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श्री सर्वोच्च अदालत, संर्वधैानिक इजलासमा प्रस्ततु गरिएको 

बहसिोट 

 

संर्वधैानिक इजलास 

सम्माििीय प्रधािन्यायाधीश श्री चोलेन्र शमसेि जबिा 

माििीय न्यायाधीश श्री दीपककुमाि काकी 

माििीय न्यायाधीश श्री मीिा खड्का 

माििीय न्यायाधीश श्री ईश्विप्रसाद खनतर्वडा 

माििीय न्यायाधीश डा. श्री आिन्दमोहि भट्टिाई 

 

रिट िं.:– ०७७–WC–००७१  , 

िाष्ट्रपनतको कायाालय, सम्माििीय प्रधािमन्री श्री केपी शमाा ओली, प्रधािमन्री तथा मनन्रपरिषदको कायाालय ि 

निर्वााचि आयोगको तर्ा बाट महान्यायानधर्वक्ताको कायाालय 

.…………………………………………………………………………………बहसिोट प्रस्ततुकताा 

नर्वरुध्द 

उदय नसह ंदउेर्वाको िानत प्रसाद नसह ंदउेर्वाको छोिा नजल्ला डडेलधिुा गन्यापधिुा १ घि भई हाल काठमाडौ नजल्ला 

बढुानिलकण्ठ ि.पा. र्वडा िं.२ बस्िे नजल्ला डडेलधिुाबाट प्रनतनिनधत्र्व गिे नर्वघनटत प्रनतनिनध सभाको सदस्य िेपाली  

कांग्रेसका पाटी सभापनत र्वषा ७६ को शिे बहादिु दउेर्वा 

समते.....................................................................................................................         निर्वदेक / नर्वपक्षी 

नर्वषयः उत्प्रेषण/परमादेश समेत  । 
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सम्मानित ईजलासर्वाट नमती २०७८।०२।२६ गते भएको आदशे बमोनजम यो नलनखत बहसिोट प्रस्ततु गरिएको छ । 

प्रस्ततु मदु्दाका निर्वदेकहरुको माग दाबी संनर्वधाि ि काििूसम्मत िहुदा रिट निर्वदेि खािेज भागी छ भन्िे सम्र्वन्धमा  

दहेायका बुुँदाहरुमा यो  बहसिोट पेश गिेका छौ ।  

प्रस्ततु मदु्दामा सम्मानित इजलासबाट निम्ि नर्वषय  निरुपण हुि ुपिे दनेखन्छः 

क. िेपालको संनर्वधािले बहुदलीय व्यर्वस्था नभरै निदालीयताको परिकल्पिा गिेको हो र्वा होईि ? संनर्वधािको 

धािा ७६ को उपधािा (५) ले प्रनतनिनध सभाको सदस्यको दलीय आर्वद्धतालाई अनस्र्वकाि गदाछ र्वा गदिै ? 

ख. िेपालको संनर्वधािले प्रनतनिनध सभाका सदस्यलाई धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियकु्त गि े

क्रममा दलको निदशेि (ह्वीप) उल्लंघि गिे छुट नदन्छ र्वा नददिै ? दलीय अिशुासिको नर्वरुद्ध गनतनर्वनध गिा 

दलका सदस्यहरु स्र्वतन्र हुन्छि र्वा हुदिैि ्?  

ग. संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजम नियकु्त प्रधािमन्रीले उपधािा (४) बमोनजम नबश्वासको मत 

िनलई उपधािा (५) बमोनजमको सिकाि गठि प्रकृया सरुू गिा िाष्ट्रपनत समक्ष नसर्ारिश गिा पाउिे हो, होइि? 

धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजम नियकु्त प्रधािमन्रीले धािा ७६ को उपधािा (५) अन्तगातको सिकाि गठि 

प्रकृयामा दार्वी प्रस्ततु गिा नमल्छ, नमल्दिै? 

घ. सम्माििीय िाष्ट्रपनतलाई संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) को सिकाि गठिको सम्र्वन्धमा पिेको दार्वी 

अिरुुप नर्वश्वासको मत प्राप्त गिे आधाि प्रस्ततु गिेको छ र्वा छैि भिी निणाय गिे अनधकाि हुन्छ र्वा हुदिै ? 

निर्वदेकको माग बमोनजम अदालत आरै्ले प्रधािमन्री नियकु्त गिा नमल्छ र्वा नमल्दिै ? 

ङ. िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) र्वमोनजम प्रधािमन्री नियकु्त हुि िसकेको अर्वस्थामा धािा 

७६ को उपधािा (७) र्वमोनजम प्रनतनिनध सभा नर्वघटि र्वाहके अन्य कुिै सम्र्वधैानिक नर्वकल्प बाुँकी नथयो र्वा 

नथएि ?  

च. िाजिैनतक नर्वर्वादको िाजिैनतक नछिोर्ािो अदालतर्वाट गिाई पाऊ भन्िे नर्वपक्षीको रिट निर्वदेि माग र्वमोनजम 

अदालतले त्यस्तो नर्वषयमा प्रर्वशे गिा नमल्छ र्वा नमल्दिै?  

छ. कोनभडको अर्वस्थामा निर्वााचि हुि सक्छ र्वा सक्दिै ? 

ज.   रिट निर्वदेकको माग अिसुािको आदशे जािी हुि ुपिे हो र्वा होईि ? 

मानथ उल्लेख गरिएको प्रश्नहरुको निरुपणका लानग रिट निर्वेदि ि नलनखत जर्वार्मा उठाइएका नर्वषयहरुका साथ ै

संर्वधैानिक व्यर्वस्था, संनर्वधािले आत्मसात् गिेको संसदीय शासि प्रणाली तथा सो सम्र्वन्धी अभ्यास, िाजिीनतक दल 
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सम्बन्धी ऐि, सर्वोच्च अदालतर्वाट प्रनतपादि भएका िजीिहरु ि अन्तिाानष्ट्रय अभ्यास समतेका आधािमा रिट निर्वदेि 

खािेज गिी पाउि अििुोध छ  ।  

उनल्लनखत प्रश्नतर्ा  प्रर्वेश गिुाभन्दा अगानड संर्वधैानिक इजलासको क्षेरानधकाि सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । रिट 

निर्वदेकले प्रस्ततु निर्वदेि दायि गदाा िेपालको संनर्वधािको धािा १३३ को उपधािा (२),(३) ि १३७ र्वमोनजम निर्वदेि  

पेश गिुा भएको दनेखन्छ । संनर्वधािको धािा १३७ को उपधािा (२) ि (३) र्वमोनजमको मदु्दाहरु संर्वधैानिक ईजलासको 

क्षेरानधकाि नभर पदाछ  । प्रस्ततु निर्वदेि संर्वधैानिक इजलासको क्षेरानधकाि नभर स्र्वतः पिे अर्वस्था संनर्वधाित दनेखदिै । 

यस मदु्दामा गमन्भि संर्वधैानिक व्याख्याको प्रश्न समार्वशे भएको भिी धािा १३७ को उपधािा (३) बमोनजम संर्वधैानिक 

ईजलासबाट हिेे गिी सम्माििीय प्रधाि न्यायाधीशबाट कुिै आदशे भएको व्यहोिा सम्बनन्धत नमनसलबाट दनेखदिै । नमनत 

२०७७ जषे्ठ १५ गते सम्माििीय प्रधािन्यायाधीशको इजलासबाट संर्वधैानिक ईजलासमा पठाईएका रिट निर्वदेिहरुको 

सचूीमा यो रिट निर्वदेि समार्वेश गरिएको छैि ।  उक्त रिट निर्वदेिहरु प्रस्ततु मदु्दाको लगाउमा समते समार्वशे छैि ।  

क. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यिस्था वितै्र वनददलीयताको पररकल्पना गरेको हो िा होईन ? 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले रवतवनवध सिाको सदस्यको दलीय आिद्धतालाई अवस्िकार 

गददछ िा गदैन ? 

१. संविधानले बहुदलीय संसदीय रणाली अंगीकार गरेको हो वनददलीयताको पररकल्पना गरेको छैन:- 

िेपालको संनर्वधािको प्रस्तार्विा तथा संनर्वधािको धािा ७४ मा िेपालको शासकीय स्र्वरूप बहुलर्वादमा आधारित 

बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक संघीय लोकतानन्रक गणतन्रात्मक संसदीय शासि प्रणाली हुिे भन्िे कुिा स्पष्ट उल्लेख छ । 

िेपालको संनर्वधािको धािा ५६ को उपधािा (६) मा िाज्यको संिचिा नभरको संघ, प्रदशे ि स्थािीय तहल े

‘...बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक लोकतानन्रक गणतन्रात्मक संनघय शासि प्रणाली‘ को संिक्षण गि ेव्यर्वस्था गिेको छ । 

दलीय आधािमा सिकाि गठि गिे संसदीय शासि प्रणालीको सबैभन्दा आधािभतू नर्वशेषता हो । संनर्वधािले निदालीय 

अभ्यासको कल्पिा गदिै । रिट निर्वदेकहरुले दार्वी गिे बमोनजम संसद ि सिकाि सञ्चालि गि े हो भिे त्यसले 

पञ्चायती व्यर्वस्थाको जस्तो निदालीयतालाई पिुः व्युुँताउिे छ । त्यसैले रिट निर्वदेि दार्वी संनर्वधाि ि लोकतन्रको 

आधािभतू मलू्य ि मान्यता नर्वपरित छ । संनर्वधािमा प्रयकु्त दलीय व्यर्वस्थासुँग सम्बनन्धत प्रार्वधािको समन्र्वयपणूा  

व्याख्या गदाा यो नर्वषय संनर्वधािको आधािभतू  संिचिा ि मलू भार्विा नभर पदाछ ।  

२. विचार, दशदन र कायदक्रम अलग हुने तर दल एउटै हुनै सक्दैन:-  दईु र्वा सो भन्दा बढी िाजिीनतक दलहरु 

कृयाशीलमार िभई प्रनतस्पधाा हुिे ि दशेको शासकीय प्रबन्धलाई सामान्य निदशेि, नियन्रण ि संचालि हुि े

अर्वस्थामा मार बहुदलीय संसदीय शासि प्रणाली नजनर्वत िहन्छ । िेपालको संनर्वधािको धािा २६९ को उपधािा (१) 

ि िाजिैनतक दल सम्र्वनन्ध ऐि २०७३ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) ले एउटै नर्वचािधािा, दशाि ि कायाक्रम प्रनत प्रनतर्वद्ध 

भएका व्यनक्तहरुको समहूबाट िाजिीनतक दलको निमााण हुिे स्पष्ट गिेको छ । यसको स्र्वभानर्वक अथा हुन्छ, नभन्दा 
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नभन्द ैनर्वचाि, दशाि ि कायाक्रम भएमा अलग अलग पाटीको निमााण हुि ुअनिर्वाया हुन्छ । त्यसैले बहुदलीय प्रणालीमा 

एकभन्दा बढी दल अनस्तत्र्वमा िहि े व्यर्वस्थालाई अगंीकाि गरिएको हुन्छ । िेपालको संनर्वधािको धािा १७ को 

उपधािा (२) को खण्ड (ग) ले िाजिीनतक दल खोल्िे स्र्वतन्रतालाई मौनलक हक अन्तगात प्रत्याभतू गिेको छ । यस्तो 

मौनलक हक मलुकुमा संकटकालीि अर्वस्थाको घोषणा र्वा आदशे जािी गदाा त्यस्तो घोषणा र्वा आदशे बहाल िहि े

अर्वधीमासमते निलम्बि गिा िसनकिे व्यर्वस्था संनर्वधािको धािा २७३ को उपधािा (१०) को प्रनतबन्धात्मक 

र्वाक्यांशमा उल्लेख छ । िाजिीनतक दललाई प्रनतबन्ध लगाउिे गिी बिेका काििू र्वा गरिएका कुिै व्यर्वस्था र्वा निणाय 

संनर्वधाि प्रनतकुल मानि स्र्वतः अमान्य हुिे व्यर्वस्था संनर्वधािको धािा २७० ले गिेको छ । यसैले िेपालको 

संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) को व्याख्या गदाा संनर्वधािका अन्य धािाको सापेक्षतामा मार ब्याख्या हुि 

सक्छ । 

३. दलको घोषणापत्र वलई जनतािाट वनिादवचत हुने जनरवतवनवधलाई आफ्नो दलको विरुद्ध उविने 

स्ितन्त्त्रता हुदैन:- बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक शासि प्रणालीमा एकभन्दा बढी िाजिीनतक दलले चिुार्वमा भाग नलन्छि ्

ि बानलग मतानधकािको आधािमा निर्वाानचत हुन्छि ्। कुिै दलको तर्ा बाट निर्वााचिमा भाग नलि ेव्यनक्तलाई सो दलको 

आनधकािीक ि औपचारिक निणाय, दलको चिुार्व नचन्ह ि दलीय घोषणापरप्रनत प्रनतबध्द िहि े गिी उम्मदेर्वाि 

बिाइएको हुन्छ । त्यसैको आधािमा संसद सदस्यमा निर्वाानचत भएका हुन्छि ्। त्यसिी निर्वाानचत प्रनतनिनध िाजिीनतक 

दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दर्ा २४ को उपदर्ा (२) बमोनजम सम्बनन्धत संसदीय दलको सदस्य हुन्छ । यसिी 

