
1 
 

 

 

 

सर्वोच्च अदालत, संरै्वधानिक इजलास 

सम्माििीय प्रधाि न्यायाधीश श्री चोलेन्र शम्शेर ज.ब.रा. 
माििीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार काकी 

माििीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका 
माििीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खनतर्वडा 

माििीय न्यायाधीश डा. श्री आिन्दमोहि भट्टराई 

आदेश 

०७4-WC-००22 
मदु्दा: निर्वााचि बदर। 

१. धिषुा जजल्ला, सरै्वला िगरपानलका, र्वडा िं. 6, बस्िे तथा धिषुा जजल्ला 
प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचि क्षेत्र िं. 3 मा िे.क.पा. माओर्वादी केन्रको 
उम्मेदर्वार रामनसंह यादर्व............................................................ 

वर्वरुद्ध 

१. निर्वााचि आयोग, बहादरु भर्वि, कान्तीपथ काठमाडौं............................ 
२. मखु्य निर्वााचि अनधकृतको कायाालय, धिषुा..................................... 
३. मखु्य निर्वााचि अनधकृत, ऐ. ऐ...................................................... 
४. संजिय संसद सजचर्वालय, नसंहदरबार, काठमाडौं ................................... 
५. धिषुा जजल्ला निर्वााचि क्षेत्र िं. ३ को प्रनतनिनध सभा सदस्य पदमा राविय 

जिता पार्टीको उम्मेदर्वार भै निर्वााजचत िोवषत का.जज.का.म.ि.पा. र्वडा िं. 
११ बबरमहलजस्थत केजन्रय कायाालय रहेको राविय जिता पार्टीको 
अध्यक्ष मण्डलको सदस्य श्री राजेन्र महतो....................................... 

६. काठमाण्डौं जजल्ला का.म.ि.पा. र्वडा िं. १० बािेश्वरजस्थत जिता प्रसारण 
(रे्टनलनभजि) प्रकाशि नल............................................................ 

७. ऐ.ऐ. का काठमाण्डौं जजल्ला का.म.ि.पा. र्वडा िं. १० बािेश्वरजस्थत  

उजरुीकताा/ 

 निरे्वदक 

 

प्रत्यथी 
 



2 
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८. लनलतपरु जजल्ला लनलतपरु महािगरपानलका र्वडा िं. १ कुपण्डोलजस्थत 

कायाालय रहेको मधेश न्यूज (Madhes News) अिलाइि पनत्रकाका प्रधाि 
सम्पादक वर्विीता नसंह................................................................. 

९. धिषुा जजल्ला नमनथला वर्वहारी िगरपानलका र्वडा िं. १० बस्िे जिता 
प्रसारण (रे्टनलनभजि) जिकपरुका संर्वाददाता प्रमोद शाह......................... 

िेपालको संवर्वधािको धारा १३७(२)(ख) बमोजजम यस अदालतको असाधारण अनधकारक्षेत्र 
अन्तगात संरै्वधानिक दायरीमा दताा भएको प्रस्ततु ररर्ट निरे्वदिको संजक्षप् त त्य एरं्व आदेश यस 
प्रकार रहेको छ: 

१. नमनत 2074।8।21 गते हिेु प्रनतनिनध सभा सदस्यको दोस्रो चरणको निर्वााचिमा म 
रामनसंह यादर्व धिषुा जजल्लाको निर्वााचि क्षेत्र िं. 3 मा बाम गठबन्धिबार्ट िे.क.पा. 
माओर्वादी केन्रको उम्मेदर्वार भै निर्वााचिमा सहभागी भएको र वर्वपक्षी राजेन्र महतो सोही 
क्षेत्रमा रा.ज.पा.को तर्ा बार्ट उम्मेदर्वार रहेका नथयौं।जिता रे्टनलनभजिले नमनत 
2074।8।21 गते वर्वहाि 6.30 बजे धिषुामा राजेन्र महतोलाई बाम गठबन्धि 
उम्मेदर्वारको समथाि भिी Breaking News प्रसारण गरेको जािकारी साथीहरुबार्ट भयो। 
मधेश न्यजु पनत्रकामा समेत बाम गठबन्धि उम्मेदर्वारको औपचाररक समथाि राजेन्र 
महतोलाई भन्ने सोही ददि समाचार प्रकाजशत भएको, महतोलाइा मतदाि गिा जितामा अवपल 
भन्ने शीषाक राखी अत्यन्त भ्रामक एरं्व झठु्ठा समाचार प्रकाशि र प्रसारण गरी मतदाताहरुलाई 
ददग्भ्भ्रनमत गरी आफ्िो पक्षमा प्रभार्व पािे नियतले प्रचार प्रसारबार्ट मेरो पक्षमा मत िहाल्िे 
र्वातार्वरण शृ्रजिा गररएको कायाबार्ट मेरो व्यजिगत छर्वीमा समेत आचँ आएको छ। उि 
भ्रामक समाचारले मतदातालाइा प्रभावर्वत पारी मेरो वर्वरुद्ध मत हाल्िे र्वातार्वरण बिाइा वर्वपक्षी 
राजेन्र महतो निर्वााजचत हिु पगुेका छि।्  

२. म र रा.ज.पा. का उम्मेदर्वार राजेन्र महतोबीच निजलाई समथाि गिे भिी कुिै र्वाताा र्वा 
सहमती भएको होइि छैि। वर्वपक्षीहरुको नमलेमतो गरी योजिार्वद्ध ढंगबार्ट आफ्िो स्र्वाथा पूरा 
गिा गलत एरं्व भ्रामक समाचार प्रसारण एरं्व प्रकाशि गरे गराएकोले उि काया निर्वााचि 
आयोगबार्ट जारी भएका निर्वााचि आचार संवहता, 2072 को दर्ा 5(ि) को (3) र (5), 
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दर्ा 14(छ)(ञ) को वर्वरुद्ध छ। त्यसै गरी निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को 
दर्ा 24(5) मा मतदाि हिेु ददि भन्दा 48 िण्र्टा अजिदेजख मतगणिाको काम पूरा 
िभएसम्म कुिै उम्मेदर्वार र्वा राजिैनतक दलको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा मतदात गिे र्वा िगिे 
उद्देश्यले सभा बोलाउि र्वा आयोजिा गिा,  जलुसु निकाल्ि र्वा िाराबाजी गिा तथा अन्य कुिै 
पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गिा र्वा गराउि हदैुि भन्ने कािूिी व्यर्वस्था नबपरीत प्रचार प्रसार 
गररएको हुँदा निर्वााचि आचार संवहता, निर्वााचि आयोग ऐि, 2073 तथा निर्वााचि (कसरु 
तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा 2४(7) बमोजजम अिसुन्धाि एरं्व जाँचबझु गरी कारबाही 
र सजायसमेत गरी पाउि निर्वााचि आयोगमा परेको उजरुी वर्वचाराधीि छ।  

३. उि झठु्ठो एरं्व भ्रामक समाचार  प्रकाशि प्रसारणबार्ट मतदातालाइा प्रभार्वमा पािे काया 
गरेकोले त्यस्तो काया निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७४ को दर्ा २०(२) र २४(५) 
नबपररत भै निष्पक्ष िभएकोले त्यस्तो निर्वााचि पररणामबार्ट प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचि ऐि, 

