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गाउँपानलका वडा नं. २ बस्ने राविय जनता पाटी नेपालको उम्मेदवार दलुारी देवी 
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नेपालको संववधानको धारा १३७(२)(ख) बमोचजम यस संवैधाननक इजलासमा दायर हनु 
आएको प्रस्ततु मदु्दाको संचक्षप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ। 

तथ्यगत व्यहोरााः 
१. संघीय व्यवस्थावपकाको प्रनतनननधसराको नमनत २०७४।०८।१० र २०७४।०८।२१ गते 

गरी दईु चरणमा ननवााचन सम्पन्न रै समानपुानतक ननवााचन प्रणालीतर्ा  ननवााचन अनधकृतले 
प्रकाचशत गरेको सूचना अनसुार राविय जनता पाटी नेपाल दलको तर्ा बाट पवहलो पटक 
नमनत २०७४।६।२९ गते समानपुानतक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गरेको, ननवााचन 
आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन दललाई सूचचत गरेको आधारमा दलको तर्ा बाट 
नमनत २०७४।७।१२ गते संशोनधत बन्दसूची पेश गररएकोमा सो बन्दसूचीमा ववपक्षी 
दलुारी देवी खंगको क्रमसंख्या ५० (दनलत मवहला क्लष्टरर अन्तगात पवहलो नं.) र म 
उजरुीकतााको क्रमसंख्या ५५ (दनलत मवहला क्लष्टरर अन्तगात दोस्रो नं.) मा उम्मेदवारको 
रुपमा नाम समावेश नथयो। समानपुानतक ननवााचन प्रणाली अन्तगात ननवााचन प्रवक्रयामा 
सहरागी हनु चाहने राजनीनतक दलले उम्मेदवारको रुपमा कुनै पनन व्यचिको नाम 
बन्दसूचीमा समावेश गदाा प्रनतनननधसरा सदस्य ननवााचन ऐन, २०७४ को दर्ा २८ को 
उपदर्ा (९) बमोचजम बन्दसूचीमा नाम समावेश रएको व्यचिले सो दलको तर्ा बाट 
उम्मेदवार हनु मञ्जुर गरेको मञ्जुरीनामा समेत पेश गनुा पने हनु्छ। उल्लेचखत मञ्जुरीनामाका 
अनतररि प्रनतनननधसरा सदस्य ननवााचन ननयमावली, २०७४ को ननयम १७ को उपननयम 
(२) बमोचजम बन्दसूचीमा नाम समावेश रएका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप वा मतदाता पररचयपत्रको प्रनतनलवप, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
रएको ननस्सा, उम्मेदवार हनेु व्यचिको मञ्जुरीनामा तथा ऐनको दर्ा ७० बमोचजम धरौटी 
राखेको रौचर वा नगदी रनसदसमेत पेश गनुा पने हनु्छ। प्रनतनननधसरा सदस्य समानपुानतक 
ननवााचन ननदेचशका, २०७४ को दर्ा १३(१०) अनसुार उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गदाा 
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सम्बचन्धत व्यचिले उम्मेदवार हनु मञ्जुर गरेको अनसूुची-१५ बमोचजमको मञ्जुरीनामा समेत 
पेश गनुा पने अननवाया व्यवस्था छ। तर ववपक्षी दलुारी देवीले ददएको मञ्जुरीनामामा 
प्रनतनननधसरा सदस्यको ननवााचनको लानग नरई प्रदेश सरा सदस्यको ननवााचनमा समानपुानतक 
तर्ा को उम्मेदवारीको लानग नथयो। कुनै अको पदका लानग उम्मेदवारी हनु मञ्जुरी जनाई 
मञ्जुरीनामाको कागज तयार गरी पेश गरेको आधारमा समानपुानतक ननवााचनतर्ा  
प्रनतनननधसरा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नमल्दैन। मञ्जुरीनामा कतााको रुपमा ववपक्षी दलुारी 
देवीले गरेको रननएको हस्ताक्षर ननजको ननयनमत हस्ताक्षरसँग मेल नखाने तथा ल्याप्चे 
सहीछाप नरएको मञ्जुरीनामामा ववपक्षी आरै्ले हस्ताक्षर नगरी दलको नेततृ्वले ननजको 
हस्ताक्षर आरै्ले गरी पेश गरेको अवस्था छ। 

