ु इजलास
सिोच्च अदालत, सं यक्त

माििीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रे ष्ठ
माििीय न्यायाधीश श्री कुमार रे ग्मी
आदे श
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काठमाडौं जजल्ला बुढानिलकण्ठ िगरपानलका िडा िं १० कपि, िेपाल कम्युनिष्ट

पार्टी सं जिप्तमा िेकपाको तर्ाबार्ट अनधकार राप्त तत्प्कानलि अध्यि तथा हाल नििेदक
सं योजक रहे को राजिीनतक दल र आफ्िो समेतको हकमा ऋषिराम कट्टे ल............1
षिरुद्ध

काठमाडौं जजल्ला का.म.ि.पा. काजन्तपथ जथथत नििााचि आयोग ........................1

काठमाडौं जजल्ला का.म.ि.पा.िडा िं . ४ धुम्बाराही एिम् ऐ.ऐ.िडा िं . ३२ पेररस
डााँडामा समेत रधाि कायाालय रहे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा)................1

षिपिी

ऐ.ऐ का अध्यि खडग रसाद शमाा ओली ..................................................1

ऐ.ऐ का अध्यि पुष्पकमल दाहाल (रचण्ड) ...............................................1
िेपालको सं षिधाि, 20७२ को धारा ४६ र धारा१३३(२),(३) तथा सिोच्च

अदालत नियमािली २०४९ बमोजजम यस अदालतमा दायर हुि आएको रथतुत ररर्ट
नििेदिको सं जिप्त षििरण यस रकार छ :-

तथ्य खण्ड
1.

म नििेदक सं योजक रहे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दलको षिधाि २०६९ बमोजजम िाम
िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अं ग्रज
े ीमा Communist Party of Nepal,सं जिप्त िेपालीमा िेकपा र

अं ग्रजीमा CPN रहे को राजिीनतक दल नििााचि आयोगको नमनत २०७०।0४।२२ को
निणाय अिुसार दताा भएको राजिीनतक दल हो।िेपालको सं षिधाि, २०७२ को धारा २६९

को रयोजिको लानग िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सं जिप्तमा िेकपा िाममा नििााचि आयोगमा नमनत
२०७४।०५।२२ को निणाय अिुसार िेपालको सं षिधाि २०७२, राजिीनतक दल सम्बन्धी

ऐि २०७३ को दर्ा ४८ बमोजजम षिनधित दताा भएको राजिीनतक पार्टी हो। यसरी
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सं जिप्तमा िेकपा दताा भैरहे को अिथथामा नििााचि आयोगको नमनत

२०७५।2।२3 को निणायले िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दताा िं . ३२ र िेपाल

कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) दताा िं . ३७ बीच एकीकरण भई बिेको भनिएको
राजिीनतक दल िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) नििााचि आयोगले क्रमसं ख्या १४५ मा
ियााँ दल दताा गरे को रहे छ ।

2. नििााचि आयोगको नमनत २०७५।०२।२३ को निणाय, राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि

२०७३ को दर्ा ५ मा दल दताा सम्बजन्ध व्यिथथा भएको र दर्ा ६(१) को व्यिथथा
अिुसार

“दर्ा ५ मा जुिसुकै कुरा लेखेको भए पनि दे हायको अिथथामा दल दताा हुिे

छै ि” भनिएको र दर्ा ६(१)(ङ) मा “दलको िाम िा जचन्ह आयोगमा दताा कायम रहे को
दलको िाम िा जचन्हसाँग नमल्िे भएमा दल दताा िहुिे” भन्ने व्यिथथा षिपररत नििेदक दलको
िामसाँग मुल िाम र सं जिप्त िाम तथा कोष्ठ नभत्रको िाम समेत नमल्ि गएकाले त्प्यस उपर

राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐिको दर्ा ४३, ४४ बमोजजम नििााचि आयोगमा उजुरी सरहको

नििेदि ददई कारिाही हुाँदा नििेदकको दािी खारे ज हुिे भिी नििााचि आयोगबार्ट नमनत
२०७५।०७।०९ मा निणाय भएको रहे छ।

3. साषिकदे जख आयोगमा दताा कायम रहे को दलहरू मध्येबार्ट एषककरण भई िेपाल कम्युनिष्ट

पार्टी (िे क पा) भएको हो। तत्प्कानलि िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एषककृत मार्कसािादी
लेनिििादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) िामक दलहरू एषककरण भई िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) िामबार्ट राजिीनतक दल दताा सम्बजन्ध ऐि २०७३ को दर्ा

१० अिुसार कािूि बमोजजम एषककरण भई दताा हुि आएको दे जखं दा िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(िे क पा) को िाममा एषककरण कायम गरी दताा गिे गरे को नमनत २०७५।०२।२३ को

निणाय राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि २०७३ को दर्ा १० बमोजजम कािूि सम्मत रहेको र
नििेदकले दािी गरे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) अलग

अलग िामका दल भएको हुाँदा सोही ऐिको दर्ा ६ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ङ)
अिुसार आयोगमा दताा कायम रहे को िामसाँग नमल्िे िदे जखएकाले नििेदकको नििेदि खारे ज

हुिे ठहछा भन्ने नििााचि आयोगको नमनत २०७५।०७।०९ गते निणाय र्ैसला भएको
रहे छ।
4.

