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इफेमेरा, जनमत सग्रं हका पचार् र सामािजक
अनुस धान : सिं क्ष िट पणी
दीपक अयार्ल
पिरचय
पचार् - पा ले ट -पो टर ज ता क्षणभं गुर सामग्री या इफे मे र ाह राजनीितक, सामािजक,
सां कृ ितक, धािमर्क, िवज्ञापन, कायर्क्रम िववरण वा िटकट लगायत िविवध िवषयव तुसँग
स बि धत हुन सक्छन् । ियनले कुनै सूचना वा जानकारी िद छन् । च दा रिसद, िबल,
िन ता पत्र, बसका िटकट, सलाईका बट्टा ज ता क्षणभंगुर सामग्री आफै ले कुनै िवचारधारा
प्रकट नगनर् सक्छन् र ती िभत्रको लेखन, भाषा वा स देश मह वपूणर् नहुन पिन सक्छ ।
तर, ितनै म ये क ो पचार् - पा ले ट -पो टर भने उ पादकका िवचार, सूच ना वा जानकारी
प्रवािहत गनर्कै लािग उ पादन र िवतरण गिर छ । ियनको उ पादन गदार् िडजाइन, फ ट,
आकार-प्रकार, आिद ख्याल गिर छ । यी एक वा धेरै पानाका, सानो वा ठूलो आकारका
हुन सक्छन् र िवतरणका लािग प्रयोग गिर छन् ।1
नयाँ र आधुिनक स चार मा यमको िवकासक्रम र प्रयोगका आधारमा पचार्-पा लेटपो टरलाई पूवर्-आधुिनक समयको स चार मा यमका पमा बु ने वा याख्या गनेर् गरे को
पाइ छ (नोिरस सन् २०००) । तर, यसको अथर् आधुिनक युगमा यस मा यमको मह व
पूरै घटे को वा स चार मा यमका अ य िवधाको िवकाससँगै यो मा यम लोप हुँदै गएको
भ ने होइन । सामािजक, आिथर्क, भािषक वा अ य कारणले स चार मा यममािथ पहुँच
नहुने ठाउँ मा प्रचार-प्रसारको मह वपूणर् िह सा पचार्-पा लेट हुन सक्छ । य तै, वाक् तथा
प्रेस वत त्रता नभएका देशमा पिन पचार्-पा लेटको मह वपूणर् भूिमका रह छ । आिथर्क
िहसाबले सुलभ; उ पादन, िवतरण र पहुँचका िहसाबले सरल; िनयिमत पमा काम गनर्ु
नपनेर् ; थानीय तरमा र तु तै तयार गनर् सिकने ; आव यकता अनुसारको उ पादन र

1

पो टरको उ े य भने टाढै बाट उपभोक्ता/पाठकलाई आकिषर्त गदैर् सूचना वा जानकारी
िदनु हु छ । यो एकापिट्ट मात्र छािप छ र िभ ामा टाँिस छ । आकारका िहसाबले यसलाई ठूलो
आकारमा प्रकािशत हुने सामग्रीका पमा छुट्ट्याउन सिक छ ।
समाज अ ययन १३ ः २०१–२१८, २०७५
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समयका िहसाबले िछटो तयार गनर् सिकने भएकाले पचार् अझै लोकिप्रय छ । यसैले,
अ याधुिनक स चार मा यमका माझ पिन पचार्-पा लेटको प्रयोग भइरहेको छ ।
सबैभ दा िछटो र सिजलोसँग याँिकने मह वपूणर् रचना वा जानकारीमूलक सामग्रीम ये
पचार्-पा लेट-पो टर एक हुन् । ियनले खास समय र घटनाक्रमको जानकारी िदइरहेका
हु छन् । सावर्जिनक उपभोगका लािग प्रयोग हुने यी सामग्री प्राय: सावर्जिनक ठाउँ मा देखा
पछर् न् । संग्रहकतार् ( यिक्त वा सं था) ले संकलन/संरक्षण नगनेर् हो भने यी के ही समयपिछ
िबलाएर जा छन् । संग्रहकतार्को हातमा प¥यो भने काला तरमा प्रदशर्नी वा अनुस धानमूलक
सामग्रीका पमा पुन: बािहर िन क छन्, जसको प्रयोजन र उपभोग यसको शु आती
