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पररच्छे द-१
१. पृष्ठिूभम
महाभियोग िन्नाले सावाजभनक पद धारण गरे को पदाभधकारीष्ट्रवरुद्ध सं सदद्द्वारा गररने आरोपसष्ट्रहिको कारवाही प्रष्ट्रक्रया
िन्ने बुस्िन्छ।अथवा सावाजभनक पद धारण गने र राज्य कोषबाट िलब सुष्ट्रवधा प्राप्त गने राज्यका महत्वपूणा पदमा
रहेका उच्ि पदस्थ पदाभधकारीलाई जनप्रभिभनभधमूलक सं स्था व्यवस्थाष्ट्रपकाप्रभि स्जम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने
क्रममा त्यस्िा पदाभधकारीलाई सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लं घन गरे को, कायािमिाको अिाव वा खराब
आिरणका आधारमा व्यवस्थाष्ट्रपकाले प्रस्िाव पाररि गरी हटाउन लगाइने आरोप हो।शस्क्त पृथकीकरण िथा
भनयन्रण र सन्िुलनको दृष्ट्रिकोणले महाभियोगलाई व्यवस्थाष्ट्रपकाले कायापाभलका र न्यायपाभलका उपर भनयन्रण
कायम गने एउटा औजारको रुपमा पभन भलइन्छ।महाभियोग प्रस्िाव प्रस्िुि हुुँदैमा अभियोग प्रमास्णि हुुँदैन, यसले
ष्ट्रवभिन्न प्रष्ट्रक्रयाहरु पूरा गनुप
ा ने हुन्छ। प्रस्िावमाभथ सदनमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, महाभियोग प्रस्िावमाभथ
छानभबन गना महाभियोग प्रस्िाव छानभबन सभमभिले खोज अनुसन्धान गछा, प्रमाण जुटाइन्छ र सोको प्रभिवेदन
सदनसमि प्रस्िुि हुन्छ र सो प्रभिवेदनको आधारमा सदनमा कम्िीमा प्रस्िावको पिमा दुईभिहाइ मि जुट्न सकेमा
मार महाभियोग प्रस्िाव पाररि िई आरोष्ट्रपि पदाभधकारीलाई आवश्यक कारवाहीको लाभग सम्बस्न्धि भनकायमा
भसफाररस गररन्छ।
अं ग्रज
े ी शब्द Impeachment को उत्पस्त्त िान्सेली शब्द Empeechier बाट िएको भथयो जुन ल्याष्ट्रटन शब्द
Impedicare मा आधाररि भथयो र यसको अथा Catching or ensnaring by the 'foot' (समाउनु वा अल्िाउनु) िन्ने
हुन्छ । Oxford Learner's Dictionary का अनुसार Impeachment िनेको "The act of charging an important public
figure with a serious crime." िन्ने हुन्छ । यसै गरी

Black's Law Dictionary का अनुसार Impeachment

िनेको " A criminal proceeding against a public officer, before a quasi- political court, instituted by a

written accusation" िन्ने हुन्छ । यस्िै बृहि् नेपाली शब्दकोषका अनुसार महाभियोग िन्नाले "उच्िपदस्थ
व्यस्क्तमाभथ कानूनी आधारमा लगाइने ष्ट्रवशेष अभियोग" िन्ने बुस्िन्छ। सै द्धास्न्िक रुपमा राज्यका केही पदमा रहे का
पदाभधकारीहरुले गल्िी गनै सक्दै नन् र गल्िी गरे मा उनीहरुलाई अन्य प्रकारले कारवाही गने प्रावधान नरहने हुुँदा
त्यस्िा पदाभधकारीहरुलाई महाभियोग प्रस्िाव पाररि गरी पदबाट हटाउने अभ्यास रहेको पाइन्छ। राजाका
मन्रीहरुलाई सावाजभनक कामप्रभि उत्तरदायी बनाउने सन्दिामा यसको ष्ट्रवकास सवाप्रथम १४ औ ं शिाब्दीमा
बेलायिबाट िएको हो।1 भिष्ट्रटस साम्राज्यवादको प्रिावले महाभियोग सम्बन्धी अवधारणा ल्याष्ट्रटन अमेररकी िथा
उत्तर अमेररकी दे शहरुमा फैभलएको दे स्खन्छ।2
नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी अवधारणा कुनै न कुनै रुपमा नेपालको पष्ट्रहलो सं ष्ट्रवधान नेपाल सरकार वैधाभनक
कानुन, २००४ दे स्ख नै सुरुवाि िएको पाइन्छ जसलाई त्यस पभछका सं ष्ट्रवधानहरुले पभन भनरन्िरिा ददएका छन्।
यद्यष्ट्रप महाभियोग शब्दकै प्रयोग िने सवाप्रथम नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान, २०४७ बाट िएको पाइन्छ।
व्यावहाररक रुपमा यसको प्रयोग सवाप्रथम ष्ट्रव.सं . २०५२ सालमा सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश
ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्र प्रसाद भसं ह ष्ट्रवरुद्ध ल्याइएको प्रस्िाव भथयो।
1
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पररच्छे द-२
२. महाभियोगसम्बन्धी केही अन्िरााष्ट्रिय अभ्यास र घटनाक्रम
२.१ बेलायि
महाभियोगको सं वैधाभनक प्रयोगको सुरुवाि बेलायिबाट िएको माभनन्छ, जहाुँ महाभियोगलाई राजाले नरुिाएका
मन्रीहरुलाई सं सदद्बारा हटाउने मुतय राजनीभिक हभियारको रुपमा प्रयोग गररएको दे स्खन्छ।3 त्यहाुँ महाभियोगको
प्रयोग पष्ट्रहलो पटक सन् १३७६ मा Baron William Latimer का ष्ट्रवरुद्ध िएको दे स्खन्छ।4 खास गरी १५ औ ँ
शिाब्दीको मध्यदे स्ख १७ औ ँ शिाब्दीसम्म केही मुतय पदमा आभसन पदाभधकारीहरुलाई हटाउने काम गररयो जसमा
Duke of Buckingham(1626), Earl of Strafford(1640), Archbishop William Laud(1642), Earl of
Clarendon(1667), Thomas Osborne, Earl of Danby(1678) मुतय रहेका भथए।5 बेलायिमा सन् १७०० अस्घ
ित्काभलन बेलायिी पाभलायामेन्ट Curia Regis को न्याष्ट्रयक अभधकार अन्िगाि रहेर महाभियोग लगाइने गररन्थ्यो िने
सं सदको रुपमा House of Commons र House of Lords गरी दुई सदनको व्यवस्था िएपभछ महाभियोग लगाउने
अभधकार सं सदको अभधकारिेर अन्िगाि रहे को दे स्खन्छ।6 जहाुँ House of Commons ले Prosecutor र House of
Lords ले Judge को रुपमा महाभियोग प्रस्िावलाई अगाभड बढाउुँदै आएको पाइन्छ।7 सन् १७०१ मा आएको
"Settlement Act" ले उच्ि अदालि र पुनरावेदन अदालिका न्यायाधीशहरुलाई सं सदका दुवै सदनबाट हटाउन सक्ने
व्यवस्था गरे को पाइन्छ। हाल यो शस्क्त "Senior Courts Act, 1981" मा व्यवस्स्थि गररएको छ।महाभियोग
सम्बन्धी अभधकारको प्रयोगको सुरुवाि बेलायिबाट िएपभन, सं सदीय प्रणालीमा सामूष्ट्रहक स्जम्मेवारीको भसद्धान्िको
प्रयोग हुुँदै जाुँदा महाभियोगको प्रयोग ष्ट्रवस्िारै हराउुँदै गएको दे स्खन्छ। सन् १८०६ मा हेनरी डुनडासलाई
लगाइएको महाभियोग नै बेलायिमा लगाइएको अस्न्िम महाभियोग हो।8 सन् २००४ मा त्यभिबेलाका प्रधानमन्री
टोनी ब्लेयरमाभथ इराकमा युद्ध अपराधं को मुद्दामा महाभियोग प्रस्िाव ल्याउने प्रयास िएको भथयो जुन अगाभड बढ्न
सकेन।अि: बेलायिमा हालसम्म महाभियोग ष्ट्रवषयमा ठोस कानुन निएिापभन सं सदलाई महाभियोगको अभधकार
रहेको छ िन्ने मान्यिा कायमै रहेको छ ।9

ु राज्य अमेररका
२.२ संयक्त
अमेररकामा सं वैधाभनक अभधवेशन िल्दा महाभियोगबारे लामो बहस िएको भथयो । त्यहाुँका Founding Father
Alexander Hamilton ले Federalist No. 69 मा महाभियोग कुनै पभन राजनैभिक सङ्कटबाट भनकास ददने valve िएको
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बिाएका भथए।10 शस्क्त भनयन्रण र सन्िुलनको एक महत्वपूणा शासकीय औजार, महाभियोग सम्बन्धी सम्पूणा
अभधकार Congress (House of Representative र Senate) मा भनष्ट्रहि रहने सं वैधाभनक व्यवस्था रहेको छ । रािपिीय
ु राज्य अमेररकामा सं ष्ट्रवधानअनुसार रािपभि, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु र सं वैधाभनक
शासन प्रणाली रहेको सं यक्त
एवं सरकारी पदाभधकारीहरुष्ट्रवरूद्ध महाभियोग लगाउन सष्ट्रकने व्यवस्था रहे को छ । दुई सदनात्मक व्यवस्था
रहेकोमा िल्लो सदन (House of Representatives) मा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्िाव प्रस्िुि गररन्छ र यसको
िूभमकालाई अभियोजक(Prosecutor) को रुपमा भलइन्छ । House of Representatives बाट सो प्रस्िाव सामान्य
बहुमिबाट पाररि िएपभछ मार माभथल्लो सदन Senate मा प्रस्िुि गररने व्यस्था रहेको छ।Senate बाट सो प्रस्िाव
दुई भिहाई बहुमिबाट पाररि िएपभछ आरोष्ट्रपि पदाभधकारी सम्बस्न्धि पदबाट पदच्युि हुने व्यवस्था रहे को छ ।
यसै कारण

पभन Senate लाई

सो

प्रष्ट्रक्रयाको

न्यायाधीशको

रुपमा

पभन

भलईन्छ।

रािपभिलगायि

राज्यका

न्यायाधीशउपर कुनै प्रकारको राजरोह, घुस, उच्ि अपराध र अन्य दुरािारको आरोपमा महाभियोग लगाउन सक्ने
व्यवस्था रहेको छ। सवाप्रथम सन् १८६८ मा अमेररकी रािपभि Andrew Johnson का ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव
ल्याइएको भथयो जुन पाररि हुन सकेन।11 त्यस्िै सन् १९७४ मा ित्कालीन अमेररकी रािपभि Richard M. Nixon
भबरुद्ब महाभियोग प्रस्िाव ल्याइएको भथयो िर त्यो प्रष्ट्रक्रयामा जानुपूवन
ा ै उनले राजीनामा ददएका हुनाले उक्त प्रस्िाव
अगाभड बढे को भथएन। यसै गरी सन् १९९८ मा रािपभि Bill Clinton ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव ल्याइएको भथयो जुन
House of Representatives बाट पाररि िएको भथयो िर Senate बाट पाररि हुन नसकेको हुुँदा उक्त प्रस्िाव
असफल िएको भथयो। यस्िै सन् २०१९ मा ित्कालीन अमेररकी रािपभि Donald Trump भबरुद्ब पभन महाभियोग
प्रस्िाव ल्याइएको भथयो जुन प्रस्िाव House of Representative बाट पाररि िएको भथयो िर Senate बाट पाररि हुन
नसकेको हुुँदा उक्त प्रस्िाव असफल िएको भथयो। यी बाहे क अमेररकाको इभिहासमा भसनेटर ष्ट्रवभलयम व्लाउन्ट,
केही मुतय न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु र न्यूयोकाका गिनार ष्ट्रवभलयम सुल्जर लगायिका व्यस्क्तहरुलाई महाभियोग
प्रस्िाव ल्याइएको भथयो, िी मध्ये केहीका प्रस्िावहरु पाररि िई पदबाट हटे का भथए िने केहीले आरोप
लगाईसकेपभछ राजीनामा ददएर हटे का भथए र केही प्रस्िावहरु ष्ट्रवभिन्न िरणमा भनस्िेज हुन पुगेका भथए।अमेररकामा
हालसम्म House of Representatives बाट २० जना माभथ लागेको महाभियोगको प्रस्िाव पाररि िएको भथयो, िीमध्ये
८ जना माभथको प्रस्िाव मारै Senate बाट समेि पाररि िई पदच्युि िएका भथए।12

२.३ िारि
ष्ट्रवश्वको सबैिन्दा ठू लो लोकिन्रको अभ्यास

गने

ु
मुलक
िारिमा

त्यहाुँका रािपभि, प्रधान न्यायाधीश र

न्यायाधीशहरुलाई सं सदको दुवै सिा (लोक सिा र राज्य सिा) माफाि महाभियोग लगाउन सष्ट्रकने सं वैधाभनक
व्यवस्था रहेको छ। कुनै पभन सदनमा एक िौथाई सदस्यले उक्त प्रस्िाव ल्याउन सक्ने र दुई भिहाई मिले उक्त
प्रस्िाव पाररि िएमा मार दो्ो सदनमा पेश हुने गदाछ।दो्ो सदनमा पभन दुई भिहाई मिले सो प्रस्िाव पाररि
िएमा मार आरोष्ट्रपि पदाभधकारी पदच्युि हुने व्यवस्था रहे को छ । सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश र
न्यायाधीशको असिमिा वा खराब आिरण िएको अवस्थामा महाभियोग प्रस्िाव पेश गना सष्ट्रकने र दुवै सदनबाट

10

https://www.npr.org/2019/11/18/779938819/fractured-into-factions-what-the-founders-feared-aboutimpeachment
11
https://www.senate.gov/about/powers-procedures/impeachment/impeachment-johnson.htm
12

(https://history.house.gov/Institution/Origins-Development/Impeachment/)
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महाभियोग सम्बन्धी भनणाय भलन सष्ट्रकने व्यवस्था गररएको छ । िारिमा सवाप्रथम सन् १९९३ मा न्यायाधीश V.
Ramaswami का ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव पेश गररएको भथयो जुन दुई भिहाइ बहुमिले पाररि हुन नसक्दा असफल
िएको भथयो िने त्यसपभछ क्रमश न्यायाधीश Soumitra Sen (2011), P.D. Dinakaran (2011), J.B. Pardiwala
(2015) र C.V. Nagarjuna Reddy (2017) का ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव ल्याइएको भथयो ।13 यसरी हेदाा िारिमा कुनै
पभन महाभियोग प्रस्िाव पूणा रुपमा पाररि िएको दे स्खदै न, कभिपय प्रस्िाव छलफलमै रहुँदा आरोष्ट्रपिले राजीनामा
ददएपभछ भनष्कृय िएको दे स्खन्छ िने कभिपयका ष्ट्रवरुद्ध दुई भिहाईले पाररि हुन नसकेको पाइन्छ।14

२.४ दस्िण कोररया
दस्िण कोररयाको सं ष्ट्रवधान अनुसार महाभियोगवारा हटाउन सष्ट्रकने पदाभधकारीहरुमा रािपभि, प्रधानमन्री, State

Council का सदस्यहरु, मन्रालयका कायाकारी प्रमुखहरु, सं वैधाभनक न्यायाधीशहरु, भनवाािन आयोगका सदस्यहरु,
Audit and Inspection Board र कानुनवारा भनयुक्त गररएका अन्य सावाजभनक पदाभधकारीहरु रहे का छन् ।
महाभियोग प्रष्ट्रक्रयामा सं लग्न सं स्थाहरुमा त्यहाुँको सं सद

National Assembly र Constitutional Court रहेका

छन् । महाभियोग प्रस्िाव बहुमि सदस्यहरुले दिाा गनुप
ा ने र रािपभिबाहेक अन्य पदाभधकारीहरु माभथ सो प्रस्िाव
ल्याउुँदा कम्िीमा एक भिहाई सदस्यहरुको सहमभि िए पुग्ने र पाररि गना दुई भिहाई सदस्यहरुको सहमभि िाष्ट्रहने
र रािपभिबाहेक अन्य पदाभधकारीहरुष्ट्रवरुद्ध बहुमि मार िए पुग्ने व्यवस्था रहे को छ। महाभियोग प्रस्िाव दिाा हुने
भबस्त्तकै कुनै पभन पदाभधकारी आफ्नो पदबाट भनलस्म्बि हुने व्यवस्था रहे को छ । महाभियोग प्रस्िाव National

Assembly बाट पाररि िइसकेपभछ सं वैधाभनक अदालिले पभन सो कुरामा दोषी पाए मार सो पदाभधकारी पदमुक्त
हुने व्यवस्था छ । सं वैधाभनक अदालिले दिाा िएको १८० ददनभिर महाभियोगसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गनुप
ा ने
कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।15 रािपभिमाभथ महाभियोग प्रस्िाव लागेर पदच्युि िएपभछ प्रधानमन्रीले कायावाहक
रािपभिको िूभमका भनिाउुँदछन् र साठी ददनभिर अको ि ुनाव हुने व्यवस्था रहेको छ ।16

२.५ दस्िण अष्ट्रिका
दस्िण अष्ट्रिकाको राजनीभिक प्रणाली Parliamentary Republic with an Executive Presidency िएकाले रािपभि
सं सदबाट भनवाास्िि हुन्छन् र रािपभिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । रािपभिष्ट्रवरुद्ध सं सदीय
प्रणालीमा जस्िै अष्ट्रवश्वासको प्रस्िाव ल्याउन सक्ने व्यवस्था पभन रहेको छ । महाभियोग लगाउने सष्ट्रकने अन्य
पदाभधकारीहरुमा Public Protector, महालेखापरीिक, अन्य आयोगका सदस्यहरु

रहेका छन् ।रािपभि, Public

Protector, लेखापरीिकहरुलाई National Assembly को दुई भिहाई मिले महाभियोग लगाउन सष्ट्रकन्छ िने,

13

(https://www.thehindu.com/news/national/list-of-judges-who-faced-impeachment
proceedings/article18578156.ece )
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(https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-12-02/south-korea-president-may-beimpeached/#:~:text=65%20%26%20Constitution%20of%20the%20Republic,(Constitutional%20Court%20Act%
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आयोगका सदस्यहरुलाई सामान्य बहुमिका आधारमा महाभियोग प्रस्िाव पाररि गना सष्ट्रकन्छ।17 दस्िण अष्ट्रिकामा
महाभियोग प्रष्ट्रक्रयाका सम्पूणा कायाहरु National Assembly अन्िगाि गठन िएको एक स्विन्र सभमभि र पभछल्लो
प्रष्ट्रक्रयाको लागी गठन हुने महाभियोग सभमभि माफाि िएर एकै सदनमा महाभियोगसम्बन्धी सम्पूणा कारवाही सम्पन्न
हुने गदाछ ।

२.६ िाजील
िाजीलको सं ष्ट्रवधानको धारा ८५मा रािपभिष्ट्रवरुद्ध महाभियोग लाग्ने आधारहरु जसलाई “Crimes of Responsibility”
पभन िभनन्छ उल्लेख गररएको छ जसअनुसार रािपभिले

the existence of the Union, the free exercise of the

Legislative Power, the Judicial Power, the Public Prosecution and the constitutional Powers of the units of the
Federation लगायि ष्ट्रवरुद्ध हुने काम गरे महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । िाजीलको सं ष्ट्रवधान र
महाभियोगसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रयाको व्यातया िएको Law No.1079 मा व्यवस्था गररएबमोस्जम रािपभिष्ट्रवरुद्ध महाभियोग
लगाउने प्रस्िाव त्यहाुँको िल्लो सदन House of Deputies बाट दुई भिहाई मिले पाररि िएमा सो प्रस्िाव यदद
सामान्य criminal अपराध िएमा Supreme Federal Tribunal for common criminal offencesमा वा िास्जलको
सं ष्ट्रवधानको धारा ८५ मा उल्लेख िएका अपराधहरुमध्ये िएमा Federal Senateमा

पेश हुने व्यवस्था रहे को छ

।Senateले आफ्नो कारबाही अगाभड बढाएपभछ रािपभि स्वििः भनलम्बनमा पने व्यवस्था रहेको छ ।िर महाभियोग
प्रष्ट्रक्रया नसष्ट्रकुँदै १८० ददन कटे मा सो भनलम्बन छानभबन प्रष्ट्रक्रयालाई असर नगने गरी फुकुवा हुने व्यवस्था समेि
रहेको छ । Senateमा िल्ने सो जाुँिबुि प्रष्ट्रक्रयाको अध्यििा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीशले गने व्यवस्था
पभन रहेको छ ।

२.७ अन्य केही दे शमा रहेका व्यवस्था
ु ने व्यवस्था पभन रहेका छन्
ष्ट्रवश्वका केही दे शहरुमा महाभियोग प्रष्ट्रक्रया जनिाबाट अनुमोददि हुनप

। Semi-

Presidential प्रणाली रहेको अष्ट्रियामा सं सदले रािपभिको महाभियोगबारे जनमि सङ्ग्ग्रह गना सक्दछ र त्यसका
लाभग

माभथल्लो सदनको दुई भिहाई मि आवश्यक पदाछ । िर जनमि सङ्ग्ग्रहबाट सो प्रस्िाव पाररि निएमा

माभथल्लो सदन ष्ट्रवघटन हुने व्यवस्था रहेको छ ।18 कोलस्म्बयामा कुनै सवासाधारणले प्रभिभनभध सिामा रािपभिष्ट्रवरुद्ध
आफ्नो उजुरी दिाा गराउन सक्दछ र यस कुरालाई मुद्दा बनाउने ष्ट्रक नबनाउने स्जम्मा प्रभिभनभध सिाको हुने
गदाछ।19
बोभलभिया र ईक्वेडरमा दिाा िएका १५ प्रभिशि मिदािाको दस्िखि सङ्कलन गरी कुनै पभन रािपभिलाई ष्ट्रफिाा
बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहे को छ । यस्िै भियिनाममा पभन दिाा िएका २० प्रभिशि मिदािाले कुनै रािपभिलाई
हटाउनेबारे petition उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्िो प्रावधानलाई व्यवस्स्थि बनाउन त्यहाुँ समयको
पावन्दी लगाईएको हुन्छ । बोभलभियामा रािपभिको आधा कायाकाल सष्ट्रकएपभछ मार सो प्रस्िाव ल्याउन सष्ट्रकन्छ
िने ईक्वेडरमा िने रािपभिको एक वषाको कायाकाल व्यभिि िएपभछ मार त्यस्िो प्रस्िाव ल्याउन पाइने व्यवस्था
रहेको छ।

17

18

19

(https://dearsouthafrica.co.za/wp-content/uploads/2018/05/SAConstitution-web-eng.pdf
https://www.jstor.org/stable/26966492
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अमेररका, बेलायि, िारि, नेपाल, पाष्ट्रकस्िान, ष्ट्रफभलष्ट्रपन्स, दस्िण कोररया, ईरान, िास्जल, बुल्गेररया, जमानी,
ु मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था
आयरल्याण्ड, नवे, िेक ररपस्ब्लक, रुस लागायि ष्ट्रवश्वका प्राय सबै मुलक

रहेको

ु हरुमा सं सदको दुई भिहाई सदस्यहरुले महाभियोगको पिमा मि ददएमा त्यस्िो प्रस्िाव
पाइन्छ। प्राय िी सबै मुलक
ु का रािपभिलाई पदबाट
पाररि हुने प्रिलन रहे को दे स्खन्छ। यसै प्रष्ट्रक्रया बमोस्जम ष्ट्रवभिन्न समयमा केही मुलक
हटाइएको भथयो जसमा Dilma Rousseff, Brazil (2016), Park Geun Hye, South Korea(2016), Fernando Lugo,
Paraguay(2012), Rolandas Paksas, Lithuania(2004), Abdurrahman Wahid, Indonesia(2001), Carlos Andres
Perez, Venezuela(1993) र Abolhassan Bainsadr, Iran(1981)

ु का
रहेको पाइन्छ।20 यसै गरी केष्ट्रह मुलक

रािपभिलाई लगाइएको महाभियोगको प्रस्िाव पाररिहुन सकेको पाइदै न जसमा

Pedro Pablo Kuczynski.

Peru(2017), Jacob Zuma, South Africa(2016), Roh Moo Hyun(2004), Boris Yeltsin, Russia(1999)
पाइन्छ।

21

रहेको

ु का रािपभिहरुले महाभियोग प्रस्िाव आएपभछ राजीनामा ददएको दृिान्ि रहे का
यसै गरी कभिपय मुलक

छन् जसमा Ombdsman Merceditas Guiterrez. Philippines (2011), Pedro Pablo Kuczynski, Peru (2018),
Fernando Collor de Mello, Brazil (1992), Pervez Musharraf, Pakistan (2008) रहे का पाइन्छ।22 यसरी समग्रमा
ु हरुले सं वैधाभनक वा कानूनी रुपमा नै महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरी यसलाई
हेदाा हाल ष्ट्रवश्वका अभधकांस मुलक
अभ्यासमा ल्याएको पाइन्छ।

20

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impeachments_of_heads_of_state

21

पूर्र्
व त

22

पूर्र्
व त
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पररच्छे द-३
३. नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
३.१ संवैधाभनक व्यवस्था
महाभियोग सम्बन्धी सारिूि व्यवस्था सं ष्ट्रवधानमा नै उल्लेख गने कानुनी प्रिलन रहेको हुुँदा यसै अनुरुप नेपालमा
महाभियोग शब्दको प्रयोग सवाप्रथम नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान, २०४७ बाट गना थाभलएको हो। यद्यष्ट्रप यस िन्दा
पष्ट्रहले का सं ष्ट्रवधानहरुमा पभन यसै प्रकृभिको अभियोग लगाई न्यायपाभलका र सं वैधाभनक भनकायका पदाभधकारीहरुलाई
पदबाट मुक्त गना सक्ने व्यवस्था भथयो। नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी सं वैधाभनक व्यवस्थाहरुलाई दे हायबमोस्जम
उल्लेख गना सष्ट्रकन्छ: -

३.१.१ नेपाल सरकार वैधाभनक कानुन (२००४)
सं ष्ट्रवधानको िाग ५, धारा ५४(ग) मा न्यायाधीशले ठू लो कसूर गरे मा वा मानभसक वा शारीररक अयोग्यिाको
कारणबाट श्री ३ महाराजबाट सोधनी हुुँदा न्यायाभधकारी सभमभिले कसूर वा अयोग्यिाको समथान गरे मा नालायक वा
काम गना नसक्ने ठहररएको न्यायाधीशलाई श्री ३ महाराजबाट खारीज गररबक्सने व्यवस्था रहेको भथयो।

३.१.२ नेपालको अन्िररम शासन ष्ट्रवधान, २००७
सं ष्ट्रवधानको धारा ३० (५) मा प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश खराब आिरणको वा अयोग्य
ठहररएमा मस्न्रमण्डलको कमसेकम िीन खण्डको दुइखण्ड बहुमिले भनजलाई खारीज गररयोस् िन्ने राय श्री ५
महाराजभधराजका हजूरमा ददएमा मौसुफको आज्ञाले मार भनजहरु आफ्ना पदबाट खारीज हुने व्यवस्था भथयो। नर
हुनेछैन िन्ने व्यवस्था रहेको भथयो।

३.१.३ नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान (२०१५)
सं ष्ट्रवधानको िाग ६, धारा ५७ को उपधारा ४(ख) मा प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिका अन्य न्यायाधीशको
खराब आिरण वा अयोग्यिाले गदाा आफ्नो पदको किाव्यपालन गना असमथा छ िन्ने कुरा श्री ५ बाट भनयुक्त
आयोगले ठहर ररपोटा पेश गरे मा श्री ५ बाट मौसुफको स्वष्ट्रववेकले भनजलाई पदबाट हटाउन सष्ट्रकबक्सने व्यवस्था
रहेको भथयो। िर आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिका न्यायाधीशलाई आयोगमा आफ्नो
सफाइको भनभमत्त पूरा मौका ददनबाट बस्िि गररनेछैन िन्ने व्यवस्था भथयो। श्री ५ बाट गदठि आयोगलाई बयान
भलने, सािी प्रमाण बुझ्ने िथा आफ्नो अवहेलनाको लाभग सजाय गने समेि सबै ष्ट्रकभसमको अभधकार हुने व्यवस्था
भथयो।
यसका साथै सं ष्ट्रवधानमा लोक सेवा आयोगको अध्यि र सदस्यहरु, महालेखा परीिक लगायिका सं वैधाभनक
भनकायका पदाभधकारीलाई सवोच्ि अदालिको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान िररकाले सो पदबाट
हटाउन सक्ने व्यवस्था भथयो।
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३.१.४ नेपालको संष्ट्रवधान (२०१९)
सं ष्ट्रवधानको िाग ११, धारा ६९ को उपधारा ४(ख) मा प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको अन्य
न्यायाधीशको कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएकोले वा बदभनयिसाथ काम गरे कोले आफ्नो किाव्यपालन
नगरे को हुुँदा हटाउन मनाभसव छ िनी श्री ५ बाट भनयुक्त गररबक्सेको आयोगले प्रभिवेदन पेश गरे मा मौसूफबाट
हटाउन सष्ट्रकबक्सने व्यवस्था रहेको भथयो। िर त्यस्िो आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको
अन्य न्यायाधीशलाई आयोगमा आफ्नो सफाइ ददनको भनभमत्त मनाभसव मौकाबाट बस्िि गररनेछैन िन्ने व्यवस्था
रहेको भथयो।
यसका साथै सं ष्ट्रवधानमा महालेखा परीिक, लोकसे वा आयोगको अध्यि र सदस्यहरु, प्रमुख भनवाािन आयुक्त र
भनवाािन आयुक्तहरु लगायिका सं वैधाभनक भनकायका पदाभधकारीलाई सवोच्ि अदालिको न्यायाधीश सरह समान
आधारमा र समान िररकाले सो पदबाट हटाउन सष्ट्रकने व्यवस्था भथयो।

३.१.५ नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान, २०४७
सं ष्ट्रवधानको िाग ११, धारा ८७ को उपधारा ७ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहे को भथयो।जसअनुसार काया
िमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालना नगरे को आधारमा
प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गने िनी प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा सदस्य
सं तयाको दुई भिहाइ बहुमिले पाररि गरे को महाभियोगको प्रस्िाव श्री ५ बाट स्वीकृि गररबक्सेपभछ त्यस्िो प्रधान
न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहे को भथयो। यसरी आरोप लागेको
प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गना मनाभसव मौका ददने र सो
प्रयोजनको लाभग भनजसुँग बयान भलन, प्रमाण सङ्कलन गना र राय सष्ट्रहिको प्रभिवेदन पेश गना प्रभिभनभध सिाले आफ्ना
सदस्यहरु िथा कानुनष्ट्रवद् समेि िएको एउटा जाुँिबुि सभमभिको गठन गना सक्ने व्यवस्था भथयो। सो सभमभिको
कायाष्ट्रवभध कानुनद्बारा भनधााररि िए बमोस्जम हुने व्यवस्था भथयो। महाभियोगको कारवाही प्रारम्ि िएपभछ सो
कारवाहीको टु ङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिको न्यायाधीशले आफ्नो पदको
काया गनेछैन िन्ने व्यवस्था भथयो।
यसका साथै सं ष्ट्रवधानमा अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, महालेखा परीिक,
लोक सेवा आयोगको अध्यि र सदस्य, प्रमुख भनवाािन आयुक्त र भनवाािन आयुक्त लगायिका सं वैधाभनक भनकायका
पदाभधकारीलाई सवोच्ि अदालिको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान िररकाले सो पदबाट हटाउन सष्ट्रकने
व्यवस्था रहेको भथयो।

३.१.६ नेपालको अन्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३
सं ष्ट्रवधानको िाग १०, धारा १०५ को उपधारा २ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भथयो।जसअनुसार सवोच्ि
अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीशलाई कायािमिाको अिाव, खराब आिरण, इमान्दारीपूवक
ा
आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को, शारीररक वा मानभसक कारणले काया सम्पादन गना असमथा िएको िन्ने
आधारमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा महाभियोग प्रस्िाव प्रस्िुि गना सक्ने र सो प्रस्िाव ित्काल कायम रहे का सम्पूणा
सदस्य सं तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट पाररि िएमा भनज स्वि: पदमुक्त हुने व्यवस्था रहे को भथयो।िर त्यस्िो
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आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सफाइ पेश गने मौकाबाट बस्िि गररनेछैन र महाभियोगको
कारबाही प्रारम्ि िएपभछ सो कारवाहीको टु ङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो
पदको काया गनेछैन िन्ने व्यवस्था रहेको भथयो।
यसका साथै सं ष्ट्रवधानमा अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, महालेखापरीिक, लोक
सेवा आयोगको अध्यि र सदस्य,

भनवाािन आयोगको प्रमुख भनवाािन आयुक्त

र भनवाािन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव

अभधकार आयोगका अध्यि र सदस्य लगायिका सं वैधाभनक भनकायका पदाभधकारीलाई सवोच्ि अदालिको
न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान िररकाले सो पदबाट हटाउन सष्ट्रकने व्यवस्था रहे को भथयो।

३.१.७ नेपालको संष्ट्रवधान (२०७२)
सं ष्ट्रवधानको िाग ८, धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।धारा १०१(१) मा रािपभि वा
उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध

यो सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लं घन गरे को आधारमा प्रभिभनभध सिामा ित्काल कायम

रहेको सम्पूणा सदस्य सं तयाको एक िौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था रहे को छ।
त्यस्िो प्रस्िाव सं घीय सं सदको दुवै सदनको ित्काल कायम रहेका सम्पूणा सदस्य सं तयाको कम्िीमा दुई भिहाइ
बहमिबाट पाररि िएमा भनज पदबाट मुक्त हुनेछ । धारा १०१(२) मा यो सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लं घन
गरे को, कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमानदारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को
वा आिार सं ष्ट्रहिाको गम्िीर उल्लं घन गरे को कारणले आफ्नो पदीय स्जम्मेवारी पूरा गना नसकेको आधारमा प्रभिभनभध
सिामा ित्काल कायम रहे का सम्पूणा सदस्य सं तयाको एक िौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि
अदालिका न्यायाधीश, न्याय पररषद्द्का सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा पदाभधकारीका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्िो प्रस्िाव प्रभिभनभध सिामा कायम रहे का सम्पूणा सदस्य सं तयाको कम्िीमा
दुई भिहाइ बहुमिबाट पाररि िएमा सम्बस्न्धि व्यस्क्त पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।
कुनै व्यस्क्तको ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको प्रस्िाव पेश गने आधार र कारण ष्ट्रवद्यमान िए निएको छानभबन गरी भसफाररस
गने प्रयोजनका लाभग प्रभिभनभध सिामा एक महाभियोग भसफाररस सभमभि रहने व्यवस्था छ।उक्त सभमभिमा प्रभिभनभध
सिाका एघार जना सदस्य रहन्छन् । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यस्क्तले सं ष्ट्रवधानको गम्िीर उल्लं घन

गरे को वा

कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण वा पदीय दाष्ट्रयत्वको पालन इमानदारीपूवक
ा नगरे को वा आिार सं ष्ट्रहिाको
गम्िीर उल्लं घन गरे को िन्ने आधारमा प्राप्त सूिना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहे को िनी प्रभिभनभध सिाका कम्िीमा
३ जना सदस्यले प्रमास्णि गरी पेश गरे मा सभमभिले त्यस्िो उजुरीमाभथ सं घीय कानुन बमोस्जम छानबीन गरी
महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लाभग प्रभिभनभध सिा समि भसफाररस गरे मा महाभियोगको प्रस्िाव पेश हुन सक्ने
व्यवस्था रहेको छ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्ि िएपभछ नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश, न्यायपररषद्द्का
सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा पदाभधकारीले त्यस्िो कारबाहीको टुं गो नलागेसम्म आफ्नो पदको काया
सम्पादन गना पाउने छै न िन्ने व्यवस्था रहेको छ। महाभियोगको आरोप लागेको व्यस्क्तलाई सफाइ पेश गने
मनाभसव मौका ददनु पदाछ। महाभियोगको प्रस्िाव पाररि िई पदमुक्त िएका रािपभि वा उपरािपभि, न्यायपररषद्द्का
सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा पदाभधकारीले पदमा रहुँदा कुनै कसूर गरे को िए त्यस्िो कसूरमा सं घीय
कानुन बमोस्जम कारबाही गना कुनै बाधा पने छै न । महाभियोगको प्रस्िाव पाररि िई पदमुक्त िएको व्यस्क्तले
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त्यस्िो पदबाट पाउने कुनै सुष्ट्रवधा भलन र िष्ट्रवष्यमा कुनै पभन सावाजभनक पदमा भनयुस्क्त वा मनोनयन हुन नसक्ने
सं वैधाभनक व्यवस्था रहे को छ।
यसका साथै अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखा परीिक, लोकसेवा
आयोगको अध्यि वा सदस्य, भनवाािन आयोगको प्रमुख भनवाािन आयुक्त र भनवाािन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अभधकार
आयोगका अध्यि वा सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृभिक ्ोि िथा ष्ट्रवत्त आयोगका अध्यि वा सदस्य, राष्ट्रिय मष्ट्रहला
आयोगका अध्यि वा सदस्य, राष्ट्रिय दभलि आयोगका अध्यि वा सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यि वा
सदस्य, आददवासी जनजाभि आयोगका अध्यि वा सदस्य, मधेशी आयोगका अध्यि वा सदस्य, थारु आयोगका
अध्यि वा सदस्य र मुस्स्लम आयोगका अध्यि वा सदस्यहरु ष्ट्रवरुद्ध सं ष्ट्रवधानको धारा १०१ बमोस्जम महाभियोग
प्रस्िाव पाररि िएमा भनजहरुको पद ररक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।

३.२ महाभियोग (कायाष्ट्रवभध भनयभमि गने) ऐन, २०५९ मा रहेको व्यवस्था
यस ऐनको प्रस्िावनामै नेपालको सं ष्ट्रवधान अनुसार सं वैधाभनक भनकायमा बहाल रहे का पदाभधकारी उपर महाभियोग
सम्बन्धी कारवाही िलाउन सष्ट्रकने व्यवस्था रहे को छ। ऐनको दफा ३ मा सं वैधाभनक पदाभधकारीको कायािमिाको
अिाव, खराब आिरण वा आफ्नो पदीय किाव्य ईमान्दारीपूवक
ा
पालना नगरे मा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका कम्िीमा
पच्िीस प्रभिशि सदस्यहरुले कुनै पभन सं वैधाभनक पदाभधकारीलाई पदबाट मुक्त गना भनज उपर महाभियोगको प्रस्िाव
पेश गना सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्िाव पेश गना िाहने सदस्यहरुले त्यस्िो प्रस्िाव पेश गनुा परे को कारण र
आधार खुलाई सो प्रस्िाव सष्ट्रहिको सूिना व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको महासस्िव माफाि सिामुखलाई ददनु पने व्यवस्था
रहेको छ।
ऐनको दफा ४ मा महाभियोग प्रस्िावमा उल्लेख गररएका कारण र आधार जाुँिबुि गनाको लाभग व्यवस्थाष्ट्रपकासं सदले यथासम्िव एकिन्दा बढी राजनीभिक दलको प्रभिभनभधत्व रहने गरी सो सिाका आवश्यक सं तयाका सदस्य र
एकजना कानुनष्ट्रवद् रहेको बढीमा ११ जनासम्मको जाुँिबुि सभमभि गठन गने व्यवस्था रहे को छ। उक्त सभमभिमा
रहने कानुनष्ट्रवद् सदस्यको योग्यिा सवोच्ि अदालिको न्यायाधीश िइसकेको वा हुन योग्यिा पुगेको व्यस्क्त सरह
हुनपु ने व्यवस्था छ। जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध िीन मष्ट्रहनाको हुने व्यवस्था छ। िर मनाभसब कारण परे मा
सिामुखले बढीमा िीस ददनको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था रहे को छ।
ऐनको दफा ९ मा कायािमिाको अिावको आरोपमा सं वैधाभनक पदाभधकारी उपर जाुँिबुि गदाा पदाभधकारीलाई
स्पिीकरण सोध्न सष्ट्रकने र सम्बस्न्धि पदाभधकारीले सो आरोप इन्कार गरे मा जाुँिबुि सभमभिले सिामुखसुँग परामशा
गरी भनजको शारीररक वा मानभसक अवस्थाको परीिण गनाको लाभग सम्बस्न्धि ष्ट्रवषयको ष्ट्रवशेषज्ञ रहे को िीन
सदस्यीय स्िष्ट्रकत्सकको बोडा (मेभडकल बोडा) गठन गना सक्ने व्यवस्था रहे को छ।
ऐनको दफा १० मा भ्रिािार िएको आरोपको सम्बन्धमा जाुँिबुि सम्बन्धी ष्ट्रवशेष व्यवस्था गररएको छ।
जसअनुसार कुनै सं वैधाभनक पदाभधकारी उपर भ्रिािारको आरोपमा जाुँिबुि गना सभमभि गठन िएकोमा त्यस्िो
आरोपको छानभबन िथा अनुसन्धान जाुँिबुि सभमभि आफैले गना वा सभमभिले कुनै उपयुक्त व्यस्क्त वा भनकायको
सहयोग भलन सक्नेछ र त्यस्िो सहयोग ददनु सम्बस्न्धि व्यस्क्त वा भनकायको किाव्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
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ऐनको दफा १४ मा व्यवस्थाष्ट्रपका सं सदबाट आरोष्ट्रपि सं वैधाभनक पदाभधकारी उपर महाभियोगको प्रस्िाव पाररि
िएपभछ त्यस्िो पदाभधकारी पदबाट स्वि: पदमुक्त िएको माभनने व्यवस्था रहे को छ।

३.३ संसद भनयमावलीमा रहेको व्यवस्था
नेपालमा महाभियोग प्रस्िाव सम्बन्धमा सं सद भनयमावलीहरुमा रहेको कायाष्ट्रवभध सम्बन्धी व्यवस्था दे हायवमोस्जम
रहेको छ:
३.३.१ २००४ दे स्ख २०४६ सालसम्मको व्यवस्था
२००४ सालदे स्ख राष्ट्रिय पिायिकालसम्मका नेपालका सं ष्ट्रवधानहरुमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश,
न्यायाधीश र सं वैधाभनक आयोगका पदाभधकारीहरुलाई कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा
वदभनयिसाथ काम गरे को वा आफ्नो किाव्य पालन नगरे को जस्िा आधारमा पदवाट हटाउन मनाभसव छ िन्ने
लागेमा ित्कालीन अवस्थामा श्री ५ बाट आयोग वनाउन सष्ट्रकने व्यवस्था सं ष्ट्रवधानमा रहे को भथयो । उक्त कायाको
लाभग श्री ५ बाट गदठि आयोगले छानभबन गरी प्रभिवेदन पेश गरे को आधारमा स्वयं राजाबाट उक्त पदाभधकारीलाई
हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको भथयो िथाष्ट्रप महासिा भनयमावली, २०१६, प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०१६
लगायि राष्ट्रिय पिायि भनयमावलीहरुमा श्री ५ बाट आयोग गठन गना सक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै प्रष्ट्रक्रया
भलष्ट्रपबद्ध िएको दे स्खदै न । यसथा िी पदाभधकारीहरुलाई राजाबाट हटाउन सक्ने िभनए िापभन सं सदीय प्रष्ट्रक्रयाबाट
अभियोग लगाई हटाउने व्यवस्था रहेको पाइुँदैन।
३.३.२ २०४७ दे स्ख २०५९ सालसम्मको व्यवस्था
पिायिी व्यवस्थाको अन्त्यसुँगै स्थापना िएको बहुदलीय व्यवस्थाको यस अवभधमा नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान,
२०४७ को अधीनमा रही प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०४८ र प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०५४ बमोस्जम
महाभियोग सम्बन्धी प्रस्िाव कायाान्वयनमा आएको दे स्खन्छ। िी भनयमावलीहरुमा महाभियोग सम्बन्धमा रहे को
व्यवस्था दे हायबमोस्जम रहेको भथयोिः
क) प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०४८
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२३ को भनयम १७५ दे स्ख १८० सम्म महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को
भथयो। जसअनुसार कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमान्दारीपूवक
ा
आफ्नो पदीय किाव्यको
पालन नगरे को आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महाले खा परीिक, लोकसेवा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन आयोगका
प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको प्रस्िाव पेश गना िाहेमा सिाको सम्पूणा सदस्य
सं तयाको एक िौथाई सदस्यहरूको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण खुलाई
त्यस्िो प्रस्िाव पेश गनासक्ने व्यवस्था रहे को भथयो।
प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले दश ददन पभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकन्थ्यो । भनधााररि
समयावभधमा छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा सिाको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन सक्ने
व्यवस्था भथयो। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलइएमा सिामुखले सिाका सदस्यहरुको अभिररक्त कानुनष्ट्रवद् समेि िएको जाुँिबुि
सभमभि गठन गना सक्ने व्यवस्था भथयो। उक्त सभमभिको म्याद गठन िएको भमभिले बढीमा एक्काईस ददनको हुन्थ्यो
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। महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँ िबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पदाथ्यो।
सभमभिले अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्न, प्रमाण बुझ्न र सो प्रयोजनका लाभग समाव्हान जारी गना
सक्दथ्यो । सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन सहयोग भलन सक्ने
व्यवस्था भथयो। जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको व्यस्क्तलाई सफाई पेश गना
मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरूमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी
कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गदाथ्यो ।
सिामुखले िोकेको ददन र समयमा सो प्रभिवेदन माभथ बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था भथयो । पेश गरे को प्रस्िाव
वा सं शोधनमाभथ छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधनहरू भनणायाथा सिामा पेश गनुा पदाथ्यो र त्यसपभछ
प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा सिामा प्रस्िुि गररन्थ्यो । सिाको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था
भथयो

।

ख) प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०५४
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२४ को भनयम १८१ दे स्ख १८६ सम्म महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को
भथयो । जसअनुसार कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको
पालन नगरे को िन्ने आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महाले खा परीिक, लोक सेवा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको प्रस्िाव पेश गना िाहेमा सिाको सम्पूणा
सदस्य सं तयाको एक िौथाई सदस्यहरुको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण
खुलाई त्यस्िो प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो ।
प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददन पभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकन्थ्यो। भनधााररि
समयावभधमा छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा सिाको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन सक्ने
व्यवस्था भथयो । प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलइएमा सिामुखले सिाका सदस्यहरुको अभिररक्त कानुनष्ट्रवद् समेि िएको बढीमा
११ सदस्यीय जाुँिबुि सभमभि गठन गना सक्ने व्यवस्था भथयो । उक्त सभमभिको म्याद गठन िएको भमभिले बढीमा
२१ ददनको हुन्थ्यो। महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही
शुरु गनुा पदाथ्यो। सभमभिले अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्न, प्रमाण बुझ्न र सो प्रयोजनका लाभग
समाव्हान जारी गना सक्दथ्यो। सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन
सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो । जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको
व्यस्क्तलाई सफाई पेश गना मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरूमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा
हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गदाथ्यो।
सिामुखले िोकेको ददन र समयमा सो प्रभिवेदन माभथ बै ठकमा छलफल हुन्थ्यो । पेश गरे को प्रस्िाव वा
सं शोधनमाभथ छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधनहरू भनणायाथा सिामा पेश गनुा पदाथ्यो र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा सिामा प्रस्िुि गररन्थ्यो । सिाको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था भथयो ।
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३.३.३. २०६३ दे स्ख २०७२ सालसम्मको व्यवस्था
यस अवभधमा प्रभिभनभध सिाको घोषणा, २०६३ को अधीनमा रही प्रभिभनभध सिा भनयमावली २०६३, नेपालको
अन्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३ को अधीनमा रही व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद भनयमावली, २०६३, सं ष्ट्रवधानसिा भनयमावली,
२०६५, सं ष्ट्रवधानसिा(व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको काया सिालन) भनयमावली, २०६५, सं ष्ट्रवधानसिा भनयमावली, २०७०
र सं ष्ट्रवधानसिा (व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको काया सिालन) भनयमावली, २०७० बमोस्जम महाभियोग सम्बन्धी प्रस्िाव
कायाान्वयनमा आएको दे स्खन्छ। िी भनयमावलीहरुमा महाभियोग सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था दे हायबमोस्जम रहे को
भथयोिः
क) प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०६३
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२३ को भनयम १६९ दे स्ख १७४ सम्म महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को
भथयो । जसअनुसार कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको
पालन नगरे को िन्ने आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महाले खा परीिक, लोक सेवा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन
आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको प्रस्िाव पेश गना िाहेमा सिाको सम्पूणा
सदस्य सं तयाको एक िौथाई सदस्यहरुको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण
खुलाई त्यस्िो प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो ।
प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददन पभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकन्थ्यो। भनधााररि
समयावभधमा छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा सिाको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन सक्ने
व्यवस्था भथयो । प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा सिामुखले सिाका सदस्यहरुको अभिररक्त कानुनष्ट्रवद् समेि िएको बढीमा
११ सदस्यीय जाुँिबुि सभमभि गठन गना सक्ने व्यवस्था भथयो । उक्त सभमभिको म्याद गठन िएको भमभिले बढीमा
२१ ददनको हुन्थ्यो । महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही
शुरु गनुा पदाथ्यो। सभमभिले अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्न, प्रमाण बुझ्न र सो प्रयोजनका लाभग
समाव्हान जारी गना सक्दथ्यो । सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन
सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो । जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको
व्यस्क्तलाई सफाई पेश गना मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरूमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा
हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गदाथ्यो।
सिामुखले िोकेको ददन र समयमा सो प्रभिवेदन माभथ बै ठकमा छलफल हुन्थ्यो । पेश गरे को प्रस्िाव वा
सं शोधनमाभथ छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधनहरू भनणायाथा सिामा पेश गनुा पदाथ्यो र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा सिामा प्रस्िुि गररन्थ्यो। सिाको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था भथयो।
ख) व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद भनयमावली, २०६३
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२४ को भनयम १७४ दे स्ख १७९ सम्म महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को
भथयो। जसअनुसार कायािमिाको अिाव, खराब आिरण, इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को,
शारीररक वा मानभसक कारणले काया सम्पादन गना असमथा िएको िन्ने आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान
न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखा परीिक,
लोक सेवा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अभधकार
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आयोगका अध्यि वा सदस्यमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको प्रस्िाव पेश गना िाहेमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका
६६जना सदस्यहरुको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण खुलाई त्यस्िो प्रस्िाव
पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो ।
प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले िीन ददन पभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकन्थ्यो । भनधााररि
समयावभधमा छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा
भलन सक्ने व्यवस्था भथयो। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा सिामुखले सिाका सदस्यहरुको अभिररक्त कानुनष्ट्रवद् समेि
िएको बढीमा १३ सदस्यीय जाुँिबुि सभमभि गठन गना सक्ने व्यवस्था भथयो। उक्त सभमभिको म्याद गठन िएको
भमभिले बढीमा २१ ददनको हुन्थ्यो। महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले
यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पदाथ्यो। सभमभिले अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो
प्रयोजनका लाभग समाव्हान जारी गना सक्दथ्यो। सभमभिले आवश्यकिा अनुसार व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद सस्िवालयका
अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो। जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानबीन
गरी महाभियोग लागेको व्यस्क्तलाई सफाई पेश गना मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरूमा ष्ट्रविार गरी
महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन
सिामा प्रस्िुि गदा थ्यो।
सिामुखले िोकेको ददन र समयमा सो प्रभिवेदन माभथ बै ठकमा छलफल हुन्थ्यो । पेश गरे को प्रस्िाव वा
सं शोधनमाभथ छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधनहरू भनणायाथा सिामा पेश गनुा पदाथ्यो र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा सिामा प्रस्िुि गररन्थ्यो। व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था
भथयो।
ग) सं ष्ट्रवधानसिा भनयमावली, २०६५
यस भनयमावलीको पररच्छे द-१४ को भनयम १२२ दे स्ख १२८ सम्म रािपभि वा उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को भथयो । जसअनुसार सं ष्ट्रवधानको गम्िीर उल्लङ्ग्घन गरे को आधारमा सं ष्ट्रवधानसिाका
ित्काल कायम रहेका सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई सदस्यको समथानमा कुनै सदस्यले

रािपभि वा

उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा पने आधार र कारण खुलाई त्यस्िो सूिना महासस्िवलाई ददनु पने
व्यवस्था रहेको भथयो। सो प्रस्िाव महासस्िवले अध्यि समि प्रस्िुि गरे पभछ प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददन
भिर बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकने व्यवस्था भथयो । िोष्ट्रकएको ददन र समयमा प्रस्िावक
सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गने र प्रस्िाव पेश िएपभछ अध्यिले सो प्रस्िावमा छलफल हुने
समयावभध भनधाारण गने व्यवस्था रहे को भथयो । सो छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा उक्त
प्रस्िाव सं ष्ट्रवधानसिाको अनुमभि भलई ष्ट्रफिाा भलन सक्ने व्यवस्था भथयो । प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा जाुँिबुि गना
अध्यिले सं ष्ट्रवधानसिाका बढीमा पन्र जना सदस्य रहने एक जाुँिबुि सभमभि गठन गना प्रस्िाव पेश गना सक्ने
व्यवस्था भथयो । सो प्रस्िावमा उक्त सभमभिलाई आरोप लागेको पदाभधकारीसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र
सो प्रयोजनको लाभग समाव्हान जारी गने अभधकार समेि उल्लेख िएको हुन ु पने व्यवस्था भथयो । सो प्रस्िाव उपर
कुनै पभन सदस्यले सं शोधन पेश गना सक्ने, पेश िएका सं शोधनहरुमा भनणाय िएपभछ जाुँिबुि सभमभिको गठन गने
प्रस्िाव वा सं शोभधि प्रस्िावलाई अध्यिले भनणायाथा प्रस्िुि गने व्यवस्था रहेको भथयो । प्रस्िाव पाररि िएमा
महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजाि अध्यिले जाुँिबुि सभमभिमा पठाउने र सो कुराको सूिना
सम्बस्न्धप्माि पदाभधकारी र भनकायलाई ददइने व्यवस्था रहेको भथयो ।
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जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध अध्यिले अन्यथा भनणाय गरे मा बाहेक सभमभि गठन िएको भमभिले २१ ददनको हुने र
िोष्ट्रकएको म्याद भिर जाुँिबुि सभमभिले आफ्नो काया पूरा गना नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लाभग
अध्यि माफाि सिा समि अनुरोध गना सक्ने र सिाले बढीमा साि ददनको म्याद थप गना सक्ने व्यवस्था भथयो।
महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पने व्यवस्था
भथयो। जाुँिबुि सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं घीय सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन सहयोग
भलन सक्ने व्यवस्था भथयो।जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको पदाभधकारीलाई
सफाई पेश गने मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो
कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गना सक्ने व्यवस्था भथयो।
अध्यिले िोकेको ददन र समयमा प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस िन्ने प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ सिामा
छलफल हुने व्यवस्था भथयो । सो छलफल हुुँदा अध्यिले उपयुक्त ठानेमा सं शोधन वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको
सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने सं शोधन प्रस्िाव पेश गना सक्ने
व्यवस्था भथयो। यदद उक्त प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सभमभिमा पठाइन्थ्यो र सभमभिले साि ददन भिर पुन: छानभबन
गरी प्रभिवेदन सिामा पेश गनुा पने व्यवस्था रहेको भथयो।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।उक्त प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमा कुनै सदस्यले िाहेमा
अध्यिले भनधाारण गरे को कायाष्ट्रवभध अनुरुप सं शोधन पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो । सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल
िएपभछ अध्यिले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा
प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहे को भथयो।महाभियोगको प्रस्िावमाभथ सं ष्ट्रवधानसिाको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था
भथयो। सं ष्ट्रवधानसिाको ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट महाभियोग प्रस्िाव
पाररि िएमा रािपभि वा उपरािपभि स्वि: पदमुक्त हुने व्यवस्था भथयो।
घ) सं ष्ट्रवधानसिा (व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको काया सिालन) भनयमावली, २०६५
यस भनयमावलीको पररच्छे द-१६ को भनयम १०१ दे स्ख १०६ सम्म सं वैधाभनक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका
ष्ट्रवरुद्धको महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भथयो।जसअनुसार कायािमिाको अिाव, खराब आिरण,
इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को, शारीररक वा मानभसक कारणले काया सम्पादन गना असमथा
िएको िन्ने आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखापरीिक, लोक से वा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन आयोगका प्रमुख
आयुक्त वा आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अभधकार आयोगका अध्यि वा सदस्यमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको
प्रस्िाव पेश गना िाहेमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका एक िौथाई सदस्यहरुको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश
गनुा परे को आधार र कारण खुलाई त्यस्िो प्रस्िाव पेश गने सूिना ददन सक्ने व्यवस्था रहे को भथयो।
सो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददनभिरको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोक्ने व्यवस्था भथयो
। िोष्ट्रकएको ददन र समयमा सिामुखले नाम बोलाएपभछ प्रस्िावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव सिामा प्रस्िुि
गने र भनजले िाहेमा प्रस्िाव पेश गनुा अस्घ वक्तव्य ददन सक्ने व्यवस्था भथयो । प्रस्िाव पेश िएपभछ सिामुखले सो
प्रस्िावमा छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने र सो छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन सक्ने व्यवस्था भथयो। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा सिामुखले
सिामा बढीमा पन्र जना सदस्य रहेको जाुँिबुि सभमभि गठन गना सिामा प्रस्िाव पेश गने र त्यसरी प्रस्िाव पेश
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गदाा अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लाभग समाव्हान जारी गने
अभधकार समेि उल्लेख िएको हुन ु पने व्यवस्था भथयो । उक्त प्रस्िावमा कुनै पभन सदस्यले सं शोधन पेश गना सक्ने
र पेश िएका सं शोधनहरुमा भनणाय िएपभछ जाुँिबुि सभमभिको गठन सम्बन्धी प्रस्िाव वा सं शोभधि प्रस्िावलाई
सिामुखले भनणायाथा प्रस्िुि गने व्यवस्था भथयो । जाुँिबुि सभमभि गठन गने प्रस्िाव पाररि िएमा महाभियोगको
प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजािहरु सिामुखले जाुँिबुि सभमभिमा पठाउने र सो कुराको सूिना सम्बस्न्धि
पदाभधकारी र भनकायलाई ददने व्यवस्था भथयो। सिामुखले अन्यथा भनणाय गरे मा बाहे क जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध
गठन िएको भमभिले बढीमा एक्काईस ददनको हुने व्यवस्था भथयो ।िोष्ट्रकएको म्यादभिर सभमभिले आफ्नो काया पूरा
गना नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लाभग सिामुख माफाि सिा समि अनुरोध गना सक्ने र सिाले
एकपटक मार बढीमा साि ददनको म्याद थप गना सक्ने व्यवस्था भथयो ।
महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारवाही शुरु गनुा पने व्यवस्था
भथयो । जाुँिबुि सभमभिले आवश्यकिा अनुसार व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन
सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो ।महाभियोगको प्रस्िावमा कुनै पदाभधकारी शारीररक वा मानभसक कारणले काया
सम्पादन गना असमथा िएको िन्ने आधार उल्लेख िएकोमा जाुँिबुि सभमभिले सिामुखसुँग परामशा गरी सम्बस्न्धि
पदाभधकारीको शारीररक वा मानभसक अवस्थाको परीिण गना र सो सम्बन्धी प्रभिवेदन जाुँिबुि सभमभिलाई उपलब्ध
गराउन सम्बस्न्धि ष्ट्रवषयका ष्ट्रवशेषज्ञ रहे को िीन सदस्यीय स्िष्ट्रकत्सकको बोडा (मेभडकल बोडा) गठन गना सक्ने
व्यवस्था भथयो ।
जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको व्यस्क्तलाई सफाई पेश गने मनाभसब मौका
समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार
खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गने व्यवस्था भथयो।सिामुखले िोकेको ददन र समयमा जाुँिबुि
सभमभिको सिापभि वा भनजको अनुपस्स्थभिमा सिामुखले िोकेको सो सभमभिको अन्य कुनै सदस्यले सभमभिको
प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस् िनी सिामा प्रस्िाव पेश गने व्यवस्था भथयो।प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ
बैठकमा छलफल हुने र छलफल हुुँदा कुनै सदस्यले सो प्रभिवेदनमा सिामुखले उपयुक्त ठहर्याएको रुपमा सं शोधन
पेश गना वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने
सं शोधन प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सो
प्रभिवेदन उक्त सभमभिमा पठाइने र सभमभिले पभन साि ददन भिर पुन: छानभबन गरी आफ्नो प्रभिवेदन सिामा
पठाउने व्यवस्था भथयो।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।कुनै सदस्यले उक्त प्रस्िावमाभथ सं शोधन पेश गना सक्ने र पेश
िएको प्रस्िाव र सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ
प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहे को भथयो।महाभियोगको प्रस्िावमाभथ
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको भनणाय ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था भथयो।
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ङ) सं ष्ट्रवधानसिा भनयमावली, २०७०
यस भनयमावलीको पररच्छे द-१४ को भनयम १२४ दे स्ख १३० सम्म रािपभि वा उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भथयो। जसअनुसार सं ष्ट्रवधानको गम्िीर उल्लङ्ग्घन गरे को आधारमा सं ष्ट्रवधानसिाका
ित्काल कायम रहे का सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई सदस्यको समथानमा कुनै सदस्यले रािपभि वा
उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा पने आधार र कारण खुलाई त्यस्िो सूिना महासस्िवलाई ददनु पने
व्यवस्था रहे को भथयो । सो प्रस्िाव महासस्िवले अध्यि समि प्रस्िुि गरे पभछ त्यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले
साि ददन भिर बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकने व्यवस्था भथयो। िोष्ट्रकएको ददन र समयमा
प्रस्िावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गने र प्रस्िाव पेश िएपभछ अध्यिले सो प्रस्िावमा
छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने व्यवस्था रहेको भथयो । सो छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले
िाहेमा उक्त प्रस्िाव सं ष्ट्रवधानसिाको अनुमभि भलई ष्ट्रफिाा भलन पभन सक्ने व्यवस्था भथयो। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा
जाुँिबुि गना अध्यिले सं ष्ट्रवधानसिाका बढीमा पन्र जना सदस्य रहने एक जाुँिबुि सभमभि गठन गना प्रस्िाव पेश
गना सक्ने व्यवस्था भथयो । सो प्रस्िावमा उक्त सभमभिलाई आरोप लागेको पदाभधकारीसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण
बुझ्ने र सो प्रयोजनको लाभग समाव्हान जारी गने अभधकार समेि उल्लेख िएको हुन ु पने व्यवस्था भथयो। सो
प्रस्िाव उपर कुनै पभन सदस्यले सं शोधन पेश गना सक्ने, पेश िएका सं शोधनहरुमा भनणाय िएपभछ जाुँिबुि
सभमभिको गठन गने प्रस्िाव वा सं शोभधि प्रस्िावलाई अध्यिले भनणायाथा प्रस्िुि गने व्यवस्था रहेको भथयो।प्रस्िाव
पाररि िएमा महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजाि अध्यिले जाुँिबुि सभमभिमा पठाउने र सो कुराको
सूिना सम्बस्न्धि पदाभधकारी र भनकायलाई ददइने व्यवस्था रहे को भथयो।
जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध अध्यिले अन्यथा भनणाय गरे मा बाहेक सभमभि गठन िएको भमभिले २१ ददनको हुने र
िोष्ट्रकएको म्याद भिर जाुँिबुि सभमभिले आफ्नो काया पूरा गना नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लाभग
अध्यि माफाि सिा समि अनुरोध गना सक्ने र सिाले बढीमा साि ददनको म्याद थप गना सक्ने व्यवस्था भथयो ।
महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पने व्यवस्था
भथयो । जाुँिबुि सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं घीय सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन
सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो।जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको
पदाभधकारीलाई सफाई पेश गने मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा
हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गना सक्ने व्यवस्था
भथयो । अध्यिले िोकेको ददन र समयमा प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस िन्ने प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ
सिामा छलफल हुने व्यवस्था भथयो।सो छलफल हुुँदा अध्यिले उपयुक्त ठानेमा सं शोधन वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको
सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने सं शोधन प्रस्िाव पेश गना सक्ने
व्यवस्था भथयो। यदद उक्त प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सभमभिमा पठाइन्थ्यो र सभमभिले साि ददन भिर पुन: छानभबन
गरी प्रभिवेदन सिामा पेश गनुा पने व्यवस्था रहेको भथयो ।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।उक्त प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमा कुनै सदस्यले िाहेमा
अध्यिले भनधाारण गरे को कायाष्ट्रवभध अनुरुप सं शोधन पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल
िएपभछ अध्यिले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा
प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहे को भथयो । महाभियोगको प्रस्िावमाभथ सं ष्ट्रवधानसिाको भनणाय ष्ट्रविाजनद्धारा हुने व्यवस्था
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भथयो । सं ष्ट्रवधानसिाको ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट महाभियोगको
प्रस्िाव पाररि िएमा रािपभि वा उपरािपभि

