
 

 

 

 

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको 
पुनरार्वलोकनको ननर्वेदन 

 

वर्वषय :- सर्वोच्च अदालतबाट संस्थावपत नजिर र्वा कानुनी ससद्धान्त  

      प्रनतकूल ननर्णय भएकोले पुनरार्वलोकन गरी  पाऊँ । 

 

काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपासलका र्वडा नं.४ धमुबाराही तथा ऐ.र्वडा  

नं. ३५ पेररसडाँडामा केन्रीय कायाणलय रहेको तजककलन नेपाल कम्युननष्ट पाटी  

(ने क पा) को तर्ण बाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष (समनत २०७७।११।२३  

को सम्माननत सर्वोच्च अदालतको गैरकानूनी आदेशले नेपाल कम्युननष्ट पाटी ( 
माओर्वादी केन्र ) को अध्यक्ष कायम गरेको भननएको ) पुष्प कमल दाहाल  

“प्रचण्ड”....................................................................................१ननर्वेदक                                                            

वर्वरूद्ध 

काठमाण्डौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ ि.पा. वडा िं. १०, कपि जथित िेपाल कम्युनिष्ट 

पाटी को तर्फ बाट अधिकार प्राप्त तत्काललि अध्यक्ष तिा हाल संयोिक ऋषिराम  

कट्टेल...................................................................................................................१ 

षवपक्षी  

 

मुद्दा :- उकप्रेषर् परमादेश (०७५–wo–०५१७) 
 

अजततम आदेश गिे अदालत :- श्री सवोच्च अदालत, संयकु्त इिलास । 

अजततम आदेश गिे मा.तया.ज्युहरु :- श्री बमकुमार शे्रष्ठ 

                               श्री कुमार रेग्मी  

      अजततम आदेश भएको लमनत :-    २०७७।११।२३ 

      िािकारी प्राप्त लमनत :-      २०७७।११।२३ गते  

 

निवेदकहरु निम्ि ललखित निवेदि गदफछौँ :- 



१)  उजल्लखित मुद्दामा ठहर गिुफ पिे प्रश्िहरु निम्ि बमोजिम रहेका धिए :– 

क)  साषवकको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केतर ) एकीकरण भई बिेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे 

क पा) को िाम षवपक्षी  ऋिीराम कट्टेल संयोिक रहिु भएको िेपाल कम्युनिष्ट 

पाटी िाम गरेको पाटीको िामसँग लमल्दोिुल्दो छ, छैि ?  

 ि) प्रथतुत षववाद केवल िामको षववाद हो वा दलको अजथतत्वको षववाद हो ? दताफ 

भएको कुिै दलहरुको िामको षववादमा दलको अजथतत्व िै इतकार गिफ लमल्छ, 

लमल्दैि ?  

 ग)  दल दताफ कायम रहिे आवश्यक षविय वथतु केवल िाम मात्र हो वा िाम बाहेकको 

अलग पहहचाि हदिे अतय वथतु झण्डा, धचतह, षविाि, उद्देश्य र लसद्िातत पनि हो 

? िाम बाहेक यी अतय षविय वथतु यिावत रहँदा रहँदै िाम मात्रको षववादले दलको 

अजथतत्व िै समाप्त हुि सक्छ वा सक्दैि ? 

घ) राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ६(१)(ङ) बमोजिम दताफ रहेको कुिै 

दलको िाम वा धचतहसँग लमल्ि गएमा दर्ा ६(२)(३) बमोजिम सुिार गिे मौका 

हदिु पिे अनिवायफ कािूिी व्यवथिाको बेवाथता गरी सो मौका िै िहदई एकीकरण िै 

िभएको वा साषवक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भति लमल्छ, लमल्दैि ?  

 ङ)  राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा १० बमोजिम साषवकको िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( 

माओवादी केतर ) एकीकरण भएको तथ्यलाई षवपक्षीले पनि थवीकार गिुफ भएको र 

सो एकीकरण हुिु हँुदैि भतिे षवियमा षवपक्षीको कुिै माग दावी ि ै िरहेको 

जथिनतमा अदालत आरै्ले एकीकरण र एकीकिृ त दलको अजथतत्वलाई इतकार गरी 

माग दावी भतदा बाहहर गई साषवक बमोजिम िै अलग–अलग दल रहेको भति 

लमल्छ, लमल्दैि ? 



च)  सम्मानित सवोच्च अदालत, संवैिानिक इिलासको ररट िं.०७७–wo–००२८ समेतका 

उत्प्रेिण परमादेशका निवेदि पत्रहरुमा लमनत २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा 

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा ) को एकीकरणलाई थवीकार गरर एउटै पाटी हो 

भिी सकेको र सो एकीकिृ त िामलाई समेत थवीकार गरी सकेको जथिनतमा त्यसको 

षवपरीत हुिे गरी संयुक्त इिलासको रै्सलाले एउटै पाटी िभएको, एकीकरण िै 

िभएको वा अलग–अलग पाटी रहेको भति लमल्छ, लमल्दैि ? संसद षवघटिको 

मुद्दामा संवैिानिक इिलासले गरेको आदेशको षवपरीत हुतछ, हँुदैि ? 

 छ) कािूि बमोजिम हेररे्र, संशोिि वा अको िाम राख्न लमल्िे अबथिाको षववादमा 

िामको लसलमत षवियमा निरुपण िगरी एकीकरणको सम्पूणफ प्रकिया िै बदर र 

एकीकिृ त दलको िारेिी गिे गरी निरुपण गिफ लमल्छ, लमल्दैि ? दलको दताफ िारेिी 

वा अजथतत्व समाप्त हुिे कािूिी व्यवथिा राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को 

दर्ा १२ र १३ मा गररएकोमा सो अबथिा प्रथतुत षववादमा छ, छैि ? छैि भिे 

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा ) को दताफ िारेि गरी अजथतत्व िामेट गिफ 

लमल्छ, लमल्दैि ? राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा १२ र १३ बाहेक 

अको कुि कािूिले दलको दताफ िारेि गरी अजथतत्व समाप्त गिफ लमल्छ, लमल्दैि ? 

कािूिको उक्त २ अबथिामा बाहेक अतय अबथिा वा कारण देिाई दलको दताफ 

िारेिी वा अजथतत्व समाप्त गरेमा संषविािको िारा १७(२)(ग), २६९ र २७० षवपररत 

भई दल माधिकै प्रनतबति हुतछ, हँुदैि ? अदालतकै रै्सला वा आदेशले यथतो 

राििीनतक दल माधि प्रनतबति लाग्दा “िुि काम प्रत्यक्ष गिफ लमल्दैि, सो कायफ 

अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गिफ लमल्दैि” भतिे लसद्िातत अदालत थवयंलाई लागु हुतछ, 

हँुदैि ? 

ि)  लमल्दोिुल्दो िाम हो वा होइि भतिे लसलमत कािूिी प्रश्ि रहेको षववादमा दईु 

राििीनतक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गदाफ गरेको सम्झौता, अततररम 

षविाि, केरीय सलमनतको निणफय, झण्डा र धचतह आहद पररणामतः बदर हुिे गरी 



अलग–अलग पाहटफ रहेको भति लमल्छ वा लमल्दैि ? एकीकरण गदाफको सम्झौता, 

अततररम षविाि, केतरीय सलमनतको निणफय आहद समेत बदर हुिे गरी आदेश गदाफ 

अदालत राििीनतक षवियमा प्रवेश गरेको हुतछ, हँुदैि ? संवैिानिक र कािूिी षविय 

वथतुको सीमा िाघेर अदालत यथतो राििीनतक षवियमा प्रवेश गिफ लमल्छ लमल्दैि 
?    

