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विपक्षी 

नेपालको सिंविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बिोजजि दार्र हनु 
आएको प्रस्ततु ररट मनिेदनको सिंजक्षप् त तथ्र् एििं आदेश र्सप्रकार छ :-  

ररट मनिेदन व्र्होरााः-  

१) हािी मनिेदक तथा हािी आबद्ध सिंस्था राविर् िादी पररषद् िादी सिदुार्को हकवहतिा 
कार्ारत सिंस्था हो। र्ो सिंस्था िादी सिदुार्को सम्िानपूिाक बााँच्च पाउने िौमलक हकको 
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कार्ाान्त्िर्नका लामग विर्ाशील सञ्जाल (Network) भएको मनिेदन गदाछौं। हािी मनिेदक 
तथा मनिेदक आिद्ध सिंस्था न्त्र्ार् तथा अमधकार सिंस्था-नेपाल (जरुी-नेपाल) जनताको 
नागररक, राजनीमतक, आमथाक, सािाजजक तथा सािंस्कृमतक अमधकारहरूको सिंरक्षण, प्रिर्द्ान र 
विकास िार्ा त ् सािाजजक न्त्र्ार्, कानूनी राज र असल शासनका मनजम्त र्रक तररकाले 
सेिारत रहने िूल ध्रे्र्का साथ वि.सिं २०६८ िा सिंस्थावपत भएको हो। हािी अन्त्र् 
मनिेदकहरू पमन िानि अमधकार, काननुी राज तथा अशल शासनको प्रिर्द्ान र िानि 
अमधकारको क्षेरिा मनरन्त्तर कृर्ाशील रही आएको छ। 

२) िादी सिदुार्को ऐमतहामसक पषृ्ठभिूी तथा िादी सिदुार्सिंग नेपाल सरकारले मिमत 
२०६४।६।२८ गते गरेको सम्िौताको सम्बन्त्धिा मनम्नानसुार मनिेदन गदाछौाः-  

ऐमतहामसक पषृ्ठभिूी : िादी सिदुार् आमथाक, सािाजजक, शैजक्षक, राजनीमतक, सािंस्कृमतक सबै 
पक्षबाट पछामा पाररएको दमलतमभरको पमन अमत वपछमाएको अल्पसिंख्र्क सिदुार् हो। र्स 
सिदुार्को धिा, सािंस्कृमतक िूल्र् र िान्त्र्ता अन्त्र् वहन्त्दू धिाालम्बी सिदुार् सरहको नै रहेको 
छ। र्स सिदुार्को परम्परागत पेसा भनेको नाचगान गने, बाद्यिादनका साििी (िादल, 

ढोलक र तबला आदद) मनिााण गने, जाल बनु्ने र िाछा िाने, सलु्पा, जचमलि र टररर्ा बनाउने 
रहेको छ। र्ो सिदुार् तास गरी नदी वकनार, तोलाछेउ र ओाार आददिा बस्न बाध्र् 
सिदुार् हो र आफ्नो जीविकोपाजान घिुन्त्ते सिदुार्को रुपिा व्र्मतत गदै आएको 
सीिान्त्तीकृत सिदुार् हो। 

नेपाल सरकारसिंगको सम्िौता : िादी सिदुार्ले आफ्नो अमधकार प्रामिका लामग २०६४ 
साल श्रािण ३१ गते देजत ४८ ददनसम्ि आन्त्दोलन गरी २०६४ असोज २८ गते नेपाल 
सरकार र िादी सिदुार्काबीच दईु पक्षीर् िाताा/ सम्िौता भएको मथर्ो। राविर् िादी 
अमधकार सिंघषा समिमतले मिमत २०६४।०४।३१ िा राविर् सम्िेलन गरी प्रस्ततु गरेको 
२६ बुाँदे िागका सम्बन्त्धिा सरकारी िातााटोली र िादी अमधकार सिंघषा समिमतका सिंर्ोजक 
(टोली) बीच मिमत २०६४।०६।२८ िा २ बाँदे सहिमत परिा हस्ताक्षर भएको मथर्ो। 
सहिमत परको बाँदा निं. १ िा २०६५ आजश्वन १५ गते दिैु पक्षबीच भएको सहिमत 
बिोजजि गदठत सजचिस्तरीर् कार्ादलले प्रस्ततु गरेको प्रमतिेदनलाई सैद्धाजन्त्तक सहिमत प्रदान 
गने। िादी सिदुार्को आत्िसम्िानिा - ठेस पगु्ने शलदहरू भााँा, बदेनी, पातर आदद 
शलदहरूको प्रर्ोगिा रोक लगाउने। साथै र्सै सिदुार्को सिंघषा र िादी अध्र्र्न 
कार्ादलको मसर्ाररसिा नेपाल सरकारले िादी सिदुार्िा रहेको र्ौन शोषणलाई २०६५ 
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साल पौष २३ गतेका ददन अन्त्त्र् भएको घोषणा गरेको छ र सोही ददनदेजत िादी सिदुार् 
र्ौन शोषण रवहत सिदुार्को रुपिा प्रमतस्थावपत भएको छ (िादी सिदुार्को अध्र्र्न गना 
गदठत कार्ाादलद्धारा तर्ार पाररएको अध्र्र्न प्रमतिेदन २०६५ को प.ृ१) 

३) “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचर तथा त्र्सिा 
प्रर्ोग भएका शलद तथा त्र्सिा ददएको पारको भमुिकाले सिंविधानले प्रत्र्ाभतू गरेको 
आधारभतू िौमलक हकहरूको उलिंघन हनेु गरी सिि िादी सिदुार् एििं मबशेष रुपिा िादी 
िवहलाको सम्िानपूिाक बााँच्च पाउने हक तथा िादी सिदुार् एििं मबशेष रुपिा िादी 
िवहलाको भािना, ििा, ईज्जत, प्रमतष्ठा, सम्िानिा आघात पाने गिंभीर चोट परु् र्ाउने कार्ा 
भएको अिस्था छ। र्सैले नेपालको सिंविधानको धारा १३३ (२) बिोजजि र्सको न्त्र्ार् 
मनरुपणको लामग उपर्कु्त आज्ञा आदेश पूजी जारी गरी पाउन सम्िामनत अदालतिा ररट 
मनिेदन दताा गना आएका छौं। साथै र्ो मबषर् सािाजमनक सरोकारको मबषर् पमन भएकोले 
हािी मनिेदकहरू र्स अदालतको असाधारण क्षेरामधकार िहण गना आएका छौं। 

क) बकु-वहल पजललकेसनले प्रकाशन गरेको सरस्िती प्रतीक्षाद्वारा मलजतत “नमथर्ा” नािको 
उपन्त्र्ासले नेपाल सरकारसिंगको सम्िौताबिोजजि प्रर्ोग गना रोक लगाइएको 
शलदहरूलाई र्स सिदुार्को आत्िसम्िान, प्रमतष्ठा, भािनािा प्रत्र्क्ष ठेस पगु्ने गरी 
प्रर्ोग गरेको देजतन्त्छ। सिि सिदुार्लाई प्रमतकूल असर हनेु तालका अपिामनत 
शलद जस्तैाः बदेनी, पातर, रडाी, िेश्र्ा, रतेल जस्ता शलदहरू तथा प्रविर्ाहरू 
उपन्त्र्ासिा प्रर्ोग गररएको छ। अि र्स पसु्तककी लेजतकाले पषृ्ठ ३ को 'अकै 
मथएाँ, अकै भएाँ िा ९५ प्रमतशत कथा सत्र् हो भनी दाबी गनुा भएको छ र र्ो 
उपन्त्र्ास िादी सिदुार्का केही िवहलाहरू, जो र्ौन शोषणिा प्रत्र्क्ष वपाीत मथए, 

उनीहरूलाई र उनीहरूको जीिन कथालाई आधार बनाई लेजतएको भमनएको छ। 
“नमथर्ा” को शीषाक नै गलत रुपिा प्रर्ोग गररएको छ र र्सको अथा िा “नमथर्ा” 
लाई पररभाषा गदाा जातीर् विभेदलाई सिंस्थागत गरेको पाइन्त्छ। र्सिा प्रर्ोग भएका 
शलदहरू स्िर्िंिा आपजिजनक र  विभेदर्कु्त छन।् 

त) सािंमिला पजललकेसनद्वारा प्रकाजशत वििेक ओिाद्वारा मलजतत “ऐलानी” उपन्त्र्ासिा 
िादी सिदुार्का िवहलाहरूको शरीर “ऐलानी” जमिन सरह हो भन्त् ने भाि प्रकट 
गरेको देजतन्त्छ। र्स उपन्त्र्ासिा पमन बदेनी, पातर, रडाी, िेश्र्ा, रतेल जस्ता शलद 
प्रर्ोग भएको र एउटा िादी िवहलाको जीिनलाई “ऐलानी” जमिनसाँग जोाी जसले 
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पमन उपभोग गना सक्ने, प्रर्ोग गना सक्ने जस्तो गलत सन्त्देश प्रिाह गररएको छ। 
सिाजिा िादी सिदुार्को व्र्जक्तको आत्िसम्िानिा ठेस लाग्ने र जसको नकारात्िक 
प्रभािले र्स सिदुार्का िवहलाको अजस्िता िामथ आाँच पगु्न गई भािी वपाँढीिा 
नकारात्िक सन्त्देशका साथै िनोसािाजजक असर पने देजतन्त्छ। र्सिा प्रर्ोग भएका 
शलदहरू स्िर्िंिा आपजिजनक, विभेदर्कु्त भएकाले र्स मनिेदनिा पनुरािजृि गररएको 
छैन।  

ग) देशका विमभन्न चलजचर हलिा एक साथ प्रदशान भएको थिनकुिार भडाारीद्वारा 
मनमिात “पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरिा प्रर्ोग गररएका कमतपर् शलदहरू, 

प्रस्ततुीको शैली तथा पारको भमूिका तथा र्सले ददन तोजेको सन्त्देशले सिाजलाई 
िादी  सिदुार्को ऐमतहामसक बास्तविकताका सम्बन्त्धिा सिेत भ्रि पाना तोजेको र 
िादी सिदुार्को अपिान गना तोजेको छ। र्सको उदाहरणका लामग कान्त्छा िादीको 
भमूिकािा रहेका पारले आफ्नै श्रीितीलाई र्ौन पेशािा लगाउने, िाहक आर्ैं ले 
तोजेर त्र्सको किाईबाट जीविकोपाजान गने गररएको देताइएको छु जनु 
अपिानजनक छ र श्रीिानबाट कवहल्रै् पमन त्र्स प्रकारका व्र्िहार विर्ाकलाप 
कहीिं कतै र कवहल्रै् पमन भएको मथएन र छैन। त्र्सले त्र्स सिदुार्कै 
आत्िसम्िान, त्र्स सिदुार्को पतुााहरूको भािनािा आघात पने रहेछ भने त्र्सलाई 
सक्दो हटाउन ु पनेिा अि उजागर गरी पतुाा र त्र्स सिदुार्को ितािानिा रहेका 
व्र्जक्तहरूिा घणृा, लाज शिा लाग्ने गरी प्रदशान गररएको छ। त्र्सै गरी कान्त्छा 
िादीकी श्रीितीका रूपिा रहेकी िजन्त्दरा बदेनीको भमूिकािा वििावहत िादी िवहलाले 
र्ौन व्र्िसार् गरेको देताइएको छ। जसले गदाा िादी िवहलाको अजस्ितािामथ ठूलो 
आाँच पगु्न गई उनीहरूको आत्िसम्िानिा चोट पगु्नकुा साथै िानि अमधकारसिेत 
गम्भीर उलिंघन हनु पगुेको छ। र्स चलजचरिा “िादी” प्रथा िामनएको छ तर र्ो 
“प्रथा” नभई र्ौन शोषण हो। चलजचरले िादी सिदुार्िा लागेको कलिंक, लान्त्छना र 
भेदभािलाई िन ्बढािा ददई सिाजिा नकारात्िक प्रभाि पारेको छ। साथै, भविष्र्िा 
र्सले सोही सिदुार्को व्र्जक्तलाई लज्जाबोध हनेु र अन्त्र् सिदुार्का व्र्जक्तले उक्त 
सिदुार्लाई साहै घणृा गने, हेर्को दृविले हेने प्रबल सम्भािना देजतन्त्छ र र्स 
सिदुार्का िवहला परुुष पनुाः लान्त्छना र भेदभाििा पने र सिाजिा उत्सावहत भई 
रचनात्िक कार्ा गनाबाट िजञ्चत हनेु अिस्था सजृना भएको छ। 
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घ) “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरले सिि 
िादी सिदुार् एििं विशेष रुपिा िादी िवहलाको सिंविधान प्रदि िौमलक हकको 
उलिंघन गरेको छ। सिंविधानको धारा १६ (१) िा प्रत्रे्क व्र्जक्तलाई सम्िानपूिाक 
बााँच्न पाउने  िौमलक हक सिंरजक्षत गररएको छ। “सम्िानपूिाक बााँच्च पाउने” हक 
भन्नाले िर्ाादापूिाक बााँच्च पाउने Life with dignity को हक हो। सम्िानपूिाक भन्नाले 
प्रत्रे्क व्र्जक्तको आफ्नो इच्छाअनसुार कसैको दबाब, धम्की, अपिान, आत्िसम्िानिा 
चोट पगु्ने शलद, प्रभाि िा ारिा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पजि र बासस्थानिा 
गोपमनर्ताका साथ रहन पाउने र कसैले अमतििण गना नपाउने र सरुजक्षत जजन्त्दगी 
जजउने हक हो। प्रत्रे्क नागररकले आ-आफ्नो इच्छा अनसुार आ-आफ्नो प्रमतष्ठा 
कार्ि गरी बााँच्न पाउन ुपछा भन्त् ने हो।  

४) िामथ विमभन्न प्रकरणिा उल्लेजतत आधारिा देहार् बिोजजिको आदेश जारी गरी िादी 
सिदुार्का नागररकहरूको सम्िानजनक तररकाले बााँच्न पाउने अमधकारको प्रत्र्ाभमूत गराई 
पाऊाँ  :-  

क) विपक्षीहरूले “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” नािक 
चलजचरले प्रकाशन, वितरण र प्रदशान गरी सिि िादी सिदुार्लाई नै लजक्षत गरी 
प्रत्र्क्ष रूपिा नकारात्िक प्रभाि पारी िामथ उल्लेजतत सिंविधानको िौमलक हकहरू, 

अन्त्तरााविर् कानून र सम्िामनत सिोच्च अदालतबाट प्रमतपाददत मसद्धान्त्तहरूसिेतको 
गिंभीर उलिंघन गरेकोले र उक्त दईु उपन्त्र्ास र चलजचरको मबिी वितरण तथा 
प्रसारण तत्काल नरोवकए र्सको विस्तारले आििामनसिा दमलत, िादी सिदुार् र िादी 
िवहलाको बारेिा थाहा नहनेु िामनसिा सिेत नकारात्िक भािना पैदा भई आि िादी 
सिदुार् र िादी सिदुार्को िवहलाहरूको इज्जत, िान, प्रमतष्ठा, भािनािाका साथै 
आत्िसम्िान पूिाक बााँच् न पाउने अमधकारिा सिेत अपूरणीर् क्षमत पगु्न जाने हुाँदा 
उक्त िामथ उल्लेजतत दईु उपन्त्र्ासको मबिी वितरण तथा िामथ उल्लेजतत 
चलजचरको प्रसारण तत्काल बन्त्द गना सिोच् च अदालत मनर्िािली, २०७४ को मनर्ि 
४९ अनसुार अन्त्तररि आदेश जारी गरी पाऊाँ । 

त) “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” को वििी वितरण, 

मनकासी, पैठारी, पनुारूत्पादन, अनिुाद, प्रमतमलवप आर्ात, सािाजमनक प्रदशान, प्रस्तमुत, 

प्रसारण र सािाजमनक सञ्चार गने लगार्तको सम्पूणा कार्ा नगनुा गना नददन ु भनी 
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आदेश गरी पाऊाँ । 

ग) “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ासका लेतक र “पजडात बाजेको लौरी” का मनदेशक 
तथा त्र्सका आमधकाररक व्र्जक्तहरूले िादी सिदुार्लाई प्रत्र्क्ष रूपिा नकारात्िक 
प्रभाि पारी विभेद, लान्त्छना, शोषण, सािाजजक रुपिा बेइज्जत गरेको, भािनािा ठेस 
परु् र्ाएको कारण अबदेजत र्स्ता कार्ा नगना नगराउन तथा िामनसहरू बीच उचमनच 
दसााउने, िामनसप्रमत घणृा रै्लाउने भािनाको सजृना हनेु तालका अमभव्र्जक्तहरूलाई 
आिूल पररितान (सिंशोधन) गरी िादी सिदुार्को व्र्जक्तहरूको इज्जत, प्रमतष्ठा, िान 
सम्िान बढ्ने गरी आिश्र्क सिंशोधन गने, अवहलेसम्ि जे भर्ो, सोिा सिंचारको सबै 
िाध्र्िहरू िार्ा त ्सािाजमनक रुपिा गल्ती भर्ो भनी मनजश् चत सिर्ािमधसम्ि िार्ी 
िाग्ने भनी मनज विपक्षीहरूको नाििा आिश्र्क आदेश जारी गरी पाऊाँ । 

घ) विपक्षीहरूले जात जामत, धिा, िगा, क्षेर, सम्प्रदार्का िामनसहरूको बीच िैिनस्र् उत्पन्न 
गने तथा साम्प्रदावर्क दभुाािना रै्लाउने तथा सिासाधारण जनताको सदाचार, नैमतकता 
र सािाजजक िर्ाादािा आघात पना जाने कार्ा गरेका कारण मनजहरूबाट अब र्स्ता 
प्रकृतीका व्र्िहारहरू, कवहल्रै् पमन कुनै पमन सिदुार्का लामग नगने आशर्को 
सवहतको औपचाररक रुपिा भलु सधुार गने प्रमतिद्धताका लामग आिश्र्क आदेश गरी 
पाऊाँ । 

ङ) चलजचर बोाा तथा चलजचर जााँच समिमतलाई लैमगिंक तथा जातीर् सम्िेदनशील बनाई, 

चलजचर बोााले प्रभािकारी रुपिा कार्ा गरे नगरेको अनगुिन गना विपक्षी सिंचार तथा 
सूचना िन्त्रालर्को नाििा आिश्र्क मनदेशन जारी गरी पाऊाँ । 

च) उपरोक्त विषर्ले हािी सिि िादी सिदुार्िामथ सािदुावर्क हानी तथा क्षमत भएकोले 
उक्त कार्ाबाट विपक्षीहरूले गरेको लाभको रकि िादी सािदुार्को सिविगत वहत र 
सरोकार एििं िादी सािदुार्को वहत र विकासका क्षेरिा तचा गने गरी आिश्र्क 
आदेश जारी गरी पाउाँ। साथै र्स्तै सािदुावर्क हानी तथा क्षमत भएको अबस्थािा 
सम्बजन्त्धत सािदुार्लाई सो को लामग उजचत क्षमतपूमता उपललध गराउन नर्ााँ काननुको 
तजुािा गना सरकारको नाउाँिा आदेश जारी गरी पााँउ भन्त् ने सिेत व्र्होराको र्स 
अदालतिा परेको ररट मनिेदन। 
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कारण देताउ आदेशाः- 
५) र्सिा के कसो भएको हो ? मनिेदकको िाग बिोजजिको आदेश वकन जारी हनु ुनपने हो? 