निर्वाानचत सदस्यहरुले सो ऐिको दर्ा ३१ को उपदर्ा (१) ि (२) र्वमोनजम निजहरु सो पदमा र्वहल िहसेम्म दल त्याग 

गिा सक्दिैि ि त्यागमेा स्र्वतः त्यस्तो पदमा िहि योग्य हुदिैि ्। यसैले िेपालको संनर्वधािको धािा २६९ बमोनजम दताा 

भएको िाजिैनतक दलले निर्वााचि प्रयोजिको लागी पिुः धािा २७१ बमोनजम दताा हुिे व्यर्वस्था गरिएको छ । यसको 

अथा हो, बानलग मतानधकािको प्रयोगमार िभई दलीय प्रनतस्पधाालाईसमते िेपालको संनर्वधािले अगंीकाि गिेको छ । 

प्रनतनिनध सभामा हुिे मतदाि आम मतदाताल ेगि ेजस्तो स्र्वतन्र मतदाि होइि। आम मतदाताले आरू्लाई मि पिेको 

व्यनक्त र्वा पाटीको उमदे्वाि छान्ि स्र्वतन्र हुन्छि।् ति, कुिै दलको तर्ा बाट निर्वाानचत भएको सभाको सदस्यल ेदलको 

निदशेि नर्वपरित स्र्वच्छन्दता परू्वाक मतदाि गिा सक्दिै। यसैल ेदलबाट निर्वाानचत सांसदहरु कोहीपनि िाजिैनतक दल 

समब्न्धी ऐिको दर्ा ३३ मा तोनकएको अर्वस्थामा बाहके कुिै पनि अर्वस्थामा दलीय नियन्रण भन्दा बानहि हुदिैि ्। 

त्यसमा पनि आफ्िै दलको नर्वरुद्धमा नर्वपक्षी गठर्वन्धिमा सामले हुि ि आफ्िो दलको िेता नर्वरुद्धमा नर्वपक्षी दलको 

िेतालाई प्रधािमन्री बिाउिे जस्तो अिैनतक काया गिे हक कुिै संसद सदस्यलाई छैि ।  

४. बहुदलीय संसदीय रणाली वितै्र वनददलीय रवतस्पधादको लागी धारा ७६ को उपधारा (५) रावखएको 

होइन:- संनर्वधािको व्याख्या गदाा संनर्वधािले आत्मसात् गिेको प्रणाली ि त्यो प्रणालीले बोकेको मलू्य मान्यता 

समतेका आधािमा गरिन्छ । त्यसैले संनर्वधािको दपाणको रुपमा िहकेो प्रस्तार्विाको समते आफ्िै महत्र्व हुिे भएकोल े

संनर्वधािको व्याख्या गदाा प्रस्तार्विाको भार्विा एर्वं आधािभतू संिचिा (Basic Structure) िभनत्किे गिी गिुा पदाछ 
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।1  िेपालको संनर्वधािले “जिताको प्रनतस्पधाात्मक बहुदलीय लोकतानन्रक शासि प्रणाली”
2 लाई अगंीकाि गिेको 

छ । प्रस्ततु नर्वर्वादको निरुपण गिाको लानग अदालतलेसंनर्वधािको धािा ७४, ५६ को उपधािा (६), ८९(ङ),  २६९, 

२७०, २७१, २७२ लगायतका धािाहरुलाई सामन्जस्यपूणा तरिकाबाट व्याख्या गरििु पदाछ । यसका साथै हिेक 

काििूको व्याख्या गदाा सबै धािा ि दर्ाहरुमा लेनखएको कुिाहरुलाई एकमषु्ट व्याख्या गिुा पदाछ।3  संनर्वधािका धािा 

७६ को उपधािाको व्याख्या गदाा सम्पणूा धािा एर्व ंसम्पणूा संनर्वधाि समतेलाई हिेुा पदाछ । यस उपधािा (५) मा उल्लेख 

भएको कुिै पनि व्यर्वस्थाले िेपालको संनर्वधाि २०१९ को धािा ३४ मा जस्तो निदानलय निर्वााचि हुिे परिकल्पिा 

गिेको छैि । धािा ७६ को उपधािा (५) ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्र्वतन्र छानडनदिे व्यर्वस्था गिेको मान्िे हो 

भिे प्रनतस्पधाात्मक बहुदलीय शासि प्रणालीको ममा ि भार्विा नर्वपिीत भई संनर्वधािको आधािभतू संिचिा िष्ट हुन्छ ि 

संनर्वधािको धािा ७४, ५६ को उपधािा (६), ८९(ङ), २६९, २७०, २७१, २७२ लगायतका धािाहरु निस्कृय हुन्छि ्। 

  

ख. नेपालको संविधानले रवतवनवध सिाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) िमोवजम रधानमन्त्त्री 

वनयुक्त गने क्रममा दलको वनदेशन (ह्वीप) उल्लंघन गने छुट वदन्त्छ िा वददैन ? दवलय अनुशासनको 

विरुद्धको गवतविवध गनद दलका सदस्यहरु स्ितन्त्त्र हुन्त्छन िा हुदैनन ्?  

१. लोकतन्त्त्रको लावग दलीय अनुशासन अपररहायद हुन्त्छ:- निर्वदेकहरुले संनर्वधािको धािा ८९ को खण्ड (ङ) 

ि िाजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को परिच्छेद ६ का प्रार्वधािहरु संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) को 

हकमा आकनषात हुि सक्दिैि ्भनि नजकीि नलि ुभएको दनेखयो । लोकतन्रको स्र्वसथ्ता ि सर्वलताको लानग दलीय 

अिशुासि अपरिहाया मानिन्छ । दलीय संगठिका गनतनर्वनध तथा नक्रयाकलाप संचालि गदाा अर्वलम्बि गिे काििूी 

सामानजक, संस्थागत, नियम, मयाादा, आचिण, मलू्य, मान्यता, िैनतकताको समनष्ट िै दनलय आचिण हो । यसले 

दलका सदस्य एर्व ं पदानधकािीहरुले के गरििपुदाछ ि के गिुा हुुँदिै भन्िे कुिालाई निदशेि गदाछ । हाम्रो संनर्वधाि ि 

काििूले पनि दलीय अिशुासिलाई जोड नदएको पाइन्छ ।  

२. दलको विधान पालना गनुद दलका सदस्यको कतदव्य हो :- संनर्वधािको धािा २६९ (१) ि िाजिैनतक दल 

सम्र्वनन्ध ऐि २०७३ को दर्ा ३ ले समाि िाजिीनतक नर्वचािधािा, दशाि ि कायाक्रममा प्रनतबध्द व्यनक्तहरुले आफ्िो 

                                                           
1
 नबस्ततृ जािकािीका लानग हिेुाहोस,् Kesavananda Bharativ Vs. State of Kerala, (1973) 4  SCC 225,  paras 94-98 

p.324 ). 

2
िेपालकोसंनर्वधािको प्रस्तार्विाः … जिताको प्रनतस्पधाात्मक बहुदलीय लोकतानन्रक शासि प्रणाली, िागरिक स्र्वतन्रता, मौनलक 

अनधकाि, मािर्व अनधकाि, बानलग मतानधकाि, आर्वनधक निर्वााचि, पणूा पे्रस स्र्वतन्रता तथा स्र्वतन्र, निष्ट्पक्ष, ि सक्षम न्यायपानलका ि 

काििूी िाज्यकर्व अर्वधािणा लगायतका लोकतानन्रक मलू्य ि मान्यतामा आधारित समाजर्वादप्रनत प्रनतबध्द िही समधृ्द िाष्ट्र निमााण 

गिा;... 

3
  Maxwell, The interpretation of statutes 12th Edn. PP. 58-60 (1976) 
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िाजिीनतक काम कािर्वाही संचालि गिा िाजिीनतक दल गठि गिा सक्िे  व्यर्वस्था गरिनदएको छ । यसिी गठि भएको 

दलको आफ्िो कायासम्पादि ि आन्तरिक काम कार्वााहीलाई व्यस्थापि गिा एउटा नर्वधाि हुन्छ । उक्त नर्वधािमा दलको 

सदस्यता प्राप्त हुिे तथा गमु्िे अर्वस्था, सदस्य तथा पदानधकािीलाई हुि सक्िे अिशुासिात्मक कािर्वाही, लगायतका 

अन्य आर्वश्यक कुिाहरु समार्वशे गिुापिे व्यर्वस्था िाजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दर्ा ८ ले गिेको दनेखन्छ 

। नर्वधाि नर्वपरित काम गि े र्वा दलको आचािसंनहता पालिा िगि े सदस्य र्वा पदानधकािीलाई दलले नर्वधािमा 

व्यर्वस्था भएबमोनजम अिशुासिात्मक कािर्वाही गिा सक्िे व्यर्वस्था सोही ऐिको दर्ा १८ मा उल्लेख छ । त्यसैगिी 

दलले संनर्वधाि, िाजिैनतक दल सम्बन्धी ऐि तथा यसअन्तगात बिेको नियम ि दलको नर्वधािको अनधिमा िही 

आफ्िो दल, पदानधकािी, सदस्य ि कायाकतााले पालिा गिुापिे आचाि संनहता बिाई लाग ुगिुापिे ि सो बमोनजमको 

आचाि संनहता सम्बनन्धत दल, पदानधकािी, सदस्य ि कायाकतााले पालिा गिुापिेछ । आचाि संनहता पालिा िगि े

पदानधकािी, सदस्य र्वा कायाकताालाई दलको नर्वधाि बमोनजम कािर्वाही गिुापिे भन्िे दर्ा ५५ मा व्यर्वस्था छ । यसिी 

संनर्वधाि ि काििूले गिेको दलीय अिशुासि सम्बन्धी उपिोक्त व्यर्वस्थाले संर्वधैानिक सर्वोच्चता, काििूको शासि, 

संसदीय मलू्य मान्यता, बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक शासि प्रणाली, आर्वनधक निर्वााचि, सार्वाभौम जिताको बानलग 

मतानधकाि, सशक्त नर्वपक्षी लगायतका संनर्वधािर्वादका आधािभतू मान्यतालाई नियनमत, संचालि, सम्बध्दाि ि 

संिक्षण गिी लोकतानन्रक मलू्य मान्यताको जगिेाा गद ै िाजिैनतक प्रणालीलाई असल मागामा डोयााउि अनभप्रेरित 

गिेको दनेखन्छ । अतः क्षनणक स्र्वाथामा निनहत िही दलीय िीनत नर्वपिीत अको कुिै दलको उम्मदेर्वािलाई 

प्रधािमन्रीका लानग समथाि गिेका प्रनतनिनध सभाका सदस्यहरुलाई कुिै कािर्वाही िगिुा भिी निर्वदेकहरुले नलिभुएको 

दार्वी संनर्वधाि, िाजिीनतक दल सम्बन्धी संघीय काििू एर्वं पाटीका घोषणापर ि आचिण लगायत लोकतानन्रक मलू्य 

मान्यता समतेको नर्वपिीत छ  । दलीय पनहचाि नर्वरुध्दका गिैदलीय आभिण ि व्यर्वहािलाई संनर्वधािले स्र्वीकाि गिेको 

छैि । 

३. दलको वनदेशन (ह्वीप) र संसदीय दलका सिै सदस्यलाई लागू हुन्त्छ:- संसदको सदस्यमा निर्वाानचत भएको 

प्रत्येक व्यनक्त दलको निदशेि बानहि स्र्वतन्र हनैसयतमा हुदिै । त्यस्तो सदस्यलाई दलीय निदशेि (ह्वीप) जािी हुि 

सक्िेछ । त्यस्तो निदशेि (ह्वीप) संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यल ेपालिा गिुा पिेछ । निदशेि (ह्वीप) पालिा िगिेमा 

त्यस्तो सदस्यको नर्वर्विण सचेतकले सम्बनन्धत दलको केन्रीय सनमनतलाई नदिपुिे4 व्यर्वस्था गिी संसदमा सदस्यलाई 

आफ्िो दलप्रनत उत्तिदायी बिाएको दनेखन्छ । सो बाहके कुिै पनि दलको उम्मदेर्वाि िभइ स्र्वतन्र रुपमा संसदमा 

निर्वाानचत भएको व्यनक्तले कुिै दलको सदस्यता नलएमा निज स्र्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुिेछ भिी 

िाजिैनतक दल सम्र्वनन्ध ऐि २०७३ को दर्ा २९ मा व्यर्वस्था गरिएको छ । यसिी संसदमा दलीय पध्दनतलाई महत्र्व 

नदद ै बहुदलीय मलू्य, मान्यता ि मयाादा नभरको संसदीय प्रणालीलाई हाम्रो संनर्वधािले आत्मसात् गिेको पाइन्छ । 

संसदीय दलको निदशेि (ह्वीप) पालिा गिुापिे, आरू् निर्वाानचत भएको दल त्याग गिा िहुिे जस्ता िाजिीनतक दल 

                                                           
4

 िाजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि २०७३ को दर्ा २८ को उपदर्ा (३) 
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सम्बन्धी ऐिल े गिेको काििूी व्यर्वस्थाको उद्दशे्य पनि यही हो । यो िाजिीनतक िैनतकता ि िाजिीनतक अिशुासि 

(Political morality and political decipline) को प्रश्न पनि हो । 

४. दलीय अनुशासन पालना नगने व्यवक्तको हस्ताक्षरको कुनै मान्त्यता हुदैन:- नलनखत संनर्वधाि भएको 

