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मु�ा :-उ�प्रेषण परमादेश (०७५–wo–०५१७)

अि�तम आदेश गन� अदालत :- श्री सव��च अदालत, संयु�त इजलास ।
अि�तम आदेश गन� मा.�या.�युह� :-श्री बमकुमार श्रे�

श्री कुमार रे�मी
अि�तम आदेश भएको िमित :- २०७७।११।२३
जानकारी प्रा�त िमित :- २०७७।११।२३ गते

िनवेदकह� िन� िलिखत िनवेदन गद�छौँ:-

१) उि�लिखत मु�ामा ठहर गनु� पन� प्र�ह� िन� बमोिजम रहेका िथए :–

क) सािवकको नपेाल क�युिन� पाट� (एिकृत मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी
के�दर् ) एकीकरण भई बनकेो नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को नाम िवप�ी ऋषीराम क�ेल संयोजक
रहनु भएको नपेाल क�युिन� पाट� नाम गरेको पाट�को नामसँग िम�दोजु�दो छ, छैन ?

ख) प्र�तुत िववाद केवल नामको िववाद हो वा दलको अि�त�वको िववाद हो ? दत� भएको कुनै दलह�को नामको
िववादमा दलको अि�त�व न ैइ�कार गन� िम�छ, िम�दैन ?



ग) दल दत� कायम रहने आव�यक िवषय व�तु केवल नाम मा� हो वा नाम बाहेकको अलग पिहचान िदने अ�य
व�तु झ�डा, िच�ह, िवधान, उ�े�य र िस�ा�त पिन हो ? नाम बाहेक यी अ�य िवषय व�तु यथावत रहदँा रहदैँ
नाम मा�को िववादले दलको अि�त�व न ैसमा�त हनु स�छ वा स�दैन ?

घ) राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) बमोिजम दत� रहेको कुनै दलको नाम वा िच�हसँग
िम�न गएमा दफा ६(२)(३) बमोिजम सुधार गन� मौका िदनु पन� अिनवाय� कानूनी �यव�थाको बेवा�ता गरी सो
मौका न ैनिदई एकीकरण न ैनभएको वा सािवक बमोिजम अलग–अलग दल रहेको भ� िम�छ, िम�दैन ?

ङ) राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोिजम सािवकको नपेाल क�युिन� पाट� ( एिककृत
मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� ( माओवादी के�दर् ) एकीकरण भएको त�यलाई िवप�ीले
पिन �वीकार गनु� भएको र सो एकीकरण हनुु हुँदैन भ�े िवषयमा िवप�ीको कुनै माग दावी नै नरहेको
ि�थितमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अि�त�वलाई इ�कार गरी माग दावी भ�दा बािहर
गई सािवक बमोिजम न ैअलग–अलग दल रहेको भ� िम�छ, िम�दैन ?

च) स�मािनत सव��च अदालत, संवैधािनक इजलासको िरट न.ं०७७–wo–००२८ समेतका उ�प्रेषण
परमादेशका िनवेदन प�ह�मा िमित २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा
) को एकीकरणलाई �वीकार गिर एउटै पाट� हो भनी सकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत �वीकार गरी
सकेको ि�थितमा �यसको िवपरीत हनुे गरी संयु�त इजलासको फैसलाले एउटै पाट� नभएको, एकीकरण नै
नभएको वा अलग–अलग पाट� रहेको भ� िम�छ, िम�दैन ? संसद िवघटनको मु�ामा संवैधािनक इजलासले
गरेको आदेशको िवपरीत ह�ुछ, हुँदैन ?

छ) कानून बमोिजम हेरफेर, संशोधन वा अक� नाम रा� िम�ने अब�थाको िववादमा नामको िसिमत िवषयमा
िन�पण नगरी एकीकरणको स�पूण� प्रिक्रया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गन� गरी िन�पण गन�
िम�छ, िम�दैन ? दलको दत� खारेजी वा अि�त�व समा�त हनुे कानूनी �यव�था राजनीितक दल स�ब�धी
ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ मा गिरएकोमा सो अब�था प्र�तुत िववादमा छ, छैन ? छैन भने नपेाल
क�युिन� पाट� (ने क पा ) को दत� खारेज गरी अि�त�व नामेट गन� िम�छ, िम�दैन ? राजनीितक दल
स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अक� कुन कानूनले दलको दत� खारेज गरी अि�त�व
समा�त गन� िम�छ, िम�दैन ? कानूनको उ�त २ अब�थामा बाहेक अ�य अब�था वा कारण देखाई दलको
दत� खारेजी वा अि�त�व समा�त गरेमा संिवधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० िवपिरत भई दल
मािथकै प्रितब�ध ह�ुछ, हुँदैन ? अदालतकै फैसला वा आदेशले य�तो राजनीितक दल मािथ प्रितब�ध
ला�दा “जुन काम प्र�य� गन� िम�दैन, सो काय� अप्र�य� �पमा पिन गन� िम�दैन” भ�े िस�ा�त अदालत
�वयलंाई लागु ह�ुछ, हुँदैन ?

ज) िम�दोजु�दो नाम हो वा होइन भ�े िसिमत कानूनी प्र� रहेको िववादमा दईु राजनीितक दलले गरेको
एकीकरण, सो एकीकरण गद� गरेको स�झौता, अ�तिरम िवधान, केदर्ीय सिमितको िनण�य, झ�डा र िच�ह
आिद पिरणामतः बदर हनुे गरी अलग–अलग पािट� रहेको भ� िम�छ वा िम�दैन ? एकीकरण गद�को
स�झौता, अ�तिरम िवधान, के�दर्ीय सिमितको िनण�य आिद समेत बदर हनुे गरी आदेश गद� अदालत



राजनीितक िवषयमा प्रवेश गरेको ह�ुछ, हुँदैन ? संवैधािनक र कानूनी िवषय व�तुको सीमा नाघेर अदालत
य�तो राजनीितक िवषयमा प्रवेश गन� िम�छ िम�दैन ?

२ उ�त मु�ामा उ�लेिखत ठहर गनु� पन� प्र�को िन�पणमा िन� प्रमाणह�लाइ आधार िलइएको देिख�छ :–

क) िनव�चन आयोगमा दत� रहेको नपेाल क�युिन� पाट� ( एकीकृत मा��सवादी लेिननवादी ) र नपेाल क�युिन�
पाट� (माओवादी के�दर्) का िबच दल एकीकरण गन� स�व�धमा छु�ाछु�ै दलका के�दर्ीय सिमितबाट
छु�ाछु�ै िनण�य भई संयु�त �पमा समेत िमित २०७५।२।२३ मा िनण�य भई नपेाल क�युिन� पाट�को
नामबाट दल दत� गराउन िनव�चन आयोगमा िनवेदन परेको देिखएको ,

ख) नपेाल क�युिन� पाट� (एकीकृत मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी के�दर्) लाई
एकीकरण गरी नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) दत� कायम गरी दलले मागेको िच�ह र झ�डा प्रदान गन�
भनी िवप�ी आयोगबाट िमित २०७५।२।२३ मा िनण�य भएको र मुल नाम नपेाल क�युिन� पाट� र को�
िभ� छोटकरी नाम ने क पा रािखनुले अलग अलग नाम नभै पाट�को नाम एउटै भएको भनी गिरएको उजुरी
उपर कारवाही गरी िनव�चन आयोगबाट िवप�ी नपेाल का�युिन� पाट� ( ने क पा ) दत� गरेकोलाई सदर
गरेको देिखएको,

