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ऩेश बै आएका दर्व
ु ै ननर्वेदनहरुभा

ननर्वेदकहरुरे वर्वऩऺीहरुको सञ्चारन ¸ ननदे शन¸

सम्ऩादनभा यहे को काजन्तऩुय दै ननकरे वर्वलबन्न रेख ¸ सभाचाय¸सम्ऩादकीम आ टद प्रकालशत
साभग्रीद्र्वाया न्मामको योहभा न्मानमक कामषसम्ऩादन गये को त्रफषमराई न्मामारमप्रनतको
जनआस्था कभजोय गयाउने य

अनास्था ऩैदा गने ¸ अनुधचत य भ्राभक ह्ररा कपॊ जाई

(Scandalize) त्मस्ता प्रकाशनहरु भापषत न्मानमक काभ कायर्वाहीभा हस्तऺेऩ गने एर्वॊ
स्र्वतन्ि न्मामऩालरकाको अलबन्न अर्वमर्व रुऩभा यहे का अदारतका न्मामाधीश एर्वॊ कानन
ू
व्मर्वसामीहरुको भमाषदाभा आघात ऩुग्ने गयी

आधायहीन

रान्छना रगाई स्र्वतन्ि

न्मामऩालरकाको अर्वधायणा प्रनतकूर गम्बीय अर्वहे रनात्भक कामष गये कारे वर्वऩऺीहरुराई
हदै सम्भको सॉजाम गयीऩाउॉ बन्ने ननर्वेदन दार्वी दे खखन्छ । मथाथषभा अदारतको अर्वहे रना
सम्फन्धी त्रफषमभा ननर्वेदकको बलू भका अदारतको असम्भान र्वा अर्वऻा बएको जानकायी
गयाउने सम्भ भाि हुने बनी मस अदारतरे ने.का.ऩ २०६३ अॊक १२ नन.नॊ. ७८०१ ऩष्ृ ठ
१५९३ रगामतका

मस्तै प्रकृनतका

कैमौं वर्वर्वादभा लसद्धान्त प्रनतऩादन गरयसकेको

सन्दबषभा अर्वहे रनाजन्म किमाकराऩ बएको छ र्वा छै न बन्ने तथ्मको ननक्मौर ननर्वेदनभा
उजल्रखखत तथ्म र्वा दार्वीभा भाि सीलभत यटहयहनु ऩने आर्वश्मकता यहॉदैन । अदारतरे
सभग्रभा वर्वऩऺीहरुको काभकायर्वाईर्वाट अदारत र्वा त्मसर्वाट हुने

न्माम सम्ऩादन य

न्मामप्रशासनको कामषप्रनत सर्वषसाधायणभा अवर्वस्र्वास र्वा अनास्था ऩैदा हुने र्वा अदारतको
सम्भान¸भमाषदा र्वा प्रनतष्ठाभा आघात ऩग्ु ने कामष गये को छ र्वा छै न बन्ने कुयाको ननक्मौर
र्वस्तुननष्ठ रुऩभा गनष सक्ने नै हुन्छ।
मस अदारतको लभनत २०७१।३।१८

¸२०७०।४।२८ य २०७०।२।१ को आदे श फभोजजभ

ऩेश हुन आएको काजन्तऩुय दै ननक ऩत्रिकाको त्रफलबन्न लभनत

भा प्रकलशत साभग्रीहरुको

अध्ममन सभेत गरयमो । इजरासभा प्रा्त साभग्रीहरु हे दाष काजन्तऩुय दै ननकको ३१ र्वैशाख
२०७० को प्रथभ ऩष्ृ ठको सभाचाय टट्ऩणीको ऩटहरो अनच्
ु छे दभा अदारतको अर्वहे रना
गये को बन्दै काजन्तऩुय वर्वरुद्ध सर्वोच्च अदारतभा भुद्दा ऩये को ¸ दोश्रो अनुच्छे दभा भुद्दा
सुनुर्वाईका राधग ऩेशी तोककएको सभाचाय उल्रेख बएऩनछ तेश्रो अनुच्छे दभा अर्वहे रना
बमो बनी चुनौती टदइएको रेखको भुख्म सायाॊश उल्रेख गयी उक्त रेखको औधचत्मता
ऩजु ष्ट गनष खोजजएको दे खखन्छ । साथै उक्त रेख वर्वरुद्ध अर्वहे रना भद्
ु दा दताष बैसकेको य

2

सुनुर्वाईका राधग ऩेशी तोककसकेको सभाचाय उल्रेख गरयसकेको रे वर्वऩऺीहरुराई सो वर्वषम
अदारतभा वर्वचायाधीन (Subjudice) त्रफषम र्वन्न ऩुगेका स्ऩष्ट जानकायी बएको दे खखन्छ ।
अदारतभा वर्वचायाधीन वर्वर्वादभा ऩत्रिकारे आफ्नो धायणा व्मक्त गनुष बनेको सो त्रफषमभा
Media -trial गयी जनभत तमाय गने अलबमान हो ।