२०७४ को दर्ा ५८ र प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचि नियमार्वली, २०७४ को नियम 
३८(७) बमोजजम उि पदमा निर्वााजचत हिेु हकबार्ट बजित हिु पगुेको छु। यस प्रकारको 
निर्वााचि पररणाम अिसुार वर्वपक्षी राजेन्र महतोलाई निर्वााचि िोषणा गरी प्रमाणपत्र ददएको 
मखु्य निर्वााचि अनधकृतको कामसमेत बदरभागी छ। यसरी निर्वााचि निष्पक्ष िभइा त्यस्तो 
पररणामको आधारमा राजेन्र महतोलाइा वर्वजयी िोषणा गररएकोले उि निर्वााचि पररणाम 
गैरकािूिी एरं्व र्वदनियतपूणा हुँदा सो निर्वााचि बदर गरी प्रदाि गररएको प्रमाण पत्रसमेत बदर 
एरं्व अमान्य गरी धिषुा जजल्ला निर्वााचि क्षेत्र िं. ३ मा पिुः निर्वााचि गिे आदेश गरी पाउँ। 
साथै यो निरे्वदिको रु्टङ्गो िलागेसम्म वर्वपक्षी राजेन्र महतोलाइा संिीय संसदमा भाग नलिे 
लगायतका कुिै पनि काया अगाडी िबढाउिू भिी अन्तररम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने 
िे.क.पा. माओर्वादी केन्रको उम्मेदर्वार राम नसंह यादर्वको निरे्वदि दार्वी।  

४. यसमा के कसो भएको हो ?  निरे्वदकको मागबमोजजमको आदेश वकि जारी हिु िपिे हो ? 

आदेश जारी हिु िपिे कािूि बमोजजमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश 
प्राप्त भएको नमनतले बार्टाको म्याद बाहेक ७ ददि नभत्र नलजखत जर्वार् पेश गिूा भिी 
वर्वपक्षीहरुको िाउँमा म्याद सूचिा जारी गरी नलजखत जर्वार् प्राप्त भए र्वा अर्वनध िािेपनछ 
नियमबमोजजम पेश गिूा। साथै नमनत २०७४।९।१९ गते अन्तरकानलि आदेशका लानग 
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छलर्ल गिा वर्वपक्षीहरुलाइा जझकाइा पेश गिूा भन्ने यस अदालतको नमनत २०७४।९।७ को 
आदेश। 

५. प्रनतनिनध सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वााचिको मौि अर्वधीमा धिषुा जजल्ला क्षेत्र िं. 3 मा 
प्रनतनिनध सभा सदस्य पदका रा.ज.पा. राजिैनतक दलतर्ा  उम्मेदर्वार रहेका राजेन्र महतोले 
निर्वााचि आचारसंवहता नबपररत काया गरेको भन्ने सम्बन्धमा निरे्वदक समेतका कुिै उम्मेदर्वार, 
राजिैनतक दल र्वा व्यजिबार्ट यस कायाालयलाई नलजखत तथा मौजखक रुपमा जािकारी हिु 
आएको छैि। जिता रे्टनलनभजिसमेतले कुिै समाचार प्रचार प्रसार गरेको जािकारी छैि। 
निर्वााचिमा आचारसंवहता अिगुमिमा खवर्टएका अिगुमिकतााहरुबार्ट आचारसंवहता उल्लंििको 
वर्वषयमा कुिै प्रनतरे्वदि र्वा जािकारी आएको छैि। कुिै दल र्वा उम्मेदर्वारले आचारसंवहता 
उल्लंिि गरेको कुरा निरे्वदकलाई जािकारी हिु आएपनछ समयमा िै  नलजखत तथा मौजखक 
जािकारी गराउि ु पिे; मत पररणामको िोषणा भै वर्वजेताले प्रमाण पत्र प्राप्त गररसकेको 
अर्वस्थामा मखु्य निर्वााचि अनधकृत तथा अनधकृत कायाालयसमेत उपर निरे्वदि ददएकोले निरे्वदि 
खारेज गरी पाउँ भन्ने मखु्य निर्वााचि अनधकृतको कायाालय धिषुासमेतको नलजखत जर्वार्।  

६. म राजेन्र महतोले 2074 सालको प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचिमा धिषुा जजल्ला निर्वााचि 
क्षेत्र िं. 3 मा राविय जिता पार्टी िेपालको तर्ा बार्ट उम्मेदर्वारी ददएको र राविय तथा 
अन्तरााविय निर्वााचि पयारे्वक्षकहरुको पयारे्वक्षणबार्ट समेत निर्वााचि निष्पक्ष एरं्व धाँधलीरवहत 
रहेको, निर्वााचिसमेत सम्पन्न भै वर्वजयी भएपनछ मैले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। मेरो निकर्टतम 
प्रनतद्वन्द्वी िेपाली काँग्रसेका उम्मेदर्वार वर्वमलेन्र निधीले निर्वााचि पररणाम स्र्वीकार गरेका 
छि।् प्रनतस्पधाामा िै िरहेका निरे्वदकको उजरुी औजचत्यहीि छ। जिता रे्टनलनभजि र मधेस 
न्यजु पनत्रकाले प्रकाशि र प्रसारण गरेको भनिएका समाचारको सम्बन्धमा मेरो व्यजिगत र्वा 
राविय जिता पार्टीको संस्थागत रुपमा कुिै वकनसमको संलग्भ्िता छैि।  

७. निरे्वदिमा निर्वााचि आचारसंवहता, २०७२ को दर्ा ५(ि) को (३) (५), दर्ा १४(छ)(ञ) 
उल्लंिि गरेको भिी हर्वला ददए पनि मैले गरेको कुि कायाबार्ट आचारसंवहताको उल्लंिि 
भएको हो ? प्रष्ट छैि। मौि अर्वधीमा ि त मैले एस.एम.एस., रे्सबकु, ट्र्वीर्टर, भाइर्वर र्वा 
अन्य सामाजजक संजालको प्रयोग गरी निर्वााचि प्रचार प्रसार गरेको छु। ि त कुिै संचार 
माध्यमबार्ट वर्वज्ञापि िै बजाउि लगाएको छु। ि त कुिै राजिीनतक दल र्वा उम्मेदर्वारको 
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पक्ष र्वा वर्वपक्षको प्रचारप्रसारको सामाग्री बजाउि लगाएको छु। यस्तो काया म सम्बद्ध 
राजिीनतक दलको सहयोग र्वा संलग्भ्ितामा भएको भन्ने कुिै वर्वपक्षीले कहीबार्ट स्पष्ट गिा 
सकेका छैिि।् निर्वााचिलाइा प्रभावर्वत पारेको भिी लगाइएको आरोप निराधार एरं्व 
कपोलकजल्पत हो। मतदाि हिेु ददि भन्दा ४८ िण्र्टा अगाडी मैले र्वा म सम्र्वद्ध राजिीनतक 
दलले कुिै सभा र्वा जलुसु गरेको छैि। ि कुिै वकनसमको िारार्वाजी िै गरेको छु। मेरो कुि 
कायाले वर्वपक्षीले दार्वी गरेबमोजजम निर्वााचि पररणाममा असर परेको भन्ने स्पष्ट दार्वी छैि। 
यसैले मैले निर्वााचि (कसूर तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा 24(5) नबपररत कुिै काया 
गरेको छैि। मेरो कुि कायाले निर्वााचि पररणाममा असर परेको हो सोको स्पष्ट दाबी छैि। 
निर्वााचि कसरु तथा सजाय ऐि, २०७३ को दर्ा ४३ को उपदर्ा (१)(क)(ख)(ग) कुि 
आधारको हो ? निरे्वदिमा िखलुाएको र बस्तनुिष्ठ प्रमाण पेश िगरेबार्ट दार्वी खारेज गरी पाउँ 
भन्न ेराजेन्र महतोको नलजखत जर्वार्।  

