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नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 

सारसङ्के्षप र सझुाउह

नेपालको शािन्त ूिबया नयाँ संिवधानसँगै टुि नपुन िथयो। तर चार 
वषर्को रगडा र िवलम्बपिछ पिन मलुकुका मखु्य राजनीितक पाटीर्ह  
स ीयताबारे सहमत हनु सकेनन।् स ीयता ठूलो जमातको मखु्य माग 
रहँदै आएको छ। २७ मे २०१२ का िदन संसदको समेत भिूमका खेल्दै 
आएको संिवधानसभाको म्याद नयाँ सिवधान नआउँदै सिकयो। पाटीर्ह ले 
अब नयाँ संिवधानसभाको चनुाव गन हो वा परुानै संिवधानसभालाई 
िबउँताउने हो त्यसको िनधो गनुर्पछर्। तर यो काम त्यित सिजलो छैन। 
स ीयताउपरको अलिचलो अडान, सहमतीय सरकारउपरको िखचातानी, 
बदिलँदो राजनीितक पिर ँय र साम्ूदाियक ीवुीकरणका कारण अब 
गिरने छलफल र वातार्ह  जिटल हनेुछन,् खासगरी िवधाियका नभएको 
अिहलेको खतरनाक अवःथामा। पाटीर्ह को चकु कहाँ भयो भनेर 
िहसाबिकताब गनपछर् र छलफल तथा सम्झौतावातार्का आधार एवं 
शैलीलाई पिन फेनुर्पछर्। त्यसो नगरेमा राजनीितक वृ मा अन्य पक्षको 
अडान कठोर बन्दै जानेछ। वातार् र िनणर्य ूिबया पारदशीर् तथा 
समावेशी हनुपुछर् अिन नेताह  झनै बढी जवाफदेही हनुपुछर्। जनतालाई 
पूणर् ससूुिचत रािखनपुछर्। यी सबै काम हनु सकेको अवःथामा पिन 
अिहले उत्प  गिहरो सामािजक खाडल पिुरन नसक्ला, तर त्यसबाट 
अितवादी र उ ेजना फैल्याउनेह को ठाउँ भने पकै्क कम हनेुछ।  

नया ँसंिवधान नबनेसम्म नेपाल सन ्२००७ को अन्तिरम संिवधान तथा 
सन ्२००६ को िवःततृ शािन्त सम्झौताबाटै िनदिशत रहनेछ। ती दईु 
दःतावेजमा जरो गाडेर बसेको असमानता (जो बहधुा पिहचानमा आधािरत 
भेदभावका कारण उत्प  हनेु गछर्) लाई हटाउनका लािग राज्यको 
पनुसर्ंरचना गिरनपुनमा जोड िदइएको छ। तर स ीयता भनेको कोटा र 
अिधकारको हःतान्तरण माऽ होइन। आफ्नो संःकृित, इितहास वा 
भाषालाई राज्य पोिषत एकात्मक नेपाली पिहचानले पाखा लगाएको 
महससु गन समूहह का लािग स ीयता उनीह को आत्मसम्मान र 
मान्यताको कुरा पिन हो। उच्च वगर् र पहाडे माथ्लो जातका मािनसह  
तथा ऐितहािसक पमा ितरःकृत भनेर िचिनएका जातीय समदुायह  
एकअकार्ूित आखँा तन अवःथा सजृना भएको छ।  

यो िवभाजन पाटीर्गत राजनीितमा ःप  देिखन्छ। नेपालका परम्परागत 
पाटीर्ह मा नेपाली काङ्मसे र नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् (एकीकृत 

माक्सर्वादी लेिननवादी) वा एमाले हनु,् जसले सन ्२००८ मा सम्प  
संिवधानसभाको चनुावमा बमश: दोॐो र तेॐो ठूला पाटीर्को ःथान 
ओगटेका िथए। अिहले यी दवैु पाटीर् ूितपक्षमा छन ्र स ीय संरचनामा 
पिहचानको अवधारणालाई ःवीकानर् मािनरहेका छैनन।् नया ँस ीयता र 
पिहचानको राजनीित िवरोधी उच्च जात तथा वगर्को समथर्नबाट उनीह  
ूोत्सािहत भइरहेका छन।् गठबन्धन सरकारमा रहेका माओवादी पाटीर् र 
तराईका मधेसी जनसङ्ख्यालाई ूितिनिधत्व गन िविभ  पाटीर्ह  िमलेर 
बनेको मधेसी मोचार् संिवधानसभाको चनुावबाट सबभन्दा ठूलो र चौथो 
पाटीर्का पमा चिुनएका िथए। उनीह ले अन्तरपाटीर् जनजाित 
सभासदह को समूहिसत िमलेर अिन सामािजक आन्दोलनिसत पिन 
जोिडएर स ीयताको पक्षमा बिलयो गठबन्धन बनाएका िथए। उनीह को 
भनाइमा कायर्सूची बहमुतले तय गदर्छ र उनीह िसत त्यो बहमुत छ।  

सावर्जिनक छलफल “जातीय राज्यह ” ःथापना गनुर् हनु्छ हुँदैन भ ेबारे 
केिन्ित भएका छन।् स ीयताूित श ाभाव राख्नहे  जातीय आधारमा 
ब े राज्यलाई Õएकल जातीय एकाइÖ भ  ेगछर्न ्र त्यःतो एकाइमा 
बहसुङ्ख्यामा रहेका बाहेक अन्य समूहको कुनै हैिसयत नरहने तकर्  अिघ 
साछर्न।् तर संिवधानसभामा भएका छलफलह बाट कुनै पिन राज्यमा 
कुनै एउटा समूहको पूणर् बहमुत नहनेु ूःट भइसकेको छ। नेपालको 
िविश  जातीय िविवधताका कारण यःतो हनु ुसम्भव नै छैन। जनजाितको 
बाहलु्य रहेका राज्यह मा उनीह को राजनीितक अमािधकार हनुपुछर् भ  े
माग दईु वषर्अिघ नै हराइसकेको छ। तैपिन मधेसी, जनजाित र 
माओवादीह  राज्यको सङ्ख्या तोक्दा र ितनका नामा न र सीमा न 
गदार् जनसािङ्ख्यक िहसाबले र चनुावकै ि ले पिन आफूलाई फाइदा 
होस ्भ े चाहना राख्छन।् मधेसी पाटीर्ह  भने राज्यका िनकायह लाई 
समावेशी बनाउनपुनमा पिन जोड िदइरहेछन।्    

संिवधानसभाको अवसान नया ँर परुाना सबै पाटीर्का नेताह ले गपुचपु 
तिरकाले माथ्लो तहमा िनणर्य िलने काम गरेबाट भयो। उनीह ले आफ्नै 
पाटीर्का सदःयह को पिन वाःता गरेनन ् र िववादको िवषय के हो 
त्यसलाई सावर्जिनक तवरमा बझुाउने ूयास पिन गरेनन।् त्यसको साटो 
अितवादी कुरा गरेर ऽास बढाउने काम माऽै गरे। शािन्त ूिबयाको पूरै 
अविधमा संिवधान वा माओवादी सेना जःता गाँठी िवषयह  सरकार 
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बनाउन गिरने सौदाबाजीका िसकार ब  गए, मूल मु ाह लाई स ा 
बाँडफाडँका िवषयिसत िमसमास पान काम भयो।   

शािन्त ूिबया धेरै हदसम्म पाटीर्ह बीच सहमित कायम रहनपुछर् भ े 
थािकसकेको िवचारमा आधािरत िथयो। संिवधान नबनेसम्म बहृ र 
समथर्न सिुनि त गनर्लाई सबै ठूला िनणर्यमा ठूला पाटीर्ह को सहमित 
हनुपुन िथयो। यसले गदार् किहलेकाही ँ िःथित हातबािहर जानबाट 
रोिकएको छ, तर यसबाट लोकतािन्ऽक सहभािगताको अवमूल्यन पिन 
हनु पगेुको छ। मह वपूणर् िवषयह उपर संिवधानसभामा छलफल 
नचलाई टाउके नेताह ले आपःतमा बसेर शािन्त ूिबया जोगाउने 
नाउमा आफ्ना िनजी भिवंयलाई ि गत गरेर वा सरकारमा भाग पाउने 
िहसाबले अपूणर् र अव्यावहािरक लेनदेन गरेका छन।् पाटीर्िभऽको गिहरो 
असन्तिु लाई पिन छोपछाप पािरयो। यस ूकारको ूविृ लाई दात ृ
िनकायका गितिविधबाट पिन नजािनदो िकिसमले सहयोग पगु्न गएको 
छ।  

सन ्२००८ को चनुावमा कुनै एक पाटीर्ले पूणर् बहमुत ल्याउन नसकेको 
हनुाले अिःथर गठबन्धनको राजनीितले ूौय पायो र पाटीर्ह ले सरकार 
गठनको कायर्लाई माऽ नभई संवैधािनक मु ाह लाई पिन िकचलोमा 
पारे। स ीयताबारे चक  ीवुीकरण भएकाले गदार् २७ मे २०१२ का 
िदन जनुसकैु खालको संिवधान आएको भए तापिन त्यसले िहंसात्मक 
ूितवाद िनम्त्याउन सक्ने िथयो। अिहले िःथित शान्त छ, तर िनहुँ बाँकी 
नै छ। अगािड कसरी बढ्ने त्यसबारे सहमित हनु सकेको छैन र 
स ीयता सम्बन्धमा न्यूनतम साझा समझदारीको पिन अभाव छ।   

संिवधानसभाको म्याद सिकनासाथ नेपालले िवधाियका पिन गमुायो। 
िनवार्िचत संसद नहनु ु र त्यसमािथ सरकार र ूितपक्षी पाटीर्ह मा 
िव ासको स ट रहन ु िःथरताका लािग राॆो कुरा होइन। सबै 
पाटीर्ह का लािग संिवधान लेखन कायर्को पनुराम्भ कसरी गन भ  ेकुरा 
गठबन्धन सरकार र चनुावको जोडघटाउिसत अिवभाज्य तवरले गािँसएको 
छ। हनु पिन संिवधानसभाको अन्त्य भएपिछ पाटीर्ह माझ भएका 
छलफलह  सरकार िकन, किहले र कसरी फेिरने हो भ े िवषयको 
विरपिर नै घिुमरहेका छन।् सरकारलाई चनुौती िदनका लािग ूितपक्षले 
आल ािरक पदका रा पितको टेको खोजेको खण्डमा संवैधािनक स ट 
आउन सक्छ। अिहले राजनीितक सन्दभर् बदिलरहेको छ; पाटीर्ह  नयाँ 
कायर्सूची तथा गठबन्धनको खोजीमा छन ् र नयाँनयाँ पाऽह  देखा 
पिररहेका छन।् पाटीर्ह मा चक  मतिभ ता िव मान छ (माओवादीह  
त फुिट नै सके) र गठबन्धनह मा पिन अन्तरिवरोध बिढरहेको छ। 

पिहचानमा आधािरत तर मलवुा खालको चाहनालाई समेत पूरा नगन हो 
भने ीवुीकरणले झनै उम प िलनेछ र मकार्मा पन डर भएका 
समूहह को ऽास िनवारण नगन हो भने पिन नितजा त्यही हनेुछ। िववाद 
के कुरामा परेको हो त्यो बझुाउनाले त्यसबारे ूःटता त आउँछ, तर 
समःयाको समाधान भने भइहाल्दैन। चनुावमा जाने वा संिवधानसभालाई 
नै िबउँताउने जे िनणर्य गरे पिन पाटीर्ह ले सबैलाई मान्य हनेु मागर्िचऽ 
ूःततु गनर् सक्नपुछर्। त्यसका लािग उनीह ले पिहले गिरसकेका 
कामको सरुलाई समातेर नै अिघ बढ्नपुन हनु्छ। स ा साझेदारीबारे 
उनीह ले आपःतमा ग्यारेन्टीका साथ कुरा िमलाउनपुन हनु्छ। चनुावले 

अिहलेको गाँठालाई फुकाल्न सघाउँछ, तर चनुाव यथाथर्मा 
स ीयताउपरको जनमत सङ्महसरह हनेुछ र िहंसाको सम्भावना पिन 
टड्कारो छ। कम्तीमा अिहले नेपाली राजनीितमा राजनीितक मु ाले 
मह व पाएको छ। मूलधारका पाटीर्ह ले मलुकुको जातीय जिटलताूित 
राॆोिसत िवचार परु् याउनपुन अवःथा छ । िकनभने राजनीितक र 
सामािजक शिक्तसन्तलुनको अवःथा पिन कुनै एउटा पाटीर्ले एउटा पूरै 
समूहको भोट पाउन सक्ने खालको छैन।  

सझुाउह   

सामािजक ीवुीकरण र लोकतन्ऽको नोक्सानीलाई घटाउन र त्यसलाई 
सम्बोधन गनर् िनणर्य ूिबयामा पिरवतर्न ल्याउनपुछर् र त्यसलाई पूरै 
पारदशीर् बनाउनपुछर्।  

तीन ठूला पाटीर्ह  माओवादी पाटीर्, नपेाली काङ्मसे, नकेपा 
(एमाले) साथसाथै मधेसी मोचार्का लािग:  

1. नयाँ संिवधानसभाको िनवार्चन गन वा परुानो संिवधानसभालाई 
िबउँताउने र िबउँताउने हो भने किहले िबउँताउने हो सोबारे ससाना 
पाटीर्ह िसत समेत सल्लाह गरी सकेसम्म िछटो िनणर्य गन।  

2. िवःततृ शािन्त सम्झौताूित पनु: ूितब ता ू कट गन र राजनीितक 
पिर ँयमा आएको पिरवतर्नलाई ःवीकाद था , दिलत, मिुःलम र 
मिहलाका स ठनह साथै उच्च जात तथा राजतन्ऽवादी िहन्दूह  
जःता अिहले सामु  ेआएका, वाःता नगिरएका वा जागतृ हुँदै गरेका 
समूहह लाई छलफलमा समावेश गन।  

3. िवधाियका नभएको शून्यताको िःथित चिलरहनाले खतरनाक पिरणाम 
आउन सक्छ भ े तथ्यलाई ःवीकाद सरकारको गठन तथा 
स ालनलाई संिवधान लेखन कायर्बाट िनम्न कायर् गरेर छु ाउने:   

(क) चालू आिथर्क वषर्का लािग अिहलेको आंिशक बजेटभन्दा 
पितर्र गएर पूणर् बजेट ल्याउन सहमत हनेु;  

(ख) चनुाव वा संिवधानसम्बन्धी िनणर्य गनर् बनाइएको अपिरवतर्नीय 
समयतािलकामा सहमत हनेु; 

(ग) सरकार गठन, चनुाव र स ीयतासम्बन्धी सम्झौता (जसका 
लािग सबै पाटीर्ह ले आफ्ना केही अडान छाड्नपुन हनु्छ) 
कुन बममा राख्न ेहो त्यसको ठेगान गन र यसका लािग 
सम्भव भएमा मिन्ऽमण्डल वा ूधानमन्ऽी पालैपालो बनाउने 
गरी सवर्दलीय सरकारको ढाचँा तयार पान, र  

(घ) िवरोध ूदशर्न र त्यसउपरको सरकारी ूितवादबारे 
आचारसंिहता बनाई त्यसको पालना गन।  

4. नया ँचनुाव भएको खण्डमा िनम्न कायर् गरेर िहंसाको खतरालाई 
घटाउने:  

(क) िव ेषपूणर् भाषण िदन बन्द गन र स ारमाध्यममा लम्बेतान 
फलाको गनुर्को साटो आपःतमा ूत्यक्ष छलफल गनबारेको 
आचारसंिहतामा हःताक्षर गन;  
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(ख) चनुाव ूचार सु  हनुअुिघ मःयौदा ूिबयामा पिहले संलग्न 
भएका सभासद, ूाि क व्यिक्तह  र विकलह  सामेल 
गराएर स ीयताबारे सावर्जिनक जानकारी र परामशर् कायर्बम 
स ालन गन; 

(ग) अन्य पक्ष र ितनका ःथानीय ूितिनिध तथा कायर्कतार्ह िसत 
सम्पकर् मा बःने र पाटीर्का सावर्जिनक कायर्बमह लाई 
एकअकार्िसत बािझन निदने; 

5. नया ँवा िबउँताइएको संिवधानसभाको कायर्स ालन सचुालू राख्नका 
लािग पूणर् सदनमा छलफल चलाउनेबारे, कायर्िविधलाई लागू 
गनबारे, समयतािलकाबारे, गयल हनेुह लाई िनंकासनको हदसम्म 
दण्डसजाय िदनेबारे, उपसिमितका सभापितह  छा ेबारे तथा पाटीर् 
ीप जारी गनर् नपाउनेबारे समिुचत योजना बनाउने। 

6. िनम्न कायर् गरेर सम्झौतावातार् र िनणर्य ूिबयामा सधुार ल्याउने:  

(क) राज्य पनुसर्ंरचना आयोगको ूितवेदनको भिूमका र सरकार 
तथा िविभ  आन्दोलनकारी समूहह बीच भएका 
सहमितह का हैिसयतबारे सकेसम्म िछटो सहमित खोज्ने;  

(ख) सम्झौतावातार्लाई सावर्जिनक जानकारीमा ल्याउने, आवँयक 
परे टेिलिभजनबाट समेत ूसार गन; 

(ग) जनगणनाका नयाँ तथ्या ह लाई ध्यानमा राख्न;े  

(घ) ूािविधक र ूाि क सहयोगबाट फाइदा पगु्ने भए त्यःतो 
सहयोग िलने;  

(ङ) “िवशेष  सिमित” वा आयोगह को राजनीितकरण हनेु भएको 
र उनीह  आम जनताबाट पिन टाढा रहन सक्ने हनुाले 
िनणर्य िलने कामलाई उनीह का भरमा नछाड्ने। 

7. समूहह को वगीर्करण, कोटाका लािग पूरा गनुर्पन सतर्ह  तथा 
स ीयता र समावेशीकरणबीचको सम्बन्ध लगायत समावेशीकरणबारे 
नीितगत छलफलका लािग परामशर् थाल्ने।  

8. आफूमाझको असन्तिु  र गटुबन्दीलाई सम्बोधन गन। 

नपेाली काङ्मसे र एमालेका लािग: 

9. वतर्मान स टको शीय समाधानिनिम्त िनम्न कायर् गरेर योगदान 
िदने:  

(क) स ीयता र समावेशीकरणबारे आफ्ना गदुी कुरालाई 
ूः ाउने; 

(ख) पाटीर्का िजल्ला स ठनह िसत झन ् बढी लोकतािन्ऽक 
तिरकाले संवाद गन; र  

(ग) आवँयक परे अध्यादेशह को िवरोध पिन गन तर सरकार 
चलाउन नभई नहनेु अध्यादेशह  आउन िदने। 

मूल माओवादी पाटीर्का लािग: 

10. नया ँपाटीर्िसत देशभिर रहेका सम्पि बारे छलफल गनर् तयार भएर 
तथा ःथानीय तहका कायर्कतार्ह िसतको संवाद खलुा राखेर न्  
कम गन। 

