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रीवन के्त्री

 

पषृ्ठभूसम
“संसिधानमा भएको व्यिस्ा बमोसरम कुनै साि्जरसनक पदधारण गरेको व्यसतिले भ्रष्ाचार 
गरी अस्त्यारको दुरुप्योग गरेको समबनधमा अस्त्यार दुरुप्योग अनुसनधान आ्योगले 
कानून बमोसरम अनुसनधान गन्ज िा गराउन सकनेछ ।” अस्त्यार दुरुप्योग अनुसनधान 
आ्योग (अदुअआ) को िेबसाइटमा उस्लसित ्यो िाक्यले सो संिैधासनक सनका्यको 
काम, कत्जव्य र असधकारको सनचो्ड सदनछ । नेपालको संसिधान, २०१९ को दोस्ो संशोधन 
२०३२ मार्ज त गठन भएको अस्त्यार दरुुप्योग सनिारण आ्योग, नेपालको संसिधान २०४७ 
अनुसार अस्त्यार दुरुप्योग अनुसनधान आ्योगमा पररणत भ्यो । ्यसपसछ अदुअआको 
का्य्ज के्त्रमा पसहले झै ँ भ्रष्ाचार समबनधी अनुसनधान, तहसककात र असभ्योरन का्यम ै
रासि्यो भने त्यस समबनधी सनण्ज्य गन्ज सकने व्यिस्ा हटाइ्यो ।1

नेपालको संसिधान, २०७२ मा चासहँ अदअुआको का्य्जक्ेत्रबाट पसहले रहेको “अनुसचत 
का्य्ज” हटाएर “भ्रष्ाचार” मात्र का्यम रासि्यो (शमा्ज सन् २०१५) । रल सिरूप त्यस 
पश्ात्् नेपालमा अदअुआको का्य्जक्ेत्र साि्जरसनक पद धारण गरेका व्यसतिमास् भ्रष्ाचारको 
आरोप िा उरुरीमास् छानसबन गरेर सिशेष अदालतमा मुद्ा चलाउनेमा सीसमत छ । 

नेपालमा भ्रष्ाचार सनरनतर बसिरहेको भनने आम गुनासो ट्ानसपरेनसी इनटरनेशनलले 
बससेसन प्रकासशत गनसे “कोरपसन पससेपसन इन्ेडकस” ले पसन देिाउँछ (द काठमाण्ूड पोष् 
सन् २०१७) । ्यो अिस्ामा भ्रष्ाचार सन्यनत्रणबारे आम मासनसको चासो र सचनता हुन ु
सिाभासिक हो । िास गरी, रारनीसतक संक्रमणकाल असिाभासिक रूपमा लसमबनु र दुई 
दशकदेसि स्ानी्य चुनाि हुन नसकनुलाई भ्रष्ाचार संस्ागत हुनुको प्रमुि कारण मासननछ 
(उपाध्या्य र सिसमरे २०७३) । भ्रष्ाचार सन्यनत्रणकै लासग भनेर बनेको संिैधासनक सनका्य 

1 अदुअआको िेबसाइट http://ciaa.gov.np मा उपलबध रानकारी, रेठ ४, २०७४ मा 
हेररएको । 
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अपेसक्त रूपमा प्रभािकारी नभएको, बरु त्यसको दुरुप्योगका कारण सिसधको शासन 
कमरोर भएको आिार पसछ्लो सम्यमा उठेका छन् (असधकारी २०७३) ।

भ्रष्ाचारको समस्या गसहररँदै गएको अिस्ामा आम नागररकले अदुअआ रसतो 
संिैधासनक सनका्यबाट धेरै अपेक्ा रा्नु सिाभासिक हो । त्यसका लासग सिसभनन चरणमा 
देशको भ्रष्ाचार सिरोधी सनका्यबाट िोससएका असधकार र का्य्जक्ेत्रमध्ेय भ्रष्ाचारका 
मुद्ाहरूमा सनण्ज्य गनसे असधकार सरता्ज गररनुप¥्यो भनेर असहले नेपालमा बहस भएको 
पाइँदैन । ्यद्यसप, अनुसचत का्य्जमास् छानसबन गन्ज पाउने सरममेिारी रेरर सो सनका्यमा 
रका्जउनुपनसे र सनरी क्ेत्रलाई भ्रष्ाचार सिरोधी सनका्यको का्य्जक्ेत्र सभत्र ््याउनुपनसे आिार 
उठेको भने छ (उपाध्या्य र सिसमरे २०७३) ।

लोकमानससंह काककी अस्त्यारको प्रमुि भएको बेला (सि.सं. २०७०–२०७३) 
अदअुआ संस्ाकै नेपालमा औसचत्यबारे प्रश्न उसठरहकेा स्ए । रसतो सक, हाम्ोरसतो गरीबी 
र नैसतक धरातल भएको देशमा अदुअआ रसतो बेलगाम र अपररसमत असधकार बोकेको 
संस्ालाई संिैधासनक सनका्यका रूपमा रासिनु ठीक हो सक हैन (सिर्यकुमार २०७३) ? 
के नागररकलाई साि्जभौम मासनएको हाम्ो व्यिस्ामा रनप्रसतसनसधलाई नै त्रासहमाम पान्ज 
सकने, पदी्य दुरुप्योगको असीसमत समभािना भएको र अकको कुनै सनका्यप्रसत रिारदेही 
हुनु नपनसे अदुअआ रसतो सनका्य आिश्यक छ (क्ेत्री २०७३) ?

समारमा भ्रष्ाचार बसिरहेको छ भनने कुरा सबैले मानदामानदै त्यसलाई सन्यनत्रण गनसे 
बसल्यो संिैधासनक असधकार पाएको सनका्यलाई झन् बसल्यो बनाउनुको सट्ा त्यसको 
औसचत्यमा नै प्रश्न उठ्ने सिरोधाभासपूण्ज अिस्ा कसरी ससर्जना भ्यो ? ्यो प्रश्नको गहन 
उत्तर िोजनु आिश्यक छ । सनकट सिगतमा संिैधासनक सनका्यका रूपमा अदुअआको 
का्य्ज समपादनलाई नसरकबाट सन्या्नु त्यसतो उत्तर िोजने प्रसक्र्याको पसहलो कदम हुन 
सकछ । त्यसो गदा्ज सिभाितः िैशाि २५, २०७० मा का्य्जकाल शुरू गरेर कासत्तक ५, 
२०७३ मा नेपालको संसदबाट महासभ्योगको प्रसक्र्याद्ारा सनलमबनमा परेका त्ा लगत्त ै
पुस २४, २०७३ मा सिकोचच अदालतद्ारा बिा्जसत गररएका अदुअआका ततकालीन 
प्रमुि आ्युति काककीको तीन िष्जभनदा लामो का्य्जकालको समसहन अध्य्यन हुनुपछ्ज  । ्यो 
अध्य्यनले संिैधासनक सनका्यका रूपमा अदुअआले कसतो भूसमका िे््यो िा अपेसक्त 
भूसमकाबाट कसत चुक्यो भनने प्रश्नका सा्ै समग्रमा नेपाली समारमा सुशासन र रिारदेही 
शासन सनमा्जणको प्र्यास कसत चुनौतीपूण्ज छ भनने समेत देिाउँछ । 