८. रामनसंह यादर्वले नमनत 2074।8।28 मा दताा गराएको निरे्वदि आयोगसमक्ष पेश भई 
निरे्वदकले उजरुीमा दार्वी नलएको निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा २४ को 
उपदर्ा (५)(७) को सम्बन्धमा हेदाा निजले तत्कालै कुिै प्रनतर्वाद तथा प्रनतकृया ददएको भन्ने 
िदेजखएकोले सम्बजन्धत जजल्लामा खवर्टएका अिगुमिकताा समक्ष र्वा आयोग समक्ष उजरुी 
गरेको कही कतैबार्ट िदेजखएको र निर्वााचि पररणाम प्रकाशि भई सकेपनछ निर्वााचि पररणाम 
हेरी आयोगले जारी गरेको निर्वााचि आचारसंवहता, २०७२ नमनत 2074।8।27 देजख 
निष्कृय भई सकेपनछ निर्वााचि आचारसंवहता उल्लंिि भएको भिी नमनत 2074।8।28 मा 
मात्र निरे्वदि ददएको साथै निर्वााचि पररणाम समेत प्रकाशि भई सकेको हुँदा यस निरे्वदिको 
सन्दभामा केही गरी रहि ुपरेि भिी नमनत 2074।9।14 मा निणाय भई सकेको हुँदा नबिा 
कारण यस आयोगलाई वर्वपक्षी बिाईएको निरे्वदि खारेज गरी पाउँ भन्ने निर्वााचि आयोगको 
नलजखत जर्वार्।   

९. समाचारमलुक संस्था जिता प्रसारण तथा प्रकाशि नल. लाई प्राप्त भएका कुिै पनि सूचिाहरु 
सर्वासाधारण जितालाई ससुजुचत गराउिे हो। त्यस्ता सूचिाहरु निष्पक्ष, तर्टस्थ र स्र्वतन्त्र 
रुपमा प्रकाशि तथा प्रसारण गरेको हनु्छ। निरे्वदकले निरे्वदिमा उल्लेख गरेको जस्तो कुिै 
उम्मेदर्वारलाई मतदाि गिा र्वा निर्वााजचत गराउिे उद्देश्यले कुिै समाचार र्वा सन्देश ददिे काया 
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यस संस्थाले गरेको होईि। कुिै व्यजि र्वा दल वर्वशेष प्रनत कुिै प्रकारले लजक्षत िभई केर्वल 
प्राप्त भएको जािकारी सम्म सूजचत गरेको हो। समाचारगहृ माध्यम मात्र हो, समाचारको श्रोत 
होईि। निरे्वदिमा उल्लेख भए जस्तो निर्वााचि आचारसंवहता उल्लंिि गिे काया यस संस्थाबार्ट 
िभएकोले निरे्वदि खारेज गरी पाउँ भन्ने जिता प्रसारण तथा प्रकाशि नल.को नलजखत जर्वार्।  

१०. निर्वााचि सम्पन्न गिे गराउिे एरं्व निर्वााचिको प्रकृया तथा आचारसंवहता पालिा भए िभएको 
वर्वषयसमेत निर्वााचि आयोगको अनधकार क्षेत्रनभत्र पिे र यस वर्वषयमा संिीय संसदसँग कुिै 
पनि रुपमा सरोकार िै िभएकोले वर्वषयमा संिीय संसदलाई वर्वपक्षी बिाउि ुतका संगत छैि। 
जहाँसम्म वर्वजयी िोवषत भएका उम्मेदर्वार राजेन्र महतोलाई संिीय संसदमा भाग नलिे 
लगायतका कुिै पनि काया अगानड िबढाउिू भन्ने सन्दभामा निर्वााचिको पररणाम हालसम्म 
आनधकारीक रुपमा संिीय संसद सजचर्वालयमा प्राप्त िभएको र प्राप्त भएको अर्वस्थामा संिीय 
संसद नियमार्वली बमोजजमको प्रकृया अर्वलम्बि हिेु हुँदा संिीय संसदलाई वर्वपक्षी बिाईएको 
ररर्ट निरे्वदि खारेजभागी छ भन्ने संिीय संसद सजचर्वालयको नलजखत जर्वार्।  

११. मैले निर्वााचिको आचारसंवहता नबपररत िहिेु गरी मधेश न्यजु अिलाइि पनत्रकामा समाचार 
परु् याएको र नमनत 2074।8।21 मा प्रकाजशत भएको नथयो। अरु एर्.एम. रेनडयो तथा 
वर्वनभन्न सामाजजक संजालमा धिषुामा राजेन्र महतोलाई बाम गठबन्धिको समथाि रहेको जस्ता 
समाचारहरु आउि थालेपनछ मैले समाचार पठाएको नथए।ँ मैले निर्वााचि आचारसंवहता र 
पत्रकार आचारसंवहताहरुको उल्लंिि िगरेकोले निरे्वदि खारेजभागी छ भन्ने मधेश न्यजु 
अिलाईि पनत्रकाका प्रधािसम्पादक वर्विीता नसंहको नलजखत जर्वार्।  

अदालतको ठहर 

१२. नियम बमोजजम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हिु आएको प्रस्ततु मदु्दामा उजरुी निरे्वदि 
सवहतको नमनसल कागजात अध्ययि गररयो। 

