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सिोच्च अदालत, संिैधाननक इजलास 

सम्माननीय रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्र शम्शेर ज.ब.रा. 
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार काकी 
माननीय न्यायाधीश श्री केदाररसाद चानलसे 

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका 
माननीय न्यायाधीश श्री हररकृष्ण काकी 

आदेश 
०७४-WC-००१५ 

विषयः उत्प्रषेणयकु्त, परमादेश समेत। 

बारा जजल्ला, तत्प्कालीन बंजररया गा.वि.स. िडा नं. ५ घर भई हाल रसौनी गा.पा. 
िडा नं. ७ बस्ने बेंगा बैठाको नानत, रतन बैठाको छोरा िषा ६२ को रुपनारायण 
बैठा---------------------------------------------------------------------------१ 

विरूद्ध 

 

ननिेदक 

ननिााचन आयोग नेपाल, काजन्तपथ, काठमाडौं------------------------------------१ विपक्षी 

 

नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजजम यस अदालतको असाधारण अनधकारक्षेत्र अन्तगात 
दायर हनु आएको रस्ततु ररट ननिेदनको संजक्षप् त तथ्य एिं आदेश यसरकार रहेको छ। 

तथ्य खण्ड 

१. ननिााचन आयोगले जारी गरेको रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को 
ननयम ४१ को उपननयम ३ र रनतनननध सभा सदस्य समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका, 
२०७४ को दफा ३४ को उपदफा ३ को व्यिस्था नेपालको संविधानको धारा ८४ को 
उपधारा २, धारा १७६ को उपधारा ६ तथा रनतनननध सभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धमा 
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व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ६ सँग बाजिएको छ। 
त्प्यसैगरी रदेश सभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६० को 
उपदफा ६ सँग रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को ननयम ४१ को 
उपननयम ३ को व्यिस्था उक्त ननयमािली, ननदेजशका र संविधान तथा ऐनको 
व्यिस्थासँग बाजिएको छ। यसरी नेपालको संविधान, रनतनननध सभा तथा रदेश सभा 
ननिााचन ऐनको रािधान विपरीत ननिााचन आयोगले आफूखशुी ननिााचन सम्बन्धी 
ननयमािली नमनत २०७४।०६।०३ मा र ननदेजशका नमनत २०७४।६।१९ मा  
स्िीकृत गरी ननिााचन आयोगले आफ्नो आनधकाररक िेबसाइट 
http://www.election.gov.np/election/np मा सािाजननक गरेको छ। उक्त संविधानसँग 
बाजिएको व्यिस्थालाई खारेज गराउनलाई उपचारको अन्य कुनै िैकजल्पक व्यिस्था 
नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अनसुार नेपाली नागररकको हैनसयतमा 
रस्ततु ररट ननिेदन नलई उपजस्थत भएको छु। 

२. नमनत २०७४।७।२९ गते राजनीनतक दलहरूले ननिााचन आयोगमा समािेशी समूहको 
नामािली बिुाउँदा अनधकांश नामहरू पवहलादेजख पाटीमा हाली महुाली जमाएका र पटक 
पटक लाभको पद नलई सकेकालाई राखेका छन।् संविधान र ऐनहरूको विरुद्ध ननिााचन 
सम्बन्धी ननयमािली र ननदेजशकाको रािधानहरूले गदाा शजक्त र पैसा नहनेु नेता तथा 
कायाकतााले समानपुानतक कोटामा नाम भए पनन ननिााजचत नहनेु अिस्था नसजजात भएको 
छ।  

३. तसथा मानथ उल्लेजखत ननयमािली तथा ननदेजशकाका रािधानहरू नेपालको संविधान, 

रनतनननध सभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७४ र रदेश 
सभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७४ विपरीत भएकोले सो रािधानहरू 
लागू भएको नमनतदेजख उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी रत्प्यथीलाई संविधान र कानूनमा 
व्यिस्था भएको रािधान अनसुार काया गना गराउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ। 
साथै रस्ततु ररट ननिेदनको अजन्तम टुङ्गो लाग्नलाई समय लाग्ने भएकोले संविधान र 
ऐनमा उल्लेजखत रािधानहरूको विपरीत समानपुानतक उम्मेदिारहरूलाई ननिााजचत घोवषत 
नगनुा नगराउन ुभनी अन्तररम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन् ने समेत बेहोराको नमनत 
२०७४।०७।२७ मा यस अदालतमा परेको ररट ननिेदन। 
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४. यसमा के कसो भएको हो ? ननिेदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने 
हो? आदेश जारी हनु ुनपने कानूनबमोजजमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो 
आदेश राप्त भएको नमनतले बाटाको म्याद बाहेक ७ ददन नभत्र महान्यायानधिक्ताको 
कायाालय माफा त नलजखत जिाफ पेस गनुा भनी यो आदेश र ररट ननिेदनको रनतनलवप 

समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नलजखत जिाफ राप् त 
भएपनछ िा अिनध नाघेपनछ ननयमबमोजजम पेस गनुा भन् ने बेहोराको नमनत 
२०७४।८।१३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश।  

५. ननिेदकले दािी नलएका रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, 
२०७४ को ननयम ४१ को उपननयम (३) र रनतनननध सभा सदस्य समानपुानतक ननिााचन 
ननदेजशका, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (३) को व्यिस्था के, कनत कारणले 
रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उदफा 
(६) विपरीत भएको हो ? स्पष्ट जजवकर नलन नसकेको हुँदा रस्ततु ररट ननिेदन 
खारेजभागी छ। रनतनननधसभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा 
६० को उपदफा (६) मा समानपुानतक ननिााचनतफा  छनौट भएका उम्मेदिारको बन्द 
सूची पेस गदाा जनसंख्या र सो दलले राप् त गरेको नसट संख्याको आधारमा अनसूुची-१ मा 
तोवकएको रनतशत अनरुुप दनलत, आददिासी जनजाती, खस आया, मधेशी, थारु तथा 
मजुस्लमको रनतनननधत्प्ि हनेु गरी यथासम्भि बन्दसूचीमा नाम समािेश भएको क्रम अनसुार 
सूची पेस गनुापने भन् ने व्यिस्था रहेको छ।  

६. सोही व्यिस्था अनरुुप रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ 
को ननयम ४१ को उपननयम (३) मा समािेशी समूहको उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा 
त्प्यस्तो समािेशी समूहको मानथल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो 
क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट गना नपाइने व्यिस्था गरी उल्लेजखत ऐनको 
दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको व्यिस्थालाई थप स्पष्ट गरी सोही व्यिस्थालाई 
रनतनननध सभा सदस्य समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को दफा ३४ को 
उपदफा (३) मा समेत व्यिजस्थत गररएको हो। उक्त रािधानहरू रनतनननधसभा तथा 
रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) विपरीत भएको 
भन् ने विपक्षीको जजवकर कानूनसम्मत र यथाथापरक नदेजखँदा रस्ततु ररट ननिेदन खारेज 
गरी पाऊँ भन् ने समेत बेहोराको ननिााचन आयोग नेपालको तफा बाट आयोगका सजचि श्री 
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बेगेन्रराज शमाा पौड् यालले नमनत २०७४।९।७ मा यस अदालतमा पेस गरेको नलजखत 
जिाफ। 

आदेश खण्ड 

७. ननयमबमोजजम दैननक पेसी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेस हनु आएको रस्ततु ररट 
ननिेदनको नमनसल संलग्न रमाण कागजात अध्ययन गरी ननिेदकतफा बाट उपजस्थत विद्वान 
अनधिक्ताहरू श्री पंकजकुमार कणा तथा श्री सनुनलरञ् जन नसंहले नेपालको संविधान र 
रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य विपरीत ननिााचन 
आयोगले आफूखशुी ननिााचन ननयमािली र ननदेजशका बनाई स्िीकृत गरी आफ्नो 
आनधकाररक िेबसाइटमा सािाजननक गरेको छ। उल्लेजखत ननयमािली र ननदेजशकाका 
रािधानहरूले गदाा राजनीनतक दलहरूले ननिााचन आयोगमा समािेशी समूहको नामािली 
पेस गदाा अनधकांश नामहरू पाटीमा आफ्नो िचास्ि जमाएका र पटकपटक लाभको पद 
नलइसकेकालाई मानथल्लो क्रमसंख्यामा राखेर बिुाउने र नतनै मानथल्लो क्रमसंख्यामा 
रहेका व्यजक्तहरू मात्र ननिााजचत हनेु अिस्थाको विद्यमानता रहेको छ। यस्तो व्यिस्थाले 
गदाा पाटीमा शजक्त, स्रोत र पहुँच नहनेु इमान्दार नेता र कायाकतााहरूले समानपुानतक 
कोटामा नाम भए पनन कवहल्यै ननिााजचत हनु नसक्ने अिस्था नसजजात गरेको छ। यसरी 
संविधान ननमााताले खलुा र फरावकलो रािधान राखी गरेको व्यिस्थालाई ननिााचन 
सम्बन्धी ननयमािली र ननदेजशकाहरूमा भने िनै संकीणा हनेु व्यिस्था राखी ननमााण गरेको 
हुँदा बाजिएका उक्त रािधानहरू उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी रत्प्यथी ननिााचन 
आयोगलाई संविधान र कानूनमा व्यिस्था भएको रािधान अनसुार काया गना गराउन 
परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भनी रस्ततु गनुाभएको बहस समेत सनुनयो। 

