ु इजलास
सिोच्च अदालत, सं यक्त
माििीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार काकी
माििीय न्यायाधीश डा. श्री मिोजकुमार शमाा
आदे श
०७4-WO-0926
विषयाः- उत्प्रष
े ण।
लनलतपुर जजल्ला, लनलतपुर महािगरपानलका, िडा िं . २० बस्िे जिकराज तुलाधरकी
छोरी, अनधिक्ता इन्दु तुलाधर ---------------------------------------------------१
ु , साविक खेिांग गा.वि.स., िडा िं . ८ पेदांग घर भई लनलतपुर
जजल्ला ताप्लेजङ
जजल्ला, लनलतपुर महािगरपानलका, िडा िं . २५ सैं ब ु भैं सीपाटी बस्िे ताछाददप
भण्डारीको छोरा िररष्ठ अनधिक्ता डा. सुरेन्र भण्डारी ------------------------------१
काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . ४ बस्िे निमा िोबुा शेपााकी
छोरी मोिा शेपाा ----------------------------------------------------------------१
ओखलढुं गा जजल्ला, साविक बरुिेश्िर गा.वि.स. िडा िं . २ घर भई हाल काठमाडौँ
जजल्ला, काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . १० ियााँबािेश्िर बस्िे राजेन्र रसाद
दाहालकी छोरी युत्प्सा दाहाल ----------------------------------------------------१
ु ासभा जजल्ला, साविक मादी मुलखका िडा िं . ९ घर भई हाल काठमाडौँ जजल्ला,
सं खि
काठमाडौँ महािगरपानलका िडा िं . १० ियााँबािेश्िर बस्िे इन्रकुमार काकीकी छोरी
सुनमिा काकी -------------------------------------------------------------------१
काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . २ बस्िे अकल बहादुर नसं हकी
छोरी अनमिा नसं ह ---------------------------------------------------------------१
पिात जजल्ला, साविक रािीपािी १ घर भई हाल काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ
महािगरपानलका, िडा िं . १० ियााँबािेश्िर बस्िे ददलरसाद न्यौपािेकी छोरी स्मृती
आर.डी.एि.न्यौपािे --------------------------------------------------------------१
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नििेदक

मकिािुपर जजल्ला, साविक हे टौंडा ि.पा. िडा िं . ५ घर भई हाल काठमाडौँ जजल्ला,
काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . १० ियााँबािेश्िर बस्िे बलराम शमाा अयाालकी
छोरी उषा अयााल ---------------------------------------------------------------१
भोजपुर जजल्ला, नछिामखु गा.वि.स. िडा िं . ४ बस्िे विलाशचन्र राईकी छोरी राणीका
कोयू ---------------------------------------------------------------------------१
काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . २३ बस्िे गोविन्द रसाद
रं जजतकारको छोरा बसन्त रसाद रं जजतकार ---------------------------------------१
लनलतपुर जजल्ला, लनलतपुर महािगरपानलका, िडा िं . ७ बस्िे रमेश जचत्रकारकी छोरी
िशला जचत्रकार -----------------------------------------------------------------१
भोजपुर जजल्ला, ठू लो दुम्मा िडा िं . ६ घर भई हाल काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ
महािगरपानलका, िडा िं . १० ियााँबािेश्वर बस्िे िृत िान्तिा(राई) की छोरी कैलाश
रािी राई -----------------------------------------------------------------------१
ुा ा जजल्ला, ऊकु िडा िं . ४ स्थाई बसोबास भई हाल काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ
दाचल
महािगरपानलका, िडा िं . ४ बस्िे सुरेन्र बहादुर पालकी छोरी श्रद्धा पाल ----------१
काठमाडौँ जजल्ला, काठमाडौँ महािगरपानलका, िडा िं . २ बस्िे शुकु बहादुर डं गोलको
छोरा महे श डं गोल --------------------------------------------------------------१
विरुद्ध
श्री नििााचि आयोग, नििााचि आयोगको कायाालय काजन्तपथ काठमाडौँ िेपाल -----१ विपक्षी
िेपालको

सं विधािको

धारा

४६

एिं

धारा

१३३(२)