प्रयोजन र उ े यभ दा िनकै िभ न भइसके को हु छ ।
अ य त िनजी िवचार बोक्ने , प्रोपागा डा फै लाउने , (कितपय स दभर् म ा) ले ख क/
प्रकाशकले िज मेवारी िलनु नपनेर्, ोतह नखु ने वा नखुलाइने भएकाले आलोचकह
पचार्-पा लेटको प्रकृ ित पत्रपित्रका वा पु तकभ दा िभ न हो भ छन् । एउटा पक्षले अक
पक्षको काम-कारवाहीको ख डन गनर् वा आरोप-प्र यारोप (पा लेट युद्ध) गनर् य ता सामग्री
प्रयोग गरे को पिन पाइ छ । यसैले, ितनले आरोप-प्र यारोपको “मुड” बोके का हु छन् ।
भाषा, सं कृ ित, व तुि थित, गा भीयर् र िववादको गिहराइ पिन यहाँ पाउन सिक छ । तर,
ितनमा भािषक, सां कृ ितक, आदर-स मान वा सामािजक पमा यक्त हुने “औपचािरकता”
कम हुन सक्छ । य तै, अ य स चार मा यमका “गेटिकिपङ,” स पादन, लेखन, पठन,
“िफड याक,” बजार ज ता कितपय प्रिक्रयाह ियनमा लागू नहुन वा िभ न िहसाबले
लागू हुन सक्छन् । स ा, शिक्त वा पहुँचको आधारमा सृिजत हुने खास क यलाई समेत
ितनले किहलेकाही ँ चुनौती िद छन् (उदाहरणका लािग हेनर्ुहोस्, पचार् १) ।
िविवध आयाम र क्षे त्र समे ट् ने गरी सावर् ज िनक वृ मा देख ापनेर् य ता सामग्रीलाई
अ येताह ले स चारका िविभ न मा यम, पत्रपित्रका वा िकताबलाई जित मह व िदएको
पाइँदैन । चाहे िमिडया अ ययन होस् अथवा सां कृ ितक अ ययन (क चरल टिडज),
ितनमा इफे मे र ाले पयार् मह ा पाएको देि ख न । ने प ालमा मात्र होइन अ यत्र पिन यो
सम या देिख छ । प्रािज्ञक अ ययनमा इफे मेराको कम प्रयोग हुनुको एउटा कारण ितनको
गितलो संकलन र संरक्षण नहुनु पिन हो । यतातफर् न अिभलेखालय, न पु तकालयले यान
िदएको देिख छ । यो संिक्ष आलेखमा यसपिछ नेपालमा पचार् (खास गरी राजनीितक)
बारे संिक्ष चचार् गदैर् नेपालको पिहलो जनमत संग्रहमा पा पा िज लाबाट प्रकाशन भएका
पचार्को चचार् गिरएको छ । ती राजनीितक पचार्, ितनको प्रकाशनको पृ भूिम र सामािजक
अनुस धानमा ितनको मह ाबारे यो आले ख ले प्रकाश पाछर् । ले ख को अ तमा य ता
पचार्ह को ति बर पिन िदइएको छ ।
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नेपालमा राजनीितक पचार्
राणाकालीन ने प ालमा पचार् , पु तक वा अ य य तै सामग्री प्रकाशन गदार् सरकारी
िनकायबाट वीकृ ित िलनुपनेर् यव था गिरएको िथयो । पिहले गोरखा भाषा प्रकािशनी
सिमित (१९७०) भिनने र पिछ नेपाली भाषा प्रकािशनी सिमित (१९९०) भिनएको यो
सं थाले य तो िनयमनको काम ग य । सरकारबाट अ तवर् तु वीकृ त गराई प्रकाशन
गनर्ुपनेर् प्रावधानले पचार्, पु तकले पानर् सक्ने प्रभावबारे त कालीन शासन यव था सचेत
िथयो भ ने देखाउँ छ । तथािप, आयुवेर्द पसल, औषधी-उपचारका िवज्ञापन, नाट्य तथा
सां कृ ितक कायर् क्र म, प्रभु- तु ि त, मिहमा-ले ख न (हेि जयोग्राफी), तु ि त-गान (ओड),
मनोर जन, िवज्ञापन वा राजनीित निमिसएका सामग्रीह पचार्-पा लेटका पमा राणा
