
 

 

 

 

 

!ी सव&'च अदालतमा चढाएको 

3नवेदन-प8 

!वषयः नेपालको सं!वधानको धारा १३३(२),(३) बमोिजम उ<=ेषण, परमादेश लगायत जो जे चाDहने 

उपयGुत आदेश जारI गरI पाऊँ । 

िज#ला मनाङ धारापानी गा.0व.स. वडा नं ६ घर भई हाल िज#ला लमजङुबाट  
=>त>न@ध सभामा >नवाA@चत सदDय एबं नेकपाका =मखु सचेतक बषA ६२ को देव 

=साद गुMङ......................१ 

िज#ला @चतवन वडा नं.४ पावAतीपरु घर भई हाल िज#ला @चतवन भरतपरु 

महानगरपाPलका QेR नं.२ बाट =>त>न@ध सभामा >नवाA@चत सदDय बषA ५३ कृVण 

भXत पोYेल .............................................................................................१ 

िज#ला काZे वडा नं १ मंगलटार गा.0व.स. घर भई हाल =>त>न@ध सभामा >नवाA@चत 

सदDय बषA ६० को शशी ]ेVठ .....................................................१ 

िज#ला गु#मी मदाने गा.0व.स.वडा नं. ४ भइA घर भ ैहाल =>त>न@ध सभामा >नवाA@चत 

सदDय बषA ४२ कa राम कुमारb झाda समेतको वा. दाङ िज. तिु#सपरु उपमहानगर 

पाPलका वडा नं. ११ बDने @गर बहादरु केसीको छोरा वषA ३१ को अ@धवXता =वेश 

केसी ( नागiरकता न. ३०५/३१८९, जाiर Pम>त २०६२/०३/३०, जारb गनn कायाAलय: 

िज#ला =शासन कायाAलय दाङ) .........................................१ 
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!वOPध 

राVqप>तको कायाAलय, Pशतल >नवास, काठमाडr.................................................१ 

सsमाननीय =धानमtRी के.0प.शमाA ओलb, =धानमtRी तथा मिtRपiरषwको कायाAलय, 

Pसहंदरबार, काठमाडr.......................................................................१ 

=धानमtRी तथा मिtRपiरषwको कायाAलय, Pसहंदरबार, काठमाडr.........................१ 

सsमाननीय सभामखु, =>त>न@ध सभा संघीय संसद स@चवालय Pसहदरबार 

काठमाxडy...................................................................................................१ 

मPुदाः उ<=ेषण, परमादेश  

हामी >नवेदकहz >नवेदन बापत ला{ने दDतरु यस ैसाथ संल{न राखी >नsनानसुार >नवेदन गदAछौः 

१. हामी >नवेदकहz Pम>त २०७४ साल मंPसरमा सsपtन =>त>न@ध सभा सदDयको >नवाAचनबाट 

>नवाA@चत =>त>न@ध सभाको सदDय हौ । हामी समेत सदDय रहेको यो =>त>न@ध सभाको कायAकाल 

नेपालको सं0वधानको धारा ८५(१) बमोिजमा ५ वषA सsम रहेको छ । Pम>त २०७७।०९।०५ गत े

=�यथ� सsमाननीय =धानंमtRी�यलेु नेपालको सं0वधानले पiरक#पना न ै नगरेको अवDथामा 

=>त>न@ध सभा 0वघटन गनn Pसफाiरस गरb सो�ह �दन सsमाननीय राVqप>त�यलेु सो�ह Pसफाiरसका 

आधारमा =>त>न@ध सभा 0वघटन गनुA भएको �यहोरा राVqप>त कायाAलयबाट जाiर सचुनाबाट 

जानकारb हुन आयो । तर सो �दन 0वहान १०:३० बजे हामी >नवेदक समेत गiर ९० जना =>त>न@ध 

सभा सदDयहzले =धानमtRी 0वzwध अ0वDवासको =Dताव दताA गरेका @थयौ । �यसलेै यसमा हामी 

>नवेदकको =�यQ तथा सावAज>नक सरोकारको 0वषय समेत भएकोले उXत गैर संबधैा>नक कदम 

0वzwध दवु ैहैPसयतमा =Dततु >नवेदन गनA आएका छौ ।    

२. =�यथ� राVqप>तको कायाAलयको Pम>त २०७७।०९।०५ मा जारb गiरएको 0व�ि�तमा “आज Pम>त 

२०७७ साल पसु ५ गत ेआइतबारका �दन सsमाननीय राVqप>त ]ीमती 0वwयादेवी भxडारb�यलेू 

नेपालको सं0वधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवम ्संसदbय =णालbको 

