
 
 

खिलानाथ ढकाल विरुद्ध कुमार भट्टराईसमेत      मदु्ााः अदालतको अिहेलना  069-CR-1074 पषृ् ठ 1 
  

 
 

 

 

 

 

 

सिोच् च अदालत, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री अननल कुमार नसन्हा 
माननीय न्यायाधीश श्री हरर प्रसाद फुयाल 

फैसला 
069-CR-1074 

मदु्ााः अदालतको अिहेलना। 

 

मेघनाथको छोरा, खजल्ला तेह्रथमु, ओख्र ेगाउँ विकास सनमनत िडा नं. 2 घर भई 
साविकमा नेपाल ररपखललक नमनडया (प्रा.) नल. बाट प्रकाखशत नागररक दैननक 
पनिकाको विराटनगर संिाददाता हाल सेतोपाटी नडखजटल अनलाइनमा काययरत 
खिलानाथ ढकाल ---------------------------------------------------------1 

पनुरािेदक 

प्रनतिादी 

विरुद्ध 

पनुरािेदन अदालत बार एशोनसएशन, विराटनगरका तत्कानलन अध्यक्ष कुमार 
भट्टराई --------------------------------------------------------------------1 

मोरङ खजल्ला अदालत बार एशोनसएशन, मोरङका तत्कानलन अध्यक्ष देिेन्र 
कोइराला -----------------------------------------------------------------1 

सनुसरी खजल्ला अदालत बार एशोनसएसनका तत्कानलन अध्यक्ष हेमराज पोिरेल --1 

प्रत्यथी 
िादी 

 

शरुु तहमा फैसला गननाः   माननीय न्यायाधीश श्री नगररराज पौड् याल 

     माननीय न्यायाधीश श्री खशिनारायण यादि 

     पनुरािेदन अदालत विराटनगर 



 
 

खिलानाथ ढकाल विरुद्ध कुमार भट्टराईसमेत      मदु्ााः अदालतको अिहेलना  069-CR-1074 पषृ् ठ 2 
  

फैसला नमनताः    2069।10।8 

 पनुरािेदन अदालत विराटनगरको नमनत 2069।10।8 को फैसला उपर पनुरािेदक 
प्रनतिादीको तफय बाट पनुरािेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोखजम 
पनुरािेदनको रोहबाट पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्ाको संखक्षप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:- 

तथ्य िण्ड 
1. नागररक दैननकको िर्य ६ अंक २३५ नमनत २०६८।९।६ मा प्रकाखशत अपहरण मदु्ामा 

सामान्य तारेि शीर्यक अन्तगयत पनुरािेदन अदालत विराटनगरको न्यावयक कारिाहीको 
सम्िन्धमा प्रकाखशत समाचारका सम्बन्धमा ननिेदक तीनिटै िार एशोनसएसनको गम्भीर 
ध्यानाकृष्ट भएको छ। उक्त समाचारमा पनुरािेदन अदालत विराटनगर लगायत सम्पूणय 
न्यायालय, न्यायकमी र न्याय सम्पादन प्रकृया प्रनत जानी जानी भ्रामक एिं कपोलकखल्पत 
लाञ्छना लगाई अदालत प्रनतको जनआस्था, गररमा र स्ितन्ि न्यायपानलका प्रनत कुठाराघात 
गरे गराएको अिस्था छ। विपक्षीहरुको उक्त काययबाट स्ितन्ि न्यायपानलकाको गररमा, 
स्ितन्िता, प्रनतष्ठा र जनआस्थामा नै आघात पगु्न गई अदालतको अिहेलना हनु गएकाले 
विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोखजम कारिाही र हदैसम्म 
सजाय गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको ननिेदन मागदाबी । 

2. यसमा ननिेदन माग िमोखजम नागररक दैननकका संिाददाता खिलनाथ ढकाल र खजल्ला प्रहरी 
कायायलय, मोरङका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्यमु्न्न काकलाईलाई अदालतको अिहेलनाको कसूरमा 
सजाय वकन हनु ुनपनन हो ? सजाय हनु ुनपनन आधार र कारण भए सो समेत नलई विपक्षी 
खिलनाथ ढकाललाइ बयान गनय स्ियं र अन्य विपक्षीहरुले नलखित जिाफ सवहत उपखस्थत 
हनु ुभनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी बयान गनय िा नलखित जिाफ परे िा 
अबनध व्यनतत भए पनछ ननयमानसुार पेश गनुय भन्ने यस अदालतको नमनत २०६८।९।७ को 
आदेश।  

3. अदालतको अिहेलनामा ननिेदन ददने हकदैया ननिेदकहरुलाई छैन। के कुन काययले 
अिहेलना हनु गएको हो, िलुाएको देखिदैन। म एक कतयव्यननष्ठ प्रहरी कमयचारी हुँदा 
समाजमा शाखन्त सवु्यिस्था र अमनचयन कायम गनुय मेरो कतयव्य हो। कतयव्य ननिायह गनन 
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क्रममा अनभयकु्तलाई पक्राउ गरी अनसुन्धान पनछ सरकारी िकील माफय त मदु्ा दायर गदाय 
अदालतको अिहेलना हनेु होइन। स्ितन्ि न्यायपानलका र न्यायमूनतयहरुको अिहेलना गरेको 
छैन। म एक खजम्मेिार प्रहरी अनधकृत भएको र नागररक दैननकमा प्रकाखशत समाचारमा 
मेरो नाम समेत उल्लेि भएको आधारमा माि अदालतको अिहेलना हनेु होइन। अदालत 
प्रनत मेरो आस्था, ननष्ठा र विश्वास छ। मैले अदालतको अिहेलना गरेको छैन र गनन पनन 
छैन। झठुा ननिेदनदाबी िारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रहरी उपरीक्षक प्रद्यमु्न 
काकलाईको नलखितजिाफ।  

4. सम्माननत अदालतको अिहेलना गनन िा अदालत प्रनतको विश्वास घटाउने मेरो कुनै उद्ेश्य 
होइन। अदालतबाट भएका आदेश िा ननणयय जनता साम ुपरु् याउने खजम्मेिारीलाई मध्येनजर 
गदै सप्रमाण समाचार लेिेको हुँ। नागररक दैननकमा प्रकाखशत समाचारको कुन भागले 
अदालतको अिहेलना हनु गएको हो, ननिेदकहरुले उल्लेि गरेको पाइदैन। प्रकाखशत 
समाचारबाट असर पगुेको िा भ्रामक रुपमा प्रकाखशत भएको भन्ने लागेमा प्रसे काउखन्सल 
ऐन, २०४८ को प्रािधान अनरुुपको समाचारको िण्डन गनन िा प्रसे काउखन्सलमा उजरु गनन 
प्रकृया अबलम्िन गनुयपननमा अिहेलनामा ननिेदन ददएको नमलेको छैन। मैले लेिेको 
समाचारको कुनै भागले सम्माननत अदालतको अिहेलना गरेको छैन। अिहेलना भएको भए 
सम्माननत अदालत प्रनत क्षमाप्राथी छु भन्ने व्यहोराको विपक्षी खिलनाथ ढकालको नमनत 
२०६८।९।१८ को बयान।  

5. अदालतको अिहेलना गनन, अनािश्यक र भ्रमपूणय समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण गरी 
अनखुचत चचाय िटुल्ने िा अदालतको मयायदालाई गलतरुपले प्रस्ततु गरेर अदालतको 
स्ितन्िता र छविलाई नकारात्मक असर परु् याउने प्रसे जगतको मनसाय होइन। ननिेदकले 
उल्लेि गरे जस्तो न्यायालय प्रनत भ्रम फैलाउने समाचार प्रकाखशत गररएको छैन। 
समाचारको कुन अंशले अदालतको अिहेलना हनु गएको हो, ननिेदनमा स्पष्ट छैन। 
अदालतको कामकारिाही जनता समक्ष परु् याउन ु प्रसे जगतको संिैधाननक एिं कानूनी 
दावयत्ि हो । तथ्ययकु्त समाचार प्रकाशन गदाय अदालतको अिहेलना भएको मान्न नमल्दैन। 
सूचनाको हक सम्िन्धी ऐन र पनुरािेदन अदालत ननयमािलीले प्रनतिन्ध लगाएको िाहेक 
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अन्य विर्यमा सूचना सम्प्ररे्ण गनुय प्रसे जगतको अनधकार र दावयत्ि दिैु हो। प्रकाखशत 
समाचार छापिाना तथा प्रकाशन सम्िन्धी ऐनको विपरीत छैन। माननीय मखु्य 
न्यायाधीशको विर्यमा प्रकाखशत समाचार अदालतको अिहेलनाको विर्य िन्न सक्दैन। 
प्रकाखशत समाचारमा खचत्त नबझेु प्रसे काउखन्सल ऐन, २०४८ अन्तगयतको उपचारको मागय 
अबलम्िन गनुयपछय, अिहेलनामा ननिेदन गनय पाइने होइन। प्रकाखशत समाचारबाट 
अदालतको अिहेलना नभएको हुँदा ननिेदन दाबी िारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरु 
विनोदराज ज्ञिाली, शोभा ज्ञिाली र नारायण िाग्लेको तफय बाट पनय आएको नलखित जिाफ ।  

6. नमनत २०६८।९।६ गते नागररक दैननकमा प्रकाखशत समाचारको खिलनाथ ढकाल 
संिाददाता हनुभुएको तथ्यलाई ननजले बयान गदाय स्िीकार गरेको र सो समाचारको सत्यता 
पवुष्ट हनेु विश्वासप्रद तथ्य प्रमाण पेश भएको अिस्था नहुँदा थप प्रमाण िझु्दै जाँदा ठहरे 
िमोखजम हनेु गरी हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) एिं मलुकुी ऐन, अ.िं. 
११८ को देहाय (५) र (१०) समेतका आधारमा खिलनाथ ढकालबाट रु. ५०००।– 

नगद िा सो िरािरको धरौट िा जेथा जमानी माग गरी ददए नलई तारेिमा राख्न ुर ददन 
नसके ननयमानसुार कारागार कायायलय, विराटनगरमा पठाई ददनू भन्ने व्यहोराको नमनत 
२०६८।९।२० को पनुरािेदन अदालत विराटनगरको आदेश । 

7. विपक्षी पिकार खिलनाथ ढकालले वििादीत समाचार आफूले प्रकाखशत गरेकोमा सावित रही 
समाचार जनुसकैु विर्यमा पनन लेख्नपुनन मेरो खजम्मेिारी हो, वििाददत समाचारले अदालतको 
अिहेलना गरेको छैन भनी बयान गरेको देखिन्छ । समाचार जनुसकैु विर्यमा पनन लेख्नपुनन 
मेरो खजम्मेिारी हो भनी आफ्नो स्िाथय िा सरोकार रहेको िा आफू सरोकारिाला भएको 
विचाराधीन मदु्ालाई प्रभाि पानन गरी िा न्यायाधीशको मयायदा, सम्मान िा प्रनतष्ठामा आघात 
पनन गरी समाचारको रुपमा प्रकाखशत गनुय पिकारको खजम्मेिारी अन्तगयतको विर्य हो भन्न 
नमल्ने देखिंदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(३) ले अनभयकु्तले अदालतलाई 
सन्तषु्ट हनेु गरी क्षमायाचना गरेमा क्षमा गनय िा सजाय तोकी सकेको भए नमनाहा ददन िा 
मलुतिी राख्न सक्ने व्यिस्था गरेको देखिन्छ । विपक्षी खिलनाथ ढकालले अदालतको 
अिहेलना गरेको नसद्ध हुँदाहदैु पनन समग्ररुपमा आफ्नो काययलाई पवुष्ट गनन प्रयत् न गरी 
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त्यसपनछ माि अिहेलना भएको भए क्षमाप्राथी छु भनी बयान गरेको देखिन्छ । क्षमायाचना 
गननले क्षमाप्राथी छु भनेर माि पगु्दैन। त्यस्तो क्षमायाचना ननजको अन्तस्करणबाट ननशृ्रत 
शतयरवहतको देखिए माि क्षमा गनय सवकने अिस्था रहन्छ । यी विपक्षीको क्षमायाचना 
ननजको अन्तस्करणबाट ननशृ्रत मनसायपूियकको देखिन नआएकाले उखल्लखित कानूनी 
प्रािधान अनरुुप ननजको क्षमायाचना स्िीकायय हनु सक्ने देखिएन । ननज खिलनाथ ढकालले 
ननिेदन दाबी िमोखजम अदालतको अिहेलनाको कसूर गरेको ठहछय। ननजलाई सो कसूरमा 
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) िमोखजम रु.१००।– (एक सय) जररिाना 
हनु्छ भन् नेसमेत व्यहोराको पनुरािेदन अदालत, विराटनगरको नमनत 2069।9।8 को 
फैसला । 

8. मैले सम्प्ररे्ण गरेको समाचार झूठो भएको भन्ने प्रमाखणत नगरी, यदद समाचार झूठो र आचार 
संवहता विपरीत भएको भए कानूनले तोकेका ननकायमा कारबाही चलाउँन ुपननमा सो समेत 
नगरी, मैले पेश गरेका प्रमाण नबझुी गररएको पनुरािेदन अदालत, विराटनगरको फैसला 
कानून विपरीत भई िवुटपूणय भएको हनुाले उल्टी गरी ननष्पक्ष इन्साफ पाऊँ भन् नेसमेत 
व्यहोराको पनुरािेदक प्रनतिादी खिलनाथ ढकालको तफय बाट यस अदालतसमक्ष दताय भएको 
पनुरािेदन। 

9. यसमा पनुरािेदक प्रनतिादीले तथ्यगत रुपमा पवुष्ट भएका कुराहरु सम्म प्रकाशनका लागी 
ररपोवटयङ्ग गरेको भनी खजकीर गरेको विर्यमा अबहेलना ठहर गरेको साथै प्रनतिादी 
खिलनाथले गरेको बयानको स.ज. ७ मा "क्षमाप्राथी छु" भनी उल्लेि भएको प्रसंग तफय  
न्यायोखचत मूल्यांकन गरेको नदेखिएको समेत समग्र व्यहोराको सन्दभयमा हेदाय पनुरािेदन 
अदालत विराटनगरबाट नमनत २०६९।१०।८ मा भएको फैसला फरक पनय सक्ने देखिंदा 
छलफलका लागी मलुकुी ऐन, अ.बं. २०२ नं. समेतको प्रयोजनाथय ननिेदकहरुलाई जनाउ 
ददई अरु ननयमानसुार गरी पेश गनुयहोला भन् ने समेत व्यहोराको नमनत २०७३।८।१६ को 
यस अदालतको आदेश। 

10. पनुरािेदकको मदु्ासँग सम्बखन्धत तथ्यगत रुपमा समाचार लेिेको, अदालतको अिहेलना गनन 
मनसाय नरहेको अिस्थामा तथ्यात्तमक रुपमा पनन पनुरािेदन अदालतको फैसला िवुटपणुय 
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रहेको, कानूनी रुपमा पनन अखन्तम खजम्मेिारी नलने सम्पादक तथा प्रकाशकहरुलाई सफाइ 
ददई समाचार संकलकलाई मािै सजाय गरेको स्िच्छ, ननश्पक्ष र न्यावयक मन प्रयोग 
नभएको तथा सो फैसला अदालतको अिहेलनाको ितयमान अिधारणाहरुअनसुार पनन 
नभएकोले पनुरािेदन अदालतको फैसला बदर गरी पनुरािेदकलाई सफाइ प्रदान गरी पाउँ 
भन्ने समेत व्याहोराको प्रनतिादी खिलनाथ ढकालको तफय बाट विद्वान अनधिक्ता श्री माधब 
कुमार बस्नेतले पेश गरेको नलखित बहस नोट ।  

