२०७४ वैशाख १८ गते

प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको संववधान २०७२ जारी भए पश्चात ननकट भववष्यमै हुन गैरहे को स्थानीय तहको ननवााचनको
संघारमा आएर ववगत केहह हिनिे खख उत्पन्न राजनीनतक पररस्स्थनत प्रनत हाम्रो गस्भभर ध्यान आकर्ाण
भएको छ ।
नेपाली जनताले लामो समयिे खख प्रतीक्षा गरररहे को स्थानीय तहको ननवााचनमा राजनीनतक िलहरु तथा
आम नागररकहरुले उत्साह पूवक
ा सहभागी भैरहे को, ननवााचन आयोगले सभपूणा तैयारी गररसकेको र ससंगो
राष्र ननवााचनको माहोलमा होसमएको बेला िे शको पनछल्लो राजनीनतक घटनाक्रमहरुले लोकतास्न्िक
प्रणाली, न्यानयक सबोच्चता र रास्ष्रय स्वाधधनता माधथ नै संकट पैिा भएको हाम्रो ठहर छ ।

यस सन्िभामा यही बैशाख १७ गते सबोच्च अिालतका प्रधानन्यायधधस बबरुद्ध संसिमा िताा भएको
महाअसभयोग प्रस्ताव प्रनत पनन हाम्रो गस्भभर ध्यानाकर्ाण भएको छ । महाअसभयोग प्रस्ताव ल्याउने
सावाभौम संसिको अधधकार भएतापनन यनतबेला नेपालको संववधानलाई द्रत
ु गनतमा कायाान्वयनमा ल्याउनु

पने र त्यसका लाधग स्थानीय तह, प्रिे श तथा संघीय संसिको ननवााचन क्रमश गिै जानप
ु ने अवस्थामा
गस्भभर आधार एवं कारणहरु ववना नै प्रधानन्यायधधसको बबरुद्ध ल्याइएको महाअसभयोग प्रस्तावले

न्यायपासलको मयाािा, न्यानयक सबोच्चता र शस्तत पथ
ृ कीकरणको मुलभुत मान्यताहरु माधथ प्रहार भएको
हाम्रो ननश्कर्ा छ । साथै संववधानमा रहे को महाअसभयोग सभबन्धी ब्यवस्थाको िरु
ु पयोग हुनु हुन्न भन्ने
हाम्रो मान्यता छ । यस खाले अभ्यासले लोकतन्ि र लोकतास्न्िक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने
प्रबस्ृ त्तलाई प्रश्रय हिन्छ । जनआन्िोलन ६२–६३ को जनभावना बबपररत गररने यस खालका क्रक्रयाकलाप

नागररक संगठनहरुलाई स्वीकाया हुन सतिै न ।
महाअसभयोग प्रस्ताव र त्यसबाट उत्पन्न राजनीनतक पररस्स्थनतले रास्ष्रय सहमनत कायम गिै संववधान
कायाान्वयन र रास्ष्रय स्वाधधनताको संरक्षण गनप
ुा ने वतामान पररस्स्थनतलाई अन्यौलता र गस्भभर संकटमा
धकेसलहिएको छ ।

िे शमा राजनैनतक संक्रमणकालको अन्त्य गिै िे शलाई स्स्थरता तर्ा लैजानु पने आजको मुख्य रास्ष्रय

कायाभार हो । तसथा, यनत बेला प्रमख
ु राजनीनतक िलहरु, सरकार र प्रनतपक्षहरु सबैले आवेगमा नआई

स्जभमेवारी पूणा र जनभावनाको किर गनेगरी भूसमका ननवााह गना जरुरी छ । हामी सभपण
ू ा राजनीनतक
िलहरु गस्भभर बन्न र संववधान कायाान्वयनलाई प्रमख
ु एवं साझा एजेण्डाको रुपमा ग्रहण गरी त्यसमै

केस्न्द्रत हुन हामी आह्वान गिा छौं । राजनीनतक अन्यौलताको यस पररस्स्थनतमा स्थानीय तहको ननवााचन
ननवााध रुपमा सभपन्न हुने सनु नस्श्चत गना नेपाल सरकारसँग नागररक संगठनहरु अवपल गिा छ ।
न्यानयक सबोच्चता र स्थानीय तह ननवााचन सुननस्श्चताका लाधग स्थानीय तहहरुमा नागररक संगठनहरुको
तर्ाबाट संयुतत प्रिशान तथा िवावमुलक कायाक्रमहरु तत्काल संचालन गनाको लाधग आह्वान गछौ ।

नागररक संगठनहरुको तर्ाबाट भोली १९ गते हिनको ३:०० बजे काठमाण्डौ माइनतघर मण्डलामा आयोजना
हुने खबरिारी कायाक्रम र वैशाख २१ गते २:०० बजे वानेश्वर चोकमा आयोजना हुने नागररक धनाा
कायाक्रममा सहभागीताका लाधग सभपण
नागररकहरु, संघ संस्था तथा आमसंचार
ू ा सचेत प्रबद्ध
ु
माध्यमहरुलाई हाहिा क आमन्िण गिा छौं ।
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