अदारतको वर्वचायाधीन वर्वर्वादको

त्रफषमभा Media -Trial को अलबष्ट न्मामाधीशहरुराई आफ्नो अन्तस्कयणर्वाट दे खेको
न्मामको आर्वाज अलबव्मक्त गनष अर्वयोध ऩयु माउनु यहे को हुन्छ । सॊसायबयी नै
Trial को मो अर्वस्थाराई

न्मानमक कामषभा अर्वयोध गये को सम्झी

Media

अत्मन्त गम्बीय

अर्वहे रनाजन्म कामषका रुऩभा लरने गरयएको बएताऩनन काजन्तऩुय दै ननकरे ऩिकारयताको
मो आधायबूत य न्मूनतभ भान्मताराई ठाडो उल्रॊघन गये को छ दे खखन्छ ।
मसैगयी २८ र्वैशाख २०७० को ऩष्ृ ठ ३ भा ऩद य ऩटहचानर्वीचको भहान अन्तय बन्ने
स्तम्बभा स्तम्बकाय वर्वजमकुभायरे मस अदारतका सम्भाननीम प्रधान न्मामाधीशज्मू एर्वॊ
भाननीम न्मामाधीशज्मूहरुप्रनत रक्षऺत गयी "झगडडमाराई घयभा र्वोरामय याती याती धचमसष
गये य नेऩारको न्मानमक नेतत्ृ र्वरे आपूराई बन्दा दे ख्नर
े ाई राजको स्थानभा उभ्माएको"

¸

"आजबोलर न्मामाधीशहरु र्वुट्टा बएको य नबएको टटसटष र्वाहे क केही दे ख्दै नन " एर्वॊ "अर्व
भद्
ु दा जजत्न र्वककर होइन न्मामाधीश याख्नु ऩछष " जस्ता झठ्
ु ठा य अनगषर एर्वॊ न्मामारम ¸
न्मामकभी य सभग्र न्मामऩद्फतीप्रनत नै अत्मन्त अशोबनीम अभमाषटदत य वर्वद्फेशऩूणष
अलबव्मजक्तहरु उल्रेख गयी प्रकाशन गये को दे खखमो ।
सोही ऩत्रिकाको २६ र्वैशाख २०७० को अॊकभा घनश्माभ खड्काको नाउॉ र्वाट रेखखए
"नथुन न्मामको र्वाटो " बन्ने रेखभा सर्वोच्च अदारतरे गये को अभूक भुद्दाको पैसराको
प्रसङगभा "भौलरक हकको यऺा य सॊर्वैधाननक प्रार्वधानको ऩारना गनष फसेको सर्वोच्चरे
नागरयकराई रयट लरएय आउने र्वाटै थुननटदएको छ" ¸ "रयट दामय गनुष अनघ वर्वऩऺीहरुराई
जानकायी टदएको प्रभाण रयट साथै ऩेश गने ¸ ननर्वेदकराई कारोसूचीभा याख्ने ¸जरयर्वाना सयह
ऺनतऩूती नतयाउने जस्ता प्रार्वधान हाम्रो अन्तरयभ सॊवर्वधानरे कल्ऩनासम्भ ऩनन गये को
छै न । तय सॊवर्वधानकै ऩारक सर्वोच्चरे मस्तो फखेडा ननकारेय नागरयकको भौलरक
हकराई अऩहयण गने दस्
ु साहस गये को छ" बन्ने जस्ता अनुधचत¸ अर्वाॊनछत य अभमाषटदत
शव्दार्वरी प्रमोग गयी मस अदारतर्वाट बएको पैसराको अप्रासङ्धगक य गरत व्माख्मा
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गये को दे खखएको छ । उक्त पैसरा ऩश्चात ऩनन मस अदारतरे समौंको सॊख्माभा रयट
ननर्वेदन दताष गये को तथ्मरे ननर्वेदकरे उल्रेख गये को "सर्वोच्चरे फखेडा ननकारेको" बन्ने
अलबव्मजक्त सयासय भ्राभक

य अभमाषटदत

बन्ने दे खखन आउॉ छ । मो अदारतप्रनत

नकायात्भक सन्दे श प्रर्वाह गने दष्ु प्रमासको नभूना हो । अदारतका पैसराहरुको प्राक्षऻक
सभीऺा हुनु अऩेक्षऺत भाि होइन आर्व श्मक सभेत हुन सक्छ य अदारतर्वाट बएका पैसरा
य आदे शको साभनमक रुऩभा गरयने प्राक्षऻक सलभऺारे वर्वधधशास्िको वर्वकासभा भहत्र्वऩण
ू ष
बूलभका ननर्वाषह गये को हुन्छ । मो सदा स्र्वागतमोग्म कदभ ऩनन हो । अकाषतपष अदारतको
पैसरा र्वा आदे शभा धचत्त नफुझ्ने ऩऺरे तोककएको कानूनी प्रकृमा अर्वरम्र्वन गयी

