
 

 

आदयणणम ऩाठकवनृ्द,  

 

सञ्चायको एउटा नमाॉ भाध्मभ सॊववधान ननभााण ई-फुरेटटन, वर्ा १, अङ्क १, २०६६ महाॉराई 
उऩरब्ध गयाइएको छ । मसभा नेऩारभा सॊववधान ननभााणको ऺेत्रभा काभ गन ेव्मविहरूका साथ ै
नेऩारको नमाॉ सॊववधान ननभााणसम्फन्धी बइयहेका काभका सम्फन्धभा चासो याखे्न अरु 
नानगयकहरुका रानग योचक तथा आवश्मक जानकायी य साभग्रीहरू उऩरब्ध छन ्। 
सॊववधानसबारगामत सॊमुि याष्डसॊघ, दाताहरु , सञ्चाय भाध्मभ, नागरयक सभाज सॊस्थाहरू, 

अन्तयाावष्डम गैयसयकायी सॊस्थाहरू तथा अन्म सहमोगी सॊस्थाहरूको सॊमोजनभा मो तमाय गरयएको 
छ । सहज ऩहुॉचका रानग मो जानकायी सॊवैधाननक सॊवाद केन्र (सीसीडी) को वेफसाइटभा ऩनन 
याणिने छ । हाभी ऩनछल्रा अङ्कहरुभा सुधाय गना तथा वेफसाइटभा याख्नका रानग महाॉहरूसॉग 
यहेका भहत्वऩूणा साभग्री तथा जानकायीहरू सीसीडीको सञ्चाय सभूहसॉग साझेदायी गना प्रोत्साटहत 
गदाछौ। कृऩमा महाॉसॉग बएका सुझावहरु आवश्मकता अनुरुऩ वेफ नरङ््स सटहत 
info@ccd.org.np भा ऩठाउनुहोस ्।  
 

मो ई-फुरेटटन महाॉहरूका रानग योचक य सहमोगी हुने अऩेऺा हाभीरे गयेका छँ ।  
 

धन्मवाद,  

 

सॊवैधाननक सॊवाद केन्र (सीसीडी) 

 मो ई-फुरेटटन नबत्र 

 जायी यहेको सॊववधान ननभााण प्रटिमाफाये जानकायी 
 सॊवैधाननक सॊवाद केन्रका गनतववनधहरू 

 जनताको आवाज : सॊववधान ननभााणका सभफन्धभा नचतवनफाट आएका ववचाय 
 सॊववधानसबाका भटहरा सदस्म भोहभद्दी नसटद्दकीसॉगको अन्तयवाताा 
 सॊवैधाननक ऩहुॉचका रानग प्रभुि प्रनिऺक तानरभ 

 प्रश्नावरी तऩाईर ेचाहनु बएको कुया हाभीराई बन्नुहोस ् 

 सॊववधान ननभााणसम्फन्धी स्रोत साभग्री तथा नमाॉ प्रकािनहरू 

http://www.ccd.org.np/
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जायी यहेको सॊववधान ननभााण प्रटिमाफाये जानकायी  
ऩरयचम : 

नेऩारभा नमाॉ सॊववधान ननभााणको अणन्तभ प्रमास जायी छ । मो ऐनतहानसक दस्तावेज ऩटहरेका 
जुनै ऩनन सॊववधानबन्दा फढी प्रजाताणन्त्रक य फढी सभावेिी हुनेछ । केही ठाॉउका ननयािाजनक 
अनुभानफाहेक सॊववधानसबा (नेऩारको इनतहासभा सफैबन्दा फढी प्रनतनननधत्व यहेको ननकाम) केही 
भटहनानबत्र ैमो ऐनतहानसक दस्तावेज ऩूया गन ेतमायीभा छ । अनघल्रो भटहना सफै ववर्मगत 
सनभनतका सफै अवधायणाऩत्रहरूभानथ सॊववधानसबाभा छरपर गरयमो । 

सॊववधान ननभााण प्रटिमाको िुरुभा सॊववधानसबारे भसौदा सॊववधानका िास बागहरूभा छुट्टा 
छुट्टै रुऩभा णजम्भेवाय बएय काभ गनाका रानग १० वटा ववर्मगत सनभनतहरूको व्मवस्थाऩन गयी 
तमायी गमो । सॊववधानसबाका सनभनतका सफै सदस्महरुराई सनभनतका प्रनतवेदन रेखे्न णजम्भेवायी 
टदइमो जसरे उनीहरूको सोचाइअनुसाय नमाॉ सॊववधानभा सभावेि गयाइनु ऩन ेववर्मको जानकायी 
प्रदान गमो । सॊवैधाननक सनभनतरे सफै अवधायणाऩत्रहरूराई एकीकृत गयेय सफै व्मवस्थाहरूराई 
सभावेि गयी पागुन २१ गतेनबत्र भसौदा सॊववधान तमाय गन ेणजम्भेवायी ऩाएको छ । सॊवैधाननक 
सनभनतका दईुवटा णजम्भेवायीहरू छन ्: ऩटहरो णजम्भेवायी ववर्मगत णजम्भेवायीको टहस्साको रूऩभा 
ववर्मगत सनभनतको प्रनतवेदन तमाय गनुा य दोस्रो णजम्भेवायी सॊववधानको ऩटहरो भसौदा तमाय 
गनाका रानग दिवटै ववर्मगत सनभनत य सॊवैधाननक सनभनतका प्रनतवेदनहरूराई एकवत्रत गनुा हो । 
नमाॉ सॊववधानका रानग प्रायणम्बक ववर्मसूची नसपारयि गनाका रानग सॊवैधाननक सनभनतरे वर्ाभान 
ऩुनको अध्मऺताभा दस सदसीम उऩ-सनभनत गठन गयेको छ । 

ववर्मगत सनभनतका सबाऩनतहरुको नाभ य अवधायणाऩत्रहरूका रानग सॊवैधाननक सॊवाद केन्रको 
वेफसाइटको „स्रोतसाभग्री‟ हेनुाहोस ्। सभमको अबावरे सफै अवधायणाऩत्रहरू ऩढ्न नचाहनेहरुका 
रानग हाभीरे सभाधान हुन फाॉकी सहभनतका ऺेत्रहरू य वववाटदत भुद्दाहरू तर तमाय गयेका छं । 
मो सॊणऺप्त वववयण ननभााणाधीन सॊववधान अन्तयगत ऩनन वेफसाइटभा याणिएको छ । 
 
ठूरा दरहरु (ए. नेकऩा-भाओवादी, नेकऩा-एभारे, य नेऩारी काॉगे्रस) का िीर्ा नेताहरू सणम्भनरत 
उच्चस्तयीम याजनीनतक सॊमन्त्र सहभनतको सभाधाननतय नरागेको कुया ऩत्र-ऩवत्रकाहरूरे व्माऩक 
रूऩभा उठाएका नथए । िीर्ा नेताहरू चाॉडै नै मस प्रटिमाभा आउने अनुभान गरयएको छ । 

http://www.ccd.org.np/new/index.php?action=resources


सभमसीभा ज्मादै कभ हुॉदै गइयहेको छ तय सॊववधान जायी हुने औऩचारयक नभनत जेठ १४ ऩरयवतान 
बएको छैन । 

सहभनतका ऺेत्रहरू 

२०६५ भाघभा सॊववधानसबाका सनभनतहरुको गठन हुॉदा नै प्रत्मेक सनभनतका तम बएका नथए । 
नतनभा उल्रेणित ६८ वटा भुद्दाहरूभध्मे ६३ वटा भुद्दाहरू सभाधान बई अवधायणाऩत्र/ सनभनतका 
प्रनतवेदनहरु भसौदाभा सभावेि गरयसटकएका छन ्। केही सनभनतका सदस्महरूफीच असहभनतका 
उल्रेख्म ऺेत्रहरू यहे ऩनन धेयै भहत्वऩूणा भुद्दाहरूभानथ सदस्महरूफीच सहभनत बएको छ । 
उदाहयणका रानग सहभनतका ऺेत्रहरू ननम्न छन:् 