१३. निरे्वदकको तर्ा बार्ट र्वहस प्रनतरक्षा गिा निरे्वदक एरं्व निजको तर्ा बार्ट कािूि व्यर्वसायी 
उपजस्थत िभएको र प्रत्यथी संिीय संसदसमेतको तर्ा बार्ट उपजस्थत वर्वद्वाि सहन्यायानधर्विा 
श्री सञ्जीर्वराज रेग्भ्मीले धिषुा जजल्ला क्षेत्र िं. 3 बार्ट प्रनतनिनध सभा सदस्य पदमा निर्वााजचत 
राजेन्र महतोले निर्वााचिको मौि अर्वनधमा निर्वााचि आचारसंवहता नबपररत काया गरेको र्वा कुिै 
प्रकारले निर्वााचिको प्रचारप्रसार गरेको भिी तत्कालै अथाात निर्वााचिको बखत कुिै उम्मेदर्वार, 
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राजिैनतक दल र्वा व्यजिले निर्वााचि अनधकृत, आचरसंवहता अिगुमि अनधकृतसमेतलाई नलजखत 
र्वा मौजखक जािकारी गराएको भन्ने छैि। जिता रे्टनलनभजिसमेतबार्ट प्रसाररत समाचार 
निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारीमा प्रचार प्रसार भएको भन्ने छैि। मत 
पररणामको िोषणा भै वर्वजेताले प्रमाण पत्र प्राप्त गररसकेको र निर्वााचि आयोगले जारी गरेको 
आचारसंवहतासमेत निस्कृय भएपनछ मात्र आचारसंवहता उल्लंििमा दार्वी नलइएको छ।  
निरे्वदकको दार्वी निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा ४३(३)(क) बमोजजम 
मौि अर्वनधमा प्रकाजशत प्रसाररत समाचार निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको 
जािकारीमा भएको भन्ने देजखएको छैि। वर्वजयी उम्मेदर्वारको निकर्टतम प्रनतद्वन्दी निरे्वदक 
उजरुीकताा िभएको र निकर्टम प्रनतद्वन्दी वर्वमलेन्र निनधले निर्वााचि पररणाम स्र्वीकार गरी 
निर्वााचिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छैिि।् प्रस्ततु दार्वी निर्वााचि पररणाम हेरी आएको र 
निर्वााचि निष्पक्ष िभएको आधार र्वस्तनुिष्ठ प्रमाणबार्ट पवुष्ट िभएकोले मागबमोजजम निर्वााचि 
बदर हिेु होइि भिी गिुा भएको बहस सनुियो। 

१४. प्रत्यथी जिता प्रसारण तथा प्रकाशि नल.को तर्ा बार्ट उपजस्थत वर्वद्वाि र्वररष्ठ अनधर्विा श्री 
सूयाप्रसाद कोइराला र वर्वद्वाि अनधर्विा श्री ददपेशकुमार रोक्काले मौि अर्वनधमा प्रसाररत 
समाचार निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको तर्ा बार्ट र्वा निजहरुको जािकारीमा 
भएको कवहकतैबार्ट देजखदैंि। निष्पक्ष निर्वााचि हिु िददिे उद्देश्यले समाचार प्रकाजशत प्रसाररत 
िगररएको र कुिै उम्मेदर्वारलाई मतदाि गिा र्वा निर्वााजचत गराउिे उद्देश्यले समेत समाचार 
प्रकाजशत प्रसाररत भएको पवुष्ट भएको छैि। कुिै व्यजि र्वा दल प्रनत लजक्षत िगरी केर्वल प्राप्त 
जािकारीसम्म सूजचत गरेको आधारमा मात्र सिार माध्यमलाइा प्रत्यथी बिाइएकोले प्रस्ततु 
उजरुी खारेज गरी पाउँ भिी गिुा भएको बहस सनुियो। 

१५. प्रत्यथी तर्ा बार्ट रहि ुभएका वर्वद्वाि सहन्यायानधर्विा एरं्व वर्वद्वाि कािूि व्यर्वसायीहरुको बहस 
समेत सिुी वर्वचार गदाा निम्ि प्रश्नमा निणाय ददि ुपिे देजखयो। 

क) प्रत्यथीहरुले निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा २०(२) र दर्ा 
२४(५) नबपररतको काया गरेको हो र्वा होइि ?  

ख) उजरुी मागबमोजजम निर्वााचि बदर हिेु हो र्वा होइि ? 



8 
 

१६. प्रत्यथीहरुले निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा २०(२) र दर्ा २४(५) 
नबपररतको काया गरेको हो र्वा होइि ? भन्ने पवहलो प्रश्नतर्ा  वर्वचार गदाा नमनत 2074।8।21 
गते हिेु प्रनतनिनध सभा सदस्यको धिषुा जजल्लाको निर्वााचि क्षेत्र िं. 3 निर्वााचिमा बाम 
गठबन्धिबार्ट िे.क.पा. माओर्वादी केन्रको तर्ा बार्ट म रामनसंह यादर्व उम्मेदर्वार भै 
निर्वााचिमा सहभागी भएको र सोही क्षेत्रमा रा.ज.पा.को तर्ा बार्ट वर्वपक्षी राजेन्र महतो 
उम्मेदर्वार रहेका नथयौं। उि निर्वााचिमा रा.ज.पा.का उम्मेदर्वार राजेन्र महतोलाइा मैले 
समथाि गिे कुिै र्वाताा र्वा सहमती भएको नथएि। जिता रे्टनलनभजिले नमनत 2074।8।21 
गते वर्वहाि 6.30 बजे धिषुामा राजेन्र महतोलाई बाम गठबन्धि उम्मेदर्वारको समथाि भिी 
Breaking News प्रसारण गरेको, सोही ददि मधेश न्यजु पनत्रकाले समेत राजेन्र महतोलाई बाम 
गठबन्धि उम्मेदर्वारको औपचाररक समथाि भिी महतोलाई मतदाि गिा जितामा अवपल भन्ने 
शीषाक राखी अत्यन्त भ्रामक एरं्व झठु्ठा समाचार प्रकाशि र प्रसारण गररयो। यसरी 
मतदाताहरुलाई ददग्भ्भ्रनमत गरी आफ्िो पक्षमा प्रभार्व पािे नियतले समाचार प्रचार प्रसार 
गररएबार्ट मेरो पक्षमा मत िहाल्िे र्वातार्वरण सजृिा गररएकोले सो को पररणाम वर्वपक्षी राजेन्र 
महतो निर्वााजचत हिु पगुकेो हिु।् झठु्ठो एरं्व भ्रामक समाचार प्रकाशि प्रसारणबार्ट मतदातालाइा 
प्रभार्व पािे काया गरेकोले उि काया निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७४ को दर्ा 
२०(२) र दर्ा २४(५) नबपररत हुँदा धिषुा क्षेत्र िं. ३ मा प्रनतनिनध सभाको लानग भएको 
निर्वााचि बदर माग गरेको देजखयो। 

१७. निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २४ को उपदर्ा (५) मा “कसैले पनि 
मतदाि हिेु ददि भन्दा अठ्चालीस िण्र्टा अजि देजख मतगणिाको काम पूरा िभएसम्म कुिै 
उम्मेदर्वार र्वा राजिीनतक दलको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा मतदाि गिे र्वा िगिे उद्दशे्यले सभा 
बोलाउि र्वा आयोजिा गिा, जलुसु निकाल्ि र्वा िाराबाजी गिा र्वा अन्य कुिै प्रकारको प्रचार 
प्रसार गिा र्वा गराउि हुँदैि” भन्नेछ। उि ऐिको दर्ा २४(७) हेररएमा उपदर्ा (५) 
बमोजजमको काया गिेलाई आयोग1, निर्वााचि अनधकृत र्वा अिगुमिकतााले पच्चीस हजार 
रुपैयाँसम्म जररर्वािा गिा सक्िेछ” भन्नेछ। यसरी निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 
                                                           

