव  सिचव, ौी ५ को सरकार, अथर् मन्ऽालय समेत, २०४३ ने.का.प. ३, िपतभृक्त 
पोखरेल िव  ौी ५ को सरकार समेत संयकु्तइजलास िनणर्य िमित ०४४।४।१७ भैरवूसाद उपाध्याय भ राई िव  
ौी ५ सरकार, मन्ऽी पिरषद सिचवालय समेत २०४४ ने.का.प. ४८१, दगुार्ूसाद दाहाल िव  ूशासकीय 
अदालत, २०४६ ने.का.प. ८९२, ौी ५ को सरकार िव  िपतभृक्त पोखरेल, (२०४५ ने.का.प. ११२५) र त्यसबाट 
यस अदालतले आफ्ना िनणर्यह ारा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई िनि त उपचारको 
व्यवःथा मा  अःवीकार गरी आएको देिखनाले िनवेदकले बाटो िबराएको भनी दोष लगाउन ुन्यायसंगत हुँदैन । यस 
अदालतका िनणर्यह बाट कायम हनु गएको काननुी िःथित अनु प नै िनवेदकले यस अदालतको असाधारण अिधकार 
क्षेऽ गहुारी उपचार माग्न आएकोले िनजलाई मािथ उल्लेिखत वैकिल्पत उपचारको बाटो देखाएर यो िनवेदनपऽ खारेज 
गनर् उपयकु्त हुँदैन भ  े िनंकषर्मा म पगुकेो छु वैकिल्पक उपचारको आधारमा िनवेदनपऽ खारेज हनुपुछर् भ े 
ूत्यथीर्ह को मागलाई मैले ःवीकार गनर् सिकन । 

२४.   अब मु ामा उपिःथत दोॐो ू  उपर िवचार गर  । िनवेदकलाई बखार्ःत गनर् खडा गिरएको पचार्मा िनजलाई 
सफाइको सबूद पेश गनर् मौका िदंदा अव्यवहािरक हनुे कारण िनज उपरको आरोप र त्यसको आधार इत्यािद ू  पमा 
उल्लेख हनु ुपन भ  ेिनवेदकतफर् को मखु्य िजिकर छ । यस सन्दभर्मा गोिवन्दूसाद शमार् िव  मन्ऽी पिरष  (२०४६ 
सालको िरट नम्बर ६१६) दगुार्ूसाद दाहाल िव  ूशासकीय अदालत समेत (२०४६ ने.का.प. ८९२) ौी ५ को 
सरकार िव  िपतभृक्त पोखरेल (२०४५ ने.का.प. ११२५), िव म्भर चौधरी िव  ौी ५ को सरकार (२०४५ 
ने.का.प. ९०७), कमल शमशेर िव  ौी को सरकार समेत (२०४५ ने.का.प. ६४७), भैरवूसाद उपाध्याय िव  
मन्ऽीपिरष  समेत (२०४४ ने.का.प. ४८१) का मु ाह मा यस अदालतबाट भएको िनणर्यह  नजीरको पमा उल्लेख 
गिरएका छन ्। त्यसको ूत्यू रमा िव ान सहन्यायािधवक्ताले देवकान्त झा िव  ौी ५ को सरकार भिूमसधुार 
मन्ऽालय समेत (सव च्च अदालत, िनणर्य संमह भाग १४ खण्ड (क) पृ  संख्या २४८० को मु ामा यस अदालतको 
पूणर्इजलासबाट भएको िनणर्यको उल्लेख गद पचार्मा खलुाउन ुपन कारण यःतै हनुपुछर् वा यःता शब्दह मा (सािवक 
पेज नं. २४२) व्यक्त हनुपुछर् भ  ेकाननुमा कुनै बाध्यात्मक व्यवःथा नभएकोले िववादमःत पचार्मा िनवेदक अवािञ्छत 
गितिविधमा लागेको भनी उल्लेख भएको कुरा िनजको बखार्ःतीको लािग पयार्  छ भ े बहस ूःततु गनुर् भएको छ । 
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२५.   यस सन्दभर्मा ूत्यथीर् ौी ५ को सरकार काननु तथा न्याय मन्ऽालयबाट िनवेदकको बखार्ःतीको सम्बन्धमा खडा 
गिरएको २०४४।३।३० को िववादमःत पचार्को अध्ययन गदार् त्यसमा िनवेदक अवािञ्छत गितिविधमा लािग आफ्नो 
पदको िजम्मेवारी अनसुारको आचरण नगरेको भ  ेआरोप लगाइएको र सफाई पेश गन मौका िदंदा िनजबाट त्यःतो 
अवािञ्छत काम अझ उम पमा हनु गई ूितशोधको भावना ारा अदालत ूितको जनआःथामा आचँ आउने गरी काम 
गनर् सक्न ेअवःथा र पिरिःथित सजृना हनु े भएकोले िनजलाई सफाइको मौका िदई राख्न ु व्यवहािरक देिखँदैन भनी 
िनजलाई सफाइको मौका निदने िनणर्य भएको देिखन्छ । त्यसबाट िनवदेकको बखार्ःतको लािग िनजामती सेवा सम्बन्धी 
काननुह को आवँयकता पूरा हनु्छ वा हुँदैन भ  ेू  यस मु ामा मखु्य पमा िवचारणीय हनु आएको छ । 

२६.   उक्त ू को िनराकरणको लािग िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ को ूितबन्धात्मक खण्ड (ख) र दफा ६ 
को उपदफा (१) तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम १०.१(५) र िनयम १०.६(५) सरोकारका 
देिखन्छन ्। उक्त दफा ५ को ूितबन्धात्मक खण्ड (ख) मा कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई बखार्ःत गदार् वा दजार् वा 
तलब घटाउँदा दफा ६ मा लेिखएको कायर्िविधको पालन गनुर् पछर् भ  ेउल्लेख भएकोले यस सन्दभर्मा मखु्यतः सो 
कायर्िविध उपर नै िवचार गनुर् पन हनु आउँछ । दफा ६ को उपदफा (१) को अध्ययन गदार् “कुनै िनजामती 
कमर्चारीलाई िनज उपर गिरने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद पेश गन मनािसब मौका निदई बखार्ःत गनर् वा 
दजार् वा तलब घटाउन हुँदैन” भ  े सामान्य कायर्िविधको व्यवःथा गरी त्यसको अपवादको पमा सोही उपदफाको 
ूितबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा “िवभागीय सजायकँो आदेश िदन पाउन ेअिधकारीको िच मा मािथ लेिखएको 
मौका िदंदा अव्यवहािरक हनु्छ” भ  ेलािग कारण खलुाई पचार् खडा गरेकोमा “उक्त सामान्य कायर्िविध सम्बन्धी व्यवःथा 
लागू नहनुे कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो अनसुार िनजामती कमर्चारीलाई बखार्ःत गदार् साधारणतः िनजलाई आफ्नो 
सफाइको सबूत पेश गनर् मनािसब मौका िदन ु पन व्यवःथा गरी एकाितर ूाकृितक न्यायको िस ान्तलाई अंिगकार 
गिरएको छ भने अक ितर त्यःतो मौका िदन ुसध व्यवहािरक नहनुे कुरालाई समेत ि गत गरी त्यःतो अवःथामा 
अव्यवहािरकताको कारण खलुाएर पचार् खडा गरेको खण्डमा सफाइको सबूद पेश गनर् मौका िदई रहन ुनपन व्यवःथा 
पिन गिरएको देिखन्छ । यसबाट पचार् खडा गरेर िनजामती कमर्चारीलाई बखार्ःत गन ूिबया सामान्य ूिबयाको 
अपवादको पमा अवलम्बन गिरने एउटा असामान्य ूिबया हो भ े कुरा ू  हनु्छ । उक्त खण्डमा िच मा लािग 
जःता आत्मिन ताको बोध गराउने शब्दह को ूयोग भएकोले झ  हेदार् अव्यवहािरकताको कारणबाट यःतो असामान्य 
ूिबया अपनाउन ुपन कुराको िनणर्य सजायकँो आदेश िदन ेअिधकारीको ःवेच्छा वा आत्मसन्तिु मा िनभर्र भए जःतो 
देिखन्छ । तर अव्यवहािरकताको कुनै यथाथर् वा वःतिुन  कारण नभई त्यःतो अिधकारीको िच मा लाग्न ुनै िनजामती 
कमर्चारीलाई सफाइको सबूद पेश गन मौकाबाट बि त गनर्को लािग पयार्  हनु ेहो भन ेिनजले पचार् खडा गन र त्यसमा 
कारण खलुाउन ुपन काननुी बन्देजको कुनै अथर् वा ूयोजन नै रहँदैन । त्यस िःथितमा पचार् खडा गनुर् वा नगनुर्, त्यसमा 
कारण खोल्न ुवा नखोल्नमुा के ताित्वक अन्तर पछर् र ? कारण खलुाउन ु पन काननुी बन्देजले िच मा लागेको कुरा 
वःतगुत तथ्यमा आधािरत हनु ुपन र त्यो कुरा पचार्बाट देिखन ुपन काननुको (सािवक पेज नं. २४३) मनसाय ू  हनु्छ 
। कुनै वःतिुन  आधार नभएको कोरा अनमुान, िवचार वा धारणालाई आधार बनाएर आत्म सन्तिु  िलन े र त्यःतो 
आत्म सन्तिु लाई अव्यवहािरकताको कारण देखाएर पचार् खडा गन छूट उक्त काननुी व्यवःथाले सजायकँो आदेश िदने 
अिधकारीलाई िदएको छैन । िनजको आत्मसन्तिु  कुनै वःतगुत तथ्यमा आधािरत हनुपुछर् र ित तथ्यह को सम्बन्धमा 
िनजको िववचेना वा मूल्यांकनको आधारमा िनज त्यो िनंकषर्मा पगुेको कुरा पचार्बाट देिखन ुपछर् । िनजको िच लाई 
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त्यो िनंकषर्मा परु् याउन ेवःतगुत तथ्यह  (objective facts) लाई पचार्मा उल्लेख नगरेर िसफर्  िनंकषर्को माऽ उल्लेख गनुर् 
पयार्  हुँदैन र त्यस िःथितमा त्यो िनंकषर्लाई काननुको मनसाय अनु प पचार्मा कारणको उल्लेख भएको सम्झन पिन 
िमल्दैन । 

२७.   उपयुर्क्त काननुी व्यवःथा अनसुार पचार्मा उल्लेख हनु ुपन अव्यवहािरकताको कारणको सम्बन्धमा यित भनेर अब 
पिहले बखार्ःतीको कारणमा िवचार गर  यस सम्बन्धमा िववादमःत पचार्मा िनवेदक अवािञ्छत गितिविधमा लािग आफ्नो 
पदको िजम्मेवारी अनु प आचरण नगरेको भ ेसम्म उल्लेख भएको देिखन्छ । अवािञ्छत गितिविध भनेर कःतो 
गितिविधलाई भ  खोजेको हो वा िनवेदकको कुन गितिविध पचार् खडा गन अिधकारीको ि मा अवािञ्छत देिखएको हो 
भ े कुरा पचार्मा व्यक्त भएको छैन । के कःतो गितिविधलाई अवािञ्छत भ  खोजेको हो भ े कुरा ःप  गन तथ्यपूणर् 
िववरणको अभावमा “अवािञ्छत गितिविध भ  ेअिभव्यिक्तबाट यथाथर्मा िनवदेक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको 
सम्झन ुपन हनु्छ, त्यसलाई आरोपको कारण वा आधार सम्झन ु िमल्दैन । यस सन्दभर्मा िववादमःत पचार्मा िनवेदकको 
बखार्ःतीको लािग आधार िलइएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम १०.१ र िनयम १०.६ का 
व्यवःथाह  िवचारणीय हनु आउँद्छन ्। उक्त िनयम १०.१ को अध्ययन गदार् “उिचत र पयार्  कारण भएमा िनजामती 
कमर्चारीलाई देहायको सजाय ँगनर् सिकन ेछ भ  ेशीर व्यहोरामा उल्लेख भई त्यसको खण्ड (५) मा “भिवंयमा सरकारी 
नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी नोकरीबाट हटाउने” भ े व्यवःथा भएको देिखन्छ । साथै िनयम १०.६ को 
शीर व्यहोरामा “िनम्निलिखत अवःथामा कुनै िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउन ेअथवा बखार्ःत गन आदेश िदन 
सिकने छ” भ े उल्लेख भई त्यःको खण्ड (५) मा “आफ्नो पदको िजम्मेवारी अनसुार आचरण नगरेमा” भ े उल्लेख 
भएको पाइन्छ । उक्त काननुी व्यवःथाह को िव षेण गदार् भिवंयमा सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी 
कुनै िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बखार्ःत गनर् परेमा त्यःको लािग उिचत र पयार्  कारण हनु ु
आवँयक देिखन्छ र ती कारणह बाट िनजले आफ्नो पद अनु पको आचरण नगरेको पिन देिखन ुपछर् । यस ूकार 
सजायकँो आदेश िदन ेअिधकारीलाई काननुले िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बखार्ःत गन असीिमत वा 
अिनयिन्ऽत अिधकार िदएको नभई त्यःको लािग उिचत र पयार्  कारण अिनवायर् पमा िव मान हनु ु पन र ती 
कारणह को आधारमा िनज उपर िनयम १०.६.५ मा उिल्लिखत आरोप लाग्न सक्न ेअवःथा पिन हनु ु पन बन्देज 
लगाएको पाइन्छ । 

२८.   िववादमःत पचार्मा िनवदेकलाई नोकरीबाट हटाउन वा बखार्ःत गनर् पन आधार वा कारणको उल्लेख नभई 
आरोपको सम्म उल्लेख भएको कुरा मािथ व्यक्त गिरसकेको छु । ूत्यथीर्ह को िलिखतजवाफबाट िनजामती सेवा 
ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोिजम पचार् खडा गनर्लाई उिचत र पयार्  
कारण हनु आवँयक छैन र पचार्मा कारणको उल्लेख गदार् त्यसको औिचत्य वा पयार् ता ःप  गरी रहन पिन पदन भ  
खोजे जःतो देिखन्छ । तर िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको 
खण्ड (ख) अन्तगर्त पचार् (सािवक पेज नं. २४४) खडा गनर् व्यवःथा िनयम १०.१ बमोिजम हनु ुपन उिचत र पयार्  
कारणको िवकल्प होइन । ऐन बमोिजम पचार् खडा गन कुरा िनजामती कमर्चारी उपर कारवाही गदार् अपनाउन ुपन 
ूिबया सम्बन्धी कुरा हो िनयम १०.१ अनसुार िनजामती कमर्चारीको बखार्ःतीको लािग “उिचत र पयार्  कारण” हनु ुपन 
बन्देज िनजामती कमर्चारीलाई अनिुचत बखार्ःतीबाट जोगाउन ेएउटा सारवान संरक्षण सम्बन्धी व्यवःथा हो । ती दईुको 
ूकृित र ूयोजन बेग्ला बेग्लै छ । त्यसैले िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा बखार्ःत गदार् िनजलाई 
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सफाइको मौका िदने वा त्यःतो मौका निदएर अव्यवहािरकताको आधारमा पचार् खडा गन मध्ये जनुसकैु ूिबया अपनाए 
पिन उिचत र पयार्  कारण त हनैु पछर् र त्यो कारण पचार्मा लेिखन ुपछर् । यिद उिचत र पयार्  कारण नभए पिन पचार् 
खडा गरेर िनजामती कमर्चारीलाई बखार्ःत गनर् सिकन ेहो अथवा त्यःतो कारण पचार्मा नलेखेर सजायकँो आदेश िदने 
अिधकारीले आफ्नो मन्मै राखे पिन हनुे हो भने िनजामती कमर्चारीको सेवालाई काननु ारा ूदान गिरएको संरक्षण “मगृ 
मिरिचका” जःतै बनावटी र िनरथर्क हनु जान्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा ूत्यथीर्ह का तफर् बाट ूःततु गिरएको तकर् संग 
म सहमत छैन । 

२९.   उपयुर्क्त कुरालाई एउटा अक  ि कोणबाट पिन िवचार गनर् सिकन्छ । सजायकँो आदेश िदने अिधकारीको िनणर्य 
उपर िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) ले ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने व्यवःथा 
गरेको छ । ूशासकीय अदालतको िनणर्यमा कुनै गम्भीर काननुी ऽिुट भएमा सो िनणर्य उपर पिन यस अदालतले 
पनुरावेदनको अनमुित िदन र पनुरावेदन हेनर् सक्दछ । सो अनसुार पनुरावेदन हेदार् ूशासकीय अदालतले र केही 
हदसम्म यस अदालतले पिन पचार्को औिचत्य, त्यःमा उल्लेिखत तथ्यह को यथाथर्ता ूमाणको मूल्याकंन इत्यािद सबै 
कुरा हेनर् र सजायकँो आदेश सदर वा बदर गनर् सक्दछ । काननुले िकटानी बन्देज गरी सीिमत गरेकोमा बाहेक 
पनुरावेदन सु  ेअिधकारीले तल िनणर्य गन अिधकारीको कुनै वा सबै अिधकारको ूयोग गनर् र त्यो अिधकारीको 
िनणर्यको औिचत्य वा वैधताको जाचँबझु गनर् सक्दछ । यिद िनजामती कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउनको लािग खडा 
गिरएको पचार्मा िनजलाई त्यसरी हटाउन ुपन कारण, िनज उपरको आरोप र त्यो आरोपको पिु  गन ूमाणह  उल्लेख 
भएका छैनन ्भने सो पचार् अनसुार भएको िनणर्य मािथ पनुरावेदन सनु्दा अदालतले सजायकँो आदेश िदन ेअिधकारीको 
िनणर्यको औिचत्य वा वैधता हेनर् जा  र िनणर्य गनर्सक्ने अवःथै रह  । काननुमा पनुरावेदनको व्यवःथा गनुर्को तात्पयर् 
तल िनणर्य गन अिधकारीको िनणर्यलाई पनुरावेदन सु  ेअिधकारीले आखँा िचम्लेर समथर्न गरोस भ े कदापी हुँदैन । 
तसथर् यस ि कोणबाट पिन कुनै िनजामती कमर्चारीलाई पचार् खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा सो पचार्मा िनजलाई 
सफाइको मौका िदन अव्यवहािरक हनु े कारण र त्यसको आधार िनज उपरको आरोप, सो आरोपको पिु  गन 
ूमाणह , ितनको पयार् ता र िनजलाई नोकरीबाट हटाउन ु पन औिचत्य इत्यािद सबै कुराह  ःप  पमा उल्लेख 
हनुपुदर्छ । अन्यथा त्यो पचार्ले काननुका आवँयकताह  पूरा गरेको सम्झन िमल्दैन । त्यःतो पचार् काननुको ि मा 
ऽिुटपूणर् भई त्यसबाट भएको िनणर्य बदरभागी हनु्छ । 

३०.   अतः उपयुर्क्त कुराह बाट म ूत्यथीर्ह को भनाईसंग सहमत छैन । मेरो रायमा िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने 
गरी ौी ५ को सरकार, काननु तथा न्याय मन्ऽालयले खडा गरेको २०४४।३।३० गतेको पचार् र त्यस उपर 
पनुरावेदन सनुी त्यसलाई सदर गन गरी ूशासकीय अदालतले गरेको िमित २०४५।५।१७।६ को फैसला काननुको 
ि मा ऽिुटपूणर् छ । त्यसैले उक्त पचार् र फैसला दबैु यसै आदेश ारा बदर गन मैले िनणर्य गरेको छु । उक्त 
िनणर्यह  बदर हुँदैमा िनवेदकले यथाथर्मा यथोिथत उपचार पाउँछ नै भनेर सम्झन े कुनै (सािवक पेज नं २४५) 
तकर् संगत आधार नभएकोले िनजलाई सही अथर्मा उपचार ूर्ा  होस भनी ौी ५ को सरकार, काननु न्याय तथा संसदीय 
व्यवःथा मन्ऽालयका नाममा िनजलाई नोकरीमा पनुः िनयकु्त गनुर् भ े परमादेश समेत जारी गन िनणर्य गरेको छु । 
ूत्यथीर्ह को जानकारीको लािग आदेशको नक्कल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त पठाई फाइल िनयम अनसुार गरी 
बझुाई िदन ु। 
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उक्त रायमा हामीह  सहमत छ  । न्या.गजेन्िकेशरी बाःतोला, न्या.ओमभक्त ौे , न्या.केशवूसाद 
उपाध्याय, न्या.लआमणूसाद अयार्ल, न्या.केदारनाथ उपाध्याय, न्या.गोिवन्दबहादरु ौे  

इितसम्वत ्२०४८ साल आि न १० गते रोज ५ शभुम ्। 
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िनणर्यनं. ०३ - उत्ूषेणभाग: १ साल: ११११ मिहना: बैशाख अंक: १ 

फैसला िमित :२०५२/०४/१८  १०४१ 

 

सव च्च अदालत, िवशेष इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी मोहनूसाद शमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी केशव ूसाद उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी अरिवन्दनाथ आचायर् 

माननीय न्यायाधीश ौी उदयराज उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी कृंण कुमार वमार् 

माननीय न्यायाधीश ौी नरेन्ि बहादरु न्यौपाने 

माननीय न्यायाधीश ौी इन्िराज पाण्डे 

 

बाट भएको आदेश 

संवत २०४८ सालको िरट नं. ------२७३७ 

आदेश िमितः २०५२।४।१८।५ 

िवषयः उत्ूषेण। 

िनवेदकः का.िज.का.न.पा. जय वागे री बःन ेवषर् ४९ को कृंण ूसाद लम्साल। 

िव  

 

िवपक्षीः ौी ५ को सरकार, मिन्ऽपिरष  सिचवालय ौी ५ को सरकार, सामान्य ूशासन मन्ऽालय हिरहर भवन। 

 ऐ.ऐ.का उप सिचव ठाकुर ूसाद पाण्डे। 

 ौी लोक सेवा आयोग। 

 ौी ५ को सरकार अथर् मन्ऽालय बागदरवार काठमाड .............। 

 ौी ५ को सरकार भंसार िवभग-------------। 

  

साधारणतः न्यायाधीशह को बीच राय निमलेको कानूनी ू  मै सीिमत रही िनणर्य गनुर् वान्छनीय भएपिन कानूनी र 
न्याय संगत कारण भए यस इजलासले ःवयम ्नयाँ ू  खडा गरेर िनणर्य गनर् बाधा नदेिखने। (ू.नं.२५) 
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न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको कारणबाट पूणर् इजलासमा पेस भएको मु ामा पूणर् इजलासले साधारणतः 
न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको कानूनी ू  मै सीिमत रही िनणर्य नुर् वान्छनीय हो त्यःता ू ह मा केही नबोली 
पूणर् इजलासले ःवयम ् नया ँ ू  खडा गेर िनणर्य गनर्लाई अदालतले नवोली नहनु ेअिधकार क्षेऽको अभाव अथवा 
न्यायकतार्को पूवार्महको ू  जःता अिनवायर् कानूनी र न्याय संगत कारण हनु ु पन भनी कमलादेवी थपिलया समेत 
िव  राजकुमार कक्षपित समेत भएको उत्ूषेणको िरट िनवेदनमा िस ान्त ूितपादन भई रहेको (ने.का.प.051) अंक 
६ पृ  ४१४) र सव च्च अदालत िनयमावली ०४९ (संशोधन सिहत)को िनयम ७क(२)(ख) मा आफू समक्ष पेस 
भएको मु ामा पूणर् इजलास वा िवशेष इजलासले सो मु ा जनु ू को लािग पेस भएको हो सो ू को िनणर्यको अितिरक्त 
सो मु ामा वाकँी अन्य ू  वा िवषयमा समेत िनणर्य गरी मु ा अिन्तम पमा िकनारा गनर् िमल्न ेगरी कानूनी व्यवःथा 
भएको साथै संिवधानको धारा ८८(२) को संरचनाबाट समेत हाॆो संवैधािनक व्यवःथा पूणर् पमा न्याय ूदान गन तफर्  
पिरलिक्षत हनुाले पूणर् पमा न्याय ूदान गदार् न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको िवषयको अितिरक्त सम्व  अन्य 
िवषयमा समेत िनणर्य गनर् िमल्ने । 

  

                   (ू.नं.२५) 

 ऐन बनाउन ेअिभभारा व्यवःथािपकाको भई कहीले कुन अवःथामा संवैधािनक ूकृया पूरा भइ ऐन ब  ेहो ौी ५ को 
सरकारको अधीनःथ कुरा होइन ।     

 (ू.नं.२९) 

  

शासन व्यवसथाको सामान्य िनदशन िनयन्ऽण र संचालन गन अिभभारा संिवधानको धारा ३५(३) ले मन्ऽी 
पिरष  उपर रहेकोले सो बमोिजमको दाियत्व िनवार्ह गनुर्पन भई नया ँिनजामती सेवा ऐन र िनयमावली बमोिजमको काम 
गनुर्पन अवःथा पनर् गएको देिखन्छ । िकनभन े संिवधान ूारम्भ भएको िमितले एक वषर् ०४८ साल काितर्क २३ 
गतेदेिख िनजामती सेवा ऐन, ०४९ िमित ०५०।२।४ मा लागू हनुभुन्दा अिघसम्मको अविधमा िनजामती सेवा ऐन, 

०१३  र िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ शनु्य अवःथामा पगुेको संझी िनंकृय भएको मानी सरकारी कमर्चारीको 
सेवाको शतर् अिनिँतच र अव्यविःथत िःथितमा रहेको र जसले जे गरे पिन हनु ेअवःथाको ौृजना भएको मा  निमल्न े
। 

 (ू.नं.२९) 

 संिवधानको धारा १२४ ले िनजामती सेवाको गठन र संचालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गिरए बमोिजम 
हनुेछन ्भ े उल्लेख भएको सम्म पाईन्छ । िनजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शतर्ह  यो यो यस ूकारको 
हनुेछ भनी संिवधानले खु ाएको पाइदैन। यस िःथितमा आवँयकताको िस ान्तको आधारमा धारा १२४ अन्तरगत ऐन 
नबन ेसम्मको अविधको लािग सािवककै ऐन तथा वदर गनर् दावी पिन नभएको उक्त ऐनको अिधकार ूयोग गरी 
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संशोधन गरेको िनयमावली बमोिजम कायर् संचालन गरेको औिचत्यपूणर् नै हुँदा िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ को 
िनयम ७.१(१) र ७.१(२) धारा १२४ सँग बािझएको मानी धारा १३१ अनसुार िनंकृय भएको मा  निमल्न े। 

 (ू.नं.३०) 

 िनवेदकलाई अवकास िदएको िनणर्य पदीय हक सम्बन्धी िनणर्य भएकोले तजिवजी अिधकारको ूयोग गदार् कानून संगत, 

न्यायपूणर्, वदिनयत रिहत र संिवधानले ूदान गरेको समानता सम्बन्धी हक कुिण्ठत हनुगेरी गिरएको हनुहुुँदैन । यिद 
अवकास िदएको िनणर्य तजिवजी अिधकारको िवषय भएपिन कानून संगत न्यायपूणर् र वदिनयत पूणर् छ भने न्याियक 
पनुरावलोकनको माध्यमबाट यःता िनणर्ह  बदर घोिषत गरी उपचार ूदान गनर् सव च्च अदालतलाई असाधारण 
अिधकार संिवधानले ूदान गरेको पाइने।  

(ू.नं.३२) 

 िनजामती कमर्चारी र ौी ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मािलकसँग तलुना गनर् िमल्दैन । मािलकको 
नोकरलाई िनकाले जःतै ौी ५ को सरकारले िनजामती कमर्चारीलाई िनकाल्न िमल्दैन । यी दवैुको सम्बन्ध िनजामती 
सेवा ऐन, २०१३ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ बाट िनदिशत छ । ौी ५ को सरकारले िनजामती कमर्चारीलाई 
नेपाल िनजामती सेवा ऐन र िनजामती सेवा िनयमावलीमा तोिकएको िविध र ूिबया अनसुार िनयिुक्त, स वा, बढुवा, 
अवकाश, वखार्ःत गनुर्पन हनु्छ । ःवेच्छाको िस ान्त भ ाले ःवेच्छाचारी पबाट िनरंकुश तरीकाबाट िनजामती 
कमर्चारीलाई अवकास िदने अवँय पिन होइन । 

  

(ू.नं.३४) 

  

आत्मिन  अिधकारको ूयोग ःवेच्छाचारी तरीकाबाट हनुहुुँदैन भ  े न्यायको सवर्मान्य िस ान्त हो । यःतो 
ूयोग कानूनी राज्यको अवधारणाको ूितकूल हनु्छ । आत्मिन  अिधकार अिनयंिऽक र शतर्रिहत हुँदैन । यसको 
ूयोग िववेकपूणर् र उिचत पमा भएको छ छैन हेन आधार र कारण हनैु पदर्छ । आधार र कारणको अभावमा सो 
आत्मिन  अिधकारको ूयोग िववेक सम्मत र उिचत पमा भएको छ भनी िनक्य लमा पगु्न संभव नहनु े।  

(ू.नं.३८) 

 िनविृतभरण पाकेका कमर्चारीलाई अवकास िदन सक्न ेूवाधान अन्तगर्त त्यःता िनविृतभरण पाकेका कमर्चारीह  मध्ये 
छानी छानी िनयम ७.१(२) बमोिजम अवकास िदइएको छ र त्यःतो अवकास िदने आधार र कारण समेत अवकास 
पऽमा खलेुको छैन । समान अवःथामा रहेका समान व्यिक्तह को बीच कुनै कानूनको ूयोग समान पमा नभई 
भेदभावपूणर् पमा गिरएमा सो कानूनको ूयोग भेदभाव पूणर् तिरकाले गरेको मा ुपदर्छ र यसले संिवधानको धारा ११ ले 
ूत्याभतू गरेको अिधकारमा हःतक्षेप परु् याएको मा ु पन । 

  

(ू.नं.३९) 
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कुनै कायर्मा लाभ हनु ेभागलाई िःवकार गन हानी हनु ेभागलाई िःवकार नगन व्दैधचिरऽलाई िन त्सािहत गन 
कृयामा िःवकायर् व्यवहारको िस ान्त सम्मित तथा असम्मितको िस ान्त एवम ्छनौटको िस ान्त आकिषर्त हनु े नई 
िःवकार र अिःवकार एकै साथ गनर् नपाउन ेहनु्छ । समपर्णमा भन ेपिरत्यागको तत्व रहन्छ । ःवेच्छाले कुनै हक 
पिरत्याग गरेपिछ पनुः सोही हकको आधारमा दावी गनर् नपाइन ेहनु्छ । जहाँसम्म िववन्धनको ू  छ कानूनी ू मा 
िववन्धन आकिषर्त हुँदैन । तथ्यगत कुरामा िववन्धनको िस ान्त लाग ुभए जःतै आचरण पिरत्यागको िस ान्त लाग ु
हनु्छ । िववन्धन ूमाण संवन्धी िनयम मािनए जःतै पिरत्याग आचरण सम्बन्धी िनयम मािनन्छ । कानूनको अव ा 
कसैले गनर् नपाउन ेहनुाले कानूनले िनषधे गरेकोमा वा सावर्जिनक िहत सरोकार वा नैितकतामा आघात पगु्न ेगरी हक 
पिरत्याग गनर् नपाइन े।  

(ू.नं.४०) 

व्यिक्तको हक अिधकार वा ःवतन्ऽतालाई ूभाव पान जनुसै कायर् पिन ःप  कानूनी शिक्तको आधारमा 
गिरएको हनु ु पदर्छ । ूभािवत व्यिक्तले अदालत गहुारेमा कानून अनु प नगिरएको कायर् मान्यता हुँदैन । कानूनी 
राज्यमा कानून नै सव पिर हनु े। 

 (ू.नं.४१) 

कानून ारा ूदान गिरएको शिक्त कानूनले तोकेको सीमा सम्म माऽ हनु्छ ।त्यो शिक्त वा अिधकार िनयन्ऽण 
रिहत नहनु े। 

 (ू.नं.४२) 

सरकारी िनकाय वा अिधकारीले पिन अन्य व्यिक्त सरह आफ्नो कानूनी िःथित सम्बन्धमा गलत सोचाइ राखेको 
अवःथामा कानूनको ूयोगमा ऽटुी हनु सक्छ त्यसैले कानूनले न्याियक िनयन्ऽणको व्यवःथा गरेको हनु्छ । 

 (ू.नं.४२) 

सरकारले पिन कानून र कानूनी िस ान्तको पिरिधिभऽ रहेर कायर् गनुर्पन हनुाले तजिवजी अिधकार अिनयिन्ऽत 
मािनदैन । 

 (ू.नं.४३) 

अिववेक पूवर्क भेदभावपूणर् तवरबाट वा कानूनको उल्लङ् घन हनुे गरी अिधकारको ूयोग गनर् िमल्दैन । त्यःतो 
ूयोग अमान्य हनुे । 

 (ू.नं.४३) 

यथाथर्मा कानूनको शासनको महत्वपूणर् कुरा नै अदालत ःवतन्ऽ र सक्षम हनु ु र सरकारको तजिवजी 
अिधकारको अनिुचत ूयोगमा वन्देज लगाउन ु हो । कानूनी राज्यको ससंुचालनको लािग ःवच्छ र दक्ष ूशासनको 
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आवँयकता र नागिरकलाई ःवेच्छाचारी शासनबाट जोगाई राख् न े आवँयकताको माझ अदालतले संतलुन कायम 
राख्दछ। 

 (ू.नं.४३) 

संिवधान धारा १४(५) मा विणर्त कानून व्यवसायीसगँ पूपर्क्ष गराउन पाउन ेहक संवैधािनक हक भएपिन त्यो 
व्यिक्तगत ूकृितको भएकोले पिरत्याग गनर् निमल्न ेहोइन । तर धारा ११ ले ूदान गरेको सबै नागिरक कानूनको 
ि मा समान हनुे र कानूनको समान संरक्षणबाट वंिचत हनु पन मौिलक हक भन ेपिरत्याग गनर् निमल्ने । 

 (ू.नं.४४) 

संवैधािनक वा कानूनी हक पिरत्यागगनर् िमल्दैन भ े होइन तर संवैधािनकताको ू  अिधकार क्षेऽको ू , 

सावर्जिनक नीितको ू  कानूनले गनुर् पन नपन दाियत्व सम्बन्धी ू  रहेकोमा सम्पणर् वा पिरत्यागको िस ान्त िःवकायर् 
व्यवहारको िस ान्त कुनै पिन िस ान्त िःवकायर् व्यवहारको िस ान्त कुनै पिन िस ान्त अवरोधक हुँदैनन ्। यी िस ान्त 
अवरोधक हनु नहनु ेकुरा मु ाको तथ्य, अवःथा एवम ्पिरिःथितमा िनभर्र गदर्छ । 

 (ू.नं.४५) 

िनजामती कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छा अनसुार हनुे छ भ  े िनजामती सेवा ऐन, 

०१३ को दफा ५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी िनजामती सेवा िनयमावली ०२१ (सूशोधन सिहत) को िनयम 
७.१(२) बमोिजम िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो भनी ूत्यथीर् तफर् को िजिकर रहेको देिखन्छ तर एउटा िनि त सतर् 
िनधार्रण गरी सबैको हकमा समान पमा लागू हनुेगरी अवकास िदएको देिखनाले ूत्यथीर्ले संिवधानको धारा ११(१) 
अनकूुल आचरण गरेको देिखन आएन । यःतोमा िनविृत भरण िलकै अवःथामा पिन कानून बमोिजम उपचार ूा  गन 
हक पिरत्याग गरेको वा सो हक ःवेच्छाले छोडेको भ  िमल्दैन । समपर्णको िस ान्त यःतो अवःथामा आकिषर्त 
नहनुे। 

  

(ू.नं.४६) 

अ  मलुकुमा जःतो िजिवकाको यथे  ौोत नभएको हाॆो मलुकुमा िजिवकाको मखु्य आधार जागीर भएकोले 
जािगर छँदा पािरौिमक र अवकाश ूा  गदार् िनविृतभरणमा भरपनुर् हनुाले िनविृ भरणमा भरपनुर् पन हनुाले िनविृ भरण 
िलंदैमा व्यवहारबाट िःवकारोिक्त जनाएको अथर् गनुर् न्यायोिचत नहनुे । 

 (ू.नं.४७) 

  िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ को िनयम ७.१.१(१) मा अवकाश पाएको ६ मिहना िभऽ िनवतृी भरण 
ूाप् तीको ूकृया शु  गरी प ा बनाउन ेकायर् गनुर् पन व्यवःथा भएकोले सो म्याद िभऽ िनविृ भरणको प ा उठाउन ुपछर् 
भ  ेसम्झी त्य ुतफर्  कारवाही चलाई िनविृतभरण िलएकोमा समेत कानूनमै पिरपालन गरेको हनु ेभै कानून बमोिजमको 
आचरण गदार् अवकाश िव  कानूनको मागर् अवलम्बन गनर् बाधा नपन । 
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(ू.नं.४७) 

 न्याय कानून कुनै ि कोणले पिन िनि त अविध िवताएको आधारमा पाइने िनविृ भरण िलएकोमा कानून 
बमोिजम उजरु गनर् निमल्ने । 

 (ू.नं.४७) 

वतर्मान संिवधान अन्तगर्त संवैधािनक व्यवःथाका गंभीर ूकृितका मु ाह  ३ वा बढी न्यायाधीशह  समावेश 
भएको इजलासले हेन व्यवःथा सव च्च अदालत िनयमावली अन्तगर्त गिरएकोबाट िसंगल वा संयकु्त इजलासले 
वाध्यात्मक नजीरको पमा महण गनर्पन नदेिखने । 

 (ू.नं.४७) 

वहसंुख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासबाट िनणर्य हुँदा तलुनात्मक ि ले अल्पसंख्यक न्यायाधीश रहेको 
इजलासले गरेको िनणर्यमा सहमित वा असहमित जनाउन ुपन काननुी व्यवःथा रहे भएको नपाइन े। 

 (ू.नं.४७) 

          पूणर् िनणर्य उल्लेख नगिरए पिन सवर्सम्मत वा वहमुत कायम भएको वहसंुख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासले 
कानूनको व्याख्या गरी कायम गरेको िस ान्त नै नजीरको पमा मान्य हनुे । 

 (ू.नं.४७) 

अदालतको सबै िनणर्यमा कानूनको व्याख्या गिरएको हुँदैन । सबै िनणर्यमा कानूनी िस ान्त ूितपादन भएको 
पिन हुँदैन । त्यःतो व्याख्या वा िववचेना नभएका िनणर्यह  सम्बिन्धत पक्षलाई वाध्यात्मक भएपिन अनय मु ाका लािग 
नजीर नहनु े। 

 (ू.नं.४७) 

०१७ को उ म शम्शेरको मु ा देिख नै अनिधकृत र गैर कानूनी कुरामा िववन्धन समपर्ण वा सहमतीको 
िस ान्त ूयोग गरी िरट खारेज गनर् िमल्दैन भनी यस अदालतले मानी आएको देिखन े। 

 (ू.नं.४९) 

अवकाश िदँदा अवकाश पऽमा सखुद भिवंयको कामना गिरएको कारणले माऽ कसैलाई कायम राख्न े वा 
कसैलाई अवकास िदन ेभनी अिनयिन्ऽत तजिवजी अिधकार ूयोग गरेकोलाई न्यायोिचत एवम ्कानून संगत मा  निमल्न े
। 

 (ू.नं.४९) 

बाबरुाम पौडेल िनवेदक भएको मु ा (ने.का.प.२०५१ पृ  १४३) िनणर्य हुँदा िनणर्य भएको मु ाह बाट 
िनवृ भरण ूा  गनको हकमा समेत अवकासको िनणर्य वदर भई िनवेदकले पनुरवहाली पाएको अवःथामा सोही सरहको 
कमर्चारीको हकमा िनवृ भरण पाएको आधारमा अवकासको िनणर्य बदर नगन हो भन ेसंिवधानले ःथािपत गरेको कानूनी 
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राज्यको अवधारणाको मलुभतू तत्व सबैलाई कानूनको ि मा समान मानी कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट 
वंिचत नगिरने संिवधानको धारा ११ को समानताको हक नै परािजत हनुे । 

 (ू.नं.५०) 

भारतको संिवधान र त्यहाँका िनजामती कमर्चारी सम्बन्धी कानूनको पिरूके्षमा ःथािपत नजीरह  हाॆो संिवधान 
एवम ्कमर्चारी सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको सन्दभर्मा ूासांिगक नदेिखने । 

 (ू.नं.५१) 

सनुवुाई गन सक्षम इजलासले बोल्न ु नपन सम्झी कुनै ू को सम्बन्धमा नबोलेको कारणले माऽ सम्पूणर् 
िनणर्यको आिधकािरकता लोप हनु े िःथित हुँदैन । जित कुरा सो िनणर्यमा बोिलएको छ त्यितको हकमा सो िनणर्य 
आिधकािरक नै हनु्छ र कानूनी ूकृयाबाट खण्डन वा अमान्य नभएसम्म त्यसको मान्यता कायमै रहने । 

 (ू.नं.५२) 

िनवेदकलाई अवकास िदँदा आफूमा अिनयिन्ऽत तजवीजी अिधकार िनिहत रहेको सम्झी िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ७, १(२) ूयोग गिर भेदभावपूणर् तिरका अपनाई संिवधानको धारा ११ ले ूदान गरेको 
समानताको हक उल्लंघन हनुगेरी गरेको ौी ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को िनणर्य र सो आधारमा िनवेदकलाई 
िदएको अवकास पऽले संवैधािनक वा कानूनी मान्यता ूा  गनर् नसक्न े देिखँदा िनविृ भरण िलएको आधारमा िरट 
िनवेदन खारेज हनु े ठहर् याएको २०५१।९।२१ को िवशेष इजालसको मा.न्या. केदारनाथ उपाध्याय र मा.न्या. 
हिरूसाद शमार्को बहमुतको रायसँग सहमत हनु सिकएन । िनवेदकले िनविृ भरण िलएकै आधारमा ूःततु िववादमा 
समपर्णको िस ान्त आकिषर्त नहनुे देिखँदा ौी ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को िनणर्य र सो आधारमा 
िनवेदकलाई िदएको अवकास पऽसमेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु्छ, िनवेदकलाई पूवर्वत सेवामा बहाल गनुर् भनी 
िवपक्षी ौी ५ को सरकार भन्सार िवभाग समेतको नाममा परमादेश समेत जारी हनुे । 

 (ू.नं.५३) 

िनवेदक तफर् बाट:- 

िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी गणेश राज शमार् 

िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी कृंणूसाद पन्त 

िव ान ्अिधवक्ता ौी िव कान्त मौनाली 

ूत्यथीर् तफर् बाट:- 

िव ान ्विर  सरकारी अिधवक्ता ौी वलराम के.सी. 

िव ान ्अिधवक्ता ौी नन्दबहादरु सवुेदी 

अवलिम्वत नजीर- 
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          परशरुाम झा िव  ौी ५ को सरकार (ने.का.प.२०४८ अंक ६ पृ  २२३)। 

          हेमबहादरु काकीर् (ने.का.प. २०४०, पृ  ५३३) 

ँयाम कृंण ौे  (ने.का.प. २०४३, पृ  ३७२) 

िवदरु िवबम अिधकारी (ने.का.प. २०४४, पृ  २६२) 

उ म शमरेश िव  ौी ५ को सरकार (ने.का.प. २०१७, पृ  ७७) 

मलुचन्ि आजाद िव  िनवार्चन अिधकृत (ने.का.प. २०२५, पृ  ३२२) 

सिलम िमया (न.ेका.प. २०३१, पृ  ३६०) 

समािशस साह (ने.का.प. २०४१, अंक १० पृ  ८६९) 

िकशोरीूसाद शमार् (ने.का.प. २०३६, पृ  १५) 

माधव बढाथोकी (ने.का.प. २०४४, पृ  ९६७) 

हेमन्त कुमार पछाइ (ने.का.प. २०४९, पृ  ९) 

बालकृंण मैनाली (०७० सालको िर.नं. १०२४) 

धमार्नन्द जोशी (०३४ सालको िर.नं. ९१५) 

कमलादेवी थपिलया समेत िव  राज कुमार कक्षपती समेत (ने.का.प. ०५१, अंक ६, पृ  ४१४) 

मनबहादरु िव कमार् िव  ौी ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवःथा: मन्ऽालय (ने.का.प. ०४९ अंक ८, 

पृ  ७१०) 

केशवबहादरु थापा िव  सामान्य ूशासन मन्ऽालय समेत (ने.का.प. ०४९, अंक १२, पृ  १०१०) 

आदेश 

  

न्या. उदयराज उपाध्याय- नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तगर्त पनर् आएको 
ूःततु िरट िनवदेनको संिक्ष  व्यहोरा यस ूकार छ । 

  

२. म िनवदेक २०२१ साल देिख नै ौी ५ को सरकारको सेवामा ूवशे गरी हाल म ौी ५ को सरकार अथर् 
मन्ऽालय भंसार िवभाग अन्तरगत ना.स.ु पदमा कायर्रत रही इमान्दारी साथ ौी ५ को सरकारको सेवा गरी रहेको 
अवःथामा ौी ५ को सरकारको ूशासन मन्ऽालयको िमित २०४९।७।२१ को िनणर्य अनसुार िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) अनसुार तपाईलाई नोकरीबाट अवकाश िदएको भ  ेव्यहोराको पऽ ूाप् त भइ 
म ौी ५ को सरकारको सेवा िनवतृ भएको छु । मलाई अवकाश िदने गरेको ौी ५ को सरकारको िनणर्य गैर 
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संवैधािनक गैर कानूनी र वदिनयत पूणर् भएकोले संिवधानसँग बािझएको कानून ूयोग गरी अवकाश िदएको हुँदा आफ्नो 
िनम्न िजकीरह  िनम्न बमोिजम पेस गरेको छु । 

३. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ आए प ात िनजामती कमर्चारीह को संवन्धमा संिवधानको धार 
१२४ को व्यवःथाले ौी ५ को सरकारको देशको ूशासन संचालन गनर् आवँयक सेवाह को गठन गनर् सक्न ेछ र 
यःता सेवाह को गठन संचालन र सेवाका सतर्ह  ऐन ारा िनधार्रण गिरएबमोिजम हनुछेन भ  ेव्यवःथा भएकोमा धारा 
१३१ मा यःता कानूनह  संिवधानसँग बािझएकोमा १ वषर् पिछ बािझएको हदसम्म ःवत: अमान्य िनँकृय हनुे 
संवैधािनक ूावधान रही आएकोमा िवपक्ष ौी ५ को सरकारले १२४ को िवपिरत हनु ेगरी िन.से.िन. २९ औ ंसंशोधन 
गरी िन.से.नस. २०२१ को िनयम ७.१(२) बमोिजम िमित २०४९।७।२१ को िनणर्य बमोिजम गिरउको कारवाही 
ूारम्भत ऽटुीपूणर् रहेको छ । िनवेदकलाई अवकाश गदार् असमान व्यवहार गरी संिवधानको धारा ११ िवपिरत ौी ५ 
को सरकारले वदिनयतपूरण ढंगले संिवधानको धारा १२४ र १३१ सँग बािझएको कानून ूयोग गरी गिरएको अवकाश 
सम्बन्धी सम्पूणर् काम कारवाही ऽटुीपूणर् एवम ् गैर कानूनी भएको हुँदा संिवधानको धारा ८८(१) बमोिजम िन.से.िन. 
२०२१ को २९ औ ं संशोधन अमान्य (Ultra virus) घोिषत गरी पाउँ र यःतो अमान्य एवम ्बदर योग्य कानूनको 
आधारमा गरेको अवकाश सम्बन्धी सम्पूणर् कारवाही बदर गरी िनवेदकलाई सािवक बमोिजमको पदमा वहाल गराइ पाउँ 
भ े व्यहोराको िनवेदन िजिकर । 

४. यसमा के कसो भएको हो िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ मगाई आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनुर् भ  े
व्यहोराको यस अदालत िवशेष इजलासको आदेश । 

५. िनजामती सेवा िनयमावलीमा भएको २९ औ ंसंशोधन ारा हाल रहन आएको ७.१.२ बमोिजम िनयम ७.४ 
बमोिजम िनवतृभरण पाक्न ेअवःथा पगुेका कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट 
अवकाश िदलाउन सक्न े व्यवःथा अनु प िनयम ७.४ बमोिजम िनवतृभरण पाक्न े अवःथा पगुी सकेको िवपक्ष 
िनवेदकलाई िनवतृभरण िदइ सेवाबाट अवकाश िदएको कानून सम्मत नै छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधानको धारा 
१३१ मा यो संिवधान ूारम्भ हुँदा लाग ु रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लाग ु रहन े व्यवःथा गरे 
बमोिजम िनजामती सेवा ऐन, तथा िनयमावली खारेज नहुँदासम्म लाग ुरहन ेःवत: िस  छ । तसथर् लाग ुरहेका िनजामती 
सेवा ऐन ारा ूद  अिधकार अन्तगर्त िनजामती सेवा िनयमावलीमा २९ औ ं संशोधन भएको हुँदा २९ औ ं संशोधन 
संिवधान तथा कानून सम्मत नै छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) को व्यवःथा कुनै खास 
व्यिक्त िवशेष उपर लाग ुहनु ेगरी बनाएको नभै िनयम ७.४ बमोिजम कुनै पिन िनजामती कमर्चारी सेवाको अविध २० 
वषर् वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेका िनजामती कमर्चारीले िनवतृभरण पाउन ेव्यवःथा गरेको र िनयम 
७.१(२) मा उक्त िनयम ७.४ बमोिजम िनवतृभरण पाक्न ेअवःथा पगु्न े िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले 
चाहेमा नोकरीबाट अवकास िदलाउन सक्न ेव्यवःथा गिरएको र ौी ५ को सरकारलाई िवपक्षीको सेवाको आवँयकता 
नभएकोले सोही व्यवःथा अन्तगर्त िवपक्ष िनवदेकलाई सेवाबाट अवकाश िदने िनणर्य गरेको हुँदा िवपक्ष उपर असमान 
व्यवहार भएको छैन । ौी ५ को सरकारले िवपक्ष उपर कुनै अिभयोग लगाई सजायको पबाट सेवाबाट वखार्ःत 
गरेको नहुँदा िवपक्षलाई सनुवाईको मौका िदइ राख्न ुपन िवपक्षको िजकीर आधारिहन छ । ौी ५ को सरकारबाट 
भएको िनणर्य संिवधान तथा कानून सम्मत नै भएको तथा यस सिचवालयबाट िवपक्षको कुनै पिन हक अिधकारको हनन 
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नभएको हुँदा िरट िनवेदन खारेज हनु अनरुोध छ भ  ेव्यहोराको ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरष  सिचवालयको िलिखत 
जवाफ । 

६. नेपाल अिधराज्यको संिवधान धारा १३१ मा यो संिवधान ूारम्भ हुँदाका वखत लाग ुरहेका सबै कानून 
खारेज वा संशोन नभएसम्म लाग ुरहने छन ्तर यस संिवधानसँग बािझएको कानून यो संिवधान ूारम्भ भएको एकवषर् 
पिछ बािझएको हदसम्म ःवत: िनँकृय हनुेछ भ े उल्लेख भएको र संिवधानको ममर् अनसुार िन.से.ऐन २०१३ 
संिवधानको उक्त धारा अनसुार नबािझएको ःप  हुँदा र िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ पिन कायमै रहेको अवःथामा 
ौी ५ को सरकारलाई सो िनयमावली संशोधन गन अिधकार छ र सो अनु प नै उक्त संशोधन भए हो । तसथर् नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १२४ र १३१ अनसुार िन.से. ऐन बािझएको र िनँकृंय पिन भएको छैन । 
िन.से. ऐन, २०१३ को दफा ५ ले िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध कित रहने भ  ेकुरा तोक्न सक्न ेअिधकार पिन 
ौी ५ को सरकारलाई छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०अनसुार पिन िनजामती सेवा ऐन, २०१३ र त्यस 
अन्तगर्त बनेका िन.से.िन. २०२१ को िनयम ७.१.(२) अनसुार अवकाश सहमती िलन ुपन कतै उल्लेख नभएको हुँदा 
िरट वदरभागी छ । िनजामती कमर्चारीको हकिहत र सिुवधा व्यवःथा गनर् िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दपा ७.३ 
को िनमार्ण भएको र सोही अन्तगर्त बनेको िनयमावलीको िनयम ७.१.(२) ले ौी ५ को सरकारलाई अिधकार ूदान 
गरेको हुँदा ौी ५ को सरकारले नोकरीबाट अवकाश िदँदा िनवेदकलाई असमान व्यवहार गरेको र नेपाल अिधराज्यको 
संिवधानको धारा ११ र १२ को ूावधानसँग बािझएको भ  े भनाई आधारिहन छ । िनवेदकलाई िनजामती सेवा 
िनयमावलीको िनयम ७.४ बमोिजम पाउने सहिुलयत तथा सिुवधा ूदान गरी ७.१.(२) बमोिजम अवकाश िदएको हुँदा 
सजाय गदार् जःतै सनुवाईको मौका िदन ुपन व्यवःथा छैन । अवकाश िदएकोलाई सजाय गरेको भ  िमल्दैन । नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १२४ अनसुार िनवेदकलाई ूद  मौिलक अिधकार र ःवतन्ऽताको 
हकमा खलल हनुे गरी कारवाही नगरी िन.से.िन, २०२१ को िनयम ७.४ अनसुार िनविृ भरण र अन्य सिुवधा पाउने 
गरी ौी ५ को सरकारले िमित २०४९।७।२१ को िनणर्य अनसुार अवकाश िदएको हुँदा िनजको हक िहतमा आघात 
पर् यो भ ु आधारिहन भएको हनुाले िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  ेव्यहोराको सामान्य ूशासन मन्ऽलायको तफर् बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ । 

७. ौी ५ को सरकारको िमित २०४९।७।२१ को िनणर्यानसुार िन.से.िन.को २९ औ ंसंशोधन भएको र सो 
संशोधन भए अनु प ौी ५ को सरकारबाट भएको िनणर्य मैले आफ्नो पदीय दाियत्व अनसुार कायार्न्वयन गन गराउने 
कायर् गरेको हुँदा र यस सम्बन्धमा अन्य कुरा सम्बिन्धत मन्ऽालयको ूितउ रबाट ःप  हनु े नै हुँदा सोही व्यहोरा 
सम्मािनत अदालत समक्ष अनरुोध गरेको छु भ  े व्यहोराको सामान्य ूशासन मन्ऽालयका उपसिचव ठाकुर ूसाद 
पाण्डेको िलिखत जवाफ । 

८. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा  ३ को खण्ड (क) मा िनजामती सेवाका 
शतर् सम्बन्धी कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामशर् िलन ु पन वाध्यात्मक व्यवःथा गरेअनसुार ौी ५ को 
सरकारले त्यःता िवषयमा परामशर् मागेको अवःथामा परामशर् उपलब्ध गराउन आयोगको कतर्व्य हो । आयोगले 
परामशर् उपलब्ध गराउँदा कुन िवषयमा कःतो कायार्िविध पूरा गरी परामशर् िदन ु पछर् भ  े कुरा लोकसेवा आयोग 
(कायार्िवधी ऐन, २०४८ को दपा ५ को उपदाफा (२) र दफा ६ को उपदाफा (१) मा व्यविःथत छ । िनजामती 
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सेवा िनयमाली िनजामती सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून भएकाले संिवधान तथा ऐन अनकुुल िदएको आयोगको परामशर्लाई 
नै अमान्य र िनँ कृय भनी िजकीर गनुर् िनतान्त तकर् हीन र कानून असम्मत कुरा हो । वाःतवमा आयोगलाई िवपक्ष नै 
बनाउन आवँयक नभएकको िवषयमा िवपक्ष बनाउन िनवदेकको दोषपूणर् कायर् माऽ देिखएकाले यःतो दोष पूणर् िनवेदन 
उपर आदेश जारी गनुर् पन अवःथा नहनुाले ूःततु िरट िनवेदन खारेज भागी छ भ  ेव्यहोराको लोक सेवा आयोगको 
िलिखत जवाफ । 

९. िनजामती सेवाको अविध जःतो सारवान िवषय िवधाियकाले बनाएको ऐनमा परेको र ऐनको व्यवःथालाई 
कायार्न्वयन गनर् िनयमको २९ औ ंसंशोधन भएकव हनुाले संिवधानको १३१ अनसुार सो संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत 
लागू भएका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लाग ुरहेको र िनयम संशोधन भएर लाग ुभएको कुरा न्याियक र 
कानूनी भएकोले ऐन एवम ्िनयम बदर वा अमान्य हनु सक्दैन । िनयमानसुार ३४ वषर् नोकरी गरी सकेको व्यिक्तलाई 
िदउको अवकाश वदर हनु सक्दैन । िनवदेकले उल्लेख गरे अनसुार कायर्कािरणी अिधकार मिन्ऽपिरषद् मा भएको 
संिवधान र कानून अनसुार माऽ शासन गनर् सक्न े कुरामा दईुमत हनु सकै्तन । ूजाऽािन्ऽक व्यवःथामा सरकारले 
कानून िमच्ने वा उलंघन गरे भ े ू  उठदैन । कानू अनसुार माऽ हरेका कायर् गनुर् पदर्छ र अवकाश ूदान गदार् 
समेत यही आदेशको पूर०् पालना भएको र िवधाियकाले बनाएको ऐन र ऐन ारा ूाप् त अिधकार बमोिजम ऐनको 
व्यवःथालाई मूतर् प िदन िनयममा संशोधन गिरएको र िनयम अनसुार िनवेदकले अवकाश ूाप् त गनुर् भएको हो । यस 
मन्ऽालय वा िवभागको िनणर्यले माऽ होइन । िनवेदकको िनवेदन िजिकर कानून सम्मत छैन । िरट िनवेदन खारेज 
गरी पाउँ भ े व्यहोराको ौी ५ को सरकार अथर् मन्ऽालय र भंसार िवभागको छु ा छु ै पमा पेस हनु आएको एउटै 
व्यहोराको िलिखत जवाफ । 

१०. यस अदालतबाट लामो समय देिख ूितपािदत िस ान्त बमोिजम िनवदेकले “सिुवधा उपभोग गरी सकेको 
देिखएको र िनविृतभरण समेतको सिुवधा ूा  गरेको व्यहोरा अदालतसँग लकुाई कलिुषत भावना साथ िनवेदक 
अदालतमा ूवशे गरेको देिखएबाट िनवेदक साफ हात (Clean Hands) िलएर उपचारको माग गनर् आएको नदेिखँदा 
िनवेदकको माग बमोिजमको आदेश जारी गनर् निमल्न ेहुँदा िरट िनवेदन खारेज हनु्छ तर यःतै िवषय समावेश भएको 
सम्वत ् २०४८ सालको िरट नं. १६१० को िनवेदक लिलत बहादरु वम िव. ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरष  
सिचवालय समेत भएको िनवेदनमा बहृत िवशेष इजलासबाट २०५१।८।२२।५ मा भएको िनणर्यबाट सव च्च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४ को उपिनयम (१) को खण्ड (ग) अन्तगर्त िवशेष इजलासको अिधकार क्षेऽ ूदान 
गन िवषयमा िनणर्य गनुर् पन नै हनु आउने हुँदा संिवधानको धारा ८८(१) अन्तगर्तको संवैधािनकताको िनणर्य गरी धारा 
८८(२) अन्तगर्तको उपचार समेत ूदान गनुर्पन वा नपन समेत िनणर्य गनुर् पनमा सो नगरी अवकास िदने िनणर्य 
कारवाहीलाई माऽ वदर गरीएको िवशेष इजलास िरट नं. १६८८ िर.नं. २७२७ तथा सो िरटह  साथै िनणर्य भएको 
समान ू  रहेको िरटको िनणर्य सँग सहमत नभएकोले ूःततु िरट िनवेदकलाई वहृत िवशेष इजलासमा िनयम बमोिजम 
पेस गनुर् भ  ेव्यहोराको िमित २०५१।९।२१ को िवशेष इजलासको आदेश । 

११. उपरोक्त आदेश बमोिजम यस इजलास समक्ष पेस हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर् बाट 
िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी गणेश राज शमार् िव ान ्अिधवक्ता ारा ौी कृंणूसाद पन्त एवम ्िव कान्त मैनालीले वहश 
ूःततु गनुर्भयो । िनवेदक ौी ५ को सरकारको िनजामती सेवाको उच्च पदःथ राजपऽािकंत कमर्चारी भई सेवामा 
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वहाल रही आएकोमा एउटै व्यहोरा छािपएको पऽमा नाम र दजार् सम्म पथृक दाइप गरी ौी ५ को सरकारले िमित 
२०४९।७।२१ को िनणर्यानसुार िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) अनसुार तपाईलाई सरकारी 
नोकरीबाट अवकाश िदएको छ तपाईले गनुर् भएको लामो सेवाको िनिम  धन्यवाद ापन गद सखुमय जीवनको कामना 
गदर्छु भनी अवकाश िदएकोमा त्यस व्यहोराको पऽ वाहेक अवकाश िदन ुपन आधार, कारण औिचत्य समेतको कुनै 
जानकारी आज सम्म िनवेदकलाई वा यस मु ाका ूितवाद गदार् अदालतलाई िदएको छैन । िनवेदकको सम्बन्धमा 
भएको िनणर्य तजिवजी नभइ पूणर्त: ःवेच्छाचारी भएको ःवत िस  छ । ठूलो संख्यामा उच्च पदःथ िनजामित 
कमर्चारीको सम्बन्धमा असाधारण र रहःयात्मक तवरले २०४९।७।२१ का िदन ौी ५ को सरकार देिख लोकसेवा 
आयोग समेतबाट भएका काम कारवाहीह देखा देिख कपट र दरुासययकु्त छ । 

१२. नेपाल अिधराज्यको संिवधान,०४७ िमित ०४७।७।२३ का िदन लालमोहर लागी जारी भएपिछ त्यससँग 
बािझएको कानून बािझएको हद सम्म ःवत: िनःकृय हनु ेछ भ  ेसंिवधानको धारा १३१ मा व्यवःथा छ । संिवधानको 
धारा १२४ मा िनजामित सेवाको गठन संचालन एवम ्सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गिरए बमोिजम हनुेछ भ े छ 
। संिवधानको त्य सवाध्यात्मक व्यवःथालाई पूरा गनर् िनजामती सेवा ऐन, ०४९ िमित २०५०।२।४ मा लालमोहर 
लागी जारी भयो तर संिवधान लागू भएको एक वषर् सम्मको छुटको अविध समा  भई सकेपिछ र िनजामती सेवा ऐन, 

०४९ लागू हनु ुभन्दा अिघको अन्तिरम अवःथामा सािवक बमोिजमकै िनयम कायम नराखी सेवा सतर्ह  संशोधन ारा 
पिरवतर्न गिरएको छ । कमर्चारीको िहत र इच्छाको ूितकूल िनयम सशोधन हनु ुिनजामती सेवा ऐन,०१३ को दपा ७ 
को उपदफा (२) र (३) को ूितकूल भई अमान्य छ । त्यःतो अमान्य र वदर िनयम को अनूिचत ूयोगलाई अमान्य 
र बदर घोिषत गनुर् पन अवःथा ःप  छ । 

१३. कानूनको समान संरक्षणको हकबाट कसैलाई वंिचत गिरन े छैन भ  े संिवधानको धारा ११(१) 
अन्तगर्तको संरक्षण िनजामती कमर्चारीको हैिसयतमा पिन कायम रहन्छ । ऐनको दपा ५ हरेक िनजामित कमर्चारीको 
सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छा अनसुार हनुे छ भिनए पिन त्यसका ूितवन्धात्मक ूावधानह ले त्यस 
अिधकारलाई अनिुचत र अनिधकृत तवरले ूयोग नहनु ेगरेकाछन ्। यो िनरंकुश र िनरपेक्ष अिधकार होइन । 

१४. कानूनले खास गरेर न्याय,अिधकार, िन यता तथा सरुक्षाको खोजी गदर्छ । ऐनको व्याख्या गदार् ऐनमा 
लेिखएका शब्द अनसुार नै व्याख्या गनुर् पछर् । िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ मा िदइन ेछ िदलाउन सक्नेछ 
भ े शब्द ूयोग भएका छन ्। छु ै ऐन पिछ त्यसमा िदन सक्न ेछ भिनएको तात्मपयर् त्यस ऐनको दफा २४ ले नै 
ःप  गरेको छ । 

१५. कसैको पद र हक सम्बन्धी कुरामा ूितकुलको िनणर्य गनर् पाउने तजवीजी अिधकार छ भनते पिन त्यस 
अन्तगर्त ःवेच्छाचारी िनणर्य गनर् पाइदैन भ  ेकुरा लामो अविध देिख मानी आएको न्याियक िस ान्त हो । परशरुाम झा 
िव  िौ ५ को सरकार (न.ेका.प. ०४८ अंक ६ पृ  २२३) को मु ामा सात सदःयीय पूणर् इजलासले आत्मिन  
अिधकार ःवेच्छाचारी तवरले ूयोग भएमा न्याियक हःतक्षेप गनर् सिकन ेिस ान्त कायम गरेको छ । िवशेष इजलासको 
बहमुतको िनणर्यमा हेम बहादरु काकीर् (ने.का.प.०४० पृ  ५३३) ँयाम कृंण ौे  (ने.का.प. ०४३ पृ  २७२) र 
िवदरु िवबम अिधकारी (ने.का.प. २०४४ पृ  २६२) समेतलाई उल्लेख गरी िवशेष इजलासले ित निजरह को 
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उल्लंघन गरी िनणर्य गरेको ऽिुट देखाएको छ । ँयाम कृंण ौेष७्को मु ामा िसंगल वने्चको र अन्य मु ामा संयकु्त 
इजलासको िनणर्य छ । ती िनणर्य बहृद इजलासका लािग माननीय हनु सक्छ वाध्यात्मक हनु सक्दैन । 

१६. ूःततु मु ामा िनवेदकलाई संिवधान ारा ूत्याभतू समानताको मौिलक हकमा आधात पगुेको कुरा 
उठाइएको छ । िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुेका मध्ये कसैलाई राख्न ेकसैलाई िझक्न ेतजिवजी अिधकार ूयोगको 
लागी ऐनले अिधकार िदएको छैन । समपर्ण पिरत्याग वा िववन्धन तथ्यबाट ःथािपत हनु ेकुरा हनु र तथ्यका कुराह  
ूत्यथीर्ले िलिखत जवाफमा उठाउन ेकानूनी मौका पाएका हनु्छ । िजिकर निलएका तथ्यको िववाद उ७इ अदालतले 
िनणर्य गनर् िमल्दैन । िववन्धन र समपर्ण कःतो िःथितमा लाग्छ वा लाग्दैन भिन ०१५, ०१९ र ०४७ सालका 
संिवधान अन्तगर्त ूितपादान भएका निजरह  छैन । समपर्ण र िववन्धनको सम्बन्धमा सबैभन्दा परुानो निजर उ म 
शंसेर िव. ौी ५ को सरकार भएको (ने.का.प. ०१७ पृ  ७७) मु ामा कायम भएको छ । कानूनी प्वाईन्टमा सरकार 
वा जनता जसले पिन गल्ती गनर् सक्छ । गल्ती भएको हो होइन भ  ेकुरा अदालतले माऽ िन पण गनर् सक्छ । 
ूःततु मु ामा िनवेदकले कानून कै कुरा उठाई िनवेदन िदएका छन ्। त्यस िस ान्तलाई सव च्च अदालतले िनरन्तरता 
र वल थोपद मलु चन्द आजाद िव. िनवार्चन अिधकृत (न.ेका.प. २०२५ पृ  ३२२) भएको मु ामा कानूनी ू मा 
समपर्ण वा सहमितले आप ी गनर् बाधा िदँदैन भनी िस ान्त घोिषत गरेको छ । गैर कानूनी काम गैर कानूनी नै रहन्छ 
। कानूनको कुरामा ूितरोधको िस ान्त घोिषत गरेको छ । कानूनी काम गैर कानूनी नै रहन्छ । कानूनको कुरामा 
ूितरोधको िस ान्त नलाग्न ेहुँदा िनवेदकले कानून अमान्य छ भनी आपि  उठाउन नपाउन े देिखँदैन । शिलम िमया 
समेतको मु ामा (ने.का.प. ०३१ पृ  ३६०) कानूनले नलाग्ने कर लगाएकोमा समपर्ण गरी कर ितरी सकेको भ  े
आधारमा िरट खारेज नगरी गैर कानूनी िनणर्यबाट िलएको कर िफतार् गनुर् भनी परमादेश पिन जारी भएको छ । िनणर्य 
अनिधकृत छ भने समपणर्को िस ान्त ूयोग हनु सकै्तन । िनजामित सेवा ऐनको उ ेँय नै सेवाको सरुक्षा र ःवेच्छाचारी 
िनणयर्को िव  संरक्षण ूदान गनुर् हो । िनवेदक रामाशीस साहको िरट िनवेदन (०४१ अंक १० पृ  ८६९) मा 
भएको िनणर्य यस ूसंगमा उल्लेखिनय छ । 

१७. िनविृतभरण भनेको कमर्चारीको ौमको संिचत ूितफल हो । यो जसले अिधकारको पमा पाउँछ । 
िनवेदकको मागबमोिजम अवकासको िनणर्य बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी हनु ुपदर्छ भ  ेबहसका मखु्य बुदँा 
िथए । 

 १८. ूत्यथीर् तफर् बाट िव ान ्विर  सरकारी अिधवक्ता ौी बलराम के.सी., िव ान ्अिधवक्ता ौी नन्द बहादरु सवुेदीले 
बहस ूःततु गनुर् भयो । 

 १९. पेन्सन िलने िनवेदकले अवकासको िनणर्यलाई िःवकार गरी सो अवकास पाएको अवःथामा िनयमले पाउने पेन्सन 
सिुवधा िलइ सकेपिछ फेरी सो अवकाशको िनणर्य गैर कानूनी छ भनी उजरु गनर् पाउने होइन । िनवेदकह  िकशोरी 
ूासदा शमार् (न.ेका.प. ०३६ पृ  १५) माधव बढुाथोकी (ने.का.प. ०४४ पृ  ९६७) हेमन्त कुमार पछाइ (ने.का.प. 
०४९ पृ  ९) बालकृ  मैनाली (०४७ सालको िर.नं.१०२४) धमार्नन्द जोशी (०३४सालको िरट नं. ९१५) भएको 
िरट िनवेदनमा िनणर्यको फलःव प िनयमले पाउन ेसिुवधा आफैले माग गरी िलएपिछ त्यःतोमा िनणर्यबाट हक हनन 
भयो भ  ेनपाउने, त्यःतोमा िनजको कृयाकलाप एवम ्आचारणबाटै िनजको उजूर गन हक समाप् त हनु्छ भ े सव च्च 
अदालतबाट िस ान्त ूितपािदत भएको छ । 
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२०. एच.एम. िसराभाइको किन्ःटच्यूशनल ल अफ इिण्डया चौथो संःकरण भाग १ को पृ  ४२९ मा 
अमेिरका लगायत अन्य रा ह मा पिन ःवेच्छाले आफ्नो हक त्याग्न पाइने कुरा उल्लेख छ । िनजामती सेवा ऐन, 

०१३ को दफा ४, ७ र ८ को अिधकार ूयोग गरी िन.से.िन, २०२१ बनेको हो । उक्त ऐनले िनयम बनाउने 
अिधकार िदएको छ । उक्त िनजामती सेवा ऐन, ०१३ अवैध छ भ  ेिनवदेकको भनाई छैन । ऐनको अिधकार ूयोग 
गरी बनेको िनयम संिवधानसँग वािझएको छ भ  िमल्दैन । उक्त ऐन िनयम हाल वहाल छैनन । िनणर्य गदार्को 
अवःथा वहाल नरहेको ऐन िनयमलाई वदर घोिषत गनुर्पन अवःथा हुँदैन । िनजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ५ मा 
हरेक िनजामती कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छा अनसुार हनुे भिनएको छ । िनवेदकलाई 
िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ को िनयम ७.१(२) अन्तगर्त िदएको अवकाश मलु आधार िनजामती सेवा ऐन, ०१३ 
को दफा ५ नै हो । अिनवायर् अवकाश िदन पाउन ेअिधकार अिख्तयारवालाबाट ूयोग भई िदएको अवकाशमा कानूनी 
ऽटुी हुँदैन भनी िविभ  मु ामा िस ान्त कायम भएको छ । अिनवायर् अवकाशलाई भेदभाव पूणर् अवकाश भ  िमल्दैन 
। अवकाश िदन ेकायर्बाट िनवेदकलाई समानताको हकबाट बिन्चत गिरएको मािनदैन । तोिकएको अविध पगुेको 
कमर्चारीह लाई भारत लगायतका देशह मा पिन अिनवायर् अवकाश िदन सिकने कानूनी व्यवःथा देिखन्छ । 
िनवेदकह  तरािसंह (ए. आई.आर. १९७५, पृ  १४८७) एन.भी पु ा (ए.आइ. आर १९७२ पृ  २१८५) उ र ूदेश 
राज्य (ए.आइ.आर १९७२ पृ  २१५१) को मु ामा समेत त्यस ूकारकका िस ान्त कायम भएका छन ् । 
कमर्चारीलाई िदने अवकाश सरकारको आत्म सन्तिु मा िनभर्र हनु ेर त्यःतोमा अदालतले औिचत्य कारण एवम ्फाइलमा 
ूवेश गनर् िमल्दैन भ े ती नजीरह ले साराशं हो । अिनवायर् अवकाशमा कमर्चारीको सहमितको आवँयकता नपन 
हनुाले िनवेदकले िदलाउन,े शब्दको गलत व्याख्या गरेको ःप  छ । िनयम ७.१(२) मा ूयोग भएको िदलाउन ेभ  े
शब्दको अथर् िदने अथर्मा नगन हो भने िनयम ७.१(२) ूयोग गनर् नसिकन ेभई िनःथर्क हनु जान्छ । 

२१. अवकाशको िनणर्यमा आरोप वा दोष लगाएको छैन । आफ्नो ूशासन यंऽलाई सक्षम राख्न ौी ५ को 
सरकारले अिनवायर् अवकाश िदने हो । यसबाट कसैको हक हनन ्भएको मािनदैन । िनवेदकको िजिकर कानून संगत 
छैन । छानी छानी अवकाश िदएको कुरा नै गतल हो । िनवेदन खारेज हनु ुपदर्छ भ  ेवहसको मखु्य बुदँा िथयो । 

२२. दबैु पक्षबाट बहस नोट समेत ूःततु हनु आएको छ । 

२३. आज िनणर्य सनुाउन तािरख तोिकएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदकको िजिकर ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ 
िव ान ्अिधवक्ताह को बहस एवम ्ूःततु भएको बहस नोटमा िवचार गदार् मखु्यतः िनम्म लेिखए बमोिजमका ू को 
िनणर्य गनुर् पन देिखन्छ । 

 (१) राय वा िनणर्यमा असहमित भई िनणर्याथर् वढी न्यायाधीश रहेको इजलासमा पेश भएकोमा अन्य सम्ब  
ू मा िनणर्य गनर् िमल्छ िमल्दैन ? 