 प्रत्मेक प्रान्तीम य स्थानीम सयकायराई यावष्डम अिण्डता य एकताफाट सीनभत गयी 
याजनैनतक, आनथाक, साभाणजक य साॊस्कृनतक ववकासका रानग आत्भ ननणामको ऩूणा 
अनधकाय¸  

 कुनै यावष्डम भहत्वका भुद्दाहरूभानथ सॊघीम सॊसद्को दईु नतहाइ फहुभतरे ननणाम गयी 
जनभत सङ्ग्रहभा जान सटकने 

 नेऩार फहुजातीम, फहुबावर्क, फहुधानभाक, सॊघीम, रोकताणन्त्रक, गणतन्त्रात्भक, 
धभाननयऩेऺ ऩूणा साभानुऩानतक य बेदबावयटहत सभावेिी याष्ड हो । 

 नागरयकता : वऩतऩृऺ तथा भातऩृऺको सभानीकयण; नरङ्ग ऩरयवतानको अनधकाय; 
 अववबेद य सभानता : सकायात्भक ववबेदका रानग वविेर् व्मवस्था; 
 साॊस्कृनतक य िैणऺक अनधकाय : प्रत्मेक व्मवि, ऩरयवाय य सभुदामका रानग; 
 नन:िुल्क सावाजननक निऺा : भाध्मनभक तह (कऺा १०) सम्भ;  

 धानभाक स्वतन्त्रता : स्वीकाय गना वा स्वीकाय नगना : अवरम्वन वा अभ्मास; प्रचाय; 

त्माग वा धभा ऩरयवतान; सॊघसॊस्था वा ववद्यारमहरू य धानभाक स्थरको व्मवस्थाऩन 

 बावर्क सभानता – बावर्क तथा साॊस्कृनतक ववववधताको सम्भान :  

o केन्रीम सयकायको काभाकाजको बार्ा देवनागयी नरवऩभा नेऩारी 
(‘तत्कारका रानग’ बावर्क आमोगरे अन्मथा नसपारयि गयेय कानुन 
नफनेसम्भ); प्रान्त तथा स्थानीम ननकामहरूभा सम्बाव्म थऩ एक 
काभकाजको बार्ाको ननणाम प्रान्तीम सॊसद्हरूरे गने; प्रान्तरे केन्रीम 
स्तयको सटहत आफ्नै बार्ाको प्रमोग गना स्छ; प्रान्तहरूरे एक आऩसभा 
कुनै अकै बार्ाको प्रमोग गना स्छन ्। 



o अदारती कायवाहीको बार्ा नेऩारी हुने  

o सयकायी सेवा य अदारतभा  आफ्नो भातबृार्ा प्रमोग गन ेसफैराई हक 
(सम्फणन्धत ननकामरे अनुवादको सुववधा उऩरब्ध गयाउनु ऩछा) 

o भातबृार्ाभा निऺा नरन  ऩाउनु सफै सभुदामको हक (कुन तहसम्भ टकटान 
नबएको), आफ्नो सॊस्कृनत य रीवऩको सुयऺा, कामभ याखे्न य अभ्मास 
सम्फन्धी हक 

o बार्ा सम्फन्धी आमोग स्थाऩना हुनुऩन े(प्रान्तहरूको प्रनतनननधत्वसटहत) 

 सभावेि य ववववधता :  
o आटदवासी जनजानत सभूहहरूराई ऩटहचानको हक तथा प्राकृनतक 

स्रोतहरूभा नतनीहरुको ननबायताका अधायभा ती स्रोतहरूभानथ 
सम्भानऩूवाक ऩहुॉचको हक हुनेछ 

o छुवाछुत य जातीम बेदबाव ववरुद्धको हक : जात, वॊि वा साभुदामका 
आधायभा कुनै ऩनन बेदबाव गना ऩाइनेछैन, य घणृाभा आधारयत अथवा 
साभाणजक बेदबावराई उनचत ठहमााउने अनबव्मविराई प्रनतवन्ध 
रगाइनेछ; तय याज्मद्वाया सकायात्भक ववबेदको नीनतराई अवरम्फन 
गरयनुऩन;े  भटहरा य दनरतहरूका रानग वविेर् अनधकाय 

 आनथाक तथा साभाणजक नीनत: 
o सफै िारका आनथाक तथा साभाणजक असभानताहरुको हटाउन 

याज्मरे नेऩारभा उऩरब्ध स्रोतहरूको न्मामऩूणा ववतयण गनुाऩन े 

o साभाणजक न्माम : प्रत्मेक व्मविराई  “व्मवित्व ववकास, अरुफाट 
स्ऩष्ट व्मवहाय तथा याज्मका स्रोतहरूभा फयाफयी ऩहुॉच सम्फन्धी हक” 
हुनेछ । 

o साभाणजक सुयऺा : एकर भटहरा, वदृ्ध, अिि, असहाम, असहाम य 
जनजानतहरूका रानग 

 द्वन्द्वका सटहद य नतनका ऩरयवायहरूका रानग याहत, ऩटहचान य ऩुनस्थााऩना 
 अन्तरयभ सॊववधानभा बए अनुसायका आमोगहरू, (अथाात ्अणख्तमाय  दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोग, (सॊघीम) रोकसेवा आमोग, (सॊघीम) ननवााचन आमोग य 



(सॊघीम/यावष्डम) भानव अनधकाय आमोग) सॊवैधाननक ननकामका रूऩभा यहेका छन ्। 
(अन्तरयभ सॊववधानभा यहेको) भहारेिाऩयीऺकराई (सॊघीम) रेिाऩयीऺण आमोगभा 
रूऩान्तयण गरयनेछ । 

 छ वटा नमाॉ आमोगहरू : (सॊघीम) भटहरा आमोग, (सॊघीम) दनरत आमोग, (सॊघीम) 
आटदवासी जनजानत आमोग, (सॊघीम) अऩाङ्गता बएका व्मवि, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत 
सभुदामहरू तथा वऩछटडएको ऺेत्रका भाननसहरूको अनधकाय सॊयऺण आमोग, (सॊघीम) 
भधेसी आमोग, य (सॊघीम) भुणस्रभ आमोग 

 केणन्रम स्तयभा ववधानमकी ननकामको रूऩभा काभ गनाका रानग प्रजाताणन्त्रक प्रणारीफाट 
ननवाानचत सॊसद् हुनुऩनभेा सनभनतका सदस्महरू सहभत 

 सनभनतको भसौदारे प्रनतनननधसबा (१५१ सदस्मीम) हुनुऩन ेसुझाफ टदएको छ तय 
यावष्डमसबा (५१ सदस्मीम) बननने दोस्रो सबासटहतको दईुसदनात्भक ववधानमकाको 
स्थाऩनाभा भतबेद यह्यो । 

 प्रनतनननधसबाका १५१ सदस्महरू प्रत्मेक ऩाॉच वर्ाभा प्रत्मऺ रूऩरे ननवाानचत हुने । ७६ 
वटा ननवााचन ऺेत्रहरूफाट ७६ जना साॊसद्हरू “प्रत्मऺ ननवााचन प्रणारीफाट” (टटप्ऩणी : 
उल्रेि नबए ऩनन, मो अनुभानरे केही हदसम्भ फहुभतभा आधारयत प्रणारीको अथा 
टदन्छ) य ७५ जना सभानुऩानतक प्रनतनननधत्व प्रणारीफाट 

व्मवस्थाऩन कामाववनध : आनथाक ववधेमक (प्रनतनननधसबाभा भात्र) फाहेक अन्म ववधेमक दवुै 
सदनभा प्रस्तुत गना सटकन्छ । कानुन फन्नका रानग ववधेमक दवुै सदनफाट ऩारयत बएको 
हुनुऩदाछ । तय आनथाक ववधेमकभानथ प्रनतटिमाका रानग      यावष्डमसबाराई भात्र १५ 
टदनको सभम यहेको छ । त्मो सभमावनधनबत्र यावष्डमसबारे टपताा ऩठाएन बने 
प्रनतनननधसबारे यावष्डमसबाको सुझाववफना नै प्रटिमा अगाटड फढाउॉछ । अन्मथा यावष्डमसबारे 
सुझावसटहत (अथवा त्मसराई अस्वीकाय गछा) प्रनतनननधसबाभा टपताा ऩठाउनका रानग दईु 
भटहनाको अवनध छ, य प्रनतनननधसबारे यावष्डमसबाका चासोहरुराई अको ऩटक मसका 
सदस्महरुको साभान्म फहुभतफाट टुङगो रगाउन स्छ । 
 भटहरा कोटाका रानग स्ऩष्ट सहभनत बइसकेको छ तय ववस्ततृ वववयण प्रस्ट छैन । 

