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म निर्वेदक सर्वोच्च अदालत नियमार्वली, २०४९ को नियम ४०(१) अिुसार निर्वेदि दस्तुर र्वापत रु. ५००।- 

नतरेको रनसद यस ैसाथ राखी निम्नािुसार निर्वेदि गदयछु । 

१. म ररट निर्वेदक क्यािेडीयि िागरीक िो । िेपालमा कािूि बमोनजम र्वककिं गय नभषा नलएर काम 

गरररिकेो छु । िेपालमा लगािी गिे नबदशेी लगािीकतायलाई नबदशेी लगािी तथा रनबनध 

िस्तान्तरण ऐि, २०४९ को दफा ६(२) तथा अध्यागमि नियमार्वली, २०५१ को नियम ९ ले समेत 

ब्यर्वसानयक नभषा पाउिे कािूिी ब्यर्वस्था गरेकोले सोिी कािूिी ब्यर्वस्था अिुसार मैले नभषा 

नलएको हुँ । नमनत २०७३।०१।२० गते कररब कदउुँसोको २ बजे रिरी आएर मलाई समानत 

जर्वालाखेल रिरी चौकीमा लग्यो । मैले मलाई ककि पक्राउ गरेको िो, भिेर धरैे चोटी सोधे तर 
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मलाई बताइएि । िेपालको सिंनर्वधािको धारा २०(१) ले कुिै पनि व्यनक्तलाई पक्राउ भएको कारण 

सनितको सुचिा िकदई थुिामा रानखिे छैि भिी मौनलक िकको उल्लिंघि भयो । केिी समय 

जार्वलाखेल रिरीमा रानखयो । त्प्यस पश्चात्त अध्यागमि नर्वभाग, कानलकास्थाि लनगयो ।  

अध्यागमि नर्वभागमा समेत मैले धेरै पटक मलाई ककि समानतएको िो भिेर सोध्न ेरयास गरे तर 

बताइएि । झण्डै २६ घण्टासम्म मलाई अध्यागमि नर्वभागमा थुिेर रानखयो, एउटा कागजमा 

जबयजस्ती िस्ताक्षर गराएर नमनत २०७२।०१।२१ गते पौल के्षत्रीको नजम्मा लगाएर छोनडयो । 

यसरी मलाई निष्पक्ष सुिुर्वाई अन्तगयत रनतर्वादको मौका समेत िकदई रशासनिक निणययबाट 

स्र्वेच्छाचारी निसाबले दण्ड सजाय तोककएको कायय सिंनर्वधािको धारा २०(९) रत्प्येक व्यनक्तलाई 

स्र्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत र्वा न्यानयक निकायबाट स्र्वच्छ सुिुर्वाईको िकमा आघात परेको छ 

। मैले पनछ थािा पाए मेरो कािूिी रुपमा भ्यानलड नभषा खारेज गरेर २ कदि नभत्र आफ्िो दशे 

रस्थाि गिय आदशे गरेको रिछे । सो नबषयमा अझै पनि मलाई केिी कािूिी रुपमा कुिै जािकारी 

कदएको छैि । यसरी नर्वपक्षीिरुले स्र्वछाचारी रुपमा समात्ने, थुन्न ेर गैर कािूिी रुपमा सफाइको मौका 

समेत िकदइ दशे छाड्िे आदशेले िेपालको सिंनर्वधािले िरेक व्यनक्तलाई कदएको मौनलक िकको धारा 

१७ (१), (२क) धारा २०(१), २०(३) (४), (५), (८), (९) स्र्वतन्त्रता, काम गिय पाउिे िक, लगायता 

थुरै सिंनर्वैधानिक र मािर्व अनधकारको उल्लिंघि भएको छ । कािुि बमोनजम नभषा राप्त गरर काम 

गरर रिकेो अर्वस्थामा नबपक्षी अध्यागमि नबभागबाट कुिै आधार र कारण िखोली नभषा रद् गिय 

लाग्दा सुिुर्वाईको सामान्य मौका सम्म िकदई नभषा रद् गरर दशेैबाट निष्काशि गिे गरर गरेको 

नबपक्षीिरुको निणयय कािूि सिंगत एर्विं राकृनतक न्यायको नसद्धान्त समेतको रनतकूल भएकाले 

निबेदकको नभषा रद्ध गिे र २ कदि नभत्र िेपाल छोड्ि सम्बन्धमा भएका निणययिरु र सो सम्बन्धी 

अन्य काम कारर्वािीिरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गिय उपचार अन्य बाटोको अभार्वमा सम्मानित 

अदालत निर्वेदि नलएर उपनस्थत भएको छु  । 

२. कमलेश नद्धर्वेदी नर्व. मनन्त्रपररषदको कायायलयसमेत, उत्प्रेषणसमेत, िेकाप २०६४, अिंक ७, निणयय ििं. 