स्वि: पदमुक्त हुने व्यवस्था भथयो।

ि) सं ष्ट्रवधानसिा (व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको काया सिालन) भनयमावली, २०७०
यस भनयमावलीको पररच्छे द-१६ को भनयम १०१ दे स्ख १०६ सम्म सं वैधाभनक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका ष्ट्रवरुद्ध
महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भथयो । जसअनुसार कायािमिाको अिाव, खराब आिरण,
इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को, शारीररक वा मानभसक कारणले काया सम्पादन गना असमथा
िएको िन्ने आधारमा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखापरीिक, लोक से वा आयोगका अध्यि वा सदस्य, भनवाािन आयोगका प्रमुख
आयुक्त वा आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अभधकार आयोगका अध्यि वा सदस्यमाभथ कुनै सदस्यले सिामा महाभियोगको
प्रस्िाव पेश गना िाहेमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका एक िौथाई सदस्यहरुको समथान प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्िाव पेश
गनुा परे को आधार र कारण खुलाई त्यस्िो प्रस्िाव पेश गने सूिना ददन सक्ने व्यवस्था रहे को भथयो ।
सो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददनभिरको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोक्ने व्यवस्था भथयो
। िोष्ट्रकएको ददन र समयमा सिामुखले नाम बोलाएपभछ प्रस्िावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव सिामा प्रस्िुि
गने र भनजले िाहेमा प्रस्िाव पेश गनुा अस्घ वक्तव्य ददन सक्ने व्यवस्था भथयो । प्रस्िाव पेश िएपभछ सिामुखले सो
प्रस्िावमा छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने र सो छलफल समाप्त िएपभछ प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अनुमभि भलई प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन सक्ने व्यवस्था भथयो। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा सिामुखले
सिामा बढीमा पन्र जना सदस्य रहेको जाुँिबुि सभमभि गठन गना सिामा प्रस्िाव पेश गने र त्यसरी प्रस्िाव पेश
गदाा अभियोग लागेको व्यस्क्तसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लाभग समाव्हान जारी गने
अभधकार समेि उल्लेख िएको हुन ु पने व्यवस्था भथयो।उक्त प्रस्िावमा कुनै पभन सदस्यले सं शोधन पेश गना सक्ने र
पेश िएका सं शोधनहरुमा भनणाय िएपभछ जाुँिबुि सभमभिको गठन सम्बन्धी प्रस्िाव वा सं शोभधि प्रस्िावलाई
सिामुखले भनणायाथा प्रस्िुि गने व्यवस्था भथयो । जाुँिबुि सभमभि गठन गने प्रस्िाव पाररि िएमा महाभियोगको
प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजािहरु सिामुखले जाुँिबुि सभमभिमा पठाउने र सो कुराको सूिना सम्बस्न्धि
पदाभधकारी र भनकायलाई ददने व्यवस्था भथयो। सिामुखले अन्यथा भनणाय गरे मा बाहे क जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध
गठन िएको भमभिले बढीमा एक्काईस ददनको हुने व्यवस्था भथयो।िोष्ट्रकएको म्यादभिर सभमभिले आफ्नो काया पूरा
गना नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लाभग सिामुख माफाि सिा समि अनुरोध गना सक्ने र सिाले
एकपटक मार बढीमा साि ददनको म्याद थप गना सक्ने व्यवस्था भथयो।
महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारवाही शुरु गनुा पने व्यवस्था
भथयो। जाुँिबुि सभमभिले आवश्यकिा अनुसार व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन
सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो।महाभियोगको प्रस्िावमा कुनै पदाभधकारी शारीररक वा मानभसक कारणले काया
सम्पादन गना असमथा िएको िन्ने आधार उल्लेख िएकोमा जाुँिबुि सभमभिले सिामुखसुँग परामशा गरी सम्बस्न्धि
पदाभधकारीको शारीररक वा मानभसक अवस्थाको परीिण गना र सो सम्बन्धी प्रभिवेदन जाुँिबुि सभमभिलाई उपलब्ध
गराउन सम्बस्न्धि ष्ट्रवषयका ष्ट्रवशेषज्ञ रहे को िीन सदस्यीय स्िष्ट्रकत्सकको बोडा (मेभडकल बोडा) गठन गना सक्ने
व्यवस्था भथयो।
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जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको व्यस्क्तलाई सफाई पेश गने मनाभसब मौका
समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार
खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सिामा प्रस्िुि गने व्यवस्था भथयो।सिामुखले िोकेको ददन र समयमा जाुँिबुि
सभमभिको सिापभि वा भनजको अनुपस्स्थभिमा सिामुखले िोकेको सो सभमभिको अन्य कुनै सदस्यले सभमभिको
प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस् िनी सिामा प्रस्िाव पेश गने व्यवस्था भथयो।प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ
बैठकमा छलफल हुने र छलफल हुुँदा कुनै सदस्यले सो प्रभिवेदनमा सिामुखले उपयुक्त ठहर्याएको रुपमा सं शोधन
पेश गना वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने
सं शोधन प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सो
प्रभिवेदन उक्त सभमभिमा पठाइने र सभमभिले पभन साि ददन भिर पुन: छानभबन गरी आफ्नो प्रभिवेदन सिामा
पठाउने व्यवस्था भथयो।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।कुनै सदस्यले उक्त प्रस्िावमाभथ सं शोधन पेश गना सक्ने र पेश
िएको प्रस्िाव र सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ
प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहे को भथयो।महाभियोगको प्रस्िावमाभथ
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको भनणाय ष्ट्रविाजनद्धारा हुने व्यवस्था भथयो।
३.३.४ २०७३ सालदे स्ख हालसम्मको व्यवस्था
सं ष्ट्रवधानसिावारा भनभमाि नेपालको सं ष्ट्रवधान जारी िएपश्चाि सो सं ष्ट्रवधानको अधीनमा रही व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद
भनयमावली, २०७३, प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सिा भनयमावली, २०७५ बमोस्जम महाभियोग
सम्बन्धी प्रस्िाव कायाान्वयनमा आएको ददस्खन्छ। िी भनयमावलीहरुमा महाभियोग सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था
दे हायबमोस्जम रहेको छ।
क) व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद भनयमावली, २०७३
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२१ को भनयम १६१ दे स्ख १६७ सम्म रािपभि र उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को भथयो। जसअनुसार सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लङ्ग्घन गरे को आधारमा
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई सदस्यले रािपभि वा उपरािपभि
ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था रहे को भथयो। त्यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददन भिर
बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकने व्यवस्था भथयो। यदद व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अभधवेशन िालू
नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्िाव पेश गना िाहेमा प्रस्िाव पेश गने सदस्यले त्यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले
बढीमा पन्र ददन भिर बैठक बस्ने गरी अभधवेशन आह्वान समेिको माग गनुा पने व्यवस्था भथयो।
िोष्ट्रकएको ददन र समयमा प्रस्िावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गने र प्रस्िाव पेश िएपभछ
सिामुखले सो प्रस्िावमा छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने व्यवस्था रहे को भथयो । सो छलफल समाप्त िएपभछ
प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा उक्त प्रस्िाव व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अनुमभि भलई ष्ट्रफिाा भलन पभन सक्ने व्यवस्था भथयो
। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा जाुँिबुि गना सिामुखले व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका ११ सदस्य रहने एक जाुँिबुि सभमभि
गठन गना प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो । सो प्रस्िावमा उक्त सभमभिलाई आरोप लागेको पदाभधकारीसुँग
स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनको लाभग समाव्हान जारी गने अभधकार समेि उल्लेख िएको समेि हुन ु
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पने व्यवस्था भथयो। जाुँिबुि सभमभि गठन गने प्रस्िाव पाररि िएमा महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक
कागजाि सिामुखले जाुँिबुि सभमभिमा पठाउने र सो कुराको सूिना सम्बस्न्धि पदाभधकारी र

भनकायलाई ददइने

व्यवस्था रहेको भथयो।
जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध सभमभि गठन िएको भमभिले २१ ददनको हुने र िोष्ट्रकएको म्याद भिर जाुँिबुि
सभमभिले आफ्नो काया पूरा गना नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लाभग सिामुख माफाि बैठक समि
अनुरोध गना सक्ने र बैठकले बढीमा साि ददनको म्याद थप गना सक्ने व्यवस्था भथयो । महाभियोगको प्रस्िाव
सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पने व्यवस्था भथयो। जाुँिबुि
सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं घीय सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन सहयोग भलन सक्ने
व्यवस्था भथयो । जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको पदाभधकारीलाई सफाई पेश
गने मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी
कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन बैठकमा प्रस्िुि गना सक्ने व्यवस्था भथयो । सिामुखले
िोकेको ददन र समयमा प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ बैठकमा छलफल
हुने व्यवस्था भथयो । सो छलफल हुुँदा सिामुखले उपयुक्त ठानेमा सं शोधन वा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई
जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाउने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो। यदी उक्त प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सभमभिमा
पठाइन्थ्यो र सभमभिले साि ददन भिर पुन: छानभबन गरी प्रभिवेदन बैठकमा पेश गनुा पने व्यवस्था रहेको भथयो।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो । कुनै सदस्यले उक्त प्रस्िावमाभथ सं शोधन पेश गना सक्ने र
पेश िएको प्रस्िाव र सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र
त्यसपभछ प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहेको भथयो ।महाभियोगको
प्रस्िावमाभथ सिाको भनणाय सदस्यको दस्िखि सष्ट्रहिको ष्ट्रविाजनवारा हुने व्यवस्था भथयो । व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको
ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट महाभियोगको प्रस्िाव पाररि िएमा रािपभि
वा उपरािपभि स्वि: पदमुक्त हुने व्यवस्था भथयो ।
यस भनयमावलीको पररच्छे द-२२ को भनयम १६८ दे स्ख १७४ सम्म सं वैधाभनक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका ष्ट्रवरुद्ध
महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहे को भथयो।जसअनुसार कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा
इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को वा आिारसं ष्ट्रहिाको गम्िीर उल्लघं न गरे को कारणले आफ्नो
पदीय स्जम्मेवारी पूरा गना नसकेको िन्ने आधारमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश,
न्यायपररषद्द्का सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा पदाभधकारीका ष्ट्रवरुद्ध व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा ित्काल कायम
रहेको सम्पूणा सदस्य सं तयाको एकिौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण खुलाई
त्यस्िो प्रस्िाव पेश गने सूिना ददन सक्ने व्यवस्था रहेको भथयो ।
सो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददनभिरको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोक्ने व्यवस्था
भथयो। व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको अभधवेशन िालू नरहेको अवस्थामा उक्त प्रस्िाव पेश गने सदस्यले प्रस्िाव दिाा िएको
भमभिले बढीमा १५ ददन भिर बैठक बस्ने गरी अभधवेशन आह्वान समेिको माग गना सक्ने व्यवस्था भथयो।यसरी
अभधवेशन आह्वान प्रारम्ि िएमा प्रारम्ि िएको भमभिले िीन ददन भिरको कुनै बैठकमा सो प्रस्िाव उपर छलफल
हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकने व्यवस्था भथयो। भनधााररि समयावभधमा छलफल समाप्त िएपभछ सिामुखवारा सो
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प्रस्िाव महाभियोग भसफाररस सभमभिमा पठाउने व्यवस्था रहेको भथयो ।महाभियोग लाग्ने आधारका सम्बन्धमा प्राप्त
सूिना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको िनी व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका कस्म्िमा िीन जना सदस्यले प्रमास्णि गरी पेश
गरे मा महाभियोग भसफाररस सभमभिले महाभियोग सम्बन्धी कारवाहीका लाभग भसफाररस गरे मा महाभियोगको प्रस्िाव
व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद समि पेश हुन सक्ने व्यवस्था रहे को भथयो।यसरी पेश िएको भसफाररस व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको
बैठकमा भनणायाथा पेश गदाा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई
सदस्यले समथान गरे मा महाभियोगको कारवाही अस्घ बढ्ने र आरोष्ट्रपि पदाभधकारीले त्यस्िो कारवाहीको टु ङ्गो
नलागेसम्म आफ्नो पदको कायासम्पादन गना नपाउने व्यवस्था रहेको भथयो ।
महाभियोग भसफाररस सभमभिमा व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको भथयो ।महाभियोग
प्रस्िाव प्राप्त िएपभछ सो सभमभिले यथाशीघ्र कारवाही प्रारम्ि गनुा पने र कारवाही प्रारम्ि िएको भमभिले ३० ददन
भिर भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन पेश गनुा पने व्यवस्था भथयो।यस सभमभिले आवश्यकिा अनुसार कानुन ष्ट्रवज्ञ एवं
अन्य अभधकारीको पभन सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था भथयो।
महाभियोग भसफाररस सभमभिको प्रभिवेदन व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा प्रस्िुि गररएपभछ सिामुखले िोकेको ददन र समयमा
सो प्रभिवेदनमाभथ बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था भथयो।उक्त छलफलमा कुनै सदस्यले सो प्रभिवेदनमा सं शोधन गना
वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई महाभियोग भसफाररस सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस
िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने िन्ने व्यवस्था भथयो।उक्त प्रस्िाव पाररि िएमा सो प्रभिवेदन उक्त सभमभिमा पठाइने र
सभमभिले साि ददन भिर पुन: छानभबन गरी आफ्नो प्रभिवेदन बैठकमा पठाउने व्यवस्था रहे को भथयो ।
यसरी सुरुको प्रभिवेदन वा पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि
गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था भथयो।कुनै सदस्यले उक्त प्रस्िावमाभथ सं शोधन पेश गना सक्ने र पेश
िएको प्रस्िाव र सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ
प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहे को भथयो।महाभियोगको प्रस्िावमाभथ
सिाको भनणाय सदस्यको मि ष्ट्रविाजनद्धारा हुने व्यवस्था भथयो ।
ख) प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०७५
यस भनयमावलीको पररच्छे द-१९ को भनयम १५४ दे स्ख १६० सम्म रािपभि वा उपरािपभिका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।जसअनुसार सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लङ्ग्घन गरे को आधारमा प्रभिभनभध
सिामा ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई सदस्यले रािपभि वा उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध
महाभियोग प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददन भिर बैठकमा
छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकने व्यवस्था छ । यदद प्रभिभनभध सिाको अभधवेशन िालू नरहेको अवस्थामा
महाभियोग प्रस्िाव पेश गना िाहेमा प्रस्िाव पेश गने सदस्यले त्यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले बढीमा पन्र ददन
भिर बैठक बस्ने गरी प्रभिभनभध सिाको अभधवेशन आह्वान समेिको माग गनुा पने व्यवस्था छ।
िोष्ट्रकएको ददन र समयमा प्रस्िावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गने र प्रस्िाव पेश िएपभछ
सिामुखले सो प्रस्िावमा छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने व्यवस्थ रहेको छ।सो छलफल समाप्त िएपभछ
प्रस्िावक सदस्यले िाहेमा उक्त प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन पभन सक्ने व्यवस्था छ। प्रस्िाव ष्ट्रफिाा नभलएमा जाुँिबुि गना
सिामुखले ११ सदस्यीय जाुँिबुि सभमभि गठन गना प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था छ। यदद सभमभि गठन िएमा
उक्त सभमभिलाई रािपभि वा उपरािपभिसुँग सं ष्ट्रवधान एवं सं घीय कानुनको गम्िीर उल्लं घन गरे नगरे को सम्बन्धमा
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प्रमाण सं कलन गने र आवश्यकिा अनुसार रािपभि वा उपरािपभिसुँग प्रमाण बुझ्ने अभधकार समेि हुन्छ। जाुँिबुि
सभमभि गठन गने प्रस्िाव पाररि िएमा महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजाि सिामुखले जाुँिबुि
सभमभिमा पठाउने र सो कुराको सूिना रािपभि वा उपरािपभि र सम्बस्न्धि भनकायलाई ददइन्छ।
जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध सभमभि गठन िएको भमभिले िीन मष्ट्रहनाको हुने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्िाव
सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ जाुँिबुि सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा पनेछ । जाुँिबुि सभमभिले
आवश्यकिा अनुसार सं घीय सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य अभधकारीको पभन सहयोग भलन सक्ने व्यवस्था छ
।जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको रािपभि वा उपरािपभिलाई सफाई पेश गने
मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण
र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन बैठकमा प्रस्िुि गना सक्ने व्यवस्था छ। सिामुखले िोकेको ददन र
समयमा प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ बैठकमा छलफल हुन्छ।सो
छलफल हुुँदा सिामुखले उपयुक्त ठानेमा सं शोधन वा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा
पठाउने प्रस्िाव पेश गना सष्ट्रकन्छ र यदद उक्त प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सभमभिमा पठाइन्छ र सभमभिले ७ ददन भिर
पुन: छानभबन गरी प्रभिवेदन बैठकमा पेश गनुा पने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी पुनिः प्राप्त िएको प्रभिवेदन बैठकमा पेश गरी प्रभिवेदनमा उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि गररयोस् िन्ने प्रस्िाव
पेश गने व्यवस्था छ । कुनै सदस्यले उक्त प्रस्िावमाभथ सं शोधन पेश गना सक्नेछ। यसरी पेश िएको प्रस्िाव र
सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखले सबै सं शोधन भनणायाथा पेश गनुा पने र त्यसपभछ प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररसलाई भनणायाथा प्रस्िुि गनुा पने व्यवस्था रहेको छ । महाभियोगको प्रस्िावमाभथ सिाको भनणाय
सदस्यको दस्िखि सष्ट्रहिको मि ष्ट्रविाजनवारा हुन्छ। रािपभि वा उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध यस पररच्छे द बमोस्जम
महाभियोगको प्रस्िाव प्रभिभनभध सिाको ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट
पाररि िएमा सन्दे श सष्ट्रहि राष्ट्रिय सिामा पठाउने व्यवस्था रहेको छ।
रािपभि वा उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध प्रस्िुि महाभियोगको प्रस्िाव सं घीय सं सदको दुवै सदनबाट सम्बस्न्धि सदनमा
ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट पाररि िएमा सम्बस्न्धि रािपभि वा
उपरािपभि स्वि: पदमुक्त हुन्छन् ।
यस भनयमावलीकै पररच्छे द-१९ को भनयम १६१ दे स्ख १६७ सम्म सं वैधाभनक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका ष्ट्रवरुद्ध
महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लङ्घन गरे को,
कायािमिाको अिाव वा खराब आिरण िएको वा इमानदारीपूवक
ा
आफ्नो पदीय किाव्यको पालन नगरे को वा
आिार सं ष्ट्रहिाको गम्िीर उल्लङ्घन गरे को कारणले आफ्नो पदीय स्जम्मेवारी पूरा गना नसकेको आधारमा प्रभिभनभध
सिामा ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सं तयाको एक िौथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि
अदालिका न्यायाधीश, न्याय पररषद्द्का सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा पदाभधकारीका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव पेश गना सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस्िो प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले साि ददनपभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सिामुखले ददन र समय िोक्न
सक्ने व्यवस्था छ। यदद प्रभिभनभध सिाको अभधवेशन िालू नरहेको अवस्थामा प्रस्िाव पेश गने सदस्यले त्यस्िो
प्रस्िाव दिाा िएको भमभिले बढीमा पन्र ददनभिर बैठक बस्ने गरी अभधवेशन आह्वान समेिको माग गनुा पने
व्यवस्था छ।अभधवेशन आह्वान गररएको अवस्थामा त्यस्िो अभधवेशन प्रारम्ि िएको िीन ददनभिरको कुनै बैठकमा
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महाभियोगको प्रस्िाव उपर छलफल हुने गरी ददन र समय िोष्ट्रकन्छ।उक्त ददन र समयमा प्रस्िावक सदस्यले
महाभियोगको प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि गनेछ। प्रस्िाव पेश िएपभछ सिामुखले छलफल हुने समयावभध भनधाारण गने
र छलफल समाप्त िएपभछ सिामुखले त्यस्िो प्रस्िावलाई महाभियोग भसफाररस सभमभिमा पठाउन सक्ने व्यवस्था
छ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यस्क्तलाई लगइएको आरोपको आधारमा प्राप्त सूिना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहे को
िनी कम्िीमा िीन जना सदस्यले प्रमास्णि गरी पेश गरे मा महाभियोग भसफाररस सभमभिले त्यस्िो उजुरीमाभथ
छानभबन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लाभग सिा समि भसफाररस गरे मा महाभियोगको प्रस्िाव पेश हुन
सक्ने व्यवस्था छ।यसरी सभमभिले प्रारस्म्िक अनुसन्धान गदाा सम्बस्न्धि व्यस्क्तलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनाभसब
र पयााप्त आधार दे स्खएमा महाभियोगको भसफाररस पेश गना सक्ने व्यवस्था छ।यसरी पेश िएको भसफाररस बैठकमा
भनणायाथा पेश गदाा प्रभिभनभध सिामा ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको एक िौथाई सदस्यले समथान
गरे मा महाभियोगको कारबाहीको प्रष्ट्रक्रया प्रारम्ि हुन्छ। महाभियोगको कारबाही प्रारम्ि िएपभछ आरोष्ट्रपि नेपालको
प्रधान न्यायाधीश वा सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश, न्याय पररषद्द्का सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका प्रमुख वा
पदाभधकारीले त्यस्िो कारबाहीको टु ङ्ग्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको काया सम्पादन गना नपाउने व्यवस्था छ।
पदाभधकारीहरु ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको प्रस्िाव पेश गने आधार र कारण ष्ट्रवद्यमान िए-निएको छानभबन गरी भसफाररस
गने प्रयोजनको लाभग प्रभिभनभध सिामा एक महाभियोग भसफाररस सभमभि रहने व्यवस्था छ। जुन सभमभिमा ११ जना
सदस्य रहने व्यवस्था छ।महाभियोग प्रस्िाव प्राप्त िएपभछ महाभियोग भसफाररस सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्ि
गनुा पनेछ।कारबाही प्रारम्ि िएपभछ आरोष्ट्रपि पदाभधकारीलाई साि ददनभिर भनजलाई लागेको आरोपको सफाई पेश
गने उस्िि मौका ददई आवश्यक अनुसन्धान गनुा पने व्यवस्था छ। आरोष्ट्रपिले पेश गरे को सफाई सन्िोषजनक
निएमा वा िोष्ट्रकएको म्याद भिर त्यस्िो पदाभधकारी आफैँ उपस्स्थि िई कुनै सफाई पेश नगरे मा महाभियोग
भसफाररस सभमभिले आफ्नो भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन सदन समि पेश गदँ छ।उक्त सभमभिले आफ्नो कारबाही
प्रारम्ि गरे को भमभिले बढीमा िीन मष्ट्रहनाभिर भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन पेश गनुा पदाछ।
सिामुखले िोकेको ददन र समयमा सभमभिको प्रभिवेदनमाभथ ष्ट्रविार गररयोस् िनी बैठकमा प्रस्िाव पेश गररन्छ।
उक्त प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ बैठकमा छलफल हुन्छ।छलफल हुुँदा कुनै सदस्यले सो प्रभिवेदनमा
सं शोधन पेश गना वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानभबन गना प्रभिवेदनलाई महाभियोग भसफाररस सभमभिमा
ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गना सष्ट्रकन्छ।यसरी ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने प्रस्िाव स्वीकृि िएमा सो प्रभिवेदन
उक्त सभमभिमा पठाइनेछ र सभमभिले पभन साि ददनभिर पुन: छानभबन गरी आफ्नो प्रभिवेदन बैठकमा पठाउुँछ।
प्रभिवेदन माभथ बैठकमा छलफल समाप्त िएपभछ वा प्रभिवेदन पुन: प्राप्त िएपभछ सभमभिको िफाबाट प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गररन्छ। प्रस्िाव पेश िएपभछ कुनै सदस्यले िाहेमा सं शोधन
पेश गना सक्दछ ।पेश िएको प्रस्िाव वा सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ सिामुखबाट सबै सं शोधन भनणायाथा
बैठकमा प्रस्िुि गररन्छ। महाभियोग प्रस्िावमाभथ सिाको भनणाय सदस्यको दस्िखि सष्ट्रहिको मि ष्ट्रविाजनवारा
हुन्छ।महाभियोग भसफाररस सभमभिले पेश गरे को प्रभिवेदन प्रभिभनभध सिाको ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य
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ग) राष्ट्रिय सिा भनयमावली, २०७५

यस भनयमावलीको पररच्छे द-१७ को भनयम १३९ दे स्ख १४५ सम्म रािपभि वा उपरािपभिका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको
प्रस्िाव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार रािपभि वा उपरािपभिले सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लङ्ग्घन
गरे को िनी प्रभिभनभध सिामा ित्काल कायम रहे को सम्पूणा सदस्य सं तयाको कम्िीमा दुई भिहाइ बहुमिबाट प्रस्िाव
ु गने व्यवस्था रहेको
पाररि िई सन्दे श सष्ट्रहिको सूिना प्राप्त हुन आएमा सस्िवले उक्त प्रस्िावलाई बैठकमा टे बल
छ। िर सदनको अभधवेशन िालू नरहेको अवस्थामा प्रभिभनभध सिाले त्यस्िो प्रस्िाव पाररि गरे को भमभिले साि
ददनमा नबढ्ने गरी अध्यिको भनदे शनमा सस्िवले सिाको बैठक बोलाउन सक्नेछ।
ु िएको भमभिले बढीमा साि ददनभिर अध्यिले उक्त प्रस्िाव उपर बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र
प्रस्िाव टे बल
समय िोक्न सक्ने व्यवस्था छ । िोष्ट्रकएको ददन र समयमा प्रस्िाव बैठकमा प्रस्िुि हुन्छ। प्रस्िाव पेश िएपभछ
कायाव्यवस्था परामशा सभमभिको परामशा भलई अध्यिले दलीय प्रभिभनभधत्वको आधारमा ११ जना सदस्य रहे को
जाुँिबुि सभमभि गठन गना बैठकमा प्रस्िाव पेश गदाछ।त्यसरी प्रस्िाव पेश गदाा आरोप लागेको रािपभि वा
उपरािपभिसुँग स्पिीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लाभग समाह्वान जारी गने अभधकार समेि उल्लेख
िएको हुन ु पदाछ। प्रस्िावमा कुनै पभन सदस्यले सं शोधन पेश गना सक्नेछ।पेश िएका सं शोधनमा भनणाय िएपभछ
जाुँिबुि सभमभिको गठन सम्बन्धी प्रस्िाव वा सं शोभधि प्रस्िावलाई अध्यिले भनणायाथा प्रस्िुि गने व्यवस्था छ।उक्त
सभमभि गठन गने प्रस्िाव पाररि िएमा महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिका आवश्यक कागजाि अध्यिले जाुँिबुि
सभमभिमा पठाउनु पदाछ।
अध्यिले अन्यथा भनणाय गरे मा बाहेक जाुँिबुि सभमभिको कायाावभध गठन िएको भमभिले बढीमा िीस ददनको हुने
व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्िाव सष्ट्रहिको कागजाि प्राप्त िएपभछ उक्त सभमभिले यथाशीघ्र कारबाही शुरु गनुा
पदाछ।जाुँिबुि सभमभिले आवश्यकिा अनुसार सं घीय सं सद सस्िवालयका अभिररक्त अन्य कमािारीको पभन सहयोग
भलन सक्ने व्यवस्था छ । जाुँिबुि सभमभिले प्रत्येक आरोपको छानभबन गरी महाभियोग लागेको रािपभि वा
उपरािपभिलाई सफाई पेश गने मनाभसब मौका समेि ददई सबै िथ्यहरुमा ष्ट्रविार गरी महाभियोग प्रमास्णि हुन्छ वा
हुुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई भसफाररस सष्ट्रहिको प्रभिवेदन बैठकमा प्रस्िुि गदाछ।
अध्यिले

िोकेको

ददन

र

समयमा

सभमभिको

प्रभिवेदनमाभथ

ष्ट्रविार

गररयोस्

िनी

बैठकमा

प्रस्िाव

पेश

गररन्छ।प्रस्िाव पेश िएपभछ सो प्रभिवेदनमाभथ बैठकमा छलफल हुन्छ । छलफल हुुँदा कुनै सदस्यले सो
प्रभिवेदनमा अध्यिले उपयुक्त ठहराएको रुपमा सं शोधन पेश गना वा कुनै ष्ट्रवशेष कुराको सम्बन्धमा पुन: छानभबन
गना प्रभिवेदनलाई जाुँिबुि सभमभिमा ष्ट्रफिाा पठाइयोस् िन्ने सं शोधन प्रस्िाव पेश गना सक्दछ।यस्िो प्रस्िाव स्वीकृि
िएमा सो प्रभिवेदन सभमभिमा पठाइन्छ र सभमभिले बढीमा १५ ददनभिर पुन: छानभबन गरी आफ्नो प्रभिवेदन
बैठकमा पेश गनुा पदाछ।
प्रभिवेदन माभथ बैठकमा छलफल समाप्त िएपभछ वा प्रभिवेदन पुन: प्राप्त िएपभछ सभमभिको िफाबाट प्रभिवेदनमा
उस्ल्लस्खि भसफाररस स्वीकृि गररयोस् िन्ने प्रस्िाव पेश गररन्छ। प्रस्िाव पेश िएपभछ कुनै सदस्यले िाहेमा सं शोधन
पेश गना सक्दछ। पेश िएको प्रस्िाव वा सं शोधनमाभथ सं स्िप्त छलफल िएपभछ अध्यिले सबै सं शोधन भनणायाथा
बैठकमा प्रस्िुि गदाछन् । महाभियोग प्रस्िावमाभथ सिाको भनणाय सदस्यको दस्िखि सष्ट्रहिको मि ष्ट्रविाजनद्धारा
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हुन्छ । सदनमा ित्काल कायम रहेको सम्पूणा सदस्य सङ्ग्तयाको दुई भिहाई बहुमिबाट प्रस्िुि महाभियोगको
प्रस्िाव

पाररि िएमा सम्बस्न्धि रािपभि वा उपरािपभि स्वि: पदमुक्त हुन्छन् ।

यसरी सं सदले कायापाभलका, िथा न्यायपाभलका माभथ आफ्नो भनयन्रण महाभियोग वा सं सदीय भनदे शनबाट गदै
आएको पाइन्छ । राज्य व्यवस्थामा यस्िो प्रकृभिलाई शस्क्त सन्िुलन (Check and Balance) को रुपमा भलइं दै
आएको छ ।
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पररच्छे द-४
४. नेपालको सं सदमा महाभियोग प्रस्िाव सम्बन्धी अभ्यास र कारवाही प्रष्ट्रक्रया
शस्क्त पृथकीकरणको भसद्धान्ि बमोस्जम ष्ट्रवधाष्ट्रयकाले कानुन भनमााण गदाछ, कायापाभलकाले उक्त कानुन कायाान्वयन
गदाछ र न्यायपाभलकाले िी कानुनको व्यातया गदाछ । शस्क्त पृथकीकरणको भसद्धान्िको मूल ममा यी भिनै अंगको
अभधकार र कायािेर पृथक हुन ु पदाछ िन्ने हो।जसअनुसार प्रत्येक अं गको कायािेरको सीमा भनस्श्चि हुन ु पदाछ र
एक अं गले अको अं गको कायािेर वा अभधकार िेरमा हस्ििेप गनुा हुुँदैन िन्ने मान्यिा रहेको हुन्छ। त्यसरी नै
भनयन्रण र सन्िुलनको भसद्बान्ि अनुसार िीनवटै अं गले एक अकााको कायामा खबरदारी गने, भनयन्रण गने र एक
अकाा बीि सन्िुलन कायम गने हो।िी मध्ये व्यवस्थाष्ट्रपकाले ष्ट्रवद्यमान कानुनको पररभधभिर रही सं वैधाभनक
पदाभधकारीहरुलाई कारवाही गरी पदच्यूि गना महाभियोगको प्रस्िाव ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहे को हुन्छ।सोही
अनुरुप

२०७२

साल

िन्दा

अस्घका

सं ष्ट्रवधानले

व्यवस्थाष्ट्रपकालाई

सं वैधाभनक

आयोग

र

न्यायपाभलकाका

पदाभधकारीहरुमाभथ महाभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था गरे को भथयो िने २०७२ सालमा जनभनवाास्िि सं ष्ट्रवधानसिाले
सं ष्ट्रवधान भनमााण गरे पभछ िी पदाभधकारीका साथसाथै रािपभि, उपरािपभि ष्ट्रवरुद्ध समेि महाभियोग लगाउन सक्ने
थप व्यवस्था रहेको छ ।नेपालका सं ष्ट्रवधानहरुले गरे को व्यवस्थाबमोस्जम सं सदमा हालसम्म आएका महाभियोग
प्रस्िावहरु र भिनको कारवाही प्रष्ट्रक्रया दे हायबमोस्जम रहेका छन्।

४.१ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय ष्ट्रवरुद्धको
महाभियोग प्रस्िाव

नेपालको सं सदीय इभिहासमा पष्ट्रहलो महाभियोगको प्रस्िाव सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवश्वनाथ
प्रसाद उपाध्याय ष्ट्रवरुद्ध आएको दे स्खन्छ। उक्त प्रस्िाव ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज १ गिे ददनको ३:३० बजे नेकपा
एमालेका ित्कालीन प्रभिभनभध सिाका सदस्य माननीय िलनाथ खनाल प्रस्िावक लगायि ७४ जना माननीय
सदस्यहरुले सं सदमा दिाा गरे को िनी प्रभिभनभध सिाको २०५२ असोज २ गिेको बैठकमा माननीय दे वीप्रसाद
ओिाले बोल्नु िएको अभिलेख सोही ददनको प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ। त्यसै गरी असोज २
गिेको समािार िनी गोरखापरमा असोज ३ गिे प्रकास्शि खबरमा प्रभिभनभध सिाका सिामुख रामिन्र पौडेलले
नेकपा एमाले का सांसद िलनाथ खनालले सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायधीश ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायका ष्ट्रवरुद्ध
र सोही पाटीका अकाा सांसद दे वी प्रसाद ओिाले सोही अदालिका न्यायाधीश सुरेन्रप्रसाद भसं हका ष्ट्रवरुद्ध सं सद
सस्िवालयमा दिाा गराउनु िएको महाभियोग प्रस्िाव अस्वीकृि गनुि
ा एको छ िनी उल्ले ख गररएको छ। प्रभिभनभध
सिा भनयमावली, २०४८ को भनयम १७५ को उपभनयम (१) बमोस्जम प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय
र सुरेन्र प्रसाद भसं हलाई कायािमिाको अिाव र आफ्नो पदीय किाव्य इमान्दाररिापूवक
ा
पालना नगरे को िन्ने
आधारमा पदमुक्त गररयोस् िन्ने प्रस्िावक क्रमश: श्री खनाल र श्री ओिावारा सूिना गररएको महाभियोगको प्रस्िाव
सोही भनयमको उपभनयम (२) बमोस्जम सिा समि प्रस्िुि गना अनुमभिका लाभग पेश हुनआएकोमा सो प्रस्िावको
अध्ययन गररएको जनाइएको छ। सिामुखले आफ्नो भनणायमा नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान २०४७ र प्रभिभनभध सिा
भनयमावली २०४८ अध्ययन गदाा प्रस्िाव ल्याउने अभधकार कानुनि: प्रस्िावक सदस्यलाई छ त्यस्िै कायािमिाको
अिाव वा खराब आिरण वा इमान्दारीपूवक
ा
आफ्नो पदीय किाव्यको पालना नगरे को िन्ने आधार र कारणहरु
खुलाई स्पि गने अभििारा पभन प्रस्िावक सदस्यमा नै रहेको िन्ने कुरा जनाउनु िएको छ।प्रस्िाव सिामा प्रस्िुि
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गनुप
ा नााका आधार र कारणहरु हेदाा सवोच्ि अदालिको ष्ट्रवशेष इजलाशले प्रभिभनभध सिा पुनस्थाापना सम्बन्धी ररट
भनवेदनहरुमा गि िार १२ गिे जारी गरे को आदे शका भनणाय बुुँदाहरुमा मार ष्ट्रटका ष्ट्रटप्पणी गररएको पाइयो।
न्यायपाभलकालाई मयााददि िुल्याउन नसकेको र पदीय आिरण राम्रो नगरे को लगायिका आरोप सष्ट्रहि प्रधान
न्यायाधीश उपर पेश गनुि
ा एको उक्त महाभियोग प्रस्िाव ित्कालीन सिामुखले अत्यन्ि आपस्त्तजनक ढङ्गबाट जुन
प्रस्िाव आयो त्यसलाई मै ले अस्वीकार गरे को हुुँ िन्ने व्यहोराको अभिले ख ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज १० गिेको
प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।
सिामुखले

उक्त

भनणायका

ष्ट्रवरुद्ध ष्ट्रवपिी

दल

ित्कालीन

नेकपा

एमाले, ने.म.ष्ट्रक.पा

लगायिका

दलहरुले

प्रभिभनभधसिाको बैठकमा बोल्दै प्रभिभनभध सिाका एक िौथाई िन्दा बढी सदस्यहरुले हस्िािर गरी ररि पूवक
ा पेश
गररएको महाभियोग प्रस्िावमा उल्लेख गररएका कारण र आधार महाभियोगको लाभग पयााप्त िएकोले उक्त प्रस्िाव
अस्वीकृि गने भनणाय असं वैधाभनक र प्रभिभनभधसिा भनयमावलीको ष्ट्रवपरीि िएकोले उक्त महाभियोग प्रस्िाव वदर गना
नभमल्ने िन्ने िनाईहरु राखेको व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको नवौं अभधवेशनको (ष्ट्रव.सं . २०५२ को असोज २ गिे दे स्ख
११ गिेसम्मको) सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ । यसका साथै सं सद गभिष्ट्रवभधका अन्य समािारहरु सावाजभनक
सिारमाध्यममा ददने गरे को िर प्रस्िुि प्रस्िावको ष्ट्रवषयमा िने गोरखापर लगायि दे शका कुनै पभन सिार माध्यममा
प्रकाशन प्रसारण निएकोमा आपस्त्त जनाउदै सिामा छलफल गराउन माग िएको सोही अभिलेखमा दे स्खन्छ।
ु ा साथै ष्ट्रवपिले प्रस्िाव खारे जीका ष्ट्रवरुद्ध
२०५२ असोज ८ गिे दे स्ख उक्त ष्ट्रवषयमा सदनमा व्यापक बहस हुनक
केही ददन सदन समेि अवरुद्ध गरे को भथयो िने सत्तापिका सदस्यहरुले महाभियोग प्रस्िावहरु प्रभिभनभध सिा
पुनजीष्ट्रवि गने सम्बन्धी सवोच्ि अदालिको िार १२ गिेको फैसलामा आधाररि िएकोले उक्त महाभियोग प्रस्िाव
अस्वीकृि गने काया सं ष्ट्रवधान सम्मि िएको िनी स्जष्ट्रकर गनुि
ा एको दे स्खन्छ।
ित्कालीन सिामुख श्री रामिन्र पौडेलले उक्त प्रस्िाव आपत्तीजनक ढं गले ल्याइएको िनी सदनमा नल्याई अस्वीकृि
गनुि
ा एको भनणायमाभथ ष्ट्रववाद बढ्दै जाुँदा ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज ११ गिेको प्रभिभनभध सिाको बैठकमा सिामुखले
“नेपाल अभधराज्यको सं ष्ट्रवधान २०४७ को धारा (८७) (७) एवं प्रभिभनभध सिा भनयमावलीको भनयम १७५ अनुरुप
सं बैधाभनक अं ङ्गका प्रमुखहरु एवं सदस्यहरु ष्ट्रवरुद्धमा महाभियोग प्रस्िाव प्रभिभनभध सिामा पेश गने प्रभिभनभधसिाका
माननीय सदस्यहरुको ष्ट्रवशेषाभधकार हो। केही ददन अगाभड प्रभिभनभध सिाका ७४ र ७६ जना सदस्यहरुले प्रस्िुि
गरे को महाभियोगको प्रस्िाव खारे ज िएको सवाभबददिै छ । यसबाट प्रभिभनभध सिाका माननीय सदस्यहरुको
सं बैधाभनक र प्रभिभनभध सिा भनयमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्िाव पेश गने ष्ट्रवशेष अभधकारलाई अवरुद्ब हुने
परम्पराको रुपमा ठान्ने छै न” िन्ने बैठकको प्रारम्ि मै राख्नु िएको व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको सोही ददनको सम्पूणा
ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।
यसरी महाभियोग प्रस्िावका सम्बन्धमा पेश िएको प्रस्िावको प्रभि उपलब्ध हुन नसकेिापभन सं सद सस्िवालयमा
रहेको िवेष्ट्रटममा माननीय सदस्य र सिामुखले बोलेको अभिलेखबाट उक्त महाभियोगको प्रस्िाव सिामुखवारा
अस्वीकृि वा खारे ज िई सिाको प्रष्ट्रक्रयामा प्रवेश गरे को दे स्खुँदैन।
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४.२ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन न्यायाधीश श्री सुरेन्र प्रसाद भसं हका ष्ट्रवरुद्धको महाभियोग
प्रस्िाव

ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको प्रस्िाव सुँगसुँगै सोही ददन अथााि २०५२ असोज १ गिे
ददनको ३:३० बजे ित्कालीन प्रभिभनभध सिामा एमालेका माननीय सदस्य दे वीप्रसाद ओिा प्रस्िावक लगायि ७६
जना माननीय सदस्यहरुले प्रभिभनभध सिामा सवोच्ि अदालिकै ित्कालीन न्यायाधीश श्री सुरेन्र प्रसाद भसं हका ष्ट्रवरुद्ध
पभन अलग्गै महाभियोग प्रस्िाव ल्याइएको व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज २ गिेको सम्पूणा
ष्ट्रववरणबाट दे स्खन्छ। न्यायाधीश भसं हलाई पभन प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायलाई जस्िै न्यायपाभलकालाई मयााददि
िुल्याउन नसकेको र पदीय आिरण राम्रो नगरे को लगायिका आरोप लगाइएको उक्त अभिलेखमा दे स्खन्छ। यस
महाभियोग प्रस्िाव पभन ित्कालीन सिामुखले अत्यन्ि आपत्तीजनक ढङ्गबाट प्रस्िाव आएकोले अस्वीकार गनुा िएको
व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज ११ गिेको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।
दुवै महाभियोग प्रस्िाव खारे ज गररएको सन्दिामा ष्ट्रवपिीहरुले आपस्त्त जनाएपभछ महाभियोग प्रस्िाव दिाा गने
माननीय सदस्यहरुको ष्ट्रवशेषअभधकार िएकोले र उक्त खारे जीलाई सं ष्ट्रवधान र भनयमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्िाव
पेश गने ष्ट्रवशेषअभधकार अवरुद्ब हुने परम्पराको रुपमा नभलन सिामुखले प्रभिभनभध सिाको बैठकमा िन्नु िएको
व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको नवौं अभधवेशनको (ष्ट्रव.सं . २०५२ को असोज २ गिे दे स्ख ११ गिेसम्मको) सम्पूणा
ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ। यसरी यो महाभियोग प्रस्िावका सम्बन्धमा पभन पेश िएको प्रस्िावको प्रभि उपलब्ध हुन
नसकेिापभन सं सद सस्िवालयमा रहेको िवेष्ट्रटममा माननीय सदस्य र सिामुखले बोलेको अभिलेखबाट उक्त
महाभियोगको प्रस्िाव सिामुखवारा अस्वीकृि वा खारे ज िई सिाको प्रष्ट्रक्रयामा प्रवेश गरे को दे स्खदै न।
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४.३ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्र प्रसाद भसं ह ष्ट्रवरुद्धको महाभियोगको
प्रस्िाव

२०५२ असोज ०९23 गिे ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायले रास्जनामा ददएपभछ ररक्त रहेको
प्रधान न्यायाधीश पदमा ष्ट्रव.सं . २०५२ असोज १० गिे भनयुक्त सवोच्ि अदालिकै वररष्ठिम न्यायाधीश सुरेन्रप्रसाद
भसं हका ष्ट्रवरुद्ध पभन न्यायपाभलकालाई मयााददि िुल्याउन नसकेको र पदीय आिरण पालना नगरे को आरोप सष्ट्रहि
नेकपा एमालेका दे वीप्रसाद ओिा

प्रस्िावक लगायि ८४,८५ जना माननीय सदस्यहरुले २०५२ असोज १२ गिे

महाभियोग प्रस्िाव दिाा गनुा िएको व्यहोरा प्रभिभनभध सिाको ष्ट्रव. सं .२०५२ असोज २८ गिेको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा
माननीय दे वीप्रसाद ओिाले बोल्नु िएको दे स्खन्छ।
प्रभिभनभध सिाको काभिाक २० गिेको बैठकमा उक्त महाभियोग प्रस्िाव उपर छलफल गने ददन निोष्ट्रकएको र
समाधान खोज्न नलाभगएकाले नेकपा एमालेका माननीय सदस्य दे वीप्रसाद ओिा लगायिका माननीय सदस्यहरुले
उक्त ददनको बैठक बष्ट्रहष्कार गनुा िएको र काभिाक २१ गिेको बैठकमा पभन माननीय दे वीप्रसाद ओिाले
अनुपस्स्थभिको सूिना ददई नेकपा एमालेका माननीय सदस्यहरु अनुपस्स्थि हुन ु िएको व्यहोरा सोही ददनहरुको
प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।त्यसपश्चाि सिामुखले यस सम्बन्धी अभधकारको सुरिा गने सिामुखको
किाव्य नभबभसाएको र सं वैधाभनक प्रावधानहरुको सम्मान गने सिामुखको किाव्य िएको र यो ष्ट्रवषयमा ष्ट्रवभिन्न िह
एवं दलहरुसुँग गम्िीरिापूवक
ा
छलफल िैरहेको जानकारी गराउनु िएको व्यहोरा ष्ट्रव.सं . २०५२ काभिाक २१
गिेको प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।
२०५२ काभिाक २४ गिेको प्रभिभनभध सिाको बैठकमा पभन नेकपा एमाले का माननीय सदस्यहरुले सो कुरा उठाउनु
िएको भथयो।त्यसपभछ २०५२ काभिाक २५ गिेको प्रभिभनभध सिाको बैठकमा माननीय िीमबहादुर रावल सष्ट्रहि
ष्ट्रवपिी दलका केही माननीय सदस्यहरुले उक्त प्रस्िाव यही काभिाक २६ गिे छलफलमा ल्याउने सूिना गररएको
सम्बन्धमा सदनमा स्पि पाररददन आग्रह गनुह
ा ुँद
ु ा सदनमा छलफलकै क्रममा ित्कालीन सिामुखले यो ष्ट्रवषयमा काया
व्यवस्था सभमभि र बाष्ट्रहर पभन ष्ट्रवभिन्न िरणमा वािााहरु िएको, कायाव्यवस्था सभमभिमा उक्त ष्ट्रवषयमा प्याकेज भडलको
रुपमा छलफल िइरहे कोले महाभियोग ष्ट्रवभधसम्मि, भनयमसम्मि ल्याउनुपने कुरा पुनिः दोहोर्याउुँदै दलहरुबीिको
वािाामा उक्त महाभियोगको प्रस्िाव हाललाई ष्ट्रफिाा भलन सहमभि िएको जानकारी गराउनु िएको भथयो िन्ने व्यहोरा
ष्ट्रव.सं . २०५२ काभिाक २५ गिेको प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ।
त्यसपभछ सिामुखले उक्त भनणायबमोस्जम प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन आग्रह गरे पभछ प्रस्िावक माननीय दे वी प्रसाद ओिाले
न्यायपाभलकालाई मयााददि िुल्याउने उद्देश्यलेनै उक्त प्रस्िाव ल्याइएको, सिाको बैठकमा कुनै प्रकारको समस्या र
गभिरोध उत्पन्न गने मनसायले नल्याएको र उक्त प्रस्िावका सम्बन्धमा िएको छलफल र माननीय सिामुख
महोदयबाट पुनष्ट्रवि
ा ार गरी प्रस्िाव ष्ट्रफिााभलन समेि आग्रह गनुि
ा एकोले उक्त प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलएको जानकारी गराउनु
िएको भथयो िन्ने व्यहोरा ष्ट्रव.सं . २०५२ काभिाक २५ गिेको प्रभिभनभध सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणको अभिलेखमा
दे स्खन्छ।

23

https://supremecourt.gov.np/web/excjs

29

४.४ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन िटृ राईका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको लाभग
सूिना दिाा

नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा १०१ को उपधारा (५) र व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद भनयमावली २०७३ को भनयम १६८
(७) को

प्रावधानलाई टे केर २०७३ िदौ २० गिे अभधवक्ता श्री ददनेश िौधरीले सवोच्ि अदालिका ित्कालीन

न्यायाधीश आनन्दमोहन िटृ राईका ष्ट्रवरुद्ध मुद्दाका फैसलाहरु ष्ट्रढलो गने गरे को, एकजना मष्ट्रहला ष्ट्रवद्याथीलाई पढाईमा
शोषण गरे को लगायिका आरोप सष्ट्रहि महाभियोग प्रस्िाव सम्बन्धी सूिना दिाा गनुा िएको भथयो।
भनज अभधवक्ताले कररव ३०० पेजको फेहररस्ि सष्ट्रहि ित्कालीन प्रभिभनभधसिा सदस्य श्री रामकुमार राई, हररिरण
शाह र रुस्क्मणी िौधरीको भसफाररस सं लग्न गरी भनवेदन ददनुिएकोमा उक्त ष्ट्रवषय महाभियोग भसफाररस सभमभिमा
छलफल हुुँदा सूिना गररएको न्यायाधीश ष्ट्रवरुद्ध लगाइएका आरोपहरुको यथेि प्रमाण निेष्ट्रटएको िनी सभमभिले उक्त
सूिना नै खारे ज गरे को भथयो । अभधवक्ता श्री ददनेश िौधरीले दिाा गनुा िएको िीन जना माननीयको भसफाररस
सष्ट्रहिको सूिना अनुसूिी-७ मा रास्खएको छ।
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४.५ अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ित्कालीन प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान भसंह काकी
ष्ट्रवरुद्धको महाभियोग प्रस्िाव

भमभि २०७३ काभिाक ३ गिे अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान भसं ह काकीका
ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव दिाा िएको भथयो।उक्त महाभियोग प्रस्िावमा प्रस्िावक माननीय महेन्रबहादुर शाही
लगायि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्र) का िफाबाट १५७ जना माननीय सदस्यहरुको हस्िािर रहे को
भथयो।उक्त

महाभियोग

प्रस्िावमा

लगाइएका

आरोपहरु

स्वास्थ्य

िेरमा

कायारि

केही

स्िष्ट्रकत्सकहरुलाई

सं ष्ट्रवधानष्ट्रवपरीि कारवाही गना भनदे शन ददएको, आफ्नो नस्जकको नािेदारको शेयर स्वाभमत्वमा रहेको ष्ट्रकि मेभडकल
कलेजमा ष्ट्रवद्याथी िनााको सीट सङ्ग्तया थप्न सम्बस्न्धि भनकायलाई दबाब ददएको, काठमाडौं ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयले सिालन
गरे को एम.बी.बी.एसको प्रवेश परीिामा अनावश्यक हस्ििेप गरे को, सं ष्ट्रवधान िथा भ्रिािार भनवारण ऐन प्रभिकूल
ष्ट्रवभिन्न व्यस्क्त ष्ट्रवरुद्ध भ्रिािारको र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुिःख ददएको, भनजको कायाशैलीसुँग असहमि
हुने व्यस्क्त, सं स्था प्रभि प्रभिशोधपूणा व्यवहार गरे को लगायिका आरोप सष्ट्रहि महाभियोग प्रस्िाव दिाा गररएको भथयो
। उक्त महाभियोगको प्रस्िाव अनुसूिी-१ मा रास्खएको छ ।
२०७३ काभिाक ३ गिेको व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको बैठकले नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र
(४) एवं व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद भनयमावली, २०७३ को भनयम १६९ बमोस्जम कायाव्यवस्था परामशा सभमभिको
परामशामा ११ सदस्यीय महाभियोग भसफाररस सभमभि गठन गने प्रस्िाव सवासम्मभिबाट स्वीकृि िएको भथयो ।
उक्त सभमभिको सिापभिमा मा. कुमारी लक्ष्मी राई रहनु िएको भथयो िने सदस्यहरुमा मा. अमनलाल मोदी, मा.
केशवप्रसाद वडाल, मा. ददपकप्रसाद कुईकेल, मा. ददलनाथ भगरी, मा. पावाि गुरुङ, मा. फरमुल्लाह मं सरु , मा.
रामनारायण ष्ट्रवडारी, मा. रे विीरमण िण्डारी, मा. शुस्शला नेपाल र मा. ज्ञानेन्र बहादुर काकी रहनु िएको भथयो।

उक्त प्रस्िावमाभथ प्रभिभनभध सिाको २०७३ काभिाक ९ गिेबाट मं भसर १४ गिेसम्म ६ वटा बैठकमा छलफल िई
६३ जना सदस्यहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्नुिएको भथयो। ित्कालीन व्यवस्थाष्ट्रपका सं सदले २०७३ पुष २४ गिे
उक्त महाभियोग भसफाररस सभमभिमा छानभबनको लाभग पठाइएकोमा सोही भमभिमा नै सवोच्ि अदालिले भनजको
योग्यिा नपुग्ने िन्दै भनयुस्क्त र सपथ बदर हुने फैसला गरे पभछ प्रमुख आयुक्त काकी स्वि: पदमुक्त हुन पुगेका
भथए।
(सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खभिवडा, डा. आनन्दमोहन िट्टराई र अभनलकुमार भसन्हाको पूण ा इजलासबाट
िएको फैसलाको अंश)
ु
........... अब यस अदालिको सं यक्त
इजलासबाट भमभि २०७१।६।८ मा िएको आदे श भमले को छ वा छै न,
भनवेदन मागबमोस्जम उत्प्रेषण िथा परमादे शको आदे श जारी हुने, नहुने के हो ? िन्ने पाुँिौं प्रश्नका सम्बन्धमा ष्ट्रविार

गररन्छ । माभथ ष्ट्रवश्लेषण गररएका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट नेपालको अन्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३ को धारा
११९ को उपधारा (५) (ग) बमोस्जमको “लेखा, राजश्व, इस्न्जभनयररङ, कानुन, ष्ट्रवकास वा अनुसन्धानको िेरमा
कम्िीमा बीस वषा काम गरी अनुिव र तयाभि प्राप्त गरे को” िन्ने योग्यिा ष्ट्रवपिी लोकमान भसं ह काकीमा रहेको
दे स्खएन; धारा ११९ को उपधारा (५)(ङ) बमोस्जमको “उच्ि नैभिक िररर कायम िएको" पभन पाइएन; भनजले प्रमुख
आयुक्त पदमा भनयुक्त हुनका लाभग ष्ट्रववरण पेस गदाा िुठ्ठा ष्ट्रववरण पेस गरे को र अयोग्यिासम्बन्धी वास्िष्ट्रवक
ष्ट्रववरण उल्ले ख नगरी लुकाएकोसमेि दे स्खन आयो । सं वैधाभनक पररषद्बाट भसफाररस गदाा नेपालको अन्िररम
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सं ष्ट्रवधानको धारा ११९ को उपधारा (५) िथा सं वैधाभनक पररषद् (काम, किाव्य, अभधकार र कायाष्ट्रवभध) सम्बन्धी
ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोस्जमको योग्यिा भनजमा रहेको छ वा छै न िन्ने सम्बन्धमा वस्िुगि
िथ्यहरू परीिण नगरी हि ुवा र स्वेच्छािारी िवरबाट भसफाररस गररएको दे स्खयो । यस अवस्थामा िएको भनजको

भनयुस्क्तलाई सं ष्ट्रवधान एवम् कानुनअनुकूल मान्न भमलेन । िसथा, ररट भनवेदन खारे ज हुने ठहर गरे को यस अदालिको
ु
सं यक्त
इजलासबाट भमभि २०७१।६।८ मा िएको भनणाय उल्टी हुन्छ र ित्काल प्रिभलि नेपालको अन्िररम
सं ष्ट्रवधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को दे हाय (ग) र (ङ) बमोस्जमको योग्यिा निएको व्यस्क्त श्री
लोकमान भसं ह काकीलाई अस्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा भनयुस्क्त गना भसफाररस गने
गरी िएको सं वैधाभनक पररषद्द्को भमभि २०७०।१।२२ को भनणाय, सो भसफाररसबमोस्जम सम्माननीय रािपभिबाट
भमभि २०७०।१।२५ मा गररएको भनयुस्क्त, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भनज लोकमान भसं ह काकीलाई
गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथलगायि भनजलाई भनयुस्क्त गदााका सन्दिामा िएका काम कारवाहीहरू
उत्प्रेषणको आदे शवारा बदर हुने ठहछा ।