कालमा प्रश त िनि कएका र िवतरण भएका देिख छन् (िम , अयार्ल र सुवेदी २०६६) ।
यी सबै सामग्रीका प्रकाशकले सरकारी िनकायबाट वीकृ ित िलए-निलएको भने थाहा हु न ।
िव.सं. १९९० को दशकमा राणा शासनको िवरोधमा नेपाल प्रजापिरषदल
् े आ दोलन
गदार् ह तिलिखत पचार्ह िलथो गरी प्रकाशन गरे को िथयो । ितनै पचार्ले गदार् नै सो सं थासँग
स बि धतह लाई कारवाही गनेर् एक िहसाबले बिलयो आधार शासकह लाई उपल ध
गराइिदयो र १९९७ सालमा चार जना नागिरकलाई राजनीितक कारणले मृ युद ड िदइयो ।
२००७ सालको आ दोलनमा राणा शासनको िवरोध र क्राि तको समथर्नमा काठमाडौ ँ
तथा अ य िज लामा पिन पचार् - पा ले ट ह िन कन थाले । क्राि तका समथर् क ह ले
हवाइजहाजबाट समे त पचार् छरे क ा िथए । काठमाडौ ँ बािहरका अ य िज लामा ज तै
पा पामा पिन ह तिलिखत पचार्ह िन के को भेिट छ (पंगेनी २०४९) ।
राजनीितक गितिविधका क्रममा मुख्यत: ह तिलिखत, िलथोको प्रयोग वा िप्रि टङ
प्रेसको प्रयोग गरे र पचार्-पा लेटको उ पादन भएको देिख छ । यसले प्रिविधमा िब तारै
पिरवतर्न हुँदै िथयो र यस मािथको पहुँचमा पिन वृिद्ध हुँदै िथयो भ ने पिन देखाउँ छ । तथािप,
धेरै पिछस म पिन सरकार-िवरोधी पचार्-पा लेटह ह तिलिखत वा िलथो गिरएका हु थे
भने सरकारी वा राजनीितक पले तट थ पचार्-पा लेटह प्राय: मुिद्रत हु थे ।
२०१५ सालको पिहलो आम िनवार् च नदेि ख पिछ ला समयका िनवार् च नमा प्रयोग
भएका पचार्-पा लेट-पो टर के लाउने हो भने ितनको आकार, प्रकार, िडजाइन, रङ तथा
ितनमा प्रयोग भएका ग्रािफक्स तथा फ टमा ठूलो िविवधता देिख छ । आ ना िवचार,
भनाइ, अपील वा नारा मात्र देिखने पचार्-पा लेटमा पिछ लो समय गीत, किवता, गजल
पिन देिखन थालेका छन् । शुभकामना काडर् , िचट्ठी-पत्र र क्याले डर पिन चुनावी प्रचारप्रसारका सामग्री बनेका छन् (अयार्ल र िसंह २०६४) ।
सामा यत: सरकार या स ा िवरोधीह ले आ ना सूचना, स देश वा िवचार प्रवाह
गनेर् मह वपू णर् मा यमका पमा पचार् - पा ले ट लाई प्रयोग गरे क ो भे ि ट छ । सरकारी
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तवरबाट िवरोधीको प्र यु र िदन पचार्को प्रयोग गरे को उ तो पाइँदैन । पत्रपित्रका, रे िडयो
वा पिछ लो समयमा टे िलिभजन मािथको कमजोर पहुँचका कारण मात्र होइन, भािषक
िहसाबले िविवधता कायम गनर्, क्षेत्र अनुसार फरक-फरक िवषयव तु र जानकारी िदन,
िप्रि टङ प्रेसह मािथ भएको िनगरानी र प्रेसबाट सुरक्षाकमीर्लाई पुग्न सक्ने जानकारीबाट
ब न, सामग्रीह को िवतरणलाई िवके द्रीकृ त गनर् पिन स ा िवरोधीह य ता सामग्रीको
प्रकाशन, िवतरणप्रित सचेत भएका देिख छन् ।

जनमत सग्रं हमा पचार्

२०३५ साल चैतमा पािक तानी राजनीितज्ञ जुि फकार अिल भुट्टोलाई मृ युद ड िदएपिछ
यसको बािछटा िनदर्ल ीय प चायती शासन- यव था भएको ने प ालमा समे त प ¥ यो ।
