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१. उिरुीपत्र 

प्रनतननधी ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचनको दोस्रो चरण अन्तगात नमनत 
२०७४।०८।२१ मा प्रदेश नं. २, महोत्तरी जिल्ला प्रनतनननध सरा ननिााचन क्षेत्र नं.3 
अन्तगातको प्रदेश सरा ननिााचन क्षेत्र नं.2 को प्रदेश सरा सदस्र्को ननिााचनमा म 
उिरुीकताा स्ितन्त्र उम्मेदिार रएकोमा वििाद छैन। उक्त ननिााचनमा म उिरुीकताालाई 
बाख्रा ननिााचन जचन्ह प्रदान गररएको ना र्ो। उपरोक्त विपक्षी मध्रे्की रानीकुमारी नतिारी 
सोही पदमा राविर् िनता पार्टी, नेपाल नामक पार्टीबार्ट मनोनर्न दताा गरी छाता चनुाि 
जचन्हबार्ट चनुािी प्रनतस्पधाामा रहन ुरएको ना र्ो। 

नमनत २०७४।०८।२१ मा मतदान सम्पन्न रई मतपेवर्टका संकलन समाप्त 
रएपनछ नमनत २०७४।०८।२२ नबहानदेजख मत गणनाको कार्ा शरुु रर्ो। मत 
गणनामा म उिरुकतााको तफा बार्ट मत गणना प्रनतननधीको रुपमा नइम अन्सारी र 
चन्रनारार्ण मण्डललाई राखेको ना ए।ँ मत गणना गदै िाँदा मैले मनोनर्न गरेको 
पदमा म उिरुकताा र विपक्षी नं. ४ बीच नतब्र प्रनतस्पधाा चनलरहेको ना र्ो। जिनो 
मतान्तरले मात्र विपक्षी नं.४ अगाडी हनुहुनु्थ्र्ो। र्सै क्रममा नमनत २०७४।०८।२४ 
गते राती अन्दािी २:०० बिेको समर्मा मत गणना गनुा पने िम्मा ६ ा ान 
मतपेवर्टकाको नसल खलु्न बाँकी रहेको र सोरन्दा अजघ ३ ा ान मतपेवर्टकाहरु खलुी मत 
गणना गने प्रर्ोिनका लागी मतपत्रहरु छुट्याई पट्याउने कार्ा रइरहेको ना र्ो। मतपत्र 
छुट्याई पट्याउदा मत गणनामा खर्टाएका कमाचारीले मतपत्रहरु मेरा मत गणना 
प्रनतननधीलाई नदेखाई नै मतपत्र पट्याई घोप्र्टो पारी आफ्नो जिम्मामा राखी र्ी 
मतपत्रहरु छाता छापमा मतदान रएका मतपत्रहरु रहेको रनी रन्दा मेरा प्रनतननधीले ती 
मतपत्रहरु देखाउनसु ् रनी रन्दा मेरा प्रनतननधीलाई मतपत्र नदेखाई पनछ गणना गने 
बेलामा हेनुा होला रनी हेना िदइएन। सााै  मेरो ननिााचन जचन्ह बाख्रामा मतदान गररएका 
मतपत्र रनी छुट्याइएका मतपत्रहरु मध्रे्का अनधकांश मतपत्रहरुलाई बदर मत रनी 
छुट्याई मत गणना गदै िान ा ाल्न ुरएको हनुाले मेरा प्रनतननधीले उक्त मतपत्र बदर 
हनुपुने कारण बारे सोध्दा कुनै मतपत्रमा स्िजस्तक छापले नजिकको अन्र् जचन्ह रहेको 
कोठामा छोएको, कुनै मतपत्रमा अन्र्त्र मसीको दाग लागेको रनी रन्नु रएको हनुाले 
मेरा प्रनतननधीले उक्त मतपत्र देखाउन रनी रनेपनछ केही मतपत्र मात्र देखाइर्ो। 
देखाउँदा सदर मानननपुने गरी अको जचन्हको कोठामा सामान्र् मात्र छोएको र मतदाताले 
स्िजस्तक जचन्ह लगाई मतपत्र पट्याउदा स्िराविक रुपमा अन्र्त्र मसीको सामान्र् दाग 
परेको मतपत्र रहेको देजखर्ो। उक्त मतपत्रहरु पक्षपातपूणा रुपमा बदर गना ननमल्ने रनी 
मेरा प्रनतननधीले रनेकोमा सो कुरा नमानी विपक्ष ननिााचन अनधकृतबार्ट मत गणनामा 
खवर्टएका कमाचारीहरुले मैले पाएको कैर्ौं मतलाई बदर मानी मत गणना गना ा ाल्न ु
रर्ो। र्सका सााै  मेरा प्रनतद्वन्दी उम्मेदिार विपक्षी नं. ४ ले पाएको रननएका 
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मतपत्रहरु मेरा प्रनतननधीलाई हेना, देख् नसमेत निदई धमाधम गणना गना ा ानलर्ो। सो 
कुरा मेरा प्रनतननधीले मलाई बोलाई मैलेसमेत हामी र्स्तो पक्षपातपूणा मत गणना मान्दैनौं 
ररतपूिाक गणना हनुपुछा रनी मत गणनामा खवर्टएका कमाचारी,  विपक्ष ननिााचन 
अनधकृतसमेतलाई रन्दा कुनै िास्ता नगररएकोले र हामीलाई बलिफ्ती मत 
गणनास्ा लबार्ट बावहर ननकाली मत गणना गररर्ो। म उिरुीकताा र मेरा प्रनतननधीको 
उपजस्ा नत नबना नै मतपररणाम सािािननक गरी पक्षपातपूणा रुपमा विपक्षी नं. ४ ले म 
उिरुीकताारन्दा बढी मत पाएको घोषणा गररर्ो। 

मत गणनामै खवर्टएका अन्र् व्र्जक्तहरुबार्ट ा ाहा पाए अनसुार विपक्षी नं. ४ को 
ननिााचन जचन्ह छाता छापमा परेका रननएका मतहरु मध्रे् केही मतपत्रहरुमा मत संकेत 
जचन्ह नबजुिने गरी लतपनतएको रहेकोमा ती मतपत्रहरु बदर गररनपुनेमा सो नगरी सदर 
गदै मत गणना गररएको रहछ। सो उपर मेरा प्रनतननधीले गरेको आपत्ती प्रनत िास्ता 
नगरी बदर गररनपुने मतलाई समेत सदर र मेरो ननिााचन जचन्हमा परेको सदर मतलाई 
समेत बदर गरी मत गणना गररएको कारणले म उिरुकतााले प्राप्त गरेको मत ५,५९८ 
र विपक्षी रानीकुमारी नतिारीले पाएको मत ७,४३० रहेको देखाइर्ो। 

 मत गणना समाप्त रई मतपत्र नसलबन्दी नहुँदै नमनत २०७४।०८।२५ मा 
उिरुीकतााले पनुः दोहोर् र्ाएर मत गणना गरी पाउँ रनी मखु्र् ननिााचन अनधकृतसमक्ष 
प्रदेश सरा ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम नलजखत ननिेदन िदएको ना ए।ँ 
उक्त ननिेदन द.नं. ३६ मा दताा गररए तापनन सो उपर आिश्र्क छाननबन ननणार्समेत 
नगरी ऐ. नमनतमा प्रत्र्ा ी नं. ४ लाई वििर्ी रएको ननिााचन पररणामसमेत घोषणा गरी 
िदन ुरएकोले मदु्दा दार्र गना कारण परेको नमनत २०७४।०८।२५ ले ननिााचन कसरु 
ता ा सिार् ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिमको हदम्र्ाद नरतै्र र ऐ. ऐनको दफा 
४१ को उपदफा (१) ता ा सिोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोजिमको 
क्षेत्रानधकार अन्तगात र्ो ननिेदनपत्र नलई उपजस्ा त रएको छु। 

