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सार: संबबधानको धारा ८२ अनसुार जेठ १४ मा संबबधानसभाको बबघटन भएको हैन कक धारा ६४ र सबोच्चको तनर्तय 
अनुसार सभासदका पद ररक्र् भएको हो। पुनस््ातपना बैधातनक होइन, तनबातचन हो। धारा ३८(१) को राजनैतर्क सहमतर् 
अपररभाषिर् छ, त्यसैले यो भेटन सककदैन। धारा ३८(७ख) अनुसार बर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्न्िको सम्बैधातनक बबकल्प 
छैन। बर्तमान प्रधानमन्त्न्ि रान्त्जनामा ददए सरह हुदाहुदै राजनैतर्क दलहरुले प्रधानमन्त्न्िको रान्त्जनामा मागिरहनु र उन्को 
रान्त्जनामालाइ सहमतर्को पूबतशर्तको रुपमा प्रस्र्रु् िनुतको कुनै अ्त देखखदैन। धारा ६३ ले ६०१ सभासद ममगिर् प्रर्ामल 
अनुसार चुतनने ब्यबस््ा िरेको छ। संबबधानसभासदका ररक्र् स््ानकालगि हुने तनबातचनमा ६३(७ख) अनुसार अतघल्लो चैि 
मसान्र्मा १८ बितपुिेका सबैले मर् ददन पाउछन, ६३(७) लािु हुदैन। तनबातचन आयुक्र्हरुलाइ राष्ट्रपतर्ले धारा १५८ 
प्रयोििरर कामचलाउ भइरहन आदेश जारर िनत सक्छन। बर्तमान समस्याको बैधातनक तनकास सम्भब छ। त्यसको लागि  
नेर्ाहरूले संबबधानको आदर िनत आबश्यक देखखन्छ।संबबधान ममच्न ेदषु्ट्प्रयासले िहृयुध्द तनम्त्याउन सक्छ। 

नेपाल अहहले राजनरै्तर् सकं्रमणर्ो एर् बिशिष्ठ र्ालमा हहडिरहेर्ो छ। र्निािचित जनप्रर्तर्नचि 
भएर्ो सबंििानसभा ररत्ततएर्ो छ। सम्पणूि सभासदहरू सामान्य नागररर्मा पररणत भएर्ा छन। 
सरर्ार र्ामिलाउ अिस्थामा छ। अन्तररम सत्म्ििानर्ो िारा ६३ र्ो उपिारा २ ले हदएर्ो अचिर्ार 
प्रयोगरर सरर्ारले सबंििानसभार्ो सदश्यर्ा लाचग नयााँ र्निाििनर्ो शमर्त तोरे् पर्न दलहरुले 
र्निाििनमा जान सहमत नहुदा र्निाििनर्ो रु्न ैटुङ्गो छैन। िुनाबि सरर्ारर्ो नेततृव असहमर्तर्ो 
जरोमा रहेर्ो जस्तो देखिन्छ।  र्निाििनर्ो पिूिितिर्ो रुपमा प्रिानमत्न्िर्ो रात्जनामालाइ अर्ि सारे 
पर्न प्रिानमत्न्िर्ो रात्जनामा पर्छ र्स्र्ो नेततृवमा र्स्तो सरर्ार िन्ने भन्ने प्रश्नर्ो उततरमा 
दलहरु बिि सहमर्त जटुन सकर्रहेर्ो छैन। सहमर्त िनेमा रात्जनामा हदन तयैार रहेर्ो जानर्ारर 
पर्न प्रिानमत्न्ििाट िेला िितमा आइरहेर्ो छ। यो बिषयमा दलहरु बिि सहमर्त जुटाउन बिशभन्न 
दलर्ा शिषिनेताहरु अबिरल रुपमा लाचगरहेर्ा छन, तर र्नर्ास अझै भेहटएर्ो छैन। हुदा हुदा 
र्नर्ासर्ा लाचग राट्रपर्तलाइ अमरु् र्दम िाल्न रे्हह दलहरुले आग्रह पर्न गनि पर्छपरेर्ा छैनन। 

यो समस्यार्ो र्नर्ास अझ ैकर्न र्नस्र्न सरे्न त? सरर्ारर्ो गठन सम्िन्िमा अन्तररम 
सत्म्ििानमा रे् र्स्ता यबयिस्था गररएर्ा छन?  अन्तररम सत्म्ििान सम्मत भएर यस्र्ो र्नर्ास 
िोज्नेहो भने रु्न िाटो हहिन ुपलाि भन्ने प्रश्नहरुर्ो उततर िोज्ने प्रयास यो लिेले गरेर्ो छ।  यसो 
गदाि नेपालमा बिचिर्ो िासन स्थापपत गने सिरै्ो साझा िाहना हो भन्ने मान्यता राखिएर्ो छ।  

अन्र्ररम संबबधानमा के छ? 

