बर्तमान नेपालका मल
ू समस्या, तर्नका कारण र ऊन्मक्ु तर्का ऊपायहरु
होम मतू र्त पन्र्, तयानबरा
अहहले सम्ममा धेरै दे शले तनकै भौतर्क उन्नतर् गरे । र्र नेपाल र्ल
ु नात्मक हहसाबले हे दात धेरै पति
ि। नेपाल यसरर पति पनक
ुत ो कारण के होला र नेपाललाई कसरर सम्पन्न बनाउन सककएला भन्ने
प्रश्नहरुको जबाफ खोज्ने प्रयास यो लेखमा गररएको ि।

माथिका र्क्स्बर हेरर सके पति यो प्रमाणणर् गरररहन नपलात कक प्रबथधयत
ु र् साधन ललएर काम गनेले
खालल हार् काम गनेले भन्दा धेरै उत्पादन गनत सति। त्यसैले गररबीबाट दे शलाइ मत
ु र् गनत कामगने
मान्िे हरुको हार्मा आधुतनक प्रबबथधयत
ु र् साधनहरु िमाउनु पित । यस्को बबकल्प िै न। त्यसैले, यो
पतन ठोकुवा गनत सककन्ि कक पपिडिएका दे शहरुको गररबबको कारण काम गने मान्िे हरुको हार्मा
आधतु नक ऊत्पादनका साधन नहुनु नै हो।
र्र साधन त्यसै आऊदै न, यो श्रलमक आफैले जुटाएर वा अरुले लगातन गररहदए मात्रै आऊि। अरुले
लगातन गरे को अबस्िामा त्यसबाट हुन आऊने िप उत्पादनमा श्रमको भाग कतर् र पक्ु जको कतर् भन्ने
समस्या उठ्ि। त्यसमा श्रमको पक्षमा र्कत गरे समाजबाहद र पक्ु जको पक्षमा र्कत गरे पक्ु जबाहद
भइन्ि। र्र, दक्ष श्रम नभई पक्ुंु जले मात्रै उत्पादन बढाउन सतदै न, पक्ुंु ज नभइ श्रमको उत्पादकत्व पतन
बढ्दै न भन्ने र्थ्य पतन भल्
ू न भएन। त्यसैले एक पक्षक्षय र्कतले लगातन मैबत्र बार्ाबरण बनाउदै न।
प्रतर्स्पधातत्मक बजारले तनधातरण गने बबर्रण ब्यबस्िा र सामाक्जक सुंरक्षणको लाथग आबश्यक िप
कानतु न ब्यबस्िा आजकल चलेको समाधान हो।
सश
ु ासन र बिकासको अन्तरसम्िन्ध