मलुकुमा संनर्वधािलाई मलू काििु मानिन्छ । यसलाई िाजिीनतक सहमनतको काििूी दस्तार्वजे पनि भन्िे गरिन्छ । 

त्यसैले संनर्वधािलाई काििूी ि िाजिीनतक दरु्व ै आुँखाले हरेिन्छ ।5 संनर्वधािल े दशेको िाजिीनतक संस्था, संिचिा, 

गनतनर्वनध ि िाज्य संचालि नर्वनध निधाािण गदाछ । यसिी निधाािण गरिएको िाजिीनतक संस्था, संिचिा, गनतनर्वनध ि 

िाज्य संचालि नर्वनध संनर्वधािले आत्मसात ्गिेको मलू्य, मान्यता ि दशािको प्रनतकूल हुिहुुदिै । यनद त्यसो भयो भिे 

संर्वधैानिक ि िाजिैनतक िैनतकता नर्वपिीत भएको मानिन्छ । प्रस्ततु नर्वर्वादमा अन्तनिानहत दलको सांसदहरुले दलको 

िीनत नर्वपरित गिैदलीय ढंगले अको दलको िेतालाई प्रधािमन्री बिाउि गिेको हस्ताक्षिलाई संर्वधैानिक िैनतकता 

अिरुुप भएको मान्ि नमल्िे देनखदिै । यस्तो गिैदलीय ढंगबाट हस्ताक्षि गि े प्रर्वनृत्तले दलीय संसदीय व्यर्वस्थामा 

बहुदलीय व्यर्वस्थालाई कमजोि बिाउछ भिे संनर्वधािको प्रस्तार्विा, धािा ७४, धािा २६९, धािा २७०, धािा २७१ ि 

धािा २७२ समेतल े अगंीकाि गिेको “जनताको रवतस्पधादत्प्मक बहुदलीय लोकतावन्त्त्रक शासनरणाली”, 

“बावलग मतावधकार”, “आिवधक वनिादचन”,/ वनिादचन रणाली”, लगायतका लोकतानन्रक मलू्य मान्यता 

सम्बन्धी प्रार्वधािमा अन्तनिानहत भार्विा ि ममा प्रनतकूल हुि जाि ेि यसबाट गिै प्रजातानन्रक परिपाटीले मान्यता पाउिे 

नसलनसला सरुू हुिे दनेखन्छ । त्यसैले लोकतन्रमा दलीय अिशुासि तोड्िेको समथािको कुिै अथा िहदिै । दलीय 

पध्दनत, निणाय ि आचिण नर्वपरित सांसदको व्यनक्तगत समथाि जटुाउिे कुिालाई संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा 

(५) ले पनि संसदीय अभ्यास अिकूुलको आचिण मािेको दनेखदिै । औपचारिक रुपमा दल नर्वभाजि िभएको 

अर्वस्थामा प्रमखु प्रनतपक्ष दलको िेतालाई प्रधािमन्रीमा समथाि गिुा काििूी ि िाजिीनतक अिशुासि तथा संसदीय 

मलू्य मान्यता नर्वपिीत भएकाल ेदलको वनणदय विनाको िेकपा (एमाले) का २६ जिा सदस्य ि जिता समाजर्वादी 

पाटी, िेपालका १२ जिा सदस्यले दाबीकताा माििीय सदस्य श्री शिे बहादिु  दउेर्वालाई गिेको समथाि हस्ताक्षिको 

नक्रयाकलापल ेबैधता पाउिे दनेखदिै । यस्तो काया आरै्मा दनुषत हुन्छ  ।  

ग. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोवजम वनयुक्त रधानमन्त्त्रीले उपधारा (४) बमोवजम वबश्वासको 

मत नवलई उपधारा (५) बमोवजमको सरकार गठन रकृया सुरू गनद राष्ट्रपवत समक्ष वसफाररश गनद पाउने 

हो, होइन? धारा ७६ को उपधारा (३) बमोवजम वनयुक्त रधानमन्त्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) 

अन्त्तगदतको सरकार गठन रकृयामा दािी रस्तुत गनद वमल्छ, वमल्दैन? 

                                                           
5

 बरिष्ठ अनधर्वक्ता श्री नदिेश नरपाठी नर्वरुध्द िाष्ट्रपनतको कायाालय समते रिट िं ०७७-cc-०००३ माििीय न्यायाधीश श्री ईश्वि प्रसाद 

खनतर्वडाको िाय प्रकिण िं ९   
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१. रधानमन्त्त्री वनयुवक्त सम्िन्त्धी बाध्यात्प्मक व्यिस्थाहरु:-  िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१) 

अिसुाि प्रनतनिनध सभामा बहुमत अथाात २७५ को र्वहुमत (१३८ संख्या) प्राप्त गिे दलको िेता लाई िाष्ट्रपनतले 

प्रधािमन्री पदमा नियनुक्त गिुा पदाछ । यनद प्रनतनिनध सभामा कुिै दलको स्पष्ट बहुमत िभएको अर्वस्थामा दईु र्वा दईु 

भन्दा बढी दलको समथािमा बहुमत अथाात १३८ जिाको समथाि प्राप्त गिा सक्िे प्रनतनिनध सभाको सदस्यलाई उपधािा 

(२) बमोनजम िाष्ट्रपनतले प्रधािमन्री नियकु्त गिुा पदाछ । यसिी िै उपधािा (३) बमोनजम कुिै प्रधािमन्री नियनुक्त हुि 

िसकेमा र्वा यसिी नियकु्त प्रधािमन्रीले तीस नदि नभर नबश्वासको मत प्राप्त िगिेमा िाष्ट्रपनतले प्रनतनिनध सभामा 

सबैभन्दा ठुलो दलको िेतालाई प्रधािमन्रीमा नियकु्त गिुा पदाछ । उल्लेनखत तीिर्वटै अर्वस्था िाष्ट्रपनतको लागी 

बाध्यात्मक व्यर्वस्था हुि । संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१) ि (३) मा संसदीय दलको िेतामार प्रधािमन्री 

नियकु्त हुि सक्छ भिे उपधािा (२) बमोनजम प्रधािमन्री नियकु्त गदाा दलको कुिै पनि सदस्य प्रधािमन्री नियकु्त हुि 

सक्छ । यसमा िाष्ट्रपनतबाट कसैलाई नियनुक्त िगि ेर्वा नियनुक्तको आधाि छ र्वा छैि र्वा आधाि पयााप्त भयो र्वा भएि 

भिी निणाय गिे अनधकाि संनर्वधािले नदएको छैि  । ति धािा ७६ को उपधािा (५) को व्यर्वस्था त्यस्तो बाध्यकािी 

िभई आधाि छ, छैि भन्िे सम्बन्धमा िाष्ट्रपनतबाट नर्वचाि हिुसक्िे दनेखन्छ। 

२. विश्वासको मत राप्त िभएको कारण धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकार गठन िएको हो :- नमनत 

२०७७ पुष ५ गत ेभएको प्रनतनिनध सभा नर्वघटिको नसर्ारिश ि निणाय सम्मानित अदालतबाट र्वदि भ ैपिुस्थाापिा 

भएपश्चात ्  सम्माििीय प्रधािमन्रीले संनर्वधािको धािा १०० को उपधािा (१) बमोनजम प्रनतनिनध सभामा नमती 

२०७८।१।२७ गते नर्वश्वासको प्रस्तार्व पेश गदाा सो प्रस्तार्व पारित हुि सकेि । तत्पश्चात ् संनर्वधािको धािा ७६ को 

उपधािा (८) र्वमोनजम सिकाि गठि गि े प्रकृया शरुु हुुँदा प्रनतनिनध सभामा कुिै पनि दलको बहुमत िभएको हुुँदा 

संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१) बमोनजमको सिकाि गठि हुिे अर्वस्था नथएि । तसथाः सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट 

संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (२) बमोनजम प्रनतनिनध सभामा प्रनतनिनधत्र्व गि ेदईु र्वा दईु भन्दा बढी दलहरुको 

समथािमा बहुमत प्राप्त गिा सक्िे प्रनतनिनध सभाको सदस्यलाई नमनत २०७८।१।३० गते साुँझ ९:०० बजसेम्म 

प्रधािमन्रीमा नियनुक्तको लानग दाबी पेश गिा आह्वाि भएकोमा कुिै पनि सदस्यबाट त्यस्तो दाबी पेश हुि सकेि । 

सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजम प्रनतनिनध सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू 

भएको दल िेपाल कम्यनुिष्ट पाटी (एमाले) को संसदीय दलका िेताको हनैसयतले श्री केपी शमाा ओलीलाई नमनत 

२०७८।१।३० गते प्रधािमन्री पदमा  नियनुक्त गिुा भएको हो ।  

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोवजम नयााँ सरकार गठनको रकृया रारम्ि गनद सम्माननीय 

राष्ट्रपवतबाट आव्हान िएको हो :- संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजम प्रधािमन्रीमा श्री केपी शमाा 

ओली नियकु्त भएपनछ ऐ को उपधािा (४) बमोनजम तीस नदिनभर नर्वश्वासको मत प्राप्त गिुा पि े नथयो । संनर्वधाि 

बमोनजम तीस नदिनभर नर्वश्वासको मत नलि सनकिे भए तापनि िाजिीनतक गनतिोध ि अन्योल अन्त्य गिा यस 

नर्वषयलाई जनतसक्यो नछटो टुङ्गो लगाउि अपरिहाया भई प्रधािमन्रीले आफ्िो दलको सबै मत प्राप्त हुुँदा समते 



9 
 

आर्वश्यक बहुमत िपगु्िे ि अरु कुिै दलले धािा ७६ को उपधािा (३) को प्रधािमन्रीको रुपमा समथाि िगिेको 

अर्वस्थामा नर्वश्वासको मत प्राप्त हुिे अर्वस्था िभएकोले नर्वश्वासको मत नलिे िाममा केही नदि सिकाि लम्बाउिे मार 

हुि सक्िे अर्वस्था लाई अन्त्य गिी मलुकुलाई थप अन्योलमा िाख्ि उनचत िभएको हुुँदा र्वकैनल्पक सिकाि गठिको 

लानग मागा प्रशस्त गिा  नमनत २०७८।२।६ मा सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) 

बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्त प्रकृयाका लानग सर्ारिश गिुाभएको हो । धािा ७६ को उपधािा (३) को प्रधािमन्रीले 

धािा ७६ को उपधािा (४)  र्वमोनजम नर्वश्वासको मत नलि ु पिे हुन्छ । ति धािा ७६ को उपधािा (५) र्वमोनजमको 

सिकाि गठि गिाको लागी नर्वश्वासको मत नलि पिे हुदिै । त्यसैले संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम 

प्रधािमन्री नियनुक्त सम्बन्धी प्रनक्रया आिम्भ गिा नमनत २०७८।२।६ मा मनन्रपरिषबाट निणाय भई संनर्वधािको धािा 

६६ को उपधािा (२) बमोनजम सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष  प्रधािमन्रीले नसर्ारिश गिुा भएको दनेखन्छ । सोही 

बमोनजम सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्त गि ेप्रयोजिका 

लानग नमनत २०७८ जठे ७ गते साुँझ ५:०० बज ेसम्म प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे आधाि प्रस्ततु 

गिा संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (२) बमोनजमको प्रनतनिनध सभाका सदस्यलाई आह्वाि गिुाभएको हो ।  

(४) पवहलो दािीलाई अवस्िकार गरी दोश्रो दािीकतादको मतको पररक्षण गनद वमल्दैन:- संनर्वधािको धािा ७६ 

को उपधािा (५) बमोनजमको प्रधािमन्रीमा नियकु्त हुि जिता समाजर्वादी पाटीका ३२ जिा सांसदको समथाि हुिे गिी 

उक्त दलका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुि ि संसदीय दलका िेता श्री िाजने्र महतोबाट प्रनतनिनध सभा सदस्य श्री केपी शमाा 

ओलीलाई  समथाि भएको संलग्ि कागजातबाट दनेखन्छ । आफ्िो दलको १२१ जिा सदस्य भएको ि ३२ जिा 

सदस्यको समथाि भएकोले प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे स्पष्ट आधाि भएको हुुँदा संनर्वधािको धािा 

७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्रीमा नियकु्त गिी पाउुँि सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष प्रनतनिनध सभाका सदस्य 

श्री केपी शमाा ओलीले दाबी पेश गिेको भन्िे िाष्ट्रपनत कायाालयको निणायमा स्पष्ट छ । सो र्वखत सम्म प्रधािमन्री 

नियकु्त गरिपाउि अरु कसैको दाबी पेश िभएको ि पनहलो दाबी श्री केपी शमाा ओलीको िहकेो भन्िे समते दनेखन्छ । 

रिट निर्वदेकको निर्वदेि दाबी ि सम्माििीय सभामखुको नलनखत जर्वार्लाई हिेे हो भिे पनहलो दाबी िै प्रनतनिनध 

सभामा परिक्षण गिुा पिे अर्वस्था हुन्छ । पनहलो दाबीलाई अनस्र्वकाि गिी दोश्रो दाबी कताा नर्वपक्षीलाई प्रनतनिनध 

सभामा नर्वश्वासको मतको परिक्षण गिा माग गरि दायि प्रस्ततु रिट खािेज भागी छ ।  

(५) धारा ७६ को उपधारा (५) बमोवजमको रवक्रयामा ररट वनिेदक आफै सहिावग िैसकेकोले दािीको 

