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  म�ुाः उ��षेण । 

 �नवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� म.न.पा. वडा नं. ३४ ब�ने भरतमिण ज�म 

�व�� 

�वप�ी : नेपाल सरकार, मि��प�रष�, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �सँहदरबारसमेत  

 देशमा मह�वपूण� सेवा प�ु याएका �यि� सेवाबाट �नव�ृ भएप�छ �नजह�को स�ुवधा र सरु�ा स�ब�धमा 

केह� �यव�था ग�रन ेभ� ेकुरा रा�यको ��त�ाको �वषय हनु े। 

 �यि�ह�ले प�ु याएको योगदानको कदर गद� सेवा�नव�ृ भएप�ात ्स�मान �व�प केह� स�ुवधा �दान 

गन� र �य�ता �यि�को सरु�ास�ब�धी �ब�ध गन� ज�ता काय�ह� रा�यका दा�य�व�भ� पन� । 

 रा�यले के क�ता �यि�लाई के क�तो स�ुवधा र सरु�ा �दान गन� भ� े कुरा रा�यको नी�तगत 

�वषय�भ� पन� कुरा हो । य�तो नी�तगत कुरा सामा�यतया �या�यक पनुरालोकनको �वषयव�त ु

हनु नस�ने । 

(�करण नं.१३) 

 �वधा�यक� अ�धकार�ा� काय�पा�लकाले आ�नो नी�तगत �वषयका कुराह�लाई लागू गन� �योजनका 

ला�ग कुनै अ�यादेश जार� गदा� त�काल सो अ�यादेशको आव�यकता �थयो वा �थएन भ� े कुरा 

�या�यक पनुरालोकनको �वषय ब� नस�न े। 

(�करण नं.१४) 



 के क�ता प�हलेका साव�ज�नक पदा�धकार�लाई के क�त स�ुवधा �दन ेवा न�दन ेभ� े�वषयमा के क�तो 

कानूनको आव�यकता �यसको अ�ययन �व�षेण गर� ��ता�वत गन� काम सरकारको र कानून बनाउन े

अ�भभारा �यव�था�पका संसदकै हुँदा साव�भौम जनताका ��त�न�धह� रहेको संवैधा�नक �नकायको 

�वचाराधीन रहेको अ�यादेशका �वषयमा अदालतले �वेश गर� केह� बो�न न�म�न े। 

(�करण नं.१६) 

�नवेदकका तफ� बाट : �व�ान अ�धव�ा भरत ज�म 

�वप�ीका तफ� बाट : �व�ान सह�याया�धव�ा �ी �करण पौडेल 

अबलि�वत नजीर : 

 नकेाप २०६८, �न.नं.८६७५, प�ृ १४२० 

स�ब� कानून : 

 नपेालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ (२)  

आदेश 

          का.म.ु�.�या.दामोदर�साद शमा� : नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ 

(१)(२) बमोिजम दायर भएको ��ततु �रट �नवेदनको संि�� त�य एवम ्आदेश यस �कार छ :– 

          म �रट �नवेदक देशमा कानूनको शासन �थापनाको ला�ग नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को 

मम�, भावना, उ�े�यमा कुनै प�न �यि� वा �नकाय वा सरकारमा बसेका दल वा समूहले ह�त�ेप गन� 

नसकोस,् सं�वधानबाट �द� संवैधा�नक �यव�थालाई कसैले कुि�ठत पान� नसकोस ्र सं�वधान ह�त�ेप म�ु 

रहोस ्भ�े उ�े�यका साथ यो �नवेदन गन� आएको छु । 

          पूव�पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� स�ब�धमा नेपाल राजप�, ख�ड ६२ 

अ�त�र�ा� १२, भाग २ मा �कािशत छ । सोह� राजप�को दफा १(२) बमोिजम यो अ�यादेश त�ु�त 

�ार�भ हनुेछ भ�नएको छ । पूव�पदा�धकार�ह� भ�ाले संवत ्२०४६ सालप�छ �नयिु� भई ओहदामा बहाल 

नरहेका �नव�ृ रा�प�त, उपरा�प�त, �धानम��ी, �धान�यायाधीश वा सभामखु स�झनपुछ� भने उ�लेख 

ग�रएको छ । पूव� पदा�धकार�ह� भनी अ�यादेशमा उि�लिखत सबै जसो पदा�धकार�ह�लाई सेवाका 

�कृ�तअनसुार ऐन �नयम र समय समयको मि��प�रष�को �नण�यानसुार स�ुवधा तथा सरु�ा �यव�था भएकै 

अव�था छ । भतूपूव� पदा�धकार�को सेवा र शत� अनसुारको ऐन�ारा पाएको स�ुवधा र सरु�ाको अ�त�र� 

यो �वशेष �यव�था भएबाट उ� �वशेष �क�समको अ�यादेश सं�वधानको मम� र भावनाको ठाडै उ�ल� घन 

हनु पगेुको छ । 



          नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ मा रा�प�तबाट अ�यादेश जार� गन� �यव�था छ 

। तर, अ�यादेश जार� गदा� त�कालै परेको सम�यास�म समाधानका ला�ग छोटो अव�धको ला�ग ऐनको 

मा�यता पाउने आदेश जार� गन� स�कने �यव�था छ । अन�तकालका ला�ग रहने गर� कुनै �क�समको 

आ�ा, आदेश वा उ�चआदेश जार� गन� सं�वधानले रा�प�तलाई �वशेषा�धकार �दान गरेको छैन । �यसैले 

�थायी �यव�था ग�रनपुन� कुनै प�न �क�समको कानूनलाई अ�यादेश�ारा ला� न �म�दैन र रा�को ढुकुट� खच� 

हनुे कुरामा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ९९ बमोिजम ऐन बनाएर मा� खच� ग�रनपुछ� 

भ�नएको छ । ऐनको मा�यता पाउने अ�यादेशबाट दूरगामी �भाव पन� काय� गन� �म�दैन । 

          नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ अनसुार जार� भएको अ�यादेशमा सं�वधानको 

धारा १३ को बिख�लाप हनुे गर� भतूपूव� पदा�धकार�लाई समयसीमा तोक� २०४६ सालअिघ र २०४६ 

सालप�छको भनी असमान �क�समले वग�कृत गरेको काय� गैरसंवैधा�नक छ । नेपालका भतूपूव� 

�धानम��ीह� तथा �धान�यायाधीशह�लाई यसर� �वभाजन गन� �च�लत कानूनले अ�धकार �दान गरेको 

छैन । वत�मानको नेपालमा भतूपूव� रा�प�तको उपा�ध कुनै प�न नेपाल�ले �हण गरेका छैनन ् । हाल 

बहालमा रहेका रा�प�त तथा उपरा�प�त भतूपूव�का �पमा जी�वत रहेर उ� स�ुवधा भोग गन� पाउने हनु ्वा 

होइनन ्भ�व�यको अनमुान र �या�या कसैले गन� स�ने कुरा होइन । 

          �व� ब�कलगायत अ�य आ�थ�क �नकायबाट �ा� ��तवेदनअनसुार वत�मान नेपालको ��तवष� ��त 

�यि� आय य.ुएस.डलर ४७२।– भ�नएको छ । तदनसुार हेदा� एक वष� एक नेपाल�को आ�दानी भनेको 

कर�ब �. ४०,०००।– देिख�छ । दै�नक �. ११०।– कमाई भएका नाग�रकले �तरेको करबाट स�ा�लत 

मलुकुका पदा�धकार�ले भने ओहदाबाट बा�ह�रएप�छ प�न रा�कोषको धनराशी उपभोग गन� �यव�था 

�मलाउन ु भनेको अ�य�तै घृिणत सा�वत हनुे काय� देिखएको छ । रा�प�त, उपरा�प�त 

�धानम��ी, �धान�यायाधीश, सभामखुह�को पद समा� भएप�छ प�न अ�यादेशले �नद�शन गरेअनसुार 

रा�यकोषबाट खच� बेहो�रँदा हालको अव�थामा मा� यो २०६९ सालस�म भएका भतूपूव� पदा�धकार�ह�लाई 

वा�ष�क � ५० करोड ला�ने कुरा �प� छ । यसर� खच� �लन ेपदा�धकार�ह�म�ये एक पूव� �धानम��ीका 

ला�ग मा� ५ वष�का ला�ग कर�ब �. ४ करोड ला�ने �� छ । 

          �वप�ीह�ले �म�त २०६९ साल वैशाख १ गते नेपाल राजप�को ख�ड ६२ अ�त�र�ा� १ को 

राजप�मा पूव� पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� स�ब�धमा बनेको अ�यादेश भनी �कािशत 