सश
ु ालसर् दे शमा बबधानले नागररकहरु को हक, अथधकार, कर्तब्य, िुट र प्रतर्बन्धको स्पष्ट ब्याख्या
गरे को हुन्ि। उथचर् दण्ि र परु स्कारको पतन ब्यबस्िा गरे को हुन्ि। यसले तनधातरण गरे को लसमा लभत्र
रहह आ-आफ्नो भलाई र ऊन्नतर् गनत सबैलाई िुट हुन्ि । त्यसमा कसैले बाधा-ब्यबधान खिा गर्यो
भने त्यस्को बबरुध्द क्षतर्पतु र्त सहहर्को कानतु न सुंरक्षण प्रा्र् हुन्ि । यस्र्ो कानतु न ब्यबस्िा भएका
दे शहरुमा पक्ु ज तनमातणमा लगातन गनेहरुलाई बढे को उत्पादनको न्यातयक बबर्रण को ब्यबस्िा माफतर्
परु स्कृर् गररने हुदा लगातन अलभबहृ ि भई श्रमको उत्पादकत्व बढदि। अन्र्र्ोगत्वा दे श सम्पन्न
बन्दि। सुंसारको ईतर्हास यसको साक्षक्ष ि।
अग्रगालम बबकाश-मणु ख दे शमा राम्रो कानतु न ब्यबस्िाको सािै त्यसको पररपालना पतन त्यक्त्र्कै किा,
खरो रुपमा भएको हुन्ि। अन्यिा त्यो कानन
ु को मर्लब हुदै न र यस्र्ो ब्यबस्िामा लगातन अलभबहृ ि
हुन सतदै न। सम्पतर् सम्बक्न्ध अथधकारको राम्रो कानतु न ब्यबस्िा भएका दे शहरुमा नेपाल पतन एक
हो। र्ैपतन नेपालमा उत्पादक लगातन बढन सकेन, हुनप
ु ने जतर् पुँक्ु ज तनमातण हुन सकेन र नेपाल सुंधै
गरीब दे शको रुपमा पररथचर् रहहरह्यो । त्यसको गाुँहठ कारण नेपालमा कानन
ु को पररपालना हुन
नसकेकोलेनै हुनप
ु दत ि भनेर ठोकुवा गनत औला भाुँथच राख्न जरूरर िै न।
मल
ू प्रश्न
नेपालमा कानन
ु को पररपालना हुन नसकेको ककन होला? यो अब मल
ू प्रश्न हुन आयो। यस प्रश्नको
उत्र्र खोज्न नेपालको बबगर्लाइ राणा काल, शाह काल र प्रजातन्र काल गरर तर्न कालमा बबभाजन
गरे र हे नुत ऊपयत
ु र् दे खदिु ।
परापि
ू ब दे खि राणा काल सम्म: अंश र िंशको चलिेल
भप
ू ररबेक्ष्ठर्, बाुंकक सुंसारसुंग कुनै लेनदे न नभएको, नाममात्रको राजर्न्त्रात्मक, पपर्स
ृ त्र्ात्मक
राणाकाललन नेपालमा मान्िे को मान, सम्मान र मयातदा ऊस्को कुल र उस्को पैबत्रक सम्पतर्को
आधारमा हुने भएकाले ऊतनहरुको लसप, दक्षर्ा र योग्यर्ाले खास महत्व राखेनन ्। िप प्रगतर्को बाटो
रणाहरुको दरबारको ढोका कुरे र भक्तर् लसध्द गनम
ुत ा रहे को थियो। कानन
ु को प्रयोग बबकाश मल
ू क
प्रयासलाई परु स्कृर् गनक
ुत ो सट्टा ‘शाक्न्र्’ कायम राख्नमानै लसलमर् रह्यो। यो कालमा बजारको लाथग
उत्पादन गन,ुत पक्ुंु ज तनमातण र प्रबबथध बबकाश गनुत नेपाली चेर्ना भन्दा टाढाको कुरा रह्यो भन्दा
अतर्शयोक्तर् नहोला ।
शाह काल (२००७ - ०४७): साधुलाइ शलू ल र चोरलाइ चौतारो
शाह कालमा राजा सक्म्बधान र कानन
ु माथि रहने ब्यबस्िा भएकोले राजा, राजपररबार, भाई-भारदार,
हुतके, ढोके, बैठके इत्यहद सबै कानन
ु को घेरा बाहहर पनत िाले । बबस्र्ारै शक्तर्शालल कमतचारर र
उतनहरुका आफन्र् र्िा उतनहरुलाई चाकरर र पैसाले सन्र्ष्ु ट पानेहरुलाइ पतन कानन
ु ले बाधा नगने

