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फहहष्कयणदे खि सभावेशी उन्भि
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डेभबड र्माम्प य डामना चबायो

आईवऩएस कामयऩत्र नॊ. 1

सायाांश
सन ् १९९० को शरु
ु ताका कोरबफीमाभा प्रथभऩटक याब्ष्िम सॊववधानसबाको चुनाव बएको थथमो । नमाॉ सॊववधान
१९९१ भा सभावेशीता ववषम भाध्मभ यही दशक राभो शसस्त्त्र द्वन्द्व य याजनीततक अब्स्त्थयता अन््म गनयभा
प्रभि
ु रुऩभा यहे को थथमो । मद्मवऩ, सॊववधानसबारे उदे श्म अनरु
ु ऩको उऩरब्धध हाससर नगये को कायणरे असपर
बएको थथमो, य अबैmऩतन न्माम सॊगत नै हुन्छ कक सभावेशीतारे आधायबत
ू रक्ष्म प्राप्त गनयभा तनणयम तहभा
कततको ऩहुॉच य प्रबाव ऩग
ु ेको छ । कोरबफीमाका मस ववषेश प्रकायको इततहासराइ फझ्
ु नका राथग मस
अध्ममनभा नमाॉ सॊववधान जायी बएका वितका चायवटा तहभा ववश्रेषण गरयएको छ;

तमायी अवस्त्था, सबझौता

अवस्त्था, सॊहहताकयण अवस्त्था य नमाॉ सॊववधान १९९१ को कामायवन्मनको अवस्त्था । मो अध्ममन ऩत्र आन्तरयक
द्वन्द्व्तोतय अवस्त्थाभा सशस्त्त्र द्वन्द्व नदोहरयनका राथग भाऩयmत याजनीततक व्मवस्त्थाऩन य याज्म तनभायणभा
सभावेशीता नीतत बन्ने अनस
ु न्धान अन्र्तगत हो य साथै कोरबफीमाका चाय वटा अनस
ु न्धान भध्धे एक हो ।
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प्रकाशनका सम्फन्धभा
मो अनस
ु न्धान ऩत्र ‘Avoiding Conflict Relapse through Inclusive Political Settlements and State-building after IntraState War’ नाभक ऩरयमोजना भापयत तमाय गरयएको छ जसरे द्वन्द्वो्तय याजनीततक व्मवस्त्थाऩन, सहबाथगता्भक प्रकृमा य सभावेशी
प्रबावका फाये भा ववश्रेषणा्भक अनस
ु न्धान गरय आएको छ । सन ् २०१३ को पेब्रअ
ु यीफाट शरु
ु बइ सन ् २०१५ सबभको मो दईु वषे
ऩरयमोजना अवथधभा राभो सभसबभ चरेको सशस्त्त्र द्वन्द्वको अवस्त्था ऩहहचानका साथै द्वन्द्वभा सहबागी सयोकायवाराहरु याज्म
सञ्चारनको तहसबभ ऩुग्दाका आयोह तथा अवयोहहरुको ववश्रेषण गरय याब्ष्िम तथा अन्तयायब्ष्िम तहका अनुसन्धाता, तथा नीतत
तनभायताहरुराई द्वन्द्वो्तय सभमभा याष्ि तनभायण तथा सश
ु ासनका ऺेत्रभा फढी बन्दा फढी सहबाथगता, प्रतततनथध्व तथा उ्तयदातम्व
फवृ ि गदे प्रबावकायी कामायन्वमनका अभ्मासहरुसबफन्धी जानकायी प्रदान गनुय ऩतन ऩरयमोजनाको उद्देश्म यहे को छ ।
ससनेऩ⁄ऩीऩीऩी (CINEP/PPP)

ऩरयमोजना सॊमोजक यही जभयनीभा यहे को सॊस्त्था वगयअप पाउन्डेशन

कोरब्बफमाको सॊस्त्था

(Berghof Foundation)

को सभग्र

सॊमोजनभा सञ्चासरत मो ऩरयमोजना ऩाॉच ववसबन्न दे शहरुभा सञ्चारन गरयमो । मी दे शहरुभा एरसाल्बाडोयभा यहे को सॊस्त्था फ्रास्त्को
(FLACSO), दक्षऺण अकिकाभा इन िान्सपयभेशन इतनससएहटब (In Transformation Initiative), सुडानभा सुद् इब्न्सटच्य्मुट (Sudd
Institute), आचे⁄इन्डोनेसशमाभा आचे ऩोसरसी इब्न्सटच्य्मुट (Aceh Policy Institute) तथा नेऩारभा शाब्न्तका राथग सहकामय (Friends
for Peace)

नाभक सॊस्त्थाहरुफाट अनुसन्धान कामयहरु बए । अनुसन्धानऩत्रभा व्मक्त गरयएका ववचाय तथा बावनाहरुरे

ससनेऩ⁄ऩीऩीऩी

(CINEP/PPP), वगयअप पाउन्डेशन (Berghof Foundation) तथा ऩरयमोजना रागु बएका दे शब्स्त्थत यहे का साझेदायहरुको ववचाय तथा
बावनाराई प्रततववब्बवत गदै नन ्। ऩरयमोजनाफाट बएका, गरयएका अन्म प्रकाशनहरुका सबफन्धभा वगयअपय पाउण्डेशनको वेवसाइट हे नय
सक्नुहुनेछ । (www.berghof-foundation.com)। थऩ जानकायीका राथग ऩरयमोजना सॊमोजक डाबेयोतनक डुडोट .Dr. Véronique
Dudouet) सॉग v.dudouet@berghof-foundation.org भा सबऩकय याख्न सक्नुहुनेछ ।

रेखकका सम्फन्धभा
डेभबड र्माम्प कोरब्बवमाको वोगोटा ब्स्त्थत सेन्टय पय रयसयच एण्ड ऩऩुरय एजुकेशन (CINEP) भा अनुसन्धानकभॉ छन ् । मस
ऩरयमोजनाभा सॊमोजकको बूसभका तनवायह गये का डेववडरे याजनीतत शास्त्त्र, साभाब्जक भानवशास्त्त्र, सावयजतनक कानुनभा ववशेषऻता सहहत
जोहानस गुटेन्वगय मुतनबससयटी अप जभयनीफाट स्त्नातके्तय गये का छन ् ।
डामना चबायो कोरब्बवमाको वोगोटा ब्स्त्थत सेन्टय पय रयसयच एण्ड ऩऩर
ु य एजक
ु े शन (CINEP)

भा अनस
ु न्धानकभॉ छन ् । मस बन्दा

ऩहहरा उनी मसै सॊस्त्थाभा ऩरयमोजना सॊमोजक तथा अनुसन्धानकताय बई काभ गरयन ् । उनको अनस
ु न्धान रुची दक्षऺण एसशमाको बब
ू ागीम
मोजना तथा ववकेब्न्िकयण सॊग सबफब्न्धत छ । ्मसैगयी ववकास य शाब्न्तप्रकृमाभा नागरयक सभाजको बूसभका रगामत याजनीततक
आन्दोरनहरु ऩतन उनका रुचीका ववषम हुन ् । भेब्क्सको ववश्वववद्मारमफाट अभेरयकन स्त्टडीजभा एभए गये की डडमाना गरु यल्रा मि
ु
सबफन्धी अनुसन्धानहरुभा ऩतन ववशेष रुची याब्ख्छन ् ।
मो ऩरयमोजना क्मानडा ब्स्त्थत ओटोवाभा यहे को सॊस्त्था इन्टयनेशनर डेबेरपेन्ट रयसचय सेन्टय -International Development Research
Center - IDRC) को आथथयक सहमोगभा सबबव बएको हो ।

मस अनुसन्धानऩत्रफाट साबाय गन
ु य ऩये भा मो शैरी प्रमोग गनय सककनेछ । र्माबप डेसबड य डडमाना चबायो, २०१५, कोरब्बफमारी
याब्ष्िम सॊववधानसबा, १९९१

फहहष्कयणदे खि सभावेशी उन्भुि वा उऩरब्धधववहीन प्रमास, इनक्रुससब ऩेऩय १ । वसरयन् वगयअप

पाउन्डेशन, इन्टयनेट् www.ips-project.org.
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1. ऩरयचम
“तऩाईँरे वहन गनुऩ
य ने उ्तयदातम्व कोरब्बफमाको बववष्म हो । मो हाम्रा सन्ततत साथै हाम्रा नागरयकहरूका राथग हो ।
शताधदीबरयकै सभवृ िको राथग उनीहरूरे कृतऻताका साथ सॊववधानसबाराई भनन गनेछन ् । मही सॊववधानसाबाफाट तनसभयत
सॊववधानरे सफै कोरब्बफमारी जनताहरूको सहबाथगताको भागय सुतनब्श्चत गनय, शाब्न्त कामभ गनय, न्माम स्त्थाऩना गनय य
रोकतन्त्रराई सुदृढ गनय भागय प्रशस्त्त गये को छ” (गासबरयमा,१९९१( याष्िऩतत ससजय गासबरयमा )Cesar Gaviria) रे सन ्
१९९१ भ याब्ष्िम सॊववधानसबाको उद्घाटन सभायोहको हदन नै सॊववधानसबाको कामयहरू प्रष्टसॉग ऩरयबावषत गये । सभावेशी
याजनीततक व्मवस्त्थाको स्त्थाऩनाभापयत नमाॉ सॊववधानरे कोरब्बफमाभा जायी सशस्त्त्र द्वन्द्व अन््म गने ववश्वास गरयएको
थथमो ।
नमाॉ सॊववधान ऩारयत बएको २० वषयऩतछ सन ् १९९० को दशकभा गरयएको आशाहरूभा ऩूयै तुषायाऩात बएका छन ् ।
कोरब्बफमा अझै ऩतन तनयन्तय गुरयल्रा मुिफाटै गुब्ियहे को छ । तनयन्तयको मो मुिका ऩछाडडको कायण याजनीततक
फहहष्कयण य अन्मामराई भातनएको छ । अहहरे ऩतन कोरब्बफमारी सयकाय य कोरब्बफमाको रयबोल्मुसनयी आभयड पोसय
(FARC) फीच हुने शाब्न्तवातायको भुख्म भुद्दा नै याजनीततक सहबाथगता यहे को छ । हावनाभा जायी वातायको क्रभभा प्रकासशत
बएको