पिहलेदेिख नै जुमर्ुराएका िवद्याथीर् समूहह ले सो ह याको िवरोधमा िविभ न कायर्क्रम
गरे । ती कायर्क्रममा सरकारी दमन भएपिछ िवद्याथीर् आ दोलन चिकर् यो र अ तत: जेठ
१०, २०३६ मा नेपाल अिधरा यभर बािलग मतािधकारका आधारमा जनमत संग्रह हुने
घोषणा भयो । वैशाख २०, २०३७ मा नेपालमा बहुदलीय यव था रो ने िक सुधािरएको
प चायती यव था रो ने भनेर जनमत संग्रह स प न भयो (हेनर्ुहोस्, बराल सन् १९८३) ।2
जनमत संग्रहको घोषणापिछ नेपालमा राजनीितक तथा चुनावी प्रचार-प्रसारका लािग
के ही खुला वातावरण ब यो (देवकोटा २०३९ : १७६–१७७) । जनमत संग्रहमा कुन पक्ष
रो ने र आफूले रोजेको पक्षमा आफूलाई लागेको कुरा िनधर्क्क र वत त्र पमा संयमपूवर्क
अिभ यक्त गनर्-गराउन वा आमसभा, बैठक, लेख, टीका-िट पणी, आलोचना, समालोचना
लेख्न वा प्रचार गनर् समेत पूणर् छुट भएको बताइएको िथयो । फलत: सुधािरएको प चायत
वा बहुदलीय यव थाको पक्ष तथा िवपक्षमा मात्र होइन समग्र चुनाव प्रिक्रयाको िवरोधमा
समेत िविभ न राजनीितक/सामािजक समूह सिक्रय भए ।
जनमत सं ग्र हमा सुध ािरएको प यायती यव थाका लािग पहेलँ ो रङ र बहु द लीय
यव थाका लािग िनलो रङ चुनावी िच को पमा प्रयोग भएको िथयो । जनमत संग्रहको
घोषणा भएदेिख सो प्रिक्रया स प न हुँदा स मको किरब एक वषर्को समयाविधमा िनवार्चन
आयोगले िविभ न गितिविध स चालन गनर्ुका अितिरक्त िनवार्चन प्रचार-प्रसार सामग्री
प्रकाशन गरे को िथयो । तर, जनमत संग्रह स प न भइसके पिछ िनवार्चन स ब धी स पूणर्
2

यस िनवार्चनमा कूल मतदाताको संख्या ७१,९२,४५१ िथयो, जसम ये ६६.९२% मत
खसेको िथयो । खसेको मतम ये ७.६३% रद्ध भएको िथयो भने सुधािरएको प चायती यव थाको
पक्षमा ५४.७९% बहुदलीय शासन यव थाको पक्षमा ४५.२१% मत खसेको िथयो । नेपालका
७५ िज लाम ये १९ िज लामा बहुदल पक्षले धेरै मत पाएको िथयो, जसम ये पा पा एक िथयो ।
सबै १४ अ चलमा प चायती यव था िवजयी भएको िथयो (देवकोटा २०३९ : ४५२–४५८) ।
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सामग्री िनवार्चन आयोगले धु यायो । यसैले, यो राजनीितक प्रिक्रयाबारे अ ययन गनर्का
लािग मह वपूणर् हु न सक्ने “आिधकािरक” ोत-सामग्री ने प ाल सरकार वा िनवार् च न
आयोगसँग अब सुरिक्षत छै नन् ।
सोही अविधमा िविभ न राजनीितक दल एवं ितनका िविभ न सिमित तथा अ य
सामािजक समूहले थरीथरीका गितिविध गरे का िथए । सो क्रममा िविभ न पचार्-पा लेट
र पो टर प्रकाशन गिरएका िथए । ती गितिविध र ती समूह/दलका िवचारधारा बु न य ता
प्रचार-प्रसार सामग्री मह वपूणर् हु छन् ।3 थानीय इितहास लेखनमा त य ता प्रचार-सामग्री
झन् अित नै उपयोगी हु छन् ।
िवषयव तुका आधारले मात्र होइन, भाषा, कागजको रङ, आकार, थानीयता वा
उ पादन र िवतरण प्रणालीका िहसाबले पिन पचार्-पा लेट ज ता इफे मेरा मह वपूणर् हुन