र्सरी विपक्षीहरुले मलाई र मेरा प्रनतननधीलाई मतपत्रसमेत हेना निदई विपक्षी नं. 
४ को ननिााचन जचन्हमा परेको मत रनी गणना गररएको र विपक्षी नं. ४ ले पाएको 
अनधकांश मतपत्रहरु कानूनद्वारा प्रष्ट रुपमा बदर गररनपुनेमा गैरकानूनी रुपमा सदर 
गररएको ता ा म उिरुीकतााले पाएको केही मतहरु कानून बमोजिम सदर गररनपुनेमा 
बदर गररएको समेत कारणले म उिरुीकतााले पाएको मत कम र विपक्षी नं. ४ ले 
पाएको मत बढी रहेको देखाइर्ो। उक्त कार्ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ननर्मािली, 
२०७४ को ननर्म ३८ को उपननर्म (३)(४) ता ा प्रनतननधी सरा ता ा प्रदेश सरा 
सदस्र् ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को दफा १३४ र १३५ विपरीत रहेको छ। सााै  
उक्त गैरकानूनी मत गणना प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ५६, 
प्रनतननधी सरा ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को दफा १३७(१) 
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को खण्ड (ग) र (च) मा ता ा प्रनतनननध सरा सदस्र् ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन 
(मत गणना) ननदेजशका, २०७४ को दफा २२(१) को खण्ड (ग) र (च) मा उजल्लजखत 
कानूनी व्र्िस्ा ा समेतका आधारमा बदर गरी पनु: मत गणना गनुा पने अिस्ा ा वियमामान 
रहेको छ। 

अतः विपक्षीहरुले मत गणना गदाा गराउदा उपरोक्त कानून बमोजिम नगरी 
नगराई कानून विपरीत रुपमा मत संकेत हेना निदई मत गणना गरेको, बदर गररनपुने 
मतलाई सदर गरेको र सदर गररन ुपने मतलाई बदर गरी मत गणनाको कार्ा गरी म 
वििर्ी हनुपुने उम्मेदिारलाई पराजित रएको ता ा पराजित हनु ुपने विपक्षी नं. ४ लाई 
म उिरुकताा रन्दा बढी ल्र्ाई वििर्ी रएको रनी गररएको मत गणनाको कार्ा ता ा 
सोको फलस्िरुप प्रकाजशत गरेको ननिााचन पररणाम लगार्तका सम्पूणा कार्ाहरु कानून 
विपरीतको रहेकोले ननिााचन कसरु ता ा सिार् ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम 
बदर गरी उक्त मत गणना सम्बन्धी सम्पूणा मतपत्रहरु सम्माननत अदालतमा जिकाई 
प्रचनलत कानून बमोजिम सदर र बदर मत छुट्याई कानून बमोजिम सम्माननत 
अदालतबारै्ट पनु: मत गणना गराई ननिााचन पररणाम प्रकाजशत गरी पाउँ रन् नेसमेत 
व्र्होराको सरेुश साह सोनारको उिरुीपत्र। 

२. प्रारजम्रक आदेशः 
र्समा के कसो रएको हो ? उिरुीकतााको मागबमोजिमको आदेश वकन िारी हनु नपने 
हो? आदेश िारी हनु ुनपने कुनै आधार, कारण रए सोसमेत सााै  राखी र्ो आदेश प्राप्त 
रएको नमनतले बार्टाको म्र्ाद बाहेक ७ िदननरत्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा 
महान्र्ार्ानधिक्ताको कार्ाालर् माफा त ता ा विपक्षी नं. ४ को हकमा आफैं  िा आफ्नो 
कानूनबमोजिमको प्रनतननधी माफा त नलजखत ििाफ पेस गनुा रनी र्ो आदेश र ररर्ट 
ननिेदनको प्रनतनलवप सााै  राखी सूचना म्र्ाद िारी गरी नलजखत ििाफ प्राप्त रएपनछ िा 
अिनध नाघेपनछ ननर्मबमोजिम पेश गनूा रन् नेसमेत व्र्होराको र्स अदालतबार्ट नमनत 
2074।9।14 मा रएको आदेश। 

३. मखु्र् ननिााचन अनधकृतको कार्ाालर् समेतको नलजखत ििाफः 
प्रनतनननध सरा ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन २०७४ अन्तगात दोस्रो चरणको ननिााचन 
र्वह नमनत २०७४ मंनसर २१ गते ननिााचन सम्बन्धी प्रचनलत ऐन, कानून ता ा ननिााचन 
आर्ोगको ननदेजशका बमोजिम सम्पन्न गरी उपलव्ध रएसम्मका उम्मेदिार ता ा 
ननिहरुको प्रनतनननधहरुको रोहिरमा ररतपूिाक मत गणना गरी प्राप्त पररणामहरु 
सािािननक गरी श्री ननिााचन आर्ोगमा पररणामहरु पठाई विनधित ननिााचनको सम्पूणा 
कार्ाक्रम समापन गररएको व्र्होरा अनरुोध छ। 

आर्ोगद्वारा ननधााररत नमनतमा सञ्चानलत प्रनतनननध सरा ता ा प्रदेश सराको 
मतदानको कार्ा शाजन्तपूणा ढंगबार्ट सम्पन्न रएको हो। त्र्स्तै गरी मतदानको कार्ा 
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सम्पन्न रए पश्चात लगतै पनुः उपजस्ा त रएसम्मका रािनीनतक दल ता ा उम्मेदिारका 
प्रनतनननधहरुको उपजस्ा नतमा सिादनलर् बैठक बसी प्रचनलत ऐन, ननर्म ता ा ननिााचन 
आर्ोगको ननदेजशका अनसुरण गरी मत गणना गने सहमती कार्म गरी मत गणनाको 
लानग आिश्र्क गणक कमाचारीहरु खर्टाई मत गणनाको कार्ा प्रारम्र गररएको हो। मत 
गणना गदाा रािनीनतक दल, उम्मेदिार िा ननिको प्रनतनननधहरुको रोहिरमा कानून 
बमोजिम सदर हनेु मतलाई सदर र बदर हनेु मतलाई बदर हनेु गरी देखाई छुट्याई 
गणना गरी दल ता ा उम्मेदिारले प्राप्त गरेको मत संख्र्ा सािािननक गरी सबैरन्दा बढी 
मत प्राप्त गने उम्मेदिारलाई कानून बमोजिम ननिााजचत रएको घोषणा गरी प्रमाणपत्रसमेत 
प्रदान गररएको हो। 

रािनीनतक दल ता ा उम्मेदिारहरुका प्रनतनननध समेतको रोहिरमा शाजन्तपूणा 
ढंगबार्ट मत गणनाको कार्ा रइरहेको र गणनाको कार्ा अजन्तम अजन्तम अिस्ा ामा पगुी 
सकेकोमा उिरुीकतााले पनुः मत गणना गरी पाउँ रनी रनेता पनन ररतपूिाक शाजन्तपूणा 
ढंगबार्ट सञ्चालन रैरहेको मत गणना कार्ा नबना आधार र कारण रोक्न ुपने िा पनुः मत 
गणना गनुा पने आिश्र्कता नदेजखएको हुँदा मत गणना कार्ालाई ननरन्तरता िदइएको 
हो। एउरै्ट प्रवक्रर्ा अिलम्बन गरी मत गणना गररएकोमा अन्र् उम्मेदिार ता ा 
प्रनतनननधहरुको लागी सो मान्र् हनेु र केिल उिरुीकतााको लानग मात्र अमान्र् हनेु 
अिस्ा ा पनन हनु सक्दैन। उिरुीकतााले ननिेदनमा उल्लेख गरे अनसुार ननिको चनुाब 
जचन्ह रएको मतपत्र अनधक बदर गरेको, ननिको प्रनतनननधलाई मतपत्र नदेखाएको, ननिको 
प्रनतद्वन्दीको बदर हनेु मत गणना गरेको ता ा ननि उिरुीकताालाई मत गणनास्ा लबार्ट 
बलिफ्ती बावहर ननकालेको रन्ने लगार्तका रनाईहरु कपोलकजल्पत एिं असत्र् हनु।् 