भसौदारे “उम्भेदवायहरूको कुर सॊख्माको कणम्तभा एक नतहाइ” भटहरा उम्भेदवाय हुनु 
ऩन ेकुया बन्दछ । “प्रान्तीम सॊसदभा एक नतहाइ सदस्म भटहरा हुनुऩने” कुया प्रान्तीम 
सॊसद सम्फन्धी ऩाठभा फढी प्रस्ट छ । 



 सनभनत दवुै सदनको अध्मऺ वा उऩाध्मऺभध्मे एक भटहरा हुनैऩछा बन्नेभा सहभत छ । 

 प्रत्मेक प्रान्तहरूभा १८ जना प्रत्मऺ ननवााचन प्रणारीफाट य १७ जना सभानुऩानतक 
प्रणारीफाट प्रनतनननधत्व गन ेगयी जम्भा ३५ सदस्मीम एकात्भक सदन हुनुऩछा । 

वववाटदत ववर्महरू  
हार छरपरभा यहेका भुख्म फुॉदाहरू सयकायको स्वरूऩ, ननवााचन प्रणारी, सॊघीम प्रदेिहरूको 
सीभा, „अग्रानधकाय‟, न्मानमक स्वतन्त्रता य नमाॉ सॊववधानको जायी बएऩनछको सॊिभणकारीन 
अवस्थाको व्मवस्थाऩन आटदसॉग सम्फणन्धत छन ्। 

 सयकायको स्वरूऩ : ए. नेकऩा (भाओवादी) सवादरीम सयकायराई नेततृ्व गन ेएक 
सदनसटहतको प्रत्मऺ ननवाानचत याष्डऩनतको ऩऺभा छ । नेऩारी काॉगे्रस य एभारे दईु-
सदनात्भक सदनफाट य प्रान्तीम सबाहरूफाट अप्रत्मऺ रूऩभा ननवाानचत याष्डऩनतसटहत 
प्रधानभन्त्रीरे नेततृ्व गन ेगयी सॊसदीम प्रणारीको ऩऺभा छन ्। तयाई भधेस 
रोकताणन्त्रक ऩाटॊ (तभरोऩा) याष्ड प्रभुि, सयकाय प्रभुि य सेना प्रभुि हुने याष्डऩनत 
सॊसदफाट ननवाानचत याष्डऩनत प्रणारीको ऩऺभा छ ।  

 ननवााचन : भाओवादी सॊघीम य प्रान्तीम तहका ववधानमकाभा ठूरा साभुदानमक 
सभूहहरूका रानग कोटासटहत फहुभतीम प्रणारीको ऩऺभा छ । नेऩारी काङ्गे्रस य 
एभारे २०६४ सारको ननवााचनभा अऩनाइएको ऩटहरो हुने ननवाानचत हुने य 
सभानुऩानतक प्रनतनननधत्वको नभनित प्रणारीको ऩऺभा छन ्। तभरोऩा नभनित 
ननवााचन प्रणारीको ऩऺभा छ । 

 न्मामरमभा हुने ननमुवि : भाओवादीरे सॊसद्को बूनभका िोजेका छन ्जफटक अन्म 
दरहरू तथा कानुनी–न्मानमक ननकामहरु ववद्यभान सॊयचना य अभ्मासको ऩऺभा 
जोडदाय वकारत गदाछन ्। 

 प्रान्तहरू : बावी प्रान्तहरूको नाभ, सॊख्मा य नसभाना हारको छरपरका जटटर 
सभस्माहरु हुन ्। 

 सभानुऩानतकता : जानत /जात, ऺेत्र तथा रैणङ्गक सभानुऩानतकता प्रत्माबूनत गयाउने 
कुया प्रास्तावनाका साथ ैभौनरक हक य अल्ऩसॊख्मकको अनधकाय, याजनीनतक 
सॊयचनाहरू य ननवााचन प्रणारीराई सम्फोधन गन ेप्रावधानहरूभा उल्रेि गरयएका छन ्
। मी नसद्धान्तहरूको प्रानप्त अननणित छ । उदाहयणका रानग, भटहराको सभानुऩानतक 
प्रनतनननधत्व नभनित ननवााचन प्रणारीको दरीम सभानुऩानतक प्रनतनननधत्वभा भात्र 



रागू हुन्छ (२०६४ को ननवााचनभा जस्तै जसफाट सॊववधान सबाभा एक नतहाइ 
भटहरा सदस्हरु आएका नथए) वा भटहराका रानग ५० प्रनतित नसटको प्रत्माबूनत 
गदै ऩटहरो हुने ननवाानचत प्रणारीभा ऩनन ऩनन रागू हुनेछ ? ववनबन्न नभूना, 
प्रणारी य प्रावधानहरूको ऩूणात् ववशे्लर्ण गरयएऩनछ य याम्रयी फुणझएऩनछ भात्र ववस्ततृ 
ऩरयणाभहरू उत्ऩन्न हुन स्छन ्। 

 अन्म : अवधायणाऩत्ररे नसभेटेका य प्राथनभकता नटदएका अरू सम्बाव्म वववादास्ऩद 
भुद्दाहरू ऩनन छन ्। सॊघीमताको सॊिभणको व्मवस्थाऩन, उल्रेणित वविेर् सॊयचनाको 
सम्फन्धभा ववस्ततृ कुया (अथाात,् स्वामत्त, सॊयणऺत य वविेर् ऺेत्रहरू) य सुयऺा ऺेत्रका 
भुद्दाहरुराई मसभा ऩदाछन ्। 

हारसम्भका प्रगनतहरू 

 देहामका फुॉदाहरूसटहत, एघाय वटा अवधायणाऩत्रहरू तमाय गना सॊववधानसबा सदस्महरूरे 
ठूरो प्रमास गयेका छन ्-  

o ४७ वटा उऩ-सनभनतहरू य १८ वटा कामादरहरूको गठन । 

o ६८२ वटा सनभनत फैठकहरू सञ्चारन (याज्म ऩुनसयंचना य याज्म िविको फाॉडपाॉड 
सनभनत भात्रकैा १२७ वटा फैठक) बए । 

o कायफाहीको २,९३३ ऩानाको प्रनतवेदन प्रकािन जसभा भौनरक हक य ननदेिक 
नसद्धान्त सनभनतफाट सफैबन्दा (५६० ऩानाको) राभो प्रकानित 

o दईु वटा प्रनतवेदनहरू सहभनतफाट ऩारयत, जफ टक अरू नौवटा प्रनतवेदनहरू 
भतदानफाट ऩारयत बएका नथए । 

 सॊववधानसबाको कामारे सभावेिको प्रनतफद्धता गयेको छ । 

o चौधभध्मे चायवटा सनभनतका सबाऩनतहरू भटहरा छन ्

o दईु थारू य एक नेवायसटहत ऩाॉच सनभनतका सबाऩनतहरू जनजानतफाट छन,् 
एक तयाई फाहुनसटहत ऩाॉच वटा सनभनतका सबाऩनतहरू फाहुन छन,् य एक 
दनरतसटहत दईु सनभनतका सबाऩनतहरू भधेसी छन ्। 

 
 
 
 

 