७८६६, पृष्ठ ८२७ मा सर्वायेेच्च अदालतको नबशेष इजलासले नर्वधायिले जिताको मौनलक िक र 

सिंनर्वधािले निधायरण गरेको सीमा िाघेर भेदभार्वपूणय व्यर्विार गरेको र्वा कािुिी व्यर्वस्था गरेको 

दनेखि आउुँछ भिे अदालतले आफ्िो सिंर्वैधानिक जर्वाफदिेी निर्वायि गिुयपिे हन्छ । त्प्यस्तै इन्रकान्त 

नमश्र नर्व. मैनजष्टे«ट भुर्विेश्वर ससिंि, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, िेकापप २०१८ नि.ििं. १२७, पृ. १ सिंयुक्त 

इजलासबाट अधयन्यानयक रुप धारण गरेको रशासनिक निकायबाट अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता, आलोचिा 

र रकाशि गरेको नर्वषयमा मनजष्ट्रटेले सफाइको मौका समेत िकदई कुिै कारण िै िबताई ठाडै दनैिक 

पनत्रकामा िेपाल बन्द गरेको काययलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा नमनत २०१८।०१।२५।०१ मा खारेज 

गरेको नथयो । म रोबट पेिरको मुद्ामा इन्रकान्त नमश्रको मुद्ासुँग अनभव्यनक्तको स्र्वतन्त्रताको 

नर्वषयर्वस्तु नमल्िे हिाले यो िजीर समेतलाई आधारमानि नर्वषय ििं. १ अध्यागमि नर्वभागले मेरो 

गैह्र पययटककय नभषा खारेज गरेको निणयय उत्प्रेषणको आदशेले बदर गरी पाउुँ  ।  
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३. मलाई अध्यागमि नियमार्वली २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१)को खण्ड (ङ), (च), (छ) र 

(झ) लाई आधार बिाई मेरो नभषा खारेज गरी दईु कदिनभत्र आफ्िो दशे रस्थाि गिुय भन्ने आदशे 

गरेको छ । यो आदशे आफैमा स्र्वेच्छाचारी छ । खासगरी नियमार्वलीको नियम २८ उपनियम (१) 

को खण्ड (ङ), (च), (छ) र (झ) बमोनजम मेरो ट्र्वीटरको सन्देशले दशेको शानन्त सुरक्षा तथा 

सामानजक सद्भार्वमा असर गरेको अनभयोग लगाई मरेो नभषा खारेज गरी दशे निकाला गिे निणयय 

फौजदारी न्याय रणालीको आधारभूत नसद्धान्तको नर्वपररत समेत रिकेो छ । आफैल े अनभयोग 

लगाउिे र आफै न्यायकतायसमेत भई तोकेको दण्डसजाय कुिै पनि आधारले न्यानयक हि सक्दिै । यसै 

सन्दभयमा बरी रसाद गुप्ता नर्व. सरदार नर्वष्णुमिी आचायय रकाशि रमाणपत्र रद्, िेकाप २०२८, अकिं  

५, नि.ििं. ६०४, पृष्ठ १५५, नर्वशेष इजलासको िजीरलाई समेत आधार मानि अध्यागमिको नमनत 

२०७३।०१।२१ गतेको आदशे तत्प्काल बदरगरी न्याय पाउुँ  । 

४. लोकतन्त्रको मूलभूत आधार िै व्यनक्तको अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता िो र यसकै आधारमा काययपानलका, 

न्यायपानलका र नर्वधानयका बीचको शनक्त सिंतुलि (Check and Balance) तथा शनक्त पृथक्कीकरण 

(Seperation of power) ले काम गरेको हन्छ । जसरी अध्यागमि नर्वभागले मेरो नभषा नबिा कुिै 

कारण खारेज गरी दईु कदि नभत्र दशे छोडि आदशे कदएको छ, त्प्यो आफैमा स्र्वछाचारी छ, सक्षम 

न्यानयक निकायले रमानण्त िगरेसम्म निदोष मानििे अपरानधक कािुिी सामान्य नसद्धान्त पनि 

पालिा कसैलाई दोषी ठिर गिे कुरा न्यानयक निकाय र न्यानयक रकक्रयाबाट मात्र सम्भर्व हन्छ भन्ने 

कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । कसैलाई दोषी ठि¥याउिे नबषय न्यानयक के्षत्रानधकारको नर्वषय िो । त्प्यो 

कुरा न्यानयक के्षत्रानधकारबाटै कािुिबमोनजम हिुपछय । त्प्यस्तो अनधकार रत्प्यक्ष र्वा परोक्ष जुिसुकै 

रुपमा अध्यागमि नर्वभाग जस्तो गृि मन्त्रालय अन्तगयतको निकायले गिय नमल्दिै, गरेमा पनि 

सिंर्वैधानिक र कािूिी मान्यता राप्त गिय िसके्न भनि नसद्धान्त रनतपादि भएको छ ।  

५. अन्तर अमेररकी मािर्व अनधकार आयोगले ठिर ग¥योः अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता एउटा मित्प्र्वपूणय आधार 

स्तम्भ िो, जसमा रजातानन्त्रक समाजको अनस्तत्प्र्व निनित रिकेो हन्छ । जिमत निमायणको लानग यो 

अपररिायय छ । यो भन्न सककन्छ कक जुि समाज राम्रो सुसूनचत छैि, त्प्यो समाज र्वास्तनर्वक अथयमा 

स्र्वतन्त्र छैि । मािर्व अनधकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतले ठिर ग¥योः अदालतको फैसलाद्वारा 

रनतपाकदत नसद्धान्त कािुिअिुसार अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता रजातानन्त्रक समाजको एउटा मित्प्र्वपूणय 

आधार स्तम्भ िो, जुि कुरा यस्तो समाजको रगनत र रत्प्येक व्यनक्तको इच्छाको पररपूर्तयको लानग 

एउटा मित्प्र्वपूणय आधार स्तम्भ िो । यसरी मैले ट्र्वीटर माफय त आफिो नर्वचारको स्र्वतन्त्रताको 

अनभव्यनक्त मात्र गरेको हुँ । यसमा मेरो कुिै गलत नियत लुकेको छैि । 

६.  मलाई अध्यागमि नियामर्वली, २०५१ को नियम २८ उपनियम (१) को (ङ) मा रिकेो रार्वधाि 

अन्तगयत नभषा खारेज गरेको रिछे, मैले ट्र्वीटरमा अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता र्वमोनजम िै आफ्िा 

नर्वचारिरु राखेको हुँ । त्प्यसले दशेको शानन्त सुरक्षामा तथा समानजक सद्भार्व भडकाउिे कुिै काम 
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काज गरेको छैि । खाली आफ्िा नर्वचार र अनभनतक्त मात्र व्यक्त गरेको हुँ । जुि अनधकार  सिंयुक्त राष्ट्र 

सिंघीय मािर्व अनधकारसम्बन्धी नर्वश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (क) सबैलाई आफ्िो मत तथा 

अनभव्यनक्तको स्र्वतन्त्रता हिछे । यो अनधकारमा व्यनक्तलाई मत कसैको िस्तके्षपनर्विा मत राख्न 

पाउि ेर कुिै सञ्चार माध्यम र्वा सीमाको छेकर्वारनर्विा सूचिा तथा नर्वचार चाििे, राप्त गिे तथा 

अकायलाई अनभव्यक्त गिे अनधकार हिेछ । यद्यनप यो घोषणापत्र आफैमा कािुिीरुपमा बन्धिकारी 

छैि, तर यसमा भएका कैयौं नसद्धान्त तथा अनधकारिरु कािुिीरुपमा बन्धिकारी अन्तरायनष्ट्रय 

सनन्धिरु, जस्तोकक िागररक तथा राजिीनतक अनधकारसम्बन्धी अन्तरायनष्ट्रय रनतज्ञापत्र १९६६ मा 

व्यर्वस्था गररएका मािर्व अनधकारसम्बन्धी मापदण्डमा आधाररत छि् । यस अनतररक्त यो घोषणापत्र 

सिंयुक्त राष्ट्र सिंघको मिासभामा आम सिमनतबाट ग्रिण गररएको  हुँदा यसको कायायन्र्वयिरनत 

राष्ट्रिरुको बनलयो रनतबद्धता रिकेो छ । यो घोषणपत्रलाई राष्ट्रिरुले बन्धिकारी रानष्ट्रय कािूिको 

रुपमा ग्रिण गियतफय  पनि निकै नर्वचार गरररिकेा छि् । सि ् १९४८ मा ग्रिण गररएको यो 

घोषणापत्रले रथागत कािुिको रुपमा बन्धिकारी शनक्त राप्त गररएको पनि भनिन्छ । See, for 

example, Filartiga v. Pena-Irala , 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 