अत: ननिााचन अनधकृतको कार्ाालर्ले आफूलाई प्रचनलत कानून बमोजिम प्राप्त 
जिम्मेिारी अनसुार ननिााचन ता ा मत गणना समेतको कार्ा सम्पन्न गरी वििर्ी 
उम्मेदिारहरुलाई प्रमाणपत्र पनन वितरण गररसवकएको र मखु्र्/ननिााचन अनधकृतको 
कार्ाालर्का तत्कालीन मतपत्र, कागिात एिं शे्रस्ताहरु समेत विनधित जिल्लाजस्ा त 
ननिााचन कार्ाालर्मा बिुाई सकेको अिस्ा ा हुँदा उिरुीकतााले उल्लेख गरेको काल्पननक 
तथ्र्लाई आधार मानी आदेश िारी हनेु अिस्ा ा देजखंदैन। ननिेदन खारेि गरी पाउँ 
रन् नेसमेत व्र्होराको मखु्र् ननिााचन अनधकृतको कार्ाालर्, महोत्तरी ता ा ननिााचन 
अनधकृतको कार्ाालर्, महोत्तरी, प्रनतनननध सरा क्षेत्र नं. 3 को तफा बार्ट तत्कालीन मखु्र् 
ननिााचन अनधकृत ब्रिेश प्र्ाकुरेलको संर्कु्त नलजखत ििाफ। 

४. रानीकुमारी नतिारीको नलजखत ििाफः 
म नलजखत ििाफ प्रस्ततुकताा राविर् िनता पार्टी नेपालका केन्रीर् िररष्ठ उपाध्र्क्ष 
रानीकुमारी नतिारी महोत्तरी जिल्ला, ननिााचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तगात प्रदेश सरा क्षेत्र नं. 
२ को सदस्र् पदमा प्रचनलत कानून बमोजिम उम्मेदिारी िदई मतदान कार्ा सम्पन्न रई 
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मतपररणाम गणना हुँदा मैले कूल मत ७,४३० प्राप्त गरी वििर् रइसकेको कुरा 
ननिााचन आर्ोगले मलाई वििर् घोषणा गरी िदएको प्रमाणपत्र समेतबार्ट प्रष्ट छ। मेरो 
ननकर्टतम प्रनतद्वन्दी उिरुीकतााले ५,५९८ मत मात्र प्राप्त गनुारएको छ। उिरुीकताा 
आफूले प्राप्त गरेको बदर हनु नपने मतपत्र बदर गरेकोले पनु मत गणना हनुपुने रनी 
दािी नलए पनन उिरुीकतााले के कनत मत बदर रएको हो रन्ने कुराको तथ्र् र कारण 
उल्लेख गरेको अिस्ा ा छैन। कुन कारणले मत बदर रएको हो, कनत मत बदर रएको 
हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा दािी नलन नसकेको हुँदा िादी दािी पगु्न सक्ने अिस्ा ा छैन।  

 ननिेदन माग बमोजिम मतपत्र पनु: गणना गनुापने कुनै आधार र कारण 
देजखंदैन। मैले प्राप्त गरेको बदर हनुपुने मतपत्र बदर नगरी र उिरुीकतााले प्राप्त गरेको 
सदर हनुपुने मतपत्र बदर गरी मत गणनापत्र गररएको हुँदा ननिााचन मत गणना बदर 
हनुपुने रनी उिरुीकतााले मखु्र् दािी नलए पनन ठूलो अा ाात १,८३२ मतको मतान्तरले 
म वििर्ी रएको अिस्ा ा छ। सो मतान्तर रन्दा उिरुीकतााले प्राप्त गरेको मतमध्रे् 
बदर रएको मत अत्र्न्त न्र्नु रहेको छ। र्िद मतपत्र गणना प्रवक्रर्ामा गैरकानूनी 
ढंगले रएको रए उिरुीकतााले तत्काल उक्त मत गणना स्ा नगत गना ननिेदन िदनपुने 
ना र्ो। उिरुीकतााले सो नगरी चपुचाप बसी मतपत्र गणना गरी सम्पूणा मतपत्र गणनाको 
प्रवक्रर्ामा सहमनत िनाई सम्पूणा प्रवक्रर्ा स्िीकार गरी अजन्तम ननतिा घोषणा पश्चात ि्ुटरा 
उिरु िदएको अिस्ा ा हुँदा उक्त उिरुी आफैमा बदररागी छ। 

मत गणना कार्ा र मत पररणाममा त्र्स्तो कुनै पनन गैरकानूनी रुपमा कार्ा 
रएको अिस्ा ा नहुँदा उक्त मत गणना ननिााचन (कसरु ता ा सिार्) ऐन, २०७३ को 
दफा ४३ को उपदफा (३) बमोजिम बदर गना नमल्ने अिस्ा ा छैन। पूरै शाजन्तपूणा 
वहसाबले सबै कार्ा सफल रएको अिस्ा ा छ। विपक्षीले दािी गरेको ननिााचन (कसरु 
ता ा सिार् ऐन, २०७३) को दफा ४४ को विपरीतसमेत मैले कुनै कार्ा गरेको होइन 
छैन। सो दफामा उल्लेजखत रए बमोजिम मतदान गणना प्रवक्रर्ामा म उम्मेदिार ता ा 
मेरो प्रनतनननध माफा त त्र्स्तो कुनै पनन गैरकानूनी कार्ा गरे रएको अिस्ा ा छैन। मेरो 
कुनै कार्ाले ननि विपक्षीले दािी गरे बमोजिम ननिााचन पररणाममा असर परेको हो रन्ने 
स्पष्ट दािी छैन। 

सम्ित ् २०४३ सालको उिरुी नं.२ ननणार् नमनत २०४६।८।१६ मदन 
नगरीसमेत विरुद्ध ननिााचन आर्ोग, काठमाडौंसमेत ननिााचन बदर गरी पाउँ रन्ने उिरु 
ननिेदन, सम्ित ्२०४३ सालको उिरुी नं.११ ननणार् नमनत २०४६।४।१३ कृष्णदेि 
िा विरुद्ध गिेन्र नारार्ण नसंहसमेत ननिााचन बदर उिरु ननिेदन र सम्ित ् २०३८ 
सालको उिरुी नं.१६ ननणार् नमनत २०४०।२।१८ नरुुल होदा अन्सारी विरुद्ध रागित 
प्रसाद र्ादिसमेत अिैधाननक ननिााचन बदर गरी पाउँ रन्ने समेत उिरु ननिेदनमा 
सम्माननत सिोच्च अदालतबार्ट प्रनतपादन रएको कानूनी नसद्धान्तको आधारमा समेत र्ी 
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ननिदकको उिरु दािी पगु्न सक्ने अिस्ा ा छैन। अत: महोत्तरी जिल्ला ननिााचन क्षेत्र 
नं.३ अन्तगात प्रदेश सरा ननिााचन क्षेत्र नम्बर २ का िनताको िनादेश मतपररणाम 
सम्मान गदै विपक्षीको उिरुी ननिेदन खारेि गरी पाउँ रन् नेसमेत व्र्होराको जिल्ला 
सलााही, ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.2 को प्रदेश 
सरा सदस्र् पदमा ननिााजचत रएकी प्रत्र्ा ी रानीकुमारी नतिारीको नलजखत ििाफ। 