गर� सोह� �म�तदेिख पूव� �धानम��ीह�ले स�ुवधा �लन थालेको समाचार जानकार� हनु आएको छ । 

राजप�को ��तावनामा, “मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई ओहदामा बहाल 

नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� त�काल आव�यक भएको” भ�नएको छ । तर, त�काल 

�कन र कसर� आव�यकता प� य� भ�े कुरामा भने ��तावना मौन छ । जनु समयमा उ� अ�यादेश जार� 

भएको छ �यव�था�पका संसद कायम रहेको देिख�छ । य�द �वप�ीह�को �नयत सफा, रा�ो र �वषय 

अ�याव�यक �थयो भने २०६९ साल जे� ६ गते बसेको संसद�य �यव�था�पकाको बैठकमा �कन पेश भएन 



र �वप�ीह�को गलत �नयतकै कारण अ�यादेश पेश नगर� �नि��य बनाइएको छ । एक पटक यसर� 

�नि��य भइसकेको अ�यादेशलाई �वप�ीह�ले �म�त २०६९।४।३ को नपेाल राजप�मा ख�ड ६२ को 

अ�त�र�ा� १२ �ारा पनुः सोह� अ�यादेश जार� गरेको काय� पूण� गैरकानूनी भएको �� छ । 

          �यव�था�पका संसद नबसेको अव�थामा मलुकुमा कुनै दैवी �कोप ज�तैः भकू�प, अनाव�ृ� वा 

अ�तव�ृ� भई नाग�रकको जीउ �यान खतरामा परेको समयमा रा�य�ारा त�काल राहत �दान गन� र रा� 

कोषबाट धनराशी �नकाल� खच� गनु�प� यो भने य�तो खच�को ला�ग अ�यादेश�ारा खच� गन� स�कनेछ । सो 

प�न �यव�था�पका संसदबाट अनमुो�दत हनुपुन� कानूनी �ावधान छ । उ� अ�यादेशमा उि�लिखत त�काल 

भ�े श�दले “सदाकाल” लाई समे�न स�दैन, यी दईु श�दह� आफ� मा �वरोधाभासय�ु छन ्। �यसैले पूव� 

पदा�धकार� स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� अ�यादेशले सदाकाल समे�ने हुँदा धारा ८८ सँग सो अ�यादेश 

�प� बािझएको छ । 

          उि�लिखत आधार र कारणबाट भतुपूव� पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा र सरु�ा �दान गन� नेपाल 

राजप�मा �कािशत अ�यादेश कानूनको सामा�य �स�ा�त र नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१३ र ८८ सँग �प� बािझएको छ । �वप�ी आफ� लाई लाभ हनुे र रा�को ढुकुट�को रकम ��त हनुे गर� 

षडय��पूण� त�रकाले बनाई �म�त २०६९।१।१ मा जार� गरेको अ�यादेशलाई �नर�तरता �दन पनुः �म�त 

२०६९।४।३ मा नेपाल राजप�मा �कािशत गर� जार� गरेको अ�यादेश, २०६९ सालको वैशाखदेिख नै 

�ार�भ भएको हुँदा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १, १३, २३, ८८, ९९ र १०७(१)(२) 

बमोिजम उ��षेणलगायत जो चा�हने आव�यक आ�ा, आदेश, पूज� जार� गर� भतूपूव� पदा�धकार�ह�ले पाउन े

स�ुवधास�ब�धी �म�त २०६९।१।१ मा जार� गरेको र �यसैलाई �नर�तरता �दन २०६९।४।३ मा जार� 

गरेको अ�यादेश �ार�भ भएको �म�तदेिख नै लागू हनुे गर� अमा�य र बदर घो�षत गर� पाऊँ । साथै ��ततु 

�नवेदनको टु�ो ला�नलाई केह� समय ला�ने भएको र त�कालै भतूपूव� पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा �दान 

गरेमा वा गन� �यव�था भएमा रा� कोषको ठूलो धनराशी मा�सने र गैरकानूनी अ�यास श�ु हनुे भएकोले 

�म�त २०६९।४।३ मा �कािशत नेपाल राजप�बाट जार� भएको अ�यादेश नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को गलत अथ� लगाई जार� भएको हुँदा मूल कानूनसँग बािझएको �ावधान 

�नि��य नभएस�म कानूनी�पमा �भावमा रहने हुँदा यो �नवेदनको टु�ो नलाग�ुले उ� अ�यादेश कायम 

र�हरहने हुँदा हाल काया��वयन नगनु� नगराउन ुभ�े सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ४१ 

बमोिजम अ�त�रम आदेशसमेत �वप�ीह�को नाममा जार� ग�रपाऊँ भ�े �नवेदनप� । 

          यसमा के कसो भएको हो, �नवेदकको मागबमोिजमको आदेश �कन जार� हनु नपन� हो, जार� हनु ु

नपन� कुनै आधार र कारण भए बाटाका �यादबाहेक १५ �दन�भ� महा�याया�धव�ाको काया�लयमाफ� त ्

�लिखत जवाफ पेश गनु� भनी �नवेदन र यो आदेशको ��त�ल�पसमेत साथै राखी �वप�ीह�का काया�लयका 

नाउँमा सूचना �याद पठाई महा�याया�धव�ाको काया�लयलाई बोधाथ� �दई �लिखत जवाफ आएप�छ वा 

अव�ध नाघेप�छ �नयमानसुार पेश गनू� । रा�प�त र �धानम��ीको �यि�गत नाममा सूचना पठाउन ुपरेन । 



          �नवेदकले माग गरेको अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा �वचार गदा� नेपाल सरकार�ारा नेपाल राजप� 

ख�ड ६२ �म�त २०६९।१।१ मा र पनुः २०६९।४।३ मा �कािशत अ�यादेशह�को 

��तावनामा, “मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�लाई ओहोदामा बहाल नरहे प�न 

आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा गन� त�काल आव�यक भएको” भ�ेसमेत उ�लेख भई “पूव� पदा�धकार�ह�को 

स�ुवधा सरु�ास�ब�धी अ�यादेश” जार� भएको देिख�छ । नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

८८(१) ले “�यव�था�पका संसदको अ�धवेशन वा बैठक च�लरहेको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा 

त�काल केह� गन� आव�यक परेको छ भ�े कुरामा रा�प�त स�त�ु भएमा” मि��प�रष�को �सफा�रशमा 

अ�यादेश जार� गन�स�ने �यव�था गरेको पाइ�छ । यस धाराले गरेको कानूनी �यव�थाअनसुार जार� 

ग�रएको भ�नएको उपरो� �ववा�दत अ�यादेशको स�दभ�मा �न�न संवैधा�नक ��ह�को �या�यक �नरोपण हनु 

आव�यक देिख�छः– 

१. �यव�था�पका संसदको अि�त�व कायमै रहेको तर सोको अ�धवेशन वा बैठक नच�लरहेको अव�थामा 

मा� धारा ८८ अनसुार अ�यादेश जार� गन� स�क�छ वा �यव�था�पका संसदको अि�त�व कायमै 

नरहेको अव�थामा प�न उ� धाराअनसुार अ�यादेश जार� गन� स�क�छ 

२. धारा ८८ अनसुार जार� ग�रएको अ�यादेश उ� धारा ८८ को उपधारा (२) को ख�ड (ख) 

बमोिजम रा�प�तबाट खारेज भएमा बाहेक �यव�था�पका संसद अि�त�वमा नरहेको अव�थामा सो 

अ�यादेश लागू रहने समयाव�ध क�त हनुे हो 

३. �ववा�दत अ�यादेशको ��तावनामा लेिखएको “मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका 

�यि�” भ�ाले प�हला कुनै खास ओहोदामा बहाल रह� कानूनबमोिजम पद�य िज�मेवार� बहन गद� 

�नव�ृ भएको सबै पदा�धकार�लाई मा�े हो वा पद�य िज�मेवार� पूरा गद� वा कुनै पदमा नरहे प�न 

मलुकु र समाजलाई मह�वपूण� �वशेष सेवा वा योगदान प�ु याएको �यि�लाई स�ुवधा र सरु�ा 

रा�यले �दान गनु�पन� हो 

          उपरो� ��ह�को �या�यक �नरोपण नभई उ� �ववा�दत अ�यादेशमाफ� त स�ुवधा �दान गद� जाने हो 

भने यो �रट �नवेदन �योजनह�न ब� स�ने देिखएकोले �म�त २०६९।४।३ मा जार� अ�यादेशको 

काया��वयन आजको �दनमा जे जनु अव�थामा छ सोह� अव�थालाई यथाि�थ�तमा रा�,ु सो अ�यादेशअनसुार 

अब अ� कसैलाई अ� कानूनबमोिजम बाहेक थप स�ुवधा न�दन ु भनी यस �नवेदनको अि�तम �नण�य 

नभएस�मका ला�ग �वप�ीह�को नाममा सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ४१(१) अनसुार 

अ�त�रम आदेश जार� ग�रएको छ । यसको जानकार� �वप�ीह�लाई �दन ुभ�े यस अदालतको आदेश । 

          �वप�ी �रट �नवेदकले �रट �नवेदनमा उ�लेख गनु� भएको �म�त २०६९।१।६ र �म�त 

२०६९।४।३ मा जार� भएको पूव� पदा�धकार�ह�को स�ुवधा र सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६९ 

अ�धव�ा रामच�� पौडेल �नवेदक र �वप�ी �यव�था�पका संसद सिचवालय, �सँहदरबारसमेत भएको �रट नं. 