अन्तररम सत्म्ििानमा मत्न्ि पररषदर्ो गठन सम्िन्िमा यबयिस्था गनि िनेर्ा िारा ३८-४० र तयस 
अन्तगितर्ा सान्दशभिर् उपिाराहरू यस प्रर्ार छन: 
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“३८. मन्त्न्िपररिदको िठन: 
(१) राजनैर्तर् सहमर्तर्ा आिारमा प्रिानमत्न्ि र र्नजर्ो अध्यक्षतामा मत्न्िपररषदर्ो गठन 
हुने छ। 

(२) उपिारा (१) िमोत्जम सहमर्त र्ायमा हुन नसरे्मा यबयिस्थापपर्ा-संसदर्ो ततर्ाल 
र्ायम रहेर्ो सम्पूणि सदस्य संख्यार्ो िहुमतर्ो आिारमा प्रिानमत्न्ि र्निािचित हुने छ। 

(७) देहायर्ा अिस्थामा प्रिानमत्न्ि आफ्नो पदिाट मुक्त हुनेछ – 

(र्) र्नजले राष्ट्रपर्त समक्ष शलखित रात्जनामा हदएमा, (र्१) िारा ५५र् िमोत्जम र्नजर्ा 
बिरुध्द अबिश्िासर्ो प्रस्ताि पाररत भएमा, (ि) र्नज यबयिस्थापपर्ा-संसदर्ो सदस्य नरहेमा, 
िा (ग) र्नजर्ो मतृयु भएमा।  

(९) उपिारा (७) िमोत्जम प्रिानमत्न्ि आफ्नो पदिाट मुक्त भएपर्न अर्ो मत्न्िपररषद गठन 
नभएसम्म सोहह मत्न्िपररषदले र्ायि सञ्िालन गरर रहनेछ। 

(१०) प्रिानमत्न्िर्ो मतृयु भएमा नया प्रिानमत्न्िर्ो ियन नभएसम्मर्ो लाचग उप-
प्रिानमत्न्ि वा िररष्ठतम मत्न्िले प्रिानमत्न्िर्ो रुपमा र्ायि सञ्िालन गनेछ। ” 

सत्म्ििानर्ो िारा ३६ग ले राष्ट्रपर्तर्ो पदािचि संबििानसभािाट जारर हुने संबििान प्रारम्भ 
नभएसम्मर्ा लाचग रहने यबयिस्था गरेर्ो र िारा ३८ र्ो उपिारा (९) र (१०) अनुसार माचथ 
उल्लेखित जुनसुरै् र्ारणले प्रिानमत्न्ि पद मुक्त हुनपुगे पर्न अर्ो िैिार्नर् यबयिस्था 
नभएसम्मर्ो लाचग दैर्नर् र्ायि सञ्िालन गनि र्ामिलाउ प्रिानमत्न्ि भइरहने यबयिस्था गरर 
रािेर्ो छ। यस यबयिस्था अनुसार सत्म्ििान जारर गनि जर्त िषि लागे पर्न र राजनैर्तर् 
दलहरुमा जे-जर्त मत शभन्नता रहे पर्न देि िलाउन एउटा िैिार्नर् राष्ट्रपर्त र एउटा 
िैिार्नर् प्रिानमत्न्िर्ो अभाि भने रहने छैन। तर सत्म्ििानसभािाट नया बििान जारर गनि 
हिलाइ गदाि देिले गुमाउनु पने बिर्ािर्ा अिसर प्रर्त राजनैर्नर् नेततृव सम्िेदनशिल हुन 
भने पर्न अर्तनै जरुरर देखिन्छ। 
 

जेठ १४ पतछ बर्तमान सरकारको हैमसयर् र प्रधानमन्त्न्िको रान्त्जनामाको अ्त 

संबििानर्ो िारा ६४ र सिोच्िर्ो र्नणिय अनुसार जेठ १४ देखि सत्म्ििानसभार्ो र्ायिर्ाल 
समाप्त भयो। तर नया सत्म्ििान पाररत नभइसरे्र्ो हुनाले िारा ८२ अनुसार सत्म्ििानसभा 
बििटन भइसरे्र्ो भने छैन। िारा ६४ र ८२ लाइ एर् साथ लागु गदाि रे् देखिन आउछ भने 



गत जेठ १४ पर्छ सत्म्ििानसभा बििटन भएर्ो हैन कर् िरु सभासदहरुर्ो पद ररक्त भएर्ो 
माि हो।  

