वैद्य भाओवादीरे ‘वैदेशिक हस्तऺेऩ’ को आॉचर थाऩेय फहुभत ककन नल्माउने ?
- सूमप्र
य साद श्रेष्ठ

प्रभुख शनवायचन आमुक्त फनेय नेऩारका चाय याष्ट्रिम शनवायचन सम्ऩन्न गने व्मष्ट्रक्तको नाभ हो सूमप्र
य साद श्रेष्ठ
। आजका प्रभुख शनवायचन आमुक्त नीरकण्ठ उप्रेतीको

दऺता शनमाल्दै आमोगभा प्रवेि गयाउने व्मष्ट्रक्तको

नाभ ऩशन सूमप्र
य साद श्रेष्ठ नै हो । दे िव्माऩी रुऩभा १० हजाय ऩमयवेऺकराई ऩरयचारन गदैआगाभी भॊशसय ४

भा हुने सॊष्ट्रवधानसबा सदस्म शनवायचनको ऩमयवेऺण गनय तमाय याष्ट्रिम शनवायचन ऩमयवेऺण सशभशत (शनमोक)
को नेतत्ृ व गरययहे का व्मष्ट्रक्तको नाभ ऩशन सूमप्र
य साद श्रेष्ठ नै हो ।

नेऩार सयकायका सशचव य फेरामतका राशग नेऩारी याजदत
ू सभेत बएयअनुबव हाशसर गरयसकेका व्मष्ट्रक्तको
उचाइको भाऩन सॊष्ट्रवधानसबाको ऩकहरो शनवायचनभै ऩशन बइसकेको छ । श्रेष्ठरे नेतत्ृ व गये को शनमोकफाट

बएको शनवायचन ऩमयवेऺणरे सवयऩऺीम सभथयन ऩाउनु त्मसकै उदाहयण हो । श्रेष्ठको राभोअनुबवका कायण
सॊक्रभणकार बोशगयहे को नेऩारी याजनीशतक अवस्था, शनधयन फन्दै गएको भुरुक य भुरुकवासीराई फेवास्ता
गदै दरीम स्वाथयभा भात्र शरप्त बएका

याजनीशतक दरको ष्ट्रवश्लेषण य शनवायचनका जकटरताका ष्ट्रवषमभा

उहाॉको दृष्ट्रिकोण सटीक य साभशमक हुने ठहय गदै इनेऩारी खफयका राशग कष्ट्रऩर काफ्रे य यभेि दर
ु ाररे
रशरतऩुयको कुऩण्डोरस्स्थत शनमोकको कामायरमभा शरएको अन्तवायताय :


शनमोकरे शनवायचनराई भमायकदन फनाउन कस्तो तमायी गये को छ?

ननमोकको सॊमोजकत्वभा २०४८ सारदे खिको ननवााचनभा याष्ट्रिम य अन्तयााष्ट्रिम ऩमावेऺकरे

ननवााचनको ऩमावेऺण गदै आएका छन ् । ननमोकको ऩरयचम स्वतन्र छ । कुनै दरसॉग आस्थायाख्ने

ऩमावेऺक हुनसक्छन ्, तय त्मस प्रकायको आस्था दे िाउने व्मष्ट्रिराई ननमोकरे सहबागी फनाउॉ दै न ।
दरको कामाकतााका रानग अन्मरै बूनभका होरा, ननमोकभा छै न । ऩायदर्शॉ आचयण, उच्च इभान्दायी
य जनताको भतदानको अनधकायराई ऩूजा गने व्मष्ट्रि नै ननमोकभा सॊगठित छन ् । मस प्रकायका
व्मष्ट्रिको चमन ननमोकको ऩठहरो तमायी हो जसको फरभा हाभी ननवााचनऩूव,ा ननवााचन कार य

ननवााचनऩश्चातको अवस्थाभा ऩनन िीक तरयकारे ऩमावेऺण गनासक्छौं । हाभीसॉग अनुबवरे
िारयएका व्मष्ट्रिहरु छन ्, रोकताखन्रक भूल्म–भान्मताको कडीका रुऩभा यहे को भतदानको

जनानधकायका रानग ऩहये दाय फनेय काभ गना १० हजाय सदस्म तत्ऩय छन ् । मही नै हाम्रो तमायी
हो जसप्रनत भ ऩूणरु
ा ऩरे ष्ट्रवश्वस्त ऩनन छु ।


सॊष्ट्रवधानसबाको ऩकहरो शनवायचनभा शनमोकको जुन तमायी शथमो, त्मससॉग दाॉजेय बन्नुऩदाय
अकहरेको तमायी कस्तो छ ?