नयाँ माओवादी पाटीर्का लािग:  

11. अिहलेको गितरोध सम्बन्धमा पाटीर्को धारणा र कायर्बम िवलम्ब 
नगरी ूःट पान। 

12. मूल पाटीर्िसत देशभिर रहेका सम्पि को बाँडफाँड सम्बन्धमा कुरा 
गनर् राजी हनेु। 

राजतन्ऽवादी अथवा िहन्दूवादीह का लािग:  

13. िवभाजनकारी क रपन्थी धािमर्क कायर्सूचीको ूयोग नगन। 

नपेाल सरकारका लािग: 

14. िव ासलाई कायम राख्दै िनम्न कायर्ह  गरेर िनणर्यका लािग 
उपयकु्त वातावरण सजृना गन: 

(क) ूितपक्षिसत िनरन्तर, खलुा र लिचलो संवाद कायम राख्न;े 

(ख) िवरोध ूदशर्नउपरको ूितवादलाई सन्तिुलत र संयिमत राख्न;े 
र  

(ग) शासकीय कायर्मा ध्यान िदने, तर िवधाियका नभएको 
अवःथामा जवाफदेहीबारे उठ्ने चासोूित सजग रहने। 

नपेालका रा पितका लािग: 

15. आफ्नो पदअनु प हरेक ूकारका ःवाथर्का कुरा सु  तत्पर रहेको 
िव ास िदलाउने र आफ्नो आल ािरक पदलाई सरकार वा 
ूितपक्षको िवरोधमा उपयोग गराउने दबाबलाई थेग्ने।  

न्यायपािलकाका लािग: 

16. राजनीितक ूिबयामा संलग्न हनुबाट जोिगने र न्याियक संयम 
उपयोग गन।  

नपेाली सेनाका लािग: 

17. कुनै पिन पाऽलाई समथर्न गन वा सरकारह को वैधािनकताबारे 
बोल्न चाहनेलाई काबमुा राख्न।े  

भारत र चीनका लािग:  

18. ःवाथीर् समूहह को दबाबमा नपन, ब  सबै पाटीर्ह बीच संवाद 
गराउन ूोत्सािहत गन।  

19. संवैधािनक मािमलमा आफले िनणर्य िलन सक्ने गरी नेपाली 
पाऽह लाई ठाउँ िदने।  

बेलायत, संरा अमेिरका र यरुोपेली स , दाताह  तथा संयकु्त 
रा का लािग:  

20. िवःततृ शािन्त सम्झौताको पिरिध र शािन्त तथा िवकास रणनीितको 
ढाँचािभऽ रही अझ बढी पारदशीर् भई कायर् गन। त्यसका लािग: 
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(क) कायर्बम स ालनका लािग आवँयक जातीयता, सामािजक 
सेवाह मा पहुँच र गिरबीको दरबीचको अन्तरसम्बन्धबारेको 
िव षेणलाई नलकुाउने; 

(ख) दाताह  िवःततृ शािन्त सम्झौतािसत अस त पिरणाम चाहन्थे 
भ े िचन्ता चासोलाई सम्बोधन गन; 

(ग) नेपाली साझेदार स ठनह लाई िव ासमा िलने, तर 
उनीह बाट िवःततृ शािन्त सम्झौताका ूितब ता र 
अन्तरार्ि य काननु िवपरीत कायर् गनर् दबाब आएमा सहयोग 
रोक्का गन; अिन  

(घ) सम्झौतावातार् वा िव ास जगाउने उपबमह  भए पिन ती 
पारदशीर् नभएमा वा ठूला पाटीर्का केही नेताह बाट माऽै 
पिरचािलत भएमा त्यःता कायर्लाई सहयोग निदने। 

काठमाड /ॄसेल्स, 27 अगःट २०1२ 
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१. पिरचय 

संिवधानसभाको २७ मे २०१२ मा भएको अवसानले दईुओटा बडो 
मह वपूणर् मु ातफर्  ध्यान िखचेको छ। एउटा त मखु्य राजनीितक 
पाटीर्ह का बलिमचाइ र अहमत्याइँको िवध्वंसात्मक शिक्त। अक चािहँ 
स ीयता र समावेशीकरणका सन्दभर्मा नेपालले बेहोनुर् परेको चनुौतीह को 
जिटलता। सै ािन्तक िहसाबले ूाय: सबै नै आफूह  न्यायपूणर् र 
समतामूलक समाजको पक्षमा रहेको दाबी गछर्न।् व्यवहारमा भने त्यःतो 
अवःथा सजृना हनुाका लािग जनु राजनीितक, सामािजक र व्यिक्तगत 
पिरवतर्न हनु ुआवँयक छ त्यो धेरैलाई पचाउन गा॑ो पनछ।१  

स ीयतालाई एकैसाथ शिक्त हःतान्तरण हनेु र नेपालका धेरै जातीय 
समूहह का इितहास र संःकृितलाई मान्यता िदने उपायका पमा हेिरएको 
छ। यी जातीय समूहह को भनाइमा नेपालमा ू भतु्वशाली रहेको वतृान्तले 
पहाडे उच्च जातका उच्च वगर्का ऐितहािसक अनभुवलाई आदशर्का पमा 
ःथािपत गरेको छ र सामािजक समूहह बीच असमानता खडा गन 
संरचनागत कारणह लाई बेवाःता गन गरेको छ। यस मतमतान्तरमा 
“समावेशी” को अथर् राज्यका िनकायह मा अत्यन्त थोरै ूितिनिधत्व 
भएका वा जानाजान समावेश नगिरएका२ जनजाित, मधेसी, दिलत र अन्य 

                                                        
१ शािन्त ूिबया, संिवधान लेखन, स ीयतासम्बन्धी छलफल र माओवादी पाटीर्का 
बारेमा बाइिसस मपुका यसअिघका िरपोटर्ह का लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपु 
एिसया िरपोटर् नं. १२८, नेपालको संवैधािनक ूिबया, २६ फेॄअुरी २००७; नं. 
१३२, नेपालका माओवादीह : िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, १८ मे २००७;  
नं. १५६, नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, ३ जलुाई २००८; नं. १९९, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, १३ जनवरी २०११;  नं. २११, नेपालः दइुटा 
सेनाबाट एउटा, १८ अगःट २०११; र बाइिसस मपु एिसया िॄिफङह  नं. 
१२०, नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, ७ अिूल २०११ र नं. १३१, नेपालको 
शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, १३ िडसेम्बर २०११।सन ्२००७ 
देिख यताका यी सबै आलेखह को नेपाली अनवुादको पूणर् पाठ 
www.crisisgroup.org/nepali मा उपलब्ध छन।् िवःततृ शािन्त सम्झौता 
www.un.org.np/node/10498 मा र नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ 
http://ccd.org.np/new/index.php?action=resources मा उपलब्ध छ।  
२ यस ूितवेदनको ूयोजनका लािग “जनजाित” शब्दले समममा धेरै सङ्ख्यामा 
रहेको िवशेषत: पहाडका जातीय समूहलाई जनाउँछ, जो आफूलाई िहन्दू वणर् 
व्यवःथाभन्दा बािहरको ठान्दछन ्र आफ्नै भाषा, संःकृित र कितपय अवःथामा 
ऐितहािसक भिूम समेत भएको दाबी गदर्छन।् सन ् १९९० को दशकदेिख 

समूहह को अझ बढी र उल्लेखनीय ूितिनिधत्व हो। माओवादी, मधेसी 
पाटीर्ह  तथा मूलधारका पाटीर्ह िभऽ र ती पाटीर्ह भन्दा बािहर देखा 
परेका ूभावशाली पाऽह  “पिहचानमा आधािरत स ीयता” ूबल पक्षधर 
रिहआएका छन ्अथवा उनीह  नीितगत उपायह ारा स ीयताउपरको 
आफ्ना िचन्ता-चासोलाई सम्बोधन गिरयोस ्भ  ेचाहन्छन।् 

नेपालका परम्परागत नेपाली काङ्मसे र एमाले ूजातािन्ऽक पाटीर्ह  
पिहचानलाई स ीयता र समावेशीकरणसम्बन्धी िववादको केन्िमा राख्न े
कुराूित श ाल ुछन।् उनीह को भनाइमा त्यसो गनार्ले नेपाली समाजमा 
िवभाजन आउने खतरा छ र त्यसले राज्यलाई कमजोर तलु्याउँछ। यी 
दईु पाटीर् तथा स ीयताको िवरोध गनह का तकर् मा पिहचानले नभई 
गिरबीले कोही बिहंकृत हो होइन भ  ेकुराको िनधार्रण गदर्छ। उनीह  
स ीयतालाई ूाथिमक तवरमा शिक्तको हःतान्तरणिसत सम्बिन्धत 
ूशासिनक बन्दोबःतका पमा हेदर्छन।् कुनै व्यिक्तको राजनीितक 
ूाथिमकता र स ीयताूित उसका धारणा ऊ कुन सामािजक समूहको 
सदःय हो भ  ेकुराबाट िनधार्रण हुँदैन। तर ूःट धार देिखएअनसुार 
नेका र एमालेले उच्च वगर् र उच्च जातको ःवाथर्लाई ूितिनिधत्व 
गिररहेका पाइन्छन ् र अन्य पाटीर्ह ले भने बढी ूगितशील एजेन्डा 
बोकेका देिखन्छन।् यःतो िबल्ला िभराउन ुहचवुा जःतो देिखन्छ, तर पिन 
यसबाट नेपाली समाजमा कित गिहरो िवभाजन हनु सक्छ भ  े कुरा 
ूकट हनु्छ।  

संिवधान लेखन ूिबया फेिर कसरी सु  हनु्छ त्यो अिहले ूःट छैन। 
संिवधानसम्बन्धी सम्झौतावातार् कसरी थाल्ने सो कुराको िनणर्य सरकार 
पिरवतर्नको िनणर्यिसत गजुिुल्टएर जोिडएको छ। २७ मे २०१२ मा 
                                                        
“जनजाित”को पिरभाषामा उनीह  नेपालका आिदवासी भएको दाबी पिन समेिटँदै 
आएको छ। “मधेसी” शब्दले समममा तराई के्षऽमा बसोबास गन िहन्दू जातका 
जनसङ्ख्यालाई बझुाउँछ। उनीह  मैदानका भाषा बोल्छन ्र उनीह का आिथर्क, 

सामािजक र पािरवािरक सम्बन्ध िसमानापािर उ र भारतमा बःने मािनसह सँग 
छ। “था ” तराई मैदानका आिदवासी समदुाय हनु।् यस िरपोटर्मा ूयोग भएका 
अन्य शब्दावलीमा “दिलत” पदर्छ, जो उच्च जातकाले “अछुत” मा े िहन्दू 
समूहिभऽ पदर्छन।् उनीह  पहाड र तराई दवैु ठाउँमा पाइन्छन ् तैपिन धेरै 
माऽामा तराईमा बःदछन।् “उपल्ला जात” भ ाले पहाडे मूलका िहन्दू उच्च 
जातका बाहनु र छेऽीह लाई जनाउँछ। त्यसै गरी मधेसको िहन्दू जनसङ्ख्यामा 
पिन उपल्ला जातह  छन ्तर पहाडे उपल्लो जातको झ ूभतु्वशाली संःकृितिसत 
उनीह  जोिडएका छैनन।् पिहचानको राजनीितका बारेमा थप जानकारीका लािग 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ 
उल्लेिखत। 
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संिवधानसभाको म्याद सिकंदा नेपालले संसद पिन गमुायो। िकनभने एउटै 
िनकायबाट दवैु काम सम्प  भइरहेको िथयो। अिहले माओवादी-मधेसी 
गठबन्धनले काम चलाउ सरकार चलाइरहेछ र नेका तथा एमाले 
ूितपक्षको नेततृ्व गिररहेछन।् ूधानमन्ऽी बाबरुाम भ राईले नोभेम्बर 
20१२ मा चनुाव गन भनेर गरेको घोषणा औपचािरक तवरमा र  
हनुपुनछ, िकनभने पाटीर्ह मा अिहलेसम्म मतैक्यता हनु सकेको छैन र 
िनवार्चन आयोगलाई पिन तयारी गनर् र काननुी ूावधान पूरा गनर् समय 
चािहने छ। चनुाव हनु सक्ने अक  समय भनेको सन ्२०१३ को माचर् 
र मे मिहनाको बीचमा हो। केही नेताह  पाटीर्ह को सहमितमा 
संिवधानसभालाई पनुजीर्िवत गिरनपुछर् भन्छन।् उनीह को भनाइमा कुनै 
चनुाव हनुअुिघ त्यःतो सहमित हनु सम्भव छ र नया ँ संिवधान 
पनु:ःथािपत संिवधानसभाबाट जारी गनर् सिकन्छ। त्यसो भएको खण्डमा 
अक  चनुाव नयाँ संसदका लािग हनेुछ।  

तर यो लडाइँ स ीयताका पक्षधर र स ीयता िवरोधी गठबन्धनबीचको 
माऽ होइन। स ाधारी गठबन्धन र ूितपक्ष पाटीर्ह बीच पिन गिहरो 
िवभाजन िव मान छ। स ामा रहेको माओवादी पाटीर् र संयकु्त 
लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार् अथवा मधेसी मोचार् स ामा माऽ नभई 
स ीयताको सवालमा पिन एक साथ उिभएका छन।् त्यसका साथै 
उनीह लाई साथ िदन सक्ने जनजाित िमऽशिक्तह  नेका र एमालेिभऽ 
पिन छन।् फुटेर बनेको माओवादी पाटीर् र बहृत ्मधेसी मोचार् दवैु थरी 
स ीयताको पक्षमा छन ्र यस मािमलामा स ाधारी माओवादी र मधेसी 
मोचार्भन्दा आफूलाई सच्चा र पक्का भएको देखाउँछन।् तर उनीह को 
ूाथिमकता भनेको अिहलेको सरकार ढाल्न ुहो, त्यस अथर्मा उनीह  
नेका र एमालेको लडाइँमा काँध हािलरहेका छन।् पाटीर्ह िभऽै पिन 
यःतै िकिसमका अन्तरिवरोधह  छन।्  

यस आलेखमा संिवधान लेखन ूिबया पनुराम्भ गनर्का लािग के के 
िवकल्पह  उपलब्ध छन ् ितनबारे चचार् गिरएको छ। यसमा पिहले 
स ीयता तथा समावेशीकरणउपरको मतमतान्तरका ू िबया तथा सारबारे 
छलफल गिरएको छ र िववािदत मु ा तथा पाटीर्ह का व्यवहार र 
उनीह बाट भएका गल्तीह को पिन िव षेण गिरएको छ जसका कारण 
ूिबयामा व्यवधान पगु्न गएको हो। त्यसपिछ यस िरपोटर्ले चनुावको 
िवकल्प रोज्दाखेिरका समःया र सम्भावनाह साथै संिवधानसभालाई 
पनुजीर्िवत गदार्खेिरको अवःथालाई पिन िव षेण गरेको छ। पाटीर्ह ले 
दईुमध्ये जनैु बाटो रोजे पिन उनीह ले झेल्नपुन चनुौतीह लाई पिन 
यसमा देखाइएको छ र यस खेललाई बदल्न सक्ने सम्भािवत 
खेलाडीह को भिूमकातफर्  पिन इि त गिरएको छ।  

यो िरपोटर् सँगसँगै िनःकेको नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको 
राजनैितक गिणत शीषर्कको अक  िरपोटर्ले चािहँ ःथािपत पाटीर्ह को 
फुट, नयाँ राजनीितक शिक्तह को उदय तथा स ीयताको पक्ष र 
िवपक्षमा िविभ  पाऽह ारा गठबन्धनको ू यास भइरहेबाट बदिलरहेको 
राजनीितक पिर ँयलाई पघलेको छ। धेरैलाई कायर्सूची फेला पानर् नै 
हम्मे पिररहेको छ अथवा उनीह लाई आफ्ना ूितः पधीर्ह भन्दा 
आफूलाई छु ै देखाउन गा॑ो भइरहेको छ। यी ूयासह को ूभाव 
स ीयताको बहसमा पिन पिररहेको छ। पाटीर्ह , ितनका गटु उपगटुह  

तथा व्यिक्तगत तवरमा नेताह  चनुावी गिणतको जोडघटाउूित जित 
िचिन्तत छन ्त्यित नै राजनीितक िवचारधाराूित पिन। तर उनीह ले 
आिखरमा गएर जनु अडान िलनेछन ्त्यो िवचारधाराभन्दा अ  थोकबाटै 
िनदिशत हनेुछ। उनीह का िबयाकलापलाई व्यिक्तत्वको न्  र 
गटुबन्दीले पिन असर पानछ। यी दवैु िरपोटर्ह मा िविभ  मु ाह को 
अन्योन्यािौत सम्बन्ध, राजनीितक व्यवहार र पाऽह को िनरन्तर 
पिरवतर्नशील सन्तलुनबारे पिन िववरण िदइएको छ। आिखर ियनै 
कुराह बाट नेपालले संिवधान पाउँछ पाउँदैन, पाए किहले पाउँछ र 
कःतो खालको पाउँछ भ  ेठेगान हनेुछ। 

यस ू ितवेदनमा परेका नीितगत सझुाउह  कितपय िवषयमा सम्झौतावातार् 
सम्बन्धी आधारभतू िनदिशका र संिवधानसभाका िनयमावलीह का 
पनुराविृ  हनु।् ितनको कायार्न्वयन गनर्लाई कुनै पिन पाऽह ले कुनै 
खास िवकल्प रोिजरहन पदन, केवल सम्झौतावातार्मा बढी ूःट र 
समावेशी भए पगु्छ। यो अपेक्षाकृत िकफायती उपाय हो। तर ितनका 
लािग होइन जसको ू ाथिमक उ ेँ य नै काम िबथोल्ने हनु्छ। पाटीर्ह का 
हकमा तत्कालका लािग ू ाथिमकताह  ू ःट छन:् िविभ  ःवाथर् बोकेका 
समूहह  र आम जनतालाई ःवीकायर् हनेु पत्यािरलो मागर्िचऽ तयार पान 
र खतरनाक पले एका ी तथा अपिरवतर्नीय िवकल्प सानह का साम ु
भरपद  िवकल्प पिःकने।  

यस िरपोटर्का लािग अनसुन्धान कायर् सन ्२०१२ को मे र अगःट 
मिहनामा काठमाड मा गिरएको िथयो। यस िसलिसलामा िविभ  तहका 
राजनीितक पाऽह  लगायत विर  नेताह , कायर्कतार् र स ठनकतार्ह  
साथै पऽकार र अन्तरार्ि य समदुायका सदःयह िसत पिन अन्तवार्तार् 
गिरएको िथयो।  
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२. िभरमा खु ा 