ठहर िण्ड 

11. ननयम िमोखजम दैननक पेशी सूचीमा चढी ननणययाथय इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु 
मदु्ामा पनुरािेदक प्रनतिादीको तफय बाट उपखस्थत विद्वान अनधिक्ता श्री माधि िस्नेतले  
पनुरािेदक प्रनतिादीले अदालतको बयानमा क्षमायाचना समेत गरेको छ । अदालतको 
अिेहलनामा कारिाही र सजाय गनय पाउने अनधकारको प्रयोग गदाय अदालतले धेरै होखशयारी 
र सचेतता अपनाउन ु पदयछ। अदालतको अिहेलना भयो भनेर माि पगु्दैन, अिहेलनाजन्य 
कायय भएको देखिन ु पनन पदयछ। अिहेलनाजन्य कायय भएको तथ्यगत रुपमा देखिंदैन भने 
सजाय गनय पनन नमल्दैन भनी गनुयभएको िहस समेत सनुनयो । 

12. नागररक दैननकको िर्य ६ अंक २३५ नमनत २०६८।९।६ मा प्रकाखशत "अपहरण मदु्ामा 
सामान्य तारेि" शीर्यक अन्तगयत पनुरािेदन अदालत विराटनगरको न्यावयक कारिाहीको 
सम्िन्धमा प्रकाखशत समाचारले पनुरािेदन अदालत विराटनगर लगायत सम्पूणय न्यायालय, 

न्यायकमी र न्याय सम्पादन प्रकृया प्रनत जानी जानी भ्रामक एिं कपोलकखल्पत लाञ्छना 
लगाई अदालत प्रनतको जनआस्था, गररमा र स्ितन्ि न्यायपानलका प्रनत कुठाराघात गरे 
गराएको र उक्त काययबाट अदालतको अिहेलना हनु गएकोले विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १८(२) िमोखजम कारिाही र हदैसम्म सजाय गरी पाऊँ भन्ने ननिेदन 
मागदाबी भएकोमा ननिेदन ददने हकदैया ननिेदकहरुलाई छैन। के कुन काययले अदालतको 
अिहेलना हनु गएको हो, िलुाएको देखिदैन। नागररक दैननकमा प्रकाखशत समाचारमा नाम 
उल्लेि भएको आधारमा माि अदालतको अिहेलना हनेु होइन, अदालतबाट भएका आदेश 
िा ननणयय जनता साम ुपरु् याउने खजम्मेिारीलाई मध्येनजर गदै सप्रमाण समाचार लेिेको हुँ। 
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प्रकाखशत समाचारको कुन भागले अदालतको अिहेलना हनु गएको हो, उल्लेि गरेको 
पाइदैन। प्रकाखशत समाचारबाट असर पगुेको िा भ्रामकरुपमा प्रकाखशत भएको भन्ने लागेमा 
प्रसे काउखन्सल ऐन, २०४८ िमोखजमको प्रकृया अबलम्िन गनुयपनन हो, अिहेलनामा ननिेदन 
ददन पाइने होइन। मैले लेिेको समाचारको कुनै पनन भागले अदालतको अिहेलना गरेको 
छैन, समाचारको कुन अंशले अदालतको अिहेलना हनु गएको हो, ननिेदनमा स्पष्ट छैन। 
तथ्ययकु्त समाचार प्रकाशन गदाय अदालतको अिहेलना भएको मान्न नमल्दैन। सूचनाको हक 
सम्िन्धी ऐन र पनुरािेदन अदालत ननयमािलीले प्रनतिन्ध लगाएको िाहेक अन्य विर्यमा 
सूचना सम्प्ररे्ण गनुय प्रसे जगतको अनधकार र दावयत्ि दिैु हो। माननीय मखु्य न्यायाधीशको 
विर्यमा प्रकाखशत समाचार अिहेलनाको विर्य िन्न सक्दैन भन्ने प्रनतिादी खिलनाथ ढकालको 
मखु्य खजकीर रहेको प्रस्ततु मदु्ामा ननज खिलनाथ ढकालले ननिेदन मागदाबी िमोखजम 
अदालतको अिहेलनाको कसूर गरेको ठहर् याई ननजलाई सो कसूरमा न्याय प्रशासन ऐन, 

२०४८ को दफा १८(२) िमोखजम रु.१००।– (एक सय) जररिाना हनेु भनी भएको 
पनुरािेदन अदालत विराटनगरको फैसलाउपर पनुरािेदक प्रनतिादी खिलनाथ ढकालको यस 
अदालतमा पनुरािेदन पनय आएको देखिन्छ।  

13. प्रस्ततु मदु्ामा पनुरािेदक प्रनतिादी खिलनाथ ढकाललाई ननिेदन मागदाबी िमोखजम 
अदालतको अिहेलनाको कसूर गरेको ठहर् याई सजाय गरेको पनुरािेदन अदालत 
विराटनगरको फैसला नमलेको छ िा छैन भन्ने विर्यमा ननणयय ददनपुनन देखियो।  

14. अब पनुरािेदक प्रनतिादीको पनुरािेदन खजकीर, पनुरािेदकको कानून व्यिसायी विद्वान 
अनधिक्ता माधि कुमार बस्नेतको तफय बाट प्रस्ततु बहसनोट समेतको अध्ययन गरी हेदाय 
प्रस्ततु मदु्ा अदालतको अिहेलनासँग सम्बखन्धत रहेकाले अदालतलाई अदालतको 
अिहेलनामा कारबाही चलाउने अनधकार वकन ददइन्छ र के कस्ता काययहरू गररएमा 
अदालतको अिहेलना हनु्छ भन् ने सैद्धाखन्तक प्रनमामा संखक्षप्त वििेचना गनुय िाञ् छनीय हनेु 
देखिन्छ । अदालतको अिहेलनासम्बन्धी अिधारणा िस्ततुाः अदालतको स्ितन्िता, सक्षमता 
तथा नागररकहरूको न्याय प्रानप्तको अनधकारसँग जोनडएको विर्य हो । न्याय कुनै पनन 
नागररकको नैसनगयक अनधकार हो जसको प्राख त अदालतको सम्मान, प्रनतष्ठा र सक्षमतामा 
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अडेको हनु्छ । स्ितन्ि, ननष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपानलकाले माि नागररकलाई 
िास्तविक न्याय प्रदान गनय सक्छ । यसथय अदालतलाई स्ितन्ि, स्िच्छ, सक्षम र प्रभािकारी 
बनाई न्यायपानलकाप्रनतको नागररकहरूको आस्था र विश्वासको जगेनाय गदै न्याय सम्पादनको 
काययमा कुनै प्रकारको बाधा, अिरोध र लाञ् छना आउन नददन विश्वका हरेक लोकताखन्िक 
मलुकुहरूले अदालतलाई आफ्नो अिहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गनय सक्ने विशेर् 
अनधकार प्रदान गरेको पाइन्छ। हाम्रो सन्दभयमा हेदाय तत्कालीन अन्तररम संविधान,  २०६३ 
को धारा १५ र प्रचनलत नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सिोच्च 
अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा 
िा आदेश िा फैसलाको अिज्ञा गरेमा कानूनबमोखजम अिहेलनामा कारबाही चलाई सजाय 
गनय सक्नेछ भन् ने व्यिस्था गरेको देखिन्छ । प्रचनलत न्याय प्रशासन ऐन, 2073 को धारा 
१७ मा पनन सिोच्च अदालत, उच्च अदालत र खजल्ला अदालतलाई आफ्नो र मातहतको 
अदालत िा न्यावयक ननकायको न्याय सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा िा आदेश 
िा फैसलाको अिज्ञा गरेमा अदालतको अिहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ। संविधान तथा कानूनले नै अदालतलाई अदालतको अिहेलनामा कारबाही चलाउने 
अनधकार प्रदान गरेको भए तापनन हाम्रो सन्दभयमा अदालतको अिहेलना के कस्तो कायय हो 
भन् ने बारेमा स्पस्ट पररभार्ा गनन विशेर् ऐन बनेको पाइदैन।  

15. नागररक दैननकमा प्रकाखशत "अपहरण मदु्ामा सामान्य तारेि" शीर्यकको उक्त वििाददत 
समाचारको विर्यिस्त ु हेदाय अपहरणमा परी ६ घण्टा बन्धक बस्दा विराटनगर १२ का 
िमाननसंह बोहराले शारीररक तथा माननसक कष्ट व्यहोरे । १० लाि माग्दा नददएपनछ 
सोही ठाउँका .......... पाटीको काययकताय आजम परिेज नमयाँले साउन २८ गते अपहरण 
गरे । घटनाको तीन साता पनछ २० गते पक्राउ गररएका परिेजलाई खजल्ला अदालत 
मोरङ्गले असोज १० गते कसूरदार ठहर गरी कारागार चलान गयो । दईु मवहनापनछ मंसीर 
१६ गते भने उनी सामान्य तारेिमै पनुरािेदन अदालत विराटनगरबाट छुटे । आजम 
अदालतबाट छुटेपनछ बोहराले विराटनगर नै छाड्न ु पयो । आजमले ठेक्कापट्टा, ह तािारी, 
मवहनािारी, गणु्डागदी र धम्की ददइ व्यापारीबाट चन्दा असलु्दै आएको र मखु्य 
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न्यायाधीशसवहतको संयकु्त इजलासले नमयाँलाई तारेिमा छाड्यो भन्ने समेत व्याहोराको 
तत्कालीन विराटनगर पनुरािेदन अदालतका मखु्य न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजलुीको 
तस्िीर सवहतको समाचार छावपएको देखिन्छ ।   

16. प्रस्ततु मदु्ामा एकातफय  ननिेदकहरूले विपक्षीहरूको समाचार र लेिले यस अदालतको 
विरुद्ध भ्रामक हल्ला वफँजाई अदालतप्रनतको जनआस्थामा ह्रास परु् याउने कायय गरेको भन् ने 

खजवकर नलएका छन ् भने अकोतफय  विपक्षीहरूले आफूहरूले गरेको उक्त कायय प्रसे 
स्ितन्िताको उपभोग भएको र यसले अदालतको कुनै अिहेलना नगरेको भन् ने खजवकर 
नलएको देखिन्छ । लोकताखन्िक प्रणालीमा प्रसे स्ितन्िताको अत्यन्त महत्त्िपूणय स्थान 
रहेको हनु्छ भने स्ितन्ि र सक्षम न्यायपानलका अपररहायय माननन्छ । अवपत ु प्रसे 
स्ितन्िताको अभ्यास गनन क्रममा अदालतको अिहेलना हनु पगुेको भनी समय समयमा यस 
प्रकारका वििादहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरू मलुकुको एक प्रनतवष्ठत सञ् चार 
गहृसँग सम्बद्ध रहेको र प्रसे तथा सञ् चारको विस्तार र विकाससँगै आगामी ददनहरूमा पनन 
यस प्रकारका वििादहरू उत्पन् न भइरहने सम्भािना रहेकोले प्रसे स्ितन्िताको सीमा के हनेु, 

प्रसे स्ितन्िताको उपभोग गदाय अदालतको मयायदा कसरी कायम गनन तथा यस सम्बन्धमा 
अन्य मलुकुहरूमा के कस्तो अभ्यास रहेका छन ्भन् ने सम्बन्धमा व्याख्या हनुपुनन देखिन्छ । 

17. प्रसे स्ितन्िता लोकतन्िको आधारभतू स्तम्भ हो । विचार र राजनीनतक स्ितन्िताको जग 
हो । लोकतन्िमा जनता िास्तविक सम्प्रभ ुभएकाले समाजमा घटेको तत्कालीन घटनाको 
सम्बन्धमा स्ितन्ि र िास्तविक रूपमा जानकारी पाई ससूुखचत हनेु अनधकार नागररकमा 
ननवहत रहेको हनु्छ । जसको लानग स्ितन्ि प्रसेको आिश्यकता पदयछ । स्ितन्ि प्रसेले नै 
राज्यका ननकायहरूको काम कारबाहीमा पारदखशयता कायम गरी ती ननकायहरूलाई 
नागररकहरूप्रनत उत्तरदायी बनाउँछ । स्ितन्ि प्रसेले नागररकहरूको भािनालाई प्रनतविखम्बत 
माि गदैन, बरु उत्तरदावयत्िलाई पनन मागयननदनश गछय र मानि अनधकारको संरक्षण र 
संिद्धयन गनयको लानग राज्यका विनभन्न अंगलाई सचेत गराउँछ । साथै सिोच्च अदालत िा 
उच्च न्यावयक ननकायहरुबाट हनेु न्यावयक ननणययका विर्यमा स्िस्थ्य र मयायददत रुपमा 
सनमक्षा िा वटपणी गदाय अदालतको काम कारिाही र सधुारलाई नै सहयोग पगु्दछ । 
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त्यसरी वटपणी गदाय अदालतको िास्तविक श्रोतको समन्िय हनु सकेमा समाचारको 
विश्वसनीयतालाई सघाँउदछ । संचार जगत र न्यायपानलकाको रचनात्मक सम्बन्ध स्थावपत 
गनय समेत सघाउ पगु्दछ । यसथय विश् िका हरेक जसो लोकताखन्िक संविधानले प्रसे 
स्ितन्ितालाई मौनलक हकको रूपमा महत्त्ि ददई संविधानमा नै यससम्बन्धी व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ । हाम्रो सन्दभयमा हेदाय नेपालको संविधानको प्रस्तािनामा नै पणुय प्रसे स्ितन्िताको 
बारेमा उल्लेि गररएको तथा धारा १७ (२)(क) मा विचार र अनभव्यखक्तको स्ितन्िता 
उल्लेि गररएको र धारा १९ ले सञ् चारको हकलाई मौनलक हकको रूपमा सनुनख त गरी 
विद्यतुीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जनुसकैु माध्यमबाट कुनै समाचार, 
सम्पादकीय, लेि, रचना िा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा 
प्रसारण गनय िा छान पूिय प्रनतबन्ध लगाइने छैन भन् ने व्यिस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा 
२७ ले सचुनाको हकको व्यिस्था गरेको छ । अन्य धेरै देशहरुको तलुनामा नेपालको 
संविधान कान्छो भएको हुँदा समकालीन विश् िमा देिा परेका संचारको हकको नया ँआयाम 
र त्यसमा पनन प्रस्तािना मै "पणुय प्रसे स्ितन्िता" उल्लेि गरेका हुँदा हाम्रो पररप्रके्ष्यमा प्रसे 
तथा संचारक्षेिको अनधकारलाई उदार रुपमा हेररन ुपनन देखिन्छ । यद्वप धारा १९(१) को 
प्रनतिन्धनात्मक िाक्यांशमा गाली बेईज्जती िा अदालतको अिहेलना हनेु काययमा ऐन 
बनाउन रोक लगाएको नमाननने व्यिस्था गरर संविधानले प्रत्याभतू गरेको स्ितन्ितालाई 
लोकतखन्िक समाजको मूल्यमान्यताका आधारमा प्रनतिन्ध लगाई मानहानीमा कारिाही हनु 
सक्ने व्यिस्था भएको पाईन्छ ।  त्यसैगरी मानि अनधकारसम्बन्धी विनभन् न अन्तरायवट्रियय 
कानूनहरूले पनन प्रसे स्ितन्ितालाई महत्त्िपूणय स्थान ददएको पाइन्छ । मानि 
अनधकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोर्णापि, 1948 को धारा १९ मा अनभव्यखक्तको 
स्ितन्िताको सम्बन्धमा व्यिस्था गररएको छ भने नागररक तथा राजनीनतक 
अनधकारसम्बन्धी अन्तरायवट्रियय प्रनतज्ञापि, १९६६ को धारा १९ ले "1. Everyone shall have 

the right to hold opinions without interference. 2. Everyone shall have the right to 

freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart 

information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in 

print, in the form of art, or through any other media of his choice." भनी अनभव्यखक्त 
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स्ितन्िताको सम्बन्धमा व्यिस्था गदै छापालगायतका माध्यमहरूबाट नबना रोकािट ननिायध 
रुपमा विचार अनभव्यक्त गनय पाउने अनधकार हनेु भनी व्यिस्था गरेको पाइन्छ । पणुय प्रसे 
स्ितन्ितालाई नेपालको संविधानको प्रस्तािना र धारा १९ मा उल्लेि गरी अन्तरावट्रियय 
कानूनभन्दा एक हदमानथ प्रसे तथा संचार क्षेिको हक संरक्षण गरेको छ । यद्यवप 
अन्तरायवट्रियय कानूनमा भएका यस्ता प्रािधान नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(२) तथा 
यस अदालतबाट प्रनतपाददत विनभन्न नजीरहरुको आधारमा नेपाललाई बाध्यात्मक रहेको 
सम्बन्धमा धेरै चचाय गरी रहन ुपरेन ।  