मुल िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कोष्ठ नभत्र रहिे िाम छु ट्टै अलग्गै पार्टी हो भन्ने रष्टसाँग
खुल्िे हुिपु छा।मुल िाम, कोष्ठ नभत्रको िाम र छोर्टकरीमा एउर्टै िाम रहे को छ।यी दुबै

मुल िाम र कोष्ठनभत्रको िाम एउर्टै भएको र दुबै िाम नििेदक पार्टीको िाम िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी र सं जिप्त िाम िेकपासाँग नमलेकोले िदर गरी पाउाँ भन्ने नििेदि माग

भएकोमा त्प्यसतर्ा षिचारै िगरी नमनत २०७५।०२।२३ को निणाय िेपालको सं षिधाि
२०७२ को धारा १७(2) (ग), राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि २०७३ को दर्ा ६(१)(ङ)
षिपररत भएकाले बदरभागी रहे को रष्ट छ।
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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5. नमनत 2075।07।09 को नििााचि आयोगको

निणाय र्ैसलामा उल्लेख भएका सातिर्टा

दलहरूको मुल िाम एउर्टै भएको भन्ने उल्लेख भए पनि कोष्ठ नभत्रका छु ट्टा छु ट्टै दल हुि ्
भन्ने िाम र अथा खुल्िे पषहचाि राजखएको छ।िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्कसािादी

लेनिििादी), िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र)को कोष्ठ नभत्रको अथा अलग अलग भन्ने
दे जखन्छ।जसबार्ट रत्प्येक दलका मुलिाम एउर्टै भए पनि अलग अलग दल हुि भन्ने पषहचाि

रहे को पाइन्छ तर षिपिी दलको मुल िामको सं जिप्त िाम िै कोष्ठ नभत्रको िाम रहे को

छ।अथाात मुलिाम र कोष्ठनभत्रको िाम एउर्टै छ।नििेदक पार्टी िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुरा
िाम र सं जिप्त िाम िेकपा र षिपिी पार्टीको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) साँग

हुबहु नमल्ि गएकोले नििााचि आयोगको निणाय र्ैसला राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि २०७३

को दर्ा ६(१)(ङ) षिपररत भै गलत र दुषित मिसायले न्याषयक मिको रयोग िगरी गलत
व्याख्या भएको रष्ट छ।

6. दुइिर्टा छु ट्टा छु ट्टै िाम र पषहचाि भएका दल आपसमा एषककरण भएका दल, एक दल
अको दलमा गानभएको िभई ियााँ िाम राजखआएको छ। राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि,

२०७३ को दर्ा १० मा “दर्ा ४ बमोजजम दताा भएका दल दुइ िा दुईभन्दा बढी दलहरू
एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुि िा गानभि सर्किेछ” भन्ने व्यिथथा छ।यसै दर्ा
१० को उपदर्ा (३) मा “उपदर्ा २ बमोजजम नििेदिमा त्प्यथता दलहरूमध्ये कुिै दलका

िाममा गानभिे िा ियााँ िाम एषककरण हुिे कुरासमेत खुलाउिु पिेछ”भन्ने व्यिथथा अिुसार
तत्प्कानलि िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) साषिक िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एषककृत

मार्कसािादी लेनिििादी)मा गानभएको िभई दुबै दलका िाम दताा खारे ज भई ियााँ िाममा
एकीकरण भई दताा िम्िर १४5 कायम भएको छ। िेपालको सं षिधाि २०७२ को धारा
१७ (२)(ग) बमोजजम राजिीनतक दल खोल्िे थितन्त्रता, तथा राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि

२०७३ को दर्ा ९ मा दर्ा ४ बमोजजम दताा भएको दलको िाम, झण्डा र जचन्ह कसै ले
रयोग गिा िपाउिे गरी सं रिण गररिे छ भन्ने समेतको व्यिथथा षिपररत नििााचि आयोगबार्ट
निणाय भएको छ।
7.

िेपालको सं षिधाि २०७२ को धारा २७० बमोजजम रत्प्यि रूपमा राजिीनतक दलहरूलाई

रनतिन्ध लगाउि िनमल्िे भएकाले षिपिी नििााचि आयोग, षिपिी सत्तारूढ दल िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी(िे क पा) साषिक कै रूपमा दताा रहे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई

अरत्प्यिरूपमा रनतबन्ध लगाउिे बदनियतपूिक
ा
कलुषित मिसायले मुल िाम पनि िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी र कोष्ठ नभत्र पनि छोर्टकरीमा सोही िाम (िे क पा) राखेको छ। म

नििेदक सं योजक रहे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले िेपालको सं षिधािको धारा २६९(३)

बमोजजम दल दताा गदाा दलको षिधाि पनि अनििाया रुपमा पेश गिुा पिे भएकाले पेश गरे को

छु ।उक्त पेश गररएको षिधािमा आफ्िो पार्टीको िाम सं जिप्तमा िेकपा भनििेछ भिी रष्ट
उल्लेख भएको छ र सोही अिुसार दल दताा भएको हुाँदा नििेदक पार्टीको मुल िाम र
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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सं जिप्त दुबै िाम एकै राखी षिपिी पार्टीले कोष्ठ नभत्र सं जिप्त िाम राखेबार्ट अलग अलग दल
हुि भन्ने िदे जखई र्रक पषहचाि कषह कतै बार्ट दे जखं दैि।
8.

यसरी मुल िाम र सं जिप्त िाम र कोष्ठ नभत्र राखेको षिपिीको छोर्टकरी िामको पुरा

िामको उच्चारण गदाा एउर्टै िाम दे जखएको रष्ट छ। कुिै पनि िामको अथा र त्प्यसको
उद्देश्यसमेत दे जखिे हुाँदा पुिि
ा त दताा रहे कै नििेदक दल र हाल आएर एकीकरण भएको

दलको िाम एउर्टै दे जखएको रष्ट छ।म नििेदक सं योजक रहे को िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
सं जिप्तमा िेकपा र म आफ्िो समेतका सं िैधानिक एिं कािूिी हकको गजम्भररूपमा हिि
भएकाले षिपिी नििााचि आयोगबार्ट षिपिी िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) दताा गरे को
नमनत

2075।02।23

को

निणाय

आदे शलाई

सदर

गिे

गरे को

आयोगको

नमनत

२०७४।०७।०९ गते को निणाय र्ैसला िेपालको सं षिधाि, २०७२ को धारा १७(१) र
१७(२)(ग) धारा २७०, राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि २०७३ को दर्ा ४, ५, ६(१)(ङ),9,

१० षिपररत भएकोले नििााचि आयोगको २०७५।०७।०९ को निणाय र्ैसला उत्प्रि
े णको

आदे शले बदर गरी परमादे श लगायत जो चाषहिे आज्ञा आदे श जारी गररपाउाँ भन्ने समेत

बेहोराको िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आफ्िो हकमा समेत ऋषिराम कट्टे लको तर्ाबार्ट पिा
आएको ररर्ट नििेदि पत्र।
9.

