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नपाे लको सवधािनकं ै  ि या 

सारसङ्के्षप  र  सझाउु  

नपालकाे  मलधारकाू  दलह  र माओवादी सिम्मिलत अन्तिरम 
व्यवस्थािपका ससदकों  गठनपिछ मलककोु ु  शािन्त ि या अब 
लिखने े नया ँसिवधानिसतं  गाँिसन पगकोु े  छ। अबको नया ँसिवधानं  
यस्तो हनपछर्ु ु  जसले न् लाई सदाका लािग समा  पानर् सकोस,् 
न्  उत्प  गराउने अनकने  ्असन्ति ह लाईु  सम्बोधन गनर् सकोस ्
र जसले नया ँ िहसालाईं  फिरे  उत्प  हनुबाट रोकोस।् सबै 
राजनीितक पक्षह ले नया ँ राजनीितक णालीको थालनी गनर् 
सिवधानसभाकों  गठन गिरनपनु  माओवादीको मागलाई स्वीकारकाे  
छन।् य िप राजावादीह  भने राजतन् को भिवष्यबारे िचिन्तत छन,् 
िकनभने हाल मलकमाु ु  राजतन्  मल्तवीु  रहकोे  अवस्थामा छ। 
अिहलकोे  मखु चनौतीु  भनकोे  नतत्वदायीे ृ  तहमा सहमित कायम 
राख्दै फरािकलो र समावशीे  ि याको िनमार्ण गनर् ुहो, जसले गदार् 
त्यस ि याले दीघर्कालीन पमा वधािनकताै  ा  गनर् सकोस ् र 
िवतन्डाकारीले चलखले  गनर् पाउने अवस्था पिन नरहोस।् तराईमा 
हालै दिखएकोे  अशािन्तले जनअसन्ति लाईु  बवास्ताे  गनार्ले कस्तो 
पिरणाम िनम्त्याउछँ  भ  े कराु  इि त गरको छे । सबै मखु 
राजनीितक पक्षह ले सिवधानसभाबारं े अझ बढी गम्भीरतासाथ 
तयारी गनर्पनु  दिखन्छे । सयं ु  रा ले हालै स्थापना गरकोे  नपाले  
िमसनिसत साम स्य राखरे  अन्तरार्ि य समदायलु े नपालकाे  सबै 
राजनीितक पक्षह लाई आफ्ना ितब ताह  पराू  गनर् लगाउने, 
अन्तरार्ि य मान्यताह को पिरपालना गनर् लगाउने तथा िनवार्चन 
ि या सचाु  रा  चािहने ािविधक सहयोग पर् याु उनपनु  हन्छु । 

१५ जनवरी २००७ का िदन जारी गिरएको अन्तिरम सिवधानलं े 
सवधािनकं ै  पिरवतर्न र अिघअिघका सम्झौता वातार्मा सहमित भएका 
िनदशक िस ान्तह लाई आधार दान गरकोे  छ। नया ँसिवधानकों  
मस्यौदा ि याले शािन्त िनमार्ण तथा दीघर्कालीन राजनीितक सधारु  
दवैु करालाईु  समट्नपने ु  हन्छु । यस ि याले लोकतािन् क 
राजनीितको मलधारमाू  माओवादीह का सिम्मलनलाई प ा 
तल्याउनु े, राजतन् को भिवष्य ट ोु  लगाउने र पिहलदिखे े  रहदँ ै 
आएका जातीय, क्षे ीय तथा जातपातमा आधािरत खाडलह लाई 
पनु अवसर पिन दान गदर्छ। तर त्यस्तो सवधािनकं ै  ि याको 

सफलता मािथल्लो वगर्को लिचलोपन र फरािकलो जन-
सहभािगताबीचको िमिहन सन्तलनमाु  िनभर्र गदर्छ। परस्पर िवरोधी 
मागह बीच सन्तलनु  कायम गनर् मलू  राजनीितक दलह  तथा 
माओवादी पाट का नतत्वे ृ  िवफल भएमा वा त्यस्तो ि या अव  
भएमा िहसात्मकं  न् ले फिरे  टाउको उठाउन सक्नछे। 

सवधािनकं ै  ि या पराू  गनर्लाई लाग्ने समय मह वपणर्ू  छ। 
सवधािनकं ै  ि यालाई फटाफट अिघ बढाइएको अवस्थामा 
राजनीितक गित िशिथल हनु पाउदनँ ै , तर त्यसबाट केही समस्याह  
पिन उत्प  हनछनु े ।् सिवधानसभाकों  िनवार्चन र िनवार्िचत 
सिवधानसभां  सो ै आना सही नहनु पिन सक्ला। तर िनवार्चन नै 
अपत्यािरलो लाग्ने र सिवधानसभालं े कामै गनर् नसक्ने अवस्था भने 
आउन िदनहदनु ुँ ै । िनवार्चन िनष्पक्ष पमा सम्प  भयो भएन भ  े
िवषयमा िटप्पणी गन घरले  ुर बा  समहू  त्यित ठलोू  नहोला। अिन 
त्यस्तो िटप्पणी मलतःू  ठलाू  पाट का नतत्वदायीे ृ  तह र भारतबाट 
आउन सक्ला। तर कहीे  गरी उनीह का िनष्कषर् तथा जनताको 
मनोभावनाबीच मले  खाएन भने (अिततमा धरपटके ै  त्यस्तो भएको 
छ) त्यसले नयाँ समस्यालाई िनम्त्याउनेछ। 

सवधािनकं ै  ि याले उच्चवगर्ह माझ नै अित जिटल कितकोृ  
सन्तलनु  कायम गनर्पनु  हन्छु । यस ि याअन्तगर्त माओवादीह ले 
राजनीितक ठाउँ पाउनपछर्ै , तर त्यसका साथै माओवादीह ले 
आफ्ना राजनीितक ित न् ीह लाई डराउने-धम्क्याउने र जोरजलमु ु  
गनर् सक्ने सम्भावनालाई पिन रोक्नपछर्ु । ितस्पधार्त्मक बहदलीयु  
राजनीितक पिरपाटीको सबलीकरणबाट मलधारकाू  राजनीितक 
पाट ह  स्वभावतः ोत्सािहत हनछनु े ।् तर त्यसबाट अल्पकालीन 
पमा उनीह बीचको मतिभ ता बढ्न जानछे र ससदीयं  अभ्यासमा 

यसअिघ उनीह ले दखाएकोे  अशोभनीय व्यवहार फिरे  पिन दखाउने  
सक्नछने ।् दरबारलाई कसरी थान्कोमा रा  े भ  े करालु े पिन 
समस्या खडा गनर् सक्दछ। राजनीितक नताह ले े अिहलसम्मे  त 
राजाले कही गनर् नसक्न े े गरी राजालाई शि िवहीन पान काम 
कशलतापवर्कु ू  गद आएका छन।् तर परम्परागत शि  सरचनालाईं  
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िनणार्यक ढ ले बदल्ने कायर् ित अनदारवादीु  िक ाबाट ितरोध हन ु
सक्न े सम्भावना अझै छ। दरबािरया शि बाहके  सनाे , न्यायपािलका 
र कमर्चारीतन् िभ का अनदारवादीु  त वह  त्यस िक ामा हनु 
सक्नछने ।् 

अिहलसम्मकोे  सवधािनकं ै  ि या उच्चवगर्बीच सहमित जटाउनु  े
काममा नै किन् ते  रहकोे  छ र गिहरो राजनीितक बहस वा 
जनस्तरमा व्यापक छलफल गराउनितरे  वास्ता गिरएको छनै । सात 
दलको गठबन्धन तथा माओवादी पाट का नताह बीचे  हनेु गोप्य 
सम्झौतावातार्ह  उनीह बाटै िनयिन् त रहकाे  छन।् त्यस्ता 
िवषयह मा ससदकों  पिन भनाइ रहनपछर्ु  भ  ु त कता हो कता 
ससदिभं  िवपक्षी रा पनु  मान्यताले पिन ठाउँ पाएको छनै । 
अन्तिरम सिवधानलं े धानमन् ी र मिन् मण्डललाई असीिमत 
अिधकार दान गरकोे  छ। जसको योगमा नाम मा को िनयन् ण 
रहकोे  छ। न्यायपािलकाजस्ता सस्थाकों  स्वतन् तामा सम्झौता 
गिरएका कारण शि  पथकीकरणकोृ  िस ान्त कमजोर ब  पगकोु े  
छ। माफी िदन सिकने तजबीजी अिधकारको ावधान रािखनाले 
अन्तिरम व्यवस्थाबाट राजनीितक ठाल ु वगर्ले आफ्ना पिहलकाे  
अपराधह लाई गन् ीमिनु ु  लकाउनु  सक्ने दिखन्छे । 

“नया ँतानाशाही” आउन सक्ने चतावनीे  अितशयोि पणर्ू  जस्तो लाग्न 
सक्छ, तर अिहलसम्मकोे  शािन्त ि याले जनसहभािगतालाई 
बढाउन ुस ा त्यस ठाउमाँ  पाट नताह कोे  अल्पतन्  स्थापना गरकोे  
छ। पाट का नताह ले े बहलवादतफर्  कनु ु ै िच दखाएकाे  छननै  ्र 
अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदमां  आिधकािरक तवरमा कनु ै िवपक्षी 
रहने ावधान पिन छनै । राजावादी पाट ह ले सिवधानसभामां  ठाउँ 
नपाउन सक्नछने ।् िनवार्चनका लािग नया ँपाट  दतार् गनर् धरे ै गा ो 
हनछु े । अिन सबै कराु  “सहमित” बाट तय गिरने जनु पिरपाटी 
चलकोे  छ त्यसले धरजसोे ै  शि  पाट नताह कोे  हातमा सीिमत 
रा छे। मख्यमख्यु ु  िवषयह मा व्यापक छलफल हनअगावु ु ै िनणर्य 
गन चलनबाट सवधािनकं ै  ि यामा ध ा पग्नु  जानछे । उदाहरणका 
लािग, तराई असन्तोषको जवाफमा सात पाट  गठबन्धन र 
माओवादीले स ीयताको स्तावलाई अिघ सानार्ले सिवधानसभामां  
गहन छलफल हनपनु ु  एउटा िवषयलाई अिघबाटै िकनारा लगाउने 
काम भएको छ। 

जनचाहनालाई रा ोिसत समािहत गनर् नसकमाे  कनु ै पिन सवधािनकं ै  
व्यवस्था िटकाउ हदनुँ ै  भ  े कराकोु  ान्त सन ् १९९० को 
सिवधानकों  अवसानले स्ततु गदर्छ। अन्तरार्ि य सहयोग ारा 
स ािलत आयोजनाका साथ ै स्थानीय तदा कतामा जनतालाई िशिक्षत 
तल्याउनु े िविवध यास थािलएका छन।् त्यस्ता गितिविधबाट ठलाू  
पिरवतर्नको अपक्षाे  जनताले रा  थालकाे  छन।् तर त्यस्ता 
छलफल, बहस तथा िवचारिवमशर्का िनष्कषर्ह लाई सही ढ ले 
एकि त गन, कलाउने े र मनन गन सस्थागतं  सरचनाकों  भने अभाव 
छ। अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमितले सिवं धानबारे सझाउु  
मागकोे  िथयो, तर ा  सझाउह लाईु  ठाउँ िदन चािहने उपयु  
सयन्ं  र अिधकार दवैु थोक सो सिमितिसत िथएन। त्यसको 
पिरणामस्व प सिवधानकों  मस्यौदा ित जनतामा िनराशा र असन्तिु  

दिखयोे । यस्ता कमजोरीह  मा  हटाउन सकमा े सिवधानसभाकों  
ि याले वधािनकता ाै  गनर् सक्नछे । 

सवधािनकं ै  सधारकोु  ममा अपनाउनपनु  कायर्िविधसम्बन्धी 
ह बारे मलधारकाू  पाट ह ले खासै चासो दखाएकाे  छननै ।् 

आफिभ का  आचरण, गरसमावशीै े  विृ  र नातावाद-
कपावादजस्ताृ  समस्याह लाई ितनले सल्झाउनु  सककाे  छननै ।् 
माओवादीलाई बिलयो बनाउने ितनै कारणह  िथए। पाट मा 
आन्तिरक जातन्  र उ रदाियत्व बिलयो बनाउनाले सिवधानं  
िनमार्णको ि यालाई सघाउ पग्नु ेछ। 

माओवादीह  बहदलीयु  राजनीितमा लाग्न पिहलोपटक नोभम्बरे  
२००५ मा राजी भएका िथए। उनीह ले अिहलकोे  
सङ् मणकालीन अवस्थालाई तथा जनू  २००७ मा हनेु भिनएको 
सिवधानसभाकों  चनावलाईु  आफ्ना नया ँ रणनीितबारे 
कायर्कतार्ह लाई बझाउनु े अवसरका पमा उपयोग गनर्पनु  हन्छु । 
यसबाट उनीह लाई आफ्ना राजनीितक ि याकलापलाई 
जातािन् क आचरणसम्मत बनाउने तथा जनतालाई लोभ्याउने 
कराहु  िलएर खलुा पमा चार गन मौका िमल्दछ। तर त्यसका 
साथै डर- ास र धाक-धम्कीका आफ्ना परानाु  व्यवहार कायमै रा  
पिन सक्नछने ।् हालको अवस्थामा उनीह को छिव िमसमासे 
खालको छ। उनीह ले आफ्ना अवधािनकै  गितिविधलाई परू ै 
छािडहालकाे  पिन छननै  ्र आफ्नो नरम छिव स्ततु गन यास पिन 
गिररहकाे  छन।् 

नपाले  सरकार र माओवादीह लाई के कराकोु  ये  िदनपछर्ु  भने 
अिहलसम्मकोे  शािन्त ि या मलतःू  आन्तिरक यासबाटै अिघ 
बिढरहकोे  छ र यसमा बा  शि को चाहना थोपिरएको छनै । 
शािन्त ि यामा सलग्नं  सबै पक्षह ले आफ्ना िवगतका गल्तीह  
स्वीकाद ितनबाट िशक्षा िलने तत्परता पिन दखाएकाे  छन।् त्यित 
हदाहदु ुँ ँ ै पिन सवधािनकं ै  ि यालाई अिघ बढाउन सघाउने काममा 
अन्तरार्ि य समदायकोु  मह वपणर्ू  भिमकाू  हनु सक्नछे। जनताको 
तल्लो तहसम्म पगरु े  ितनलाई िशिक्षत तल्याउनु  म त गनर्बाहकु े  
अन्तरार्ि य दाताह ले मलककोु ु  बौि क सामथ्यर्लाई अझ बिलयो 
बनाउने काम गनर् सक्नछने ।् उदाहरणका लािग, स्थानीय 
िव ान ्ह , विकल तथा सामािजक कायर्कतार् ारा लिखएकाे  
लखरचनाह लाईे  काशन तथा रिडयोे  कायर् मह को माध्यमबाट 
सािरत गनर् सघाउन सक्नछने ।् दाताह को आफ्नै स ीणर् 
राजनीितक अभी  पराू  गन अथवा बािहरको मोडललाईे  जस्ताको 
तस्तै त्यारोिपत गन खालको सहयोग भने त्यत्पादकु  सािबत 
हनछु े । 

सझाउहु  

नपाले  सरकार तथा नकपाे  (माओवादी) का लािग: 

1. सिवधानसभामां  िनवार्िचत सदस्यह ले िवस्ततृ शािन्त 
सम्झौताको स्तावनामा उल्लिखते  िस ान्तह  नया ँ िनमार्ण 
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गिरने सिवधानमां  ितिबिम्बत हनेु गरी ती िस ान्तह को 
अनसरणु  गनछन ्भनी सावर्जिनक पमा ितब ता जनाउने। 

2. सिवधानसभां  गठन भएर त्यसको बठकै  नबससम्मे  
व्यवस्थािपकाका अल्पकालीन स्वाथर्पितर्काू  लािग सवधािनकं ै  
ध्ययलाे ई निबसर्ने सावर्जिनक ितब ता जनाउने। 

3. अन्तिरम सिवधानकों  धारा ७९ बमोिजम सिवधानसभाकों  पणर्ू  
बठकै  अथवा िविभ  सिमितका बठकह कोै  कायर्सचीू  तय गन 
कायर्िविध पारदश  गराउने ऐनिनयम बनाउने। 

अन्तिरम सरकारका लािग (सरकार बनपिछे ) 

4. पसवरे े  व्यि ह  िनयु  गिरएका आयोग गठन गन र 
आयोगलाई िनम्न िजम्मवारीे  सम्पनु े: 

(क) सवधािनकं ै  ावधानका िवकल्पह  तयार गन; 

(ख) जनतालाई िशिक्षत पान साम ीह  तथा जनस्तरका 
छलफललाई अिघ बढाउने उपायलगायत जनताले आफ्ना 
सझाउु  िदन सक्ने ि या िमलाउने 

(ग) जनताबाट ा  सझाउहु  कलाे उने, ितनको िव षणे  गन 
र जनसाधारणले उठाएका िवषय र मागह को तिरजे  
तयार पान; 

(घ) जनताबाट ा  सझाउह बारु े सिवधानसभामां  के-के 
छलफल भए र के-कित सझाउु  मान्य भए सो खलाईु  
तयार गरकोे  ितवदने  सावर्जिनक गन; 

(ङ) सिवधानसभां  चालू रहदाँ  र सिवधानसभां  सि य रहसम्मे  
त्यसका गित तथा त्यसले गन कामकारबाहीबारे सही 
ढ ले जानकारी उपलब्ध गराउने। 

5. सिवधानसभालं े व्यवस्थािपकाको कामसमते  हने  भए तापिन नयाँ 
सिवधानं  बनपिछे  त्यसअन्तगर्त िनवार्िचत र गिठत 
व्यवस्थािपकाले नै िनक्य ल गनर्पनु  बाहककाे  नगरी नहनेु 
िवषय मा  हनछे  भनी स् ाउने। 

6. सिवधानसभाकां  छलफलह लाई सकसम्मे  पारदश  बनाउनलाई 
सबै पणर्ू  बठकह माै  जनसाधारण जान पाउने, बठककाै  
िववरण स ारमाध्यममा िदने र सिवधानसभाकां  सिमितका गोप्य 
बठकहै  सकसम्मे  थोरै गन िनयमह  बनाउने। 

7. सरकारमा ितिनिधत्व नभएका राजनीितक पाट ह लाई 
रचनात्मक ितपक्षीको भिमकाू  खल्ने  ोत्सािहत गन र 
उनीह िसत सवादं  गनर् तत्परता दखाउने े। 

मलधारकाू  राजनीितक पाट ह का लािग: 

8. अन्तिरम सिवधानकों  धारा १४२(३)(ग) बमोिजम आन्तिरक 
सधारहु  गन तथा पाट को कन् ीये  सिमितलगायतका िविभ  
अ ह मा मिहला, दिलत तथा जनजाितजस्ता अल्पसङ्ख्यक 
समहह कोू  ितिनिधत्व र सहभािगता बढाउन न्यनतमू  कोटा 
िनधार्रण गन। 

9. पाट िभ को िनणर्य ि यामा मलािहजालाईु  हाबी हनु निदन 
पारदिशर्ता र खलाु  छलफललाई बढावा िदने खालका 
आन्तिरक िनयमह  लागू गन; 

नकपाे  (माओवादी) का लािग: 

10. िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा सहिमत भएबमोिजम भयमु  
वातावरणमा सवधािनकं ै  ि या अिघ बढाउने ितब तालाई 
पनःु  दोहोर् याउने। त्यसका लािग: 

(क) सवधािनकं ै  सधारबारु े िनजी तथा सरकारी स्तरमा 
स ालन गिरने जनचतनासम्बन्धीे  गितिविधलाई कनु ै 
हस्तक्षेप वा िहसाकों  तारो नबनाउने घोषणा गन; 

(ख) िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा सहमित भएबमोिजम हरीलाई 
शािन्त सव्यवस्थाु  कायम गनर् र आपरािधक गितिविधबारे 
अनसन्धानु  गनर् िदने; र 

(ग) सिवधानसभाकों  िनवार्चन हनअिघु  अन्य राजनीितक पाट  
र समहह लाईू  जनपिरचालन वा जनचतनाे  जगाउने 
काम गनर् िदने र वाक् स्वतन् ताको सम्मान गन 
सावर्जिनक घोषणा गन। 

भारत, सयं ु  राज्य अमिरकाे , यरोपलीु े  आयोग तथा अन्तरार्ि य 
समदायकाु  सदस्यह का लािग: 

11. एउटै कितकाृ  काम दोहोिरन निदन र एकअकार्को यासलाई 
बािझन निदन एकआपस्तमा समन्वय रा  े तथा 
िनवार्चनसम्बन्धी सहायता िदनजस्ताे  करामाु  सयं ु  रा  नपाले  
िमसन (अनिमन) को समन्वयात्मक सामथ्यर्को उपयोग गन। 

12. नपाले  िवकास फोरमको आउदोँ  सम्मलनलाईे  िवकास तथा 
शािन्त ि यालाई सहयोग गन समन्वयात्मक नीित तयार पानर् 
उपयोग गन। 

13. सिवधानसभाकों  िनवार्चन हनअिघु  िनम्नबमोिजम कायर् गररे  
सावर्जिनक सवादकों  ि यालाई समावशीे  र भावकारी 
बनाउन सहयोग गनः 

(क) य िवरामकोु  अनगमनु  र जातािन् क माहोल बनाउने 
ि यालाई राजनीितक, आिथर्क तथा व्यावहािरक तवरले 
सहयोग पर् याु उने। उदाहरणाथर्, राि य मानव अिधकार 
आयोगजस्ता सस्थाह लाईं  बिलयो तल्याउनु  म त गन; 

(ख) राजनीितक उ ेश्यबाट कनु ै िहसां  नगराउन 
माओवादीह लाई िनरन्तर दबाब िदने; 

(ग) सवधािनकं ै  िवषयिसत सम्बिन्धत िवचारिवमशर्लाई 
स् ाउने र फरािकलो पान खालका नपालीह ाराे  
तयार पािरएका लखरचनाे , पस्तकाु िदको काशन तथा 
रिडयोे  र टिलिभजनमाे  तत्सम्बन्धी कायर् मह  
सारणमा आिथर्क सहयोग उपलब्ध गराउने; र 

(घ) जनताको सझाउलाईु  यथोिचत ् ढ ले िन पण गन 
अिभ ायले सरकारले कनु ै आयोग वा िनकाय गठन 
गरमाे  त्यसलाई आिथर्क र ािविधक सहयोग जटाउनु े। 

14. सावर्जिनक सवादं को ि यालाई समावशीे  र भावकारी 
बनाउन आिथर्क सहयोग जटाउनु े, तर त्यसो गदार्:  

(क) जनताको तल्लो तहसम्मलाई िशिक्षत तल्याउनु े 
आयोजनाह बाट ितनका स ालकह लाई नभई लिक्षत 
समहलाईू  फाइदा पगोसु  ्भनी ध्यान िदने; र 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ iv 

 

 

(ख) िवदशीे  सवधािनकं ै  मोडललाईे  त्यारोिपत गन आफ्ना 
दशकाे  िवशष ह लाईे  आिथर्क ोत उपलब्ध 
नगराउने। 

15. सवधािनकं ै  िवषयह मा हनेु अन्तरपाट  छलफललाई बढावा 
िदन ािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने, तर त्यसो गदार् दाता 

रा कै सवधािनकं ै  ावधानह लाई त्यारोिपत गनर् जोड 
निदने। 

काठमाड  / सल्से , २६ फे अुरी २००७ 



 

 

 

 

एिसया िरपोटर् नं . १२८ २६ फ अरीे ु  २००७ 

नपालकोे  सवधािनकं ै  ि या 

1. पिरचय 

नपालमाे  िटकाउ शािन्त सम्झौताका लािग सवधािनकं ै  पिरवतर्न एउटा 
अपिरहायर् पक्ष हो भ  ेकराकोु  अनभितु ू  सन ्२००१ र २००२१ मा 
भएका शािन्तवातार्को िवफलतापिछ िनरन्तर पले बढरे  गयो। 
माओवादीको सिवधानसभाकों  माग वास्तवमा िविभ  समयमा धरे ै 
राजनीितक शि ह ले सहमित जनाइसककोे  दशक  परानोु  स्ताव 
हो। त्यो स्ताव फ अरीे ु  २००५ को शाही “कू” पिछ२ सबकाै  
लािग स्वीकायर् हदुँ ै गयो। मलधारकाू  सात राजनीितक पाट को 
गठबन्धनले३ नोभम्बरे  २००५ मा माओवादीसगँ  “पणर्ू  जातन् ”४ 
ाि का लािग सहकायर् गन ितब ताका १२ बदेँु समझदारीमा 
हस्ताक्षर गदार् सिवधानसभालाईं  पिन औपचािरक पले स्वीकार 
गर् यो। आधारभतू राजनीितक पिरवतर्नलाई राजदरबारले पन्छाउदँ ै 
आएको भए पिन अि ल २००६ को जनआन्दोलनले िसजर्ना गरकोे  
आम िवरोधबाट शासनस ा छाड्न बाध्य पािरएपिछ राजा ानन् ले े 
हार माने। उनले सात पाट को गठबन्धनलाई “जारी िहसात्मकं  न्  
र मलकलु ु े भोिगरहकाे  अन्य समस्याको समाधान सात दलको 
गठबन्धनकै मागर्िच बमोिजम गनर्” भनी आ ह गरे। त्यस 
बलासम्ममाे  त्यस मागर्िच मा माओवादीको सहभािगतामा५ 
सिवधानसभाकों  चनावु  गराउने ितब ता समावशे  भइसककोे  िथयो। 
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 ाइिसस पकोु  नपालसम्बन्धीे  ताजा िव षणमाे  ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं. 
१११ Electing Chaos, ३१ जनवरी २००६, ाइिसस पु एिसया ि िफङ नं. 

४९, Nepal’s Crisis: Mobilising International Influence, १९ अि ल 

२००६, ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं. ११५, Nepal: From People Power 
to Peace?, १० मे, २००६ र ाइिसस पकोु  एिसया िरपोटर् नं. १२६, 

Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, १५ िडसम्बरे  २००६। 

योभन्दा पिहलकाे  ितवदनहे  वबसाइटे  www.crisisgroup.org मा उपलब्ध 

छन।् 
२

 ाइिसस पकोु  एिसया िरपोटर् नं. ९९, Towards a Lasting Peace in 
Nepal: The Constitutional Issues, १५ जनू  २००६ प.ृ ३-५। 
३

 सात दलको गठबन्धनिभ का दलह : नपालीे  काङ् से, नपाले  कम्यिनस्टु  पाट  
(एकीकतृ  माक्सर्वादी लिननवादीे ), नपाले  स ावाना पाट  (आनन्ददवीे ), नपालीे  

काङ् से ( जातािन् क), जनमोचार् नपाले , नपाले  मजदरु िकसान पाट , सयं ु  

वाममोचार्। 
४

 ाइिसस पकोु  एिसया िरपोटर् नं. १०६, Nepal’s New Alliance: The 
Mainstream Parties and the Maoists, २८ नोभम्बरे  २००६। 
५

 शाही घोषणा २४ अि ल २००६, ाइिसस पको िरपोटर्माु  पनःमि तु ु , From 
People Power to Peace?, उही िमित, प.ृ ३१। 

अि ल २००६ को जनआन्दोलनप ात ् शि  हस्तान्तरण भएपिछ 
भएका सम्झौतावातार्मा किठनाइह  नआएका होइनन,् तर पिन कनु ै 
पक्ष पिन सहमितबाट पिछ भने हटनने ।् २१ नोभम्बरे  २००६ को 
िवस्ततृ शािन्त सम्झौताले मलकमाु ु  शािन्त स्थापना गनर् र गिहरोिसत 
गािडएर बसकोे  आिथर्क सामािजक असमानताको६ िनराकरणका लािग 
सवधािनकं ै  पिरवतर्नलाई कन् ीये  िवषय ठहर् यायो। त्यस शािन्त 
सम्झौताले सन ् २००७ को जनू  मिहनाको मध्यसम्ममा 
सिवधानसभाकों  चनावु  गिरसक्नपुन ावधान राख्यो। १५ जनवरी 
२००७ मा जारी अन्तिरम सिवधानलं े सिवधानसभाकों  चनावीु  सयन्ं  
तोक्दै सिवधानसभाकों  आधारभतू कायर्िविधह को िनधार्रण गर् यो।७ 

सफल सिवधानकों  िनमार्ण दईु अन्योन्याि त तर िभ  ि यामा 
िनभर्र रहन्छ। पिहलो, राजनीितक उच्चवगर्ह बीचको नया ँसहमित 
बनाई माओवादीलाई जातािन् क मलधारमाू  समािहत गरर।े  दो ो, 
आफ्नो सवधािनकं ै  भिवष्यबारे नपालीे  जनता आफ्नो बोल्न पाउने 
अिधकारको सम्मान गद िविभ  तहमा जनसवादं  चलाएर तथा 
त्यस्ता सवादलाईं  सिवधानं  िवषयमा गिरने छलफलमा ल्याएर। यस 
ितवदनले े सवधािनकं ै  ि याका कायर्िविधह मािथ जोड िददँ ै ियनै 
करामाु  सझाउहु  अिघ सारकोे  छ। राजतन् को भिमकाू , राज्यको 
पनःसरचनाु ं  र समावशीे  समाजको िनमार्णिविधजस्ता जनताले नै िनणर्य 
गनर्पनु  गदीु  िवषयह मा यसले सरसत  छोएको मा  छ। 
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 ाइिसस पकोु  िरपोटर्, Nepal's Peace Agreement, उही िमित। िवस्ततृ 

शािन्त सम्झौताको पणर्ू  पाठ वबसाइटे  www.ekantipur.com मा उपलब्ध छ। 
७

 अन्तिरम सिवधानं  वबसाइटे  http://www.nepalnews.com/archive/ 
2007/jan/jan15/Constitution-2063.doc(in Nepali) मा उपलब्ध छ। 

यसको अं जीमाे  अनवादु  सावर्जिनक पमा उपलब्ध भएको छन।ै  यसका 
ावधानह  सशोधनं  हनु सक्नछन।े ्  यो सशोधनं  अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदकों  

दईितहाइु  मत ारा हनु सक्नछ।े  साथै धरे ै  राजनीित ह ले अन्तिरम सिवधानमां  

सशोधनकों  पहल गन जनाएका छन ्(तल हनर्होसे ु )्। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ २ 

 

 

2. सन ्१९९० को सिवधानकों  अवसान 

क) आशलाग्दो स आतु  
सन ् १९९० को सिवधानलाईं  नपालीह ले े “िव कै उत्कृ  
सिवधानं ”८ मानकाे  िथए। नपाले को पाँच  सिवधानकों  पमा आएको 
भए तापिन जनआन्दोलनको ममर् समिटएकोे  र जनताका 
आकाङ्क्षाको ितिनिधत्व गन राजनीितक पाट ारा मस्यौदा गिरएको 
भने यो पिहलो सिवधानं  िथयो।९ तर, सन ् १९९० को 
जनआन्दोलनपिछ बनकोे  नौ सदस्यीय सिवधानं  सझाउु  आयोगको 
हिसयतै  एउटा परामशर्दात ृ सिमितको जस्तो मा  िथयो। त्यो 
सिवधानं  मस्यौदा गन आयोग िथएन र त्यसका सदस्यह  पिन 
िनवार्िचत िथएनन।् सवधािनकं ै  राजतन् सिहतको ससदीयं  
शासन णालीको व्यवस्था गनर्पनु  दाियत्वबाट त्यो आयोग बाँिधएको 
िथयो र दरबारको कडा दबाब त्यसले बहोनर्परकोे ेु  िथयो।१० 
सिवधानकों  घोषणा पिन राजा वीरन् बाटे  भएको िथयो।११  

त्यस सिवधानकां  दईओटाु  मखु कमजोरीह  िथए। पिहलो कराु  
सिवधानं  मस्यौदाको ि या त्यसको असमावशीे  चिर ले गदार् 
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 यस मल्या नकोू  अझै पिन योग भइरहन ुआ यर्लाग्दो छ। त्यस सिवधानकों  

पणर्ू  अन्त्यप ात ् एक जना प कारले एक जना मस्यौदाकारलाई सोधकाे  िथए, 

“िव कै उत्कृ  सिवधानह मध्यं े एक मािनएको नपाले  अिधराज्यको सिवधानं  

२०४७ को एक मस्यौदाकारको हिसयतलै े तपाईंको िवचारमा यसको 
असफलताको मख्यु  कारण के हनु सक्छ?” ितवदने  वधलै े न्यायाधीश ल मण 

अयार्लिसत गरकोे  अन्तवार्तार्, (nepalnews.com, २१ मे २००६)। लामो 
समयदिखे  त्यस सिवधानकां  ावधानह को िवरोध गनह का लािग सव त्कृ  भ  े
िव षणे  आलोचनाको मख्यु  िवषय ब  गएको िथयो। सन ्२००७ को स ितरु  

भएको िवरोध आन्दोलनपिछ एक जना आन्दोलनकारीले यसरी गनासोु  गरकाे  िथए, 

“सन ्१९९० को सिवधानलाईं  कहीे  मािनसह ले िव कै उत्कृ  सिवधानं  भ े 
दाबी पिन गरकाे  िथए। त्यसो भए त्यस्तो सिवधानं  आएपिछ पिन िकन नपालीे  

जनताले त्यही “स्वतन् ता” र “ जातन् ” का लािग घरीघरी लड्नपरकोु े  हो?” 

“Nominal federalism”, madhesh.com,१७ फ अरीे ु  २००७। सन ्

१९९० को सिवधानलाईं  समथर्न गनह ले यसको खारजी िते  पिन त्यही कराु  

दोहोर् याएर “िव कै उत्कृ  सिवधानं  भनी मािनएको नपाले  अिधराज्यको 
सिवधानलाईं  र ीको टोकरीमा िमल्काइयो”, कशवे  पौडले , “Political turmoil”, 
Spotlight, १९ जनवरी २००७। 
९

 नपालमाे  यसअिघ ४ ओटा सिवधानं  आइसककाे  िथए। राणा धानमन् ी ारा 
जनवरी १९४८ मा जारी दस्तावजे , सन ्१९५१ को सङ् मणकालीन अन्तिरम 

सरकार ऐन, राजा महन् कोे  सन ्१९५९ को सिवधानं , (बहदलीयु  ससदीयं  शासन 

णालीको) र सन ् १९६२ को दलिवहीन प ायती सिवधान।ं  यसबारमाे  थप 

िववरण ाइिसस पको िरपोटर्ु , Towards a Lasting Peace in Nepal, उही 
िमित, प.ृ ३-५ हनर्होसे ु ।् 
१०

 आयोगमा दईु जना दरबारका, काङ् स र कम्यिनस्टका तीने ु -तीन जना 
ितिनिधह  रहका त्यस आयोगमा िनष्पक्षे  अध्यक्षका पमा िव नाथ उपाध्याय 

िथए। नरहिर आचायर्, सिवधानसभाःं  सिवधानमां  जनताको स्वािमत्व र अपनत्व, 

(काठमाड , २००५), प.ृ १७। शाही नपालीे  सनाले े पिन शाही अिधकारको 
सरक्षणकां  लािग अन्तिरम धानमन् ीलाई दबाब िदन आफ्नो ितिनिधमण्डल 

पठाएको िथयो। अन्तिरम धानमन् ी कष्ण सादृ  भ राईसगँ  Martin Hoftun, 
William Raeper and John Whelpton ले िलएको अन्तवार्तार्, People, 
Politics & Ideology (काठमाड , १९९९), प.ृ ३०१। 
११

 कष्णृ  हाछथे ,ु “Transition to Democracy in Nepal: Negotiations 
behind Constitution Making, 1990”, Contributions to Nepalese 
Studies, अ  २१, नं. १, जनवरी १९९४, प.ृ ११२। 

व्यापक आलोचनाको िवषय ब  पग्योु ।१२ माओवादीसिहत साना 
राजनीितक दल र जातीय तथा क्षे ीय आन्दोलनका अगवाह लु े 
त्यस सिवधानलाईं  शि शाली राजनीितक दल र दरबारबीचको 
आपसी लनदन भनीे े  आलोचना गरकाे  िथए।१३ सिवधानं  सझाउु  
आयोगमा ितिनिधत्व गन एमाले नै पिन अिन्तम मस्यौदा ित सन्तु  
िथएन र त्यस ित उसले आलोचनात्मक समथर्न मा  जनाएको 
िथयो। सिवधानं  सझाउु  आयोगले जनसाधारणबाट धरे ै सझाउहु  
ा  गरकोे  िथयो, जसमा धरजसोे ै  जातीय, भािषक र क्षे ीय 
सवालसगँ सम्बिन्धत िथए। तर, आयोगले न त ती सझाउह बारु े 
सावर्जिनक पमा कहीे  बतायो न त सिवधानमां  ितनलाई समावशे  नै 
गर् यो।१४ 

दो ो कराु , सन ् १९९० को सिवधानं  राजतन्  र जातािन् क 
राजनीितक शि ह बीचको सम्बन्धलाई िस्थरता दान गनर् असफल 
भयो। यो असफलता मे २००२ मा ितिनिधसभाको िवघटनपिछ 
राजा ानन् ले े शि  हडप्न सु  गनर्भन्दाु  अिघ नै दखाे  पिरसककोे  
िथयो। सिवधानकों  घोषणा गरे लग ै राजा वीरन् ले े ान्सका लािग 
नपालीे  राजदतू  कल्याणिव म अिधकारीलाई अन्य दशह काे  लािग 
पिन राजदत ू िनयु  गरे। सिवधानकों  धारा ३५(२) बमोिजम 
मिन् पिरषद्को सल्लाह र सहमित िलनपनु मा निलई उनले त्यसो 
गरकाे  िथए। उनले मिन् पिरष  िसत परामशर् नगरीकनै ससदकों  
मािथल्लो सदनका सदस्यह  पिन मनोिनत गरे। त्यस सिवधानलं े 
दरबारलाई काननु िनमार्णमा कनु ै खास भिमकाू  िदएको िथएन। तर, 
वीरन् ले े िवधयकमाे  हस्ताक्षर गनर् इन्कार गद िवधयकलाईे  सव च्च 
अदालत पठाएर काननु िनमार्णमा अवरोध खडा गर।े १५ मलधारकाू  
राजनीितक दलह ले न त दरबारका यस्ता चलखललाईे  रोक्न सके 
न त उनीह ले िस्थर, स्वच्छ र भावकारी सरकारको िनमार्ण गरी 
आफ्नो िनणार्यक शि  नै स्थापना गनर् सक।े १६ 

ख) फकर हदार्े   
सन ् १९९० को सवधािनकं ै  व्यवस्था ितको असन्तिु  र 
सिवधानसभा ितकों  पाँच दशक परानोु  जनचाहना एकआपसमा िमल्न 
पग्योु । सप्टम्बरे े  १९५० मा भारतको बरगिनयामाै  सम्प  नपालीे  
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 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , सात दल र माओवादीबीचको सम्झौताको 
नागिरक समाजका अवलोकनकतार्, काठमाड , अक्टोबर, २००६, कष्णृ  खनाल, 

Nepal’s Discourses in Constituent Assembly: An Analysis 

(काठमाड , २००३) पिन हनर्होसे ु ।् 
१३

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , जनजाित आन्दोलनका अगवाहु  काठमाड  

अक्टोबर २००६। 
१४

 Hoftun र अन्य, मािथ उल्लिखते , प.ृ ३१२। नयाँ सिवधानलं े जातीय र 
भािषक िविवधतालाई स्वीकार् यो तर राज्यको िहन्दू पिहचानलाई कायमै राख्यो र 
नपालीे  भाषालाई ाथिमकता दान गर् यो। नपालकोे  सिवधानं  १९९०, धारा (४-

१) र (६-१), रामकमारु  दाहालको पस्तकु  Constitutional and Political 
Developments in Nepal (काठमाड , २००१) मा पनःमि त।ु ु  
१५

 सरन्ु े  भण्डारी, “Failure of the Constituion and Democracy in 
Nepal”, सरन्ु े  भण्डारी र बिु  काक  (सं.) Future of the Nepalese 
Constitution (काठमाड , २००५), प.ृ ४०-४२। 
१६

