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प्रनरि्याको सन्दभ्व 

प्रणब खरेल र कमल्ेदर भट्टराई 

पररच्य
पञ्ा्यती व्यरस्ा नररुद्धको जिआन्ोलिपनछ नर.सं. २०४७ मा बिेको संनरधािले पे्स 
त्ा अनभव्यनति सरतनत्रताको प्त्याभूत ग¥्यो । सोही संनरधाि अिुरूप ऐि र नि्यमारली 
बिेपनछ नसनज्वत सहज राताररणले ग्ा्व निजी क्ेत्र पनि नमनि्यामा लगािी गि्व उतसानहत 
भ्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि पूण्व पे्स सरतनत्रता सुनिनचित गरर्यो । 
्यस अ ््वमा िेपालमा लोकताननत्रक प्नरि्या र सरतनत्र एरं सरा्यत्त नमनि्याको नरकास सँगसँगै 
भएको मानि सनकनछ । िेपालको छापा पत्रकाररताले संनरधाि निमा्वणको प्नरि्यालाई कसरी 
बुझे, कसरी ग्रहण गरे र कसता नर्ारलाई प्राह गरे भनिे बारेको लेखाजोखा ्यस लेखले 
गरेको छ । सा्ै िेपाली पत्रकाररताले िागररक समाजको भूनमका निरा्वह गि्व सक्यो नक 
सकेि भनिे प्श्नलाई मूलभूत रूपमा ्यहाँ समबोधि गि्व खोनजएको छ ।

संघी्यताको ढाँ्ा, शासकी्य सररूप, निरा्व्ि प्णाली, नरद्ोही लिाकु समा्योजि र 
व्यरस्ापि, संरिमणकालीि न्या्य आन् जसता नरष्य शाननत प्नरि्या र संनरधाि निमा्वण 
प्नरि्यासँगै जोनिएका न्ए । संनरधाि निमा्वण प्नरि्या सत्ता साझे्ारीसँग पनि जोनिएको 
न््यो । ्यी महत्रपूण्व राजिीनतक घटिारिमलाई िेपाली पनत्रकामा प्कानशत समा्ार, 
समपा्की्य र नर्ारका सा्ै ती पनत्रकाका ततकालीि िेतृतरसँग गररएको अनतरा्वता्वको 
आधारमा लेखाजोखा गररएको छ । हामीले पत्रकारका रूपमा आज्वि गरेको अिुभर समेत 
्यस अध्य्यिमा उप्योगी बिेको न््यो । िेपाली “कपपोरेट नमनि्या” ले िागररक समाज 

अध्या्य १८
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सरह कसरी सार्वजनिक रतृ्तको निमा्वण र लोकतनत्रीकरण प्नरि्यामा सह्योग गरे भनिे पक् 
पनि ्यहाँ केलाइएको छ ।

काननतपुर पन्लकेसनसबाट प्काशि हुिे कावन्तपुि र द काठमाडौ ँपोष्ट ्ैनिकका सा्ै 
िेपाल ररपन्लक नमनि्याका नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकलाई ्यस अध्य्यिका लानग 
छानिएको न््यो । अन्य प्काशि गृहका प्काशिले ्ानहँ नर्ार िै प्राह गरेिि् भनिे 
होइि । तर प्भार र पहुँ्को नहसाबले ठूलो लगािीकता्व र ्ली्य शनति केनद् (सरकार 
र नरपक्ी ्ुरै) सँग अनतर समबनधका नहसाबले ्यी ्ुई प्काशि गृह िै “एजेणिा सेनटङ” 
मा संनरधाि निमा्वणताका प्भारशाली रहेकाले छिोटको प्ा्नमकतामा परे । ्यी ्ुई 
प्काशि गृह एक अका्वसँग व्यापाररक प्नतसपधधी त न्ए िै, पनत्रकाका नरष्यरसतु, प्सतुनत, 
समपा्की्य र समपा्कले नलएको अिािले पनि ्यी फरक नकत्तामा उनभएको ्ेनखनछ । 

्यो अध्य्यिमा गुणातमक नरनध अपिाइएको छ । ्यहाँ कावन्तपुि, द काठमाडौ ँ पोष्ट, 
नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकले नर.सं.२०६५ ्ेनख २०७२ समम कसता नर्ारद्ारा 
सार्वजनिक रृत्तको निमा्वण गरे भनिे तुलिातमक अध्य्यि गररएको छ । ्यस अरनधका 
सबै अंकहरूलाई एक-एक गरी केलाउि ्यो अध्य्यिमा समभर िहुँ्ा प्नतनिनधमूलक 
राजिीनतक घटिामा ती पनत्रकाले गरेको नर्ार समपे्षणको नरष्यरसतुलाई अध्य्यिको 
्ा्यरामा पाररएको छ । सा्ै, मान् उन्लनखत पनत्रकामा ततकालीि सम्यमा िेतृतर्ा्यी 
भूनमका रहेका रा राजिीनतक समा्ार संकलि गरेका पत्रकारहरूसँग अनतरा्वता्व समेत 
नलइएको छ । त्यसैले पनत्रकामा प्कानशत नरष्यरसतु नरशे्षणका सा्ै पत्रकारहरू सँगको 
अनतरा्वता्वबाट संकनलत जािकारीको नरशे्षण पनि ्यस लेखमा छ । 

्यस लेखलाई परर््य र निषकष्व बाहेक मुख्यतः पाँ् खणिमा नरभाजि गररएको 
छ । पनहलो खणिमा राजिीनतक पररदृश्य र संनरधािसभाको सन्भ्वबारे ््ा्व छ । ्ोस्ो 
खणिले िेपाली कपपोरेट नमनि्याको ब्याि गछ्व  । अध्य्यि गररएका पनत्रकाले संनरधाि 
निमा्वणको सेरोफेरोमा गरेको नर्ार प्राहको नरशे्षण तेस्ो खणिमा छ । नमनि्याको 
नरष्यरसतु समा्ार कक्सँग प्त्यक् जोनििे हुँ्ा ्यसका आ्यामलाई ्ौ्ो खणिमा 
लेखाजोखा गररएको छ । ्यस लेखको पाँ्ौ ँ खणिले िेपाली पत्रकाररता र सार्वजनिक 
रतृ्तलाई जोि्ि खोजेको छ ।

 

राजिीनिक पररदृश्य र सनंरधािसभा
संनरधािसभाको माग नर.सं. २००७ मा िै उठे पनि नर.सं. २०५२ मा सशस्त्र संघष्व ्ालेको 
ततकालीि िेपाल कम्युनिसट पाटधी माओरा्ी (्यसपनछ माओरा्ी) ले संनरधािसभा माफ्व त 
जिताले ्ाहे अिुसारको संनरधाि निमा्वण गिने माग अगानि सारेको हो । कालानतरमा 
्यही माग रानषरि्य मुद्ा बनि पुग्यो र नर.सं. २०६४ मा पनहलो संनरधािसभाको निरा्व्ि 
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भ्यो । नरशेषतः सीमानतकृत र पछानि पाररएका समु्ा्यको अनधकारलाई स्ापिा गिने 
हेतुले ततकालीि माओरा्ीले ठूलो ्लको रूपमा संनरधाि निमा्वण प्नरि्याको िेततृर गरेको 
न््यो । तर निधा्वररत सम्यमा शासकी्य सररूप र संघी्यताका नरनभनि नरष्यमा सहमनत 
िजुटेकाले संनरधाि निमा्वण हुि सकेि र पनहलो संनरधािसभा नरघटि भ्यो । नर.सं. २०७० 
मा ्ोस्ो संनरधािसभाको ्ुिार भ्यो जसले नर.सं. २०७२ मा ि्याँ संनरधाि जारी ग¥्यो । 

संनरधािसभाको पृष्ठभूनममा नर.सं. २०४६ पनछका केही राजिीनतक परररत्वि र 
आन्ोलिहरू महत्रपूण्व न्ए । नर.सं. २०४६ को जिआन्ोलिले समबोधि िगरेका 
नरष्यको जगमा माओरा्ीले फागुि १, २०५२ बाट सशस्त्र संघष्वको शुरूआत ग¥्यो । 
माओरा्ीले ततकालीि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँ्े प्सतारमा ि्याँ राजिीनतक प्णालीको 
प्ारूप न््यो । शुरूका रष्वमा रग्व संघष्वको मुद्ा उठाएर आफिो आधार बिाएको माओरा्ीले 
पनछ जाती्य मुद्ालाई प्ा्नमकतामा राख्यो । नरनभनि जिजानतका लानग छुट्टाछुटै्ट राज्य 
बिाएर माओरा्ीले आफिो आनतररक आधार बिा्यो । ्यसले राजतनत्र अनत्य र गणतनत्र 
स्ापिा, समारेशी समािुपानतक प्नतनिनधतर, भूनमसुधार, आन ््वक सामानजक परररत्वि 
लगा्यतका ्ुपै् एजेणिाहरू अगानि ््या्यो । ्यद्यनप आरमभमा ्यो त्यनत व्यापक हुि 
सकेको न्एि । 