मस ऩटक ननवााचनऩूवक
ा ो हाम्रो ऩमावेऺण अझ फढी सठिमताऩूणा हुनऩुग्मो । हाभी भतदाता

नाभावरी सॊकरनको िभदे खि नै सहबागी बएका छौं । अनेक चुनौतीका फाफजुत नाभावरी

सॊकरन य भतदाताको तस्वीयसठहतको ऩरयचमऩर फनेको छ, मो आपैभा िू रो उऩरखव्ध हो । मसका
रानग हाभीरे नाभावारी सॊकरन कामादेखि ऩछ्माइयहे का छौं । ननवााचनका सवारभा नीनत य

नसद्धान्त ननभााणदे खि नै हाभीरे अनुगभन गये का छौं । ननवााचनभा र्शुद्धीकयण ल्माउन नीनतगत

र्शुद्धताको िाॉचो ऩदा छ, त्मसभा हाभीरे अनुगभन भार गये नौं, सचेत नागरयकको बूनभका ननवााह गदै
जनभत फनाउने, ऩैयवी गने य रोकताखन्रक भूल्मभान्मताको यऺाका रानग दफाफ ठदने काभ ऩनन
गमौं । हाभीरे याजनीनतक दरका प्रनतनननध, नागरयक सभाजका सदस्महरु तथा अन्म ऩमावेऺक
सभूहहरुसॉग नभरेय आसन्न ननवााचनराई ननष्ऩऺ, स्वतन्र य तटस्थ रुऩरे सम्ऩन्न गयाउनका
रानग चयणवद्ध रुऩभा छरपर य ष्ट्रवचाय ष्ट्रवभर्शा ऩनन जायी यािेका छौं ।



नीशतगत िुद्धता य त्मसको असयका फाये भा उदाहयणका साथ प्रि ऩारयकदनुस ् न?

राभो सभमसम्भ ननवााचन आमुिको ऩद िानर यह्यो, मो नीनतगत कभजोयी हो । ननवााचनका

प्रावधान उल्रॊघन गदै जाने अनन कुया बने रोकतन्रको गने, मो कहाॉ नभल्ने कुया हो ? मीआठद
सैद्धाखन्तक चुनौती दे खिए जसको ननयाकयणका रानग हाभीरे जनभत फनाउन, सयकाय य दरराई
दफाफ ठदन ऩैयवी गनुऩ
ा मो ।


ष्ट्रवगतका शनवायचनबन्दा भॊशसय ४ को शनवायचन के कायणरे ष्ट्रविेष होरा?

ष्ट्रवगतका ननवााचनभा एक व्मष्ट्रिरे धेयैैै ऩटक भतदान गये को सुन्नभा आमो । ननवााचनभा

व्मष्ट्रिको एक भतरे धेयै पयक ऩाने गदा छ । त्मसैरे भतदान गने उभेय ऩुगेका सफै नागरयकरे

भतदान गना नछुटु न ् बनेय पोटो सठहतको भतदाता नाभावरी सॊकरन गने कामा सुरु गरयएको हो ।
मसको पाइदा के छ बने सम्फखन्धत व्मष्ट्रिफाहे क अरुको नाभभा भतदान हुनसक्ने सम्बावना
यहन्न । ष्ट्रवगतका ननवााचनभा ष्ट्रवदे र्शी नागरयकरे ऩनन भतदान गये बन्ने कुया छ त्मसको

सभाधानका रानग ऩनन पोटो सठहतको भतदाता ऩरयचमऩर सटीक सभाधान हुनेछ । धाॉधरीको

सम्बावना घट्ने ऩूवााधाय तमाय बएको छ । त्मस्तै, भतदाता सूची सॊकरनका िभभा िाउॉ –िाउॉ भा
अवयोध उत्ऩन्न बएऩनन भतदाता मसको तमायी बएको छ । सको उद्दे श्म नै कुनै नागरयक
भतदानफाट नछुटु न ् तथा कुनै अनागरयकरे भतदान गना नऩाउन ् बन्नेनै हो । भतदानको
अनधकायको सदऩ
ु मोग गने दृष्ट्रिरे मस ऩटकको ननवााचन ऐनतहानसक हुनेछ ।



पोटो सकहतको भतदाता नाभावरी सॊकरनका क्रभभा सफै नागरयकराई सभेकटमो त?