फलस्वरुप यो हदन देखि प्रिानमत्न्ि पर्न यबयिस्थापपर्ा-संसदर्ो सदस्य नरहेर्ोले संबििानर्ो 
िारा ३८ र्ो उपिारा ७(ि) अनुसार सोहह हदन देखिन ैआफ्नो पदिाट मुक्त भए। तर उपिारा 
९ ले यबयिस्था गरे अनुसार अर्ो मत्न्िपररषद गठन नभएसम्म पद मुक्त भइसरे्र्ो ितिमान 
मत्न्िपररषदले दैर्नर् र्ायि संिालन गरररहेर्ो छ। प्रिानमत्न्िले शलखित रात्जनामा हदएर पद 
मुक्तहुन िोजेर्ो अिस्थामा पर्न यसै उपिारा ९ अनुसार अर्ो मत्न्िपररषद गठन नभएसम्म 
उनर्ो नेततृवमा िनेर्ो मत्न्िपररषदलेनै र्ायि संिालन गरररहनु पदिछ। यस अथिमा शलखित 
रात्जनामा हदएर्ो प्रिानमत्न्ि र यबयिस्थापपर्ा-संसदर्ो सदस्य नरहेर्ो प्रिानमत्न्िर्ो बििमा 
रु्नै तात्तवर् अन्तर छैन।  

ितिमान प्रिानमत्न्ि रात्जनामा हदए सरह हुदाहुदै राजनैर्तर् दलहरुले प्रिानमत्न्िर्ो रात्जनामा 
माचगरहनु र उन्र्ो रात्जनमालाइ सहमर्तर्ो पूििितिर्ो रुपमा प्रस्तुत गनुिर्ो रु्नै अथि देखिदैन 
न त सहमर्त भएर्ो िण्िमा म रात्जनामा हदन्छु भन्नुर्ो पर्न रु्नै अथि देखिन्छ। रे् हाम्रा 
नेताहरुले अन्तररम सत्म्ििानर्ो िारा ३८ पर्न पिेर्ा छैनन होला त? कर् पिेर पर्न िुझनेन 
होला? रे् र्यर्नहरु िाशल िेमतलिर्ो झमेला उठाएर देिलाइ अन्यौलर्ो अिस्थामा 
िरे्ल्नमाि ैिोत्जरहेर्ा छन? यस्र्ो पर्छ रे् रहस्य छ? भन्ने थपु्रै प्रश्न पर्न यर्तिेर 
उठाउन सकर्न्छ। मतदातार्ा मनमा उठने यस्ता अनचगत्न्त प्रश्नहरू हाम्रा पप्रय नेताहरुलाई 
अिश्य लाभर्ारर हुने छैनन।् 

प्रधानमन्त्न्िको अको बधैातनक उमेद्बारको योग्यर्ा के हो र को को हुन सक्छन 
अको कामचलाउ प्रधानमन्त्न्ि? 

अर्ो मत्न्िपररषद गठन नगरर र्ामिलाउ प्रिानमत्न्िलाइ उनर्ो मतृयु भएर्ो अिस्थामा 
िाहेर् र्सैले पर्न हालर्ो त्जम्मेिाररिाट हटाउने सम्िैिार्नर् प्राििान छैन। प्रिानमत्न्ि 
आफैलाइ पर्न अर्ो प्रिानमत्न्ि र्निािचित नहोउन्जेल आजदेखि शसहंदरिार जान्न भन्ने 
अचिर्ार सत्म्ििानले हदएर्ो छैन। तर यबयिस्थापपर्ा-संसद नरहेर्ो अिस्थामा अर्ो 
प्रिानमत्न्ि िुन्न ुभनेर्ो िानेिनुे रु्रा होइन।  

सत्म्ििानर्ो िारा ४० अनुसार राजनैर्तर् सहमर्त भएमा प्रिानमत्न्िले रु्नैपर्न नेपाली 
नागररर्लाइ उप-प्रिानमत्न्ि, मत्न्ि िा सहायर् मत्न्ि पदमा र्नयुक्त गनि सक्ने हुनाले 



प्रिानमत्न्िर्ो र्निाििन गनिनपरे नयााँ मत्न्िपररषद गठनगनि िास सम्िैिार्नर् समस्या पने 
देखिदैन। तर प्रिानमत्न्िर्ो र्निाििनर्ो लाचग भने िारा ३८ र्ो उपिारा १ वा २ र ७(ि) मा 
टेक्नै पने हुन आउछ। िासगरर उपिारा ७(ि) ले प्रिानमत्न्ि हुन यबयिस्थापपर्ा-संसदर्ो 
सदस्य रहेरै् हुनुपने भन्ने सति तोरे्र्ोले सत्म्ििान सभार्ो अर्ो र्निाििन नहुदासम्म तयो 
पदर्ो लाचग अर्ो योग्य यबयत्क्त भेटन सम्भि छैन। यो ितिलाई एर् र्छनर्ो लाचग बिसिने हो 
भने यबयिस्थापपर्ा-संसद नरहेर्ो अिस्थामा िारा ३८ र्ो उपिारा २ र्ो प्रयोजन नहुने हुनाले 
उपिारा १ अनुसार राजनैर्तर् सहमर्तर्ा आिारमा नयााँ प्रिानमत्न्ि र र्नजर्ो अध्यक्षतामा 
मत्न्िपररषदर्ो गठन गनि अर्ो एउटा गुत्तथ सुल्झाउनु पने हुन आउछ। अहहलेर्ो अिस्थामा 
‘राजनैर्तर् सहमर्त’ भनरे्ो रे् हो र र्-र्स्र्ा बिि सहमर्त भएपर्छ यो र्ायम हुन्छ भन्ने 
रु्रार्ो पररभाषा नभेहट राजनैर्तर् सहमर्त भेटन सम्भि छैन।  