 (२) िनजामती सेवा िनयमावली २०२१ (२९ औ ंसंशोधन सिहतको) िनयम ७.१(१) र ७.१(२) संिवधानको 
धारा १२४ र १३१ सँग बािझएको छ छैन ? 
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(३) समपणर्को िस ान्त ूःततु िरट िनवेदनमा लाग ुहनु्छ हुँदैन ? 

 (४) िनवृ ीभरण िलए पिछ अवकाशको िनणर्य उपर उजरु गन हक रहन्छ रहँदैन ? 

 (५) िनवेदकको माग बमोिजम िरट जारी गरी हक ूचलन गराउन िमल्न ेहो होइन ? 

  

२४. यःमा ौी ५ को सरकारको िमित ०४९।७।२१ को िनवेदकलाई अवकाश िदन ेगरेको िनणर्य कानून र 
न्याय संगत नभएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनुे र िनवेदकलाई पूवर्वत सेवामा वहाल राख्न ुभनी परमादेशको 
आदेश समेत िवपक्षीका नाउँमा जारी हनुे ठहछर् भ  ेमा.न्या. लआमण ूसाद अयार्लको राय र माग बमोिजम आदेश जारी 
गनर् निमलेको हुँदा िरट िनवेदन बमोिजम आदेश जारी गनर् निमलेको हुँदा िरट िनवेदन खारेज हनु्छ । संिवधानको धारा 
८८(१) अन्तगर्तको संवैधािनकताको िनणर्य गरी धारा ८८(२) अन्तगर्तको उपचार समेत ूदान गनुर् पन वा नपन समेत 
िनणर्य गनुर्पनमा सो नगरी अवकाश िदने िनणर्य कारवाहीलाई माऽ वदर गिरएको िवशेष इजलासको िर.नं. १६८८ र 
िर.नं. २७२७ तथा सो िरटह  साथै िनणर्य भएको समान ू  रहेको िरटको िनणर्य सँग सहमत नभएकोले ूःततु िरट 
िनवेदनलाई बहृद िवशेष इजलासमा िनयम बमोिजम पेस गनुर् भ े मा.न्या. ौी केदारनाथ उपाध्याय र मा.न्या.हिर ूसाद 
शमार्को राय भई ०५१।९।२१ मा िनणर्य भई ूःततु िरट िनवेदन यस इजलास समक्ष पेश हनु आएको देिखन्छ । 

२५. साधरणतः न्यायाधीशह को बीच राय निमलेको कानूनी ू  मै सीिमत रही िनणर्य गनुर् वान्छनीय भएपिन 
कानूनी र न्याय संगत कारण भए यस इजलासले ःवयम ् नयाँ ू  खडा गरेर िनणर्य गनर् बाधा देिखदैन । 
न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको कारणबाट पूणर् इजलासमा पेस भएको मु ामा पूणर् इजलासले साधारणतः 
न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको कानूनी ू  मै सीिमत रही िनणर्य नुर् वान्छनीय हो त्यःता ू ह मा केही नबोली 
पूणर् इजलासले ःवयम ् नया ँ ू  खडा गेर िनणर्य गनर्लाई अदालतले नवोली नहनु ेअिधकार क्षेऽको अभाव अथवा 
न्यायकतार्को पूवार्महको ू  जःता अिनवायर् कानूनी र न्याय संगत कारण हनु ु पन भनी कमलादेवी थपिलया समेत 
िव  राजकुमार कक्षपित समेत भएको उत्ूषेणको िरट िनवेदनमा िस ान्त ूितपादन भई रहेको (ने.का.प.051) अंक 
६ पृ  ४१४) र सव च्च अदालत िनयमावली ०४९ (संशोधन सिहत)को िनयम ७क(२)(ख) मा आफू समक्ष पेस 
भएको मु ामा पूणर् इजलास वा िवशेष इजलासले सो मु ा जनु ू को लािग पेस भएको हो सो ू को िनणर्यको अितिरक्त 
सो मु ामा वाकँी अन्य ू  वा िवषयमा समेत िनणर्य गरी मु ा अिन्तम पमा िकनारा गनर् िमल्न ेगरी कानूनी व्यवःथा 
भएको साथै संिवधानको धारा ८८(२) को संरचनाबाट समेत हाॆो संवैधािनक व्यवःथा पूणर् पमा न्याय ूदान गन तफर्  
पिरलिक्षत हनुाले पूणर् पमा न्याय ूदान गदार् न्यायाधीशह का बीच राय निमलेको िवषयको अितिरक्त सम्व  अन्य 
िवषयमा समेत िनणर्य गनर् िमल्ने नै देिखन्छ । 

२६. िन.से.िन, २०२१ (२९ औ ं संशोधन पूवर्) को िनयम ७.१(३) मा िनयम ७.४ बमोिजम िनविृ भरण 
पाक्न ेअवःथामा पगुेको कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्नेछ 
भ े र िन.से.िन, ०२१ (२९ औ ंसंशोधन पँ चात)् को िनयम ७.१(१) मा कुनै िनजामती कमर्चारीको उमेर ५८ वषर् 
पूरा भएपिछ वा िनजको सेवा अवधी ३० वषर् पूरा भएपिछ िनजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश िदईने छ भ े र 
िनयम ७.१(२) मा िनयम ७.४ बमोिजम िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुेका कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को 
सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउनछे भ े कानूनी व्यवःथा भएको पाइन्छ । 
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२७. जहासम्म संवैधािनकताको ू  छ संिवधानसगँ बािझएको कानूनको हकमा धारा ८८(१) अन्तगर्त कुनै 
पिन नेपाली नागिरकले िरट िनवेदन िदन पाउन ेभई संवैधािनकताको ू लाई िलएर कितपय मु ामा यस अदालतबाट 
िनणर्य भई सकेका छन ्। िनवेदक इमान िसंह िव. ौी ५ को सरकार मिन्ऽपिरष  सिचवालय समेत भएको बन्दी 
ूत्यक्षीकरणको िरट िनवेदनमा सैिनक ऐन, ०१६ को दफा १ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) को व्यवःथाले गैर 
सैिनक नागिरकलाई सैिनक कानूनको अिधनमा रािखएकोले सो व्यवःथा संिवधानको धारा ११ को िवपिरत छ भ  े
िववाद उठेकोमा सो व्यवःथा संिवधानको धारा ११(१) सँग असंगत देिखएको आधारमा िनणर्य भएको िमित देिख 
अमान्य र बदर घोिषत भएको (ने.का.प. ०४९ अंक ८ पृ  ७१०) र िनवेदक मन बहादरु िवँ वकमार्, िव. ौी ५ को 
सरकार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय भएको िरट िनवेदनमा मलुकुी ऐन अदालतको १०(क) नं को 
व्यवःथाले संिवधानको धारा ११(४) लाई साघंरु ्याउने अपवािदत कायर् गरेको (ने.का.प.०४९ अंक १२ पृ  १०१०) 
तथा त्यःतै िनवदेक केशव बहादरु थापा िव. सामान्य ूशासन मन्ऽालय समेत भएको िरट िनवेदनमा िनवदेकलाई राजँ व 
िनयमावली ०४९ को िनयम ........... को उपिनयम (२) िनयम ६ अनूसूची २ ले राजपऽ अनंिकत पदह को शैिक्षक 
योग्यता तोिक िनवेदकको पिहले देिख काम गरी आएको सेवामा काम गनर् अयोग्य मािनएको आधारमा िनवेदकको 
हकमा सो िनयमह  वदर हनु ेठहर् याएको (न.ेका.प. ०५० अंक ६ पृ  २९९) पाईन्छ । 

२८. मािथ उल्लेख भएका ती िनणर्यह बाट कुनै पिन ऐन कानून संिवधानको ूावधान सँग बािझएको आधारमा 
अमान्य र बदर घोिषत भएको पाइन्छ । 

२९. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १ मा यो संिवधान नपेालको मूल कानून हो यस संिवधान 
सँग बािझन ेकानून बािझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ भ े र धारा ८८(१) मा यस संिवधान ारा ूद  मौिलक हक उपर 
अनिुचत बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संिवधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून वा त्यसको 
कुनै भाग बदर घोिषत गरी पाउँ भनी कुनै नपेाली नागिरकले सव च्च अदालतमा िनवेदन िदन सक्नेछ र सो अनसुार कुनै 
कानून संिवधान िसत बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई ूारम्भ देिख नै वा िनणर्य भएको िमित देिख अमान्य र बदर 
घोिषत गन असाधारण अिधकार सव च्च अदालतलाई हनुेछ भ े र संिवधानको धारा १३१ मा यो संिवधान ूारम्भ 
हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन,् तर यो संिवधानसँग बािझएको कानून 
यो संिवधान ूारम्भ भएको १ वषर् पिछ बािझएको हदसम्म ःवतः िनंकृय हनुेछ भ े उल्लेख भएको पाईन्छ । 
िनवेदकले िनजामती सेवा िनयमावली २०२१ (२९ सौ संशोधन) को िनयम ७.१(१) र ७.१(२) नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को धारा १२४ सँग बािझएकोले अमान्य तथा बदर घोिषत गरी पाउँ भ  े िनवेदन िजिकर िलएको 
पाइन्छ । संिवधानको धारा १२४ मा ौी ५ को सरकारले देशको ूशासन संचालन गनर् आवँयक सेवाह को गठन 
गनर् सक्नेछ त्यःता सेवाह को गठन, संचालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गरे बमोिजम हनुछे भ े उल्लेख 
भएको छ । यस संवैधािनक ूावधानलाई इिकंत गद िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(१) र 
७.१(२) संिवधानको उक्त ूावधानसगँ बािझएको भ े िनवेदकको िजिकर रहेको पाइन्छ । संिवधानको धारा १३१ को 
ूितवन्धात्मक वाक्याङ् शमा यस संिवधानसँग बािझएको कानून यो संिवधान ूारम्भ भएको एक वषर्पिछ बािझएको 
हदसम्म ःवतः िनंकृय हनुेछ भ े र धारा १२४ मा ौी ५ को सरकारले देशको ूशासन संचालन गनर् आवँयक 
सेवाह को गठन गनर् सक्नेछ त्यःता सेवाह को गठन संचालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गिरए बमोिजम 
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हनुेछ भ  ेउल्लेख भएकोले सो अनसुार ऐन बनाएर माऽ सेवाको शतर् तोक्न ुपनमा िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दपा 
७(१) ले िदएको अिख्तयार ूयोग गरी िनयम बनाइ सेवाको शतर् तोकेकोले िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ को िनयम 
७.१(१) र ७.१(२) धारा १२४ सँग बािझएकोले धारा १३१ अनसुार िनंकृय समेत भएको छ भ े िनवेदकको कथन 
रहेको हकमा हेदार् ऐन बनाउने अिभभारा व्यवःथािपकाको भई कहीले कुन अवःथामा संवैधािनक ूकृया पूरा भइ ऐन 
ब े हो ौी ५ को सरकारको अधीनःथ कुरा होइन । शासन व्यवसथाको सामान्य िनदशन िनयन्ऽण र संचालन गन 
अिभभारा संिवधानको धारा ३५(३) ले मन्ऽी पिरष  उपर रहेकोले सो बमोिजमको दाियत्व िनवार्ह गनुर्पन भई नयाँ 
िनजामती सेवा ऐन र िनयमावली बमोिजमको काम गनुर्पन अवःथा पनर् गएको देिखन्छ । िकनभन े संिवधान ूारम्भ 
भएको िमितले एक वषर् ०४८ साल काितर्क २३ गतेदेिख िनजामती सेवा ऐन, ०४९ िमित ०५०।२।४ मा लागू 
हनुभुन्दा अिघसम्मको अविधमा िनजामती सेवा ऐन, ०१३  र िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ शनु्य अवःथामा पगुेको 
संझी िनंकृय भएको मानी सरकारी कमर्चारीको सेवाको शतर् अिनिँतच र अव्यविःथत िःथितमा रहेको र जसले जे गरे 
पिन हनु ेअवःथाको ौृजना भएको मा  िमल्न ेकुरा होइन । िनजमती सेवाको सम्बन्धमा यःतो कानून ब ु पदर्छ भिन 
धारा १२४ ले िसमांकन गरेको पिन छैन । 

३०. संिवधानको धारा १२४ ले िनजामती सेवाको गठन र संचालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्िरत गिरए 
बमोिजम हनुेछन ्भ  ेउल्लेख भएको सम्म पाईन्छ । िनजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शतर्ह  यो यो यस 
ूकारको हनुेछ भनी संिवधानले खु ाएको पाइदैन। यस िःथितमा आवँयकताको िस ान्तको आधारमा धारा १२४ 
अन्तरगत ऐन नबन ेसम्मको अविधको लािग सािवककै ऐन तथा वदर गनर् दावी पिन नभएको उक्त ऐनको अिधकार 
ूयोग गरी संशोधन गरेको िनयमावली बमोिजम कायर् संचालन गरेको औिचत्यपूणर् नै हुँदा िनजामती सेवा िनयमावली, 
०२१ को िनयम ७.१(१) र ७.१(२) धारा १२४ सँग बािझएको मानी धारा १३१ अनसुार िनंकृय भएको मा  िमल्ने 
। संवैधािनकता सम्बन्धी यस ू का सम्बन्धमा िवशेष इजलासमा रहेका माननीय न्यायाधीशह मा मत िभ ता रहेको 
पिन नदेिखँदा त्यस तफर्  िवशेष िववेचना गरी रहन ुपरेन । 

३१. िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ मा परेका िदने िदलाउन े शब्दह को सम्बन्धमा पिन िव ान ्
अिधवक्ताह बाट आ-आफ्नो  पक्षको िहत हनुे तफर्  ूःततु हनु आएका छन ्। तर िनजामती सेवा ऐन, २०१३ र 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ समेत हाल वहाल नरहेको हनुाले िनयमावलीमा ूयोग भइ भिनएका िदन े िदलाउन े
शब्दह को सम्बन्धमा पिन िववेचना गरी रहन ुपन अवःथा देिखदैन । 

३२. िनविृ भरण पाउन ेसेवा अविध पूरा गरेका कमर्चारीह लाई कुनै दोष वा आरोप नलगाई िनज कमर्चारीले 
पाउन ेिनविृ भरण लगायतका सिुवधा ूा  गन गरी अवकास िदएकोलाई िनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनले अमान्य गरेको 
छैन । साथै नपेाल िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दपा ५ ले हरेक कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको 
इच्छा अनसुार हनुेछ भ  ेव्यवःथा गरेको र सो व्यवःथाले ौी ५ को सरकारलाई िनजामती कमर्चारीको सेवालाई कुनै 
आरोप वा दोष नलगाई अन्त्य गनर् सक्ने गरी अिधकार िदएको छ । यो ौी ५ को सरकारको ःविववेकीय अिधकार हो 
त्यःतो अिधकारको ूयोग गरी गरेको िनणर्यलाई असमान व्यवहार गरेको भ  िमल्दैन भ  ेौी ५ को सरकार तफर् बाट 
तकर्  र वहस पिन ूःततु हनु आएको पाइन्छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ारा ूद  हक कुिण्ठत भएमा 
संिवधानको धारा ८८(१) र ८८(२) ले आवँयकता अनसुार ऐन कानून बािझएको हदसम्म अमान्य बदर घोिषत गन, 
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भेदभावपूणर् एवम ् असमान व्यवहारबाट गिरएको आिद कायर् अमान्य गन जःता असाधारण अिधकार क्षेऽ सव च्च 
अदालतलाई ूदान गिरएको पाइन्छ । िनवेदकले आफूलाई ौी ५ को सरकारले िनजको पदबाट अवकाश िदएको 
िव  संिवधानको धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तगर्त ूःततु िनवेदन दायर गरेको छ । िनवदेकलाई अवकास िदएको 
िनणर्य पदीय हक सम्बन्धी िनणर्य भएकोले तजिवजी अिधकारको ूयोग गदार् कानून संगत, न्यायपूणर्, वदिनयत रिहत र 
संिवधानले ूदान गरेको समानता सम्बन्धी हक कुिण्ठत हनुेगरी गिरएको हनुहुुँदैन । यिद अवकास िदएको िनणर्य 
तजिवजी अिधकारको िवषय भएपिन कानून संगत न्यायपूणर् र वदिनयत पूणर् छ भन ेन्याियक पनुरावलोकनको माध्यमबाट 
यःता िनणर्ह  बदर घोिषत गरी उपचार ूदान गनर् सव च्च अदालतलाई असाधारण अिधकार संिवधानले ूदान गरेको 
पाइन्छ । 

३३. िनजामती कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुेछ भनी नेपाल िनजामती सेवा 
ऐन, २०१३ को दफा ५ मा रहेको र यो ःवेच्छाको िस ान्त भएकोले अिख्तयारवालाले चाहेमा कुनै पिन िनजामती 
कमर्चारीह लाई अवकाश िदन सक्ने हो िक भ े तफर्  पिन केही िववेचना हनुपुन देिखन्छ । नेपाल िनजामती सेवा ऐन, 

२०१३ को दफा ५ मा हरेक िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुछे भ  ेउल्लेख 
भएको र िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दपा ६ मा दजार् घटाउने वा मनोमानी वखार्सीबाट िनजामती कमर्चारीको 
बचाउन ेसम्बन्धमा व्यवःथा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ७(१) ले िनजामती पदह मा वहाल हनुे व्यिक्तह को 
भनार् र सेवाको शतर् व्यविःथत गनर् ौी ५ को सरकारले िनयम बनाउन सक्ने र उपदफा २ ले उपदफा १ अन्तगर्त 
बनेको िनयमह मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएपिन िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा ौी ५ को सरकारले उिचत र न्याय 
संगत तिरकाबाट कारवाही गनर् सक्तछ भ  े उल्लेख भएको पाइन्छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ नपेाल 
िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ४, ७ र ८ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी बनेको देिखन्छ । िनजामती सेवा ऐन, 

२०१३ को दफा ७ अन्तगर्त ब  ेिनयमावलीमा सोही ऐनको दफा ७(३) ले िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा कारवाही 
गदार् उिचत र न्याय संगत तिरकाबाट गनुर्पन ःप  छ । िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ बमोिजम हरेक 
िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ बमोिजम हरेक िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको 
इच्छानसुार हनुछे भ  ेउक्त ऐनको व्यवःथाको आधारमा िनयम ७.१(२) बमोिजम ौी ५ को सरकारले िनजामती 
कमर्चारीलाई अवकाश िदँदा पिन त्यःतो अवकाश िदने कारवाही उिचत र न्यायसँगत हनु ुपदर्छ । 

३४. िनजामती कमर्चारी र ौी ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मािलकसँग तलुना गनर् िमल्दैन । 
मािलकको नोकरलाई िनकाले जःतै ौी ५ को सरकारले िनजामती कमर्चारीलाई िनकाल्न िमल्दैन । यी दवैुको सम्बन्ध 
िनजामती सेवा ऐन, २०१३ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ बाट िनदिशत छ । ौी ५ को सरकारले िनजामती 
कमर्चारीलाई नपेाल िनजामती सेवा ऐन र िनजामती सेवा िनयमावलीमा तोिकएको िविध र ूिबया अनसुार िनयिुक्त, 

स वा, बढुवा, अवकाश, वखार्ःत गनुर्पन हनु्छ । ःवेच्छाको िस ान्त भ ाले ःवेच्छाचारी पबाट िनरंकुश तरीकाबाट 
िनजामती कमर्चारीलाई अवकास िदन ेअवँय पिन होइन । 

३५. िनवेदकलाई अवकाश िदन ुभन्दा अगाडी ूाकृितक न्याय िस ान्त अनसुार सनुवाईको मौका ूदान गनुर्पन 
हो, होइन ? िनवेदकले यस सम्बन्धमा उठाएको उक्त िजिकर सम्बन्धमा िवचार गनुर् पन देिखन आएको छ । यस 
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ू को िनराकरणका लािग िनजामती कमर्चारी सम्बन्धी िवभागीय कारवाही र अिनवायर् अवकासको ःव पको समानता र 
असमानता ू  हनु आवँयक देिखएको छ । 

३६. िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा कुनै पिन िनजामती कमर्मचारीलाई िनज 
उपर गिरने कारवाहईको सम्बन्धमा सफाईको सबूद िदन मनािसव मािफकको मौका निदई बखार्सी गनर् वा दजार् वा 
तलब घटाउन हुँदैन भनेर ूितवधात्म वाक्याङ् श (क) मा नैितक पतनको फौज्दारी अिभयोगमा कसरु ठहिरए वापत 
िनजामती कमर्चारीलाई दजार् वा तलब घटाइएको वा पदबाट हटाइएकोमा (ख) मा यो ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमह  
अनसुार िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउन ेअिधकारीको िच मा मािथ लेिखएको मौका िदँदा अव्यवहािरक हनु्छ भ े 
लागी त्यसको कारण खलुाई पचार् खडा गरेकोमा भ े उल्लेख भएको पाईन्छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को 
िनयम १०.१ मा ६ ूकारको अथार्त ् (१) नसीहत िदन े (२) तलब विृ  वा ूमोशन रोक्का गन (३) जानी जानी 
लापवार्ही वा िनयम आदेशको पालन नगनार्ले ौी ५ को सरकारलाई हनु आएको नोक्सानीको समपूणर् वा आिशंक पमा 
तलबबाट क ा गरी असलु गन (४) तल्लो पो  वा तल्लो टायमःकेल वा त्यही टाइम ःकेलको तल्लो ःकेलमा गन 
(५) भिवंयमा सरकारी नोकरी िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी नोकरीबाट हटाउन ेर (६) भिवंयमा सरकारी नोकरीको 
िनिम  सामान्यत अयोग्य ठहिरने गरी नोकरीबाट वखार्ःत गन सजायको व्यवःथा गरेको र िनयम १०९, १०.१० मा 
साजय िदन पाउन ेअिधकारीले कुनै िनजामित कमर्चारीलाई सजायको आदेश िदन ुभन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको 
कारणको उल्लेख गरी सफाई पेस गन मौका िदनपुन सजायको आदेश िदन ुभन्दा पिहले सूचना िदने जःता कानूनी 
ूावधान रहेको पाइन्छ । यस िकिसमको सजाय उपर पनुरावदेन लाग्न ेव्यवःथा समेत रहेको देिखन्छ । 

३७. िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०१२ को दफा ६(१) मा िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम १०.१ 
बमोिजम सजाय िदएको नभई ऐ. िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) बमोिजम अवकास िदएको देिखँदा िनजलाई 
अवकाश िदएको िनणर्यमा कुनै सजाय िदएको देिखदैन । िनजलाई अवकाश िदँदा कुनै आरोप दोष लागकेो देिखदैन । 
िनजामती सेवा िनयमावली,२०१३ को िनयम ७.१(२) बमोिजम अवकास पाउनेले कानून बमोिजम ूाप् त गन िनविृ भरण 
लगायत सबै सिुवधा ूा  गन हनु्छ । तर तजिवजी आत्मिन  अिधकारको ूयोग ःवेच्छाचारी तरीकाको र भेदभावपूणर् 
हनु नहनुे हनुाले यस सम्बन्धमा िनवेदक बाबरुाम पौडेल व. ौी ५ को सरकार मंिऽपिरष  सिचवालय समेत भएको िरट 
िनवेदनमा (ने.का.प.०५१ िन.नं. ४८७५ प.ृसं.१४३) मा ूितपािदत िस ान्त सँगअसहमित जनाउने अवःथा देिखएन । 
िनवेदकलाई िनजमती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) अनसुार िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुेको आधारमा 
ौी ५ को सरकारलाई ूाप् त तजिवजी अिधकार ूयोग गरी अवकास िदएको देिखँदा ूःततु िववादको िवषयमा ूाकृितक 
न्यायको िस ान्त अनसुार सनुवाईको मौका िदन ुपन भ  ेिनवेदन िजिकर भने मनािसव मा  िमलेन । 

३८. कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(२) बमोिजम अवकास 
िदँदा अवकास िदनपुन कारण र आधार खलेुको हनुपुदर्छ भ  ेिनवेदकको भनाई रहेको छ । िनयम ७.१.(२) मा िनयम 
७(४) बमोिजम िनविृतभरण पाक्ने अवःथा पगुेको कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट 
अवकाश िदलाउन सक्न ेछ भ  ेव्यवःथा अन्तगर्त ौी ५ को सरकारले आवँयक नभएको िनविृ भरण पाउन ेअवःथामा 
कमर्चारीलाई अवकास िदइएको हो भ  ेिलिखत जवामा तकर्  उठाइएको छ । आत्मिन  अिधकारको ूयोग ःवेच्छाचारी 
तरीकाबाट हनुहुुँदैन भ  ेन्यायको सवर्मान्य स ान्त हो । यःतो ूयोग कानूनी राज्यको अवधारणाको ूितकूल हनु्छ । 
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आत्मिन  अिधकार अिनयंिऽत र शतर्रिहत हुँदैन । यसको ूयोग िववेकपूणर् र उिचत पमा भएको छ छैन हेन आधार 
र कारण हनैु पदर्छ । आधार र कारणको अभावमा सो आत्मिन  अिधकारको ूयोग िववेक सम्मत र उिचत पमा 
भएको छ भनी िनक् य लमा पगु्न संभव हुँदैन । 

३९. िनवेदकले मूल पमा नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको ू लाई 
उठाएको पाइन्छ । यो समानताको हक सवै नागिरकलाई ूदान गिरएको छ । िनविृतभरण पाकेका कमर्चारीलाई 
अवकास िदन सक्ने ूवाधान अन्तगर्त त्यःता िनविृतभरण पाकेका कमर्चारीह  मध्ये छानी छानी िनयम ७.१(२) 
बमोिजम अवकास िदइएको छ र त्यःतो अवकास िदने आधार र कारण समेत अवकास पऽमा खलेुको छैन । समान 
अवःथामा रहेका समान व्यिक्तह को बीच कुनै कानूनको ूयोग समान पमा नभई भेदभावपूणर् पमा गिरएमा सो 
कानूनको ूयोग भेदभाव पूणर् तिरकाले गरेको मा ुपदर्छ र यसले संिवधानको धारा ११ ले ूत्याभतू गरेको अिधकारमा 
हःतक्षेप परु् याएको मा ु पदर्छ । 

४०. वहसको बममा पक्ष िवपक्ष तफर् बाट उपिःथत िव ान अिधवक्ताह बाट कितपष कानूनी िस ान्त सम्बन्धी 
ू ह  पिन उठाइएका छन ्। ती मध्ये ूितरोध वा िववन्धनका िस ान्त ःवीकायर् व्यवहारको िस ान्त सम्मित तथा 
असम्मितको िस ान्त, पिरत्यागको िस ान्त एवम ्समपर्णको िस ान्त ूमखु छन ्। यस सन्दभर्मा कुनै कायर्मा लाभ हनुे 
भागलाई िःवकार गन हानी हनु ेभागलाई िःवकार नगन व्दैधचिरऽलाई िन त्सािहत गन कृयामा िःवकायर् व्यवहारको 
िस ान्त सम्मित तथा असम्मितको िस ान्त एवम ्छनौटको िस ान्त आकिषर्त हनु ेनई िःवकार र अिःवकार एकै साथ 
गनर् नपाउने हनु्छ । समपर्णमा भने पिरत्यागको तत्व रहन्छ । ःवेच्छाले कुनै हक पिरत्याग गरेपिछ पनुः सोही हकको 
आधारमा दावी गनर् नपाइन ेहनु्छ । जहाँसम्म िववन्धनको ू  छ कानूनी ू मा िववन्धन आकिषर्त हुँदैन । तथ्यगत 
कुरामा िववन्धनको िस ान्त लाग ुभए जःतै आचरण पिरत्यागको िस ान्त लाग ुहनु्छ । िववन्धन ूमाण संवन्धी िनयम 
मािनए जःतै पिरत्याग आचरण सम्बन्धी िनयम मािनन्छ । कानूनको अव ा कसैले गनर् नपाउन ेहनुाले कानूनले िनषधे 
गरेकोमा वा सावर्जिनक िहत सरोकार वा नैितकतामा आघात पगु्ने गरी हक पिरत्याग गनर् पाइदैन । 

४१. व्यिक्तको हक अिधकार वा ःवतन्ऽतालाई ूभाव पान जनुसै कायर् पिन ःप  कानूनी शिक्तको आधारमा 
गिरएको हनु ु पदर्छ । ूभािवत व्यिक्तले अदालत गहुारेमा कानून अनु प नगिरएको कायर् मान्यता हुँदैन । कानूनी 
राज्यमा कानून नै सव पिर हनु्छ । 

  

४२. कानून ारा ूदान गिरएको शिक्त कानूनले तोकेको सीमा सम्म माऽ हनु्छ ।त्यो शिक्त वा अिधकार 
िनयन्ऽण रिहत हुँदैन । सरकारी िनकाय वा अिधकारीले पिन अन्य व्यिक्त सरह आफ्नो कानूनी िःथित सम्बन्धमा गलत 
सोचाइ राखेको अवःथामा कानूनको ूयोगमा ऽटुी हनु सक्छ त्यसैले कानूनले न्याियक िनयन्ऽणको व्यवःथा गरेको हनु्छ 
। 

४३. सरकारले पिन कानून र कानूनी िस ान्तको पिरिधिभऽ रहेर कायर् गनुर्पन हनुाले तजिवजी अिधकार 
अिनयिन्ऽत मािनदैन । अिववके पूवर्क भेदभावपूणर् तवरबाट वा कानूनको उल्लङ् घन हनु ेगरी अिधकारको ूयोग गनर् 
िमल्दैन । त्यःतो ूयोग अमान्य हनु्छ । यथाथर्मा कानूनको शासनको महत्वपूणर् कुरा नै अदालत ःवतन्ऽ र सक्षम हनु ु
र सरकारको तजिवजी अिधकारको अनिुचत ूयोगमा वन्देज लगाउन ुहो । कानूनी राज्यको ससंुचालनको लािग ःवच्छ 
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र दक्ष ूशासनको आवँयकता र नागिरकलाई ःवेच्छाचारी शासनबाट जोगाई राख् ने आवँयकताको माझ अदालतले 
संतलुन कायम राख्दछ। 

४४. संिवधानको धारा १४(५) मा विणर्त कानून व्यवसायीसँग पूपर्क्ष गराउन पाउन े हक संवैधािनक हक 
भएपिन त्यो व्यिक्तगत ूकृितको भएकोले पिरत्याग गनर् निमल्न ेहोइन । तर धारा ११ ले ूदान गरेको सबै नागिरक 
कानूनको ि मा समान हनु ेर कानूनको समान संरक्षणबाट वंिचत हनु पन मौिलक हक भने पिरत्याग गनर् िमल्दैन । 

४५. अतः संवैधािनक वा कानूनी हक पिरत्यागगनर् िमल्दैन भ  े होइन तर संवैधािनकताको ू  अिधकार 
क्षेऽको ू , सावर्जिनक नीितको ू  कानूनले गनुर् पन नपन दाियत्व सम्बन्धी ू  रहेकोमा सम्पणर् वा पिरत्यागको 
िस ान्त िःवकायर् व्यवहारको िस ान्त कुनै पिन िस ान्त िःवकायर् व्यवहारको िस ान्त कुनै पिन िस ान्त अवरोधक 
हुँदैनन ्। यी िस ान्त अवरोधक हनु नहनु ेकुरा मु ाको तथ्य, अवःथा एवम ्पिरिःथितमा िनभर्र गदर्छ । 

४६. ूःत ु िववादमा िनजामती कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छा अनसुार हनु ेछ भ े 
िनजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी िनजामती सेवा िनयमावली ०२१ (सूशोधन 
सिहत) को िनयम ७.१(२) बमोिजम िनवेदकलाई अवकाश िदएको हो भनी ूत्यथीर् तफर् को िजिकर रहेको देिखन्छ तर 
एउटा िनि त सतर् िनधार्रण गरी सबैको हकमा समान पमा लागू हनुगेरी अवकास िदएको देिखनाले ूत्यथीर्ले 
संिवधानको धारा ११(१) अनकूुल आचरण गरेको देिखन आएन । यःतोमा िनविृत भरण िलकै अवःथामा पिन कानून 
बमोिजम उपचार ूा  गन हक पिरत्याग गरेको वा सो हक ःवेच्छाले छोडेको भ  िमल्दैन । समपर्णको िस ान्त यःतो 
अवःथामा आकिषर्त हुँदैन े।  

४७. िनविृ भरण पाउन े कुरा अिनवायर् अवकाश सेवा अविध पगुी अवकाश, राजीनामा, ःवेिच्छक अवकाश, 

भिवंयमा सरकारी नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी हटाइएको समेत िविभ  अवःथामा िनभर्र हनुे हनुाले िनजामती 
सेवा िनयमावली, ०२१ को िनयम ७.१.(२) अनसुार अवकाश िदएको अवःथामा माऽ भरपन  कुरा होइन । अ  
मलुकुमा जःतो िजिवकाको यथे  ौोत नभएको हाॆो मलुकुमा िजिवकाको मखु्य आधार जागीर भएकोले जािगर छँदा 
पािरौिमक र अवकाश ूा  गदार् िनविृतभरणमा भरपनुर् हनुाले िनविृ भरणमा भरपनुर् पन हनुाले िनविृ भरण िलंदैमा 
व्यवहारबाट िःवकारोिक्त जनाएको अथर् गनुर् न्यायोिचत हुँदैन । िनजामती सेवा िनयमावली, ०२१ को िनयम ७.१.१(१) 
मा अवकाश पाएको ६ मिहना िभऽ िनवतृी भरण ूाप् तीको ूकृया शु  गरी प ा बनाउने कायर् गनुर् पन व्यवःथा भएकोले 
सो म्याद िभऽ िनविृ भरणको प ा उठाउन ु पछर् भ  ेसम्झी त्य ु तफर्  कारवाही चलाई िनविृतभरण िलएकोमा समेत 
कानूनमै पिरपालन गरेको हनु ेभै कानून बमोिजमको आचरण गदार् अवकाश िव  कानूनको मागर् अवलम्बन गनर् बाधा 
पन भ  पिन िमल्दैन । यसरी न्याय कानून कुनै ि कोणले पिन िनि त अविध िवताएको आधारमा पाइन े िनविृ भरण 
िलएकोमा कानून बमोिजम उजरु गनर् निमल्न े देिखदैन । िवशेष इजलासको वहमुतको िनणर्यमा हेम बहादरु काकीर् 
(ने.का.प. ०४४ पृ  ५३३) ँयाम कृंण ौे  (ने.का.प. ०४३ पृ  ३७२) िवदरु िवबम अिधकारी (ने.का.प.०४४ 
पृ  २६२) का िरट िनवेदनमा कायम गिरएको िस ान्त िवशेष इजलासले अनशुराण गनुर्पन धारणा व्यक्त गिरएको 
हकमा हेदार् हेम बहादरु काकीर्को मु ामा सैिनक ऐन, ०१६ अन्तगर्तको कारवाही चली कायर् सम्पादन िनयमावली, ०२४ 
को अनसूुची ३ को दफा १ अनसुार ौी ५ महाराजािधराज सरकारका जनुाफमा ूःताव पेस भई िनविृ भरणमा अवकाश 
गरी िदन ुभ  ेहकूुम ूमांगीको उल्लेख भएको देिखन्छ । िवदरु िवबम अिधकारीको मु ामा िनवेदक िवकास तफर् को 
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शाखा अिधकृत िनयकु्त भई बढुवा पाए तापिन नोकरी अविध जोडीएको ू  नभएकै अवःथामा अिनवायर् अवकाश पाएको 
भ  े िनवेदक कै भनाइको उल्लेख भई िनजलाई अवकाश िदएको वदर भएन । ँयाम कृंण ौे को मु ा िसंगल 
वेञ् चबाट दईु पटक िवभागीय आदेश उल्लंघन गरेको भनी ःप ीकरण माग गिरएको सजाय सम्म नगिरएको आधारमा 
अिनवायर् अवकाश बदर गन आवँयकता देिखएन । वतर्मान संिवधान अन्तगर्त संवैधािनक व्यवःथाका गंभीर ूकृितका 
मु ाह  ३ वा बढी न्यायाधीशह  समावेश भएको इजलासले हेन व्यवःथा सव च्च अदालत िनयमावली अन्तगर्त 
गिरएकोबाट िसंगल वा संयकु्त इजलासले वाध्यात्मक नजीरको पमा महण गनर्पन देिखदैन । ती नजीरह  ूःततु िरट 
िनवेदनमा भएको पिरिःथित अनसुार कै पिरिःथितमा ःथािपत भएको देिखदन । वहसंुख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासबाट 
िनणर्य हुँदा तलुनात्मक ि ले अल्पसंख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासले गरेको िनणर्यमा सहमित वा असहमित जनाउन ु
पन काननुी व्यवःथा रहे भएको पिन पाइदैन । पूणर् िनणर्य उल्लेख नगिरए पिन सवर्सम्मत वा वहमुत कायम भएको 
वहसंुख्यक न्यायाधीश रहेको इजलासले कानूनको व्याख्या गरी कायम गरेको िस ान्त नै नजीरको पमा मान्य हनु े
हनु्छ । अदालतको सबै िनणर्यमा कानूनको व्याख्या गिरएको हुँदैन । सबै िनणर्यमा कानूनी िस ान्त ूितपादन भएको 
पिन हुँदैन । त्यःतो व्याख्या वा िववचेना नभएका िनणर्यह  सम्बिन्धत पक्षलाई वाध्यात्मक भएपिन अनय मु ाका लािग 
नजीर हुँदैन ।  

४८. अवकाश िदन ेवा सेवा अन्तय गन िनणर्यको फलःव प ूाप् त हनु े िनविृ भरण सिुवधा िनवेदकले ूाप् त 
गरेको र िनिवर्वाद एवम ्िनरन्तर अवलम्बन गद आएको िस ान्त भनी ूत्यथीर् तफर् बाट उल्लेख गिरएका िनणर्यह  मध्ये 
िनवेदक िकशोरी ूसाद वमार् (ने.का.प.०३६ पृ  १५) ले नोकरीबाट ःवेच्छाले रािजनामा गरेको तथ्यका साथ पाउने 
सिुवधाह  उपभोग गरेको तथ्यका साथ पाउन ेसिुवधाह  उपभोग गरी ससकेको ू  िथयो । िनवेदक बढुाथोकीको मु ा 
(ने.का.प. ०४४ पृ  ९६७) मा सफाईको पयार्प् त मौका िदएको दईु पटक ःपि करण िलई कारवाही भएको र संचालक 
सिमितमा पनुरावेदनको अवसर पिन उपभोग गरी सकेको बुदँाह  उल्लेख गद सिुवधा उपभोग गरी समपर्ण गरेको 
कुरामा िरट खारेज भएको िथयो । िनवेदक कुमार ूसाद पौडेल (ने.का.प. ०४९ पृ  ५९८) को मु ामा छनौट परीक्षा 
संचालन गन लोकसेवा आयोगको अिधकार छ भ  ेठहरका साथ िनवेदकको समपर्णको कुरा पिन उठेको िथयो ।  

४९. िनवेदक हेमन्त कुमार पछाई भएको मु ामा (ने.का.प. ०४९ पृ  ५८९) नेपाल बक िलिमटेड 
िनयमावली अन्तगर्त अवकाश िदने अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त छ भनी सो अवकास पिछ सिुवधान उपभोग गरेको समेत 
आधारमा िरट खारेज भएको िवशेष इजलासको लािग वाध्यात्मक हुँदैनन ्ती मु ाह  समपर्ण वा पिरत्यागको िस ान्तको 
आधारमा माऽ खारेज भएका पिन देिखदैनन ्। यसैगरी िनवेदक उ म शम्शेरको मु ामा (न.ेका.प. ०१७ पृ  ७७) ौी 
५ को सरकारको िनिरक्षण परीक्षा िदन भनी लोक सेवा आयोगमा पठाउने िनणर्य अनसुार िनवेदकह  लोक सेवा 
आयोगमा गई िलिखत परीक्षा उ ीणर् हनु नसकेपिछ माऽ िरट िनवेदन िदएको हुँदा सरकारको िनणर्य मानी लोक सेवा 
आयोगको अिधकार क्षेऽमा आफूलाई समिपर्त रहेको देिखन्छ, कानूनी प् वाइन्टमा सरकार जनता जसले पिन गल्ती गनर् 
सक्ने र कानूनी प्वाइन्टमा ूितरोधको िस ान्त लाग ु नहनु ेअवःथा नपन िस ान्त कायम भएको पाइन्छ । उ म 
शमशेर िनवेदक भएको अक  मु ामा (ने.का.प. २०१७ पृ  ७४) जनु ऐन अन्तगर्त िनयम बनेको छ त्यो ऐनसँग 
बािझन ेगरी ऐनको दायरा बािहर गई िनयम बनेको छ भन ेत्यःतो िनयम अवैध घोिषत हनु सक्दछ भ े िस ान्त कायम 
गरेको देिखन्छ । मलुचन्ि आजादको मु ामा (ने.का.प. २०२५ पृ  ३२२) कानूनी ू मा समपर्ण वा सहमतीले वाधा 
िदँदैन भ े िस ान्त कायम गरी उ म शमशेरको मु ामा कायम भएको िस ान्तमा थप वल ूदान गिरएको देिखन्छ, सो 
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मु ामा िनवार्चन हुँदा मत बराबर भए गोलाबाट िनवार्चन गनुर् पछर् भ  े िजल्ला पंचायत ऐन, २०१९ को दफा १४(३) 
को िवपिरत िजल्ला पंचायत (िनवार्चन) िनयमावली, २०१९ को िनयम २१(२) बमोिजम पनुः िनवार्चन गराएको ऽिुटपूणर् 
भयो भनी उजरुी पिर िनवार्चन वदर भई ऐनको ूावधान अनसुार गोलाबाट टंुगो लगाई िनवार्चनको कायर् सम्प  
भएकोपाईन्छ । िनवेदकले सहमती बाटै पनु: िनवर्चनमा भाग िलएकोले ःवीकायर् व्यवहार ारा सहमती जनाएको कानूनी 
हक पिरत्याग गरेको भ  ेमािनएन । पक्षह  िमलेर कुनै गैर कानूनी काम भएमा पिछ हामीले िमलेर गरेको भ  ेकुराले 
गैर कानूनी कामले कानूनी मान्यता पाउन सकै्तन गैर कानूनी काम गैर कानूनी नै रहन्छ । पक्षको आचरणले कानूनको 
िःथितमा पिरवतर्न आउन सक्दैन । शेष सिलम िमयाको मु ामा (ने.का.प. २०३१ पृ  ३६०) गैर कानूनी िनणर्यबाट 
िलएको कर िफतार् गनुर् भनी र काशी कुमारी घितर्को मु ामा (ने.का.प. २०३१ पृ  ३३३) पक्षको सम्मित वा िःवकृित 
हुँदैमा कुनै अ ा अदालत वा अिधकारीले आफ्नो अिधकार क्षऽे नभएको आफूले हेनर् नपाउने मु ा हेनर् िछ  पाउने होइन 
भ े िनणर्य भएको देिखन्छ । यसरी ०१७ को उ म शम्शेरको मु ा देिख नै अनिधकृत र गैर कानूनी कुरामा िववन्धन 
समपर्ण वा सहमतीको िस ान्त ूयोग गरी िरट खारेज गनर् िमल्दैन भनी यस अदालतले मानी आएको पिन देिखन्छ । 
यस ूकार सव च्च अदालतबाट िनणर्य भएका मािथ उल्लेख गिरएका मु ाह बाट समपर्ण वा पिरत्यागको िस ान्त तथ्य 
अवःथा एवम ् पिरिःथित अनसुार ूयोग भएको पाइन्छ । अवकाश िदँदा अवकाश पऽमा सखुद भिवंयको कामना 
गिरएको कारणले माऽ कसैलाई कायम राख्न े वा कसैलाई अवकास िदने भनी अिनयिन्ऽत तजिवजी अिधकार ूयोग 
गरेकोलाई न्यायोिचत एवम ्कानून संगत मा  िमल्दैन ।  

५०. ूःततु िववादमा पक्षले संिवधान एवम ्कानून कै कुरा उठाई िनवेदन िदएको पाइन्छ । बाबरुाम पौडेल 
िनवेदक भएको मु ा (ने.का.प.२०५१ पृ  १४३) िनणर्य हुँदा िनणर्य भएको मु ाह बाट िनवृ भरण ूा  गनको हकमा 
समेत अवकासको िनणर्य वदर भई िनवेदकले पनुरवहाली पाएको अवःथामा सोही सरहको कमर्चारीको हकमा िनवृ भरण 
पाएको आधारमा अवकासको िनणर्य बदर नगन हो भन ेसंिवधानले ःथािपत गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाको मलुभतू 
तत्व सबैलाई कानूनको ि मा समान मानी कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट वंिचत नगिरन ेसंिवधानको धारा 
११ को समानताको हक नै परािजत हनुे हनु्छ ।  

५१. भारतीय सव च्च अदालतबाट ूितपािदत नजीरह  िनवेदक र ूत्यिथर्क दवैु तफर् का िव ान ् विर  
अिधवक्ताह बाट उल्लेख गिरएका छन ्। तर भारतको संिवधान र त्यहाँका िनजामती कमर्चारी सम्बन्धी कानूनको 
पिरूके्षमा ःथािपत नजीरह  हाॆो संिवधान एवम ्कमर्चारी सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको सन्दभर्मा ूासांिगक नदेिखएकोले 
त्यसतफर्  अ  िवचार गरी रहन परेन ।  

५२. िनवेदक केशव राज भण्डारी िव ा मिन्ऽ पिरष  सिचवालय समेत भएको िरट िनवदेनमा (२०४८ 
सालको िर.नं. १६८८) िनजामती सेवा ऐन, २०१३ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को व्यवःथाको सम्बन्धमा 
उठाइएको ू मा नवोिलदा िनणर्यको आिधकारीकताको िःथित के हनु ेभ े हकमा सनुवुाई गन समक्ष इजलासले बोल्न ु
नपन सम्झी कुनै ू को सम्बन्धमा नबोलेको कारणले माऽ सम्पूणर् िनणर्यको आिधकािरकता लोप हनु े िःथित हुँदैन । 
जित कुरा सो िनणर्यमा बोिलएको छ त्यितको हकमा सो िनणर्य आिधकािरक नै हनु्छ र कानूनी ूकृयाबाट खण्डन वा 
अमान्य नभएसम्म त्यसको मान्यता कायमै रहन्छ । िनवेदक लिलत बहादरु वम िव  मिन्ऽपिरष  सिचवालय समेत 
भएको िरट िनवेदनमा िर.नं. १६१० पाचँ सदःयीय िवशेष इजलासबाट धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तगर्त परेको िरट 
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िनवेदनमा धारा ८८(१) अन्तगर्तको माग र धारा ८८(२) अन्तगर्तको उपचार दवैु कुरामा िनणर्य िदन ुपन नपन भ े 
ू  रहेकोमा दवैु कुरामा िनणर्य िदन ुपन भनी २०५१।९।२२ मा िनणर्य भई सो ू कव िनराकरण भई टंुगो लािग 
सकेको देिखँदा त्यस तफर्  पिन अ  िवचार गिर रहन परेन ।  

५३. तसथर् िनवेदकलाई अवकास िदँदा आफूमा अिनयिन्ऽत तजवीजी अिधकार िनिहत रहेको सम्झी िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७, १(२) ूयोग गिर भेदभावपूणर् तिरका अपनाई संिवधानको धारा ११ ले ूदान 
गरेको समानताको हक उल्लंघन हनुगेरी गरेको ौी ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को िनणर्य र सो आधारमा 
िनवेदकलाई िदएको अवकास पऽले संवैधािनक वा कानूनी मान्यता ूा  गनर् नसक्न े देिखँदा िनविृ भरण िलएको 
आधारमा िरट िनवेदन खारेज हनु ेठहर् याएको २०५१।९।२१ को िवशेष इजालसको मा.न्या. केदारनाथ उपाध्याय र 
मा.न्या. हिरूसाद शमार्को बहमुतको रायसँग सहमत हनु सिकएन । िनवेदकले िनविृ भरण िलएकै आधारमा ूःततु 
िववादमा समपर्णको िस ान्त आकिषर्त नहनुे देिखँदा ौी ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को िनणर्य र सो आधारमा 
िनवेदकलाई िदएको अवकास पऽसमेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु्छ, िनवेदकलाई पूवर्वत सेवामा बहाल गनुर् भनी 
िवपक्षी ौी ५ को सरकार भन्सार िवभाग समेतको नाममा परमादेश समेत जारी हनुे ठहछर् । ूत्यथीर्को जानकारीको 
लािग यो आदेशको ूितिलिप समेत महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त पठाई िमिसल िनयम बमोिजम गिर बझुाई िदन ु
। 

  

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।  

न्या. मोहन ूसाद शमार्  

न्या. केशव ूसाद उपाध्याय  

न्या. अरिवन्दनाथ आचायर्  

न्या. कृंण कुमार वमार्  

न्या. नरेन्िबहादरु न्यौपान े 

न्या. इन्िराज पाण्डे  

इित संवत ्२०५२ साल ौावण १८ गते रोज ५ शभुन ्..........................। 
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िनणर्य नं. : २०५१, न.ेका.प.         अ  १० 

िवशेष इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी ि बहादरु िसंह 

माननीय न्यायाधीश ौी लआमण ूसाद अयार्ल 

माननीय न्यायाधीश ौी गोिबन्द बहादरु ौे  

सम्वत ्२०४८ सालको िरट नं.– १७४३ 

  

आदेश िमितः– २०५१।९।२१।५ 

  

िवषय : नपेाल रा  बक अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोिजम िनयमको बािझएको भाग अमान्य 
तथा बदरघोिषत गरी धारा    ८८ बमोिजम उत्ूषेणयकु्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । 

  

िनवेदक : झापा गोरादह गा.िव.स. वडा नं. ७ बःने बिी कुमार बःनेत । 

िव  

िवपक्षी : ौी ५ को सरकार, मिन्ऽपिरष  सिचवालय । 

ौी ५ को सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय । 

ौी सिचव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय । 

  

  कानून वा िनयममा भएको व्यवःथा अमान्य हनुको लािग केवल संिवधानसगँ बािझएको छ भ  ुमाऽ पयार्  हुँदैन, संिवधानसगँ 
बािझएका आधार र कारण समेत ू  पमा उल्लेख गनुर् पदर्छ । 

  केवल संिवधानसगँ बािझएको छ भ  े माऽ ूःततु िनवदेनमा िजिकर िलएको देिखंदा सो आधारमा माऽ िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ७ (१) (३) को व्यवःथा अमान्य छ, छैन भ  तफर्  िवचार गिररहन पन देिखन नआउन े। 

(ू.नं. १५) 

  नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८९ ले पनुरावदेन र िजल्ला अदालतको ःथापना सम्बन्धी नया ँ व्यवःथा 
गरेको र नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ अनसुार न्यायपािलकाको संरचना बमोिजमको पनुरावदेन अदालत र िजल्ला 
अदालत गठन नभएसम्मको लािग न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत के्षऽीय अदालत, अंचल अदालत र 
िजल्ला अदालत यथावत कायम राख्न ेूयोजनको लािग माऽ नपेाल अिधराज्यको संिवधानको धारा १३० (३) (४) को 
व्यवःथा भएको मा  ुपन । 
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(ू.नं. १७) 

  धारा १३० (३) (४) को व्यवःथा संबमणकालीन व्यवःथा माऽ हो । हालको संिवधानको धारा १३० (३) (४) ले 
सािवक अदालतका सािवक न्यायाधीशलाई नया ँसंिवधानको व्यवःथा अनसुार िनयिुक्त भई पदःथापना गरेको भ  निमल्न े
देिखंदा िनवदेकलाई नपेाल िनजामती सेवा िनयमावली तथा न्याय सेवा (ौेणी िवभाजन, भनार् र स वा र बढुवा) िनयमावली 
अन्तगर्तकै िनजामती कमर्चारी मा  ुपन । 

(ू.नं. १७) 

  नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम संवैधािनक संरक्षण (Constitution Protection) ूा  गनर्को लािग नया ँहालको 
संिवधानको धारा ९३ बमोिजम न्याय पिरषद्को िसफािरसमा नया ँिनयकु्त हनु पिन पन हनु्छ । हालको संिवधानको धारा 
१३० (३) (४) को आधारमा हालको संिवधान बमोिजमको संवैधािनक संरक्षण िनवदेकलाई ूा  हनु सक्न े देिखंदैन । 
वतर्मान संिवधान बमोिजम नया ँ न्याियक व्यवःथा पिरचािलत नभइसकेको अवःथामा िनवदेक सािवक अंचल अदालतकै 
न्यायाधीश भै िनजामती सेवा ऐन अन्तगर्तकै कमर्चारी पको न्यायाधीश पदमा भएको मा  ुपन हुँदा िनवदेकलाई िनजामती 
सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) ूयोग गनर् िमल्दैन भनी िनवदेकले िलएको िजिकर मनािसव नदेिखन े। 

(ू.नं. १७) 

  Doctrine of acquiescence को सम्बन्धमा िवचार गदार् यस िस ान्तको मखु्य उ ेँ य आफुलाई लाभ हािसल गदार् कुनै कायर् वा 
िनणर्यलाई मा  ेतर आफूलाई नोक्सान हनु ेभागलाई नमा  ेकायर्लाई यसले रोक्दछ । ैध चिरऽलाई दु त्सािहत गन 
उ ेँ यले नै यसको ूयोग हनु्छ । यो िस ान्त Estoppel वा Waiver को समानाथर्क छैन । यःको केही अंश Estoppel सँग केही 
अंश Waiver को Principle सँग िमल्दछ । कसैको कानूनी हक अिधकारको उलंघन भइरहेका अवःथामा जसको हक अिधकार 
उलंघन भएको छ त्यो चपु लागी कुनै उजूर नगरी बःछ भन ेत्यःतोमा Doctrine of acquiescence लागू हनु्छ अथार्त आफ्नो 
कानूनी अिधकारको उलंघनको िःथितलाई िवरोध नगरी आफ्ना हकको उलंघन हुँदैछ भ  ेजान्दा जान्दै पिन चपु लागरे 
बःछ भन ेत्यःतोमा Doctrine of acquiescence लागू हनु े। 

(ू.नं. १८) 

  िनवदेकलाई आफूलाई ौी ५ को सरकारले अवकाश िदएपिछ कानून बमोिजम पाउन े िनवृ भरण िलएपिन आफ्नो हनन 
भएको उक्त संवैधािनक मौिलक अिधकारको ूचलनको लािग समयमै िरट िनवदेन िदई राखकै अवःथामा िनवदेकले पेन्सन 
िलएकोबाट िनवदेकले आफ्नो आचरणले अवकाशको िनणर्यलाई ःवीकारेको मा  िमल्दैन तसथर् ूःततु मु ामा Doctrine of 

acquiescence लागू हनु्छ भ  निमल्न े। 

(ू.नं. १८) 

  Doctrine of Election वलेायती कानूनी व्यवःथाको उपज हो । यस िस ान्तको उ ेँ य नै एउटा िनणर्य वा कारवाहीलाई या त 
ःवीकार गनुर् पछर् या त इन्कार गनुर् पछर् भ  ेहो । यस िस ान्त अनसुार एउटै िनणर्य वा काम कारवाहीलाई ःवीकार 
पिन इन्कार पिन गनर् पाइदैन भ  ेदेिखन्छ । 

(ू.नं. १९) 
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  Approbate and Reprobate को िस ान्त करार वा दईु पक्षको बीचमा भएको कारोवारको सन्दभर्मा ूयोग हनु े िस ान्त हो । 
यसबाट Approbate and Reprobate को कुनै िलखतका कारोवारको सन्दभर्मा माऽ ूयोग भएको देिखन्छ । यसको ूयोग 
सीिमत सन्दभर्मा भएको पाइन्छ । ूःततु मु ामा नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ ारा ूद  मौिलक 
हकको ू  उठाइएको हुँदा कुनै कारोवार वा िलखतको सम्बन्धमा ूयोग हनु ेDoctrine of Approbate and Reprobate लाई 
मौिलक अिधकारको सम्बन्धमा उठेका ू को सन्दभर्मा लागू हनु सक्न ेनदेिखन े। 

(ू.नं. १९) 

  अिधकार पिरत्याग भ ाले आफ्नो अिधकार वा दावीलाई त्यागकेो भ  ेजनाउँछ, यो व्यक्त वा अव्यक्त दबैु तिरकाबाट हनु 
सक्दछ । अिधकार पिरत्याग गन मनसाय राखी वा ःवइच्छाले अिधकार पिरत्याग नगरेसम्म अिधकार पिरत्याग गरेको 
मा  निमल्न े। 

(ू.नं. २१) 

  नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (३) मा कुन ेकसूरको अिभयोग लागकेो व्यिक्तलाई आफ्नो 
िव  साक्षी हनु कर लगाइन ेछैन भ  ेर सोही धाराको उपधारा (५) मा पबाउ परेको व्यिक्तलाई आफूले रोजेको कानून 
व्यवसायीसँग सल्लाह िलन ेर िनज ारा पूपर्क्ष गन हकबाट विन्चत गिरन ेछैन भ  ेसंवैधािनक अिधकार व्यिक्तलाई ूदान 
गरेको देिखन्छ । यस व्यवःथाबाट ःवचे्छाले आफ्नो िव मा वयान िदन ूितवन्ध लगाएको देिखंदैन । त्यःतै पक्षकै 
सिबयतामा कानून व्यवसायीको सल्लाह िलइन ेहुँदा सल्लाह िलन ेसम्बन्धी अिधकार व्यिक्तले उपभोग गनर् पिन सक्न ेर 
पिरत्याग गनर् पिन सक्न े देिखन्छ । अतः उक्त व्यवःथा अनसुार पिरत्यागको िस ान्त Waivers Principle लाई हाॆो 
संिवधानले पिन अवलम्वन गरेको देिखन्छ । कुनै पिन व्यिक्तको मौिलक हकमा अन्य व्यिक्त समेतको हक अिधकार 
सि िहत हनु्छ वा व्यिक्तगत हक पिरत्याग गदार् सावर्जिनक िहतको िवपरीत हनु जान्छ भन ेत्यःतोमा मौिलक हक पिरत्याग 
गनर् निमल्न े। 

(ू.नं. २२) 

   सरकारको शासन गन आधार आःथा र िव ास हो, सरकारले आःथा र िव ास गमुाउँदछ भन ेत्यसको पिरणाम भयावह 
भै सावर्जिनक नीितमा नै ूितकूल असर पन । 

(ू.नं. २२) 

  सावर्जिनक नीितको िव  भ ाले कसैले पिन कानूनी पमा राज्य, समदुाय वा जनकल्याणको िहतको िव मा वा राज्य 
समाज वा जन कल्याणलाई हानी परु् याइन ेगरी कुनै काम गनर् नपाइन ेभ  ेहो । सावर्जिनक नीित िभऽ राज्य, समदुाय र 
जनताको िहत गािँसएको हनु्छ । तसथर् सावर्जिनक नीित िव  भएको कायर्बाट जनता, समाज र रा लाई नै ूितकूल 
असर पगुकेो हनु्छ । कानूनको ूयोग समान िःथितमा असमान पमा भेदभावपूणर् तिरकाले हनु्छ भन ेत्यसबाट उत्पन  
हनु ेव्यापक असन्तोष एवं आबोसले गदार् तनापूणर् वातावरणमा रा  सेवकको ःतरीय एवं समिपर्त सेवाबाट रा  वंिचत हनु 
सक्छ र यसबाट सरकारको छिवमा क्षित पगु्न ेपिन हुँदा रा  समदुाय जनकल्याण एवं जनिहतको सम्बद्र्धनमा नकारात्मक 
एवं ूितकूल असर पनर् जान्छ जनु सावर्जिनक नीितको िव  हनु्छ । त्यसैले धारा ११ को व्यवःथा सावर्जिनक नीितसगँ 
सरोकार रहन ेहुँदा धारा ११ को मौिलक हक भन ेपिरत्याग गनर् निमल्न े। 
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(ू.नं. २२) 

  संवैधािनकताको ू  उठाई अदालतमा ूवशे गरे प ातः संवैधािनकताको चनुौती कायम नहुन े अवःथामा समपर्णको 
िस ान्तको ूिबया ूारम्भ हनु्छ र कानूनी ू को आधारमा उक्त िस ान्तलाई िनिँबय बनाउन िमल्दैन तापिन अिधकार 
पिरत्यागको िस ान्त मु ाको तथ्य, अवःथा र पिरिःथितमा िनभर्र हनु ेहुँदा कुनै मु ामा अिधकार पिरत्याग गरेको िस ान्त 
लागू भयो भन्दैमा सबै मु ामा उक्त िस ान्त अक्षरशः लागू हनु ुपछर् भ  नहुन े। 

(ू.नं. २३) 

  कानूनले कसैलाई अकार्को हक अिधकारमा रोक वा िनयन्ऽण लगाउन ेअिधकार ूदान गदार् िनंपक्षता एवं िववके साथ ूयोग 
गिरयोस भनरे ूदान गरेको हनु्छ । अवकाश िदन ेगरी भएको िनणर्य व्यिक्तको पदीय हक सम्बन्धी भएकोले यःतोमा 
िनणर्य गदार् िववकेपूणर् र न्यायसंगत तिरकाबाट गिरन ुपदर्छ । कानूनले ौी ५ को सरकारलाई तजवीजी वा ःविववकेीय 
अिधकार िदएको छ भन्दैमा त्यःतो अिधकारको ूयोग ःवचे्छाचारी ढंगबाट गिरन ुहुँदैन । कानूनी अिधकारको ूयोगमा 
ःवचे्छाचारी ढंगबाट गिरन ुहुँदैन । कानूनी अिधकारको ूयोगमा ःवचे्छाचारी गन हक कसैलाई पिन हुँदैन । यिद ौी ५ 
को सरकारले तजवीजी अिधकारको ूयोग ःवचे्छाचारी ढंगबाट गदर्छ भन े नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले 
अंिगकार गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा उपहास हनु पगु्दछ । यःतो िःथितमा अिधकारको ूकृित वःतिुन  वा 
आत्मिन  के हो भ  ेकुराले कुनै अन्तर नपान । 

(ू.नं. २४) 

  तजिवजी अिधकारको ूयोग न्यायसंगत तिरकाबाट भए नभएको हेन आधार पिन आधार र कारण नै हो । आधार र कारण 
िवनाको िनणर्यलाई न्यायसंगत तिरकाबाट भएको िनणर्य मा  सिक  । सरकारले अवकाशको िनणर्य गदार् आधार र कारण 
खोल्न ुनपन भए ःवच◌े्छाचारीताले ूौय पाउँछ । भेदभावपूणर् तिरकाबाट कानूनको ूयोग हनु पगु्दछ । यःतो हनु 
गएमा कमर्चारीको सरकार ूित िव ास घट्न गई कमर्चारीको मनिःथित जिहले पिन ऽिसत हनु्छ र ऽिसत मनिःथित 
भएका कमर्चारीबाट सरकारले राॆो काम िलन सक्दैन । िनणर्य गदो आधार र कारण खलुाउन पन व्यवःथाले 
सरकारलाई ःवचे्छाचारी िनणर्य गनर्बाट िनयन्ऽण गदर्छ भन ेअवकाश पाउन ेव्यिक्तलाई आ ःत पादर्छ । 

(ू.नं. २४) 

  िनजामती सेवा ऐनले िदएको अिधकार अन्तगर्त नपेाल िनजामती सेवा िनयमावली बनकेो र ऐनको दफा ७ ले िनजामती 
कमर्चारीको सम्बन्धमा ौी ५ को सरकारले उिचत र न्यायसंगत तिरकाबाट कारवाही गनर् सक्दछ भ  ेव्यवःथा भएबाट 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को आधारमा ौी ५ को सरकारले अवकाश िदंदा पिन न्यायसंगत 
तरीकाबाट नै िदन ुपन । 

(ू.नं. २५) 

  ऐनले दफा ५ बमोिजम हरेक िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुछे भन्दैमा ७.१ (३) 
को आधारमा ःवइेच्छाचािरतापूवर्क कमर्चारीलाई अवकाश िदन ेगरी िनणर्य गन ौी ५ को सरकारलाई अिधकार भएको 
भ  िमल्दैन । अवकाश िदन ेिनणर्य गिरंदा न्यायसंगत, िववकेपूणर् एवं भेदभावरिहत तिरकाबाट हनु ुपन । 
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(ू.नं. २५) 

  िनजामती कमर्चारी र ौी ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मािलकसँग तलुना गनर् िमल्दैन । िनजामती कमर्चारीको 
िनयिुक्त वखार्सी र सेवाका शतर्ह  नपेाल िनजामती सेवा ऐन तथा ऐनले िदएको अिधकार अन्तगर्त बनकेो िनयमले गरेको 
छ । िनजामती सेवा ऐन िनजामती कमर्चारी तथा सरकार दबैुको लािग तोिकएको िवधान हो । ऐनले ौी ५ को 
सरकारलाई िनयकु्त गनर् र अवकाश गन अिधकार िदएको भएपिन ौी ५ को सरकारले ऐनले िदएको अिधकारको 
दायरािभऽ रहेर नै िनयिुक्त वा अवकाश िदन ुपदर्छ । ःवचे्छाचािरतापूवर्क कमर्चारीलाई िनयिुक्त गन वा अवकाश गन 
अिधकार ौी ५ को सरकारलाई हुँदैन । तसथर् िनजामती कमर्चारीलाई िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) को 
आधारमा अवकाश िदंदा आधार र कारण खलुाउन ुपन । 

(ू.नं. २६) 

  कमर्चारीलाई िदइन ेअवकाशपऽमा कारण र आधार खलुाइएको अवःथामा दाग लाग्न ेहुँदा ूाकृितक न्याय िस ान्त आकिषर्त 
हनु्छ भ  े िवपक्षीको तकर्  तफर्  अवकाशपऽमा कारण र आधार खलुाउन ुआवँयक नभए पिन िनणर्य गदार् आवँयक 
आधारह  हनुपुछर् । चािहएको बेला अदालतको सन्तिु को लािग ती आधार पेश गिरन ुपन । 

(ू.नं. २६) 

  यो आधार र कारणबाट अवकाश िदएको हो भनी आचरण िदइन ेकमर्चारीलाई जानकारी गराउन आवँयक नभए पिन उक्त 
िनणर्य बदिनयतपूणर् (Malafide) समेत हो भनी अदालतमा ू  उठेमा आधार र कारण नखोली गिरएको िनणर्यबाट 
अदालतले ूभावकारी न्याियक पनुरावलोकन गनर् सक्न ेिःथित नहनु े। 

(ू.नं. २६) 

  नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ (१) मा सबै नागिरक कानूनको ि मा समान हनुछेन, कसैलाई पिन 
कानूनको समान संरक्षणबाट बंिचत गिरन ेछैन भ  ेउल्लेख भउको देिखन्छ । कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट 
बंिचत गिरन ेछैन भ  ेू  ूत्याभिूत संिवधानले गरेको छ । कानूनको समान संरक्षण भ ाले कानूनको ूयोग गदार् समान 
िःथितका व्यिक्तह मा असमान पमा गिरन ुहु  भ  ेहो । यिद कानूनको ूयोग समान िःथितका व्यिक्तह  बीच समान 
िकिसमबाट नभएमा भेदभावपूणर् तिरकाबाट कानूनको ूयोग भएको मा  ुपन हनु्छ । िनवदेकको सन्दभर्मा हेदार् िनवदेक 
सरहका िनविृतभरण पाक्न ेअवःथा पगुकेा कमर्चारी सेवामा नै वहालै रहेका तर िनवदेकलाई भन े भेदभावपूणर् तिरकाबाट 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को ूयोग गरी हटाएको भ  े िनवदेन िजिकर भएकोमा िनवदेक 
सरहका (िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुकेो) कमर्चारीह  सेवामा वहालै रहेको कुरालाई िवपक्षह ले इन्कार गनर् सकेको 
देिखदैन । िनवदेकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश िदन ुपन आधार र कारण (Reason) ौी ५ को सरकारले िदन सकेको 
देिखंदैन । यसरी िनवदेनक उपर कानूनको ूयोग भेदभावपूणर् तिरकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को आधारमा 
अवकाश िदएको देिखन आएको हुँदा िनवदेकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश िदन ेगरी गरेको ौी ५ को सरकारको िनणर्य 
नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ (१) को ूितकूल देिखन े। 

(ू.नं. २७) 
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  िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को ूयोग संिवधानको धारा ११ (१) को िवपिरत आधार र कारण 
नखोली भेदभावपूणर् तिरकाले गरी िनवदेकलाई ौी ५ को सरकारले अवकाश िदएको देिखन आएकोले िनवदेकलाई 
अवकाश िदन ेगरेको िमित २०४८।६।११ को ौी ५ को सरकारको िनणर्य सोही िमितको िनवदेकलाई िदएको अवकाश 
पऽ समेत ऽटुीपूणर् देिखंदा उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु ेठहछर् । िनवदेकलाई पनुः सेवामा बहाल गनुर् गराउन ुभनी 
िवपक्ष ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरषद सिचवालय समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी हनु े। 

(ू.नं. २८) 

िनवेदक तफर् बाट : िव ान अिधवक्ता ौी प ामान तलुाधर 

िवपक्षी ूत्यथीर्बाट : िव ान महान्यायािधवक्ता ौी मोतीकाजी ःथािपत तथा िव ान विर  सरकारी अिधवक्ता ौी वलराम 
के.सी. 

