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आदशे िमितः २०७०।१।८।१

 

म�ुाः उ��ेषणय�ु परमादशेसमते ।

 

िनवेदकः नेपाली आिदवासीह�का मानव अिधकारस�ब�धी वक�ल समहू (लाह�िन�प), काठमाड�को तफ� बाट सिचव

अिधव�ा शकंर िल�व ूसमते

िव��

िवप�ीः स�माननीय �धानम��ी, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमते

 

§   सिंवधानको �ावधानलाई मूत� �प िदनका लािग िवधाियकाले ऐन कानूनका �यव�थाह� बनाएको ह��छ ।

सिंवधानको अ�र र भावनाको िवपरीत ह�ने गरी वा सिंवधानको प�रिधबािहर गएर कुनै ऐन कानूनह� ब�न

नस�ने ।

(�करण नं.८)

§   सि�धको प� भई सहमित जनाएका अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताबाट िसिज�त दािय�व स�य मुलुकह�ले

पालना र काया��वयन गद�छन ्भ�ने अपे�ा ह�नु �वाभािवक छ । आफूले समेत सहमित जनाएका अ�तरा�ि��य

सि�ध स�झौतालाई मुलुकको आव�यकता, उपल�ध �ोत, साधन र �मताअनुसार �मशः काया��वयन

ह�नुपछ� भ�ने कुरामा िववाद ह�न नस�ने ।

 



§  कानून बनाउने िवषय िवधाियकाको एकलौटी �े�ािधकार (Exclusive Jurisdiction) िभ�को िवषय हो ।

अ�तरा�ि��य कानूनको �ावधानलाई काया��वयन गदा� मुलुकको सवैंधािनक �यव�था, स�बि�धत कानूनका

�यव�थाह� तथा अ�य अ�तरा�ि��य कानूनका �यव�थाह� र �यसबाट पन� असरह�लाई अ�ययन नगरी

एकाङ्गी �पमा काया��वन ह�न गएमा �य�तो काया��वयन पूण� नह�ने स�भावना समेत रहनस�ने ।

§  अ�तरा�ि��य कानूनको �ावधानलगायतका िवषयलाई काया��वयन गदा� मुलुकको सवैंधािनक �यव�था तथा

स�बि�धत कानूनका �यव�थाह�मा पन� असरसमेतको �यापक अ�ययन ह�नका साथै यससगँ स�बि�धत

िविभ�न प�ह�सगँ छलफल तथा िवचार िवमश� गरी य�तो अ�ययन, छलफल एवं िवचार िवमश�बाट

आव�यक र उपयु� कानून बनाउने िज�मेवारी िवधाियकाको भएकोले िवधाियक� बुि� र �मता

(Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले ह�त�ेप गन� निम�ने ।

(�करण नं.९)

 

िनवेदकतफ� बाटः िव�ान अिधव�ाह� इि�दराकुमारी �ीस, भीम राई, िदनेशकुमार घले, उ�मिसंह थाङदने तथा शकंर

िल�वू

िवप�ीतफ� बाटः िव�ान सह�यायािधव�ा िकरण पौडेल

अवलि�बत नजीरः

स�ब� काननूः

§  नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३(३), ३३(घ१), ६३(३), ६३(३)(क) र (ख) र ६३(४)

§  संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४

§  संिवधानसभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०६४

§  संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ को िनयम ६५(४) ६६, ६९

§  नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९

 

आदशे

�या.सशुीला काक�ः नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनसुार यसै अदालतको

�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य र ठहर यस �कार छः

हामी �रट िनवेदकह� नेपालका आिदवासीह�का हक, मानव अिधकार, आधारभतू �वत��ता तथा िवकासमा

काय�रत, �ितिनिधमलूक संघसं�थाह� हौ ँ। सव�◌ो�च अदालतसम� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा

३२ र १०७(२) बमोिजम िनवेदन गद�छौ ँ।

आिदवासी/जनजाितह�लाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र नेपाल आिदवासी/जनजाित उ�थान

राि��य �ित�ान ऐन, २०५८ �ारा आिदवासी/जनजाित समदुायका �पमा पिहचान तथा मा�यता �दान ग�रएको छ ।

उ� �ित�ान ऐनको दफा २(क) मा “आिदवासी/जनजाित भ�नाले आ�नो मातभृाषा र पर�परागत रीित�रवाज, छु�ै



साँ�कृितक पिहचान, छु�ै सामािजक संरचना र िलिखत वा अिलिखत इितहास भएको अनसुचूीबमोिजमको जाती र

समदुाय” भनी प�रभाषा गद� ५९ वटा जातीह�लाई सचूीकृत गरेको छ । सोही ऐनको प�रभाषािभ� परेका र

आिदवासीह�का अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ को धारा १ को मापद�डिभ� रहकेा र

�व–पिहचानका आधारमा आिदवासी/जनजाित उ�थान राि��य �ित�ान ऐन, २०५८ को सचूीमा सचूीकृत ह�न बाँक�

रहकेा आिदवासीह�का आ–आफनै �कारका पर�परागत तथा �ितिनिधमलूक जातीय सं�थाह� रहकेा छन ् । यी

सं�थाह� माफ� त ् स�बि�धत आिदवासीले �था, पर�परा अन�ुप राजनीितक अिधकारको अ�यास गद�छन ् ।

आिदवासीह�सँग स�बि�धत र उनीह�का अिधकारलाई �भािवत पान� लगायतका िवषयह�मा यी �ितिनिधमलूक

सं�थामाफ� त आ�त�रक तथा रा�यका िविभ�न तहका िनण�य गन� िनकाय तथा संय��मा सहभािगता र �ितिनिध�व ह�न

पाउने आिदवासीह�का आधारभतू अिधकारह�लाई िवशषे अिधकारका �पमा नेपाल प� रा�� रहकेा मानव

अिधकार तथा िविभ�न अ�तरा�ि��य काननूह��ारा ��याभतू ग�रएको छ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को ��तावनामा उि�लिखत दशेमा िव�मान रहकेा वग�य, जातीय,

�े�ीय, लैङ्िगक सम�याको समाधानका लािग रा�यको अ�गामी पनुस�रचना गनु�पन� तथा नेपाली जनताको आ�नो

लािग आफै संिवधान बनाउन पाउने, भयम�ु वातावरणमा संिवधानसभाको �वत�� र िन�प� िनवा�चनमा सहभागी ह�न

पाउने आधारभतू अिधकारको ��याभिूत उ�लेख ग�रएको छ । संिवधानको धारा २ मा नेपालको साव�भौमस�ा र

राजक�य स�ा नेपाली जनतामा रहने तथा आ�नो िवषयमा अि�तम िनण�य गन� पाउने अिधकार ��येक नेपाली जनतामा

रहने िकटानी �यव�था छ । �यसैगरी संिवधानको धारा २१ मा आिथ�क, सामािजक वा शिै�क �ि�ले पिछ परेका

मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधशेी समदुाय, उ�पीिडत वग�, गरीब िकसान र मजदरुलाई समानपुाितक

समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यको संरचनामा सहभागी ह�न पाउने ज�ता मौिलक हकह�को ��याभिूत छ ।

उपरो� �ावधानको उ�लङ्घन गद� संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ तथा संिवधानसभा

सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०६४ मा �यि� िवशषे र राजनीितक पाट�माफ� त ्मा� संिवधान िनमा�ण �ि�यामा भाग

िलन पाउने �यव�था गरी आिदवासी/जनजाितह�को आधारभतू तथा राजनीितक अिधकारअ�तग�त आ�नो पर�परागत

तथा �ितिनिधमलूक जातीय सं�थाह�बाट आ�नो मौिलक �ि�याबमोिजम �वत�� �पले छािनएर आएका

�ितिनिधमाफ� त ्सहभागी ह�नबाट िनषधे, िवभदे, विह�करण ग�रएको तथा राजनीितक पाट�लाई मा� �ाथिमकता िदने र

यी पाट�ह�मा आिदवासीह�लाई िवलय गन� काय� भएको छ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को मौिलक हक शीष�कअ�तग�त धारा १३(१) मा सबै नाग�रक काननूको

�ि�मा समान ह�नेछन ् । कसैलाई पिन काननूको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने उ�लेख छ । �य�तै धारा

१३(३) मा रा�यले नाग�रकह�का बीच धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, उ�पि� भाषा वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये

कुनै कुराको आधारमा भदेभाव ग�रने छैन भ�ने �यव�था रहकेो छ । सोही धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशमा

आिदवासी/जनजाितह� समतेलाई िवशषे काननू�ारा संरि�त गनु�पन� भनी रा�यलाई �प� िदशािनद�श समते ग�रएको

अव�था छ । उपरो� संवैधािनक �यव�थालाई नजरअ�दाज गद� उनीह�को अि�त�व, पिहचान र आ�थाको िवषय



अ�तग�तको पर�परागत तथा �ितिनिधमलूक सं�थामाफ� त मौिलक राजनीितक �णालीको अ�यास गन�बाट वि�चत ह�ने

गरी संिवधानसभा तथा संिवधान िनमा�ण �ि�यासँग स�बि�धत काननूह�को िनमा�णमा आिदवासीह�लाई रा�यले

िवभदे गरेको   छ ।

नेपालले ह�ता�र गरी तथा सहमित जनाई प�रा�� बनेका नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी

महासि�ध, १९६६ (International Covenant on Civil And Political Rights) (ICCPR), आिथ�क

सामािजक साँ�कृितक अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९६६, (International Covenant on Economic, Social

and Cultural Right) (ICESCR), सबै �कारको जातीय भदेभाव उ�मलून गन� महासि�ध, १९६५,

(International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) (ICERD),

आिदवासीसँग स�बि�धत अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ (Indigenous and Tribal Peoples

Convention, 1989) (No 169), आिदवासीह�को अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय घोषणाप�, २००७ (UN

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) (UNDRIP 2007) तथा अ�य अ�तरा�ि��य

काननूह��ारा ��याभतू ग�रएका संिवधानसभाको गठन र संिवधान िनमा�ण �ि�यामा ��य� तथा �वत�� �पले

मौिलक �ि�याबमोिजम सहभागी ह�न पाउने आिदवासीह�को काननूी अिधकार छ । उि�लिखत अ�तरा�ि��य

काननूह�, नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ अनसुार �वतः काया��वयन ह�नेछन ्।

आिदवासीह�को काननूी अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संिघय घोषणाप�, २००७ को धारा ५ अनसुार

आिदवासीह�को िवशषे �कारका राजनीितक, आिथ�क, सामािजक र साँ�कृितक सं�थाह�लाई कायम तथा

सशि�करण गन�, िभ�न समदुायको �पमा आ�नो पिहचानसिहत रहन पाउने र आ�नो राजनीितक सं�थामाफ� त रा�यको

राजनीितमा भाग िलन पाउने अिधकार ��याभतू ग�रएको छ । सो घोषणाको धारा १८ को �यव�थाअनसुार

आिदवासीह�को अिधकारलाई �भािवत पान� सबै तहको िनण�य गन� �ि�याह�मा आ�नो मौिलक िनण�य गन�

सं�थाह� माफ� त सहभागी ह�न पाउने सामिूहक राजनीितक सहभािगताको अिधकारको ��याभ◌िूत ग�रएको छ ।

अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ को धारा ६(१)(ख) ले सबै तहको िनवा�िचन िनण�य गन� सं�थाह�मा अ�य

समदुाय जि�कै हिैसयत दिेखने गरी �वत��तापवू�क भाग िलन स�ने उपाय �थापना गनु�पन� दािय�व रा�यलाई

तोिकिदएको छ । यसरी �वत���पले सहभािगताको लािग उपाय अपनाई परामश� गनु�पन� दािय�व रा�यलाई तोिकएको

छ । यी �यव�थाह� िवपरीत आिदवासीह�लाई ��य� �भािवत पान� र उनीह�को भिव�य िनमा�णसँग घिन� �पमा

जोिडएको संिवधान िनमा�ण �ि�यामा ��य� सहभािगता तथा परामश� नै नगरी संिवधानसभा िनवा�चन ऐन, २०६४ को

दफा ५ र ६ मा �वत�� �यि� तथा राजनीितक दलह�ले मा� संिवधानसभामा भाग िलन पाउने �यव�था ग�रएको छ ।

संिवधानसभा िनवा�चन ऐन, २०६४ को दफा २(ठ), दफा ७(३) मा संिवधानको िनवा�चनमा राजनीितक

दलह�को उ�मदे ्वारको ब�दसचूी तयार गदा� आिदवासी/जनजाित समतेको समानपुाितक �ितिनिध�वलाई �यान िदनपुन�

र संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ को िनयम ६५(४) ६६, ६९ मा राजनीितक दलह��ारा संिवधानसभाअ�तग�त

गठन ग�रने सिमितह�मा मनोनयन गदा� आिदवासी/जनजाित समतेको समानपुाितक �ितिनिध�वलाई संिवधानसभाको

दलीय संरचनाको आधारमा �यान िदनपुन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ । यी काननूह�मा उि�लिखत समानपुाितक



�यव�थाले आिदवासीह�सँग ��य� सरोकार रा�दछ र �भािवत बनाउँदछ । �य�तो अव�थामा अ�तरा�ि��य �म

संगठन महासि�ध नं. १६९ को धारा ६(१) तथा सबै �कारको जातीय भदेभाव उ�मलून गन� महासि�धको धारा ५(ग)

अन�ुप आिदवासीह�सँग अ�ीम पर◌ामश� कायम गरेर मा� �य�ता काननू लाग ू गनु�पद�छ । सबै �कारको जातीय

भदेभाव उ�मलून गन� महासि�ध अनगुमन गन� सिमितले महासि�धको िवषयमा �या�या गद� आिदवासीह�को अिधकार