८. त्प्यसैगरी रत्प्यथी ननिााचन आयोगको तफा बाट उपजस्थत विद्बान नायब महान्यायानधिक्ता श्री 
पदमरसाद पाण्डे र सहन्यायानधिक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले रनतनननधसभा तथा 
रदेशसभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको 
व्यिस्था अनरुुप रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को 
ननयम ४१ को उपननयम (३) र रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य समानपुानतक 
ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (३) मा समािेशी समूहको 
उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा त्प्यस्तो समािेशी समूहको मानथल्लो क्रममा भएको 
उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट गना 
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नपाइने भन् ने व्यिस्था गरी उजल्लजखत रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन 
सम्बन्धी ऐनहरूको दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको व्यिस्थालाई थप स्पष्ट मात्र 
गररएको हो। उजल्लजखत ननिााचन सम्बन्धी ननयमािली तथा ननदेजशकाहरूमा भएको 
व्यिस्था समानपुानतक र समािेशी नसद्धान्तको विपरीत रहेको नहुँदा रस्ततु ररट ननिेदन 
खारेज गरी पाऊँ भनी रस्ततु गनुाभएको बहस समेत सनुनयो। 

९. उपयुाक्तानसुारको बहस तथा नमनसल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी ररट ननिेदकको 
मागदाबी बमोजजमको आदेश जारी हनुपुने हो िा होइन ? भन् ने सम्बन्धमा ननणाय ददनपुने 
देजखन आयो। 

१०. ननणायतफा  विचार गदाा, ननिााचन आयोगद्वारा नननमात रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य 
ननिााचन ननयमािली र रनतनननध सभा तथा रदेश सभा समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका 
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२), धारा १७६ को उपधारा (६) एिम ्
रनतनननध सभा तथा रदेशसभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको ऐन, 

२०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) को विपरीत हनेु गरी ननमााण गररएको छ। 
नेपालको संविधान तथा ननिााचन सम्बन्धी ऐनमा समानपुानतक समािेजशताको आधारमा 
बन्दसूची हनुपुने भन् ने व्यिस्था भएकोमा सो विपरीत हनेु गरी ननिााचन आयोगद्वारा 
ननयमािली र ननदेजशकाहरू ननमााण गरेको अिस्था छ। उजल्लजखत व्यिस्थाहरूले गदाा 
राजनीनतक दलहरूले ननिााचन आयोगमा समानपुानतक र समािेशी समूहको बन्दसूचीको 
नामािली पेस गदाा अनधकांश नामहरू पाटीमा आफ्नो िचास्ि जमाएका र पटक पटक 
लाभको पद नलइसकेका व्यजक्तहरूलाई नै मानथल्लो क्रमसंख्यामा राखेर ननिााचन 
आयोगमा पेस गने र नतनै मानथल्लो क्रमसंख्यामा नाम परेका व्यजक्तहरू मात्र ननिााजचत 
हनेु हुँदा पाटीमा शजक्त, स्रोत र पहुँच नहनेु इमान्दार नेता तथा कायाकतााहरू 
समानपुानतक तथा समािेशी कोटामा नाम राजखए पनन ननजहरू कवहल्यै ननिााजचत हनु 
नसक्ने अिस्था नसजजात गरेको छ। तसथा संविधान र ऐनसँग बाजिएका उजल्लजखत 
ननिााचन सम्बन्धी ननयमािली र ननदेजशकाका रािधानहरू उत्प्रषेणको आदेशले अमान्य र 
बदर घोवषत गरी रत्प्यथी ननिााचन आयोगलाई संविधान र कानूनबमोजजम ननयमािली र 
ननदेजशका बनाई कायाान्ियन गनुा भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन् ने 
समेत बेहोराको मखु्य ररट ननिेदन दाबी रहेको पाइन्छ। 
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११. त्प्यसैगरी विपक्षी ननिााचन आयोगको नलजखत जिाफ हेदाा, रनतनननधसभा तथा रदेशसभा 
सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (६) मा भएको व्यिस्था अनरुुप 
रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को ननयम ४१ को 
उपननयम (३) र रदेश सभा सदस्य समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को दफा 
३४ को उपदफा (३) मा समािेशी समूहको उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा त्प्यस्तो 
समािेशी समूहको मानथल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा 
भएको उम्मेदिारको नाम छनौट गना नपाइने भन् ने दफा ६० को उपदफा (६) मा 
भएको व्यिस्थालाई थप स्पष्ट मात्र गररएको हो। संविधान र ऐनमा उल्लेख भएको 
समानपुानतक ननिााचन रणाली सम्बन्धी व्यिस्थामा असर पने गरी ननिााचन सम्बन्धी 
ननयमािली र ननदेजशकाहरू ननमााण नगररएको हुँदा रस्ततु ररट ननिेदन खारेज गरी पाऊँ 
भन् ने समेत बेहोराको नलजखत जिाफ वफराएको देजखन्छ। 