18. प्रसे स्ितन्िता िैयखक्तक स्ितन्िताको आधारस्तम्भ भै संविधान र अन्तरायवट्रियय कानूनले 
यसलाई सिायनधक महत्त्ि ददएको भए तापनन यो बन्देजरवहत स्ितन्िता भने होइन । कुनै 
पनन स्ितन्िताको उपभोगसँगै कतयव्य र उत्तरदावयत्ि पनन जोनडएर आउँछ । त्यसकारण 
प्रसे स्ितन्िता िा पूणय प्रसे स्ितन्िता जेसकैु भनौँ त्यसका ननख त सीमाहरू रहेका हनु्छन ्र 
प्रसे उक्त सीमानभि बस्नपुछय । तर यसो भन्दैमा प्रसेलाई जनुसकैु प्रकारको अनखुचत सीमा 
िा बन्देज लगाउन नमल्छ भन् ने होइन । संविधानले तोकेको आधारहरुमा केखन्रत भई ऐन 
अनसुार प्रसेलाई केही मनानसब सीमाहरू ननधायरण गनय सवकन्छ र प्रसे तथा सञ् चार 
माध्यमहरूले उक्त सीमानभि रही स्ितन्िताको उपभोग गनुयपछय । नेपालको सन्दभयमा हेदाय 
नेपालको संविधानको धारा १९(1) ले सञ् चारको हकलाई मौनलक हकको रूपमा व्यिस्था 
गरे तापनन उक्त धाराको प्रनतबन्धात्मक िाक्यांशमा यसका केही सीमाहरू तोकेको देखिन्छ। 
जसअनसुार नेपालको साियभौमसत्ता, भौगोनलक अिण्डता, रावट्रिययता िा संघीय इकाइहरू 
नबचको ससुम्बन्ध िा विनभन् न जात, जानत, धमय िा सम्प्रदाय नबचको ससुम्बन्धमा िलल पनन, 
राज्यरोह, गाली बेइज्जती िा अदालतको अिहेलना हनेु िा अपराध गनय दरुुत्साहन गनन िा 
साियजननक खशष्टाचार, नैनतकताको प्रनतकूल कायय गनन, श्रमप्रनत अिहेलना गनन र जातीय 
छुिाछुत एिं लैवङ्गक भेदभािलाई दरुुत्साहन गनन काययमा मनानसब प्रनतबन्ध लगाउने गरी ऐन 
बनाउन रोक लगाएको माननने छैन भन् ने व्यिस्था गरेको पाइन्छ । अरूको अनधकार र 
इज्जतको संरक्षण, साियजननक सशुासन, साियजननक स्िास्थ्य र नैनतकताको संरक्षण गनय यी 
अनधकारहरूको संसदबाट पाररत भएको ऐनद्वारा प्रनतबन्ध गनय सवकन्छ भन् ने व्यिस्था रहेको 
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पाइन्छ । अदालतको अिहेलनाका सम्बन्धमा ऐनमा व्यिस्था गररएको िा नगररएको 
अिस्थामा संविधानको धारा १२८ (२) अनसुार सिोच्च अदालतले आफ्नो र मातहत 
अदालतहरुको न्याय सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा िा आदेश िा फैसलाको 
अिज्ञा गरेमा कानून बमोखजम अिहेलनामा चलाउन सक्नेछ भन् ने व्यिस्था रहेको देखिँदा 
अदालतको अिहेलना सम्बखन्धत सारभतू कानूनको अपेक्षा संविधानले गरेको भएपनन कानून 
नबनेको अिस्थामा उक्त संिैधाननक प्रािधान ननष्कृय हनु्छ भनन व्याख्या गनय नमल्ने 
देखिदैन। साविकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा हाल प्रचनलत न्याय प्रशासन ऐन, 
२०७३ ले समेत नतनै िटा तहका अदालतलाइ अदालतको अिहेलनामा कारिाही चलाउन 
सक्ने गरी व्यिस्था गरेको देखिन्छ । उपयकु्त संिैधाननक एंि कानूनी व्यिस्था कायायन्ियन 
गदाय अपनाउने अदालती काययविनधको सम्बन्धमा सिोच्च अदालत ननयमािली, २०७४ को 
ननयम ५९ मा विस्ततृ व्यिस्था गरेको देखिन्छ भने सोही ननयम ५९(५) मा अदालतको 
अिहेलना सम्बन्धी मदु्ाको कारिाही र वकनारा गदाय उक्त ननयममा भएको काययविनधका साथै 
अदालतले उपयकु्त ठानेको काययविनध अपनाउन सक्ने व्यिस्था गरेको देखिन्छ । यस 
व्यिस्थाबाट अदालतको अिहेलनाको कारिाही चलाउने िा नचलाउने तथा कुनै काययविनध 
अपनाउने सम्बन्धमा अदालतलाइ स्िवििेवकय अनधकार ददएको देखिन्छ ।  

19. प्रसे स्ितन्िताको सीमानभि अदालतको अिहेलना गनय नपाइने कुरा रहेको भए तापनन के 
कस्तो विर्यिस्त ुप्रकाशन गदाय अदालतको अिहेलना हनेु र कुनै विर्य िस्तकुो प्रकाशनबाट 
अदालतको अिहेलना भयो िा भएन भन् ने कुराको ननधायरण गदाय अिहेलनाजन्य कायय भएको 
भनी उठाइएको विर्यिस्तकुो सम्बन्धमा अदालतले विश्लरे्ण गरी न्यावयक ननष्कर्य ननकाल्दै 
आएको देखिन्छ । िस्ततुाः यो िा यस्तो कायय गरेमा अदालतको अिहेलना हनेु भनी स्पस्ट 
पररनध ननमायण गररँदा अपूरो हनु जाने भएर नै नेपालमा अदालतको मानहानी सम्बन्धी छुटै्ट 
कानून नबनाई न्यावयक अभ्यास र व्याख्याको माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सैद्धाखन्तक 
आधारको विकास गरी उक्त आधारहरूलाई अनशुरण गदै आएको हाम्रो न्यावयक परम्परा 
रहेको पाइन्छ । प्रसे तथा सञ् चार माध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रनत भ्रामक हल्ला 
वफँजाई न्याय प्रशासनमा अिरोद्ध हनेु गरी िा अदालतप्रनत अनास्था पैदा गरी भ्रम फैलाउने 
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(scandalize) कायय गदयछन ्भने त्यस प्रकारको काययलाई अिहेलनाजन्य कायय माननन्छ । 
न्यायपानलकाको शखक्त भनेको यसप्रनतको नागररकको आस्था र विश्वास हो तर जब कुनै 
प्रकारको भ्रामक र कपोलकखल्पत हल्ला वफँजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत 
प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र काययरत न्यायाधीश तथा कमयचारीहरूको मानहानन िा 
बदनामी गनन कायय गररन्छ, त्यस प्रकारको काययलाई आम संचार क्षेिको अव्यिसावयक र 
अनतु्तरदायी कायय माि नभई अदालतको अिहेलना समेत मान् न ु पनन हनु्छ तर सञ् चार 
माध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री िा समाचारले अदालतको अिहेलना भयो िा भएन 
भन् ने सम्बन्धमा ननक्यौल गदाय जसरी संचार माध्यमले कुनै समाचार प्रकाशन िा प्रसारण गदाय 
आत्मसंयमता अपनाउँछ, त्यसरी नै अदालतले पनन अिहेलना कारिाही चलाउँदा िा ननणयय 
गदाय अत्यन्त सतकय ता र संयमता अपनाउनपुनन हनु्छ । कुनै प्रसे िा संचार माध्यमबाट 
आएको सामग्रीले अदालतको अिहेलना गरेको छ छैन भन् ने विर्य उक्त सामग्रीको 
प्रकाशनको समय, अन्तियस्त ुर त्यसले पानन प्रभािको अन्तननयवहत तत्िलाई प्रत्येक घटनाको 
पररखस्थती अनसुार हेनुय पनन विर्यमा थोरै माि पनन असािधानी भयो भने त्यसले नागररकको 
सूचना प्राप्त गनन र संचार क्षेिको अनभव्यखक्तको स्ितन्िता, प्रसे स्ितन्िता, सूचनाको हक 
जस्ता महत्त्िपूणय हक अनधकार कुखण्ठत हनु ् सक्छ। यस सम्बन्धमा विनभन् न देशहरूको 
अभ्यास तथा अदालती व्याख्या हेदाय बेलायतको अदालतले scandalization लाई अत्यन्तै 
असहनशील (extremely intolerable) र गलत आरोपमा (false cases) मा अदालतको 
मानहानन ठहर् याउने गररएको पाइन्छ । यसै सन्दभयमा R. v. Metropolitan Police 

Commissioner, ex parte Blackburn1 मा Salmon LJ ले "No criticism of a judgment, 

however, vigorous, can amount to contempt of court if it keeps within the limits of 

reasonable courtesy and good faith" भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। उल्लेखित ननणययले 
अदालतको फैसला र काम कारबाहीको वटका वटपणीबाट कानूनको उल्लङ् घन, साियजननक 
वहत िा न्याय प्रशासनमा अिरोध नपरु् याएको अिस्थालाई अिहेलनाजन्य कायय नमाननने भन् ने 

धारणालाई आत्मसात ्गरेको पाइन्छ। 

                                                           
1 R. v. COMMISSIONER OF POLICE, EX PARTE BLACKBURN (No. 2) [1968] 2 Q.B. 150, 154 (Court of Appeal) 

Retrieved from www.thewislangcase.com.   

http://www.thewislangcase.com/


 
 

खिलानाथ ढकाल विरुद्ध कुमार भट्टराईसमेत      मदु्ााः अदालतको अिहेलना  069-CR-1074 पषृ् ठ 14 
  

20. भारतको सन्दभयमा हेदाय अदालतको अिहेलना सम्बन्धमा त्यहाँ विशेर् कानूनको रूपमा The 

Contempt of Courts Act, 1971 रहेको छ जसमा देहायको अिस्थामा अदालतको अिहेलना 
नहनेु भनी उल्लेि भएको पाइन्छ।  

Innocent publication and distribution of matter, Fair and accurate report of judicial 

proceedings, Fair criticism of judicial act. Bonafide complaint against the proceeding 

officer of a subordinate court, No substantial interference with due course of justice, 
and Justification by truth.2 

भारतीय अदालतहरुले अिहेलनाका सम्बन्धमा विकास गरेको अभ्यास पनन यस सन्दभयमा हेनय 
उपयकु्त हनेु देखिन्छ । जसअनसुार भारतीय सिोच्च अदालतको संिैधाननक इजलासले 
Brahaman Prakash Sharma and Others vs. the State of Uttar Pradesh (1953 SCR 1169) 

को मदु्ामा कुनै काययले न्यायाधीशलाई गाली बेइज्जतीसम्म गरेको तर सो काययले न्यायको 
मागयमा अिरोध नसजयना नगरेको तथा कानूनको उखचत कायायन्ियनमा असर नपारेको िण्डमा 
त्यस्तो काययलाई अदालतको अिहेलना मान् न नमल्दैन तर कुनै काम कारिाहीले न्याय 
सम्पादनको मागयमा अिरोध नसजयना गरेको िा नसजयना गनन प्रयत् न गरेको पवुष्ट भएमा त्यस्तो 
कायय अदालतको अिहेलनाजन्य कायय माननन्छ भनी बोलेको देखिन्छ ।  

CK Daphtary and Ors vs. OP Gupta and Ors (1971) 1 SCC 626 को मदु्ामा भारतको 
सिोच्च अदालतको संिैधाननक ईजलासले विपक्षीले न्यायाधीश प्रनत घणृा नसजयना हनेु गरी 
(scurrilous aspersion) पम्पलेट छपाएर वितरण गरेको काययको प्रभाि स्िरुप जनमानसमा 
नकारात्मक असर पारी अदालत प्रनतको आस्था र विश्वास हराउन सक्ने, साथै जनु कुराले 
न्याय सम्पादनको मागयलाई अिरोध पयुायउने देखिन्छ भने त्यस्तो कायय अदालतको 
अिहेलनाजन्य कसूर हनु जान्छ भनी विपक्षीले गरेको काययले अदालतको अिहेलना गरेको 
ठहर गरेको देखिन्छ ।  

Baradakanta Mishra vs. Registrar of the Orissa High Court and Others (1974 1 SCC 374) 

को मदु्ामा न्यायाधीशप्रनतको दवुर्त आलोचनालाई दईु प्रकारले हेनुयपनन कुरा उल्लेि गदै कुनै 

                                                           
2 Section3,4,5,6,13Ta) and 13(b) of The Contempt of Courts Act,1971 (India)  
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न्यायाधीशलाइ न्यायाधीशकै रुपमा आलोचना गररएको हो िा उसलाई व्यखक्तगत रुपमा 
आलोचना गररएको हो भनी छुट्याई हेरी यदद व्यखक्तगत रुपमा आलोचना गररएको भए 
उसले अन्य ननजी उपचार िोज्नपुदयछ न वक अदालतको अिहेलना अन्तरगतको उपचार भनी 
बोलेको पाइन्छ ।  