अवलम्वीत नजीर : x 

आदेश 

        न्या. ि बहादरु िसंह – नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तगर्त पनर् आएको ूःततु िरट 
िनवेदनको संिक्ष  व्यहोरा यस ूकार छ । 

        २.म िनवेदक िमित २०२४।८।२८ को िनणर्यले िवकास ूशासन तफर्  सेवा ूवेश गरी िमित २०२७।२।९ देिख 
न्याय सेवामा पदािसन भई िनयमानसुार पदो ित हुँदै हाल न्याय सेवाको रा.प. ूथम ौेणीमा पगुी गण्डकी अंचल 
अदालतको अंचल न्यायाधीश पदमा कायर्रत रहेको अवःथामा ौी ५ को सरकारको िमित २०४८।६।११ को 
िनणर्यानसुार िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) अनसुार तपाईलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश 
िदइएको छ भ े व्यहोराको पऽ बझुाइ सेवाबाट अवकाश िदएको हनुाले यःतो िनणर्यबाट िनवदेकको संवैधािनक तथा 
कानूनी हक अपहरण भएको व्यहोरा िनम्न बमोिजम अनरुोध गदर्छु । 

        ३. मलाई अवकाश िदंदा ूत्यथीर् ौी ५ को सरकारले िन. से. िन., २०२१ को िनयम ७.१ (३) सहारा िलएको छ 
। तर उक्त िनयमको ूयोग गनर् सवर्था िमल्दैन । उक्त िनयम ७.१ (३) नेपालको संिवधान २०१९ को धारा ११ 
(२) (ङ) मा सम्पि  आजर्न गन ःवतन्ऽता भएकोमा िन. से. ऐन, २०१३ को व्यवःथाले संिवधानको उक्त ूावधानलाई 
िनयिन्ऽत गनर् पाउँदैन । 

        ४. नेपाल संिवधान २०१९ ले समानताको मौिलक हक ूदान गरेकोमा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ११ ले यो हकलाई अझ बढी संरक्षण गरेको छ । यसरी संिवधानले व्यवःथा गरेको हक अिधकारलाई केिण्ठत 
पान गरी बिनएको िन. से. िन., २०२१ को िनयम ७.१ (३) नेपाल संिवधान, २०१९ तथा नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ सँग बािझएको हुँदा िन. से. िन., २०२१ को िनयम ७.१ (३) ूारम्भ नै शनु्य भएकोले वदर भागी छ 
। 

        ५. िन.से. ऐन, २०१३ ले असमान िनयम र कानूनको तजुर्म ◌ागनर् पाउने अिधकार ूत्यथीर् ौी ५ को सरकारलाई 
िदएको छैन । िनजामती सेवा ऐनलाई नेपाल संिवधान, २०१९ लागू भएपिछ धारा १७ को संरक्षण पिन ूा  छैन । 
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ऐनमा नै संरक्षण ूा  छैन भने िनयममा संरक्षण ूा  हनु ेभ  सवर्था िमल्दैन । िन. से. ऐन, २०१३ को दफा ५ ले 
सेवाको अविधको व्यवःथा गरेको छ । उक्त दफा ५ मा सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनु ेछ भनी 
सबै िनजामती कमर्चारीलाई एकै िकिसमले लाग ुहनु ेसेवाको अविध (Period of office) को व्यवःथा गरेको पाइन्छ । िन. 
से. िन., २०२१ को वनौटमूलक पमा िनयम ४.७ र ९ अन्तगर्त बनेको भनी िनयमावलीको ूःतावनामा उल्लेख छ । 
दफा ५ अन्तगर्त िनयम बनेको छैन । साथै दफा ५ समानःतरका िनजामती कमर्चारीमा मनोमािन पमले ूत्यथीर् ौी 
५ को सरकारले ःवच्छन्द पबाट ूयोग गनर् पाउने िनयम ७.१ (३) को वनोट नै हनु नसक्ने अवःथामा उक्त 
िनयमको वनोट िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग पूणर्त बािझएकोले उक्त िनयम ७.१ (३) वदर भागी छ । 
साथै िनयम ७.१ (३) मा भएको व्यवःथा २० वषर् सेवा अविध पगुेको िनजामती कमर्चारीले अवकाश िलने यच्छा जाहेर 
गरेमा माऽ ौी ५ को सरकारले अवकाश िदालनृ सक्ने हो । तर कमर्चारीले इच्छा िव  अवकाश िदन िमल्दैन । 

        ६. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० (३) ले धारा ८९ बमोिजम पनुरावदेन अदालतको 
व्यवःथा नभएसम्म न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ ब्मोिजम गिठत अंचल अदालत र ती अदालतअ मा वहाल 
न्यायाधीशह  िप्न आफ्नो पदमा वहाल रहन े भ  े गरेको छ । वःततुः पनुरावेदन अदालतको गठन नभएसम्म 
संिवधानको धारा ८९, १३० को (३) ले अंचल अदालतको अंचल न्यायाधीशमा पदासीन रहेको अवःथामा ूत्यथीर् ौी ५ 
को सरकारले िनवेदकको िव मा िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) को ूयोग नै गनर् नसक्ने भएको त्यःतो 
िनणर्य संवैधािनक व्यवःथासँग बािझएको दिुषत भई अमान्य छ । 

        ७. यस ूकार िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) संिवधान तथा कानूनसँग बािझएको हुँदा त्यःतो िनयमलाई 
आधार बनाएर ौी ५ को सरकारले गरेको अवकाशको िनणर्य ऽटुीपूणर् छ । साथै िन. से. िन. २०२१ को िनयम 
७.१.(३) को ूयोग गदार् न्याियक मनको ूयोग नगरी भेदभावपूणर् पमा गनर् िमल्दैन । २० वषर् सेवा अविध पगुेका 
कमर्चारीह  मध्येबाट िनवदेकलाई माग के कारणले अवकाश िदएको हो ? अवकाश पऽमा खलुाइएको छैन यसरी 
सफाईको मौका निदइ ूाकृितक न्यायको िस ान्तको िवपिरत भेदभावपूणर् पमा िदएको अवकाशको िनणर्य गैर कानूनी 
भइ वदरभागी छ । 

        ८. ौी ५ को सरकारले िनवदेकलाई अवकाश िदन ेसम्बन्धमा गरेको िनणर्यबाट िनवदेकको संिवधान ूद  हक 
अिधकारमा आधात परेको हुँदा यो िरट िनवदेन पेश गरेको छु । अतः नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा 
८८ (१) बमोिजम िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) अमान्य र वदर घोिषत गरी ूत्यथीर् ौी ५ को सरकारले 
िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदने सम्बन्धमा िमित २०४८।६।११ मा गरेको िनणर्य संिवधानको धारा ८८ (२) 
बमोिजम उत्ूषेणको आदेशले वदर गरी अन्य जो चािहन ेउपयकु्त आ ा, आदेश वा पिुजर् जारी गरी पाउँ भ े समते 
व्यहोरा िरट िनवेदन । 

        ९. यसमा के कसो भएको हो िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ मगाइ आएपिछ िनयमानसुार गरी पेश गनुर् भ े 
व्यहोराको यस अदालत िवशेष इजलासको आदेश । 

        १०. िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) िनजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बािझएको छ भ े 
िनवेदन िजिकर सम्बन्धमा िन. से. ऐन, २०१३ को दफा ७ जसमा व्यवःथा भएको छ । सो को उपदफा (१) मा 
िनजामती पदह मा वहाल हनुे व्यिक्तह को भनार् र सेवाको शतर् व्यविःथत गनर् ौी ५ को सरकारले िनयम बनाउन 
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सक्नेछ भ  ेव्यवःथा भएको हुँदा िन. से. ऐन, २०१३ को दफा ७ समेतको ूयोग गरी ौी ५ को सरकारले िन. से. 
िन. २०२१ को बनाइ लागू गरेकोले ऐनसँग बािझन गएको भ े िवपक्षीको िजिकर पगु्न सक्दैन । िन. से. ऐन, २०१३ 
ले िदएको अिधकार ूयोग गरी ौी ५ को सरकारले िनयम बनाइ ूचिलत कानून बमोिजम नै िनवदेौी ५ को सरकार 
समेतलाई अवकाश िदएको हो । िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) बमोिजमको कारवाही िवशु  ूशासकीय 
कारवाही भएको हुँदा यसमा न्याियक मनको ूयोग गिरन ुपन अथावा सनुवुाईको उिचत मौका िदएन माऽ कारवाही गनुर् 
पन भ  े िवपक्ष िनवदेकको कथन पगु्न सक्दैन । संिवधान ारा ूद  समानतको हक समान व्यिक्त बीच माऽ 
समानताको िस ान्त लागू हनु ेहो । असमान व्यिक्त बीच समानता हनु सक्दैन । ौी ५ को सरकारले २० वषर् सेवा 
अविध व्यितत गिर सकेका अथार्त िनविृ भरण पाकेको अवःथा पगुेका कमर्चारीह लाई माऽ सेवाबाट िन. से. िन. 
२०२१ को िनयम ७.१.(३) बमोिजम अवकाश िदएको हो । 

        ११. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३१ बमोिजम यो संिवधान ूारम्भ हुँदाको बखत लागू रहेको 
सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू नै रहेन ेसंवैधािनक व्यवःथाको कारणबाट ूचिलत िन. से. िन. २०२१ 
को िनयम ७.१.(३) पिन लागू रहन े ःप  छ । संिवधानमा बािझएको अवःथामा पिन एक वषर्सम्म लागू नै रहन े
संवैधािनक व्यवःथा संिवधानको धारा १३१ को ूितवन्धात्मक वाक्याशं भएको हुँदा ौी ५ को सरकारले सरकारी 
सेवाबाट अवकाश िदन ेभनी गरेको िनणर्य संिवधान एवं कानून सम्मत नै भएको हुँदा िन. से. िन. को िनयम ७.१.(३) 
को ूयोग ौी ५ को सरकारले गनर् पाउँदैन भ  े िजिकर पगु्न सक्दैन । साथै न्याय सेवा आयोगका राजपऽांिकत 
कमर्चारीलाई िनयिुक्त, स वा, बढुवा वा िवभागीय सजाय गदार् नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९४ (१) मा 
व्यवःथा भए बमोिजम न्याय सेवा आयोगको ःवीकृित िलन ुपन संवैधािनक वाध्यता ौी ५ को सरकारलाई छ । तर 
ूःततु केशको सन्दभर्मा िनवेदक उपर ौी ५ को सरकारले िवभागीय सजाय गरेको नभै िनविृ भरण, िबदा औषिधउपचार 
वापत पाउन ुपन सम्पूणर् सहिुलयत िदई ूचिलत कानून बमोिजम अथार्त ्िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) ले ौी 
५ को सरकारलाई ूदान गरेको पूणर् ःविववौेी ५ को सरकार अिधकार बमोिजम नोकरीबाट अवकाशसम्म िदएको हुँदा 
िनवेदकको िजिकर बमोिजम न्याय सेवा आयोगको िसफािरश िलन ुपन संवैधािनक वाध्यता ौी ५ को सरकारलाई छैन 
। अतः िनवेदको कुनै हक, अिधकार हनन नभउको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन खारेज गिर पाउँ भ  ेसमेत व्यहोराको 
न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

        १२. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को संबमणकालीन धारा १३१ मा सो संिवधान ूारम्भ हुँदाका वखत 
लागू रहेको िन. से. ऐन, २०१३ र िन. से. िन. २०२१ खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहन ेर वतर्मान संिवधान 
ूारम्भ भएको १ वषर् िभऽ ौी ५ को सरकारै अविधमा िनवेदनलाई िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) अनसुार 
अवकाश िदइएको हुँदा उक्त िनयम ७.१.(३) र सो अन्तगर्त िनवेदक उपर भएको िनणर्य वतर्मान नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ र सािवक नेपालको संिवधान, २०१९ समेतको िवपिरत छैन । िनवेदक उपर ूयोग गिरएको िनयम 
७.१.(३) िनजामती सेवा ऐन, २०१३ ले ूदान गरेको अिख्तयार िभऽै िनमार्ण भएको हो । अतः िन. से. िन. २०२१ 
को िनयम ७.१.(३) मा िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुेका कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा 
नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्ने व्यवःथा भए अनसुार िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुीसकेका िवपक्षी िरट िनवेदकलाई 
अवकाश िदन ेगरी ौी ५ को सरकारबाट भएको िनणर्य कानून सम्मत नै छ । साथै ूचिलत कानून बमोिजम ूा  गन 
सिुवधा तथा िनविृ भरणमा असर पन गरी िनजलाई अवकाश गिरएको समते नहुँदा िनवदेक िजिकर कानून सम्मत छैन 
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। िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा िवपक्षी िनवेदक िवशेषलाई माऽ लागू नभइ सो िनयममा 
तोिकएको अवःथा पगुेका कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई लागू हनु ेर उक्तिनयममा कुनै िनजामती कमर्चारीलाई भ  े
वाक्यांश परेको समेतबाट २० वषर् सेवा अवध पगुेका सबैलाई एकै पटक अिनवायर् अवकाश िदलाउन ु पन कानूनी 
व्यवःथा नरहेको हुँदा िनवेदकलाई भेदभावपूवर्क अवकाश गिरएको भ  े िनवदेकको िजिकर कानून सम्मत नहुँदा िरट 
िनवदेन खारेज भागी छ । िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) बमोिजम अवकाश गिरएको र सो अवकाशको 
कारवाही िवशु  ूशासकीय भएकोले सनुवाईको मौका िदइ रहन ुपन होइन । साथै िनवदेकलाई िवभागीय सजायको 
पमा सेवाबाट वखार्ःत गरेको अवःथामा माऽ न्याय सेवा आयोगको िसफािरश िलन ुपन संवैधािनक र कानूनी व्यवःथा 
रहेको छ । तर िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१.(३) बमोिजम िदइन ेअिनवायर् अवकाश िवभागीय सजाय नभएको 
र त्यःतो अवःथामा उक्त आयोगको िसफािरश िलन ुआवँयक नपन हुँदा िनवदेकको यस सम्बन्धी िजिकर िनरथर्क छ 
। अतः िनवेदकलाई ूचिलत संिवधान तथा कानून अनकूुल नै अवकाश गिरएको हुँदा िनजको कुनै हक, अिधकार हनन 
नभएकोले ूःततु िरट िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  ेसमेत व्यहोराको मिन्ऽपिरष  सिचवालयको िलिखत जवाफ । 

        १३. िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा िववेदक तफर् बाट रहन ुभएका िव ान 
अिधवक्ता ौी प मान तलुाधरले मेरो पक्षलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को आधारमा 
अवकाश िदइएको छ । िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) को व्यवःथा नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा 
११ (१) सँग बािझएको अमान्य र नेपाल िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दायरा भन्दा बािहर भई अमान्य छ । 
संिवधानको िस ान्तको िवपिरत अवकाशको िनणर्य भएको छ । अवकाशको िनणर्यमा आधार र कारण नहुँदा 
ःवेच्छाचारी छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को ूयोग गनुर् पन के कःतो अवःथा 
पर् यो िकन कसरी भयो भ े कुरा िनवदेकले पाएको अवकाश िनणर्य पऽमा र िलिखत जवाफमा समेत उल्लेख छैन । 
दोष र आरोप ौी ५ को सरकारेही नदेखाइएको हुँदा अवकाश वदिनयतपूणर् छ । िनयम ७.१ (३) को आधारमा 
अवकाश िदंदा अवकाश िदन ु पन कारण र आधार खोल्न र अवगत गराउन पदन भ  िमल्दैन । आत्म िन  
अिधकारको ूयोग पिन ःवेच्छाचारी ढंगले नभइृ न्यायसंगत तिरकाबाट हनु पदर्छ । २० वषर् नोकरी अविध पूरा गरी 
सकेको सबैलाई अवकाश िदएको नभई िनवेदकलाई माऽ अवकाश िदएको भेदभावपूणर् छ र समान कानूनी संरक्षणको 
संिवधानको धारा ११ (१) ारा ूद  हकमा आघात भएको छ िनजमाती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) 
मा अवकाश िदन सक्न ेनभई िदलाउन सक्न ेभनेकोले अवकाश िदएको िनयम िवपरीत छ । िनयममा भएको व्यवःथा 
अनसुार कमर्चारीलाई अवकाश िदन ु पूवर् कमर्चारीको ःवीकृित िलन ुपछर् । ौी ५ को सरकार आफैले ःवेच्छापूवर्क 
अवकाश िदन सक्न ेहोइन । साथै नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० (३) मा धारा ८९ बमोिजम 
पनुरावेदन अदालतको व्यवःथा नभएसम्म न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत क्षेऽीय अदालत तथा अंचल 
अदालतह  इथावत कायम रहने छन र ती अदालतमा वहाल रहेका न्यायाधीशह  पिन आफ्नो पदमा वहाल रहने छन 
भनी लेिखएको र तत्कालीन क्षऽेीय अदालतका अितिरक्त न्यायाधीश महे रमान ूधान र भैरव ूसाद लम्सालको म्याद 
सिकएपिछ न्यायपिरषद्को िसफारीशमा नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम पनुरावेदन अदालतको व्यवःथा 
नभएसम्मको लािग क्षेऽीय अदालतको अितिरक्त न्यायाधीश पदमा ौी ५ बाट िनयिुक्त गिरबक्सेको र अंचल न्यायाधीश र 
िजल्ला न्यायाधीशह लाई िनवार्चन अिधकृतको काम गन गरी तोक्दा न्याय पिरषद्को िसफािरश िलइएकोबाट पिन अंचल 
न्यायाधीशह  र िजल्ला न्यायाधीशह  िप्न न्याय पिरषदकै अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त आइसकेको अवःथामा न्याय 
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पिरषदको परामशर् िवना अंचल न्यायाधीश वा िजल्ला न्यायाधीशह लाई अवकाश िदएबाट संिवधानको धारा ९३ को 
िवपरीत भएको छ तसथर् िनवेदकको माग बमोिजम िरट जारी हनु पदर्छ, भ े वहस ूःततु गनर्‘ भयो भने िवपक्ष तफर् बाट 
रहन ुभएका िव ान महान्यायािधवक्ता मोतीकाजी ःथािपत तथा विर  सरकारी अिधवक्ता वलराम के. सी. ले िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०२१ को ७.१ (३) को व्यवःथा पेन्सन पाउन े अवःथा पगुी सकेको कुनै पिन िनजामती 
कमर्चारीलाई लागू हनु सक्न ेहुँदा यसमा कमर्चारी कमर्चारीह को बीचमा भेद गर् यो भ  ेठाउँ नै छैन । िनयम ७.१ 
(३) २० वषर् नोकरी गरी सकेका कमर्चारी मध्ये जो कोही मािथ पिन ूयोग हनु सक्न ेहुँदा िनयम आफैमा िनभेदकारी 
छैन । तसथर् संिवधानको धारा ८८ (१) अन्तगर्त िनयम ७.१ (३) संिवधानको धारा ११ (१) सँग बाझेको छ भनी 
िलएको िजिकर िमलेको छैन । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३१ मा संिवधान ूारम्भ हुँदाको वखत 
लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहन ेतर संिवधान ूारम्भ भएको १ वषर्पिछ संिवधानसँग 
बािझएको कानून ःवत िनःकृय हनुे भ  ेव्यवःथा भएको र िनवेदकलाई १ वषर् िभऽै अवकाश िदएको र सो अविधमा 
संिवधान सँग बािझएकै कानून पिन लागू रहने भनी िकटानी व्यवःथा धारा १३१ मा गरेको हनुाले िन. से. िन. को 
िनयम ७.१.(३) संिवधानसगँ बािझएको भ  ेिजिकर संिवधान संगत छैन । अवकाशको िनणर्यबाट कुनै हक अिधकारमा 
असर गरेको छैन । िनजामती कमर्चारीको हक दाियत्व िनजामती सेवा ऐन र िनयमावली ारा व्यविःथत हनुे िवषय हुँदा 
िनयम अनसुार नै सेवाबाट अवकाश िदएकोबाट सेवामा रही रहन पाउन ेहक हनन भयो भ  िमल्ने होइन । अवकाशको 
िनणर्यमा कुनै दोष वा लान्छना लगाईदैन । केवल कमर्चारीको सेवाको आवँयकता भएन, िनयम बमोिजम पेन्सन 
आिदको सिुवधा िलई घर बःन ेभनेको माऽ हो यो कुनै सजाय िदन ेिवभागीय कारवाही होइन अिनवायर् अवकाश भनेको 
ौी ५ को सरकारले आफ्नो ूशासन यन्ऽलाई चःुत र सक्षम राख्नलाई गिरने ूकृया हो र यसबाट कसैको हक हनन 
भएको मािनंदैन वदिनयतपूणर् िनणर्य भ  ेहकमा जसले िनणर्यमा वदिनयत भयो भन्छ त्यसले सो कुरा ूमािणत गनुर् पछर् 
त्यःतो कुनै ूमाण िनवेदकबाट पेश हनु सकेको छैन । िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१.(३) बमोिजम 
अवकाश िदएको िनणर्यलाई पदबाट हटाएको भ  िमल्देन । िकनभन ेउक्त िनयम ७.१.(३) सेवाको शतर् मध्यकै एक 
हो र सेवा शतर् अनसुार िनणर्य भई अवकाश िदएकोलाई सजाय गरेको जःतो पदबाट हटाइएको भ  िमल्दैन । यसबाट 
िनवेदकलाई कुनै लान्छना वा दाग नलाग्न ेहुँदा सफाइको मौका िदई रहन ुपन होइन र ूाकृितक न्यायको िस ान्तको 
िवपरीत भयो भ  िमल्दैन । हाॆो संिवधानले Right to employment लाई मौिलक हकको पमा िलएको छैन । िनवेदकह ले 
सरकारी नोकरीबाट अवकाश पाएपिछ अ  काम गनर् यो िनणर्यले रोक लगाएको छैन । त्यसैले सम्पि  आजर्न गनर् 
हक हनन ्भयो भ  ेिनवदेकको दावी आधारहीन छ । िनजमाती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) अनसुार 
अवकाश िदंदा आधार र कारण खोल्न ुपछर् भनी िनयमले वाध्य गरेको छैन । कमर्चारीलाई सेवाबाट अवकाश िदन 
सरकारको इच्छाको कुरा हो । नेपाल िनजामती सेवा ऐनको दफा ५ मा हरेौी ५ को सरकार िनजामती कमर्चारीक 
अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुेछ भनेको छ । यो Doctrine of pleasure को िस ान्त हो । सरकारले 
ूशासिनक यन्ऽलाई सफा राख्न आिथर्ौी ५ को सरकार दाियत्व घटाउन कमर्चारीलाई अवकाश िदन सक्दछ । 
अवकाश िदन े िनणर्यमा औिचत्य हेिरंदैन । उिचत र पयार्  कारण छ छैन सो हेन ुर् पदन । अिनवायर् अवकाश आदेश 
पूिजर्सम्म अदालतले हेन हो । वतर्मान संिवधान बमोिजम न्यायपािलकाको नयाँ व्यःथा गरी न्ययाधीशह को नया ँ
िनयिुक्त नभएसम्म वतर्मान संिवधानबाट ूद  संरक्षण लगायत अन्य कुराह  उपभोग गनर् पाउन े होइन । 
न्यायपािलकाको व्यवःथा भई न्यायाधीशहरको नया ँिनयिुक्त नभएसम्म िवपक्ष िरट िनवेदकको पद िनजामती सेवाको पद 
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रहेकाले िनवेदकलाई िनयम ७.१.(३) बमोिजम अवकाश िदने गरी ौी ५ को सरकारबाट भएको िनणर्य कानून सम्मत 
छ । तसथर् िरत िनवेदकको िरट जारी हनु ेअवःथा छैन िरट िनवेदन खारेज हनु ुपदर्छ भनी वहल गनुर् भयो । 

        १४. आज िनणर्य सनुाउन तोिकएको ूःततु मु ामा िनवेदकको िनवेदन िजिकरह , ूत्यथीर् तफर् बाट पेश भै आएको 
िलिखत जवाफ, िनवेदकह  तफर् बाट रहन ु भएका िव ान अिधवक्ता तथा ूत्यथीर् तफर् बाट रहन ु भएका िव ान 
महान्यायािधवक्ता तथा विर  सरकारी अिधवक्ताले आ–आफ्नो तफर् बाट इजलास समक्ष ूःततु गनुर् भएको वहस र वहस 
नोट समेतको आधारमा िवचार गदार् मखु्यतः िनम्न िलिखत ू ह को सम्बन्धमा िनणर्य गनुर् पन देिखन्छ । 

१.  सािवक िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा नपेाल अिधराज्यको 
संिवधानको धारा ११ सँग बािझएको छ, छैन ? 

२. नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८ (२) समेतको माग दावी िलई आएको िनवदेन उपर 
िवशेष इजलासले आफ्नो अिधकरा क्षेऽ महण गरी िनणर्य गनर् िमल्न ेवा निमल्न े? 

३. िनवेदकलाई अवकाश िदन ेगरी गरेको िनणर्य नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० को 
उपधारा ३ र ४ को िवपरीत भयो, भएन ? 

४.  िनवेदकले िनविृ भरण उठाई सकेको हुँदा िजको हकमा समपर्ण वा पिरत्याग िस ान्त लागू हनुे हो होइन ? 

५. िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) अनसुार अवकाशको िनणर्य गिरंदा आधार एवं 
कारण खलुाउन ुपन हो वा होइन ? 

६. भेदभावपूणर् तरीकाबाट कानूनको ूयोग गरी नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ 
बमोिजमको िनवेदकको संवैधािनक हक हनन छ, छैन ? 

  

        १५. सवरू् थम पिहलो ू  सािवक िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ सँग बािझएको छ, छैन त्यस सम्बन्धमा िनणर्य िदन ुपन देिखन आएको छ 
। नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ ले नागिरकलाई समानताको हक ूदान गरेको छ । िनवदेकको 
मखु्य भनाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा धारा ११ सँग बािझन गएकोले 
अमान्य हनु पदर्छ भ  ेदेिखन्छ । िवपक्षी तफर् बाट िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) मा भएको 
व्यवःथा बमोिजम िनवदेौी ५ को सरकार लगायतका केही िनजामती कमर्चारीको सेवाको आवँयकता नरहेकोले िनज 
िनवेदक लगायत केही िनजामती कमर्चारीलाई अवकाश िदइएको हो । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा 
१३१ बमोिजम ूचिलत कानूनह  खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने तथा संिवधानसँग ूचिलत कुनै कानून 
बािझए पिन संिवान ूारम्भ भएको १ वषर्सम्म लागू नै रहने भएको हुँदा संिवधानको धारा ११ सँग िनजामती सेवा 
सनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा बािझएको भ  िमल्दैन भ े िवपक्षह को भनाई देिखन्छ । 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) हालको संिवधानको धारा ११ सँग बािझएकोले िनयम ७.१.(३) 
अमान्य घोिषत हनु ुपछर् भ  ेिनवेदन िजिकर तफर्  िवचार गदार् िनवदेक केवल िनयम ७.१.(३) को आधारमा आफूलाई 
ौी ५ को सरकारले अवकाश िदएको र उक्त िनयम ७.१.(३) को व्यवःथा हालको संिवधानको धारा ११ सँग 
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बािझएको भ  ेमाऽ िनवेदन िजिकर देिखन्छ । संिवधानसँग बािझएको आधार र कारण िनवेदकले आफ्नो िरट िनवेदनमा 
देखाउन सकेको देिखंदैन । कानून वा िनयममा भएको व्यवःथा अमान्य हनुको लािग केवल संिवधानसँग बािझएका 
आधार र कारण िनवेदकले आफ्नो िरट िनवेदनमा देखाउन सकेको देिखंदैन । कानून वा िनयममा भएको व्यवःथ 
अमान्य हनुको लािग केवल संिवधानसँग बोिझएको छ भ  ुमाऽ पयार्  हदैुन, संिवधानसँग बािझएका आधार र कारण 
समते ू  पमा उल्लेख गनुर् पदर्छ केवल संिवधानसगँ बािझएको छ भ े माऽ ूःततु िनवदेनमा िजिकर िलएको देिखंदा 
सो आधारमा माऽ िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को ७.१.(३) व्यवःथा अमान्य छ छैन भ े तफर्  िवचार गिररहन 
पन देिखन आएन । 

        १६. अब दोॐो ू  संिवधानको धारा ८८ (२) समेतको माग दावी िलई आएको िनवेदन उपर िवशेष इजलासले 
आफ्नो अिधकार क्षेऽ महण गरी िनणर्य गनर् िमल्न ेवा निमल्न ेरहेकोमा त्यस तफर्  िवचार गदार् ौी ५ को सरकारको 
िमित २०४८।६।११ को िनणर्य अनसुार िदएको अवकाश संिवधानको धारा ८८ (२) अनसुार उत्ूषेणको आदेश ारा 
वदर गरी सािवकको पदमा वहाल गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भ े िनवदेकले माग गरेको देिखन्छ । 
यस िकिसमको िरट िनवेदन हेन अिधकार िवशेष इजलासलाई छैन, सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ ले कःता मु ा 
कुन इजलासले हेन भनी अिधकार क्षेऽको बारेमा व्यवःथा गिर िदएको छ , उक्त िनयमावलीको िनयम ४ (१) (ग) 
अनसुार संिवधानको धारा ८८ (१) अन्तगर्त कुनै कानून संिवधानसँग बािझएको छ भनी हेन अिधकार माऽ िवशेष 
इजलासलाई छ संिवधानको धारा ८८ (२) अन्तगर्त हक ूचलन गराउन ेअिधकार सव च्च अदालत िनयमावलीको िनयम 
५ (१) (ख) अनसुार संयकु्त इजलासलाई माऽ हुँदा यस इजलासबाट धारा ८८ (२) अन्तगर्त आदेश जारी भएका 
संयकु्त इजलासको अिधकार क्षऽेमा अितबमण हनु जान्छ भनी िव ान महान्यायािधवक्ता तथा विर  सरकारी अिधवक्ताले 
अिधकार क्षेऽको सम्बन्धमा नै आपि  उठाउन ुभएको देिखयो । यःतै ू  समावेश भउको िरट नं. १६१० िनवदेौी 
५ को सरकार लिलत बहादरु बम िव  ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरषद सिचवालय समेत भएको उत्ूषृणको मु ामा 
वहृत िवशेष इजलासबाट िवःततृ िववेचना समेत भई संिवधानको धारा ८८ (१) अन्तगर्तकको माग मनािसव 
ठहछर्, ठहदन िनणर्य गरी धारा ८८ (२) अन्तगर्तको उपचार ूदान गनुर् पन नपन समेत कानून बमोिजम िनणर्य गन 
अिधकार िवशेष इजलासलाई भएको भनी िमित २०५१।८।२२ मा िनणर्य समेत भै रहेको देिखदा संिवधानको धारा 
८८ (२) अन्तगर्त उपचारको िनणर्य िदन निमल्ने भ  िमलेन । 

        १७. तेॐो ू  िनवदेकलाई अवकाश िदने गरी गरेको िनणर्य नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० 
को उपधारा ३ र ४ को िवपरीत भयो वा भएन भ े रहेको देिखन्छ । त्यसतफर्  िवचार गदार् न्यायाधीशको पदमा 
कायर्रत िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.१ (३) को आधारमा अवकाश िदन ेभनी 
गरेको िनणर्य संिवधानको धारा १३० को उपधारा (३) र (४) को ूितकुल छ भ  े िनवेदक िजिकर देिखन्छ भने 
िनवदेक नया ँसंिवधान अनसुार धारा ९३ बमोिजमको न्याय पिरषदको िसफािरस बमोिजम धारा ९१ बमोिजम ौी ५ बाट 
िनयकु्त भएका न्यायाधीश होइनन ् िनवेदक न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत अंचल अदालत र िजल्ला 
अदालतका न्यायाधीश भएको र िनजह को सेवा सम्बन्धी हक, दाियत्व र सेवाको शतर्ह  नेपाल िनजामती सेवा 
ऐन, २०१३ िन. से. िन. २०२१ र नपेाल न्याय सेवा ौेणी िवभाजन, भनार्, स वा र बढुवा िनयमावली, २०२९ बमोिजम 
भई राखेको हनुाले िनवदेक िनजामती कमर्चारी नै हुँदा िन. से. िन. बमोिजम अवकाश िदने भनी गरेका िनणर्य संिवधानको 
धारा १३० (३) र (४) ूितकूल छैन भ  ेभनाई िवपक्षह को िलिखत जवाफबाट देिखन्छ । नेपाल अिधराज्यको 
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संिवधान, २०४७ को धारा १३० (३) र (४) को व्यवःथा हेदार् उपधारा (३) मा धारा ८९ बमोिजम पनुरावदेन 
अदालतको व्यवःथा नभएसम्म न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत क्षऽेीय अदालत तथा अंचल अदालतह  
इथावत कायम रहने र ती अदालतमा वहाल रहेका न्यायाधीशह  पिन आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन ्भ  े व्यवःथा 
रहेको देिखन्छ भन ेउपधारा (४) मा यो संिवधान ूारम्भ हुँदाका वखत कायम रहेका िजल्ला अदालतहर कानून ारा 
अन्यथा व्यवःथा नभएसम्म यथावत कायम रहनेछन ् र ती अदालतह मा वहाल रहेका न्यायाधीशह  अक  व्यवःथा 
नभएसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहने छन ्भ े व्यवःथा रहेको देिखन्छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ८९ ले पनुरावेदन र िजल्ला अदालतको ःथापना सम्बिन्ध नयाँ व्यवःथा गरेको र नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ अनसुार न्यायपािलकाको संरचना बमोिजमको पनुरावेदन अदालत र िजल्ला अदालत गठन नभएसम्मको 
लािग न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तवर्त गिठत क्षेऽीय अदालत, अंचल अदालत र िजल्ला अदालत यथावत 
कायम राख्न ेूयोजनको लािग माऽ नेपाल अिधराज्यको संिवधानको धारा १३० (३) र (४) को व्यवःथा भएको मा  ु
पदर्छ । धारा १३० (३) र (४) ले नया ँपनुरावेदन अदालत र िजल्ला अदालत गठन नभएसम्म बीचमा खाली नहोस ्
भनी पूवर्वत िःथितलाई जारी राख्न ेकामसम्म गरेको देिखन्छ । धारा १३० (३) र (४) को व्यवःथा संबमणकालीन 
व्यवःथा माऽ हो । हालको संिवधानको धारा १३० (३) र (४) ले सािवक अदालतका सािवक न्यायाधीशह लाई नयाँ 
संिवधानको व्यवःथा अनसुार िनयकु्त भई पदःथापना गरेको भ  निमल्ने देिखंदा िनवदेकलाई नेपाल िनजामती सेवा 
िनयमावली तथा न्याय सेवा (ौेणी िवभाजन भनार्, स वा, बढुवा) िनयमावली अन्तगर्तकै िनजामती कमर्चारी मा  ुपछर् । 
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम संवैधािनक संरक्षण (Constitutional Protection) ूा  गनर्को लािग नयाँ हालको 
संिवधानको धारा ९३ बमोिजम न्याय पिरषदको िसफािरसमा नया ँ िनयकु्त हनु ुपन हनु्छ । हालको संिवधानको धारा 
१३० (३) र (४) को आधारमा हालको संिवधान बमोिजमको संवैधािनक संरक्षण िनवेदकलाई ूा  हनु सक्ने देिखंदैन 
। वतर्मान संिवधान बोिजम नयाँ न्याियक व्यवःथा पिरचािलत नभइसकेको अवःथामा िनवदेक सािवक अंचल अदालतकै 
न्यायाधीश भै िनजामती सेवा ऐन अन्तगर्तकै कमर्चारी पको न्यायाधीश पदमा भएको मा ुपन हुँदा िनवदेकलाई 
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) ूयोग गनर् िमल्दैन भनी िनवदेकले िलएको िजिकर मनािसव देिखएन । 

        १८. चौथो ू  अवकाशको फलःव प ूा  हनुे िनविृ भरण लगायतका सिुवधा िलएको आधारमा आफूलाई िदएको 
अवकाश उपर उजवुाजरु गन अिधकार पिरत्याग गरेको मा  िमल्छ , िमल्दैन भ े तफर्  िवचार गदार् िनवेदकले अवकाशको 
िनणर्यको फलःव प पाउन े िनविृ भरण (Penson) आिद सिुवधा िलई अवकाश िदन े िनणर्यलाई ःवीकार गिरसौी ५ को 
सरकारेपिछ फेिर िनवेदकले आफूलाई िदएको अवकाश अमान्य छ भ  नपाउन ेहुँदा िरट िनवेदन खारेज हनु पछर् भनी 
िवपक्षी ौी ५ को सरकारको तफर् बाट उपिःथत िव ान महान्यायािधवक्ताले आफ्नो वहसमा उगाउन ुभएको र सोही 
कुराको िजिकर िलन ुभएको वहस नोट समेत ूःततु गनुर् भएको छ । िवपक्षीले आफ्नो िजिकरको समथर्नमा Doctrine of 

Acquiescence Doctrine of Election वा Approbate and Reprobate का िस ान्तहलाई आधार बनाएको देिखन्छ । िवपक्षीले ूःततु गनुर् 
भएका िस ान्तह  िनवदेकको हकमा वा ूःततु मु ामा लागू हनु ेहो होइन भ  ेतफर्  छु ा छु ै पमा संिक्ष  पमा 
िववेचना हनु पन देिखन आयो । Doctrine of Acquiescence को सम्बन्धमा िवचार गदार् यस िस ान्तको मखु्य उ ेँय आफूलाई 
लाभ हािसल गदार् कुनै कायर् वा िनणर्यलाई मा  ेतर आफूलाई नोक्सान हनुे भागलाई नमा  ेकायर्लाई यसले रोक्दछ । 
ैध चरीऽलाई दु त्सािहत गन उ ेँ यले नै यसको ूयोग हनु्छ । यो िस ान्त Estoppel वा Waiver को समानाथर्क छैन 
यःको केही अंश Estoppel सँग केही अंश Waiver को Principle सँग िमल्दछ । कसैको कानूनी हक अिधकारको उलंघन 
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भइरहेको अवःथामा जसको हक अिधकारको उलंघन भएको छ त्यो चपु लागी कनै उजरु नगरी बःछ भने 
त्यःतोमा Doctrine of Acquiescence लागू हनु्छ अथार्त आफ्नो कानूनी अिधकारको उलंघनको िःथितलाई िवरोध नगरी आफ्ना 
हकको उलंघन हुँदैछ भ  ेजान्दा जान्दै पिन चपु लागेर बःछ भन ेत्यःतोमा Doctrine of Acquiescence लागू हनु्छ । यसमा 
व्यिक्तले आफ्नो अिधकारको अपहरण भएको कुरालाई किह कैतै ू  पले आपि  नगरे पिन उःको आचरणले 
त्यसलाई समथर्न गिरराखेको हनु्छ । ूःततु मु ामा िनवदेकले नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ ारा 
ूद  मौिलक हकको उलंघनको िवषयको कुराह  समेत उठाएको देिखन्छ, िनवेदकलाई आफूलाई ौी ५ को सरकारले 
अवकाश िदएपिछ कानून बमोिजम पाउने िनवृ भरण िलएपिन आफ्नो हनन ्भएको उक्त संवैधािनक मौिलक अिधकारको 
ूचलनको लािग समयमै िरट िनवेदन िदई राखकै अवःथामा िनवेदकले पेन्सन िलएकोबाट िनवदेकले आफ्नो आचरणले 
अवकाशको िनणर्यलाई ःवीकारेको मा  िमल्ने िःथित देिखंदैन । तसथर् ूःततु मु ामा Doctrine of Acquiescence लागू हनु्छ 
भ  िमल्दैन । 

        १९. त्यःतै िवपक्ष तफर् बाट उठाइएको Doctrine of Election र Doctrine of Approbate र Reprobate को तफर्  िवचार गदार् Doctrine of 

Election वेलायती कानूनी व्यवःथाको उपज हो । यस िस ान्तको उ ेँय नै एउटा िनणर्य वा कारवाहीलाई या त ःवीकार 
गनुर् पछर् या त इन्कार गनुर् पछर् भ  ेहो । यस िस ान्त अनसुार एउटा िनणर्य वा काम कारवाहीलाई ःवीकार पिन 
इन्कार पिन गनर् पाइदैन भ  ेदेिखन्छ । यसै िस ान्तलाई Scotland को कानूनले Principle of Approbate and Reprobate को पमा 
ःवीकारेको पाइन्छ । Approbate and Reprobate को िस ान्त करार वा दईुपक्षको बीचमा भएको कारोवारको सन्दभर्मा ूयोग 
हनुे िस ान्त हो । यसबाट Approbate and Reprobate को कुनै िलखतका कारोवारको सन्दभर्मा माऽ ूयोग भएको देिखन्छ । 
यसको ूयोग सीिमत सन्दभर्मा भएको पाइन्छ । ूःततु मु ामा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धार ११ ारा 
ूद  मौिलक हकको ू  उठाइएको हुँदा कुनै कारोवार वा िलखतको सम्बन्धमा ूयोग हनु ेDoctrine of Approbate and 

Reprobate लाई मौिलक अिधकारको सम्बन्धमा उठेको ू को सन्दभर्मा लागू हनु सक्न ेनदेिखदा अ  िवचार गरी रहन 
परेन । 

  

        २०. िनवदेकले िनविृ भरण िलएकै आधारमा आफूलाई िदएको अवकाशको सम्बन्धमा उजूर गन अिधकार नै 
पिरत्याग (Waivers Principle) गरेको भ  िमल्छ िमल्दैन भ े तफर्  िवचार गदार् िनविृ भरण िनि त सेवा अविध पूरा गरी 
सकेका कमर्चारीले सेवा िनवृ  भएपिछ आफू र आफूमा आिौत पिरवारको जीवनयापनको लािग सरकारबाट पाउन े
आिथर्ौी ५ को सरकार सिुवधा हो । िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम 
७.१ (३) को आधारमा अवकाश िदएको देिखन्छ । िनयम ७.१ (३) मा िनयम ७.४ बमोिजम िनवृ भरण पाक्न े
अवःथा पगुेका कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्न ेछ भ े 
व्यवःथा भएबाट िनवदेकले २० वषर् सम्म ौी ५ को सरकारको सेवा गरी सकेको र िनवृ भरण पाउन ेअिधकार 
िनवेदकलाई कानूनले नै िदएको देिखन्छ । 

        २१. अिधकार परीत्याग भ ाले आफ्नो अिधकार वा दावीलाई त्यागकेो भ  ेजनाउँछ, यो व्यक्त वा अव्यक्त दवैु 
तरीकाबाट हनु सक्दछ । अिधकार पिरत्याग गन मनसाय राखी वा ःवइच्छाले अिधकार पिरत्याग नगरेसम्म अिधकार 
पिरत्याग गरेको मा  िमल्दैन । िनवेदकको सन्दभर्मा हेदार् िनवेदकले ःवइच्छाले िनवृ भरण ःवीकार गरेको नभई 



476 
 

आिथर्क वाध्यतावश जीवनयापको लािग िलएको िःथित पिन हनु सक्छ । आफूलाई िदएको अवकाशको िव  उजूरी 
िदई िनणर्य नहनु्जेलसम्म पैरवीमा बसेकोबाट अिधकार पिरत्याग गन मनसाय िनवदेकको िथयो भ  िमल्ने िःथित पिन 
देिखएन । 

        २२. अिधकार पिरत्यागको सम्बन्धमा हाॆो संिवधानमा भएको व्यवःथालाई हेदार् नेपाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (३) मा कुनै कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई आफ्नो िव  साक्षी 
हनु कर लगाइने छैन भ  े र सोही धाराको उपधारा (५) मा पबाउ परेको व्यिक्तलाई आफूले रोजेको कानून 
व्यवसायीसगँ सल्लाह िलन ेर िनज ारा पूपर्क्ष गन हकबाट विन्चत गिरन ेछैन भ  ेसंवैधािनक अिधकार व्यिक्तलाई ूदान 
गरेको देिखन्छ । यस व्यवःथाबाट ःवइच्छाले आफ्नो िव मा वयान िदन ूितवन्ध लगाएको देिखदैन । त्यःतो पक्षकै 
सिबयतामा कानून व्यवसायीको सल्लाह िलइने हुँदा सल्लाह िलने सम्बन्धी अिधकार व्यिक्तले उपभोग गनर् पिन सक्ने र 
पिरत्याग गनर् पिन सक्न े देिखन्छ । अतः उक्त व्यवःथा अनसुार पिरत्यागको िस ान्त (Waivers Principle) लाई हाॆो 
संिवधानको पिन अवलम्वन गरेको देिखन्छ । कुनै पिन व्यिक्तको मौिलक हकमा अन्य व्यिक्त समेतको हक अिधकार 
सि िहत हनु्छ वा व्यिक्तगत हक पिरत्याग गदार् सावर्जिनक िहतको िवपरीत हनु जान्छ भने त्यःतोमा मौिलक हक 
पिरत्याग गनर् िमल्दैन । संिवकानको धारा ११ (१) मा सबै नागिरौी ५ को सरकार कानूनको ि मा समान हनुछेन 
कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट विन्चत गिरने छैन भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । यस व्यवःथाबाट समान 
अवःथाका व्यिक्तह मा असमान व्यवहार नगिरन े संवैधािनक ूत्याभिूत गिरएको हुँदा असमान व्यवहार भएमा सरकार 
ूितको आःथा र िव ास गमु्न सक्ने हनु्छ । सरकारको शासन गन आधार आःथा र िव ास हो, सरकारले आःथा र 
िव ास गमुाउँदछ भने त्यसको पिरणाम भयावह भै सावर्जिनक नीितमा नै ूितकूल असर पन हनु्छ । सावर्जिनक नीितको 
िव  भ ाले कसैले पिन कानूनी पमा राज्य, समदुाय वा जन कल्याणको िहतको िव मा वा राज्य, समाज वा जन 
कल्याणलाई हानी परु् याइन ेगरी कुनै काम गनर् नपाइन ेभ  ेहो । सावर्जिनक नीित िभऽ राज्य, समदुाय र जनताको िहत 
गाँिसएको हनु्छ । तसथर् सावर्जिनक नीित िव  भएको कायर्बाट जनता, समाज र रा लाई नै ूितकूल असर पगुेको 
हनु्छ । कानूनको ूयोग समान िःथितमा असमान पमा भेदभावपूणर् तिरकाले हनु्छ भन ेत्यसबाट उत्प  हनु ेव्यापक 
असन्तोष एवं आबोसले गदार् तनावपूणर् वातावरणमा रा  सेवकको ःतरीय एवं समिपर्त सेवाबाट रा  विन्चत हनु सक्छ 
र यसबाट सरकारको छिवमा क्षित पगु्न ेपिन हुँदा रा  समदुाय जनकल्याण एवं जनिहतको सम्बधर्नमा नकारात्मक एवं 
ूितकूल असर पनर् जान्छ जनु सावर्जिनक नीितको िव  हनु्छ । त्यसैले धारा ११ को व्यवःथा सावर्जिनक नीितसगँ 
सरोकार रहने हुँदा धारा ११ को मौिलक हक भन ेपिरत्याग गनर् िमल्न ेदेिखदैन । 

        २३. िनवदेकले सरकारी सेवाबाट अवकाश ूा  गरेपिछ अवकाशको फलःव प ूा  हनुे िनविृ भरण िलई 
अवकाशको िनणर्यलाई ःवीकार गरेको हुँदा िनवेदकलाई िदइएको अवकाशको िनणर्य उपर उजरु गन अिधकार नै हुँदैन 
। यस सम्बन्धमा सव च्च अदालतबाट िस ान्त समेत ूितपादन भएको छ भन्दै िव ान महान्यायािधवक्ताले िनवेदक 
माधव बढुाथोकी िव. नेपाल यातायात संःथान (ने. का. प. २०४४, अंौी ५ को सरकार ९ प.ृ ९६७), िनवेदक हेमन्त 
कुमार पछाई िव. नेपाल बौी ५ को सरकार िलिमटेड, (ने. का. प. २०४९ प.ृ ५८९, अंौी ५ को सरकार ६), िनवेदक 
बालकृंण मैनाली िव. िनदशक मािटन मेण्ड कान समेत (२०४७ सालको िरट नं. १०२४) समेतका नजीरह  ूःततु 
गनुर् भएको देिखन्छ । पेश भएका नजीरह को सम्बन्धमा हेदार् पेश भउका नजीरमा उठेका ू  र ूःततु िनवदेनमा 
उठेका ू ह मा िभ ता देिखन्छ । ूःततु िनवेदनमा मखु्य पमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ का ७.१ (३) 



477 
 

को संवैधािनकताको ू , कानूनका भेदभावपूणर् ूयोग, आिथर्ौी ५ को सरकार वाध्याताको पिरूक्ष, जःता ू ह  उठेको 
देिखन्छ । जबकी महान्यायािधवक्ताले पेश गनुर् भएको नजीरह मा उपरोक्त ू  उठी त्यस तफर्  िववेचना भएको पाइदैन 
। संवैधािनकताको ू  उठाइ अदालतमा ूवेश गरे प ात संवैधािनकताको चनुौित कायम नहनु ेअवःथामा समपर्णको 
िस ान्तको ूकृया ूारम्भ हनु्छ र कानूनी ू को आधारमा उक्त िस ान्तलाई िनँकृय बनाउन िमल्दैन तापिन अिधकार 
पिरत्यागको िस ान्त मु ाको तथ्य अवःथा र पिरिःथितमा िनभर्र हनु ेहुँदा कुनै मु ामा अिधकार पिरत्याग गरेको िस ान्त 
लागू भयो भन्दैमा सबै मु ामा उक्त िस ान्त अक्षरस लागू हनु ुपछर् भ  ेहुँदैन । तसथर् ूःततु मु ामा िनविृ भरण 
(Penson) बझुी िलएकै कारणबाट अवकाशको वैधता सम्बन्धमा ू  उठाउन नै नपाइन ेभ  िमल्दैन । त्यसैले पेश 
भएका नजीरह  ूःततु मु ामा अनसुरण गन िःथित रहेन । 

        २४. अब पाँचौ ू  िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) अनसुार अवकाशको िनणर्य गिरंदा आधार एवं 
कारण खलुाउन ुपन हो वा होइन भ  ेरहेको छ । िनवेदकको िनवेदन िजिकर अवकाश िददा अवकाश िदनपुन कारण र 
आधार खलेुको हनु ुपछर् भ े रहेको छ भने िवपक्ष तफर् बाट िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) मा 
भएको व्यवःथा अनसुार ौी ५ को सरकारले चाहेमा िनविृ भरण पाक्ने अवःथा पगुेका कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई 
अवकाश िदन सक्ने अिधकार िनिहत रहेको र सोही अिधकार अन्तगर्त ौी ५ को सरकारले िनवेदकको सेवा ौी ५ को 
सरकारलाई आवँयक नभएकोले अवकाश िदइएको हो, सेवाबाट अवकाश िदन े कायर् कानून बमोिजम नै छ भ े 
व्यहोराको िलिखत जवाफ पेश भएको छ । िनवेदन िजिकर, िवपक्षीह को िलिखत जवाफ र िव ान महान्यायािधवक्ताको 
वहस समेतलाई हेदार् िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) ले ौी ५ को सरकारलाई िदएको 
तजवीजी अिधकारकै आधारमा िनवेदकलाई काम गरी आएको पदबाट अवकाश िदएको देिखन्छ । कानूनले कसैलाई 
अकार्को हक अिधकारमा रोक वा िनयन्ऽण लगाउन ेअिधकार ूदान गदार् िनंपक्षता एवं िववेौी ५ को सरकार साथ 
ूयोग गिरयोस ्भनेर ूदान गरेको हनु्छ । अवकाश िदन ेगरी भएको िनणर्य व्यिक्तको पदीय हक सम्बन्धी भएकोले 
यःतोमा िनणर्य गदार् िववेकपूणर् र न्यायसंगत तिरकाबाट गिरन ुपदर्छ । कानूनले ौी ५ को सरकारलाई तजवीजी वा 
ःविववेकीय अिधकार िदएको छ भन्दैमा त्यःतो अिधकारको ूयोग ःवेच्छाचारी ढंगबाट गिरन ु हुँदैन । कानूनी 
अिधकारको ूयोगमा ःवेच्छाचारी गन हक कसैलाई पिन हुँदैन । यिद ौी ५ को सरकारले तजवीजी अिधकारको ूयोग 
ःवेच्छाचारी ढंगबाट गदर्छ भने नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ ले अंिगकार गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाको 
उपहास हनु पगु्दछ । यःतो िःथितमा अिधकारको ूकृित बःत िन  वा आत्मिन  के हो भ े कुराले कुनै अन्तर पादन 
। तजवीजी अिधकारको ूयोग न्यायसंगत तिरकाबाट भए नभएको हेन आधार पिन आधार र कारण नै हो । आधार र 
कारण िवनको िनणर्यलाई न्यायसंगत तरीकाबाट भएको िनणर्य मा  सिक  । सरकारले अवकाशको िनणर्य गदार् आधार 
र कारण खोल्न ुनपन भए ःवेच्छाचािरताले ूौय पाउँछ । भेदभावपूणर् तिरकाबाट कानूनको ूयोग हनु पगु्दछ । यःतो 
हनु गएमा कमर्चारीको सरकारूित िव ास घट्न गई कमर्चारीको मनिःथित जिहले पिन ऽिसत हनु्छ र ऽिसत मनिःथित 
भएका कमर्चारीबाट सरकारले राॆो काम िलन सक्दैन । िनणर्य गदार् आधार र कारण खलुाउन पन व्यवःथाले 
सरकारलाई ःवेच्छाचारी िनणर्य गनर्बाट िनयन्ऽण गदर्छ भन ेअवकाश पाउन ेव्यिक्तलाई आ ःत पादर्छ । 

        २५. िव ान महान्यायािधवक्ताले अवकाश िदंदा आधार र कारण खोल्नपछर् भनी िनयमले वाध्य गरेको 
छैन, कमर्चारीलाई अवकाश िदन ु सरकारको इच्छाको कुरा हो, िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ मा हरेक 
िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुे छ भनेको छ, यो Doctrine of Pleasure को कुरा हो 
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भनी उठाउन ुभएको ू लाई हाॆ ैिनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीकै आधारमा िवचार गर  । नेपाल िनजामती सेवा 
ऐनको दफा ५ मा “हरेौी ५ को सरकार िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुेछ” भ  े
उल्लेख भएको र त्यसको ूयोग सम्बन्धमा पिन मागर् िनदशन Guide Line ह  िनजामती सेवा तथा िनयमावलीमा भइरहेको 
पाइन्छ । िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ मा दतार् घटाउन ेवा मनोमानी वखार्सीबाट िनजामती कमर्चारीको 
वचाउको सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको देिखन्छ भन े सोही ऐनको दफा ७ (१) ले िनजामती पदह मा वहाल रहने 
व्यिक्तह को भनार् र सेवाको शतर् व्यविःथत गनर् ौी ५ को सरकारले िनयम बनाउन सक्नछे भ  ेव्यवःथा गरेको छ । 
सोही दफा ७ को उपदफा ३ ले उपदफा १ अन्तगर्त बनेको िनयमह मा जनुसकैु कुरा लेखेको भएतापिन िनजामती 
कमर्चारीका सम्बन्धमा उिचत र न्याय संगत तरीकाबाट कारवाही गनर् सक्दछ भ  ेव्यवःथा गरेको छ । िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ नेपाल िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ४, ७ र ८ ले िदएको अिधकार अन्तगर्त नै बनेको 
देिखन्छ । उक्त िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) मा “िनविृ भरण पाक्न ेअवःथा पगुेका कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी 
५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्नछे” भ  ेउल्लेख गरेको छ । िनजामती सेवा ऐनले िदएको 
अिधकार अन्तगर्त नेपाल िनजामती सेवा िनयमावली बनेको र ऐनको दफा ७ ले िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा ौी ५ 
को सरकारले उिचत र न्यायसंगततरीकाबाट कारवाही गनर् सक्दछ भ  े व्यवःथा भएबाट िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१ (३) को आधारमा ौी ५ को सरकारले अवकाश िदंदा पिन न्याय संगत तरीकाबाट 
नै िदन ुपदर्छ । ऐनको दफा ५ बमोिजम हरेौी ५ को सरकार िनजामती कमर्चारीको सेवा अविध ौी ५ को सरकारको 
इच्छानसुार हनुछे भन्दैमा िनयम ७.१ (३) को आधारमा ःवइच्छाचािरतापूवर्क कमर्चारीलाई अवकाश िदन ेगरी िनणर्य 
गन ौी ५ को सरकारलाई अिधकार भएको भ  िमल्दैन । अवकाश िदने िनणर्य गिरंदा न्याय संगत िववेकपूणर् एवं 
भेदभावरिहत तिरकाबाट गिरएको हनुपुदर्छ । 

        २६. त्यःतै मािलकले नोकरलाई िनकाले जःतै ौी ५ को सरकारले कमर्चारीलाई िनकाल्न पाउँछ भनी 
महान्यायािधवक्ताले वहसमा िलन ुभए तफर्  िवचार गदार् िनजामती कमर्चारी र ौी ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर 
मािलकसँग तलुना गनर् िमल्दैन । िनजामती कमर्चारीको िनयिुक्त, वखार्सी र सेवाका शतर्ह  नेपाल िनजामती सेवा ऐन 
तथा ऐनले िदएको अिधकार अन्तगर्त बनेको िनयमले गरेको छ । िनजामती सवा ऐन िनजामती कमर्चारी तथा सरकार 
दबैुका लािग तोिकएको िवधान हो । ऐनले ौी ५ को सरकारलाई िनयिुक्त गनर् र अवकाश गन अिधकार िदएको 
भएपिन ौी ५ को सरकारले ऐनले िदएको अिधकार दायरािभऽ रहने नै िनयिुक्त वा अवकाश िदन ु पदर्छ । 
ःवेच्छाचािरतापूवर्ौी ५ को सरकार कमर्चारीलाई िनयिुक्त गन वा अवकाश गन ौी ५ को सरकारलाई हुँदैन । तसथर् 
िनजमती कमर्चारीलाई िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१ (३) को आधारमा अवकाश िदंदा आधार र कारण 
खलुाउन ुपछर् । कमर्चारीलाई िदइने अवकाशपऽमा कारण र आधार खलुाईएको अवःथामा दाग लाग्ने हुँदा ूाकृितक 
न्याय िस ान्त आकिषर्त हनु्छ भ  ेिवपक्षीको तफर्  तफर्  अवकाश पऽमा कारण र आधार खलुाउन ुआवँयक नभए पिन 
िनणर्य गदार् आवँयक आधारह  हनुपुछर् । चािहएको वेला अदालतको संतिु को लािग ती आधार पेश गिरन ुपदर्छ । 
ूःततु मु ामा अवकाश िदने आधार छ भ  िलिखत जवाफ वहस िजिकर वा वहस नोटमा समते सौी ५ को सरकारेको 
नदेिखंदा त्यःता कारण र आधार छैन भनी अदालतले अनमुान लगाउन वाध्य भएको छ । यो आधार र कारणबाट 
अवकाश िदएको हो भनी अवकाश िदइने कमर्चारीलाई जानकारी गराउन आवँयक नभए पिन उक्त िनणर्य वदिनयतपूणर् 
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(Malafide) समेत हो भनी अदालतमा ू  उठेमा आधार र कारण नखोली गिरएको िनणर्यबाट अदालतले ूभावकारी 
न्याियक पनुरावलोकन गनर् सक्ने िःथित पिन हुँदैन । 

        २७. अब छैठ  ू  कानूनको भेदभावपूणर् ूयोग गरी नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ बमोिजम 
िनवेदकको हक हनन ्गिरएको छ छैन ? भ  ेरहेकोमा त्यस तफर्  िवचार गदार् नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ११ (१) मा सबै नागिरौी ५ को सरकार कानूनको ि मा समान हनुे छन,् कसैलाई पिन कानूनको समान 
संरक्षणबाट वंिचत गिरन ेछैन भ  ेउल्लेख भएको देिखन्छ । कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट वंिचत गिरने 
छैन भ  ेःप  ूत्याभिूत संिवधानले गरेको छ । कानूनको समान संरक्षण भ ाले कानूनको ूयोग गदार् समान िःथितका 
व्यिक्तहरमा असमान पमा गिरन ुहु  भ  ेहो यिद कानूनको ूयोग समान िःथितका व्यिक्तह  बीच समान िकिसमबाट 
नभएमा भेदभावपूणर् तरीकाबाट कानूनको ूयोग भएको मा  ुपन हनु्छ । िनवेदकको सन्दभर्मा हेदार् िनवदेक सरहका 
िनविृ भरण पाक्ने अवःथा पगुकेो कमर्चारी सेवामा नै वहाल रहेका तर िनवदेकलाई भने भेदभावपूणर् तरीकाबाट िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को ूयोग गरी हटाएको भ  ेिनवेदन िजिकर भएकोमा िनवदेक सरह का 
िनविृ भरण पाक्ने अवःथा पगुकेो कमर्चारीह  सेवामा वहालै रहेको कुरालाई िवपक्षह ले इन्कार गनर् सकेको देिखदैन । 
िनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश िदन ुपन आधार र कारण (Reasion) ौी ५ को सरकारले िदन सकेको देिखदैन 
। यसरी िनवदेक उपर कानूनको ूयोग भेदभावपूणर् तरीकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को आधारमा अवकाश 
िदएको देिखन आएको हुँदा िनवेदकलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश िदने गरी गरेको ौी ५ को सरकारको िनणर्य नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ (१) को ूितकूल देिखन्छ । 

        २८. तसथर् िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१.(३) को ूयोग संिवधानको धारा ११ (१) को 
िवपरीत आधार र कारण नखोली भेदभावपूणर् तरीकाले गरी िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले अवकाश िदएको देिखन 
आएकोले िनवदेकलाई अवकाश िदन ेगरेको िमित २०४८।६।११ को ौी ५ को सरकारको िनणर्य सोही िमितको 
िनवेदकलाई िदएको अवकाश पऽ समेत ऽटुीपूणर् देिखदा उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनु ेठहछर् । िनवदेकलाई पूनः 
सेवामा वहाल गनुर् गराउन ुभनी िवपक्षी ौी ५ को सरकार मन्ऽीपिरषद सिचवालय समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी 
हनुे ठहछर् । ूत्यथीर्को जानकारीको लािग आदेशको ूितिनिप महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त पठाई िमिसल िनयम 
बमोिजम गरी बझुाई िदन ु। 

  

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 न्या. गोिवन्द बहादरु ौे  

  

माननीय न्यायाधीश ौी लआमण ूसाद अयार्लको राय– 

        ूःततु मु ामा मखु्य ःपले िनम्न ू ह मा सम्म वेगल पले िनणर्य िदन ुपन देिखन आएकोले िनम्न ू मा िनम्न 
अनसुारको राय ूःततु गरेको छु । 

(क) अवकाशको िनणर्य अनसुार िनवर्ि भरण िलएपिछ अवकाश िदन ेिनणर्यलाई चनुौती िदन पाइन्छ पाइदैन ? 
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(ख) िनवेदकलाई २०४८।६।११ मा अवकाश िदन ेौी ५ को सरकारको िनणर्य कानूनी ऽटुीपूणर् छ छैन ? 