1 . निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २(ि) मा “आयोग” भन्नाले संवर्वधािको धारा २४५ बमोजजमको 
निर्वााचि आयोग सम्झि ुपछा भन्ने छ। 
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को दर्ा २४(५) को कसरु वर्वरुद्ध सजायको मागदार्वी गरी उजरुी गरेमा दर्ा २४(७) 
बमोजजम निर्वााचि आयोग, निर्वााचि अनधकृत र्वा अिगुमि कतााले सजाय गिा सक्िे व्यर्वस्था 
भएकोमा निर्वााचि अनधकृत र अिगुमि कताासमक्ष त्यस्तो कुिै उजरुी परी कारर्वाही चलेको 
भन्ने उजरुी निरे्वदिबार्ट खलेुको देजखएि।    

१८. वर्वपक्षीहरुले नमलेमतो गरी योजिार्वद्ध ढंगबार्ट आफ्िो स्र्वाथा पूरा गिा गलत एरं्व भ्रामक 
समाचार प्रसारण एरं्व प्रकाशि गरे गराएकोले उि काया निर्वााचि आयोगबार्ट जारी भएका 
निर्वााचि आचार संवहता, 2072 को दर्ा 5(ि) को (3) र (5), दर्ा 14(छ)(ञ) को 
वर्वरुद्ध हिुकुो साथै निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि 2073 को दर्ा 24(5) वर्वरुद्ध हुँदा 
अिसुन्धाि एरं्व जाँचबझु गरी कारबाही र सजायसमेत गरी पाउि निर्वााचि आयोगमा परेको 
उजरुी वर्वचाराधीि छ भिी उजरुी निरे्वदिमा उल्लेख गररएकोमा उि उजरुी निरे्वदिमा निर्वााचि 
आयोगबार्ट नमनत २०७४।९।१४ निणाय भएको देजखयो। निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 
2073 को दर्ा २४(५) को कसरु वर्वरुद्ध र निर्वााचि आचारसंवहता, 2072 को दर्ा 
5(ि) को (3) र (5), दर्ा 14(छ)(ञ) को नबपररत निर्वााचि आचारसंवहता उल्लंिि 
भएको भिी निर्वााचि आयोगसमक्ष यीिै निरे्वदकको उजरुी परेकोमा निर्वााचि आयोगले नमनत 
२०७४।९।१४ मा निणाय हुँदा “निरे्वदकले उजरुीमा मागदार्वी नलएको निर्वााचि (कसरु तथा 
सजाय) ऐि,२०७३ को दर्ा २४(५)(७) को सम्बन्धमा हेदाा निजले तत्कालै उि वर्वषयमा 
कुिै प्रनतर्वाद तथा प्रनतविया ददएको भन्न े िदेजखएको, सम्बजन्धत जजल्लामा खवर्टएका 
अिगुमिकताासमक्ष र्वा आयोगसमक्ष उजरुी गरेको कवहकतैबार्ट िदेजखएको र निर्वााचि पररणाम 
प्रकाशि भइा सकेपनछ निर्वााचि पररणाम हेरी तत्पश्चात मात्र आयोग समक्ष उजरुी गरेको र 
प्रनतनिनध सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वााचि, २०७४ को नसलनसलामा आयोगले जारी 
गरेको निर्वााचि आचारसंवहता, २०७२ नमनत २०७४।८।२७ मा निष्कृय भैसकेपनछ नमनत 
२०७४।८।२८ मा निर्वााचि आचारसंवहता उल्लंिि भएको भिी प्रस्ततु निरे्वदि दताा हिु 
आएकोले निर्वााचि पररणामसमेत प्रकाशिसमेत भइासकेको हुँदा केही गरर रहि ु परेि” भिी 
निणाय गरेको देजखयो। निर्वााचि आयोगले नमती २०७४।९।१४ मा गरेको उि निणाय 
गैरकािूिी भिी यस अदालतसमक्ष ददएको ररर्ट निरे्वदि (०७४-WO-०५२७) मा आजै यसै 
इजलासबार्ट खारेज हिेु ठहरी आदेश भएको छ। यसबार्ट निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) 
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ऐि,२०७३ को दर्ा २४(५) को कसरु ठहर गरी सजाय गिे अनधकार निर्वााचि आयोग, 
निर्वााचि अनधकृत र्वा अिगुमिकताालाइा रहेकोमा उि निकाय एरं्व पदानधकारीहरुबार्ट 
प्रत्यथीको कायालाइा कसरु ठहर गरी सजाय गरेको देजखदैि।  

१९. निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २० को उपदर्ा (२) मा “निर्वााचि 
अनधकृत, मतदाि अनधकृत र्वा निर्वााचिको काममा संलग्भ्ि कमाचारी, पदानधकारी, अिगुमिकताा 
र्वा सरुक्षाकमी र्वा आयोगले खर्टाएको पयारे्वक्षक र्वा सिारकमी र्वा कुिै संस्थाले निर्वााचिको 
कुिै काम गदाा कािूिबमोजजम कुिै उम्मेदर्वारलाई आफ्िो मत ददि बाहेक निर्वााचिमा कुिै 
उम्मेदर्वारको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा कुिै वकनसमको काम गिा र्वा गराउि हुँदैि। सोही ऐिको 
दर्ा २०(४) मा “....... र्वा उपदर्ा (२) नबपररतको काया गिे व्यजिलाई एक लाख 
रुपैँयासँम्म जररर्वािा र्वा दईु र्वषासम्म कैद र्वा दरैु्व सजाय हिेुछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। 
सोही ऐिको दर्ा ४१ को उपदर्ा (३) मा “....... दर्ा २० को उपदर्ा (३) र (४) 
......... बमोजजम सजाय हिेु कसरु तथा त्यस्तो कसरुको उद्योग, मद्दत र्वा दरुुत्साहि सम्बन्धी 
मदु्दाको कारर्वाही तथा वकिारा िेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग परामशा गरी िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकाजशत गरी तोवकददएको अदालतले गिेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। 
यसरी निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐिको दर्ा २०(२) को कसरुमा सोही ऐिको दर्ा 
४१(३) बमोजजम िेपाल सरकारले न्याय पररषद्सँग परामशा गरी तोवकददएको अदालतमा मदु्दा 
हेिे क्षेत्रानधकार रहेको पाइयो। निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २० को 
उपदर्ा (२) को कसरु सम्बन्धमा उल्लेजखत अदालतमा कारर्वाही चलाउि सक्िेमा निर्वााचि 
अनधकृत र्वा सिारकमी र्वा कुिै संस्थाले निर्वााचिमा कुिै उम्मेदर्वारको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा कुिै 
वकनसमको काम गरे र्वा गराएको भिी कुिै कारर्वाही चलाएको भिी खलुाएको पाइदैि। यसरी 
निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २० को उपदर्ा (२) को कसरु 
सम्बन्धमा सोही ऐिको दर्ा ४१(३) बमोजजम गठि हिेु अदालतमा उजरुी गिा सकेको 
पाइएि। निर्वााचि निष्पक्ष िभएकोले निर्वााचि बदर गिा, वर्वजयी उम्मेदर्वारको प्रमाण पत्र रद्द 
गिा र पिु: निर्वााचिको मागदार्वी नलएको प्रस्ततु मदु्दामा भ्रामक समाचार प्रसारण गरी कुिै 
उम्मेदर्वारको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा काम गरेको भिी उि दर्ा २०(२) को कसरु एरं्व दार्वीमा 
सोही दर्ा २०(३) बमोजजम कैद र्वा जररर्वािा गिासमेत यस इजलासमा गोलमोर्टल रुपमा 
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समेत दार्वी नलएको पाइयो। त्यसरी दर्ा २०(२) को काया वर्वरुद्ध दर्ा २०(३) बमोजजम 
सजाय गिे क्षेत्रानधकार उि दर्ा ४१(३) बमोजजम यस संरै्वधानिक इजलासलाइा देजखएि। 