2nd मा अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता आइसीसीपीआरको धारा १९ र मािर्व अनधकारसम्बन्धी के्षत्रीय 

सनन्धिरु, खासगरी मािर्व अनधकारसम्बन्धी युरोपेली मिासनन्धको  धारा १०,अकिकि चाटयरको 

धारा ९ तथा  मािर्व अनधकारसम्बन्धी अमेररकी मिासनन्धको धारा १३ मा  पनि रत्प्याभूत गररएको 

छ । यसकारण मैले समानजक सिंजाल रटर्वटर र फेसबुक मा िेपालको शानन्त सुरक्षा तथा समानजक 

सद्भार्व नर्वगािे कुिै काम गरेको छैि । िाइजेररया, अक्टोबर ३१, १९९८ मुद्ामा ठिर ग¥योः 

अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता एउटा आधारभूत स्र्वतन्त्रता िो, जुि व्यनक्तको निजी नर्वकास, उसको 

राजिीनतक चेतिा र उसको मुलुकको सार्वयजनिक मानमलाको सञ्चालिमा उसको सिभानगताको 

लानग मित्प्र्वपूणय हन्छ ।  

८. अन्तर अमेररकी मािर्व अनधकार अदालतले ठिर ग¥यो । अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता एउटा आधार स्तम्भ 

िो, जसमानथ रजातानन्त्रक समाज रटकेको हन्छ । सार्वयजनिक अनभमत निमायणको लानग यो अनिर्वायय 

छ । यो भन्न सककन्छ कक जुि समाजमा सूचिा राम्ररी रभानर्वत भैरिकेो छैि, त्प्यो समाज र्वास्तनर्वक 

रुपमा स्र्वतन्त्र छैि । युरोपेलीमािर्व अनधकार अदालतले ठिर ग¥यो । अदालतले मुद्ामा स्थानपत 

गरेको नसद्धान्तअिुसार अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रता रजातानन्त्रक समाजको एउटा मित्प्र्वपूणय 

आधारस्तम्भको रुपमा काम गदयछ त्प्यस्तै रजातन्त्रको नर्वकास र रत्प्येक व्यनक्तको स्र्वयिं पररपूर्तयका 

लानग  पनि यो स्र्वतन्त्रताको मित्प्र्वपूणय भूनमका हन्छ ।  धारा १० को अिुच्छेद २ को शतयमा रिरे यो 

नर्वषय  सकारात्प्मकरुपमा राप्त गररएको अनित तथा तठस्थ नर्वचारसम्बन्धी सूचिा तथा नर्वचारमात्रै 

लागू िभएर िािी गि,े स्तब्ध पािे तथा अर्वरोध उत्प्पन्न गिे खालको सूचिा तथा नर्वचारमा पनि 

लागू हन्छ । त्प्यो बहलर्वादले यस्तो सनिनष्णुता तथा उदारता माग गदयछ जसको अभार्वमा समाज 

रजातानन्त्रक किनलि सक्दैि नर्वश्वव्यापी मािर्व अनधकारसम्बन्धी घोषणापत्रको धारा २९ेः व्यनक्त 
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आफ्िो अनधकार तथा स्र्वतन्त्रताको रयोगमा उ त्प्यस्ता सीमािरुबाट मात्र बाुँनधिे छि्, जुि सीमाले, 

जुि अकायको अनधकार तथा स्र्वतन्त्रताको मान्यता र सम्मािको उदे्श्यले कािूिले निधायरण 

गरेबमोनजम हिेछ र अकायको अनधकार तथा स्र्वतन्त्रताको उनचत सम्मािको लानग र रजातानन्त्रक 

समाजमा  िैनतकता, सार्वयजनिक व्यर्वस तथा आम समुदायको कल्याणको लानग कािूिद्वारा निधायरण 

भएबमोनजम मात्रै आइसीसीपीआरको धारा १९ (३): यो धाराको अिुच्छेद २ मा उल्लेख भएका 

अनधकारिरुले नर्वशेष दानयत्प्र्व तथा उत्तरदानयत्प्र्विरु नि बोकेको छ । त्प्यसकारण यसमा निनश्चत 

रनतबन्धिरु लाग्न सक्छि् । तर यस्ता रनतबन्धिरु कािुिमा व्यर्वस्था भए बमोनज हिेछ, र ती 

आर्वश्यक भएको हिुपदयछ । मैले रटर्वटरमा लेखदमैा कुि ठाउुँमा शानन्त भडककया भिे रनतर्वादीिरुले 

