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संयु� इजलास
माननीय �ायाधीश �ी पृ�ीबहादुर िसंह

माननीय �ायाधीश �ी िहर�े�रमान �धान
स�त् २०४६ सालको �र.नं. १३५२

आदेश भएको िमित: २०४६।११।३।४ मा
िनवेदक      : पाँचथर िज.फलैचा गा.पं. वा.नं.६ ब�े राजे� भ�े चतुरमान वेधा

िव��
िवप�ी : िनवा�चन िवशेष अदालत, मुकाम पाँचथर िज�ा अदालतसमेत

िवषय : उ�ेषण
(१)    िनवा�चन िवशेष अदालतले जुन आधारमा िनवा�चन बदर गन� ठह� याएको छ
सो िनवा�चन (िनवा�चन अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) बमोिजम
बदर गनु� पन�मा स�ूण� िनवा�चन बदर गन� �व�था गरेको दफा १४(१) को आधार
उ�ेख गरेकोस� िमलेको दे�खन नआई ग�ी गरेको दे�खन आएकोले �ितकै
आधारमा माग बमोिजम उ�ेषणको आदेश जारी गन� पन� अव�था नदे�खने ।

(�करण नं. ९)
िनवेदक तफ� बाट : िव�ान व�र� अिधव�ा �ी कृ��साद प�
िवप�ी तफ� बाट      : िव�ान अित�र� �ायािधव�ा �ी �ेमबहादुर िव� र िव�ान
अिधव�ा �ी माधव       बा�ोटा

आदेश
�ा.िहर�े�रमान �धान
१.     नेपालको संिवधानको धारा १६।७१ अ�ग�त पन� आएको ��ुत
�रटिनवेदनको संि�� िटपोट तथा िनण�य यस �कार छ :–

 



२     २०४३।१२।७ गते �धानप� तथा उप�धानप� समेतको चुनावमा म
िनवेदकको च�ा िच�, िवप�ीको खरायो िच�, िटकारामको मादल िच� र
भोज�साद खरेलको कोदालो िच� िथयो । म िनवेदकले फलैचा गा.पं. को
उप�धानप�को चुनावमा ३८८ तथा िवप�ीले ३०६ र िटकाराम खरेलले २१३ तथा
भोज�साद खरेलले १४१ मत पाएको �ँदा सबै भ�ा बढी मत �ाउने म
उप�धानप�मा िनवा�िचत भएँ । चुनाव �ँदास� कुनै उजूर बाजूर िथएन ।
िवप�ीले मेरा उपर उजुरीप� िदएको भनी िनवा�चन अिधकृत तथा �मुख िज�ा
अिधकारी�ू सम� उजूरी िदनु भएको रहेछ । तर अनिधकृत िनकायमा िदएको
उजुरी मतलाई िनवा�चन िवशेष अदालतले �ाद जारी गरी मेरा �ितउ�रप� पिछ
�माणको उिचत मू�ा�न नगरी िनवा�चन िवशेष अदालतबाट २०४५।१२।३ मा
िनण�य गरी म िनवा�िचत भएको बदर गरी िवप�ी नर�साद अिधकारीलाई ३०८
मत पाएको भनी उप�धानप�मा िनवा�िचत भएको ठहछ�  भनी उ�ेख भएको छ
। उ� फैसलाबाट मेरो कानुनी एवं संवैधािनक अिधकार समेतमा आघात परेको
�ँदा र कानुनको अ� उपचार नभएकोले यस स�ानीत अदालतको शरण पन�
आएको छु । सो फैसला रीत नपुगेको �ँदा अ.बं. ३५ नं. �ितकूल छ । िवप�ीको
उजूरीप�मा िनवा�चन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१)
र (२) को दावी िलएको छ सो ऐनको दफा १४(१)(६) (ख) अ�ग�त बदर गनु� पन�
दखा�� सदर गरेको भनी दावी िलएको सो�े हो भने िनवा�चन बदरस� �न
स�छ उजूर गन�लाई िनवा�िचत भएको भनी कदापी भ� िम�ैन । िवप�ी
नर�साद अिधकारीलाई उप�धानप�मा िनवा�िचत भएको ठहछ�  भनी ग�रएको
फैसला िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(ख) �ितकूल
छ । �समा पिन ला�ै नस�े िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा
१४(१)(क) तथा १४(२)(क) लगाई फैसला गरेको �यं गलत छ । अतः  िनवा�चन
िवशेष अदालत पाँचथरको िमित २०४५।१२।३ को िनण�य उ�ेषण लगायत आ�ा,
आदेश वा पुज� जारी गरी सो िनण�य काया��यन नगनु� नगराउनु भ�े अ��रम
आदेश जारी गरी पाउँ भ�े समेत �रटिनवेदन िजिकर ।
३.    यसमा के कसो भएको हो ? िवप�ीबाट िल�खतजवाफ िझकाई आएपिछ वा
अविध नाघेपिछ िनयमानुसार पेश गनु� साथै अ��रम आदेशको छलफलको लािग
िवप�ीलाई िझकाई पेश गनु� भ�े समेत ०४६।१।२५ मा एक �ायाधीशको
इजलाशको आदेश ।