कुनै सान्त्दविदकता छैन:- प्रस्ततु नर्वर्वादमा िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री 

नियनुक्त सम्बन्धी प्रकृया आिम्भ गिा िेपाल सिकाि मनन्रपरिषदबाट नमनत २०७८।२।६ मा निणाय भई सो बमोनजम 

प्रधािमन्री नियनुक्त प्रकृया आिम्भ हुि सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यबूाट अििुोध भई आएकोले िेपालको संनर्वधािको 

धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्त गिे प्रयोजिका लानग नमनत २०७८ जठे ७ गते साुँझ ५:०० 

बजसेम्म प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे आधाि प्रस्ततु गिा सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट िेपालको 
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संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (२) बमोनजमको प्रनतनिनध सभाका सदस्यलाई आव्हाि भएपनछ सो आव्हािलाई 

स्र्वीकाि गिी रिट निर्वदेक मध्येका माििीय सदस्य श्री शिेबहादिु दउेर्वाले आरू्लाई प्रधािमन्री पदमा नियकु्त गिा दार्वी 

प्रस्ततु गिुाभएको दनेखन्छ । यसिी संनर्वधािको धािा ७६ (४) बमोनजमको प्रकृया अर्वलम्बि िगिेको भन्िे नर्वषयलाई 

निर्वदेिमा उल्लेख गिेपनि सो तथ्यलाई स्र्वीकाि गिी धािा ७६ (५) को प्रकृयामा निर्वदेक सामले भई त्यसको अनन्तम 

िनतजा निस्के पश्चात ्मार धािा ७६ (४) को प्रश्न उठाई नर्वश्वासको मत िनलई तथा िाजीिामा पनि िगिी धािा ७६ को 

उपधािा (५) को प्रकृयाका लानग िाष्ट्रपनत समक्ष नसर्ारिस गिेको कुिा संनर्वधाितः रटुीपणूा छ भिी अदालतमा 

आएको नस्थनतलाई समपाणको नसध्दान्त (Doctrine of Submission) ले उपयकु्त मान्ि नमल्िे िदनेखदा रिट 

निर्वदेिमा उठाइएको तत् सम्बन्धी प्रश्नको सान्दनभाकता छैि । 

६. सरकार गठनका लावग मागद रशस्त गरेको अिस्थामा संविधान बमोवजम अको सरकारको गठनको 

रकृया अिलम्बन गनद संविधानले कुनै बाधा पुयादएको देवखदैन:-  संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१) 

बाहके उपधािा (२) र्वा (३) मध्य ेजिुसकैु उपधािा बमोनजम नियकु्त प्रधािमन्रीले आरू्उपि प्रनतनिनध सभाको बहुमत 

सदस्यको नर्वश्वासको मत छ भन्िे पनुष्ट गिा धािा ७६ को उपधािा (४) को प्रकृया अर्वलम्बि गि ेहो । धािा ७६ को 

उपधािा (४) बमोनजम नर्वश्वासको मत प्राप्त गि े नस्थनत िै छैि भन्िे जािकािी प्राप्त भइिहकेो अर्वस्थामा त्यस्तो 

प्रधािमन्रीले नर्वश्वासको मत नलिे चाहिा ििाखी सो नर्वषय सम्माििीय िाष्ट्रपनतलाई नसर्ारिश गिी धािा ७६ को 

उपधािा (५) बमोनजमको सिकाि गठिका लानग मागा प्रशस्त गरिनदएको अर्वस्थामा त्यस्तो प्रधािमन्रीलाई नर्वश्वासको 

मत नलि ैपछा भिी बाध्य पािा सक्िे अर्वस्था िहदिै । संनर्वधािले निधाारित गिेको समयसीमा नभर नर्वश्वासको मत प्राप्त 

गिा िसकेमा र्वा उक्त समयसीमा नभर नर्वश्वासको मत प्राप्त हुि सक्िे अर्वस्था िभएकोले सो प्रकृयामा जाि िचाहकेो 

नलनखत रुपमा अििुोध गिी सम्माििीय िाष्ट्रपनतलाई जािकािी गिाएको अर्वस्थामा अको बैकनल्पक सिकािको गठि 

प्रकृया अर्वलम्बि गिा संनर्वधािले कुिै बाधा पयुााएको दनेखदिै ।  

७. धारा ७६ को उपधारा (३) बमोवजमको रधानमन्त्त्रीले उपधारा (५) को सरकार वनमादण गनद रावजनामा वदनु 

पदैन :- श्री केपी शमाा ओली संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजमको प्रधािमन्री हुिभुएको ि धािा ७६ 

को उपधािा (५) को सिकाि निमााणका लानग मागा प्रशस्त गदाा िाजीिामा िनदएको कुिालाई पनि रिट निर्वदेिमा 

प्रमखुताका साथ उठाइएको छ । िानजिामा नदिकुो अथा रे्िी धािा ७६ को उपधािा (८) बमोनजम पिु ७६ को उपधािा 

(१) दनेखकै प्रकृया दोहोरिि ुहो । त्यसैले धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्तका लानग मागा प्रशस्त 

गिेको ि सो बमोनजमको प्रनक्रयामा रिट निर्वदेक आरै् सहभागी भसैकेको दनेखएकाले यो दाबीको कुिै सान्दनभाकता 

छैि। 

८. धारा ७६ को उपधारा (३) को रधानमन्त्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) को रधानमन्त्त्रीमा दािी गनद 

नपाउने िन्त्ने देवखदैन:- िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) मा उपधािा (३) बमोनजम नियकु्त 

प्रधािमन्रीले उपधािा (४) बमोनजम नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा िसकेमा उपधािा (२) बमोनजमको कुिै सदस्यल े
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प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे आधाि प्रस्ततु गिेमा िाष्ट्रपनतले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधािमन्री नियकु्त 

गिुापि ेव्यर्वस्था िहकेो पाइन्छ । संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) को प्रधािमन्रीले विश्वासको मत प्राप्त गिा 

िसकी धािा ७६ को उपधािा (५) को प्रधािमन्रीको लानग दाबी गिा िपाउिे भन्िे संनर्वधािमा दनेखदिै । त्यस्तो 

प्रधािमन्रीले प्रनतनिनध सभाको सदस्यको हनैसयतमा आफ्िो दलको ि अन्य दलको समथािमा सिकाि गठिको दार्वी 

गिा िपाउिे भन्िे प्रनतर्वन्धात्मक व्यर्वस्था संनर्वधाि तथा काििुमा छैि । धािा ७६(३) ि ७६(५) को सिकाि नितान्त 

नभन्ि हुि । एउटा उपधािा बमोनजम सिकाि गठिमा नर्वश्वासको मत िपाएको अर्वस्थामा अको उपधािा बमोनजम पनि 

नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा िसक्िे भन्िे हो भिे धािा ७६(१) बाहके अन्य व्यर्वस्था खािेज भए सिह हुन्छ ।  

९.  राजनीवतक घट्नाक्रम र पररवस्थवतमा तावत्प्िक पररितदन हुन आएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) 

अन्त्तगदतको सरकार गठन रकृयामा दािी रस्तुत गरेको विषय संविधान सम्मत छ:- प्रस्ततु नर्वर्वादमा 

सम्माििीय प्रधािमन्री केपी शमाा ओलीले संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजमको सिकािलाई नर्वश्वासको 

मत प्राप्त गिा नर्वनभन्ि िाजिीनतक दलहरुबीच पटक पटक छलर्ल गदाा पनि नर्वश्वासको मत प्राप्त गिे आधाि िदनेख 

धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजमको बैकनल्पक सिकािको गठिलाई मागा प्रशस्त गरिनदएको भनि मनन्रपरिषदबाट 

निणाय गिाई सम्माििीय िाष्ट्रपनतलाई नसर्ारिश गिुा भएको हो । सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट प्रधािमन्री नियनुक्तका लानग 

प्रनतनिनध सभाका सदस्यलाई आव्हाि भएको समय सीमानभर जिता समाजर्वादी पाटी िेपालसुँग भएको िाजिीनतक 

सहमनत बमोनजम सो पाटीका ३२ जिा सदस्यको समथाि िहकेो भिी सो पाटीका तर्ा बाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुि ि 

संसदीय दलका िेता श्री िाजने्र महत्तोको हस्ताक्षि िहकेो पर माििीय सदस्य श्री केपी शमाा ओलीलाई प्राप्त भएको ि 

सो पर प्राप्त भएपनछ आफ्िो दलका १२१ जिा समते १५३ सदस्यको समथाि पाउिे आधाि सनहत माििीय सदस्य श्री 

केपी शमाा ओलीले सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष प्रधािमन्री पदमा नियनुक्तको लानग दाबी पेश गिुाभएको दनेखन्छ । सो 

दार्वीबाट संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (३) बमोनजमको प्रधािमन्रीलाई नर्वश्वासको मत नदि ईन्काि गिेको जिता 

समाजर्वादी पाटी िेपालले धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजमको प्रधािमन्रीमा प्रनतनिनध सभाका माििीय सदस्य श्री 

केपी शमाा ओलीलाई समथाि गिा मञ्जिु भएबाट6 िाजिीनतक घट्िाक्रम ि परिनस्थनतमा तानत्र्वक परिर्वताि हुि 

आएकोले धािा ७६ को उपधािा (५) अन्तगातको सिकाि गठि प्रकृयामा दार्वी प्रस्ततु गिा नमल्िे स्पष्ट सम्र्वधैानिक 

व्यर्वस्थाको नर्वपरित नर्वपक्षीर्वाट दायि रिट खािेज भागीछ । 

घ. सम्माननीय राष्ट्रपवतलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्िन्त्धमा परेको 

दािी अनुरुप विश्वासको मत राप्त गने आधार रस्तुत गरेको छ िा छैन िनी वनणदय गने अवधकार हुन्त्छ िा 

हुदैन ? राष्ट्रपवत समक्ष पेश गररएको  दािी अनुरुप वनिेदकको माग िमोवजम अदालत आफैले 

रधानमन्त्त्री वनयुक्त गनद वमल्छ िा वमल्दैन ? 

                                                           
6
नमनत २०७८।२।६ को जिता समाजर्वादी पाटी िेपालको सिकाि गठि सम्बन्धमा सम्माििीय िाष्ट्रपनतलाई लेखेको पर ।  
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१. सरकार वनमादणका लावग आधार पुगे नपुगेको वनणदय गनद राष्ट्रपवतलाई संविधानले अवधकार वदएको छ 

:- संनर्वधािको धािा ६१ को उपधािा (२) बमोनजम िाष्ट्रपनतले यस संनर्वधाि ि संघीय काििू बमोनजम आफ्िो काया 

सम्पादि गि ेहो । धािा ६१ को उपधािा (४) बमोनजम संनर्वधािको पालि ि संिक्षण गिुा िाष्ट्रपनतको कताव्य पनि हो । 

धािा ६६ को उपधािा (१) बमोनजम िाष्ट्रपनतले यो संनर्वधाि र्वा संघीय काििू बमोनजम निजलाई प्राप्त अनधकाि ि 

कताव्यको पालिा गि ेहो । संनर्वधािले स्पष्ट रुपमा िाष्ट्रपनतले गि ेभिी नकटािी गिेका कायाहरु िाष्ट्रपनतबाट सम्पन्ि 

गिुापि ेदनेखन्छ । संनर्वधािको धािा ११३ को उपधािा (३) मा अथा नर्वधेयक बाहके अन्य नर्वधेयक नर्ताा गि ेि धािा 

७६ को प्रधािमन्री नियनुक्तको नर्वषय यस ैअन्तगात पदाछि ्। संनर्वधािको धािा ७६ बमोनजमको प्रधािमन्री नियकु्त गदाा 

अपिाइि े कायानर्वनध एर्वम ् निणायको लानग िाष्ट्रपनतलाई कुिै पदानधकािीको नसर्ारिस आर्वश्यक पिे िभई 

िाष्ट्रपनतबाट िै िाष्ट्र प्रमखु एर्व ंसंनर्वधािको पालक ि संिक्षकको हनैसयतमा निणाय हुिे नर्वषय हो । तसथाः संनर्वधािको 

धािा ७६ को उपधािा (५) मा उपधािा (२) बमोनजमको कुिै सदस्यल ेप्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे 

आधाि प्रस्ततु गिेमा िाष्ट्रपनतले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधािमन्री नियकु्त गिेछ भन्िे व्यर्वस्था भएबाट प्रधािमन्री नियनुक्त 

गि ेप्रयोजिका लानग िाष्ट्रपनतलाई संनर्वधािको धािा ६६ को उपधािा (२) बमोनजम कुिै निकाय र्वा पदानधकािी र्वा 

मनन्रपरिषदको नसर्ारिस आर्वश्यक पिे संर्वधैानिक व्यर्वस्था दनेखदिै । संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) को 

सिकाि निमााणका लानग आधाि पगु ेिपगुकेो नर्वर्वकेपूणा निणाय गि ेसंर्वधैानिक अनधकाि िाष्ट्रपनतमा निहीत िहकेो छ । 

अदालतल े निणायको र्वधैता (Lawfulness) पिीक्षण गिे हो नर्वर्वके (Wisdom) को परिक्षण गि े होईि । 

सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट नमनत २०७८/०२/०७ मा भएको निणायमा संर्वधैानिक अनधकािको नर्वर्वकेपणूा प्रयोग भ ैदाबी 