बमोजजम

यसै

अदालतको

क्षेत्रानधकारनभत्र पिे रस्तुत ररट नििेदिको सं जक्षप्त वििरण यस रकार छाःतथ्य खण्ड
् राजिैनतक दलहरू नबिा राजिैनतक रनतस्पधाा
1.राजिैनतक दलहरू लोकतन्त्रका मेरूदण्ड हुि।
हुि सक्दै ि। राजिैनतक रनतस्पधाा नबिा गररिे शासि अलोकताजन्त्रक हुन्छ। हामी सम्पूणा
नििेदकहरू लोकतन्त्र, सं िैधानिक सबोच्चता र कािूिको शासिमा विश्वास राने े िेपाली
िागररक एिं मतदाता हौँ। िेपालको सं विधािको भाग २९ को धारा २६९ दे जख २७२ मा
राजिीनतक दल सम्बन्धी व्यिस्था गररएकोमा धारा २६९(२) ले कािूि बमोजजमको
कायाविनध पुरा गरी नििााचि आयोगमा दल दताा गराउिु पिे अनििाया शता तोकेको छ। धारा
२६९ को उपधारा ४(क) ले राजिैनतक दलको विधाि र नियमािली लोकताजन्त्रक हुि ु पिे
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व्यिस्था गरे को छ। धारा २६९ को उपधारा ४(ग) ले दलको विनभन्न तहका कायाकाररणी
सनमनतमा िेपालको विविधतालाई रनतनबजम्बत गिे गरी समािेशी रनतनिनधत्प्िको व्यिस्था
गररएको हुि ु पदा छ भिी अनििाया शता तोकेको छ। साथै धारा ३८(४) ले राज्यका सबै
निकायमा मवहलालाई समािुपानतक समािेशी नसद्धान्तको आधारमा सहभागी हुिे हकलाई
मौनलक अनधकारको रुपमा सं रजक्षत गरे को छ। त्प्यसरी िै राजिैनतक दल सम्बन्धी ऐि,
२०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको सनमनतमा कजम्तमा एक नतहाई मवहला
सदस्य हुि ु पिे वकटािी व्यिस्था गरे को छ। उक्त ऐिको दफा १५(३) ले समािुपानतक
समािेशी नसद्धान्तलाई कािूिी रुप ददएको छ। त्प्यसरी िै उक्त ऐिको दफा १०(४) ले कुिै
पनि राजिैनतक दल एकीकरण िा गानभएका खण्डमा उक्त ऐिले तोकेका शता पुरा हुि ु पिे
छ र त्प्यस्ता शता पुरा भए पनछ मात्रै एकीकरण िा गानभएको दललाई दताा गिा सवकिे
व्यिस्था गरे कोमा उक्त सं िैधानिक एिं कािूिी राबधािको उलङ्घि गरी विपक्षी नििााचि
आयोगले िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी) बीचमा
एकीकरण भई बिेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटीलाई नमनत २०७५।२।२३ गते दताा गरे को
अिस्था छ।

2.

राजिैनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ ले पनि अन्तररम विधािको पररकल्पिा गरे को

छै ि। सं विधाि र उक्त ऐि दुबैले राजिैनतक दलको विधािलाई दल दतााका लानग अनििाया
शताका रुपमा राखेका छि्। उदाहरणका लानग उक्त ऐिको दफा ५, ६, ८ र १५ समेतमा
भएको व्यिस्थालाई हे रेको खण्डमा पनि उक्त कुरा रस्ट हुन्छ। रस्ट कािूिी व्यिस्था हुाँदा
हुाँदै पनि विपक्षी िेपाल कम्युनिष्ट पाटीको दताा केिल “अन्तररम विधाि" का आधारमा
गररएको छ जुि पूणत
ा ाः सं विधाि र कािूि रनतकूल छ। अताः सं विधाि र कािूिले निददाष्ट
गरे को ३३ रनतशत मवहलाको सहभानगता सो दलको केन्रीय कनमवट, पोनलट ब्युरो, स्थायी
कनमवट, र केन्रीय सजचिालय लगायत कुिै पनि पाटीको तह र निकायमा िभएको अिस्थामा
दल दताा गिा िसवकिेमा विपक्षीले सं विधािको धारा ३८, ४६, १३३(२), २६९, एिं २७२
र राजिैनतक दल

सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दफा ५, ६, ८, १०(४), १५(३) र १५(४)

समेतको पररपालिा िगरी िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी
(माओिादी) बीचमा एकीकरण भई बिेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटीलाई ३३ रनतशत मवहला
सवहत पाटीका सबै तहमा समािेशी रनतनिनधत्प्ि हुिे गरी दल दताा गिुा भिी र अन्य सम्पूणा
राजिैनतक दलहरूका सम्बन्धमा पनि सोही बमोजजम गिुा भिी उत्प्रष
े ण, परमादे श लगायत जे
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जो चावहिे आदे श जारी गरी पाउाँ भन्िे बेहोराको नििेदक इन्दु तुलाधर समेतको यस
अदालतमा परे को नििेदि पत्र।

3.

यसमा, के कसो भएको हो? नििेदकको मागबमोजजम उत्प्रष
े णको आदे श वकि जारी हुि ु

िपिे हो? आदे श जारी हुि िपिे मिानसब आधार, कारण र रमाण भए सो समेत खुलाई
सूचिा, म्याद राप्त भएको नमनतले १५ (पन्र) ददिनभत्र विपक्षीलाई महान्यायानधिक्ताको
कायाालयमाफात नलजखत जिाफ पेश गिा भिी यो आदे श र नििेदि पत्रको रनतनलवपसमेत
साथै राखी विपक्षीको िाममा म्याद सू चिा जारी गरी नलजखत जिाफ परे िा अिनध व्यनतत
भएपनछ नियमािुसार पेश गिू ा र रस्तुत नििेदिको विषयिस्तुको रकृनत हे दाा िेपालको
सं विधािको धारा ३८(४), २६९(४)(ग) तथा राजिीनतक दल दताा सम्बन्धी ऐि, २०७३ को
दफा १५(४) को व्याख्याको रश्न समािेश भएको हुाँदा यसको यथाशीघ्र निणाय हुि उपयुक्त
दे जखएकोले सिोच्च अदालत नियमािली, २०७४ को नियम ७३ बमोजजम अग्रानधकार रदाि
गररददएको छ भन्िे बेहोराको यस अदालतबाट नमनत २०७५।३।३ मा भएको आदे श।

4.