 Hoftun र अन्य मािथ उल्लिखते , प.ृ १८७-२१४, John Whelpton,  

A History of Nepal (क्यािम् ज, २००५), प.ृ १९८-२०२। 
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काङ् सकोे  अिधवशनले े “ जातािन् क” नपालकोे  सिवधानं  िनमार्ण 
गनर् “पिरष ” वा “सभा” को माग गरकोे  िथयो।१७ १८ फ अरीे ु  
१९५१ मा एक शताब्दी लामो राणा धानमन् ीह को जहािनयाँ 
शासन ढलपिछे  राजा ि भवनलु े नपालकोे  शासन सिवधानसभाल ं े
बनाउने जातािन् क सिवधानअनसारं ु  हनछु े  भनी घोषणा गरकाे  
िथए।१८ 

सन ्१९५५ मा राजा ि भवनकोु  मत्यपिछृ ु  सिवधानसभाकों  आफ्नो 
माग दोहोर् याउदँ ै िडसेम्बर १९५७ मा नपालीे  काङ् सकाे  नताह ले े 
रा व्यापी चारया ा थाले।१९ ि भवनकाु  छोरा र उ रािधकारी 
महन् ले े काङ् सकोे  यस अिभयानलाई सिवधानसभां  वा ससदं  ककाे  
लािग भ  ेकराु  नै नतोकीकन चनावु  गराउने वचन िदएर िनस्तजे  
तल्याइिदएु । फ अरीे ु  १९५९ मा राजा महन् ले े चनावु  नयाँ 
ससदकां  लािग गिरने घोषणा गरे। त्यसका साथै सिवधानसभािबनां  नै 
नया ँसिवधानं  आफले िदने घोषणा पिन गरे। फ अरीे ु  १९५९ मा 
रा व्यापी महािनवार्चन हनभन्दाु ु  ६ िदनअिघ महन् ले े मलतःू  
बलायतकाे  अन्तरार्ि य काननिवु  आइभर जिनङ्सले े मस्यौदा गरकोे  
नया ँसिवधानकों  घोषणा गरे। अिन त्यसको २२ मिहनापिछ त्यही 
सिवधानलं े व्यवस्था गरकोे  आफ्नो स टकालीन अिधकार योग गद 
धानमन् ी र मिन् पिरषद्का सदस्यह लाई िगरफ्तार गरे तथा 
शाहीशासन लागू गरे। उनको प ायत णालीको सरकारलाई सन ्
१९६२ को अक  सिवधानलं े वधै िनकता दान गन काम गर् यो।२०  

प ायतकालमा कम्यिनस्टु  नताे  मोहनिव म िसहलं े सिवधानसभाकों  
परवीै  गरकाे  िथए।२१ अि ल १९९० को जनआन्दोलनले प ायती 
व्यवस्थाको जब अन्त्य गर् यो त्यसपिछ िसहकों  नतत्वकोे ृ  नपाले  
कम्यिनस्टु  पाट  (मसाल) ले सिवधां नसभाको आफ्नो मागलाई 
दोहोर् याउदँ ै सन ्१९९१ को आमिनवार्चनलाई बिहष्कार गर् यो। सन ्
१९९० को सिवधानं  सझाउु  आयोगमा ितिनिधत्व गन नपालीे  
काङ् से र एमाले दवलु ै े सिवधानसभाकों  यस मागलाई त्यितखरे  
समथर्न गरनने ।्२२ त्यस समयमा नपाले  कम्यिनस्टु  पाट  (एकता 

                                                       
१७ खनाल, Nepal’s Discourses in Constituent Assembly, उही मािथ 

उल्लिखते , प.ृ ४२।  
१८

 भवनलालु  जोशी र िलयो इ रोज, Democratic Innovations in Nepal: A 
Case Study of Political Acculturation (वकर् ले, १९६६), प.ृ ९१। 

लखककाे  अनसारु  राजा ि भवनलु े अि ल १९५३ सम्ममा सिवधानसभाकों  चनावु  

गराउने आशा राखकाे  िथए, तर राणाशासनको पतनपिछको राजनीितक िखचातानी 
र अिस्थरताले त्यो हनु सकन।े  उही पस्तकु , प.ृ १७४-१७५। 
१९

 मािथ उल्लिखते  प.ृ २६१-६२। 
२०

 मािथ उल्लिखते , प.ृ २१२-१३,२८१-८२, Whelpton, A History, मािथ 

उल्लिखते , प.ृ ९८-१०१। 
२१

 िसहलं े राजा महन् ले े िडसम्बरे  १९६० मा स ा हत्याएपिछ लगतै सन ्१९६१ 

मा भारतको दरभ ामा बसकोे  नपाले  कम्यिनस्टु  पाट को िवस्तािरत बठकमाै  

पिहलोपटक सिवधानसभाकों  िवषय स्ततु गरकाे  िथए। ाइिसस पको िरपोटर्ु  

Towards a Lasting Peace in Nepal मािथ उल्लिखते  र ाइिसस पको ु
िरपोटर् नं. १०४, Nepal’s Maoists: Their Aims, Structure and 
Strategy, २७ अक्टोबर २००५। 
२२

 खनाल, Nepal’s Discourses in Constituent Assembly, मािथ 

उल्लिखते , प.ृ ४४ कष्णृ  बलवासे े “Politics of Constituent Assembly in 

कन्े ) भनरे  िचिनने माओवादीह  पिन सिवधानसभाकों  पक्षमा 
िथएनन।् उनीह ले सन ्१९९० को सिवधानबमोिजमं  सन ्१९९१ 
को चनावमाु  भाग िलए। उनीह ले सन ्१९९६ मा “जनयु ” सु  
गदार् पिन सिवधानसभाकों  माग राखेका िथएनन।्२३ सन ् १९९९ 
यता माओवादीले सरकारसगँ वातार् गन मनसायले अ का िवचार 
बझ्नु  थाले। अिन गएर सन ्२००१ मा भएको पिहलो शािन्तवातार्मा 
सिवधानसभालाईं  औपचािरक मागको पमा पिहलोपटक स्ततु 
गरे। माओवादीले उठाएको सिवधानसभाकों  माग िबस्तारै अ  
राजनीितक दलका कायर्कतार्ह माझ पिन फलदै ैँ  गयो।२४ अि ल 
२००५ दिखे  यता सबजसोै  मखु राजनीितक दलका ितिनिधह ले 
“सिवधानसभाकों  पक्षमा पणर्ू  स्प ताका साथ सहमित जनाए।”२५ 

ग) िनराशाजनक ितफल 
अि ल २००६ को जनआन्दोलनपिछ राजा ानन् ले े आफ्नो 
राजनीितक शि  मलधारकाू  राजनीितक दलह लाई बझाएपिछु  
टि योु ।२६ २१ अि ल २००६ मा राजाले सन ् १९९० को 
सिवधानकों  धारा ३५ को काननीु  आधार समातरे  दलह लाई 
होिसयारीपवर्कू  सीिमत अिधकार हस्तान्तरण गनर् खोजकाे  िथए, जनु 
परानु ै व्यवस्थाअनसारकोु  नयाँ सरकार बनाउने कराु  िथयो। सात 
दलको गठबन्धनले राजाको यस स्तावलाई अस्वीकार गर् यो। २४ 
अि लको राजाको दो ो घोषणाले जनतामा िनिहत सावर्भौमस ालाई 
स्वीकार गर् यो र सन ् १९९० को सिवधानकों  उल्लखे  नगरी 
िवघिटत ितिनिधसभाको पनःस्थापनाु  गर् यो।२७  

काननीु  आधारमा भन्दा राजनीितक आवश्यकताको आधारमा 
गिरएको शि को त्यस हस्तान्तरणबाट सवधािनकं ै  अन्यौलको िसजर्ना 

                                                       
Nepal”, मिु  िरजाल ारा सम्पािदत Readings on Governance and 
Development, अ  ७, (काठमाड , २००६), प.ृ ५२। 
२३

 तत्कालीन धानमन् ी शरबहादरे ु  दउवालाईे  फ अरीे ु  १९९६ मा बझाएकाु  

४० स ीयू  मागह मध्ये एउटा यस्तो िथयो, “जनताको जातािन् क णालीको 
स्थापनाका लािग चिनएकाु  जनताका ितिनिध ारा नयाँ सिवधानं  लिखनपछर्े ु ।” 

उनीह ले “सिवधानसभां ” भ े शब्दावली योग गरकाे  िथएनन ्तर त्यसपिछ यस 

िवषयमा उनीह को सोच िवकिसत हदुँ ै गयो। ४० स ीयू  माग पणर्ू  पाठका लािग 

ाइिसस पको िरपोटर्ु  Nepal’s Maoist, मािथ उल्लिखते , प.ृ ४०-४१ 

हनर्होसे ु ।् नयाँ सिवधानकों  मागको पणर्ू  अनवादु  दीपक थापाको पस्तकु  A 
Kingdom Under Siege (काठमाड , २००३), प.ृ १८९-१९४ मा िदइएको 
छ। 
२४

 मलधारकाू  मखु राजनीितक दलिभ  सिवधानसभाकों  माग र आवश्यकतामा 
िनरन्तर परवीै  गन नरहिर आचायर् (नपालीे  काङ् से) र शकरं  पोखरले  (एमाले) 

हन।ु ्  
२५

 हनर्होसे ु  ् “Constitutional Crisis in Nepal: The Way Forward”, at 
http://insn.org/?p=909। अिधवशने  २३ अि ल २००५ मा भएको िथयो। 

नपालीे  राजनीितक दलका ितिनिधह मा कष्ण सादृ  िसटौला (नपालीे  काङ् से), 

राजन भ राई (एमाले), दीप िगरी (काङ् से जातािन् क), राजन्े  महतो 
(ने.स.पा. (आनन्दीदवीे )), स्वनाम (नपाले  कम्यिनस्टु  पाट  (एकता कन्े , 

मसाल)) र सी.डी. जोसी (नपाले  कम्यिनस्टु  पाट  (एकीकतृ )) िथए। 
२६

 हनर्होसे ु  ् ाइिसस पकोु  िरपोटर् From People Power To Peace?, मािथ 

उल्लिखत।े  
२७

 यी घटना मह को िवस्ततृ िववरण ाइिसस पुको िरपोटर्, Nepal: From 
People Power To Peace?, मा पाइन्छ, मािथ उल्लिखत।े  
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भयो। “औपचािरक पमा र  नहन्जलसम्मु े ” सन ् १९९० को 
सिवधानकों  वधािनकताै  कायमै रहने तकर्  एक जना ख्यात 
सिवधानिवद्कों  िथयो।२८ सिवधानकां  अन्य िवशष ह कोे  िनष्कषर् 
सन ् १९९० को सिवधानलाईं  िविभ  राजनीितक घटना मह ले 
पिछ पािरसककाले े व्यवहारमा यसको भावकािरता समा  भइसककोे  
भ  े िथयो।२९ एक जना राजनीित शा ीका शब्दमा “सन ्१९९० 
को सिवधानकों  मटुु िझिकसिकएको छ।”३० यी दईु फरक 
ि कोणमध्ये एउटाको भनाइ नया ँ व्यवस्थामा वशे  गदार् सन ्
१९९० को सिवधानं  टकरे े  गनर्पछर्ु  भ  े िथयो र अक  भनाइचािहँ 
जनआन्दोलनले िव मान सवधािनकं ै  व्यवस्थाको बािहर रहरे  काम 
गनर् सिकन्छ भ  ेकराकोु  पिु  गरकोे  छ भ  ेिथयो।  

व्यवहारमा भने व्यवस्थािपका र कायर्पािलकाका िनकायह ले सन ्
१९९० को सिवधानकां  खासखास ावधानह को अनसरणु  गरे। 
पनःस्थािपतु  ितिनिधसभाले मािथल्लो सदन र राजािबना नै कायर् 
स ालन गर् यो।३१ खासमा पनःस्थािपतु  ितिनिधसभाले राजाका सबै 
अिधकार त न्तु ै खोस्यो। १८ मे २००६ मा पनःस्थािपतु  
ितिनिधसभाले हात उठाएर गिरएको खलाु  मतदानकाका आधारमा 
आफलाईू  “सावर्भौमस ा सम्प ” र राज्यको “सव च्च िनकाय” भनी 
राजालाई सनाकोे  सव च्च पदबाट हटाउनकाु  साथै राजदरबार 
उ रािधकारीसम्बन्धी सम्पणर्ू  अिधकार आफमाू  िनिहत रहने व्यवस्था 
गर् यो। साथै दशलाईे  धमर्िनरपक्षे  राज्य घोिषत गर् यो र राजपिरषद्को 
पिन खारजीे  गर् यो।३२ त्यस कार सन ् १९९० को सिवधानकां  
कहीे  खास धाराह को मा  खारजीे  गिरएकाले अ  भाग र व्यवस्था 
कायमै रहकोे  भ  ेपिन भान पनर् गयो। 

ससदकों  सबभन्दाै  ठलोू  दल नपालीे  काङ् सकोे  नतत्वमाे ृ  सात 
दलको गठबन्धनले सरकार गठन गर् यो।३३ ससदमां  ितिनिधत्व 
नभएको सयं ु  वाममोचार्समतकोे  मिन् पिरषद् मा सहभािगता 
गराएबाट राजनीितक अनकलताु ू  र काननी आधार दवलाई समा  ु ु ै

                                                       
२८

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
२९

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, सिवधानिवद्हं , काठमाड , अक्टोबर २००६। 
३०

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, राजनीितशा ीह , काठमाड , अक्टोबर 
२००६। 
३१

 सन ्१९९० को सिवधानलं े ससदलाईं  ितिनिधसभा, राि य सभा र ी ५ 

(राजा) भनी पिरभािषत गरकोे  छ। मे २००६ दिखे  िवधयकहे  राजाले नभई 

ितिनिधसभामा सभामखलु े सही गरपिछे  िवधयके  काननु ब  थाल्यो। ाइिसस 
पसग अन्तवार्तार्ु ँ , नीलाम्बर आचायर् (पवर्ू  काननमन् ीु ) काठमाड , १३ अक्टोबर 
२००६। पनःस्थािपतु  ितिनिधसभाले एक सदनात्मक व्यवस्थाका पमा काम 

गन र सदन भ ाले राि य सभा र राजािबनाको ितिनिधसभालाई मा  बझाउनु े भ े 
कराु  अन्तिरम सिवधानमां  उल्लखे  छ। 
३२

 ाइिसस पुको िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ उल्लिखते ,  
प.ृ ४। 
३३

 नपाले  मजदरु िकसान पाट ले सात दलको गठबन्धन छोडने  तर सरकारमा 
सहभागी हनु अस्वीकार गर् यो। हनर्होसे ु  ् ाइिसस पको िरपोटर्ु , Nepal’s 
Peace Agreement, मािथ उल्लिखत।े  ितिनिधसभा (मे १९९९ मा िनवार्िचत) 

मा दलह को िस्थित यस्तो िथयो Ñ नपालीे  काङ् से ७१ िसट, एमाले ६८, नपालीे  

काङ् से ( जातािन् क) ४०, रा पा ११, नपाले  स  भावना पाट ळ३, नपाले  

स  भावना (आनन्दीदवीे ) २, जनमोचार् नपाले  ३, सयं ु  जनमोचार् नपाले  ३ र नपाले  

मजदरु िकसान पाट  १। 

खोिजएको दिखन्छ।े  सन ् १९९० को सिवधानअनसारं ु  गठन 
गिरएको भए पिन मिन् पिरषद्को स्व प सम्भवत: यसभन्दा खासै 
फरक हनेु िथएन होला।३४ नागिरकता र सनासम्बन्धीे  नया ँव्यवस्था 
गनबारे ससदीयं  सिमितह मा गम्भीर बहस चल्यो, तापिन ससदकों  
पणर्ू  बठकै  भने त्यित भावकारी रहेको पाइएन।३५  

सन ्१९९० को सिवधानकों  अिनि त अवस्था हदाहदु ुँ ँ ै पिन त्यसले 
न्यायालय र सरकारी कामकाजमा कनु ै असर पारने । सन ्१९९० 
को सिवधानं  सझाउु  आयोगका एक सदस्यले आफ्नो िवचार यसरी 
व्य  गरकाे  िथए, “सिवधानवादं  भनकोे  िलिखत दस्तावजे  मा ै 
नभएर अभ्यास र व्यवहार हो।” िलिखत काननकाु  धरजसोे ै  
ावधानह  काम नलाग्ने भए पिन अिलिखत परम्पराले सरकार 
चलकोे  उनले बताएका िथए।३६ 

                                                       
३४

 सन ्१९९० को सिवधानकों  धारा ३५ र ३६ ले ससदमां  बहमतु  ा  पाट बाट 
राजाले िनयु  गरकोे  मिन् पिरष  मा मलककोु ु  कायर्कारी अिधकार िनिहत हनेु 

व्यवस्था गरकोे  िथयो। 
३५ ाइिसस पकोु  िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ उल्लिखते , प.ृ 
३, ाइिसस पकोु  विर  प कारिसत अन्तवार्तार्, पाटन, अक्टोबर २००६। 
३६ ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , नीलाम्बर आचायर्, अक्टोबर २००६। अ  

काननिवद्ह लु े पिन सिवधानं  अिहलकोे  अवस्थामा औपचािरक काननीु  

व्यवस्थाभन्दा पिन परम्परागत अभ्यासको कराु  हो भ े करामाु  सहमित जनाए। 

ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काननकाु  ाध्यापक, काठमाड , अक्टोबर २००६। 

“अिलिखत सिवधानं ” शब्द आफमा िवरोधाभाषपणर्ू  कराु  होइन। सयं ु  अिधराज्य 

बलायते  र न्यिजल्यान्डु  दवैु अिलिखत सिवधानं  भएका दशे  भनरे  िचिनन्छन।्  
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3. अन्तिरम सिवधानं  

क) अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमित 
1. ि या 

१६ जनू  २००६ का िदन सात दलको गठबन्धन र माओवादीबीच 
आठबदेँु सम्झौता भयो, जसले १२ बदेँु समझदारीका आधारमा 
अन्तिरम सिवधानकों  मस्यौदा र य िवरामु  आचारसिहतां  तयार पान 
तथा सिवधानसभां  चनावकोु  िमित घोषणा गन ितब ता जनायो।३७ 
त्यसको एक ह ापिछ १५ िदनिभ  सिवधानकों  मस्यौदा तयार पान 
िजम्मवारीसिहतकोे  अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमितको 
(अ.स.म.स.) गठन भयो।३८ तर उ  सिमितले २५ अगस्तमा मा ै 
सिवधानकों  मस्यौदा सात दलको गठबन्धन र माओवादीको सयं ु  
कायर्दललाई बझायोु । त्यस मस्यौदामा राजतन् को भिवष्य र 
सिवधानसभाकों  चनावु  सयन् जस्तां  मख्यु  म ाह बारमाु े  या त खाली 
ठाउँ खाली छोिडएको िथयो या िवकल्पह को सूची िदइएको 
िथयो।३९ यसका १७२ धाराह ले मलतःू  सरकारी िनकायह बारे 
िवस्तािरत पमा वणर्न गरकाे  िथए। ती कराु  छोटो सङ् मण 
अविध भएको सिवधानकां  लािग चािहनभन्दाे  बढी िथए।४० त्यस 
मस्यौदाले ज्यादै िचसो स्वागत पायो। सिवधानिवद्ह लं े यसलाई 
“अपणर्ू ” बताए।४१ एक जना अन्तरार्ि य िवशष ले े यसलाई 
“न्यनतमू  राजनीितक सहमितिबना अिधकतम फल ा  गन यास” 
भनी िटप्पणी गर।े ४२  

अ.स.म.स. गठन भएदिखे  नै यो अन्यौल र िवरोधाभासमा फसकोे  
िथयो। सव च्च अदालतका पवर्ू  न्यायाधीश एवं सन ् १९९० को 
सिवधानं  सझाउु  आयोगका सदस्य ल मण साद अयार्ललाई यसको 
अध्यक्षता गनर् आ ह गिरएको िथयो। सात दलका गठबन्धन र 
माओवादीको सयं ु  कायर्दलले काठमाड का अ  ६ जना 
काननिवद्ह लाईु  पिन सिमितमा बस्न अनरोधु  गरकोे  िथयो। 
काठमाड  स्कलु  अफ ल का िनदशक यवराजु  स ौलालं े िनयि कोु  

                                                       
३७

 आठबदेँु समझदारीको पाठ http://www.kantipuronline.com/ 
kolnews.php?&nid=76803 मा उपलब्ध छ। 
३८

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमितको अध्यक्ष 

ल मण साद अयार्ल, काठमाड , ९ अक्टोबर २००६। 
३९

 Jeannie Shawl, “Nepal interim constitutional panel submits 
draft”, Jurist.com २५ अगस्त २००६ मा उपलब्ध छ। 
http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2006/08/nepali-interim-
constitution-panel-php. 
४०

 यसको तलनामाु  माओवादीले स्ताव गरकोे  अन्तिरम सिवधानकों  मस्यौदा भने 

िनकै चस्तु  िथयो। माओवादीको मस्यौदा अ.स.म.स.को मस्यौदाको दस भागको एक 

भाग मा ै िथयो। उनीह ले मस्यौदाको नामकरण “स ीय लोकतािन् क गणतन्  

नपालकोे  अन्तिरम सिवधानं ” भनी गरकाे  िथए। 
४१

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, सिवधानिवद्हं , काठमाड , अक्टोबर २००६। 

एक जना सदस्यले त्यसलाई सिवधानकों  मस्यौदा नभएर एउटा “िनबन्ध” भएको 
भनी व्याख्या गरे। हनर्होसे ु  ् ाइिसस पको िरपोटर्ु  Nepal’s Peace 
Agreement, मािथ उल्लिखते , प.ृ ७। 
४२ ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , काठमाड , सप्टम्बरे े  २००६।  

गोप्य ि या ित आपि  जनाउदँ ै अ.स.म.स.मा बस्न इन्कार 
गर।े ४३ 

ाइिसस पलु े अन्तवार्तार् िलएको अ.स.म.स.का सदस्यह  कसलै े 
पिन आफ्नो िजम्मवारीबारे े िलिखत सतर्नामा दखकाे े  िथएनन।्४४ 
सिमितका अध्यक्षका अनसारु  अ.स.म.स.को क्षे ािधकार स दिखु े  नै 
मस्यौदाको ािविधक पक्षमा सीिमत रहकोे  िथयो त्यसले र गदीु  
करालाईु  समटकोे े  िथएन।४५ य िप सिमितका अकार् एक जना 
सदस्यले भने त्यस्तो कनु ै सीमा नतोिकएको िजिकर गरे।४६  

मिहला, दिलत४७ र जनजाितको एक जना पिन ितिनिध नभएको ६ 
जना प षु  मा  सिम्मिलत अ.स.म.स.को बनोटले व्यापक िवरोध 
उत्प  गर् यो। सबै दलका मिहला राजनीित ह ले िमलरे  
अ.स.म.स.का कायार्लयमा धनार् िदए र सिमितमा दिलत तथा 
जनजाितको ितिनिधत्व हनपछर्ु ु  भ  े मागह  उठे।४८ त्यसपिछ 
जनकोू  अन्त्य र जलाईु  मिहनाको मध्यितर अ  १० जना सदस्यह  
त्यस सिमितमा िनयु  भए।४९ अ.स.म.स.लाई पणर्ताू  िदने कायर् 
िनकै िढलो भयो, िकनभने सात दल र माओवादीका मध्यस्थकतार्ले 
काननिवद्हु  छान्दा उनीह ले कनु  सामािजक समहकोू  ितिनिधत्व 
गछर्न ्त्यो मा  नहरीे  राजनीितक शि  सन्तलनु  िमलाउन आआफ्ना 
पाट िसत आब  रहे नरहकोे  करालाईु  पिन ध्यान िदएका िथए। 
अयार्लले िढलाइ भएकोमा िद  मान्दै “अन्तिरम सिवधानं  िनमार्ण 
नहनु पिन सक्छ” भनी चतावनीे  िदए।५० जनजाित र दिलत समहकाू  

                                                       
४३

 स ौलालं े काननु व्यवसायीह लाई सिवधानकां  लािग आवश्यक राजनीितक 

सहमित जटाउनु  आ ह गनर् ु भनकोे  सात जना पशिचु िकत्सकह लाई मटकोु ु  

शल्यि या गनर् लगाउन ु जस्तै हो भ े राय व्य  गर।े  ाइिसस पसग ु ँ
अन्तवार्तार्, यवराजु  स ौलां , िनदशक, काठमाड  िव िव ालय, स्कलु  अफ ल, 

काठमाड , ११ अक्टोबर २००६। 
४४

 शािन्त सिचवालय िनकट ोतका अनसारु  अ.स.म.स.को के्ष ािधकार िलिखत 

तोिकएको िथयो। ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , काठमाड , अक्टोबर २००६। 

यस ि यालाई निजकबाट िनयािलरहकाे  अकार् एक जनाका अनसारु  अ.स.म.स.का 
सदस्यह लाई िनयि पु  िदइएको िथयो, तर त्यसमा उनीह को के्ष ािधकार 
तोिकएको िथएन। ाइिसस पसगकोु ँ  इमले  सम्पकर् , फ अरीे ु  २००७। 
४५

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , लक्षमण साद अयार्ल, ९ अक्टोबर २००६, 

अ.स.म.स.मा माओवादीका स काु  ितिनिधले सहमित जनाए। ाइिसस पसग ु ँ
अन्तवार्तार्, िखमलाल दवकोटाे , काठमाड , १५ अक्टोबर २००६। 
४६ ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , शम्भ ु थापा, सदस्य, अ.स.म.स., काठमाड , 

अक्टोबर २००६।  
४७

 परम्परागत जात िवभाजन ममा सबभन्दाै  तल्लो तहमा रहकाे  अछतह लू े 
आफह लाईू  दिलत भनरे  िचनाउन चाउछन।ँ ्  
४८ ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , अन्तरार्ि य राजनीितक िव षके , काठमाड , 

१० अक्टोबर, २००६।  
४९

 शािन्त सिचवालयले ाइिसस पलाईु  उपलब्ध गराएको अ.स.म.स.का 
सदस्यह को सचीमाू  ल मण साद अयार्ल (अध्यक्ष) हिरहर दाहाल, िसन्धनाथु  

प्याकरलु े , शम्भ ु थापा, महादवे  यादव, िखमलाल दवकोटाे , अिग्न खरले , पष्पाु  

भषूाल, सशीलाु  काक , छ कमारीु  ग ङु , शान्ता राई, सनीलु  जापित, पशर्रामु  झा, 
चन्द रे  े  र कमारु  यो न तामाङ िथए। यसमा पिछ िनय  गिरएकाु  एक जना 
दिलत काननु व्यवसायीको नाम परकोे  िथएन। 
५०

 “सिवधानं  मस्यौदा सिमित पणर्ू  नहदाुँ  आश ा” बीबीसीको अन्तरार्ि य ितवदने , 

५ जलाईु  २००६। 
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िहमायतीह  भने असन्तु  रिहरहे।५१ सदस्यतामा िवस्तार भए 
तापिन अ.स.म.स. मािथ रहकोे  सात दलको गठबन्धन र 
माओवादीको पकडमा भने कनु ै फरक परने ।५२  

2. जनसहभािगता 

सिवधानं  िनमार्णमा जनताको सहभािगता जटाउनु  अ.स.म.स.ले गरकोे  
यासमा उच्चवगर्को िनयन् ण रहकोे  दिखयोे । सिमितले दिनकै  
अखबारह माफर् त सझाउकोु  माग गर् यो तर सझाउु  आइपग्नपनु ु  
छोटो म्याद तोक्यो। सिमितका सदस्यह ले काठमाड मा गरसरकारीै  
सस्थाह ारां  आयोजना गिरएका छलफलह मा भाग िलने काम 
गरे। जनसाधारणले अ.स.म.स.मा सोझै सझाउु  िदन सक्ने व्यवस्था 
गिरएको िथयो। सिमितलाई १४०० भन्दा बढी िलिखत सझाउु  र 
दईदिखु े  तीन हजार मौिखक सझाउहु  ा  भएका िथए।५३ सबै 
राजनीितक दल र राि य तथा अन्तरार्ि य स सस्थाह लं े पिन 
आआफ्ना सझाउहु  िदए। दिलत र जनजाित समहह लू े िदएका 
सझाउहु  अ का हरीे  सारभतू कितकाृ  िथए। सनाले े समते  आफ्नो 
भनाइ राख्यो।५४ 

जनताको अथर्पणर्ू  सहभािगतामा हनेु करामाु  दईओटाु  समस्या दखाे  
परे। पिहलो, सिमितलाई िदइएको िजम्मवारीकोे  अस्प ताले गदार् 
सिवधानकों  मस्यौदाले कके े  करालाईु  समट्छे  त्यसबारे जनतालाई 
अन्यौल भयो। ा  सझाउह मध्यु े धरजसोे ै  सझाउु  स्थायी 
सिवधानमां  हनपनु ु  िवशषताह सगे ँ  सम्बिन्धत िथए, जस्तै; नयाँ 
िवधाियका, सरकारी िनकायह मा आरक्षणको व्यवस्था र स ीय वा 
ान्तीय एकाइह का आधारमा राज्यको पनु:सरचना गनं  कराु ।५५ 
सङ् मणकालीन सस्थाह कों  सीिमत भिमकाू  हनेु करालाईु  
जनतामाझ पर् याु उन नसक्दा अ.स.म.स.ले सारभतू पिरवतर्नका लािग 
दिबएर रहकाे  चाहनाह को बाढी खप्नपर् योे ु । त्यसले जनतामा यस्तो 
अपक्षाे  जगायो जो पराू  नहनेु प ा िथयो। 

दो ो, अ.स.म.स.सगँ  ा  सझाउह लाईु  अध्ययन र िव षणे  गन 
शासिनक सयन् कों  अभाव िथयो। त्यस्तो सयन् िबनां  अ.स.म.स.ले 
सिवधानकों  मस्यौदा तयार गदार् जनताको रायसझाउलाईु  ध्यानमा 
रािखनछे  भनी गरकोे  ितब ता पराू  गनर् सक्ने करु ै िथएन। 
अ.स.म.स.ले ा  सझाउह कोु  ारिम्भक िव षणे  गररे  सार मा  

                                                       
५१

 ाइिसस पुसगँ  अन्तवार्तार्, काठमाड , १६ अक्टोबर २००६। 
५२

 ससदीयं  दलह मा राि य जातन्  पाट  र राि य जनशि  पाट लाई 
मस्यौदा सिमितमा ितिनिधत्व गराइएको िथएन, य िप उनीह ले आफ्ना 
सझाउहु  भने िदएका िथए। 
५३

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
५४ ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, शािन्त सिचवालय काठमाड , अक्टोबर २००६।  
५५

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, ो पिब्लकका टके  ता ाकार र नपाले  आिदवासी 
जनजाित महास का ओम ग ङु  काठमाड , अक्टोबर २००६, “िव  आिदवासी 
जनजाित िदवस :आिदवासी जनजाित काठमाड  घोषणा २००६”, ९ अगस्त 

२००६, न्ययोकर् िस्थतु  “ जनन अिधकार कन्े ” ले जनन स्वास्थ्य सवालाईे  

मिहला अिधकारको पमा िसफािरस गर् यो। अ.स.म.स.लाई मिलसाे  उ तीकोे  प , 

२८ जलाईु  २००६, http://www.crlp.org/pdf/ww_Letter_to_ICDC. 
pdf. 

िखच्ने यास गर् यो।५६ तर, अ.स.म.स.िसत शािन्त सिचवालयबाट 
िझकाइएका सीिमत कमर्चारीह  मा  िथए र शािन्त सिचवालयमै 
सवधािनकं ै  काननकाु  ाता कमर्चारी कोही िथएनन।्५७ ा  
सझाउह मध्यु े कनु -कनु  सझाउलाईु  ठाउँ िदने भ  े कराु  
अ.स.म.स.ले कसरी िनमार्ण गर् यो अथवा ा  सझाउलाईु  अन्तिरम 
मस्यौदामा कसरी समावशे  गिरयो भ ेबारे अ.स.म.स.ले सावर्जिनक 
तवरमा कहीे  खलाएनु । आफलू े िदएका सझाउहु  अन्तिरम 
मस्यौदामा समावशे  भए भने कितसम्म भए वा शि शाली िनकायका 
मखहु  (जस्तै सना मखे ु ) ले िदएका सझाउह लु े मा ै बढी 
मह व पाए िक भ ेबारे जनताले कहीे  भउे  पाएनन।् पारदिशर्ताको 
अभाव भएका कारण नागिरक समाजका अगवाह लु े अ.स.म.स.ले 
जनताका सझाउह लाईु  परू ै बवास्ताे  गरकोे  आरोप लगाए।५८ 
सरकारले ा  सझाउह लाईु  गोप्य राख्यो, सझाउह कोु  िव षणकाे  
लािग आवश्यक पन सल्लाह िदने िहसाबले अन्तरार्ि य 
िवशष ह लाईे  सझाउह कोु  अध्ययन गनर् सरकारले अनमितु  
िदएन।५९ 

3. सार 

अ.स.म.स.को मस्यौदाले६० आफ्नो मख्यु  ोत सन ् १९९० को 
सिवधानलाईं  बनाएको दिखन्छे ।६१ मािथ उल्लखे  गरजस्ते ै यसले 
राजतन् को भाग्य र सिवधानसभाकां  लािग चनावीु  सयन् जस्तां  मखु 
म ाकोु  समाधान नखोजी राज्य स ालनका िनकाय र नीितबारे 
अिधक व्याख्या गरकोे  छ। उदाहरणका लािग, मस्यौदाको खण्ड ४ 
मा ६ ओटा “राज्यका िनदशक िस ान्त” (मलककोु ु  अथर्तन् लाई 
स्वतन्  र आत्मिनभर्र बनाउनलगायतकाे  कराु ) र १९ ओटा 
राज्यका नीितह को सचीू  िदइएको छ।६२ सन ् १९९० को 
सिवधानमां  जनताको मौिलक हकका १३ बदाुँ  िथए, नया ँमस्यौदाले 
कहीे  नया ँअिधकारह  जस्तै; स्वच्छ वातावरण, िनःशल्कु  आधारभतू 
स्वास्थ्यसवाे , माध्यिमक तहसम्मको िनःशल्कु  िशक्षा र रोजगारको 
हक तथा बरोजगारे  जनताको हक थपरे  १९ बदामाुँ  मौिलक 
अिधकारको व्यवस्था गरकोे  छ।६३ 

                                                       
५६

 ाइिसस पुसगँ  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
५७

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, सिचवालयका पवर्ू  अिधकारी, काठमाड , अक्टोबर 
२००६। 
५८

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काठमाड  र लिलतपरु, अक्टोबर २००६। 
५९

 अन्तरार्ि य सिवधानिवद्हं , ाइिसस पसगकोु ँ  इमले  सम्पकर् , फ अरीे ु  

२००७। 
६०

 अ.स.म.स.को मस्यौदा भ ाले २५ अगस्त २००६ मा सयोजनं  कायर्दललाई 

बझाएकोु  र कािशत भएको अिन्तम मस्यौदालाई बझाउछ।ु ँ  यसले अ.स.म.स.को 
स कोु  आन्तिरक मस्यौदा र त्यसपिछको कायर्दलले सशोधनसिहतं  तयार पारकोे  

सस्करणलाईं  जनाउदन।ँ ै  
६१

 ाइिसस पुसग अन्तवार्तार्ँ , शािन्त सिचवालयका पवर्ू  अिधकारी, काठमाड , 

अक्टोबर २००६। 
६२

 सन ्१९९० को सिवधानकों  भाग ४ ले पाँचओटा राज्यका िनदशक िस ान्त 

र १३ ओटा राज्यका नीित उल्लखे  गरकोे  िथयो। 
६३

 अ.स.म.स.को मस्यौदा धारा १७-१९। मस्यौदामा मिहला अिधकार, बाल 

अिधकार (धारा २१-२३), जातीय भदवावे  िव को अिधकार र राज्य सचालनकों  

मलधारमाू  पिहले समावशे  नगिरएका समहकाू  लािग राजनीितक सहभािगताको 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
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अ.स.म.स.को मस्यौदाले व्यवस्थािपकाअन्तगर्तका िनकायह  (काननु 
िनमार्ण ि याका १५ ओटा जिटल व्यवस्थासिहत), ाचार 
उन्मलनू , िनजामती सवाे  र मानव अिधकार आयोगका बारमाे  
उल्लख्ये  जोड िदयो।६४ न्यायपािलकाको सरचनां  र न्यायपिरषद्को 
व्यवस्थाको उल्लेख गनर्काु  अितिर  सबै न्यायाधीशह को िनयिु  
६ मिहनािभ  नवीकरण नगिरएमा स्वतः खारजे  हनेु व्यवस्था पिन 
मस्यौदामा गिरएको छ।६५ तर, मस्यौदाले जिटल कितकाृ  
राजनीितक म ाह कोु  समाधान भने गनर् सकने । उदाहरणका लािग 
यसले अन्तिरम िवधाियकाको स्प  स्व प तोकेन। स ीय सरचनामां  
लजानै  नपाललाईे  िवभाजन गनबारे िवकल्पह  मा  सझाएकोु  
िथयो। हनु त यी अन्तिरम सिवधानलं े िनक् य ल गन िवषयह  
होइनन ्पिन।६६  

4. पाठ 

अ.स.म.स.ले सिवधानं  िनमार्णको एउटा आवश्यक पाटो राजनीितक 
सहमित तथा व्यवस्थापन हो र त्यसलाई अ  कनु ै गरराजै नीितक 
अ  वा िनकायले ितस्थािपत गनर् सक्दनै  भ  े बझ्योु । य िप, 
मस्यौदालाई पणर्ताू  िदन अ.स.म.स.ले आफ्नो अिधकारको अझ बढी 
अभ्यास गनर् सक्थ्यो र राजनीितक नताह काे  साम ु सारभतू 
िवषयह मा िवकल्पह  पिन िदन सक्थ्यो। अ.स.म.स.को 
कामकारबाहीको सयोजनं  पिन अत्यन्तै कमजोर िकिसमको िथयो। 
सिमितको अिधकारक्षे बारे सदस्यह बीच समझदारीको पणर्ू  अभाव 
िथयो, त्यसमािथ व्यवस्थापन पिन त्यि कै कमजोर िथयो। 
सदस्यह बीच छलफल र बहस पिन सा ै सीिमत मा ामा भए।६७ 

ािविधक सिमितको मख्यु  चनौतीु  नै आन्तिरक बहस र छलफलबाट 
िवचिलत नभईकन िवशष ह काे  ि कोण र जनआकाङ्क्षालाई 
सम्झौताको ि यामा ल्याउन सक्न ुहो। अन्तिरम सिवधानं  िनमार्ण 
ि यासगँ  निजक रहकाे  एक अध्यताले े अ.स.म.स.लाई शािन्त 
सम्झौतामा उल्लखे  गिरएका समाधानका वकिल्पकै  उपायह को 
िलिखत दस्तावजे बनाएर कायर्दलसगँ छलफल गन स्प  अिधकार 
िदइएको भए यसले रा री काम गनर् सक्थ्यो भनी बताएका िथए।६८ 
यस अनभवलु े के बतायो भने यिद जनताको सहभािगताको नाममा 
उनीह को सझाउकाु  लािग मा  बाटो खलाु  गिरयो र त्यसभन्दा 

                                                       
अिधकारसम्बन्धी पयार्  नयाँ व्यवस्था छ (धारा १५, २२)। यी ल यह  वस्ततःु  

जातािन् क ढ ले चिनएकाु  जनताका ितिनिधह ारा बनाइने अिन्तम र पणर्ू  

सिवधानमां  ठगाने  गिरने िवषयह  हन।ु ्  
६४

 अन्तिरम सिवधानकों  मस्यौदा, धारा ८८-१०३, १२५-३२, १३६-१३७। 
६५

 मािथ उल्लिखते , धारा १६८(२) सव च्च अदालतका न्यायाधीशह ले न्याियक 

स्वतन् ताको रक्षाथर् अन्तिरम सिवधानमां  १३ बदेँु सशोधनको स्तावमा पिहलं े नै 

सहमित जनाएका िथए। “न्यायाधीशह ले अन्तिरम सिवधानमां  सधारकाु  लािग 

धानन्यायाधीशलाई ापनप  बझाए।ु ” nepalnews.com, ९ जनवरी 
२००७। 
६६

 अन्तिरम सिवधानकों  मस्यौदा धारा ४६, १४४। 
६७

 त्यसपिछका स ारमाध्यममा िदएका अन्तवार्तार्ह मा अयार्ल आफले 

अ.स.म.स.का कामकारबाहीह मा धरे ै  कमजोरी रहको स्वीकारे  गर।े  हनर्होसे ु  ्

उदाहरणका लािग ल मण अयार्लको अन्तवार्तार्, नपाले , १० सप्टम्बर े े २००६।  
६८ ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , काठमाड , अक्टोबर २००६।  