रमाण सनित दखेाउिु पि ेहन्छ । मिोगत व्याखयाले अपराध पुनष्ट हि सक्दिै । अकायको अनधकार 

तथा सम्मािको लानग, रानष्ट्रय सुरक्षा तथा सार्वयजनिक व्यर्वस्था र्वा सार्वयजनिकस्र्वास््य र्वा 

िैनतकताको  लानग कुिै पनि रनतबन्धल े आशा गररएको उदे्श्यमात्रै राप्त गिे खालको हिुपदयछ । 

अनभनव्यनेक्तको स्र्वतन्त्रतामानथ लाग्ने कुिै पनि रनतबन्धले सिंयुक्त राष्ट्र सिंघीय मािर्व अनधकार 

सनमनत तथा युरोपेली मािर्व अनधकार अदालतले अिुमोदि गरेको  तीि सुत्रीय परीक्षण (थ्री पाटय 

टेस्ट) लाई पूणयरुपमा पालिा गिुयपदयछ । यो परीक्षणले कुिै पनिरनतबन्ध क) कािुिअिुरुप हिुपदयछ, 

ख) र्वैधानिक सार्वयजनिक नित रक्षाको लानग हिुपदयछ र ग) र त्प्यो नित रक्षाको लानग आर्वश्यक 

हिुपदयछ । यो परीक्षणको तेस्रो भागले कािुिसम्मत नितको रक्षाको लानग अपिाइिे मापदण्डले 

पनि ‘आर्वश्यकताले स्थानपत गरेको आर्वश्यक मापदण्डलाई पालिा गिुयपदयछ भन्दछ । यसका लानग 

यद्नप निरपेक्ष आर्वश्यकताको नस्थनत देखाउिु आर्वश्यक  ििोला, तर सामानजक आर्वश्यकता भिे 

दखेाउि जरुरी हन्छ । कािुिसम्मत उदे्श्यका लानग अिुपानतक रनतबन्ध आर्वश्यक हन्छ र रनतबन्ध 

लगाउिका लानग कदएका कारणिरु सान्दर्भयक तथा पयायप्त हि आर्वश्यक हन्छ । यसै अिुबन्धको 

धारा १३ ले कुिै पनि व्यनक्तलाई गैरकािुिी तररकाले निस्काशि गिय सककदिै, त्प्यस्तो निष्कासि 

गरेको खण्डमा निजले निस्काशि नबरुद्ध निष्पक्ष सुिुर्वाईको मौका कदिेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ . 

साथै  यसकारण गैर कािूिी र स्र्वाछाचारी निसाबले गररएको नभसा खारेजको निणयय तत्प्काल खारेज 

गरी िेपालको सिंनर्वधािले व्यनक्तलाई रदाि गरेको मौलीक िकको सिंरक्षण गरी पाउुँ  ।  

९.  टाि िोङ्ग चु नर्व. श्री ५ को सरकार, मनन्त्रपररषद ्सनचर्वालय, ससिंिदरबार समेत निणयय ििं.७१६, 

िे.का.प.२०५९, अङ्क ११/१२ मा कािूिको ब्यर्वस्थालाई रशासकीय कारर्वािी िै ककि ििोस 

उल्लघि गरेको दनेखि हन्न । कािूिले निधायरण गरेको रकक्रयाको पालिा िगरर आफिै तजनबजको 

आधारमा गररएको निणयय कािूिको दनृष्टमा स्र्वेछाचारी (Arbitrary) ठिररन्छ र यस्तो स्र्वेच्छाचारी 

निणयय कािूिी राज्यको अर्वधारण नर्वपरीत हि े भएबाट कािूि रनतकूल मानििे । कुिै ब्यनक्तको 

नबरुद्धमा कुिै काम कारर्वािी अगानड बढाई निजको िक नर्वपरीत निणययमा पुग्न त्प्यस्ता ब्यनक्तलाई 

सुिुर्वाईको मौका कदिु राकृनतक न्याय नसद्धान्त नभत्रको नबषय भएको र यो न्यायका मान्य नसद्धान्त 

नभत्र पि े दनेखन्छ । रशासकीय निकायिरुबाट अनधकारमा आघात पि े गरर ब्यनक्तका िकनित 
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नर्वपरीत निणयय गदाय पनि सुिुर्वाईको मौका कदिु पि े र सुिुर्वाईको मौका िकदई ब्यनक्तका िकनित 

नर्वपरीत निणयय गिय िहिे नसद्धान्त सर्वय स्र्वीकायय हुँद ैआएको परररेक्ष्य यस अदालतबाट पनि Audi 