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी केन्र) िेपालको

् यी दुई दलहरु
सं विधािको धारा २६९ बमोजजम आयोगमा दताा रहे का पुरािा दल हुि।
बीचमा एकीकरण भएको हो। एकीकरणका लानग कािूिका अनधिमा रही दलहरु बीच एक
आपसमा भएको सहमनत तथा सम्झौतालाई महत्प्िपूणा मानिन्छ। राजिीनतक दल सम्बन्धी
ऐि, २०७३ को दफा १० मा उल्लेजखत कायाविनध पुरा गरी आएका दलहरुलाई आयोगले
दल एकीकरण गिे निणाय गरी अनभलेख गिे गदाछ। आयोगमा राजिीनतक दल सम्बन्धी
ऐि, २०७३ को दफा ४ बमोजजम दताा भइसकेको दलहरु बीच एकीकरण हुिे कािूिी
व्यिस्था छ। यो व्यिस्था राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ ले गरे को विशेष व्यिस्था
हो। ऐि आउिु पूि ा दताा भई स्िताः दताा कायम भएका िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र
िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी केन्र) बीच ऐिको दफा १० ले गरे को व्यिस्था बमोजजम
एकीकरण भएको हो। अताः साविकमा दताा रहेका दल एकीकरण हुि ु र ियााँ दल दताा हुिे
रकृया तथा कायाविनध फरक हुि ु स्िभाविक भएकोले यथासमयमा सं िैधानिक र कािूिी शता
पूरा गिा किुनलयत गरे का, दलहरु बीचमा भएको एकीकरणलाई अन्यथा मान्न िसवकिे
भएकोले ररट नििेदि खारे ज गरी पाउाँ।

5.

ररट

नििेदकको

मागदािी

रहे को

मवहलाको

३३

रनतशत

सहभानगता

लगायतका

समािुपानतक समािेशी नसद्धान्त बमोजजम सबै तहको सनमनतको सं रचिा हुिपु िे विषयलाई हे दाा
िेपाल कम्युनिष्ट पाटीको केन्रीय काया सनमनतको सं रचिा तदथा रहे को छ। यी दुई दल
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राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ लागू हुि ु पूि ा स्िताः दताा कायम रहे का दल भएकोले
दलको महानधिेशिबाट मात्र कािूिी व्यिस्था बमोजजमको शता पूरा गिा सवकिे भिी
ु न्दा पूिक
कबुनलयत गरे का दल भएका र एकीकरण हुिभ
ा ो केन्रीय सनमनतका सदस्य
मध्येबाट िै हालको केन्रीय सनमनतमा पदानधकारी तथा सदस्यहरु समािेश गरी तदथा काया
सनमनत बिाई एकीकरणका लानग आयोगमा नििेदि पेश गरे कोले आयोगले कािूि बमोजजम
एकीकरण गरी अनभलेख अध्यािनधक गिे निणाय गरे को हो। समािुपानतक समािेशी लगायत
दलको सबै तहको सनमनतमा मवहलाको ३३ रनतशत रनतनिनधत्प्ि गराउिु पिे कािूिी
व्यिस्था पालिा िगिे आयोगको मिसाय िभएकोले आयोगले नमनत २०७५।३।२३ मा
सबै राजिीनतक दलहरुलाई ३३ रनतशत मवहला सवहत अन्य कािूिको शता पूरा गिा पत्र
लेजख पठाउिे निणाय गरे अिुसार पत्राचार समेत भैसकेको हुाँदा विपक्षीको ररट नििेदि खारे ज
गरी पाउाँ भन्िे बेहोराको विपक्षी नििााचि आयोगको तफाबाट पेश भएको नलजखत जिाफ।
आदे श खण्ड

6.

नियम बमोजजम दै निक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुि आएको रस्तुत ररट

नििेदिमा नििेदकको तफाबाट उपजस्थत विद्वाि िररष्ठ अनधिक्ता श्री सुरेन्र भण्डारी, नििेदक
तथा अनधिक्ता श्री ईन्दु तुलाधर र अनधिक्ता श्री भर रसाद िेपालले राजिैनतक दलहरू
् िेपालको सं विधािको भाग २९ को धारा २६९ दे जख २७२ मा
लोकतन्त्रका मेरूदण्ड हुि।
राजिीनतक दल सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ। सं विधाि बमोजजम कुिै पनि दलको विनभन्न
तहका सनमनतमा समािेशी रनतनिनधत्प्िको व्यिस्था हुि ु पिे शता तोकेको छ। धारा ३८(४)
ले मवहलाले समािुपानतक समािेशी नसद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुि
पाउिे हकलाई मौनलक अनधकारको रुपमा कायम गररएको छ। राजिैनतक दल सम्बन्धी
ऐि, २०७३ मा दलको सबै तहको सनमनतमा कजम्तमा एक नतहाई मवहला सदस्य हुि ु पिे
वकटािी व्यिस्था गरे को छ। उक्त ऐिले राजिैनतक दलहरु गानभएका खण्डमा तोकेका शता
पुरा भएपनछ मात्रै एकीकरण िा गानभएको दललाई दताा गिा सवकिे व्यिस्था गरे को छ।
उक्त सं िैधानिक एिं कािूिी रािधािको उलङ्घि गरी विपक्षी नििााचि आयोगले िेपाल
कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) लाई नमनत २०७५।२।२३ मा दल दताा गरे को छ। विपक्षी
नििााचि आयोगको सो काया बदर गरी कािूिले तोकेका सम्पूणा शताहरु पुरा गिा लगाएर
िेपाल कम्युनिष्ट पाटी लगायत उक्त कािूिी र सं िैधानिक व्यिस्था पालिा िगरी दताा भएका
सबै राजिैनतक दलहरूलाई सं िैधानिक र कािूिी रकृया एिं शता पुरा गिा लगाई ३३

इन्दु तुलाधर समेत विरुद्ध नििााचि आयोग मुद्ााः उत्प्रेषण (०७४-WO-०९२६) पृष्ठ 5

रनतशत मवहला रनतनिनधत्प्ि सुनिजित गिुा भिी उत्प्रष
े ण, परमादे श लगायत जे जो चावहिे
आदे श जारी गरी पाऊाँ भिी बहस गिुभ
ा यो।

7.