Re. S. Mulgaorkar (1978) 3 SCC 339 को मदु्ामा न्यायाधीश कृष्ण ऐयरको धारणामा 
अदालतको उच्चतम उदारता देिाउन बेमतलबका काययहरुलाई िास्ता गनुय हदैुन साथै 
अदालतको अिहेलनाको अस्त्र प्रयोग गदाय िा नगदाय संिैधाननक एंि अन्य विविध पक्षहरुको 
समग्रतामा विचार गनुय पदयछ । न्यायालय प्रनत गररएको आलोचनाले न्यायालयको गररमा 
घटाउने जनताको आस्था नगराउने अिस्था नसजयना गरेमा त्यस प्रकारको गनतविनधमा 
ननयन्िण गरी अदालत प्रनत गररने न्यूनतम मापदण्डको व्यिहार गनय गराउनको लानग प्रयोग 
गररन ुपदयछ भन् ने पाइन्छ ।  

P N Duda vs. P Shiv Shankar and Others (1988) 3 SCC 167 को मदु्ामा कानून, न्याय तथा 
कम्पनी सम्बन्धी मन्िीले सिोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको उच्च िगयको प्रनतनननधत्ि गनन 
भएकाले उनीहरुले धनी एंि उच्च िगयप्रनत नै सहानभुनूत देिाएर काम गदयछन भनी भार्ण 
गरेको विर्यलाई अिहेलनामा कारिाही गनय उखचत नहनेु भनी बोलेको पाइन्छ ।  

Supreme Court Bar Association vs. Union of India and ANR (1998) 4 SCC 409 मा 
अदालतको अिहेलना सम्बन्धी क्षेिानधकार प्रयोग गदाय अत्यन्त सािधानीका साथ गनुयपदयछ 
। न्याय सम्पादनको मागयलाई अिरोध पयुायउन िोजेको िा अदालत प्रनतको आस्था कमजोर 
पानन िा पानय िोज्ने उद्ेश्यले कुनै काम कारिाही भएमा अदालतप्रनतको आस्था एंि 
कानूनको सम्मानको खस्थनत नसजयना गनयको लानग अदालतको अिहेलना सम्बन्धी 
क्षेिानधकारको प्रयोग गररन ुपदयछ भनन बोलेको पाइन्छ । 
Arundhati Roy, in Re (2002) 3 SCC 343 को मदु्ामा असल मनसाय तथा साियजननक वहतको 
लानग न्यायाधीशको िा न्यायालयको िा न्यावयक काम कारिाहीको स्िच्छ आलोचना 
गररएको िण्डमा त्यसलाई अदालतको अिहेलना भएको मान् न नमल्दैन । असल मनसाय र 
साियजननक वहतमा कुनै काम भएको हो िा होइन भनेर अदालतले सोसँग सम्बखन्धत अन्य 
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गनतविनध जस्तै आफूले गरेको आलोचना प्रनत उत्तरदायी एंि जिाफदेही रहे नहरेको तथा 
उक्त विर्यिस्तमुा उसको ज्ञानको स्तर हेरेर माि ननक्यौल गनुयपदयछ भन् ने उल्लेि भएको 
पाइन्छ । 
 

21. यस्तै S vs. Van Niekerk को मदु्ामा दखक्षण अविकाका प्रधान न्यायाधीश Ogilvie-Thompson 

ले "first, it is important to bear in mind that the " true basis"  of punishment for 

contempt of court lies in the interests of the public, as distinct from the protection of 

any particular judge or judges….Secondly, unless those last mentioned interests  clearly 

so require, genuine criticism, even though it be somewhat empathically or unhappily 

expressed, should, in my opinion…preferably be regarded as an exercise of the right of 

free speech rather than as scandalous comment falling within the ambit of the crime of 

contempt of court."3 भन्दै अदालतको अिहेलनाको उद्ेश्य प्रकाशन, प्रसारण, समालोचना, 
सूचना र अनभव्यखक्त स्ितन्ितालाई बखित िा ननयन्िण गनन होइन। न्यायानधकारीहरुबाट 
स्ितन्ि र कानूनबमोखजम न्याय हनु्छ भन्ने विश्वास कायम राखिराख्न र न्यायपानलकाको 
साियजननक भरोसालाई कायम राख्नको लागी हो भन्ने मान्यता स्थावपत गरेको पाइन्छ । 
बेलायतमा Granada Television को मदु्ामा Lord Denning ले आमसिारको विर्यमा " In 

order to be deserving of freedom, the press must show itself worthy of it. A free press 

must be a responsible press. The power of the press is great. It must not abuse its 

power. If a newspaper should act irresponsibility, then it forfeits its claim to protect its 

sources of information." भनेर लेिेपनछ उनलाई "डेननङ एउटा गधा हो"4 भन्दै उनको 
साियजननक काययको विरुद्धमा व्यखक्तगत रुपमा नै आक्रमण भएपनन उनले त्यसका विरुद्धमा 
अदालतको अिहेलनामा कारिाही चलाएको पाइएन । यसबाट के स्पष्ट हनु्छ भने 
साियजननक वक्रयाकलापको विर्यमा समाचार प्रकाशन हुँदा प्रकाखशत हनेु तखस्बरसवहतको 
सामग्री अिहेलनाको गखम्भरता बढाउने तत्ि बन्न सक्दैन। त्यसको पररखस्थती, उद्ेश्य र 

                                                           
3 Quoted by Gilbert Marcus in Afterword, in Barend Van Niekerk, THE CLOISTERED VIRTURE: FREDOM OF SPEECH AND 

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN THE WESTERN WORLD; Praeger Publishers: NY; at p 364 [1987].  
4 For further detail see Lord Denning, WHAT NEXT IN THE LAW; Indian Rptg. by Aditya Books Pvt. Ltd. New Delhi; at pp 

328-9 [1993].  



 
 

खिलानाथ ढकाल विरुद्ध कुमार भट्टराईसमेत      मदु्ााः अदालतको अिहेलना  069-CR-1074 पषृ् ठ 17 
  

मनसाय पनन हेररन ुपदयछ । बेलायतमा हालसालै Brexit  सम्बन्धी Gina Miller को मदु्ामा 
फैसला गनन उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको तखस्बरसमेत रािी न्यायाधीशलाई 
"Enemies of the People" को उपमा ददएर Daily Mail ले 4 November, 2016 मा प्रमिु 
समाचारको रुपमा छायो। न्यायाधीशहरुलाई त्यसरी खचिण गनन Daily Mail  र James 

Slack को धेरै विरोध भयो। बेलायती सिोच्च अदालतका अध्यक्ष Lord Neuremberger ले 
BBC बाट अन्तरिाताय ददएर पनन विरोध गरे, न्यायाधीशलाई जनताका शिकुो रुपमा खचिण 
गनन Daily Mail को अत्यन्तै विरोध भयो तर अदालतको अिहेलनामा मदु्ा चलाइएन। 
यसबाट अझ के प्रष्ट हनु्छ भने न्यायाधीशहरुको काययप्रनत विनभन्न वकनसमले असन्तवुष्टहरु 
प्रकट हनु सक्छन तर त्यस्ता असन्तवुष्टहरुको जिाफ अदालतको अिहेलना माि हनु 
सकै्तन। त्यस्तै Adnre Paul Terence Ambard v. The Attorney-General of Trinidad and 

Tobago5 को मदु्ामा Lord Atkin ले "But whether the authority and position of an 

individual Judge or the due administration of justice is concerned, no wrong is 

committed by any member of the public who exercise the ordinary right of criticizing in 

good faith in private or public, the public act done in the seat of justice. The path of 

criticism is a public way: the wrong-headed are permitted to err therein: provided that 

members of the public abstain from imputing improper motive to those taking part in 

the administration of justice, and are genuinely exercise a right of criticism and not 

acting in malice or attempting to impair the administration of justice, they are immune. 

Justice is not a cloistered virtue: she must be allowed to suffer the scrutiny and 

respectful even though outspoken comments of ordinary men." भनेका छन ्। यसरी 
अदालतको अिहेलनाको सम्बन्धमा न्यावयक सूचना प्रिाह गनन आमसिारको अनधकारमाि 
नभै कतयव्य पनन हो र प्रिाह भएको समाचार िा सूचनाबाट अदालत िा न्यायप्रशासनलाई 
गम्भीर असर परेको हो िा न्यायाधीशलाई आलोचना गररएको हो र त्यसको गाम्भीययता 
अदालतको जनविश् िासमा कुन रुपमा प्रभाि परेको छ भन् ने घटना िा मदु्ाको पररप्रके्ष्यमा 
हेनुय पदयछ ।    

                                                           
5 Ambard v. The Attorney-General of Trinidad and Tobago, [1936] 1 All E.R. 704; [1936] A.C. 322. (1) [1968] 1 

All E.R. 763.   
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22. यसरी प्रसे स्ितन्िताको विखशष्टता, स्ितन्िता र अदालतको अिहेलना सम्बन्धमा नेपाल तथा 
अन्य विनभन् न देशहरूको अभ्यास र कानूनी व्यिस्थालगायतलाई विचार गरी हेदाय प्रसे 
स्ितन्िता र अदालतको गरीमा दिैु अत्यन्त संिेदनशील प्रकृनतका विर्यहरू हनु ् । प्रसे 
स्ितन्िताको अभ्यासको काम गनन प्रकाशक, संस्थापक िा संिाददातालाई दाुःि ददने ननयत 
सवहतका कायय पनन लोकताखन्िक प्रणालीको लानग वहतकर हनु सक्दैन । यी दिैु संस्थाहरू 
आ-आफ्नो सीमानभि बस्नपुछय । अदालत एक साियजननक ननकाय भएकाले केही सीनमत 
अपिाद बाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रसेको पहुँचभन्दा बावहर रहन सक्दैनन ् । 
अदालतको काम कारबाहीहरूको सम्बन्धमा नागररकको सूचना प्राप्त गनन हक नेपालको 
संविधान र कानूनले स्पष्ट पारेको छ । अझ कनतपय अिस्थामा न्यायाधीश र अदालतका 
कामकारबाहीहरूको अवप्रय आलोचना िा वटक्का वटपणी पनन हनु सक्छ तर अदालतको काम 
कारबाहीको आलोचना िा वटपणी गदैमा अदालतको अिहेलना मान्नु पनन अिस्थाबाट हाम्रो 
न्यावयक अभ्यास धेरै अखघ बढी सकेको छ। आलोचनाहरु दूवर्त मनसायबाट प्ररेरत भई 
गररएको भएता पनन अदालतप्रनतको आस्था, सशुासन र वहतको लानग अिहेलना नमानी 
साियजननक रुपमा िण्डन गनन परम्परा हामीले बसाली सकेका छौँ । तर अदालतको मयायदा 
तथा यस प्रनतको जनआस्थामा प्रनतकूल प्रभाि पानन अपरानधक मनसायसवहत दूवर्त भािनाले 
अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गनन, यसको विरुद्ध भ्रामक 
हल्ला वफँजाई अदालतमा काययरत न्यायाधीशको व्यखक्तगत िा साियखजनक जीिनको मानमदयन 
गनन र न्याय सम्पादनको काययमा गम्भीर हस्तक्षेप िा अिरोध नसजयना गनन जस्ता काम 
कारबाही गररन्छ भने अनभव्यखक्त स्ितन्िताको नाममा प्रसेले उन्मखुक्त पाउन सक्ने देखिदैन 
र अिहेलनामा कारबाही गनुयपनन हनु्छ। यद्यवप िोजमलुक नसजयननशील कानूनी एंि न्यावयक 
पिकाररतालाई कुनैपनन अिस्थामा अिहेलनाको िास देिाएर रोक्न ु हदैुन साथै न्यावयक 
सधुारको अपेक्षा साथ गररएका िा बोनलएका विर्यहरु समेत अदालतको अिहेलनाको 
कापभाजनमा पनुयहदैन । न्यायपानलकालाई अिाखञ् छत रूपमा होच्याएर िा वििादमा मछेुर 
जनसाधारणमा अदालतप्रनत अनास्था उत्पन् न गराउने प्रयासले न्यावयक उपचारको प्रयोगमा 
हतोत्साही हनेु तथा विचाराधीन मदु्ामा ननष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गनय नसक्ने खस्थनतमा 
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परु् याउने र अदालतको फैसला िा आदेशको पालना हनु नसक्ने अिस्थाको नसजयना गनन र 
त्यस्ता काययले कानूनको शासन र लोकतखन्िक मूल्य मान्यतामा नै असर पादयछ । त्यसको 
दषु्पररणाम अदालत िा न्यायाधीशले माि होइन प्रसे स्िम ्तथा सम्पूणय देशले भोग्न ुपनन हुँदा 
यस अिस्थामा माि अदालतले अिहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई अस्त्रकै रूपमा चलाउन बाध्य 
हनु ु पनन हनुसक्छ । यद्यवप त्यस्तो अिस्थामा पनन सजृना भएको ितराको तलुनामा 
आिश्यकता  अनसुार माि प्रत्येक मदु्ाका तथ्यहरुको िस्तगुत विश्लरे्ण गरी अदालतको 
अिहेलना भएको छ िा छैन भन् ने परीक्षण गरी ननष्कर्य ननकाल्न ुपनन हनु्छ ।  

23. अदालत यसै समाजनभिको एउटा ननकाय हो भने अदालतमा काययरत न्यायाधीश तथा 
कमयचारीहरु यसै समाजका सदस्यहरू हनु ्। अदालतमा काययरत रहँदा हनेु साियजननक पद 
र खजम्मेिारीको अलािा न्यायाधीशहरूको व्यखक्तगत र पाररिाररक जीिन पनन रहेको हनु्छ । 
न्यायाधीशको पनन अन्य नागररक सरह गोपनीयताको हक तथा िैयखक्तक स्ितन्िताको हक 
रहेको हनु्छ। जसलाई सदैि विचार र सम्मान गररनपुछय । न्यायाधीशहरूले गरेका 
कामकारबाहीहरू मध्ये के कस्ता कामहरू न्यायाधीशको हैनसयतमा गररएका हनु ् र के 
कस्तो काययहरू ननजको व्यखक्तगत र पाररिाररक जीिनसँग माि सम्बखन्धत हनु ् भन् ने 
सम्बन्धमा पनन सचेततापूियक विचार गररनपुछय। फेरर एउटा व्यखक्तको ननजी आत्मसम्मान र 
संस्थागत आत्मसम्मानको नबचमा समेत दायराहरू ननधायरण गनुयपदयछ। न्यायाधीशले 
व्यखक्तगत हैनसयतमा गरेका हरेक व्यखक्तगत िा पाररिाररक विर्यहरु सबै साियजननक चासो 
िा जानकारीको विर्य नै हो भनी भन् न नसवकए तापनन न्यायाधीशको हैनसयतमा गरेका 
कामकारबाहीहरू अदालतको मयायदा र प्रनतष्ठासँग जोनडने विर्यभएतापनन त्यस प्रकारको 
कामकारबाहीको सम्बन्धमा भएको आलोचनाबाट अदालतको अिहेलना भयो िा भएन िा 
अिहेलना भन्दा अन्य कानूनी उपचार अपनाउन ु पनन हो भन् ने सम्बन्धमा मदु्ाको 
विर्यिस्तकुा आधारमा ननक्यौलमा पगु्न ुपदयछ ।  