२ उक्त मुद्िामा उल्लेखित ठहर गिुफ पिे प्रश्िको निरुपणमा निम्ि प्रमाणहरुलाइ आिार 

ललइएको देखितछ :– 

क) निवाफचि आयोगमा दताफ रहेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( एकीकिृ त माक्र्सवादी 

लेनििवादी ) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केतर) का बबच दल एकीकरण 

गिे सम्वतिमा छुट्टाछुट्टै दलका केतरीय सलमनतबाट छुट्टाछुट्टै निणफय भई 

संयुक्त रुपमा समेत लमनत २०७५।२।२३ मा निणफय भई िेपाल कम्युनिष्ट पाटीको 

िामबाट दल दताफ गराउि निवाफचि आयोगमा निवेदि परेको देखिएको ,  

ि) िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी 

(माओवादी केतर) लाई एकीकरण गरी िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) दताफ 

कायम गरी दलले मागेको धचतह र झण्डा प्रदाि गिे भिी षवपक्षी आयोगबाट लमनत 

२०७५।२।२३ मा निणफय भएको र मुल िाम िेपाल कम्युनिष्ट पाटी र कोष्ठ लभत्र 

छोटकरी िाम िे क पा राखििुले अलग अलग िाम िभै पाटीको िाम एउटै भएको 

भिी गररएको उिुरी उपर कारवाही गरी निवाफचि आयोगबाट षवपक्षी िेपाल 

काम्युनिष्ट पाटी ( िे क पा ) दताफ गरेकोलाई सदर गरेको देखिएको, 

ग) सामातयतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अलभव्यक्त भए पश्चात ् त्यसबाट 

बुखझिे अिफमा कुिै लभतिता हुतछ हँुदैि त्यो ि ैमहत्वपूणफ हुिे भएकोले त्यस तर्फ  

हेदाफ लभतिता िदेखिई लमल्दो िुल्दो देखिि आएकोले सारभूत लभतिता राख्न ेिदेखिई 

षवपक्षी पाटीको तर्फ बाट पेश भएको अततररम षविािको बाहहरी मुि पिृष्ठ र लभत्र 

समेत पाटीको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िेकपा) उल्लेि भएको देखिएबाट दबुै 



पाटीको िाम र्रक परेको भतिे िदेखिई एक आपसमा एउटै लमले लभडकेो भतिे ि ै

देखिएको,  

घ) षवपक्षीहरुले दताफ गराएको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( िे क पा ) निवाफचि आयोगमा 

लमनत २०७५।२।२३  मा ियाँ दलको रुपमा दताफ गरेको भिी उल्लेि भएको र उही 

िाममा लमनत २०७०।२।२३ मा र पनछ लमनत २०७४।५।२२ मा िै दताफ भई रहेकोमा 

निवाफचि आयोगबाट पहहले दताफ भई सकेको पाटीको िामसँग लमल्िे गरी िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी ( िे क पा ) दताफ गिे गरी भएको निणफयलाई सदर गरेको निवाफचि 

आयोगको लमनत २०७५।९।७ को रै्सलामा षववेचिा भएको आिार कारण तिा 

राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ६(१)(ङ) को प्रत्यक्ष उल्लंघि भएको 

समेतबाट कािूि अिुरुपको िदेखिएको,  

ङ) निवाफचि आयोगमा पनछल्लो दताफ भएको पाटीको अततररम षविािमा िेपाल 

कम्युजष्ट पाटी ( िे क पा ) िामाकरण गरी उल्लेि भएको व्यहोरा समेतबाट प्रष्ट 

रहेको देखिई राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा १० बमोजिम पहहले ि ै

निवाफचि आयोगमा दताफ भएको राििीनतक दलहरु एकीकरण गरी ियाँ दल निमाफण 

हँुदा समेत सोही ऐिको दर्ा ६ को दल दताफ हुि िसक्िे भिी ऐिमा व्यवथिा 

भएका प्राविािहरुको उल्लंघि गिे गरी दल दताफ हुि िसक्िे भतिे ऐिका 

प्राविािहरुको उल्लंघि गिफ लमल्िे िदेखिएको,  

च) िेपाल कम्युनिष्ट पाटी संक्षक्षप्तमा िेकपा िाम गरेको पाटी निवाफचि आयोगमा 

पहहले दताफ भैसकेको अवथिामा सोही दताफ भै सकेको पाटीसँग िाम लमल्िे गरी ियाँ 

पाटी दताफ गरेको निवाफचि आयोगको लमनत २०७५।२।२३ को निणफय र लमनत 

२०७५।७।९ को रै्सला राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ६(१)(ङ) र 

राििीनतक दल सम्बतिी नियमावली, २०७४ को नियम ९ समेतको षवपररत 

देखिएकोले उत्प्रेिणको आदशलेे बदर हुिे,   



छ) निवाफचि आयोगका नय दवुै निणफय बदर भए पश्चात ्साषवकमा निवाफचि आयोगमा 

राििीनतक दलका रुपमा दताफ रहेका िेपाल कम्युिजष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी 

लेनििवादी ) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( माओवादी केतर ) अलग–अलग राििीनतक 

दलका रुपमा साबबककै अवथिमा कायम रहिे हँुदा अब यी दईु राििीनतक दलले 

एकीकरण गिे भएमा राििीनतक दल सम्बतिी ऐि तिा नियम षवपरीत िहुिे गरी 

निणफय गरी अषवलम्ब निवाफचि आयोगमा उपजथित हुि िािकारी हदई लशघ्र काििू 

बमोजिम आवश्यक निणफय गिुफ गराउिु भिी षवपक्षी मध्येका निवाफचि आयोगका 

िाममा परमादेश समेत िारी हुिे ।   

३) सवोच्च अदालतले यथतै ठहर गिुफ पिे प्रश्ि समावेश भएको मुद्दामा निम्ि लसद्िातत 

प्रनतपादि गरेको देखितछ :–  

क) यस सम्मािीत अदालतको षववाहदत अजततम आदेशमा निवाफचि अयोगको लमनत 

२०७५।०२।२३ को निणफय र सो निणफयलाई सदर गरेको लमनत २०७५।०७।०९ को 

रै्सला संवैिानिक तिा कािूिी आिार षविा िै बदर गररएको छ । निणफयहरु बदर 

गरेको सम्मानित अदालतको आदेशमा राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा 

६(१)(ङ) र राििीनतक दल सम्बतिी नियमावली, २०७४ को नियम ९ को गलत 

ब्याख्या भएको छ । षवपक्षी संयोिक रहिु भएको िेपाल कम्युनिष्ट पाटीसँग 

निवेदक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्ष रही दताफ भएको िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को िाम यस सम्मानित अदालतको आदेशमा 

अलभव्यक्त भए बमोिीम समाि रहेको वा लमले लभडकेो छैि । षवपक्षीको दलको 

संक्षक्षप्त िाम तिा कोष्ठ लभत्रको िाम रहेको छैि । निवेदक समेत अध्यक्ष रहेको 

दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पाटी भतदा पछाडी कोष्ठ लभत्र (िे क पा) रहेको छ । 

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी भनि सवै दलले लेख्न े  र षवशिे पहहचािका लाधग पछाडी 

अतय िाम रािी दलको पररचय गराउिे गरी दल दताफ भई आएका षवलभति 

दृष्टाततहरु आदेशमा िै उल्लेि भएको छ । निवेदक समेत अध्यक्ष रही दताफ भएको 



िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) र षवपक्षीको दल िेपाल कम्युनिष्ट पाटीको िाम 

देिादेिी रुपबाट र्रक र अलमल्दो रहेको छ । यथतो िामलाई समाि र लमले 

लभडकेो भनि भएको आदेश आरै्मा िजण्डत रहिकुा साि ैउक्त कािूिी व्यवथिको 

प्रत्यक्षतः षवपररत छ । 

ि) राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा १० मा दलहरु एकीकरण हुि वा 

गालभि सक्िे प्रष्ट काििूी व्यवथिा रहेको छ । सोही कािूिी व्यवथिा बमोजिम 

तत्काललि िेपाल कम्युिजष्ट पाटी (एकककिृ त माक्सर्् ्वादी लेनििवादी) र िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केतर) आपसमा एकीकरण भई िेपाल कम्यूनिष्ट पाटी  