ग) सामा�यतया प्रयु�त भएको अ�रको उ�चारण र अिभ�य�त भए प�ात् �यसबाट बुिझने अथ�मा कुनै िभ�ता
ह�ुछ हुँदैन �यो नै मह�वपूण� हनुे भएकोले �यस तफ� हेद� िभ�ता नदेिखई िम�दो जु�दो देिखन आएकोले
सारभूत िभ�ता रा�े नदेिखई िवप�ी पाट�को तफ�बाट पेश भएको अ�तिरम िवधानको बािहरी मुख पृ� र
िभ� समेत पाट�को नाम नपेाल क�युिन� पाट� (नकेपा) उ�लेख भएको देिखएबाट दबैु पाट�को नाम फरक
परेको भ�े नदेिखई एक आपसमा एउटै िमले िभडेको भ�े न ैदेिखएको,

घ) िवप�ीह�ले दत� गराएको नपेाल क�युिन� पाट� ( ने क पा ) िनव�चन आयोगमा िमित २०७५।२।२३ मा
नय� दलको �पमा दत� गरेको भनी उ�लेख भएको र उही नाममा िमित २०७०।२।२३ मा र पिछ िमित
२०७४।५।२२ मा नै दत� भई रहेकोमा िनव�चन आयोगबाट पिहले दत� भई सकेको पाट�को नामसँग िम�ने
गरी नपेाल क�युिन� पाट� ( ने क पा ) दत� गन� गरी भएको िनण�यलाई सदर गरेको िनव�चन आयोगको िमित
२०७५।९।७ को फैसलामा िववेचना भएको आधार कारण तथा राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को
दफा ६(१)(ङ) को प्र�य� उ�लंघन भएको समेतबाट कानून अनु�पको नदेिखएको,

ङ) िनव�चन आयोगमा पिछ�लो दत� भएको पाट�को अ�तिरम िवधानमा नपेाल क�युि� पाट� ( ने क पा )

नामाकरण गरी उ�लेख भएको �यहोरा समेतबाट प्र� रहेको देिखई राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३
को दफा १० बमोिजम पिहले नै िनव�चन आयोगमा दत� भएको राजनीितक दलह� एकीकरण गरी नय� दल
िनम�ण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दत� हनु नस�े भनी ऐनमा �यव�था भएका प्रावधानह�को
उ�लंघन गन� गरी दल दत� हनु नस�े भ�े ऐनका प्रावधानह�को उ�लंघन गन� िम�न ेनदेिखएको,

च) नपेाल क�युिन� पाट� संि��तमा नकेपा नाम गरेको पाट� िनव�चन आयोगमा पिहले दत� भैसकेको अव�थामा
सोही दत� भै सकेको पाट�सँग नाम िम�ने गरी नय� पाट� दत� गरेको िनव�चन आयोगको िमित



२०७५।२।२३ को िनण�य र िमित २०७५।७।९ को फैसला राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को
दफा ६(१)(ङ) र राजनीितक दल स�ब�धी िनयमावली, २०७४ को िनयम ९ समेतको िवपिरत देिखएकोले
उ�प्रेषणको आदशेले बदर हनु,े

छ) िनव�चन आयोगका िय दवैु िनण�य बदर भए प�ात् सािवकमा िनव�चन आयोगमा राजनीितक दलका �पमा
दत� रहेका नपेाल क�युनि� पाट� ( एिककृत मा��सवादी लेिननवादी ) र नपेाल क�युिन� पाट� ( माओवादी
के�दर् ) अलग–अलग राजनीितक दलका �पमा सािबककै अव�थमा कायम रहने हुँदा अब यी दईु
राजनीितक दलले एकीकरण गन� भएमा राजनीितक दल स�ब�धी ऐन तथा िनयम िवपरीत नहनुे गरी िनण�य
गरी अिवल�ब िनव�चन आयोगमा उपि�थत हनु जानकारी िदई िशघ्र कानून बमोिजम आव�यक िनण�य गनु�
गराउनु भनी िवप�ी म�येका िनव�चन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी हनु े।

३) सव��च अदालतले य�तै ठहर गनु� पन� प्र� समावेश भएको मु�ामा िन� िस�ा�त प्रितपादन गरेको देिख�छ :–

क) यस स�मानीत अदालतको िववािदत अि�तम आदेशमा िनव�चन अयोगको िमित २०७५।०२।२३ को िनण�य
र सो िनण�यलाई सदर गरेको िमित २०७५।०७।०९ को फैसला संवैधािनक तथा कानूनी आधार िवना नै
बदर गिरएको छ । िनण�यह� बदर गरेको स�मािनत अदालतको आदेशमा राजनीितक दल स�ब�धी ऐन,

२०७३ को दफा ६(१)(ङ) र राजनीितक दल स�ब�धी िनयमावली, २०७४ को िनयम ९ को गलत �या�या
भएको छ । िवप�ी संयोजक रहनु भएको नपेाल क�युिन� पाट�सँग िनवेदक पु�पकमल दाहाल प्रच�ड र
केपी ओली अ�य� रही दत� भएको नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को नाम यस स�मािनत अदालतको
आदेशमा अिभ�य�त भए बमोजीम समान रहेको वा िमले िभडेको छैन । िवप�ीको दलको संि��त नाम तथा
को� िभ�को नाम रहेको छैन । िनवेदक समेत अ�य� रहेको दलको नाम नपेाल क�युिन� पाट� भ�दा
पछाडी को� िभ� (ने क पा) रहेको छ । नपेाल क�युिन� पाट� भिन सवै दलले ले�े र िवशेष पिहचानका
लािग पछाडी अ�य नाम राखी दलको पिरचय गराउने गरी दल दत� भई आएका िविभ� द�ृा�तह� आदेशमा
नै उ�लेख भएको छ । िनवेदक समेत अ�य� रही दत� भएको नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) र िवप�ीको
दल नपेाल क�युिन� पाट�को नाम देखादेखी �पबाट फरक र अिम�दो रहेको छ । य�तो नामलाई समान र
िमले िभडेको भिन भएको आदेश आफैमा खि�डत रहनुका साथै उ�त कानूनी �यव�थको प्र�य�तः िवपिरत
छ ।

ख) राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलह� एकीकरण हनु वा गािभन स�े प्र� कानूनी
�यव�था रहेको छ । सोही कानूनी �यव�था बमोिजम त�कािलन नपेाल क�युनि� पाट� (एिककृत
मा�स्�वादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी के�दर्) आपसमा एकीकरण भई नपेाल
क�यूिन� पाट� (ने क पा) दत� भएको हो । दत� भई सकेका दलको दत� खारेज राजनीितक दल स�ब�धी,
२०७३ को दफा १२ बमोिजम स�बि�धत दलले आ�नो िवधान बमोिजम के�दर्ीय सिमितबाट िनण�य गरी
आयोग सम� िनवेदन िदएको अव�थामा मा� हनु स�तछ । दल खो�न,े दलको नाम रा�े र स�चालन गन�
हक संिवधान र कानून�ारा प्रद� छ । अदालतको आदेशले राजनीितक दलह�ले संिवधान र प्रचिलत
कानून अनुसार आ�नो दलको नाम रा�े, दत� गन�, स�चालन गन� हकमा ब�देज लगाउन र िनयि��त गन�
िम�ने हुँदैन । देखा–देखी फरक रहेका नामह�लाई बलात् �पबाट समान र एउटै रहेको िन�कष�



िनकािलएको छ । स�मािनत अदालतको आदेशले परो� �पबाट दल दत� र स�चालनमा नै ब�देज लगाएको
छ । प्र�य� �पबाट दल दत� र स�चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश िदने अिधकार स�मािनत
अदालतलाई रहेको छैन । प्र�य� �पबाट गन� निम�ने र गन� नसिकने काय� परो� �पबाट अक� िववादमा
परेको िनवेदनमा असा�दिभ�क �पबाट आदेश गरी गन� खोिजएको छ । आदेश उ�त कानूनी �यव�थाको
िवपिरत रहेकोले पुनरावलोकन गरी हेिरनु पन� प्र� रहेको छ ।