        अब पिहलो ू  तफर्  िवचार गनुर् पन हनु आएको छ । त्यस तफर्  िवचार गदार् िनवेदकले अवकाशको िनणर्यको 
फलःव प पाउने पेन्सन आिद सिुवधा िलई िनणर्य मानी सकेकोले िनजले अवकाश अमान्य छ भ  नपाउन ेहुँदा िरट 
खारेज हनु ु पछर् भनी िवपक्षी तफर् बाट िलइएको िजिकर तफर्  िवचार गदार् िवपक्षको तफर् बाट आफ्नो िवचारको 
समथर्नमा Doctrine of Acquiescence को िस ान्तलाई आधार बनाएको देिखन्छ । िवपक्षीले ूःततु गनुर् भएको िस ान्त 
िनवदेकको हकमा वा ूःततु मु ामा लाग ुहनुे होइन भ  ेतफर्  संिक्ष  पमा िववेचना हनु पन देिखन आयो । Doctrine of 

Acquiescence को सम्बन्धमा िवचार गदार् िरट समन्यायको िस ान्तमा आधािरत उपचार हो त्यसैले िरट सम्बन्धी 
अदालतह ारा मान्यता ूा  िस ान्तह को उ ेँय मानव ःवतन्ऽताको रक्षा र यस ःवतन्ऽताको नाममा अदालती 
ूकृयाबाट नाजायज फाइदा उठाउनबाट रोकी न्याय िनँकलंिकत राख्न ुहो । Doctrine of Acquiescence खास गरेर करार 
सम्बन्धी कारोवारमा ूयकु्त हनुे समन्याियक िस ान्त हो र िरट क्षेऽमा यसको ूयोग गिरंदा यो न्याय खोज्नकेो 
आचरणसँग सम्ब  हनु्छ । यस िस ान्तको मखु्य उ ेँय आफूलाई लाभ हािसल गदार् कुनै कायर् वा िनणर्यलाई मा  े
आफूलाई नोक्सान हनुे भागलाई नमा  ेकायर्लाई यसले रोक्दछ । ैध चरीऽलाई दु त्सािहत गन उ ेँयले नै िरट 
क्षेऽमा यसको ूयोग हनु्छ । यो िस ान्त Estoppel वा Waiver को समानाथर्क छैन यःको केही अंश Estoppel सँग केही 
अंश Waiver वा Principle of Surrender सँग िमल्दछ । कसैको कानूनी हक अिधकारको उलंघन भइरहेको अवःथामा जसको 
हक अिधकारको उलंघन भएको छ चपु लागी कनै उजरु नगरी बःछ भने त्यःतोमा Doctrine of Acquiescence लागू हनु्छ 
अथार्त आफ्नो कानूनी अिधकारको उलंघनको िःथितलाई िवरोध नगरी आफ्ना हकको उलंघन हुँदैछ भ  ेजान्दा जान्दै 
पिन चपु लागेर बःछ भन ेव्यवहारबाट मानकेो भ  ेसम्झी यःमा व्यिक्तले आफ्नो अिधकारको अपहरण भएको कुरालाई 
किह कतै ू  पले आपि  नगरेपिन उसको आचरणले त्यसलाई समथर्न गरी राखेको हनु्छ । ूःततु मु ामा Doctrine of 

Acquiescence लागू हनु ेअवःथा छैन भ  ेतफर्  िवचार गदार् िन. से. िन. २०२१ को ७.१ (३) ूयोगको लािग पूवार्वःथा 
२० वषर् सेवा हो । तसथर् अवकाश िदने कायर् र िनविृतभरणको कायर् र पिरणामको पमा रहेको छ । ७.१ (३) 
बाहेक अन्य अवःथामा पिन अवकाश आिद सेवाको समा ी पिरणाम िनक्लन सक्दछ । यसरी अवकाश िदएको वैध छ 
वा छैन भ  ेकुरासँग िनविृ भरणको िलन ेकायर्को परःपर आिौत सम्बन्ध देिखंदैन । यसरी िनविृ भरण बझु्न ेकायर्बाट 
आफूलाई अवकाश िदन ेगरेका िनणर्यलाई सकारेको भ  िमल्दैन । िनविृ भरण पाउन ेवा नपाउन ेभ  ेू मा िनणर्य 
भएको नभई अवकाश िदन े िवषयमा िनणर्य भएकोले िववादीत िवषयवःत ु बेग्लै भएकोले यःतो िनणर्यको िववाद वःत ु
नभई २० वषर् सेवा अविध पगुेपिछ कमर्चारीको हकको पमा रहन े िनविृ भरण पाउन ेकायर् अवकाश राजीनामा आिद 
जनसुकैु कायर्बाट पिन हनु सक्ने हुँदा २० वषर् सेवा पगुेका कमर्चारीको हकको पमा रहने िनविृ भरण जो पिछ सेवा 
कायम हुँदा पिन सोधभनार् काटी भछी हनु सक्न े ूविृ को िवषय हुँदा िनणर्यबाट लाभ हािसल गरी सकेपिछ सो 
िनणर्यलाई हाँक िदएको भ  िमल्न ेअवःथा देिखदैन । िन. से. िन. २०२१ को िनयम ७.११ (१) को मा अवकाश 
पाएको ६ मिहना िभऽ िनवृ भरण ूाि को ूकृया प ा बनाउन े कायर् गनुर् पन व्यवःथा भएकोले सो म्यादिभऽ 
िनवृ भरणका प ा उठाउन ुपछर् भ  ेसम्झी िनवृ भरण िझिकएकोलाई आफूलाई अवकाश िदन ेकायर्को िव मा कानूनी 
मागर् अवलम्वन गनर् अवरोधक हनु ेभ  मनािसव नहेुन । नपेाल जःतो रोजगारको वैकिल्पक ौोत हकको अभाव भएको 
अथार्त नोकरी व्यवसाय गनको मखु्य िजवीकाको आधार जागीर छंदा तलब र अवकाश ूा  हुँदा िनवृ भरण हनुे 
सामािजक अवःथाको पिरूके्षमा समेत िरट जःतो समन्याियक उपचार खोज्नेको आचरण सम्बन्धमा लागू हनु े
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व्यवहारबाट ःवीकारोक्ती जगाएको भ  े िस ान्त (Acquiescence) भ  उपयकु्त नहनु े । िरट सम्बन्धमा अदालत ारा 
मान्यता ूदान गिरएका मान्य िस ान्तह  मध्ये यो Acquiescence को िस ान्त पिन एक मान्य िस ान्त हो । िरट सम्बन्धी 
िस ान्तह को ूयोग ूत्येक मु ाको अवःथा र औिचत्यलाई मध्ये नजर राखी ूयोग गनुर् पन हनु्छ । यी यःता 
िस ान्तह  यािन्ऽक प कानूनको तोकेको हदम्याद जःता िनरपेक्ष पबाट ूयोग गन िमच्ने कुरा हुँदैन । हरेक 
िस ान्तको ूयोग न्यायको केन्ि िबन्दमुा केिन्ित भई हनु े गदर्छ । तसथर् समन्याियक उपचार खोज्न े िनवेदको 
िनविृ भरण बझुी िलएको कारणले असमन्याियक आचरण् भयो भ  िमल्न ेनहुँदा ूःततु मु ामा उक्त िस ान्तको ूयोग 
हनुे अवःथा देिखएन । अब दोॐो तथा आिखरी ू  तफर्  िवचार गदार् सवरू् थम नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ११ को भावना िवपिरत हनु े िन. से. िन. २०२१ को ७.१ (३) को ूयोग गरी अवकाश िदन े िनणर्य गरेको छ 
छैन भनी हेन ुर् पन हनु आएको छ । 

        उक्त िनयम ७.१ (३) मा “िनयम ७.४ बमोिजम िनविृ भरण पाक्ने अवःथा पगुेको कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी 
५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्नेछ” भ  ेउल्लेख भएको पाइन्छ । यस उल्लेखबाट उक्त 
िनयमको ूयोग गरी िनणर्य गदार् २० वषर् सेवा पगुेका कमचारी मध्ये कुनैलाई सेवाबाट अवकाश िदन र कुनैलाई सेवामा 
वहाल राखी राख्न ेगरी ौी ५ को सरकारको ःवेच्छा अनसुार सेवामा राख्न वा सेवाबाट अवकाश िदन मनािसव आधारमा 
वगीर्करण नगरी जसलाइ मन लाग्यो उसलाई राख्न ेवा अवकाश िदने िकिसमको िवना आधार भेदभाव गरी िनणर्य गनर् 
पाउन ेगरी अिधकार िदएको भ  ेसम्झन िमल्दैन । अदालतले न्याियक सपुिरवेक्षण गदार् िव मान संिवधान र कानूनका 
आधारमा गनुर् पन हनु्छ । यस अदालतबाट ौी ५ को सरकारको तफर् बाट ूःततु गरेको वहस नोटमा उल्लेख गरेको 
केही मु ाह मा हालको िनयमको ७.१ को पूवर्वितर् िनयम ७.१ (३) ले ौी ५ को सरकारलाई २० वषर् पगुेका 
कमर्चारीलाई सेवाबाट अवकाश िदने अिनयिन्ऽत ःविववेकीय अिधकार ूदान गरेको भ े आशयका व्याख्याहर गिरएको 
पाइन्छ । त्यःतो व्याख्या गदार् वतर्मान संिवधानको जःतो कानूनी राजलाई संिवधानको केन्ििबन्द ुबनाइएको िथएन र 
परुानो नोकरशाही अथार्त सरकारी कमर्चारीको सेवा व्यिक्तगत घरमा काम गन नोकरको जःतो हो भ े परुानो धारणा 
मानिसकताको अवशेष रहेको अवःथामा ूितपादन भएका िस ान्तलाई वतर्मान संवैधािनक ूिरूआेयमा लागू हनु े भ  
उपयकु्त हुँदैन िकनकी संवैधािनक व्यवःथामा मूलभतू पिरवतर्न आएपिछ सोही अनु प ूितपािदत नजीर व्याख्यामा पिन 
पिरवनर्त आएको सम्झन ुपन हनु्छ । २० वषर् पिछ हरेक कमर्चारीको सेवा ौी ५ को सरकारको िनगाहमा हनु्छ अथार्त 
सेवा सरुक्षाको अविध समा  हनु्छ । Doctrine of Pleasure अनसुार ौी ५ को सरकारले २० वषर् पगुेको जो सकैुलाई 
मनोगत आधारमा पिन अवकाश िदन सक्दछ । यो िस ान्तलाई हाॆो िनजातमी सेवा ऐनको दफा ५ ले २० वषर् सेवा 
अविध पगुेको कमर्चारीको सेवा अविध कायम राख्न ुवा अन्त्य गनर् सक्ने अिधकार ौी ५ को सरकारमा िनिहत गरेको छ 
भ  ेसरकारी अिधवक्ताको भनाइसँग सहमत हनु सिकने अवःथा छैन । िकनिक उक्त दफा ५ को हरेक िनजामती 
कमर्चारीको सेवाको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छा अनु प हनुेछ भ े उल्लेखनको अथर् ूाकृितक व्यिक्तको इच्छा 
जःतो सम्झन िमल्दैन । सबैका हकमा समान पले लागू हनु ेउमेरको हद सेवा वषर्का हद जःता समान र सामान्य 
पले लाग ुहनु ेनीितगत कुरालाईसम्म लआय गरेको मा ु उिचत हनु्छ नकी जथाभावी कमर्चारीको पजनी गन कायर्लाई 
जहा ःवेच्छाचािरता फःटाउँछ त्यहा ँकानूनी राज जःता आदशर् मूल्य ओइलाउँछ । त्यसैले कानूनी राजलाई मानव मूल्य 
संरक्षक मािनन्छ । तसथर् ौी ५ को सरकारलाई न्यूनतम वःतगुत आधार िवना पिन मनोगत आधारमा कमर्चारीको 
सेवा अन्त्य गन जःता कायर् गन छुट हनु्छ भनी वतर्मान संवैधािनक व्यवःथाको पिरूआेयमा सम्झन अथर् गनर् िमल्दैन । 
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तसथर् २० वषर् पगुेका कमर्चारीह  मध्येमा यःतो अवःथाका कमर्चारीलाई ौी ५ को सरकारले सेवाबाट अवकाश िदन 
सक्ने भ  ेमापदण्ड नबनाई नीित िनमार्ण नगरी अवकाश िदन ुपनार्को आधार कारण नै नखलुाई सेवाबाट अवकाश िदन े
गरेको संिवधानको धारा ११ ारा ूत्याभतू भेदभावपूणर् व्यवहार िव को संवैधािनक ूत्याभिूत ूितकूल हनु ेगरी िनणर्य 
गरेको देिखन आयो । 

        िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ११७ मा २० वषर् पगुेको कमर्चारीलाई अवकाश िदने मापदण्ड तोिकएको 
पाइन्छ । यो ऐन िनवेदकलाई अवकाश िदंदा आइनसकेको तर सदनको दोौा सऽमा पेश भइसकेपिछ िनवेदक उपर 
अवकाश िदन ेकायर् गरेको देिखन आउँछ । ऐन लागू हनुभुन्दा अगावै िस ान्तको पमा ऐनका उ ेँय पूरा गन 
कुराह  िस ान्तको पमा रहेको हनु्छन ्। त्यःता सवर्मान्य िस ान्त िवपिरत अथार्त कमर्चारी बीच िवभेदकारी असमान 
व्यवहार गदार् मनािसव औिचत्य िववेकशीलताको वतर्न हनैु पन सवर्मान्य िस ान्त हो । यसरी िनयम ७.१ (२) को 
ूयोग गदार् हालको जःतो िकटानी व्यवःथा नभए पिन ौी ५ को सरकारको उक्तआधारभतू नीित अवलम्वन गरी 
कसलाई राख्न कसलाई अवकाश िदन ेभ  ेिनंपक्ष आधार खडा गनुर् पन िथयो । सो बमोिजम गरेको कुनै आधार ूमाण 
छ भ  र देखाउन सकेको छैन । िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ (३) मा उपदफा (१) अन्तगर्त बनेको 
िनयमह मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन िनजामती कमर्चारीका सम्बन्धमा ौी ५ को सरकारले उिचत र 
न्यायसंगत तरीकाबाट कारवाही गनर् सक्दछ भ  ेउल्लेख भएको पाइन्छ । यस उल्लेखनबाट उक्त ऐन ७.१ (३) 
अन्तगर्त बनेका िनयमह को ूयोग उिचत र न्यायसंगत तरीकाबाट गनुर्पन कुराको ू  िनदशन ऐनले गरेको देिखन्छ । 
िवना आधार कारण कसैलाई अवकाश िदन ेकसैलाई सेवामा कायम राख्न ेगरेको कायर्को औिचत्य ौी ५ को सरकारले 
आफ्नो िलिखत जवाफ समेत दशार्उन नसकेको हुँदा मनािसव र न्यायसंगत तिरकाले िनयमको ूयोग भएको भ  ेआधार 
देिखएन । राज्य शिक्त संचालन गन ूत्येक िनकाय अिधकारीले आफ्नो कायर्को कारण सिहत औिचत्य ःथािपत गनर् 
सक्न ुपन हनु्छ । त्यसैले कानून ारा ूद  ःविववेकीय अिधकार ूयोग गदा◌ृ पिन िववेकपूणर् र न्यायिशल तरीकाले 
गनुर् पन छ भन ेिस ान्तले मनोमानी ःवचेछाचारी अिधकार ूयोगमा रोक लगाएको हनु्छ । 

        राज्य कानूनी व्यिक्त हो र सरकारले राज्यको ूशासन गदर्छ । तसथर् हरेक कानूनी व्यिक्तको कायर् कानून र 
न्यायसम्मत हनु पन सरकारी कायर्को अन्तरिनिहत लक्षण हो । तसथर् कमर्चारीह  मध्ये कसैलाई राख्न ेकसैलाई नराख्न े
गदार् त्यःतो कायर्को मनािसव आधार कारण अवःथा हनैु पन कुरा राज्य शिक्त िनंपक्ष र िववेकिशल तिरकाले ूयकु्त 
हनु ुपदर्छ भ  ेसवर्मान्य अवधारणा र सरकारको संगिठत ूकृितले अिनवायर् बनाउँछ । 

        उपरोक्त उल्लेख गिरए अनसुार ौी ५ को सरकारको िमित २०४८।६।११ को िनवेदकलाई अवकाश िदने गरेको 
िनणर्य कानून र न्यायसंगत नभएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा वदर हनु ेठहछर् । िनवेदकलाई पूवर्वत सेवामा वहाल राख्न ु
भनी परमादेशको आदेश समेत िवपक्षीको नाउँमा जारी हनु ठहछर् । 

  

इित सम्वत ्२०५१ साल पौष २१ गते रोज ५ शभुम ्
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िनणर्य नं. ५०४४ न.ेका.प. २०५२  अ  १ 

 

संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी लआमणूसाद अयार्ल 

माननीय न्यायाधीश ौी कृंणकुमार वमार् 

सम्वत ्२०४८ को िरट नं. १७५० 

आदेश िमित     : २०५१।१०।९।२ 

िवषय : उत्ूषेण । 

  

िनवेदक    : काठमाड  िजल्ला का.न.पा. वडा नं. २५ अन्तगर्त इन्िचोक बःने काःकी िजल्ला अदालतको िजल्ला 
न्यायाधीश पदबाट गैरकाननुी पमा अवकाशमा परेको वषर् ४९ को इन्िमान कमार्चायर् । 

िव  

िवपक्षी     : ौी ५ को सरकार, मन्ऽीपिरष  सिचवालय । 

ौी ५ को सरकार,कानून,न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय । 

ौी सिचव,कानून तथा न्याय संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय । 

ौी न्याय पिरषद,सव च्च अदालत भवन । 

ौी न्याय सेवा आयोग,सव च्च अदालत भवन । 

  

     नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८९ ले पनुरावेदन र िजल्ला अदालतको ःथापना सम्बन्धी नया“ व्यवःथा 
गरेको र नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ अनसुार न्यायपािलकाको संरचना बमोिजमको पनुरावदेन अदालत र िजल्ला 
अदालत गठन नभएसम्मको लािग न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत के्षऽीय अदालत, अ ल अदालत र 
िजल्ला अदालत यथावत कायम राख्न े ूयोजनको लािग माऽ नपेाल अिधराज्यको संिवधानको धारा १३०(३)(४) को 
व्यवःथा भएको मा  ुपदर्छ । धारा १३०(३)(४) ले नया ंपनुरावदेन अदालत र िजल्ला अदालत गठन नभएसम्म बीचमा 
खाली नहोस ् भनी पूवर्वत िःथितलाई जारी राख्न े काम सम्म गरेको देिखन्छ । धारा १३०(३)(४) को व्यवःथा 
संबमणकािलन व्यवःथा माऽ हो । हालको संिवधानको धारा १३०(३)(४) ले सािवक अदालतका सािवक न्यायाधीशलाई 
नया“ संिवधानको व्यवःथा अनसुार िनयकु्त भई पदःथापना गरेको भ  निमल्न े देिखँदा िनवदेकलाई नपेाल िनजामती सेवा 
िनयमावली तथा न्याय सेवा (ौेणी िवभाजन, भनार् र स वा र बढुवा) िनयमावली अन्तगर्तकै िनजामती कमर्चारी मा  ुपन । 

 (ूकरण नं. १२) 
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     नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम संवैधािनक संरक्षण (Constitutional Protection) ूा  गनर्को लािग नया ंहालको 
संिवधानको धारा ९३ बमोिजम न्याय पिरषद्को िसफािरशमा नया ंिनयकु्त हनु पिन पन हनु्छ । हालको संिवधानको धारा 
१३०(३)(४) को आधारमा हालको संिवधान बमोिजमको संवैधािनक संरक्षण िनवदेकलाई ूा  हनु सक्न ेनदेिखन े। 

(ूकरण नं. १२) 

          वतर्मान संिवधान बमोिजम नया ँ न्याियक व्यवःथा पिरचािलत नभइसकेको अवःथामा िनवदेक सािवक िजल्ला 
अदालतकै न्यायाधीशको िनजामती सेवा ऐन अन्तगर्तकै कमर्चारी पको न्यायाधीश पदमा भएको मा  ु पन हुंदा 
िनवदेकलाई िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१(३) ूयोग गनर् िमल्दैन भनी िनवदेकले िलएको िजिकर मनािसब 
नदेिखन े। 

 (ूकरण नं. १२) 

     परुानो नोकरशाही अथार्त ्सरकारी कमर्चारीको सेवा व्यिक्तगत घरमा काम गन नोकरको जःतो हो भ  ेपरुानो धारणा 
मानिसकताको अवशेषको पमा रहेको अवःथामा ूितपादन भएका िस ान्तलाई वतर्मान संवैधािनक पिरूके्षमा लागू हनु े
भ  उपयकु्त हुंदैन । िकनकी संवैधािनक व्यवःथामा मूलभतू पिरवतर्न आएपिछ सोही अनु प ूितपािदत नजीर व्याख्यामा 
पिन पिरवतर्न आएको सम्झन ुपन । 

 (ूकरण नं. १३) 

    २० वषर् पिछ हरेक कमर्चारीको सेवा ौी ५ को सरकारको िनगाहमा हनु्छ, अथार्त सेवा सरुक्षाको अविध समा  हनु्छ 
। Doctrine of pleasure अनसुार ौी ५ को सरकारले २० वषर् पगुकेो जोसकैुलाई मनोगत आधारमा पिन अवकास िदन सक्दछ 
भ  समिुचत नहनु े। 

(ूकरण नं. १३) 

    जहा ंःवचे्छाचािरता फ ाउंछ त्यहा ंकाननुी राज जःता आदशर् मूल्य अःताउछ । त्यसैले काननुी राजलाई मानव मूल्य 
संरक्षक मािनन्छ । तसथर् ौी ५ को सरकारलाई न्यूनतम वःतगुत आधार िबना पिन मनोगत आधारमा कमर्चारीको सेवा 
अन्त्य गन जःता कायर् गन छूट हनु्छ भनी वतर्मान संवैधािनक व्यवःथाको पिरूके्षमा संझन, अथर् गनर् निमल्न े। 

(ूकरण नं. १३) 

    कमर्चारी बीच िवभेदकारी असमान व्यवहार गदार् मनािसब औिचत्य िववकेशीलताको वतर्न हनैु पन सवर्मान्य िस ान्त हो 
। 

(ूकरण नं. १४) 

     िबना आधार कारण कसैलाई अवकाश िदन,े कसैलाई सेवामा कायम राख्न ेगरेको कायर्को औिचत्य ौी ५ को सरकारले 
आफ्नो िलिखतजवाफमा समेत दसार्उन नसकेको हुंदा मनािसब र न्यायसंगत तिरकाले िनयमको ूयोग भएको भ  ेआधार 
नदेिखन े। 

(ूकरण नं. १४) 
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     राज्य शिक्त संचालन गन ूत्येक िनकाय अिधकारीले आफ्नो कायर्को कारण सिहत औिचत्य ःथािपत गनर् सक्न ुपन हनु्छ 
। त्यसैले काननु ारा ूद  ःविववकेीय अिधकार ूयोग गदार् पिन िववकेपूणर् र न्यायशील तरीकाले गनुर्पछर् भ  ेसि वकेको 
िस ान्त ूितपादन गरी मनोमानी ःवचे्छाचारी अिधकार ूयोगमा रोक लगाएको हनु े। 

 (ूकरण नं. १४) 

     राज्य काननुी व्यिक्त हो र सरकारले राज्यको ूशासन गदर्छ । तसथर् हरेक काननुी व्यिक्तको कायर् काननु र 
न्यायसम्मत हनु ुपन सरकारी कायर्को अन्तरिनिहत लक्षण हो । तसथर् कमर्चारीह  मध्ये कसैलाई राख्न ेर कसैलाई नराख्न े
गदार् त्यःता कायर्को मनािसब आधार कारण, अवःथा हनु ुपन कुरा राज्य शिक्त िनंपक्ष र िववकेशील तरीकाले ूयकु्त 
हनुपुदर्छ भ  ेसवर्मान्य अवधारणा र सरकारको संगिठत ूकृितले अिनवायर् बनाउन े। 

 (ूकरण नं. १५) 

िनवेदक तफर् बाट: िव ान अिधवक्ता ौी प ामान तलुाधर 

िवपक्षी तफर् बाट   : िव ान सरकारी अिधवक्ता ौी नन्द बहादरु सवुेदी 

अवलिम्बत नजीरःX 

आदेश 

न्या.लआमण ूसाद अयार्लः नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तगर्त पनर् 
आएको ूःततु िरट िनवेदनको तथ्य एवं िनणर्य यस ूकार छ :– 

२.   म िनवेदक २०२४ सालमा ूहरी नायब िनरीक्षक पदबाट नोकरीमा ूवेश गरी २०४०।१०।३ को ौी 
५ को सरकारको िनणर्य अनसुार ूहरी नायब उपिरक्षकको पदबाट सेवा पिरवतर्न गरी न्याय सेवामा स वा भई २०४३ 
सालमा सहायक सिचव रा.प. ि तीय ौेणीमा र २०४५ सालमा उपसिचव रा.प. ि तीय ौेणीमा बढुवा भई िजल्ला 
न्यायाधीश पदमा किपलवःत ुडोटी र हाल काःकी िजल्ला न्यायाधीश पदमा बहाल रही न्याय सेवामा योगदान परु् याउँदै 
आएको छु । मलाई २०४० सालमा गोखार् दिक्षण बाह ुचौथाबाट िवभिूषत गरी मेरो इमान्दारीता कतर्व्यिन  एवं सेवा 
ूित अिमट योगदानलाई कदर गरएको िथयो । यःतैमा अचानक ौी ५ को सरकारको िमित २०४८।६।११ को 
िनणर्य अनसुार िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१३ बमोिजम तपाईलाई नेपाल न्याय सेवाको 
राजपऽांिकत ि तीय ौेणी उपसिचव ःतरबाट अवकाश िदइएको व्यहोरा सूचीत गदर्छु भनी िवपक्षी नं. ३ ले िमित 
२०४८।६।११ को पऽ ूिेषत गरी िनवेदकलाई काःकी िजल्ला अदालतको िजल्ला न्यायाधीशको पदबाट अवकाश 
िदइयो । उक्त िनवेदकलाई अवकाश िदइएको िमित २०४८।६।११ को िनणर्य गैर संवैधािनक ूचिलत काननु 
िवपरीत ऽिुट पूणर् समेत हुँदा अमान्य र बदरभागी छ । संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका िजल्ला 
अदालतह मा बहाल रहेका न्यायाधीशह  अक  व्यवःथा नभएसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन ्भनी ू  पमा नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८५ तथा १३० को उपधारा (३) र (४) ले संवैधािनक व्यवःथा गरेको छ । 
अक  व्यवःथा नभएसम्म िनवेदकको हकमा िन.से.िन. २०२१ को िनयम ७.१(३) आकिषर्त हनु र लागू गनर् िमल्ने 
होइन । धारा १३० को उपधारा ४ को पिरूआेयमा िन.से.िन., २०२१ को िनयम ७.१(३) िनवेदकको हकमा अमान्य 
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र अवैध छ । न्याय पिरष  वा न्याय सेवा आयोगको िसफािरस बेगर िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदई खटाएको 
िवपक्षी नं. १ को िनणर्य गैर संवैधािनक छ । िवपक्षीह को िमित २०४८।६।११ को िनणर्य र सोही िमितको 
अवकाशपऽ समेतले म िनवेदकको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा ११(२)(ङ) धारा १६ 
धारा १७(२)(३) समेत ारा ूद  हक हनन ्भएको हुँदा ौी छ को सरकारको िमित २०४८।६।११ को िनणर्य र 
सो अनसुार िवपक्षी नं. ३ को सोही िमितको अवकाशपऽ समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई सािवक 
बमोिजम पदमा कामकाज गनर् िदन ुभ  ेपरमादेश लगायत जो चािहन ेउपयकु्त आ ा, आदेश जारी गरी पाउँ भ  ेसमेत 
िरटिनवेदनपऽ । 

३.   यसमा िवपक्षीह बाट िलिखतजवाफ िझकाई आएपिछ वा अविध नाघपेिछ पेश गनुर् भ े समेत यस सव च्च 
अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको िमित २०४८।८।२ को आदेश । 

४.   नेपाल अिधराज्यको िवधान, २०४७ को धारा १३१ बमोिजम सो संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेको 
सबै काननु खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू नै रहने स ◌ंवैधािनक व्यवःथाको कारणबाट ूचिलत िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) पिन लागू नै रहन ेकरा ू  छ । अतः यसरी संिवधान ारा नै वैधता ूा  
िनयमानसुार भए गरेको काम कारवाहीलाई गैरकाननुी वा असंवैधािनक भ  िमल्दैन । कथंकदािचत संिवधानसँग ूचिलत 
कुनै काननु बािझन गएमा पिन एक वषर्सम्म लागू नै रहने संवैधािनक व्यवःथा संिवधानको धारा १३१ को 
ूितबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको हुँदा िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) ले िदएको अिधकार ूयोग 
गरी ौी ५ को सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश िदने भनी गरेको िनणर्य संिवधान सम्मत एवं काननु सम्मत नै 
भएको हुँदा िन.से.िन. को उक्त िनयम ७.१(३) को ूयोग ौी ५ को सरकारले गनर् पाउँदैन भ  ेिवपक्षीको िजिकर पगु्न 
सकै्तन भ  ेसमेत काननु न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालयको िलिखतजवाफ । 

५.   न्याय सेवा सेवा आयोगले िनवेदकको नोकरी सम्बन्धमा कुनै कारवाही वा िनणर्य गरेको छैन । िनवेदकले 
आफ्नो िनवेदन पऽमा पिन न्याय सेवा आयोगका के कःतो काम कारवाहीबाट िनजको संिवधान ूद  हकमा ूितकूल 
ूभाव पनर् गएको हो भ े कुरा उल्लेख गनर् सकेको देिख  । तसथर् िनवदेकले न्याय सेवा आयोगलाई िवपक्षी बनाएर 
िनवेदनपऽ िदन पन र न्याय सेवा आयोग उपर सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी हनु पन अवःथा नभएकोले िरट 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ  ेसमेत न्याय सेवा आयोगको िलिखतजवाफ । 

६.   न्याय पिरषद्ले िनवदेकको नोकरीको सम्बन्धमा कुनै कारवाही वा िनणर्य गरेको छैन । िनवेदकले आफ्नो 
िनवेदनपऽमा पिन पिरषद्को के कःतो काम कारवाहीबाट िनजको संिवधान ूदऽ हकमा ूितकूल ूभाव पनर् गएको हो 
भ  े कुरा उल्लेख गनर् सकेको देिख  । तसथर्ः िनवेदकले पिरषद्लाई िवपक्षी बनाएर िनवेदनपऽ िदन पन र पिरष  
उपर सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी हनु ुपन अवःथा नभएकोले िरट खारेज गरी पाउँ भ े समेत न्याय पिरषद्को 
तफर् बाट न्याय पिरषद्का सिचवको िलिखतजवाफ । 

७.   नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को संबमणकािलन धारा १३१ मा सो संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत 
लागू रहेका िनजामती सेवा ऐन, २०३१ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने र 
वतर्मान संिवधान ूारमभ भएको १ वषर् पिछ बािझएको हदसम्म ःवतः िनंकृय हनु ेसंवैधािनक व्यवःथा भएको साथै सो 
१ वषर् िभऽकै अविधमा िनवदेकलाई िन.से.िन., २०२१ को (सािवक पेज नं. ९७) िनयम ७.१(३) अनसुार अिनवायर् 
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अवकाश िदएको समेत हुँदा उक्त िनयम सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) को िनवृ भरण पाक्न ेअवःथा 
पगुेका कुनै िनजामती कमर्चारीह लाई ौी ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्न ेव्यवःथा अनसुार 
िनवृ भरण पाक्ने अवःथा पगुी सकेको िवपक्षी िरट िनवेदकलाई अवकाश िदन ेौी ५ को सरकारबाट भएको िनणर्य 
संिवधान तथा काननुसम्मत नै भएको हुँदा िरट िनवेदन खारेजभागी छ भ े समेत ौी ५ को सरकार मन्ऽी पिरष  
सिचवालयको िलिखतजवाफ । 

८.   यसमा िरट िनवेदनको ूकरण ३(ख) मा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० को उपधारा 
४ का पिरूआेयमा िन.से.िन., २०२१ को िनयम ७.१(३) िनवेदकको हकमा अमान्य अवैध छ भ े उल्लेख भएको र 
यःतै िवषयको मु ा िवशेष इजलासमा िवचाराधीन रहेकोले ूःततु मु ा पिन स.अ.िन., २०४९ को िनयम ४(१)(ग) 
बमोिजम िवशेष इजलास समक्ष पेश गनुर् भ े सव च्च अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०५०।१२।१६ को आदेश 
। 

९.   यसमा िरट िनवेदनमा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तगर्तको ःप  मागदावी 
नभएकोले िवशेष इजलासको क्षेऽािधकार िभऽ नपन देिखँदा सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ५ बमोिजम 
संयकु्त इजलासमा पेश गनुर् भ  ेसमेत यस सव च्च अदालत िवशेष इजलासबाट िमित २०५१।९।२१ मा भएको 
आदेश । 

१०.  िनयम बमोिजम दैिनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा िनवेदक तफर् बाट रहनभुएका 
िव ान अिधवक्ता ौी प ामान तलुाधरले मेरो पक्षलाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) को 
आधारमा अवकाश िदइएको छ । िनयमावलीको िनयम ७.१(३) को व्यवःथा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को 
धारा ११(१) सँग बािझएकोले अमान्य र नेपाल िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दायरा भन्दा बािहर भई मान्य छ । 
संिवधानको िस ान्त िवपरीत अवकाशको िनणर्य भएको छ । अवकाशको िनणर्यमा आधार र कारण नहुँदा ःवेच्छाचारी 
छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) को ूयोग गनुर् पन के कःतो अवःथा पर् यो िकन कसरी 
भयो कुरा िनवदेकले पाएको अवकाश िनणर्यपऽमा र िलिखतजवाफमा समेत उल्लेख छैन । दोष र आरोप केही 
नदेखाइएको हुँदा अवकाश बि यतपूणर् छ । िनयम ७.१(३) को आधारमा अवकाश िदँदा अवकाश िदन ुपन कारण र 
आधार खोल्न र अवगत गराउन पदन भ  िमल्दैन । आत्मिन  अिधकारको ूयोग पिन ःवेच्छाचारी ढंगले नभई 
न्यायसंगत तिरकाबाट हनु ुपदर्छ । २० वषर् नोकरी (सािवक पेज नं. ९८) अविध परुा गरी सकेको सबैलाई अवकाश 
िदएको नभई िनवेदकलाई माऽ अवकाश िदएको भेदभावपूणर् छ र समान काननुी संरक्षणको संिवधानको धारा ११(१) 
ारा ूद  हकमा आघात भएको छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) मा अवकाश िदन सक्न े
नभई िदलाउन सक्न ेभनेकाले अवकाश िदएको िनयम िवपरीत छ । िनयममा भएको व्यवःथा अनसुार कमर्चारीलाई 
अवकाश िदन ु पूवर् कमर्चारीको ःवीकृत िलन ुपदर्छ । ौी ५ को सरकार आफले ःवेच्छापूवर्क अवकाश िदन सक्ने 
होइन । साथै नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३०(४) मा यो संिवधान ूारमभ हुँदाका बखत कायम 
रहेका िजल्ला अदालतह  काननु ारा अन्यथा व्यवःथा नभएसम्म यथावत कायम रहन ेछन ्र ती अदालतह मा बहाल 
भएका न्यायाधीशह  अक  व्यवःथा नभएसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन ् भनी लेिखएको र तत्कािलन क्षेऽीय 
अदालतका अितिरक्त न्यायाधीश महे रमान ूधान र भैरवूसाद लम्सालको म्याद सिकएपिछ न्याय पिरषद्को 
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िसफािरसमा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम पनुरावेदन अदालतको व्यवःथा नभएसम्मको लािग क्षेऽीय 
अदालतको अितिरक्त न्यायाधीश पदमा ौी ५ बाट िनयकु्त गरी बक्सेको र अ ल न्यायाधीश र िजल्ला 
न्यायाधीशह लाई िनवार्चन अिधकृतको काम गन गरी तोक्दा न्याय पिरषद्को िसफािरस िलइएकोबाट पिन अ ल 
न्यायाधीशह  र िजल्ला न्यायाधीशह  पिन न्याय पिरषद्कै अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त आई सकेकोमा न्याय पिरषद्को 
परामशर् िवना अ ल न्यायाधीश वा िजल्ला न्यायाधीशह लाई अवकाश िदएबाट संिवधानको धारा ९३ को िवपरीत भएको 
छ । तसथर्ः िनवेदकको माग बमोिजम िरट जारी हनु ुपदर्छ भ  ेबहस ूःततु गनुर् भयो । िवपक्षी तपर्mबाट रहन ुभएका 
सरकारी अिधवक्ता ौी नन्दबहादरु सवुदेी िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को ७.१(३) को व्यवःथा पेन्सन पाउने 
अवःथा पगुी सकेका कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई लागू हनु सक्न े हुँदा यसमा कमर्चारीह को बीचमा भेदभाव 
गर् यो भ  ेठाउँ नै छैन । िनयम ७.१(३) २० वषर् नोकरी गरी सकेका कमर्चारी मध्ये जो कोही मािथ पिन  ूयोग हनु 
सक्न ेहुँदा िनयम आफमा िवभेदकारी छैन तसथर्ः संिवधानको धारा ८८ अन्तगर्त िनयम ७.१ (३) संिवधानको धारा 
११(१) सँग बाझेको छ भनी िलएको िजिकर िमलेको छैन । नपेाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३१ मा 
संिवधान ूारमभ हुँदाका बखत लाग ुरहेका सबै काननु खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हनुे तथा संिवधान ूारम्भ 
भएको १ वषर्पिछ संिवधानसगँ बािझएको काननु ःवतः िनंकृय हनुे भ  ेव्यवःथा भएको र िनवेदकलाई १ वषर् िभऽै 
अवकाश िदएको र सो अविधमा संिवधानसँग बािझएको काननु पिन लागू रहने भनी िकटानी व्यवःथा धारा १३१ मा 
(सािवक पेज नं. ९९) गरेको हनुाले िन.से.िन. को िनयम ७.१(३) संिवधानसँग बािझएको भ  े िजिकर संिवधान संगत 
छैन । अवकाशको िनणर्यबाट कुनै हक अिधकारमा असर गरेको छैन । िनजामती कमर्चारीको हक दाियत्व िनजामती 
सेवा ऐन र िनयमावली ारा व्यविःथत हनुे िवषय हुँदा िनयम अनसुार नै सेवाबाट अवकाश िदइएकोबाट सेवामा रही रहन 
पाउने हक हनन ्भयो भ  िमल्ने होइन । अवकाशको िनणर्यमा कुनै दोष वा लान्छना लगाइँदैन । केवल कमर्चारीको 
सेवाको आवँयकता भएन, िनयम बमोिजम पेन्सन आिदको सिुवधा िलई घर बःने भनेको माऽ हो यो कुनै सजाय िदने 
िवभागीय कारवाही होइन । अिनवायर् अवकाश भनेको ौी ५ को सरकारले आफ्नो ूशासन यन्ऽलाई चःुत र सक्षम 
राख्नलाई गिरन े ूकृया हो । यसबाट कसैको हक हनन ्भएको मािनदैन । बदिनयतपूणर् िनणर्य भ  े हकमा जसले 
िनणर्यमा बि यत भयो भन्छ त्यसले सो कुरा ूमािणत गनुर् पछर् त्यःतो कुनै ूमाण िनवेदकबाट पेश हनु सकेको छैन । 
िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१(३) बमोिजम अवकाश िदएको िनणर्यलाई पदबाट हटाएको भ  िमल्दैन 
िकनभन ेउक्त िनयम ७.१(३) सेवाको शतर् मध्येकै एक हो र सेवा शतर् अनसुार िनणर्य भई अवकाश िदएकोलाई सजाय 
गरेको जःतो पदबाट हटाएका भ  िमल्दैन । यसबाट िनवदेकलाई कुनै लान्छना वा दाग नलाग्न ेहुँदा सफाईको मौका 
िदइरहन ु पदन र ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपरीत भयो भ  िमल्दैन । हाॆो संिवधानले ९च्ंनजत तय 
झउियथmभलत० लाई मौिलक हकको पमा िलएको छैन । िनवदेकह ले सरकारी नोकरीबाट अवकाश पाएपिछ अ  
काम गनर् यो िनणर्यले रोक लगाएको छैन त्यसैले सम्पि  आजर्न गन हक हनन ्भयो भ े िनवेदकको दावी आधारहीन 
छ । िनजामती से वा िनयमावली, २०२१ को िनयम ७.१(३) अनसुार अवकाश िदँदा आधार र कारण खोल्न ुपछर् भनी 
िनयमले बाध्य गरेको छैन । कमर्चारीलाई सेवाबाट अवकाश िदन ुसरकारको इर्च्छाको कुरा हो । नपेाल िनजामती 
सेवा ऐनको दफा ५ मा हरेक िनजामतीको अविध ौी ५ को सरकारको इच्छानसुार हनुेछ भनेको छ । यी Doctrine of 

pleasure को िस ान्त हो । सरकारले ूशासिनक यन्ऽलाई सफा राख्न आिथर्क दाियत्व घटाउन कमर्चारीलाई अवकाश 
िदन सक्दछ । अवकाश िदन े िनणर्यमा औिचत्य हेिरँदैन । उिचत र पयार्  कारण छ छैन सो हेन ुर् पदन । अिनवायर् 
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अवकाश आदेश पजुीर्सम्म आदशेले हेन हो । वतर्मान संिवधान बमोिजम न्यायापािलकाको नया ँ व्यवःथा गरी 
न्यायाधीशह को नया ँ िनयिुक्त नभएसम्म वतर्मान संिवधानबाट ूद  संरक्षण लगायत अन्य कुराह  उपभोग गनर् पाउने 
होइन । न्यायपािलकाको व्यवःथा भई नयायाधीशह को नयाँ िनयिुक्त नभएसम्म िवपक्ष िरट िनवेदकको पद िनजामती 
सेवाको पद रहेकोले िनवेदकलाई िनयम ७.१(३) बमोिजम अवकाश िदने गरी ौी ५ को सरकारबाट भएको िनणर्य 
काननु सम्मत छ । तसथर्ः िरट िनवेदकको िरट जारी हनु ेअवःथा छैन । िरट िनवेदन खारेज हनु पदर्छ भनी बहस 
गनुर् भयो । 

११.   यसमा िनणर्यतफर्  िवचार गदार् मखु्यतः िनम्न िलिखत ू ह को सम्बन्धमा िनणर्य गनुर् पन देिखन्छ । 

(१)   िनवेदकलाई अवकाश िदने गरी गरेको िनणर्य नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३० को 
उपधारा ३।४ को िवपरीत भयो भएन ? 

(२)  िनवेदकलाई नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ को भावना ूितकूल गरी 
िन.से.िन., २०२१ को २९ औ ं संशोधन सहमितको ७.१(३) को ूयोग गरी अवकाश िदन ेगरेको िनणर्य ऽिुटपूणर् छ 
छैन ? 

१२.  यसमा िनणर्यतफर्  हेदार् िनवेदकलाई अवकाश िदन ेगरी गरेको िनणर्य नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ 
को धारा १३० को उपधारा ३।४ को िवपरीत भयो वा भएन भ  ेहेन ुर् परेको छ । त्यसतफर्  िवचार गदार् न्यायाधीशको 
पदमा कायर्रत िनवेदकलाई ौी ५ को सरकारले िन.से.िन., २०२१ को िनयम ७.१(३) को आधारमा अवकाश िदने 
गरेको िनणर्य संिवधानको धारा १३० को उपधारा (३)(४) को ूितकूल छ भ  े िनवेदन िजिकर देिखन्छ । िनवेदक 
नया ँसंिवधान अनसुार धारा ९३ बमोिजमको न्याय पिरषद्को िसफािरश बमोिजम धारा ९१ बमोिजम ौी ५ बाट िनयकु्त 
भएका न्यायाधीशह  होइनन ् िनवेदकह  न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गठीत अ ल अदालत र िजल्ला 
अदालतका न्यायाधीश भएको र िनजह को सेवा सम्बन्धी हक दाियत्व र सेवाको शतर्ह  नपेाल िनजामती सेवा 
ऐन, २०१३ िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ र नेपाल न्याय सेवा (ौेणी िवभाजन, भनार् स वा र 
बढुवा, िनयमावली, २०२९ बमोिजम भई राखेको हनुाले िनवेदक िनजामती कमर्चारी नै हुँदा िन.से.िन. बमोिजम अवकाश 
िदन े भनी गरेको िनणर्य संिवधानको धारा १३०(३) र ४ ूितकूल छैन भ  े भनाई िवपक्षह को िलिखतजवाफबाट 
देिखन्छ। नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा १३०(३) र ४ को व्यवःथा हेदार् उपधारा (३) मा धारा ८९ 
बमोिजम पनुरावेदन अदालतको व्यवःथा नभए सम्म न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत क्षेऽीय अदालत 
तथा अ ल अदालतह  यथावत कायम रहने र ती अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशह  पिन आफ्नो पदमा बहाल 
रहने छन ्भ  ेव्यवःथा रहेको देिखन्छ भन ेउपधारा (४) मा यो संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका िजल्ला 
अदालतह  काननु ारा अन्यथा व्यवःथा नभएसम्म यथावत कायम रहने छन ् र ती अदालतह मा बहाल रहेका 
न्यायाधीशह  अक  व्यवःथा नभएसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनछेन ् भ े व्यवःथा रहेको देिखन्छ । नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ८९ ले पनुरावेदन र िजल्ला अदालतको ःथापना सम्बन्धी नया ँव्यवःथा गरेको 
र नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ अनसुार न्यायपािलकाको संरचना बमोिजमको पनुरावेदन अदालत र िजल्ला 
अदालत गठन नभएसम्मको लािग न्याय ूशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्तगर्त गिठत क्षेऽीय अदालत, अ ल अदालत र 
िजल्ला अदालत यथावत कायम राख्न ेूयोजनको लािग माऽ नेपाल अिधराज्यको संिवधानको धारा १३०(३)(४) को 
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व्यवःथा भएको मा ु पदर्छ । धारा १३०(३)(४) ले नयाँ पनुरावेदन अदालत र िजल्ला अदालत गठन नभएसम्म 
बीचमा खाली नहोस ्भनी पूवर्वत िःथितलाई जारी राख्न ेकाम सम्म गरेको देिखन्छ । धारा १३०(३)(४) को व्यवःथा 
संबमणकािलन व्यवःथा माऽ हो । हालको संिवधानको धारा १३०(३)(४) ले सािवक अदालतका सािवक 
न्यायाधीशलाई नया ँसंिवधानको व्यवःथा अनसुार िनयकु्त भई पदःथापना गरेको भ  निमल्न ेदेिखँदा िनवेदकलाई नपेाल 
िनजामती सेवा िनयमावली तथा न्याय सेवा (ौेणी िवभाजन, भनार् र स वा र बढुवा) िनयमावली अन्तगर्तकै िनजामती 
कमर्चारी मा ु पदर्छ । नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ बमोिजम संवैधािनक संरक्षण (Constitutional Protection) ूा  
गनर्को लािग नयाँ हालको संिवधानको धारा ९३ बमोिजम न्याय पिरषद्को िसफािरशमा नयाँ िनयकु्त हनु पिन पन हनु्छ 
। हालको संिवधानको धारा १३०(३)(४) को आधारमा हालको संिवधान बमोिजमको संवैधािनक संरक्षण िनवेदकलाई 
ूा  हनु सक्न ेदेिखँदैन । वतर्मान संिवधान बमोिजम नया ँन्याियक व्यवःथा पिरचािलत नभइसकेको अवःथामा िनवदेक 
सािवक िजल्ला अदालतकै न्यायाधीशको िनजामती सेवा ऐन अन्तगर्तकै कमर्चारी पको न्यायाधीश पदमा भएको म मा  ु
पन हुँदा िनवेदकलाई िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१(३) ूयोग गनर् िमल्दैन भनी िनवदेकले िलएको िजिकर 
मनािसब देिखँदैन । 

१३.  िनजामती सेवा िनयमावलीको िनयम ७.१(३) मा “िनयम ७.४ बमोिजम िनवृ भरण पाक्ने अवःथा पगुेको 
कुनै िनजामती कमर्चारीलाई ौी छ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश िदलाउन सक्नेछ” भ  ेउल्लेख भएको 
पाइन्छ । यस उल्लेखनबाट उक्त िनयमको ूयोग गरी िनणर्य गदार् २० वषर् सेवा पगुेका कमर्चारी मध्ये जो कुनैलाई 
सेवाबाट अवकाश िदन सक्न ेकुनैलाई सेवामा बहाल राखी राख्न ेगरी ौी ५ को सरकारको ःवेच्छा अनसुार सेवामा राख्न 
वा सेवाबाट अवकाश िदन मनािसब आधारमा विगर्करण नगरी जसलाई मनलाग्यो उसलाई राखन ेवा अवकाश िदन े
िकिसमको िवना आधार भेदभाव गरी िनणर्य गनर् पाउन ेगरी अिधकार िदएको भ  ेसम्झन िमल्दैन । िकनकी अदालतले 
न्याियक सपुिरवके्षण गदार् िव मान संिवधान र काननुका आधारमा गनुर् पन हनु्छ । हालको िनयम ७(२) को पूवर्वितर् 
िनयम ७.१(३) ले व्याख्या ौी ५ को सरकारलाई २० वषर् पगुेका कमर्चारीलाई सेवाबाट अवकाश िदने अिनयिन्ऽत 
ःविववेकीय अिधकार ूदान गरेको भ े आशयले गिरन ेगरेको पाइनछ । त्यःतो व्याख्या गदार् वतर्मान संिवधानको 
जःतो काननुी राजलाई संिवधानको केन्ििवन्द ुबनाइएको िथएन र परुानो नोकरशाही अथार्त ्सरकारी कमर्चारीको सेवा 
व्यिक्तगत घरमा काम गन नोकरको जःतो हो भ े परुानो धारणा मानिसकताको अवशेषको पमा रहेको अवःथामा 
ूितपादन भएका िस ान्तलाई वतर्मान संवैधािनक पिरूके्षमा लागू हनु े भ  उपयकु्त हुँदैन । िकनकी संवैधािनक 
व्यवःथामा मूलभतू पिरवतर्न आएपिछ सोही अनु प ूितपािदत नजीर व्याख्यामा पिन पिरवतर्न आएको सम्झन ुपन हनु्छ 
। २० वषर् पिछ हरेक कमर्चारीको सेवा ौी ५ को सरकारको िनगाहमा हनु्छ, अथार्त सेवा सरुक्षाको अविध समा  हनु्छ 
। Doctrine of pleasure अनसुार ौी ५ को सरकारले २० वषर् पगुेको जोसकैुलाई मनोगत आधारमा पिन अवकास िदन 
सक्दछ भ  समिुचत हुँदैन । यो िस ान्तलाई हाॆो िनजामती सेवा ऐनको दफा ५ ले २० वषर् सेवा अविध पगुेको 
कमर्चारीको सेवा अविध कायम राख्न वा अन्त्य गनर् सक्ने अिधकार ौी ५ को सरकारमा िनिहत गरेको छ भ े सरकारी 
अिधवक्ताको भनाईसँग सहमत हनु सिकन ेअवःथा छैन । िकनकी उक्त दफा ५ को हरेक िनजामती कमर्चारीको 
सेवाको अविध ौी छ को सरकारको इच्छा अनु प हनुेछ भ  ेउल्लेखनको अथर् ूाकृितक व्यिक्तको इच्छा जःतो भ  े
सम्झन िमल्दैन । सबैका हकमा समान पमा लागू हनु ेउमेरको हद सेवा वषर्का हद जःता समान र समान्य पले 
लागू हनु ेनीितगत कुरालाई सम्म लआय गरेको मा  उिचत हनु्छ नकी जथाभावी कमर्चारीको पनजी गन कायर्लाई जहाँ 
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ःवेच्छाचािरता फ ाउँछ त्यहा ँकाननुी राज जःता आदशर् मूल्य अःताउछ । त्यसैले काननुी राजलाई मानव मूल्य 
संरक्षक मािनन्छ । तसथर् ौी ५ को सरकारलाई न्यूनतम वःतगुत आधार िबना पिन मनोगत आधारमा कमर्चारीको 
सेवा अन्त्य गन जःता कायर् गन छूट हनु्छ भनी वतर्मान संवैधािनक व्यवःथाको पिरूआेयमा संझन, अथर् गनर् िमल्दैन । 
तसथर्ः २० वषर् पगुेका कमर्चारीह  मध्येमा यःतो अवःथाका कमर्चारीलाई ौी छ को सरकारले सेवाबाट अवकाश िदन 
सक्ने भ  ेमापदण्ड नबनाई नीित िनमार्ण नगरी अवकाश िदनपुनार्को आधार कारण नै नखुलाई सेवाबाट अवकाश िदने 
गरेको संिवधानको धारा ११ ारा ूत्याभतू भेदभावपूणर् व्यवहार िव को संवैधािनक भावना ूितकूल हनुे गरी िनणर्य 
गरेको देिखन आयो । 

१४.  िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ मा २० वषर् पगुेका कमर्चारीलाई अवकाश िदने मापदण्ड 
तोिकएको पाइन्छ । यो ऐन िनवेदकलाई अवकाश िदँदा आई नसकेको तर सदनको दोौो सऽमा पेश भई सकेपिछ 
िनवेदक उपर अवकाश िदन कायर् गरेको देिखन आउँछ । ऐन लागू हनु ु भन्दा अगावै उ ेँ य परुा गन कुराह  
िस ान्तको पमा रहेका हनु्छन ् त्यःतो सवर्मान्य िस ान्त अथार्त कमर्चारी बीच िवभेदकारी असमान व्यवहार गदार् 
मनािसब औिचत्य िववेकशीलताको वतर्न हनैु पन सवर्मान्य िस ान्त हो । यसरी िनयम ७.१(३) को ूयोग गदार् हालको 
जःतो िकटानी व्यवःथा नभए पिन ौी ५ को सरकारको आधारभतू नीित अवलम्बन गरी कसलाई राख्न ेकसलाई 
अवकाश िदने भ े िनंपक्ष आधार खडा गनुर् पन िथयो । सो बमोिजम गरेको कुनै आधार ूमाण देखाउन सकेको छैन 
। िनजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) मा “उपदफा (१) अन्तगर्त बनेको िनयमह मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन िनजामती कमर्चारिका सम्बन्धमा ौी ५ को सरकारले उिचत र न्याय संगत तिरकाबाट कारवाही हनु 
सक्दछ” भ  ेउल्लेख भएको पाइन्छ । यस उल्लेखनबाट उक्त ऐन ७.१ अन्तगर्त बनेका िनयमह को ूयोग उिचत र 
न्यायसगँ तिरकाबाट ूयोग गनुर् पन कुराको ू  िनदशन ऐनले ूयोग गरेको देिखन्छ । िबना आधार कारण कसैलाई 
अवकाश िदन,े कसैलाई सेवामा कायम राख्न ेगरेको कायर्को औिचत्य ौी ५ को सरकारले आफ्नो िलिखतजवाफमा समेत 
दसार्उन नसकेको हुँदा मनािसब र न्यायसंगत तिरकाले िनयमको ूयोग भएको भ  ेआधार देिखएन । राज्य शिक्त 
संचालन गन ूत्येक िनकाय अिधकारीले आफ्नो कायर्को कारण सिहत औिचत्य ःथािपत गनर् सक्न ुपन हनु्छ । त्यसैले 
काननु ारा ूद  ःविववेकीय अिधकार ूयोग गदार् पिन िववेकपूणर् र न्यायशील तरीकाले गनुर्पछर् भ  े सि वेकको 
िस ान्त ूितपादन गरी मनोमानी ःवेच्छाचारी अिधकार ूयोगमा रोक लगाएको हनु्छ । 

१५.  राज्य काननुी व्यिक्त हो र सरकारले राज्यको ूशासन गदर्छ । तसथर् हरेक काननुी व्यिक्तको कायर् 
काननु र न्यायसम्मत हनु ुपन सरकारी कायर्को अन्तरिनिहत लक्षण हो । तसथर् कमर्चारीह  मध्ये कसैलाई राख्न ेर 
कसैलाई नराख्न ेगदार् त्यःता कायर्को मनािसब आधार कारण, अवःथा हनु ुपन कुरा राज्य शिक्त िनंपक्ष र िववेकशील 
तरीकाले ूयकु्त हनुपुदर्छ भ  ेसवर्मान्य अवधारणा र सरकारको संगिठत ूकृितले अिनवायर् बनाउँछ । 

     १६.  उपरोक्त उल्लेख गिरए अनसुार ौी ५ को सरकारले िमित २०४८।६।२१ को िनवेदकलाई अवकाश िदने 
गरेको िनणर्य काननु र न्यायसँग नभएकोले उत्ूषेणको आदेश ारा बदर हनुे ठहछर्। िनवेदकलाई पूवर्वत सेवामा बहाल 
राख्न ुभनी परमादेशको आदेश समेत िवपक्षीह को नाउँमा जारी हनु ेठहछर् । फाइल िनयम बमोिजम गरी बझुाई िदन ु। 

 उक्त रायमा म सहमत छु । 

 न्या.कृंण कुमार बमार् 

 इितसम्वत ्२०५१ साल माघ ९ गते रोज २ शभुम ्। 
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ने.का.प. २०६९,            अ  १०  िनणर्य नं. ८८९७ 

  

  

सव च्च अदालत, पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश ौी वै नाथ उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश ौी कमलनारायण दास 

मु ा नं. २०६८–CF–०००३, ०००४ 

फैसला िमितः २०६९।५।२८।४ 

  

मु ा : िरसवत िलई ॅ ाचार । 

  

पनुरावेदक ूितवादीः िसराहा िजल्ला, लाहान नगरपािलका घर भै तत्कालीन प्यठुान िजल्ला         अदालतका न्यायाधीश 
वीरेन्िकुमार कणर् 

िव  

ूत्यथीर् वादीः न्याय पिरषद्का सिचवको उजूरी ूितवदेनले न्याय पिरष  

  

पनुरावेदक वादीः न्याय पिरषद्का सिचवको उजूरी ूितवेदनले न्याय पिरष  

िव  

ूत्यथीर् ूितवादीः वीरेन्िकुमार कणर् 

  

शु  फैसला गनः– 

मा.न्या.ौी ओमूसाद सवुेदी 

यस अदालतको संयकु्त इजलासमा फैसला गनः– 

मा.न्या.ौी दामोदरूसाद शमार् 

मा.न्या.ौी सशुीला काकीर् 
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  िजल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मािनन े कुनै कायर् गरेको अवःथामा जाचँबझु गन ूिबया, संयन्ऽ र कारवाहीको िविध 
संिवधान र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ समेतमा समावशे भएको अवःथामा ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको िनदशनमा 
ूमखु िजल्ला अिधकारीबाट भएको अनसुन्धान तहकीकात के्षऽािधकारिवहीन भई ूारम्भतः शून्य ूभावी (Ab-initio-

void) देिखन े। 

(ूकरण नं.११) 

  ूमाण संकलनको ॐोत, अिधकारके्षऽ र ूिबया नै दूिषत छ भन ेत्यसको पिरणामःव प ूा  ूमाण महणयोग्य हनु नसक्न े। 

  असंवैधािनक ठहर भएको िनकायले संिवधान र कानूनिवपरीत एउटा ूशासकीय कमर्चारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गरी 
िजल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कायर्कक्षमा नै खानतलासी िलई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारवाही ःवतः 
ूभावशून्य हनु े र त्यःतो कारवाहीबाट ूा  गरेको ूमाण महणयोग्य नहनु े हुँदा त्यःतो गैरकानूनी कारवाही र ूमाण 
संकलनलाई मान्यता िदई ूितवादीउपरको कारवाही र छानबीनलाई िनरन्तरता िदएको न्याय पिरषदको कामकारवाही वषृ 
वकृ्षको फलसम्बन्धी िस ान्त (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) िवपरीत देिखन े। 

(ूकरण नं.१३) 

  गैरकानूनी ॐोत र ूिबयाबाट उठान भएको कारवाही र त्यसको िनरन्तरता अिन्तम अवःथासम्म पिन गैरकानूनी नै हनु े। 

(ूकरण नं.१५) 

  के्षऽािधकारिवहीन र गैरकानूनी अनसुन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्याय पिरष ाट भएको जाचँबझुलाई ःवतन्ऽ जाचँबझु 
मानी मु ाको िवषयवःतिुभऽ ूवशे गरी िनरोपण गनुर्पन अवःथा समेत नदेिखन े। 

                           (ूकरण नं.१६) 

वादी तफर् बाटः िव ान उपन्यायािधवक्ता सूयर्नाथ ूकाश अिधकारी 

ूितवादी तफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ताह  हिरहर दाहाल, शम्भ ुथापा तथा िव ान अिधवक्ताह  हिरूसाद उूतेी, िशव 
िरजाल, नरेन्ि पाठक, जन ाथ महतो, जयकान्त लाल दास 

  

अवलिम्बत नजीरः नेकाप २०६२, अ  ११, प.ृ१३०७ 

सम्ब  कानूनः 

  नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१(३) 

  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क), ५३ 

  न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क  (४)(क), ५ र ६ 

  सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) 
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फैसला 

            न्या.कमलनारायण दासः यस अदालको संयकु्त इजलासको िमित २०६७।१०।५ को आदेशानसुार सव च्च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पेश हनु आएको ूःततु मु ाको संिक्ष  तथ्य एवं ठहर यस ूकार 
छ :— 

वादी ौी ५ को सरकार ूितवादी लीलाराम पौडेल समेत भएको डाँका मु ालाई ूभािवत पान गरी िरसवत िलन 
खान खोजी रहेको भ े िवशेष सूऽबाट जानकारी ूा  हनु आएकोले प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्िकुमार 
कणर्को आजै रीतपूवर्क खानतलासी गदार् अदालतको पक्की भवनको मािथल्लो तलाको चेम्बर कक्ष (कोठा) िभऽ ऐ. 
अदालतका िजल्ला न्यायाधीश ौी वीरेन्िकुमार कणर् रहेको, िनजले सेतो र को हाफकोट र कालो पैन्ट लगाएको उक्त 
पैन्टको दािहन ेखल्तीमा ख्आब ्ब्आच ्◌ःब्क्ष्◌ी नामको सेतो खलु्ला खामिभऽ .१,०००।–     (एकहजार) दरका िबिभ  
नम्बर भएका १७ थान नोटह  र .५००।– (पाँच सय) दरका िविभ  नम्बर भएका ६ (छ) थान नोट गरी जम्मा 
नगद .२०,०००।– (वीस हजार) बरामद हनु आएको भ  े िजल्ला ूहरी कायार्लय प्यठुानबाट खटी गएको टोलीले 
गरेको िमित २०६१।१२।१०।४ को बरामदी मचुलु्का । 

म िजउन ेकामी समेत भएको डाँका मु ामा न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले अिधवक्ता मेघराज भ  माफर् त ्
.२०,०००।– माग गरेकाले उक्त रकम संलग्न गरेको छु । उक्त नोटका नम्बरह  िटपी िनज न्यायाधीशमािथ 
कारवाही गिरपाऊँ भनी थनुामा रहेका िजउन ेकामीको मौिखक िनवेदनसाथ ूा  भएको रकमको दर र नम्बर िटपी 
ूमखु िजल्ला अिधकारीको हःताक्षर ारा िमित २०६१।१२।१० मा ूमािणत भएको कागज । 

वीरेन्िकुमार कणर्ले डाँका मु ामा घूस खान लागेको िवशेष सूऽबाट जानकारी पाई िजल्ला ूशासन कायार्लय 
प्यठुानबाट पऽ लेखी आएअनसुार मेरो कमाण्डमा टोली खटी गई अदालतको चेम्बर कोठामा मा.िज.न्या. वीरेन्िकुमार 
कणर्को अ.वं. १७२ नं. बमोिजम शरीर तलासी िलँदा बरामद हनु आएको .२०,०००।– (वीस हजार) नोट र 
न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्लाई यसै ूितवेदनसाथ दािखल गरेको छु भ  ेू.िन. मनोजकुमार के.सी. ले िजल्ला ूहरी 
कायार्लय प्यठुानसमक्ष ूःततु गरेको िमित २०६१।१२।१० को ूितवेदन । 

घर जान ुपन भएकोले मैले िजल्ला बारका अध्यक्ष अिधवक्ता मेघराज भ लाई पिहले नै अनरुोध गरेबमोिजम 
उक्त रकम सापटी पाएको हुँ । मैले कुनै पिन मु ामा ूभाव पन िकिसमले आःवाशन वा वचन िदएको छैन । मेरो 
बि यत भए उक्त रकम चेम्वरमा निलई अन्यऽ पिन िलन े िथए ँ त्यसैले मूित िनयोिजत ष न्ऽ वा काम हनु सक्छ 
जःतो लाग्छ । अध्यक्ष भ लाई पिन बिुझ अनसुन्धान हनुपुन हो र न्याय पिरष ा पिन यथािसय जानकारी िदई आवँयक 
कुरा हनुपुन हो भ  ेसमेत व्यहोराको िजल्ला न्यायाधीश ौी वीरेन्िकुमार कणर्ले ूमखु िजल्ला अिधकारीसमक्ष गरेको 
बयान कागज । 

मसँग पैसा सापटी िलएको भनी मेरो नाम अनसुन्धान अिधकारीसमक्ष खलुाई िदन ुभएको रहेछ । उक्त रकम 
मैले सापटी िदएको होइन, छैन । मेरो ल फमर्मा िजउने कामीकी कान्छी ौीमती आई मेरो लोग्नेको मु ा चाँडै फैसला 
गराई िदनहुोस ्भन्दा मैले न्यायाधीश कहा ँजाऊ रोईधोई गर भनेको िथए ँ। अ  मलाई थाहा छैन भ  ेसमेत व्यहोराको 
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अिधवक्ता मेघराज भ ले िमित २०६१।१२।११ मा िजल्ला ूशासन कायार्लय, प्यठुानका ूमखु िजल्ला अिधकारीसमक्ष 
गरेको घटना िववरण कागज । 

िजल्ला न्यायाधीश कणर्बाट .२०,०००।– बरामद हनु आएको र मौिखक उजूरीसाथ पेश भएका ूमािणत 
गिरएका नोट नं. अनसुारका नोटका नम्बर िभडी एउटै भएको न्यायाधीश कणर्ले सो रकम अिधवक्ता मेघराज भ सँग 
सापटीःव प िलएको हो, कुनै मु ालाई ूभािवत पान गरी िलएको होइन भने पिन आफ्नो साथबाट रकम बरामद भएको 
कुरालाई ःवीकार गद बयान िदएका एवं बरामदी नोट नम्बर िमले िभडेकै देिखँदा िरसवत िलई ॅ ाचारजन्य अपराध 
गरेको पिु  भैरहेको हुँदा िनजलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अनसुार कारवाहीको लािग राय ूःताव गदर्छु । 
सम्बिन्धत खानतलासी कागजातसिहतको िमिसल बरामद भएको रकम .२०,०००।– भ े समेत व्यहोराको िजल्ला 
ूशासन कायार्लय, प्यठुानका ूमखु िजल्ला अिधकारी रामूसाद िघिमरेले ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगसमक्ष पेश गरेको 
िमित २०६१।१२।११।५ को ूितवेदन । 

नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ बमोिजम संवैधािनक र ःवतन्ऽ ूिबया 
अपनाई जाँचबझु र कारवाही हनुपुछर् । मेरा सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका षडयन्ऽमूलक कारवाही र आदेश सो 
संवैधािनक व्यवःथािवपरीत भए गरेकाले हाल म केही भ  चाह  । ःवतन्ऽ न्यायपािलकाको अवधारणाअनसुार देशको 
संिवधान, न्याय पिरष  ऐन र िनयमावलीअनसुार न्याय पिरषद्ले सोधेका बखत मेरो कुरा राख्नछुे । मलाई देखाएका 
कागज र त्यसमा भएको सिहछाप हेरे, सो मेरै हो । मबाट पैया ँिनकालेको हनु,् बयान मैले िदएको हुँ । बरामद भएको 
पैया ँ .२०,०००।– (बीस हजार) देखे सनाखत गिरिदए । तत ्सम्बन्धी सबै व्यहोरा न्याय पिरष  समक्ष नै राख्न ेछु 

भ े समेत व्यहोराको वीरेन्िकुमार कणर्ले ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग समक्ष गरेको बयान । 

ूितवादी िजउन ेकामी समेत भएको डाँका मु ामा ूितवादी िजउन ेकामीका पक्षमा फैसला गनर् भनी न्यायाधीश 
ौी वीरेन्िकुमार कणर्ले .२०,०००।– (बीस हजार) िरसवत िलई िनजले ूचिलत कानूनबमोिजम ॅ ाचार मािनने कायर् 
गरेको देिखएकोले िनजउपर ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम कारवाही हनु उपयकु्त देिखएकोले यस आयोगको 
रायसिहतको ूितवेदन ौी ५ महाराजािधराजको हजरुमा जाहेर हनु ौी ५ महाराजिधराजका ूमखु सिचवसमक्ष पठाई िदन ु
भ  ेॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले तत्कालीन ौी ५ महाराजािधराजमा चढाएको िमित २०६१।१।१७।४ को 
ूितवेदन । 

न्याय पिरषद्ले नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ उपधारा (३) र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ 
को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (क)को ूयोजनको लािग न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले २०६१ साल चैत 
१० गतेका िदन अदालत पिरसरमै घूस खाई ॅ ाचार गरेको भ े आरोपका सम्बन्धमा जाँचबझु गरी बढीमा १(एक) 
मिहनािभऽ रायसिहतको ूितवदेन पेश गनर् सोही ऐनको दफा ६ बमोिजम ौी सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी 
मीनबहादरु रायमाझीको अध्यक्षतामा एक सदःयीय जाचँबझु सिमित न्याय पिरषद्को िमित २०६१।१२।२२ को 
िनणर्यबमोिजम गठन भई नेपाल राजपऽ खण्ड ५४ संख्या ५१ िमित २०६१।१२।२९ मा सूचना ूकािशत भएको । 

मबाट बरामद भएका नोटह  ियनै हनु ्। िजल्ला ूशासन कायार्लयको नाममा िजल्ला ूहरी कायार्लयमा भएको 
बयान र शाही आयोगमा भएको बयान मैले िदएको हुँ । आरोप लगाएको मु ाको सो िदन पेशी पिन िथएन । म अिघ नै 
घर जान लागकेो र वकीलह  मेघराज र चरुामिण लोकलःतरमा िचनजानको व्यिक्त भएकोले सापटी इत्यािद गरी काम 
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चलाई िदन सक्छन ्भ  ेलागेर मैले अनरुोध गरेको िथए ँ। यही मु ाका पक्षसँगको गलत सम्पकर्  राखेको शंका लागेको 
भरए म त्यसरी िनजसँग सापटी िलने िथइन । त्यसबेला यसरी सम्बन्धलाई ूयोग गलार्न ्भ े अनमुान गनर् सिकन । 
िजउने कामी थनुवुा भएकोले मु ाको ूिबयाको बममा अदालतमा उपिःथत हुँदा देखेको हुँ । थनुामा कारागारिभऽ 
भएको मािनससगँ मेरो सम्पकर्  हनुे कुरा असम्भव िथयो । त्यसैले मैले घूस िलएको खाएको होइन भ े समेत व्यहोराको 
प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्ले सव च्च अदालतका न्यायाधीश ौी मीनबहादरु 
रायमाझीको अध्यक्षतामा गिठत एक सदःयीय जाँचबझु सिमितसमक्ष २०६२।१।२ गते गरेको बयान । 

न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्को बारेमा यस अिघ पिन आएका जनगनुासा समेतलाई ध्यान िदई उहा ँमािथ 
छानबीन र कारवाही गनर् आफ्नो िनकायमाफर् त ् न्याय पिरष ा पठाउन े सहमित भैरहेको अवःथामा मलाई ॅ ाचार 
िनयन्ऽण शाही आयोगबाट अिख्तयारी ूा  भएअनसुार मैले ूहरीलाई आदेश िदएको हुँ । िजउन ेकामीसँग मेघराज 
भ माफर् त ्रकम िलन े िदने गरेको सम्बन्धमा मेघराजलाई बोलाई िज.न्या.ले तपाई माफर् त ्रकम माग गरेको नगरेको 
बारेमा सोधनी गदार् माग गरेको िटपी ूमािणत गरी िजल्ला न्यायाधीशलाई बझुाउन अिधवक्ता मेघराज भ लाई िफतार् 
िदएको हुँ । मैले ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगबाट ूा  अिख्तयारीअनसुार आवँयक खानतलासी गरी ूितवेदन गनर् 
िजल्ला ूहरी कायार्लयमा आदेश िदएको हुँ । ूहरीले िज.न्या.बाट रकम बरामद गरी ूितवेदन ूा  भएपिछ मैले 
अनसुन्धान अिधकारीको हैिसयतले ूारिम्भक बयान गराई ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगमा पठाएको हुँ भ े समेत 
व्यहोराको िमित २०६२।१।१३ गते प्यठुान िजल्ला ूशासन कायार्लयमा ू.िज.अ. रामूसाद िघिमरेले गरेको बयान 
कागज । 

पटकपटक ौीमानले घूस खाएको खान खोजेको कुरा सनु्दा यःतो ठाउँमा बःन ुछ के गरेको होला, हाॆो 
क्षेऽािधकारमा पदन हामी केही गनर् सक्दैन  तर िजल्ला सरुक्षा सिमितमा पास गरी आ–आफ्नो िवभागमा लेखी पठाउने 
भनी खेॐासम्म भएको िथयो । त्यि कैमा शाही आयोगबाट तपाईलाई अिधकार ूत्यायोजन गरेका छ  । कानूनबमोिजम 
कारवाही गनुर् भनी ौीमान ू.िज.अ.ज्यूलाई टेिलफोन आयो ूमखु िजल्ला अिधकारीज्यूले मलाई खानतलासी गनर् भनी 
मौिखक आदेश िदन ुभयो । मैले मौिखक हुँदैन । िलिखत िदएमा माऽ म गनर् सक्छु भनेपिछ ू.िज.अ.ज्यूले िलिखत 
आदेश िदन ु भयो र मैले मनोजकुमार के.सी. समेतको टोली खटाई पठाएको हुँ । .२०,०००।– बरामद भएपिछ 
सोअनसुार मचुलु्का खडा गदार् म समेत बरामदी मचुलु्कामा बसेको हुँ त्यसपिछ ूमखु िजल्ला अिधकारीज्यूले िदएको 
आदेशअनसुार एक कतर्व्यिन  ूहरी सँगठनको सदःयको नाताले आदेशको पालना गरेको हुँ भ  े समेत व्यहोराको 
िजल्ला ूहरी कायार्लय प्यठुानका ू.ना.उ.ौी मोहनराज जोशीले िमित २०६२।१।१३ मा गरेको बयान कागज । 

आदेश पाएबमोिजम म टोलीसिहत अदालतमा आउँदा न्यायाधीशज्यू कै कायर्कक्षमा खानतलासी गरेको हुँ । 
ौीमानलाई मेरो टोलीको सम्बन्धमा जानकारी गराई सहयोग गनर् अनरुोध गरेर केही समयको िवचार पिछ खानतलासी 
गनर् सहयोग गनुर् भएपिछ खल्तीमा एउटा खाम .१,०००।– का १७ वटा र .५००।– को ६ वटा गरी जम्मा 
.२०,०००।– बरामद भएको हो । सोही बमोिजम बरामदी मचुलु्का गरी ौीमान सिहत बरामदी पैया ँिजल्ला ूशासन 
कायार्लय प्यठुानमा पेश गरेको हुँ भ  ेव्यहोराको बरामदी मचुलु्का पेश गन ू.िन. मनोजकुमार के.सी.ले गरेको बयान । 

िमित २०६१ साल चैत १० गते िज.ू.अ. प्यठुानको आदेशले ू.िन. मनोजकुमार के.सी.को कमानमा खटी 
प्यठुान िजल्ला अदालतका मा.न्या. वीरेन्िकुमार कणर्को शरीर खानतलासी गदार् उहाँले लगाउन ुभएको कालो पाइन्टमा 
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दायाँ खल्तीबाट .२०,०००।– नगद बरामद हनु आएको भ े समेत व्यहोराको ू.ना.िन. तकर् राज पाण्डेले न्याय पिरष  
ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम गिठत जाचँबझु सिमितसमक्ष िमित २०६२।१।२३ मा गरेको बयान कागज । 

आदेशानसुार ू.िन. मनोजकुमार के.सी.को कमाण्डमा िजल्ला न्यायाधीशको शरीर तलासी गदार् उहाँले लगाउन ु
भएको कालो पाइन्टको दािहन ेसाइडको जेबमा खाम थान १(एक) बरामद भयो । सो खाम खोली हेदार् .१,०००।–

 का १७ थान .५००।– का ६ थान नोट बरामद भएको हो भ े समेत व्यहोराको ूहरी जवान रामवचन चौधरीले 
िमित २०६२।१।१३ गते जाँचबझु सिमितको मकुाम प्यठुानमा गरेको बयान कागज । 