व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा गठन िएको महाभियोग भसफाररस सभमभिले आफ्नो कारवाही जारी रातदै भबस्िृि अध्ययन
गनाका लाभग माघ १० गिे माननीय ददपक कुइकेल, माननीय रामनारायण ष्ट्रवडारी र माननीय रे विीरमण िण्डारी
सष्ट्रहिको िीन सदस्यीय उपसभमभि गठन गरे को भथयो। उपसभमभिले गरे को अध्ययन िथा भसफाररसको आधारमा
महाभियोग भसफाररस सभमभिले २०७३ फागुन १२ गिे छानभबन प्रभिवेदन पेश गरे को भथयो । उक्त प्रभिवेदन
अनुसूिी २ मा रास्खएको छ। सभमभिले पेश गरे को उक्त प्रभिवेदन उपर प्रभिभनभध सिामा सोही ददनबाट छलफल
प्रारम्ि िै २०७३ िै ि १ गिे महाभियोग भसफाररस सभमभिका सदस्य माननीय श्री रामनारायण ष्ट्रवडारीले “अस्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री लोकमानभसं ह काकी ष्ट्रवरुद्ध व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदमा पेश िएको
महाभियोगको प्रस्िाव सम्बन्धी छानभबन प्रभिवेदन, २०७३ मा उस्ल्लस्खि दे हायको भसफाररस स्वीकृि गररयोस्” िनी
राख्नु िएको प्रस्िाव बैठकले सवासम्मभिले अनुमोदन गरे पभछ उक्त प्रस्िाव टुं भगन पुगेको भथयो ।
१. महाभियोग भसफाररस सभमभिको प्रभिवेदनमा उल्ले ख िएका ष्ट्रवषयहरुको

सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सम्बव

सं वैधाभनक एवं अन्य भनकायहरुले प्रिभलि कानुन बमोस्जम अनुसन्धान गना गराउन नेपाल सरकार माफाि् भनदे शन
ददने ।
२. यो प्रभिवेदन नेपाल सरकार प्रधानमन्री िथा मस्न्रपररषद्द्को कायाालय, सं वैधाभनक पररषद्, र व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद
सस्िवालयमा अभिलेखको लाभग पठाउने ।
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४.६ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री सुस्शला काकी ष्ट्रवरुद्धको महाभियोग
प्रस्िाव

भमभि २०७४ वैशाख १७ गिे प्रभिभनभध सिाका सदस्य माननीय मीनबहादुर ष्ट्रवश्वकमाा सष्ट्रहि नेपाली काुँग्रस
े र
नेकपा माओवादी (केन्र) का २४९ जना माननीय सदस्यहरुले हस्िािर गरी सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान
न्यायाधीश श्री सुस्शला काकी ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको प्रस्िाव दिाा गनुा िएको भथयो।प्रस्िावमा प्रहरी महाभनरीिकको
बढु वा सम्बन्धी ररट भनवेदनमा फैसला गदाा प्रहरी भनयमावलीमा हुुँदै निएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले
उपयुक्त दे खेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महाभनरीिक पदमा बढु वा गना पाउने नेपाल सरकारको हक हनन हुने गरी
फैसला गरे को, काया सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अं क रहेको प्रहरी नायब महाभनरीिकलाई िल पानेगरी िथ्य
िोडमोड गरी फैसला गरे को, सवोच्ि अदालिमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुुँदा हुदै कोही निएजस्िो गरी सीभमि
न्यायाधीशलाई मार इजलासमा राखी आफूले िनेजस्िो फैसला गना भनदे शन ददएको, आफ्नो भनष्ट्रहि उद्देश्य पूभिा गना
प्रिभलि कानुन र मान्य भसद्बान्ि पालन नगरी ष्ट्रवभिन्न आदे श फैसला गरे को, न्यायालयको गररमा, स्विन्रिा र
ुँ पुर्याएको, शस्क्त पृथकीकरणको भसद्धान्िको उल्लङ्घन गरे को, सवोच्ि अदालिमा गुटवन्दी गरे को
स्वच्छिामा आि
लगायिका आरोप लगाइएको भथयो। यसरी दिाा िएको महाभियोगको प्रस्िावको ष्ट्रववरण अनुसूिी-४ मा रास्खएको
छ।
सम्माननीय सिामुखले उक्त प्रस्िाव उपर छलफल गना ित्कालीन व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको २०७४ वैशाख २२
गिेको बैठकको समय िोक्नु िएकोमा उक्त ददनको वैठकमा प्रमुख ष्ट्रवपिी दल नेकपा एमाले लगायि अन्य ष्ट्रवपिी
दलका माननीय सदस्यहरुले वेलमा आई नारा लगाउनु िएकोले वैठकमा छलफल निई वैशाख २४ गिेका लाभग
वैठक स्थभगि िएको भथयो।
यसै बीिमा सवोच्ि अदालिमा अभधवक्ता सुभनल रञ्जन भसं ह समेिले दायर गरे को उत्प्रेषणको आदे श उपर २०७४
वैशाख २२ गिे सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश िोलेन्र शमशेर ज.ब.रा को एकल इजलासले महाभियोगको प्रस्िाव
सं ष्ट्रवधानको ममा अनुरुपको आधारमा नआएकोले व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सद सस्िवालयमा दिाा िएको महाभियोग प्रस्िाव र
सं सदको महासस्िवले जारी गरे को पर समेि यथस्स्थभिमा राख्नु साथै प्रधान न्यायाधीश सुस्शला काकीलाई आफ्नो
पदमा काम गना ददनु ददलाउनु िनी आदे श जारी गरे को भथयो।
(सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश िोलेन्रशम्शेर ज.ब.रा.को एकल इजलासबाट िएको फैसलाको अंश)
.....अि: प्रधान न्यायाधीश सुस्शला काकी ष्ट्रवरुद्ध दिाा िएको भमभि २०७४।१।१७ को महाभियोग प्रस्िावमा
सवोच्ि अदालिमा ष्ट्रविाराधीन रहेको प्रहरी महाभनरीिकको बढु वा सम्बन्धी मुद्धामा िएको फैसलालाई आधार मानी
अन्य अभियोग लगाइएको दे स्खए पभन सं ष्ट्रवधानको ममा अनुरुपको आधारमा नआएको समेिबाट नेपालको सं ष्ट्रवधानको
ममा िावना अनुकुल उक्त महाभियोगको प्रस्िाव छै न िन्ने कुरा सुरु नजरमै दे स्खन आयो । सुष्ट्रवधा सन्िुलनको
आधामा यो भनवेदनको टुं गो नलागेसम्म व्यवस्थाष्ट्रपका सं सदको सस्िवालयमा दिाा िएको भमभि २०७४।१।१७ को
महाभियोगको प्रस्िाव र व्यवस्थाष्ट्रपका-सं सदको महासस्िवले जारी गरे को भमभि २०७४।१।१७ को पर समेि
यथास्स्थभिमै राख्नु साथै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुस्शला काकीलाई यथावि रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम
गना ददनु ददलाउनु िभन ष्ट्रवपिीहरुको नाउुँमा सवोच्ि अदालि भनयमावली, २०४९ को भनयम ४१(१) बमोस्जम
अन्िररम आदे श जारी गररददएको छ । यसको सूिना आजै ष्ट्रवपिीहरुलाई ददई भनस्सा भमभसल सामेल राख्नु ।
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अदालिको आदे शपभछ वैशाख २३ गिे सवादलीय बैठक बसेर एउटा सहमभि कायम गरे को भथयो।वैशाख २३
गिेको प्रभिभनभध सिाको बैठकले सं ष्ट्रवधान कायाान्वयनको सं वेदनशील घडीमा सं ष्ट्रवधानबमोस्जम स्थाष्ट्रपि राज्यका
अं गहरुले सं ष्ट्रवधानष्ट्रक उद्देश्य अनुरुप काम गनुप
ा ने आवश्यकिालाई ध्यानमा रातदै सं वैधाभनक अं गहरुको गररमा,
सौहादािा, सकारात्मक सहयोग समिदारीको अपेिा गदै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुस्शला काकी ष्ट्रवरुद्धको
महाभियोग प्रस्िाव ष्ट्रफिाा भलन मूल प्रस्िावकले सूिना ददनुिएकोले सो प्रस्िाव ष्ट्रफिाा गने सम्बन्धी प्रस्िावलाई सिाले
सहमभि जनाएपभछ उक्त महाभियोग प्रस्िाव ष्ट्रफिाा िएको भथयो।
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४.७ सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री िोलेन्रशम्शेर ज.ब.रा. ष्ट्रवरुद्धको
महाभियोग प्रस्िाव

भमभि २०७८ फागुन १ गिे माननीय दे व प्रसाद गुरुङ, माननीय पुष्पा िूषाल, माननीय जीवन राम श्रे ष्ठ प्रस्िावक
र माननीय डा. भमनेन्रप्रसाद ररजाल सष्ट्रहि नेपाली काुँग्रस
े , नेकपा (माओवादी केन्र), नेकपा (एकीकृि समाजवादी)
लगायिका दलका ९५ जना माननीय सदस्यहरुको समथानमा सवोच्ि अदालिका ित्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री
िोलेन्रशम्शेर ज.ब.रा. ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको प्रस्िाव दिाा िएको भथयो।उक्त प्रस्िावमा भनजले पदीय स्जम्मेवारी
ष्ट्रवपरीि कायाहरु गरी सं ष्ट्रवधान र कानुनको गम्िीर उल्लङ्घन गरे को, कायािमिाको अिाव िएको, खराब आिरण
िएको,

इमान्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय किाव्य पालना नगरे को र आिारसं ष्ट्रहिाको गम्िीर उल्लङ्घन गरे को आरोप

लगाइएको भथयो । यसरी दिाा िएको महाभियोगको प्रस्िावको ष्ट्रववरण अनुसूिी-६ मा रास्खएको छ ।
२०७८ फागुन २२ गिेको प्रभिभनभधसिाको बैठकले नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) एवं
प्रभिभनभध सिा भनयमावली, २०७५ को भनयम १६२ बमोस्जम मा. एकवाल भमयां,
मा. कृष्णिक्त पोखरे ल,
भबि, मा. रे खा शमाा,

मा. प्रमोद साह,

मा. भमन बहादुर ष्ट्रवश्वकमा,

मा. श्री लालबाबु पस्ण्डि,

मा. कल्याणी कुमारी खड्का,

मा. यशोदा गुरुङ सुवेदी,

मा. राम बहादुर

मा. ष्ट्रवष्णुप्रसाद पौडेल र मा. डा. स्शवमाया िुम्बाहाङ्ग्फे

माननीय

सदस्यहरु रहनुहन
ु े गरी ११ सदस्यीय महाभियोग भसफाररस सभमभि गठन गने प्रस्िाव सिाबाट बहुमिले स्वीकृि
िएको भथयो । भनयमावलीले सभमभिले आफुमध्येबाट एकजना सिापभि ियन गने व्यवस्था गरे को िएिापभन

यो

पुस्स्िका ियार गदाासम्म उक्त सभमभिमा सिापभि ियन िएको दे स्खुँदैन ।
उक्त महाभियोगको प्रस्िाव २०७८ फागुन २९ गिे बसेको प्रभिभनभध सिाको बैठकमा पेश िएको र सिामुखले
आगामी बैठकमा छलफल हुनेगरी समय भनधाारण गनुि
ा एकोमा

अको वैठक िै ि २ गिेका लाभग िोक्नु िएको

व्यहोरा भमभि २०७८ फागुन २९ को प्रभिभनस्घ सिाको सम्पूणा ष्ट्रववरणमा दे स्खन्छ । िर सम्माननीय रािपभिबाट
२०७८ िै ि १ गिे सं घीय सं सदको अभधवेशन अन्त्य गनुा िएकोले उक्त प्रस्िाव हाल प्रभिभनभध सिामा ष्ट्रविाराधीन
अवस्थामा रहेको अवस्था छ ।
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पररच्छे द-५
५. महाभियोग सम्बन्धमा दे स्खएका िथ्यहरु एवं सुधारका पिहरु
रािपभि, उपरािपभि, सं वैधाभनक अं गका प्रमुखहरु, न्याय िेरका पदाभधकारीहरु लगायि राज्यका महत्वपूणा ओहदामा
रहने पदाभधकारीले आफ्नो मनोमानी, भ्रिािार, नािावाद, कृपावाद, दुरािार, पद अनुरुप गनुप
ा ने आिरण नगदाा
िोष्ट्रकएको अवभध िन्दा अगावै उक्त व्यस्क्तलाई पदच्यू ि गना वा उक्त अभियोगहरु माभथ छानभबन गरी उपयुक्त
भनणाय भलने मनसायले ष्ट्रवश्वका धेरै रािहरुका सं ष्ट्रवधानमा महाभियोग प्रस्िावको पररकल्पना गरे को दे स्खन्छ ।
ु हरुमा महाभियोग प्रस्िाव पाररि िएर पदाभधकारीहरु
ष्ट्रवश्वमा महाभियोग प्रस्िावको व्यवस्था िएका केही मुलक
पदमुक्त िएको र महाभियोग प्रस्िाव दिाा िएपभछ आरोष्ट्रपि पदाभधकारीले नैभिकिाको आधारमा राजीनामा ददएको
घटनाहरु पाइन्छ । हाम्रो सं सदीय अभ्यासमा िने केही महाभियोग प्रस्िावहरु आएिापभन कुनै पभन प्रस्िाव सं सद
बाट पाररि हुन सकेको दे स्खदै न । केही प्रस्िावहरु सिामुखले अस्वीकृि गरी सिाको प्रष्ट्रक्रयामा नै प्रवेश निएको
दे स्खन्छ िने केही प्रस्िावहरु प्रस्िावकले नै ष्ट्रफिाा भलएको, केही प्रस्िावहरु

न्यायपाभलकाको भनणायले प्रिाष्ट्रवि िएको

दे स्खन्छ । केही पदाभधकारीका सम्बन्धमा सं सदमा सूिना सम्म दिाा िएिापभन प्रष्ट्रक्रयामा अगाभड बढे को दे स्खदै न ।
पभछल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश िोलेन्र शमशेर ज.ब.रा. ष्ट्रवरुद्धको महाभियोग प्रस्िाव उपर सभमभि गठन िएको
िर त्यस पभछ अगाभड बढ्न सकेको दे स्खदै न ।
हालसम्म नेपालको सं सदीय अभ्यासमा आएका महाभियोग प्रस्िावहरु हेदाा जम्मा ६ वटा महाभियोग प्रस्िावहरु
आएको दे स्खन्छ । जस मध्ये ४ वटा प्रधानन्यायाधीश ष्ट्रवरूद्ध, एउटा सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश ष्ट्रवरुद्ध र एउटा
प्रस्िाव अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त ष्ट्रवरुद्ध आएको दे स्खन्छ। साथै सवोच्ि अदालिकै
एक जना न्यायाधीश ष्ट्रवरुद्ध महाभियोगको सुिना दिाा िएको दे स्खन्छ। यसरी हे दाा सं ष्ट्रवधानले व्यवस्था गरे अनुसार
रािपभि, उपरािपभि, सवोच्ि अदालिका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीश, न्यायपररषद्द्का सदस्य, सं वैधाभनक भनकायका
प्रमुख एवं सदस्यहरु माभथ महाभियोग लाग्न सक्ने िन्ने प्रावधान िएिापभन व्यवहाररक रुपमा प्रधानन्यायाधीश र
न्यायाधीश माभथ महाभियोग बढी केस्न्रि रहेको दे स्खन्छ ।
सं सदमा दिाा िएका महाभियोग सम्बन्धी प्रस्िावहरु मध्ये सवोच्ि अदालिका प्रधानन्यायाधीश माननीय ष्ट्रवश्वनाथ
प्रसाद उपाध्याय ष्ट्रवरूद्ध आएको प्रस्िाव र सवोच्ि अदालिका न्यायाधीश माननीय सुरेन्र प्रसाद भसं हका ष्ट्रवरुद्ध
आएको दुई वटा महाभियोग प्रस्िाव सिामुख बाट अस्वीकृि िएको दे स्खन्छ िने प्रधानन्यायाधीश सुरेन्र प्रसाद
भसं हका ष्ट्रवरुद्ध आएको प्रस्िाव

र प्रधान न्यायाधीश सुस्शला काकी ष्ट्रवरुद्ध आएको दुई वटा प्रस्िाव प्रस्िावकले

ष्ट्रफिाा भलएको दे स्खन्छ ।
सवोच्ि अदालिका प्रधानन्याधीश श्री सुस्शला काकीका ष्ट्रवरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्िाव सं सदमा पेश िई
महाभियोग भसफाररस सभमभिमा पठाइएको भथयो । सो प्रस्िावका ष्ट्रवरूद्ध सवोच्ि अदालिमा रीट दिाा िएकोमा
सवोच्ि अदालिले भनज प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो पदमा रही काम गना ददनु िनी आदे श ददएकाले राजनीभिक
सहमभिका आधारमा सं सदमा प्रस्िाव ष्ट्रफिाा िएको भथयो । ित्कालीन अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान भसं ह काकीका ष्ट्रवरूद्ध दिाा िएको महाभियोगको प्रस्िाव अगाभड बढाउन प्रभिभनभध
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सिामा एक महाभियोग भसफाररस सभमभि गठन िएकोमा सवोच्ि अदालिले प्रमुख आयुक्त पदमा भनयुक्त लोकमान
भसं ह कार्कीको भसफाररस र भनयुस्क्त हुुँदाको बखि योग्यिा नपुगेको िनी भनजको भनयुस्क्त नै खारे ज गररददएको
भथयो। भनयुक्ती खारे ज िए पश्चाि सं सदले केही गरर रहनु नपरे िापभन महाभियोग भसफाररस सभमभिले आरोपहरुका
सम्बन्धमा अध्ययन

गरी सुिाव सष्ट्रहिको प्रभिवेदन व्यवस्थाष्ट्रपका सं सदमा पेश गरे को भथयो िने व्यवस्थाष्ट्रपका

सं सदले उक्त प्रभिवेदन पाररि गरे को भथयो । पभछल्लो पटक सवोच्ि अदालिका प्रधानन्यायाधीश िोलेन्र शमसेर
ज.ब.रा. ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव दिाा िई भनज प्रधानन्यायाधीश भनलम्बनमा रहनुिएको अवस्था छ । यस
प्रस्िावका सम्बन्धमा महाभियोग भसफाररस सभमभि गठन

िएिापभन सं सदमा थप प्रष्ट्रक्रया हालसम्म अगाभड बढे को

छै न ।
यसरी हेदाा हालसम्म सं सदमा आएका ६ वटा महाभियोग प्रस्िावहरु मध्ये दूई वटा प्रस्िाव सिामुखद्धारा खारे ज
गररएको, दुई वटा ष्ट्रफिाा भलइएको, एउटा सवोच्ि अदालिको आदे श अनुसार स्वििः पद मुक्त िएको र एउटा
कारवाही टु ङ्गो लाग्न बाुँकी रहेको दे स्खन्छ । उपयुक्त
ा
प्रस्िावहरु मध्ये स्वि: पद मुक्त िएको अस्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान भसं ह काकी ष्ट्रवरुद्धको प्रस्िाव मार सं सदीय प्रष्ट्रक्रयामा अगाभड
बढे र छलफल र प्रभिवेदनको अवस्थासम्म पुगेको दे स्खन्छ । अन्य प्रस्िावहरु अगाभड बढ्न सकेको दे स्खुँदैन। हाल
सम्म आएका महाभियोग सम्बन्धी प्रस्िाव र िीनको कारवाही प्रष्ट्रक्रयालाई भनम्न िाभलकामा दे खाउन सष्ट्रकन्छ ।
महाभियोग

िेर

सं सद

कारवाही

भलएको

लगाइएको

सस्िवालयमा दिाा

टुष्ट्रङ्गएको भमभि

समयावभध

पदाभधकारी

भमभि
२०५२

असोज

िुरुन्िै

सिामुखद्धारा

असोज

िुरुन्िै

सिामुखद्धारा
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२०५२ असोज ३ गिेको गोरखापर अनुसार

पूर्र्
व त

सवोच्ि अदालिको
फैसलाबाट
पदमुक्त

काकी

24

८०

37

वैशाख

६ ददन

प्रस्िावक
ष्ट्रफिाा

द्धारा

प्रधान न्यायाधीश
श्री

सवोच्ि अदालि

िोलेन्र

२०७८

फागुन

यस

१ गिे

प्रभिवेदन

ियार हुदाको भमभि

शमशेर ज.व.रा

सम्ममा
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पदाभधकारी

भमभि
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िेर
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सवोच्ि अदालि

आनन्दमोहन

२०७३

िदौ

टुष्ट्रङ्गएको अवस्था

महाभियोग

२० गिे

भसफाररस

िट्टराई

सभमभिले

सूिना

नै खारे ज गरे को
नेपालमा हालसम्म दिाा िएका महाभियोगको प्रस्िावहरुलाई िेरगि आधारमा पाई िाटामा दे हायबमोस्जम उल्लेख
गना सष्ट्रकन्छ।

नेपालमा हालसम्म महाभियोगको प्रस्िाव ल्याइएको िेर
सं बैधाभनक
अङ्गका प्रमुख
17%
सवोच्ि अदालिका
प्रधानन्यायाधीश िथा
न्यायाधीश

83%
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नेपालको सं सदमा िएको महाभियोगको अभ्यास हेदाा सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमा बढी
केस्न्रि दे स्खन्छ िने एउटा प्रस्िाव सं बैधाभनक अं गका प्रमुख उपर आएको दे स्खन्छ । आएका

महाभियोग

प्रस्िावहरु टु ष्ट्रङ्गएको समयावभधको आधारमा हे दाा ित्कालै दे स्ख कररव पौने िीन मष्ट्रहना सम्मको अवभध भलएको
दे स्खन्छ । प्रधान न्यायाधीश िोलेन्र शमशेर ज.ब.रा ष्ट्रवरुद्धको प्रस्िाव यस अध्ययनको अवभध सम्ममा कररब

छ

मष्ट्रहना समय भलइ सक्दा पभन टु ङ्गोमा पुग्न सकेको छै न।
अभियोगको आधारमा ठू लो अभियोग अथााि महा अभियोग शब्द आफैले नै यसको अथा र गहनिा व्यक्त गने हुुँदा
कुनै पभन महाभियोग प्रस्िावको भछनोफानो यथाशीघ्र हुन ु पने दे स्खन्छ । ष्ट्रवश्वमा प्रिभलि प्रणाली साथै सं ष्ट्रवधानको
िावना बमोस्जम रािको महत्वपूणा स्जम्मेवारीमा रहेका उच्ि व्यस्क्तत्वहरुले पद अनुकुल आिरण नगरे मा, खराब
आिरण गरे मा, काया िमिा निएमा वा अन्य सावाजभनक मयाादा ष्ट्रवपरीि काया गरे मा पदमुक्त गना जन भनवाास्िि
सं स्था सं सदलाई ददइएको ष्ट्रवशेष अभधकार र स्जम्मेवारीका रुपमा महाभियोग रहेको पाइन्छ । नेपालको सं ष्ट्रवधानको
धारा १०१ को सं बैधाभनक व्यवस्था अनुसार पभन ित्काल कायम रहे को सिाका दुई भिहाई सदस्यहरुको बहुमिबाट
प्रस्िाव पाररि िएमा आरोष्ट्रपि पदाभधकारी स्वििः पदमुक्त हुने, कारवाही प्रारम्ि िए पश्चाि आरोष्ट्रपि व्यस्क्तले आफनो
पदको काया सम्पादन गना नपाउने अथााि भनलम्बन हुने, आरोप लागेको पदाभधकारीलाई सफाईको मौका ददनु पने ,
प्रस्िाव पाररि िइ पदमुक्त िएको व्यस्क्तले त्यस्िो पदबाट पाउने कुनै सुष्ट्रवधा भलन र िष्ट्रवष्यमा कुनै पभन सावाजभनक
पदमा भनयुक्त वा मनोनयन हुन नसक्ने सं बैधाभनक प्रावधान रहेकोले यो गम्िीर प्रकृभिको आरोप िएको सहजै बुझ्न
सष्ट्रकन्छ ।
त्यसै गरी प्रभिभनभध सिा भनयमावलीको भनयम १६१ दे स्ख १६७ सम्ममा व्यवस्था िए बमोस्जम महाभियोगको
आरोप लगाइने पदाभधकारीका ष्ट्रवरुद्ध महाभियोग प्रस्िाव पेश गनुा परे को आधार र कारण खुलाउनु पने, प्रस्िाव दिाा
िएको भमभिले साि ददन पभछको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी ददन र समय िोक्नु पने , अभधवेशन निलेको
अवस्था िए पन्र ददन भिर अभधवेशन बोलाउनु पने , त्यसरी बोलाइएको अभधवेशनमा िीन ददन भिर छलफल गराउनु
पने, महाभियोग भसफाररस सभमभिमा पठाउनु पने, भसफाररस सभमभिले यथाशीघ्र कारवाही प्रारम्ि गनुा पने, भसफाररस
सभमभिले अभियोग लागेको पदाभधकारीलाई सफाईको मौका ददनु पने, महाभियोग भसफाररस सभमभिले बढीमा िीन
मष्ट्रहना भिर प्रभिवेदन ददनु पने लगायिका प्रावधानहरु रहेका छन् । जसअनुसार महाभियोग जस्िो गम्िीर आरोपको
भछनोफानो जन भनवाास्िि सं सदले यथाशीघ्र गनुा पदाछ िन्ने नै बुस्िन्छ।
हाम्रो सन्दिामा माभथ उस्ल्लस्खि महाभियोग प्रस्िावहरु मध्ये सवोच्ि अदालिका प्रधान न्यायाधीश ष्ट्रवरुद्धको पभछल्लो
प्रस्िाव वाहेक अन्य प्रस्िावहरु समयमै टु ष्ट्रङ्गएको दे स्खन्छ । सं सदका सदस्यहरुले सं ष्ट्रवधानमा उस्ल्लस्खि आधार र
कारण सष्ट्रहि पेश गरे को महाभियोग प्रस्िावहरु भनष्पि रुपमा छानभबन र अध्ययन गरी उस्ल्लस्खि आरोप प्रमास्णि
हुने ठोस आधार िेष्ट्रटएमा प्रमाण सष्ट्रहि सभमभिले प्रभिवेदन पेश गने, आरोष्ट्रपि व्यस्क्तलाई सफाईको मौका ददने,
प्रभिवेदनको आधारमा सं सदबाट उक्त प्रस्िाव उपर समयमै भनणाय गना सष्ट्रकएमा लोकिास्न्रक मूल्य मान्यिा स्थाष्ट्रपि
िई लोकिास्न्रक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा मद्दि पुग्ने दे स्खन्छ ।
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सर्वोच्च अदालत, पर्ू ण इजलास
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आदेश तमतत : २०७३।०९।२४
तर्वषयः उत्प्प्रषे र् / परमादेश

०७३-NF-०००३
तनर्वेदक : गल्ु मी तजल्ला अमरपरु गा.तर्व.स.र्वडा न.ं ४ बस्ने अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणल
तर्वरूद्ध
तर्वपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपततको कायाणलय, तसतलतनर्वास, काठमाडौंसमेत

०७३-FN-०२०७
तनर्वेदक : गल्ु मी तजल्ला अमरपरु गा.तर्व.स.र्वडा नं.४ बस्ने अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणल
तर्वरूद्ध
तर्वपक्षी : का.तज.का.म.न.पा. र्वडा न.ं १० बानेश्वर बस्ने नेपाल सरकारका पर्वू ण मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकी
०७३-FN-०२०८
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तनर्वेदक : गल्ु मी तजल्ला अमरपरु गा.तर्व.स.र्वडा न.ं ४ बस्ने अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणल
तर्वरूद्ध
तर्वपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपततको कायाणलय, तसतलतनर्वास, काठमाडौं

०७३-FN-०१८६
तनर्वेदक : सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं
तर्वरूद्ध
तर्वपक्षी : का.तज. कागेश्वरी मनहरा न.पा. र्वडा नं. ७ घर भई सर्वोच्च अदालतमा कायणरत तामेलदार शम्भबु हादरु खत्रीसमेत