नर.सं. २०५८ मा भएको राज्रबार हत्याकाणिपनछ गणतनत्रले मानिसको ध्याि 
तान्यो । हत्याकाणिपनछ राजा बिेका ज्ािेनद्ले नबसतारै प्जातनत्र, िागररक अनधकार र 
नमनि्यामान् आरिमण गि्व ्ालेपनछ ततकालीि संस्रा्ी ्ल र माओरा्ी िनजनकए । 
त्यसपनछ गणतनत्रप्नत धेरैको आकष्वण बढ््यो । 

असोज १८, २०५९ र माघ १९, २०६१ को क्म माफ्व त राजाले शासिसत्ता आफिो 
हातमा नलएपनछ नमनि्याको सरतनत्रता िै हरण भ्यो र राजतनत्रको निसािामा नमनि्या 
प¥्यो । नर्ार प्राहको नहसाबले हेिने हो भिे राजाको प्त्यक् शासिकाल शुरू भएपनछ 
िेपाली नमनि्याले राजतनत्र नरपरीतका नर्ारलाई प्ा्नमकता न्एको छ ।

ततकालीि सात राजिीनतक ्ल र माओरा्ीको अिौप्ाररक सहमनतमा भएको 
्ोस्ो जिआन्ोलिका महत्रपूण्व एजेणिाहरू पूण्व लोकतनत्र, समारेनशता, धम्व निरपेक्ता 
र आन ््वक सामानजक परररत्वि न्ए । जिआन्ोलिको सफलतापनछ ततकालीि सरकार 
र माओरा्ीबी् भएको सहमनतपनछ सुरक्ा निका्यमा “माओरा्ी सेिा” को समा्योजि, 
संरिमणकालीि न्या्य, िेपाली सेिाको उन्त संख्या र लोकतनत्रीकरण त्ा राज्यका अन्य 
निका्यको लोकतनत्रीकरण, भूनमसुधार लगा्यतका नरष्यहरू बानहर आए । संनरधािसभा 
माफ्व त प्गनतशील र समारेशी संनरधाि सबै राजिीनतक ्लको साझा एजेणिा बन्यो । 

माओरा्ी आन्ोलिको अरतरणपनछ मधेसमा एक प्कारको नरद्ोह शुरू भ्यो । १२ 
बुँ्े समझौताका मुख्य हसताक्रकता्वहरू संघी्यताको नरष्यमा मौि न्ए र उिीहरूले ्यो 
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नरष्यलाई प्ा्नमकता न्एिि् । ्यसपनछ नर.सं. २०६३ को अनतररम संनरधािमा पनि 
संघी्यता उ्लेख गररएि । तर मधेस आन्ोलिले संघी्यतालाई अनतररम संनरधािमा 
प्रेश गरा्यो । त्यसपनछ जाती्य पनह्ािको रकालत गिने संघ-संस्ाहरू पनि संनरधाि 
निमा्वणको रिममा निकै सनरि्य भए । नतिका मागप्नत ततकालीि माओरा्ी िरम न््यो ।

िेपाली “कपपोरेट नमनि्या”
िेपाली सन्भ्वमा नमनि्याले सामानजक बहुलरा्लाई स्ाि न्एको नर.सं. २०४७ को 
राजिीनतक परररत्विपनछ मातै्र हो नकिनक पञ्ा्यती व्यरस्ाले पररक्पिा गरेको 
सार्वजनिक रतृ्त राज्य केननद्त न््यो । त्यसकारण राज्य नरपरीतका नर्ारहरू त्यनत बेला 
खुला रूपमा समप्ेषण हुि पाउँ्ैि्े ।1 कसैले गिनै खोज्यो भिे पनि पनत्रका र प्ेस ्ुरै बन् 
गररन्िे, समपा्कलाई परिाउ गिने, आन ््वक जरररािा गिनेसममका काम हुन्े । 

नर.सं. २०४७ पनछको िेपाली पत्रकाररतामा काननतपुर पन्लकेसनसको भूनमका 
उ्लेखिी्य छ । नर.सं. २०४९ सालमा शुरू भएको ्यस पन्लकेसनसका ्ैनिक प्काशिहरू 
कावन्तपुि र द काठमाडौ ँपोष्ट हुि् । ्यसका ्ुई लगािीकता्वमध्ेय नरिो् ज्रालीले ्यसबाट 
अलनगगएर रैशाख ११, २०६४ मा िेपाल ररपन्लक नमनि्या प्ानल स्ापिा गरे । काननतपुर 
पन्लकेसनसको िेढ ्शक लामो एकछत्र पकिलाई टककर न्िे नरश्ास गररएको ्यस 
प्काशि गृहले नागरिक ्ैनिक र रिपव्लका ्ैनिक प्काशि शुरू ग¥्यो । पत्रकारहरू 
िारा्यण रागले र अनमत ढकालले रिमशः नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकको िेतृतर गरे । 
महत्रपूण्व राजिीनतक परररत्विसँगै स्ानपत ि्याँ प्काशि गृहको असर प्भारपूण्व ्ेनख्यो । 

कपपोरेट नमनि्याले सार्वजनिक नहतलाई िबोकिे हुँ्ा कनतप्य सन्भ्वमा ्यसलाई िागररक 
समाजको रूपमा मान्यता न्एको ्ेनखँ्ैि । हाबरमास (सि् १९९१) ले उनिाइसौ ँशता््ीमा 
्युरोपको प्संग कोट््याउँ्ै त्यहाँको नमनि्याले कपपोरेट नमनि्याको ्ररत्र अपिाउँ्ा बृहत्तर 
सार्वजनिक नहत बेरासतामा परेको तक्व  गरेका छि् । सा्ै, नरज्ापिको संख्या बढ््ै जाँ्ा 
व्यापाररक सरा ््व प्भारी हुिे र बृहत्तर नहत ओझेलमा पिने उिको तक्व  न््यो । त्यससँगै 
सार्वजनिक रतृ्तमा जनत धेरै मानछे रा समूहको प्रेश हुनछ, त्यो तानक्व क समालो्िाको 
दृनटिकोणले त्यनत िै सखनलत हुँ्ै जािे उिको ्ाबी छ (भाग्वर सि् २००५ मा उद्धृत) । 
हाबरमासलाई उद्धृत ग्नै राजीर भाग्वर (सि् २००५ : २२–२३) लेखछि्, “निण्व्यहरू 
लेि्ेि र समझौताका आधारमा गररनछ ि नक तानक्व क समालो्िाको आधारमा ।” 

्यसका अनतररति हाबरमासले पनत्रकालाई ्ुई भागमा रगधीकरण गरेका छि् । पनहलो, 
“सानहनत्यक जि्वल” जसले मध्यम रग्वको सार्वजनिक ्ासोलाई प्ा्नमकता न्ई बहस र 

1 पञ्ा्यतकालीि र त्यस पनछको िेपाली नमनि्या र सार्वजनिक रतृ्तबारे ्प जािकारीको 
लानग हेिु्वहोस् (रनत र हुमागाई ं सि् २०१७) ।
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तक्व मा ्योग्ाि ग््वछ । अकपो ्री नमनि्या ्ानहँ िाफामुखी हुनछ (हाबरमास सि् १९९१) । 
िेपाली सन्भ्वमा हाबरमासको तक्व  नर्ार गिने हो भिे आंनशक सहमनत र असहमनत ्ुरै 
रहनछ । व्यापाररक र नरज्ापनिक सरा ््व प्भारी हुँ्ा बृहत्तर सार्वजनिक नहतका कुराहरू 
िेपाली नमनि्यामा पनि बेला बखतमा ओझेलमा परेकै छि् । सा्ै, हाबरमासले भिेजसतै 
िेपालको सार्वजनिक रतृ्त र नमनि्यामा पनि मध्यम रगधी्य पहुँ् र प्ा्नमकता झ्कनछ । 
तर कपपोरेट ्ररत्र बोकिे पनत्रकाले सार्वजनिक रतृ्तको भूनमका ्ह्ोसँग निरा्वह गि्व सक्ैि 
भनिे उिको तक्व लाई िेपालमा भिे पुिनर्व्ार गि्व आरश्यक ्ेनखनछ ।

्यस अध्य्यिमा समेनटएका काननतपुर पन्लकेसनस र िेपाल ररपन्लक नमनि्या 
प्ानलका प्काशिमा सानहनत्यक जि्वलको आंनशक नरशेषता न््यो र नतिले समाजमा 
रहेका सबै खालका नर्ारलाई स्ाि न्ए । अकपोतफ्व , ्यी ्ुरै प्काशि गृह िाफामुखी 
एरं व्यारसान्यक भूनमकामा पनि न्ए । िाफामुखी र व्यारसान्यक भनिाले पैसा मातै्र 
िभएर प्भार र पहुँ्को पनि कुरा आउँछ । राजिीनतक ्लका िेतासँग नमनि्या प्काशक 
र समपा्कको समबनधले ्यसतो प्भार र पहुँ् निक्यपोल ग््वछ । त्यसकारण हाबरमासले 
गरेको रगधीकरण िेपालमा हुबहु लागू हुँ्ैि । 