24. हाम्रो कानूनी व्यिस्थाको विश् लेर्ण गदाय छापािाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को 
दफा २ को िण्ड (ञ) मा सम्पादकको पररभार्ा गररएको र आफू सम्पादक भएको 
पनिकामा कुन सामाग्री प्रकाशन गनन र कुन नगनन भन्ने विर्यको अखन्तम खजम्मेिारी 
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सम्पादकमा रहेको छ । कुनै पनिकामा प्रकाखशत सामाग्रीमा सम्पादकको दृवष्ट पगुेको 
रहेनछ र त्यो सामाग्री कानून विपररत रहेछ भने पनन सम्पादकले त्यो सामाग्री मैले छनौट 
गरेको नथइन भनी उन्मखुक्त पाउन सक्दैन । कुनै सामग्रीमा सम्बाददाताको नाम प्रकाशन 
गनन वक नगनन भन्नेमा ननणयय पनन सम्पादक र प्रकाशकले नै गनुयपनन हनु्छ । सम्पादकले 
कुनै समाचार By line प्रकाखशत गरेको आधारमा अरु खजम्मेिार पदानधकारीले छुट पाउने र 
आफूले संकलन गरेको समाचार By line प्रकाखशत भएकै आधारमा सम्बाददाता सजायको 
भागी हनेु भन्ने हुँदैन । पनुरािेदक प्रनतिादी समाचार संकलक िा संिाददाता भएको, ननजले 
संकलन गरेको समाचार साियजननक वक्रयाकलापको विर्य भएको र माननीय न्यायाधीशहरु 
पनन साियजननक पदानधकारीहरु भएकोले साियजननक वक्रयाकलापको विर्यमा समाचार 
प्रकाशन हुँदा प्रकाशन हनेु समाचारसवहत न्यायधीशको तस्बीरले माि अिहेलनाको गम्भीरता 
बढाउने भन्ने हुँदैन ।  

25. प्रस्ततु मदु्ामा कानून बमोखजम नै प्रकाशन हनुपुनन सामाग्रीको अखन्तम खजम्मेिारी नलनपुनन 
व्यखक्त/पदानधकारी सम्पादक तथा प्रकाशकलाई चाँवह ननजहरुले अदालतप्रनत सम्मान र 
आस्था प्रकट गरेको देखिन आएको भनी सफाइ ददएको र समाचार संकलक िा 
संिाददातालाई माि सजाय गरेको देखिन आयो । पनुरािेदक प्रनतिादीले वििाददत समाचार 
आफूले संिाददाता भई प्रकाखशत गरेको भनी साविती बयान गरेको देखिन्छ । ननज 
पनुरािेदकले उक्त पनिकामा छावपएको समाचार म आफैं ले प्रवेर्त गरेको हुँ (स.ज.६)। 
सम्माननत अदालतको अिहेलना गनन, मानहानी गनन िा अदालत प्रनतको जनविश्वास घटाउने 
मेरो कुनै मनसाय होइन । सम्माननत अदालतबाट भएका आदेश िा ननणयय जनता माझ 
सूचना परु् याउने खजम्मेिारीलाई मध्यनजर गदै स-प्रमाणसाथ समाचार लेिेको हुँ । ...मैले 
लेिेको समाचारको कुनै भागले सम्माननत अदालतको अिहेलना भएको रहेछ भने त्यस प्रनत 
सम्माननत अदालतसमक्ष क्षमा प्राथी छु (स.ज. ७, १४) मा भनेको पाइन्छ । अदालतको 
अिहेलना भनेको गखम्भर अपराध हो । अदालतको अिहेलना हनेु गरी कुनै पनन 
वक्रयाकलाप गनुय हुँदैन (स.ज.१९)। मैले शतय सवहत क्षमा याचना मागेको होइन, मैले 
प्रकाखशत समाचारबाट अदालतको अिहेलना भएको छैन/होइन, यदी मैले प्रकाखशत गरेको 
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समाचारको िण्डले अदालतको अिहेलना भएको लागेमा त्यसमा मैले क्षमा माग्दछु 

(स.ज.२६) भनी प्रनतिादीले बारम्बार क्षमा याचना गरेको िा माफी मागेको नमनसल संलग्न 
प्रमाणहरुबाट देखिन आउँछ । ननज प्रनतिादीले संिाददाता भई प्रकाखशत गरेको समाचारले 
यदद अदालतको अिहेलना भएकै हो भने पनन ननजले बारम्बार "क्षमाप्राथी छु" भन्ने 
शलदािलीको प्रयोग गरेको देखिन्छ। तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१८(३) तथा प्रचनलत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(३) ले पनन अनभयकु्तले 
अदालतलाई सन्तषु्ट हनेु गरी क्षमायाचना गरेमा क्षमा गनय िा सजाय तोकी सकेको भए 
नमनाहा ददन िा मलुतिी राख्न सक्ने व्यिस्था गरेको छ। इजलासलाई सन्तवुष्ट पानन गरी 
क्षमायाचना गरेमा आरोवपत कसूरदारलाई सजाय नगनय सक्छ । यदद क्षमायाचनाका 
आधारहरु अपयायप्त भएमा िा िास्तविक नलागेमा इजलासले याचना स्िीकार नगनय पनन 
सक्दछ।  

26. अदालतको मानहनी सम्बन्धी कानूनी व्यिस्था गररनमुा न्यावयक प्रकृयामा साियजननक सम्मान 
र विश् िास कायम राख् ने उद्ेश्य अन्तरननवहत हनु्छ । यदद यस्तो सम्मान र विश् िास 
धरमराएमा न्यावयक संस्थाहरु प्रनतको विश्वास माि धरमराउदैन, नकी लोकताखन्िक व्यिस्था 
प्रनत नै वितषृ्णा समेत सजृना हनु सक्दछ । तसथय त्यस्तो अपररहाययताको संरक्षण गनन 
अन्तरननहीत उद्ेश्य भएको अदालतको अिहेलनामा न्यावयक काययमा भौनतक िा प्रत्यक्ष 
उपखस्थती भई असर पनन फौजदारी पद्धनतको मानहानी गरेको अिस्थामा पनन तत्काल 
सम्बखन्धत व्यखक्तले सतयरवहत क्षमा मागेमा क्षमा ददन ुपदयछ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । 
क्षमा माग्दा पनन सजाय गनुय पनन अिस्था तब सजृना हनु्छ, जनतिेर त्यस्तो व्यखक्तलाई सजाय 
नगदाय न्यावयक ननकाय िा लोकतन्िको नै उपहास हनेु अिस्था हनु सक्छ। अप्रत्यक्ष र 
देिानी प्रकृनतको अिहेलनामा यदद अनधकत्तम गम्भीरता कायम रहेको र त्यस्तो व्यखक्तलाई 
कारिाही नगदाय न्यावयक संस्था र लोकतन्ि मै असर पनय सक्छ भन्न े अिस्था विद्यमानता 
भएको अपिादजन्य अिस्थामा बाहेक सम्बखन्धत व्यखक्तले प्रत्यक्ष नभई घमुाउरो तररकाबाट 
पनन न्यावयक ननकाय, प्रवक्रया र अदालतको सम्मान गरेमा त्यस्तो व्यखक्तलाई क्षमा ददन ु
स्ियंमा न्यायाधीश तथा न्यावयक ननकाय, प्रकृया, अदालत र लोकतन्िको पक्षमा रहन्छ । 
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समान्यतया हाम्रो पिुीय संस्कृनतमा दया, करुणा, क्षमा सांसाररक छन ्। म तपाईको सम्मान 
र आदर गछुय क्षमा पाउँ भन्दा भगिानले पनन क्षमाददएका कथाहरु हामीले सनेुका पढेका 
छौं। तसथय यस मदु्ामा वििाददत भननएको समाचारको अन्तरिस्त ुर त्यसले न्यावयक काययमा 
पानय सक्ने सम्भावित ितरालाई तलुना गदाय उक्त विर्य नै मानहानीको कसीमा पनय नसक्ने 
देखिँदा पनुरािेदकले बारम्बार बयानको क्रममा क्षमा याचना गदाय गदै सजाय गनुय न्यावयक 
मनको विचलन भएको माननने अिस्था देखिन्छ । 

27. समाचार िा लेि लेख् ने व्यखक्तले जानाजान अदालतप्रनतको जनआस्था र विश् िसनीयतामा ह्रास 
ल्याउने उद्ेश्यले सो कायय गरेको हो वक यथाथय कुरालाई प्रकाशमा ल्याउन िोजेको हो भन्ने 
कुरा पनन विचार गनुय पनन हनु्छ । उसको आपरानधक मनसाय पनन हनुय पछय । ने.का.प. 
२०६८,  अङ्क ७, ननणयय नं. ८६६०, सानबुहादरु शे्रष्ठ वि. उपराट्रियपनत परमानन्द झा, 
उपराट्रियपनतको कायायलयको अदालतको अिहेलना मदु्ामा "अदालतको अिहेलनामा आरोवपत 
व्यखक्तलाई सजाय गनय सो व्यखक्तको काययले अदालतप्रनतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास 
भएको छ, छैन िा अदालतको मयायदा र सम्मानमा िलल पगुेको छ, छैन भन्ने कुरा जनत 
महत्िपूणय हनु्छ, सो कायय गनन व्यखक्तमा त्यस्तो कायय गदाय त्यस्तो पररणामको अपेक्षा गनन 
मनसाय नथयो, नथएन भन्ने कुरा पनन त्यनत नै महत्िपूणय हनेु । अदालतको अिहेलनाको आरोप 
लागेको व्यखक्तमा आफ्नो काययप्रनतको प ाताप िा गल्ती स्िीकार गरी आफ्नो व्यिहार र 
आचरणमा सधुार ल्याउने मनोबल छ, छैन भन्ने कुरा समेतको विचार गनुयपनन ।" भन्ने 
नसद्धान्त प्रनतपादन भएको छ । प्रनतिादीले मैले प्रकाखशत गरेको समाचारबाट अदालतको 
अिहेलना भएको छैन/होइन, यदी समाचारले अदालतको अिहेलना भएको लागेमा त्यसमा 
मैले क्षमा माग्दछु (स.ज.२६) भनी माफी मागेकोले अदालतको अिहेलना गनन मनसाय 
तत्िको अभाि देखिन्छ । यसरी अदालतको अिहेलनामा सजाय गनन अनधकार न्यायाधीशको 
गररमा,  व्यखक्तगत इज्जत र प्रनतष्ठाको लानग नभै समग्र अदालतको गररमा र न्याय 
सम्पादनको काययलाई प्रभािकारी बनाउने उद्ेश्यबाट प्ररेरत हनु्छ । मनसायपणुय तररकाले 
अदालतको गररमामा जानाजान आचँ आउने,  प्रनतष्ठा र इज्जतलाई अपमाननत गनन र न्यावयक 
कामकारिाहीमा जानाजान अिरोध नसजयना गनन वक्रयाकलापलाई ननरुत्सावहत गनुयपछय । तर 
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यस मदु्ामा ननणयय गदाय न त उल्लेखित समाचारले लोकताखन्िक समाजमा सजृना गरेको 
ितरा, अदालतको जनआस्थामा पयुायएको असर र कारिाही गनुय पनन आिश्यकता उल्लेि 
गरेको छ िा क्षमा याचना गरेको कुरालाई गम्भीरताका साथ नलइएको छ ।  

28. अदालतको स्िच्छ आलोचना गनुय संचारजगतको कतयव्य पनन हो । आलोचना गनन व्यखक्त िा 
समाचार लेख् ने पिकारको मनसाय तत्ि पनन हेनुय अत्यािश्यक हनु्छ । यदद दवुर्त मनसाय 
(malafide intention) रािेर जानाजान अदालतको मानहानी गनन द्धेर्ले समाचार लेिेको छ 

िा दवुर्त आलोचना (vilification of criticism) अथिा न्याय सम्पादन काययमा अिरोध िडा 
गरेको छ भने त्यस्तो अिस्थामा त्यस्ता व्यखक्तलाई कदावप उन्मखुक्त ददन सवकदैन । 

उल्लेखित समाचारमा vilification of criticism िा obstruction of public justice िा gross 

misstatement को अिस्था विद्यमान छ िा छैन भन् ने हेररन ुपदयछ । उल्लेखित समाचारको 
विर्यिस्त ु अध्ययन गदाय अदालतमा विचारधीन मदु्ाको बारेमा समाचार लेखिएको हो तर 
उक्त समाचारमा पीडकलाई अदालतले उन्मखुक्त ददन नहनेु भन् ने स्थलगत ररपोटीङ् गको 
आधारमा समाचार लेखिएको देखिन्छ । समाचारको अन्तियस्तबुाट अदालतले ननष्पक्ष न्याय 
गनुय पछय भन् ने आसय बझु्न सवकन्छ । त्यस्तै प्रनतिादीले बयानको क्रममा पटक पटक 
क्षमा माग्नलेु vilification of criticism को विद्यमानता पनन देखिदैन । साथै उक्त समाचारले 
scandalize or tends to scandalize गरेको तथा न्याय सम्पादनमा कुनै िस्तगुत बाधा अिरोध 
सजृना गरेको अिस्था पनन नदेखिदा दवुर्त मनसाय स्थावपत हनु सकेको पाइदैन ।  