५. जिल्ला ननिााचन कार्ाालर्, महोत्तरीको नलजखत ििाफः 
    प्रनतनननध सरा ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन, २०७४ अन्तगात दोस्रो चरणको ननिााचन 

र्ही नमनत २०७४ मंनसर २१ गते मखु्र् ननिााचन अनधकृतको कार्ाालर्, महोत्तरीले 
ननिााचन सम्बन्धी प्रचनलत ऐन, कानून ता ा ननिााचन आर्ोगको ननदेजशका बमोजिम सम्पन्न 
गरी उपलब्ध रएसम्मका उम्मेदिार ता ा ननिहरुको प्रनतनननधहरुको रोहिरमा ररतपूिाक 
मत गणना कार्ा प्रारम्र गरी ननिहरुको रोहिरमा मत गणना कार्ा गररसकेपनछ 
ननिहरुसँग रुि ु गराई दल ता ा उम्मेदिारले प्राप्त गरेको मतसंख्र्ा प्रनतनननधहरुको 
रोहिरमा मत गणना फाराममा प्रनतनननधहरुको सहीसमेत गराई मत गणना कार्ा लगार्त 
ननिााचनको सम्पूणा कार्ाक्रम सम्पन्न रएको हो। र्स कार्ाालर्को कुनै काम 
कारिाहीबार्ट विपक्षी उिरुीकतााको हकमा आघात पगुेको छैन। र्सरी ननि उम्मेदिार 
(उिरुीकताा)लाई पराजित गनामा र्स कार्ाालर्को कुनै रनूमका नै नरएको सन्दरामा र्स 
कार्ाालर्लाई प्रनतिादी बनाई रहनपुने अिस्ा ा छैन। 

अतः ननिााचन अनधकृतको कार्ाालर्ले आफूलाई प्रचनलत कानून बमोजिम प्राप्त 
जिम्मेिारी अनसुार ननिााचन ता ा मत गणना समेतको कार्ा सम्पन्न गरी वििर्ी 
उम्मेदिारहरुलाई प्रमाणपत्र पनन वितरण गररसवकएको र मखु्र् ननिााचन अनधकृतको 
कार्ाालर्का तल्कालीन मतपत्र, कागिात एिं शे्रस्ताहरु समेत विनधित जिल्ला जस्ा त र्स 
ननिााचन कार्ाालर्मा बिुाई सकेको अिस्ा ा हुँदा उिरुीकतााले उल्लेख गरेको काल्पननक 
तथ्र्लाई आधार मानी आदेश िारी हनेु अिस्ा ा देजखंदैन। ननिेदन खारेि गरी पाउँ 
रन् नेसमेत व्र्होराको जिल्ला ननिााचन कार्ाालर्, महोत्तरीको नलजखत ििाफ। 

६. र्समा उिरुीकताा ता ा विपक्षी दिैु तफा बार्ट नलजखत बहसनोर्ट माग गरी प्राप्त रएपनछ 
ननर्मानूसार पेश गनूा रन्ने नमनत २०७४।११।२५ को आदेश। 

७. प्रत्र्ा ी रानी कुमारी नतिारीको तफा बार्ट पेश रएको बहसनोर्टः  

ररर्ट उिरुीकतााले नलएको दािी जिवकर बदननर्तपूणा रहेको छ। राविर् िनता पार्टी 
नेपालका केन्रीर् िररष्ठ उपाध्र्क्ष रानीकुमारी नतिारी महोत्तरी जिल्ला ननिााचन क्षेत्र 
नम्बर ३ अन्तगात प्रदेश सरा ननिााचन क्षेत्र नं. २ को सदस्र् पदमा प्रचनलत ननिााचन 
कानून बमोजिम उम्मेदिारी िदई सो क्षेत्रमा ननिााचन आर्ोगले राविर् ता ा अन्तरााविर् 
ननिााचन पर्ािेक्षकहरुको पर्ािेक्षण समेतबार्ट ननष्पक्ष र धाँधलीरवहत ननिााचन 
सफलतापूिाक सम्पन्न रई सो ननिााचनको मतपररणाम गणना हुँदा रानी नतिारीले कूल 
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७,४३० मत प्राप्त गरी वििर्ी रइसकेको कुरा ननिााचन आर्ोगले ननिलाई वििर्ी 
घोषणा गरी िदएको प्रमाणपत्र समेतबार्ट प्रष्ट छ। ननि रानीको ननकर्टतम प्रनतद्वन्दी ररर्ट 
उिरुीकतााले ५,५९८ मत मात्र प्राप्त गरेको देजखन्छ। उिरुीकताा र मेरो पक्ष बीचको 
१,८३२ मतपत्रको मतान्तर रहेको हुँदा पनु: गणना गनुापने कुनै आधार र कारण 
देजखंदैन। कानूनले तोवकिदएको ननजश्चत प्रवक्रर्ा र पद्धनतलाई स्िीकार गरी त्र्सबार्ट 
उत्पन्न पररणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनछमात्र त्र्हाँ स्ििच्छता िा ननष्पक्षता रएन रन्न 
नमल्दैन। उिरुीकतााले के कनत मत बदर रएको हो रन्ने कुराको तथ्र् र कारण उल्लेख 
गरेको अिस्ा ा छैन। कुन कारणले मत बदर रएको हो, कनत मत बदर रएको हो सो 
कुरा स्पष्ट रुपमा उिरुीकताा िादीले दािी नलन नसकेको हुँदा िादी दािी पगु्न नसक्ने 
रएको हुँदा सो उिरुी दािी बदररागी छ। र्सबार्ट पनन उिरुीकताा सफा मनले अदालत 
आएको देजखंदैन। न्र्ार्को सिामान्र् नसद्धान्त के हो रने सफा मनले अदालत नआउने 
व्र्जक्तलाई अदालतले सहर्ोग गदैन। तसा ा उिरुी ननिेदन खारेि गरी पाउँ रन् नेसमेत 
व्र्होराको प्रत्र्ा ी रानीकुमारी नतिारीको तफा बार्ट पेश रएको बहसनोर्ट। 

 

ठहर खण्ड 

८. ननर्म बमोजिम दैननक पेसी सूचीमा चढी इिलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा 
सम्पूणा नमनसल कागिात अध्र्र्न गररर्ो। 

९. उिरुीकताालाई इिलासमा उपजस्ा त हनु पकुार गराउदा ननि ता ा ननिका तफा बार्ट 
प्रनतनननधसमेत इिलाससमक्ष कोही उपजस्ा त हनु ुरएन। 

१०. प्रत्र्ा ी जिल्ला ननिााचन कार्ाालर्, महोत्तरी समेतको तफा बार्ट उपजस्ा त विद्वान 
सहन्र्ार्ानधिक्ता श्री संजििराि रेग्मीले उिरुीकताा र वििर्ी रएका उम्मेदिारले प्राप्त 
गरेको मत पररणामा ठूलो मतान्तर रहेको छ। मतान्तर र कूल बदर मत िण्डै िण्डै 
बराबर िस्तै रहेको हुँदा उिरुीकतााले माग गरे िस्तो मत गणना दोहोर् र्ाई गणना गने 
अिस्ा ा वियमामान छैन। तसा ा उिरुी दािी पगु्न सक्ने अिस्ा ा नरएकोले खारेि गरी 
पाउँ रन्नेसमेत व्र्होराको बहस प्रस्ततु गनुारर्ो।                                         