सक्छन् भ ने कुराको उदाहरण र छलफलका लािग २०३७ सालमा बहुदल र प चायतपक्ष
(र एक अकार्को िवपक्षमा पिन) को प्रचार-प्रसारका लािग पा पा िज लामा प्रयोग भएका
सामग्रीलाई िलन सिक छ । पा पाका स दभर् म ा थानीय पत्रपित्रका र के ही हदस म
काठमाडौबँ ाट प्रकािशत पत्रपित्रकाले जुन िवषयमा जे जानकारी िदएका छन्, योभ दा
िभ न जानकारी सोही थानमा िवतिरत पचार्-पा लेट तथा अ य सामग्रीले िदन सक्छन् ।
सुधािरएको प चायतका पक्षधर (हेनर्ुहोस्, पचार् २), बहुदलीय यव थाका पक्षधर तथा
चुनाव बिह कारको नीित िलएका तीन समूह पा पामा राजनीितक पले सिक्रय िथए ।
बहुदलीय यव थाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र के ही क युिन ट पाटीर् िथए । नेपाल क युिन ट
पाटीर् (माले), मोहन िवक्रम िसंहले नेतृ व गरे को क युिन ट पाटीर्, आिदले जनमत संग्रह
बिह कार गनेर् िनणर्य गरे का र सोही अनुसार प्रचार-प्रसार गरे का िथए । यी बिह कारवादीह ले
पिन आ ना िवचार पचार्-पा लेटका मा यमद्वारा नै जनता समक्ष पु¥याएका िथए ।
िविभ न राजनीितक दलसँग प्र यक्ष आबद्ध बाहेक के ही अ य समूह पिन पा पामा
सिक्रय िथए : ज तै, जनपक्षीय बहुदल प्रचार समहू । औपचािरक पमा गठन नभएको यो
समहू ले जनमत संग्रहको घोषणापिछ बहुदल-समिथर्त िवचारधाराको पक्षमा चनु ावी माहोल
िसजर्ना गनेर् उ े यका साथ काम गरे को िथयो । कमल मलेगो, िवनयकुमार कसजू लगायतका
यिक्तह को सिक्रयता रहेको यस समूहले बहुदलीय यव थाको समथर्नमा पचार्-पा लेट
लेख्नक
ु ा साथै स पादन, प्रकाशन र िवतरण गनेर् काम ग य । “प्रजाताि त्रक” िवचारमा आ था
3

जनमत संग्रहको क्रममा प्रकािशत के ही पचार्-पा लेट अयार्ल र िसंह (२०६४) मा परे का
छन् । यद्यिप, जनमत संग्रहबारे लेिखएका प्रािज्ञक अ ययन-अनुस धानमा य ता सामग्रीको प्रयोग
भएको खासै पाइ न । उदाहरणका लािग, लोकराज बरालको जनमत संग्रह स ब धी लेख (बराल
सन् १९८०) र पु तक (बराल सन् १९८३) मा के ही के द्रीय तहका पचार्-पा लेट प्रयोग गिरए
पिन ती अनुस धान सामग्रीको मूल आधार भने पत्रपित्रका तथा पु तकह नै हुन् ।
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राख्नेह ले बहुदल (संसद)् पक्षीय नागिरक समहू को गठन गिरसके काले “वामप थी” िवचार
निजकको तर कुनै दलसँग आबद्ध नभएको यो “जनपक्षीय” समहू खडा गिरएको िथयो ।
यो समूह ले प्रकाशन गरे क ा सामग्रीले बहु द ल पक्षलाई िजताउनु पछर् वा प चायत
पक्षलाई हराउनु पछर् भ ने बाहेक कितपय थानीय वा सामािजक, सां कृ ितक िवषयव तुलाई
पिन प्राथिमकतासाथ उठाएको िथयो । क युिन ट पाटीर्ह ले लगाउने नारालाई आ ना
िवषयव तुिभत्र पारे पिन समग्रमा बहुदल पक्षीयह ले समेत प्रचार-प्रसार गनर् िम ने गरी
यसका सामग्रीह तयार पािरएका िथए । समूहका सद य कसजूका अनुसार यसले कुनै पाटीर्