संर्वैधातनक पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु भएको व्यतक्तमा संतर्वधानले तोके बमोतजमको योग्यता छ र्वा छै न भनी न्यातयक तनरूपर्का
लातग प्रस्ततु हुन आएको तर्वर्वादको तनरूपर् न्यायपातलकाले नै गनणपु ने ।
(प्रकरण नं. १४)
र्वस्ततु ः सीतमत राजनीततक उद्देश्यले संस्थातपत सल्लाहकार प्रकृ ततको संस्थाको नामबाट “रातष्ट्रय मल
ू नीतत” भनी कुनै सामान्य
आलेख प्रकातशत भएकोसम्मको कारर्बाट राजसभालाई लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानका क्षेत्रमा कायण
सम्पादन गने तनकायको रूपमा हेनणु तकण सङ्गत नदेतखने ।
राजाको र्वंशीय परम्पराको तनरन्तरता कायम राख्ने कुरालाई राजनीततक र्वैधता प्रदान गने प्रयोजनका लातग खडा गररएको
आधारभतू रूपमा राजनीततक प्रकृ ततको संस्था राजसभामा रही प्रशासतनक कायण हेने उपसतचर्व पदमा रही कायण गरे कोलाई नेपालको
अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग “लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धान”
का क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व हातसल गरे को भनी मान्न नतमल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
अन्तररम सतं र्वधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गररएअनसु ारको क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व प्राप्त गरे को हुनु र राजप्रासाद सेर्वामा
कायण गरे को अर्वतध तनजामती सेर्वामा जोतडनु एउटै कुरा होइन । यसको तात्प्पयण, अथण र प्रयोजन तातवर्वकरूपमा नै फरक छ र यो फरक
सामान्य समझबाट नै छुट्याउन सतकन्छ । सतं र्वधानले “लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा” काम
गरी अनभु र्व प्राप्त गरे को हुनपु ने योग्यता तोके को छ । यो र्वाकयाश
् प्रस्ट छ । जनु सक
ु ै समहू , उपसमहू मा भएपतन
ं र्वा अतभव्यतक्त स्र्वयममा
तनजामती सेर्वामा काम गरे को अर्वतध जोडेर २० र्वषण पगु ेमा तनयतु क्तका लातग योग्यता पग्ु छ भन्ने अथण लगाइयो भने संतर्वधानको
अपव्याख्या हुन पग्ु ने ।
संतर्वधानले प्रस्टरूपमा गरे को व्यर्वस्था प्रततकूल हुने गरी तकण र औतचत्प्यका आधारमा अन्य सम्भार्वनाहरूको खोजी गनणु र त्प्यसलाई
मान्यता तदनु पदणछ भन्नु मनातसब नहुने ।
(प्रकरण नं. २०)
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उच्च नैततक चररत्रको तर्वद्यमानता “ख्यातत” का लातग आर्वश्यक हुन्छ । अको शब्दमा भन्दा ख्यातत प्राप्त गनणका लातग अन्य कुराहरूका
अततररक्त “उच्च नैततक चररत्र” कायम रातखएको छ भन्ने पतन देतखनु पदणछ । “ख्यातत” र्वा “उच्च नैततक चररत्र” पदेन आजणन (ExOfficio Achievement) हुदुँ नै । राज्य सयं न्त्रको कुनै उच्च पदमा आतसन हुनु स्र्वयममा
् “ख्यातत” र्वा “उच्च नैततक चररत्र” को
अतन्तम तनर्ाणयक मापन आधार हुन पतन सक्तैन । कुनै पदमा रहेर र्वा नरहेर पतन रातष्ट्रय जीर्वनमा ख्यातत आजणन गनण सतकन्छ । अकोतफण
राज्यको कुनै उच्च र्वा तर्वशेष तजम्मेर्वारीको पदमा रहेको भएपतन कुनै व्यतक्तको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा तर्वकृ त छर्वी र्वा
व्यतक्तत्प्र्व कायम हुन पगु क
े ो पतन हुन सक्तछ । तसथण ख्यातत प्राप्त गरे को कुराको तनधाणरर् गररएका सत्प्कमणका आधारमा गररनु पने ।
(प्रकरण नं. २२)
सामान्य अथणमा भन्नपु दाण सदाचार, तनष्ठा, इमानदाररता तथा अनश
ु ासनको पालना गरी रातष्ट्रय जीर्वनमा ख्यातत आजणन गररएको
अर्वस्थालाई “उच्च नैततक चररत्र” भन्नपु ने हुन्छ । सामातजकरूपमा तथा व्यर्वसातयक कतणव्य तनर्वाणहको कुरामा सामान्य समझको
मातनस (Person of Common Prudence) को दृतिमा चररत्र तनन्दनीय छै न भन्ने कुरालाई पतन “उच्च नैततक चररत्र” तनधाणरर् गने
आधार मान्न सतकन्छ । तथातप, यो यतत कुरा भयो भने उच्च नैततक चररत्र प्रमातर्त हुन्छ भनी सबै अर्वस्थाहरूलाई समेटी सतू चकृ त गनणु
व्यर्वहाररक र सम्भर्व हुदुँ नै । तर्वर्वातदत (सान्दतभणक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको तनरूपर् गररनु पने हुन्छ । कततपय अर्वस्थामा
यसलाई नकारात्प्मकरूपमा पररभातषत गरी (Negative definition) सन्दभणअनसु ार तनकयलल गनणपु ने अर्वस्था रहने ।
र्वस्ततु ः “उच्च नैततक चररत्र” र्वा “ख्यातत” कसैले प्रमार्पत्र तदएर पतु ि हुने कुरा होइन, न त यसका लातग कुनै काननू ी कारर्वाही र्वा मद्दु ा
चली ठहर गररएको अर्वस्था हुनु आर्वश्यक हुन्छ । चररत्रसम्बन्धी अतभयोग लागेको, कारर्वाही चली फै सला भएको जस्ता कुरालाई नै
“उच्च नैततक चररत्र” परीक्षर् गने एक मात्र तनर्ाणयक आधार ठातननु तकण सङ्गत हुदुँ नै । कसैलाई “चररत्रहीन” र्वा “नैततक पतन भएको”
ठान्नका लातग सो कुरा काननू ीरूपमा तनरूपर् भएको हुन पने तस्थतत रहन सक्तछ । तर “उच्च नैततक चररत्र” कायम हुन तत्प्सम्बन्धमा
काननू ी कारर्वाही र्वा फै सला भएको अर्वस्था नै हुनपु छण भनी ठान्नु र्वस्तर्वु ादी दृतिकोर् हुदुँ नै । नैततक चररत्र एक गततशील सामातजक
अर्वधारर्ाको तर्वषय भएकाले यसलाई तर्वतर्वध सामातजक सन्दभणमा मल्ू याङ्कन गररनु आर्वश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. २३)
तनशन्देहः कुनै व्यतक्तउपर लगाइएको अतभयोग प्रमातर्त नभएसम्म तनजलाई दोषी मान्न तमल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वणमान्य
तसद्धान्त र संतर्वधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको तर्वषय पतन हो । न्यातयक प्रतियाबाट प्रमातर्त नभएसम्म कसैलाई पतन दोषी र्वा
कसरु दार मान्न हुदुँ नै । यस हदमा उतल्लतखत तकण सुँग तबमती राख्नपु ने कुनै कारर् छै न । तर प्रस्ततु तर्वर्वादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको
अर्वस्था छ र्वा छै न भन्ने होइन । कसरु ठहर हुनु र उच्च नैततक चररत्र कायम हुनु एउटै र्वा उस्तै कुरा होइनन् । कसरु ठहर हुनका लातग
अतभयोजन लगाइएको र न्यातयक प्रतियाबाट कसरु को तनरूपर् भएको हुनु आर्वश्यक हुन्छ । उच्च नैततक चररत्रसम्बन्धी प्रश्न
अतभयोजन र न्यातयक प्रतियाबाट मात्र तनरूपर् हुने तर्वषय देतखुँदनै । के ही अर्वस्थामा “नैततक पतन देतखने अर्वस्थाको” तनधाणरर्
न्यातयक प्रतियाबाट हुन सकदछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रतियाबाट “उच्च नैततक चररत्र” भएको भनी ठहर गरररहनु पने
तस्थतत र्वा अर्वस्था नै रहुँदनै । कसैको नैततक चररत्र “उच्च” छै न भन्नु र कुनै कसरु को “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यतक्तमा
उच्च नैततक चररत्रको अभार्व कायम रहन सकदछ, तर तनज “कसरु दार” नहुन पतन सकने ।
(प्रकरण नं. २९)
र्वस्ततु ः फौजदारी तर्वर्वादमा अमक
ु कसरु ठहर हुन्छ र्वा हुदुँ नै भनी तनरूपर् गररन्छ, व्यतक्तको नैततक-स्तरको तनधाणरर् गने अर्वस्था रहुँदनै
। तर्वषय र प्रसङ्गअनसु ार सापेतक्षकरूपमा सामातजक सन्दभणमा नैततक चररत्रसम्बन्धी कुराहरूको तनधाणरर् गनपणु ने अर्वस्था रहने ।
(प्रकरण नं. ३०)
र्वस्ततु ः तनयतु क्तका लातग तसफाररस गने तनकायले प्रयोग गने बतु द्धमत्ता र्वा स्र्वतर्वर्वेकका कततपय पक्ष न्यातयक परीक्षर्योग्य तर्वषय नबन्न
पतन सकदछन् । तसफाररसकताण तनकायको स्र्वतर्वर्वेकका के ही र्वातजछत र्वा स्र्वीकृ त क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ ।
स्र्वतर्वर्वेकीय र्वा तजतबजी अतधकार प्रयोग भएको तस्थततमा तनर्णयमा उल्लेख भएका आधार र कारर्को पयाणप्तता र्वा अपयाणप्तताको
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न्यातयक परीक्षर् गने क्षेत्र के ही सीतमत र सङ्कुतचत हुन सकदछन् । तर गररएको तनर्णयमा आधार र कारर् खल
ु ाइएको छ र्वा छै न र
यसरी खल
ु ाइएको कुराबाट सम्बतन्धत व्यतक्तको योग्यता र्वा अयोग्यतालाई र्वस्तगु तरूपमा प्रतततबतम्बत गदणछ र्वा गददैनन भन्ने कुरा
स्र्वभार्वतः न्यातयक परीक्षर्को तर्वषय बन्ने ।
तसफाररस गने तनकायले आफ्नो बतु द्धमत्ता र सदतर्वर्वे
् क र्वस्तगु तरूपमा प्रयोग गरे को छ भन्ने कुरा गररएको तनर्णय व्यहोरा र तनर्णय
प्रतियाबाट पतन देतखनु पदणछ । अन्यथा बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को भन्ने कुराको आडमा स्र्वेच्छाचाररताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ ।
स्र्वेच्छाचाररतालाई अदालतले मान्यता तदन हुदुँ नै , त्प्यसमा तनयन्त्रर् कायम गनणु र्वाजछनीय हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ३३)
लोकतातन्त्रक मल्ू य मान्यता, काननु को शासन, संतर्वधानर्वाद आतदका दृतिले हेदाण राज्यका सबै काम कारर्वाही र तियाकलापको मापन
आधार भनेको संतर्वधान नै हो । राजनीततक गतततर्वतध, तियाकलापसमेत संतर्वधानको दायरातभत्र अथाणत् संतर्वधान अन्तगणत रहेर नै
सजचातलत हुनपु दणछ । संतर्वधानले तनधाणरर् गरे को सीमा-रे खाभन्दा बातहरका राजनीततक सहमततले र्वैधातनक मान्यता प्राप्त गनण सकदैनन् ।
लोकतातन्त्रक शासन व्यर्वस्था र सतं र्वधानर्वादको मान्यताअनसु ार सतं र्वधानअनसु ार राजनीतत तनदेतशत र सजचातलत हुनु पदणछ;
सतं र्वधानभन्दा बातहर गएर राजनीतत सजचातलत हुन नसकने ।
(प्रकरण नं. ३४)
पदीय तजम्मेर्वारीअनसु ारको योग्यता र क्षमता र्वस्तगु त आधारमा यतकन गरे र मात्र योग्यतम् व्यतक्तलाई संर्वैधातनक अगं को
पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु गररनु र्वाजछनीय देतखन्छ । योग्यता नै नपगु ेका व्यतक्तलाई सर्वं ैधातनक पदातधकारीको पदमा स्र्वेच्छाचारी
तर्वरबाट तनयक्त
गररएमा
स
तं र्वधानको उल्लङ्घन हुन पग्ु ने ।
ु
(प्रकरण नं. ३७)
तनर्वेदकको तफण बाट : तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहअरू शम्भु थापा, रतर्वनारायर् खनाल, तर्वद्वान अतधर्वक्ताहरू सरु े न्र भण्डारी, तटकाराम
भट्टराई, रमेश बडाल, गोतर्वन्द बन्दी, तर्वजयप्रसाद तमश्र, सतु नलकुमार पोखरे ल, ओमप्रकाश अयाणल, रमर्कुमार करर्, तदनेश तत्रपाठी,
ज्योती बातनयाुँ, डा.चन्रकान्त ज्ञर्वाली, बाबरु ाम दाहाल, राजप्रु साद चापागाइुँ, ज्योती लम्साल, तशर्वकुमार यादर्व, सरोजकृ ष्ट्र् तघतमरे,
पनु देर्वी महजणन र भगर्वती पाण्डे तर्वपक्षीको तफण बाट : तर्वद्वान् सहन्यायातधर्वक्ता तकरर् पौडेल, तर्वद्वान र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू सतु शलकुमार
पन्त, महादेर्व यादर्व, बरीबहादरु काकी, बालकृ ष्ट्र् न्यौपाने, कृ ष्ट्र्प्रसाद सापकोटा, तर्वद्वान अतधर्वक्ताहरू बाबरु ाम कुँु र्वर, माधर्वकुमार
बस्नेत, कुमार रे ग्मी, सरु े शकुमार महतो, तदपेन्र झा, आनन्दमतर् लम्साल
अवलम्बित नम्िर :
नेकाप २०६४, अक
ं ९, तन.न.ं ७८७७
नेकाप २०६२, अक
ं १२, तन.नं.७६२८
नेकाप २०६०, अक
ं ७, तन.नं.७२४४
नेकाप २०५९, अक
ं ९, तन.न.ं ७१२९
नेकाप २०५८, अक
ं ३, तन.नं.६९८८
सबिद्ध कानुन :
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नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
राजप्रासाद सेर्वा ऐन, २०२९
संर्वैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खततर्वडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोतजम पनु रार्वलोकनको लातग तनस्सा प्रदान भई दायर
हुन आएको प्रस्ततु ररट तनर्वेदनको सतं क्षप्त तथ्य एर्वं ठहर यसप्रकार छः
ररट म्नवेदन व्यहोरााः
म ररट तनर्वेदक मानर्व अतधकार काननु तथा सर्वं ैधातनक काननु को क्षेत्रमा तियाशील काननु व्यर्वसायी हुुँ । मैले तर्वगत लामो समयदेतख
सार्वणजतनक सरोकारका तर्वर्वादहरूमा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतको असाधारर् क्षेत्रातधकारबाट न्यातयक उपचारको लातग पहल गरी
समाज र राष्ट्रलाई योगदान तदुँदै आएको छु । तमतत २०६९।१।२२ गते तर्वपक्षी सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तर्वपक्षी पर्वू णमख्ु य सतचर्व श्री
लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त गने तनर्णय गरी सम्माननीय
राष्ट्रपततज्यसू मक्ष तसफाररस गरे को कुरा सार्वणजतनक भयो । मैले यसअतघ तमतत २०६९।१२।७ मा तर्वपक्षी पर्वू णमख्ु य सतचर्व श्री लोकमान
तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त गने कायणलाई रोकन र तनजको तनयतु क्त
सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीततक सतमततबाट भएको तनर्णय तथा तसफाररस बदर गनण, उक्त ररट तनर्वेदन टुङ्गो नलाग्दै तर्वपक्षी तनज
पर्वू णमख्ु य सतचर्व प्रमख
ु आयक्त
ु को पदमा अनतधकृ तरूपमा तनयक्त
ु भएमा समेत सोही ररट तनर्वेदनकै रोहबाट तनजलाई उक्त पदबाट
हटाउन उत्प्प्रषे र्, परमादेश तथा अतधकारपृच्छालगायत उपयक्त
आदे
श जारी गररपाउुँ भनी ०६९-WO-०९९८ न.ं को ररट तनर्वेदन दायर
ु
गरे को तथएुँ । अन्तररम आदेशसमेत माग गरी दायर भएको उक्त ररट तनर्वेदनमा तमतत २०६९।१२।९ मा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतका
माननीय न्यायाधीश श्री सतु शला काकीको एकल इजलासबाट मागबमोतजमको अन्तररम आदेश जारी भई उक्त अन्तररम आदेशलाई
तनरन्तरता तदनपु ने र्वा नपने सम्बन्धमा छलफल गनण दर्वु ै पक्षहरूलाई तझकाइएकोमा सोबमोतजम सनु र्वु ाइ हुदुँ ा तमतत २०७०।१।१६ गते
माननीय न्यायाधीशद्वय श्री तगररशचन्र लाल र श्री तकण राज भट्टको सयं क्त
ु इजलासले सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तनजको तनयतु क्तमा
संतर्वधानले माग गरे बमोतजमका उच्च नैततक चररत्रलगायतका सबै आधारभतू मापदण्डहरू परू ा गरे नगरे को हेने नै हुदुँ ा सो अर्वस्था
आउनपु र्वू ण नै अन्तररम आदेश गरररहन परे न भनी व्याख्या गरे को तथयो । यसरी तर्वपक्षी तनज पर्वू ण मख्ु य सतचर्वको तनयतु क्तको तर्वषयले
तसफाररस गने तनकाय सर्वं ैधातनक पररषदमा
् प्रर्वेश नभएको भन्ने आधारमा अपररपकर्व अर्वस्था मानी नेपालको अन्तररम संतर्वधान,
२०६३ को धारा ११९(५) र सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनरू
ु प आयोगको
प्रमख
आय
क्त
पदमा
तनय
क्त
हु
न
े
व्यतक्तको
उच्च
नै
त
तक
चररत्र
कायम
भएको
हु
न
प
ने
र
तनजको
सामातजक
प्रततष्ठा,
तनजको
इमानदाररता,
ु
ु
ु
ु
तनजप्रततको जनभार्वना तथा तनजले पतहले गरे को सेर्वा र पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार गनणपु ने भनी तसफाररस गने तनकाय
संर्वैधातनक पररषदल
् ाई स्मरर् गराएको तथयो । उक्त ररट तनर्वेदन हाल यसै सर्वोच्च अदालतमा तर्वचाराधीन अर्वस्थामा रहेको छ ।
संयक्त
ु इजलासको उक्त तमतत २०७०।१।१६ को आदेशको तर्वपक्षीहरूले सम्मान गनेछन् र खासगरी सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तर्वपक्षी
पर्वू णमख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकीको तर्वगतको नैततक चररत्रको पृष्ठभतू म, तनजको तर्वषयगत सेर्वा, अनभु र्व तथा तनज ख्याततप्राप्त भए
नभएको तर्वषय तथा त्प्यससुँग सम्बतन्धत सम्पर्ू ण तथ्य प्रमार्हरूको मल्ू याङ्कन गरी स्र्वयम् अयोग्य ठहर गनेछ र सम्माननीय
राष्ट्रपततसमक्ष तनजको नाम तसफाररस गने छै न भनी तर्वश्वस्त तथएुँ । तर तर्वपक्षी सर्वं ैधातनक पररषदल
् े सर्वोच्च अदालतमा तर्वचाराधीन
मद्दु ा र त्प्यसमा भएको आदेशलाई अनदेखा गरी गैरतजम्मेर्वार र छलकपटपर्ू ण ढगं ले तनज पर्वू ण मख्ु य सतचर्व लोकमान तसहं काकीको
नामलाई नै अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्तका लातग तसफाररस गरी पठाएको जानकारी तमतत
२०७०।१।२३ मा आम सजचारका माध्यमहरूमा प्रकातशत भई थाहा पाउुँदा म ररट तनर्वेदकलगायत आम नेपाली नागररकहरू स्तब्ध
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भएका छौं । उक्त कायण प्रथम दृतिबाटै सतं र्वधान, काननु , जनआन्दोलनको भार्वना र यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासको तमतत
२०७०।१।१६ को आदेशतर्वपरीत रहेको छ ।
तमतत २०६१।१०।१९ देतख तमतत २०६३।१।११ सम्मको अर्वतधमा राजनीततक दलहरूद्वारा सजचातलत शातन्तपर्ू ण जनआन्दोलनका
िममा भएको जनधनको क्षततसमेतको सम्बन्धमा जाुँचबझु गनण सर्वोच्च अदालतका माननीय पर्वू ण न्यायाधीश श्री कृ ष्ट्र्जगं रायमाझीको
अध्यक्षतामा गतठत उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदन तमतत २०६३।७।३० मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको तथयो ।
उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनको पररच्छे द-१५ राय, ठहर खण्डमा तनज “तत्प्कालीन मख्ु यसतचर्व लोकमान तसहं काकी
जनधनको क्षतत, पदको दरूु पयोग र मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनमा दोषी देतखएकोले तनजलाई तनजामती सेर्वा ऐन, २०४९ को दफा
६१ बमोतजम सजाय हुनपु ने” ठहर गररएको छ । यस सम्मातनत अदालतबाट तनर्वेदक सतु नल रजजन तसहं तर्वपक्षी कुर्वेर तसहं रानासमेत
भएको उत्प्प्रषे र् मद्दु ामा मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनमा संलग्न भएको व्यतक्तलाई सार्वणजतनक पदमा तनयतु क्त गनण नतमल्ने गरी नेपाल
सरकारका नाममा आदेश भएको छ । तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनमा रायमाझी आयोगले दोषी
ठहर गरे को छ । अतः यस्तो व्यतक्तलाई तनयतु क्त गने तनर्णय सम्मातनत सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशतर्वपरीत भई बदरभागी छ ।
उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोग, २०६३ को प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका लातग नेपाल सरकार, मतन्त्रपररषदबाट
् उपप्रधानमन्त्री श्री के .पी.शमाण
ओलीको सयं ोजकत्प्र्वमा गतठत सतमततले तर्वपक्षी तत्प्कालीन मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकीका हकमा “तनजामती सेर्वाका मख्ु य
पदातधकारीको हैतसयतले कायणसम्पादन गने तत्प्कालीन मख्ु यसतचर्व श्री लोकमान तसंह काकीले जनआन्दोलनका बखत तनजामती
सेर्वाको पदीय मयाणदा र सीमा प्रततकूल हुने गरी अर्वातन्छत तियाकलाप गरे को देतखएको र राजनीततक हकमा भएका जनआन्दोलन
दमन गने तनर्णय कायाणन्र्वयन गने मख्ु य भतू मका तनर्वाणह गरे का तनज काकी आयोगको प्रततर्वेदनअनसु ार दोषी देतखई तनजउपर तर्वभागीय
कारर्वाही गनण तसफाररस भएकोले तनजलाई आयोगको तसफाररसबमोतजम नै सेर्वाबाट प्रचतलत काननु बमोतजम हटाउने र तनजलाई
भतर्वष्ट्यमा सरकारी पदको तजम्मेर्वारी नतदने गरी नेपाल सरकारले अतभलेख राख्ने” भनेको तथयो । सोबमोतजम तनजउपर नेपाल
सरकारबाट अगातड बढाएको कारर्वाहीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगले समथणन गरे को तथयो । सो कारर्वाहीलाई
तर्वपक्षीले चनु ौती नतदएको र अतन्तम भई बसेको अर्वस्था छ । “तर्वगतको मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए
नभएको र मानर्व अतधकार एर्वं काननू ी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वणजतनक उत्तरदातयत्प्र्व बहन गने व्यतक्तलाई राज्य
सत्ताको उपभोग गने तकतसमको खास तजम्मेर्वारी तदुँदा राज्य र सर्वणसाधारर् थप सक
ं टमा पनण सकने” भनी अतधर्वक्ता सतु नलरजजन
तसंहसमेत तर्वरूद्ध कुर्वेरतसंह रानासमेत भएको ०६७-WO-११९८ उत्प्प्रषे र्को तनर्वेदनका सन्दभणमा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतको
संयक्त
ु इजलासबाट तमतत २०६९।४।२८ मा तसद्धान्त प्रततपादन भएको छ । यो तसद्धान्तले तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई सार्वणजतनक
पदमा तनयक्त
ु हुनबाट रोकदछ ।
तर्वपक्षी तनज लोकमान तसंह काकी कुनै ख्याततप्राप्त पर्वू ण कमणचारी पतन हुनहु ुन्न । तर्वगतमा गरे को सेर्वा, अनभु र्व तथा त्प्यसको अर्वतधका
आधारमा समेत तनजलाई अतख्तयारको प्रमख
ु आयक्त
ु पदका लातग योग्य मान्न सतकुँ दैन । तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी सन् १९८४
अगस्तमा राजपररषदमा
् हुकुम प्रमाङ्गीबाट उप सतचर्व पदमा सेर्वा प्रर्वेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा
सरूर्वा हुनु भएको देतखन्छ । तत्प्पश्चात् अथण मन्त्रालयमा सरूर्वा भई १९९७ को अतप्रलमा सहसतचर्व पदमा बढुर्वा भएको र त्प्यसको ४
र्वषणमै सन् २००१ मा सतचर्व पदमा बढुर्वा भएको देतखन्छ । त्प्यसपतछ तमतत २०६२।५।१५ मा मख्ु य सतचर्व पदमा तनयतु क्त भएको
देतखन्छ । उक्त तर्वर्वरर् तर्वपक्षी स्र्वयमले
् तमतत २०६३।५।२ मा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे को ०६३-WO-०१३८ नं. को
ररट तनर्वेदनमा उतल्लतखत छ । नेपाल सरकारले तनज तर्वरूद्ध तर्वभागीय कारर्वाही चलाएको समयमा तमतत २०६५।५।२५ मा राजीनामा
गरे को देतखन्छ । तनजले स्र्वेच्छाले राजीनामा तदएको नभई नेपाल सरकारले कारर्वाही अगातड बढाएपतछ पररबन्दमा परी कारर्वाही छल्ने
अतभप्रायले नै तदएको हो । संतर्वधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोके को २० र्वषणको तर्वषयगत अनभु र्व तथा ख्याततप्राप्त
व्यतक्तत्प्र्वको अभार्व भएको आधारमा पतन तनज प्रमख
ु आयक्त
ु पदका लातग अयोग्य हुनहु ुन्छ ।
तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी तर्वरूद्ध २०५१ सालमा अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगबाट भ्रिाचारको अतभयोगमा मद्दु ा दायर
भएको तथयो । तनजलाई नेपाल सरकारले तनज मख्ु य सतचर्व रहुँदाको अर्वस्थामा पटक पटक तमतत २०६३।१।२९ मा २ मतहनाका लातग
र तमतत २०६३।३।२९ मा १ मतहनाका लातग तनलम्बन गरे को तथयो । नेपाल सरकारले तर्वभागीय कारर्वाहीका िममा तमतत
२०६३।४।२२ मा तनजलाई मख्ु य सतचर्व पदबाट हटाई रातष्ट्रय योजना आयोगमा तदथण प्रकृ ततको तर्वशेष पद तसजणना गरी सरूर्वा गरे को
तथयो । तनजलाई उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोगले जनआन्दोलनको दमनकताण र मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनकताण ठहर गरे पतछ
मतन्त्रपररषदद्वारा
् उपप्रधानमन्त्री श्री के .पी.शमाण ओलीको सयं ोजकत्प्र्वमा गतठत सतमततले मख्ु य सतचर्व पदबाट हटाउने र भतर्वष्ट्यमा
सरकारी तजम्मेर्वारी नतदने गरी सतू चकृ त गनण भनेको र सोबमोतजम तत्प्कालीन नेपाल सरकारले तनजलाई कारर्वाही चलाएपतछ अतख्तयार
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दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगले समेत नेपाल सरकार स्र्वयमले
् चलाएको कारर्वाहीलाई समथणन गने भनी तमतत २०६५।६।३० मा तनर्णय
गरे को तथयो । यसैबीच नेपाल सरकारले अगातड बढाएको कारर्वाही छल्ने अतभप्रायले तनजले तमतत २०६५।५।२५ मा पदबाट राजीनामा
तदन बाध्य हुनु परे को तथयो । अकाणतफण , नेपाल सरकारले तनजलाई गरे को तनलम्बन तथा तर्वभागीय कारर्वाहीका िममा रातष्ट्रय योजना
आयोगमा गरे को सरूर्वाको तर्वरूद्ध तनजले तमतत २०६३।६।२७ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे को ररट तनर्वेदनमा तनजको
मागबमोतजम अन्तररम आदेश जारी नभएको मात्र नभई तमतत २०६६।६।२७ मा ररट तनर्वेदन नै खारे ज भएको तथयो ।
तर्वपक्षी लोकमान तसहं उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोग, नेपाल सरकार मतन्त्रपररषद,् अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोग तथा आम
नागररक समाजले धन-जनको क्षततकताण, जनआन्दोलनको दमनकताण, पदको दरूु पयोगकताण, मानर्वतधकारको उल्लङ्घनकताण, प्रेस
स्र्वतन्त्रताको अपहरर्कताण, तनरंकुश राजतन्त्रका प्रर्वक्ता ठहर गरे को हुदुँ ा तनज जनतामा तनतहत सार्वणभौमसत्ता, जनआन्दोलनको भार्वना,
गर्तन्त्र, लोकतातन्त्रक शासन व्यर्वस्था, नागररक स्र्वतन्त्रता, मौतलक अतधकार, मानर्व अतधकार, पर्ू ण प्रेस स्र्वतन्त्रता, स्र्वतन्त्र
न्यायपातलका, काननू ी राज्य तथा लोकतातन्त्रक मल्ू य र मान्यताप्रतत प्रततबद्ध व्यतक्त हुनहु ुन्न । तनज अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान
आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुदुँ ा तनजले नेपाली नागररकको संतर्वधानको धारा १२(१) द्वारा संरतक्षत बाुँच्न पाउने हक,
१२(२) ले संरतक्षत र्वैयतक्तक स्र्वतन्त्रताको हक, धारा १२(३) को तर्वचार र अतभव्यतक्तको स्र्वतन्त्रता, शातन्तपर्वू णक भेला हुने स्र्वतन्त्रता,
दलीय स्र्वतन्त्रता, संगठनको स्र्वतन्त्रता, आर्वत-जार्वतको स्र्वतन्त्रता, पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापारको स्र्वतन्त्रता अपहरर् गने देतखन्छ
। साथै तनजले काननु का दृतिमा समान हुने र काननु को समान संरक्षर् पाउने, तर्वचार र्वा आस्थाका आधारमा भेदभार्व गनण नपाउने धारा
१३ द्वारा संरतक्षत मौतलक अतधकारबाट समेत नागररकलाई र्वतजचत गराउने देतखन्छ । तनजको कारर्बाट प्रेस स्र्वतन्त्रता, सम्पतत्तको
हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना तर्वरूद्धको हक, सचू नाको हक, गोपतनयताको हक तथा सर्वं ैधातनक उपचारको हकलगायत तर्वतभन्न
मौतलक हक तथा नागररक स्र्वतन्त्रताहरूबाट नेपाली नागररकहरूलाई र्वतजचत गने अर्वस्था देतखन्छ ।
गत चैत्र १ गते राष्ट्रपततज्यद्वू ारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश कै बाध्यता र संर्वैधातनकताका सम्बन्धमा गम्भीर सर्वं ैधातनक प्रश्न
उठी म ररट तनर्वेदकसमेत भई ररट तनर्वेदनहरू दायर भई हाल सम्मातनत यस अदालतमा तर्वचाराधीन छन् । उक्त तर्वर्वादास्पद बाधा
अड्काउ फुकाउ आदेशले सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो संरचना नै फे रबदल गरे को, संसदीय सनु र्वु ाइलाई नै तनतष्ट्िय पारे को, दलीय व्यर्वस्था,
स्र्वतन्त्र न्यायपातलका र शतक्तपृथकीकरर्लाई नै चनु ौती तदएको र्वतणमान अर्वस्थामा जनआन्दोलनको भार्वनातर्वपरीतका र
जनआन्दोलनका दमनकताण ठहर भएका तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोग जस्तो दरु गामी
असर पाने सर्वं ैधातनक तनकायको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त गनणु राष्ट्रघाती र जनतर्वरोधी कदमबाहेक अरू के ही हुन सकदैन । तसथण
पतन तनजको तनयक्त
ु अमान्य छ ।
मैले यसअतघ तमतत २०६९।१२।७ मा दायर गरे को ररट तनर्वेदनका सम्बन्धमा तनजले पेस गरे को तलतखत जर्वाफमा तर्वपक्षी लोकमान
तसंह काकीले अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदका लातग व्यतक्तगत तर्वर्वरर्सतहत सर्वं ैधातनक पररषद्
सतचर्वालयमा तमतत २०६८।६।२२ मा आर्वेदन तदएको भन्नु भएको तथयो । उक्त आर्वेदन ऐनको दफा ४ को प्रयोजनका लातग तदएको
भनी तनज स्र्वयमले
् उक्त ररट नं. ०६९-WO-०९९८ को सम्बन्धमा पेस गरे को तलतखत जर्वाफमा खल
ु ाउनु भएको छ । यसरी तनजको
तनयतु क्तको तर्वषयले सर्वं ैधातनक पररषदमा
प्रर्वे
श
पाइसके
को
र
तनज
सटण
त
लि
भएको
सम्बन्धमा
योग्
य
ता परीक्षर् गनण सतकने अर्वस्था
्
हुदुँ ाहुदुँ ै अपररपकर्व अर्वस्था भनी तनजको अयोग्यता परीक्षर् गनणबाट पतन्छई सर्वोच्च अदालतको सयं क्त
ु इजलासले तनजको तनयतु क्तको
प्रतियालाई रोकने अन्तररम आदेशलाई तनरन्तरता नतदने आदेश गनणु सो हदसम्म अन्यायपर्ू ण र बदरयोग्य छ ।
यसप्रकार तनज तर्वपक्षी पर्वू ण मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकीको सतं र्वधान र काननु ले तोके बमोतजम उच्च नैततक चररत्र कायम
नभएको, तनजको सामातजक प्रततष्ठा, तनजप्रततको जनभार्वना, तनजले तर्वगतमा गरे को भतनएको सेर्वाको अनभु र्व, तनजको इमानदाररता
अड्डा अदालत तथा सरकारी अतभलेखहरूबाटै खतण्डत भइरहेको, तनज कुनै ख्याततप्राप्त पर्वू ण प्रशासक पतन नभएको र प्रथम दृतिबाटै
तनजको योग्यता नपग्ु ने भएको तथा तनजको तनयतु क्त सर्वं ैधातनक संस्थाको स्र्वतन्त्रता, तनष्ट्पक्षता, अक्षर्ु ता तथा पतर्वत्रताको तसद्धान्तको
समेत तर्वपरीत रहेको आधारमा तनज अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदका लातग अयोग्य भएको हुदुँ ा
तनजको तनयतु क्त रोकनु / बदर गनणु अपररहायण छ । नेपालका सन्दभणमा पतन राष्ट्राध्यक्षबाट अतख्तयारको तनयतु क्तका तसफाररस कायाणन्र्वयन
नगरे का उदाहरर् पतन छन् । तनज तर्वपक्षी पर्वू ण मख्ु य सतचर्वको अतख्तयार प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त, सोको प्रयोजनाथण तर्वपक्षी
संर्वैधातनक पररषदबाट
् गररएको तसफाररस, तनर्णय, सटणतलिलगायत सम्पर्ू ण कामकारर्वाही संतर्वधानको प्रस्तार्वना, धारा १(२), धारा
१२, १३, १५, १९, २४, २६, २७, २८, ३२, ४३, १००, ११६, ११९, १४९, १५५, १५८ लगायत संतर्वधानका तर्वतभन्न व्यर्वस्थाहरू
तथा संर्वैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ को दफा ४, ५ र ६ तथा सो ऐनअन्तगणत बनेको
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तनयमार्वली, तनदेतशका तथा मापदण्डतर्वपरीत भई असर्वं ैधातनक, गैरकाननू ी, अनैततक र बदरभागी छ । अतः तनजको तनयतु क्त रोकन, बदर
गनण, तनजलाई तजम्मेर्वारी नतदन र्वा तजम्मेर्वारीबाट मक्त
ु गनण सतं र्वधानको धारा १०७(२) बमोतजम तर्वपक्षीहरूका नाममा उत्प्प्रषे र्,
परमादेश, प्रततषेध, अतधकारपृच्छालगायतका आज्ञा आदेश जारी गररपाऊुँ । साथै, सम्मातनत अदालतबाट तर्वतभन्न मद्दु ामा मानर्व
अतधकारका उल्लङ्घनकताणलाई सार्वणजतनक पदमा तनयतु क्त गदाण परीक्षर् (vetting) गने काननू ी संरचना बनाउन आदेश भएको
भएतापतन सरकार त्प्यसतफण उदातसन देतखएको हुदुँ ा अब आइन्दा जनआन्दोलनका दमनकताण र मानर्व अतधकार उल्लङ्घनका दोषी
व्यतक्तलाई कुनै पतन संर्वैधातनक तनकाय र्वा सार्वणजतनक पदमा भतर्वष्ट्यमा पतन तनयतु क्त नगनण, नगराउन तर्वशेष र उपयक्त
ु आज्ञा आदेश
तनदेशन र्वा तनदेतशका नै सम्मातनत अदालतबाटै बनाई जारी गरी लागू गराई पाऊुँ । तर्वपक्षीहरू शतक्तशाली भएकाले यो ररट तनर्वेदन
तर्वचाराधीन रहेकै बखत तर्वपक्षीहरूले पर्वू ण मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु
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२०७०।१।२२ मा गरे को तनर्णयानसु ार तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु
पदमा तनयक्त
ु गने, शपथ गराउने, काममा लगाउने र्वा तजम्मेर्वारी तदने, तलने कुनै कायण नगन,णु नगराउनु र उक्त प्रतिया यथातस्थततमा राख्न,ु
रोकन,ु थप कुनै काम कारर्वाही अगातड नबढाउनु भनी तर्वपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०४९ को तनयम ४१
बमोतजम अन्तररम आदेशसमेत जारी गररपाउुँ भन्ने अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणलको तनर्वेदन व्यहोरा ।
पुरक म्नवेदन व्यहोरा
तर्वपक्षी पर्वू मण ख्ु य सतचर्व लोकमान तसहं काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा सर्वं ैधातनक
पररषदल
् े तमतत २०७०।१।२२ मा गरे को तनयतु क्त तसफाररस बदर गनण, तनजको तनयतु क्त रोकन उत्प्प्रषे र्, परमादेश, प्रततषेध, अतधकारपृच्छा
एर्वं अन्तररम आदेशसमेतको माग राखी तमतत २०७०।१।२३ मा मैले पेस गरे को अत्प्यन्तै गम्भीर सार्वणजतनक सरोकारको ररट तनर्वेदन यस
अदालतका रतजस्रारबाट अ.ब.ं २७ नं. बमोतजम भन्दै दताण नगरी सोही तदन बेलक
ु ी ५ बजे म ररट तनर्वेदकलाई नै तफताण गनभणु यो ।
रतजस्रारले गनणभु एको उक्त आदेश बदर गनण माग गरी मैले तमतत २०७०।१।२४ मा सम्मातनत यस अदालतमा तनर्वेदन दायर गरी
सम्मातनत अदालतबाट सनु र्वु ाइको लातग पेसी तोतकएको तदन तमतत २०७०।१।२५ को तबहान ९ बजे नै अचानक तनज तर्वपक्षी पर्वू णमख्ु य
सतचर्व लोकमान तसंह काकीलाई सम्माननीय राष्ट्रपततबाट प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु गरी सम्माननीय का.म.ु प्रधानन्यायाधीशबाट
पदको शपथसमेत गराइयो । मैले ररट तनर्वेदन पेस गदाण तर्वपक्षीबाट तनयतु क्तको तसफाररससम्म भएको पररतस्थतत तथयो भने हाल तनयतु क्त,
शपथ ग्रहर् तथा पद बहाली नै भइसके को हुदुँ ा उक्त ररट तनर्वेदन दताण गनण ल्याउुँदाको पररतस्थततमा पररर्वणतन भएको कारर्ले प्रस्ततु
परु क तनर्वेदन तलई उपतस्थत भएको छु । यसैबीच तमतत २०७०।१।२७ गते माननीय न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको एकल
इजलासको आदेशबाट रतजस्रारको ररट तफताण गने आदेश बदर भई ररट तनर्वेदन दताण गने न्यातयक उपचारको अतधकार पनु ः स्थातपत
भएको हुदुँ ा उक्त तमतत २०७०।१।२३ मा रतजस्रारले दताण नगरी तफताण गनणु भएको ररट तनर्वेदन आजै दताण गरे को छु । अतः प्रस्ततु
तनर्वेदनलाई आजै दताण भएको पर्वू णर्वत् मल
ू ररट तनर्वेदन ०७०-WO-००१२ को अतभन्न अगं मानी उक्त ररट तनर्वेदनमा उतल्लतखत तथ्य,
प्रमार् एर्वं सर्वं ैधातनक तथा काननू ी आधार र कारर्समेतका आधारमा संतर्वधानको धारा १०७(२) बमोतजम उत्प्प्रषे र्, प्रततषेध,
परमादेश तथा अतधकारपृच्छाको आदेश जारी गरी तनज तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको
प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु गने संर्वधै ातनक पररषदक
ु गररपाऊुँ । तनज तर्वपक्षी पर्वू ण
् ो तनर्णयसमेत बदर गरी तनजलाई तत्प्काल पदबाट मक्त
मख्ु य सतचर्वको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा भएको तनयतु क्त देखादेखीरूपमा गैरसंर्वैधातनक तथा गैरकाननू ी भएको, तनजको अचानक भएको
तनयतु क्तबाट स्र्वयम् यसै अदालतमा तर्वचाराधीन ररट तनर्वेदन ०६९-WO-०९९८ को न्यातयक तनरूपर्मा गम्भीर हस्तक्षेप हुनक
ु ा
अततररक्त तनजको तनयतु क्त सोही तर्वचाराधीन मद्दु ामा भएको यस अदालतको तमतत २०७०।१।१६ को आदेशको पर्ू णतः बतखणलाप
भएको, तनजलाई तत्प्काल तजम्मेर्वारीबाट मक्त
ु नगदाण आम नेपाली जनता तथा राष्ट्रलाई नै अकल्पनीयरूपमा अपरू र्ीय क्षतत हुने भएको
तथा उक्त काननू ी तथा नैततक र्वैधतासमेत नपाउने हुदुँ ा सतु र्वधा सन्तल
ु नका तहसाबले समेत तनजलाई प्रमख
ु आयक्त
ु पदको पदीय
तजम्मेर्वारी बहन गनणबाट रोकी यो ररट तनर्वेदनको अतन्तम तकनारा नभएसम्म प्रमख
ु आयक्त
ु को पदीय हैतसयतमा कुनै काम कारर्वाही र्वा
तनर्णय नगनणु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०४९ को तनयम ४१ बमोतजम तत्प्काल अन्तररम आदेशसमेत जारी गररपाउुँ
भन्ने ररट तनर्वेदक अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणलको परु क तनर्वेदन ।
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यसमा के कसो भएको हो र तनर्वेदकको मागबमोतजमको आदेश तकन जारी हुन नपने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका तमततले बाटाको
म्यादबाहेक १५ तदनतभत्र सम्बतन्धत कागज साथै राखी महान्यायातधक्ताको कायाणलयमाफण त तलतखत जर्वाफ पठाउनु भनी
तर्वपक्षीहरूलाई ररट तनर्वेदनको एक प्रतत नककल साथै राखी सचू ना पठाई त्प्यसको बोधाथण महान्यायातधर्वक्ताको कायाणलयमा पठाई
तलतखत जर्वाफ आएपतछ र्वा अर्वतध नाघेपतछ तनयमानसु ार पेस गनणू । अन्तररम आदेशका सम्बन्धमा तर्वचार गदाण दर्वु ै पक्षसुँग छलफल
गरी मात्र अन्तररम आदेशका सम्बन्धमा तनर्णय गनणु उपयक्त
ु हुने हुदुँ ा सो सम्बन्धमा छलफल गनण तमतत २०७०।२।१२ का तदन उपतस्थत
हुनु भनी प्रत्प्यथीहरूलाई समेत सचू ना तदई सो तदन तनयमबमोतजम पेस गनणु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
सबमाननीय राष्ट्रपम्तको कायाालयको म्लम्खत िवाफ व्यहोरा
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) ले “राष्ट्रपततले सर्वं ैधातनक पररषदक
ु आयक्त
ु
् ो तसफाररसमा प्रमख
र अन्य आयक्त
ु हरूको तनयतु क्त गनेछ” भनी उल्लेख गरे को सर्वं ैधातनक व्यर्वस्था मतु ातबक संर्वैधातनक पररषदल
् े प.स.ं ०६९/७० च.नं.
२३ तमतत २०७०।१।२२ को पत्रद्वारा श्री लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको ररक्त प्रमख
ु पदमा
तनयतु क्त गनण तमतत २०७०।१।२२ मा बसेको बैठकको तनर्णयअनसु ार तसफाररस भई आएको हुदुँ ा तमतत २०६९।१२।१ गते यस
कायाणलयबाट जारी भएको आदेशको (नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ६२, अततररक्ताङ्क २४) दफा २२ को अधीनमा रही सर्वं ैधातनक
पररषदक
् ो तसफाररस मतु ातबक सम्माननीय राष्ट्रपततबाट तमतत २०७०/१/२५ गते श्री लोकमान तसहं काकी अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु भई तनजले काननु बमोतजम सोही तदन प्रमख
ु आयक्त
ु पदको पद तथा गोपनीयताको
शपथ ग्रहर्समेत गररसके को व्यहोरा सम्मातनत अदालतसमक्ष सादर अनरु ोध गदणछु भन्ने राष्ट्रपतत कायाणलयको तलतखत जर्वाफ ।
संवैधाम्नक पररषद्का अध्यक्षको म्लम्खत िवाफाः
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (१) मा नेपालमा एक अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोग रहने
जसमा प्रमख
ु आयक्त
ु र आर्वश्यक सख्ं यामा अन्य आयक्त
ु हरू रहने व्यर्वस्था छ । प्रमख
ु आयक्त
ु का अततररक्त अन्य आयक्त
ु तनयक्त
ु
भएमा प्रमख
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११९
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उपधारा
(५) को
ु
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ु
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्
देहाय खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा आयोगका प्रमख
ु आयक्त
ु र्वा आयक्त
ु मा तनयतु क्तका लातग योग्यता तोतकएको छ ।
जसअनसु ार नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त तर्वश्वतर्वद्यालयबाट स्नातकोपातध प्राप्त गरे को, तनयतु क्त हुदुँ ाका बखत कुनै राजनीततक दलको
सदस्य नरहेको, लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत
प्राप्त गरे को, पैंतालीस र्वषण परू ा भएको र उच्च नैततक चररत्र कायम भएको हुनपु ने संर्वैधातनक व्यर्वस्था छ । सर्वं ैधातनक तनकायका
पदातधकारीको तनयतु क्तसम्बन्धी कायणतर्वतध तथा सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध सम्बन्धमा काननू ी व्यर्वस्था
गनण बनेको सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा सर्वं ैधातनक तनकायका पदातधकारी
तनयक्त
ु गदाण अर्वलम्बन गनणपु ने प्रतिया र कायणतर्वतधसम्बन्धी व्यर्वस्थाहरू रहेका छन् । ऐनको उद्देश्य कायाणन्र्वयन गने सम्बन्धमा
सर्वं ैधातनक पररषद् (कायणतर्वतध) तनयमार्वली, २०६८ समेत बनेको छ । काननू ी राज्यका सबै काम, कारर्वाही, तनर्णय, तियाकलाप र
गतततर्वतध काननु मा आधाररत रही सजचालन हुनपु ने भन्ने काननू ी राज्यको अर्वधारर्ालाई आत्प्मसात् गददैन सर्वं ैधातनक पररषदल
् े
संर्वैधातनक तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्तका लातग तसफाररस गदाण नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३, बाधा अड्काउ
फुकाउने आदेश एर्वं सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सर्वं धै ातनक पररषद् (कायणतर्वतध)
तनयमार्वली, २०६८ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रततपातदत तसद्धान्तहरूको अधीनमा रही गने परम्परा रहेको छ ।
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोतजम योग्यता पगु क
े ो राजश्व, तर्वकास र अनसु न्धानका क्षेत्रमा
दईु दशकभन्दा बढी कायण-अनभु र्व हातसल गरी नेपाल सरकारको मख्ु य सतचर्व र सोसरहको पदमा रही तनजामती सेर्वाको राजपत्रातं कत
तर्वतशि श्रेर्ीको पदबाट अर्वकाश प्राप्त गरे काले तनजको इमान्दारी तथा तनजले पतहले गरे को सेर्वा र पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार
गदाण अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्तका लातग पयाणप्त आधार भएकोले नेपालको अन्तररम
संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोतजम तनयतु क्तका लातग सोही संतर्वधानको धारा १५८ बमोतजम जारी बाधा
अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरर् २० बमोतजम भई आएको राजनीततक सहमततसमेतलाई दृतिगत गरी अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा ररक्त प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा लोकमान तसंह काकीलाई तसफाररस गने गरी सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तमतत
२०७०।१।२२ को बैठकबाट तनर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालत, संर्वैधातनक तनकाय र राजदतू का ररक्त पदहरूमा ससं दीय
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सनु र्वु ाइपश्चात् मात्र तनयतु क्त गनण सतकने सर्वं ैधातनक व्यर्वस्था भएबाट यी पदहरूमा तनयतु क्त गनण व्यर्वस्थातपका ससं द् नभएको कारर्
तनयतु क्त हुन नसकी राज्यको कायण सजचालनमा बाधा परे को र संसदीय सनु र्वु ाइतबना त्प्यस्तो तनयतु क्त गनण धारा १५८ बमोतजम जारी
भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरर् २० मा व्यर्वस्थातपका ससं द् नभएकोले संतर्वधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को
खण्ड (ग) र (ङ) बमोतजम मतन्त्रपररषदमा
ु हुने व्यर्वस्था नभएकोले सर्वं ैधातनक पररषद् अपर्ू ण भई सर्वं ैधातनक
् राजनीततक दलबाट तनयक्त
तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्त गनण बाधा परे कोले उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मतन्त्रपररषदक
् ो अध्यक्षले तोके का तीनजना
मन्त्री सदस्य रहने र संर्वैधातनक तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्त राजनीततक सहमततका आधारमा गने व्यर्वस्था भएको पाइन्छ ।
सोही आदेशबमोतजम मतन्त्रपररषदक
् ा सदस्यमध्येबाट तीन जना मन्त्रीलाई सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो सदस्य तोकी सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो
तमतत २०७०।१।२२ को बैठकबाट तनज लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु मा
तसफाररस गने तनर्णय भएको हो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरर् २० मा सर्वं ैधातनक तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्त
राजनीततक सहमततका आधारमा गने व्यर्वस्था भएबमोतजम सोही आधारमा तनज लोकमान तसहं काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु को पदमा तनयतु क्तका लातग तसफाररस गररएको हो । संतर्वधानको बाधा अड्काउ फुकाउनका लातग
संतर्वधानको धारा १५८ बमोतजम जारी आदेशलाई संतर्वधानकै अतभन्न अगं मानी संतर्वधानसरह नै पालना गनणपु ने दातयत्प्र्वलाई मनन् गरी
संर्वैधातनक पररषदबाट
ु आयक्त
ु मा तनज लोकमान तसंह काकीको नाम तसफाररस गने
् अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
तनर्णय गररएको व्यहोरा अर्वगत गराउुँदछु । संतर्वधानको धारा १५८ बमोतजम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको बैधताका
सम्बन्धमा ररट तनर्वेदन परी हाल तर्वचाराधीन अर्वस्थामा रहेकोले प्रस्ततु तर्वषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सोही ररट तनर्वेदनमा
आर्वश्यक तनर्णय हुने नै हुदुँ ा तर्वपक्षी ररट तनर्वेदकले यस तनर्वेदनमा तलनु भएको सो दाबीका सम्बन्धमा के ही उल्लेख गरररहनु सान्दतभणक
भएन ।
तर्वतभन्न सर्वं ैधातनक तनकायहरूमा ररक्त रहेका पदातधकारीहरूको तनयतु क्तका सम्बन्धमा योग्य व्यतक्तहरूको सचू ी तयार गने उद्देश्यले
संर्वैधातनक पररषदबाट
ु हुन चाहेको सर्वं ैधातनक तनकाय र
् तमतत २०६८।६।८, ९ र १० को गोरखापत्र रातष्ट्रय दैतनकमा आफू तनयक्त
पदसतहत संतर्वधान तथा काननु बमोतजम योग्य नागररकहरूबाट तर्वर्वरर्सतहत तनर्वेदन पेस गनण सार्वणजतनक सचू ना प्रकाशन गररएको तथयो
। सो प्रकातशत सचू नाबमोतजम सर्वं धै ातनक पररषदमा
् पेस भएको तनजको दरखास्त एर्वं संलग्न कागजातबाट तनज नेपालको अन्तररम
संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख भएबमोतजमका योग्यताहरू
परू ा गरी अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु मा तनयक्त
ु हुनका लातग योग्य भएको कुरामा तर्वर्वाद देतखुँदनै ।
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु मा तसफाररस गररएका लोकमान तसहं काकी कृ ष्ट्र्जगं रायमाझी आयोगको
प्रततर्वेदनबाट दोषी ठहर भएका र तनयक्त
ु का लातग उच्च नैततकस्तर नभएका व्यतक्त भन्ने तर्वपक्षीको अको दाबीका सम्बन्धमा हेदाण
नेपालको अन्तररम संतर्वधान,२०६३ को धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अतभयोग लगाइएको व्यतक्तलाई तनजले गरे को कसरु
प्रमातर्त नभएसम्म कसरु दार मातनने छै न भन्ने व्यर्वस्था रहेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको धनजनको क्षततसमेतको
सम्बन्धमा जाुँचबझु गरी प्रततर्वेदन तदन गतठत आयोगको प्रततर्वेदनमा तनज लोकमान तसंह काकी जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा दोषी
पाइएको भन्ने उल्लेख भएको र तनजउपर कुनै अदालतबाट कसरु दार ठहर नभएको अर्वस्थामा तनजलाई अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु को पदमा तनयक्त
ु हुनबाट अयोग्य घोतषत गने हो भने नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को
भाग ३ द्वारा प्रदत्त तनजको मौतलक हकको कदर नहुने तथा स्र्वतन्त्र न्यायपातलकाको अर्वधारर्ासमेतको प्रततकूल हुन जान्छ । मानर्व
अतधकारको सम्मान, सरं क्षर् र सम्र्वद्धणन तथा त्प्यसको प्रभार्वकारी कायाणन्र्वयनलाई सतु नतश्चत गने उद्देश्यले नेपालको अन्तररम सतं र्वधान,
२०६३ को धारा १३१ मा रातष्ट्रय मानर्व अतधकार आयोगको व्यर्वस्था छ । सतं र्वधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा रातष्ट्रय मानर्व
अतधकार आयोगको काम, कतणव्य र अतधकार तोतकएको छ । मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोकने तजम्मेर्वारी र्वा कतणव्य
भएको पदातधकारीले आफ्नो तजम्मेर्वारी परू ा नगरे मा र्वा कतणव्य पालन नगरे मा र्वा तजम्मेर्वारी परू ा गनण र्वा कतणव्य पालना गनण उदातसनता
देखाएमा त्प्यस्तो पदातधकारीउपर तर्वभागीय कारर्वाही गनण सम्बतन्धत अतधकारीसमक्ष तसफाररस गने, मानर्व अतधकार उल्लङ्घन गने
व्यतक्त तर्वरूद्ध मद्दु ा चलाउनु पने आर्वश्यकता भएमा काननु बमोतजम अदालतमा मद्दु ा दायर गनण तसफाररस गने, मानर्व अतधकारको
उल्लङ्घनकताणलाई तर्वभागीय कारर्वाही तथा सजाय गनण कारर् र आधार खल
ु ाई सम्बतन्धत तनकायसमक्ष तसफाररस गनेलगायत
अतधकार आयोगलाई प्राप्त छ । तर्वपक्षी तनर्वेदकले दाबी तलनु भएका तनज लोकमान तसंह काकी तर्वरूद्ध मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन
गरे को भनी आयोगमा उजरु ी परे को र आयोगबाट मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन गरे को अतभयोगमा अदालतमा काननु बमोतजम मद्दु ा
दायर गनण र्वा मानर्व अतधकार उल्लङ्घन गरे उपर तर्वभागीय कारर्वाही तथा सजाय गनण तसफाररस गरे को जानकारी सर्वं ैधातनक पररषद् एर्वं
नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छै न । साथै, तनजलाई भ्रिाचार एर्वं नैततक पतन हुने फौजदारी कसरु मा सक्षम अदालतबाट सजाय भएको
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कुराको जानकारीसमेत पररषदमा
् प्राप्त भएको छै न । तनजको योग्यता र तनयतु क्तका लातग अयोग्यता प्रमातर्त गने प्रमार्सतहत पररषदमा
्
उजरु ीसमेत परे को देतखुँदनै ।
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ ले राज्य सजचालनका लातग व्यर्वस्था गरे का सर्वं ैधातनक तनकायका पदमा तनयतु क्तका लातग
तसफाररस सम्बन्धमा भएका तनर्णय र तनयतु क्त एर्वं शपथ ग्रहर्का सम्बन्धमा समेत सर्वोच्च अदालतमा ररट तनर्वेदन दायर भई अतन्तम
आदेश भइसके को अर्वस्था छ । सर्वं त् २०६६ सालको ररट नं.०९७७ मा संतर्वधानको ममण, भार्वना एर्वं संर्वैधातनक पररषद् (काम,
कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरे को व्यर्वस्था र प्रतियाबमोतजम ररक्त सर्वं ैधातनक अगं का पदातधकारीको
तनयतु क्तसम्बन्धी तसफाररस, तनर्णय गनणु भनी सर्वं ैधातनक पररषदस् मेतका नाममा परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६७ अङ्क ७ तन.न.ं
८४०१ पृष्ठ १०८३) देतखन्छ । अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु भएका पदातधकारीको शपथ ग्रहर्का
लातग हाल परे को काननू ी अडचन फुकाउने सम्बन्धमा प्रमख
ु आयक्त
ु को तनयतु क्त हुनसके चाुँडै गरी शपथ ग्रहर् गने गराउने व्यर्वस्था गरी
पदभार सम्हाल्न तदनु भनी परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६९, अङ्क २, तन.नं.८७६८, पृष्ठ २४५) हुदुँ ा सर्वोच्च अदालतबाट जारी
भएको परमादेशको समेत सम्मान गददैन संतर्वधान र काननु बमोतजम योग्य देतखएका उम्मेदर्वार लोकमान तसंह काकीलाई तनयतु क्तका लातग
संर्वैधातनक पररषदबाट
् तसफाररस भएको हो । सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तसफाररसबमोतजम सम्माननीय राष्ट्रपततबाट लोकमान तसंह काकी
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुनबाट रोकी तनयतु क्तसमेत बदर गररपाउुँ भन्ने तर्वपक्षी ररट
तनर्वेदकको तनर्वेदन दाबी औतचत्प्यहीन र आत्प्मपरक भई खारे जभागी छ, खारे ज गररपाउुँ भन्ने तत्प्कालीन सर्वं धै ातनक पररषदक
् ा अध्यक्ष
श्री तखलराज रे ग्मीको तलतखत जर्वाफ ।
म्वपक्षीमध्येका लोकमान म्संह काकीको म्लम्खत िवाफ व्यहोरा
म तलतखत-जर्वाफ प्रस्ततु कताण अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा सर्वं ैधातनक पररषदबाट
् तसफाररस हुनु
अगार्वै तयनै ररट तनर्वेदकले प्रस्ततु ररट तनर्वेदनमा उल्लेख गररएका तथ्यहरू नै उल्लेख गरी आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु हुनका लातग म
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रहेको तथा तनर्वेदकलाई यस बारे मा सार्वणजतनक सरोकारको तर्वषयर्वस्तु बनाई ररट तनर्वेदन तदने हकदैयासमेत नभएको भन्नेसमेत तर्वस्तृत
व्यहोरा उल्लेख गरी तलतखत जर्वाफ दताण गरी ररट तनर्वेदन तर्वचाराधीन रहेको छ । सो ररट तनर्वेदनमा उल्लेख गरे को रायमाझी आयोगको
जाुँचबझु प्रततर्वेदनमा मेरा तर्वरूद्ध लेतखएका कुराहरू श्री पनु रार्वेदन अदालत, पाटन तथा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मैले
सफाइ पाउने गरी तमतत २०५६।२।१२ मा भएको भ्रिाचार मद्दु ाको फै सला, उक्त फै सला पनु रार्वलोकन गररपाउुँ भनी तदएको तनर्वेदनमा
सर्वोच्च अदालतबाट तमतत २०५९।१।९ मा पनु रार्वलोकनको तनस्सा नहुने भनी भएको आदेशलगायत मेरो चररत्रका सम्बन्धमा
तनर्वेदकले उल्लेख गरे का सबै कुराहरूको बारे मा सप्रमार् तलतखत जर्वाफ तलएपतछ पनु ः दोस्रो ररट तनर्वेदनमा समेत ततनै कुराहरूलाई
पटक पटक दोहोरयाई
् मेरो योग्यता, दक्षता, चररत्र तथा सामातजक प्रततष्ठासमेतलाई चनु ौतत गने तनर्वेदकलाई कुनै हकदैया छै न । मेरो
योग्यता र चररत्रको बारे मा सम्मातनत अदालतमा पटक पटक प्रश्न उठाउने र त्प्यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउने तनर्वेदकको कायण
असल तनयतबाट भएको होइन । कुनै पतन मातनसको नैततक चररत्र र सामातजक प्रततष्ठा प्यारो हुन्छ भन्ने शाश्वत सत्प्य हो । म तलतखत
जर्वाफ प्रस्ततु कताण नेपाल सरकारको तनजामती सेर्वाको मख्ु य सतचर्वको पदबाट तमतत २०६५।५।२५ मा राजीनामा स्र्वीकृ त भई सेर्वा
तनर्वृत्त भएपतछ तत्प्कालीन प्रधानमन्त्री श्री डा. बाबरु ाम भट्टराई सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो अध्यक्ष हुदुँ ाका बखत सर्वं ैधातनक पररषदल
् े
तर्वतभन्न सर्वं ैधातनक तनकायहरूको पदपतू तण गनणका लातग र अतभलेख तयार गनण सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र
कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ को दफा ४ अनसु ार गोरखापत्रलगायतका रातष्ट्रय दैतनक पतत्रकामा सार्वणजतनक सचू ना प्रकातशत गरी
संर्वैधातनक अगं हरूमा तनयतु क्तका लातग संतर्वधान र काननु बमोतजम योग्य रहेका सम्भाव्य उम्मेदर्वारहरूको आर्वेदन सतहतको व्यतक्तगत
तर्वर्वरर् माग गरे को तथयो । म तलतखत जर्वाफ प्रस्ततु कताण नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा
संर्वैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचतलत काननु अनसु ार आयोगको
प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुनका लातग योग्य भएकोले प्रमख
ु आयक्त
ु को पदका लातग तमतत २०६८।६।२२ मा सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो
सतचर्वालयमा व्यतक्तगत तर्वर्वरर्सतहत आर्वेदन तदई पररषद् सतचर्वालयको अतभलेख तथा रोिरमा मेरो नाम तथा तर्वर्वरर्
अतभलेखीकरर् भएकोमा सर्वं ैधातनक पररषदल
् े काननू ी दातयत्प्र्व परू ा गरी सम्माननीय राष्ट्रपततसमक्ष तमतत २०७०।१।२२ मा तसफाररस
भई सम्माननीय राष्ट्रपततबाट तमतत २०७०।१।२५ मा आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु गनणभु एको र तमतत २०७०।१।२५ मा नै
सम्माननीय का.म.ु प्रधानन्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ तलई सोही तदनबाट आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा बहाली भई
हालसम्म संतर्वधान र काननु बमोतजमको कायण सम्पादन गरी आएको छु ।
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मलाई आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुन, सो पदमा बहाल रही कायण गनण नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९
को उपधारा (५) तथा संर्वैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचतलत
काननु अनसु ार पर्ू ण योग्य रहेको, कुनैपतन काननु तथा न्यातयक तनर्णयबाट अयोग्य घोतषत नभएको र मलाई तनयतु क्तको तसफाररस गने
संर्वैधातनक पररषद् तथा तनयक्त
ु गने सम्माननीय राष्ट्रपततसमेतबाट संतर्वधान र काननु बमोतजमका प्रार्वधानहरू हेरी जाुँची तसफाररस तथा
तनयक्त
े ो भनी तजतकर तलएकै आधारबाट अन्यथा हुन सकदैन । सर्वं ैधातनक पररषदबाट
ु गरे को हुदुँ ा ररट तनर्वेदकले योग्यता नपगु क
् मलाई
आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तसफाररस गने तनर्णय तथा काम कारर्वाही पररषदक
् ो wisdom हो । पररषदल
् े तसफाररस गनण पाउने
संर्वैधातनक तथा काननू ी प्रार्वधानलाई खतण्डत गने आधार र कारर् तनर्वेदकले लेख्न र पेस गनण सकनु भएको छै न । सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो
तसफाररस र सम्माननीय राष्ट्रपततबाट भएको तनयतु क्तलाई बदर गनणपु ने र न्यातयक पनु रार्वलोकन गनणपु ने आधार र कारर् उल्लेख छै न ।
मख्ु य गरी ररट तनर्वेदकले मेरो योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई तजतकर तलुँदा नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९ को
उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) अनसु ार बीस र्वषण काम गरे को अनभु र्व मसुँग नभएको, तथा खण्ड (ङ) अनसु ारको उच्च नैततक चररत्र
नभएको भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गनण खोजेको दतखन्छ भने अकोतफण सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन,
२०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) अनसु ारको सामातजक प्रततष्ठा, उच्च नैततक चररत्र, इमानदाररता, जनभार्वना तथा पेसागत
अनभु र्वसमेत नरहेको भन्ने तजतकरसमेत तलएको देतखन्छ । म आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु मा तनयतु क्त हुनअ
ु तघ नेपाल सरकारको मख्ु य
सतचर्व पदबाट अर्वकाश प्राप्त गरी तमतत २०६४।६।१५ मा तनजामती तकताबखानाबाट तनर्वृत्तभरर्को अतधकारपत्र प्राप्त गरी तत्प्पश्चात्
सरकारी कोषबाट मातसकरूपमा तनर्वृत्तभरर्को रकम बझु ी आएको भन्ने तथ्यमा तर्वर्वाद छै न । उक्त तनर्वृत्तभरर्को अतधकार पत्रको
प्रथम पृष्ठको तस.न.ं ७ मा मेरो सेर्वा अर्वतधको बारे मा उल्लेख गदाण २४ र्वषण १ मतहना १६ तदन उल्लेख छ । तमतत २०४१।४।९ देतख
उपसतचर्व पदमा राजसभामा सरू
ु तनयक्त
ु भई नेपाल सरकारको मख्ु य सतचर्व पदबाट तमतत २०६५।५।२५ देतख लागू हुने गरी राजीनामा
स्र्वीकृ त हुदुँ ाका अर्वतधसम्मको तनजामती तकताबखानाले मेरो सेर्वा अर्वतध गर्ना गरी जम्मा २४ र्वषण १ मतहना १६ तदन उल्लेख गरे को
तनतर्वणर्वाद छ । उक्त सेर्वा अर्वतधमा तर्वतभन्न क्षेत्रको अनभु र्व तलई ख्यातत प्राप्त गरे कोमा मेरो २० र्वषणको अनभु र्व नभएको भनी तनर्वेदकले
मनोगतरूपमा तजतकर तलुँदमै ा तनर्वृत्तभरर्को अतधकार पत्रमा सेर्वा अर्वतधको बारे मा अतभतलतखत तथ्यको प्रततकूल हुने गरी अन्यथा हो
भनी अनमु ान गनण सतकुँ दैन ।
नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क) मा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त
तर्वश्वतर्वद्यालयबाट स्नातककोपातध प्राप्त गरे को हुनपु नेमा मैले तत्रभर्वु न तर्वश्वतर्वद्यालयबाट सन् १९८१ मा अथणशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह
प्रथम श्रेर्ीमा उत्तीर्ण गरे को, सन् १९८८ मा तभकटोररया यतु नभतसणटी अफ मेन्चेस्टर, सयं क्त
ु अतधराज्य बेलायतबाट पोि ग्राजएु ट
तडप्लोमा इन डेभलपमेन्ट एडतमतनस्रेसन र सन् १९८९ मा सोही यतु नभतसणटीबाट मािसण अफ आटणस् इन इकोनोतमकस एण्ड सोतसएल
स्टतडजको शैतक्षक उपातध प्राप्त गरेको छु । त्प्यसैगरी खण्ड (ग) ले लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा
कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को हुनपु ने भन्ने उल्लेख भएअनसु ारको अनभु र्व र ख्यातत मसुँग रहेको छ ।
तकनकी २४ र्वषण १ मतहना १६ तदनसम्म त मैले सरकारी नोकरी गरी सेर्वा तनर्वृत्त भएको र सेर्वा तनर्वृत्त उप्रान्तसमेत तर्वतभन्न क्षेत्रको
अध्ययन अध्यापन गरी अनभु र्व हातसल गरी आएको छु । मैले उपसतचर्व तहमा सरू
ु तनयतु क्त पाएको तत्प्कालीन राजसभा तत्प्काल
प्रचतलत नेपालको संतर्वधान, २०१९ अनसु ारको सर्वं ैधातनक अगं हो । उक्त सर्वं ैधातनक अगं मा कायणरत सतचर्वलगायतका कमणचारीको
अतभलेख रे कडण तनजामती तकताबखानाले राख्ने, सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता खाने र कमणचारीको र्वृतत्त तर्वकासका लातग नेपाल
प्रशासतनक प्रतशक्षर् प्रततष्ठानबाट समय समयमा तातलम तलने गरे कोमा उपसतचर्व पदमा कायणरत हुदुँ ा उक्त तातलमका लातग मनोनयन
भई मैले तातलम तलएको छु । तत्प्काल प्रचतलत नेपालको सतं र्वधान, २०१९ को धारा २३, ५५, ५७, ६१, ६७ ग, ६९, ७५, ७७, ७८क,
८१, ८२ समेतका राजसभाले गने कायणहरूको बारे मा उल्लेख छ । तत्प्कालीन सतं र्वधानमा उल्लेख भएका ती सबै कायणहरू गनण उक्त
तनकायको सतचर्वालयमा कायणरत मलगायतका कमणचारीको सबै क्षेत्रको अनभु र्व, ज्ञान र देशको सबै क्षेत्रको बारे मा चस्ु त भई बस्नपु ने र
कुनैपतन तर्वषयमा तत्प्काल राय परामशण पठाउनु पने अर्वस्था उल्लेखनीय छ । समय समयमा राजसभाको बैठकबाट तसफाररस गरी लागू
गरे का रातष्ट्रय मल
ू नीतत तथा रातष्ट्रय लक्ष्यहरूको कायाणन्र्वयन गने गराउने कतणव्य राजसभाको सतचर्वालयमा कायणरत कमणचारीमाफण त
हुने र २०३८ साल तथा २०४१ सालमा पाररत रातष्ट्रय मल
ू नीतत तथा रातष्ट्रय लक्ष्यअन्तगणत सरकारका सबै अगं हरूसुँग सम्बतन्धत भई
कमणचारीले काम गनणपु ने अर्वस्था तथयो । यसरी रातष्ट्रय मल
ू नीतत र रातष्ट्रय लक्ष्यले देशको आतथणक, सामातजक, सांस्कृ ततक, पयणटन,
उद्योग, काननु , तशक्षा, भौततक पर्वू ाणधार र तर्वकास, रातष्ट्रय सरु क्षा, परराष्ट्र नीततसमेतका तर्वतर्वध क्षेत्रलाई समेटेको हुदुँ ा त्प्यहाुँ कायणरत
कमणचारीले समेत उतल्लतखत सबै क्षेत्रको तर्वशेष अनभु र्व र ज्ञान प्राप्त गने कुरामा तर्वर्वाद रहन सकदैन ।
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तत्प्काल प्रचतलत नेपालको सतं र्वधान, २०१९ खारे ज भई नेपाल अतधराज्यको सतं र्वधान, २०४७ लागू भएपतछ त्प्यसले राजसभाको
व्यर्वस्था नराखी धारा ३४ मा के ही तसतमत कायणका लातग मात्र राजपररषदक
् ो व्यर्वस्था गरे को र राजसभाको कायाणलयमा कायणरत
कमणचारीहरूको हकमा लोक सेर्वा आयोगको परामशण तलने िममा तनर्वेदकसमेतलाई लोक सेर्वा आयोगले उपयक्त
ु परीक्षा तलई
परीक्षामा उत्तीर्ण भई तत्प्कालीन श्री ५ को सरकारको इच्छानसु ार तमतत २०४७।६।१९ मा तनर्णय गरी नेपाल सरकारको तर्वतभन्न
मन्त्रालय, तर्वभागमा सरूर्वा तथा पदस्थापन गने िममा मलाई तमतत २०४७।६।१९ देतख लागू हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको
उपसतचर्व पदमा सरूर्वा तथा पदस्थापन गररएको हो । यसरी कायणरत भई आएको अर्वस्थामा उपसतचर्वबाट सहसतचर्वमा बढुर्वा हुने
िममा बढुर्वा सतमततले सहसतचर्व पदमा बढुर्वा तसफाररस गरे कोमा उक्त बढुर्वा तसफाररसउपर लोक सेर्वा आयोगमा उजरु ी परी लोक
सेर्वा आयोगले तनर्णय गने िममा मेरो सेर्वा पररर्वतणनसमेतको तर्वषयलाई उल्लेख गरी बढुर्वा सतमततको तसफाररसबाट मेरो नाम हटाउने
भनी तनर्णय गरे कोमा मैले लोक सेर्वा आयोगको उक्त तनर्णयउपर सम्मातनत अदालतमा ररट तनर्वेदन दायर गरे कोमा सम्मातनत यसै
अदालतले सेर्वा पररर्वतणनसमेतको बारे मा तर्वस्तृत तर्वर्वेचना गददैन लोक सेर्वा आयोगको तनर्णयलाई उत्प्प्रषे र्को आदेशद्वारा बदर गरी
परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी तमतत २०५३।३।३ मा फै सला गरेको र उक्त फै सलाको आधारबाट सहसतचर्वमा बढुर्वा भएको
तनतर्वणर्वाद छ । मैले तदएको उक्त ररट तनर्वेदनमा सम्मातनत सर्वोच्च अदालतले सेर्वा पररर्वतणनसमेतको बारे मा तर्वस्तृत व्याख्या गरी भएको
आदेश ने.का.प. २०५३ को अक
ं ३, तनर्णय न.ं ६१५५, पृष्ठ १६७ मा प्रकातशतसमेत भएको छ । मेरो सेर्वा अनभु र्व सम्बन्धमा मातथ
उतल्लतखत तथ्यहरू र सम्मातनत सर्वोच्च अदालतबाट उक्त ररट तनर्वेदनमा भएको आदेश तथा व्याख्याबाट तनर्वेदकको तजतकर खतण्डत
हुने स्पि छ ।
उपयक्त
णु बमोतजम बढुर्वा भएपतछ सहसतचर्व, अथण मन्त्रालयअन्तगणत, सयं ोजक राजश्व परामशण सतमतत, सयं ोजक के न्रीय अनगु मन इकाई,
महाशाखा प्रमख
ु राजश्व, अथण, महाशाखा प्रमख
ु कमणचारी प्रशासन तर्वभाग, भन्सार तर्वभागको महातनदेशक २ पटक, प्रथम महातनदेशक
राजश्व अनसु न्धान तर्वभागसमेतका पदहरूमा कायण गरी सन् २००१ अतप्रलमा सतचर्व पदमा बढुर्वा भई कायण गने िममा सचू ना तथा
सजचार मन्त्रालयको सतचर्व, प्रधानमन्त्री तथा मतन्त्रपररषदक
् ो कायाणलयको सतचर्व, स्र्वास्थ्य मन्त्रालयको सतचर्व, जनसख्ं या तथा
र्वातार्वरर् मन्त्रालयको सतचर्व, जलस्रोत मन्त्रालयको सतचर्वसमेतको पदीय तजम्मेर्वारी तनर्वाणह गरी नेपाल सरकार, मतन्त्रपररषदक
् ो तमतत
२०६२।५।१५ को तनर्णयानसु ार तमतत २०६२।५।१६ देतख कायम मक
ु ायम र तमतत २०६२।६।३ देतख लागू हुने गरी मख्ु य सतचर्व पदमा
बढुर्वा भई मख्ु य सतचर्व पदबाट तमतत २०६५।५।२५ बाट लागू हुने गरी तदएको राजीनामा स्र्वीकृ त भई सेर्वा तनर्वृत्त भएको तनतर्वणर्वाद छ ।
मातथ उल्लेख गररएका तर्वतभन्न पदीय हैतसयतमा रही गरे का काम कारर्वाही, तजम्मेर्वारी तथा उक्त पदीय हैतसयतमा रहुँदाका बखत प्राप्त
गरे को तर्वतभन्न तातलम, अध्ययन भ्रमर्, तर्वतभन्न बोडण, पररषद,् आयोगमा सयं ोजक तथा अध्यक्ष भई गरे का काम कारर्वाहीसमेतको
दीघण-सेर्वाबाट सतं र्वधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ग) मा उतल्लतखत क्षेत्रहरूको २० र्वषणभन्दा बढी अनभु र्व र ख्यातत रहेको
भन्ने प्रस्टै छ । उक्त खण्ड (ग) मा लेतखएको अनभु र्व र ख्यातत भन्ने कुरा शैतक्षक प्रमार्पत्रअनसु ारको योग्यता होइन । लामो समयको
दौरानमा तर्वतभन्न क्षेत्रमा काम गने िममा प्राप्त हुने अनभु र्वको आधारमा प्राप्त हुने दक्षता हो । आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु र्वा आयक्त
ु को
हकमा यसप्रकारको योग्यता संतर्वधानले तनधाणरर् गनणक
ु ो पछातड भ्रिाचार र अनतु चत कायणको अनसु न्धान तथा छानतबन गने िममा
तर्वगतको कायण अनभु र्वले समेत काम गनण सकोस् भन्ने उद्देश्य हो । सरकारी नोकरी गने िममा २४ र्वषणभन्दा बढी अर्वतधसम्म तर्वतभन्न
क्षेत्रमा अध्ययन अनसु न्धानमा रही अनभु र्वबाट प्राप्त ज्ञानमा तनखारता ल्याउुँदै दैतनकी व्यतीत गरी बसेको हुदुँ ासमेत तर्वपक्षी तनर्वेदकबाट
बीस र्वषणको काम गरेको अनभु र्व र ख्यातत मसुँग नभएको भनी तलएको दाबी तजतकर आधारहीन छ ।
संतर्वधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ङ) अनसु ारको उच्च नैततक चररत्र कायम भएको हुनपु नेमा मेरो हकमा सतं र्वधान र नेपाल
काननु अनरू
ु पको चररत्र नभएको भनी कुनै पतन तनकाय र अदालतबाट अन्यथा ठहर नभएको र मेरो उच्च नैततक चररत्र रहेको भन्ने
कुरामा तर्वर्वाद रहेको छै न । तनर्वेदकले उल्लेख गरे को रायमाझी आयोगको जाुँचबझु प्रततर्वेदनमा मेरो बारे मा उल्लेख गदाण तनजामती सेर्वा
ऐन, २०४९ को दफा ६१ अनसु ार गनण तसफाररससम्म भएको देतखन्छ र नेपाल सरकार (म.प.) ले समेत दफा ६१(१) को खण्ड (ङ) र
(च) को अर्वस्थाको बारे मा प्रस्तार्व गरी सफाइ पेस गनण उक्त ऐनको दफा ६६ अनसु ार स्पिीकरर् मागेकोमा मैले स्पिीकरर् तदए उप्रान्त
पेस गरे को स्पिीकरर्मा तचत्त बझु ी थप कुनै कारर्वाही नभएको भन्नेबारे मा तयनै तनर्वेदकले तदएको पर्वू र्वण ती ररट तनर्वेदनको तलतखत
जर्वाफमा मैले तर्वस्तृतरूपमा उल्लेख गररसके को छु । तनर्वेदकले ररट तनर्वेदनसाथ पेस गरे को रायमाझी आयोगको जाुँचबझु प्रततर्वेदनको
अश
ं मा मेरो नैततक चररत्रको बारे मा अन्यथा भनी लेतखएको र उल्लेख भएको छै न । नैततक चररत्रको बारे मा प्रश्न उठाई तसफाररस
गरे कोसमेत होइन, छै न ।

