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เนปาล
อวสานของระบอบราชาธิปไตย
สาธารณรัฐใหมแหงชมพูทวีป

ข

๑ หากจำแนกรูปแบบของรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนแลว สามารถจำแนกไดเปน ๒ แบบ คือรัฐเดี่ยวและรัฐรวม โดยรัฐเดี่ยวนั้น พลเมืองของรัฐอยูภายใตอำนาจการ
ปกครองของรัฐบาลเดียว เชน ราชอาณาจักรไทย หรือ ราชอาณาจักรเนปาลเองในอดีต สำหรับการเปลี่ยนการปกครองของเนปาลนี้ เปนแบบสหพันธรัฐซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของรัฐหลายรัฐเขาดวยกันใหอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกันที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐบาลกลาง และรัฐบาลของแตละรัฐสมาชิกบริหารกิจการรัฐ เชน สหรัฐอเมริกา
รัฐสมาชิกที่มารวมตัวกันนั้นแตละรัฐไมมีอำนาจในทางระหวางประเทศ แตมีอิสระในการบริหารจัดการภายในรัฐของตนโดยปราศจากการแทรกแซงของสหพันธรัฐ ซึ่งผูเขียน
ตั้งขอสังเกตวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ยิ่งใหญมากที่เปลี่ยนรูปแบบของรัฐจากรัฐเดี่ยวมาเปนรัฐรวมที่แทบจะถือไดวาแตละรัฐในอดีตของเนปาลที่เคยอยูภายใต
การปกครองของรัฐบาลเดียวจะมีรัฐบาลบริหารเปนของแตละรัฐเองโดยอยูภายใตการนำของรัฐบาลกลางสหพันธรัฐเพียงบางกรณีเทานั้น.
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๒คณะรัฐมนตรีที่ทรงแตงตั้งอยางเรงดวนเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ประกอบดวยสมาชิกจำนวน ๑๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนนักการเมืองที่มีความจงรักภักดีตอราชวงศ.
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๓ทั้งนี้รัฐบาลชั่วคราวของเนปาลไดลงมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหลดพระราชอำนาจของสมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทรา โดยพระองคจะตองทรงสละเอกสิทธิ์คุมครอง
ทางกฎหมาย  พระราชอำนาจเหนือกองทัพ การยกเวนการจายภาษี  ตลอดจนทรงไมมีพระราชอำนาจและบทบาททางการเมืองอีกตอไป.

๔ภายใตสัญญาสันติภาพนี้ จะจัดใหมี สมัชชาเฉพาะกาล ซึ่งมีสมาชิก ๓๓๐ คนโดยประกอบดวย สมาชิกจากพรรคคองเกรสเนปาล (The Nepali Congress Party) ๗๕
ที่นั่ง พรรคคอมมิวนิสตแหงเนปาล (มารกซิสต-เลนินนิสต) และพรรคคอมมิวนิสตเนปาล (เหมาอิสต) หรือกบฎลัทธิเหมา พรรคละ ๗๓ ที่นั่งเทา ๆ  กัน สำหรับที่นั่งในสมัชชา
เฉพาะกาลที่เหลือ ไดรับการจัดสรรให ๕ พรรคการเมืองตาง ๆ  ที่เปนอดีตรัฐบาลผสม.
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