अस्त्यार प्रमिुका रूपमा काककीको का्य्ज समपादनका अनेक आ्याम छन ्। तीमध्ेय उनले 
का्य्जक्ेत्र समचेर सनसहत सिा ््जिश चालेका कदमहरूले २०७३ सालभरर नेपाली सञचार 
माध्यममा ठाउँ पाए । उनका त्यसता कदमहरूमध्ेय पसन मेस्डकल सशक्ाको क्ेत्रमा गररएको 
हसतक्ेप ट््डकारो भएर सतहमा आ्यो । मेस्डकल सशक्ा र सिास्थ्य क्ेत्रमा सुधारका लासग 
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लामो असभ्यान चलाएका ्डा. गोसिनद केसीले असार २६, २०७३ देसि शुरू गरेको 
आफनो आठौ ँआमरण अनशनका बेला काककीमास् मेस्डकल सशक्ाका सरममेिार सन्यामक 
सनका्यमा नारा्यर हसतके्प गरेको आरोप लगाउँदै महासभ्योग लगाउने माग रािेपसछ 
सञचार माध्यम र नागररक सतरमा काककीको का्य्ज समपादनबारे व्यापक बहस भ्यो (गौतम 
सन् २०१६) । ्यो लेि मूलतः अस्त्यारले का्य्जक्ेत्र समचेर नेपाल मेस्डकल काउसनसल र 
सिश्वसिद्याल्यको हसतक्ेपलाई उरागर गनसे क्रममा सञचार माध्यमहरूले बासहर ््याएका 
कागरातमा केसनरित हुनेछ । सा्ै, ्यसमा मेस्डकल सशक्ासँग समबसनधत तर प्रकाशन हुन 
बाँकी कागरातहरूलाई पृष्ठभूसम ससहत रािेर हेररएको छ । 

आम रूपमा काककीको का्य्जशैली उरागर गन्ज उनले समस्ड्याससत गरेको व्यिहार, 
सिरोधीहरूमास् साँधेको प्रसतशोध र न्या्याल्यले उनका गसतसिसधमास् लगाएको अंकुशबारे 
समेत छोटकरीमा चचा्ज गररनेछ । िास गरी मेस्डकल सशक्ा क्ेत्रका सन्यामक सनका्य, 
सिश्वसिद्याल्य र नेपाल मेस्डकल काउसनसलमा काककी नेततृिको अदअुआले गरेको हसतक्ेपको 
पूण्ज सचत्र बासहर ््याउन अदुअआ र ती सनका्यबीच सिसभनन समसतमा आदानप्रदान भएका 
पत्रलाई ्यो लेिमा सतनको पृष्ठभूसम र औसचत्य ससहत समािेश गररएको छ ।2

ततकालका लासग ्यो चचा्जको केनरिमा काककी भए पसन ्यसबाट सनसकने सनचो्ड 
अदुअआका लासग अ ््जपूण्ज हुनेछ । ्यसता संस्ाको सिरासत सनमा्जण सतनको नेतृतिकता्जको 
का्य्ज समपादनबाट हुने गछ्ज  । रुन प्रणाली र प्रिसृत्तबीच काककी अदुअआ प्रमुि भएर काम 
गरे, त्यो प्रणाली र िास गरी नेतृतिमा रहने रारनीसतक दलको प्रिृसत्त का्यमै रहेकाले 
काककीको बसहग्जमनसँगै अदअुआको सन्युसति प्रणाली र का्य्ज समपादनमा आधारभूत पररित्जन 
हुने देसिँदैन । त्यसैले काककीको का्य्जकालको समसहन अध्य्यनले हामीलाई भ्रष्ाचार सिरोधी 
सनका्यले िेसपरहेका चुनौती र सीमाबारे बुझन सिाउनेछ ।

 

मेस्डकल सशक्ामा काककी नेतृतवको अदुअआको प्रभाव र हसतके्प
तीन िष्जभनदा बिी सम्यसमम कुनै आ्युतिको सन्युसति हुन नसकी असतव्यसत अिस्ामा 
पुगेको अदुअआमा िैशाि २५, २०७० मा लोकमानससंह काककी प्रमुि आ्युतिका रूपमा 
सन्युति भए (द काठमाण्ूड पोसट सन् २०१३) । २०६२–२०६३ को रनआनदोलनका 
बेला नेपाल सरकारको मु््य ससचिको भूसमकामा रहेर आनदोलनकारीमास् दमन गन्ज 
मु््य भूसमका िेलेको भनदै आनदोलनको सरलता पछास्ड बनेको सरकारले “भसिष्यमा 

2 मेस्डकल सशक्ा बाहेकका के्त्रमा समेत काककीको का्य्जकालका उ्लेिनी्य िटनाक्रम 
चासहँ ्यहाँ समेसटने छैनन् । समग्रतामा सतनको अध्य्यन गन्जका लासग काककीसिरुद्ध िैशािदेसि 
पुस २०७३ समम नेपालमा चलेको असभ्यानका क्रममा त्यार पाररएको सामग्रीका लासग क्ेत्री र 
्ापा (सन् २०१६) हेनु्जहोस् ।
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कुनै पसन सरकारी पदका लासग अ्योग्य हुने” सनण्ज्य गरेको स््यो । कम्जचारीका रूपमा 
आफनो का्य्जकालमा अनेक सििादमा मुसछएका काककीको अदुअआमा भएको सन्युसति 
त्यसत बेलै सनकै सििादासपद बनेको स््यो । आरूलाई ठूला भ्रष्ाचार काण्डमा उनमुसति 
सदने शत्जमा रारनीसतज्ञले उनको सन्युसति गरेका त होइनन् भनने गमभीर प्रश्न उठेको स््यो 
(क्ेत्री २०७३) । काककीको सन्युसतिपसछ चासहँ िास गरी का्य्जक्ेत्र समचेर अदुअआले गरेका 
अनेक कामका कारण उनी सििादमा तासनए । उनीमास् अदुअआलाई संसिधानले सदएको 
भ्रष् व्यसतिहरूउपर छानसबन गरेर मुद्ा चलाउने मु््य भूसमकाबाट चुकेको तर न्या्यपासलका 
िा व्यिस्ासपकाले झै ँअनेक िाले सनदसेशन सदएर राज्यका अरू सनका्यलाई प्रभासित पाददै 
समानानतर सत्ताको अभ्यास गरेको आरोप लाग्यो (कासनतपुर २०७३) ।

काककीले संिैधासनक असधकारभनदा बासहर गएर हसतक्ेप गरेका अनेक क्ेत्रमध्ेय मेस्डकल 
सशक्ामा काककी नेतृतिको अदुअआको हसतक्ेप बहुआ्यासमक स््यो । ्यहाँ प्रसतुत केही 
महत्िपूण्ज कागरातले त्यस िालको हसतक्ेपलाई पूण्ज रूपमा सचत्रण नगन्ज सकछन् र अझ ै
सतहमा नआइसकेका अरू अनेक िाले हसतक्ेप पसन भएका हुन सकछन् । मेस्डकल 
सशक्ारसतो संिेदनशील क्ेत्रमा अदअुआको हसतक्ेपका कारण नेपाल मेस्डकल काउसनसल 
र सिश्वसिद्याल्य रसता सनका्यहरू कसरी सनसहत सिा ््जको बनधक भएर सचसकतसा सशक्ाको 
सन्यमन मार्ज त सचसकतसकको गुणसतर का्यम गनसे आफनो भूसमकाबाट चुकेका स्ए भनने 
कुरा ्यसबाट प्रसट हुनछ । सचसकतसकहरूको गुणसतरमै समझौता हुने अिस्ा हुनु भनेको 
आगामी धेरै दशकसमम नेपालमा सिास्थ्य सेिा सलने नागररकहरूको सिास्थ्य रोसिममा 
पनु्ज हो । प्रकारानतरले एउटा संिैधासनक सनका्यको नारा्यर हसतक्ेपका कारण कसरी 
रनसिास्थ्यमै दशकौ ँ प्रसतकूल प्रभाि पन्ज रानछ भनने कुरा पसन ्यसबाट सपष् हुनछ । 