90

तर्वपक्षीले तनर्वेदनपत्रको प्रकरर् न.ं ६ मा उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोग, २०६३ को प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका लातग उपप्रधानमन्त्री श्री
के .पी. शमाण ओलीको संयोजकमा गतठत सतमततले आयोगको तसफाररसबमोतजम नै सेर्वाबाट प्रचतलत काननु बमोतजम हटाउने र
तनजलाई भतर्वष्ट्यमा सरकारी पदको तजम्मेर्वारी नतदने गरी अतभलेख राख्ने भतनएको र अतख्तयारले समेत त्प्यसलाई समथणन गरे को भन्ने
कुरा आफै ुँमा खतण्डत छ । तकनकी रायमाझी आयोगले तन.से. ऐनको दफा ६१ अनसु ार गनण तसफाररस गरे को र नेपाल सरकार (म.प) ले
दफा ६१ (१) अनसु ार अथाणत् भतर्वष्ट्यमा सरकारी सेर्वाको तनतमत्त अयोग्य नहुने दफा प्रयोग गददैन सोको देहाय खण्ड (ङ) र (च) अर्वस्था
प्रस्तार्व गरी दफा ६६ अनसु ारको पतहलो स्पिीकरर् मात्र मागी पेस गरेको स्पिकरर्मा तचत्त बझु ाई बसेको अर्वस्था छ । भतर्वष्ट्यमा
सरकारी नोकरीका लातग अयोग्य हुने भन्ने कुरा दफा ६१(२) मा रहेकोमा मेरो हकमा उक्त दफा ६१(२) को कुनै पर्वू ण अर्वस्था नभएको र
सोअनसु ारको हो भनी कही ुँकतैबाट स्पिीकरर् माग गनेलगायतको कुनै काम कारर्वाही र तनर्णय नभएको तनतर्वणर्वाद छ । रायमाझी
आयोगको प्रसङ्गको सम्बन्धमा अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगबाट समेत तमतत २०६५।३।३ मा तनर्णय गदाण तनजका
सम्बन्धमा यस आयोगबाट के ही गरररहनु नपने भनी तनर्णय भएको र आयोगबाट दोषी करार गरी कुनै कारर्वाही तथा सजाय भएको छै न
। यसै अदालतको तर्वशेष इजलासबाट सर्वं त् २०६४ सालको ररट नं. ०६३-WS-००५०, संर्वत् २०६४ सालको ररट नं. ०६४-WS०००७, ०००८, ०००९ को ररट तनर्वेदनका सन्दभणमा (ने.का.प. २०६४ अक
ं ७, तनर्णय नं. ७८६६) तर्वस्तृत व्याख्या भएको छ ।
एकातफण रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन स्र्वयमले
् मेरो नैततक चररत्रको बारे मा अन्यथा भनी तसफाररस गरे को छै न भने अकोतफण
उतल्लतखत प्रततर्वेदन र प्रततर्वेदनलाई आधार तलई भए गरे का काम कारर्वाहीसमेतको बारे मा र ससं दल
् े बनाएको काननु समेतलाई बदर
गरी सम्मातनत सर्वोच्च अदालतको तर्वशेष इजलासबाट उपयक्त
णु मद्दु ालगायतका अन्य तर्वतभन्न मद्दु ाहरूमा गरे को व्याख्या र प्रततपातदत
तसद्धान्तबाट तनर्वेदकले मेरो उच्च नैततक चररत्रका बारे मा तलएको दाबी तजतकर तनरथणक र मनोगत रहेको छ ।
सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तर्वतभन्न सर्वं ैधातनक तनकायहरूको पदपतू तण गनणका लातग सार्वणजतनक सचू ना प्रकातशत गरी माग गरे को व्यतक्तगत
तर्वर्वरर्, पेस भएका व्यतक्तगत तर्वर्वरर्हरूको छानतबन तथा अध्ययन गरी संतर्वधान र काननु बमोतजम तसफाररस गरे कोमा आयोगको
प्रमख
ु आयक्त
ु पदका लातग सम्भातर्वत दाबेदार नभएका र त्प्यसबारे मा साथणक सरोकार नराख्ने तनर्वेदकले सर्वं ैधातनक पररषदबाट
्
तसफाररस गदाण उक्त दफा ५(२) मा उतल्लतखत कुरालाई तर्वचार नगरे को भनी आपतत्त प्रकट गनणक
ु ो कुनै अथण छै न । नेपाल सरकारको
मख्ु य सतचर्वसम्मको पदमा काम गरी सेर्वाबाट अलग भएको व्यतक्तको हकमा दफा ५(२) अनसु ारको योग्यता र अनभु र्व नभएको भन्ने
पतु ि गने कुनै आधारहरू तनर्वेदकले लेख्न भन्न सकनु भएको छै न । सर्वं धै ातनक पररषदल
् े काननु बमोतजम आफ्नो अतधकारक्षेत्रतभत्रको
तर्वषयर्वस्तु हेरी गरे को तसफाररस र सम्माननीय राष्ट्रपततबाट संतर्वधानबमोतजम भएको तनयतु क्त कुनैपतन हालतमा असर्वं ैधातनक र
गैरकाननू ी रहेको छै न । अदालतबाट न्यातयक पनु रार्वलोकन नभएको र पनु रार्वेदकीय अतधकारसमेत नरहेको जाुँचबझु प्रततर्वेदनले कोही
कसैलाई दोषारोपर् गरी लेखेको तथ्यको बारे मा तनर्वेदकले उल्लेखन गददैनमा जनभार्वनातर्वपरीत रहेको भन्ने तनचोड र तनष्ट्कषण तनकाल्न
तमल्दैन । तसथण आधारहीन ररट तनर्वेदन खारे ज गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकीको तलतखत जर्वाफ ।
म्वपक्षी मध्येको अम्ततयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको म्लम्खत िवाफ व्यहोरा
तर्वगत लामो समयदेतख यस आयोगमा पदातधकारीहरू तनयक्त
ु नभई खाली रहेको कारर्बाट आयोगले संतर्वधान तथा काननु ले तोके का
काम कारर्वाही प्रभार्वकारीरूपमा सम्पन्न गनण प्रभातर्वत भएकोमा धेरै लामो समयपतछ सर्वं ैधातनक पररषदबाट
् नेपाल सरकारका पर्वू ण
मख्ु य सतचर्व श्री लोकमान तसहं काकी प्रमख
ु आयक्त
ु को पदमा तनयक्त
ु गनणका लातग तमतत २०७०।१।२२ मा तसफाररस भई सम्माननीय
राष्ट्रपततबाट तमतत २०७०।१।२५ मा तनयक्त
ु भई सम्माननीय का.म.ु प्रधानन्यायाधीशबाट तमतत २०७०।१।२५ मा पद तथा
गोपनीयताको शपथ गराई सोही तमततबाट आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा बहाली भई संतर्वधान र काननु ले तोके बमोतजमको कायण
सम्पादन गरी आउनु भएको छ । तयनै ररट तनर्वेदकले प्रस्ततु गरे को ररट तनर्वेदनमा उल्लेख गरे का तथ्यहरू नै उल्लेख गरी सम्मातनत
सर्वोच्च अदालतमा (सर्वं त् २०६९ सालको ररट नं. ०६९-WO-०९९८) तनर्वेदन दताण गराई उक्त ररट तनर्वेदन मातथ सयं क्त
ु इजलासबाट
अन्तररम आदेश तदन नपने गरी आदेश भएकोमा पर्वू र्वण ती तनर्वेदनमा उल्लेख गरे का तथ्यहरूलाई नै दोहोरयाई
् दायर गरे को प्रस्ततु ररट
तनर्वेदन आधारहीन एर्वं मनोगत रहेको देतखन्छ । एकै तर्वषयमा अदालतको महवर्वपर्ू ण समयलाई ख्यालै नगरी पटकपटक सार्वणजतनक
सरोकारको तर्वषयर्वस्तु बनाई ररट तनर्वेदन तदएको अर्वस्था छ । रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदनको सन्दभणलाई तलएर तत्प्कालीन मख्ु य
सतचर्व एर्वं हालका प्रमख
ु आयक्त
ु को तर्वषयमा आयोगले प्रततकूल हुनेगरी कुनै पतन कारर्वाही गने गरी तनर्णय नगरे को र त्प्यस तर्वषयमा
यस आयोगबाट के ही गरररहनु नपने भनी स्पि तनर्णय भएको छ । आयोगबाट दोषी ठहर गरे को उक्त कारर्वाहीलाई चनु ौती नतदएको र
अतन्तम भई बसेको भन्ने तनर्वेदकको भनाई तथ्यपर्ू ण नभई पर्ू णरूपमा गलत रहेको छ । आयोगको उक्त तनर्णयमा तनजका सम्बन्धमा यस
आयोगबाट के ही गरररहनु नपने भनी तनर्णय भएको छ । ररट तनर्वेदनमा २०५१ सालको सनु को बारे मा आयोगले दायर गरे को भ्रिाचारको
मद्दु ालाई तनर्वदेकले आफूअनक
ु ू लको हुने गरी तजतकर तलएको देतखन्छ । उतल्लतखत मद्दु ामा श्री पनु रार्वेदन अदालत, पाटनबाट तमतत
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२०५४।४।४ मा र सर्वोच्च अदालतबाट तमतत २०५६।२।१२ मा सबै प्रततर्वादीहरूको हकमा अतभयोग दाबी नपग्ु ने गरी भएको फै सला
भइसके को (ने.का.प. २०५६ को अक
ं ८, तनर्णय नं. ६७६४) छ । सो फै सलाउपर फै सला पनु रार्वलोकन गररपाउन आयोगले तदएको
तनर्वेदनमा तमतत २०५९।१।९ मा पनु रार्वलोकनको तनस्सा प्रदान नगने आदेश भई अतन्तम भएको छ । तसथण ररट तनर्वेदन खारे जभागी छ
भन्ने अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको तलतखत जर्वाफ ।
अग्राम्धकार प्रदान गने आदेशाः
यसमा तर्वपक्षीहरूबाट तलतखत जर्वाफसमेत पररसके कोले पर्ू ण सनु र्वु ाइको लातग यसै ररट तनर्वेदनसुँग सम्बतन्धत ०६९-WO-०९९८ को
उत्प्प्रषे र् मद्दु ासुँग साथै राखी तनयमानसु ार पेस गनणू । साथै प्रस्ततु ररट तनर्वेदनको तर्वषयर्वस्तक
ु ो सर्वं ेदनशीलता तर्वचार गदाण तछटो तनरूपर्
हुनपु ने देतखुँदा सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०४९ को तनयम ६३(च५) बमोतजम अग्रातधकार प्रदान गररतदएको छ भन्ने यस
अदालतको आदेश ।
यस अदालतको संयुक्त इिलासिाट म्मम्त २०७१/६/८ मा भएको म्नणायादेशको संम्क्षप्त व्यहोरा
जाुँचबझु आयोगको (रायमाझी आयोगको) प्रततर्वेदनको तर्वषयले प्रत्प्यक्षतः कसैको हक हैतसयतमा असर पाददैनन । जाुँचबझु आयोग
स्र्वयमले
् प्रत्प्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गनण सकदैन । दोषी ठहर हुन कुनै अपराधको आरोप र्वा अतभयोग लातग न्यातयक प्रतियाबाट
पतु ि र प्रमातर्त भएको हुनपु दणछ । सो प्रततर्वेदन हालसम्म सार्वणजतनकसमेत भएको छै न । औपचाररकरूपमा सार्वणजतनक नै नभएको
जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनको ठहरलाई नै व्यतक्तको ख्यातत र चररत्रसुँग तल
ु ना गनण तमल्ने होइन । जनआन्दोलनको समयमा मख्ु य
सतचर्व भई कायण गरे को अर्वस्थामा तनजबाटै मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन भएको तथयो र्वा तथएन र तनजले उच्च नैततक चररत्र प्रर्वद्धणन
गरे का तथए, तथएनन् र सत्ता अतन शतक्तको दरूु पयोग भएको तथयो, तथएन भन्ने कुरा न्यातयक तनकाय र न्यातयक प्रतियाबाट तनकयलल
भएको देतखुँदनै । प्रततर्वेदनमा उतल्लतखत व्यहोराको आधारमा व्यतक्तलाई दोषी करार गदाण नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को
धारा २४ (५) ले प्रत्प्याभतू गरे को कुनै पतन अतभयोग लगाइएका व्यतक्तलाई कसरु प्रमातर्त नभएसम्म कसरु दार कायम गररने छै न भन्ने
न्यायसम्बन्धी आधारभतू हकको बतखणलाप हुन जान्छ । सतं र्वधानको उतल्लतखत व्यर्वस्थाले कुनै पतन व्यतक्तका तर्वरूद्ध औपचाररक
अनसु न्धान प्रतिया परू ा गरी सक्षम तनकायमा अतभयोगपत्र दायर भएको अर्वस्थामा समेत त्प्यस्तो अतभयोग पतु ि नभएमा दोषी
ठहरयाउन
नतमल्ने स्पि व्यर्वस्था भइरहेको सन्दभणमा तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीका तर्वरूद्ध कुनै सक्षम न्यातयक तनकायमा अतभयोग
्
दायर नै नभएको अर्वस्थामा जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनकै आधारमा तनजलाई सार्वणजतनक पदको लातग अयोग्य कायम गदाण
उतल्लतखत सर्वं ैधातनक व्यर्वस्थाको उल्लङ्घन हुनक
ु ा साथै यसै सम्बन्धमा यस पर्वू ण यस अदालतबाट तर्वतभन्न मद्दु ामा व्याख्या भई
तर्वकतसत तर्वतधशास्त्रको समेत प्रततकुल हुन जाने देतखयो ।
तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीसमेत उपर २०५४ सालमा पनु रार्वेदन अदालत, पाटनमा भ्रिाचार मद्दु ा दायर भएको देतखन्छ । सो मद्दु ामा
उक्त अदालतबाट तमतत २०५४/५/४/४ मा फै सला हुदुँ ा तनजले अतभयोग दाबीबाट सफाइ पाएकोमा सो फै सला उपर नेपाल सरकारको
तफण बाट यस अदालतमा पनु रार्वेदन परे कोमा तमतत २०५६।२।१२ मा फै सला हुदा सो पनु रार्वेदन खारे ज भई तनजसतहत सबै
प्रततर्वादीहरूले सफाइ पाएको देतखन्छ । यसरी तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीका तर्वरूद्ध फौजदारी अतभयोग लाग्न सकने गरी भ्रिाचार
मद्दु ा दायर भएकोमा सक्षम न्यातयक तनकाय (अदालत) बाट तह तह फै सला भई यस अदालतबाट समेत तनजउपरको कसरु ठहर हुन
नसकी सफाइ पाइसके को अर्वस्थामा तनज तर्वरूद्ध मद्दु ा दायर भएकै आधारमा तनजलाई अयोग्य कायम गनण कुनै सर्वं ैधातनक तथा काननू ी
आधार तनर्वेदकले देखाउन सके को पाइुँदनै । कुनै व्यतक्तका तर्वरूद्ध अतभयोग लगाउनु र न्यातयक प्रतियाबमोतजम उक्त अतभयोग
प्रमातर्त हुनु भनेको तनतान्त पृथक कुरा हो । अतभयोग प्रमातर्त भएको अर्वस्थामा मात्र यसले दातयत्प्र्वको तनधाणरर् एर्वं अयोग्यताको
अर्वस्थाको तसजणना गने हो । काननु बमोतजम कसरु प्रमातर्त नभएको व्यतक्तलाई कसरु दार कायम गररुँ दा व्यतक्तको फौजदारी
न्यायसम्बन्धी आधारभतू मौतलक हकको उल्लङ्घन हुन जान्छ ।
तनर्वेदकले तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी तमतत २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेर्वाबाट सेर्वा प्रर्वेश गरी तमतत २०४७।६।१९ मा मात्र
तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश गरे कोले संतर्वधानको धारा ११९(५)(ग) मा उतल्लतखत लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र
अनसु न्धानको क्षेत्रमा २० र्वषण काम गरे को अर्वतध परू ा नभएको र तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश गनणपु र्वू क
ण ो राजप्रासाद सेर्वा सो क्षेत्रहरूमा नपने
भनी तनर्वेदनमा उल्लेख गरे को देतखन्छ । तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी राजप्रासाद सेर्वामा तमतत २०४१।४।९ मा उपसतचर्वको पदमा
प्रर्वेश गरी तमतत २०४७।६।१९ मा तत्प्कालीन श्री ५ को सरकारको तनर्णयबाट तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश गरे को तथ्यलाई तनर्वेदकले
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स्र्वीकार नै गरे को छ । दर्वु ै सेर्वा तमलाउुँदा तनजको सेर्वा अर्वतध २४ र्वषणभन्दा बढी भएको देतखन्छ । तमतसल सल
ं ग्न कागजातहरू हेदाण
तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी तत्प्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गीबाट तमतत २०४१।४।९ मा राजसभाको उपसतचर्व पदमा तनयतु क्त
भएको र तत्प्कालीन श्री ५ को सरकारको तमतत २०४७।६।१९ को तनर्णयबाट तनजामती सेर्वाको उपसतचर्वमा लोक सेर्वा आयोगको
परामशणअनसु ार सेर्वा पररर्वतणन भई तनजामती सेर्वामा आएको र तमतत २०६५।५।२५ मा मख्ु य सतचर्वको पदबाट अर्वकास भएकोमा
तर्वर्वाद देतखुँदनै । प्रस्ततु तनर्वेदनको मल
ू प्रश्न तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीले तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश गनणपु र्वू णको राजसभामा तबताएको
सेर्वा अर्वतध नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा उतल्लतखत प्रयोजनको लातग
गर्ना गनण तमल्ने होइन भन्ने रहेको देतखन्छ । अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा अतख्तयार
दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुनको लातग ’’लेखा, राजस्र्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा
अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को” योग्यता हुनपु ने भनी उल्लेख भएको छ । तर्वपक्षीले
सो क्षेत्रमा काम गरे को हो होइन र तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश गनणपु र्वू णको सेर्वा अर्वतधलाई तनजामती सेर्वासरह मान्न तमल्ने हो होइन भन्ने
सम्बन्धमा हेदाण तर्वपक्षी तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश भएपश्चात् उपसतचर्वबाट सहसतचर्वको पदमा बढुर्वा हुदुँ ा तनज तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश
गनणभु न्दा अगातडको राजप्रासाद सेर्वाको अर्वतध तनजामती सेर्वाको नभएकोले बढुर्वा गनण नतमल्ने भनी लोक सेर्वा आयोगबाट भएको
तनर्णयउपर तनज लोकमान तसंह काकीको यस अदालतमा नं.२७५८ को उत्प्प्रषे र्समेतको ररट तनर्वेदन दायर भई उक्त मद्दु ामा भएको
फै सलाबाट तनज लोकमान तसंह काकीको राजप्रासाद सेर्वामा रहुँदाको सेर्वा अर्वतध तनजामती सेर्वासरह भएको देतखएको भनी तनर्णय
भएको देतखन्छ । तसथण सेर्वा प्रर्वेश भएको तमतत २०४१।४।९ बाट अर्वकाश भएको तमतत २०६५।५।२५ को अर्वतधलाई गर्ना गदाण
जम्मा सेर्वा अर्वतध २४ र्वषण १ मतहना १६ तदन देतखन आएको छ । सरकारी सेर्वामा उपसतचर्वको पदबाट सेर्वा प्रर्वेश गरी तर्वतभन्न
मन्त्रालयहरूमा कायण गरे को अनभु र्व प्राप्त गरी मख्ु य सतचर्वको पदबाट अर्वकास पाएका व्यतक्त तनज लोकमान तसंह काकीको
सतं र्वधानको धारा ११९(५)(ग) बमोतजमको योग्यता भएको देतखएकोले सतं र्वधानको उक्त धाराबमोतजमको योग्यता नपगु ेको भन्ने
तनर्वेदकको भनाईसुँग सहमत हुन सतकएन । ररट तनर्वेदन खारे ज हुने ठहछण भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासका
माननीय न्यायाधीशहरू श्री गोपाल पराजल
ु ी र श्री ओमप्रकाश तमश्रबाट तमतत २०७१/६/८ मा भएको आदेश ।
म्नवेदक ओमप्रकाश अयाालले यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावलोकनको म्नवेदन व्यहोरा
उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोग, २०६३ को प्रततर्वेदनको पररच्छे द १५ राय, ठहर खण्डमा तर्वपक्षी “तत्प्कालीन मख्ु यसतचर्व लोकमान तसहं
काकी जनधनको क्षतत, पदको दरूु पयोग र मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनमा दोषी देतखएकोले तनजलाई तनजामती सेर्वा ऐन, २०४९ को
दफा ६१ बमोतजम सजाय हुनपु ने” भनी ठहर गररएको छ । सो प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका लातग तत्प्कालीन नेपाल सरकार मतन्त्रपररषदबाट
्
उपप्रधानमन्त्री श्री के .पी. शमाण ओलीको सयं ोजकत्प्र्वमा गतठत सतमततले “तनजामती सेर्वाका मख्ु य पदातधकारीको हैतसयतले
कायणसम्पादन गने तत्प्कालीन मख्ु यसतचर्व श्री लोकमान तसंह काकीले जनआन्दोलनका बखत तनजामती सेर्वाको पदीय मयाणदा र सीमा
प्रततकूल हुने गरी अर्वातन्छत तियाकलाप गरे को देतखएको र राजनीततक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गने तनर्णय कायाणन्र्वयन गने
मख्ु य भतू मका तनर्वाणह गरेका तनज काकी आयोगको प्रततर्वेदनअनसु ार दोषी देतखई तनजउपर तर्वभागीय कारर्वाही गनण तसफाररस भएकोले
तनजलाई आयोगको तसफाररसबमोतजम नै सेर्वाबाट प्रचतलत काननु बमोतजम हटाउने र तनजलाई भतर्वष्ट्यमा सरकारी पदको तजम्मेर्वारी
नतदने गरी नेपाल सरकारले अतभलेख राख्ने” भनेको तथयो । सोबमोतजम तनजउपर नेपाल सरकारबाट अगातड बढाएको कारर्वाहीलाई
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको तमतत २०६५।३।३० को तनर्णयले समथणन गरे को तथयो । सो कारर्वाहीलाई तर्वपक्षीले चनु ौतत
नतदएको र अतन्तम भई बसेको प्रमार् फे ला परे को हुदुँ ा त्प्यसलाई ग्रहर् गरी न्याय तनरूपर् गररपाऊुँ ।
तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकी तर्व. नेपाल सरकार भएको उत्प्प्रषे र् मद्दु ामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मतन्त्रपररषदक
् ो कायाणलयका
तफण बाट प्रस्ततु ०६३।६।२२ को तलतखत जर्वाफमा “लोकतन्त्रका लातग शातन्तपर्ू ण जन आन्दोलनमा उतत्रएका नेपाली जनताको दमन
गने कायणमा सहयोग परु याई
् तनजामती कमणचारीले पालन गनणपु ने राजनीततक तटस्थताको आचरर्तर्वपरीत जनआन्दोलन तर्वरूद्ध पटक
पटक खल
ु ा अतभव्यतक्त तदएकोसमेत देतखएको हुदुँ ा तनज र्वतणमान लोकतातन्त्रक सरकारप्रतत बफादार हुनसकने र काननु बमोतजम कायम
गनणपु ने गोपतनयता तनजले कायम गनण सकने आधार देतखुँदनै ” भन्ने नेपाल सरकारको अडान रहेको कुरा उल्लेख छ । तसफाररस गदाण
नेपाल सरकारको पर्वू णर्वत् अडानलाई ग्रहर् तथा पालन गररएको छै न । त्प्यसलाई समेत प्रमार् मानी न्याय तनरूपर् गररपाऊुँ । साथै,
सनु सम्बन्धी भ्रिाचार मद्दु ामा तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीलाई स्र्वयम् अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगले प्रततर्वादी बनाएको,
सर्वोच्च अदालतबाट भएको अतन्तम फै सलामा समेत आयोगले तचत्त नबझु ाई तर्वपक्षी तर्वरूद्ध पनु रार्वलोकनको तनर्वेदनसमेत तदएको,
तनजप्रतत आयोगको संस्थागत अडान यथार्वत् रहेकोमा सोही व्यतक्तलाई नै त्प्यही आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु मा तनयतु क्त गररनु औतचत्प्य,
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आर्वश्यकता र उपयक्त
ु ताको दृतिले समेत त्रतु टपर्ू ण छ । सर्वं ैधातनक पररषदल
् े यसको समेत ख्याल नगरी तसफाररस गरे को तथयो ।
व्यतक्तभन्दा संस्थाको अक्षण्ु र्ताले ग्राह्यता पाउने तसद्धान्ततर्वपरीत तसफाररस तथा तनयतु क्त भएको अर्वस्था हो ।
लोकमान तसंह काकी तर्व. नेपाल सरकारसमेत भएको मद्दु ामा (ने.का.प. २०५३ अक
ं ३ तन.न.ं ६१५५ मा) प्रततपातदत नतजरले सेर्वा
पररर्वतणन गदाण राजप्रासाद सेर्वाको अर्वतधलाई तनजामती सेर्वामा जोड्न तमल्ने कुरालाई मात्र मान्यता तदएको, तर नेपालको अन्तररम
संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मा तोतकएको प्रमख
ु आयक्त
ु को योग्यताको प्रयोजनका लातग राजप्रासाद सेर्वाको अर्वतधलाई
लेखा, राजस्र्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र अनसु न्धानको क्षेत्रतभत्रको अनभु र्व मान्न तमल्ने भन्ने व्याख्या गरे को छै न । सर्वं ैधातनक
पररषदल
् े तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकी राजश्व, तर्वकास र अनसु न्धानका क्षेत्रमा दईु दशकभन्दा बढी कायाणनभु र्वप्राप्त व्यतक्त भनेको प्रथम
दृतिबाटै आधारहीन देतखन्छ । २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेर्वामा प्रर्वेश, २०४७।६।१९ मा तनजामती सेर्वामा प्रर्वेश र २०६५।५।२५ मा
अर्वकास गरे को हुदुँ ा जम्मा २४ र्वषणको जातगर अर्वतधमध्ये तनज सरू
ु को ६ र्वषण राजप्रासाद सेर्वामा र बाुँकी १८ र्वषण मात्र तनजामती
सेर्वाको राजश्वलगायतका क्षेत्रमा कायण गरे को देतखन्छ । अतः धारा ११९(५)(ग) बमोतजमको तर्वषयगत क्षेत्रमा २० र्वषण कायाणनभु र्व
भएको ठहर गदाण नतजरको त्रतु टपर्ू ण प्रयोग भएको अर्वस्था छ । उक्त फै सला ने.का.प. २०५३ अक
ं ३ तन.नं.६१५५ मा प्रततपातदत
नतजरतर्वपरीत छ । उक्त फै सलामा कमलेश तद्वर्वेदी तर्वरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मतन्त्रपररषदक
् ो कायाणलय समेत भएको मद्दु ामा (ने.का.प.
२०६४ तन.नं. ७६६६ पृ. ८२७) प्रततपातदत नतजरको प्रयोग त्रतु टपर्ू णरूपमा गररएको छ । आयोगमा तनयतु क्त पाउने र्वा तनयतु क्तका लातग
तसफाररस हुने कुरा ससं दक
् ो तनर्वाणचनमा उम्मेदर्वार बन्न पाउने र्वा अन्य त्प्यस्तै प्रकारको स्थातपत मानर्व अतधकार, संर्वैधातनक र्वा काननू ी
हकको तर्वषय होइन । कमलेश तद्वर्वेदीको मद्दु ामा प्रततपातदत नतजरले जनआन्दोलनको दमनकताण, जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनले दोषी
ठहर गरे को व्यतक्त उच्च नैततक चररत्रर्वान,् सामातजक प्रततष्ठायक्त
ु , इमान्दार, जनभार्वनाअनक
ु ू लको र ख्याततप्राप्त नै मातनन्छ, त्प्यसैले
तनयतु क्तको तसफाररस गने तनकायले आयोगको प्रततर्वेदन मान्नै पददैनन र्वा त्प्यसलाई तर्वचारै नगरी तसफाररस गनण सकछ भनेको अर्वस्था
होइन । संर्वैधातनक तनकायको पदमा तनयतु क्त पाउने कुरा व्यतक्तको अतधकारको तर्वषय होइन, राज्यको आर्वश्यकताको तर्वषय हो । उक्त
नतजरमा “जाुँचबझु आयोग गठन गने कायण कायणकारी शतक्तअन्तगणत कायणकारी आदेश मतु ातबक गररन्छ । कायणकारी तनकायले रातष्ट्रय
जीर्वनमा आईपने महवर्वपर्ू ण घटना पररघटनाहरूको सामना गनण र्वा त्प्यस्ता घटनाहरूबाट तसतजणत समस्याहरूको समाधान खोज्नका
लातग गठन गररने जाुँचबझु आयोगले तदने समाधान काननू ी प्रतियाका लातग हुन सक्तछ । आयोग गठन गने तनकायले आयोगको
अध्ययन र तर्वशेषज्ञताको लाभ अर्वश्य पतन तलन सक्तछ र त्प्यसलाई काननू ी र्वा अन्य कारर्वाहीको आधार बनाउन सतकन्छ” भन्ने
उल्लेख छ । जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनलाई आधार बनाई नेपाल सरकार स्र्वयमले
् तनज तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई भतर्वष्ट्यमा
सरकारी पदको तजम्मेर्वारी नतदने गरी अतभलेख राख्ने भनेको र सो कायणलाई स्र्वयम् अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगले समेत
समथणन गरे को तथयो । सोको प्रमार् फे ला परे को हुदुँ ा यस तनर्वेदनसाथ पेस गरे को छु ।
रतर्वन्रप्रसाद ढकालसमेत तर्व. नेपाल सरकारसमेत (आदेश तमतत २०६४।२।१८, ने.का.प. २०६४ अक
ं २, तन.नं. ७८१७) मा बन्दी
अनसु न्धान टोलीको प्रततर्वेदनलाई समेत बाध्यात्प्मक बनाइएको दृिान्त छ । उक्त फै सलामा “...संलग्न सम्बतन्धत तनकायको प्रमख
ु तथा
अन्य कमणचारीहरूलाई यथातस्थततमा गैरतजम्मेर्वाररूपमा दण्डहीनरूपमा छाडी राख्न मनातसब नहुने हुनाले तनजहरूको हकमा तत्प्कालै
तर्वभागीय कारर्वाही एर्वं सजाय गनपणु ने देतखएको बन्दी अनसु न्धान टोलीको प्रततर्वेदनले पतहचान गरे का व्यतक्तलाई तर्वभागीय कारर्वाही
गरी सजायसमेत गनणु भनी परमादेशको आदेश जारी हुन”े ठहर गररएको छ । बन्दी अनसु न्धान टोलीको प्रततर्वेदनले दोषी ठहर गरे को
व्यतक्तलाई अदालतले दोषी मान्नपु ने तर उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनले दोषी ठहर गरे को व्यतक्तलाई तनदोष मान्नपु ने अथण
गनण तमल्दैन । ओमप्रकाश अयाणल तर्व. रातष्ट्रय मानर्व अतधकार आयोगसमेत (ने.का.प. २०७० अक
ं ७, तन.न.ं ९०२९, पृ.८४३) मा
प्रततपातदत तसद्धान्तमा “आयोगले तसफाररस गररसके को तर्वषयलाई तनष्ट्प्रभार्वी हुने गरी अन्यथा तनर्णय गनण सकने अतधकार भएको
देतखुँदनै ” भतनएको छ । “मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन स्र्वयममा
् अपराध मातनन्छ । यस्तो अपराधलाई राज्यको सीमातभत्र मात्र
सीतमत गरी हने भन्दा यसलाई अन्तराणतष्ट्रय स्तरमा समेत तनयतन्त्रत गने र दोषीउपर कारर्वाही गनण प्रत्प्यक
े राज्यलाई नैततक दबाब तदने
अन्तराणतष्ट्रय अभ्यास रतहआएको छ । यस नतजरअनसु ार आयोगको तसफाररस कायणकाररर्ी प्रयोजनका लातग बाध्यकारी हुने देतखन्छ ।
सतु नलरन्जन तसंहसमेत तर्वरूद्ध कुर्वेरतसंह रानासमेत (०६७-WO-११९८) उत्प्प्रषे र् मद्दु ामा सर्वोच्च अदालतबाट तमतत ०६९/४/२८ मा
प्रततपातदत तसद्धान्तमा “मानर्व अतधकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानर्व अतधकार एर्वं काननू ी राज्यमा आस्था भए
नभएको नहेरी कुनै सार्वणजतनक उत्तरदातयत्प्र्व बहन गने व्यतक्तलाई राज्य सत्ताको उपयोग गने तकतसमको खास तजम्मेर्वारी तदुँदा राज्य र
सर्वणसाधारर् थप सक
ं टमा पनण सकने” भन्ने नतजर प्रततपादन भएको छ । सो तसद्धान्तले तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई संर्वैधातनक
तनकायको प्रमख
जस्तो
गररमामय सार्वणजतनक पदमा तनयक्त
ु
ु हुनबाट रोकदछ ।
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यस अदालतको तमतत २०७०।१।१६ को सयं क्त
ु इजलासको आदेशमा सतं र्वधानको धारा ११९(५) तथा सर्वं ैधातनक पररषद् (काम,
कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) ऐन, २०६६ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनरू
ु प आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुने व्यतक्तको
उच्च नैततक चररत्र कायम भएको हुनपु ने र तनजको सामातजक प्रततष्ठा, तनजको इमानदाररता, तनजप्रततको जनभार्वना तथा तनजले पतहले
गरे को सेर्वा र पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार गनणपु ने भनी तसफाररस गने तनकाय सर्वं ैधातनक पररषदल
् ाई स्मरर् गराएको तथयो । ऐनको
दफा ५ तथा तनयमार्वलीले तनदेतशत गरे को प्रतिया, त्प्यसमा उतल्लतखत उम्मेदर्वारका गर्ु हरू, उपयक्त
ु ता मापन गने मानकहरू तथा उक्त
संयक्त
ु इजलासको तमतत २०७०।१।१६ को आदेशको तर्वपक्षीहरूले सम्मान गने र खासगरी सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तर्वपक्षी पर्वू णमख्ु य
सतचर्व लोकमान तसंह काकीको तर्वगतको नैततक चररत्रको पृष्ठभतू म, तनजको तर्वषयगत सेर्वा अर्वतध, अनभु र्व तथा तनज ख्याततप्राप्त भए
नभएको तर्वषय तथा त्प्यससुँग सम्बतन्धत सम्पर्ू ण तथ्य प्रमार्हरूको एक एक र्वस्ततु नष्ठ मल्ू याङ्कन गनपणु नेमा त्प्यसो नगररएको तथ्यको
अध्ययन तथा तर्वर्वेचना नै नगरी फै सला गररएको अर्वस्था हुदुँ ा पनु रार्वलोकन गररनु अपररहायण छ ।
न्याय तनरूपर्मा तनर्ाणयक महवर्व राख्ने प्रमार्हरू, उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदन र तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीको
तसफाररस तथा तनयतु क्तको आधार, प्रमार्, कागजात नतझकाई, अध्ययन तर्वर्वेचना नै नगरी र्वस्ततु नष्ठ नभई के र्वल आत्प्मतनष्ठरूपमा
तनर्णय गररएको, ररट तनर्वेदनको पक्षमा रहेका तमतसल संलग्न प्रमार्हरू, नतजरलाई अनादेखा गररएको, संतर्वधानतः अतनर्वायणरूपमा
गररनु पने संसदीय सनु र्वु ाइसमेत नगरी तनयतु क्त गररएको गम्भीर तथ्यलाई तर्वचारै नगररएको तथा ररट तनर्वेदनमा आधार तलइएका
संर्वैधातनक तथा काननू ी प्रार्वधानहरू संर्वैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ४, ५ र
६ तथा सो ऐनअन्तगणत जारी भएका तनयमार्वलीका व्यर्वस्थाहरूका सन्दभणमा तर्वर्वातदत तसफाररस तथा तनयतु क्तको तर्वर्वेचना नै नगरी
फै सला गररएको हुदुँ ा न्यातयक तर्वचलनबाट ग्रस्त उक्त फै सलाको पनु रार्वलोकन गरी तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीको तनयतु क्त उत्प्प्रषे र्को
आदेशले बदर गददैन ररट तनर्वेदनमा उतल्लतखत सम्पर्ू ण मागहरूको पक्षमा न्याय तनरूपर् गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको तनर्वेदक
ओमप्रकाश अयाणलले यस अदालतमा दायर गरे को पनु रार्वलोकनको तनर्वेदन पत्र ।
फायल म्िकाउने आदेशाः
नेपाल सरकारका तत्प्कालीन मख्ु य सतचर्व लोकमान तसहं काकीलाई स्पिीकरर् पेस गने सम्बन्धमा लेतखएको सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयको च.न.ं ६१८ तमतत २०६३/१२/११ को पत्रसतहतको सककल फायल उक्त मन्त्रालयबाट र श्री लोकमान तसहं काकीलाई
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त गनेसम्बन्धी तनर्णयको सककल फायल प्रधानमन्त्री तथा
मतन्त्रपररषदक
् ो कायाणलयबाट तझकाई आएपतछ तनयमानसु ार पेस गनणु भन्ने यस अदालतको पर्ू ण इजलासको आदेश ।
पनु रावलोकनको लाम्ग म्नस्सा प्रदान गररएको आदेश व्यहोरा
“यसमा मख्ु य अतधकृ त (तत्प्कालीन मख्ु य सतचर्व) लोकमान तसहं काकी तमतत २०४१।४।९ मा तत्प्कालीन राजप्रासाद सेर्वामा उपसतचर्व
पदमा हुकुम प्रमाङ्गीबाट तनयतु क्त पाई कायण गरे को भन्ने देतखन्छ । तमतत २०४७।६।१९ मा तनजको सेर्वा तनजामती सेर्वामा पररर्वतणन गरी
कायण गरे को देतखन आएको छ । तनजले तर्वतशि श्रेर्ीको पदबाट तमतत २०६५।५।२५ मा राजीनामा तदएको देतखन्छ ।
तत्प्कालीन नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु को
योग्यतासम्बन्धी व्यर्वस्था रहेको पाइन्छ । सो संर्वैधातनक व्यर्वस्थामा धारा ११९(५)(ग) मा लेखा राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास
र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को भनी उल्लेख छ । तनज लोकमान तसंह काकीले
तमतत २०४१।४।९ देतख २०४७।६।१९ सम्म काम गरे को राजप्रासाद सेर्वालाई उक्त तर्वशेषज्ञताको योग्यतामा समार्वेश हुने गरी यस
अदालतबाट भएको फै सलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९(ग) लाई पर्ू णरूपमा हेरी व्याख्या
गनणक
ु ो सट्टा समयार्वधीलाई मात्र हेरी गररएको व्याख्या Principle of Constitutional Construction को काननू ी तसद्धान्तको
तर्वपरीत रहेको देतखयो ।
साथै, रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयन गने तसलतसलामा मख्ु य अतधकृ त (तत्प्कालीन मख्ु य सतचर्व) लोकमान तसंह काकीलाई
सात तदनतभत्र सफाइ पेस गनणु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट च.न.ं ६१८ तमतत २०६३।१२।११ को पत्र पठाएको भन्ने देतखन्छ ।
र्वस्ततु ः रायमाझी आयोगको तसफाररस तनज प्रत्प्यथी लोकमान तसंह काकीको हकमा प्रारम्भ भई कारर्वाहीयक्त
ु रहेको भन्ने देतखयो । सो
कारर्वाहीको कायण अतघ बतढरहेको हुदुँ ा तनज प्रत्प्यथीको सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको तसफाररस अथणपर्ू ण रहेको देतखन्छ । यस
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अदालतबाट तमतत २०७१।६।८ मा भएको फै सला "आयोगले तसफाररस गररसके को तर्वषयलाई तनष्ट्प्रभार्वी हुने गरी अन्यथा तनर्णय
गनणसकने अतधकार भएको देतखुँदनै " भनी यस अदालतबाट प्रततपातदत नतजर (ने.का.प. २०७०, अक
ं ७, तन.नं. ९०२९, पृष्ठ ८४३) तथा
"दोषी ठहर गने कुरा न्यातयक तनकाय र न्यातयक प्रतियाबाट सम्भर्व हुन्छ" भनी प्रततपातदत न्यातयक तसद्धान्त (ने.का.प. २०६४, अक
ं
७, तन.नं. ७८६६, पृष्ठ ८२७) समेतको प्रततकूल हुन गएको एर्वं उच्च नैततक चररत्रसम्बन्धी योग्यताको सर्वं ैधातनक व्यर्वस्थाको समेत
प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अर्वस्थाको तर्वद्यमानता रहेको देतखुँदा प्रस्ततु मद्दु ा
पनु रार्वलोकनको लातग तनस्सा प्रदान गरी तदइएको छ” भन्ने यस अदालतको पर्ू ण इजलासबाट तमतत २०७३/५/३१ मा भएको (सपतठत
तमतत २०७३/६/२ को संशोतधत) आदेश ।
म्नवेदक ओमप्रकाश अयाालको पुरक म्नवेदन व्यहोरा
अदालतबाट पनु रार्वलोकनको तनस्सा प्रदान भइसके को पररप्रेक्ष्यमा तनज तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीले मद्दु ा तर्वचाराधीन रहेको
अर्वस्थामा प्रस्ततु मद्दु ा, न्यातयक प्रतिया र न्याय सम्पादन कायणमा समेत प्रततकूल प्रभार्व पानण र्वा प्रमार् लोप गनण र्वा दतू षत र
प्रततशोधपर्ू ण काम-कारर्वाही गनणका लातग सो पदको दरूु पयोग गने, बदतनयतप
र्ू ण र अनतधकृ त कायण गरररहने प्रर्वल सभं ार्वना भएकोले
्
तथा तनजले पदको आडमा राज्य शतक्तको दरूु पयोग गरी राष्ट्रकै सर्वं ेदनशीलता, गोपतनयता भंग गने, काननु हातमा तलने, देशरोही कायण
र्वा राज्यतर्वरूद्धका अपराधजन्य अन्य कायणमा सल
ं ग्न हुने अर्वस्था तर्वद्यमान भएको र अदालतबाट तनजको नाममा जारी भएको म्याद
तामेली सम्बन्धमा प्रत्प्यक्ष देतखने गरी नै बदतनयतप
र्ू ण कायण गरी न्यातयक प्रतियालाई तर्वलम्ब गराउने दतू षत कायण गरे कोले र पदको
्
दरूु पयोग गरी न्यातयक प्रतियामा अर्वरोध परु याउने
काम (Obstruction to Justice) गरररहेको अर्वस्था छ । अदालतबाट जारी
्
भएको म्याद तामेली प्रतियालाई भौततकरूपमा समेत अर्वरोध गनणका लातग तनजको प्रत्प्यक्ष प्रायोजनमा सतचर्व भतनएका प्रमोद काकी,
छोरी ज्र्वाुँई भतनएका प्रर्वल थापालगायत तनजका आफन्तहरू, नेपाल प्रहरीका स.ई. भतनएका नकुलराज गौतमसमेतका सादा
पोसाकका सरु क्षाकमीहरू, र्वडा नागररक मजचका अध्यक्ष र सदस्य भतनएका व्यतक्तहरू लगायतका व्यतक्तहरू संलग्न रहेको प्रततकार
समहू र्वा तभतजलान्तेहरू प्रयोग गरी अदालतको अर्वहेलनाजन्य कायण गरररहेको अर्वस्था छ । तसथण पतछ मद्दु ाको अतन्तम फै सला हुदुँ ा
ठहरे बमोतजम हुने गरी हाललाई तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदको
प्रयोग, सो पदको तजम्मेर्वारी र्वहन गनण नपाउने, तनजले पाइरहेको सेर्वा, सतु र्वधा, सरु क्षाकमी, सरकारी आर्वासलगायत कुनै पतन सतु र्वधा
प्रयोग गनण नपाउने, तनजले एकलरूपमा गरे का र अन्य अनतधकृ त तनर्णय र काम कारर्वाहीहरूको कायाणन्र्वयन रोकने, तनजका न्यायालय
तर्वरूद्धका र्वा अन्य प्रततशोधात्प्मक तियाकलापको रोकथाम गने, काननु तर्वपरीतका शक
ं ास्पद आतथणक कारोबार तथा र्वैदते शक भ्रमर्को
तनगरानी र रोकथाम गनण ध्यानाकषणर् गराउने गरी सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०४९ को तनयम ५२ र ५६ बमोतजम तत्प्काल
अन्तरकालीन आदेश र संतर्वधानको धारा १३३(३) बमोतजम अन्य जो चातहने उपयक्त
ु आदेश जारी गररपाऊुँ । साथै, प्रस्ततु तर्वषय
अत्प्यन्त गम्भीर सर्वं ेदनशील सार्वणजतनक सरोकारको तर्वषय भएकोले यथातशघ्र सनु र्वु ाइ गने प्रबन्धसमेत गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको
तनर्वेदक ओमप्रकाश अयाणलले तमतत २०७३/७/१२ मा यस अदालतमा चढाएको परु क तनर्वेदनपत्र ।
पुरक म्नवेदन सबिन्धमा अदालतको आदेशाः
यसमा पनु रार्वलोकनको तनस्सा प्रदान भई सनु र्वु ाइको प्रतियामा रहेको ०७३-NF-०००२ को तनर्वेदन सनु र्वु ाइको लातग तमतत
२०७३/८/१६ को पेसीमा चढेको देतखन आयो । ररट तनर्वेदकले तदनु भएको ०७३-FN-२०८ को अन्तरकालीन आदेश जारी गररपाउुँ
भन्ने तनर्वेदनउपर सनु र्वु ाइ गदाण दर्वु ै पक्षको उपतस्थततमा छलफल हुनु मनातसब
देतखन्छ । मल
ू तर्वर्वादसम्बन्धी तनर्वेदनमा तमतत २०७३/८/१६ को पेसी नैं तोकी सतकएको अर्वस्था देतखुँदा ०७३-NF-०००२ को
तनर्वेदन पेस हुदुँ ा प्रस्ततु तनर्वेदनसमेत सोही तदन साथै राखी पेस गनणु भन्नेसमेत व्यहोराको तमतत २०७३/७/२५ को यस अदालतको
आदेश ।
बयाद तामेली सबिन्धमा परेका उिुरी/प्रम्तवेदन र म्लम्खत िवाफ व्यहोरा
तनर्वेदक अतधर्वक्ता ओमप्रकाश अयाणल तर्वपक्षी राष्ट्रपततको कायाणलयसमेत भएको उत्प्प्रषे र् परमादेश मद्दु ामा तर्वपक्षीमध्येका लोकमान
तसंह काकीको नाउुँको म्याद तामेल गनण म्याद बतु झतलएका तामेलदार शम्भु खत्रीसुँग म्याद तामेल गनण तमतत २०७३।६।१९ गते बधु बार
तबहान ११ बजे गएका तथयौं । र्वडा कायाणलयका सतचर्व श्री सररता राईसुँग सम्पकण गनण खोज्दा उहाुँ हातजर गरे र बातहर तनस्कनु भएको
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भन्ने जानकारी पाएको, त्प्यहाुँ कायणरत अकाण कमणचारी भेषराज अयाणल बताउने कमणचारीले र्वडा सतचर्वले आफूलाई म्याद
बझ्ु नेलगायतका अतधकार नतदएकोले आफू म्याद तामेलीमा बस्न र बझ्ु न नसकने र सोमा सहयोग गनण जान पतन नसकने भनेपतछ र्वडा
सतचर्वलाई मोबाइलमा सम्पकण गरी आउन अनरु ोध गदाण तनजले आउन नसकने बताएपतछ सो व्यहोरा मैले मद्दु ा महाशाखा प्रमख
ु लाई
जानकारी गराएुँ । उहाुँले मेरै मोबाइलमा फोन गरी र्वडा कायाणलयका तनज कमणचारीलाई म्याद तामेलीमा सहयोग गररतदन र्वा र्वडा
सतचर्वलाई उपतस्थत गराई सहयोग गनणभन्दा पतन तनजले आलटाल गददैन रहेकामा पनु ः मोबाइलमाफण त नै म्याद तामेल गने काममा
सहयोग गनण अनरु ोध गदाण पतन तनजहरूले सहयोग गरे नन् । म्याद तामेली गनण जाने तामेलदार शम्भु खत्रीले आफू अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा पतछ गएर तामेल गने भन्दै म्यादमा लेतखएको र्वतनमा तामेल नगने कुरा गनण थाले । म्याद तामेलमा सहयोग नगने
र्वडा कायाणलयका कमणचारीउपर पतन मचु ल्ु का उठाई म्याद तामेल गरे र जाऔ ं भन्दा तनज तामेलदारले मान्नु भएन । मद्दु ा महाशाखा
प्रमख
ण म्याद तामेल गनण तनज शम्भु खत्रीले
ु सुँग गएर कुरा गरी तनदेशन भएअनसु ार काननु ले तोके का तर्वकल्पहरूको प्रयोग गरी ररतपर्वू क
आनाकानी गनणभु यो । यसपतछ र्वडा कायाणलयका कमणचारी म्याद तामेली गने स्थानको के ही नतजकसम्म
आएका तथए, तर शम्भु खत्रीसुँग कुराकानी गरी फतकण हाले । र्वडा कायाणलयको प्रतततनतध पतन नरहेको र स्थानीय साक्षी पतन नरहेको
कारर् सो तदन म्याद तामेल नगरी हामी फतकण यौं । मद्दु ा महाशाखा प्रमख
ु ज्यल
ू े तनर्वेदकलाई समेत म्याद तामेलीमा सहयोग गनण भनी
स्थलमा पठाउनु भएको रहेछ । तर हामी फतकण सके कोले तनर्वेदक पतन फतकण नु भएछ । मद्दु ा महाशाखा प्रमख
ु ले भोली तनर्वेदकसमेत भई
तामेलदारहरूलाई म्याद तामेलीमा सहयोग गने र म्याद तामेल गरी आउन हामीलाई भन्नु भएबमोतजम भोलीपल्ट तनर्वेदक र म भेट
भएपतन म्याद तजम्मा तलएका तामेलदार शम्भु खत्री नआउनु भएको, आउुँदछै ु भनेपतन तदउुँसोबाट मोबाइल स्र्वीच अफ गरी बस्नभु एको
र त्प्यसपतछ सम्पकण मा नआउनु भएकोले म्याद तामेल हुन सके न । म्याद तनज शम्भु खत्रीको तजम्मा रहेको र तनजले तकन हो कुन्नी म्याद
तामेल गनण आनाकानी गनणु भएको र पत्रकारहरूलाई अन्तरर्वाताण तदनु भएको समेतबाट म्याद तामेलीमा थप समस्या आएको व्यहोराको
जानकारी गराउुँदै हाल तनजसुँगै सो म्याद रहेको प्रततर्वेदन पेस गरे को छु भन्नेसमेत व्यहोराको तमतत २०७३/६/२० मा यस अदालतका
तामेलदार बलदेर्व महतले पेस गरे को प्रततर्वेदन ।
लोकमान तसंह काकीका नाउुँमा अदालतबाट तमतत २०७३।६।५ मा जारी गररएको १५ तदने सचू ना तामेल गनण खतटएको तामेलदार श्री
शम्भबु हादरु खत्रीले उक्त म्याद तामेल हुन नसके को भनी पेस गरे को र्वेतामेली म्यादसतहतको प्रततर्वेदन र म्याद हेररयो । प्रततर्वेदनसाथ
तफताण भएको म्यादमा र्वडा नं. १० र्वडा कायाणलयले गरे को तमतत २०७३।६।२८ को तसफाररसमा तनज म्यादर्वालाको त्प्यहाुँ र्वतन नरहेको
भन्ने नदेतखएको र यस अदालतबाट तर्वपक्षी म्यादर्वालाको नाममा यसै ररट मा २०७०।२।७ मा जारी भई तामेल भएको म्याद हाल
उल्लेख भइरहेको र्वतनमा तामेल भएको देतखएको र र्वाररसनामा तदुँदासमेत काठमाडौं महानगरपातलका र्वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने
लोकमान तसहं काकी” भन्ने उल्लेख भएको देतखयो । यसरी म्यादर्वालाको तनर्वेदनमा उतल्लतखत र्वतनमा म्याद तामेल नगरी म्याद
तामेलीमा सहयोग नगरी तनज लोकमान तसहं काकी अन्यत्र बसोबास गरे को भनी र्वडा कायाणलयबाट समेत उल्लेख गरे कोलाई अ.ब.ं
११० नं. को रोह रीत पगु ी तामेल गरे गराएको मान्न नसतकने र सो व्यहोरा म्याद तामेलीसुँग सम्बतन्धत कायणतर्वतधतर्वपरीतसमेत हुदुँ ा उक्त
कुरा उल्लेख गरी ल्याएको र्वेतामेली म्याद बदर गररतदएको छ । तनज तर्वपक्षी श्री लोकमान तसंह काकीको ररट तनर्वेदनमा उतल्लतखत
र्वतनमा म्याद जारी गरी अ.ब.ं ११० न.ं को रीत परु याई
् म्याद तामेल गनणू । साथै, म्याद तामेलीको काममा खतटएका तामेलदार
शम्भबु हादरु खत्रीले आफूले बतु झतलएको म्याद तामेल गरी पेस गनण मद्दु ा महाशाखा प्रमख
ु बाट तदएको तनदेशनको अर्वज्ञा गरी सुँगै
पठाइएका अकाण तामेलदार बलदेर्व महतले काननु को ररतअनसु ार म्याद तामेल गरी जाऔ ं भन्दासमेत सोलाई इन्कार गरी
आचरर्तर्वपरीत सजचार माध्यमहरूमा अनतधकृ त अन्तर्वाणता तदुँदै तहुँडेको र बदतनयत
तचताई काम तामेल नगरे को हुदुँ ा तनजलाई
्
तनजामती सेर्वा ऐन, तनयमबमोतजम तर्वभागीय कारर्वाही र सजायको कारर्वाही अगातड बढाउनको साथै मल
ु क
ु ी ऐन, अ.ब.ं १११ नं. को
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तदएको अन्तर्वाणताको तप्रन्ट कतपसमेतका सम्बद्ध कागजात साथै राखी आर्वश्यक प्रतिया अगातड बढाउन पेस गरे को छु । तामेलदार
बलदेर्व महतको प्रततर्वेदन तथा हाल म्यादमा उल्लेख गरे को कुराबाट र्वडा नं. १० र्वडा कायाणलयका अतधकृ त सररता राई र सोही
कायाणलयका भेषराज अयाणलले समेत म्याद तामेलीमा असहयोग गरे कोमा आर्वश्यक कारर्वाही हुन भन्नेसमेत व्यहोराको यस
अदालतका सहरतजस्रारको तटप्पर्ी प्रततर्वेदन रहेको छ ।
अदालतबाट जारी भएको म्याद काननु को रीत परु याई
् समयमा नै तामेल गनणु सम्बतन्धत तामेलदारको कतणव्य बन्दछ । यसरी जारी
गररएको म्याद बतु झतलनु सम्बतन्धत म्यादर्वाला मातनसको समेत कतणव्य हुन जान्छ । यसैगरी अदालतबाट जारी गररएको म्याद तामेल
गनण सहयोग गनणु सम्बद्ध तनकायका कमणचारी तथा स्थानीय मातनसको समेत काननू ी कतणव्य हुन्छ । प्रचतलत सतं र्वधान एर्वम् काननु ले
राज्यका सम्बद्ध तनकाय र्वा पदातधकारीहरूले अदालतको काम कारर्वाही र्वा न्यातयक प्रतियामा सहयोग गनणु अतनर्वायण हुने गरी
तनदेतशत गरे को देतखन्छ । न्यातयक प्रतियामा असहयोग गने, छल्ने र्वा न्यातयक प्रतिया नै अर्वरूद्ध गने तकतसमका कुनै पतन काम
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कारर्वाही र्वा तियाकलाप स्र्वीकायण हुन सक्तैनन् । न्यातयक प्रतियामा पैदा गररने, प्रत्प्यक्ष र्वा परोक्षः कुनै पतन प्रकारको अर्वरोध
आपतत्तजनक मातनन्छन र काननु बमोतजम दण्डनीय तर्वषय बन्दछन् । यसप्रकारको प्रर्वृतत्त कुनै खास मद्दु ा र्वा पात्रसुँग मात्र सम्बतन्धत
नभएर आम नगाररकले सहज, सल
ु भरूपमा न्याय प्राप्त गने तर्वषयसुँग पतन सम्बतन्धत रहेको देतखन्छ । काननु परायर्ताको संस्कार कायम
गनणु काननू ी राज्य तनमाणर्का लातग आर्वश्यक छ । अदालतको आदेशको अर्वज्ञा गने र न्यातयक प्रतियालाई काननु का रौं तचरा तछर
खोजी अर्वरूद्ध गने प्रर्वृतत्तले कुनै अथणमा स्थान पाउनु हुदुँ नै । सरल, सहज, प्रभार्वकारी न्यातयक सेर्वा प्रदान हुने अर्वस्था र पररतस्थतत
तनमाणर्का लातग न्यातयक प्रतियाका िममा देखापने गरे का उपयक्त
णु अनसु ारका गलत प्रर्वृतत्तहरू प्रतत यस अदालतले शन्ू य सहनशीलता
अपनाउन र्वाजछनीय देतखन्छ । अतः यस अदालतबाट श्री लोकमान तसहं काकीको नाउुँमा तमतत २०७३।६।५ मा जारी गररएको म्याद
तामेल गने सन्दभणमा तामेलदार शम्भबु हादरु खत्रीले बदतनयत
गरी काम तामेल नगरेको र काठमाडौं महानगरपातलका र्वडा नं. १० र्वडा
्
कायाणलयका अतधकृ त सररता राई र भेषराज अयाणलले म्याद तामेल कायणमा सहयोग नगरी बाधा अर्वरोध खडा गरे को भनी तनजहरूलाई
मल
ु क
ु ी ऐन, १११ न.ं बमोतजम रू. १०००।- जररर्वाना र १५ (पन्र) तदन कै द तकन गनण नपने हो ? सजाय गनणु नपने कुनै आधार र कारर्
भए ७ (सात) तदनतभत्र स्र्वयम् आफै ुँ अदालतमा उपतस्थत भई तलतखत जर्वाफ पेस गनणु भनी तनजहरूका नाउुँमा तत्प्काल सचू ना जारी गनणु
भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट तमतत २०७३/७/२ मा भएको आदेश ।
मैले तमतत २०७३।६।९ मा म्याद तामेल गनण बझु ी तलएको तथएुँ । त्प्यसमध्ये लोकमान तसंह काकीका नामको म्याद तामेल गनण
खोजतलासी गददैन का.म.न.पा. र्वडा नं. १० र्वडा कायाणलयमा समेत सम्पकण गरी राखेको तथए । का.म.न.पा. र्वडा नं. १० को कायाणलय
सतचर्व पतन सो समयमा तर्वतभन्न तातलममा भएको, दशैं नतजक आइसके को, कायाणलय तबदा हुने तदन नतजक रहेको, र्वृद्ध अपाङ्ग भत्ता
तर्वतरर्लगायतका काममा व्यस्त छु भन्नेसम्मका कुराहरू भयो । त्प्यसपतछ घर पत्ता लाग्यो । तमतत २०७३।६।१४ देतख घटस्थापना तबदा
भइसके को तथयो । मैले तनयत बस उक्त म्याद तामेल रीतपर्वू णक गनण नचाहेको, बदतनयत
गरी तामेल नगरे को होइन । अन्तरर्वाताण तदुँदै
्
तहुँडेको भन्ने सम्बन्धमा जनचासोको तर्वषयमा तर्वतभन्न तर्वषयमा तजज्ञासा राखेपतछ बाततचतसम्म भएको हो । र्वडा कायाणलयले
म्यादर्वाला यो घरमा नबस्ने भनी तमतत २०७३।६।२८ मा प्रततर्वदेन तदएकोले सोही व्यहोरा पेस गरे को छु । मउपर कुनै कारर्वाही हुनपु ने
होइन, आरोपबाट सफाइ पाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको तामेलदार शम्भु खत्रीको तलतखत जर्वाफ ।
तमतत २०७३।६।१९ गते श्री लोकमान तसंह काकीको म्याद तामेल गनण तामेलदारहरू श्री शम्भबु हादरु खत्री तथा श्री बलदेर्व महतसमेत
खतटई आउनु भएको तथयो । सो तदन १० र्वडा कायाणलयका प्रशासकीय प्रमख
ु श्री सररता राई कायाणलय बातहर रहनु भएको तथयो,
तनजले मलाई तनजको अनपु तस्थततमा कायाणलयको काम गनण तथा मद्दु ा मातमला तथा अन्य कुनै तर्वषयमा रोहर्वरमा बस्न अतख्तयारी तथा
तनदेशन तदनु भएको तथएन । प्रशासकीय प्रमख
ु श्री सररता राईलाई जानकारी गराउन मोबाइल फोनमा सम्पकण गनण प्रयास गदाण सम्पकण हुन
सके न । सम्पकण हुन नसके पतछ मेरो पदीय तजम्मेर्वारीको बारे मा तनज तामेलदारलाई मैले बताएको तथएुँ । त्प्यसपतछ तामेलदार बलदेर्व
महतले सर्वोच्च अदालतका सम्बतन्धत कमणचारीसुँग कुरा गनण फोन तदनभु यो । उहाुँले तक प्रशासकीय प्रमख
ु लाई उपतस्थत गराउनसु ,्
अथर्वा तपाइुँले नै रोहर्वरमा बसी सतह गररतदए पतन हुन्छ भन्नभु यो । तत्प्पश्चात् तत्प्कालै प्रशासकीय प्रमख
ु सररता राईले मलाई फोन गरी
आज म तबदा बसेको छु, तपाइुँले अदालतको म्याद तामेली गने कायणमा रोहर्वरमा बसी म्याद तामेली गनण सहयोग गनणु भनी तनदेशन
भएपश्चात् म सहयोग गनणको लातग श्री लोकमान तसंह काकीको घरसम्म अदालतबाट नै ल्याएको सर्वारी साधनमा तामेलदारहरूसुँग नै
चढी गएको हुुँ । श्री लोकमान तसंह काकीको घरमा जाुँदा स्थानीय व्यतक्तहरू, पत्रकारहरू लगायतको ठुलो जमात उपतस्थत तथयो ।
अदालतबाट म्याद तामेल गनण आउनु भएका कमणचारीहरू बीचमा कोसुँग, के कुरा भयो, मलाई थाहा भएन । उनीहरू तर्वतभन्न मान्छे सगुँ
कुराकानी गददैन तथए । म रोहर्वरमा बस्न प्रततक्षारत रहेकै अर्वस्थामा आज काम गनण सतकने अर्वस्था छै न, तपाइुँ जान सकनहु ुन्छ, म्याद
तामेलसम्बन्धी काम भोली गरौंला भनी तामेलदार श्री शम्भबु हादरु खत्रीले भनेको हुनाले तनजहरूले भनेबमोतजम म मेरो कायाणलयमा
गएको हुुँ । म्याद तामेली गने स्थानको नतजक पगु ेर म फके को होइन । मैले म्याद तामेली गने कायणमा कुनै पतन तकतसमबाट प्रत्प्यक्ष र्वा
परोक्षरूपमा असहयोग तथा अर्वरोध तसजणना गरे को छै न र मैले असहयोग र्वा अर्वरोध गनणपु ने कुनै पतन कारर् छै न । मैले आफ्नो पदीय
तजम्मेर्वारी इमान्दारी साथ पालना गरे को हुदुँ ा झठ्ठु ो प्रततर्वेदन खारे ज गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको का.म.न.पा. र्वडा नं. १० को
कायाणलयका नायब सब्ु बा भेषराज अयाणलको तमतत २०७३/७/१० को तलतखत जर्वाफ ।
म सररता राई काठमाडौं महानगरपातलका र्वडा नं. १० को प्रशासकीय प्रमख
ु भई कायणरत रहुँदै आएको छु । अदालतबाट जारी हुने म्याद
सचू नाहरू तामेलीलगायत अन्य कायण यथासकय तछटो सम्पादन गने कायण गददैन आएको छु । तमतत २०७३/६/१९ गते अन्दाजी १२
बजेको समयमा मेरो मोबाइलमा फोन आई ररतसभ गदाण फोन गने व्यतक्तले म सर्वोच्च अदालतबाट आएको हु,ुँ एउटा म्याद तामेल
गनणपु ने छ, तपाइुँ कहाुँ हुनहु ुन्छ भनी सोध्नु भएको तथयो । फोनमा मैले म आज र्वडा नं. १० को कायाणलयमा अनपु तस्थत रहेकोले र्वडा
कायाणलयमा सम्पकण राख्नु भनी जानकारी गराएको तथएुँ । म उक्त तदन तबहानै ग्राण्डी अस्पतालमा मेरो पततको तनयतमत स्र्वास्थ्य
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परीक्षर्को िममा पततलाई अस्पताल तलई गएको तथएुँ । अस्पतालको काम सके पतछ काठमाडौं महानगरपातलकाले आयोजना गरे को
Municipal Administration Revenue System (MARS) को प्रदशणनी मागणतस्थत रातष्ट्रय सभागृह भर्वनमा एक बजेदते ख
सजचालन हुन तातलममा सहभागी हुनपु ने भएका कारर् उक्त तदन आफू र्वडा कायाणलयमा परु ा तदन उपतस्थत हुन नसकने भएकाले
आफ्नो अनपु तस्थततमा काम गने कमणचारी ना.स.ु भेषराज अयाणललाई सम्पकण गरी म्याद तामेलसम्बन्धी कायणमा आर्वश्यक सहयोग गनणु
भनी जानकारी गराएुँ । यससम्बन्धी तर्वषयमा का.म.न.पा. कायाणलयका प्रमख
ु रूरतसंह तामाङसमेतलाई सोही व्यहोरा जानकारी गराएको
हुुँ । म उक्त तदन एक बजेपतछ परू ा तदनभर नै तातलममा व्यस्त भएुँ । मेरो अनपु तस्थततमा म्याद तामेल गनण र्वडा कायाणलयमा आएको
टोलीसुँग र्वडा कायाणलयका तजम्मेर्वार कमणचारी ना.स.ु भेषराज अयाणल म्याद तामेल गने कायणमा रोहर्वरमा बस्न घरसम्म अदालतका
कमणचारीसुँगै गएको र म्याद तामेल गने कायण स्थानीय अर्वरोधको कारर् जनाई तामेलदारले नै तामेल गनण नसके का कारर् म्याद तामेल
हुन नसके को हो । अदालतबाट म्याद तामेल गनण आएको टोली नै म्याद तामेल नगरी भोली गरौंला भनी फके पतछ रोहर्वरमा बस्ने
र्वडाका कमणचारीको खास भतू मका हुन नसकने भएकोले तनज ना.स.ु भेषराज अयाणल म्याद तामेलीको रोहर्वरमा बस्ने घर ठे गानामा पगु े
पतन सो तदन काम हुन नसके को हो । प्राप्त जानकारी लोकमान तसंह काकी प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त भएपतछ उहाुँ अतख्तयार
दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको पररसरमा रहेको तनर्वासमा बस्नु भएको रहेछ । यो घरमा कोही पतन छै न, आजलाई सचू ना म्याद तामेल
गनणु नपने भयो भनी तामेलदार शम्भबु हादरु खत्रीले मलाई भनेकोले म फकी आएको हुुँ भनी ना.स.ु भेषराज अयाणलले मलाई जानकारी
गराउनु भएको तथयो । र्वडा कायाणलयबाट म्याद तामेल गनण कुनै असहयोग भएको छै न । हामीलाई सजाय हुनपु ने होइन, प्रततर्वेदन खारे ज
गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपातलका र्वडा नं. १० को प्रशासकीय प्रमख
ु सररता राईको तलतखत जर्वाफ ।
तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीले अदालतको आदेशबमोतजम तनजको घरमा म्याद तामेल गनण जाने तामेलदार र का.म.न.पा. र्वडा न.ं १०
का कमणचारीहरू मातथ अनतु चत प्रभार्वमा पारी तथा स्र्वयम् आफू लामो समयसम्म सम्पकण तर्वहीन भई म्याद तामेलीमा बाधा अर्वरोध
गरे को र अन्य तर्वतभन्न तकतसमका बदतनयतप
र्ू ण कायणहरू गरी न्यातयक प्रतियालाई तर्वलम्ब र अर्वरूद्ध गने प्रयास गरे को, तनजकै योजना,
्
तमलेमतो र तनदेशनमा पर्वू ण काननु सतचर्व श्री प्रमोद काकी, श्री प्रर्वल थापालगायत प्रत्प्यथीका आफन्तहरू, नेपाल प्रहरीका स.ई. श्री
नकुलराज गौतमसमेतका सादा पोसाकका सरु क्षाकमीहरू, र्वडा नागररक मजचका अध्यक्ष र सदस्य भतनएका व्यतक्तहरू लगायतका
व्यतक्तहरू संलग्न रहेको प्रततकार समहू ले डर, धाक, धम्की देखाई, हुलहुज्जत गरी २०७३।७।१ का तदन का.म.न.पा. र्वडा नं. १० को
र्वडा कायाणलय तथा प्रत्प्यथीको घर ठे गाना भएको स्थानमा गई म्याद तामेली कायणमा प्रत्प्यक्ष बाधा अर्वरोध गरे को र उक्त कायण
न्यायालयमातथको भौततक आिमर् भएकोले प्रस्ततु कसरु का सम्बन्धमा जानकारी, समाचार, फोटो, तभतडयोका तकतलप्सहरू समेत
प्राप्त भएकोले प्रस्ततु उजरु ीमा भएका सचू नालाई आधार मानी सम्मातनत सर्वोच्च अदालतबाट थप छानबीन तथा अनसु न्धान गरी गराई
तथा सो कायणमा खतटएका तामेलदार तथा १० न.ं र्वडा कायाणलयका कमणचारीहरूबाट समेत पतहचान गरी, गनण लगाई कसरु मा सल
ं ग्न
व्यतक्त, ठे गाना, हुतलया तथा कसरु यतकन गरी सल
ं ग्न सबै कसरु दारहरूलाई कारर्वाही गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको तनर्वेदक ओमप्रकाश
अयाणलको तमतत २०७३/७/११ को तनर्वेदन ।
तनर्वेदकले यस अदालत, पर्ू ण इजलासको आदेशबमोतजम लोकमान तसंह काकीको नाममा जारी भएको म्याद तामेल गनण यस
अदालतका तामेलदारसतहत कमणचारीहरू तनजको घरमा जाुँदा हाल तर्वपक्षी बनाइएका र नाम खल्ु न नसके का अन्य के ही व्यतक्तहरूसमेत
संलग्न समहू ले डर, धाक, धम्की देखाई हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कायणमा बाधा अर्वरोध गरे को भन्ने तर्वषय उठाएको पाइयो ।
अदालतको कायणमा सहयोग गनणु सबै नागररकको आधारभतू कतणव्य हुन्छ । यो कतणव्यको पालना नभएमा न्यायपातलकाले स्र्वतन्त्र र
तनतभणकतापर्वू क
ण कायण गनण सकदैन । असहयोगको तस्थतत छ भन्नेसम्म कुरालाई पतन गम्भीरतापर्वू क
ण तलनपु ने हुन्छ, तकनभने यस्तो कायणले
प्रकारान्तरले तर्वतधको शासनउपर नै प्रहार गदणछ । तसथण तनर्वेदकले तनर्वेदनमा उठाएको तर्वषयमा के कसो भएको हो ? तनर्वेदनमा उल्लेख
भएबमोतजम अ.ब.ं १११ नं. बमोतजम तकन सजाय गनणु नपने हो ? सजाय नगनणपु ने कुनै आधार र कारर् भए ७ तदनतभत्र स्र्वयम् आफै ुँ
उपतस्थत भई तलतखत जर्वाफ पेस गनणु भनी तनर्वेदनमा तर्वपक्षी बनाइएका व्यतक्तहरूलाई तनर्वेदनको प्रतततलतपसतहत म्याद सचू ना तत्प्काल
जारी गनणू । साथै, तनर्वेदनको सरोकार अदालतको म्याद सचू ना तामेलीसुँग रहेको र तनर्वेदनसाथ संलग्न पतत्रकाहरूमा उल्लेख भएका
आफूलाई र्वडा नागररक मजचका पदातधकारी बताउने व्यतक्तको का.म.न.पा. र्वडा नं. १० का र्वडा सतचर्व सररता राईसुँग सम्र्वाद भएको
भन्ने उल्लेख र र्वडा न.ं १० का कमणचारीहरू सररता राई र भेषराज अयाणल यसै अदालतमा तारे खमा रही तनजहरूलाई तमतत
२०७३।७।२४ को तारे ख तोतकएको देतखुँदा उक्त व्यतक्तको नाम, ठे गाना तनजहरूबाट अ.ब.ं १३३ नं. बमोतजम कागज गराई खल
ु ाउन
लगाई नाम र ठे गाना स्पि खल्ु न आए तनजका नाममा समेत मातथ उल्लेख भएबमोतजम म्याद जारी गनणु भन्ने तमतत २०७३/७/२३ को
यस अदालतको आदेश ।
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उजरु ीकताणले उजरु ीपत्रमा उल्लेख गरे बमोतजम प्रत्प्यथी लोकमान तसहं काकीको नाउुँको म्याद तामेली कायणमा कुनै पतन प्रततकार समहू
भए, नभएको आफूलाई थाहा नभएको, तनज प्रत्प्यथीमध्येका लोकमान तसंह काकी र मेरो घर एउटै र्वडा नं. १० मा परे को, आफू काम
तर्वशेषले परु ानो बानेश्वर गएकोमा मल
ू बाटोको धल
ु ो, धर्वुँु ा र गाडीको चाप र प्रदषु र्बाट बच्न छोटो बाटो प्रयोग गरी घर फकण ने िममा
उक्त तदन अ.ं १२ बजेततर तनजको घरमा के ही मातनसहरू जम्मा भएको देखेपतछ मातनसहरू तकन जम्मा भएका रहेछन् भनी बझ्ु ने र थाहा
जानकारी तलने िममा त्प्यहाुँ रहेका मातनसलाई सोध्दा सर्वोच्च अदालतबाट म्याद तामेली गनण कमणचारी आएको भनेपतछ त्प्यहाुँबाट
सरासर म आफ्नो घर मध्यबानेश्वरतफण सोही तभत्री बाटोबाट फके को हो । डर, धाक, धम्की, देखाई हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कायणमा
प्रत्प्यक्ष अर्वरोध गरे भन्ने आरोप शत प्रततशत झठ्ठा हो । उजरु ीकताणले लगाएको आरोप सरासर बनार्वटी एर्वं झठ्ठु ा हुदुँ ा मल
ु क
ु ी ऐन अ.ब.ं
१११ नं. बमोतजम कुनै पतन सजायसमेत हुनपु ने होइन । उजरु ी तनर्वेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने व्यहोराको प्रमोद कुमार काकीको तलतखत
जर्वाफ ।
प्रत्प्यथी श्री लोकमान तसंह काकी, तनजको भाइ डा. बालमानतसंह काकी र मेरो घर एउटै र्वडामा पदणछ । म तमतत २०७३/७/१ गतेको
तबहान कररब ११.१५ बजेततर घरायसी काम तर्वशेषले प्रत्प्यथीमध्ये डा. बालमान तसंह काकीको घरमा गएको तथएुँ । अ.ं कररब १२
बजेततर घर बातहर आर्वाज आएको सनु ेपतछ के रहेछ भनी हेदाण पर्वू ण मख्ु य सतचर्व श्री लोकमान तसंह काकीको घरको गेट बातहर के ही
मातनसहरू जम्मा भएका रहेछन् । बझ्ु न जाुँदा त्प्यहाुँ म्याद बझु ाउन अदालतबाट कमणचारीहरू खटेर आउनु भएको
रहेछ । सो म्याद बझु ाउने िममा तनज पर्वू ण मख्ु य सतचर्वको घर तर्वगत के ही र्वषणदते ख भाडामा बसेका स्यामसङु ् ग मोर्वाईल कम्पनीका
म्यानेजर प्रभात नामका व्यतक्तले तनज पर्वू ण मख्ु य सतचर्व र र्वहाुँको पररर्वार त्प्यस घरमा नबस्ने गरे को हुदुँ ा म्याद बझ्ु न तमल्दैन । र्वहाुँ
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको सरकारी तनर्वास टंगालमा नै बस्नहु ुन्छ, त्प्यही ुँ बझु ाउनसु ् भन्ने जस्ता सर्वं ाद भएको
सनु ेकोसम्म हुुँ । त्प्यहाुँ जम्मा भएका स्थानीयमध्ये कुनैले म प्रर्वल थापातफण सक
ं े त गददैन उहाुँलाई बझु ाए भइहाल्यो तन भनेपतछ मैले पतन
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको सरकारी तनर्वास टंगालमा नै बस्नहु ुन्छ, त्प्यहाुँ म्याद बतु झतदने व्यतक्तहरू पतन छन् भन्ने
व्यहोराको र्वास्ततर्वक जानकारीसम्म म्याद बझु ाउन आउने कमणचारीहरूलाई नम्र बोलीमा मैले भनेकोसम्म हुुँ । मसतहतको प्रततकार
समहू ले डर, धाक धम्की देखाई, हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कायणमा प्रत्प्यक्ष बाधा अर्वरोध गरे को होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रर्वल
थापाको तलतखत जर्वाफ ।
आरोप कपोलकतल्पत छ, म्याद तामेली सम्बन्धमा पर्वू ण कुनै जानकारी तथएन, ड्यटु ीको तसलतसलामा सयं ोगर्वश उक्त स्थानमा पग्ु दा
के ही मातनस जम्मा भएको देखी जानकारी तलने उद्देश्यले उक्त स्थानमा गएको हो, आफू कायणरत कायाणलयकै कायणक्षेत्रतभत्र भए गरे का,
सनु ेका तथा देखेका सबैखाले घटना तथा गतततर्वतधहरूको बारे मा सचू ना सङ्कलन गरी कायाणलय प्रमख
ु समक्ष जाहेर गनणु पतन आफ्नो
कतणव्य भएको हुदुँ ा सोअनसु ार कतणव्य तनर्वाणह गरे को हुुँ । मैले म्याद तामेली गनण आएका सम्मातनत अदालतका कमणचारीहरूलाई तामेली
गने कायणमा कुनै बाधा अर्वरोध तथा बोलचालसमेत गरे को छै न । सम्मातनत अदालतको न्यातयक प्रतियालाई अर्वरूद्ध र्वा बाधा तर्वरोध
गने कायण मबाट कतहल्यै हुनै सकदैन । सजचार माध्यमबाट प्रकातशत समाचारहरूमा मलाईसमेत संलग्न गराई गलत ढंगबाट समाचार
सम्प्रेषर् भएको तथा ममातथ उजरु ीकताण अतधर्वक्ताले लगाउनु भएको आरोप कपोलकतल्पत र झठ्ठु ा भएको हुदुँ ा मलाई अ.ब.ं १११ नं.
बमोतजम कारर्वाही नगरी फुसणद तदलाई पाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी नायब तनरीक्षक नकुलराज गौतमको तलतखत जर्वाफ ।
तनर्वेदकको उजरु ी तथ्यमा आधाररत नभई सार्वणजतनक अफर्वाह / उन्माद (Public Furor) तसजणना गनण मात्रै तदइएको हो । उजरु कताणले
आफू तनर्वेदक भएको मद्दु ाको न्यातयक प्रतिया अर्वरूद्ध गने उद्देश्यले भौततक हस्तक्षेप गरे को भन्नेलगायतका आरोप लगाउनु सर्वणथा
गलत छ । घटनामा मेरो जानकारी र्वा संलग्नता रहन सकने अर्वस्था नै छै न । त्प्यसबेला म नेपालमा नै तथइन, तर्वदेश गएको तथएुँ । म
सम्मातनत अदालतको आदेश सदैर्व सम्मान र समपणर् गने व्यतक्त हुनाले उजरु ीमा उल्लेख गरे जस्तो कायण गरे को पतन छै न र गने पतन छै न
। प्रमख
ु आयक्त
ु को पद बहाली गररसके पतछ मेरो तनजी तनर्वास भाडामा तदई सपररर्वार हालसम्म आयोग पररसरमै रहेको सरकारी
तनर्वासमा बतसरहेको छु । झठ्ठु ा उजरु ी खारे ज गररपाउुँ भन्नेसमेत व्यहोराको तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीको तलतखत जर्वाफ ।
कानुन व्यवसायीहरूको िहस म्िम्कराः
तनयमबमोतजम पेसी सचू ीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्ततु तनर्वेदनका सन्दभणमा तमतत २०७३ साल पौष ७, ८, २१, २२ र
२४ गते पक्ष, तर्वपक्ष दर्वु ै तफण बाट उपतस्थत हुनभु एका तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू, तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरू तथा तर्वद्वान्
सहन्यायातधर्वक्तासमेतले गनणभु एको तर्वस्तृत बहस तजतकर सतु नयो ।
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ररट तनर्वेदकका तफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रतर्वनारायर् खनाल, तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरू श्री सरु े न्र
भण्डारी, श्री तटकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल, श्री गोतर्वन्द बन्दी, श्री ज्ञानेन्रराज आरर्, श्री तर्वजयप्रसाद तमश्र, श्री सतु नलकुमार
पोखरे ल, तनर्वेदक अतधर्वक्ता श्री ओमप्रकाश अयाणल, श्री रमर्कुमार कर्ण, श्री तदनेश तत्रपाठी, श्री ज्योती बातनया, डा. श्री चन्रकान्त
ज्ञर्वाली, श्री बाबरु ाम दाहाल, श्री राजप्रु साद चापागाई, श्री ज्योती लम्साल पौडेल, श्री तशर्वकुमार यादर्व, श्री सरोजकृ ष्ट्र् तघतमरे, श्री
पनु देर्वी महजणन, र श्री भगर्वती पाण्डेले बहस तजतकर प्रस्ततु गनणु भयो । र्वहाुँहरूले आफ्नो बहसका िममा मल
ू तः तनम्नानसु ारको तजतकर
प्रस्ततु गनणभु एको छः
तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीमा नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) मा
तोतकएबमोतजमको योग्यता छै न । राजप्रासाद सेर्वामा काम गरे को अर्वतधलाई “लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास,
अनसु न्धान” कुनै र्वगणमा राख्न र गर्ना गनण तमल्दैन । राजप्रासाद सेर्वामा कायण गरे को अर्वतधबाहेक गदाण तनजको उतल्लतखत ६ र्वटा
तर्वषयगत क्षेत्रमा काम गरी २० र्वषणको अनभु र्व हातसल गरे को देतखुँदनै । तनज तर्वपक्षी के ही अर्वतध तनलम्बनमा परे को अर्वस्था छ ।
त्प्यस्तो अर्वतध अनभु र्वमा जोड्न तमल्दैन । तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीउपर कारर्वाहीको प्रारम्भ भएपतछ कुनै पतन कायाणलयमा हातजर
भएको देतखुँदनै । उक्त २ र्वषण ६ मतहनाको अर्वतधलाई पतन अनभु र्वमा जोड्न तमल्दैन । तर यी सबै पक्षमा तर्वचार नै नगरी हचर्वु ा र गलत
तर्वरबाट अर्वतध गर्ना गररएको छ । यसरी गररएको सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तसफाररस संतर्वधानमातथको जालसाजी हो । राजनीततक
पद्धतत बदतलएपतछ मल्ू य-मान्यताहरूमा पतन पररर्वतणन आउुँदछ । यस पक्षमा सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तर्वचार गरे को छै न । तर्वपक्षी लोकमान
तसंह काकीलाई रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदनमा दोषी भनी ठहर गररएको छ । उच्च नैततक चररत्र हुनका लातग सार्वणजतनक
जर्वाफदेहीताको पदमा रहेका व्यतक्तले काननु को शासन, मानर्व अतधकार, लोकतातन्त्रक मल्ू य मान्यताको सम्मान र पालना गरे को
हुनपु दणछ, व्यर्वसातयक तनष्ठाको पालना गरे को र सर्वणसाधारर् मातनसको दृतिमा सदाचारपर्ू ण व्यर्वहार र आचरर् भएको हुनपु दणछ ।
यसप्रकारको योग्यता तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीमा रहेको छै न । तर्वपक्षीले मलाई सजाय प्रस्तार्व भई स्पिीकरर् माग भएको छै न
भन्नभु एको छ, यो कुरा गलत हो । तनजले भएको तथ्य ढाुँटेको प्रमातर्त छ । संर्वैधातनक पररषदमा
् उहाुँले तदनु भएको तर्वर्वरर्मा आफू
तनलम्बनमा परे को कुरालाई लक
ु ाउनु भएको छ । रायमाझी आयोग सत्प्य तथ्य पत्ता लगाई राय, ठहर र सझु ार्व तदनका लातग गठन भएको
हो भन्ने कुरा आयोग गठनका सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकातशत सचू नाले स्पि पारे को छ । सो आयोगको प्रततर्वेदनको महवर्व छ र यसको
पालना हुनपु दणछ । रायमाझी आयोग जाुँचबझु आयोग ऐन, २०२६ बमोतजम गठन भएको हो । ऐनको दफा ६ ले आयोगलाई
अर्वहेलनामा समेत कारर्वाही गने अतधकार तदएको छ । रायमाझी आयोगलाई न्यातयक प्रकृ ततको आयोगका रूपमा तलनपु ने हुन्छ ।
रायमाझी आयोग सर्वोच्च अदालतका पर्वू ण न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गतठत आयोग हो । प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा २० ले त्प्यस्तो
आयोगले गरे को तसफाररसलाई अदालतले प्रमार्मा तलन तमल्दछ ।
प्रस्ततु तर्वर्वादमा सयं क्त
ु इजलासको फै सलाले सेर्वामा रहेको कूल अर्वतधलाई मात्रै यातन्त्रकरूपमा गर्ना गरे को छ । संतर्वधानमा
व्यर्वतस्थत प्रार्वधानलाई हेररएको छै न, साथै रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू र अदालतबाट कमलेश
तद्वर्वेदीको तनर्वेदनका सन्दभणमा भएको व्याख्याको गलत अथण लगाइएको छ । योग्यताको प्रश्न सर्वं ैधातनक पररषदल
् े मात्र हेने तर्वषय भनी
अदालत न्याय तनरूपर् गनणबाट पतन्छन तमल्दैन । योग्यताको तर्वषयमा प्रश्न उतठसके पतछ अदालतले तनरूपर् गनणु पदणछ । नेपालको
अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को प्रस्तार्वनाले नै जनादेशको सम्मान गनण संतर्वधानसभाबाट संतर्वधान बनाउने उदघोष
् गरे को छ । तर्वपक्षी
लोकमान तसंह काकी जनआन्दोलन दबाउन मख्ु य भतू मका तनर्वाणह गने दोषी व्यतक्त हुदुँ ा तनजबाट जनादेशको सम्मान हुनसकने देतखुँदनै ।
सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तसफाररस नै गैरसर्वं ैधातनक छ । योग्यता पगु ेको प्रमातर्त नगरी कसैलाई पतन तसफाररस गनण तमल्दैन तर गररयो ।
सर्वं ैधातनक तनयतु क्तको तर्वषय व्यर्वस्थातपकाबाट अनमु ोदन हुनपु ने सर्वं ैधातनक प्रार्वधान छ । सर्वं ैधातनक पररषदल
् े राष्ट्रपततसमक्ष
तनयतु क्तका लातग लेखेको पत्रमा अको सतं र्वधानसभाको तनर्वाणचन भई व्यर्वस्थातपका ससं दक
् ो अतधर्वेशन प्रारम्भ भएको तमततले एक
मतहनातभत्र व्यर्वस्थातपका ससं दसमक्ष
प्रस्ततु गने गरी तनयक्त
ु गनण तसफाररस भएको भन्ने उल्लेख गरे को छ । तर सोबमोतजमको प्रतिया
्
अर्वलम्बन गरे को देतखुँदनै । तनजको संसदीय सनु र्वु ाइ भएको छै न ।
उच्च नैततक चररत्र भन्नु र कुनै फौजदारी प्रकृ ततको कसरु प्रमातर्त भई दोषी कायम हुनु फरक-फरक कुरा हुन् । नैततक पतन देतखने कसरु
गनणु र उच्च नैततक चररत्र नहुनु उस्तै कुरा होइन । संर्वैधातनक पदातधकारीको पदमा तनयतु क्त हुने व्यतक्तप्रतत रहेको जनभार्वना पतन
हेररनपु दणछ । सर्वं ैधातनक पररषदल
् े यस पक्षमा पतन बेर्वास्ता गरे को छ । सारा नागररक समाजले अनैततक प्रमातर्त गररसके का तर्वपक्षीलाई
अदालतले नैततकताको प्रमार्पत्र तदन तमल्दैन । रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका िममा तत्प्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्री
के .पी. शमाण ओलीको अध्यक्षतामा गतठत सतमततले भतर्वष्ट्यमा सरकारी तजम्मेर्वारीसमेत नतदने र सोको अतभलेख राख्ने तनर्णयसमेत
गरे को छ । उच्च नैततक चररत्र हुनपु ने ठाउुँमा उहाुँको औसत नैततक चररत्रसमेत तर्वर्वादास्पद छ । नेपाल सरकारले तनजलाई सोधेको
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स्पिीकरर् तचत्त नबझ्ु दो भएपतछ पनु ः सोतधएको स्पिीकरर्मा पत्रसमेत नबझु ी सम्पकण तर्वहीन भएको अर्वस्था छ । प्रश्न उतठसके पतछ
उच्च नैततक चररत्रको तनरूपर् अदालतबाट गररनु पदणछ । यसबाट भतर्वष्ट्यका लातगसमेत मागणदशणन प्राप्त हुन सकदछ । तसथण सयं क्त
ु
इजलासको तनर्णय उल्टी गरी तनर्वेदन मागबमोतजम ररट आदेश जारी हुनपु दणछ भनी बहस तजतकर प्रस्ततु गनणभु यो । यसका साथै तर्वद्वान्
र्वररष्ठ अतधर्वक्ता श्री शम्भु थापा, अतधर्वक्ता श्री सरु े न्र भण्डारीसमेतले तनर्वेदकको तफण बाट पेस गनणभु एको तलतखत बहस-नोटसमेत
अध्ययन गररयो ।
तर्वपक्षी सरकारी तनकायहरूको तफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् सहन्यायातधर्वक्ता श्री तकरर् पौडेलले पनु रार्वलोकनका आधार सीतमत
तोतकएका छन, त्प्यसमा सीतमत रहेर तनर्णय गनणपु ने हुन्छ । कुन नयाुँ प्रमार्का आधारमा तनस्सा तदएको हो, आदेशमा खल
ु ाइएन ।
तनस्सामा उल्लेख गररएको नतजरको सान्दतभणकता यस तर्वर्वादमा देतखुँदनै । अदालतको लातग यसप्रकारको तर्वर्वाद पतहलो हो ।
राजनीततक संयन्त्रले तनयतु क्त गने तर्वषयमा अदालतबाट आदेश जारी गनण तमल्दैन । सर्वं ैधातनक पररषदल
् े सन्तिु भएर नै तसफाररस गरे को
हो । एकै पटक तनयक्त
ु अन्य संर्वैधातनक तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्तको तसफाररस सम्बन्धमा योग्यताका कुरा उठाइएको छै न ।
तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीको हकमा मात्र प्रश्न उठाइएको छ । सर्वं ैधातनक तनकायका पदातधकारीहरू तनयतु क्तको लातग २०७० साल
असोज मतहनामा गोरखापत्रमा सचू ना प्रकातशत भएको तथयो । सो सचू नाबमोतजम परे को तनर्वेदनमध्ये तर्वपक्षीको तनयतु क्त भएको हो ।
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५) ले तोतकएको योग्यता परू ा भएका व्यतक्तलाई तनयतु क्त तदइएकोले तनर्वेदन
मागबमोतजम आदेश जारी हुनपु ने होइन भनी बहस गनणभु यो ।
तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकीको तफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू श्री सतु शल कुमार पन्त, श्री महादेर्व यादर्व, श्री
बरीबहादरु काकी, श्री बालकृ ष्ट्र् न्यौपाने, श्री कृ ष्ट्र्प्रसाद सापकोटा, तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरू श्री बाबरु ाम कुँु र्वर, श्री माधर्वकुमार बस्नेत,
श्री कुमार रे ग्मी, श्री सरु े श कुमार महतो, श्री तदपेन्र झा, श्री आनन्दमतर् लम्सालले बहस तजतकर प्रस्ततु गनणु भयो । र्वहाुँहरूले आफ्नो
बहसका िममा मल
ू तः तनम्नानसु ारको तजतकर प्रस्ततु गनणभु एको छः
असान्दतभणक नतजरको आधारमा पनु रार्वलोकनको तनस्सा प्रदान भएको छ । तनस्साको आदेश नै त्रतु टपर्ू ण छ । आदेश त्रतु टपर्ू ण भएपतछ
तर्वर्वादको अन्य तर्वषयर्वस्तमु ा प्रर्वेश गनण तमल्दैन । त्प्यसो गदाण सर्वोच्च अदालतबाट स्थातपत नतजर र प्रचलनतर्वपरीत हुन जान्छ ।
पनु रार्वलोकनको दायरालाई धेरै खक
ु ु लो पाररयो भने यसले स्थातपत न्यातयक मान्यतालाई खल्बल्याउने अर्वस्था रहन्छ ।
पनु रार्वलोकनको तनस्सा प्रदान गदाण न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोतजम भनी तदइएको हुदुँ ा सो आधारबाहेक
अन्य तर्वषयमा प्रर्वेश गरी हेनण तमल्दैन । तनर्णय अतन्तमताको तसद्धान्त (Finality of judgement) अनसु ार पतन यो तर्वर्वादमा
पनु रार्वलोकन गरी हेनण उतचत छै न । राज्यका उच्च पदस्थ पदातधकारीहरू अध्यक्ष र सदस्य रहेको संर्वैधातनक पररषदबाट
् तनयतु क्तको
लातग तसफाररस भएको छ । पररषदल
् े आफ्नो बतु द्धमत्ता प्रयोग गरी तसफाररस गरे को कुरा भएकाले यो न्यातयक तनरूपर्को तर्वषय
(justiciable) पतन हुन सकदैन । यतद तर्वर्वादको तर्वषयमा प्रर्वेश गरी हेने हो भने पतन सेर्वा जोतडसके पतछ अनभु र्व जोड्न तमल्दैन भन्न
तमल्दैन । लोकमान तसंह काकीले राजप्रासाद सेर्वामा रहुँदा Administrative Staff College मा तातलम तलएको अर्वस्था छ ।
राजप्रासाद सेर्वामा रहुँदा रातष्ट्रय मल
ू नीतत बनाउने तजम्मेर्वारी परू ा गरेको छ । भ्रिाचार तनयन्त्रर्का लातग तनज लोकमान तसंह काकीले
चालेका कदमहरूबाट उच्च नैततक चररत्र भएको स्पि छ । रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन आफै ुँ मा तनर्णय होइन । जनआन्दोलन दमनका
सम्बन्धमा २०४८ सालमा गतठत मतल्लक आयोगले तदएको प्रततर्वेदनमा उतल्लतखत दोषी भतनएका व्यतक्तलाई मद्दु ा चलाउन नतमल्ने
भनी महान्यायातधर्वक्ताको कायाणलयबाट तमतत २०४८।३।२२ मा तनर्णय भएको छ । लोकमान तसहं काकीले २४ र्वषणभन्दा बढी तर्वतभन्न
पदमा रही सेर्वा गरे को कुरामा तर्वर्वाद छै न । तनजामती सेर्वा ऐनबमोतजम राजीनामा गरी तमतत २०६५।५।२५ मा अर्वकाश भई तनर्वृत्तभरर्
प्राप्त गरे को व्यतक्त अयोग्य हुने हुदुँ नै । अयोग्य हुने भए तनर्वृत्तभरर् पतन पाउने तथएन ।
योग्यता र चररत्रको कुरा संर्वैधातनक पररषदल
् े हेररसके को छ । रायमाझी आयोग के र्वल छानतबन गने आयोग हो, यसले कसैलाई पतन
दोषी ठहर गनण सकदैन । कसैले अयोग्य भन्दैमा व्यतक्त अयोग्य हुने होइन । न्यातयक प्रतियाबाट अयोग्यता प्रमातर्त हुनु पदणछ ।
तत्प्कालीन अर्वस्थामा लोकमान तसहं काकीले सरकारको आदेश पालना गरे का हुन् । सरकारले तदएको आदेश कमणचारीतन्त्रमा रहेको
व्यतक्तले पालना गतदणन भन्न तमल्दैन । यो चररत्रसम्बन्धी तर्वषय होइन । अदालतले सबै कुराको तजम्मा तलन हुदुँ नै । योग्यता जाुँच्ने काम
अदालतको होइन । सर्वं ैधातनक पररषद् नैं उक्त कुराको तजम्मेर्वार तनकाय हो । तनयतु क्त हुदुँ ाको अर्वस्थामा सर्वं ैधातनक पररषदल
् े योग्य