दोस्रो

फॉद
ु ासॉग

सबफब्न्धत

ऩव
य हभततको
ू स

अथधकाॊश

फॉद
ु ाहरू

सन ् १९९०

भा

बएको

शाब्न्तवातायको

सभमभा

सॊववधानसबारे उच्यच प्राथसभकताका साथ उठाइएका भद्द
ु ाहरू जस्त्तै “नागरयकहरूको रोकताब्न्त्रक सहबाथगता” य “फहुरवाद य
याजनीततक सभावेशीकयण” (Comunicado Conjunto २०१३) सॉग प्र्मऺ सबफब्न्धत छन ् । मही सन्दबयभा कसैराई
याब्ष्िम सॊववधानसबा ऩमायप्त फहस य छरपर नै नबइ असपर बमो बन्ने राग्छ । के मस्त्तो कठोय भुल्माङ्कन ऩुब्ष्ट हुन
सक्छ ?
याब्ष्िम

सॊववधानसबाको

फाये भा

प्रकासशत

साभग्रीहरू,

प्राथसभक

स्रोतहरू

जस्त्तै

अन्तयवाताय,

शाब्न्त

सबझौताका

दस्त्तावेजहरू, सयकायी सॊवाद य सञ्चायका साथै सॊववधानसबाभा गरयएका बाषणहरू य फैठकका तनणयमहरूको आधायभा मो
रेिरे भाथथको प्रश्नको उ्तय िोज्ने जभको गनेछ । याब्ष्िम सॊववधानसबारे हाससर गये को उऩरब्धधहरू जान्नको राथग सन ्
१९९० को दशकको ऐततहाससक घटनाक्रभराई फुझ्नैऩने हुन्छ । नमाॉ सॊववधानरे शाब्न्त कामभ गनय सक्मो कक सकेन ? बन्ने
दृब्ष्टकोणफाट सबाको सपरता य असपरताराई भाऩन गनय सककॉदै न । मो ववषम नमाॉ सॊववधानरे वास्त्तववक रोकतन्त्र य
सभावेशी कोरब्बफमारी याजनीतत स्त्थावऩत गनय सक्मो कक सकेन ? बन्ने तथ्मरगामत अन्म तथ्महरूभाथथ सभेत तनबयय
यहन्छ । सश
ु ासन य तनणयम तनभायण गने सभाजका ववसबन्न तनकामहरूभाथथको ऩहुॉचको आधायभा सभावेशीकयणराई
ऩरयबावषत गरयएको छ । उनीहरूका सयोकायहरू सबफोधन गनयका राथग तनणयम तनभायण प्रकक्रमाराई प्र्मऺ य ऩयोऺ प्रबाव
ऩाने सभाजका सबबाववत सफै ऺेत्रहरूराई सभेट्न सभावेशीताका भुख्म दई
ु वटा आमभहरूको ऩहहचान गरयएका छन ् । इन्ऩुट
य आउटऩुट सभावेशीता । अतघल्रोरे सयकायको नीतत तथा ससिान्त सभावेश गदय छ । मो सीभान्तकृत सभुदामहरूको
सबबाववत य वास्त्तववक दव
ु ै प्रकायका सहबाथगताहरूसॉग सबफब्न्धत छ । दोस्रोरे सयकायको नीतत तथा ससिान्तको
कामयन्वमनको ऩाटोराई सभेट्छ । मसरे सभाजका ववसबन्न ऺेत्रहरूप्रतत याज्मको उ्तयदातम्व य मसको भात्राराई औँल्माएको
छ । नमाॉ याजनीततक व्मवस्त्थाभापयत सब्ृ जत तथा कामायन्वमनभा आएका सहबाथगताको औऩचारयक तथा अनौऩचारयक
सॊमन्त्रहरूको ववश्रेषणको आधायभा मो रे िरे इनऩुट डाइभेन्सन ् भाथथ फहस गछय ।
सन ् १९९१ को सॊववधान जस्त्तै सॊववधान तनभायण अतघ बएको वातायको क्रभभा बएका रेनदे न प्रकक्रमाहरू भह्वऩूणय हुन्छन ्
बन्ने ठानेय मो रेिभा कोरब्बफमारी याजनीततक व्मवस्त्थाभा बएको सभावेशीताको तहराई भाऩन गनय सॊववधानसबारे गये को
तमायी वाताय, असबरेिीकयण य कामायन्वमनभाथथ ऩन
ु यावरोकन गरयएको छ । रेिको ऩहहरो बागरे सॊववधानसबाको गठन
© Berghof Foundation Operations GmbH – CINEP/PPP 2015. All rights reserved.

प्रकक्रमासॉग सबफब्न्धत प्रश्नको उ्तय िोज्छ् सभाजको कुन वगयरे सॊववधानसाबाको भाग गर्मो ? कसरे ववयोध गर्मो य
तमायीका चयणहरू कब््तको सभावेशी थथए ? दोस्रो बागरे सॊववधानसबाअन्तगयत यहे य नमाॉ याजनीततक व्मवस्त्थाको राथग
बएका वातायहरूको ववश्रेषण गछय ् वाताय प्रकक्रमाको सभावेशीताका साथै सभावेशीताको भद्द
ु ाको राथग प्रतततनथधहरूरे सरएको
ववसबन्न अडानहरू । तेस्रो बागभा नमाॉ सॊववधानसबारे सभावेश गये को ववषम य मसरे सभावेशीताको सेयोपेयोभा यहे का
भुद्दाहरूराई कुन हदसबभ सबफोधन गर्मो बनी छरपर गरयएको छ । अब्न्तभ बागरे सन ् १९९८ सबभ नमाॉ सॊववधानको
प्रबावकारयताको ववश्रेषण गदै कामायन्वमनको प्रकक्रमाभाथथ फहस गरयएको छ । मसरे नमाॉ सॊववधानरे याजनीततभा साभाब्जक
सहबाथगता कुन हदसबभ फवृ ि गर्मो य ववगतको याजनीततक व्मवस्त्थाराई रूऩान्तयण गने रक्ष्मभा ऩुग्मो कक ऩुगेन बन्ने
अध्ममन गनेछ ।

2. याब्ष्िम सॊववधानसबा १९९१ सबभको राभो मात्रा
सन ् १९७० को दशकदे खि य अझ प्रस्त्टसॉग बन्ने हो बने सन ् १९८० को दशकदे खि कोरब्बफमा याज्म व्माऩक याजनीततक
सङ्कटफाट गुिन ऩुग्मो । दे शभा बइयहे को ध्रुवीकयण य अन्तयऩाटॊ हहॊसाराई अन््म गनय बनी सन ् १९५४ भा दई
ु वटा प्रभुि
याजनीततक शब्क्तहरूफीच सहभतत बमो । ्मसताका भ्रष्टाचाय, नातावाद याजनीततक सॊस्त्कायको रूऩभा ववकससत बएको थथमो
। सन ् १९८६ को सॊववधानको साऩेऺरूऩरे फन्द चरयत्र तथा दई
ु प्रभुि याजनीततक दर फीचको
गुहटएये ज

)सरवयर य कन्जयबेहटब(

( स्ता साझेदायीको सहकामयऩूणय अभ्मासहरूका कायण याजनीततक व्ृ तभा फसरमो प्रततऩऺीको अनुऩब्स्त्थतत थथमो

)२००७(। मस्त्तो ऩरयस्त्थीततभरे ऩायदशॉता, उ्तयदामी्व य प्रतततनथध्वभा सॊकट ऩैदा गमो य कॊग्रेसको तनवायचन
फहहष्कायणरे याजनैततक वैधताभा सॊकट य याजनीततक ठारुहरु प्रतत अववश्वास ऩैदा गमो )धमुनाहोया१९९१, वऩकाउट, २००६( ।
य वैकल्ऩीक सॊमन्त्रहरुको अबावरे साभाजीक ववयोधहरु य आभहडतारहरु गुरयल्रा सभुहभा ऩरयणत हुन ऩुग्मो ।
सन ् १९८० को दशकततय याजनीततक सङ्कट अझ गहहरयमो । मसको ऩछाडडको प्रभुि कायण याजनीततराई प्रबाव ऩानय
बएको दई
ु वटा घटनाक्रभहरू थथए । याष्िऩतत बफरसरयमे बफन्टाकाय )Belisario Bentacar( रे स्त्थानीम तनकामको तनवायचन
घोषणा गये ऩतछ एकातपय धेयैजसो ऺेत्रीम तहका ठारुहरूरे उनीहरूको याजनीततक प्रबावराई आॊसशक रोकताब्न्त्रकयण प्रकक्रमारे
चुनौती हदएको ठाने । उनीहरूरे आफ्ना प्रबाव सॊयऺण गनय उदीमभान दक्षऺणऩन्थी धायकाववरुि सङ्गहठत य हहॊसा्भक
सशस्त्त्र सभह
ू हरूसॉग फसरमो गठफन्धन तनभायण गये । उनीहरूको भख्
ु म तायो प्मािीओहटक मतू नमन ऩाटॊ फन्न ऩग्ु मो । मो
ऩाटॊ FARC का सदस्त्महरूराई याजनीततक जीवनभा सहबागी हुन अनभ
ु तत हदन, सन ् १९८४ भा पाक )FARC( य
सयकायफीच बएको शाब्न्त वातायफाट उदाएको थथमो )Romero २००३(। अकोतपय कोरब्बफ मा याज्म आपैँ ऩतन भेडडरङ् ड्रग
काटें र )Medellin Drug Cartel( को बिययै गहठत सभूहहरूसॉग िुरेआभ मुिभा पससयहे को थथमो । मी सभूहहरू बौततक
सॊयचना, नागरयक सभाज य याजनीततऻहरूभाथथ श्रङ्
ृ िराफि आक्रभण गये य आफ्नो भुद्दाहरू रागु गनय चाहन्थे )Palacios,
१९९५। दव
ु ै घटनाक्रभहरूरे गदाय समयको सङ्ख्माभा साभाब्जक अगुवा, ऩत्रकाय, न्मामाधीश तथा याजनीततऻहरूरे ज्मान गुभाए
। तमनै घटनाक्रभहरूरे बइयहे को याजनीततक व्मवस्त्थासबत्र सभावेशीकयण य सध
ु ायहरूको राथग केही ठारह
ु रू इच्यछुक नबएको
उजागय गरयहदमो ।
उ्ऩन्न ऩरयब्स्त्थततसॉग जुध्न याज्म कभजोय साबफत बमो । मसरे ऩरयवतयनको आवश्मकता झन टड्कायो बएय आमो ।
अगस्त्ट १९ सन ् १९८९ भा बएको रोकवप्रम उदायवादी नेता तथा याष्िऩततम उबभेदवाय रुइस कारोस गुरानको ह्मा ऩतछ
जनआन्दोरनरे थऩ गतत सरमो य त्कार याजनीततक ऩरयवतयनको भाग अतघ सार्मो )Buenahora,१९९१(घटनाऩतछ
)जस्त्तै प्राऻ य ववद्माथॉहरू( धेयैजसो नागरयक सभाजका अगव
ु ाहरू, आभसञ्चाय, साथै ऩयबऩयावादी याजनीततक दरका
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नेत्ृ वहरू सभेतरे सहबाथगताको ववसबन्न सॊमन्त्रहरू फवृ ि गदै रोकतन्त्रको स्त्थाऩना गये । ्मसरे जायी हहॉसा योक्न य
दक्षऺणऩन्थी धायका