संबििानसभा र्ायम रहेर्ो अिस्थामा यो सहमर्त पररभापषत चथयो - संबििानसभामा 
प्रर्तर्नचितव भएर्ा दल बििर्ो सहमर्तलाइ राजनैर्तर् सहमर्तर्ो रुपमा शलन सकर्न््यो। 
अहहले तयो अिस्था रहेन। रु्न दललाइ रे् र्र्त जन समथिन छ भन्ने रु्रा नयााँ र्निाििन 
नगरर थाहाहुने भएन। पुरानो र्निाििनर्ो आिारशलदा अरु नयााँ दलले बिरोि गरेमा तयसलाइ 
र्सरर टुङ्गो लगाउने भन्ने सानो समस्या हैन। तयसर्ारण राजनैर्तर् सहमर्त अहहलेलाइ 
एर् अपररभापषत िारणा हो भन्ने मान्नै पने हुन आउछ। यसैले राजनैर्तर् सहमर्तर्ो 
आिारमा प्रिानमत्न्ि िनु्ने समस्यार्ा समािान िोज्न सकर्दैन। राजनैर्तर् दलहरुले अहहले 
सम्म समस्यार्ो र्नर्ास भेट्न नसरे्र्ो एउटा र्ारण यो पर्न हो। अर्ो िाहह ंसततामा आफै 
निशस िनुाि त्जतन सकर्दैन भन्ने मनत्स्थर्त पर्न हो जस्ले हाम्रा नेताहरू र्र्त प्रजातात्न्िर् 
छन र सरर्ारर्ो ित्क्त र पदलाई र्निाििनमा र्सरर प्रयोग गने िाहना रािेर्ा छन भन्ने 
रु्रो पर्न छलिङ्गै देिाएर्ो छ।  

यसरर हेदाि हाशमसंग अहहले दइु जहटल प्ररृ्र्तर्ा समस्या छन। पहहलो, राजनैर्तर् सहमर्त 
अहहलेलाइ अपररभापषत छ र नयााँ प्रिानमत्न्ि र्निाििन गनिर्ो लाचग यस्र्ो उपयोग सम्भि 
छैन। दोश्रो, रु्नै प्रर्ारले सहमर्त भइनैहाले पर्न सत्म्ििान सम्मत प्रिानमत्न्िर्ो उमेद्वार 
ितिमान र्ामिलाउ प्रिानमत्न्ि िाहेर् अर्ो यबयत्क्त हुनै सक्दैन। 

अर्ोर्तर, सम्िैिार्नर् िेरालाइ नािेर सहमर्तर्ो अर्ो प्रिानमत्न्ि िोज्न लाग्ने हो भने थपु्रै 
समस्याहरु उन्पन्न हुन सक्छन। सिभन्दा पहहलो हो सहमर्तरै् अभाि। यो िेलामा 
प्रिानमत्न्ि हुने रहर िोरे्र्ा थपु्रै नेताहरु देखिएर्ा छन र उर्नहरु आफै प्रिानमत्न्ि 



नहोइन्जेल र्निाििन स्वच्छ हुन नसक्ने िा गनै नसकर्ने िरािरर्ो तर्ि  गदै छन, मानौं 
प्रिानमत्न्ि एर्जनाले नै यो सि गन-ेगराउने हो। र्यर्नहरुमा सहमर्त भेटन अनन्तर्ाल 
लाग्न सक्छ। दोश्रो, राजनैर्तर् सहमर्तर्ो रु्नै पररभाषा िनाएर रु्नै एर् अमुर् यबयत्क्तमा 
सहमर्त िर्ननैहाल्यो भन ेपर्न माचथ भने जस्तै उक्त यबयत्क्त संसदर्ो सद्स्य नभएर्ोले 
ततर्ाल पदमुक्त हुन पुग्दछ। तेश्रो, संसदिाहेर् प्रिानमत्न्ि र्नयुक्त गनिसक्ने अर्ो रु्नै 
संस्था संबििानले यबयिस्था गरेर्ो छैन। रे्हह दलर्ा नेताहरुले हुन्छ भनेरै् भरमा राष्ट्रपर्तले 
उक्त यबयत्क्तलाइ प्रिानमत्न्िर्ो िपथ ग्रहण गराउन शमल्छ कर् शमल्दैन भन्ने प्रश्नमा पर्न 
बििार गनै पदिछ। तयसैले सहमर्त िोज्दा रे् र्ा लाचग कर्न र र्सरर सहमर्त िोज्दै छौं, 
यो िैिार्नर् छ कर् छैन भन्ने बिषयमा ध्यान हदनै पदिछ।   