ग) दलको छोटकरी नाम रा�े वा नरा�े भ�े स�व�धमा दल दत� हुँदाकै अव�थामा यिकन गिरने ह�ुछ ।
िवप�ीले दत� गनु� भएको दलको नाम नपेाल क�युिन� पाट� मा� रही उ�त दलको अ�य कुनै छोटकरी नाम
रहेको छैन भने िनवेदक समेत अ�य� भई दत� भएको दलको छोटकरी नाम (ने क पा) रहेको छ । छोटकरी
नाम हनुु र नहनुु नै दल छु�याउने र दलको पिहचान गन� �प� आधार हो । य�तो अव�थामा समेत दलको
नाम समान रहेको भनी गिरएको आदेश राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ८, ८(२), ९ तथा
अनुसूचीको क्र.सं.१ समेतको िवपिरत रहेकोले �टुीपूण� छ । साथै िववािदत आदेश �याियक भ�दा पिन
राजनीितक रहेको कारणले पिन बदरभागी छ ।

घ) राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलह� एकीकरण हनु वा गािभन स�े र दफा १२ ले
दलको दत� खारेज हनुे स�ब�धी �यव�था गरेका छन् । उ�त दफा १० को �यव�था बमोिजम दलह�
एकीकरण भएको काम कारवाहीको स�व�धमा कसैले कुनै िववाद उठाएको अव�था रहेको छैन ।
दलह�को एकीकरणको प्रकृयामा य�ता �टुही� रहेको कारणबाट दलह�को एकीकरण बदर हनुु वा गनु�
पन� स�मको कारण पिरव�द उ�प� भएको भनी िववािदत आदेशमा कुनै कारण पिरव�द उ�लेख हनु सकेको
छैन । हुँदै नभएको कारण पिरव�द आदेशमा उ�लेख हनु स�े अव�था पिन रहेको छैन । कुनै िववाद नहुँदा
नहुँदै पिन दलको एकीकरण स�ब�धी िनिव�वाद काम कारवाहीलाई अमा�य र बदर घोिषत गिरएको छ ।
स�मािनत अदालतको आदेशको अ�ययन गद� दलह�को एकीकरणको काम कारवाही बदर गनु� पन� स�मका
कुनै पिन संवैिधनक र कानूनी अधारह� आदेशमा उ�लेख भएको देिखँदैन । कुनै आधार र कारण िवना
संिवधान र कानून अन�प भएको दलको एकीकरण अमा�य हनुे भनी भएको आदेश उ�त कानूनी
�यव�थाको िवपिरत हनुाका साथै आदेशले संिवधान र कानूनको दायरा नाघेको काराणले बदर भागी छ ।

ङ) प्र�तुत िववादमा िवप�ी ऋषीराम क�ेलको माग दावी नै केवल “..िनवेदक संयोजक रहेको नपेाल
क�युिन� पाट� संि��तमा नकेपा र म आ�नो समेतका संवैधािनक एवं कानूनी हकको ग�भीर�पमा हनन
भएकोले िवप�ी िनव�चन आयोग िवप�ी नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) दत� गरेको सदर गन� गरेको
आयोगको िमित २०७५।०७।०९ गतेको िनण�य फैसला नपेालको संिवधान २०७२ को धारा
१७(१)(२)(ग), धारा २७०,राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ४, ५, ६(१) (ङ) ९, १०
िवपिरत गलत तिरकाले र �याियक मनको प्रयोग नगरी भएको हुँदा िनव�चन आयोगको २०७५।०७।०९
को िनण�य फैसला उ�प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश लगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी गरी
िवप�ीह�लाई संिवधानको पालना गन� लगाई िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी हकको संर�ण गरी
संसदीय मय�दा समेत कायम गरी पाउँ ।” भ�े रहेको देिख�छ । यसबाट िनवेदककै िनवेदनबाट पिन
सािवकको नपेाल क�युिन� पाट� (एिककृत मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी



के�दर्) एकीकरण भएकोमा उप्रा�त सािवकका यी दईु अलग–अलग दल नरही दवैु दलह� एकीकरण भई
एउटै दल भैसकेको त�यलाई िवप�ी ऋषीराम क�ेलले समेत �वीकारै गनु� भएको छ । िवप�ीको आपि�
केवल एकीकृत दल नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को नाममा छ । उ�े�य िच�ह वा झ�डा अ� केहीमा
पिन छैन । एकीकरणको ब�की कुनै पिन प्रिक्रयामा छैन । एकीकरण भएकोमा सो हनुु हुँदैन, सािवक
बमोिजम अलग–अलग दल नै कायम रहनुपछ� भ�े न त िवप�ी ऋषीराम क�ेलको माग दावी छ, न त िनजले
िवप�ी बनाएका नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को अ�य��य म अ�य� पु�पकमल दाहाल प्रच�ड र केपी
ओलीको िलिखत जवाफमा एकीकरणको िखलाफमा कुनै िजिकर नै छ । यस अथ�मा एकीकृत पाट� नपेाल
क�युिन� पाट� (ने क पा) नाममा बाहेक मु�ाका प� िवप� बीच अ� कुनपैिन कुरामा िववाद छैन । न त
यसमा िवप�ी रहेको िनव�चन आयोगको अ�यथा कुनै िजिकर नै छ । व�तुतः िवप�ी ऋिषराम क�ेलले
एकीकृत पािट� नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) लाई तथा सो पाट�को अ�य� �यलाई नै िवप�ी बनाउनु
भएको छ । सािवकको नपेाल क�युिन� पाट� ( एिककृत मा��सवादी लेिननवादी ) र नपेाल क�युिन� पाट�
(माओवादी के�दर्) लाई िवप�ी बनाउनु भएको छैन । यसथ�, िवप�ी ऋिषराम क�ेलले जे कुरामा िववाद गनु�
भएको नै छैन, प� िवप� बीच जे कुरामा मुख िमलेको छ,अथ�त सािवकका दईु वटा दल एकीकरण भई
एउटै पाट� कायम भएको त�यमा मुख िमलेको छ । �यस भ�दा बािहर गएर दावी नै निलएको िवषयमा
अदालतले ठहर िन�पण गन� िम�छ िक िम�दैन ? भ�दा िकमाथ� पिन िम�दैन, कदापी िम�दैन । अदालत
जिहले पिन िनवेदकको माग दावी र प्र�यथ�को प्रितवाद िजिकरमा िसिमत रिह ठहर िन�पण गन� गद�छ ।
यो िवषय अदालतले िदएको हरेक आदेशको अ�रशः पालना ह�ुछ,हनुुपछ�,अदालत आव�यक र िसिमत
कुरामा मा� बो�दछ भ�े आ�मस�यमताको िस�ा�त र �यायालयको ओजपूण� गिरमामा आधािरत िवषय हो ।
वादी प्रितवादीले दावी िजिकर नै निलएको र िववाद नै नभएको िवषयमा अदालत जानै हुँदैन भ�े �यायको
मा�यता िव��यापी �पमा प्रचिलत छ । यस िवषयमा स�मािनत सव��च अदालतबाट सयौँ मु�ामा निजर
िस�ा�त प्रितपादन गरी सकेको छ । यस स�ब�धमा स�मािनत सव��च अदालतबाट “ बादीले दावी िलएको
कुराको अदालतले इ�साफ ठहर गनु� पन�, बादी दावी नै नभएको कुरामा अदालतले तक� उठाई प� िवप�को
बीचमा कुनै असर पन� जाने गरी इ�साफ गन� निम�ने ।”(न.ेका.प.२०३०, िन.न.ं७२१, भुपाल िसंह प्रधान
िव�� उपे�दर्नाथ चटो पा�याय), “ बादीले उजुर गद� जित कुरा उजुरीमा दावी िलएको छ, �यती कुरामा
स�म अदालतले इ�साफ गरी िदनु पन� हो,उजुरी भई दावी िलएको छैन भने दावी नै नभएको कुरामा पिछ
उठाएको वादिववाद समेतलाई िलएर अदालतले इ�साफ गरी िदन निम�ने ।” (न.ेका.प. िवशेष�क २०४०,

