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मदु्िा – उत्प्रेषण एर्व ंरनतषधे I 

 

म ननवेिक ननवेिन वापत लाग्ने ननवेिन िस्तिु रु. ५००।– र्स ैिाखी ननम्नसलखखत ननवेिन गिाछुुः– 
१. म ननवेिक बरिष्ठ अधिवक्ता हु Iम लामो समर्िेखख काननू व्र्वसार् गिै आएको एव ंववधिको 

शासन, नागरिक स्वतन्त्िता एव ंिाजष्िर् सिोकािका त्रबषर्मा ननिन्त्ति आवाि उठाउिै आएको छु I 

सबंिैाननक स्वतन्त्िता एव ंअधिकािको सिक्षण एव ंसम्बद्ािनको लाधग म ननिन्त्ति क्रिर्ाशील िहेको 
छु Iसतं्रबिानमा सलवपबद्ि गरिएका हक एव ंस्वतन्त्िताहरु सिावटका लाधग माि  नभएि  हिेक 
नागरिकहरूले ननत्रबाघ्न उपभोग गना पाउन ुपिाछ भन्त्ने मान्त्र्तामा म ववश्वास गिाछु I नागरिक 
अधिकाि एव ं स्वतन्त्िताको प्रत्र्ाभनूत न ै लोकतन्त्िको साि हो I लोकतन्त्िको  स्वास््र् एव ं
ववस्तािीकिणका लाधग हिेक नागरिकले आफ्नो आवािलाइ मखुरित गने पर्ााप्त अवसि पाउन ु
पिाछ Iनागरिक अधिकाि एव ंस्वतन्त्िताको प्रत्र्ाभनूत त्रबना सबंिैाननक लोकतन्त्ि त्रबस्तािै नतिोदहत 
हुनपगु्िछ भन्त्ने त्र् स्वर्संसद्ि छ I त्र्सलेै िाष्िको ननिन्त्ति प्रगनत तथा समदृ्िीका लाधग 
नागरिकका हक एव ंस्वतन्त्िताहरु ववधिको शासन मार्ा त सनुनजश्ित हुन ुआवश्र्क छ I एउटा 
काननू व्र्वसार्ीका नाताले सबंिैाननक लोकतन्त्ि, नागरिकका हक एव ंस्वतन्त्िता तथा ववधिको 
शासन मेिो प्रत्र्क्ष धिन्त्ता एव ंसिोकािको प्रश्न हो Iववधिको शासनको सिंक्षण एव सम्बद्ाद्नमा 
िाष्िलाइ  सहर्ोग गनुा मलेै आफ्नो कताब्र् सम्झेको छु I र्स ैसन्त्िभामा  सवंविानको िािा १६, 
१७(१)(२),१८ अन्त्तगात प्रत्र्ाभतू मौसलक हकमा आघात एव ंकुण्ठा पगु्न गएकोले सवंविानको िािा 
४६/१३३(२)(३)  बमोजिम सावािननक सिोकािको  र्ो ननवेिन सलएि सम्माननत अिालत समक्ष 
उपजस्थत भएको छु I  



 

 

२. समनत २०७४/११/८  मा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले एक सिूना प्रकासशत गरि काठमाडौ 
महानगिपासलका तमाम क्षिेहरुलाई ननषधेित क्षिे घोषणा गरि कुन ैपनन क्रकससमको सभा िुलसू 
गना प्रनतबन्त्ि घोवषत गिेको छ I सिूनामा भननएको छ 

(http://daokathmandu.moha.gov.np/news/4479) –“काठमाण्डौ जिल्लाको सिुक्षा 
सवेंिनशीलतालाई दृजष्टगत गिी र्स पवूा जिल्ला सिुक्षा ससमनतबाट समर् समर्मा तोक्रकएको 
ननषधेित क्षिे समेतलाई पनूिावलोकन गिी काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगिपासलकाका 
िेहार्का स्थानहरुमा जिल्ला सिुक्षा ससमनतको समनत २०७४/११/८ गतकेो ससर्ारिश तथा स्थानीर् 
प्रशासन ऐन, २०२८ को िर्ा ६(३) बमोजिम अको आिेश नभए सम्मको लाधग काठमाण्डौ जिल्लाका 
प्रमखु जिल्ला अधिकािी श्री केिािनाथ शमााबाट कुन ैपनन क्रकससमका िुलशु, प्रिशान, िनाा, घेिाउ, 