िेपालको सन्भ्वमा कपपोरेट नमनि्याको उ््य र लोकतनत्रीकरणको प्नरि्या नरशेषतः 
नर.सं. २०४७ पनछ एकैसा् अगानि बढेको हो । िेपालमा राजिीनतक परररत्विपनछ निजी 
लगािीमा उ्ाएका प्काशि गृहले प्जातनत्रीकरण प्नरि्यामा खेलेको भूनमका सािो छैि । 
ती प्काशि गृहहरूले हाबरमासले भिेजसतै सानहनत्यक जि्वल र िाफामुखी पनत्रकाको 
नरशेषता त बोकेकै छि्, ्य्ाक्ा नतिले नरश् िागररक समाजको भूनमका समेत निरा्वह 
गरेका हुनछि् । नतिले नर्ार र सू्िा प्राह ग्नै जिमत नसज्विा गि्वका लानग उ्लेखिी्य 
्योग्ाि गरेका हुनछि् । 

संनरधािसभाको प्नरि्या बुझिेजानिे भरप्पो माध्यम बिेको छापा पत्रकाररता कनतप्य 
अरस्ामा संनरधाि निमा्वण समबनधी छलफलमा नर्ार प्कट गिने साझा ्ौतारी पनि 
बिेको न््यो । सू्िा प्राह माफ्व त पत्रपनत्रकाहरूले सार्वजनिक रतृ्त निमा्वणमा महत्रपूण्व 
भूनमका खेलेका न्ए । संनरधािसभाको सन्भ्वमा अध्य्यिमा परेका ्ुरै प्काशि गृहले 
सबैखाले नर्ारलाई स्ाि न्एका छि् ।2 

िाफामुखी प्रनृत्तबारे कुरा गिने हो भिे िेता र नमनि्याकमधीहरूको समबनधलाई बुझि 
जरुरी हुनछ । त्यो पररप्ेक््यमा कुि िेताको भिाइलाई कसरी प्सतुत गरर्यो र कसरी 
िेताहरूको संक्िलाई िै नमनि्यामा ज्या्ा आनधकाररता न्इ्यो भनिे बुझि आरश्यक 
हुनछ । संनरधािसभाले संस्् को पनि भूनमका निरा्वह गरेको सन्भ्वमा कपपोरेट सरा ््वरश 

2 ्यद्यनप राजारा्ी नर्ारलाई कावन्तपुि ्ैनिकले पूण्व रूपमा प्नतबननधत गरेको र नागरिक 
्ैनिकले फाट्टफुट्ट रूपमा मातै्र समप्ेषण गरेको छ ।
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िेपाली नमनि्याले पनि राजिीनतक िेतृतर सँगको समबनधलाई उप्योग गि्व खोजेको न््यो । 
उ्ाहरणको लानग, करमा राहतको माग ग्नै ततकालीि राजिीनतक िेतृतरसँग प्काशि 
गृहले लनबङ गरेको मात्र होइि, लोि सेनिङ ्रम भएको अरस्ामा आफिो व्यरसा्य 
नरनशटि भएको तक्व  ग्नै नरद्युत प्ानधकरणसँग “िेनिकेटेि नफिर” को माग समेत गरेका 
न्ए (खरेल र केसी सि् २०१८) ।

नरचार प्रराहको नरशे्षण 
्यस खणिमा संनरधाि निमा्वण र ्यससँग समबननधत नरष्यहरूलाई काननतपुर पन्लकेसनस 
र िेपाल ररपन्लक नमनि्याका प्काशिले कसरी उठाि गरे भिी ््ा्व गररएको छ । 

शाननत प्नरि्याको एक महत्रपूण्व पाटो माओरा्ी लिाकुहरूको समा्योजि र 
व्यरस्ापि न््यो । संनरधाि निमा्वण प्नरि्यामा ्यो नरष्य निकै जोितोिका सा् उठेको 
न््यो िै, सरकार परररत्वि हुँ्ा पनि ्यसबारे अत्यनधक ्ासो र ््ा्व हुिे गरेको न््यो । 
सा्ै, िेपालनस्त सं्युति राषरिसंघी्य नमसि (अिनमि), लिाकु व्यरस्ापिको मध्यस्कता्व 
न््यो । ्यसलाई हेिने दृनटिकोणमा ्ुई प्काशि गृहबी् सपटि नरभाजि ्ेनखनछ । काननतपुर 
पन्लकेसनसबाट प्कानशत अंगे्रजी ्ैनिक द काठमाडौ ँपोष्टले अिनमि, उसका गनतनरनध 
र उपनस्नतप्नत समग्रमा सकारातमक भार राखेको पाइनछ । उ्ाहरणका लानग, मे ११, 
२००९ मा द काठमाडौ ँपोष्टमा प्कानशत समपा्की्यलाई नलि सनकनछ । सो समपा्की्यमा 
अिनमिप्नत बनहभा्वर बढ््ा शाननत प्नरि्यालाई अरू धेरै िोकसाि हुिे नजनकर गररएको छ 
(् काठमािौ ँपोटि सि् २००९ए) । कावन्तपुि ्ैनिकका ततकालीि प्धाि समपा्क सुधीर 
शमा्व ्ानहँ नशनररमा रहेका लिाकुलाई सुरक्ा अंगमा समा्योजि ग्ा्व िै त्यस नरष्यको 
न्गो समाधाि हुिे आफूहरूको धारणा रहेको सरीकाछ्वि् ।3 काननतपुर पन्लकेसनसकै नेपाल 
म्यागेनजिले पनि शाननत प्नरि्या र त्यसको पनि प्मुख पक् सेिा समा्योजिमा नरशेष जोि 
न्एको नरष्य एक अकपो अध्य्यिले ्ेखाएको न््यो (क्ेत्री २०६९) । 

अिनमिको औप्ाररक नब्ाइपनछ समेत रहेको त्यसको सािो का्या्वल्यलाई द 
काठमाडौ ँ पोष्ट ्ैनिकले सनतोषजिक मािेको न््यो भिे िेपाल ररपन्लक नमनि्याका 
प्काशिको अिाि सो का्या्वल्य सकेसमम नछटो बन् हुिुपिने न््यो । कावन्तपुिको 
समपा्की्य िेतृतरले पनि अिनमिको पक् नलएको ्ेनखनछ । शाननत प्नरि्या टंुगोमा 
िपुग्ासमम अिनमिले कुिै ि कुिै भूनमका खे्िुपिने धारणा कावन्तपुिको रहेको ततकालीि 
प्धाि समपा्क शमा्वको सरीकारोनति न््यो ।4 उिको बुझाइमा ततकालीि राजिीनतक 
्लहरूबी् अिनमिले शनति सनतुलिको भूनमका निरा्वह गरेको र सो का्य्वले नहंसाको 

3 शमा्वसँग भ्ौ २९, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
4 शमा्वसँग भ्ौ २९, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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गनतनरनध पनि घटाउि सह्योग गरेको न््यो । तर रिपव्लका र नागरिक ्ैनिकले भिे 
अिनमिका गनतनरनध र कामहरूप्नत आलो्िातमक दृनटिकोण राखेका न्ए । नागरिक 
्ैनिकले “माओरा्ी सेिा” लाई िेपाली सेिामा समा्योजि गररिु हुँ्ैि भनिे दृनटिकोण 
झ्किे सामग्री प्काशि गरेको न््यो । नागरिक ्ैनिकका ततकालीि समा्ार सं्योजक 
गुणराज लुइँटेलले व्यारसान्यक सेिामा राजिीनतक नर्ारधारा बोकेको सेिा समा्योजि 
गिु्वहुनि भनिे आफूहरूको बुझाइ रहेको र त्यही नकनसमको अिाि नलएको बताए । उिी 
िेपाली काँगे्रसले सेिा समा्योजिमा नलएको अिािले कतै ि कतै पनत्रकालाई प्भानरत 
पारेको कुरा सरीकार ग््वछि् । सेिा समा्योजिमा िेपाली काँगे्रसका केही िेताको नर्ारबाट 
आफूहरू प्भानरत भएको हुिसकिे लुइँटेल सरीकाछ्वि् ।5

नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकले अिनमिबारे िकारातमक भार बोकेका समा्ार र 
नर्ारलाई प्ा्नमकता न्िुका सा्ै आलो्िातमक समपा्की्य प्काशि गरेको पाइनछ । 
नरशेषतः अिनमिले आफिो मुख्याल्यमा बुझाउिे प्नतरे्िहरू एक्मै गलत र न्गभ्रनमत 
हुिे निषकष्व रिपव्लकाको न््यो । ततकालीि अिनमि प्मुख कररि ््याणिनग्रिको कामप्नत 
असहमनत जिाउँ्ै रिपव्लकाले मे २६, २००९ मा राषरिसंघलाई उिले अनतरनञजत तथ्य 
भएको प्नतरे्ि पेस गरेको समबनधी समा्ार प््म पृष्ठमा प्ा्नमकताका सा् प्कानशत 
ग¥्यो (ररपन्लका सि् २००९ए) । सोही अंकमा अिनमिप्नत किा दृनटिकोण राखिे िेपाली 
काँगे्रसका िेता रामशरण महत (सि् २००९) को “लेटर टु अिनमि ्ीफ टु िेपाल” 
शीष्वकमा नर्ार छानप्यो । भोनलप्ट रिपव्लकाले ््याणिनग्रिलाई नफता्व पठाउि माग 
ग्नै समपा्की्य समेत प्काशि गरेको न््यो (ररपन्लका सि् २००९बी) । अनतरा्वता्वको 
रिममा पनि रिपव्लका ्ैनिकका ततकालीि प्धाि समपा्क अनमत ढकालले अिनमिको 
काममा केही त्रुनट ्ेनखएका कारण आफूहरूले त्यसलाई बानहर ््याएको र आलो्िातमक 
दृनटिकोण राखेको बताए ।6