सऺभ

अदारतभा चुनौती टदन ऩाउने कानूनी व्मर्वस्थाको अर्वरम्र्वन गनष सक्ने अर्वस्था ऩनन
यहे कोभा प्रस्तत
ु रेखभा पैसराका उजल्रखखत आमाभहरुराई नजयअन्दाज गयी सो भागषको
अर्वरम्र्वन नगयी पैसरारे कुनै खास सन्दबषभा उल्रेख गये को व्महोयाराई आफ्नो ननटहत
आग्रह अनुरुऩ अऩव्माख्मा गयी अदारतप्रनत अनास्था ऩैदा गने अकण्टक प्रमास गये को
भान्नऩ
ु ने हुन आउॉ छ ।

नमनै वर्वऩऺीको लभनत १७ र्वैसाख २०७० को "श्रीभानराई टटसटष

भन नऩये ऩनछ" बन्ने लशषषकको रेखभा ननज स्र्वमॊ मस अदारतका भाननीम न्मामाधीशको
च्माम्र्वयभा प्रर्वेश गयी न्मामाधीशराई ननजरे रगाउने ऩोशाकका र्वाये भा अनेक प्रश्न
प्रनतप्रश्न गये को य त्मसको रगतै सम्भाननीम प्रधान न्मामाधीशज्मूको च्माम्र्वयभा सभेत
जर्वाप लरन प्रर्वेश गये को व्महोया उल्रेख बएको दे खखन्छ । मस सम्फन्धभा मस
अदारतको आदे शानुसाय सम्फजन्धत इजरास अधधकृत तथा मस अदारतको प्राशासन
शाखार्वाट प्रा्त लभलसर सॊरग्न प्रनतर्वेदन हे दाष
अनभ
ु नत लसधै भाननीम न्मामाधीशको

वर्वऩऺी ननज घनश्माभ खड्का वर्वना

ननजी च्माम्र्वयभा प्रर्वेश गयी न्मामाधीशज्मर
ू ाई

अत्मन्त अलशष्ट ¸ अभमाषटदत ¸ अशोबनीम य आऩवत्तजनक ढॊ गरे धम्काएको बन्ने व्महोया
उल्रेख गये को दे खखएको य उक्त रेखरे सोही कामषको ऩुष्ट्माइ गने चेष्टा गये को दे खखॊदा
सो रेखराई सभेत ननजको गम्बीय पौजदायी प्रकृनतको अर्वहे रनाजनक कामषको
ननयन्तयताको रुऩभा लरनऩ
ु ने दे खखन्छ ।
मसैगयी सो दै ननकरे न्माम ऩरयषद्को लभनत २०७१।१।९ को ननणषमरे मस
अदारतभा रयक्त न्मामाधीशको ऩदभा गरयएको लसपारयश प्रनत तथ्मको मथाथष छानर्वीन नै
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नगयी लसपारयशभा ऩये का न्मामाधीशहरुको वर्वरुद्ध धायार्वाटहक रुऩभा तथ्महीन य भ्रभऩूणष
रेख य टट्ऩणीहरु प्रकाशन गये को दे खखन्छ ।

"कायर्वाई तोककएकाराई न्मामाधीशको

लसपायीश" (२०७१।१।१०) लशषषकभा प्रकालशत सभाचायजन्म टट्ऩणीभा कायर्वाई सम्फन्धभा
न्माम ऩरयषद्र्वाट बए गये को थऩ प्रकृमा य ननणषमका सम्फन्धभा मथाथष सूचना सम्प्रेषण
नगयी आफ्नो आग्रह अनुकूरका आॊलशक सूचना भाि उल्रेख गयी आभ ऩाठकहरु य स्र्वमॊ
सॊसदीम सन
ु र्व
ु ाई हुने ननकाम (सॊसदीम सन
ु र्व
ु ाई सलभनत) राई भ्रभऩण
ू ष सन्दे श प्रर्वाह गये को
दे खखन आउॉ छ ।
मसैगयी काजन्तऩयु दै ननकको २०७१।१।१४ को ऩटहरो ऩष्ृ ठभा

"न्मामाधीश लसपारयश

सॊसदरे उल्टाउनुऩछष " बन्ने लशषषकभा ऩूर्वष प्रधान न्मामाधीश भीन र्वहादयु यामभाझीरे
लमक्त गये को बनी ऩुनयार्वेदन अदारतका

र्वहारर्वारा न्मामाधीशहरुराई "ऐये ¸ गैये¸ नत्थु

खैये" जस्ता तच्
ु छ य अभमाषटदत शव्दार्वरी मक्
ु त अलबव्मजक्तराई काजन्तऩयु दै ननकरे उच्च
प्राथलभकताका साथ प्रकाशन गये को दे खखॊदा उजल्रखखत न्मामाधीशको ऩदराई ऐये ¸गैये¸नत्थु
खैये जस्ता अलबव्मजक्त एर्वॊ प्रकाशनहरु प्रथभ दृजष्टभा नै अर्वहे रनाजन्म यहे का छन ।
त्मस्तै २०७१।१।३० को काजन्तऩुय सभाचायऩिको ऩष्ृ ठ २ भा प्रकालशत

