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गनर्वेदक
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वर्वऩऺी

मसभा ऩेश हुन आएको रस्तुत रयट गनर्वेदन सवहतको गभगसर अध्ममन गयी गनर्वेदक तपाफाट
उऩजस्थत यहनु बएका वर्वद्वान् अगधर्वक्ताहरु श्री ददऩेन्र झा, गधये न्र कुभाय शाह, यभन कुभाय कणा,
याजेश अवहयाज, सुगनर कुभाय ऩटे र, गौयी शॊकय भहतो सभेतरे गनुा बएको फहस सभेत सुगनमो ।
मसभा के कसो बएको हो ?

गनर्वेदकको भाॊग फभोजजभको आदे श वकन जायी हुन ु नऩने

हो ? मो आदे श राप्त बएको गभगतरे फाटाका म्माद फाहेक १५ ददन गबर वर्वऩऺी नॊ. 1, 2 य 3
रे

भहान्मामागधर्वक्ताको कामाारम भापात य वर्वऩऺी नॊ. 4, 5, 6 य 7 रे आपै र्वा आफ्नो कानून

फभोजजभको रगतगनगध भापात गरजखत जर्वाप ऩेश गनुा बनी रयट गनर्वेदनको एकरगत नक्कर सभेत
साथै याखी वर्वऩऺीहरुको नाउॉभा म्माद सूचना जायी गयी ताभेर बई गरजखत जर्वाप ऩये ऩगि र्वा
अर्वगध नाघेऩगि गनमभानुसाय ऩेश गनुा ।
मसभा गनर्वेदन दार्वीभा भाॊग गये का भुख्म वर्वषमहरु भध्मे सॊ सद य गनर्वााचन रणारी, शासकीम
स्र्वरुऩ, न्माम रणारी, नगारयकता य भधेशी आमोगका सम्फन्धभा वर्वऩऺीहरुका तपाफाट गरजखत
जर्वापहरु ऩयी सकेऩगि वर्वचाय हुने बै गनस्कषाभा ऩुगगने हुॉदा र्वताभान सॊ र्वैधागनक रविमा य व्मर्वस्था
ॉ े सम्झौता अनुसायको
वर्वऩयीत सॊ घीमता य रदे श सॊ यचना सम्फन्धभा केही दरहरु फीच बएको 16 फुद
सॊ वर्वधान सबाफाट अऩनाइएको रविमा सम्फन्धभा हे दाा नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, 2063 को
रस्तार्वनाभा आज सम्भका िाजन्त य आन्दोरनफाट राप्त उऩरजधधहरुराई सॊ स्थागत गना सॊ वर्वधान
सबाफाट नमाॉ सॊ वर्वधान नफने सम्भको रागग याजनैगतक सहभगतफाट तमाय बएको मो नेऩारको
अन्तरयभ सॊ वर्वधान, 2063 जायी बएको घोषणा गदािौं बनी उल्रे ख बै उक्त सॊ वर्वधानको धाया (1)
को उऩधाया (1) अनुसाय र्वताभान अन्तरयभ सॊ वर्वधानराई भूर कानून बनी उऩधाया (2) भा मस
सॊ वर्वधानको ऩारना गनुा रत्प्मेक व्मजक्तको कताव्म हुनेि बनी बगनएको य सोही सॊ वर्वधानका व्मर्वस्था