29. सिोच्च अदालतबाट समाचार प्रकाशनको विर्य कनतसम्म अदालतको अिहेलना हनेु भन्ने 
सम्बन्धमा थपु्र ै नसद्धान्तहरु प्रनतपादन भएको पाइन्छ। नथरप्रसाद पोिरेल विरुद्ध विमशय 
प्रकाशन(प्रा.) नल. का नननमत्त प्रकाशक एिं सम्पादक हररहर विरही (नेकाप २०४९, अंक 
८, नन.नं.४६०४) भएको अदालतको अिहेलना मदु्ामा "प्रकाशनमा पूिय बन्देज लगाउन 
नपाउने, समाचार पिको दताय िारेज नहनेु तथा छापािाना बन्द िा जफत नगररने भन्ने 
नेपाल अनधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संिैधाननक प्रत्याभनूत साियभौम 
जनताले प्रसे मानथ गरेको विश्वास हो"  भन्ने उल्लेि भएको पाइन्छ। त्यस्तै रनडयो दाङ 
देउिरुी तथा सिार विकास समूहका अध्यक्ष मरुारीकुमार शमाय विरुद्ध एकीकृत नेपाल 
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कम्यूननष्ट पाटी माओिादी राजनीनतक दल र सो दलका प्रमिु एिं सभासद पषु्पकमल 
दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत (नेकाप २०६७, अंक १२, नन.नं. ८५३०) भएको अको मदु्ामा 
"लोकताखन्िक पररिेशमा समालोचनात्मक वटपणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई 
प्रकाखशत गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सधुानय समेत अनभप्ररेरत गनन हनुाले 
त्यस्ता वटपणीहरू न्यायपानलकाको लानग सियथा नकरात्मक रहेको भन्न नसवकने। 
लोकतन्िलाई बनलयो बनाउने एिं न्यायपानलकाद्वारा जनताको अनधकारलाई सरुखक्षत गराउने 
दृवष्टकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै नलनपुदयछ। 
यसको विपरीत न्यायपानलकालाई जानीजानी कमजोर पानन उद्ेश्यले गररने कुचेष्टाहरुलाई 
अदालत लगायतका अन्य संस्थाहरुले लोकताखन्िक व्यिस्था मानथको आक्रमणको रुपमा नै 
बझु्न जरुरी हनु्छ। त्यसकारण अदालतको काम कारिाही मानथको वटपणीहरुलाई बढो 
सतकय ता साथ केलाउन ु पनन एिं विष्लेर्ण गनुयपनन जरुरी हनु्छ र अदालतको मानहानी िा 
अिहेलना सम्बन्धमा अदालतको काम कारिाहीमा जानीजानी बाधा गररएको िा गराइएको 
छ िा छैन भन्ने कुरा प्रमिु रुपमा हेन ुयपनन कुरा समेत आिश्यक देखिन आउँछ। अतएिाः 
प्रस्ततु विर्यका तथ्यहरु एिं तत्सम्बन्धी प्राप्त प्रमाणहरुलई हेदाय ननिेदकले समाचार 
पिहरुमा प्रकाखशत समाचारहरुलाई आधार बनाई प्रस्ततु ननिेदन दायर गरेको देखिए पनन 
ननिेदकले आफ्नो दािी पवुष्ट हनेु गरी कुनै अन्य प्रमाण पेश गनय नसकेको र समाचार 
पिहरुमा प्रकाखशत अनभव्यखक्तहरु न्यायपानलकालाई कमजोर बनाउने उद्ेश्यले ददइएको 
प्रमाखणत हनु नसकेको र विपक्षीहरुले अदालतको सम्मान गदै आएको भनी स्पष्टरुपमा 
नलखित जिाफहरुमा व्यक्त गरेको एिं सो अनभव्यखक्तहरु ननिेदक स्ियंले सनेुको भनी भन्न 
सकेको समेत देखिंदैन। यसका अनतररक्त ननिेदन व्यहोरा िा अन्य कुनै तथ्यहरुबाट 
विपक्षीहरुले अदालतको कामकारिाही रोक्ने िा सो काययमा बाधा परु् याएको कुरा समेत 
नमनसल संलग्न कागजातहरुबाट देिा परेको छैन।" सन्तोर् भट्टराई विरुद्ध वहमाल िबर 
पनिका (नेकाप २०६४,अंक ४, नन.नं.७८४०) को मदु्ामा "अदालतको अिहेलना 
सम्बन्धमा लयिस्थावपकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिदैन। के कस्तो कामले 
अदालतको अिहेलना हनु्छ भन्ने कुरा त्यसको पररखस्थनत अनसुार अदालत आफैले ठहर गनन 
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कुरा हो । मान्य नसद्धान्त अनसुार देहायका कामहरू अदालतको अिहेलना मान्नुपननाः (१) 
अदालतको ननणयय िा आदेशको जानाजान willful अिज्ञा गनन कायय । (२) अदालत समक्ष 
गरेको प्रनतज्ञाको जानाजान willful भंग िा अिज्ञा गनन कायय । (३) बोलेर, लेिेर िा अन्य कुनै 
प्रकाशनद्वारा अदालतप्रनत भ्रामक हल्ला वफजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउन ु अथायत 
scandalize गनन कायय । (४) बोलेर िा लेिेर िा अन्य कुनै प्रकाशन िा काययद्वारा अदालती 
कारिाहीमा हस्तक्षेप गनन कायय । (५) बोलेर िा लेिेर िा अन्य प्रकाशन िा कामद्वारा 
अदालती कारिाहीमा हस्तक्षेप गनन िा न्याय प्रशासनमा अिरोध गनन कायय । (६) अदालतमा 
विचाराधीन मदु्ामा वटपणी गरी स्ितन्ि र ननष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हनेु काम गनन 
(७) मदु्ाका पक्षहरू, मदु्ाका साक्षीहरू तथा अदालतका कमयचारीलाई बाधा नबरोध गनन कायय 
। (८) अदालतलाई वििादमा ल्याउने जनुसकैु कायय यी अिस्था माि होइन, अिस्था अनसुार 

विनभन्न अन्य काययले पनन अदालतको अिहेलना हनुसक्छ " भनी के के गदाय अदालतको 
अिहेलना हनेु भन्ने मापदण्ड समेत तोकेको पाइन्छ। अनधिक्ता अरुणकुमार ज्ञिाली नबरुद्ध 

वहमाल नमनडया प्रा.नल.द्वारा प्रकाखशत वहमाल ििर पनिकाको सम्पादक/प्रकाशक  कनकमखण 
दीखक्षतसमेत (नेकाप २०६८, अंक १, नन.नं. ८५३९) भएको अदालतको अिहेलना सम्बन्धी 
मदु्ामा "जनसाधारणमा अदालत िा त्यसबाट हनेु न्याय प्रशासनको काययप्रनत अविश्वास िा 
अनास्था हनेु कुनै कायय गनुय िा अदालतको सम्मान, मयायदा िा प्रनतष्ठामा आघात पगु्ने कायय 
गनुय अिहेलनाजनक कायय हनेु । केिल औपचाररकता ननिायह गनन क्रममा पनछल्लो अङ्कमा 
प्रकाखशत समाचार गलत रहेको भनी िेद व्यक्त गदैमा पवहले प्रकाखशत समाचारले पारेको 
क्षनतलाई पयायप्त मािामा सम्बोधन गनय सक्ने अिस्था रहँदैन । शरुुमै समाचार प्रकाशन गदाय 
नै त्यसको आनधकाररता र विश्वसनीयता प्रनत सजग रहन ुअत्यन्त जरुरी हनु्छ । तसथय यस्तो 
घटना नदोहोररने तफय  समस्त सिार जगतले दृवष्ट पयुायउन ुआिश्यक देखिने" भनी व्याख्या 
भएको पाइन्छ । "अदालतसगँ सम्बखन्धत समाचार लेि िा पाठ्य सामाग्री प्रकाखशत गदाय 
कवह ँ असत्य भ्रामक र दे्वर्पूणय समाचार छावपन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट 

अदालतप्रनतको जनआस्थामा प्रनतकूल असर पनन त होइन भन्ने कुरामा आम सिारजगत सजग 
र सािधान रहनपुनन । अदालत विरुद्ध बोल्ने िा लेख्न े जोसकैुलाई जनुसकैु अबस्थामा 
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अदालतको अिहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गनन उद्ेश्य अदालतको हुँदैन । 

अिहेलनासम्बन्धी नबर्यमा अदालत ज्यादै संयनमत रहन्छ । केिल अदालतप्रनतको 
जनआस्थामा प्रनतकूल असर पनय ददनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सचुारु 

रुपले चल्न नसक्ने अबस्था नसजयना हनेु गरी अदालत विरुद्ध लखक्षत कामकारबाही विरुद्ध 
सम्म ज्यादै संयनमत भै अदालतले आफ्नो अिहेलनामा सजाय गनन" भनी अनधिक्ता हेमांग 
शमाय समेत विरुद्ध सम्पादक तथा काययकारी सम्पादक, नि सरुुची साप्तावहक, सरुुची प्रकाशन 
सहकारी  संस्था नलनमटेड समेत (नेकाप २०६२,अंक ५,नन.नं.७५४२) भएको मदु्ामा 
अदालतको अिहेलनामा सजाय गदाय कनतसम्म संयनमत अपनाउने भन्ने विर्यमा व्याख्या 
गरेको पाइन्छ।  

30. त्यस्तै पूिय प्रधानमन्िी सूययबहादरु थापाले बोल्नभुएको भनाइ काखन्तपरु दैननकमा छापेकोमा 
अदालतको अिहेलना भएको भन्दै परेको ननिेदनमा २०५९ भदौ ५ गते भएको ननणययमा 
“नेपाल अनधराज्यको संविधानले साियजननक महत्त्िको सूचना पाउने हक नेपालका 
नागररकलाई प्रदान गरेको पररप्रके्ष्यमा साियजननक महत्त्िको विर्यको सूचना जनतासमक्ष 
परु् याउने खजम्मेिारी पनिकाकै रहेको हुँदा साियजननक महत्त्िका साँचो समाचार जनतासमक्ष 
परु् याउने गहनतम दावयत्ि ननिायह गदाय सजायको भागी बन्नु पनन अिस्था पदैन” (संित ्
२०५७ सालको विविध नं. १०६)  भनी फैसला भएको छ । कृष्णप्रसाद भण्डारी वि. 
मखन्िपररर्द सखचिालय (ने.का.प.२०५५, अंक १०, नन.नं. ६६०८, प ृ ५६३) भएको 
अदालतको अिहेलना मदु्ामा “अदालतको अिहेलनामा कारबाही चलाउने अनधकार प्रदान 
गनन उद्ेश्य अदालत िा न्यायाधीशलाई ननरंकुश बनाउन होइन। यथोखचत मयायदा र सम्मान 
राख्दै अदालतद्वारा गररएको कानूनी व्याख्यामा नभन् न र संयमपूणय तररकाले असहमनत प्रकट 
गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गनय िा पयायप्त र उखचत कारण देिाएर अदालतबाट भएको 
िा हनु लागेको काम कारबाहीमा आपखत्त प्रकट गनय नसवकने हो िा कानूनी िा प्राकृनतक 
न्यायको नसद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक वहत विपरीत गनय लागेको िा 
कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश् नमा अदालतबाट भएको ननणयय िा फैसलामा अको कुनै कानूनी 
राय प्रकट गनय नसवकने हो भने अदालत िा न्यायाधीशको काम कारबाही र अनधकार 
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ननरंकुश हनु जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्ेश्य विफल हनु जाने सम्भािना रहन्छ” भनी 
व्याख्या भएको पाइन्छ । त्यस्तै रविराज भण्डारी वि. सभामिु संसद सखचिालयसमेत 
(ने.का.प.२०६२, अंक ६, नन.नं.७५५४, प.ृ ७२०) भएको अदालतको अिहेलना मदु्ामा 
“अदालतको अिहेलनाको कारबाही अदालतलाई ननरंकुश िा स्िेच्छाचारी बनाउन नभई 
स्िच्छ एिम ्स्ितन्ि न्याय प्रणाली, कानूनी राज्यको अिधारणामा आचँ पगु्न र संविधानले 
अदालतलाई सखुम्पएको संिैधाननक दावयत्ि पूरा गनय आउने अिरोध हटाई न्यायपानलकाको 
विश्वसनीयतालाई दृढ राख् ने काययको लानग यसको प्रयोग हनुपुनन, सिोच्च अदालत िा अन्य 
न्यावयक ननकायहरूबाट भएका ननणययहरूका सम्बन्धमा स्िस्थ एिम ् मयायददत रूपमा 
रचनात्मक समीक्षा िा वटपणीबाट ननश् चय नै अदालतका काम कारबाहीको सधुार नननमत्त 
सघाउन पगु्ने, अदालतको ननणयय िा काम कारबाही सम्बन्धमा न्यायपानलकाको जनविश् िासमा 
आचँ आउने न्यावयक काययमा अिरोध पगु्ने जस्ता कायय नभएसम्म संसद् मा स्िस्थ्य र 
मयायददत बहस हनुलुाई अन्यथा मान् न ननमल्ने, समाचारमा प्रकाखशत विर्यिस्त ुअसत्य, भ्रामक 
कपोलकखल्पत िा मनोगत रहेको भन् ने ननिेदकको दाबी पनन नरहेकोमा सदनमा भएको 
सत्यतथ्य घटना साियजननक रूपमा सूखचत गनन उद्ेश्यले प्रकाखशत समाचारको विर्यलाई 
नलएर उक्त समाचार प्रकाशन गनन काखन्तपरु पनिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकलाई समेत 
उक्त समाचारमा उखल्लखित विर्यिस्तबुाट अदालतको अिहेलना भएको भन् ने दाबीको 
आधारमा अदालतको अिहेलनामा सजाय गनुय न्यायोखचत नदेखिने” भनी व्याख्या भएबाट पनन 
सञ् चार माध्यममा प्रकाखशत सामग्रीबाट अदालतको अिहेलना भएको भन् ने सम्बन्धमा 
अदालतले सधैँ दण्डात्मक वहसाबले माि हेनुयभन्दा ननरोधात्मक तररकाले समेत हेररन ु
िाञ् छनीय देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका न्यावयक व्याख्याहरु समेत 
उदार देखिएको दृष्टान्त मानथ उखल्लखित विनभन्न अदालतको अिहेलनासमेतका मदु्ाहरु 
समेतबाट स्पष् ट हनु्छ । यथाथयमा न्यायापानलका पनन कर नतनन नागररकको रकमबाट जम्मा 
भएको संखचत कोर् अथायत साियजननक िचयबाट चल्ने ननकाय हो । यस्तै साियजननक कोर्बाट 
चल्ने काययपानलका, व्यिस्थावपका र संिैधाननक ननकायहरु साियजननक उत्तरदायी हनुपुनन र 
त्यस्ता आलोचनाका लानग प्रसे स्ितन्ि हनेु तर न्यायपानलका र त्यसमा काययरत न्यायाधीश िा 
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कमयचारी नहनेु भन्न े हनु सक्दैन । माि न्यायापानलका र न्यायाधीश राज्यका अन्य 
ननकायभन्दा आफुलाई साियजननक आलोचना गररँदा त्यवह रुपमा प्रनतरोध िा िण्डन गनय सक्ने 
अिस्थामा नहनेु हुँदा तथा अदालत न्यावयक काम गनन संिेदनशील अंग भएको हुँदा 
व्यिसावयक संचारजगतबाट अदालत र न्यायाधीश ननशस्त्र हनु्छन भन् ने मान्यता राखि खजम्मेिार 
प्रकाशन, अनभव्यखक्त र आलोचनाको अपेक्षा गररएको हनु्छ ।  