यसमा के कसो भएको हो? नििेदकको माग बमोजजमको आदे श षकि जारी हुि ु िपिे हो?
आदे श जारी हुि ु िपिे कुिै कारण भए बार्टाका म्याद बाहे क १५ ददि नभत्र षिपिी नििााचि

आयोगकोहकमा महान्यायानधिक्ताको कायाालय मार्ात र अन्य षिपिीको हकमा आर्ै िा
आफ्िो कािूि बमोजजमको रनतनिनध मार्ात नलजखत जिार् पेश गिू ा भनि षिपिीहरुको

िाउाँमा म्याद सूचिा जारी गरी नलजखत जिार् परे िा अिनध व्यनतत भएपनछ नियमािुसार
पेश गिू ा भनि यस अदालतबार्ट नमनत 2075।08।24 मा भएको आदे श।
10.

२०६४ सालमा भएको सं षिधािसभा सदथय नििााचिमा दताा भएका ६० राजिीनतक दलमध्ये

८ दल, अको सं षिधािसभा सदथय नििााचि २०७० मा दताा भएका १४३ दलमध्ये ७ दल

मूल िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उल्लेख गरी कोष्ठनभत्र अन्य पषहचाि खुलाई दताा भएका
नथए।साथै िेपालको सं षिधािको धारा २६९ बमोजजम साषिकमा दलको रुपमा आयोगमा

दताा भएका दललाई सं षिधाि बमोजजम दताा हुिका लानग सू चिा रकाशि गररएको
नथयो।उक्त सूचिा बमोजजम दताा भएका दलमध्ये िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले), िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (मार्कसािादी), िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत
मार्कसािादी लेनिििादी), िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र), िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
ु ) गरी जम्मा ७ राजिीनतक दल साषिकदे जख मूल
राष्ट्रिादी, िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सं यक्त

िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उल्लेख गरी कोष्ठनभत्र अन्य पषहचाि खुलाई दल दताा भएको

दे जखन्छ।राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ रारम्भ भएपनछ ऐ. ऐिको दर्ा ४ को

उपदर्ा (२) मा ऐि रारम्भ हुाँदाका बखत दताा कायम रहे का दल दताा हुिपु िे छै ि र
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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त्प्यथतो दल यसै ऐि बमोजजम दताा भएको मानििेछ भन्ने कािूिी व्यिथथा रहे को छ।
साषिकदे जख नििााचि आयोगमा दताा कायम रहे का तत्प्कानलि िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एकीकृत मार्कसािादी लेनिििादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) िामका दलहरु

ियााँ दताा भएका दल िभई नििााचि आयोगबार्ट सं षिधािको धारा २६९ को उपधारा (१),

(२), (३), (४) र (५) बमोजजमका शता र कायाषिनधहरु तथा राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि,
२०७३ को दर्ा १० बमोजजमका सबै रषक्रयाहरु पूरा गरी दताा भएका राजिीनतक दलहरु

हुि। ऐिको दर्ा १० को उपदर्ा (१) मा दर्ा ४ बमोजजम दताा भएका दुइ िा दुइ
भन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुि सर्किे व्यिथथा अिुरुप यस
आयोगबार्ट आिश्यक जााँचबुझ गरी यो ऐि र यस ऐि बमोजजमका कायाषिनध र शताहरु पूरा

भएको दे जखएकोले िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्कसािादी लेनिििादी) र िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) लाई एकीकरण गरी िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा)
दताा कायम गरी दलले माग गरे को जचन्ह र झण्डा रदाि गररएको हो।
11.

िेपालको सं षिधािको धारा २६९ मा समाि राजिीनतक षिचारधारा, दशाि र कायाक्रममा

रनतबद्धव्यजक्तहरुले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तगात बिेको कािूिको
अनधिमा रही राजिीनतक दलको गठि, दताा र सञ्चालि गिा सर्किे सं िैधानिक व्यिथथा रहे को
छ। जहााँसम्म राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दर्ा ६(१) को खण्ड (ङ)
बमोजजम दलको िाम िा जचन्ह आयोगमा दताा कायम रहे को दलको िाम िा जचन्ह नमल्िे

भएमा आयोगमा दताा हुि िसर्किे भन्ने जजषकर नलएको सम्बन्धमा ररर्ट नििेदकको राजिीनतक

दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहे को। एकीकरण भई बिेको दल िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(िे क पा) हो। कोष्ठनभत्र रहे को (िे क पा) छु ट्टै पषहचाि खुल्िे आधार हो। २०६४ र
२०७० सालको सं षिधाि सभा सदथय नििााचिमा र िेपालको सं षिधािको धारा २६९ र

राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ बमोजजम दताा भई समाि राजिीनतक षिचारधारा, दशाि
र कायाक्रममा रनतबद्ध व्यजक्तहरु निरन्तर षक्रयाशील रहे का र यी राजिीनतक दल एउर्टै

िभई र्रक र्रक भएकाले आयोगले एकीकरण गिे गरी निणाय गरे को हो। अत:
उजल्लजखत आधार कारणबार्ट ररर्ट नििेदि खारे ज भागी हुाँदा खारे ज गरी पाउाँि सादर अिुरोध
गदाछु भन्िे समेत बेहोराको नििााचि आयोगको तर्ाबार्ट ऐ.का नि.सजचि शं कर रसाद
खरे लको यस अदालतमा पेश हुि आएको नलजखत जिार्।
12.