देखेर तनयतु क्त गरे को देतखन्छ । चररत्र, ख्यातत जस्ता कुरा आत्प्मगत कुरा हो, यसको मापन गने कुनै र्वस्तगु त आधार हुदुँ नै । संतर्वधानको
व्याख्या गदाण उदार दृतिकोर् रातखनु पदणछ । चररत्र, ख्यातत जस्ता कुरालाई हेरी सर्वं ैधातनक पररषद् जस्तो सक्षम तनकायले गरे को
तसफाररस अदालतबाट परीक्षर् हुन थाल्यो भने भतर्वष्ट्यमा हुने तनयतु क्त समेत प्रभातर्वत हुने अर्वस्था रहन्छ । प्रस्ततु तर्वर्वादमा सजचार
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क्षेत्रले अनार्वश्यक चासो राखेर अततरजजनापर्ू ण प्रचार-प्रसार गरे को छ । अदालतमा तर्वचाराधीन तर्वषयमा यसरी प्रचार-प्रसार हुनु उतचत
होइन । संतर्वधानअनसु ार शपथ तलएका व्यतक्त भएकाले लोकमान तसंह काकीको चररत्रमा प्रश्न उठाउन तमल्दैन । संतर्वधानमा रातखएका
सबै तर्वषयहरू न्यातयक तनरूपर्योग्य तर्वषय हुदुँ नै न् । ख्याततको तर्वषय हेने अतधकार संर्वैधातनक पररषदल
् ाई छ, पररषद् नै तजम्मेर्वार
तनकाय हो । चररत्र र्वा ख्याततको कुरा अदालतबाट परीक्षर् हुन सकदैन । तसथण नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को
उपधारा (५) बमोतजमका उमेर, शैतक्षक, योग्यता, अनभु र्व, ख्यातत, उच्च नैततक चररत्रलगायतका सबै योग्यता लोकमान तसंह काकीमा
रहेको हुदुँ ा पनु रार्वलोकनको तनर्वेदन खारे ज गरी यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट तमतत २०७१/६/८ मा ररट तनर्वेदन खारे ज हुने ठहर
गरे को आदेश सदर हुनपु दणछ भनी बहस तजतकर प्रस्ततु गनभणु यो । यसका साथै तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू श्री सतु शल कुमार पन्त, श्री
बालकृ ष्ट्र् न्यौपाने तथा तर्वद्वान् अतधर्वक्ता श्री माधर्व कुमार बस्नेतसमेतले तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकीको तफण बाट पेस
गनणभु एको तलतखत बहसनोटसमेत अध्ययन गररयो ।
तर्वपक्षीमध्येका तत्प्कालीन राजनीततक सयं न्त्रका अध्यक्ष श्री पष्ट्ु पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को तफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् अतधर्वक्ता श्री
तदनमतर् पोखरे लले संतर्वधानले नतचनेका राजनीततक संयन्त्रका तर्वरूद्ध ररट जारी गनण तमल्दैन । राजनीततक सयं न्त्रले तसफाररस गरे को हो
होइन भन्ने तर्वषयमा अदालत प्रर्वेश गनण उतचत नहुने भएबाट श्री पष्ट्ु पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का तर्वरूद्ध कुनै प्रकारको आदेश जारी
हुनसकने अर्वस्था छै न भनी बहस तजतकर गनणभु यो ।
तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीका नाममा जारी भएको म्याद तामेलीको िममा अर्वरोध भएको भन्ने तर्वषयमा परे का प्रततर्वेदन तथा
तनर्वेदन सम्बन्धमा तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीको तफण बाट तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ता श्री बालकृ ष्ट्र् न्यौपानेले र्वडा कायाणलयका
प्रतततनतधले अतहले उहाुँ घरमा बस्नहु ुन्न, घर भाडामा लगाएको छ भन्ने जर्वाफ तदएको तर्वषय अदालतलाई असहयोग गरे को भन्न
तमल्दैन । बरू अदालतलाई म्याद तामेल गनण सहज होस् भन्ने अतभप्राय राखेको छ । अदालतको म्याद तामेलीमा तर्वपक्षीहरूले सहयोग
नै गरे को मान्नु पदणछ । टंगालबाट पटकपटक फोन आएको र टंगाल आए बतु झन्छ भन्दाभन्दै पटकपटक लोकमान तसंह काकीको घरमा
म्याद तामेल गनण पठाइनु हुदुँ नै थ्यो । पक्षहरूले म्याद तामेलीको कायणमा असहयोग गरे को नभई सहयोग नै गरे को अर्वस्था हुदुँ ा सजाय
हुनपु ने होइन भनी बहस गनभणु यो । तर्वपक्षी सररता राई र भेषराज अयाणलको तफण बाट तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ता श्री यज्ञमतू तण बजजाडे तथा
अतधर्वक्ता राजेन्र खनालले हाम्रो पक्षको कायण म्याद तामेलीको कायणमा साक्षी बस्नेसम्म हो । म्याद तामेलीको कायणमा कुनै प्रकारले
असहयोग गरे को प्रमातर्त नभएको हुदुँ ा सजाय हुनपु ने होइन भनी बहस प्रस्ततु गनणभु यो । तर्वपक्षी प्रर्वल थापासमेतका तफण बाट तर्वद्वान्
अतधर्वक्ता श्री पोषर्राज लातमछानेले मेरो पक्षले म्याद तामेलीको कायणमा कुनै प्रकारले असहयोग गरे को नहुदुँ ा सजाय हुनपु ने होइन
भनी बहस तजतकर गनभणु यो । तर्वपक्षी नकुलराज गौतमको तफण बाट तर्वद्वान् अतधर्वक्ता श्री प्रकाश बस्नेतले मेरो पक्ष सरु क्षाकमी भएको
नाताले के तर्वषयमा तभडभाड भइरहेको छ भनी कतणव्य पालनाको तसलतसलामा उक्त ठाउुँमा गएको हो । म्याद तामेलीको कायणलाई
सहयोग पगु ोस् भनेर नै गएको अर्वस्थामा म्याद तामेलीमा असहयोग गरेको भनी सजाय गनण तमल्दैन भनी गनणभु एको बहस तजतकरसमेत
सतु नयो ।
अदालतको म्नणायादेश ठहराः
ररट तनर्वेदन, तलतखत जर्वाफ, प्रमार्मा आएका फायल कागजात, तलतखत बहसनोटको अध्ययन गरी तथा तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरू,
तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरू तथा तर्वद्वान् सहन्यायातधर्वक्ताले गनणभु एको बहस तजतकरसमेत सनु ी अब यसमा तनम्न प्रश्नहरू सम्बन्धमा तनर्णय
तदनपु ने देतखयोः
१. यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट तमतत २०७१ आतश्वन ८ गते ररट खारे ज गने गरी भएको तनर्णयउपर पनु रार्वलोकन गरी हेनण हुने
काननु बमोतजमको पर्वू ाणर्वस्था तर्वद्यमान छ र्वा छै न?
२. पनु रार्वलोकन गरी सनु र्वु ाइ गदाण न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लेख
भएअनसु ारका पनु रार्वलोकन गनण तनस्सा प्रदान गदाण ग्रहर् गररएका आधारमा नै सीतमत रही हेनणपु ने हो, र्वा तर्वर्वादका अन्य सम्बद्ध तथ्य
र प्रश्नउपर पतन तर्वचार गरी तनर्णय गनण सतकन्छ?
३. प्रस्ततु तर्वर्वाद न्यातयक तनरूपर्योग्य (justiciable) तर्वर्वाद हो र्वा होइन?
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४. अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुनका लातग नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा
११९(५) बमोतजमको योग्यता तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीमा रहेको देतखन्छ र्वा देतखुँदनै ?
५. यस अदालतको संयक्त
ु इजलासबाट तमतत २०७१।६।८ मा भएको आदेश तमलेको छ र्वा छै न, तनर्वेदन मागबमोतजम उत्प्प्रषे र् तथा
परमादेशको आदेश जारी हुने र्वा नहुने के हो?
६. प्रस्ततु तर्वर्वादको पनु रार्वलोकन गनेसम्बन्धी यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान तसहं काकीका नाउुँको म्याद तामेली गने
सन्दभणमा बाधा अर्वरोध गरे को भनी तर्वपक्षी बनाई उजरु ी प्रततर्वेदन परे का व्यतक्तहरू उपर सजाय हुन,े नहुने के हो?
यसमा तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकीमा नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) र (ङ) मा
उल्लेख भएअनसु ारको योग्यता नभएकाले तनजलाई अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा गररएको तनयतु क्त,
सोसम्बन्धी तसफाररस, पदको सपथलगायतका काम कारर्वाही उत्प्प्रषे र्को आदेशद्वारा बदर गरी योग्यता पगु ेका व्यतक्तलाई प्रमख
ु
आयक्त
ु को पदमा तनयक्त
ु गनण परमादेशको आदेश समेत जारी गररपाउुँ भन्ने ररट तनर्वेदकको माग रहेको पाइयो । यस अदालतको संयक्त
ु
इजलासबाट उक्त तनर्वेदनउपर सनु र्वु ाइ भई तमतत २०७१।६।८ मा ररट तनर्वेदन खारे ज हुने ठहर भएको र सोउपर तनर्वेदक ओमप्रकाश
अयाणलको तफण बाट पनु रार्वलोकन गरी हेरी पाउुँ भनी तनर्वेदन परी यस अदालतको पर्ू ण इजलासबाट पनु रार्वलोकन गरी हेने आदेश भई
तनर्णयाथण यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देतखयो ।
२. तनर्णयतफण तर्वचार गदाण सर्वणप्रथम यस अदालतको तमतत २०७१ आतश्वन ८ को ररट तनर्वेदन खारे ज गने तनर्णयउपर पनु रार्वलोकन गरी
हेनण हुने काननु बमोतजमको पर्वू ाणर्वस्था तर्वद्यमान छ र्वा छै न? भन्ने पतहलो प्रश्नको तनरूपर् हुन आर्वश्यक देतखन्छ । पनु रार्वलोकन गने
सम्बन्धमा रहेको काननू ी व्यर्वस्था तफण दृतिगत गदाण न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा तनम्नानसु ारको प्रार्वधान रहेको देतखयोः
“११. पनु रार्वलोकनः (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फै सला र्वा अतन्तम आदेश देहायको अर्वस्थामा पनु रार्वलोकन गनण सकनेछः
क. मद्दु ामा भएको इन्साफमा तातवर्वक असर पने तकतसमको कुनै प्रमार् रहेको तथ्य मद्दु ा तकनारा भएपतछ मात्र सम्बतन्धत पक्षलाई थाहा
भएको देतखएमा, र्वा
ख. सर्वोच्च अदालतबाट स्थातपत नतजर र्वा काननू ी तसद्धान्तको प्रततकूल तनर्णय भएको देतखएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेतखएको भए तापतन देहायका अर्वस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फै सला र्वा अतन्तम आदेशको
पनु रार्वलोकन गनेछैनः
क. एकपटक सो फै सला र्वा अतन्तम आदेशको पनु रार्वलोकन गररसके को,
ख. पनु रार्वलोकनको लातग परे को तनर्वदेनमा उठाइएका प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतको सयं क्त
ु इजलासमा पतन उठाइएको र त्प्यसमा
न्यायाधीशहरूको राय नतमली पर्ू ण इजलासबाट सनु र्वु ाइ भएकोमा सो प्रश्नहरूको तनरूपर् गरी तनर्णय भइसके को,
ग. यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु तघ प्रचतलत काननु बमोतजम मद्दु ा दोहोरयाई
् तनर्णय भइसके को, र्वा
घ. दफा १२ बमोतजम दोहोररएको मद्दु ामा पनु रार्वेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको”
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को उतल्लतखत दफा ११ को बनोटबाट पनु रार्वलोकन गने आधार र्वा अर्वस्था सीतमत रहेको देतखन
आउदछ । तनःशन्देह यो अपर्वादस्र्वरूपको व्यर्वस्था हो । सामान्यतयाः अदालतले एक पटक कुनै तर्वर्वादमा फै सला गरे पतछ त्प्यो अतन्तम
हुन्छ, त्प्यसलाई उही अदालतले पनु ः परीक्षर् गनण र्वा उल्टाउन हुदुँ नै । तनर्णयको अतन्तमता (Finality of Judgement) सम्बन्धी
तसद्धान्तअनसु ार पतन उही तर्वर्वादमा उसै अदालतले पटकपटक तनर्णय गनणु हुदुँ नै । यतद त्प्यसो गररयो भने तर्वर्वादको कतहले पतन अन्त्प्य
हुदुँ नै र न्यातयक अतनतश्चतताको जन्म हुन्छ । तथातप यदाकदा तनर्णयमा त्रतु ट कायम रहन पगु ी पक्षलाई गम्भीर अन्याय पनण जाने र
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न्यातयक तसद्धान्तमा समेत तर्वचलन आउने सम्भार्वना रहने भएकाले त्प्यसमा सधु ारका लातग सर्वोच्च अदालतलाई के ही सीतमत
अर्वस्थामा आफ्नो फै सला र्वा अतन्तम आदेशको पनु रार्वलोकन गनण सकने अतधकार संतर्वधान एर्वम् ऐन काननु ले प्रदान गरे को देतखन्छ ।
यस प्रकारको अतधकार हाम्रो सन्दभणमा मात्र नभएर अन्य अनेकौं मल
ु क
ु मा त्प्यहाुँका उच्चतम अदालतलाई प्रदान गररएको पाइन्छ ।
४. र्वस्ततु ः पनु रार्वेदन र पनु रार्वलोकन फरक फरक अर्वधारर्ा हुन् । पनु रार्वलोकनको कुरालाई पनु रार्वेदनकै दृतिले हेनण तमल्दैन ।
पनु रार्वेदनलाई सरू
ु क्षेत्रातधकारको तर्वस्तार (Extension of Original Jurisdiction) मातनन्छ र मातथल्लो अदालतले मातहत
अदालतबाट भएका फै सला र्वा आदेशहरू उपर पनु रार्वेदन सन्ु ने गररन्छ । आफ्नो फै सला र्वा अतन्तम आदेशउपर पनु रार्वलोकन गने
अतधकार के र्वल सर्वोच्च अदालतलाई मात्र प्राप्त छ । पनु रार्वलोकन हुन सकने पर्वू णसतणहरू सीतमत र तनतश्चत छन् । सर्वोच्च अदालत
आफै ुँ मा अतन्तम तहको अदालत हो । यसको फै सलाउपर पनु रार्वेदन लाग्दनै । फै सला, आदेश अतन्तम हुन्छ । तर यदाकदा स्थातपत
काननू ी तसद्धान्त र्वा नतजरको गम्भीर उल्लङ्घन र्वा न्यायमा गम्भीर तर्वचलन (Miscarriage of Justice) हुन सकने अर्वस्थालाई हेरेर
सम्भातर्वत त्रतु ट सच्याउने माध्यमको रूपमा सीतमत दायरा तनधाणरर् गरी तर्वधातयकाले पनु रार्वलोकनसम्बन्धी व्यर्वस्था गरे को देतखन्छ ।
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा पनु रार्वलोकन हुनसकने र दफा ११(२) मा पनु रार्वलोकन हुन नसकने अर्वस्थाहरू
स्पिरूपमा उल्लेख भएको छ । दफा ११(२) बमोतजम पनु रार्वलोकन गनण नतमल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा कुनै प्रश्न
उठाइएको अर्वस्था नदेतखुँदा त्प्यसतफण अतहले तर्वर्वेचना गरररहन परे न । दफा ११ को उपदफा (१) बमोतजमको पर्वू ाणर्वस्था तर्वद्यमान छ र्वा
छै न भन्नेसम्मको प्रश्नमा के तन्रत रहेर तर्वचार गनणपु ने देतखन्छ । उक्त ऐनको दफा ११ (१) बमोतजमः (क) “मद्दु ामा भएको इन्साफमा
तातवर्वक असर पने तकतसमको कुनै प्रमार् रहेको तथ्य मद्दु ा तकनारा भएपतछ मात्र सम्बतन्धत पक्षलाई थाहा भएको देतखएमा, र्वा (ख)
सर्वोच्च अदालतबाट स्थातपत नतजर र्वा काननू ी तसद्धान्तको प्रततकूल तनर्णय भएको देतखएमा” पनु रार्वलोकन हुन सकदछ । कुनै पतन
तर्वर्वादमा पनु रार्वलोकन गनणका लातग उतल्लतखत दईु अर्वस्था र्वा पर्वू सण तणमध्ये कुनै एक र्वा दर्वु ै अर्वस्था तर्वद्यमान हुनपु दणछ । यस
सम्बन्धमा यस अदालतबाट तर्वगतमा कततपय व्याख्या भएका छन । जगेश्वर राय यादर्वको मद्दु ामा, मचाभाइ महजणनको मद्दु ामा,
र्वैकुण्ठप्रसाद भण्डारीको मद्दु ामा, तर्वष्ट्र्क
ु ु मारी श्रेष्ठको मद्दु ामा, तदव्य शमशेर थापाको मद्दु ामा, रूरलाल मल्ु मीको मद्दु ामा “तनस्सा तदुँदाको
मल
ू आधार नै तातवर्वक महवर्व राख्ने नभई सान्दतभणक देतखन नआएमा तत्प्पश्चात् सम्बद्ध अन्य तथ्यहरू के तथए ? भनी हेरररहनक
ु ो कुनै
औतचत्प्य रहन नसकने”, “पनु रार्वलोकन तनर्वेदनको तनर्णय गदाण पनु रार्वलोकनको तनस्सा तदुँदा तलइएको आधारमा सीतमत रहनपु नेमा
तनस्सा तदुँदाको आधार नै आकतषणत हुन नसकने गरी असम्बद्ध छ भने सोसुँग सम्बद्ध मद्दु ाको अन्य पक्षमा प्रर्वेश गनण नतमल्ने,
पनु रार्वलोकन गने तनस्सा प्रदान गदाणको आदेश नै गलत छ भने त्प्यस्तो गलत आदेशको आधारमा पनु रार्वलोकन हुन नसकने”, “अन्य
मद्दु ा मातमलाको जस्तो सामान्य प्रतियाबाटै पनु रार्वलोकन गरी हेने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक
पटक एउटै मद्दु ामा अलमतलई रहनु पने अर्वस्था उत्प्पन्न भई मद्दु ा मातमलाको कतहल्यै पतन अतन्तम तनर्णय नहुने र त्प्यसबाट तनर्णयको
अतन्तमताको (Finality of the decision) तसद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन जाने”, “पनु रार्वलोकन गरी हेने भनी तदइएको तनस्सा
प्रदानको आदेश नै यथाथणमा मद्दु ा पनु रार्वलोकन गरी हेने कायाणदश
े (Terms of Reference) हुनाले पनु रार्वलोकन गरी हेने तनस्सा तदने
इजलासले तर्वशेष जर्वाफदेहीका साथ तनस्सा तदनपु ने”, “पनु रार्वलोकनको आधारमा तर्वचार गदाण पनु रार्वलोकनको तनस्सामा उल्लेख
गररएको मल
ू आधार कै औतचत्प्य हेररएपतछ मात्र सम्बद्ध अन्य तथ्यमा प्रर्वेश गरी पर्ू ण न्याय गनण सतकने, पनु रार्वलोकनको तनस्सा भएको
मद्दु ामा तनस्सा तदुँदाको आधार नै तनराधार, असङ्गत एर्वं असम्बद्ध छ र्वा बेरीतको छ तक छै न पतछ मद्दु ा सनु र्वाई गने इजलासले सो
हेररकन मात्र तनष्ट्कषणमा पग्ु न पने” भनी तसद्धान्त कायम गररएका छन । उतल्लतखत मद्दु ाहरूका सन्दभणमा भएका व्याख्या र प्रततपातदत
तसद्धान्त सम्बन्धमा यस इजलासको पयाणप्त ध्यानाकषणर् भएको छ । यसरी भएका व्याख्या र्वा प्रततपातदत तसद्धान्त सम्बन्धमा अतहले
तर्वमतत राख्नु पने कुनै कारर् देतखुँदनै ।
६. प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट तमतत २०७१/६/८ मा ररट तनर्वेदन खारे ज गने आदेश गदाण “सर्वोच्च
अदालतबाट स्थातपत नतजर र्वा काननू ी तसद्धान्तको प्रततकूल तनर्णय भएको” भन्ने आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा
११(१)(ख) उल्लेख गरी पनु रार्वलोकनका लातग तमतत २०७३/५/३१ मा तनस्सा (अनमु तत) प्रदान भएको देतखन्छ । तसथण यस
अदालतबाट “स्थातपत नतजर र्वा काननू ी तसद्धान्तको प्रततकूल तनर्णय भएको” अर्वस्था यस तर्वर्वादमा तर्वद्यमान छ र्वा छै न भनी हेनणु पने
हुन आएको छ । यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट तमतत २०७१/६/८ मा ररट तनर्वेदन खारे ज हुने ठहर गदाण सर्वोच्च अदालतका पर्वू ण
न्यायाधीश श्री कृ ष्ट्र्जङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गतठत आयोगको प्रततर्वेदन सम्बन्धमा तनम्न व्यहोरा सतहत तनर्णयाधार उल्लेख
गररएको देतखन्छः
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“औपचाररकरूपमा सार्वणजतनक नै नभएको जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनको ठहरलाई नै व्यतक्तको ख्यातत र चररत्रसुँग तल
ु ना गनण तमल्ने
होइन । जनआन्दोलनको रूपमा मख्ु य सतचर्व भई कायण गरे को अर्वस्थामा तनजबाटै मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन भएको तथयो र्वा
तथएन र तनजले उच्च नैततक चररत्र प्रबद्धणन गरे का तथए, तथएनन र सत्ता अतन शतक्तको दरूु पयोग भएको तथयो, तथएन भन्ने कुरा न्यातयक
तनकाय र न्यातयक प्रतियाबाट तनकयलल भएको देतखुँदनै । प्रततर्वेदनमा उतल्लतखत व्यहोराकै आधारमा व्यतक्तलाई दोषी करार गदाण
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा २४ (५) ले प्रत्प्याभतू ‘कुनै पतन अतभयोग लगाइएका व्यतक्तलाई कसरु प्रमातर्त
नभएसम्म कसरु दार कायम गररने छै न भन्ने न्यायसम्बन्धी आधारभतू हकको बतखणलाप हुन जान्छ” । “तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीका
तर्वरूद्ध कुनै सक्षम न्यातयक तनकायमा अतभयोग (Prosecution) नै नभएको अर्वस्थामा जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनकै आधारमा
तनजलाई सार्वणजतनक पदको लातग अयोग्य (Disqualify) कायम गदाण उतल्लतखत संर्वैधातनक व्यर्वस्थाको उल्लङ्घन हुनक
ु ा साथै यस
सम्बन्धमा यसपर्वू ण यस अदालतबाट तर्वतभन्न मद्दु ामा व्याख्या भई तर्वकतसत तर्वतधशास्त्रको समेत प्रततकुल हुन जाने देतखयो” ।
७. अब यस प्रसङ्गमा उतल्लतखत तनर्णयाधार यस अदालतबाट प्रततपातदत नतजर तसद्धान्त प्रततकूल छ र्वा छै न भनी तर्वचार गनणु
सान्दतभणक हुन आएको छ । यस प्रसङ्गमा अतधर्वक्ता कमलेश तद्वर्वेदीले दायर गरे को ररट तनर्वेदनका सन्दभणमा यस अदालतको बृहद् पर्ू ण
इजलासबाट भएको व्याख्याको के ही अश
ं उद्धतृ गनणु आर्वश्यक देतखन्छः
“आयोगको प्रततर्वेदनको कुनै महवर्व हुदुँ नै भन्ने होइन । आयोग गठन गने तनकायले आयोगको अध्ययन र तर्वशेषज्ञताको लाभ अर्वश्य
पतन तलन सक्तछ र त्प्यसलाई काननू ी र्वा अन्य कारर्वाहीको आधार बनाउन सतकन्छ ।”
“काननू ी र्वा अन्य प्रतियामा त्प्यस्तो प्रततर्वेदनले आर्वश्यकतानसु ार तथ्य सम्पतु ि गने प्रमार्को रूपमा स्थान ग्रहर् गनण सकछ भन्नु र
त्प्यस्तो प्रततर्वेदनलाई नै अतन्तम तनष्ट्कषणको रूपमा तलनु फरक कुराहरू हुन”् ।
“सत्तामा रहेको समयमा काननु तर्वपरीतको कायण गरी जनधनको क्षतत, सत्ता, शतक्त र पदको दरूु पयोग, रातष्ट्रय ढुकुटी दरूु पयोग र मानर्व
अतधकार उल्लङ्घन जस्ता काननु तर्वपरीतको काम कारर्वाही गरे को हो भने तनजहरूलाई काननू ी कारर्वाहीको दायरामा ल्याई दतण्डत गनणु
राज्यको दातयत्प्र्व हो । जाुँचबझु आयोगले तनर्वेदकहरूको उक्त कायणमा सल
ं ग्नता रहे र्वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सझु ार्व
सतहतको प्रततर्वेदन तदएपतछ सो प्रततर्वेदन सम्बन्धमा तनर्णय गने र आर्वश्यकतानसु ार काननु बमोतजम कायाणन्र्वयन गने दातयत्प्र्व सरकारकै
हो ।”
“जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनलाई कसरी कायाणन्र्वयन गने र्वा नगने भन्ने तर्वषय आयोग गठन गने तनकाय कायणकाररर्ीको नीततगत
तर्वषय हो । जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनलाई यो यसरी नै कायाणन्र्वयन गनणपु छण भनी कायणकाररर्ीलाई यस अदालतले तनदेशन गने तर्वषय
होइन । यो तर्वषय जनआन्दोलनको भार्वनाअनसु ार काम गनणपु ने अन्तररम संतर्वधान पररलतक्षत सरकारको सर्वं ैधातनक तजम्मेर्वारीका साथै
सामातजक र नैततक दातयत्प्र्व पतन हो । यसप्रकार जाुँचबझु आयोगले दोषी देखाएकालाई सरकारले काननु को दायरामा ल्याई न्यातयक
प्रतियामा लैजाने नलैजाने भन्ने उसैको तजम्मेर्वारीतभत्रको तर्वषय (हो) । तर, समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, सत्ता, शतक्त र
पदको दरूु पयोग, मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन जस्ता कसरु मा जाुँचबझु आयोगले दोषी देखाएका व्यतक्तहरू आयोगको र्वैधतालाई
हाुँक तदई आयोगको प्रततर्वेदन बदर र्वाततल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन् ।”
“काननु भनेको नैततकताको तनयम पतन हो । काननु (Law) र नैततकता (Morality) लाई स्पिरूपमा तर्वभाजन गनण सतकुँ दैन भन्ने
कुरालाई तर्वतधशास्त्रको तनश्चयात्प्मकर्वाद (Positivism) का अनयु ायीहरूले समेत स्र्वीकार गरे का छन् । त्प्यसैगरी काननु भनेको
सामातजक जीर्वनको खल
ु ा तकताब (Open Texture) हो र यसको समाज सापेक्ष (Contextual) व्याख्या गररनु पदणछ भन्ने तर्वषय
आज तर्वधीशास्त्रको समाजशास्त्रीय मतार्वलम्बीहरूको मात्र चासो र तचन्ताको रूपमा सीतमत नरही काननु लाई सम्प्रभक
ु ो
आदेशकारूपमा मात्र ग्रहर् गनणपु छण भन्ने तनश्चयात्प्मकर्वाद (Positivism) लाई आदशण मान्नेहरूको पतछल्लो पस्ु ताका अनयु ायी
तर्वतधशास्त्रीहरूको समेत साझा मत बन्न पगु ेको छ । प्रस्ततु ररट तनर्वेदनको रोहबाट अतहले नै तनर्वेदकहरू मध्ये कै के ही व्यतक्त जन
आन्दोलनको बखत सत्ता, शतक्त, पद, रातष्ट्रय ढुकुटीको दरूु पयोग गने र्वा मानर्व अतधकार उल्लङ्घन गने व्यतक्त हुन भनी ठहर तनर्णय
गनण नतमल्ने भए पतन जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदन मात्र पतन यस तदशामा एउटा नैततक बल भने अर्वश्य हो । मानर्व अतधकार
उल्लङ्घनका घटनामा धेरै समयपतछ पतन दोषीहरूलाई न्यातयक प्रतियामा ल्याइएको उदाहरर् यस तकतसमको समस्याबाट गतु िएका
अन्य धेरै मल
ु क
ु को दृिान्त हेदाण मात्र पतन थाहा पाउन सतकन्छ । मानर्व अतधकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा संयक्त
ु राष्ट्र सघं लगायतको
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प्रयासमा हालसम्म तयार भएका अन्तरातष्ट्रय दस्तार्वेजहरूले मानर्व अतधकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई जतहलेसक
ु ै पतन न्यायको
कठघरामा उभ्याउन तमल्ने व्यर्वस्था गरे को तफण समेत सबैको ध्यान जानु जरूरी छ ।”
८. मातथ उद्धतृ गररएका के ही अनच्ु छे दबाट यस अदालतको बृहत् पर्ू ण इजलासले कमलेश तद्वर्वेदीको ररट तनर्वेदनका सन्दभणमा रायमाझी
आयोगको प्रततर्वेदनको सान्दतभणकता र काननू ी महवर्व रहेको छ, यसबाट औपचाररकरूपमा नैततक प्रश्न खडा हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुने
गरी तसद्धान्त प्रततपादन गरे को देतखन्छ । खासगरी उतल्लतखत अतभव्यतक्तबाटः (क) आयोग गठन गने तनकायले आयोगको अध्ययन र
तर्वशेषज्ञताको लाभ तलन सक्तछ र त्प्यसलाई काननू ी र्वा अन्य कारर्वाहीको आधार बनाउन सतकन्छ; (ख) काननू ी र्वा अन्य प्रतियामा
त्प्यस्तो प्रततर्वेदनले आर्वश्यकतानसु ार तथ्य सम्पिु ी गने प्रमार्को रूपमा स्थान ग्रहर् गनण सकछ; (ग) सत्तामा रहेको समयमा
काननु तर्वपरीतको कायण गरी जनधनको क्षतत, सत्ता, शतक्त, पदको दरूु पयोग र्वा रातष्ट्रय ढुकुटीको दरूु पयोग र मानर्व अतधकार उल्लङ्घन
जस्ता काननु तर्वपरीतको काम कारर्वाही गरे को हो भने तनजहरूलाई काननू ी कारर्वाहीको दायरामा ल्याई दतण्डत गनणु राज्यको दातयत्प्र्व हो;
(घ) जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदन काननु बमोतजम कायाणन्र्वयन गने सर्वं धै ातनक तजम्मेर्वारी तथा सामातजक र नैततक दातयत्प्र्व सरकार कै
हो; (ङ) समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, सत्ता, शतक्त र पदको दरूु पयोग, मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन जस्ता कसरु मा
जाुँचबझु आयोगले दोषी देखाएका व्यतक्तहरू आयोगको तनष्ट्कषणको र्वैधतालाई हाुँक तदई आयोगको प्रततर्वेदन बदर र्वाततल नभएसम्म
दोषी नै रहन्छन;् (च) मानर्व अतधकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई जतहलेसक
ु ै पतन न्यायको कठघरामा उभ्याउन तमल्ने व्यर्वस्था
तफण समेत सबैको ध्यान जानु जरूरी छ भनी यस अदालतले आफ्नो न्यातयक दृतिकोर् प्रस्ट गरे को देतखन्छ ।
९. प्रस्ततु तर्वर्वादको तथ्यगत सन्दभणमा हेदाण आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयन प्रतिया अगातड बढाइएको, तर्वपक्षी तत्प्कालीन मख्ु य
सतचर्व लोकमान तसंह काकीलाई मख्ु य सतचर्वको पदबाट रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदमा स्थानान्तरर् गररएको,
स्पिीकरर् सोतधएको, पेस गरे को स्पिीकरर् सन्तोषजनक भएन भतनएको, सेर्वाबाट बखाणस्त गनण सजाय प्रस्तार्व गररएको, तचतठ्ठ-पत्र
बझ्ु न तथा हातजर हुन आउनु भनी तनज लोकमान तसंहको नाममा समाचारपत्रमा सचू ना प्रकाशन गनणु परे को, दोस्रो पटक स्पिीकरर् नै
पेस नगरे को, र अन्ततः तनजलाई बखाणस्त गनण लोक सेर्वा आयोगसुँग परामशण माग गररएको अर्वस्थामा राजीनामा तदई पदबाट अलग
भएको देतखन आउुँदछ । यी तथ्यहरूबाट सरकारले तनज तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीको हकमा जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनलाई
कायाणन्र्वयनमा ल्याउने प्रतियासमेत अगातड बढाएको तथयो भन्ने पतु ि भएको छ । यस अर्वस्थामा सरकारबाट भएका काम कारर्वाही
सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरी मातथ उद्धतृ अतधर्वक्ता कमलेश तद्वर्वेदीले दायर गरे को ररट तनर्वेदनका सन्दभणमा यस अदालतको बृहद् पर्ू ण
इजलासबाट प्रततपातदत तसद्धान्तमा आत्प्मसात् गररएका कुराहरूतफण समतु चत दृति तदई न्याय तनरूपर् गररनपु नेमा सयं क्त
ु इजलासबाट
तमतत २०७१/६/८ मा ररट तनर्वेदन खारे ज हुने गरी तनर्णय गदाण “कुनै सक्षम न्यातयक तनकायमा अतभयोग नभएको अर्वस्थामा जाुँचबझु
आयोगको प्रततर्वेदनकै आधारमा सार्वणजतनक पदको लातग अयोग्य कायम गदाण सर्वं ैधातनक व्यर्वस्थाको उल्लङ्घन हुन”े भनी आदेश
गररएको पाइयो । यो तनष्ट्कषण स्पितः उतल्लतखत नतजर तसद्धान्तको प्रततकूल देतखन आयो ।
१०. यसका अततररक्त तमतत २०७३/५/३१ मा पर्ू ण इजलासबाट पनु रार्वलोकनका लातग तनस्सा प्रदान गदाण “तत्प्कालीन नेपालको
अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा लेखा राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस
र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को भनी उल्लेख भएको; तनज लोकमान तसहं काकीले तमतत २०४१।४।९ देतख २०४७।६।१९
सम्म काम गरे को राजप्रासाद सेर्वालाई उक्त तर्वशेषज्ञताको योग्यतामा समार्वेश हुने गरी यस अदालतबाट फै सला गररएको हुदुँ ा उक्त धारा
११९(५)(ग) लाई पर्ू रू
ण पमा हेरी व्याख्या गनणक
ु ो सट्टा समयार्वतधलाई मात्र हेरी व्याख्या गररएको; रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन
कायाणन्र्वयन गने तसलतसलामा तनज लोकमान तसंह काकीलाई सफाइ पेस गनणु भनी पत्र लेतखएको; र सो कारर्वाहीको कायण अतघ
बतढरहेको हुदुँ ा रायमाझी आयोगको तसफाररस अथणपर्ू ण रहेको” भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गररएको देतखन्छ । उतल्लतखत
अतभव्यतक्तबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) भन्ने दफा उल्लेख नगरेको भएपतन सारतः सो दफामा रहेको
अन्तरर्वस्तु आदेशमा खल
ु ाइएको पाइयो । यसबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोतजमको मद्दु ामा
भएको इन्साफमा तातवर्वक असर पने तकतसमको प्रमार् रहेको तथ्य तर्वर्वादको तकनारा भएपतछ मात्र सम्बतन्धत पक्षलाई थाहा भएको
कुरालाई पनु रार्वलोकन गने आधारको रूपमा ग्रहर् गररएको देतखन आउुँदछ । सयं क्त
ु इजलासबाट सनु र्वु ाइ गदाणका िममा तर्वपक्षी
लोकमान तसंह काकीउपर रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका तसलतसलामा भएका कारर्वाही सम्बन्धी अतभलेख पेस हुन
आएको देतखएन, सो सम्बन्धमा कुनै मल्ू याङ्कन र तर्वर्वेचना गररएको समेत पाइएन । तनलम्बन गररएको, स्पिीकरर् सोतधएको, सरूर्वा
गररएको र अन्ततः पदबाट बखाणस्त गनण लोक सेर्वा आयोगको सहमततका लातग लेखी पठाएकोसमेतका कुनै अतभलेख सयं क्त
ु
इजलासबाट सनु र्वु ाइ हुदुँ ा प्रमार्को रूपमा प्रस्ततु नभएको अर्वस्था देतखुँदा अतहले प्रस्ततु हुन आएको उतल्लतखत अतभलेखहरूलाई
उक्त ऐनको दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोतजमको प्रमार् मान्नपु ने अर्वस्था देतखयो । तसथण, प्रस्ततु तर्वर्वादका
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सन्दभणमा पनु रार्वलोकनका लातग तनस्सा प्रदान गदाणका आधार तथा नतजर तसद्धान्त सान्दतभणक छै न भन्ने तर्वपक्षीतफण का तर्वद्वान् र्वररष्ठ
अतधर्वक्ता तथा अतधर्वक्ताहरूको बहस तजतकरसुँग सहमत हुन सतकने अर्वस्था रहेन । तमतत २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पर्ू ण
इजलासबाट पनु रार्वलोकनका लातग अनमु तत प्रदान गदाण उल्लेख गररएका आधारहरूलाई समग्रतामा हेदाण काननु सङ्गत र यस
अदालतबाट प्रततपातदत तसद्धान्त अनक
ु ू ल नै देतखन आएको हुदुँ ा प्रस्ततु तर्वर्वादमा पनु रार्वलोकन गरी न्याय तनरूपर् गनण कुनै काननू ी
बाधा देतखएन ।
११. अब पनु रार्वलोकन गरी सनु र्वु ाइ गदाण न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ एर्वम् न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा
उल्लेख भएअनसु ारका पनु रार्वलोकन गनण तनस्सा प्रदान गदाण ग्रहर् गररएका आधारमा नै सीतमत रही हेनणु पने हो, र्वा तर्वर्वादका अन्य
सम्बद्ध तथ्य र प्रश्नउपर पतन तर्वचार गरी तनर्णय गनण सतकन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नउपर तर्वर्वेचना हुन सान्दतभणक छ । मद्दु ामा पनु रार्वलोकन गरी
हेदाण जनु आधारमा मद्दु ा पनु रार्वलोकन गने आदेश गरे को हो, सोही आधारमा मात्र सीतमत रही मद्दु ा तकनारा गनपणु दणछ भनी
तर्वपक्षीतफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरूले तजतकर तलनभु एको छ । यो प्रश्नको तनरूपर् गने िममा सर्वण प्रथम
पनु रार्वलोकनसम्बन्धी काननु को तर्वकासिमतफण दृति तदनु आर्वश्यक देतखन्छ ।
१२. नेपाल अतधराज्यको संतर्वधान, २०४७ जारी भएपश्चात् यस अदालतले पनु रार्वलोकनको अतधकार प्रयोग गरी आएको छ ।
पनु रार्वलोकन गदाण मद्दु ा फै सला र्वा अतन्तम आदेश गने इजलास स्र्वयमले
् तनर्वेदनउपर सनु र्वु ाइ गने, तनस्सा (अनमु तत) प्रदान गने र
अतन्तम सनु र्वु ाइ गरी तनर्णय तदने पद्धतत प्रारतम्भककालमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यसलाई प्रथम चरर्को प्रयोग मान्न सतकन्छ ।
यसपतछ सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली, २०४९ मा भएको चौथो सश
ं ोधन, २०५६ ले तनयम ६ मा सश
ं ोधन गरी न्याय प्रशासन ऐन,
२०४८ को दफा ११(१)(क) बमोतजमको प्रश्न उठाइएको अर्वस्थामा “यथासम्भर्व पतहले तनर्णय गने न्यायाधीशहरूकै इजलासमा” र
खण्ड (ख) को प्रश्न उठाइएको अर्वस्थामा “पतहले तनर्णय गने न्यायाधीशसतहत अरू न्यायाधीशसमेत रहने गरी प्रधानन्यायाधीशले
तोके बमोतजमको पर्ू ण इजलासमा” पेस हुने व्यर्वस्था भएको देतखन्छ । यो दोस्रो चरर्को प्रयोग तथयो । सर्वोच्च अदालत तनयमार्वली,
२०४९ मा भएको नर्वौं संशोधन २०६४ ले तनयम ६ मा गरे को व्यर्वस्थाअनसु ार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोतजम
पनु रार्वलोकनसम्बन्धी तनर्वेदनको सनु र्वु ाइ “पतहले तनर्णय गने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासमा” गररने प्रार्वधान
समार्वेश भएको पाइन्छ । यसरी सनु र्वु ाइ गदाण कुनै तनर्णयको पनु रार्वलोकन गने आदेश भएमा सो मद्दु ा “यथासम्भर्व” पनु रार्वलोकन गने
आदेश तदने न्यायाधीशकै इजलासमा पेस गररने” प्रार्वधानसमेत तनयमार्वलीमा समार्वेश भएको देतखन्छ । लगभग ९ र्वषणको अर्वतधसम्म
उतल्लतखत काननू ी प्रार्वधान प्रयोगमा रहेको पाइन्छ । यसलाई तेस्रो चरर्को प्रयोग मान्न सतकन्छ । अतहले आएर नेपालको सतं र्वधानको
धारा १३३(४) मा नै “पनु रार्वलोकन गदाण पतहला फै सला गने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गनेछन”् भन्ने व्यर्वस्था समार्वेश
भएको छ । संतर्वधानमा रहेको यही व्यर्वस्थाअनरू
ु प न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (५) र (६) मा थप काननू ी
प्रार्वधान समार्वेश भएको देतखन्छ । यस व्यर्वस्थाअनसु ार पनु रार्वलोकनका लातग “परे को तनर्वेदनउपर पतहला फै सला गने
न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनमु तत प्रदान गने र्वा नगने आदेश गनणपु ने” र यतद अनमु तत प्रदान गररएमा “पतहला फै सला
गने न्यायाधीश र अनमु तत प्रदान गने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्प्यस्तो तनर्वेदनउपर सनु र्वु ाइ गनणपु ने”
व्यर्वस्था भएको छ । यसलाई चौथो चरर् (पतछल्लो चरर्) को प्रयोग मान्न सतकन्छ । यसबाट ऐनको नयाुँ व्यर्वस्था तथा तनयममा
भएका संशोधनको पररर्ामस्र्वरूप पनु रार्वलोकन सम्बन्धी हाम्रो प्रारतम्भक चरर्को अभ्यासमा आधारभतू रूपमा पररर्वतणन आएको प्रस्ट
छ । त्प्यसैले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लागू हुनपु र्वू ण यस अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रततपातदत नतजर तसद्धान्तहरूलाई मद्दु ा
पनु रार्वलोकन गरी हेने तर्वषयमा भएका काननू ी पररर्वतणनको सापेक्षतामा पतन तर्वचार गनणु आर्वश्यक देतखन्छ ।
१३. पनु रार्वलोकनको क्षेत्रातधकार ग्रहर् गरे पतछ यस अदालतबाट अनेकौं तर्वर्वाद तनरूपर्का सन्दभणमा पनु रार्वलोकन गदाणका सीमा
सम्बन्धमा व्याख्या भएका छन् । पनु रार्वलोकन गने आदेश गदाण ग्रहर् गररएको “आधारमा मात्र सीतमत रही मद्दु ा तकनारा गनणपु छण ” भन्ने
तर्वपक्षीतफण का तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरूको तजतकरका सन्दभणमा यस अदालतबाट भएका व्याख्यासतहतका के ही नतजरहरू समेत प्रस्ततु हुन
आएका छन् । यसरी प्रततपातदत तसद्धान्त मल
ू तः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा आधाररत रहेको पाइयो । उक्त दफा १३ मा
“दफा ११ बमोतजम मद्दु ा पनु रार्वलोकन गदाण र्वा दफा १२ बमोतजम मद्दु ा दोहोरयाई
् हेदाण सर्वोच्च अदालतले जनु आधारमा मद्दु ा
पनु रार्वलोकन गने र्वा दोहोरयाई
् हेने आदेश गरे को हो सोही आधार र सम्बद्ध तर्वषयमा मात्र सीतमत रही मद्दु ा तकनारा गनणपु छण ” भनी
उल्लेख भएको देतखन्छ । उतल्लतखत काननू ी प्रार्वधानका सन्दभणमा हेदाण पनु रार्वलोकन गने आदेश गदाण आधार मातनएका कुरामा सीतमत
रहेर मद्दु ा तकनारा गनणपु छण भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहुँदनै । तत्प्काल प्रचतलत काननु को सापेक्षतामा भएका उपयणक्त
ु व्याख्या र प्रततपातदत
तसद्धान्त सम्बन्धमा अतहले अन्यथा फरक धारर्ा, दृतिकोर् र्वा तर्वमतत राख्नपु ने कुनै कारर् देतखुँदनै । तर र्वतणमान सन्दभणमा स्मरर्ीय र
तर्वचारर्ीय पक्ष के छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा रहेको उतल्लतखत व्यर्वस्थासतहतको उक्त ऐन अतहले खारेज
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भइसके को छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा पर्वू र्वण ती ऐनको दफा १३ मा रहेअनसु ारको सीमा बन्देज रहेको देतखुँदनै । यो प्रार्वधान
ऐनबाट हटाइएको छ । पर्वू णर्वती ऐनमा रहेको प्रार्वधानले नयाुँ ऐनमा तनरन्तरता नपाउनक
ु ो अथण र्वा तात्प्पयण तर्वधातयकाले त्प्यस प्रकारको
सीमा बन्देज कायम राख्न नचाहेको भन्ने नै हो । के ही सामतयक तर्वषयलाई पररर्वततणत सन्दभणमा सम्बोधन गररएको भए पतन
आधारभतू रूपमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा रहेका प्रार्वधानहरूलाई नै तनरन्तरता तदने गरी जारी भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
मा पनु रार्वलोकनको माध्यमबाट मद्दु ा तकनारा गदाणका सीमा बन्देज नरातखनु (हटाइन)ु को तर्वतधशास्त्रीय महवर्व र अथण छ भन्ने हेकका
राख्नु आर्वश्यक हुन्छ । यस पररप्रेक्ष्यमा तर्वचार गदाण सातबकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा आधाररत भएर प्रततपातदत
नतजर तसद्धान्तहरूको अतहलेका सन्दभणमा त्प्यतत सान्दतभणकता देतखएन । काननु मा सश
ं ोधन, पररर्वतणन भएमा त्प्यस्ता काननु मा आधाररत
भएर प्रततपादन गररएका नतजर तसद्धान्तहरूको प्रभार्वकाररतासमेत घट्न र्वा अर्वस्थानसु ार समाप्त हुन पग्ु दछन् । यो तर्वतधशास्त्रको
सामान्य मान्यता र तसद्धान्त हो । तर्वर्वातदत प्रश्न (तथ्यगत प्रश्न) र प्रयक्त
ु काननु समान र्वा तमल्दोजल्ु दो भएमा त्प्यसलाई पतछ हेररने
तर्वर्वादको सन्दभणमा नतजरको रूपमा अनश
ु रर् गररनु पने हुन्छ । काननू ी तस्थततमा नैं पररर्वतणन आएको अर्वस्थामा पर्वू र्वण ती (खारे ज
भइसके को) काननु मा आधाररत भएर प्रततपादन गररएका नतजर तसद्धान्तहरू बाध्यात्प्मक अनश
ु रर्को तर्वषय बन्दैनन् ।
१४. तातकण क दृतिले तर्वचार गदाणसमेत के र्वल पनु रार्वलोकन गनण आदेश गदाण ग्रहर् गररएका आधारमा मात्र सीतमत रहेर मद्दु ा तकनारा
गनणपु छण भन्नु उतचत देतखुँदनै । पनु रार्वलोकनको तनस्सा र्वा अनमु तत तदने कुरा प्रतियागत तर्वषय पतन हो । यस अर्वस्थामा मद्दु ाको समग्र
पक्षमा तर्वर्वेचना गररने नभएर काननु ले तोके को पर्वू ाणर्वस्था तर्वद्यमान छन् र्वा छै नन् भनी तर्वचार गरी एउटा सतं क्षप्त आदेश गररन्छ । यही
आदेशमा सीतमत रहनु पदणछ भतनयो भने कततपय ज्यादै महवर्वपर्ू ण प्रश्नहरू अनत्तु ररत रहने मात्र नभएर मद्दु ा तकनारा गदाण
स्र्वाभातर्वकरूपमा गररनु पने तर्वर्वेचनाको क्षेत्र (Scope) पतन सक
ं ु तचत हुन पग्ु दछ । कततपय अर्वस्थामा यस्ता सीमा बन्देजका प्रार्वधानले
पर्ू ण न्याय गने कुरामा समेत अर्वरोध पैदा गने तस्थतत रहन्छ । त्प्यसैले र्वतणमान सन्दभणमा पनु रार्वलोकनको माध्यमबाट मद्दु ा तकनारा गदाण
तनस्सा र्वा अनमु तत प्रदान गदाण ग्रहर् गररएका आधारहरूमा मात्र सीतमत रहनु पदणछ भन्नु उतचत देतखुँदनै । तर्वर्वादसम्बन्धी अन्य तथ्य र
सम्बद्ध काननू ी प्रश्नहरूको तनरूपर् गनण सतकने नै देतखन्छ । पनु रार्वलोकनका लातग अनमु तत प्रदान गदाण उल्लेख गररएका शब्द, र्वाकय र
दायराभन्दा बाहेक अरू कुनै तर्वषयमा प्रर्वेश गरी न्याय तनरूपर् गनणु हुदुँ नै भन्ने तहजोका तदनमा प्रयोगमा रहेको सीतमततालाई पतछल्लो
ऐनले हटाई सके को देतखन्छ । अतः तमतत २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पर्ू ण इजलासबाट पनु रार्वलोकनका लातग अनमु तत प्रदान
गदाण उल्लेख गररएका आधारहरूमा मात्र सीतमत रही यो तर्वर्वादको तकनारा गनणपु छण भन्ने तर्वपक्षी तफण का तर्वद्वान् अतधर्वक्ताहरूको बहस
तजतकरसुँग सहमत हुन सतकएन । तथापी यस प्रसङ्गमा के कुरामा स्पि हुन आर्वश्यक छ भने कुनै पतन तर्वर्वादको सन्दभणमा
पनु रार्वलोकनको माध्यमबाट तकनारा गदाण तनर्णयको अतन्तमता (Finality of judgement), न्यातयक आत्प्म-सयं म (Judicial Selfrestraints) का तसद्धान्तहरू, स्र्वीकृ त न्यातयक प्रचलनलगायत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा रहेका समग्र प्रार्वधानको
ममणअनक
ु ू ल हुने अर्वस्थातफण भने पयाणप्त सर्वं ेदनशीलता अपनाउन आर्वश्यक हुन्छ । पनु रार्वेदन सन्ु नु र पनु रार्वलोकनको माध्यमबाट
सनु र्वु ाइ गनणु दईु फरक कुराहरू हुन् । पनु रार्वलोकन गने अर्वस्था ज्यादै सीतमत हुन्छन् र यसको प्रयोग पतन सीतमत अर्वस्थामा मात्र हुन
सकदछ । मद्दु ामा भएको इन्साफमा तातवर्वक असर पने तकतसमको कुनै प्रमार् रहेको तथ्य मद्दु ा तकनारा भएपतछ मात्र सम्बतन्धत पक्षलाई
थाहा भएको र्वा नतजर र्वा काननू ी तसद्धान्तको प्रततकूल फै सला भएका जस्ता कारर्बाट पैदा हुने दष्ट्ु पररर्ाम र्वा गम्भीर अन्याय र्वा
न्यायमा गम्भीर तर्वचलनको तस्थतत कायम नरहोस र भए गररएका त्रतु ट र्वा कमजोरीमा पद्धततगत तर्वरबाट सधु ार गनण सतकयोस् भन्ने
अतभप्रायले सर्वोच्च अदालतलाई संतर्वधान र काननु ले प्रदान गरे को पनु रार्वलोकनसम्बन्धी अतधकारको प्रयोग गदाण तर्वशेष
संर्वेदनशीलता र सार्वधानीको आर्वश्यकता रहन्छ ।
१५. तर्वपक्षीतफण बाट उपतस्थत तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरूले प्रस्ततु तर्वर्वाद राजनीततक प्रकृ ततको भएको र न्यातयक तनरूपर्योग्य तर्वषय
नभएको हुदुँ ा तर्वर्वातदत तनयतु क्तको न्यातयक परीक्षर् गनणु उपयक्त
ु हुदुँ नै भनी बहस तजतकर प्रस्ततु गनणभु एको पाइयो । तसथण, प्रस्ततु तर्वर्वाद
न्यातयक तनरूपर्योग्य (justiciable) तर्वर्वाद हो र्वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा तर्वचार गनणपु ने देतखयो । र्वास्तर्वमा न्यातयक
तनरूपर्योग्य (justiciable) तर्वषय हो र्वा होइन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा तर्वचार गरे र नै अदालतले तर्वर्वादको तनरूपर् गनणपु ने हुन्छ ।
न्यातयक तनरूपर्को मापदण्ड तभत्र नपने, सर्वं ैधातनक र्वा काननू ी प्रश्न समार्वेश नभएका, के र्वल राजनीततक, आतथणक, सामातजक प्रश्न
समार्वेश भएका तर्वर्वादको तनरूपर् अदालतबाट गररुँ दनै । यो कुरा यस अदालतले आत्प्मसात् गररसके को मान्यता पतन हो । अरूर्
तेस्रोसम्बन्धी तर्वर्वादमा यस अदालतबाट “तनर्वेदन मागको प्रकृ तत न्यातयक तनरूपर्सम्बन्धी नभई अथणशास्त्र र राजनीततक क्षेत्रसुँग
सम्बद्ध देतखएमा त्प्यस्ता अथणशास्त्रीय र राजनीततक क्षेत्रसुँग सम्बतन्धत सार्वणजतनक सरोकारको तर्वर्वादका तर्वषयमा ररट क्षेत्रातधकार
आकतषणत हुन सकदैन । कुनै पररयोजनाको आतथणक, सामातजक, र राजनीततक पक्षको सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्न अदालतको कायणक्षेत्र
तभत्र पददैनन” भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी, न्यातयक तनरूपर्को मापदण्ड सम्बन्धमा शाही आयोग खारे जीसम्बन्धी तर्वर्वादमा यस
अदालतको बृहद् पर्ू ण इजलासबाट प्रततपातदत तसद्धान्त यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय देतखन्छ । उक्त तनर्णयमा भतनएको छः
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“अदालतले आफूसमक्ष आएका तर्वर्वाद न्यातयक तनरूपर्को मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) तभत्र पने, नपने के हो
? तनकयलल गनणपु ने हुन्छ । संर्वैधातनक र्वा काननू ी प्रश्न समार्वेश नभएको, न्यातयक तनरूपर्का लातग योग्य नभएको राजनीततक प्रश्नमा
तनश्चय नै अदालत प्रर्वेश गनणु हुदुँ नै । कुनै तर्वर्वादलाई राजनीततक भनेर भन्दैमा त्प्यो तर्वषय राजनीततक हुन सकने होइन । तर्वर्वादको तर्वषय
राजनीततक हो र्वा होइन? भनी छुट्याउन त्प्यस्तो तर्वर्वादको प्रकृ तत र्वा चररत्र बझ्ु न आर्वश्यक हुन्छ । संर्वैधातनक, काननू ी र्वा न्यातयक
तनरूपर्को मापदण्डतभत्र नपने राज्य र शासन व्यर्वस्थाका नीततगत कुराहरू एर्वम् न्यायपातलकाले भन्दा कायणपातलका, व्यर्वस्थातपका
र्वा अन्य तनकायबाट प्रभार्वकारी तकतसमले तनरूपर् हुन सकने राजनीततक तर्वर्वादलाई नै राजनीततक प्रश्नको रूपमा तलनपु ने हुन्छ” ।
१६. यसरी प्रततपातदत तसद्धान्तका पररप्रेक्ष्यमा प्रस्ततु तर्वर्वादका सम्बन्धमा तर्वचार गनणु आर्वश्यक छ । प्रस्ततु तर्वर्वादमा सतं र्वधानद्वारा
तनधाणररत योग्यता सर्वं ैधातनक पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु भएका व्यतक्तमा छ र्वा छै न ? भन्ने मल
ू प्रश्न समार्वेश भएको देतखन्छ ।
न्यातयक तनरूपर्को मापदण्डतभत्र नपने राज्य र शासन व्यर्वस्थाका नीततगत कुराहरू सम्बतन्धत प्रश्न समार्वेश भएको अर्वस्था प्रस्ततु
तर्वर्वादमा देतखुँदनै । यस तर्वर्वादको न्यायपातलकाबाट तनरूपर् हुन नसकने कुनै पतन तकण पर्ू ण कारर् छै न । संर्वैधातनक तनकायमा गररने
तनयतु क्तलाई के र्वल राजनीततक तर्वषय मान्न अथर्वा सर्वं ैधातनक, काननू ी र्वा न्यातयक तनरूपर्को मापदण्डतभत्र नपने राज्य र शासन
व्यर्वस्थाका नीततगत कुराहरू सम्बतन्धत तर्वर्वाद मान्न सतकुँ दैन । तर्वर्वादको प्रकृ तत हेदाण पतन यो तर्वर्वादको न्यायपातलकाबाहेक
कायणपातलका, व्यर्वस्थातपका र्वा अन्य कुनै तनकायबाट प्रभार्वकारी तकतसमले तनरूपर् हुनसकने अर्वस्था देतखुँदनै । संर्वैधातनक
पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु भएको व्यतक्तमा संतर्वधानले तोके बमोतजमको योग्यता छ र्वा छै न भनी न्यातयक तनरूपर्का लातग प्रस्ततु
हुन आएको तर्वर्वादको तनरूपर् न्यायपातलकाले नै गनणु पदणछ । तर्वपक्षीतफण बाट तर्वर्वातदत तनयतु क्त गनण तसफाररस गने तनकायमा
राजनीततक व्यतक्तहरूको सल
ं ग्नता रहेको र राज्यका उच्च पदस्थ व्यतक्तत्प्र्वहरूबाट तनर्णय गररएको भन्ने आधारमा यसलाई राजनीततक
तर्वर्वादको सज्ञं ा तदइएको पाइयो । यस प्रकारको तकण स्र्वयममा
् अनौठो देतखन्छ । तनर्णय गने तनकायमा को को तथए भन्ने कुरा तनरूपर्
गने तर्वषय नभएर संतर्वधानद्वारा तनधाणरर् गररएको योग्यता तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीमा तथयो तथएन भन्ने मल
ू प्रश्न तनरूपर् गनणपु ने
अर्वस्था छ । राज्यको कुनै पदातधकारीमा सतं र्वधानले तोके को योग्यता छ र्वा छै न भन्ने प्रश्न न्याय तनरूपर्योग्य तर्वषय हो । यस प्रकारको
तर्वषयलाई राजनीततक आर्वरर् तदएर न्याय तनरूपर् गने आफ्नो सर्वं ैधातनक दातयत्प्र्वबाट पतन्छनु यस अदालतका लातग शोभनीय हुदुँ नै ।
तर्वर्वादको प्रकृ ततबाट यो तर्वर्वाद यस अदालतबाट तनरूपर् गररनु पने उपयक्त
ु (justiciable) तर्वर्वाद हो भन्ने कुरामा तद्वतर्वधा हुनपु ने कुनै
मनातसब कारर् देतखन आएन ।
१७. उपयक्त
णु अनसु ार यो तर्वर्वाद यस अदालतबाट तनरूपर् गनण उपयक्त
ु तर्वर्वाद हो भन्ने प्रश्नको तनरूपर् गररएपतछ अब अतख्तयार
दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयक्त
ु हुनका लातग नेपालको अन्तररम सतं र्वधान बमोतजमको योग्यता
तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीमा रहेको छ र्वा छै न भन्ने चौथो प्रश्नको तनरूपर् गनणु सान्दतभणक हुन आएको छ । अतख्तयार
दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु र्वा आयक्त
ु पदमा तनयतु क्तका लातग तत्प्काल प्रचतलत नेपालको अन्तररम संतर्वधान,
२०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) मा देहायबमोतजम योग्यता तोतकएको देतखन्छः
“देहायिमोम्िमको योग्यता नभई कुनै व्यम्क्त प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा म्नयुम्क्तको लाम्ग योग्य हुने छै नाः(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त तर्वश्वतर्वद्यालयबाट स्नातकोपातध प्राप्त गरे को,
(ख) तनयतु क्त हुदुँ ाका बखत कुनै राजनीततक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को,
(घ) पैंतालीस र्वषण उमेर परू ा भएको, र
(ङ) उच्च नैततक चररत्र कायम भएको" ।
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१८. मातथ उद्धतृ नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (क), (ख) र (घ) मा उल्लेख भएका
योग्यता सम्बन्धमा प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा कुनै प्रश्न उठाइएको अर्वस्था नदेतखएको हुदुँ ा सो सम्बन्धमा अतहले तर्वचार गरी रहन परेन
। उतल्लतखत उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) सम्बतन्धत प्रश्नमा सम्म सीतमत रहेर तर्वर्वादको तनरूपर् गनणपु ने देतखन्छ ।
१९. यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट तनर्णय गदाण तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीले राजप्रासाद सेर्वामा तमतत २०४१।४।९ मा
प्रर्वेश गरी तमतत २०६५।५।२५ मा अर्वकाश भएकोले सो “अर्वतधलाई गर्ना गदाण जम्मा सेर्वा अर्वतध २४ र्वषण १ मतहना १६ तदन
देतखन आएकोले सतं र्वधानको धारा ११९(५)(ग) बमोतजमको योग्यता भएको देतखएकोले सतं र्वधानको उक्त धाराबमोतजमको योग्यता
नपगु ेको भन्न तमलेन” भनी उल्लेख गररएको देतखन्छ । ररट तनर्वेदकले यस तर्वषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ र पनु रार्वलोकनका लातग
अनमु तत प्रदान गदाणसमेत यसलाई एउटा आधारको रूपमा उल्लेख गररएको देतखन्छ । तसथण तनज लोकमान तसहं काकीमा सतं र्वधानको
धारा ११९(५)(ग) बमोतजमको “लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी
अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को” भन्ने योग्यता छ छै न भन्ने सम्बन्धमा तर्वचार गनणु आर्वश्यक हुन आएको छ ।
२०. लोकमान तसंह काकी राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबमोतजम तमतत २०४१ साल श्रार्वर् ९ गते तत्प्कालीन राजप्रासाद सेर्वाअन्तगणतको
राजसभाको उपसतचर्व पदमा तनयक्त
ु भएको तथ्यमा तर्वर्वाद छै न । राजप्रासाद सेर्वाबाट २०४७ साल आतश्वन १९ गते तनजको सरूर्वा
(पदस्थापन) तनजामती सेर्वातफण भएको देतखन्छ । तनजामती सेर्वामा सरूर्वा भई आएपतछ सरू
ु मा तनज तर्वतर्वध समहू मा रहेको, यसपतछ
सनु पैठारीसम्बन्धी भ्रिाचारको अतभयोगमा मद्दु ा चलेपतछ के ही अर्वतध तनलम्बनमा रहेको, जनआन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात्
तनजलाई मख्ु य सतचर्वको पदबाट तनलम्बन गररएको, रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदमा सरूर्वा गररएको, र अन्ततः तमतत
२०६५ भार २५ गतेदते ख लागू हुने गरी तनजको राजीनामा स्र्वीकृ त भई सेर्वा तनर्वृत्त भएको समेतका तथ्यहरू तमतसलबाट देतखएका छन
। तमतत २०४१/४/९ देखी २०६५/५/२५ सम्मको सम्पर्ू ण अर्वतध गर्ना गदाण तनज लोकमान तसंह काकीको कूल सेर्वा अर्वतध २४ र्वषण १
मतहना १६ तदन हुन जान्छ । तर्वर्वादको तर्वषय तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीले कतत अर्वतध सार्वणजतनक क्षेत्रमा काम गरेको तथयो भन्ने
नभएर तनजको कायण अनभु र्व नेपालको अन्तररम संतर्वधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गररएबमोतजमको तर्वषयगत क्षेत्रमा २० र्वषण
काम गरे को अनभु र्व छ र्वा छै न भन्ने तर्वर्वाद रहेको छ । यस प्रसङ्गमा अब तनज तर्वपक्षीले नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को
धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख भएको “लेखा, राजश्व, इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धान” को क्षेत्रमा २० र्वषण काम गरी
अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को देतखन्छ र्वा देतखुँदनै भनी हेनणु आर्वश्यक छ ।
२१. तत्प्काल प्रचतलत नेपालको संतर्वधान, २०१९ को भाग ६ धारा २३ अनसु ार राजसभाको मख्ु य काम “राजगद्दी
उत्तरातधकारसम्बन्धी काननु , ररत र परम्पराअनसु ार” “राजगद्दीको उत्तरातधकारी घोषर्ा गने, राज्य सहायक र्वा राज्य सहायक पररषद्
घोषर्ा” गने भनी तोतकएको देतखन्छ । यसबाहेक राजाको कायण सम्पादनको तसलतसलामा राजाले राजसभासुँग परामशण तलनसकने
प्रार्वधान उक्त सतं र्वधानको धारा २३ को उपधारा (१२) मा रहेको पाइन्छ । राजसभाको बनौट, गठन-तर्वतध र सम्पादन गनणपु ने
कामकारर्वाहीतफण दृतिगत गदाण उक्त राजसभा तत्प्कालीन राजसंस्थाको उत्तरातधकारी घोषर्ा गने र शासनसत्तामा राजाको र्वंश परम्परा
कायम राख्ने प्रयोजनका लातग राजाको सल्लाहकार सभाको रूपमा खडा गररएको राजनीततक स्र्वरूपको संस्था तथयो भन्ने देतखन्छ ।
राजसभाको नामबाट “रातष्ट्रय मल
ू नीतत” नामक पतु स्तका प्रकाशन भएको कुरालाई आधार मानेर तर्वपक्षीहरूका तफण बाट राजसभामा
रही कायण गरे को अर्वतधलाई धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग मान्यता तदनपु ने तकण प्रस्ततु हुन आएको देतखन्छ । र्वस्ततु ः सीतमत
राजनीततक उद्देश्यले सस्ं थातपत सल्लाहकार प्रकृ ततको सस्ं थाको नामबाट “रातष्ट्रय मल
ू नीतत” भनी कुनै सामान्य आलेख प्रकातशत
भएकोसम्मको कारर्बाट राजसभालाई लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानका क्षेत्रमा कायण सम्पादन गने
तनकायको रूपमा हेनणु तकण सङ्गत देतखुँदनै । तत्प्कालीन संतर्वधानले तोके को कायणक्षेत्र भन्दा फरक प्रकृ ततको कतथत “रातष्ट्रय मल
ू नीतत”
को कुनै व्यर्वहाररक महवर्व र्वा प्रयोजन तथयो भन्ने पतन देतखन आउुँदनै । राजाको र्वंशीय परम्पराको तनरन्तरता कायम राख्ने कुरालाई
राजनीततक र्वैधता प्रदान गने प्रयोजनका लातग खडा गररएको आधारभतू रूपमा राजनीततक प्रकृ ततको संस्था राजसभामा रही प्रशासतनक
कायण हेने उपसतचर्व पदमा रही कायण गरे कोलाई नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग
“लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धान” का क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व हातसल गरे को भनी मान्न तमल्दैन । तर्वपक्षी
लोकमान तसंह काकीले राजसभामा (राजप्रासाद सेर्वामा) काम गरे को अर्वतधबाहेक गदाण अन्तररम संतर्वधानले तोके को उतल्लतखत
तर्वषयगत क्षेत्रमा न्यनू तम २० र्वषणको अनभु र्व अर्वतध पग्ु ने देतखएन ।
२२. राजप्रासाद सेर्वामा कायण गरेको अर्वतध तनजामती सेर्वा अर्वतधमा जोडने गरी तनज लोकमान तसहं काकीले दायर गरे को ररट
तनर्वेदनका सन्दभणमा यस अदालतबाट २०५३ सालमा भएको फै सलालाई प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा यस अदालतको सयं क्त
ु
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इजलासबाट तमतत २०७१।६।८ मा तनर्वेदन खारे ज गने महवर्वपर्ू ण आधारको रूपमा उल्लेख गरे को पाइयो । तर्वपक्षीतफण का तर्वद्वान् र्वररष्ठ
अतधर्वक्ताहरूले समेत यो प्रसङ्गलाई बहसका िममा उठाउनु भएको छ । तसथण यस सम्बन्धमा के ही उल्लेख गनणु आर्वश्यक देतखन्छ ।
र्वस्ततु ः राजप्रासाद सेर्वामा रहेको अर्वतध तनजामती सेर्वातफण को सेर्वा अर्वतधमा जोतडएको तथ्यमा कुनै तर्वर्वाद छै न । सातबकमा
राजप्रासाद सेर्वा ऐन, २०२९ अन्तगणत कमणचारी तनयक्त
ु हुने गरे को र तनजामती सेर्वाबाट राजप्रासाद सेर्वामा र राजप्रासाद सेर्वाबाट
तनजामती सेर्वामा सरूर्वा बढुर्वा भई जाने आउने व्यर्वस्था पतन रहेको पाइन्छ । तर तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकी राजप्रासाद सेर्वामा
रहेको अर्वतध तनजामती सेर्वामा जोतडएको कुराले नै अन्तररम संतर्वधानको धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) मा उल्लेख
भएअनसु ारको प्रयोजन परू ा हुन्छ भन्ने अर्वस्था भने देतखुँदनै । अन्तररम संतर्वधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गररएअनसु ारको
क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व प्राप्त गरे को हुनु र राजप्रासाद सेर्वामा कायण गरे को अर्वतध तनजामती सेर्वामा जोतडनु एउटै कुरा होइन । यसको
तात्प्पयण, अथण र प्रयोजन तातवर्वकरूपमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छुट्याउन सतकन्छ । सतं र्वधानले “लेखा, राजश्व,
इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा” काम गरी अनभु र्व प्राप्त गरे को हुनपु ने योग्यता तोके को छ । यो र्वाकयाश
ं र्वा
अतभव्यतक्त स्र्वयममा
् प्रस्ट छ । जनु सक
ु ै समहू , उपसमहू मा भएपतन तनजामती सेर्वामा काम गरे को अर्वतध जोडेर २० र्वषण पगु ेमा
तनयतु क्तका लातग योग्यता पग्ु छ भन्ने अथण लगाइयो भने संतर्वधानको अपव्याख्या हुन पग्ु दछ । तनजामती सेर्वातभत्र अनेक समहू , उपसमहू हरू छन् । जनु सक
ु ै प्रकारका सेर्वा, समहू र्वा उप-समहू मा रही कायण गरे को अर्वतधलाई योग्यतामा समातर्वि गने अतभप्राय रातखएको
हुन्थ्यो भने सोही कुरा जनाउने गरी सामान्य अथण-बोधक प्रार्वधान (Generic Clause) संतर्वधानमा समार्वेश गररनु स्र्वाभातर्वक तथयो ।
तर त्प्यसो नगरी “लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास, अनसु न्धान” भनी ६ र्वटा तर्वषयगत क्षेत्रलाई मात्र तकटान गरी समार्वेश
गररएको हुदुँ ा उतल्लतखत ६ र्वटा तर्वषयगत क्षेत्रबाहेक तनजामती सेर्वाका अन्य क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व हातसल गरे कोलाई धारा
११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग योग्यता नमानेको प्रस्ट छ । यी ६ क्षेत्रमध्ये एक र्वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा गरी कूल २० र्वषण र्वा
सोभन्दा बढी अर्वतध काम गरी अनभु र्व हातसल गरे कोलाई योग्यता मातनन सक्तछ । उतल्लतखत ६ र्वटा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै
२० र्वषणको कायण-अनभु र्व हुनपु छण भन्ने अतनर्वायणता हुदुँ नै । तर उतल्लतखत ६ र्वटा तर्वषयगत क्षेत्रबाहेक तनजामती सेर्वाका अन्य कुनै पतन
तर्वषयगत क्षेत्र, समहू र्वा उप-समहू मा काम गरी हातसल गरे को अनभु र्वलाई नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग)
को प्रयोजनका लातग अनभु र्वसम्बन्धी योग्यताको रूपमा गर्ना गनण तमल्दैन । यस प्रसङ्गमा के पतन स्पि हुन आर्वश्यक छ भने धारा
११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग सरकारी र्वा तनजामती सेर्वामा नै रहेर अनभु र्व हातसल गरे को हुनपु दणछ भन्ने पतन होइन । सरकारी र्वा
तनजामती सेर्वाबाहेकका प्रातज्ञक र्वा अनसु न्धानमल
ू क र्वा त्प्यस्तै प्रकारका कायणमा हातसल गरे को अनभु र्वलाई पतन योग्यता प्रयोजनका
लातग मान्यता प्राप्त हुन सक्तछ । तर यसरी कायण गरेको तर्वषयगत क्षेत्र भने “लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास, अनसु न्धान”
मध्येकै हुन अतनर्वायण छ । तकण , औतचत्प्य आतदका दृतिले हेदाण उतल्लतखत छ र्वटा तर्वषयगत क्षेत्रहरू बाहेकका अन्य कततपय तर्वषयगत
क्षेत्रमा काम गरी अनभु र्व हातसल गरे कोलाई पतन योग्यताको रूपमा मान्यता तदनु उतचत र व्यर्वहाररक हुन सकला !! तर जबसम्म
सतं र्वधान स्र्वयमले
् त्प्यस कुरालाई स्र्वीकृ तत तदुँदनै , तबसम्म यस्ता तकण र औतचत्प्यको व्यर्वहाररक प्रयोजन हुदुँ नै । सतं र्वधानले प्रस्टरूपमा
गरे को व्यर्वस्था प्रततकूल हुने गरी तकण र औतचत्प्यका आधारमा अन्य सम्भार्वनाहरूको खोजी गनणु र त्प्यसलाई मान्यता तदनु पदणछ भन्नु
मनातसब हुदुँ नै ।
२३. उपयणक्त
ु अनसु ार हेदाण तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीले राजप्रासाद सेर्वामा कायण गरे को कररब ६ (छ) र्वषणको अर्वतधलाई तनजले
सार्वणजतनक क्षेत्रमा काम गरे को भतनएको जम्मा २४ र्वषण १ मतहना १६ तदनबाट घटाउुँदा (तनजको राजप्रासाद सेर्वा अर्वतधबाहेकको कूल
सेर्वा अर्वतध) कररब १८ र्वषणमात्र हुन जाने देतखयो । यसका अततररक्त तनजामती सेर्वामा सरूर्वा भई आएपतछ तनज सरू
ु मा तर्वतर्वध
समहू मा रहेको, सनु पैठारीसम्बन्धी भ्रिाचारको अतभयोगमा मद्दु ा चलेपतछ के ही अर्वतध तनलम्बनमा परे को, २०६२ सालको
जनआन्दोलनपश्चात् तनजलाई मख्ु य सतचर्वको पदबाट तनलम्बन गररएको, कारर्वाही प्रतिया सरू
ु भएपतछ रातष्ट्रय योजना आयोगको
मख्ु य अतधकृ त पदमा सरूर्वा गररएकोमा सो स्थानमा हातजर हुन नै नगएको, कररब दईु र्वषण छ मतहना कुनै पतन कायाणलयमा हातजर नभई
अन्ततः राजीनामा गरी तमतत २०६५/५/२५ देतख सेर्वा तनर्वृत्त भएको अर्वस्थासमेत देतखन आयो । उतल्लतखत अर्वस्थातफण
समतिगतरूपमा दृतिगत गदाण नेपालको अन्तररम सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लातग “लेखा, राजश्व,
इतन्जतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धानको क्षेत्रमा कतम्तमा बीस र्वषण काम गरी अनभु र्व र ख्यातत प्राप्त गरे को” भन्ने योग्यता तनज
लोकमान तसंह काकीमा रहेको देतखन आएन ।
२४. तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीमा नेपालको अन्तररम संतर्वधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) (ग) र (ङ) ले
तोके बमोतजमको “ख्यातत” र “उच्च नैततक चररत्र” नभएकोले अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु को पदमा
तनयतु क्त हुन अयोग्य रहेको भनी उठाइएको अको प्रश्नका सम्बन्धमा अब तर्वचार गनणु सान्दतभणक देतखन्छ । “उच्च नैततक चररत्र” दोस्रो
जनआन्दोलनपश्चात् तनमाणर् भएको नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ ले सर्वं ैधातनक पदातधकारीको लातग तनधाणरर् गरेको नतर्वनतम्
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योग्यता हो । तर्वषयर्वस्तक
ु ो स्र्वभार्व र प्रकृ तततफण तर्वचार गदाण “उच्च नैततक चररत्र” तथा “ख्यातत” सम्बन्धी अर्वधारर्ाको अथण र प्रयोग
क्षेत्रलाई सीतमत दायरामा समेट्न सतकने देतखुँदनै । यो कुरा सामातजक, आतथणक, राजनीततक आतद तर्वतर्वध सन्दभणको सापेक्षतामा
तर्वर्वातदत प्रश्न र प्रस्ततु हुन आएका तथ्यका आधारमा तनरूपर् गररने तर्वषय देतखन्छ । उच्च नैततक चररत्रको तर्वद्यमानता “ख्यातत” का
लातग आर्वश्यक हुन्छ । अको शब्दमा भन्दा ख्यातत प्राप्त गनणका लातग अन्य कुराहरूका अततररक्त “उच्च नैततक चररत्र” कायम
रातखएको छ भन्ने पतन देतखनु पदणछ । “ख्यातत” र्वा “उच्च नैततक चररत्र” पदेन आजणन (Ex-Officio Achievement) हुदुँ नै । राज्य
संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आतसन हुनु स्र्वयममा
् “ख्यातत” र्वा “उच्च नैततक चररत्र” को अतन्तम तनर्ाणयक मापन आधार हुन पतन सक्तैन
। कुनै पदमा रहेर र्वा नरहेर पतन रातष्ट्रय जीर्वनमा ख्यातत आजणन गनण सतकन्छ । अकोतफण राज्यको कुनै उच्च र्वा तर्वशेष तजम्मेर्वारीको
पदमा रहेको भएपतन कुनै व्यतक्तको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा तर्वकृ त छर्वी र्वा व्यतक्तत्प्र्व कायम हुन पगु क
े ो पतन हुन सक्तछ
। तसथण ख्यातत प्राप्त गरे को कुराको तनधाणरर् गररएका सत्प्कमणका आधारमा गररनु पने हुन्छ ।
२५. सामान्यतयाः मातनसलाई चाररतत्रक दृतिले ३ र्वगणमा तर्वभाजन गनण सतकन्छः (१) उच्च नैततक चररत्र भएको व्यतक्त, (२) सामान्य
नैततक चररत्र भएको व्यतक्त, र (३) चररत्रहीन र्वा नैततक पतन भएको व्यतक्त । प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा उतल्लतखत दोस्रो र तेस्रो र्वगणको
अर्वस्था सम्बन्धमा तर्वचार गरी रहन आर्वश्यक देतखुँदनै । तनरूपर् गनणपु ने प्रश्न उच्च नैततक चररत्र भन्ने रहेको हुदुँ ा यसै तर्वषयमा तर्वचार
गनणपु ने देतखन्छ । सामान्य अथणमा भन्नपु दाण सदाचार, तनष्ठा, इमानदाररता तथा अनश
ु ासनको पालना गरी रातष्ट्रय जीर्वनमा ख्यातत आजणन
गररएको अर्वस्थालाई “उच्च नैततक चररत्र” भन्नपु ने हुन्छ । सामातजकरूपमा तथा व्यर्वसातयक कतणव्य तनर्वाणहको कुरामा सामान्य
समझको मातनस (Person of Common Prudence) को दृतिमा चररत्र तनन्दनीय छै न भन्ने कुरालाई पतन “उच्च नैततक चररत्र”
तनधाणरर् गने आधार मान्न सतकन्छ । तथातप, यो यतत कुरा भयो भने उच्च नैततक चररत्र प्रमातर्त हुन्छ भनी सबै अर्वस्थाहरूलाई समेटी
सचू ीकृ त गनणु व्यर्वहाररक र सम्भर्व हुदुँ नै । तर्वर्वातदत (सान्दतभणक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको तनरूपर् गररनु पने हुन्छ । कततपय
अर्वस्थामा यसलाई नकारात्प्मकरूपमा पररभातषत गरी (Negative definition गरी) सन्दभणअनसु ार तनकयलल गनणपु ने अर्वस्था रहन्छ ।
उदाहरर्का लातगः कुनै राष्ट्रसेर्वकउपर भ्रिाचारको अतभयोग लगाइएको छ र्वा तनजले पदीय अनश
ु ासन पालना नगरे को भनी पदबाट
हटाइएको छ र्वा काननु बमोतजम गठन भएको आयोग, सतमतत आतदले छानतबन गरी शतक्त, सत्ता, पद आतदको दरूु पयोग गरी मानर्व
अतधकारको उल्लङ्घन गरे को छ भनी प्रततर्वेदन तदएको छ भने अन्यथा प्रमातर्त नभएसम्म त्प्यस्ता व्यतक्तलाई “उच्च नैततक चररत्र”
भएको व्यतक्त मान्न सतकुँ दैन । यस्ता अर्वस्था र पररतस्थततहरू सन्दभणअनसु ार अनेकौं हुन सकदछन । र्वस्ततु ः “उच्च नैततक चररत्र” र्वा
“ख्यातत” कसैले प्रमार्पत्र तदएर पतु ि हुने कुरा होइन, न त यसका लातग कुनै काननू ी कारर्वाही र्वा मद्दु ा चली ठहर गररएको अर्वस्था हुनु
आर्वश्यक हुन्छ । चररत्रसम्बन्धी अतभयोग लागेको, कारर्वाही चली फै सला भएको जस्ता कुरालाई नै “उच्च नैततक चररत्र” परीक्षर् गने
एक मात्र तनर्ाणयक आधार ठातननु तकण सङ्गत हुदुँ नै । कसैलाई “चररत्रहीन” र्वा “नैततक पतन भएको” ठान्नका लातग सो कुरा
काननू ीरूपमा तनरूपर् भएको हुनपु ने तस्थतत रहन सक्तछ । तर “उच्च नैततक चररत्र” कायम हुन तत्प्सम्बन्धमा काननू ी कारर्वाही र्वा
फै सला भएको अर्वस्था नै हुनपु छण भनी ठान्नु र्वस्तर्वु ादी दृतिकोर् हुदुँ नै । नैततक चररत्र एक गततशील सामातजक अर्वधारर्ाको तर्वषय
भएकाले यसलाई तर्वतर्वध सामातजक सन्दभणमा मल्ू याङ्कन गररनु आर्वश्यक हुन्छ ।
२६. मातथ उतल्लतखत कुराहरूका सन्दभणमा तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीको “ख्यातत” र “उच्च नैततक चररत्र” सम्बन्धी
संतर्वधानले तोके को योग्यता छ र्वा छै न भन्नेतफण दृतिगत गदाण मल
ू तः दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् सर्वोच्च अदालतका पर्वू ण न्यायाधीश श्री
कृ ष्ट्र्जगं रायमाझीको अध्यक्षतामा गतठत उच्चस्तरीय जाुँचबझु आयोग, २०६३ ले प्रस्ततु गरे को प्रततर्वेदनलाई आधार मानेर
लोकमान तसहं काकीको “उच्च नैततक चररत्र” नभएको भन्ने तजतकर तनर्वेदक पक्षबाट प्रस्ततु हुन आएको पाइयो । रायमाझी आयोगले
तनज लोकमान तसहं को सम्बन्धमा तनम्नानसु ारको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रततर्वेदन तदएको देतखन्छः
“जनआन्दोलनका बखत तत्प्कालीन श्री ५ को सरकारका मख्ु य सतचर्व पदमा कायणरत लोकमान तसंह काकी २०६१ माघ १९ को शाही
घोषर्ाका बखत मतन्त्रपररषद् सतचर्वालयको सतचर्व पदमा र मख्ु य सतचर्व हुनु अतघ सजचार मन्त्रालयको सतचर्व पदमा कायणरत रहेको
देतखन्छ । तनज मख्ु य सतचर्वले राजनीततक दलको सहभातगता नरहेको कतथत नगर तनर्वाणचनमा तनजामती कमणचारीहरूलाई अतनर्वायण
भाग तलन उदी जारी गरे को, तनजामती कमणचारीको श्रीमती सघं को लातग तर्वतभन्न मन्त्रालय एर्वम् गैर सरकारी तनकायमा दबाब तदई कोष
सङ्कलन गरे गराएको, जनआन्दोलनमा तनजामती कमणचारीको समथणन रोकन अनार्वश्यक दबाब तदएको र तनज सजचार सतचर्व रहेका
बखत पतन पद र शतक्तको दरूु पयोग गरी कातन्तपरु टेतलतभजन नेटर्वकण को अथण स्टेशनको सामान तझकाउने इजाजत पत्र एकतफी रद्द
गरे को, स्र्वीकृ त तफलाटेतलक कायणिमबाट आफ्नै बाबु भपू ालमान तसहं काकीको तचत्र अतं कत हुलाक तटकट छपाई सरकारी
कायणिमलाई समेत आफूखसु ी प्रयोग गरे को भनी उजरु ीहरू समेत पनण आएको देतखन्छ” ।
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“जनआन्दोलनमा भएका दमन कायणहरू लगायत उपयक्त
णु तर्वषयमा मख्ु य सतचर्व लोकमान तसहं काकीले यस आयोगमा बयान गदाण
सरू
ु मा कायण सम्पादन तनयमार्वलीले तोके अनसु ार सजचार सतचर्व र मख्ु य सतचर्वको पदीय तजम्मेर्वारी तनर्वाणह गरे को हुुँ भनेकोमा अन्य
सर्वालका जर्वाफमा तनजले सतचर्वहरूको बैठकमा समेत "तनजामती कमणचारी श्रीमती सघं " को कायणिमलाई सहयोग गनण सबैको
सहमतत गराएको र सो कारर्बाट तत्प्कालीन श्री ५ को सरकार तर्वतभन्न मन्त्रालय र मातहत सघं संस्था तर्वभागहरू पररचालन गराई सो
श्रीमती सघं को कोषमा रू. ५९ लाख धनराशी सङ्कलन गरे को कुरा स्र्वीकार गरे को देतखन्छ । सो िममा सजचार सतचर्वको मौतखक
प्रस्तार्व सजचालक सतमततबाट पाररत गराई आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको "तनजामती कमणचारी श्रीमती सघं " लाई तनज मख्ु य सतचर्व
लोकमान तसंहले पदको प्रभार्वमा एकमिु रू. ५ लाख जटु ाई तदएको तथ्य नेपाल टेतलकमका प्रबन्ध तनदेशक सगु तरत्प्न कंसाकारको
कागजबाट र तत्प्कालीन सजचार सतचर्व कुमारप्रसाद पौडेलको बयानबाट पतन समतथणत हुन आएको छ । जनआन्दोलन दमन गनण सेना र
सरु क्षाकमी पररचालन गने कायण मैले गराएको छै न, सरु क्षा पररचालनसम्बन्धी कायण मेरो होइन भनी बयान गने तनज मख्ु य सतचर्व
लोकमान तसहं काकी तत्प्कालीन शाही नेपाली जगं ी अड्डामा तनयतमत बस्ने सरु क्षा व्यर्वस्था उप-सतमततको बैठकहरूमा आमतन्त्रत
भएको देतखन्छ र मोबाइल सेर्वा बन्द गने र जनआन्दोलन दमन गनण सरु क्षा फौजलाई प्रभार्वकारीरूपमा पररचालन गने भनी उपत्प्यका
पृतनाले तयार गरे को सरु क्षा योजनालगायतका तनर्णय तर्वर्वरर्हरू मख्ु य सतचर्वले नै कायाणन्र्वयन गराएको भन्ने देतखन्छ । २०६२ माघको
नगर तनर्वाणचनमा मतदान गनण कमणचारीलाई बाध्य पारे को भन्ने आरोपका सम्बन्धमा पतन सहभातगताको लातग सतचर्व बैठकमा मैले सबै
सतचर्वहरूलाई अनरु ोध गरे को र सोही तर्वषयमा सार्वणजतनक अतभव्यतक्त तदएको हुुँ भन्ने बयान व्यहोरा देतखयो । तर मतदानको अतधकार
नागररकको स्र्वेच्छामा तनभणर हुने हुदुँ ा कसैले करबल गनण तमल्दैन र त्प्यसरी सतचर्वलगायतका तनजामती कमणचारीहरूलाई सो कुरामा
बाध्य पानण मख्ु य सतचर्वलाई कायण सम्पादन तनयमार्वलीले पतन अतधकार तदएको देतखुँदनै । त्प्यो भन्दा महवर्वपर्ू ण कुरा के हो भने
तनजामती कमणचारी तदर्वसको तदन जनता, राष्ट्र, रातष्ट्रयताको साथसाथै "राजमक
ु ु ट" प्रतत र्वफादार नरहने कमणचारीसुँग हातेमालो नगने
भनेको हो भनी मख्ु य सतचर्व लोकमान तसहं काकीले बयान गरे को देतखयो । तर तनजामती सेर्वा ऐनको कुनै पतन प्रार्वधानमा तनजामती
कमणचारी "राजमक
ु ु ट" प्रतत बफादार हुनपु ने कुरा उल्लेख नहुदुँ ा तनजामती पदका तनज मख्ु य सतचर्वले राजनीततक भाषर् गरी आफ्नै
सेर्वासम्बन्धी ऐन काननु बतखणलाप काम गरे को र लोकतन्त्र तर्वरोधी कायणमा सतिय रहेको भन्ने प्रस्ट हुन आएको छ” ।
“यस अलार्वा सजचार सतचर्वको पदमा रहेका बखत तनज लोकमान तसंह काकीले आफ्नै बाबक
ु ो तचत्र अतं कत हुलाक तटकट छपाएको
कुरालाई स्र्वीकार गरे को देतखएबाट सो काम कुरा तनजामती कमणचारीको आचरर्तर्वपरीत हुन गई पदको रर्वाफ र प्रभार्वकै कारर् त्प्यसो
गरे को भन्ने पतन देतखन्छ । चलतचत्र महोत्प्सर्वको कुरामा पतन राष्ट्रतहतको लातग उच्च सरकारी पदमा बसेर फजल
ु खचण रोकनु पनेमा
अनत्प्ु पादक कायणमा सजचार मन्त्रालयको तफण बाट राजश्वको ८० लाख रूपैयाुँ खचण गनण तनज लोकमान तसहं ले नै सतचर्वको हैतसयतले
तसफाररस र सहयोग गरे को हुुँ भनेको देतखन्छ” ।
“अतएर्व, उपयणक्त
ु सम्पर्ू ण तथ्य र कारर्हरूबाट मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकीले आफू सजचार मन्त्रालयको सतचर्व पदमा र
तत्प्कालीन श्री ५ को सरकारको मख्ु य सतचर्व रहुँदाका बखत जनआन्दोलन दमन गरी तनरंकुशताको पृष्ठपोषर् गने िममा
चरर्बद्धरूपमा पदको दरूु पयोग गरे को पतु ि हुन आएको छ । तत्प्कालीन मख्ु य सतचर्व लोकमान तसंह काकी जनधनको क्षतत, पदको
दरूु पयोग र मानर्व अतधकारको उल्लङ्घनमा दोषी देतखएकाले तनजलाई तनजामती सेर्वा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोतजम सजाय
हुनपु ने” ।
२७. यसप्रकार रायमाझी आयोगले तर्वपक्षी लोकमान तसहं काकीले जनआन्दोलनका सन्दभणमा शतक्तको दरूु पयोग गरे को, मानर्व
अतधकार उल्लङ्घन गरे कोसमेतको दोषी भनी प्रततर्वेदन तदएको पाइयो । आयोगले आफ्नो प्रततर्वेदनमा कारर् र आधार खल
ु ाएको
देतखन्छ । आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका िममा नेपाल सरकारले तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई पदबाट तनलम्बन गरे को, मख्ु य
सतचर्व पदबाट हटाई रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदमा स्थानान्तरर् गरे को, त्प्यसपतछ भतर्वष्ट्यमा सरकारी सेर्वाका लातग
अयोग्य ठहररने गरी बरखास्त गनण प्रतिया अगातड बढाएको, स्पिीकरर् सोधेको, सोअनसु ार पेस भएको स्पिीकरर् तचत्त बझ्ु ने नभएको
भनी पनु ः दोस्रो पटक स्पिीकरर् सोतधएको कुरा प्रमार्मा प्रस्ततु हुन आएका अतभलेखहरूबाट देतखयो । दोस्रो स्पिीकरर्सम्बन्धी पत्र
बझु ाउन भएका तर्वतर्वध प्रयासपश्चात् सहसतचर्व तहका अतधकृ तको नेतत्प्ृ र्वमा गएको टोलीले समेत सो पत्र बझु ाउन नसके पतछ तमतत
२०६५/०२/१५ गतेको गोरखापत्रमा तनजामती सेर्वा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोतजम तकन सेर्वाबाट नहटाउने भन्ने व्यहोराको
सार्वणजतनक सचू ना प्रकातशत गरे कोसमेत पाइयो । तर उक्त सचू नाबमोतजम तनज लोकमान तसहं काकीले दोस्रो स्पिीकरर् पेस नगरी
म्याद नै गजु ारी बसेपतछ नेपाल सरकार (म.ं प.) को तमतत २०६५।३।२४ को तनर्णयअनसु ार तनजलाई भतर्वष्ट्यमा सरकारी सेर्वाका लातग
अयोग्य नठहररने गरी बखाणस्त गनण सहमततका लातग लोक सेर्वा आयोगमा लेखी पठाएकोसमेत देतखन आयो । यसबीच तनज आफ्नो
पदातधकार रहेको रातष्ट्रय योजना आयोगमा हातजर हुन नगएको भनी हातजर हुन आउने बारे को सार्वणजतनक सचू ना नै जारी भएको
114