४.    िनवेदक २०४३।१२।७ गते उप�धानप�को चुनावमा ३८८ मत �ाई िवजयी
भएको र म भ�ा कम ३०६ मत �ाउने नर�साद अिधकारीले अनिधकृत िनकाय
िनवा�चन अिधकृत तथा �.िज.अ. पाँचथरमा उजूर िदएको भनी �करण नं. १ मा
उ�ेख गरेकोमा िनवा�चन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ अ�ग�त कुनै
िनवा�चनको स��मा नािलश वा उजूर गन� स���त िनवा�चन अिधकृत छेउ
उजूरी िदन �ाएमा स���त िनवा�चन अिधकृतले उजूरी दता� गरी ��ा सबै
उजूरीह� स���त तहको िनवा�चन िवशेष अदालतमा पठाउनु पद�छ भ�े
�थानीय प�ायत िनवा�चन िनद� �िशका, २०४३ को दफा ८७ को (१) मा र िनवा�चन
अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १८ को उपदफा २ मा �� उ�ेख
भएको छ । िनवा�चन अिधकृतलाई िवप�ी नभएको कारणले उजूरीप� खारेज �नु
पन� भ�े स��मा िनवा�चन अिधकृतलाई िवप�ी बनाई उजूर गनु�पन� कारण नै
छैन । िकनकी �थानीय िनवा�चन िनद� �िशका, २०४३ को दफा ६९ बमोिजम
िनयु�� ग�रएका मतदान अिधकृतलाई दफा ७० अनुसार अिधकार ��ायोजन
गरी िदइसकेको ��छ । तसथ� िनवेदक िवप�ीको संवैधािनक हकमा आघात
पारेको न�ँदा िनवेदन बमोिजमको अ��रम आदेश जारी �नु पन� होइन
�रटिनवेदन खारेज गरी पाउँ भ�े समेत �थानीय प�ायत िनवा�चन अिधकृत तथा
�.िज.अ. को िल�खतजवाफ ।
५.    िनवा�चन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ अ�ग�त कुनै िनवा�चनको स��मा
नालेश वा उजूर गन� स���त ���ले िनवा�चन प�रणाम �कािशत भएको ३५
िदनिभ� स���त िनवा�चन अिधकृत छेउ उजूरी परी कानुन बमोिजम काय�वाही
�न यस िनवा�चन िवशेष अदालतमा िनवा�चन अिधकृतबाट पठाइएको �ँदा उजूरी
िलन निम�ने भ�े िजिकर िनराधार छ । सोही ऐनले दफा १४ को उपदफा १, २
एकै साथ दावी िलन नपाउने उ� ऐनमा �व�था छैन । िनवेदकले ऐनमा भएको
�व�थालाई ढाकछोप गरी िनवा�चन लडी िवजय भएका र िनवा�चन (अपराध तथा
सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को देहाय (क) को (२) देहाय (ख) मा उमेर
ढाँटेको िवषयलाई समेत अपराधमा समावेश गरेको दे�खनाले र उजूरीको मुल
दावी नै उमेर ढाँटेको स��को �ँदा उपदफा १, २ दुवै एकैचोटी दावी िलन
नपाउने भ�े िनवेदन िजिकर िनराधार छ । उप�धानप�को उ�ेदवार �न २१
वष�को उमेर पूरा गनु�पन� कानुनमा �व�था भएको, िनवेदकले आफ्नो उमेर ढाँटी
िनवा�चन लडी िवजय भएको भ�े िज�ा काया�लय पाँचथरको ०४५।५।१ को