नििााचि आयोगमा दताा रहे को साषिक िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) र िेपाल कम्यूनिष्ट
पार्टी(माओिादी केन्र) समेत २ िर्टा दलहरु एषककरण गरी हाम्रो राजिीनतक दल िेपाल

कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) हुिे गरी नििााचि आयोगले प.सं .रा.द.३.२.३०२२ नमनत
२०७५।२।२३ मा दल दताा गरी हामीलाई जािकारी गराए बमोजजम यस राजिीनतक दल
षक्रयाजशल रुपमा कायारत रही रनतनिनध सभामा बहुमत राप्त दलको रुपमा कायारत रही

आएको छ। एषककरण पूि ा पनि नििााचि आयोगमा दताा रहे का िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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(एमाले) र िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) समेत २ िर्टा दलहरुको िाम कोष्ठमा

उल्लेख बाहे क एउर्टै िाम रहे भएको अिथथामा षिपिीको राजिीनतक दलको िाम जे सुकै

भएता पनि कोष्ठमा सहीत हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) रहे को
अिथथामा िाम जुधेको भन्न नमल्दै ि।नििााचि आयोगमा हाम्रो दल एषककरण हुि ु भन्दा

अगाडी कायम रहे का िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले), िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओिादी
केन्र), िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्कसबादी-लेनििबादी), िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (सं यूक्त),
िेपाल कम्यूनिर्ट पार्टी (मालेमा) साम्यिादी, िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माले -समाजबादी)
समेतका दलहरु नििााचि आयोगमा दताा रही हामी साषिक २ दलहरु बाहे क अन्य दलहरु

षक्रयाजशल रहे को अिथथामा हाम्रो दलको िाम कोष्ठमा अन्य कुिै दलको िभएकोलेषिपिीको

राजिीनतक दलको िाम भन्दा पृथक र नभन्न रहे को अिथथामा िाम जुधेको भन्न नमल्दै ि।
ररर्ट नििेदक ऋषिराम कट्टे लको दल िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी भएको र सं जिप्तमा िेकपा भिी
षिपिीले ररर्ट नििेदिमा उल्लेख गिुा भएकोमा निजको पार्टीको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी

मात्र रही कोष्ठमा केही पनि िरहे िभएकोबार्ट निजको पार्टीको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी
मात्र भएको तर हामो दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) हुिे गरी दल दताा

भएकोले यसरी दताा भएको दलका षिरुद्धमा षिपिी ररर्ट नििेदकले नििााचि आयोगमा उजुरी
ु ाई सम्पन्न गरी नमनत २०७५।0७।0९ मा निणाय
गरी उक्त आयोगले दुबै पिको सुिि

र्ैसला षर्टप्पणी सदर गरी हाम्रो राजिीनतक दलको िाम षिपिी ररर्ट नििेदकको िामसाँग

िनमल्िे र अलग राजिीनतक दलको रुपमा रहे को भिी निणाय र्ैसला गरी हामीलाई नमनत

२०७५।0२।२३ मा रदाि गरे को दल दताा भएको पत्रलाई कायम गरे को अिथथा हुाँदा
रथतुत ररर्ट नििेदिको औजचत्प्य छै ि खारे ज गरी पाउाँ।
13.

यस दलको अन्तररम षिधाि २०७५ को धारा २ मा पार्टीको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी

(िे क पा) रहिेछ भिीएको छ। सं जिप्तमा िेकपा भिीिे र अं ग्रजे जमा Nepal Communist
Party (NCP) र सं जिप्तमा NCP भिीिेछ भिी थपष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ। षिपिीले

आफ्िो ररर्ट नििेदिको रकरण १ मा उल्लेख गरे को निजको दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट
पार्टी र अं ग्रज
े ीमा Communist Party of Nepal भिी उल्लेख गिुा भएको छ। त्प्यसकारणले

पनि निजको पार्टीको िाम र हाम्रो पार्टीको िाम नमल्िे अिथथा दे जखदै ि। यथतो अिथथामा

िाम जुधेको िा िाम नमल्िे भिी भन्न नमल्दै ि। िेपालको सं षिधािको धारा १७(2)(ग) र
राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि, २०७३ को दर्ा ५ दर्ा ६(१)(ङ) षिपररत भिी षिपिीले

भन्दै मा हुिे होइि। हाम्रो दल हाल सरकारमा रहे को अिथथामा त्प्यसको रभािले गैह्र कािूिी

षक्रयाकलाप बढे को भन्ने षिपिीको रकरण ४(ङ) को जजषकर झुट्ठा हो। नििेदक राजिीनतक
दलको अजथतत्प्ि मेर्टाउिे काया हामीबार्ट भएको छै ि। हाम्रो र षिपिीको जथतै अन्य

राजिीनतक दलहरु पनि रहे को कुरा हामीले रकरण २(ख) मा उल्लेख गररसकेका छौं।

यथतो अिथथामा ररर्ट नििेदकको राजिीनतक दललाई अन्यथा भएको छ भन्न नमल्दै ि।
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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जहााँसम्म हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) िाम र कोष्ठमा एउर्टै भएको
भन्ने रश्न छ, यसमा िाम र कोष्ठ एउर्टै भन्न नमल्दै ि। िाम तीििर्टा शब्दहरु रहे को तर

कोष्ठमा तीििर्टा अिर मात्र रहे को तथा यथता दलहरु नििााचि आयोगमा दताा िै रषहरहे को
अिथथामा अन्यथा अथा लगाई दायर भएको ररर्ट नििेदि खारे जभागीछ।अतः उपरोक्त आधार
कारण रमाणहरु समेतको आधारमा षिपिीको ररर्ट नििेदक खारे ज गरी पाउाँ भन्िे समेत

बेहोराको का.जज.का.म.ि.पा.िडा िं . ४ धुम्बाराही र िडा िं . ३२ पेररस डााँडा जथथत िेपाल

कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) को केजन्रय अध्यि के.पी. शमाा (ओली) र अध्यि पुष्प कमल
दाहालको यस अदालतमा पेश हुि आएको नलजखत जिार्।
14.