आधारभतू ममA एवम ् म#ूय माtयता तथा हा�ो आ�न ै र संसदbय =णालb भएका 0वPभtन 

मलुकुहMको अ�यास बमोिजम संघीय संसदको वतAमान =>त>न@ध सभा 0वघटन गरb ताजा 

 

!वपNी 

=<यथS 



जनादेशका ला@ग नेपालb जनता समQ जान Pम>त २०७८ साल बशैाख १७ गत ेशdुबार प�हलो 

चरणमा र Pम>त २०७८ साल बशैाख २७ गत े सोमबार दो�ो चरणमा अक� =>त>न@ध सभाको 

>नवाAचन सsपtन गनn गरb >नवाAचनको Pम>त तोXन नेपाल सरकार, मिtRपiरषwको बठैकबाट >नणAय 

भई सोहb बमोिजम सsमाननीय =धानमtRीबाट Pसफाiरस भएकोले उXत Pसफाiरस बमोिजम संघीय 

संसदको वतAमान =>त>न@ध सभा 0वघटन गरb Pम>त २०७८ साल बशैाख १७ गत ेशdुबार प�हलो 

चरणमा र Pम>त २०७८ साल बशैाख २७ गत ेसोमबार दो�ो चरणमा =>त>न@ध सभाको >नवाAचन 

सsपtन गनn गरb >नवाAचनको Pम>त तोXन ुभएको छ ।” भtने �यहोरा उ#लेख गiरएको रहेछ । 

३. =>त>न@ध सभाको 0वघटन सsविtध =ावधान वतAमान सं0वधानमा छैन । नेपाल अ@धरा�यको 

सं0वधान २०४७ मा =>त>न@ध सभा 0वघटन सsविtध �यवDथा @थयो । तर सो �यवDथाको दzुपयोग 

भ ैसंस�दय �यवDथामा 0वकृ>त र 0वसंग>त Pभ�Rएकोले वतAमान सं0वधान >नमाणA गदाA =धानमtRीले 