ौीमान बसेको ठाउँमा गई कानूनी सहायता पिरयोजनाका शाखा ूमखु सुं मा गौतम र मेघराज भ लाई 
पिरयोजनामा बोलाई कैदी भेट्न जाने सल्लाह गदार् अिधवक्ता चरुामणी भसुाल पिन त्यही कानूनी सहायता पिरयोजनामा 
हनु ुहुँदो रहेछ मेघराज भ ले म एकै िछन ौीमानलाई भेटेर आउँछु र सँगै जाउँला भनी सल्लाह गरी फकीर् आउँदा 
ौीमान अदालतको चेम्बरमा बःन ुभएको हुँदा िनज चेम्बरमा आई ौीमानलाई भेटी तत्काल िफतार् गएको केही बेरपिछ 
सादा पोशाक लगाएका ूहरी चेम्बरमा ूवशे गरेछन ्र ढोका थनुछेन ्भ े समेत कुरा पालोमा खिटएका अदर्ली काले 
घतीर्ले घटना घटेपिछ भनेको कुरा हो । त्यसपिछ िज.न्या.ज्यूसँग .२०,०००।– बरामद गरेछन ्। बरामद भइसकेपिछ 
माऽ कायार्लय ूमखुको नाताले मलाई चेम्बरमा बोलाइयो त्यस बेलासम्म मैले के भइरहेको छ भ  ेथाहा पिन पाइन । 
हामीलाई टेिलफोन सम्पकर्  नगनर् र आफ्नो ःथान नछोड्न समेत ू.िन.ले आदेश िदएप ात ्केही िछनपिछ मचुलु्कामा 
सही गनर् भिनयो र दबाब पिन िदइयो । बरामद भएको नदेखेको हुँदा, कसरी सही गन भनी ू  गदार् दबाब िदए र मैले 
ौीमानलाई सोधे र ौीमानले भ बाट सापट िलएको पैयाँ हो भ ु भएबाट बरामदी मचुलु्कामा सहीसम्म गिरिदएको हुँ 
भ े समेत व्यहोराको िमित २०६२।१।१३ गते प्यठुान िजल्ला अदालतका िन. ौेःतेदार ौी सफुलराज ौे ले जाँचबझु 
सिमितको मकुाम प्यठुानमा गरेको बयान । 

अिधवक्ता मेघराज भ  समेत ौीमानको चेम्बरमा बःयौ र म फकर तल झण्डानेर पगु्दा भ जी ओलर 
लाकुरीको बोटनेर पगु्दा ूहरीह ले विरपिर घेरी चेम्बरको ढोका लगाई मलाई बािहर बःन भन,े िभऽ पैसा बरामद गरेको 
मैले देिखँन बरामदको काम सिकएपिछ माऽ मलाई ूहरीले िभऽ बोलाए । ौीमानले भ जीलाई बोलाउन भनेर मलाई 
अ॑ाउन ुभयो । ूहरीले बोलाउन िदएनन ् र दईुजना सबु्बा साहेवह को सही गरेपिछ मैले बरामदी मचुलु्कामा सही 
गरेको हुँ भ  ेसमेत व्यहोराको प्यठुान िजल्ला अदालतमा िपयन काले घतीर् क्षेऽीले िमित २०६२।१।१३ गते जाँचबझु 
सिमितसमक्ष गरेको बयान कागज । 

२०६२ साल चैत १० गते िज.ू.का. बाट िजल्ला अदालत प्यठुानमा केही घटना घटेको छ भनी हामीलाई 
बोलाई िजल्ला अदालत प्यठुानमा ल्याइयो र मा.िज.न्या. ौी वीरेन्िकुमार कणर्को शरीर खानतलासी गदार् .१,०००।–

 को १७ थान र .५००।– को ६ थान नोट गरी .२०,०००।– पैया ँबरामद भएको हो यथाथर् कुराह  मचुलु्कामा 
भएबमोिजम सो कुरा त्यही नै हो भ  े व्यहोरासमेतको बरामदी मचुलु्काका मािनस िदपेश नकमीर्ले िमित 
२०६२।१।१३ मा जाँचबझु सिमितसमक्ष गरेको बयान । 

िजल्ला ूहरी कायार्लयबाट मलाई प्यठुान िजल्ला अदालतमा बोलाइयो । म अदालतमा उपिःथत भई बरामदी 
मचुलु्कामा सिहछाप गरेको हुँ भ  ेव्यहोराको बरामदी मचुलु्काका मािनस मनोजकुमार ौे ले िमित २०६२।१।१३ मा 
जाँचबझु सिमित समक्ष गरेको बयान । 
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मेरो कान्छी ौीमती धना िव.क. मलाई भेट्न आएको मौकामा मैले मेरो ौीमानलाई सफाइ िदनपुर् यो भनेर 
न्यायाधीशसगँ गएर रोइधोई गर भनी भनकेो िथए ँ। मेरो ौीमती न्यायाधीशज्यू कहा ँ गई रोई कराई गिरछन ् र 
न्यायाधीशज्यूले .२०,०००।– चािहन्छ भ ु भएछ । त्यसपिछ मैले घरमा पैसा नभएको कारण जग्गा बेचेर भएपिन 
पैसा ल्याई बझुाइदे भनेको िथए ँ। ौीमतीले पिन जग्गा बेचेर मासामनु्िा गरी .३०,०००।– ल्याएर िदइन ्। मैले 
न्यायाधीशलाई िदन भनी वकील मेघराजलाई .३०,०००।– (तीस हजार) चैत १० गते जःतो लाग्छ िदएको हुँ भ े 
व्यहोरा समेतको िमित २०६२।१।१३ मा िजउन ेकामीले जाँचबझु सिमितसमक्ष गरेको बयान । 

लोग्नेको लािग ौीमान कहा ँजाँदा िवना पैसा हुँदैन .२०,०००।– चािहन्छ भनेकाले लोग्नेसँग सल्लाह गरी 
जग्गा बेचेर मासामनु्िा गरी .२०,०००।– िलएर फागनुको मु ाको तािरखमा आउँदा िदनभरी अदालत पिरसरमा पैसा 
कम्मरमा राखी बसे, सो िदन फैसला भएन बेलकुा कारागारमा गई .२०,०००।– लोग्नेलाई िजम्मा लगाई गए ँ। 
त्यसपिछ क–कसलाई िदए लोग्नेलाई नै थाहा होला भ  ेसमेत व्यहोराको िजउन ेकामीको कान्छी ौीमती धना िव.क.ले 
जाँचबझु सिमित समक्ष िमित २०६२।१।१३ गते गरेको बयान कागज । 

म समेत उक्त मु ामा ूितवादी भएकोले २१ मिहना थनुामा रहेपिछ तािरखमा छुट । तािरखमा आउँदा धना 
िव.क. पिन लोग्नेलाई भेट्न मसँग सदरमकुाम आउन े गिथर्न । ौीमानलाई छुटाउन पैया ँ बझुाउन ु पछर् भिन्थन । 
सोको लािग िनजले िजउने कामी कै िददीसँग .२०,०००।– मा जग्गा िबबी गरी मासामनु्िा गरेको .१०,०००।–

 समेत जम्मा गरी जम्मा .३०,०००।– िलई गएको धनाले मलाई भनेको िथईन सो कसलाई िदईन मलाई थाहा भएन 
भ े व्यहोराको िमित २०६२।१।१३ मा सनु्तली पनुले जाचँबझु सिमितसमक्ष गरेको बयान कागज । 

िजउने कामीकी ौीमती धना िव.क. र न्यायाधीश कणर्बीचमा के कुरा भयो थाहा भएन । िरसवत खवुाउन े
कायर्मा कुरा िमलाउन ेकायर् धना िव.क.बाट ूारम्भ भएको हो । मैले सो कायर्को जानकारी धना िव.क.बाट पाएपिछ 
िवरोध गरी ूशासनसमक्ष पगुकेो हुँ र िस.िडओ.ले राज्यलाई सहयोग गन तपाईको कतर्व्य हो भनपेिछ यसो भएको हो 
भनी सूचना र .२०,०००।– ूशासनमा िदन ेकायर् मेरो रोहवरमा भएको हो । न्यायाधीश कणर्को भनाई गलत हो । 
मैले सापटी िदएको होइन । सापटी लेनदेन कुनै कुरा छैन हनु े कुरा पिन होइन र नोट बरामद हुँदा म त्यहा ँपिन 
िथइन । अ  मलाई थाहा भएन ू.िज.अ.लाई मेरो रोहवरमा दाखेला हुँदा .१,०००।– का १७ वटा र .५००।– ६ 
वटा िथए भ  े व्यहोरा समेतको अिधवक्ता मेघराज भ ले िमित २०६२।१।१६ गते जाँचबझु सिमित समक्ष गरेको 
बयान कागज । 

िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले गैरकानूनी िरसवत ्िलई खराब आचरण गरेको भ  ेसन्दभर्मा िवचार गदार् 
वादी ौी ५ को सरकार ूितवादी िजउन ेकामी समेत भएको डाँका मु ामा िजउन ेकामीका पक्षमा मु ा फैसला 
गराउनको लािग िनज िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले अिधवक्ता मेघराज भ बाट .२०,०००।– बझुी िलएको 
ःवीकार गरेको, उक्त रकम िनज न्यायाधीशकै साथबाट बरामद भएको र सो कुरालाई िनजले मौकामा र यस जाँचबझु 
सिमित समक्ष पिन ःवीकार गरेको देिखँदा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोिजम ॅ ाचार ठहिरने कायर् गरी 
खराब आचरणको कायर् गरेको देिखँदा िनजउपर न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ९ क बमोिजम खराब आचरणमा 
ॅ ाचारको अिभयोगमा मु ा चलाउन उिचत देिखयो भ  ेसमेत व्यहोराको एक सदःयीय जाचँबझु सिमितको ूितवदेन । 
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न्याय पिरषद्को िमित २०६२।५।९ को िनणर्य बमोिजम िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले वादी ौी ५ 
को सरकार ूितवादी िजउन ेकामी समेत भएको डाँका मु ामा िजउने कामीको पक्षमा फैसला गराउनको लािग अिधवक्ता 
मेघराज भ बाट .२०,०००।– बझुी िलएको ःवीकार गरेको, उक्त रकम िनज न्यायाधीशकै साथबाट बरामद भएको, सो 
कु◌ुरालाई िनजले जाँचबझु सिमित समक्ष पिन ःवीकार गरेको समेत देिखँदा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क 
बमोिजम ॅ ाचार ठहिरने खराब आचरणको कायर् गरेको देिखँदा िनज उपर न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क 
बमोिजम ॅ ाचार ठहिरन ेखराब आचरणको कायर् गरेको देिखँदा िनजउपर न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ९क 
बमोिजम न्याय पिरषद्का सिचवबाट ॅ ाचारको अिभयोगमा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ को 
उपधारा (३) बमोिजम जाहेर गन भ े िनणर्य भएअनसुार ौी ५ महाराजिधराजका हजरुमा जाहेर हुँदा मौसूफबाट 
सोबमोिजम मु ा चलाउन ःवीकृित भई आएको भ  ेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको न्याय पिरषद्को िनणर्य । 

बरामदी रकम अिधवक्ता मेघराज भ सँग सापटी िलएको भनी िनज न्यायाधीशले जाचँबझु सिमित समक्ष बयान 
गरेको भएतापिन सो कुरालाई अिधवक्ता मेघराज भ ले न्यायाधीशलाई सापटी िदएको नभई िनज न्यायाधीशले माग 
गरेबमोिजम िरसवत रकम िदएको हुँ भ े बयान गरेको र सो तथ्य िजउने कामी, िनजका ौीमती धना िव.क. र सो 
मु ाका अकार् ूितवादी सनु्तली पनुको बयानबाट समिथर्त हनु आएको देिखँदा उिल्लिखत सबूद ूमाणबाट िजल्ला 
न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले िरसवत िलई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय 
(क), नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा  (३) तथा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क 
को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोिजम सजाय हनु माग दावीसिहत न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ९क अनसुार 
यो उजूरी ूितवेदन ूःततु गिरएको छ । िनज िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर् जाचँबझुको बममा न्याय पिरष  
सिचवालयमा हाजीर रहेकोमा िनज िवना सूचना अनपुिःथत भएकाले िनजलाई सम्मानीत अदालतबाटै कानूनबमोिजम म्याद 
जारी गरी कारवाही र सजाय गिरपाऊँ भ  े समेत व्यहोराको न्याय पिरषद्का सिचव काशीराज दाहालको तफर् बाट 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुमा ूःततु गरेको उजूरी ूितवेदन । 

२०६१ साल चैऽ १२ र १३ गते तराईको फागनु पवर् र १४ गतेदेिख छोरीको एस.एल.सी. जाचँ भएकाले 
११ गते नै घरितर जान जानकारीका लािग मा.म.ुन्या.सँग टेिलफोनबाट मौिखक िवदाको ःवीकृत गराएको िथए ँ। 
लेखापाल केही समय िवदामा बसेकोले घर जान पैसाको आवँयक परेको हुँदा अिधवक्ता मेघराज भ सँग सापटी िदन 
अनरुोध गरेको िथए ँ। भोिलपल्ट चैऽ १० गते भ जी आएर पैसा िदन ुभएको केही समय पिछ लेखापाल आएर पैसा 
िदएकाले सो पैसा िफतार् िलन बोलाउँदा िनजले सापटी हो पिछ िदएपिन हनु्छ भन े। सोको केही समयपिछ भ  
अदालतबाट बािहर गएप ात ्सादा पोसाकधारी सरुक्षाकमीर्ह  चेम्बरमा ूवेश गरी पैया ँिनकाल्न लगाएको हो । यसरी 
अदालतमा जवजर्ःती ूवशे गरी घेरा हाली मलाई पैया ँ िनकाल्न लगाई िजल्ला ूहरी कायार्लयमा लगेपिछ िजउन े
कामीको मु ामा िरसवत िलएको भनी ष न्ऽपूवर्क बरामदीको कागजमा सही गराएको हो । “शाही घोषणा र यसको 
महत्व” िवषयको अन्तिबया कायर्बममा मलाई ूमखु अितिथको पमा बोलाएकोमा कायर् व्यःतताको कारण म उपिःथत 
हनु नसकेकोले मूित गलत धारणा बनाई यःतो खेल भएको हो, यो ष न्ऽ हो । यसमा अिधवक्ता भ को पिन संलग्नता 
छ भ े समेत व्यहोराको ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्ले अदालतमा गरेको बयान कागज । 
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ौीमानलाई लगाएको आरोप झूठा हो, राशन ठेकदारको मु ा अदालतमा िथयो उक्त मु ामा ठेकेदारलाई 
िजताउनपुछर् भनी आमीर्/ूहरीले ौीमानलाई दवाव िदएका िथए । ौीमानले इन्कार गरेपिछ ौीमानलाई फसाउन ेयोजना 
बनाई यःतो भएको हो भ े समेत व्यहोराको ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्को साक्षी अशोक मण्डलले िमित 
२०६३।२।१५ मा पनुरावेदन अदालत तलु्सीपरुमा गरेको बकपऽ । 

िरसवत िलएको भ े झूठा हो, लेखापाल नभएको र ौीमानलाई घर जानपुन भएकोले पैसा सापट िलनभुएको हो 
भ े ूितवादीको साक्षी ूताप रानामगरले िमित २०६३।२।१५ मा गरेको बकपऽ । 

म पऽकार मानवअिधकारकमीर् र कानून व्यवसायी समेत भएको कारणले ःथानीय ूशासनले मानिसक दवाद 
िलई ज्यान जानसेम्मको िःथितमा परु् याई मलाई हितयार बनाई ूयोग गद आफ्नो अनकूुल बयान गनर् दवाव पारेकाले सो 
तथ्य ःप  गनर् चाहन्छु । नगरेको भए म जोिखममा पन त्यितबेलाको पिरिःथित िथयो । न्यायाधीश कणर्ले घर जान्छु 
केही रकम आवँयक छ भनी भ  ु भएकोले उक्त रकम .२०,०००।– मैले िदएको हुँ । जहासँम्म डाँका मु ाको 
सन्दभर्मा जोड्न ुःथानीय ूशासनले फ्याकेको जाल माऽ हो । िरसवत नभई ष न्ऽ माऽ हो भ  ेव्यहोराको मेघराज 
भ ले िमित २०६३ साल आषाढ २९ गते तयार गरी हलुाकमाफर् त ्पठाएको िनवेदन पऽ िमिसल संलग्न रहेको । 

त्यसबेला ौीमानलाई भेट गनर् िदँदैन िथय  । जाचँबझु, सिमितमा गरेको कागज मलाई लेखपढ गनर् नआउने भएकाले 
आफू छुट्न पाउँछु भ  ेआसले जहाजँहा ँसही गर भन ेत्यही ँत्यही ँसही गर, मैले पैसा कसैलाई िदएको छैन मसँग पैसा 
पिन िथएन । न्यायाधीशलाई रकम िदन ेयोजना पिन िथएन । मसँग पैसा पिन िथएन । मसँग न्यायाधीशले पैसा पिन 
मागेका िथएनन ् न्यायाधीश िनद ष छन ्भ  ेसमेत व्यहोराको िमित २०६६।४।३० मा वादी न्यायपिरषद्का साक्षी 
िजउने कामीले अदालतमा गरेको बकपऽ । 

म किहलेकाही ँ भेट गनर् भनी गए पिन ूहरीले भेट गनर् िदँदैनथ्यो । न्यायाधीशलाई .२०,०००।– िदन ुभनी 
लोग्नेलाई उक्त पैया ँिदएको भ े कुरा झूठा हो । मैले लोग्नेलाई कुनै पैसा िदएको छैन, ितॆो लोग्न ेछुट्छन ्सिहछाप 
गर भनी मलाई झकु्याई सिहछाप गराएका हनु ्। म सँग कुनै जग्गा पिन छैन जग्गा बेचेकी पिन छैन । माखाभनु्िा भ े 
शब्द मलाई थाहा छैन ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर् िनद ष छन ्भ े समेत व्यहोराको िमित २०६३।४।३० गते वादी 
न्याय पिरषद्का साक्षी धना िव.क. ले अदालतमा गरेको बकपऽ । 

िजउने कामी समेत भएको डाकँा मु ामा कानून व्यवसायी मकुरर भएको िथए ँ। शाही आयोगको अिख्तयारले 
न्याियक क्षेऽमा दमनको बममा मलाई धाक धम्की देखाएर कागज बनाउने राज्यको सहयोगको नाममा ूयोग गन 
गरेकोले उक्त कायर् अथार्त ्बयान गनुर् परेको हो । न्याियक जाचँबझु सिमितमा बयान गदार् न्यायपिरष  भवन जान ुपरेको 
र त्यहाँ िविोहीले अनसुन्धानको लािग कब्जामा िलने धम्की िदन ेर ःथानीय ूशासन ूमखु िजल्ला अिधकारी समेतले 
उक्त सिमितसमक्ष गरेको बयान अनकूुल मलाई बयान गनर् वाध्य बनाए । लेखापाल अनपुिःथत भएकाले सामान्य काम 
चलाउन े काम भएको हो । ूितगमनको वेला न्यायालयलाई र बारलाई तेजोबध र बदनाम गराउन े किथत शाही 
सरकारबाट गिठत शाही आयोगको गैरकानूनी ष न्ऽमूलक खेल र शासनशैली हो भ  े समेत व्यहोराको िमित 
२०६३।४।३० मा वादी न्यायपिरषद्का साक्षी अिधवक्ता मेघराज भ ले अदालतमा गरेको बयान । 
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मलाई कायार्लयबाट रीतपूवर्क खानतलासी गनर् खटाएबमोिजम गई खानतलासी गरी रकम बरामद गरी दािखला 
गरेको हुँ । मैले बरामद गरेको रकम िदएको देिखन । बरामद भएको रकम कःतो रकम हो मलाई थाहा भएन भ  े
तत्कालीन िजल्ला ूहरी कायार्लय प्यठुानका ू.िन. मनोजकुमार के.सी.ले अदालतमा गरेको बकपऽ । 

बरामदी मचुलु्काको सम्बन्धमा सूचना िदन ेव्यिक्त र िववरणसमेत नखलेुको नोटको नम्बर माऽ उल्लेख गरेको 
बरामदी मचुलु्का पेःतोल सिहत सादा पोशाकमा आएका ू.िन. मनोजकुमार के.सी. र ू.ना.नी. तकर् राज पाण्डेको 
दवावमा परी सही गरेको हो । लेखापाल उपिःथत नभएकाले ौीमानले सापटी िलएको हनुपुछर् भ  ेसमेत व्यहोराको 
िमित २०६४।११।२८ गते प्यठुान िजल्ला अदालतका तत्कालीन िनिम  ौेःतेदार सफलराज ौे ले गरेको बकपऽ । 

ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्ले ॅ ाचार शाही आयोग, एक सदःयीय जाचँबझु सिमित तथा यस अदालतमा समेत 
बयान गदार् पिन िववािदत रकम अिधवक्ता मेघराज भ बाट सापटी िलएको, िरसवत िलएको होइन भनी उल्लेख गरेको 
पाइन्छ । अदालतमा बयान गदार् भन ेकेही मु ामा भएका आदेश वा फैसलाका कारण झूठो अिभयोग लगाएका छन भनी 
उल्लेख गरेको पाइन्छ । िमिसल संलग्न ूमाण कागजह को मूल्या न गन बममा यस काण्डका मखु्य सऽुधार वादीका 
ूमखु गवाह मेघराज भ ले शाही आयोगसमक्ष गरेको बयानमा ू. वीरेन्िकुमार कणर्ले धना िव.क. बाट िनजको पित 
िजउन ेकामी समेत संलग्न रहेको डाँका मु ा िजताउनका लािग माग गरेको भनी उल्लेख गरेको र सोही व्यहोरा एक 
सदःयीय जाँचबझु सिमितसमक्ष वयान गरेको भएतापिन अदालतमा आई बयान गदार् केही फरक गरी सापटी िदएको कुरा 
ःवीकार गरेको तर तथ्यमा भने ःप  नभई बयान गरेको देिखन्छ । बरामदी रकमकै हकमा पिन सध आवतजावत गन 
बारका अध्यक्ष अिधवक्ता मेघराज भ ले रकम सीधै लगी िदनसक्न े देिखँदा िकन धना िव.क. लाई ूितवादीसमक्ष रोई 
कराई गनर् पठाए सो पिन पत्यार लाग्दो देिखँदैन । धना िव.क. र िजउन ेकामीलाई ूयोग गिरएको र सो बममा शाही 
आयोगले मेघराज भ ले न्यायाधीशलाई पैसाको कायर्मा उपयोग भई रहेको अवःथा देिखँदा शंकैशंकाका भरमा ूितवादी 
िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले दावीबमोिजमको कसूर गरेको ठहर् याउन पयार्  ूमाण पगुेको भ  िमल्न े
देिखएन । ूमखु पमा ूःततु गरेको िववािदत रकम बरामदी मचुलु्का समेत शु देिखनै ूभावशून्य (Void ab 

initio) भइरहेको छ । 

ौी सव च्च अदालत िवशेष इजलासबाट िमित २०६२।११।१ मा भएको फैसलाले शाही आयोगलाई 
गैरसंवैधािनक ठहर गरी सकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूणर् कायर्ह  गैरकानूनी भई सकेको तथा शाही आयोगमा 
ज्यादतीका सम्बन्धमा जाँचबझु गनर् माधवूसाद ओझाको अध्यक्षतामा गिठत आयोगले शाही आयोगका कायर्लाई 
गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनसुन्धान अिधकृत समेतलाई दोषी करार गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ५३ अनसुार िवभागीय कारवाही गनर् िसफािरश गरेको समेत पिरूआेयमा वादी न्यायपिरषद्को उजूरी (दावी) खिम्वर 
हनु नसकेकोले सो दावीबाट ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्ले सफाई पाउने ठहछर् । वादी न्यायपिरषद्को दावी पगु्न 
सक्दैन । 

प्यठुान िजल्लाको तत्कालीन ःथानीय ूशासनले आफूलाई हुँदै नभएको अिधकार ूयोग गरी न्यायपािलकाको 
गिरमामा नै आघात परु् याउन ेकायर् गरेको पाइयो । सो कायर्मा प्यठुान िजल्लाका तत्कालीन ूमखु िजल्ला अिधकारी 
रामूसाद िघिमरेको ूमखु भिूमका रहेको देिखएकाले िनजलाई ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले गरेका ज्यादती जाचँबझु 
गनर् गिठत आयोगले िसफािरश गरेअनसुार र िजल्ला ूहरी कायार्लय प्यठुानका ूमखु ू.ना.उ. मोहनराज जोशी र ूहरी 
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िनिरक्षक मनोजकुमार के.सी. लाई आवँयक िवभागीय कारवाही गनर् र आइन्दा यःतो ूकारको कायर् हनु निदन 
आवँयक व्यवःथा गनुर् भनी सबै िजल्ला ूशासन कायार्लय तथा िजल्ला ूहरी कायार्लयसमेतलाई िनदशन िदन ुभनी 
नेपाल सरकार गहृ मन्ऽालयमा लेखी पठाउन ु। ूितवादी िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्को शरीरबाट बरामद 
भएको रकम .२०,०००।– िनजको शरीरबाट वरामद भएको कुरा ूितवादीले मौकामा, न्याय पिरष ाट गिठत एक 
सदःयीय जाँचबझु सिमित तथा यस अदालत समेतमा ःवीकार गरेको र सो रकम अिधवक्ता मेघराज भ बाट सापटी 
िलएको भनी बयानमा लेखाएको र सो रकम अिधवक्ता एवं प्यठुान िजल्ला वारका अध्यक्ष मेघराज भ ले समेत आफूले 
िदएको भनी यस अदालतमा बयान गदार् ःवीकार गरेको पाइन्छ । यसथर् ूितवादी िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार 
कणर्, तथा अिधवक्ता मेघराज भ ले बमश पदीय एवं पेशागत आचारसंिहतािवपरीत हनु ेगरी रकम िलनिेदन ेकायर् गरेको 
देिखन आयो । तसथर् बरामद भएको .२०,०००।– जफत हनु्छ । अतः पदीय आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेकोमा 
िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्लाई आवँयक कारवाही गनर् न्याय पिरषद्लाई र अिधवक्ता मेघराज भ लाई 
आवँयक कारवाही गनर् नेपाल कानून व्यवसायी पिरषद्लाई फैसलाको ूित साथै राखी जानकारी िदने भ े िमित 
२०६५।१।२६ को पनुरावेदन अदालत तलु्सीपरु दाङको फैसला । 

न्यायाधीशको आचारसंिहता, २०५५ मा न्यायाधीशले पालना गनुर्पन आचरणको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 
उक्त व्यवःथामा न्यायाधीशले व्यिक्तगत व्यवहारको पमा कसैसँग व्यिक्तगत तवरले सापटी िलन ेिदन ेकायर् गनुर् हुँदैन 
भनी नलेिखएको र कानून व्यवसायी आचारसंिहतामा पिन सो व्यवःथा भए गरेको देिखँदैन । ॅ ाचारका सम्बन्धमा 
अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवःथामा खराब आचरण पिन रहन नगएको ःवतः पिु  हनु जान्छ । पनुरावेदन 
अदालतले मलाई पदीय एवं पेशागत आचारसंिहतािवपरीत हनु े गरी रकम िलनिेदन े गरेको र सो सापटी रकम 
.२०,०००।– जफत हनु े ठहर् याएको तथा पदीय आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेको भनी आवँयक कारवाही गनर् 
न्यायपिरषद्लाई जानकारी िदन ेठहर् याएको हदसम्मको फैसला ऽिुटपूणर् हुँदा बदर गिरपाऊँ भ े वीरेन्िकुमार कणर्को यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदनपऽ । 

ूितवादीबाट रकम बरामद भएको तथ्य ःथािपत भएको, रकमको लेनदेन अदालतको चेम्बरमा भएको, सो रकम 
िरसवतको पमा ूितवादीले महण गरेको, ूितवादीले सो रकम सापटी िलएको भनी गरेको िजकीर मेघराज भ , िजउने 
कामी, धना िव.क. समेतले न्याियक जाँचबझु सिमितसमक्ष गरेको बयानबाट खिण्डत भएको छ । जाँचबझु सिमितले 
गरेको अनसुन्धान तहकीकात एवं ूमाणलाई कुनै ूामािणक मूल्य निदई न्याय पिरषद्ूित पूवार्मह र ूितवादीतफर्  
अनावँयक सहानभुिूत राखी ूितवादीलाई सफाइ िदन ेगरेको फैसला गैरकानूनी र ऽिुटपूणर् हुँदा सोलाई बदर गरी माग 
दावीबमोिजम ूितवादीलाई सजाय गिरपाऊँ भ  ेन्यायपिरषद्को तफर् बाट परेको पनुरावदेनपऽ । 

यसमा वादी ूितवादी दवैु पक्षको पनुरावेदन परेकोले सोको जानकारी एक अकार्लाई गराई पेश गनुर् भ  ेयस 
अदालतबाट भएको आदेश । 

िनयमबमोिजम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु मु ामा पनुरावेदक न्यायपिरष  सिचवालयको तफर् बाट 
उपिःथत िव ान उपन्यायािधवक्ता सूयर्नाथ ूकाश अिधकारीले .२०,०००।– आफूबाट बरामद भएकोमा िवपक्षीले 
ःवीकार गरेको अवःथा छ । शाही आयोगका कारवाहीलाई सूचनाको पमा िलई राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी 
सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सदःयीय सिमित गठन भई उक्त सिमितको ूितवेदनका 



503 
 

आधारमा न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्उपर मु ा चलाइएको हुँदा सो कायर् तत्काल ूचिलत नपेाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ बमोिजम भएको छ । न्यायाधीशको आचारसंिहता िवपरीत रकम िलएको भ े तथ्य पिु  भैरहेको 
अवःथामा ूितवादीलाई ॅ ाचारमा सफाइ िदन े गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽिुटपूणर् हुँदा बदर गरी 
अिभयोग दावीबमोिजम सजाय हनुपुछर् भनी वहस गनुर्भयो । पनुरावेदक ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्को तफर् बाट िव ान 
विर  अिधवक्ताह  हिरहर दाहाल, शम्भ ुथापा तथा अिधवक्ताह  हिरूसाद उूतेी, िशव िरजाल, नरेन्ि पाठक, जग ाथ 
महतो र जयकान्त लाल दासले ॅ ाचारसम्बन्धी शाही आयोग असंवैधािनक भएको ठहर गरी राजीव पराजलुी िव  
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग समेत भएको मु ामा सव च्च अदालत, िवशेष इजलासबाट िनणर्य भएको र ूःततु मु ाको 
शु  कारवाही उठान नै उक्त शाही आयोगबाट भएकाले ःवतः अमान्य छ । न्यायपिरषद् ारा गिठत जाचँबझु सिमितको 
ूितवेदनमा पिन तत्कालीन शाही आयोगको छानबीन कारवाही संिवधानिवपरीत भनी औल्याएको अवःथामा कारवाहीको 
उठान नै गैरकानूनी र गैरसंवैधािनक भएको िःथितमा पेशागत आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेको भनी न्यायपिरषलाई 
कारवाही गनर् िसफािरश गन पनुरावेदन अदालतको फैसला ऽिुटपूणर् हुँदा सो हदसम्म बदर हनु ुपछर् भनी वहस गनुर्भयो । 

िव ान कानून व्यवसायीह को वहस सनुी पनुरावेदनपऽ सिहतको सम्पूणर् िमिसल कागजात अध्ययन गरी हेदार् 
पनुरावेदन अदालत, दा ले गरेको फैसला िमले निमलेको के हो पनुरावदेकको पनुरावेदन िजकीर पगु्छ वा पगु्दैन भ  े
सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार् वादी नेपाल सरकार ूितवादी लीलाराम पौडेल समेत भएको डाँका मु ालाई ूभािवत पान गरी 
िरसवत िलन खान खोजी रहेको भ े िवशेष सूऽबाट जानकारी ूा  हनु आएकोले प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश 
वीरेन्िकुमार कणर्को रीतपूवर्क खानतलासी गदार् .१०००।– एकहजार दरका १७ थान नोटह  र .५००।– (पाँच 
सय) दरका ६ (छ) थान नोट गरी जम्मा नगद .२०,०००।– (वीस हजार) बरामद हनु आएको भ  े िजल्ला ूहरी 
कायार्लय, प्यठुानबाट खटी गएको टोलीले गरेको िमित २०६१।१२।१० को बरामदी मचुलु्काको आधारमा अनसुन्धान 
हुँदा िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले िरसवत िलई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) 
को खण्ड (क), नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) तथा न्यायपिरष  ऐन, २०४७ को 
दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड    (क) बमोिजम ॅ ाचार ठहिरन ेकसूर गरेको देिखएको भनी ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही उपदफाको देहाय (क) बमोिजम सजायको माग दावी िलई उजूरी 
ूितवेदन दायर भएको देिखन्छ । 

३. ूःततु मु ामा सव च्च अदालत, िवशेष इजलासबाट िमित २०६२।११।१ मा भएको फैसलाले शाही 
आयोगलाई गैरसंवैधािनक ठहर गिरसकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूणर् कायर्ह  गैरकानूनी भई सकेको तथा शाही 
आयोगमा ज्यादतीका सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् माधवूसाद ओझाको अध्यक्षतामा गिठत आयोगले शाही आयोगका 
कायर्लाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनसुन्धान अिधकृत समेतलाई दोषी करार गरी ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनसुार िवभागीय कारवाही गनर् िसफािरश गरेको समेत पिरूआेयमा दावीबाट ूितवादी 
वीरेन्िकुमार कणर्ले सफाई पाउन ेतर पदीय आचारसंिहता िवपरीत हनु ेगरी रकम िलन ेकायर् गरेको देिखएकोले बरामद 
भएको .२०,०००।– जफत गरी पदीय आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेकोमा िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्लाई 
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आवँयक कारवाही गनर् न्याय पिरषद्लाई जानकारी िदन ेभनी पनुरावेदन अदालत, तलु्सीपरु दाङले फैसला गरेप ात ्वादी 
तथा ूितवादी दवैु पक्षको पनुरावेदन पनर् आएको देिखन्छ । 

४. वादी ूितवादी दवैु पक्षबाट परेको पनुरावेदनपऽ यस अदालतको संयकु्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा ॅ ाचार 
िनयन्ऽण शाही आयोग लगायतका असंवैधािनक िनकायले गैरकानूनी पमा क्षेऽािधकारिवहीन अनसुन्धान तहकीकात 
गरेको कारणबाट ूःततु मु ाको उठान नै हनु नसक्न ेएक खालको अवःथा रहेको र न्यायपिरष ाट भएको जाँचबझुलाई 
ःवतन्ऽ जाचँबझु मा ुपन िःथितमा मु ाको िवषयवःतिुभऽ ूवेश गरी िनरोपण गनुर्पन अक  अवःथा िसजर्ना हनु पगुेकोले 
क्षेऽािधकारिवहीन िनकायको शून्य ूभावी कामकारवाहीको एउटा पक्षलाई जानकारीमा िलई संिवधान र कानूनबमोिजमको 
अक  ःवतन्ऽ िनकाय न्यायपिरषद्को जाँचबझु सिमितले िदएको ूितवेदनको हैिसयत पिन शून्य नै हनु ेहो वा त्यसलाई 
ःवतन्ऽ छानबीनको सं ा िदई मान्यता िदन िमल्न ेहो भ  ेसम्बन्धमा जिटल संवैधािनक र कानूनी ू  उपिःथत भएको 
भनी सव च्च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम ूःततु मु ा पूणर् इजलाससमक्ष पेश गन िनणर्य 
भएप ात ्यस इजलासमा पेश हनु आएको देिखन्छ । 

५. यसमा ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग, काठमाड को िमित २०६१।१२।१० को अिख्तयारी पऽबाट 
ॅ ाचारसम्बन्धी ूचिलत कानूनबमोिजम अनसुन्धान अिधकारीले ूयोग गन सवै अिधकार ूयोग गनर् सक्न ेगरी आफूलाई 
अिख्तयारी ूा  भै आएको र प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले वादी नेपाल सरकार र ूितवादी 
लीला पौडेल समेत भएको डाकँा मु ाको फैसलालाई ूभाव पान गरी ूितवादीबाट िरसवत माग गरी िपया ँ िलन खान 
खोिजरहेको भ  े िवशेष सूऽबाट जानकारी ूा  हनु आएकोले आजै िनजको शरीर खानतलासी गरी ूितवेदन िदन ुभनी 
िजल्ला ूशासन कायार्लय प्यठुानका ूमखु िजल्ला अिधकारीले िजल्ला ूहरी कायार्लयलाई िमित २०६१।१२।१० मा 
पऽाचार गरेको देिखन्छ । सोही पऽको आधारमा िजल्ला ूहरी कायार्लय, प्यठुानले िजल्ला न्यायाधीश वीरेन्िकुमार 
कणर्को खानतलासी गरी िरसवत िलएको नगद वरामद गरी मािनस सिहत दािखला गनर् ूहरी िनिरक्षक मनोज के.सी.लाई 
खटाई िनजले  २०,०००। वरामद भएको भनी सोही िदन नगद र मािनस दािखल गरेको भनी िजल्ला ूहरी 
कायार्लय, प्यठुानमा ूितवेदन गरेको देिखन्छ । यसबाट ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले ूमखु िजल्ला अिधकारीलाई 
अिख्तयारी पऽ िदने कायर्, ूमखु िजल्ला अिधकारीले िजल्ला ूहरी कायार्लयलाई िजल्ला न्यायाधीशको शरीर खानतलासी 
गनर् िदएको आदेश र िजल्ला ूहरी कायार्लयबाट ूहरी िनिरक्षक कमर्चारी खटाई ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्को शरीर 
खानतलासी िलने कायर् एकै िदन भएको देिखन्छ । 

६. तत्प ात ्सोही िदन ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्को वयान िलई िनज ूितवादीलाई िरसवत िदने भिनएका 
अिधवक्ता मेघराज भ को कागज िमित २०६१।१२।११ गराई सोही िदन िजल्ला ूशासन कायार्लय, प्यठुानले सक्कल 
िमिसल र मािनस ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगमा पठाएको देिखन्छ । उक्त शाही आयोगले िमित २०६१।१२।१७ 
मा तत्कालीन ौी ५ महाराजािधराजसमक्ष कारवाहीको लािग ूितवेदन ूःततु गरेपिछ तत्कालीन ौी ५ 
महाराजािधराजका ूमखु सिचवालयबाट आवँयक कारवाहीको लािग िमिसल न्यायपिरष  सिचवालयमा आए प ात ्िमित 
२०६१।१२।२९ को राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी न्यायपिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम सव च्च 
अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सदःयीय जाचँवझु सिमित गठन भएको देिखन्छ । सो सिमितले 
ूितवेदन पेश गरेको आधारमा ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्उपर मु ा चलेको देिखन्छ । 
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७. ूितवादीलाई ॅ ाचारको कसूरमा अिभयोग दायर गदार् मखु्य आधारको पमा रहेको तत्कालीन नेपाल 
अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) तथा न्यायपिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम 
गिठत एक सदःयीय जाचँबझु सिमित ारा प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले घूसखाई ॅ ाचार 
गरेको भ  ेआरोपका सम्बन्धमा जाँचबझु गरी न्यायपिरष ा पेश गरेको रायसिहतको ूितवेदनको मखु्य राय यस ूकार 
रहेको देिखन्छ :– 

  

“ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको िमित २०६१।१२।१० को पऽबाट कसैले तःकरी गरेको वा राज  
छलेको वा अिनयिमत ठेक्का प ा वा किमसनमा संलग्न भएको वा ूचिलत कानूनबमोिजम ॅ ाचार मािनने कायर् गरेको 
कुरा कुनै ॐोतबाट जानकारी पाएमा ॅ ाचारसम्बन्धी ूचिलत कानूनबमोिजम अनसुन्धान अिधकारीले ूयोग गन सबै 
अिधकार ूयोग गनर् सक्ने गरी प्यठुानका ूमखु िजल्ला अिधकारी रामूसाद िघिमरेलाई अिख्तयारी िदएको पाइयो । 
ॅ ाचार िनवारण शाही आयोगको अिख्तयारीबमोिजम प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्उपर 
ॅ ाचारको आरोपमा ूमखु िजल्ला अिधकारीको आदेशबमोिजम र िनजबाट भए गरेको कामकारवाही र ॅ ाचार िनवारण 
शाही आयोगबाट भए गरेको कामकारवाही संिवधानले तय गरेको अिधकारक्षेऽको ऽिुट एकातफर्  रहेको छ भने 
वीरेन्िकुमार कणर्बाट .२०,०००।– नगद बरामद हनु आएको छ । क्षऽेािधकारात्मक ऽिुटको कारवाहीबाट बरामद 
भएको नगदले जिटलता िसजर्ना गरेको छ । संिवधानको व्यवःथािवपरीत गरेको कारवाही महणयोग्य नभएबाट 
अिधकारिवहीन अिधकारीबाट भएको बरामद, त्यःता अिधकारीले िलएको बयान, गरेको कामकारवाहीको मूल्या न गनर् 
आवँयक देिखँदैन । तथापी प्यठुान िजल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्िकुमार कणर्ले आफूबाट .२०,०००।– बरामद 
भएको, सो बरामद भएको पैयाँ ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले ौी ५ महाराजािधराज सरकारसमक्ष जाहेर गरेको 
ूितवेदन साथ रहेका नम्बर िटपेका नोटह  नै रहेको तथ्यलाई सिमितमा बयान गदार् ःवीकार गरेको अवःथा छ  .......” 

  

८. ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको गठन एवं िनरन्तरता िदन ेकायर् संिवधानको व्यवःथा र उ ेँय िवपरीत 
भएकाले आयोगलाई िनरन्तरता िदने २०६२।१।१६ को आदेश यस अदालत िवशेष इजलासबाट असंवैधािनक ठहर भै 
िमित २०६२।११।१ मा िनवेदक राजीव पराजलुीको हकमा संजीव पराजलुी िव  ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग 
समेत वन्दीूत्यक्षीकरण मु ामा (नेकाप २०६२, अ  ११, प ृ१३०७) िनणर्य भैसकेको   छ । उक्त िनणर्यप ात ्ॅ ाचार 
िनयन्ऽण शाही आयोग ारा कारवाही चलाई िनणर्य भएका मु ाह मा परेका पनुरावेदनह , २०६२ सालको फौ.प.ुनं. 
३७५४, ३७५५, ३७७३, ३७७४, ३१४३, ३१४४, ३१३७, ३१३८, ३१४० पनुरावेदकह  बमशः भिवराज 
इ नाम, जमनुाकृंण ताॆाकार, शान्तमनुी ताॆाकार, कमलभक्त ौे , शेरबहादरु देउवा, ूकाशमान िसंह, िनशा थापा 
(क्षेऽी), नन्दनहिर शमार्, र शशीकुमार अयार्ल र िवपक्षी तत्कालीन ौी ५ को सरकार भएका ॅ ाचार मु ाह मा यस 
अदालत संयकु्त इजलासबाट िमित २०६२।११।२१ मा फैसला हुँदा िमित २०६१।११।५ को आदेश ारा गिठत 
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगलाई िनरन्तरता िदन े िमित २०६२।१।१६ मा भएको आदेश नपेाल अिधराज्यको 
संिवधान, २०४७ को उ ेँय र भावना िवपरीत भई संिवधानसँग बािझई अमान्य घोिषत भै ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही 
आयोग कायम रहन नसकी सो आयोगबाट भए गरेका सम्पूणर् कामकारवाहीले कानूनी मान्यता ूा  गनर् नसक्न ेठहरी 
िवशेष इजलासबाट िनणर्य भै सकेको अवःथामा कानून शून्य कामकारवाहीको औिचत्यताका सम्बन्धमा केही बोिलरहन 
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परेन भनी िनवदेक राजीव पराजलुीको हकमा संजीव पराजलुी भएको मु ामा भएको आदेशलाई आधार िलई िविभ  
िनणर्यह  भएको देिखन्छ । यसबाट ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले कारवाही चलाएकोमा सो ले कानूनी मान्यता ूा  
गनर् नसक्ने भ े िविभ  मु ाह मा नजीर ूितपादन भई यस अदालतबाट अभ्यास एवं अनसुरण भएको पाइन्छ । 
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले गरेको सम्पूणर् कावार्हीका सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् माधवूसाद ओझाको अध्यक्षतामा 
गिठत आयोगले शाही आयोगका कायर्लाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनसुन्धान अिधकृत समेतलाई दोषी 
करार गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनसुार िवभागीय कारवाही गनर् िसफािरश गरेको देिखन 
आउँछ । 

९. ूःततु मु ाका पनुरावदेक ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्उपरको ॅ ाचारको मु ाको कामकारवाहीको उठान 
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगबाट भएकोमा िववाद छैन । पनुरावेदक वीरेन्िकुमार कणर् वहालवाला िजल्ला न्यायाधीश 
भएकोले न्यायाधीशका सम्बन्धमा तत्कालीन वहाल रहेको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ९१ को 
उपधारा ३ अनसुार कायर् क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा आफ्नो पदीय कतर्व्यको पालना 
इमानदारीपूवर्क नगरेकोमा िजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई पदबाट मकु्त गनर् वा खराब आचरणको आधारमा मु ा 
चलाउन न्यायपिरषद्ले सव च्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबझु सिमित गठन गरी आरोपको जाचँबझु 
गराउन ेर सो जाँचबझु सिमितको िसफािरशको आधारमा कारवाही तय गन गरी राज्यका अन्य िनकाय वा पदािधकारीका 
सम्बन्धमा भन्दा फरक न्यायपािलकाको िनंपक्षता र ःवतन्ऽतालाई अक्षुण्ण राख्न न्यायाधीश उपर हनुे कारवाही 
सम्बन्धमा संिवधानमा न छु ै व्यवःथा गरेको पाइन्छ । तत्काल बहाल रहेको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ तथा 
वतर्मान नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले ःवतन्ऽ न्यायपािलकाको संवैधािनक ूत्याभिूत गरेको र शिक्त 
पथृकीकरणको िस ान्तलाई अनशुीलन गरेको छ । यसका अितिरक्त संयकु्त रा संघको महासभा ारा पारीत 
मानवअिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८ को धारा १०, न्याियक ःवतन्ऽताका आधारभतू ् िस ान्त, १९८५ तथा 
नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य अनबुन्ध, १९६६ (ICCPR-1966) को धारा १४ समेतले ःवतन्ऽ 
न्यायापािलकाको मूल्य मान्यतालाई मानव अिधकार संरक्षण र िविधको शासनको कडीको पमा िलएका छन ्। नेपाल 
संयकु्त रा संघको सदःय भएकोले उपरोक्त ूःताव, घोषणापऽ आिदको कायार्न्वयन गनुर् अन्तराि य दाियत्वसमेत रहेको 
छ । 

१०. समममा न्याियक ःवतन्ऽतािभऽ न्यायाधीशह को िनयिुक्त उनीह ले िवना कुनै हःतछेप आफ्नो 
कायर्सम्पादन गनर्सक्ने कुरा सिुनि त ् हनु े िकिसमले हनु ु पन, वा  हःतक्षेप र दवावबाट न्यायाधीशह को सेवाको 
सरुक्षाका लािग ःप  र गम्भीर गल्ती, असक्षमता र अदक्षताको आधारमा माऽ िनधार्िरत समय भन्दा अिघ 
न्यायाधीशह लाई पदमकु्त गनर् सक्न ेव्यवःथा हनुपुन, तथा शिक्तपथृकीकरणको िस ान्तको पिरपालना गिरन ुपन आिद 
जःता िवषयवःतहु  पदर्छन । यस अथर्मा ःवतन्ऽ न्यायपािलकाका लािग न्यायाधीशको िनयिुक्तदेिख कायर्गत 
ःवतन्ऽता           (व्यिक्तगत र सागंठिनक) तथा सेवाको सरुक्षा एवं आचरण र वखार्ःत गन मापदण्ड र ूिबयाह मा अन्य 
िनकायको हःतक्षेप नरहन ेगरी ती िवषयह  राज्यको संिवधान वा कानूनबमोिजम सिुनि त ्गिरनपुन कुरामा मखु्य जोड 
िदइएको छ । तत्कालीन नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७, वतर्मान अन्तिरम संिवधान, २०६३, न्यायपिरष  
ऐन, २०४७ तथा िनयमावलीले न्यायाधीशको खराब आचरण मािनन ेआधार, कारवाही गन ूिबया आिद सिुनि त ्गरी 
रहेको अवःथामा संिवधान र कानूनले व्यवःथा नगरेको ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको िनदशनबमोिजम ूशासकीय 
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अिधकार ूयोग गन नपेाल सरकारको अिधकृतले न्यायपािलका जःतो छु ै िनकायमा सेवारत ्िजल्ला न्यायाधीशको पदमा 
बहाल रहेको व्यिक्तलाई ूहरी ूशासन ूयोग गरी अनिधकृत पमा खानतलासी गन, पबाउ गन, वयान िलने आिद 
अनसुन्धान तहकीकातका नाममा गिरएका सम्पूणर् कामकारवाही संिवधानले अंिगकार गरेको ःवतन्ऽ 
न्यायपािलका, शिक्तपथृकीकरणको िस ान्त, संवैधािनक सव च्चता र िविधको शासनिवपरीतका गैरकानूनी र गैर संवैधािनक 
कामकारवाहीह  हनु । सभ्य समाजमा अनिुचत मािनने यःता कामकारवाहीलाई लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा मान्यता 
िदन ुउिचत हनु सक्दैन । न्यायाधीशबाट कुनै आचरण िवपरीतको कायर् हनु े िःथित देिखएमा वा भएको पाइएमा सोको 
जाँच र कारवाही न्याय पिरषद ऐन, २०४७ को दफा ५ र ६ अन्तगर्त हनुे हो । कुनै गैर र असम्ब  िनकायबाट हनु 
सक्दैन । ूःततु ूकरणमा न्याय पिरषद ऐन, २०४७ को दफा ६ अन्तगर्त जाचँवझु र कारवाही गन िनकाय सिबय र 
िजवन्त छँदाछँदै गै॑ असान्दिभर्क िनकायबाट भए गिरएका कायर् ूारम्भतः नै अनिधकृत भई ूभावशून्य हनु ेहुँदा सोलाई 
वदर गराई राख्न ुनपन, ूभावशून्य घोिषत गरे पगु्न ेदेिखयो । 

            ११. िजल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मािनन े कुनै कायर् गरेको अवःथामा जाचँबझु गन ूिबया, संयन्ऽ र 
कारवाहीको िविध संिवधान र न्यायपिरष  ऐन, २०४७ समेतमा समावेश भएको अवःथामा ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही 
आयोगको िनदशनमा ूमखु िजल्ला अिधकारीबाट भएको अनसुन्धान तहकीकात क्षऽेािधकारिवहीन भई ूारम्भतः 
शून्यूभावी (Ab-initio-void) देिखन्छ । 

            १२. यस िःथितमा ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको िनदशनमा ूमखु िजल्ला अिधकारीबाट भएको अनसुन्धान 
तहकीकातबाट िजल्ला न्यायाधीशउपर ॅ ाचार मु ा चल्नै नसक्न ेअवःथा भएपिन ूारिम्भक अनसुन्धान तहकीकातलाई 
सूचना वा जानकारीको पमा महण गरी न्यायपिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम सव च्च अदालतका बहालवाला 
न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाचँबझु सिमित गठन गरी त्यसले ःवतन्ऽ पमा जाँचबझु गिरिदएको ूितवेदन समेतको 
आधारमा ूःततु मु ा दायर भएको अवःथा हुँदा जाँचबझु सिमितले िदएको ूितवेदनको हैिसयत पिन शून्य नै हनु ेहो वा 
त्यसलाई ःवतन्ऽ छानबीनको सं ा िदई मान्यता िदन िमल्न ेहो भ  ेसम्बन्धमा एक जिटल संवैधािनक र कानूनी ू  
उपिःथत भएको भ  े यस अदालतको संयकु्त इजलासले मखु्य ू  उठाएको देिखन्छ । सो सम्बन्धमा िवचार गदार् 
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगले ूमखु िजल्ला अिधकारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गरेकै िदन ूितवादीको शरीर 
खानलतासी िलन ूमखु िजल्ला अिधकारीले िजल्ला ूहरी कायार्लयलाई िलिखत आदेश िदएको र िजल्ला ूहरी 
कायार्लयले पिन सोही िदन ूितवादीको शरीर खानतलासी िलई ूितवादीलाई पबाउ गरेको देिखएकोले उक्त 
िनकायह का कामकारवाही ःवाभािवक र िनयिमत देिखन नआई पूवर् िनयोिजत पमा गिरएको देिखन आउँछ । यसरी 
यस अदालतको िमित २०६२।११।१ को फैसलाबाट असंवैधािनक भनी ठहर भै सकेको िनकायले एउटा ूशासकीय 
कमर्चारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गरी सोही ूत्यायोजत अिधकारको आधारमा राज्यको छु ै अंगको पमा रहेको 
न्यायपािलका जःतो िनकायमा सेवारतस◌् ्िजल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कायर्कक्षमा नै ूचिलत संिवधान र कानूनिवपरीत 
वरामद गरी उठान गरेको कारवाही तत्कालीन ौी ५ महाराजािधराजसमक्ष जाहेर गरी तत्कालीन ौी ५ 
महाराजािधराजको ूमखु सिचवालयले न्यायपिरष ा िसफािरश गरी पठाएप ात ् न्यायपिरष ाट छानबीन सिमित गठन 
गरेको देिखएकोले न्यायपिरषद्ले गठन गरेको छानबीन सिमित ःवतन्ऽ पमा गठन भएको देिखएन । न्यायपिरष ाट 
गराइएको जाचँबझुको कामकारवाही समेत ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको अनसुन्धान कारवाहीसगँ 
अन्तिनर्भर (Interdependent) रहेको देिखन्छ । 
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            १३. अनािधकृत र गैरकानूनी पमा हािसल गरेको ूमाणलाई अदालतले मान्यता ूदान गदन । कुनै पिन 
गैरकानूनी खानतलासी वा गैरकानूनी सोधपछुले ूा  ूमाणलाई माऽ दूिषत गदन यो ूिबयाबाट प ा लगाएको तथ्यलाई 
पिन दूिषत गदर्छ । यस ूकारको गैरकानूनी खानतलासी वा सोधपछुवाट ूा  गरेको ूमाण ूितवादीको िव मा 
ःवीकार गनुर् वषृ वकृ्षको फलसम्बन्धी िस ान्त (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) िवपरीत हनु जान्छ । यिद ूमाण संकलनको 
ॐोत, अिधकारक्षऽे र ूिबया नै दूिषत छ भने त्यसको पिरणाम ःव प ूा  ूमाण महणयोग्य हनु सक्दैन । यसो गनुर् 
भनेको िवषाल ुवकृ्षबाट पोिषलो फल ूा  हनु्छ भ  ुसरह हो । ूःततु मु ाको सन्दभर्मा हेदार् न्यायपिरष ाट छानबीन 
सिमित गठन गरी मु ा चलाइएको भिनएपिन यस अदालतको िमित २०६२।११।१ को फैसलाबाट असंवैधािनक ठहर 
भएको िनकायले संिवधान र कानूनिवपरीत एउटा ूशासकीय कमर्चारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गरी िजल्ला 
न्यायाधीशलाई आफ्नो कायर्कक्षमा नै खानतलासी िलई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारवाही ःवतः ूभाव 
शून्य हनुे र त्यःतो कारवाहीबाट ूा  गरेको ूमाण महणयोग्य नहनु े हुँदा त्यःतो गैरकानूनी कारवाही र ूमाण 
संकलनलाई मान्यता िदई ूितवादीउपरको कारवाही र छानबीनलाई िनरन्तरता िदएको न्याय पिरषदको कामकारवाही वषृ 
वकृ्षको फलसम्बन्धी िस ान्त    (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) िवपरीत देिखन आयो । 

१४. यसका अितिरक्त ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्का सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् न्यायपिरष ाट गिठत एक 
सदःयीय जाचँबझु सिमितको ूितवेदनमा पिन एकातफर्  गैरसंवैधािनक िनकायको पमा रहेको ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही 
आयोगको अनसुन्धान तहकीकात क्षेऽािधकारिवहीन भएकोले अिधकारक्षेऽिवहीन अिधकारीबाट भएको बरामदी, वयान र 
गरेको कामकारवाहीको मूल्या न नै गिररहन आवँयक नभएको कुरा उल्लेख गिरएको छ भन े अकार्तफर्  त्यःतो 
गैरकानूनी र क्षेऽािधकारिवहीन कामकारवाहीको पिरणामःव प िनज िजल्ला न्यायाधीशबाट बरामद भएको भनी 
देखाइएको रकमले जिटलता िसजर्ना गरेको भन्दै ॅ ाचार वा अन्य उपयकु्त कारवाही चलाउन ुपन राय व्यक्त गिरएको 
छ । यसबाट उक्त जाचँबझु सिमितको ूितवदेन आफमा िनंपक्ष नभई ॅामक र िवरोधाभाषपूणर् समेत देिखन आएको 
छ । 

१५. यसरी न्यायपिरष ाट भएको छानबीन ूिबया ःवतन्ऽ नभई गैरकानूनी र दूिषत छानबीन ूिबयाको 
िनरन्तरता माऽ भएको देिखएकोले त्यसलाई मान्यता िदन िमल्न ेअवःथा देिखँदैन । यस िःथितमा ूारिम्भक अनसुन्धान 
तहकीकात गन ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग वा ूमखु िजल्ला अिधकारी वा ूहरी कमर्चारीको ूारिम्भक अनसुन्धान 
तहकीकातलाई सूचना वा जानकारीको पमा महण गरी न्याय पिरष ाट गराइएको जाँचबझुको कामकारवाही समेत 
ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोगको अनसुन्धान कारवाहीसगँ अन्तिनर्भर रहेबाट संिवधान र कानूनूितकूल हनु सक्न ेवा 
नसक्न ेसम्बन्धमा असम ःयताको िःथित िसजर्ना भएको छ भ  ेयस अदालतको संयकु्त इजलासको रायसँग सहमत हनु 
सिकने अवःथा देिखएन । गैरकानूनी ॐोत र ूिबयाबाट उठान भएको कारवाही र त्यसको िनरन्तरता अिन्तम 
अवःथासम्म पिन गैरकानूनी नै  हनु्छ । 

            १६. यस िःथितमा ॅ ाचार िनयन्ऽण शाही आयोग जःतो असंवैधािनक िनकायले गैरकानूनी पमा 
क्षेऽािधकारिवहीन अनसुन्धान तहकीकात गरेको अवःथामा ूःततु मु ाको उठान नै हनु नसक्न े देिखन्छ । यःतो 
क्षेऽािधकारिवहीन र गैरकानूनी अनसुन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्यायपिरष ाट भएको जाचँबझुलाई ःवतन्ऽ 
जाँचबझु मानी मु ाको िवषयवःतिुभऽ ूवेश गरी िनरोपण गनुर्पन अवःथासमेत देिखँदैन । 
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            १७. यसका अितिरक्त न्यायपिरष ाट गिठत जाँचबझु सिमितको ूितवदेनमा उिल्लिखत ॅ ाचार मु ा चलाउन ुपन 
भ े मखु्य आधार पिन उक्त गैरकानूनी अनसुन्धान तहकीकातबाट बरामद भएको भिनएको रकमलाई िलइएको छ । 
तर, पनुरावेदक ूितवादीले ूारम्भदेिखनै रकम आफूबाट बरामद भएको ःवीकार गरेपिन उक्त रकम आफूले सापटीःव प 
िलएको भनेको पाइन्छ । घूस िदने भिनएका मेघराज भ ले िमित २०६१।१२।११ मा गरेको घटना िववरण कागजमा 
ूितवादीबाट वरामद भएको रकम आफूले िदएको होइन भनी उल्लेख गरेको◌े देिखन्छ भन ेन्यायपिरष  ऐन, २०४७ को 
दफा ६ बमोिजम गिठत जाँचव◌ुझु सिमितसमक्ष िदएको वयानमा आफूलाई िजल्ला ूशासनमा वोलाई सव च्च 
अदालत, शाही आयोग र दरवारबाट अिख्तयारी आयो भनी राज्यलाई सहयोग गनुर्होस ्भनी खाम िदएकोले सो खाम लगेर 
ूितवादीलाई िदएको भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ । साथै िनजले िमित २०६३।३।२९ मा पनुरावेदन अदालत, तलु्सीपरु 
दा मा िदएको िनवेदनमा ःथानीय ूशासनले मानिसक दवाव िदई ज्यान जानेसम्मको िःथितमा परु् याई आफ्नो अनकूुल 
वयान गनर् दवावमा पारेको र ूितवादीले घर जान्छु केही रकम आवँयक छ भनी भ ु भएकोले .२०,०००। मैले 
सापटी िदएको हुँ भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ । यसरी ूितवादीलाई िरसवत िदन े भिनएका मेघराज भ ले मौकामा 
आफूले कुनै रकम निदएको व्यहोरा उल्लेख गरेका, जाचँवझु सिमितसमक्ष िजल्ला ूशासन कायार्लयबाट राज्यलाई 
सहयोग गनुर् पर् यो भनी खाम िदएकोले सो खाम ूितवादीलाई िदएको भनी उल्लेख गरेको र पिछ अदालतसमक्ष मानिसक 
दवावमा परेर त्यःतो वयान गरेको र ूितवादीलाई आफूले सापट िदएको भनी उल्लेख गरेबाट िनजको भनाईमा 
एक पता नदेिखएकोले ःवीकारयोग्य (credible) ूमाणको पमा महण गनर् योग्य (Admissible) देिखएन । यसरी हरेक पटकको 
भनाइ फरकफरक रहेको व्यिक्तको अिभव्यिक्तलाई ूामािणक महत्व िदन िमल्न ेदेिखँदैन । 

            १८. यसैगरी िजउन ेकामीले अदालतसमक्ष गरेको वकपऽमा न्यायाधीशलाई रकम िदने मेरो योजना पिन िथएन 
िदएको पिन होइन । न्यायाधीशले कुनै पिन रकम मबाट माग गरेका तथा िलएका पिन होइनन भनी उल्लेख गरेको 
देिखन्छ । धना िव.क. को वकपऽमा पिन लोग्नेलाई छुटाउन न्यायाधीशलाई रकम िदने सम्बन्धमा कुनै सरसल्लाह 
नभएको, न्यायाधीशले लोग्न ेछुटाउन रकम चािहन्छ पिन नभनेको भनी ूितवादीलाई रकम िदएको कुरामा इन्कार रहेको 
देिखन्छ । यसका साथै प्यठुान िजल्ला अदालतका तत्कालीन ॐेःतेदारले अदालतसमक्ष गरेको वकपऽमा ूितवादीबाट 
वरामद भएको रकम िनजले सापटी िलएको भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ । ूितवादीले पिन सो रकम आफूबाट वरामद 
भएको र सापटीःव प िलएको भनी शु देिख अिन्तम अवःथासम्म भनकेो देिखएको अवःथामा ूितवादीबाट वरामद 
भएको रकम िरसवत िलएको रकम नभई सापट िलएको रकम हो भ े कुरा तथ्यगत पमा पिु  भएको देिखयो । 

१९. तसथर्, िववेिचत आधार कारणबाट सव च्च अदालत िवशेष इजलासबाट िमित २०६२।११।१ मा भएको 
फैसलाले शाही आयोगलाई गैरसंवैधािनक ठहर गरी सकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूणर् कायर्ह  गैरकानूनी भई 
सकेको तथा शाही आयोगको ज्यादतीका सम्बन्धमा जाचँबझु गनर् माधवूसाद ओझाको अध्यक्षतामा गिठत आयोगले 
शाही आयोगका कायर्लाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनसुन्धान अिधकृत समेतलाई दोषी करार गरी ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनसुार िवभागीय कारवाही गनर् िसफािरश गरेको समेत पिरूआेयमा वादी दावीबाट 
ूितवादी वीरेन्िकुमार कणर्ले सफाई पाउने ठहर् याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म िमलेकै देिखएकोले 
सदर हनु ेठहछर् । तर वादी दावी नभएको िवषयमा बरामद भएको सापटी रकम .२०,०००।– जफत गरी पदीय 
आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेको भनी ूितवादीलाई आवँयक कारवाही गनर् न्याय पिरषद्लाई र मेघराज भ को हकमा 
कानून व्यवसायी पिरषदमा जानकारी िदन ेभ े िमित २०६५।१।२६ को पनुरावेदन अदालत तलु्सीपरु दाङको फैसला 
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िमलेको नदेिखँदा सो हदसम्म उक्त फैसलाको अंश वदर हनु ेगरी केही उल्टी हनु ेठहछर् । न्यायपिरषद्को पनुरावेदन 
िजकीर पगु्न सक्दैन । अ मा तपसील बमोिजम गनूर् । 

  

तपसील 

मािथ इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोिजम बरामद भएको सापटी रकम .२०,०००।– जफत गरी पदीय 
आचारसंिहता िवपरीत कायर् गरेको भनी ूितवादीलाई आवँयक कारवाही गनर् न्यायपिरषद्लाई जानकारी िदने भ े िमित 
२०६५।१।२६ को पनुरावदेन अदालत तलु्सीपरु दाङको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हनु ेठहरेकोले पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दा को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १ नं.मा उिल्लिखत लगत क ा गरी सो रकम िफतार् पाऊँ 
भनी ूितवादीको िनवेदन परे कानूनबमोिजम िफतार् िदन ुभनी पनुरावदेन अदालत तलुसीपरु दा मा लेखी पठाई िदनू ––१ 

दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी वझुाई िदनू –––२ 

  

उक्त रायमा सहमत छ  ।      

  

न्या.रामकुमार ूसाद शाह 

न्या.वै नाथ उपाध्याय 

  

इित संवत ्२०६९ साल भदौ २८ गते रोज ४ शभुम ्

इजलास अिधकृत : कृंणमरुारी िशवाकोटी 
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िनणर्य नं. १०००६ - उत्ूषेण 

भाग: ६० साल: २०७५ मिहना: भाि अंक: ५ 

फैसला िमित :२०७४/०३/०७  ६६१ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी ओमूकाश िमौ 

माननीय न्यायाधीश ौी मीरा खड्का 

आदेश िमित : २०७४।३।७ 

०६८-WO-०१४० 

 

िवषय :- उत्ूषेण 

 

िनवेदक : िजल्ला धनषुा वगेाडावर नगरपािलका वडा नं. ७ बःन ेतेजबहादरु काकीर् 

िव  

िवपक्षी : न्याय पिरष , मकुाम सव च् च अदालत पिरसर, रामशाहपथ, काठमाड समेत 

  

न्यायाधीशको जवाफदेिहता ूचिलत संिवधानअन्तगर्त बनेको ऐन, कानून एवं न्याियक व्यवहारमा आधािरत हनु्छ । 
अनशुासनात्मक वा फौजदारी कसरु वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कतर्व्य पालना गनर्मा असक्षम ूमािणत भएमा 
माऽ ःवच् छ ूिबयाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमकु्त गनर् सिकन े।  

न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग संिवधान एवं कानूनले ःपं ट आधार र उिचत ूिबयाह को व्यवःथा गरेकोले 
ःवेच्छाचारी पमा कारबाही गनर् सिकने िःथितको पिरकल्पना हनु नसक्न े। 

(ूकरण नं.३) 

उ रदायी न्यायपािलकाबेगर न्याियक िनंपक्षताको कल्पना गनर्सिकँदैन । न्याियक िनिभर्कताको नाममा न्यायाधीशको 
ःवच्छन्दतालाई पिन बढावा िदन ु हुँदैन । त्यसकारण न्यायपािलकाूितको जनआःथा र िवँ वास जगनेार् गनर्का लािग 
न्यायाधीशलाई ःवच्छन्द हनुबाट रोक्नका लािग न्यायाधीशउपरको अनशुासनसम्बन्धी कारबाही र बखार्सीसमेतका लािग 
संिवधानले न्याय पिरष  जःतो ःवतन्ऽ िनकायको व्यवःथा गरेको हो । तर अनशुासनसम्बन्धी वा बखार्सीको कारबाही 
गन िनकाय ःवयंले पिन न्याियक मूल्य र मान्यतामा आधािरत कारबाही ूिबया अगँाल्न ुपन ।  
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न्यायाधीशले आफ्नो  ओहदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा सम्पादन गरेको न्याय िन पणसम्बन्धी कायर् ऽिुटपूणर् छ, 

छैन भन् न ेकुरा पनुरावेदकीय अिधकार क्षेऽको ूयोगबाट हेिरने र बोिलन ेिवषय हनु ्। मु ाको रोहमा न्यायाधीशबाट हनुे 
आदेश वा िनणर्यका सम्बन्धमा अनशुासनसम्बन्धी कारबाही गनुर्भन्दा अगािड संवेदनशील भई न्यायाधीशको 
ःवतन्ऽतासम्बन्धी ःथािपत मान्यतातफर्  सचेत रही न्याियक ूिबयाको पूणर् पालनाका साथ अनसुन्धान गरी त्यस 
अनसुन्धानबाट ूाप् त ूितवदेनको औिचत्यको पिुं ट तथ्यपरक ढ बाट भएमा माऽ कारबाही अगािड बढाइन ु न्याियक 
ःवतन्ऽताको लािग िहतकर हनु े।  

वैयिक्तक मूल्या न वःतपुरक नभई आत्मपरक हनु े हुँदा वःतिुनं ठ आधार र ूमाणबेगर न्याय पिरषद्का 
पदािधकारीह को वैयिक्तक मूल्या नको आधारमा न्यायाधीशको न्याियक काम कारबाहीको मूल्या न गन पिरपाटीले 
न्याय सम्पादनको कायर् ःवतन्ऽ पबाट सम्पादन गनर् दु ह हनु जान े। 

(ूकरण नं.१७) 

आत्मिनं ठ भई ूवृ  भावनाबाट ूिेरत भई गरेको िनणर्यले संवैधािनक तथा कानूनी मान्यता ूाप् त गनर् सक्दैन र 
कानूनको शासन (Rule of Law) अनु प पिन नहनुे । 

(ूकरण नं.१९) 

  

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ्विरं ठ अिधवक्ताह  ौी बिीबहादरु काकीर्, ौी शम्भ ुथापा, ौी तलुसी भ , ौी कृं णूसाद 
सापकोटा र िव ान ्अिधवक्ताह  ौी परशरुाम कोइराला, ौी गोिवन्द बन्दी, ौी इन्ि खरेल, ौी रक्षा बःयाल 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज पराजलुी 

अवलिम्बत निजर : 

ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं.८८५७, प.ृ३८१ 

सम्ब  कानून : 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 

न्याय पिरष   ऐन, २०४७ 

  

आदेश 

न्या.ओमूकाश िमौ : तत्कालीन नेपालको अन्तिरम संिवधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतको असाधारण अिधकार क्षेऽअन्तगर्त पनर् आएको ूःततु िरट िनवेदनको संिक्षप् त तथ्य र आदेश यसूकार रहेको 
छ:– 