पिहले पिहलेझ नेपालका राजनीित ह ले गा॑ा-अप ारा िवषयह लाई 
अिन्तम समयसम्मै त्यसै छािडिदए। वष को िढलाइपिछ स ीयताबारे 
संिवधानसभाले म्याद सिकन ुकेही मिहनाअिघ माऽ छलफल गनर् थाल्यो। 
त्यसभन्दा अगािड संिवधानसम्बन्धी छलफल माओवादी लडाकूह को 
भिवंयिसत माऽै जोिडएका हनु्थे र माओवादी लडाकूह  सन ्२०१२ को 
अिूलसम्मै पाटीर्को कमान्डअन्तगर्त िथए।३ लडाकूह को मु ा िकनारा 
लागेपिछ स ीयताउपरको छलफल अपिरहायर् बन्यो। चार पटक म्याद 
थिपएको संिवधानसभाको चार वष कायर्कालको अन्त्यितर पाटीर्ह मािथ 
संिवधान पूरा गनर् िविभ  ःवाथर् बोकेका समूहह  र आम जनताको 
दबाब बढ्न थाल्यो। स ीयताको पक्ष र िवपक्षमा पाटीर्ह िभऽ रहेका 
तथा िविभ  खेमा र समूहका पाऽह ले भिवंयको बाटो बदल्ने मौका 
छोपे। यो लचकता देखाउने अवसर हनु सक्थ्यो, तर अडानह मा 
कठोरता बढ्न गयो। पिहलेका वचनब ताह  फेिरए र नया ँ
गठबन्धनह  देखा परे।  

आिखरमा संिवधानसभाको अन्त्य भयो, िकनभने दवैु पक्षलाई के लाग्यो 
भने अझ ठाउँ छाड्नाले संिवधान अथर्हीन हनु जानेछ र एउटा पक्षलाई 
के पिन लाग्यो भने अक  पक्ष संिवधानसभा बिलयो भएकाले अिन्तम 
समयमा कुनै न कुनै सम्झौता हनेुछ। “माओवादीह ले कुनै पिन 
हालतमा संिवधानसभा जोगाउने छन ् भ  े हामीलाई लागकेो िथयो”, 
एमालेका एक जना विर  वातार्कारले बताए। उनको यस भावनाूित 
नेकाका केही नेताह ले पिन समथर्न जनाए।४  

क. स ीयताबाट िनराश 

१. पेिचला बुदँाह  

माओवादी, मधेसी र जनजाित समूहह मा धेरैजसोले केही गाँठी कुरा 
उठाइका छन।्५ उनीह ले राज्यका िसमानाको रेखा न गिरँदा 

                                                        
३ १० अिूलमा माओवादी लडाकूह , हातहितयार र िशिवरह को कमाण्ड नेपाली 
सेनालाई समु्पने िनणर्य भएपिछ संिवधानबारे वातार्ह  आरम्भ भए। फणीन्ि 
दाहाल, “Army takes charge of PLA fighters, weapons”, The Kathmandu Post, 

११ अिूल २०१२; “Why the cantonments imploded”, Republica, ११ अिपल 
२०१२। थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया िरपोटर् नं. 
२३४, नेपालको संिवधान (दईु): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, २७ अगःट 
२०१२। 

४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०१२। 

५ यस ूितवेदनको ूयोजनका लािग “मधेसी” शब्दले समममा तराईमा बसोबास 
गन िहन्दू समदुायको जनसङ्ख्यालाई बझुाउँछ, उनीह  आफ्नै भाषा बोल्छन ्अिन 
उनीह को आिथर्क, सामािजक र पािरवािरक सम्बन्ध उ री भारतीय िसमानामा 
बःनेह सँग हनु्छ। “जनजाित” शब्दले समममा धेरै सङ्ख्यामा रहेको िवशेषत: 
पहाडका जातीय समूहलाई जनाउँछ, जो आफूलाई िहन्दू वणर् व्यवःथाभन्दा 
बािहरको ठान्दछन ्र आफ्नै भाषा, संःकृित र कितपय अवःथामा ऐितहािसक भिूम 
समेत भएको दाबी गदर्छन।् सन ् १९९० को दशकदेिख “जनजाित” 

सीमान्तीकृत समूहह लाई जनसािङ्ख्यक र सके चनुावी फाइदा समेत 
पगु्ने िहसाबले गिरनपुछर् भ  ेमाग राखेका छन।् यसको अथर् उच्च 
जातका बाहनु र छेऽीह भन्दा आफ्नो हात केही मािथ परोस ्भ े हो। 
अिहलेका धेरै ूशासिनक एकाइह मा बाहनु र छेऽीह को वचर्  रहेको 
छ। नयाँ राज्यह  बनेपिछ िजल्लाह  पिन िवभािजत हनेुछन।् 
नेपालीबाहेक अन्य भाषा बोल्नेह ले आफ्ना राज्यमा आफ्नै मातभृाषामा 
सरकारी कामकाज गनर् पाउनेछन।् यसबाट नेपालका अन्य भाषाह लाई 
िवकिसत हनेु मौका िमल्नेछ। सीमान्तीकृत समूहह का लािग स ीयताको 
ू  मान्यता र आत्मसम्मानिसत पिन गाँिसएको छ। यी उपायह बाट 
बीस  शताब्दीको मध्यमा राजतन्ऽात्मक शासनप ितले तय गरेको 
एकात्मक िहन्दू उच्च जातको नेपाली पिहचानलाई बदल्न सघाउ 
पगु्दछ।६  

जनसािङ्ख्यक समूहह लाई िदइएको कोटा र समानपुाितक ू ितिनिधत्वका 
कारण संिवधानसभा नेपालको इितहासमा सबैभन्दा ू ितिनिधमूलक िनकाय 
ब  पगेुको िथयो।७ मधेसी तथा केही हदमा दिलत८ र मिुःलम जःता 

                                                        
को पिरभाषामा उनीह  नेपालका आिदवासी भएको दाबी पिन समेिटँदै आएको 
छ। पिहचानको राजनीितका सम्बन्धमा हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत। सन ्२०१२ मा माओवादी 
पाटीर् फु ो। यस आलेखमा फुट्नअुिघको पाटीर्लाई “माओवादी” भिनएको छ। 
संिवधानसभापिछको सन्दभर्मा मूल पाटीर्लाई “माओवादी” भनेर तथा फुटेर बनेको 
पाटीर्लाई “नयाँ माओवादी पाटीर्” भनेर उल्लेख गिरएको छ। 
६ स ामा रहेको बहदुलीय सरकारलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा सन ्१९६० मा 
आफ्नो ूत्यक्ष शासन लागू गरेपिछ राजा महेन्िले नेपाली पहाडे मूलका उपल्ला 
जातका भाषा, इितहास, रीितिरवाज र भेषभषूा नै नेपाली राि य पिहचान हो भ  े
स ीणर् पिरभाषा थोपरे। त्यःतो सामेलीकरणमा पूरै सहभागी भएका जनजाित र 
अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहका सदःयह का लािग धेरै अवसर ू ा  भए। रा वादको 
यो िस ान्त मूलत: भारत िवरोधी िथयो र यसले समकालीन नेपाली राजनीितमा 
भएको भारत िवरोधी धारलाई पिन शिक्त ूदान गरेको छ। 
७ सन ्२००८ को िनवार्चनमा मतदाताले दईुओटा बाकसमा मत खसाले। एउटा 
आफ्नै िनवार्चन के्षऽको ूितिनिध छा  र अक चािहँ आफूलाई मन परेको पाटीर् 
छा । धेरै भोट पाउनेले िज  ेूणालीअन्तगर्त २४० जना त्यित नै सङ्ख्याको 
िनवार्चन के्षऽबाट चिुनएर आएका िथए। यस ूणालीअन्तगर्त सबभन्दा बढी भोट 
पाउने एक जना उम्मेदवार एउटा िनवार्चन के्षऽबाट चिुनन्छ। यसका लािग झन्डै 
४,००० उम्मेदवारह  चनुावी मैदानमा उऽेका िथए। दलको समानपुाितक 
ूितिनिधत्वको आधारमा हनेु दलीय सूचीअन्तगर्त िस ो देशबाट ३३५ सदःयह  
िनवार्िचत भएका िथए। हरेक दलको सूचीमा कम्तीमा ३४ उम्मेदवारह  हनु ु
ज री िथयो तर समानपुाितक ूितिनिधत्वको ःथानका लािग किरब ६,००० 
उम्मेवारह  िथए। चनुावको पिरणामप ात ् संिवधानसभाका लािग जातीय 
जनसङ्ख्याको आधारमा कोटा परु् याउनपुन सम्बन्धी िनवार्चन ऐन २००७ र 
अन्तिरम संिवधानमा भएको ू ावधान बमोिजम त्यो सूचीबाट पाटीर्ले अिन्तम छनौट 
गनर् सक्थ्यो। तर पिन, त्यसमा दइुटा सतर् िथएः ती कोटा पूरा गनर्का लािग 
िनवार्चन ऐनले पाटीर्ह लाई १० ूितशतको सङ्ख्यामा दायाबँायाँ गनर् सक्ने छुट 
िदएकाले पाटीर्ह ले ूत्येक समूहबाट धेरथोर सदःय सङ्ख्या छनौट गरे। 
िनवार्चन ऐनमा १०० ओटाभन्दा थोरै समानपुाितक ूितिनिधत्वका लािग 
उम्मेदवारी िदनेलाई सूचीबाट हटाउने ूावधान िथयो, तर मिहलाको हकमा त्यसो 
गिरएन। बममा नपरे पिन सूचीको जनुसकैु ठाउँबाट सदःय छा  सिकन्थ्यो। 
यसको अथर् के हो भने मतदातालाई उनको पाटीर्को त्यित धेरै उम्मेदवारह  
भएको सूचीबाट कसलाई संिवधानसभामा पठाइन्छ भ े कुरा थाहा हुँदैन। Nils A. 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ ४ 
 

 

पिहचानमा आधािरत आन्दोलनह का लािग राजनीितक सहभािगता, स ा 
र राजकीय संःथाह मा ूितिनिधत्व बढ्न ु भनेको मान्यता ूा  गन 
िदशामा मह वपूणर् पाइला हो। जातीय समूहह ले उनीह ले सु मा 
राखेका उच्चतम मागह  छाडेका छन।् उनीह ले सु मा राजनीितक 
अमािधकारको माग राखेका िथए, जसअनसुार अन्य कुराका अितिरक्त 
राज्यमा ू भतु्वशाली रहेका समूहबाटै राज्यको मखु्यमन्ऽी खास अविधका 
लािग छािननपुछर् भ  े िथयो।९ तर सन ्२०१० को सु मा राज्यको 
नामकरणतफर्  ध्यान गएपिछ यस मागबारे कुरै उठ्न छाडेको छ।  

मधेसी समूहह ले नेपालको दिक्षणी तराईको वारपार िस ो मधेस हनुपुन 
माग गरेका छन।् उनीह को भनाइमा ठूलो राज्य केन्ििसतको 
सम्बन्धमा बिलयो हनु्छ।१० अिहले आएर उनीह  दईुओटा राज्य 
बनाउनेमा सहमत भएका छन ्र पहाडे समूहले दाबी गरेका तराईका 
केही िववािदत क्षेऽबारे पिन लिचलो देिखएका छन।् था  समूहका११ 
नाममा तराई क्षेऽको दोॐो राज्य ब ेछ। था ह लाई तराईको 
आिदवासी मािनन्छ र नेपालको पि म तराईमा उनीह को गितलो 
उपिःथित रहेको छ।  

नेका, एमाले र अन्य पाटीर्िभऽका सन्देहवादीह  भने यी समूहह ले खोजे 
जःतो स ीय संरचना आिथर्क पमा िटकाउ हुँदैनन ्र त्यसबाट राि य 
अखण्डतामा आचँ आउँछ भ े तकर्  अिघ साछर्न।् दिक्षण िसमाना नछुने 
पहाडी राज्यह  मधेसी राज्यह ूित बढ्तै िनभर्र रहनपुन हनु्छ। 
सरकारी सेवासिुवधा िलनका लािग नागिरकह ले िजल्ला सदरमकुामको 
स ा राज्यका पायक नपन नयाँ राजधानी धाउनपुन हनु सक्छ। अ  
भाषाको ूयोग गनर् िदनाले नेपालीभाषी मकार्मा पनछन।् नेपाली 
काङ्मसेको तकर् मा हालका िजल्लाह लाई नै नया ँ राज्यका आधार 
बनाइनपुछर् र राज्यह  उ र-दिक्षण िसमाना छुने अिहलेका िवकास 
क्षेऽह िसत िमल्दाजलु्दा हनुपुछर्। हरेक िवकास क्षेऽको भागमा 

                                                        
Butenschon and KåreVollan, “Electoral Quotas and the Challenges of 
Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies”, The Norwegian Resource 

Bank for Democracy and Human Rights, सेप्टेम्बर २०११। हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको एिसया िरपोटर्, नं. १४९, नेपालको चनुाव र त्यसभन्दा पितर्र, २ अिूल 
२००८, भाग ३. क। 
८ नेपालका सबैभन्दा अपहेिलत तर उपेिक्षत समदुाय “दिलत” िहन्दू समदुाियभऽ 
पछर्न ्र उनीह लाई पिहला पिहला उपल्ला जातका मािनसले “अछुत” मान्थे। 
९ अमािधकारबारेको बहस र त्यो मूलूवाहबाट कसरी खिःकयो भ ेबारे थप 
जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र 
स ीयता, मािथ उल्लेिखत, भाग ४. ङ। 
१० लामो समयसम्म मधेस आन्दोलनको नारा “एक मधेस, एक ू देश” िथयो। यो 
सन्दभर्मा “मधेस” र “तराई” शब्दावली एउटाको साटो अक  बराबर िकिसमले 
ूयोग हनु्छ जसरी मधेसी अिभयानकतार्ह  िस ो तराई मैदान दाबा गिररहेका 
छन।् 
११ “था ” ले तराईका आिदवासी समदुायलाई जनाउँछ। 

नदीनाला, उच्च िहमाली खण्ड र मध्य पहाडी भागका साथै दिक्षणको 
समतल क्षेऽ पिन पदर्छ।१२  

नेका र एमालेको तकर् मा जातीय पिहचानलाई मान्यता िदने हो भने यसले 
नेपाललाई िवखण्डनको मागर्मा डोर् याउनेछ। उदाहरणका लािग, कुनै 
खास जाितलाई तोकेर राज्यको नाम राख्दा नाम नपन अ  जाितका 
मािनसलाई िच  बझु्ने छैन। नेपालमा भएका अनेक  जाितका सबै 
मािनसले आफ्नो छु ै राज्यको माग गनर् सक्छन।्१३ नेकालाई िवशेषगरी 
मधेसीको ूभतु्व रहने मजबतु राज्यह को अवधारणाूित िचढ छ। 
ितनबाट राि य एकता धरापमा पनछ र ती अलिग्गएर पिन जान सक्छन ्
भ  े धारणा नेकाको छ।तराईका कैयन ् ठाउँमा पहाडे मूलका 
बािसन्दाह को िनकै मह वपूणर् उपिःथित रहेको छ र नेकाको भनाइमा 
उनीह  भेदभावको िसकार हनु सक्नेछन।् मधेसी नेताह  नेपालीभन्दा 
भारतीय ःवाथरू् ित लहिसने गछर्न ्भ े आम धारणा पिन छ। मधेसका 
मािनसह को िसमानापािरका भारतीयह िसत िनकट सांःकृितक, 
पािरवािरक र आिथर्क सम्बन्धको गाँठो किसएको छ। यो तथ्य पहाडे 
मूलका धेरै नेताह का मनमा िचन्ता जगाउने कारण बनेको छ। “जातीय 
स ीयता” ले “सशक्तीकरण”१४ हुँदैन भनी तकर्  गनह  पिन ट ै छन।्  

यीमध्ये केही िचन्ता र चासो जायज छन।् उदाहरणका लािग, नेपाललाई 
उ र र दिक्षण दईु भागमा बाडँ्ने राजमागर् हडतालका कारण बन्द हुँदा 
धेरै पटक देश नै ककरक्क परेको छ। त्यसकारण आवतजावतमा समःया 
पनर् सक्ने िचन्तामा तकु छ।१५ अ  िचन्ता भने आदतवश उिब्जएका 
हनु।् स ीयताले फाइदा पिन िदन सक्छ। उदाहरणका लािग नया ँ
                                                        
१२ अिूल २०१२ मा काङ्मसेले राज्य पनुसर्ंरचनाका लािग “पिहचान र 
सामथ्यर्” का आधारमा सातओटा राज्यह को नक्सा ू ःततु गर् यो। त्यसमा तराई 
माऽ समेिटएका दईुओटा राज्यह  र पाँचओटा पहाडी तथा िहमाली राज्यमध्ये 
चार राज्यले दिक्षणी िसमाना छोएका िथए। यस ूकार तराई छओटा राज्यमा 
िवभक्त गिरएको िथयो। त्यस मोडेलमा हालका ७५ ओटा िजल्लालाई यथावत ्
रािखएको िथयो र अिधकांश ूदेशको नाम नदीका नामबाट रािखएका िथए, जःतो 
अिहलेको अिधकांश अ लका नामह  छन।् माओवादी र मधेसी नेताह ले यस 
ूःतावको तु न्तै िवरोध गरे। कमलदेव भ , “Cong comes up with 7-state 

model”, The Kathmandu Post, २८ अिूल २०१२। 
१३ सन ्२००१ को जनगणनाअनसुार नेपालमा १०३ जातजाितह  छन।् “राि य 
जनगणना, २०५८ (जात/जाितको जनसङ्ख्या)” केन्िीय तथ्या  िवभाग, २०५८। 
१४ उदारहणका लािग, पिहलेका दईु पररा  सिचवह ले के तकर्  राखे भने स ीय 
संरचनामा अल्पसङ्ख्यकह ले थप राजनीितक हैिसयत ूा  गदमा उनीह को 
पयार्  सशक्तीकरण हुँदैन र त्यसका लािग आिथर्क िहसाबले सु ढ राज्य बनाउन 
सक्नपुछर्। “Put it to a vote”, Republica, १६ जून २०१२। यस तकर् का 
िहमायतीह  िविभ  समूहका लािग िदइने कोटा ूणालीको पिन िवरोध गदर्छन ्र 
असमानता घटाउने सबैभन्दा राॆो उपाय आिथर्क विृ  हो भ े गछर्न।् हेनुर्होस ्
“चार ूदेश नै उपयकु्त”, कािन्तपरु, २० जनवरी २०१२। 
१५ उदाहरणका लािग, सन ्२००९ मा था  आन्दोलनकारीह ले 13 िदनसम्म 
काठमाड  र पूवर्-पि म राजमागर्लाई ठप्प पादार् पहाडी सदरमकुामह मा मूल्य 
विृ  भएको िथयो।“Strike in the Tarai sends vegetable prices soaring”, 

ekantipur.com, २८ अिूल २००९। मधेसीह को आन्दोलनका कारण पिन 
ूायः राजमागर् बन्द हनेु गछर्। सडक दघुर्टनामा मनह को क्षितपूितर् माग्ने र अन्य 
कारणले पिन राजमागर्का सानासाना भाग बन्द हनु्छन।् 
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राज्यका राजधानीह लाई जोड्ने मध्य पहाडी सडकह  ब  सक्छन ्वा 
िवकेन्िीकरणले गदार् उपक्षेऽीय ूशासन केन्िह  खडा हनु सक्छन।् 
नेपाली भाषाको लगातार िवःतार भइरहेछ र यो भाषा बोल्नेलाई ूा  
अवसरह  अिन सरकार, ूशासन, िशक्षा तथा वािणज्यमा यस भाषाको 
दबदबालाई हेदार् यो हराएर जानेवाला छैन। नेपालको एकदमै थोरै 
ठाउँमा माऽै कुनै एक जाितको बहमुत छ र ूःतािवत कुनै पिन राज्यमा 
कुनै एक जाितको बहमुत हनेु छैन। खबैु भए “ठूलो अल्पसङ्ख्यक” 
समूह हनेुछ। त्यित हुँदाहुँदै पिन परम्परागत पाटीर्ह ले जनु तकर्  िदने 
गरेका छन ् त्यसबाट स ीयताका पक्षधर शिक्तलाई नेका र एमाले 
पिरवतर्न िवरोधी हनु ् भनेर ूहार गन हितयार िमलेको छ। 
“माओवादीह ले धेरै ठाउँ छाडेका छन,् नेका र एमालेले त्यःतै भावना 
देखाउन ुपथ्य । तर उनीह ले बखेडा गरे”, धनषुाका एक मधेसी नेताले 
भने।१६ 