काककी नेतृतिको अदुअआले नेपाल मेस्डकल काउसनसललाई कसरी प्रभासित पा्थ्यको 
भनने प्रसट पान्ज काउसनसलको सनण्ज्य प्रसक्र्यामा कसतो िाले हसतक्ेप हुन्थ्यो भनेर देिाउने 
एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौ ँ । भदौ २४, २०७२ मा नेपाल मेस्डकल काउसनसलले च.नं. 
१८९ को पत्र अदुअआलाई ले््यो (हेनु्जहोस् अनुसूची, कागरात सं. १) । “प्रसतिेदन 
समबनधमा” सिष्य रासिएको सो पत्रका अनुसार अदुअआको भदौ १७, २०७२ को च.नं. 
२५४ को पत्रको प्रत्युत्तरमा सो शैसक्क िष्जका लासग गररएको सिसभनन नौ सनरी मेस्डकल 
कलेरको सनरीक्ण प्रसतिेदनको प्रसतसलसप अदुअआलाई सँगै पठाइएको स््यो । 

कुनै मेस्डकल कलेरलाई न्याँ शैसक्क िष्जमा कुन का्य्जक्रमलाई कसत सीट सदने भनने 
सनण्ज्य क्रमशः समबसनधत सिश्वसिद्याल्य र नेपाल मेस्डकल काउसनसलले गछ्जन् । त्यो 
प्र्योरनका लासग दुिै सनका्यले अलग िा एकैसा् अनुगमन टोली पठाएर सनरीक्ण 
प्रसतिेदन त्यार गछ्जन् । सिश्वसिद्याल्यले सितनत्र रूपमा सीट सनधा्जरण गरे पसन त्यसमास् 
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असनतम सनण्ज्य नेपाल मेस्डकल काउसनसलको हुनछ । ्यो प्रसक्र्यामा अदुअआ मात्र होइन 
राज्यको कुनै पसन तेस्ो सनका्यको भूसमका िैध हुँदैन । 

नेपाल मेस्डकल काउसनसलको पत्रमा उस्लसित च.नं. २५४ को अदुअआको पत्र 
अलगगै साि्जरसनक भएको देसिँदैन । तर त्यसमा सनरी मेस्डकल कलेरको सनरीक्ण प्रसतिेदन 
अदुअआले माग गरेको भनने प्रसट झस्कनछ । 

सनरी मेस्डकल कलेरका लासग सीट सनधा्जरण क्रममा काउसनसलमा अनेक असन्यसमतता 
र भ्रष्ाचार हुने आरोप बारमबार लागने गछ्ज  (सापकोटा सन् २०१५) । त्यो अिस्ामा 
अदुअआको अपेसक्त भूसमका त्यसतो भ्रष्ाचार भएको प्रमाण संकलन गरेर त्यसमा संलगन 
उपर अनुसनधान र असभ्योरन गनसे हो । एकपटक स-प्रमाण कसैमास् मुद्ा चलाएर 
अदुअआले सरलता पूि्जक दसण्डत गरेको अिस्ामा त्यसले सितः रिारदेसहता ससर्जना 
गरेर बाँकी पदासधकारीलाई सनरुतसासहत गन्ज सक्थ्यो । संसिधानले पररक्पना गरेको 
अदुअआको भूसमका ्यही हो । तर समभासित भ्रष्ाचारको चरण (सीट सिभारन) हुनुअसि 
नै मेस्डकल काउसनसलको सनण्ज्य प्रसक्र्या प्रभासित हुने गरी सनरीक्ण प्रसतिेदन अस्त्यारले 
मगाउनु सिाभासिक स्एन । अदुअआले भ्रष्ाचार भएपसछ अनुसनधान गनसेभनदा अकको 
सिा्यत्त सनका्यको सनण्ज्य प्रसक्र्यामा अिैधासनक रूपमा हसतक्ेप गरेर “भ्रष्ाचार हुनुअसि 
नै सन्यनत्रण गनसे” रणनीसतमा भएको सनदेश रान पुग्यो अ्िा अदुअआले त्यसतो सनदेश 
सदन िोरेको देसि्यो । 

संसिधानले प्रदान गरेको भूसमकाको शासबदक अ ््जका सहसाबले भ्रष्ाचार हुने अनुमानका 
सा् राज्यको अकको सनका्य िास सनण्ज्य प्रसक्र्यामा हुँदािेरर िा सनण्ज्य हुनुअसि त्यसमास् 
अदुअआले हसतक्ेप गनु्ज त्रुसटपूण्ज देसिनछ । तर देशको भ्रष्ाचार सिरोधी सनका्यले त्यस 
िालको हसतके्प गनु्ज पछास्ड सिशुद्ध भ्रष्ाचार सन्यनत्रण बाहेक अकको उद्ेश्य नदेसिएको 
अिस्ामा व्यािहाररक रूपमा चासहँ त्यसको आलोचना नहुन सकछ । संसिधानले 
“साि्जरसनक पद धारण गरेको व्यसतिले भ्रष्ाचार गरी अस्त्यारको दरुुप्योग गरेको समबनधमा 
अनुसनधान गन्ज िा गराउन सकने” असधकार सदएको अिस्ामा त्यसता व्यसतिले भ्रष्ाचार 
गन्ज सकने अिस्ा नै आउन नसदने गरी अदुअआ ससक्र्य रहनु सस्जतकी हेदा्ज सिागत्योग्य 
काम हुनुपनसे हो । अदुअआका पदासधकारीहरूको नैसतकता र का्य्ज समपादन सनदेहको िेरा 
बासहर भएको अिस्ामा त्यसता “भ्रष्ाचार सिरोधी” अभ्यास सैद्धासनतक रूपमा त्रुसटपूण्ज 
भए पसन कमतीमा सििाद र बहसको सिष्य नबननु पनसे हो । 

ठीक ्यहीनेँर अदुअआ, र िास गरी ततकालीन प्रमुि आ्युति काककीको सन्यतको कुरा 
उठ्छ, रुन बुझनलाई अदुअआले मेस्डकल काउसनसलमा गरररहेको हसतक्ेपको पृष्ठभूसम 
बुझन आिश्यक हुनछ । साउन ३०, २०७१ मा अदुअआले नेपाल मेस्डकल काउसनसललाई 
लेिेको च.नं. ३५ को पत्र र मंससर १६, २०७० मा काउसनसललाई नै लेिेको च.नं. ४०७ 
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को पत्रले रेरर अदुअआ कसरी आफनो संिैधासनक असधकारबाट बासहर रानु सामान्य 
स््यो भनने देिाउँछन् (हेनु्जहोस् कागरात सं. २ र ३) । ्यीमध्ेय पसहलो पत्रले प्रमुि आ्युति 
काककीको सन्यत िा व्यसतिगत सिा ््ज त्यसमा रोस्डएको स््यो भनने देिाउँछ । 