११. उपर्ुाक्त बमोजिमको तथ्र् ता ा प्रत्र्ा ीतफा बार्ट प्रस्ततु रएको बहस जिवकर समेतलाई 
दृवष्टगत गरी हेदाा र्समा मलुतः नमनत २०७४।०८।२५ मा घोषणा रएको महोत्तरी 
जिल्ला ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.2 को प्रदेश 
सरा सदस्र् पदको ननिााचन पररणाम बदर गरी पनुः मत गणना गने आदेश िारी गनुा 
पने हो िा होइन रन्ने प्रश्नमा नै ननणार् िदन ुपने देजखर्ो। 

१२. उपर्ुाक्त प्रश्नमा ननणार् गनुाअनध उिरुीपत्रमा दािी नलइएको सम्बद्ध कानूनी व्र्िस्ा ाको 
उल्लेखन गना सान्दनराक हनेु हुँदा ननिााचन कसरु ता ा सिार् ऐन, २०७३ को दफा 
४४ को व्र्िस्ा ा देहार् बमोजिम रहेको देजखर्ो:- 
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दफा ४४ दोहोर् र्ाई मत गणना हनु सक्ने: ‟(१) कुनै ननिााचनमा सम्बजन्धत 
उम्मेदिारले देहार्का कुराको आधारमा मत गणना कार्ा बदर गरी पाउँ रनी उिूर 
गनुा पने कारण नसिाना रएको नमनतले पन्र िदननरत्र सम्बजन्धत अदालतमा उिरुी िदन 
सक्नेछ :- 

क. आफूले बढी मत प्राप्त गरेको रए तापनन अको उम्मेदिारले गैरकानूनी       
तररकाले बढी मत प्राप्त गरी वििर्ी रएको,  

ख. बदर हनेु मतपत्र बदर नगरेको िा कानून बमोजिम सदर हनेु मतपत्र 
सदर नगरेको र 

ग. कानून बमोजिम मत गणना गनुा पनेमा त्र्स बमोजिम नगरी मत गणना 
गरेको। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम िदएको उिरुी प्रमाजणत रएमा अदालतले त्र्स्तो मत 
गणना कार्ा बदर गरी दोहोर् र्ाई मत गणना गना सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम मत गणना गदाा सम्बजन्धत ननिााचन क्षेत्रका सबै 
उम्मेदिारले पाएको मत गणना गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोजिम मत गणना गदाा उम्मेदिार िा ननिको प्रनतनननधको 
रोहिरमा गनुा पनेछ।  

तर मत गणनाको ररतपूिाक िानकारी िदएकोमा कुनै उम्मेदिार िा 
ननिको प्रनतनननध उपजस्ा त नरएको कारणले मत गणना गना बाधा पने छैन। 

(५) उपदफा (२) बमोजिम मत गणना गदाा उिरुिाला उम्मेदिार िा अन्र् कुनै 
उम्मेदिारले बढी मत पाएको प्रमाजणत रई त्र्सको कारणले ननिााचन पररणाम 
फरक पने देजखएमा ननिााजचत उम्मेदिारको ननिााचन पररणाम बदर हनेुछ र 
अदालतले बढी मत पाउने उम्मेदिार कानून बमोजिम ननिााजचत रएको ननणार् 
गनेछ।” रन्ने व्र्िस्ा ा रहेको देजखन्छ। 

१३. उपर्ुाक्त व्र्िस्ा ाको अनतररक्त प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ५६ 
मा मतपत्र बदर हनेु अिस्ा ा रन्ने शीषाकको देहार् (ग) मा “मत संकेत जचन्ह नबजुिने 
गरी लतपनतएको िा च्र्ानतएको, देहार् (च) मा एकरन्दा बढी उम्मेदिार िा दलको 
ननिााचन जचन्ह रएको कोठामा मत संकेतको जचन्ह पने गरी मत संकेत गररएको” रन्न े
कानूनी व्र्िस्ा ा रहेको देजखन्छ। र्स्तै व्र्िस्ा ा प्रनतनननध सरा ता ा प्रदेश सरा सदस्र् 
ननिााचन ननदेजशका, २०७४ को ननर्म १३७(१) को देहार् (ग) र (च) मा ता ा 
प्रनतनननध सरा सदस्र् ता ा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन (मत गणना) ननदेजशका, २०७४ 
को ननर्म २२ को उपननर्म (१) को देहार् (ग) र (च) मा समेत रहेको देजखन्छ। 

१४. अब ननिेदन माग बमोजिम ननिााचन पररणाम बदर गरी पनुः मत गणना गने आदेश िारी 
गनुा पने हो िा होइन रन्न ेसम्बन्धमा विचार गदाा उिरुीकताा महोत्तरी जिल्ला, प्रनतनननध 
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सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं. ३ अन्तगात प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं. २ बार्ट 
स्ितन्त्र उम्मेदिारको रुपमा खडा रएकोमा विपक्षीहरुले मत गणना गदाा गराउदा 
ननिााचन सम्बन्धी कानून ता ा मत गणना ननदेजशका बमोजिम नगरी नगराई, मतसंकेत 
हेना निदई मत गणना गरेको, बदर गनुा पने मतलाई सदर गरेको र सदर गनुा पने मतलाई 
बदर गरी मत गणना गरी म वििर्ी हनुपुने उम्मेदिार पराजित रएको र पराजित हनुपुने 
विपक्षी नम्बर ४ ले म उिरुीकताा रन्दा बढी मत ल्र्ाई वििर्ी रएको रनी गररएको 
मत गणना कार्ा, मत पररणाम, ननिााचन पररणामको घोषणा लगार्तका सम्पूणा काम 
कारिाहीहरु ननिााचन कसरु ता ा सिार् ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम बदर गरी 
उक्त मत गणना सम्बन्धी सम्पूणा मतपत्रहरु सम्माननत अदालतमा जिकाई प्रचनलत 
कानून बमोजिम सदर र बदर मत छुट्याई कानूनबमोजिम सम्माननत अदालतबार्ट पनु: 
मत गणना गराई पाउँ रन्ने मखु्र् ननिेदन दािी रहेको देजखन्छ। 

१५. प्रत्र्ा ी मध्रे्का मखु्र् ननिााचन अनधकृतले पेश गरेको नलजखत ििाफमा मतदानको कार्ा 
सम्पन्न रए पश्चात उपजस्ा त रएसम्मका रािनीनतक दल ता ा उम्मेदिारका 
प्रनतनननधहरुको उपजस्ा नतमा सिादनलर् बैठक बसी प्रचनलत ऐन, ननर्म ता ा ननिााचन 
आर्ोगको ननदेजशका अनसुरण गरी मत गणना गने सहमती कार्म गरी मत गणनाको 
लानग आिश्र्क गणक कमाचारीहरु खर्टाई मत गणनाको कार्ा प्रारम्र गररएको हो। मत 
गणना गदाा रािनीनतक दल, उम्मेदिार िा ननिको प्रनतनननधहरुको रोहिरमा कानून 
बमोजिम सदर हनेु मतलाई सदर र बदर हनेु मतलाई बदर हनेु गरी देखाई छुट्याई 
गणना गरी दल ता ा उम्मेदिारले प्राप्त गरेको मत संख्र्ा सािािननक गरी सबैरन्दा बढी 
मत प्राप्त गने उम्मेदिारलाई कानूनबमोजिम ननिााजचत रएको घोषणा गरी प्रमाणपत्रसमेत 
प्रदान गररएको हो। ननिााचन र मत गणनाको क्रममा कुनै त्ररु्टी नरएको रन्ने व्र्होरा 
उल्लेख रएको देजखर्ो। 