म िनवेदक २०३९ सालमा नेपाल न्याय सेवाको अिधकृत पदमा सेवा ूवेश गरी सरकारी विकल तथा इजलास 
अिधकृतको पमा सेवा गद आएकोमा २०५२ सालमा िजल्ला न्यायाधीश पदमा िनयकु्त भई िविभ  िजल्ला 
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अदालतह मा सफलतापूवर्क सेवा गरेको िथए ँ। मेरो कायर् क्षमताको मूल्याङ् कन गरी िवपक्षी न्याय पिरषद्ले मलाई 
२०६६/५/२३ मा पनुरावदेन अदालतको न्यायाधीश पदमा िनयिुक्त तथा पदःथापन गरेकोमा पनुरावेदन अदालत 
हेट डामा कायर्रत िथए ँ। यसरी न्यायाधीश पदमा कायर्रत रहँदाकै अवःथामा िविभ  तािलम तथा अध्ययन गरी आफ्नो 
क्षमता अिभविृ समेत गरेको छु । 

यसरी पदःथापन भएको अदालतमा पदीय िजम्मेवारी पूरा गिररहेको अवःथामा िमित २०६७/३/३१ मा िवपक्षी न्याय 
पिरषद्को बैठक बसी काठमाड  िजल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कायर्रत रहँदा फौ.नं. २१९० र २१९१ का 
अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा भएको आदेशको सम्बन्धमा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)(घ) को 
सम्बन्धमा दफा ६ बमोिजम सव च्च अदालतको माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदःयीय 
जाँचबझु सिमित गठन भई कारबाही ूारम्भ भएकाले आफ्नो पदको कायर् नगनुर् भनी िवपक्षी न्याय पिरषद्को च.नं.७ 
िमित २०६७/४/२को पऽ ूा  हनु आएको िथयो । जाँचबझु सिमितको पऽानसुार २०६७ साउनमा म न्याय 
पिरषद् मा उपिःथत भई बयान िदएको र िवपक्षी न्याय पिरषद् मै िनयिमत हािजर भई बसेको िथए ँ। 

यसै बममा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(घ) बमोिजम भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबझु 
गनर् गिठत सिमितले िदएको ूितवेदनसमेतबाट सरकारी मु ासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ िभऽ समावेश भएका 
तीन वषर् वा सोभन्दा बढी कैद हनुे गम्भीर ूकृितका अपहरण र शरीरबन्धक मु ामा थनुामा राख्नपुनमा धरौटी माग्ने गरी 
भएको आदेशका कारण मु ामा अनिुचत ूभाव पनर् गएको हुँदा सो आदेश गन काठमाड का तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश 
हाल पनुरावेदन अदालत हेट डाका न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्लाई न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (२)(घ) र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९(१०) को देहाय (ग) बमोिजम कायर् क्षमताको 
अभाव र इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालन नगरेको आधारबाट तपाइँलाई िकन कारबाही नगन भनी ७ 
िदनिभऽ ःपं टीकरण पेस गनुर् भनी न्याय पिरषद् बाट िमित २०६७/९/१ मा पऽ ूा  भएको िथयो । 

िवपक्षीबाट ःपं टीकरण माग भएकोमा सिमितको ूितवेदनलगायतका कुनै पिन कागजात ूा  हनु नसकेको र म िजल्ला 
न्यायाधीश रहँदा मािथ उिल्लिखत अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा परेको जाहेरी दरखाःत र तहिककातसम्बन्धी  
कागजातह बाट िववािदत िमित र कसरु िववािदत देिखएको र अपहरण कसरुमा पबाउ परेका अिभयकु्तह लाई 
अिभयोजन पक्षले हातहितयार तथा खरखजना मु ा माऽ चलाई सो मु ा फैसला भइसकेपिछ मु ा तहिककातमा नै गम्भीर 
लापरवाही गरी अदालतमा अिभयोगपऽ दायर गरेको देिखएकोले सो मु ामा पेस भएका कागज ूमाणह मा रहेका 
िवरोधाभाष र अिभयोजनमा देिखएका ऽिुट तथा कमजोरीका कारण धरौटी जमानत माग्ने आदेश भएको हो । िनज 
ूितवादीह  हातहितयार तथा खरखजाना मु ामा कैदमा बिसरहेको देिखँदा पूवर्वत पमा कैद भकु्तानका लािग 
कारागारमा िफतार् पठाइएको हुँदा मेरो आदेशका कारण ूितवादीह  थनुामकु्त भएका होइनन ्। मेरो इमान्दािरताको 
जाँचबझु नै नगरी ममािथ लागकेो आरोपको सम्बन्धमा िमित २०६७/९/७ गते ःपं टीकरण पेस गरेको िथए ँ। 

मैले ःपं टीकरण पेस गरेको भोिलपल्ट िमित २०६७/९/८ गते नागिरक दैिनक पिऽकामा ूकािशत समाचारअनसुार 
एक सदःयीय छानिबन सिमितले थनुछेक आदेश गन िजल्ला न्यायाधीशलाई पिहलो पटकको लािग सचेत गराउने राय 
िदएको भनी समाचार ूकािशत भएको र सो समाचारलाई िवपक्षीह ले कुनै खण्डन गरेको नदेिखँदा म िनद ष छु भ  े
कुराको पिु  भएको िथयो । त्यसप ात ् न्याय पिरषद्ले िमित २०६७/१२/२८ गते मलाई पदमकु्त गिरएको भ  े
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बेहोराको िवपक्षी ौी सव च्च अदालतका रिजःशारले जारी गरेको पऽ िमित २०६७/१२/३० गते ूा   भयो । पऽको 
बेहोरा हेदार् न्याय पिरषद्को िसफािरसमा कायर् क्षमता र इमान्दािरताको अभावमा पदमकु्त गिरएको भ े बेहोरा उल्लेख 
भएको रहेछ । मलाई पदमकु्त गदार् िलइएका आधार र कारण के रहेछन भनी िवपक्षी न्याय पिरषद् मा िनणर्यसिहतका 
कागजातह को नक्कल माग्न जाँदा िनकै आलटाल गरी लामो समयप ात ्केही कागजातको माऽ नक्कल िदइएको र अन्य 
कागजातह  गोप्य रहन ेभनी मलाई उपलब्ध गराउन इन्कार गिरएको िथयो । जाँचबझु सिमितले पेस गरेको ूितवेदन 
न्याय पिरषद्ले अध्ययन नगद पिऽकामा ूकािशत हनुे तर मलाई िनणर्य भइसकेपिछ पिन उपलब्ध गराउन गोप्य राख्न ु
पन भनी इन्कारी गनुर् आफमा हाःयाःपद एवं औिचत्यहीन छ । यसरी मलाई िवपक्षीह ले पदमकु्त गिरएको पऽ 
बझुाएकाले सो िनणर्यउपर कतै पनुरावेदन लाग्न े व्यवःथा नभएकाले िवपक्षीह को असंवैधािनक तथा अपारदशीर् एवं 
गैरकानूनी र ःवेच्छाचारी िनणर्यबाट नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३(१)(२) ारा ूद  मौिलक 
हक हनन ्भएकाले सोको ूचलनको लािग संिवधानको धारा ३२ र १०७ बमोिजम उक्त गैरकानूनी िनणर्य एवं पऽह  
बदर गराई पाउन सम्मािनत अदालतसमक्ष उपिःथत भएको छु । 

मलाई पदमकु्त गदार् मउपर आरोप लागेको मु ा अथार्त ्अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा आदेश भएको हो । सो 
मु ामा पेस भएका ूितवादीह  हातहितयार मु ामा कैदमा बिसरहेकै अवःथामा िमित २०६५/२/३० गते िनज 
ूितवादीह उपर काठमाड  िजल्ला अदालतमा उपयुर्क्त फौ.नं.२१९० र २१९१ का अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ाको 
अिभयोगपऽ दायर भएको िथयो । फौ.नं.२१९०को मु ामा जाहेरवालालाई अपहरण गरी जाहेरवालाकी ौीमतीसँग 
िफरौती िलएकोले िनज ूितवादीह उपर मलुकुी ऐन अपहरण तथा शरीर बन्धक िलनेको महलबमोिजम सजायको माग 
दाबी िलएको र फौ. नं.२१९१ को मु ामा समेत सोहीअनसुारको मागदाबी िलएको देिखएको िथयो । िनज ूितवादीह  
हातहितयार मु ामा िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड को िमित २०६४/१२/२० को फैसलाअनसुार जनही ३ वषर् कैद 
र .१,००,०००।- जिरवाना हनु ेठहरी कैद भकु्तानको लािग थनुामा रहेको देिखएको िथयो । यसरी थनुामा रहेका 
ूितवादीह लाई धरौटी माग भएको भए तापिन िनजह लाई पूवर्वत ् पमा कारागारमा नै पठाएको हो । िनज 
ूितवादीह  मैले अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा गरेको थनुछेक आदेशका कारण नभई पनुरावेदन अदालतबाट 
हातहितयार मु ामा भएका फैसलाले थनुामकु्त भएका हनु ्। मैले थनुछेक आदेश गदार् कुनै बदिनयत राखी आदेश गरेको 
होइन । 

जाँचबझु सिमितले अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ाको माऽ जाचँबझु गन नभई हातहितयार तथा खरखजाना मु ाको 
समेत जाँचबझु गन अिधकार पाएको िथयो । मैले आदेश गरेको मु ा िजल्ला अदालतको क्षेऽािधकारअन्तगर्तको मु ा 
भएको र मैले िजल्ला न्यायाधीशको हैिसयतले थनुछेक आदेश गरेको हुँ । जाँचबझु सिमितले ूितवेदन बझुाएपिछ 
िवपक्षीले मलाई ःपं टीकरण सोधेकोमा सोबमोिजमको ःपं टीकरण मैले पेस गरेको तर मलाई पदमकु्त हनु े गरी 
िवपक्षीबाट भएको िनणर्यमा मैले पेस गरेको ःपं टीकरण ःवीकार नहनुकुो कुनै कारण उल्लेख गिरएको छैन । 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ ले ूत्येक नागिरकलाई सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने हक ूदान गनुर्को 
साथै कानूनबमोिजम बाहेक कसैको वैयिक्तक ःवतन्ऽता अपहरण गिरन े छैन भ े व्यवःथा गरेको छ जनु हक म 
िनवेदक न्यायाधीशको पमा सेवामा कायर्रत रहेको भएपिन पाउन ु पन हो । मलाई पदमकु्त गन कारबाही गदार् 
िवपक्षीह ले कानूनी ूिबया पूरा गरेको देिखँदैन । न्यायाधीशउपर कारबाही चलाउँदा संिवधानको धारा ११३(५) 
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बमोिजम ूारिम्भक जाँचबझु गराउन ुपन बाध्यता छ । सो व्यवःथा िबयाशील हनु न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा 
५ बमोिजमको िविध ूिबया पूरा गनुर्पन हनु्छ । िवपक्षी पिरषद्ले मउपर कारबाही गदार् सोअनसुारको ूारिम्भक 
जाँचबझु नगरी जाचँबझु सिमित गठन गरेको देिखन्छ । यस अथर्मा िवपक्षी न्याय पिरषद् बाट भएको िनणर्य 
संिवधानसम्मत छैन । िवपक्षीह बाट म िनवेदकको हक ूितकूल हनु ेगरी िमित २०६७/३/३१ मा भएको िनणर्य 
संिवधानको धारा ११३(५) को ूितकूल छ । 

िवपक्षीह ले न्याय पिरषद्को िनणर्यबमोिजम भनी म िनवेदकसँग ःपं टीकरण माग गदार् सो पऽमा न्याय पिरष  ऐन, 

२०४७ को दफा ४क बमोिजम भनी उल्लेख गिरएको छ जनु दफा उक्त ऐनमा कहीकँतै पाइँदैन । यसरी ःपं टीकरण 
माग गदार् नै ऐनमा नभएको दफा उल्लेख गिरएको छ । त्यसैगरी मलाई पदमकु्त गिरएको भनी िदइएको पऽमा समेत 
सोही ऽिुटपूणर् दफा नै उल्लेख गिरएको छ । जाचँबझु गनर् गिठत सिमितले पेस गरेको ूितवेदनमा म िनवेदकलाई 
पदमकु्त गन नभई एक पटकलाई सचेत गराउने भ े उल्लेख गिरएकोमा सो रायिवपरीत मलाई कारबाही गिरएको छ । 
जाँचबझु सिमितले पेस गरेको ूितवेदनलाई न्याय पिरषद् बाट अन्यथा गनर् सक्दैन र संिवधानको धारा १०९(१०)(ग) 
को ूितबन्धात्मक व्यवःथाबमोिजम पिन पिरषद्ले सिमितको ूितवेदनिवपरीत िनणर्य गरी आफले गठन गरेको सिमितको 
रायलाई उल्ल न गरेको छ । तसथर् आफले गठन गरेको सिमितको ूितवदेनको िवपरीत म िनवेदकलाई पदमकु्त गन 
गरी िवपक्षी न्याय पिरष  तथा सव च्च अदालतबाट भएको िनणर्य अत्यन्त आत्मिन  र अपारदशीर् हनुकुा साथै संिवधान 
र न्याय पिरष  ऐनको दफा ७(५) को ूितकूल भएकाले बदरभागी छ । 

न्याय पिरष  ऐनमा भएको व्यवःथाअनसुार कुनै पिन न्यायाधीशलाई कारबाही गदार् आवँयकताअनसुार सचेत गराउन ु
पन र सोअनसुार सधुार नभएमा माऽ कारबाही गन भ  े व्यवःथािवपरीत मलाई पिहलो पटक नै पदमकु्त गन गरी 
कारबाही गिरएको छ । म िनवेदक न्यायाधीशको हैिसयतमा १४ वषर्सम्म काम गदार् किरब ७००० थान मु ा फैसला 
गरेको र हजार को संख्यामा आदेश गरेकोमा हालसम्म मलाई सचेत गराउन ुपन कुनै अवःथा नै आएको िथएन । यित 
लामो समयसम्म इमान्दारीपूवर्क कतर्व्य पालन गरेको न्यायाधीशलाई एकाएक पदमकु्त गन गरी िवपक्षी न्याय पिरषद् बाट 
भएको िनणर्य ूत्यक्ष पमा ऽिुटपूणर् छ । मु ामा फैसला गदार् सबै मु ामा समान अवःथा नभई मु ाको िवषयवःतअुनु प 
फरक हनु सक्ने तफर्  िवपक्षीले कुनै ध्यान िदएको देिखँदैन । कुनै न्यायाधीशको कायर्क्षमता तथा आचरणको जाचँबझु 
गन कायर् उसले गरेको न्याियक िनणर्यको ठीक बेठीक के हो भनी जाचँबझु हनु सक्दैन । िवपक्षीह को सो िनणर्य 
न्यायाधीशको पदीय सरुक्षा एवं न्याियक ःवतन्ऽताको िवपरीत छ । 

न्यायाधीशले न्याियक काम कारबाही र िनणर्यको लािग पूणर् पमा उन्मिुक्त (Judicial Immunity) पाउँछ, ऽिुटपूणर् िनणर्यको 
(Error of judgement not to be punishment) लािग समेत दण्डको भागी बनाउन िमल्दैन । यो िस ान्तअनसुार पिन न्यायाधीशले 
गरेको काम कारबाहीलाई िलएर उसलाई दिण्डत बनाउन ुहुँदैन । मैले उक्त मु ामा गरेको आदेश ूारिम्भक आदेश 
माऽ हो मु ाको फैसला होइन । िजल्ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट जनुसकैु अवःथामा गनर् सिकने आदेश 
गरेकोमा मलाई झु ा आरोप लगाई कारबाही गिरएको हुँदा सो कारबाही गन गरी भएको िनणर्य न्यायका मान्य िस ान्त 
तथा मापदण्डिवपरीत छ । 

िवपक्षी न्याय पिरषद्ले मलाई न्याय पिरषद्को िनणर्यअनसुार पदीय कायर् नगनुर् भनी पऽ िदएकोमा मलाई पऽ िदन ेगरी 
न्याय पिरषद् बाट िमित २०६७/३/३१ मा भएको िनणर्य नै अवैध छ । न्याय पिरष  ऐनको दफा १३(३) ले न्याय 
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पिरषद्को बैठक बःनभुन्दा ४८ घण्टाअगािड नै पिरषद्को सिचवले बैठकमा छलफल हनुे िवषयको सूचीसिहत सबै 
सदःयह लाई जानकारी पठाउन ु पन भ  े व्यवःथा भएकोमा सो ूिबया पूरा नै नगरी पिरषद्का एकजना सदःयको 
अनपुिःथितमा नै पिरषद्को बैठक बसी िनणर्य भएको हुँदा सो िनणर्य ऽिुटपूणर् छ । सम्माननीय ूधानन्यायाधीश सदःय 
रहने संवैधािनक पिरषद्को बैठकको िनणर्य सम्बन्धमा पुं पकमल दाहाल िव  संवैधािनक पिरष  समेत भएको उत्ूषेण 
मु ामा ूारिम्भक चरणमै कानूनी ऽिुट देिखएको अवःथामा कुनै िनकायबाट भएको िनणर्यमा वैधािनकताको त व रहन 
नसक्न ेभनी उत्ूषेणको आदेश जारी भई निजर नै ूितपादन भएको छ (ने.का.प.२०६७, पृ  १०८३) यस अवःथामा 
न्याय पिरषद्को सो िनणर्यसमेत बदरभागी छ । 

न्याय पिरषद्को िमित २०६७/१२/२८ मा बसेको बैठकमा माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी.ले पेस गरेको 
रायसिहतको ूितवेदनलगायत अन्य केही न्यायाधीशउपरको उजरुी सम्बन्धमा जाँचबझु भएका ूितवेदनसमेत पेस 
भएकोमा अन्य आरोप तथा ूितवेदनह लाई समथर्न हनु े गरी पिरषद्ले िनणर्य गरेको र मेरो हकमा माऽ जाँचबझु 
सिमितको राय एवं सझुावलाई इन्कार गरी िभ  आरोप थप गरेको देिखन्छ । यसरी हेदार् पिन न्याय पिरषद्को सो 
िनणर्यह  न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क(५) ूितकूल भई संिवधानको धारा १३(१) र (२) ारा ूत्याभतू 
समानताको हकिवपरीत छ । 

िवपक्षीह ले यसरी वतर्मान संवैधािनक व्यवःथािवपरीत ूिबया चलाई गैरकानूनी तवरले पदमकु्त गदार् ूितरक्षा गनर् 
पाउन ेूाकृितक न्यायको मान्य िस ान्त तथा सारभतू हकबाट म िनवेदकलाई वि त गिरएको छ । जाचँबझुको बममा 
र त्यसप ात ्मलाई कारबाही गदार् पिन के कःता तथ्य र िलखतह  मेरा िव  ूमाणमा लगाइएका हनु ्सो कुराको 
जानकारी पाउन ेहकबाट मलाई वि त गिरएको  छ । िवपक्षीह ले मेराउपर कारबाही चलाउँदा कुनै पिन नागिरकलाई 
सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट ःवच्छ सनुवुाइको हक हनुेछ भ  ेनेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३को धारा 
२४(९) को न्यायसम्बन्धी हकबाट समेत वि त गिरएको छ । 

म िनवेदकले िजल्ला न्यायाधीशको हैिसयतमा गरेको थनुछेक आदेशमा कुनै कानूनी ऽिुट भएको भए पिन कानूनी 
ूिबयाअनसुार मािथल्लो तहको अदालतमा जान पाउन े ढोका खलुा रहेको हनु्छ । न्याय सम्पादनको बममा 
न्यायाधीश ारा भएको आदेशको िवषयलाई िलएर ठाडो कारबाही गनुर् सरासर अन्यायपूणर् छ । न्याय सम्पादनकै बममा 
१४ वषर्सम्म मैले गरेको योगदानको मूल्याङ् कन भई न्याय पिरषद्ले मलाई पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा 
िनयिुक्त गरेको अवःथामा िजल्ला न्यायाधीशको हैिसयतले हाल आएर कायर्क्षमताको अभाव रहेको भ  े िवपक्षीह को 
िनणर्य आफमा िवरोधाभाष हनुकुो साथै संिवधानको धारा १०९(५) र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क िवपरीत 
भई बदरभागी छ । 

यसरी िवपक्षी न्याय पिरषद्को िसफािरसमा पदमकु्त गिरएको भ  े बेहोराको िमित २०६७/१२/२८को पऽ एवं िनणर्य 
तथा सोही िमितको ौी सव च्च अदालतको पऽसमेतका सम्पूणर् काम कारबाही उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी म 
िनवेदकलाई पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा पूवर्वत पमा पनुवर्हाली गनुर् गराउन ुभनी ूत्यथीर्ह को नाममा 
परमादेशलगायत आवँयक पजुीर् जारी गिरपाऊँ । साथै म िनवेदक पनुरावदेन अदालतको न्यायाधीशको पदमा रही न्याय 
सम्पादनमा द िच  भई आफ्नो न्याियक कतर्व्य इमान्दािरताका साथ िनवार्ह गिररहेकोले ूःततु िरट िनवेदनको िवषय 
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मेरो न्याियक विृ  िवकास एवं योग्यतासगँ गाँिसएकोले िनवेदनको गम्भीरतालाई न्याियक ि  िदई िरट िनवेदनलाई 
अमािधकार िदई हेिरपाउँ भ सेमेत बेहोराको िमित २०६८/४/३० गतेको िरट िनवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, यो आदेश ूा  भएका िमितले 
बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िमिसलसाथ राखी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी िवपक्षी नं. १, २, ३ र ४ लाई र िवपक्षी नं. ५ लाई सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमाफर् त यो िरट िनवेदनको 
एकूित नक्कल साथै राखी म्याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनुर् भ े 
यस अदालतबाट िमित २०६८/५/१ गते भएको आदेश । 

काठमाड  िजल्ला अदालतमा चलेका िवनोदकुमार न्यौपानकेो जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ूितवादी स य ौे , रोिहत 
पािलवाल अमवाल र िभमसेन पिण्डतसमेत भएको फौ.नं.२१९० र ओमकार भ चनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
ूितवादी ियनै व्यिक्त भएको फौ.नं.२१९१ का अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा काठमाड  िजल्ला अदालतका 
तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश हाल पनुरावदेन अदालत हेट डामा कायर्रत न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्बाट िमित 
२०६५/३/१० गते आदेश हुँदा ूितवादीह सँग धरौटी तथा जेथा जमानत िलई अिभयकु्तह लाई तारेखमा राखी 
मु ाको पपुर्क्ष गन गरेको आदेश गैरकानूनी भए नभएको सम्बन्धमा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम 
जाँचबझु गरी रायसिहतको ूितवेदन िदन सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक 
सदःयीय सिमित िमित २०६७/३/३१ मा गठन गिरएको िथयो । सोही जाँचबझु सिमितले अनसुन्धान गरी रायसिहतको 
ूितवेदन िदने र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९(११) बमोिजम िनवदेकलाई आफ्नो पदको कायर् 
नगनुर् भनी सूचना िदन ेगरी भएको कायर् कानूनसम्मत रहेको छ । 

जाँचबझु सिमितले सम्बिन्धत मु ाको िमिसल अध्ययन गरी सम्बिन्धत मु ाका अिभयकु्तसँग बयान िलई अनसुन्धानको 
कायर् सम्प  गरी िनवेदकले उक्त सरकारवादी मु ामा ूितवादीह लाई धरौटी िलई तारेखमा राख्न ेगरी भएको आदेशका 
कारण तारेखमा छुटेका ूितवादीह ले अक  अपहरणको जघन्य अपराध गरेको र तारेखमा छुटेका कारण िवचाराधीन 
मु ाको काम कारबाहीमा नै अनिुचत ूभाव पारेको हुँदा उक्त थनुछेक आदेश गन न्यायाधीशका काम कारबाही न्याय 
पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) को अवःथा िव मान भई कायर् क्षमताको अभाव देिखन आएको 
भनी सिमितले िकटानी रायसिहतको ूितवदेन न्याय पिरषद् मा पेस गरेको िथयो । उक्त रायसिहतको ूितवेदनमा 
पनुरावेदन अदालतमा फैसला गन न्यायाधीशह को सरहको ऽिुट िजल्ला अदालतमा आदेश गन न्यायाधीशको नदेिखएको 
हुँदा िनजलाई अिभलेख रहन ेगरी पिहलो पटकको लािग सचेत गराउन ेभ े राय ूा  भएको िथयो । 

यसरी जाचँबझु सिमितको रायसिहतको ूितवेदन ूा  भएपिछ न्याय पिरषद्को िमित २०६७/३/३१ को िनणर्यबमोिजम 
िनज िरट िनवेदक तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश ौी तेजबहादरु काकीर्लाई न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) 
को खण्ड (घ) र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९(१०)(ग) बमोिजम कायर् क्षमताको अभाव र 
इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालन नगरेको आधार कारणबाट तपाइँलाई िकन कारबाही नगन भनी पऽ ूा  
भएको िमितले ७ िदनिभऽ ःपं टीकरण पेस गनुर् भनी सफाइको मौका िदई न्याय पिरषद्को िमित २०६७/८/२८ को 
िनणर्यबमोिजम ःपं टीकरण सोिधएको हो । 
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न्याय पिरषद्ले गठन गरेको जाँचबझु सिमितले िदएको ूितवेदनमा सरकारी मु ासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुचीिभऽ 
समावेश भएका मु ामा तीन वषर् वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हनुे मु ामा तत्काल ूा  ूमाणका आधारमा ूितवादी 
कसरुदार हो भ  े देिखएमा थनुामा राखी मु ाको पपुर्क्ष गनुर्पनमा धरौटी माग्न े गरी तत्कालीन काठमाड  िजल्ला 
अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी तेजबहादरु काकीर्ले िमित २०६५/३/१० गरेको आदेशका कारण ूितवादीह  छुटी 
गई मािनस अपहरणसम्बन्धी अक  जघन्य अपराध र िवचाराधीन मु ाको कारबाहीमा नै अनिुचत ूभाव परेको हुँदा उक्त 
थनुछेक आदेश गन न्यायाधीशका काम कारबाही न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) को 
अवःथा िव मान भई कायर् क्षमताको अभाव देिखन आएको तर कुन न्यायाधीशलाई कुन िकिसमको कारबाही गन भ े 
िनणर्य गन अिधकार न्याय पिरषद् मा िनिहत रहेको भनी सिमितले िकटानी रायसिहतको ूितवेदन न्याय पिरषद् मा पेस 
गरेको  िथयो । उक्त रायसिहतको ूितवेदनमा पनुरावेदन अदालतमा फैसला गन न्यायाधीशह को सरहको ऽिुट िजल्ला 
अदालतमा आदेश गन न्यायाधीशको नदेिखएको हुँदा िनजलाई पिहलो पटकको लािग अिभलेख रहने गरी सचेत गराउन े
भ े राय ूा  भएको िथयो । नेपालको अन्तिरम संिवधानको धारा ११३ र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क 
को उपदफा (२)(३) र (४)को अवःथा िव मान रहेको अवःथामा के कःतो कारबाही गन भ  ेकुराको िनणर्य िलन े
अिन्तम अिधकार न्याय पिरषद्लाई नै रहेको र न्यायाधीशलाई कारबाही गदार् जाचँबझु सिमित गठन नगरेर पिन कारबाही 
गनर् सक्ने नै हनु्छ । जाचँबझु सिमितले न्याय पिरषद्लाई सहयोगसम्म गन हो । सिमितले सजाय कम गन गरी गरेको 
िसफािरसलाई न्याय पिरषद्ले त्यसलाई ःवीकार गन आधार  देिखएन । 

यसरी अपहरण जःतो गम्भीर ूकृितको मु ामा ूितवादीह लाई धरौटीमा राखी मु ाको पपुर्क्ष गन गरी िनवेदकले गरेको 
आदेश िव मान कानूनी व्यवःथाको ूितकूल भएको र िनजले गरेको आदेशका कारण िवचाराधीन मु ाको काम 
कारबाहीमा नै अनिुचत ूभाव परेको र अक  अपराध हनु गएको हुँदा उक्त थनुछेक आदेश गन तत्कालीन िजल्ला 
न्यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत हेट डाका न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्ले न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा 
४क(२) को देहाय (घ) र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०)(ग) बमोिजम िनजमा 
कायर्क्षमताको अभाव देिखनकुा साथै इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालन गरेकोसमेत देिखन नआएकोले न्याय 
पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोिजम सोिधएको ःपं टीकरणसमेत सन्तोषजनक नदेिखएकोले अन्तिरम संिवधानको 
धारा १०९(१०) (ग) बमोिजम िनजलाई पदमकु्त गनर् सम्माननीय ूधानन्यायाधीशसमक्ष िसफािरस गन न्याय पिरषद् बाट 
िमित २०६७/१२/२८ मा िनणर्य भएको हो । 

तसथर् नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ११३ बमोिजम अिधकार ूा  िनकाय न्याय पिरषद् बाट धारा १०९ 
को उपधारा (१०) न्याय पिरष  ऐन, २०४७ र न्याय पिरष  कायर्िविध िनयमावली, २०५६ ले िनिदर्  गरेको आधार, 

कारण र ूिबयाबमोिजम िरट िनवेदकलाई न्यायाधीश पदबाट पदमकु्त गन िसफािरस गन न्याय पिरषद् बाट िनणर्य भई 
सम्माननीय ूधानन्यायाधीशबाट पदमकु्त गिरएको हुँदा िनवेदकले संिवधान, कानून तथा निजर र न्यायका मान्य 
िस ान्तिवपरीत पदमकु्त गिरएको भनी िलएको िजिकर तथ्यहीन तथा आधारहीन भएको हुँदा कानूनबमोिजम भएका काम 
कारबाही र िनणर्य बदर हनुपुन होइन गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी आधारमा िदएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े 
बेहोराको न्याय पिरष  र न्याय पिरषद्का सिचवसमेतको तफर् बाट पिरषद्का िनिम  सिचव कृंण िगरीले पेस गरेको 
िलिखत जवाफ ।  
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यस अदालत तथा यस अदालतका रिजःशारबाट िरट िनवेदकलाई पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदबाट पदमकु्त गन 
सम्बन्धमा कुनै कारबाही एवं िनणर्य भएको भनी िनवेदकले िनवेदनपऽमा खलुाउन सक्न ुभएको छैन । न्यायाधीशलाई 
कारबाही गन सम्बन्धमा संिवधान र कानून ारा अिधकार ूा  िनकाय न्याय पिरषद्ले ूचिलत कानूनबमोिजम पदमकु्त 
गनर् सम्माननीय ूधानन्यायाधीशसमक्ष िसफािरस गन िमित २०६७/१२/२८ मा िनणर्य गरी न्याय पिरषद्को च.नं.२६६ 
िमित २०६७/१२/२८ मा यस अदालतमा ूा  भएको हो । िनवेदक यस अदालत मातहत पनुरावेदन अदालत 
हेट डामा कायर्रत रहेको कारणले न्याय पिरषद्को िसफािरसको आधारमा पदमकु्त गन कायर् गिरएको हो । यस 
अदालतबाट न्याय पिरषद्को िसफािरस कायार्न्वयन गन कायर्सम्म गिरएको हुँदा यस अदालत र यस अदालतका 
रिजःशारलाई िवपक्षी बनाई दायर गिरएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भ े बेहोराको सव च्च अदालत र आफ्नो 
तफर् बाट समेत सव च्च अदालतका रिजःशारबाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

यसमा िमित २०६७/४/२ को राजपऽमा ूकािशत सूचनामा उिल्लिखत जाचँबझु गदार् उल्लेख भएका मु ाह को 
िमिसलह  र यस अदालतबाट िमित २०६९/५/१४ मा फैसला भएको िनवेदक िचऽदेव जोशी िवपक्षी न्याय 
पिरष  समेत भई चलेको ०६७-WF-००३३ नं.को उत्ूषेण परमादेशसमेत मु ाको िमिसल साथै राखी िनयमानसुार गरी 
पेस गनुर् भ  ेयस अदालतबाट िमित २०७१/१०/२५ मा भएको  आदेश । 

यसमा वादी नपेाल सरकार ूितवादी राम ौे  भ  ेरामकुमार ौे  भएको हातहितयार खरखजाना मु ा र वादी नेपाल 
सरकार ूितवादीह  संजय ौे , नारायण तमाङ, मोहनबहादरु तामाङ भएको हातहितयार खरखजाना मु ाको सु  र रेकडर् 
िमिसलसमेत सम्बिन्धत िनकायबाट िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनुर् भ े यस अदालतबाट िमित २०७३/९/४ गतेको 
आदेश । 

िनयमबमोिजम साप् तािहक तथा दैिनक पेसीमा सूचीमा चढी पेस हनु आएको ूःततु िनवेदनसिहतको सम्पूणर् िमिसल संलग् न 
कागजसमेत अध्ययन गरी िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान ्विरं ठ अिधवक्ताह  ौी बिीबहादरु काकीर्, ौी शम्भ ुथापा, 
ौी तलुसी भ , ौी कृं णूसाद सापकोटा र िव ान ्अिधवक्ताह  ौी परशरुाम कोइराला, ौी गोिवन्द बन्दी, ौी इन्ि खरेल, 

ौी रक्षा बःयालले िनवेदक एक इमान्दार र कतर्व्यिनं ठ न्यायाधीश  हनु ् । न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता भनेको 
न्यायाधीशको लािग पिन हो । िनवेदकउपर खराब आचरण भएको, घसु िलनिुदन ुगरेको भनेर आरोप लगाउन सकेको 
अवःथा छैन । िनवदेकको आदेशले ूितवादीह  छुटेको नभई पनुरावेदन अदालतको आदेशले छुटेको अवःथा छ । 
जाँचबझु सिमितले सचेतसम्म गराउन सिकन ेभनेको छ, बखार्ःत गन गरी ूितवेदन िदएको छैन । िनवेदकउपर जनु 
आरोप लगाएर ःपं टीकरण सोिधएको छ सोबाहेकको आरोपमा कारबाही गनर् िमल्दैन । जाचँबझु सिमितको रायबाहेकको 
िवषयमा ःप ीकरण सोध्ने अिधकार न्याय पिरषद्लाई  छैन । कायर् क्षमता र इमान्दािरताको अभावको बारेमा जाचँबझु 
गिरएको छैन । िनवेदकलाई जनु आरोपमा हटाएको छ सो आरोपमा ःपं टीकरण सोध् ने कायर् भएको छैन । न्याय 
पिरषद्को जवाफको ूकरण (घ) मा पिरषद् बाट ऽिुट भएको भनी ःवीकार गिरएको छ । पिरषद्ले िनवेदकलाई कुन 
आधारमा बखार्ःत गरेको हो सो कुरा कतै खलु्दैन । यसबाट ःविववकेमा हटाएको देिखएको छ । रा सेवक र 
न्यायाधीशबीच कारबाही गन व्यवःथा समान हनुपुछर् । पिरषद् का पदािधकारीको ःवेच्छाचारी एवं मनोगत धारणाले 
िनणर्यलाई ूभािवत गनर् पाइँदैन । न्याय पिरष  बाट ूवृ  भावनाबाट ूिेरत भई ःप ीकरण सोिधएको   छ । जनु 
आरोपमा ःपं टीकरण सोिधएको छ सो बाहेकमा सजाय गिरएको छ । ःवच् छ सनुवुाइ िवपरीत सजाय गनर् पाइँदैन । 
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िरट िनवेदकउपर Doctrine of Pleasure अनसुार पिन कारबाही गनर् िमल्दैन । न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (४) बमोिजमको खराब आचरणमा कुनै अनसुन्धान नै नगरी ःप ीकरण निलई सजाय गरेको िमलेको छैन । 
एउटा कसरु गरेर छुटेको अवःथाको ूितवादीले पनु: अक  कसरु गछर् भन ेसो कुराको दोषारोपण गरी न्यायाधीशलाई 
सजाय गनर् िमल्दैन । न्यायाधीशको पिहलाको कायर् सम्पादन राॆो छ भन ेएउटै मु ाको िवषयलाई िलएर नोकरीबाट 
बखार्ःत गन कायर् औिचत्यपूणर् छैन । एउटै मु ाबाट कायर्क्षमताको अभाव छ भन् न ेिनं कषर् िनकाल्न िमल्दैन । जाचँबझु 
ूितवेदनबाट िनवेदकलाई खराब आचरण र कायर्क्षमताको अभाव भनेको छैन । तसथर्, न्याय पिरषद्को िनणर्य बदर गरी 
िनवेदकलाई सािबक पनुरावेदन अदालत तथा हालको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा स-सम्मान बहाली गनर् 
परमादेशसमेत जारी हनु ुगिरन ुपछर् भ सेमेत बहस ूःततु गनुर्भयो । 

िवपक्षी न्याय पिरषद्समेत तफर् बाट उपिःथत िव ान ्सहन्यायािधवक्ता ौी लोकराज पराजलुीले न्याय पिरषद्को िनणर्य 
न्याियक पनुरावलोकन हनु सकै्तन । सचेतसम्म नगराइकन पिन पदमकु्त गन अिधकार न्याय पिरषद्लाई रहेको छ । 
जाँचबझु सिमितको ूितवेदनिवपरीत िनणर्य गनर् सक्ने अिधकार न्याय पिरषद्लाई रहेको छ । छानिबन सिमितले पिन 
न्याय पिरष  ऐन, २०४७ दफा ४क(२)(छ) को कसरु गरेको कुरालाई ःवीकार गरेको अवःथा रहेको छ । सिमितको 
िसफािरस बाध्यकारी पमा महण गनर् ज री छैन । न्यायाधीशलाई न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क २(छ) 
बमोिजमको कसरुमा सजाय नगनुर् भनेको छैन । छानिबन सिमित नै गठन नगिरकन पिन न्यायाधीशको काम कारबाही 
वा आचरण पदअनसुार नभएको भए कारबाही गनर् सक्न े अिधकार न्याय पिरषद्लाई रहेको छ । थनुछेक गन 
न्यायाधीशले अ.बं. ११८को देहाय २ लाई नजर अन्दाज गनर् िमल्दैन । थनुामा राखी कारबाही गनुर्पन ूितवादीह  
धरौट मागेको कारण छुटी गई अक  अपराध गरी िवचाराधीन मु ामा अनिुचत ूभाव पारेको अवःथा रहेको छ । िवदेशी 
नागिरकलाई कानूनबमोिजम थनुामा राखी कारबाही गनुर्पनमा धरौट मागेको देिखन्छ । तसथर् न्याय पिरषद्ले गरेको 
िनणर्य र सो िनणर्यको आधारमा ूधानन्यायाधीशले पदमकु्त गन कायर् संिवधान तथा ूचिलत कानूनअनकूुल नै देिखएकोले 
ूःततु िरट िनवदेन खारेज हनुपुछर् भ ेसमेत बेहोराको बहस ूःततु गनुर्भयो । 

िरट िनवेदक तथा िवपक्षीतफर् का िव ान ् कानून व्यवसायीह ले गनुर्भएको बहस िजिकर सनुी िमिसल अध्ययन गरी हेदार् 
ूःततु िरट िनवदेनमा िनम्न ूँ नह को िन पण गनुर्पन देिखन आयोः- 

१. न्याय पिरषद् बाट कुनै न्यायाधीशलाई पदमकु्त गन गरी भएको िनणर्यको न्याियक पनुरावलोकन हनु सक्छ 
वा सक्दैन ? 

२. न्यायाधीशलाई पदमकु्त गनुर्पदार् सम्पूणर् आरोपका सम्बन्धमा सफाइ पेस गनर् मनािसब मौका िदन ुपछर् वा 
पदन ? 

३. िनवेदकलाई तत्कालीन पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदबाट मकु्त गनर् ूधानन्यायाधीशसमक्ष न्याय 
पिरषद् बाट गिरएको िसफािरस र ूधानन्यायाधीशबाट िनजलाई पदमकु्त गन गरी भएको िनणर्य कानूनसम्मत 
रहेको छ वा छैन ? 

४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुन हो, होइन ?  
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२. यसमा ूथम ूँ नको सम्बन्धमा िवचार गदार् तत्काल ूचलनमा रहेको नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) ले "यस संिवधान ारा ूद  मौिलक हकको ूचलनको लािग वा अक  उपचारको व्यवःथा नभएको वा अक  
उपचारको व्यवःथा भए पिन सो उपचार अपयार्प् त वा ूभावहीन देिखएको अन्य कुनै कानूनी हकको ूचलनको लािग वा 
सावर्जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावशे भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ूँ नको िन पणको लािग 
आवँ यक र उपयकु्त आदेश जारी गरी त्यःतो हकको ूचलन गराउने वा िववाद टु ो लगाउन ेअसाधारण अिधकार 
सव च्च अदालतलाई हनुेछ । सो ूयोजनको लािग पूणर् पमा न्याय गरी उिचत उपचार ूदान गनर् सव च्च अदालतले 
बन्दीूत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्ूषेण, ूितषधे, अिधकारपचृ् छालगायत जनुसकैु उपयकु्त आदेश जारी गनर् सक्नछे" भन् न े
संवैधािनक व्यवःथा गरेको छ । यसैगरी धारा ११३(१) ले यस संिवधानबमोिजम न्यायाधीशह को िनयिुक्त, स वा, 
अनशुासनसम्बन्धी कारबाही, बखार्सी र न्याय ूशासनसम्बन्धी अन्य कुराह को िसफािरस गनर् वा परामशर् िदन एउटा 
न्याय पिरष  रहने व्यवःथा गरेको छ भनी धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोिजम पनुरावेदन अदालत 
वा िजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई पदमकु्त गन गरी गिरएको आदेश वा िनणर्यउपर पनुरावेदन लाग्न ेव्यवःथा 
नगिरएकोले त्यःतो िनणर्य वा आदेश न्याियक पनुरावलोकन गन अिधकार धारा १०७(२) अन्तगर्त यस अदालतलाई 
भएकै देिखयो ।  

३. न्यायाधीशको जवाफदेिहता ूचिलत संिवधानअन्तगर्त बनेको ऐन, कानून एवं न्याियक व्यवहारमा आधािरत हनु्छ । 
अनशुासनात्मक वा फौजदारी कसरु वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कतर्व्य पालना गनर्मा असक्षम ूमािणत भएमा 
माऽ ःवच् छ ूिबयाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमकु्त गनर् सिकन्छ । न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग 
संिवधान एवं कानूनले ःपं ट आधार र उिचत ूिबयाह को व्यवःथा गरेकोले ःवेच्छाचारी पमा कारबाही गनर् सिकने 
िःथितको पिरकल्पना हनु सक्दैन । न्यायाधीशह को कायर् ूणाली वा व्यवहारका आधारमा पदमकु्त गनर्का लािग 
ःवच् छ सनुवुाइको मूल्य र मान्यता अवलम्बन गिरन ुपिन त्यि कै आवँयक हनु्छ । तसथर्, िनवदेकउपर लगाइएको 
आरोप के हो ? ती आरोपह  के कुन कानूनमा आधािरत रहेका छन ्? न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग कानूनको 
ःपं ट र उिचत ूिबयाको व्यवःथा भएअनसुार िनवेदकको सम्बन्धमा आरोप लगाउन ेकायर्देिख सजाय िनधार्रण गन 
िनणर्य गदार्सम्म न्यायको ःथािपत मूल्य र मान्यताह को अनशुरण गिरएको छ, छैन ? सनुवुाइको पयार्प् त अवसर िदई 
न्याियक मनको ूयोग गरी िनणर्य गिरएको छ, छैन ? नेपालको अन्तिरम संिवधान र ूचिलत कानून ारा ूद  हकको 
सम्मान भए नभएको के हो ? सो सम्बन्धमा अन्तिरम संिवधानको धारा १०७(२) को अधीनमा रही पनुरावलोकन गरी 
आवँ यक र उपयुर्क्त आ ा आदेश जारी गनर् सक्ने संवैधािनक दाियत्व यस अदालतको रहेकोले न्याय पिरषद् को िनणर्य 
पनुरावलोकन नै हनु सक्दैन भन् ने िवपक्षीह तफर् को िजिकरसगँ सहमत हनु सिकएन । 

४. अब दोॐो ूँ नको सम्बन्धमा िवचार गदार् िरट िनवेदक न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्को कायर् क्षमताको अभाव देिखए 
नदेिखएको सम्बन्धमा जाचँबुझ गनर् न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम न्याय पिरषद्ले एक सदःयीय 
जाँचबझु सिमित गठन गन िनणर्य गरेको देिखन्छ । िमित २०६७/३/३१ मा न्याय पिरषद्ले जाँचबझु सिमित गठन 
गन गरेको िनणर्य हेदार् िवनोदकुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ूितवादी सञ् जय ौें ठ, रोिहत पिलवाल 
अमवाल र िभमसेन पिण्डतसमेत भएको फौ.नं. २१९० को अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ा १, ओमकार भ चनको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ूितवादी ियनै व्यिक्त भएको फौ.नं. २१९१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मु ामा 
काठमाड  िजल्ला अदालतका तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत, हेट डाका न्यायाधीश ौी तेजबहादरु 
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काकीर्बाट िमित २०६५/३/१०/३ मा आदेश हुँदा फौ.नं. २१९० मा अिभयकु्तसँग जनही .१,२५,०००।– र फौ.नं. 
२१९१ मा जनही .३५,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िलई अिभयकु्तह लाई तारेखमा राखी 
मु ाको पपुर्क्ष गन आदेश गरेको देिखयो । यसरी उपयुर्क्त मु ाको कारबाही गदार् न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा 
४क को देहाय (२) को खण्ड (घ) बमोिजम ूयोग हनैु नसक्न ेकानूनको ूयोग गरी वा कानूनको ःपं ट असिन्दग्ध 
व्याख्या वा अथर्लाई छोडेर बलपूवर्क अक  व्याख्या वा अथर् गरी उक्त मु ाको कारबाहीमा अनिुचत असर परु् याए वा 
नपरु् याएको र उक्त मु ाह मा अनसुन्धान तहिककातबाट संकिलत सबदु ूमाणह को मूल्या न गन सम्बन्धमा िनज 
न्यायाधीशको कायर् क्षमताको अभाव देिखए नदेिखएको सम्बन्धमा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम 
जाँचबझु गन साथै उिल्लिखत ूितवादीह  संलग्न रहेका अन्य मु ाह को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश तथा 
फैसलाह को िवःततृ अध्ययन गरी सो आदेश वा फैसला गन न्यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत पमा काम 
कारबाही भएको छ, छैन ? सोसमेत छानिबन गरी रायसिहतको ूितवेदन िदन सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी 
बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदःयीय जाँचबझु सिमितको गठन गिरएको छ । सिमितले उक्त दफा ७ बमोिजम 
सम्बिन्धत न्यायाधीशलगायत अन्य व्यिक्तह लाई बझु्न,े बयान गराउन ेर आरोपका सम्बन्धमा तहिककात अनसुन्धान गरी 
कायर् ूारम्भ गरेको िमितले १ मिहनािभऽ रायसिहतको ूितवेदन िदन े। साथै नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०९ को उपधारा (११) बमोिजम न्यायाधीश ौी तेजबहादरु काकीर्लाई आफ्नो पदको कायर् नगनुर् भनी सूचना 
िदने" भनी िनणर्यसमेत गरेको देिखन्छ । 

५. जाँचबझु सिमितले िनवेदक तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश हाल पनुरावदेन अदालत, हेट डाका न्यायाधीश तेजबहादरु 
काकीर्को काम कारबाहीमा न्याय पिरष , ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २को देहाय खण्ड (घ) को अवःथा 
िव मान भए पिन िनजको Deliberate Mistake नदेिखएकोले न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) 
बमोिजम पिहलो पटकको लािग अिभलेख रहन ेगरी सचेत गराउन रायसिहतको ूितवेदन पेस गरेको छु भनी जाचँबझु 
ूितवेदन न्याय पिरषद्समक्ष पेस गरेको देिखन्छ । 

६. उक्त ूितवेदन पेस भएपिछ न्याय पिरषद्ले िमित २०६७/८/२८ को िनणर्यअनसुार िरट िनवेदकसँग िमित 
२०६७/८/२९ मा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) र नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम कायर्क्षमताको अभाव र 
इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालन नगरेको आधार र कारणबाट तपाइँलाई िकन कारबाही नगन भनी पऽ ूाप् त 
भएको िमितले ७ िदनिभऽ ःपं टीकरण पेस गनुर् भनी ःपं टीकरण मागेको र िनवेदकले पेस गरेको ःपं टीकरण 
सन्तोषजनक नदेिखएकोले न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) र नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम िनवेदकमा कायर्क्षमताको अभाव 
देिखनकुा साथै इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालना गरेकोसमेत देिखन नआएकोले नेपालको अन्तिरम संिवधान, 

२०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) (ग) बमोिजम िनवेदकलाई पदमकु्त गनर् सम्माननीय ूधानन्यायाधीशसमक्ष 
िसफािरस गन िनणर्य न्याय पिरषद् बाट िमित २०६७/१२/२८ मा भएको देिखन्छ । त्यसपिछ सव च्च अदालतको 
रिजःशारले "न्याय पिरषद्को िमित २०६७/१२/२८ को िनणर्यानसुार न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा २को देहाय (घ) र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) 
बमोिजम कायर् क्षमता र इमान्दािरताको अभाव देिखएकोले न्याय पिरषद्को िसफािरसमा माननीयज्यूलाई िमित 
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२०६७/१२/२८ देिख लागू हनुे गरी पदमकु्त गिरएको बेहोरा िमित २०६७/१२/२८ को िनणर्यानसुार अनरुोध गदर्छु 
भनी िरट िनवेदकलाई पदमकु्त गिरएको िमित २०६७/१२/३० को पऽ िमित २०६८/२/२६ मा बझुाइएको देिखन्छ 
। 

७. नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० मा पनुरावेदन अदालत वा िजल्ला अदालतका 
न्यायाधीश पदबाट मकु्त हनु े भनी व्यवःथा गरेकोमा सो धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड (ग) मा "कायर् 
क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्यको पालना नगरेको, शारीिरक वा मानिसक कारणले 
कायर् सम्पादन गनर् असमथर् भएको, न्यायमा िवचिलत भएको भन् ने आधारमा पदमकु्त गन भनी न्याय पिरषद्को 
िनणर्यबमोिजम ूधानन्यायाधीशबाट पदमकु्त हनुे भन् ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै आरोप लागेको पनुरावेदन अदालत 
तथा िजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गन मनािसब मौका िदइनेछ र सो ूयोजनको लािग िनजसँग 
बयान िलन, ूमाण संकलन गनर् र रायसिहतको ूितवेदन पेस गनर् न्याय पिरषद्ले जाचँबझु सिमित गठन गनर् सक्नेछ । 
सो सिमितको कायर्िविध कानून ारा िनधार्िरत हनुछे भन् न ेबाध्यात्मक व्यवःथासमेत भइरहेको देिखन्छ । यसरी नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) मा उिल्लिखत सम्पूणर् अवःथाका 
सम्बन्धमा आरोप लागेको पनुरावेदन तथा िजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सफाइ पेस गनर् मनािसब मौका िदनपुन 
बाध्यात्मक व्यवःथा गरेको देिखयो भन ेसफाइ पेस गन ूयोजनको लािग न्याय पिरषद्ले जाँचबझु सिमित गठन गनर् 
सक्ने व्यवःथा गरेको देिखन्छ । 

८. तर िरट िनवेदकको सम्बन्धमा न्याय पिरषद् ारा गिठत जाँचबझु सिमितलाई न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क 
को उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोिजम न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्को कायर् क्षमताको अभाव देिखए नदेिखएको 
सम्बन्धमा माऽ छानिबन गनर् कायार्देश िदइएको र उक्त सिमितले पिन आफूलाई तोिकएको क्षेऽािधकारमा सीिमत रही 
छानिबन गरी ूितवेदन िदएको देिखँदा न्याय पिरष  ऐनको दफा ४क को उपदफा (३) बमोिजम िनवदेकले आफ्नो 
कतर्व्य इमान्दारीपूवर्क पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु सिमितले छानिबन गरेको र सो आरोपका सम्बन्धमा 
सफाइको मौका िदएकोसमेत देिखन आएन । अन्तिरम संिवधानको धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड (ग) मा 
उिल्लिखत िविभ  अवःथाका सम्बन्धमा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(३)(४) मा 
बेग्लाबेग्लै उल्लेख भएको र पदीय कतर्व्य इमान्दारीपूवर्क पालन नगरेको सम्बन्धमा ऐनका दफा ४क को उपदफा (३) 
मा व्यवःथा भएको देिखँदा िनवेदकलाई पदमकु्त गन िनणर्य गिरँदा लगाइएको सम्पूणर् आरोपह का सम्बन्धमा 
िनवेदकलाई अन्तिरम संिवधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोिजम सफाइ पेस गनर् मनािसब 
मौका िदइएको देिखन आएन । 

९. अब िनवदेकलाई तत्कालीन पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट पदमकु्त गनर् ूधानन्यायाधीशसमक्ष न्याय 
पिरष  बाट गिरएको िसफािरस र पदमकु्तको िनणर्य कानूनसम्मत रहेको छ, छैन ? भन् न े तेॐो ूँ नको सम्बन्धमा हेदार् 
अन्तिरम संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (५) ले कुनै न्यायाधीशको िवषयमा पनर् आएको उजरुीको सम्बन्धमा 
ूारिम्भक छानिबन गराउँदा िवशेष बाट िवःततृ छानिबन गनुर्पन देिखएमा न्याय पिरषद्ले जाचँबझु सिमित गठन गनर् 
सक्ने संवैधािनक व्यवःथा गरेको छ । 
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१०. अन्तिरम संिवधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम आरोप लागेको पनुरावेदन अदालत 
तथा िजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गनर् मनािसब मौका िदइनेछ र सो ूयोजनको लािग िनजसँग 
बयान िलन ूमाण संकलन गनर् र रायसिहतको ूितवदेन पेस गनर् न्याय पिरषद्ले जाचँबझु सिमित गठन गनर् सक्न ेभन् न े
व्यवःथा रहेको छ । उिल्लिखत संवैधािनक ूावधानह ले कायर्क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूवर्क आफ्नो 
पदीय कतर्व्य पालन नगरेको भनी आरोप लागेको पनुरावेदन अदालत तथा िजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफूउपर 
लागेको आरोपका सम्बन्धमा सफाइ र आवँयक सबदु ूमाण पेस गनर्समेतका लािग न्याय पिरषद्ले जाँचबझु सिमित 
गठन गनुर्पन व्यवःथा गरेको देिखन  आउँछ । यसैगरी न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ ले संिवधानको धारा 
१०९ को उपधारा (१०) बमोिजम कुनै न्यायाधीश िव  लागेको आरोपका सम्बन्धमा जाँचबझु सिमितबाट जाचँबझु 
गराउनपुन देखेमा न्याय पिरषद्ले जाचँबझु सिमित गठन गनछ र त्यसको सूचना राजपऽमा ूकािशत गनछ भन् ने कानूनी 
व्यवःथासमेत गरेको देिखन्छ । न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ७ अनसुार जाचँबझु सिमितले आरोप लागकेो 
न्यायाधीशलाई सूचना िदन,े सूचना तामेल गन, बयान गराउने, साक्षी ूमाण बझु्न े सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको 
अिधकारसमेत ूयोग गनर् सिकने र जाचँबझुको कायर् समाप् त भएपिछ जाँचबझु सिमितले आफ्नो रायसिहत जाँचबझुको 
ूितवेदन पिरषद्लाई िदनपुन व्यवःथा रहेको तथ्य मािथ िववचेना भइसकेको छ । 

११. उिल्लिखत संवैधािनक एवं कानूनी व्यवःथाको पिरूआेयमा िवपक्षी न्याय पिरषद्को काम कारबाहीको मूल्या न गदार् 
िरट िनवदेक तेजबहादरु काकीर् काठमाड  िजल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कायर्रत रहँदाको अवःथामा िवनोदकुमार 
न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार िव  ूितवादी संजय ौें ठ, रोिहत पािलवाल अमवाल र िभमसेन पाण्डेसमेत 
भएको फौ.नं. २१९० र ओमकार भ चनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ूितवादी ियनै व्यिक्तह  भएको 
फौ.नं.२१९१ को अपहरण तथा शरीरबन्धक मु ाह मा ूितवादीह बाट मु ा पपुर्क्षका लािग धरौट वा जेथा जमानी 
िलने गरी िनवदेक तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा सव च्च अदालतका तत्कालीन 
न्यायाधीश बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदःयीय जाँचबझु सिमित गठन भएको देिखन्छ । जाचँबझु सिमितको 
कायार्देश हेदार् उपयुर्क्त उिल्लिखत फौ.नं. २१९० र फौ.नं. २१९१ मु ाह मा काठमाड  िजल्ला अदालतका तत्कालीन 
िजल्ला न्यायाधीश हाल पनुरावदेन अदालत हेट डाका न्यायाधीश ौी तेजबहादरु काकीर्बाट िमित २०६५।१०।३ मा 
आदेश हुँदा फौ.नं. २१९० को मु ामा अिभयकु्तह सँग जनही १,३५,०००।- र फौ.नं. २१९१ को मु ामा 
अिभयकु्तह सँग जनही ३५,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िलई अिभयकु्तह लाई तारेखमा राखी 
मु ाको पपुर्क्ष गन आदेश गरेको देिखयो । यसरी उपयुर्क्त मु ाको कारबाही गदार् न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा 
४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोिजम ूयोग हनैु नसक्न ेकानूनको ूयोग गरी वा कानूनको ःपं ट असंिदग्ध 
व्याख्या वा अथर्लाई छोडेर बलपूवर्क अक  व्याख्या वा अथर् गरी उक्त मु ाको कारबाहीमा अनिुचत असर परु् याए वा 
नपरु् याएको र उक्त मु ाह मा अनसुन्धान तहिककातबाट संकिलत सबदु ूमाणको मूल्या न गन सम्बन्धमा िनज 
न्यायाधीशको कायर्क्षमताको अभाव देिखए नदेिखएको सम्बन्धमा न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम 
जाँचबझु गन, साथै उिल्लिखत ूितवादीह  संलग्न रहेका अन्य मु ाह को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश तथा 
फैसलाह को िवःततृ अध्ययन गरी सो आदेश वा फैसला गन न्यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत पमा काम 
कारबाही भएको छ, छैन सोसमेत छानिबन गरी रायसिहतको ूितवेदन िदन ेभन् ने कायार्देश भएको रहेछ । 
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१२. उक्त कायार्देशबमोिजम जाँचबझु सिमितले छानिबन गरी न्याय पिरष  समक्ष ूःततु गरेको ूितवेदनमा जाचँबझुको 
बममा देिखन आएको वःतगुत आधारमा काठमाड  िजल्ला अदालतका तत्कालीन िजल्ला न्यायाधीश हाल पनुरावेदन 
अदालत हेट डाका न्यायाधीश तेजबहादरु काकीर्ले थनुछेकको आदेश गदार् फौजदारी मु ामा सरकारी विकलले अिभयोग 
लगाई अिभयोगपऽ पेस गरेपिछ अ.बं. १८४क नं. बमोिजम मु ाको काम कारबाही अगािड बढाउन े बममा 
अिभयकु्तह लाई पपुर्क्षको लािग थनुामा राख् ने वा धरौट वा जमानत माग्न े वा तारेखमा राख् न े सम्बन्धमा फौजदारी 
अिभयोगमा तत्काल ूाप् त ूमाण भएमा थनुामा राख् न ुपन कानूनी व्यवःथा र फौजदारी न्यायको िनिहत िस ान्तलाई 
ध्यानमा नराखी धरौट मागेको देिखए पिन Deliberate Mistake थनुछेक आदेश गन न्यायाधीशको काम कारबाहीमा देिखएन 
। ूितवादीह  छुटेको वाःतिवक थनुछेकको आदेशबाट नभई पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाका कारण छुटी गई 
पिरणामतः अक  अपराध गनर् पगुेको  देिखन्छ । यसरी न्यायाधीशको काम कारबाहीमा Deliberate Mistake नदेिखएको 
अवःथामामा बदिनयत त व हनुसक्न ेनदेिखएकाले न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोिजम 
पिहलो पटकका लािग अिभलेख राख् ने गरी सचेत गराउन ेराय व्यक्त गदर्छु भन् ने उल्लेख भएको देिखन्छ । 

१३. जाँचबझु सिमितले जाँचबझुको कायर् समाप् त भएपिछ पेस गरेको ूितवेदनपँ चात ् न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को 
दफा ८ (१) ले व्यवःथा गरेबमोिजम न्याय पिरषद्ले िनवेदकसँग ःपं टीकरण माग गन सम्बन्धमा िनम्नानसुारको 
व्यवःथा गरेको पाइन्छः 

८(१) "दफा ७ को उपदफा (५) बमोिजम पेस भएको जाँचबझुको ूितवदेन र िमिसल कागजातबाट आरोप 
लागेको न्यायाधीशलाई संिवधान वा अन्य कानूनबमोिजम सजाय हनुपुन देिखएमा पिरषद्ले आरोप लागेको 
न्यायाधीशलाई कारण र आधार खोली ःपं टीकरण ूःततु गनर् मनािसब समय िदई सूचना िदनपुनछ । सो 
म्यादिभऽ िनजले कुनै ःपं टीकरण पेस नगरेमा वा िनजले पेस गरेको ःपं टीकरण सन्तोषजनक नदेिखएमा 
पिरषद्ले संिवधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोिजम िनणर्य गनछ" 

८(२) "जाचँबझुको ूितवेदन वा आरोप लागेको न्यायाधीशले उपदफा (१) अन्तगर्त पेस गरेको 
ःपं टीकरणबाट िनजउपरको आरोप तथ्यहीन देिखएमा पिरषद्ले िनजउपरको कारबाहीलाई तामेलीमा राख् न 
सक्नेछ ।" 

 १४. उपरोक्तानसुार िनवेदकबाट ःपं टीकरण सोध् न ेर पदमकु्त गनसमेतको कायर् भएकोमा सो ूिबयाको ूयोग कानूनी 
पमा भए नभएको सन्दभर्मा िववेचना गनुर्पन हनु आयो । िनवेदकलाई न्याय पिरष    ऐन, २०४७ को दफा ४क को 

उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोिजम कायर्क्षमताको अभाव र इमान्दारीपूवर्क आफ्नो पदीय कतर्व्य पालना गरेको भन् न े
आधार िलइएका तथ्य िमित २०६८/४/२४ को ःपं टीकरण सोिधएको पऽबाट देिखन आएकोमा ती कानूनी 
ूावधानह तफर्  िववचेना गदार् दफा ४क मा देहायको अवःथामा न्यायाधीशमा कायर्क्षमताको अभाव रहेको मािनने भनी 
उल्लेख भई उपदफा २ (घ) मा "मु ाको कारबाही वा िनणर्य गदार् ूयोग हनैु नसक्ने कानूनको ूयोग गरी वा कानूनको 
ःपं ट र असंिदग्ध व्याख्या वा अथर्लाई छाडेर बलपूवर्क अक  व्याख्या वा अथर् गरी सो कारबाही वा िनणर्यमा अनिुचत 
असर परु् याएको" भन् ने बेहोरा उल्लेख रहेको पाइयो । ःपं टीकरणमा उिल्लिखत उपयुर्क्त ूावधानमा न्यायाधीशले 
इमान्दारीपूवर्क पदीय कतर्व्य पालना नगरेमा िनजलाई पदबाट हटाउन ेआधारबारे उल्लेख भएको पाइँदैन । 
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१५. न्यायाधीशले पदीय कतर्व्य इमान्दारीपूवर्क पालना नगरेको अवःथाह  बारे दफा ४क को उपदफा (३) मा 
िनम्नानसुार व्यवःथा रहेको पाइन्छः 

(३) देहायको अवःथामा न्यायाधीशले आफ्नो पदीय कतर्व्यको इमान्दारी पूवर्क पालन नगरेको मािननेछः- 

(क) मु ालाई पन्छाउन,े लम्ब्याउन ेवा अनिुचत पमा ूभािवत गन मनसायले उपदफा (२) को खण्ड (क) 
देिख (झ) सम् ममा उिल्लिखत कुनै कुरा जानीजानी गरेको, 

(ख) कुनै उिचत कारणिवना िनधार्िरत समयमा इजलासमा नबःन ेगरेको वा पयार्प् त समय हुँदाहुँदै पिन मु ाको 
सनुवुाइ नगरी पन्छाउन ेगरेको,  

(ग) कुनै उिचत कारणिवना कानून ारा िनधार्िरत समयिभऽ फैसला वा आदेश नलेखी िढला सःुती गन गरेको,  

(घ) िबदा िदन ेअिधकारीबाट िबदा ःवीकृत नगराई वा त्यःतै अिधकारीसँग पूवर्अनमुित निलई अदालतबाट 
अनपुिःथत हनुे गरेको, वा 

(ङ) मािथल्लो तहको अदालतले िदएको आदेश वा ूशासिनक काम कुराको सम्बन्धमा ूधानन्यायाधीश वा 
मखु् य न्यायाधीश वा अदालतको ूशासन चलाउन े न्यायाधीशले िदएको िनदशनको पालना नगरेको वा गनर् 
आलटाल गरेको । 

  

१६. िनवेदकलाई न्याय पिरष    ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) को आरोपमा सेवाबाट 
बखार्ःत गिरएको तर दफा ४क को उपदफा (३) मा भएको कुन ूावधानको उल्ल न िरट िनवेदकबाट भएको हो सो 
कुरा ःप ीकरणमा ःप  पमा समावेश हनुपुन भए पिन िनजलाई सोिधएको ःपं टीकरणमा समावेश भएको देिखएन । 
कसैलाई सजाय गनुर् परेमा ःपं ट आधार र कारण खलुाई ःपं टीकरण िलने र सो ःपं टीकरण सन्तोषजनक नभएमा 
िनजलाई कानूनबमोिजम सजाय गन भन् ने िस ान्त हाॆो न्याियक अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपयुर्क्त सन्दभर्मा िनवदेकको 
िरट िनवेदन, िवपक्षीह को िलिखत जवाफ र ूाप् त फायलको बेहोराबाट सोबमोिजम भए गरेको पाइएन । साथै िनवदेकले 
जानीजानी मु ालाई लम्बाएको वा अनिुचत पमा ूभािवत गनलगायतका कायर् गरेको कुरा ःप  पमा समिथर्त भएको 
नदेिखएकाले िरट िनवदेकलाई सनुवुाइको पयार्प् त र ूभावकारी अवसर ूदान नगरी िनजलाई पदमकु्त गन गरी भएको 
कारबाहीलाई िववेकसम्मत र न्यायसम्मत मान् न नसिकन ेहुँदा िनजलाई पदमकु्त गन गरी आत्मगत आधारमा भएको 
िनणर्य कानूनअनु प भएको नदेिखँदा सदर कायम रहन सक्दैन । 

१७. ःवतन्ऽ, िनंपक्ष तथा िनिभर्क न्यायपािलका नै कानूनको शासन र ूजातन्ऽको आधार ःतम्भ भएकोले नै संिवधान 
तथा कानूनले न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता र न्यायाधीशको िनिभर्कता तथा िनंपक्षता संरक्षणका सम्बन्धमा सतकर् तापूवर्क 
िविभन् न व्यवःथाह  गरेको पाइन्छ । यसैगरी उ रदायी न्यायपािलकाबेगर न्याियक िनंपक्षताको कल्पना गनर् सिकँदैन 
। न्याियक िनिभर्कताको नाममा न्यायाधीशको ःवच्छन्दतालाई पिन बढावा िदन ुहुँदैन । त्यसकारण न्यायपािलकाूितको 
जनआःथा र िवँ वास जगनेार् गनर्का लािग न्यायाधीशलाई ःवच्छन्द हनुबाट रोक्नका लािग न्यायाधीशउपरको 
अनशुासनसम्बन्धी कारबाही र बखार्सीसमेतका लािग संिवधानले न्याय पिरष  जःतो ःवतन्ऽ िनकायको व्यवःथा गरेको 
हो । तर अनशुासनसम्बन्धी वा बखार्सीको कारबाही गन िनकाय ःवयंले पिन न्याियक मूल्य र मान्यतामा आधािरत 
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कारबाही ूिबया अगँाल्न ुपदर्छ । न्यायाधीशले आफ्नो  ओहदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा सम्पादन गरेको न्याय 
िन पणसम्बन्धी कायर् ऽिुटपूणर् छ, छैन भन् न ेकुरा पनुरावेदकीय अिधकार क्षेऽको ूयोगबाट हेिरने र बोिलन ेिवषय हनु ्। 
मु ाको रोहमा न्यायाधीशबाट हनुे आदेश वा िनणर्यका सम्बन्धमा अनशुासनसम्बन्धी कारबाही गनुर्भन्दा अगािड 
संवेदनशील भई न्यायाधीशको ःवतन्ऽतासम्बन्धी ःथािपत मान्यतातफर्  सचेत रही न्याियक ूिबयाको पूणर् पालनाका साथ 
अनसुन्धान गरी त्यस अनसुन्धानबाट ूाप् त ूितवेदनको औिचत्यको पिु  तथ्यपरक ढ बाट भएमा माऽ कारबाही अगािड 
बढाइन ुन्याियक ःवतन्ऽताको लािग िहतकर हनु्छ । वैयिक्तक मूल्या न वःतपुरक नभई आत्मपरक हनु ेहुँदा वःतिुनं ठ 
आधार र ूमाणबेगर न्याय पिरष  का पदािधकारीह को वैयिक्तक मूल्या नको आधारमा न्यायाधीशको न्याियक काम 
कारबाहीको मूल्या न गन पिरपाटीले न्याय सम्पादनको कायर् ःवतन्ऽ पबाट सम्पादन गनर् दु ह हनु जाने देिखन्छ । 

१८. िनवेदकउपर गिरएको कारबाही ारा िनवेदक के कित कारणले कसरुदार देिखनकुा साथै िनजले पेस गरेको 
ःपं टीकरण िकन सन्तोषजनक भएन सो कुरा िनणर्य गन अिधकारीले न्याियक मनको ूयोग गरी वःतगुत ूमाणको 
आधारमा मूल्या न गरेको देिखन ु पदर्छ । न्यायाधीशलाई सेवाबाट पदमकु्त गनुर् भनेको गम्भीर सजाय हो । न्याय 
पिरषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई पदमकु्त गनर् िसफािरस गदार् उिचत र पयार्प् त कारण िव मान भएकै हनुपुदर्छ । 
न्यायाधीशको पदीय सरुक्षा िनजको नैसिगर्क एवं संवैधािनक अिधकार पिन हो । त्यसकारण िनवेदकलाई पदमकु्त गन 
न्याय पिरषद्को िनणर्यमा उिचत र पयार्प् त कारण तथा आधार रहेको कुरा िनणर्यमा वःतगुत पबाट देिखन ुपदर्छ । 
कुनै सबदु ूमाण नखलुाई वःतिुनं ठ कारण र आधारसमेत नदेखाई गरेको िनणर्यलाई न्याियक मन ूयोग गरी िनणर्य 
गरेको भन् न सिकने अवःथा रहँदैन । 

१९. उपयुर्क्त उिल्लिखत एवं िववेिचत कारण र आधारह बाट न्याय पिरषद्ले िनवेदकलाई पदमकु्त गन िनणर्य गदार् 
लगाएको सम्पूणर् आरोपह को सम्बन्धमा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को 
खण्ड (ग) तथा न्याय पिरष  ऐन,२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) मा उल्लेख 
भएबमोिजम सफाइको मौका पेस गनर् मनुािसब मौका ूदान गरेको नदेिखएको र िनवेदकका हकमा जाँचबझु सिमितले 
ूःततु गरेको ूितवेदनको िवपरीत िनवेदकलाई पदमकु्त गन भनी गिरएको िनणर्यमा ःपं ट कारण र आधार नखलुाइएबाट 
समेत िनवेदकउपरको कारबाही र िनणर्य ःवच् छ कारबाहीको िस ान्त (Doctrine of fair trail) ूितकूल र आत्मिनं ठ भई 
ूवृ  भावनाबाट ूिेरत भई िनणर्य गरेको देिखन आयो । यसै सन्दभर्मा िरट िनवेदक िचऽदेव जोशी िव  न्याय 
पिरषद्समेत भएको (ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८५७, अंक ७, पृं  ठ ३८१) मु ामा ...ःवच्छ कारबाहीको िस ान्त 
(Doctrine of fair trail) अन्तगर्त न्याियक ः वच् छताका साथै ूिबयागत ःवच्छता (Procedural Fairness) पिन आवँ यक त व हनु्छ 
। अथार्त ्कानूनबमोिजमको ूिबया र कायर्िविध अवलम्बन गरेपिछ माऽ ूमाणको आधारमा कोही व्यिक्त दोषी हो, 
होइन भनी िनणर्य गनर् सिकन्छ । िवभागीय कारबाहीमा पिन यो िस ान्त लागू हनु्छ । यसको बेवाःता वा उपेक्षा गनर् 
िमल्दैन...भन् न े िस ान्त ूितपादन भएको  देिखन्छ । यो ूितपािदत िस ान्तसमेतबाट संिवधान, कानूनले तोकेको 
बाध्यात्मक ूिबया अवलम्बन नगरी आरोिपत न्यायाधीशलाई पदमकु्त गनर् िमल्न ेदेिखन आएन । आत्मिनं ठ भई ूवृ  
भावनाबाट ूिेरत भई गरेको िनणर्यले संवैधािनक तथा कानूनी मान्यता ूाप् त गनर् सक्दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) 

अनु प पिन हुँदैन । तसथर् यी िरट िनवेदकलाई तत्कालीन पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदबाट मकु्त गनर् 
ूधानन्यायाधीशसमक्ष िसफािरस गन न्याय पिरषद्को िमित २०६७।१२।२८ गतेको िनणर्य तत्काल ूचिलत नेपालको 
अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) र न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा 
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४क र ८ को कानूनी व्यवःथा एवं ःवच् छ सनुवुाइको िस ान्तसमेतको िवपरीत भएको देिखँदा उक्त िनणर्य र सोको 
आधारमा भएका सम्पूणर् काम कारबाहीसमेत ऽिुटपूणर् देिखन आयो । 

२०. अब िरट िनवदेकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुन हो होइन भन् न ेूँ नतफर्  िवचार गदार् न्याय पिरष  ऐन, 

२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोिजम कायर् क्षमताको अभाव भनी िनवेदकउपर जाचँबझु 
सिमितमाफर् त जाँचबझु गराई सोही िवषयमा ःपं टीकरण माग गिरएको न्याय पिरष  ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (५) बमोिजम अिभलेख रहने गरी सचेत गराउन ेरायसिहतको ूितवेदन पेस भएको छ । सोिवपरीत आरोिपत 
न्यायाधीशसगँ ःपं टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै कायर्क्षमता र इमान्दािरताको अभाव रहेको भन् न ेआरोप लगाई 
न्यायाधीशको पदबाट मकु्त गन गरी भएको न्याय पिरषद्को िमित २०६७।१२।२८ गतेको िनणर्य र सो िनणर्यको 
आधारमा पदमकु्त गन गरी िरट िनवेदकलाई िदइएको सव च्च अदालतको िमित २०६७।१२।२८ गतेको 
पऽलगायतका सम्पूणर् काम कारबाहीसमेत संवैधािनक एवं कानूनी व्यवःथाका साथै उिल्लिखत कानूनी िस ान्तसमेत 
िवपरीत भई ऽिुटपूणर् देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गिरिदएको छ ।  

िरट िनवेदक तेजबहादरु काकीर्लाई सेवाबाट पदमकु्त गदार्का बखत िनज तत्कालीन पनुरावेदन अदालतको न्यायाधीश 
पदमा कायर्रत रहेकोले नेपालको संिवधानअनसुार पनुरावेदन अदालत उच् च अदालतमा पिरणत भएकोले िनजको जें ठता 
पूवर्वत ् पमा गणना हनु ेगरी अवकाश भएको िमितदेिख बहाल नभएसम्मको अविधको हाल उच्च अदालतमा कायर्रत 
न्यायाधीशह ले खाईपाई आएसरहको तलब भ ालगायतका अन्य सेवा सिुवधा उपलब्ध गरी गराई उच्च अदालतको 
न्यायाधीश पदमा बहाल गनुर् गराउन ुभनी िवपक्षीह  न्याय पिरष , न्याय पिरष  सिचवालय र सव च्च अदालतसमेतको 
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हनु ेठहछर् । न्याय पिरषद्को िमित २०६७।१२।२८ गतेको िनणर्य बदर भई 
िनवेदकलाई सािबक पनुरावेदन अदालत हाल उच् च अदालतको न्यायाधीशको पदमा पूवर्वत ् पमा बहाली गराउन ुभनी 
तत्कालै संिक्षप् त पाठ जारी भइसकेको अवःथा छ । अतः ूःततु आदेशको ूितिलिपसमेत साथै राखी यो आदेशको 
जानकारी िवपक्षीह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

  

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.मीरा खड्का 

  

इजलास अिधकृत: दगुारू् साद भ राई 

इित संवत ्२०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. १०३२९ - परमादेश 

भाग: ६१ साल: २०७६ मिहना: मंिसर अंक: ८ 

फैसला िमित :२०७६/०५/१५  १५३ 

 

सव च्च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी केदारूसाद चािलसे 

माननीय न्यायाधीश ौी हिरूसाद फुयाल 

आदेश िमित : २०७६।५।१५ 

०६९-WO-१२८१ 

 

िवषयः परमादेश 

 

िनवेदक : इलाम िजल्ला, इलाम नगरपािलका वडा नं. ८ बःने टंकबहादरु िनरौला 

िव  

िवपक्षी : िशक्षा मन्ऽालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत 

  

अवकाश िदएको अविधलाई ःवतः अमान्य गरी सेवामा पनुःथार्पना गरेको पाइन्छ । अवकाश िदएको कायर्लाई अमान्य 
गरी अवकाश नपाएसरह सेवामा पनुःथार्पना मानेर पनुबर्हाली गरेकोले त्यःतो ःवेच्छाचारी िकिसमले अवकाश िदएको 
अविधलाई नोकरी टुटेको अविध मान् न निमल्ने । 

(ूकरण नं.४) 

  

िनवेदकका तफर् बाट : िव ान ् अिधवक्ताह  ौी बिी पाठक र ौी हिरबहादरु काकीर् 

िवपक्षीका तफर् बाट : िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी कैलाश के.सी. 