च.नं. ३५ को पत्रमा “सहमसत प्रदान गररएको समबनधमा” सिष्य उ्लेि गरी सिराट 
मेस्डकल कलेर, सिराटनगर र देिदह मेस्डकल कलेर, रूपनदेहीलाई एमबीबीएस का्य्जक्रम 
सञचालनका लासग “सनरीक्ण का्य्ज गन्ज सहमसत सदइएको” व्यहोरा उ्लेि छ । सोही पत्रमा 
िुलाइएको त्यसको पृष्ठभूसम चासहँ नेपाल मेस्डकल काउसनसलको साउन ३०, २०७१ को 
च.नं. ९६ को पत्र छ, रसमा उस्लसित कलेरहरूमा “सनरीक्ण गराउने सहमसत प्रदान 
गन्ज अनुरोध भइआएको” भसनएको छ । ्यसबाट अदुअआले आफनो का्य्जक्ेत्र बासहर 
गएर अकको सिा्यत्त सनका्यलाई “सहमसत सदने” मात्र हैन ती सनका्यले सिसधित् रूपमा 
अदुअआससत सहमसत िोजने प्रसक्र्या स्ासपत भइसकेको देसिनछ । समभितः बारमबार 
चचा्ज गररने समानानतर सरकार सञचालनमा रहेको राम्ो उदाहरण ्यही हो । आफनो 
अलगगै ऐनको आधारमा बनेको नेपाल मेस्डकल काउसनसलले आफनै संस्ागत बलबुता 
र सििेकका भरमा िास मेस्डकल कलेरबारे सनण्ज्य गन्ज छा्ेडर सकन सहमसतका लासग 
अदुअआलाई पत्र ले््यो ?

माि १०, २०७० मा मेस्डकल सशक्ामा सुधारको माग रा्दै तेस्ो पटक आमरण 
अनशनमा बसेका ्डा. गोसिनद केसीसँग िाता्ज गन्ज नेपाल सरकारद्ारा गसठत िाता्ज टोली 
र नेपाल सचसकतसक संिबीच भएको सहमसतको पसहलो बुँदामा “... नेपालको रनशसति 
आिश्यकता, भौगोसलक अिसस्सत र सनतुसलत सिकासलाई समेत सिचार गरी सचसकतसा 
सशक्ा ... को रासषट््य नीसत बनाएर मात्र आगामी सदनमा ्प कलेरहरू समबनधन सदने 
व्यिस्ा समलाउने” भसनएको स््यो । त्यस लगत्तै माि १५ मा बसेको मसनत्रपररषद्को 
बैठकले िाता्ज टोलीले गरेका ससराररसका बुँदाहरूका समबनधमा “समबसनधत मनत्राल्यमा 
आिश्यक कारबाहीका लासग लेिी पठाउने” सनण्ज्य गरेको स््यो ।

त्यसको अ ््ज सचसकतसा सशक्ाको रासषट््य नीसत (रुन २०७४ सालको शुरूसमम 
एकीकृत सचसकतसा सशक्ा ऐनका रूपमा संसदमा सिचाराधीन छ) नबनुनरेल न्याँ मेस्डकल 
कलेरहरूलाई समबनधन सदनबाट नेपाल सरकारले रोक लगाएको भनने हुनछ । ्यो अिस्ामा 
नेपाल मेस्डकल काउसनसलले सरकारको िोसषत नीसतका कारण गन्ज नसकने िा नसम्ने 
काममा “सहमसतका लासग” अदअुआलाई पत्र लेिेको र अदअुआले त्यसतो सहमसत सदएको 
कुरा च.नं. ३५ को उति पत्रबाट प्रसट हुनछ । लगत्तै, मेस्डकल काउसनसलले सनरीक्ण गरेर 
सिराट र देिदह मेस्डकल कलेरलाई का्य्जक्रम सञचालनको अनुमसत सद्यो । 

ती दईु मेस्डकल कलेर समबनधन प्रकरणमा अदअुआको भसूमका त्यसतमा सीसमत स्एन । 
मेस्डकल काउसनसलले सनण्ज्य सलनुपूि्ज ती मेस्डकल कलेरले काठमा्डौ ँ सिश्वसिद्याल्यबाट 
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समबनधनको अनुमसत पाउनु पनसे स््यो, रबसक त्यसअसि २०६९ सालमै काठमा्डौ ँ
सिश्वसिद्याल्यको ६० औ ँ सभाको बैठकमा प्रसतुत प्रसताि नं. २४७/०६९ को (क) मा 
भसनएको स््यो :

असधकांश कलेरहरू प्रासज्ञक संस्ा हुनसतर भनदा उद्योग व्यिसा्यमूलक कमपनी हुन 
िोरेका र सिश्वसिद्याल्यको [प्रासज्ञक मापदण्ड] रा्न सिाउनुको सट्ा प्रासज्ञक पररषद्को 
सनण्ज्यलाई सिीकार नगरी सोकोसिरुद्ध मुद्ा मासमलामा राने सममको गैह्र प्रासज्ञक हरकतमा 
लागेको सस्सतमा आगामी सदनहरूमा समबनधन ्पदै सिश्वसिद्याल्यहरूलाई कमरोर पानसे 
िा भएकालाई पसन मासनत सिश्वसिद्याल्य हुन पे्रररत गददै [असमबनधन] को नीसत सलने 
भननेबारे सभाबाट माग्जसनदसेशन हुन पनसे भनी का्य्जकारी पररषद् बाट सनण्ज्य भएकोले ऐनको 
दरा ५(ि) बमोसरम सभाबाट सनण्ज्य हुन प्रसताि रा्दछु । (अनुसूची, कागरात सं. ४)

्यसरी एकासतर सरकारले सचसकतसा सशक्ा नीसत नबनी न्याँ समबनधन नसदने भनेको र 
अककोसतर, काठमा्डौ ँसिश्वसिद्याल्यमा पसहले भएका सनरी मेस्डकल कलेर नै धानन नसकेका 
कारण ्प समबनधन सदनुको सट्ा पसहलेकै समबनधन िारेर गनु्जपनसे भनेर का्य्जकारी पररषदले् 
सनण्ज्य गरेको अिस्ामा, उस्लसित दुई मेस्डकल कलेरहरूले सिसताररत का्य्जक्रमका 
नाममा समबनधन पाए । 

्यहाँनेर अस्त्यारका प्रमुि आ्युतिको सन्यत र व्यसतिगत सिा ््ज रोस्डन पुग्यो । 
उस्लसित दुईमध्ेय सिराट मेस्डकल कलेर काककीका सनकट आरनतको कलेर हो (न्यौपाने 
र सापकोटा सन् २०१६) । ्यी दुईमध्ेय सिराट मेस्डकल कलेरका पक्मा काककी र 
देिदह मेस्डकल कलेरका पक्मा ततकालीन प्रधानमनत्री बाबुराम भट्राई लागेका कारण 
सिश्वसिद्याल्यका ततकालीन उपकुलपसत सुरेशरार शमा्जलाई रारीनामा गन्ज लगाएर 
समबनधनको बाटो िो्नका लासग रामकणठ माकरुलाई न्याँ उपकुलपसत बनाइएको 
समाचार साि्जरसनक भ्यो (न्यौपाने र सापकोटा सन् २०१६) ।