सॊवैधाननक सॊवाद केन्रका गनतववनधहरू  

भाघ य पागुन सीसीडीका रानग व्मस्तताका भटहना यहे। भाघ २० गत ेअन्तयाावष्डम ननवााचन ववऻ 
काये बोरानरे “नेऩारभा बावी ननवााचन प्रणारी” सम्फन्धी प्रस्तुनत गनुाबमो । प्रस्तुनतभा 
सॊववधानसबा सदस्महरू, नागरयक सभाज सॊस्थाका  प्रनतनननधहरू, नमाॉ सॊववधान रेणिएऩनछ 
नेऩारभा हुने अको ननवााचनभा चासो याखे्न नेऩारी तथा ववदेिीहरूरे बाग नरएका नथए। 

ऩावयप्वाइन्टसॉगै उहाॉको प्रस्तुनतका रानग सॊवैधाननक सॊवाद केन्रको वेफसाइट हेनुाहोस ्। 
 
नमाॉ सॊववधानको कामाान्वमनका रानग तमायी गन ेभुख्म ननकाम तथा सम्वद्ध अनधकायीहरूफीच 
सॊवाद य ववचायववभिाको थारनी गना य नमाॉ सॊघीम सॊयचनाभा सहज सङ्िभणका रानग स्ऩष्ट य 
मोजनावद्ध दृवष्टकोण फनाउनका रानग  भाघ २७ गते “ सङ्िभण य कामाान्वमन : २०६७ जेठऩनछ 
सॊववधान कामाान्वमनका सन्दबाभा आउने चनुौतीहरूसम्फन्धी कामासूची ननभााण” ववर्मक आधा-टदने 

कामािारा गोष्ठीको आमोजना गरयमो । सो कामािारा 
गोष्ठीभा भन्त्रारम, यावष्डम आमोग, दात ृननकाम, कूटनीनतक 
ननमोग, अनुसन्धान केन्र, ववश्वववद्यारम, नागरयक सभाज 
सॊस्था, स्थानीम सयकायका सॊघसॊस्थाका प्रनतनननधहरू य 
नीनतगत वकारत गन ेववनिष्ट तथा वविेर्ऻ व्मविहरूरे 
बाग नरएका नथए । मस कामािाराभा उठेका प्रभुि 

भुद्दाहरूको सॊऺेप्त वववयणका रानग सॊवैधाननक सॊवाद केन्रको वेफसाइटभा ‘Events’भा हेनुाहोस ्। 
 
नमाॉ सॊघीम सॊयचना जाॉदा य ऩरयवनतात प्रटिमाराई व्मवस्थाऩन गदाा ध्मान टदनु ऩन ेऩाॉचवटा 
फुॉदाहरू उल्रेि गदै कामािभ सभाऩन बएको नथमो : 

1. सभमभा सॊववधान ननभााण हुने सम्फन्धभा भाननसहरु सिणङ्कत यहे ऩनन, जनतारे मसको 
रानग ठूरो अऩेऺा यािेका छन ्। मस्तो अवस्थाभा नमाॉ सॊववधान सभावेिी, जनताका 
अनधकायको सम्भान गने, ऩूया गन ेय सुयऺा गन ेतथा दनरत, आटदवासी जनजानत, 

फटहर्कयणभा ऩयेका भटहराहरू, अल्ऩसङ्ख्मक य सीभान्तकृत सभुदामहरूको आफाजराई 
प्रनतवफणम्फत गयाउने हुनेछ बन्ने कुयाभा सॊववधानसबा सदस्महरू सजग हुनु आवश्मक छ । 

2. नेऩाररे सङ्िभणको अनुबव गना रागेको मो ऩटहरो ऩटक होइन । ववगतभा नेऩार धेयै 
ऩटक सङ्िभणकारफाट गुजे्रको छ । तसथा, नमाॉ सॊववधानको प्रबावकायी कामाान्वमनका 
रानग ववगतभा नसटकएका ऩाठहरूराई सभावेि गरयनु ऩदाछ य दोहोमााएय याख्नऩुन ेहुन्छ । 
सङ्िभणको चयणराई व्मवस्थाऩन गना अरू देिहरूका नभुना सॊववधानहरूको अध्ममन 
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हुनुऩछा । 
3. नमाॉ सॊववधानको कामाान्वमन ऩनछ सङ्िभणकार वर्ँ रणम्फन स्नेछ । सेवा सुववधा 

प्रदान, जनताका अऩेऺाहरू, प्रिासकीम काभ य सम्फणन्धत अरु कामाहरूराई व्मवस्थाऩन 
गना, व्मवस्थाऩकीम कामा सहज गना, सॊववधानफाट सुननणित हुनेगयी केही स्वतन्त्र ननकाम, 

सॊमन्त्र वा आमोगहरूको स्थाऩना हुनु आवश्मक छ । त्मसैगयी¸ सङ्िभणकारको अनुगभन 
य ननगयानी गना स्वतन्त्र उच्चस्तयीम सॊमन्त्र अवश्मक हुन्छ । 

4. स्थानमत्व य टदगो िाणन्त प्रटिमाका रानग ठूरो याजनीनतक इच्छा य याजनैनतक दरका 
नेताहरूको प्रनतफद्धता हुनु ऩदाछ । याजनैनतक नेततृ्व फनरमो, उत्तयदामी य जनता केणन्रत 
हुनु आवश्मक छ । 

5. सङ्िभण प्रटिमा अफ्नै टकनसभरे सञ्चारन बए ऩनन, मसराई सहमोगी य  सङ्िभणराई 
सहज तुल्माउनका रानग प्राववनधक तथा वविेर्ऻ सहमोग उऩरब्ध गयाउन अन्तयाावष्डम 
सभुदाम तमाय छ । तय मसका रानग तनीहरुराई यणनीनतक मोजना आवश्मक ऩदाछ य 
सङ्िभण प्रटिमाराई व्मवस्थाऩन गना याजनैनतक नेततृ्वरे उनीहरुराई मस्ता मोजना य 
दृवष्टकोण टदन स्नुऩछा । 

नेऩारभा सहबानगताभूरक सॊववधान ननभााण ऩरयमोजना नानगयक सभाज ऩहुॉच कामािभरे पागुन 
३ देणि ५ सम्भ धरुीिेरभा प्रभुि प्रनिऺकहरुका रानग ऩुनतााजगी तानरभको आमोजना गमो । 
नेऩारका सफै णजल्राहरुभा भस्मौदा सॊववधानभा दोस्रो चयणको जनभत सॊकरनका रानग 
सॊवैधाननक सॊवाद कामािभको आमोजना गना अनुदान ऩाएका १८वटा गैय सयकायी सॊस्थाहरुका ३५ 
जना प्रनतनननधहरुको सहबानगता यहेको नथमो । तानरभको उदे्दश्म प्रभुि प्रनिऺकहरुराई भसौदा 
सॊववधानका वर्ामवस्तुफाये प्रबावकायी सहजकताा फनाउनु यहेको नथमो¸ जसफाट सॊववधानका 
ववर्ामवस्तुफाये जनताराई जानकाय फनाउन णजल्राहरुभा जनतासॉग हुने सॊवादहरु सपर हुन ्य 
नमाॉ सॊववधानरे जनताका अऩेऺाहरु ऩूया गयेको वा नगयेको बन्ने ववशे्लर्ण गना सकून । 

 

 

जनताको आवाज : सॊववधान ननभााणका सभफन्धभा नचतवनफाट 
आएका ववचाय  
नचतवन, सॊववधान सबा सदस्म य याजनैनतक दरहरू नमाॉ सॊववधानका सानानतना कुयाहरूभा िोजी 
गयेय व्मस्त बए ऩनन काठभान्डंफाट १६० टक।भी। दणऺणभा यहेको नचतवनका भाननसहरू नमाॉ 



सॊववधान सभमभै फन्नेछ य उनीहरूका भुद्दाहरू सम्फोधन हुनेछ बन्ने कुयाभा आिावादी देणिन्छन।् 
 