ष्ट्रवनबन्न कायणरे करयव ४० राि नागरयक छुटे का छन ् । उनीहरु फोनापाइड नेऩारी नागरयक हुन ्
तय भतदाता सूचीभा उनीहरुको नाभ छै न । कोही ष्ट्रवदे र्शभा यहे का य कोही अन्म कायणरे सूचीकृ त
हुनफाट फखचचत बए । सभावेर्श गनाका रानग हाभीरे सक्दो प्रमास गये का हौं तय मो रगबग
अननखश्चतजस्तै बएको छ ।


शनवायचन आचायसॊकहता फन्ने क्रभभा केही भकहनाअशघ तऩाईंरेबन्नुबएको शथमो, ‘आचायसॊकहता

कामायन्वमन गने शनकाम याजनीशतक दरहरुबएकारे उनीहरुराई सहज हुनेगयी आचायसॊकहता जायी
गनुऩ
य छय । मद्यष्ट्रऩ आचाय सॊकहताको कामायन्वमनका राशग बने शनवायचन आमोगरे कुनै सम्झौता

गनुह
य ु न्न ।’ शनवायचनका सन्दबयभा रागु गरयएको आचायसॊकहताप्रशत दरहरु कष्ट्रिकोइभान्दाय दे ख्दै
हुनुहुन्छ ?

ननवााचन आचायसॊठहता कानुनी रुऩभा भार हुने होइन । मो त याजनीनतक दरहरु मसप्रनत कष्ट्रिको
इभान्दाय यहन्छन ् बन्नेभा बय ऩदा छ । ननष्ऩऺ ननवााचनको भुख्म आधाय बनेकै सयकाय,

याजनीनतक ऩाटॊ, उम्भेदवाय तथा भतदाता सफैरे ऩूणा रुऩभा कान्र्मानवमन हो । आचायसॊठहता

ऩारना गनुा ननवााचनसॉग सम्फखन्धत सफैको दानमत्व हो । भतदान केन्र याजनीनतक दररे कुनै

ठकनसभको अयाजक ऩरयखस्थनत आउन ठददै नौं बन्ने ष्ट्रवश्वास ठदराउन सक्नुऩदा छ । सचचायभाध्मभरे

ऩनन कुनै ष्ट्रवर्शेष याजनीनतक दरको ऩनछ राग्नुहुॉदैन । साथै, कभाचायी तथा याजनीनतक दररे ऩनन
सहमोग गनुऩ
ा दा छ । हाम्रो दे र्शभा सफैनतय अस्तव्मस्तता यहे को छ । कुनै ऩाटॊरे नबरनबरे ऩैसाको
िेरभा आचायसॊठहता उल्रॊघन गनासक्छ । मस्तो अवस्थाभा आचायसॊठहताको ऩारना ऩूणा रुऩभा
हुन्छ बन्नसठकन्न ।



सञ्चायभाध्मभरे कष्ट्रिको इभान्दायी दे खाइयहे को दे ख्नुहुन्छ ?

सचचायभाध्मभभा याजनीनतक दरको प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्नता यहॉ दै आएको छ । कनत
नभठडमा त ऩाटॊकै रगानीभा चरेका छन ् बननन्छ । ऩरकाय दरकै कामाकताा नबएऩनन उनीहरुको
सॊरग्नता याजनीनतक दरसॉग दे खिन्छ । सचचाचायभाध्मभहरु ऩटॊरे नरएको नसद्धान्तका कायण

ऩनन झुकाव याख्ने ठकनसभका हुनसक्छन ् । मस्तो अवस्थाभा सचचायभाध्मभरे ऩनन आचायसॊठहता