२०. उजरुी माग बमोजजम निर्वााचि बदर हिेु हो, होइि ? भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्ा  वर्वचार गदाा, प्रस्ततु 
उजरुी निरे्वदिमा उठाइएको निर्वााचि निष्पक्ष िभएकोले निर्वााचि बदर माग गरेको पाइयो। 
िेपालको संवर्वधािको धारा १३७ को उपधारा (२)(ख) बमोजजम संिीय संसद र्वा प्रदेश सभा 
सदस्यको निर्वााचि सम्बन्धी वर्वर्वाद र संिीय संसदका सदस्य र्वा प्रदेश सभाका सदस्यको 
आयोग्भ्यता सम्बन्धी मदु्दाको शरुु कारर्वाही र वकिारा गिे क्षेत्रानधकार सर्वोच्च अदालत, 
संरै्वधानिक इजलासलाई रहेको पाइयो। निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को 
पररच्छेद – १० मा निर्वााचि बदर सम्बन्धी व्यर्वस्था रहेकोमा दर्ा ४१ को उपदर्ा (१) 
मा “संिीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वााचि सम्बन्धी पररच्छेद – १० बमोजजमको मदु्दाको 
कारर्वाही तथा वकिारा सर्वोच्च अदालतको संरै्वधानिक इजलासले गिेछ” भन्ने छ। उि 
व्यर्वस्था तथा निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को पररच्छेद – १० को दर्ा 
४३(१)(क) मा निर्वााचिमा यस ऐिको पररच्छेद- २, ३, ४, ५, ६ र ७ नबपररतको कायाबार्ट 
निर्वााचि निष्पक्ष िभएको र उि निर्वााचि संिीय संसद र प्रदेश सभासँग सम्बजन्धत रहेको 
अर्वस्थामा त्यस्तो मदु्दाको कारबाही र वकिारा सर्वोच्च अदालत संरै्वधानिक इजलासले गिे 
उल्लेजखत ऐिको दर्ा ४१ र ४३ को कािूिी व्यर्वस्थाबार्ट देजखि आउछ।2 यसरी निर्वााचि 
(कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को पररच्छेद-४ दर्ा २० र सोही ऐिको पररच्छेद-५ दर्ा 
२४(५) नबपररतको काया भै निर्वााचि निष्पक्ष िभएको भिी निर्वााचि बदर माग गरेकोले उि 

                                                           
2 . निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा ४३ निर्वााचि बदर गिा उजरु गिा सक्िेः (१) सम्बजन्धत उम्मेदर्वारले देहायका कुिै 

आधारमा निर्वााचि बदर गरी पाउँ भिी उजरु गिुा पिे कारण नसजािा भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र सम्बजन्धत अदालतमा उजरुी ददि 
सक्िेछः- 
क) निर्वााचिमा यस ऐिको पररच्छेद -२,३,४,५,६ र ७ वर्वपररतको काया भएकोले निर्वााचि निष्पक्ष िभएको, 
ख) निर्वााचिमा कुिै व्यजिले उम्मेदर्वार हिुको लागी ददएको मिोियि पत्र सदर हिु ुपिेमा सदर िभएको र्वा बदर र्वा खारेज हिु ु 

पिेमा बदर र्वा खारेज िभएकोले त्यस्तो निर्वााचिको िनतजा र्रक परेको, 
ग) निर्वााजचत उम्मेदर्वारले निर्वााचिमा प्रचनलत संिीय कािूि बमोजजम तोवकएको हदभन्दा बढी खचा गरेको र्वा निजले अस्र्वभावर्वक 

रुपले र्वा गैर कािूिी प्रयोजिको लानग खचा गरेको र्वा सहयोग गरेको। 

(२)  उपदर्ा (१) बमोजजम ददएको उजरुी प्रमाणीत भएमा अदालतले निर्वााजचत उम्मेदर्वारको निर्वााचि बदर गिेछ। 
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पररच्छेदहरु नबपररतको कायाहरुबार्ट निर्वााचि निष्पक्ष िभएको भिी निर्वााचि बदर माग गरेको 
देजखएकोले सोही ऐिको दर्ा ४१ र ४३ बमोजजम यस संरै्वधानिक इजलासलाइा मदु्दा हेिे 
क्षेत्रानधकार रहेको देजखि आउछ। 

२१. प्रस्ततु वर्वर्वादमा निर्वााचि बदर माग गदै निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को 
पररच्छेद-४ अन्तगात दर्ा २०(२) र सोही ऐिको पररच्छेद-५ अन्तगात दर्ा २४(५) 
नबपररतको काया भएकोले निर्वााचि निष्पक्ष िभएको भिी सम्बजन्धत उम्मेदर्वारको निर्वााचि 
बदर माग गरेको पाइयो। यसरी सम्बजन्धत उम्मेदर्वारले निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 
2073 को दर्ा ४३(१) को देहाय खण्ड (क)(ख)(ग) को आधारमा निर्वााचि बदर माग 
गिा उजरु गिुा पिे कारण नसजािा भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र यस संरै्वधानिक इजलासमा 
उजरुी ददि ुपिे सोही ऐिको दर्ा ४१ र ४३(१) को व्यर्वस्थाबार्ट देजखएको छ। समाचार 
समप्रषेण भएको नमनत 2074।8।21 को नमनतले १४ ददिनभतै्र सम्बजन्धत उम्मेदर्वारले 
प्रस्ततु उजरुी यस संरै्वधानिक इजलासमा उजरुी ददएको देजखंदा हदम्याद नभतै्र उजरुी परेको र 
सम्बजन्धत उम्मेदर्वार िै उजरुीकताा भै मदु्दा दायर गरेको देजखदा निजलाइा उजरुी गिे 
हकदैयासमेत देजखयो। 