०६७–WO–०८१२ को उ��षेण, परमादेश �रट �नवेदनका स�दभ�मा स�मानीत सव��च अदालतबाट 

सरकारको �नय�मत सेवामा नरहे प�न रा�को �वकास, रा��यताको उ�थान तथा मया�दा कायम रा� र 

नेपालमा कानूनको शासन र लोकत��को स�ुढ�करणको ला�ग उ�लेखनीय सेवा तथा योगदान प�ु याएका 

�यि�ह�लाई केह� समय वा आजीवन क�तो क�त समय उपय�ु ह�ुछ सो समयस�म सरकार� कोषबाट 

स�मान �व�प आ�थ�क स�ुवधा �दनेबारेमा आव�यक अ�ययन गर� उपय�ु कानून बनाउन नेपाल सरकारको 

�यानाकष�ण गराएकोले मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई ओहदामा बहाल 

नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� त�काल आव�यक भएको र हाल �यव�था�पका संसदको 

अ�धवेशन नभएकोले नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ बमोिजम 

रा�प�तबाट �म�त २०६९।१।६ र �म�त २०६९।४।३ मा पूव� पदा�धकार�ह�को स�ुवधा र 

सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६९ जार� भएकोले यस म��ालयसमेतलाई �वप�ी बनाई दायर गरेको �रट 

�नवेदन �नरथ�क छ । 

          जहाँस�म पूव� पदा�धकार�ह�को स�ुवधा र सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६९ नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग बािझएको भ�े �� छ सो स�ब�धमा अ�यादेश सं�वधानको 

धारा ८८ बमोिजम जार� हनुे भएको र अ�यादेशको दफा ८ को उपदफा (१) मा ७० वष� उमेर पगेुको र 

आ�थ�क अव�था कमजोर भएको �विश� �यि�लाई मा� मापद�ड बनाई नेपाल सरकारले 

आवास, चालकस�हत एक सवार� साधनलगायतका स�ुवधा उपल�ध गराउने हुँदा �रट �नवेदनमा दावी ग�रए 

ज�तो नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा ८८ को �वपर�त नभएकोले �रट 

�नवेदन �नरथ�क छ भ�े कानून �याय तथा सं�वधासभा तथा संसद�य मा�मला म��ालयको �लिखत जवाफ । 

          �रट �नवेदक अ�धव�ा रामच�� पौडेल �व�� �यव�था�पका संसद सिचवालयसमेत �वप�ी भएको 

संवत ् २०६७ सालको �रट नं. WO–०८१२ को उ��षेणसमेतको �रट �नवेदनमा स�मानीत अदालतबाट 

�म�त २०६८।८।२२ मा पूव� पदा�धकार�लाई स�ुवधा उपल�ध गराउँदा कानून बनाएर गनु� भनी सरकारका 

नाममा �नद�शना�मक आदेश र �यव�था�पका संसदको रा�य �यव�था स�म�तको �म�त २०६८।८।२५ को 

बैठकबाट क–कसलाई के क�तो �कारको सरु�ा �यव�था उपल�ध गराउन उपय�ु ह�ुछ सो स�ब�धमा 

त�काल आव�यक �नण�य �लन ु भनी माननीय उप�धान तथा गहृम��ीलाई �नद�श भएको पाइ�छ । 

स�मानीत सव��च अदालतको आदेश एवं रा�य �यव�था स�म�तको �नद�शको पालना गद� मलुकुलाई 

मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई ओहोदामा बहाल नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा 

सरु�ा �दान गन� वा�छनीय भएकोले नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को अधीनमा रह� 

पूव� पदा�धकार�ह�को स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६८ जार� भएको पाइ�छ । सो 

अ�यादेशबमोिजम पूव� पदा�धकार� तथा �विश� �यि�ह�लाई अ�यादेशबमोिजमका स�ुवधाह� उपल�ध गराई 

अ�यादेश काया��वयन गन�का ला�ग पूव�पदा�धकार�ह�लाई उपल�ध गराइने आवास तथा सवार� 

स�ुवधास�ब�धी मापद�ड, २०६९ �वीकृत गन� �वषयको गहृ म��ालयको नं. ६।११–०६९ �म�त 

२०६९।२।११ को ��ताव मि��प�रष�को बैठकमा पेश हुँदा �यसमा नेपाल सरकार मि��प�रष�ले 



��तावसाथ संल�न पूव�पदा�धकार�ह�लाई उपल�ध गराइने आवास तथा सवार� स�ुवधास�ब�धी 

मापद�ड, २०६९ प�रमाज�नस�हत �वीकृत गन� �नण�य भएको पाइ�छ । 

          �यव�था�पका संसदको अि�त�व नै कायम नरहेको अव�थामा धारा ८८ बमोिजम अ�यादेश जार� गन� 

�म�दैन भ�े �रट �नवेदकको िजक�रतफ�  �वचार गदा� सव��थम अ�यादेशको �कृ�त र आव�यकतालाई हेनु�पन� 

ह�ुछ । शि� पथृक�करणको �स�ा�तबमोिजम रा�यमा कानून बनाउन साव�भौम अ�धकार �वधा�यकामा 

रह�छ । जनताबाट �नवा�िचत अ�को है�सयतले कानून �नमा�णमा �वधा�यकाको सव��चता रह�छ । शि� 

पथृक�करणको �स�ा�तलाई �नरपे��पमा लागू गन� �यवहा�रक�पमा क�ठनाई हनुे कारण सबै लोकताि��क 

मलुकुह�मा ऐन बनाउनमा �वधा�यकाको एकलौट� �े�ा�धकार कायम गर� ऐनको अधीनमा रह� अ�य 

आव�यक �नयम, काय��व�ध एवं �नद� िशका, मापद�ड आ�द बनाउने अ�धकार काय�पा�लकालाई �दान ग�रएको 

ह�ुछ । यसका अ�त�र� �वधा�यकाको अ�धवेशन वा बैठक सँधैभ�र नब�ने भएकोले सं�वधानबमोिजम 

मलुकुको शासन �यव�था चलाउनपुन� दा�य�व रहेको काय�पा�लकाले �नि�त अव�थामा मलुकुको 

आव�यकतालाई स�बोधन गन� अ�यादेश जार� गन� अ�धकार रहेको देिख�छ । अ�यादेशको �कृ�त ऐन 

सरह ह�ुछ । खासगर� �वधा�यकाको अ�धवेशन नचलेको अव�थामा त�काल केह� गनु�पन� आव�यकता 

उ�प� भयो भने काय�पा�लकाले सं�वधानमा �नधा��रत ���या पूरा गर� अ�यादेश जार� गद�छ । 

          �वधा�यकाको अ�धवेशन वा बैठक नचलेको अव�थाका अ�त�र� �वधा�यकाको अि�त�व नै नभएको 

अव�थामा समेत रा�यमा त�काल केह� गनु�प� यो र जनु कुरालाई नी�तगत वा अ�य कुनै �यव�थाले स�बोधन 

गन� स�कँदैन र त�स�ब�धमा कानूनी रा�यको मा�यताअनकूुल कानूनी �यव�था नै गनु�पन� अव�था उ�प� 

भयो भने आव�यकताको �स�ा�तबमोिजम सरकारले अ�यादेश जार� गन� �चलन सबै लोकताि��क 

मलुकुह�मा पाइ�छ । खास गर� संसद�य �यव�था भएका मलुकुह�मा संसद �वघटन भएको अव�था 

हनुस�ने र अक� संसदको चनुाव हनु लामो समयस�म प�न पख�नपुन� अव�था हनुस�छ । तर कुनै प�न 

साव�भौम रा�य सरकार�वह�न हुँदैन । यस अव�थामा संसदको अि�त�व नै छैन । अ�यादेश �याउन �म�दैन 

भ�े हो भने मलुकुको शासन �यव�था स�ालनमा ग�भीर बाधा वा अवरोध आउन स�छ । य�तै �कृ�तको 