तयसैले अहहलेर्ो पररत्स्थर्तमा देिले भोचगरहेर्ो समस्यार्ो संिैिार्नर् र्नर्ास भनेर्ो 
ितिमान र्ामिलाउ प्रिानमत्न्िरै् अध्यक्षतामा सहमर्तर्ो मत्न्िपररषद गठन गरेर सरे्सम्म 
र्छटो संबििानसभार्ो  र्निाििनमा जानु हो। रु्न दलर्ो रु्न यबयत्क्तले प्रिानमत्न्िर्ो 
भूशमर्ा र्निािह गरररहेर्ो छ भन्ने रु्राले यसमा प्रभाि पानि सक्दैन र हुदैन। िरु, जोसुरै् 
मत्न्ि वा प्रिानमत्न्ि भएपर्न उर्नहरुले प्रभाि पानि नसक्ने गरर र्निाििनलाइ रे्-र्सरर स्च्छ, 
र्नष्पक्ष र स्वतन्ि िनाउन सकर्न्छ भन्नेरु्रार्ो यबयस्था गनिर्तर सिैदलर्ो ध्यान रे्त्न्ित 
हुनभने अर्तआिश्यर् छ। िांिशलपूणि र्निाििनले प्रजातन्िलाई संस्थागत गनि सक्दैन र 
देिलाई सहह राजनैर्तर् नेततृव पर्न हदन सक्दैन।  

र्य सम्िैिार्नर् प्राििानहरुलाइ वास्ता नगरेर नयााँ प्रिानमत्न्िर्ालाचग गररएर्ो सहमर्तर्ो 
िोत्ज रे्हह नेतार्ा जिरजत्स्त भन्दा रु्नै हहसािमा पर्न फरर् देखिदैन। यस्तो सहमर्त 
िोज्दा हाम्रा शिषिनेताहरुमा आफुहरू संबििान भन्दा माचथ छौं भन्ने भािना रहेर्ो हो कर् 
भन्ने भान परररहेर्ो छ। संबििानले उहााँहरुलाई रु्न िेरामा रािेर्ो छ भन्ने बिषयमा उहााँहरु 
समयमै सिते हुन आिश्यर् देखिएर्ो छ। यबयङ्गातमर् हहसािले भन्ने हो भने ऊहााँहरुलाइ 
जनताले अझै नयााँ राजार्ा रुपमा स्थापपत गररसरे्र्ा छैनन, तयसैले सत्म्ििानर्ा 
िाराहरुलाई अटेर गरेर होइन कर् उहााँहरुले पर्न सत्म्ििान शभि ैरहेर समािान िोज्नु पदिछ।  

यसैगरर र्निाििनमा नगई पुरानै सभासदहरुलाइ ल्याएर संबििानसभालाई यबयुताउन ेप्रस्ताि 
पर्न प्रस्तुत नभएर्ो होइन। यो तर्ि हहन प्रस्ताि राख्नु भन्दा अर्ि रे्हह प्रश्नर्ा उततर 
िोज्नु जरुरर छ । यो स्वयम ‘मतृयुिरण’ गरेर्ा सभासद्हरुलाई पुनत्जििन हदनसक्ने ित्क्त 
भएर्ो रु्नै यबयत्क्त वा संस्था देिमा िााँकर् छ कर् छैन? यहद छ भने र्ो हो, तयसलाइ तयो 



ित्क्त र्सरर र र्हााँ िाट प्राप्त भयो तयसर्ो ‘थाहा’ सिैलाइ हदनु पर ्यो, यहद छैन भने तयो 
प्रस्ताि र्ो रु्नै अथि भएन र यसिारे छलफल गरेर समय कर्न िेर फाल्ने? अर्ो रु्रा, यहद 
बिचिित रुपमा पनुस्थािपनानै हुन सक्यो भने पर्न यो सभामा जुन प्रर्ारर्ो िेल िेलेर र 
िेलाएर हाम्रा शिषि नेताहरुले िार िषि बिताए तयहह िेल पुनस्थािपना भएर्ो संबििानसभामा 
पर्न दोहोररदैन भनेर र्सरर ठान्ने? तयसैले संबििानसभार्ो पुनस्थािपना असम्िैिार्नर् माि 
हैन कर् ितिमान पररप्रेक्षमा र्नर्ास र्नत्श्ित गने माध्यमर्ो रुपमा पर्न शलन सकर्ने अिस्था 
रहेन। तयस्तै सत्म्ििानसभा पुनस्थािपना नगरर यबयिस्थापपर्ा-संसद माि पुनस्थािपना गने 
अर्ो प्रस्तािर्ो पर्न मयिदामूलर् सम्िैिार्नर् आिार देखिदैन। तयसैले स्पष्ट छ, र्निाििनमा 
जानुर्ो सम्िैिार्नर् बिर्ल्प देखिएर्ो छैन। 