विपक्षी नििााचि आयोगको तफाबाट उपजस्थत विद्वाि् उपन्यायानधिक्ता श्री विदुर कुमार

काकीले िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी केन्र)
् यी दुई
िेपालको सं विधािको धारा २६९ बमोजजम आयोगमा दताा रहे का पुरािा दल हुि।
दलहरुको बीचमा एकीकरण भएको हो। हाल िेपाल कम्युनिष्ट पाटी सं जक्षप्तमा िेकपाको
तफाबाट अनधकार राप्त तत्प्कानलि अध्यक्ष तथा हाल सं योजक रहे को राजिीनतक दल र
आफ्िो समेतको हकमा ऋवषराम कट्टे ल वि. नििााचि आयोग समेत भएको उत्प्रष
े ण/
परमादे शको ररट नििेदिमा यस अदालतबाट

नमनत २०७७।११।२३ मा िेपाल कम्युनिष्ट

पाटी सं जक्षप्तमा िेकपा िाम गरे को पाटी नििााचि आयोगमा पवहला दताा भैसकेको अिस्थामा
सोही दताा भैसकेको पाटीसाँग िाम नमल्िे गरी ियााँ पाटी दताा गरे को विपक्षी मध्येका नििााचि
आयोगको नमनत 2075।02।23 को निणाय समेत उत्प्रष
े णको आदे शबाट बदर भई

हाल

नमनत २०७५।२।२३ मा एवककरण भएका िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल
कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी केन्र) सानबककै राजिीनतक दलको अिस्था कायम भैसकेको
हुाँदा उक्त पाटीहरु एवककरण हुाँदा ३३ रनतशत रनतनिनधत्प्ि िभएकोले सो गराई पाउाँ भन्ने
ररट नििेदिको औजचत्प्य समाप्त भई सकेको छ। समािुपानतक समािेशी लगायत दलको सबै
तहको काया सनमनतमा मवहलाको ३३ रनतशत रनतनिनधत्प्ि गराउिु पिे कािूिी व्यिस्थाको
पालिा गराउि कै लानग

आयोगले नमनत २०७५।३।२३ मा सबै राजिीनतक दलहरुलाई

३३ रनतशत मवहला सवहत अन्य कािूिको शता पूरा गिा पत्र लेखी पठाउिे निणाय समेत
गरी सकेको हुाँदा विपक्षीको ररट नििेदि खारे ज गरी पाउाँ भन्िे बेहोराको बहस गिुभ
ा यो।

8.

अब नििेदि माग बमोजजमको उत्प्रष
े ण समेतको आदे श जारी हुि ु पिे हो, होईि? भन्ने

विषयमा िै निणाय ददिुपिे दे जखयो।

9.

निणायतफा विचार गदाा, सिारथम ररट नििेदकले िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) र िेपाल

कम्युनिष्ट पाटी (माओिादी) बीचमा एकीकरण भई बिेको एवककृत पाटी िेपाल कम्युनिष्ट
पाटी (िे क पा) र सं जक्षप्त िाममा (िे क पा) को दताा हुिे क्रममा केन्रीय कनमटीमा ३३
रनतशत सं ख्या िपुगेको हुाँदा सो राजिैनतक दलको दताा गिे नििााचि आयोगको निणाय कािूि
विपररत भएको हुाँदा िेपाल कम्युनिष्ट पाटीको दताा बदर गरी सो पाटीको सबै तहमा ३३%
मवहला रनतनिनधत्प्ि गरी पाउाँ भिी नलएको नििेदि जजवकर सम्बन्धमा हे दाा रस्तुत ररट नििेदि
ु ाई हुाँदाको बखत िे.क.पा. (एमाले) र माओिादी केन्र बीचको
आजको नमनतमा सुिि
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एकीकरण गरी बिेको दल िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) दताा गिे गरी नििााचि
आयोगबाट नमनत २०७५।२।२३ मा भएको निणाय, सो दलको अन्तररम विधाि तथा
एवककृत दल दताा गिे काया समेत िेपाल कम्युनिष्ट पाटी सं जक्षप्तमा िेकपाको अध्यक्ष
ऋवषराम

कट्टे ल

वि.

नििााचि

आयोग

समेत

भएको

०७५-WO-0५१७

िं .