िव.िन.न.ं १७,गोपी सा–तेली समेत िव�� सु भुपाल िसंह प्रधान, “बादी दावी र प्रितउ�र िजिकरबाट मुख
निमलेका कुराह�मा मा� अ.ब.१८४(क) तथा १८५ न.ं बमोिजम िनण�य गिर िदनु पन� । ”

(न.ेका.प.२०४३, िन.न.ं२९००, कृ�ण प्रसाद श्र� समेत िव�� सव��मुनी बज्राचाय� ), “अदालतले
अ�यायमा पर� भनी �प� �पमा दावी िलई आएको �यि�तको उजुरीमा सीिमत रही प्रमाणको मू�य�कन गरी
सोही दावीका स�व�धमा िन�पण गनु� पन� । माग दावी निलई आएको अव�थामा अदालतले यसको माग दावी
य�तो हनुु पछ� भनी अनुमान गरी िनण�य गन� निम�ने । ( न.ेका.प.२०४५, िन.न.ं ३५८७, गोिब�द पाौडेल
िब�� परशुराम भ�राई समेत ), “ बादी दावीमा सीिमत रही फैसला गनु� पछ� । �याय स�पादन प�ितको यो
एउटा मह�वपूण� प� हो । साथै यो �याियक आ�मसंयमको िस�ा�तको एक प्रमुख आधार पिन हो ।
यसलाई �यायको एउटा मा�य िस�ा�तको �पमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट िवमुख



(Deviate) हनुु पन� कुनै कारण र औिच�य नभएकाले दावीको सीमा नाघेर आफै िववादको िसज�ना गरी वा
औिच�यको तक� िदएर अदालतले दावी नगिरएको कुरामा वा दावी भ�दा बािहर गएर िनण�य ग� निम�ने ।” (

न.ेका.प.२०६८, अंक १ िन.न.ं८५३३, भोजराज िघिमरे िव�� राम प्रसाद नायक ), “बादी दावी भ�दा
बािहर गई वा वादीले दावी िलएको भ�दा बढी िवषयमा अदालतले िनण�य गन� निम�न”े न.ेका.प. २०५०,

िन.न.ं४७९६, सुरजु अिहर िव�� बृजलाल अिहर समेतका मु�ाह�मा िस�ा�त प्रितपादन भएको छ । यी
उि�लिखत तमाम निजर िस�ा�तको प्रितकुल हनुे गरी अदालतले िववादको िवषय व�तु भ�दा बािहर गई
गिरएको इ�साफ ग�भीर �िुटपूण� रहेकोले पुनरावलोकन गिर बदर हनुु पन� प्र� छ ।

च) यस स�मािनत अदालतको आदेशमा सािवकमा िनव�चन आयोगमा राजनीितक दलका �पमा दत� रहेका
नपेाल क�युिन� पाट� (एिककृत मा�स�वादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी के�दर्) अलग
अलग राजनीितक दलका �पमा कायम हनुे भिनएको छ । जुन प्राकृितक �यायको िस�ा�त समेतको
प्रितकूल रहन गएको छ । राजनीितक दल खो�ने हक िभ� नाम रा�े, एकीकरण हनु,े गािभने लगायतका
सवै अिधकारह� �वतः समािहत हनुे ह�ुछन् । त�कािलन राजनीितक पिरवेश, जनचाहना र आव�यकता
अनुसार संिवधान र कानून स�मत तवरबाट दलह� एकीकरण भई लामो समय �यितत भई एकीकरण भएको
दलको हैिसयतले िनव�चनमा सहभागी हनुे लगायतका धेरै गितिविधह� गिर सकेको अव�थामा कसैले
िववाद नगरेको संिवधान र कानून बमोिजम भएको दलको एकीकरणलाई अमा�य गरी दलह� छु�याउने गरी
भएको आदेश आफैमा उदेक ला�दो रहेको छ । संिवधान र कानून स�मत तवरबाट दलह� एकीकरण भई
दलह� एकीकरणको स�व�धमा कुनै िववाद समेत नरहेको अव�थामा दलह�लाई छुि�न बा�य पािरएको
आदेशले �यायको मा�य िस�ा�तको नै घोर अव�ा र उपहास गरेको छ । साथै उ�त आदेश नपेालको
संिवधानको धारा १७(२) (ग) र राजनीितक दलस�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ३, ९ र १० समेतको
िवपिरत रहेकोले पनुरावलोकन गरी हेिरनु आव�यक छ ।

छ) दलले यो नाम बाहेक अ�य नाम मा� रा� पाउने हो भनी िनषेध, विज�त वा िनयि��त गन� गिर स�मािनत
अदालतबाट आदेश जारी हनु नै स�तैन । संिवधान र प्रचिलत राजनीितक दल स�ब�धी ऐनको अिधनमा
रही दलको नाम के रा�े भनी िनण�य गन� �वाय�ता दल दत� गन� नागिरकह�मा हनुे यथाथ�तामा िववाद छैन
। स�मािनत अदालतको िववािदत आदेशले नपेाल क�युिन� पाट� नै दत� गन� रोक लगाएको छ । यो नाम
बाहेकका नाम राखी दल दत� गनु� भनी िनषेधा�मक आदेश जारी गरी भएको आदेश नपेालको संिवधानको
प्र�तावनामा उ�लेख भएको जनताको प्रजाताि��क बहदुलीय लोकताि��क शासन प्रणाली भ�े
�यव�था तथा धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ का �यव�थाह�को अ�र र भावना तथा दलीय �यव�थाको
अवधारणा समेतको िवपिरत छ ।

ज) दलह� एकीकरण भएको अव�था र हालको अव�था पूण��पबाट पिरवत�न भई सकेको छ । दलह�
एकीकरण हनु,े गािभन,े िवभाजन हनुे भ�े लगायतका दलीय गितिवधह� त�कालको राजनीितक
पिरवेश,जनचाहना र आव�यकता अनुसार हनुे गद�छ । एउटै राजनीितक अव�था सदा सव�दा रही रहने
हुँदैन । त�कालको िविश� राजनीितक पिरि�थितमा एकीकरण भएका दलह�लाई छु�याई इ�छा भए
एकीकरण गराउनु भनी भएको आदेशले कुनै संवैधािनक र कानूनी मू�य मा�यता अंिगकार गरेको छैन ।



आदेशको �यहोराबाट आदेशकत�ह�लाई दलको एकीकरण मन नपरेको ज�तो देिखएको छ । संिवधान र
प्रचिलत कानून बमोिजम एकीकरण भई सकेको दललाई िवग्रह गन� वा छु�याउने ज�ता दलीय
�वाय�ताको िवपिरत आदेश गन� अिधकार स�मािनत अदालतलाई समेत रहने हुँदैन । प्र�य� �पबाट गन�
निम�ने काय� परो� �पबाट पिन गन� िम�ने हुँदैन भनी आदेशमा नै उ�लेख भएको �याियक मा�यता समेतको
िवपिरत हनुे गरी परो� �पबाट दल एकीकरण गन� रोक लगाई छुि�न आदेशले बा�य पारेको छ । आदेशमा
मा�ु पन� भनी उ�लेख गिरएको �याियक शुि�तकै िवपिरत हनुे गरी भएको आदेश आफैमा खि�डत र उ�त
�याियक मा�यता समेतको िवपिरत छ ।