१२. मूलत: ननिेदकले रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को ननयम ४१(३) 
संविधानको धारा ८४(२) सँग र रदेश सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को 
ननयम ४१(३) संविधानको धारा १७६(६) सँग बाजिएको हुँदा उक्त ननयमािलीहरू बदर 
गरी पाऊँ भनी मखु्य जजवकर नलएको सम्बन्धमा हेदाा, रनतनननध सभा तथा रदेश सभा 
सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को ननयम ४१(३) को उपननयम (२) बमोजजम 
"कुनै समािेशी समूहको उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा त्प्यस्तो समािेशी समूहको 
मानथल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको नाम 
छनौट गना पाइने छैन" भन् ने व्यिस्था रहेको पाइन्छ। त्प्यसैगरी संविधानको धारा 
८४(२) र १७६(६) को व्यिस्था सम्बन्धमा हेदाा, "समानपुानतक ननिााचन रणाली 
बमोजजम हनेु रनतनननध सभाको ननिााचनका लानग राजनीनतक दलले उम्मेदिारी ददँदा 
जनसंख्याको आधारमा मवहला, दनलत, आददिासी जनजानत, खस आया, मधेसी, थारु, 
मजुस्लम, वपछनडएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा रनतनननधत्प्ि गराउने व्यिस्था 
संघीय कानूनबमोजजम हनेुछ। त्प्यसरी उम्मेदिारी ददँदा भगूोल र रादेजशक सन्तलुनलाई 
समेत ध्यान ददनपुनेछ" भन् ने उल्लेख गरी समान नसद्धान्तमा आधाररत हबुह ु व्यिस्था 
रहेको देजखन्छ।  

१३. त्प्यसैगरी संविधानको धारा ८४ ले रनतनननध सभा सदस्यको ननिााचन र धारा १७६ ले 
रदेश सभा सदस्यको ननिााचन सम्बन्धी व्यिस्था गरेको छ। उक्त संिैधाननक रािधान 
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अनसुार रनतनननध सभा र रदेश सभा सदस्यको ननिााचन पवहलो हनेु ननिााजचत हनेु र बन्द 
सूचीमा आधाररत समानपुानतक ननिााचन रणाली गरी नमजश्रत ननिााचन रणालीलाई अंगीकार 
गरेको पाइन्छ। समानपुानतक ननिााचन रणाली अन्तगात हनेु ननिााचन रणालीको मवहला, 
आददिासी जनजानत, खस आया, मधेसी, थारु, मजुस्लम, वपछनडएको क्षेत्र समेतबाट 
जनसंख्याका आधारमा रनतनननधत्प्िको सनुनजश् चतता रदान गरेको देजखन्छ। उजल्लजखत 
उद्देश्य पररपूनताका लानग विधावयका नननमात रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ 
को दफा २८ मा समानपुानतक ननिााचन रणाली अनसुार ननिााजचत हनेु उम्मेदिारको बन्द 
सूची सम्बन्धी व्यिस्था गरेको पाइन्छ। उक्त दफाको उपदफा (३) मा कुल 
उम्मेदिारको कम्तीमा ५० रनतशत मवहलाको नाम समािेश गनुापने, उपदफा (५) मा 
भगूोल र रादेजशक सन्तलुनलाई समेत ध्यान ददई जनसंख्याको आधारमा अनसूुची-१ मा 
उल्लेख भए बमोजजम दनलत, आददिासी जनजानत, खस आया, मधेसी, थारु र मजुस्लम 
समेतको रनतनननधत्प्ि हनेु गरी समािेशी नसद्धान्त बमोजजम तयार गनुापने, उपदफा (७) मा 
रत्प्येक समािेशी आधारमा समािेश गररएका उम्मेदिार छुवट्टने गरी अनसूुची १ बमोजजम 
बन्दसूची तयार गनुापने व्यिस्था गरेको देजखन्छ। उजल्लजखत अनसूुची-१ को व्यिस्था 
हेदाा, दनलत १३.८ रनतशत, आददिासी जनजानत २८.७ रनतशत, खस आया ३१.२ 
रनतशत, मधेसी १५.३ रनतशत, थारु ६.६ रनतशत र मजुस्लम ४.४ रनतशत 
उम्मेदिारको नामािली बन्द सूचीमा हनैु पने अननिायाता उक्त ननदेजशकाले गरेको 
पाइन्छ। 

१४. त्प्यसैगरी सोही ऐनको दफा ६०(६) मा सो दलले राप् त गरेको नसट संख्या र 
जनसंख्याको रनतशतको आधारमा ननिााजचत हनेु उम्मेदिारको नामािली पठाउनपुने गरी 
व्यिस्था गरेको पाइन्छ। उक्त ऐनको उपदफा (५) बमोजजम दलले सूची पेस गदाा 
जनसंख्या र सो दलले राप् त गरेको नसट संख्याको आधारमा अनसूुची-१ मा तोवकएको 
रनतशत अनरुूप दनलत, आददिासी जनजानत, खस आया, मधेसी, थारु तथा मजुस्लमको 
रनतनननधत्प्ि हनेु गरी यथासम्भि बन्दसूचीमा नाम समािेश भएको क्रम अनसुार सूची पेस 
गनुापनेछ। त्प्यस्तो सूचीमा यथासम्भि वपछनडएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यजक्तको 
समेत रनतनननधत्प्ि गराउन ुपनेछ भन् ने व्यिस्था रहेको पाइन्छ। उक्त कानूनी व्यिस्थाले 
पनन जनसंख्याको आधारमा रनतनननधत्प्िलाई सनुनजश् चतता गरेको छ भने बन्दसूचीमा नाम 
समािेश भएको क्रम अनसुार सूची पेस गनुापने विषयलाई यथासम्भि भन् ने शदकदको रयोग 
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गरी सम्भि भएसम्म बन्दसूचीको क्रम अनसुार नै पेस गरी मानथल्लो क्रममा पने 
उम्मेदिार ननिााजचत गनुापने सनुनजश् चतता रदान गने उद्देश्य राखेको देजखन्छ।  