(िे क पा) दताफ भएको हो । दताफ भई सकेका दलको दताफ िारेि राििीनतक दल 

सम्बतिी, २०७३ को दर्ा १२ बमोजिम सम्बजतित दलले आफ्िो षविाि बमोजिम 

केतरीय सलमनतबाट निणफय गरी आयोग समक्ष निवेदि हदएको अवथिामा मात्र हुि 

सक्तछ । दल िोल्िे, दलको िाम राख्न े र सञ्चालि गि े हक संषविाि र 

कािूिद्वारा प्रदत्त छ । अदालतको आदेशले राििीनतक दलहरुले संषविाि र प्रचललत 

कािूि अिुसार आफ्िो दलको िाम राख्ने, दताफ गिे, सञ्चालि गिे हकमा बतदेि 

लगाउि र नियजतत्रत गिफ लमल्िे हँुदैि । देिा–देिी र्रक रहेका िामहरुलाई बलात ्

रुपबाट समाि र एउटै रहेको निष्किफ निकाललएको छ । सम्मानित अदालतको 

आदेशले परोक्ष रुपबाट दल दताफ र सञ्चालिमा िै बतदेि लगाएको छ । प्रत्यक्ष 

रुपबाट दल दताफ र सञ्चालिमा रोक लगाउिे गरी आदेश हदिे अधिकार सम्मानित 

अदालतलाई रहेको छैि । प्रत्यक्ष रुपबाट गिफ िलमल्िे र गिफ िसककिे कायफ परोक्ष 

रुपबाट अकै षववादमा परेको निवेदिमा असातदलभफक रुपबाट आदेश गरी गिफ 

िोजिएको छ । आदेश उक्त कािूिी व्यवथिाको षवपररत रहेकोले पुिरावलोकि गरी 

हेररिु पिे प्रष्ट रहेको छ ।   

ग) दलको छोटकरी िाम राख्न ेवा िराख्न ेभतिे सम्वतिमा दल दताफ हँुदाकै अवथिामा 

यककि गररिे हुतछ । षवपक्षीले दताफ गिुफ भएको दलको िाम िेपाल कम्युनिष्ट पाटी 



मात्र रही उक्त दलको अतय कुिै छोटकरी िाम रहेको छैि भिे निवेदक समेत 

अध्यक्ष भई दताफ भएको दलको छोटकरी िाम (िे क पा) रहेको छ । छोटकरी िाम 

हुिु र िहुिु िै दल छुट्याउिे र दलको पहहचाि गिे थपष्ट आिार हो । यथतो 

अवथिामा समेत दलको िाम समाि रहेको भिी गररएको आदेश राििीनतक दल 

सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ८, ८(२), ९ तिा अिुसूचीको ि.सं.१ समेतको षवपररत 

रहेकोले त्रटुीपूणफ छ । साि ैषववाहदत आदेश तयानयक भतदा पनि राििीनतक रहेको 

कारणले पनि बदर  भागी छ ।  

घ) राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा १० मा दलहरु एकीकरण हुि वा 

गालभि सक्िे र दर्ा १२ ले दलको दताफ िारेि हुिे सम्बतिी व्यवथिा गरेका छि ्। 

उक्त दर्ा १० को व्यवथिा बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको काम कारवाहीको 

सम्वतिमा कसैले कुिै षववाद उठाएको अवथिा रहेको छैि । दलहरुको एकीकरणको 

प्रकिृ यामा यथता त्रटुहीरु रहेको कारणबाट दलहरुको एकीकरण बदर हुिु वा गिुफ पि े

सम्मको कारण पररवतद उत्पति भएको भिी षववाहदत आदेशमा कुिै कारण पररवतद 

उल्लेि हुि सकेको छैि । हँुदै िभएको कारण पररवतद आदेशमा उल्लेि हुि सक्ि े

अवथिा पनि रहेको छैि । कुिै षववाद िहँुदा िहँुदै पनि दलको एकीकरण सम्बतिी 

निषवफवाद काम कारवाहीलाई अमातय र बदर घोषित गररएको छ । सम्मानित 

अदालतको आदेशको अध्ययि गदाफ दलहरुको एकीकरणको काम कारवाही बदर गिुफ 

पिे सम्मका कुिै पनि संवैधििक र कािूिी अिारहरु आदेशमा उल्लेि भएको 

देखिँदैि । कुिै आिार र कारण षविा संषविाि र कािूि अिरुप भएको दलको 

एकीकरण अमातय हुिे भिी भएको आदेश उक्त कािूिी व्यवथिाको षवपररत हुिाका 

साि ैआदेशले संषविाि र कािूिको दायरा िाघेको काराणले बदर भागी छ । 

ङ) प्रथतुत षववादमा षवपक्षी ऋिीराम कट्टेलको माग दावी िै केवल “..निवेदक संयोिक 

रहेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी संक्षक्षप्तमा िेकपा र म आफ्िो समेतका संवैिानिक 

एवं कािूिी हकको गम्भीररुपमा हिि भएकोले षवपक्षी निवाफचि आयोग षवपक्षी 



िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) दताफ गरेको सदर गिे गरेको आयोगको लमनत 

२०७५।०७।०९ गतेको निणफय रै्सला िेपालको संषविाि २०७२ को िारा १७(१)(२)(ग), 

िारा २७०,  राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ४, ५, ६(१) (ङ) ९, १० 

षवपररत गलत तररकाले र तयानयक मिको प्रयोग िगरी भएको हँुदा निवाफचि 

आयोगको २०७५।०७।०९ को निणफय रै्सला उत्प्रेिणको आदेशले बदर गरी परमादेश 

लगायत िो चाहहिे आज्ञा आदेश िारी गरी षवपक्षीहरुलाई संषविािको पालिा गिफ 

लगाई निवेदकको संवैिानिक एवं कािूिी हकको संरक्षण गरी संसदीय मयाफदा समेत 

कायम गरी पाउँ ।” भतिे रहेको देखितछ । यसबाट निवेदककै निवेदिबाट पनि 

साषवकको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केतर) एकीकरण भएकोमा उप्रातत साषवकका यी दईु 

अलग–अलग दल िरही दवुै दलहरु एकीकरण भई एउटै दल भैसकेको तथ्यलाई 

षवपक्षी ऋिीराम कट्टेलले समेत थवीकारै गिुफ भएको छ । षवपक्षीको आपषत्त केवल 

एकीकिृ त दल िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को िाममा छ । उद्देश्य धचतह वा 

झण्डा अरु केहीमा पनि छैि । एकीकरणको बाँकी कुिै पनि प्रकियामा छैि । 

एकीकरण भएकोमा सो हुिु हँुदैि, साषवक बमोजिम अलग–अलग दल िै कायम 

रहिुपछफ भतिे ि त षवपक्षी ऋिीराम कट्टेलको माग दावी छ, ि त नििले षवपक्षी 

बिाएका िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को अध्यक्षद्वय म अध्यक्ष पुष्पकमल 

दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीको ललखित िवार्मा एकीकरणको खिलार्मा कुिै 

जिककर िै छ । यस अिफमा एकीकिृ त पाटी िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा ) 

िाममा बाहेक मुद्दाका पक्ष षवपक्ष बीच अरु कुिैपनि कुरामा षववाद छैि । ि त 

यसमा षवपक्षी रहेको निवाफचि आयोगको अतयिा कुिै जिककर िै छ । वथतुतः 

षवपक्षी ऋषिराम कट्टेलले एकीकिृ त पाहटफ िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) लाई 

तिा सो पाटीको अध्यक्ष द्वयलाई िै षवपक्षी बिाउिु भएको छ । साषवकको िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी ) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी 