४० वर्ादेणिका अनुबवी भानव अनधकायकभॉ भुकुन्द दाहाररे “नमाॉ सॊववधानफाट जनतारे ठूरो 
अऩेऺा यािेका छन”् बन्ने फताउनु हुन्छ। “जनताका आफाज सुनननु ऩछा य नमाॉ सॊववधानभा 
उनीहरूका अनधकायहरू याम्रयी सुननणित गरयनु ऩछा  बन्ने चाहन्छन ्।” ननधाारयत सभम सीभानबत्र 
सॊववधान रेख्न टढरो बए ऩनन याजनैनतक दरका नेताहरूरे सभमभा सॊववधान रेिी जनताका 
इच्छा, आकाङ्ऺाहरू ऩूया हुने आिाभा उनीहरू छन ्बन्ने कुयाभा दाहारको ववश्वास छ। 
 
तय नमाॉ सॊववधान सभमभै रागू हुने कुयाभा िङ्का गन ेभाननसहरू त्महाॉ धेयै छन ्। नमाॉ 
सॊववधानरे नचतवनका ग्राभीण बेगभा यहेका भाननसहरूका आधायबूत आवश्मकताहरू जस्तै स ्
िाना, निऺा, योजगाय जसरे उनीहरूको जीवनभा धेयै असय गयेको हुन्छ बन्ने कुयाभा ऩहुॉचको 
सुननणितताभानथ सभेत िङ्का भानेका छन ्।  
 
 फचौरी गाववस वडा नॊ ५ का ५७ वर्ॉम टकसान जीवन भहतोरे जनताका सुझाफ सङ्करन गना 

ऩटहरो ऩटक आएका सॊववधान सबा सदस्महरूराई सफ बन्दा ऩटहरे फचौरी 
गाववसका नौ वटै वडाहरूभा याम्रा सडक य नसॉचाइ सुवफधाको भाग हाभीरे 
याख्मँ बन्ने फताउनु हुन्छ। “ मटद नमाॉ सॊववधान जनताका रानग हो बने, हाम्रा 
भुद्दाहरू सम्फोधन हुनु ऩछा बन्ने ऩनन फताए ।” 
 
मो कुनै आिमा होइन टक साभाणजक-आनथाक ऩषृ्ठबूभी पयक बएका 
भाननसहरूका याम सुझाफहरु ऩनन पयक-पयक हुन्छन ्। नमाॉ सॊववधानरे 

गयीफीको येिाभूनन यहेका भाननसहरूका जीवन िैरीभा एकैचोटी पयक ल्माउनेछ बन्ने जस्ता प्रश्न 
उनीहरूरे गछान।्  
 
ऩारुभऩुयका २४ वर्ॉम बीभ कुभायी जीसी घयामसी टहॊसाको 
निकाय हुनु हुन्छ य उहाॉरे आफ्नो भुद्दा अदारत सम्भ ऩनन 
ऩुमााउनु बएको छ । “कुनै ऩनन भटहरा ऩनत वा सासू-
ससुयाको निकाय नहुने कुयाको सुननणितता नमाॉ सॊववधानरे 
गनुा ऩन ेहुन्छ ।” 

 
ऩटहरो ऩल्ट जनभत सङ्करन गना आएका सॊववधान सबासदस्महरूरे जनताहरूफीच धेयै याम्रो य 

गटहयो छरपर गयेको कुया सहयभा फस्ने निणऺत भाननसहरूरे िसुीऩूफाक फताउॉछन ्तय ती याम 
सुझाफहरू २०६६ पागुन भटहनाभा सावाजननक हुने भस्मौदा सॊववधानभा सन्तोर्जनक तरयकारे 



सभावेि हुन्छ टक हुॉदैन बन्ने प्रश्न धेयैरे उठाए। 
 
भस्मौदा सॊववधान सावाजननकऩनछ दोस्रो ऩल्टको जनभत सङ्करनका फेराभा सॊववधान सबा 
सदस्महरूरे जनताका प्रश्नहरूका जवाप टदन तमाय यहु्न ऩनछे बन्ने कुयाभा अनधविा दगुाा 
थऩनरमारे जोड टदनु हुन्छ । “उनीहरूका याम सुझाफहरू भस्मौदा सॊववधानभा कनत सणम्भनरत 
बमो वा बएन बनेय सोध्नेछन”् बनी उहाॉरे फताउनु हुन्छ। “जनताका स्वीकामाहरूका रानग मस्ता 
प्रश्नहरुका जवाप टदनु वविेर् रूऩभा भहत्त्वऩूणा हुन्छ । 
 
णजल्रा प्रिासन कामाारमका प्रभुि भहेश्वय न्मौऩानेरे सॊववधान ननभााण प्रटिमाभा नचतवनको 
सकृम सहबानगता यहेको तय जनभत सङ्करनका रानग सॊववधान सबारे ऩूवा ननधाायण गयेको 
सभम तीन भटहनाफाट तीन हप्ताभा घटाइएको कुयाभा चासो व्मि गनुा बमो । “जनताका उच्च 
आकाङ्ऺा य उनीहरूका आफाज सुनननु ऩन ेअवस्थाभा जनभत सङ्करनको अको चयणभा फढी 
बन्दा फढी सहबानगताको सुननितता हुनु जरूयी छ” बन्ने न्मौऩाने फताउनु हुन्छ । 
 
सॊववधान सबा ऩहुॉचको दोस्रो चयणभा सॊववधान सबा य उनीहरूका ननकामहरूफीचभा छरपर 
सॊमोजन गना णज।प्र।का। प्रभुिहरूको भुख्म बूनभका यहन्छ । भस्मौदा सॊववधानभानथ टटप्ऩणी गना 
स्थानीम याजनैनतक दर, नागरयक सभाज, सञ्चाय य अरूहरूको अवसयको सुननणितता सम्फन्धी 
दोर् उनीहरूरे रगाउने छन ्। 

 

 

सॊववधानसबाका भटहरा सदस्म भोहभद्दी नसटद्दकीसॉगको 
अन्तयवाताा  
िान्त य हॉनसरो स्वबावकी सॉध ैसकायात्भक यहने ऩचास वर्ॉमा भोहम्भदी नसटद्दकीको जन्भ य 
वववाह भुणस्रभ ऩरयवायभा ऩणिभ नेऩारको फाॉकेभा बएको हो । तय उहाॉ भटहराका रानग 
अनधकायभा फन्देज रगाइएकाभा सॉध ैप्रश्न गनुाहुन््मो । घयधन्दाभा व्मस्त यहॉदा ऩनन उहाॉरे 
ऩनतभापा त ्याजनीनतसम्फन्धी चासो याख्न कटहरै छोड्नु बएन । त्मसफेरा उहाॉका ऩनत फाॉकेभा 
सटिम याजनीनतकभॉ हुनुहुन््मो । उहाॉरे प्रजातन्त्रका रानग उहाॉका ऩनतको साहनसक प्रमासराई 
सहमोग गनुाबमो । उदाहयणका रानग २०४६ सारको जनआन्दोरनका फेरा उहाॉरे याती-याती 
ऩनतका कामाकतााहरुका रानग कारा झण्डा फनाइटदनुबमो । तय उहाॉको याजनीतप्रनतको रुची मनतभै 
सभाप्त बएन । उहाॉका ऩनतको ननधनऩनछ उहाॉरे  २०५४ सारको स्थानीम ननवााचनभा प्रनतस्ऩधाा 



गनुाबमो य नेऩारगन्ज नगयऩानरकाको वडा सदस्मसभेत हुनुबमो । फुकाानबत्र यहने भटहराहरूराई 
फाटहय ल्माउने अनबमानको िुरूआत गदाा धानभाक नेता य सभुदामका वरयष्ठ सदस्महरू उहाॉसॉग 
याम्रयी फोल्दा ऩनन फरु उहाॉभानथ आिभणको प्रमास बमो । उहाॉ कटहरै ऩनन हतास हुनुबएन य 
अन्तत् सन ्२००४ भा पनतभा पाउन्डेसन-नेऩार (भटहरा य फारफानरकाहरूका रानग) को 
स्थाऩना गयी स्वतन्त्रताको आफ्नो फाटोभा राग्न 
सपर हुनुबमो । िुरूभा मस सॊस्थाको स्थाऩना 
भुणस्रभ तथा साभान्म सेवा सुववधाफाट फणञ्चत 
सभुदामका भटहरा य फारफानरकाहरूको 
कल्माणसम्फन्धी भुद्दाहरूराई सम्फोधन गना बएको 
नथमो । सो सॊस्थारे भुणस्रभ य भधेसी भटहराहरूको 
साभाणजक न्माम य आनथाक ववकासका रानग ननणाामक 
तहभा वकारत गनुाका साथ ैफाॉके य फटदामा णजल्राका 
भुणस्रभ भटहरा य फारफानरकारगामत फाॉके य 
फटदामाका अन्म सीभान्तकृत सभुदामहरूफीच जनचेतना जगाउने काभ गरययहेको छ । भुणस्रभ 
भटहराको सििीकयणका रानग ऩुमााउनु बएको मोगदानका कायण उहाॉ नेऩारी काङ्गे्रसको तपा फाट 
सभानुऩानतक प्रनतनननधत्वभापा त ्सॊववधानसबाभा सदस्म हुनुबमो । प्रनतवष्ठत अिोका पेरोनसऩ प्राप्त 
नसद्दकी हार भटहरा ककसको अध्मऺ ऩनन हुनुहुन्छ ।  
 