"कुन

न्मामाधीश के वर्वर्वादभा " बन्ने लशषषकभा प्रकालशत सभाचायभा तथ्म य मथाथषता बन्दा
ऩनन लसपारयशभा ऩये का न्मामाधीशहरुप्रनतको आग्रह य द्फेषऩूणष बार्वनारे ग्रलसत बै हुॉदै
नबएको तथ्मको उल्रेखन गयी अनगषर प्रचाय गने दष्ु प्रमास गरयएको छ । सभाचाय प्रर्वाह
गदाष न्मूनतभ रुऩभा हुनुऩने तथ्मभा स्ऩष्टता य दृजष्टकोणभा तटस्थताराई कटहॊकतै
अर्वरम्र्वन गये को दे खखॊदैन ।
मस्तै २०७१।२।२० को "अदारतरे यातायात छाड्मो भहे श लसॊहराई" बन्ने सभाचाय
टट्ऩणीभा अदारतरे न्मानमक प्रकृमा अर्वरम्र्वन गयी न्मामको योहभा प्रनतर्वादीरे सपाई
ऩाउने ठहयमाई गये को पैसराराई साऺी प्रभाण नै नफझ
ु ी छाडेको बन्ने

जस्ता तथ्महीन

सभाचाय प्रकाशन गये को दे खखन्छ । अदारतरे कानूनद्र्वाया तोककएको कामषवर्वधध अर्वरम्र्वन
गयी भुद्दाको कायर्वाई य ककनाया गने एर्वॊ त्मस्तो कायर्वाई र्वा ककनायाभा िुटट बएभा
ऩुनयार्वेदन सुन्ने ननकामर्वाट सच्माउने प्रकृमा

प्रचलरत नेऩार कानूनभा यहॉदा यहॉदै त्मस
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सम्फन्धी न्मानमक प्रकृमा नै प्रबावर्वत हुनेगयी त्मस्तो कानूनी व्मर्वस्था नै नबए जस्तो
गयी न्मानमक कायर्वाई प्रनत नै अनास्था सज
ृ ना हुने गयी टट्ऩणी गये को दे खखन आउॉ छ ।
"भुख्म अलबमुक्त छुटे चारक भाि जेरभा" बन्ने २०७१।२।३१ को घनश्माभ
खड्काको सभाचाय टट्ऩणी प्रकाशन गरयएको छ तय सो प्रकालशत

साभग्रीभा के कुन

आधाय कायणर्वाट तल्रो ननकामको आदे श फदय गरयएको छ बन्ने सम्फन्धभा अदारतफाट
बएको आदे श लमहोयाको

एक शलद सम्भ ऩनन उल्रेख गरयएको छै न । आदे शको

ऩरयणाभराई भुख्म त्रफषमर्वस्तु र्वनाइएको सभाचायभूरक टट्ऩणीभा आदे शभा रेखखएको
व्महोया उल्रेख गनुष कजम्तभा ऩनन सभाचाय सम्प्रेषकको न्मन
ू तभ नैनतकता हो । आदे शभा
उल्रेख बएको व्मर्वहोया िुटटऩूणष बए सो को जानकायी ऩाठकराई टदनुरे ऩाठकरे ऩनन
सही सूचना प्रा्त गनष सक्ने य न्मानमक काभ कायर्वाईभा ऩनन कुनै िुटी बए सजच्चने
अर्वसय सभेत प्रा्त हुनेभा त्मसतपष ऩयु ै र्वेर्वास्ता

गयी आॊलशक सच
ु ना भाि प्रर्वाह गयी

ऩाठकभा य सर्वषसाधायणभा अदारतप्रनत नकायात्भ सन्दे श प्रर्वाह गने करुवषत धायणा
प्रर्वाह गरयएको छ । टट्ऩणीको छै ठौ अनुच्छे दको तेश्रो ऩॊजक्तभा "न्मामाधीश ननमुजक्त
गनुऩ
ष ूर्वष ननकै वर्वर्वादभा ताननएका न्मामाधीशहरु" बन्ने उल्रेख गये र्वाट अदारतर्वाट बएको
आदे शप्रनत जनभानसभा सन्दे हको बार्वना ऩैदा गयाउने य न्मामाधीशहरु प्रनतको आफ्नो
दयु ाग्रह सभेत अलबव्मक्त गने दयु ासमकासाथ टट्ऩणी गरयएको बन्ने दे खखन आउॉ छ ।
मसै गयी काजन्तऩयु दै ननकको २०७१।२।११ को