िस्ता आन्त्िोलन वा त्रबिोिका कार्ािमहरू गना नपाउने गिी ननषधेित क्षिे तोक्ने आिेश भएकोल े
सम्बजन्त्ित सबकैो िानकािीको लाधग र्ो सिूना प्रकासशत गरिएको छ” । सिूनामा ननम्न 
बमोजिमका क्षिेहरुलाइ ननषधेित क्षेि भनेि तोक्रकएका छ -  (१) शशतल निर्वासको निषधेधत क्षते्र - 
पवुा : सशवपिुी स्कूल,पजश्िम : सामाखुसी ननस्कने नालाउत्ति : काजन्त्त बाल अस्पताल,िक्षीण : 
प्रहिी अस्पताल िाने मोड(२) रधािमन्त्री निर्वास बालरु्वाटारको निषधेधत क्षेत्र- पववि वका शप िोकवाट 
बालवुाटाि तर्ा सभामखु ननवास िेखख गहै्रीिािा िाने बाटोको पजश्िम िक्षीण १०० 
मीटि,प्रिानन्त्र्ार्ाधिश ननवासबाट लाजिम्पाट िाने १०० मीटि पजश्िम,िाष्िबैंक िोकबाट पवूातर्ा  
१०० मीटि,ईटालीर्ा िोकबाट ५० मीटि िक्षीण (३) ससंद भर्वि, िया र्वािेश्र्वरको निषधेधत क्षेत्र - 
ससंि भवन ि परिसि िक्षक्षणतर्ा को पदेटसगं िोडडएको ससभास ट्र्र्ाकसम्मको भाग,ससंि भवनको 
पजश्िमतर्ा को थापागाउं िाने बाटोको िक्षक्षण क्रकनािािेखख नर्ां बानेश्वि िोक सम्मको सम्पणुा 
सडक खण्ड,ससंिभवनको िक्षक्षणपवूी क्रकनािाको ससभास ट्र्र्ाक हंुिै नर्ां वानेश्वि िोकिेखख ७५ मीटि 
पजश्िम सम्मको ससभास ट्र्र्ाकसम्म,४. शसहंदरबारको निषधेधत क्षेत्र-भद्रकाली मजन्त्ििपवुा तीनकुने 
आईल्र्ाण्डको पवूी कुनािेखख पवुा ससहंििबाि मलु गेटसम्म,ससहंििवाि मलूगेट अगाडीिेखख उत्ति तर्ा  
पद्मोिर् मा. वव. को मोडसम्म,ससहंििवाि मलूगेट अगाडीिेखख िक्षक्षणतर्ा  माईतीघि 
मण्डलासम्म,बबिमहल जस्थत जिल्ला अिालत प्रवेश मागा िेखख जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् हंुिै 
हनमुान मजन्त्ििसम्म,माईतीघि मण्डलािेखख ससहंििबाि िक्षक्षण गटे हंुिै हनमुानस्थान मजन्त्ििसम्म५. 
उपराष्ट्रपनत निर्वासतर्फ  निषधेधत क्षते्र - सामाखुशीबाट कपिुिािा धितािाने मोड,ननवाािन आर्ोग 
िहेको भवन बहाििु भवनबाट उत्तितर्ा केशिमहल िोक,ननवाािन आर्ोग िहेको भवन बहाििु भवनबाट 
िक्षीणतर्ा  ज्र्ाठा गल्ली मोड”I र्स ैगरि र्स सिूनामा “उल्लेखखत सिूनाको वखखालाप हुने गिी 
कसलेै कुन ै कार्ा गिे गिाएमा काननू बमोजिम कािवाही हुने व्र्होिा समेत र्स ै सिूनाद्वािा 
िानकािी” समेत गिाइएको छ I 

र्स ैसन्त्िभामा समनत २०७५/१/२ मा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले  गहृ मन्त्िालर्को ननिेशनमा  सिूना 
प्रकासशत गरि केदह ननजश्ित स्थल बाहेक अन्त्र् स्थलमा सभा, िूलसू वा प्रिशान गना नपाउने कुिा 
िनाएको छ I सिूनामा भननएको छ  

(http://daokathmandu.moha.gov.np/news/4593)  - हाल ैमाि गहृ मन्त्िालर्द्वािा िािी गरिएको 
गहृ प्रशासन सिुाि कार्ार्ोिनाको बुिंा न ं३१ मा उल्लखेखत वविोि प्रिशानका लाधग ननजश्ित स्थल 
तोकी तोक्रकएको स्थानमा माि वविोि प्रिशान गना पाउने ब्र्बस्था कार्ाान्त्वर्न गने सम्बन्त्िमा 
जिल्ला सिुक्षा ससमनतको समनत २०७४।१२।३० गत ेबसेको बठैकबाट र्स जिल्लामा २०७५ बशैाख 
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१६ गतिेेखख लाग ुहुने गिी हाललाई तपससल बमोजिमका स्थानहरूलाई "सावािननक कार्ािम तथा 
प्रिशान स्थल" को रुपमा तोक्ने ननणार् भएकोले सम्पणुा सिोकािवालाको िानकािीको लाधग र्ो 
सिूना प्रकासशत गरिएको छ ।समनत २०७५ बशैाख १६ गतिेेखख तोक्रकएको स्थानमा माि आफ्ना 
कार्ािमहरू सिंालन गनुा गिाउन ु हुन सम्बजन्त्ित सबलैाई िानकािी गिाईन्त्छ । सिूनामा 
ननम्नबमोजिमका स्थानलाइ "सावािननक कार्ािम तथा प्रिशान स्थल" भनेि तोक्रकएको छ –(क)  
खुलामञ्ि (ख) नतनकुने खलु्ला िौि, कोटेश्वि (ग)  भईुंखेल िौि, भगवान पाउ (घ) पेप्सीकोला, 
खेलमिैान (ङ)  सानो गौििण रु्टबल मिैान (ि)   लनैिौि समाि कल्र्ाण परिषि अगाडीको 
खुल्ला स्थान (छ)  ससर्ल िौि, गौशालाI 