(माओवादी केतर) लाई षवपक्षी बिाउिु भएको छैि । यसिफ, षवपक्षी ऋषिराम 



कट्टेलले िे कुरामा षववाद गिुफ भएको िै छैि, पक्ष षवपक्ष बीच िे कुरामा मुि 

लमलेको छ,  अिाफत साषवकका दईु वटा दल एकीकरण भई एउटै पाटी कायम भएको 

तथ्यमा मुि लमलेको छ । त्यस भतदा बाहहर गएर दावी िै िललएको षवियमा 

अदालतले ठहर निरुपण गिफ लमल्छ कक लमल्दैि ? भतदा ककमािफ पनि लमल्दैि, 

कदापी लमल्दैि । अदालत िहहले पनि निवेदकको माग दावी र प्रत्यिकको प्रनतवाद 

जिककरमा लसलमत रहह ठहर निरुपण गिे गदफछ । यो षविय अदालतले हदएको हरेक 

आदेशको अक्षरशः पालिा हुतछ,  हुिुपछफ ,  अदालत आवश्यक र लसलमत कुरामा मात्र 

बोल्दछ भतिे आत्मसम्यमताको लसद्िातत र तयायालयको ओिपूणफ गररमामा 

आिाररत षविय हो । वादी प्रनतवादीले दावी जिककर िै िललएको र षववाद िै 

िभएको षवियमा अदालत िािै हँुदैि भतिे तयायको मातयता षवश्वव्यापी रुपमा 

प्रचललत छ । यस षवियमा सम्मानित सवोच्च अदालतबाट सयौँ मुद्दामा िजिर 

लसद्िातत प्रनतपादि गरी सकेको छ । यस सम्बतिमा सम्मानित सवोच्च 

अदालतबाट “ बादीले दावी ललएको कुराको अदालतले इतसार् ठहर गिुफ पिे, बादी 

दावी िै िभएको कुरामा अदालतले तकफ  उठाई पक्ष षवपक्षको बीचमा कुिै असर पिफ 

िािे  गरी इतसार् गिफ िलमल्िे ।”(िे.का.प.२०३०, नि.िं.७२१, भुपाल लसहं प्रिाि 

षवरुद्ि उपेतरिाि चटो पाध्याय), “ बादीले उिुर गदाफ िनत कुरा उिुरीमा दावी 

ललएको छ, त्यती कुरामा सम्म अदालतले इतसार् गरी हदिु पिे हो,  उिुरी भई दावी 

ललएको छैि भिे दावी िै िभएको कुरामा पनछ उठाएको वादषववाद समेतलाई ललएर 

अदालतले इतसार् गरी हदि िलमल्िे ।” (िे.का.प. षवशिेांक २०४०, षव.नि.िं. १७,  

गोपी सा–तेली समेत षवरुद्ि सु भुपाल लसहं प्रिाि, “बादी दावी र प्रनतउत्तर 

जिककरबाट मुि िलमलेका कुराहरुमा मात्र अ.ब.१८४(क) तिा १८५ िं. बमोजिम 

निणफय गरर हदिु पिे । ” (िे.का.प.२०४३, नि.िं.२९००, किृ ष्ण प्रसाद श्रष्ठ समेत 

षवरुद्ि सवफज्ञमुिी बज्राचायफ ), “अदालतले अतयायमा परेँ भिी थपष्ट रुपमा दावी 

ललई आएको व्यजक्तको उिुरीमा सीलमत रही प्रमाणको मूल्यांकि गरी सोही दावीका 

सम्वतिमा निरुपण गिुफ पिे । माग दावी िललई आएको अवथिामा अदालतले 



यसको माग दावी यथतो हुिु पछफ भिी अिुमाि गरी निणफय गिफ िलमल्िे । ( 

िे.का.प.२०४५, नि.िं. ३५८७, गोबबतद पाौडले बबरुद्ि परशुराम भट्टराई समेत ), “ 

बादी दावीमा सीलमत रही रै्सला गिुफ पछफ । तयाय सम्पादि पद्िनतको यो एउटा 

महत्वपूणफ पक्ष हो । साि ै यो तयानयक आत्मसंयमको लसद्िाततको एक प्रमुि 

आिार पनि हो । यसलाई तयायको एउटा मातय लसद्िाततको रुपमा यस अदालतले 

मािी आएको छ र यसबाट षवमुि (Deviate) हुिु पि े कुिै कारण र औधचत्य 

िभएकाले दावीको सीमा िाघेर आरै् षववादको लसिफिा गरी वा औधचत्यको तकफ  

हदएर अदालतले दावी िगररएको कुरामा वा दावी भतदा बाहहर गएर निणफय गफ 

िलमल्िे ।” ( िे.का.प.२०६८, अकं १ नि.िं.८५३३, भोिराि नघलमरे षवरुद्ि राम प्रसाद 

िायक ), “बादी दावी भतदा बाहहर गई वा वादीले दावी ललएको भतदा बढी षवियमा 

अदालतले निणफय गिफ िलमल्िे” िे.का.प. २०५०, नि.िं.४७९६, सुरिु अहहर षवरुद्ि 

बिृिलाल अहहर समेतका मुद्दाहरुमा लसद्िातत प्रनतपादि भएको छ । यी उजल्लखित 

तमाम िजिर लसद्िाततको प्रनतकुल हुिे गरी अदालतले षववादको षविय वथतु भतदा 

बाहहर गई गररएको इतसार् गम्भीर त्रहुटपूणफ रहेकोले पुिरावलोकि गरर बदर हुि ु

पिे प्रष्ट छ । 

च) यस सम्मानित अदालतको आदेशमा साषवकमा निवाफचि आयोगमा राििीनतक 

दलका रुपमा दताफ रहेका िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकककिृ त माक्सफवादी लेनििवादी) र 

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केतर) अलग अलग राििीनतक दलका रुपमा 

कायम हुिे भनिएको छ । िुि प्राकिृ नतक तयायको लसद्िातत समेतको प्रनतकूल रहि 

गएको छ । राििीनतक दल िोल्िे हक लभत्र िाम राख्ने, एकीकरण हुिे, गालभि े

लगायतका सवै अधिकारहरु थवतः समाहहत हुिे हुतछि ् । तत्काललि राििीनतक 

पररवेश, ििचाहिा र आवश्यकता अिुसार संषविाि र कािूि सम्मत तवरबाट 

दलहरु एकीकरण भई लामो समय व्यनतत भई एकीकरण भएको दलको हैलसयतले 

निवाफचिमा सहभागी हुिे लगायतका िेरै गनतषवधिहरु गरर सकेको अवथिामा कसैले 

षववाद िगरेको संषविाि र कािूि बमोजिम भएको दलको एकीकरणलाई अमातय 



गरी दलहरु छुट्याउिे गरी भएको आदेश आरै्मा उदेक लाग्दो रहेको छ । संषविाि 

र कािूि सम्मत तवरबाट दलहरु एकीकरण भई दलहरु एकीकरणको सम्वतिमा 

कुिै षववाद समेत िरहेको अवथिामा दलहरुलाई छुट्हटि बाध्य पाररएको आदेशले 

तयायको मातय लसद्िाततको िै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ । साि ैउक्त आदेश 

िेपालको संषविािको िारा १७(२) (ग) र राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को 

दर्ा ३, ९ र १० समेतको षवपररत रहेकोले पिुरावलोकि गरी हेररिु आवश्यक छ । 

छ) दलले यो िाम बाहेक अतय िाम मात्र राख्न पाउिे हो भिी नििेि, वजिफत वा 

नियजतत्रत गिे गरर सम्मानित अदालतबाट आदेश िारी हुि िै सक्तैि । संषविाि 

र प्रचललत राििीनतक दल सम्बतिी ऐिको अधििमा रही दलको िाम के राख्न ेभिी 

निणफय गिे थवायत्तता दल दताफ गिे िागररकहरुमा हुिे यिािफतामा षववाद छैि । 

सम्मानित अदालतको षववाहदत आदेशले िेपाल कम्युनिष्ट पाटी िै दताफ गिफ रोक 

लगाएको छ । यो िाम बाहेकका िाम रािी दल दताफ गिुफ भिी नििेिात्मक आदेश 

िारी गरी भएको आदेश िेपालको संषविािको प्रथताविामा उल्लेि भएको ििताको 

प्रिाताजतत्रक बहुदलीय लोकताजतत्रक शासि प्रणाली भतिे व्यवथिा तिा िारा २६९, 

२७०, २७१ र २७२ का व्यवथिाहरुको अक्षर र भाविा तिा दलीय व्यवथिाको 

अविारणा समेतको षवपररत छ । 

ि) दलहरु एकीकरण भएको अवथिा र हालको अवथिा पूणफरुपबाट पररवतफि भई सकेको 

छ । दलहरु एकीकरण हुि,े गालभिे, षवभािि हुिे भति े लगायतका दलीय 

गनतषविहरु तत्कालको राििीनतक पररवेश,  ििचाहिा र आवश्यकता अिुसार हुि े

गदफछ । एउटै राििीनतक अवथिा सदा सवफदा रही रहिे हँुदैि । तत्कालको षवलशष्ट 

राििीनतक पररजथिनतमा एकीकरण भएका दलहरुलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण 