हुन िाल्यो । त्यसको अकोपाटो पहुुँच नपग
ु ेका, गरर खाने जनर्ा अन्यायमा पदै रहे । कानन
ु को
ककर्ाबमा जे जस्र्ो ब्यबस्िा भएको भएपतन नेपालमा त्यसको तनष्पक्ष पररपालना हुन सकेन।
यहह कालमा नेपाल पतन बबस्र्ारै बबश्वबजार लसर् जोडिन िाल्यो र त्यसै अनरु
ु प जनचेर्ना पतन
बढन िाल्यो। उद्योग-ब्यापारमा लगातन गने ऊत्सक
ु र्ा जाग्यो। र्र, कानन
ु को तनष्पक्ष पररपालनाको
अभाबमा उद्योगमा लगातन गदात कसलाइ कुनबेला कातर् घस
ु हदनप
ु ने हो त्यसको लेखा जोखा गनत
नसककने हुदै गयो। जोणखम बढ्यो।
उद्योगमा लगातन गरे र जोणखम मोल्नु भन्दा घस
ु खोरर, कालोबजार, आयार्-तनयातर्का लाईसेन्सको
दरु
ु पयोग, र्स्करर र सट्टे बाक्ज आहद मा लाग्नु तिटो धतन बन्ने सग
ु म मागत बने। त्यसैले, उत्पादक
क्षेत्रमा लगातन बढे न। भम
ू ीगर् थगरोहहरु, दइु नम्बरर धन्दाहरु फस्टाऊदै गए। भ्रष्ट कमतचाररहरुको
उन्नतर् भयो, राष्रसेबकहरु अपमातनर् भए। नेर्ाहरुको ककनबेच सरु
ु भयो। िोटकररमा भन्दा यो काल
मा साधुलाई शलू ल र चोरलाई चौर्ारर भयो।
राजाका पालामा बढदै गएको अन्यायबाट पपक्ल्सएका जनर्ाले पटक-पटक बबद्रोह गरे । फलस्वरुप २०४७
साल पति राजालाई लसलमर् घेरामा राखेर बहुदललय शुंसहदय ब्यबस्िा अनस
ु ार दलहरुले नेपालमा
शासन गने अबसर प्रा्र् गरे ।
प्रजान्रकाल: पद र पैसाको अपबिर प्रेम
जनर्ाले दलहरुबाट कानतु न राज्यको (सश
ु ासनको) प्रत्याभतु र् खोजेका थिए। सबै प्रकारका अन्यायबाट
मक्ु तर् पाउने आषा गरे का थिए। र्र त्यहहबेला, एकातर्र भ्रष्टाचार, कालोबजार, र्स्करर ईत्याहद बाट
मौलाएको नयाुँ समह
ु बबलभन्न दल लभत्र प्रबेस गरे र वा दल माफतर् सरकार कब्जागरर कानतु न शासन
स्िापपर् हुन नहदने दाउमा लाग्यो भने अकोतर्र जसरर भएपतन सरकारको नेर्त्ृ व ललइरहन चाहने नेर्ा
र्िा दलहरु ‘चुनाब खचत’ जम्मा गनत जोसक
ु ै सुंग पतन हार् लमलाउन र्ैयार भए। दल र दलका नेर्ाहरुले
‘चन्दा’ मा आफुलाई बेचे। भ्रष्ट दललय नेर्ा, भ्रष्ट कमतचारर र दईु नम्बरर ब्यापाररहरुको बबचमा अपबबत्र
गठबन्धन कायम भयो। अपरथध-कानन
ु लमचुवाहरुले राजनैतर्क सुंरक्षण प्रा्र् गरे । पद-धाुँदलल-पैसाचुनाब-पद को दष्ु चक्र सुंस्िागर् भयो। यो क्रममा बबलभन्न दलका नेर्ाहरुले आपराथधक सुंगठनको पतन
सहयोग ललने गरे काले राजतनतर्लभत्र अपराधले खल
ु ा प्रबेश पायो। राजाको पालामा भन्दा
प्रजार्न्त्रकालमा दण्िहहनर्ा झनै मौलायो।
यो क्रमले दे शमा अको बबकृतर् ि्यो – पैसा कमाउने सब भन्दा िोटो बाटो ‘राजतनतर्’ भयो। बबलभन्न
उद्योगपतर् र ब्यापाररहरु समेर् सकक्रय राजतनतर्मा लाग्न िाले। ब्यापाररले राजतनतर् र राजनेर्ाले
ब्यापार गदात दे श र उद्योग-धन्दा दब
ै ो एकसाि पर्न सरु
ु क
ु भयो। बर्तमान नेपालमा राजतनतर् माफतर्
सरकारलाइ केहह ‘ब्यापाररले’ कब्जा गरे र राजतनतर्लाइ सस
ु ाशन हदने है न ब्यक्तर्गर् सम्पक्त्र् आजतन
गने माध्यम बनाए। पद र पैसाको अपबबत्र गठबन्धन बललयोसुंग कलसयो।

प्रजातन्रकालको उत्कर्ब: गणतन्र
अन्याय ख्न नसकेका जनर्ाले बबथधको शासन कायम होस भनेर बबद्रोह गरे , क्जबन अपतण गरे ।
गणर्न्त्र आयो। दलहरुको हार्मा जनर्ाले शासनको बागिोर िमाए।
र्र, दलहरुले अन्याय कम गनत तर्र है न जनर्ा लाइ ‘राहर्’ हदने नाुँउमा मलम पहट्ट (मरे कालाइ शहहद
घोषणा गने र नगद बािने जस्र्ा) हदन तर्र लागे। गणर्ाक्न्त्रक नेपालमा राजतनतर्, पद र पैसाका
अपबबत्र गठबन्धनहरु मालसएनन ् बरु गाउुँ -गाउुँ सम्म फैललए। फलर्: अथधकाुंश दलहरु अपराथध
थगरोहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कब्जामा परु ै फुँसे।