िवशेषको नीित, िनयम वा िनदेर्शन मा दैन यो ।4 यसले उ पादन गरे का सबै पचार्-पा लेट
कसजूको तानसेनि थत िनजी छापाखाना—कुमार प्रेस—मा छािप थे । पचार्-पा लेटको
िवतरणमा भने अप्र यक्ष नै भए पिन थानीय पाटीर् कायर्कतार्ह को संलग्नता रह यो ।
समग्रमा हेनेर् हो भने यो समूहले प्रकाशन गरे का सामग्रीमा बहुदल र िनदर्लका सबल र दबु र्ल
पक्ष के लाउने पचार्-पा लेटह को बाहु य देिख छ (अयार्ल र िसंह २०६४ : ५८) । बहुदल
आए के हु छ, जनताले के पाउँ छन्, कसले िजते के राम्रो हुने र के सुधार हुने, र कसले
िजते के नराम्रो हुने ज ता कुरामा यी पचार्मा यान िदइएको िथयो (हेनर्ुहोस्, पचार् ३) ।
पचार्-पा लेटको िवषयव तु तयार पानेर्, स पादन गनेर् तथा पाटीर् सँगको सम वयका िवषयमा
नेपाली कांग्रेस र अ य पाटीर्का रणनीित फरक िथए । नेपाली कांग्रेसको चनु ाव प्रचार-प्रसारमा
सिक्रय अ येता राजे द्रगोपाल िसंहका अनसु ार थानीय प्रा यापक, िशक्षक, बिु द्धजीवीह ले
कांग्रेस समिथर्त पचार्-पा लेट तयार गथेर् ।5 के द्रीय नीित अनुसरण गरे र नै िवषयव तुह
छािन थे भने जनमत संग्रहको मख्ु य एजे डाका पमा रहेको बहुदलीय यव थाका समथर्न वा
िनदर्लीयताको आलोचनाका बँदु ाह मल
ू िवषयव तु हु थे । िज लामा िवतिरत हुन के द्रबाट
छािपएर आउने पचार्-पा लेटबाट नै िज लाका धेरै सामग्री प्रभािवत हु थे (हेनर्ुहोस्, पचार्
४) । तथािप, के ही हदस म थानीय मु ाह लाई पिन प्राथिमकतामा रािखएका हु थे, जसलाई
मल
ू धार वा राजधानी-के ि द्रत िमिडयाले चासो िदँदनै थे । प्र.ने.का. िज ला बहुदल प्रचार-प्रसार
सिमितका नाममा नेपाली कांग्रेसले पचार्-पा लेट प्रकाशन र िवतरण गरे को िथयो । कांग्रेसले
प्रकाशन गरे का सामग्री प्राय: लामा हु थे । “आ नो र आ ना स तान दरस तानका लािग:
बहुदललाई िजताउनहु ोस् ! नीलो आकाशी रङलाई रो नहु ोस् !” शीषर्क राखेर सानो अक्षरमा
दईु पृ लामो पचार् यसको उदाहरण हो (हेनर्हु ोस,् अयार्ल र िसंह २०६४ : ५९) ।
पा पामा उ पािदत धेरै जसो पचार्-पा लेट कुमार प्रेस, ितलक प्रेस वा नारायण प्रेसबाट
छािपएका देि ख छन् । ने प ाली कां ग्रे स ले बुट वलका प्रे स मा पिन आ ना पचार् छपाएको
देिख छ । िविभ न पाटीर् वा समूहले वत त्र पले चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशन
4
5

समूहका सद य कसजूसँग माचर् १६, २०१५ मा गिरएको कुराकानी ।
अ येता िसँहसँग अग १४, २०१४ मा गिरएको कुराकानी ।
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गरे को देिख छ; बहुदल वा प चायत समथर्कका आ-आ नै समूहका माझ आपसी सम वय
भएको वा संयुक्त पमा प्रचार-प्रसार अिभयान चलाएको देिखँदैन । पचार्-पा लेटकै प्रयोग
गरे र दईु पक्षले एक-आपसका तकर् लाई ख डन-म डन गनेर् काम कम भएका िथए । िज ला