अवलिम्बत निजर :  

सम्ब  कानून : 

िशक्षा िनयमावली (छैठ  सैशोधन), २०२८ 

िशक्षा िनयमावली (संशोधनसिहत), २०५९ 
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आदेश 

न्या.केदारूसाद चािलसे : नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम िनवदेन पनर् आएको 
ूःततु िरट िनवदेनको संिक्ष  तथ्य एवं आदेश यसूकार छः- 

म िनवेदक िजल्ला िशक्षा सिमितले ःवीकृत गरेको दरबन्दीमा िजल्ला िशक्षा सेवा आयोगको िसफािरसबमोिजम ूाथिमक 
तहको िशक्षक पदमा िनयकु्त भई २०३० साल फागनु १ (एक) गतेदेिख नवीन ूगित ूाथिमक िव ालय इलाममा 
कायर्रत िथए ँ। त्यसपिछ िजल्ला िशक्षा सेवा आयोगको िसफािरसबमोिजम २०३३ साल असार ३१ गते ौी आदशर् 
व्यावसाियक माध्यिमक िव ालयमा िनम्न माध्यिमक तहको िशक्षक पदमा िनयिुक्त पाए ँ। यी दवैु िनयिुक्तबमोिजम 
िनरन्तर रहेको मेरो सेवाअनु प त्यहाँबाट ौी िसंहदेवी माध्यिमक िव ालय, आमचोक, इलाममा स वा भयो । िसंहदेवी 
माध्यिमक िव ालयमा कायर्रत रहेकै अवःथामा बहदुलीय व्यवःथाको पक्षपोषण गरेको भनी पूवार्मह राखेर िशक्षा 
िनयमावली, २०२८ को छैट  संशोधनसिहतको िनयम ४७ (क) को (ङ) अनसुार काम गरेको देिखएको हनुाले िशक्षा 
िनयमावली, २०२८ को छैट  संशोधनसिहतको िनयम ४७ (ख) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशबमोिजम पचार् गरी िशक्षा 
िनयमावली, २०२८ को छैट  संशोधनसिहतको िनयम ४७ को खण्ड (ङ) बमोिजम भिवंयमा शैिक्षक नोकरीको िनिम  
अयोग्य नठहिरने गरी क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय, पूवार् ल, धरानको िनणर्यअनसुार भनी िशक्षा शाखा इलामको 
च.नं.२/०३७/३८ को पऽअनसुार िमित २०३७ साल पसु मसान्तदेिख िशक्षकको सेवाबाट जबरजःती हटाइयो । 
मलाई सेवाबाट हटाइनकुो कारण पञ् चायती व्यवःथाको ूितशोधपूणर् व्यवहार भएको कुरामा िववाद छैन ।  

िवबम संवत ्२०४६ सालको पिरवतर्नपिछ िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लय, इलामको च.नं. ५०६ को पऽानसुार सो 
कायार्लयको िमित २०४८ साल भदौ २० गतेको िनणर्यबमोिजम सु को ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनुे र नयाँ 
तलबमानअनसुारको तलब तथा अवकाशूा  गरेको अवःथामा खाइपाई आएको मडे संख्यामा थप एक मडे बहाल रहेको 
अविधदेिख खान पाउने गरी मेरो िशक्षा सेवाको पनुः बहाली भयो । त्यसअनसुार ौी आदशर् माध्यिमक िव ालय, 

इलाममा अध्यापन गद आएकोमा िमित २०५८ साल वैशाख १ गते ौी अमर उच्च माध्यिमक िव ालय बरबोटे, 

इलाममा स वा भयो । सो िव ालयमा कायर्रत रहँदाकै अवःथामा िशक्षक सेवा आयोगको िमित २०६८/८/९ गतेको 
िनणर्यअनसुार ज्ये ताका आधारमा िनम्न माध्यिमक तहको ि तीय ौेणीको िशक्षक पदमा बढुवा भयो । त्यसअनसुार 
सोही िव ालयमा कायर्रत रहँदाकै अवःथामा मेरो उमेर २०६९ असोज २२ गते ६० वषर् पूरा भएकाले उमेर हदका 
आधारमा िमित २०६९ साल असोज २३ गतेबाट अिनवायर् अवकाश पाई सेवािनवृ  भएको छु । यसैिबच सेवािनवृ  
भएपिछ सु  िनयिुक्त िमितबाटै सेवा अविध गणना गरी मलाई िनवृ भरणको प ा िदनपुनमा मलाई जबरजःती सेवाबाट 
हटाइएको अविधबाहेक गरी २५ वषर् सात मिहना एक िदन सेवा अविध उल्लेख गिरएको पेन्सनप ा िदइएको छ । मेरो 
सेवाको गणनाका लािग सु को ःथायी िनयिुक्त िमित नै कायम हनु ेगरी पनुबर्हाली गिरएकाले म कायर्रत िव ालय अमर 
उच्च माध्यिमक िव ालयले सेवा अविधको गणना सोहीअनसुार नै अटुट मािनन ेगरी िमित २०६८ साल असोज १० गते 
िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामलाई िसफािरस गरेको  िथयो । सो िसफािरस मतुािबकै िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामले 
पिन सु  ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनु ेगरी पनुबर्हाली भएकाले िबचको अविध सेवा अविधकै पमा गणना गन 
कारबाहीका लािग च.नं. ८५५, िमित २०६२/९/१५ को पऽबाट ौी िव ालय िशक्षक िकताबखाना, ताहाचल 
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काठमाड मा पठायो । सो अनरुोध पऽाचारबारेको कारबाहीसम्बन्धी िनकासाको कुनै जानकारी ूा  नभएपिछ िजल्ला 
िशक्षा कायार्लय इलामले च.नं. २१, िमित २०६९/४/१ को पऽबाट ौी िव ालय िशक्षक िकताबखाना, ताहाचल, 

काठमाड लाई पनुः पऽाचार गरेको िथयो । यी दवैु िनवेदन तथा िसफािरस पऽाचारउपर िव ालय िशक्षक 
िकताबखानाबाट हालसम्म पिन कुनै िनणर्य भएको छैन । म उमेर हदका कारण सेवा िनवृ  हनुे अविध निजिकँदै 
गएपिछ िमित २०६९ साल असोज १७ गते िव ालय िशक्षक िकताबखाना कायार्लय, छाउनी, काठमाड मा मेरो छुटेको 
सेवा अविधमा जोिडएको छ िक छैन र नजोिडएको भए के कारणले नजोिडएको हो सोको जानकारी पाउँ भनी िनवेदन 
गनर् गए ँ। मेरो िनवेदन दतार् पिन गिरएन र दतार् नगिरएको सूचना पिन िदइएन । त्यसपिछ मैले हलुाकमाफर् त रिजःशी 
गरी िनवेदन पठाए ँर ौी राि य सूचना आयोगमा सोबारेमा िमित २०६९ साल काितर्क १७ गते दतार् नं. ७२६ मा 
उजरुी दतार् गराए ँ। उक्त उजरुी दतार् भएपिछ “अवकाश पाएको िमितदेिख पनुबर्हाली हुँदाको अविध १० वषर् सात 
मिहना २० िदन (िमित २०३७/९/३० देिख २०४८/५/२० सम्म) को सेवा अविध जोिडपाउँ भनी िशक्षा मन्ऽीसमक्ष 
पेस गनुर्भएको िनवेदन यस िकताबखानामा ूा  हनु आएकोमा िशक्षा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) को दफा 
११४ को उपदफा (ङ) मा ःथायी सेवा अविध िबचमा टुटेको भए सो टुटेको अविध कटाइनेछ भनी उल्लेख भएको र 
यःतो समःया समाधान गन सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावलीको दफा १२७ कबमोिजम परामशर् सिमितको व्यवःथा भएकोमा 
उक्त फाइल िमित २०६९ साल काितर्क २३ गते सो सिमितमा रािखएकोमा उक्त टुटेको सेवा अविध गणनासम्बन्धी 
िवषयमा सोही ूकृितका िशक्षकह को सेवा गणना गनबारेमा िमित २०६९ साल साउन १४ गतेको परामशर् सिमितको 
िनणर्य नं. २ मा उल्लेख भएअनसुार िशक्षा मन्ऽालयबाट िनणर्य भई आएबमोिजम गन भ  े िनणर्य भएबमोिजम िशक्षा 
मन्ऽालय पठाइएकोले उक्त मन्ऽालयबाट िनणर्य भई आएबमोिजम हनुे” भ े बेहोराको िवपक्षी िव ालय िशक्षक 
िकताबखानाको च.न. ३३८४ िमित २०६९ साल मागर् २५ गतेको पऽ िव ालयमाफर् त ूा   भयो । यो पऽ पाउनपूुवर् 
नै मैले उमेरका कारण अिनवायर् अवकाश पाइसकेको छु ।  

म िनवेदकलाई जबरजःती सेवाबाट वि त गिरएकोमा िव ालय िशक्षक िकताबखानाले मलाई िदएको पऽसमेत साथै 
राखी िशक्षा मन्ऽीसमक्ष िमित २०६९/११/१४ गते द.नं. ५७० माफर् त सेवाअविध गणना गिरपाउँ भनी पनुः िनवेदन 
गर । िशक्षा मन्ऽालयबाट च.नं.६२३ िमित २०६९/११/१५ गते मन्ऽीज्यूसमक्ष सेवा अविधको गणना सम्बन्धमा 
िदएको तोक आदेशसिहतको सक्कलै िनवेदन र िनवेदनसाथ पेस भएका कागजातह  संलग्न गरी आवँयक कारबाहीका 
लािग ौी िव ालय िशक्षक िकताबखाना ताहाचल, काठमाड लाई लेिखपठाउने काम माऽ  भयो । यसरी म िनवेदकको 
िनवेदनलाई िव ालय िशक्षक िकताबखानाले मन्ऽालयबाट िनणर्य भई आएबमोिजम गन भ े र िशक्षा मन्ऽालयले 
िव ालय िशक्षक िकताबखानालाई िनवेदन पठाउन ेगद िवपक्षीह  आपसमै दाियत्व पन्साउन ेकाम माऽ भइर ो । ठोस 
िनणर्य िदन ेगरी हालसम्म कुनै कारबाही नगरी सेवा अविध जोिडने हो वा होइन भ  ेिवषयमा िवपक्षीह  नै लामो समय 
अिनणर्यमा रहँदै मलाई अन्यायमा पान कायर् भएबाट अन्य वैकिल्पक उपचारको बाटोको अभावमा सम्मािनत अदालतको 
असाधारण अिधकारक्षेऽको ूयोग गरी न्याय पाउन बाध्य भई यो िनवेदन गनर् आएको छु ।  

म िनवेदक नेपाली नागिरक भई कानूनले तोकेको सतर् र योग्यता हािसल गरी सेवा ूवेशका सतर्, परीक्षा र ूिबया सबै 
पूरा गरी िशक्षक सेवामा ूवशे गरेको हुँ । इमान्दारीपूवर्क सेवा गदार्गदको अवःथामा २०३६ सालमा सधुािरएको 
पञ् चायती व्यवःथा रोज्ने वा बहदुलीय व्यवःथा रोज्ने भ े िवषयमा राज्यबाटै जनमतसङ्मह गन घोषणा भएको  िथयो । 
बहदुलीय व्यवःथाको पक्षधर भएको कारणले नै पञ् चायती व्यवःथाको ूितशोधको कोपोभाजनःव प २०३७ सालमा 
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सेवाबाट जबरजःती हटाउन ेकाम भयो । २०४६ सालको पिरवतर्नपिछ सो पूवार्मह र ूितशोधपूणर् कायर् भएको 
ठहराईकन तत्कालीन सरकारबाट सेवाबाट हटाइएको मजःता िशक्षकलाई सु  िनयिुक्त िमितलाई नै सेवाूवेश गरेको 
िमित कायम गरी िबचमा टुटाइएको अविधलाई समेत िनरन्तर सेवामै रहेको मा े गरी सेवामा पनुबर्हाली गरेको हो । 
सो कुरा यिकन रहेको अवःथामा िवपक्षीह ले सोको अिभलेख व्यविःथत गरी मेरो सेवाअविधको गणना गरी समयमै 
जानकारी िदनपुनमा सेवाअविध गणना गिरपाउन िनवेदन गदार् पिन ःप  कुरा नगरी खाली अन्योलमा राख्न े िवपक्षीको 
कायर्बाट मेरो संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारको ूचलनमा गम्भीर पमा बाधा गएको छ । 

िवपक्षी िव ालय िशक्षक िकताबखानाको च.नं. ३३८४ िमित २०६९ साल मागर् २५ गतेको पऽले कुनै िनंकषर् निदई 
िवपक्षी िशक्षा मन्ऽालयले िव ालय िशक्षक िकताबखानालाई आवँयक कारबाहीको लािग सक्कलै िनवेदन पठाइएको भनी 
पऽाचार गन र िव ालय िशक्षक िकताबखानाले िशक्षा मन्ऽालयबाट िनणर्य भई आएबमोिजम हनु ेभनी मेरो सेवाअविध 
गणनाको िवषयलाई अित अःप  र अन्योलपूणर् बनाएको छ । यसैगरी ूकरण ५ मा लेिखएअनसुार मैले िदएको 
िनवेदनउपर पिन िवपक्षी मन्ऽालय तथा िकताबखानाबाट कुनै िनकासा निदई अन्योल र अिनणर्यको अवःथा कायम 
गिरएको छ । मलाई िदएको पनुबर्हालीको पऽमा सु  ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनु ेभ  ेःप  व्यवःथा भएकोले 
सोबमोिजमको सेवाअविध गणना गरी मेरो िनवृ भरणको गणनासमेत गरी सोहीबमोिजमको पेन्सनप ासमेत िदनपुन 
िवपक्षीको दाियत्व ःप ै छ । सो नगरी अन्योलमा राख्न ेिवपक्षीको कायर्ले नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२, १३ र १८ का हकह को ूचलनमा गम्भीर बाधा पगुेकोले र अन्य उपचारको अभावमा धारा ३२ बमोिजम 
िनवेदन गनर् आएको छु । उमेरको हदबाट सेवािनवृ  भइसकेका िनवदेकको पनुबर्हाली पऽमा उल्लेख भएबमोिजम 
सेवाको गणनाका लािग सु को ःथायी िनयिुक्त िमित नै कायम हनु ेगरी अमर उच्च माध्यिमक िव ालयले िमित २०६८ 
साल असोज १० गते िजल्ला िशक्षा कायार्लय, इलामलाई िसफािरस गरेबमोिजम िनवदेकको सेवाअविधको गणना गिरिदन ु
र सोहीबमोिजमको सेवाअविधको सिुनि ततासिहतको पेन्सनप ासमेत िदन ुभनी नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) बमोिजम िवपक्षीह का नाममा परमादेशलगायत उपयकु्त आ ाआदेश जारी गिरपाउँ भन् नेसमेत बेहोराको 
टंकबहादरु िनरौलाको िनवेदनपऽ । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु ुनपन हो ? यो आदेश ूा  भएको िमितले 
बाटाका म्यादबाहेक १५ िदनिभऽ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी यो आदेश िरट 
िनवेदनको ूितिलिपसमेत साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना िदई त्यसको बोधाथर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई 
िलिखत जवाफ ूा  भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम गरी पेस गनुर् भन् न े िमित २०७०।३।५ मा यस 
अदालतबाट भएको आदेश ।  

िमित २०३०।११।०१ देिख िशक्षण सेवामा ूवशे गरी २०३३।०३।३१ मा ःथायी िनयिुक्त भई सेवारत अवःथामा 
बहदुलीय व्यवःथाको पक्ष पोषण गरेको भनी क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय धरानको िनणर्यानसुार िजल्ला िशक्षा कायार्लय 
इलामको पऽबाट २०३७ पौष मसान्तदेिख भिवंयमा शैिक्षक नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी िशक्षक पदबाट 
हटाइएको र सु को ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनु े र नया ँ तलबमानअनसुारको तलब तथा अवकाश ूा  गरेको 
अवःथामा खाइपाई आएको मडे संख्यामा थप १- मडे बहाल रहेको अविधदेिख खान पाउने गरी िजल्ला िशक्षा कायार्लय 
इलामको िमित २०४८।०५।२० को िनणर्यबमोिजम पनुबर्हाली गरी पनुःसेवामा ूवेश भएको र ६० वषर् उमेर पूरा 
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भई िमित २०६९।०६।२३ देिख अिनवायर् अवकाश हनु ुभएको छ । सेवाबाट हटाइएको अविधबाहेक २५ वषर् ७ 
मिहना १ िदनको पेन्सन प ालगायतको सेवा, सिुवधा िव ालय िशक्षक िकताबखानाबाट िलएको भ  ेकुरा िरट िनवेदक 
टंकबहादरु िनरौलाले िरट िनवेदनमा उल्लेख गनुर्भएको छ । 

िनज िरट िनवेदक टंकबहादरु िनरौलाको उमेर ६० वषर् पूरा भई ौी िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामको च.नं. ६७९ िमित 
२०६९।०६।२२ को पऽबाट अिनवायर् अवकाश गिरएको । िमित २०३३।०३।३१ मा ःथायी िनयिुक्त भई िमित 
२०६९।०६।२३ मा अिनवायर् अवकाश हनु ुभएको । उक्त अविधिभऽ सेवामा नरहेको अविध (२०३७।०९।३० 
देिख २०४८।०५।२१ सम्म) १० वषर् ०७ मिहना २१ िदन िबचमा टुटेको अविध क ी गरी जम्मा सेवा अविध २५ 
वषर् ०७ मिहना ०१ िदनको िनवृ भरणलगायतको सेवा, सिुवधा यस िकताबखानाको िमित २०६९।११।२८ को 
िनणर्यानसुार उपलब्ध गराइएको । 

िरट िनवेदक िमित २०३३।०३।३१ मा ःथायी सेवामा ूवशे गरी २०३७ पौष मसान्तदेिख सेवाबाट अवकाश हनु ुभई 
िमित २०४८।०५।२० देिख सु को ःथायी िनयिुक्त कायम हनु े गरी पनुबर्हाली हनु ु भएको । िमित 
२०६९।०६।२३ देिख अिनवायर् अवकाश हनु ु भई ौी िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामको च.नं. १८११ िमित 
२०६९।११।०८ को पऽबाट टुटेको सेवा अविध क ा गरी सेवा, सिुवधा उपलब्ध गराउनको लािग िसफािरस भई 
आएको र िबचमा टुटेको सेवा अविध जोडी पाउँ भ े िनवेदनको सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) 
िनयम ११४ को उपिनयम (ङ) मा ःथायी नोकरी अविध गणना गदार् ःथायी सेवा अविध िबचमा टुटेको भए सो टुटेको 
अविध कटाउन ेउल्लेख व्यवःथा भएको र िशक्षा ऐन तथा िनयमावलीमा त्यःतो टुटेको सेवा अविध गणना गन कहाँकतै 
व्यवःथा नभएको । िनजले िमित २०३७।०९।३० देिख २०४८।०५।२० सम्म (१० वषर् ०७ मिहना २१ िदन) 
अवकाश गिरएको अविध क ी गरी जम्मा सेवा अविध २५ वषर् ०७ मिहना ०१ िदन कायम गरी सेवा, सिुवधा उपलब्ध 
गराई िदन ुहनु भनी िमित २०६९।११।२२ मा यस िकताबखानामा िनवेदनसमेत पेस गनुर्भएको र िनजलाई िजल्ला 
िशक्षा कायार्लय इलामबाट िमित २०४८।०५।२० मा पनुबर्हाली गदार् र िनजले िरट िनवदेनमा माग गरेबमोिजम तथा 
िशक्षा ऐन िनयमअनसुार सु को ःथायी िनयिुक्त िमित २०३३।०३।३१ देिख अवकाश िमित २०६९।६।२३ सम्मको 
सेवामा टुटेको सेवा अविध १० वषर् ०७ मिहना २१ िदन क ा गरी जम्मा सेवा अविध २५ वषर् ०७ मिहना ०१ 
िदनको पेन्सनलगायतको सेवा, सिुवधा यस िकताबखानाको िमित २०६९।११।२८ को िनणर्यानसुार अपलब्ध गराइएको 
र िनजले सो सेवा, सिुवधा ःवीकार गरी पेन्सन प ा, ल्याप्चे सिहछापसमेत गरी औषधी उपचारलगायतको पाउन ेरकमसमेत 
बिुझसक्न ुभएकोले यस िकताबखानाबाट िमित २०६९।११।२८ मा िनजलाई सेवा, सिुवधा उपलब्ध गराउन ुभएको 
िनणर्य कानूनसम्मत रहेकोले िनजको कानूनी तथा संवैधािनक हक अिधकारमा आघात नपरेको हुँदा ूःततु िरट िनवेदन 
खारेज गिरपाउँ भन् ने िव ालय िशक्षक िकताबखानाको िलिखत जवाफ ।  

नोकरीबाट हटाइएका िशक्षकको पनुः बहालीका सम्बन्धमा िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(छ) ले िवभागीय सजाय 
भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखार्ःत भएको िशक्षक अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम माऽ नोकरीमा पनुः बहाली 
हनु सक्ने र यसरी अदालतको आदेश वा फैसलाबाट पनुः बहाली भएको िशक्षकले नोकरीबाट हटेदेिख पनुः बहाली 
भएको िमितसम्मको िबचको अविधको तलब, भ ा र तलब विृ  पाउने व्यवःथा गरेको अवःथामा िशक्षा मन्ऽालयबाट 
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पनुः बहाली भएको िशक्षकको सोिबचको अविध सेवा अविधमा गणना गन वा सोिबचको अविधको सेवा सिुवधा उपलब्ध 
गराउन ेकुरा कानूनसम्मत छैन । 

िशक्षकको िनवृ भरणको ूयोजनका लािग नोकरी अविध गणना सम्बन्धमा िशक्षा िनयमावली, ११४ ले गरेको 
व्यवःथाअनसुार सो िनयम ११४ को खण्ड (ङ) ले ःथायी नोकरी अविध गणना गदार् ःथायी सेवा अविध िबचमा टुटेको 
भए सो टुटेको अविध कटाइनेछ भ  ेउल्लेख भएबाट िरट िनवेदकको दाबी िनराधार र कानूनी आधारबेगर हचवुाको 
भरमा िदएको िरट िनवेदन खारेज गिरपाउँ भन् ने बेहोराको िशक्षा मन्ऽालयको िलिखत जवाफ । 

िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामको िमित २०४८/०५/२० को पऽमा पनुबर्हाली हुँदा िनजको सु  ःथायी िनयिुक्त िमित 
कायम हनु ेर नया ँतलबमानअनसुारको तलब भ ा अवकाश ूा  गरेको अवःथामा खाइपाई आएको मडे संख्यामा १ 
मडे बहाल रहेको अविधदेिख खान पाउन ेसतर् रािखएको र सेवाबाट हटाइएको र पनुबर्हाली िबचको अविधको नोकरी 
गणना सम्बन्धमा कहीकँतै उल्लेख नभएको साथै िशक्षा िनयमावली, २०५९ संशोधनसिहतको िनयम ११४ (ड) मा 
ःथायी अविध िबचमा टुटेको भए सो टुटेको अविध कटाइने छ भनी उल्लेख भएको हुँदा िनजको टुटेको अविध नोकरी 
गणनाको माग दाबी कानूनसम्मत देिखँदैन ।  

नोकरी अविध िनधार्रण िसफािरस सिमितको िमित २०६९/०३/३१ गतेको िनणर्यानसुार िनजलाई सेवाबाट हटाइएपिछ 
पनुबर्हाली िबचको अविध गणना गनर् िव ालय िशक्षक िकताबखानामा कायर्बाही अगािड बढाई िदन िसफािरस गरी 
पठाइएकोमा त्यसको हालसम्म कायर्बाही िकनारा लाग्न नसकेको । कानूनसम्मतको िजिकर भए िनजको माग 
दाबीअनसुार िशक्षक िकताबखानाले पिहले नै िनजको नोकरी गणना गरी िदन ुपन हो । िनजलाई पनुबर्हाली गिरँदाको 
िटप्पणी आदेशमा समेत बहाली भएको िमितदेिख लागू हनु ेपनुबर्हाली हनु ेभिनएकोले िनजको माग दाबीअनसुार नोकरी 
गणना हनुे अवःथा देिखँदैन भन् नेसमेत बेहोराको िजल्ला िशक्षा कायार्लय इलामको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हनु आएको ूःततु िनवेदनमा िनवेदकतफर् बाट उपिःथत िव ान ् 
अिधवक्ताह  ौी बिी पाठक र ौी हिरबहादरु काकीर्ले िनवेदक िमित २०३०।११।१ मा ूाथिमक तहको िशक्षक 
पदमा िनयिुक्त भई िमित २०३३।३।३१ मा िनम्न माध्यिमक तहको िशक्षक पदमा िनयिुक्त भई कायर्रत रहेकोमा 
बहदुलीय व्यवःथाको पक्षपोषण गरेको भनी पचार् खडा गरी भिवंय शैिक्षक नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी िमित 
२०३७।९।३० देिख लागू हनुे गरी बखार्ःत गिरएकोमा २०४८।५।२० मा िशक्षा सेवाको पनुबर्हाली गिरयो । 
िनवेदक िमित २०६९।६।२२ मा उमेर हदको कारण अवकाश भएकोमा िनजको िव ालय िशक्षक िकताबखानाले 
पेन्सन प ालगायत िनजले पाउने सिुवधासमेतमा अवकाश पाएको िमितदेिख पनुबर्हाली हुँदाको अविध १०वषर् ७ मिहना 
२० िदन जोिडिदएको छैन । उक्त अविध नजोिडँदा िनजले पाउन ेसेवा सिुवधासमेतमा कटौती भएको छ । बहदुलीय 
व्यवःथाको पक्षपोषण गरेको आरोपमा अवकाश िदएका व्यिक्तलाई बहदुलपिछ पिन सेवा अविध नजोडी िनजले पाउन े
सेवा सिुवधामा कटौती गनर् िमल्दैन । अन्य कारणले सेवाबाट अवकाश भएको र पिछ सेवा जोिडएको अवःथामा सेवा 
अविध जोिडँदैन । राजनीितक आःथाको कारण सेवाबाट अवकाश िदएका व्यिक्तको हकमा िशक्षा िनयमावली, २०५९ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ११४ को उपिनयम (ङ) को व्यवःथा लाग ु हनु सक्दैन । तसथर् िव ालय िशक्षक 
िकताबखानाले सेवा टुटेको अविध क ा गरी िनवृ भरण अिधकार पऽ र अन्य सेवा सिुवधाह  कटौती गरी िनवृ भरण 
अिधकार पऽमा समेत सेवा अविध कम जनाई जारी गरेको िनवृ भरण अिधकार पऽसमेत बदर गरी सम्पूणर् सेवा अविध 
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कायम गरी िनवृ भरण उपलब्ध गराउन ुभनी िवपक्षीह को नाउँमा परमादेश जारी हनुपुछर् भनी गनुर्भएको बहससमेत 
सिुनयो ।  

िवपक्षी सरकारी िनकायह को तफर् बाट उपिःथित िव ान ् उपन्यायािधवक्ता ौी कैलाश के.सी.ले िनवेदकले िमित 
२०६९।११।२८ मा िव ालय िकताबखानामा सिहछाप गरी िनवृ भरण अिधकार पऽ बनाई सकेका छन ्। सिुवधा 
ःवीकार गिरसकेपिछ पनुः थप सिुवधा पाउन ुपछर् भन ् न िमल्दैन । िनज िमित २०७०।२।२२ मा माऽ अदालत ूवशे 
गरेका छन । िशक्षा िनयमावली (संशोधनसिहत), २०५९ को िनयम ११४ (ङ) ले सेवा अविध जोड्न ेव्यवःथा छैन । 
सेवा टुटेको अविधलाई क ा गरी बाँकी सेवा अविध गणना गरी िनवृ भरण अिधकार पऽ बनाई सकेको अवःथामा िरट 
जारी हनु सक्दैन । िरट खारेज हनुपुछर् भनी गनुर्भएको बहससमेत सिुनयो । 

िव ान ् अिधवक्ता र िव ान ् उपन्यायािधवक्ताले गनुर्भएको बहससमेत सनुी िनवेदनसिहतको िमिसल अध्ययन गदार् िनवेदक 
मागबमोिजम आदेश जारी गनुर् पन हो होइन ? भन् ने िवषयमा िनणर्य िदन ुपन देिखन आयो ।  

िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िनवेदक िमित २०३०।११।१ मा ूाथिमक िव ालयको ःथायी िशक्षकमा िनयिुक्त पाएकोमा 
िमित २०३३।३।३१ मा िनम्न माध्यिमक तहको िशक्षक पदमा ःथायी िनयिुक्त पाई कायर्रत रहेकोमा बहदुलीय 
व्यवःथाको पक्षपोषण गरेको भनी िशक्षा िनयमावली (छैठ  संशोधन), २०२८ को िनयम ४७ को खण्ड (ङ) को िवपरीत 
काम गरेको देिखएकोले सोही िनयमावलीको िनयम ४७(ख) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशबमोिजम पचार् खडा गरी 
भिवंयमा शैिक्षक नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय पूवार्ञ् चल, धरानको िनणर्यअनसुार 
िशक्षा शाखा इलामको च.नं. २/०३७/०३८ िमित २०३७।९।३० देिख लागू हनु ेगरी िशक्षक सेवाबाट जबरजःती 
हटाइएकोमा िमित २०४८।५।२० को िनणर्यबमोिजम सु  ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनु ेर नया ँतलबमानअनसुारको 
तलब तथा अवकाश ूा  गरेको अवःथामा खाइपाई आएको मटे संख्यामा थप १ मटे बहाल रहेको अविधदेिख खाना 
पाउने गरी पनुबर्हाली भएकोमा २०६९।६।२३ मा उमेर हदका कारण सेवाबाट अिनवायर् अवकाश ूा  गिरसकेपिछ 
उक्त टुटेको सेवा अविध जोिडपाउँ भनी िशक्षा िवभाग, िशक्षा मन्ऽालय र िव ालय िशक्षक िकताबखानामा िनवेदन 
िदएकोमा कुनै िनणर्य नगरी िमित २०६९।११।२८ मा सेवा अविध २५ वषर् ७ मिहना १ िदन कायम गरी सेवा 
सिुवधा र िनवृ भरण अिधकार पऽ जारी गिरयो । आफूले िदएको िनवेदनउपर कुनै कारबाही नगरी बहदुलीय 
व्यवःथाको पक्षपोषण गरेको आरोपमा सेवाबाट जबरजःती हटाइएको र सो हटाइएको कुरा गलत भएको भनी पनुः 
सेवामा पनुबर्हाली गरी सेवा गरेकोमा अवकाशपिछ उक्त टुटेको अविधको गणना नगरी आफूले पाउन ेसेवा सिुवधासमेत 
बाधा पगु्न गएकोले उक्त टुटेको सेवा अविध गणना गरी सेवा सिुवधा र िनवृ भरण अिधकार पऽ िदन ु भनी 
िवपक्षीह को नाउँमा परमादेशलगायत आदेश जारी गिरपाउँ भन् ने िनवेदन भएकोमा नोकरीबाट हटाइएका िशक्षकको पनुः 
बहालीको सम्बन्धमा िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ख) ले िवभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखार्ःत 
भएका िशक्षक अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम माऽ नोकरीमा पनुः बहाली हनु सक्न ेर अदालतको आदेश वा 
फैसलाबाट पनुः बहाली भएको िशक्षकले नोकरीबाट हटेदेिख पनुः बहाली भएको िमितसम्मको िबच अविधको तलब भ ा 
र तलब विृ  पाउन ेव्यवःथा गरेको अवःथामा िशक्षा मन्ऽालयबाट पनुः बहाली भएको िशक्षकको सोिबचको अविध सेवा 
अविधमा गणना गन वा सोिबचको अविधको सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउने कुरा कानूनसम्मत नभएको हुँदा खारेज 
गिरपाउँ भन् न ेिलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 
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२. सो सन्दभर्मा हेदार् िनवेदक टंकबहादरु िनरौला िमित २०३०।११।१ मा ूाथिमक तहको िशक्षक पदमा र िमित 
२०३३।३।३१ मा िनम्न माध्यिमक तहको िशक्षक पदमा िनयिुक्त भई िशक्षक सेवा गरी आएकोमा िववाद देिखँदैन । 
िनवेदकलाई २०३७।९।३० देिख िशक्षा िनयमावली (छैठ  संशोधन), २०२८ को िनयम ४७(क) को खण्ड (ङ) 
अनसुार काम गरेको देिखएकोले सोही िनयमावलीको िनयम ४७ को खण्ड (ङ) बमोिजम भिवंयमा शैिक्षक नोकरीको 
िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय, पूवार्ञ् चल धरानको िनणर्य भनी िशक्षा शाखा इलामको 
च.नं.२/०३७/०३८ िमित २०३७।९।३० को पऽअनसुार सेवाबाट हटाइएको देिखएको छ । २०४६ सालको 
पिरवतर्नपिछ िनजलाई पनुबर्हालीसम्बन्धी पऽमा “तपाइँलाई क्षेऽीय िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लय, पूवार्ञ् चल धनकुटाको 
च.नं. ७३० िमित २०४७।८।५ को पऽको आधारमा यस कायार्लयको िमित २०४८।५।२० को िनणर्यअनसुार 
सु को ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनु ेर नयाँ तलबमानअनसुारको तलब तथा अवकाश ूा  गरेको अवःथामा खाईपाई 
आएको मटे संख्यामा थप १ मटे बहाल रहेको अविधदेिख खान पाउन ेगरी ौी आदशर् माध्यिमक िव ालय इलामको 
िनम्न माध्यिमक िव ालय तहमा पनुबर्हाली गिरएको छ” भनी िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लय, इलामको च.नं. ५०६ 
िमित २०४८।५।२० को पऽ ारा पनुबर्हाली गिरएको देिखन्छ । िनवेदक िमित २०६९।६।२३ मा उमेर हदका 
कारण सेवा िनवृ  भएको देिखएको  छ । िनजलाई पद मकु्त गिरएको िमित २०३७।९।३० देिख िमित 
२०४८।५।२० सम्मको किरब १० वषर् ७ मिहना २० िदनको सेवा अविध गणना नगरी िव ालय िकताबखानाले 
िनवृ भरणको अिधकार पऽ जारी गरेको देिखयो ।  

३. िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम ११४ (ङ) मा “ःथायी नोकरी अविध गणना गदार् ःथायी सेवा अविधिबचमा 
टुटेको भए सो टुटेको अविध कटाइने छ” भन् ने कानूनी व्यवःथा रहेको देिखन्छ । यही कानूनी व्यवःथाको आधारमा 
िनवेदकको टुटेको नोकरी अविध गणना गनर् निमल्ने भन् ने िवपक्षीह को िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । िनवेदकको 
नोकरी अविध िनवेदकको आफ्नो कारणबाट टुटेको नभई राजनीितक आःथाको कारण कुनै कारबाही नै नगरी 
ःवेच्छाचारी िकिसमले ठाडो पऽको आधारमा िनजलाई अवकाश िदएको भन् न ेदेिखन्छ । िनवेदक टंकबहादरु िनरौलालाई 
क्षेऽीय िशक्षा िनदशनालय, पूवार्ञ् चल, धनकुटाले िमित २०३७।९... को िनणर्यानसुार िशक्षा िनयमावली (छैठ  संशोधन), 

२०२८ को िनयम ४७ को खण्ड (ङ) बमोिजम भिवंयमा शैिक्षक नोकरीको िनिम  अयोग्य नठहिरन ेगरी अवकाश 
िदँदा अथार्त ् िवभागीय कारबाही गदार् सोही िनयमावलीको िनयम ४७(ख) को खण्ड (क) मा “सजाय िदन पाउने 
अिधकारीले कुनै िशक्षक वा कमर्चारीलाई सजाय गन आदेश िदनभुन्दा अिघ िनजलाई आफ्नो सफाइ पेस गन मौका 
िदनपुछर् । यसरी सफाइ मौका िदँदा िनजमािथ लगाइएको आरोप र सजाय ःप  पले िकिटएको हनुपुछर्” भन् ने कानूनी 
व्यवःथा रहेको देिखन्छ । िनवेदकलाई िवभागीय सजाय गरी सेवाबाट हटाउँदा उक्त कायर्िविध अवलम्बन गरेको  
देिखएन । िनवेदकको नोकरी अविध के कारणबाट टुटेको हो भन् न े ःपं ट आधार िवपक्षीह को िलिखत जवाफबाट 
खलु्न आएको छैन । ःथायी िशक्षक पदमा कायर्रत िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा कुन अिभयोगमा कारबाही भएको 
हो ? िनजले के कःतो कसरु गरेकोले सेवाबाट अवकाश िदन ुपरेको भन् न ेकारण र आधार उल्लेख गरेको देिखएन । 
िनवेदकलाई लगाइएको आरोप यी यी हनु भनी ःप  उल्लेख गरी ःप ीकरण माग गरेको पिन देिखँदैन । िनवेदकलाई 
अवकाश िदनपूुवर् सफाइ पेस गन मौकासमेत िदएको देिखएन । कसैलाई सेवाबाट हटाउन उसलाई लागेको आरोपको 
सम्बन्धमा सफाइ पेस गनर् पयार्  समयसिहतको मौका ूदान गनुर् पन हनु्छ तर यी िनवेदकलाई उपयुर्क्तबमोिजम सफाइ 
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पेस गन मौका ूदान गरेको नभई ठाडो आदेशको भरमा सेवाबाट बखार्ःत गरेको देिखन्छ । सावर्जिनक पद धारण गन 
रा  सेवकले आफ्नो अिधकारको ूयोग कानून ारा िनधार्िरत ूिबयाअनसुार गनुर्पन हनु्छ ।  

४. िनवेदकलाई िजल्ला िशक्षा िनरीक्षकको कायार्लय इलामले िमित २०४७।८।५ को िनणर्यानसुार भनी िजल्ला िशक्षा 
िनरीक्षकको कायार्लय इलामले िनवेदकलाई सु को िनयिुक्त िमित कायम हनुे र नयाँ तलबमानअनसुारको तलब तथा 
अवकाश गरेको अवःथामा खाइपाई आएको मडे संख्यामा थप एक मडे खान पाउन ेगरी िनवेदकलाई अवकाश िदएको 
अविधलाई ःवतः अमान्य गरी सेवामा पनुःथार्पना गरेको पाइन्छ । अवकाश िदएको कायर्लाई अमान्य गरी अवकाश 
नपाए सरह सेवामा पनुःथार्पना मानेर पनुबर्हाली गरेकोले त्यःतो ःवेच्छाचारी िकिसमले अवकाश िदएको अविधलाई 
नोकरी टुटेको अविध मान् न िमल्ने नदेिखएकोले िशक्षा िनयमावली, (संशोधनसिहत), २०५९ को िनयम ११४(ङ) मा 
उल्लेख भएको “िबचमा टुटेको भए सो टुटेका अविध कटाई” भ े कुरा िनवेदकको हकमा आकिषर्त हनुे देिखएन ।  

५. िनवेदकले िनवृ भरणको अिधकार पऽ बनाएको भन् ने सन्दभर्मा िनजले नोकरी अविध जोडी पाउँ भनी िमित 
२०६९।७।१७ मा िव ालय िशक्षक िकताबखानामा िनवेदन िदएकोमा उक्त कायार्लयले दतार् नगरेकोले हलुाकमाफर् त 
रिजःटरी गरी राि य सूचना आयोगमा िनवेदन दतार् गराएको देिखन्छ । यसैगरी िनवेदकले िशक्षा मन्ऽीसमक्ष िमित 
२०६९।११।१४ मा सेवा अविध गणना गिरपाउँ भनी पनुः िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर कुनै कारबाही नगरी 
िनवेदकको नाउँमा िव ालय िशक्षक िकताबखानाले उक्त १० वषर् ७ मिहना २० िदनलाई गणना नगरी सेवा अविध २५ 
वषर् ७ मिहना१ िदन कायम गरी िनवृ भरणको अिधकारपऽ जारी गरेको कारणले िनजले सेवा सिुवधा ःवीकार 
गिरसकेपिछ िनवेदन िदन आएकोले िरट खारेज हनुपुछर् भन् न ेिव ान ् उपन्यायािधवक्ताको तकर् सँग सहमत हनु सिकएन । 
िनजले दतार् गराएको िनवेदनमा कारबाही नगरी अिधकार पऽ जारी गन कायर् कानूनस त मान् न िमलेन । 

६. तसथर् िनवदेकले सिुवधा पाउन िबचमा टुटेको अविध जोडन िनरन्तर ूयास गिररहेकै अवःथामा िनवृ भरण 
अिधकारपऽ िलएकोले िनवेदकले सेवा अविध टुटेको ःवीकार गरेको भनी अथर् गनर् िमल्न ेदेिखएन । िशक्षा िनयमावली 
(संशोधनसिहत), २०५९ को िनयम ११४(ङ) बमोिजमको िनवेदकको आफ्नो कारणबाट सेवा टुटेको अवःथा नभई 
कानूनी आधार र ूिबयाबेगर िनवेदकको सेवा टुटाइएको अवःथा िव मान भएको र िनजलाई पनुबर्हाली गदार् “सु को 
ःथायी िनयिुक्त िमित कायम हनुे” भनी पनुबर्हाली गरेकोसमेत देिखँदा िनजलाई िमित २०३७।९।३० मा सेवाबाट हटाई 
िमित २०४८।५।२० मा पनुबर्हाली गरेको िमितसम्मको १० वषर् ७ मिहना २० िदनको सेवा अविधसमेत जोडी 
िनजको हनु आउने सेवा अविधलाई एकमु  कायम गरी सेवा सिुवधा र िनवृ भरणको अिधकारपऽ िदन ुभनी िव ालय 
िशक्षक िकताबखानासमेतका िवपक्षीह का नाउँमा परमादेश जारी हनुे ठहछर् । आदेशको जानकारी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमाफर् त जानकारी िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

 उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.हिरूसाद फुयाल 

 इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल 

इित संवत ्२०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम ्। 
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िनणर्य नं. ८५००                     न.ेका.प. २०६७            अ  ११ 

 

सव च्च अदालत िवशेष इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी कल्याण ौे  

माननीय न्यायाधीश ौी िगरीश चन्ि लाल 

माननीय न्यायाधीश ौी भरतराज उूतेी 

२०६६–WS–००२७ 

आदेश िमितः २०६७।२।६।५ 

िवषयः– उत्ूषेण समेत । 

िनवेदकः वारा िजल्ला छतवा गा.िव.स.वडा नं. ४ बःन ेरामलगनूसाद यादव 

िव  

िवपक्षीः व्यवःथािपका संसद सिचवालय समेत 

  

  थप गिरएको व्यवःथाका सम्बन्धमा सामान्य ूािविधक ऽिुट हुँदैमा ती व्यवःथाह  िनयमको व्यवःथाअन्तगर्त िबयाशील नहनु ु
पन अथवा ःवतन्ऽ कानूनी वल वा हैिसयत नहनु ुपन कुनै कारण र आधार नदेिखन े। 

  ऐनले िदएको ूत्यायोिजत अिधकारको अिख्तयारी ूयोग गरी िनयम संशोधन गनर्सक्न ेनपेाल सरकारको अिधकारलाई सीिमत 
गनर् नसक्न े।   

              (ूकरण नं.१०) 

  ३० वषर् सेवा अविध पगुकेा ूहरी कमर्चारीलाई नपेाल सरकारले चाहेमा दईु वषर् सेवा अविध थप गनर्सक्न े ूहरी 
िनयमावली, २०४९ को सािवकको व्यवःथालाई ःवीकार गन िनवदेकले हालको सोही संशोिधत व्यवःथालाई संिवधानसगँ 
बािझएको भनी चनुौती िदई अःवीकार गनर् निमल्न े। 

(ूकरण नं.११) 

  सेवा अविध २ वषर् थप गन ूथम संशोधन ारा संशोिधत िनयमको व्यवःथा आफूअनकूुल रहेको अवःथामा संिवधानसम्मत हनु े
र ःवतः अवकाशसम्बन्धी ूहरी िनयमावली, २०४९ को सो॑  संशोधनको हालको व्यवःथा आफ्नो ूितकूल रहेको भनी 
िलएको िनवदेन दावीमा मागबमोिजम कुनै आदेश जारी हनु नसक्न े। 

(ूकरण नं.१२) 
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िनवेदक तफर् बाटः िव ान विर  अिधवक्ता ौी महादेवूसाद यादव, िव ान अिधवक्ता य ौी खगेन्िूसाद अिधकारी र ौी 
टीकाराम भ राई 

ूत्यथीर् तफर् बाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी महेश शमार् पौडेल 

अवलिम्बत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५३, धारा १२(२) (च), १३(१), १८, १९ र १५३ 

  ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८, ९८(१), (४) र (४क) 

  ूहरी ऐन, २०१२ दफा ११, ११(क), ३९ 

  

आदेश 

न्या.कल्याण ौे ः नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) अन्तगर्त दायर भएको 
ूःततु िरट िनवदेनको संिक्ष  तथ्य र आदेश यस ूकार छ :– 

िनवेदक २०३५।९।१७ देिख ूहरी सहायक िनरीक्षक पदमा िनयिुक्त भई वढुवा हुँदै सेवारत रहेकै अवःथामा 
२०६४।९।३० को िनणर्यले ूहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा भै कायर्रत ् रहेको छु । ूहरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ९८ मा २०५०।६।१८ को पिहलो संशोधनले गरेको कानूनी व्यवःथा र २०६५।९।१६ को नपेाल 
सरकारको िनणर्यले उमेरको हद ननाघ्ने गरी २०६५।९।१७ बाट २ वषर्को सेवा अविध थप भै िजल्ला ूहरी 
कायार्लय बिदर्यामा कायर्रत ् रहेको िथए ँ। यसैबममा नेपाल सरकारका ूत्यथीर् िनकायह ले ूहरी िनयमावलीमा 
२०६६।९।१ मा सो॑  संशोधन गरी सेवाका शतर्ह मा भतूलक्षी पिरवतर्न गरी २०६६।९।२ सम्म ुटीमा रहेको 
िनवेदकलाई २०६६।९।१ देिख नै लागू हनुे गरी अवकाश िदइयो । 

ूहरी िनयमावली, २०४९ को (सो॑  संशोधन) २०६६ को देहाय ३ अनसुार संशोिधत िनयमावली ूारम्भ हनु ु
अिघ ३० वषर् अविध पूरा भै सेवा अविध थप गिरएका ूहरी कमर्चारीको सेवा अविध जितसकैु बाँकी रहेको भएता पिन 
यो िनयमावली ूारम्भ भएपिछ िनजले सरकारी सेवावाट ःवतः अवकाश पाउनेछन ्भनी गिरएको व्यवःथाअनसुार िनयम 
९८.१ बमोिजम ूहरी सेवावाट अिनवायर् अवकाश गिरएको जानकारी गराईन्छ भनी संिवधानसँग बािझएको कानूनको 
ूयोग गरी अवकाश िदईएको छ । ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३(२), बढुवा सम्बन्धी व्यवःथाको दफा ९(१), ूहरी 
कमर्चारी सरकारको इच्छाअनसुार सेवामा वहाल रहन ेभ  ेव्यवःथा, िवभागीय कारवाही सम्बन्धी दफा ११, ११(क) तथा 
सेवाका शतर् तोक्न सक्न ेभ  ेदफा ३९(१),  (२) र (३) को व्यवःथा एवं ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम १० को 
िनयिुक्त सम्बन्धी व्यवःथा र िनयम १२, १३ लगायतका व्यवःथा एवं ूहरी िनयमावली, २०४९ को सो॑  संशोधन 
२०६६ को देहाय ३ को ःवतः अवकाश हनुे शीषर्कको व्यवःथा समेत संिवधानसँग बािझई ूारम्भदेिख नै अमान्य 
रहेको कानूनी व्यवःथा ूयोग गरी िनवेदकलाई िदएको अवकाश ःवतः ऽिुटपूणर् रहेको छ । 
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ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८(१) अनसुार ूहरी उपरीक्षकको हकमा ५५ वषर् उमेर पगुपेिछ वा 
सेवा अविध ३० वषर् पूरा भएपिछ अवकाश िदन ेर उपिनयम (४) बमोिजम नेपाल सरकारले चाहेमा उमेरको हद वा 
सेवा अविध ननाघ्ने गरी २ वषर् उमेर थप्न सक्नेछ भ  ेतत्कालीन कानूनी व्यवःथाबमोिजम २०६५।९।१७ बाट थप 
गिरएको २ वष पदाविध मतुािवक २०६७।९।१६ सम्म सेवा गनर् पाउन ेकुरामा िववाद हनु सक्दैन । नेपाल कानून 
व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ग एवं ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ िवपरीत भतूलक्षी िनयम बनाई 
िनवेदकको संरिक्षत हक समा  गनर् िमल्दैन । २०५०।६।१८ मा भएको पिहलो संशोिधत कानून अन्तगर्त उपभोग 
गिररहेको हकलाई ूभािवत गनर् िमल्दैन । २०६६।९।२ सम्म कायर्रत ्कमर्चारीलाई २०६६।९।१ देिख लागू हनुे 
गरी सेवावाट हटाउन िमल्दैन । आफू कायर्रत ्पदमा िनधार्िरत सेवा अविध भकु्तान नहुँदै ूहरी िनयमावलीमा संशोधन गरी 
िनयम ९८ को उपिनयम ४ र ४क िझके पिन सो िनयम बहाल रहेका वखत सोबमोिजम पाएको हक सिुवधामा असर 
नपान कुरा नपेाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले ःप  गरेको छ । िनयम ९८(४) र (४) क 
िझकेको भए पिन िनयम ९८ (३) प ात कुनै कानूनी व्यवःथा समावेश नगरेको अवःथामा ःवतः अवकाश हनु े
शीषर्कअन्तगर्तको व्यहोरा िनयमावलीको अंश वा संशोिधत अंगको पमा मा  िमल्दैन । त्यसमा पिन संशोधनबाट 
भतूलक्षी ूभाव िदई कुनै व्यिक्तको िसिजर्त हकलाई शनु्य तलु्याउन व्याख्याको िस ान्तसमेतले िमल्दैन । संिवधानको 
धारा १५३ ले नेपाल सरकारले मलुकुको ूशासन स ालन गनर् िनजामती र अन्य सरकारी सेवाह  गठन गनर् सक्न ेर 
त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्रण गिरएबमोिजम हनुछे भ े व्यवःथा गरे अनु प 
नेपाल सरकारले ूहरी सेवाको सन्दभर्मा ऐनमा नै सेवाका शतर्ह  िनधार्रण हनुपुनमा ूहरी ऐन, २०१२ को िनयम ९८ 
मा अनािधकार िवधाियकी अिधकार कायर्पािलकाले ूयोग गनर् िमल्दैन । ूहरी िनयमावली, २०४९ को सो॑ौ संशोधन 
२०६६ को देहाय ३ मा अनावँयक पमा रहन गएको सन्दभर्िहन ःवतः अवकाश शीषर्क अन्तगर्तको व्यहोरालाई 
िनयमावलीमा संशोधन मानेको खण्डमा सो संशोधन संिवधानको धारा १२(२)(च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग 
बािझएको छ । सो देहाय ३ को व्यवःथा िनयममा संशोधनसरह नरही िनरथर्क, अनावँयक, अमान्य एवं सन्दभर्िवहीन 
पमा रहेको छ । 

ूत्यथीर् िनकायह ारा गिरएको उपयुर्क्त संशोधन गन र अवकाश िदन ेऽिुटपूणर् कामकारवाही एवं िनणर्यले 
िनवेदकलाई ूा  संिवधानको धारा १२(२)(च), १३(१), १८ र १९ ारा ूद  मौिलक हकको ूचलनमा अव  
गरेकोले ूःततु िनवेदन गरेको छु । नेपाल सरकार ारा ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  संशोधनको देहाय ३ 
को ःवतः अवकाश हनु े भ  े शीषर्कमा रहेको ूावधान नपेालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(२)(च) 
१३(२), १८ र १९ तथा १५३ मा रहेको संवैधािनक व्यवःथासँग बािझएको हदसम्म ूारम्भदेिख नै अमान्य घोिषत गरी 
त्यःतो कानूनका आधारमा नोकरीबाट अवकाश िदन ेगरी भएका कानूनिवपरीतका िनणर्य एवं कामकारवाही उत्ूषेणको 
आदेश ारा बदर गरी पूवर्वत ् पमा नोकरीमा पनुर्वहाली गरी िदन ु भ  े परमादेश जारी गिरपाऊँ । साथै िनवेदनको 
अिन्तम टंुगो नलागेसम्म उपयुर्क्त देहाय ३ को व्यवःथाअनसुार िदएको अवकाश लागू नगनुर्, नगराउन,ु िनवदेकलाई 
यथावत ्काम गनर् िदन ुभनी ूत्यथीर्ह का नाउँमा अन्तिरम आदेश जारी गरी अमािधकारमा राखी सनुवुाई गिरपाऊँ भ  े
समेत व्यहोराको िरट िनवेदन पऽ । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका 
िमितले बाटाको म्याद बाहेक १५ िदन िभऽ सम्बिन्धत िमिसल साथ राखी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त ् िलिखत 
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जवाफ पठाउन ुभनी िनवेदनको एक ूित नक्कल साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना पठाउन ुभनी िनवेदन र आदेशको 
नक्कल साथै राखी िवपक्षीह लाई सूचना पठाई त्यसको वोधाथर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िदई िलिखत जवाफ 
आए वा अविध नाघेपिछ िवशेष इजलासमा पेश गनुर् । 

साथै अन्तिरम आदेशको छलफलको लािग २०६६।१०।७ को तारेख तोकी महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयलाई सूचना िदन ुभ  ेव्यहोराको यस अदालतको २०६६।९।२८ को आदेश । 

िनवेदकले २०६६।९।१ गतेदेिख लागू हनुे गरी अवकाश ूा  गरी सकेपिछ ूहरी ऐन िनयमावली (सो॑  
संशोधन), २०६६ को िनयम ३० को ःवतः अवकाश सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा असंवैधािनक भएको भनी 
२०६६।९।२७ मा माऽ ूःततु िनवेदन पनर् आएको देिखन्छ । िनवेदकले असंवैधािनकताको दावी िलएको सो िवषय 
िरट िनवेदनको अिन्तम टंुगो लाग्दाका बखत िन पण हनु ुपन ूकृितको देिखएकोले वहाल रहेको िनयमावली कायार्न्वयन 
गनर् रोक्न ुभनी हाल मागबमोिजमको अन्तिरम आदेश जारी गनर् िमल्ने देिखएन । िलिखत जवाफ परे वा सोको अविध 
व्यतीत भएको सात िदनिभऽ िनवेदनको अिन्तम सनुवुाईको लािग पेश गनुर् भ े २०६६।१०।७ को आदेश । 

यस कायार्लयको के कःतो कामकारवाहीबाट िनवेदकको हक हनन ्हनु गएको हो भ े कुराको पिु  हनुे कुनै 
तथ्ययकु्त आधार देखाउन सक्न ुभएको छैन । ूहरी ऐनले ूदान गरेको ूत्यायोिजत अिधकारको ूयोग गरी नपेाल 
सरकारले आवँयकताअनसुार ूहरी िनयमावलीमा आवँयक संशोधन गनर् सक्न े नै हनु्छ । यसरी ऐनले ूत्यायोजन 
गरेको अिधकारको ूयोग गरी आवँयकताको आधारमा ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  संशोधनलाई 
िनवेदकले अन्यथा भ  सक्न ेअवःथा छैन । संिवधानको ूावधानसगँ बािझएको भनी िलएको दावी पिु  हनु ेआधार 
ूःततु गनर् सक्न ुभएको छैन । न्याियक पनुरावलोकन गदार् जन्मदात ृऐनसँग िनयम बािझएको छ , छैन वा जन्मदात ृ
ऐनसँग िनयम असंगत वा ूितकूल छ छैन र ूत्यायोिजत अिधकार पनुः ूत्यायोजन गिरएको छ , छैन भ े आधारमा माऽ 
न्याियक पनुरावलोकन हनु सक्ने हो । ूहरी िनयमावली, २०४९ को उिल्लिखत व्यवःथा ूहरी ऐन तथा संिवधानको 
ूावधानसँग बािझएको अवःथा नहुँदा मागबमोिजमको आदेश जारी हनुे अवःथा छैन । िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  े
समेत व्यहोराको ूत्यथीर् ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार गहृ मन्ऽालयबाट २०६६।९।१ मा गिरएको ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  
संशोधन र उक्त िनयमावलीका आधारमा ूहरी ूधान कायार्लयबाट िनवदेकलाई िदएको अिनवायर् अवकाशको िवषयमा 
यस सिचवालयलाई िवपक्षी बनाउनकुो कुनै औिचत्य छैन । िववाद उठाइएको ूहरी िनयमावली, २०४९ ूहरी 
ऐन, २०१२ ले ूत्यायोजन गरेको अिधकार अन्तगर्त नेपाल सरकारले बनाएको र सोको संशोधन गन अिधकार समेत 
नेपाल सरकारलाई रहेको तथ्यमा कुनै िववाद छैन । ३० वषर् सेवा अविध पगुेको ूहरी कमर्चारीलाई सरकारले चाहेमा 
२ वषर् सेवा अविध थप गनर्सक्न े गरी गिरएको ूहरी िनयमावली, २०४९ को सािवकको व्यवःथालाई ःवीकार गन 
िनवेदकले हालको संशोिधत िनयमावलीको व्यवःथालाई अःवीकार गनर् िमल्दैन । संशोिधत िनमयावलीले समान 
अवःथाका कमर्चारीलाई .असमान व्यवहार गन ूावधान राखेको पिन देिखदैन । सो॑  संशोधनले उक्त िनयमावली ूारम्भ 
हनु ुअिघ ३० वषर् सेवा अविध पूरा भई सेवा अविध थप गिरएका ूहरी कमर्चारीको सेवा अविध जितसकैु बाँकी रहेको 
भएता पिन संशोिधत िनयमावली ूारम्भ भएपिछ सेवावाट ःवतः अवकाश हनु ेगरी समान अवःथाका सवैलाई समान 
पमा लागू हनुे कानूनी व्यवःथा गरेकोले असमान व्यवहार भएको भनी सो िनयमावलीको व्यवःथालाई चनुौती िदन 
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सक्ने संवैधािनक आधार उल्लेख गनर् सकेको अवःथा छैन । िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको व्यवःथािपका 
संसद सिचवालयको तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकारले ूहरी ऐन, २०१२ ले िदएको अिधकार ूायेग गरी ूहरी कमर्चारीह को िनयिुक्त तथा सेवाका 
शतर्सम्बन्धी व्यवःथा गरेको र िनयमावली समेत ऐनको अिभ  अंगको पमा मािनन ेहुँदा ती व्यवःथाह  ऐनमा नै 
हनुपुन िजकीर कानूनसम्मत छैन । िनवेदकलाई २ वषर्को नोकरी अविध थप गन र अवकाश िदने सम्बन्धी दवैु 
व्यवःथा ूःततु िनयमावलीबाटै भएको हो । जनु िनयमावली बमोिजम िनजले फाइदा िलएको हो सो िनयमावलीको 
व्यवःथा अन्तगर्त अवकाश हनु ेिवषय ऐनमा नै रहनपुन भ  ेिजकीर िनरथर्क छ । ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को 
उपदफा (२) बमोिजम ूहरी कमर्चारी नेपाल सरकारको इच्छाअनसुारको अविधसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्न े
कानूनी व्यवःथा रहेको र सोही ऐनले िदएको अिधकार ूयोग गरी ूहरी कमर्चारीको िनयिुक्त तथा सेवाका शतर्का 
सम्बन्धमा बनकेो िनयममा आवँयकताअनसुार संशोधन गनर् सक्ने भएकोले सो॑  संशोधनको व्यवःथा संिवधानको 
ूावधान िवपरीत रहेको अवःथा छैन । िनवदेन खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्ऽालयको 
तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 

ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  संशोधनको व्यवःथा संिवधानको कुन धारा वा ूावधानसँग कसरी 
बािझयो भ  ेकुराको आधार िनवेदकले खलुाउन सक्न ुभएको छैन । संिवधानको धारा १५३ बमोिजम ूहरी कमर्चारीको 
सेवाको शतर् ऐनले माऽ पिरवतर्न गनर् सक्न ेभनी िजकीर िलए पिन आफ्नो ःवाथर्अनकूुल हनुे गरी िलएको कथनमा 
कानूनी आधार देिखँदैन । ूहरी िनयमावलीमा भएको संशोधनको व्यवःथा िनवेदकको हकमा माऽ लागू हनुे नभई ३० 
वषर् सेवा अविध पूरा गिरसकेप ात ्नेपाल सरकारको ःविववकेमा दईु वषर्को अविध थप गिरएका सवै ूहरी कमर्चारीको 
हकमा समान पमा लागू हनु ेहुँदा मागबमोिजमको आदेश जारी हनुे अवःथा छैन । िनवदेन खारेज गिरपाऊँ भ  ेसमेत 
व्यहोराको ूहरी ूधान कायार्लय तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 

ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ूहरी फोसर्को अिधकृत र जवानह को तलव र सेवाका 
अन्य शतर् नेपाल सरकारले समय समयमा िनधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ भ े व्यवःथा गरेको र ऐनको दफा ९ को 
उपदफा (२) मा ूहरी कमर्चारी नेपाल सरकारको इच्छाअनसुारको अविधसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन ् भ  े
व्यवःथा समेतको कायार्न्वयन गनर् सरकारले ूहरी ऐनबमोिजम ूहरी िनयमावली बनाई कायार्न्वयनमा ल्याएको हो । सो 
सेवालाई मयार्िदत र व्यविःथत बनाउन मौजदुा िनयमावलीमा समसामियक संशोधन गरेको व्यवःथालाई अन्यथा मा  ुपन 
अवःथा नहुँदा मागबमोिजमको आदेश जारी हनु ुपन अवःथा छैन । िनवदेन खारेज गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको नेपाल 
सरकार, गहृ मन्ऽालय तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकार ारा २०६६।९।१ को नेपाल राजपऽमा ूकािशत ूहरी िनयमावली, २०४९ (सो॑  संशोधन) 
२०६६ को देहाय ३ अनसुारको व्यवःथाअनसुार िनयम ९८.१ बमोिजम ूहरी उपरीक्षक रामलगनूसाद यादव 
समेतलाई ूहरी सेवावाट अिनवायर् अवकाश गिरएको भ े जानकारी ूा  हनु आएकोले २०६६।९।३ को पऽ ारा 
अिनवायर् अवकाशको जानकारी गराइएको हो । मागबमोिजमको आदेश जारी हनुे अवःथा नहुँदा िनवेदन खारेज गिरपाऊँ 
भ े समेत व्यहोराको िजल्ला ूहरी कायार्लय विदर्याको तफर् बाट ूिेषत िलिखत जवाफ । 
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िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर् बाट रहन ु
भएका िव ान विर  अिधवक्ता ौी महादेवूसाद यादव, िव ान अिधवक्ता य ौी खगेन्िूसाद अिधकारी र ौी टीकाराम 
भ राईले ूहरी उपरीक्षक पदमा कायर्रत ्रहेका िनवेदकलाई ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ मा भएको पिहलो 
संशोिधत व्यवःथाअनसुार नेपाल सरकारको २०६५।९।१६ को िनणर्यले उमेरको हद ननाघ्न ेगरी २०६५।९।१७ 
बाट दईु वषर्को सेवा अविध थप गरेको हुँदा २०६७।९।१६ सम्म ूहरी उपरीक्षक पदमा रही सेवा गनर् पाउन ेकुरामा 
िववाद छैन । ूहरी िनयमावलीको व्यवःथा बमोिजम थप गरेको अविधमा कायर्रत ्िनवेदकलाई ूहरी िनयमावली, २०४९ 
मा सो॑  संशोधन गरी ःवतः अवकाशको व्यवःथा गरी थप गरेको दईु वषर्को सेवा अविध नपगु्दै २०६६।९।१ देिख 
लागू हनु ेगरी िनवेदकलाई िदएको अवकाश कुनै कानूनी व्यवःथामा आधािरत छैन । िनयमावलीको व्यवःथाबमोिजम 
थप गिरएको सेवा कटौती गन गरी भएको ूहरी (सो॑  संशोधन) िनयमावली, २०६६ को देहाय ३ को "ःवतः अवकाश 
हनुे" अन्तगर्त रािखएको "यो िनयमावली ूारम्भ हनु ुअिघ तीस बषर् सेवा अविध पूरा भई सेवा अविध थप गिरएको ूहरी 
कमर्चारीको सेवा अविध जितसकैु बाँकी रहेको भएता पिन यो िनयमावली ूारम्भ भएपिछ िनजले सरकारी सेवावाट ःवतः 
अवकाश पाउन ेछ" भ े संशोिधत व्यवःथाको आधारमा िनवदेकलाई आफ्नो पदबाट िदएको अवकाशले भतूलक्षी ूभाव 
िदएको अवःथा छ । कानून ारा िसिजर्त भएको हक उपभोग गिररहेका िनवेदकलाई सो हक शून्य तलु्याउन ेगरी भएको 
संशोिधत व्यवःथाले िनवेदकको संिवधानूद  मौिलक हकमा आघात परु् याएको अवःथा छ । ूहरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ९८ को उपिनयम ४ र ४(क) िझिकएका छन ्भन ेपिन िनयम ९८ को उप िनयम ३ प ात ्कुनै व्यवःथा 
थप नगरेको अवःथामा ःवतः अवकाश हनुे शीषर्क अन्तगर्तको देहाय ३ को व्यवःथालाई िनयमावलीको अंश मा  िमल्न े
अवःथा समेत छैन । ूहरी सेवाका शतर्ह  ूहरी ऐनमा नै रहन ु पनमा सरकारले आफूखसुी राखेको अवकाशको 
व्यवःथालाई िनयमावलीको संशोिधत व्यवःथा मानकैे खण्डमा पिन यो व्यवःथा संिवधानको धारा 
१२(२)(च), १३(१), १८, १९ र धारा १५३ सँग बािझएको अवःथा हुँदा बािझएको हदसम्म अमान्य घोिषत हनुपुन र 
त्यःतो अमान्य कानूनको आधारमा िनवेदकलाई सेवावाट िदएको अवकाशको िनणर्य समेत उत्ूषेणको आदेश ारा बदर 
हनुपुछर् भ  ेसमेत व्यहोराको बहस ूःततु गनुर्भयो । 

त्यसैगरी ूत्यथीर् नेपाल सरकार, ूधामन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय समेतका तफर् बाट उपिःथत िव ान 
सहन्यायािधवक्ता ौी महेश शमार् पौडेलले ूहरी िनयमावलीको िनयम ९८ बमोिजम िनवेदकको सेवा अविध ३० वषर् पूरा 
भैसकेकोमा िववाद छैन । आफू सेवा ूवेश गदार् बहाल रहेको ूहरी ऐन, २०१२ को व्यवःथालाई सेवा िनवृ  भएका 
िनवेदकले अःवीकार गनर् िमल्दैन । ूत्यायोिजत अिधकारअन्तगर्त ूहरी िनयमवालीको िनयम ९८ को उप िनयम ४ र 
४(क) िझिकएको अवःथामा संशोधन पूवर्को कानूनी व्यवःथाको माग गनुर् सान्दिभर्क हुँदैन । ूहरी ऐन, २०१२ ले 
िदएको अिधकार ूयोग गरी अिनवायर् अवकाश अविध पिछ नेपाल सरकारले चाहेमा दईु वषर् सेवा अविध थप गनर् सक्न े
व्यवःथा िनयमबाट िझकी ३० वष सेवा अविधलाई नै कायम गन गरी ःप  पमा रािखएको व्यवःथा संिवधानको 
ूावधानसँग बािझएको वा सो व्यवःथाले िनवदेकको संवैधािनक हकमा आघात परु् याएको िःथित छैन । अिनवायर् अवकाश 
पाइसकेका िनवेदकले आफ्नो िहतअनकूुल नभएको भ े आधारले संशोिधत व्यवःथा अमान्य र बदर हनु ु पन वा 
िनवेदकले पाएको अवकाशको िनणर्य बदर हनु ुपन अवःथा छैन । िनवेदन खारेज हनुपुछर् भ े समेत व्यहोराको बहस 
गनुर्भयो । 
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िव ान कानून व्यवसायीह को उपयुर्क्त बहस सनुी िरट िनवेदनपऽ, ूत्यथीर्ह को िलिखत जवाफ सिहतको 
िमिसल अध्ययन गरी िनणर्यतफर्  िवचार गदार् ूःततु िरट िनवेदनमा मखु्यतः देहायका ू ह मा िनणर्य िदनपुन देिखयोः 

१)    ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  संशोधन, २०६६ को देहाय ३ को ◌ःूवतः अवकाश हनुेू भ  े
व्यवःथा नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(२) (च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग बािझएको 
छ छैन ? 