गुरयल्रा सभुहहरुरे चराएको द्वन्द्वराइ अन््म गनयका राथग वाताय गनय एउटा फसरमो आधायको रुऩभा

काभ गनय सक्छ बन्ने तनष्कषयभा ऩुगेको थथमो । सन ् १९८९ भा वैधातनक फाटो

भाऩयmत सॊववधान सॊशोधनका राथग

याब्ष्िऩतत सबब्जेरो फाकोरे गये का कदभहरुराइ कॊग्रेसरे ऩारयत गये न । व्मवस्त्थाऩकीम तनकामहरु नै ऩरयवतयनका फाधकको
रुऩभा यहे को थथमो

य ्मसऩतछ ववकल्ऩहरुको भागरे

अरु तीब्रता ऩामो

) Arias 2009(।

याब्ष्िम सॊववधानसबाको ऩऺभा वैकब्ल्ऩक भतदानको ववकल्ऩ तनभायण गनयका राथग ववद्माथॉहरूरे सन ् १९९० को भाचय
भहहनाभा स्त्थानीम य कङ्ग्रेसको नभुना जनभत सङ्ग्रहको आह्वान गये । मद्दवऩ मो जनभत सङ्ग्रहको वैधातनक आधाय त
थथएन तैऩतन तीसराि बन्दा फढी जनताहरूरे भतदानभापयत उनीहरूका असबभत प्रकट गये का थथए ।

मसराई

जनआक्रोसको प्रभि
ु को सच
ू कको रूऩभा सरइमो )Dugas २००१(। मही असबभतराई ध्मानभा यािेय सैतनक कानन
ु को सहामता
सरएय सन ् १९९० को भई भहहनाभा गरयएको याष्िऩतीम तनवायचनको सभमभा सॊववधानसबाभाथथ जनभत सङ्ग्रह गरयएको
थथमो । मसको ऩरयणाभ स्त्वरुऩ याष्िऩतत ऩदका उबभेदवायहरूरे आपू तनवायथचत बए वैधातनक सॊमन्त्र तनभायण गने वाचा गये
। मो कदभराई ऩचास राि बन्दा धेयै भतहरू ९७ प्रततशत बन्दा फढी भत (Santos / Ibeas १९९५रे अनुभोदन गये ऩतछ
भा सॊववधानसबाको

१९९१को अध्मादे श जायी गये । मसरे सन ् .नॊ १९२६भा

)

१९९०तनवायथचत याष्िऩतत गासबनारे सन ् बिययै

तनवायचन सञ्चारन हुने गयी वैधातनक सॊयचना तनभायणगर्मो । याष्िऩततरे जायी गये को अध्मादे शरे त्कारीन सॊस्त्थागत
सॊयचनाहरू फहुआमासभक द्वन्द्वहरूको साभना गनय अऩमायप्त बनी ऩरयबावषत गरयहदमो । ्मसकायण सशस्त्त्र सभह
ू हरूराई
शाब्न्तऩूणय याजनीततभा सभेट्दै शाब्न्त कामभ गनय सक्ने सॊमन्त्रको रूऩभा सॊववधानसबाराई अतघ साये )Decree No.१९२५,
१९९०सयकायरे
को दशको सुरुततय

। याजनीततक सङ्कटराई सबफोधन गनय अरग
१९९०को दशको अन््म य सन ्

द्वन्द्व अन््म गने आवश्मक कदभको रूऩभा

१९८०सॊववधानसबाराई प्रस्त्तुत गये को थथमो । ्मसकायण मसराई सन ्

गरयएका शाब्न्तवातायको सन्दबयभा व्माख्मा गरयनुऩछय ।(

2.1 सन ् १९८० को दशकको अन््म य १९९० को दशकको सुरुआतभा
गरयएका शाब्न्त वातायहरू
बफटान्कुय य फाके )Betancur य Barco( प्रशासनहरूरे अङ्गीकाय गये का भह्वऩण
ू य याजनीततक आधायहरू याज्मरे सरु
ु गर्मो
। दव
ु ै प्रशासनरे द्वन्द्वको सॊयचनागत कायणहरू ऩहहचान गये का थथए य याजनीततक सभाधान िोज्न सक्दो प्रम्न गये ।
गुरयल्रा सभूहहरूराई पेरय सक्दो ऺभादान प्रदान गयी एउटा शाब्न्त आमोग गठन गये य द्मबतफरअगच रे ववसबन्न
याजनीततक शब्क्तहरूको सहबाथगता सहहत याब्ष्िम सॊवाद सबबव तुल्माएको थथमो । ्मसैभा टे केय सन ् १९८४ भा नमााा
शाब्न्त आमोग सयकायरे फनामो य अप्रीर भुबभेन्ट एभ–१९, ऩऩुरय सरफये सन आभॉ, पायक, आभयड भुबभेन्ट क्वीन्टीन ल्माभ
य रयबोल्मुसनयी ऩाटॊ वकयस

य सयकायका ववचभा १९९१ ततय सबझौता बमो । मसराइ याष्िऩतत गासबनारे शाब्न्त

सबझौताको भख्
ू म कडी हो बतन बनेका थथए ।
सफै वातायहरूको (FARCसॉगको असपर वातायसहहत एउटा प्रभुि फॉद
ु ा नै याजनीततक व्मवस्त्थाको सबबाववत

)

स थथमो । सफै गुरयल्रासुधायभाथथको फहसभूहहरूरे सॊववधानसबाको गठन गनय प्रस्त्ताव गये य कोरब्बफमारी द्वन्द्वराई
अन््म गनय आवश्मक कदभको रूऩभा सॊववधान सॊशोधनभा जोड हदए । मी य मसको याजनीततक शािा कोरब्बफमन
कबमतु नष्ट ऩाटॊ– भाक्सयवाद रेतननवाद (PCC-MLधानसबाको भाग गरययहे कोदे खि नै सॊवव १९८४रे सन ्

) थथमो । मसै

सन्दबयभा सन ् १९९० भा गरु यल्राहरूको छाता सङ्गठन साइभन फोसरवय गरु यल्रा कोअडडयनेटङ फोडय(CGSB सहहत )FARC /
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ELN रे सभाजका हये क ऺेत्र तथा गुरयल्राहरूको सभूहहरू (CGSB १९९०सॉगको फोडयभा आधारयत सबझौताको आधायभा

)

म सॊववधानसबा याजनीततगहठत याब्ष्िक ऩरयवतयको आधाय फन्नसक्छ बनेय घोषणा गर्मो ।
एभ–१९ सॉग गरयएको वातायको प्रकक्रमा य अब्न्तभ शाब्न्त सबझौतासॉग एभ–१९ को भख्
ु म रक्ष्मको रूऩभा वास्त्तववक
रोकतन्त्र स्त्थावऩत बमो । गरु यल्राहरूको प्रभुि कभाण्डय ऋफचतमक एष्शफचचम रे मो फॉद
ु ाराई वातायको सुरुको चयणभै
उठान गये का थथए । ्मस सभमभा उनरे मो फॉद
ु ाराई तीन वटा सॊशोधनसबत्र ऩाये का थथए । मो फॉद
ु ाराई कोरब्बफमाभा जायी
हहॊसा तथा सङ्कटराई अन््म गनय आवश्मक ऩूवस
य तयको रूऩभा प्रस्त्तुत गये का थथए (Pizarro १९८९। सॊववधान य तनवायचन

)

प्रणारीको सुधायको भुद्दा वातायको क्रभभाअन्म भुद्दाहरूसॉग सह–अब्स्त्त्व, न्माम, कानुन य साभाब्जक आथथयक व्मवस्त्थाहरूराई
प्रभि
ु प्राथसभकताको साथ उठाएका थथए (Villamizar १९९५भा हस्त्ताऺय बएको ऩोसरहटकर प्माक्ट

१८८९नोबेबफय

२।

)