झ) िनि�त् अव�था र आव�यकताका आधारमा प्रचिलत कानून बमोिजम एकीकरण प्रकृयाबाट दत� भई सो
बमोिजम बनकेो नय� राजनीितक दलको तफ�बाट उ�मेदवार भई िविभ� िनव�चनह� ( रा�रपित,

उपरा�रपित, प्रितनीधी सभाको का�की िनव�चन �े� न.ं२ को उप–िनव�चन, रा�रीय सभाको िनव�चन
भ�तपुर िनव�चन �े� न.ं १ (१) को उपिनव�चन र �थानीय तह अ�तग� धरान उमनपाको प्रमुखको उप
िनव�चन, �थानीय तह गाउँपािलका अ�तरगत फा�गुन�द गाउँपािलका अ�य�,मकालु गाउँपािलका अ�य�
िपप्रा गाउँपािलका अ�य�, �थानीय तह गाउँपािलकाको उपा�य� तफ� खापु�नाथ गाउँपािलका उपा�य�
तथा �थानीय तह अ�तग�त िविभ� ४४ वडा अ�य�का पदह�मा उपिनव�चन भएका छन् । िववािदत
आदेशले िनव�चनह�बाट िनव�िचत जन प्रितिनधीह�को हैिसयत मािथ नै प्र� उ�न पुगेको छ ।
जनादेशलाई नै ख�ब�याउने गरी भएको आदेश जनताको मतािधकार तथा जनादेश समेतको िवपिरत
रहेकोले कायम रहन स�तैन ।

ञ) यस स�मानीत अदालतबाट हालसालै भएको संसद िबघटन स�ब�धी बहचुिच�त िरट न.ं०७७–wo–००२८
समेतका उ�प्रेषण परमादेशको िरट िनवेदनमा िमित २०७७।११।११ मा संवैधािनक इजलासबाट आदेश
भएको छ । उ�त आदेशको प्रकरण न.ं३ मा “ प्र�तुत िववादमा प्रकट भएका व�तु त�य स�दभ�मा हेद�
चुनाव प�ात् शु�मा दईु भ�दा बढी दलह�को समथ�नमा बहमुत प्रा�त गन� स�े प्रितिनधी सभाको
सद�यलाई रा�रपितको काय�लयको िमित २०७४।११।०३ को नपेाल राजप�मा प्रकािशत सूचना
बमोिजम नपेालको संिवधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गन� प्रधानम��ी
िनयु�त गिरएको देिखए तापिन िमित २०७५।०२।०३ मा दईु पाट� एिककरण भई िमित २०७५।०२।०५
मा स�माननीय प्रधानम��ी संयु�त संसिदय दलको नतेा चुिननु भएपिछ उह�को हैिसयत धारा ७६ को
उपधारा (१) बमोिजमको बहमुत प्रा�त प्रधानम��ीको �पमा पिरवत�न भएको त�यगत �पमा देिखएको छ
।” �यसैगिर सोही प्रकरणमा “....धारा ७६(१) बमोिजम प्रितिनिध सभामा बहमुत प्रा�त नतेाको
हैिसयतमा रहनु भएका स�माननीय प्रधानम��ीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूव�शत�ह� आकिष�त हनुे
अब�था नै नरहने हुँदा उ�त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोिजम प्रितिनिध सभा िवघटनको िसफािरस गन�
पाउने संवैधािनक अिधकार रहेको पाइएन” भ�े उ�लेख छ । आदेशको उ�त �यहोराबाट दलको एकीकरण
स�ब�धी काम कारवाही संिवधान स�मत र कानून स�मत रहेको प्र� छ । स�मािनत अदालतको
संवैधािनक इजलासले मा�यता प्रदान गरेको काम कारवाहीलाई संयु�त इजलासले प्र� उठाउन वा
अमा�य गन� पाउने भ�े अव�था नै रहेको छैन । िववािदत आदेश गन� संयु�त इजलासमा भ�दा अिधक
सं�या रहेको ५ सद�यीय संवैधािनक इजलासबाट भएको आदेश िववािदत आदेश गन� संयु�त इजलास



लगायत सवैलाई बा�या�मक र ब�धनकारी रहेको छ । यसरी अिधक सं�या रहेको संवैधािनक
इजलासबाट फैसला भएको १२ िदन निव�दै उ�त फैसलाको िवपिरत हनुे गरी भएको आदेश जे ज�तो सुकै
आदेश गन� सिक�छ भ�े सोचबाट भएको देिखएकोले नपेालको संिवधानको धारा १२६, १२८ तथा
निजरको िस�ा�त तथा उ�त आदेश समेतको िवपिरत छ ।

ट) अदालतले संवैधािनक र कानूनी प्र�को ल�मण रेखा नाघेर राजनीितक िवषय व�तुमा प्रवेश गरेर इ�साफ गन�
िम�दैन । प्र�तुत िववादमा संवैधािनक र कानूनी प्र�को सीमा �यित मा� छ, जित िवप�ीले नामको
िवषयमा आपि� प्रकट गरी माग दावी िलएको देिख�छ । िवप�ी संयोजक रहनु भएको पाट� र एिककृत
भएको प्र�यथ� पाट�को नाम िम�दोजु�दो हो वा होइन ? िम�दोजु�दो हो भने अक� नाम रा�े वा प्र�ताव गन�
मौका प्र�यथ�लाई िदनु पन� सामा�य समझको �यि�तले पिन सहज �पमा बु�ने िवषय छ, जो प्राकृितक
�यायको िस�ा�तमा आधािरत छ । जि�मसकेको �यि�तको नामको िववादले उसको अि�त�व नै नरहेको
भनी जबरज�ती मान� वा अि�त�व समा�त गन� िम�दैन । स�मािनत सव��च अदालतको संयु�त इजलासले
त झनै िम�दैन, िकनभने सोही �यि�त अथ�त नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा ) को अि�त�वलाई स�मािनत
सव��च अदालतकै संवैधािनक इजलासले यस अिघको संसद िबघटनको मु�ामा �वीकार गरी बहमुत प्रा�त
एकीकृत दलको नतेा नै संिवधानको धारा ७६(१) बमोिजम प्रधानम��ी िनयु�त भएको भनी दलको
संवैधािनक र कानूनी अि�त�वलाई घोिषत �पमा अिभलेख अदालतको संवैधािनक इजलासको फैसलाले
मा�यता प्रदान गिर सकेको अब�था छ । �यसको िवपरीत नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) अि�त�वमै
नरहने र सािवककै अब�थाको नपेाल क�युिन� पाट� ( एिककृत मा��सवादी लेिननवादी ) र नपेाल
क�युिन� पाट� ( माओवादी के�दर् ) अलग–अलग दल कायम रहेको भनी टु��याई िवगतमा फक�उने
काय�बाट ज�मी सकेको �यि�त जबरज�ती मानु�, अि�त�व समा�त वा जि�म सकेको व�चालाई आमाकै
गभ�मा िफत� पठाउनु समान हो । राजनीितक दल आफै घोिषत �पमा िवघटन वा दत� खारेजीमा गई
राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १२, १३ बमोिजम दलको अि�त�व समा�त हनुु कानून
बमोिजमको एउटा अब�था हो । दलको अि�त�व समा�त हनुे �यो अब�था नै िव�मान नभई केवल नामको
िववादले प्र�यथ� दलको अि�त�व समा�त पानु� यो एक प्रकारको राजनीितक दल मािथकै प्रितब�ध हो,
जुन प्र�य� अप्र�य� �पमा अदालत आफैले खडा गरेको प्र� देिख�छ । यो अब�था संिवधानको धारा
१७(२)(ग), २६९ र २७० को ठाडै िवपरीतको काय� हो भ�े पिन छल�� देिख�छ । संयु�त इजलासले
केवल नामको वैधता ज�तो िवषयमा िसिमत रहनु पन� संवैधािनक र कानूनी प्र�को सीमा रेखा नाघेर
राजनीितक िवषयमा प्रवेश गरी राजनीितक आ�था िव�ास रहेको जनताको अिभमत प्रा�त जीव�त
राजनीितक दलको जीवन खोसेको मा� छैन, यो केवल राजनीितक आग्रहपूव�ग्रहले मुलुकको बत�मान
राजनीितमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज पिरि�थित सृजना गिर िदन,े एकीकरण भइ सकेको
दललाई टु��याउन,े अलग–अलग दल कायम गरी िदन,े दल गठन र िवघटन ज�तो िवशु� राजनीितक
िवषयमा प्रवेश गरी अदालतले आ�नो संवैधािनक र कानूनी िज�मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्र�
देिखएको छ । कसैको राजनीितक अिभ� पूित�को लािग �वत�� �यायलयबाट य�तो इ�साफ हनुे हो भने
मुलुकमा अराजकता बाहेक केही पिन, कोही पिन ब�की रहदैँन । �यसको प्र�य� प्रभावको भािगदार �वयं
अदालत ब�ु पन� ि�थित आउन स�तछ । यसथ�, िनवेदक र िवप�ी दलको केवल नामकोे िववादमा