गराउिु भिी भएको आदेशले कुिै संवैिानिक र कािूिी मूल्य मातयता अधंगकार 

गरेको छैि । आदेशको व्यहोराबाट आदेशकताफहरुलाई दलको एकीकरण मि िपरेको 

िथतो देखिएको छ । संषविाि र प्रचललत कािूि बमोजिम एकीकरण भई सकेको 



दललाई षवग्रह गिे वा छुट्याउिे िथता दलीय थवायत्तताको षवपररत आदेश  गिे 

अधिकार सम्मानित अदालतलाई समेत रहि े हँुदैि । प्रत्यक्ष रुपबाट गिफ िलमल्िे 

कायफ परोक्ष रुपबाट पनि गिफ लमल्िे हँुदैि भिी आदेशमा िै उल्लेि भएको तयानयक 

मातयता समेतको षवपररत हुिे गरी परोक्ष रुपबाट दल एकीकरण गिफ रोक लगाई 

छुट्हटि आदेशले बाध्य पारेको छ । आदेशमा मातिु पिे भिी उल्लेि गररएको 

तयानयक शुजक्तकै षवपररत हुिे गरी भएको आदेश आरै्मा िजण्डत र उक्त तयानयक 

मातयता समेतको षवपररत छ । 

झ) निजश्चत ् अवथिा र आवश्यकताका आिारमा प्रचललत कािूि बमोजिम एकीकरण 

प्रकिृ याबाट दताफ भई सो बमोजिम बिेको ियाँ राििीनतक दलको तर्फ बाट उम्मेदवार 

भई षवलभति निवाफचिहरु ( राष्रपनत, उपराष्रपनत, प्रनतिीिी सभाको काथकी निवाफचि 

क्षेत्र िं.२ को उप–निवाफचि, राष्रीय सभाको निवाफचि भक्तपुर निवाफचि क्षेत्र िं. १ (१) 

को उपनिवाफचि र थिािीय तह अततगफ िराि उमिपाको प्रमुिको उप निवाफचि, 

थिािीय तह गाउँपाललका अततरगत र्ाल्गुितद गाउँपाललका अध्यक्ष,  मकाल ु

गाउँपाललका अध्यक्ष षपप्रा गाउँपाललका अध्यक्ष, थिािीय तह गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष 

तर्फ  िापुफिाि गाउँपाललका उपाध्यक्ष तिा थिािीय तह अततगफत षवलभति ४४ वडा 

अध्यक्षका पदहरुमा उपनिवाफचि भएका छि ् । षववाहदत आदेशले निवाफचिहरुबाट 

निवाफधचत िि प्रनतनििीहरुको हैलसयत माधि िै प्रश्ि उठ्ि पुगेको छ । ििादेशलाई 

िै िल्बल्याउिे गरी भएको आदेश ििताको  मताधिकार तिा ििादेश समेतको 

षवपररत रहेकोले कायम रहि सक्तैि । 

ञ) यस सम्मािीत अदालतबाट हालसालै भएको संसद बबघटि सम्बतिी बहुचधचफत ररट 

िं.०७७–wo–००२८ समेतका उत्प्रेिण परमादेशको ररट निवेदिमा लमनत २०७७।११।११ 

मा संवैिानिक इिलासबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेशको प्रकरण िं.३ मा “ 

प्रथतुत षववादमा प्रकट भएका वथतु तथ्य सतदभफमा हेदाफ चिुाव पश्चात ्शुरुमा दईु 

भतदा बढी दलहरुको समिफिमा बहुमत प्राप्त गिफ सक्िे प्रनतनििी सभाको 



सदथयलाई राष्रपनतको कायाफलयको लमनत २०७४।११।०३ को िेपाल रािपत्रमा 

प्रकालशत सूचिा बमोजिम िेपालको संषविािको िारा ७६ को उपिारा (२) अिुसारको 

सरकार गठि गिफ प्रिािमतत्री नियुक्त गररएको देखिए तापनि लमनत २०७५।०२।०३ 

मा दईु पाटी एकककरण भई लमनत २०७५।०२।०५ मा सम्माििीय प्रिािमतत्री संयुक्त 

संसहदय दलको िेता चुनििु भएपनछ उहाँको हैलसयत िारा ७६ को उपिारा (१) 

बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रिािमतत्रीको रुपमा पररवतफि भएको तथ्यगत रुपमा 

देखिएको छ ।” त्यसैगरर सोही प्रकरणमा “....िारा ७६(१) बमोजिम प्रनतनिधि सभामा 

बहुमत प्राप्त िेताको हैलसयतमा रहिु भएका सम्माििीय प्रिािमतत्रीलाई िारा ७६ 

को उपिारा (७) को पूवफशतफहरु आकषिफत हुिे अबथिा िै िरहिे हँुदा उक्त िारा ७६ 

को उपिारा (७) बमोजिम प्रनतनिधि सभा षवघटिको लसर्ाररस गिफ पाउिे 

संवैिानिक अधिकार रहेको पाइएि” भतिे उल्लेि छ । आदेशको उक्त व्यहोराबाट 

दलको एकीकरण सम्बतिी काम कारवाही संषविाि सम्मत र कािूि सम्मत रहेको 

प्रष्ट छ । सम्मानित अदालतको संवैिानिक इिलासले मातयता प्रदाि गरेको काम 

कारवाहीलाई संयुक्त इिलासले प्रश्ि उठाउि वा अमातय गिफ पाउिे भतिे अवथिा 

िै रहेको छैि । षववाहदत आदेश गिे संयुक्त इिलासमा भतदा अधिक संख्या रहेको 

५ सदथयीय संवैिानिक इिलासबाट भएको आदेश षववाहदत आदेश गिे संयुक्त 

इिलास लगायत सवैलाई बाध्यात्मक र बतििकारी रहेको छ । यसरी अधिक संख्या 

रहेको संवैिानिक इिलासबाट  रै्सला भएको १२ हदि िषवत्दै उक्त रै्सलाको 

षवपररत हुिे गरी भएको आदेश िे िथतो सुकै आदेश गिफ सककतछ भतिे सोचबाट 

भएको देखिएकोले िेपालको संषविािको िारा १२६, १२८ तिा िजिरको लसद्िातत 

तिा उक्त आदेश समेतको षवपररत छ । 

ट) अदालतले संवैिानिक र कािूिी प्रश्िको लक्ष्मण रेिा िाघेर राििीनतक षविय वथतुमा 

प्रवेश गरेर इतसार् गिफ लमल्दैि । प्रथतुत षववादमा संवैिानिक र कािूिी प्रश्िको 

सीमा त्यनत मात्र छ, िनत षवपक्षीले िामको षवियमा आपषत्त प्रकट गरी माग दावी 

ललएको देखितछ । षवपक्षी संयोिक रहिु भएको पाटी र एकककिृ त भएको प्रत्यिक 



पाटीको िाम लमल्दोिुल्दो हो वा होइि ? लमल्दोिुल्दो हो भिे अको िाम राख्न ेवा 

प्रथताव गिे मौका प्रत्यिकलाई हदिु पिे सामातय समझको व्यजक्तले पनि सहि 

रुपमा बुझ्िे षविय छ, िो प्राकिृ नतक तयायको लसद्िाततमा आिाररत छ । 

िजतमसकेको व्यजक्तको िामको षववादले उसको अजथतत्व िै िरहेको भिी 

िबरिथती मािफ वा अजथतत्व समाप्त गिफ लमल्दैि । सम्मानित सवोच्च अदालतको 

संयुक्त इिलासले त झिै लमल्दैि, ककिभिे सोही व्यजक्त अिाफत िेपाल कम्युनिष्ट 

पाटी (िे क पा ) को अजथतत्वलाई सम्मानित सवोच्च अदालतकै संवैिानिक 

इिलासले यस अनघको संसद बबघटिको मुद्दामा थवीकार गरी बहुमत प्राप्त 

एकीकिृ त दलको िेता ि ै संषविािको िारा ७६(१) बमोजिम प्रिािमतत्री नियुक्त 

भएको भिी दलको संवैिानिक र कािूिी अजथतत्वलाई घोषित रुपमा अलभलेि 

अदालतको संवैिानिक इिलासको रै्सलाले मातयता प्रदाि गरर सकेको अबथिा छ । 

त्यसको षवपरीत िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) अजथतत्वमै िरहिे र साषवककै 

अबथिाको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी ) र िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी ( माओवादी केतर ) अलग–अलग दल कायम रहेको भिी टुक्र्याई 

षवगतमा र्काफउिे कायफबाट ितमी सकेको व्यजक्त िबरिथती मािुफ, अजथतत्व समाप्त 

वा िजतम सकेको वच्चालाई आमाकै गभफमा कर्ताफ पठाउिु समाि हो । राििीनतक 

दल आरै् घोषित रुपमा षवघटि वा दताफ िारेिीमा गई राििीनतक दल सम्बतिी 

ऐि, २०७३ को दर्ा १२, १३ बमोजिम दलको अजथतत्व समाप्त हुिु कािूि 

बमोजिमको एउटा अबथिा हो । दलको अजथतत्व समाप्त हुिे त्यो अबथिा िै 

षवद्यमाि िभई केवल िामको षववादले प्रत्यिक दलको अजथतत्व समाप्त पािुफ यो 

एक प्रकारको राििीनतक दल माधिकै प्रनतबति हो, िुि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 