अव�था अ�हले नेपालमा उ�प� भएको छ । स�मानीत सव��च अदालत�ारा �नधा��रत अि�तम �म�त�भ� 

सं�वधानसभाले सं�वधान �नमा�ण गन� काय�लाई पूण�ता �दन नसकेकोले धारा ६४ बमोिजम यसको काय�काल 

�वतः समा� भएकोले सं�वधानसभाको अवसानसँगै �यव�था�पका संसदको समेत �वतः अवसान हनु गएको 

छ । मलुकुमा य�तखेर �यव�था�पका संसदको अि�त�व कायम रहेको छैन । सं�वधानबमोिजमको 

���याबाट �यव�था�पका संसद गठन नभएस�म मलुकुमा कुनै प�न �वषयमा ऐन ब� स�ने अव�था छैन । 

          धारा २७ को उपधारा (२) बमोिजम मलुकुको शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन �नय��ण र 

स�ालन गन� अ�भभारा रहेको काय�पा�लकाले �यस �ममा क�तपय अव�थामा ऐन सरहको कानूनी �यव�था 

गनु�पन� प�रि�थ�त उ�प� हनु स�ने स�भावनालाई �नरपे��पमा इ�कार गन� स�कँदैन । यस अव�थामा 

काय�पा�लकाले संसदको अि�त�व नभएकोले अ�यादेश �याउन पाउँदैन भनी धारा ८८ को �या�या गन� हो 



भने काय�पा�लकाको सं�वधानबमोिजमको आ�नो दा�य�व नै �नवा�ह गन� नस�ने प�रि�थ�तको �नमा�ण ह�ुछ । 

मलुकुको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक एवं सा�ँकृ�तक कारण तथा क�तपय अव�थामा अ�तरा���य 

प�रि�थ�तसमेतको कारणबाट मलुकुमा त�काल केह� गनु�पन� अव�था उ�प� भएमा अ�यादेश जार� गनु�पन� 

आव�यकतालाई अ�वीकार गन� स�क� । सं�वधान एउटा जीव�त द�तावेज तथा रा�को माग�िच� भएकोले 

यसको काया��वयनमा अ�चन वा सम�या आउने गर� सं�वधानको �या�या गन� स�कँदैन । सं�वधानलाई 

काया��वयन गन� सहज हनु ेगर� अथा��सम�याको गाँठो फुकाउने गर� यसको �या�या गन� वा�छनीय ह�ुछ । 

वत�मान अ�त�रम सं�वधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को �यव�था �व.सं. २०४७ सालको सं�वधानको 

धारा ७२ को �यव�थाको �नर�तरता हो । उ� दबैु सं�वधानको स�बि�धत धाराह�को तलुना�मक 

अ�ययनबाट समेत यो कुराको प�ु� ह�ुछ । २०४७ सालको सं�वधानअ�तग�तको ��त�न�धसभाको अि�त�व 

नै समा� भएको अव�थामा समेत �व�भ� अ�यादेशह� पटकपटक जार� भई �यसस�ब�धी �ववाद स�मानीत 

अदालतसम� पगेुकोमा आव�यकताको �स�ा�तको आधारमा अ�यादेश जार� ग�रएको काय�लाई स�मानीत 

अदालतबाट मा�यता �दान ग�रएको पाइ�छ । �यसैले �यव�था�पका संसदको अि�त�व कायम नरहेको 

अव�थामा धारा ८८ बमोिजम अ�यादेश जार� गन� नस�कन ेभ�े �रट �नवेदकको भनाई आधारह�न भएको 

त�य प�ु� ह�ुछ । 

          �यव�था�पका संसदको अि�त�व नरहेको अव�थामा जार� भएको अ�यादेश लागू रहने समयाव�ध क�त 

हनुे हो, भ�े ��का स�ब�धमा �वचार गदा� वत�मान अ�त�रम सं�वधानको धारा ८८ को उपधारा (२) 

बमोिजमको �यव�था हेदा� अ�यादेश जार� भएप�छ बसेको �यव�था�पका संसदको बैठकमा पेश ग�रनपुन� र 

�य�तो बैठकले �वीकार नगरेमा �वतः �नि��य हनु,े नेपाल सरकारबाट जनुसकैु बखत खारेज हनु स�ने वा 

�यव�था�पका संसदको बैठक बसेको साठ� �दनप�छ �वतः �नि��य हनु े �यव�था छ । अ�यादेशको 

स�ब�धमा धारा ८८ को �यव�था आफ� मा पूण� �यव�था हो । अ�यादेश जार� हनुे तथा �नि��य हनु े

�यव�थाका स�ब�धमा सं�वधानले नै ���पमा बो�लसकेको छ । जहाँ सं�वधानका �यव�थाह� नै �� छन ्

तहाँ सं�वधानको �या�याको ग�ुाइस हुँदैन । सं�वधानले अ�यादेश �नि��य हनुे स�ब�धमा गरेका तीनवटा 

आधारह�बमोिजम नै अ�यादेश �नि��य हनुे हो, सो बाहेक अ�य कुनै आधारबाट एक पटक जार� 

भइसकेको अ�यादेश �नि��य हनुस�ने अव�था देिखँदैन । २०४७ सालको सं�वधानको धारा ७२ को 

उपधारा (२) को ख�ड (ग) एक पटक अ�यादेश जार� भएप�छ सो अ�यादेश सो जार� भएको ६ 

म�हनाप�छ �वतः �नि��य हनुे �यव�था रहेकोमा वत�मान सं�वधानमा �य�तो �यव�था रहेको देिखँदैन । 

          वत�मान सं�वधानका �नमा�ताले २०४७ सालको उ� �यव�थालाई वत�मान सं�वधानमा �नर�तरता �दन 

नचाहेकोले नै �य�तो �यव�था नग�रएको �वाभा�वक अनमुान गनु�पन� ह�ुछ । वत�मान सं�वधान अ�त�रम 

�कृ�तको सं�वधान भएको, धारा ६४ �ारा �नधा��रत काय�काल�भ� सं�वधान जार� हनुे प�रक�पना ग�रएको र 

�यव�था�पका संसदको �वघटनस�ब�धी �ावधान नरािखएको कारणले प�न �वगतको सं�वधानको उ� 

�यव�थालाई वत�मान सं�वधानमा �थान �दन ु उपय�ु र आव�यक नभएकोले उ� �यव�थाले �नर�तरता 

पाउन नसकेको अथ� गन� स�क�छ । सं�वधानमा नै उ�लेख नभएको �यव�थाका आधारमा अ�यादेश जार� 



भएप�छको ६ म�हनाप�छ �वतः �नि��य हनुे भनी भ� �म�ने अव�था छैन । सं�वधानमा नै नभएको 

�यव�थालाई �या�याको नाउँमा घसुाउन स�कने अव�था प�न हुँदैन । यसका साथै �य�तो �यव�था नभएको 

कारणले सरकारले अ�यादेशबाटै शासन चलाउन स�ने अव�था हनुे भनी कपोलकि�पत अनमुान गनु� प�न 

मना�सब हुँदैन । आव�यक भएको अव�थामा सरकारले अ�यादेश जार� गन� भएकोले �यसको आव�यकता 

वा सा�द�भ�कता समा� हनुासाथ वा अ�य कुनै अव�थामा सरकारले जनुसकैु बखत आफूले जार� गरेको 

अ�यादेश खारेज गन�स�ने �ावधान सं�वधानमा छँदैछ । यसका साथै स�मानीत अदालतले ऐन सरह 

अ�यादेशको समेत संवैधा�नक पर��ण गन�स�ने भएकाले सरकारले अ�यादेशकै भरमा शासन 

चलाउने अव�था आउँछ भ�ु उपय�ु हुँदैन । 

 

         �म�त २०६९।१।१ मा जार� भएको पूव�पदा�धकार�लाई स�ुवधा �दनेस�ब�धी अ�यादेश सं�वधानको 

धारा ८८ को उपधारा (२) को ख�ड (ग) को �ावधानको आधारमा �नि��य भएको तर सो अ�यादेश जार� 

गनु�पन� आव�यकतामा काय�का�रणी स�त�ु भएकोले पनुः �म�त २०६९।४।३ मा जार� भएको हो । एक 

पटक जार� भएको अ�यादेश �नि��य भएप�छ पनुः जार� गन� �म�दैन भ�े �नवेदकको भनाई सं�वधानमा 

आधा�रत देिखँदैन । 

          �यव�था�पका संसदको अ�धवेशन वा बैठक च�लरहेको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा त�काल 

केह� गन� आव�यक परेको छ भ�े कुरामा रा�प�त स�त�ु भएमा सं�वधानमा लेिखएका कुराह�को ��तकूल 