२२. नमनत 2074।8।21 गते नबहाि ६:३० बजे जिता रे्टनलनभजिबार्ट धिषुामा राजेन्र 
महतोलाई बाम गठबन्धिको उम्मेदर्वारको समथाि भिी बे्रवकङ्ग न्यूज/फ्ल्यास न्यूज प्रसारण 
गरेकोमा मेरो र रा.ज.पा.को उम्मेदर्वार र्वा प्रनतनिनधबीच मधेशी उम्मेदर्वार राजेन्र महतोलाई 
समथाि गिे कुिै सहमनत िभएको अर्वस्थामा अत्यन्त भ्रामक एरं्व झठु्ठा समाचार प्रकाशि तथा 
प्रसारण गरी मतदातालाई ददग्भ्भ्रनमत गरी आफ्िो पक्षमा प्रभार्व पािे नियतले प्रचार प्रसार 
गररएकोबार्ट मेरो पक्षमा मत िहाल्िे र्वातार्वरण नसजािा गररएको, वर्वपक्षीहरुको नमलेमतो एरं्व 
योजिार्वद्ध ढंगबार्ट आफ्िो स्र्वाथा पूरा गिा गलत एरं्व भ्रामक प्रकाशि एरं्व प्रसारण गरे 
गराएकोले उि कामकारर्वाहीबार्ट निर्वााचि पररणाममा समेत असर परी निर्वााचि पररणाम 
अिसुार वर्वपक्षी राजेन्र महतो निर्वााजचत िोषणा गिे तथा प्रमाणपत्र ददिे निणायसमेत बदर माग 
गरेको पाइन्छ। सिार माध्यमबार्ट झठु्ठो एरं्व भ्रामक समाचार प्रकाशि प्रसारण गरी 
मतदातालाइा प्रभार्व पािे काया गरेकोले उि काया निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७४ 
को दर्ा २०(२) र दर्ा २४(५) नबपररत भै निर्वााचि निष्पक्ष िभएको भिी निर्वााचि बदर 
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माग गररएकोमा प्रकाशि भएको समाचार कुिै व्यजि र्वा दल वर्वशेष प्रनत कुिै पनि प्रकारले 
लजक्षत िभै प्राप्त सचुिाको जािकारी सम्म ददिे काया भएको हो। निर्वााचि आचार संवहता, 
2072 को दर्ा ५(ि) खण्ड (३) र (५) मा उल्लेख भएबमोजजम कुिै उम्मेदर्वार र्वा 
राजिैनतक दललाई मत ददि र्वा िददि र्वा मत माग्भ्िे र्वा कुिै उम्मेदर्वारको पक्षमा काया 
भएको छैि। यसै गरी कुिै राजिैनतक दल र्वा उम्मेदर्वारको यस संस्थाले प्रचार प्रसार हिेु 
गरी कुिै प्रकाशि प्रसारण गरेको िभै तत्कानलि समयमा राजिीनतक दलबार्ट गररएको 
गनतवर्वधीको जािकारी ददिे सम्मको काया गरेको हो भन्ने जिता प्रसारण तथा प्रकाशि नल. 
समेतको नलजखत जर्वार् देजखन्छ। त्यस्तै अरु F.M. रेनडयो तथा वर्वनभन्न सामाजजक सञ्जालमा 
धिषुामा राजेन्र महतोलाई बाम गठबन्धिको समथाि जस्ता समाचारहरु आउि थालेपनछ मैले 
पनि उि समाचार पठाएको नथए।ँ मैले त्यनतबेला निर्वााचि आचारसंवहता तथा पत्रकार आचार 
संवहताहरुको उल्लंिि हिेु गरी समाचार लेखे छापेको छैि भन्ने मधेश न्यूज अिलाइि 
पनत्रकाका प्रधाि सम्पादक नबिीता नसंहको नलजखत जर्वार् देजखन्छ। त्यसै गरी मखु्य निर्वााचि 
अनधकृतको नलजखत जर्वार् हेररएमा प्रनतनिनध सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य दोश्रो चरण 
निर्वााचिको मौि अर्वधीमा धिषुा जजल्ला क्षेत्र िं. 3 मा प्रनतनिनध सभा सदस्य पदका रा.ज.पा. 
राजिैनतक दलतर्ा बार्ट उम्मेदर्वार रहेका राजेन्र महतोले निर्वााचि आचारसंवहता नबपररत काया 
गरेको भन्नेसम्बन्धमा कुिै उम्मेदर्वार, राजिैनतक दल र्वा व्यजिबार्ट यस कायाालयलाई नलजखत 
तथा मौजखक रुपमा जािकारी हिु आएको छैि। जिता रे्टनलनभजिले समेत कुिै प्रचारप्रसार 
गरेको जािकारी िभएको र निर्वााचिमा आचार संवहता अिगुमिमा खवर्टएका 
अिगुमिकतााहरुबार्ट समेत आचारसंवहता उल्लंििको वर्वषयमा कुिै प्रनतरे्वदि र्वा जािकारी 
िआएको भन्ने देजखयो। नमनसल संलग्भ्ि उपरोि त्य एरं्व प्रमाणहरुबार्ट निर्वााचिलाइा प्रभार्व 
पािे गरी प्रत्यथीहरुले योजिार्वद्ध रुपमा काया गरेको तथा उम्मेदर्वार एरं्व निजको प्रनतनिनधको 
सल्लाह एरं्व जािकारीमा समाचार प्रकाशि प्रसारण भएको िदेजखएकोले उम्मेदर्वारको कुिै 
कायाबार्ट निर्वााचि निष्पक्ष िभएको देजखि आउदैि। साथै प्रत्यथीहरुको नमलेमतो गरी 
योजिार्वद्ध ढंगबार्ट आफ्िो स्र्वाथा पूरा गिा गलत एरं्व भ्रामक समाचार प्रसारण एरं्व प्रकाशि गरे 
गराएको त्य समेत पवुष्ट हिेु गरी र्वस्तनुिष्ठ प्रमाण उजरुीकतााले पेश गरेको देजखएि।  
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२३. दईुर्वर्टा समाचार संस्थाहरु जिता रे्टनलनभजि तथा मधेश न्यजु पनत्रकामा नमनत 
2074।8।21 गते प्रकाजशत तथा प्रसाररत भएको भनिएको समाचारको सन्दभामा मेरो कुिै 
वकनसमको व्यजिगत र्वा राविय जिता पार्टीको संस्थागत रुपमा कुिै वकनसमको संलग्भ्िता 
छैि। सो कनथत समाचारको मलाई कुिै जािकारी छैि। मौि अर्वनधमा मैले एस.एम.एस. 
रे्सबकु, ट्र्वीर्टर, भाइर्वर र्वा अन्य सामाजजक संजालको प्रयोग गरी निर्वााचि प्रचार प्रसार 
गरेको छैि। मैले कुिै समाचार माध्यमबार्ट वर्वज्ञापि िै बजाउि िलगाएको र कुिै राजिैनतक 
दल र्वा उम्मेदर्वारको पक्ष र्वा वर्वपक्षमा प्रचार प्रसार सामाग्रीसमेत बजाउि लगाएको छैि भन्ने 
राविय जिता पार्टी िेपालको तर्ा बार्ट निर्वााजचत प्रनतनिनध सभा सदस्य राजेन्र महतोको नलजखत 
जर्वार् देजखन्छ। राविय जिता पार्टी िेपालको तर्ा बार्ट उम्मेदर्वार भै निर्वााजचत प्रनतनिनध सभा 
सदस्य राजेन्र महतोको उि नलजखत जर्वार् खजण्डत हिेु गरी यी निरे्वदक उजरुीकतााले कुिै 
र्वस्तनुिष्ठ प्रमाण पेश गरेको देजखदैि। साथै उल्लेजखत प्रकाजशत प्रसाररत समाचार सम्बजन्धत 
उम्मेदर्वार/प्रत्यथी राजेन्र महतो र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुनतमा भएको त्य 
पवुष्ट हिेु प्रमाण नमनसल संलग्भ्ि कागजातबार्ट देजखि आउदैि। 