"जता ऩयाजर
ु ी उतै रयट " लशषषकको

कृष्ण ऻर्वारीको नाभर्वाट प्रकालशत सभग्र सभाचायभा टट्ऩणीको लशषषकदे खख सभग्र
प्रकालशत साभग्री नै न्मामाधीश प्रनत व्मजक्तगत ऩूर्वाषग्रह य दयु ाशम अलबव्मक्त गयी
अदारतको सम्भान ¸ भमाषदा य स्र्वच्छताभा आघात ऩयु माउने ककलसभको यहे को छ ।
अदारतभा दताष हुनआएका सर्वै प्रकृनतका सर्वै वर्वर्वादहरुभा तोककएका कामषवर्वधध अर्वरम्र्वन
गयी सम्भाननीम प्रधान न्मामाधीशर्वाट सुनर्वाईका रागी फेञ्च य न्मामाधीश तोक्ने ऩद्दती
यहे को सर्वषवर्वटदतै छ । ननधाषरयत ऩद्दनत अर्वरम्र्वन गयी आपू सभऺ ऩेश बएको भुद्दाको
सन
ु र्व
ु ाई गयी न्मानमक भल्
ू म भान्मता य स्थावऩत ऩद्दनत सभेतका आधायभा गरयएका
न्माम सम्ऩादनका काभ कायर्वाईराई कुजत्सत ननमतरे भ्रभऩूणष ननष्कषष ननकारी अदारत
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य न्मानमक ननकामप्रनत वर्वतष्ृ णा य अनास्थाको बार्वना जागत
ृ गयाउने दष्ु प्रमास

गरयएको

सो प्रकालशत साभग्रीर्वाट दे खखन आमो ।
भाधथ उजल्रखत दयु ाग्रहऩूणष

¸ करुवषत एर्वॊ ऩूर्वाषग्रहमुक्त व्मजक्त रक्षऺत रेख सभाचाय

आटद अदारतप्रनत अनास्था ऩैदा गयी अदारत य मसभा कामषयत न्मामाधीशहरुको र्वाये भा
अनुधचत य भ्रभ सज
ृ ना गयी सभग्र न्मामऩालरकाराई कभजोय र्वनाउने य स्र्वतन्ि य
सऺभ न्मामऩालरकार्वाट स्र्वच्छ न्माम प्रा्त गनष सर्वषसाधायण आभनागरयकको हक
अधधकायभा र्वाधा सज
ृ ना

गने¸ न्मामाधीशको भनोर्वर कभजोय फनाउने य ऩरयणाभत्

न्मानमक प्रकिमाभा नै अर्वयोध ऩम
ु ाषउने भनसाम यहे को बन्ने उक्त

रेख¸ सभाचायहरुको

भाराकाय चिमुक्त श्रॊख
ृ रार्वद्ध प्रकाशनहरुर्वाट दे खखन आउॉ छ । अर्वास्तावर्वक ¸ तथ्महीन य
भ्रभऩूणष सभाचाय र्वा टट्ऩणी ऩनन र्वायम्र्वाय वर्वलबन्न

बाषा शैरी¸ आशम य स्र्वरुऩभा

प्रकालशत गदाष आभऩाठकभा आपूरे चाहे अनस
ु ायको

अदारतप्रनत नकायात्भक

प्रबार्व

सज
ृ ना गनष सककन्छ बन्ने भान्मतार्वाट काजन्तऩुय दै ननक को सम्ऩादकीम कामष सञ्चारन
बएको दे खखन आउॉ छ । उजल्रखखत ऩरयजस्थनतको सज
ृ नाराई स्र्वमॊ सभाचायगह
ृ को अलबष्ट
अलबमान होइन कक बनी भान्नराई २०७१।१।१२ दे खख २०७१।३।४ सम्भको दई
ु भटहना
बन्दा कभ अर्वधधभा अदारत य न्मामाधीश एर्वॊ न्मानमक प्रकृमाप्रनत असटहष्णत
ु ा य
चेतार्वनीऩूणष दजषनौ रेख ¸सभाचाय¸टट्ऩणीका अनतरयक्त वर्वलबन्न लभनतभा चाय ऩटक सम्भ
रेखखएका सम्ऩादकीम टट्ऩणीर्वाट सभेत ऩु