१५. त्प्यसैगरी रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ननयमािली, २०७४ को ननयम ४१ मा 
उम्मेदिार छनौट गने रािधान राखी उपननयम (३) मा "उपननयम (२) बमोजजम कुनै 
समािेशी समूहको उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा त्प्यस्तो समािेशी समूहको मानथल्लो 
क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम 
छनौट गना पाइने छैन" भन् ने व्यिस्था गरी बन्द सूचीमा नाम समािेश भएको रत्प्येक 
समूहमा राजखएको क्रममा तलमानथ गना नपाइने बाध्यात्प्मक अिस्था नसजाना गरी 
अगानडको क्रममा रहेको उम्मेदिार ननिााजचत हनेु सनुनजश् चतता रदान गरेको छ। ऐनले 
यथासम्भि बन्दसूचीमा भएको क्रमानसुार पठाउनपुने भनेकोमा ननयमािलीले रत्प्येक 
समूहको मानथल्लो क्रमानसुार पठाउनपुने अननिायाता रदान गरेको छ। उजल्लजखत कानूनी 
व्यिस्थाले समानपुानतक समािेशी नसद्धान्तमा कहाँ के र कसरी रनतकूल असर परु् यायो 
भनी ननिेदकले आफ्नो ननिेदनमा उल्लेख गना सकेको समेत देजखँदैन। उजल्लजखत ऐनमा 
यथासम्भि भन् ने शदकदको रयोग रत्प्येक समूहलाई जनसंख्याको आधारमा रनतनननधत्प्ि 
गराउनका लानग आिश्यक हनु सक्ने सम्भािनालाई हेरेर उक्त शदकदािलीको रयोग 
गरेकोमा ननयमािलीमा जनसंख्याको रनतशतको आधारमा उम्मेदिार ननिााजचत हनेु 
रत्प्याभनूतका साथ अजघल्लो क्रममा रहेको उम्मेदिारलाई नै ननिााजचत गनुापने व्यिस्था 
गरेको देजखन्छ।  

१६. त्प्यसैगरी ननदेजशकाले अि स्पष्ट गरी जनसंख्याको रनतशतको आधारमा नै ननिााजचत हनेु 
सूत्र समेत उल्लेख गरेर समूहमा िगीकरण गरेका रत्प्येक समूहको जनसंख्याको 
रनतशतको आधारमा ननिााजचत हनेु सनुनजश् चतता रदान गरेको अिस्थामा सोही समूहको 
अगानडको क्रममा रहेको उम्मेदिारलाई ननिााजचत नगरी पछानडको क्रममा रहेको 
उम्मेदिारलाई ननिााजचत गदाा समािेशी हनेु र अगानडको क्रममा रहेको उम्मेदिारलाई 
ननिााजचत गदाा समािेशी नहनेु भन् ने तका लाई िजचत्प्यपूणा र वििेकसम्मत मान् न नमल्ने 
देजखएन। संविधानको उद्देश्य पररपूनता गना ऐन ननमााण भएको र ऐन कायाान्ियनलाई 
सहजता रदान गना ननयमािली ननमााण गररएको हनु्छ भन् ने अथा ननस्कने गरी व्याख्या गदाा 
कानून व्याख्याको नसद्धान्त अनकूुल हनेु देजखन्छ।  
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१७. त्प्यसैगरी रनतनननध सभा समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को अनसूुची १३ र 
२९ मा रदेश सभा सदस्य समानपुानतक ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को अनसूुची १६ 
मा जनसंख्याको आधारमा रनतनननधत्प्ि सनुनजश् चत गनाका लानग राजनीनतक दलले कुन 
समूहमा कनत जना उम्मेदिार मनोनयन र ननिााजचत गनुापदाछ भन् ने सूची नै रकाजशत 
गरेको देजखन्छ। रनतनननध सभामा ११ जना देजख ११० जनासम्म उम्मेदिार मनोनयन 
गने राजनीनतक दलले रत्प्येक समूहको संख्या ननजश् चत गरेको छ भने अनसूुची २९ मा 
१० जनासम्म उम्मेदिारको नाम बन्द सूचीमा पठाउनेले रत्प्येक समूहबाट पठाउनपुने 
संख्या समेत ननधााररत गरेको छ। यसैगरी रदेश सभाको हकमा रदेश १ देजख रदेश ७ 
सम्मको जनसंख्याको उपजस्थनतको आधारमा रत्प्येक समूहबाट पठाउने उम्मेदिारको 
संख्या ननधाारण गरी रनतनननध सभा र रदेश सभा सदस्यमा रत्प्येक समूहबाट जनसंख्याको 
आधारमा ननिााजचत हनेु सनुनजश् चतता रदान गरेको देजखन्छ। जस्तो: ११ जना बन्दसूचीमा 
नाम समािेश गने दलले आददिासी जनजानत-३, खस आया-३, थारु-१, दनलत-२, मधेसी-
२ र त्प्यसमध्येबाट ७ जना मवहला अननिाया रूपमा समािेश गनुापने हनु्छ। उजल्लजखत 
उदाहरणलाई हेदाा, जनसंख्याका आधारमा रत्प्येक समूहले उम्मेदिारी राप् त गने मात्र 
नभई ननिााजचत भई रनतनननधत्प्ि समेत गने स्पष्ट व्यिस्था गरेको देजखन्छ।  