शाननत प्नरि्याको अकपो महत्रपूण्व नरष्य संरिमणकालीि न्या्य हो । संनरधाि 
निमा्वण प्नरि्याभर ्यस नरष्यलाई प्काशि गृहले त्यनत प्ा्नमकता न्एको पाइँ्ैि । 
नमनि्याको समा्ार कभरेज हे्ा्व ्ुई पाटोबाट बढी समा्ार आएको पाइनछ । पनहलो, 
माओरा्ी द्नद्बाट प्भानरत परररारको रे्िाका क्ाहरू, उिीहरूले गरेका प्््वशि र 
्ोस्ो, ्लहरूबी् भएको सहमनतका समा्ार । समग्रमा संरिमणकालीि न्या्य कसतो 
हुनछ, कसता सं्यनत्रहरूको आरश्यकता हुनछ, कसता नरष्यहरूलाई ्यसले प्ा्नमकता 
न्नछ भनिेबारे भिे नमनि्याले खासै गहि नर्ार प्राह गरेको पाइएि । संरिमणकालीि 
न्या्य समबनधी संर्िा निमा्वणका लानग कािूि बिाउिे भनिे नरष्यमा ्लहरूबी् सहमनत 

5 लुइँटेलसँग भ्ौ ६, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
6 ढकालसँग भ्ौ २२, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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भएपनछ मातै्र ्यसबारे केही सामग्री नमनि्यामा ्ेखा पि्व ्ाले । ्लहरू बी्को बहस र 
लेि्ेिमा ्यसले प्ा्नमकता पाए पनि ्यो प्नरि्याका अन्य पक्हरूबारे कभरेज ्ेनखँ्ैि । 
शाननत प्नरि्यामा ्ैनिक पनत्रकाको भूनमकाबारे गररएको एक अध्य्यिले नरष्यरसतुको 
गहि अध्य्यिभन्ा पनि सतही समा्ार प्सतुत गि्वमा िेपाली समा्ारपत्रहरू केननद्त 
रहेको निषकष्व निकालेको छ (के्त्री २०६५) । सञ्ारमाध्यमले ्य्ा ््वपरक सामग्रीभन्ा 
पनि अ ््व-राजिीनतको आधारमा समा्ार र नर्ार प्राह गछ्वि् भनिे तक्व लाई शाननत 
प्नरि्याको अरनधमा िेपाली पनत्रकाले पुनटि गरेको उति अध्य्यिको ्ाबी छ । 

अब संनरधाि निमा्वणका मुख्य र नररान्त नरष्यहरूमा ती ्ुई प्काशि गृहका नर्ार 
र समा्ारबारे ््ा्व गरौ ँ । ्यस प्नरि्यामा संघी्यताको नरष्य निकै पेन्लो बिेको न््यो । 
माओरा्ी र केही जिजानत समूह पनह्ाि सनहतको जाती्य राज्यको पक्मा न्ए । पनहलो 
संनरधािसभाको राज्य पुिससंर्िा र राज्य शनतिको बाँिफाँि सनमनतले १४ प््ेशको 
अरधारणालाई अगानि सारेको न््यो । ततकालीि माओरा्ी र मधेसरा्ी ्लहरू ्यही 
आधारमा राज्यको पुिससंर्िा गिने पक्मा न्ए तर िेपाली काँगे्रस र ततकालीि िेपाल 
कम्युनिसट पाटधी एकीकृत माकस्वरा्ी लेनििरा्ी (एमाले) त्यसको नरपक्मा न्ए (भट्टराई 
२०७२) । 

मधेसरा्ी ्लहरू मधेसमा छुटै्ट प््ेश ्ाहन्े र समािुपानतक समारेशी प्नतनिनधतरको 
माग जोि्ार रूपमा उठाइरहेका न्ए । उता िेपाली काँगे्रस र एमाले भिे पनह्ाि नबिाको 
्ोरै अ्ा्वत् ६–७ प््ेशको पक्मा न्ए । सामथ्य्वको आधारमा प््ेश बिाउिुपछ्व  भनिे 
अिािमा ्यी ्ुई ्ल न्ए । पनहलो र ्ोस्ो संनरधािसभाको अरनधभर संनरधािका 
नररान्त नरष्यमा निकै बहस भ्यो जसको प्नतनबमब ्यी ्ुई प्काशि गृहका पनत्रकामा 
पनि झन्कनछ ।

संनरधाि निमा्वणको अननतम ्रणमा कावन्तपुि ्ैनिकले सबैलाई समेटेर लैजािुपिने 
र त्यसका लानग आरश्यक परेमा प्नरि्या केही पर साि्व सनकिे अिाि नलएको बुनझनछ 
(काननतपुर २०७२) । तर, नागरिक ्ैनिकले भिे प्नरि्या साि्व िहुिे र संनरधाि जारी गिु्वपिने 
अिाि नलएको ्ेनखनछ । ्ोस्ो संनरधािसभामा मधेसी ्लहरूको नररोधप्नत असहमत 
हुँ्ै संनरधाि निमा्वण प्नरि्या रोकि िहुिे नजनकर नागरिक ्ैनिकले गरेको न््यो (िागररक 
२०७२क, २०७२ख) । 

संनरधाि निमा्वणको अकपो महत्रपूण्व नरष्यरसतु शासकी्य सररूपको न््यो । नरशेषतः 
संस्ी्य प्णाली र प्त्यक् निरा्वन्त राषरिपती्य प्णालीको नरष्यमा ्लहरू नरभानजत 
न्ए । बी्मा एमालेले प्त्यक् निरा्वन्त प्धािमनत्रीको एजेणिा अगानि सारेको भए पनि 
पनछ भिे ऊ संस्ी्य प्णालीमा िै सहमत भ्यो । नमनि्याको समपा्की्य कक्को िेतृतरमा 
रहेका केही व्यनतिहरूले व्यनतिगत र संस्ागत नहसाबले शासकी्य सररूपमा अिाि 
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नलएको ्ेनखनछ । कावन्तपुि ्ैनिकका ततकालीि प्धाि समपा्क सुधीर शमा्वले पुस २०, 
२०६८ मा “प्त्यक् निरा्वन्त का्य्वकारीका पक्मा” शीष्वकमा एक लेख प्कानशत गरेका 
छि् । उिले सो लेखमा भिेका छि्, “राजिीनतक स्ान्यतर ््याउिे हो भिे जिताबाट 
नसधै ्ुनििे का्य्वकारी प्मुखको व्यरस्ा गिुपछ्व” (शमा्व २०६८ : ६) । उिले लेखमा 
प्त्यक् निरा्वन्त का्य्वकारी नकि ्ानहनछ भिी लामो तक्व  र व्याख्या गरेका छि् । ्यद्यनप 
सो लेख आफिो व्यनतिगत भएको भन्ै शमा्वले ्यसले पनत्रकाको आनधकाररक धारणाको 
प्नतनिनधतर िगिने बताए ।7

संनरधाि निमा्वण प्नरि्यासँगै जोनिएको अकपो महत्रपूण्व नरष्य ्लहरू बी्को सत्ता 
साझे्ारीको संघष्व न््यो । पनहलो संनरधािसभाको निरा्व्ि लगत्तै माओरा्ी सबैभन्ा 
ठूलो ्लको रूपमा उ्ा्यो र पुषपकमल ्ाहाल (प््णि) को िेतृतरमा सरकार बन्यो । 
प््णि प्धािमनत्री भए लगत्तै सेिा र राज्यका अन्य निका्यसँग उिको टकरार बढ््यो जसका 
कारण सरकार िै ढ््यो । सेिाका ततकालीि प्धािसेिापनतलाई कारबाही गरेको न्ि द 
काठमाडौ ँ पोष्टले प््म पृष्ठमा प्कानशत समा्ारको शीष्वकलाई समपा्की्यकरण गरेको 
न््यो । अनप्ल २२, २००९ को पनहलो पृष्ठमा छानपएको सो समा्ारमा ततकालीि सेिा 
प्मुख रुकमाङ्गत कटराललाई सपटिीकरण सोनधएको नरष्य सनरसतार रण्वि गररएको छ 
(् काठमािौ ँ पोटि सि् २००९बी : १) । तर त्यसले कसरी िागररक सरपोच्ता स्ानपत 
ग¥्यो भनिेबारे भिे कहीकँतै सपटि पाररएको छैि । कावन्तपुि ्ैनिकले ततकालीि माओरा्ी 
िेतृतरको सरकारले ्ालेको ्यस क्मको पक्मा समा्ार, नर्ार र समपा्की्य प्काशि 
गरेको पाइनछ । प्धािसेिापनतलाई सरकारले प्श्न सोधेको सन्भ्वमा रैशाख ८, २०६६ मा 
कावन्तपुि ्ैनिकमा छानपएको “सपटिीकरण प्करण िबढाऊ” शीष्वकको समपा्की्य भनछ, 
“सरकारका निण्व्य रा नि्नेशि न्त्त िबुझे सेिाले निधा्वररत प्णाली माफ्व त असहमनत 
जाहेर गि्वसकछ तर िागररक सरपोच्ता उ्लंघि गिने गरी त्यसलाई व्यरस्ा गि्व सक्ैि, 
नम््ैि” (काननतपुर २०६६क : ६) ।