डेभोक्रेसीरे सॊववधानसबाको गठन उल्रेि गनय असपर बमो । मसको गठनक पय वऩस एण्डाो सट्टा सयकायरे कङ्ग्रेसभा
ववधमक ऩेश गये य कङ्ग्रेसद्वाया ऩारयत गयी सॊववधान सॊशोधन गने सहभततराई सभावेश गर्मो । Barco को सॊववधान
सॊशोधनको भुद्दा कङ्ग्रेसभा असपर बएऩतछ एभ–१९, रे असहहष्णुता य भ्रष्टाचायको वातावयण अन््म गनय याज्म य सॊववधान
ऩुन्सॊयचना गनयसक्ने अथधकायसहहतको याब्ष्िम सॊववधानसबा आवश्मक छ बनी घोषणा गर्मो । भाचय ३ भा हस्त्ताऺय बएको
अब्न्तभ शाब्न्त सबझौताको धाया १ भा मो भुद्दाराई सभावेश गर्मो य सॊववधान सॊशोधन जरुयी बएको उल्रेि गये ऩतन
सॊववधानसबाको गठन गने वा नगने बन्ने ववषम सयकायको ब्जबभाभा छोडडहदएको थथमो ।
ऩऩुरय सरफये सन आभॉ, आभयड भुबभेन्ट क्वीन्टीन ल्माभ य रयबोल्मुसनयी ऩाटॊ वकयस सॉग बएको फह
ृ त ् शाब्न्त सबझौता
सॊववधानसबाको गठन अतघ नै तनणयम बए ऩतन सॊववधानसबाको गठनऩतछ भात्र हस्त्ताऺय बमो । सॊववधानसबाको गठनरे
ववसबन्न दरहरूराई वातायको टे फरभा ल्माउन य सहब्जकयण गनय भद्दत ऩुर्मामो । सन ् १९९० को अगस्त्ट २४ भा
याष्िऩततद्वाया जायी बएको १९२६ नबफयको घोषणारे सफै सशस्त्त्र सभूहको स्त्थान सॊववधानसबाभा सुतनब्श्चत गरयहदमो ।
वातायको क्रभभा प्रभि
ु ताको साथ उठाइएको सहबाथगताको अथधकाय य अन्म सहभततहरूभा केही सभमऩतछ हस्त्ताऺय बमो
(Villarraga २००९ । )
सङ्ऺेऩभा बन्दा सॊववधानसबाको गठन शाब्न्त वातायको ऩरयणाभ बएको होइन फरु याजनीततक व्मवस्त्थाको आधुतनकीकयण
य वैधातनकीकयण गनय प्रम्न गने ऩयबऩयावादी याजनीततक दरहरू य सभाजका यहे का सुधायवादी सभूहहरूफीचको सॊमोजनरे
गदाय बएको हो । सफै गरु यल्रा सभह
ू हरू (ELN फाहे करे सॊववधानसबाको गठन ग )ने प्रस्त्ताव गये । ्मसैफेरा सयकायरे
शाब्न्त सबझौताको ववचायराई अतघ सार्मो । मही कामयराई अतघ फढाउन नागरयक सभाजफाट ऩतन भह््वऩूणय सहमोग प्राप्त
बमो । मसैको ऩरयणाभ स्त्वरुऩ सातय भतदान सबबव बमो । आभ सञ्चायभाध्मभरे ऩतन मो प्रकक्रमाराई गतत प्रदान गये य
अन््मभा Barco य Gaviria को प्रशासनरे मसराई रागु गर्मो ।

2.2 याब्ष्िम सॊववधानसबाको तमायी
याब्ष्िम सॊववधानसबाको गठन रगबग सबबव बएऩतछ तनवायचन प्रकक्रमा य सॊववधानको अन्तयवस्त्तुभाथथ व्माऩक सावयजतनक
फहस सज
य ऩ हदन भौका छोऩे । सन ्
ृ ना बमो । बिययै तनवायथचत याष्िऩतत य सरवयर ऩाटॊको प्रभुि Gaviria रे मसराई भूतरू
१९९० को भाचय य भईभा बएको सॊसदीम य याष्िऩतीम तनवायचनभा ऩाॉच प्रततशत बन्दा धेयै भत प्राप्त गने याजनीततक दरका
नेताहरूराई सॊववधानसबाभा नब्जकफाट सहकामय गनय सरखित आह्वान गर्मो । स्त्थावऩत याजनीततक शब्क्तहरू फाहे क मो
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प्रावधान १९ को ऩूवक
य भाण्डय Navarro Wolff रे नेत्ृ व गये को बिययै स्त्थावऩत रोकताब्न्त्रक गठफन्धन एभ–१९ भा सभाहहत
गरयमो ।
याष्िऩततरे चारेको कदभरे व्माऩक सहबाथगताको रक्ष्म यािेको बए ऩतन अन्म सॊसदीम आन्दोरन य दरहरूराई वेवास्त्ता
गरयमो । वास्त्तवभा उनीहरू नै सॊववधानसबा गठन गने प्रभुि शब्क्त थथए । याष्िऩततको मो कदभको आरोचना बमो ।
सभावेशी प्रकक्रमाको तगायोको रूऩभा यहे का गुरयल्राहरूको अनुऩब्स्त्थतत यह्मो (Buenahora १९९५। )
शाब्न्तवातायभा सहबागी गुरयल्रा सभूहहरू जस्त्तै ऩऩुरय सरफये सन आभॉ, आभयड भुबभेन्ट क्वीन्टीन ल्माभ य रयबोल्मुसनयी
ऩाटॊ वकयस (PRT, EPL / MAQL) रे आहदवासी प्रतततनथध्वको सङ्ख्मा ववृ ि गनय य आफ्नो सहबाथगताको सतयहरू याख्दै
सॊववधानसबाको गठनराई प्रबाव ऩानय सक्दो प्रमास गये । सन ् १९९० भा सॊववधानसबाराई सरएय गरयएको जनभत
सङ्ग्रहऩतछ पाकॊ )FARC / ELN( रे वविोही शब्क्तको वैधातनक अथधकायको भाग सुरु गर्मो । मही सन्दबयभा ाॉधच ्ऋ रे
कमयऩटक सबाको राथग वैकब्ल्ऩक सॊयचनाहरूको प्रस्त्तावसभेत गर्मो )FARC १९९० ।
याष्िऩततकै प्रस्त्तावभा टे केय सफै आभब्न्त्रत याजनीततक नेत्ृ वहरूरे सॊववधानसबाको गठन, अवथध, तनवायचन प्रकक्रमा य
आधायबत
ू भद्द
ु ाभाथथ बएको ऩहहरो सहभततभा हस्त्ताऺय गये । ्महीअनरु
ु ऩ याष्िऩतत न्फिष्चष्फ रे ऩहहरो कोरब्बफमारी
याब्ष्िम सॊववधानसबाको वैधातनक सॊयचनाको राथग भाथथ उल्रेि गरयएझैँ अध्मादे श जायी गये । मो अध्मादे शरे सन ् १९९०
को डडसेबफय ९ ताये िका हदन ७० प्रतततनथध, दर दताय वा आन्दोरनभा सहबागी हुनेहरूको सूची तनधाययण गर्मो । तनवायचन
प्रकक्रमा य सबा सञ्चारनको राथग सतयहरूराई ऩरयबावषत गर्मो । सन ् १९९१ को पेब्रुअयी ५ दे खि जुराई ५ सबभ जबभा १
सम ५० हदनका राथग सॊववधानसबाको सभमावथध तनधाययण गरयएको थथमो ।
धेयै आरोचकहरूका अनुसाय सबफोधन गनैऩने भुद्दाहरूभाथथ रगाइएको फन्दे ज सॊववधानसबाको बावना ववऩयीत थथमो ।
सवोच्यच अदारतरे ऩतन मस्त्ता वववादास्त्ऩद ववषमहरूभा आफ्नो ववचाय प्रकट गर्मो । अध्मादे शको सॊवैधातनकता िोज्ने क्रभभा
खझनो फहुभतरे भात्रै गरत बनी घोषणा गर्मो ।
सावयजतनक फहसभापयत हटप्ऩणी तथा सझ
ु ाव सङ्करनको राथग १५ सम जतत सावयजतनक सन
ु व
ु ाइ कामयक्रभहरू आमोजना
गरयए । गरु यल्रा सभह
ू हरूराईसभेत कामयक्रभभा साभेर गयाउन गरु यल्रा फस्त्तीहरूभा ऩतन मस्त्ता सावयजतनक सुनव
ु ाइ
कामयक्रभहरूको आमोजना गरयएका थथए बने ९ सम जना ववऻहरूरे १ राि ५० हजाय बन्दा फढी सुझावहरूको
असबरेिीकयण, ववश्रेषण य सङ्ऺेवऩकयण गये । मी सुझावहरूराई ऩतछ सॊववधानसबाभा छरपरका राथग प्रमोग गरयए । मी
प्रकक्रमाभा सहबाथगताको दय उच्यच यहन ऩुग्मो य कोरब्बफमारी सभाजको अथधकतभ प्रतततनथध्व हुन ऩुग्मो । तय, मस
प्रकक्रमाभा केही ववश्रेषक तथा ववऻहरू फढी हावी बए । सवयसाधायण जनता फहस फाये नफुझये वा चासो नबएय सीभान्तकृत
हुन ऩग
ु े ।
सवोच्यच अदारतको पैसरारग्तै तनवायचन दौडधुऩ सुरु बमो । सयकायरे तनवायचनभा सहबागी हुने सफै सभूह तथा
दरहरूराई आथथयक सहमोगको साथै आभसञ्चायभाथथ ऩहुॉच उऩरधध गयाइ हदमो (Buenahora १९९१। प्र्मेक दररे

)

ववगतको तनवायचनभा प्राप्त गये को भतहरूका फाये सञ्चायभाध्मभभापयत बएको प्रचायप्रसायरे गुरयल्रा य कङ्ग्रेसभा प्रतततनथध्व
हुन नसकेका अन्म दरहरूराई सफैबन्दा फढी फेपाइदा बमो ।


जे जस्त्तो बएऩतन ऩरयवतयन जरुयी बइसकेको थथमो । ववसबन्न सङ्गठनहरू य नागरयक सभाजराई प्रतततनथध्व
गने सभूहहरूरे सूचीहरू तमाय ऩानय थारे य तनवायचनको राथग दौडन थारे । १ सम १६ वटा दरहरू दताय बए ।
दई
ु दरीम सयकायको सॊस्त्काय फल्र अन््म हुने सबबावना दे िा ऩर्मो । मसराई वैचारयक भतदानफाट सबबव
तुल्माइएको थथमो । मसको अब्न्तभ तछनोपानो १९९० को डडसेबफयभा बएको चुनावी ऩरयणाभसॉगै बएको थथमो
। पेरय ऩतन ऩयबऩयवादी ऩाटॊहरूरे धेयै भत प्राप्त गनय सपर ब )हे नह
ुय ोस ् १तासरका (ए । जबभा १ सम १६ वटा
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दरहरूभध्मे ७३ दररे केवर १० हजाय बन्दा कभ भत ऩाए