 

३. समनत २०७४११/८ मा जिल्ला प्रशासन काठमाडौले हालसम्म प्रिशान स्थलको रूपमा प्रर्ोग भइिहेका 
तमाम स्थलहरुलाई ननषधेित क्षेिको रूपमा घोवषत गनुा तथा समनत १०७५/१/२ मा ननजश्ित क्षेिमा 
माि प्रिशान गना पाइने भनेि तोक्न ुननम्न कािण एव ंआिािले गिैसबंिैाननक,बिननर्तपणूा एव ं
अन्त्तिाजष्िर् मानवअधिकाि काननूको सवाथा त्रबपरित िहेको कुिा तल प्रकिणहरूमा उल्लेख गिेको 
छु I 

(क) सवंविानको िािा १७(२)(ख) ले प्रत्रे्क नेपाली नागरिकहरुलाई “त्रबना हातहनतर्ाि 
शाजन्त्तपवूाक भेला हुने स्वतन्त्िता” प्रत्र्ाभतू गिेको छ I सवंविानल े र्स िािाको प्रर्ोगमा 
िइुवटा माि शताको परिकल्पना गिेको छ I पदहलो शता हो  भेला हातहनतर्ाित्रबदहन हुनु 
पिाछ  ि िोस्रो शता हो  भेला शाजन्त्तपवूाक हुन ुपद्ाछ I हातहनतर्ाित्रबदहन एव ंशाजन्त्तपवुाक 
हुने भेलालाइ सिकािले स्वेच्छािािी तथा बिननर्तपणूा तरिकाले प्रनतबजन्त्ित गना सक्िैन I 
सबंिैाननक सिकाि भनेको सससमत सिकािको अविािणाबाट परििासलत हुन्त्छ Iसिकािका 
हिेक किम एव ं क्रिर्ाकलापहरु सबंिैाननक प्राविानबाट ननिेसशत हुनपछा I सतं्रबिानले 
तोकेको िािक्रकल्लालाइ(four corner of Constitution) नाघ्ने अधिकाि सिकािका कुनपैनन 
ननकार् वा पिाधिकािीलाई हुिैन I सतं्रबिानका ससमा एव ंबन्त्िेिलाइ उल्लघन गरिएका 
हिेक कार्ाहरु सबंिैाननक लोकतन्त्िमा बििभागी हुन्त्छ I सवंविानको मौसलक हकको 
बन्त्िोबस्त िाज्र्को स्वेच्छािारिताबाट नागरिकहरूको हक एव ंस्वतन्त्िताको िक्षा गनाका 
लाधग गरिएको हुन्त्छ I र्दि िाज्र्ले अननर्जन्त्ित तथा स्वेच्छािािी ढंगले नागरिक अधिकाि 
एव स्वतन्त्ितामा हस्तक्षेप गने अनमुनत पाउने हो भने सबंिैाननक लोकतन्त्िको आिािभतू 
मलू्र् एव मान्त्र्ता न ैपिाजित हुनपगु्िछ I सबंिैाननक लोकतन्त्िको आिािभतू मलू्र् एव ं
मान्त्र्ता भनेको िाज्र्को शजक्तलाई सससमत, परिभावषत एव ननर्जन्त्ित गनुा हो भने अकोनति 
नागरिकका आिािभतू अधिकाि एव ंस्वतन्त्ितालाइ प्रत्र्ाभनूत प्रिान गनुा हो I सवंविानले 
प्रत्रे्क नागरिकलाई “त्रबना हातहनतर्ाि शाजन्त्तपवूाक भेला हुने स्वतन्त्िता” प्रिान गिेको 
परिपे्रक्ष्र्मा गहृ मन्त्िालर् एव ं जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले काठमाडौका सबिैसो प्रमखु  
स्थान िहााँ हाल सम्म सभा, िूलसू एव ंतमाम क्रकससमका प्रिशानहरुको आर्ोिनाहरु त्रबना 
कुन ै िोकटोक हुने गिा्र्ो ती स्थानहरूलाई अिानक ननषधेित क्षिे घोषणा गनूा प्रथम 
दृजष्टमा न ैसतं्रबिानको सलखखत प्राविानको सवाथा त्रबपरित  छ I र्सबाट सजम्बिानको 
अक्षि एव ंभावना पणूारूपमा  आघानतत भएको छ I सबंिैाननक लोकतन्त्ि द्िािा शाससत 
मलूकुमा िाज्र्का सब ैननकार् तथा पिाधिकािीहरूको कताब्र् मौसलक हकको उपभोगलाइ 
सहिीकिण गनुा हो न क्रक मौसलक हकको प्रर्ोगमा अविोि ससिाना गनुा I मौसलक हक 