उल्रॊघन नगराान ् बन्न सठकन्न । ननष्ऩऺ रुऩभा आचायसॊठहताको ऩारना गनेहरुको सॊख्मा सानो
दे खिएको ऩुयानो अनुबव यहे ताऩनन मस चाय–ऩाॉच वषाभा नेऩारी प्रेसभा िू रो ऩरयऩक्वता आएको
भैरे दे िेको छु । ननवााचन आचायसॊठहता ऩारना गने प्रेसको सॊख्मा फढ्ने भार होइन, उनीहरुरे
आचायसॊठहता उल्रॊघन गने सभूहराई ऩनन िफयदायी गनेछन ् ।


ऩमयवऺकहरुको सवारभा के बन्नुहुन्छ शन ? उनीहरु ऩशन दरका एजेण्ट फनेय काभ गये को
ष्ट्रवगतभा दे स्खमो ?

भैरे अनघ ऩनन बननसकें, ऩमावऺकहरु चमन गदाानै स्वतन्र व्मष्ट्रिको छनोट गरयनु आवश्मक छ ।

तयऩनन कुनै एकाध व्मष्ट्रिफाट बएको कभजोयीराई नरएय सफै ऩमावेऺकराई दोष ठदनु जामज होइन
। मस अथाभा सफै ऩमावऺकरे ऩनन ऩूणरु
ा ऩभा आचायसॊठहता प्रमोग गदा छन बन्ने छै न । मसभा
नागरयक सभाजरे ऩनन िफयदायी गनुऩ
ा छा ।

ष्ट्रवतगका ननवााचनभा अदऺ ऩमावेऺकराई ऩनन अनुभनत ठदइएको दे खिमो, मस ऩटक ऩनन त्मही
िभ दोहोरयमो बन्ने गुनासो छ । ५१ सॊस्थाका ७४ हजाय २ सम ४७ ऩमावेऺकरे मस ऩटक
ननवााचन ऩमावेऺण गदै छन ्, कसयी सम्हाल्ने ?

सफैका फाये भा भ बन्न सष्ट्रिनॉ । ऩमावेऺणको अनुभनत ऩाएका कनतऩम सॊस्थाका फाये भा भैरे ऩनन
अस्ऩिता ऩाएको छु । तय काभ नहे यी हताय गये य केही बन्नु फुष्ट्रद्धभानी हुन्न । ष्ट्रवगतको

अनुबवफाट ऩाि नसक्दै ननवााचन आमोगरे सफै ऩऺभा ध्मान ठदएय नै ऩमावेऺणको अनुभनत ठदएको
होरा बन्ने भराई रागेको छ ।



ऩमयवेऺनका सवारभा काटय य पाउण्डे सन सधैं चशचयत यहन्छ शन ?

काटा य पाउण्डे सन ऩनन हाभीजस्तै ऩमावेऺक हो, नेऩारभा अन्म दातारे गये को सहमोगको आधायभा

उनीहरु नेऩारभा ऩमावेऺण गदा छन ् । ऩमावऺकका रुऩभा मसभा केही ननखश्चत ऺेरहरु हुने गदा छन ।
जस्तै भतदातारे ननधाक्क भत ठदन सके मा सकेनन ्, कुर भतदाताभध्मे कनत प्रनतर्शत बोट

िस्मोजस्ता कुयाभा आधारयत यहे य सफैरे प्रनतवेदन ठदने हो । सॊष्ट्रवधानसबाको ऩठहरो ननवााचनभा
उसरे प्रायखम्बक प्रनतवेदन हतायभा ठदमो, केही आरोचना ऩनन बमो । तय जहाॉसम्भ चचााको कुया

छ, अभेरयकी ऩूवया ािऩनतका नाभभा िुरेको सॊस्था, त्मसभानथ उनी आपै सठिम छन ् । त्मसरे ऩनन
चचाा ऩाएको हुनऩ
ु छा ।


शनमोकरे ऩरयचारन गने १० हजाय ऩमयवऺक कसयी छनोट हुन्छन?्

भानव अनधकायका ऺेरभा कामायत, दरीम याजनीनतका दृष्ट्रिरे तटस्थ साभाखजक सॊघसॊस्था, ऩेर्शागत
व्मष्ट्रि, कानुनष्ट्रवद, प्राखऻक रगामतका ऺेरभा कामायत इच्छुक व्मष्ट्रिराई ननमोकरे ननवााचन