को

उत्प्रष
े ण/परमादे शको ररटबाट बदर गिे यस अदालतबाट नमनत २०७७।११।२३ मा
फैसला भई साविक बमोजजमको दलहरु िै वक्रयानसल भएको परररेच्यमा ररट नििेदिमा
उल्लेख भएको विषय मध्ये िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को दल दताा गदाा केन्रीय
कायासनमनत लगायतमा मवहलाहरुको ३३ रनतशत समािेजशता भएि भन्ने विषय तफा वििेचिा
गिुप
ा िे अिस्था दे जखि आएि।

10. नििााचि आयोगले दल दताा तथा एकीकरणको सम्बन्धमा िेपालको सं विधाि तथा
कािूिमा उल्लेख भए अिुसार सबै तहको काया सनमनतमा ३३% मवहला हुि ु पिे र सबै
तहमा समािेशीकरणको पालिा भए िभएको जााँच गरे र मात्र नििााचि आयोगले दल दताा
गिुप
ा िे भिी ररट नििेदिमा उल्लेजखत विषयमा वििेचिा हुि ु आिश्यक दे जखन्छ। िेपालको
सं विधािको रस्ताििा तथा धारा ४ ले समािेशीकरणलाई राज्यको विशेषताको रुपमािै
स्थावपत गरे को छ। िेपालको सबै िागररकले राज्यको सबै निकायमा समाि रुपमा पहुाँच
स्थावपत गिे र समाि पहुाँचको मौका ददाँदा समेत पछाडी पिे अिस्थामा सबै िागररकलाई
सक्षम बिाई सं ग सं गै अगाडी बढाउिे मुख्य उद्ेश्यले समािेशीकरणलाई सं विधािले
आत्प्मसाथ गरे को दे जखन्छ। िेपालको सं विधािको रस्ताििामा “आनथाक समािता, समृवद्ध र
सामाजजक न्याय सुनिजित गिा समािुपानतक समािेशी र सहभानगतामूलक नसद्धान्तका आधारमा
समतामूलक समाजको निमााण गिे सं कल्प गदै जिताको रनतस्पधाात्प्मक बहुदलीय लोकतान्त्रीक
शासिरणाली, िागररक स्ितन्त्रता, मौनलक अनधकार, मािि अनधकार, बानलक मतानधकार,
आिनधक नििााचि, पूणा रेश स्ितन्त्रता तथा स्ितन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपानलका र कािूिी
राज्यको अिधारणा लगायतका लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यतामा आधाररत समाजिादरनत
रनतिद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निमााण गिे” भन्ने सं कल्प गरे को पाईन्छ।रस्ताििामा उल्लेख
गररएको समािुपानतक समािेशीकरणको विषय राज्यको समृवद्ध र समाजिाद राप्त गिे लक्ष्य
रानप्तको एउटा माध्यमको रुपमा राखी त्प्यसतफा रस्थाि गिुा भन्ने गरी मागा निदे शि भएको
भन्िे

स्पष्ट

हुन्छ।

यसको

कायाान्ियिको

लानग

सं विधािको

विनभन्ि

धाराहरुमा

समािेशीकरणको विनधमा एकरुपता गररएको छै ि। सं विधािमा िै नभन्ि नभन्ि तररकाबाट
समािेशीकरण गिा सवकिे व्यिस्था गरे को पाइन्छ। मौनलक हकको रुपमा िेपालको
इन्दु तुलाधर समेत विरुद्ध नििााचि आयोग मुद्ााः उत्प्रेषण (०७४-WO-०९२६) पृष्ठ 7

सं विधािको धारा ४२ (१) ले “आनथाक, सामाजजक िा शैजक्षक दृवष्टले पछानड परे का मवहला,

दनलत, आददिासी जिजानत, मधेशी, थारू, मुजस्लम, वपछडा िगा, अल्पसं ख्यक, सीमान्तीकृत,
अपांगता भएका व्यजक्त, लैंनगक तथा यौनिक अल्पसं ख्यक, वकसाि, श्रनमक, उत्प्पीनडत िा
वपछनडएको क्षेत्रका िागररक तथा आनथाक रूपले विपन्न खस आयालाई समािुपानतक समािेशी
नसद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभानगताको हक हुिेछ” भन्िे व्यिस्था गरे को छ।
यस धारामा रयुक्त सामाजजक न्याय मूलत आनथाक सामाजजक र शैजक्षक दृवष्टले पछानड परे को
िगामा केन्रीत भएको पाइन्छ। उक्त धारामा उल्लेख भएको सामाजजक न्यायको नसद्धान्तको
रयोग सबै अिस्थामा समाि रुपमा लागू हुि सक्दै ि र सं विधािले समेत निरपेक्ष रुपमा
यसलाई लागू गिुा भिी बाध्य गरे को मान्न नमल्दै ि।उक्त विषय िस्तुगत सापेक्षता र रसं ग
बमोजजम निभार रहन्छ। सं विधािले िै निजश्चत योग्यता तोकेको राज्यको निकायमा
नियुजक्तका लानग यस धारामा उल्लेख भएको वकसाि िा श्रनमक िा अन्य कुिै समूहको
व्यजक्त उपयुक्त िहुि सक्छ तर राज्यले समग्रता विचार गरी सबै समूहका व्यजक्तलाई
राज्यको सािाजनिक रशासि िा शासकीय निकायमा योग्यता, क्षमता र औजचत्प्यताको
आधारमा सामाजजक न्याय सुनिजश्चत गिुा अनििाया हुन्छ।

11. िेपालको सं विधािले समािेशीकरणको सम्बन्धमा निरपेक्ष रुपमा र एकै रकारको
समािेशीकरणको व्यिस्था िगरी फरक फरक अिस्थामा फरक फरक रुपमा यसको
कायाान्ियि गिुा पिे व्यिस्था गरे को छ। सं विधािको धारा ४२ को व्यिस्था मौनलक
हकको रुपमा राजखएको भएता पनि यो व्यिस्थाले कुिै व्यजक्तको हकको सृजिा गदै ि तर
यसले सो धारामा उल्लेख भएको रत्प्येक समूहका व्यजक्तहरुलाई राज्यले समाि रुपमा
अगानड बढाउिे िीनत तथा कािूि निमााण गदाा अनििााय रुपमा सम्बोधि गिुा पिे गरी
सं विधािले बाध्य बिाएको मान्िु पदाछ।