संिवधानसभािभऽ र पिछ पाटीर्का विर  नेताह माझ भएका 
सम्झौतावातार्ह का कारण उच्चतम मागह  मत्थर पनर् गए र सबै समूह 
तथा पाटीर्ह  नेपालको पेिचलो जातीय सिम्मौण रहेको तथ्य ःवीकानर् 
राजी भए। राज्यह  “पिहचान” र “सामथ्यर्” का आधारमा अथार्त ्
आिथर्क पमा उिभन सक्ने गरी िनमार्ण गिरने कुरा टु ो लाग्यो। य िप 
सामथ्यर्लाई कसरी आकँ्ने त्यो भने ूःट पािरएको िथएन।१७ 
संिवधानसभाको अिन्तम समयितर जनजाित नेताह  राज्यह को जातीय 
नामिसत भौगोिलक वा सांःकृितक चिरऽको नाम जोड्न सहमत भए।१८ 
मधेसी पाऽह  भने तराईका भागह उपरको िखचलोमा सावधानीपूवर्क 
आफ्ना िवकल्पह लाई खलुा राखेर बसे। था  समूहह  आफ्ना क्षेऽका 
िववािदत इलाकाह बारे सम्झौतावातार् िनिम्त तयार िथए।१९ २७ मे 

                                                        
१६ बाइिसस मपुसँग फोन अन्तवार्तार्, मधेसी नेता, धनषुा, मे २०१२। 
१७ अिूल २०१२ मा पाटीर्ह  “पिहचान” का पाँचवटा आधारह  हनुपुनमा 
सहमत भए, ती हनुः् भगूोल, जातीयता, जनसङ्ख्या, भाषा र संःकृित। “पिहचानका 
पाँच आधारमा साझा अन्तरवःत ुखोज्ने सहमित”, अ पूणर् पो , २० अिूल 
२०१२। 
१८ उदाहरणका लािग, ऐितहािसकताका आधारमा सदूुरपूवर्का पहाडी राज्य 
“िलम्बूवान” हनुपुछर् भनेर स ीयताका पक्षधरह ले भ े गरेकामा कोशी नदीको 
नामबाट िलम्बूवान-कोशी हनु सक्थ्यो । 

१९ सदूुरपि म तराईका केही भागको दाबी गन एउटा बिलयो र मूलत: पहाडे 
उपल्लो जातको आन्दोलन थािलएको छ। यस के्षऽमा पहाडे मूलका धेरै पिरवार 
बसोबास गछर्न,् पहाड र तराईमा व्यापार गछर्न ्र उनीह को दवैुितर सम्पि  
छ। केही विर  राि य नेताह  पहाडमा जन्मेहकुका हनु ्तर उनीह लाई भोट 
हाल्ने मतदाताह  तराईका बािसन्दा हनु।् झापा, मोरङ र सनुसरी जःता पूवीर् 
तराईका िजल्लाह ले तराईका अन्य के्षऽह  दाबी गनुर्का पछािड राि य 
नेताह कै हात छ, िकनभने उनीह लाई आफ्नो िनवाचर्न के्षऽ टुिबने ऽास छ। 
उनीह  तराईमा रहने जनजाित लगायत पहाडी मूलका मािनसह को िवःथािपत 
होइएला िक भ े डर उपर खेिलरहेछन।् मधेस आन्दोलनका कारण केही पहाडे 
पिरवार मधेसबाट िवःथािपत भएका िथए। तीमध्ये धेरै पिरवार केही समयदेिख 
त्यहाँको िःथित सामान्य हनु लागेपिछ िफतार् हनु थालेको सिुनएको छ। “मधेसमा 
मेलिमलाप”, कािन्तपरु, १४ अिूल २०१२। हालसालको सरासंको ूितवेदनले 
सझुाएअनसुार भने तराईका मधेसी र पहाडे दवैु थरी मािनसह  तराईका सहरी 
इलाकातफर्  बसाइँ सद छन,् त्यसपिछ सकेको खण्डमा राजमागर् निजकका ठाउँितर 

निजिकंदै जाँदा मधेसी, था  र जनजाितह  एकअकार्का माग वा 
सम्झौतामा हःतक्षेप नगन कुरामा सहमत भएका िथए।  

२. हाउगजुी  

यी सबै समझदारी र हरेक नेपाली देशको कुनै पिन ठाउँमा जान पाउने, 
बःन र काम गनर् पाउने अिन सम्पि  खिरद गनर् पाउने भ े ूःट 
सहमित हुँदाहुँदै पिन सबै पाटीर् र ितनका कायर्कतार्ह ले “जातीय 
स ीयता” भ  छाडेनन।् त्यसले जनमानसमा भय उत्प  गराउने, गलत 
धारणा बनाउने काम गर् यो र े षपूणर् भाषणको लहर चलायो।२० नेका र 
एमालेका समथर्कह ले एक जातीय राज्यमा “नव अल्पसङ्ख्यकह ” 
(अथार्त ्पहाडे उच्च जातका मािनसह ) को कुनै अिधकार हुँदैन भन्दै 
ठूलो होहल्ला मच्चाए। स ीयताउपर िव ास नगनह ले मािनसका मनमा 
भएको डरलाई बढाउन खोज्न ुःवाभािवक हो, उनीह ले समदुायह को 
बास उ ा हनेु डरलाग्दो पिरिःथितको िचऽण गरे।२१ जातीय नेता र 
कायर्कतार्ह ले स ीयता र समावेशीकरणको िववादबारे ू ःट पान काममा 
पहल गनर् र यी िचन्ता-चासोलाई हटाउन सक्न ु पथ्य । तर आफ्नो 
अडान खिुःकन्छ भनेर होला उनीह ले त्यसो गरेनन।् यसले 
उनीह लाई िनकै नोक्सान परु् यायो, खासगरी उनीह का केही 
कायर्कतार्ह बाट अित उ ेजनात्मक र भड्काउने खालका शब्दावलीह  
ूयोग भएको सन्दभर्मा हेदार्। यसबाट पिहचानसम्बन्धी कुनै पिन िवषयको 
उच्चारण गनुर् नै ीवुीकरणको खतरालाई िनम्त्याउन ुहो भ े धारणाले 
बल पायो।२२  

साम्ूदाियक तनाव बढेपिछ सत्यको खास अथर् रहँदैन र शािन्तपूणर् 
संवादको ठाउँ आक्षपे तथा अफवाहले िलन्छ। नेपालमा धेरै तिरकाले 
सीमान्तीकृत अवःथामा पगु्न सिकन्छ, गिरबीका कारणबाट पिन कोही 
सीमान्तीकृत हनु सक्छ। जनसािङ्ख्यक बढत भएको दाबी त गनर् 

                                                        
र त्यसपिछ काठमाड ितर लाग्छन।् “Migration patterns in the Central Tarai: 
Has an equilibrium been disrupted?”, Field Bulletin, UN Resident and 

Humanitarian Coordinator’s Office, जलुाई २०१२। मध्य तराईको िजल्ला 
िचतवनलाई पिन नटुक्र्याउने ूय  भइरहेको छ। माओवादी नेता पुं पकमल 
दाहाल ूचण्ड ःवयं िचतवनका हनु ् र उनले यस ूय लाई समथर्न गरेको 
बताइन्छ। पहाड र तराई भएर भारतीय िसमाना पगु्ने चौथो नाका पि म तराईमा 
रहेको नवलपरासी िजल्लाबाट हनुपुन सझुाउ गिरएको छ। 

२० ूा  कृंण हाछेथकुो तकर् मा संिवधानसभाको राज्य पनुसर्ंरचना र राज्यशिक्त 
बाँडफाँड सिमित र राज्य पनुसर्ंरचना आयोगका ूःतावह ले जातीयतालाई जोड 
िदएका देिखए पिन ती वाःतवमा “गैर जातीय” छन।् यस तकर् बाट िव मान राज्य 
व्यवःथाले ूभतु्वशाली एकल संःकृितलाई काखी च्यापेको छ र पिहचानमा 
आधािरत स ीयतामा ूःतािवत राज्यह मा त्यसो हुँदैन ब  यसले त नेपालको 
िविवधतालाई मान्यता पो िदएको छ भ े बिुझन्छ। कृंण हाछेथ,ु “ूःतािवत 
स ीयताः पमा जातीय, सारमा गैरजातीय”, नेपाल समाचारपऽ, ९ जून २०१२। 
२१ पिहचानमा आधािरत स ीयताले छेऽी र बाहनुको नामिनसान हराउने डर बढ्दै 
गयो। अखण्ड भण्डारी, “मेरो राज्य कहाँ पछर्?” कािन्तपरु, १२ फेॄअुरी 
२०१२;  “जातीय राजनीितको राप”, नयाँ पिऽका, ५ जून २०११। 
२२ जनवरी २०१२ मा यिद नयाँ संिवधानले आिदवासीका मागको सम्बोधन 
नगरेमा जनजाित नेताह ले “रगत बग्ने” धम्की िदए। “आिदवासीको पक्षमा 
संिवधान नबने रक्तपात”, अ पूणर् पो , २२ जनवरी २०१२। 
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सिकन्छ, तर त्यसो हुँदैमा त्यसबाट सबै जातीय समूहह लाई एकताब  
पानर् सिकन्छ भ े छैन, िकनभने उनीह बीचको सम्बन्धमा पिन 
उँचनीचको जिटलता रहेको छ। व्यिक्तगत पिहचानह  आफमा 
बहआुयािमक छन ्र समूहह बीचको सामािजक साधँ-िसमाना पिन िनि त 
पिरभाषाअनसुार कोिरएको हुँदैन, वाःतवमा ती अःप  हनेु गछर्न।् यी 
कुराह लाई नीितगत िनणर्यह  िलँदाखेिर िवचार गनुर्पन हनु्छ र 
वादिववादलाई मत्थर पानर्का लािग यी कुराह लाई उपयोग गनर् 
सिकन्छ। तर ऐितहािसक तवरमा सीमान्तीकृत समूहह को 
समावेशीकरण अझ बढी हनुपुछर् अथवा भन  उनीह का पिहचान र 
इितहासलाई सम्मानका साथ ःवीकार गिरनपुछर् भ े मागलाई फासफुस 
पान काममा ियनै तकर् ह  ूयोग गिरन्छन।् वाःतवमा ियनको ूयोग 
संवाद सु  गनर्का लािग गिरनपुन हो। 

यो बहस संिवधानसभाबाट बािहर िनःकेर बहृ र समाजमा पिुगसकेको छ, 
त्यसले गदार् ःथानीय समदुाय र समूहह ले आफ्ना मागह लाई अनेक 
तिरकाबाट ू ःततु गिररहेका छन ्र त्यसिनिम्त उनीह ले अनेक ू कारका 
पिहचान, क्षेऽ र जातलाई माध्यम बनाइरहेछन।् मधेसी, माओवादी र 
जनजाितह को अनपेिक्षत गठबन्धनले “जातीयता” माऽ यसको कारकत व 
हो भ े कुरालाई गलत सािवत गिरिदएको छ, िकनभने त्यो गठबन्धन 
आफमा िविवधतायकु्त छ। तर यस गठबन्धनले घमुाउरो पाराले 
ऐितहािसक पमा ू भतु्वशाली रहँदै आएका समूहह मािथ नै सम्झौता गन 
िजम्मेवारी थोपिरिदएको छ।  

पिहचानको िवषयूित ऐितहािसक तवरमै बेवाःता हुँदै आएको छ। 
उदाहरणका लािग, सन ्१९९० को संिवधानको मःयौदा गन बेलामा 
आम जनताबाट सझुाउ मािगएको िथयो। मःयौदा आयोगका अध्यक्ष 
न्यायधीश िव नाथ उपाध्यायले अत्यिधक सङ्ख्यामा भािषक, धािमर्क, 
जातीय र क्षेऽीय मु ाह बारे सझुाउ ूा  भएकामा आफू छक्क परेको 
बताएका िथए र उनका िवचारमा ती सबै “गौण” कुराह  िथए। 
स ीयताका पक्षपातीह  अिहले पिन त्यही कुरा फेिर दोहोिरएको अनभुव 
गछर्न।्२३ 

३. लक्षण िथएन 

स ीयता र समावेशीकरण दइुटा बेग्लाबेग्लै िवषय हनु,् तर 
अन्तरसम्बिन्धत। िवशेषगरी नेपाली राज्यलाई बढी ूितिनिधमूलक र 
समावेशी बनाउनका लािग नै राज्यको पनुसर्ंरचना ू ःतािवत गिरएको हो। 
यस सम्बन्धमा धेरै छलफल हनु सकेको छैन, ूिबयागत र मूलभतू 
समःयाह  यथावत ्छन।्  

                                                        
२३ Michael Hutt, “Drafting the Nepal Constitution, 1990”, Asian Survey, vol. 

31, no. 11 (1991), प.ृ १०२०-१०३९। अिहले चिलरहेको िववादमा पिन लागू 
हनेु कुरा हटले सिटक पले लेखेका छनः् “यी गनुासाह लाई सम्बोधन गनुर्को 
साटो आयोग र अन्तिरम सरकारले ितनलाई राि य एकताूित खतराको पमा हेर 
र ितनलाई फासफुस पान काम गिरयो। त्यसैले न्यायाधीश उपाध्यायले अिधकांश 
सझुावह  ‘सेरोफेरो’ का मु ाह का बारेमा आउनलुाई ‘दभुार्ग्यपूणर्’ 
बताएर उनले सबै राजनीितक पाटीर्ह लाई संिवधानका मूलभतू िवषयह मा 
जनतालाई िशिक्षत गनर्का लािग आ ान गरे।” 

स ीयता: ूारिम्भक छलफल 

यसबारेको पिहलो चरणको छलफल संिवधानसभा ब ुअिघ नै सु  भएको 
िथयो। सन ्२००७ को मधेस आन्दोलन मधेसी सीमान्तीकरणको अन्त्य 
गनर् र राजकीय संःथाह मा मधेसी संलग्नता बढाउनका लािग भएको 
िथयो। त्यसलाई सम्बोधन गन बममा अन्तिरम संिवधानमा संशोधन गरेर 
स ीयतालाई समावेश गिरएको िथयो। त्यसै साल आिदवासी जनजाित 
महास  र अन्य जनजाित समूहह ले गरेका आन्दोलनको ू ितफलःव प 
त्यस बेलाको अन्तिरम सरकारले आिधकािरक पमा मान्यताूा  ू त्येक 
जनजाित समदुायबाट कम्तीमा एक जना ूितिनिध संिवधानसभामा 
परु् याउने, राजकीय संःथाह मा जनजाितह को संलग्नता बढाउने र राज्य 
पनुसर्ंरचना आयोग खडा गन वचनब तासिहतको सम्झौतापऽमा सही 
गर् यो।२४  

िवःततृ शािन्त सम्झौतामा गिरएका ूितब ताह लाई बेवाःता गरेका 
कारण सरकार अप्ठेरोमा परेपिछ माऽ यःता सम्झौताह  गनुर्पन खण्ड 
आइपरेको िथयो। यी सम्झौताह  कुनै परामशर् नगिरकनै हतारमा र 
सङ्लो भावना नहुँदा हुँदै पिन दबाबमा परेर गिरएका िथए। त्यसै हनुाले 
मूलधारका धेरै पाऽह ले ती कुराह ूित सध नै मनु्टो बटाद आएका 
छन।् त्यसो गनमा नेका र एमाले पिन पदर्छन ्जो उस बेलाको अन्तिरम 
सरकार हाँक्नेह  िथए। वाचा गन अिन त्यसलाई तोड्ने, जोडतोडको 
आन्दोलनपिछ हार मा े अिन फेिर थप वाचाह  गन, यो चब अिहले 
पिन िनरन्तर चिलरहेकै छ।  

संिवधानसभाको सीिमत योगदान 

यसको दोॐो चरणमा संिवधानसभाको राज्यको पनुसर्ंरचना र 
राज्यशिक्तको बाँडफाँड सिमितले गरेको काम पदर्छ, जनु सिमितले 
जनवरी २०१० मा आफ्नो ूितवेदन तयार पारेको िथयो। सिमितका 
बहमुत सदःयले “पिहचान र सामथ्यर्” का आधारमा चौधओटा राज्यह  
बनाउने तथा जातीय तवरमा नामा न र सीमा न गन पक्षमा भोट 
हालेका िथए। अःथायी आरक्षण लागू गरेर तोिकएका पदह मा 
बहसुङ्ख्यामा रहेका समूहका सदःयह लाई राजनीितक अमािधकार 
िदनपुन कुरा पिन ूःताव गिरएको िथयो।२५ एमालेका ूितिनिधह ले 

                                                        
२४ मे २००८ मा भएको अन्तिरम संिवधानको चौथो संशोधन तराईमा उलको 
िवरोधको दईु लहरपिछ सम्भव भएको िथयो। आन्दोलनको पिहलो लहर २१ िदन 
चल्यो जसमा कम्तीमा २४ जनाको ज्यान गएको िथयो। दोॐो लहरचािहँ एक 
वषर्पिछ जनवरी- फेॄअुरी २००८ मा आयो, त्यसमा ६ जना आन्दोलनकारी 
मािरए। आिदवासी-जनजाित महास सँग भएको सम्झौतावातार् बमोिजम “राि य 
एकता, नेपालको अखण्डता र सावैभौिमकतालाई केन्िमा राखेर जातीयता, भाषा, 
भौगोिलकता, आिथर्क सचुका  र सांःकृितक िविश ताका आधारमा स ात्मक राज्य 
िनमार्णका लािग राज्य पनुसर्ंरचना आयोगले संिवधानसभामा िसफािरस गनुर्पन 
िथयो।” “सरकार र जनजाितबीच भएको सम्झौता”, ७ अगःट २००७। 