संसद 0वघटन गनn �यवDथालाइA >नषधे गरेको हो । यो कुरा सं0वधान >नमाणAका दDतादेजमा 

अPभPल�खत भएको पाइAtछ ।  

 ४.=>त>न@धसभा 0वघटन गनAपाउने =धानमtRीको अ@धकारका बारेमा राVqप>त कायाAलयको सचुनामा 

उ#ले�खत नेपालको सं0वधानको धारा ८५ को �यवDथाले 0वघटन गनn अ@धकारको ]जृना गद�न । 

उXत �यवDथा =>त>न@ध सभाको कायAकाल क>त हुने भtने सsम PसPमत रहने �यवDथा हो । यस 

अथAमा उXत धारा DवतtR (Independent) नभ ैअtय धाराको अधीनमा रहने धारा(Dependent) हो 

। जहाँ सsम राVqप>तको कायाAलयले जारb गरेको सचुनामा उ#ले�खत सं0वधानको धारा ७६ को 

उपधारा ७ को =संग छ, सो अवDथा हाल 0वwयमान छैन, �कन भने वतAमान =धानमtRी सं0वधानको 

धारा ७६ को उपधारा (१) अtतगAतको =धानमtRी भएको र उXत धारा अनसुार बनेको =धानमtRीले 

सं0वधानको धारा ७६(७) को अ@धकारको =योग गनA सXदैन । यो सं0वधानमा =धानमtRीको स0ुवधा 

वा अस0ुवधाको आधारमा =>त>न@धसभा 0वघटन गनA पाउने  Dव0ववे�कय अ@धकार >नजलाई =ा�त 

छैन, नत यो 0वषयमा कुन ैअ0वPशVठ अ@धकार न ै>नजले =ा�त गनn संवधैा>नक �यवDथा रहेको छ 

।  

 ५. =�यथ� राVqप>त कायाAलयको 0व��तीमा उ#लेख गiरएको क>तपय मलुकुले अवलsवन गरेको 

परsपरागत संस�दय �यवDथाको अवधारणा प>न हामीले यो सं0वधान जारb गद� पiर�याग गiर 

सकेका छr । हा�ो यो 0वPशVठ =कृ>तको संस�दय �यवDथा भएको मलुकुका ला@ग परsपरागत 



संस�दय �यवDथा भएका मलुकुको �Vटाtत अनकुर�णय नभएकोले उXत 0व��तीमा उ#ले�खत 

संस�दय �यवDथाको ममA र भावना भtने वाXयाशं >नथAक छ। Pल�खत सं0वधान भएको मलुकुमा 

�यो न ैसं0वधानवाद र संवधैा>नक सव��चताको मलु आधार भएको र सं0वधानको धारा १ मा सो�ह 

कुरा उ#लेख गiरएकोले यस सsविtध उXत 0व��तीमा उ#ले�खत आधार Pल�खत सं0वधान, 

संवधैा>नक सव��चता र सं0वधानवादकै 0वzwधमा रहेको DपVट न ैछ ।  अतःसं0वधानम ैनभएको 

अ@धकारको =योग गiर =>त>न@ध सभा 0वघटन गनn Pसफाiरस गैर संबधैा>नक भ ै=थम �Vटbमा न ै

बदर भागी छ । साथ ैनेपालको सं0वधानले सsमाननीय राVqप>तलाई यDतो सं0वधान 0वपiरतको 

Pसफाiरसको आधारमा संसद 0वघटन गनn अ@धकार �ददैन ।  

६. सं0वधान सभा wवारा जारb भएको नेपालको सं0वधान अनसुार Pम>त २०७४।०८।१० र २०७४।०८।२१ 

मा सsपtन प�हलो =>त>न@ध सभाको >नवाAचन भए प�चात संसदका ६ वटा अ@धवेशनहz सsपtन 

भ ैसं0वधानले पiरक#पना गरेको संघीय लोकतािtRक गणतtRको स�ु�ढकरणका ला@ग 0वPभtन 

काननूहz जारb भएका छन ्। यसरb =>त>न@ध सभाले आ�नो कायA >नवाAध Mपमा सsपादन गद� 

आएको छ । संसदको प>छ#लो अथाAत छैठौ अ@धवेशन Pम>त २०७७।०३।१८ मा सsपtन भएको 

@थयो । सो Pम>तले संसदको अक� अ@धवेशन सं0वधानको धारा ९३(१) बमोिजम ६ म�हना अथाAत 

य�ह पौष १८ गत ेPभR बोलाईसXन ुपनn अवDथा रहेको  छ । तर संसदको अ@धवेशन वोलाउन ुपनn 

दा>य�व भएका =�यथ�हzले न ै=>त>न@ध सभाको अ@धवेशनको पवुAसt�यामा सं0वधानले पiरक#पना 

न ैनगरेको अवDथामा =>त>न@ध सभा 0वघटन गरेकाले उXत कायA गैरसंवधैा>नक, अलोकतािtRक र 

संसदbय =णालbका म#ूय र माtयताहM =>तकूल भएकोले बदरभागी छ । 

७. =धानमtRीले =>त>न@ध सभाको 0वघटन गनुAपनn कुन ैआधार र कारण समेत उXत सचुनामा उ#लेख 