आदेश जारी हनु नपने भए आधार कारण सवहत र्ो आदेश प्राि भएको मिमतले बाटाका 
म्र्ाद िाहेक १५ ददन मभर विपक्षी निं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ का हकिा 
िहान्त्र्ार्ामधिक्ताको कार्ाालर् िार्ा त र अन्त्र् विपक्षीहरूका हकिा आरै् िा आफ्नो कानून 
बिोजजिको प्रमतमनमध िार्ा त मलजतत जिार् पेश गनुा भनी र्ो आदेश र ररट मनिेदनको 
प्रमतमलवप साथै राती विपक्षीहरूका नाििा म्र्ाद सूचना पठाई सो को िोधाथा 
िहान्त्र्ार्ामधिक्ताको कार्ाालर्लाई ददई म्र्ाद मभर मलजतत जिार् परे िा अिमध नाघे पमछ 
मनर्िानसुार पेश गनुा, साथै र्सिा अन्त्तररि आदेश िाग भएको सम्बन्त्धिा विचार गदाा दिैु 
पक्षलाई राती छलर्ल गरी मनष्कषािा पगु्न िनामसि हनेु देजतिंदा मिमत २०७५/६/१५ 
गतेलाई छलर्लको लामग पेशीको मिमत तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना म्र्ाद ददई जिकाउने र 
सो अिमधसम्ि विषर्िस्तकुो सिंिेदनशीलता, सािाजजक रुपले पना सक्ने असर, उक्त सिदुार्का 
िामनसहरूको िान प्रमतष्ठा, आत्िसम्िानिा पना सक्ने अपरुणीर् क्षती सिेतलाई विचार गदाा 
छलर्ल नटुविए सम्िको सिर्को लामग “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको 
लौरी” चलजचर र्थाजस्थमतिा राख्न ुमबिी, वितरण, प्रकाशन नगनुा नगराउन ुभनी विपक्षीहरूको 
नाउाँिा सिोच्च अदालत मनर्िािली, २०७४ को मनर्ि ४९(२) बिोजजि अल्पकालीन 
अन्त्तररि आदेश जारी गररददएको छ। मनर्िानसुार पेश गनुा भन्त् ने र्स अदालतको मिमत 
२०७५।६।५ को आदेश। 

विपक्षी राविर् िवहला आर्ोगको मलजतत जिार्ाः- 
६) राविर् िवहला आर्ोगले आफ्नो अमधकार क्षेर मभर रहेर मनिेदकको िागका सम्बन्त्धिा 

सम्बजन्त्धत मनकार्िा मसर्ाररस सवहत गनुा पने काि गररसकेको हुाँदा सम्पूणा काि कानून 
बिोजजि भई प्रविर्ा अनसुार नै भएकोले ररट मनिेदकले र्स राविर् िवहला आर्ोगलाई 
विपक्षी बनाई राख् न ुपने अिस्था नै नहुाँदा ररट मनिेदन तारेज गररपाऊाँ  भन्त् ने सिेत व्र्होराको 
राविर् िवहला आर्ोगको मलजतत जिार्। 

विपक्षी नेपाल सरकार, गहृ िन्त्रालर्को मलजतत जिार्ाः- 
७) नेपालको सिंविधान तथा कानून द्वारा प्रदि नागररकका हक अमधकारको सम्िान सिंरक्षण र 

सम्बधान गना गहृ िन्त्रालर् सदा कवटबद्ध छ। नेपालको सिंविधानको धारा १८ िा 
सिानताको हकको व्र्िस्था गररएको छ। ऐ. धाराको उपधारा (३) िा राज्र्ले 
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नागररकहरूका बीच उत्पजि, धिा, िणा, जात, जामत, मलि, आमथाक अिस्था, भाषा क्षेर, िैचाररक 
आस्था िा र्स्तै अन्त्र् कुनै आधारिा भेदभाि गने छैन भनी स्पिसाँग उल्लेत भएको छ। 
र्स िन्त्रालर्ले आफ्नो मनर्मित काि कारिाही गदै आइरहेको छ। नेपाल सरकार, कार्ा 
विभाजन मनर्िािली, २०७४ िा ररट मनिेदकले उठाएको विषर्िस्तकुा सम्बन्त्धिा गहृ 
िन्त्रालर्को क्षेरामधकारको विषर् मभरसिेत पने देजतिंदैन। गहृ िन्त्रालर्को के-कस्तो काि 
कारिाहीबाट िादी सिूदार्को सिंविधान द्वारा प्रदि अमधकारको उपर्ोग तथा आत्िसम्िान, 

प्रमतष्ठान एििं भाििा प्रत्र्क्ष ठेस पगु्न गएको भन्त् ने सन्त्दभािा स्पि िागदािी मलन सक्न ु
भएको नदेजतिंदा िस्तमुनष्ठ आधार र कारण विना दार्र भएको ररट मनिेदन तारेज भागी हुाँदा 
तारेज गरी पाउाँ भन्त् ने नेपाल सरकार, गहृ िन्त्रालर्को मलजतत जिार्। 

विपक्षी “ऐलानी” का लेतक वििेक ओिाको मलजतत जिार्ाः- 
८) िैले लेतेको मबधा आख्र्ान हो। परकारले सिाचार बनाउाँछ र कलाकारले अमभनर् गछा। 

सोही अनरुुप लेतकको लेख् न ु पेशा हो। लेतकले लेख्न े र्सै सिाजका कथाहरू हनु।् 
सावहत्र्िा नदेजतएको, चेवपएको र िास्ता नभएको सिस्र्ाहरूलाई उजागर गनुा िूल िान्त्र्ता 
रहन्त्छ र ि त्र्ो िान्त्र्ता राख्दछु। र्ो विश्व सावहत्र् बजारिा आि कुरा हो। मनिेदकले ि 
िामथ लगाएका आरोपहरू िास्तििा सिंविधानको िूल्र् विपरीत छन।् िेरो हकिा, उल्लेजतत 
धारा १६, १८, २८, ३९, ४०, ४६, १३३(२) तथा १३३(३) को पूणा रुपिा तडान गना 
चाहन्त्छु। िास्तििा ि र्ी धाराहरूको पक्षिा मनकै बमलर्ो गरी उमभएको छु। मतनै 
धाराहरूलाई आधार बनाई आरोप लगाईन ुअचम्िको कुरा हो। काननु र सावहत्र्को आ-
आफ्नै वकमसिको भाषा र गणु हुाँदा मनिेदकहरू िदुिएको हनु सक्ने िेरो अनिुान छ।  

प्रत्रे्क लर्जक्तलाई सम्िानपूिाक बााँच् न पाउने हक सिंविधानले ददएको छ। “ऐलानी” िा 
पमन र्वह धारा अनरुुपको कुरा छ “साहेब, र्ो धतीिा हािीले रे्ने हािा के बाट बनेको 
हनु्त्छ? हािीले छुदैिा मनिाल पानी केिा बदमलन्त्छ ? हाम्रो आङिा छुने जूनको जशतलता जठुो 
बन्त्छ वक नाई ? हािीलाई न्त्र्ानो ददने सूर्ाका रश्िीहरू कुन शे्रणीका हनु ्? भन साहेब, िलाई 
सनु्न ुछ मतम्रो भाषण”  भाषा र तररका र्रक भए पमन आशर् मनतान्त्त एउटै भएको कुरा 
सम्िामनत अदालत सिक्ष दाबी गना चाहन्त्छु। एििं ररतले िैले लेतेको आशर् सिंविधानको 
ििा अनरुुप नै छ। “ऐलानी” लेख् न िैले साढे तीन िषा लगाएाँ। जामगर छोाेर र्िुा उजाा र 
जोश र्सिै तनाएाँ। साढे तीन िषासम्ि लगातार ि आफ्नो घर जचन्त् न सक्थें। िेरो उद्देश्र् 
अिहेलना र अमधकार हनन ्गने होईन। र्दद अिहेलना िा अमधकार हनन ्गने उद्देश्र् मथर्ो 
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भने ि र्मत गम्भीर भएर पसु्तक लेख्न ेनै मथईन। र्मत धेरै सिर् र उजाा तजचान आिश्र्क 
पमन मथएन। 

जहााँसम्ि उपन्त्र्ासिा प्रर्ोग भएका शलदहरूको कुरा छ ती मनतान्त्त पररबेशले 
मनम्त्र्ाएका शलदहरू हनु।् लेतकीर् अमभप्रार्ले िैले मनर्तिस ्कुनै पमन शलदको दरुुपर्ोग 
गरेको छैन। शलदहरूलाई नै मलएर पसु्तक लर्ाडा हनेु हो भने साँसारका अमधकािंश 
सावहजत्र्क पसु्तकहरू र्ही सचुीिा पनेछन।् िैले लेतकीर् चेतले कुनै पमन उल्लेजतत 
शलदहरू जस्तै बदेनी, पातर, िेश्र्ा आदद प्रर्ोग गरेको छैन। ती िं त पररिेश र पारहरूले 
र्थाथाता सिात्न बोलेका छन।् पररिेश जचरणिा प्रर्ोग भएका शलदहरूलाई मलएर र्सरी 
आपिी जनाउने हो भने त्र्सको जशकार लातौं पसु्तकहरू हनुसक्छन।् “ऐलानी” शलदलाई 
मलएर िादी िवहलाको शरररलाई “ऐलानी” गराईर्ो भन्त् ने जो आरोप छ त्र्ो गलत बिुाई 
छ। प्रथिताः िादीहरू “ऐलानी” जग्गािा बस्ने र वर्रन्त्ता भएका कारण पसु्तकको नाि 
“ऐलानी” जरुाईएको हो। दोस्रोिा, जो िादी िवहलालाई प्रर्ोग गने सािन्त्त िगा छ उनीहरूले 
बादी िवहलालाई “ऐलानी” (बमलर्ोले उपभोग गने) िस्त ुठान्नु हनु्त् न र सब सिान हनु ्भन्त् ने 
अमभप्रार्ले “ऐलानी” नािाकरण गररएको हो। तर, नजामनदो वकमसिले कसैलाई हानी पना 
गएको भए क्षिा र्ाचना गदाछु।  

अताः सबै सिान हनुपुछा भनेर उठाएको आिाजलाई र्सरी अदालतको ढोकासम्ि 
जतजच ल्र्ाउाँदा ि दजुतत भएको छु। आिाज उठाउने हरेक िाध्र्ि हनु्त्छन।् मबरोध गने 
अनेक िाध्र्ि हनु्त्छन।् काटुामनस्ट काटुान कोरेर आिाज उठाईरहन्त्छ र लेतक लेतेरै 
आिाज उठाउाँछ। त्र्सको भाषा मबधा अनसुार हनु ु स्िभाविक हो। र्ो पसु्तक पमन एक 
मबरोध िा आन्त्दोलन हो। ि सनु्त्दर सिाजको पक्षधर हुाँ। िेरो मनर्त सनु्त्दर सिाज हो भन्त् ने 
“ऐलानी” उपन्त्र्ासका लेतक वििेक ओिाको मलजतत जिार्। 

विपक्षी “नमथर्ा” उपन्त्र्ासका प्रकाशक बकुवहल पजललकेशनको मलजतत जिार्ाः- 
९) सावहत्र् लेतनिा स्रिाले कवहलेकाही काल्पनीक रुपिा त कवहले सिाजको िास्तविकतालाई 

पारसवहत िा पार रवहत प्रस्ततु गने गदाछन।् सावहत्र्को उद्देश्र् नै सिाजिा भएका विकृमत, 

कुप्रथा, कुसिंस्कार तथा प्रचलन सिेतलाई व्र्ि िा लेतन िार्ा त उजागर गने कार्ािा र्सको 
िहत्ि रहन्त्छ। र्सको िहत्िपूणा उदाहरणको रुपिा विश्वशे्वर प्रसाद कोइरालाको “सजुम्निा” 
तथा पावकस्तानकी लेजतका तसमलिा नसररनको “लज्जा” लगार्त पजििा सिाजिा प्रख्र्ात 
अिेररकी अश् िेत सावहत्र्कार टोनी िररसनको “सेग्स अर् शोलोिन” आदद छन ्भने िोपॉसा 



    मिना नेपाली वि. नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा िन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, मसिंहदरिार सिेत     िदु्दा:- परिादेश  ०७५-WO-०३१६ पषृ् ठ 11 

 

बाजाक जस्ता प्रमसद्ध सावहत्र्कारको कथा तथा उपन्त्र्ासिा र्ौनकिी िवहलाको कथा 
पाईन्त्छ। प्रस्ततु ररट मनिेदनले उठान गरेको कुरा “नमथर्ा” िा र्स्तै कथा तथा िादी 
िवहलाले भोग्न ुपरेको सिस्र्ा सिेवटएको छ। सावहत्र् कृमत नाटक, मगत, कविता, कथा र 
उपन्त्र्ासले कुनै न कुनै पाठकलाई बोक्ने गछा। सो कृमतका पाठकलाई िास्तविक 
र्थाथापरक अनभुमुत होस ् भन्त् ने कुराको ििा लेतकको रहन्त्छ। सोही बिोजजि लेजतका 
सरस्िती प्रमतक्षाले आफ्नो कृमतलाई र्थाथापरक बनाउन पारहरू बीचको सिंिादलाई उजागर 
गरेकी हनु।् प्रस्ततु उपन्त्र्ास पमन िादी जामतका सिदुार्लाई होच्र्ाउने, मनच देताउने 
अमभप्रार् नभई सो जामत विशेषिा रहेको िवहलाको सम्िेदनालाई उजागर िार गना तोजेकोिा 
पसु्तक मबिोचनको सिर्िा प्रदेश निं. ७ की िा. सभासद उिा िादीले “नमथर्ा” लाई िादी 
जामतको “गीता” सम्ि भन्नु भएबाट सिेत प्रि हनु्त्छ। र्स्तो सावहत्र् तथा कृमत र्सका 
पारिार्ा त भएको सिंिादले सिंिैधामनक हक हनन गर् र्ो भनी ररट दार्र गनुा जार्ज छैन। 

 “नमथर्ा” उपन्त्र्ासले िादीजातीको िानिदान गरेको नभई िादी जाती र सो सिदुार्िा 
िार होइन सिि नेपाली सिाजिा भएको कुरीमतहरूलाई सिेत उजागर गरेको छ। ररट 
मनिेदनिा “नमथर्ा” उपन्त्र्ासले िादी जातीको सम्िानपूिाक बााँच्न पाउने हक के कसरी 
बन्त्देज लगाउने कार्ा गर् र्ो सो तर्ा  स्पि नगरी गोलिटोल रुपिा उपन्त्र्ासिा उल्लेत 
भएको केही शलद (जो मनतान्त्त र्सका भकु्तभोगी पारहरू िार्ा त प्रर्ोग गरीएको छ) लाई 
िूल िदु्दा बनाई ररट मनिेदन दताा गना पर्ााि हुाँदैन। उपन्त्र्ासको प्रकाशन सिर्लाई नजर 
अन्त्दाज गरी ररट मनिेदन दार्र गरेको देजतन्त्छ। िादीजाती सिदुार्िा तात्कालीन सिर्िा 
(तास गरी २०४५ साल र सो अजघ) प्रचलनिा र ती जातीका िवहला िामथ भए गरेका 
र्ौनशोषणलाई उपन्त्र्ासिा पार िार्ा त प्रस्ततुीकरण िार गररएको हो। अताः तथ्र् परक 
ढिंगबाट नभई केिल भ्रिपूणा रुपिा प्रस्ततु ररट दार्र गनुा भएको छ।  