12. समािेशीकरणको

सम्बन्धमा

िेपालको

सं विधािले

व्यिस्थावपका,

कायापानलका,

न्यायपानलका सं िैधानिक निकाय र राजिैनतक दलको सम्बन्धमा नभन्न नभन्न व्यिस्था गरे को
पाइन्छ। सं विधािको धारा ७० मा राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनत फरक फरक नलङ्ग र समुदायको
हुि ु पिे व्यिस्था गररएको छ तर धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजजम सं घीय मजन्त्रपररषद्
र धारा १६८(९) बमोजजम रदे श मन्त्रीपररषद्को गठि गदाा समािेशी नसद्धान्त बमोजजम
गठि गिुा पिेछ भन्ने व्यिस्था गरे को पाइन्छ, तर सं विधािको धारा २१५(४) र २१६(४)
मा उल्लेख भए बमोजजम स्थानिय गाउाँ तथा िगरपानलका गठि सम्बन्धमा र धारा
२२०(३) बमोजजम

जजल्ला

समन्िय सनमनतमा मवहलालाई

अनििाया गरी दनलत
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िा

अल्पसं ख्यक मध्येबाट कुिै एकलाई समािेशीकरणको नसद्धान्त बमोजजम गाउाँ सभा िा िगर
सभाले नििााजचत गिे व्यिस्था गरे को पाइन्छ।

13. िेपालको सं विधािले सबैतहको व्यिस्थावपकामा समािेशीकरणलाई राथनमकता ददएको
दे जखन्छ। सं विधािको धारा ८४(२) मा रनतनिनध सभाको लानग र धारा १७६(६) मा रदे श
सभाको लानग समािुपानतक नििााचि रणाली तफा जिसं ख्याको आधारमा मवहला दनलत
आददिासी जिजाती, खस आया, मधेशी, थारु, मुजस्लम, वपछनडएको क्षेत्र समेतबाट राजिैनतक
दलले उम्मेदिारी ददिुपिे व्यिस्था गरे को छ। उल्लेजखत समािेशी व्यिस्थाले धारा ४२
लाई पुरै समेटेको पाइदै ि। यस नभत्र वकसाि, श्रनमक, लैवङ्गक तथा यौनिक अल्पसं ख्यक
तथा उजत्प्पनडत जिताको विषय समािेश भएको पाइदै ि। धारा ८४(२) र १७६(६) मा
ु को जिसं ख्यालाई
रयोग भएको जिसं ख्या भन्ने शब्दले रनतनिनध सभाको हकमा समग्र मुलक
र रदे शको हकमा रदे श नभत्रको जिसं ख्याको अिुपातमा मात्र लागू हुिे गरी रदे श सभा
नििााचि ऐि तथा नियमािलीमा व्यिस्था भई सोही बमोजजम िै रदे श सभा गठि भएको
पाइन्छ। अन्य कुराको हकमा जिसं ख्याको अिुपात उल्लेख भएता पनि सं विधािको धारा
८४(८) र १७६(९) ले सं घीय सं सद र रदे श सभामा एकनतहाई मवहला सुनिजित हुिे गरी
मवहला सदस्य नििााजचत हुिे व्यिस्थालाई अनििाया गररएको छ। जसले गदाा जिसं ख्याको
अिुपातको विषय लक्ष्यको रुपमा उल्लेख भई रस्थाि विन्दु एक नतहाई रनतनिनधत्प्िबाट
गररएको भन्ने दे जखन्छ।

14. सं विधािको धारा ८६(२) ले रावष्ट्रय सभामा नििााजचत गदाा मवहला, दनलत, अल्पसं ख्यक
िा अपाङ्गता भएका व्यजक्त सवहत नििााजचत हुिे व्यिस्था गरे को छ। स्थानिय व्यिस्थावपका
गठि सम्बन्धमा धारा २२२ र २२३ ले गाउाँ र िगरपानलकामा नििााचि मवहला र दनलत
िा अल्पसं ख्यक समुदायका व्यजक्त गाउाँ िा िगर व्यिस्थावपका अथाात गाउाँसभा िा
िगरसभाको सदस्य हुिे व्यिस्था गरे को छ। त्प्यसै गरी धारा ९१(२) ले रनतनिनध सभाको र
धारा १८२(२) ले रदे श सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजिा मवहला हुिे व्यिस्था
गरे को छ भिे धारा ९२(२) ले रावष्ट्रय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जिा मवहला
हुिपु िे व्यिस्था गरे को छ। सं विधािको धारा २८३ मा सं िैधानिक अङ्ग र निकायको पदमा
नियुजक्त गदाा र धारा २८२(१) बमोजजम राजदुत र विशेष रनतनिनध नियुजक्त गदाा समािेशी
नसद्धान्त बमोजजम गिुप
ा िे उल्लेख गरे को छ।

15. सं विधािले न्यायपानलकाको सम्बन्धमा समािेजशताको विषयमा बोलेको िभएता पनि न्याय
पररषद् ऐि, २०७३ को दफा ५ ले समािुपानतक समािेशीकरणको नसद्धान्त बमोजजम
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न्यायाधीश नियुजक्त गिे उल्लेख छ। उक्त कािूिमा उल्लेख भएको समािुपानतक समािेशी
शब्दको अथा िेपालको कूल जिसं ख्यालाई आधार मािेको िभई न्यायाधीशको पदमा
नियुक्तीको लानग योग्यता भएका व्यजक्तहरुबाट समािुपानतक समािेशीकरणको माध्यमले
नियुजक्त गिुा पछा भन्िे िै हो।