प्रस्तुत छ सॊववधानभा भटहरा भुद्दासम्फन्धी वताभान गनतववनधहरूफाये योजी कट्टेररे उहाॉसॉग 
गनुाबएको कुयाकानी्  
 
प्रश्न : अटहरे केभा व्मस्त हुनुहुन्छ ?  

उत्तय- नमाॉ सॊववधानभा भटहराका भुद्दाहरूराई कसयी सुननणित गयाउने बन्ने कुयाभा हाभी अटहरे 
व्मस्त छँ । हुन त ककसरे एघायवटा सनभनतको अवधायणाऩत्र अणस्त नै फुझाइस्मो य अटहरे 
भसौदाराई वविरेर्ण गयेय त्मसराई सङ्ग्रटहत गन ेकाभ गरययहेका छँ । मी कुयाहरूराई 
सङ्ग्रटहत गदाा हाभीसॉग बएको अनुबव, ऩीडा य याजनीनतक जनचेतनाहरूराई आधाय फनाएका 
नथमौ । हाभी आपँ ववऻ तथा कानुनववद् नबएकोरे हाम्रा भुद्दाहरू ववऻ य कानुनववद्को िब्दभा 
कसयी याखे्न ? हाम्रा कभी कभजोयी कहाॉ यहे ? मसराई कसयी नभराउने ? कुन तरयकारे नभराउने ? 

जस्ता कुयाभा ऩनन हाभीरे ध्मान टदनु जरूयी छ । सभम य स्रोतसाभग्रीको अबावका कायण ती 
एघायवटा सनभनतराई दईु िण्डभा फाॉड्मौ य मसका रानग हाभीरे दईुजना वविेर्ऻहरूफाट सहमोग 
ऩनन नरमं ।  
 



प्रश्न : याजनीनतक वतृ्तभा त दरहरूफीचभा थुप्रै भत भतान्तय छन ्। ककसभा मसको प्रबाव छैन 
त ? 

उत्तय- छैन, तऩाईँरे ककसराई हेनुाबमो बने हाभीरे आपँरे ननमभावरी फनाएको ऩाउनुहुनेछ । 
नेततृ्व ऩरयवतान गन ेऩरयऩाटी ऩनन फनाएका छँ । सफैबन्दा फढी भत ऩाएको ऩाटॊ एकीकृत 
नेकऩा (भाओवादी)का साथी दाभा िभाारे ऩटहरो नेततृ्व नरनुबमो य चाय भटहना उहाॉको कामाकार 
हाभीरे हेमौ । त्मसऩनछ अफ चाय भटहनाका रानग काङ्गे्रसको ऩारो त्मसफाट भ प्रनतनननधत्व 
गरययहेकी छु । भऩनछ एभारेको ऩारो आउॉछ, त्मसयी नै पोयभको ऩारो आउॉछ । मसफाट के 
फुणझन्छ बने हाभी ववनबन्न याजनीनतक ववचायधायाका भटहरा बए ऩनन सभावेिी आधायभा एकजुट 

बएय भटहराका भुद्दाहरूराई अगाटड सारययहेका छँ । 
 
प्रश्न : भटहराको सवारभा सॊववधानसबाभा के कस्ता प्रगनत बएका छन ्त ?  

उत्तय- ऩटहरा त प्रगनत बनेको एकदभै न्मून नथमो तय अटहरे धेयै नै प्रगनत बएको छ । हाभीरे 
धेयै तनाव िप्न फाॉकी नै छ तय कहीँ न कहीँ सुधाय आइयहेको छ । जस्तो टक, हाम्रो सवार के 
छ बने जनसॊख्माको आधायभा सभानुऩानतक सभावेिी हुनुऩछा य मसको अथा ऩनन भ बन्न 
चाह्नन्छु । जनत जनसॊख्मा जुन सभुदामको छ अथवा भटहराहरूको छ त्मसै आधायभा सभावेिी 
हुनु आवश्मक छ । आज हाम्रो प्रभुि  भुद्दा बनेको भटहरा नै हो । साथीहरूराई अनरकता िान्त 
बएय भात्र भटहराको भुद्दाभा ध्मान टदनका रानग अनुयोध गना चाहन्छु । अटहरे हाभी भटहरा कहाॉ 
छौ य हाम्रो के स्थान छ बन्ने कुयाभा मो सॊववधानसबाको भस्मौदाफाट वविेर्ऻहरूरे फुरेट 
प्वाइन्टहरू ननकारी याख्नबुएको छ । त्मसका फायेभा हाभी भटहरा ककस फसेय छरपर गनछेौ । 
ती सुझाफहरूराई सङ्करन गयेय एउटा दस्ताफेज फनाउॉछौ य सफैको हातभा ऩुमााउॉछं । मसराई 
ऩुन: टपल्टय गयेय जनतासम्भ हाम्रा सभूहहरू जान्छन ्। भटहरा सभस्माहरूको दस्ताफेज भटहरा 
सबासद् साथीहरूको हातभा हुन्छ । मही उदे्दश्म यािेय आज हाभीरे भटहरा रैणङ्गक सवारहरू 
सभावेि बए टक बएनन ्? बए बने कनतसम्भ बए ? अफ के गनुा ऩछा ? त्मस्ता कामाहरूभा बनेय 
रानगऩयेका छं । 
 
प्रश्न : सॊववधान सभमभै फन्छ बन्नेभा कवत्तको ववश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

उत्तय- भैरे कस्तो ववश्वास नरएकी छु बने, याजनीनतक नेताहरू आऩसभा नभल्नेछन ्य उनीहरूरे 
सभम िेय जान टदॊदैनन ्। तत्कार याजनीनतक कुयाहरू नभनरयहेका छैनन ्त्मो तऩाईकै अगाटड छ 
। भराई के राग्छ टक जनतारे जुन कामाादेि टदएका छन ्त्मो कामाादेिराई रक्ष्मसम्भ 
ऩुमााउनका रानग नेताहरू अथवा याजनीनत दरहरू नभल्नै ऩन ेहुन्छ । नभरेय नै मो सॊववधान फन्ने 
हो, िासनको रानग हाभी ननवाानचत बएका छैनौ । प्रधानभन्त्री अथवा याष्डऩनत अथवा कुनै ऩदका 
रानग होइन टक, सॊववधानसबा त जनताहरूको प्रनतनननधभूरक सबा हो¸ जसरे सॊववधान फनाउॉछ मो 



भेरुदण्ड हो । मो प्रत्मेक नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मवि, वदृ्ध, दनरत, जनजानत, भुणस्रभहरूरे 
टहड्न ऩाउने अवस्था नसजाना गन ेअनन देिभा िाणन्त स्थाऩना गन ेय सफैको सवाररा ई सभेट्ने 
सबा हो । त्मसकायण ऩ्कै ऩनन नेताहरूरे मसराई ध्मान टदनु हुन्छ । फस, मही भेयो ववश्वास छ 
। अथाात ्जे बए ऩनन उहाॉहरू  एकजुट बएय आउनु हुन्छ बने, ववश्वास भराई रागेको छ । 
 
प्रश्न : याजनीनतभा भटहराहरूका साझा भुद्दाहरु के-के हुन ्? 