अदालत आरै्ले िडा गरेको प्रष्ट देखितछ । यो अबथिा संषविािको िारा १७(२)(ग), 

२६९ र २७० को ठाड ै षवपरीतको कायफ हो भतिे पनि छलफङ्ग देखितछ । संयुक्त 

इिलासले केवल िामको वैिता िथतो षवियमा लसलमत रहिु पिे संवैिानिक र 

कािूिी प्रश्िको सीमा रेिा िाघेर राििीनतक षवियमा प्रवेश गरी राििीनतक आथिा 



षवश्वास रहेको ििताको अलभमत प्राप्त िीवतत राििीनतक दलको िीवि िोसेको 

मात्र छैि, यो केवल राििीनतक आग्रहपूवाफग्रहले मुलुकको बतफमाि राििीनतमा 

कसैलाई सहि र कसैलाई असहि पररजथिनत सिृििा गरर हदिे, एकीकरण भइ 

सकेको दललाई टुक्र्याउिे, अलग–अलग दल कायम गरी हदिे, दल गठि र षवघटि 

िथतो षवशुद्ि राििीनतक षवियमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्िो संवैिानिक र 

कािूिी जिम्मेवारीको सीमा रेिा िाघेको प्रष्ट देखिएको छ । कसैको राििीनतक 

अलभष्ट पूनत फको लाधग थवततत्र तयायलयबाट यथतो इतसार् हुिे हो भि े मुलुकमा 

अरािकता बाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैि । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको 

भाधगदार थवयं अदालत बतिु पिे जथिनत आउि सक्तछ । यसिफ, निवेदक र षवपक्षी 

दलको केवल िामको्े षववादमा एकीकरण भएको दलको अजथतत्वलाई समाप्त पािुफ 

गलत रहेको छ । िेपाल कम्युनिष्ट पाहटफ ( िे क पा ) को अजथतत्वलाई मेटाउिु 

अनघ एकीकिृ त दलको िाम दताफ भैरहेको दलको िामसँग लमल्ि गएको भए अको 

िाम प्रथताव गिफ पाउिे मौकाबाट समेत बजतचत गरेकोमा प्राकिृ नतक तयायको 

लसद्िातत षवपरीत मात्र िभई प्रत्यक्ष रुपमा राििीनतक षविय वथतुमा प्रवेश गरी 

राििीनतक अिुकुलता र प्रनतकुलता सिृििा गि े काम भएको छ, िुि कुिै पनि 

पररजथिनतमा अदालतले गिफ लमल्दैि । यसिफ, केवल िामको हेररे्र, िपघट वा 

संशोिि िथतो लसलमत कािूिी प्रश्ि भतदा बाहहर गई दल रु्टाउिे र एकीकिृ त 

दलको अजथतत्व समाप्त पािे गरी भएको आदेशबाट अदालत राििीनतक षवियमा 

प्रवेश गरी आदेश गरेको प्रष्ट देखितछ । यथतो आदेश राििीनतक षवियमा 

अदालतले प्रवेश गिफ िलमल्िे भिी यस सम्मानित अदालतबाट “ ...कुिै पनि 

संवैिानिक षववादमा राििैनतक प्रश्िहरुका अनतररक्त संवैिानिक वा कािूिी प्रश्िहरु 

पनि मुनछएका छि ् र षववादको निरुपणको लाधग नत संवैिानिक वा कािूिी 

प्रश्िहरुको निरुपण हुि आवश्यक देखितछ भिे राििैनतक प्रश्ि सम्बतिी 

अविारणालाई अनघ सारेर यस अदालतले संवैिानिक र कािूिी प्रश्िको निणफय गि े

आफ्िो संवैिानिक अषवभारालाई पतछाउि पनि लमल्दैि । त्यस अवथिामा यस 



अदालतले राििैनतक प्रश्िहरुलाई अलग पतछाएर संवैिानिक र कािूिी प्रश्िहरुको 

निणफय गिुफ ि ै संषविािको व्यवथिा र भाविा अिुरुप हुतछ ।”( िे.का.प थवणफ 

शुभितमोत्सव षवशिेांक २०५२ पिृ. १, प्रकरण ८६ मा  निवेदक रषवराि भण्डारी 

षवरुद्ि सम्माििीय प्रिाि मतत्री श्री मिमोहि अधिकारी समेत भएको मुद्दामा 

एघार सदथसीय षवशिे इिलास ),  र  “ राििैनतक कारणको औधचत्य वा 

पयाफप्तताको क्षेत्रलभत्र अदालतले प्रवेश गरी शजक्तपिृिकीकरणको लसद्िातत बमोजिम 

मूल्यांकि गिफ लमल्िे िदेखििे” भनि िे.का.प.थवणफ शुभितमोत्सव षवशिेांक २०५२, 

पिृ.८८, प्रकरण िं. ४०, निवेदक हरी प्रसाद िेपाल समेत षवरुद्ि सम्माििीय 

प्रिािमतत्री श्री धगररिा प्रसाद कोइराला समेत भएको मुद्दामा एघार सदथसीय 

षवशिे इिलास) प्रनतपाहदत िजिर लसद्िाततको प्रनतकुल गजम्भर त्रहुटपूणफ रहेको 

पुिरावलोकि गरी बदर गररिु पिे प्रष्ट रहेको छ । 

ठ)  दईु वा दईु भतदा बढी दल एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुिलाई 

राििीनतक दल सम्बतिी कािूिले निजश्चत प्रकिृ या नििाफरण गरेको छ । त्यो प्रकिया 

लभत्रको एउटा षविय एकीकिृ त दलको िाम अनघ दताफ भइ रहेको दलसँग लमल्ि िहुिे 

भतिे पनि छ । तर, एकीकरणको यो षविय समग्रतामा एउटा अशं हो, सम्पूणफ होइि 

। यद्िपी षवपक्षी ऋषिराम कट्टेलको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी सँग साषवकका दईु 

पाटी िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल कम्युनिष्ट 

पाटी (माओवादी केतर) एकीकरण भई बिेको िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को 

िाम र्रक छ । षवपक्षीको दलको संक्षक्षप्त िाम िै रहेको छैि ।  कोष्ठ लभत्र छैि, 

िबकी एकीकिृ त िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को कोष्ठ लभत्र अलग्गै देखििे 

संक्षीप्त िाम छ, अलग पहहचाि हदिे झण्डा र धचतह त छँदैछ । कोष्ठ लभत्र िाम 

हुिु र िहुिुले र्रक पहहचाि र सतदेश हदतछ िै, दलको अलग पहहचाि िामले मात्र 

िभई झण्डा, धचतह, षविाि, उद्देश्य र लसद्िाततले पनि हुतछ । एकीकिृ त पाटीको 

समग्रतामा एउटा अशं िामको षववादले एकीकिृ त दल थवतः षवघटि वा िारेि भई 

साषवककै अवथिामा र्ककफ िे हँुदैि । यसले एकीकिृ त दलको अजथतत्व षवहहिको 



अबथिा सिृििा गदैि, गिफ लमल्दैि । अको कुिै दलको िामसँगको लमल्दोिुल्दो 

अबथिाले दईु वा दईु भतदा बढी दल एकीकरण हँुदा िडा भएको कािूि बमोजिमको 

सम्झौता बदर हँुदैि, संयकु्त निणफय बदर हँुदैि, षविाि बदर हँुदैि, झण्डा र धचतह 

रे्ररिे पनि होइि, बदर पनि हँुदैि । िाम बाहेकका यी उपयुफक्त सब ै षवियहरु 

(सम्झौता, केतरीय सलमनतको निणफय, षविाि, झण्डा र धचतह) कािूिले दलहरु 

एकीकरण हुिको लाधग अनिवायफ ठािेका आवश्यक तत्वहरु हुि,् यी मध्येको िाम 

एउटा तत्व हो, िुि हेररे्र, संशोिि वा रे्िफ सककतछ, त्यो गिे मौका िहदई एकीकिृ त 

दल दताफको सम्पूणफ प्रकिया िै रद्द गिफ लमल्दैि । षवपक्षीले िाम बाहेक एकीकिृ त 

िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) को सम्झौता, केतरीय सलमनतको निणफय, अततररम 