कताा निर्वदेक समतेल ेनर्वश्वासको मत प्राप्त गिासक्िे आधाि िदनेखएको भन्िे प्रष्ट उल्लेख भएको छ । िेपाल िाजपरमा 

प्रकानशत यस सम्बन्धी सचूिा संलग्ि छ। 

२.जनताको रवतस्पधादत्प्मक बहुदलीय शासन रणालीको आधारिूत ममद र िािनाको संरक्षण, सम्बध्ददन र 

जगेनाद सम्माननीय राष्ट्रपवतबाट िएको छ:- प्रस्ततु नर्वर्वादमा सम्माििीय िाष्ट्रपनतले िेपालको संनर्वधािको धािा 

७६ को उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्रीको पदमा नियनुक्त गि ेप्रयोजिका लानग प्रनतनिनध सभामा नबश्वासको मत 

प्राप्त गिा सक्िे आधाि सनहत दार्वी प्रस्ततु गिा संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (२) बमोनजमको प्रनतनिनध सभाका 

सदस्यलाई सम्र्वत ्  २०७८ साल जठे ७ गते साुँझ ५:०० बज ेसम्मको समय नदई आव्हाि गिुा भएकोमा सो अर्वनध 

नभर पिेका प्रनतनिनध सभाका माििीय सदस्य श्री केपी शमाा ओली ि माििीय सदस्य श्री शिेबहादिु दउेर्वाको दार्वी 

पिेको नथयो । प्रनतनिनध सभाका माििीय सदस्य श्री केपी शमाा ओलीले िेकपा (एमाले) का १२१ ि जिता समाजर्वादी 

पाटी िेपालका ३२ जिा सदस्यको समथाि प्राप्त भएकोले धािा ७६ को उपधािा (५) ि (६) बमोनजम प्रधािमन्री पदमा 

नर्वश्वासको मत पाउि पयााप्त आधाि िहकेो भनि पर पेश गिुा भएको ि जिता समाजर्वादी पाटी िेपालको ३२ जिा 

सदस्यको समथाि िहकेो भिी सो पाटीको तर्ा बाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुि ि संसदीय दलको िेता श्री िाजने्र महतोको 

हस्ताक्षि िहकेो पर प्राप्त भएकोमा उक्त दरु्व ैदलको गिी १५३ सदस्यको समथाि िहकेो भनिएकोमा िेकपा (एमाले) का 

२६ जिा सदस्य ि जिता समाजर्वादी पाटी िेपालका १२ जिा सदस्यल ेअको दार्वीकताा माििीय सदस्य श्री शिेबहादिु 
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दउेर्वालाई समथाि गिी हस्ताक्षि गिेको दनेखएको । प्रनतनिनध सभाका माििीय सदस्य श्री शिेबहादिु दउेर्वाको तर्ा बाट 

पेश भएको दार्वीमा िेपाली काुँग्रेसका ६१ जिा, िेकपा (माओर्वादी केन्र) का ४९ जिाको हस्ताक्षि ि सम्बनन्धत 

पाटीको पर तथा जिता समाजर्वादी पाटी िेपालका १२ जिा, िेकपा (एमाले) का २६ जिा तथा माििीय सदस्य श्री 

दगुाा पौडेलको हस्ताक्षि सनहत १४९ जिाको हस्ताक्षि िहकेो, िेकपा (एमाले) बाट निर्वाानचत सदस्यहरुका हकमा 

पाटीको तर्ा बाट अको दलका उम्मदेर्वािको पक्षमा हस्ताक्षि गिेका सदस्यहरुलाई मान्यता िनदि अििुोध गद ै

निजहरुका हकमा दलीय अिुशासि नर्वपरित हस्ताक्षि गरिएको पाइए प्रनतनिनध सभाको सदस्य ििहिे गिी निष्ट्कासि 

गरिि े हुुँदा हाल निजहरुको हस्ताक्षिको मान्यता िहुिे भनि पाटीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका िेताबाट लेनख 

आएको । यस्तै जिता समाजर्वादी पाटी िेपालको तर्ा बाट पनि पाटीका सदस्यहरुले पाटीको आचिण ि मयाादा 

नर्वपरित हस्ताक्षि गरिएको बनुझएकोले त्यसलाई अस्र्वीकृत गरिनदिहुुि भनि उक्त पाटीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुि ि 

संसदीय दलका िेता श्री िाजने्र महत्तोको हस्ताक्षि सनहतको पर प्राप्त भएको । अतः दार्वीकताा दरु्वै माििीय 

सदस्यहरुका समथािकताा भनिएका सदस्यहरु एक अकाामा दोहोिो पिेका, दलको निणाय नर्वपिीत एकल े अकोलाई 

समथाि गिेको समते दनेखएको ि सम्बनन्धत दलल े मान्यता िनदि लेनख आएको समते दनेखएकोले िेपालको 

संनर्वधािको धािा ८९ को खण्ड (ङ) समते आकनषात हुि सक्िे, िाजिीनतक दल सम्बनन्ध ऐि, २०७३ को परिच्छेद ६ 

का नर्वषयहरु समतेलाई ध्याि नदद ैदाबीकताा दरु्व ैमाििीय सदस्यहरुले संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम 

प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे ठोस आधाि िदनेखएकोले उक्त उपधािा (५) बमोनजमका दार्वीकताा 

दरु्व ै माििीय सदस्यहरुको दार्वी िपगु्िे दनेखएकोले प्रधािमन्री पदमा नियनुक्त गिा नमल्िे दनेखएि7 भनि नमनत 

२०७८।२।७ गते निणाय गिुा भएको दनेखन्छ । संनर्वधाि बमोनजम संनर्वधािको संिक्षण गिुा िाष्ट्रपनतको कताव्य हो । 

िाष्ट्रपनतले आरू्ले कायासम्पादि गदाा संनर्वधाि ि काििू अिसुाि िै सम्पादि गि ेहो । अतः सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट 

उक्त नमनतमा गिेको निणायबाट मलुकुको प्रचनलत संनर्वधाि ि संघीय काििूले अर्वलम्बि गिेको जिताको 

प्रनतष्ट्पधाात्मक बहुदलीय शासि प्रणालीको आधािभतू ममा ि भार्विाको संिक्षण, सम्बध्दाि ि जगिेाा गद ै दलीय 

अिशुासि नर्वपरितका आचिणलाई निरुत्सानहत गिुाभएको दनेखन्छ ।  

३. सम्माननीय राष्ट्रपवतको वमवत २०७८।२।७ गतेको वनणदयमा रवतवनवध सिामा विश्वासको मत पाउने 

आधारमा राष्ट्रपवत सन्त्तुष्ट हुन नसक्नुका आधार र कारणको ठोस वबशे्लषण िएको छ :- िाष्ट्रपनत कायाालयमा 

दताा भई सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्षमा पेश गरिएको रिट निर्वदेकहरु मध्य ेश्री शिेबहादिु दउेर्वाको दाबी तथा सो साथ 

संलग्ि कागजातमा दईुर्वटा दलको मार निणाय साथ िाखी पशे भएको, अन्य दलको पर संलग्ि िभएको ि हस्ताक्षिको 

नसलनसला िनमलेको, प्रनतनिनध सभा सदस्यको दलीय हनैसयत िखलेुको अर्वस्थाको नर्वद्यमािता छ । त्यस्तै अकाा 

दाबीकताा श्री केपी शमाा ओलीले आरू्लाई समथाि हुिे भिी पेश गिेको दलका सदस्यहरुले अकाा दाबीकताालाई 

समथाि गिेको दनेखएको छ। यसिी उक्त दरु्वै दाबी िाजिीनतक दलको मान्यता एर्व ंदलका सदस्यल े पालिा गिुा पि े

                                                           
7
 नमनत २०७८।२।७ को िाष्ट्रपनत कायाालयको नर्वज्ञनप्त ि िेपाल िाजपर, २०७८ साल जेठ ७ गते, (अनतरिक्ताङ्क १६ग खण्ड ७१) । 
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अिशुासि तथा िाजिीनतक िैनतकता अिकुुल िदनेखएको अर्वस्थामा त्यस्तो दबैु दाबीलाई संर्वधैानिक तर्विले 

नर्वश्वासको मत पाउिे नर्वश्वसिीय आधाि िदनेख दरु्व ै दाबीकतााको दाबी िपगु्िे गिी सम्माििीय िाष्ट्रपनतबाट निणाय 

भएको हो भिि्े िाष्ट्रपनत कायाालयको नलनखत जर्वार्मा उल्लेख छ । सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष पेश गरिएका दरु्व ै

दाबी अध्ययि हुुँदा प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत पाउिे आधािमा िाष्ट्रपनत सन्तषु्ट हुि िसक्िकुा आधाि ि 

कािणको ठोस नबशे्लषण गिी निणाय भएको दनेखन्छ । िाष्ट्रपनतबाट भएको उक्त निणायको उपयकु्तताको पिीक्षण र्वा 

न्यानयक पिुिार्वलोकि सम्मानित अदालतबाट हुिे सक्िे होइि । संर्वधैानिक भनूमकामा िहकेा िाष्ट्रपनतले यस्तो 

अर्वस्थामा नर्वर्वकेपूणा निणाय गिेका उदाहिण पनि पाइन्छि ्।8 

४. हस्ताक्षर सनाखत गराउने कायद सम्माननीय राष्ट्रपवतको अवििारा होईन :- संनर्वधाि बमोनजम प्रधािमन्री 

नियकु्त गि ेअनभभािा िाष्ट्रपनत उपि िहकेोले प्रनतनिनध सभामा संसदीय दलहरूको संख्यात्मक नस्थनतको आधािमा 

प्रधािमन्रीको नियनुक्त ि मनन्रपरिषदक्ो गठिको सम्भार्विा यनकि गिे ि तत्सम्बन्धी प्रकृया प्रािम्भ गि ेअनभभािा पनि 

संनर्वधािको धािा ७६ बमोनजम िाष्ट्रपनत उपि िहकेो दनेखन्छ । प्रनतनिनध सभामा नर्वनभन्ि दलहरूको संख्यात्मक 

नस्थनतका आधािमा सिकािको नर्वकल्प िह ेििहकेो हरेिन्छ । धािा ७६ को उपधािा (५) अिुसाि उपधािा (३) बमोनजम 

नियकु्त प्रधािमन्रीले उपधािा (४) बमोनजम नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा िसकेमा उपधािा (२) बमोनजमको कुिै सदस्यल े

प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे आधाि प्रस्ततु गिेमा िाष्ट्रपनतले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधािमन्रीमा 

नियनुक्त गिेछ भन्िे संर्वधैानिक व्यर्वस्थाको सन्दभामा िाष्ट्रपनतबाट सो उपधािा (५) अन्तगात मनन्रपरिषदक्ो गठि गि े

प्रयोजिको लानग कुिै सदस्यले प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे भनि प्रस्ततु गिेको आधाि संनर्वधाि ि 

िाजिीनतक दल सम्बन्धी प्रचनलत काििू बमोनजम उपयकु्त छ छैि भन्िे जािकािी नलिपुिे हुन्छ । त्यस्तो अर्वस्थामा 

सम्माििीय िाष्ट्रपनतज्यबूाट रिट निर्वदेकहरुले नजकीि नलिभुए जस्तो प्रनतनिनध सभाका सदस्यहरूको व्यनक्तगत िाय 

बझु्ि ि हस्ताक्षि सिाखत गिाउि समते आर्वश्यक छैि । यस्तो अर्वस्थामा सम्मानित अदालतबाट समते िाष्ट्रपनतले 

कुि ैखास प्रकृया िै अर्वलम्बि गिुापदाछ भन्ि नमल्िे अर्वस्था पनि दनेखदिै । 

५. राष्ट्रपवतिाट िएको वनणदय उपर कुनै अदालतमा रश्न उठाउन वमल्दैन:- िाष्ट्र प्रमखुलाई कुिै पनि अर्वस्थामा 

नर्वर्वादमा ल्याउि िहुिे ि िाष्ट्रपनतबाट सम्पानदत कामकािर्वाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउि िहुिे 

अन्तिानष्ट्रय मान्यता हो । संनर्वधािको धािा ७६ को सिकाि गठिको लानग िाष्ट्रपनतलाई प्रधािमन्री र्वा अन्य कुि ै

निकाय र्वा पदानधकािीको नसर्ारिश र्वा मनन्रपरिषदको निणाय आर्वश्यक िपिे ि सो अनधकाि िाष्ट्रपनत स्र्वयंबाट 

िाष्ट्रप्रमखु एर्व ं संनर्वधािको संिक्षकको हनैसयतल ेप्रयोग ि पालिा हुिे नर्वषय संनर्वधािले सनुम्पएको छ । संनर्वधािले 

सनुम्पएको सो नजम्मरे्वािी पिुा गि े नसलनसलामा आफ्िो पदीय हनैसयतल ेसम्पादि गिेका काम कािबाहीको नर्वषयमा 

निज पदमा िहुँदा र्वा सेर्वा निर्वतृ भएपनछ निज उपि मदु्दा िचलाइिे भिी "िाष्ट्रपनत ि उपिाष्ट्रपनतको पारिश्रनमक तथा 

सनुर्वधा सम्बन्धी ऐि, २०७४" को दर्ा १६ मा व्यर्वस्था गिी पदीय उन्मनुक्त समते प्रदाि गरिएको छ । त्यसलाई स्र्वयम ्

                                                           
8 भारतमा चौधरी चरण स िंहलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा ननयुक्तत गरेको विषयलाई य को उदाहरणको रुपमा सलन  ककन्त्छ ।  
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निर्वदेकले पनि अन्यथा भन्ि सक्िे अर्वस्था छैि । त्यसैले कसैको नसर्ारिश नबिा िाष्ट्रपनतबाट संनर्वधाि बमोनजम 

सम्पादि भएको कामकािर्वाहीका नर्वषयमा कुिै अदालतमा प्रश्न उठाउि नमल्दिै । तसथा रिट निर्वदेि खािेज भागी छ ।  

ङ. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) िमोवजम सरकार गठन हुन नसकेको अिस्थामा धारा 

७६ को उपधारा (७) िमोवजम रवतवनवध सिा विघटन िाहेक अन्त्य कुनै सम्िैधावनक विकल्प बाकी 

वथयो िा वथएन ?  