१६. त्र्सैगरी प्रत्र्ा ी मध्रे्की महोत्तरी जिल्ला ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा 
सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.2 मा प्रदेश सरा सदस्र् पदमा ननिााजचत रानीकुमारी नतिारीले 
पेश गरेको नलजखत ििाफ हेदाा शाजन्तपूिाक रुपमा कानून बमोजिम ननिााचन र मत 
गणना सम्पन्न रई १,८३० रन्दा बढी मतान्तरले वििर्ी रएको अिस्ा ा हो, 
उिरुीकतााले ननिााचनमा कसैले धाक, धम्की, डर िा त्रास देखाई िा अन्र् कुनै वकनसमले 
अनजुचत प्ररािमा पारी ननिााचनको स्िच्छता र ननष्पक्षतामा असर परु् र्ाउने काम गरेको 
रनी मौकामा प्रश्न उठाएको अिस्ा ा छैन। कानूनले तोवकिदएको ननजश्चत प्रवक्रर्ा र 
पद्धतीलाई स्िीकार गरी आफ्नो मत गणना प्रनतनननधसमेत राखी मत गणनाको प्रवक्रर्ामा 
सहरागी रएपनछ पररणाम आफ्नो पक्षमा नआएपनछ मात्र त्र्हाँ स्िच्छता िा ननष्पक्षता 
रएन रन्न नमल्दैन, सफा मन ननलई द:ुख िदन दार्र रएको ननिेदन खारेि गरी पाउँ 
रन्ने व्र्होरा उल्लेख रएको देजखन्छ। 
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१७. महोत्तरी जिल्ला प्रनतनननध सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् 
ननिााचन क्षेत्र नं.2 को प्रदेश सरा सदस्र् पदको ननिााचनको नमनत २०७४।०८।२१ 
मा मतदान कार्ा सम्पन्न रई मतपेवर्टका संकलन रएपनछ नमनत २०७४।०८।२२ 
नबहानदेजख मत गणनाको कार्ा शरुु रएको र मत गणनाको क्रममा उिरुीकतााले मत 
गणना प्रनतनननधको रुपमा नइम अन्सारी र चन्रनारार्ण मण्डललाई राखेको रन्ने 
कुरालाई उिरुीमा नै स्िीकार गरेको देजखर्ो। कुनै ननिााचनमा सम्बजन्धत उम्मेदिारले 
आफूले बढी मत प्राप्त गरेको रए तापनन अको उम्मेदिारले गैरकानूनी तरीकाले बढी 
मत प्राप्त गरी वििर्ी रएको, बदर हनेु मतपत्र बदर नगरेको िा कानून बमोजिम सदर 
हनेु मतपत्र सदर नगरेको र कानून बमोजिम मत गणना गनुा पनेमा त्र्स बमोजिम नगरी 
मत गणना गरेको रन्ने आधारमा मत गणना कार्ा बदर गरी पाउँ रनी उिूर गनुा पने 
कारण नसिाना रएको नमनतले पन्र िदननरत्र सम्बजन्धत अदालतमा उिरुी िदन सक्ने, 
र्सरी िदएको उिरुी प्रमाजणत रएमा अदालतले त्र्स्तो मत गणना कार्ा बदर गरी 
दोहोर् र्ाई मत गणना गना सक्ने व्र्िस्ा ा ननिााचन कसरु ता ा सिार् ऐन, २०७३ को 
दफा ४४ ले गरेको देजखन्छ।  

१८. प्रस्ततु मदु्दामा नमनसल संलग्न महोत्तरी जिल्ला प्रनतनननध सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.3 
अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.2 को प्रदेश सरा सदस्र् पदको 
ननिााचनको पवहलो हनेु ननिााजचत हनेु ननिााचन प्रणाली बमोजिम रएको ननिााचनको मत 
गणना तानलकाको प्रनतनलवप हेदाा िम्मा खसेको मत २४,६३५, कूल सदर मत 
२२,५५० र कूल बदर मत २,०८५ रहेको र िम्मा ३२ िना उम्मेदिारहरुले 
ननिााचनमा राग नलएकोमा कूल सदर मत मध्रे् उिरुीकतााले प्राप्त गरेको मत ५,५९८ 
र प्रत्र्ा ी रानीकुमारी नतिारीले प्राप्त गरेको मत संख्र्ा ७,४३० रहेको देजखन्छ रने 
बाँकी सदर मत 9,522 अन्र् ३० िना उम्मेदिारहरुकले प्राप्त गरेको देजखर्ो। 
महोत्तरी जिल्ला ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र नं.2 
को प्रदेश सरा सदस्र् पदको ननिााचनको मतदान सम्पन्न रई मतपेवर्टका संकलन रएपनछ 
नमनत २०७४।८।२२ देजख प्रारम्र मत गणनाको क्रममा उिरुकतााले मत गणना 
प्रनतनननधको रुपमा नइम अन्सारी र चन्रनारार्ण मण्डललाई राखेको, उिरुकताा र 
विपक्षी नं. ४ बीच नतब्र प्रनतस्पधाा चनलरहेको, जिनो मतान्तरले मात्र विपक्षी नं. ४ 
अगाडी रहेको र्सै क्रममा नमनत २०७४।०८।२४ गते राती अन्दािी २:०० बिेको 
समर्मा मत गणना गनुा पने िम्मा ६ ा ान मतपेवर्टकाको नसल खलु्न बाँकी रहेको र सो 
रन्दा अजघ ३ ा ान मतपेवर्टकाहरु खोली मत गणना गने प्रर्ोिनका लागी मतपत्रहरु 
छुट्याई पट्याउने कार्ा रइरहेको ना र्ो रन्ने कुरालाई उिरुीकतााले ननिेदनपत्रमा नै 
स्िीकार गरेको देजखर्ो। र्ी उिरुीकतााले मत गणना चलीरहेको अिस्ा ामा मत गणनामा 
जचत्त नबिेु सो उपर तत्काल कुनै उिरुी िदएको रन्ने पनन नदेजखंदा मत गणनाको कार्ा 
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कानून बमोजिम नै सचुारु रुपमा रइरहेको अिस्ा ा देजखन्छ। नमनत २०७४।८।२५ 
मा मत गणना सम्पन्न हुँदा विपक्षी रानीकुमारी नतिारीले ७,४३० र उिरुीकतााले 
५,५९८ मत प्राप्त गरी १,८३२ मतले प्रत्र्ा ी अगानड रहेको तथ्र्लाई उिरुीकतााले नै 
उल्लेख गरेको हुँदा प्रत्र्ा ीले प्राप्त गरेको रन्दा आफूले बढी मत प्राप्त गरेको रनी दािी 
नलन सकेको अिस्ा ासमेत देजखएन। 