नििााचि आयोगमा दताा रहे को साषिक िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) र िेपाल कम्यूनिष्ट
पार्टी(माओिादी केन्र) समेत २ िर्टा दलहरु एषककरण गरी हाम्रो राजिीनतक दल िेपाल

कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) हुिे गरी नििााचि आयोगले प.सं .रा.द.३.२.३०२२ नमनत
२०७५।२।२३ मा दल दताा गरी हामीलाई जािकारी गराए बमोजजम यस राजिीनतक दल

षक्रयाजशल रुपमा कायारत रही रनतनिनध सभामा बहुमत राप्त दलको रुपमा कायारत रही

आएको छ । एषककरण पुि ा पनि नििााचि आयोगमा दताा रहे का िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी
(एमाले) र िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओिादी केन्र) समेत २ िर्टा दलहरुको िाम कोष्ठमा

उल्लेख बाहे क एउर्टै िाम रहे भएको अिथथामा षिपिीको राजिीनतक दलको िाम जे सुकै

भएता पनि कोष्ठमा सहीत हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (िे क पा) रहे को
अिथथामा िाम जुधेको भन्न नमल्दै ि। ररर्ट नििेदक ऋषिराम कट्टे लको दल िेपाल कम्यूनिष्ट
पार्टी भएको र सं जिप्तमा िेकपा भिी षिपिीले ररर्ट नििेदिमा उल्लेख गिुा भएकोमा निजको

पार्टीको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी रही कोष्ठमा केही पनि िरहे िभएको अिथथामा निजको
पार्टीको िाम िै िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र भएको, हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(िे क पा) हुिे गरी दल दताा भएकोले यसरी दताा भएको दलका षिरुद्धमा षिपिी ररर्ट

ु ाई सम्पन्न गरी
नििेदकले नििााचि आयोगमा उजुरी गरी उक्त आयोगले दुबै पिको सुिि
नमनत २०७५।0७।0९ मा निणाय र्ैसला षर्टप्पणी सदर गरी हाम्रो राजिीनतक दलको िाम
षिपिी ररर्ट नििेदकको िामसाँग िनमल्िे र अलग राजिीनतक दलको रुपमा रहे को भिी

निणाय र्ैसला गरी हामीलाई नमनत २०७५।0२।२३ मा रदाि गरे को दल दताा भएको
पत्रलाई कायम गरे को अिथथामा रथतुत ररर्ट नििेदिको औजचत्प्य छै ि खारे ज गरी पाउाँ ।
15.

यस दलको अन्तररम षिधाि २०७५ को धारा २ मा पार्टीको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी

(िे क पा) रहिेछ भिीएको छ। सं जिप्तमा िेकपा भिीिे र अं ग्रजे जमा Nepal Communist
Party (NCP) र सं जिप्तमा NCP भनििेछ भिी थपष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । षिपिीले

आफ्िो ररर्ट नििेदिको रकरण १ मा उल्लेख गरे को निजको दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट
पार्टी र अं ग्रज
े ीमा Communist Party of Nepal भिी उल्लेख गिुा भएको छ। त्प्यसकारणले

पनि निजको पार्टीको िाम र हाम्रो पार्टीको िाम नमल्िे अिथथा दे जखदै ि । यथतो अिथथामा
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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िाम जुधेको िा िाम नमल्िे भिी भन्न नमल्दै ि। िेपालको सं षिधािको धारा १७(2)(ग) र
राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि २०७३ को दर्ा ५ दर्ा ६(१)(ङ) षिपररत भएको भिी

षिपिीले भन्दै मा हुिे होइि। नििेदक राजिीनतक दलको अजथतत्प्ि मेर्टाउिे काया हामीबार्ट
भएको छै ि। हाम्रो र षिपिीको जथतै अन्य राजिीनतक दलहरु पनि रहे को कुरा हामीले

रकरण २(ख) मा उल्लेख गररसकेका छौं। यथतो अिथथामा ररर्ट नििेदकको राजिीनतक
दललाई अन्यथा भएको छ भन्न नमल्दै ि। जहााँसम्म हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी

(िे क पा) िाम र कोष्ठमा एउर्टै भएको भन्ने रश्न छ यसमा िाम र कोष्ठ एउर्टै भन्न
नमल्दै ि। िाम तीििर्टा शब्दहरु रहे को तर कोष्ठमा तीििर्टा अिर मात्र रहे को तथा यथता
दलहरु नििााचि आयोगमा दताा िै रषहरहे को अिथथामा अन्यथा अथा लगाई दायर भएको ररर्ट

नििेदि खारे ज भागी छ। अतः उपरोक्त आधार कारण रमाणहरु समेतको आधारमा
षिपिीको ररर्ट नििेदक खारे ज गरी पाउाँ भन्िे समेत बेहोराको का.जज.का.म.ि.पा.िडा िं . ४
धुम्बाराही र िडा िं . ३२ पेररस डााँडा जथथत िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) को अजख्तयार

राप्त व्यजक्त ऐ.का केजन्रय सदथय कृष्ण गोपाल श्रे ष्ठकोतर्ाबार्ट यस अदालतमा पेश हुि
आएको नलजखत जिार्।
16.

यसमा िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िे क पा) दताा गरे उपर नििेदकले ददएको उजुरीलाई खारे ज

गिे गरी नििााचि आयोग काजन्तपथ काठमाडौबार्ट नमनत 2075।07।09 को र्ाइल
जझकाउिे भन्ने यस अदालतको नमनत 2076।03।16 को आदे श अिुसार नमनसल राप्त
भएको रहे छ।

17.