 

 

एव ंआिािभतू स्वतत्न्त्िताहरूको उपभोगमा गिैमनाससब एव ं स्वेच्छािािी बन्त्िेि लाग्न 
सक्िैन I कुन ैउधित एव ंतका सगंत कािण त्रबना िाज्र्का ननकार्हरूबाट  सतं्रबिान प्रित्त 
हकको प्रर्ोगमा कुण्ठा एव ं बन्त्िेि उत्पन्त्न गरिएको छ I मौसलक हकहरू अहिणीर् 
(Inalienable)  छन I सवंविानले तोकेको आिािबाहेक र्सको उपभोगमा कुन ैबन्त्िेि लाग्न 
सक्िैन I र्ो आिेश नागरिकको सतं्रबिान प्रित्त अधिकािलाई शनू्त्र् वा ननष्प्रभावी तलु्र्ाउने 
िवुषत मनसार्ले पे्ररित छ Iमाधथ उल्लेखखत आिेश/सिूनाले “त्रबना हातहनतर्ाि शाजन्त्तपवुाक” 
भेला हुने अधिकािको प्रर्ोग गिाा कािवाही गरिने व्र्ोहोिा िनाएको छ I अथाात मौसलक 
हकको प्रर्ोगलाइ आपिाधिक कृत्र्को सजं्ञा दिई र्सलाइ अपिाधिकािण गना खोजिएको छ 
I र्ो सवाथा आपवत्तिनक छ Iनागरिकहरुले आफ्नो हक एव ं स्वतन्त्िताको शाजन्त्तपणूा 
तरिकाले  उपभोग गिाा कािवादह गनुा कुन ै पनन सभ्र् एव ं लोकताजन्त्िक मलुकुमा 
स्वीकािर्ोग्र् हुनसक्िैन I र्सबाट हाम्रा मौसलक हक तथा स्वतन्त्िताहरु अपहिणमा पिेको 
तथा सबंिैाननक लोकतन्त्िको हाम्रो प्रर्ोग गम्भीि त्रबिलनको सशकाि भएको त्र् िेखांक्रकत 
भएको छ I 

र्सगैरि समनत २०७५/१/२ मा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले िारि गिेको सिूनामा  
तोक्रकएको स्थलमा माि प्रिशान गना पाउने कुिा प्रथम दृजष्टमा न ैगिैकाननूी एव ंपणूा 
रूपमा बिननर्तपणूा  छ Iबतामान सवंविान  वा कुन ैकाननूले  तोक्रकएको स्थानमा माि 
त्रबिोि प्रिशान गना पाउने कुिा कदहाँ कत ै परिकल्पना गिेको छैन I र्स्तो क्रकससमको 
आिेशलाई सतं्रबिान वा काननूको कुन ैशजक्त प्राप्त छैन I र्ो काननूी शनु्त्र्तामा िारि 
गरिएको सिूना/आिेश हो I र्ो सिूना आरै्मा स्वेच्छािािी एव ंबिननर्तपणूा छ I र्स्तो 
सिूना द्िािा सबंिैाननक स्वतन्त्ितालाइ पणूारूपमा ननष्प्रभावी तलु्र्ाउन खोजिएको छ I 
बिननर्तपणूा तरिकाले प्रिशान स्थल तोक्रकएको छ ताकी सावािननक प्रिशानको प्रभावको 
ब्र्ापक न्त्र्नूीकिण हुनसकोस I सावािननक त्रबिोि वा प्रिशानको उद्िेश्र् सिकाि समक्ष 
नागरिकहरूले आफ्नो आवाि प्रभावकािी ढंगले मखुरित गना  पाउन ुहो I लोकतन्त्िमा हिेक 
नागरिकलाइ असहमनतको अधिकाि छ I र्दि सिकाि समक्ष नागरिकहरूको आवाि 
पगु्नसक्िैन भने लोकतन्त्िको क्षनर्किण हुनथाल्छ I ति प्रिशानस्थललाइ बिननर्तपणूा 
तरिकाले सत्ताप्रनतष्ठान भन्त्िा ननकै टाढा िाखखएको छ I र्दि सत्ता एव ंसिकािमा  बसेका 
पिाधिकािी समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाि परु्ााउन सक्िैन भने त्रबिोि प्रिशानको कुन ै
औधित्र् पनन िहिैन I र्ो अधिकाि आरै्मा अथाहीन भएि िान्त्छ I त्रबिोि प्रिशानको अथा 
नागरिकहरूले िाज्र्लाई र्सको माध्र्म द्िािा िबाबहरू ससिााना गनुा हो तथा आफ्नो 
सिोकािलाइ मखुरित गिै  िाज्र्लाइ िनिाहनाका प्रनत  उत्तििार्ी  तलु्र्ाउन ूहो Iति 
सबंिैाननक परिकल्पनाको सवाथा त्रबपरित आि मलूकुमा ‘अघोवषत सकंटकाल’ लाग ूगना 
खोजिएको छ Iर्ो सिकािको सबंिैाननक प्रणालीप्रनतको  प्रनतबद्िताको पणूा अभाव हो 
Iबिननर्तपणूा तरिकाले अत्र्न्त्त अपार्क एव ंप्रिशानहरूको visibility low हुने ठाउाँलाइ प्रिशान 
स्थल तोक्रकएको छ I 