देतखन्छ । तर पतन तनज उक्त आयोगमा हातजर हुन गएको पाइएन । अन्ततः सरकारले तनजलाई सेर्वाबाट बखाणस्त गनण सहमततका लातग
तमतत २०६५।३।२७ मा लोक सेर्वा आयोगमा लेखी पठाएपतछ तमतत २०६५।५।२५ देतख लागू हुने गरी तनजले राजीनामा तदएको र सो
राजीनामा सरकारले स्र्वीकृ त गरे को देतखन आयो ।
२८. रायमाझी आयोग कुनै तनजी र्वा गैर सरकारी तर्वरबाट भतू मका तनर्वाणह गनण खडा गररएको आयोग नभएर जाुँचबझु आयोग ऐन,
२०२६ बमोतजम सरकारको औपचाररक तनर्णयअनसु ार खडा गररएको उच्च स्तरीय जाुँचबझु आयोग हो । यस्तो जाुँचबझु आयोगको
स्र्वभार्व नै सझु ार्व र्वा तसफाररस गने प्रकृ ततको हुन्छ । यसले स्र्वयम् नै कुनै कसरु ठहर गरी सजाय तनधाणरर् गने होइन । यसप्रकारको
आयोगले तदएको प्रततर्वेदन अनश
ु रर् गनण र्वा लागू गनण सरकारलाई काननू ी बाध्यता नै रहन्छ भन्न पतन तमल्दैन । तर यसको तात्प्पयण
आयोगको प्रततर्वेदनमा औल्ं याइएका तथ्यहरूप्रतत सरकारको कुनै जर्वाफदेतहता नै रहुँदनै भन्ने पतन होइन । खास घटना, अर्वस्था र्वा
पररर्वेशका सन्दभणमा सत्प्य-तथ्य पतहचान गनण छानतबनका लातग आयोग गठन गररएको हुन्छ र यसरी गतठत आयोगले तदएको
प्रततर्वेदनलाई प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा २० बमोतजम प्रमार्मा तलनसमेत सतकन्छ । आफै ुँ ले गठन गरे को आयोगको प्रततर्वेदन र्वा
राय सझु ार्वलाई कायाणन्र्वयनमा ल्याउनेतफण आर्वश्यक काननू ी प्रतिया अगातड बढाउनु उत्तरदायी सरकारको पनू ीत कतणव्य बन्दछ । यतद
जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनलाई कायाणन्र्वयनमा लैजानेतफण उतचत काननू ी प्रतिया नअपनाई यसलाई के र्वल अतभलेखालयको
सजार्वटको तर्वषय मात्रै बनाउने हो भने आयोग गठनको उद्देश्य परास्त हुन जान्छ, आयोग गठनको माध्यमबाट न्याय प्राप्त हुने
पीतडतहरूको र्वैध अपेक्षामा तषु ारापात भई सरकारप्रतत तर्वतृष्ट्र्ा पैदा हुन जान्छ, आयोग जनतालाई झकु याउने देखार्वटी माध्यम बन्न
पग्ु दछ र अन्ततः तर्वधातयकाद्वारा तनतमणत जाुँचबझु आयोग ऐन, २०२६ को प्रयोजन नरही तर्वतधको शासनप्रततको भरोसा कमजोर हुने
तस्थततसमेत रहन्छ । यस्तो तस्थतत देखापनणु कुनै पतन लोकतातन्त्रक र उत्तरदायी शासन प्रर्ालीका लातग शोभनीय हुदुँ नै । त्प्यसैले
आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनको तर्वषयलाई काननू ी बाध्यताको तर्वषयभन्दा सश
ु ासन कायम गने तर्वषयसुँग सम्बतन्धत लोकतातन्त्रक
उत्तरदातयत्प्र्वको रूपमा बझ्ु नु आर्वश्यक देतखन्छ ।
२९. जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनको काननू ी हैतसयत एर्वम् यसबाट खडा हुने नैततक प्रश्न सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्याख्यासमेत
भएको पाइन्छ । अतधर्वक्ता कमलेश तद्वर्वेदी तर्व. प्रधानमन्त्री तथा मतन्त्रपररषदक
् ो कायाणलयसमेत भएको तर्वर्वादका सन्दभणमा यस
अदालतको बृहत् पर्ू ण इजलासबाट "आयोगको प्रततर्वेदनको कुनै महवर्व हुदुँ नै भन्ने होइन । आयोग गठन गने तनकायले आयोगको
अध्ययन र तर्वशेषज्ञताको लाभ अर्वश्य पतन तलन सक्तछ र त्प्यसलाई काननू ी र्वा अन्य कारर्वाहीको आधार बनाउन सतकन्छ" भनी
व्याख्या भई तसद्धान्त कायम गररएको देतखन्छ । माननीय न्यायाधीश कल्यार् श्रेष्ठबाट व्यक्त उक्त बहुमतको रायअनक
ु "ल हुने गरी
उतल्लतखत तर्वर्वाद तनरूपर्कै सन्दभणमा माननीय न्यायाधीशद्वय श्री अनपु राज शमाण र श्री दामोदरप्रसाद शमाणले "समाजको नजरमा
जनआन्दोलनको दमन, सत्ता, शतक्त र पदको दरूु पयोग, मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन जस्ता कसरु मा जाुँचबझु आयोगले दोषी
देखाएका व्यतक्तहरू आयोगको र्वैधतालाई हाुँक तदई आयोगको प्रततर्वेदन बदर र्वाततल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन” भनी अझ प्रस्टसुँग
व्यक्त गनणु भएको छुट्टै रायको प्रस्ततु तर्वर्वाद तनरूपर्का सन्दभणमा खास अथण र तर्वशेष महवर्व रहेको देतखन्छ । यसैगरी, सतु नलरन्जन
तसंहले दायर गरे को ररट तनर्वेदनका सन्दभणमा यस अदालतबाट “मानर्व अतधकार उल्लङ्घनको घटनामा सल
ं ग्न भए नभएको र मानर्व
अतधकार एर्वं काननू ी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वणजतनक उत्तरदातयत्प्र्व र्वहन गने व्यतक्तलाई राज्य सत्ताको उपयोग गने
तकतसमको खास तजम्मेर्वारी तदुँदा राज्य र सर्वणसाधारर् थप संकटमा पनण सकने” भनी व्याख्या गररएको पाइन्छ । उतल्लतखत नतजर पतन
प्रस्ततु तर्वर्वादका सन्दभणमा मननयोग्य देतखन्छ ।
३०. र्वस्ततु ः जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदन स्र्वतः लागू हुने कुरा होइन । यसलाई लागू गनण प्रचतलत काननु बमोतजम सम्बतन्धत
अतख्तयारर्वाला र्वा अतधकारप्राप्त अतधकारीले काननू ी प्रतिया अपनाउनु पने हुन्छ । तर यसको तात्प्पयण आयोगको प्रततर्वेदनले कुनै
नैततक मल्ू य (Moral Value) तसजणना गददैनन भन्ने पतन होइन । औपचाररक तर्वरबाट काननु बमोतजम गतठत आयोगले छानतबन गरी
पतहचान गरे को तथ्य र प्रस्ततु गरे को तसफाररसबाट कतम्तमा पतन लतक्षत व्यतक्तउपर र्वैधातनकरूपमा नैततक प्रश्न खडा हुन पग्ु दछ । यसरी
खडा भएको प्रश्नको पद्धततगत तर्वरबाट तनरूपर् नभएसम्म त्प्यस्ता व्यतक्तलाई “उच्च नैततक चररत्र” भएको व्यतक्त भनी मान्नु उतचत
हुदुँ नै । तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीउपर रायमाझी आयोगले मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन गरे को, सरकारी स्रोत साधन र शतक्तको
दरूु पयोग गरे को भनी दोषीको रूपमा औल्ं याई तनजामती सेर्वा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोतजम सजाय हुनपु ने भनी तदएको प्रततर्वेदन
कायाणन्र्वयन प्रतिया अतन्तम चरर्मा रहेको तस्थततमा तनजले रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदबाट राजीनामा तदई पदबाट
अर्वकाश तलएकोसम्म देतखयो । तनजउपर आयोगको प्रततर्वेदनमा लगाइएको दोष र्वा खडा भएका प्रश्नहरूको तनरूपर् भई तनजलाई
तनदोष ठहर गररएको तस्थतत देतखन आएन । यसरी काननु बमोतजम खडा भएको आयोगको प्रततर्वेदनमा दोषी भनी तकटान गररएका
व्यतक्तलाई अन्यथा प्रमातर्त नभएसम्म “उच्च नैततक चररत्र” भएको व्यतक्त र्वा “ख्यातत प्राप्त व्यतक्त” भनी मान्न तमल्ने देतखुँदनै । मातथ
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उल्लेख गररएका तथ्यहरूको समग्रमा मल्ू याङ्कन गदाण पद र शतक्तको दरूु पयोग, मानर्व अतधकार हनन् गरेको भन्ने अर्वस्था कुनै पतन
पद र्वा तहका राष्ट्र सेर्वकका लातग र्वातजछत कुरा देतखुँदनै । पद र शतक्तको दरूु पयोग गरी मानर्व अतधकारको उल्लङ्घन गरेको भनी
काननु बमोतजम गतठत आयोगले प्रततर्वेदन तदएको हुन,ु बहाल रहेको मख्ु य सतचर्वको पदबाट हटाई रातष्ट्रय योजना आयोगमा तदथण
व्यर्वस्था तमलाई सरूर्वा गररन,ु तनलम्बन गररन,ु पदबाट बखाणस्त गने प्रतिया अपनाइन,ु स्पिीकरर् सोतधनु र दोस्रो पटक स्पिीकरर् नै
पेस नगरी म्याद गजु ान,णु सरूर्वा भएको कायाणलयमा हातजर हुन भनी सार्वणजतनक सचू ना जारी गदाणसमेत हातजर हुन नजानु जस्ता
कुराहरूबाट तनजको स्र्वाभातर्वकरूपमा रहने ख्याततमा असामान्य क्षयीकरर् हुन पगु ेको देतखन्छ । यसबाट “उच्च नैततक चररत्र” मा
समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तनजामती सेर्वातफण को उच्चतम पदमा पगु ेको व्यतक्तबाट यस प्रकारको व्यर्वहार देतखनु अस्र्वाभातर्वक
कुरा हो । पदीय तजम्मेर्वारी प्रततकूलका यस प्रकारको आचरर् र व्यर्वहारबाट अनश
ु ासनका सीमा र मयाणदाहरू भतत्प्कन पग्ु दछन,
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सतं र्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा
ु
ू
(५)(ग) र (ङ) मा उल्लेख भएअनसु ारको “ख्यातत” र “उच्च नैततक चररत्र” सम्बन्धी योग्यता तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकीमा
रहेको तथयो भनी मान्न तमलेन ।
३१. न्यातयक तनकाय र न्यातयक प्रतियाबाट तनकयलल नभएको जाुँचबझु आयोगको प्रततर्वेदनमा उतल्लतखत व्यहोराकै आधारमा दोषी
करार गदाण नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा २४(५)ले प्रदान गरे को “कुनै अतभयोग लगाइएको व्यतक्तलाई तनजले गरेको
कसरु प्रमातर्त नभएसम्म कसरु दार मातनने छै न” भन्ने हकको बतखणलाप हुन जान्छ भन्ने समेत तर्वपक्षी तफण बाट तजतकर तलइएको पाइयो ।
यस अदालतको सयं क्त
ु इजलासबाट ररट तनर्वेदन खारे ज गदाणसमेत उक्त प्रार्वधानलाई आधारको रूपमा ग्रहर् गररएको देतखन्छ । तसथण
यस तर्वषयमा पतन के ही कुरा उल्लेख गनणु आर्वश्यक हुन आयो । तनसन्देहः कुनै व्यतक्तउपर लगाइएको अतभयोग प्रमातर्त नभएसम्म
तनजलाई दोषी मान्न तमल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वणमान्य तसद्धान्त र सतं र्वधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको तर्वषय पतन हो ।
न्यातयक प्रतियाबाट प्रमातर्त नभएसम्म कसैलाई पतन दोषी र्वा कसरु दार मान्न हुदुँ नै । यस हदमा उतल्लतखत तकण सुँग तबमती राख्नु पने
कुनै कारर् छै न । तर प्रस्ततु तर्वर्वादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको अर्वस्था छ र्वा छै न भन्ने होइन । कसरु ठहर हुनु र उच्च नैततक चररत्र
कायम हुनु एउटै र्वा उस्तै कुरा होइनन् । कसरु ठहर हुनका लातग अतभयोजन लगाइएको र न्यातयक प्रतियाबाट कसरु को तनरूपर् भएको
हुनु आर्वश्यक हुन्छ । उच्च नैततक चररत्रसम्बन्धी प्रश्न अतभयोजन र न्यातयक प्रतियाबाट मात्र तनरूपर् हुने तर्वषय देतखुँदनै । के ही
अर्वस्थामा “नैततक पतन देतखने अर्वस्थाको” तनधाणरर् न्यातयक प्रतियाबाट हुन सकदछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रतियाबाट
“उच्च नैततक चररत्र” भएको भनी ठहर गरररहनु पने तस्थतत र्वा अर्वस्था नै रहुँदनै । कसैको नैततक चररत्र “उच्च” छै न भन्नु र कुनै
कसरु को “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यतक्तमा उच्च नैततक चररत्रको अभार्व कायम रहन सकदछ, तर तनज “कसरु दार”
नहुन पतन सकदछ । “उच्च नैततक चररत्र” को तर्वषय मल
ू तः सामातजक मान्यता, सन्दभण र पररतस्थततसुँग जोतडएको तर्वषय देतखन्छ भने
“कसरु ” मल
ू तः फौजदारी काननु उल्लङ्घनको तर्वषय देतखन्छ । यी दईु तभन्न-तभन्न कुरालाई समानाथी अतभव्यतक्तको रूपमा हेन,णु बझ्ु नु
र्वा ग्रहर् गनणु तकण पर्ू ण हुदुँ नै । नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ङ) बमोतजम “उच्च नैततक चररत्र” भएको र्वा
नभएको प्रमातर्त हुनका लातग धारा २४(५) बमोतजम कसरु प्रमातर्त हुनपु दणछ भनी यसलाई पर्वू सण तणको रूपमा हेनणु र अथण लगाउनु
मनातसब देतखुँदनै । धारा २४(५) मा रहेको प्रार्वधान फौजदारी न्यायको हकसम्बन्धी व्यर्वस्था हो र न्याय तनरूपर् प्रतियामा यसलाई
महवर्वका साथ हेररनु पने हुन्छ । यसप्रकारको प्रार्वधानलाई तानतनु पारे र “उच्च नैततक चररत्र” तनधाणरर्को मापदण्डको रूपमा ग्रहर् गनणु
तातकण क दृतिकोर् हुदुँ नै । प्रस्ततु तर्वर्वादमा तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीलाई कुनै फौजदारी कसरु को दोषी ठहर गररएको छ र्वा छै न भन्ने
नभएर संर्वैधातनक पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु गदाण आर्वश्यक हुने “उच्च नैततक चररत्र” छ र्वा छै न भन्ने प्रश्नमा तर्वचार गनणपु ने अर्वस्था
हुदुँ ा संतर्वधानको धारा २४(५) सान्दतभणक हुने देतखएन ।
३२. नैततक पतन, खराब चररत्र, असल चररत्र, असल चालचलन, उच्च नैततक चररत्र आतद तर्वतर्वध चाररतत्रक अर्वस्थाहरूको र्वर्णन
व्यर्वहाररक जीर्वनमा हुने गरे को पाइन्छ । यसमध्ये “नैततक पतन कायम हुने” भनी के ही तर्वर्वादका सन्दभणमा अदालतबाट ठहर भएको
दृिान्त पतन पाउन सतकन्छ । तर नैततक पतन मातनने अर्वस्थाहरूको पतन पर्ू -ण सचू ी (Exhaustive List) तयार भएको देतखुँदनै । नैततक
पतन हुनेबाहेक अन्य प्रकारका चाररतत्रक अर्वस्था कायम छ र्वा छै न भनी कुनै फौजदारी तर्वर्वादको सन्दभणमा तनरूपर् गने गररएको
देतखुँदनै । र्वस्ततु ः फौजदारी तर्वर्वादमा अमक
ु कसरु ठहर हुन्छ र्वा हुदुँ नै भनी तनरूपर् गररन्छ, व्यतक्तको नैततक-स्तरको तनधाणरर् गने
अर्वस्था रहुँदनै । तर्वषय र प्रसङ्गअनसु ार सापेतक्षकरूपमा सामातजक सन्दभणमा नैततक चररत्रसम्बन्धी कुराहरूको तनधाणरर् गनणपु ने
अर्वस्था रहन्छ । उदाहरर्का लातगः फौजदारी कसरु गरे बापत कारागारमा रहेका कै दीहरूको समेत “चालचलनको” मल्ू याङ्कन गररन्छ
र “असल चालचलन र्वा असल आचरर्” भन्ने आधारमा के ही प्रततशत कै द छुट तदनेसमेत गररन्छ । यो “असल चालचलन” भन्नक
ु ो
तात्प्पयण उच्च नैततक चररत्र भनेको होइन भन्ने कुरा यसको प्रयोगको क्षेत्र र तनधाणरर् प्रतियाबाट नै प्रस्ट हुन्छ । कै दीको असल
चालचलन अदालतबाट ठहर गरररहनु पने तर्वषय पतन बन्ने गददैननन् । यसैगरी उच्च नैततक चररत्रको कुरा पतन फौजदारी मद्दु ाको रोहमा
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अदालतद्वारा घोतषत गररने तर्वषय हुदुँ नै । यो त तर्वषयगत सन्दभणमा अन्य पररतस्थततजन्य अर्वस्थाहरूको सापेक्षतामा मल्ू याङ्कन र
यतकन गररने तर्वषय हो । यसप्रकारको मानर्वीय आचरर् र व्यर्वहारसुँग जोतडएको तर्वषयलाई संतर्वधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायसम्बन्धी
मौतलक हकको तर्वषयको रूपमा हेनणु र त्प्यही मापदण्डका आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु तर्वर्वेकपर्ू ण र तातकण क तर्वषय बन्दैन ।
३३. उच्च नैततक चररत्रका सन्दभणमा तर्वचार गने िममा तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीले पेस गरे का तर्वर्वरर्को यथाथणता
सम्बन्धमा पतन के ही तथ्य उल्लेख गनणु आर्वश्यक देतखन्छः
(क) रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका िममा सफाइ पेस गनण स्पिीकरर् माग भएअनसु ार “मैले स्पिीकरर् तदए उप्रान्त सो
स्पिीकरर्मा तचत्त बझु ी थप कुनै कारर्वाही नभएको” भनी तर्वपक्षी लोकमान तसंह काकीले यस अदालतमा पेस गरे को तलतखत
जर्वाफमा उल्लेख गरे को पाइयो । तनजतफण का तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ताहरूले समेत यसैबमोतजमको तजतकर गनणु भएको छ । तर, यो
तर्वर्वरर् (तथ्य) गलत हो भन्ने कुरा प्राप्त अतभलेखबाट प्रमातर्त भएको छ । पतहलो पटक सोतधएको स्पिीकरर्मा तचत्त नबझु क
े ो भनी
नेपाल सरकार (म.प.) को तनर्णयबमोतजम दोस्रो पटक स्पिीकरर् सोतधएको देतखन्छ । सोसम्बन्धी पत्र तनज लोकमान तसंह काकीलाई
बझु ाउन पटक-पटक प्रयास गदाण पतन नसतकएको कुरा रातष्ट्रय योजना आयोगको सतचर्वालयको च.नं. ५१३ तमतत २०६४/८/३ को
तमतसल संलग्न पत्रबाट देतखन्छ । त्प्यसपतछ गोरखापत्र दैतनकमा सचू ना प्रकातशत गने गरी मतन्त्रपररषदबाट
् तमतत २०६५/१/२२ मा
तनर्णय भएअनसु ार तमतत २०६५/२/१५ को गोरखापत्रमा सचू ना प्रकातशत गरी स्पिीकरर् पेस गनण सतू चत गररएकोसमेत अतभलेखबाट
पतु ि भएको छ । तर तनजले सोबमोतजम स्पिीकरर् पेस नगरे को र अन्तमा तनजलाई बखाणस्त गनण मतन्त्रपररषदक
् ो तमतत २०६५/३/२४ को
तनर्णयानसु ार लोक सेर्वा आयोगमा परामशणका लातग तमतत २०६५/३/२७ मा लेखी पठाएकोसमेत देतखन्छ । यसप्रकार रायमाझी
आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनको प्रतिया तमतत २०६३/१२/१ को मतन्त्रपररषदक
् ो तनर्णयबाट प्रारम्भ भएको र २०६५ साल
आतश्वनको मतन्त्रपररषदक
् ो तनर्णयअनसु ार २०६५/५/२५ देतख राजीनामा स्र्वीकृ त भई तनज लोकमान तसंह काकी सेर्वा तनर्वृत्त भएपतछ
कारर्वाही प्रतिया कुनै तातकण क तनष्ट्कषणमा नपग्ु दै रोतकन पगु क
े ो देतखन्छ । सरकारको मख्ु य सतचर्व भइसके का व्यतक्तलाई उपयणक्त
ु अनसु ार
दोस्रो पटक स्पिीकरर् सोतधएको र अन्य तर्वतर्वध कारर्वाही प्रतिया अपनाइएको कुरा थाहा तथएन होला भनी मान्न सतकुँ दैन । तसथण
“स्पिीकरर् तदए उप्रान्त सो स्पिीकरर्मा तचत्त बझु ी थप कुनै कारर्वाही नभएको” भनी तनजले उल्लेख गरे को तथ्य यथाथणपरक देतखएन
।
(ख) सर्वं ैधातनक पररषदमा
् पेस गरे को आफ्नो र्वैयतक्तक तर्वर्वरर्मा तनज लोकमान तसहं काकीले आफूउपर भ्रिाचारसम्बन्धी मद्दु ा चलेको
सन्दभणलगायत रायमाझी आयोगको प्रततर्वेदन कायाणन्र्वयनका सन्दभणमा भएका काम कारर्वाही तथा सफाइ पेस गनण स्पिीकरर् सोतधएको
तर्वषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरे को देतखएन । र्वैयतक्तक तर्वर्वरर्मा उल्लेख नगदाण पतन हुने यो कुनै सामान्य तर्वर्वरर् होइन । नैततक चररत्र र
ख्याततको कुरासुँग प्रत्प्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस प्रकारका तर्वर्वरर् प्रकट नगनणु शोभनीय कुरा मान्न सतकुँ दैन । आफ्नो योग्यतासुँग सम्बतन्धत
महवर्वपर्ू ण तर्वर्वरर् प्रकट नगरे को कारर्बाट तनजले सत्प्य-तथ्य व्यहोरा प्रकट नगरी लक
ु ाएको भन्नु पने अर्वस्थासमेत देतखन आएको छ ।
(ग) तनज लोकमान तसहं काकीले रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदबाट तदएको राजीनामा तर्व.स.ं २०६५/५/२५ देतख लागू
हुने गरी स्र्वीकृ त भएको तथ्यमा कुनै तर्वर्वाद छै न । तदनसु ार तनजले सन् २००८ सेप्टेम्बर १० का तदन रातष्ट्रय योजना आयोगको मख्ु य
अतधकृ त पदबाट अर्वकाश प्राप्त गरेको देतखन्छ । तर तनजले संर्वैधातनक पररषदमा
् पेस गरे को आफ्नो “कायण अनभु र्वको तर्वर्वरर्मा”
मख्ु य सतचर्वको पदमा “इ.सं. अतप्रल, २००६ देतख २००९ सम्म” (काम गरे को) भनी उल्लेख गरे को देतखयो । रातष्ट्रय योजना
आयोगको मख्ु य अतधकृ त पदमा सरूर्वा भएको सन्दभण नै तर्वर्वरर्मा खल
ु ाएको पाइएन । सन् २००८ मा नै अर्वकाश पाएका व्यतक्तले
सन् २००९ सम्म काम गरे को भनी देखाउनु उतचत तथएन । यस प्रकार तनजले पेस गरे को तर्वर्वरर् स्पितः अपर्ू ण र गलत देतखन्छ ।
३४. राज्यको कुनै पतन सार्वणजतनक जर्वाफदेहीताको पदमा तनयक्त
ु हुने व्यतक्तले पेस गरे को तर्वर्वरर् सही, सत्प्य, र्वास्ततर्वक र यथाथणपरक
हुनपु दणछ । खल
ाउन
पने
क
नै
आधारभ
त
तर्वर्वरर्
नख
ल
ाउन
,
्
ु
ु
ु
ू
ु
ु नभएको तर्वर्वरर् प्रस्ततु गनण,ु र्वा गलत तर्वर्वरर् प्रस्ततु गनणु स्र्वयममा
आपतत्तजनक कुरा हो । यो सम्बतन्धत व्यतक्तको अयोग्यताको तर्वषय पतन हो । कसैले राज्यलाई गलत तर्वर्वरर् प्रस्ततु गरी झकु याई
नाजायज तर्वरबाट फायदा तलने दष्ट्ु प्रयास गरे मा त्प्यस्ता व्यतक्तलाई पदमा कायम रहन तदनु उतचत हुदुँ नै , पदबाट हटाउनक
ु ा अततररक्त
तनजउपर थप काननु बमोतजम कारर्वाही गनणपु ने अर्वस्था पतन तसजणना हुन पग्ु दछ । यस सन्दभणमा तप.जे. थोमसको तर्वर्वादमा भारतीय
सर्वोच्च अदालतबाट गररएको व्याख्या उल्लेखनीय देतखन्छ । तप.जे.थोमसलाई Central Vigilance Commission (CVC) को
प्रमख
ु पदमा High Powered Committee (HPC) को तसफाररसअनसु ार राष्ट्रपततबाट तनयक्त
ु गररएको तथयो । तनज तर्वरूद्ध के ही
र्वषण पतहले भ्रिाचारको अतभयोगमा मद्दु ा चलेको तथयो, तर तनजलाई दोषी ठहर गरी तनर्णय भएको तथएन । यसबीच Department of
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Personnel and Training ले थोमस उपरको मद्दु ा नै तफताण तलन भनी कारर्वाही चलाएको तथयो । पतछ सन् २००७ मा उनी के रला
राज्यको मख्ु य सतचर्व पदमा तनयक्त
ु भए, सन् २००८ मा CVC ले उनलाई सबै अतभयोगबाट सफाइसमेत तदएको तथयो । तर
तप.जे.थोमसले HPC मा आफ्नो तर्वर्वरर् पेस गदाण उतल्लतखत तर्वर्वरर्हरू प्रस्ततु गरे का तथएनन् । भ्रिाचारको अतभयोगमा कारर्वाही
चलेको कुराको तर्वर्वरर् प्रस्ततु नगरी लक
ु ाएको भन्ने आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले थोमसको तनयतु क्त नै बदर गरे को पाइन्छ ।
उतल्लतखत तनर्णयका दृतिले हेदाण तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसंह काकीले पेस गरे को के ही तर्वर्वरर् अपर्ू ,ण भ्रमपर्ू ण र गलत देतखएको
कारर्बाट पतन तनजको तनयतु क्तलाई र्वैध मान्न सतकने अर्वस्था देतखुँदनै ।
३५. तनयतु क्तका लातग तसफाररस गने तनकायले प्रयोग गरे को स्र्वतर्वर्वेक र्वा बतु द्धमत्ताको अन्तयणमा प्रर्वेश गरी अदालतबाट योग्यताको
परीक्षर् गनणहु दुुँ नै भनी तर्वपक्षी तफण का तर्वद्वान् र्वररष्ठ अतधर्वक्ता तथा अतधर्वक्ताहरूले बहस तजतकर प्रस्ततु गनणभु एको छ । तसथण यस
सम्बन्धमा पतन के ही प्रसङ्ग उल्लेख गनणु सान्दतभणक देतखन्छ । र्वस्ततु ः तनयतु क्तका लातग तसफाररस गने तनकायले प्रयोग गने बतु द्धमत्ता र्वा
स्र्वतर्वर्वेकका कततपय पक्ष न्यातयक परीक्षर्योग्य तर्वषय नबन्न पतन सकदछन् । तसफाररस कताण तनकायको स्र्वतर्वर्वेकका के ही र्वातजछत र्वा
स्र्वीकृ त क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ । स्र्वतर्वर्वेकीय र्वा तजतबजी अतधकार प्रयोग भएको तस्थततमा तनर्णयमा उल्लेख
भएका आधार र कारर्को पयाणप्तता र्वा अपयाणप्तताको न्यातयक परीक्षर् गने क्षेत्र के ही सीतमत र सङ्कुतचत हुन सकदछन । तर गररएको
तनर्णयमा आधार र कारर् खल
ु ाइएको छ र्वा छै न र यसरी खल
ु ाइएको कुराबाट सम्बतन्धत व्यतक्तको योग्यता र्वा अयोग्यतालाई
र्वस्तगु तरूपमा प्रतततबतम्बत गदणछ र्वा गददैनन भन्ने कुरा स्र्वभार्वतः न्यातयक परीक्षर्को तर्वषय बन्दछ । तसफाररस गने तनकायलाई काननु ले
तनरङ्कुश अतधकार प्रदान गरे को छै न । तसफाररस गने तनकायले आफ्नो बतु द्धमत्ता र सदतर्वर्वे
् क र्वस्तगु तरूपमा प्रयोग गरे को छ भन्ने कुरा
गररएको तनर्णय व्यहोरा र तनर्णय प्रतियाबाट पतन देतखनु पदणछ । अन्यथा बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को भन्ने कुराको आडमा स्र्वेच्छाचाररताले
प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । स्र्वेच्छाचाररतालाई अदालतले मान्यता तदन हुदुँ नै , त्प्यसमा तनयन्त्रर् कायम गनणु र्वाजछनीय हुन्छ । यो नै
न्यातयक कायणको धमण पतन हो, ममण पतन हो । यस पृष्ठभतू ममा तर्वर्वातदत तसफाररस गदाण सर्वं ैधातनक पररषदल
् े र्वास्तर्वमा आफ्नो बतु द्धमत्ता र
सदतर्वर्वे
् क प्रयोग गरे को तथयो र्वा तथएन भनी हेनणु आर्वश्यक देतखन्छ । सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तमतत २०७०/१/२२ को तर्वर्वातदत
तसफाररस गने तनर्णय हेदाण तनम्नानसु ार व्यहोरा उल्लेख गररएको देतखयोः
“नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोतजम तनयतु क्तका लातग सोही संतर्वधानको धारा १५८
बमोतजम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरर् २० बमोतजम भई आएको राजनीततक सहमततसमेतलाई दृतिगत गरी
अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगमा ररक्त प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा लोकमान तसहं काकी, काठमाडौंलाई तसफाररस गने उम्मेदर्वारको योग्यता, उपयक्त
ु ता र सोको आधारः
नेपालको अन्तररम संतर्वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोतजम योग्यता पगु ेको,
राजश्व, तर्वकास र अनसु न्धानका क्षेत्रमा दईु दशकभन्दा बढी कायाणनभु र्व हातसल गरी नेपाल सरकारको मख्ु य सतचर्व र सोसरहको पदमा
रही तनजामती सेर्वाको राजपत्राङ्तकत तर्वतशि श्रेर्ीको पदबाट अर्वकाश प्राप्त । तनजको इमानदारी तथा तनजले पतहले गरे को सेर्वा र
पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार गदाण अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा तनयतु क्तका लातग पयाणप्त
आधार भएको ।”
३६. सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो उतल्लतखत तसफाररस गने तनर्णय व्यहोरालगायतका तनयतु क्त प्रतियासुँग सम्बतन्धत अतभलेख अर्वलोकन
गदाण यसका के ही पक्ष काननू ी तथा न्यातयक दृतिले दोषपर्ू ण देतखन्छन । यसका के ही कारर्हरू छनः
पम्हलो कारण; तर्वर्वातदत तनर्णयको अतभव्यतक्त (उतार) बाट सर्वं ैधातनक पररषदल
् े आफ्नो बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को तनर्णय नभएर
“राजनीततक सहमततको” कायाणन्र्वयन गरे कोसम्म हो भन्ने देतखन्छ । “राजनीततक सहमततसमेतलाई दृतिगत गरी” भनी नेपथ्यबाट प्राप्त
नामको अनमु ोदन गरे को देतखनबु ाट पररषदल
् े आफ्नो बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को ठान्नु तथ्यपरक देतखुँदनै । नेपालको अन्तररम संतर्वधान,
२०६३ ले सर्वं ैधातनक पदातधकारीको पदमा तनयतु क्तका सन्दभणमा कुनै प्रकारको राजनीततक सहमततको कुनै पररकल्पना गरे को पाइएन ।
तथातप, तत्प्कालीन तर्वतशि राजनीततक पररतस्थततको पररर्वेशमा राजनीततक सहमतततफण र्वातजछत हदसम्म दृतिगोचर गनणपु ने
आर्वश्यकता तथयो होला भन्ने कुरा बझ्ु न सतकन्छ । तर यसको तात्प्पयण संतर्वधान एर्वम् काननु द्वारा तनधाणररत सतण र्वा मापदण्ड भन्दा
बातहरका कुरालाई समेत मान्यता तदई “राजनीततक सहमततका” नाउुँमा गररएको तसफाररसले र्वैधातनकता प्राप्त गदणछ भन्ने अर्वश्य होइन
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। लोकतातन्त्रक मल्ू य मान्यता, काननु को शासन, सतं र्वधानर्वाद आतदका दृतिले हेदाण राज्यका सबै काम कारर्वाही र तियाकलापको
मापन आधार भनेको संतर्वधान नै हो । राजनीततक गतततर्वतध, तियाकलापसमेत संतर्वधानको दायरातभत्र अथाणत् संतर्वधानअन्तगणत रहेर नै
सजचातलत हुनपु दणछ । संतर्वधानले तनधाणरर् गरे को सीमा-रे खा भन्दा बातहरका राजनीततक सहमततले र्वैधातनक मान्यता प्राप्त गनण सकदैनन्
। लोकतातन्त्रक शासन व्यर्वस्था र संतर्वधानर्वादको मान्यताअनसु ार संतर्वधानअनसु ार राजनीतत तनदेतशत र सजचातलत हुनपु दणछ;
संतर्वधानभन्दा बातहर गएर राजनीतत सजचातलत हुन सकदैन । यस पक्षमा संर्वैधातनक पररषदल
् े तर्वर्वातदत तनयतु क्तको तसफाररस गदाण पयाणप्त
दृति तदएको पाइएन ।
दोस्रो कारण; तनज लोकमान तसंह काकीले गरे को सार्वणजतनक क्षेत्रको सेर्वा अर्वतधलाई सर्वं ैधातनक पररषदल
् े गोश्वारारूपमा गर्ना
गरे को पाइयो । सतं र्वधानद्वारा तनधाणररत “लेखा, राजश्व, इतजजतनयररङ, काननु , तर्वकास र्वा अनसु न्धान” को क्षेत्रमध्ये कुन कुन क्षेत्रमा
कतत अर्वतध काम गरी अनभु र्व हातसल गरे को भन्नेतफण कुनै र्वस्तगु त आधार खल
ु ाएको देतखएन । सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो तमतत
२०७०/१/२२ को तनर्णयमा यथाथणपरक र्वस्ततु थ्य उल्लेख नगरी गोश्वारा तर्वरबाट “राजश्व, तर्वकास र अनसु न्धानका क्षेत्रमा दईु
दशकभन्दा बढी कायाणनभु र्व हातसल गरे को” भनी उल्लेख गरे को देतखयो । संतर्वधानद्वारा तनधाणररत तर्वषयगत क्षेत्रमा २० र्वषण कायण गरे को
अनभु र्व नदेतखएको सम्बन्धमा मातथ नै तर्वर्वेचना गरी सतकएको छ । यस पक्षमा सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो दृति पगु ेको पाइएन ।
तेस्रो कारर्; सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य, अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) मा रहेको
“पररषदल
् े उपदफा (१) बमोतजम कुनै व्यतक्तलाई तनयतु क्तको लातग तसफाररस गदाण तनजको सामातजक प्रततष्ठा, उच्च नैततक चररत्र,
इमानदाररता, तनजप्रततको जनभार्वना तथा तनजले पतहले गरे को सेर्वा र पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार गनणपु नेछ” भन्ने प्रार्वधानतफण
पतन यस प्रसङ्गमा दृति तदनु आर्वश्यक छ । उक्त दफामा रहेको व्यर्वस्थाअनसु ार कुनै व्यतक्तलाई सर्वं ैधातनक पदातधकारीको पदमा
तनयतु क्तको लातग तसफाररस गदाण सर्वं ैधातनक पररषदल
् े तनजको “सामातजक प्रततष्ठा, उच्च नैततक चररत्र, इमानदाररता, तनजप्रततको
जनभार्वना तथा तनजले पतहले गरे को सेर्वा र पेसागत अनभु र्वसमेतलाई तर्वचार गनण”ु अतनर्वायण देतखन्छ । यी समग्र पक्षमा तर्वचार गरी
ऐनद्वारा तनदेतशत कुराहरूतफण दृतिगत गरी तर्वर्वातदत तसफाररस गररएको तथयो भन्ने सम्बन्धमा आस्र्वस्त हुने अर्वस्था प्रस्ततु हुन आएका
तमतसल कागजातबाट देतखन आएन ।
चौथो कारर्; तर्वपक्षीमध्येका लोकमान तसहं काकी जनआन्दोलनका िममा सत्ता, शतक्त, पदको दरूु पयोग र मानर्व अतधकारको
उल्लङ्घन गने दोषी भनी रायमाझी आयोगबाट कारर्वाहीका लातग तसफाररस भएका व्यतक्त भन्ने देतखएको छ । उक्त तसफाररसको
कायाणन्र्वयनका िममा सरकारले तनजलाई सेर्वाबाट बखाणस्त गने गरी कारर्वाही चलाएको, दईु पटक स्पिीकरर् सोतधएको र लोक सेर्वा
आयोगसुँग बखाणस्त गनण सहमततसमेत माग गररएको देतखन्छ । यस पक्षमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी (अन्देखा गरी) तनयतु क्तका लातग
तसफाररस गररएको देतखयो ।
पाुँचौं कारर्; सम्बतन्धत उम्मेदर्वारले पेस गरे को तर्वर्वरर्, जानकारी तथ्यपरक भए नभएको कुराको परीक्षर् गरी यतकन गनणु तनर्णय गने
तनकायको कतणव्य र तजम्मेर्वारी हुन्छ । गलत तर्वर्वरर् प्रस्ततु गनणु स्र्वयममा
् अयोग्यताको तर्वषय बन्दछ । लोकमान तसहं काकीले
सर्वं ैधातनक पररषदमा
् पेस गरे को र्वैयतक्तक तर्वर्वरर् हेदाण के ही तथ्य यथाथणपरक देतखएन । तर, तनजको र्वैयतक्तक तर्वर्वरर् यथाथणपरक छ
र्वा छै न भन्ने तफण संर्वैधातनक पररषदल
् े कुनै दृति तदएको पाइएन । तनयतु क्तसम्बन्धी सर्वं ैधातनक पररषदबाट
् प्राप्त फायल हेदाण शैतक्षक
योग्यता, कायाणनभु र्वलगायत व्यतक्तगत तर्वर्वरर् पिु ्याई हुने कुनै पतन प्रमार्पत्र, अतभलेख कागजात पेस गररएको (फायल संलग्न रहेको)
देतखएन । संतर्वधानले तोके को न्यनू तम योग्यतासम्बन्धी कुराहरू तनयतु क्तको तसफाररस गदाण अतभलेखमा संलग्न राख्नु र सोको
मल्ू याङ्कन गररनु अतनर्वायण हुन्छ त्प्यस्ता कुनै अतभलेख नै नहेरी सर्वं धै ातनक पररषद् कसरी तनज लोकमान तसंह काकीको योग्यता
सम्बन्धमा सन्तिु भयो भन्ने कुरा अनत्तु ररत देतखन्छ ।
छै ठौं कारर्; तनयतु क्तका लातग अन्य व्यतक्तहरू पतन स्र्वभार्वतः सम्भाव्य उम्मेदर्वार तथए होलान् । त्प्यसमध्ये को श्रेष्ठतम् उम्मेदर्वार हो
भन्नेतफण कुनै मल्ू याङ्कन भएको प्राप्त अतभलेखबाट देतखन आएन । पररर्ामतः उपलब्ध योग्य उम्मेदर्वारहरू मध्ये योग्यतम् व्यतक्तको
छनौट गररनु पने मान्यताको उपेक्षा हुन पगु ेको देतखयो ।
सातौं कारर्; तनज लोकमान तसंहउपर २०५३ सालमा सनु काण्डसम्बन्धी भ्रिाचार मद्दु ा चलेको कुरालाई तनजले सर्वं ैधातनक पररषदमा
्
पेस गरे को तर्वर्वरर्मा उल्लेख गरे को देतखएन । तनजले उक्त मद्दु ामा सातधकार अदालतबाट सफाइ पाएको र सो फै सला अतन्तम भई
बसेको कुरामा तर्वर्वाद छै न । तथातप जनु आयोगले तनजउपर भ्रिाचारको अतभयोग लगाई मद्दु ा चलाएको तथयो, सोही आयोगको प्रमख
ु
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आयक्त
ु पदमा तनयतु क्त गदाण जनमानसमा कस्तो प्रभार्व पलाण भनी तनयतु क्तका लातग तसफाररस गने तनकायले आफ्नो उच्च बतु द्धमता
(Best Wisdom) प्रयोग गने तर्वषयको रूपमा यसलाई हेनणु पने तथयो । यस सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले तप.जे.थोमसको
तर्वर्वादमा गरे को व्याख्या उल्लेखतनय छ । तर संर्वैधातनक पररषदल
् े यस पक्षमा कुनै दृति तदएको देतखएन ।
३७. उतल्लतखत तर्वतर्वध कारर्हरूबाट तर्वर्वातदत तसफाररस यातन्त्रक र स्र्वेच्छाचारीपर्ू ण देतखएको छ । सर्वं ैधातनक पररषदल
् े र्वास्ततर्वक
अथणमा आफ्नो बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को पाइएन । यस अर्वस्थामा तनर्णयकताणले बतु द्धमत्ता प्रयोग गरे को भन्ने तजतकरको आडमा
स्र्वेच्छाचारी तर्वरबाट भएको तनर्णयले काननू ी र्वैधता प्राप्त गनण सकने देतखुँदनै । सर्वं ैधातनक पररषदक
् ो यस प्रकारको काम कारर्वाहीलाई
न्यातयक परीक्षर्को तर्वषय होइन भन्नु उतचत हुदुँ नै ।
३८. अि यस अदालतको सयं ुक्त इिलासिाट म्मम्त २०७१।६।८ मा भएको आदेश म्मलेको छ वा छै न, म्नवेदन
मागिमोम्िम उत्प्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश िारी हुने, नहुने के हो ? भन्ने पााँचौं प्रश्नका सबिन्धमा म्वचार गररन्छ ।
माम्थ म्वश्ले षण गररएका आधार, कारण र प्रमाणहरूिाट नेपालको अन्तररम सम्ं वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा
(५) (ग) िमोम्िमको “लेखा, रािश्व, इम्न्िम्नयररङ, कानुन, म्वकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कबतीमा िीस वषा काम गरी
अनुभव र तयाम्त प्राप्त गरेको” भन्ने योग्यता म्वपक्षी लोकमान म्सहं काकीमा रहेको देम्खएन; धारा ११९ को उपधारा
(५)(ङ) िमोम्िमको “उच्च नैम्तक चररत्र कायम भएको" पम्न पाइएन; म्निले प्रमुख आयुक्त पदमा म्नयुक्त हुनका लाम्ग
म्ववरण पेस गदाा िुठ्ठा म्ववरण पेस गरेको र अयोग्यतासबिन्धी वास्तम्वक म्ववरण उल्लेख नगरी लुकाएकोसमेत देम्खन
आयो । सवं ैधाम्नक पररषद्िाट म्सफाररस गदाा नेपालको अन्तररम सम्ं वधानको धारा ११९ को उपधारा (५) तथा
संवैधाम्नक पररषद् (काम, कताव्य, अम्धकार र कायाम्वम्ध) सबिन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) िमोम्िमको
योग्यता म्निमा रहेको छ वा छै न भन्ने सबिन्धमा वस्तुगत तथ्यहरू परीक्षण नगरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरिाट म्सफाररस
गररएको देम्खयो । यस अवस्थामा भएको म्निको म्नयुम्क्तलाई संम्वधान एवम् कानुनअनुकूल मान्न म्मलेन । तसथा, ररट
म्नवेदन खारेि हुने ठहर गरेको यस अदालतको सयं ुक्त इिलासिाट म्मम्त २०७१।६।८ मा भएको म्नणाय उल्टी हुन्छ र
तत्प्काल प्रचम्लत नेपालको अन्तररम सम्ं वधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) िमोम्िमको
योग्यता नभएको व्यम्क्त श्री लोकमान म्सहं काकीलाई अम्ततयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा
म्नयुम्क्त गना म्सफाररस गने गरी भएको संवैधाम्नक पररषद्को म्मम्त २०७०।१।२२ को म्नणाय, सो म्सफाररसिमोम्िम
सबमाननीय राष्ट्रपम्तिाट म्मम्त २०७०।१।२५ मा गररएको म्नयुम्क्त, सबमाननीय प्रधान न्यायाधीशिाट म्नि लोकमान म्सहं
काकीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथलगायत म्निलाई म्नयुम्क्त गदााका सन्दभामा भएका काम कारवाहीहरू
उत्प्प्रेषणको आदेशद्वारा िदर हुने ठहछा ।
३९. सार्वणजतनक प्रशासन तथा व्यर्वस्थापनका क्षेत्रमा देखापने अतनयतमतता, भ्रिाचार जस्ता कुरामा तनगरानी र तनयन्त्रर् कायम राखी
सश
ु ासन कायम गराउने एउटा संयन्त्रको रूपमा नेपालको संतर्वधानमा अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगको व्यर्वस्था भएको हो ।
कुनै सार्वणजतनक पद धारर् गरे को व्यतक्तले भ्रिाचार गरी अतख्तयारको दरूु पयोग गरे को सम्बन्धमा काननु बमोतजम अनसु न्धान गने
गराउने र सो अपराधमा सल
ु ासन कायम राख्न र
ं ग्न व्यतक्तउपर अदालतमा मद्दु ा दायर गने अतधकार आयोगमा रहेको छ । देशमा सश
भ्रिाचार तनर्वारर् गनण उक्त आयोगले गहनतम तजम्मेर्वारी र भतू मका तनर्वाणह गनणपु दणछ । यसका लातग आयोगको काम कारर्वाही
प्रभार्वकारी हुनु र्वाजछनीय छ । सतं र्वधान र काननु द्वारा तोतकएको अतधकारको प्रयोग गनण र कतणव्यको पालना गनणमा अतख्तयार
दरूु पयोग अनसु न्धान आयोग स्र्वतन्त्र र सक्षम रहनपु दणछ भन्ने अतभप्रायले संतर्वधानमा आर्वश्यक प्रार्वधानहरू समार्वेश भएका छन् ।
कुनै पतन कारर्बाट उक्त आयोगको काम कारर्वाहीमा असर पने र्वा व्यर्वधान पैदा हुने तस्थतत उत्प्पन्न हुन नतदनेतफण राज्यका अन्य
तनकायहरूको समेत सजगता आर्वश्यक ठातनन्छ । संतर्वधानद्वारा खडा गररएका अतख्तयार दरूु पयोग अनसु न्धान आयोगलगायतका
अन्य आयोगहरूले स्र्वतन्त्र, तनष्ट्पक्ष र सक्षमरूपमा आ-आफ्नो सर्वं ैधातनक कतणव्य र दातयत्प्र्व तनर्वाणह गनण सकने अनक
ु ू ल र्वातार्वरर् र
पररतस्थततको तनमाणर् गनणु नेपाल सरकारको समेत तजम्मेर्वारी रहेको देतखन्छ ।
४०. कुनै पतन सस्ं था र्वा तनकायको सक्षमता र्वा प्रभार्वकाररता त्प्यसमा कायणरत जनशतक्तको योग्यता र क्षमतासुँग अन्योन्यातश्रतरूपमा
अन्तर-सम्बतन्धत रहन्छ । सस्ं थाका सच
ु द् पररर्ाम तनस्कन सक्तछ । अयोग्य, असक्षम, भ्रि र्वा उच्च
ं ालकहरू सयु ोग्य भएमा मात्रै सख
नैततक चररत्र नभएका व्यतक्तबाट कुनै सख
ु द अतभि परू ा हुदुँ नै । त्प्यस प्रकारका व्यतक्तलाई सम्र्वेदनशील अतख्तयारी सतु म्पयो भने
अन्ततोगत्प्र्वा पररर्ाम प्रत्प्यत्प्ु पादक नै हुनेछ । यसप्रकारको अर्वस्था पैदा नहोस भन्ने अतभप्रायले सार्वणजतनक जर्वाफदेतहताको संर्वैधातनक
पदमा तनयक्त
ु हुने पदातधकारीका लातग संतर्वधान एर्वम् काननु मा योग्यताका न्यनू तम सतणहरू तनधाणरर् गनणु परेको हो । यसरी तोतकएका
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योग्यता कुनै अलङ्कारका तर्वषय नभएर व्यर्वहाररकरूपमा अनश
ु रर् गनणपु ने कुराहरू हुन । यसको पालना गनणु अतनर्वायण छ । उपलब्ध
योग्य उम्मेदर्वारहरू मध्ये पतन योग्यतमलाई छनौट गनणु तसफाररस गने तथा तनयतु क्त गने तनकाय र्वा पदातधकारीको कतणव्य बन्दछ ।
सार्वणजतनक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रचतलत “उपयक्त
ु ठाउुँमा उपयक्त
ु मातनस” (“Right person in right place”) भन्ने सत्रु सर्वं ैधातनक
तनकायका पदातधकारीहरूको तनयतु क्तका सन्दभणमा पतन मननयोग्य छ । पदीय तजम्मेर्वारीअनसु ारको योग्यता र क्षमता र्वस्तगु त आधारमा
यतकन गरे र मात्र योग्यतम् व्यतक्तलाई सर्वं ैधातनक अगं को पदातधकारीको पदमा तनयक्त
ु गररनु र्वाजछनीय देतखन्छ । योग्यता नै नपगु ेका
व्यतक्तलाई सर्वं ैधातनक पदातधकारीको पदमा स्र्वेच्छाचारी तर्वरबाट तनयक्त
ु गररएमा संतर्वधानको उल्लङ्घन हुन पग्ु दछ ।
४१. अतः मातथ उल्लेख गररएका कुराहरूतफण समतु चत दृति तदई यो आदेशको पररर्ामस्र्वरूप ररक्त रहन पगु ेको अतख्तयार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगको प्रमख
ु आयक्त
ु पदमा हाल प्रचतलत नेपालको सतं र्वधानको धारा २३८ तथा सर्वं ैधातनक पररषद् (काम, कतणव्य,
अतधकार र कायणतर्वतध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोतजमको योग्यता पगु ेका व्यतक्तलाई तनयतु क्तका लातग तसफाररस गरी तनयक्त
ु गनणु गराउनु
भनी तर्वपक्षीमध्येका सर्वं ैधातनक पररषद् तथा सम्माननीय राष्ट्रपततको कायाणलयका नाउुँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहछण ।
४२. अब प्रस्ततु तर्वर्वादको पनु रार्वलोकन गनेसम्बन्धी आदेशपश्चात् यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान तसंह काकीका नाउुँको
म्याद तामेली गने सन्दभणमा बाधा अर्वरोध गरे को भनी तर्वपक्षी बनाई उजरु ी तनर्वेदन/प्रततर्वेदन परे का व्यतक्तहरू उपर सजाय हुने, नहुने के
हो भन्ने छै ठौं प्रश्न सम्बन्धमा तर्वचार गनणपु ने हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा तर्वचार गदाण सो म्याद तामेलीको अर्वस्थामा तर्वपक्षी
लोकमान तसहं काकी स्र्वयम् उपतस्थत भई बाधा तर्वरोध गरे को भन्ने उजरु ी व्यहोरा देतखन आएन । म्याद तामेलीको अर्वस्थामा तनज
तर्वदेशमा रहेको भन्ने तथ्य तनजले पेस गरे को तलतखत जर्वाफमा उल्लेख भएको पाइयो । तनजको अह्रोट मानेर अन्य व्यतक्तले कायण
गरे को भन्ने पतन तथ्ययक्त
ु रूपमा पतु ि भएको देतखन आएन । अकाण तर्वपक्षी प्रमोद कुमार काकी सयं ोगर्वस मात्र सो म्याद तामेली गने
स्थानमा पगु ेको भन्ने तनजको तजतकर रहेको पाइयो । तनजले तामेली कायणमा बाधा तर्वरोध गरे को भन्ने तर्वश्वास गनण सतकनेसम्मको
अर्वस्था उजरु ी तनर्वेदन एर्वम् प्रततर्वेदनबाट समेत देतखन आएन । तसथण लोकमान तसंह काकी र प्रमोद कुमार काकीलाई अ.ब.ं १११ न.ं
बमोतजम कुनै सजाय गरी रहनु परे न ।
४३. म्याद तामेली कायणमा अर्वरोध पैदा गने भतनएका अन्य व्यतक्तहरू मध्ये तामेलदार शम्भबु हादरु खत्री, काठमाडौं महानगरपातलका
र्वडा न.ं १० का र्वडा कायाणलयका सतचर्व सररता राई, सोही र्वडा कायाणलयका नायब सब्ु बा भेषराज अयाणल, प्रहरी कमणचारी सब
इन्स्पेकटर नकुलराज गौतम र प्रर्वल थापाले मल
ु क
ु ी ऐन, अ.ब.ं १११ न.ं प्रततकूल कायण गरी म्याद तामेली कायणमा अर्वरोध गरे को र
न्यातयक प्रतियामा व्यर्वधान खडा गरे को तथ्य खल
ु ाई उजरु ी तनर्वेदन एर्वं प्रततर्वेदन परे को देतखयो । यसरी परे का उजरु ी तनर्वेदन तथा
प्रततर्वेदनउपर तर्वश्वास गनण नहुने अन्यथा कुनै उतचत कारर् खल्ु न आएको पाइएन । तर्वपक्षीहरूको तलतखत जर्वाफबाट तनजहरूले
सदाशयतापर्वू णक म्याद तामेली कायण गरे गराएको तर्वश्वास गनण सतकने अर्वस्था देतखएन । तमतसल संलग्न म्याद तामेली गने स्थानको
तस्र्वीर (तडतजटल प्रतत) समेतका प्रमार्हरूबाट उतल्लतखत व्यतक्तहरूले अदालतबाट जारी गररएको म्याद तामेली गने, गराउने कायणमा
अर्वातजछतरूपमा बाधा व्यर्वधान खडा गरे को तथ्य समतथणत हुन आएको देतखयो । अदालतबाट जारी गररएको म्याद सचू ना तनयतमत र
सहज तर्वरबाट तामेल गनण,ु गराउनु सम्बतन्धत कमणचारीलगायत स्थानीय मातनसहरूको समेत कतणव्य बन्दछ । म्याद तामेली कायणमा
बाधा अर्वरोध गराइएमा न्यातयक काम कारर्वाहीमा अनतु चत अर्वरोध पैदा हुन जान्छ । त्प्यस प्रकारको तियाकलाप मान्य र स्र्वीकायण हुन
सकदैन । न्यातयक काम कारर्वाहीमा सदैर्व काननु परायर्ताको अपेक्षा रहने गदणछ । यस प्रततकूलका कायण र व्यर्वहारप्रतत
सण्ू यसहनशीलताको दृतिकोर् अपनाउनु यस अदालतको पतन कतणव्य र्वन्दछ । तसथण तनज तर्वपक्षीहरूबाट भए गररएका काम कारर्वाही,
प्रदतशणत तियाकलाप काननु प्रततकूलका देतखन आएकाले तनज तर्वपक्षीहरू शम्भबु हादरु खत्री, सररता राई, भेषराज अयाणल, नकुलराज
गौतम र प्रर्वल थापालाई मल
ु क
ु ी ऐन, अ.ब.ं १११ न.ं बमोतजम जनही रू. १,०००।- (एक हजार) जररर्वाना हुने ठहछण । साथै, तनजहरू
मध्येका तामेलदार शम्भबु हादरु खत्री, र्वडा कायाणलयका सतचर्व सररता राई र सब इन्स्पेकटर नकुलराज गौतमले काननु बमोतजमको
कतणव्य पालना नगरी न्यातयक प्रतियामा अर्वरोध गने कायण गरे को, तनजहरूको पदीय दातयत्प्र्वका दृतिले कसरु को मात्रा थप गम्भीर रहेको
देतखएको हुदुँ ा तनजहरू तीन जनाउपर सेर्वा सम्बतन्धत काननु बमोतजम आर्वश्यक तर्वभागीय कारर्वाही गनण सम्बतन्धत अतख्तयारर्वालाहरू
समक्ष लेखी पठाई तदनेसमेत ठहछण । अरू तपतसलबमोतजम गनणू ।
तपम्सल
तर्वपक्षीहरूको जानकारीसतहत यो आदेशको कायाणन्र्वयनका लातग आदेशको प्रतततलपी साथै राखी श्री महान्यायातधर्वक्ताको
कायाणलयमाफण त पठाई तदन.ू .१
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म्याद तामेलीतफण का तर्वपक्षीहरू शम्भबु हादरु खत्री, सररता राई, भेषराज अयाणल, नकुलराज गौतम र प्रर्वल थापालाई मल
ु क
ु ी ऐन, अ.ब.ं
१११ नं. बमोतजम जनही रू. १,०००।-(एक हजार) जररर्वाना हुने ठहर भएकाले सोको लगत राखी काननु बमोतजम असल
ु गनणु भनी
काठमाडौं तजल्ला अदालतमा लगत तदन.ू ..............२
म्याद तामेलीतफण का तर्वपक्षीहरू मध्येका तामेलदार शम्भबु हादरु खत्री, र्वडा कायाणलयका सतचर्व सररता राई र सब इन्स्पेकटर नकुलराज
गौतमले काननु बमोतजमको कतणव्य पालना नगरी न्यातयक प्रतियामा अर्वरोध गने कायण गरे को सम्बन्धमा आर्वश्यक तर्वभागीय कारर्वाही
गनण तनजहरूको सेर्वासुँग सम्बतन्धत अतख्तयारर्वालाहरू समक्ष लेखी पठाई तदनू .....................................३
यो आदेशको कायाणन्र्वयन तस्थततको अनगु मन गनणका लातग यस अदालतको फै सला कायाणन्र्वयन तनदेशनालयलाई लेखी पठाई तदनु ।
अरू तनयमानसु ार गरी तमतसल अतभलेख शाखामा बझु ाई तदनू ............४
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. अतनलकुमार तसन्हा
न्या. आनन्दमोहन भट्टराई