नहनुे गर� मि��प�रष�को �सफा�रशमा अ�यादेश जार� हनुस�ने कुरा धारा ८८(१) मा उ�लेख भएको 

पाइ�छ । �यव�था�पका संसदको अ�धवेशन वा बैठक चलेको अव�थामा वा �यव�था�पका संसदलाई छलेर 

पूव�पदा�धकार�ह�को स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी अ�यादेश जार� भएको अव�था छैन । 

          जहाँस�म �यव�था�पका संसदको अ�धवेशन वा बैठक नचलेको अव�थामा उ� अ�यादेश जार� हनु ु

उपय�ु �थयो वा �थएन भ�े �� छ, यो �वषय �या�यक �न�पणको मापद�ड (Judicial manageable 

standard) �भ� पद�न । कुनै अ�यादेश अमकु समयमा �याउन ु आव�यक �थयो वा �थएन भ� े �वषय 

राजनी�तक ��को �स�ा�त (Political question doctrine)अ�तग�त पन� कुरा हो । मलुकुको काय�का�रणी 

अ�धकार रहेको मि��प�रष� तथा रा�ा�य�को संय�ु ��याकलापबाट मा� अ�यादेश जार� हनुे हो । 

रा�यको शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन �नय��ण र स�ालन गन� अ�भभारा सं�वधानको धारा ३७ को 

उपधारा (२) ले मि��प�रष�लाई तोकेको छ । �यस �ममा शासन �शासन चलाउनको ला�ग सरकारले 

आव�यकताअनसुार सं�वधान तथा �च�लत कानूनको अधीनमा रह� �व�भ� काम कारवाह� गनु�पन� ह�ुछ । 

मलुकुको राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक एवं सरु�ासमेतको स�पूण� प�ह�लाई आंकलन र �वचार गर� 

सरकारले आ�नो योजना तथा नी�त �याउँछ र काय�का�रणीलाई यस स�ब�धमा सं�वधानले नै अ�धकार 

�दएको प�न छ । रा�यका मह�वपूण� साव�ज�नक पदह�मा िज�मेवार� बहन गर� पदबाट �नव�ृ भएका केह� 

खास �यि�ह�को छु�ै आव�यकता रहने त�यबोध गर� �य�ता खास पदा�धकार�ह�को हकमा रा�यले 

एउटा छु�ै वग�को �पमा खडा गर� कानूनबमोिजम �वशेष �यवहार गन� स�छ । 



पूव�रा�प�त, उपरा�प�त, �धानम��ी, �धान�यायाधीश, सभामखुको आव�यकता एवं सरु�ालगायतका �वषयह� 

एवं एउटा सामा�य नाग�रकको आव�यकता तथा सरु�ालगायतका �वषयह�लाई �नरपे�ताको आधारमा 

एउटै �ेणीमा रा� �म�दैन र यसमा कानूनले नै �ववेकपरक ढ�ले मना�सब वग�करण (Reasonable 

classification) गन� स�छ, यसलाई भेदभाव ग�रएको मा�नदैँन । �यसैले उ� अ�यादेशलाई �रट 

�नवेदकह�ले भने ज�तो धारा १३ �ारा �द� समानताको हक��तकूल भएको मा� �म�ने देिखँदैन । 

          उ� अ�यादेश सं�वधानको धारा ८८ को सबै ���या पूरा गर� मि��प�रष�को �सफा�रशमा रा�प�त 

स�त�ु भई जार� भएको हुँदा उ� अ�यादेश जार� हनु ुआव�यक �थयो वा �थएन भ�े ��मा स�मानीत 

अदालत �वेश गनु�पन� आधार र कारण छैन । अ�यादेशको �कृ�त ऐन सरह ह�ुछ । �यसैले जार� भएको 

अ�यादेशलाई स�मानीत अदालतले �या�यक पर��ण गन� स�नेमा �ववाद छैन । कानूनको �या�यक 

पर��णस�ब�धी �स�ा�तअनसुार �थम���मा नै दावी �लइएको कानून सं�वधानसँग �� वा ��य��पमा 

बािझएको अव�था हनुपुछ� । तर �य�तो अव�थालाई �नवेदकले शंकार�हत तवरबाट (Beyond the 

reasonable doubt) प�ु� गन� नसकेको हुँदा मागबमोिजम उ� अ�यादेश बदर हनुपुन� अव�था छैन । पूव� 

पदा�धकार�ह�को स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६८ सं�वधानको उि�लिखत �यव�था��तकूल भई 

जार� भएको भनी �वप�ीले दावी �लन स�नभुएको छैन । उ� अ�यादेश के, कसर� सं�वधानको धारा १३ 

र ८८ ��तकूल रहेको हो, भ�े कुरा �नवेदनमा क�हँ कतै खलेुको पाइदैन । कुनै कानून वा सोको कुनै 

�ावधान सं�वधानअनकूुल नरहेको भनी कसैले दावी �लई स�मानीत अदालतको �रट �े�ा�धकारमा �वेश 

गरेप�छ सो कुरालाई आधार र कारणस�हत �मािणत गनु�पन� �माणको भार प�न �नजमा�थ नै रह�छ । सोको 

अभावमा उ� कानून सं�वधान��तकूल रहेको भनी मा� स�कँदैन । 

          अ�य कुनै छु�ै ऐन वा कानून�ारा स�ुवधा �ा� गन� स�ने वा ग�ररहेका पदा�धकार�ह�लाई दोहोरो वा 

रा�यलाई अ�त�र� भार पन� गर� ��ततु अ�यादेशबाट �य�तो कुनै सेवा स�ुवधा �दइएको प�न छैन । पूव� 

रा�प�त, पूव� उपरा�प�त तथा पूव� सभामखुलाई सेवा�नव�ृ भइसकेप�छ कुनै सेवा स�ुवधा �दने गर� अ�हलेस�म 

छु�ै कानून बनेको प�न छैन । पूव� �धान�यायाधीशको हकमा सव��च अदालतका �यायाधीशह�को सेवा 

स�ुवधास�ब�धी ऐन, २०२६ मा उि�लिखत सेवा स�ुवधाह�सँग दोहोरो पन� गर� पूव� �धान�यायाधीशलाई 

सेवा स�ुवधा �दइएको प�न छैन । जहाँस�म २०४६ अिघ र प�छ भनी भेदभाव ग�रएको भ�े �रट 

�नवेदकको िजक�र छ, मलुकुमा २०४६ सालमा �जात��को �थापना भएको मानी सोह� �म�तको आधारमा 

ग�रएको वग�करण बोधग�य र मना�सब हुँदा असमानतामा आधा�रत रहेको मा� �म�दैन । ��ततु �रट 

�नवेदन खारेज गर� पाऊँ भ�े नेपाल सरकार मि��प�रष�को �लिखत जवाफ । 

          नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) मा, “�यव�था�पका संसदको 

अ�धवेशन वा बैठक च�लरहेको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा त�काल केह� गन� आव�यक परेको छ 

भ�े कुरा रा�प�त स�त�ु भएमा यस सं�वधानमा लेिखएका कुराह�को ��तकूल नहनुे गर� मि��प�रष�को 

�सफा�रशमा आव�यक अ�यादेश जार� गन� स�नेछ” भ�े संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम, “मलुकुलाई मह�वपूण� 



सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�लाई ओहोदामा बहाल नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा गन� 

त�काल आव�यक भएको” भ�ेसमेत उ�लेख भई मि��प�रष�ले �सफा�रश गरेबमोिजम नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोिजम पूव�पदा�धकार�ह�को स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी 

अ�यादेश २०६९ स�माननीय रा�प�त�यूबाट �म�त २०६९।४।३ मा �माणीकरण भएको हो । यसर� 

मि��प�रष�को �सफा�रशमा स�माननीय रा�प�त�यूबाट �माणीकरण हनुे संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम नै 

रा�प�त�यूबाट सोस�ब�धी अ�यादेश जार� भएको हुँदा �वप�ी �रट �नवेदकले यस काया�लयलाई �वप�ी 

बनाई रहनपुन� होइन भ�े रा�प�तको काया�लयको �लिखत जवाफ । 

          �नयमबमोिजम दै�नक पेशीमा चढ� पेश हनु आएको ��ततु �रट �नवेदनमा �रट �नवेदक भरतमिण 

ज�मले नेपाल सरकारले भतूपूव� पदा�धकार�ह�लाई स�बि�धत ऐन र मि��प�रष�को समय–समयको 

�नण�यबमोिजम �व�भ� सेवा स�ुवधा तथा सरु�ा उपल�ध भइरहेकै अव�थामा ऐन�ारा पाएको स�ुवधाको 