माकरु सन्युति भएलगत्तै असार ६, २०७१ मा बसेको काठमा्डौ ँसिश्वसिद्याल्य सभाको 
६६ औ ँबैठकमा प्रसतुत भएको र असार २३ मा ततकालीन सहकुलपसत त्ा सशक्ामनत्री 
सचत्रलेिा ्यादिले अनुमोदन गरेको “समबनधन त्ा सबसताररत का्य्जक्रम समबनधी सन्यम, 
२०७१” ले उति दुई मेस्डकल कलेरहरूको समबनधनका लासग बाटो िो््यो । ्यद्यसप, 
दुई िष्ज अगास्ड सभाकै ६० औ ँ बैठकमा प्रसतुत समबनधन न्पने बरु िारेर गनसे प्रसताि 
आउँदा का्यम रहेको सिश्वसिद्याल्यको शैसक्क र प्रासज्ञक क्मता त्यसबीच बि्नुको सट्ा 
ह्रास हुँदै गएको स््यो । त्यो अिस्ामा ्प समबनधनको औसचत्य र िैधता देिाउन 
नसकेपसछ शासबदक रालसारी गरेर उति सन्यमको पररभाषा िण्डमा “‘समबनधन त्ा 
सबसताररत का्य्जक्रम’ भननाले ्यो सन्यममा व्यिस्ा भए बमोसरमको साझेदारी िा सहका्य्जमा 
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सञचासलत का्य्जक्रम समझनुपछ्ज” भनेर समबनधन र सबसताररत का्य्जक्रमबीच भेद नहुने 
गरी मान्यता सदइ्यो (काठमा्डौ ँ सिश्वसिद्याल्य २०७१) । ्यही रालसारीमा टेकेर सिराट 
र देिदह मेस्डकल कलेरलाई सबसताररत का्य्जक्रमको मान्यता सदइ्यो । तर त्यो का्य्जक्रम 
सन्यममा उ्लेि भएझै ँ समबनधनको प्या्ज्यिाची भनेर साि्जरसनक रूपमा भनने साहस 
सिश्वसिद्याल्यका पदासधकारीले गरेनन् । बरु, “सिश्वसिद्याल्यकै मेस्डकल सशक्ाको सबसतार” 
भएको भनेर उपकुलपसत माकरुले अनतिा्जता्ज सदए (लुइँटेल २०७१) ।

्यसरी इमानदारी पूि्जक साि्जरसनक रूपमा बचाउ गन्ज नससकने काम गरेर नेपालमा 
मेस्डकल सशक्ाको साि सगराउन सशक्ामनत्रीदेसि सिश्वसिद्याल्यका पदासधकारीसमम सकन 
बाध्य स्ए, भनने प्रश्नको उत्तर असहलेसमम औपचाररक रूपमा आएको छैन । तर उति 
प्रकरणमा प्रमुि आ्युति काककीको प्रभािबारे समस्ड्यामा रसरी सछटपुट कुरा आ्यो, त्यो 
त्यस पसछका ्ेडि िष्जमा देसिन राने अदुअआको हसतक्ेपकारी भूसमका र प्रभािको 
पूि्जसूचक स््यो । 

नेपाल मेस्डकल काउसनसलको सनण्ज्य प्रसक्र्यामा अदुअआ कुन हदसमम हािी स््यो 
भनने त्थ्य अदुअआले काउसनसललाई मंससर १६, २०७० मा लेिेको च.नं. ४०७ को 
पत्र (अनुसूची, कागरात सं. ३) र त्यसलाई उद्धृत गददै काउसनसलले सोही सदन सशक्ा 
मनत्राल्यको समबसनधत शािालाई लेिेको च.नं. २४२ को पत्र (अनुसूची, कागरात सं. ५) 
बाट पुसष् हुनछ । अदअुआको पत्रमा “नेपाल सरकार सशक्ा मनत्राल्यबाट गत साल MBBS 
तहका लासग सलइएको छात्रिसृत्त परीक्ा उत्तीण्ज भएका सिद्या्कीको भसिष्य त्ा सहतलाई 
दृसष्गत गरी हाललाई गत साल मेस्डकल कलेरहरूले प्राप्त गरेको सीट सं््याका आधारमा 
छात्रिृसत्तमा रहने सिद्या्की भना्जको व्यिस्ा समलाउन आ्योगको समसत २०७०।०८।१६ 
को सनण्ज्यानुसार अनुरोध छ” भसनएको छ । ्यसको अ ््ज असि्लो िष्ज १०० सीट पाएर 
२० रना छात्रिसृत्तका सिद्या्की पिाएको मेस्डकल कलेरका लासग ्यस पटकको अिस्ा 
रे-रसतो भए पसन (उदाहरणका लासग, अनुगमनका क्रममा मापदण्ड िसकेर शून्य सीट 
सदनुपनसे अिस्ा भए पसन) त्यहाँ छात्रिसृत्तमा बीसै रना सिद्या्की पठाउने व्यिस्ा गनु्ज भनने 
हुनछ । रसको अ ््ज पैसा सतरेर पि्ने सीट ८० नै का्यम गनु्ज भनने पसन हुनछ ।

सिद्या्कीको सहतका नाममा िास सनरी मेस्डकल कलेरको क्मताका आधारमा प्रत्ेयक 
शैसक्क सत्रअगास्ड सीट सनधा्जरण गनसे आफनो आधारभूत असधकार कुस्चएको भए मेस्डकल 
काउसनसलले त्यसको प्रसतिाद गनु्जप्थ्यको । तर अदुअआको पत्र पुगदा-नपुगदै काउसनसलले 
सोही सदन सशक्ा मनत्राल्यको उचच त्ा प्रासिसधक सशक्ा शािा र छात्रिसृत्त शािालाई 
पत्र ले्दै अदुअआको सनण्ज्य “रानकारी त्ा का्या्जनि्यन सह्योगका लासग” अनुरोध 
गरेको छ । सा्ै असि्लो िष्ज सिसभनन मेस्डकल कलेरले पाएको सीट सं््या उतार 
गरेर पसन पठाएको छ र त्यसको बोधा ््ज अदुअआमै पठाएको छ (अनुसूची, कागरात 
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सं. ५) । रलसिरूप, सिश्वसिद्याल्य र मेस्डकल काउसनसलको सन्यसमत अनुगमन र बनने 
प्रसतिेदनमास् ती सनका्यले गनसे सनण्ज्यको हप्तौ ँ लागने सीट सनधा्जरणको सिसधित् प्रसक्र्या 
अदुअआको एउटा सचठीको भरमा एकै सदनमा ससकएको देसिनछ । मेस्डकल काउसनसलको 
सनण्ज्य प्रसक्र्यालाई ्ाती रािेर अस्त्यारको सनदसेशन अनुसार सीट सनधा्जरण गनसे व्यहोराको 
पत्र लेिेका काउसनसलका ततकालीन रसरषट्ार सनलमसण उपाध्या्य काउसनसलमा का्य्जकाल 
पूरा हुनेसबसत्तकै अदुअआको सिास्थ्य सिज्ञमा सन्युति भए (सापकोटा २०७३) । ्यसले पसन 
अदुअआले काउसनसलउपर रा्न िोरेको प्रभाि र हसतक्ेप ्प प्रससटनछ ।