२. प्रनतनननधसरा सदस्य ननवााचन ऐनको दर्ा २९ तथा प्रनतनननधसरा सदस्य ननवााचन 
ननयमावली, २०७४ को ननयम १६ तथा प्रनतनननधसरा सदस्य समानपुानतक ननवााचन 
ननदेचशका, २०७४ को दर्ा २५ को व्यवस्था बमोचजम ववपक्षी दलुारी देवी प्रनतनननधसरा 
सदस्य समानपुानतक ननवााचन प्रणालीका लानग उम्मेदवार बन्ने योग्यता नरहेको रनी 
अयोग्यताका आधारहरु प्रष्टर उल्लेख गरी मैले ननवााचन अनधकृतसमक्ष नमनत 
२०७४।०७।२४ गते दताा नं. ८ मा दावी ववरोधको उजरुी पेश गरेकी नथए।ँ ननवााचन 
अनधकृतले सम्बचन्धत दल तथा उम्मेदवारलाई सनुवुाईको मौका ददई जाँचबझु गनुा पने, 
जाँचबझु गदाा बन्दसूचीमा नाम समावेश रएको व्यचिको संववधान र ऐन बमोचजम योग्यता 
पगुेको नदेचखएमा ननवााचन अनधकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट 
हटाई सोको जानकारी अनसूुची-२७ बमोचजम सम्बचन्धत दललाई ददन ु पने व्यवस्था 
ननदेचशकाको दर्ा २६ मा रहेकोमा ववपक्षी ननवााचन अनधकृतले मेरो दावी ववरोधका 
सम्बन्धमा ठोस कुनै सनुवुाई नै नगरी ननणाय गरेको अवस्था छ। प्रनतनननधसरा सदस्य 
समानपुानतक ननवााचन ननदेचशका, २०७४ को दर्ा २६(२) को प्रनतबन्धात्मक व्यवस्थामा, 
“तर सानोनतनो रलुचकुको कारणले मात्र उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट 
हटाइने छैन” रन्ने व्यवस्था छ र सोही व्यवस्थाको स्पष्टरीकरणमा “यस दर्ाको प्रयोजनको 
लानग “सानोनतनो रलुचकु”रन्नाले उम्मेदवार वा ननजसँग सम्बचन्धत व्यचिको नाम, थर, उमेर, 
वतन मतदाता नम्बर वा क्रम सङ्खख्याको लेखाई वा छपाई सम्बन्धी प्राववनधक वा अक्षर, 

मात्रा वा अङ्कको सामान्य त्रवुट सम्झन ुपछा” रनी सानोनतनो रलूचकुलाई परररावित गररएको 
छ। तर ववपक्षी दलले दलुारी देवीलाई प्रनतनननधसरा सदस्यको समानपुानतक ननवााचन प्रणाली 
अन्तगात उम्मेदवारको रुपमा बन्दसूचीमा नाम समावेश गदाा सानोनतनो रलूचकु नरई गम्रीर 
गल्ती हनु गएको छ। एउटा तहको ननवााचनका लानग उम्मेदवार बन्न मञ्जुरी जनाई गरेको 
मञ्जुरीनामाका आधारमा अको तहको ननवााचनका लानग ननजलाई उम्मेदवार बनाउनै ननमल्ने 
तथा ववपक्षी दलुारी देवीले गरेको रननएको मञ्जुरीनामा ननजले दस्तखत नगरी अकै व्यचिले 