सिुनि�त गन� प� रा��ह�लाई िसफा�रश नं. २३ को २ नं. बुँदामा महासि�ध आिदवासीह�को लािग �योग ह��छ, साथै

बुँदा ४(ग) मा प�रा��ह�ले साव�जिनक जीवनमा �भावकारी सहभािगताको अिधकारलाई मा�यता िदने, उनीह�को

अिधकार र चाहनालाई ��य� असर पान�मा ससुिूचत सहमितिबना कुनै िनण�य िलईने छैन भ�ने �यव�था गरेको छ ।

नेपालले सहमित जनाएको आिदवासीह�को अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय घोषणाप�, २००७ को धारा १९ को

�यव�थाअन�ुप रा�यले इमानदारीताका साथ �यव�थापक�य वा �शासिनक उपाय अपनाउँदा, काया��वयन गदा�

आिदवासीह�को �ितिनिधमलूक सं�थाको अ�ीम र �वत�� सहमित िलनपुद�छ । यी �ावधानिवपरीत मािथ उि�लिखत

संिवधानसभा गठन, िनवा�चन तथा संिवधानसभास�ब�धी ऐन, िनयमावली लगायतका काननूह� आिदवासीह�सँग

अ�ीम परामश� तथा सहमित कायम नगरी लाग ूग�रएको �प� छ ।

संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ को िनयम ६४ ले संवैधािनक सिमित, िवषयगत सिमित र �ि�यागत

सिमित गठन गन� सिकने �यव�था गरेको छ । िनयम ६५, ६६ र ६७ मा िविभ�न सिमितह� रहने �यव�था छ ।

उि�लिखत िवषयगत सिमितह�मा दशेको कूल जनसं�याको ३७.२ �ितशत ओगटेको आिदवासी/जनजाित उ�थान

राि��य �ित�ान ऐन, २०५८ �ारा िविभ�न समदुायको �पमा पिहचान ग�रएको �यव�थालाई वेवा�ता गरी आिदवासी/

जनजाितस�ब�धी सिमितको �यव�था नगरी संिवधानको धारा २१ र ३३ (घ१) �ारा �द� रा�य संरचनामा सहभागी ह�न

पाउने हकको उ�लङ्घन ग�रएको छ ।

अतः मािथ �करण �करणमा उ�लेख ग�रएबमोिजम नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ ��तावनाको

भावना तथा मम�, मौिलक हकअ�तग�तका धारा १२(३)(क), धारा २१ र धारा ६३ को �यव�थािवपरीत

आिदवासीह�लाई संिवधानसभा तथा संिवधान िनमा�ण �ि�यामा आ�नो �ितिनिधमलूक संघ सं�थामाफ� त �वत��

�पले आ�नो �ि�याबमोिजम छािनएको �ितिनिधमाफ� त ्सहभागी ह�न, िवचार तथा अिभ�यि� रा�न पाउने हकको

प�रपालन तथा �चलनका लािग संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ तथा िनयमावली, २०६४ र संिवधानसभा

िनयमावली, २०६५ तथा संशोधन गन� वा अ�य उपय�ु �यव�थाको लािग नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को

धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम जो चािहने आ�ा आदशे जारी ग�रपाऊँ । सबै �कारको जातीय भदेभाव उ�मलून गन�

महासि�ध, १९६५ को धारा ५(ग) तथा महासि�ध अनगुमन सिमितको िसफा�रश नं. २३ को ब◌ुदँा नं. २ र ४(घ)

अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ को धारा ६(१) आिदवासीह�को अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय

घोषणाप�, २००७ को धारा १८ बमोिजम आिदवासी/जनजाितह�को संिवधान िनमा�ण �ि�यामा आ�नो

�ितिनिधमलूक संघ सं�थामाफ� त ् �वत�� �पले आ�नो �ि�याबमोिजम छािनएको �ितिनिधमाफ� त ् सहभािगताको

लािग संिवधान, ऐन तथा िनयमावलीमा आव�यक संशोधनलगायत अ�य उपय�ु आदशे जारी ग�रपाऊँ ।



नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २१, धारा ३३ (घ१) तथा सबै �कारको जातीय भदेभाव

उ�मलून गन� महासि�ध, १९६५ को धारा ५(ग) तथा महासि�ध अनगुमन सिमितको िसफा�रश नं. २३ को बुँदा नं. २ र

४(घ) अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ को धारा २.२(१)(क) र (ख) धारा ६(१)(क)(ख), आिदवासीह�को

अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय घोषणाप�, २००७ को धारा १९ �ारा ��याभतू ग�रएको अ�ीम ससुिूचत

सहमितको अिधकारलाई सिुन�त गन�, संिवधानसभा अ�तग�त िवषयगत सिमितमा आिदवासीह�को छु�ै सिमित वा

संय��को गठन िनि�त परमादशे वा अ�य उपय�ु आदशे जारी ग�रपाऊँ । संिवधान िनमा�ण �ि�यामा आिदवासी

जनजाितह�को �वत�� सहभािगता, �वत�� सहमितको लािग आव�यक �ि�या तथा संय�� िनमा�ण तथा

संिवधानसभाअ�तग�त आिदवासी जनजाितह�को छु�ै सिमित िनमा�ण नगरी संिवधान िनमा�ण �ि�याका कुनै पिन

काय�ह� नगन� नगराउन िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदशेसमते जारी ग�रपाऊँ भ�ने िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो आदशे �ा�

भएका िमितले बाटाको �यादबाहके १५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथ राखी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त्

िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै राखी िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो

काया�लयसमतेलाई सचूना पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघपेिछ िनयमबमोिजम पेश गनु� भ�ने यस अदालतको

आदशे ।

संिवधानसभाको िनवा�चन गरी यसको गठन गदा�दिेख नै जनजाित, आिदवासीको अिधकारको िवषयमा रा�य

पणू�तः सचते छ र संिवधासभाले पिन यो िवषयलाई िनकै संवेदनशील �पमा �हण ग�ररहकेो छ । संिवधानसभा

िनयमावली, २०६५ को िनयम ६५(४) र िनयम ६९(२) ले सिमितमा सद�यह�को मनोनयन गदा� संिवधानसभामा

रहकेो दलीय संरचना, मिहला, आिदवासी/जनजाित, मधशेी, दिलत, िपछिडएको �े�, मिु�लमलगायत अ�पसं�यक

सबै प�को सभामा रहकेो उपि�थितको आधारमा समानपुाितक समावेशीकरण ग�रनेछ भ�ने �यव�था गरेकोले संिवधान

िनमा�णको िसङ्गो प�रयोजना अ�तग�त गिठत सिमितह�, यसका सबै िवषय स�चालन गन� सबै गितिविधह�मा सबै

प�को सहभािगतालाई पणू� स�मान ग�रएको पिु� ह��छ । �यसका अित�र� सभापितह�मा ग�रएको सद�यह�को