Alteram Partem को नसद्धान्तलाई नबनभन्न मुद्ािरुमा आफिो निणययको आधार बिाएबाट 

सुिुर्वाईको मौका कदिु पि ेनसद्धान्त िाम्रो न्याय ब्यर्वस्थामा पनि मेरुदण्डको रुपमा रिकेो अर्वस्थामा 

मलाई स्र्वेच्छा तररकाले २ कदि नभत्र दशे छोड्िु भन्ने आदशे गैर किुिी रिकेो छ । 

१०. सिंघीय गणराज्य जमयिीः रजातानन्त्रक रकक्रया मािर्व अनधकारको अनियनन्त्रत रयोगसिंग 

अनभन्नरुपमा जोनडएको छ । जिताको राजिीनतक इच्छा त्प्यिाुँमात्र  स्र्वतन्त्ररुपमा अनभव्यक्त 

हिसक्छ जिाुँ मािर्व अनधकारिरुको सम्माि हन्छ । तल उल्लेख भएका मािर्व अनधकारिरुको 

पालिा खासगरी राथनमक मित्प्र्वका छि्ः नचन्ति गिे, आस्था व्यक्त गिे र मत राख्न पाउिे  

स्र्वतन्त्रताको अनधकार अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रताको अनधकार, जसमा सीमाको बन्देजनर्विा सञ्चारका 

सबै साधििरुद्वारा नर्वचार राप्त गिे, फैलाउिे समार्वेश रिन्छ ; शानन्तपूर्वयक भेला हि ेतथा सिंगरठत  

हि े अनधकार ; सािंस्कृनतक जीर्विमा सिभागी हिे अनधकार ; व्यनक्तको स्र्वतन्त्रता र सुरक्षाको 

अनधकार ; व्यनक्तलाई आफ्िो मुलुकमा घुमकफरको स्र्वतन्त्रता र आफ्िो मुलुक छोड्िे तथा फकय ि 

पाउि े र कुिै मुलुक छोड्िे अनधकार अष्ट्रनेलयाः राष्ट्रमण्डल फौजदारी कािुि समीक्षा सनमनतले 

कदएको पाुँचौं अन्तररक रनतर्वेदिले रजातानन्त्रक सरकार तथा सिंनर्वधािलाई सििंसात्प्मरुपमा अपदस्थ 

गिे काययको लानग उक्साउिे र रजातानन्त्रक रकक्रयामा सििंसात्प्मक िस्तके्षप गिे काययलाई मात्र 

रनतबन्ध लगाउिेगरी राजरोिको कािुि पुिलेखि गिुयपिे रस्तार्व गरेको नथयो ।  

११. क्यािाडाः न्यायाधीश केर्र्वयिले ठिर गरेः न्याय रशासिरनत घृणा तथा अपमाि फैलाउिे, अिादर 

गिे  कायय त्प्यसबेलासम्म राजरोि हुँदिै, जबसम्म त्प्यस्तो काययले जितालाई त्प्यस सिंस्थारनत सििंसाको 

लानग उक्साउुँ दिै ।  

१२. भारतः केदारिाथ नर्वरुद्ध नर्विार राज्यको मुद्ामा सर्वोच्च अदालतले सार्वयजनिकव्यर्वस्था र 

अनभव्यनक्तको स्र्वतन्त्रतामा सन्तुलि कायम गद ै ठिर ग¥योः सार्वयजनिक मापदण्डिरु र्वा सरकारी 

काययिरुको आलोचिा, चाि ेत्प्यो आलोचिा जनत िै कडा िोस, त्प्यो आलोचिा सीमानभत्रै हिेछ र र 

त्प्यो भाषण तथा अनभव्यनक्त स्र्वतन्त्रतासापेक्ष ि ैहिेछ ।  

१३. मैनखक तथा नलनखत शब्दिरुले जर्व सािंघानतक रर्वृनत दखेाउुँछ र्वा सार्वयजनिक अव्यर्वस्था र्वा कािुि 

तथा व्यर्वस्थामा अर्वरोध नसजयिा गदयछ भिे त्प्यो अर्वस्थामा मात्रै सार्वयजनिक व्यर्वस्थाको पालिाको 

लानग कािुिले त्प्यस्तो कायय रोक्न िस्तके्षप गदयछ । केदारिाथको मुद्ामा भएको फैसलाको खास मित्प्र्व 

छ ककिभिे उिका नर्वरुद्ध जुि कािुिअन्तगयत मुद्ा लगाइएको नथयो, त्प्यो कािुिमा यस्ता शतयिरु 