बढी कहीे  गिरएन भने सिवधानं  िनमार्णमा जनताको सहभािगतालाई 
उच्चवगर्को स्वाथर्ले दबाउन सक्छ। 

यी कमजोरीका बाबजदु सहभािगताका लािग भएका सबकोै  सहमितले 
सवधािनकं ै  पिरवतर्नको ि यालाई थप वधािनकताै  भने दान 
गर् यो। सात दलको गठबन्धन र माओवादी दवलु ै े मस्यौदामा 
अपणर्ताू  रहकोे  करालाईु  स्वीकारे। यस अनभवबाटु  िनम्नबमोिजमको 
पाठ िसक्न सिकन्छः 

अिधकारक्षे  स्प  तोिकिदनाले सङ् मणकालीन व्यवस्थापनलाई 
भावकारी बनाउछ। ािविधकँ  मस्यौदा सिमित र राजनीितक िनणर्य 
गन िनकायबीचमा स्प  िभ ता हनपछर्ु ु । अ.स.म.स. आफ्नै 
क्षे ािधकारिभ  रहकाे  िवशु  ािविधक पक्ष र सारभतू म ाह काु  
बीचको अन्यौलमा मिल्लएको दिखन्छे । जनतािसत रायसझाउु  
मागरे तथा मानव अिधकार एवं राज्यका उ ेश्यजस्ता िवषयमा 
िवस्ततृ सवधािनकं ै  भाषाको योग गरी मस्यौदा तयार पाररे  
अ.स.म.स.ले आफ्नो वधािनकै  क्षे ािधकारभन्दा बािहर राज्यका कहीे  
मखु िवषयह मा आफ्नो अडान दखाएकोे  छ। त्यसो गररे  
जातािन् क ढ ले छािनएका िनकायले गनर्पनु  कामलाई उिछ े 
जोिखम अ.स.म.स.ले िलएको छ। अब गठन हनेु सिवधानसभालं े 
सिवधानं  मस्यौदाको िजम्मवारीलाईे  स्प  पले तोक्नपछर्ु  र 
मस्यौदामा िदइएका िवकल्पह को जानकारी सिवधानसभां का 
सदस्यह लाई मा  होइन आम जनतालाई समते  उपलब्ध 
गराउनपछर्ु  । 

सिवधानं  िनमार्णमा जनताको अथर्पणर्ू  सहभािगता जनताको सझाउु  
मागरे मा ै पराू  हनु सक्दनै । जनताबाट ा  रायसझाउलाईु  
अध्ययन िव षणे  गन र त्यसबाट आएका िनष्कषर्ह लाई राजनीितक 
िनणर्यकतार्ह समक्ष बझाउनु े र जनतालाई यी सबै ि यागत 
कराकाु  बारमाे  जानकारी गराउन पयार्  समय र आवश्यक 
ोतसाधनसिहतको एउटा सरकारी िनकायको व्यवस्था गिरनपछर्ु । 

सिवधानं  िनमार्णको सवालमा जनताका सबै िटप्पणीह उपर 
सिवधानसभाकां  पणर्ू  बठकमाै  छलफल हनु सम्भव छनै । तसथर् 
सिवधानं  िनमार्णको ि यालाई सघाउन गठन गिरने छु ै 
कमर्चारीसिहतको आयोग वा सिचवालयले त्यस्तो काम गनर् सक्नछे । 

जनतासगँ त्यक्ष स ार कायम गनर् ु सिवधानं  मस्यौदा ि याको 
अत्यावश्यक पक्ष हो। जनतासगकोँ  सचारिवहीनतालं े उनीह मा 
अनावश्यक आशा र अपक्षाकोे  िसजर्ना गराउदछँ  र त्यस्ता अपक्षाहे  
पूरा नभएमा त्यसबाट सङ् मणकालीन अवस्थामा सबकोै  
आत्मिव ास र अिन्तम सवधािनकं ै  स्व पलाई नै कमजोर 
तल्याउछु ँ । जनताका अपक्षाह लाईे  व्यविस्थत तल्याउनु  ु सिवधानं  
िनमार्णको वधािनकै  र आवश्यक पक्ष हो। सिवधानं  िनमार्ण 
ि याका िविभ  चरणका उ ेश्य र कायर्ह  के-के हन्छनु  ्भनरे  
आम जनतालाई पिहलबाटे ै सिचतू  गन कायर्मा ोतसाधनह को 
उपयोग गिरनपछर्ु । 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ ८ 

 

 

ख) दस्तावजेको अिन्तम प 
१. यो कसरी आयो  

सात पाट को गठबन्धन र माओवादीह ले अन्तिरम सिवधानलाईं  
१५ िडसम्बरे  २००६ मा अिन्तम प िदए। अन्तिरम सिवधानं  
मस्यौदा सिमित (अ.स.म.स.) ले तयार गरकोे  मस्यौदामा कहीे  
फरबदले  गरी यो सिवधानं  जारी गिरएको िथयो। माओवादीले बा  
िदनिभ मा सिवधानं  घोषणा गनर् माग गरकोे  भए तापिन सिवधानं  
घोषणा गनर् एक मिहना लाग्यो। सरकारले सयं ु  रा को 
सपरीवक्षणमाु े  हितयार व्यवस्थापनको ि या अगािड बढाउन चाहकोे  
हनालु े पिन सिवधानं  घोषणा गनर्मा िढलाइ भएको िथयो। त्यस 
अविधमा सिवधानकों  मस्यौदालाई व्यापक पमा िवतरण गिरएको 
भए तापिन औपचािरक तवरमा भने सरकारले त्यसलाई सावर्जिनक 
गरकोे  िथएन। १५ जनवरी २००७ मा ितिनिधसभाले अन्तिरम 
सिवधानं  जारी गर् यो। सोही िदन ितिनिधसभा र मत ायःृ  अवस्थामा 
रहकोे  राि य सभाको पिन िवघटन गिरयो जसले अन्तिरम 
व्यवस्थािपकाको गठनका लािग मागर् शस्त गर् यो। अिन अन्तिरम 
व्यवस्थािपकाको पिहलो बठकै  तत्कालै बस्यो।६९  

अन्तिरम सिवधानं  राजनीितक सहमित र सम्झौताको अिन्तम 
दस्तावजे बनरे  आएको िथयो। तर यो वास्तवमै आमसहमितको 
दस्तावजे भने ब  सककोे  िथएन। सिवधानमां  राजनीितक पाट को 
एकअकार्सगँ  मले  नखाने ाथिमकताह  रािखएका छन।् उदाहरणका 
लािग, माओवादीह ले भनबमोिजमकोे  “व ािनकै  भिमसधारू ू  
कायर् म” का साथसाथै व्यि गत सम्पि को अिधकार तथा आिथर्क 
लगानी वि लाईृ  ोत्साहन गन िस ान्तह  पिन सिवधानमां  परकाे  
छन।् अन्तिरम व्यवस्थािपकाको नाम नै अचम्मलाग्दो िकिसमले 
“व्यवस्थािपका-ससदं ” भनरे  रािखएको छ। यो माओवादीह ले 
चाएको “व्यवस्थािपका” र सात पाट  गठबन्धनले रा  चाहकोे  

“ससदं ” को वणर्श र प हो। (माओवादीका भनाइमा “ससदं ” 
शब्दले बजर्वाु ु  गन्ध बोककोे  छ)। एक जना सिवधानिवद्लं े यस 
दस्तावजमाे  सिवधानं  थोरै र राजनीित धरे ै भएको गनासोु  गरकाे  
िथए।७० 

यो सिवधानं  अपणर्ू  छ भ  ेकराु  सबै पक्षले स्वीकार गरकाे  छन।् 
धानमन् ी कोइरालाले समते  यस ित सन्दहे  व्य  गद यसमा 
सशोधनं  हनपछर्ु ु  भनकाे  िथए।७१ अ  पाट ले त यसको िनकै नै 
आलोचना गरकाे  िथए। सात राजनीितक दलका कहीे  ितिनिधसभा 

                                                       
६९

 अन्तिरम व्यवस्थािपकालाई आिधकािरक पमा “व्यवस्थािपका-ससदं ” भनी 
नामकरण गिरएको छ। यसका ३३० सदस्यह मध्ये २०९ जना मलधारकाू  

राजनीितक पाट ह बाट र ७३ जना माओवादीबाट छािनएका िथए। ४८ िसट 

अल्पसङ्ख्यक समहू  तथा “राजनीितक व्यि त्वह ” का लािग र ससदमां  

ितिनिधत्व नभएको सयं ु  वाममोचार्का लािग छ ाइएकोु  िथयो। तर 
माओवादीबाहककाे  राजनीितक दलह ले भने आफ्नै पाट का नताे - 
कायर्कतार्ह लाई मा  मनोनयन गर।े  
७०

 भीमाजर्नु आचायर्सगकोँ  अन्तवार्तार्, nepalnews.com, २९ िडसम्बरे  

२००६। 
७१

 राजन्े  फयालु , “सधारु  गद जान सिकन्छ”, कािन्तपरु, १६ जनवरी २००६। 

सदस्यह ले अन्तिरम सिवधानकों  घोषणा हनअगावु ु ै सशोधनं  स्ताव 
दतार् गराएका िथए, तर पिछ धानमन् ीको आ हमा उ  स्ताव 
िफतार् िलइएको िथयो। राि य जातन्  पाट , राि य जनशि  पाट , 
जनमोचार् नपाल ाराे ७२ स्ततु सशोधनं  स्ताव भने ितिनिधसभामा 
बहमत ाराु  अस्वीकतृ  गिरएका िथए। यस सिवधानमां  कहीे  
दीघर्कालीन ावधान पिन रािखएका छन।् यसो गनर्काु  पछािड 
दईओटाु  कारण हनु सक्छन ् Ñ एउटा, स्प  सधारकाु  पक्षमा 
जनताले िदएको दबाब। अक , सङ् मणकालको अविध बढ्न सक्छ 
भ  ेपाट  नताह कोे  आश ा। पिछल्लो कारण अिघल्लोभन्दा बढी 
मह वपणर्ू  छ। सिवधानसभाकों  िनवार्चन पर सरकाे  खण्डमा 
त्यसबीचमा पिरवतर्नका काम गनर् सिकयोस ् भनरे  उनीह ले यसो 
गरकाे  िथए।७३ कोइराला आफले गरकोे  सिवधानं  सशोधनकों  
आ ानलाई सिवधानसभाकों  चनावु  पर सनर् सक्ने स तेका पमा 
िलन सिकन्छ। 

२. मखु िवशषताहे  

सिवधानसभाकों  गठन नहदासम्मुँ  ३३० सदस्यीय अन्तिरम 
व्यवस्थािपकाले काननु िनमार्ण गन अिधकारको अभ्यास गनछ। 
(यसलाई व्यवस्थािपकाको काम गन र सिवधानं  मस्यौदा गन दवैु 
िजम्मवारीे  िदइएको छ)७४। सम्भवतः यसको सबभन्दाै  मह वपणर्ू  
शि  भनकोे  दईितहाइु  बहमत ाराु  अन्तिरम सिवधानलाईं  सशोधनं  
गनर् सिकने व्यवस्था हो।७५ अन्य काननु बनाउने अिधकार अन्तिरम 
व्यवस्थािपका र सिवं धानसभा दवमाु ै  समान पले लागू हन्छु ।७६ 
सन ् १९९० को सिवधानमां  झ आिथर्क िवधयके  तथा अन्य 
िवधयककाे  बीचमा िभ ता रािखएको छ र आिथर्क िवधयके  
सरकारले मा  पसे  गनर् सिकने व्यवस्था गिरएको छ।७७ अन्तिरम 
व्यवस्थािपकाले सङ् मणकालमा गनर्पनु  काम मा  गनर्पछर्ु  भ े 
छनै । यसले दीघर्कालसम्म लागू हनेु ऐन पिन बनाउन सक्छ।  

अ.स.म.स.को मस्यौदामा जस्तै अन्तिरम सिवधानमां  सङ् मणकालीन 
दस्तावजमाे  हनपनु ु  कराु  मा  नभई दीघर्कालका लािग तयार 
गिरएको सिवधानमां  पाइने िवशषताहे  पिन रहकाे  छन।् यसमा 
१६७ धाराह  र राि य झन्डा तथा सिवधानकों  वधािनकतासम्बन्धीै  
गरी दईओटाु  अनसचीु ू  छन।् मौिलक हक तथा िनदशक िस ान्त 
अ.सं.म.स.ले तयार गरकोे  मस्यौदाबाट जस्ताको तस्तै रािखएको छ। 

                                                       
७२

 जनमोचार् नपाले  सात पाट को गठबन्धनको एक सदस्य हो तर यसका ससदीयं  

दलका सदस्यह  भने तीन ट ामाु  िवभािजत भएका छन।् हनर्होसे ु  ् ाइिसस पु 

िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ उल्लिखत।े  
७३

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, सात पाट को गठबन्धन र माओवादी नताहे , 
काठमाड , जनवरी २००७। 
७४

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ४५। 
७५ ऐजन, धारा १४८। यो नयाँ सिवधानको ावधानं  लागू गनर् बहमतकोु  

आवश्यकता पन करासगु ँ  िमल्दोजल्दोु  छ।  
७६

 ऐजन, धारा ५९ र ८३। व्यवस्थािपका ससदलाईं  आफ्नो कायर् 
स ालनसम्बन्धी िनयम बनाउन पाउने अिधकार छ (धारा ५७)। सिवधानसभाकों  

गठन भएपिछ यसले िनयिमत ससदीयं  कायर् स ालनका लािग छु ै सिमित िनमार्ण 

गनर् सक्नछे  (धारा ८३(१))। 
७७

 ऐजन, धारा ८४। 
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यसो गनर्कोु  अथर् हन्छु  Ñ अिधकार र ोतह को बाँडफाडँजस्ता 
मह वपणर्ू  िवषयमा अिनवार्िचत तथा सबकोै  ितिनिधत्व नभएको 
िनकायले सावर्जिनक परामशर् नगरीकनै िलएको िनणर्यलाई स्वीकार 
गनर् ुअन्तिरम सिवधानमां  जिटल तथा मतभदे  हनु सक्ने िवषयह मा 
यस्ता दीघर्कालीन ावधानह  रा  हन्छु  वा हदनुँ ै  भ  ेकराु  आफ्नै 
श ास्पद हनु सक्छ। पयार्  बजटकोे  अभाव भएको र अस्थायी 
कृितको गठबन्धन सरकारले यी क्षे मा त्यित धरे ै काम गनर् 
सक्दनै , तर अिन्तम दस्तावजमाे  महत्वाकाङ्क्षी ल य तोिकएको 
हनालु े यसबाट सवधािनकं ै  ि या एवं अन्तिरम सस्था ितं  
जनअसन्तोष बढ्ने खतरा हनु सक्छ। अनौठो कराु  के छ भने 
अन्तिरम सिवधानकों  स्तावनामा यो संिवधान िनमार्णका लािग ढोका 
खोल्ने अि ल २००६ को जनआन्दोलनमा व्य  जनभावनालाई 
ठोस पमा उल्लखे  गिरएको छनै ।  

अन्तिरम सिवधानमां  न्यायपािलकाको बनावट र स ठनमा कहीे  
सामान्य पिरवतर्न मा ै गिरएको छ र न्यायाधीशह ले यस 
सिवधान ितं  शपथ खानपनु  व्यवस्था गिरएको छ।७८ 
धानन्यायाधीशलाई धानमन् ी ारा शपथ गराइयो। यस्तो 
ावधानले गदार् न्यायपािलकाको स्वतन् ता खतरामा पनर् गयो भनी 
न्यायाधीश तथा काननिवद्ह लु े औलाँ  ठ ाएका िथए। 

यस नयाँ व्यवस्थाले बहलवादकोु  अवधारणामा सावधानीपवर्कू  अंकशु  
लगाएको छ। अि ल २००६ को आन्दोलनको िवरोध गन पाट  
सदस्यह लाई वा व्यि ह लाई अन्तिरम व्यवस्थािपकामा 
ितिनिधत्व गनर्बाट रोक लगाइएको छ। (१२ जना सासंदह लाई 
यसअिघ नै हटाइसिकएको िथयो भने राि य सभाका सदस्य 
लोकबहादरु थापा रा पा (नपाले ) को सदस्य भएको थाहा भएपिछ 
उनलाई हटाउदाँ  ३३० सदस्यीय व्यवस्थािपकाको सङ्ख्या यसको 
पिहलो बठकै  बस्नअगावु ै घटरे  ३२९ सदस्यीय ब  पग्यो।ु ) 
राजावादीह को सङ्ख्या ससदमां  यसै पिन एकदमै कम भएकाले 
उनीह ले काननु िनमार्ण ि यालाई रोक्न सक्दनथै े। त्यसलै े, 
उनीह लाई िनस्कासन गन िनणर्य दरबारको चलखेल रोक्ने 
उ ेश्यले भन्दा पिन बदलाको भावनाबाट िरते  दिखन्छे ।७९ 
अन्तिरम व्यवस्थािपकामा ितिनिधत्व गन सम्पणर्ू  राजनीितक 
दलह ले सिवधानसभाकों  िनवार्चनमा स्वतः भाग िलन पाउने 
व्यवस्था गिरएको छ। यस व्यवस्थाले गदार् यसअिघको ससदमां  
ितिनिधत्व नभएका नकपाे  (माओवादी) र सयं ु  वाममोचार्ले त्यो 
अवसर पाउनछने ।् तर अ  परानाु  तथा नया ँसबै पाट ले पनःु  दतार् 

                                                       
७८

 ऐजन, धारा १६२(२)। 
७९

 सयं ु  रा स का महासिचवका तत्कालीन स्वकीय ितिनिध र पिछ िवशषे  

ितिनिधमा िनयु  इयान मािटर्नले राजावादी पाट ह को गितिविधमािथ भएको 
हस्तक्षेपले यस ि याको वधािनकतालाईै  चनौतीु  िदएको चतावनीे  िदएका िथए। 

“दईु राजनीितक पाट ले आफ्ना गितिविधमा व्यवधान पदाै  भएको भनी गरकोे  

उजरी ितु  मरोे  ध्यान आकिषर्त भएको छ। ... िनवार्चन ि याको िव सनीयताका 
लािग सबै राजनीितक पाट ह सँग शािन्तपणर् पमाू  सभा जलसु ु  गनर् पाउने 

अिधकार भएको करामाु  म जोड िदन चाहन्छ।ु  िनवार्चन ि याको िव सनीयता 
सिवधानं  िनमार्ण ि याको िव सनीयताका लािग आवश्यक पदर्छ।”, से िव ि , 

OPRSG, २९ िडसम्बरे  २००६, काठमाड । 

गनर्पछर्ु । त्यसो गनर् १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर हनपनु ु  
व्यवस्था रािखएको छ जसबाट साना पाट लाई अप् ारो पन 
दिखन्छे ।  

३. शि को कन् ीकरणे  

अन्तिरम संिवधानले सरकारका तीन अ ह  व्यवस्थािपका, 
न्यायपािलका तथा कायर्पािलकाको व्यवस्था गरकोे  भए तापिन 
कायर्पािलकालाई ज्यादा अिधकार िदइएको छ। कायर्पािलकाको 
अिधकार धानमन् ीले नतत्वे ृ  गरकोे  मन् ीपिरषद्लाई िदइएको छ र 
धानमन् ी नै राज्य मखु हनेु व्यवस्था गिरएको छ। यसअनसारु  
राजामा राज्य स ालनको कनु ै अिधकार रहनछने ै ।८० 
धानसनापितकोे  िनयि काु  साथै सरक्षाु  पिरषद्को गठन 
मिन् पिरषद्ले गनछ।८१ यसअिघ मिन् पिरषद्को सल्लाह र 
सम्मितमा राजाले योग गद आएको स टकालको घोषणा गन 
अिधकार पिन मिन् पिरष  मा िनिहत छ। सन ् १९९० को 
सिवधानमां  स टकालको घोषणाको अनमोदनु  तीन मिहनािभ  
ितिनिधसभाले गनर्पनु  ावधान िथयो भने अन्तिरम सिवधानमां  
स टकालको अनमोदनु  एक मिहनािभ  गनर्पनु  र सोको म्याद 
एकपटक मा  बढाउन सिकने व्यवस्था गिरएको छ।८२  

सन ् १९९० को सिवं धानको अिस्थरताका कारण रहन पगकोु े  
राजामा रहकोे  बाधा अड्काउ फकाउनु े अिधकार मिन् पिरषद्लाई 
(एक्ला धानमन् ीलाई होइन) िदइएको छ।८३ धारा १५९(२) 
अनसारु  राजामा रहकाे  सबै सवधािनकं ै  अिधकारह  धानमन् ीलाई 
िदइएको भए तापिन सबभन्दाै  मह वको स टकालीन अिधकार भने 
सय  पमां ु  मिन् पिरषद्लाई िदइएको छ। सात दलको गठबन्धन 
र माओवादीका बीचमा फरक मत दखाे  परमाे  यसले धानमन् ीलाई 
सवसवार् हनबाटु  रोक्न सक्छ। तर दवैु पक्ष स टकालीन अिधकार 
योग गनर् सहमत भएमा उनीह लाई यसबाट अ ले रोक्न सक्ने 
कम माै  सम्भावना छ। राजाको अविश  अिधकार पिन पाएका 
धानमन् ीको अिधकारलाई कम गनर् ुएकदमै मह वपणर् छू , िकनभने 
यस खालको कायर्कारी अिधकार सिवधानसभाकों  पिहलो बठकपिछै  
पिन “आवश्यक हरफरसिहते े ” कायम रहनछे ।८४ कायर्कारी 
िनकायलाई आफ्नो अधीनमा रा  सफल धानमन् ीमा शि  

                                                       
८०

 अन्तिरम सिवधानं  धारा १३७, १५९। 
८१

 ऐजन, धाराह  १४४, १४५। सनाकोे  पिरचालन, व्यवस्थापन तथा 
िनयन् णको अिधकार मिन् पिरषद्लाई सिम्पइएकोु  छ। तर राि य सरक्षाु  

पिरषद्को अिधकार भने उल्लखे  गिरएको छन।ै  सन ्१९९० को सिवधानलं े सनाे  

पिरचालनका लािग राि य सरक्षाु  पिरषद्ले राजासमक्ष िसफािरस गन व्यवस्था 
गरकोे  िथयो य िप यसको भिमकाू  आल ािरक मा  िथयो। धारा ११८ नपाले  

अिधराज्यको सिवधानं  १९९०। 
८२

 अन्तिरम सिवधानकों  धारा १४३ र नपाले  अिधराज्यको सिवधानं  १९९० को 
धारा ११५ को तलनाु  गनर्होस।ु ्  
८३

 यहाँ अन्तिरम सिवधानकों  धारा १५८ र नपाले  अिधराज्यको संिवधान १९९० 

को धारा १२७ लाई तलनाु  गनर् ुउपयु  हन्छ।ु  राजा ानन् ले े धारा १२७ को 
द पयोगु  गरकोे  दःखदु  अनभवु  हदाहदु ुँ ँ ै पिन अन्तिरम सिवधानमां  यस्तो ावधान 

रािखन आ यर्लाग्दोु  कराु  हो। 
८४

 अन्तिरम सिवधानं  धारा ४४। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ १० 

 

 

सन्तलुनको िस ान्त िवपरीत नया ँ कायर्कारी मखमाु  अिधकार 
किन् ते  गनर् दबाब िदने आशि  जाग्न सक्छ। 

अन्तिरम सिवधानलं े कितपय ठाउमाँ  शि  सन्तलनलाईु  
िवधाियकाको िवपक्षमा र कायर्कारीको पक्षमा पारकोे  छ। “नपाले  
सरकार” अथार्त ् धानमन् ी र उनको मिन् पिरष ८५ ले 
व्यवस्थािपकाको अिधवशने  नभएका बलामाे  अध्यादशे  ल्याउन 
सक्छ।८६ सव च्च अदालतका धानन्यायाधीश, अिख्तयार द पयोगु  
अनसन्धानु  आयोगका मखु आयु  र िनवार्चन आयोगका मखु 
पदह को िनयिु  धानमन् ीको हातमा रहनछे ।८७ थु  ैमह वपणर्ू  
पदह को िनयि माु  मखु भिमकाू  खल्ने  सक्ने सवधािनकं ै  पिरषद्को 
अध्यक्षमा धानमन् ी र धानमन् ीले छानकाे  तीन मन् ीह , 
धानन्यायाधीश तथा अन्तिरम व्यवस्थािपकाका सभामखु रहने 
व्यवस्था छ।८८  

नपालमाे  कायर्कारी अिधकार पाएकाह ले आफ्नो अिख्तयार 
द पयोगु  गन गरकोे  द:ुखद इितहास रहकोे  पिर यमाे  कायर्कारी 
अिधकारलाई लगाम लगाउने कायर्िविध नभएको करालाईु  स्वतन्  
िटप्पणीकारह ले औल्याएकाँ  छन।्८९ तर धानमन् ीमा अिधकार 
किन् ते  गन काम जानीबझीु  गिरएको हो। सबै पाट ले यसलाई 
राजालाई पाखा लगाउने सबभन्दाै  रा ो उपाय ठाने। माओवादीले 
पिन यस्तो ावधानबाट कमर्चारीतन्  र न्यायपािलकाको परातनवादीु  
सोचाइलाई तह लगाउन सिकन्छ भ  ेठान्यो। यस्तो खालको शि  
सरचनालं े एउटा अित व्यावहािरक  नउब्जाइ छोड्दनै  Ñ 
सङ् मणकालको अन्त्य नभईकन वृ  र अस्वस्थ कोइरालाले पद 
त्याग गनर्पुर् यो भने उनको उ रािधकारी को हन्छु ? सिवधानमां  
“नया ँ धानमन् ीको चयन नभएसम्मका लािग” उप धानमन् ी वा 
विर तम मन् ीले धानमन् ीको पमा कायर् गन ावधान रािखएको 
छ।९० माओवादीले आशा गरजस्तोे  उप धानमन् ी पद उनीह ले 
पाए भने उनीह ले चनेुको मान्छे धानमन् ीको पिहलो दाबदारे  
हनछु े ।  

                                                       
८५

 ऐजन, धारा ३७(३)। 
८६

 ऐजन, धारा ८८(१)। यो ावधान सन ्१९९० को सिवधानकों  ावधानसगँ 

िमल्दोजल्दोु  छ। व्यवस्थािपकाको बठकै  सु  भएको ६० िदनपिछ यस्तो 
अध्यादशकोे  काननीु  आधार समा  हन्छु , धारा ८८(२)(ग)। स टकालको 
अवस्थामा अध्यादशे  जारी भएको ६० िदनसम्म व्यवस्थािपकाको बठकै  नबसमाे  के 

हन्छु  भ े कराु को व्यवस्था गरकोे  छन।ै  यसबाट सरकारले अध्यादशकाे  आधारमा 
सबै काम गनर् सक्ने सम्भावना दिखएकोे  छ। 
८७

 ऐजन, धारा १०३, ११९, १२८। धानमन् ीले सवधािनकं ै  पिरषद्को 
िसफािरसमा मा  धानन्यायाधीश र िनवार्चन आय कोु  िनयिु  गनर् सक्छन।्   
८८

 ऐजन, धारा १४९। 
८९

 एउटा अनदारवादीु  िटप्पणी यस्तो छ: “कायर्कारी, व्यवस्थािपका तथा 
न्यायपािलकासम्बन्धी सबै अिधकार सरकारलाई िदएर अन्तिरम सिवधानलं े 
अन्तरार्ि य पमा स्थािपत सवधािनकं ै  मल्यू  र मान्यतालाई पाखा लगाएको छ। 

अिहले धानमन् ी सरकार मखकाु  साथसाथै रा मखु पिन रहेका छन।् ... 

अन्तिरम सिवधानलं े जातन् वादीका नाममा तानाशाहलाई जन्म िदने ठाउँ राखकोे  

छ,” सजयं  ढकाल “Interim Constitution: Laws and Flaws”, 
Spotlight, २२ िडसम्बरे  २००६। 
९०

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ३८(१०)। 

4. सिवधानसभां  

क) ल यह  
सिवधानं  मस्यौदाकारले आफ्ना ल यह को स्प  पिरभाषा कतै 
गिरएका छनै न।् हनु त अन्तिरम सिवधानलं े िनदशक िस ान्त तथा 
मौिलक अिधकारबारे उल्लखे  गरकोे  छ, तर त्यसबाट 
सिवधानसभालाईं  िव सनीय तवरले बाँध्न सिकने दिखदने ँ ै । तथािप 
मलभतू ू  शासन िस ान्तका सम्बन्धमा भएका बहतृ  ्जनसहमित भने 
मखु दलका ल यह मा ितिबिम्बत भएका पाइन्छन।्  

राज्यको अ गामी पनसरचनाु , वग य, जातीय, क्षे ीय तथा लि कै  
िभ तासगँ जोिडएका समस्याह को समाधान र ितस्पधार्त्मक 
बहदलीयु  जातािन् क णालीका िस ान्त, नागिरक स्वतन् ता, 
मौिलक अिधकार, मानव अिधकार, पणर् सू े  स्वतन् ता, िविधको 
शासन र जातािन् क णालीका अन्य सबै मल्यू  र मान्यताह लाई 
िवस्ततृ शािन्त सम्झौताको स्तावनामा नया ँ सिवधानकां  
िजम्मवारीह अन्तगर्ते  उल्लखे  गिरएको छ। (अन्तिरम सिवधानमां  
मािथ उल्लिखते  िजम्मवारीह कोे  झल्को पाइन्छ तापिन आउने 
सिवधानं  यसअन पै ु  हनपछर्ु ु  भ  े करामाु  जोड भने िदइएको 
दिखदने ँ ै )।९१ यी िस ान्तका अपिरहायर्ताबारे कनु ै िववाद हनु 
सक्दनै , य िप व्यवहारमा भने ितनको िनरन्तर उल्ल न पाइने 
गरकोे  छ। सिवधानसभां  वा त्यसमा चिननु े ितिनिधह लाई अन्तिरम 
सिवधानलं े सोझै बाँध्न नसके पिन सात दल र माओवादी दवैु शि  
िवस्ततृ शािन्त सम्झौता ारा बाँिधएका छन।् तर सिवधानसभालं े 
कम्तीमा माओवादीलाई एकदलीय राज्यव्यवस्थाको आकाङ्क्षा त्याग्न 
लगाई राजनितकै  बहलवादकोु  अनसरणु  गनर् र मलधारकाू  
दलह लाई क्षे ीय तथा जात-जाितको िवभाजन िनमर्लू  पानर् ितब  
बनाउनछे।  

सिवधानसभां  चलकोे  बखत सात दल र माओवादी दवलु ै े यी 
िस ान्तको पालना गन औपचािरक ितब ता व्य  गरमाे  यसबाट 
सिवधानं -िनमार्ण ि यालाई स्थाियत्व िदन सघाउ पग्नछु े । (अन्य 
रा ह ले पिन यस कारका ि याह मा पयार्  ारिम्भक 
ितब ताह लाई समावशे  गरकोे  पाइन्छ)। उदाहरणका लािग, 
दिक्षण अि काको सन ् १९९३ को अन्तिरम सिवधानमां  ३४ 
“िस ान्तह ” समािव  िथए, जसले अिन्तम दस्तावजमाे  रािखने 
िवषयका िवकल्पह लाई सीिमत पारकोे  िथयो। दिक्षण अि काको 
सवधािनकं ै  अदालतले सिवधानं  मस्यौदामा ती िस ान्तह  परकाे  कराु  
सिनि तु  गनर् मस्यौदाको पनरावलोकनु  गरकोे  िथयो।९२ नपालकाे  
सन्दभर्मा गरसमावशीै े  म ाह लाईु  सम्बोधन गन सस्थागतं  

                                                       
९१

 ऐजन, स्तावना। फलतः सिवधानसभां  अन्तिरम सिवधानअन्तं गर्त बाँिधन्छ 

भनी तकर्  गनर् किठन छ। तर सात राजनितकै  दल र माओवादीह  िवस्ततृ शािन्त-

सम्झौताअन्तगर्त बाँिधएका छन ्या छननै  ्भ े कराु  बग्ले ै हो। 
९२

 Siri Gloppen, South Africa: The Battle over the Consitution 
(Aldershot, 1997), and Nicholas Haysom, “Negotiating the 
Political Settlement in South Africa. Are there lessons for other 
countries?”, Track Two, अ  ११, नं . ३। 
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ितब ताह  जनाउने कामले उपिक्षते  समहह कोू  पिहल्यदिखकाै े  
गनासाहु  िन पण गनर्लाई आधार दान गदर्छ। त्यसरी सावर्जिनक 
पमा गिरएको ितब ताले सहमितलाई अिघ बढाउछँ  तथा भोिल 

ब  ेसिवधानकों  दस्तावजे सस्पु  तल्याउछु ँ ।९३ 

ख) िनवार्चन 
सिवधानसभाकां  लािग तय गिरएका ावधानह लाई अन्तिरम 
सिवधानलं े रा ोिसत व्याख्या नगरकाले े त्यसबाट समान ितिनिधत्व 
हनु नसककोे  भनी त्यसको िवरोध पिन भयो। िवस्ततृ शािन्त 
सम्झौतामा सहमित भएअन पु  अन्तिरम सिवधानलं े ४२५ सदस्य 
भएको सिवधानसभाकों  व्यवस्था गरकोे  छ, जसमा बहमत णाली ु
(बढ्ता भोट ल्याउनल िज  णालीे े े ) ारा िनवार्िचत हनेु २०५ जना, 
समानपाितकु  ितिनिधत्व ारा २०४ जना, राि य जीवनका मह वपणर् ू
व्यि ह मध्यबाटे  अन्तिरम मिन् पिरषद्ले मनोिनत गन १६ जना 
रहनछने ।्९४ मतदाताह ले सम्भवतः बहमतु  णाली र समानपाितकु  
णालीका लािग दईु िकिसमका मत खसाल्ने छन।् समानपाितकु  
णालीअनसारु  सम्पणर्ू  दशलाईे  एकै िजल्लाका पमा िलइनछे ।९५ 
तर कनचािहु ँ समानपाितकु  िविध छा ,े त्यसका लािग छ ाछु ु ै 
मतप  रा  ेिक नरा  ेभ  ेकराु  लामो िववादको िवषय ब  पग्योु ।  

तराई क्षे मा९६ भएको िवरोधको िति यास्व प सरकार र 
माओवादी अन्तिरम सिवधानकों  सरचनामां  फरबदले  गनर् सहमत 
भएका छन।् अन्तिरम सिवधानलं े बहमतकाु  आधारमा िनवार्चन 
योजनका लािग हालसम्म कायम ससदीयं  िनवार्चनलाई नै मान्यता 
िदने ावधान राखकोे  छ, तर िनवार्चन क्षे को पनःिनधार्ु रण गनर् भने 
कनु ै रोक लगाएको छनै ।९७ अन्तिरम सिवधानलं े िवस्ततृ शािन्त 
सम्झौतामा उल्लखे  भएबमोिजम दलह ले शोिषत समहू , मधसीे ,९८ 
मिहला, दिलत र भौगोिलक ान्तह को समानपाितकु  ितिनिधत्व 
सिनि तु  गनर्पनु  ितव तालाई पिन ितिबम्बत गरकोे  छ।९९ य िप 
त्यस नीितलाई कसरी लागू गन भ  े खलाइएकोु  छनै । त्यसले 
समस्या खडा गनर् सक्छ, िकनभने यी सबै असमान समहह बारू े 
स्प  पिरभाषा भइसककोे  छनै । तराईको राजनीितक िहसां  र 
अशािन्तपिछ सरकारले तराईको िनवार्चन क्षे को पनिवर्भाजनु  गन, 
                                                       
९३

 सयं ु  राज्य अमिरकामाे  सिवधानं  मस्यौदा िनमार्ण ि याले कसरी ससङ्ु  गित 

ा  गर् यो भ े छलफलका लािग हनर्होसे ु  ्William H. Riker, “The Lessons 
of 1787”, Public Choice, अ  ५५, १९८७, प.ृ ९। 
९४

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ६३(३)। 
९५

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ६३(३)(ख)। 
९६

 भारतसगँ  सीमा जोिडएको समथर भिमलाई तराईू  भिनन्छ। सन ्१९६० को 
दशकदिखे  सु  भएको आन्तिरक बसाइसराइलँ े गदार् आज दशकोे  आधा 
जनसङ्ख्या तराई के्ष मा बसोबास गदर्छ। 
९७

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ६३(३)(क) ले “यो सिवधानं  लागू हनअिघकोु ु  

काननलु े िनधार्रण गरकोे  िजल्लालाई” उल्लखे  गरकोे  छ। यसले हालका िजल्ला वा 
अन्तिरम सिवधानं  आउनअिघ तय गिरएका िस ान्तअन पु  िजल्लाह को 
पनःिनधार्रणलाईु  समटकोे े  छ। 
९८

 “मधसीे ” भ े शब्दले पहाडबाट वा अन्य बाट बसाइँ सरी गएका पहाड े
मलका मािनसबाहककाू े  तराईका बािसन्दालाई जनाउछ।ँ  तर कितपय अवस्थामा 
यस शब्दको योग होच्याउने िहसाबले पिन गिरन्छ। 
९९

 अन्तिरम सिवधानं  धारा, ६३(४)। 

िनवार्चन क्षे को सङ्ख्या बढाउने र त्यक्ष समानपाितकु  णालीलाई 
सिनि तु  गन ितब ता दखाएकोे  छ।१००  

राजनीितक सम्झौताका कारण जिटल िनवार्चन णालीको िसजर्ना हनु 
सक्ने सम्भावना पिहल्यै दिखएकोे  िथयो।१०१ भौगोिलक पले 
छिरएका आफ्ना समथर्कह लाई एकीकतृ  गनर् सिकने मनसायले 
माओवादी समानपाितकु  ितिनिधत्वको पक्षमा उिभयो१०२ भने नपालीे  
काङ् सेले सन ् १९९० को णालीलाई अनसरणु  गनर्माु  आफ्नो 
भलाइ दख्योे । त्यस्तै एमालले े रा व्यापीभन्दा पिन क्षे ीय एकाइिभ  
रहरे  गिरने समानपाितकु  ितिनिधत्वसिहतको िमि त िनवार्चन 
णालीको पक्षमा तकर्  राख्यो।१०३ तर िनवार्चन णालीसम्बन्धी 
िनणर्यले काननीु  प पाउन सककोे  छनै । त्यसलै े अनौपचािरक 
तयारीमा जटकोु े  िनवार्चन आयोगले यस सम्बन्धमा अगािड बढ्नका 
लािग तत्काल आफलाईू  काननीु  अिधकार ा  हनपनु ु  करामाु  जोड 
िददँ ै आएको छ।  

मलधारकाू  दवैु मख ु दलह  समानान्तर णालीको पक्षमा दिखन्छने  ्
जसअन्तगर्त बहमतु  णालीबाट चिनएकाु  उनीह को सदस्य 
सङ्ख्यामा समानपाितकु  िनवार्चन णालीबाट अझ सदस्यह  थिपने 
उनीह ले आशा गरकाे  छन।् अन्य दलह ले भने िमि त सदस्य 
समानपाितकु  णालीमा जोड िदइरहकाे  छन।् यस णालीअनसारु  
सिवधानसभां मा राजनीितक पाट को ितिनिधत्व उसले पाएको 
समानपाितककाु  साथसाथै िनवार्चन क्षे बाट पाएको िसटको आधारमा 
हनछु े । यसले गदार् ठलाू  दलह लाई परम्परागत िनवार्चन 
णालीबाट िमल्ने फाइदा िमल्नछने ै । फ अरीे ु  २००७ को 
अन्त्यितर आएर सात दल-माओवादी कायर्दलले समानान्तर िनवार्चन 
णालीको योग गन िनणर्य गद बहमतु  णालीअनसारु  हनेु िनवार्चन 
र समानपाितकु  मतदानका लािग छ ाछु ु ै मतप  र मतपिटकाे  हनेु 
िनि त गरकोे  छ।१०४ 