अर्ो रु्रा, र्निाििनमा जान दलहरु सहमत भएर्ो अिस्थामा पर्न अन्तररम संबििान 
ससंोिन नगरर तयो सम्भि नहुने तर्ि  पर्न अचि साररएर्ो छ। यो तर्ि ले र्निाििनमा जाने 
िाटोमा ठुलो भााँजो हालेर्ो छ र गोलमाल ििागनि र्नरै् योगदान गरेर्ो देखिन्छ। िास गरर 
यो र्निाििनमा र्स्ले मत हदन पाउछन र र्निाििन आयोगर्ा आयुक्तहरूर्ो पदािचि सकर्न 
लागेर्ो अिस्थामा आयुक्तहरूर्ो र्नयुत्क्त र्सरर गने भन्ने बिषयमा यो िहस रे्त्न्ित 
देखिन्छ। र्यनै समस्या हल गनिर्ा लाचग यबयिस्थापपर्ा-संसद पुनस्थािपना गने प्रस्ताि अर्ि 
साररएर्ो हो। 

तर, संबििान सभार्ो गठन सम्िन्िमा अन्तररम सत्म्ििानर्ो िारा ६३ ले अिश्यर् यबयिस्था 
गरेर्ो छ र यो िाराले सदश्य संख्या, र्निाििन क्षेि र प्रणाशल लगायत मतदाता र्ो र्ो हुन 
भन्ने जस्ता सिै आिश्यर् रु्रार्ो पररभाषा हदएर्ो छ। यस अनुसार ६०१ जना सभासदर्ो 
लाचग शमचश्रत प्रणशल अनुसार र्निाििन हुने छ।  

यसै िारार्ो उपिारा (७) मा ‘संबििान सभार्ो र्निाििनर्ो प्रयोजनर्ो लाचग सम्ित ्२०६३ 
साल मङ्शसर मसान्तसम्म अठार िषि उमेर पूरा भएर्ो प्रतयेर् नेपाली नागररर्लाई र्ानूनमा 
यबयिस्था भए िमोत्जम मतदान गने अचिर्ार हुने छ’ भन्ने यबयिस्था भएर्ो भएतापर्न यहह 
िारा ६३ र्ो उपिारा (७ि) भन्छ ‘उपिारा (७) मा जुनसुरै् रु्रा लेखिएर्ो भए तापर्न 
उपिारा (३) र्ो िण्ि (र्) िमोत्जम र्निािचित सदस्यर्ो स्थान रु्नैर्ारणले ररक्त भई 
उपिारा (७र्) िमोत्जम र्निाििन व्दारा पूर्त ि गनुि पदाि तयसरर र्निाििन गररने सालभन्दा 
ततर्ाल अर्िल्लो सालर्ो ििै मसान्तसम्म अठार िषि उमेर पुरा भएर्ो प्रतयेर् नेपाली 
नागररर्लाई र्ानूनमा यबयिस्था भए िमोत्जम मतदान गने अचिर्ार हुने छ’।  



यो यबयिस्था अनुसार संबििानसभार्ो १ देखि ६०० पद ररक्तहुदा सम्म यो िारा लागु हुन्छ 
भने ६०१ पद ररक्तहुदा पर्न यो अिश्यनै लागु हुन ैपर ्यो। तयसो नगरेमा हहजो 
संबििानसभार्ा ररक्त स्थानमा मतहदन योग्य ठहररएर्ा यबयत्क्तलाइ अि हुने पूणि िनुािमा 
अयोग्य ठहर ्याउनु पने हुन्छ जुनरु्रा तर्ि  र न्याय संगत हुन सक्दैन। यो र्नस्र्षिमा िंर्ा 
उठे अदालतिाट यबयाख्या गररमाग्न पर्न सकर्न्छ। 

उपिारा (७ि) छैठौं संसोिन व्दारा थप गररएर्ो हो। यस उपिाराले अन्तररम संबििानर्ो 
मनसायलाई स्पष्ट पारेर्ो छ र बििानमा रहेर्ो मतदाता सम्ित्न्ि र्मजोररलाई हटाएर्ो छ। 
उपिारा (७) ले संबििान सभार्ो पहहलो र्निाििनमा र्-र्स्लाइ मतदान गन ेअचिर्ार छ र 
चथयो भन्ने स्पष्ट पारेर्ो छ भने उपिारा (७ि) ले ततपश्िात हुने र्निाििनमा र्-र्स्ले 
मतदान गनि सक्छन भन्ने स्पष्ट पारेर्ो छ। यस अनुसार र्निाििन हुने साल भन्दा ठ्याक्र् 
अर्िल्लो सालर्ो ििै मसान्त सम्ममा अठार िषि पुगेर्ा सिै नेपाली नागररर्ले आगाशम 
संबििान सभार्ो र्निाििनमा मतदान गनि पाउने छन।  