२५ १४ ूदेशको ढाँचा माओवादीको पिहलैदेिखको ूःताव िथयो। सम्बिन्धत 
के्षऽसँग घिन  ऐितहािसक सम्बन्ध भएको दाबी गन जातीय समूहको नामबाट ती 
राज्यह को नामकरण गिरएको िथयो। जःतो पूवर्को िलम्बूवान र काठमाड  
उपत्यकाको नेवा राज्यका ूःतािवत नाम ऐितहािसक पले मािनआएको भनेर 
बझु्न सिकन्छ। अ को त्यःतै ऐितहािसकता छैन, जःतो पि म पहाडको गु ङ 
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आफ्ना पाटीर्को आिधकािरक नीित िव  भोट गरे, जसले गदार् त्यो 
ूःताव साधारण बहमुत ारा पािरत हनु सक्यो। एक जना काङ्मसे 
नेताले उक्त ू ःतावूित असहमित जनाउँदै झण्डै अिहलेकै िवकास क्षऽेको 
ढाँचामा उ र-दिक्षण तिन्कएका छओटा राज्यको ूःताव गरेका िथए। 
त्यही ूःताव नै त्यस पाटीर्को उठान िबन्द ुब  गयो। दवैु ूःतावमा 
केन्िको तलुनामा राज्यह को अिधकार सीिमत हनेु कुरा परेका िथए।  

उपयुर्क्त ूःतावह लाई पूणर् सदनमा छलफलका लािग ल्याउने ूयास 
भएको हो, तर होहल्ला र ह ामाले गदार् संिवधानसभाको कायर्िविध 
अगािड बढ्न सकेन। िकनभने केही सदःयलाई आफूह लाई बेवाःता 
गिरयो भ े लागेको िथयो। त्यसैले त्यस ूितवेदनलाई संवैधािनक 
सिमितमा पठाइयो र त्यस सिमितले स ीयतासम्बन्धी ूःतावलाई केवल 
“िववादाःपद िवषयह ” अन्तगर्तको लामो सूचीमा चढाउने काम गर् यो। 
हनु त संिवधानसभाका िनयमावलीअनसुार सिमितह मा मत बािझएका 
िवषयह मा भोट हनुपुन िथयो। तर विर  नेताह लाई सहमितमा पगु्न 
अनरुोध गिरयो र त्यःता सहमित उनीह  ूाय: अनौपचािरक तवरमा र 
संिवधानसभाभन्दा बािहर रहेर गथ। सभासदह लाई किठन िवषयह उपर 
बहस र छलफल गरेर िनंकषर्मा पगुनु ्भनेर नै चिुनएको िथयो, तर 
उनीह लाई त्यसो गनर् िदनेतफर्  अ िच देिखयो र सभासदह ले पिन 
आफूलाई त्यस ूकार पन्छाइएको तथ्यलाई नीच मारेर ःवीकार 
गिरिदए। पूरै शािन्त ू िबयालाई यस रोगले गाँजेको िथयो। पूणर् सदनमा 
खलुा छलफल हनु सकेको खण्डमा त्यसबाट सम्झौताका सीमा ठहर हनु 
सक्थ्यो वा सम्भवत: व्यावहािरक, रचनात्मक र लगभग सबैलाई ःवीकायर् 
हनु सक्ने सम्झौताका उपायह  पिन प ा लाग्न सक्थे।  

एमालेले स ीयताको िवषयले यित गम्भीर प िलन सक्ला भ े सोचेकै 
िथएन र आफ्ना जनजाित सदःयह लाई पिन हल्का तवरले िलएको 
िथयो। एमालेले राज्य पनुसर्ंरचना सिमितमा जनजाित सदःयह लाई 
मनोनीत गरेर पठाएको िथयो। उसको सोचाइमा त्यो राि य िवषय नभई 
“जनजाितह िसत सम्बिन्धत िवषय” िथयो र जनजाित सदःयह  
आ ाकारी र केही माग नगन अल्पमतका हनेुछन ्भनी ठानेको िथयो। 
तर वाःतिवकता त्यःतो िथएन र अिहले पिन छैन। वाःतवमा जनजाित 
नेताह  आफ्नै पाटीर्को नेततृ्वूित असन्तु  छन।् “मेरो पाटीर् नै 

                                                        
बाहलु्य रहेको तमवुान। तीमध्ये धेरै राज्यका सीमा न यःतो ूकारको िथयो 
जसले गदार् उपल्ला जातका तलुनामा पिहले अल्पसङ्ख्यक पमा रहेका 
समदुायको बढत हनेु िथयो। ूःतािवत राज्यमा ूभतु्वशाली समूहह  माऽ नभई 
सानाठूला सबै जातीय समूह परेका िथए। मधेसी पाटीर्ह ले मधेसमा एउटाको स ा 
दईुवटा ूदेशलाई ःवीकारे। अमािधकारको अथर् गभनर्र पद ठूला जातीय समूहका 
लािग दईु कायर्काल वा नयाँ व्यवःथा लागू भएको पिहलो १० वषर्का लािग 
सरुिक्षत रािखनपुन िथयो। “अवधारणापऽ र ूारिम्भक मःयौदा सम्बन्धी ूितवेदन, 

२०६६”, संिवधानसभा राज्यको पनुसर्ंरचना र राज्यशिक्त बाँडफाँड सिमित, 

२०१२। संिवधानसभाको अन्य िवषयगत सिमितका ू ितवेदनबारे थप जानकारीका 
लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, 
मािथ उल्लेिखत, भाग ४। 

आिखरमा जनजाितका मागह को सबभन्दा ठूलो िवरोधी िनःक्यो”, एक 
जना जनजाित नेताले भने।२६  

राज्य पनुसर्ंरचना आयोग: अक  एउटा असफल ूयास 

नोभेम्बर २०११ मा स ीयताूित िव ास नभएका नेपाली काङ्मसे र 
एमालेले संवैधािनक हैिसयत ूा  राज्य पनुसर्ंरचना आयोग गठन गनुर्पन 
कुरा राखे। त्यसअिघ उनीह ले स ीयताकै िवरोध गिरराखेका हनुाले 
त्यसबारे आयोग बनाउने कुराको पिन िवरोधी िथए। तर त्यितखेर आएर 
यी दवैु पाटीर्का केहीलाई ूािविधक र िवशेष  राखेर बनाइएको त्यःतो 
आयोगले पिहचानमा आधािरत स ीयताको ूितकार गनछ भ े लागेको 
िथयो। पाटीर्ह ले आयोगका पदह को पिन भागबन्डा गरे। आयोगमा 
मनोनीत भएर जाने केही सदःयह  वाःतवमै िवशेष  र ूाि क व्यिक्त 
िथए, तर उनीह को सहानभुिूत पाटीर्ूित पिन रहेको हनुाले उनीह ले 
स ीयतामा पिहचानको भिूमकाबारे कुनै िविश  तकर्  देखाउन सकेनन।् 
केहीले यो हनु सक्छ भने, केहीले यसबाट राि य अखण्डतामा खलल 
पगु्छ भने।२७ आयोगले दश राज्यको ूःताव अिघ सार् यो र ितनमा 
उल्लेिखत राज्यका िवशेषताह  लगभग संसदीय सिमितले सझुाउ गरेसरह 
नै िथए, सीिमत अमािधकार र अित सीमान्तीकृत दिलत समदुायका लािग 
“गैरभौगोिलक” राज्य िथए।२८  

आयोग, सिमित र सम्झौताह उपरको िखचातानीले नै पाटीर्ह को समय र 
ध्यान बारम्बार िलँदै आएको छ। तापिन उनीह ले के काम फ े गरे 
त्यो ूःट हुँदैन। उदाहरणका लािग, राज्य पनुसर्ंरचना आयोगले आफ्नो 
ूितवेदन माचर् २०१२ मा संिवधानसभामा ूःततु गदार्खेिर त्यसलाई 
“सन्दभर् साममी” भिनयो।२९ यःता िनकायह  फाल्त ु िबयाकलाप वा 

                                                        
२६ बाइिसस मपुसँग फोन अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०१२। 

२७ िवःततृ शािन्त सम्झौतामा पिन यःतो आयोगको पिरकल्पना गिरएको िथयो। 
जातीय अिभयानकतार्ह लाई सन ्२००७ को बखार्मा त्यःतो आयोग “चाँडै” गठन 
गिरने आ ासन िदइयो, तर संिवधानसभाको राज्य पनुसर्ंरचना सिमितलाई नै त्यस 
कामको िजम्मा िदएर आयोग बनाउने कुरालाई बेवाःता गिरयो। आयोग र 
संिवधानसभाउपर जनजाित र मधेसीह को िचन्ता-सरोकारका बारेमा थप जनकारी 
िलनाका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने 
छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, भाग ४। आयोगमा पिन माओवादी र 
मधेसीका तफर् बाट मनोनीत सदःयह  एकाितर भए र एमाले तफर् बाट मनोनीत 
जनजाित सदःयले पिहचानमा आधािरत मोडेललाई बल परु् याउन अिन्तम समयमा 
माऽ उनीह को साथ िदए। 

२८ काङ्मसेले िजल्लाह का अिहलेकै जनसािङ्ख्यक सन्तलुन कायम रहने गरी 
उ र- दिक्षण तिन्कएका राज्य बनाउनपुन आफ्नो ू ःताव अगािड सािरर ो। त्यसो 
गदार् ती िजल्लाह मा पहाडे उपल्ला जात समूह सबभन्दा ठूला समूह रहनेछन।् 
राजनीितक अमािधकारको ू ावधान आयोगको ू ितवेदनमा परेको िथयो तर राज्यको 
मखु्य मन्ऽीको पदका लािग भने िथएन। त्यःतो ूावधान धेरै साना ःथानीय 
जनजाित समूहका लािग राज्यह िभऽ बनाइने ःवाय  र िवशेष के्षऽका लािग 
िथए। “How majority, minority reports differ”, The Kathmandu Post, २ 
फेॄअुरी २०१२; “SRC submits report”, Republica, १ फेॄअुरी २०१२। 
२९ “SRC report only for reference: Lawmakers”, Republica, २४ माचर् 
२०१२। अन्तिरम संिवधानमा आयोगको ू ितवेदन संिवधानसभाको कायर् िनदशक 
हनेु उल्लेख गिरएको छ। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ ८ 
 

 

ध्यान हटाउने बहाना माऽै ब  गएका छन,् िकनभने िनणर्यकारी अिधकार 
भने सहमितको खोजी गन िजम्मा िलएका केही नेताह को हातमा केिन्ित 
हनेु गछर्। एक जना संवैधािनक िवशेष को भनाइमा “ठूला नेताह लाई 
(संिवधानसभाको) िवषयगत सिमितह का ूितवेदनूित किहल्यै चासो 
रहेन, उनीह  स ाको राजनीितमै मिल्लरहे”।३०  

स ीयतासम्बन्धी पिहलो ूितवेदनमा संिवधानसभाको अनमुोदन रहेको 
िथयो, य िप यसउपर किहल्यै छलफल गिरएन। दोॐो ूितवेदन 
संवैधािनक हैिसयत ूा  िनकाय ारा लेिखएको िथयो। तर दवैु 
ूितवेदनलाई संिवधानसभाको अिन्तम ह ाितर पूरै बेवाःता गिरयो। त्यस 
बेला नेताह  एकदमै नया ँसम्झौता गनितर लागे। यस ूकार िनयम र 
बाचाबन्धनलाई कुनै स ोच नमानी तोड्ने कामलाई रोक्ने उपाय नगन हो 
भने भिवंयमा पिन यःतै भइरहनेछ।  

संःथागत ूितिनिधत्व: बाटोको रोडा 

जनवरी र फेॄअुरी २०१२ मा सरकारी अिधकारी र सरकारबीच 
समावेशी िवधेयकउपर तानातानी चल्यो। त्यस िवधेयकले सरकारी सेवामा 
सीमान्तीकृत समदुायह का लािग रािखएको कोटालाई ४५ ूितशतबाट 
बढाएर ४८ ूितशत परु् याउने ूःताव गरेको िथयो।३१ मिन्ऽमण्डलको 
िवधेयक सिमितले त्यस िवधेयकलाई ह सम्म रोकेर राखेको बताइन्छ। 
त्यसको एउटा कारण के िथयो भने त्यस िवधेयकमा बाहनु, छेऽी र 
उनीह िसत जोिडएका केही ससाना समूहलाई “अन्य” भनेर वगीर्करण 
गिरएको िथयो। समममा बाहनुछेऽी र ती साना समूहको जनसङ्ख्या ३० 
ूितशतभन्दा बढी छ। यसरी “अन्य” को वगीर्करणमा पनह  उपेक्षाको 
पाऽ हनु्छन ्भ े उनीह को आपि  िथयो, अिन अ  समूहलाई िदइने 
कोटा तोिकन्छ भने सबैलाई िदएर बाँकी रहेको कोटा माथ्ला जातकाले 
नै पाउने गरी तोिकनपुछर् भ े उनीह को िजिकर िथयो।३२ उच्च िशक्षा 

                                                        
३० पूणर्मान शाक्य, “संिवधानसभाको चार वषर्को अविधको समीक्षा र घोिषत 
‘संिवधानसभा िनवार्चन’ को आकलन”, Dr Harka Gurung Lecture Series, 

Kathmandu, १ जून २०१२। 
३१ आिदवासी जनजाित महास िसत भएको सम्झौतापिछ पिहलो पटक अगःट 
२००७ मा कोटा ूणाली लागू गिरएको हो, त्यित बेला ऐितहािसक पले 
सीमान्तकृत समूहह का लािग िनजामती सेवाको ४५ ूितशत ःथान सरुिक्षत राख्न 
लोक सेवा आयोगलाई िनदशन िदइएको िथयो। िनजामती सेवामा िनयिुक्त र 
िव िव ालयह मा भनार् तथा बढुवा गन जःता धेरै िनयमकाननुह को संशोधन 
यसै बमोिजम गिरए। तथािप, कोटासम्बन्धी सबैलाई समेट्ने ःप  िनयमकाननु 
नभएकाले त्यसैलाई सच्याउन भनेर सन ्२०१२ को िवधेयक ल्याइएको िथयो। 
त्यस िवधेयकमा मिहला कोटािभऽ पन सीमान्तकृत समदुायका सदःयह का लािग 
थप कोटा पिन तोिकएको िथयो र सरुक्षा बलह मा पिन सीमान्तकृत समूहह का 
िनिम्त कोटा छु ाइएको िथयो। यस िवधेयकलाई िवशेषतः सेनामा मधेसीह को 
भनार्मा जोड िदन सरकारमा रहेका मधेसी मोचार् ारा अगािड सािरएको भ े 
िहसाबले हेिरएको िथयो। “Bill on inclusion has Madhesi bias”, The Himalayan 

Times, १५ फेॄअुरी २०१२। यस िववािदत िवषयका बारेमा थप जानकारीका 
लािग हेनुर्होस,् बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, भाग ५। 
३२ “राि य जनगणना, २०५८ (जात/जाितको जनसङ्ख्या)” मािथ उल्लेिखत। 
“Inclusion bill mired in stiff opposition by secretaries”, Republica, ६ जनवरी 

र सरकारी सेवामा कोटा तोिकएका छन,् तर सरकारी सेवामा गिरने 
िनयिुक्त र पदो ितबारे तीो िववाद छ अिन उच्च िशक्षाको भनार् 
ूिबयाउपर सीमान्तीकृत समूहह को नै िसकायत रहँदै आएको छ।३३ 

यस ूस ले राजकीय संःथाह को शिक्तलाई ूकट गदर्छ। 
न्यायपािलकाझ नेपालको कमर्चारीतन्ऽले पिन जनसङ्ख्याको ःव पलाई 
ूितिनिधत्व गदन, जनु जनसङ्ख्यालाई कमर्चारीतन्ऽले सेवा परु् याउनपुन 
हनु्छ। नेपालको कमर्चारीतन्ऽलाई परम्परागत पाटीर्ह को निजक रहेको 
ठा  े गिरन्छ र कमर्चारीतन्ऽको ूभाव व्यापक छ।३४ संःथागत 
बफादारी परुानो संःथापनाूित रहन्छ, नयाँूित होइन। राजकीय 
संःथाह बाट सजृना हनेु बाधा, िवरोध र अड्चन भिवंयमा पिन कायम 
रहने छाँट छ।३५ पाँचओटा मधेसी पाटीर्ह को संयकु्त मोचार्का एक 
सदःयले यःतो भने, “औपचािरक तवरमा शािन्त ूिबया कायम रहेसम्म 
सम्भािवत अड्चन न्यायपािलकाबाट आउन सक्छ (संिवधानसभाको 
म्यादउपरको फैसला जःतो शािन्त ूिबयािसत सम्बिन्धत िवषयमा 

                                                        
२०१२;  “Brahmin, Chhetri listed as ‘others’”, The Kathmandu Post, ६ 
जनवरी २०१२। सरकारी कमर्चारीह  असफल िवधेयक कसरी रोक्न सक्छन ्
भ ेबारेमा थाहा पाउन बाइिसस मपुले ूय  गदार् उनीह ले मिन्ऽपिरषद्का 
ूिबयागत िनयमह  बािहर ल्याउन निमल्ने बताए। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार्, काठमाड , जनवरी २०१२। लोकतािन्ऽक ूणालीमा, िनजामती 
कमर्चारीह ले काननु बनाउन रोक्न सक्छन ्र मिन्ऽपिरष  अथवा व्यवःथािपका 
संचालन गन िनयमकाननुह  पारदशीर् हुँदैनन ्भ े दवैु कुराको कल्पना गनर् गा॑ो 
हनु्छ। 
३३ कोटासम्बन्धी िसकायतह  अनेक  छन ् र ितनका अिधकांश सन्दभर् उःतै 
खालका छन।् नेपालमा उपल्ला जातका मान्छेह बाट धेरैजसो सिुनने गनुासो 
भनेको जनजाित र दिलतमा पिन धनीमानी छन ्र उपल्ला जातका मािनस पिन 
गिरब हनु्छन ्भ े हो। सीमान्तकृत समूहह को गनुासोचािहँ के भने उनीह का 
सबै उम्मेदवारह लाई ू त्यक्ष ू ितःपधार्मा भाग िलन निदई आरिक्षत कोटामा रहन 
बाध्य पािरन्छ। उनीह को तकर् मा खलुा ूितःपधार्मा जान नसक्नेका लािग माऽ 
कोटा ूणालीको ूबन्ध हनुपुदर्छ। यःतो भनाइको अथर् के हो भने अल्पसङ्ख्यक 
समूहका सबै उम्मेदवारलाई ू त्यक्ष ू ितःपधार् गनर् लगाउन ुस ा कोटामा रािखनाले 
अिहले खलुा ूितयोिगताका लािग रािखएको ५५ ूितशत उपल्ला जातका 
उम्मेदवारका लािग सिुरिक्षत कोटासरह हनु जान्छ। 
३४ सन ्२००९ मा नेपालको कमर्चारीतन्ऽको ८३.९४ ूितशत ःथान उपल्ला 
जातका पहाडे िहन्दू समदुायका मखु्यतः बाहनु-छेऽीह ले ओगटेका िथए। सन ्
२००१ को जनगणनामा यी समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ३१ 
ूितशतभन्दा थोरै िथयो। त्यसको तलुनामा कमर्चारीतन्ऽमा मधेसीको ूितिनिधत्व 
८.९३ ूितशत माऽ िथयो (य िप कुल जनसङ्ख्यामा उनीह को िहःसा किरब 
४० ूितशत छ) र दिलतह को ूितिनिधत्व सङ्ख्यात्मक िहसाबले उल्लेखनीय 
िथएन, य िप उनीह ले कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १३ ूितशत भाग ओगटेका 
छन।् महेन्ि लावती, “Ethnic Politics and the Building of an Inclusive State” in 