जष्ट हुन्छ ।

उदाहयणका रागी सो दै ननक

ऩत्रिकाको २०७१।३।४ को न्मानमक वर्वचरन लशषषकको सम्ऩादकीमभा मस अदारत रगामत
वर्वलबन्न ऩन
ु यार्वेदन य जजल्रा अदारतर्वाट वर्वलबन्न भद्
ु दाका सन्दबषभा बएका आदे श य
पैसराराई "कैकपमत" बएको बनी जर्वजषस्ती वर्वर्वाटदत र्वनाउने कुजत्सत प्रमास गये को
दे खखन्छ । मसर्वाट अदारतका आदे श र्वा पैसरा कानून फभोजजभ बएका छन र्वा छै नन
बन्ने भल्
ू माॊकन प्रथभत् उक्त ऩत्रिकार्वाट हुनऩ
ु ने य तदनरु
ु ऩ आभऩाठकरे सो ऩत्रिकारे
बने फभोजजभ नै फुझ्नु ऩने र्वाध्मात्भक अर्वस्था सज
ृ ना बएको दे खखन्छ । न्मामाधीशरे
पैसरा र्वा आदे श गदाष न्माम य कानूनको भभष अनुकूर गनुष बन्दा ऩनन काजन्तऩुयको
कोऩबाजनभा ऩरयने हो कक बनी िलसत हुनुऩने वर्वडम्र्वनाऩूणष अर्वस्थाको सज
ृ ना बएको छ
। उक्त अर्वस्था अऻानतार्वस र्वन्न ऩग
ु ेको हो कक बन्नराई ऩनन एउटै त्रफषमराई एउटै
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आग्रहका साथ वर्वऻाऩन जस्तो गयी ऩटक ऩटक प्रकाशन गये फाट अऻानताफस र्वा बूरर्वस
प्रकाश बएको यहे छ बनी भान्न प्रायजम्बक हे याईभा नै लभरेन । काजन्तऩुय ऩत्रिकाको मो
अलबमान न्मामप्रणारी य न्मामकभीको सॊगटठत य सॊस्थागत रुऩभा तेजोर्वध गयी आपनो
अभूक अलबष्ट प्रा्त गने बन्ने दे खखॊदा उक्त सभग्र अलबमान नै अऩहे रनाजन्म दे खखन
आमो।
न्मामारम¸ न्मामकभी य न्मानमक प्रकृमाका सम्फन्धभा गरयएका सतही य आग्रहऩूणष
अलबव्मजक्तराई केर्वर सभाचायदाता र्वा सम्र्वाददाताका ननजी दृजष्टकोणका रुऩभा भाि
स्र्वीकाय गनष नसककने अर्वस्था एउटै त्रफषमर्वस्तभ
ु ा एउटै आग्रहका साथ अत्मन्त
अशोबनीम ढॊ गरे ऩटक ऩटक सम्ऩादकीम टट्ऩणी उल्रेख गनुर्व
ष ाट सभेत

स्ऩष्ट हुन

आउॉ छ । काजन्तऩुय दै ननकका प्रकाशक ¸सञ्चारक एर्वॊ सम्ऩादक स्र्वमॊ सॊस्थागत रुऩभा नै
न्मामारम¸ न्मामकभी य न्मानमक प्रकृमाप्रनत जनभानसभा यहे को आस्था य वर्वस्र्वासराई
धुलभर र्वनाउने अलबष्टका
बनी भान्न लभल्ने अर्वस्था

साथ अदारत वर्वरुद्ध अलबमान ऩिकारयताभा रागेको होइन
उल्रेखखत आधाय कायण य अर्वस्थार्वाट

प्रथभ दृजष्टभा नै

दे खखन आएन ।
मस सम्फन्धभा सॊर्वैधाननक व्मर्वस्था हे दाष नेऩारको अन्तरयभ सॊवर्वधान
धाया १२ को उऩधाया (३) को खण्ड

¸ २०६३ को

(क) रे वर्वचाय य अलबव्मजक्तको स्र्वतन्िता

प्रदान

गये को छ तय सो स्र्वतन्िता सीभायटहत हुन नस्कने बन्ने अॊगीकाय गयी उक्त वर्वचाय य
अलबव्मजक्त स्र्वतन्िताराई

सोही उऩधायाको प्रनतर्वन्धात्भक र्वाक्माॊशरे वर्वलबन्न सीभा

र्वन्दे जहरु ननधाषयण गये को छ । प्रनतर्वन्धात्भक र्वाक्माॊशको खण्ड (१) भा "

कुनै कुयारे

नेऩारको सार्वषबौभसत्ता¸ अखण्डता र्वा वर्वलबन्न जात ¸ जानत¸ धभष र्वा सम्प्रदामहरुका र्वीचको
सुसम्फन्धभा खरर ऩने र्वा गारी र्वेइज्जती र्वा अदारतको अर्वहे रना हुने र्वा अऩयाध गनष
दरु
ु त्साहन टदने र्वा सार्वषजननक लशष्टाचाय र्वा नैनतकताको प्रनतकूर हुने कामषभा भनालसफ
प्रनतफन्ध रगाउने गयी कानून फनाउन योक रगाएको भाननने छै न" बन्ने बएको दे खखॊदा
सॊवर्वधानका ननभाषतारे वर्वचाय य अलबव्मजक्तको स्र्वतन्िताको प्रर्वन्ध गदाष ननजश्चत ऩरयधी
तोकेको दे खखन्छ । मस्तै सीभा र्वन्दे जमुक्त प्रर्वन्ध धाया १५ को प्रकाशन प्रसायण तथा
छाऩाखाना सम्फन्धी हकको उऩधाया (१) भा सभेत गये को दे खखन्छ । मसफाट के स्ऩष्ट