२)    िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुन हो, होइन ? 

२. मािथ उिल्लिखत पिहलो ू  तफर्  िवचार गनुर् अिघ िनवेदन माग दावी तफर्  हेर  । नेपालको अन्तिरम 
संिवधान, २०६३ को धारा १५३ मा रहेको नेपाल सरकारले िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर्सक्ने 
तथा सेवा स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा िनधार्रण गिरए बमोिजम हनुछेन ्भ े ूावधान िवपरीत ूहरी ऐन, २०१२ 
मा ूहरी फोसर्को सेवाको शतर् सरकारले िनधार्रण गनलगायतका बढुवा तथा िवभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवःथाह  
समेत सरकारको ःवेच्छामा िनभर्र रहने व्यवःथा गरेको छ । ूहरी िनयमावली, २०४९ मा िनयिुक्त सम्बन्धी सम्पूणर् 
व्यवःथा सरकारको तजवीजमा छोड्नकुा अितिरक्त ूहरी िनयमावली, २०४९ मा भएको सो॑  संशोधनले गरेको ःवतः 
अवकाशसम्बन्धी व्यवःथा समेत सरकारले ःवेच्छाचारी पमा ूयोग गरेको छ । ूहरी ऐनमा व्यविःथत रहन ु पन 
कुराह  िनयमावलीमा रािखएको र िनयमावलीको ःवेच्छाचारी व्यवःथाले िनवेदकको संिवधानूद  हकमा आघात पगु्नकुा 
अितिरक्त उिल्लिखत ःवतः अवकाश हनु ेसम्बन्धी देहाय ३ को "यो िनयमावली ूारम्भ हनुअुिघ तीस वषर् सेवा अविध पूरा 
भई सेवा अविध थप गिरएको ूहरी कमर्चारीको सेवा अविध जितसकैु बाकँी रहेको भएता पिन "यो िनयमावली ूारम्भ 
भएपिछ िनजले सरकारी सेवावाट ःवतः अवकाश पाउनेछ" भ  े व्यवःथा संिवधानको धारा १२(२) 
(च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग बािझएको छ । यःतो संवैधािनक ूावधानसगँ बािझएको कानूनी मान्यता शून्य 
िनयमावलीको व्यवःथा संिवधानको धारा १०७(१) बमोिजम अमान्य र बदर गरी सो व्यवःथाका आधारमा आफूलाई 
ूहरी उपरीक्षक पदबाट िदइएको अवकाशको िनणर्य, पऽाचारलगायतका कामकारवाहीह  उत्ूषेणको आदेश ारा बदर 
गिरपाऊँ भ  ेमखु्य िनवेदन दावी िजकीर रहेको पाइयो । 

३. अब पिहलो ू तफर्  िवचार गरी हेदार् िनवेदन व्यहोरामा जे सकैु कुरा उल्लेख गरे तापिन मूल पमा 
िनवदकले आफूलाई अवकाश िदंदा आधार िलएको ूहरी िनयमावली, २०४९ को देहाय ३ को ःवतः अवकाश हनु ेभ े 
व्यवःथा संिवधानको धारा १२ को ःवतन्ऽताको हक, समानताको हक सम्बन्धी धारा १३ तथा सोको उपधारा (१) को 
सवै नागिरक कानूनको ि मा समान हनुछेन ्। कसैलाई पिन कानूनको समान संरक्षणबाट बि त गिरन े छैन भ े 
व्यवःथा, धारा १८ को रोजगारी तथा सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी हक अन्तगर्त ूत्येक नागिरकलाई कानूनमा व्यवःथा 
भएबमोिजम रोजगारीको हक हनुेछ भ े उपधारा (१) को व्यवःथा, धारा १९ मा रहेको सम्पि  सम्बन्धी हक एवं 
सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी धारा १५३ मा रहेको "नेपाल सरकारले मलुकुको ूशासन स ालन गनर् िनजामती सेवा 
र आवँयक अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्नेछ । त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह  ऐन ारा 
िनधार्रण गिरएबमोिजम हनुेछन"् भ  े संवैधािनक ूावधानसँग बािझएको र यःतो बािझएको कानूनी व्यवःथाको आधारमा 
आफूलाई ूहरी उपरीक्षक पदबाट िदएको अवकाशको िनणर्य बदर माग गरेको देिखयो । 
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४. मलुकुको ूहरी फोसर्को गठन गनर् र त्यसलाई अपराध रोक्ने र प ा लगाउन ेसयुोग्य साधन बनाई शािन्त 
र व्यवःथा कायम राख्न ेमखु्य उ ेँयबाट ूहरी ऐन, २०१२ बनेको भ  ेऐनको ूःतावनामा उल्लेख भएको देिखन्छ । 
ूहरी फोसर्को गठन सम्बन्धी दफा ३ को उपदफा (२) मा ूहरी फोसर्को अिधकृत र जवानह को तलव र सेवाका 
अन्य शतर् नपेाल सरकारले समय समयमा िनधार्रण गरेबमोिजम हनुेछ भ  ेव्यवःथा गरेको र दफा ९ मा रहेको ूहरी 
कमर्चारीको िनयिुक्त बढुवा, वखार्सी र अन्य िवभागीय सजाय तथा उपदफा (२) मा ूहरी कमर्चारी नेपाल सरकारको 
इच्छाअनसुारको अविधसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन ् भ  े व्यवःथा गरेको, ऐनको दफा ११ र ११(क) मा 
िवभागीय कारवाही र सजायको कायर्िविध र पनुरावेदनको व्यवःथाका साथै िवभागीय कारवाही र सजाय सम्बन्धी 
अिधकार िनयममा तोिकएकोमा सोही बमोिजम र नतोिकएकोमा नेपाल सरकारले राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी तोकेको 
सिमितलाई हनुछे भ  ेव्यवःथा उल्लेख हनुकुा अितिरक्त यस ऐनको उ ेँ य कायार्िन्वत गनर्लाई नेपाल सरकारले िनयम 
बनाउन सक्नेछ भनी दफा ३९ ारा नेपाल सरकारलाई िनयम बनाउन सक्न ेअिधकार ूत्यायोिजत गरेको देिखयो । 
ऐनले िदएको ूत्यायोिजत अिधकारको ूयोग गरी नेपाल सरकारले ूहरी िनयमावली, २०४९ बनाई ूहरी कमर्चारीह को 
सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथाह  गरेको पाइन्छ । 

५. ूहरी िनयमावली (सो॑  संशोधन), २०६६ ले गरेको व्यवःथालाई िनवेदकले मखु्य पमा चनुौती िदएको 
अवःथा हुँदा सो व्यवःथालाई देहायबमोिजम यथावत ्उल्लेख गिरएको छः– 

६. ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नपेाल सरकारले देहायका िनयमह  
बनाएको : 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः 

(१)   यो िनयमह को नाम ूहरी (सो॑  संशोधन) िनयमावली, २०६६ रहेको छ । 

२)    यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हनुेछ । 

२)    ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ मा संशोधन : ूहरी िनयमावली,                             २०४९ को िनयम 
९८ को उपिनयम (४) र (४क) िझिकएका छन ्। 

३)    ःवतः अवकाश हनुेः यो िनयमावली ूारम्भ हनु अिघ तीस वषर् सेवा अविध पूरा भई सेवा अविध थप 
गिरएको ूहरी कमर्चारीको सेवा अविध जितसकैु बाँकी रहेको भएता पिन यो िनयमावली ूारम्भ 
भएपिछ िनजले सरकारी सेवावाट ःवतः अवकाश पाउन ेछ । 

७. ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ मा अिनवायर् अवकाशको व्यवःथा भै उपिनयम (१) मा देहायका 
ूहरी कमर्चारीको देहाय बमोिजमको उमेर पगुेपिछ वा िनजको सेवा अविध ३० वषर् पूरा भएपिछ िनजलाई सरकारी 
सेवावाट अवकाश िदईनेछ भनी ूहरी हवल्दार र ूहरी जवानदेिख ूहरी महािनरीक्षकसम्मका िविभ  दजार्का 
व्यिक्तह लाई आफ्नो उमेर पगुेपिछ वा सेवा अविध ३० वषर् पूरा भएपिछ दईु ूिबयाबाट अवकाश पाउन े व्यवःथा 
रहेको देिखन्छ । उक्त िनयम ९८ को उपिनयम (२) मा ूहरी उपिरक्षकदेिख ूहरी महािनरीक्षकसम्मका ूहरी 
कमर्चारीले आफू वहाल रहेको पदमा तोिकएको अविधसम्म वहाल रहेमा सो अविध भकु्तान गरेपिछ अवकाश िलनेछन ्
भ  े व्यवःथा गरेको र उपिनयम (४) मा उपिनयम (२) बमोिजम अविध भकु्तान भएपिछ नेपाल सरकारले चाहेमा 
उपिनयम (१) बमोिजमको उमेरको हद वा सेवा अविध ननाघ्न े गरी ूहरी अितिरक्त महािनिरक्षक, ूहरी नायव 
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महािनरीक्षक, ूहरी विर  उपिरक्षक र ूहरी उपरीक्षकलाई २ (दईु) वषर्को अविध थप गनर् सक्नेछ भ  ेव्यवःथा गरेको 
र उपिनयम (४क) मा उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तीस वषर् सेवा अविध पूरा भई अवकाश 
पाउन ेूहरी कमर्चारीलाई सोही उपिनयमबमोिजमको उमेरको हद ननाघ्न ेगरी नेपाल सरकारले देहायको आधारमा पाँच 
वषर्सम्म सेवा अविध थप गनर् सक्नछे भन्दै देहाय (क) (ख) (ग) मा िविभ  व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

८. यी िनवेदक आफू २०३५।९।१७ मा ूहरी सेवामा ूवेश गरेको र मािथ उिल्लिखत िनयम ९८ को उप 
िनयम (१) को व्यवःथाअनसुार २०६५।९।१६ मा ३० वषर् सेवा अविध पूरा भए पिन उप िनयम (४) को 
व्यवःथाबमोिजम सेवा अविध ननाघ्ने गरी नपेाल सरकारबाट दईु वषर् सेवा अविध थप भै कायर्रत ्रहेको र थप भएको 
दईु वषर्को बाँकी अविधसम्म काम गनर् पाउन ुपन भ  ेिजकीर िलएको देिखन्छ । 

९. ूहरी (सो॑  संशोधन) िनयमावली, २०६६ ले ूहरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ मा संशोधन गरी 
उक्त िनयम ९८ को उपिनयम (४) र (४क) को मािथ उिल्लिखत सेवा अविध थप गन व्यवःथा हटाएको अथार्त ्
िझकेको देिखन्छ । त्यसैगरी देहाय ३ मा ःवतः अवकाश हनुे व्यवःथा गरी िझिकएको सेवा अविध थपको उपिनयम 
(४) र (४क) को व्यवःथालाई पिरपिु  गद तीस वषर् सेवा अविध पूरा भई सेवा अविध थप गिरएको ूहरी कमर्चारीको 
सेवा अविध जितसकैु बाँकी रहेको भएता पिन ःवतः अवकाश पाउनेछ भ े व्यवःथा गरेको देिखन्छ । िनवेदकले ३० 
वषर्को सेवा अविध पूरा गरेको र संशोधन हनु ु पूवर्को नपेाल सरकारले सेवा अविध थप गनर्सक्न ेव्यवःथा बमोिजमको 
दईु वषर्को सेवा अविध थप पाई कायर्रत ्रहेकै अवःथामा सो अविध व्यतीत नहुँदै िनयमावलीमा संशोधन गिरयो भ े 
िजकीर िलए पिन नेपाल सरकारले सो िनयमको व्यवःथा संशोधन वा नया ँ व्यवःथा राख्न नपाउन ेभ  े कुनै आधार 
उल्लेख गरेको देिखएन । सेवा अविध थप गन सम्बन्धमा रहेको िनयम ९८ को उपिनयम ४ र ४(क) को व्यवःथा नै 
िनयमावलीबाट हटाई सकेको र संशोिधत देहाय ३ को व्यवःथाले उपिनयम ४ र ४(क) बमोिजम सेवामा रहेका सवै 
ूहरी कमर्चारीह को हकमा गरेको समान व्यवःथाले िनवेदकको हकमा असमान व्यवहार गरी िनवेदकलाई ूा  
समानताको हक िवपरीत रहेको भ  ेअवःथा देिखएन । 

१०. ूहरी (सो॑  संशोधन) िनयमावली, २०६६ ले ूहरी िनयमावली, २०४९ मा गरेको संशोधन मूल 
िनयमावलीका ूावधानसगँ आव  नगिरएको अथार्त ्िनयम ९८ को िनयम (४) र (४क) िझकेको भएता पिन िनयम ९८ 
को उप िनयम (३) प ात कुनै कानूनी व्यवःथा िनयमावली िभऽ समावेश नगिरएको र कुन उप िनयममा ःवतः 
अवकाश हनु े व्यवःथा थप गिरएको भ े पिन संशोधनमा ःप  नगिरएको समेत कारणवाट देहाय ३ को व्यवःथा 
संशोिधत अंगको पमा महण गनर् िमल्दैन भ े िनवेदन दावी तथा िनवेदकतफर् का िव ान कानून व्यवसायीह को बहस 
िजकीर समेत रहेको पाइन्छ । संशोिधत िनयमावलीको देहाय ३ को व्यवःथा मूल िनयमावलीको ूावधानसगँ सोझै 
आव  गरेको नभई ःवतन्ऽ पमा रहेको छ तथािप सो व्यवःथा िनयम ९८ बाट िझकेको उपिनयम (४) र (४क) को 
व्यवःथाको पिरपिु  गरेको पाइन्छ । ूहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नपेाल सरकारले 
देहायका िनयमह  बनाएको छ भन्दै देहाय २. मा ूहरी िनयमावली २०४९ को िनयम ९८ को उप िनयम (४) र 
(४क) िझिकएको र लग ै देहाय ३. मा ःवतः अवकाश हनुे व्यवःथा गरेको देिखँदा उक्त थप गिरएको व्यवःथाका 
सम्बन्धमा सामान्य ूािविधक ऽिुट हुँदैमा ती व्यवःथाह  िनयमको व्यवःथाअन्तगर्त िबयाशील नहनु ुपन अथवा ःवतन्ऽ 
कानूनी वल वा हैिसयत नहनु ुपन कुनै कारण र आधार देिख  । ऐनले िदएको ूत्यायोिजत अिधकारको अिख्तयारी 
ूयोग गरी िनयम संशोधन गनर् सक्न ेनेपाल सरकारको अिधकारलाई सीिमत गनर् सक्न ेअवःथा समेत रहँदैन । 

११. संशोिधत िनयमको व्यवःथा ूत्यक्ष पमा संिवधानसँग बािझएको वा मौिलक हकको ूयोगमा अनिुचत 
बन्देज लगाएको अवःथामा संिवधानको धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर गनर् सक्न ेअसाधारण अिधकारले 
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िनयमको व्यवःथा संशोधन गनर् सक्न े सीमा तोक्न िमल्दैन । दईु वषर् सेवा अविध थप गरेपिछ सो अविधसम्म 
आफू सेवामा रही रहन पाउन ुपनमा देहाय ३ को संशोिधत व्यवःथाले आफ्नो हक िहतमा असर पगुेको भनी िनवेदकले 
दावी िलए पिन समम संशोिधत व्यवःथा अथार्त िनयमको व्यवःथाबाट िझिकएको िनयम ९८ को उपिनयमको सवै 
व्यवःथालाई चनुौती िदएको अवःथा पिन छैन । ३० वषर् सेवा अविध पगुेका ूहरी कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले चाहेमा 
दईु वषर् सेवा अविध थप गनर् सक्न े ूहरी िनयमावली, २०४९ को सािवकको व्यवःथालाई ःवीकार गन िनवेदकले 
हालको सोही संशोिधत व्यवःथालाई संिवधानसँग बािझएको भनी चनुौती िदई अःवीकार गनर् िमल्दैन । त्यसमा पिन 
संशोिधत िनयमावलीको व्यवःथाले समान अवःथाका ूहरी कमर्चारीलाई असमान व्यवहार गन ूावधान राखेको भ े 
िनवेदन दावी समेत रहेको देिखँदैन । िनवेदकको हकमा माऽ संशोिधत व्यवःथा लागू हनुे नभै  समम ूहरी कमर्चारीको 
हकमा लागू हनुे देिखएको र ूःततु व्यवःथाले ३० वषर्भन्दा बढी ूहरी सेवाको ूहरी उपरीक्षक पदमा सेवा गरी 
अिनवायर् अवकाश पाएका िनवदेकको कुनै पिन संिवधानूद  हकमा आघात पगुेको अवःथा देिखएन । आफ्नो हकमा 
थप गरेको दईु वषर्को सेवा अविध नपगु्दै आफूले सेवाबाट अवकाश पाउन े गरी भएको संशोिधत व्यवःथा आफ्नो 
िहतअनकूुल नरहेको भ  ेआधारमा िनयमको सो व्यवःथा बािझएको भनी मनोगत पमा गो रा दावीसम्म िलए पिन सो 
व्यवःथा संिवधानको कुन ूावधानसँग बािझयो भ  ेकुरा िनवदेन व्यहोराबाट पिु  भएको पाइएन । 

१२. अब िनवदेन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपुन हो होइन भ  े अिन्तम ू तफर्  िवचार गदार्, मािथ 
गिरएको िववचेनाको आधारमा िनवेदन दावीमा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा संिवधानको ूावधानसँग बािझएको भ े 
अवःथा देिखएन । २०३५ सालमा ूहरी सेवामा ूवशे गरेका िनवेदकको सेवा अविध ३० वषर् पूरा भै २०६५।९।१७ 
देिख थप गरेको दईु बषर्को सेवा अविधमा कायर्रत ् रहेको अवःथामा संशोिधत व्यवःथाको आधारमा ूहरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९८ को उपिनयम (१) बमोिजम २०६६।९।१ देिख लागू हनुे गरी अिनवायर् अवकाश 
िदएको भ े िनवेदन व्यहोराबाटै िनवेदकको सेवा अविध ३० वषर्भन्दा वढी नै रहेको देिखएको अवःथामा िनवेदकको 
पेशा तथा रोजगार गनर् पाउन ेहक तथा सम्पि सम्बन्धी हकमा आघात पगुेको भनी िववाद उठाउनकुो औिचत्य समेत 
देिखँदैन । िनवदेकको सेवा अविध २ वषर् थप गन ूथम संशोधन ारा संशोिधत िनयमको व्यवःथा आफु अनकूुल रहेको 
अवःथामा संिवधानसम्मत हनुे र ःवतः अवकाशसम्बन्धी ूहरी िनयमावली, २०४९ को सो॑  संशोधनको हालको व्यवःथा 
आफ्नो ूितकूल रहेको भनी िलएको िनवेदन दावीमा मागबमोिजम कुनै आदेश जारी हनु सक्न ेअवःथा देिखएन । तसथर् 
िनवेदनमा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा संिवधानसँग बािझएको भ ेसम्मको िनवेदनमा दावी िलए पिन आफ्नो दावीलाई 
वःतिुन  आधार ूमाणले पिु  गनर् नसकेको यस अवःथामा िनवेदन मागबमोिजम ूहरी िनयमावली, २०४९ को उपयुर्क्त 
संशोिधत व्यवःथा समेत अमान्य र बदर हनु ुपन देिखएन । साथै िनवेदकलाई सेवावाट िदएको अिनवायर् अवकाशको 
िनणर्य तथा कामकारवाही समेत कानूनिवपरीत रहेको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गरी रहन ुपरेन । 
ूःततु िनवेदन खारेज हनु्छ । िमिसल िनयमबमोिजम वझुाई िदनू । 

 उक्त रायमा सहमत छु । 

 न्या.िगरीश चन्ि लाल 

न्या.भरतराज उूतेी 

 इित संवत ्२०६७ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभुम ्– 

इजलास अिधकृतः– पनुाराम खनाल 
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िनणर्य नं. ८४९६                     न.ेका.प. २०६७            अ  ११ 

 

सव च्च अदालत, पूणर् इजलास 

माननीय न्यायाधीश ौी बलराम के.सी. 

माननीय न्यायाधीश ौी रणबहादरु बम 

माननीय न्यायाधीश ौी ूकाश वःती 

पनुरावलोकन नं. २०६६—NF—०००४ 

आदेश िमितः २०६७।७।११।५ 

 

िवषय :- उत्ूषेण समेत 

 

िनवेदकः सीता िनम्न माध्यिमक िव ालय िछूा हमु्लाका ूा.िव. िशक्षक िभमूसाद लािमछान े

िव  े

िवपक्षीः िजल्ला िशक्षा कायार्लय, हमु्ला समेत 

  

अिघ आदेश गन : 

सव च्च अदालतः 

मा.न्या.ौी अनूपराज शमार् 

मा.न्या.ौी परमानन्द झा 

  

  आचारसंिहता अथार्त ्आचरणिवपरीत काम गरेमा िशक्षकलाई सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनअनसुार कारवाही र सजाय हनु 
सक्दछ । आचरणिवपरीत काम गन िशक्षक होस ् वा कमर्चारी दवैुलाई कारवाही नगन हो भन े संगठन वा िव ालय 
छाडा, अनशुासन िहन र अःतव्यःत हनुजान े। 

(ूकरण नं.५) 

  कुनै संगठनमा कायर्रत ्कमर्चारी वा व्यिक्त वा िशक्षकले आचरणिवपरीत कायर् गर् यो भन्दैमा कारवाही गन अिधकारी जसमा 
कारवाही गनर् सक्न ेअिधकार छ उसले पिन जानरे वा नजानरे गल्ती गनर् नसक्न े। 

(ूकरण नं.६) 



549 
 

  िवभागीय कारवाही गनुर्पदार् केही न्यूनतम ्मान्यताह को पालना अिख्तयारवालाबाट हनुपुछर् । िवभागीय कारवाही गनुर्पदार् 
आचरणिवपरीत काम गन व्यिक्तलाई उसगँ कारवाही गनर् परेको कारण र आधारसिहत ःप ीकरण माग्न ुपन एवं यःतो 
कारवाही गनर् लागकेो कुरा िनजले थाहा पाउन ेगरी सूिचत गिरएको हनुपुन । 

  िवदा ःवीकृत नगराई अनपुिःथत रहेमा आचरणिवपरीत काम गरेको र कतर्व्य पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा िवभागीय 
कारवाही गनर् सिकन ेभएतापिन  कारवाही गनर् नपन कारण केही भए ूमाणसिहत सम्बिन्धत व्यिक्तलाई आफ्नो कुरा राख्न े
वा भ  ेमौका ूदान गनुर्पन । 

(ूकरण नं.७) 

  यिद िनवदेकलाई लागू हनु े सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा िवभागीय कारवाही भएको कमर्चारीले मु ा गरी िवभागीय कारवाही 
गन िनणर्य अदालतबाट बदर भएमा बीचको अविधको तलब भ ालगायतको सम्पूणर् सिुवधा पाउन ेकानूनी व्यवःथा भएमा 
िवभागीय कारवाही गन िनणर्य बदर भएपिछ त्यःतो सम्पूणर् सिुवधा ूा  गदर्छ । तर यिद सोसम्बन्धी िवषयमा सेवा 
शतर्सम्बन्धी कानूनमा त्यःतो व्यवःथा छैन भन े बीचको अविधको तलब भ ालगायतको सिुवधा पाउन नसक्न े। 

(ूकरण नं.८) 

िनवेदकतफर् वाटः िव ान विर  अिधवक्ता ौी िव कान्त मैनाली, िव ान अिधवक्ता ौी सोमकान्त मैनाली 

िवपक्षी तफर् वाटः िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी राजेन्ि पोखरेल 

अवलिम्वत नजीरः 

सम्ब  कानूनः 

  नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(२) 

  िशक्षा िनयमावली, २०४९ (सात  संशोधन सिहत ) को िनयम ५४(४), (९) 

  

आदेश 

न्या.बलराम के.सी.: यस अदालत पूणर् इजलासको २०६६।३।१२ को आदेशानसुार न्याय ूशासन ऐन, २०४८ 
को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेन िनःसा ूदान भै पेश हनु आएको 
ूःततु मु ाको संिक्ष  तथ्य र आदेश यस ूकार छः 

म िनवेदक िशक्षा आयोगको िमित २०४८।७।१४ गतेको िनणर्यअनसुार २०४८।८।१२ गते ूा.िव. 
िशक्षकमा ःथायी िनयिुक्त पाएको र २०५३।१।१ देिख ौी सीता ूा.िव. हमु्लामा स वा भै उक्त िव ालयमा अध्यापन 
गद आएको िथए ँ। २०५७ सालको अधर्वािषर्क परीक्षा समा  भएपिछ िमित २०५७।८।१५ गतेदेिख िनयमले पाउन ु
पन िवरामी िवदा र भैपरी आउने िवदा िव ालयको व्यवःथापन सिमितको िनणर्य र ःवीकृितअनसुार, िहउँदे िवदा 
२०५७।९।५ देिख शु  गरी २०५७।११।२ गते िव ालय खोल्न ुपनमा २ िदन िनयमानसुार िव ालयले राख्न पाउने 
ःथानीय िवदा समेत राखी ऐ. २०५७।११।५ गते माऽ िव ालय खोल्न े िनणर्य भएपिछ म घरमा आएको अवःथामा 
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अचानक िवरामी परी कमलिप  रोग लागी िसिकःत भएको समयमा िव ालयमा उपिःथत हनु नसक्न ेभएको हुँदा फागनु 
५ गते नै िव ालयको नाउँमा पऽ लेखी िव ालयमा उपिःथत भै अध्यापन कायर् गनर् नसक्ने भएकोले मेरो सि त िवरामी 
िवदा, पवर् िवदा, भैपरी आउने िवदा समेतले नपगु भएमा बेतलवी असाधारण िवदा समेत ःवीकृित गरी िदन ुहनु अनरुोध 
गदर्छु भनी मौकैमा िनवेदन पठाई िवपक्षी िव ालयलाई जानकारी गराएको िथए ँ। हमु्ला क्षेऽमा जान हवाई यातायात 
अिनि त छ र वषार् याममा हवाई यातायात चल्दैन र पैदल जान पिन मिहन  लाग्दछ । हलुाकी व्यवःथा पिन ठीक 
छैन, धेरै किठनाईह  छन,् जनु करा मेरो काबभुन्दा बािहरको पिरिःथित हो । उक्त फागनु १४ गते रिज र गरेको 
िवदाको पऽ २०५८।१।२० गते िव ालयमा पगुी िविधवत दतार् भएको छ भ  े कुरा ूधानाध्यापक ौी देवनारायण 
शाहको पऽवाट जानकारी हनु आएको छ । िवपक्षी िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारी ौी गोरख बहादरु थापाले म 
िनवेदकलाई तपाईं ९० िदनसम्म आफ्नो िव ालयमा िवना सूचना अनपुिःथत रहेको हुँदा यस कायार्लयको िमित 
२०५८।२।१ को िनणर्यअनसुार तपाईंलाई िशक्षा िनयमावली, २०४९ (सात  संशोधन सिहत) को पिरच्छेद १३ को 
िनयम ५४ को उपिनयम (९) बमोिजम िमित २०५७।११।२ गतेदेिख लागू हनु ेगरी नोकरीवाट हटाइएको व्यहोरा 
जानकारी गराइन्छ भनी अिधकारक्षेऽ िवहीन, ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत, गैरकानूनी, पूवार्मही िनणर्य भएको छ । 

मेरो दरवन्दी रहेको िनम्न माध्यिमक िव ालय नेपाल सरकारको अनदुानवाट स ािलत िव ालय हो र उक्त 
िव ालयमा िशक्षा ऐन, २०२८ र िशक्षा िनयमावली, २०४९ लागू हनु्छ । िनयमावलीको िनयम ४८ मा िशक्षक िनयिुक्त 
सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको छ । उक्त िनयम ४८ मा िनयिुक्तको लािग िसफािरश भएको उम्मे  वारलाई िजल्ला िशक्षा 
अिधकारीले त्यसरी िसफािरशको सूचना ूकािशत भएको िमितले दईु मिहनािभऽ एक वषर्को परीक्षणकालमा रहने गरी 
िनयिुक्त िदनपुनछ भ  ेव्यवःथा भएबमोिजम िनयकु्त गन अिधकारी िजल्ला िशक्षा अिधकारी हो । तर िनवदेकलाई िनिम  
िजल्ला िशक्षा अिधकारीले हटाएको अिधकारक्षेऽ िवहीन छ । २०५७ सालको अधर्वािषर्क परीक्षा सिकएपिछ 
२०५७।८।१५ गतेवाट िवरामी िवदा र भैपरी आउन े िवदा िलई म घर आएको िथए ँ। पसु ५ गतेवाट िहउँदे िवदा 
शु  भई ःथानीय िवदा २ िदन परेको कारणवाट फागनु ५ गते माऽ िव ालय उपिःथत हनुपुन िथयो । उक्त फागनु ५ 
गते उपिःथत हनुको लािग असमथर् भएकोले बिदर्या, गलुिरयाको घरवाट िवरामी िवदा लेखी मौकैमा अ  कुनै माध्यम 
नभएकोले हलुाकमाफर् त ्रिज ी पऽ पठाएको िथए ँ। तर मलाई नोकरीवाट हटाउँदा फागनु ५ गते खलु्न े िव ालयलाई 
फागनु २ गते अथार्त ्िवदाको अविधमा हटाएको छ । मलाई हटाउन ेिनणर्य िमित २०५८।२।१ मा गिरएको छ भने 
उक्त िनणर्य भतूलिक्षत र िवदाकै अविधमा भएकोले गैरकानूनी पिन छ । नोकरीवाट हटाउन ेयःतो गम्भीर सजाय ँगदार् 
िवपक्षीले के कित कारणवाट उपिःथत नभएको हो भ  े िवषयमा िनवदेक र िव ालयसँग कुनै सोधपछु जानकारी 
निलनबुाट ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत भएको िनणर्य पूवार्मही र ब  िनयतपूणर् छ । िनवेदकलाई हटाउन िवपक्षी 
िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीले िलएको आधार भनेको िशक्षा िनयमावली, २०४९ को पिरच्छेद १३ को िनयम ५४ को 
उपिनयम (९) बमोिजम भिनएको छ । िवदा अिधकारको कुरा नभए पिन बाध्यता र पिरिःथितको उपभोगको कुरा हो । 
िनयम ९ मा लगातार ९० िदनसम्म िबना सूचना अनपुिःथत रहेमा भ  े वाक्यांश ूयोग भएको छ । िवना सूचना 
लगातार ९० िदनसम्म अनपुिःथत रहेको भ  िमल्ने िःथित छैन । िनयमावलीको िनयम ५५ मा सावर्जिनक िवदा वारे 
उल्लेख गरेको र फागनु ५ गतेसम्म िव ालयको सावर्जिनक िवदा छ भनेर उक्त िवदाभन्दा अिघ िवदाको ःवीकृित िलएर 
घर बिदर्या आएको छु भन ेिमित २०५७।११।२ गतेदेिख लागू हनु ेगरी नोकरीवाट हटाइएको िनणर्य एवं गैरकानूनी र 
िनयम ५४ को उपिनयम ९ िवपरीत अथार्त लगातार ९० िदनसम्म िवना सूचना अनपुिःथत रहेको भ े आरोप नै झूठा र 
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ब  िनयतपूणर् छ । भतूलिक्षत िनणर्य कानूनसंगत भ  निमल्न ेसम्मािनत सव च्च अदालतवाट िस ान्त पिन ूितपािदत 
भएको छ । िमित २०५८।२।१ को िनणर्यले २०५७।११।२ गतेदेिख लागू हनु ेगरी भनी िनणर्य गरेवाट भतूलक्षी 
िनणर्य भएको ःप  छ । नोकरीवाट हटाउन ेिनणर्य गदार् िनणर्यकतार्ले न्याियक मनको ूयोग गनुर्भएको छैन । 

िव ालयको िशक्षकलाई हटाउँदा सम्बिन्धत िव ालयसगँ सोध्नपुदर्छ । िनवदेकलाई नोकरीवाट हटाउन े िनणर्य 
िमित २०५८।२।१ मा माऽ गिरएको छ अथार्त ् िनवेदकको िनवेदन िव ालयमा पगुेको १३ िदनपिछ माऽ गिरएको 
हुँदा िवना सूचना लगातार अनपुिःथत रहेको भ  े िवपक्षीको िनणर्यलाई तथ्यले नै खण्डन गरेको छ । सम्बिन्धत 
िव ालयसगँ बझु्ने कायर्सम्म नगरी भएको िनणर्यलाई ःवेच्छाचारी र न्याियक मनको अभावमा गिरएको िनणर्य ू  छ । 
िवपक्षी िजल्ला िशक्षा कायार्लयको िमित २०५८।२।१ को िनणर्यले िनवेदकको संिवधानको धारा ११ को उपधारा 
(१)(२) र धारा १७ ारा ूद  हकमा आघात परु् याएको छ भने िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४, ५५, ५६ 
समेतको बिखर्लाप भएको हुँदा िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने िनणर्य उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई पनुः 
बहाली गराई आज सम्मको तलब, भ ा, सिुवधा जो जे िनयमले पाउनेछ िदन ुभनी िवपक्षीह का नाउँमा परमादेश समेत 
जारी गिरपाऊँ भ े समेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? यो आदेश ूा  भएका 
िमितले बाटाको म्याद बाहेक १५ िदनिभऽ िवपक्षीह वाट िलिखत जवाफ मगाई िनयमानसुार पेश गनुर् भ े यस 
अदालतवाट िमित २०५८।३।१९ मा भएको आदेश । 

हाल यस िव ालयमा अध्यापनरत िशक्षक िभमूसाद लािमछानेले २०५७ सालको अधर्वािषर्क परीक्षा सम्प  
गरी मंिसर १५ गतेवाट िव ालय छाडेको हो । ू.अ. देवनारायण शाह िवदा वसेकोले िनिम  भै मैले चलाएको हुँ । 
िहउँदे िवदामा घर गएको वलेा िवरामी परी िवरामी िवदाको िनवेदन िव ालयमा पठाएको र सो ूा  भएको िमित 
२०५८।१।२० हो । िभमूसादको लामो अनपुिःथितको कारण िजल्ला िशक्षा कायार्लयले अवकाश िदएको हो, अन्य 
मलाई थाहा छैन भ  ेसमेत व्यहोराको सीता िनम्न माध्यिमक िव ालय िछूाका तत्कालीन ू.अ. िव ानन्द चौधरीको 
िलिखत जवाफ । 

यस िव ालयका िशक्षक िभमूसाद लािमछानेले २०५७ सालको अधर्वािषर्क परीक्षा समा  गरी 
२०५८।७।१५ गते िव ालय छोड्न ुभएको हो । २०५७।९।५ देिख ऐ. फागनु ६ गतेसम्म िहउँदे िवदा भै ७ 
गतेवाट िव ालय स ालन हनुमेा िशक्षक िभमूसाद िवदामा घर गएको र घर गएको समयमा  िवरामी भएकोले िव ालय 
खलु्न ेसमयमा आइपगु्नसक्न ुभएन । िवदाको िनवेदन २०५८।१।२० मा िव ालयमा ूा  भएको हो । ॐोतव्यिक्त 
जसबहादरु महताराले २०५७।१२।२४ मा िव ालय िनरीक्षण गनुर्भएको हो । िनरीक्षणको कारण वा अन्य कारणवाट 
िनजलाई िजल्ला िशक्षा कायार्लयले अवकाश िदएको थाहा छैन । िवदा के कित िथयो त्यो पिन थाहा भएन । 
अवकाशपऽ यसै िव ालयवाट बझुी पाउनपुन तलव भ ा बझु्न ुभएको हो । लामो समय अनपुिःथत भै पठनपाठनमा 
असर पगुेको हुँदा िशक्षा कायार्लयले अवकाश िदएको हो भ  े समेत व्यहोराको सीता िन.मा.िव. िछूाका ू.अ. र 
िव ालय स ालक सिमितको िलिखत जवाफ । 

िनवेदक ःथायी िशक्षक भएको, राज्यकोषवाट तलव खान ेिजम्मेवार िशक्षकले िशक्षा ऐन िनयमको पिरिधिभऽ रही 
पठनपाठन गनुर्पनमा िव ालयमा गै॑हािजर भै िव ाथीर्को पठनपाठनमा खेलवाड गरेको िःथित छ । नोकरीवाट िनिम ले 
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हटाउन निमल्न ेभ  े कुरामा िशक्षा िनयमको िनयम ५४(९) मा लगातार ९० िदनभन्दा बढी िव ालयमा अनपुिःथत 
भएको िशक्षकलाई सो िनयममा भएको पदािधकार रहेको पद ःवतः समा  हनुछे भ े कानूनी व्यवःथालाई 
कायार्न्वयनसम्म भएको हुँदा यस कायार्लयको िनणर्य ऐन िनयमसंगत छ । िनवेदक लगातार ९० िदनभन्दा बढी िव ालय 
गैरहािजर भएको तथ्यलाई िनवेदकले नै ःवीकार गरेका छन ्जसलाई ॐोतव्यिक्त जसबहादरुको िनरीक्षणले ूमािणत 
गरेको छ । यःतो अवःथामा िनवेदकलाई हटाउन िव ालयलाई सोधपछु गनुर्पन आवँयकता नभै  िनयममा भएको 
व्यवःथाबमोिजम हटाइएको कायर् कानूनसंगत छ । पद ःवतः समा  हनुे व्यवःथा हुँदा िनवेदकलाई सफाइको मौका 
िदन आवँयक छैन, ूाकृितक न्यायको िस ान्तिवपरीत भएको भ  िमल्दैन, िरट िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ  े समेत 
व्यहोराको िजल्ला िशक्षा कायार्लय हमु्ला र िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीको िलिखत जवाफ । 

िनवेदक सावर्जिनक िवदा हनु ु पूवर्देिख िवदा बसेको र िव ालय खलेुपिछ पिन उपिःथत नभएकोले मीन 
पचासको िवदा समेत अनपुिःथत िदनमा गणना हनु े भएकोले िनवेदक लगातार ९० िदनभन्दा बढी गैरहािजर रहेको 
िमिसल संलग्न हािजरी रेकडर्वाट समेत देिखँदा िशक्षा िनयमावली, २०४९को िनयम ५४(९) बमोिजम िनजको पदािधकार 
ःवतः समा  गन गरी िजल्ला िशक्षा कायालय हमु्लाले अवकाश िदएको देिखन्छ । िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही 
गरेको नदेिखँदा ःप ीकरण सोिधरहन ुपरेन । ूचिलत कानूनको व्यवःथाबमोिजम ःवतः अवकाश हनु ेूावधान बमोिजम 
नै अवकाश भएकोमा िनवेदकको मौिलक हक वा कानूनी हकमा आघात परेको भ  निमल्ने हुँदा िरट िनवेदन खारेज हनुे 
ठहछर् भ  ेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयकु्त इजलासको िमित २०६१।८।१५ को आदेश । 

यस अदालत संयकु्त इजलासवाट २०६१।८।१५ मा िरट िनवेदन खारेज गन गरी भएको आदेशमा 
िनवेदकलाई िशक्षकको सेवावाट हटाउँदा िलएको कानून एवं तथ्यिवपरीतको िवपक्षी िनकायह को कारवाहीलाई हेिरएको 
अवःथा छैन । िनवेदकको पद ःवतः समा  हनु ेकुनै कानूनी आधार नभएको अवःथामा सनुवुाईको मौका ूदान नगरी 
िवदाको अविधिभऽ प ात्दशीर् असर पन गरी अिधकार नभएको िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीले नोकरीवाट हटाउने गरी 
भएको िनणर्य कानूनी व्यवःथा एवं सव च्च अदालतवाट ूितपािदत िस ान्त समेत ूितकूल भएको हुँदा न्याय ूशासन 
ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क)(ख) बमोिजम पनुरावलोकन गरी हेरी िरट िनवेदन दावी बमोिजम इन्साफ पाऊँ भ  े
समेत व्यहोराको िनवेदन पऽ । 

िनवेदकको व्यिक्तगत फायल िजल्ला िशक्षा कायार्लय हमु्ला वा िछूाका िन.मा.िव. हमु्ला जहा ँछ िझकाई ूा  
भएपिछ यस अदालतमा रहेको मु ाको रेकडर् िमिसल साथै राखी पेश गनुर् भ  े यस अदालत पूणर् इजलासको 
२०६५।४।३० को आदेश । 

िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी िदइएको २०५८।२।१ को पऽमा िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारी 
गोरखबहादरु थापाले हःताक्षर गरेको देिखन्छ । अ ा ूमखुको अनपुिःथितमा केही समयको लािग माऽ सामान्य दैिनक 
काम सचुा  पले चलाउनसम्म िनिम  भै काम गन कमर्चारीलाई सामान्य ूशासकीय कामसरह सजायको आदेश गन 
समेतको अिधकार ूा  छ भ  निमल्ने भनी िशवकुमार खऽी िव  मालपोत कायार्लय धनषुा समेत भएको उत्ूषेण 
समेतको िनवेदनमा यस अदालतको संयकु्त इजलासवाट २०५१।१।१३ मा िस ान्त ूितपादन भैरहेको देिखन्छ । 
यसरी यी िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउन ेगरी िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारी ारा िदइएको पऽ िशवकुमार खऽी िव  
मालपोत कायार्लय धनषुा समेत भएको िरट िनवेदनमा उिल्लिखत ूितपािदत िस ान्त (सव च्च अदालत बलेुिटन, वषर् 
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३, अ  १३, २०५१ ) समेतको ूितकूल देिखँदा न्याय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड 
(ख) बमोिजम ूःततु मु ा पनुरावलोकन गरी हेन अनमुित ूदान गिरिदएको छ । िनयमानसुार गरी पेश गनुर् भ  ेयस 
अदालत पूणर् इजलासको २०६६।३।१२ को आदेश । 

िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेश हनु आएको ूःततु िनवेदनमा िनवेदकतफर् वाट रहन ुभएका 
िव ान विर  अिधवक्ता ौी िव कान्त मैनाली, िव ान अिधवक्ता ौी सोमकान्त मैनालीले ूाथिमक िव ालयका िशक्षक 
िनवेदक भीमूसाद लािमछानलेाई नोकरीवाट हटाउन ेगरी भएको िजल्ला िशक्षा कायार्लय हमु्लाको िनणर्य एवं सोअनसुार 
िदइएको २०५८।२।१ को पऽ िशक्षा ऐन एवं िशक्षा िनयमावलीको व्यवःथािवपरीत छ । िव ालय िवदा भएको 
अविधमा सो समेतलाई जोडी ९० िदनसम्म लगातार अनपुिःथत रहेको भनी अिधकार नभएको िनिम  िजल्ला िशक्षा 
अिधकारीले नोकरीवाट हटाएको िःथित फायलको तथ्यवाट देिखएको छ । िवदा ःवीकृित गराई घर आएका िनवेदक 
िवरामी परी पनुः िवदा माग गरेको भ  ेकुरा िव ालयले ःवीकार गरेको अवःथा छ । िनवेदक ९० िदनसम्म लगातार 
गयल रहेको भ े तथ्य पिन कतैवाट देिखँदैन । अिधकार नभएका िनिम  कायार्लय ूमखुले प ातदशीर् असर पन गरी 
२०५८।२।१ को िनणर्यअनसुार भन्दै २०५७।११।२ देिख लागू हनु े गरी नोकरीवाट हटाएको िःथित छ । 
नोकरीवाट हटाउँदा िनवेदकलाई सनुवुाईको मौका समेत िदएको नदेिखएको अवःथा हुँदा यस अदालतवाट ूितपािदत 
िस ान्त समेतको आधारमा िनवेदन खारेज गन गरेको संयकु्त इजलासको आदेश फैसला िमलेको छैन । िनवेदन 
मागबमोिजम िवपक्षी िनकायका िनणर्य एवं पऽाचारलगायतका कामकारवाही उत्ूषेणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई 
सािवकको पदमा पनुः वहाल गराई िनवेदकले पाउने तलव भ ालगायतका सिुवधा िदन ुभ े परमादेशको आदेश जारी 
हनुपुछर् भ  ेसमेत व्यहोराको वहस ूःततु गनुर्भयो । 

त्यसैगरी िवपक्षी िजल्ला िशक्षा कायार्लय समेतका तफर् वाट उपिःथत िव ान सहन्यायािधवक्ता ौी राजेन्ि 
पोखरेलले िनवदेकलाई िवभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट हटाएको अवःथा नहुँदा िनजसँग ःप ीकरण माग गरी 
सनुवुाईको मौका िदनपुन होइन । लगातार ९० िदनसम्म अनपुिःथत रहेका िनवेदकलाई सािवकको िनयमावलीको 
व्यवःथाअनसुार नोकरीवाट हटाइएको िःथित छ । िनवेदकको पद ःवतः समा  भएको व्यहोराको जानकारी िनिम  
िजल्ला िशक्षा अिधकारीले िदन नपाउन ेभ  िमल्दैन । िवदामा वसेका िनवेदक मीनपचासको िवदा हनुभुन्दा अगािड र 
पछािड हािजर हनु नआई ःवतः पदािधकार समा  हनुे भएपिछ ःप ीकरण सोध्न ुआवँयक हुँदैन । िवदाको सम्बन्धमा 
िशक्षा ऐनले व्यवःथा नगरेको अवःथामा अन्य ूचिलत कानूनमा रहेको व्यवःथा लागू हनुे भनी बोलेको अवःथामा 
िनजामती सेवा िनयमावलीको व्यवःथा आकिषर्त नहनुे भ  िमल्दैन । मीन पचासको िवदा समेत अनपुिःथत िदनमा गणना 
हनुे भएकोले लगातार ९० िदनभन्दा बढी गैरहािजर रहेको अवःथामा िनवदेन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुे अवःथा 
छैन भ  ेसमेत व्यहोराको वहस ूःततु गनुर्भयो । 

उपयुर्क्त िव ान कानून व्यवसायीह को वहस सनुी िरट िनवेदन पऽ सिहतको संम्पूणर् िमिसल अध्ययन गरी 
िनणर्यतफर्  िवचार गरी हेदार् िरट िनवेदन खारेज गन गरेको संयकु्त इजलासको आदेश िमले निमलेको के रहेछ ? सोही 
सम्बन्धमा िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

२. िनणर्यतफर्  िवचार गदार्, िशक्षा आयोगको २०४८।७।१४ को िनणर्य अनसुार ःथायी िनयिुक्त पाई स वाको 
बममा २०५५।४।१ देिख िनम्न माध्यिमक िव ालय िछूामा ूा.िव. िशक्षकको पमा अध्यापन गराउँदै आएको छु । 
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२०५७ सालको अधर्वािषर्क परीक्षा समा  भएपिछ २०५७।८।१५ देिख िवरामी िवदा र भैपरी िवदा ःवीकृत गराई 
घरमा आएको छु । िहउँदे िवदा २०५७।९।५ देिख शु  भै २०५७।११।५ गते माऽ िव ालय खलु्ने िनणर्यले 
िवदामा घरमा आएको अवःथामा िवरामी परी २०५७।११।५ प ात ् समेत िवदाको माग गरी बिदर्या हलुाक ारा 
पठाएको िनवेदन २०५८।१।२० मा िव ालयमा दतार् भएको कुरा िव ालयको रेकडर्वाट देिखएको छ । यसरी पिहले 
िवरामी िवदा एवं भैपरी िवदा ःवीकृत गराई घरमा गएको र िहउँदे िवदापिछ िव ालयमा उपिःथत हनु नसकी िवदा माग 
गरेको िवषय समेतलाई नहेरी अिधकार नै नभएका िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीले २०५७।।११।२ देिख प ात्दशीर् 
असर पगु्न े गरी २०५८।२।१ मा हटाउन े िनणर्य गरी िनवेदकको संिवधान ारा ूद  मौिलक हकमा आघात 
परु् याएकोले िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने गरी भएको िवपक्षी िनकायको २०५८।२।१ को िनणर्य एवं सो िनणर्यका 
आधारमा भएका सम्पूणर् कामकारवाही उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकलाई पनुः सोही िशक्षक पदमा वहाल 
गरी आजसम्मको तलव भ ा एवं सिुवधा समेत िदन ु िदलाउन ु भनी िवपक्षीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी 
गिरपाऊँ भ े मखु्य िरट िनवदेन मागदावी िलएको पाइयो । िशक्षा िनयमावली, २०४९ (सात  संशोधन सिहत) को िनयम 
५४(९) मा रहेको कानूनी व्यवःथाअनसुार लगातार ९० िदनभन्दा बढी िव ालयमा अनपुिःथत रहेका िनवेदकलाई 
ॐोतव्यिक्त समेतको िसफािरशको आधारमा हटाउन ेिनणर्य भएको हो । िनयम ५४ को उपिनयम (९) मा ९० िदनसम्म 
िवना सूचना अनपुिःथत रहेमा पदािधकार ःवतः समा  हनुे व्यवःथा रहेको र सो कानूनी व्यवःथाअनसुार सफाइको 
मौका समेत िदन ु नपन हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु े अवःथा छैन भ े व्यहोराको िजल्ला िशक्षा 
कायार्लयवाट िलिखत जवाफ ूिेषत गरेको देिखयो । 

३. िनवेदक भीमूसाद लािमछाने २०५७।८।१५ देिख िवरामी िवदा र भैपरी आउन े िवदा ःवीकृत गराई 
बसेको र सो िवदाप ात ् िव ालयको िनयिमत िहउँदे िवदा २०५७।९।५ देिख शु  भई २०५७।११।४ सम्म सो 
िवदा कायम रही २०५७।११।५ देिख िव ालय खलु्ने तथ्यमा िनवेदन िजकीर एवं िजल्ला िशक्षा कायार्लय समेतवाट 
ूिेषत िलिखत जवाफमा िववाद देिखएको छैन । िहउँदे िवदा पिछ २०५७।११।५ मा िव ालयमा हािजर हनुपुन 
िनवेदकले आफू िवरामी परेको भनी िव ालयलाई िहउँदे िवदा प ातको लािग पनुः िवदाको िनवेदन िदएको र सो िनवदेन 
हलुाक ारा िव ालयमा ूा  भै २०५८।१।२० मा दतार् भएको भ  े िव ालय स ालक सिमित समेतको िलिखत 
जवाफवाट देिखन आयो । िनवेदकले िव ालयमा पेश गरेको िवदाको िनवेदन सम्बन्धमा िजल्ला िशक्षा कायार्लयमा 
जानकारी निदँदैको अवःथामा २०५८।२।१ को िनणर्यअनसुार भनी २०५७।११।२ देिख नै लागू हनु े गरी 
िनवेदकलाई िशक्षक पदवाट हटाएको भ  े देिखन्छ । िजल्ला िशक्षा कायार्लयको िलिखत जवाफमा ॐोतव्यिक्तको 
िसफािरशको आधारमा लगातार ९० िदनसम्म अनपुिःथत रहेका िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाइएको भ  ेव्यहोरा उल्लेख 
गरेपिन िमिसल संलग्न ॐोतव्यिक्तको २०५७।१२।२४ को ूितवदेनमा ू.अ. देवनारायण साहू, स.ू.अ. िव ानन्द 
चौधरी र ूा.िव. िशक्षक िभमूसाद लािमछाने अनपुिःथत रहेको भ े सम्म उल्लेख भएतापिन िनवेदक कुन िमितदेिख 
अनपुिःथत रहेका र िनजको अनपुिःथित लगातार ९० िदनसम्म रहेको भ े उल्लेख भएको पाईंदैन । िनवेदकलाई 
नोकरीवाट हटाउन े गरी भएको िनणर्य एवं िमिसल संलग्न िजल्ला िशक्षा कायार्लयको २०५८।२।१ को पऽमा 
नोकरीबाट हटाउन ुपन आधार कारण केही उल्लेख नगरी सम्बिन्धत िव ालयको हािजर रेकडर् एवं िव ालय स ालक 
सिमित तथा नोकरीवाट हटाइएका िनवेदक समेतलाई सो कुराको पूवर् जानकारी समेत निदई िशक्षा िनयमावली, २०४९ 
(सात  संशोधन  सिहत) को पिरच्छेद १३ को िनयम ५४(९) बमोिजम नोकरीवाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ 
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भ ेसम्म उल्लेख गरेको देिखन्छ । ःथायी िशक्षकमा िनयिुक्त पाई कायर्रत ् रहेका िनवेदकको सि त िवदा, िव ालयले 
िनयमअनसुार उपभोग गन िहउँदे िवदा समेतको िवषयमा िव ालय समेतलाई बझुी, अनपुिःथत रहेको अवःथा देिखए 
िनवेदकलाई बझुी िनणर्य गनुर्पनमा कानूनको व्यवःथा सम्म उल्लेख गरी नोकरीवाट हटाइएको २०५८।२।१ को 
िजल्ला िशक्षा कायार्लय हमु्लाको िनणर्य ःवेच्छाचारी पमा भएको देिखन आयो । 

४. अक तफर्  िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउँदा िनिम को कायर्भार िलएका िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीवाट 
िनणर्य भएको हुँदा सो िनणर्यमा अिधकारक्षेऽको ऽिुट रहेको भ े िनवेदन दावी समेत रहेको छ । िनवदेक ९० िदनभन्दा 
बढी लगातार अनपुिःथत रहेको र िनजको पदािधकार ःवतः समा  हनुे हुँदा िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारीले िनणर्य गनर् 
पाउन ेनै हनु्छ भ  ेिकिसमका िलिखत जवाफ व्यहोरा ूिेषत गरेको देिखन्छ । के कुन कारणले िनवेदक ९० िदन सम्म 
अनपुिःथत रहे भ े तथ्यगत कुरा सम्बिन्धत िव ालयवाट बझुी िनणर्य गरेको नभै  ॐोतव्यिक्तको िसफािरशको हवाला 
उल्लेख गरी िनयमको व्यवःथा ूयोग गिरएको देिखन्छ । िनिम  िजल्ला िशक्षा अिधकारी गोरखबहादरु थापाको िनणर्यले 
िनवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने िनणर्य गरेको देिखन्छ । 

५. िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ५४(९) मा "िलिखत सूचना िवना तीस िदनसम्म िव ालयबाट 
अनपुिःथत रहेमा यःतो िशक्षक वा कमर्चारीलाई नोकरीबाट हटाउन सिकन ेछ र ९० िदनसम्म िवना सूचना अनपुिःथत 
रहँदा िनजको पदािधकार रहेको पद ःवतः समा  हनुेछ" भ े व्यवःथा उल्लेख भएको देिखन्छ । यसबाट िशक्षक पदमा 
कायर्रत ्व्यिक्त ३० िदनसम्म िवदा ःवीकृत नगराई बसेमा सेवाबाट हटाउन सिकन ेर ९० िदनभन्दा बढी अनपुिःथत 
रहेमा पद नै समा  हनुे कानूनी व्यवःथा देिखन्छ । सो कुरा िनवेदकलाई लाग ुहनु े िनवेदकको वाध्यात्मक आचार 
संिहता समेत हो । आचार संिहता अथार्त आचरण िवपरीत काम गरेमा िशक्षकलाई सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनअनसुार 
कारवाही र सजाय हनु सक्दछ । आचरण िवपरीत काम गन िशक्षक होस ्वा कमर्चारी दवैुलाई कारवाही नगन हो भने 
संगठन वा िव ालय छाडा अनशुासनिहन र अःतव्यःत हनु जान्छ । त्यसमािथ पिन िव ालयका साना बालबािलकालाई 
पढाउने िशक्षकमा त नैितकता, अनशुासन, इमानदािरता लगनिशलता जःता िवशेष आचरणको पालना झनै महत्वपूणर् 
हनु्छ । साना बालबािलकाले िशक्षा िशक्षक ारा िव ालयमा ूा  गदर्छन ्। धेरै हदसम्म िशक्षकको 
योग्यता, अनशुासन, इमानदािरता र आचरणले िव ाथीर्लाई ूभाव पादर्छ । िशक्षक पेशामा कायर्रत ् िशक्षकको 
नैितकता, कतर्व्य पालन, अनशुासन इमानदािरता र आचरण झनै महत्वपूणर् हनु्छ । िनवेदकले िशक्षक भइकन िव ालयलाई 
खाँचो र बालकािलकाको भिवंयलाई नै असर पन गरी िवना सूचना लामो समय िवदा निलई अनपुिःथत भएकोले िनजको 
त्यःतो कायर्लाई आचरणिवपरीत र गम्भीर लापरवाही र अनशुासन िहन कायर् समेत मा ुपछर् यसमा िववाद भएन । 

      ६. नेपाल एक कानूनी शासनको आधारमा राज्य स ालन हनु ेदेश हो । िव ालयलगायत ूत्येक सावर्जिनक िनकाय 
वा संःथा वा कायार्लयका पदािधकारीले गन र भएको हरेक काम कानूनबमोिजम र मान्य ूचलन एवं िस ान्तबमोिजम 
भएको हनुपुछर् । कुनै संगठनमा कायर्रत ्कमर्चारी वा व्यिक्त वा िशक्षकले आचारणिवपरीत कायर् गर् यो भन्दैमा कारवाही 
गन अिधकारी जसमा कारवाही गनर् सक्ने अिधकार छ उसले पिन जानेर वा नजानेर गल्ती गनर् सक्दैन । कानूनबमोिजम 
अिधकार भएको व्यिक्तले अिधकार ूयोग गदार् संयम भएर कानूनको रीत परु् याई कानूनबमोिजम काम गनुर्पछर् । 
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(२) मा कानूनबमोिजम बाहेक कसैको वैयिक्तक ःवतन्ऽता अपहरण 
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गिरने छैन भ  ेमौिलक हक नागिरकलाई ूदान भएको छ । धारा १२(२) को सो व्यवःथा अिधकारीह लाई मागर्दशर्न 
हो । 

      ७. िशक्षा िनयमावली, २०४९ को िनयम ५९(४) मा लगातार ३० िदनसम्म िवदा निलई अनपुिःथत हनु नहनु े
व्यवःथा िनवेदकले पालना गनुर्पन शतर् हो यसमा िववाद भएन । यसको उल्लंघन हुँदा आचरणिवपरीत कारवाही हनु 
जान्छ । आचरण उल्लंघन गदार् िवभागीय कारवाही हनु सक्छ कारवाही गिरन ुपिन पछर् । कारवाही गनुर् नपन भ े 
सम्बिन्धत व्यिक्तको व्यिक्तगत ःवाथर् गाँिसएको िवषय हो भन ेकारवाही गनुर्पन सावर्जिनक िहत गािँसएको िवषय हो 
यसमा िववाद भएन । तर िवभागीय कारवाही गनुर्पदार् केही न्यूनतम मान्यताह  छन ्। त्यसको पालना 
अिख्तयारवालाबाट हनुपुछर् । िवभागीय कारवाही गनर् पदार् आचरणिवपरीत काम गन व्यिक्तलाई उसगँ कारवाही गनर् 
परेको कारण र आधार सिहत ःप ीकरण माग्नपुछर् । यसको लािग त्यःतो सम्बिन्धत व्यिक्तको घर ठेगानामा सूचना 
पठाई फेला नपरेमा एक पटक सावर्जिनक पऽपिऽका माफर् त सूचना ूकािशत गरेर भएपिन जानकारी िदनपुछर् । त्यःतो 
खोजी र सूचना पटक–पटक गनुर् पदन एक पटक गरे पगु्छ । तर कारवाही गनर् लागेको कुरा िनजले थाहा पाउन ेगरी 
सूिचत गिरएको हनुपुछर् । त्यसै गरी िवभागीय कारवाही सजाय गदार् कानूनबाट तोिकएको अिधकारीले सजाय गनर् िनणर्य 
गनुर्पछर् । हनु त िशक्षक वा कमर्चारी आफ्नो कायार्लयमा िनरन्तर हािजर उपिःथत रहन ुपछर् । यिद कारणवस उपिःथत 
हनु नसके तोिकएको अिधकारीबाट िवदा ःवीकृत गराएर Prior Sanction गराएर माऽ िवदा वःनपुन ूत्येक कमर्चारी वा 
िशक्षकको कतर्व्य हो । यिद कसैले िवदा ःवीकृत नगराई अनपुिःथत रहेमा आचरण िवपरीत काम गरेको र कतर्व्य 
पालनामा लापरवाही गरेका आधारमा िवभागीय कारवाही गनर् सक्न े भएता पिन सजायको कारण त्यःतो व्यिक्तलाई 
आचारण िवपरीत काम गरेको आरोप लाग्न ेर त्यसको नितजा वा असर सेवावाट हटाउन ेवा वखार्ःत गनसम्म िवभागीय 
सजाय हनुे हुँदा यसको Penal Consequence लाई ध्यानमा राखी त्यःतो व्यिक्तलाई कारवाही गनर् नपन कारण केही भए ूमाण 
सिहत सम्बिन्धत व्यिक्तलाई आफ्नो कुरा राख्न ेवा भ  ेमौका ूदान गनुर्पन कुरा सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनसँग सम्बिन्धत 
मान्य ूाकृितक न्यायको िस ान्त हो । 

८. कानूनले सजाय गन अिधकार िदएको व्यिक्त बाहेक अक  अिधकारीले सजाय गनर् सक्दैन । कानूनमा ःप  
व्यवःथा भएकोमा बाहेक यःतो कारवाही गन अिधकार ूत्यायोजन हनु सक्दैन । ूःततु िनवेदनमा िनवेदकलाई िनिम ले 
सजाय गरेको देिखयो । 

९.    िनिम  भई काम गन व्यिक्त अिधकार ूा  व्यिक्त हुँदैन । ूमखुको अनपुिःथित भएमा काम चलाउनको 
लािग माऽ आफैले Ad Hoc तत्काल नगरी नहनु ेदैिनक ूशासन स ालन गनर्सम्म माऽ िनिम  भइ काम सम्हाल्न सक्छ । 
िनिम  भई काम गन अिधकार िदइरहन पदन । कुनै पिन संगठनमा दरवन्दी (Organization Chart) अनसुार पदपूितर् भई 
संगठनले दैिनक र िनयिमत काम स ालन गदर्छ । तर किहलेकही ँकारणवस ूमखु वा तोिकएको व्यिक्त कायार्लयमा 
उपिःथत हुँदैन । त्यसरी अनपुिःथत अिधकारीको पद तु न्त पूितर् हनु सक्दैन । पूितर् गनर् समय लाग्दछ । यसरी 
तोिकएको ूमखु अिधकारीको पद खाली हुँदा कानूनले त्यःतो पदलाई तोकेको काम िनिम ले गनर् सक्दैन । िवभागीय 
कारवाही जःतो कारवाही जसमा सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनले सजाय गन अिधकारी तोिकएको हनु्छ । त्यःतो काम त्यःतो 
व्यिक्त अथार्त ्ूमखु भन्दा तत्काल मिुनको पदािधकारीले काम चलाउन सक्छ । यही तथ्य भएको िनवेदक िशवकुमार 
खऽी िव  मालपोत कायार्लय धनषुा समेत भएको संवत ्२०४९ सालको िरट नं. २४१० को उत्ूषेण िवषयको 
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िनवेदन (सव च्च अदालत बलेुिटन, वषर् ३, अ  १३, २०५१, आदेश िमित २०५१।१।१३) मा “अ ा ूमखुको 
अनपुिःथितमा केही समयको लािग माऽ सामान्य दैिनक काम सचुा  पले चलाउन सम्म िनिम  भै काम गन 
कमर्चारीलाई सामान्य ूशासकीय काम सरह सजायको आदेश गन समेतको अिधकारूा  छ भ  निमल्न”े भ  े िस ान्त 
ूितपादन भैरहेको देिखयो । 

१०. अतः ूःततु िनवेदनमा िनवेदकले लामो समय िवदा निलई अनपुिःथत रही आचरण िवपरीत काम गरेको 
भएतापिन िनिम ले िनवदेकलाई हटाउन े गरी कारवाही गरेको कामलाई Justify गनर् सिकएन । संगठनको कमर्चारीले 
आचरणिवपरीत काम गनर् हुँदैन तर संगठनका कमर्चारीले आचरणिवपरीत काम गरेको भन्दैमा कारवाही गन अिधकारी 
त्यितखेर उपिःथत नभएको भन्दैमा कायार्लय वा संगठनले गल्ती गनर् नसक्न े हुँदा िमित २०५८।२।१ को िनणर्य 
उत्ूषेणको आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । 

११. बहाली हुँदा सम्मको तलब भ ा आिदलगायतका सिुवधा समेत िदलाई पाऊँ भ े मागको सम्बन्धमा यी 
सुंिवधाह  िनवदेकलाई लागू हनु े सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा भरपन कुरा हो । यिद िनवेदकलाई लागू हनु े सेवा 
शतर्सम्बन्धी कानूनमा िवभागीय कारवाही भएको कमर्चारीले मु ा गरी िवभागीय कारवाही गन िनणर्य अदालतबाट बदर 
भएमा बीचको अविधको तलब भ ालगायतको सम्पूणर् सिुवधा पाउने कानूनी व्यवःथा भएमा िवभागीय कारवाही गन 
िनणर्य बदर भएपिछ त्यःतो सम्पूणर् सिुवधा ूा  गदर्छ । तर यिद सोसम्बन्धी िवषयमा सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा त्यःतो 
व्यवःथा छैन भन े बीचको अविधको तलब भ ालगायतको सिुवधा पाउन सक्दैन । तत्कालीन संिवधानको धारा ८८(२) 
र वतर्मान संिवधानको धारा १०७(१) १०७(२) अनसुार पूणर् न्याय ूदान गनर् जनुसकैु आदेश जारी गनर् सक्न ेभएता 
पिन असाधारण अिधकार ूयोग गदार् Lagislative Policy र Lagislative Intention िवपरीतको आदेश गनर् सक्दैन । तसथर् 
िनवेदकलाई लागू हनुे सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा मािथ उिल्लिखत िवभागीय कारवाही भई पदबाट हटेको िमितदेिख 
अदालतबाट पनुः ःथािपत नहनु्जेलको बीचको अवकािशत काम नगरेको अविधको पिन तलव भ ा आिद पाउने र िदने 
व्यवःथा भएमा िनवेदकको मागबमोिजमको सिुवधा िदन,ु तर यिद िनवेदकलाई लागू हनु े सेवा शतर्सम्बन्धी कानूनमा 
त्यःतो अवकािसत बीचको अविधको तलव, भ ा आिद सिुवधा पाउन ेव्यवःथा नभएमा त्यसतफर्  िनवेदकको दावी पगु्न 
सक्दैन । ूःततु आदेशको जानकारी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर् त िवपक्षी िजल्ला िशक्षा कायार्लय हमु्ला 
समेतलाई िदई िमिसल िनयमबमोिजम वझुाई िदनू । 

  

उक्त रायमा सहमत छ  । 

 न्या.रणबहादरु बम 

न्या.ूकाश वःती 
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