। तनवायचन ऩरयणाभरे दई
ु दरीम प्रणारीको उ्तभ

ववकल्ऩ बएको असबभत प्रकट बमो । उक्त ऩाटॊरे २६ । उक्त भत सरफयर ऩाटॊरे प्रततशत प्राप्त गर्मो ७.
( प्राप्त गये को भत३१ )प्रततशत २.बन्दा थोयै भात्र कभ थथमो । मी दई
ु वटा फाहे क बिययै गठन बएको
कन्जयबेहटब नेसनर स्त्मारबेसन भब
ु भेन्ट (MSNअको शब्क्तको रूऩभा उदामो । उक्त ऩाटॊरे िे डडसन्र

)

।कन्जयबेहटब ऩाटॊको बन्दा दोधफय फढी भत प्राप्त गर्मो EPL रे केवर दई
ु वटा सीटभात्र प्राप्त गर्मो । उक्त
भतदान सॊमन्त्ररे गदाय नै ठूरा दरहरू, केही साना दरहरू सपरताऩूवक
य

)जातीम य धासभयक भतसहहत(

.३सॊववधानसबाभा प्रवेश गनय सपर फने । कक्रब्श्चमन मुतनमन य इब्न्डब्जतनमस भुबभेन्टस ् क्रभश १ य १ ५.
प्रततशत भतसहहत सॊववधानसबाभा प्रवेश गये ।EPL का दई
ु जना प्रतततनथध य MAQL

य PRT फाट

छातनएका दई
ु जना प्रवक्तारे सॊववाधानसबाभा ववगतभा फहहष्कयणभा ऩये का सभुदामहरूराई प्रतततनथध्व गयाउन
सबबव बमो (Palacios १९९५। ऩयबऩयवादी ठारह
ु रूरे केही प्रबाव गभ
ु ाएको जस्त्तो दे खिमो । राभो सभमदे खि )
फहहष्कयणभा ऩये का सभुदामहरूको ऩतन सॊववधानसबाभा प्रतततनथधता्व हुन सकेकोरे सॊववधानसबा एकाततय
ऐततहाससकरूऩरे सन्
ु दय य सभावेशी फन्न ऩुग्मो ।

तासरका १ : एएनसस चुनावी ऩरयणाभ

एएनसस चुनाव १९९०

याजनीततक दर । असबमान

प्रतततनथध सङ्ख्मा

सरवयर ऩाटॊ

25

एडीएभ१९-

19

नेशनर साल्बेशन भुबभेन्ट

11

सोशर कन्जयवेहटव ऩाटॊ

5

इब्न्डऩेन्डेन्ट कन्जयवेहटव

4

कक्रब्श्चमन मतू नमन

2

प्माहिओहटक मतू नमन

2

इब्न्डब्जतनमस भुबभेन्ट

2

ड्रग काटे रस, पायक/एसरन )Drug Cartels, FARC / ELN( जस्त्ता भह्वऩूणय असबकतायहरूको साथै केही ऩयबऩयावादी
याजनीततक ठारह
ु रू सॊववधानसबाभा सहबागी हुन चाहे नन ् वा सयकायरे सहबागी हुनफाट योक रगामो । तनवायचनको हदन
सयकायरे पायक )FARC( को प्रधान कामायरमभा सेनाराई आक्रभण गनय रगामो । सरवयर य कन्जयबेहटब दव
ु ै ऩाटॊरे
सॊववधानसबाको अवसयराई वेवास्त्ता गये । ्मसको ऩरयणाभ स्त्वरुऩ सबारे शहय केब्न्ित ऩयबऩयावादी याजनीततक दरहरूको
प्रतततनथध्व गयामो । उनीहरूरे आफ्नो अभ्मासहरूराई थोयफहुत तनयन्तयता हदन चाहे ।
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सॊववधानसबाको सभावेशीता द्ववववधाऩूणय यहन ऩुग्मो । सभाजका सफै तहरे तनवायचनभा सभानरूऩरे सहबागी हुन ऩाउने
व्मवस्त्था थथमो । गुरयल्रा सभूहहरूको सन्दबयभा ऩतन सयकायसॉग वातायऩतछ मही अवसय सबबव बएको थथमो । तय,
सॊववधानसबाको वास्त्तवववक गठन ऩूणय सभावेशी हुन सकेन । उक्त प्रकक्रमाभा केही भह्वऩूणय ऩयबऩयावादी याजनीततक ठारु,
पायक/एसरन )FARC / ELN( को सहबाथगता हुन सकेन ।

3. याब्ष्िम सॊववधानसबाको गठन
प्रतततनथधहरूको छनोटऩतछ सॊववधानसबारे सन ् १९९१ को पेब्रअ
ु यी ४ दे खि आफ्नो कामय प्रायबब गर्मो । सबाराई छरपरका
राथग ऩाॉच वटा पयक आमोगहरूभा ववबाजन गरयमो । सफै धायाहरूराई फहुभतरे ऩारयत गनैऩने प्रावधान सॊववधानभा थथमो ।
सॊववधानसबा सुरु हुने एक भहहना अतघ नै MSN ADMसॉग सॊववधानसबाभा नेत्ृ वको राथग सरवयर ऩाटॊरे

१९ –

। सुरुभा उनीहरूरे सबाको अध्मऺता तीनवटा ठूरा दरहरूकाफीच आरोऩारो गने गये को दावीववरुि गठफन्धन तनभायण गर्मो
ऩाटॊ बने ऩतन अन्तत् सरवयर; एन्टोतनमा नगयो वोल्प (ADM )१९–, Alvaro Gomez Hurtado -MSN_
sersa urive रे सॊमक्
ु त अध्मऺता गने सहभतत गये । सॊववधानसबाभा प्रतततनथध्व गने अन्म साना

य Horucio

)सरवयर ऩाटॊ(

न सहदरहरूरे सॊववधानसबाका आमोगहरूभा कबतीभा एउटा सबाऩतत वा उऩसबाऩततको ऩद हद भतत ऩतन गये ।
सॊववधानसबाको सभमावथध बय सवयसबभतत य फहुभतको आवाजहरू गुब्ञ्जइयहे प्रततशत धायाहरू
। दर तथा प्रतततनथधहरू सबन्न ववचायधाया य ऩरयवेशको बए ऩतन याजनीततक

७४जस्त्तै् सॊववधानका

(

) सवयसबभततको आधायभा ऩारयत गरयए

व्मवस्त्था सङ्कट अन््म गदै नमाॉ याजनीततक तनभायणको सन
ु ौरो अवसयको रूऩभा सॊववधान सबाराई सरन उनीहरू सहभत
बएका थथए ।
सॊववधानसबाको फैठक सुरु बएरग्तै प्र्मेक प्रतततनथधराई जायी याजनीततक सङ्कट य नमाॉ सॊववधान भाथथ उनीहरूको
ववचाय िुरस्त्त याख्न अनुभतत हदइएको थथमो । याज्मरे वैधातनकता गुभाउॉ दै गएकोभा सफैको एकभत थथमो । सफै
वक्ताहरूरे जनता य याज्मफीच िाडर बएकोभा सहभतत जनाए । वैधातनकताको सङ्कटको स्रोत को हो बन्नेभा
प्रतततनथधहरूफीच ववभतत थथमो । ऩयबऩयावादी याजनीततक दरहरूरे अथधकायको प्र्माबतू त वा भौसरक अथधकायको प्र्माबा
ू ूतत
हदन असऺभ बएको ववषमराई प्राथसभकताका साथ उठान गये । उनीहरूरे याजनीततक सङ्कट एकीकृत बएय आएको दे िे
बने सॊववधानभा फहुआमासभक ववषमहरूराई सभावेश गनय सहभत थथए । सरवयर ऩाटॊ य कन्जयबेहटव ऩाटॊहरूरे भौसरक
अथधकाय य प्र्माबूततराई व्माऩकता य सभम साऩेऺ फनाउनऩ
ु ने कुयाभा जोड हदए ।
अन्म दरका प्रतततनथधहरूरे बने उनीहरूको भतराई अस्त्वीकाय गये । याजनीततक य साभाब्जक फहहष्कयणराई नै उनीहरूरे
याजनीततक सङ्कटको भुख्म स्रोत बएको दावी गये बने याजनीततक प्रणारीभाथथ प्रश्न उठाए । ऩयबऩयावादी ठारुहरूको प्रबु्व
कामभ बएका याजनीततक दरहरूरे दे शको याजनीततक सॊस्त्कायभा व्माऩक ऩरयवतयन ल्माउॉ छन ् बन्नेभा धेयैजसो प्रतततनथधहरू
ढुक्क थथएनन ् । मही भानससकताको कायण उनीहरूरे साॊस्त्कृततक, जातीम य धासभयक ववववधताराई ऩहहचान गदै
सहबाथगताभूरक तरयकारे याज्मको ऩुन् सॊयचना गनुऩ
य ने प्रस्त्ताव अतघ साये । मसको साय बनेकै फढी सहबाथगताभूरक
शासन सॊयचनाभाऩयmत सभावेशीकयणको अडान थथमो । तनणयमभाथथ सहज ऩहुॉच य तनयन्तय सावयजतनक अनुगभनऩतछ
याज्मका अङ्गहरू य ततनीहरूका नीततहरूरे वैधातनकता प्राप्त गछय य साभाब्जक न्माम स्त्थावऩत हुन्छ । जायी याजनीततक
सॊस्त्काय मथाब्स्त्थततभै छोडी हदने हो बने ऩयबऩयादे खि यहहआएको ठारुहरूको प्रबावरे भात्र तनयन्तयता ऩाउॉ छ ।
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मी दव
ु ै अडानहरूको प्रबाव थोयफहुत सयकायभा ऩतन ऩये को थथमो । नमाॉ सॊववधानसबाका राथग उन्नत रोकतन्त्र भौसरक
अथधकाय, सॊवैधातनक रचकता य याज्म य नागरयकद्वाया याज्मको ववसबन्न सॊमन्त्रहरूभाथथ ऩमायप्त तनमन्त्रणको आवश्मकता
ऩने प्रस्त्ताव सयकायरे गर्मो ।
सहबाथगताको अथधकायभा धेयै सहभत बए ऩतन याजनीततक सभावेशीताराई केही प्रतततनथधहरूरे उद्देश्मका रूऩभा सरन
सक्ने ितया ऩतन उब््तकै थथमो । कन्जयबेहटव दरका केही प्रतततनथधहरूरे रोकप्रकक्रमावाद बनी प्रस्त्तावको आरोचनासभेत
गये का थथए । सॊववधानसबा फाहहय ऩयबऩयावादी याजनीततक ठारुको ठूरै सभूहरे मो ववचायराई सभथयन गर्मो ।