8

हुन्छ बने वर्वचाय य अलबव्मजक्तको स्र्वतन्िता प्रजाताजन्िक शासन व्मर्वस्थाको
अधायस्तम्ब हो तय मो स्र्वतन्िता ननयऩेऺ छै न। र्वन्दे जयटहत स्र्वतन्ितारे सभाजराई
सभ्मतातपष नबई अयाजकतातपष धकेल्छ । मसैकायण जनतसुकै उदाय य प्रजाताजन्िक
सभाजभा ऩनन मी स्र्वतन्िताहरुराई ननजश्चत सीभालबि ऩरयसीलभत गये को ऩाइन्छ । मस्ता
सीभा र्वन्दे जहरु व्मर्वस्थावऩकारे कानूनको ननभाषण गये य र्वनाएको र्वा नर्वनाएकै जस्थनतभा
ऩनन व्माऩक याजष्िम प्रबार्व ऩानष सक्ने आभसञ्चायका भाध्मभ र्वा त्मस्ता सञ्चाय भाध्मभ
व्मर्वस्थाऩन गने ननकाम र्वा सॊस्थारे ऩेशागत नैनतकताको न्मूनतभ भमाषदाका रुऩभा सभेत
अर्वरम्र्वन गनुऩ
ष ने हुन्छ। र्वस्तुत: वर्वचाय अलबव्मजक्तको स्र्वतन्िता एर्वॊ छाऩाखाना तथा
ऩिऩत्रिकाको स्र्वतन्िता य स्र्वतन्ि न्मामऩालरका प्रजाताजन्िक शासन व्मर्वस्था ¸ कानूनको
शासन सभ्म सभाजका राधग ऩयस्ऩय हटक नबई एकाऩसभा ऩरयऩयू कका रुऩभा यहे का
हुन्छन । न्मामऩालरकाको स्र्वतन्िताको यऺा गनष सककएभा भाि प्रेस स्र्वतन्िताको यऺा
हुनसक्छ बन्ने मस अदारतर्वाट वर्वगतभा वर्वलबन्न ऩिऩत्रिकाउऩय याज्मर्वाट हुनगएका
हस्तऺेऩभा मस अदारतरे ननर्वाषह गये को बलू भकार्वाट स्ऩष्ट हुन्छ । मस कुयाको अनब
ु नू त
स्र्वमॊ काजन्तऩुय दै ननक

सञ्चाय सभूह रे इनतहासको कारखण्डभा गनष ऩाएको मस

अदारतको ये कडष लभलसरर्वाट दे खखन आॉउछ ।
आभसञ्चायरे सार्वषजननक चासोका सफै ऺेिको सूचना प्रर्वाह गने य मसैका
भाध्मभफाट ती ऺेिको यखर्वायी गने कामष सभेत गरययहे को हुॉदा

त्मस्ता सॊस्था अत्मन्त

जजम्भेर्वायी य उदाहयणीम हुनुऩने हुन्छ । मसका राधग अदारतसॉग सम्र्वजन्धत सभाचाय
रेख र्वा ऩाठ्म साभग्री प्रकालशत गदाष कहीॊ कतै असत्म

¸ भ्राभक य दोषऩण
ू ष य तथ्महीन

सभाचाय छावऩन जाने त होइन य मस्तो साभग्रीर्वाट अदारतप्रनतको जनआस्थाभा प्रनतकूर
असय ऩने त होइन

य आपनो प्रकाशनर्वाट अदारतको अर्वहे रना हुने त होइन

बन्ने

कुयाभा आभसञ्चाय जगत सदा सजग य सार्वधान यहनऩ
ु ने बन्ने न्मन
ू तभ भान्मता हो ।
तय मस भान्मताप्रनत काजन्तऩुय दै ननक उदासीन

भाि नबइ अग्रसय यहे को

दे खखन्छ ।

भहत्र्वऩूणष ऩऺ त मो यहे को छ कक मस्ता आग्रहमुक्त भ्रभऩूणष य दवु षत ऩाठ्साभग्रीफाट
न्मामाधीशको व्मजक्तगत भमाषदा य सम्भानभा भाि आॉच आउने नबई अन्त
व्मजक्तको स्र्वतन्ि न्मामऩालरकार्वाट स्र्वच्छ न्माम प्रा्त गनष ऩाउने अधधकायको
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तोगत्र्वा

उऩबोगभा नै र्वाधा ऩुग्न गएको हुन्छ । आफ्नो अधधकायको प्रमोग गदाष अरुको
अधधकायको सम्भान य यऺा गनुष अधधकाय वर्वधधशास्िको आधायबूत भान्मता हो । सञ्चाय
प्रवर्वधधको वर्वकासरे आभसञ्चायको प्रबार्व अत्मन्त प्रबार्वकायी लसद्ध बैयहे को र्वतषभान
सन्दबषभा अभूक त्रफषमर्वस्तुभा अदारत प्रनत अभूक आग्रह लरई आफ्नो धायणाराई सत्म
स्थावऩत गने