अ�त�र� रा�यको कोषबाट करोड� �पैयाँको �ययभार पान� गर� अ�यादेश �याएको काय� ब� �नयतपूण� छ । 

उ� अ�यादेशमा भतूपूव� पदा�धकार� को–को हनुे भ�े समयसीमा तोक� २०४६ सालअिघ पदबाट �नव�ृ 

भएकालाई स�ुवधा �दान नगन� र २०४६ सालप�छ �नव�ृ भएकालाई मा� �य�तो स�ुवधा र सरु�ा �दान 

गन� गर� असमान �क�समले वग�कृत ग�रएको काय� सं�वधानको धारा १३ अ�तग�तको समानताको 

हक�वपर�त छ । नपेालका भतूपूव� �धानम��ीह� र �धान�यायाधीशह�लाई २०४६ सालअिघ र प�छ 

�नव�ृ भएको आधारमा �वभाजन गनु� सं�वधान�वपर�त छ । राजप�मा �कािशत अ�यादेश सं�वधानको 

�यव�था�वपर�त जार� भएकाले उ��षेणको आदेशले बदर हनुपुछ� भ�ेसमेत कुरा �य� गनु�भयो । 

          �वप�ीका तफ� बाट उपि�थत �व�ान सह�याया�धव�ा �ी �करण पौडेलले अ�त�रम सं�वधान, २०६३ 

को धारा ८८ बमोिजम उ� अ�यादेश जार� भएको हो । अ�यादेश जार�हुँदाको अव�था र हाल अव�थामा 

ताि�वक �भ�ता आइसकेको छ । ��ततु �वषयमा अब साव�भौम �यव�था�पका संसदले आव�यक �नण�य 

गन�स�ने भएकाले प�रव�त�त स�दभ�मा यो �वषय �या�यक �नरोपणको �वषय हनुे अव�था छैन । उ� 

अ�यादेश सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, �न.नं. ८६७५ को उ��षेणको म�ुामा भएको आदेशको 

काया��वयनको स�दभ�मा आएको र �रट �नवेदकले अ�यादेशका �ावधानह� सं�वधानसँग बािझएको भ�े 

देखाउन नसकेको हुँदा �रट जार� हनुे अव�था छैन । खारेज हनुपुछ� भ�े समेत बहस गनु� भई 

आ�नोतफ� बाट �लिखत बहसनोटसमेत पेश  गनु�भयो । 

          आज �नण�य सनुाउन तो�कएको ��ततु �रट �नवेदनमा उ� बहस र पेश भएको बहस नोटसमेतलाई 

अ�ययन गदा� �नवेदकको मागबमोिजमको आदेश जार� हनुे हो वा होइन भ�े �नण�य �दनपुन� देिखयो । 

          2. �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��ततु �रट �नवेदनमा �नवेदकको दावी हेदा� नेपाल सरकारले भतूपूव� 

पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा र सरु�ा �दान गन� स�ब�धमा नेपाल राजप�मा �म�त २०६९।१।१ मा 

अ�यादेश जार� गर� सोह� अ�यादेशलाई �नर�तरता �दई �म�त २०६९।४।३ मा राजप�मा �कािशत 

अ�यादेश नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ �वपर�त छ । धारा ८८ बमोिजम असामा�य 



अव�थामा त�काल केह� आव�यक भएको अव�थामा मा� जार� गनु�पन�मा �य�तो कुनै असामा�य अव�था 

नभएको समयमा उ� अ�यादेश जार� ग�रएकाले कानूनको सामा�य �स�ा�तसमेतको ��तकूल छ । �य�तै 

सो अ�यादेशमा २०४६ साल भ�दाअिघ सेवा�नव�ृ भएका भतूपूव� पदा�धकार�लाई उ� स�ुवधा र सरु�ा 

�दान नगन�, तर २०४६ सालप�छ मा� �नव�ृ भएका पदा�धकार�ह�लाई �दान गन� गर� असमान �क�समले 

वग�करण ग�रएको काय� सं�वधानको धारा १३ को समानताको हकको �वपर�त भएकाले असंवैधा�नक�पमा 

जार� उ� अ�यादेश �ार�भ भएको �म�तदेिख नै लागू हनुे गर� धारा १०७(१) बमोिजम अमा�य र बदर 

घो�षत गर� पाऊँ भ�े �नवेदन दावी रहेको पाइ�छ । 

          3. �वप�ीह�को �लिखत जवाफ हेदा� �रट �नवेदक अ�धव�ा रामच�� पौडेल �व�� �यव�था�पका 

संसद सिचवालयसमेत �वप�ी भएको उ��षेणको �रट �नवेदनमा यस अदालतबाट �म�त २०६८।८।२२ मा 

भएको आदेशमा पूव� पदा�धकार�लाई स�ुवधा उपल�ध गराउँदा कानून बनाएर गनु� भनी सरकारका नाउँमा 

�नद�शना�मक आदेश जार� भएको र �यव�था�पका संसदको रा�य �यव�था स�म�तको २०६८।८।२५ को 

बैठकबाट क–कसलाई के क�तो �कारको सरु�ा �यव�था उपल�ध गराउन उपय�ु ह�ुछ सो स�ब�धमा 

त�काल आव�यक �नण�य �लन ु भनी माननीय उप�धान तथा गहृम��ीलाई �नद�शन भएअन�ुप यस 

अदालतको आदेश एवम ्रा�य �यव�था स�म�तको �नद�शनको पालन गद� मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा 

योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई ओहोदामा बहाल नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� 

अ�त�रम सं�वधानको धारा ८८ बमोिजम पूव�पदा�धकार�ह�को स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी अ�यादेश, २०६८ 

जार� भएको एवम ्सो अ�यादेशबमोिजमका सेवा उपल�ध गराउन पूव� पदा�धकार�ह�लाई उपल�ध गराइने 

आवास तथा सरकार� स�ुवधास�ब�धी मापद�ड, २०६९ समेत जार� भएको हो । उ� अ�यादेश सं�वधानको 

�यव�थाबमोिजम जार� भएकाले �रट �नवेदन खारेज गर� पाऊँ भ�े िजक�र रहेको पाइ�छ । 

          4. सव��थम, अ�यादेशका स�ब�धमा अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को �यव�थालाई हेनु� 

सा�द�भ�क ह�ुछ । उ� धारा ८८ को उपधारा (१) �यव�था�पका संसदको अ�धवेशन वा बैठक च�लरहेको 

अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा त�काल केह� गन� आव�यक परेको छ भ�े कुरामा रा�प�त स�त�ु भएमा 

यस सं�वधानमा लेिखएका कुराह�को ��तकूल नहनुे गर� मि��प�रष�को �सफा�रशमा आव�यक अ�यादेश 

जार� गन�स�ने भ�े �यव�था रहेको पाइ�छ । सोह� धारा ८८ को उपधारा (२) मा अ�यादेश ऐन सरह 

मा�य हनुे �यव�था भएको पाइ�छ । 

          5. उि�लिखत संवैधा�नक �यव�थाको प�र��ेयमा हेदा� अ�यादेश जार� गन� �योजनका ला�ग केह� 

पूवा�व�थाह� �व�मान रहेको हनुपुन� देिख�छ । प�हलो पूवा�व�था भनेको �यव�था�पका– संसदको अ�धवेशन 

वा बैठक च�लरहेको अव�था नभएको ि�थ�त हनुपुन� तथा दो�ो अव�था भनेको �य�तो अ�धवेशन वा बैठक 

च�लरहेको अव�था नभएको ि�थ�तमा त�काल केह� गन� आव�यक परेको भ�े कुरामा रा�प�त स�त�ु 

हनुपुन�, ते�ो अव�था भनेको �य�तो अ�यादेश सं�वधानमा लेिखएका कुराह�को ��तकूल हनु नहनुे र चौथो 

अव�था भनेको �य�तो अ�यादेश मि��प�रष� बाट �सफा�रश भएको हनुपुन� भ� ेदेिख�छ । यसर� जार� भएको 



अ�यादेशको वैधा�नकता ऐन सरह हनु,े तर �य�तो अ�यादेश जार� भएप�छ बसेको �यव�था�पका–संसदको 

बैठकले �वीकार नगरेमा �वतः �नि��य हनुे, रा�प�तबाट जनुसकैु बखत खारेज हनु स�ने र 

उपरो�बमोिजम �नि��य वा खारेज नभएमा �यव�था�पका संसदको बैठक बसेको साठ� �दनप�छ �वतः 

�नि��य हनुे �यव�था प�न सोह� धारा ८८ को उपधारा (२) मा �यवि�थत भएको पाइ�छ । 

          6. रा�यका तीनवटा अ�ह�मा कानून �नमा�ण गन� काय� �वधा�यकाको काय��े�अ�तग�त पद�छ । 

शि�पथृक�करणको मा�यताअनसुार रा�यमा आव�यक पन� कानून बनाउने काय� �वधा�यकाको हो । 

तर, �वधा�यकाको यो अ�धकार �नरपे� अ�धकारको �पमा रहेको हुँदैन । �वधा�यका�ारा ��यायोिजत 