अतः िमि त णाली िववादस्पद ब  सक्ने भए तापिन यसबाट 
नसोचकोे  फाइदा पिन पग्नु  सक्ने दिखन्छे  Ñ समानपाितकु  

                                                       
१००

 धानमन् ी कोइरालाले ७ फ अरीे ु  २००७ का िदन रा का नाममा गरकोे  

सम्बोधनमा यी उपायह को उल्लखे  भएको िथयो। यसलाई ितिबिम्बत गन गरी 
अन्तिरम सिवधानं  सशोधनं  गन िवधयके  १८ फ अरीमाे ु  अन्तिरम व्यवस्थािपका 
ससदमां  ल्याइएको िथयो। 
१०१

 सन ्१९९० को णालीका कहीे  कमजोरीलाई सधारु  गदमा सम  णालीको 
ितिनिधत्वमा सधारु  ल्याउन सिकदन।ँ ै  एक सदस्यीय िनवार्चन के्ष  पनःु  
िनधार्रणका लािग नयाँ जनगणना गनर् सम्भव दिखदन।े ँ ै  त्यस्तै पनःिनधार्रणु  

गिरएका सम-जनसाङ्ख्यकीय िजल्लाह  नितजा गोलमाल पान िहसाबल बनाइएक े
हनु सक्दछन।् उदाहरणका लािग तराईका धरे ै  िजल्ला उ र दिक्षण फिलएकाै  

साँघराु  खण्डका पमा छन ्त्यसले गदार् मधसीे  भोट पहाडी भककोे  भोटसगँ  िमिसन 

पग्छ।ु  
१०२

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , बाबराम भ राईु , भ परु, अक्टोबर 
२००६। 
१०३

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , माधव नपाले , लिलतपरु, अक्टोबर 
२००६। सिवधानसभां  चनावकाु  लािग यो स्ताव स्वीकार नभए तापिन एमालले े 
भिवष्यमा नयाँ सिवधानअन्तगर्तं  हनेु चनावकाु  लािग यसलाई अगािड सानर् सक्छ।  
१०४

 “Double ballot boxes, double ballots agreed”, Kathmandu 
Post, २३ फ अरी े ु २००७। 
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ितिनिधत्व तथा एक सदस्य िनवार्चन क्षे बाट िनवार्िचत हनेु 
सिवधानसभां  कनु ै एक िनि त णाली ित पवार् हीू  हदनुँ ै । त्यस्तै 
जनसाधारणले कनु  ि या अनसरणु  गदार् शि को कसरी बाँडफाडँ 
हदोुँ  रहछे  त्यो कराु  बझ्नु  पाउनछने ।् यसरी पाएको अनभवलु े एउटा 
स्थायी िनवार्चन णाली छा का लािग सिवधानसभामां  हनेु छलफल 
र िवचारिवमशर्लाई सहयोग पग्नछु े । 

नया ँिनवार्चन णालीले राजनितकै  शि को बाँडफाडँमा कस्तो भाव 
पाछर् भ  े कराकोु  अनमानु  लगाउन किठन छ। यो कराु  
समानपाितकु  णालीको कार, मलधारकाू  दलह ले िजल्ला 
सदरमकामभन्दाु  बािहर गन राजनीितक पिरचालन, िजल्लाका 
सापिक्षके  जनसङ्ख्याजस्ता कराह माु  भर पछर्। न् का कारण 
िजल्लाका जनसङ्ख्याको स्व पमा पिरवतर्न आएको छ र आन्तिरक 
पमा िवस्थािपत व्यि ह  आफ्ना गाउठाउमाँ ँ  फकर् ने ि याले 

आउने िदनमा त्यो स्व प फिरे  बदिलन सक्छ। त्यसगरीै  २६ 
नोभम्बरकोे  नागिरकतासम्बन्धी ऐनको कायार्न्वयन (िवशषतःे  तराई 
क्षे मा) र मतदाता नामावलीलाई सच्याउनबारमाे े  पिन जिटल 
ह  गाँिसएका छन।् आन्तिरक पमा बसाइसराइँ  गनह ले 

अस्थाइ पले बसोबास गिररहकाे  ठाउबाटँ ै आफ्नो नाम दतार् गराउन 
पाउनपछर्ु  भ  ेमाओवादीको अडानले गदार् पिन असमझदारीको िस्थित 
उत्प  गरकोे  छ।१०५ 

मािनसह ले आशा गरे िवपरीत समानपाितकु  ितिनिधत्व णालीको 
अनसरणु  गदार् मा  मलधारकाू  दलह को शि  घट्ने सम्भावना भने 
कम दिखन्छे । दलह लाई समानपाितकु  ितिनिधत्वका लािग 
उम्मदवारकोे  सचीू  तयार पान जनु अिधकार ा  हन्छु  त्यसले 
काठामाड  िनयिन् त ितिनिधत्वलाई झनै बिलयो बनाउने दिखन्छे । 
समानपाितकु  ितिनिधत्वलाई िमसाउनाले राजनितकै  अिधकारको 
कन् ीकरणे  अझ बढ्न सक्नछे र यसले स्थानीय िनयन् ण घटाउछँ  
तथा राजनैितक उम्मदवारकोे  उिचत मल्या नू  पिन हनु पाउदनँ ै । परू ै 
दशलाईे  नै एउटा िस ो िनवार्चन क्षे  बनाउनाले िनवार्िचत ितिनिध 
र स्थानीय समदायबीचकोु  दरीू  अझ बढ्न जानछे  तथा यसबाट 
स्थानीय तहका कायर्कतार्ह  दलिभ  पद ाि का लािग नताह कोे  
आशीवार्दमा िनभर्र रहने पिरपाटीलाई ोत्साहन िमल्नछे ।१०६ 
िव मान एक सदस्यीय क्षे को िवभाजन असमानपाितकु  रिहरहमाे १०७ 
नया ँ िनवार्चन णाली पिन पिहलकोे  भन्दा बढी ितिनिधमलकू  ब  
सक्ने सम्भावना दिखदने ँ ै । उम्मदवारे  छनौट गदार् दलह लाई 
समावशीे  बनाउने बाध्यात्मक नीितिनयमको आवश्यकता दिखन्छे  र 

                                                       
१०५

 ाइिसस पको िरपोटर्ु , Nepal’s Peace Agreement, मािथ उल्लेिखत, 
प.ृ १४। 
१०६

 समानपाितकु  ितिनिधत्वले मा  सामािजकै  िवभाजनमा सधारु  ल्याउन 

सक्दन।ै  हनर्होसे ु  ् ाइिसस प ितवदनु े , Toward a Lasting Peace in 
Nepal, मािथ उल्लिखते  Giovanni Sartori, Comparative 
Constitutional Engineering: An Inquary into Structures, 
Incentives and Outcomes (न्ययोकर्ु , १९९७), प.ृ ५८-६१। 
१०७

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ  ,िनवार्चनका अन्तरार्ि य िवशषे  ,काठमाड  ,
अक्टोबर २००६। 

यी नीितिनयमह  नया ँकाननमाु  समावशे  हन सक्नछन।ु े ् १०८ त्यसो 
गरमाे  मा  िनवार्चन णालीमा ल्याइने फरबदलले े सकारात्मक 
पिरवतर्न ल्याउन सक्छ। 

ग) कायर्िविध 
सिवधानसभां को बठकै  िनवार्चन नितजा आएको २१ औ ँ िदनमा 
बस्नछे ।१०९ अन्तिरम सिवधानलं े “असामान्य िनणर्य णाली” को 
थालनी गनछ। “राजतन् को िनरन्तरता” बारे सिवधानसभाकों  पिहलो 
बठकमाै  साधारण बहमतलु े ट ोु  लगाउनछ।े ११० तर अन्य 
स्तावह  भने सवर्सम्मितले पािरत हनपनछु ु । स्तावका िवपक्षमा 
एउटा मा  मत जाहरे  भए पिन फिरे  परामशर् र मतदान ि या ारा 
सवर्सम्मितको खोजी गिरनछे । त्यके  स्तावमािथ मिसतै  मत 
िलइनछे  र दईितहाइकोु  गणपरकू  सङ्ख्या भएमा तथा िवपक्षमा 
एउटा पिन मत नपरमाे  स्ताव पािरत गिरनछे ।१११  

यसो नभएको खण्डमा ससदीय दलकां  नताह ले े यस्ता मािमलामा 
सहमित खोज्न एकअकार्सगँ  परामशर् गनर्पनु  छ।११२ यस िकिसमको 
परामशर् पन्  िदनिभ मा पराू  भई अक  सात िदनिभ मा स्तावउपर 
नया ँमतदान हनपनछु ु ।११३ स्ताव पािरत गनर्लाई भने फिरे  पिन 
सवर्सम्मित आवश्यक पनछ। तत्प ात ् पिन मतभदे  कायमै रहमाे  
सोउपर अिन्तम मतदान गरी दईितहाइु  बहमतबाटु  उ  स्ताव 
पािरत गनर् सिकनछे , तर यसका लािग सिवधानसभाकों  कम्तीमा 
दईितहाइु  सदस्यको उपिस्थितलाई गणपरकू  सङ्ख्या मािनएको 
छ।११४ यसबाहके  कनु ै पिन राि य मह वका िवषयमा िनणर्य िलन 
सिवधानसभाकों  दईितहाइु  मतले जनमत सङ् हका लािग िनणर्य गनर् 
सक्नछे , तर सिवधानमां  उल्लखे  भएका व्यवस्थासगँ  बािझएको 
अवस्थामा भने यो लागू हनछनु े ै ।११५ उदाहरणका लािग, राजतन् का 
सम्बन्धमा जनमत सङ् हको स्ताव ल्याउन पाइनछने ै ।११६ 

                                                       
१०८

 “Act to tame parties in the offing”, Himalayan Times, २२ 
फ अरी े ु २००७। माओवादी नताे  िदनानाथ शमार्ले नेपाल कम्यिनस्टु  पाट  
(माओवादी) ले दलह लाई सबै भौगोिलक के्ष  र समदायह बाटु  ितिनिधत्व 

गराउन िवधान मस्यौदामा एउटा धारा थप्नका लािग जोड िदएको बताएका िथए। 
१०९

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ६९(१)। 
११०

 ऐजन, धारा १५९(३)। 
१११

 ऐजन, धारा ७०(१)-(२) यिद उपिस्थत सदस्यले मतदान नगरमाे  के हन्छु  

भ ेबारे स्प  उल्लखे  भएको छन।ै  
११२

 ऐजन, धारा ७०(३)। 
११३

 ऐजन, धारा ७०(४)-(५)। 
११४

 ऐजन, धारा ७०(६)। 
११५

 ऐजन, धारा १५७। अन्तिरम सिवधानमां  अन्य िनणर्य ि याबारे िकटान 

गिरएको छ तर सिवधानसभालं े सवधािनकं ै  िवषयमा जनमत सङ् ह गन आदशे  

िदन सक्छ या सक्दनै  भ ेबारे स्प  उल्लखे  छन।ै  व्यवहारमा “राि य महत्वका 
िवषय”को व्याख्या गिरदाँ  त्यसले गरसवधािनकै ं ै  सवालह लाई मा ै समट्ने े 
दिखन्छ।े   
११६

 यस सिवधानमां  धारा १९७ लगायत जहाँ जे व्यवस्था गिरए तापिन दईितहाइु  

मतदानको िनयम स्प  सहमित कायम गन उ ेश्यले िनधार्रण गिरएको हो र यो 
िववादास्पद दिखदन।े ँ ै  अन्य रा का सन्दभर्मा यस कारका िनयमह  िववादास्पद 

ब  पगकोु े  पाइन्छ। उदाहरणका लािग अगस्त २००६ र जनवरी २००७ मा 
बोिलिभयामा यसै िवषयमा सरकार र ितपक्ष दलबीच भएको िववादले गदार् 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ १३ 

 

 

यी व्यवस्थाह बाट खासखास समस्याह को समाधान हनु सक्ने भए 
तापिन ियनका आफ्नै िकिसमका जिटलताह  छन।् सिवधानसभाकों  
स मु ै राजतन् जस्तो भावो जके  सवालको ट ोु  लगाउदाँ  जनमत 
सङ् ह गरकोे  अवस्थामा हन सक्नु े वीकरणकोु  खतरा पिन्छए पिन 
पिछ हनेु छलफलमा त्यस िनणर्यको छाया ँ पनर् सक्छ। िकनभने 
एउटा समहलू े तत्कालै िवजय ा  गनछ भने अक ले पराजय 
बहोनर्पनछे ु । यसबाट सिवधानसभािभं  हनपनु ु  सहमित र सम्झौता 
नहनेु खतरा उत्प  हनु सक्छ। राजतन् सम्बन्धी मतदानबाट 
असन्तु  बािहरका समहह लू े उप ो मच्चाउने सम्भावना पिन 
रहन्छ। 

सिवधानसभाकां  स काु  बठकहै  प ै  पिन तनावपणर्ू  हनछनु े ,् तर 
त्यसपिछ सहमितमा आधािरत िनणर्य ि या ितको िरस मनछ अथवा 
परािजत पक्षले आफ्ना कण्ठाकाु  कारण सिवधानसभाकों  
कामकारबाहीमा भाँजो हाल्न खोज्नछे। सवर्सम्मित हनपनु ै  यस्तो 
असामान्य व्यवस्था रा ाले सानोभन्दा सानो कराु  पिन राजनीितक 
दलिभ  िववादको िवषय ब  सक्छ र यसले दो ो वा त ोपटके  
मतदान गनर्पनु  पिरिस्थितको िसजर्ना गनर् सक्छ। राजनीितक 
नताह ले े त्यस्ता िवषयमा छलफल गनर्पनु  अवस्था आएमा त्यसबाट 
िनवार्िचत िनकायको अिधकार अिनवार्िचत व्यि ह मा सनर् जानछे । 
अिन शािन्तवातार्को दौरानमा भएझ शीषर्स्थ नताह बीचे  हनेु “गोप्य 
बठकै ” को परम्पराले िनरन्तरता पाउनछे । जनमत सङ् ह गन 
सम्बन्धमा दखाइएकोे  लचकता भने िनकै बि म ापणर्ु ू  दिखन्छे , 
िकनभने सिवधानं  िनमार्ण गन िनकायले अ त्यािसत नितजाको सामना 
गनर्पनु  िस्थित दखमाे े  आफलू े पाएको म्यान्डटे  र कायर्िविधलाई 
किहलकाहीे  ँपनपर्िरभािषतु  गन गरकोे  पाइन्छ।११७  

अन्तिरम सिवधानं  िविभ  मह वपणर्ू  सवालह मा मौन दिखन्छे । 
िवशषगरीे , सिवधानसभामां  िविभ  मािमलाह मा स्ताव कसरी 
उठाउने र स्तावबारे मतदान कसरी गन भ  े बारमाे  कहीे  पिन 
उल्लखे  गिरएको छनै । उदाहरणका लािग, यिद िविभ  दलले फरक 
स्व प भएको एउटै स्ताव पेस गरमाे  कनचािहु ँ स्तावउपर पिहले 
मतदान गन भ ेबारमाे  कहीे  उल्लखे  छनै । य िप मतदानको 
एजन्डाे  तोक्ने अिधकार िनणार्यक हनु सक्छ। धरे ै िवकल्पह  
भएका अवस्थामा मतदानको मबाट नितजामा फरक पनर् 
सक्छ।११८ यस्तो अवस्थामा पिन दलका नताह बाटे  बन्द 

                                                       
सिवधानसभां  ठप्प भएको िथयो। सरकार सामान्य बहमतकोु  पक्षमा िथयो र 
ितपक्षचािहँ दईितहाइु  बहमतकोु  पक्षमा िथयो। जनवरी २००७ मा स ाधारी 
दलले दईितहाइकोु  काननमाु  समथर्न दखाए तापिने  सिवधानसभालाईं  जोिखममा 
पान िहसात्मकं  सडक िवरोधलाई समथर्न गरकोे  िथयो। हनर्होसे ु  ् ाइिसस प ु
ल्यािटन अमिरका ि िफङ ने ं. १३, Bolivia’s Reforms: The Danger of 
New Conflicts, ८ जनवरी २००७। 
११७

 Jon Elster, Ulysses Unbound: Studies in Rationality, 
Precommitemnt, and Constraints (न्ययोकर्ु , २०००), प.ृ १०५-१०७। 
११८

 उदाहरणका लािग सन ्१७८७ मा अमिरकीे  सिवधानकों  मस्यौदा तयार पानर् 
बसकोे  िफलाडिल्फयाे  कन्भन्सनमा सबले  स ात्मक राज्य सरचनाका ं
पक्षपातीह ल सिवधानको आफ्न मोडल े ें ै (भिजर्िनया प्लान) लाई सबभन्दा ै
पिहल स्तत गरर सिवधानउपरको छलफललाई मोड्न सकका िथए।े े ेु ं  Jack 

कोठािभ  गिरने छलफल ारा िनणर्य हनेु सम्भावना रहन्छ। यस 
कारको व्यवहारले सिवधानसभालाईं  दबर्लु  बनाउन सक्छ अिन 
गोप्य तवरमा गिरने िवचारिवमशर्ले जनिव ासलाई कमजोर 
तल्याउछु ँ ।  

अ.स.म.स. जस्ता ािविधक एकाइले छलफलका िवकल्पह को 
मस्यौदा तयार पानर् सक्दछ र मस्यौदामा रहकाे  कमी-
कमजोरीह लाई अक  नया ँ िनकायले नै कलाउनपदर्छे ु । 
अ.सं.म.स.को मस्यौदामा सचीकतू ृ  सवधािनकं ै  व्यवस्थाका िवकल्पह  
कनु ै तटस्थ िवशष कोे  समहलू े नभई राजनितकै  दलह  आफले पसे  
गरका िथए। त्यसको स ाे  सिवधानसभाकां  अन्तरदलीय सिमितह ले 
ािविधक सहयोग िलएर यो कायर् गनर् सक्छन।् यी दवैु पिरिस्थितमा 
मस्यौदा तयार गन एउटा छु ै िनकायले िवकल्पह सिहतको मस्यौदा 
बनाई त्यसलाई छलफलका लािग सिवधानसभाकों  पणर्ू  बठकै  तथा 
जनसाधारणसमक्ष रा  सिकन्छ। यस्ता कराह लाईु  सिवधानसभाकों  
कायर्िविधमा खलाउनपनु ु  हन्छु , तर त्यसभन्दा पिहले नै त्यसबारे 
छलफल र सहमित हनु ुअिनवायर् हन्छु ।  

अन्तिरम सिवधानलं े सिवधानसभाअन्तगर्तं  सिमितह  रहने कराकोु  
स ते गरकोे  छ, तर ती सिमितको दाियत्वको िनधार्रण भने अब ब  े
काननु वा सिवधानसभां  आफले गनछ११९ भिनएको छ। यो 
मह वपणर्ू  िवषय भएकाले यसको स मू  िव षणे  गिरनपदर्छु । तदथर् 
तिरकाले गिरने राजनितकै  सम्झौताबाट नभई सिमितह ारा 
सिवधानसभाकां  एजन्डाे  र मतदानको म पिहलबाटे ै बनाइएको स्प  
िनयमअन पु  िनधार्रण गिरनपदर्छु  र ितनलाई जनसरोकारको िवषय 
बनाइनपदर्छु । ती सिमितह  कसरी बनाइन्छन ् भ  े कराु  पिन 
मह वपणर्ू  छ। दलका नताह कोे  अनावश्यक िनयन् णमा नरही 
स्वतन्  िवचार िदन सक्ने िविभ  दलका सदस्यह लाई सिमितह मा 
रा  सकमाे  छलफल बढी खलाु  र सश  हनु सक्दछ। 
सिवधानसभाकों  कामकारबाहीलाई िनयमन गन कनु ै पिन काननलाईु  
सिवधानसभां  आफले सशोधनं  गनर् सक्छ। नपालीे  जनताका सावर्भौम 
ितिनिधका पमा यसको शि  अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा गन 
राजनीितक घटकह को भन्दा कता हो कता मािथ हन्छु । 

घ) व्यवस्थािपकाको पमा सिवधानसभां   
सिवधानसभालं े सिवधानं  िनमार्ण गनर्काु  साथै व्यवस्थािपकाका पमा 
पिन कायर् गन व्यवस्थाको िनणर्य ि यागत पिरणामह बारे िवचारै 
नपर् याु ई गिरयो। सिवधानसभालाईं  यस्तो दोहोरो िजम्मवारीे  िदनाले 
खचर् कम हनेु तकर्  सात दल र माओवादीका नताह ले े अगािड 
सारकाे  िथए।१२० यसबाहके  सिवधानसभाकों  दोहोरो भिमकाकोू  
समथर्नमा अन्य व्यावहािरक तकर् ह  पिन िदन सिकन्छ। जस्तो; 
सिवधानसभाकों  िनवार्चनपिछ अन्तिरम व्यवस्थािपकाको वधािनकताै  
यसै पिन नाम मा को रहनछे र छु ै िवधाियकाको चनावु  गनर् ुपिन 
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यि स तु  हदनुँ ै । सिवधानसभाकों  यस कारको दोहोरो भिमकाकाू  
कारण अल्पकालीन व्यवस्थािपकासम्बन्धी मािमलाह  र दीघर्कालीन 
सवधािनकं ै  मािमलाह  सम्बन्धमा लनदने े  चल्न सक्ने सम्भावना 
दिखन्छे ।१२१ यस्तो सौदाबाजीले गदार् अिन्तम मस्यौदाले जनु पणर्ता ू
ा  गनर्पनु  हो त्यो ा  नगनर् सक्छ। 

कनु ै पिन िनवार्िचत िनकायह मा जस्तै सिवधानसभामां  पिन 
राजनितकै  िकनबचे  हनु सक्नछे। राजनितकै  खलकोे  िनयमलाई नै 
पनलखनु  गनर् पाउने अिधकार सिवधानसभाकों  हनछु े । तसथर् त्यसका 
सदस्यह  आफ्नो िहतिसि का लािग अ  बलाभन्दाे  बढी य शील 
हनछनु े ।् सयं ु  व्यवस्थािपका र सिवधानं  िनमार्ण गन िनकायको 
दोहोरो भिमकाू  रहकोे  सिवधानसभामां  गरसवधािनकै ं ै  ोतह  (जस्तै 
साधारण िवधयकमाे  भोट िदने वा राजनीितक जीवनभन्दा बािहरको 
लनदने े ) सवधािनकं ै  म ाकाु  सम्बन्धमा मोलतोलको िवषय ब  
सक्छ।१२२ सिवधानं  िनमार्ण ि या भनकोे  िविभ  राजनितकै  
ि कोणह बीचको आपसी सम्झौता पिन हो, जसका कारण अिन्तम 
दस्तावजे राजनितकै  िवचारह को भ ा िम ण पिन ब  पग्दछु । 
त्यसलै े सवधािनकं ै  मािमलामा मा  सम्झौता र समझदारी सीिमत 
भएमा त्यित िबगार गदन। तर यिद ितिनिधह ले अल्पकालीन 
व्यि गत तथा दलगत स्वाथर्लाई अगालरँ े  मह वपणर्ू  सवधािनकं ै  
म ाह ितु  बवास्ताे  गरे भने सिवधानं  खिदलोँ  बन्दनै  र त्यसमािथ 
जनिव ास पिन रहदनँ ै । 

यस जोिखमलाई कम गन उपायह  पिन छन।् पिहलो, 
िवधाियकाका पमा सिवधानसभालाईं  सीिमत अिधकार िदएमा 
अनिचतु  लनदनकोे े  सम्भावना पिन घट्दछ। अन्तिरम सिवधानलं े 
त्यस्तो कनु ै रोक त लगाएको छनै , तर पिन स्थायी र वधािनकै  
िवधाियका ब ुअगािड नभई नहनेु िवषयमा बाहके  अ  करामाु  
ऐनकाननु नबनाउन दलका नताह लाईे  सहमत गराउन सिकन्छ। 
दो ो, जनमत बझ्नु े र त्यसबारे जानकारी गराउने भावकारी सयन्ं  
बनाउन सकमाे  त्यसबाट अनिचतु  राजनीितक लनदनलाईे े  रोक्न 
सहयोग पग्नछु े । त्यस्तो सयन् कां  सहायताले स्वतन्  मापदण्ड 
कायम गरी त्यसका आधारमा सिवधानसभाकां  िनणर्यह को 
लखाजोखाे  गनर् सिकन्छ। त ोे , जनसहभािगता र पारदिशर्ता ित जोड 
िदने मागले ितिनिधह को व्यवहारमा पिरवतर्न ल्याउन सक्छ। 
सिवधानसभाकां  उम्मदवारह ले े सवधािनकं ै  म ाह लाईु  लत्याएर 
अल्पकालीन र स ुिचत स्वाथर् पराू  नगन भनी आम जनतासमक्ष 
ितब ता जाहरे  गनर् सक्छन।् यसका अितिर  सिवधानसभाकों  
छलफलमा हनेु पारदिशर्ता ( ितिनिधह ले स्ट खलाएकोु  
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 सन ्१९४६ को भारतको सिवधानसभां  व्यवस्थािपका र सिवधानसभा दवको ं ैु
काम गरको िथयो।े  तर त्यो सिवधानसभां  भारतीय राि य काङ् सकोे  एकदलीय 

िनयन् णमा रहकोे  िथयो। Granville Austin, The Indian Constitution: 
Cornerstone of a Nation (िदल्ली, १९६६), प.ृ २। अतः त्यस 

सिवधानसभालं े बहदलीयु  व्यवस्थाले िनम्त्याउने समस्याह को सामना गनर्परन।ु े  
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 यो लामो समयदिखे  सिवधानं  िनमार्णको मलभतू ू  िवशषताे  बन्दै आएको छ। 

हनर्होसे ु  ् Jon Elster, “Arguing and Bargaining in Two Constituent 
Assemblies”, University of Pennsylvania Journal of 
Constitutional Law, अ  २, १९९९-२०००, प.ृ ३९२। 

अडानसिहत) ले अनिचतु  लनदनकोे े  सम्भावनालाई अझ सीिमत पानर् 
सक्छ।  

ङ) समयतािलका  
अन्तिरम सिवधानलं े सिवधानसभाकों  कायर्काल “स टकालीन 
िस्थितको घोषणा” भएको खण्डमा अ  ६ मिहना थप्न सिकने गरी 
दईु वषर् तोककोे  छ।१२३ यो समयाविध हालसालकाै  अन्तरार्ि य 
अनभवह सगु ँ  मले  खाने नै दिखन्छे ,१२४ तर व्यापक जनपरामशर् र 
आिधकािरक िति यासिहतको सिवधानं  िनमार्ण ि या पराू  गनर् 
अझ लामो समय लाग्न सक्दछ। सिवधानसभाकों  म्याद 
लम्ब्याउनकै लािग स टकालीन िस्थित घोषणा गनर्पर् योु  भने त्यसले 
िस्थितलाई अझै जिटल बनाउन सक्छ। बढ्दो तनावका कारण 
सिवधानसभामां  गितरोध उत्प  भएमा सवधािनकं ै  िववादलाई 
छो ाउने उ ेश्यले स टकालीन अिधकार योग गन अनिुचत 
आकाङ्क्षा उत्प  हन सक्छु । आफ्नो अिधकार कायम रािखरहन 
चाहने शि शाली धानमन् ीमा व्यावहािरक तवरमा स टकालीन 
अिधकार किन् ते  भएमा यो समस्या झनै खतरनाक ब  जान्छ। 
सिवधानसभालाईं  समयअगावै िवघटन गनर् सिकने (यसका 
सदस्यह ारा पािरत स्ताव ारा)१२५ ावधानले कायर्पािलका, 
व्यवस्थािपका अथवा सिवधानं  मस्यौदासम्बन्धी कामको परखाे  
तयार नहदुँ ै सवधािनकं ै  ि यालाई बीचमाै  छोड्नपनु  गम्भीर 
अवस्थाको सम्भावनालाई पिन दखाउछे ँ ।  

तपिनै  यो समयतािलका सम्भाव्य दिखन्छे  र ल यह  पिन पराू  गनर् 
सिकने खालका छन।् समयतािलकाअनसारु  काम हनु नसकमाे  मख्यु  
राजनितकै  पक्षह  शि  हस्तान्तरण गनर् अिनच्छकु  भएका हनु ् िक 
भ  े श ा उठ्नछे । यसले गदार् उनीह मािथको जनिव ास घटरे  
जान्छ। िवस्ततृ शािन्त सम्झौता र अन्तिरम सिवधानं  आउनमा 
भएको िढलाइले गदार् दलह को शािन्त दान गन चाहना र 
उनीह को क्षमता ित जनताको श ा बढ्न गयो।१२६ िढलाइको 
िच बझ्दोु  स्प ीकरण िदन नसक्दा दवैु पक्षको िव सनीयता पिन 
घ ो।१२७ अब पिन िढलासस्तीु  भएमा त्यसबाट सात दल र 
माओवादी दवलाईु ै  घाटा पग्नछु े । जनआन्दोलन र शािन्त ि याको 
गित कम भयो भने िवरोधीह ले फाइदा लट्नु  सक्छन ् र धरे ै 
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त्यसगरीै  वान्डाले २४ मिहनामा, उज्विकस्तानले े १५ मिहनामा र कजाखस्तानले 

१८ मिहनामा मस्यदा तयारै  गर।े  जनवरी २००५ मा िनवार्िचत इराकी 
सङ् मणकालीन राि य सभाले सिवधानं  बनाउन ७ मिहना लगायो। तर त्यस 

सिवधानलं े सामािजक र जातीय न् मा पिहल्यदिखै े  फसकोे  इराकमा खासै पिरवतर्न 

ल्याउन सकन।े  ाइिसस प िमडल इस्ट ितवदन नु े ं. ४२, Iraq: Don’t 
Rush The Constitution, ८ जन ू २००५। 
१२५

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ६४। 
१२६

 िवस्ततृ शािन्त सम्झौताले िनधार्रण गरअन पे ु  अन्तिरम सिवधानं  २००६ को 
नोभम्बरकोे  अन्त्यसम्मा आउन सकन।े  
१२७

 वातार्का कहीे  चरणह को व्याख्या गिरएको िथयो। हनर्होसे ु  ् “Talks 
Adjourned on Positive Note”, Kathmandu Post, ९ अक्टोबर 
२००६। तर यी अपवाद मा  िथए। 
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अन्यौल तथा अिनि तता रिहरहमाे  िनर शु शासनको आकाङ्क्षा 
रा ह ले े टाउको उठाउनछने ।् अिहले तोिकएको 
समयतािलकाअन पु  अिघ बढ्ने ि या वधािनकै  मा  नभएर यसले 
अि ल २००६ को बहतृ  ् जनआकाङ्क्षालाई अझ सही ढङ्ले 
ितिबिम्बत गनर् सक्नछे । 

5. राजनीितक शि ह  

सवधािनकं ै  सङ् मणले जातािन् क आचरण र अभ्यासह  स्थापना 
गनर् सक्यो भने मा  त्यो सफल हनछु े । तर यस सन्दभर्मा मखु 
राजनीितक घटकह  कसकोै  पिन पयार्  िनपणर्ताू  दिखएकोे  छनै । 
सवधािनकं ै  ि याको ाथिमक उ ेश्य शािन्त सम्झौतालाई बिलयो 
पाद माओवादीह लाई बहदलीयु  राजनीितमा स्थानान्तिरत गनर्काु  
साथै सन ् १९९० को सवधािनकं ै  व्यवस्थाबाट दरबारले शि  
हत्याउन गरकाे  ितकडमह  फिरे  सफल नहोऊन ् भ ाका लािग 
त्यस्तो सम्भावनाका िछ ह लाई िनिम ा  पाररे  लोकतन्  र 
मौिलक अिधकारको सरक्षाु  गनर् ु हो। त्यसका साथै, यिद बढी 
ितिनिधत्वमलकू , उ रदायी र समावशीे  लोकतन् लाई जरा गाडन 
िदने हो भने मलधारकाू  राजनीितक दलह मा आन्तिरक सधारु  हनु 
पिन अिनवायर् हनछु े ।१२८  

अन्तिरम व्यवस्थािपका र सिवधानसभाकों  अविधबीचका 
गितिविधह ले यी ि याह लाई सघाउ पर् याु उन सक्छन।् 
दरबारले सवधािनकं ै  शि  फिरे  पाउन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम 
छ। मलधारकाू  राजनीितक दलह ले फिरे  अक  िव ोह हनु निदनमैु 
आफ्नो भलाइ छ भ  ेबझकाु े  छन।् अकार्ितर माओवादीह ले पिन 
सधािरएकोु  बहदलीयु  णालीितर अ सर हनेु स ते दखाएकाे  छन,् 
जनु बहदलीयु  णालीमा उनीह ले दखकोे े  िवगतको आिभजात्य 
ढाँचाका कमजोरीह  रहने छननै ।् तर ि या र सारभतू म ाह माु  
रा ो ध्यान िदइन्छ िक िदइदनँ ै  भ  ेकरामाु  नै ठोस गित िनभर्र 
गदर्छ। त्यस्ता िवषयह मा ल्याइन कन पिन पिरवतर्नह लाई े ु ै
तहगत नतत्वे ृ  भएका पाट ह ल रोक्न सक्न सम्भावना रहन्छ।े े  

क) मलधारकाू  पाट ह  
1. सवधािनकं ै  सार र कायर्िविधबार धारणाे  

नताह ले े सिवधानसभाकों  कायर्िविधसम्बन्धी सवालह  
(सिवधानसभामां  हनेु छलफलको एजन्डाे  िनधार्रण, िनणर्यिविध र 
सिवधानसभाकां  अिधकारक्षे  इत्यािद) बारे सम्झौता ि याको 
पिछल्लो अविधसम्म ध्यान िदएका िथएनन।् राजतन् को भिवष्य र 
ादिशके  हक अिधकारजस्ता सारभतू म ाह लु े चािहँ बढी चचार् र 
ध्यान पाएका छन ् तथा त्यस्ता कहीे  म ाह मािथु  राजनीितक 
दलह िभ  पिहले नै िवस्ततृ सम्मित पिन बिनसककोे  छ। 

नपालीे  काङ् से (नकाे )। शािन्त सम्झौताको अविधमा नकाे  आफ्नो 
उही परानु ै कन् ीकते ृ  तिरकाले स ािलत र ो। सदस्यह सगँ 
व्यापक परामशर् नगरीकनै मह वपणर् िनणर्यहू  सभापित िगिरजा साद 

                                                       
१२८

 यो कराु  अन्य सिवधानं  िनमार्णको अवस्थामा पिन सत्य सािबत भएको छ। 

हनर्े हुोस ् ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं. ५६ Afghanistan’s Flawed 
Constitutional Process, १२ जनवरी २००७, प.ृ २७-२९। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ १६ 

 

 

कोइरालाले नै िलए।१२९ किठन िवषयह मा पाट िभ  िस्थर 
आन्तिरक सहमित िनमार्ण गन पाट को क्षमता िनमार्ण गनर्कोु  साटो 
शािन्त ि यालाई अिघ बढाउनलाई कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष 
चण्डसगँ बिढरहकोे  आफ्नो व्यि गत सम्बन्धको उपयोग गरे।१३० 
नपालीे  काङ् सकाे  िभ िभ  पक्षह  राजतन् लाई जोगाउने र 
हटाउने समहह माू  िवभािजत दिखएकाले े त्यसिभ  राज्यको 
पनःसरचनाु ं  कस्तो र कसरी हनपछर्ु ु  भ  े िवषयमा अन्योल रहकोे  
छ।१३१ कन् ीये  सिमितका एक जना सदस्यले स ात्मकता हदुँ ै 
हदनुँ ै  भने, तर कहीे  काङ् सीे  नताह ले े बजटे  बनाउने अिधकार 
भएको िनवार्िचत सदस्यह  रहने ान्तीय सरकारको अवधारणालाई 
समथर्न गनर् सिकने बताए।१३२ अथार्त ् नपालीे  काङ् सकाे  लािग 
स ात्मकता नामचािहँ असिजलो भए पिन झन्डझन्डै ै स ीय 
सरचनालाईं  मा  अप् ारो छनै । अन्य कन् ीये  सदस्यह ले यस्तो 
सरचना ितं  िभ  मत राख्दै मलकलाईु  स्वाधीन एकाइह मा िवभाजन 
गनार्ले कहीे  भागह  भराजनीितकू  ि ले अ को भावमा (अथार्त ्
भारतको) पनर् जान्छ भ  े िचन्ता व्य  गरे। उनीह को आशय 
भारतको भावले गदार् तराईका कहीे  भागह  राि यताको ि ले 
कमजोर हनेु सम्भावना रहन्छ भ  ेिथयो।१३३  

तर, तराईमा जनवरी २००७ मा भएको अशािन्तपिछ मधसीे  
समदायकोु  िच  बझाउनु  सात दल र माओवादीबीच भएको 
समझदारी अन पु  स ीयताको सयं ु  प्लटफर् ममाे  आउन 
पाट नतत्वलाईे ृ  कर लाग्यो। अक  मखु असहमितचािहँ सनाकोे  
पनःसरचनाु ं  गन र माओवादीका पवर्ू  लडाकाह लाई नया ँ राि य 
सनामाे  कसरी समायोिजत गन भ  ेजिटल  मािथ छ। 

कन् ीे य कायर्सिमितका एक सदस्यका अनसारु  सिवधानसभाकों  
बनावट र यसको कायर्प ितका बारमाे  काङ् सकोे  सोच “ ारिम्भक 
अवस्था” मा नै छ। समानपाितकु  ितिनिधत्वको िवषयमा चािहँ 
लामो समयदिखे  पाट को स्ट असहमित दखाएकोे  छ। त्यस्तो 
िनवार्चन प ितले आफ्नो चनावीु  आधार खल्बल्याउछँ  भ  ेपाट को 
बझाइु  रहकोे  छ।१३४ राजतन् को िवषयमा आफ्नो अडान स्ट पानर् 
िढलाइ गररे  नकाले े सिवधानसभाकों  िनवार्चनभन्दा अगािड 

                                                       
१२९

 अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदकां  दस अितिर  सदस्यको मनोनयनमा पिन 

यस्तै भयो। यसमा कोइरालाले दलका अन्य नताह कोे  चाहनालाई िमच्ने काम 

गर।े  िव मिण पोखरले , “पिरवार मोह”, समय, २५ जनवरी २००७। 
१३०

 ाइिसस पु िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, ाइिसस पु 

अन्तवार्तार्, नकाकाे  कन् ीये  सिमितका सदस्यह , अक्टोबर २००६। 
१३१

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, राजनीितशा ी, काठमाड , ८ अक्टोबर 
२००६। 
१३२

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नकाे  कन् ीये  कायर्सिमित सदस्य, काठमाड , 

१४ अक्टोबर २००६। स ीयतावादले जातीय स्वाय ताको सिनि तताु  गदार् 
कयनै  ् िविभ  प िलन्छ। हनर्होसे ु  ्यश घई (सं) Autonomy and Ethnicity: 
Negotiating Competing Claims in Multi-ethnic State (क्यािम् ज 
२०००)। 
१३३

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नकाे  कन् ीये  कायर्सिमित सदस्य, काठमाड , 

१९ अक्टोबर २००६। 
१३४

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नकाे  कन् ीये  कायर्सिमित सदस्य, काठमाड , 

१८ अक्टोबर २००६। 

राजावादीह  फिरे  स िठत हनेु अवसरलाई घटाइिदएको छ। यस 
कार नकाले े गणतन् वादी झकाउु  भएका आफ्ना कायर्कतार्ह लाई 
परू ै नअलग्याईकनै दरबार समथर्कह को पिन मत पाउने आशा 
गरकोे  छ।  