एकीकरण भएको दलको अि�त�वलाई समा�त पानु� गलत रहेको छ । नपेाल क�युिन� पािट� ( ने क पा ) को
अि�त�वलाई मेटाउनु अिघ एकीकृत दलको नाम दत� भैरहेको दलको नामसँग िम�न गएको भए अक� नाम
प्र�ताव गन� पाउने मौकाबाट समेत बि�चत गरेकोमा प्राकृितक �यायको िस�ा�त िवपरीत मा� नभई
प्र�य� �पमा राजनीितक िवषय व�तुमा प्रवेश गरी राजनीितक अनुकुलता र प्रितकुलता सृजना गन�
काम भएको छ, जुन कुनै पिन पिरि�थितमा अदालतले गन� िम�दैन । यसथ�, केवल नामको हेरफेर, थपघट
वा संशोधन ज�तो िसिमत कानूनी प्र� भ�दा बािहर गई दल फुटाउने र एकीकृत दलको अि�त�व समा�त
पान� गरी भएको आदेशबाट अदालत राजनीितक िवषयमा प्रवेश गरी आदेश गरेको प्र� देिख�छ । य�तो
आदेश राजनीितक िवषयमा अदालतले प्रवेश गन� निम�ने भनी यस स�मािनत अदालतबाट “ ...कुनै पिन
संवैधािनक िववादमा राजनिैतक प्र�ह�का अितिर�त संवैधािनक वा कानूनी प्र�ह� पिन मुिछएका छन् र
िववादको िन�पणको लािग ित संवैधािनक वा कानूनी प्र�ह�को िन�पण हनु आव�यक देिख�छ भने
राजनिैतक प्र� स�ब�धी अवधारणालाई अिघ सारेर यस अदालतले संवैधािनक र कानूनी प्र�को िनण�य
गन� आ�नो संवैधािनक अिवभारालाई प�छाउन पिन िम�दैन । �यस अव�थामा यस अदालतले राजनिैतक
प्र�ह�लाई अलग प�छाएर संवैधािनक र कानूनी प्र�ह�को िनण�य गनु� नै संिवधानको �यव�था र भावना
अनु�प ह�ुछ ।”( न.ेका.प �वण� शुभज�मो�सव िवशेष�क २०५२ पृ. १, प्रकरण ८६ मा िनवेदक रिवराज
भ�डारी िव�� स�माननीय प्रधान म��ी श्री मनमोहन अिधकारी समेत भएको मु�ामा एघार सद�सीय
िवशेष इजलास ), र “ राजनिैतक कारणको औिच�य वा पय��तताको �े�िभ� अदालतले प्रवेश गरी
शि�तपृथकीकरणको िस�ा�त बमोिजम मू�य�कन गन� िम�ने नदेिखन”े भिन न.ेका.प.�वण� शुभज�मो�सव
िवशेष�क २०५२, पृ.८८, प्रकरण न.ं ४०, िनवेदक हरी प्रसाद नपेाल समेत िव�� स�माननीय
प्रधानम��ी श्री िगिरजा प्रसाद कोइराला समेत भएको मु�ामा एघार सद�सीय िवशेष इजलास)

प्रितपािदत निजर िस�ा�तको प्रितकुल गि�भर �िुटपूण� रहेको पुनरावलोकन गरी बदर गिरनु पन� प्र�
रहेको छ ।

ठ) दईु वा दईु भ�दा बढी दल एक आपसमा स�झौता गरी एकीकरण हनुलाई राजनीितक दल स�ब�धी कानूनले
िनि�त प्रकृया िनध�रण गरेको छ । �यो प्रिक्रया िभ�को एउटा िवषय एकीकृत दलको नाम अिघ दत�
भइ रहेको दलसँग िम�न नहनुे भ�े पिन छ । तर, एकीकरणको यो िवषय समग्रतामा एउटा अंश हो, स�पूण�
होइन । य�पी िवप�ी ऋिषराम क�ेलको नपेाल क�युिन� पाट� सँग सािवकका दईु पाट� नपेाल क�युिन�
पाट� ( एिककृत मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी के�दर्) एकीकरण भई बनकेो
नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को नाम फरक छ । िवप�ीको दलको संि��त नाम नै रहेको छैन । को�
िभ� छैन, जबकी एकीकृत नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को को� िभ� अल�गै देिखने सं�ी�त नाम छ,

अलग पिहचान िदने झ�डा र िच�ह त छँदैछ । को� िभ� नाम हनुु र नहनुुले फरक पिहचान र स�देश िद�छ
न,ै दलको अलग पिहचान नामले मा� नभई झ�डा, िच�ह, िवधान, उ�े�य र िस�ा�तले पिन ह�ुछ । एकीकृत
पाट�को समग्रतामा एउटा अंश नामको िववादले एकीकृत दल �वतः िवघटन वा खारेज भई सािवककै
अव�थामा फिक�ने हुँदैन । यसले एकीकृत दलको अि�त�व िविहनको अब�था सृजना गद�न, गन� िम�दैन ।
अक� कुनै दलको नामसँगको िम�दोजु�दो अब�थाले दईु वा दईु भ�दा बढी दल एकीकरण हुँदा खडा भएको
कानून बमोिजमको स�झौता बदर हुँदैन, संयु�त िनण�य बदर हुँदैन, िवधान बदर हुँदैन, झ�डा र िच�ह फेिरने