16. उपरोक्त सं िैधानिक एिं कािूिी व्यिस्थाको आधारमा िेपालको सं विधाि तथा कािूिले
समािेशी नसद्धान्तलाई अवङ्गकार गरे को कुरामा कुिै वििाद दे जखाँदैि। समािेशीता राज्यको
सबै निकायमा अनििाया रुपमा हुि ु पदाछ। उल्लेजखत व्यिस्था हे दाा सं विधािको धारा 42
(1) मा उल्लेजखत सबै समूहको व्यजक्तको उपजस्थनत राज्यका सबै निकायमा अनििाया हुिपु िे
िभई सापेक्षताको आधारमा उपयुक्त राजवकय निकायहरुमा रनतनिनधत्प्ि गररिु अनििाया
हुन्छ।

17. िेपालको सं विधािले मवहलाको सम्बन्धमा अन्य समूहका व्यजक्तलाई भन्दा पृथक व्यिस्था
गरे को

पाइन्छ।

सं विधािको

धारा

३८(४)

ले

राज्यका

सबै

निकायमा

मवहलालाई

समािुपानतक समािेशी नसद्धान्तको आधारमा सहभानग हुिे हकलाई मौनलक हकको रुपमा
सं रजक्षत गरे को छ भिे राजिैनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको
सबै तहको सनमनतमा कजम्तमा एक नतहाई मवहला सदस्य हुिपु िे व्यिस्था गरे को छ। यो
व्यिस्था विशेष व्यिस्था हो। रनतनिनध सभाको नििााचि, रावष्ट्रय सभाको नििााचि र रदे श
सभाको नििााचि तथा स्थानिय तहको नििााचिमा उम्मेदिार उठाउिे काम दलले गिे हुाँदा
दलमा मवहला सहभानगता गराउिु र दलमा समािेशीकरण गिुा राजिैनतक वहसाबले मात्र
िभई सं िैधानिक वहसाबले समेत अनििाया रहे को दे जखन्छ।

18. िेपालको सं विधािको धारा २६९ दे जख २७२ सम्ममा राजिैनतक दलको सम्बन्धमा
सं िैधानिक व्यिस्था गरे को दे जखन्छ। सं विधािको धारा २६९(२) ले कािूि बमोजजम
नििााचि आयोगमा दल दताा गराउिु पिे र धारा २७१ ले नििााचि रयोजिका लानग
नििााचि आयोगमा दल दताा हुिपु िे व्यिस्था गरे को दे जखन्छ। सं विधािको धारा २६९ को
उपधारा (४) को खण्ड (क) ले राजिैनतक दलको विधाि र नियमािली लोकताजन्त्रक हुिपु िे
र धारा २६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको विनभन्न तहका कायाकाररणी सनमनतमा िेपालको

विविधतालाई रनतनबजम्बत गिे गरी समािेशी रनतनिनधत्प्िको व्यिस्था गररएको हुि ु पछा” भन्ने
व्यिस्था गरे को छ।िेपालको सं विधािको धारा १७ को उपधारा (२) ले रत्प्येक िागररकलाई
विचार तथा अनभव्यजक्त स्ितन्त्रता हुिे व्यिस्था गरे को छ भिे राजिैनतक दल खोल्िे स्ितन्त्रता
पनि सुनिजित गररएको छ। राजिैनतक दल खोल्िे स्ितन्त्रता नभत्र कुिै राजिैनतक दलको
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सदस्य हुिे िा िहुिे स्ितन्त्रता व्यजक्तमा अन्तरनिवहत हुन्छ। कुिै व्यजक्तलाई निजको ईच्छा
विपररत राजिीनतक दल खोल्ि िा दलको सदस्यता बिाउि बाध्य गराउि नमल्दै ि। धारा
२६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको राजिैनतक दलको विधाि
लोकताजन्त्रक हुिपु दा छ भन्िुको अथा राजिैनतक दलको िीनत नसद्धान्त र कायाक्रममा सहमत
हुिे िागररक सो दलको सदस्य हुि सक्छ। यसरी दल विशेषको सदस्य रहेका व्यजक्तहरुबाट
बहुमतले सो दलको कायाकारी िेतत्प्ृ ि छिोट गरी नियन्त्रण र सन्तुलिमा राख्िे व्यिस्था गरी
विनध सम्मत तररकाले दललाई सं चालि गिे कुरालाई निदे जशत गररएको हो। सं विधाि िा
कािूिले िागररकलाई कुिै दलको सदस्य हुिे गरी बाध्य बिाउि सक्दै ि। कािूिले कुिै
राजिैनतक दलमा सदस्य हुि धारा 42 मा उल्लेजखत समुदायका व्यजक्तलाई अनििाया गिा
नमल्दै ि