ै



प�बाट दे�खएको र �थायी नाग�रकताको �माणप�बाट नै िनजको उमेर
िनवा�चनको समयमा १९ वष� मा� दे�खएकोले समेत िनवेदन िजिकर फासा� गरी
पाउँ भ�े समेत िनवा�चन िवशेष अदालतको िल�खतजवाफ ।
६.    िनवा�चन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) मा कुनै पिन
िनवा�चन देहाय बमोिजम भएको भनी स���त उ�ेदवारले उजूर गन� स�े र
दफा १४(२)(क)(ख) को अपराध �मािणत भएमा िनवा�िचत उ�ेदवारको िनवा�चन
बदर भई मु�ा हेन� अिधकारीले उजुरवालालाई वा अ� कुनै ���लाई उिचत
तवरले िनवा�िचत भएको भनी फैसला गन� स�ेछ भ�े ऐनले िनिद�� ग�रएको छ ।
सोही बमोिजम िवप�ीले उमेर ढाँटी उ�ेदवारले ऐनमा भएको �व�थाको
ब�ख�लाप गरी िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐनको दफा १४(१) को देहाय (क) र
ऐ. १४(२) को २०२४ देहाय (ख) दुवै अपराध गरेको �नाले माग दावी िलई आउनु
िम�ैन भ�े �रटिनवेदन िजिकर त�िहन छ । ऐन कानुन संिवधान ब�ख�लाप गरी
िनवा�चनमा भाग िलई उ�ेदवार भई िवजयी �न नपाउँदा िवप�ीको संवैधािनक
हकमा कु�ा तथा आघात नपरेको �ँदा �माणको मू�ांकन भई मलाई पाँचथर
िज�ा फलैचा गा.पं. को उप�धानप�को पदको िनवा�िचत घोिषत गरी भएको
िमित ०४५।१२।३ को िनवा�चन िवशेष अदालतको फैसला सदर गरी �रटिनवेदन
खारेज गरी पाउँ भ�े समेत नर�साद अिधकारीको िल�खतजवाफ ।
७.    िनयम बमोिजम पेशी सूचीमा चढी पेश �न आएको ��ुत �रटिनवेदनमा
िनवेदक तफ� बाट बहसको लािग उप��थत िव�ान व�र� अिधव�ा �ी कृ��साद
प�ले िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १ र २ एकै अव�थामा
लागू �ने होइन यसरी लागू गरी गरेको िनवा�चन िवशेष अदालतको िनण�य बदर
गरी पाउँ भ�े समेत मु� बहस िजिकर र िवप�ी तफ� बाट िव�ान अित�र�
�ायािधव�ा �ी �ेमबहादुर िव�ले �रट िनवेदक २१ वष� नपुगी उ�ेदवार भएको
�ँदा िनवा�चन िवशेष अदालतको िनण�य कायमै राखी पाउँ भनी गनु� भएको बहस
िजिकर र िवप�ी नर�साद अिधकारीको तफ� बाट िव�ान अिधव�ा �ी माधव
बा�ोटाले गनु� भएको बहस िजिकर समेत सुनी िनण�य सुनाउनको लािग तारेख
तोिकयो ।
८.    अब िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(२) संगै लागू
�ने हो होइन �रटिनवेदन जारी गनु� पन� हो होइन िनण�य िदनु परेको छ ।