“नमथर्ा” उपन्त्र्ासिा बदेनी, पातर, रडाीिेश्र्ा र रतेल जस्ता िादी सिदुार्लाई 
प्रमतकुल असर हनेु तालका अपिामनत शलद, आपजिजनक, विभेदर्कु्त शलदहरू प्रर्ोग भएको 
उल्लेत गनुा भएको छ। र्ी शलदहरू नेपाली सिाजिा नसमुनएका शलदहरू भने अिश्र् 
होईनन।् कमतपर् सावहत्र्को प्रकृमतहरूिा र्ी र र्स्तै तालका शलदहरूको प्रर्ोगलाई 
अमनिार्ाता सिेत िामनन्त्छ र र्स्ता शलदहरूको प्रर्ोग सावहत्र्को कृतीका वहसाबले सािान्त्र् 
पमन िामनन्त्छ अन्त्र्था सावहत्र् सावहत्र् नै हुाँदैन। “नमथर्ा” िा ररट मनिेदकले उल्लेत गनुा 
भएको कमतपर् शलदहरू प्रर्ोग गररएको छैन। पातर, रतेल जस्ता शलद उपन्त्र्ासिा उल्लेत 
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गररएको छैन भने रडाी, िेश्र्ा जस्ता शलदहरू उपन्त्र्ासिा पार िार्ा त सिंबादको रुपिा 
प्रर्ोग गररएको शलद हनु।् “बददनी” शलद उपन्त्र्ासको िखु्र् पार नै िादीजामत िवहला 
भएकोले प्रर्ोग भएको हो। उपन्त्र्ासिा लेजतका सरस्िती प्रमतक्षाले “अकै मथए, अकै भए” 
भनी लेतक आरै्ले भोगेको दृविकोणलाई पसु्तकको भमूिकािा सिािेश गनुा भएको हो तर 
सो लाई गलत अथा लगाई उक्त िाक्र् िदीनी िवहलालाई प्रर्ोग गरेको भनी सिंबैधामनक हक 
हनन ्भर्ो भनी दार्र गनुा भएको ररट मनिेदनको कुनै औजचत्र् छैन। 

विपक्षी ररट मनिेदकले “नमथर्ा” उपन्त्र्ासलाई प्रमतबन्त्ध लगाउने र हालसम्ि सो 
उपन्त्र्ास वितरणबाट प्राि रकि िादी जातीको हकवहतको लामग प्रर्ोग गना ददने तथा र्सका 
अमधकारकिी व्र्जक्तहरूले उपन्त्र्ासिा िादी सिदुार्को लर्जक्तहरूको इज्जत, प्रमतष्ठा, िान 
सम्िान बढ्ने गरी आिश्र्क सिंशोधन गने, अवहले सम्ि जे भर्ो सो िा सिंचारको सबै 
िाध्र्िहरू िार्ा त सािाजमनक रुपिा गल्ती भर्ो भनी एक सिर्ािमधसम्ि िार्ी िाग्ने, अब 
उप्रान्त्त र्स्ता प्रकृमतका लर्िहारहरू कवहल्रै् पमन कुनै पमन सिदुार्का लामग नगने आशर् 
सवहतको औपचाररक रुपिा भलू सधुार गने प्रमतबद्धताका लामग आिश्र्क आदेश सिेत जारी 
गरी पाउाँ भनी िाग सिेत गनुा भएको छ। ि मनिेदक प्रकाशन सम्बन्त्धी व्र्िसार् गरी 
आएको छु। सावहत्र् मबधा सिाजको ऐना पमन हो, सावहत्र्िा प्रर्ोग हनेु तथा गररने कमतपर् 
शलद िाक्र्लाई र्सरी प्रमतबन्त्ध लगाउने हो भने सिि सावहत्र् मबधािा नै प्रमतबन्त्ध लगाए 
सरह हनु्त्छ, जो प्रजाताजन्त्रक व्र्िस्था अपनाएको हाम्रो जस्ता देश तथा िानि अमधकार 
सिल भएको सिाजिा असम्भि प्रार्ाः हनु्त्छ। सावहत्र् लेतन तथा प्रकाशन प्रशारणलाई 
प्रमतबन्त्ध लगाउने गरी नेपालको सिंविधान (२०७२) ले कही कतै लर्िस्र्ा गरेको छैन। 
ररट मनिेदकले िाग गरेको उपरोक्त आदेश सिंविधान प्रदि िा तथा िैर्जक्तक स्ितन्त्रता, 
शोषण विरुद्धको हक, प्रकाशन तथा प्रशारणको हक सिेतको मबरुद्ध भएकोले प्रस्ततु ररट 
मनिेदन तारेज गरी अलग रु्सात पााँउ भन्त् ने विपक्षी “मनमथर्ा” उपन्त्र्ासको प्रकाशन बकुवहल 
पजललकेशनको अध्र्क्ष भपेुन्त्र तड् काको मलजतत जिार्। 

विपक्षी “नमथर्ा” उपन्त्र्ासको लेजतका सरस्िती प्रमतक्षा भन्त् ने सरस्िती लालचनको मलजतत 
जिार्ाः- 

१०) नेपालको सिंविधानले लेतकहरूको िौमलक अमधकार पमन समुनित गरेको छ। एक लेतक 
भएको नाताले ि देशका सबै धिा, जामत र सिदुार्को सम्िान गनुापछा भन्त् ने दृढ िान्त्र्ता 
राख्दछु। तर प्रत्रे्क धिा, जामत र सिदुार्का जनताहरूको िास्तविकता र सतुदतुको कथा 
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लेख् न र मतनलाई एउटा मनजित गन्त्तव्र् ददने प्रर्ास गनुा िेरो लेतकीर् धिा हो। लेतकले 
सािाजजक र्थाथाको जचरण गने जशलजशलािा कुनै धिा जामत,सदुार्का केही चरररहरूको 
जचरण गदाा मतनका र्थाथा बोलीिचन वटप्दा सम्पूणा जामतको अपिान भर्ो भनी सम्िन ु
अज्ञानता हो। र्दद र्ो अज्ञानता होइन भने मनिेदकहरूको असवहष्णतुा िार हो। नेपाल 
सहअजस्तत्ि र सवहष्णतुाको िहान ् देश हो। र्हााँ कुनै वहन्त्द ु चरररले अपिानर्कु्त भाषा 
बोल्र्ो भने िा मनच जीिन बााँच्र्ो भने सिस्त वहन्त्दलेु अपिान िहससु गदैनन।् र्ही अन्त्र् 
बौद्ध, िसुलिान र अन्त्र् धिा सिदुार्िा विद्यिान छ। कुनै नेिार िा गरुुङ चरररले कथा 
उपन्त्र्ासिा त्र्स्तै जीिन बााँचे भने नेिार, गरुुङ सिाजले असवहष्ण ु भइ अपिान िहससु 
गदैनन।् िेरो उपन्त्र्ास “नमथर्ा” िा पमन र्ही सत्र् विद्यिान छ। मनिेदकहरूले उल्लेत 
गरे िै उपन्त्र्ासिा िदेनी, रडाी, िेश्र्ा, जस्ता शलद प्रर्कु्त छन।् र्ी शलद िादी सिदुार्लाई 
अपिामनत गना प्रर्ोग गररएको होइन, र्थाथा जचरण गना प्रर्ोग गररएको हो। र्स्ता शलदहरू 
अन्त्र् जामतिा पमन प्रर्ोग हनु्त्छन।्  

मनिेदकले ९५ प्रमतशत कथा सत्र् हो भनी दािी गनुा भएको छ र र्ो उपन्त्र्ास िादी 
सिदुार्का केही िवहलाहरू जो र्ौन शोषणिा प्रत्र्क्ष वपाीत मथए, उनीहरूलाई र उनीहरूको 
जीिन कथालाई आधार बनाइ लेजतएको भनी िेरा कथन उल्लेत गरेका छन।् सत्र् हो, 
वकताबको भमूिकािा पमन िैले लेतेकी छु। र्ो उपन्त्र्ास एउटी िादी िवहला र केही अन्त्र् 
िवहलाहरूको सत्र् कथा हो। उनीहरूले िलाई जसरी कथा सनुाए, त्र्ो कथा िैले जस्ताको 
तस्तै पस्केकी हुाँ। ि साँग िखु्र् पार र अन्त्र् पारहरूसाँग गररएको कुराकानी अमार्ो रेकाा 
पमन छ। सो सम्िामनत अदालत सिक्ष पेश गरेको छु। र्हााँ नेर “िादी सिदुार्का केही 
िवहला” भमननकुो अथा सबै िादी िवहला होइनन।् त्र्सैले िादी सिदुार्ले िेरो औपन्त्र्ामसक 
चरररहरू िामथ आपजि जनाउन ु पने कुनै कारण र आधार छैन। मनिेदकहरूले उल्लेत 
गरेको िानिामधकारको विश्वव्र्ापी घोषणापर, १९४८ को धारा ३ ले “प्रत्रे्क व्र्जक्तलाई 
जीिनको स्ितन्त्रता र सरुक्षको अमधकार हनेुछ” भन्त् ने कुराले र्ो पमन मसद्ध गछा वक 
जीिनको स्ितन्त्रता र सरुक्षा अन्त्तगता विश्वभरका लेतक, सावहत्र्कारका स्ितन्त्रता र सरुक्षा 
पमन पदाछन।् त्र्सैले लेतकीर् स्ितन्त्रता उपर्ोग गरी लेतकले सिाजको उपर्ोमगताको 
साथ कुनै व्र्जक्त र जामत सिदुार्का केही व्र्जक्तका चरररगत र्थाथा उनीहरू कै अनिुमतले 
िर्ान गदाा त्र्सलाई विभेदकारी आाँताले हेनुा असहनशील र असवहष्णतुा हो। िैले विमभन्न 
िादी बस्तीिा गई िवहनौ लगाएर अनसुन्त्धान गरेर र िषौं लगाएर “नमथर्ा” उपन्त्र्ास 
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लेतेकी हुाँ। र्ी सबै काि र िेहनेत िैले िादी सिदुार्का र्स्ता िवहलाहरू शोषणिकु्त 
हनुपुछा भन्त् ने धारणाले प्ररेरत भएर गरेकी मथएाँ। कुनै पमन जामत र सिदुार्ले िै िादी 
सिुदार्का व्र्जक्तहरूले आत्िसम्िानपूिाक नागररकको िौमलक हक अमधकार शोषण र 
विभेदिकु्त भई प्रर्ोग गने र बााँच्न पाउनपुछा भन्त् ने कुरािा कुनै दइु ित हनु सक्दैन। एक 
लेतकको हैमसर्तले ि सधैं नागररकको सबैधामनक अमधकारको पक्षिा उमभएकी छु। त्र्सैले 
िेरो उपन्त्र्ास “नमथर्ा” ले िादी सिुदार्को िौमलक हक र अमधकार तथा िादी 
िवहलाहरूको आत्िसम्िानलाई उलिंघन गने कुनै अमभप्रार् रातेको छैन। 

अताः विशदु्ध िनोगत आरोपहरू पेश गरी सम् िानीत सिोच्च अदालत सिक्ष 
परिादेशको आदेश जारी गरी पाउाँ भनी ररट मनिेदन ददई अदालतको बहिूुल्र् सिर् तेर 
र्ाल्ने ि जस्तो िादी सिदुार्, विशेष गरी िादी िवहलाहरूको उत्थानको पक्षिा उमभने 
लेतकले जातीर् विभेद, लैंमगक वहिंसा लगार्त विपक्षीहरूको सिंविधान प्रदि हक अमधकारिा 
आघात हनेु कुनै प्रकारको कार्ा नगरेको हुाँदा ररट मनिेदन तारेज गरी पाउाँ भन्त् ने विपक्षी 
“मनमथर्ा” उपन्त्र्ासको लेजतका सरस्िती प्रमतक्षा भन्त् ने सरस्िती लालचनको मलजतत जिार्। 

राविर् िानि अमधकार आर्ोगको मलजतत जिार्ाः- 
११) ररट मनिेदनिा उल्लेत गनुा भएबिोजजि र्स आर्ोगको ध्र्ानाकषाण गराएको व्र्होरासम्ि 

ठीक भएपमन सो सम्बन्त्धिा र्स आर्ोगबाट केही पमन कारिाही नभएको भनी मलन ुभएको 
दािी िटु्ठा हो। ररट मनिेदकका तर्ा बाट र्स आर्ोगिा ध्र्ानाकषाण पर प्राि हनुासाथ 
आर्ोगले सोही ददन नै सम्बजन्त्धत सरोकारिाला मनकार्हरू सञ्चार तथा सूचना प्रविमध 
िन्त्रालर्, चलजचर मनिााता तथा उपन्त्र्ासकारका नाउाँिा मलजतत पराचार गरी सो सम्बन्त्धिा 
जानकारी उपललध गराउन अनरुोध गरेको छ। आर्ोगको मलजतत पराचार पमछ नै विपक्षीले 
ध्र्ानाकषाण परिा उल्लेत गनुा भएका विषर्िा केन्त्रीर् चलजचर जााँच समिमतले चलजचरिा 
प्रर्ोग भएका (दाि, िदेनी, िेश्र्ा, िादी प्रथा) जस्ता शलदहरू हटाउन लगाई सो सम्बन्त्धिा 
केन्त्रीर् जााँच समिमतबाट मिमत २०७५/४/२८ िा मनणार् गरेको जानकारी प्राि हनु आएको 
व्र्होरा अनरुोध छ। “ऐलानी” का उपन्त्र्ासकारले पमन उपन्त्र्ासिार्ा त ितािान पररिेश र 
पारको र्थाथा जचरण गरी आरु्हरूले सम्बजन्त्धत मनकार्को ध्र्ानाकषाण गराई सिाज 
सधुारको प्रर्ास गना ताजेको भनी आर्ोगलाई जानकारी गराएको व्र्होरा पमन अनरुोध छ।  

आर्ोग सधैं िानि अमधकारको सिंरक्षण र सिंम्बद्धानिा प्रमतबद्ध र कवटबद्ध रहेको 
व्र्होरा सादर अनरुोध गदै िानि अमधकारको िलु्र् र िान्त्र्ता, सिंर्कु्त रािसिंघीर् िानि 
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अमधकारसम्बन्त्धी दस्तािेजहरू, नेपालको सिंविधान र अन्त्र् प्रचमलत काननु बिोजजिको कार्ा 
सबैबाट हनु ु पने र त्र्स विपररतका कार्ाहरू कहीिं, कतै र कसैले पमन कुनै िाहना र 
चाहनािा भएिा त्र्सबाट िानि अमधकारको उल्लिंघन हनेु हुाँदा विपक्षीहरूको िानि अमधकार 
र िानिीर् िर्ाादाको सम्िान हनु ु पनेिा आर्ोग स्पि रहेको छ। साथै िानब अमधकार 
सम्बन्त्धी सिंर्कु्त रािसिंघीर् िहासजन्त्धहरू, नेपालको सिंविधान, िानि अमधकार सम्बन्त्धी प्रचमलत 
काननुहरू र सिोच्च अदालतबाट भएका आदेश बिोजजि सिेतकुनै सिाचार, सम्पादकीर्, 

लेत, रचना िा अन्त्र् कुनै पाठ्य, श्रव्र्, श्रव्र्दृश्र् साििीको प्रकाशन, प्रसारण, प्रदशान िा 
सूचना प्रिाह गदाा अमनिार्ा रुपिा िानि अमधकार िैरी शलद, िाक्र् र भाषाको प्रर्ोग गरी 
राविर् िानि अमधकार आर्ोग ऐन, २०६८ को दर्ा २(च) ले गरेको पररभाषा बिोजजि 
व्र्जक्तको जीिन, स्ितन्त्रता, सिानता र िर्ाादाको सम्िान हनुपुछा भन्त् ने विषर्िा स्पि र दृढ 
रहेको हुाँदा प्रस्ततु ररट मनिेदन आर्ोगको हकिा जारी हनु ुपने होइन, तारेज गररपाऊाँ  भन्त् ने 
िानि अमधकार आर्ोगका सजचि िरुारीप्रसाद तरेलको मलजतत जिार्। 

प्रधानिन्त्री तथा िजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्को मलजतत जिार्ाः- 
१२) नेपालको सिंविधानको धारा १८ ले सिानता र धारा १६ ले सम्िानपूिाक बााँच्न पाउने 

हकको प्रत्र्भतू गरेको छ। त्र्सैगरी धारा २४ िा छुिाछुत विरुद्धको हकको व्र्िस्था गरी 
सोही धाराको उपधारा (३) िा उत्पजि, जात, जामत िा शारीररक अिस्थाको आधारिा कुनै 
व्र्जक्त िा सिदुार्लाई उच्च िा नीच दशााउने, जात, जामत िा छुिाछुतको आधारिा सािाजजक 
भेदभािलाई न्त्र्ार्ोजचत ठान्ने िा छुिाछूत तथा जातीर् उच्चता िा घणृािा आधाररत विचारको 
प्रचार प्रसार गना िा जातीर् विभेदलाई कुनै पमन वकमसिले प्रोत्साहन गना पाइने छैन भन्त् ने 
सिंिैधामनक व्र्िस्था गरी सोही धाराको उपधारा (५) िा उक्त कार्ालाई गिंभीर सािाजजक 
अपराधको रुपिा काननु बिोजजि दडानीर् हनेु कुरा प्रि गरेको छ। उक्त सिंिैधामनक 
व्र्िस्थालाई कािर्ािी गराउने सम्बन्त्धिा विमभन्न कानूनहरूको तजुािा गररएको अिस्था छ। 
त्र्सैगरी सम्बत २०७५ साल भदौ १ गते देजत कार्ाान्त्िर्निा आएको िलुकुी अपराध 
(सिंवहता) ऐन, २०७४ को दर्ा १६६ िा जामतपामतको आधारिा छुिाछुत र अन्त्र् 
भेदभािपूणा व्र्िहार गना नहनेु व्र्िस्था गरी उक्त कार्ा गरेिा दडानीर् हनेु कुरालाई स्पि 
गररएको छ। कुनै पमन सिदुार्को विरुद्धिा घणृाजन्त्र् अमभव्र्जक्त (Hate Speech) प्रकट गने 
गरी विचार तथा अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रताको उपभोग गना मिल्ने पमन हुाँदैन। पसु्तक, चलजचर 
लगार्तका कुनै सािािीिा रहेको कुनै अन्त्तरिस्त,ु प्रस्तमुत िा अमभव्र्जक्तिाट कुनै व्र्जक्त िा 
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सिदुार्लाई उच्च िा नीच दशााउने, भेदभािलाई न्त्र्ार्ोजचत ठहर् र्ाउने िा घणृाजन्त्र् 
विचारलाई प्रचार प्रसार गने कुनै कार्ा भएको देजतएिा त्र्स्तो कार्ा कानून बिोजजि 
दडानीर् हनेुिा कुनै वििाद छैन। नेपाल सरकार प्रचमलत कानूनको िजतालाप हनेु गरी कुनै 
पमन कार्ा भएिा कानून बिोजजि कारिाही गने कुरािा प्रमतिद्ध छ। जहााँसम्ि हालै 
प्रकाशनिा आएको भमनएका “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” 