नथएिि र त्प्यो कािुिमा मिशाय र्वा  सििंसा र अव्यर्वस्थाको सम्भार्विाको आधारमा मात्रै अपराध 

हि ेकुरा नथएि । भारतीय सर्वोच्च अदालतले राजरोिको यो मुद्ामा सीनमत र नर्वशेष व्याख्या ग¥यो 
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ककिभिे अदालतले यो कािुिको नर्वस्तृत रयोग राज्यको सुरक्षाको लानग अिार्वश्यक छ भिे 

रजातानन्त्रक स्र्वतन्त्र अनभव्यनक्तका नर्वरुद्ध पनि छ । 

१४. अमेररकी सिंनर्वधािनर्वज्ञ तथा सिंनर्वधाि निमायतामध्येका एक जेम्स  मेनडसिको भिाई उद्धृत गद ै

रधाि न्यायाधीश नसन्िाले भिेः फलफूलको रुखमा देनखएको िािीकर िाुँगालाई काट्िुभन्दा पनि 

फल कदिे िाुँगाको शनक्तमा आघात ििोस् भन्नका लानग त्प्यस्ता खरार्व िाुँगालाई बढ्ि कदिुपदयछ ।  

१५. दनक्षण अकिकाः अगयस नरनन्टङ तथा रकाशि कम्पिी नलनमटेडनर्वरुद्ध इन्काथा किडम पाटीको 

माििािी मुद्ामा अदालतले भन्योः िाम्रो अदालतद्वारा अपिाइएको सामान्य पद्धनत भिेको 

सार्वयजिकक र्वादनर्वर्वादमा व्यापक सर्वतन्त्रता कदइिुपदयछ ।  

१६. सिंयुक्त अनधराज्यः सलमाि रुश्दीको मुद्ामा एक मेनजस्रेटले समि जारी गिय अस्र्वीकार गरे र 

पुिरार्वेदि अदालतले पनि उिै मेनजस्रेटको निणययलाई सदर ग¥यो । पुिरार्वेदि अदालतका 

न्यायाधीशिरुले एकमाथका साथ बाउचरको मुद्ामा क्यािाडेली सर्वोच्च अदालतले कदएको 

फैसलारनत समथयि जिायो, जसमाभनिएको नथयो ेः समानजक सदभार्व भडकाउिे कसुरमा 

कारर्वािी गिे कुराको आधार तब राप्त हन्छ, जब  सििंसा भड्काउिे, सार्वयजनिक अव्यर्वस्था र्वा र्वा 

सरकारका सिंस्थािरु रनत अव्यर्वस्था फैलाउिे मिशाय रिन्छ ।  

१७. िेपाल सनन्ध ऐि, २०४७ को धारा ९(१) मा िेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र पक्ष भएको कुिै सनन्धको कुरा 

रचनलत कािुिसुँग बानझएमा सो सनन्धको रयोजिको लानग बानझएको िदसम्म रचनलत कािुि 

अमान्य हिे अर्वस्थामा निजले गरेको नभसा खारेजीको निणयय मानथ उल्लेखीत िेपाल पक्ष भएका 

कािूि नर्वपरनत रिकेो छ । िागररक तथा राजिीनतक अनधकारसम्बन्धी अिुबन्धको धारा १५(१)मा 

रष्ट उल्लेख गरेको छ । ऐ.ऐ. को धारा १५(१) मा “कुिै कायय र्वा त्रुरट गदायको बखत रानष्ट्रय र्वा 

अन्तरायनष्ट्रय कािुिअन्र्तगत त्प्यस्तो कायय र्वा त्रुरट कुिै फौजदारी कसूर िहिे भएमा कुिै पनि 

व्यनक्तलाई त्प्यस्तो कायय र्वा त्रटुीका लानग कुिै फौजदारी कसूरको दोषी बिाइिे छैि ।” भन्ने कुरा 

उल्लेख गरेको छ दरुभार्विा -Malafide or Malice intention) को आधारमा नर्वपक्षी ि १ को 

आदशेमा नर्वपक्षी ि २ ल ेगरेका रटर्वटर सिंकलि गरी नर्वपक्षी ि  ३ माफय त समाति लगाइ नर्वपक्षी ि 

४ को अध्यामि नर्वभागले गरेको मरेो नभसा खारेजीको कायय कािुिी राज्य (Rule of Law) को 

अर्वधारणा रनतकुल रिकेो दनेखदाुँ सिंर्वैधानिक तथा कािुिी िकिरुको उल्लिंघ तत्प्काल रोकी क्षनतपूती 