31. गम्भीर प्रकृनतको दभुायिनापणुय कायय जसले न्यायाधीश, अदालत प्रशासन, न्यायप्रशासन तथा 
न्यायपानलकाको प्रनतष्ठालाई व्यिखस्थत तथा मनसायपिुयक आक्रमण गदयछ त्यस्तोमा मानहानी 
ठहर् याउन सवकन्छ तर जहँा िाक तथा पणुय प्रसे स्ितन्िताको हकलाई संविधानको प्रस्तािना 
तथा विनभन्न मौनलक हकमै उल्लेि गररएको छ, त्यस्तोमा अनभव्यक्त भएको भनाई िा 
काययको घट्नै वपच्छे प्रत्येक मदु्ामा मूल्याकंन गरी त्यस्तो कतायको मनसाय समेत हेरी 
अदालत र न्याय प्रशासन तथा स्ितन्ि न्यायापानलकाको मान restore (पनुस्थायपना) गनय 
सवकने नसवकने अिस्थामा प्रयोग गनुय पदयछ । अदालतको स्िच्छ आलोचना, िाक तथा प्रसे 
स्ितन्िताको नसमानभि रही लोकताखन्िक समाजको मान्यतानभि त्यस्तो अनभव्यखक्त पछय 
पदैन भन् ने आधारमा माि यस्तो मानहानी जस्तो अनधकार अदालतले प्रयोग गनुय पदयछ । 
हाम्रो जस्तो लोकतन्ि र अनधकारहरुको ददघयकालीन संघर्य पनछ प्रा त भएको संविधान तथा 
त्यसमा उल्लेखित अनधकारहरु र स्ितन्ि न्यायापानलकाको अिधारणालाई अदालतले पनन 
कडा नमजास िा अिरोधात्मक मान्यताको आधरबाट व्याख्या विश् लेर्ण गनुय हदैुन, बरु 
न्यायपानलकाले सयंता, आफ्नो स्िच्छता, स्ितन्िता र व्यिसावयक काययबाट माि पररिनतयत 
सन्दभयमा रुपान्तरण संभि छ भन् ने मान्यता राख् न ु उपयकु्त हनु्छ । आमसंचार के्षिमा 
अदालतका समाचारहरुको बवृद्ध भई रहेको विश् िव्यापी सन्दभयमा नेपालमा समेत विगत देखि 
देखिएको त्यस्तो पररितयनलाई न्यायपानलकाको समग्र न्यावयक ररपोवटयङ्ग गनय लोकतन्िको एक 
महत्िपणुय अथायत प्रसे जगतलाई थप खजम्मेिार र व्यािसावयक बनाउदै नेपालको संविधानले 
अंनगकार गरेको पणुय प्रसे स्ितन्िताको मान्यतालाई रुपान्तरणकारी रुपमा स्थावपत गनय 
न्यायापानलकाले उक्त के्षिको व्यिसावयकताको विकास गनय संलग्नता र सहायता पयुायउन 
उपयकु्त हनु्छ ।  
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32. त्यस्तै अनधिक्ता रत् न कुमारी शे्रष्ठ वि. काखन्तपरु पखललकेशन (प्रा.) नल. का प्रधान सम्पादक 
सनुधर शमाय, ०७१-MS-०००४ अदालतको अिहेलना मदु्ामा यस अदातलले "न्यायपानलका 
पनन राज्यका अरु अंगहरु जस्तै साियजननक उत्तरदावयत्ि ननिायह गनुयपनन संस्था भएको भन्ने 
कुरा आधनुनक लोकताखन्िक शासन व्िस्थामा स्थावपत भइसकेको मान्यता हो । 
न्यायालयमा काययरत न्यायाधीश तथा कमयचारीहरुले साियजननक परीक्षण (social audit) बाट 
उन्मखुक्त पाउने हदैुन । न्यायपानलकाको सम्बन्धमा गररने स्िस्थ्य र स्िच्छ वटपणी तथा 
आलोचनाले नै यसको कामकारिाहीमा प्रभािकाररता र जिाफदेहीताको प्रिद्धयन गदयछ । 
न्यायपानलकाको सम्पणुय कामकारिाहीहरु साियजननक ननगरानीमा रहेका हनु्छन ् र सो 
सम्बन्धमा नागररक समाज, संचार जगत लगायतका ननकायहरुबाट वटकावटपणी हनु सक्दछ 
। यस प्रकारका वटपणीहरुबाट न्यायलय डराउन ु िा आखत्तन ु पनन कुनै कारण छैन । 
न्यावयक स्ितन्िता आफैँ मा ननरपेक्ष अिधारणा होइन । अदालत स्ितन्ि छ भन्दैमा 
न्यायालयको सम्पणुय कामकारिाही, न्याय सम्पादन प्रवक्रया र अदालतले गरेको फैसला िा 
आदेश साियजननक छलफल िा सरोकारको विर्य नै बन् न नसक्ने भन् ने हुँदैन । संचार 
माध्यममा प्रकाखशत सामग्रीबाट अदालतको अिहेलना भएको भन् ने सम्बन्धमा अदालतले सधैं 
दण्डात्मक वहसाबले माि हेनुयभन्दा ननरोधात्मक तररकाले समेत हेररन ु िाञ्छननय हनेु 
देखिन्छ। यस ननरोधात्मक तररकाको मखु्य पक्ष भनेको सञ् चार क्षेिका जनशखक्तको अदालत 
सम्बन्धी ररपावटयङ्गका लानग विशेर् विर्यिस्तकुो क्षमता अनभिवृद्धको उपाय तथा अदालत 
प्रशासन र सञ् चार जगत नबचको सहकायय हो । जसको लानग सञ् चार माध्यममा 
अदालतसम्बन्धी समाचार हेनन जनशखक्तलाई न्यावयक प्रवक्रया, न्यावयक मयायदा, कानूनी शलद 
तथा यससम्बन्धी अिधारणाहरुको बारेमा पयाय त जानकारी हनु समेत आिश्यक हनेु र सही 
समाचार सम्प्ररे्ण गनन गराउने खजम्मेिारी सम्बखन्धत सञ् चार माध्यमको साथै अदालत 
प्रशासनसमेतको रहन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।    

33. पवुियय दशयनमा न्यावयक कायय दैविक होइन ।6 यो उच्चतम मूल्य मान्यता सवहत प्रकृया 

                                                           
6 हरे्नुहोस, मदर्मणी ददक्षीत, हहन्दन संस्कृहतको परिशीलर्, मंजिी प्रकाशर्, दोश्रो संस्किण २०७४, ५३-६२ ि २४१-२५८  
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परु् याई र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरर न्यावयकमन राखि गनन कायय हो । यो व्यखक्तबाट हनेु कायय 
हुँदा मानविय िवुट हनु सक्दछ । कसैले न्यावयकमन नरािी िा विचनलत भई न्यावयक 
काययमा कलंक पनन लगाउन सक्दछ । यद्पी न्यायानधशलाई गररने आलोचना स्िच्छ र 
सधुारात्मक तथा ननजलाई व्यखक्तगत रुपमा उत्तरदायी बनाउने उद्ेश्यबाट प्ररेरत हनु ुपदयछ। 
न्याय प्रशासनमा नै अिरोध सजृना हनेु गरर गररएको अिहेलनाजन्य काययमा पनन प्रत्येक 
मदु्ाको तथ्य र सम्बखन्धत पक्षले आफुले कानून तथा अदालतको सिोच्चता स्िीकार गरेको 
र मनसाय लगत नभएको अिस्थामा अदालतले त्यस्तो मदु्ामा उदार दृवष्टकोण राख् न ुपदयछ। 
मानहानीको अस्त्र त्यस्तो बेलामा माि प्रयोग गनय सवकन्छ, जब योजनाबद्ध रुपमा मनसाय 
सवहत कसैले अदालतको न्यावयक प्रकृयालाई तचु्छ देिाउने गरर िा न्यायानधश िा यसमा 
संलग्न कमयचारीलाई ननच देिाउने गरी िा न्याय सम्पादनको काययलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभाि 
पानन गरी कुनै कायय गरेको तथा आफूले गरेको काययका सम्बन्धमा अदालतमा मदु्ा परी 
सनुिुाईको क्रममा आफ्नो असल मनसाय रहेको प्रष्ट पानय नसकेमा िा पारेपनन ननजको 
काययले पारेको असरलाई सँजाय नगरी अदालतको मान पनुस्थायपना हनु सक्दैन भने त्यस्तो 
अिस्थामा इजलासले उखचत दण्ड तोक्न उपयकु्त हनेु देखिन्छ ।  

34. आमसिारले साियजननक चासोका सिै क्षेिको सूचना प्रिाह गनन र यसैका माध्यमबाट ती 
क्षेिको रििारी गनन कायय समेत गनन भएकोले त्यस्ता संस्था अत्यन्त खजम्मेिार र उदाहरखणय 
हनुपुछय। यसका लागी अदालतसँग सम्बखन्धत समाचार लेि िा पाठ्य सामाग्री प्रकाखशत गदाय 
कवहंकतै असत्य, भ्रामक, दोर्पूणय र तथ्यहीन समाचार छावपन जाने त होइन र यस्तो 
सामाग्रीबाट अदालतप्रनतको जनआस्थामा प्रनतकूल असर पनन त होइन भन्ने विर्यमा सदा 
सजग र सािधान रहनपुनन भन्ने न्यूनतम मान्यता समेत रहेकोले त्यसतफय  स्ियंले व्यिसावयक 
मापदण्डमा विर्ेर् ध्यान ददनपुनन हनु्छ। अदालतको विर्यमा समाचार लेख्न े विखत्तकै 
अदालतको बदनाम हनेु यगुबाट हामी अखघबढी सकेका छौँ। अदालतको जनआस्था नघटोस, 
विकृनतहरु ननयखन्ित होउन भन्ने उद्ेश्यबाट लेखिएका समाचारले न्यायपानलकाको 
उत्तरदावयत्ि बढाई गररमा बवृद्धको लागी सहयोग परु् याउने हेतलेु नै प्रकाखशत भएका हनु ्
भनी मान्नु पनन हनु आउँछ। आमसिारले गनन काम साियजननक सेिा हो। आमसिारमा 
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प्रकाशन र प्रशारण हनेु सामाग्रीमा जनतालाई ससूुखचत गनन उद्ेश्य रहेको हनु्छ। पयायप्त र 
ननष्पक्ष सूचनाले नै जनताको विचार र अनभव्यखक्तको स्ितन्ितालाई प्रिद्धयन गदयछ।  

35. लोकतन्िमा न्यायपानलकाको भनूमका जनताको अनधकारलाई संरखक्षत गनुयको साथै कानूनी 
राज्यको संरक्षण र सम्बद्धयन गनन हनु्छ भने प्रसेको भनूमका जनतालाई ससूुखचत गनुयको साथै 
जनवहत र राट्रियवहतमा जनता एिं साियजननक संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने उद्ेश्य हनु्छ । 
तसथय यी दिैु संस्था न्यायपानलका तथा प्रसे जगतले व्यिसावयकताको विकास गनय सहकमीको 
रुपमा काम गनुय पदयछ र प्रसे तथा न्यायानलका दिैुको स्ितन्िता कायम गररनपुदयछ । प्रसे 
जगतले राज्यका ननकायहरुको "िाचडग" समेत भई कायय गनन भएकोले न्यायापानलकाको 
पनन कमीकमजोरीलाई औलँ्याउन ुकतयव्य नै भएको मान्नु पदयछ । न्यायपानलका नभिबाट 
पनन रुपान्तररत रुपमा अवप्रय आलोचना स्िीकायय छन ्तर जानाजान न्यायसम्पादनको काययमा 
बाधा पयुायउने काययलाई अदालतले अन्देिा गनय सक्दैन भन् ने मान्यता राख् न ु िान्छननय 
देखिन्छ ।  

36. स्ितन्ि र सक्षम न्यायपानलकाको अभािमा प्रसे स्ितन्िता र पिकाररता फस्टाउन पनन 
सक्दैन। स्ितन्ि र सक्षम न्यायपानलका भएको राट्रियमा प्रसे तथा पिकाररता समबदृ्ध भएको 
पाइन्छ । सतथय स्ितन्ि र सक्षम न्यायपानलका प्रसे तथा पिकाररताको आधारभतू 
आिश्यकता हो। कवहलेकावहं प्रकाखशत सामाग्रीहरुमा िवुट रहन सक्छन ् । त्यस्ता 
िवुटहरुको कारणले उठ्ने अिहेलनासम्बन्धी वििादमा समय, विर्य र पररखस्थनतको कारणले 
भएका हनु ् वक न्याय प्रशासनमा दिल ददने उद्ेश्यबाट नसजयना गररएका हनु ् भन्ने ननख त 
गनुयपदयछ । समय, विर्य र पररखस्थनतबसमा हनेु िवुटहरुको उपचार सजाय होइन, सधुार 
हनुपुदयछ।  

37.  प्रजाताखन्िक समाजको विकासमा अनभव्यखक्त स्ितन्िताको अत्यन्त महत्िपणुय भनूमका हनेु 
भएकाले अपिादात्मक अिस्थामा माि अनभव्यखक्त स्ितन्िता मानथ प्रनतबन्ध लगाउन ु पनन 
मान्यता विकास भएको देखिन्छ । अनभव्यखक्त स्ितन्िताको प्रयोग गदाय त्यसले समाजमा 
घणृा, वहंसा िा दंगा फैलाउने िा सो कायय गनय उक्साउने िालबाट गररन ु हदैुन । कुनै 
अनभव्यखक्तले सो वकनसमका काययहरुको लानग उक्साएको छ िा छैन भनेर जाँच्नको लानग 
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विनभन् न मापदण्डहरुको विकास भएको देखिन्छ । यसै सन्दभयमा संयकु्त राट्रिय अन्तगयत 
विकास भएको Rabat Plan of Action ले ६ िटा विनभन् न आधार एंि अिस्थाहरुको7 
विद्यमानता भएमा माि कुनै पनन अनभव्यखक्तलाई फौजदारी कसूर कायम हनेु भनेको 
पाइन्छ। ती ६ िटा आधारहरुमा अनभव्यखक्त गदायको सन्दभय िा पररिेश, बोल्ने व्यखक्तको 
सामाखजक हैनसयत, त्यसरी बोनलएको कुराको उद्ेश्य िा मनसाय, अनभव्यखक्तमा समािेश 
भएको भार्ा, अनभव्यखक्तको सियसाधारणसम्मको पहँूचको खस्थनत र त्यस्तो अनभव्यखक्तले हानी 
परु् याउन सक्ने सम्भािनाको अिस्था समेतलाई ध्यानमा रािेर हेररन ुपनन हनु्छ भनी उल्लेि 
भएको पाइन्छ। अदालतको अिहेलनामा पनन यस्ता आधार एंि अिस्थाहरु आकवर्यत हनेु नै 
देखियो । यसैगरी media independence and diversity in the digital age सम्बन्धमा संयकु्त 
राट्रिय संघ अन्तगयतको Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on 

Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur 

                                                           
7 हिस्तृत हरे्नुहोस् : https://www.ohchr.org/Documents/issues/Opinion/SeminarRaBat/Rabat_threshold_test.pdf  

(1) Context: Context is of great importance when assessing whether particular statements are likely to incite 

discrimination, hostility or violence against the target group, and it may have a direct bearing on both intent and/or 

causation. Analysis of the context should place the speech act within the social and political context prevalent at the time 

the speech was made and disseminated; (2) Speaker: The speaker’s position or status in the society should be 

considered, specifically the individual’s or organization’s standing in the context of the audience to whom the speech is 

directed; (3) Intent: Article 20 of the ICCPR anticipates intent. Negligence and recklessness are not sufficient for an act to 

be an offence under article 20 of the ICCPR, as this article provides for “advocacy” and “incitement” rather than the mere 

distribution or circulation of material. In this regard, it requires the activation of a triangular relationship between the 

object and subject of the speech act as well as the audience; (4) Content and form: The content of the speech constitutes 

one of the key foci of the court’s deliberations and is a critical element of incitement. Content analysis may include the 

degree to which the speech was provocative and direct, as well as the form, style, nature of arguments deployed in the 

speech or the balance struck between arguments deployed; (5) Extent of the speech act: Extent includes such elements 

as the reach of the speech act, its public nature, its magnitude and size of its audience. Other elements to consider 

include whether the speech is public, what means of dissemination are used, for example by a single leaflet or broadcast 

in the mainstream media or via the Internet, the frequency, the quantity and the extent of the communications, whether 

the audience had the means to act on the incitement, whether the statement (or work) is circulated in a restricted 

environment or widely accessible to the general public; and (6) Likelihood, including imminence: Incitement, by 

definition, is an inchoate crime. The action advocated through incitement speech does not have to be committed for said 

speech to amount to a crime. Nevertheless, some degree of risk of harm must be identified. It means that the courts will 

have to determine that there was a reasonable probability that the speech would succeed in inciting actual action against 

the target group, recognizing that such causation should be rather direct. 