प्धािसेिापनतलाई हटाउिे उद्ेश्यले सोनधएको सपटिीकरणका कारण राजिीनत पूरै 
नरभानजत भएको सन्भ्वमा सो समपा्की्य आएको न््यो । त्यसैले रैशाख २२, २०६६ गते 
प्कानशत कावन्तपुिको नरशेष समपा्की्य भनछ, “गणतनत्र स्ापिा र जितामा सार्वभौमसत्ता 
आइसक्ा पनि निरा्वन्त सरकार सैन्य अंग र राषरिप्मुखको छा्याँमा िै रहिुपिने गमभीर 
नररोधाभाष उतपनि भएको छ” (काननतपुर २०६६ख : १) । 

कटराल प्करणभन्ा अगानि कावन्तपुिमा समपा्क सुधीर शमा्वले आफिो बाइलाइिमा 
िै सेिाले “सफट कू” को त्यारी गरेको, भिी लेखेको समा्ार निकै ््ा्वमा रह्ो । नरशेष 
गरी प््णिलाई कटराल नररुद्ध क्म ्ा्िका लानग सह्योग गिने उद्ेश्यले सो समा्ार 

7 शमा्वसँग भ्ौ २९, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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आएको भिी नरशे्षण भइरहेको न््यो । तर, समपा्क शमा्व भिे ्यसलाई मानि त्यार 
छैिि् र आफिो समा्ार सत्य रहेको अिाि नलनछि् ।8 कटराल घटिाको सेरोफेरोमा 
काननतपुर पन्लकेसनसका प्काशिको तुलिामा िेपाल ररपन्लक नमनि्याका प्काशि 
माओरा्ीप्नत किा ्ेनखए । नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकमा माओरा्ीले सेिामा 
क्जा जमाउिे खोजेको भन्ै राषरिपनतको क्मको सम ््विमा समपा्की्य र समा्ार 
आएका न्ए । नागरिक ्ैनिकले आफिो नर्ार पृष्ठमा माओरा्ीको नि्यतमान् प्श्न 
ग्नै सत्ता क्जा गि्व खोजेको छिक न्िे नर्ारहरूलाई समपे्षण गरेको न््यो । रैशाख 
२५, २०६६ मा ततकालीि प्धािसमपा्क िारा्यण रागलेको “छापामारको सरपोच्ता” 
िामक लेख नर्ार पृष्ठमा छानपएको छ (रागले २०६६) । त्यसै गरी “िागररक सरपोच्ता 
र सत्ता क्जा” शीष्वकमा प्काश्नद् लोहिी (२०६६) द्ारा नलनखत लेखले माओरा्ी 
सरकारले ज्या्ती गरेको ्ाबी गरेको छ । सोही आश्य सनहत ततकालीि समा्ार 
समपा्क गुणराज लुइँटेल (२०६६) ले “लाल अनधिा्यकरा्” शीष्वकमा लेख लेखेका 
छि् । नागरिक ्ैनिकमै कटराल प्करणमा माओरा्ीले संनरधाि नम्ेको भनिे आरोप 
लगाइएको िेपाली काँगे्रसका रररष्ठ िेता राम्नद् पौिेल (२०६६) को लेख छानपएको छ ।

ततकालीि रिपव्लका ्ैनिकका प्धाि समपा्क अनमत ढकालले आफूहरूले उ्ाररा्ी 
लोकतनत्रको पक्मा रकालत गरेको र माओरा्ीले त्यस मान्यताप्नत नरश्ास िराखिे बुझेर 
माओरा्ीको क्मलाई लेखाजोखा गरेको सपटि पारे ।9 ततकालीि सेिा प्मुख कटरालको 
बखा्वसती प्करणमा आफिो व्यारसान्यक प्नतद्नद्ी द काठमाडौ ँ पोष्ट र आफिो िेतृतरको 
रिपव्लकाको अिािसँग ्ाँज्ै कावन्तपुि र द काठमाडौ ँ पोष्टले माओरा्ीको क्मलाई 
बल पुगिे समपा्की्य लेखेको तर आफूहरू भिे ततकालीि सरकारको उति क्म नररुद्ध 
उनभएको बताए । संनरधािसभाका शुरूआती सम्यमा पनि नागरिक ्ैनिकमा माओरा्ीप्नत 
कटाक् ग्नै न्िािुन्ि जसतै लेखहरू छानपएका उ्ाहरण छि् । 

महत्रपणू्व राजिीनतक घटिारिममा कावन्तपिु पन्लकेसनसका प्काशिहरू माओरा्ीप्नत 
िरम भएको अकपो बनल्यो उ्ाहरण हो—संनरधािसभाको निरा्व्िपनछ सहमती्य 
प्णालीलाई िै निरनतरता न्िुपिने माओरा्ी अिाि र त्यसलाई परररत्वि गिु्वपछ्व  भनिे अन्य 
्लको अिािको नरष्य । राजिीनतक बहस भइरहेकै सम्यमा रैशाख १७, २०६५ मा 
प्कानशत समपा्की्यमा कावन्तपुि लेखछ, “संनरधाि निमा्वणमा ्ुई नतहाई सहमनत ्ानहिे 
व्यरस्ा अिुकूल हुनछ । त्यसले सर्वसममत संनरधाि लेखिमा मद्त गछ्व” (काननतपुर 
२०६५ : ६) । ्यस बाहेक पनि कावन्तपुि ्ैनिकले िागररक सरपोच्तामा जोि न्ँ् ै
सहमनत र सहका्य्व माफ्व त अगानि बढ्ि आग्रह ग्नै सामग्रीहरू प्काशि गरेको न््यो । 

8 शमा्वसँग भ्ौ २९, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
9 ढकालसँग भ्ौ २२, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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अकपो महत्रपूण्व नरष्य भिेको संनरधािसभाको पनहलो ्ुईरषने अरनध सनकिे सम्य 
हो । त्यसताका कावन्तपुि र नागरिक ्ुरैले संनरधािसभाको म्या् ्पेर भए पनि संनरधाि 
निमा्वण प्नरि्यालाई निषकष्वमा पु¥्याउि आग्रह ग्नै नरशेष समपा्की्य समेत लेखेका 
न्ए । त्यनत बेला सबै पनत्रकाको धारणा संनरधािसभालाई जसरी पनि जोगाउिुपछ्व  भनिे 
न््यो र ्यसको पक्मा एकैखाले नर्ार प्राह भएको न््यो । त्यसपनछ पटक-पटक गरेर 
संनरधािसभाको म्या् ्नपँ्ा पनि संनरधाि निमा्वण का्य्व सफल भएि र सरपोच् अ्ालतले 
म्या् ि्पिे आ्ेश जारी गरेको न््यो । पनहलो संनरधािसभाको ्ार रषने म्या् सनकि ु
्ार न्ि अगानि “समस्या पनछाउिे सहमनत” शीष्वकको समपा्की्यमा कावन्तपुि (२०६९ : 
६) लेखछ, “्लहरूले संनरधाससभाको अरनध ्पिे जोनखमपूण्व र अलोकनप््य नरक्प 
रोजिुभन्ा जेठ १४ पनछ निरनतर बैठक गरेर संनरधाि जारी गिने नरक्पमा जािुपछ्व  ।” 
उता नागरिकले ्ानहँ संनरधािसभाको म्या् लामो सम्य ्पि िहुिे तर संनरधाि आउिे 
सुनिनचित भएमा त्यसका लानग तीि मनहिा ्पि सनकिे अिाि नलएको न््यो । जेठ ११, 
२०६९ मा “म्या् ्प उन्त” शीष्वकमा प्कानशत नागरिक ्ैनिकको समपा्की्य भनछ, 
“नढलै भए पनि सबैलाई अपितर हुिे खालको संनरधाि जारी गिु्व अनहलेको आरश्यकता 
हो । ्यसतो अरस्ामा संनरधािसभाको म्या् ्प गरेर भए पनि सबैलाई सर्वसरीका्य्व हुिे 
संनरधाि जारी गि्व ्लहरूले ध्याि न्िुपछ्व” (िागररक २०६९ : ६) । 