कुमारी माला देवीपासवान ववरुद्ध ननवााचन आयोग समेत / मदु्दा: ननवााचचत उम्मेद्वारलाई अयोग्य घोवित समेत गरी पाउँ/०७४-WC-0०४०पषृ् ठ7मध्येपषृ् ठ4 

 

दस्तखत गरेकोमा समेत ववपक्षी दलले ननजलाई नै उम्मेदवार बनाएकोले ननज प्रनतनननधसरा 
सदस्यको ननवााचनका लानग योग्य उम्मेदवार नरहेको हुँदा ननजको नाम सूचीबाट हटाउन ु
पनेमा ववपक्षी आयोग र ननवााचन अनधकृतले हचवुाका ररमा राविय जनता पाटी नेपालले पेश 
गरेको बन्दसूचीबाट ननज दलुारी देवीको नाम हटाउन नमल्ने नदेचखएको रनी नमनत 
२०७४।०७।३० मा ननणाय गरेको र ववपक्षी पाटीको नमलेमतोमा ननज दलुारी देवीको 
उम्मेदवारी कायम गने ननणाय गरेको प्रष्टर छ। 

३. ववपक्षी दलुारी देवी खंगको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउन ु पनेमा ननजको नाम 
बन्दसूचीमा कायम राखी आयोगले ननवााचनको मतगणना तानलका अनसुार दलले प्राप्त गरेको 
सदर कूल मत सङ्खख्या यवकन गरी ननवााचचत उम्मेदवार छनौटका लानग दलसँग पत्राचार 
रए बमोचजम दलले ववपक्षी दलुारी देवीलाई दनलत मवहला क्लष्टररबाट छनौट गरी सूची पेश 
गरेको आधारमा ववपक्षी ननवााचन आयोगले नमनत २०७४।११।०३ को ननणायबाट ननवााचचत 
गरी जारी गरेको पत्र बदर गरी दनलत मवहला क्लष्टररमा दोस्रो नं. मा नाम समावेश रएको 
म उजरुीकतााको छनौटको प्रवक्रया अगानड बढाई ननवााचचत घोवित गनुा गराउन उपयिु 
आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ। साथै ववपक्षीले प्रनतनननधसराको सदस्यको रुपमा सपथ ग्रहण 
गदाा म ननवेदकलाई अपूरणीय क्षनत हनेु अवस्था रहेकोले सवुवधा र सन्तलुनको नसद्धान्तलाई 
मनन गरी प्रस्ततु उजरुीको अचन्तम टंुगो नलाग्दासम्म ननज दलुारी देवी खंगलाई सपथ ग्रहण 
नगनूा नगराउनू, प्रनतनननधसरा सदस्यको हैनसयतमा काम गना नददनू, नददलाउनू रनी अन्तररम 
आदेश जारी गरी पाउँ रन्ने कुमारी मालादेवी पासवानको उजरुीपत्र। 

४. ननवेदकको मागबमोचजमको आदेश वकन जारी हनु ु नपने हो ? आदेश जारी हनु ु नपने 
कानूनबमोचजमको आधार कारण रए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त रएको नमनतले 
बाटाको म्याद बाहेक ७ ददन नरत्र नलचखत जवार् पेश गनूा रनी प्रत्यथीहरुका नाममा सूचना 
म्याद जारी गरी नलचखत जवार् प्राप्त रएपनछ वा अवनध नाघेपनछ ननयमबमोचजम पेश गनूा 
रन्ने यस अदालतको नमनत 2074।11।23 को आदेश। 