अलबमान (Mission) का रुऩभा आफ्नो स्र्वालभत्र्वको प्रकाशनको दरु
ु ऩमोग गनुष

कुनै ऩनन साभान्म सभझको व्मजक्त (Man of General Prudence) को राधग ऩनन प्रथभ
दृजष्टभा ( Primafacie) नै ऩेशागत भमाषदा प्रनतकूर य अदारतको अर्वहे रनाजन्म दे खखन
आॉउछ । आफ्नो रेख , सभाचाय य सम्ऩादकीम टट्ऩणीहरु कुनै न कुनै रुऩभा अदारत
वर्वरुद्ध रक्षऺत गयी न्मामाधीशको भानभदष न गने य अदारतको सम्भानभा आॉच ऩुयमाउने
कामष नतयन्तय गरययहे को बन्ने लभलसर सॊरग्न मस अदारतको आदे शानस
ु ाय ऩेश हुन
आएको काजन्तऩुय दै ननकको त्रफलबन्न अॊकभा प्रकालशत अदारत सम्फन्धी रेख

, यचना ,

सभाचाय सम्ऩादकीम टट्ऩणीको सयसती अध्ममनर्वाट जो सुकै व्मजक्तरे प्रथभ दृजष्टभा नै
ऩनन ननकषमौर गनषसक्ने अर्वस्था छ ।

मस्तै ननर्वेदन दताष बैसकेऩनछ २०७१।५।८ सम्भ

ऩनन त्मस्ता साभग्रीहरुको प्रकाशनराई ननयन्तयता टदई अदारतको अर्वहे रनाजन्म कसूय
गये को प्रष्ट हुन आएको छ ।
उजल्रखखत आधाय तथा मस अदारतर्वाट प्रनतऩाटदत लसद्धान्त सभेतका आधायभा
काजन्तऩुय प्रकाशन प्रा.लर. फाट प्रकालशत काजन्तऩुय दै ननक ऩत्रिकाभा धायार्वाटहक रुऩभा
वर्वलबन्न अॊकभा प्रकालशत रेख ¸ यचना¸ सभाचाय¸ सम्ऩादकीम सभेतका वर्वलबन्न साभग्रीको
ऩठनर्वाट सम्ऩण
ू ष न्मामऩालरकाको प्रनतष्ठा य सम्भानभा आघात ऩयु माई अदारतको
ननष्ऩऺता¸ सऺभता तथा वर्वश्र्वसनीमताभा नै जनभानसभा भ्रभ उत्ऩन्न गयाउन खोजेको
दे खखनारे उक्त ऩत्रिकाका सम्ऩादक सुधधय शभाष एर्वॊ सञ्चारक कैराश लसयोहीमा ¸ ऐजनका
ननदे शक स्र्वजस्तका लसयोटहमा य सभाचायदाता घनश्माभ खड्काराई सर्वोच्च अदारत ऐन
२०४८ को दपा ७ फभोजजभ

अदारतको अर्वहे रनाभा ककन कायर्वाई य सजाम नगने हो

आपू उऩय कायर्वाइ य सजाम गनष नऩने बए सभाव्हान ऩाएको लभनतरे ७ टदन लबि ताये ख
थाम्न नऩाइने गयी मस अदारतभा र्वमान गनष स्र्वमॊ उऩजस्थत हुन आउनु बनी ननजहरुको
नाउॉ भा प्रस्तत
ु ननर्वेदन य मस आदे शको प्रनतलरऩीसाथ सभाव्हान जायी गयी ताभेर गनुष ।
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अन्म वर्वऩऺीहरुका नाउॉ भा ७ टदन लबि लरखखत जर्वापसटहत मस अदारतभा उऩजस्थत
हुनु बनी प्रस्तुत ननर्वेदन य मो आदे शको प्रनतलरऩी साथै याखी सभाव्हान जायी गयी ताभेर
गनुष । ननर्वेटदका यत्न कुभायी श्रेष्ठरे आफ्नो र्वहसको िभभा प्रस्तुत ननर्वेदन दामय गये कै
कायण आपू असुयक्षऺत बएको अलबव्मजक्त प्रकट गये को हुॉदा कुनै ऩनन व्मजक्तरे मस
अदारतभा ननर्वेदन गये कै कायण असुयक्षऺत भहसुश गने र्वातार्वयण सज
ृ ना हुनु ऩनन
कानन
ू कै प्रनतकूर हुने हुॉदा मस्तो प्रकृनतका वर्वषमभा सयु ऺा प्रत्माबनू त हुनऩ
ु ने तपष वर्वचाय
ऩुयमाउन सुयऺा ननकामराई जानकायी गयाउनु बनी प्रशासन भहाशाखाको ध्मानाकषषण
गरयएको छ । प्रस्तुत ननर्वेदनराई पौजदायी वर्ववर्वधको रगतभा दताष गयी ननमभानुसाय ऩेश
गनुष ।

न्मामाधीश
इनत सम्र्वत २०७१ बाद्र १० गते योज ३ शुबभ ..............................................
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