छैन । तर =धानमtRीले Pम>त २०७७/०९/५ गत ेदेशवासीका नाममा  संवोधन गदाA आफु 0वzwध 

अ0व�वासको =Dताव आउन लागेको थाहा पाएर =>त>न@ध सभा 0वघटन गनुA परेको बताउन ुभएको 

छ । संस�दय �यवDथाम =धानमtRी 0वzwध अ0व�वास �यXत गनA पाइने र �यसको सामना 

=धानमtRीले गनुA पनn परsपरा न ैरहेको छ । �यसकारण भtने =धानमtRीले संसद 0वघटन गनA 

Pम#दैन । यस सsबtधमा यस सsमानीत अदालतको वहृत पणुA इजलासको Pसwधाtत समेत 

=>तपादन गरेको छ । =धानमtRीले =>त>न@ध सभाको 0वघटन गनA आफुसsबwध राजनी>तक दलसंग 

स#लाह सहम>त Pलएको प>न दे�खदैन । बz =धानमtRीले दलbय परsपरा 0वपiरत Dवे�छाचारb 

ढंगले सरकार संचालन गरेको, संघीय लोकतािtRक गणतtR 0वपiरत ग>त0व@ध गरेको, सं0वधानको 



कायाAtवयन गनुA पनnमा =देश र Dथानीय सरकारको Dवाय�ालाई Dवीकार नगरेका, शािtत =कृयाका 

वाँकa कामहz परूा गनA तदाzकता नदेखाएको लगायतका 0वषयमा =धानमtRीको कायAशलैb उपर 

=�न उठाई नेपाल कsय>ुनVट पाट�को (नेकपा) को Dथायी सPम>तमा =Dताव पेश भए प>छ 

=धानमtRीले यो कदम चालेको दे�खtछ । 0वघटनको Pसफाiरस दरुाशयबाट अPभ=ेiरत भएको, 

दलbय �यवDथामा दललाई न ै समा�त गनn कल0ुषत भावनाबाट Pसफाiरस गiरएकाले यसबाट 

सं0वधानले पiरक#पना गरेको लोकतािtRक शासन �यवDथाको उपेQा हुनगएको छ । अतःसं0वधानले 

पiरक#पना गरेको शासन =णलbमा न ै=>तकुल असर पनn गiर गiरएको =>त>न@ध सभाको 0वघटन 

बदरभागी छ ।  

८.  नेपालको सं0वधानको धारा ७६ ले सरकार >नमाणAका 0वPभtन 0वक#पहz ख#ुला रा�दै कुन ैहालतमा 

प>न सरकार बtन नसXने र देश सरकार0व�हन भइA अिDथरतामा जाने अवDथामा माR =>त>न@ध 

सभाको 0वघटन र अक� >नमाAण गनA स�कने �यवDथा गरेको छ । तर उXत अवDथा अ�हले 

0वwयमान छैन । =�यथ� =धानमtRीबाट हटेको अवDथामा समेत =>त>न>त सभाले अक� 0वक#प 

अ�नाएर सरकार बनाउन सXने िDथ>त 0वwयमान छ।  नेपालको सं0वधानको यDतो �यवDथा र 

संसदbय अ�यासलाई छ#ने उwदे�यले जालझले पणुA ढंगवाट र दरुाशाय रा�ख सं0वधानले पiरक#पना 

गरेको संसदbय अ�यास र वतAमान राज>न>तक =णालbलाई न ैसमा�त गनn उwदे�यबाट गiरएको 

=>त>न@ध सभाको 0वघटन गैरसंबधैा>नक एबं संसदbय �यवDथा 0वपiरत छ ।संसद 0वघटन गनn 

कालको सवAR 0वरोध भएको छ । =>त>न@ध सभामा रहेको सब ैदलहzले 0वरोध  Z�सनाA गरेका 

छन ्। Pम>त २०७७/०९/०६ मा बसेको न�.क.पा. नेपालb काङ�ेस र जनता समाजवादb पाट�  लगायतको 