५. संघीय संसद सचचवालयले संघीय संसदलाई व्यवस्थापकीय कायामा प्रशासननक सहयोगको 
काया गदाछ। प्रनतनननध सराका सदस्यको सपथ ग्रहण प्रनतनननध सरा सदस्य ननवााचन ऐन, 
२०७४ को दर्ा ७५ को उपदर्ा (1) बमोचजम प्रनतनननधसराको अध्यक्षता गने व्यचिबाट 
हनेु र शपथ ग्रहण गराउने वा नगराउने रन्ने ववियमा यस सचचवालयको रनूमका नरहने 
रएकोले प्रस्ततु ननवेदन खारेज गरी पाउँ रन्ने संघीय संसद सचचवालयको नलचखत जवार्। 

६. राविय जनता पाटी नेपालले प्रनतनननधसरा सदस्यको लानग मलाई नसर्ाररस गरेकोले हाल म 
समानपुानतक तर्ा को प्रनतनननधसरा सदस्यमा ननवााचचत रई सपथ ग्रहण समेत नलई संसदको 
काम कारवाहीमा सररक रएकी छु।प्रनतनननधसरा सदस्य समानपुानतक ननवााचन ननदेचशका, 
२०७४ को दर्ा १३(१०) मा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गदाा सम्बचन्धत व्यचिले 
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उम्मेदवार हनु मञ्जुर गरेकोमा अनसूुची -१५ बमोचजमको मञ्जुरीनामा समेत पेश गने अननवाया 
प्रावधान रहेकोमा मैले पेश गरेको मञ्जुरीनामामा प्रनतनननध सरा हनु ुपनेमा रलुबस प्रदेश सरा 
हनु पगुेको हो। पनछ उि शब्दलाई संशोधन गरी सच्याई रे्री अको मञ्जुरीनामा पठाएको 
कुरा ननवााचन आयोगले पवहले नै प्रष्टर गरी सकेको छ।उि मञ्जुरीनामामा मैले आरै् 
हस्ताक्षर गरेको हो।नेपालको संववधान, प्रचनलत कानून बमोचजम समानपुानतक ननवााचचत 
प्रणालीमार्ा त प्रनतनननध सरा सदस्यमा ननवााचचत रई संसदको काम कारवाहीसमेत गरररहेको 
अवस्थामा कपोलकचल्पत र झठु्ठा ननवेदन खारेज गरी पाउँ रन्ने दलुारी देवी खंग (खत्वे )को 
नलचखत जवार्। 

७. राविय जनता पाटी नेपालले समानपुानतक समावेशीको नसद्धान्त अनसुार क्रमसंख्या नमलाई 
उम्मेदवारहरुको बन्दसूचीमा नाम पठाएको हो। पाटीले बन्दसूची पठाएबमोचजम नै ननवााचन 
आयोगले क्रमसंख्याको आधारमा उम्मेदवारहरु ननवााचचत गरी हाल ननवााचचत उम्मेदवारहरुले 
सपथसमेत नलइसकेका छन।् दलुारीदेवी खंगले मञ्जुरीनामा पेश गदाा प्रनतनननध सरा हनु ु
पनेमा रलुबस प्रदेश सरा हनु गएकोले पनछ उि शब्दलाई संशोधन गरी सच्याई रे्री 
अको मन्जरुीनामा पठाएको कुरा ननवााचन आयोगले पवहले नै प्रष्टर गररसकेको छ। 
मञ्जुरीनामामा दलुारी देवीले आरै् हस्ताक्षर गरेको हो। हाम्रो पाटीको नसनमत संख्या प्राप्त 
गरेकाले मवहला दनलत समदुायका सबै उम्मेदवारको प्रनतनननधत्व हनु नसक्ने हुँदा ननवेदन 
खारेज गरी पाउँ रन्ने राविय जनता पाटी, केन्रीय कायाालय, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष 
मण्डलको संयोजक महन्त ठाकुर, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष राजेन्र महतो, ऐ.ऐ. पाटीका 
अध्यक्ष महेन्र राय यादब, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष शरत नसंह रण्डारी, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष 
अननल कुमार झा, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष राज वकशोर, ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष गोववन्द चौधरी 
र ऐ.ऐ. पाटीका अध्यक्ष महासचचव चजतेन्र प्रसाद सोनारसमेतको संयिु नलचखत जवार्। 