सत्म्ििानर्ो िारा १५५ मा “संिैिार्नर् पररषदर्ो शसफाररसमा र्नयुत्क्त हुने संिैिार्नर् पद 
तथा सिोच्ि अदालतर्ा न्याचिि र राजदतुर्ा पदमा र्नयुत्क्त पूिि र्नजहरुर्ो र्ानूनमा 
यबयिस्था भएिमोत्जम संसहदय हुनुवाइ हुने छ” भन्ने उल्लेि भएर्ोले अि र्नर्ट भबिष्यमानै 
र्निाििन आयोगलाइ र्सरर आयुक्तहरु हदने भन्ने समस्या ििा भएर्ो पर्न छ। यो एउटा 
संिैिार्नर् िािा हो। यस्तै िािा-अिर्ाउहरु परेर्ो अिस्थामा “राष्ट्रपर्तले मत्न्िपररषदर्ो 
शसफाररसमा तयस्तो िािा अिर्ाउ फुर्ाउन आदेि जारर गनि सक्ने छ” भन्ने यबयिस्था 
संबििानर्ो िारा १५८ ले गरेर्ो छ। यसै िारार्ो प्रयोग गरेर हाल र्ायिरत आयुक्तहरुलाइ 
अर्ो यबयिसथा नभएसम्म र्ायिसञ्िालन गरररहने आदेि जारर हुन सक्छ र तयसमा 
र्निाििनमा जान सहमत रु्नै पर्न दल असहमत हुनु पने र्ारण देखिदैन। 
 

सारांिमा, अहहलेर्ो पररत्स्थर्तमा पदमुक्त प्रिानमत्न्िर्ो रात्जनामा माग्नुर्ो रु्नै अथि छैन र 
र्ामिलाउ प्रिानमत्न्िर्ो अर्ो िैिार्नर् बिर्ल्प पर्न छैन। तर राजनैर्तर् सहमर्तर्ो 
आिारमा मत्न्िपररषदर्ा अन्य सदश्यहरुर्ो फेरिदल भने गनि सकर्न्छ। तयसैले ितिमान 
र्ामिलाउ प्रिानमत्न्िरै् नेततृवमा र्निाििन गराउने सििदशलय सरर्ारर्ा सम्िन्िमा सरे्सम्म 
िांिो सहमर्त गरेर सत्म्ििान सभार्ो र्निाििनमा जानु नै ितिमान समस्यार्ो एर्माि 
िैिार्नर् र्नर्ास हो भन्ने देखिन आउछ। हाम्रा नेताहरुले यो त्यलाइ जर्त िांिो आतमसात 
गछिन उर्नहरूलाई र देिलाई तयर्तन ैिांिो अनािश्यर् झमेलािाट मुत्क्त शमल्ने स्पष्ट 
देखिन्छ। 



असहमतर्का सम्भाब्य पररर्ाम गचिहरू 

अि अर्ो प्रश्न उठाऔ ं– यहद राजनैर्तर् दलहरू िा भट्टराईर्ो नेततृवमा सहमर्तर्ो सरर्ार 
िनाएर िनुािमा जान तैयार हुदै भएनन ्भने रे् होला त? यस्तो अिस्थामा हुनसक्ने दईु 
सम्भायबय चििहरू र्ोनि सकर्न्छ। 

पहहलो हो आफ्नो लक्षमा पुग्न दलहरुले अन्तररम संबििानलाइ िारेज गने ईच्छा र ित्क्त 
दिुैर्ो सफल प्रदििन गनुि। यहद यो िाटो हहिने हो भने दलहरूले आफै िा अरुर्ो सहयोगले 
रु्नै प्रर्ारर्ो िात्न्तपूणि बििोह िा रक्तपात सहहतर्ो आतङ्र् मच्िाएर सतता र्यबजा गनि 
सक्नु पदिछ ति माि र्यर्नहरुले हालर्ो संबििानलाई िारेज गरेर अर्ो संबििान हदन 
सक्दछन। तयो िेला माि र्ामिलाउ सरर्ारर्ो प्रिानमत्न्ि र्यर्नहरुर्ो सहमर्त व्दारा 
रोत्जएर्ो यबयत्क्त हुन सक्द छ। यो िाटो दलहरुलाइ उपल्ि छ कर् छैन र शलन िोजेर्ो हो 
कर् हैन तयस िारे दलहरुले र्छटै र्नणिय शलनु आिश्यर् छ। 