१. धारा ७६ का सम्पूणद रकृया समाप्त िई बाध्यात्प्मक अिस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) को रयोग 

िएको छ :- संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१), (२), (३) ि (५) को समग्र बिोटलाई हदेाा प्रधािमन्री नियनुक्तमा 

एक पनछ अको प्रकृया अभ्यासगत रुपमा प्रनतनिनध सभा नभर नक्रयान्र्वयि हुुँद ैगई प्रधािमन्री नियकु्त हुि िसकेको र्वा 

नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा िसकेको अर्वस्था नसजािा भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अर्वस्थामा धािा ७६ को उपधािा (७) 

बमोनजम तत्काल बहाल िहकेो प्रधािमन्रीको नसर्ारिसमा प्रनतनिनध सभा नर्वघटि हुिे संर्वधैानिक व्यर्वस्था िहकेो 

भन्िे अथामा िै बझुाउुँछ भिी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अनधर्वक्ता सन्तोष भण्डािी नर्वरुद्ध िाष्ट्रपनतको कायाालय, 

शीतल निर्वास (०७७–WC–००२८ समते संनक्षप्त आदशे प्रकिण िं ३) को रिटमा व्याख्या भइसकेको छ। प्रस्ततु 

नर्वर्वादमा प्रकट भएका बस्त ु तथ्य हदेाा नमनत २०७८।०१।३० मा धािा ७६ (३) बमोनजम नियकु्त प्रधािमन्रीले 

नर्वश्वासको मत पाउिे अर्वस्था िदनेखदा धािा ७६ (५) बमोनजमको सिकाि निमााणका लानग मागा प्रशस्त गरिनदएको 

अर्वस्थामा सम्माििीय िाष्ट्रपनतले िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्त गि ेप्रयोजिका 

लानग प्रनतनिनध सभामा नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा सक्िे आधाि सनहत दार्वी प्रस्ततु गिा आव्हाि भएको समयार्वनध नभर 

प्रनतनिनध सभाका माििीय सदस्य श्री शिेबहादिु दउेर्वा ि माििीय सदस्य श्री केपी शमाा ओलीको दार्वी पेश भएका ि 

दरु्व ै माििीय सदस्यहरुको दार्वी िपगु्िे दनेखएकोले प्रधािमन्रीको पदमा नियकु्त गिा नमलेि भिी सम्माििीय 

िाष्ट्रपनतबाट नमनत २०७८।२।७ मा गिेको निणायबाट मनन्रपरिषदको गठि सम्बन्धी संनर्वधािको धािा ७६ का सम्पणूा 

प्रकृयाहरु समाप्त भ ैधािा ७६ को उपधािा (७) बमोनजम प्रनतनिनध सभा नर्वघटि भएको काया संनर्वधाि सम्मत भएकाले 

रिट निर्वदेि खािेज भागी छ ।  

२) संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) ि (७) को बिोटलाई हिेे हो भिे उपधािा (५) बमोनजम प्रधािमन्री नियनुक्त 

िभएको अर्वस्थामा िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (७) बमोनजम ियाुँ निर्वााचिमा जाि ु बाहके कुिै 

संर्वधैानिक नर्वकल्प बाुँकी हुदै ुँि। सो धािामा प्रयोग भएको भाषा अिुसाि प्रस्ततु मदु्दाको सन्दभामा प्रनतनिनध सभा 

नर्वघटिको लानग निम्ि शताहरु पिूा भएका छि ्र्वा छैिि ्भन्िेसम्म अदालतल ेहिेा सक्छ ।  

क. संसद नबघटि गि ेनसर्ारिस प्रधािमन्रीले गिे िगिेको?  

ख. संसद नबघटिको घोषणा िाष्ट्रपनतबाट भए िभएको? ि 

ग. संसद नबघटि गि ेसचूिासाथ छ: मनहिानभर अको निर्वााचिको नमनत तोनकए ितोनकएको? 
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यनद मानथ उल्लेख गरिएका शता एर्व ंप्रश्नहरुको सकािात्मक उत्ति प्राप्त हुन्छ भिे बाुँकी नबषयमा अदालत प्रर्वशे गिुा 

हुुँदिै । प्रस्ततु मदु्दामा उनल्लनखत शताहरु पिूा भएको छ। प्रनतनिनध सभा नर्वघटि गिी निर्वााचिको नमनत तोक्ि ुबाहके 

अन्य कुिै नबकल्प नथएि। नकिनक, धािा ७६ (३) बमोनजमको प्रधािमन्रीले नर्वश्वासको मत नलि िसकेको ि धािा ७६ 

(५) बमोनजम सिकाि गठि हुि िसकेपनछ सिकाि गठि सम्बन्धी संनर्वधािमा भएका कुिै नबकल्पहरु ििहकेो प्रष्ट छ। 

यसिी संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (१), (२), (३) ि (५) बमोनजम सिकाि गठि सम्बन्धी प्रकृया समाप्त भएको, 

धािा ७६ (३) बमोनजम नर्वश्वासको मत प्राप्त गिा िसकी उपधािा (५) बमोनजम सिकाि गठि हुि िसकेको हुुँदा 

प्रधािमन्रीको नसर्ारिसमा उपधािा (७) बमोनजम प्रनतनिनध सभा नर्वघटि गि ेगिी निर्वााचिको नमनत तोक्िे गिी भएको 

निणाय संनर्वधाि सम्मत ्िहकेो छ।  रिट निर्वदेि खािेज गरिपाुँऊ। 

 

च. राजनैवतक वििादको राजनैवतक वछनोफानो अदालतिाट गराई पाऊ िन्त्ने विपक्षीको ररट वनिेदनको 

माग िमोवजम अदालतले त्प्यस्तो विषयमा रिेश गनद वमल्छ िा वमल्दैन?  

१. राजनीवतक वििादमा अदालतले हस्तके्षप गनुद हुाँदैन:-  संसद नबघटिको नबषयलाई संप्रभकुो नर्वशेषानधकािको 

रुपमा स्र्वीकाि गिुाको एउटा कािण यो िाजिैनतक नबषय भएकोले पनि हो । िाज्यका तीि अङ्गमध्ये व्यर्वस्थानपका ि 

कायापानलका िाजिैनतक निकाय हुि ्भिे न्यायपानलका न्यानयक निकाय हो । िाजिैनतक अङ्गहरुबीच हुिे िाजिैनतक 

झगडामा न्यायापानलकाले संयमता अपिाई त्यस्ता नबषयमा प्रर्वशे िगिुा िै उनचत हनु्छ । यसबाट न्यापानलकालाई 

स्र्वच्छ ि नबर्वादिनहत बिाउि मद्दत पगु्दछ। िाज्यका हिेक अङ्गले अको अङ्गको कायाप्रनत अिार्वश्यक चासो िाख्िे ि 

हस्तक्षेप गिुा उपयकु्त हुुँदिै। यसो गरियो भिे संनर्वधािले कोिेको सीमािेखा9 ि शनक्त पथृकीकिणको ममामानथ प्रहाि हुि 

पगु्दछ। 

 

२. न्त्यावयक रूपमा व्यिस्थापन गनद सवकने मापदण्ड ( judicially manageable standard) वित्र पने 

वबषयमा मात्र अदालत रिेश गनुद पददछ :- िाजिैनतक नर्वर्वादहरुको न्यानयक निरुपण हुि सक्दिै । यस्ता 

नबर्वादहरुलाई Political Question Doctrine को रुपमा मानिद ै आएको छ। Baker v. Carr
10

 को मदु्दामा 

अदालतल े केर्वल संर्वधैानिक एर्व ं काििूी मापदण्डनभरका नर्वर्वादहरुको मार निरुपण गिुा पदाछ भिी अमरेिकी 

अदालतल ेनसद्धान्त नर्वकास गिेको पाइन्छ। उक्त मदु्दामा भनिएको छ;–  

                                                           

9
 िेपालको संनर्वधािको धािा ५६(६) मा शनक्त पथृकीकिणको नसद्धान्तलाई आत्मसात गिेको छ। 

10 1962, 369 US 186 
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A lack of judicially discoverable and manageable standards for resolving issues and the 

impossibility of deciding without an initial polity determination of a kind clearly for non-

judicial discretion. The courts cannot rejects as no lawsuit a bonafide controversy as to 

whether some action determinated political exceeds constitutional authority. यसकािण 

अदालत judicially manageable standard नभर पिे नबषयमा मार प्रर्वशे गिुा पदाछ।  

३. व्यिस्थावपकीय अंगको सरंचना र कायदविवधसाँग सम्बवन्त्धत विषय राजनीवतक रश्न हो:- अमरेिकी 

सर्वोच्च अदालतले US v. Palmer
11 ि Luther v. Borden

12  लगायतका मदु्दाहरुमा नर्वदेशी सिकािको मान्यता 

समार्वशे भएको नर्वषय, कुिै क्षेरको सार्वाभौमसत्ता समार्वेश भएको नर्वषय, कुटिीनतज्ञको आचिण समार्वेश भएको 

नर्वषय, यदु्ध र्वा नहसंात्मक कािबाहीसुँग सम्बनन्धत नर्वषय, सनन्धसुँग सम्बनन्धत नर्वषय, सशस्त्र सेिाको र्वदैनेशक 

िोजगािीसुँग सम्बनन्धत नर्वषय ि व्यर्वस्थानपकीय अगंको संिचिा ि कायानर्वनधसुँग सम्बनन्धत नर्वषयलाई िाजिीनतक 

प्रश्नको रुपमा स्थानपत गिेको ि यस्ता नबर्वादहरुमा अदालत प्रर्वशे िगि ेिीनत अर्वलम्बि गिेको छ। त्यसैगिी Nixon  

v. United States
13 को मदु्दामा अमरेिकी सर्वोच्च अदालतले भिेको छ;– 

"… the procedure used by the Senate to "try" impeachment would be precluded 

from judicial review because of justiciable political question based on "Sole" 

power of the Senate regarding impeachment." 

४. संसद वबघटन लगायतका विशेषावधकारका वबषयमा अदालतले आत्प्मसंयमता अपनाउनु पछद:- 

बेलायती अदालतहरुले पनि िाजिैनतक प्रश्नहरु एर्व ं प्रधािमन्रीको नर्वशषेानधकािका नबषयमा अदालत प्रर्वशे िगिे 

िीनत अर्वलम्बि गिेका छि् । Council of Civil Service Union (CCSU) v. Minister for the Civil 

Service
14

को मदु्दामा संसद नबघटि लगायतका नर्वशेषानधकािका नबषयमा अदालत प्रर्वशे गिा िहुिे कुिा उल्लखे 

गरिएको छ ।  

५. राजनीवतक दलको आन्त्तररक वििाद रचवलत ऐन र दलको विधान बमोवजम समाधान गनुद सम्बवन्त्धत 

दलका रत्प्येक सदस्यको कतदव्य हो:-  िाजिैनतक प्रश्नहरुको नबर्वादमा प्रर्वशे गिी नबर्वादको समाधाि गि ेकुिामा 

िेपालको सर्वोच्च अदालतले आत्मसंयमता अपिाएको दनेखन्छ। अनधर्वक्ता िाधेश्याम अनधकािी नर्व. मनन्रपरिषद ्

                                                           

11
 16 U. S. 610 (1818) 

12 48 US 1 - 1849 

13
 (506 U.S. 224 (1993) 

14  (1984) 3 All ER 935: (1985) AC 374 

http://scholar.google.com/scholar_case?case=7884047486442944178&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr
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सनचर्वालय समते,15 हरिप्रसाद िेपाल समते नर्व. प्रधािमन्री नगरिजाप्रसाद कोइिालासमते,
16

अनधर्वक्ता िनर्विाज 

भण्डािीसमते नर्व. प्रधािमन्री मिमोहि अनधकािीसमेत,
17

 नचरबहादिु के.सी.समते नर्वरुद्ध प्रधािमन्री शिेबहादिु 

दउेर्वा समते18का मदु्दाहरुमा िाजिैनतक नबर्वादका नबषयमा अदालत प्रर्वशे गिा िहुिे कुिा उल्लेख भएको छ। हरिप्रसाद 

िेपाल समते नर्व. प्रधािमन्री नगरिजाप्रसाद कोइिालासमेत भएको मदु्दामा िाजदिबािबाट प्रकानशत नर्वज्ञनप्तलाई 

मध्यिजि िाख्दा पनि प्रधािमन्रीले िाजिीनतक कािण दखेाई प्रनतनिनध सभा नर्वघटिको नसर्ारिस गिुा भएको दनेखि 