इजलास अतधकृ त: रामप्रसाद बस्याल र ईश्वरीप्रसाद भण्डारी
इतत संर्वत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभु म् ।
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ु राज्य अमेरीकामा हालसम्म ल्याइएको महाभियोगको प्रस्िाव
अनुसूिी-८ : संयक्त

Individual

Position

House
Action/Charges

Senate
Trial

William Blount U.S. Senator
from
Tennessee

Impeached July 7, 1797, on December 17,
charges of conspiring to
1798-January
assist in Great Britain's
14, 1799
attempt to seize Spanishcontrolled territories in
modern -day Florida and
Louisiana

Judge, U.S.
district court,
District of
New
Hampshire
Associate
Samuel
Justice, U.S.
Chase
Supreme
Court
James H. Peck Judge, U.S.
district court,
Western
district of
Tennessee
Judge, U.S.
West H.
district court,
Humphreys
Western
district of
Tennessee

Impeached March 2, 1803, March 3,
on charges of intoxication
1803-March
on the bench and unlawful 12, 1804
handling of property claims

John
Pickering

Andrew
Johnson

Mark H.
Delahay
William W.
Belknap

Charles
Swayne

Robert W.
Archbald

President of
the United
States

Judge, U.S.
district court,
Kansas
U.S.
Secretary of
War

Judge, U.S.
district court,
Northern
district of
Florida
Associate
judge, U.S.
Commerce
Court

Impeached March 12,
1804, on charges of
arbitrary and oppressive
conduct of trials
Impeached April 24, 1830,
on charges of abuse of the
contempt power

Time
(Approx...)

Charges
18 Month
dismissed for
want of
jurisdiction;
Blount had been
expelled from
the U.S. Senate
before his trial
Found guilty;
12 Month
removed from
office

December 7,
1804-March
1, 1805

Acquitted

12 Month

April 26,
1830-January
31, 1831

Acquitted

9 Month

Found guilty;
removed from
office and
disqualified
from future
office
Acquitted

50 days

Impeached May 6, 1862, on June 9, 1862charges of refusing to hold June 26, 1862
court and waging war
against the U.S.
Government
Impeached February 24,
1868, on charges of
violating the Tenure of
Office Act by removing
Secretary of War Edwin
Stanton from office
Impeached February 28,
1873, on charges of
intoxication on the bench
Impeached March 2, 1876,
on charges of criminal
disregard for his office and
accepting payments in
exchange for making official
appointments
Impeached December 13,
1904, on charges of abuse
of contempt power and
other misuses of office

February 25May 26, 1868

Impeached July 11, 1912,
on charges of improper
business relationship with
litigants
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Result

3 Month

No trial held

Resigned prior
to trial

March 3August 1,
1876

Acquitted

5 Month

December 14,
1904February 27,
1905

Acquitted

2 and half
month

July 13, 1912January 13,
1913

Found guilty;
removed from
office and
disqualified
from future

6 Month

George W.
English

Judge, U.S.
district court,
Eastern
district of
Illinois

Impeached April 1, 1926,
on charges of abuse of
power

April 23December 13,
1926

Harold
Louderback

Judge, U.S.
district court,
Northern
district of
California
Judge, U.S.
district court,
Southern
district of
Florida

Impeached February 24,
1933, on charges of
favoritism in the
appointment of bankruptcy
receivers
Impeached March 2, 1936,
on charges of favoritism in
the appointment of
bankruptcy receivers and
practicing law as a sitting
judge
Impeached July 22, 1986, on
charges of income tax
evasion and of remaining on
the bench following criminal
conviction
Impeached August 3, 1988,
on charges of perjury and
conspiring to solicit a bribe

May 15-24,
1933

Halsted L.
Ritter

Harry E.
Claiborne

Judge, U.S.
district court
of Nevada

Alcee L.
Hastings

Judge, U.S.
district court,
Southern
district of
Florida
Judge, U.S.
district court,
Southern
district of
Mississippi
President of
the United
States

Walter L.
Nixon

William J.
Clinton

Samuel B.
Kent

Judge, U.S.
district court
for the
Southern
district of
Texas

G. Thomas
Porteous,
Jr.

Judge, U.S.
district court,
Eastern
district of
Louisiana

Donald J.
Trump

President of
the United
States

Donald J.
Trump

President of
the United
States

office
Resigned
November 4,
1926;
proceedings
dismissed
December 13,
1926
Acquitted

8 and half
month

3 Month

March 10April 17,
1936

Found guilty;
removed from
office

1 and half
month

October 7-9,
1986

Found guilty;
removed from
office

2 and half
month

October 1820, 1989

Found guilty;
removed from
office

14 and half
month

Impeached May 10, 1989,
on charges of perjury
before a federal grand jury

November 13, 1989

Found guilty;
removed from
offic

6 Month

Impeached December 19,
1998, on charges of lying
under oath to a federal
grand jury and obstruction
of justice
Impeached June 19, 2009,
on charges of sexual
assault, obstructing and
impeding an official
proceeding, and making
false and misleading
statements
Impeached March 11,
2010, on charges of
accepting bribes and
making false statements
under penalty of perjury

January 7February 12,
1999

Acquitted

2 Month

June 24-July
22, 2009

Resigned June
30, 2009 before
the completion
of the trial; H.
Res. 661 ended
the proceedings

11 days

December 78, 2010

9 Month

Impeached December 18,
2019, on charges of abuse
of power and obstruction
of Congress
Impeached January 13,
2021, on the charge of
incitement of insurrection

January 16February 5,
2020

Found guilty;
removed from
office and
disqualified
from holding
future office
Acquitted

Acquitted

1 month

February 913, 2021

1 and half
month

Source: https://history.house.gov/Institution/Impeachment/Impeachment-List/
157