ऩमावेऺणका रानग आभन्रण गदा छ । खजल्रा तथा ऺेरभा ऩमावेऺकहरु स्थानीम व्मष्ट्रि नै हुन्छन ् ।
त्मसभध्मे २५ प्रनतर्शत ऩमावेऺक सफै ननवााचन कामािभको अनुगनभन गनेगयी दीघाकारका रानग
नै ननमुि हुन्छन ् ।



नेकऩा– भाओवादी नेतत्ृ वको भोचायका कायण शनवायचन हुनेभा जनताप्रशत अझै आिॊका छ शन?
ष्ट्रवयोध ऩनन एउटा नसस्टभभा गनुऩ
ा दा छ । याजनीनतक दर बएऩनछ खजम्भेवाय ऩनन हुनऩ
ु दा छ ।
बौनतक कायवाही गने रगामतका धम्कीका कायण भाओवादी अरोकष्ट्रप्रम हुॊदै गएको छ ।

उनीहरुराई ननवााचनभा सहबागी गयाउन वास्तवभा सॊस्थाऩन ऩऺरे िू रो प्रमास गये कै हो ।
सॊष्ट्रफधानसबाको अवसान हुॉदादे खि नै भाओवादीरे वैदेनर्शक हस्तऺेऩ ष्ट्रवरुद्ध आवाज उिामो ।

वास्तवभा भाओवादीरे उिाएको भुद्दा फौष्ट्रद्धक सकारका रानग सकायात्भक नथमो । दे र्शबष्ट्रिको

उसको भुद्दारे सॊष्ट्रवधानसबाभा फहुभत ऩनन ल्माउनसक््मो । उसको सयकाय नै फन्नसक््मो । तय

उसको भाग ननवााचनराई नै फाधा ऩुग्ने ठकनसभको यह्यो । मसरे गदाा उसको रोकष्ट्रप्रमता घट्मो ठक
बन्ने बान हुन्छ । वास्तवभा ननवााचनफाहे क अको कुनै भाध्मभफाट ऩनन कसको साथभा जनता
छन ्, कुन ष्ट्रवचायका ऩऺभा छन ् बन्ने जानकायी हुनसिैन । ननवााचनजस्तो जनअनधकायको

ष्ट्रवयोधभा िडा हुनु त्मसभा ऩनन उम्भेदवाय य भतदाताराई बौनतक कायफाहीको धम्की ठदनु केफर
ठहॊ सा हो । ष्ट्रवयोधको ननखश्चत प्रठिमा, प्रणारी हुन्छ, त्मसराई उल्रॊघन गये य उसरे िू रो अवसय
गुभाएको छ । वैद्य भाओवादीरे ‘वैदेनर्शक हस्तऺेऩ’ को आॉचर थाऩेय ननवााचनभा फहुभत ठकन
नल्माउने ?

वैद्य भाओवादीरे उिाएका एजेन्डा सही हुन ् बनेय साष्ट्रवत गने आधाय ऩनन ननवााचन नै हो ।
ननवााचनभा सहबागी बएय अनघ फढ्नुको ष्ट्रवकल्ऩ छै न । अझै ऩनन भेयो आग्रह भाओवादीरे

ननवााचनभा सहबागी बएयै अनघ फढ्नुऩछा बन्ने नै हो । सभम अझै छ, ननवााचनभा आएय खजत्नुहोस ्
। भूल्माॊकन गने खजम्भा जनताको हो । तऩाईंका एजेण्डा सही छन ्, जनतारे अवश्म साथ ठदनेछन ्
।


चाय प्रभुख दररे ऩमायप्त इभान्दायी दे खाएनन ् कक वैद्य भाओवादीराई शनवायचनभा ल्माउन? पकाउन
नसकेको हो कक ?

नेकऩा–भाओवादी फच्चा त होइन नन पकाउनराई । सम्ऩूणा याजनीनतक, साभाखजक अवस्था नर्शनथर
यहे को अवस्थाभा ऩनन नपठकने कस्तो हि हो त्मो ! सफैको भाग ननवााचननै बएकारे भाओवादीरे
सो बावनाको कदय गनुऩ
ा दा ्मो ।


शनवायचनभा सेना ऩरयचारनको ष्ट्रवषमभा िॊका उऩिॊका यहे को छ शन?