मनोनयन र सबै सिमितह�का सभापितको िनवा�चनबाट �ा� भएको प�रणामबाट समते िनवेदकह�को भावना

�यावहा�रक �पले नै साकार  भएको छ । अतः िनि�त समयाविधिभ� संिवधान िनमा�णको राि��य ल�य िलएर �प�

काय�तािलकासिहत अगािड बढेको संिवधानसभाबाट िनिम�त संिवधानसभा िनयमावली र यसको सिमित गठनको

स�दभ�मा कुनै पिन संवैधािनक �िुट नरहकेोले ��ततु �रट िनवेदनका आधारमा मागबमोिजमको कुनै पिन आदशे जारी

गनु�पन� अव�था छैन, �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउन सादर िनवेदन गद�छु भ�नेसमते संिवधानसभाका अ�य� सभुासच��

नेवाङ्गको छु�ै िलिखत जवाफ र सोही िमलानको संिवधानसभा संवैधािनक सिमितको सभापित, मौिलक अिधकार

तथा िनद�शक िस�ा�त सिमितको सभापित, अ�पसं�यक तथा सीमा�तकृत समदुायको हक अिधकार संर�ण

सिमितको सभापित, रा�यको पनुः संरचना र रा�य शि�को बाँडफाँड सिमितको सभापित, �यव�थािपका अङ्गको

�व�प िनधा�रण सिमितको सभापित, रा�यको शासक�य �व�प िनधा�रण सिमितको सभापित, �याय �णाली स�ब�धी

सिमितको सभापित, संवैधािनक िनकायको संरचना िनधा�रण सिमितको सभापित, �ाकृितक �ोत, आिथ�क अिधकार



तथा राज�व बाँडफाँड सिमितको सभापित, सँ�कृित र सामािजक ऐ�यब�ताको आधार िनधा�रण सिमितको सभापित,

राि��य िहतको संर�ण सिमितको सभापित, नाग�रक स�ब�ध सिमितको सभापित, जनमत सङ्कलन तथा सम�वय

सिमितको सभापित, �मता अिभविृ� तथा �ोत �यव�थापन सिमितको सभापित तथा संिवधानसभा

सिचवालयसमतेको तफ� बाट संिवधानसभा सिचवालयका सहसिचव टेक�साद ढुङ्गानाको संय�ु िलिखत जवाफ ।

आिदवासी/जनजाितह�को �वत�� र ��य� सहभािगतामा संिवधान िनमा�णलाई सिुनि�त गन�

संिवधानसभाअ�तग�त िवषयगत सिमितमा आिदवासी/जनजाितह�को छु�ाछु�ै सिमित वा संय�� गठन गन� स�ब�धमा

संिवधानसभामा समानपुाितक तफ� बाट िनवा�िचत ह�ने पदमा राजनीितक दलह�ले आिदवासी/जनजाित म�येबाटै

�ितिनिध�व गराईएको अव�था रहकेो छ । अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९, नाग�रक तथा राजनीितक

अिधकारस�ब�धी �ित�ाप�, १९६६, आिथ�क सामािजक साँ�कृितक अिधकारस�ब�धी �ित�ाप�, १९६६, सबै

�कारको भदेभाव उ�मलून गन� महासि�ध, १९६५ तथा आिदवासीह�को अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय

घोषणाप�, २००७ समतेका अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताह�को पालना एवं काया��वयन यस म��ालयबाट भएको छ,

कुनै भदेभाव ग�रएको छैन भ�नेसमते �यहोराको �थानीय िवकास म��ालयका माननीय म��ी रामच�� झाको िलिखत

जवाफ ।

िवप�ीले िलएको िजक�रको स�ब�धमा के क�तो ऐन िनमा�ण वा संशोधन गन� भ�ने कुरा िवधाियकाको

एकलौटी अिधकार�े�िभ� पन� िवषय भएको र �य�तो िवषय नेपाल सरकार मि��प�रषद ्र �धानम��ीले िनयिमत गन�

िवषय नभएकोले नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्र �धानम��ीलाई िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै कारण र आधार छैन । तसथ�

अस�बि�धत िवषयलाई िलएर नेपाल सरकार मि��प�रषद ् र �धानम��ीसमतेलाई िवप�ी बनाई दायर भएको �रट

िनवेदन खारेजभागी छ । जहाँस�म नेपाल प� भएको अ�तरा�ि��य सि�धको स�दभ�मा िलइएको छ, सि�धको हिैसयत

�चिलत काननूमा के क�तो ह�ने हो सो स�ब�धमा नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा �यव�था भएको छ । तर

सि�धको िवषयलाई नै ��य��पमा अिधकार �व�प �यि�ले �योग गन� नस�ने ह�नाले अ�तरा�ि��य सि�धको स�दभ�

िलई गरेको िनवेदन काननूस�मत ् छैन । संिवधानसभाको कामकारवाही स�चालन गन� संिवधानसभा िनयमावली

साव�भौम संिवधानसभाले नै बनाउने ह�दँा नेपाल सरकार, मि��प�रषद ् र �धानम��ीले सो िनयमावली संशोधन गन�

नस�ने ह�दँा सो स�ब�धमा िवप�ीह�ले िलन ु भएको दावी काननूस�मत ् नदिेखएकोले �रट िनवेदन खारेजभागी छ ।

आिदवासी जनजाित, मिहला, मधशेी, िपछिडएको �े�लगायत अ�य वग� समतेको �ितिनिध�व गराउनपुन� संवैधािनक

�ावधानबमोिजम संिवधानसभामा ितनीह�को �ितिनिध�व समते भएको ह�दँा िवप�ीह�को दावी संिवधान र

काननूस�मत ्समते नह�दँा �रट िनवेदन खारेजभागी छ भ�नेसमते स�माननीय �धानम��ी प�ुपकमल दाहाल �च�डको

िलिखत जवाफ ।

संिवधानसभाको कामकारवाही स�चालन गन� संिवधानसभा िनयमावली साव�भौम संिवधानसभाले नै बनाउने

ह�दँा सो िनयमावली संशोधन गन� अिधकार यस म��ालयलाई नभएकोले सोस�ब�धी दावी काननूस�मत ्छैन । अतः �रट

िनवेदन खारेजभागी छ । रा�यको पनुस�रचनालगायतका अ�य िवषयह�मा जनताको अिभमत�ारा उनीह�कै

संल�नतामा संिवधान िनमा�ण गन�को लािग २०६४ साल च�ै २८ गते संिवधानसभाको िनवा�चन स�प�न भ ैसंिवधान



िनमा�णको �ि�यासमते �ार�भ भएको अव�थामा िवप�ीह�को दावीबमोिजम संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन एवं

िनयमावली संशोधनको लािग आदशे जारी गनु� औिच�यपणू� नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारेजभागी छ भ�नेसमते

�यहोराको सं�कृित तथा रा�य पनुः संरचना म��ालयको तफ� बाट ऐ.का माननीय म��ी गोपाल िकराँतीको िलिखत