नािक नेपाली चलजचरको विषर् छ, सो सम्बन्त्धिा मनर्िन गने सम्बजन्त्धत मनकार्बाट प्रस्ततु 
हनेु मलजतत जिार्िाट प्रि हनेु नै हुाँदा प्रस्ततु मलजतत जिार्िा थप उल्लेत गरररहन ु
परेन। 

अताः िामथ उजल्लजतत बाँदा प्रिाणको आधारिा प्रस्ततु ररट मनिेदन तारेज गरी पाउन 
सम्िानीत अदालत सिक्ष सादर अनरुोध गदाछु भन्त् ने प्रधानिन्त्री तथा िजन्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्को मलजतत जिार्। 

विपक्षी अधृत वर्ल्िस ्प्रा.मल.को मलजततजिार्ाः- 
१३) कुनै पमन चलजचर बनाउदा सिाप्रथि कथा छनौट गररन्त्छ। काल्पमनक घटना र पारहरूको 

मसजाना गरी जीिन जगत र ऐमतहामसक कालतडाका स्िमृतहरू कथाकारले िालािा उनेर 
कथालाई ितुा रुप ददन्त्छ। त्र्सै कारण चलजचर बनाउाँदा र प्रदशान गने बेलािा पमन 
“चलजचरिा प्रस्ततु भएका घटना र पारहरू काल्पमनक हनु ्कसैको िास्तविक जीिनसाँग िेल 
तादैनन,् िेल ताएको तडािा सिंर्ोग िार हनेुछ” भने उल्लेत गने गररन्त्छ। काननुिा 
व्र्िस्था भए बिोजजि कसैले चलजचर बनाउन ुपरेिा शरुुिा कथा स्िीकृमत, मनिााण इजाजत 
स्िीकृमत र अन्त्तिा प्रदशान स्िीकृमत राज्र्का मनकार्बाटै मलन ु पदाछ। चलजचर मनिााण 
इजाजतपर प्राि गरी चलजचर विकास बोााबाट प्राि हनेु मनदेशनहरू पालना गदै र्स 
कम्पनीले “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर तर्ार गरी केन्त्रीर् चलजचर जााँच समिमतबाट जााँच 
गराई प्रदशानको लामग स्िीकृमत प्राि गरेको छ।  

चलजचरिा िादी सिदुार्लाई नकारात्िक प्रभाि पाने, होच्र्ाउने गरी कथािस्त ु
बनाइएको छैन। सम्पूणा कथा सदमनर्तले ऐमतहामसक कालतडालाई स्िरणिा मलई 
सम्िानपूिाक मनिााण गररएको छ। सोही अनसुार चलजचरलाई मनर्िन गने मनकार् केन्त्रीर् 
चलजचर जााँच समिमतबाट जााँच भई स्िीकृमत प्राि भई आएको छ। राज्र्को एउटा जजम्िेिार 
मनकार्ले कथाबस्त ु स्िीकृत गरी चलजचर मनिााण इजाजत पर ददएर करोाौ तचा गरी 
चलजचर मनिााण गना ददने र मनमिात चलजचरलाई प्रदशानिा जानबाट रोक् न लगाउने कार्ा गरी 
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नागररकको धनको आघात गना मिल्दैन। नेपालिा चलजचर विकास सिंरक्षण, प्रिधान गना भनी 
स्थापना भएका मनकार्हरू चलजचर विकाश िोाा, चलजचर जााँच समिमतहरूले चलजचर 
लगानीकतााहरूको लगानीको समुनजितता गराउने दावर्त्ि प्रमत उदामसन हुाँदा हािीहरू िषौं 
देजत अन्त्र्ार्िा पदै आएका छौं। र्सरी लगानीको समुनजितता हनुपुने र हािीले मनिााण 
गरेको चलजचर “पजडात बाजेको लौरी” स्ितन्त्ररुपिा प्रदशान हनु नददई परु् र्ाएको क्षमत 
रकि भरी भराई पाउन उजरु गने हाम्रो हक सरुजक्षत नै छ।  

प्रस्ततु “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर एक बौवद्धक सम्पजि भएको र र्सको 
आजान,कारोिार, व्र्िसार्, भोग लगार्तका कार्ा प्रचमलत नेपाल कानून, चलजचर (मनिााण, 

प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलजचर (मनिााण, प्रदशान तथा वितरण) मनर्िािली, 
२०५७ र प्रमतमलपी अमधकार ऐन, २०५९ अन्त्तगात हुाँदै आएको छ। प्रस्ततु चलजचर 
कानूनको पूणा पररपालनबाट मनिााण भई आएको, चलजचरिा िादी सिदुार्लाई नकारात्िक 
प्रभाि पाने, व्र्ि गने, होच्र्ाउने गरी कथािस्तकुो मनिााण नगरेको, िादी सिदुार् प्रमत चलजचर 
र र्सका मनिााण सिूहको पमन उजिकै सम्िान रहेको, राज्र्को मनकार्बाट काननु 
बिोजजिको प्रदशान स्िीकृमत भएकाले र्सको नेपाल मभरको प्रदशान, वििी वितरण, देश 
बावहर हनेु प्रदशान, मनकासी, पैठारी, पनुरुत्पादन, प्रस्तमुत, प्रसारण लगार्तका व्र्िसावर्क 
कार्ाहरू प्रचमलत काननु बिोजजि नै हनेु हुाँदा विपक्षीहरूको िठु्ठा, मनराधार र कपोकजल्पत 
ररट मनिेदन तारेज गरी पाउाँ भन्त् ने अधृत वर्ल्िस ् प्रा.मल. का सिंचालक थिन कुिार 
भडाारीको मलजतत जिार्। 

अधृत वर्ल्िस ्प्रा.मल.को शेर्रधनी सदस्र् ददपक िलीको मलजतत जिार् 

१४) कुनै पमन चलजचर बनाउाँदा कथा छनोट गररन्त्छ। काल्पमनक घटना र पारहरूको कुनै पमन 
चलजचर बनाउदा सिाप्रथि मसजाना गरी जीिन जगत र ऐमतहामसक कालतडाका 
स्िमृतहरूलाई कथाकारले काीिा उन्त्दै कथालाई ितुा रुप ददन्त्छन।् त्र्सै कारण चलजचर 
बनाउाँदा प्रशारण गने बेलािा पमन “चलजचरिा प्रस्ततु भएका घटना र पारहरू काल्पमनक 
हनु,् कसैको िास्तविक जीिनसाँग िेल तादैनन,् िेल ताएको तडािा सिंर्ोग िार हनेुछ” 
भनी उल्लेत गने गररन्त्छ। काननुिा व्र्िस्था भए बिोजजि कसैले चलजचर बनाउन ुपरेिा 
शरुुिा कथा स्िीकृमत, मनिााण इजाजत स्िीकृमत र अन्त्तिा प्रदशान स्िीकृमत राज्र्का 
मनकार्बाटै मलन ु पदाछ। चलजचर मनिााण इजाजतपर प्राि गरी चलजचर विकास बोााबाट 
प्राि हनेु मनदेशनहरू पालना गदै र्स कम्पनीले “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर तर्ार गरी 
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केन्त्रीर् चलजचर जााँच समिमतबाट जााँच गराई प्रदशानको लामग स्िीकृमत प्राि गरेको छ। 

िादी सिदुार् नेपालको मसिान्त्त, सिदार्िा पने एक हो। र्सको आफ्नै विजशि 
इमतहास छ। चलजचरिा िादी सिदुार्लाई नकारात्िक प्रभाि पाने,  होच्र्ाउने गरी 
कथािस्त ु बनाईएको छैन। सम्पूणा कथा सदमनर्तले ऐमतहामसक तथ्र्लाई स्िरणिा मलई 
सम्िानपूिाक मनिााण गररएको छ। सोही अनसुार चलजचरलाई मनर्िन गने केन्त्रीर् चलजचर 
जााँच समिमतबाट जााँच भई स्िीकृमत प्राि भई आएको छ। 

अताः प्रस्ततु “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर एक बौवद्धक सम्पमत भएको र र्सको 
आजान, कारोबार, व्र्िसार्, भोग लगार्तका कार्ा प्रचमलत नेपाल कानूनहरू चलजचर (मनिााण, 

प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलजचर, (मनिााण, प्रदशान तथा वितरण) मनर्िािली, 
२०५७ र प्रमतमलपी अमधकार ऐन, २०५९ अन्त्तगात हुाँदै आएको छ। प्रस्ततु चलजचर 
काननुको पूणा पररपालनबाट मनिााण भई आएको, चलजचरिा िादी सिदुार्लाई नकारात्िक 
प्रभाि पाने, व्र्ि गने, होच्र्ाउने गरी कथािस्त ुमनिााण नगरेको, िादी सिदुार् प्रमत चलजचर र 
र्सका मनिााण सिहुको उजिकै सम्िान रहेको, राज्र्को मनकार्िाट कानून बिोजजिको 
प्रदशान स्िीकृमत भएकाले र्सको नेपाल मभरको प्रदशान, वििी वितरण, देश बावहर हनेु 
प्रदशान, मनकासी पैठारी, पनुरूत्पादन, प्रस्तमुत प्रसारण लगार्तका व्र्िसावर्क कार्ाहरू 
प्रचमलत कानूनी बिोजजि नै हनेु हुाँदा िठु्ठा, मनराधार र कपोकजल्पत ररट मनिेदन तारेज गरी 
पाऊाँ  भन्त् ने अधृत वर्ल्िस ्प्रा.मल. का सेर्र सदस्र् दीपक िलीको मलजतत जिार्। 

१५) िवहला, बालबामलका तथा जेष् ठ नागररक िन्त्रालर्को मलजतत जिार्ाः- 
नेपालको सिंविधानको धारा १८ ले सिानता र धारा १६ ले सम्िानपूिाक बााँच्न पाउने 
हकको प्रत्र्भतू गरेको छ। त्र्सैगरी धारा २४ िा छुिाछुत विरुद्धको हकको व्र्िस्था गरी 
सोही धाराको उपधारा (३) िा उत्पजि, जात, जामत िा शारीररक अिस्थाको आधारिा कुनै 
व्र्जक्त िा सिदुार्लाई उच्च िा नीच दशााउने, जात, जामत िा छुिाछूतको आधारिा 
सािाजजक भेदभािलाई न्त्र्ार्ोजचत ठान्ने िा छुिाछूत तथा जातीर् उच्चता िा घणृािा आधाररत 
विचारको प्रचार प्रसार गना िा जातीर् विभेदलाई कुनै पमन वकमसिले प्रोत्साहन गना पाइने 
छैन भन्त् ने सिंिैधामनक व्र्िस्था गरी सोही धाराको उपधारा(५) िा उक्त कार्ालाई गिंभीर 
सािाजजक अपराधको रुपिा काननु बिोजजि दडानीर् हनेु कुरा प्रि गरेको छ। उक्त 
सिंिैधामनक व्र्िस्थालाई कार्िर्ािी गराउने सम्बन्त्धिा विमभन्न कानूनहरुको तजुािा गररएको 
अिस्था छ। त्र्सैगरी सम्बत २०७५ साल भदौ १ गते देजत कार्ाान्त्िर्निा आएको िलुकुी 
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अपराध (सिंवहता) ऐन, २०७४ को दर्ा १६६ िा जामतपामतको आधारिा छुिाछुत र अन्त्र् 
भेदभािपूणा व्र्िहार गना नहनेु व्र्िस्था गरी उक्त कार्ा गरेिा दडानीर् हनेु कुरालाई स्पि 
गररएको छ। नेपाल सरकार प्रचमलत कानूनको िजतालाप हनेु गरी कुनै पमन कार्ा भएिा 
कानून बिोजजि कारिाही गने कुरािा प्रमतिद्ध छ। जहााँसम्ि हालै प्रकाशनिा आएको 
भमनएका “नमथर्ा" तथा "ऐलानी" उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” नािक नेपाली 
चलजचरको विषर् छ सो सम्बन्त्धिा मनर्िन गने सम्बजन्त्धत मनकार्बाट प्रस्ततु हनेु मलजतत 
जिार्बाट प्रि हनेु नै हुाँदा प्रस्ततु मलजतत जिार्िा थप उल्लेत गरररहन ुपरेन।  

अताः िामथ उजल्लजतत तथ्र् प्रिाणको आधारिा प्रस्ततु ररट मनिेदन तारेज गरी पाऊाँ  
भन्त् ने िवहला, बालबामलका तथा जेष् ठ नागररक िन्त्रालर्को मलजतत जिार्। 

१६) अन्त्र् विपक्षीहरू राविर् दमलत आर्ोग, केन्त्रीर् चलजचर जााँच समिमत, सािीला पजललकेशन, 
सञ् चार तथा सूचना प्रविमध िन्त्रालर्को तर्ा बाट म्र्ाद मभर मलजतत जिार् परेको 
मिमसलबाट नदेजतएको। 

१७) मनिेदकको तर्ा बाट प्रस्ततु भएको मलजतत बहसनोटको सारसिंके्षप 

ररट मनिेदनिा उल्लेत गरे बिोजजि “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” नािक उपन्त्र्ास र 
“पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरिा प्रर्ोग भएको शलद र पारको भमूिकाले िादी 
िवहलाको सम्िानपूिाक बााँच् न पाउने लगार्तको िौमलक हकिा आघात पारेको कुरा देहार्का 
आधारिा प्रिाजणत हनु्त्छाः- 

उपन्त्र्ासको शीषाक नै गलत रूपिा प्रर्ोग भएका छन।् “नमथर्ा” िा प्रर्ोग भएका 
शलदहरू बददनीले- पषृ् ठ ३७, िाल नर्ााँ चावहन्त्छ प.ृ ७०, बददनीको ......बाउ हनु्त्छ? 
प.ृ१५३, िेश्र्ाहरू प.ृ १८१, रन्त्ाी .....हो पषृ् ठ २२७, आज सम्ि ....... मथर्ो प.ृ २२८ 
तथा बदेनी पातर, रडाी, बेश् र्ा, रतेल जस्ता शलदहरू अन्त्र् पषृ् ठिा उल्लेत भएका छन ्जनु 
शलद आपजिजनक छन।् “ऐलानी” उपन्त्र्ासिा प्रर्ोग भएका िादी बारे पढेको .... धन्त्दा 
गछे होली (प.ृ९) आइिाइले पूरा ....., र्ाल्न्त्र्ा (प.ृ १५०), िेरो शरीर ...... छन ्
(प.ृ१९७) आदद जस्ता शलद आपजिजनक छन।्  

“पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरिा कान्त्छा िादीको भमूिकािा रहेका पारले 
आफ्नै श्रीितीलाई र्ौन पेसािा लगाउने, िाहक आरै्ले तोज्ने र त्र्सको किाईबाट 
जीविकोपाजान गने गररएको देताइएको छ जनु आपजिजनक छ।  

िादी सिदुार्को आत्ि सम्िानिा ठेस पगु् ने कुनै पमन शलदहरू जस्तै भाा, िदेनी, 
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पातर, िेश् र्ा, रतेल आदद शलदको प्रर्ोगिा रोक लगाउने साथै नेपाल सरकारले िादी 
सिदुार्िा रहेको र्ौन शोषणलाई २०६५ साल पौष २३ गतेका ददन अन्त्त्र् भएको घोषणा 
गरेको छ। शलद प्रर्ोगिा लैविक सम्िेदनशीलता हनुपुने िानि अमधकारको प्रितु िापदडा 
हो तर ती शलदहरू सिंविधानले सिंरजक्षत गरेको व्र्जक्तगत गोपनीर्ताको हक विपरीत हनुकुा 
साथै आपजिजनक र िादी सिदुार् िामथ लाजन्त्छत हनेु अिस्थाको सजृना गने तालको भई 
सो सिदुार्का सन्त्तान सिेत लान्त्छनाबाट पीमात हनेु देजतन्त्छ। अताः िादी िवहला तथा 
सिि िादी सिदुार्को िौमलक अमधकार, िानि अमधकार तथा आत्ि सम्िानको समुनजश् चतता 
गरी राज्र्लाई जजम्िेिार बनाउन िाग बिोजजि आदेश जारी हनुपुछा भन्त् ने सिेत व्र्होराको 
िररष् ठ अमधिक्ता ाा. चन्त्रकान्त्त ज्ञिाली तथा अमधिक्ताहरू श्री शशी बस्नेत, श्री शमिाला 
शे्रष् ठ, श्री  िोहन साशिंकर र श्री विष् ण ु प्रसाद पोतरेलको मिमत २०७५।१०।२९ को 
मलजतत बहस नोट। 