4. सॊहहताकयण

) कोडडपीकेसन (

भाथथ उल्रेि बएका सवयसबभतत, रोकतन्त्र य भौसरक अथधकायहरू १९९१ को सॊववधानको भूर िबफा फन्मो । व्माऩक
सहबाथगताको राथग भाथथ उल्रेि गरयएकाहरू अतनवामय सतयको रूऩभा फुखझएकारे तनमभावारीरे भौसरक अथधकायको व्माऩक
फॉद
ु ा तमाय ऩामो य ततनीहरूको ऩब्ु ष्टको व्माऩक प्रकक्रमा तमाय ऩारयमो । तमनीहरूरे सहबाथगताभर
ू क य फहुरवादी रोकतन्त्रको
आधायशीरा िडा गये । जबभा ३ सम ८० ओटा धायाहरू भध्मे ६५ वटा धायाहरूरे कुनै प्रकायको सहबाथगताको सॊमन्त्रको फाये
उल्रेि गये का छन ् । धाया २ रे प्र्मऺ प्रबाव ऩाने तनणयम तनभायण तह य याष्िको आथथयक, याजनीततक, प्रशासतनक य
साॊस्त्कृततक कक्रमाकराऩहरूभा सहबाथगताको राथग सहब्जकयण गने याज्मको प्रभुि दातम्वको व्मवस्त्था गये को छ । अतघल्रा
सॊववधानहरू बन्दा पयक मस सॊववधानरे सभावेसशताको ससिान्तराई अङ्गीकाय गये को छ ।
मही ससिान्तराई अनस
ु यण गदै नमाॉ कानन
ु रे भतदानको अथधकायराई व्माऩकता हदमो । साथै मसरे याजनीततक
शब्क्तको स्त्थाऩना, अभ्मास य तनमन्त्रण सहबाथगताको राथग श्रङ्
ु वात गर्मो
ृ िराफि याब्ष्िम य स्त्थानीम सॊमन्त्रहरूको सरु
)४०धाया (।
सॊववधानको धाया १०३ रे असबभत प्रकट गने, जनभत फुझ्ने, सुझाव सरने, िुल्रा सहयीमा ऩरयषद्को फैठक य
प्रतततनथधहरूराई कपताय फोराउने सॊमन्त्रहरू सरु
ु गर्मो । अन्तत कङ्ग्रेसरे सॊववधान सॊशोधनभा आफ्नो एकाथधकाय गभ
ु ामो ।
नमाॉ सॊववधानराई सन ् १९८५ भा सरु
ु वात गरयएको प्रकक्रमाको तनयन्तयताको रूऩभा हे नय सककन्छ । ्मसैरे नमाॉ याजनीततक
दरको गठन य सहबाथगताराई सहजीकयण गनय रक्षऺत थथमो । तनवायचन अनुगभनहरूराई साना दरहरूको सभेत
सहबाथगताको वातावयण तनभायण गनय सक्ने गयी सुधाय गरयमो । नमाॉ सॊववधानरे सभानुऩाततक प्रतततनथध्वको ससिान्तभा
आधारयत तनवायचन प्रणारी अङ्गीकाय गर्मो बने तनवायचन ऺेत्रहरूको ऩुनग
य ठन गर्मो ।
बौगोसरक ऩन
ु ्सॊयचनाको फाये भा ऩतन सॊववधान सबासबत्र व्माऩक फहस बएको थथमो । मसको राथग छुट्टै आमोगको
व्मवस्त्था ऩतन गरयएको थथमो ।
नमाॉ सॊववधानभा प्रशासतनक ववकेन्िीकयण य याजनीततक स्त्वम्तताका दई
ु वटा ससिान्तहरूको व्मवस्त्था गरयएको थथमो ।
मी ससिान्तहरू याष्िऩततरे गबनययराई ससधै तनमुब्क्त गनय सक्ने जस्त्ता अरोकताब्न्त्रक प्रावधानराई सुधाय गनय रक्षऺत थथए
। ववकेन्िीकयण ऩछाडडको आधाय बनेकै आफ्नै तनवायचन ऺेत्र नब्जक यहे य तनणयमकतायहरूराई प्रबावकायी तरयकारे तनमन्त्रणभा
याख्न सककन्छ । मही ससिान्तहरूराराई आधाय भान्दै आथथयक स्रोतहरूराई स्त्थानीम तनकामभा ववकेन्िीत गने, स्त्थानीम
तनकामहरूराई मी स्रोतहरू व्मवस्त्थाऩन गने अथधकाय हदने य आफ्नै स्त्थानीम सयकायद्वाया शाससत हुन ऩाउने अथधकायको
व्मवस्त्था धाया २८७ भा गये को छ । धाया ६ रे जातीम य साॊस्त्कृततक ववववधता ऩहहचान य सॊयऺण गने व्मवस्त्था गरयएको छ
। अल्ऩसङ्ख्मकहरूराई ववशेष अथधकायको व्मवस्त्था गरयएको छ । मसका साथै सॊववधानरे धासभयक अल्ऩसङ्ख्मकहरूको
अथधकायका साथै धासभयक स्त्वतन्त्रताको प्र्माबूतत गरयएको छ ।
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5. सन ् १९९१ को सॊववधानको कामायन्वमन
सॊववधानसबाको अब्न्तभ तय, कहठन तनणयम सॊसद्को ववघटन य भध्मावथध तनवायचनसॉग सबफब्न्धत थथमो । सॊववधानसबाका
प्रतततनथधहरूरे ववयोधाबासऩण
ू य व्मवस्त्थाहरू स्त्वीकाय गये

। ्मसैरे उनीहरूराई तनवायचनऩतछ ससनेट य हाउस अप

रयवप्रजेन्टे हटबस ् सञ्चारन गनय सब्जरो बएको थथमो । सॊववधानसबाको तीन जना सबाऩतत य सयकायरे मस्त्तो तनणयम गये का
थथए । सन ् १९९० को अध्मादे श नॊ १९२६ रे कॊग्रेसका ववघटन

गनय भागय प्रशस्त्त गर्मनबने ्मसैरे सॊववधानसबाको

अध्मऺता स्त्थावऩत गरयहदमो । मसरे अको तनवायचनभा सहबागी हुन सॊववधानसबाको प्रतततनथधहरूभाथथ रागेको फन्दे ज य
सावयजतनक तनकामहरूको सभमावथध ऩरयवतयन गनय सकेन । सवोच्यच अदारतरे अध्मादे शराई वैधातनकता प्रदान गये को थथमो
। ्मसकायण ्मसको ऩूणय अथधकाय सॊववधानसबाभा तनहहत थथमो ।एभएसएन / एडडएभ –१९ रे

मो प्रावधान ऩरयवतयनको

राथग सहभतत गये ।
सभस्त्मा जहटर बएऩतछ सयकायरे ऩूवयय ाष्िऩतत Lopez Michelsen रोऩय सभस्त्रेरसनसॉग श्रङ्
ृ िराफि १ फैठकहरू गनय
थाल्मो य सभस्त्माको सभाधान िोज्न थाल्मो । सॊववधानसबा य केही ऩयबऩयावादी ठारुहरूफीचको शत्रुताऩूणय व्मवहायको कायण
एभएसएन / एडडएभ –१९ रे सयकायरे ल्माएको प्रस्त्तावराई अस्त्वीकाय गरयहदमो । तासरका २ भा दे िाएझैँ ऩयबऩयावादी
याजनीततक दरहरू ऩहहरेकै अवस्त्थाभा पके य सन ् १९९१ भा बएको तनवायचनभा ववजम हाससर गये । सॊववधानसबाभा
प्रतततनथध्व बएका अन्म नमाॉ दरहरूरे तनवायचनभा सपरताराई तनयन्तयता हदन सकेनन ् ।
ससनेटभा कॊग्रेसको फहुभत बएको कायण एएनसस )ANC (केही ऩयबऩयावादी शब्क्त, एडडएभ–१९ )ADM-19( य एभएसएन
)MSN( अको चुनावको ववऩऺभा यहे को कायणरे ्मसको ववयोधभा यहे का थथए ।
एरबायो गोभेज हुयटाडो )एभएसएनको नेता(रे
जस्त्तो जनावय चरयत्रराइ ब्जबभा हदनु हो

सॊववधानसबाराइ कॊग्रेसको ब्जबभा छोडनु बनेको वाइफरभा हे योडको

)Alarcon 2011( बन्दै तुरना गये का थथए । अन्तत् सरवयर य कन्जयबेहटब

ऩाटॊका नेताको दफाफ थेग्न नसकेको कायणरे नाबायोरे उनीहरुसॊग सबझौता गये । ्मततभात्र होइन ् एभएसएन )MSN(को
ससिान्त य ववचायको ववऩरयत सयकायी ऩऺधय बएय एएनसस)ANC( का सफै आन्दोरनभा यहे का सदस्त्महरुराइ अको चुनावभा
रडन ् नसभल्ने गरय नमाॉ कानुनी प्रस्त्ताव गये का थथए ।
१९९१ भसनेटको च्रन
ु ाव
ऩाटी / अन्दारन Movements