जवाफ ।

संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ बमोिजम संिवधान िनमा�ण गन� गठन ग�रने िविभ�न िवषयगत सिमितमा

आिदवासी/जनजाितस�ब�धी छु�ै सिमितको �यव�था नभए तापिन ऐ. को िनयम ६६ को �.सं. १ मा रहकेो मौिलक

अिधकार तथा िनद�शक िस�ा�त सिमितको काय��े�िभ� आिदवासी जनजाित समतेको िवशषे संर�णको �यव�था

उ�लेख भएको छ भने िनयम ६९ को उप िनयम (२) ले संिवधानसभाको ��येक सिमित गठन गदा� आिदवासी

जनजाितलगायतका समदुायको संिवधानसभामा रहकेो उपि�थितको आधारमा समनपुाितक समावेशीकरण ग�रने छ

भनी सिुनि�तता गरी सोहीअन�ुप सिमित गठन भई काय�रत ्रहकेा छन ्। यसका अित�र� सोही िनयमावलीको िनयम

६५ को उप िनयम (४) ले संवैधािनक सिमित गठन गदा� समते उपयु�� िस�ा�तबमोिजम नै गनु�पन� गरी �यव�था गरेको र

सोहीअन�ुप सिमित गठन भई काय�रत ्रहकेो अव�था छ । यसरी समावेशी िस�ा�तलाई उ�चतम �पमा अङ्गीकार

गरी अगािड बिढरहकेो संिवधान िनमा�ण �ि�यालाई अ�यथा छ भनी िलईएको दावी �ामक र त�यहीन ह�दँा �रट िनवेदन

खारेज ग�रपाऊँ भ�नेसमते काननू, �याय तथा संिवधानसभा �यव�था म��ालयका माननीय म��ी दवे�साद ग�ुङ्गको

िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेशीमा समावेश भई पेश ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान

अिधव�ाह� इि�दराकुमारी �ीस, िभम राई, िदनेशकुमार घले, उ�मिसंह थाङदने तथा शकंर िल�वलेू नेपालको

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को ��तावनामा दशेमा िव�मान रहकेो वग�य, जातीय, �े�ीय, लैङ्िगकलगायतका

सम�याह� समाधानको लािग रा�यको पनुस�रचना गनु�पन� उ�लेख छ । �यसैगरी सोही संिवधानको धारा २१ मा

आिथ�क सामािजक वा शिै�क �ि�ले पिछ परेका मिहला, दिलत आिदवासी/जनजाित लगायतका उ�पीिडत वग� र

समदुायलाई समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यको पनुस�रचनामा सहभागी ह�न पाउने हक संिवधानले

��याभतू गरेको छ । नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध १९६६, आिथ�क, सामािजक,

साँ�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध, १९६६ ले आिदवासीह�को अिधकारलाई  सरुि�त गरेका छन ्।

आिदवासीह�सँग स�बि�धत अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध नं. १६९ (Indigenous and Tribal Peoples

Convention, 1989 (No. 169) लगायतका अ�तरा�ि��य काननूह��ारा आिदवासीह�को अिधकारलाई �भािवत

पान� सबै तहको िनण�य गन� �ि�याह�मा आ�नो मौिलक िनण�य गन� सं�थाह� माफ� त सहभागी ह�न पाउने सामिूहक

राजनीितक सहभािगताको अिधकार ��याभतूी ह�नको साथै आिदवासी/जनजाितह�ले उनीह�को �ितिनिधमलूक

सं�थामाफ� त ्सहभागी गराउने रा�यको दािय�व समते तोिकएको छ । संिवधानको �यव�था र सि�ध ऐनअनसुार नेपाल

काननूसरह लाग ूह�ने अ�तरा�ि��य काननूका �यव�थाह�लाई मतू��प िदन नेपाल आिदवासी/जनजाित उ�थान राि��य

�ित�ान ऐन, २०५८ �ारा आिदवासी जनजाितको अि�त�व तथा पिहचानलाई काननू�ारा मा�यतासमते �दान ग�रएको

�� छ । तर, सोको िवपरीत ह�ने गरी संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ तथा संिवधानसभा सद�य िनवा�चन



िनयमावली, २०६४ मा �यि� िवशषे र राजनीितक पाट�माफ� त मा� संिवधान िनमा�ण �ि�यामा भाग िलन पाउने

�यव�था गरी आिदवासी/जनजाितह�को आधारभतू तथा राजनीितक अिधकारको हनन ् भएको छ । हाल

संिवधानसभाको िवघटन भइसकेको भएपिन नयाँ संिवधानसभाको गठनका लािग ��ततु िनवेदनको औिच�य बाँक� नै

छ । तसथ� िनवेदकह�को मागबमोिजम संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४, िनयमावली, २०६४ र

संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ लाई संशोधन गन� वा अ�य उपय�ु �यव�था समतेको लािग जो चािहने आ�ा

आदशे जारी ह�नपुछ� भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारतफ� बाट उपि�थत िव�ान सह�यायािधव�ा िकरण पौडेलले िनवेदकह�ले जनु

संिवधानसभाको गठनको स�दभ�मा ��ततु िनवेदन दायर गनु� भएको छ हाल संिवधानसभाको �याद समा� भई िवघटन

भई सकेकोले ��ततु िनवेदनको औिच�य समा� भईसकेको छ । संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४,

िनयमावली र संिवधानसभा िनयमावली लगायतका काननूह� संिवधानसँग बािझएको हो भने सो बदरका लािग

िनवेदकह�को माग छैन । आिदवासी/जनजाितह�लाई संिवधान िनमा�ण �ि�यामा के कसरी सहभागी गराउने भनी

काननू बनाउने �े�ािधकार िवधाियकाको हो । य�तो काननू बनाउन ुभनी अदालतले आदशे गनु� शि�पथृक�करणको

िस�ा�तिवपरीत भई िम�दनै भ�नेसमते बहस गनु�भयो ।

उपि�थत िव�ान काननू �यवसायीह�ले गनु� भएको बहससमते सनुी तथा िव�ान सह�यायािधव�ा िकरण

पौडेलले पेश गनु� भएको बहसनोटलगायत िमिसल कागजातह� अ�ययन गरी आज िनण�य सनुाउन पेशी तोिकएकोमा

िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�को मागबमोिजम आदशे जारी ह��छ, ह�दँनै भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा जनजाित उ�थान राि��य �ित�ान ऐन,

२०५८ मा आिदवासी/जनजाितको अि�त�व तथा पिहचानलाई �वीकार ग�रएको, आिदवासीह�सँग स�बि�धत

अ�तरा�ि��य �म संगठन महासि�ध १९८९ (Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (169)

समतेका अ�तरा�ि��य काननूह�ले आिदवासीह�को अिधकारलाई �भािवत गन� सबै तहको िनण�य �ि�यामा आ�नो