एमाले। एमाले पिन सारभतू म ाह माु  िवभािजत िवचार राख्दछ र 
कायर्िविध सम्बन्धमा उसको पिन चासो कम छ। एमालकोे  कन् ीये  
सिमितले गणतन् को स्ताव अनमोदनु  गिरसककोे  छ। तर 
पाट िभ का गटहु  अझै पिन फरकफरक मत राख्दछन।्१३५ नया ँ
राि य िनवार्चनका लािग पाट ले समानपाितकु  िनवार्चन णालीको 
पक्ष िलएको छ। त्यसका िनिम्त मलकलाईु ु  चौधओटा अ लमा 
बाँिडनछे । (ती अ लह  अिहलके ै  पिन हनु सक्छन)् त्यके  
अ लमा पाट का उम्मदवारह माे  जनजाित, दिलत र मिहलाको 
िनि त ितशत हनछु े । ती अ लह  त्यस्ता एकाइह  पिन हनछनु े  ्
जसलाई कर उठाउने र ोतको बाँडफाड गनजस्ता कहीे  
अिधकारह  त्यायोजन गिरनछे।१३६ 

एमालकाे  नताहे  सिवधानसभालं े कसरी काम गछर् भ ेबारमाे  कम 
स्ट छन।् उदाहरणका लािग, मतदानका िनयमह  र 
सिवधानसभाकों  पणर्ू  बठकदिखै े  सिमितका बठकह बीचै  कामको 
बाँडफाडँ कसरी हन्छु  भ बेारे उनीह मा स्टता छनै । एमाले 
कन् ीये  सिमितका एक जना विर  सदस्यको भनाइमा 
“सिवधानसभाकां  सम्पणर्ू  यथाथर्ह बारे अध्ययन गनर् ु आवश्यक 
छ।”१३७ 

नकाे  ( जातिन् क)। नपालीे  काङ् सबाटे  फटु ेर बनकोे  यस पाट को 
पिन राजतन् बारे िवचार त्यित खलस्तु  छनै । त्यस्तो हनमाु ु  आफ्नो 
माउ पाट  नपालीे  काङ् ससगे ँ  एकीकरणको सम्भावनाले आिशकं  
पमा काम गरकोे  छ।१३८ तपिनै  त्यस पाट को कन् ीये  सिमितका 

एक जना सदस्यले नकाे  ( जातािन् क) लाई नकाभन्दाे  “बढी 
गितशील” पाट  बताए। साथै, जातन् लाई बारम्बार ध्वस्त पान 
दरबारको बानीको तीखो आलोचना पिन गरे।१३९ त्यसगरीै  नकाे  
( जातािन् क) ले जनवरी २००६ मा महाअिधवशने  गररे  
स ात्मकतालाई अनमोदनु  गर् यो। तर त्यस पाट ले कसरी स ात्मक 

                                                       
१३५

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, एमाले कन् ीे य सिमित सदस्य, काठमाड , 

अक्टोबर २००६। 
१३६

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, एमाले महासिचव माधव नपाले , काठमाड , १२ 

अक्टोबर २००६। 
१३७

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, एमाले कन् ीये  सिमित सदस्य, काठमाड , 

अक्टोबर २००६। 
१३८

 यी दईु दल सिवधानसभां  िनवार्चनअिघ फिरे  एउटै हनेु सम्भावना छ। 

ाइिसस पु अन्तवार्तार्ह , नकाे  र नका े ( जातािन् क) कन् ीये  कायर्सिमित 

सदस्यह , काठमाड , अक्टोबर २००६। पनःएकीकरणसगु ँ  जोिडएको 
राजनीितक गिणतको व्याख्याका लािग हनर्होसे ु  ् ाइिसस पु िरपोटर्, Nepal’s 
Peace Agreement, मािथ उल्लिखत।े  
१३९

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नकाे  ( जातािन् क) कन् ीये  कायर्सिमित सदस्य, 

काठमाड , अक्टोबर २००६। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ १७ 

 

 

राज्य स्थािपत गन भ ेबारमाे  कनु ै स्ट अडान राखकोे  छनै ।१४० 
नकपाे  माओवादीसगँ िमल्दाजल्दाु  कहीे  िनि त नीितह  अपनाए पिन 
नकाे  जातािन् क (खासगरी यसका नताे  शरबहादरे ु  दउवाे ) 
माओवादीह ित िनरन्तर आलोचनात्मक रहदँ ै आएको छ। 

गठबन्धनका अन्य पाट ह । स  भावना पाट का लािग समानपुाितक 
ितिनिधत्व, मधसीह काे  लािग नागिरकता र स ात्मकता नै मखु 
म ाहु  हनु।्१४१ मधसमाे  आधािरत अन्य राजनीितक समहह जस्तू ै 
यस पाट ले अन्तिरम सिवधानमां  कायम रािखएको बहमत ाराु  चिननु  े
प ितको आलोचना गरकोे  छ। साथै सिवधानसभाकों  िनवार्चनअगािड 
नै त्यसमा सधारु  गनर्पनु  माग गरकोे  छ। शािन्त सम्झौताको 
ि यामा गठबन्धनिभ का अन्य साना दलह को भाव थोरै मा  
रहकोे  छ। त्यसो भए पिन थु  ैअवस्थामा ती दलह ले सवधािनकं ै  
म ाह माु  झन ्द ो अडान िलएका छन।् 

गठबन्धनबाहककाे  दलह । परम्परागत पमा नै दरबारपरस्त 
मािनएका राि य जातन्  पाट  (रा पा) र राि य जनशि  पाट  
सात दलका गठबन्धनका घटकह  होइनन।् सन ् २००६ को 
जनआन्दोलनपिछका घटनाह मा ियनीह को भिमकाू  नगण्य िथयो। 
हनु त ससदमां  उनीह को ितिनिधत्व छ र रचनात्मक ितपक्षीको 
भिमकाू  िनवार्ह गन य  पिन उनीह  गिररहकाे  छन।् अन्तिरम 
सिवधानं  पािरत गनर् सात दलको गठबन्धनसगँ िमलरे  ियनीह ले 
मतदान गरकाे  हनु,् तर दवैु दलले सिवधानमां  सशोधनकां  लािग 
आवाज उठाइरहकाे  छन।् रा पाले आफलाईू  अिघअिघझ 
दरबारपरस्त नबनाउने स ेत दखाएकोे  छ, तर त्यस दलले आफ्ना 
नया ँ नीितह  स्ट पानर् अझै बाँकी नै छ।१४२ अन्तिरम 
व्यवस्थािपकाले राजाले आफलू े गरकोे  “कू” लाई न्यायोिचत 
ठहर् याउदँ ै जातन्  िदवस (१९ फ अरीे ु  २००७) मा िदएको 
व व्यलाई भत्सनार् गरकोमाे  दवैु दलले िवरोध गरनने ।्१४३ यी दईु 
दलको ध्यान सारभतू िवषयका खासखास कुरामा किन् ते  भएकाले 
सिवधानं  िनमार्ण ि याको छनौटबारे उनीह को िवचार ओझलमाे  
परकोे  छ।१४४ यसबाट पिन अन्तिरम सिवधानकां  कहीे  कमजोरी र 
अस ितह  बझ्नु  सिकन्छ। तर त्यो त्यित घातक समस्या होइन, 
अन्तिरम सिवधानं  जारी भएपिछ हनेु अन्तिरम िनकायह को िनमार्ण 
र पिरचालनबाट यसको ि याबारे आउने जिटल िवचारह  बढी 
स्ट हदुँ ै जाने अपक्षाे  गनर् सिकन्छ। 

                                                       
१४०

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नकाे  ( जातािन् क) कन् ीये  कायर्सिमित सदस्य, 

काठमाड , अक्टोबर २००६। 
१४१

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, ने.स.पा. (आनन्दीदवीे ) कन् ीये  सिमित सदस्य 

काठमाड , अक्टोबर २००६। 
१४२

 रा पािभ बाट क र पमा राजावादी तर त्यित भाव नभएका दईओटाु  

समह जिन्मएका छनू :् रा पा (नपाले ) र रा पा (रा वादी)। 
१४३

 अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदलं े राजा िव  सरकारी कारबाहीको माग गद 

सवर्सम्मत पमा आलोचनात्मक स्ताव पािरत गरकोे  छ, “House directs 
govt to act against king”, Himalayan Times, २२ फ अरीे ु  २००७। 
१४४

 दइटाु  मख्यु  िवषय हनु:् कन् ीये  सरकारका तीन अ  व्यवस्थािपका, 
कायर्पािलका र न्यायपािलकाबीचको िवभाजन गनर् ुतथा स ीय, ान्तीय वा स्थानीय 

तहमा राि य सरकार र अधर्राि य एकाइबीच िजम्मवारीे  छ ाउन।ु ु  

2. आन्तिरक सधारु  

नया ँ सिवधानलाईं  आकार िदन र त्यसमा लोकतािन् क 
िव सनीयताको पटु िदने काममा मलधारकाू  दलह को आचरणको 
मह वपणर्ू  भिमकाू  हनछु े ।१४५ यस ि यामा अवसर र जोिखम दवैु 
आउनछने ।् दलह ले िवगतका गल्तीह  स्वीकारकाे  छन ् र 
बदिलने ित ा गरकाे  छन।् उनीह  आम जनताको सधारवादीु  
मनोभावना ारा पिन घचिटएकाे  छन।् शाही “कू” पिछ उनीह  बडो 
अप्ठरोे  पिरिस्थितमा िथए। त्यो हरीे  अिहले उनीह का अिघिल्तर 
सकारात्मक पिरवतर्नका लािग शस्त अवसरह  छन।् तथािप िनकै 
ितस्पधार्त्मक िनवार्चनपिछ ब  े िमलीजलीु  सरकारको कितलृ े 
उनीह लाई कम िचकर तर पिहलदिखे े  अपनाउदँ ै आएका 
हथकण्डाह  उपयोग गनर् लगाउन सक्छ। िनवार्चनमा चारका 
लािग उनीह लाई पसाै  चािहने छ। (त्यस्तो पसाकोै  ोत कन्चन 
नहनेु प ा छ) त्यसका साथै दलका विर  नताह कोे  ध्याउ ा 
समावशीकरणकोे  िस ान्तमा भन्दा आफ्नो स्थान कसरी जोगाउने 
भ मेा हन्छु । अन्तिरम व्यवस्थािपकामा सात दलका तफर् बाट 
नागिरक समाजका स्वतन्  व्यि ह को मनोनयनका लािग 
छ ाइएकोु  िसटबाट पिन ती दलह ले अझै धेरै काम गनर् बाँकी नै 
भएको दिखन्छे । नागिरक समाजको कोटाबाट मनोिनत हनह माु े  
सबजसोै  दलका सदस्यह  नै िथए। ाय: विर  नताह  र े नपालीे  
काङ् सकोे  हकमा त िगिरजा साद कोइरालाका नातदारे  नै 
िथए।१४६  

तहगत नतत्व रे ृ  मोलािहजाको आधारमा चल्ने यी दलह ले 
सामािजक गनाु सो र पीरमकार्लाई सम्बोधन गन काम थोर माै  
गरकाे  छन।् साथै िवगतमा दिखएकाे  दलह का तफर् बाट भएका 
ाचार र राज्य स ालनमा उनीह को अयोग्यताले दरबार तथा 

माओवादीह लाई बढी भावशाली वकिल्पकै  शासकका पमा 
समथर्न बढाउने काम गर् यो। सन ् २००६ को अन्त्यितरदेिख नै 
बढ्दै गएको मधसकोे  आन्दोलन राजनीितक उच्चवगर्को साँघरोु  
जनाधारले िनम्त्याएका खतराह को एउटा स ते मा  हो।१४७ 
त्यसका साथै यसले थप सकारात्मक रणाे  पिन िदएको छ। त्यो के 
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 दलह  नै “वास्तवमा लोकतािन् क णालीका आवश्यक अ  हनु”् िकनभन े
“राजनीितक दलह ले नै उम्मदवारहे  तय गछर्न ् र िनवार्चनमा भोट पाउन 
सि य अिभयान चलाउछनँ ”् र यस पमा “समाजमा िनरन्तर पमा चासो जगाउने 

कामलाई मतर् पू  िदन्छन”्। जनु काम जडवत ् सवधािनकं ै  व्यवस्थाबाट हन ु
सक्दन।ै  Sudipta Kaviraj (सं.) Politics in India (िदल्ली, १९९७),  
प.ृ २५५-२६१। 
१४६

 अन्तिरम सिवधानलं े माग गरअनसारे ु  व्यापक ितिनिधत्व गराउन ४८ िसटको 
उपयोग गनर्भन्दाु  दलह ले आफह लाईू  फाइदा पग्नु े गरी ती िसटको भागबण्डा 
गर।े  सन ्१९९९ को ससदमां  ितिनिधत्व नभएको सयं ु  वाममोचार्लाई समावशे  

गराउनबाहकु े  ती िसटह मा अन्तिरम सिवधानकों  धारा ४५, (ग) अनसारु  जनाधार 
भएका सस्थां  तथा पसागते  स ठनह , वग य स ठन तथा व्यावसाियक सस्थाहं , 

उत्पीिडत जातीय समहहू , िपछिडएका के्ष , आिदवासी समदायु , मिहला तथा 
िविभ  राजनीितक व्यि त्वह लाई समझदारीको आधारमा मनोिनत गनर्पथ्य ।ु  

दलह को भागबण्डा यस्तो िथयो :नकाे , एमाले र नकपाे  माओवादी त्यकलाईे  दस 

िसट तथा ने.स.पा. (आ) ने.म.िक.पा., सयं ु  वाममोचार् र जनमोचार् नपाले  

त्यकलाईे  तीन िसट। 
१४७

 तल हनर्होस।े ु ्  



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ १८ 

 

 

हो भने धरे ै मतदाताह को चनाव ितु  मोहभ  भएको र ठलाू  
दलह का िविश  नीित नभएको अवस्थाको चनावमाु  उपिक्षते  
जनसमदायसमक्षु  पग्नु  ु उनीह का लािग नया ँ मतदाताह  पाउने 
उपाय हन सक्छु । िवगतमा दलह ले यस्ता खबीहु  दखाएकाे  
छननै ।् सन ्१९९० को दशकको ारम्भमा दलह ले यस्तो खबीु  
दखाउने े य  गरकाे  भए माओवादीह ले यस्तरी जरा गाड्न सक्ने 
िथएनन।् अिहले नपाले  स ावना पाट  (आनन्दीदवीे ) जस्ता क्षे ीय 
आधार भएका दलह लाई समते  चकार् नाराह  उराल्ने समहह लू े 
पाखा लगाइिदएका छन।् तर मधसकाे  गनासाु  र पीरमकार्ह  
िववकसम्मते  छन ् तथा मधसीह काे  मख्यु  मागह  सबै नै 
सहमित ारा तय गनर् सिकने खालका छन।् यसले दलका 
नताह लाईे  प ै  पिन ब्यझाएकोू ँ  हनपछर्ु ु । 

आन्तिरक सधारलाईु  ध्यान िदन ुपिन आवश्यक छ। तहगत नतत्वे ृ  
भएका दलह को ढाँचामा रातारात पिरवतर्नको अपक्षाे  गनर् ु
व्यवहारसम्मत हदनुँ ै । तर धरजसोे ै  दलह ले अझ बढी पारदश  
आन्तिरक बहस चलाएर फाइदा उठाउन सक्छन।् यिद दलको सबै 
तहमा फलदायी छलफल हन थाल्योु  भने िववादास्पद िवषयह मा 
िनणर्यमा पग्नु  नसक्ने उनीह को समस्या घट्नछे । पाट  
नीितह बारे गिरने गम्भीर बहसले दलबािहरका िवशष ानकाे  
साथसाथै जनसमदायसगु ँ  िनरन्तर सम्पकर् मा रहकाे  स्थानीय पाट  
कायर्कतार्ह को त्यक्ष अनभुवलाई समते  उपयोगमा ल्याउनछे। 

यस िदशातफर् को पाइलाले मोलािहजाको हािनकारक असरलाई 
हटाउन थाल्नछे। धरजसोे ै  दलह िभ  साधन सम्प  नताह ले े 
व्यि गत समथर्कह  तयार पाछर्न,् पाट मा आिधपत्य जमाउछनँ ,् 
अिन आफ्ना समथर्कह लाई रोजगारी र आय-आजर्नका अवसर 
िदलाएर परुस्कतृ  गछर्न।् टाठाबाठाह ले पसाकै ै  बलमा दलिभ  
पदो ित पाउछनँ  ् भने क्षमतासम्प  तर आिथर्क पले कमजोर 
नताहे  आफलाईू  मािथ उठ्न नसक्ने अवस्थामा पाउछनँ ।्१४८ 
मखु सवधािनकं ै  ह लगायत िनणर्य ि या र बहसमा पारदिशर्ता 
नै मोलािहजावादको शि  घटाउने र नीित-िनमार्णमा त्यसको 
असरलाई कम गन एउटा उपाय हो। 

सिवधानसभाकों  िनवार्चन हनअिघकोु ु  समयमा सवधािनकं ै  िवषयको 
कायर्िविधसम्बन्धी र सारभतू पक्षमािथ बढी समावशीे  िकिसमको 
आन्तिरक बहस चलाएर दलह ले फाइदा िलन सक्छन।् बढी 
अथर्पणर्ू  सवधािनकं ै  एजन्डाहे  स्ट पानर् दलह ले िवगतमा वास्ता 
नगरकाे  ा , काननिवु  र प कारह बाट सहयोग िलन सक्छन।् 
उदाहरणका लािग, एमाले र नपालीे  काङ् से दवैु पाट मा किठन 
राजनीितक म ाह लाईु  बौि क पले झल्ने  सक्ने कायर्कतार् 
नभएका होइनन,् तर नीित-िनमार्णमा ितनीह को भिमकाू  नगण्य रहने 
गरकोे  छ। नकाकाे  विर  नताकाे  एक जना पवर्ू  सल्लाहकार के 
भन्छन ्भने मह वपणर्ू  सल्लाहका लािग गितला अवसरह  नभएकाले 
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 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नपालीे  राजनीितक िव षके , लिलतपरु, अक्टोबर 
२००६। 

बि जीवीहु  अक्सर िनराश भएका छन।्१४९ िविभ  सवधािनकं ै  
म ाह माु  िवकल्पह  स्ततु गनर् ा  र काननिवद्ह लाईु  
िस्थितप  तयार गन था दलह ले सु  गनर् सक्छन।् यस्ता 
अवसरह को िसजर्ना गनर् ु अन्तरपाट  पहलको िवषय हो। 
पाट ह को बौि क तथा नीित-िनमार्ण क्षमता विृ  गनर् ुदलह लाई 
बढी व्यावसाियक बनाउने र मोलािहजामा आधािरत राजनीितलाई 
घटाउने एउटा उपाय हो। 

ख) माओवादीह  
माओवादीह ले पटकपटकका सम्झौताह मा ितस्पधार्त्मक 
बहदलीयु  राजनीितमा आउने ितब ता जाहरे  गरकाे  छन।्१५० 
अन्तिरम सिवधानलं े राजतन् लाई पाखा लगाएर माओवादीलाई 
सरकारमा सामले  हनु ढोका खोिलिदएको छ। आफ्नो सशोिधतं  
रणनीितबारे कायर्कतार्ह लाई िच  बझाउनु  माओवादी नतत्वकाे ृ  
लािग सिवधानसभाकों  िनवार्चन एउटा सा  मह वको समयै  हनछु े । 
माओवादीह ले आफ्नो कायर्शलीै  फिरएकोे  करामाु  जित नै जोड िदए 
पिन लामो समयदिखे  उनीह ले अभ्यास गद आएको डर, ास र 
जोरजलमु ु  गन विृ  उनीह मा िभ सम्म गढकोे  छ, जो ह प  
बदिलने छनै । 

तथािप चार अिभयानका िनिम्त माओवादीह सगँ  शि शाली 
म ाहु  शस्त छन।् अन्तिरम व्यवस्थािपकाका लािग उनीह ले 
ितिनिध छानकोे  तिरका हदार्े  उनीह  मलधारकाू  अन्य राजनीितक 
दलह भन्दा बढी गितशील खालको सावर्जिनक छिव दखाउने  
सिजलै सक्छन ्भ  ेदिखन्छे । मत सवक्षणबाट अनमानु  गन य  
गिरए पिन माओवादीले पाउने भोटको अंश यित नै हन्छु  भनरे 
कसलै े ठोकवाु  गनर् सक्दनै । माओवादीबाहके  अ  धरले ेै  के आशा 
गिररहकाे  छन ् भने सिवधानं  िनमार्णको ि यािभ  वशे गनर् र 
सिवधानं  िनमार्णमा सरोकारवालाको अनभितु ू  िदलाउन पग्नु े भोट 
माओवादीले पाउनछने ।् तर िनणार्यक शि को हिसयतै  भने 
उनीह को हनछनु े ै । यिद कायर्कतार्ह लाई आफबाटू  नअलग्याउने 
हो भने माओवादी नतत्वले ेृ  कहीे  पिरणाम दखाउने  ुज री हनछु े । 
राजतन् को भाग्यको फसलाै  त्यसको पिहलो परीक्षा हनछु े । 

१. सवधािनकं ै  सार र कायर्िविधबारे धारणा 
एक अथर्मा माओवादीह  आफ्नै राजनीितक सफलताका िसकार 
भएका छन।् उनीह बाट अिघ सािरएको सवधािनकं ै  पिरवतर्नको 
मख्यु  एजन्डालाईे  मलधारकाू  दलह ले सकारपिछे  माओवादीको 
िविश  अिपल ओझलमाे  पन छाँट दिखन्छे । तर, मलधारकाू  
दलह ले गरसमावशीै े  सामािजक िवभदलाईे  हटाउन गरकाे  
ित ालाई माओवादी नताहे  ती दलह को वास्तिवक ितब ता 
नभएर जनता फस्ल्याउनु े चालको पमा दख्छने  ् (मलधारकाू  

                                                       
१४९

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काठमाड , २००६। 
१५०

 सबभन्दा मह वपणर्ू  ितब ता १२ बदेँु समझदारीको पमा सन ्२००५ 

नोभम्बरे  मिहनामा भएको िथयो। ाइिसस पु ितवदने , Nepal’s New 
Alliance, मािथ उल्लिखत।े  पिछ १२ बदेँु समझदारीलाई अन्तिरम सिवधानं  र 
िवस्ततृ शािन्त सम्झौताबाट िवषयसिहत फिरे  सदर गिरएको िथयो। 
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दलह को व्यवहारले उनीह को त्यस्तो व्याख्यालाई पिु  गन काम 
गरकाे  छन)्। गणतन् को पक्षमा उनीह को कडा अडानले 
माओवादीह लाई आफ्ना ित न् ीह बाट, खासगरी नपालीे  
काङ् सबाटे  फरक तल्याएकोु  छ।१५१ ठीक यही िबन्दमाु  आएर 
माओवादीह ले आफ्नो एजन्डालाईे  अिघ बढाउन अन्तिरम 
व्यवस्थािपकालाई उपयोग गन र सडक आन्दोलन पिन जारी रा  े
दईओटाु  उपायह  एकसाथै  अपनाउने योजना राखकाे  छन।्१५२ 

माओवादी नताे  बाबरामु  भ राईका अनसारु  माओवादी पाट ले 
सिवधानसभाकों  िनवार्चनमा बहमतु  हािसल गन अपक्षाे  गरकोे  छ, तर 
मत सङ्ख्याको अनपातु  भने कम हनछु े ।१५३ माओवादीह को 
बहमतु  आउने कराु  असम्भव नभए पिन हनेु कराचािहु ँ होइन। 
सिवधानसभामां  यस दलको स्थान सम्मानजनक हन सक्ला जो ु
िनणार्यक नहन सक्छु । सन ् २००६ को अगस्त-सप्टम्बरमाे े  
गिरएको एउटा मत सवक्षणले के स ते गरको े छ भने नपालीे  
काङ् से र एमाले त्यकले े पाउने २५ ितशत मतको तलनामाु  
माओवादीले १५ ितशत मत पाउनछे ।१५४ त्यसको लग ै 
सप्टम्बरे े  २००७ मा भएको अक  सवक्षणको नितजाले माओवादीले 
१६ ितशत मत ा  गन र अन्य दलह भन्दा अ स्थानमा रहने 
दखाएकोे  छ।१५५ त्यही नतीजा जनवरी २००७ को सवक्षणले पिन 
दखाएकोे  छ। माओवादी नताहे  आफ्नो गणतन् वादी धारको 
िनरन्तरतालाई र मलधारकाू  राजनीितक दलह ले सम्बोधन गनर् 
नसककाे  क्षे ीय तथा जात-जाितका असन्ति हु लाई आफ्नो चनावीु  
आधार बनाउन सिकने िहसाब गिररहकाे  छन।्१५६ कस्तो 

                                                       
१५१

 मा ओवादी नताे  र कायर्कतार्ह सगँ  ाइिसस पलु े िलएको अन्तवार्तार्ह , 

काठमाड , अक्टोबर २००६। काङ् से समथर्क कहीे  िटप्पणीकारह  के तकर्  
गछर्न ् भने सन ् २००५ को पिछल्ला िदनह दिखे  माओवादी काशनह ले 
“राजतन् को उन्मलनू ” भ ु स ा “िनर ुश राजतन् को अन्त्य” भ े वाक्यांश 

योग गनर् थालकाे  िथए। नकाकोे  आल ािरक राजतन् को स्ताविसत कहीे  

सम्झौता गन िहसाबले माओवादीह ले त्यसो भ  थालकाे  हन।ु ्  कष्णृ  खनाल, 

“The Maoist Agenda of Restructuring the State: An Appraisal”, 

लोकराज बरालको सम्पादनमा िनिस्कएको Nepal: Faces of Insurgency 
(िदल्ली, २००६), प.ृ १६५। 
१५२

 “माओवादीले सडक र सदनबाट एक साथ आवाज उठाउने” जनादशे , ३० 

जनवरी २००७। 
१५३

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, भ परु, अक्टोबर २००६। 
१५४

 “Nepal: A Cautiously Optimistic Public”, Greenberg Quinlan 
Rosner Research, १७ सप्टम्बरे े  २००६, प.ृ १३। 
१५५

 सप्टम्बरे े  २००६ र जनवरी २००७ मा “इन्टरिडिसिप्लनरी एनािलस्टस”् ले 

मत सवक्षण गरकोे  िथयो। दवैु सवक्षणबाट ा  नितजालाई “Nepal 
Contemporary Political Situation IV: Political Opinion Poll Top-
Line Findings” मा तलनात्मकु  अध्ययन गिरएको छ। इन्टरिडिसिप्लनरी 
एनािलस्टस,् ५ फ अरीे ु  २००७, काठमाड । दवैु सवक्षणमा सबै दलको अवस्था 
लगभग उस्तै दिखएकोे  छ। थाहा छनै , भ  सिक्दन जस्ता िति याचािहँ पिछल्लो 
सवक्षणमा पिहलकोे  हरीे  (१५.५ ितशत) बढरे  २७.२ ितशत पगकोु े  छ। 

ढलमलु ु  मतदाताह को समहू  िनकै ठलोू  हनेु सम्भावना सवक्षणबाट दिखएकोे  छ। 
१५६

 जनवरी २००७ मा दिलत मिु  समाजको माओवादी सम्ब  दिलत मिु  

मोचार् नपालमाे  िवलयले के दखाउछे ँ  भने दिलतह को समथर्न जटाउनु  नकपाे  

(माओवादी) सि यतापवर्कू  यस्तो रणनीित अपनाइरहकोे  छ। “दिलत 

मोचार्ह बीच एकीकरण”, जनादशे  ३० जनवरी २००७। दिलत मिु  समाजका 
पदमलाल िव कमार् माओवादीको दस िसटको कोटाबाट स्वतन्  नागिरकका 

समानपाितकु  िनवार्चन प ित छािनने हो त्यसमा पिन उनीह को िसट 
सङ्ख्याको बढो री भर पनछ। बहमतकाु  आधारमा हनेु िनवार्चनमा 
भन्दा उनीह लाई िमि त णालीले फाइदा हनछु े । (तर यस 
िवकल्पलाई अस्वीकार गिरएझ दिखएकोे  छ, मािथ हनर्होसे ु )् 

राजतन् को क र िवरोधबाहके  पिन माओवादीह सगँ उल्लखनीये  
कायर्सचीहू  छन।् तीमध्ये कहीे  िनकै िवस्ततृ छन।् सामन्तवाद 
िवरोधी दलका पमा आफलाईू  स्ततु गररे  माओवादीह ले धरलाईे ै  
आकिषर्त गनर् सक्ने सम्भावना पिन रहकोे  छ। एक जना विर  
सिनकै  कमान्डरका अनसारु  मतदाताह  माओवादीतफर्  आकिषतर् हनेु 
चारओटा कारणह  हनु सक्छन ् Ñ वगर्, क्षे ीयता, िल  र 
जातीयता। व ािनकै  भिमसधारू ु , औ ोिगकीकरण र स्थानीय तहमा 
आिथर्क शि  हस्तान्तरण गररे  यसअिघ बिहष्कतृ  समूहह को 
खराब अवस्था सधानर्ु  आफहू  सक्षम हनेु माआवादीह को दाबी 
छ।१५७ यसको िवपरीत भ राईको तकर् मा नकाे  र एमालजस्ताे  
मलधारकाू  ठलाू  दलह ले आम जनताको नभएर उही वगर् समहू  र 
ठलाू  पजीपितह कोुँ  ितिनिधत्व गछर्न।्१५८ त्यसलै े माओवादीह ले 
सङ् मणकालको ि यािभ ै िछटो भिमसधारू ु  गनर्का लािग जोड 
िदए र यस मा िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा सात दल गठबन्धनको 
ितब तासमते  हािसल गरे।१५९ माओवादी कायर्सचीकोू  अक  मखु 
िवषय हो सनामाे  सधारु । सनाकोे  पणर्ू  पनःसरचनामाु ं  उनीह को जोड 
रहकोे  छ। यु  अपराधका लािग िजम्मवारे  सैिनक अिधकारीह लाई 
सजाय िदनपनु  उनीह को माग छ।१६० 

२. आन्तिरक सधारु  
माओवादीह ले ठोस पमा आफ्नो जातािन् क पिरचय स्थापना 
गनर् अझ धरे ै कराु  गनर्पनछु । सवधािनकं ै  ि याले यस काममा 
ोत्साहन र बाधा दवैु पर् याु उन सक्नछे। उनीह को भावी व्यवहार 
कस्तो हनछु े  भ  ेकराु  बािहरी गितशीलतामा र स्थािपत राजनीितक 
तथा सा ठिनक सस्कारलं े िनधार्िरत गनछ। अन्तिरम सरकारमा 
सफलतापणर्ू  सहभािगताले माओवादी आन्दोलनिभ का 
सधारवादीह लाईु  उत्सािहत त गलार्, तर तथ्य के हो भने कन् ीये  
स ामा पाइला टक्नकाे  लािग तल्ला तहका कायर्कतार्ह लाई 
स्थानीय हकमै  त्याग्न लगाउनपनु  हन्छु । यसले उनीह िभ  
मािथदिखे  तलसम्म तनाव पदाै  गनछ। माओवादी नताह ले े चालू 
ि याको बढीभन्दा बढी लाभ उठाउन आफ्नो दाउपचलाईे  अनकलु ू  
बनाउन र रणनीितलाई पिरमाजर्न गनर् सक्छन ्भ  ेदखाएकाे  छन।् 
सम्भवतः उनीह  नै नपालकोे  सबभन्दा बढी अनशािसतु  र 

                                                       
पमा अन्तिरम व्यवस्थािपकामा सांसद िनयु  भएका छन।् माओवादीका कन् ीये  

सल्लाहकार ितलक पिरयार दईओटाु  दिलत स ठनको एकीकरणपिछ अिहल े
दिलत मिु  मोचार्का सयोजकं  छन।् 
१५७

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, माओवादी वातार् टोलीका सदस्य, अक्टोबर 
२००६। 
१५८

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, भ परु, १६ अक्टोबर २००६। 
१५९

 िवस्ततृ शािन्त सम्झौता अनच्छदु े  ११। 
१६०

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, बाबरामु  भ राई, भ परु, १६ अक्टोबर 
२००६। 
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भावकारी राजनीितक शि को पमा रहनछने ।् तर उनीह को 
िहसाबिकताब गलत पिन हनु सक्छ र उनीह िभ  आपसी झगडा 
तथा व्यि त्वको ट र पिन हनु सक्छ। 

जब साचँ्चकोै  चार अिभयान ारम्भ हनछु े  तब माओवादीह  हाल 
उनीह ले पाइरहकोे  समथर्न र उनीह ले िनमार्ण गनर् चाहकोे  आड 
भरोसा ित बढी ध्यान िदन बाध्य हनछनु े ।् यसबाट उनीह  या त 
फिरे  धम्की वा जबजर्स्तीजस्ता नकारात्मक कारबाही गनर्ितर 
लाग्नछने  ्या सधािरएकोु  चिर  दशर्न गररे  तथा लोकि य नीितह  
स्ततु गररे  जनताको मन िज  सकारात्मक कदम चाल्नछने ।् 
चाखलाग्दो कराु  के छ भने पाट  छाडकाे  वा सरकारसमक्ष 
आत्मसमपर्ण गरकाे  कहीे  पवर्ू  नताह लाईे  माओवादीह ले 
पनःस्थािपतु  गिरसककाे  छन।्१६१ कर स लनजस्ता व्यवहारह  
ज्यादै अलोकि य रहकोे  कराु  नताह ले े रा ोिसत बझकाु े  छन।् 
उनीह ले िव ोहको िसलिसलामा आफबाटू  गल्ती हनु पगकोु े  र 
त्यसलाई सधानर्ु  आवश्यक भएको कराु  पिन स्वीकारकाे  छन।्१६२ 
तर उनीह  अझै पिन आफलू े योग गिररहकोे  शि लाई त्याग्न 
िहिच्कचाइरहकाे  छन,् िकनभने त्यसबाट उनीह  सौदाबाजी गनर् 
सक्छन।् कायर्कतार्ह  आफबाटू  िवमखु होलान ् भ मेा िचिन्तत 
छन।् जनअदालतजस्ता कहीे  गितिविध नछोड्नाले अझै पिन आफ्नो 
लोकि यता बढाउछँ  भ  ेपिन उनीह लाई लागकोे  छ। 

सावर्जिनक बहसमा माओवादीह  िनपणु मािणत भए पिन कही े
खाले बहसह सगँ  उनीह  अझै सहज हनु सिकरहकाे  छननै ।् 
माओवादी नताह ले े जनतासमक्ष पग्नु े स्वतन्  यासह बारे दईधारु े 
िवचार दखाएकाे  छन।् यसको अथर् उनीह  यस्ता यासह मा बाधा 
खडा गनछन ् भ  े बिझन्छु । भ राईका अनसारु  नागिरक समाजले 
अगवाइु  गरकोे  जनचतनाे  कायर् म आवश्यक छनै , “सिवधानं  िनमार्ण 
ि याबाट लाभ उठाउने नया ँ वगर्को िसजर्ना गनर्मा पसाै  खचर् 
गनर्भन्दाु  गिरबह का िनिम्त खचर् गिरनपछर्ु ।”१६३ गरसरकारीै  
सस्थाकां  सावर्जिनक िशक्षाका यासह मा जजस्ताे  िटहु  रहे पिन 
माओवादी वा अन्य कनु ै राजनीितक दललाई त्यस्ता यासह मा 
अवरोध पर् याु उने अिधकार छनै । िवस्ततृ शािन्त सम्झौताले त्यसमा 
हस्ताक्षर गनह लाई “सिवधानसभाकों  िनवार्चनमा िबनाकनु ै डर मत 
खसाल्ने नपालीे  जनताको मौिलक अिधकार” को सम्मान गनर् 
वचनब  गराएको छ। त्यसले बलजफ्तीलाई अस्वीकार गद 
िनवार्चनको सन्दभर्मा हनेु जनचतनाे  तथा चार अिभयान र 
िनवार्चनपिछको बहस तथा छलफललाई सम्मान गनर्पुन करालाईु  
जोड िदएको छ। शािन्त सम्झौताले माओवादीह को सश  िहसां  
सु  गनर् सक्ने क्षमतालाई पणर्तयाू  िनमर्लू  गरकोे  छनै । त्यसमा 
उनीह को िमिलिसया शि को उल्लखे  गिरएको छनै । अिन हितयार 
व्यवस्थापनको ि या पिन परापरू ू  िछ रिहत हनछनु े ै । 
                                                       
१६१

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, माओवादी कायर्कतार्ह , जनवरी २००७। 
१६२

 यस्तो सबभन्दा उल्लखनीये  क्षमायाचना चण्डले १३ फ अरीे ु  २००७ मा 
काठमाड मा भएको आफ्नो पिहलो औपचािरक सावर्जिनक सभामा आफ्ना 
समथर्कह को िवशाल समहलाईू  सम्बोधन गन ममा गरेका िथए। 
१६३

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, बाबरामु  भ राई, भ परु, १६ अक्टोबर 
२००६। 

तर, अिहलसम्मे  माओवादीह ले नागिरक समाजको काममा अवरोध 
पर् याु एको दिखएकोे  छनै । कहीे  समाचारह ले दखाएजस्तोे  
उनीह बाट शािन्त सम्झौताको ठाडो उल्ल न पिन भएको छनै । 
उनीह ले सय  हरी चौकीह को पनःस्थापनाु  गनर् िदएका छन।् 
उनीह  सात दलको गठबन्धनसगँ िमलरे  काम गनर् तत्पर छन ् र 
खास िवषयह मा सि य सहयोग पिन गरकाे  छन।् त्यसबाट 
बहदलीयु  राजनीितबाट सफल हनु चाहने माओवादीह  ोत्सािहत 
गन र अक ितर मलधारकाू  पाट ह ले आफलाईू  सधाररु े  बिलयो ब  
पछर् भ  े िवचार रा ह लाईे  हतोत्सािहत पान कराचािहु ँ के हो भने 
सात दलले माओवादीह का लािग िनकै फरािकलो ठाउँ छािडिदएका 
छन।् अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदमां  माओवादीह ले गरकोे  
सदस्यह को चयन अत्यन्त चातयर्पणर् कामु ू  िथयो। मलधारकाू  
दलह को गर ितिनिधमलकै ू  छनौटको तलनामाु  त्यो िनतान्त फरक 
र ितिनिधमलकू  िथयो। मलधारकाू  दलह ले आफ्नो भागमा परेको 
नागिरक समाजको कोटामा आफ्नै दलका आसपासह लाईे े  िनयु  
गररे  आफ्नो जनाधार बढाउने मौका गमाएु । तर माओवादीह ले 
भने उनीह कै भनाईमा पाट ीप नलाग्ने आफखसीू ु  भोट िदन सक्ने 
आफ्नो दलबािहरका स्वतन्  व्यि ह लाई मनोिनत गरे। 
ितस्पधार्त्मक राजनीितले माओवादीलाई िनवार्चनमा साचँो जनसमथर्न 
हािसल गनर् सक्ने ढोका खोिलिदन सक्छ। 

ग) िवरोध र ितरोध  
सवधािनकं ै  ि यालाई कसलै े एक्ललै े िलकबाट उतानर् स नै , तर 
कहीे  राजनीितक समहू  र सस्थाहं  यस ित पट ै  उत्सािहत छननै ।् 
आफ्नै अवशानको िनिम्त सहयोग गनर् दरबार तयार छनै । सनाे  
दरबारलाई उ ार गनर् अ सर नहोला। तर उसले सरचनागतं  
सधारलाईु  रोक्ने यास नगलार् भ  सिक । परम्परागत पले जरा 
गाडरे  बसकाे  सस्थागतं  अभ्यासह लाई नया ँ र परीक्षण नगिरएका 
िनयमह ारा िवस्थािपत गनर् खोज्न ु सिवधानं  तथा सिवधानसभां  
दवकाु ै  लािग सिजलो हनछन।ु े ै  अिलिखत िनयम वा चलनले 
दरबारको कहीे  भावलाई जोगाइ रा छे। खासगरी दरबारको 
सिचवालय कायम रिहरहनाले त्यस्तो हन जान्छु ।१६४ तु 
पिरवतर्नको अविधमा िनजामती सवाजस्ताे  सस्थाह लं े िस्थरता 
दखाएकाे  छन।् तर ितनीह  नै सधारकोु  िनिम्त तगारा हन ु
सक्छन।् िहंसात्मक समहहू  (खासगरी तराईमा दिखएजस्ताे  
समहहू ) ले सवधािनकं ै  ि यालाई भाँजो हाल्ने सि य यास गनर् 
सक्छन।् सम्झौता ारा सम्बोधन र व्यवस्थापन गनर् सिकने तर 
नगिरएका स्थानीय गनासाह कोु  समते  आड िलएर ितनीह ले 
गम्भीर चनौतीु  िदन सक्नेछन।् यिद िनवार्चनको िवरोध गनर् र 
मलककाु ु  कहीे  भागमा सरकारको उपिस्थित नभएको सािबत गनर् 
चाहमाे  ितनीह ले त्यसो गनर् सक्नछने ।् यो दाउपचकोे  उत्कृ  पाठ 
पढाउने गु  माओवादी  नै हनु।् 