समेत भराई पाउुँ  । िारायणबिादरु खडका नब. गृि मन्त्रालय, ससिंिदरबारसमेत सम्र्वत् २०५८ को 

ररट ििं. २८९४ नि. ििं. ७३९६ मा सम्मानित सर्वायेेच्च अदालतले िेपाल पक्ष रिकेा अन्तरायनष्ट्रय 

सनन्ध सम्झौताले सृजिा गिे दानयत्प्र्वबाट राज्य उन्मुनक्त पाउि िसके्न नसद्धान्त रनतपादि गरेको छ । 
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१८. अतः मानथका रकरणिरुमा उल्लेनखत त्य, कािुि, रमाण एर्विं सम्मानित अदालतबाट रनतपाकदत 

नसद्धान्तिरुको आधारमा िेपालको सिंनर्वधािको मौनलक िकको धारा १७ (१) र (२), धारा २०(१), 

२०(३) (४), (५), (८), (९) सुँग नभडाएर सिंनर्वधािको भार्विा नर्वपररत अध्यागमि नर्वभागल े 

२०७३।०१।२१ मेरो नभषा खारेज गरी २ कदि नभत्र आफ्िो दशे रस्थाि गिुय भन्न ेसमेतको निणयय र 

सोसुँग सम्बनन्धत सम्पूणय काम कारर्वािी गैर कािूिी तथा राकृनतक न्यायको नसद्धान्त रनतकूल भई 

बदर भागी रिकेोले नबपक्षीका सम्पूणय काम कारर्वािी िेपालको सिंनर्वधािको धारा १३३(२) र (३) 

बमोनजम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउुँ  र र अब उपरान्त मेरो अनर्वव्यनक्त स्र्वतन्त्रतामा कुिै 

खालको आुँच िपुराउिु भनि नर्वपक्षीिरुको िाउुँमा परमादशे लगायत जो चानििे आज्ञा आदशे र्वा 

पुजी जारी गरी पाउुँ  । साथै स्र्वेच्छाचारी निसाब नबिा कुिै जािकारी २६ घण्टासम्म निरासतमा 

राखेकोले मलाई पिय गएको मािनसक तथा आर्थयक क्षनतको क्षनतपुर्तय समेत कदिु कदलाउिु भनि 

परमादशेको आदशे जारी गरी पाउुँ  । भनर्वष्यमा मेरो नभषा आर्वनधक गदाय र्वा नभषा जारी गदाय कुिै 

खालको पुर्वायग्रि समेत िरानख कािुि सम्र्वत निसाबले यथार्वत रुपमा नभषा कदिु कदलाउि ु भनि 

नर्वपक्षीिरुको िाउुँमा जो चानििे आज्ञा आदशे जारी गरी पाउुँ  ।  

१९. दईु कदि नभत्र आफ्िो दशे रस्थाि गिय भनि भएको निणयय आदशे र गैर कािूिी र स्र्वछाचारी 

निसार्वले गरेको नभसा खारजीले सिंनर्वधाि रदत्त मेरो मौनलक िकमा गम्भीर आघात पिय गएकोले 

यस मुद्ाको अनन्तम टुिंगो िालागे सम्म उक्त नमनत २०७३।०१।२१ गतेको  अध्यागमिको निणयय र 

सोसुँग सम्बनन्धत कुिै पनि काम कारर्वािी िगिुय िगराउिु भनि नबपक्षीको िाउुँमा अन्तररम आदशे 

समेत जारी गरी पाउुँ  ।  

२०. रस्तुत रीट निर्वेदिको नर्वषय र्वस्तु अनत िै गम्भीर र सिंर्वैधानिक मित्प्र्वको नबषय समार्वेश भएकोले 

यस ररट निर्वेदिलाई सर्वोच्च अदालत नियामार्वली २०४९ को नियम ३८ अिुसार अग्रानधकार रदाि 

गरी ररट निर्वेदिको सुिर्वाई गरी पाउुँ  । 

२१. यो निर्वेदि पत्र दताय गिय कािुि व्यर्वसायी मुकरर गरेको छैि । पनछ नियुक्त हि ेकािुि व्यर्वसायीको 

बिस बुुँदालाई समेत यस ैनिर्वेदि पत्रको अनभन्न अिंगको रुपमा ग्रिण गरी पाउुँ  ।  

यसमा लेनखएको व्यिोरा ठीक साुँचो िो । झूठा ठिरे कािुि बमोनजम सहला बुझाउुँला । 

निर्वेदक  

निज रोबर इल पेिर 

इनत सम्र्वत् २०७३ साल बैशाख २२ गते ४ रोजमा शुभम् ................. । 