प्रमुि आ्युति काककीमास् आरनतको व्यापाररक सिा ््जका लासग मेस्डकल सशक्ाको 
सन्यमन नै अिरुद्ध गरेको आरोप लागनुको कारण सो कलेर मात्र हैन । उनका सहोदर 
भाइको सकसट मेस्डकल कलेर लगा्यतमा एमबीबीएस र बी्डीएस का्य्जक्रममा कसत सीट 
सदने भनने सनण्ज्य मेस्डकल काउसनसलमा नभई बासहरै माइन्युट भएको समाचार कान्तिपुर 
दैसनकमा छासपएको स््यो (समश्र २०७१) । मास् उस्लसित “सहमसत प्रदान गररएको” 
पत्र लगा्यत काउसनसलमा अदुअआबाट भएको हसतक्ेपको सिरोध गरेका कारण आरूलाई 
अस्त्यारले प्रसतशोधिश मदु्ा हालेको ज्योसत बासन्याँले दाबी गरेका छन् (बासन्याँ २०७३) । 
त्यसत मात्र हैन, सो दाबी लगा्यत बासन्याँले अदालतमा सदएको ब्यानमा काककीले “आफनो 
पररिारको लगानीको संरक्ण र संिध्जनको लासग अरू कलेरलाई सचसकतसा सशक्ाको बरार 
प्रिेशमा सनषेध गनसे र भइरहेका र सञचालनमा रहेका मेस्डकल कलेरलाई अनुसचत सनण्ज्य 
गरी बनद गराउने गलत सन्यतले सससन्डकेट का्यम गरेको” गमभीर आरोप लगाएका छन ्
(बासन्याँ २०७१) । सोही ब्यानका आधारमा बासन्याँले मुद्ा सरतेको अिस्ामा उनले 
लगाएका आरोपहरू ्य्ा ््जमा अस्डएको भनने कुरा न्या्याल्यले समेत मानेको देसिनछ 
(ररपसबलका सन् २०१६) । 

सकसट मेस्डकल कलेरको सीट सनधा्जरण र माइन्युट प्रकरणले राज्यको का्य्जकारी 
अंगलाई काककीले कसरी प्रभािमा पारे भनने राम्ो उदाहरण हो । सो प्रकरण बासन्याँ सँगको 
प्रसतशोधमा मात्र ससकएन । मेस्डकल काउसनसलले गनसे काम बासहरै हुने समाचार आएपसछ 
ततकालीन सिास्थ्यमनत्री िगरार असधकारीले सहससचि केदार बोगटीको सं्योरकतिमा 
छानसिन ससमसत गठन गरे (सापकोटा २०७३) । ससमसतले नेपाल मेस्डकल काउसनसल ऐन, 
२०२० र नेपाल मेस्डकल काउसनसल सन्यमािली, २०४९ उ्लंिन गरेकाले काउसनसलका 
पदासधकारीलाई “प्रचसलत कानूनको प्रसक्र्या पूरा गरी ततकाल पदबाट हटाउने” ससराररस 
ग¥्यो (अनुसूची, कागरात सं. ६) । सा्ै सीट सनधा्जरणमा भएको असन्यसमतता औ ँ् ्याउँद ै
सिसभनन मेस्डकल कलेरका लासग शैसक्क सत्र २०७१–२०७२ को सीट पुनः सनरीक्ण 
र सनधा्जरण गन्ज ससराररस ग¥्यो । त्यसआधारमा मंससर १ मा सिास्थ्य मनत्राल्यले पुनः 
सनरीक्ण गराएर सीट सनधा्जरणको लासग काउसनसललाई सचठी ले््यो (बासन्याँ २०७३) ।
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त्यसको दुई सदनमै अस्त्यारले सिास्थ्य मनत्राल्य र सिास्थ्य सेिा सिभागमा छापा 
मा¥्यो (बासन्याँ २०७३) । त्यसपसछ सिास्थ्य मनत्राल्यले पुनः सीट सनधा्जरण गन्ज सदएको 
सनदसेशन का्या्जनि्यन भएन र पसहलेकै सीट सं््या का्यम रह्ो । ्यसबाट छापा मानसे र 
अनुसनधान गनसे रसता असधकार अदअुआले अकको सनका्यलाई “ब््याकमेल” गन्जका लासग 
दुरुप्योग गनसे गरेको प्रसट हुनछ । सा्ै, मेस्डकल कलेर सीट प्रकरणले देिाएको अकको 
महत्िपूण्ज कुरा के हो भने छात्रिृसत्तमा नाम सनकालेका सिद्या्कीको भसिष्य काउसनसल 
र सिश्वसिद्याल्यले नभई अदुअआले सनधा्जरण गनसे हदसमम पुगेको देसिनछ । रसतो, 
“भसिष्य त्ा सहतलाई दृसष्गत गरी” भनेर अदुअआले देशका १८ ओटा सनरी मेस्डकल 
कलेरको सीट सनधा्जरण गरेको छ (सापकोटा २०७३) । सा्ै, अदुअआले नेपाल मेस्डकल 
काउसनसलको सनण्ज्य प्रसक्र्यामा अनुसचत हसतके्प गरेको छ । “भ्रष्ाचार हुनुअसि नै सन्यनत्रण 
गनसे” असल सन्यतका सा् होइन सक नेपाल मेस्डकल काउसनसलका पदासधकाररहरूमा 
त्रास र असुरक्ाको भािना उतपनन गराउने उद्ेश्य उसको देसिनछ । भ्रष्ाचार सन्यनत्रणको 
बहानामा अस्त्यार प्रमुिलाई अनुकूल हुने गरी सनण्ज्यहरू गराउन र त्यसमार्ज त उनको 
व्यसतिगत िा पाररिाररक व्यापाररक सिा ््जपूसत्ज गन्ज िोरेको देसिनछ । 

काककीको हसतक्ेपले नेपालको मेस्डकल सशक्ामा कसतो प्रसतकूल प्रभाि प¥्यो भनने 
कुराको िसतुगत रिार सदन गाह्रो छ । तर सन्यमन हुनु पनसे सनरी मेस्डकल कलेरले अदअुआ 
मार्ज त सन्यामक सनका्य (काउसनसल र सिश्वसिद्याल्य) लाई प्रभासित पानु्ज भनेको गुणसतरी्य 
सचसकतसक उतपादनका लासग आिश्यक भौसतक पूिा्जधार र रनशसति लगा्यतका मापदण्ड 
पूरा नगरे पसन छुट पाउनु हो । त्यसतै, कम क्मता भएका कलेरले नारा्यर रूपमा बिी 
सीट पाउनु नै त्यहाँ पि्ने सबै सिद्या्कीको शैसक्क गुणसतर िससकनु हो । अदुअआको 
आ्डमा सससर्जत दण्डहीनताको समग्र प्रभाि सकन सनकै गसहरो भ्यो भने सन्यामक सनका्यहरू 
सशस्ल हुनासा्ै काककीसँग समबसनधत मात्र नभई सबै सनरी मेस्डकल कलेरले त्यसको 
नारा्यर राइदा उठाउँदै सदनदहा्ैड नेपाल सरकारको सनदसेशनलाई अटेर गन्ज ्ाले (श्रेष्ठ 
२०७२) । त्यसले सनरी मेस्डकल कलेरले हाकाहाकी तोसकएभनदा सनकै बिी शु्क मागेर 
्योग्य सिद्या्कीहरूलाई सनरुतसासहत गनसे र चकको शु्कमा कमरोर सिद्या्की भना्ज गरेर पिाउने 
अिस्ा संस्ागत हुन पुग्यो । समग्रमा चासहँ ्यसै पसन नेपालको मेस्डकल सशक्ाको कमरोर 
गुणसतर झनै िसकेर बससेसन उतपादन हुने कररब २,५०० सचसकतसकमध्ेय असधकांश कमसल 
सचसकतसक हुने र भसिष्यमा लािौ ँनागररकहरूको सिास्थ्य रोसिममा पनसे अिस्ा ससर्जना 
हुनमा अदुअआ र त्यसका प्रमुि आ्युति काककीको मु््य भूसमका रह्ो । 