                                                       
१६४

 उदाहरणका लािग, नपालीे  सनाले े वसन्त प मीको अवसरमा राजालाई 

सलामी चढायो। यसगरीै  धान सनापिते  क्मा द कटवाललु े दशका अवसरमा 
राजामा सलामी चढाउने परम्परालाई कायमै राखे। हनर्होसे ु  ् नपाले  ाइिसस 
पको िरपोटर्ु , Nepal’s Peace Agreement. 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ २१ 

 

 

दरबार। सवधािनकं ै  सङ् मणबाट फाइदा िलन दरबारले त्यक्ष 
पले कनु ै भिमकाू  नखलकोे े  भए तापिन आफ्नो धाक जमाउन 

आफ्ना सहयोगीह  र ोतह लाई उपयोग गिररहके ै  छ। सन ्
२००६ को अन्त्यितर राजाले खासखास व्यि ह सगँ  राजनीितक 
घटनाह बारे परामशर् िलन सु  गरकाे  िथए, तर ितनले कहीे  नबोली 
बस्ने बताएका िथए।१६५ तपिनै  पशपितनाथु  मिन्दरमा उनको 
कारमािथ ढ ामढाु ु  भएको घटनाको कहीे  िदनपिछ नै जातन्  
िदवसको व व्य िदने अवसरमा राजनीितक जोिखम उठाउन 
पगुे।१६६ उनले फिरे  एकपटक जनताको भावना र समय-
पिरिस्थितको मागअनसारु  १ फ अरीे ु  २००५ को कदम चाल्न 
बाध्य भएको भनरे  आफल िलएकोू े  कदमलाई सही सािबत गन 
यास गरे।१६७ यस्ता चालबाजीले राजतन् को धमर्राएको 
अिस्तत्वलाई भरथगे  गनर् नसक्ने दिखन्छे ।१६८ आफलू े स ा कब्जा 
गदार् िदएका आ ासनअनसारकोु  व्यवहार गनर् नसक्नाले नै ानन् ले े 
आफ्नो व्यि गत भाव धरे ै गमाएु । अि ल २००६ दिखे  उनले 
साधकोे  मौनताले पिन उनको गमकोु े  ित ा फिकर् एर आएन, ब  
राजतन्  रा पछर्ु  भ  ेसमथर्कह को सङ्ख्या झन ्खिम्चदु ै गएको 
िविभ  सवक्षणह ले दखाएकाे  छन।्१६९ 

राजतन् को भाग्यको फसलाै  जनमत सङ् हबाट नगरी 
सिवधानसभाबाटं  गिरने िनणर्यले पिन राजावादीह लाई आफ्नो पक्षमा 
समथर्न जटाउनु े मौका निदएर अप्ठरोमाे  पारेको छ।१७० 
सिवधानसभाकों  चनावु  ि यामा यसले िस्थरतालाई बढाउछँ । 
िकनभने सिवधानसभामां  धरे ै मह वपणर्ू  िवषयमध्ये राजतन्  एउटा 
िवषय मा  हनछु े । राजावादीह ले राजतन् को िवषयलाई सीधै 
जनतामा लजानै  सक्ने छननै ।् िक त उनीह ले राजनीितक पाट का 
                                                       
१६५

 राजा ानन् ले े भतपवर्ू ू  धानमन् ीह  सयर्बहादरू ु  थापा, कीितर्िनिध िव , 

लोकन् बहादरे ु  चन्दका साथै अ  राजावादी राजनीित ह  िव बन्ध ु थापा, 
पशपितशमशरु े  राणा तथा रवीन् नाथ शमार्लाई भटकाे े  छन।् “के गदछ दरबार”, 
समय, १८ जनवरी २००७। 
१६६

 त्यो व व्य सारणका लािग सरकारले अनमितु  निदएको भए तापिन 

सरकारी स ारमाध्यमबाट सारण भएको हनालु े कसको अनमितमाु  यो गिरयो भ े 
 उिब्जयो। 

१६७
 राजा ानन् कोे  जातन्  िदवसको व व्य, १९ फ अरीे ु  २००७। 

१६८
 फ अरीे ु  २००५ को आफ्नो कदमको औिचत्य सािबत गन काममा राजा 

असफल भएको स्ट िथयो। हनर्होसे ु  ् ाइिसस पु एिसया ितवदने , अ  १०६, 
Nepal’s New Alliance, प.ृ २५-२६। 
१६९

 सप्टम्बरे े  २००६ को मत सवक्षणले ४८ ितशत जनता राजा रा  ेपक्षमा 
भएको दखायो।े  तीमध्ये मिहला र व हृ  बहसङ्ख्यामाु  िथए। Greenberg 
Quinlan, प.ृ ५२। तर इन्टरिडिसिप्लनरी एनािलस्ट ारा गिरएको चारओटा मत 

सवक्षणले भने िडसम्बरे  २००४ मा ८०.६ ितशतबाट जनवरी २००७ मा ४४.९ 

ितशतमा झरकोे  दखाएकोे  छ। “Nepal Contemporary Political 
Situation IV”, मािथ उल्लिखत।े  
१७०

 दशर्नकारी िव ाथ ह को आ मणको तारो बनकोे  प ायत व्यवस्थालाई 

टकोे  लगाउन सन ्१९८० मा राजाले जनमत सङ् ह गराए। त्यसमा प ायतले 

५४.८ मत ल्याएर िवजय ा  गरे पिन िझनो मतको अन्तरलाई जातन् वादीको 
नैितक िवजयको पमा अथ्यार्इयो। लोकराज बराल, Nepal’s Politics of 
Referendum: A Study of Groups, Personalities and Trends (िवकास 

पिब्लिसङ हाउस, १९८३); R. Andrew Nickson, “Demcratization and 
the Growth of Communism in Nepal”, Understanding the Maoist 
Movement of Nepal (काठमाड , २००३), सं. दीपक थापा। 

पमा आफलाईू  पिरचािलत गनर्पनछु  िक त अ  पाट लाई भािवत 
पाररे  आफ्नो पक्षमा ल्याउनपनु  हन्छु । यस्तो अवस्थामा 
मतदाताह लाई आफ्नो पक्षमा ता भुन्दा सिवधानसभाकां  कहीे  
ितिनिधलाई हात िलने यास गनर् ु दरबारको िनिम्त सिजलो हन ु
सक्नछे ।१७१ 

राजाले स ा तथा लोकि यता गमुाउदमाँ ै  त्यसलाई राजतन् को 
अन्त्य भएको बझ्नहदनु ु ुँ ै । काङ् से तथा काङ् से ( जातािन् क) ले 
कनु ै न कनु ै कारको राजतन् को पक्षपातीह को समते  समथर्न ा  
गनर्का लािग आल ािरक राजाको पक्ष िलने सम्भावना नरहकोे  
होइन।१७२ तर जनभावनाका अगािड नताले े पिन आफलाईू  सच्याउन ु
पद  रहछे । राजाले जातन्  िदवसका अवसर िदएको व व्यको 
िनन्दा गद राजामािथ कारबाही गनर् काङ् स ाराे  अन्तिरम 
व्यवस्थािपकामा रािखएको स्तावले यस कराकोु  पिु  गछर्। यित 
हदाहदु ुँ ँ ै पिन र क र राजावादीलाई अन्तिरम व्यवस्थािपकाबाट 
अलग्याए तापिन दरबारपरस्त शि ह को राजनितकै  हिसयतै  हराउने 
छनै । िनवार्चनका बलामाे  उनीह ले आवाज उठाउनछने  ्र सम्भवतः 
सिवधानसभामां  आफ्ना कहीे  ितिनिध पठाउन पिन सफल 
हनछनु े ।्१७३ यसै आशाले गदार् उनीह ले िनवार्चन अस्वीकार गन 
वा िनवार्चनमा व्यवधान खडा गनछैनन।् तपिनै  िनवार्चनको गिणत 
भने उनीह को पक्षमा दिखदने ँ ै । 

सनाे । नपालीे  सनाे  शािन्त ि या ित चनाखो तथा माओवादी र 
मलधारकाू  दलह ित सशि त छ। त्यस्तो भए पिन शािन्त 
ि यामा टड्कारोसगँ  असल व्यवहारसिहत समावशे भएको छ। 
सनाकाे  विर  अिधकारीह  ठलोू  सङ्ख्यामा माओवादी 
लडाकाह लाई पनःसरचनाु ं  गिरने राि य सनामाे  सिम्मिलत गराउन 
इच्छकु  छननै ।् त्यसलै े यस िवषयबारे छलफलमा भएको िढलाइबाट 
उनीह  स  छन।् तर माओवादी कमान्डरह  तथा सयं ु  
रा को सयं ु  अनगमनु  सिमितसगकोँ  दनिन्दनै  कायर्मा उनीह को 
सहयोग सकारात्मक दिखएकोे  छ। त्यसले गदार् सिनकै  िशिवर रा  े
ि या रचनात्मक वातावरणमा अिघ बढकोे  छ।१७४ सनाले े 

                                                       
१७१

 नपालीह ले े किठन राजनीितक मा सहमित खोजकाे  बलाे  जनमत 

सङ् हले दिबएका सामािजक िवभदह लाईे  सतहमा ल्याएको पिन हन सक्छ।ु  

ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , नका सम्ब  ोते , काठमाड , अक्टोबर २००६। 
१७२

 हनर्होसे ु  ् ाइिसस प िरपोटर्ु  Nepal’s Peace Agreement राजतन् का 
िवषयमा नपालीे  काङ् सकोे  राजनीितक व्याख्याका लािग। 
१७३ राज्यको पनसरचनाु  जातीय आधारमा हनपदर्छु ु  भ े मान्यता रा ह ले े 
राजनीितक सङ् मणमा पिहलकाे  राजनीितक ठालहु  खासगरी बाहनु-छ ीको े
कन भिमु ूै का नरहको वाे  राजनीितका ि यामा कन स्वाथर् नभएको भनी ु ै
ठान्दछन। ाइिसस पसग अन्तवार्तार्् ु ँ , जनजाित अिधकार, गरसरकारीै  

सस्थाहं , काठमाड , अक्टोबर २००६। यो गलत बझाइु  हो। राि य राजनीितमा 
समतामलकू  िहस्साको माग गनह ले अिहलसम्मे  शि मा रहकाहे लाई यो 
उनीह को पिन िहतमा छ भनरे  बझाउनु  सकमाे  त्यो बढी लाभदायक हनु सक्छ। 

खासमा आफ्ना गनासाु  तथा मागह लाई स्ततु गदार् जनजाित कायर्कतार्ह ले 

आफ्नै राजनीितक स्वाथर्लाई िभ िभ ै काट्ने काम गिरररहका छन।े ्  
१७४

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , सयं ु  अनगमु न सिमितका सदस्यह , 

काठमाड , िडसम्बरे  २००६ र जनवरी २००७। इयान मािटर्नले के िटप्पणी गरे 
भने “अिहले नपालीे  सनाे  तथा जनमिु  सनाकाे  ितिनिधबीच भएको सा  रा ो ै
सहयोग तथा सयं ु  रा स लाई उनीह ले िदएको सहयोगका कारण सयं ु  



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ २२ 

 

 

िढवादी राजनीितक मनोविृ  दखाएकोे  छनै । राजालाई पाखा 
लगाउने कामलाई रोकने  वा रोक्ने यास गरने । सनाकोे  स्वाय ता 
घटाउन मशः चािलएका पाइलाह  सनािभ  े उथलपथल ल्याउन ु े
खालका नभएकाले त्यसको ितरोध पिन सनाले े गरकोे  छनै ।१७५ 

सनाले े अि ल जनआन्दोलनपिछको सरकारलाई आफ्नो चने  अफ 
कमान्डमा हस्तक्षेप नगनर् खलाु  र भ ा तिरकाले दबाब िदएको 
िथयो। तर अिहले नपालीे  सनाले े आन्तिरक राजनीितक चनौतीहु  
खिपरहकोे े  छ। त्यस बलाे  सनामाे  दो ो स्थानमा रहकाे  क्मा द 
कटवाललु े धान सनापितकोे  पद त ा  गरे तर यो पदमा उनको 
बसाइ त्यित सिजलो दिखदन।े ँ ै  उनलाई एकथरीले बािहिरयाका 
पमा श ाल ु ि ले हने  गछर्न,् िकनभने उनी अिहलसम्मे  सनापिते  

रहदँ ै आएका खलकका सदस्य होइनन।् अकार्थरीले उनलाई क र 
राजावादीका पमा हछर्ने ।् यस्तो अप्ठरोे  अवस्थामा उनले सनाकोे  
नतत्वे ृ  गनर्परकोु े  छ। सनाकोे  मािथल्लो तहको पनगर्ठनु  भए पिन 
कहीे  विर  पदह  अझसम्मै  खाली छन ् र दशिभे  अिहले कनु ै 
तीनतारे जनल छननै ।् कटवालु  सनाकोे  िसरानमा कहीे  एिक्लएका 
झ देिखन्छन।्१७६ आफ्नो पद, सनाकोे  आधारभतू चाहना तथा 
अन्तरार्ि य क्षे मा आफ्नो ख्याित जोगाउनमाु  नै उनको अिधकांश 
शि  खिचर्ने हनालु े शािन्त ि यामा दखल िदन उनलाई फसर्दु  हनेु 
दिखदने ँ ै । राजनीितक पिरिस्थितमा ठलू ै उथलपथलु  भयो भने त्यो 
बग्ले ै कराु  होला। 

न्यायपािलका। सवधािनकं ै  सङ् मणमा दखल पर् याु उन सक्ने एउटा 
सम्भािवत सयन्ं  भनकोे  परम्परागत पले अनदारवादीु  सव च्च 
अदालत नै हो।१७७ सव च्च अदालतमा मे २००६ मा 
ितिनिधसभाबाट राजाको अिधकार खोस्ने घोषणाको वधािनकतालाईै  
चनौतीु  िददँ ै तीनओटा िरट िनवदने  परकाे  िथए।१७८ त्यसबाट 
ितिनिधसभाको घोषणा र पिछबाट ससद ारां  जारी गिरएको अन्तिरम 
सिवधानलाईं  सव च्च अदालतको आदश ाराे  बदर गन िझनो भए पिन 
सम्भावना जाग्यो। यसअिघ सव च्च अदालतका न्यायाधीशह ले मे 

                                                       
अनगमनु  सयोजनं  सिमितको बैठक िनयिमत पमा भइरहकोे  छ।” से िव ि , ५ 

जनवरी २००७, OPRSG, काठमाड । 
१७५

 सम्बन्धमा िचसोपना पदाै  भएका कहीे  सचनाू  ा  भएका छन।् उदाहरणका 
लािग, सिजलै पदाविध लम्ब्याउन सिकने भए पिन राजाका अिन्तम मख्यु  सिनकै  

सिचव मजरे  जनरल गजन्े  िलम्बलाईू  िडसम्बरे  २००६ मा खसुु  पदमु  

गिरयो। 
१७६

 नपालीे  सनामाे  दईओटाु  लिफ्टनन्टे े  जनरलका पद छन।् तीमध्ये एउटा 
कटवालकोु  पदो ित भएकाले खाली भयो भने अक  पदमा चािहँ सयं ु  रा स ीय 

शािन्त सनाकोे  कमान्डर भई लामो समय बािहर काम गररे  िछ ै नपाले  फकर् न 

लागकाे  लिफ्टनन्टे े  जनरल बालानन्द शमार् बहाल छन।् पदो ित तथा उच्चपदस्थ 

अिधकारीको स वामा भएको िढलाइ र अलमलले पिन सनािभे ै तथा सरकार ित 

पिन असन्तिु  जन्माएको छ। “सनामाे  राजनीितकरण”, सा ािहक िवमशर्, २ 

फ अरीे ु  २००७। 
१७७

 सव च्च अदालतका िनणर्यह मध्ये १ जनू  १९९९ को आदेशले उसको 
अनदारवादीु  झकाु उ दखाउछ।े ँ  त्यस फसलालै े, स्थानीय स्वाय ता ऐन १९९९ ले 

दान गरकोे  स्थानीय शासनमा स्थानीय तथा के्ष ीय भाषाको योगमा रोक 

लगाइएको िथयो। Whelpton, A History, मािथ उल्लिखते , प.ृ २३२। 
१७८

 अिधव ा अच्यत सादु  खरले , ी साद उपाध्याय, आिदत्य े  तथा अ ण 

सवदी ाराु े  यी दतार् गिरएका िथए। 

२००६ को घोषणाका आधारमा पनःु  शपथ हण गनर् अस्वीकार 
गिरसककाे  िथए। 

धानन्यायाधीश िदलीपकमारु  पौडलले े अन्तिरम सिवधानअनसारं ु  
धानमन् ीसमक्ष पनःु  शपथ िलन सहमत हनलु ु े१७९ त्यस िवषयमा 
समझदारी भएको स ते िमल्छ। सव च्च अदालतका न्यायाधीशह ले 
अन्तिरम सिवधानकों  न्याियक ावधानमा सशोधनकों  माग गर तापिने  
सशोधनं  स्तावचािहँ पसे  गिरहालनने ।्१८० आफ्नै नितकबलै  
कमजोर भएमा कायर्कािरणी िव  कनु ै िनणर्य गिरहाल्न अदालत 
इच्छकु  हदनुँ ै । कायर्कारी अिधकार परू ै कायर्पािलकामा किन् ते  गन 
अन्तिरम सिवधानकों  ावधानउपर न्यायाधीश तथा (िविभ  
राजनीितक झकाउु  भएका) विकलह को असन्ति लु े गदार् सरकारले 
उनीह को चनौतीु  बहोनर्पने ु  हन सक्छु । राजावादीह का लािग 
ससदभन्दां  पितर्र गएर राजाको अिधकार जोगाउने काममा 
अनदारवादीु  न्यायाधीशह  सिजलो माध्यम ब  सक्छन।् त्यसका 
साथै उनीह ले सरकारको ज्यादतीलाई पिन रोक्न सक्छन।् 

कमर्चारीतन् । काननीु  तथा सवधां ै िनक अिनि तताको समयमा 
कमर्चारीतन्  िस्थरताको एउटा ोत बनकोे  छ र अिलिखत 
परम्पराको आधारमा काम गनर् सक्ने क्षमता यसले दखाएकोे  छ। 
तर त्यही िस्थरताले सवधािनकं ै  पिरवतर्नको मागर्लाई अव  पानर् 
पिन सक्छ। नपालकोे  िनजामती सवाे  अत्यन्त अ ितिनिधमलकू  
छ।१८१ यसले कन् ीकते ृ  अिख्तयार उपयोग गरकोे  छ। दिनकै  
व्यवहारमा यो अनदारवादीु  छ र राजनीितक नताे  वा राजाले 
सरकारका िनयम उल्ल न गदार् त्यसको िवरोधमा खडा हदनुँ ै ।१८२ 

अन्तिरम अविधमा कमर्चारीतन् मािथ कहीे  बोझ बढे पिन यसबाट 
िमक सधारकोु  ढोका पिन खलु्नछे । नागिरकताको माणप  

िवतरण गन, स्थानीय शासनको स्थापना गन तथा िनवार्चनको 
तयारी गनजस्ता काममा मन् ालय तथा िवभागह  हदसम्मै  व्यस्त 
रहनछने ।् अक ितर अन्तिरम सरकार बनपिछे  माओवादीलगायत 
सबजसोै  राजनीितक दलह ले आफअन्तगर्तकाू  मन् ालयह मा 
आफ्नो पक्षका कमर्चारी िनयु  गन र ितनबाट आफलू े चाहकाे  
काम गराउन सक्नछने ।् त्यसबाहके  बा  तवरमा अन्तरार्ि य 

                                                       
१७९

 पौडलले े अन्तिरम सिवधानं  लागू भएको तीन िदनपिछ मा  त्यसअनसारु  नयाँ 
शपथ िलन स्वीकार गरकाे  िथए। “आफले शपथ निलने धानन्यायाधीशलाई”, 

कािन्तपरु, १९ जनवरी २००७। अन्तिरम सिवधानकों  धारा १६२(२) ले नया ँ
शपथ निलने न्यायाधीशलाई हटाउने व्यवस्था गरकोे  छ। 
१८०

 उनीह ले अन्तिरम सिवधानमां  सशोधनकों  िसफािरस गन िनणर्य गरकोे  एक 

िदनपिछ अन्तिरम सिवधानं  लागू गिरएको िथयो। उनीह ले धारा १०३(१), 
१०५(१) र (२), १०६(१) र (२), १०७(४), १०९(४), ११२, ११३, ११७, 

१४९(२), १५५(१) र १६२(२) मा सशोधनकों  स्ताव गरकाे  िथए। माधव 

ढ ेलु , “नितकै  स टमा न्यायाधीशह ”, नपाले , २१ जनवरी २००७। 
१८१

 िनजामती सवाे  तथा अन्य  भएका ितिनिधत्वका सम्बन्धमा हनर्होसे ु  ्

फिटकबहादरु थापा, “Report on involvement of indigenous 
nationalities in the state mechanism”, काठमाड , जनवरी २००६। 
१८२

 हनर्होसे ु  ् “Employees intensify stir”, The Kathmandu Post, ११ 

अि ल २००६ तथा ाइिसस प िरपोटर्ु , From People Power to Peace?, 
मािथ उल्लिखत।े  
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िव ीय सस्थाजस्तां  िवदशीे  सस्थाह बाटं  पिन कायर्प ितमा पिरवतर्न 
गनर् दबाब आउनछे । िनजामती सवाे  आयोगले दस वष योजना तयार 
गिरसककोे  छ।१८३ त्यसको कायार्न्वयन भयो भने पिन 
कमर्चारीतन् लाई अझै बढी ितिनिधमलकू  तथा उ रदायी बनाउन 
आमलू  पिरवतर्नकारी उपायह को आवश्यकता हनछु े । 

िहसात्मकं  ितपक्ष। सन ्२००६ को अन्त्यदिखे  मधसमाे  सु  भएका 
स िठत िवरोध तथा सश  कारबाहीले शािन्त ि यामा सम्भािवत 
िहसात्मकं  िवरोधको स ेत िदएका छन।् जनतािन् क तराई मिु  
मोचार्का जयकष्णृ  गोइत र ज्वालािसहकां  दईओटाु  सश  समहलू े 
पवू  तराईमा आफ्नो आधारक्षे  िनमार्ण गन कोिसस गिररहकाे  
छन।्१८४ साथै िकराँत वकर् सर् पाट जस्ता पहाडे समहलू े पिन हितयार 
उठाउने आफ्नो क्षमता रहकोे  दाबी गरकाे  छन।् तापिन सन्यै  
शि का ि ले यी कनु ै पिन समहलू े खासै मह व राख्दननै ।् 
उनीह को यस कारको िवरोध अन्तिरम सिवधानं  तथा मलधारकाू  
दलह ले उनीह का समस्या र मागह लाई वास्ता गरनने  ् भ े 
गनासोकोु  पिरणाम नै हो। कहाँसम्म भने माओवादीसम्ब  िकराँत 
राि य मोचार्ले समते  जनजाित सवालबारे आफ्नै पाट  नीित ित 
असन्तिु  दखाएकोे  छ।१८५ यस्ता असन्ति बारु े पयार्  सावर्जिनक 
छलफल नहदाुँ  मधसीे  जनअिधकार फोरमजस्ता अितवादी 
समहह लाईू  हठात ् अगािड आउने मौका िमल्छ।१८६ साथै 
राजावादी, धािमर्क अितवादी तथा सीमापािरका अपराधीह लाई खल्ने े 
ठाउँ िदन्छ।१८७  

मधसमाे  हवा  बढकोे  िहसालं े कमजोर शासनलाई बवास्ताे  गनर् 
कितसम्म सिजलो हनेु रहछे  भ  ेकराु  स्ट पारकोे  छ। बारम्बार 
लगाइएको कफ्यर् रु  हरीको गोलीले पिन िस्थित साम्य गराउन 
सकने  ब  माओवादी न् को बलामा जस्ते ै आगोमा िघउ थप्ने काम 
गर् यो। आन्दोलनकारीका माग िवचारणीय छन।् यस िहसालं े 
सरकार तथा माओवादीलाई उनीह सगँ  खिदलोँ  वातार् गनर् बाध्य 
पानछ।१८८ तथािप यस आन्दोलनले जनु गित समात्यो र जसरी 

                                                       
१८३

 “िनजामती सवाकोे  दस वष योजना: एक मध्याविध ितवदने ”, 
nepalnews.com, ३ िडसम्बरे  २००६। 
१८४

 माओवादी सम्ब  मधसीे  राि य मिु  मोचार्बाट हटाइए लग ै १६ जनवरी 
२००५मा गोइतल े “जनतािन् क तराई मिु  मोचार्” गठन गर।े  ज्वाला िसहं  

(नागन्े  पासवान) ले २००६ मा त्यसिसत छि एरु  बग्ले ै समहकोू  गठन गर।े  
१८५

 ओमआस्था राई, “सशि त”समय, १ फ अरीे ु  २००७। 
१८६

 नपालीमाे  मधसीे  जनअिधकार फोरम भनरे  िचिनने त्यस समहलाईू  अङ् जीे  

भाषाका पि काले किहले MPRF त किहले MJF भनरे  अलमल खडा गरे, तर दवैु 

नामले एउटै स ठनलाई बझाउछन।ु ्ँ  मधसीे  जनअिधकार म का अध्यक्ष उपन्े  

यादव पिहला एमालकाे  तफर् बाट संसदीय िनवार्चनमा त्याशी िथए। त्यसपिछ सन ्

२००४ सम्म उनी माओवादीमा सलग्नं  िथए। 
१८७

 मधसमाे  िव ोह उकास्न राजावादीह  उ रदायी िथए भ े आरोपका 
सम्बन्धमा हनर्होसे ु  ् “Late-night crackdown on royalists”, Himalayan 
Times, ३० जनवरी २००७। “नपालमाे  पवर् मन् ीू  िगरफ्तार” बीबीसी 
समाचार, ३० जनवरी २००७। 
१८८

 सिवधानसभाकों  चनावमाु  समानपाितकु  ितिनिधत्वको व्यवस्था, स ात्मक 

राज्य सरचनां  र मधसीह कोे  नागिरकता अिधकार नै उनीह का आधारभतू माग 

हन।ु ्  

फिलयोै  त्यो हदार्े  ढस ल्प ितपक्ष र काठमाड को राजनीितक 
अकमर्ण्यताका कारण अझै गम्भीर समस्याह  जिन्मन सक्छन ्भ े 
दिखन्छे ।१८९ 

                                                       
१८९

 इयान मािटर्नले चतावनीे  िदए, “मरोे  कायार्लयको िजम्मवारीे  स्वतन्  तथा 
िनष्पक्ष सिवधानसभाकों  ि यामा सहयोग पर् याु उन ुहो। सहमितमा आधािरत हा ो 
यो यास मधसकोे  अवस्था यथावत ्रहमाे  वा अझ िब माे  मा  अव  हनछ।ु े ” 

से िव ि , महासिचवको ितिनिधको कायार्लय, २६ जनवरी २००७ काठमाड । 

मखु िनवार्चन आयु  भोजराज पोखरले ले पिन यस्तो उथलपथलकोु  अवस्था रहमाे  

िनवार्चनको समय-तािलका िबथोिलन सक्नतफर्  सावधाने  गराए। “Terai unrest 
may delay CA polls: CEC Pokhrel”, nepalnews.com,२७ जनवरी 
२००७। 
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6. जनसहभािगता 

सवधािनकं ै  सङ् मणका लािग मख्यु  राजनीितक शि ह बीचमा 
सहमित हनपछर्ु ु  भने यसमा जनसहभािगता पिन उि कै मह वपणर्ू  
हन्छु ।१९० सन ् १९९० को सिवधानकों  वधािनकतामािथै   
उठाउने एउटा कारण के िथयो भने त्यस सिवधानलाईं  सावर्जिनक 
छलफलको ि या नअपनाईकन बनाइएको िथयो। सिवधानं  
िनमार्णमा आफ्नो सहभािगता छ भ  ेकराु  जनताले महससु गरकाे  
खण्डमा सिवधानलं े वधािनकताै  र त्यसका साथसाथै स्थाियत्व 
पाउछँ ।१९१ स्टै पमा जनसहभािगतामलकू  ि या अपनाएर 
बनाइएका सिवधानलं े भिवष्यमा उत्प  हनु सक्ने राजनीितक िववाद 
समाधानका लािग गितलो ढाँचा दान गछर्। सामािजक िव ोहलाई 
(उदाहरणका लािग, जनजाित र धािमर्क पिहचानको आन्दोलन) 
मािथबाट िथचरे  दबाउने सम्भावना अब रहने । माओवादी िव ोहले 
गदार् लामो समयदिखे  कायम रिहआएका असमानतासम्बन्धी बहसलाई 
अब कसलै े पिन पन्छाउन नसक्ने अवस्था िसजर्ना भएको छ। 
सिवधानं  िनमार्ण उच्चवगर्को पवाे  होइन।१९२      

उपक्षाे  भएबाट उत्प  हनेु असन्ति काु  दईु पक्ष हन्छनु  ् Ñ 
कायर्िविधिसत सम्बिन्धत र सारभतू। सिवधानं  िनमार्ण ि यामा 
स्प  जनसहभािगता नभएकाले उत्प  असन्तिु का कारण नपालकाे  
िवगतका पाँचओटा सिवधानं  असफल भएका िथए। िविभ  
गरसरकारीै  सस्थाह लं े जनतालाई “िशिक्षत” पानर् र उनीह का 
िवचार बझ्नु े काम गनर् थािलसककाे  छन।् सिवधानं  िनमार्णमा 
जनसहभािगता भनकोे  जनताले आफ्नो िवचार िदने करामाु  मा  
सीिमत हनहदनु ुु ँ ै । यसका लािग िविभ  खालका िवचार बझ्नु े, त्यस्ता 
िवचार कलाउने े र उच्चवगर्को िनणर्य ि यामा ती िवचार घसाउनु े 
सस्थागतं  सयन्ं  पिन चािहन्छ। अिहले त्यस्तो कनु ै सयन् कों  
व्यवस्था गिरएको छनै । िवस्ततृ शािन्त सम्झौताले पिन त्यस्तो 

                                                       
१९०

 UNDP र U.S. Institute for Peace ले सिवधानं  िनमार्ण ि याका 
बारमाे  गरकोे  धरओटा अध्ये ै यनले यस्तो िनष्कषर् िनकालकोे  छ: “सिवधानं  

िनमार्णका सम्पणर् ि याू  गोप्य हदाुँ  उच्चवगर्ले आफ्नो स्वाथर् पराू  गन मौका त 

पाउछनँ  ्तर यसरी सिवधानं  बनाइएका दशमाे  सवधािनकं ै  जातन्  ऊजार्शील र 
सरकार िस्थर हनु पाउदन।ँ ै ् ” Jane Stromseth, David Wippman र Rosa 
Brooks, Can Might Make Rights: Building the Rule of Law After 
Military Interventions (न्ययोकर्ु , २००६), प.ृ ९५ मा उ ृत। 
१९१

 बा ओटा सिवधानं  िनमार्ण ि याको तलनात्मकु  अध्ययनले यस्तो िनष्कषर् 
िनकालकोे  छः “जनतासगँ  छलफल गररे , उनीह को सहभािगतामा बनाइएका र 
ितिनिधमलकू  सिवधानलाईं  बढी वधािनकै  ठािनन्छ जसले गदार् यस्तो सिवधानलं े 
अ ले भन्दा बढी समथर्न पाउछ।ँ ” Kirsti Samuels, “Constitutional 
Drafting Processes and Democratization: A Discussion and 
Electoral Assistance”, प.ृ ५, थप जानकारीका लािग Vivien Hart, 
United States Institute of Peace (USIP), “Democratic Constitution 
Making” USIP Special Report, नं. १०७, जलाई ु २००३, प.ृ ४-७। 
१९२

 वकिल्पकै  उपाय सन ्१९९० को जस्तो हनु सक्छ जहाँ उच्चवगर्को सहमित 

र जनताको असन्ति लु े ठाउँ पाएका िथए। अक  सन्दभर्मा, यस्तो चलन घातक 

िम ण पिन सािबत भएको छ। Kirsti Samuels, “Post-Conflict Peace-
Building and Constitution-Making”, Chicago Journal of 
International Law, अ  ६, २००५-२००६, प.ृ ६७०। 

सयन् कों  स्ताव गरकोे  िथएन। अन्तिरम सिवधानलं े पिन त्यस्तो 
ावधान राखकोे  छनै । सिवधानं  आयोगजस्ता मध्यस्थ भिमकाू  रहकोे  
सस्थां  नहदाुँ  जनसहभािगता सा ेितक मा ै रहनछे  र सिवधानकां  
िवषयमा हनेु सहमित ित जनताको िव ास खस्कन्छ। पयार्  
जनशि  र स्प  िजम्मवारीे  िदएका खण्डमा यस्तो काम 
सिवधानसभाकों  स्तािवत सिचवालयले वा सिवधानं  आयोगजस्तै 
खालका स्वतन्  िनकायले गनर् सक्छ।  

क) िशक्षा, चार सार र छलफल 
जनतामा चतनाे  फलाउनै े काम स ारमाध्यमले गरकाे  छन।् त्यसमा 
गरसरकारीै  सस्थाह कों  सहयोग रहकोे  छ। िनवार्चन निजिकदँ ै जाँदा 
राजनीितक दलह को र सरकारको चार अिभयान मह वपणर्ू  हदुँ ै 
जान्छ। यसबाहके , डे  यिनयनु , पसागते  स स ठन, धािमर्क 
सस्थाहं , ान्तीय, जातीय र अ  िनि त क्षे का दबाब समहजस्ताू  
गरसरकारीै  िनकायह  पिन िनि त सवधािनकं ै  मागह  िलएर 
पिरचािलत हनछनु े ।्  

सिवधानसम्बन्धीं  िवषयमा जनस्तरमा हनेु छलफल िवकिन् ते  हनछनु े  ्
र यस्ता छलफलमा समन्वयको अभाव हनछु े । यस्तो हनु ु स्वस्थ 
जातन् मा स्वाभािवक पिन हो। तर जनचतनाकाे  लािग गिरने यस्ता 
यासबाट दईओटाु  गम्भीर म ाु  अिघिल्तर आउनछने ।् पिहलो, 
सिवधानं  िनमार्ण ि यामा जनताको सहभािगता सिवधानसभाकां  लािग 
ितिनिध छा  े काममा मा  सीिमत हनहदनु ुु ँ ै  भ  े मान्यतामा 
जनचतनासम्बन्धीे  अिभयान चलकाे  हन्छनु ।् तर जनताको अथर्पणर्ू  
सहभािगताका लािग चािहने सस्थागतं  सयन्ं  तयार नभएको तथ्य 
मािथ नै उल्लखे  गिरयो। दो ो, यस्ता अिभयान “चतनाे  अिभविृ  
गन” मोडलमाे  आधािरत हन्छनु ।् त्यस मोडलकोे  मान्यता नागिरक 
समाजका अिभमत िनमार्ताह मा रहकोे  ान “तल्लो तह” सम्म 
जान्छ भ  े हन्छु ।१९३ यसले उच्चवगर्को एजन्डाे  ला  ने काम नै 
गछर्। िनि त िवषयमा काम गिररहकाे  दबाब समहकाू  हकमा यो 
कराु  िवशषगरीे  लागू हनु्छ। सिवधानं  िनमार्ण ि याका बारमाे  
जानकारी एकदमै व्यापक पमा फलनपछर्ै ु ।१९४ तर जनसहभािगता 
मािथबाट लािदने खालको हनहदनु ुु ँ ै । राजनीितक उच्चवगर्को व िभृ  
नपन (नागिरक समाजका नतालगायते ) नपालीह ले े राजनीितक 
सस्थापनालं े रा ोसगँ नउठाएका िवषय र ल यलाई खर पमा 
अिघ बढाउन सक्नपछर्ु ।  

जनतालाई िशिक्षत तल्याउनु े ममा जात-जाित र भािषक िविभ तामा 
पिन िवशषे  ध्यान पर् याु उनपछर्ु । जनजाित िवषयक म ाु  नपालकोे  
सामािजक आन्दोलनको सबभन्दाै  मख्यु  पक्ष नभए पिन यसले 

                                                       
१९३

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , राजनीितशा ी, काठमाड , अक्टोबर 
२००६। 
१९४

 एउटा मत सवक्षणले के दखाएकोे  छ भने ३५ ितशत नपालीले े 
सिवधानसभाकां  बारमाे  अिलअिल मा  “सनकाु े ” िथए वा “सन्दु ै सनकाु े ” िथएनन,् 

६१ ितशतले सिवधानसभां  सम्बन्धमा “कहीे ” अथवा “धरे ै  सनकाु े ” िथए। मत 

सवक्षण गिरएका एक ितशतले मा  सिवधानसभाकों  िवचारलाई अस्वीकार गरका े
त्यस मत सवक्षणल दखाएको िथयो।े े  Greenberg Quinlan, मािथ 
उल्लिखते , प.ृ १०। 
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असमानपाितकु  चचार् पाएको छ। काठमाड मा छिरएर रहेका 
दिलतह को िहतका लािग काम गन समहह कोू  तलनामाु  जनजाित 
समहह बीचू  बढी समन्वय पाइन्छ।१९५ दिलतह  नपालकाे  
सबभन्दाै  गिरबमध्यमाे  पछर्न ् र उनीह लाई जनजाित समहलू े पिन 
भदे भाव गछर्न।्१९६ नागिरक समाजका स्वघोिषत जनजाित नताहे  
आफलू े गाउकाँ  समदायकाु  पक्षमा आवाज उठाएको दाबी गन 
गछर्न।् तर उनीह ले ती समदायकाु  िवचारलाई पणर् पमाू  वा सही 
ढ ले उठाएका छन ् भ  े ज री छनै ।१९७ नागिरक समाजका 
अगवाह लु े उठाएका सांस्कितकृ  र भािषक म ामाु  आम गाउलँ े 
समदायकाु  िवचार अपणर्ू  पमा मा  ितिबिम्बत भएका हनु 
सक्छन।् 

सिवधानबारं े जानकारी फलाउनै  गरसरकारीै  सस्थाह कों  भिमकाू  
मह वपणर्ू  हन सक्छु । कहीे  क्षे मा उनीह को काम भावकारी 
दिखएकाे  छन।् तर उनीह लाई राजनीितक दलको चार 
अिभयानले ओझलमाे  पानर् सक्छ। िकनभने कहीे  कमीकमजोरी भए 
पिन राजनीितक दलह को दशव्यापीे  स ठन छ र दलह  कितपय 
अवस्थामा गरसरकारीै  सस्थाभन्दां  बढी  र स्वाथ  नठािनन 
सक्छन।् जनस्तरमा छलफल चलाउने र सचनाू  फलाउनै े काममा 
मखु साधन नै स ारमाध्यम हनछनु े ।् त्यसलै े से स्वतन् ताको 
रक्षा गनर् ु ज री छ। प कारलाई िदइने धम्कीले व्यापक 
छलफललाई स ुिचत पानर् सक्छ।१९८ अन्तिरम सिवधानलं े से 
स्वतन् ताको ग्यारन्टीे  गरकोे  छ तर यसले कहीे  िनषधकारीे  ावधान 
पिन राखकोे  छ जसलाई आफ्नै िकिसमले व्याख्या गनर् 
सिकन्छ।१९९ नपाले  प कार महास का सभापित िवष्ण ु िन रीलु े 

                                                       
१९५

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, दिलत नताे , काठमाड , अक्टोबर २००६। 

राजनीितक पदह मा िविभ  जनजाित समहकोू  उपिस्थित जनजाितिपच्छे फरक 

छ। हनर्होसे ु  ्कष्णृ  हाछथे ,ु सोशल साइन्स वहा: ारा २४-२६ अि ल २००३ मा 
काठमाड मा आयोिजत सम्मलनमाे  स्ततु कायर्प  “The Question of 
Inclusion and Exclusion in Nepal: Interface Between State and 
Ethnicity”. 
१९६