सवAदPलय बठैकले यसलाई असंवधैा>नक र अलौकताtRीक ग>त0व@धको सं�ा �दएका छन।् =>त>न@ध 

सभामा रहेर  सब ै राजन>ैतक दल, नागiरक समाज संचार जगत समेत यो कायAको 0वzwधमा 

रहेकाले �यDतो कायA रोXन ुसंवधैा>नक अ>नवायAता र दा>य�व बनेको छ ।   

९. =Dततु >नवेदन पRको =करणको ४ मा उ#लेख भए बमोिजम =�यथ� =धानमtRीका काम 

कारबाहbलाई Pलएर हामी >नवेदक लगायतका ९० जना =>त>न@ध सभाका सदDयहzले =�यथ�हzले 

=>त>न@ध सभा 0वघटन गनुA भtदा अगावै नेपालको सं0वधानको धारा १०० र =>त>न@ध सभा 

>नयमावलb २०७५ को >नयम १५३ बमोिजम =�यथ� सsमाननीय =धानमtRी 0वzwध अ0व�वासको 

=Dताव दताA गरेका @थयौ । आफु 0वzwधको अ0व�वासको =Dताव आउने भएकाले सोबाट ब�न र 

देशलाई अराजकता तफA  धके#ने >नयतले =>त>न@ध सभाको 0वघटन गरेको DपVट छ । सं0वधानको 



धारा ६१ (४) अनसुार “सं0वधानको पालना र संरQण गनn कतA�य” भएका सsमाननीय राVqप>तले 

समेत =�यथ�को गैरसंबधैा>नक कायAलाई रोXन ुपनnमा =�यथ� सsमाननीय =धानमtRीको Pसफाiरस 

कायाAtवयन गरेको अवDथा छ ।  सं0वधानको धारा ६१(२) wधारा राVqप>तले सं0वधान र सं>घय 

काननू बमोिजम आ�नो कायA सsपादन गनुA पनn भtने �यवDथा गरेको छ । जसबाट =धानमtRीले 

गैर संबधैा>नक काम गदाA सोलाई रोXन ुपनn दा>य�व राVqप>तमा रहेको दे�खtछ । तर सsमाननीय 

राVqप>त सो िजsमेवारbबाट 0वमखु भएको यो पiरघटनाले नेपालको सं0वधानको भ0वVय न ैखतरामा 

पनn दे�खtछ । अत: यDतो कायA रोXन tया>यक हDतQेप अ>नवायA छ ।  

१०.सं0वधानवादको Pसwदाtत अनसुार Pलखीत सं0वधान अtतगAत सब ैकुरा सं0वधानम ैले�खए अनसुार 

हुन ु पनn हुtछ। �यसलेै सं0वधानमा नले�खएको अ@धकार मसँग छ भनी भtन वा =योग गनA  

Pम#दैन। सं0वधानवादको Pसwधाtत  अtतगAत =धानमtRी संसद =>त उ�रदायी हुन ुपनn हुनाले 

=धानमtRीले ससंदमा जवाफ �दन ुपनn हुtछ , छ#न Pम#दैन। PसPमत सरकारको अवधारणा अ@ंगकार 

गरेको हा�ो सं0वधानले सब ैकुराको >छनो फानो गनn अिtतम थलो संसदलाई बनाएको छ । �यसलेै 

सरकारको काम, कारवाहbको म#ूयाकंन गनn र सरकारका रा�ा कामलाई बल पयुाAउन संसदको 

Dथापना गiरएको हो । �यसलेै =धानमtRी आफैले आफू =>त संसदको 0वDवास छ भनी 0वDवासको 

जाँच गनn कुरा सं0वधानको धारा १०० मा रहेको छ । =धानमtRीले संवधैा>नक मागA नअपनाई Pसध ै