पिन होइन, बदर पिन हुँदैन । नाम बाहेकका यी उपयु��त सबै िवषयह� (स�झौता, के�दर्ीय सिमितको
िनण�य, िवधान, झ�डा र िच�ह) कानूनले दलह� एकीकरण हनुको लािग अिनवाय� ठानकेा आव�यक त�वह�
हनु्, यी म�येको नाम एउटा त�व हो, जुन हेरफेर, संशोधन वा फेन� सिक�छ, �यो गन� मौका निदई एकीकृत
दल दत�को स�पूण� प्रिक्रया नै र� गन� िम�दैन । िवप�ीले नाम बाहेक एकीकृत नपेाल क�युिन� पाट� (ने
क पा) को स�झौता, के�दर्ीय सिमितको िनण�य, अ�तिरम िवधान, झ�डा र िच�ह आिद कुनपैिन कुराको बदर
माग गनु� भएको छैन, बदर भएको पिन छैन । यसरी दत�कै प्रिक्रयामा दलको नाम वा िच�ह कुनै अक�
दलको नाम वा िच�हसँग िम�ने भएमा कारण खुलाई १५ िदन िभ� सुधार गन� मौका िदनु पन�, सूधार गरी
�याएमा दत� गरी िदन,े सूधार गरी न�याएको कारण दत� गन� निम�ने भएमा सो कारण खुलाई िनवेदकलाई
जानकारी िदने समेतका कानूनी �यव�था प्र� उ�लेख गरेको देिख�छ । दफा ६ को उपदफा (१) ख�ड
(क) देिख (छ) स�मको कुनै पिन अब�था िव�मान भएमा सो िववरण स�म सुधार गन� लगाउने हो । �यसको
लािग १५ िदनको समय िदई तत् िववरण सुधार गन� मौका िदने हो न िक एकीकरण भई दत� भैसकेको
दलको दत� �वतः बदर र खारेजीको ि�थितमा पु¥याई सािवककै अलग–अलग दल कायम हनुे अब�था
सृजना गन� िम�ने हो । कानूनले पिरक�पनै नगरेको अव�था अदालत आफैले खडा गरी मुलुकमा
राजनीितक असहजता सृजना गनु� िवड�बना हो । �य�तो �या�या िववादको व�तुिन� िवषय व�तु िभ�को
कानूनी �या�या नभई केवल आ�मिन� �या�या हो, �यो पिन राजनीितक दलको िववादमा स�ा केि�दर्त
राजनीितमा अनुकुलता र प्रितकुलता सृजना गन� �येयले गिरएको जबज��त �या�या हो । यो �यायमूित�
�यूह� मािथको कुनै आ�ेप होइन, उह�ह�को पैmसलाबाट प्रकट �पमा देिखएको यथाथ�ता हो ।
िकनभन,े अदालतको फैसलाबाट �यायको अनुभूित �यायको सेवाग्राही सव�साधारण जनताले गन� स�ुपछ�
। �यायको अनुभुित नहनुे फैसला इ�साफ होइन, फैसला मा� ह�ुछ । �य�तो फैसला �याय र कानूनको
रोहमा बदरभागी ह�ुछ । �यसकारणले पिन राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा
६(१)(ङ),(२)(३), दफा १० को गलत �या�या गरी गिरएको संयु�त इजलासको फैसला राजनीितक दल
दत� एकीकरणकै स�ब�धमा गरेको यस अिघको सव��च अदालतको प्रभुनारायण चौधरी िव�� िनव�चन
आयोग समेत (न.ेका.प.२०५१ को अंक ५ िन.न.ं४९०५ ) को मु�ामा “समान साजनीितक उ�े�य र
काय�क्रममा प्रितव� �यि�तह�ले आ�ना इ�छा अनुसारको राजनीितक संगठन वा दल खो�ने स�चालन
गन� र य�तो उ�े�य र काय�क्रम प्रित जनसाधारणको सहयोग र समथ�न प्रा�त गन�का लािग प्रचार,

प्रसार गराउन स�े र राजनीितक संगठन वा दलको अि�त�व र मा�यताको प्रितकुल हनुे गरी प्रितव�ध
लगाउने उ�े�यले बनाइएको कुनै कानून �यव�था वा िनण�यह� संिवधानको प्रितकुल मािनने र अमा�य
गराइएको छ । बहदुिलय प्रजाताि��क �यव�थाको सुदढृीकरण संिवधानको प्रमुख ल�य हनुाले नै
संिवधानको धारा ११२ को उपधारा (२) ले कुनै एउटै राजनीितक संगठन वा दल वा एकै िकिसमको
राजनीितक िवचारधारा भएको �यि�तह�ले मा�ै िनव�चन वा देशको शासन �यव�थामा भाग िलन वा
सि�मिलत हनु पाउन गरी जारी भएको कानून वा गिरएको कुनै �यव�था वा िनण�य यस संिवधानका प्रितकुल
र अमा�य घोिषत गिरएको छ । संिवधानको धारा ११२ को उपधारा (३) ले धम� स�प्रदाय जात जाती वा
�ेि�यताको आधारमा गिठत राजनीितक संगठन वा दलले राजनीितक संगठन वा दलको �पमा मा�यता
नपाउने र संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार संगठन वा दलको सद�यता प्रा�त गन� केवल
धम� जात जाित भाषा वा िल�को आधारमा नपेाली नागिरक उपर भेदभावपूण� ब�देज लगाइएको वा कुन



राजनीितक संगठन वा दलको नाम उ�े�य, िच�ह वा झ�डा सा�प्रदाियक वा देशलाई िबख�डीत गन�
प्रकृितको छ भने �य�तो संगठन वा दलको अि�त�व �वीकार नगन� प्रावधान छ । यसका अितिर�त
संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को ख�ड (क) अनुसार संगठन वा दलको िवधान िनयम
प्रजाताि��क छ र (ख) अनुसार सो संगठनको िवधान वा िनयममा कि�तमा ५ बष�को एक पटक संगठन वा
दलका पदािधकारीह�को िनव�चन हनुे �यव�था गरेको छ भने �य�तो दल वा संगठन अि�त�वमा आउने
(प्रकरण १०)” भिन गिरएको �या�या र प्रितपादन गरेको निजर िस�ा�तको प्रितकुल ग�भीर �िुटपूण�
रहेकोले पुनरावलोकन गरी बदर हनुुपन� प्र� रहेको छ ।

ड) क�युिन� पाट�को ज�म िव� क�युिन� क्राि�तबाट भएको हो । यो िव�का स�पूण� सव�हारा, मजदरु,

िकसान, उि�पडीत जनता, मिहला, जनजातीको आ�थाको के�दर्को �पमा रहेको छ । य�तो पाट�को नाम
राखी कुनै �यि�त वा �यि�त िवशेषले दल दत� गरेको कारणबाट अ�यले क�युनि� पाट� नामको दल दत�
गन� निम�ने भ� कदापी पिन िम�दैन । नपेाल क�युिन� पाट� भ�े नाम �यापािरक ट्रेडमाक� ज�तो दत�
गन�को एकलौटी हनुे होइन । य�तो साझा नामबाट िनवेदकह�लाई बिंचत गरेकोले आदेश �यायको रोहमा
कायम रहन नस�े भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गन� अिनवाय� छ ।