 हिर साद भ राई, “Cultural Diversity and Pluralism in Nepal: 
Emerging Issues and the Search for a New Paradigm”, 
Contributions to Nepalese Studies, अ  २१, नं. २, जलाई ु २००४, 
प.ृ ३०९। 
१९७

 जनजाितको छाता स ठन निफनमाे  सबै जनजाित समहकोू  ितिनिधत्व छनै  

तर जनजाित समहको वग करणबार निफनको आफ्न िनणर्य छ।ू े े ै  हाल 

जनजाितको सचीमाू  ५९ जनजाित समहू  छन।् यसले जनजाित समदायिभ कोु  

राजनीितको ितिनिधत्व गछर् भ े पिन छन।ै  ाइिसस पलु े नपालीे  राजनीितक 

िव षकसगे ँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
१९८

 तराईमा फिलएकोै  िहसां  सम्बन्धमा, हनर्होसे ु  ्“CPJ calls for probe into 
attacks on journalists in Nepalgunj”, Committee to Protect 
Journalists, न्ययोकर्ु , ३ जनवरी २००७, at 
http:/www.cpj.org/news/2007/asia/ nepal03jan07na.html and 
“FNJ concerned over continued attack against media”, 
nepalnews.com, ३० जनवरी २००७। 
१९९

 तर सरकारले “नपालकोे  सावर्भौमस ा वा अखण्डता वा िविभ  जात, जाित वा 
सम् दायबीचको ससम्बन्धमाु  खलल पन, राज्य ोह, गाली बइज्जतीे  वा अदालतको 
अवहलनाे  हनेु वा अपराध गनर् द त्साहनु  गन वा सावर्जिनक िश ाचार वा नितकताै  

ितकलू  हनेु कायर्मा मनािसब ितबन्ध लाउन” सक्छ। धारा १५(१)। यो 
ICCPR को धारा १९(३) सगँ  बािझएको हनु सक्छ। 

असली से स्वतन् ताका लािग उपयु  वातावरण तयार नगरेको 
भनी सात दल र माओवादीको आलोचना गरकाे  छन।्२०० तपिनै  
नपालमाे  हाल भइरहकोे  छलफल पिरमाणात्मक र गणात्मकु  दवैु 
ि ले उत्साह द छ। स्थािपत सले े िदने समाचार र िवचारबाहके  
रिडयोकोे  स ालको उपयोग बढ्दछै  तथा रिडयोकोे  भावक्षे  
िवस्तार हदुँ ै गएको छ।२०१         

ख) समावशीपनाे  
राज्यको अत्यिधक कन् ीकरणे , ोतको उपयोग तथा राजनीितक 
शि मा यसले जन्माएको असमानता ( ायशः जातजाित र भौगोिलक 
आधारमा) ले माओवादीमा लाग्ने मािनसको सङ्ख्या बढाएको िथयो। 
यी िवषयमा उनीह ले चलाएको अिभयानले गदार् मािनसह का 
अपक्षाे  ातै बढकोे  छ र क रपना पिन आएको छ। सिवधानं  
िनमार्णको ि याले जातीय, भािषक र सांस्कितकृ  वीकरणु  हनु 
निदईकन जातीय पिहचानबारकाे  असन्ति ह लाईु  अिभव्य  हनेु 
अवसर िदनपछर्ु । यही वास्तिवकतालाई दय म गररे  िवस्ततृ शािन्त 
सम्झौतामा हस्ताक्षर गनह ले सबै कारका िवभदे  अन्त्य गन वाचा 
गरकाे  िथए।२०२ तर सिवधानमां  पिरवतर्न गनिबि कै यस िवषयमा 
नाटकीय पान्तरण हनु सक्दनै । सात दलको गठबन्धन र 
माओवादीले सन ्१९९० को दशकका सरकारह ले समाधान गनर् 
नसककोे  सामािजक र राजनीितक न् को रचनात्मक तथा 
समतामलकू  उपाय प ा लगाएर यस्ता अपक्षालाईे  बढी व्यावहािरक 
तवरले व्यवस्थापन गनर्पछर्ु ।  

सन ् १९९० को सिवधानलं े जातीय आधारमा राजनीितक दल 
खोल्नमा लगाएको िनयन् णलाई अन्तिरम सिवधानलं े हटाएको छ, 
तर पिन नया ँिकिसमको िनयन् ण आउने सम्भावनालाई अिल अस्प  
पमा राखकोे  छ।२०३ जातीयताका आधारमा गठन हनेु नया ँ

                                                       
२००

 “FNJ marks ‘black day’”, nepalnews.com, २ फ अरी े ु २००७। 
२०१

 उदाहरणका लािग एन्टनाे  फाउन्डसनले े चलाएको दिनकै  रिडयोे  छलफल 

कायर् मलाई िलन सिकन्छ। अिथित व ासगँ  टिलफोनमाे  दशकाे  िविभ  भागका 
मािनसले छलफल गनर् सकनु  ्भनरे  यस कायर् मले दईतफु  स्याटलाइटे  सम्पकर्  
णालीको योग गरकोे  छ। यस कायर् ममा दशकाे  िविभ  भागबाट फोन गनर् 
पसाै  नलाग्ने िविध योग गररे  सबथरीकाै  मािनसह लाई छलफलमा भाग िलन 

ोत्सािहत गिरएको छ। यसले छलफल कायर् म चलाउदाँ  आउने ािविधक र 
आिथर्क समस्या यसबाट हल भएको छ। 
२०२

 बहतृ  ्शािन्त सम्झौतामा भिनएको छ, “वग य, जातीय, लि कै , सांस्कितकृ , 

धािमर्क र के्ष ीय भदभावकोे  अन्त्य गद मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधसीे , 

उत्पीिडत, उपिक्षते  र अल्पसङ्ख्यक समदायु , िपछिडएका के्ष लगायतका 
समस्याह लाई सम्बोधन गनर् राज्यको वतर्मान कन् ीकते ृ  र एकात्मक ढाँचाको 
अन्त्य गरी राज्यको समावशीे , लोकतािन् क र अ गामी पनसरचनाु  गन।” बहतृ  ्

शािन्त सम्झौता, धारा १०.१। 
२०३

 अन्तिरम सिवधानलं े राजनीितक दलमािथ ितबन्ध लाउन रोक लगाएको छ 

(धारा १४१ (१))। तर “सिवधानं को स्तावनाको मलू  भावना र ममर्को ितकलू  

उ ेश्य राखकाे  पाट ह ” को दतार्मा रोक लगाएको छ (धारा १४१ (३))। 

सिवधानलं े त्यस्ता दलह को दतार्मा पिन रोक लगाएको छ, जसल े “सदस्यता 
ा  गनर् कवले  धमर्, जात, जाित, भाषा वा िल को आधारमा नपालीे  नागिरकउपर 
भदभाे वपणर्ू  बन्दजे  लगाइएको वा कनु ै राजनितकै  स ठन वा दलको नाम, उ ेश्य, 

िचन्ह वा झन्डा मलककोु ु  धािमर्क वा साम् दाियक एकतालाई खलल पान वा 
मलकलाईु ु  िवखिण्डत गन कितकोृ  वा त्यस्तो दलको िवधान वा िनयमावलीमा 
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दलह ले सिवधानसभामां  साथर्क ितिनिधत्व गराउन सक्ने सम्भावना 
ज्यादै िझनो छ।२०४ तसथर् मलधारकाू  राजनीितक दलह ले नै 
उपिक्षते  समहह काू  वाहनका पमा काम गनछन,् तर ितनले 
अल्पसङ्ख्यक समदायकोु  मत माओवादीितर नजाओस ् र आफितरू  
आओस ्भ ाका लािग आफ्ना पाट िभ  रहकोे  भदभावे  र उपक्षाकोे  
परम्परालाई अन्त्य गनर्पछर्ु । पाट मा आन्तिरक सधारलाई बिलयोु  
पारकाे  खण्डमा यसले अल्पसङख्यक जनजाित, मिहला र दिलतलाई 
नीितिनमार्णको तहसम्म पग्नु े ठलोू  अवसर उपलब्ध गराउछँ । तर 
थोरै नताह ले े मा  यस्तो आन्तिरक सधुारमा चासो दखाएकाे  छन।्  

लामो समयदिखे  रहदँ ै आएको असमानताको समाधान गन यास गदार् 
नपालमाे  जातीय िवभाजन न् को नया ँसस्करणं  ब  ेसम्भावना छ। 
उदाहरणका लािग, माओवादीले भौगोिलक पले एकै ठाउमाँ  
किन् ते  रहकाे  कहीे  (सबै होइन) जनजाित समहलाईू  “आत्म 
िनणर्यको अिधकार” िदने वाचा गररे  उनीह मा सायद पराू  गनर् 
नसिकने आशा जगाइिदएका छन।्२०५ मलधारकाू  राजनीितक 
दलह मा िनि त जात र जाित समहकाू  मािनसह को वचर्स्व 
रिहरहसम्मे  ितनीह ले यस म ाकोु  सम्बोधन गलार्न ्भ  ेिव ास ा  
गनर् सक्लान ्जस्तो दिखदने ँ ै ।  

नपालीे  काङ् सकाे  कन् ीये  सिमितका सदस्यले पाट को िवधान 
सशोधनं  गररे  “समावशीे  लोकतन् ” को मह वलाई उल्लखे  गरी 

                                                       
िनदर्लीय वा एकदलीय व्यवस्थाको सव र्नं  सरक्षणं  गन उ ेश्य” भएका राजनीितक 

दलको दतार्मा सिवधानलं े रोक लगाएको छ। (१४२ (४))। यो सन ्१९९० को 
सिवधानकों  धारा ११२ (२) र (३) जस्तै खालको छ जसले “सिवधानकों  ममर् 
िवपरीत” उ ेश्य राखकाे  र “धमर्, समदायु , जातजाित वा के्ष का आधारमा” गठन 

भएका पाट ह को दतार्मा रोक लगाएको िथयो। यी ावधानलाई जनजाित र 
के्ष ीयताका आधारमा गठन भएका पाट  दतार्मा रोक लगाउन उपयोग गिरएको 
िथयो। 
२०४

 जनजाित महास का एक जना नताले े राजनीितक दल गठन गन कराु  उठाएका 
िथए। तर यो िवचार िवकिसत हनु बाँकी नै छ। ाइिसस पलु े नपालीे  राजनीितक 

िव षकसगे ँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। जातीय दल र नपाले  

स  भावना पाट जस्ता के्ष ीय दलह ले िवगतका चनावमाु  त्यित रा ो नितजा 
ल्याउन सककाे  िथएनन।् यो विृ  फिरएलाे  जस्तो दिखदन।े ँ ै  तर तराईमा भएको 
िवरोधले के्ष ीय म ा ितु  पनःु  ध्यानाकषर्ण गराएको छ। यसले नयाँ पाट को जन्म 

गराउन सक्छ। सन ्१९९१ मा नपाले  राि य जनमिु  पाट ल राजनीितके  र 
शासिनक णालीमा जनजाितका लािग कोटाको पक्षमा आवाज उठाएको िथयो। 

त्यस पाट ल कने ु ै पिन के्ष मा त्यस के्ष को भोटको १४ ितशतभन्दा बढी पाएन। 

सन ्१९९४ मा त्यस पाट ले राि य पाट का पमा मान्यता पाउन ल्याउनपनु  तीन 

ितशत मत ल्याउन सकन।े  Gellner, et al., Nationalism and Ethnicity, 
मािथ उ ृत, John Whelpton, “Political Identity in Nepal: State, 
Nation, and Community”, प.ृ ५९-६०। 
२०५

 ाइिसस पलु े बाबरामु  भ राईसगँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, भ परु, अक्टोबर 
२००६। माओवादी नताहे  अिहले अलग राज्य बनाउने अिधकार भ े अथर् िदन 

सक्ने “आत्मिनणर्य” का िवषयमा भरसक कराु  गनर् चाहदनन।ँ ै ्  माओवादीले स माु  

अिघ सारकोे  जातीय आधारका नौओटा स ीय एकाइको स्तावबाट पिछ हटरे  

बाबरामलु े के भनकाे  छन ् भने नपालमाे  “झन्डै” नौदिखे  एघारओटा ान्त हन ु
सक्छन,् आत्मिनणर्यको अिधकार िस ान्ततः लागू हन्छु  तर व्यवहारमा होइन र 
भािषक तथा भौगोिलक िवभाजनले पिन महत्व राख्छ। यसबाट के स्ट हन्छु  भने 

माओवादीले उनीह ले पिहले लगाएको नाराले उब्जाएको जोिखम महससु गरकाे  

छन।् 

समावशीपनालाईे  अगाल्नँ  सिकन्छ भनकाे  छन।्२०६ मलधारकाू  
पाट ह ले िवगतमा एक दशकसम्म शासन गदार् सामािजक िवभाजन 
हटाउन असफल भएको करालु े के दखाउछे ँ  भने वाचा गनर् ु मा  
पयार्  हदनुँ ै । पाट का पदह मा अल्पसङ्ख्यक जनजाित, दिलत र 
मिहलाको सङ्ख्या बढाउन ु यस िदशातफर्  ठोस स आतु  हन ु
सक्छ।२०७  

अन्तिरम सिवधानलं े पाट को कायर्कािरणी सिमितमा “समावशीे  
णालीअन्तगर्त मिहला, दिलतलगायत उपिक्षते  उत्पीिडत क्षे का 
सदस्यह समते  रहने व्यवस्था गिरएको हनपनु ” ावधान राखरे  यस 
िदशामा सही कदम उठाएको छ।२०८ तर, अन्तिरम सिवधानलं े 
“समावशीे  णाली” भनकोे  के हो भनरे पिरभािषत भने गरकोे  छनै । 
तपिनै  यसको एउटा उदाहरण नपालीे  काङ् से ( जातािन् क) ले 
िदएको छ। त्यस पाट को जनवरी २००६ मा भएको महािधवशनले े 
कन् ीये  सिमितका अठारमध्ये आठ िसट मिहला र उपिक्षते  
अल्पसङ्ख्यकका लािग सरिक्षतु  रा  े िनणर्य िलयो।२०९ तर सबितरै  
यसै कारको गित होला भनरे  िव ास गन अवस्था छनै । अ  
पाट ले अिहलसम्मे  यस कराकोु  अनसरणु  गरकाे  छननै ।् काङ् से 
( जातािन् क) ले दखाएकोे  यो अ सरता नपालीे  काङ् ससगे ँ  
एकीकरण भएका खण्डमा त्यि कै िबलाउन सक्छ। तपिनै , अन्तिरम 
सिवधानकों  यस ावधानबाट यसको ममर्बमोिजम काम गनर्पछर्ु  भ  े
दबाब पाट ले महससु गरमाे  पाट मा आन्तिरक छलफल बढ्न 
सक्छ। अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमितमा मिहला रा पनु  करामाु  
सबै दलका मिहला समहलू े एकै स्वर िनकालकोे  अनभवबाटु  िसकरे  
समावशीे  उपाय अपनाउनका लािग सबै पाट का कायर्कतार्ह बीच 
समझदारी भएमा त्यसबाट दबाब बढ्न सक्छ र यस्तो दबाब 
भावकारी हनु सक्छ।  

ग) छलफल मा  होइन सहभािगता पिन 
जनताको सहभािगता भनकोे  छलफल मा  होइन। यसमा सावर्जिनक 
म  र सस्थाह कों  समते  सलग्नतां  हन्छु  जसका माध्यमबाट 
जनताले राजनीितक उच्चवगर्सगँ  अन्तरि या गनर् सक्छन ् र 
वास्तवमा गछर्न ्पिन। जनतालाई िवचार व्य  गनर् िदने तर त्यस्ता 
िवचारले अिन्तम दस्तावजमाे  ठाउँ नपाउने हो भने त्यस्तो 
छलफलको कहीे  अथर् रहदनँ ै । यसो गदार् पिछ बिनने सिवधानकों  
वधािनकतामाै  िचन्ह खडा हन्छु । जनताले व्य  गरकाे  
िवचारलाई सिवधानमां  समट्ने े सयन्ं  तयार गिरनपछर्ु ।  

अन्तिरम सिवधानं  मस्यौदा सिमितको अनभवलु े मािनसका िवचार 
स लन गनर् ु सिजलो तर ितनलाई शोधन गनर् ु गा ो हन्छु  भ  े
                                                       
२०६

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नपालीे  काङ् सकाे  कन् ीये  सिमित सदस्य, 
काठमाड , १८ अक्टोबर २००६। 
२०७

 उदाहरणका लािग, राि य चनावु  िज  र माओवादीलगायतका राजनीितक 

दलका पदमा पग्नु  उनीह लाई गा ो हनेु कराु मा दिलत कायर्कतार्ह ले जोड 

िदएका छन।् ाइिसस पलु े गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
२०८

 अन्तिरम सिवधानं , धारा १४२(३)(ग)। 
२०९

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, नपालीे  काङ् से ( जातािन् क) का कन् ीय े
सिमित सदस्य, काठमाड , अक्टोबर २००६। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ २७ 

 

 

दखाएकोे  छ। सिवधानं  िनमार्ण ि याको ािविधक पक्ष स ाल्न 
कशलु  जनशि  भएको एउटा छु ै सस्थां  आवश्यक भएको कराु  
अ.स.म.स.को अनभवलु े स्ट पारकोे  छ। अन्तिरम सिवधानलं े 
यसका लािग ठाउँ राखकोे  छ। सिवधानसभां  सिचवालयले 
सिवधानसभाकां  “काम” को व्यवस्थापन गनछ भनी अन्तिरम 
सिवधानलं े तोककोे  छ। यसको िजम्मवारीे  कानन ाराु  िनधार्िरत 
गिरनछे ।२१० यसको िवकल्पमा “सिवधानं  आयोग” बनाउन 
सिकन्छ,२११ जो अझ बढी भावकारी हनु सक्नछे।  

सिचवालय वा आयोग जे भए पिन यस्तो िनकायले गनर् सक्ने काममा 
िनम्न कराहु  पनर् सक्छन:् वकिल्पकै  सवधािनकं ै  ावधानह को 
मस्यौदा गनर् ु ( त्यके  िवकल्पको पिरणामसमते  खलाएरु ) जनताबाट 
सझाउु  आ ान गनर् ु(जनतालाई िशिक्षत पाररे  तथा चार सार गररे ), 
जनताले िदएका सझाउह कोु  शोधन गनर् ु र ती सझाउउपरु  
छलफल गिरने कराु  सिनु ि त गनर्,ु सिवधानं  िनमार्ण ि याका 
बारमाे  सावर्जिनक सचनाकोू  व्यवस्थापन गनर् ु (मािनसका अपक्षालाईे  
व्यावहािरक तहमा ल्याएर)। यी िजम्मवारीलाईे  सफलतापवर्कू  पराू  
गनर्का लािग सिवधानसभां  गठन हनभन्दाु ु  अिघ नै काम सु  
गनर्पछर्ु । ािविधक मस्यौदाबाहककाे  सबै कुरा सिवधानसभाकों  
चनावु  हनभन्दाु ु  अगावै गिरनपछर्ु । 

घ) अन्तरार्ि य अनभवु  
जनसकु ु ै  सरकारी िनकायमा िढलासस्तीु  पस्ने खतरा हन्छु । त्यसरी 
खडा गिरने िनकायमा आफ्ना आसपासे े भनार् गररे  त्यसलाई बकम्माे  
पान सम्भावना पिन उि कै हन्छु । शािन्त सिचवालयको त्यही 
हिवगत भएको िथयो।२१२ तपिनै  सवधािनकं ै  आयोगका िविभ  
मोडलह कोे  अध्ययन अन्तिरम सरकारले गनर् सक्छ। अ  दशकाे  
अनभवकाु  आधारमा के भ  सिकन्छ भने भावकारी 
जनसहभािगताका लािग योजना बनाउने र बजटे  छ ाउनु े काम 
सकसम्मे  चाँडै सु  गनर्पछर्ु । सन ् २००० मा गिठत कन्याकोे  
सिवं धान आयोगले त्यहाँका हरके  िजल्लामा जनसभाको आयोजना 
गररे  ३६,००० सझाउु  बटल्योु  र ती सझाउकोु  शोधन गरी छिरतो 
बनाएर सन ्२००३-२००४ मा भएको सवधािनकं ै  सम्मलनमाे  पसे  
गरकोे  िथयो।२१३  

                                                       
२१०

 अन्तिरम सिवधानं , धारा ८०। 
२११

 UNDP का सवधािनकं ै  सल्लाहकारह ले सात दलको गठबन्धन र 
माओवादीलाई यस्तो सझाु उ जोडदार ढ ले िदएका छन।् ाइिसस पलु े ोफसरे  

घईसगँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, लिलतपरु, अक्टोबर २००६। 
२१२

 ाइिसस पलु े पि मा कटनीित सगू ँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर 
२००६। न् को शािन्तपणर्ू  समाधान खोज्न सरकारी यासलाई सघाउन सन ्
२००४ मा शािन्त सिचवालय स्थापना गिरएको िथयो। यो भावकारी हनु सकने  र 
फ अरीे ु  २००५ पिछको शाही शासनकालमा यसलाई पाखा लगाइएको िथयो। 
२१३

 ाइिसस पलु े यश घईसगँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००६, 

Yash Ghai and Jill Cottrell, “Constitutional Ability, Inclusion, 
Particiation, Discipline”, Nepali Times, २७ अक्टोबर २००६। Jill 
Cottrell and Yash Ghai “Constitution Making and 
Democratisation in Kenya (2000-2005)”, Democratisation १४:१ 
(२००७), प.ृ १-२५ पिन हनर्होला।े ु  

तलनात्मकु  पमा गिरब दशह कोे  अनभवलु े पिन के दखाएकोे  छ 
भने सिवधानं  िनमार्णमा व्यापक जनसहभािगता जटाउनु  जित खचर् 
लाग ेपिन त्यो व्यथर् जाँदनै । अि ल १९९४ मा इिरि याले दईु वषर् 
लामो सिवधानं  िनमार्ण ि याको थालनी गर् यो। त्यस 
ि याअन्तगर्त हजार  “बठकै  र सिमनारे ” को आयोजना 

“िच लखदिखे े  सा ीितक नाटक, रिडयोे  सारणदिखे  स्कलस्तरीयु  
िनबन्ध ितयोिगतासम्मका” थरीथरीका जनचतनाे  फलाउनै े उपाय 
अपनाइका िथए। एउटा चरणमा दशकाे  १५७ ठाउमाँ  भएका 
छलफलमा १४७,००० जना नागिरकह ले सवधािनकं ै  स्तावमा 
छलफल गरकाे  िथए भने अक  चरणमा दशबािहरकाे  १६ ओटा 
ठाउमाँ  ११,००० नागिरकले छलफलमा भाग िलए। यसका लािग 
४३ लाख अमिरकीे  डलरको बजटे  छ ाइएकोु  िथयो।२१४ यित 
गररे  सन ् १९९७ मा जारी गिरएको सिवधानलं े “धरे ै हदसम्म 
वधािनकताै  पाएको” िव ास गिरन्छ।२१५ सन ्१९९८ मा सिवधानं  
आयोगका अध्यक्षले लखकाे े  िथए, “बहतृ  ् सावर्जिनक परामशर्ले 
सिवधानलाईं  वधािनकै  राजनीितक सस्थाकां  पमा द ो बनाएको 
मा  होइन जातािन् क ि यामा जनसहभािगतालाई अझ स ढु  
बनायो िकनभने सिवधानं  िनमार्ण ि यामा जनताको ‘स कोु  सशयं  
िबस्तारै हट्दै गई जोिसलो र खरो सहभािगता’ मा फिरयोे ।”२१६ 

जनतालाई िशिक्षत तल्याउनु े ि याबाट कस्तो पिरणाम आउछँ  भ े 
कराु  िनि त हदनुँ ै  र ायशः यसको पिरणाम तत्कालै र नाप्न सिकने 
ठोस पमा दिखदने ँ ै । सावर्जिनक छलफल जितसकैु व्यापक तवरमा 
भए पिन त्यसले उच्चवगर्को राजनीितक ितरोध हटाउन सक्छ भ  े
छनै । उदाहरणका लािग, कन्याकोे  सिवधानं  पनरावलोकनु  आयोगले 
जनचासोका धरे ै िवषय (जस्तै आवास) ले सिवधानमां  ठाउँ नपाएको 
भ ोे , िकनभने त्यस िवषयलाई सिवधानमां  रा  े करामाु  
राजनीित ह ले भाँजो हाले।२१७ अिन गलत तिरकाले उठाइएका 
कदमह  त्यत्पादकु  पिन हनु सक्छन।् जस्तै, वान्डाको सिवधानं  
िनमार्णका ममा सन ् २००२ मा जनचतनाे  फलाउनै े य लाई 
आम पमा “सरकारी िनदशन” भ  े अथर् लगाइयो। त्यसले 

                                                       
२१४

 Richard A. Rosen, “Constitutional Process, 
Constitutionalism, and The Eritrean Experience”, North Carolina 
Journal of International Law and Commercial Regulation, Winter 
1999, प.ृ २८५-९९। सन ्१९९४ मा इिरि यामा नपालमाे  अिहले भएजस्तो 
राजनीितक ितस्पधार् िथएन तर खतरनाक जातीय र धािमर्क िवभाजन िथयो। 
२१५

 Gote Hanssen, “Building New States: Lesson from Eritrea”, 
United Nations University Discussion Paper 2001/66, available at 
http:/www.widerunu.edu/publicationsdps/dp2001-66pdf. 
२१६

 Bereket Habte Selassie, “Building a New Constitution for 
Eritera”, Journal of Democracy, अ  ९, १९९८, प.ृ १७३, सलासीे  

यिनभिसर्टीु  अफ नथर् क्यारोलाइना, चापले  िहलका अि कन स्टिडज िवषयका 
अत्यन्तै सम्मािनत ाध्यापक हनु,् राजनीित  होइनन।् 
२१७

 ाइिसस पलु े यश घईसगँ  गरकोे  अन्तवार्तार्, काठमाड , अक्टोबर २००७, 
Yash Ghai, Reviewing the Constitution: A Guide to the Kenyan 
Constitution (नरोबीै , २००२), प.ृ १२, १६-१७, २४। 
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सिवधानं  िनमार्ण ि यामा वधािनकताै  थप्न सकने ।२१८ 
अफगािनस्तानमा जनू  र जलाईु  २००३ मा स ालन गिरएको 
परामशर् ि याले सिवधानकों  मस्यौदामा उल्लखनीये  सशोधनं  
ल्याउन सकने । िकनभने त्यसले सरकारको सझाउु  र सरकारकै 
िहतलाई मा  ाथिमकता िदयो।२१९ यसले गदार् रा पित र उनका 
सहयोगीह का हातमा शि किन् ते  सिवधानं  बन्यो।२२०  

अन्तरार्ि य अभ्यासबाट नपालले े अचकु मोडले  नपाउन पिन सक्छ। 
तपिनै  नपालकोे  आफ्नै अनभवसगु ँ  िमल्दाजल्दाु  अभ्यासह को 
अध्ययन गनर्चािहु ँ यि स तु  नै हन्छु ।       

                                                       
२१८

 ाइिसस प अि का िरपोटर् नु ं . ५३, Rwanda At The End of The 
Transition: A Necessary Political Liberalization, १३ नोभम्बर े
२००२, प.ृ ६-७। 
२१९

 एिसया ि िफङ नं. २९, Afghanistan: The Constitutional Loya 
Jirga, १२ िडसम्बर े २००३ हनर्होला।े ु  
२२०

 Stromeseth et al, मािथ उल्लिखते , प.ृ ९७। 

7. अन्तरार्ि य सहायता 

सिवधानकों  िनमार्ण राि य स्वािमत्वमा हन्छु  र राि य स्वािमत्वमै हनु ु
पिन पछर्। यसो भए तापिन अन्तरार्ि य समदायलु े समावशीे  
ि याको ल यलाई िविभ  उपायह ारा अिघ बढाउन भने 
सक्छ। अन्तरार्ि य समदायलु े मह वपणर्ू  राजनीितक शि ह मािथ 
कटनीितकू  दबाब िदनकाु  साथै िवषयवस्तबारु े िशक्षा र सवादं  
ि यामा मह वपणर् सहयोगू  गनर् सक्छ तथा िनवार्चन आयोग र 
िनवार्चन अनगमनु , मानव अिधकार र य िवरामु  अनगमनु  तथा अझै 
पिरभािषत गनर् बाँकी रहकोे  सयं ु  रा स ीय िमसनको नागिरक 
मािमलाजस्ता पक्षह मा पिन सहयोग पर् याु उन सक्छ।  

क) िस ान्त र व्यवहार 
नपालमाे  सवधािनकं ै  एवं राजनीितक उपर हनेु गरकाे  ठलठलाू ू  
बहसको इितहासलाई हने  हो भने यस िवषयमा िवदशीे  सहयोगको 
आवश्यकता पदन भ  सिकन्छ। सिवधानकों  मोडले  एक सन्दभर् वा 
पिरिस्थितबाट अक  सन्दभर् र पिरिस्थितमा ओसान पिरकल्पना गन 
खालको ािविधक सहायता सन्दहास्पदे  िवषय हो। य िप दशकोे  
आकार कार र भौगोिलक बनोटिसत िमल्दोजल्दोु  मोडले  अन्य  पिन 
पाइन्छ भ  ु सिजलो हन्छु । दाताह बाट परानोु  मोडललाईे  अिघ 
बढाउन खोिजयो भने त्यसले न्यानो स्वागत पाउनछने ै ।२२१ 

नपालीह ले े सवधािनकं ै  पिरवतर्नका लािग आफ्नो मागर्िच  बनाएर 
अिघ सािरसककाे  छन।् यसमा राि य स्वािमत्व भएमा त्यसले 
सफलताको सम्भावनालाई अवश्य बढाउछँ , तर त्यसो भन्दमाै  
अन्तरार्ि य भिमकालाईू  नकानर् भने सिकदनँ ै । बा  शि ह ले सबै 
पक्षलाई त्यसको जातािन् क िनयमह को पालन गनर् दबाब िदन 
सक्छन ् र िनवार्चनलाई स्वच्छ तथा स्वतन्  बनाउनका लािग 
त्यसको अनगमनु  गरी सहयोग पर् याु उन सक्छन।् ािविधक 
सहयोगले नागिरक समाजको िहस्साको पमा रहकोे  नपालीे  
मध्यस्थकतार्ह  हकार्उनु  म त गनर्पदर्छु ।२२२ त्यस्ता 
मध्यस्थकतार्ह ले सवधािनकं ै  ि या तथा सारभतू िवषयबारे नया ँ
िवचार िवकिसत गररे  त्यसको चार सार गनर् स छन।्  

ि भवनु  िव िव ालय र िनजी ित ानह सगँ आब  कितपय नपालीे  
ा ह ले सिवधानं  िनमार्ण सम्बन्धमा सरचनात्मं क िवकल्पह  एवं 
िनवार्चनसम्बन्धी अध्ययन गरी िटप्पणी गरकाे  छन।्२२३ सवधािनकं ै  

                                                       
२२१

 वास्तवमा कनु ै एक सन्दभर्को सस्थागतं  ढाँचा अक  सन्दभर्मा सफल हनु धरे ै  
गा ो छ। हनर्होसे ु  ् Mark Tushnet, “Returning with Comparative 
Constitutional Law”, University of Pennsylvania Journal of 
Constitutional Law, अ  १, फल १९९८, प.ृ ३२५। 
२२२

 “नागिरक समाज” एक समस्यामलकू  शब्दावली हो जसको धरे ै  अथर् लाग्न 

सक्छ। तर यहा ँ यसलाई ाि क के्ष , स ार जगत,् सामािजक, सामदाियकु  

सस्थाजस्तां  गरसरकारीै , गरराजनीितकै  सरचनाह लाईं  जनाउने अथर्मा योग 

गिरएको छ। 
२२३

 सवधािनकं ै  ि याबारे हालसालै कािशत नपालीे  िवशष ह ाराे  लिखएकाे  

िकताबह । यसमा भीमाजर्नु आचायर्को सिवधानसभाकों  माध्यमबाट सिवधानं  

िनमार्ण (काठमाड , २००६), वीरन् सादे  िम , तारानाथ दाहाल, भोलानाथ 
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िवकल्पबारे नपालीे  ि कोणह  सङ् िहत अन्तरार्ि य 
आई.डी.ई.ए.को काशोन्मखु साम ीह ले रा मा चिलरहकोे  
सावर्जिनक बहसको आयाम र गहनतालाई स् ाउछनँ  ् र यसलाई 
अझ अिघ बढाउन म त गनर्पदर्छु । काठमाड िस्थत सोशल साइन्स 
वहाः तथा मािटर्न चौतारीजस्ता सस्थाह लं े सावर्जिनक बहसका लािग 
म  दान गनर्काु  साथै उपयोगी खालका ोत साम ीह समते  
कािशत गन गदर्छन।्२२४ नपालमाे  नपालीे  र अङ् जीे  भाषामा धरे ै 
प पि का र काशनह  िनस्कन्छन।् सापक्षे  पमा ऊजार्शील 
रहकोे  नपालीे  स ारमाध्यमले काठमाड मा हनेु गरकाे  बहसह लाई 
दशव्यापीे  पमा फलाउनकाै  लािग सवाहककों  काम गरकोे  छ। 
खासगरी रिडयोे  तथा िहमाल खबरपि का, नपाले  र समय जस्ता 
सा ािहक पि काह  दशकाे  व्यापक ोता र पाठकसमक्ष पगु्ने 
गरकाे  छन।्  

ख) राजनीितक सन्दभर् 
शािन्त ि यामा भएको गितले गदार् अन्तरार्ि य समदायकोु  
एकतामा सधारु  आएको छ। कहीे  शि शाली रा ह ले एकान्तमा 
िभ ता दखाे ए तापिन सबजसोलै े अन्तिरम सिवधानकों  घोषणा 
गिरएकोमा एकदमै चाडँो स्वागत गद अन्तिरम व्यवस्थािपकाको 
गठन भएकोमा नताह लाईे  बधाई िदएका िथए। भारतचािहँ नपालमाे  
सध नै मख्यु  भावशाली बा  शि  रिहआएको छ। शािन्त 
ि याको परखालाईे  आकार िदनमा भारत एक मह वपणर्ू  शि  
िथयो र नपालीे  राजनीितका हरके  पक्षमा भारतको सलग्नतां  रहकोे  
हन्छु । सिवधां नसभा ित भारत ढु  छ। भारतको आफ्नै सिवधानं  
मस्यौदा हदाुँ  सन ् १९४७ दिखे  १९५० सम्म यस्तै सयन् कों  
उपयोग गिरएको िथयो।२२५ भारतको दीघर्कालीन मख्यु  चासो 
भनकोे  िवशु  राजनीितबाहके  आफ्नो आिथर्क गितमा नपाललाईे  
िनकट आिथर्क सम्बन्धमा बाँध्ने हो। यसको अथर् नपाे लमा भारतीय 
पजीकोुँ  हकडक बढाउन ु हो भ  े लाग्यो भने त्यस्तो व्यवहारले 
रा वादीह को आ ोस बहोनर्पनछे ु । तर आिथर्क िवकासको 
फललाई रा री बाँिडयो भने भिवष्यमा दखाे  पन न् का 
सम्भावनाह लाई कम गन यो उ म उपाय पिन हनु सक्छ। हनु त 
घरले  ु पमा भारत आफले यस्ता कराु  अझै गनर् सककोे  छनै ।  

सयं ु  राज्य अमिरकाे  अि ल आन्दोलनको सफलतापिछको 
अवस्थामा आफ्ना नीित र िव षणकोे  क दायी समायोजन 
ि याबाट अझै ग दछु । माओवादी िव  लड्ने एक मा  उपाय 

                                                       
ढगानाुं , सजीवं  िघिमरकोे  सिवधानसभाकों  सरचनां  र िनवार्चन प ित (काठमाड , 

२००६) र तारानाथ दाहाल (सं.) को समावशीे  लोकतन् लगायतका छन।् 
२२४

 उदाहरणका लािग, सोशल साइन्स वहाःले नपालीे  भाषामा ३० ओटा मख्यु  

अवधारणा र शब्दावलीको “अवधारणाको सङ्क्षेप” कािशत गन भएको छ। त्यस 
पस्तकमाु  हरके  िवषयमा दईदिखु े  चार प सम्मृ  लिखएकोे  हनछु े  र एक लाख थान 

छापी सबै गाउँ िवकास सिमितह मा िवतरण गिरनछ।े  साथै यसलाई 

स ारमाध्यम ारा चार- सार गिरने तथा सावर्जिनक छलफलको िवषय बनाइने 

भएको छ। 
२२५

 सन ्१९९० को सिवधानं  भारतीय र ि िटस सिवधानबाटं  भािवत िथयो। 

सव च्च अदालतका बहस तथा फसलामा भारतीयै  निजरह  बारम्बार उ ृत गन 

गिरन्छ। 

दलह  र दरबारबीच एकता हो भ  े अमिरकाकोे  पिहल्यदै े िखको 
अडानलाई नपालले े नकािरिदएको िथयो। अमिरकाले े 
माओवादीह लाई अझ पिनै  औपचािरक पमा आत कारीको सचीमाू  
राखकोे  छ र अन्तिरम सरकार बनपिछे  माओवादीको िनयन् णमा 
रहने कनु ै पिन मन् ालयलाई िदइने अनदानु  रो ा गन चतावनीे  
िदएको छ। अन्तिरम व्यवस्थािपका ससदकों  स्थापना भए लग ै 
िविधको शासन र मानव अिधकारको सम्मान गनसम्बन्धी मह वपणर्ू  
आयोजनालाई अमिरकाले े िनलम्बन गिरिदयो।२२६ यसो भए तापिन 
िवदशीे  सम्पि  िनयन् णसम्बन्धी अमिरकीे  कोष िवभागले अमिरकीे  
पररा  िवभाग र य.ुएस.ए.आई.डी. (अमिरकीे  अन्तरार्ि य सहयोग 
िनयोग) लाई माओवादी सरकारमा आएको खण्डमा पिन सहायता 
जारी रा  ेअनमितु  िदएको छ।२२७ चीन जस्ता अन्य अन्तरार्ि य 
शि ह ले त्यस्तो कनु ै किडकडाउ अडान िलएका छननै ।्२२८ 
अिधकाशं दात ृरा ह ले सावर्जिनक पमै शािन्त ि याको समथर्न 
गरकाे  छन ् तर सहायता कायर्को समन्वय गन करामाु  भने 
उनीह को ध्यान कमै गएको छ। 

ग) सयं ु  रा स ीय िमसन 
२३ जनवरी २००७ का िदन सरक्षाु  पिरषद्ले महासिचवका िवशषे  
ितिनिधको नतत्वमाे ृ  रहने गरी नपालमाे  सयं ु  रा स ीय िमसन 

(अनिमन) स्थापना गन स्ताव सवर्सम्मितले पािरत गर् यो। बा  
मिहनाको कायर्काल तोिकएको िनयोगले पाएको म्यान्डटे  (िजम्मवारीे ) 
सात दलको गठबन्धन र माओवादीह को अनरोधु २२९ तथा िडसम्बरे  
२००६ को सयं ु  रा को ािविधक समीक्षा टोलीका 
िसफािरसह अन पु  नै छ।२३० यसका पाँच िवशषे  िजम्मवारीह ले े 
तीन क्षे  ओगट्छन:् हातहितयार र सिनकह कोै  व्यवस्थापनको 
अनगमनु  गनर् ु तथा सम्झौता कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत पक्षह लाई 
सहयोग पर् याु उन;ु य िवरामु  पालना भएनभएको अनगमनमाु  सहयोग 
पर् याु उन;ु िनवार्चन ि याका सम्पणर्ू  ािविधक पक्षह को समीक्षा 

                                                       
२२६

 “No trust”, Newsfront, २९ जनवरी २००७। वास्तवमा, आत कारी 
स ठनह सगँ  व्यवहार गन उपायह  खोज्न सिकन्छ। उदाहरणका लािग, कहीे  