Nepal in Transition: From People’s War to Fragile Peace (न्ययुोकर् , २०१२), 
प.ृ १४३। जनसङ्ख्याका सम्पूणर् आकँडा “राि य जनगणना, २०५८ 
(जात/जाितको जनसङ्ख्या)”,  मािथ उल्लेिखत  र “Dalits and Labour in Nepal: 

Discrimination and Forced Labour”, International Labour Organization, २००५ 

बाट िनकािलएका हनु।् 
३५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जनवरी २०१२। 
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अनदुारवादी फैसला िदएर)। नया ँ संिवधान आएपिछ चािहं त्यसको 
कायार्न्वयनमा कमर्चारीतन्ऽबाट अड्चन आउनेछ”।३६  

ठूला नीितगत चनुौतीह मा एउटा मखु्यचािहं समूहह का व्यापक 
अनभुवूित संवेदनशील रहँदै उनीह लाई समेट्ने समावेशीकरणका 
रणनीित तयार गन हो, केवल हचवुा तालको समानपुाितक उपायले काम 
चल्दैन। िविभ  संःथा र िनकायह मा सीमान्तीकृत समूहका 
सदःयह को सङ्ख्या बढाउन ुिन:सन्देह ज री छ, तर सङ्ख्या माऽैले 
समिुचत ूितिनिधत्व हनु्छ वा कुनै समदुायको भलाइ हनु्छ भ े होइन। 
केही कोटाह  समा  हनेु समयसीमाको ूावधान पिन रहनपुछर्, सबै 
खालका कोटाह  ःथायी पमा रहनपुछर् भ े छैन। समावेशीकरणका 
पक्षधर लगायत सबै सभासदह ले सकारात्मक िवभेद वा कोटा र 
स ीयताबीचको सम्बन्धबारे िवरलै छलफल गरेका छन।्३७ 

४. संिवधानसभाका अिन्तम केही ह ा 

स ीयता सम्बन्धमा माथ्ला तहका नेताह माझ गम्भीरतासाथ छलफल 
माचर् २०१२ मा माऽै सु  भयो र अिूलमा त्यसले गित िलयो। मध्य 
अिूलमा माओवादी पाटीर्ले आफ्ना लडाकूह , हातहितयार र िशिवरह  
औपचािरक तवरमा नेपाली सेनालाई बझुाइिदयो। यसबाट नेकाले 
पिहलेदेिख राख्दै आएको माग पूरा भयो। माओवादी तथा काङ्मसेले 
सरकार पिरवतर्न गन र काङ्मसेलाई स ामा आउन बाटो खोल्नेबारे फेिर 
छलफल थाले।  

त्यस समय नयाँ संिवधानमा सै ािन्तक ूितबध्दता माऽ देखाएर 
स ीयतालाई पिछका लािग थाती राख्न ेगाइँगइँु पिन चलेको िथयो। तर 
मधेसी, जनजाित र था  समूहह ले यसको िवरोध गरे। उनीह ले 
“स ीयतािबना संिवधान बन्दैन, पिहचानिबना स ीयता हुँदैन” भ े अडान 
िलए।३८ आयोग ारा संिवधान बनाउने कुरालाई पिन अःवीकार गद 
उनीह ले संिवधानसभाबाहेक अन्य उपायबाट संिवधान ल्याउने कुराको 
पिन िवरोध गरे।३९ यी कुरालाई अिघ बढाइएको भए माओवादी 
पाटीर्िभऽको असन्तु  खेमा उसै बखत फुट्ने िथयो होला।(संिवधानसभा 
अवसान भए लग ै जसो पाटीर् फुिट पिन हाल्यो)। स ीयताका िहमायती 

                                                        
३६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मधेसी मोचार्का सदःय, काठमाड , जनवरी 
२०१२। 
३७ संिवधानसभाका एक जना काङ्मसेी सदःयले भने, “यसका लािग संवैधािनक 
िस ान्तह  ज री भए पिन नयाँ संिवधान बनेर आएपिछ ऐनह  बनाउँदै गदार् 
त्यसबारे छलफल गिरनेछ।”  बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काङ्मसे र मधेसी 
मोचार्का सभासदह , काठमाड , जनवरी- फेॄअुरी २०१२। 
३८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मधेसी वातार्कार, स ारकमीर्, काठमाड , िडसेम्बर 
२०१२। 
३९ माचर्ितरै शीषर् नेताह ले स ीयतासम्बन्धी मह वपूणर् धाराह लाई छाडेर 
संिवधानको मःयौदालाई अिन्तम प िदनेबारे छलफल गरेका िथए। राज्य 
पनुसर्ंरचनाबारेको िनणर्यचािहँ संिवधानसभाको अविधभन्दा पितर्र धकेिलने सम्भावना 
देखेपिछ अ  बेला एकअकार्िसत निमल्ने मधेसी र था  नेताह  एक ठाउँमा 
आए। “Morcha calls for statute with federalism, identity”, The Kathmandu 

Post, १ अिूल २०१२। 

सबै पाटीर्का मध्यम तहका नेताह ले पिन उच्चःतरका आफ्ना 
नेताह लाई यःतो िनणर्य भएको खण्डमा उनीह को ूितिबया 
नकारात्मक हनेु चेतावनी िदए।  

यी छलफलह  नोभेम्बर २०११ मा सव च्च अदालतले संिवधानसभालाई 
२७ मेमा म्याद सिकनअुगावै संिवधान मःयौदा पूणर् गनर् िनदशन िदँदै 
अक  म्याद थिपन ुगैरकाननुी हनेु फैसला गरेको पृ भिूममा भएका िथए। 
म्यादिभऽ संिवधान ब  नसकेको अवःथामा पाटीर्ह ले जिटल ू ह को 
समाधानिनिम्त जनमत सङ्मह गन, नयाँ संिवधानसभाको िनवार्चन गन वा 
अन्य आवँयक उपायह  अवलम्बन गन िनणर्य िलनपुन िथयो। यीमध्ये 
जनैु िवकल्प रोजे पिन मौजदुा संिवधानमा संशोधन वा भोट गनुर् आवँयक 
िथयो, तर केही पिन गिरएन। केही पाऽह को ि मा यो कुरा र शािन्त 
ूिबयाका कैयन ्िवषयह मा अदालतको फैसलामा न्यायपािलकाको अित 
सिबयता िथयो। उनीह को भनाइमा यी मूलत: राजनीितक िवषय हनुाले 
अदालतको अिधकार क्षऽेभन्दा बािहरका िथए।४०  

जनदबाब बढ्दै िथयो। केही अखबारह ले संिवधानसभाको म्याद बढाउने 
कुराको िवरोधमा आफूलाई उभ्याए, य िप नया ँसंिवधान आउँदैन भ े 
कुरा मे मिहनामा छलर्  हुँदै गएको िथयो। उनीह को तकर् मा यसो 
गनार्ले स ीयता सम्बन्धमा राजनीित ह लाई सहमितमा पगु्न बाध्य 
बनाउँथ्यो। तर यस ूकारको आमहले पाटीर्ह लाई झन ्क र अडान 
िलन ूोत्सािहत गर् यो।४१ 

अिूल मिहनाको पछुारितर माओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोचार् 
अनौपचािरक सहमितमा पगेु। त्यस सहमितले एउटा कुनै खास समूहका 
मागलाई माऽ सम्बोधन गरेको िथएन। त्यसलाई पिहले पिहलेका 
ूःतावह लाई एक ठाउँमा जोडेर सबैलाई पाच्य हनेु खालको समेत 
बनाइएको िथयो। नेकाको माग बमोिजम राज्यह को सङ्ख्या घटाएर 
छओटादेिख आठओटामा सीिमत राख्न ेर तराईमा दईुओटाभन्दा बढी राज्य 
नबनाउने कुरा परेको िथयो। राज्यको नाम पिन एउटाभन्दा बढी 

                                                        
४० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , संिवधानिवद्ह , माचर् र मे २०१२। नयाँ 
संिवधानमा संवैधािनक अदालत लगायत केही ूावधानह  समावेश गनर् ूःतािवत 
गिरएबाट न्यायपािलका बेखसुी रहेको कुरा जानकारीमा आएको िथयो। 
उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्सनु्दर खनाल, “Judges, top leaders meet to iron out 

differences”, Republica, २८ माचर् २०१२। न्यायपािलका र राजनीित ह  
िवशेषतः माओवादीह िसतको तनावबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ १४। िडसेम्बर २०११ मा सव च्च अदालतले ३,००० 
मधेसीह लाई नेपाली सेनामा भनार् गनर्बाट रोक्यो। त्यो कुरा सरकारमा संलग्न 
मधेसी पाटीर्ह को एउटा मखु्य मु ा हो। सव च्च अदालतले अन्ततः अिूल 
२०१२ मा आफ्नो फैसलालाई उल्टायो। “SC quashes writ on Madhesis’ 

hiring”, The Kathmandu Post, १३ अिूल २०१२। 
४१ यीमध्ये धेरै अखबारह ले अचेल नयाँ िनवार्चनभन्दा पिन संिवधानसभाको 
पनु:ःथापनाको पक्षमा लेखेका छन।् 
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जातीयताका आधारमा रािखने र पहाडी राज्यह को िसमाना भारतिसत 
सीधा जोिडने कुरा त्यस सहमितमा परेका िथए।४२  

मे मिहनाको सु ितर पाटीर्ह ले औपचािरक सम्झौतामा हःताक्षर गरे। 
त्यसअनसुार नेका र एमाले सरकारमा सामेल हनेु र पाटीर्ह  िमलेर सबै 
संवैधािनक िवषयह लाई समाधान गन भ  े िथयो। अिन ूधानमन्ऽी 
भ राईले पद छाड्ने, काङ्मसेको उम्मेदवारले सवर्दलीय सरकारको 
नेततृ्व गन र त्यसैले २७ मेअिघ संिवधान घोषणा गन तथा अक  
आमचनुाव समेत गन कुरा पिन सम्झौतामा िथए।४३  

पाटीर्ह ले झन्डैझन्डै तयार भइसकेको मःयौदालाई २७ मेका िदन 
ल्याउन सक्ने िथए। त्यसो भएको खण्डमा कुनै न कुनै ूकारको 
संिवधान पािरत हनु सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो अथवा काम भइरहेको छ 
भनेर देखाउन िमल्थ्यो र संिवधानसभाको म्याद केही ह ा वा केही मिहना 
नै थप्नका लािग सव च्च अदालतको िच  बझुाउन सिकन्थ्यो।  

मे १५ का िदन पाटीर्ह ले एउटा सम्झौता गरे, तर त्यसमा त्यसअगािड 
अिघ सािरएका कुनै पिन ूःतावह को झल्को पाइ  िथयो। त्यस 
सम्झौताअनसुार स ीय संरचनामा ११ राज्यह  हनेु र ितनीह को नाम र 
िसमाना पिछ बनाइने आयोग ारा तोिकने भ े िथयो। तराईलाई पाँच 
राज्यमा बाँिडने िथयो। अिन था  समदुायले दाबी गद आएको 
सदूुरपि मका केही मैदानी भाग पहाडी राज्यको हनेु कुरा पिन त्यसमा 
परेको िथयो। त्यस सम्झौताले नयाँ सरकारको गठन र ूधानमन्ऽीको 
राजीनामा जःता ू ितपक्षको सधको चासोबारे भने केही बोलेको िथएन।४४  

त्यो सम्झौता माओवादी र मधेसी मोचार्का नेताह लाई ःवीकायर् हनु 
सक्थ्यो होला, तर त्यितन्जेलमा त्यो िवषय उनीह का हातबाट फुःकेर 
सडकमा पिुगसकेको िथयो। आफ्ना पाटीर्को लाइन छाडेर ३२० जना 
माओवादी, मधेसी र जनजाित सभासदह ले हःताक्षर गरी तु न्तै त्यस 
सम्झौताको िवरोधमा एउटा ूःताव ूःततु गरे। एमालेका एक जना 
जनजाित नेताले भने, “त्यो सम्झौता शीषर्ःथ नेताह ले स ीयतालाई 

                                                        
४२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, विर  वातार्कार, काठमाड , जून २०१२। 
४३ ३ मेमा भएको यो सम्झौता अक  िनवार्चनअगािड सरकार बनाउन नपाइने हो 
िक भ े नेपाली काङ्मसेको आश ालाई िनवारण गनर् सन ् २०११ को 
अनौपचािरक समझदारीको आधारमा भएको िथयो। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, भाग 
६.ख;  “Parties agree on unity govt under Bhattarai”, The Kathmandu Post, २ 
मे २०१२; र बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अिूल- जून २०१२। 
माचर्को गितिविधका सम्बन्धमा हेनुर्होस ्“Turning Point”, The Kathmandu Post, 

२८ माचर् २०१२। पूवर् लडाकूह को समायोजनका बारेमा हेनुर्होस ्भाग २। 
काङ्मसेसिहतको संयकु्त सरकार 17 िदनसम्म माऽ िटक्यो। संिवधानसभाको 
म्याद बढाउन सहमत भइसकेको काङ्मसेले त्यसो गन िवधेयक ूःततु भएपिछ 
आफ्नो िवचार फेर् यो। “NC quits govt after 17 days”, ekantipur.com, २४ मे 
२०१२। 
४४ फणीन्ि दाहाल र कमलदेव भ , “Finally, deal on 11 states, mixed 

governance model”, The Kathmandu Post, १६ मे २०१२। 

भाँड्न गरेका ूयास िथयो”।४५ जनु जोडदार ढ ले त्यो सम्झौता 
अःवीकृत भयो त्यसबाट माओवादी, मधेसी र जनजाितह को “स ीयता 
समथर्क” एउटा फरािकलो गठबन्धन ब  पगु्यो।४६ त्यसको केही 
मिहनासम्म िलम्बूवान समथर्क स ठनह ,४७ आिदवासी जनजाित 
महास , था  समूहह  जःता पिहचानको मु ा र आन्दोलनमा िभिडरहेका 
कायर्कतार्ह  अनौपचािरक गठबन्धन खडा गनबारे कुरा चलाइरहेका 
िथए। उनीह ले मधेसी-माओवादी-जनजाितको खकुुलो गठबन्धनलाई 
राि यःतरमा समथर्न जनाए।  

मे १५ को सम्झौताउपर संिवधानसभामा छलफल भएन र त्यसलाई 
नैितक वैधािनकता तथा संवैधािनक अनमुोदन दवैु नभएको िहसाबले 
हेिरयो। एकपल्ट फेिर ठूला नेताह ले गपुचपु सम्झौता गरेका िथए। 
त्यसमा उनीह का आफ्नै पाटीर्का सबै पदािधकारीह को ूितिनिधत्व 
िथएन, जोजो उपिःथत हुँदा बढी ूितिनधमूलक हनु्थ्यो उनीह लाई पिन 
वाःता गिरएन, अथवा यी िवषयमा संिवधानसभािभऽ रहेर गम्भीरतासाथ 
काम गनह लाई पिन छुटाइएको िथयो। िविभ  समूहह का िभऽी 
अभी लाई पिन नेताह ले गम्भीरतापूवर्क िलएनन।्  

यो सम्झौता यःतो बेलामा हनु पगेुको िथयो जितखेर उच्च जात र उच्च 
वगीर्य समूहह ले स ीयताूितको ूहार बढाइरहेका िथए। उता मधेसी, 
जनजाित, था  र पिहचानमा आधािरत अन्य समूहह  पिहलेबाटै सशि त 
भएकाले जमुुर्राइरहेका िथए। उनीह ले उच्च जातका मािनसह ारा 
गिरएको नया ँहकदाबीलाई स ीयता िवरोधी ठाने र त्यसैगरी पाटीर्ह बीच 
भएको सम्झौतालाई पिन “स ीयतालाई टान” तथा “पिहचानको ू लाई 
िवसजर्न गन” ूयासका पमा हेरे र दवैुउपर ूितिबया जनाए।४८ 

                                                        
४५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , जून २०१२। 
४६ “Finally, deal on 11 states, mixed governance model”, मािथ उल्लेिखत। 
“Dahal seeks revision to deal on 11 states”, The Kathmandu Post, २० मे 
२०१२; “PM says will review 11-state deal”, The Kathmandu Post, १९ मे 
२०१२। 
४७ नेपालका पूवीर् पहाडमा सिबय रहेका िलम्बूवान समूहह ले िलम्बू जाितको 
ऐितहािसक थलो “िलम्बूवान” नाम भएको राज्यको माग गिररहेका छन।् ती 
समूहह ले सन ् २००९ र २०१० मा आन्दोलन उत्कषर्मा पगेुको बखत 
अमािधकार र आत्मिनणर्यको अिधकारसमेतको मागलाई जोडतोडले उठाएका 
िथए। िलम्बूवान आन्दोलनको शिक्त धेरै सानाितना समूहमा टुिबएको भए पिन 
आफ्ना मागह लाई अगािड बढाउन आन्दोलनले अनेक ूकारका तौरतिरका 
ूदशर्न गर् यो। त्यसमा यवुा सैन्य समूह बनाउने, “िलम्बूवान” मा ूवेश गन 
आगन्तकुह लाई ःवागत छ भ े साइनबोडर्ह  झणु् ाउने, िलम्बूवान भिूम भनेर 
दाबी गिरएको ठाउँबाट लिगने व्यापािरक सरसमानबाट “कर” उठाउने जःता 
कामह  िथए। थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, भाग ३.ग.१। 
४८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , जून २०१२। 
“Morcha, Janajatis slam states ‘sans identity’”, The Kathmandu Post, १६ मे 
जून २०१२; “Broader Madhesi Front all set to protest 11-state model”, The 

Kathmandu Post, १८ मे २०१२। केही जनजाित नेताह  पिन के तकर्  गदर्छन ्
भने १५ मेको सम्झौतामा ूःतािवत गिरएको ११ वटा ूदेशह मा पिन उपल्लो 
जात समूहकै ूभतु्व हनेुछ। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ ११ 
 