षविाि, झण्डा र धचतह आहद कुिैपनि कुराको बदर माग गिुफ भएको छैि, बदर भएको 

पनि छैि ।       यसरी दताफकै प्रकियामा दलको िाम वा धचतह कुिै अको दलको 

िाम वा धचतहसँग लमल्िे भएमा कारण िलुाई १५ हदि लभत्र सुिार गिे मौका हदिु 

पिे, सूिार गरी ल्याएमा दताफ गरी हदि,े सूिार गरी िल्याएको कारण दताफ गिफ 

िलमल्िे भएमा सो कारण िलुाई निवेदकलाई िािकारी हदिे समेतका कािूिी 

व्यवथिा प्रष्ट उल्लेि गरेको देखितछ । दर्ा ६ को उपदर्ा (१) िण्ड (क) देखि 

(छ) सम्मको कुिै पनि अबथिा षवद्यमाि भएमा सो षववरण सम्म सुिार गिफ 

लगाउिे हो । त्यसको लाधग १५ हदिको समय हदई तत ्षववरण सुिार गिे मौका 

हदिे हो ि कक एकीकरण भई दताफ भैसकेको दलको दताफ थवतः बदर र िारेिीको 

जथिनतमा पु¥याई साषवककै अलग–अलग दल कायम हुिे अबथिा सिृििा गिफ लमल्िे 

हो । कािूिले पररकल्पिै िगरेको अवथिा अदालत आरै्ले िडा गरी मुलुकमा 

राििीनतक असहिता सिृििा गिुफ षवडम्बिा हो । त्यथतो व्याख्या षववादको 

वथतुनिष्ठ षविय वथतु लभत्रको कािूिी व्याख्या िभई केवल आत्मनिष्ठ व्याख्या हो, 

त्यो पनि राििीनतक दलको षववादमा सत्ता केजतरत राििीनतमा अिुकुलता र 

प्रनतकुलता सिृििा गि े ध्येयले गररएको िबिफथत व्याख्या हो । यो तयायमूनत फ 

ज्यूहरु माधिको कुिै आक्षेप होइि, उहाँहरुको पैmसलाबाट प्रकट रुपमा देखिएको 



यिािफता हो । ककिभिे, अदालतको रै्सलाबाट तयायको अिुभूनत तयायको सेवाग्राही 

सवफसािारण ििताले गिफ सक्िुपछफ । तयायको अिुभुनत िहुिे रै्सला इतसार् होइि, 

रै्सला मात्र हुतछ । त्यथतो रै्सला तयाय र कािूिको रोहमा बदर भागी हुतछ । 

त्यसकारणले पनि राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा ६(१)(ङ), (२)(३), दर्ा 

१० को गलत व्याख्या गरी गररएको संयुक्त इिलासको रै्सला राििीनतक दल दताफ 

एकीकरणकै सम्बतिमा गरेको यस अनघको सवोच्च अदालतको प्रभुिारायण चौिरी 

षवरुद्ि निवाफचि आयोग समेत (िे.का.प.२०५१ को अकं ५ नि.िं.४९०५ ) को 

मुद्दामा “समाि साििीनतक उद्देश्य र कायफिममा प्रनतवद्ि व्यजक्तहरुले आफ्िा 

इच्छा अिुसारको राििीनतक संगठि वा दल िोल्िे सञ्चालि गिे र यथतो उद्देश्य 

र कायफिम प्रनत ििसािारणको सहयोग र समिफि प्राप्त गिफका लाधग प्रचार, प्रसार 

गराउि सक्ि ेर राििीनतक संगठि वा दलको अजथतत्व र मातयताको प्रनतकुल हुि े

गरी प्रनतवति लगाउिे उद्देश्यले बिाइएको कुिै कािूि व्यवथिा वा निणफयहरु 

संषविािको प्रनतकुल मानििे र अमातय गराइएको छ । बहुदललय प्रिाताजतत्रक 

व्यवथिाको सुदृढीकरण संषविािको प्रमुि लक्ष्य हुिाले िै संषविािको िारा ११२ को 

उपिारा (२) ले कुिै एउटै राििीनतक संगठि वा दल वा एकै ककलसमको राििीनतक 

षवचारिारा भएको व्यजक्तहरुले मात्र ै निवाफचि वा देशको शासि व्यवथिामा भाग 

ललि वा सजम्मललत हुि पाउि गरी िारी भएको कािूि वा गररएको कुिै व्यवथिा 

वा निणफय यस संषविािका प्रनतकुल र अमातय घोषित गररएको छ । सषंविािको 

िारा ११२ को उपिारा (३) ले िमफ सम्प्रदाय िात िाती वा क्षेबत्रयताको आिारमा 

गहठत राििीनतक संगठि वा दलले राििीनतक संगठि वा दलको रुपमा मातयता 

िपाउिे र संषविािको िारा ११३ को उपिारा (३) अिुसार संगठि वा दलको 

सदथयता प्राप्त गिफ केवल िमफ िात िानत भािा वा ललङ्गको आिारमा िेपाली 

िागररक उपर भेदभावपूणफ बतदेि लगाइएको वा कुि राििीनतक संगठि वा दलको 

िाम उद्देश्य, धचतह वा झण्डा साम्प्रदानयक वा देशलाई बबिण्डीत गिे प्रकिृ नतको छ 

भिे त्यथतो संगठि वा दलको अजथतत्व थवीकार िगिे प्राविाि छ । यसका 



अनतररक्त संषविािको िारा ११३ को उपिारा (२) को िण्ड (क) अिुसार संगठि वा 

दलको षविाि नियम प्रिाताजतत्रक छ र (ि) अिुसार सो संगठिको षविाि वा 

नियममा कजम्तमा ५ बिफको एक पटक संगठि वा दलका पदाधिकारीहरुको निवाफचि 

हुिे व्यवथिा गरेको छ भिे त्यथतो दल वा संगठि अजथतत्वमा आउिे (प्रकरण १०)” 

भनि गररएको व्याख्या र प्रनतपादि गरेको िजिर लसद्िाततको प्रनतकुल गम्भीर 

त्रहुटपूणफ रहेकोले पुिरावलोकि गरी बदर हुिुपिे प्रष्ट रहेको छ । 

ड) कम्युनिष्ट पाटीको ितम षवश्व कम्युनिष्ट िाजततबाट भएको हो । यो षवश्वका 

सम्पूणफ सवफहारा, मिदरु, ककसाि, उजत्पडीत ििता, महहला, िििातीको आथिाको 

केतरको रुपमा रहेको छ । यथतो पाटीको िाम रािी कुिै व्यजक्त वा व्यजक्त 

षवशिेले दल दताफ गरेको कारणबाट अतयले कम्युिजष्ट पाटी िामको दल दताफ गिफ 

िलमल्िे भति कदापी पनि लमल्दैि । िेपाल कम्युनिष्ट पाटी भतिे िाम व्यापाररक 

रेडमाकफ  िथतो दताफ गिेको एकलौटी हुिे होइि । यथतो साझा िामबाट 

निवेदकहरुलाई बंधचत गरेकोले आदेश तयायको रोहमा कायम रहि िसक्ि ेभएकोले 

पुिरावलोकि गरी हेरी बदर गिफ अनिवायफ छ । 

ढ) िेपाल कम्युनिष्टपाटी (एकककिृ त माक्र्सवादी लेनििवादी) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी 

(माओवादी केतर) का षवचमा प्रचललत राििीनतक दल सम्बतिी ऐि, २०७३ को दर्ा 

१० समेतको कािूिी व्यवथिाको अधििमा एकीकरण भई िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे 