१८. अब, संविधानमा बन्दसूचीका आधारमा मात्र रनतनननधत्प्ि गराउने भनी उल्लेख भएकोमा 
ऐनमा यथासम्भि बन्दसूचीको क्रम अनसुार उम्मेदिारको नाम पठाउनपुछा भनी व्यिस्था 
भएकोलाई अि संकुजचत बनाई ननयमािली र ननदेजशकामा क्रमानसुार नै नामािली 
पठाउनपुने भन् ने व्यिस्था संविधानसँग बाजिएको भनी ननिेदनमा मखु्य जजवकर नलएको 
सन्दभामा वििेचना गदाा बन्दसूचीका आधारमा ननिााजचत हनेु ननिााचन रणालीमा ननिााचन 
भन्दा अगानड राजनीनतक दलले सूची ननमााण गरी पठाउने, मतदाताहरूले दललाई मतदान 
गने तथा उम्मेदिारलाई मतदान गना पाउँदैनन।् यसरी राजनैनतक दलले राप् त गरेको 
मतको आधारमा पूिा ननधााररत सूचीको क्रम अनसुार उम्मेदिार ननिााजचत हनु्छन।् यसमा 
मतदाताहरूले सो सूचीमा कुनै पररितान गने अनधकार राख्दैनन ्भने राजनीनतक दलले पनन 
सूचीमा र क्रममा पररितान गना सक्ने अिस्था देजखँदैन।  

१९. त्प्यसैगरी रस्ततु विषयसँग सम्बजन्धत सन्दभासामा्ी अध्ययन गदाा, Electoral System 

Design: The New International IDEA Handbook पषृ्ठ ६० मा "Under a list 

proportional system each party or grouping present a list of candidates for a 
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multi member electoral district, the voters vote for a party and party receives 

seats in proportion to their overall share of the vote. In some (closed list) 

systems the winning candidates are taken from the list in order of their 

position of the lists." भनी पररभावषत गरेको पाइन्छ। उजल्लजखत पररभाषाबाट 
बन्दसूचीमा भएको क्रम अनसुार नै राजनीनतक दलले उम्मेदिार ननिााजचत गराउनपुने 
देजखन्छ। त्प्यस्तै David M. Farrel, Comparing Electoral Systems नामक पसु्तकको 
पषृ्ठ ७१ मा, "Each Party draws up a list of candidates for the given region and 

the seats are allocated according to the rank order used in the list. For 

instance, imagine a hypothetical situation where the comparative party in the 

region of Derbyshire (Say a seven seat constituency) has selected its seven 

candidates and listed them in the following order 1-7. If in the subsequent 

elections the party win three seats then the first three names on the list are 

awarded the seats. If the party wins only two seats then only candidates 1 and 

2 are elected. This is referred to as a 'closed' list, or a non-preferential system." 
भनी उदाहरणसवहत स्पष्ट गरेको पाइन्छ। 