अ�धकारअ�तग�त रा�यका अ�य अ�ह�ले प�न कानून �नमा�ण गन�स�ने अ�धकार �ा� गरेको ह�ुछ भन े

क�तपय अव�थामा काय�पा�लकाले �वधा�यक� अ�धकार �योग गर� कानून �नमा�ण गन�स�ने अ�धकार 

सं�वधान�ारा नै �दान ग�रएको ह�ुछ । यसर� क�तपय �वशेष अव�था र प�रि�थ�तमा काय�पा�लकाले 

�वधा�यक� अ�धकार �योग गर� कानून �नमा�ण ग�रने काय�लाई शि�पथृक�करणको �स�ा�तभ�दा बा�हर 

गएको मा�नदैँन । यह� मा�यतालाई �वीकार गद� हा�ो सं�वधानले प�न यो सं�वधानको धारा ८८ �ारा 

काय�पा�लका�ारा अ�यादेशको �पमा कानून �नमा�ण हनुस�ने अ�धकार �दान ग�रएको पाइ�छ । यसर� 

जार� हनुे अ�यादेशले सो अ�यादेश लागू हनुे अव�धभर ऐन सरहको कानूनी मा�यता �ा� गन� हुँदा �य�तो 

अ�यादेश प�न �या�यक पनुरालोकनको दायरा�भ� पन� ह�ुछ । यह� मा�यताअन�ुप ��ततु �रट �नवेदन यस 

अदालतको असाधारण अ�धकार�े�अ�तग�त �या�यक पनुरालोकनको ला�ग दायर भएको भ�े कुरामा �ववाद 

छैन । 

          7. अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ मा अ�यादेश जार� गदा� अपनाउन ुपन� केह� काय��व�धगत 

���याह� प�न रहेका छन ्। �रट �नवेदकले ती काय��व�धगत ���याह� ��ुटपूण� रहेको भनी दावी �लएको 

नदेिखँदा सो स�ब�धमा केह� �वचार ग�ररहनपुन� देिखएन । धारा ८८ मा त�काल केह� गन� आव�यक 

परेको अव�थामा मा� मि��प�रष�को �सफा�रशमा रा�प�तबाट अ�यादेश जार� गनु�पन�मा �य�तो कुनै अव�था 

नपर� रा�यकोषबाट ठूलो धनराशी खच� हनु ेगर� पूव� पदा�धकार�लाई स�ुवधा �दान गन� �योजनका ला�ग 

अ�यादेश जार� ग�रएको काय� सं�वधानको मम� र भावना�वपर�त छ भ�े �नवेदन िजक�र रहेकाले �म�त 

२०६९।४।३ मा जार� भएको अ�यादेशलाई हेनु� सा�द�भ�क ह�ुछ । 

          8. नेपाल सरकारबाट नेपाल राजप�मा �कािशत पूव� पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधा तथा सरु�ास�ब�धी 

अ�यादेश, २०६९ को ��तावनामा, “मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई 

ओहोदामा बहाल नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� त�काल आव�यक भएको र हाल 

�यव�था�पका संसद नभएकाले नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) 

बमोिजम मि��प�रष�को �सफा�रशमा रा�प�तबाट यो अ�यादेश जार� भएको छ” भ�े उ�लेख भएको देिख�छ 

। सो अ�यादेशको दफा २ को प�रभाषा ख�डमा पूव� पदा�धकार� भ�ाले संवत ्२०४६ सालप�छ �नयिु� 

भई ओहोदामा बहाल नरहेका �नव�ृ रा�प�त, उपरा�प�त, �धानम��ी, �धान�यायाधीश वा सभामखु स�झनपुछ� 



र �विश� �यि� भ�ाले रा�को �वकास र मया�दा कायम रा� वा लोकत��को स�ृढ�करणमा उ�लेखनीय 

सेवा तथा योगदान प�ु याएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको �यि� स�झनपुछ� भ�े उ�लेख भएको 

देिखयो । उ� अ�यादेशको अ�य �व�भ� दफाह�मा उि�लिखत पदा�धकार�ह�लाई सेवा �नव�ृ भएप�छ 

रा�यका तफ� बाट �दान ग�रने �व�भ� स�ुवधा र सरु�ा �यव�था स�ब�धमा उ�लेख भएको देिखयो । 

          9. यस स�ब�धमा नेपाल सरकार मि��प�रष� बाट �ा� �लिखत जवाफमा पूव� पदा�धकार�लाई स�ुवधा 

उपल�ध गराउँदा कानून बनाएर गनु� भनी नपेाल सरकारको नाममा यस अदालतबाट �रट �नवेदक रामच�� 

पौडेल �व�� �यव�था�पका संसद सिचवालयसमेत भएको ०६७–WO–०८१२ को उ��षेणको �रट 

�नवेदनमा �म�त २०६८।८।२२ �नद�शा�मक आदेश जार� भएको र �यव�था�पका संसदको रा�य �यव�था 

स�म�तको �म�त २०६८।८।२५ को बैठकबाट क–कसलाई के क�तो �कारको सरु�ा �यव�था उपल�ध 

गराउन उपय�ु ह�ुछ सो स�ब�धमा त�काल आव�यक �नण�य �लन ु भनी माननीय उप�धान तथा 

गहृम��ीलाई �नद�शन भएबमोिजम मलुकुलाई मह�वपूण� सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई 

ओहोदामा बहाल नरहे प�न आव�यक स�ुवधा तथा सरु�ा �दान गन� वा�छनीय भएकाले सो अ�यादेश जार� 

भएको भ�े उ�लेख भएको देिख�छ । 

          10. �रट �नवेदकले �नवेदनप�मा उ� अ�यादेश त�काल जार� गनु�पन� अव�था नहुँदा नहुँदै प�न 

दू�षत मनसायले जार� गरेको भ�े �� उठाउन ु भएको स�ब�धमा हेदा� पूव�पदा�धकार�ह�लाई रा�यको 

तफ� बाट �दान ग�रने स�ुवधा स�ब�धमा यो अ�यादेश अनपेि�त�पमा जार� भएको भ� �म�ने देिखदैँन । 

नेपाल कानून प��का २०६८, म� �सर, �नण�य नं. ८६७५ प�ृ १४२० मा �कािशत �नवेदक अ�धव�ा 

रामच�� पौडेल �व. �यव�था�पका ससंदको सिचवालयसमेत भएको उ��षेण परमादेशको �रट �नवेदनमा यस 

अदालतको �म�त २०६८।८।२२ को आदेशमा, “सरकारको �नय�मत सेवामा नरहे प�न रा�को 

�वकास, रा��यताको उ�थान तथा मया�दा कायम रा� र नेपालमा कानूनको शासन र लोकत�� 

स�ुढ�करणको ला�ग उ�लेखनीय सेवा तथा योगदान प�ु याएका �यि�ह�लाई केह� समय वा आजीवन क�तो 

क�त समय उपय�ु ह�ुछ सो समयस�म सरकार� कोषबाट स�मान �व�प आ�थ�क स�ुवधा �दनेबारेमा 

आव�यक अ�ययन गर� उपय�ु कानून बनाउन” नेपाल सरकारको �यानाकष�ण गराउने गर� �नद�शा�मक 

आदेश जार� भएको पाइ�छ । 

          11. यसै गर� सव��च अदालत बलेु�टन २०६६ फागनु–१, �रट नं. ०६४–WO–१०१८ को �नवेदक 

भपेू���साद पोखरेल �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत भएको उ��षेण परमादेश 

म�ुामा, “�यि�को जीउ�यान स�पि� इ�जत वा है�सयतसमेतका कुरा �वचार गर� के क�तो स�ुवधा वा 

सरु�ा चा�हने हो भ�े कुरा �नता�त नी�तगत �वषय हो । रा�यले �दान गन� स�ुवधास�ब�धी नी�तगत 

�नण�यको प�रणाम�व�प �नवेदकको संवैधा�नक हक वा स�पि�स�ब�धी कानूनी अ�धकारमा असर पगेुको र 

�नवेदकले थप दा�य�व �यहोनु� परेको भ�े भनाई प�न  देिखँदैन । ��ततु �वषयमा मि��प�रष� बाट भएको 