९.    िनण�यतफ�  िवचार गदा� यसमा िवप�ीले उप�धानप�को भएको िनवा�चन
उपर कानुनी �व�था बमोिजम िनवा�चन अिधकृत सम� उजूर िदई िनवा�चन
िवशेष अदालतमा पठाइएको, उजूरीप� हे�रएमा िवप�ी िनवा�िचत घोिषत भएको
िनवेदकको िनवा�चन अव�थामा िनवा�चनमा उ�ेदवार �ने उमेरै नपुगी िनवेदकले
िलएको नाग�रकताको �माणप�बाट वष� १९ को दे�खएकोले उ�ेदवार नै �न
नपाउने ��� उ�ेदवार भई भएको उप�धानप�को िनवा�चन, िनवा�चन
(अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१)(२) को कानुन बमोिजम गरी
पाउँ भनी दावी िलएकोबाट सो उजूरीबाट स�ूण� िनवा�चन बदर गरी पाउन दावी
िलएको नभई उप�धानप�को िनवा�चनस� बदर गराउन माग गरेकोमा सो
ऐनको दफा उ�ेख गदा� सोही ऐनको दफा १४(१)(२) बमोिजम गरी पाउँ
भनेकोबाट िनजले िनवेदकको िनवा�चनको अव�थामा २१ वष�को उमेरै नपुगेको
कारणबाट उ�ेदवार नै �न नपाउने �ँदा िनजको िनवा�चन बदर गरी दफा १४(२)
बमोिजम दो�ो ब�मत �ाउने आफूलाई िनवा�िचत घोिषत गरी पाउँ भ�े दावी
िलएको मा�ु पन� दे�खन आएको छ । िनवा�चन िवशेष अदालतले पिन कानुनमा
भएको �व�था बमोिजम िनवा�चन अिधकृतबाट �ा� उजूरीको सोही दावीको
कुरालाई �ानमा राखी िनवेदकको उमेर स��मा �ा� �माणह�को मू�ांकन
गरी िनवा�चनको समयमा िनवेदकको उमेर िनवा�चनको लािग आव�क उमेर
भ�ा कम नै रहेको ठह� याई िनज उ�ेदवार भई भएको उप�धानप�को
िनवा�चनमा िनजलाई िनवा�िचत घोिषत गरेकोस� बदर गरी दो�ो सबैभ�ा बढी
मत पाएको दे�खएको िवप�ीलाई िनवा�िचत घोिषत गरेको दे�खन आउँछ । तर
िनवा�चन िवशेष अदालतले जुन आधारमा उप�धानप�को सो िनवा�चन बदर गन�
ठह� याएको छ सो िनवा�चन, िनवा�चन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा
१४(२) बमोिजम बदर गनु� पन�मा स�ूण� िनवा�चन बदर गन� �व�था गरेको दफा
१४(१) को आधार उ�ेख गरेकोस� िमलेको दे�खन नआई ग�ी गरेको दे�खन
आएकोले �ितकै आधारमा माग बमोिजम उ�ेषणको आदेश जारी गन� पन�
अव�था दे�खन नआएकोले सोही दफा १४(२) अनुसार दो�ो ब�मत पाएको
दे�खएका िवप�ीलाई उप�धानप�मा िनवा�िचत घोिषत गरेको िमलेकै दे�खन
आएकोले यो �रटिनवेदन खारेज �ने ठहछ�  । फाइल िनयमानुसार गरी बुझाई िदनु
।
 
उ� रायमा म सहमत छु ।



 
�ा.पृ�ीबहादुर िसंह
 
इित स�त् २०४६ साल फा�ुण ३ गते रोज ४ शुभम् ।
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