अनुसाय सॊ वर्वधान सबा व्मर्वस्थावऩका सॊ सद, कामाऩागरका, न्मामऩागरका एर्वॊ याजनैगतक दरहरु
सभेतको व्मर्वस्था गरयएको ि य उक्त सॊ वर्वधान एर्वॊ सॊ र्वैधागनक कानून एर्वॊ रचगरत कानून अनुसाय
नै याज्म य याज्मरे स्थाऩना गये का गनकामहरु सभेत सञ्चागरत हुन ु ऩदाि बन्ने कुयाभा वर्वर्वाद हुन
सक्दैं न । जहाॉ सम्भ सॊ घीमता य रदे शको सॊ यचनाको रश्न ि सो सम्फन्धभा अन्तरयभ सॊ वर्वधानको
धाया 138(1) भा र्वगीम, जातीम, बावषक, रै विक, साॊस्कृगतक, धागभाक य ऺेरीम बेदबार्वको अन्त्प्म
गना याज्मको केन्रीकृत य एकात्प्भक ढाॉचाको अन्त्प्म गयी याज्मको सभार्वेशी, रोकताजन्रक सॊ घीम
शासन रणारी सवहतको अग्रगाभी ऩुनसॊ यचना गरयने ि । उऩधाया 1(क) भा भधेशी जनता रगामत
आददर्वासी जनजागत य वऩिगडएका तथा अन्म ऺेरका जनताको स्र्वामत्त रदे शको चाहनाराई स्र्वीकाय
गयी नेऩार सॊ घीम रोकताजन्रक गणतन्रात्प्भक याज्म हुनेि । रदे शहरु स्र्वामत्त य अगधकाय सम्ऩन्न
हुनेिन् । नेऩारको सार्वाबौगभक, एकता य अखण्डताराई अऺुण्ण याख्दै स्र्वामत्त रदे शहरुको सीभा
सॊ ख्मा, नाभ य सॊ यचनाका अगतरयक्त केन्र य रदे शका सूचीहरुको ऩूण ा वर्वर्वयण, साधन स्रोत य
अगधकायको फाॉडपाॉड सॊ वर्वधान सबाफाट गनधाायण गरयनेि बनी उऩधाया (2) भा उऩधाया (1) य
(1क) फभोजजभ याज्मको ऩुनसॊ यचना गनाको रागग सुझार्व ददन एक उच्च स्तयीम आमोगको गठन
गरयनेि । त्प्मस्तो आमोगको गठन, काभ, कताव्म, अगधकाय य सेर्वाका शता नेऩार सयकायरे
गनधाायण गये फभोजजभ हुनेि बनी उऩधाया (3) भा याज्मको ऩुनसॊ यचना तथा सॊ घीम शासन रणारी
स्र्वरुऩ सम्फन्धी वर्वषमको अजन्तभ टु िो सॊ वर्वधान सबारे गनधाायण गये फभोजजभ हुनेि बनी स्ऩष्ट
बगनएको ि । उक्त कुयाराई अन्तरयभ सॊ वर्वधानको धाया 82 सॊ ग जोडे य हे दाा सो धायाभा सॊ वर्वधान
सबारे ऩारयत गये को सॊ वर्वधान रायम्ब बएको ददनदे जख सॊ वर्वधान सबाको काभ सभाप्त हुनेि बनी
बनेफाट धाया 138 भा बने अनुसायको सीभा, सॊ ख्मा, नाभ य सॊ यचना रगामतका याज्मको अग्रगाभी
ऩुनसॊ यचना हुन ु बन्दा अगागड सॊ वर्वधान सबाको वर्वघटन हुन ु सॊ वर्वधानको व्मर्वस्था वर्वऩयीत हुने बन्ने
कुया स्ऩष्ट

हुन्ि । मसफाट बै यहे को सॊ र्वैधागनक व्मर्वस्था वर्वऩयीत सॊ वर्वधान फनाउने चेष्टा बएभा

आउने सॊ वर्वधान सभेत वर्वर्वादास्ऩद हुने, याष्ट्रको शाजन्त व्मर्वस्थाभा खरर ऩुग्न सक्ने य अको द्वन्द्व
गनम्त्प्माउने आशॊका सभेत हुन सक्दि । त्प्मसकायण त्प्मस्तो रविमाफाट याज्मराई अऩूणीम ऺगत
(irreparable loss) हुन सक्ने हुॉदा वर्वऩऺहरु तपाफाट नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधानको धाया (1),
82 य 138 को व्मर्वस्था वर्वऩयीत कुनै कामा नहोस बनी अको आदे श नबए सम्भको रागग
अन्तरयभ आदे श जायी गयी ददइएको ि । मसको जानकायी वर्वऩऺीहरु सभेतराई गयाई गनमभानुसाय
गनुा ।

न्मामाधीश
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