मौिलक िनण�य गन� सं�थाह� माफ� त ् सहभागी ह�न पाउने अिधकार ��याभतू ग�रएकोमा सोको िवपरीत ह�ने गरी

संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ िनयमावली, २०६५ र संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ मा राजनीितक

पाट� तथा �यि�गत �पमा मा� संिवधान िनमा�ण �ि�यामा भाग िलन पाउने �यव�था भएकोले उ� काननूी

�यव�थाह�मा आव�यक संशोधनको लािग उपय�ु आदशे ग�रपाऊँ भ�ने िनवेदकह�को म�ुय माग रहकेो दिेखयो ।

ऐन िनमा�ण गन� वा संशोधन गन� िवषय िवधाियकाको एकलौटी �े�ािधकारको िवषय भएकोले �रट िनवेदन खारेज

ह�नपुछ� भ�ने िवप�ी स�माननीय �धानम��ीसमतेको र संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ अनसुार सिमितह�मा

सद�यह�को मनोनयन गदा� संिवधासभामा रहकेो दलीय संरचना तथा आिदवासी जनजाितलगायतका अ�पसं�यक

सबै प�को उपि�थितको आधारमा समानपुाितक समावेशीकरणको िस�ा�तअनसुार सबै प�को सहभािगतालाई पणू�

स�मान ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन खारेज ह�नपुछ� भ�ने िवप�ी संिवधानसभाका स�माननीय अ�य�समतेको िलिखत

जवाफ रहछे ।



३. ��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�ले म�ुय �पमा संिवधान िनमा�ण गन� काय�मा आिदवासी/जनजाितह�को

�ितिनिध�व उनीह�को �ितिनिधमलूक सं�थाह�माफ� त ह�नपुन�मा राजनीितक पाट�माफ� त र �यि�गत�पमा मा� ह�ने

ग�रएकोले अ�तरा�ि��य काननूिवपरीत आिदवासी जनजाितह�को अिधकार उ�लङ्घन ह�ने गरी बनाईएका

संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४ संिवधानसभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०६४ र संिवधानसभा

िनयमावली, २०६५ मा आव�यक संशोधनका लािग उपय�ु आदशे ग�रपाऊँ भ�ने दिेखयो ।

४. ��ततु िनवेदन २०६४ सालमा संिवधानसभाको िनवा�चन भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ अनसुार

गिठत संिवधानसभामा ह�नपुन� �ितिनिध�वको िवषयलाई िलएर दायर भएको दिेख�छ । २०६४ सालमा गठन भएको

संिवधानसभा ��ततु म�ुा िवचाराधीन रहकैे अव�थामा २०६९ जेठ १४ गतेबाट िनधा��रत काय�काल समा� भई िवघटन

भई सकेको अव�था छ । जनु संिवधानसभाको गठनमा �ितिनिध�वको िवषयलाई िलएर िनवेदन दायर भएको हो सो

संिवधानसभा नै आ�नो िनधा��रत काय�काल समा� भई िवघटन भइसकेको ह�दँा ��ततु िनवेदनमा माग भएअनसुार �रट

जारी ह�ने अव�था नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन �योजनहीन भइसकेको दिेखन आयो ।

५. तर िनवेदनमा उठाइएका आिदवासी जनजाितह�को संिवधानसभामा ह�नपुन� �ितिनिध�वस�ब�धी ��ह�

आगामी संिवधानसभाको िनवा�चनको स�दभ�मा समते �ासङ्िगक दिेखएकोले सोतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह�ले

संिवधानसभाको गठन र संिवधान िनमा�ण �ि�याअ�तग�त संिवधानभाका िविभ�न सिमितह�मा आिदवासी

जनजाितह�को आ�नो �ितिनिधमलूक संघ सं�थामाफ� त ् �वत�� �पले आ�नो �ि�याबमोिजम छािनएका

�ितिनिधमाफ� त ् सहभागी ह�न र िवचार र अिभ�यि� रा�न पाउने हकको �चलनका लािग साथ�क र �भावकारी

�ितिनिध�वको लािग ��ततु िनवेदन दायर गनु� भएको दिेख�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को

��तावन◌ामा दशेमा िव�मान वग�य, जातीय, �े�ीय, लैङ्िगक सम�याह�लाई समाधान गन� रा�यको अ�गामी

पनुस�रचना गन� संक�प ग�रएको छ । संिवधानको धारा ३३(घ१) मा “मलुकुको रा�य संरचनाका सबै अङ्गह�मा

मधशेी, दिलत, आिदवासी जनजाित मिहलालगायत िपछिडएका वग� र �े� सबैलाई समानपुाितक समावेशीको

आधारमा सहभागी गराउने” रा�यको दािय�व समते िकटान ग�रएको पाइ�छ । समानताको मौिलक हकअ�तग�त

संिवधानको धारा १३(३) को �ितब�धा�मक बा�यांशमा मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधशेीलगायत आिथ�क

सामािजक वा साँ�कृितक �ि�ले िपछिडएको वग� वा शारी�रक वा मानिसक �पले अश� �यि�को संर�ण,

सशि�करण वा िवकासको लािग काननू�ारा िवशषे �यव�था गन� सिकने लगायतको संवैधािनक �यव�था गरी सारभतू

समानताको िस�ा�तलाई संिवधानमा अङ्गीकार ग�रएको छ । �यसैगरी आिदवासी/जनजाती उ�थान राि��य �ित�ान

ऐन, २०५८ को ��तावनामा नेपालको िविभ�न आिदवासी/जनजाितको सामािजक आिथ�क तथा साँ�कृितक िवकास र

उ�थान एवं राि��य िवकासको मलू �वाहमा समान सहभािगताको लािग आिदवासी/जनजाित उ�थान राि��य

�ित�ानको �थापना ग�रएको भ�ने दिेखन आउँछ । यसरी िव�मान संिवधान तथा काननूह�मा आिदवासी/

जनजाितलगायत पछािड परेको वग�, �े� वा समदुायको िवकास र उ�थानको पिुनत उ��ेय रािखएको भ�ने िवषयमा

िववाद भएन ।



६. आिदवासी/जनजाितह�को संिवधानसभामा �ितिनिध�वको स�दभ�मा नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

मा भएको संिवधानसभाको गठनस�ब�धी �ावधान अ�ययन गनु�पन� ह�न आयो । संिवधानको धारा ६३ को उपधारा (३)

र (४) मा िन�न �ावधान रािखएको दिेख�छः

(३)    संिवधानसभामा समान जनसं�या र भौगोिलक अनकूुलता तथा िविश�ताका आधारमा र मधशेमा जनसं�या

�ितशतको आधारमा काननूमा �यव�था भएबमोिजम िमि�त िनवा�चन �णालीअन�ुप दहेायबमोिजम

िनवा�िचत र मनोनयन ह�ने दहेायका सं�याका सद�यह� रहनेछन ्:–

(क)    �शासक�य िज�लालाई िनवा�चन िज�ला कायम गरी संिवधानसभाको िनवा�चन ह�नभु�दा अिघको