नरशेष गरी कावन्तपुि र द काठमाडौ ँ पोष्ट ्ैनिकमा संनरधाि निमा्वणका नरष्यमा 
पनह्ािरा्ीका मुद्ालाई स्ाि न्एको र उिीहरूलाई संनरधाि निमा्वणको प्नरि्याबाट 
बानहर िजाि बारमबार ्बाब न्एको दृटिानत पाइनछ । ्यी पनत्रकाले प्भुतरशाली समूहलाई 
राजिीनतक र संरैधानिक स्ान्यतर का्यम गि्व पनह्ािरा्ीलाई सा् नलएर अगानि बढ्ि 
आग्रह पनि गरेका न्ए । कनतप्य सन्भ्वमा पनह्ािरा्ीलाई बढी स्ाि न्एर प्भुतरशाली 
रग्व नररुद्ध परर्ालि गरेको पाइनछ । त्यसै गरी नागरिक र रिपव्लका ्ैनिकले नरशेषतः 
पनह्ािरा्ी राजिीनतको नररोधी समूह बहुमतमा रहेको र उति समूह संनरधाि निमा्वणको 
प्नरि्यामा रहेकाले पनह्ाि पक्धरलाई समझौतामा आउि आग्रह गरेका न्ए । ्यी पनत्रकाले 
पनह्ािरा्ीहरूको एजेणिा संनरधाि निमा्वणपनछ पनि समबोधि गि्व सनकिे आश्य उ्लेख 
गरेका न्ए । संनरधाि जारी िभए राजिीनतक अनस्रता बढ्िे र त्यसको नजममेरारी 
सीमानतकृत समूहका अगुराले नलिुपिने तक्व  पनि उिीहरूको न््यो । उ्ाहरणको लानग, 
भ्ौ २२, २०७२ मा प्कानशत नागरिक ्ैनिकको समपा्की्यमा ततकालीि संरैधानिक 
प्नरि्यासँग नरमनत राखिे मधेसरा्ी ्लहरूलाई संकेत ग्नै उिीहरूले संरैधानिक प्नरि्यामा 
सहभागी हुिे अरसर गुमाएको र अबको एउटै नरक्प संनरधाि जारी भए पनि उिीहरूको 
माग अिुरूप पनछ संशोधि गि्व सनकिे, नरष्य उ्लेख छ (िागररक २०७२क) । त्यसै 
गरी भ्ौ २५, २०७२ मा प्कानशत “नररेक िगुमाउँ” शीष्वकमा प्कानशत समपा्की्यमा 
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नागरिकले राता्वलाई असरीकारेर मधेसी ्लहरूले संकट ्का्वउिे काम गरेको आरोप 
लगाएको छ (िागररक २०७२ख) ।

संनरधाि निमा्वणको ततकालीि सम्यमा गणतनत्रलाई संस्ागत गिने र संघी्यतालाई 
का्या्वनर्यि गिने नरष्य प्भुतरशाली संक्ि बिेको न््यो । नर्ार समपे्षणको सन्भ्वमा ्रुै 
प्काशि गृह ्यस संक्िको नरपरीत न्एिि् । बरु त्यसको नररोधी सररलाई भिे बेरासता 
गरेका न्ए । ्यी नमनि्याले गणतनत्रको स्ापिापनछ ततकालीि राजा र उिका सम ््वकको 
नर्ारलाई भिे लगभग निषेध िै गरेको पाइनछ । कावन्तपुि ्ैनिकका ततकालीि समा्ार 
समपा्क हररबहा्ुर ्ापा ्योजिाबद्ध रूपमा िै राजारा्ी नर्ारलाई निषेध गररएको 
बताउँछि् ।10 उिका अिुसार राजाले नमनि्यालाई बढी िै ्ुःख न्एका कारण ्यसो 
गररएको न््यो । ्ुःख न्एकै कारण कुिै नर्ारलाई निषेध ग्ा्व ्यस प्करणमा नमनि्याको 
सार्वजनिक रतृ्तको भूनमकामा पिने असरबारे बेरासता हुि पुग्यो । तर, कावन्तपुि ्ैनिकका 
ततकालीि प्धाि समपा्क सुधीर शमा्व ्ानहँ राजा त्यस बेला कुिै पनि प्मा िभएका र 
कुिै गनतनरनध िगरेका कारण उिको नर्ार र समा्ार िआएको बताउँछि् ।11 राजारा्ी 
पाटधीको रूपमा न्निएको कमल ्ापाको रानषरि्य प्जातनत्र पाटधी िेपालका समा्ारहरूलाई 
भिे आफूहरूले स्ाि न्एको शमा्वको ्ाबी न््यो । ्यद्यनप त्यनत बेला राजारा्ी मात्र 
होइि, नहन्ू धम्वको एजेणिा बोकिेलाई पनि नमनि्याले लगभग निषेध िै गरेको ्ेनखनछ । 

द काठमाडौ ँ पोष्टका ततकालीि प्धािसमपा्क अनखलेश उपाध्या्यले कुिै पनि 
नर्ारलाई नमनि्याले ठाउँ न्िुको अ ््व त्यसलाई मान्यता न्िु भएको र आफूहरूले 
राजारा्ी नर्ारलाई मान्यता न्ि ि्ाहेका कारण उिीहरूको नर्ारलाई ठाउँ िन्एको 
तक्व  अगानि सारे ।12 नागरिक ्ैनिकका पत्रकार गुणराज लुइँटेलले आन्ोलिको सम्यमा 
्लहरूलाई सा् न्ए पनि लोकतनत्र स्ापिा भएपनछ सबै खालका नर्ारलाई आफूहरूले 
स्ाि न्एको बताए ।13 उिका अिुसार नागरिक ्ैनिकले नर.सं. २०६२–२०६३ को 
जिआन्ोलिको मान्यता नरपरीत मत राखिेहरूलाई पनि उ्ार नहसाबले ठाउँ न्इएको 
न््यो । लुइँटेलको ्प क्ि न््यो, “राजा ज्ािेनद्को नरज्नति पनि प्काशि गरेका हौ ँ
र केही राजारा्ी लेखकको नर्ारलाई पनि ठाउँ न्एका छौ ँ । नकिभिे नरनरध नर्ार 
आउिुपछ्व  ।” 

10 ्ापासँग भ्ौ २३, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
11 शमा्वसँग भ्ौ २९, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
12 उपाध्या्यसँग भ्ौ २५, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
13 लुइँटेलसँग भ्ौ ६, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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रिपव्लका ्ैनिकका ततकालीि समपा्क अनमत ढकालका अिुसार समा्ारलाई 
पूरै निषेध िै गररएको होइि ।14 नरशेषतः धम्व निरपेक्ता, संघी्यता लगा्यतका महत्रपूण्व 
नरष्यहरूमा नमनि्याले आफिो दृनटिकोण र अिाि त्यार पारेको ्ेनखँ्ैि, बरु ती एजेणिालाई 
सरतः अिुमो्ि गरेको ्ेनखनछ । खाली पनह्ाि सनहतको नक पनह्ाि नबिाको संघी्यता 
भनिे नरष्यबारे नमनि्यामा बहस भए पनि संघी्यताकै नरपक्ी मतलाई भिे स्ाि न्इएको 
पाइँ्ैि । अनतररम संनरधािले िै सरीकार गररसकेको र ्ेश धम्व निरपेक् िै हुिुपिने भनिे 
मान्यताका कारण आफूहरूले ्यस नरष्यमा ्प बहस ि्लाएको ततकालीि िेतृतरमा 
रहेको सबै समपा्कले तक्व  गरेका छि् । ्यद्यनप संनरधाि निमा्वण प्नरि्यानभत्र र बानहर 
पनि संघी्यताको नरपक्मा उ्लेख्य मत न््यो जसले प्ा्नमकता पाएि । 

समाचार कक्षको आ्याम 
लेखको ्यो खणि द काठमाडौ ँपोष्टका लानग लेखकद््यले समा्ार संकलि गरेको अिुभरमा 
आधाररत छ । समा्ार उतपा्िमा संलगि केही पत्रकार सँगको अनतरा्वता्वलाई पनि ्यहाँ 
उप्योग गररएको छ । हामीले समा्ार कक्मा सेिा समा्योजि, संनरधाि निमा्वण प्नरि्या, 
शाननत प्नरि्याका सा्ै प्मुख राजिीनतक ्ल र संनरधािसभाको गनतनरनधलाई िनजकबाट 
नि्या््यौ ँ। सोही आधारमा नरनभनि नरष्यहरू समा्ार कक्नभत्र कसरी उठे, के-के छलफल 
भए, समा्ार कक्मा िेतृतरको आग्रह र पूरा्वग्रहले समा्ार प्राहमा कसतो असर प¥्यो 
भनिेबारे ्यहाँ ््ा्व गररएको छ । 

समग्रमा हे्ा्व ्यो अरनधमा जेजनत समा्ार आए, नतिमा नरष्यरसतुको गनहराइमा प्रेश 
गरेर सू्िा समपे्षण गिनेभन्ा पनि कुिै िेताको भिाइमा िै बढी आधाररत भई समपे्षण 
गरर्यो । टेनलफोि कुराकािीको भरमा अ्रा बैठकपनछ िेताले बानहर बोलेको नरष्यलाई 
िै आधार बिाएर समा्ार लेखिे ग््वथ्यौ ँ । न्िन्िै समा्ार लेखिुपिने बाध्यताले ्यसतो 
अरस्ा नसज्विा भएको न््यो । संनरधािसभा र ्लका बैठकहरू राती अबेरसमम हुन्े । 
्यता पनत्रकाको िेिलाइिको ्बाबका कारण जसरी पनि समा्ार फाइल गिु्वपिने बाध्यता 
हामीसँग न््यो । त्यसैले कनतप्य सन्भ्वमा एक्मै अन्योल र असपटि समा्ारहरू समेत 
छानपए र हामी निरीह साक्ी मातै्र बन्यौ ँ । 