जनादेश का >निsत जान Pम#दैन । नयाँ जनादेशका लागी कुन ै नयाँ 0वषय वा मwुधा प>न 

=धानमtRीले देखाउन सकेको अवDथा छैन । 0वना कुन ैमwुधा संसदमा >नज 0वzwध पेश भएको 

अ0वDवासको =Dताव छ#न =>त>नधी सभा 0वघटन गनn गैर संवधैा>नक कायA रोXनकुो 0वक#प छैन 

।  नेपालको सं0वधानले सsमानीत अदालतलाइA =दान गरेको QेRा@धकार =योग गरb सं0वधानको 

=Dतावना माथी न ै=हार गनn सsमाननीय =धानमtRीको गैर संवधैा>नक ग>त0वधी रोXन अ>नवायA 

भएको छ । 

११. 0वपQी सsमाननीय =धानमtRीले =>त>न@धसभा 0वघटन गरb अक� Pम>त २०७८।०१।१७ र 

२०७८।०१।२७ मा =>त>न@ध सभाको >नवाAचनका ला@ग गनुAभएको Pसफाiरस र सो Pसफाiरसको 

आधारमा सsमाननीय राVqप>तले =>त>न@ध सभा 0वघटन गनn गiर गरेको >नणAयबाट हामी 

>नवेदकहM =>त>न@धसभाको ५ वषAसsम =>त>न@ध�व गनAपाउने हकबाट बिtचत भएका छy । अतः 

२०७७।०९।०६ मा =धानमtRीले गनुAभएको Pसफाiरस र सो Pसफाiरसका आधारमा राVqप>त wधारा 

=>त>न@ध सभाको 0वघटन सsबिtधत सsपणूA काम कायAवाहb र सो Pसफाiरसका आधारमा भए 



गरेका अtय सsपणूA कायAहM नेपालको सं0वधानको धारा १३३ को उपधारा २ र उपधारा ३ वमोिजम 

उ�=ेषणको आदेशwवारा बदर गरb =>त>न@ध सभाले गनुA पनn कामहz संsपादन गनA आव�क र 

उपयXुत आदेश जारb गiर पाँउ ।  

१२. साथ ै=Dततु मwुदाको अिtतम �कनारा गनA समय ला{ने भएकाले र सं0वधानको धारा ९३ बमोिजम 

संसदको अ@धवेशन य�ह पषु १८ गत े PभR वोलाउन ुपनn बा�या�मक �यवDथा  भएकाले सव��च 

अदालत >नयमावलb २०७४ को >नयम ४९ बमोिजम =Dततु >नवेदनको �कनारा नलागेसsम 

=धानमtRीले Pम>त २०७७।०९।०५ गत े=>त>न@ध सभा 0वघटन गनA गरेको असंवधैा>नक सफाiरस र 

सो गैरसंवधैा>नक Pसफiरसका आधारमा सsमाननीय राVqप>तले Pम>त २०७७।०९।०५ गत े=>त>न@ध 

सभा 0वघटन गरb >नवाAचनको Pम>त तोXने गरb गरेका >नणAय कायाAtवयन नगनुA नगराउन,ु र  Pम>त 

२०७७।०९।१८ PभR ै=>त>न@ध सभाको सातy अ@धवेशन समेत आ�वान गनुA गराउन ुभनी 0वपQीहzका 

नाममा अtतiरम आदेश समेत जारb गiर पाऊँ ।  

१३. =Dततु 0वषय मलुकुको ऐ>तहाPसक जनआtदोलन Dवzप =ा�त सं>घय लोकतtRीक गणतtR 

नेपालको भा{य र भ0वVयसंग गाँPसएकाले  =Dततु मwुदा आज न ैपेशी स@ुचमा चढाई पाउँ । 

१४. यस मwुदामा हाल काननु �यवसायी मकुरर गरेको छैन । मwुदाको PसलPसलामा >नवेदकको तफA बाट 

>नयXुत हुने काननु �यवसायीको बहस परैवीलाई प>न यस ै>नवेदनको अPभtन अ¢ग मानी पाउँ । 

१५. संल{न कागजातहzः 

क. >नवेदकहzको नेपालb नागiरकताको =>तPल0प......................................................१ 

ख. राVqप>त कायाAलयबाट जारb 0व�ि�तको =>तPल0प.......................................... .......१ 

ग. =>त>न@ध सभा सदDयताको =माणपRको =>तPल0प .............................................. ..१ 

घ. सं>घय संसदको स@चवालयमा दताA गरेको अ0व�वासको =Dतावको =>तPल0प .............. ..१ 

ङ. =>त>न@ध सभा 0वघटन 0वzwध 0व@धtन दल संघसंDथाले जाiर गरेको =ेस 0व�ि�त  एवम ्

कािtतपरु र नागiरक दै>नकमा =काPसत समाचारहz ........................................१ 

 



१६. यसमा ले�खएको �यहोरा ठ£क साँचो छ, झुठा ठहरे काननू बमोिजम सहँुला बझुाउँला, अदालतबाट 

जारb हुने सचुना, sयाद, तामेलb लगायत अtय काम कारबाहbमा अदालतलाई सहयोग गनnछy । 

 

Mनवेदक 

>नज वा. =वेश के.सी.  

 

इ>त सsवत २०७७ साल पौष म�हना ७ गत ेरोज ३ शभुम.्...........................................। 

 