यस्तो

अिस्थामा

दलनभत्रको

समािेशीकरण

मूलत

दलका

सदस्यहरुको

समािुपानतकको आधारमा मात्र हुि सक्दछ।

19. दलको सदस्यको रुपमा िेपालको सं विधािको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएको सबै
समूहबाट सदस्य भएको अिस्थामा यस्तो समूहबाट काया सनमनतमा रनतनिनधत्प्ि हुिे गरी
विधािमा व्यिस्था गिुा रत्प्येक राजिैनतक दलको कताव्य हुि आउछ।यसको अथा दलको
सम्पूणा पदहरुिै सदस्य सं ख्याको आधारमा समािेशीकरण गिे भन्ने िभई खुला क्षेत्र र
समािेशी क्षेत्र छु ट्याउि दलको अनधकार सं कुचि गरे को भन्ने हैि। मवहलाको सम्बन्धमा
समेत दलको सदस्य हुि मवहलालाई कािूिले अनििाया गिा सक्दै ि। स्ितस्फुता रुपमा कुिै
राजिीनतक दलमा मवहलाहरु पनि आबद्ध रहेका छि् भिे दलको सदस्यको समािुपानतक
आधारमा मवहलाहरुलाई केन्रीय, रदे श, जजल्ला िा स्थानिय काया सनमनतमा अनििाया समािेश
गिुा पदाछ। मवहला सदस्यहरुको अिुपात पाटी सदस्यतामा पुरुषको तुलिामा न्यूि रहेको छ
भिे पनि पाटीमा उपलब्ध भएका मवहलाहरुबाट एक नतहाई पदहरु मवहलाको लानग अनििाया
रुपमा

छु ट्ट्ट्याई

सो

पदहरुमा

सदस्यताको

अिुपातमा

समािुपानतक

समािेशीकरणको

नसद्धान्तलाई अनििाया रुपमा लागु हुिे व्यिस्था नमलाउिु राजिैनतक दलको कताव्य हुि
आउाँछ।

20. राज्यका हरे क निकाय तथा राजिीनतक दल गठि गदाा समािेशी बिाउिु पिे मान्यता
सरसती हे दाा िेपालको सं विधािको धारा १८ मा उल्लेजखत समािता सम्बन्धी मौनलक हकको
रनतबन्धात्प्मक िाक्यांशले समेत पुवष्ट गरे को दे जखन्छ। िेपालको सं विधाि तथा अन्य
कािूिमा समािेशीताको नसद्धान्तलाई उक्त मौनलक हकको रनतकूल िभई सोही मौनलक
हकलाई अझ साथाक बिाउिको लानग आनथाक, सामाजजक, शैजक्षक र भौगोनलक आधारमा
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राज्यको मूल रिाहमा आउि िसकेको िगालाई मूल रिाहमा ल्याउिे उद्ेश्यको रुपमा नलिु
न्यायोजचत हुन्छ। समािताको नसद्धान्तले समािहरुका बीचमा समाि रनतस्पधााको अपेक्षा
गदाछ। विविध कारणले राज्यको मूल रिाहबाट बावहर रहे को िगालाई रनतस्पधी बिाउिु
अन्तताः राज्यकै दावयत्प्ि हो। सं विधािको धारा १८(३) मा “सामाजजक िा सांस्कृनतक दृवष्टले

वपछनडएका मवहला, दनलत, आददिासी, आददिासी जिजानत, मधेशी, थारू, मुजस्लम, उत्प्पीनडत िगा,
वपछडा िगा, अल्पसं ख्यक, सीमान्तीकृत, वकसाि, श्रनमक, युिा, बालबानलका, ज्येष्ठ िागररक,
लैंनगक तथा यौनिक अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका व्यजक्त, गभाािस्थाका व्यजक्त, अशक्त िा
असहाय, वपछनडएको क्षेत्र र आनथाक रूपले विपन्न खस आया लगायत िागररकको सं रक्षण,
सशक्तीकरण िा विकासका लानग कािूि बमोजजम विशेष व्यिस्था गिा रोक लगाएको मानििे
छै ि” भन्ने व्यिस्थाले रष्ट गरे को दे जखन्छ।यो व्यिस्थाले समािेशीकरणको सम्बन्धमा मानथ
वििेजचत सं विधािको कायाान्ियिमा थप जोड ददिे कुरामा स्पष्ट रहे को दे जखन्छ।

21. अताः माथी वििेजचत आधार र कारणहरुबाट िेपालको सं विधािको धारा २६९ ले दलहरु
दताा गिे र धारा २७१ ले नििााचि रयोजिका लानग दल दताा गिे अनधकार दुिै नििााचि
आयोगलाई ददएको अिस्थामा दलहरुले उल्लेख गरे बमोजजम सदस्यतामा आधाररत भई
सं विधािको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएको क्लस्टरहरुबाट समािेशीकरण हुिे व्यिस्था
समािेशीको लानग निधााररत सं ख्या गरे को छ छै ि, केन्रीय सनमनत रदे श सनमनत, जजल्ला
सनमनत िा स्थानिय सनमनतमा ३३% पद मवहलाको लागी सुरजक्षत गररएको छ िा छै ि भन्िे
हे री दल दताा गिू,ा गराउिू र साविकमा दताा भैरहे का दलको हकमा उक्त दलको विधाि
बमोजजम हुिे रावष्ट्रय महानधिेशिबाट सो व्यिस्था नमलाउि लगाउिू भिी विपक्षीहरुको
िाममा परमादे शको आदे श जारी हुिे ठहछा । यो आदे शको जािकारी विपक्षीहरुलाई ददई
रस्तुत मुद्ाको दायरीको लगत कट्टा गरी नमनसल नियमािुसार गरी बुझाईददिू।
न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्यायाधीश
इजलास अनधकृत(उपसजचि): ििराज जोशी
कम्प्युटर टाईप गिेाः- कृष्णमाया खनतिडा
इनत सं ित् २०७७ साल चैत्र १ गते रोज १ शुभम् ...............................................।
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