लोकतासनत्रक व्यिस्ामा राज्यका अनेक अंगमध्ेय एकले अककोलाई सन्यनत्रण र 
सनतुलन गनसे पररक्पना गररएको हुनछ । संसदले महासभ्योग प्रसताि मार्ज त काककीलाई 
सनलमबन गरेको र न्या्याल्यले पदबाटै बिा्जसत गरेपसछ उनको गसतसिसधमा अंकुश मात्र 
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लागेन, का्य्जकाल नै समाप्त भ्यो । तर तीन िष्जभनदा लामो अिसधसमम राज्यका अरू 
अंगलाई सनसतेर पान्ज उनी कसरी सरल भए भनने प्रश्नको आंसशक उत्तर चासहँ उनको 
का्य्जकालमै पत्रपसत्रकामा प्रकासशत केही सामग्रीले प्रसट पाछ्जन् । रसतो, साप्तासहक पसत्रका 
नेपालको रेठ २, २०७३ को अंकमा प्रकासशत आिरण क्ाअनुसार अदअुआले संस्ागत 
रूपमा आ्युतिको बहुमत मार्ज त गनसे समपसत्त छानसबन लगा्यतका संिेदनशील सनण्ज्यहरू 
काककी आउनासा् उनी एकलैले सलने परमपरा बसासल्यो (रािल २०७३) । त्यसले गदा्ज 
अस्त्यारका आ्युतिहरूको आफनै सिा ््ज िा पूिा्जग्रह हािी नहोस् भनेर स्ासपत गरेका 
सिसध र प्रसक्र्या भसतकए र तानाशाही व्यिस्ाको शासकरसतै अदुअआ संस्ा र प्रमुि 
आ्युति काककी भननु उसतै हुन पुग्यो । सिसध समचेर अदअुआले नेपाल मेस्डकल काउसनसललाई 
लेिेका सिसभनन पत्रहरूमा पसन त्यही कुरा झ्कनछ । 

सनषकर्ज
सिसधको शासन सनसतेर पानसे काममा अदुअआको नेतृति उद्यत रहेको मास्का उदाहरणले 
देिाउँछन् । लोकमानससंह काककीको का्य्जकालभरर अदअुआले आफनो संिैधासनक असधकार 
बमोसरम काम गरेन । बरु, सिसभनन िाले सनसहत सिा ््ज पूरा गनसे हसत्यारका रूपमा सो 
संिैधासनक सनका्यको दरुुप्योग भ्यो । अब ्प शोधको एउटा महत्िपूण्ज सिष्य हुन आउँछ, 
के काककी आउनुभनदा अगास्ड अदअुआको का्य्ज समपादन तासतिक रूपमा ररक स््यो ? र, 
के उनको बसहग्जमनपसछ संसिधानले पररक्पना गरेअनुसार अदअुआले काम गरररहेको छ ? 

काककीको का्य्जकालको अध्य्यनबाट एउटा कुरा प्रसट हुनछ : हालको अदुअआ र 
त्यसको िररपरर बनेको “इकोसससटम” िा प्रणाली का्यम रहुञरेल अदअुआका संिेदनशील 
पदमा बसने पात्र रेररए पसन संस्ाको का्य्ज समपादनमा तासतिक अनतर आउने देसिँदैन । 
त्यसैले ्यो लेि मेस्डकल सशक्ाको क्ेत्रमा अदुअआले गरेको हसतक्ेपमा केसनरित भए पसन 
्यसबाट अदुअआ र काककी मात्र नभई उनीससत अनतसक्र्ज ्या गन्ज पुगेका अन्य पक्को रिै्या 
र त्यसले सुशासन स्ापनाका सदशामा पु¥्याउने व्यिधानबारे पसन केही भनन ससकनछ । 
रसतो सक, संिैधासनक का्य्जक्ेत्रभनदा पूरै बासहर गएर मेस्डकल कलेरको सीट सनधा्जरण 
आरै गनसे आश्यको पत्र अदुअआबाट आउँदा नेपाल मेस्डकल काउसनसलका सबै िा 
मु््य पदासधकारीले साि्जरसनक रूपमा त्यसको सिरोध गरेका भए त्यस सिष्यमा त्यसपसछ 
भएका सबै िटनाक्रम रोसकन सक्े । 

अदुअआले भ्यको िातािरण ससर्जना गरेका कारण त्यसको िुला सिरोध भएन भनन 
ससकएला । तर आरू नेतृतिको सिा्यत्त सनका्यलाई अकको सनका्यले सनसतेर बनाइरहँदा 
त्यसको सिरोधमा काउसनसलका पदासधकाररहरूले पद छा्ेडका भए त्यसले ररक महत्ि रा्ने 
स््यो । तर ररक मत रािेर िुला सिरोध गनसे ततकालीन काउसनसल सदस्य ज्योसत बासन्याँ 
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अदुअआको प्रसतशोधको तारो बननु, असन काउसनसलमा बसेर अदुअआको सनदसेशन तामेल 
गनसे ततकालीन रसरषट्ार सनलमसण उपाध्या्य अिकाशपसछ समेत सिज्ञ बनेर अदुअआबाट 
पुरसकृत हुनुले के देिाउँछ भने अदुअआ आरू मात्र का्य्जक्ेत्र समचेर सिा ््जिश सक्र्याशील 
स्एन; आफनो सिा ््ज अनुरूप काम गनसेलाई पुरसकृत र सिरोध गनसेलाई दसण्डत गनसे उसको 
स्ासपत पद्धसत नै स््यो । ्यसबाट अदुअआ रिारदेसहता र सुशासनको केनरि हैन सक 
सनसहत सिा ््जिश हुने अिैध सक्र्याकलापका लासग राज्यका अरू अनेक अंगहरूलाई आफनो 
िररपरर िुमन बाध्य पानसे समानानतर सत्ताको केनरिका रूपमा सिकससत भएको देसिनछ । 

्यसरी “अस्त्यार दुरुप्योग” गरेको अिस्ामा छानसबन र दण्ड मार्ज त रिारदेही 
बनाउनुपनसे राज्यको अन्य अंगका व्यसतिससत अदुअआ पदासधकारीले साँठगाँठ गरेको 
देसि्यो । आफनो सनसहत सिा ््ज अनुरूप काम गरे िा नगरेको आधारमा पुरसकृत िा 
दसण्डत गनसे अदुअआ पदासधकारीको ्यसतो पररपाटी रिारदेसहता का्यम गनसे अदुअआको 
आधारभूत संिैधासनक मम्ज सिपरीत छन् । 

अकको महत्िपणू्ज प्रश्न पसन छ : आ्योगमा सन्यतुि पदासधकारीहरूको गलत का्य्जसमपादनका 
कारण संिैधासनक सनका्यका रूपमा अदुअआ सुधार हुनै नसकने गरी सिसलत भइसकेको 
र त्यसलाई हटाउने असभ्यान नै ्ा्नुपनसे बेला भएको हो त ? सँगसँगै अकको एउटा 
प्रसतप्रश्न पसन उठ्छ, काककीको का्य्जकालमा उनको नेतृति र तरिीरमा अदुअआले गरेका 
नारा्यर कामहरूलाई सलएर संस्ाकै औसचत्यउपर प्रश्न उठाउँदा के प्रकारानतरले देशमा 
कुशासनको पृष्ठपोषण हुँदैन ?