नेपालीले िेपपरहे का सिै समस्याको मूल जरो - बिधधको शासनको अभाि – जस्ताको त्यस्तै रह्यो।
फलत: अहहलेको नेपाल पुजज र श्रम बिचको भागिण्डाको व्दन्दमा है न कक सुशासन चाहनेहरु र
कुशासनिाट लाभ ललनेहरु बिचको व्दन्दमा फँसेको छ। कुशासनिाट लाभ ललनेहरु ले ितबमान
राजनननतलाई कब्जा गरे का छन ्।
त्यसैले पद र पैसाको घनचतकर बाट राजतनतर्लाइ फुत्काएर हठक मान्िे लाई हठक ठाुँउमा - अिातर्
अपराथधलाई जेलमा, ब्यापाररलाई उद्योग-ब्यापारमा र लसध्दान्र्तनष्ट, सदाचारर नेर्ालाइ राजतनतर्मा कसरर लगाउने भन्ने नै अहहलेको नेपालको मल
ू समस्या हो।
यो समस्यालाइ हल नगरर नेपाल र नेपाली सम्पन्न बन्न सतने सम्भबना िै न। त्यसो भए के गने र्?
ऊन्मजु ततका नतन ऊपायहरु:
१. बिधधको शासनको लाधग एकजुट हुने: जनर्ाले खोजेको बबथधको शासन तनम्न प्रकारले कायम गनत

सककन्ि। सरकारले बर्तमान कानन
ु लाइ पण
ू ,त तनष्पक्ष र पारदलशत र्ररकाले कुनै लोभ वा त्रास बबना लागु
गने, सबै राजनैतर्क दल र नेर्ाहरुले कानन
ु को पररपालना गदात हस्र्क्षेप नगने प्रतर्बध्दर्ा हदने,

तनणतय कायातन्वयन भईसकेपति त्यो बबथध सम्मर् रह्यो कक रहे न भनेर राजनैतर्क र्हबाट खोक्जतनतर्
गने र नागररक समाजले यसमा किा तनगरातन राणख राख्ने र नेर्ा र सरकारलाई दबाब हदई रहने।
२. नयाँ शासककय स्वरुप: पद र पैसाको घन चतकर बाट राजतनतर्लाई मुतर् गनत नयाुँ शासककय स्वरुप

आबस्यक ि, जस्मा तनम्न कुरा हुनपने दे णखन्िन: स्वर्न्त्र कायतपाललका, ब्यबस्िापपका र न्यायपाललका
को ब्यबस्िा, प्रत्यक्ष तनबातचन बाट प्रमख
ु कायतकाररणण को चयन,शाुंसदहरु सरकारमा जान नपाउने ब्यबस्िा
(उतनहरु बबथध तनमातण र सरकारको तनगरातन गनतमा ब्यस्र् रहन पाउन)। यस्र्ो ब्यबस्िामा चुनाब, पद, र

पैसाको सम्बन्ध टुट्ने ि र सरकार पतन क्स्िर रहने ि। फलर्: बबथधको शासन चलने ि, जस्ले उत्पादक क्षेत्रमा
लगातन उत्साहहर् गने ि। उत्पादकत्व बढन गई दे श सम्पन्न बन्ने ि।

३. प्रभािकारर बिकेजन्िकरण को लाधग राज्यको पुनसंरचना: माथिका २ शर्तले बबकासको आधार र् बनाउिन,
र्र बबकासको दर तर्ब्र पानत र त्यसलाइ हटकाइ राख्न न्यायपण
ू त बबर्रण ब्यबस्िा आबस्यक पदत ि जसको
लाथग राज्यको पन
ु संरचना जरुरर ि। नयाुँ सुंरचनामा तनम्न गण
ु हरु आबश्यक दे णखन्िन: राज्यहरु बबच

सहकाररर्ा , श्रोर् र्िा साधन माथि समान पहुुँच, श्रम र्िा पुंक्ु जको गतर्लशलर्ा, अुंश र बुंश भन्दा क्षमर्ा,

कौशल र प्रतर्भाको कदर,शासन ब्यबस्िामा सरोकारवाला जनर्ाको सहह प्रतर्तनथधत्व, सबैलाई बबथधको

साशनको बराबर प्रत्याभतू र्। यस्र्ो सुंरचनामा सबै जनर्ाले आफ्नो हक अथधकारको पूणत रक्षा भएको अनुभब
गनेिन जस्ले राक्ष्रय अखण्िर्ाको पतन आफै जगेनात गने ि।

http://nepalipatra.com/news/detailarticle.php?article_id=232