 

ठाउँठाउँमा भएका साम्ूदाियक रङका िहंसाका केही िछटफुट घटना 
अन्यऽ फैिलने डर भयो। 

मे १५ को सम्झौता काम नलाग्ने भएपिछ संिवधानसभालाई थप समय 
आवँयक पन कुरा ूःट भइसकेको िथयो। मे २२ का िदन पाटीर्ह ले 
तीन मिहनाको म्याद अिन्तम पटक थप गनर्का लािग िवधेयक ूःततु 
गरे। त्यसको दईु िदनपिछ त्यस कायर्लाई चनुौती िदँदै हािलएको िरट 
िनवेदनमा सव च्च अदालतले नोभेम्बर २०११ को आफ्नो फैसलालाई 
सकाद संिवधानसभाको म्याद पनु: थप गनर् निमल्ने फैसला िदयो। 
त्यसमािथ अझ ूधानमन्ऽी र उपूधानमन्ऽी ारा अदालतको मानहािन 
भएको भनी दवैुलाई आफ हािजर भई ःप ीकरण पेस गनर् आदेश समेत 
अदालतले िदयो।४९  

खँिदला िवषयमा कुराकानी हुँदाखेिर वा संिवधानसभाको म्याद थप्नेबारे 
गिरएको छलफलमा पिन पिहले पटकपटक भएझ यस पटक पिन 
सरकार बनाउने र पाटीर्ह  स ामा कसरी पगु्ने भ े कुरा नै हाबी 
र ो। पाटीर्ह ले स ीयताबारे छलफलको ूयास गिररहेकै बेला 
काङ्मसेका केही नेता र उपाध्यक्ष मोहन वै ारा नेततृ्व गिरएको 
असन्तु  माओवादी खेमा ूधानमन्ऽी बाबरुाम भ राईलाई अपदःथ 
गनर्लाई समथर्न जटुाइरहेका िथए। एमाले संःथापन पक्षका धेरैजसोले 
यसलाई समथर्न िदए र ूितपक्षमा रहेको बहृत ्मधेसी मोचार् नामक 
एउटा सानो मोचार्ले पिन साथ िदयो। यसबाट सबैितरको जोडघटाउमा 
फरक पनर् गयो।५० 

५. काठमाड बािहरको मनोदशा 

मध्य मे मिहनाको िवफल सम्झौता हनुअुिघ संिवधानसभा भवन तथा 
काठमाड बािहर अन्यऽ जलुसु िनःकने बम बिढरहेको िथयो। स ीयता 
अवँयमभावी देिखएको िथयो र पनुसर्ंरिचत राज्यमा आफ्ना ूभाव तथा 
अवसर घट्ने डरले उच्च जातका समूह र सहरी अिभजात वगर्ले 
पिरवतर्नलाई रोक्ने वा केही सहिुलयत ूा  गन अिन्तम मौका देखे। 
छेऽी समूहह ले मध्यपि म पहाडमा र अन्य उच्च जातका समूहह ले 
सदूुरपि ममा अिूल र मे मिहनामा ठूलठूला िवरोध ूदशर्नह को 
आयोजना गरे।५१ था  समूहह ले पिन सदूुरपि ममा िवरोध आन्दोलन 
सु  गरे, जसले गदार् दईु समूहह बीच झडपह  पिन भए। मे १५ को 

                                                        
४९ िढलासःुतीका लािग कहिलएको नेपालको सन्दभर्मा यो सा॑ै असामान्य कुरा 
हो। अदालतको मानहािन गरेको दोषी ठहिरएमा एक वषर्सम्मको कैद सजाय वा 
. १०,००० सम्मको जिरवाना हनु सक्छ। अिहले आएर त्यो मु ा तामेलीमा 
रहेको देिखन्छ। 
५० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, विर  काङ्मसेी वातार्कारह , माओवादी सदःयह , 

िवरोधी पक्षका मधेसी नेताह , काठमाड , जून २०१२। काङ्मसेिभऽको ू ितःपधार् 
र गटुबन्दीबारेमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्भाग 2.ख.३ र बाइिसस मपुका 
िॄिफङह , नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत  
प.ृ ११ र नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १२। 
५१ सदूुरपि मको आन्दोलन र था  आन्दोलनबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (दईु), मािथ उल्लेिखत, भागह  ४.ख र 
ग। 

सम्झौताबाट स ीयताका पक्षधरह को आश ा सही सािबत भयो। अिन 
आिदवासी जनजाित महास ले त्यसको िवरोधमा तीन िदने रा व्यापी 
आमहडताल गरे। दवैु पक्ष बेलाबखत िहंसात्मक व्यवहारमा ओिलर्ए र 
सरुक्षा बलले भीड िततरिबतर पानर् शिक्त ू योग गनुर्पर् यो। िविभ  मधेसी 
समूहह ले ह  तराई बन्द गरे भने िलम्बूवान समूहह ले पूवीर् नेपालका 
भागह । 

स ीयताबारे उनीह का पाटीर्को जेसकैु धारणा रहेको भए पिन पाटीर्का 
खेमा र नेताह ले यी िविवध आन्दोलनह लाई िभऽी तवरले वा सोझै 
समथर्न गरेका िथए। धेरै राि य र मध्यम दजार्का नेताह  राज्यःतरीय 
राजनीितमा िनजी भिवंय देिखरहेका छन ्र त्यसैले ःथानीय वा क्षऽेीय 
मािमलामा उनीह को िच पिन बिढरहेको छ।  

झडप र िहंसाका घटना त्यःतो अवःथामा भएका छन ्जित बेला दईु थरी 
आन्दोकारीह को जलुसु एकअकार्को आमनेसामने भएका िथए, उनीह ले 
एकअकार्बाट खतरा महससु गरे, उ ेजक भाषणह  भए वा हल्ला 
फैिलयो वा ूहरीको व्यवहार उिचत रहेन।५२ उदाहरणका लािग, 
आिदवासी जनजाित महास  र अन्य आलोचकह  स ीयतावादी 
आन्दोलनूित स ारमाध्यम पूवार्मही भएको औलं्याउँछन ्र सदूुरपि ममा 
उच्च जातका समूहले चलाएको आन्दोलनचािहँ “सफल” भनेर समाचार 
िदने गरेको बताउँछन।् यी कुनै पिन कारणले िहंसात्मक ूितिबयाको 
औिचत्य सािवत हुँदैन, न त आिदवासी जनजाित महास को नेपाल 
बन्दको औिचत्य नै िस  हनु्छ। तर राज्य र स ारमाध्यमको व्यवहार 
पूवार्मही रहेको पत्यािरलो आरोपले जझुा  भावनालाई ितखान काम 
गछर्।५३ 

जःतो बहधुा हनेु गछर्, आन्दोलनकारी र सरकारबीच सम्झौता भएपिछ ती 
आन्दोलनह  समा  भए। उदाहरणका लािग, सदूुरपि मा ल, आिदवासी 
जनजाित महास  र था  समूहह िसत सरकारले गरेको सम्झौतालाई 
िलन सिकन्छ।५४ ती सम्झौताह मा हःताक्षर गन एक माऽ उ ेँय 
आन्दोलन टुङ्ग्याउने रहेको देिखन्छ। त्यसपछािड कुनै िनि त नीित वा 
तकर्  देिख । ितनीह मा धेरै परःपरिवरोधी ूितब ताह  रहेबाट 
ितनलाई कायार्न्वयन गन मनसाय नभएको बझु्न सिकन्छ।५५  

                                                        
५२ उदाहरणका लािग, था  समूह र केही मानवअिधकारकमीर्ह ले मध्य र 
सदूुरपि म नेपालमा ूहरीको भिूमका पक्षपातपूणर् भएको आरोप लगाए। “THRD 

call for urgent action to stop communal violence in Western Tarai”, तराई 
मानवअिधकार रक्षक स ाल, ९ मे २०१२। 
५३ ियनमध्ये केही तकर् ह को मजबनुका लािग हेनुर्होस,् “Tactical mistakes”, The 

Kathmandu Post, २२ मे २०१२। 
५४ आिदवासी जनजाित महास को आन्दोलनले २२ मेमा सरकारलाई राजनीितक 
अमािधकार मा  लगायो। “Nefin-govt deal displeases NC, UML”, २४ मे 
२०१२। 
५५ िटप्पणीकार तथा अनसुन्धानकतार् दीपक थापाले के उल्लेख गरेका छन ्भने 
सबै सरकारह  आन्दोलनकारी समूहसँग उनका सही माग पूरा गनर्का लािग 
परःपर िवरोधी सम्झौतामा हःताक्षर गछर्न।् त्यःता मागह को ानब्यान गनर् 
एउटा बहृत ्“गोलमेच भेला” को खाँचो उनी देख्छन।् “Piecemeal approach”, 
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समावेशीकरणको ू  पिन उ ो। मे मिहनाको सु  र मध्यितर माथ्ला 
जातका िहन्दू समदुायले आिदवासीको दजार् माग गद रा व्यापी हडताल 
गरे। “आिदवासी” को दजार् िकन पिन मह वपूणर् छ भने यसबाट िवशेष 
कोटा र आरक्षणमा पहुँच िमल्छ।५६ आन्दोलनकारीह ले जातीय 
आधारमा राज्यको पनुसर्ंरचना गनर् नहनेु माग पिन राखेका िथए। िहन्दू 
वणार्ौमका मािनसह  कुनै खास ठाउँलाई बासःथानका पमा दाबी 
गदनन ्र नेपालभिर नै छिरएर बसेका छन।् दिलतह ले आन्दोलनमा 
भाग िलएका िथएनन,् तर सरकारले उच्च जातका समूहह िसत सम्झौता 
गदार् उनीह लाई पिन सामेल गिरएको िथयो।५७ जनजाित कायर्कतार्ह ले 
त्यसको चक  आलोचना गरे। उनीह को भनाइमा सूचीकृत ५९ 
आिदवासी जनजाित समूहह ले आिदवासी जनजाित उत्थान ूित ान ऐन 
२००२ मा उल्लेिखत पूवर्सतर्ह  पूरा गरेका छन ् र जनजाितह को 
भनाइमा बाहनु तथा छेऽी समूहह ले ती सतर् पूरा गदनन।्५८ 

                                                        
The Kathmandu Post, २४ मे २०१२। सरकार र जातीय तथा के्षऽीय 
आन्दोलनकारीह बीच हःताक्षर भएका केही सम्झौताका उदाहरणका लािग, 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ ८। 
५६ कोटासम्बन्धी थप जानकारीका लािग हेनुर्होस,् भाग 2.क.२ मािथ। िवरोध 
गनमा छेऽी, बाहनु र ठकुरीका स ठनह  िथए। यहाँ “ठकुरी” भ ाले पहाडी 
मूलका िहन्दू उच्च जातलाई जनाउँछ, जनु समूहको शाह वंशिसत लामो र घिन  
सम्बन्ध रहेको छ। यस गठबन्धनमा पिहला आपसमा निमल्ने ठािनएका समूहह  
परेका छन।् उदाहरणका लािग, बाहनुह को स ठनूित छेऽी समूहह  आलोचना 
गद आएका छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, छेऽी समाज नेपालका नेता, 
काठमाड , जनवरी २०१२। “Bahun-Chhetris to intensify protests; Nefin slams 

plan”, The Kathmandu Post, ११ मे २०१२। 
५७ छुवाछुतको चलन समेत खेप्दै गरेका नेपालका दिलत सबभन्दा उपेिक्षत र 
भेदभावबाट पीिडत समूह हो। उनीह को आफ्नै भभूाग र जनसािङ्ख्यक बढत 
पिन नभएकाले राज्यको पनुसर्ंरचनाबाट उनीह ले खासै फाइदा पाउने छैनन ्र 
उनीह ले आफूलाई जोडतोडले पिरचािलत पिन गरेका छैनन।् दिलतह  (र केही 
हदसम्म था ह को पिन) अन्य सीमान्तीकृत र पिहचानवादी समूहह िसतको 
सम्बन्ध असिजलो िकिसमको छ। उदाहरणाथर्, धेरै जनजाित समदुायह ले 
दिलतह लाई हेलाहोचो गन िहन्दू आचरण र व्यवहार अपनाउने गरेका छन।् 
बाइिसस मपुको िरपोटर् पिन हेनुर्होस,् नेपालको संिवधान (दईु), मािथ उल्लेिखत, 

भाग ५.क। 
५८ “Bahun-Chhetri Samaj banda off”, The Kathmandu Post, १८ मे 
२०१२। शािब्दक पमा हेदार् “आिदवासी” को अथर् अल्मल्याउने खालको छ। 
नेपालमा मानव बसोबास आूवासनको लहरबाट भएको हो, तर केही समदुाय माऽ 
आफूलाई पक्का “आिदवासी” भएको दाबी गनर् सक्छन।् सन ् १९९० को 
दशकसम्म िहन्दू जात ू णालीभन्दा बािहर रहेको ू कृितपूजन र झाँबीवादका त व 
भएका धािमर्क परम्परा मा  े नेपालका खासखास भभूागह मािथ आफ्नो 
ऐितहािसक, सांःकृितक र धािमर्क घिन ता रहेको दाबी गन र भोट बमली 
पिरवारको भाषा मातभृाषा हनेु समदुायलाई बझुाउन “जनजाित” शब्द ूयोग 
गिरन्थ्यो। यस िहसाबले “जनजाित” शब्दले ूभतु्वशाली सांःकृितक मान्यताबािहर 
रहेको समूहलाई जनाउँछ। “आिदवासी” शब्दावलीको ूयोग अन्तरार्ि य मान्यता 
ूा  गन हेतलेु सन ्१९९० को दशकको मध्यबाट हनु थाल्यो। त्यित बेला 
जनजाित आन्दोलनकारीह ले आफ्ना जातीय समूहह मा आिदवासीपनका धेरै 
िचनारी भएको महससु गरेर आफूलाई त्यस शब्दबाट पिरभािषत गनर् थाले। यस 
अथर्मा आिदवासीपन शिब्दकभन्दा पिन बढी राजनीितक दाबी हो। 

िहंसा, बन्द-हडताल र उ ेजनात्मक भाषाको ूयोग सबै पक्षबाट 
गिरएकाले पिहचानको ू  साँिच्च नै िवभाजनकारी हनेु रहेछ भ े धारणा 
झनै बिलयो हनु पगु्यो। बन्द र िभडन्तका घटनाह बाट बन्दव्यापारलाई 
कित नोक्सानी पगु्न सक्छ भ े देिखयो, तर राज्य पनुसर्ंरचना हुँदैमा 
व्यापािरक कारोबारको मनुाफा घट्दैन भनेर बझुाउने काम कतैबाट 
भएन। तसथर् गैरराजनीितक र राजनीितक उच्च जातका समूहह  तथा 
व्यापािरक समदुाय, स ारमाध्यम तथा नागिरक समाजमा ूितिनिधत्व 
भएका उच्च वगर्का ःवाथर्लाई एकअकार्िसत निजिकन सिजलो भयो। 
सामािजक स ावका लािग यःता िववादमा अिल्झन ुहुँदैन र हरेकले िस ो 
नेपाली पिहचानलाई बोक्नपुछर् भनेर आ ान गनर् बाटो िमल्यो।५९ उच्च 
जात र वगर्का समूहह ले यस ूकार व्यापक र सशक्त तिरकाले खलेुर 
अडान देखाउन ुनौलो पिरघटना िथयो, जसका कारणबाट परम्परागत 
पाटीर्ह का जातीय स ीयता िवरोधी नीितले झनै बल पायो।  

ख. मे २७ का िदन के भयो 

संिवधानसभाको अवसानमा नौ मह एकै ठाउँमा आएको िथयो। हरेकले 
यसलाई केही िलएरै छाड्ने अिन्तम मौकाका पमा हेरेका िथए। 
पाटीर्ह लाई एकअकार्को जब्बर अडानबारे जानकारी िथयो, तर अक  
पक्षले पिहले आखँा िझम्क्याउला भ  ेआशामा उनीह  िथए। जित िदयो 
झन ्बढी िदनपुन अवःथा र ो। सरकार बनाउनेबारे तानातानी र पाटीर् 
फुटाउने धम्की हरेक छलफलमा चल्थ्यो। लोकतािन्ऽक अभ्यासलाई 
लत्याइयो। केही परम्परावादी पाऽह को स ीयताूित सहानभुिूत नभएको 
होइन, तर उनीह  “माओवादी कायर्सूची” सफल भएको हेनर् तयार 
िथएनन।् सम्बिन्धत पाटीर्ह  आफ्नै भिवंयको अड्कलबाजीमा लागेका 
िथए। संिवधानसभा र संिवधान दवैु नहुँदा समीकरण कसरी बदिलन्छ 
भ े उनीह ले हेक्का राखेनन।्  

संिवधानसभाका अिघिल्तर सव च्च अदालतले नोभेम्बर २०११ को 
फैसलामा िदएको सझुाउ लगायत धेरै िवकल्पह  उपलब्ध िथए। 
सरकारले स टकालको घोषणा गनर् सक्थ्यो। त्यसले संिवधान ल्याउने वा 
संिवधानसभा लिम्बने कुराको ग्यारेन्टी त गनर् सक्दैन िथयो, तर त्यसका 
कारण केही समय अवँय िमल्ने िथयो। लगभग पूणर् संिवधान ल्याउन 

                                                        
५९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, व्यापार िव षेक, काठमाड , मे २०१२। 
आिदवासी जनजाित महास ले गरेको आन्दोलनको जवाफमा काठमाड को 
झिकझकाउ सडकमा २३ मेमा आयोजना गिरएको र् यालीको नारा “जातीय 
स ाव” िथयो।त्यसमा वक्ताह ले जातीय आधारमा उठाइएका मागह ले नेपालको 
राि य एकतालाई नोक्सान परु् याउने बताए। त्यस जलुसुको अभी  बिहंकरणमा 
परेका समदुायका मागह लाई फासफुस पानुर् माऽ नभई राजतन्ऽलाई फकार्उनपुछर् 
भ े जःतो पिन भान हनु्थ्यो। एक जना लोकिूय राजावादी कलाकारले र् यालीमा 
यःतो नारा लगाएः “हाॆो नेपाल हाॆो देश ूाणभन्दा प्यारो छ”। धेरैजसो 
नेपालीह ले यसलाई पूणर् राजतन्ऽको पक्षमा लाग्ने “हाॆो राजा हाॆो देश, 
ूाणभन्दा प्यारो छ” भ े नाराका पमा िलन्छन।् त्यो र् याली नेपाल उ ोग 
वािणज्य महास  र नेपाल पऽकार महास  तथा अ  संःथाह  समेतले िमलेर 
आयोजना गरेका िथए। ू ा  महेन्ि लावतीले त्यस र ्यालीले जनजाित र पिहचानमा 
आधािरत आन्दोलनलाई झनै िचढाउने काम गरेको बताए।“Identity, mobilisation 

and the state”, The Kathmandu Post,  २५ मे २०१२। 
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सिकन्थ्यो र त्यसलाई पिरंकृत गरेर अिन्तम प िदने काम “ूािविधक 
टोली” लाई िदन सिकन्थ्यो। अधकल्चो नै भए पिन संिवधान जारी गनार्ले 
संिवधानसभा संसदको पमा बाँिचरहन सक्थ्यो वा पिछ कुनै अक  
िनकायले रहलपहल ू ह लाई िकनारा लगाउन सक्थ्यो। पाटीर्ह ले 
अदालतले िदएको िनवार्चनको िवकल्पउपर गम्भीरतापूवर्क छलफल 
गरेनन।् हनु त मधेसी मोचार्ले संिवधानसभाको अिन्तम अिन्तमितर यसको 
उल्लेख गनर् थालेको िथयो। संिवधानसभाका अध्यक्ष संसदका सभामखु 
पिन हनु,् सहमित नभएको अवःथामा उनले बैठक बोलाउन सक्थे र 
त्यसलाई केही िदनसम्म जारी राख्न सक्थे र त्यस ूकार नेताह लाई 
एउटा सहमितमा पगु्न बाध्य गराउन सक्थे। सबै पाटीर्ह  िमलेर 
अदालतलाई चनुौती िदन सहमत भएको अवःथामा संिवधानसभाको म्याद 
थिपन सक्थ्यो।६० 