ननवााचनभा सेना ऩरयचारन गरयने कुयाराई सफैरे नकायात्भक रुऩभा प्रचाय गये, तय त्मो गरत हो
। ननवााचन बइयहे को सभमभा कुनै अकल्ऩनीम घटना घटे को िण्डभा भार सेना ऩरयचानरत हुन्छ,

अन्मथा उसरे भतदाताराई भनोवैऻाननक रुऩभा सुयऺाको अनुबनू त भार गदा छ । ‘र फाठहयी घेयाभा
सेना ऩनन छ, ढु क्करे भतदान गयौं’ बन्ने बावनाको ष्ट्रवकास हुन्छ । भुडबेडका रानग सेना
ऩरयचारन गरयमो बनेय भ्रभ नसजाना गनािोज्नु भुित
ा ा हो ।



वैद्य भाओवादी त वैदेशिक हस्तऺेऩको इिायाभा शनवायचन हुन राशगयहे को हो
, मसको फकहस्काय गयौं
बन्दै छ, के चुनाफ होरा त ?

चुनाफ हुॉदैन ठक बनेय सोच्नु अको भुित
ा ा हो । एकदभ वाठहमात कुया ! माफत सभस्माको

सभाधानको आधाय नै ननवााचन हो, जसको अको कुनै ष्ट्रवकल्ऩ नै छै न । तय ऩनन चुनाफ हुदैन
बन्नु य हुन नठदनु ऩाऩ हो । यह्यो हस्तऺेऩको कुया, मो दृष्ट्रिदोष भार हो । ठकनबने केराई

हस्तऺेऩ बन्ने ? आऩूmराई पाइदा बए त्मही काभ वैदेनर्शक सहमोग हुन,े फेपाइदा बए त्मही काभ

ष्ट्रवदे र्शी हस्तऺेऩ ! ठदल्रीभा फसेय उनीहरुकै सहजीकयणभा फाह« फुद
ॉ े सम्झौता गदाा हस्तऺेऩ बएन,
सयकाय आऩूm सहबागी हुन ऩाएको बए, ननवााचनको नभनत सारयएको बए मही ननवााचनभा वैदेनर्शक

हस्तऺेऩ नहुने– के अफ ऩनन नेऩारी जनताराई फुद्धु िानेको हो ? मो जुॉगाको रडाइॉ भार हो बनेय
नागरयकरे फुझेका छै नन ् य !

नेऩारी याजनीनतऻहरुरे ष्ट्रवगतदे खि नै जनताराई झुक्माउन ‘वैदेनर्शक हस्तऺेऩ’ राई गोटी फनाएका
छन ् । जुनसुकै दरको एउटै र्शैरी हो । याजा ष्ट्ररबुवन बागेय ठदल्री जाॉदा ष्ट्रवदे र्शी हस्तऺेऩ नहुन,े

याजनीनतक दरका कुन नेतारे ठदल्रीराई दाठहना ऩाना चाकडी फजाएको छै न– अठहरे आएय आफ्नो
स्वाथाका रानग नेकऩा– भाओवादीरे भुरक
ु राई अननणामको फन्दी फनाउन नभल्छ !


अन्त्मभा केही बन्नुहुन्छ कक ?

सॊष्ट्रवधानसबाको ननवााचन िू रो याष्ट्रिम अनबमान हो । दब
ा ये को
ु ााग्मवस हाभीरे दोस्रो ननवााचन गनुऩ
छ– ऩठहरो सॊष्ट्रवधानसबारे रक्ष्म हानसर गना नसकेका कायण । ननवााचनका ऩद्धनत य मसका

प्रणारीभा कुनै हस्तऺेऩ नबईकन ननवााचन सपर होस ् । याजनीनतक दरहरु ननवााचन सपर ऩाना

सहमोग गनुह
ा ोस ्, जनताको याष्ट्रिम अखस्तत्व फचाउनका रानग सॊष्ट्रफधान तमाय ऩाना अग्रसय हुनह
ु ोस ्
। र्शाखन्तऩूणा ननवााचनरे ष्ट्रवगतभा बएका याजनीनतक नतिताराई भेरनभराऩभा ऩरयवतान गना
सहमोग

- See more at: http://www.enepalikhabar.com/interview/2013/09/10804#sthash.CqI32LOw.dpuf