१९. मत गणनामा कानून बमोजिम बदर हनेु मतपत्र बदर नगरेको िा सदर हनेु मतपत्र सदर 
नगरेकोले मत गणना कार्ा ननष्पक्ष रुपमा नरएको रनी उिरुीकतााले नलएको का न 
सम्बन्धमा हेदाा आिनधक ननिााचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्र माननने रएकोले उम्मेदिारी 
मनोनर्न दताा, मतदान, मत गणना लगार्त स्ितन्त्र, ननष्पक्ष ननिााचनका लानग कानूनले 
ननधाारण गरेको सम्पूणा ननिााचन प्रवक्रर्ा शाजन्तपूणा िातािरणमा स्िच्छ, स्ितन्त्र ता ा 
धाधलीरवहत तिरबार्ट सम्पन्न हनु ु पने कुरामा दइुमत हनु सवकंदैन। स्ितन्त्र, ननष्पक्ष 
ननिााचनका लानग बानलग मतानधकारको प्रर्ोग मात्र स्ितन्त्र, रर्रवहत ता ा शाजन्तपणु 
िातािरणमा रएर हुँदैन। मत गणना, मत पररणामको घोषणा लगार्तका सम्पूणा कार्ा 
कानूनले ननधाारण गरेको विनध र प्रवक्रर्ा पणुारुपमा अिलम्िन गरी स्िच्छ, ननष्पक्ष रुपमा 
सम्पन्न हनुपुने कुरामा समेत वििाद छैन। मत गणना स्ितन्त्र, स्िच्छ, ननष्पक्ष रुपमा 
रएको देजखन पनन सम्बजन्धत उम्मेदिारहरुको प्रनतनननधहरु समेत रोहिरमा राखी मत 
गणना गनुापने व्र्िस्ा ा कानूनमा नै गररएको हनु्छ। मत गणना गदाा िानीिानी बदननर्त 
नलएर सदर मतलाई बदर गना कानूनले नै बन्देि लगाएको छ। के कस्तो अिस्ा ामा 
मत बदर हनेु िा नहनेु कानूनले नै ननधााररत गरेको र सम्बजन्धत उम्मेदिारको मत 
गणना प्रनतनननध समेत रोहिरमा रहेको अिस्ा ामा मत गणना कार्ा सम्पन्न हनैु लाग्दा 
मात्र मत गणनामा बदननर्त राखी कानून विपरीत मत सदर बदर गरेको रनी िदएको 
उिरुी पवुष्ट हनेु स्पष्ट आधार उिरुकतााले देखाउन सक्न ु पदाछ। के कस्तो अिस्ा ामा 
मतपत्र बदर हनेु रन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्र्िस्ा ा हेदाा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ऐन, 
२०७४ को दफा ५६ ले खण्ड (क) देजख (ठ) सम्म सम्बजन्धत मतदान अनधकृतको 
दस्तखत नरएको, स्िजस्तक छापबाहेक अन्र् छाप िा जचन्हद्वारा मत संकेत गरेको, मत 
संकेत जचन्ह नबजुिने गरी लतपनतएको िा च्र्ानतएको, उम्मेदिार िा दलको ननिााचन 
जचन्ह रहेको कोठामा मत संकेत नगरी अन्र्त्र स्ा ानमा मत संकेत गरेको, एक रन्दा 
बढी उम्मेदिार िा दलको ननिााचन जचन्ह रहेको छु्टराछु्ैटर कोठामा मत संकेत गरेको, 
एक रन्दा बढी उम्मेदिार िा दलको ननिााचन जचन्ह रहेको कोठामा छुने गरी मत संकेत 
गरेको, मत संकेत नगरी मतदान अनधकृतलाई वफताा गरेको लगार्तका मत बदर हनेु 
स्पष्ट अिस्ा ाहरु उल्लेख गरेको देजखन्छ। उक्त मत बदर हनेु उजल्लजखत अिस्ा ाहरु 
मध्रे् कुन कुन अिस्ा ा वियमामान रहेका ना ए रन्ने सम्बन्धमा उिरुीमा स्पष्ट उल्लेख गना 
सकेको समेत पाइदैन। 
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२०. नमनसल संलग्न “पवहलो हनेु ननिााजचत हनेु ननिााचन प्रणाली बमोजिम रएको ननिााचनको 
मत गणना तानलका”बार्ट उिरुीकताा उम्मेदिार रहेको ननिााचन क्षेत्रमा िम्मा खसेको मत 
२४,६३५ मध्रे् िम्मा २,०८५ मत बदर रएको देजखएको छ। उिरुीकतााले विपक्षीको 
छाता ननिााचन जचन्ह रहेको कोठामा मत संकेत गररएका कनत िर्टा मतपत्रहरु कुन 
मतदान स्ा लको मतपेवर्टकामा रहेको हो र ती मतपत्रहरु प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन 
ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा उजल्लजखत कुन आधारमा बदर गनुापनेमा त्र्सलाई बदर 
नगरी सदर गरेको हो िा आफ्नो ननिााचन जचन्हमा मत संकेत गरेको कनत िर्टा सदर 
मतलाई गैर कानूनी रुपमा बदर गरेको हो रन्ने सम्बन्धमा िस्तनुनष्ठ रुपमा खलुाउन 
सकेको देजखंदैन। उिरुीकतााले आफ्नो ननिााचन जचन्हमा मत संकेत गररएका र विपक्षीको 
ननिााचन जचन्हमा मत संकेत गररएका कुन कुन मतदान केन्रका के कनत मतहरु आफ्नो 
मत गणना प्रनतनननधलाई नदेखाइएको रन्ने र्वकन रुपमा रन्न नसकी गोश्वारा आधारमा 
मात्र बदर गनुा पने मत बदर नगरेको िा सदर गनुा पने मत बदर गरेको रन्ने दािी 
नलएको पाइन्छ। उिरुीकताा उम्मेदिार रहेको ननिााचन क्षेत्रमा खसेका िम्मा सदर मत 
संख्र्ा 22,550 मध्रे् प्रत्र्ा ी रानीकुमारी नतिारीले 7,430 र उिरुीकतााले 5,598 
गरी दिैुले प्राप्त गरेको मत िम्मा 13,028 हनु आउछ। बाँकी सदर मत 9,522 
उिरुीकताा र प्रत्र्ा ी बाहेक अन्र् ३० िना उम्मेदिारले प्राप्त गरेको देजखन आउछ रने 
िम्मा बदर मत संख्र्ा 2,085 रहेको देजखन्छ। प्रत्र्ा ी रानीकुमारीले र्ी उिरुीकतााले 
रन्दा 1,832 मत बवढ प्राप्त गरी वििर्ी रएको रन्ने मत पररणाम तथ्र्ाङ्कले देखाएको 
छ। सो मतान्तर संख्र्ालाई हेदाा र्ी उिरुीकताा वििर्ी हनु िम्मा बदर मत 2,085 
मध्रे् उिरुीकतााको चनुाि जचन्हको मात्र 1,83२ रन्दा बढी मत गैरकानूनी रुपमा बदर 
रएको हनुपुने देजखन्छ। उक्त मतपत्रको संख्र्ात्मक आकँडालाई तलुना गरी हेररएमा 
र्नत धेरै बदर मत उिरुीकतााको चनुाि जचन्हमा नै रहेको हनुपुने रन्न ेतका र्कु्त मनानसब 
आधार देजखन आउदैन। सााै  बदर रएका िम्मा मतपत्रमध्रे् 1,83२ िर्टा मत्रपत्र 
उिरुीकतााको चनुाि जचन्हमा मत संकेत गररएका मतपत्र रहेको रन्न ेउिरुीकतााको दािी 
पनन रहेको पाइदैन। उक्त ननिााचन क्षेत्रका िम्मा उम्मेदिारहरुको संख्र्ा, िम्मा सदर 
मत, बदर मत, उिरुीकताा र प्रत्र्ा ी वििर्ी उम्मेदिार बीचको मतान्तर संख्र्ालाई 
विचार गदाा सदर गनुा पने मत सदर नगरेको बदर गनुा पने मत बदर नगरेको कारण 
आफू वििर्ी नरएको रनी उिरुीकतााले नलएको जिवकर पवुष्ट हनेु कुनै आधार देजखन 
आउदैन।  