कनतप्य राजिीनतक नररा् लामो सम्यसमम नस्र रहन्े । तर हरेक न्ि ि्याँ 
नरष्य खोजेर जसरी पनि समा्ार लेखिुपिने ्बाबले हाम्ो समा्ारको गुणसतरमा असर 
गरेको न््यो । पनत्रकाको पािा भिनैका लानग प्त्ेयक न्ि समा्ार लेखिैपिने र हरेक न्ि 
माओरा्ीकै नरष्यमा पनहलो पृष्ठमा समा्ार लेखिुपिने अरस्ा समेत न््यो । नढलो 

14 ढकालसँग भ्ौ २२, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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भएमा उति न्ि अन्य समा्ार न्एर त्यस नरष्यमा ्प खोज गरी भोनलप्ट प्काशि 
गिने पररपाटी िै बसेि । 

तीि ्ल ्या अन्य कुिै नरशेष बैठकको समा्ार िै “ब्ेनकङ” गिु्वपिने र त्यसलाई जसरी 
पनि पनहलो पािाको प्मुख समा्ार बिाउिे एक नकनसमको प्नतसपधा्व िै न््यो । हतारमा 
समा्ार त्यार पाररिे भएकाले उही बैठकको समा्ार पनि ्ैनिक पनत्रकामा फरक-फरक 
ढंगले आउँ्े जसले पाठकहरूलाई पूरै अलमलमा पाररन्न्े । 

हामी पत्रकारले कसको स्ाि के हो भनिे पसकिे काम ग¥्यौ ँतर त्यसको िनतजा हेरेिौ ँ। 
हुि पनि राजिीनतक अरस्ा एक्मै तरल न््यो । नबहािको राजिीनतक नस्नत बेलुका 
परररत्वि भइसकेको हुनथ्यो । समपा्की्य िेतृतरले नलएको अिािभन्ा बानहर जािसकिे 
अरस्ा बिेि । िेतृतरले मेरो मू््य र मान्यता एउटा छ तर नर्ार प्राहमा नतमीहरू 
सरतनत्र छौ, भिेिि् । िेतृतरको नर्ार बुझेर पत्रकारहरू आफैले अघोनषत नि्यम बिाए । 
समा्ार कक्मा संनरधािका नरष्यहरूमा प्या्वति छलफल र बहस भएि । सामान्य रूपमा 
संरा््ातालाई समा्ार के छ भिेर सोनधए पनि समा्ारको “फे्म” ्ानहँ िेतृतरले त्य 
ग््वथ्यो । त्यसैले नफ्िमा खनटएका संरा्ाताहरूले खुला र सरतःसफूत्व समा्ार लेखिे 
राताररण अनल संकुन्त न््यो । समा्ार कक्मा राजिीनतक ्लको “बीट” संरा््ाताको 
राजिीनतक आस्ासँग नम्िे गरी निधा्वरण गररनथ्यो । ्यसो गिु्वको पछानि संरा््ातालाई 
उति ्लसँग िनजक भएकाले सू्िाहरू राम्ोसँग संकलि गरी समा्ार लेखि सहज हुिे 
बुझाइ न््यो । ्यसरी सार्वजनिक रतृ्तको एउटा महत्रपूण्व संस्ाको रूपमा हामीले एउटा 
समूहको नर्ारलाई राम्ोसँग प्राह ग¥्यौ ँतर समाजका अन्य नर्ारहरूलाई हामीले उप्युति 
स्ाि न्एिौ ँ । त्यसैले ्यस सन्भ्वमा नमनि्याले फरानकलो ्ा्यरामा िागररक समाजको 
भूनमका खे्ि सकेको छैि ।

मधेसको नरष्यमा भिे द काठमाडौ ँ पोष्टले प्या्वति स्ाि न्एको हाम्ो ्ाबी छ । सो 
पनत्रकाको ततकालीि िेतृतरले मधेस केननद्त ्लका मागहरूलाई िेपालको भारी न्शा 
सपटि गिने किी मान्ै गमभीरतापूर्वक नलएको न््यो । ्यद्यनप समा्ार कक्मा सधै ँमधेसको 
मागप्नत सकारातमक दृनटिकोण न््यो भनिे ्ानहँ होइि । राजिीनतक बीटमा अनधकांश 
पत्रकारहरू पहािी पृष्ठभूनमका न्ए । ्य्ाक्ा मधेसी ्लको मागप्नत िकारातमक नटपपणी 
आउिे र सो बीट हेिने सहकमधीप्नत नतखो आलो्िा पनि हुिे गरेको ्ुईमध्ेय एक लेखकको 
अिुभर छ । संनरधाि निमा्वण प्नरि्या र मधेसी सरालको बहसबारे कावन्तपुि, नयाँ पवरिका 
र गोिखापरि ्ैनिकमा सनतुनलत र गहि छलफललाई अनघ बढाउिे सामग्री कम भएको 
एक अध्य्यिको निषकष्व छ (नरटि २०६८) ।

ि्याँ राजिीनतक शनतिको रूपमा उ्ाएका मधेस केननद्त ्लहरूको मागलाई पहािी 
समु्ा्यको ब््वसर रहेको पनत्रकाहरूले समपे्षण ग्नैिि् नक भनिे संश्य ती ्लसँग जोनिएका 



सार्वजनिक रतृ्त र िागररक समाजको भूनमकामा िेपाली छापा माध्यम | 487

व्यनतिहरूमा रही िै रह्ो । कावन्तपुि ्ैनिकका ततकालीि समा्ार समपा्क हररबहा्ुर 
्ापाका अिुसार मधेस केननद्त ्लका िेताहरूले उिलाई बारमबार मधेस बीट हेरररहेका 
पत्रकारलाई परररत्वि गि्व आग्रह गरेको बताएका न्ए ।15 

नरशेषतः पत्रकारहरूले पेसागत म्या्व्ा र सनतुलि का्यम ग्ा्वग्नै पनि एकै राजिीनतक 
्लको निरनतर समा्ार संकलि, ती पाटधीका िेताहरू सँगको निरनतर भेटघाटका कारण 
आफूले सुिेका र लेखेका कुरा मातै्र ्य्ा ््व लागिे र त्यसले समा्ारको सनतुलिमा 
असर गरेको अिुभर समेत अनतरा्वता्वको रिममा केही सञ्ारकमधीले बताएका न्ए । 
नरष्यरसतुको गनहराइमा जािेनतर िलागी िेताहरूको भिाइमा आधाररत भएर समा्ार 
त्यार पा्ा्व जितामा भ्रम उतपनि भएको पाइ्यो । प्मुख राजिीनतक ्लहरूले पनि आफू 
निकटका पत्रकारहरूलाई मात्र नरश्ास गिने र उिीहरूलाई मात्र सू्िा न्िे अरस्ाको 
सामिा कनतप्य सन्भ्वमा लेखकद््यले गरेका न्ए । 

िेपाली पत्रकाररिा र सार्वजनिक रतृ्त
संनरधािसभाको माग्व प्शसत गिने २०६२–२०६३ सालको आन्ोलिमा नमनि्याले खेलेको 
भूनमकाबारे नतखो आलो्िा ग्नै सौभाग्य शाह (सि् २००८ : ४३) लेखछि्, “नमनि्या, 
राजिीनतक ्ल र िागररक समाजबी् ्यसतो ता्ातम्य न््यो नक टेनलनभजि र रेनि्यो 
सटेसिहरूबाट प्सारण हुिे सन्ेशमा नरपक्ी राजिीनतक ्लको पकि न््यो भिे ्ैनिक छापा 
माध्यमले के सही र ग्राह् कुरा हो भनिे नरष्यको सीमा निधा्वरण गरेका न्ए ।” हुि पनि 
ततकालीि मननत्रपररष्् का उपाध्यक् तुलसी नगररले कावन्तपुि ्ैनिकलाई सात ्ल पनछको 
“आठौ ँ्ल” को आरोप लगाएका न्ए । शाह अगानि भनछि्, “आन्ोलिको उतकष्वको 
बेला नमनि्या आन्ोलिरत ्लको ‘कमाणि र कनरिोल सेनटरʼ जसतै गरी ्लेको न््यो” 
(सि् २००८ : ४३) । अनतरा्वनषरि्य सञ्ारमाध्यमले एक पक्ी्य रै्ाररक धार परेिकाले 
भारत र पनचिमा मुलुकहरूमा शाही सत्ताप्नत िकारातमक सन्ेश र आन्ोलिरत ्लहरूप्नत 
सहािुभूनतपूण्व राताररण बिेको शाहको ्ाबी न््यो । उिका अिुसार िेपाली नमनि्या 
नमसि पत्रकाररताको भूनमकामा न््यो । बमा्वको सि् १९८८ को नरद्या्धी आन्ोलिताका 
बीबीसी र भराइस अफ अमेररकाले आन्ोलिको पक्मा सकारातमक न्त्रण गरेको प्संग 
उठाउँ्ै िेपालमा पनि उिले त्यसतै भएको संकेत गरेका छि् । िेपाली कपपोरेट नमनि्याले 
आफूले बोकेको भन्ा नररोधी नर्ारलाई स्ाि न्एको न्एि, भनिे शाहको तक्व सँग 
असहमत हुिे ठाउँ छैि । 