१८) विपक्षी बकुमलह पजललकेशन र “नमथर्ा” उपन्त्र्ासका लेजतका सरस्िती प्रमतक्षाको तर्ा बाट पेश 
भएको मलजतत बहस नोटको सारसिंके्षपाः- 
िादी जामतका िवहलालाई कुनै सिर्िा राज्र्व्र्िस्थाले नै र्ौनपेशािा सहभागी हनु बाध्र् 
बनाएको र्थाथा िास्तविकता कसैिाट लकु्न सकेको छैन। त्र्ो स्िेजच्छक नभई सिंरचनागत 
बाध्र्ता मथर्ो। “नमथर्ा” उपन्त्र्ासले त्र्ो सिंरचनागत बाध्र्ताको व्र्ाख्र्ा गरेको छ। 
उपन्त्र्ासिा नेपाली सिाजिा अतीतिा कसरी िादी िवहलाहरु र्ौनजन्त्र् र अन्त्र् शोषणिा 
परेका मथए भन्त् ने विषर्को उजागर गररएको छ। “नमथर्ा” िामथ लगाइएको आरोपको 
सन्त्दभािा “नमथर्ा” कुन सिर्को कथा हो भनेर सिर् पमन ख्र्ाल नगनुा भएको प्रमतत हनु्त्छ। 
लेतकले उक्त वकताबको भमूिकािै, “नमथर्ा ३० को दशकबाट शरुु भएर ४० को दशकिा 
आएर सवकएको कथा हो। जनु िस्तीको कथा छ अवहले उनीहरु स्थानान्त्तरण भएर अन्त्तै 
गइसकेका छन ् र उनीहरु िध्रे् कोही पमन देहव्र्ापारिा सिंलग्न छैनन।्” नमथर्ाको िूल 
कथ्र् २०४५ सालभन्त्दा पवहलाको िादी सिाजले भोगेको पीााको जचरण हो। मनकट 
विगतिै पमन कसरी िादी सिदुार्लाई राज्र्ले िजञ्चतीिा पारेको मथर्ो भन्त् ने र्ो पसु्तकले 
उजागर गछा। के र्सरी इमतहासको विभेद उजागर गनुा गलत हो ? र्दद र्सलाई गलत 
िान्ने हो भने सिंसारका सारा सावहत्र् प्रमतबन्त्ध हनुपुने हनु्त्छ। एक िषा अगामा शरुू भएको 
ह्यासट्याग मि टु आन्त्दोलनले सबै िवहलालाई आरू्ले भोगेको र्ौन व्र्िहारको कथा 
सनुाउन उत्प्ररेरत गछा। के त्र्ो आन्त्दोलन पमन प्रमतबन्त्धिा पनुापने हो ?  
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सिाजिा विद्यिान विभेदको उजागर गनुा अन्त्र्ार् होइन अन्त्र्ार्को विरोध गनुा हो। कुनै पमन 
विभेदको विरोध विभेदको उजागरबाट शरुु हनु्त्छ। त्र्सैले नमथर्ा विभेदकारी होइन 
विभेदविरोधी आन्त्दोलनको आिाज हो। नमथर्ाको पेज निं १७८ देजत १८४ को अध्र्ार् 
त्र्सको उदाहरण हो। उक्त अध्र्ार्िा िामथल्लो जातका िान्त्छेहरुले तल्लो जातका भनेर 
िादी िवहलाहरुलाई कुिा छुन दददैनन।् पानी भना दददैनन।् िामथल्लो जातकाहरुले दर्ा 
गरेर पानी भररददएपमछ िार उनीहरुले घरिा पानी मलएर जान सक्छन।् िामथल्लो 
जातकाहरुले गरेको छुिाछुत र अन्त्र्ार्ले एकददन िादी िवहलाहरु विष्र्ोवटत हनु्त्छन ् र 
विराहेिा उरन्त्छन।् उक्त मसिंगो अध्र्ार् नै छुिाछुत र मथचोमिचो मबरुद्धिा लेजतएको अध्र्ार् 
हो। र्सरी वकताबको िूल स्िर तथा ििालाई नै बिंग्र्ाएर जातीर् विभेद गर् र्ो भन्नु न्त्र्ावर्क 
कुरा कदावप हनु सक्दैन। 

ररट मनिेदकले उठान गनुा भएको विषर्िस्त ु मनसन्त्देह पमन सम्िेदनशील रहेकोिा 
वििाद छैन तर ररट मनिेदकले गोलिटोल रुपिा विमभन्न विधाका विषर्िस्तलुाई एकै रुपिा 
हेनुा भएको प्रमतत हनु्त्छ। ररट मनिेदनिा “नमथर्ा” र “ऐलानी” उपन्त्र्ास तथा “पजडात 
बाजेको लौरी” लाई सिान दृवििाट हेदाा न्त्र्ार् नपना सक्ने ततरा सिेत रहन्त्छ। एक 
लेतकले प्रर्ोग गरेको शलद तथा प्रकृर्ाहरु अको लेतकको शलद तथा प्रकृर्ाहरुसिंग सिंगती 
नमिल्ने, कथाको पररिेश अनसुार सो िा प्रर्कु्त शलद सोही अनसुार चर्न हनेु हुाँदा प्रस्ततु 
मनिेदनिा सबैलाई सिान दृवििाट हेनुा उपर्कु्त अिश्र् पमन होइन। विषर्िस्त ुअलग भई 
सो िा को कसले के कमत मबभेदर्कु्त कार्ा गरेको हो छुट्टा छुटै्ट हेररन ुपने र “ऐलानी” िा 
प्रर्ोग भएको प्रकृर्ा तथा शव्दको भामगदार “नमथर्ा” हनु नसक्ने हुाँदा सिान दृविकोण राख्न ु
उपर्कु्त नभै गोलिटोल रुपिा आएको मनिेदन आरै्िा भ्रिर्कु्त छ। 

ररट मनिेदन तारेज भागी रहेको हुाँदा तारेज गरी पाउाँ भन्त् ने सिंिैधानीक तथा काननुी 
आधारहरु: 
१) नेपालको सिंविधान, २०७२ को धारा १७ (२)(क) र (च), १८,१९ र २५  

२) छापाताना र प्रकाशन सम्िन्त्धी ऐन २०४८ को दर्ा २(ण),(त), दर्ा १४,१५, १९ 
३२ र ४० सिेत। 

क) धारा १७(२)(क) नेपालको सिंविधान (२०७२) को धारा १७(२)(क) िा व्र्जक्तको 
विचार अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रताको व्र्िस्था गररएको छ। धारा १७(१) िा काननु 
बिोजजि बाहेक कुनै पमन व्र्जक्तलाई िैर्जक्तक स्ितन्त्रतािाट िजञ् चत गररने छैन भनी 
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उल्लेत भएको छ। र्सैको प्रमतिन्त्धात्िक िाक्र्ािंशिा कुनै कुराले नेपालको 
सािाभौिसिा, भौगोमलक अतडाता, राविर्ता र स्िाधीनता िा सिंघीर् इकाई िा विमभन्न 
जातजाती, धिा, सम्प्रदार् िीचको ससुम्िन्त्धिा तलल पने, जातीर् भेदभाि िा 
छुिाछुतलाई दरुुत्साहन गने, श्रि प्रमत अिहेलना गने, गाली बेइज्र्ती, अदालतको 
अिहेलना हनेु, अपराध गना दरुुत्साहन गने िा सािाजमनक जशिाचार िा नैमतकताको 
प्रमतकूल हनेु कार्ािा िनामसि प्रमतिन्त्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको िामनने 
छैन। उक्त व्र्िस्था भएिाट सिंविधानले व्र्जक्तको विचार र अमभव्र्जक्तको 
स्ितन्त्रतालाई उच्च िहत्िका साथ िहण गरेको छ। व्र्जक्तको विचार र अमभव्र्जक्तको 
स्ितन्त्रतालाई काननु बनाएर िार िनुामसि प्रमतिन्त्ध िार लगाउन सक्ने विषर्िा 
दइुित हनु सक्दैन तर काननु नै निनाई हचिुाको भरिा विचार र अमभव्र्जक्तको 
स्ितन्त्रतालाई कुजन्त्ठत गना नसवकने प्रिधान सिेत सोही धारािा भएको देजतन्त्छ। 
र्सको अथा काननुको अमधनिा रही विचार र अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रतालाइ िनुामसि 
प्रमतिन्त्ध लागाउन सक्ने व्र्िस्था उक्त धाराले गरेको हो। विपक्षीले आफ्नो ररट 
मनिेदनिा कुन काननुको कुन दर्ा विपररत कार्ा भई ररट मनिेदन मलई अदालत आउन ु
पर् र्ो भन्त् ने कुरा नै तलुाउन सक्न ु भएको छैन। र्सै गरी धारा १७(२)(च) िा 
नेपालको कुनै पमन भागिा पेशा रोजगार गना र उद्योग व्र्ापार तथा व्र्िसार्को 
स्थापना र सिंचालन गने स्ितन्त्रताको प्रत्र्ाभतु गरेको छ। काननु बनाएर उक्त 
स्ितन्त्रतालाई रोक लगाउने िा सरकार आरै्ले सिंचालन गने िा शता तोक्ने कार्ा हनु 
सक्ने व्र्िस्था प्रमतबन्त्धात्िक िााँक्र्ासले गरेको छ। “नमथर्ा” नािक उपन्त्र्ासका 
लेतक तथा प्रकाशकले उक्त काननुी व्र्िस्थाको प्रमतकूल कुनै पमन कार्ा नगरेको कुरा 
उपन्त्र्ासको सन्त्दभािाट प्रि भई रहेको छ। र्सरी लेतकको लेतकीर् अमधकार तथा 
प्रकशकको प्रकाशनको अमधकार िामथ सम्िामनत अदालत चनातो भई न्त्र्ार् मनरुपण 
गनुा पने टड्कारो रुपिा देजतएको र ररट मनिेदकको लेतक तथा प्रकाशकले कुनै 
िौमलक हकको हनन ् नगरेको िरु उल्टै एउटी िवहलाले सिाजिा व्र्होनुा परेको 
सिंघषागाथा र उक्त सिंघषािाट कसरी उन्त्िजुक्त पाईन ् भन्त् ने विषर् सिेवटएको 
विषर्िस्तलुाई अन्त्र्था अथा गरी ररट मनिेदन दार्र भएको छ। 

अदालतले र्स्ता तालका कृमतलाई बन्त्देज लगाउाँदै जााँदा र्सबाट सावहत्र्िा पना 
सक्ने असर सिेतलाई ध्र्ानिा राती मनणार् ददन ु पने अिस्था विद्यिान रहेको छ। 



    मिना नेपाली वि. नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा िन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, मसिंहदरिार सिेत     िदु्दा:- परिादेश  ०७५-WO-०३१६ पषृ् ठ 23 

 

एउटा लेतकको िवहनौको अनसुन्त्धान, िषौंको िेहनत र श्रििामथ हस्तक्षेप नहनेु 
अिस्था सिेतलाई िध्र्नजरिा राती मनणार् ददन ु पने अिस्था रहेको छ। विगतिा 
कृष्णलाल अमधकारीको िकैको तेतीलाई प्रमतबन्त्ध लगाएर लेतकलाई कारिाही गनुालाई 
आज आएर जसरी एक कलिंकको रुपिा हेररन्त्छ। सोही मनर्ती नहोस ् भन्त् ने सिेत 
ध्र्ान ददन ुआिश्र्क छ। र्सथा िामथ प्रस्ततु गररएको तथ्र्गत आधार तथा कारणहरु, 
सिंविधान प्रदि िौमलकहरु तथा काननुी व्र्िस्था अनसुार “नमथर्ा” उपन्त्र्ास एउटा 
मनतान्त्त सावहत्र्ीक र्थााथिादी (Realistic) कृमत भएको, र्सले विगतका कथािस्तलुाई 
उजागर गरेको, तत्कालीन अिस्थािा रहेका विभेद, िादी िवहलाहरुको अिस्था, 
सािाजजक पररिेश लगार्तका विषर्िस्तहुरु समिवटएको र कथाले एउटी सिंघाषशील 
िवहलाले कस्ता दाुःत कि सहेर कसरी आफ्नो सन्त्तानलाई सो दलदलिाट मनकामलन ्
भन्त् ने विषर्िस्तलुाई औपन्त्र्ामसक तररकािाट प्रस्ततु गरेको, र्सिा भएका शव्दहरु 
पररस्थमतिस कथाको िाग अनसुार प्रर्ोग भएको, त्र्स्ता शलदहरु अन्त्र् जात जाती 
सम्प्रदार् िीच पमन प्रचलनिा रहेको, उपन्त्र्ासिा प्रर्ोग भएका केही शव्दहरु अन्त्र् 
कृमतिाट साभार गररएको अिस्था, सिेतबाट “नमथर्ा” को लेतक तथा प्रकाशकले 
मनिेदकहरुको सम्िैधामनक तथा काननुी हकको उलङ् घन गने कार्ा नगरेको हुाँदा िामथ 
उल्लेजतत तथ्र्, काननु तथा सिंविधान सिेतको आधारिा ररट मनिेदन लाग्न नसक्ने हुाँदा 
तारेज भागी रहेको छ भन्त् ने सिेत व्र्होराको “नमथर्ा” का लेजतका तथा प्रकाशकको 
तर्ा बाट विर्द्ान ् िररष् ठ अमधिक्ता श्री बसन्त्तराि भडाारी, विर्द्ान ् अमधिक्ताहरू श्री 
श्र्ािबहादरु पाडाे र श्री प्रिे मसिंह धािीको मिमत २०७५।१०।२९ िा पेश भएको 
मलजतत बहस नोट। 

 

 

 

१९) “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर सिंचालक थिन कुिार भडाारी तथा मनदेशक ददपक िलीको 
तर्ा बाट प्रस्ततु बहस नोटाः- 

चलजचर मनिााण, प्रदशान तथा वितरण सम्बन्त्धिा लाग ु भएका सम्पूणा ऐन काननु, 

मनर्ि मनर्िािलीहरुको अक्षरशाः पालना गरी “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर मनिााण गरी, 
आमधकाररक मनकार्बाट नेपालभर प्रदशान गने स्िीकृमत प्राि गरी अधृत वर्ल्िस ्प्रा. मल.ले 
उक्त चलजचर प्रदशानका लामग मिमत २०७५।०४।०४ बाट पवहलो चरणिा काठिाडाौ 
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मभर र बावहरका केही पदााहरुिा वर्ल्ि प्रदशान गना थालेको मथर्ो। विपक्षीहरुको दे्वषपूणा 
प्रचारबाजी र रोकािटका कारण थप चलजचर घरहरुिा प्रदशानका लामग जान नपाई 
प्रदशानिा आएका चलजचर घरहरुबाट सिेत मिमत २०७५।०४।०७ का ददन देजत 
पदााबाट उताना थामलर्ो। चलजचर मनिााणको कुल लागत रु १,१५,००,००० भएको र 
मिमत २०७५।०४।०४ बाट मिमत २०७५।०४।०७ सम्ि उपत्र्का मभरका ४० िटा र 
उपत्र्का बावहरका १९ िटा गरी जम्िा ५९ िटा चलजचर घरबाट जम्िा रु. ७,५७,२०७ 
रकि उठेको छ। ररट मनिेदकहरुको उक्त कार्ाको असरबाट चलजचर प्रदशान हनु नपाई 
ऋण सापट मलई चलजचर मनिााण गरेका िेरो पक्षहरु थिन कुिार भडाारी तथा मनदेशक 
ददपक िली आफ्नो लगानी सिेत उठाउनबाट बजन्त्चत भई ठुलो धनराशीको क्षती व्र्होनुा पने 
अिस्था छ।  

 ररट मनिेदकहरुले चलजचरको कथािस्त ु तथा पारहरुको भमूिकालाई अिाजन्त्छत, 

ईमतहास अमिल्दो भनी जजवकर मलएको सम्बन्त्धिा हेदाा चलजचरहरु विमभन्न वकमसिका हनु्त्छन ्
र चलजचर मनिााण गनुाको र्रक र्रक उदेश्र् हनुकुा साथै दशाकहरु पमन र्रक हनु्त्छन।् 
सत्र् घटनािा आधाररत चलजचर, काल्पमनक चलजचर (fictional movie ), ििृजचर 
(Documentary) लगार्त विमभन्न विधाका चलजचर हनु्त्छन।् “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर 
सत्र् घटनालाई देताउने भनी मनिााण गरेको नभई सिाजिा सन्त्देश प्रिाह गने र दशाकलाई 

िनोरन्त्जन ददने उद्देश्र्ले कथािस्त ु तर्ार गरी मनिााण गररएको चलजचर हो। र्सिा 
काल्पमनक कथा र पारहरुको सिंर्ोजन गररएको छ, त्र्सैकारण चलजचर प्रदशान गनुा पूिा नै 
“चलजचरिा प्रर्ोग भएका घटना र पारहरु काल्पमनक हनु ्कसैको जीिनसाँग िेल ताएिा 
सिंर्ोग िार हनेुछ” भनी प्रदशानको िििा उल्लेत गररन्त्छ। जनु र्स चलजचरिा सिेत लाग ु
भएको छ। चलजचरलाई व्र्जक्त विशेष िा सिदुार् लक्षीत गरी मनिााण गररएको, ईमतहासलाई 
गलत ढिबाट प्रस्ततु गररएको भन्नु अनजुचत छ।  

िादी सिदुार् नेपालको सीिान्त्तकृत सिदुार्िा पने एक हो। र्सको आफ्नै विजशि 
इमतहास छ। चलजचरिा िादी सिदुार्लाई नकारात्िक प्रभाि पाने व्र्िंग गने, होच्र्ाउने गरी 
कथाबस्त ु बनाईएको छैन। सम्पूणा कथा सदमनर्तले ऐमतहामसक कालतडालाई स्िरणिा 
मलई सम्िानपूिाक मनिााण गररएको र सोही अनसुार चलजचरलाई मनर्िन गने मनकार् केन्त्रीर् 
चलजचर जााँच समिमतबाट स्िीकृमत प्राि भई आएको छ।  