राि��य जनगणनाबाट िनि�त ् भएको जनस◌�ंयाको आधारमा �य�ता िज�ला र सद�य

सं�याबीचको अनपुात यथास�भव समान ह�ने गरी धारा १५४क. बमोिजम �यव�था भएको िनवा�चन

�े� िनधा�रण आयोगबाट िनधा�रण भएबमोिजम दईुसय चालीस िनवा�चन �े� कायम गरी ��येक

िनवा�चन �े�बाट एकजनाका दरले पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन �णालीअनसुार िनवा�िचत

सद�य,

(ख)    स�पणू� मलुकुलाई एक िनवा�चन �े� मानी राजनीितक दललाई मत िदने समानपुाितक िनवा�चन

�णालीअनसुार िनवा�िचत ह�ने तीन सय प�तीस सद�य,

(ग)    राि��य जीवनमा मह�वपणू� योगदान प�ु याएका िविश� �यि�ह� र ख�ड (क) र (ख) बमोिजमको

िनवा�चनबाट �ितिनिध�व ह�न नसकेका आिदबासी जनजाितम�येबाट सहमितका आधारमा

मि��प�रषद ्वाट मनोनयन ह�ने छ�बीस जना सद�य ।

(४)   उपधारा (३) को ख�ड (क) बमोिजम राजनीितक दलह�ले उ�मदे◌् वार चयन गदा� समावेशी िस�ा�तलाई �यान

िदन ु पन�छ र ख�ड (ख) बमोिजम राजनीितक दलह�ले उ�मदे◌् वारह�को सिूचकृत गदा� मिहला, दिलत,

उ�पीिडत जाित, आिदवासी/जनजाित, िपछिडएको �े�, मधशेीलगायत अ�य वग�समतेको काननूमा �यव�था

भएबमोिजम समानपुाितक �ितिनिध�व गराउन ुपन�छ ।

 

७. यसरी नेपालको अ�त�रम संिवधानले धारा ६३(३) बमोिजम ��येक िनवा�चन �े�बाट एकजनाका दरले

पिहलो ह�ने िनवा�िचत ह�ने िनवा�चन �णालीअनसुार िनवा�िचत ह�ने दईुसय चालीस सद�य, समानपुाितक िनवा�चन

�णालीअनसुार िनवा�िचत ह�ने तीन सय पैतीस सद�य तथा राि��य जीवनमा मह�वपणू� योगदान प�ु याएका िविश�

�यि�ह� र ��य� एवं समानपुाितक िनवा�चन �णालीबाट �ितिनिध�व ह�न नसकेका आिदवासी जनजाितलगायतका

िविभ�न वग� र �े�म�येबाट सहमितका आधारमा मि��प�रषद ्वाट मनोनयन ह�ने छ�बीस जना सद�यसमते ज�मा छ सय

एक सद�य रहकेो संिवधानसभा गठन ह�ने �यव�था भएको पाइ�छ । संिवधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को ख�ड

(क) अथा�त ्��य�तफ� को िनवा�चनमा राजनीितक दलह�ले उ�म�ेार चयन गदा� समावेशी िस�ा�तलाई �यान िदनपुन�

�यव�था रहनकुा साथै उपधारा (३) को ख�ड (ख) अनसुार समानपुाितकतफ� को उ�म�ेारह�को राजनीितक दलह�ले

सिूचकृत गदा� मिहला, दिलत लगायत आिदवासी/जनजाित, िपछिडएको �े�लगायत अ�य वग�समतेको काननूमा



�यव�था भएबमोिजम समानपुाितक �ितिनिध�व गराउन ुपन� �यव�था रहकेो छ । �यसैगरी धारा ६३ को उपधारा (३) को

ख�ड (ग) अनसुार मनोनयन ह�ने छ�बीस जना सद�यको हकमा समते राि��य जीवनमा मह�वपणू� योगदान प�ु याएका

िविश� �यि�ह� र ��य� एवं समानपुाितक िनवा�चन �णालीबाट �ितिनिध�व ह�न नसकेका आिदवासी/

जनजाितलगायतका िविभ�न वग� र �े�म�येबाट सहमितका आधारमा मि��प�रष�ाट मनोनयन ह�ने �यव�था रहकेो

दिेख�छ ।

८. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को सम�मा अ�ययन गदा� �ित�पधा��मक बह�दलीय लोकताि��क

शासन �यव�था हा�ो संिवधानको आधारभतू च�र�को �पमा रहकेोमा िववाद छैन । मािथ उि�लिखत संिवधानको

धारा ६३ को उपधारा (३) र (४) मा ��य� तथा समानपुाितक िनवा�चन �णालीतफ� को िनवा�चनमा राजनीितक

दलह�ले संिवधानसभामा �ितिनिध�वको लािग समावेशी समानपुाितक िस�ा�तका आधारमा उ�म�ेार तय गन�

�यव�था ग�रएको दिेख�छ भने ६३ को उपधारा (३) को ख�ड (ग) अनसुार मनोनयन ह�ने छ�बीस जना सद�यको हकमा

समते सहमितका आधारमा मि��प�रष�ाट मनोनयन ह�ने �यव�था रहकेो दिेख�छ । संिवधानसभा िनवा�चन ऐन, २०६४

को दफा २(ठ), दफा ७(३) मा संिवधानको िनवा�चनमा राजनीितक दलह�को उ�मदे ्वारको ब�दसचूी तयार गदा�

आिदवासी/जनजाित समतेको समानपुाितक �ितिनिध�वलाई �यान िदनपुन� र संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ को

िनयम ६५(४) ६६, ६९ मा राजनीितक दलह��ारा संिवधानसभा अ�तग�त गठन ग�रने सिमितह�मा मनोनयन गदा�

आिदवासी/जनजाित समतेको समानपुाितक �ितिनिध�वलाई संिवधानसभाको दलीय संरचनाको आधारमा �यान

िदनपुन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ जनु सस�त� अ�ययन गदा� संिवधानका श�द र भावना�ितकूल दिेखदँनै । िनवेदकह�ले

िनवेदनमा उ�लेख गरेज�तो आिदवासी जनजाितह�ले आ�नो मौिलक िनण�य गन� सं�थाह� माफ� त ्संिवधानसभामा

�ितिनिध�व ह�ने �यव�था हा�ो संिवधानमा अङ्गीकार ग�रएको दिेखदँनै । संिवधानको �ावधानह�लाई मतू��प िदनका

लािग नै िवधाियकाले ऐन काननूका �यव�थाह� बनाएको ह��छ । संिवधानको अ�र र भावनाको िवपरीत ह�ने गरी वा

संिवधानको प�रिधबािहर गएर  कुनै ऐन काननूह� ब�न स�दनैन भ�ने त�य पिन िनिव�वाद छ । िनवेदकह�ले उपरो�

संवैधािनक �यव�थालाई चनुौती िदन ुभएको छैन । न त यस अदालतले संवैधािनक �यव�थाको औिच�यको स�ब�धमा