२१. प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा ५२ ले मत गणना स्ा लमा 
उम्मेदिार िा ननिका मत गणना प्रनतनननधहरु र दलका प्रनतनननधहरु, कमाचारीहरु, 
अनगुमनमा खवर्टएका ननिााचन आर्ोगका पदानधकारी ता ा कमाचारीहरु, पर्ािेक्षकहरु र 
सरुक्षाकमीहरुको समेत उपजस्ा नत रहने व्र्िस्ा ा गरेको छ। प्रस्ततु मदु्दामा मत गणना 
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स्ा लमा उिरुीकताासमेत अन्र् उम्मेदिार ता ा ननिका प्रनतनननधहरु सााै  सहकमीहरु, 
कमाचारीहरु, पर्ािेक्षकहरु, संचारकमीसमेत रहेको हुँदा ननिेदनमा उल्लेख गरे िस्तो 
एकिना उम्मेदिारको प्रनतनननध अा ाात ननिको मत गणना प्रनतनननधलाई मात्र मतपत्र 
नदेखाई मत गणना हनु सक्ने िा त्र्नतकै कारणबार्ट ननिााचन अनधकृतले सदर मतलाई 
बदर िा बदर मतलाई सदर रनी गणना गना सक्ने िातािरण नै रहदैन। उिरुीकतााको 
मत गणना प्रनतनननध उपजस्ा त नरएपनन अन्र् उम्मेदिारका मत गणना प्रनतनननधले पनन 
विरोध गना सक्ने अिस्ा ा रहन्छ। सााै  मत गणना गने गणक ता ा ननिााचन अनधकृतले 
उिरुीकतााको मात्र सदर मत बदर गनुा पने र प्रत्र्ा ी रानीकुमारी नतिारीको बदर 
मतलाइ सदर गनुा पने विश् िसनीर् ता ा िस्तनुनष्ठ आधार, कारण र प्रमाण समेत पेश गना 
सकेको पाइएन। र्सरी प्रस्ततु ननिेदन ता ा नलजखत ििाफको व्र्होरा ता ा उिरुीकताा 
समेतले प्राप्त गरेको मत संख्र्ाको विश्लषेणबार्ट मत गणनामा कानून विपरीत कार्ा हनु 
सक्ने पररजस्ा नत र आधार देजखन आउदैन। मत संख्र्ाको अन्तरले पनन उिरुीकतााको 
दािी अनमुाननत र सतही रहेको देजखन्छ। तसा ा उिरुीकतााको ननिेदन दािी मनानसब र 
विश्वसनीर् देजखन आएन।  

२२. त्र्सैगरी मत गणनाको कार्ा कानून बमोजिम नरएको रनी उिरुीकतााले नलएको अको 
दािीतफा  विचार गदाा प्रस्ततु मदु्दामा प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन ऐन, २०७४ को दफा 
५५ मा िणान गररए िस्तै कसैले ननिााचन अनधकृत िा कमाचारीलाई डर, धाकधम्की 
िदई मत गणनास्ा लको अननधकृत कब्िा गरेको िा ननिााचन अनधकृतलाई काम गना 
निदएको िा मतपत्र खोसेको लगार्तका अिस्ा ा उत्पन्न रएको रन्ने पनन देजखंदैन। सो 
कानूनी व्र्िस्ा ा बमोजिम ननिााचन अनधकृतको प्रनतिेदन परेको अिस्ा ा पनन छैन। मत 
गणना कार्ा अजन्तम अिस्ा ामा पगु्न लाग्दा मात्र प्रदेश सरा ननिााचन ऐन, २०७४ को 
दफा ५७ बमोजिम र्ी उिरुीकतााको ननिााचन अनधकृतसमक्ष दोहोर् र्ाई मत गणना गरी 
पाउँ रन्ने ननिेदन परेको र रािनीनतक दल ता ा उम्मेदिारहरुका प्रनतनननध समेतको 
रोहिरमा शाजन्तपूणा ढंगबार्ट मत गणना कार्ा सञ्चालन रैरहेकोले नबना आधार र कारण 
पनुः मत गणना गनुा पने आिश्र्कता नहुँदा मत गणना कार्ालाई ननरन्तरता िदइएको हो 
रन्न ेप्रत्र्ा ी ननिााचन अनधकृतको नलजखत ििाफबार्ट देजखन्छ। प्रदेश सरा ननिााचन ऐन, 
२०७४ को दफा ५७ को उपदफा (३) ले दोहोर् र्ाई मत गणना गनुा नपने रएमा 
ननिााचन अनधकृतले सो सम्बन्धी ननणार् गरी सोको िानकारी सम्बजन्धत उम्मेदिार िा 
ननिका प्रनतनननधलाई ननिााचन पररणाम घोषणा गनुा अजघ नै िदन ुपने व्र्िस्ा ा गरेको र 
नमनसल संलग्न कागिातबार्ट ननिााचन अनधकृतले उक्त कानून व्र्िस्ा ाको पररपालना 
गरेको देजखन आएको हुँदा उक्त कार्ालाई गैरकानूनी मान्न नमल्ने देजखएन। सााै  प्रस्ततु 
मदु्दामा र्ी उिरुीकतााको तफा बार्ट नमनत २०७५।१।२ देजख तारेख गिुारी उिरुी दािी 
पवुष्ट हनेु प्रमाणहरु र आधारहरु देखाउन सकेको समेत पाइएन।  
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२३. तसा ा महोत्तरी जिल्ला ननिााचन क्षेत्र नं.3 अन्तगातको प्रदेश सरा सदस्र् ननिााचन क्षेत्र 
नं.2 को प्रदेश सरा सदस्र्को ननिााचनको ननिााचन अनधकृतले मत गणना गरी ननिााचन 
पररणाम घोषणा गरेको काम कारिाहीमा ननिााचन कसरु ता ा सिार् ऐन, २०७३ को 
दफा ४४ को अिस्ा ा वियमामान रहेको पवुष्ट हनु सकेको नदेजखएकोले मत गणना 
समेतका कार्ा बदर गरी पनु: मत गणना गरी पाउँ रन्ने उिरुी दािी पगु्न सक्ने 
देजखएन। प्रस्ततु मदु्दा खारेि हनेु ठहछा। अरु तपनसल बमोजिम गनूा। 

 

तपनसल 

१. प्रस्ततु उिरुी दािी पगु्न नसकी खारेि हनेु ठहरेकोले उिरुीकतााले प्रस्ततु उिरुी दताा 
गदाा ननिााचन (कसरु ता ा सिार्) ऐन, २०७३ को दफा ४६(१) बमोजिम र्स 
अदालतमा र.नं. ३६९९ नमनत २०७४।९।०६ मा राखेको धरौर्टी रु.१५,०००।- 
सोही ऐनको दफा ४६(२) बमोजिम िफत हनेु रएकोले उक्त रकम सदर स्र्ाहा गनुा 
रनी र्स अदालतको आना ाक प्रशासन शाखालाई िानकारी िदनू। 

२. प्रस्ततु फैसलाको प्रनतनलवप सवहत फैसलाको िानकारी महान्र्ार्ानधिक्ताको 
कार्ाालर्लाई िदनू।   

३. प्रस्ततु फैसलाको वियमातुीर् प्रनत सफ्र्टिेर्रमा अपलोड गरी प्रस्ततु मदु्दाको दार्रीको 
लगत क्टरा गरी नमनसल ननर्मानसुार बिुाई िदनू।    

 
                                            
                         

 (विश् िम्ररप्रसाद शे्रष् ठ) 
      न्र्ार्ाधीश 

उक्त रार्मा सहमत छौं। 

 
 
 

न्र्ार्ाधीश      न्र्ार्ाधीश      न्र्ार्ाधीश  का.म.ुप्रधान न्र्ार्ाधीश  

 

इिलास अनधकृत : रगिती शमाा ढुङ्गाना  

कम्प्र्रु्टर अपरेर्टर : हका  मार्ा राई 

  

इनत संित ्२०७८ साल चैत्र 30 गते रोि 4 शरुम.्............................................। 