८. राविय जनता पाटी नेपालले प्रनतनननध सरा सदस्य समानपुानतक ननवााचन प्रणाली प्रयोजनाथा 
यस आयोगमा पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश रएकी दलुारी देवी खंग 
अयोग्य रहेको हुँदा ननजको नाम बन्दसूचीबाट हटाई पाउन कुमारी माला देवी पासवानले 
नमनत २०७४।०७।२४ मा यस आयोगमा उजरुी ददएकोले ननणायाथा पेश हुँदा उि दलले 
नमनत २०७४।०७।१२ गते पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीको साथमा उम्मेदवारहरुको 
नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश रएको ननस्सा र 
मञ्जुरीनामा समेत पेश रएको देचखएको, मञ्जुरीनामामा दलुारी देवी खंगले सही नगरी कीते 
सही गरेको रन्ने सम्बन्धमा मञ्जुरीनामामा परेको दस्तखत सद्दे कीते के हो ? रनी ननक्योल 
गने कायाक्षेत्र आयोगको नरएको र उि उजरुीका आधारमा मात्र सम्बचन्धत दलले पेश 
गरेको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन ननमल्ने ननणाय गररएको हो। समानपुानतक 
ननवााचन प्रणाली अन्तगात ननवााचचत हनेु उम्मेदवार छनौट सम्बन्धमा प्रनतनननध सरा सदस्य 
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ननवााचन ननयमावली, २०७४ को ननयम ४१ को उपननयम (३) र प्रनतनननध सरा सदस्य 
समानपुानतक ननवााचन ननदेचशका, २०७४ को दर्ा ३४ को उपदर्ा (३) मा कुनै समावेशी 
समूहको उम्मेदवारको नाम छनौट गदाा त्यस्तो समावेशी समूहको मानथल्लो क्रममा रएको 
उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा रएको उम्मेदवारको नाम छनौट गना नपाइने 
व्यवस्था छ। प्रनतनननध सरा सदस्य ननवााचन ऐन, २०७४ को दर्ा ६० को उपदर्ा (८) 
मा समानपुानतक ननवााचन प्रणालीतर्ा  ननधाारण गररएको कूल सदस्य संख्याको दश 
प्रनतशतरन्दा कम सीट प्राप्त गने दलले कचम्तमा मवहला ननवााचचत हनेु गरी यथासम्रव अन्य 
समावेशी आधारसमेत नमलाई ननवााचचत हनेु उम्मेदवारको सूची पठाउन ुपने र प्रनतनननध सरा 
सदस्य समानपुानतक ननवााचन ननदेचशका, २०७४, को दर्ा ३५ को उपदर्ा (१क) मा दश 
प्रनतशतरन्दा कम सीट प्राप्त गने दलले कुनै समावेशी समूहबाट तोवकएको संख्यामा 
उम्मेदवार छनौट गना नसकेको मनानसब कारण पेश गरेमा आयोगले सो संख्या बमोचजम 
कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम समावेश नरएको सूचीलाई समेत मान्यता ददन 
सक्ने व्यवस्था छ। उि व्यवस्था बमोचजम राविय जनता पाटी नेपालले आयोगसमक्ष 
बझुाएको उम्मेदवारहरुको अचन्तम बन्दसूचीमा उल्लेचखत उम्मेदवारहरु मध्येबाट प्राथनमकता 
क्रम रंग नहनेु गरी जनु समूहबाट उम्मेदवार छनौट गना पाउने हो सोही बमोचजम राविय 
जनता पाटी नेपालले आददवासी जनजाती, खस आया, दनलत र मधेशी समूहबाट प्राथनमकता 
क्रम अनसुार नै उम्मेदवार छनौट गरी आयोगमा नामावली पेश गरेकोले सोही आधारमा 
आयोगले ननणाय गरेको हो।ररट ननवेदन खारेज गरी पाउँ रन्ने ननवााचन आयोग र प्रनतनननध 
सरा सदस्य समानपुानतक ननवााचन प्रणालीका ननवााचन अनधकृतको संयिु नलचखत जवार्। 