भरफयर ऩाटी Liberal Party

५९ 59

कन्जयबेटीफ ऩाटी1

२६ 26

एडीएभ M-19

1

ससट सॊख्मा ससनेटभा Seats in Senate

९ 9

इन्डीजीननमस भब
ु भेन्ट

३ 3

ऩेटटयमाटटक मनु नमन Patriotic Union

१

अन्म Others

४

मसभा सासर कन्जयबेटफ ऩाटी, एभएसएन, य नेसनर कन्जयबेटटफ भुबभेन्ट सभावेश थिमा
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तासरका नॊ.२भा दे िाए अनस
ु ाय

ऩहहरो सॊववधानसबाको चन
ु ावभा दे खिएको सप्तयॊ गी इन्िे णी सभह
ु – जो सभावेशी

सभुह थथमो य ऩहहरो चुनावभा फहुभत ल्माएको एएनसस )ANC(रे दोस्रोभा सपरता हासीर गनय सकेन । मसको कायण
सॊबबवत् जनताफाट बोट ऩयबऩयागत रुऩभा कसयी प्राप्त गनुय ऩछय बन्ने ऻान नबएय हुन सक्छ । तय उनीहरु ध्मान हदन
नसकेको कुया बनेको याजनीततक ऩरयवतयन जुन गततभा बमो जनताभा प्रतततनथध छनौट सॊस्त्कृततभा बने ऩरयवतयन नबएको
कायणरे असपर बएको हो । मसयी एडडएभ–१९ )ADM-19(रे एक वषय अगाडड जुन सपरता प्राप्त ्मो दोस्रो चुनावभा
ऩाप्त गनय सकेन । उसरे ससनेटभा ९ ससट य हाउस अप रयप्रेजेनटे टीबभा )House

of representative(भा १३ ससट भात्र

प्राऩत गमो ।
एएनसस )ANC(को आन्दोरनकता य नेताहरुको चुनावी असपरता ऩतछ सॊववधानभा रेखिमेन धाया य तनमभहय रागु
गनयभा कभ प्रबाव ऩये को थथमो । काॊग्रेसका फहुभत ऩयबऩया गत याजतनॊब्ात शततm बएको कायणरे उसरे नमा धाया य
तनमभहरुको ववरुद्दभा ववसबन्न तनमभहरु ऩारयत गये का थथमो ।
्मस ऩतछको कामयऩारीका, व्मवस्त्थावऩकारे नमा सॊववधानभा सहबाथगताभुरक, फहुजातीम य फहु सास्त्कृततक रोकतन्त्र बनी
थऩ नमा उदे श्महरु यािेको थथमो । जस्त्तैं कोरब्बफमन सभुदामरा आहदवासीको रुऩभा य उतनहरुको मेततहाससक जसभन सरनु
ऩय्यने प्रावधान कानुनी रुऩभा नै १९९३ को धाया ७० भा धमवस्त्था गमो )अयोचा २००४(्मस्त्तै कसैरे नमा याजनीततक दर दताय
गनुय ऩने बमो ववधान कामायरम य ५०००० को हस्त्ताऺय वा एकजना काॊग्रेसभा प्रतततनथध बएको हुनु ऩने प्रावधान १९९४ को
धाया १३० भा उल्रेि गये को थथमो । मद्दऩी अन्म धाया य कानन
ु हरुरे बने नमाॉ याजनीततक सहभततहरुराइ प्रततगभनततय
पकायउने काभ गमो । सभावेशी सॊमन्त्र फनाउनको राथग न्मुनतभ ७०% ववधामकहरुको सहभतत ऩतछ भात्र भेमय वा गबयनय
तनमुक्ती वा ऩरयवतयन गने बतन धाया १३४ भा१९९४ भा कानुनको व्मवस्त्था गमो । मस्त्ता धायारे सभावेशीता फढाउने बन्दा
ऩतन ्मसको प्रमोगभा हतो्साही गने तऩयm रागेको थथमो )Buenahora 1995, Giraldo 2011(। य मस्त्ता प्रकायका कानुनी
प्रावधानरे

याब्ष्िम य स्त्थानीम कयहरुभा जनताको ऩहॉ ाुच नऩुग्ने अवस्त्था बएको थथमो । मस्त्तै कानुनी प्रावधानका कायणरे

न ववकास हुन सक्छ नत सहबागी्भक रोकतन्त्रराइ भरजर गछय )Gutierrez,1996( । य सहबागी सॊमन्त्र तनभायणको
राथग सफै याजनीततक शब्क्तहरुरे सबफोधन गनय सकेनन ् )Giraldo,2011( ।
सन ् १९९३ दे िी १९९८ सबभभा आठ वटा प्रततगभन उन्भुि सॊवैधातनक कानुनहरु ल्माइएको थथमो । मिवऩ ्मस्त्ता कानुनरे
सहबागी्भक सॊमन्त्र फनाउन वा रागु गनय प्र्मऺ असय नगये ऩतन एएनसस (ANC) को शुरुवाती उदे श्म बन्दा पयक थथमो ।
उदाहयणका राथग हाउस अप कॊग्रेसका सदस्त्महरु ऩरयवतयन गने प्रावधान हटाइएको थथमो । तय ऩतछ १८८६ भा यहे को सो
व्मवस्त्थाराइ ऩुन्ल्माइएको थथमो जसराइ धर ्ऋ रे फहसको ववषम फनाएको थथमो । मस्त्तो सदस्त्म ऩरयवतयन गने तनमभरे
व्माऩायीकयण फढाउने काभ गये को थथमो । अको उदाहयण याज्मको बौगोसरक एकता कामभ याख्नको राथग ववकेन्िीकयण
भाऩयmत गने प्रावधानको ववऩरयत १९९५ भा धाया ३५७ ल्माएय स्त्थानीम य ऺेत्रीम अथधकायीभा यहे को यकाभान्तय प्रावधान
हटाइएको थथमो )Garcia Palayo 2011(।
ऩूवय सदस्त्म य सॊचाय भाध्मभरे

मस्त्ता कामयराइ प्रततगभनकायी याजनीततक ऩरयवतयन , सॊववधान य जनताप्रतत योगी ववचाय

बनेय आरोचना गये का थथए )Mercado 1995(। सन ् १९९५ भा रयमेतनक्रे )Rioneqro( भा बएको ऩव
ू य सदस्त्म, एएनसस
प्रतततनथधहरु सबभीसरत सबभेरनको कमयु ाना)Quirana( घोषणा ऩत्र अनस
ु ाय हहजोको भह्वऩण
ू य उऩरधधीहरुराइ हार कॊग्रेसरे
अब्स्त्वकाय गये य याजनीततक बष्िाचायराइ प्रो्साहन गये का छ )EL Colombiano, 1995( ।
वतयभान अवस्त्थाभा कोरबफीमाभा १९९१ को सॊववधान बन्दा ऩतन १९९० अगाडडको अवस्त्थारे फढी प्रबाव ऩये को छ । सन ्
१९९१ य १९९२ भा शसस्त्त्र सभुह गुरयल्रा कोआयडडनेसन )CGSB( य कायकास )बेनेजुमरा( य राक्सकारा )भेक्सीको( य
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सयकायबफचको वाताय य सबझौता असपर बएको थथमो । जसको कायणरे रागु औषधफाट प्राप्त हुने आबदाभी य सशस्त्त्र
दस्त्ताको ववस्त्ताय फसरमो ऩकडरे ऩहहरेको द्वन्द्वको अवस्त्थाभा यहे को अवस्त्था छ ।
जततसक
य ध
ु ै सॊवैधातनक ऩरयवतयन य ऩन
ु स
ु ायका आधायभा याजनीततक व्मवस्त्थाऩन गये ऩतन ततनवटा कॊग्रेसको चन
ु ाव
)१९९१,१९९४,१९९८( भा रगबग ८०% बोट दइ
ु वटा ऩयबऩयागत याजनीततक ऩाटॊरे ल्माएका थथए । कोरबफीमाको याजनीततभा
एडडएभ )ADM(तेस्रो शब्क्तको रुऩभा उदम बएको थथमो । सन ् १९९१ भा बएको एएनसस )ANC(को चुनावभा २६.७% य
ससनेटको चुनावभा ९.३% ल्माएय नमाॉ शब्क्त साभु आएको थथमो । तय सन ् १९९४ को चुनावभा उसको जभानाजपत बएको
थथमो । उसरे कुनैऩतन ससट ब्ज्न सकेन । अकोततय ऩयबऩयागत शब्क्तहरुरे याजनीततक िेरको तनमभ ऩरयवतयन गरय
आपुराइ पाइदा हुने गरय कानन
ु हरुको व्माख्मा य ऩरयवतयन गनय थारेका थथए । मसको प्रभाणका राथग याब्ष्िऩतत चन
ु ावभा
साभऩय )Samper's( रे रागऔ
ु षधफाट प्राप्त यकभ नै चुनावभा िचेय

ब्जतेका थथए । मस उदाहयणरे के दे िाउछ बने

कोरबफीमाभा याजनीततक ऩरयवतयन बएऩतन याजनीततक सॊस्त्कायभा कुनैऩतन ऩरयवतयन बएको छै न । याजनीततऻ पयनान्डो
ससऩेडा )Fernando Cepeda( बन्छन कक ‘भराइ राग्छ कक मसो बन्दा अनुऩमुक्त नहोरा कक कोरबफीमाको इततहासभा
कॊग्रेस य सॊववधानसबाका सदस्त्म थथए...जो जनताका प्रतततनथध हुन...नाभ ऩरयवतयन गये तय फानी व्मवहाय झन ऩहहरेको
बन्दा ववजोग राग्दो छ ।’
भाथथ जेसुकै कायणहरु बएऩतन कोरबफीमाको इततहासभा दइ
ु दशक अतघ सन ् १९९१ भा सॊववधानसबाका सदस्त्महरुरे
हस्त्ताऺय गरय जायी गये का थथए जसको उदे श्म बनेको सहबागीताभुरक रोकतन्त्र य नमाॉ याजनीततक सॊस्त्कायको ववकास
थथमो । ्मो उदे श्म अनुसाय ्महाॉका जनतारे कहहल्मैऩतन ्मसको सानो अॊश वा ससभान्त प्रमोग गनय ऩतन ऩाएनन ् ।
ऩयबऩयावादी शब्क्त य मसका कामयकायी सॊमन्त्ररे सहबागीताभुरक रोकतन्त्रको अथय य प्रमोगको अऩव्माख्मा य तोडभोड गरय
हहॊसा य व्माऩायीकयणको रुऩभा याजनीततक सॊस्त्कायको अभ्मास गये का थथए )Garcia, 1997, Uribe de Hincapie 1995( ।