उत्तय – रगबग सफै सभुदामका भटहराहरूराई याजनीनतफाट टाढा याणिनु, हान ेठाॉउभा 
भटहराहरूराई उम्भेदवाय फनाइनु, भटहराहरूराई नेततृ्व ऩदभा नयाख्न ुजस्ता सभस्माहरू हाम्रा 
साझा सभस्मा हुन ्। भटहराहरूको जनसॊख्माका रानग अन्तरयभ सॊववधानरे तेत्तीस प्रनतितको 
व्मवस्था कुन आधायभा गमो । मी कुयाभा ऩनन भ अस्ऩष्ट  छु तय त्मो फेराका भटहराहरूराई 
तेत्तीस प्रनतित अनधकाय टदनु ऩनन सकायात्भक कुया नै हो । भटहराहरू याजनीनतक चेतनाबन्दा 
टाढा नथए तय आज निणऺत बइयहेका छन ्। याजनीनतक जनचेतना फटढयहेकोछ, अटहरे स्थानीम 
तहभा अथवा प्रत्मेक स्त्तयभा ऩनन भटहराहरू सऺभ बएय आइयहेका छन ्। मसैकायण अटहरे हाम्रा 
साझा भुद्दा के छ बने, याजनीनतक सहबानगता, ननणामभा सहबानगता, ऩरयवायनबत्र भटहराको 
सहबानगता य सभाजनबत्र भटहराको सहबानगता गयाउन अटहरे ऩनन िाड़रहरू छन ्। िाणन्त 
सनभनतहरू फनेका छन ्तय त्महाॉ ऩनन तेत्तीस प्रनतित अनधकाय टदइएको छैन । तऩाई प्रिासनभा 
हेनुाहोस ्तेत्तीस प्रनतित छैन । भटहराहरू सऺभ बए ऩनन याजदतूभा तेत्तीस प्रनतित सहबानगता 
छैन । मस्ता धेयै कुयाभा अझै ऩनन हाभीरे सॊघर्ा गना फाॉकी नै यहेकोछ । मो साझा सवार हो 
मसभा सफै सऺभ भटहराहरू ऩुग्न स्छन ्। ऩुग्न नटदने एउटा सेट भाननसकता छ टक, भटहराहरू 
सऺभ छैनन ्बन्ने त्मो हेप्ने अथवा ऩुरूर्वादी सोच, ऩुयानै सॊस्कायफाट आइयहेको छ तय त्मो 
सभम गइस्मो । भटहराहरू सऺभ  छन ्याजनीनतभा सहबानगता हुन्छ बने ववस्तायै िास गयी 
अटहरे सॊववधानसबाभा सभावेिी सभानुऩानतक सुननणित हुन्छ बन्नेभा भ आज ऩनन ववश्वस्त  छु 
य दनरत, जनजानत,  भुणस्रभ सफै सभुदामका भटहराहरू मसभा आउॉछन ्बने भेयो दृढ ववश्वास छ ।  
 
प्रश्न : सङ्घीमताफाये तऩाईँको धायणा ? 

उत्तय – सङ्घीमता हाम्रो ववकास, ऩहुॉच य सभानताका रानग हो । झोरुङ्गे ऩुर छैन, सडक - फाटो 
छैन । अटहरे ऩनन तयाइभा िास ठाॉउभा ऩुग्न एउटा वऩच छैन । सवाप्रथभ  त ववकास हो, ववकास 
हुन्छ बने ऩहुॉच ऩनन सॉगसॉगै आउॉछ । ऩहुॉच हुन्छ बने उसको अनधकाय सुयणऺत हुन्छ । अनधकाय 
सुयणऺत हुन्छ बने त्मसरे यावष्डमताको बावना ऩनन फढाउॉछ । नागरयकको उत्तयदानमत्व ऩनन फढछ 
य एक अकाासॉग धेयै कुयाहरू जोटडन्छन ्। धन्मवाद। 

 

 



सॊवैधाननक ऩहुॉचका रानग प्रभुि प्रनिऺक तानरभ  

नचतवन, सॊववधान रेिन कामारे आफ्नो गनत नरइयहेको य सॊववधानसबाफाट सॊववधानसबा 
कामातानरका नवँ ऩटक सॊिोधन बइसकेको अवस्थाभा नेऩारभा सहबानगताभूरक सॊववधान 
ननभााण सहमोग ऩरयमोजनाअन्तगातको नागरयक सभाज ऩहुॉच कामािभरे २०६६ भाघ १३ देणि १६ 
गतेसम्भ चाय टदने प्रनिऺक प्रनिऺण तानरभ कामािभको आमोजना गमो ।  
 
भस्मौदा सॊववधान सावाजननक बएऩनछ त्मसको ऩुनयावरोकनका रानग णजल्रा स्तयीम तानरभ 
कामािभ सञ्चारन गयाउन प्रभुि प्रनिऺकहरूराई तानरभ टदने कामािाराको उदे्दश्म यहेको छ । 
तानरभ कामािभभा देिबरयका ववनबन्न सभूह य सभदुामहरूको प्रनतनननधत्व गन े३२ जना प्रभुि 
प्रनिऺहरूको सहबानगता यहेको नथमो । 
 
दनरत गैयसहकायी सॊस्था भहासॊघका प्रनतनननध रीरफहादयु वफकेरे तानरभऩनछ जनतासभऺ ऩुगी 
उनीहरूका याम सङ्करन गना स्ने य त्मस्तो ववनध स्थानीम य गाउॉ  ववकास सनभनत स्तयका 
प्रनिऺकहरुसम्भ ऩुमााउन स्ने कुयाको अऩेऺा गयेको फताउनुबमो । 

 
सुिासन तथा ववकास प्रनतष्ठान (आइजीडी) रे 
प्रभुि प्रनिऺकहरूराई तानरभ प्रदान गयेको नथमो 
। प्रत्मेक गाववसहरूफाट एकजना भटहरा य 
एकजना ऩुरूर् गयी दईुजना सहजकतााहरुरे 
भस्मौदा सॊववधानको ऩुनयावरोकन कामाभा 
सहमोग ऩुमााउनेछन ्। तानरभ देिबयका सफै तीन 
हजाय ९१५ गाववसहरूभा ऩुग्ने अऩेऺा गरयएको छ।  

 
नागरयक सभाज ऩहुॉच कामािभका टोरी नेता कीथ रेसरीरे सॊववधानका फायेभा जनताराई निणऺत 
तुल्माउन य चेतना जगाउनका रानग प्रभुि प्रनिऺकहरुको णजम्भेवायी नाटकीम रुऩभा फढेको य 
नमाॉ सॊववधान भस्मौदाको ऐनतहानसक प्रटिमाराई सपर फनाउन सफैरे एउटै टोरीको रुऩभा काभ 
गनुाऩदाछ बन्नुबमो । 
 
प्रभुि प्रनिऺकफाट तानरभ प्राप्त सहजकतााहरूरे नमाॉ सॊववधानका प्रभुि १२ वटा ववर्महरुभा 
अनबभत सङकरन गनछेन ्। उदाहयणका रानग नतनीहरु भौनरक हक, नागरयकको कताव्म य 
णजम्भेवायी, अल्ऩसङख्मक य सीभान्तकृत सभुदामको अनधकाय, स्थानीम प्राकृनतक स्रोतको ववतयण, 



सुयऺा य प्रमोग, स्थानीम स्वमत्त िासन, िासन प्रणारी, य सॊघीम सॊयचनाभा आटद यहेका छन ्। 
 
सुिासन तथा ववकास प्रनतष्ठान (आइजीडी) का प्रनिऺक िम्बु याईरे मी ववर्मभा सङ्करन 
गरयएका सुझावहरुभानथ प्रत्मेक ननवााचन ऺेत्रहरुभा कामािाराको आमोजना गरयने य प्रत्मेक 
कामािाराको प्रनतवेदन तमाय गरयने जानकायी टदनुबमो । जनताका सुझावहरुको ऩुनयावरोकन य 
प्रबावकायी कामाान्वमनका रानग ननवााचन ऺेत्रस्तयीम प्रनतवेदनको सङ्ग्रह सॊववधानसबा य 
सॊवैधाननक सनभनतसभऺ प्रस्तुत गरयने ऩनन उहाॉरे उल्रेि गनुाबमो । 
 