(ख) सतं्रबिानले प्रत्र्ाभतू गिेको त्रबना हातहनतर्ाि शाजन्त्तपवूाक भेला हुने अधिकाि लोकतन्त्िमा 
िनताको एउटा महत्वपणुा अधिकाि हो I र्सले लोकतन्त्िलाइ िीवन्त्त तथा क्रिर्ाशील 
तलु्र्ाउछ I र्ो नागरिकहरूको असभब्र्जक्त्त स्वतन्त्िताको एउटा सशक्त तथा प्रभावकािी 



 

 

माध्र्म हो I र्सको अभावमा नागरिकहरूले आफ्नो आवािलाई प्रभावकािी तरिकाले 
मखुरित गनासक्िैनन ् I लोकतन्त्ि भनेको आवधिक ननवाािन माि होइन अवपत ुसिकाि 
ननिन्त्ति िनिाहनाका प्रनत िवार्िेह हुन ुपनन हो Iबतामान सवंविानले ‘त्रबना हातहनतर्ाि 
शाजन्त्तपवूाक भेला हुने” स्वतन्त्ितालाइ उच्ि महत्व एव ं प्राथसमकता प्रिान गिेको छ I 
सजम्बिानले अत्र्न्त्त सससमत आिािमा मनाससब प्रनतबन्त्ि लाग्ने माि परिकल्पना गिेको 
छ I क्रकनक्रक मौसलक हकहरू मौसलक हुन I र्समा स्वेच्छािािी एव ंअननर्जन्त्ित  ढंगले 
कुन ै बन्त्िेि लाग्न सक्िैन I सवंविानको िािा १७(२)(२) ले –“नेपालको सावाभौम सत्ता, 
भौगोसलक अखंड़ता, िाजष्िर्ता ि स्वाधिनता, सनंघर् इकाई त्रबिको स-ूसम्बन्त्ि वा 
सावािननक शाजन्त्त ि व्र्वस्थामा प्रनतबन्त्ि लगाउने गरि ऐन बनाउन िोक लगाएको माननने 
छैन” भन्त्ने स्पष्ट व्र्वस्था गिेको छ I सवंविानले तोकेका र्ी आिाि बाहेक अरु आिािमा 
प्रनतबन्त्ि लाग्न सक्िैन तथा र्ी आिािहरूमा प्रनतबन्त्ि लगाउने कुिा त्रबिानर्क्रक काननू 
द्िािा माि सम्भव छ Iकाननूको अभावमा कार्ापासलकीर् आिेश वा सिूना मार्ा त कुन ै
बन्त्िेि लाग्न सक्िैन एव ं वविानर्की काननूको न्त्र्ानर्क परिक्षण समेत  हुन्त्छ I गहृ 
मन्त्िालर् एव ंजिल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाइ कुन ैकाननूले पनन प्रिशान स्थल तोक्ने एव ं
सवंविानको परिकल्पना भन्त्िा बादहि मौसलक हकलाइ न ैननस्तिे तलु्र्ाउने कुन ैसक्षमता 
प्रिान गिेको छैन Iकुनपैनन लोकताजन्त्िक एव ंसभ्र् समािमा र्स्तो कुिा स्वीकार्ार्ोग्र् 
हुनसक्िैन I र्स्तो क्रकससमको क्रिर्ाकलापबाट ववधिको शासन पिाजित हुनपगु्िछ I िाज्र् 
नागरिक स्वतन्त्िता तथा ववधिको शासनको असभभावक हो I ववधिको शासनको सिंक्षण गनुा 
िाज्र्को प्रथम िानर्त्व हो I भाितीर् सवंविानको िािा १९(१)(b) ले पनन “त्रबना हातहनतर्ाि 
शाजन्त्तपवूाक भेला हुने स्वतन्त्िता” लाइ मौसलक हकको रूपमा मान्त्र्ता प्रिान गिेको छ I 
र्स ै सन्त्िभामा भाितीर् सवोच्ि अिालतले २३ February, २०१२ मा SUO MOTU WRIT 