https://www.ohchr.org/Documents/issues/Opinion/SeminarRaBat/Rabat_threshold_test.pdf
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on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights 

(ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information ले 
संयकु्त रुपमा सन ् २०१८ को २ मईमा जारी गरेको विज्ञनप्तमा प्रसे स्ितन्िताका 
नसद्धान्तहरु एंि प्रसे मानथका विनभन् न प्रकारका ितराहरुको उल्लेि गदै सो को प्रभािकारी 
उपचारको प्रत्याभनूत गनुय पनन खजम्मेिारी राज्यको हनेु भनी उल्लेि गरेको देखिन्छ । उक्त 
संयकु्त विज्ञनप्तमा उल्लेखित कानूनी ितरा अन्तगयत प्रसे मानथ ननयन्िण लगाउने कानूनहरु 
अत्यािश्यक अिस्थामा माि अन्तरायवट्रियय कानून एंि मान्य नसद्धान्त अनकुुल बनाइन ु पनन 
तथा अनलाईन एंि अफलाईन अनभव्यखक्तहरुलाई अपराध घोवर्त गरी अस्िभाविक रुपमा 
कठोर दण्ड ददने गरी कानून बनाउन नहनेु भनी उल्लेि गरेको देखिन्छ ।8 संयकु्त राट्रिय 
संघ अन्तगयत भएका यस्ता कायय हाम्रो लानग बाध्यात्मक छैनन ् तर त्यस्ता काययनभि 
विकनसत हदैु गरेको मान्यता पवहचान गनय सवकने हुँदा अनभव्यखक्त तथा प्रसे स्ितन्िताका 
सम्बन्धमा यस अदालतले अिहेलनाका सम्बन्धमा बनाउने दृष्टकोण पनन त्यसबाट प्रभावित 
हनेु सम्बन्धमा कुनै दद्वविधा देखिदैन ।  

38. उपरोक्त विश् लेर्णका आधारमा वििेचना गदाय पनुरािेदक प्रनतिादीले वििाददत समाचार 
सम्पादकको हैनसयतले नभई संिाददाताको हैनसयतबाट प्रकाशन गरेको र उक्त वििाददत 
भननएको समाचारले न्यायापानलकाको स्ितन्ितामा कुनै ितरा सजृना गरेको िा न्यावयक 
काययमा दिल ददएको प्रमाखणत हनु सकेको पाइएन। कुनै न्यायाधीश िा कुनै न्यावयक 
प्रकृयाको समालोचना िा न्यायाधीशको तखस्िर सवहत अवप्रय वटपणी गदैमा अदालतको 
अिहेलना हनु्छ भनी भन्न सवकने विर्य पनन होइन। अिहेलनाको सम्बन्ध कसैको नाम र 
पदसँग नभै प्रकाखशत सामाग्रीको अन्तरिस्तसँुग सम्बखन्धत हनु्छ। न्यायाधीशहरुले गनन काम 
साियजननक काम हनु ् र उनीहरुले सम्पादन गनन त्यस्तो कामको जिाफदेवहता 
न्यायाधीशहरुमा नै रहेको हनु्छ । ननिायखचत भएर राज्यका विनभन् न नकायमा ननयकु्त हनेु 
पदानधकारीहरु जनताप्रनत प्रत्यक्ष िा परोक्षरुपमा जिाफदेही हनु्छन ् भने न्यायाधीशहरु 
संविधान एंि कानूनप्रनत कतयव्य ननिायहको क्रममा थप खजम्मेिार हनुपुदयछ । न्यायाधीशले 

                                                           
8 हिस्तृत हर्नुहोस्, https://www.ohchr.org/Documents/issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf  
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सम्पादन गरेको कामको प्रत्यक्ष प्रभाि मदु्ाका पक्ष एंि सियसाधारण जनतालाई समेत पनन 
भएकाले राज्यको न्याय प्रशासनको सकारात्मक िा नकारात्मक सूचनाको बारेमा जानकारी 
पाउने, त्यसको समथयन िा समालोचना गनन अनधकार जनतामा समेत रहेको हनु्छ ।  

39. साथै संिाददाताले समाचार प्रकाशन प्रसारण गनयपिुय सूचनाको श्रोतको पषु् ट्याँइलाई जोड ददन ु
पदयछ । समाचारको पवुष्ट हनु नसक्ने अपषु्ट सूचनाका आधारमा थप पषु् ट्याँइ नगरी अदालत 
तथा न्यावयक प्रनियासँग सम्बखन्धत समाचार लेख्दा न्यायाधीश, अदालतका कमयचारी र 
समग्रमा न्यायपानलकाको आस्था र ममयमानथ नराम्रो असर पनय सक्दछ । समाचार प्रकाशन 
गदाय आनधकाररकता र विश्वसननयतामा ध्यान ददन ुपदयछ । पिकाररकाताको सत्य, सन्तलुन 
र विश्वनसनयता (Accuracy, Balance and Credibility) का नसद्धान्तलाई अपनाउन ुपनन हनु्छ। 
यी तीन नसद्धान्तमा कुनै एकको अभािले समाचारलाई पणुय बनाउदैन । यसप्रनत संिाददाता, 
सम्पादक सजग हनु ुजरुरी छ।    

40. तसथय कानून बमोखजम प्रकाखशत सामाग्रीको अखन्तम खजम्मेिार व्यखक्त/पदानधकारी सम्पादक 
तथा प्रकाशकलाई ननजहरुले अदालतप्रनत सम्मान र आस्था प्रकट गरेको भनी आरोवपत 
कसूरबाट सफाई ददनेतर संिाददातालाई सजाय गनन काययमा अन्तरननवहत पिुायग्रह नथएन भन्न 
सवकदैन । छापािाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को िण्ड(ञ) मा 
गररएको सम्पादकको पररभार्ालाई हेदाय पनन "सम्पादक भन्नाले पिपनिकामा प्रकाखशत हनेु 
सामाग्री चयन तथा सम्पादन गनन उत्तरदावयत्ि भएको व्यखक्त सम्झनपुछय" भनेर पररभार्ा 
गररएबाट पनन आफू सम्पादक भएको पनिकामा कुन सामाग्री प्रकाशन गनन र कुन नगनन भन्न े
विर्यको अखन्तम खजम्मेिारी सम्पादकमा रहेको छ । कुनै पनिकामा प्रकाखशत सामाग्रीमा 
सम्पादकको दृवष्ट पगुेको रहेनछ र त्यो सामाग्री कानून विपररत रहेछ भने पनन सम्पादकले 
त्यो सामग्री मैले छनौट गरेको नथइन भनेर कानूनी दावयत्िबाट उन्मखुक्त पाउने हुँदैन। 
सम्पादकले नै सम्पादवकय स्ितन्िताको उपयोग गदै समाग्री छनौट गरेर प्रकाशन गनुय पनन 
हनु्छ। यसरी पनिकामा प्रकाखशत सामाग्रीमा समाचार संकलकको रुपमा रहेका संिाददाता 
प्रनतिादी खिलनाथ ढकालले अदालतको अिहेलना गरेको र आफ्नो काययलाई पवुष्ट गनन 
प्रयत् न गरी त्यसपनछ माि अिहेलना भएको भए क्षमाप्राथी छु भनी बयान गरेको भन्दै 
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क्षमायाचना गननले क्षमाप्राथी छु भनेर माि पगु्दैन, त्यस्तो क्षमायाचना ननजको 
अन्तस्करणबाट ननशृ्रत शतयरवहतको देखिए माि क्षमा गनय सवकने अिस्था रहन्छ र यी 
विपक्षीको क्षमायाचना ननजको अन्तस्करणबाट ननशृ्रत मनसायपूियकको देखिन नआएकाले 
ननजको क्षमायाचना स्िीकायय हनु सक्ने देखिएन भन्दै कानूनी रुपमा अखन्तम खजम्मेिार नलने 
सम्पादक तथा प्रकाशकहरुलाई सफाई ददई समाचार संकलक तथा संिाददाता प्रनतिादी 
खिलनाथ ढकाललाई आफूले गल्ती गरेकोमा मनन गरी अदालतसमक्ष माफी समेत मागी 
सकेको अबस्थामा अदालतको अिहेलना गरेको भनी सजाय गरेको देखिन्छ।  

41. आजको लोकताखन्िक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर 
स्िच्छ एिं पूिायग्रहरवहत सकारात्मक आलोचना तथा वटकावटपणी िा तथ्यगत आधारमा 
गररने अवप्रय आलोचना गनय रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अिहेलनाको कारबाही 
चलाउँदैन। संविधान प्रदत्त िलुा समाज भएको लोकताखन्िक व्यिस्थामा विचार तथा 
अनभव्यखक्त एिं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको हनु्छ। अिहेलनाको 
विर्य बनाइएको समाचारको वििरण हेदाय तथ्यात्मक समाचार रहेको र उक्त समाचार 
अदालतको न्यावयक कारिाही िा मदु्ाको अन्तरिस्तमुा ताखत्िक असर पनय सक्ने अिस्था 
देखिदैन । यस्तोमा अदालतका काम कारबाही, फैसला, आदेश सम्बन्धमा िास्तविकता 
(factual and truth) मा आधाररत भएर स्िच्छ (fair) चचाय, पररचचाय, प्रकाशन, प्रशारण भएमा 
त्यसलाई अदालतको अिहेलना मान् न नमल्दैन। अताः पनुरािेदक प्रनतिादीले आफू 
सम्बाददाता भएको हैनसयतले अदालतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा वटपणी गरी प्रकाशन 
गरेको समाचार तथा लेिले अदालतको अिहेलना भयो भनी मान्न सवकदैन साथै आफ्नो 
कामकारिाहीबाट यदद अदालतको अिहेलना भएकै भएपनन क्षमाप्राथी छु भनी अदालतसमक्ष 
क्षमायाचना समेत गरेबाट पनन यी पनुरािेदक प्रनतिादीले अदालतको अिहेलना गरेको भनी 
सजाय गरेको पनुरािेदन अदालत विराटनगरको फैसला मनानसि देखिन आएन। 

42. मानथ वििेखचत आधार र कारणहरुबाट विपक्षी मध्येका खिलनाथ ढकालले ननिेदन मागदाबी 
िमोखजम अदालतको अिहेलनाको कसूर गरेको भनी ननजलाई सो कसूरमा न्याय प्रशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १८(२) िमोखजम रु.१००।– (एक सय) जररिाना गरेको पनुरािेदन 
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अदालत विराटनगरको नमनत 2069।9।8 को फैसला नमलेको नदेखिंदा उखल्ट भई 
पनुरािेदक प्रनतिादीले आरोवपत कसूरबाट सफाई पाउने ठहछय।  

43. न्यायापानलकाको समाचार सम्प्ररे्ण तथा न्यावयक समाचार प्रकाशनका सम्बन्धमा देखिएका 
कनतपय कनम कमजोरीहरु भािी ददनमा नदोहोररउन र प्रसे तथा न्यायापानलकाबीच सौहादयता 
अनभिवृद्धको लानग संस्थागत संयन्ि विकास गनय एंि अन्य आिश्यक उपायहरु अिलम्बन 
गनय िान्छनीय देखिएको छ । यसै सन्दभयमा नेपालको संविधानले पणुय प्रसे स्ितन्िता प्रदान 
गरर प्रसेलाई सशक्त र अनधकार सम्पन् न बनाएको छ । पररिनतयत सन्दभयमा यस्तो स्ितन्ि 
र अनधकार सम्पन् न प्रसे तथा अनलाइन र सामाखजक संजाल सवहतका संचार माध्यमले 
न्यायपानलका, न्यायाधीश तथा न्याय प्रशासनका समाचारहरुको प्रकाशनलाई महत्ि ददएको 
पाइन्छ । इन्टरनेटलगायतका विद्यतुीय िा अन्यमाध्यमबाट सखृजत हनेु दृखष् टकोणमा 
न्यावयकक्षेिमा काम गनन प्रसे तथा अदालत एउटै मान्यतामा रहन ुअपररहायय छ । तसथय 
यस पररिनतयत पररखस्थतीमा यस अदालतबाट जारी भएको संचार सम्बन्धी नीनतलाई 
प्रभािकारी कायायन्ियन गदै न्यावयक क्षेिमा काम गनन सम्पादक, पिाकार िा अन्य सबै 
प्रकारका संम्िादाताहरुसँग प्रभािकारी समन्िय गनय यस अदालतका प्रिक्ताको मातहतमा 
रहने गरी एक पणुयकालीन स्थायी प्रकृनतका प्रसे विज्ञ सवहतको शािा गठन गरी खजम्मेिारी 
तोक्न ु भनी यस अदालतका मखु्य रखजष् टारलाई लेखि पठाउन ु। साथै उच्चतम अनधकार 
उच्चतम कतयव्य सवहत प्रा त हनेु हुँदा प्रसे स्ितन्िताको अथय, नसमा तथा न्यायपानलकाको 
ररपोटयङ्गका सम्बन्धमा प्राय कानून र न्यायको क्षेिमा पिकाररता गनन संिाददाता तथा 
सम्पादकहरु कानून व्यिसायी पनन हनेु भएकाले कानून व्यिसायी र पिकाररताको 
आचारसंवहताको दोहोरो मान्यतालाई थप बल परु् याउन नेपाल बार काउखन्सल तथा यस 
अदालतबाट गठन हनेु प्रसे तथा संचार शािासँग समन्िय गरर केन्र र प्रदेशस्तरमा अग्रीम 
रुपमा तयार पाररएको पाठ्य सामग्रीसवहत अनभमखुिकरण काययक्रम तथा तानलमहरु संचालन 
गरर व्यिसावयकतामा आधाररत प्रसे तथा संचार क्षेिको रुपान्तरणको लानग आिश्यक 
व्यिस्था गनुय भनी नेपाल प्रसे काउखन्सललाई लेखि पठाउन।ु प्रसे काउखन्सलबाट यस 
सम्बन्धमा भएका बावर्यक काययहरुको प्रगनत वििरण ननयनमत रुपमा मखु्य रखजष् टारलाई समेत 
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पठाउन ुभनन लेखि पठाउनू।   

 

तपनसल 

माथी ठहर िण्डमा उल्लेि भएबमोखजम पनुरािेदक प्रनतिादी खिलनाथ ढकाललाई आरोवपत 
कसूरबाट सफाई ददने गरी फैसला भएकोले ननजको नाममा कनसएको लगत कट्टा गनूय भनी 
उच्च अदालत विराटनगरलाई लेखि पठाईददनू । साथै पनुरािेदक प्रनतिादीले तत्कालीन 
पनुरािेदन अदालत विराटनगरमा र.नं. ४८१ नमनत २०६८।९।२० बाट रािेको धरौटी 
रकम कानूनका म्यादनभि वफताय माग्न आएमा वफताय ददनू भनी भनी उच्च अदालत 
विराटनगरलाई लेखि पठाईददनू 
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