क पा) कायम भएको हो । यसरी दलहरु एकीकरण हुिे सम्वतिमा भए गररएका 

कुिैपनि काम कारवाहीहरु तिा समग्र दलको एकीकरण सम्वतिी काम 

कारवाहीहरुलाई षवपक्षीले चिुौती गिुफ भएको छैि । यथता काम कारवाहीलाई चिुौती 

गिे हकदैया पनि षवपक्षीलाई रहेको छैि । संषविाि र प्रचललत कािूि बमोजिम 

भएका गररएका दल दताफ सम्वतिी काम कारवाहीलाई चिुौती िै िगररएको तिा 

यथता काम कारवाहीलाई चिुौती गिे हकदैया िै िभएका व्यजक्तले र्रक षविय 

दलको िामको सम्बतिमा दायर गरेको निवेदिको आिारमा दलको एकीकरणको 



सम्पूणफ काम कारवाही अमातय भई दलहरु एकीकरण पूवफकै अवथिामा पुग्िे भिी 

गररएको आदेश हकदैया सम्वतिी अविारणाको प्रत्यक्षतः षवपररत हुिाका साि ै

आदेश यस सम्मानित अदालतबाट मु.स.गिे शाजततदेवी कसोिि बबरुद्ि किृ ष्णिाि 

शमाफ (िे.का.प.२०३४ अकं १ नि.िं.१०२३ ) को मुद्दामा “कािूिले िसले िालेस गि े

हकदैयाको व्यवथिा गरेको छ उसलेमात्र िालेस गिफ पाउिे अधिकार पाएको हुतछ, 

त्यथतो अधिकार प्राप्त व्यजक्तबाट गरेको िालेस कर्रादबाट मात्र कािूि बमोजिम 

इतसार् तहकककात गिफ लमल्छ । सो बमोजिम िभएकोमा अदालती बतदोबथतको ८२ 

िम्बरको षवपररत हुि िािे । ९प्रकरण िं। ९०” लेकाकातत भटिृराई षवरुद्ि 

भु.सू.का.रुपतदेही (िे.का.प.२०३३ अकं १ नि.िं.९६१) को मुद्दामा “ररट अधिकार 

क्षेत्रमा प्रवेश गि ेक्षमता हकदैयाबाटै प्राप्त हुि,े सो हकदैया िभएका व्यजक्तको लाधग 

सो अधिकार क्षेत्रको प्रवेशद्वार िै बतद हुिे । हकदैयाको िोिी गिे लसललसलामा 

सवोच्च अदालतले अतय निकाय वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको षविय वथतुमा 

हथतक्षेप गरेर त्यथतो निकाय वा अधिकारीबाट हुिु पिे षववादयुक्त हकको आरै्ले 

निणफय गिफ िहुि े। सरसतक हेदाफ कुि ैषववादग्रथत निणफयबाट निवेदकको कुिै हक वा 

हहतमा कुिै प्रनतकुल असर देखितछ भिे सो निणफय बदर गराई माग्िे हक 

निवेदकलाई भएकै सम्झिु पिे ।” सुती भूलमहारािी षवरुद्ि भु.सू.का.महोत्तरीका 

भु.सू.अधिकारी पदमबहादरु काकी समेत (िे.का.प.२०३२ अकं १ नि.िं.९१०) को 

उत्प्रेिणको आदेश िारी गरी पाउँ मुद्दामा “दावी िभएको कुरामा सिायसमेत गि े

गरी गरेको निणफय काििूी त्रहुटपूणफ हुिे।” सवफजित राउत अहहर षवरुद्ि भु.सू.का.बारा 

(िे.का.प.२०४१ अकं ८ नि.िं.२१००)को उत्प्रेिण मुद्दामा “दावी िभएको कुरामा 

सिायसमेत गिे गरी गरेको निणफय कािूिी त्रहुटपूणफ हुिे ।” भिी प्रनतपाहदत िजिर 

लसद्िातत समेतको आिारमा केवल आफ्िो दलको िामसँग लमल्ि गएकोले सो हद 

सम्म िामको षवियमा लसलमत हकदैया लभत्र निणफय हदिु पिेमा षवपक्षीको हकदैया 

भतदा बाहहर गई संषविाि र कािूि बमोजिम एकीकरण भई बिेको िेपाल 

कम्युनिष्ट पाटी (िे क पा) साषवककै अवथिामा अलग–अलग दल हुिे भिी गररएको 



आदेश उजल्लखित िजिर लसद्िाततको समेत प्रनतकुल निवेदकको हकदैया भतदा 

बाहहरको षवियमा गई आदेश गररएकोले गजम्भर त्रहुटपूणफ आदेश पुिरावलोकि गरर 

हेररिु पिे प्रष्ट रहेको छ ।   

ण) यस सम्मानित अदालतको संयुक्त इिलासबाट भएको षववाहदत आदेश पुिरावलोिक 

गरी हेरी पाउँ भतिे निवेदि पत्र सम्मानित अदालत समक्ष दायर गिे भनि 

सम्मानित अदालतको संयुक्त इिलासले छुट्याएको तत्काललि िेपाल कम्युनिष्ट 

पाटी (िे  क पा) को बहुमत केतरीय सदथयहरुले हथताक्षर गरी लमनत २०७७।११।२४ 

मा निणफय भएको छ । यसबाट पाटी केतरीय कलमटीका बहुमत सदथयहरु पाटी 

एकताको पक्षमा रहेको  भतिे पुजष्ट भएको करणबाट समेत सम्मानित अदालतबाट 

आदेश पुिरावलोकि गरी हेररिु पिे प्रष्ट रहेको छ ।       

४) अतः माधि उजल्लखित निवेदि जिककर बमोजिम सम्मानित सवोच्च अदालतको संयुक्त 

इिलासबाट भएको लमनत २०७७।११।२३ को आदेश सवोच्च अदालतबाट यस अनघ 

प्रनतपाहदत उजल्लखित िजिर वा लसद्िाततको प्रनतकुल गजम्भर त्रहुटपूणफ रहेकोले िेपालको 

संषविािको िारा १३३(४), तयाय प्रशासि ऐि, २०७३ को दर्ा ११(२)(ि), मुलुकी देवािी 

कायफषवधि संहहता, २०७४ को २२०(२)(ि),  सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम 

६३ समेत बमोजिम पुिरावलोकि गरी हेरी त्रहुटपूणफ आदेश बदर गरी संषविाि र प्रचललत 

राििीनतक दल सम्बतिी ऐि बमोजिम एकीकरण भएको दल िेपाल कम्युनिष्ट पाटी (िे 

क पा) यिावत कायम रहिे ठहर रै्सला गरी इतसार् हदलाई पाउँ । 

५) सम्मानित अदालतबाट निरुपण हुिु पिे प्रथतुत षविय निवेदकको व्यजक्तगत हकहहत 

तिा चासो र सरोकारको षविय मात्र िभई कािूिी राज्यको अविारणा, प्रिाताजतत्रक 

मूल्यमातयता समेत सँग सम्वजतित रही समग्र देश, देशवाशी प्रभाषवत हुि,े राििीनतक, 

आधिफक र सामाजिक रुपमा समेत दरुगामी असर पिे प्रकिृ नतको रहेको्े कारण 

सावफिनिक सरोकारको षविय समावेश भई तत्काल ैसुिुवाई गरी निरुपण गिुफ पिे षविय 



भएकोले निवेदि पत्रलाई प्रािलमकता प्रदाि गरी तत्कालै पेशीमा चढाई निरततर सुिुवाई 

गरी अषवलम्व करवाही र ककिारा गरी पाउँ ।  

६) संलग्ि कागिात :– 

क) लमनत २०७७।११।२३ को यस सम्मानित अदालतको अजततम आदेशको प्रनतललपी । 

ि) िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( एमाले ) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी  ( माओवादी केतर ) 
को षवतमा लमनत २०७५।२।३ मा भएको सम्झैता । 

ग) अततररम षविाि । 

घ) दईु पाटीहरु एकीकिृ त गरी ियाँ पाटी दताफ गिे सम्वतिमा तत्काललि िेपाल 
कम्युनिष्ट पाटी ( एकककिृ त माक्र्सवादी लेनिि वादी ) र िेपाल कम्युनिष्ट पाटी ( 
माओवादी केतर ) बाट पाटी एकीकरण गिे सम्वतिमा भएको संयुक्त बैठकको 
निणफयको र्ोटोकपी । 

ङ) निवाफचि आयोगबाट िेपाल कम्युनिष्ट पाटी  ( िे क पा ) दताफ भएको लमनत 
२०७५।२।२३। लसहतको पत्र र २०७५।७।९ को निणफयको र्ोटोकपी िाि २ । 

च) षवपक्षीको ररट निवेदि पत्र र ललखित िवार्को रे्टोकपी । 

छ) संथिाषपत लसद्िाततहरु । 

ि) यस सम्मानित अदालतको संयुक्त इिलासबाट भएको अजततम आदेश सहहतको 
लमलसल यसै सम्मानित अदालतमा रहेकोले बुझी प्रमाण लगाइ पाउँ ।  

झ) अजख्तयारिामा ।  

७) यसमा लेखिएको व्यहोरा हठक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरेमा कािूि बमोजिम सहँुला बुझाउँला । 

                                                               ननर्वेदक 

                                                पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड”...... 

इनत सम्वत ्२०७७ साल चतै्र  ..... गते रोि .... शुभम ्......................। 

 

 

 