PETITION IN RAMLILA MAIDAN INCIDENT DT.4/5.06.2011 v.  HOME SECRETARY, UNION 

OF INDIA  को मदू्िामा बोलेको छ -  Freedom of speech, right to assemble and 

demonstrate by holding dharnas and peaceful agitations are the basic features of a 
democratic system. The people of a democratic country like ours have a right to raise 
their voice against the decisions and actions of the Government or even to express their 
resentment over the actions of the Government on any subject of social or national 
importance. The Government has to respect and, in fact, encourage exercise of such 
rights. It is the abundant duty of the State to aid the exercise of the right to freedom of 
speech  understood in its comprehensive sense and not to throttle or frustrate exercise 
of such rights by exercising its executive or legislative powers and passing orders or 
taking action in that direction in the name of reasonable restrictions. The preventive 
steps should be founded on actual and prominent threat endangering public order and 
tranquility, as it may disturb the social order. This delegate power vested in the State has 
to be exercised with great caution and free from arbitrariness. It must serve the ends of 

the constitutional rights rather than to subvert them.  

(ग) समनत ००७४/११/८ मा ननषधेित क्षेिको सिूना िारि गिाा “स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ को 
िर्ा ६(३) बमोजिम िारि गरिएको छ Iऐनको िर्ा ६(३) को व्र्वस्था अनसुाि – कसलैे 
कुन ैकाम गना लाग्िा वा कदहाँ केदह बस्त ुिहिा वा कसलेै िाख्िा हूलिंगा भइ शाजन्त्त सिुक्षा 
भगं हुने वा कसलैाई बािा त्रबिोि गने वा िनस्वास््र्लाइ खिाब असि पने सम्भावना 
भएमा” भननएको छ I ति हिुवा ढंगले ऐनको प्राविान माि उल्लेख गनुा पर्ााप्त हुिैन I 



 

 

र्सको लाधग बस्तगुत आिाि एव ंकािणको त्रबद्द्मानता पनन आवश्र्क हुन्त्छ I ववधिको 
शासनमा काननूको स्वेच्छािािी प्रर्ोग पणूारूपमा बजिात छ I नागरिकको अधिकाि तथा 
स्वतन्त्ितामा प्रत्र्क्ष रूपमा प्रनतकूल असि पाने गरि बिननर्तपणूा तरिकाले काननूको प्रर्ोग 
हुनसक्िैन Iनागरिक स्वतन्त्िततामा पणूा प्रनतबन्त्ि लगाउने आिेश िारि गिाा ऐन एव ं
सवंविानले परिकल्पना गिेको कुन ैआिाि वा कािण खुलाइएको छैन Iर्सबाट प्रष्ट छ क्रक 
र्स्तो क्रकससमको आिेश िारि गिाा सतं्रबिान वा काननू द्िािा ननदिाष्ट कुन ैसावािननक 
दहत वा उद्िेश्र् प्राप्त गनुा भन्त्िा नागरिक स्वतन्त्ितालाइ कुजण्ठत गने एव ं नागरिक 
असहमनतका स्विलाइ िबाउने  कूननर्तले र्ो आिेश पे्ररित छ I मौसलक हकमा मनाससब 
बन्त्िेि माि स्वीकािर्ोग्र् हुन्त्छ I मनाससब बन्त्िेिको परिक्षण उनतणा हुनका लाधग 
सवंविानले तोकेको आिाि एव ंसीमासभि हुनकुा साथ ैबन्त्िेि औधित्र्पणूा एव ंसमानपुानतक 
हुनपुने हुन्त्छ I हक एव स्वतन्त्ितालाइ पणूारूपमा ननसमट्र्ान्त्न पाने िवुषत मनसार् द्िािा 
पे्ररित हुनहुुिैन Iिाज्र्का ननकार् तथा अगंहरुल ेन ैत्रबधिको शासनलाइ खजण्डत गिै िान ु
एव ंकाननूलाइ बिननर्तपणूा तारिकाले प्रर्ोग गनुा ननतान्त्त िभुााग्र्पणूा छ Iकाननूको प्रर्ोग 
ननदहत स्वाथाबाट पे्ररित हुन,ु काननूको तका हीन प्रर्ोग गरिन ुएव ंकाननूको प्रर्ोग गिाा 
अप्रासधंगक त्रबषर्लाइ ध्र्ानमा िाखेि अनधुित उद्िेश्र् पनूत ा गना खोज्न ुकाननूद्िािा प्राप्त 
शजक्त वा प्राधिकािको (Authority) ब्र्ापक िरुुपर्ोग हो I काननूको स्वच्छ एव ंवववेकसम्मत 