ठहर खण्ड 

९. ननयमबमोचजम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा ननवेदन 
सवहतको नमनसल कागजात अध्ययन गररयो। ननवेदकले तारेख गजुारी बसेको र 
प्रत्यथीहरुको तर्ा बाट समेत बहस प्रनतरक्षा  गना कोही उपचस्थत हनु ुरएन। 

१०. यसमा ननवेदक मालादेवी पासवानको वारेस चनदेवी प्रजापनतले नमनत २०७६।३।११ देचख 
तोवकएको तारेख गजुारी बसेको देचखयो। सवोच्च अदालत (संवैधाननक इजलास सञ्चालन) 
ननयमावली, २०७२ को ननयम २२(२) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा “काबू बावहरको 
पररचस्थनत परी म्याद तारेख गजु्रन गएमा एक पटक बढीमा पन्र ददनसम्मको म्याद वा ताररख 
थानमन सक्नेछ” रन्ने र सोही ननयमावलीको ननयम २२(२) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांश (ख) 
मा “संववधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोचजम दायर रएको ननवेदनमा तारेख गजुारे 
पनन ननवेदनमा उठाइएको संवैधाननक प्रश्नको ननणाय गना बाधा पने छैन” रनी उल्लेख रएको 
देचखन्छ। प्रस्ततु ननवेदन संववधानको धारा १३७(२)(ख) बमोचजम दायर रएकोले 
संववधानको धारा १३३(१) को अवस्था यसमा ववद्यमान रहेको देचखएन। ननवेदकले तारेख 
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गजुारेको अवस्थामा संववधानको धारा १३३(१) को ररट ननवेदनमा उठाइएको संवैधाननक 
प्रश्नको ननरुपण गने कुरामा वा सावाजननक सरोकार सम्बन्धी वववादमा बाहेक अन्य 
अवस्थामा ननवेदकले ताररख गजुारी बसेको अवस्थामा ननवेदन माग बमोचजम सनुवुाई 
गरररहन ुपने अवस्था देचखदैन। प्रस्ततु मदु्दाका ननवेदकले नलएको दावी तारेखमा रही आधार 
प्रमाण पेश गरी आफ्नो दावी प्रमाचणत गनुा पनेमा तारेख गजुारी बसेको पाइयो। सवोच्च 
अदालत (संवैधाननक इजलास सञ्चालन) ननयमावली, २०७२ को ननयम ३० मा यस ननयममा 
उल्लेख रएको जनत कुरामा यसै ननयमावली बमोचजम र यस ननयमावलीमा उल्लेख नरएको 
अन्य कुरामा सवोच्च अदालत ननयमावली र प्रचनलत नेपाल कानून बमोचजम हनेु कुरा 
उल्लेख रएको देचखन्छ। अताः ननवेदकले तारेख गजुारी बसेकोले प्रस्ततु मदु्दा खारेज हनेु 
ठहछा। दायरीको लगत कट्टा गरी नमनसल ननयमानसुार बझुाइा ददनू। 

 
 

 

(इाश्वरप्रसाद खनतवडा) 
         न्यायाधीश 

 

उि रायमा सहमत छौं। 

 

 

न्यायाधीश     न्यायाधीश       न्यायाधीश    का.म.ु प्रधान न्यायाधीश   
इजलास अनधकृत : हका  बहादरु क्षेत्री 
कम्प्यूटर अपरेटर : हका माया राई 

इनत संवत ्२०७८ साल र्ाल्गणु २५ गते रोज ४ शरुम ्......... । 

 
 

 
 