२०. त्प्यसैगरी नेपालको ननिााचन सम्बन्धी रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ऐन, ननयम र 
ननदेजशका तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐन, ननयम र ननदेजशकाहरूको कानूनी 
व्यिस्था हेदाा, बन्द सूचीमा रहेका नामहरू सािाजननक गने तर बन्दसूचीमा समािेश 
भएका उम्मेदिारहरूको क्रम समेत पररितान गना नसक्ने रणालीलाई अंगीकार गरेको 
पाइन्छ। रनतनननध सभा तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा २९(६) 
मा भएको व्यिस्था अनसुार ननिााचन आयोगले उम्मेदिारको अजन्तम बन्दसूची रकाशन 
गने र सोही बन्दसूचीका उम्मेदिार ननिााजचत हनेु कुरा स्पष्ट गदाछ भने रनतनननध सभा 
तथा रदेश सभा सदस्य ननिााचन ऐनको दफा ६०(६) मा यथासम्भि बन्दसूचीमा नाम 
समािेश भएको क्रम अनसुार सूची पेस गनुापने र रनतनननधसभा तथा रदेश सभा सदस्य 
ननिााचन ननयमािलीको ननयम ४१(३) र रनतनननधसभा तथा रदेश सभा सदस्य 
समानपुानतक ननदेजशकाको दफा ३४(३) ले कुनै समािेशी समूहको नाम छनौट गदाा 
त्प्यस्तो समािेशी समूहको मानथल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो 
क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट गना नपाउने भन् ने व्यिस्थाले रत्प्येक समूहबाट 
छनौटमा पने संख्याका आधारमा समानपुानतक रनतनननधत्प्िको सनुनजश् चतताको साथ 
मानथल्लो क्रममा रहेको उम्मेदिार छनौट र ननिााजचत हनेु गरी गरेको व्यिस्था बन्द 
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सूचीमा आधाररत ननिााचन रणालीको नसद्धान्त, व्यिहार र रवक्रया अनरुूप नै भएको 
देजखन्छ। यसरी संविधानले अंगीकार गरेको समानपुानतक र समािेशी रनतनननधत्प्िको 
नसद्धान्तलाई पररपूनता गनाका लानग बनेको ऐन, ननयमािली र ननदेजशकाका रािधानहरू 
संविधानसँग बाजिएको भनी अथा गनुा कानूनसंगत देजखँदैन।  

२१. िस्ततु: समानपुानतक ननिााचन रणालीले सबै राजनैनतक दल लगायत सम्पूणा िगा, समदुाय 
र जातजानतका नागररकहरूलाई शासनमा सहभागी हनेु अिसर रदान गरी लोकतन्त्रमा 
सम्पूणा जनताको सहभानगता सनुनजश् चत गदाछ। नेपालको संविधानले नमजश्रत ननिााचन 
रणालीको व्यिस्था गरी समानपुानतक समािेशी नसद्धान्तलाई लागू गना सूचीमा आधाररत 
समानपुानतक रणाली अपनाएको पाइन्छ। जसमा सूची रणालीको व्यिस्था अन्तगात 
सम्पूणा देशलाई एउटै ननिााचन क्षेत्र मानी दललाई मत ददने र रत्प्येक दलले राप् त गरेको 
कुल मत संख्याको अनपुातमा त्प्यस्तो दलको तफा बाट रनतनननधत्प्ि गने उम्मेदिार 
ननिााजचत हनेु व्यिस्था उजल्लजखत ननिााचन सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था र अन्य 
सन्दभासामागीहरूको अध्ययनबाट स्पष्ट देजखन्छ। 

२२. त्प्यसैगरी ररट ननिेदकले राजनीनतक दलहरूले ननिााचन आयोगमा समािेशी समूहको 
नामािली बिुाउँदा पटक पटक लाभको पद नलइसकेका व्यजक्तको नाम पठाउँदा पूणा 
रूपमा समानपुानतक नहनेु र रनतनननध सभा सदस्य ननिााचन ननयमािलीमा भएको कुनै 
समािेशी समूहको उम्मेदिारको नाम छनौट गदाा त्प्यस्तो समािेशी समूहको मानथल्लो 
क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदिारको नाम 
छनौट गना पाइने छैन भन् ने व्यिस्था समानपुानतक नसद्धान्तको ममा विपरीत भएको भनी 
नलएको जजवकर सम्बन्धमा हेदाा, समानपुानतक ननिााचनको रयोजनका लानग दलहरूले नै 
आफ्ना उम्मेदिारको नाम तय गने हो। यसरी उम्मेदिारको नाम तय गदाा राजनैनतक 
दलले आफूखसुी तय गने नभई संविधान र कानूनले व्यिस्था गरेको स्पष्ट मापदण्ड एिम ्
रवक्रया बमोजजम गनुापने हनु्छ। संविधान र कानूनले तोकेको रवक्रया एिम ्मापदण्ड पूरा 
नगरी दलहरूले बन्दसूची तयार गरेको अिस्था विद्यमान भएमा मात्र यस अदालतले 
न्यावयक पनुरािलोकनको क्षेत्रानधकार ्हण गना सक्ने देजखन्छ। परन्त ु संविधान र 
कानूनले व्यिस्था गरे अनरुूप रत्प्येक समूहको जनसंख्याको आधारमा समानपुानतक 
समािेशी रनतनननधत्प्ि गराउने गरी उम्मेदिारको सूची तयार गने अनधकार कानूनले 
राजनीनतक दललाई नै रदान गरेको अिस्थामा राजनीनतक दलले तयार गने सूचीमा 
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रत्प्येक समूहबाट के-कस्तो पषृ्ठभनूमका व्यजक्तहरूलाई समािेश गने भन् ने स्ितन्त्रता विशदु्ध 
राजनीनतक दलको वििेक (Political Wisdom) नभत्रको विषय भएको हुँदा त्प्यस्तो विषय 
न्याय ननरुपणको मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) नभत्र पना सक्ने 
देजखँदैन।  