िनदर्लीय प्रचार प्रसार सिमितका हु मबहादुर े ले लेखेको “दुगर्बहादुर रानाको खुलापत्रको खुला-उ र” र दगु ार्बहादरु रानाले “िज ला िनदर्लीय प्रचार प्रसार सिमित पा पाको
संयोजक तथा अ यक्षलाई खुला पत्र” भने यसका अपवाद हुन् (हेनर्ुहोस्, पचार् ५ र ६) ।
बहुदल पक्षले सके स म नीलो कागज वा नीलो रङको मसी प्रयोग गरे र र प चायत
समथर्कले सके स म पहेलँ ो कागज प्रयोग गरे र पचार्-पा लेट तयार गरे को पाइ छ । यसले
गदार् पचार्-पा लेटका िवषयव तु नपढी रङका आधारमै कुन पक्षको हो भ ने छुट्ट्याउन
सिक यो । पचार् वा पा लेटको िवषयव तु (टे क् ट) मात्र मह वपूणर् वा सूचनामूलक हुने
होइन िक चुनाव िच का पमा प्रयोग गिरएका पहेलँ ो र नीलो रङ नै पा लेटका “टे क् ट”
हु न सक्ने यसले देख ाउँ छ । उदाहरणका लािग, तानसे न नगर प चायतका त कालीन
प्रधानप च िब दु प्रसाद नेपालीले पहेलँ ो कागजमा र रातो अक्षरमा “ व छ मनले िवचारौ”ँ
शीषर्कको पचार् िनकालेका िथए (हेनर्ुहोस्, पचार् ७) ।
जनमत संग्रहमा प्रकािशत पचार्ह फगत िनब धा मक व पका मात्र िथएनन् । तीजे
गीतका भाकामा पिन पचार् बनाएर प्रकाशन गिरएका िथए । उदाहरणका लािग एकातफर् िनलो
र अक तफर् सेतो रङ भएको कागजमा प्रकािशत पचार्लाई िलन सिक छ (हेनर्ुहोस्, पचार् ८
र ९) । यो पचार्को पिहलो गीतको रचनाकारका पमा आरसी हुँिमन (जनपक्षीय बहुदल
प्रचार समूह) भ ने जानकारी िदए पिन दो ो गीतको रचनाकारको िवषयमा कुनै जानकारी
िदइएको छै न । प्रचार सामग्री भने सदरमुकामभ दा बािहरको गािवस ताहूँ, घोवादीका नाममा
प्रकािशत िथयो । यसको िवषयव तु वा “टेक् ट” ले चुनाव प्रचार-प्रसारका क्रममा थानीय
चालचलन र यवहारका िवषयमा सकारा मक तथा नकारा मक अवधारणा अगािड सािररहेको
िथयो । र, खास गरी “झाम्रे” नाचको प्रसंग अ य िज लाको सां कृ ितक माहौलभ दा िभ न
िथयो भ ने कुराको जानकारी य तै प्रचार सामग्रीबाट मात्र अनुमान गनर् सिक छ ।6

अ यमा,
सामा य ज ता लाग्ने र खासै यान निदइने क्षणभंगुर सामग्रीले पिन िविभ न िवषयव तुबारे
के ही न के ही भिनरहेकै हु छन् । इफे मेरा माफर् त समाजमा भइरहेका सामािजक, सां कृ ितक या
राजनीितक पिरवतर्नको छनक पाउन सिक छ । िविभ न कालख डमा िववाह- तब ध-पा नी
ज ता पािरवािरक/सामािजक कायर्क्रममा िवतरण भएका िन ता पत्रह को अ ययनबाट
6

“झाम्रे” पा पामा प्रचिलत लोक नाच हो ।
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हामीले पिरवारमा/समाजमा आएका पिरवतर्नलाई आकलन गनर् सक्छौ ँ । राजनीितक पचार्पा लेटको मह ाबारे त मािथ उदाहरण सिहत चचार् गिरसिकयो । खास गरी ब द समाज
या तानाशाही शासन यव थामा पचार्-पा लेटको मह ा झन् बढ्छ । य तै, िनवार्चन
ज ता िविश अवसरमा बढीभ दा बढी नागिरकस म सीधै पुग् न सरोकारवालाह ले
इफे मेराको प्रयोग गदर्छन् । िमिडया या अ य मा यमले सबै सामग्री नसमेट्ने हुनाले यिद
सू म अ ययन गनर् चाहने हो भने पचार्-पा लेट-पो टर ज ता इफे मेराको शरण पनैर् पनेर्