अदालतको ठहर

नियमबमोजजम दै निक पेशी सूचीमा चढी निणायाथा पेश हुिआएको रथतुत नमनसल अध्ययि
ु एका षिद्वाि अनधिक्ता श्री दण्डपाणी पौडे ल र श्री कुमार
गरी नििेदक तर्ाबार्ट उपजथथत हुिभ
रसाद आचायाले तथा नििााचि आयोगको तर्ाबार्ट उपजथथत षिद्वाि िायब महान्यायानधिक्ता

ु एका षिद्वाि िररष्ठ अनधिक्ता श्री
श्री पदमराज पाण्डेय, षिपिी दलको तर्ाबार्ट उपजथथत हुिभ

मुजक्तिारायण रधाि, षिद्वाि अनधिक्ताहरु श्री रमेश बडाल, श्री रुर रसाद िेपाल, श्री केदार
रसाद कोईराला, श्री भजक्तराम जिनमरे र श्री राजाराम जिनमरे समेतले आ-आफ्िो पिको
तर्ाबार्ट गिुभ
ा एको बहससमेत सुनियो।
18.

नििेदक तर्ाका षिद्वाि अनधिक्ताहरुले आफ्िो पिको ररर्ट नििेदि मागदाबीलाई समथाि गदै

िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दलको षिधाि बमोजजम िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अं ग्रज
े ीमा

“Communist Party of Nepal” सं जिप्त िाम िेकपा र अं ग्रज
े ीमा “CPN”रषह नििााचि आयोगको

निणाय अिुसार षिधीित दताा भएकोमा िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र िेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी (माओिादी केन्र) नबच एषककरण भै िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) ियााँ दल दताा

हुाँदा “दलको िाम िा जचन्ह आयोगमा दताा कायम रहे को दलको िाम िा जचन्हसाँग नमल्िे
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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भएमा दल दताा िहुिे” राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि, 2073 को दर्ा 6(१)(ङ) को
कािूिी रािधाि हुाँदाहुाँदै त्प्यसतर्ा षिचारै िगरर हामीले ददएको उजूरी दाबी िपुग्िे भनि
नििााचि आयोगबार्ट निणाय र्ैसला भएकोले सो निणाय र्ैसला उत्प्रि
े णको आदे शले बदर गरर

परमादे शलगायत जो चाषहिे आज्ञा आदे श जारर होस भनि बहस रथतुत गिुभ
ा यो भिे षिपिी
दलको तर्ाबार्ट बहसमा उपजथथत षिद्वाि िररष्ठ अनधिक्ता तथा अनधिक्ताहरुले दल दताा हुाँदा

पार्टीको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( िे क पा) रहिे भनिएको र सं जिप्तमा िेकपा भनििे

अनि अं ग्रज
े ीमा “Nepal Communist Party (NCP)”र सं जिप्तमा “NCP”भनििे भनि थपष्ट
उल्लेख भएको अिथथाले पार्टीको िाम नमल्िे दे जखदै ि।त्प्यसै ले िाम जुधेको िा नमलेको भन्न
िनमल्िुको साथै हाम्रो दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) िाम र कोष्ठ रहे कोले

एउर्टै भन्न नमल्दै ि।त्प्यसै ले हाम्रो राजिीनतक दलको िाम षिपिी ररर्ट नििेदकको दलको
िामसाँग िनमल्िे र अलग राजिीनतक दलको रुपमा रहे कोले ररर्ट नििेदिको औजचत्प्य िै
िहुाँदा खारे ज गररपाऊाँ भन्ने तथा नििााचि आयोगको तर्ाबार्ट बहसमा उपजथथत षिद्वाि िायब

महान्यायानधिक्ताले कोष्ठ नभत्र रहे को (िे क पा) छु ट्टै पषहचाि खुल्िे आधार भएको र
राजिीनतक षिचारधारा, दशाि र कायाक्रममा रनतिद्ध भै नििााचिमा भाग नलई षक्रयाजशल

रहे को पार्टी हुाँदा आयोगबार्ट एकीकरण गिे निणाय भएकोले ररर्ट नििेदि खारे जभागी हुाँदा
खारे ज होस भनि आ-आफ्िो बहस रथतुत गिुभ
ा यो।
19.

आ-आफ्िो पिको तर्ाबार्ट षिद्वािहरुले रथतुत गिुभ
ा एको उल्लेजखत बहसजजषकर समेत सुिी
नमनसल कागजात समेत अध्ययि गरी निणायतर्ा षिचार गदाा नििेदकले माग गरे जथतो

नििेदक दलको िामसाँग नमल्िे गरी आयोगमा पनछ अको दल दताा भएको छ छै ि, नििााचि
आयोगबार्ट दलदताा गिे गररएको निणाय कािूिी रािधाि अिुसार भएको दे जखन्छ िा दे जखदै ि
भन्ने सम्बन्धमा रथतुत नमनसलबार्ट निणायमा पुग्िुपिे दे जखि आएको छ।
20.

अब दल दताा सम्बन्धमा भएको सं िैधानिक र कािूिी व्यिथथालाई हे िे हो भिे िेपालको

सं षिधािको भाग २९ मा राजिीनतक दल सम्बन्धी व्यिथथा गरर धारा २६९ मा राजिीनतक
दलको गठि, दताा र सञ्चालि सम्बन्धमा व्यिथथा गदै समाि राजिीनतक षिचारधारा, दशाि

र कायाक्रममा रनतिद्ध व्यजक्तहरुले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तगात
बिेको कािूिको अधीिमा रही राजिीनतक दल गठि गरी सञ्चालि गिा र दलको षिचारधारा

दशाि र कायाक्रमरनत जिसाधारणको समथाि र सहयोग राप्त गिाको लानग त्प्यसको रचार
रसार गिा गराउि िा सो रयोजिको लानग अन्य आिश्यक काम गिा सर्किे छि् भन्ने

व्यिथथा गररएको पाईन्छ।सो धारामा रयुक्त धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग)

लाई हे दाा राजिीनतक दल खोल्िे थितन्त्रताको व्यिथथा भएको पाईन्छ। धारा 269 को
उपधारा 3 मा दल दताा गराउिे रयोजिका लानग नििेदि पेश गदाा सम्बजन्धत राजनिनतक

दलको षिधाि र िोिणा पत्र लगायतका कागजात पेश गिुप
ा िे छ भनिएबार्ट राजिीनतक

दलको षिधािलाई दलदतााको अनििाया कागजातको रुपमा सं षिधािमा िै व्यिथथा भएको
ऋषिराम कट्टे लषिरुद्धनििााचि आयोग समेत
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दे जखन्छ। उक्त व्यिथथा अिुसार राजिीनतक दल खोल्िे थितन्त्रता अन्तगात बिेको कािूिको
अनधिमा रही राजिीनतक दलको गठि, दताा र सञ्चालि सम्बन्धी अनधकारको उपयोग र
उपभोग गिा पाउिे सं िैधानिक व्यिथथा भएको पाईन्छ।
21.

राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दर्ा ६ मा दलदताा हुि िसर्किे अिथथा बारे

उल्लेख गररएको छ। जस अन्तगात दर्ा ६(१)(ङ) मा “दलको िाम िा जचन्ह आयोगमा

दताा कायम रहे को दलको िाम िा जचन्हसाँग नमल्िे भएमा” कुिै राजिीनतक दल दताा हुि
िसर्किे थपष्ट कािूिी व्यिथथा गरे को पाईन्छ।
22.

रथतुत नमनसलबार्ट दे जखएको षििादको मूल षििय भिेको मुलिाम पनि िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

र कोष्ठ नभत्र पनि छोर्टकरीमा सोषह िाम िे क पा राजखिुले पार्टीको मुलिाम र सं जिप्त िाम

एकै राखेकोबार्ट अलग दल हो भन्नलाई र्रक पषहचाि केषह दे जखदै ि भन्ने िै रहे को र हाम्रो
दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) िाम र कोष्ठमा एउर्टै भन्न नमल्दै ि िाम

जुधेको िा नमल्िे भनि भन्न िनमल्िे हुाँदा राजिीनतक दल सम्बन्धी ऐिको दर्ा ६(१)(ङ)

षिपररतसमेत छै ि भन्ने षिपिीको नलजखत जिार् रहे को सन्दभामा हे दाा राजिीनतक दल

सम्बन्धी ऐि, 2073 को दर्ा 10 मा दलहरु एषककरण हुि िा गानभि सर्किे सम्बन्धमा
व्यिथथा भई राजिीनतक दल सम्बजन्ध नियमािली, 2074 को नियम 8 मा दल एषककरण

हुिे िा गानभिे सम्बन्धी व्यिथथाको बारे मा नियम ९ मा एउर्टै िामबार्ट एकभन्दा बढी दल
दताा हुि िहुिे भन्ने व्यिथथा गररएको र नियम ९ कै उपनियम १ मा ऐि तथा

यस

नियमािली बमोजजम दल दताा गदाा एउर्टै िामबार्ट एक भन्दा बढी दल दताा हुिे छै ि भनि र
उपनियम (२) मा दलदताा को लानग नििेदि ददिे दुई िा सोभन्दा बढी दलको िाम एउर्टै

दे जखि आएमा आयोगले सम्बजन्धत दलसाँग परामशा गरी सम्भि भएसम्म त्प्यथता दलहरुको
सहमती बमोजजम छु ट्टाछु ट्टै रुपमा पषहचाि हुिे गरी दल दताा गिे छ भन्ने व्यिथथा गदै

उपनियम (3) मा उपनियम (2) बमोजजम परामशा गदाा सम्बजन्धत दलहरु नबच सहमती

िभएमा आयोगले त्प्यथता दलहरुको छु ट्टाछु ट्टै पषहचाि हुिे गरी दल दताा गिे छ भन्ने
व्यिथथा रहे को पाइन्छ।
23.

रथतुत षििादको सम्दभामा हे दाा, सानबकमा नििााचि आयोगमा दताा रहे को िेपाल कम्युनिथर्ट
पार्टी (एषककृत मार्कसािादी लेनिििादी) र िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (माओिादी केन्र)का नबच

ु
दल एषककरण गिे सम्बन्धमा दुिै दलका केजन्रय सनमनतबार्ट छु ट्टाछु ट्टै निणाय भई सं यक्त
रुपमा समेत नमनत 2075।02।03 मा निणाय भई िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी िामबार्ट दल
दताा गराउि नििााचि आयोगमा नििेदि परे को दे जखन्छ। छलर्लको क्रममा उक्त िाम

अथिीकार भई िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (एषककृत मार्कसािादी लेनिििादी) र िेपाल कम्युनिथर्ट
पार्टी (माओिादी केन्र)लाई एषककरण गरी िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िे क पा) दताा कायम

गरी दलले मागेको जचन्ह र झण्डा रदाि गिे भनि षिपिीमध्येको नििााचि आयोगबार्ट नमनत

2075।02।23 मा निणाय भएको भन्ने दे जखएको छ। नििेदकले माग गरे को षिियतर्ा
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हे दाा मुल िाम िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी र कोष्ठ नभत्र छोर्टकरीमा िे क पा राजखिुले अलग

िाम िभै पार्टीको िाम एउर्टै भयो भनि गररएको उजुरी उपर कारिाही गरी नमनत
2075।07।09 मा निणाय गदाा षिपिी मध्येको नििााचि आयोगबार्ट षिपिी िेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (िे क पा) दताा गरे कोलाई सदर गिे गरे को दे जखएको छ।
24.