6. तनष्कषय
जफ सन ् १९९१ भा कोरब्बफमन सॊववधानको प्रस्त्ताव गरयएको थथमो, नमाॉ याजनीततक स्त्थातम्वको तनसभ्त भह्वकाङ्ऺी
कामयहरूको छरपर तथा फहस प्रायबब गरयमो । मसको उद्देश्म याज्मको वैधातनकता ऩन
ु ् स्त्थातम्व गनुय थथमो । याजनीततक
तथा हाततमायसहहत बएका द्वन्द्वका कायण धेयै वषयहरू बफते जसकाकायण भ्रष्ट तथा दरगत स्त्वाथयको ऩरयऩूततयका तनसभ्त
नीतत तनभायण गनेहरू धेयै थथए । सङ्क्रभणकारीन सन्दबयभा कोरब्बफमारी जनताद्वाया तनवायथचत सॊववधानभा ऩहहरेदेखि
सभावेशी बइ आएको ऺेत्र तथा सभाजरगामत गुरयल्रा सभह
य ऩभा याजनीततक सभावेशी य सबबाववत याजनीततक
ू तथा ऩूणरू
सभथयन िोब्जमो । ऩहहरोऩटक नमाॉ तनमभ रागु गरयमो । तनमभभा ववजमी सभूहरे तनवायचनभा हयाइएको सभूहभाथथ दभन,
अ्माचाय राद्न नऩाइने उल्रेि थथमो । जहाॉ फहुऩाटॊ छरपर तथा सहभतत प्रणारीभासभेत ऩरयवतयन गनय सककने व्मवस्त्था
गरयमो ।
सभावेशी सॊववधान १९९१ भा सभावेशी प्रजातन्त्रको तनभायण गने आशा गरयएको बए ऩतन ANC राई शब्क्तशारी गुरयल्रा
सभूह य ठूरो याजनीततक सभूहको अनुऩब्स्त्थततभा अ्मन्त सताइमो । नमाॉ नीततरे न त ऩुयानो सॊयचनाराई ववघटन गनय
सक्मो न त द्वन्द्वको अन््म नै गनय सक्मो । अन्तत् नमाॉ याजनीततक स्त्थातम्व बएता ऩतन असभावेशी साॊस्त्कृततक
याजनीतत कामभ यहहयह्मो । सभावेशी नीतत तनभायण य सभावेशी नततजा नै अनौऩचारयक याजनीततक सॊस्त्कृततराई अ्माथधक
सभावेशी याजनीततको तनभायण बएको छ । सन ् १९९१ को कोरब्बफमारी ANC को अनुबवरे मो सूथचत गदय छ की सभावेशी
िाकारे सबऩूणय शब्क्त सबऩन्न सभूहहरूराई ऩतन सभावेश गयाउन सक्रान ् बन्ने तनब्श्चत गनय बने सककन्न ।
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कोरब्बफमा २० वषय ऩछाडड ऩतन सभावेशी भुद्दाभै सीसभत यह्मो । महाॉ अझ सवार यह्मो के साॉच्यचै सबऩूणय भाग ऩूया गनय
नमाॉ सॊववधान जायी गनुऩ
य ने हो ? अहहरेको अवस्त्था य १९९० को अवस्त्थाराई थचन्तन गरयमो य हाभी अ्मथधक आशावादी
बने हुन सक्दै नय ककनकी अतघको सबारे ऩतन हाभीराई ऩमायप्त सभाधान बने हदन सकेन । हाभीरे कसयी नमाॉ FARC
ऩन
ु ् तनभायण गयी पेरय ऩतन सभाधान िोज्न सक्छय ? धेयै कुयाहरूको िोज गरयएता ऩतन सबऩण
ू य भद्द
ु ाहरूको सहीरूऩभा
थचन्तन गरयएन । अझ ऩतन ठूरो सभूह असभावेशी अवस्त्थाभा यहे को ऩाइमो । १९९० को तनब्स्त्क्रम गुरयल्रा सभूहहरू
सकाया्भक रूऩभा शाब्न्तसॉग सबफब्न्धत बएका थथए । कोरब्बफमाको ठूरो सभूहरे ANC को कोटा व्मवस्त्था गये को थथमो ।
अन््मभा ऩुयाना ठूरा शब्क्त सबऩन्न वगय वा दरको अनुऩब्स्त्थततभा सभावेशीको ससिान्तराई कामायन्वमन गयाउन ठूरो फाधा
ऩुग्मो । जसको कायण ्महाॉ ध्रुवीकयणको ससजयना बमो । अन्तत् जनताद्वाया तनवायथचत सॊववधानसबारे नै सभाधान हदन्छ
वा ऩरयवतयन हदन्छ बन्ने तनचोडभा ऩुग्दछन ् । फह
ृ त ् रूऩभा आरोचना बएको नाभ प्रततस्त्थाऩनको असबमासरे कङ्गे ्यसका
सदस्त्महरूराई अको नाभ याख्न मोग्म फनामो य अथधकायहरूराई हटाई १९९३ भा नमाॉ सॊववधान फनाइमो । सन ् १८८७ को
सॊववधानराई आधाय फनाई सट्टाभा बन्ने भुद्दा छरपरको भुख्म ववषमवस्त्तु फन्मो । दरगत स्त्वाथयको उन्नतत गने दरराई
सहमोग गरयमो ।
अतघका भुद्दाहरू य सञ्चायको ववश्रेषणअनुसाय सयकाय य कङ्ग्रेसफीचको याजनीततक कहठनाइराई अग्रगाभी सुधाय तथा
अगाडड बएका सबऩण
ू य आरोचनाहरू कङ्ग्रेसरे ब्जबभा सरने बमो ताकी ऩयु ानो सॊववधान सदस्त्मववहीन फनोस ् । अन्तत्
सबऩण
ू य घटनाक्रभराई तनमाल्दै साभाब्जक भ्रष्टकाववरुि रड्ने घोषणा गरयमो ।
्मही सभम सन ् १९९१ भा रागु गरयएको सॊववधानराई १९९० को कोरब्बफमाको अतघको सॊववधानरे नयाम्रयी असय
गरयसकेको थथमो । असपर नाभाकयणको फाफजुद ऩैसा य वव्तीमताको कायण सयकाय य गुरयल्रा सभूहफीच द्वन्द्व बमो ।
नमाॉ ववधानको प्रततकक्रमाभा, ऺेत्रीम शासक वगयहरूरे आफ्नो ऩौयाखणक याजनीतत जोगाउन सयकायी सभूहसॉग सहभतत गने
फाटो िोब्जमो । जसरे याजनीततराई नागरयक आन्दोरनतपय डोर्मामो ताकी जसका कायण ऩयु ाना सोच बएको वगयको
अथधनामक्व कामभ यहोस ् । दे शरे अ्मथधक सभावेशी याजनीततक स्त्थातम्व िोजी यहे ता ऩतन ऺेत्रीम शासकवगयरे धबकी
हदनुका साथै ववयोध गये । जहाॉ अतघका गुरयल्राराई अतघ सारयमो जसराई शब्क्त ववतयणको केही चासो थथएन । नमाॉ
सॊववधान सभावेशीको ससिान्तभा आधारयत यहे ता ऩतन याजनीततक सहबाथगता कोरब्बफमाका राथग उच्यच ितया फन्मो ।
ऩायदसशयता तथा सुशासनको तनब्श्चत गनुयको साटो नमाॉ प्रजाताब्न्त्रक धायणा मुिबूसभ तथा द्वन्द्वभा ऩरयणत बमो ।
ऩयु ातनवादी वगयहरूरे नमाॉ तनमभ प्रततऩादन गयी उनीहरूरे आफ्नो पाइदाको तनसभ्त प्रमोग गनय थारे । ANC का
नेताहरूराई अमोग्म फनाइमो जो ततनीहरूका आन्दोरनका नेता थथए ।

चुनावी ऩरयणाभको भुताबफक उनीहरू आफ्नो नीतत

रागु गनय असऺभ यहे । अगाडडका कानुनराई ठाउॉ हदनको तनसभ्त धेयै कुयाहरूको आवश्मक ऩदय छ जुन, ऩुयातनवादी
याजनीततक वगयहरूसॉग भात्र छ ।
आउॉ दा अवथधका राथग केही तनमभहरू ऩारयत बएका छन ् । जस्त्तै् सहबाथगताभर
ू क फहुसॊस्त्कृतत य फहुसाॊस्त्कृततक प्रजातन्त्र ।
ततनीहरूरे आफ्नो सबऩूणय अथधकाय भाग प्राप्त गनयको तनसभ्त नमाॉ याजनीततक ऩाटॊ दताय गनुऩ
य नेछ । जसको राथग ५०
हजाय हस्त्ताऺय आवश्मक ऩनेछ । मद्मवऩ अरु तनमभहरू नमाॉ याजनीततक स्त्थातम्वको तनसभ्त मसअतघका प्रकक्रमाहरूराई
उल्टाउनु ऩनेछ । सन ् १९९४ को १३४ सहबाथगताभूरक सॊमन्त्रराई भनन ् गदै सबऩूणय कुयाहरूको व्मवस्त्थाऩन गने तनणयम गये
। ववववध सभस्त्मा अप््मायाका फावजुद ववकास वा तनभायण हुनुको सट्टा सहबाथगताभर
ू क प्रजातन्त्रराई कानुन सेराएको
अवस्त्थाभा दे खिन्छ । ततनीहरूरे नमाॉ सहबाथगताभर
ू क सॊमन्त्रराई असय ऩानय सकेनन ् ।
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