्यी दिुै प्रश्नका उत्तर सरल छैनन् तर दिुैको उत्तरमा धेरै समान कुरा हुने देसिनछ । ्यसलाई 
तीन तररकाले हेरौ ँ : एक, अदुअआको रीिन कालमा प्रमुि आ्युति काककीको उपसस्सत 
र का्य्ज समपादनलाई सिशेष रूपमा हेररनुपछ्ज  । त्यसो गदा्ज सिभाितः उनको सन्युसतिको 
पृष्ठभूसम र उनलाई सन्युति गनु्ज पछास्ड ततकालीन प्रमुि रारनीसतक शसतिको मनसा्य िा 
सन्यत सिचार गररनुपछ्ज  (क्ेत्री सन् २०१६) । काककी बाहेकको नेतृतिले अदुअआको का्य्ज 
समपादनलाई उले््य रूपमा ररक पाछ्ज  सक पाददैन भनने कुरा उनको र अरूको सन्युसतिको 
पृष्ठभूसम ररक छ सक छैन भनने कुरामा धेरै हदसमम भर पछ्ज  । राज्यका सबै सनका्यहरूमा 
दली्य भागबण्डाका आधारमा सन्युसति गनसे र त्यसपसछ ती सनका्यलाई दली्य सिा ््ज 
पूसत्जको माध्यम बनाउने पररपाटी नेपालमा ्यसत बसल्यो भइसकेको छ सक व्यसतिका रूपमा 
काककी अदुअआबाट बासहररए पसन उनले प्रसतसनसधति गनसे प्रिसृत्त र चररत्रबाट अदुअआ 
लगा्यतका संस्ाहरू ततकाल उनमुति हुने देसिँदैन । त्यस बाहेक, काककी प्रकरणमा बहस 
हुँदा व्यसतिका रूपमा उनको िररपरर मात्र िुमने बहसले उनी कसरी कुशासन का्यम रा्ने 
नेपाली रारनीसतक संस्ापनको भीमका्य मेसशनको एउटा सिलक्ण प्रसतभाशाली पात्र िा 
अंश मात्र स्ए भनने सत्यलाई ओझेल पाछ्ज  । त्यसले उनलाई आरूले गरेका गलत कामका 
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लासग दोषी सासबत गदा्ज उनी रसत्तकै ससक्र्य भएर कुशासनको दुश्क्र का्यम रा्ने अन्य 
पात्रहरूलाई (िास गरी उनको अत्यनत सििासदत सिगतका बाबरुद उनलाई सन्युति गनसे र 
दण्डहीनता मौलाएको अिस्ामा व्यसतिगत राइदा हाससल गनसे रारनीसतज्ञहरूलाई) उनमुसति 
सदने समभािना हुनछ । काककी प्रकरणमा रारनीसतक नेतृतिको भूसमका र रिै्या आरैमा 
अलगगै सिसतृत शोधको सिष्य हो ।

दुई, अदुअआमा काककीको उपसस्सत अपिादमूलक भसनँदा-भसनँदै त्यसको उ्टो 
सामान्य िा उदाहरणी्य भनन सम्ने अदुअआको का्य्ज समपादन कसतो हुन्थ्यो भनने मानक 
हामीससत छैन । बरु, २०६२–२०६३ को रनआनदोलनपसछ शुरू भएको संक्रमणकालीन 
अरारकता पसछको सम्यमा झण्ैड आधा दशकका लासग अदुअआ नेतृति सिहीन रहँदा 
मौलाएको आस््जक अरारकतालाई चासहँ अदुअआ अससततिमा नहुँदा कसतो अिस्ा हुन 
सकछ भनने भरपदको उदाहरणका रूपमा सलन ससकनछ । 

तीन, समार र देशलाई नेतृति सदने रारनीसतक िग्ज कुशासनप्रसत प्रसतबद्ध भएको 
अिस्ामा अदुअआरसता सनका्य भ्रष्ाचार रोकने नभई समलेमतोमा भ्रष्ाचारप्रसत आँिा 
सचसमलसदने, आरै भ्रष्ाचार गनसे र एउटा रारनीसतक पक्सिरुद्ध अका्जको सिा ््ज पूसत्जको 
माध्यम बनन सकछ । संसिधानले पररक्पना गरेको भूसमका इमानदारी पूि्जक सनिा्जह गनसे 
व्यसतिहरू अदुअआ रसतो संस्ामा पुगने व्यािहाररक अिस्ा के नेपाल रसतो समारमा 
आउला त भनने अकको अनुत्तररत ्यक् प्रश्न असहले हामीसामु छ । समभितः अब अदअुआको 
भसिष्यबारे हुने कुनै पसन बहसले ्यो प्रश्नको सही उत्तर िोजने प्र्यास गनु्जपछ्ज  । अदुअआका 
पदासधकारी त्ा सतनबाट इमानदार का्य्ज समपादनको भनदा पसन बरादारीको अपेक्ा गनसे 
रारनीसतज्ञ दुिै पक्लाई रिारदेही बनाउन सनरनतर रूपमा नागररक असभ्यान/िबरदारी 
रारी रहनुपछ्ज  । सिगतमा गररएको समग्र ल्डाइँको उज्यालो पाटो पसन के हो भने िषषौंदेसि 
संस्ागत भइसकेको र समानानतर सत्ताको रूप सलइसकेको अदुअआउपर काककीको पक्ड 
उनको पूरा का्य्जकाल (छ िष्ज) नसटकनुले पररित्जन र सुधारका समभािना रीसितै रहेको 
देिाउँछ । सा्ै, इमानदार र इचछाशसति भएका पदासधकारी आउने हो भने सुशासन र 
रिारदेसहता का्यम गनसे राम्ो माध्यमका रूपमा अदअुआको सिकास हुन लामो सम्य लागदैन 
भनने आशा पसन ्यसले रगाएको छ । त्यसैले लोकमानससंह काककी बिा्जसत भइसकेको र 
बाँकी आ्युतिमध्ेय पसन केहीले सछटै् अिकाश पाउने अिस्ामा िाली हुन राने पदमा 
रिारदेही र सिसधको शासनमा प्रसतबद्ध र ्योग्य व्यसति ््याउन रारनीसतक नेतृतिलाई 
बाध्य गन्ज ससक्यो भने त्यो नेपालमा सिसधको शासन सतरको ्यात्राको महत्िपूण्ज कदम 
हुनेछ । ्यो काम पककै ससरलो छैन तर रसरी कुनै बेला असमभि ठासनएको प्रमुि आ्युति 
काककीलाई अदुअआबाट सिस्ासपत गनसे काम सरल भ्यो, त्यसरी नै अब अदुअआलाई 
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