(Fair and reasonable) प्रर्ोग माि स्वीकाि र्ोग्र् हुनसक्छ I एउटा लोकताजन्त्िक समािले  
शजक्त वा प्राधिकािको िरुुपर्ोग गने इिाित प्रिान गिैन I काननूले कुन ैपिाधिकािीलाई 
र्दि कुन ैअधिकाि  प्रिान गिेको छ भने र्सको प्रर्ोग स्वच्छ एव वववकेसम्मत ढंगले 
िनदहतलाइ (Public welfare) बढावा दिने गरि गरिन ु पिाछ Iर्स ै सम्बन्त्िमा  प्रख्र्ात 
ववधिशास्िी Prof.  de Smith ले  भनेका छन ्-   "Theconcept of bad faith, eludes precise 

definition but inrelation to the exercise of statutory powers, it may besaid to comprise 

dishonestly or frauds and malice. Apower is exercised fraudulently if its repository in--
tends to achieve an object other than that for winchhe believed the power to have been 

conferred".(Judicial Review of Administrative Action,535(Fourth edition)(1980)).  
(घ) नागरिक हक एव ंस्वतन्त्िताको प्रश्न आि ब्र्ापक रूपमा बिै अन्त्तिाजष्िर् सिोकािको 

प्रश्न भसैकेको छ I िोस्रो त्रबश्वर्दु्ि पश्िात ब्र्ापक रूपमा अन्त्तिाजष्िर् मानव अधिकाि 
काननूको ननिन्त्ति त्रबकास भइिहेको छ I नेपाल पनन ननिन्त्ति रूपमा अन्त्तिाजष्िर् सिंक्षण 
प्रणालीको दहस्सा हुिै गएको छ Iर्स ै सन्त्िभामा नागरिकको शाजन्त्तपवूाक भेला हुने 
स्वतन्त्ितालाइ अन्त्तिाजष्िर् मानव अधिकाि काननूले ब्र्ापक मान्त्र्ता प्रिान गिेको छ I 
मानव अधिकािको ववश्वब्र्ापी घोषणापिको िािा २० (१) मा भननएको छ -  Everyone 

has the right to freedom of peaceful assembly andassociation. त्र्सगैरि  International 

Covenant on Civil and Political Rights को िािा २१ मा भननएको छ -  The right of 

peaceful assembly shall be recognized. No restrictionsmay be placed on the exercise of 
this right other than those imposedin conformity with the law and which are necessary 
in a democraticsociety in the interests of national security or public safety, public 
order,the protection of public health or morals or the protection of the rightsand 

freedoms of others. र्स ैसन्त्िभामा  Convention on the Rights of the Child को िािा १५ 
ले व्र्वस्था गिेको छ - States Parties recognize the rights of the child to freedom 



 

 

ofassociation and to freedom of peaceful assembly.No restrictions may be placed on the 
exercise of these rights otherthan those imposed in conformity with the law and which 
are necessaryin a democratic society in the interests of national security or publicsafety, 
public order (ordre public), the protection of public health ormorals or the protection of 

the rights and freedoms of others. नेपाल र्ी माधथ उल्लेखखत अन्त्तिाजष्िर् मानव अधिकाि 
िस्तावेिहरूको िाज्र् पक्ष हो I र्ी मानव अधिकाि सम्बजन्त्ि महासजन्त्िहरूको िाज्र् पक्ष 
भएको नाताले नेपाल आफ्नो सजन्त्ि िानर्त्वबाट मकु्त हुनसक्िैन I आरु्द्िािा अनमुोदित 
महासजन्त्िहरूको पालना गनुा नेपालको सजन्त्ि िानर्त्व हो I सिननर्तको (Pacta 

SundaServenda ) आिािमा अन्त्तिाजष्िर् सजन्त्ि एव ं काननूहरुको पालना गनुा एव र्ी 
िस्तावेिहरूमा उल्लेखखत अधिकाि एव ंस्वतन्त्िताहरु आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रत्र्ाभतू गनुा 
एउटा सावाभौम िाष्िको नाताले नेपालको कताब्र् हो I अन्त्तिाजष्िर् काननूको पालना नगने 
िाष्िहरुलाइ अन्त्तिाजष्िर् त्रबिािरिमा सम्मानको नििले हेरििैन Iर्स ै सिंभामा भेननस 
कसमसनले Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly तर्ाि गिेको छ I ववशषेज्ञहरूको 
लामो छलर्ल पनछ तरै्ाि गरिएको र्स ननिेसशकामा भननएको छ - 2.1 The presumption 