राज्र्को एउटा जजम्िेिार मनकार्ले एकपटक मबषर्, कथाबस्त ुस्िीकृत गरी चलजचर 
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मनिााण इजाजत पर ददएर करोाौ तचा गरी चलजचर मनिााण गना ददने र मनमिात चलजचरलाई 
प्रदशानिा जानबाट रोक्न लगाउने कार्ा गरी नागररकको धनको क्षमत गना सक्दैन। ऋण 
सापटी मलई लगानी जटुाई करोाौ रुवपर्ााँ तचा गरेर मनिााण गररएको चलजचर विपक्षीहरुको 
समुनर्ोजजत विरोध र नेपालिा चलजचर जगतको विकास, सिंरक्षण, प्रिधान गना भनी स्थापना 
भएका मनकार्हरु चलजचर विकास बोाा, चलजचर जााँच समिमत चलजचर लगानीकतााहरुको 
लगानीको समुनजितता गराउने दावर्त्ि प्रमत उदामसन हुाँदा चलजचर क्षेर करोाौको क्षमत बेहोना 
बाध्र् छ। “पजडात बाजेको लौरी” चलजचर पमन करोाौ क्षमत बेहोरेको चलजचर िध्रे् एक 
हो।  

अताः “पजडात बाजेको लौरी” चलजचरको आजान, कारोबार, व्र्िसार्, भोग लगार्तका 
कार्ा प्रचमलत नेपाल काननुहरु चलजचर (मनिााण, प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलजचर 
(मनिााण, प्रदशान तथा वितरण) मनर्िािली, २०५७ र प्रमतमलवप अमधकार ऐन,२०५९ 
अन्त्तगात काननुको पूणा पररपालनाबाट मनिााण भई आएको, चलजचरिा िादी सिदुार्लाई 
नकारात्िक प्रभाि पाने, व्र्ि गने, होच्र्ाउने गरी कथाबस्तकुो मनिााण नगररएको, िादी 
सिदुार् प्रमत चलजचर र र्सका मनिााण सिहुको पमन उजिकै सम्िान रहेको, राज्र्को 
मनकार्बाट कानून बिोजजिको प्रदशान स्िीकृमत पाएकाले र्सको नेपाल मभरको प्रदशान, 

मबिी वितरण, देश बावहर हनेु प्रदशान, मनकासी, पैठारी, पनुरुत्पादन, प्रसारण लगार्तका 
व्र्िसावर्क कार्ाहरु प्रचमलत काननु बिोजजि नै हनेु हुाँदा ररट मनिेदन तारेज गरी पाउाँ भन्त् ने 

“पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरका सिंचालक तथा मनदेशकको तर्ा बाट विर्द्ान ्
अमधिक्ता श्री सजुन पाडाेको मिमत २०७५।१०।२९ को मलजतत बहस नोट। 

र्स अदालतको आदेश 

२०) मनर्िबिोजजि दैमनक पेशी सूचीिा चढी इजलास सिक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मनिेदनिा 
मनिेदक तर्ा बाट उपजस्थत विर्द्ान ्िररष् ठ अमधिक्ता ाा. श्री चन्त्रकान्त्त ज्ञिाली, अमधिक्ताहरू 
श्री शशी बस्नेत, श्री िोहन साशिंकर, श्री सानलुक्ष् िी गसी र श्री शिीला शे्रष् ठले सरस्िती 
प्रमतक्षार्द्ारा मलजतत र २०७४ िाघिा Book Hill Publication बाट प्रकाजशत “नमथर्ा” 
नािक उपन्त्र्ास र वििेक ओिार्द्ारा मलजतत तथा २०७४ ििंमसरिा Sangria-La Books 
बाट प्रकाजशत “ऐलानी” नािक उपन्त्र्ासले नेपालको पजििी भभूागिा बसोबास गने िादी 
जातीका िवहला तथा िादी सिदुार्लाई लाञ् छनार्कु्त शलदहरू प्रर्ोग गरी िामनसको सम्िान 
पूिाक बााँच् च पाउने सिंिैधामनक हकको हनन गरेको छ। त्र्सै गरी अधृत वर्ल्िस ्प्रा.मल. 
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बाट मनमिात तथा ददपक िलीबाट मनदेजशत “पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरले सिेत 
कुनै व्र्जक्त र्ौन पेशािा लागेको मथर्ो िा छ भन्त् ने आधारिा सिस्त िादी सिदुार्लाई नै 
लाजञ्छत र अपिानजक देताउने शैलीिा मनिााण र प्रशारण गरेको हुाँदा र्स्ता 
कृर्ाकलापलाई बन्त्देज र आगािी ददनिा प्रकाशन र प्रसारण गदाा िानि अमधकारको उजचत 
सम्िान र सिंरक्षण हनेु गरी कार्ा गना गराउन भनी विपक्षीहरूका नाउाँिा परिादेश लगार्त 
जो चवहने आज्ञा आदेश जारी हनुपुछा भनी बहस प्रस्ततु गनुाभर्ो। 

 विपक्षी नेपाल सरकारका तर्ा बाट उपजस्थत विर्द्ान ्उपन्त्र्ार्ामधिक्ता श्री हरर प्रसाद 
रेग् िी “नमथर्ा” उपन्त्र्ासका लेजतका तथा उपन्त्र्ासका प्रकाशन बकु वहल पजललकेशनका 
तर्ा बाट उपजस्थत विर्द्ान ्िररष् ठ अमधिक्ता श्री बसन्त्तराि भडाारी र विर्द्ान ्अमधिक्ताहरू श्री 
श्र्ाि बहादरु पाडाे तथा श्री प्रिे मसिंह धािी तथा विपक्षी “पजडात बाजेको लौरी” नािक 
चलजचरका तर्ा बाट उपजस्थत विर्द्ान ् अमधिक्ता श्री सिुास आचार्ाले नेपाल सरकारसाँग 
भएको िादी सिदुार्को सम्िौता आरै्िा कानून सरह हुाँदैन। उल्लेजतत उपन्त्र्ासले र 
चलजचरले िादी सिदुार्को विगतको र्थााथतालाई उजागर गरी सिाजिा भएका विकृमतलाई 
हटाउनपुछा भन्त् ने सन्त्देश ददन तोजेको छ। सावहत्र् लेतन र कला तथा चलजचर मनिााण 
गदाा केही रोचक शलद र प्रस्तमुत हनु ुआिश् र्क र अमनिार्ा नै रहन्त्छ। पारले बोलेका शलद 
जस्ताको तस्तै उताने काि भएको र चलजचरको केही शलदहरू नेपाल सरकारको नीमत 
अनरुूप सम्बजन्त्धत मनकार्को मनदेशनिा हटाई सवकएको पमन छ। तसथा मनिेदनले िाग गरे 
जस्तो िादी सिदुार्को िानि अमधकार, सम्िानजनक बाच् न पाउने हक लगार्तको कुनै पमन 
कुरािा आाँच आउने कार्ा नभए नगरेको हुाँदा ररट मनिेदन तारेज हनुपुछा भनी बहस प्रस्ततु 
गनुा भर्ो। 

मनणार् गनुा पने प्रश्नहरुाः  
२१)  अब र्सिा देहार्का प्रश् नहरूिा केन्त्रीत रही मनणार् ददन ुपने देजतर्ोाः  

क. नेपालको सिंविधानिा उल्लेत भएको विचार र अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रता तथा प्रशे 
स्ितन्त्रता सम्बन्त्धी हकहरु मनरपेक्ष हक हनु ्िा र्ी हकहरुको उपभोग गने कुराको 
कुनै सीिा सिेत मनधााररत छन ? 

त. मनिेदनिा उल्लेत भएको “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” नािक उपन्त्र्ास र “पजडात 
बाजेको लौरी” नािक चलजचरको प्रकाशन र प्रशारण कार्ा कानून प्रमतकूल भएको छ 
िा छैन ? 



    मिना नेपाली वि. नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा िन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, मसिंहदरिार सिेत     िदु्दा:- परिादेश  ०७५-WO-०३१६ पषृ् ठ 27 

 

ग. मनिेदन िाग बिोजजिको आदेश जारी गनुा पने हो िा होइन ? 
मनणार्ादेशाः 

२२) नेपालको सिंविधानको धारा १६ (१) िा “प्रत्रे्क व्र्जक्तलाई सम्िानपूिाक बााँच्न पाउने हक 
हनेुछ” भन्त् ने व्र्िस्था रहेको छ। सम्िानपूिाक िााँच्न पाउने हक (Right to dignified 
life) आधारभतू िानि अमधकारको विषर् पमन हो। र्ो हकलाई अहरणीर् र अविभाज्र् हक 
िामनन्त्छ। कुनै पमन िहाना िा आिरणिा र्ो हकिा बन्त्देज लगाउन ु िा अपहरण गररन ु 
हदैुन। प्रत्रे्क व्र्जक्तको सम्िानपूिाक िााँच्न पाउने हकलाई सिंरक्षण गनुा राज्र्को िहत्िपूणा 
कताव्र् हनु्त्छ। नेपालको सिंविधानिा रहेको प्रािधानका अमतररक्त नेपालले िानि अमधकारको 
सिंरक्षण र सम्बधान गने कुरािा अन्त्तरााविर् रुपिा जनाएको प्रमतिद्धताका दृविले पमन 
सम्िानपूिाक िााँच्न पाउने हकको सिंरक्षणप्रमत राज्र्को विशेष सम्िेदनशीलता र विर्ाशीलता 
िाञ्छनीर् छ। त्र्सैले प्रस्ततु वििादका सन्त्दभािा उल्लेत गररएका िादी सिदुार् लगार्तका 
िामनसहरुको सम्िानपूिाक िााँच्न पाउने हकको सिंरक्षण हनु ु नै पदाछ। र्स कुरािा कुनै 
वििमत जनाउने िा थप लािो चचाा-पररचचाा गरररहन ुपने आिश्र्कता देजतदैन। 

२३) प्रस्ततु वििादको सन्त्दभािा “िामनसको सम्िानपूिाक िााँच्न पाउने हक”, “विचार र अमभव्र्जक्तको 
स्ितन्त्रता” तथा “प्रसे स्ितन्त्रता” सम्बन्त्धी मरकोणीर् हकको विषर् जोमाएको पाईर्ो। र्ी 
सबै हकहरुको सािानजस्र्पूणा तिरबाट प्रर्ोग गररएिा नै र्सको साथाकता ितुररत हनु 
सक्दछ। उजल्लजतत हकहरु सबै नै आ-आफ्नो ठााँउिा िहत्िपूणा छन। एउटा कुनै हकको 
तलुनािा अको हकलाई किजोर िा कि िहत्िको रुपिा हेररन ु िा बजुिन ु हदैुन। तर 
हकहरुका सम्बन्त्धिा दृविकोण मनिााण गदाा भने सिंविधानर्द्ारा मनधााररत सीिा, दार्रा िा 
पररमधप्रमत सिजुचत हेिा राख्न ुपने हनु्त्छ। नेपालको सिंविधानको धारा १७ (१) िा “कानून 
बिोजजि बाहेक कुनै पमन व्र्जक्तलाई िैर्जक्तक स्ितन्त्रताबाट िजञ् चत गररने छैन” भन्त् ने व्र्िस्था 
रहेको देजतन्त्छ। उजल्लजतत “कानून बिोजजि बाहेक” भन्त् ने िाक्र्ािंशको तात्पर्ा कानून बनाएर 
िैर्जक्तक स्ितन्त्रतािा बन्त्देज लगाउन सवकन्त्छ भन्त् ने देजतन्त्छ। तर र्सरी बन्त्देज लगाउने 
कानून भने न्त्र्ार्ोजचत, स्िच्छ र तका पूणा (Just, Fair and Reasonable) हनु ुपदाछ भन्त् ने 
सिंिैधामनक विमधशास्त्रको िान्त्र्ता रही आएको छ। अको शव्दिा भन्त्दा िैर्जक्तक 
स्ितन्त्रतािा सीिा-बन्त्देज मनधाारण गदाा भने कानूनको सारिान उजचत प्रकृर्ा (Substantive 
Due Process) सम्बन्त्धी िान्त्र्तालाई आत्िसात ् गरेको हनु ु पदाछ भन्त् ने िामनन्त्छ। 
स्िेच्छाचारी िा र्स्तै प्रकृमतको कानूनबाट िार सिंविधानको धारा १७(१) िा प्रर्कु्त 
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“कानून”को प्रर्ोजन पूरा हदैुन। 
२४) नेपालको सिंविधानको धारा १७(१) िा उल्लेत भएको िैर्जक्तक स्ितन्त्रताको हकलाई थप 

पररभावषत गदै धारा १७(२) िा “प्रत्रे्क नागररकलाई देहार्को स्ितन्त्रता हनेुछ” भनी देहार् 
(क) िा “विचार र अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रता” सम्बन्त्धी व्र्िस्था सिािेश गररएको देजतन्त्छ। 
तर र्ो धारा १७(२) को स्ितन्त्रता सम्बन्त्धी हक भने मनरपेक्ष रुपको हक भन्त् ने देजतदैन। 
उल्लेजतत धारा १७ (२) को प्रमतबन्त्धात्िक िाक्र्ाशिंको प्रकरण (१) िा “तडा (क) को 
कुनै कुराले1 नेपालको सािाभौिसिा, भौगोमलक अतडाता, राविर्ता र स्िाधीनतािा िा सिंघीर् इकाई 
िा विमभन्त् न जात, जामत, धिा, सम्प्रदार्बीचको स-ुसम्बन्त्धिा तलल पने, जातीर् भेदभाि िा 
छुिाछुतलाई दरुूत्साहन गने, श्रि प्रमत अिहेलना हनेु, अपराध गना दरुूत्साहन गने िा सािाजमनक 
जशिाचार िा नैमतकताको प्रमतकुल हनेु कार्ािा िनामसि प्रमतबन्त्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक 
लगाएको िामनने छैन” भन्त् ने व्र्िस्था रहेको छ। उजल्लजतत अिस्थाहरु “विचार िा 
अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रता”िा प्रमतबन्त्ध लगाउन सवकने गरी (मनर्िन गना सवकने गरी) 
सिंविधानर्द्ारा मनधााररत िापदडाहरु हनु। “विचार र अमभलर्जक्तको स्ितन्त्रता” सम्बन्त्धी हक 
मनरपेक्ष तिरको हक नभएर सिंविधानको धारा १७(२) को सापेक्षतािा प्रर्ोग र प्रचलन हनेु 
हकको रुपिा रहेको देजतन्त्छ। त्र्सैले कुनै विषर्का विचारक, लेतक िा स्रिाले आफ्नो 
विचार िा अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रता प्रर्ोग गदाा सिंविधानिा रहेको उपरोक्त प्रािधानप्रमत सिेत 
दृवि ददन ु िाञ्छनीर् छ। प्रस्ततु वििादको सन्त्दभा रहेको “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” नािक 
उपन्त्र्ास र “पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरका सम्बन्त्धिा सिेत र्ही पररप्रके्षिा 
विष्लेषण र िूल्र्ाङ्कन हनु ुिनामसि देजतन्त्छ। 

२५) “प्रसे स्ितन्त्रता” सम्बन्त्धी प्रश्न पमन प्रस्ततु वििादका सन्त्दभािा मनरुपण गररन ु पने अको 
िहत्िपूणा विषर् रहेको देजतर्ो। विपक्षी मलजतत जिार् प्रस्ततुकतााहरुले “पूणा प्रसे 
स्ितन्त्रता”को जजवकर गनुा भएको सिेत पाईर्ो। र्स सम्बन्त्धिा नेपालको सिंविधानिा रहेका 
प्रािधानहरुतर्ा  दृविगत गदाा सिंविधानको प्रस्तािनािा “पूणा प्रसे स्ितन्त्रता” भन्त् ने िाक्र्ािंश 
उल्लेत भएको सिेत देजतन्त्छ। र्सका अमतररक्त सिंविधानको धारा १९ को उपधारा (१) िा 
“विद्यतुीर् प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगार्तका जनुसकैु िाध्र्िबाट कुनै सिाचार, सम्पादकीर्, 
लेत, रचना िा अन्त्र् कुनै पाठ्य श्रव्र्, श्रव्र्दृश् र् साििीको प्रकाशन तथा प्रशारण गना िा सूचना 
प्रिाह गना िा छाप् न पूिा प्रमतबन्त्ध लगाइने छैन” भन्त् ने व्र्िस्था रहेको देजतन्त्छ। तर र्ो हकको 

                                                
1  “विचार र अमभव्र्जक्तको स्ितन्त्रता” सम्बन्त्धी “कुनै कुरा”लाई सिेवटएको। 
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सिेत केही सीिा िा पररमध मनधााररत छन। धारा १९(१) िा प्रमतबन्त्धात्िक प्रािधान 
सिािेश गरी “नेपालको सािाभौिसता, भौगोमलक अतडाता, राविर्ता िा सिंघीर् इकाई बीचको स-ु
सम्बन्त्ध िा विमभन्त् न जात, जाती, धिा िा सम्प्रदार् बीचको स-ुसम्बन्त्धिा तलल पने, राज्र्रोह, गाली 
बेइज्जती िा अदालतको अिहेलना हनेु िा अपराध गना दरुूस्साहन गने िा सािाजमनक जशिाचार, 
नैमतकताको प्रमतकूल कार्ा गने, श्रिप्रमत अिहेलना गने र जातीर् छुिाछुत एििं लैंमगक भेदभािलाई 
दरुूत्साहन गने कार्ािा िनामसि प्रमतबन्त्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको िामनने छैन” 
भनी उल्लेत गररएको देजतन्त्छ। धारा १९ को उप-धारा (२) िा “कुनै श्रव्र्, श्रव्र्दृश्र् िा 
विद्यतुीर् उपकरणको िाध्र्ि िा छापातानाबाट कुनै सिाचार, लेत, सम्पादकीर् रचना, सूचना िा 
अन्त्र् कुनै साििी, िरुण प्रकाशन, प्रसारण गरे िा छापे िापत त्र्स्तो साििी प्रकाशन प्रसारण गने 
िा छाप् ने रेमार्ो, टेमलमभजन अनलाइन िा अन्त्र् कुनै वकमसिको माजजटल िा विद्यतुीर् उपकरण, 
छापा िा अन्त्र् सञ् चार िाध्र्लाई बन्त्द, जर्त िा दताा तारेज िा त्र्स्तो साििी जर्त गररने छैन” 
भन्त् ने प्रािधान रहेको छ। तर र्ो प्रािधान सिेत मनरपेक्ष भने देजतदैन। धारा १९ को 
उपधारा (२) को प्रमतबन्त्धात्िक िाक्र्ािंशिा “र्स उप-धारािा लेजतएको कुनै कुराले रेमार्ो, 
टेमलमभजन, अनलाइन िा अन्त्र् वकमसिको माजजटल िा विद्यतुीर् उपकरण, छापाताना िा अन्त्र् 
सञ् चार िाध्र्िको मनर्िन गने ऐन बनाउन बन्त्देज लगाएको िामनने छैन” भनी उल्लेत भएिाट 
सो विषर् सम्बन्त्धी मनर्िन गने ऐन बनाउन सवकने देजतन्त्छ। धारा १९ को उप-धारा (३) 
िा “कानून बिोजजि बाहेक कुनै छापा, विद्यतुीर् प्रसारण तथा टेमलर्ोन लगार्तका सञ् चार 
साधनलाई अिरूद्ध गररने छैन” भनी सञ्चार सम्बन्त्धी हक उल्लेत भएको छ।  