आएकोल े सो िाजिीनतक कािणको औनचत्य र्वा पयााप्तताको क्षेरनभर अदालतल े प्रर्वशे गिी शनक्त पथृकीकिणको 

नसद्धान्त बमोनजम मलू्यांकि गिा नमल्ि ेदनेखदिै भिी रिट निर्वेदि खािेज गरिएको नथयो। त्यस्तै गिी अनधर्वक्ता िनर्विाज 

भण्डािी समेत नर्व. प्रधािमन्री मिमोहि अनधकािीसमते भएको मदु्दामा िाजिीनतक प्रश्नको अर्वधािणा र्वस्ततुः 

अदालतको अनधकािलाई सीनमत र्वा कुनण्ठत गिाको लानग संनर्वधाि र्वा काििूले िै परिभानषत गिेको कुिै अर्वधािणा 

िभएि न्यायपानलकाले स्र्वयं प्रनतपानदत गिेको एउटा सैद्धानन्तक अर्वधािणा हो। यसको एउटै प्रयोजि संर्वधैानिक 

अगंहरूका बीच अिार्वश्यक द्वन्द्व ि टकिार्वको नस्थनतको सजृिा हुि िनदई ती सबै अगंहरूले आरू् आफ्िो काया क्षेर ि 

अनधकािको प्रयोग स्र्वतन्रतापरू्वाक गिा सकुि भन्िे हो। नचरबहादिु के.सी. समते नर्व. प्रधािमन्री शिेबहादिु 

दउेर्वासमेतको मदु्दामा (अनन्तम प्रकिण ७) प्रधािमन्रीले नर्वनभन्ि कािणहरु दखेाई संनर्वधािको धािा ५३ (४) बमोनजम 

प्रनतनिनध सभा नर्वघटिको नसर्ारिस गिुा भएको दनेखएकोले ती िाजिीनतक कािणको औनचत्य र्वा पयााप्तताको 

क्षेरनभर अदालतल े प्रर्वशे गिी शनक्त पथृकीकिणको नसद्धान्त बमोनजम निरुपण गिा नमल्िे दनेखदिै। सबै प्रकृनतका 

घटिा, नर्वर्वाद ि समस्याको उपचाि (panacea) अदालत हुि सक्दिै भनिएको छ । अनधर्वक्ता नर्वजयिाज शाक्यसमेत 

नर्व. सम्माििीय िाष्ट्रपनत िामबिण यादर्वसमेत,19 भएको मदु्दामा िाजिीनतक औनचत्यताको नर्वषयमा यस अदालतबाट 

कसैलाई उत्तिदायी बिाउिे गिी हस्तक्षेप हुि शनक्त पथृकीकिण ि संनर्वधािर्वादको नसद्धान्त समतेबाट उपयकु्त िहुिे 

भनिएको छ। सन्तोष भण्डािी समते नर्वरुध्द सम्माििीय प्रधािमन्री केपी शमाा ओली समेत20 भएको संसद नर्वघटि 

मदु्दामा िाजिीनतक दलको आन्तरिक नर्वर्वाद प्रचनलत ऐि ि दलको नर्वधाि बमोनजम समाधाि गिुा सम्बनन्धत दलका 

प्रत्येक सदस्यको कताव्यको नर्वषय हुिे भनिएको छ  

६. संसद विघटन Go to the people को वसध्दान्त्तमा आधाररत छ:- िाजिैनतक नर्वर्वाद निरुपण गि ेनजम्मा 

सार्वाभौम जितालाई िै नदि ुउपयकु्त हुन्छ । िेपालको संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (७) को व्यर्वस्था Go to the 

people को नसद्धान्तमा आधारित व्यर्वस्था हो। प्रनतनिनध सभाल े सिकाि गठि गिा िसकेको अर्वस्थामा त्यसको 

                                                           

15 ि.ेका.प. २०४८, अंक १२, नि. िं. ४४३० 

16 ि.ेका.प. २०५२ स्र्वणा शभुजन्मोत्सर्व नर्वशेषांक, नि.ि.ं ०२ 

17 ि.ेका.प. २०५२ स्र्वणा शभुजन्मोत्सर्व नर्वशेषांक, नि.ि.ं ०१ 

18
 सम्बत ्२०५९ सालको रिट ि.ं ३५४२, आदशे नमनत २०५९।४।२१ 

19 ि.ेका.प. २०६७, अंक ९, नि. िं. ८४५७ 

20
 रिट ि ं०७७-WC-००२८ निणाय नमनत २०७७।११।११ को संनक्षप्त आदशे प्रकिण ि ं४ 
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नर्वघटि अनिर्वाया हुन्छ। ि ियाुँ निर्वााचिमा जाि ेबाटो उक्त धािाले नदएको छ। ियाुँ निर्वााचि गिी जिताको मत प्राप्त गिा 

प्रकृया िै लोकतन्रको आधाि हो ।  

छ. कोविड को बीचमा वनिादचन हुन सक्छ िा सक्दैन ?  

१. कोविडको बीचमा वनिादचन हुन सक्छ:- निर्वदेकहरुले कोभीड-१९ को महामािीमा निर्वााचिमा जािु 

असम्भर्व प्राय छ भनि नजकीि नलि ुभएको छ । कोनभडको अर्वस्थामा पनि भाितका नर्वनभन्ि िाज्यहरु आसाम, केिला, 

तानमलिाडु, पनश्चमबंगाल आनदमा निर्वााचि सम्पन्ि भएका छि ् । त्यसैगिी Burundi, Poland, South Korea, 

Montenegro, Singapore, Mongolia, Belarus, Sri Lanka, Croatia, Serbia, Iceland, Trinida and 

Tobago21 लगायतका मलुकुहरुले पनि कोनभडका समयमा निर्वााचि सम्पन्ि गिेका उदाहिणहरु छि । िेपालको 

संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (७) मा उपधािा (५) बमोनजम … र्वा प्रधािमन्री नियकु्त हुि िसकेमा 

प्रधािमनन्रको नसर्ारिसमा िाष्ट्रपनतले प्रनतनिनध सभा नर्वघटि गिी छ मनहिा नभर अको प्रनतनिनध सभाको निर्वााचि 

सम्पन्ि हुिे गिी निर्वााचिको नमनत तोक्ि ु पिे उल्लेख गिेको छ ।  संनर्वधािको सोही आधािमा िेपाल सिकाि 

मन्रीपरिषदबाट नमनत २०७८।२।८ मा निणाय भ ै सोही बमोनजम सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यबूाट प्रनतनिनध सभा 

नर्वघटिको नसर्ारिश भएकाले सम्माििीय िाष्ट्रपनतज्यबूाट बतामाि प्रनतनिनध सभा नर्वघटि गिा ि अको प्रनतनिनध 

सभाको पनहलो चिणको निर्वााचि सम्र्वत ्२०७८ साल कानताक २६ गत ेशकु्रबाि ि दोश्रो चिणको निर्वााचि सम्र्वत ्

२०७८ साल मसंीि ३ गते शकु्रर्वाि सम्पन्ि गि ेगिी निर्वााचिको नमनत तोक्ि ुभएको छ । उक्त अर्वनधनभर सबैलाई खोप 

नदिे ि स्र्वास्थ्य मापदण्ड कायम गिी सतका ता ि सार्वधािीका साथ निर्वााचिको काम सम्पन्ि गिा सनकिे सनुिनश्चतता 

सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यकूो नलनखत जर्वार्बाट दनेखएकाले निर्वदेकले नजकीि नलिु भएजस्तो कोनभड-१९ का 

कािण निर्वााचिमा जाि असम्भर्व भन्िे दनेखदिै ।  

कोनभड-१९ को सङ्क्रमणको बीचमा स्र्वास्थ्य सिुक्षाका मापदण्ड अपिाएि िानष्ट्रय सभाको निर्वााचि सम्पन्ि भएको 

छ । िेकपा (माओर्वादी केन्र) ले आफ्िा प्रनतनिनध सभा सदस्यलाई निश्कासि गिेको छ । ती स्थािहरुमा संनर्वधाि 

तथा प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्वााचि ऐि, २०७३ बमोनजम छ मनहिानभर उपनिर्वााचि गिैपिे हुन्छ । स्थािीय तह 

निर्वााचि ऐि २०७३ को दर्ा ३ बमोनजम स्थािीय तहको कायाकाल समाप्त हुिभुन्दा दईु मनहिा अगार्व ैस्थािीय तहको 

निर्वााचि गिैपिे काििूी व्यर्वस्था छ । त्यसैल े आगामी र्ागिु मनहिामा स्थािीय तहको निर्वााचि गिैपिे हुन्छ । 

त्यसबाहके रिट निर्वदेक श्री शिेबहादिु दउेर्वाल ेयही भदौ मनहिामा आफ्िो पाटी िेपाली काुँग्रेसको महानधर्वशेि गि े

गिी कायातानलका प्रकानशत गरिसक्ि ुभएको छ । देशभिका िेता कायाकताा सहभागी हुिे महानधर्वशेि हुि सक्िे ति 

चिणबध्द रुपमा स्र्वास्थ्य सिुक्षाका मापदण्ड अपिाएि गिा सनकिे निर्वााचि हुि िसक्िे दार्वी हुँचरु्वा ि आधािहीि छ ।  

                                                           
21 https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections 
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२. वनिादचन आयोग  तोवकएको वमवतमा वनिादचन सम्पन्त्न गनद सक्षम छ:- निर्वााचि आयोगल े संनर्वधाि ि 

काििू बमोनजम सानधकाि निकायबाट निणाय भ ैनिर्वााचिको नमनत तोकी आएपनछ तोनकएको नमनतमा स्र्वच्छ, स्र्वतन्र, 

निष्ट्पक्ष ि भयमकु्त र्वातार्विणमा निर्वााचि सम्पन्ि गि ेआयोगको कताव्य भएकाल ेसो बमोनजम काया सम्पादि गिुा पि ेिै 

हुुँदा निर्वााचि गिा निर्वााचि आयोग सक्षम छ ।  

३. मुलुकको आवथदक रणालीलाई  व्यििवस्थत गने विषय वनतान्त्त कायदकाररणी अवधकारको विषय 

हो:- निर्वदेकहरुले निर्वााचि लगायतका काया अनघ िाज्यको श्रोतसाधि मानथ अिार्वश्यक व्ययभाि पिे अध्यादशेबाट 

बजटे जािी िगिा भिी नजकीि नलि ुभएको छ । मलुकुको अथातन्र के कस्तो छ, संनर्वधािले व्यर्वस्था गिेको आनथाक 

प्रणालीलाई कसिी व्यर्वर्वनस्थत गि,े मलुकुले गिुा पिे खचाहरू के कसिी गि े भन्िे नर्वषय नितान्त कायाकारिणी 

अनधकािका नर्वषय हुि ् । प्रचनलत काििूको परिनधनभर िही काििू बमोनजम स्रोतको व्यर्वस्थापि हुिे नर्वषयमा रिट 

क्षेरानधकािद्वािा पिुिार्वलोकि गिी न्यानयक मापदण्ड स्थानपत गिा सम्भर्व ि र्वाञ्छिीय हुुँदिै । दशेको आनथाक 

अर्वस्थाले निर्वााचिको भाि थाम्ि सक्छ र्वा सक्दिै अथर्वा त्यस्तो कुिै कािणबाट प्रनतनिनध सभाको नर्वघटि हुि ु

उपयकु्त नथयो र्वा नथएि इत्यानद प्रश्नहरू िाजिैनतक प्रश्नहरू भएका ि नतिको निरूपण नर्वशदु्ध िाजिैनतक आधािमा हुिे 

भएकाले यस्ता प्रश्नहरू न्याययोग्य प्रश्न हुुँदिैि ्भिी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५९ सालको रिट िं ३५४२ 

(नचर बहादिु के. सी. नर्वरुध्द सम्माििीय प्रधािमन्री शिे बहादिु दउेर्वा)मा व्याख्या भइसकेको हुुँदा सोही आधािमा यो 

दार्वी नििथाक दनेखएको छ । 

ज. वनिेदकको माग बमोवजमको आदेश जारी गनुद पछद , पदैन?  