15 ्ापासँग भ्ौ २३, २०७६ मा गररएको कुराकािी ।
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कलेमेनस ए्ब्ेखटले सार्वजनिक रतृ्त बनिे प्नरि्या आफिै खालको हुनछ र त्यो सार्वजनिक 
रतृ्तमा नमनि्याको बढ््ो महत्र हुनछ भनिे नजनकर गरेका छि् (ए्ब्ेखट सि् २००५) । 
उिले ्युरोपेली मुलुकको सन्भ्वमा गरेको ््ा्व िेपाली नमनि्यामा समेत नम््ोजु््ो छ । 
्यहाँ पनि पनत्रकाको िेतृतर रा समपा्की्य समूहका व्यनतिहरूको राजिीनतक झुकारले 
समा्ार कक्लाई प्भानरत पारी नर्ार समपे्षण गरेको छ । फलतः सार्वजनिक रतृ्तलाई 
निन््वटि गरेको छ । ए्ब्ेखटका अिुसार नमनि्याले राजिीनत र सार्वजनिकताको बी्मा 
आफिो रजि हालेको हुनछ जसले ग्ा्व राजिीनतक नरि्या र त्यसको ग्राह्तालाई नमनि्याले 
निन््वटि गि्वसकछ ।

ए्ब्ेखटले भिे झै ँमान् ््ा्व गररएका ्ईु प्काशि गहृले संनरधाि निमा्वणको सन्भ्वमा 
आफिो सामानजक रजि प््योग ग्नै राजिीनतलाई प्भानरत मात्र गरेिि् नक त्यो राजिीनतक 
गनतको ग्राह्तालाई पनि न्शाबोध गरे । ए्ब्ेखटको तक्व लाई अनलकनत तनकाउिे हो भिे 
नमनि्याले िेताको नर्ार प्राह मात्र गरेि, बेला बखत आफिो समा्ार र समपा्की्य 
दृनटिकोण समेत िेताको संक्िबाट नि्नेनशत बिा्यो । समग्र प्नरि्याको नरशे्षण ग्ा्व 
हाम्ा अनधकांश समा्ारहरू घटिा प्धाि ्ेनखए । रासतरमा ्यो अरनधमा राजिीनतक 
िेतृतरले न्एको सार्वजनिक अनभव्यनतिको रररपरर िै संक्ि घुमेको पाइ्यो । ्ार ओटै 
पनत्रकाका समपा्की्य त्ा समा्ार नटपपणीहरूले रैकन्पक नर्ारहरू न्एिि्, उच् 
राजिीनतक ्लका िेताहरूले निधा्वरण गरेको संक्िलाई िै जोि न्ए ।

समा्ार कक्को अदृश्य तर त्यहाँ काम गिने सबैले मिि गिने नरष्य परर्ालि हो । 
नमनि्या कुि-कुि स्ोतबाट परर्ानलत हुनछि् भनिेबारे सञ्ारनरज् िेनिस म्याकरेल (सि ्
२०१०) ले नमनि्याको नरष्यरसतु मुख्यतः आनतररक र बाह् ्ुई कारणले प्भानरत हुिे 
उ्लेख गरेका छि् र उिको नसद्धानत िेपालमा निकै सान्नभ्वक छ । पनहलो, आनतररक 
रूपमा सरनि्यमि र प्काशि गृहको आफिो सरा ््वले नरष्यरसतुमा असर गछ्व  । ्ोस्ो, बाह् 
रूपमा उिले नरनभनि सामानजक संस्ा, ्बाब समूह र सरा ््व समूह, नमनि्या नि्यमि गिने 
संस्ा, नमनि्यालाई नरज्ापि प््ाि गिने निका्य र समा्ार स्ोतहरू छि् ।

आनतररक सरनि्यमि भनिाले आफूलाई अिुकूल हुिे गरी नमनि्या मानलक अ्रा 
समपा्कहरूले समा्ार न्िे रा िन्िे प्नरि्यालाई बुझि सनकनछ । ्यही सन्भ्वमा म्याकरेलले 
भिेजसतै नरनभनि सरा ््व समूहहरू पनि नमनसि आउँछि् । ती समूहको िेतृतर िेता, कम्व्ारी 
र व्यापारीले गि्व सकछि् र नतिले आफिो सरा ््व प्नतकूल समा्ार समप्ेषण भएमा नमनि्या 
मानलकहरूसँग लेि्ेिमा गई आफू अिुकूल पररनस्नत बिाउिे प््यास ग््वछि् । लेि्ेिको 
कुरा सपटि रूपमा ग्ा्व िेता र कम्व्ारीले राजिीनतक र प्शासनिक कर् प््ाि गिने लालसा 
्ेखाउँछि् भिे व्यापारीले नरज्ापिलाई आफिो सबैभन्ा ठूलो हनत्यार बिाउँछि् ।
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निषकष्व 
कपपोरेट नमनि्याले निःसन्ेह प्भुतरशाली रग्वको निजी सरा ््वलाई पनत्रकाका पृष्ठहरूमा 
स्ाि न्एको हुनछ र िेपाली पत्रकाररता पनि त्यसको अपरा् छैि । तर कपपोरेट प्काशि 
गहृको उद्ेश्य िाफा कमाउिु भए पनि नतिका प्काशिहरूले िागररक समाजको पनि भूनमका 
खे्ि सकछि् । िेपालमा नर.सं. २०४६ र नर.सं.२०६२–२०६३ को परररत्विपनछ काननतपुर 
पन्लकेसनस र िेपाल ररपन्लक नमनि्या प्ानलले सू्िा र नर्ारको समपे्षण माफ्व त 
समाज र राज्यको बृहत् लोकतनत्रीकरण प्नरि्यालाई सघाएको पाइ्यो । ती पनत्रकाहरूले 
नर्ार निमा्वण गिु्वका सा्ै सार्वजनिक ्ासोको नरष्यलाई पनि “फे्म” गरे । 

्यद्यनप निनचित मान्यताभन्ा बानहरको नर्ार समपे्षणमा ्यी पनत्रका उ्ार ्ेनखएिि् । 
कुिै पनि सञ्ारमाध्यमले कसता खालका नर्ारहरूलाई स्ाि न्नछ भनिे नरष्य त्यसको 
िेतृतरले बोकिे मू््य र मान्यतामा पनि भर प््वछ भनिे ्यस अध्य्यिले पुनटि गरेको छ । 

संनरधािसभाको प्नरि्या बहुआ्यानमक सहभानगतामूलक भनिए पनि ्य्ा ््वमा 
केही प्भारशाली िेताहरूको रररपरर सो प्नरि्या घुमेको न््यो र नतिै राजिीनतज्हरूको 
संक्िको सेरोफेरोमै पनत्रकाहरूले नर्ार निमा्वण र समा्ार समपे्षण गरेको पाइ्यो । 
्यद्यनप नमनि्याहरूले पनि बेला बखतमा राजिीनतज्हरूको संक्िलाई प्भानरत पािने 
प््यास गरेको पनि ्ेनख्यो । ्यसका लानग पनत्रकाहरूले बेला बखतमा समपा्की्य माफ्व त 
राजिीनतज्हरूको संक्िलाई पनि निन््वटि गि्व खोजेका न्ए । 

नमनि्या मानलक र समपा्की्य टोलीको िेतृतरकता्वसँग राजिीनतज् र व्यापारीका 
नरनभनि प्कारका समझ्ारीले सार्वजनिक नहतलाई असर गछ्व  । िेपालको सन्भ्वमा 
नर.सं. २०४६ पनछ व्यारसान्यक पत्रकाररताको अभ्यास केही भ्यो तर समग्रमा नमनि्यामा 
का्य्वरत पत्रकारहरू, प्मुख राजिीनतक ्ल र शनतिकेनद्को िनजक मात्र भएिि्, कनतप्य 
सन्भ्वमा उिीहरूबाट प्भानरत समेत भए जसले ग्ा्व नमनि्याले आफिो व्यारसान्यक 
कत्वव्य पूरा गि्व सकेि ।

धन्यरा्द
्यो लेख त्यार पािने रिममा नरनभनि सुझार न्िे प्त्यूष रनत, हष्वमाि महज्वि, ्ेरराज 
हुमागाई,ं शेखर पराजुली, गौरर केसी, नतलक पाठक, ्नद््ेर भट्ट, ध्ुर नसंखिा र एक 
जिा अज्ात समीक्कप्नत आभार व्यति ग््वछौ ँ । 
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