in favour of holding assemblies. As a fundamental right, freedomof peaceful assembly 
should, insofar as possible, be enjoyed without regulation. Anythingnot expressly 
forbidden by law should be presumed to be permissible, andthose wishing to assemble 
should not be required to obtain permission to do so. A presumptionin favour of this 

freedom should be clearly and explicitly established in law.2.2 The state’s positive 

obligation to facilitate and protect peaceful assembly. It is theprimary responsibility of 
the state to put in place adequate mechanisms and proceduresto ensure that the 
freedom is practically enjoyed and not subject to unduebureaucratic regulation. In 
particular, the state should always seek to facilitate andprotect public assemblies at the 
organizers’ preferred location and should also ensurethat efforts to disseminate 
information to publicize forthcoming assembliesare not impeded. 

 

४. अतुः माथी उल्लखे गरिएको आिाि ि कािणबाट सवंविानको िािा १६, १७(१)(२),१८ अन्त्तगात प्रत्र्ाभतू 
मौसलक हकमा आघात एव ंकुण्ठा पगु्न गएकोले सवंविानको िािा ४६/१३३(२)(३)  बमोजिम सावािननक 
सिोकािको  र्ो ननवेिन सलएि सम्माननत अिालत समक्ष उपजस्थत भएको छु I सवंविानको िािा 
१३३(२)(३) बमोजिम समनत ०७४/११/८ मा जिल्ला सिूक्षा ससमनतको ससर्ारिस एव ंसो ससर्ारिसको 
आिािमा काठमाडौ महानगिपासलका  त्रबसभन्त्न स्थानहरुमा सभा, िुलसू वा प्रिशानमा िोक लगाइएको 
ननषधेित क्षेिको आिेश/सिूना, गहृप्रशासन सिुाि कार्ार्ोिना २०७४ को बिुा न ३०,सो बिुालाइ 
कार्ाान्त्वर्न गनेसमनत २०७४/१२/३० मा जिल्ला सिूक्षा ससमनत काठमाडौको  ननणार् एव ंसो ननणार्को 
आिािमा समनत २०७५/१/२ मा िारि सिूना/आिेश  उत्प्रेषणको आिेश द्िािा बिि गरि पाउ I साथै 
मौसलक हक एव ंस्वतन्त्िता ननस्तिे तथा ननस्प्रभावी हुने गरि र्स क्रकससमको  कुन ैगिैकाननूी 
ननणार्, सिूना वा आिेश िारि नगनूा  नगिाउन ुभनन त्रबपक्षीहरूका नाममा प्रनतषिेको आिेश समेत 
िािी गरि पाउ I 

५. माधथको प्रकिणहरुमा उल्लखे गरिए बमोजिम त्रबपक्षीहरु द्िािा त्रबसभन्त्न समनतमा िारि ननणार्, सिूना 
एव ंकार्ार्ोिनाले नागरिकको सतं्रबिानद्िािा प्रित्त मौसलक हकको उपभोगमा अविोि तथा कुण्ठा 
उत्पन्त्न भइ अपिुखणर् क्षनत पगु्न िाने हाँिा र्ो रिट ननवेिनको अजन्त्तम  टुङ्गो नलागेसम्म सो को 
कार्ाान्त्वर्न नगनुा नगिाउन ुएव ंसात्रबकका स्थानहरूमा  सभा, िूलसू एव ंप्रिशान गना निोक्न ुभनन 



 

 

सवोच्ि अिालत ननर्मावली २०७४ को ननर्म ४९ बमोजिम अन्त्तरिम आिेश समेत िािी गिी पाउाँ  
। 

६ .  सलंग्न कागिातहरु :–  

(क) समनत २०७५।११।८ मा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् काठमाडौंद्धािा िािी सिूना ।  
(ख) समनत २०७५।१।२ मा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् काठमाडौंद्धािा िािी सिूना ।  

 
७. र्ो रिट ननवेिन िताा गना काननू व्र्वसार्ी मकुिि गिेको छैन । पनछ ननर्जुक्त हुने काननू 

व्र्वसार्ीको बहस बिुालाइ पनन र्स ैरिट ननवेिनको असभन्त्न अगं मानन पाउ I 

८. सवोच्ि अिालत ननर्मावली २०४९ को  ननर्म ४०(ख) बमोजिम र्ो रिट ननवेिन अन्त्र्ि समानान्त्ति 
अधिकाि प्रर्ोग गिेको छैन । 

९. र्ो ननवेिनपिमा लखेखएको व्र्होिा ठीक सााँिो छ,झठु्ठा ठहिे काननू बमोजिम सहुाँला बझुाउाँला ।  

 

निरे्वदक 

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी 
 
 

इनत सवंत ्२०७५  साल असाि २१ गत ेिोि ५ शभुम ्.........................................................।  

 

 
 
 
  
 