१. ररट वनिेदक १४६ जना िनी  उल्लेख गनद वमल्दैनः- सम्माििीय िाष्ट्रपनत ि सम्माििीय प्रधािमन्रीले 

संनर्वधाि अििुरूप गिुा भएको काम कािर्वाहीमा प्रश्न उठाउिे निर्वदेक ि सो समब्न्धमा न्याय निरुपण गिुा पि े

संर्वधैानिक इजलास स्र्वयंले संनर्वधाि ि काििूको उल्लंघि हुि ु उनचत हुदिै । प्रस्ततु मदु्दामा नर्वपक्षीले शरुुमा 

निर्वदेकहरुमा शिे र्वहादिु दउेर्वा लगायत ११ पेज निर्वदेकको िाम उल्लेख गिुा भएको छ । ति प्रस्ततु मदु्दामा िाष्ट्रपनत 

कायाालय ि सम्माििीय प्रधािमन्री समतेलाई पठाईएको रिट निर्वदेिमा केर्वल पांच जिाको हस्ताक्षि पश्चात ् ईनत 

सम्र्वत् २०७८ जषे्ठ १० िोज २ शभुम ्भिी निर्वदेिलाई बन्द गरिएको छ । यसर्वाट प्रस्ततु मदु्दामा केर्वल पाुँच जिा मार 

निर्वदेक हुि ्भन्िे स्पष्ट छ । ति सम्मानित ईजलासबाट आदशे हुदा शिे र्वहादिु दउेर्वा समेत १४६ जिा उल्लेख छ । 

निर्वदेिमा हस्ताक्षि िगिे १४१ जिालाई जोडेि उल्लेख गरिएको कुिा सर्वोच्च अदालत नियमार्वली, २०७४ को नियम 

१३ को उपनियम (६) तथा (९)  अिसुाि निर्वदेकको सचूीमा उल्लेख गिा नमल्दिै ।  

२. एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र रवतपक्ष दुिै हुन सकै्तनन ्:- िेपालको संनर्वधािले बहुलीय मलू्य, मान्यता ि 

मयाादा नभरको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गिेको छ । बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक शासि प्रणालीमा सिकािको 

समथािमा िहकेा संसद सदस्यहरुलाई सत्तापक्ष ि सिकािको समथािमा ििहकेा संसद सदस्यहरुलाई प्रनतपक्षको संज्ञा 
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नदिे गरिन्छ । सोही आधािमा संसदको बैठकमा सत्तापक्ष ि प्रनतपक्षको आसिको व्यर्वस्थापि गिे संसदीय पिम्पिा 

िहीआएको छ । प्रनतनिनध सभाको नर्वपक्षी दलको िेताको पदलाई िेपालको संनर्वधािको धािा २८४ ले अलग्गै पदको 

रूपमा मान्यता नदद ै संर्वधैानिक परिषदको संिचिानभर समटेेको समते पाइन्छ । यसिी बहुदलीय प्रणाली नभरको 

संसदीय मलू्य, मान्यता ि पिम्पिानभर एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष ि प्रनतपक्ष दरु्व ै हुि िसक्िे दनेखन्छ । रिट 

निर्वदेकहरुमध्येका िेकपा (एमाले) का २६ जिा सदस्यहरु ि जिता समाजर्वादी पाटी िेपालका १२ जिा सदस्यहरुले 

दलको आनधकारिक निणायनर्विा गिैदलीय ढंगले गिेको हस्ताक्षिलाई आधाि नलई प्रधािमन्रीको पदमा गिेको समथाि 

दार्वी िेपालको संनर्वधािले अगंीकाि गिेको संसदीय प्रणालीको मलू्य, मान्यता ि पिम्पिाका नियम नर्वपिीत भै गिै–

संर्वधैानिक दनेखएकाले त्यस्तो गिै–संर्वधैानिक दार्वीलाई आधाि नलई दायि भएको रिट खािेज भागी छ । 

३. सनाखतको कागज कानूनले र संविधानले वचन्त्दैन:-  निर्वदेकको रूपमा संर्वधैानिक ईजलासर्वाट १४६ जिा 

भन्िे उल्लेख भएकोमा नमनसल हदेाा पाुँच जिा भन्दा बाहके अन्य व्यनक्तलाई छुटै्ट कागजमा सिाखत गिाइएको भन्िे 

कागज िहछे । िेपालको संनर्वधाि, न्याय प्रशासि ऐि, सर्वोच्च अदालत ऐि तथा नियमार्वली तथा संर्वधैानिक 

ईजलास संचालि नियमार्वलीमा कनह कत ै पनि सिाखतको कागज गिाउिे र्वा सिाखत गरििे व्यनक्तलाई निर्वदेक 

मानििे र्वा ती निर्वदेकमा गणिा हुिे व्यर्वस्था िहकेो पाइदै ुँि। संर्वधैानिक इजलासबाट कािण दखेाऊ आदशे जािी हुदा 

उल्लेख भएको १४६ जिा निर्वदेक भन्िे व्यहोिा काििूसम्मत मान्ि सनकदै ुँि । प्रकृयागत रनुट गिी  दायि गिेको प्रस्ततु 

निर्वदेि प्रथम दृनष्टमा िै खािेज भागी छ। 

४. ररट वनिेदकको रधानमन्त्त्री बनाई पाऊाँ  िन्त्ने दािीसाथ संलग्न वलखतहरु रथमदृवष्टमै अमान्त्य छ:- 

निर्वदेकहरुले सम्माििीय िाष्ट्रपनत समक्ष नमती २०७८ जषे्ठ ७ गते सिकाि गठिको लागी पेश गिेको कागजात 

सम्मानित अदालत समक्षमा पेश भ ैसकेको छ । िाष्ट्रपनत कायाालयमा पेश भएका दार्वीसाथ संलग्ि हस्ताक्षिहरुको 

नलखत मलुकुी दरे्वािी (कायानर्वनध संनहता) को दर्ा ४३ बमोनजम मान्य हुिे नलखत होईिि ्। सो संनहताको दर्ा २८ 

को उपदर्ा (१) को खण्ड (क) ले नलखतको परिभाषा गिेको छ । यस उपदर्ा (१) को स्पनष्टकिण खण्डको (क) (५) 

मा सिकािी कायालयमा पेश हुिे कुिै पनि नलखतलाई नलखत मािेको छ । िाष्ट्रपनत कायाालय सिकािी कायाालय हो । 

यस्तो कायाालयमा पेश हुिे नलखतमा केिमटे िगरिएको हुि ुपदाछ । दर्ा २८को उपदर्ा (२) मा कुिै कािणले केिमटे 

भएमा र्वा व्यहोिा र्िक पिी सच्याउदा सम्र्वनन्धत कािणीले हस्ताक्षि गिुा पि ेहुन्छ । ति नलखतमा अनधकांश स्थािमा 

नटपेक्स लगाईएको छ । त्यहा कािणीको हस्ताक्षि छैि । यो दरे्वािी कायानर्वनध संनहताको दर्ा २८ को उपदर्ा (२) को 

उल्लंघि हो । यस्तो नलखतलाई दर्ा ४३ को उपदर्ा (१) अिसुाि मान्य नलखत मानिदिै । 

५. नीवतवहन गठबन्त्धनबाट संकवलत हस्ताक्षरलाई आधार वलई दायर वनिेदनलाई सफा वनयतले दायर 

िएको मान्त्न वमल्दैन:- रिट निर्वदेिको माध्यमबाट अदालतद्वािा उपचाि खोज्िे पक्षले तथ्य िढाुँटी सर्ा हातल े

अदालतमा प्रर्वशे गिुापछा (“One who comes into equity must come with clean hands”) भन्िे सर्ा 

हातको नसद्दान्त(Doctrine of clean Hand) को मान्यता हो । निर्वदेकहरुले प्रधािमन्रीमा दार्वी गदाा १४९ जिा 
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सदस्यहरुको समथाि िहकेो भिी िाष्ट्रपनत समक्ष आधाि प्रस्ततु गिुा भएको छ22 भिे सम्मानित अदालतमा दायि 

भएको रिट निर्वदेिमा १४६ जिा बहुमत संसद सदस्यहरुको समथाि िहकेो भिी उल्लेख गिुाभएकोले निर्वदेकहरु 

आरै्ले नलएको दार्वीहरुमा नर्वर्वनन्धत हुिभुएको दनेखन्छ । संनर्वधािको धािा ७६ को उपधािा (५) बमोनजम 

प्रधािमन्रीमा दार्वी गदाा १४९ जिा समथािकताा प्रनतनिनध सभा सदस्यहरु मध्येका िेकपा (एमाले) का २६ जिा तथा 

जिता समाजर्वादी पाटी िेपालका १२ जिा माििीय सदस्यहरुल ेआरू् सदस्य िहकेो पाटीको आनधकािीक निणायनर्विा 

हस्ताक्षि गिुाभएकाले उक्त हस्ताक्षिलाई मान्यता िनदिहुुि भिी सम्बनन्धत पाटीका संसदीय दलका िेता ि पाटी 

अध्यक्षले हस्ताक्षि गिी िाष्ट्रपनतलाई अििुोध गिेको परबाट दनेखन्छ । िेपालको संनर्वधािको धािा २६९ को उपधािा 

(३) ि िाजिीनतक दल सम्बन्धी ऐि, २०७३ को दर्ा ८ ले क्रमशः संर्वधैानिक ि काििूी मान्यता नदएको निर्वदेकको 

दलका नर्वधािमा बहुदलीय प्रनतस्पधाात्मक संसदीय शासिप्रणाली लगायतका लोकतानन्रक मलू्य मान्यता प्रनत 

प्रनतबध्दता व्यक्त गिेको पाइन्छ23 भिे पाटीको सांसदहरु जिता ि पाटीप्रनत उत्तिदायी हुिेछि ् ि पाटीको िीनत ि 

निणायहरु कायाान्र्वयि गिुा उिीहरुको कताव्य हुिे भिी उल्लेख गिेबाट िेपालको संनर्वधाि, िाजिीनतक दल सम्बन्धी 

संघीय काििू ि आरू्सदस्य िहकेो पाटीको नर्वधािमा उल्लेनखत बहुदलीय व्यर्वस्थाका आधािभतू ममा ि भार्विा 

प्रनतकूल हुिेगिी तथा िीनतनहि गठबन्धिबाट संकनलत हस्ताक्षिलाई आधाि नलई दायि निर्वदेि सर्ा हातको 

नसद्दान्त(Doctrine of Clean Hand) को आधािमा समते खािेज भागी छ । 

६. दुवषत दाबी कायदन्त्ियनको मागदाबी िएको रस्तुत ररट खारेज िागी छ:- निर्वदेक श्री शिे र्वहादिु दउेर्वाल े

प्रधािमन्री बिाई पाऊुँ  भिी िाष्ट्रपनत कायाालयमा पेश भएको हस्ताक्षिहरुमा िेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुको िाम, 

नजल्ला, हस्ताक्षि भन्िे उल्लेख छ । त्यसपनछ िेकपा (माओर्वादी केन्र) का सदस्यहरुको हस्ताक्षि भएको कागजको 

शीषा व्यहोिामा उपनस्थनत भन्िे दनेखन्छ । अथाात सो कागज निर्वदेक श्री शिे र्वहादिु दउेर्वालाई प्रधािमन्री बिाउि े

प्रयोजिको लानग िभएको भन्िे दनेखन्छ भिे सो कुिा निजहरुको िामको अगानड नटपेक्स प्रयोग भएको ि नजल्लाको 

िाम अन्य व्यनक्तको हस्ताक्षि भएर्वाट स्पष्ट हुन्छ । उल्लेनखत दईु दलको िाजिैनतक दलको परसमते सामले भएको 

अर्वस्था छ । ति जिता समाजर्वादी पाटीका १२ जिा, िेकपा (एमाले) का २८ जिा ि िानष्ट्रय जिमोचााका १ जिाको 

िाम उल्लेनखत ५ पषृ्ठका कागजहरुको रुप व्यहोिाबाट िै उक्त नलखत नर्वर्वानदत छ । हस्ताक्षिकताा सदस्यहरुको िामको 
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 नमनत २०७८।२।७ गते िेपाली कांगे्रस सभापनत/संसदीय दलको िेता शेिबहादिु दउेर्वाले प्रधािमन्री पदमा नियनुक्त बािे सम्माििीय 

िाष्ट्रपनत समक्ष चढाउि ुभएको पर । 
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 १. नेपाल कम्युवनष्ट पाटी (एकीकृत माक्सिाद-लेवननिाद) को विधान २०४९, (िर्वौं िानष्ट्रय महानधर्वेशि २०७१ को 

संशोधि सनहत), प्रकाशक िेकपा (एमाले) केनन्रय सनचर्वालय । प्रस्तार्विाः “…यो पाटी संनर्वधािको सर्वोच्चता, नर्वनधको शासि, 

बहुलिादी खुला समाज, बहुदलीय रवतस्पधाद, आर्वनधक निर्वााचि, जिताको प्रनतनिनधद्वािा शासि प्रणालीको संचालि, स्र्वतन्र 

न्यायपानलका ि मािर्व अनधकािको प्रत्याभनूत लगायत लोकतन्रका नर्वश्वव्यापी मलू्य मान्ताप्रनत प्रनतबध्द छ…”  

२. नेपाली कााँगे्रसको विधान २०१७  “…नर्व. सं. २०६४ साल असोजमा र्वी. पी. स्मनृत भर्वि र्वी. पी. िगि सािपेा लनलतपिुमा 

भएको महासनमनतको बैठकले दशेमा संघीय गणतन्रात्मक िाज्य संचालि एरं्व बहुदलीय संसदीय लोकतानन्रक शासि व्यर्वस्था स्थापिा 

गिेको निणाय…प्रनत गर्वा गद…ै” . 
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अगानड र्वा पछानड कुि दलको हो र्वा स्र्वतन्र हो र्वा कुिै दल आर्वद्ध व्यनक्त हो भन्िे उल्लेख िभई िेपाली कांग्रेसका 

सदस्यको लहिमा िाम उल्लेख गरिएको छ । अतः त्यस्तो नलनखतलाई कायाान्र्वयिको माग गिी दायि भएको रिट 

निर्वदेि सर्ाहात िनलई आएको हुदा खािेज गिी पाऊ । 

अतः मानथ प्रकिण प्रकिणमा उल्लेख गरिएको आधाि ि कािणहरुबाट नबघनटत प्रनतनिनध सभा पिुस्थाानपत गिी पाुँउ भन्िे 

समतेको निर्वदेि माग बमोनजमको आदशे जािी गिुापिे अर्वस्था िभएकोले रिट निर्वदेि खािेज गरिपाउि सादि अििुोध 

गदाछु। 
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