हु छ । य तै, यी क्षणभंगुर सामग्रीको अ ययनबाट नयाँ जानकारी र नयाँ ि कोण समेत
पाउन सिक छ, जुन पार पिरक ोतमा मात्र भर पदार् छुट्न सक्छ । यसैले, पु तक वा
पत्रपित्रकाको मात्र संकलन गनेर् र ितनलाई अ ययनको मूल र आिधकािरक ोत मा ने
जुन पर परा छ, यसमा पिरवतर्न गनर्ु ज री छ । यसले अ ययन सामग्रीको दायरा मात्र
फराक बनाउने होइन िक ज्ञानको दायरा पिन िव तार गछर् ।
अ ययन-अनुस धानमा क्षणभंगुर सामग्रीको ठू लै मह ा भए पिन हामीकहाँ य ता
सामग्रीको संकलन-संरक्षणबारे कमैले मात्र चासो िदएको पाइ छ । िनजी तवरमा के ही
संकलकले के ही सामग्री िवशेषको संग्रह गरे को हुन सक्छ, तर पु तकालय या अिभलेखालय
ज ता सावर्जिनक सं थाले चासोखाँचो राखेर य ता सामग्रीह को संकलन-संवधर्न गरे को
पाइँदैन । छुट्टै िवधाका पमा यसको संकलन तथा क्याटलग गनेर् र सावर्जिनक पहुँचमा
पु¥ याउने काम भएको छै न । तर, सहज उपल ध हुने र सिजलोसँग राख्न सिकने हुनाले
यिद यी सामग्रीको मह ा बुझाउन सिकयो भने यी सामग्रीको बृहत् संग्रह तयार हुन सक्छ ।
इफे मेरा यव थापन गनर् के ही यावहािरक सम या भने देिख छन् । िमित, लेखक,
थान वा अ य धेरै जानकारी नहुने हुनाले सूची या क्याटलग तयार गनर् सम या हु छ ।
प्र येक पचार्-पा लेटलाई एउटा मा ने वा खास घटना, यिक्त, सं था वा िमितमा प्रकािशत
वा िवतिरत भनेर सोसँग स बि धत सबैलाई संयुक्त पमा राख्ने भ ने कुराका आधारमा
यसको यव थापन फरक-फरक तिरकाले हुन सक्छ ।
मदन पुर कार पु तकालयले ने पाली भाषामा प्रकािशत य ता क्षणभंगुर सामग्रीको
पिन संकलन गछर् । पु तकालयले आ नो संकलनमा रहेका जनमत संग्रह स ब धी के ही
चुिन दा सामग्रीको २०६४ सालमा प्रदशर्नी समेत गरे को िथयो (हेनर्ुहोस्, अयार्ल र िसंह
२०६४) । य तै, २०६६ सालमा िविभ न खालका क्षणभंगुर सामग्रीको प्रदशर्न गिरएको
िथयो (हेनर्ुह ोस्, िम , अयार् ल र सुवे द ी २०६६) । पा पा तथा काठमाडौ बँ ाट जनमत
संग्रहमा प्रकािशत वा उ पािदत के ही पचार् -पा लेट सामग्रीह संरक्षणका लािग मदन
पुर कार पु तकालयमा िवनयकुमार कसजू, राजे द्रगोपाल िसंह र आमोददेव भट्टराई माफर् त
आइपुगेको छ र यसलाई िडिजटलाइज गनेर् काम स प न भइसके को छ । पा पा तानसेनमा
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ज तै अ यत्र पिन यिक्तगत पमा पिन य ता सामग्री संकलन र संरक्षण गनेर् यिक्तह
हुनुहु छ । य ता सामग्री सुरिक्षत हुन र अ ययन-अनुस धानका लािग उपल ध हुन ज री छ ।

ध यवाद
लेख तयार गनर् िविभ न िहसाबले सघाउने िवनयकुमार कसजू, राजे द्रगोपाल िसंह, आमोददेव
भट्टराई, शिमक िम तथा मदन पुर कार पु तकालय पिरवारप्रित आभारी छु । स पादनमा
सघाउने प्र यूष व त र लोकर जन पराजुलीलाई पिन ध यवाद ।
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