नेवा् देम दफूका सहबागी प्रवीण होयारे मो ऐनतहानसक अवसय बएकारे जनताका आवाज 

सुननएको सुननणित गना काभ गनुा ऩन ेय ती आवाजहरु नमाॉ सॊववधानभा सभावेि बएको हुनु ऩन े
कुया उल्रेि गनुाबमो । 
 

 

प्रश्नावरी: तऩाईरे चाहनुबएको कुया हाभीराई बन्नुहोस ्  

मस प्रश्नावरीको उदे्दश्म सॊववधान ननभााण ई-फुरेटटन (सीफी-इफी)भा कसयी सुधाय ल्माउने बन्ने 
जानकायी प्राप्त गनुा हो । प्रदान गरयएको जानकायी आन्तरयक प्रमोजनका रानग भात्र प्रमोग 
गरयनेछ । 

 
१. सीफी-इफी डाउनरोड गना य साभग्रीहरूभा सणजरै ऩहुॉच ऩाउन सऺभ हुनुहुन्छ ? 

हो – टटप्ऩणी : 
होइन – टटप्ऩणी : 
 
२. सीफी-इफीरे तऩाईँको आवश्मकता ऩूया गन ेजानकायी टदन्छ ? 

क)    सीफी-इफीरे सफै अऩेऺाहरू ऩूया गछा  
ि)    सीफी-इफीरे धेयैजसो अऩेऺाहरू ऩूया गछा 
ग)    सीफी-इफीरे केही अऩेऺाहरू ऩूया गछा 
घ)    सीफी-इफीरे थोयै अऩेऺाहरू ऩूया गछा 
ङ)    सीफी-इफीरे कुनै ऩनन अऩेऺा ऩूया गदंन 
 
ऩूया बएका य नबएका अऩेऺाहरू उल्रेि गनुाहोस ्:        
 ऩूया बएका  _________________________________________________________ 

  



ऩूया नबएका ____________________________________________________________ 
 
३. सीफी-इफीफाट सॊववधान ननभााणसम्फन्धी कस्तो प्रकायको िास जानकायी ऩाउन चाहनुहुन्छ ?  
 
 
४. सॊववधान ननभााणका सम्फन्धभा काठभाडं फाटहयका भाननसहरूको सहबानगतासम्फन्धी रेिहरू 
चाहनुहुन्छ ? त्मसो हो बने, प्रत्मेक अङ्कभा कनत ओटा ?  

एउटाभा नचह्न रगाउनुहोस ्: १       २      ३ 
 
 
५. सॊववधानको भस्मौदा बइसकेऩनछ, सीफी-इफीको कस्तो बूनभकाको अऩेऺा गनुाहुन्छ ? कुनै 
बूनभकाको अऩेऺा बए उल्रेि गनुाहोस ्। 
 
 
६. सीफी-इफी कुन रुऩभा प्राप्त गना चाहनुहुन्छ? (कृऩमा एउटा वा दईुवटाभा नचह्न रगाउनुहोस)् 
क.)     ई-फुरेटटन 

ि.)     ई–भेरभापा त ्ऩीडीएप पाइर 

ग.)     भ सीफी-इफी ऩाउन चाहन्न । 
 
७. सीफी-इफी कनत ऩटक ऩाउन चाहनुहुन्छ ? (कृऩमा एउटाभा नचह्न रगाउनुहोस)् 
क.) साप्ताटहक रुऩभा 
ि.) ऩाणऺक रुऩभा 
 
 
८. सॊवैधाननक सॊवाद केन्रको नमाॉ वेफसाइट िोल्नुबएको छ ?  

एउटाभा गोरो रगाउनुहोस ्: छ    छैन । 

तऩाईँराई आवश्मक जानकायी टदन मसभा कसयी सुधाय गना सटकन्छ ?  
 
सॊवैधाननक सॊवाद केन्रको वेफसाइट उऩमोनगतासम्फन्धी अध्ममनभा बाग नरन चाहनुहुन्छ ?  

एउटाभा नचह्न रगाउनुहोस ्: चाहन्छु    चाहान्न । 

 
 

 

 



सॊववधान ननभााणसम्फन्धी स्रोत साभग्री तथा नमाॉ प्रकािनहरू  
सीसीडी वेफसाइट (www.ccd.org.np) भा सॊवैधाननक ववर्महरूसम्फन्धी सञ्चाय अनुगभन, सीसीडी 
ऩुस्तकारमका ग्रन्थसूची, अरू देिका सॊववधानको ववस्ततृ सूची, नेऩारका सम्ऩूणा सॊववधानहरू, 

अन्म ननकै याम्रा अनुसन्धानात्भक अध्ममन य रेिहरूका साथ ैसॊववधान ननभााणभा सॊरग्न अन्म  

सॊस्थाहरूका नरङ्क याणिएको छ । वेफसाइटको एउटा नमाॉ वविेर्ताका रूऩभा प्रस्तुत गरयएको 
„वविेर्ऻराई प्रश्न‟ भापा त ्सॊववधान ननभााणसम्फन्धी प्रश्नहरू सोध्न सटकन्छ य ती प्रश्नका जफाप 
तीन टदननबत्र ऩाउन सटकन्छ । 
 
सॊववधानसबाका सदस्महरू, सॊववधानसबाका सभम-तानरकाहरू, ववधेमकहरू, सॊववधानसबाका 
सनभनतहरू, सॊववधानसबाको सूचनाऩाटी य अन्म कुयाहरूफाये जानकायी ऩाउनका रानग 
सॊववधानसबाको आनधकारयक वेफसाइट http://www.can.gov.np/index.php याम्रो स्रोतका रूऩभा 
यहेको छ । 
 
नेऩारफाट अङ्गे्रजी बार्ाभा प्रकानित हुने गयेको ऩवत्रका „द अगानाइजेिन‟ (वर्ा १२, अङ्क २)को 
ऩनछल्रो अङ्क „रोकताणन्त्रक सङ्घीम गणतन्त्रतपा नेऩारको सङ्िभणका सन्दबाभा िासन 
व्मवस्थाका चुनौतीहरू'भा केणन्रत यहेको छ । 'ितयनाक स्थानभा ववकास' िीर्ाकको  रेिभा ऩाउर 
कोनरमयरे टहॉसाको इनतहास बएका वा त्मस णस्थनतफाट सुधायतपा  उन्भुि बइयहेका वताभान 
नेऩार जस्ता देिहरूको ववकासफाये चचाा गनुाबएको छ । ऩीटय डे स्कीऩयरे 'नेऩारभा िासन 
व्मवस्था य ववकेन्रीकयण' ववर्मक रेिभा सङ्घीमता य मससॉग झुणण्डएय आउनस्ने भूल्मफाये 
उल्रेि गनुाबएको छ । केन अपुरको रेि 'सङ्िभणकारीन िासन व्मवस्था : कटठन चमन'भा 
सङ्िभणकारीन सयकायका चनुौतीहरू तथा ववकास साझेदायहरू य सावाजननक ननकामरे मस्तो 
सङ्िभणकारीन कटठन अवस्थाभा गनास्ने सहमोगफाये छरपर गरयएको छ । मसका अनतरयि 
नेऩारभा भटहराको अवस्था य उनीहरूका अनधकाय, नेऩारी भटहराका ववकासभा प्रबाव ऩादै आएको 
घयेरु टहॉसा, ननयऺयता य रैणङ्गक ववबेद, याजनीनत, ननजी ऺेत्र, न्मानमक य सञ्चाय जगतभा 
भटहराको प्रनतनननधत्वका साथ ैयाजभागा-ववकास, सङ्घीमता य सङ्िभणसम्फन्धी रेिहरू ऩनन मस 
सॊस्कयणभा सभावेि गरयएको छ । 
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