यसरी िेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (िे क पा) सं जिप्तमा िेकपा र िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सं जिप्तमा
िेकपा एउर्टै िाम हो िा होइि भन्ने रश्नका सन्दभामा हे दाा, जहााँसम्म कोष्ठनभत्र लेजखएको

कुरा त केही र्रक छ नि भन्ने भिाई हो सो सम्बन्धमा षिचार गदाा सामान्यतयाः रयुक्त
भएको अिरको उच्चारण र अनभव्यक्त भएपश्चात त्प्यसबार्ट बुजझिे अथामा कुिै नभन्नता महसुस

हुन्छ हुदैि त्प्यो िै महत्प्िपूणा कुरा हुिे भएकोले त्प्यसतर्ा हे दाा नभन्नता िदे जखई नमल्दो जुल्दो
दे जखि आएकोले त्प्यसले सारभूत नभन्नता राख्ने समेत दे जखदै ि। अकोतर्ा थियम् षिपिीको
तर्ाबार्ट पेश भै नमनसल समािेश भएको पार्टीको अन्तररम षिधािको बाषहरी मुख पृष्ठ र भीत्र

पार्टीको िाम उल्लेख भएकोमा समेत पार्टीको िाम िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िेकपा) उल्लेख
भएको दे जखएबार्ट दुई पार्टीको िाम र्रक परे को भन्ने िदे जखई एकआपसमा एउर्टै नमले
नभडेको भन्ने िै दे जखन्छ। कािूिले थपष्ट रुपमा कुिै काम गिे नमल्दै ि भनि

रनतबन्ध

लगाएको कुरालाई अन्यथा गिे गरी कुिै निणाय गिा िा कुिै काम कारिाहीलाई अिुमनत
रदाि गिा नमल्दै ि। जुि काम कुरा कािूिले रत्प्यिरुपमा गिा पाईदै ि भिेको छ सो कुरा
अरत्प्यिरुपमा समेत गिा पाईदै ि।
25.

षिपिीहरुले दताा गराएको िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िे क पा) नििााचि आयोगमा नमनत
2075।02।23 मा ियााँ दलको रुपमा दताा गरे को भिी उल्लेख भएको र उही िाममा
एउर्टा पार्टी शुरुमा नमनत 2070।04।22 मा र पनछ नमनत 2074।05।22 मा िै

दताा भईरहे कोमा नििााचि आयोगबार्ट पषहले दताा भईसकेको पार्टीको िामसाँग नमल्िे गरी
षिपिीहरुको मागबमोजजम िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िे क पा) सं जिप्तमा िेकपा दताा गिे गरी
नमनत 2075।02।23 मा भएको निणायलाई सदर गिे गरी गरे को षिपिीमध्येको नििााचि

आयोगको नमनत 2075।07।09 को निणाय र्ैसला मानथ उल्लेख भई षििेचिा भएको

आधार एिम् कारण तथा राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि, 2073 को दर्ा 6(१)(ङ) को
रत्प्यि उल्लं िि गरर भएको समेतबार्ट कािूि अिुरुप भएको भनि मान्न नमल्िे दे जखि

आएि। सोको थप पुथयाई नमनसल सं लग्ि नििााचि आयोगमा पनछल्लो दताा भएको पार्टीको
अन्तररम षिधािमा िेपाल कम्युनिथर्ट पार्टी (िेकपा) िामाकरण गरी उल्ले ख भएको व्यहोरा
समेतबार्ट रष्ट भएको दे जखन्छ। राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि, 2073 को दर्ा 10
बमोजजम

पषहले िै नििााचि आयोगमा

दताा भएका राजिीनतक दलहरु एषककरण गरी ियााँ

दल निमााण हुाँदा समेत सोही ऐिको दर्ा 6 को दल दताा हुि िसर्किे भनि

ऐिमा व्यिथथा

भएका रािधािहरुको उल्लं िि गिे गरी दल दताा गिा नमल्िे दे जखदै ि। यसरी दर्ा 10
बमोजजमको निणाय गदाा दर्ा 6 को उल्लं िि गिा नमल्दै ि।
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26.

तसथा, मानथ उल्लेख भई षििेचिा भएको कािूिी आधार कारण समेतबार्ट िेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी सं जिप्तमा िेकपा िाम गरे को पार्टी नििााचि आयोगमा पषहला दताा भैसकेको अिथथामा

सोही दताा भैसकेको पार्टीसाँग िाम नमल्िे गरी ियााँ पार्टी दताा गरे को षिपिी मध्येका नििााचि
आयोगको नमनत 2075।02।23 को निणाय र सो निणायलाई सदर गिे गरी भएको नमनत
2075।07।09 को निणाय र्ैसला राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि, 2073 को दर्ा

६(१)(ङ) र राजिीनतक दल सम्बजन्ध नियमािली, 2074 को नियम 9 मा भएको कािूिी

व्यिथथा षिपरीत दे जखाँदा उत्प्रि
े णको आदे शबार्ट बदर गररददएको छ। नििााचि आयोगका यी
दुिै निणाय बदर भए पश्चात सानबकमा नििााचि आयोगमा राजिीनतक दलका रुपमा दताा

रहे का िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एषककृत मार्कसािादी लेिीििादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओिादी केन्र) अलग अलग राजिीनतक दलका रुपमा सानबक कै अिथथामा कायम रहिे
हुाँदा, अब यी दुई राजिीनतक दलले एषककरण गिे भएमा राजिीनतक दल सम्बजन्ध ऐि तथा

नियम षिपररत िहुिे गरी निणाय गरी अषिलम्ब नििााचि आयोगमा उपजथथत हुि जािकारी
ददई जशघ्र कािूि बमोजजम आिश्यक निणाय गिू ा गराउिू भनि षिपिीमध्येका नििााचि

आयोगका िाममा परमादे श समेत जारी गररददएको छ। आदे शको रनतनलषप साथै राखी सो
को जािकारी षिपिीहरुलाई ददिू र आदे शको षिद्युतीय रनत इन्र्टरिेर्टमा अपलोड गरी
नमनसल नियमािुसार अनभलेख शाखामा बुझाईददिू।

न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्यायाधीश

इजलास अनधकृतः- मनिता गुरुङ

कम्प्युर्टर: दे नबमाया खनतिडा(दे नबिा)

इनत सं ित् २०७७ साल र्ाल्गुि मषहिा 23 गते रोज 1 शुभम् ...............................।
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