२४. निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७४ को दर्ा २०(२) र दर्ा २४(५) काया भएको 
अर्वस्थामा समेत उि काया निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा 
अिमुनतमा भएको त्य प्रथमत: पवुष्ट िभै निर्वााचि बदर हिेु अर्वस्था देजखदैि। यस सन्दभामा 
ऐिको प्रार्वधाि निम्िािसुार देजखन्छ। 

निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, २०७३ को दर्ा ४३ (३) मा “उपदर्ा (१) र (२) मा 
जिुसकैु कुरा लेजखएको भएतापनि देहायको कुराहरु प्रमाजणत भएमा त्यस्तो निर्वााचि बदर हिुे 
छैिः- 

क) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) बमोजजमको  कुिै कामकारर्वाही निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा 
निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुनत नबिा भएको र्वा निजले त्यस्तो काम कारर्वाही हिु 
िददिे प्रयत्न गरेको, र्वा 

ख) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुिै काम कारर्वाहीबार्ट निर्वााचिको 
पररणाममा र्वास्तवर्वक रुपमा असर िपरेको।” 

२५. माथी वर्वरे्वजचत नलजखत जर्वार् तथा नमनसल संलग्भ्ि कागजातबार्ट निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) 
ऐि,2073 को दर्ा ४३(३)(क) बमोजजम निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि 2073 को 
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दर्ा ४३ (१)को खण्ड (क) बमोजजमको कामकारर्वाही निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको 
प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुतीमा सो काया भएको भन्न े दार्वी प्रमाणीत हिु िआएकोले 
उल्लेजखत काया निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुनतमा भएको 
पवुष्ट हिु आएि। 

२६.  त्यसै गरी राविय जिता पार्टी िेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्र महतोको नलजखत 
जर्वार्मा आरू्ले प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचिमा धिषुा जजल्ला निर्वााचि क्षेत्र िं. ३ मा 
उम्मेदर्वारी भएको तथा उि निर्वााचि निष्पक्ष र धाधलीरवहत निर्वााचि सर्लता पूर्वाक सम्पन्न 
भएको र सो निर्वााचिमा मतगणिा हुँदा मैले कुल ३०,७५० मत प्राप्त गरी वर्वजय हानसल 
गरेको र मेरो निकर्टतम प्रनतद्वन्दी िेपाली कांग्रसेका उम्मेदर्वार वर्वमलेन्र निनधले 27,847 
मत प्राप्त गरेको र उजरुीकतााले जम्मा 2346 मत प्राप्त गरेको हिु।् मेरो निकर्टतम 
प्रनतद्वन्दीले निर्वााचि पररणाम स्र्वीकार गरेको र प्रनतस्पधाामा िै िरहेका निरे्वदकको उजरुी 
औजचत्यहीि छ भन्ने जजवकरलाइा उजरुीकतााले अन्यथा खण्डि िगरी चपु रहेको देजखयो। 
वर्वजयी उम्मेदर्वारको निकर्टतममा प्रनतद्वन्दी उम्मेदर्वार उजरुीकताा िदेजखएको,  उजरुीकताा 
उम्मेदर्वारको प्राप्त मत न्यूि संख्यामा देजखएको छ। साथै मौि अर्वनधमा प्रकाजशत प्रसाररत 
समाचारको कारणले मातै्र मतदाताले अमूक व्यजिलाइा मतदाि गरे होलाि ् भिी अिमुाि 
गिासमेत नमल्दैंि। उजरुीकताा उम्मेदर्वारले प्राप्त गिे मत वर्वजयी उम्मेदर्वारलाई परेको 
त्ययिु आधार नमनसलबार्ट देजखदैंि। निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा 
२०(२), २४(५) बमोजजमको कसरु ठहर गरी प्रत्यथीलाइा सजाय भएको समेत देजखदैंि। 
मौि अर्वनधमा प्रकाजशत समाचार निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा 
अिमुनतमा भएको प्रथमत: प्रमाजणत हिु जरुरी हिेुमा माथी वर्वरे्वजचत आधार प्रमाणबार्ट निर्वााजचत 
उम्मेदर्वार र्वा निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुनतमा निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 
2073 को दर्ा २०(२), २४(५) वर्वरुद्धको कसरु भएको पवुष्ट प्रमाजणत हिु आएको 
पाइएि।  

२७. अत: उपयुाि आधार कारणहरुबार्ट प्रनतनिनध सभाको लानग नमनत २०७४।९।२१ मा हिु 
गैरहेको निर्वााचिको लानग मौि अर्वनध प्रारम्भ भैसकेपनछ मौि अर्वनधमा प्रसाररत तथा प्रकाजशत 
समाचारको कारणले निर्वााचिको निष्पक्षता र निर्वााचिको पररणाममा र्वास्तवर्वक रुपमा असर 
परेको त्यसमेत पवुष्ट हिु िआएकोले उजरुीकतााको मागबमोजजम निर्वााचि बदर गरी पिु: 
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निर्वााचि हिेु नमनत िोषणा गिुा पिे देजखि आएि। निरे्वदक/उजरुीकतााको मागबमोजजम 
निर्वााचि (कसरु तथा सजाय) ऐि, 2073 को दर्ा २०(२), २४(५) वर्वरुद्धको कसरु ठहर 
भइा सजाय भएको िदेजखएको तथा मौि अर्वनधमा प्रकाजशत समाचार निर्वााजचत उम्मेदर्वार र्वा 
निजको प्रनतनिनधको जािकारी र्वा अिमुनतमा भएको िदेजखिकुो साथै उि दर्ा २०(२), 
२४(५) को कायाबार्ट निर्वााचि निष्पक्ष िभएको समेत पवुष्ट हिु िआइा निर्वााचि बदर हिेु 
अर्वस्था समेत िदेजखंदा प्रस्ततु उजरुी निरे्वदि खारेज हिेु ठहछा। दायरीको लगतकट्टा गरी 
नमनसल नियमािसुार बझुाइ ददिू। 

  

   

(आिन्दमोहि भट्टराइा)    

   न्यायाधीश 

 उि रायमा हामी सहमत छौं।  

 

 

  

 न्यायाधीश  न्यायाधीश      न्यायाधीश  प्रधाि न्यायाधीश 

  

 इजलास अनधकृतः हका बहादरु क्षेत्री 
 कम्प्यरु्टर अपरेर्टर: शंकर गरुुङ 
 इनत सम्र्वत ्२०७८ साल भार २३ गते रोज ४ शभुम ्-------------- 
 

 