हदसम्म लबनानलाईे  िलन सिकन्छ, जहाँका िहज्बल्लाहु  स ठनलाई सं.रा. 
अमिरकाले े आत कारी स ठनह को सचीमाू  राखकोे  छ। तर त्यो स ठन त्यहाँको 
सरकारमा कही अप् ारोिसत े भए पिन सामले  छ। अिन लबनानकोे  सरकारिसत 

वािसङ्टनको िनकट सम्बन्ध रहकोे  छ। अवकाश ा  अमिरकीे  कटनीित सगू ँ  

ाइिसस पलु े िलएको अन्तवार्तार्, जनवरी २००७। 
२२७

 “OFAC license ensures continued U.S. aid to Government of 
Nepal”, अमिरकीे  दतावासकोू  से िव ि , काठमाड , ७ फ अरीे ु  २००७। 
२२८

 हनर्होसे ु  ् ाइिसस पु िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ 
उल्लिखत। अि ले  २००६ पिछ माओवादीसगँ  सम्बन्ध रा  े चीनले दखाएकोे  

तत्परता। 
२२९

 हनर्होसे ु  ् ाइिसस पु िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ 
उल्लिखत।े  
२३०

 महासिचवका स्वकीय ितिनिध इयान मािटर्नको नतत्वमाे ृ  सयं ु  रा स को 
ािविधक टोलीले िडसम्बरे  २००६ मा नपालकोे  मण गर् यो। हनर्होसे ु  ् ाइिसस 

पु िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ उल्लिखते , महासिचवले ९ 

जनवरीमा सरक्षाु  पिरषद्समक्ष आफ्नो ितवदने  स्ततु गर। े “Report of the 
Secretary-General on the request of Nepal for United Nations 
assistance in support of its peace process”, सरक्षाु  पिरष , S/2007/7. 
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तथा िनवार्चन कायर् स ालनको ितवेदनसमते  िदने गरी 
सिवधानसभाकों  िनवार्चनका लािग योजना, तयारी तथा िनवार्चन 
सम्प  गनर् ािविधक सहयोग उपलब्ध गराउन।ु२३१  

सयं ु  रा स ले माओवादी हितयार र लडाकह कोू  ारिम्भक दतार् 
गन कामको सपरीवक्षणु े  गनर्काु  साथै शािन्त ि या व्यवस्थापनका 
लािग माओवादी र सिनकै  ितिनिधह लाई एकसाथै  ल्याउने सयं ु  
अनगमनु  सिमितको अध्यक्षता गन मह वपणर्ू  कायर् गिरसककोे  छ। 
सरक्षा पिरषद् ाराु  अिधकार ा  गरी सयं ु  रा स को छ  नपाल ु ै े
िमसनको स्थापना भएको छ। यसबाट अपक्षाे  गिरएका कामह  
सम्प  गनर् िमसन सक्षम छ र िवशषे  क्षे मा िदइने अन्तरार्ि य 
सहयताको कन्  भागमाे  यो िमसन रहकोे  छ। यसबाट समन्वयको 
सम्भाव्यता बढकोे  छ। शािन्त ि याको सम  िदशाबारे राजनीितक 
सहमित जटाउनु  यसबाट म त िमल्दछ। सरक्षाु  पिरषद्लाई िदइएको 
महासिचवको ितवदनमाे  पिन समावशीे  ि याको आवश्यकतामा 
जोड िददँ ै दर ि काू  साथ यसो भिनएको छ: 

नपालमाे  सु  भएको राजनीितक ि याले मलकलाईु ु  
आफ्ना सरचनां  र सस्थाह लाईं  पनसरचनाु  गरी ितनलाई 
जनताका आकाङ्क्षा पराू  गनर् योग्य बनाउने सा ै 
मह वको अवसर दान गरकोे  छ। नपालकोे  िविश  
िविवधता िवभाजनको ोत नभई यसको िचरस्थायी शि  
हो भ  ेसिनि तु  गनर् ुआउदाँ  मिहनाह मा मख्यु  चनौतीकोु  
िवषय हन सक्छु ।२३२ 

सिवधानं  िनमार्ण ि यामा सहयोग गनर्का लािग अन ्िमन ्लाई िवशषे  
िजम्मवारीे  िदइएको छनै  र सामान्यतया यस क्षे मा सयं ु  
रा स को औपचािरक भिमकाू  हदनुँ ै  पिन। तथािप आिशकं  पमा 
कटनीितकू  समदायकोु  आ हमा सयं ु  रा स ीय िवकास कायर् मले 
सिवधानं  िनमार्ण ि यामा सहयोग गनर् एक सिवधानं  सल्लाहकार 
सहयोग एकाइ भने बनाएको छ। यो एकाइ र अन ्िमन ्ले सम्भव 
भएसम्म िनकट पमा रही काम गछर्न ्र सम्बिन्धत िवषयमा भएको 
गितबारे एकअकार्लाई जानकारी गराउछनँ ।् यस एकाइले 
राजनीितक दलह , िनजामती सवाे  तथा ससदकां  अिधकारीह , 
नागिरक समाज र व्यावसाियक स ठनह सगँ  सम्पकर्  रा  ेकाम 
थािलसककोे  छ।२३३ 

                                                       
२३१

 सं.रा.सं. सरक्षाु  पिरषद्को स्ताव १७४० को पणर्ू  पाठ अनसचीु ू  “ख” मा 
िदइएको छ। 
२३२

 महासिचवको ितवदने , मािथ उल्लिखते , प.ृ १६, महासिचवका स्वकीय 

ितिनिध इयान मािटर्नले एक प कार सम्मलनमाे  समावशीकरणसम्बन्धीे  यस 

उ रणलाई जोड िददँ ै तराई आन्दोलनले शािन्त ि यालाई अव  पानर् सक्ने 

चतावनीे  िदएका िथए। अनिमनको से व व्य, २६ जनवरी २००७। 
२३३

 CASU का गितिविधह मा शािन्त ि या र अन्तिरम सिवधानबारं े  
राजनीितक दलह  र शािन्त सिचवालयसगँ  परामशर् गनर्,ु अन्तिरम सिवधानं  र 
शािन्त सम्झौताका मस्यौदामा आफ्ना ि कोण िदन,ु नागिरक िशक्षाका लािग 

साम ीह  तयार गनर् ु र कायर्शाला तथा सम्मलनह काे  लािग अनवादु  सवाकोे  

स्थापना गनर् ु आिद पदर्छन।् अन्य गितिविधह मा दलह का लािग सिवधानं  

घ) सलग्नताकां  के्ष ह  
सवधािनकं ै  ि यामा अन्तरार्ि य सहयोग उपलब्ध गराइएका अथवा 
उपलब्ध गराउन सिकने कायर्क्षे ह  िनम्नानसारु  छन:्  

िनवार्चन सहयोग। अन ्िमन ्लाई ा  म्यान्डटले े ािविधक सहायता 
तथा िनवार्चन अनगमनु  गन मख्यु  िजम्मवारीे  सयं ु  रा स लाई 
िदएको छ, तर अन्य दाताह ले पिन सहयोगको वचन िदएका छन।् 
भारतले परामशर् िदने र व्यावहािरक सहयोग दान गन बताएको 
छ। भारतका उप मखु िनवार्चन आयु  तथा अन्य विर  
अिधकारीह ले नपालीे  समकक्षीह लाई परामशर् िदन नपालकोे  मण 
गरकाे  छन।् भारतले थप िशक्षण तथा िजन्सी सहयोगको योजना 
बनाउदछँ ै ।२३४ जापान सरकारले कम्प्यटरु  उपकरण र मतपिटकाे  
दान गनर्काु  साथै तािलम पिन िदएको छ।२३५ यरोपलीु े  आयोग 
पिन सहयोग गनर् इच्छकु  छ र कसरी सहयोग गन भ ेबारे छलफल 
गनर् िनवार्चन पयर्वक्षणे  सम्भाव्यता अध्ययन टोली पठाएको छ।२३६ 
अमिरकीे  सस्थां  काटर् सन्टरे  (जसले नपालमाे  कायार्लय खोिलसककोे  
छ) जस्ता स्वतन्  सस्थाह कों  उपिस्थितले अन्तरार्ि य अनगमनु  
क्षमतालाई बढाउनछे ।२३७ बा  राजनीितक हस्तक्षेप ित भारत सध 
सजग छ, तपिनै  अनगमनकतार्ह कोु  ठलोू  उपिस्थित गराउन भारतले 
उत्साहपवर्कू  सहयोग गिररहकोे  छ। एक विर  कटनीित लू े भनकाे  
छन,् “हामी यस मलकमाु ु  पयर्वक्षकहे  भिरभराउ भएको दे  
चाहन्छ ।” राि यस्तरको अनगमनु  पिन हनेु नै छ, तर अन्तरार्ि य 
पयर्वक्षणले े मतदातालाई धरे ै बढी आ स्त तल्याउनछु े ।२३८ 

िविधको शासन र मानव अिधकार। िनवार्चनका लािग सरिक्षतु  
वातावरण तयार गनर् मलकु ु मा शािन्त सरक्षाु  तथा मानव अिधकारको 
सरक्षणं  नभई नहनेु पक्षह  हनु।् कहीे  दशह ले े िव ोह रोक्न 
सिनकै  सहायता िदने रणनीित तयार पिन पारकाे  िथए, तर 
सङ् मणकालीन अवस्थामा हरी व्यवस्थालाई सहयोग गनर् उपाय 
िनकाल्न सबलाईै  गा ो पिररहकोे  छ। एक राजदतलू े भनकाे  छन,् 
“नपाले  हरी र सश  हरीले खोजकाे  उपकरणह को सचीू  िनकै 
लामो छ। हामीले उनीह ले खोजकाे  जम्मै कराु  िदय  भने पिन 
त्यसले उनीह को खस्ककोे  आत्मबल उकास्ने छनै  अथवा भन  

                                                       
िनमार्णसम्बन्धी तािलम/कायर्शाला तथा सिवधानसभाकां  सदस्यह का लािग 

अिभमखीकरणु  आिद पछर्न।् 
२३४

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, विर  भारतीय कटनीितू , काठमाड , ७ 

जनवरी। 
२३५

 “Japan to assist in CA elections, arms monitoring”, 
ekantipur.com, २४ जनवरी २००७। 
२३६

 फ अरीे ु  ७ दिखे  १५ सम्म मणमा रहकोे  उ  िमसनको काम परामशर्को 
सम्भावना, उपयोिगता तथा सिवधानसभाकों  िनवार्चन पयर्वक्षणकाे  लािग यरोपलीु े  

स को दीघर्कालीन िमसन पठाउने सम्भाव्यताको अध्ययन गनर् ु िथयो। ाइिसस 

पसगकोु ँ  यरोपलीु े  किमसनको इमले  स ार, जनवरी २००७। 
२३७

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, काटर्र सन्टरकाे  अिधकारीह , जनवरी 
२००७। 
२३८

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, एक विर  भारतीय कटनीितू , जनवरी 
२००७। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ ३१ 

 

 

उनीह  दशभिरे  नै ाप ा ी नै भए पिन त्यसले सावर्जिनक 
सरक्षाकोु  भावना जगाउन सक्नेछनै ।”२३९ 

नागिरक अिधकार भ  े करालु े अझै पिन राजनीितक नताह कोे  
सोचमा ाथिमकता पाउन नसककोे  अन्तिरम सिवधानबाटं  दिखन्छे । 
उदाहरणका लािग, अन्तिरम मिन् पिरषद्लाई क्षमादान गन असीिमत 
अिधकार िदएर सङ् मणकालीन न्यायका िनिम्त हनपनु ु  सावर्जिनक 
बहसलाई रोक्न खोजजस्तोे  दिखन्छे ।२४० दवैु पक्षबाट न् का बलाे  
भएका मानव अिधकारको उल्ल नको उपचारका सन्दभर्मा शािन्त र 
न्यायको ाथिमकतामा सन्तलनु  िमलाउने काम अित सवदनशीलं े  छ 
र त्यसलाई राि य नीितिनमार्ण ि याकै िजम्मामा छािडनपछर्ु । तर 
अन्तरार्ि य समदायलु े सबै पक्षलाई अन्तरार्ि य मापदण्डमा बाँिधन 
उपयु  दबाब िदन सक्छ (उदाहरणका लािग, राि य मानव 
अिधकार आयोगको िनयिु  पिरसे  िस ान्तअन पु  गनर् 
लगाउन)ु।२४१ िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा गिरएका ितब ता पराू  
गनर् दबाब िदन सक्छ अिन सयं ु  रा स ीय मानव 
अिधकारसम्बन्धी उच्चाय लु े सन ् २००७ को जनवरीमा नपाले  
मण गदार् उच्चाय बाटु  जसरी जोड िदइएको िथयो त्यसरी नै 
मानव अिधकारसम्बन्धी मािमलालाई राजनीितक उच्च वगर्ले आफ्नो 
अनकलु ू  हनेु गरी पाखा पानर्हदनु ुँ ै  भनरे  सश  आवाज उठाउन 
सक्छ।२४२ यस क्षे मा अनिमनको िजम्मवारीे  छ ( हरी सल्लाहकार 
पठाउनसमते े )२४३ यसमा सयं ु  रा स ीय मानव अिधकारसम्बन्धी 
उच्चाय कोु  कायार्लयको पिन समानान्तर भिमकाू  रहनछे  तर त्यस 
कायार्लयले आफ्नो म्यान्डटबारे े सरकारसगँ पनःु  सम्झौता गनर्पनु  
हन्छु । 

मतदाता िशक्षा। दाताह ले जनचतनाे  बढाउने काममा िनकै ठलोू  
रकम दान गन ितब ता व्य  गिरसककाे  छन।् उदाहरणका 
लािग, बलायतीे , स्वीस र अस् िलयालीे  सहायता सस्थाह लं े 
अिधकार, जातन्  र समावशीकरणे  कोषअन्तगर्त सावर्जिनक 
िशक्षाका लािग धरे ै वषर्सम्म लाख  डलरको धनरािश खिचर्ने भएका 
छन।् क्यानाडा सहायता कायार्लय (सीसीओ) ले सोही योजनका 

                                                       
२३९

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, जनवरी २००७। 
२४०

 क्षमादानसम्बन्धी ावधान अन्य धाराह जस्तै िनयतवश रािखएका नभई सन ्

१९९० को सिवधानिसतं  यसै िमल्न गएको हनु सक्छ। 
२४१

 हनर्होसे ु  ्“Nepal – ICJ welcomes NHRC as constitutional body: 
Raises concerns regarding independence of appointments 
process”, इन्टरन्यासनल किमसन अफ जिरस्टकोु  से िव ि , जनभाे े , २४ 

जनवरी २००७। 
२४२

 नपाले  मणका बलाे  सयं ु  रा स ीय मानव अिधकारसम्बन्धी उच्चायु  

लई आबर्र ाराु  काठमाड मा २४ जनवरी २००७ मा जारी गिरएको से िव ि मा 
बप ाे  पािरएकाह को मािमला सल्झाउनु े र दण्डहीनता समा  पान करालु े शािन्त 

ि यालाई अप्ठरोमाे  नपान र यसलाई बवास्ताे  गनर् नहनेु करामाु  जोड िदइएको 
िथयो। उनको यो कडा व व्य सयं ु  रा स ीय मानव अिधकारसम्बन्धी 
उच्चाय कोु  कायार्लयले घरले  ु मािमलामा सरकारलाई दबाब िदन नहनेु 

आलोचनाको जवाफको एक अंश िथयो। हनर्होसे ु  ् “HR bodies should be 
careful not to disturb communal harmony, PM tells Arbour”, 
Kathmandu Post, २१ जनवरी २००७। 
२४३

 अनिमनको िजम्मवारीे , हनर्होसे ु  ्अनसचीु ू   “ख” को तल्लो अंश। 

लािग १२ लाख डलर छ ाएकोु  छ।२४४ यस्ता रकमह  तल्लो 
तहसम्मै पगरु े  जनतालाई बझाउनु े कामका लािग छ ाइएकाु  हनु।् 
दात ृ सस्थाहं  यस्ता यासको सफलता नाप्न किठन हनेु कराु  
स्वीकाछर्न।्२४५ माओवादीह को भनाइमा यस्तो काम गससह लाईै  
पोस्न ु मा ै हन्छु । उनीह को यो भनाइका पछािड राजनीितक 
पवार् हू ्  रहकोे  होला, तर त्यसलाई बवास्ताे  भने गनर् सिकदनँ ै ।२४६ 

दाताह ले पिन नपालीे  नागिरक समाजलाई उकास्न यही ि यामा 
नया ँउपायबारे सोच्नपछर्ु ।२४७ स्थानीय सोचलाई सहयोग पर् याु उदँ ै 
सावर्जिनक बहसको गणस्तरु  बढाउन सिकन्छ भ  ेकराकोु  एउटा 
उदाहरण नपालीे  िव ान ्ह ारा लिखएकोे  तथा सयं ु  रा स ीय 
िवकास कायर् म/अन्तरार्ि य आई.डी.ई.ए.को सहयोगमा कािशत 
सवधािनकं ै  िवषयका िनबन्धह को पस्तकु  हनु सक्छ।२४८ त्यस्ता 
पस्तककाु  िवषयलाई से तथा रिडयोे  छलफलमा२४९ ल्याउन 
सिकन्छ र अन्तरपाट  बहसका करालाईु  पिन बािहर ल्याउन 
सिकन्छ। कहीे  यासह  दोहोिरन सक्नछने ,् त्यो बग्ले ै कराु  हो। 
सयं ु  रा स ीय िवकास कायर् मले सवधािनकं ै  िशक्षासगँ  सम्बिन्धत 
आयोजनाह बारकोे  डटाबसकोे े  स्थापना गिरसककोे  छ।२५० सयं ु  
रा स ीय अनगमनु  टोलीको मख्यु  िजम्मवारीे  नै नागिरक मािमला 
हनर्े  ु र िनवार्चनसम्बन्धी सहयोग पर् याु उन ु भएकोले यसबाट थप 
समन्वय बढ्ने आशा रा  सिकन्छ।  

चाल ु िवकास सहायता। अझै पिन वदिशकै े  सहायताको ठलोू  भाग 
िवकास सहयोगकै पमा आउछँ । सबजसोै  ि पक्षीय र बहपक्षीयु  
दात ृ सस्थाह लं े आफ्नो सहायतालाई पिरवितर्त पिरिस्थित अनकलु ू  
तल्याएकाु  छन।् त्यसका साथै शािन्त ि या थािलएपिछ आफ्नो 
सहायतालाई न् को परम्परागत अभ्यासअन्तगर्त स ालन पिन गनर् 
थालकाे  छन।् तर िवकास कायर्लाई शन्यमाू  अिघ बढाउन सम्भव 
छनै । यसले सवधािनकं ै  र राजनीितक ि यालाई असर पादर्छ। 
अन्तिरम वातावरणको सवदनशीलतालाईं े  स्वीकानर् िहिच्कचाउने कहीे  
सस्थाहं  छन।् जस्तै, िव  बकले सरकारमािथ म ऐनलाई उदार 
बनाउन कडा दबाब िददाखिरँ े  त्यस्तो काम गनर् सात दलको 
गठबन्धन सरकारको वधािनकताै  पग्छु  पगु्दनै  र त्यसरी ल्याइने 

                                                       
२४४

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , दाताह , काठमाड , अक्टोबर २००६। 
२४५

 ाइिसस पसग अन्तवार्तार्ु ँ , काठमाड , अक्टोबर २००६। 
२४६

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, बाबरामु  भ राई, भ परु, १६ अक्टोबर 
२००६। 
२४७

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, विर  प कार, काठमाड , अक्टोबर २००६। 
२४८

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, यश घई, लिलतपरु, काठमाड , अक्टोबर 
२००६। 
२४९

 राि य, व्यापािरक र सामदाियकु  कितकाृ  एफएम रिडयोे  स्टसनहे  

काठमाड  उपत्यकाबािहर सचनाू  वाह गन अित भावकारी माध्यम हन।ु ्  छापा 
माध्यमको पहचुँ  पिन बढ्दो छ। िहमाल खबरपि का, नपाले  र समय जस्ता 
समाचार धान सा ािहकह सगँ ै पयार्  सङ्ख्यामा स्थानीय समाचारप ह  पिन 

कािशत भइरहकाे  छन।् तपिन साक्षरतादरै  कम हनु ुतथा ामीण के्ष मा सहजै 

पग्नु  नसक्न ुछापा माध्यमका अप् ाराह  हन।ु ्  
२५०

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, सरासं  िवकास कायर् मका कमर्चारीह , 
काठमाड , अक्टोबर २००६। 



नपालको सवधािनक ि याे ं ै  
ाइिसस पु एिसया िरपोटर् नं . १२८, २६ फ अरी े ु २००७ ३२ 

 

 

ऐनिनयम अलोकि य भएमा के हन्छु  भ ेितर ध्यान िदइएको जस्तो 
दिखदन।े ँ ै २५१ 

अझ सम  पमा भ  ेहो भने ितब  नतत्वे ृ  नभएसम्म िवकासलाई 
व्यवहारमा समावशीे  बनाउन किठन हन्छु । दात ृसस्थाहं  वस्ततःु  
स्थािपत सामािजक तहलाई नै ितिबिम्बत गन खालका हन्छनु  ्र ती 
ायशः व्यावसाियक तथा राजनीितक ि ले अनदारु  कितकाृ  
हन्छनु ।् अिन ितनले सामािजक पिरवतर्नलाई नकानर् पिन सक्छन।् 
तपिनै  रचनात्मक बाटो बनाउन म त गन औजार र सयन्ं  दात ृ
समदायसगु ँ ै छन।् न् को पिरिस्थितमा बनाइएको आधारभतू कायर् 
स ालन िनदिशका सबलाईै  िजम्मवारीकाे  साथ काम गनर् लगाउने 
साधनका पमा अझै सान्दिभर्क हनु सक्छ।२५२ दात ृसस्थाहं  र 
सरकारलाई एकै ठाउमाँ  ल्याउने नपाले  िवकास म लाई हाल थाँती 
रािखएको छ।२५३ यसलाई िवकासका साथ ै शािन्तको पिन म  
बनाएर अिघ बढाउन सके त्यसले िवकास र राजनीितक ि यालाई 
जोड्न तथा समन्वयात्मक बाटो बनाउन बढी ठोस आधार िनमार्ण 
गनर् सघाउ पर् याु उन सक्छ।  

                                                       
२५१

 ाइिसस पसगु ँ  अन्तवार्तार्, विर  पि मा दाता, काठमाड , जनवरी 
२००७। 
२५२

 आधारभतू कायर्स ालन िनदिशका सरास कों  सहयोगमा मखु यरापलीु े  

दाताह को भलाले े तयार गरकोे  िथयो। 
२५३

 त्यके  दईु वषर्मा यस म को बठकै  बस्ने गछर्। सन ्२००६ मा सम्प  

हनपनु ु  यसको बठकै  ितकलू  राजनीितक पिरिस्थितका कारण स्थिगत भएको 
िथयो। 

8. िनष्कषर् 

नपालकोे  सवधािनकं ै  ि याले जिटल ल यह  पराू  गनर्पनछु । 
यसले एकाितर एक दशक लामो आन्तिरक य लाईु  श ारिहत 
िकिसमबाट टङ्ग्याउनु  ुछ र अक ितर नपालीे  समाजमा गिहरोसगँ 
जरा गाडरे  बसकोे  जात, जाित तथा सामािजक िवभदह लाईे  
सम्बोधन गन ठोस जग िनमार्ण गनर् ुछ। अिन यसले कमजोर भएको 
लोकतन् लाई स ढु  तल्याउनु  ु छ र त्यस िनिम्त जनसहभािगता 
जटाउनु  ुछ। उच्चवगर् तथा आम जनताका चासोह लाई सन्तिलतु  
राख्दै सारभतू िवषय एवं कायर्िविध दवैु करामाु  समिचतु  ध्यान 
पर् याु उन ुत्यित सिजलो छनै ।  

मलधारकाू  राजनीितक दलह का भिमकाू  अझै मह वपणर्ू  रहनछे  तर 
त्यसका लािग अिहले उपलब्ध अवसरको उपयोग गद उनीह ले 
आन्तिरक जातन् को व र्न गन, समावशीकरणे  बढाउने, अितशय 
सरक्षणं वादलाई हटाउने काम गनर्पछर्ु । सिवधानसभाकों  एजन्डालाईे  
अगािड बढाउने शि  माओवादीह  नै हनु।् अब भने उनीह ले 
आफ्नो त्यस ल यलाई िनवार्चनको मतमा बदल्न ुछ र उनीह को 
आन्दोलन लोकतािन् क नीितिनयम अनकलु ू  ढािलन सक्छ भनी 
मािणत गराउन उनीह ले कठोर पिर म गनर् ु छ। अन्य 
राजनीितक दलह , नागिरक समाज र अन्तरार्ि य समदायलु े 
उनीह को िहसां  त्याग्ने स ल्पलाई पराू  गराउन दबाब िदने काम 
जारी रा पदर्छु । खासगरी सात पाट को गठबन्धनले आफलू े स्प  
ि याको अनसरणु  गररे , आफलू े म ुर गरकोे  समयाविधको पालना 
गररे  तथा लोकतािन् क मल्यह लाईू  व्यवहारमा उताररे  
माओवादीको सहभािगतालाई अिघ बढाउन सक्छ।   

मलधारकाू  राजनीितक दलह  र माओवादी दवलु ै े सवधािनकं ै  
ह मा आन्तिरक बहसह  चलाएर फाइदा िलन स छन।् 

दलका नताह ले े धरे ै िवकल्पह उपर िवचार गिररहकाे  हनु सक्छन ्
र िन य नै स ार जगत ्तथा िवशषे  उ ेश्य बोककाे  समहह काू  
आआफ्नै स्तावह  होलान।् तथािप दलिभ को आन्तिरक 
छलफललाई व्यापक जनचासोसगँ  गाँस्ने सावर्जिनक बहसको भने 
कनु ै िवकल्प छनै । यस गरीै  नीितगत छलफल र िनणर्य ि याको 
पारदिशर्तालाई अन्तिरमकालदिखे  सिवधानसं भाको बलासम्मे ै कायम 
रा  ु आवश्यक छ। सिवधानसभालं े वधािनकै  र सापक्षे  पमा 
लोकतािन् क िकिसमले यस्तो ि या अिघ बढाएको दिखयोे  भने 
त्यसले अिघ सारकोे  स्तावलाई नकानर् कनु ै पिन राजनीितकम का 
लािग धरे ै अप् ारो पनछ र जनताले पिन त्यसो गनर् चाहने छनै । 

सिवधानसभां  सफल भए पिन त्यसल माै े  माओवादी िव ोहलाई 
ऊजार् िदने सामािजक-राजनीितक न् ह को समाधान गनर् सिकदनँ ै । 
न् का कारणह लाई पणर् पमाू  नहटाएसम्म ितनले नया ँ र बढी 
िवध्वसकारीं  प िलन सक्छन ् भ  ेकराु  तराईमा हालै फिलएकोै  
तनावले दखाउछे ँ । तपै िन राज्यको पनसरचनाु  गन, लोकतन्  स ढ ु
पान र दशलाईे  िहसात्मकं  न् ितर फकर् नबाट रोक्न िजम्मवारी े े
बोककाे  राजनीितक दलह ल आफलाईे ू  सधानु  सव म अवसरका 
पमा यस सिवधानं  िनमार्ण ि यालाई िलनपदर्छु । 

काठमाड  / सल्से , २६ फ अरीे ु , २००७ 
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अनसची ु ू क 
नपालको ने क्सा 
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अनसची खु ू  

इन्टरन्यासनल ाइिसस पबारु े 
 

सयं ु  रा स  सरक्षाु  पिरषद्को स्ताव १७४० (सन ्२००७) 

सरक्षाु  पिरष  

नपाले  सरकार र नकपाे  (माओवादी) ले नोभम्बरे  २१ तािरखमा िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरकोमाे  स्वागत गद र वतर्मान 
य िवरामलाईु  स्थायी तथा िदगो शािन्तमा पान्तरण गनर् दवैु पक्षबाट भएको ितब ता एवं सम्झौता कायार्न्वयन गनर् आजका िमितसम्म 
चािलएका कदमको सराहना गद,  

दवैु पक्षबाट सम्झौताका मख्यु  िवषयह  कायार्न्वयन गनर् र खासगरी दवैु पक्षका हितयार तथा सन्यै  व्यवस्थापनका लािग गिरएका व्यवस्थाह को 
अनगमनु  गनर् तथा िनवार्चनको अनगमनु  गनर् सयं ु  रा स को सहायताका लािग गिरएको अनरोधलाईु  ि गत गद,  

महासिचवको २२ नोभम्बरे  २००६ को प  (एस/२००६/९२०) तथा अध्यक्षको १ िडसम्बरकोे  व व्य (एस/पीआरएसटी २००६/९२०) को 
स्मरण गद र नपालमाे  उच्चस्तरीय अनगमनकतार्ु  तथा िनवार्चनसम्बन्धी कमर्चारीह  पठाउने काममा भएको गितको स्वागत गद,  

नपालीे  जनताको शािन्त तथा लोकतन्  पनबर्हालीकोु  ढ इच्छा तथा यस सन्दभर्मा िवस्ततृ शािन्त सम्झौता कायार्न्वयनको मह वलाई मनन गरी 
सम्ब  पक्षह लाई सो गितशीलता कायम रा  ोत्सािहत गद,  

िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा उल्लखे  गिरएअनसारु  शािन्त ि यामा मिहला, बालबािलका तथा परम्परागत पमा सीमान्तीकतृ  समहह कोू  
आवश्यकतामा िवशषे  ध्यान पर् याु उनपछर्ु  भ  ेकराु  मनन गद,  

िवस्ततृ शािन्त सम्झौताका पक्षह बाट गिरएको अनरोधु  एवं ािविधक समीक्षा टोलीले प ा लगाएका कराकोु  आधारमा महासिचव ारा ९ जनवरी 
२००७ मा स्ततु ितवदने  (एस/२००७/७) मा गिरएका िसफािरसह लाई ध्यानमा राख्दै,  

समयमै िवस्ततृ शािन्त सम्झौताको भावकारी कायार्न्वयन गरी नपालकोे  शािन्त ि यामा सहयोग पर् याु उन आफू तयार रहकोे  िवचार व्य  गद,  

नपालकोे  सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता र राजनीितक स्वतन् ता एवं िवस्ततृ शािन्त सम्झौताको कायार्न्वयनमा उसको स्वािमत्वमा जोड िददँ ै,  

महासिचव, उहाँका िनजी ितिनिध, नपालिस्थते  सयं ु  रा स को मानव अिधकारसम्बन्धी उच्चाय कोु  कायार्लय र सयं ु  रा स का अन्य 
ितिनिधह लगायत सयं ु  रा स को नपालिस्थते  सबै टोलीका यासह को शसां  गद, 

१. महासिचवका िवशषे  ितिनिधको नतत्वमाे ृ  नपालमाे  सयं ु  रा स ीय राजनीितक िनयोग (अनिमन) को स्थापना गन िनणर्य गदर्छ र त्यसले 
महासिचव ारा ितवदनमाे  गिरएका िसफािरसका आधारमा िनम्नानसारकाु  काम गनछः 

 क)  िवस्ततृ शािन्त सम्झौतामा व्यवस्था भएअन पु  दवैु पक्षका हितयार र सन्य व्यवस्थापनकोै  अनगमनु  गन, 

 ख) सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोिजम दवैु पक्षका हितयार र सिनकै  व्यवस्थापनसम्बन्धी उनीह बीच भएको सम्झौताको कायार्न्वयन गनर् 
सयं ु  अनगमनु  सयोजनं  सिमितको माध्यमबाट दवैु पक्षलाई सहयोग गन, 

 ग) य िवरामकोु  व्यवस्थाको अनगमनमाु  सहयोग पर् याु उने,  

 घ) दवैु पक्षसगकोँ  परामशर्मा स्वतन्  र स्वच्छ वातावरणमा सिवधानसभाकों  िनवार्चन सम्प  गराउन र त्यसका लािग योजना एवं 
तयारी गनर् ािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने,  

 ङ) िनवार्चन ि याका सम्पणर्ू  ािविधक पक्षह को समीक्षा गनर् िनवार्चन अनगमनकतार्ह कोु  एउटा सानो टोली पठाउने तथा 
िनवार्चनबारे ितवदने  िदन।े  
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२. खास पिरिस्थितलाई ध्यानमा राखी सयं ु  रा स ीय िमसन (अनिमन) को अविध यो स्ताव पािरत भएको िदनदिखे  १२ मिहनाको हनेु 
िनणर्य गदर्छ र सीिमत अविधिभ  खास उ ेश्यमा किन् ते  रहरे  िनयोगले कायर् गनछ भ  ेमहासिचवको अपक्षाअन पे ु  यसको म्याद थप्ने 
वा नथप्ने िवषय नपाले  सरकारको अनरोधमाु  िनभर्र रहनछे  । 

३. महासिचवका िवशषे  ितिनिधले नपालकोे  शािन्त सम्झौतामा सहयोग पर् याु उन नपालकाे  अन्य पक्षह सगकोँ  परामशर् तथा अन्य अन्तरार्ि य 
पक्षह को िनकट सहयोगमा नपालमाे  सयु  रा स का यासह को सयोजनं  गन स्तावको स्वागत गदर्छ।  

४. सरक्षाु  पिरषद्लाई यस स्तावको कायार्न्वयनमा भएको गित सम्बन्धमा िनयिमत पमा जानकारी गराउन महासिचवलाई अनरोधु  गदर्छ। 

५. यस स्तावअनसारु  कायर् गनर् गराउन खिटएका सयं ु  रा स ीय राजनीितक िनयोग र त्यसिसत सम्बिन्धत कमर्चारीको आवागमनको 
स्वतन् ता तथा सरक्षाकोु  व र्न गनर्का लािग आवश्यक पन कदम चाल्न नपालकाे  सम्ब  पक्षह समक्ष आ ह गदर्छ । 

६. यस िवषयमा ध्यान रािखरा  ेिनणर्य गदर्छ । 
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अनसची गु ू  
इन्टरन्यासनल ाइिसस पको पिरचयु  

 
 

इन्टरन्यासनल ाइिसस पु ( ाइिसस पु) स्वतन् , गरनाफामखीै ु  
गरसरकारीै  सस्थां  हो। पाँचओटै महादशमाे  यसका झन्डै १२० 
कमर्चारीह  कायर्रत छन ्। यस सस्थालं े स्थलगत अनसन्धानु मा 
आधािरत िव षण तथाे  उच्चस्तरमा परवी गरर ै े न्  रोक्ने र न्  
समाधान गन यास गदर्छ।  

ाइिसस पकोु  काम गन मख्य आधारु  स्थलगत अनसन्धानु  हो। 
आकिस्मक पले िहसां  भड्कन सक्ने, न्  चकर् न सक्ने वा 
न् को पनरावितु ृ  हनु सक्ने खतरा भएका दशिभे ै अथवा यस्ता 
दशकाे  निजकका िछमकीे  मलकहु ु मा रहरे  ाइिसस पकाु  
राजनीितक िव षेकह को समहलू े काम गदर्छ। स्थलगत 
अनसन्धानबाटु  ा  सचनाू  र मल्या नकाू  आधारमा ाइिसस पलु े 
मखु अन्तरार्ि य िनणर्यकतार्ह समक्ष पेस गनर् व्यावहािरक 
सझाु उसिहतको िव षेणात्मक ितवदने  तयार पाछर् । ाइिसस 
पलु े १२ प कोृ  ाइिसस वाच नामको मािसक बलिटनु े  पिन 
काशन गछर् । यस बलिटनलु े े ससारभिरकां  न्  चिलरहकाे  र 
न्  हनु सक्ने ठाउहँ मा के भइरहछे  त्यसबारे ताजा जानकारी 
गराउछ।ँ   

ाइिसस पलु े तयार पारकोे  ितवदने  र सचनाू  इमलमाफर्े त 
सम्बिन्धत सबलाईै  िवतरण गिरन्छ । अिन मि तु  पमा पररा  
मन् ालयका अिधकारीह  तथा अन्तरार्ि य स सस्थां ह लाई पठाउने 
गिरन्छ। त्यसबाहके  ती साम ी ाइिसस पकोु  वबसाइटे  www. 

crisisgroup.org मा पिन उपलब्ध गराइन्छ। ाइिसस पलु े 
आफ्ना िव षणह तफर्  ध्यान आकषर्ण गराउन र आफ्ना े
सझाउह ितु  समथर्न जटाउनु  सरकार र सरकारलाई भाव पानर् 
सक्ने व्यि , स सस्था तथा ं स ार जगत ्सगँ िमलरे  काम गछर्। 

स ार जगत ्, राजनीित, कटनीितू  र व्यापािरक क्षे का िति त 
व्यि ह  रहकोे  ाइिसस पकोु  बोडर्ले ाइिसस पकोु  सझाु उ र 
ितवदनलाईे  ससां रभिरकै उच्च तहका नीितिनमार्ताह समक्ष 
परु् याउन त्यक्ष सहयोग गछर्। ाइिसस पकोु  सहअध्यक्षमा ी 
यरोपली स का पररा  मािमलाका ु े पवर् ू आय  ु ि ोफर प्याटन र 
पवर्ू  अमिरकीे  राजदतु टमस िपकिरङ हनहन्छ।ु ुु  सन ्२००० को 
जनवरीदिखे  ाइिसस पकोु  अध्यक्ष तथा कायर्कारी मखमाु  
अस् िलयाकाे  पवर्ू  िवदशमन् ीे  गारथे  एभान्स रहनभएकोु  छ।  

ाइिसस पकोु  अन्तरर्ि य मख्यालयु  सल्समाे  छ। आफ्ना 
परवीसम्बन्धी कामह लाई अिघ बढाउन ै यसका कायार्लयह  
वािसङ्टन डीसी (जहा ँयसको दतार् भएको छ), न्ययोकर्ु , लन्डन र 
मस्कोमा स्थािपत गिरएका छन।् स्थलगत अनसन्धानका लािग ु यस 
सस्थाकां  १४ ओटा कायार्लयह  अम्मान, िवस्कके , बोगोटा, 
कायरो, डाकार, दसान्वु े, इस्लामावाद, जकार्ता, काबलु, काठमाड , 
नरोबीै , ि िस्टना, सोल र ितबिलसी रहकाे  छन ् र चारओटा 

महादशकाे  ५० भन्दा बढी स ट स्त दशे  र क्षे मा यसका 
िव षकहे  हाल कायर्रत छन।् यीमध्य े अि कामा अ ोला, 
ब न्डीु , कोट डे आइभर, जातािन् क गणतन्  कगों , इिरि या, 
इिथयोिपया, िगनी, लाइबिरयाे , वान्डा, साहले  क्षे , िसयरा िलओन, 
सोमािलया, सडानु , यगाु न्डा र िजम्बाबमाे , तथा एिसयामा 
अफगािनस्तान, इन्डोनिसयाे , कश्मीर, काजखस्तान, कीिगर्िजस्थान, 
म्यानम (बमार्), नपाले , उ र कोिरया, पािकस्तान, ील ा, 
तािजिकस्तान, तकुमिनस्ताने  र उज्विकस्ताने  तथा यरोपमाु  
अल्बिनयाे , अरमिनयाे , अजरवजानै , बोिस्नया हजर्गोिभना, जिजर्या, 
कोसोभो, मोल्दोभा, भाल्डोमा, मन्टन ोे े  र सिवर्या तथा पि म 
एिसयामा उ र अि कादिखे  इरानसम्मको सम्पणर्ू  क्षे  अिन ल्यािटन 
अमिरकामाे  कोलिम्बया एिन्डयन क्षे  र हाइटीमा पदर्छन।्  

ाइिसस पलु े सरकार, परोपकारी गठीु  र स सस्थां  र व्यि गत 
चन्दादाताह बाट आफ्नो कोषमा रकम जटाउँछु  । हाल िविभ  
दशकाे  िनम्न सरकारी िनकाय एवं सस्थाहं ले रकम उपलब्ध 
गराउछनँ :् अस् िले याको अन्तरार्ि य िवकास एजन्सीे  (एएआईडी), 
अिस् याको पररा  मन् ालय, बिल्जयमकोे  पररा  मन् ालय, 
क्यानडलीे े  वदिशकै े  व्यापार तथा िवदशे  मािमला िवभाग, क्यानडलीे े  
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