२३. मूलत: राजनीनतक दलबाट मनोनयन भई आएका र ननिााजचत भएका उम्मेदिारको 
योग्यता कानून बमोजजम भए नभएको सम्बन्धमा हेने काया ननिााचन आयोगको 
क्षेत्रानधकारनभत्रको विषय भए तापनन कस्तो उम्मेदिारको मनोनयन गरी पठाउने िा 
बन्दसूचीमा कुन क्रमसंख्यामा कसको, कुन िगा र नलङ्गको व्यजक्तको नाम समािेश गने 
भन् ने कुरा राजनीनतक दलहरूको स्िायत्तता, स्ितन्त्रता र सिोपररतानभत्रको विषय हो। 
यसै सन्दभामा हेदाा पनन समानपुानतक ननिााचनतफा का उम्मेदिारहरूको बन्दसूची पेस गदाा 
संविधान र कानूनको पररनधनभत्र रही के, कुन उम्मेदिार के, कुन राथनमकताको क्रममा 
राख् ने भन् ने कुरा राजनैनतक दलहरूकै स्िवििेकको विषय हनेु हुँदा विधावयकाले समेत सो 
तथ्य र आिश्यकतालाई मनन ्गरी सोही अनकूुल नै कानून ननमााण गरेको देजखन्छ।  

२४. िस्ततु: समानपुानतक ननिााचनतफा  बन्दसूची पेस गदाा राजनैनतक दलहरूले समानपुानतक 
आधारमा तोवकएको रनतशत अनसुार नै बन्दसूची पेस गने र ननिााचनमा आफ्नो पाटीले 
राप् त गरेको सम्पूणा राविय मतसंख्यालाई तोवकएको मापदण्डका आधारमा रनतशत 
ननधाारण गरी सो अनरुुप समानपुानतक र समािेशी रुपमा उम्मेदिार ननिााजचत भई घोषणा 
हनेु हुँदा उजल्लजखत ननयमािली र ननदेजशकाका व्यिस्था समानपुानतक र समािेशी 
रनतनननधत्प्िको नसद्धान्त अनकूुल नै रहेको देजखन्छ। यसथा सूची रणाली अन्तगात 
बन्दसूचीमा आधाररत समानपुानतक ननिााचन रणाली संविधानले अंगीकार गरे अनरुुप नै 
ऐन ननमााण भएको र सोही संविधान र ऐनको उद्देश्य पररपूनता गने गरी समानपुानतक 
ननिााचन सम्बन्धी ननयमािली र ननदेजशकाहरूमा गररएको व्यिस्थाले समानपुानतक 
रनतनननधत्प्ि हनेु रवक्रयामा कुनै अिरोध परु् याएको भन् ने नदेजखँदा ननिााचन सम्बन्धी 
ननयमािली र ननदेजशकामा गरेको व्यिस्था उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी 
नलएको ननिेदन जजवकर मनानसि देजखन आएन। 

२५. अत: वििेजचत आधार र कारणहरू समेतबाट रनतनननधसभा तथा रदेश सभा सदस्य 
ननिााचन सम्बन्धी ननयमािली र ननदेजशकाहरूमा व्यिस्था भएको समानपुानतक ननिााचन 
रणालीका आधारमा राजनीनतक दलहरूले बन्दसूचीमा नामािली पेस गरी उम्मेदिार 
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छनौट र ननिााजचत हनेु सम्बन्धी व्यिस्था नेपालको संविधान तथा रनतनननध सभा तथा 
रदेश सभा सम्बन्धी ऐनहरूको उद्देश्य र ममा विपरीत रहेको भन् ने नदेजखँदा रस्ततु ररट 
ननिेदन खारेज हनेु ठहछा। सो खारेज हनेु ठहरेकाले ननिेदकले रस्ततु ननिेदन दताा गदाा 
यस अदालतमा र.नं. ३६४५, नमनत २०७४।७।२८ मा धरौटी िापत राखेको 
रु.५०००।- (पाँच हजार) सिोच्च अदालत (संिैधाननक इजलास सञ् चालन) ननयमािली 
२०७२ को ननयम १५(२) बमोजजम सदरस्याहा हनेु भएकाले उक्त रकम सदरस्याहा गनुा 
भनी लेखा शाखालाई जानकारी ददई दायरीको लगत कट्टा गरी नमनसल ननयमानसुार बिुाई 
ददनू।  

  

 

रधान न्यायाधीश 

उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौं। 

 
 

न्यायाधीश         न्यायाधीश         न्यायाधीश              न्यायाधीश  

 

इजलास अनधकृतः रीता कुमारी बख्रले  

कम्प्यटुर अपरेटरः विशाल खड गी 
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