�नण�य अ�धकार�े��वह�न वा रा�यले �दएको स�ुवधा र सरु�ाको कारण �नवेदकलाई ��तकूल असर पगेुको 



भ�े प�ु� गर� �नवेदन िजक�र �लएको अव�था प�न देिखएको छैन । �य�तो अव�थामा पूव� राजा तथा 

उनका प�रवारको स�ब�धमा सरु�ा र स�ुवधा �दएको नी�तगत �वषयका स�ब�धमा अ�त�रम सं�वधानको 

धारा १०७ का �यव�था आक�ष�त हनुे देिखएन” भ�े यस अदालतबाट �म�त २०६६।६।२८ मा आदेश 

भएको पाइ�छ । 

          12. �वप�ीह�को �लिखत जवाफमा प�न यस अदालतबाट �म�त २०६८।८।२२ मा जार� भएको 

�नद�शना�मक आदेशबमोिजम उ� अ�यादेश जार� भएको भ�े उ�लेख भएको देिख�छ । 

          13. वा�तवमा देशमा मह�वपूण� सेवा प�ु याएको �यि� सेवाबाट �नव�ृ भएप�छ �नजह�को स�ुवधा र 

सरु�ा स�ब�धमा केह� �यव�था ग�रने भ�े कुरा रा�यको ��त�ाको �वषय प�न हो । �य�ता �यि�ह�ले 

प�ु याएको योगदानको कदर गद� सेवा�नव�ृ भएप�ात ् स�मान �व�प केह� स�ुवधा �दान गन� र �य�ता 

�यि�को सरु�ास�ब�धी �ब�ध गन� ज�ता काय�ह� रा�यका दा�य�व�भ� पन� कुरा हनु ्। रा�यले के क�ता 

�यि�लाई के क�तो स�ुवधा र सरु�ा �दान गन� भ�े कुरा रा�यको नी�तगत �वषय�भ� पन� कुरा हो । 

य�तो नी�तगत कुरा सामा�यतया �या�यक पनुरालोकनको �वषयव�त ु हनु स�ैन । यस अदालतको �म�त 

२०६८।८।२२ को �नद�शना�मक आदेशमा प�न रा�यले उपय�ु स�ुवधा र सरु�ा �दान गन� स�ब�धमा 

आव�यक अ�ययन गर� उिचत कानून बनाउन सरकारको �यानाकष�ण गराएको पाइ�छ । नेपाल सरकारले 

सोह� आदेशको भावनाबमोिजम भतूपूव� पदा�धकार�ह�लाई �दान गन� स�ुवधा र सरु�ा स�ब�धमा जार� 

गरेको अ�यादेश दू�षत मनसायबाट जार� भएको भ� �म�ने अव�था देिखएन । 

          14. जहाँस�म त�काल उ� अ�यादेश जार� गन� उपय�ु �थयो वा �थएन भ�े �� छ सो कुराको 

�नधा�रण गन� �वषय �या�यक �नरोपणको �वषय हनु स�ैन । �वधा�यक� अ�धकार�ा� काय�पा�लकाले आ�नो 

नी�तगत �वषयका कुराह�लाई लागू गन� �योजनका ला�ग कुनै अ�यादेश जार� गदा� त�काल सो अ�यादेशको 

आव�यकता �थयो वा �थएन भ�े कुरा �या�यक पनुरालोकनको �वषय ब� स�ैन । यसर� जार� हनु े

अ�यादेशले ऐन सरहको मा�यता पाउने हुँदा सं�वधानमा लेिखएको कुराको ��तकूल भए नभए स�ब�धमा सो 

अ�यादेशको यस अदालतबाट �या�यक पनुरालोकन हनु स�ने भए प�न कुनै अमकु अ�यादेश जार� गनु�पन� 

अव�था �थयो वा �थएन भ�े �वषय �वश�ु काय�पा�लक�य �े�ा�धकारको �वषय हनुे हुँदा यो अदालतमा 

�या�यक �नरोपणको �वषय हनु स�ैन । 

          15. �नवेदकले यसर� पूव� पदा�धकार�लाई स�ुवधा �दान गदा� ठूलो धनराशीको �ययभार रा�यलाई पन� 

भ�े �� प�न उठाउन ुभएको छ । रा�यले य�तो खच� क�तस�म गन� स�ने, के क�ता स�ुवधा क–कसलाई 

�दन स�ने यो सरकारले अ�ययन गर� औिच�यको आधारमा तय गन� कुरा हो । य�तो काय�ता�लकाको 

�नधा�रण गन� नी�तगत ��मा सरकारले आमजनताको जीवन�तर, रा�यको आ�दानीको �ोत, मलुकुको सम� 

आ�थ�क ि�थ�त र सरकार�ारा �नधा��रत खच�को �ाथ�मकताका आधारमा तय गन� �वषयमा अदालतले सं�वधान 

तथा कानूनको ठाडो उ�ल� घन भएकै ��मा बाहेक सामा�यतया ह�त�पे गन� �म�दैन । 



          16. �रट �नवेदकले ��ततु �रट �नवेदन दायर गदा�का अव�थामा �यव�था�पका–संसद �वघटन भएको 

अव�था रहेकोमा हाल �नवा�चन भई �यव�था�पका–संसदको अ�भभारा समेत बहन गन� सं�वधान सभा गठन 

भैसकेको अव�था छ । सोह� संसदले ��ततु अ�यादेशमा आव�यक �वचार गन� स�ने नै ह�ुछ । यो 

अ�यादेश �यव�था�पका–संसदबाट �वीकार (अनमुोदन) नहनु प�न स�दछ, वा धारा ८८(२)(ग) बमोिजम 

�वतः �नि��य प�न हनु स�छ । यस �वषयमा के क�ता प�हलेका साव�ज�नक पदा�धकार�लाई के क�त 

स�ुवधा �दने वा न�दने भ�े �वषयमा के क�तो कानूनको आव�यकता �यसको अ�ययन �व�षेण गर� 

��ता�वत गन� काम सरकारको र कानून बनाउने अ�भभारा �यव�था�पका संसदकै हो । हाल साव�भौम 

जनताका ��त�न�धह� रहेको संवैधा�नक �नकायको �वचाराधीन रहेको अ�यादेशका �वषयमा �नवेदकले चनुौती 

�दएका स�दभ�मा अदालतले �वेश गर� केह� बो�न �म�दैन । तसथ�, �नवेदक मागबमोिजम उ��षेणको 

आदेश जार� गर� रहन परेन । �रट �नवेदन खारेज ह�ुछ । यस अदालतबाट जार� भएको �म�त 

२०६९।४।१६ को अ�त�रम आदेश �नि��य ग�र�दएको छ ।   

          17. �रट �नवेदकले �नवेदनमा उ� अ�यादेशको दफा २ मा नेपालका भतूपूव� �धानम��ीह� र 

�धान�यायाधीशह�लाई साल�वशेषका आधारमा ग�रएको वग�करण अ�त�रम सं�वधानको धारा १३ �वपर�त 

भएको भनी िजक�र �लनभुएतफ�  �वचार गदा� पूव�पदा�धकार�ह�म�ये क�ता पदा�धकार�ह�को क�तो काय�लाई 

योगदान मा�े क�तोलाई नमा�े �यो छु� याउने मापद�ड बनाइन ु बे�लै कुरा हो । तर 

काय�पा�लका, �यव�था�पका र �यायपा�लकाका पदा�धकार�ह�को रा�य स�ालनको काममा अलगअलग 

भ�ूमका र िज�मेवार� रहने �स�ा�तसमेतलाई ���गत गदा� साल�वशेषलाई मा� आधार बनाई प�हले 

सेवा�नव�ृ भएका सबै पदा�धकार�ह�लाई एउटै मापद�ड कायम गदा� अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१३ को मम� र भावनासमेतको �वपर�त हनुे हुँदा उ� धारा १३ को संवैधा�नक �यव�था, यस अदालतको 

�म�त २०६८।८।२२को �नद�शना�मक आदेश र �म�त २०६६।८।२८ को आदेशसमेतलाई ���गत गर� 

यस स�ब�धमा जो जे गनु�पछ� उपय�ु �यव�था गनु� भनी �वप�ी नेपाल सरकारका नाममा �नद�शना�मक 

आदेश जार� हनुे ठहछ� । �वप�ीह�लाई आदेशको जानकार� महा�याया�धव�ा काया�लयमाफ� त ्�दई �म�सल 

�नयमानसुार बझुाइ�दनू ।                                    

उ� आदेशमा सहमत छ� । 

�या.�काश व�ती 

�या.भरतबहादरु काक� 

इ�त संवत ्२०७० साल फागनु २२ गते रोज ५ शभुम ्...............................। 

इजलास अ�धकृत: �व�नाथ भ�राई   