२६) र्स प्रकार नेपालको सिंविधानिा प्रसे स्ितन्त्रता तथा सञ्चारको हक सम्बन्त्धी विषर्लाई 
िहत्िका साथ उल्लेत गररएको देजतन्त्छ। लोकतन्त्रको एउटा िहत्िपूणा आधार-स्तम्भको 
रुपिा प्रसेले भमूिका मनिााह गदाछ, गनुा पदाछ। प्रसे उपरको अनािश्र्क सीिा, िन्त्देज 
कार्ि राजतन ुहदैुन भन्त् ने िान्त्र्तालाई आत्िसात ्गरेर सिंविधान मनिााताले प्रसे स्ितन्त्रता र 
सञ्चारको हकलाई सिंविधानिा सिािेश गरेको देजतन्त्छ। तथावप मनरपेक्ष स्ितन्त्रतािाट 
र्दाकदा विचलन देता पना सक्ने र सिंविधानले हामसल गना तोजेका अन्त्र् कमतपर् अमभि 
परुा गने िागािा िाधा अिरोध पैदा हनेु सम्भावित अिस्था सिेतलाई दृविगत गरेर केही 
विषर् िा पक्षिा मनर्िन गने गरी कानून बनाउन सवकने प्रािधान व्र्िजस्थत गरेको 
देजतन्त्छ। र्ी प्रािधानहरुलाई प्रसे उपरको मनर्न्त्रणको रुपिा नभएर व्र्िसावर्क अनशुासन, 
सािाजमनक वहतप्रमतको जिार्देवहता िा सिंविधानर्द्ारा प्रदि हकहरुको सािनजस्र्पूणा उपभोग 
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(Harmonious Exercise of Constitutional Rights) का दृविले हेररन ु र्थाथापरक 
दृविकोण हनेुछ। प्रसे जगतले नागररकका सिस्त हक अमधकारहरुको प्रर्ोग र प्रचलनका 
लामग रचनात्िक र मसजानात्िक भमूिका मनिााह गनुा पने हनु्त्छ। सञ्चार जगत पमन आि 
नागररकको हक-वहत रक्षा र सम्बधानका लामग उिरदार्ी छन। नागररकका विविध िौमलक 
हक अमधकारको िूल्र्िा प्रसेको मनरपेक्ष स्ितन्त्रताको पररकल्पना सिंविधानले गरेको 
देजतदैन।  

२७) नेपालको सिंविधानको प्रस्तािनािा उल्लेत भएको “पूणा प्रसे स्ितन्त्रता” भन्त् ने िाक्र्ािंशको 
सन्त्दभािा थप केही प्रि पानुा प्रासिंमगक छ। सिंविधानले अिंमगकार गरेको दशान बिुाउन सिंजक्षि 
रुपिा थोरै शलदिा पररभावषत गररएको प्रािथन सिंविधानको प्रस्तािना हो2। भारतीर् सिोच्च 
अदालतले प्रस्तािनाको तात्पर्ा "The preamble to the constitution is the loadstar 
and guides those who find themselves in a gray area while dealing with 
its provisions"3 भनी उल्लेत गरेको छ। सिंर्कु्त राज्र् अिेररकाको सिंविधानको 
प्रस्तािनालाइ ''…is a part of the Constitution but 'walks before it''4 भनी उल्लेत 
गने गररएको छ। अिेररकी सिंविधानको सन्त्दभािा प्रस्तािनालाई सिंविधान िसौदाकारहरुको 
भािनाको अमभव्र्जक्तको रुपिासम्ि मलने गररन्त्छ। र्सलाई कानूनी अथािा सिंविधानको 
अिंगको रुपिा मलने गररएको पाईदैन। सिंविधानको प्रस्तािनालाई ''a preliminary 
statement of the reasons which made the passing of the Constitution 
necessary and desirable'' भनी वििेचना गने गरेको पाइन्त्छ5। केशिानन्त्द भारतीको 
वििादिा सन ्१९७३ िा भारतीर् सिोच्च अदालतले सिंविधानको प्रस्तािनािा उल्लेत भएको 
भािना र ििालाई सिंविधानको आधारभतू सिंरचना (Basic Structure) को रूपिा िान्त्र्ता 
ददएको छ6। तर भारतीर् सिोच्च अदालतले “Power must be derived from specific 
                                                

     2   Keshavananda Bharti v. State  of  Kerala,  AIR 1973  SC  1461 

3  Steel Authority of India Ltd. V. National Union Water Front Workers, AIR  
1995 SC 3527  

4   Jagadish Swarup, Constitution of India, 2nd  Ed. (2007) Vol.-1, P-48 
5   Jagadish Swarup, Constitution of India,  2nd  Ed. (2007) Vol.-1, P-49 
6   Keshavananda Bharti V. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461 - र्स वििादिा 

भारतका प्रधान न्त्र्ार्ाधीश Sikri ले प्रस्तािनाको प्रर्ोगका सम्िन्त्धिा भनेका छनाः  "It seems 
to me that the preamble of our constitution is of extreme importance and the 
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provisions of the constitution”7 भनी व्र्ाख्र्ा गरेको सिेत पाइन्त्छ। नेपालको 
सन्त्दभािा सिंसद विघटन सम्िन्त्धी पवहलो वििादिा २०५२ भदौ १२ िा भएको रै्सलािा8 
प्रस्तािनाको सन्त्दभा उल्लेत गदै र्सिा उल्लेत भएको भािना र उद्देश्र् सिंविधानको 
िहत्िपूणा भाग हो भमनएको छ। िस्ततुाः सिंविधानको व्र्ाख्र्ािा प्रस्तािनाको सान्त्दमभाकता 
रहन्त्छ र र्सले सिंविधानको कुनै धारा, उपधाराको अथा दर्द्विधाजनक िा अप्रि भएको 
अिस्थािा त्र्सको िास्तविक अथा एकीन गना सहर्ोग प्रदान गदाछ। प्रस्तािना स्िर्िले कुनै 
कानूनी हक, अमधकार, कताव्र् िा दावर्त्ि मनधाारण गने गदैन। र्सले कुनै सीिा बन्त्देज 
मनधाारण गने िा धारा, उपधारािा व्र्िजस्थत कुरालाई तकुुलो िा सााँघरुो पाछा भन्त् ने पमन 
िामनदैन। र्सै सन्त्दभािा नेपालको सिंविधानको प्रस्तािनािा प्रर्कु्त “पूणा प्रसे स्ितन्त्रता” भन्त् ने 
िाक्र्ािंशको अथा-िोध हनु आिश्र्क छ। सिंक्षेपिा भन्त्दा सिंविधानिा रहेका विमभन्न 
प्रािधानहरुको सापेक्षतािा “पूणा प्रसे स्ितन्त्रता” सिंविधानले प्रदान गरेको छ भन्त् ने देजतन 
आउाँदछ। र्ही पषृ्ठभमूििा प्रस्ततु वििादका विपक्षीहरुका तर्ा िाट गररएको पूणा प्रसे 
स्ितन्त्रता सम्बन्त्धी जजवकरलाई हेनुा पने देजतन आर्ो। 

२८) ररट मनिेदकहरुले िूल रुपिा िादी सिदुार् र विशेष गरी िादी सिदुार्का िवहलाहरुको 
इज्जत, िान, प्रमतष्ठा, भािना तथा आत्ि-सम्िानिा “नमथर्ा” र “ऐलानी” उपन्त्र्ास तथा 
“पजडात बाजेको लौरी” नािक चलजचरले आघात परु् र्ाएको भनी जजवकर गरेको पाईर्ो। 
िादी सिदुार्को सम्िान, भािना िा प्रमतष्ठािा आघात पाना नभएर सिाजका केही प्रमतमनमध 
घटनालाई मलएर सावहत्र् मसजाना गरेको हो भन्त् ने विपक्षीहरुको मलजतत जिार् व्र्होरा 
देजतन्त्छ। कसैको पमन िान, सम्िान, ईज्जत, प्रमतष्ठा िा भािनािा आघात पाने काि 
कसैिाट पमन हनु हदैुन। सद् भािपूणा र सवहष्ण ु सिाज मनिााणका लामग एक अकााको 
भािनाप्रमत सम्िेदनशील हनु ुनै पदाछ। सावहत्र् मसजानाको सन्त्दभािा पमन स्िभाविक िानिीर् 

                                                                                                                                                       

constitution should be read and interpreted in the light of the grand and 
noble vision expressed in the preamble."  Likewise, Shelat and Grover JJ 
observed; "Our Court has consistently looked to the Preamble for guidance 
and given it a transcendental position while interpreting the Constitution or 
other laws." 

7  Synthetics & Chemicals Ltd. V. State of Uttar Pradesh 1990  1 SCC  109 (7 
Judges Bench) 

8   सिोच्च अदालत िलेुवटन, २०५२, भार १६–३१, अिंक १ 
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भािना र प्रमतष्ठाप्रमत वििेक परु् र्ाउन सवकएिा नै र्सले सिाजको अपनत्ि िहण गना 
सक्दछ। कमतपर् सावहत्र् मसजानािा सािाजजक र्थाथाता प्रमतविजम्ित हनेु गदाछन। तर 
सािाजजक र्थाथाको जचरण गने नाििा कुनै जात जाती, िगा िा सिदुार्को सम्िान र 
प्रमतष्ठािा आघात पाने कार्ा हनु ुशोभनीर् हुाँदैन। र्स पक्षिा सावहत्र्-स्रिाहरुिाट सद् भािपूणा 
दृविकोण राजतने छ भन्त् ने अपेक्षा राख्न ुस्िभाविक छ।  

२९) प्रस्ततु वििादको सनुिुाई र मनरुपणका सन्त्दभािा वििाददत “ऐलानी”, “नमथर्ा” तथा “पजडात 
िाजेको लौरी” सिेतका सम्िद्ध कृमतहरुको अध्र्र्न गररर्ो। उजल्लजतत कृमतहरुिा िादी 
सिदुार्को रहनसहन, सािाजजक जीिनका भोगाई, व्र्होनुा परेका पीाा, आमथाक तथा 
सााँस्कृमतक पररिेश आदद विविध पक्षलाई सिेवटएका कथा-िस्तहुरु जचरण गररएको पाईर्ो। 
विषर्िस्तकुो प्रस्ततुीकरण गदाा केही प्रसिंगिा चाररमरक कुराहरु पमन केही प्रत्र्क्ष िा तलु्ला 
तबरबाट उल्लेत गरेको पाईर्ो। र्सिाट िादी सिदुार्का कमतपर् िामनसको िनिा नमिठो 
लागेको हनु सक्दछ। आफ्नै पररिेशको कुरा भएकाले र्सरी केही नमिठो लाग्न ुस्िभाविक 
पमन देजतन्त्छ। तर सािाजजक सधुार र पररितानका लामग अपरृ् लाग्ने कुराहरु पमन र्दाकदा 
भन्न ु र सनु्नु पने पररजस्थमतहरु पैदा हनेु गदाछन।् उजल्लजतत कृमतहरुले सिि िादी 
सिदुार्को चररर एउटै रुपिा जचरण गरेको भन्त् ने देजतदैन9। विविधताले भररएको हाम्रो 

                                                
9  र्स प्रसिंगिा “तस जातीको तास कुरो” शीषाकिा ाा. िाधि प्रसाद पोतरेलको अन्त् नपूणा दैमनक, शमनिार 

११ र्ाल्गणु २०७५ िा प्रकाजशत विचार विश् लेषणको केही अिंश उधृत गनुा प्रासिंमगक हनुेछाः  
“तसहरूका धेरै चलन भारतका वहन्त्दकुा चलनसाँग मिल्दैनन।् आज पमन हमु्ला र ाोल्पािा ४०५ 
पररिारिा रौपदी प्रथा पाइन्त्छ। र्ो चलन मतलबती िलुका जनतािा िार होइन, तसहरूिा पमन 
पाइन्त्छ। िादीहरूको बहपुमत प्रथा वहिाली क्षेरको "रौपदी प्रथा" भन्त्दा र्रक छ। वपतसृतात्िक 
सिाजले धेरै दरबारका राजा िहाराजाहरूिा प्रचमलत एउटै परुुषले बेलकैु वपच्छे अकाा अकै 
िवहलामसत रात मबताएको धेरै अस्िभाविक िान्त्दैनन।् अरुकै छोरा-बहुारी र पत्नीहरूमसत एकैचोटी 
रास-मलला िनाउने परुुषलाई भगिान कृष्ण िानेर पजुा गना सिाजले केही पमन अप्ठेरो िानेको छैन। 
कृष्णजी र राजा िहाराजाहरूलाई सिाजले चरररहीन ठहर् र्ाएर कलवङ्कत गरेको छैन। तर 
िातसृतात्िक सिाजिा त्र्सैगरी एउटै िवहलाले बेग्ला-बेग्लै परुुषमसत रात मबताएको पमन स्िभाविक 
हनु्त्छ भने्न कुरा हाम्रो वपतसृतात्िक आाँताले बनु न सक्दैन। िादीहरुको सिाजिा िातसृतात्िक 
सिाजको त्र्ही अिशेष छ। जहााँ श्रीितीहरू गाउाँका राजा रजौटा र ठालूहरू कहााँ नाचगान गरेर 
रात मबताउन पगु्दछन। उनीहरूको पमतहरू चााँही िादल र बाजा बजाएर सहजकताा हनु्त्छन। 
िादीहरूले तस जामतहरूको ऐमतहामसक चलन सााँचेको देजतन्त्छ"। 
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नेपाली सिाजिा असल-तराब सबै कुरा सबै जात, जाती, सिदुार् िा सम्प्रदार्िा पाउन 
नसवकने होईन। तर र्सको तात्पर्ा कुनै ब्राह्मणको छोरा-छोरी िा नेिारको छोरा-छोरीिा 
कुनै चाररमरक दोष पाईर्ो भन्त्दैिा ती सिदुार्का सिस्त िामनसको आत्ि-सम्िान र 
प्रमतष्ठािा आघात नै पाररएको भन्त् ने अथािा बनु न ु पमन िनामसि हुाँदैन। िादी सिदुार्का 
हकिा पमन र्ही कुरा लाग ुहनु्त्छ। िादी सिदुार्को विगतलाई जचरण गना केही प्रमतमनमध-
पार बनाई गररएको सावहत्र्-मसजानािाट र्स सिदुार्को आमथाक, सािाजजक तथा सााँस्कृमतक 
उत्थानिा र्ोगदान पगु्न जाने पक्ष नै प्रिल रहेको देजतन्त्छ10। वििाददत कृमतहरुको 
अध्र्र्निाट िादी सिदुार्प्रमत तराि भािना िा कुनै पूिाािह रातेर तर्ार गररएको भनी िान्न 
सवकनेसम्िको अिस्था देजतदैन। लेतकीर् भािना सधुार, पररितान र िूल राविर् जीिनिा 
िादी सिदुार्लाई प्रिावहकरण गने तर्ा  नै अमभितु रहेको प्रतीत हनु्त्छ। 

३०) अब उपन्त्र्ासका अन्त्तर-िस्त ु सम्बन्त्धिा मनिेदक तथा विपक्षीहरुले मलएको जजवकर तर्ा  
विचार गनुा सान्त्दमभाक देजतन्त्छ। वििेक ओिार्द्ारा मलजतत उपन्त्र्ास “ऐलानी” नािक 
उपन्त्र्ासको शीषाक “जसले पमन उपभोग गना सक्ने” अथािा प्रर्ोग गररएको छ भन्त् ने 
मनिेदकहरुको जजवकर रहेको छ। र्स सम्बन्त्धिा विपक्षीले “प्रार्ाः बादीहरू ऐलानी जग्गािा 
बस्ने गरेका र वर्रन्त्ता भएका कारण पसु्तकको नाि ऐलानी जरुाईएको हो। कुनै िेला बादी 
िवहलालाई प्रर्ोग गने सािन्त्त िगाले अि बादी िवहलालाई “ऐलानी” ठान्नु हनु्न। उनीहरुको िान 
िर्ाादा, ईज्जत, प्रमतष्ठाको अरु िामनस सरह सिान रुपिा सम्िान हनु ु पदाछ भन्त् ने अमभप्रार्ले 
"ऐलानी" नािाकरण गररएको हो। तथावप र्सिाट कसैलाई आघात पना गएको भए क्षिार्ाचना 
गदाछु” भन्त् ने व्र्होरा मलजतत जिार्िा उल्लेत गरेको पाईर्ो। र्सैगरी, "नमथर्ा" 
उपन्त्र्ासकी लेजतका विपक्षी िध्रे्की सरस्िती प्रतीक्षाले “आफ्नो उपन्त्र्ासले बादी िवहलाको 
आत्ि-सम्िानिा आघात पाने कुनै अमभप्रार् रातेको छैन। र्ो उपन्त्र्ास िादी िवहलाहरूको 
उत्थानको लामग सचेतना अमभबजृध्द होस भन्त् ने अमभप्रार् रातेर लेजतएको हो” भन्त् ने भािसवहत 
मलजतत जिार् प्रस्ततु गरेको पाईर्ो। “नमथर्ा” वकताबको प्रारजम्भक प्रस्ततुीिा नै “पोर्वटक 
ररर्ामलज्िको नजजक-नजजक” शीषाक अन्त्तगात भमुिकािा लेजतएको छाः “आजभन्त्दा पच्चीस-तीस 
िषा अगााीको दाङको जनु ठाउाँको कथा िैले भनेकी छु, अवहले त्र्ो ठााँउिाट स्थान्त्तरण भएर 
                                                