दोश्रो िाटो हो ितिमान सत्म्ििान शभि ैरहने तर आफै प्रिानमत्न्ि हुने अिस्था नआएसम्म 
एर्ले अर्ो दललाई दोषमाि ैहदएर रु्नैपर्न सहमर्तमा आउदै नआउने। तयस्तो अिस्थामा 
िारा ३८ र्ो उपिारा ९ र १० अनुसार ितिमान प्रिानमत्न्ि र तयो पदर्ो रोलक्रमलाई 
दलहरुले िदल्न नसक्ने हुनाले र्यर्नहरुले हाल गररआएर्ो राजनैर्तर् असहयोग गरररहन 
सक्ने छन। यसरर जर्त लामो समयसम्म असहयोग गरर रहे पार्न अन्य नतेाहरुर्ो 
प्रिानमत्न्ि िन्ने आर्ांक्षा िैिार्नर् हहसािले पुरा हुने छैन। फलस्वरुप देि सरर्ार बिहहन 
जस्तो िन्दै जाने छ, गइरहेर्ो छ। अराजर्ता झन-झन ििदैजाने छ। सािारण जनतार्ो 
त्जऊ िनर्ो असुरक्षा र अन्याय यर्त ििदै जाने छ कर् जनताले आ-आफ्नो सुरक्षार्ो लाचग 
ससस्ि दस्ताहरु र्नमािण गनुि पने हुन आउने छ। यो अिस्था भनेर्ो अर्ो ससस्ि क्रात्न्त 
जन्माउने र्नत्श्ित िस्तुगत अिस्था हो। यो िेला क्रात्न्तमा सत्म्मशलत हुदा हुने ितरा 
सत्म्मशलत नहुदा हुने ितरा भन्दा िेरै र्म हुने छ। फलत: अचिर्ांि नागररर्हरू यो 
क्रात्न्तमा सहजरुपमा समाहहत हुने सम्भािनालाइ सत्जलै नर्ानि सकर्दैन। यहद तयस्तो 
अिस्था नेपालमा फेरर आयो भने अहहलेर्ा नेताहरुर्ो राजनैर्तर् त्जिन पूणितया समाप्त हुने 
छ। यस्तो अिस्था आउनु अगािै जुन दलहरुले र्निाििन देखि िराएर अनेर् रु्तर्ि  गने र 
बितण्िता मच्िाउने नेताहरुलाई दलिाट र्नष्र्ासन गदैनन िा र्म से र्म नेततृविाट 
हटाउदैनन र्त दल समेत राजनैर्तर् िरातलिाट उर्नहरुर्ा नेता संगै हराउने छन।  



यहद र्य दिुै िाटाहरु रोज्न िोत्जएर्ा हैनन ्र ितिमान संबििानर्ोनै अचिनमा रहेर समिान 
िोत्जएर्ो हो भने ितिमान प्रिानमत्न्िरै् अध्यक्षतामा सहमर्तर्ो सरर्ार गठन गरेर 
र्निाििनमा जानुर्ो बिर्ल्प देखिदैन। अन्तररम संबििानर्ो अथिपूणि संसोिन गनि सक्ने 
िैिार्नर् र्नर्ाय संबििानसभा (यबयिस्थापपर्ा-संसद, िारा १४८) भन्दा अर्ो संस्थार्ो 
यबयिस्था भएरै् छैन। संबििानर्ो आाँिामा सािारण जनतामा झररसरे्र्ा रे्हह नेताहरु, जस्र्ो 
आफ्नै दल शभि रे् र्र्त साि छ भन्ने थाहा छैन, शमलेर संबििान संसोिन गनिसक्ने सपना 
देख्नु रे्िल भ्रम माि ैहो। यो िैिार्नर् हुनै सक्दैन। र्य नेताहरूले आफ्नो यस्तो हैशसयत 
जर्त र्छटो महिुस गछिन तयर्त र्छटो देिले भोचगरहेर्ो समस्यार्ो र्नर्ास र्नस्र्ने छ।  

बधैातनक तनकासको माित गचि 

सारांिमा भन्दा अहहलेर्ो समस्यार्ो िैिार्नर् र्नर्ास यसप्रर्ारर्ो देखिन्छ: (१) ितिमान 
प्रिानमत्न्िलाइनै र्ामिलाउ प्रिानमत्न्िमा र्ायम रािेर मत्न्िपररषदर्ा अन्य सदश्यहरुमा 
सहमर्त िोज्ने। सिै दलिाट आउने र्निाििनमा उमेद्वार नहुने प्रर्तिद्दता हदन तैयार एर्-एर् 
प्रर्तर्नचि शलएर अथवा अिर्ास प्राप्त गैरराजनैर्तर् प्रर्तत्ष्ठत यबयत्क्तहरु समािेस गरेर 
र्ामिलाउ मत्न्िपररषद गठन गनेमा सहमत हुन।े (२) र्निाििनलाइ स्वच्छ, स्वतन्ि, र्नस्पक्ष 
र िााँिशल रहहत िनाउन आिस्यर् आिार संहहता लागु गने। आिश्यर् परे अध्यादेस माफि त 
थप र्ानुर्न यबयिस्था गने। (३) िारा १५८ प्रयोग गरेर ितिमान र्निाििन आयुक्तहरु र 
प्रमुिलाइ अर्ो िनुाि सम्पन्न भएर सत्म्ििानसभाले आफ्नो र्ायिभार नसम्हालेसम्म 
र्निाििन आयोगर्ो दैर्नर् र्ायि संिालन गरररहन आदेि जारर गने। (४) र्निाििन सम्पन्न 
गनिर्ालाचग आिश्यर् र्ानुर्न यबयिस्था अध्यादेि माफि त गने। यसरर ितिमान समस्यार्ो 
र्नर्ास र्नर्ाल्दा संबििान शमच्न आिश्यर्पने देखिदैन। 

 