िवचार गन� िवषय ह�नस�छ । संिवधानको धारा १०७(१) अ�तग�तका �रट िनवेदनह�मा कुनै काननू वा काननूको

�यव�थाह� संिवधानसँग बािझएको भनी �रट दायर भएको अव�थामा िववािदत काननू संिवधानसँग बािझएको हो

होइन भनी �याियक पनुराबलोकनको रोहबाट िवचार गन� सिकने ह��छ । तर ��ततु िनवेदनमा संिवधानसभा सद�य

िनवा�चन ऐन, २०६४ सोको िनयमावली लगायतका चनुौती िदइएका काननूका �ावधानह� संिवधानसँग बािझएकोले

बदर ह�नपुछ� भ�ने िनवेदकह�को मागसमते नभएकोले �यसतफ�  िवचार गरी रहनपुन� अव�थासमते भएन ।

९. जहाँस�म िनवेदकह�ले िनवेदनमा नेपालले ह�ता�र गरी तथा सहमित जनाई प� रा�� बनेका नाग�रक

तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९६६, आिथ�क साँ�कृितक अिधकारस�ब�धी महासि�ध १९६६, सबै

�कारको जातीय भदेभाव उ�मलून गन� महासि�ध, १९६५ आिदवासीसँग स�बि�धत अ�तराि��य �म संगठन महासि�ध

नं. १६९, आिदवासीह�को अिधकारस�ब�धी संय�ु रा��संघीय घोषणाप�, २००७ तथा अ�य अ�तरा�ि��य

काननूह��ारा ��याभतू ग�रएका संिवधानसभाको गठन र संिवधान िनमा�ण �ि�यामा ��य� र मौिलक



�ि�याबमोिजम सहभागी ह�न पाउने अिधकारलाई नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम �वतः काया��वयन

ह�ने भएकोले सोको काया��वयनको लािग संिवधान तथा काननूह�मा आव�यक संशोधनको लािग जो चािहने आदशे

जारी ग�रपाऊँ भ�ने िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा� सि�धको प� भई सहमित जनाएका अ�तरा�ि��य सि�ध

स�झौताबाट िसिज�त दािय�व स�य मलुकुह�ले पालना र काया��वयन गद�छन ्भ�ने अपे�ा ह�न ु�वभािवक छ । आफूले

समते सहमित जनाएका अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौतालाई मलुकुको आव�यकता, उपल�ध �ोत, साधन र �मताअनसुार

�मशः काया��वयन ह�नपुछ� भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दनै । तर काननू बनाउने िवषय िवधाियकाको एकलौटी

�े�ािधकार (Exclusive Jurisdiction) िभ�को िवषय हो । अ�तरा�ि��य काननूको �ावधानलाई काया��वयन गदा�

मलुकुको संवैधािनक �यव�था, स�बि�धत काननूका �यव�थाह� तथा अ�य अ�तरा�ि��य काननूका �यव�थाह� र

�यसबाट पन� असरह�लाई अ�ययन नगरी एकाङ्गी �पमा काया��वन ह�न गएमा �य�तो काया��वयन पणू� नह�ने

स�भावना समते रहनस�छ । �यसैले िनवेदकह�ले उ�लेख गनु�भएको अ�तरा�ि��य काननूको �ावधानलगायत तथा

�यसलाई काया��वयन गदा� मलुकुको संवैधािनक �यव�था तथा स�बि�धत काननूका �यव�थाह�मा पन� असर समतेको

�यापक अ�ययन ह�नका साथै यससँग स�बि�धत िविभ�न प�ह�सँग छलफल तथा िवचार िवमश� ह�नपन� आव�यक

दिेखयो । य�तो अ�ययन, छलफल एवं िवचार िवमश�बाट आव�यक र उपय�ु काननू बनाउने िज�मवेारी िवधाियकाको

भएकोले िवधाियक� बिु� र �मता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले ह�त�ेप गन� िवषय

पिन भएन ।

१०. तसथ�, ��ततु िनवेदन २०६४ सालमा संिवधानसभाको िनवा�चन भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

अनसुार गठन भएको संिवधानसभामा ह�नपुन� �ितिनिध�वको िवषयलाई िलएर दायर भएकोमा िनवेदन िवचाराधीन रहकैे

अव�थामा २०६४ सालमा िनवा�चन भइ गठन भएको संिवधानसभा, २०६९ जेठ १४ गतेबाट िनधा��रत काय�काल

समा� भई िवघटन भई सकेको ह�दँा िनवेदनमा माग भएअनसुार �रट जारी ह�नस�ने अव�था नभएकोले   ��ततु �रट

िनवेदन �योजनहीन भई खारेज ह�ने ठहछ� । तर िनवेदनमा उठाइएका संिवधानसभामा ह�नपुन� �ितिनिध�वस�ब�धी

��ह� आगामी संिवधानसभाको िनवा�चनको स�दभ�मा समते �ासंिगक दिेखएकोले अब गठन ह�ने संिवधानसभामा

आिदवासी/जनजाितलगायत आिथ�क, सामािजक �पले पछािड परेको एवं सीमा�तकृत वग� वा समदुायको �ितिनिध�व

के कसरी गदा� साथ�क एवं �भावकारी ह��छ, नेपालसमते प� रहकेो नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी

महासि�ध, १९६६, आिथ�क, सामािजक साँ�कृितक अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९६६, अ�तरा�ि��य �म संगठन

महासि�ध नं. १६९ लगायतका अ�तरा�ि��य काननू तथा स�य मलुकुह�ले �योग गरी आएको �थािपत पर�परा समतेको

अ�ययन अनसु�धान गरी यसबाट �भािवत िविभ�न प�ह�सँग छलफल, िवचार िवमश� गरी नेपालको स�दभ�मा अब

गठन ह�ने संिवधानसभामा संिवधानले अङ्गीकार गरेको िस�ा�त र भावनाअनसुार आिदवासी/जनजाितलगायत

सीमा�तकृत तथा िपछिडएको वग�को साथ�क एवं �भावकारी �ितिनिध�वका लािग के क�तो �यव�था उपय�ु ह��छ सो

�योजनका लािग संिवधानसभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०६४, संिवधानसभा सद�य िनवा�चन िनयमावली, २०६४,

संिवधानसभा िनयमावली, २०६५ लगायतका काननूह�मा के क�तो संशोधन वा प�रमाज�न आव�यक पछ� सोको



िनिम� आव�यक पहल गनु� भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने ठहछ� । आदशे काया��वयनको

लािग िवप�ीह�लाई जानकारी िदनकुा साथै आदशे काया��वयन अनगुमनको लािग ��ततु आदशेको एक�ित फैसला

काया��वयन िनद�शनालयलाई समते पठाइ दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदन ू।

 

उ� रायमा सहमत छु  ।

 

का.म.ु�.�या.दामोदर�साद शमा�

 

इित संवत ्२०७० साल वैशाख ८ गते रोज १ शभुम ्.
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