ढ) नपेाल क�युिन�पाट� (एिककृत मा��सवादी लेिननवादी) र नपेाल क�युिन� पाट� (माओवादी के�दर्) का
िवचमा प्रचिलत राजनीितक दल स�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा १० समेतको कानूनी �यव�थाको अिधनमा
एकीकरण भई नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) कायम भएको हो । यसरी दलह� एकीकरण हनुे स�व�धमा
भए गिरएका कुनपैिन काम कारवाहीह� तथा समग्र दलको एकीकरण स�व�धी काम कारवाहीह�लाई
िवप�ीले चुनौती गनु� भएको छैन । य�ता काम कारवाहीलाई चुनौती गन� हकदैया पिन िवप�ीलाई रहेको छैन
। संिवधान र प्रचिलत कानून बमोिजम भएका गिरएका दल दत� स�व�धी काम कारवाहीलाई चुनौती नै
नगिरएको तथा य�ता काम कारवाहीलाई चुनौती गन� हकदैया नै नभएका �यि�तले फरक िवषय दलको
नामको स�ब�धमा दायर गरेको िनवेदनको आधारमा दलको एकीकरणको स�पूण� काम कारवाही अमा�य भई
दलह� एकीकरण पूव�कै अव�थामा पु�ने भनी गिरएको आदेश हकदैया स�व�धी अवधारणाको प्र�य�तः
िवपिरत हनुाका साथै आदेश यस स�मािनत अदालतबाट मु.स.गन� शाि�तदेवी कसोधन िब�� कृ�णनाथ
शम� (न.ेका.प.२०३४ अंक १ िन.न.ं१०२३ ) को मु�ामा “कानूनले जसले नालेस गन� हकदैयाको �यव�था
गरेको छ उसलेमा� नालेस गन� पाउने अिधकार पाएको ह�ुछ, �य�तो अिधकार प्रा�त �यि�तबाट गरेको
नालेस िफरादबाट मा� कानूनबमोिजम इ�साफ तहिककात गन� िम�छ । सो बमोिजम नभएकोमा अदालती
ब�दोब�तको ८२ न�बरको िवपिरत हनु जाने । ९प्रकरण न।ं ९०” लेकाका�त भटृराई िव��
भु.सू.का.�प�देही (न.ेका.प.२०३३ अंक १ िन.न.ं९६१) को मु�ामा “िरट अिधकार �े�मा प्रवेश गन� �मता
हकदैयाबाटै प्रा�त हनु,े सो हकदैया नभएका �यि�तको लािग सो अिधकार �े�को प्रवेश�ार नै ब�द हनुे ।
हकदैयाको खोजी गन� िसलिसलामा सव��च अदालतले अ�य िनकाय वा अिधकारीको अिधकार �े�को
िवषय व�तुमा ह�त�ेप गरेर �य�तो िनकाय वा अिधकारीबाट हनुु पन� िववादयु�त हकको आफैले िनण�य गन�
नहनुे । सरसत� हेद� कुनै िववादग्र�त िनण�यबाट िनवेदकको कुनै हक वा िहतमा कुनै प्रितकुल असर
देिख�छ भने सो िनण�य बदर गराई मा�ने हक िनवेदकलाई भएकै स�झनु पन� ।” सुती भूिमहारानी िव��
भु.सू.का.महो�रीका भु.सू.अिधकारी पदमबहादरु काक� समेत (न.ेका.प.२०३२ अंक १ िन.न.ं९१०) को



उ�प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ मु�ामा “दावी नभएको कुरामा सजायसमेत गन� गरी गरेको िनण�य कानूनी
�िुटपूण� हनु।े” सव�िजत राउत अिहर िव�� भु.सू.का.बारा (न.ेका.प.२०४१ अंक ८ िन.न.ं२१००)को
उ�प्रेषण मु�ामा “दावी नभएको कुरामा सजायसमेत गन� गरी गरेको िनण�य कानूनी �िुटपूण� हनुे ।” भनी
प्रितपािदत निजर िस�ा�त समेतको आधारमा केवल आ�नो दलको नामसँग िम�न गएकोले सो हद स�म
नामको िवषयमा िसिमत हकदैया िभ� िनण�य िदनु पन�मा िवप�ीको हकदैया भ�दा बािहर गई संिवधान र
कानून बमोिजम एकीकरण भई बनकेो नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) सािवककै अव�थामा अलग–अलग
दल हनुे भनी गिरएको आदेश उि�लिखत निजर िस�ा�तको समेत प्रितकुल िनवेदकको हकदैया भ�दा
बािहरको िवषयमा गई आदेश गिरएकोले गि�भर �िुटपूण� आदेश पुनरावलोकन गिर हेिरनु पन� प्र� रहेको छ
।

ण) यस स�मािनत अदालतको संयु�त इजलासबाट भएको िववािदत आदेश पुनरावलोनक गरी हेरी पाउँ भ�े
िनवेदन प� स�मािनत अदालत सम� दायर गन� भिन स�मािनत अदालतको संयु�त इजलासले छु�याएको
त�कािलन नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) को बहमुत के�दर्ीय सद�यह�ले ह�ता�र गरी िमित
२०७७।११।२४ मा िनण�य भएको छ । यसबाट पाट� के�दर्ीय किमटीका बहमुत सद�यह� पाट�
एकताको प�मा रहेको भ�े पुि� भएको करणबाट समेत स�मािनत अदालतबाट आदेश पुनरावलोकन गरी
हेिरनु पन� प्र� रहेको छ ।

४) अतः मािथ उि�लिखत िनवेदन िजिकर बमोिजम स�मािनत सव��च अदालतको संयु�त इजलासबाट भएको िमित
२०७७।११।२३ को आदेश सव��च अदालतबाट यस अिघ प्रितपािदत उि�लिखत निजर वा िस�ा�तको
प्रितकुल गि�भर �िुटपूण� रहेकोले नपेालको संिवधानको धारा १३३(४), �याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा
११(२)(ख), मुलुकी देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को २२०(२)(ख), सव��च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ६३ समेत बमोिजम पुनरावलोकन गरी हेरी �िुटपूण� आदेश बदर गरी संिवधान र प्रचिलत राजनीितक
दल स�ब�धी ऐन बमोिजम एकीकरण भएको दल नपेाल क�युिन� पाट� (ने क पा) यथावत कायम रहने ठहर
फैसला गरी इ�साफ िदलाई पाउँ ।

५) स�मािनत अदालतबाट िन�पण हनुु पन� प्र�तुत िवषय िनवेदकको �यि�तगत हकिहत तथा चासो र सरोकारको
िवषय मा� नभई कानूनी रा�यको अवधारणा, प्रजाताि��क मू�यमा�यता समेत सँग स�वि�धत रही समग्र देश,

देशवाशी प्रभािवत हनु,े राजनीितक, आिथ�क र सामािजक �पमा समेत दरुगामी असर पन� प्रकृितको रहेकोे
कारण साव�जिनक सरोकारको िवषय समावेश भई त�कालै सुनुवाई गरी िन�पण गनु� पन� िवषय भएकोले िनवेदन
प�लाई प्राथिमकता प्रदान गरी त�कालै पेशीमा चढाई िनर�तर सुनुवाई गरी अिवल�व करवाही र िकनारा गरी
पाउँ ।

६) संल�न कागजात :–

क) िमित २०७७।११।२३ को यस स�मािनत अदालतको अि�तम आदेशको प्रितिलपी ।
ख) नपेाल क�युिन� पाट� ( एमाले ) र नपेाल क�युिन� पाट� ( माओवादी के�दर् ) को िवतमा िमित

२०७५।२।३ मा भएको स�झैता ।
ग) अ�तिरम िवधान ।



घ) दईु पाट�ह� एकीकृत गरी नय� पाट� दत� गन� स�व�धमा त�कािलन नपेाल क�युिन� पाट� ( एिककृत
मा��सवादी लेिनन वादी ) र नपेाल क�युिन� पाट� ( माओवादी के�दर् ) बाट पाट� एकीकरण गन� स�व�धमा
भएको संयु�त बैठकको िनण�यको फोटोकपी ।

ङ) िनव�चन आयोगबाट नपेाल क�युिन� पाट� ( ने क पा ) दत� भएको िमित २०७५।२।२३। िसहतको प�
र २०७५।७।९ को िनण�यको फोटोकपी थान २ ।

च)िवप�ीको िरट िनवेदन प� र िलिखत जवाफको फेटोकपी ।
छ) सं�थािपत िस�ा�तह� ।
ज) यस स�मािनत अदालतको संयु�त इजलासबाट भएको अि�तम आदेश सिहतको िमिसल यसै स�मािनत

अदालतमा रहेकोले बुझी प्रमाण लगाइ पाउँ ।
झ) अि�तयारनामा ।

७) यसमा लेिखएको �यहोरा िठक स�चो छ, झु�ा ठहरेमा कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँला ।

िनवेदक

पु�प कमल दाहाल “प्रच�ड”......

इित स�वत् २०७७ साल चै�  ..... गते रोज .... शुभम् ......................।