10  िादी सिदुार्को विगत उल्लेत गदाा स्िर्ि ् ररट मनिेदकबाट “अमत वपछमाएको, अल्पसिंख्र्क सिदुार् 

हो, र्स सिदुार्को परम्परागत पेशा भनेको नाचगान गने, िाद्यिादनको सािािी (िादल, ढोलक र तबला 
आदद) मनिााण गने, जाल बनेु्न, िाछा िाने तासगरी नदी वकनार, तोला छेउ आददिा बस्ने, सीिान्त्तकृत 
सिदुार्” भनी पररचर्ात्िक वििरण उल्लेत गरेको देजतन्त्छ। 
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िादीहरु नजजकैको अको ठााँउिा गइसकेका छन ् र ती िध्रे् कोही पमन देहव्र्ापारिा छैनन”्। 
र्सबाट उपन्त्र्ासले ऐमतहामसक सन्त्दभाको प्रस्ततुी गना तोजेको, तर लाञ् छना लगाउने 
अमभप्रार् नरातेको भन्त् ने बनु न सवकन्त्छ। लेतकहरुिाट हाददाकतापूिाक प्रस्ततु गररएको 
उजल्लजतत अमभव्र्जक्त िननर्ोग्र् छ। उपन्त्र्ासिा प्रर्ोग गररएका केही शव्दलाई मलएर 
लेतकीर् स्ितन्त्रतािा अिंङ्कुश लगाउने वकमसिबाट हेररन ु िा अथा लगाउन ु वििेकपूणा 
देजतदैन। 

३१) उपन्त्र्ास र चलजचरिा प्रर्ोग भएका “बदेनी, पातर, रडाी, बेश् र्ा, रतेल” जस्ता शलदहरु 
प्रमत मनिेदकको आपजि रहेको पाईर्ो। िस्ततुाः र्स्ता शव्द प्रर्ोग गरेर कसैलाई सम्बोधन 
गररर्ो भने गाली िेईज्जतीको विषर् बन्त्दछ। र्ी शव्दहरु सम्िानजनक शव्द हुाँदै होइनन।् 
तर उपन्त्र्ासिा र्स्ता शव्दहरु िादी सिदुार्का िामनसलाई गाली गना, होच्र्ाउन िा 
अपहेमलत गना प्रर्ोग गररएका हनु ् वक िादी सिदुार्का िामनसहरुले भोग्न ुपरेको अपिान, 
पीाा िा कथा-व्र्थालाई उजागर गने हेतलेु उल्लेत गररएका हनु ्भन्त् ने पक्ष िहत्िपूणा छ। 
उपन्त्र्ासको अध्र्र्निाट उजल्लजतत शलदहरुको प्रर्ोग पररजस्थमत र पररिेशको जचरण गनाका 
लामग भएको देजतन आउाँदछ। र्दद र्ी शव्दहरु अनजुचत रुपिा लाञ्छना लगाउने दोषी 
िनशार्ले प्रर्ोग गररएका हनु भनी िान्ने हो भने पमन र्स प्रकारको विषर्िा गाली िेईज्जती 
सम्बन्त्धी प्रचमलत कानून बिोजजि उपचार तोजजन ुपने अिस्था रहन्त्छ। र्सलाई अदालतको 
असाधारण क्षेरामधकार अन्त्तगात न्त्र्ावर्क उपचारको विषर् बनाउन ुउजचत देजतदैन।  

३२) अधृत वर्ल्म्स ् प्रा.मल. को तर्ा बाट प्रस्ततु भएको मलजतत जिार्को व्र्होरािा ‘चलजचर 
विकास बोााबाट प्राि मनदेशनहरूको पालना गदै "पजडात बाजेको लौरी" नािक चलजचर 
तर्ार गरी केन्त्रीर् चलजचर जााँच समिमतबाट जााँच गराई प्रदशानीको लामग स्िीकृमत प्राि 
गरेको छ। चलजचर बनाउाँदा र प्रदशान गने बेलािा पमन "चलजचरिा प्रस्ततु भएको घटना र 
पारहरू काल्पमनक हनु,् कसैको िास्तविक जीिनसाँग िेल ताएिा सिंर्ोग िार हनेुछ" भन्त् ने उल्लेत 
गररएको छ। “र्ो चलजचर मनिााण गदाा िादी सिदुार्का कुनै पमन व्र्जक्तको आत्ि-सम्िानिा 
आघात पाने कुनै अमभप्रार् राजतएको छैन। िादी सिदुार्को उत्थान तथा सािाजजक सधुारको सन्त्देश 
सवहत िनोरञ्जनका लामग चलजचरको मनिााण गररएको हो” भन्त् ने व्र्होरा सिेत मलजतत जिार्िा 
उल्लेत गरेको पाईर्ो। कानूनर्द्ारा मनधााररत प्रकृर्ाहरुको अनशुरण गरी उक्त “पजडात 
िाजेको लौरी” नािक चलजचरको मनिााण र प्रदशान गररएको देजतन्त्छ। विपक्षी िध्रे्को 
राविर् िानि अमधकार आर्ोगिाट प्रस्ततु हनु आएको मलजतत जिार्िा “आर्ोगको मलजतत 
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पराचार पमछ विपक्षीले ध्र्ानाकषाण परिा उल्लेत गनुा भएको विषर्िा केन्त्रीर् चलजचर जााँच 
समिमतले चलजचरिा प्रर्ोग भएको दाि, बदेनी, िेश् र्ा, िादी प्रथा, जस्ता शलदहरू हटाउने सम्बन्त्धिा 
मनणार् भएको जानकारी प्राप् त हनु आएको” भनी उल्लेत भएको पाइर्ो। प्रस्ततु वििादको विषर् 
िवहला आर्ोगिा पमन प्रवेषत भएको र िवहला आर्ोगको पहल पिात चलजचर जााँचबिु 
समिमतले २०७५/४/२८ िा मनणार् गरी चलजचरबाट केही शलदहरू हटाएको भन्त् ने सिेत 
देजतर्ो। चलजचर (मनिााण, प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दर्ा ७ बिोजजि गदठत 
समिमतिाट अश्लील शलद हटाउने तथा चलजचर प्रदशानका लामग केही शता तोक्ने गरी भए-
गररएका उजल्लजतत कार्ा िादी सिदुार्को भािनाको कदर गने अमभप्रार्ले नै गररएका हनु ्
भनी िान्न सवकन्त्छ। 

३३) सावहत्र् मसजानाको आफ्नै विजशि शैली हनु्त्छ। र्ो एक कला पमन हो। कुनै सावहत्र्िा 
कल्पनाशीलताको प्रचरुता रहेको हनु्त्छ भने कुनै सावहत्र्ले सािाजजक जीिनिा देजतएका 
कथा-व्र्थाहरुलाई जीिन्त्त रुपिा उजागर गरेका हनु्त्छन।् सिाजिा भएको कुररती, विसिंगती, 
दिन, शोषण, उत्पीान जस्ता कुराहरूलाई शव्द र शैलीिा उतारेर आि िामनसिा 
जागरुकता र सचेतना जागतृ गने कुरािा सावहत्र्-मसजानाको विजशि िहत्ि रहन्त्छ। 
सजाकहरुले विषर्िस्तलुाई रोचक, पठनीर् र सन्त्देशिूलक बनाउनका लामग कवहले 
अलिंङ्काररकता, कवहले प्रमतकात्िकता भने शैली सिेत अपनाउने गरेको पाईन्त्छ। सावहत्र् 
मसजाना गदाा कमतपर् सन्त्दभाहरु िामनसको िास्तविक जीिनसिंग िेल ताने पमन हनु पगु्दछन। 
सावहत्र् मसजानाको जक्षमतज अनन्त्त छ। एउटा कहाित पमन छाः “जहााँ नपहुाँचे रवि, िहााँ पहुाँचे 
कवि” !! र्हााँ प्रर्कु्त “रवि” शव्द प्रमतकात्िक देजतन्त्छ। र्ो कहाितको तात्पर्ा सावहत्र् 
मसजानाको कुरालाई सााँघरुो दार्रािा रातेर हेना हदैुन भन्त् ने पमन हो। कला, सावहत्र्को 
विचरण गने तलु्ला पररिेशिा सिंङ्कुचन कार्ि गने प्रर्ास स्िीकार्ा हदैुन। सावहत्र्-सजाकले 
प्रर्ोग गरेको शव्द, भाषा िा शैलीलाई तास सािाजजक सन्त्दभा (social context) िा हेरी 
िूल्र्ाङ्कन गररन ु पदाछ। त्र्सैले अन्त्र्था तराि िनशार् नदेजतएको अिस्था र प्रचमलत 
कानूनले मनषधे नगरेको कुरािा कुनै सावहत्र्कार िा सजाकलाई उतरदार्ी ठहराउन ुउजचत र 
वििेकपूणा ठामनदैन। 

३४) िामथका प्रकरणहरुिा वििेजचत सिस्त पक्षिा विचार गदाा मनिेदकले उठाएका कमतपर् विषर् 
सािाजजक तथा नैमतक रुपिा िहत्िपूणा देजतन्त्छन।् तथावप र्ी विषहरुलाई ररट 
क्षेरामधकारिाट मनरुपण गररने “न्त्र्ावर्क व्र्िस्थापन-र्ोग्र्” (Judicially Manageable) 
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विषर्को रुपिा हेनुा िनामसि हदैुन। “नमथर्ा” तथा “ऐलानी” नािक उपन्त्र्ास र “पजडात 
बाजेको लौरी” नािक चलजचरको प्रकाशन र प्रसारण कार्ा कानून प्रमतकूल भएको छ भनी 
िान्न सवकने अिस्था देजतएन। तसथा परिादेशको आदेश जारी गनुा पनेसम्िको अिस्था 
विद्यिान रहेको नदेजतएकाले मनिेदन िाग बिोजजि परिादेश जारी गरी रहन परेन। 

३५) शव्दिा शजक्त हनु्त्छ भमनन्त्छ। कुनै शव्दले िामनसको अन्त्तर-िनलाई छुन्त्छ र आनजन्त्दत 
तलु्र्ाउदछ, कुनै शव्दले पीाा-बोध गराउाँछ। भाषा, शव्द, प्रस्ततुी, िणा-विन्त्र्ास जस्ता 
कुरािा लेतकीर् बवुद्धिता र कलाको सिंर्ोजन अपेजक्षत रहन्त्छ। सद् भाि र सवहष् णतुािा 
आधाररत मसजानशील र प्रगमतशील सिाजको मनिााण हािी सबैको चाहना र जजम्िेिारीको 
विषर् हो। त्र्सैले हाम्रा किाहरु पमन त्र्ही अमभि प्रामिप्रमत पररलजक्षत हनु ु पदाछ। हाम्रो 
लेतकीर्, प्रकाशकीर् िा िैर्जक्तक स्ितन्त्रताको उपभोग गदाा अरुको िैर्जक्तक प्रमतष्ठािा 
आाँच आउने िा आघात पने अिस्था देजतन ु शोभनीर् हुाँदैन। “विर्द्ानलाई ईशारा नै कार्ी 
हनु्त्छ” भन्त् ने कहाित पमन छ। त्र्सैले “ऐलानी” तथा “नमथर्ा” को अको सिंस्करण प्रकाशन 
गदाा तथा अन्त्र् कुनै सावहत्र् मसजाना गदाा सम्बजन्त्धत व्र्जक्त, िगा िा सिदुार्को भािनािा 
आघात नपगु्ने तर्ा  विपक्षीहरु लेतक/लेजतका तथा प्रकाशकहरुको सिजुचत ध्र्ानाकषाण हनेु 
कुरािा र्ो ईजलास विश्वास व्र्क्त गदाछ।  

३६) ररट मनिेदकहरुले कमतपर् सिसािवर्क िहत्िका सािाजजक, आमथाक, सााँस्कृमतक 
विषर्हरुिा सिेत न्त्र्ावर्क उपचारको अपेक्षा रातेको देजतन्त्छ। लोक कल्र्ाणकारी राज्र्को 
अिधारणा अनसुार नागररकको सिातोितुी वहत र कल्र्ाण, हक अमधकारको सिंरक्षण तथा 
िादी सिदुार्को लामग सिानता र सम्िानपूणा राविर् जीिनिा प्रिाहीकरण सम्बन्त्धी प्रश्नहरु 
पमन उपजस्थत भएका छन।् ररट मनिेदनिा मिमत २०६४/६/२८ िा नेपाल सरकार र िादी 
अमधकार सिंघषा समिमतका िीच भएको सहिमतको कार्ाान्त्िर्न हनु ुपने प्रसिंग पमन उठाईएको 
देजतन्त्छ। सहिमत भएको दशक पमछसम्ि पमन पररजस्थमतिा आशामतत पररितान नहनु ु
शोभनीर् कुरा देजतदैन। िादी सिदुार्को वहत-रक्षा र कल्र्ाणका लामग सरकारको तर्ा िाट 
समुनजित गररन ुपने नीमतगत स्पिता र कार्ािििा प्रभािकाररता अिै देता नपरेको प्रतीत 
हनु्त्छ। िादी सिदुार्लाई लजक्षत गरी प्रर्ोग गररने भाषा, शव्द, शैली तथा उनीहरुप्रमत गररने 
व्र्िहारका कुरािा पमन सद् भाि र सम्िानपूणा दृविकोण अपनाउन िाञ्छनीर् देजतएको छ। 
र्ही ररट मनिेदनलाई सिेत कुनै रहर, बवुद्ध-विलास िा िौवद्धक सन्त्तवुिको विषर्को रुपिा 
नभएर िादी सिदुार्को आत्ि-सम्िान र प्रमतष्ठािा परेको चोट, पीाा तथा आघातको 
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औपचाररक अमभव्र्जक्तको रुपिा बनु न सवकने अिस्था देजतन्त्छ। उजल्लजतत सिि विषर् र 
पक्षिा विचार गरी देहार् बिोजजि गनुा, गराउन ु भनी देहार्का विपक्षीहरुका नाउाँिा र्ो 
मनदेशनात्िक आदेश जारी गररएको छाः 

क. मिमत २०६४/६/२८ िा नेपाल सरकार र िादी अमधकार सिंघषा समिमतका िीच 
भएको सहिमतको कार्ाान्त्िर्न गना आिश्र्क कानूनी तथा नीमतगत व्र्िस्था मिलाई 
लजक्षत सिदुार् सिेतको सहभामगतािा आिश्र्क सािाजजक सधुार, आमथाक विकास, 
सााँस्कृमतक सिंरक्षण तथा सचेतना अमभिवृद्ध सम्बन्त्धी कार्ािि सञ्चालन गनुा, गराउन ु
भनी नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा िजन्त्रपररषदको कार्ाालर्, गहृ िन्त्रालर्, 
िवहला, िालिामलका तथा जेष्ठ नागररक िन्त्रालर्; एिि ्सञ्चार तथा सूचना प्रविमध 
िन्त्रालर् सिेतको नाििा र्ो मनदेशनात्िक आदेश जारी गररएको छ। 

त. िादी सिदुार् लगार्त कुनै पमन जात जामत, धिा, िणा, क्षेर, सम्प्रदार्का 
िामनसहरूको िान-िर्ाादा, ईज्जत-प्रमतष्ठा र आत्ि-सम्िानिा आघात पगु्ने, कसैप्रमत 
घणृा, दे्वष िा िैिनस्र्ता उत्पन्न गने, साम्प्रदावर्क दभुाािना रै्लाउने जस्ता शव्द-जचर 
सवहतका चलजचरहरुको प्रदशान गने कुरािा मनर्न्त्रण कार्ि गना नेपालको सिंविधान 
एिि ् प्रचमलत कानूनर्द्ारा मनदेजशत दार्रािा रही प्रभािकारी रुपिा मनर्िनकारी 
भमूिका मनिााह गनुा भनी चलजचर बोाा तथा चलजचर जााँच समिमतका नाउाँिा र्ो 
मनदेशनात्िक आदेश जारी गररएको छ। 

प्रस्ततु आदेशको जनाउ िहान्त्र्ार्ार्मधिक्ताको कार्ाालर् िार्ा त विपक्षीहरूलाई ददई 
दार्रीको लगत कट्टा गरी मिमसल मनर्िानसुार बिुाई ददन।ु 

 
 

   न्त्र्ार्ाधीश  
उक्त रार्िा ि सहित छु। 
          न्त्र्ार्ाधीश 
 
इजलास अमधकृत:- ढाकाराि पौाेल 
कम्प्र्टुर अपरेटर:- िजन्त्दरा रानाभाट 
इमत सिंित ्२०७५ साल र्ागनु १५ गते रोज ४ शभुि ्.................................।  