त्यित नै बेलाितर अन्तरपाटीर् राजनीितक गठबन्धनह  देखा पिररहेका 
िथए, जसले आफ्नै पाटीर्का नेताह लाई चनुौती िदइरहेका िथए। 
माओवादी र मधेसीह को गाँठो अगःट २०११ संयकु्त सरकार बनेदेिख 
नै किसएको िथयो। मधेसी र जनजाितह मा त्यसको केही मिहनाअिघ नै 
एकअकार्को सम्झौतावातार्मा दखल निदने सहमित भइसकेको िथयो। यी 
तीनै शिक्तका ूभावशाली पाऽह  २७ मेभन्दा केही माऽ अिघ 
स ीयताूित सै ािन्तक ूितब ता जनाएर त्यसलाई िवःतार गन काम 
आयोग अथवा बाँकी रहने संसदलाई िजम्मा लगाउने उपाय िव ासयोग्य 
छैन भ ेमा सहमत भइसकेका िथए। राजनीितक पाटीर्, कमर्चारीतन्ऽ र 
न्यायपािलकाका परम्परागत उच्च वगर्ले पिछ गएर स ीयतालाई रोक्ने 
नयाँ उपायह  फेला पान िथए। स ीयता र समावेशीकरणबारे िवगतमा 
भएका कैयन ् सम्झौताह को पिरपालना नभएको सन्दभर्मा पिन त्यो 
िवकल्प कामलाग्दो देिखएन।  

मूलत: स ीयताको सवालमा रहेको आन्तिरक मतिभ ताका कारण 
चलखेल गन आफ्नै ठाउँ साघँिुरन्छ भ े कुरा पाटीर्ह ले पिहलेबाटै 
आकँ्न सकेनन।् बरोबर फुिटरहने मधेसी पाटीर्ह  समेतका मध्यम 
तहका नेताह ले आफ्ना नेताह लाई सम्झौतामा ठाउँ नछाड्न चक  
दबाब िदएका िथए। माओवादी पाटीर्ले स ीयताबारे अिलकित पिन बढ्ता 
लचकता देखाउन खोजेको भए वै  गटुले तत्काल पाटीर् छािडहाल्ने 
िथयो। एमालेका जनजाित सदःयह ले २७ मेका िदन पाटीर् नेताह ले 
उनीह लाई आफ्ना माग छाड्न लगाएको खण्डमा आफूह ले तु न्तै 
पाटीर् छाड्ने बताएका िथए। मे २७ का िदन पाटीर् फुटाउने र छाड्ने 
कायर् भएको खण्डमा सबै पाटीर्का नेताह मा पन त्यसको नकारात्मक 
असर थािमनसक्न ु हनेु िथयो, शािन्त सवु्यवःथामा र संिवधान लेखन 
ूिबयाको िनरन्तरतामा पिन त्यःतै असर पन िथयो।६१ 

                                                        
६० गाँठो फुकाउने वैधािनक बाटो भनेर अन्तिरम संिवधानमा पाटीर्ह बीच हनेु 
सहमितलाई मान्यता िदइएको छ। 
६१ तलको भाग बाइिसस मपुले सन ्२०१२ को ३० मेदेिख मध्य जूनसम्म 
काठमाड मा रहेका माओवादी, काङ्मसे, एमाले, मधेसी जनअिधकार फोरम 
(लोकतािन्ऽक), मधेसी जनअिधकार फोरम (गणतािन्ऽक), मधेसी जनअिधकार 
फोरम (नेपाल) र स ावना पाटीर्का 21 जना केन्िीय नेताह सँग गरेको 
कुराकानीमा आधािरत छ। उनीह  सबै जना सम्झौतावातार्मा र कोहीकोही भने 

१. वातार्ह   

२७ मे २०१२ का िदन माओवादी, काङ्मसे, एमाले र मधेसी मोचार् यी 
चार ठूला पाटीर्का नेताह  स ीयताबारे कुरा िमलाउन भनेर िबहान 
९.३० बजे ूधानमन्ऽीको बालवुाटारिःथत िनवासमा भेला भए। 
माओवादीको संःथापन पक्ष र मधेसी मोचार् १५ मेमा तय भएको एघार 
राज्यको मोडेललाई समथर्न गनर् नसक्ने कुरामा ूःट िथए। उनीह ले 
जातीय नामसिहतको दश वा चौध राज्य र तराईमा दईुओटाभन्दा बढी 
राज्य हनुहु  भ े मागमा अ ी िलए। बहृ र सहमितका लािग काङ्मसे 
र एमाले यस ू ःतावलाई मा  बाध्य हनु्छन ्भ  ेउनीह ले आशा गरेका 
िथए।  

यसभन्दा अिलकित पिन ठाउँ छाडेर सम्झौता गनुर्को अथर् माओवादी 
पाटीर्का नेता ूचण्डले पाटीर्िभऽका जनजाित कायर्कतार्ह बाट गम्भीर 
चनुौती बेहोनुर्पन िथयो। यसै पिन उनीह लाई उपाध्यक्ष मोहन वै ले 
आफूितर ता  खोिजरहेका िथए। मधेसी मोचार्मािथ पिन यवुा नेताह , 
मधेसी नागिरक समाज तथा बौि क वगर्को ूबल दबाब पिररहेको 
िथयो। यी पाटीर्ह लाई जनःतरमा उपेन्ि यादवले नेततृ्व गरेको मधेसी 
पाटीर्ह को अक  ू ित न् ी मोचार्, बहृ र मोचार्ले साख जमाउला भ े डर 
िथयो र त्यस मोचार्ले िस ो मधेसको माग अझै छाडेको िथएन।६२ मधेसी 
मोचार्का एक जना विर  नेताले भने, “हामीले त्यसभन्दा बढ्ता ठाउँ 
छाडेका भए हाॆो पूरै कायर्सूची हराउने िथयो। संिवधान लेखन ूिबया 
खोबो हनेु िथयो। तसथर् सारभतू वःत ु छाडेर ूिबयालाई माऽ 
जोगाउनकुो के अथर्?” अन्तरपाटीर् जनजाित समूह (ककस) मा सिबय 
भिूमका खेल्ने आफ्ना ४१ जना जनजाित सदःयह को एक साथ पाटीर् 
छाड्ने धम्कीले गदार् त्यितखेर एमालेको हात पिन बाँिधएको िथयो।  

त्यित हुँदाहुँदै पिन काङ्मसे र एमाले माओवादी र मधेसीह ले ूाथिमक 
बाध्यताका कारण जसरी भए पिन संिवधानसभा, संिवधान र स ीयतालाई 
जोगाउने छन ्भ मेा ढुक्क िथए। त्यसैले उनीह  चक  मोलमोलाही 
गनर्ितर लागे। काङ्मसे, एमाले र माओवादीह को असन्तु  गटुले 
सरकार िव  अिव ासको ूःताव ल्याउनलाई समथर्न पिन जटुाइरहेका 
िथए। तर उनीह लाई पिन के हनेु हो पक्का िथएन। िवशेषगरी एमालेका 
यवुा तप्काका केही नेताह  यःतो बेलामा स ाको साझेदारी पछािड 
दौडने कामलाई िवस ितपूणर् बताइरहेका िथए।  

िदउँसो खाना खानका लािग बैठक ःथिगत हुँदासम्म गाँठी िवषयमा 
छलफल एकदमै थोरै भएको िथयो, तैपिन धेरै कुरा छलर्  भइसकेका 

                                                        
संिवधान लेखन कायर्मा समेत संलग्न िथए। अन्तवार्तार् िदनेह मध्ये दईु जनाभन्दा 
बढी व्यिक्तले यस िववरणउपर सही थापेका िथए। 
६२ तीन वषर्भन्दा धेरै समयदेिख यादव काठमाड को राजनीितबाट हराएका छन।् 
तैपिन उनले मधेसी जनअिधकार फोरम (मजफो) को अगवुाई गरेका छन,् जनु 
फोरम मधेसी एजेण्डाको पयार्यवाची बनेको छ। उनले तल्ला तहको मह वपूणर् 
स ाल बनाएका छन ्र दाग लागेका नेताह माझ उनले ःवच्छ ूित ा बनाउन 
सकेका छन।् उनी माओवादी पाटीर्का वै  समूहको निजक छन।् थप 
जानकारीका लािग हेनुर्होस,् भाग ३ र बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको िवःतार 
हुँदै गएको राजनैितक गिणत, मािथ उल्लेिखत, भाग ३.ग। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
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िथए। पाटीर्ह ले स ीयतामा गमुाउने कुरा बढी र पाउने कुरा कम 
देिखरहेका िथए। राज्य पनुसर्ंरचना भएमा आफ्ना सामािजक समदुायलाई 
ठूलो नोक्सानी हनेुछ भ े िनजी पमा व्यिक्तह लाई लािगरहेको 
िथयो। िनजी ःवाथर्भन्दा पितर्र गएर सोच्ने यिद केही पाऽह  िथए भने 
उनीह ले संिवधान पािरत भएमा समूहह बीच िहंसा भिड्कने खतरा 
देिखरहेका िथए। िवशेषत: माओवादी पाटीर् र एमालेका लािग पाटीर् 
संरचना र नेततृ्वमा चनुौती उत्प  भएको िथयो। सबै पाऽह  आफ्नै 
राजनीितक भिवंयउपर घोित्लरहेका िथए।  

पाटीर्ह  ३ बजे ूधानमन्ऽीको िनवासमा फेिर बःदा कुनै सम्झौतामा 
पगु्न नसिकने छाँट ूःट देिखन्थ्यो, खासगरी काङ्मसेको हकमा। 
पाटीर्ह ले मिहला र दिलत लगायतका ससाना अल्पसङ्ख्यक (ककस) 
समूहह लाई पिन भेटे। जनजाित ककस (समूह) १५ मेको सम्झौतापिछ 
अूत्यािशत ढ ले एकदमै शिक्तशाली भएर आएको िथयो, तर त्यही 
ककस राज्यका नामको सम्बन्धमा लिचलो देिखयो। जातीय समूह र 
भौगोिलक वा ऐितहािसक िवशेषताका आधारमा राज्यको “िमिौत” नाम 
राख्न उनीह  राजी भए।६३ “हाॆा सझुाउूित शीषर्ःथ नेताह  
सकारात्मक िथए र हामी ढुक्क भएका िथय । हाॆा कारणबाट ूिबया 
रोिकएको हेनर् हामी चाह  िथय । तर उनीह ले आफ्ना असली प 
पिछ देखाए”, जनजाित ककसका एक जना काङ्मसेी नेताले बताए।६४ 
काङ्मसेका केही िहःसाले िमिौत नामूित पिन आपि  जनाए र राज्यको 
सङ्ख्या एघार वा दश हनुपुन र तराईका भागह बारे जनमत सङ्मह 
हनुपुनितर छलफललाई मोडे। जनजाित ककस एघार राज्यको मोडेलूित 
पिन सहमत देिखएका िथए, तर मधेसीह  त्यसलाई मा  तयार भएनन,् 
िकनभने त्यसअनसुार तराई पाचँ राज्यमा बाँिडने िथयो।  

संिवधानसभालाई खतम गराएको दोष आफूह मािथ लगाइएकोमा 
काङ्मसे र एमाले िचिढन्छन,् हनु पिन उनीह का टाउकामा माऽै दोष 
थोपनुर् उिचत हुँदैन। तर पिन त्यस समयको छलफलबारे काङ्मसेका 
वातार्कारह  र अन्य भरपदार् सूऽह बाट उपलब्ध जानकारीअनसुार वातार् 
टेबलुमा ू ःततु ू ःतावह  र “जातीय” स ीयताले के अथर् राख्छ त्यसबारे 
केही सािँच्चकै र केही बनावटी अ ानता भने काङ्मसेले देखाएकै हो। 
काङ्मसेका एक जना विर  वातार्कारले बताएअनसुार उनीह को अडान 
बडो सोझो र सरल िथयोÑ “यिद तपाईह  (माओवादी, मधेसी र अन्य) 
लाई एघार राज्य मान्य छैन भने हामीलाई दश राज्य पिन मान्य छैन।” 
अकार् वातार्कारले आफूले ूःताव पढ्दै नपढेको बताए। यसरी आिखरी 
समय आइपगु्दा पिन काङ्मसे पिहचान राजनीितक ःव प िनधार्रण गन 
कारक बिनसकेको तथ्य मा  तयार िथएन। एमालेको हकमा पिन यही 
कुरा लागू हनु्थ्यो। माथ्ला तहका एक जना एमाले नेताले “पिहचानको 
रि भर गन्ध आए पिन”६५ एमालेले सम्झौता नमा े भनेको बताइन्छ। 

                                                        
६३ हेनुर्होस ् भाग 2.क.१। पूवर्को िलम्बूवान- कोशी ूदेश भनेझ काठमाड  
के्षऽलाई पिन नेवा राज्य नभनी बागमती नदीको नामिसत जोडेर नेवा- बागमती 
राज्य भिनने िथयो। 
६४ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, काङ्मसे नेता, काठमाड , जून २०१२। 
६५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, स ारकमीर्, काठमाड , जून २०१२। 

स ीयतामा तािनए पिन यी दईु पाटीर्ह  सकेसम्म पिरवतर्न हनु अिनच्छुक 
िथए। 

संिवधानमा स ीयतासम्बन्धी ूावधान राख्नलाई संिवधानसभामा भोट गन 
कुरामा पिन काङ्मसे र एमाले मा े िथएनन,् य िप िनयमावली बमोिजम 
भोट गनर् सम्भव िथयो। “स ीयता पक्षघर” ह ले पिन भोटका लािग 
जोड िदन सकेनन।् १५ मेको सम्झौता िव  ५९९ सदःयह मध्ये 
३२० को हःताक्षर परे पिन माओवादी, मधेसी मोचार् र जनजाितह  
दईुितहाइ मत ल्याउन सिकनेमा ढुक्क िथएनन।् जे होस,् २७ मेको 
अपरा मा सभामखु संिवधानसभा भवनमा आउनकुो स ा बािहर 
नेताह िसतै बिसरहेका िथए। उनको अनपुिःथितमा सभा बःने कुरै 
आएन, भोट हनेु कुरा त परै जाओस।्  

चार बजेसम्ममा संिवधानसभाको म्याद बढाउने, आंिशक संिवधान ल्याउने 
वा सरकार बदल्ने योजना बनाउने कुनै पिन कायर्लाई ढाकछोप गनर् िमल्ने 
गरी सम्झौता हनु नसक्ने ःप  भयो। त्यसको ठाउँमा अब के गन भ े 
ू  खडा भयो।  

२. िवफलता 

त्यसपिछ वातार्ःथल िसंहदरबारिःथत सरकारको मखु्यालयमा सर् यो, जहा ँ
ूत्येक ठूला पाटीर्का पाँचदेिख दश जना नेताह  अक  आठ घण्टासम्म 
घरी सभामखुको घरी ूधानमन्ऽीको कायर्कक्ष र घरी मिन्ऽमण्डलको 
कायार्लय ओहोरदोहोर गिररहे। त्यस बखत नेताह  संिवधानसभा भवनमा 
जानपुन सझुाउ पिन नआएको होइन, जो त्यहाँबाट एक िकलोिमटरको 
दूरीमा िथयो। तर सरुक्षाका कारण देखाएर त्यो िवचार त्यािगयो। 
पिरणामःव प धेरैजसो सभासदह ले वातार् कहाँ पिुगरहेको छ र कित 
बेला अिन कुन िवषयमा भोट गनुर्पन हो भ  ेअलमलमै िदन िबताए।  

िसंहदरबारमा पाटीर्ह ले आफूआफूमाझ र सभामखुको उपिःथितमा समेत 
केही िवकल्पउपर छलफल गरे। आंिशक संिवधानको िवषय फेिर उठान 
भयो। आंिशक संिवधान आएपिछ अन्तिरम संिवधानअनसुार संिवधानसभा 
संसदमा६६ पान्तिरत हनेु िथयो र िछ  बाँकी िवषयमा सोही संसदले 
ठेगान गनुर्पन हनु्थ्यो।  

आपि  अनेक िवषयमा आएका िथए। मधेसी र जनजाित नेताह मा 
(माओवादी पाटीर्मा भएका समेत) संिवधान पूरा गनर्लाई संसदमा 
वैधािनकता र इच्छाशिक्त हनेुछ भ मेा श ा िथयो। उनीह का तकर् मा 
संिवधान नै बनाउन भनेर चिुनएको संिवधानसभाले त बनाउन सकेन भने 
संसदले बनाउँछ भ मेा कुनै ग्यारेन्टी हनेु िथएन, िकनभने त्यसिसत 
वैधािनकता पिन बिलयो हनेु िथएन। माओवादीह लाई “ पान्तिरत 
संसद” बसेको पिहलो िदनमै आफ्नो सरकार िगराउन अिव ासको ू ःताव 
आउँछ भ  ेपक्का िथयो। पाटीर्िभऽ गटुबन्दी भएको र पाटीर् फुटाउने 
धम्की आइरहेको सन्दभर्मा माओवादी र मधेसी मोचार्लाई आफ्नै धोती 

                                                        
६६ सन ्२००८ मा िनवार्िचत त्यस िनकायको मखु्य काम संिवधानसभाको भिूमका 
खेल्न ु िथयो। त्यसको दोॐो कामचािहँ संसद अथवा “व्यवःथािपका- संसद” को 
भिूमका िनवार्ह गनुर् िथयो। 
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खःुकेला भ े डर िथयो। त्यसो भएमा नया ँसंिवधानमा स ीयता हाल्न 
चाहने पाऽह को हातमा शिक्तसन्तलुन रहने िथएन। पान्तिरत संसदमा 
सरकारको नेततृ्व जसले गरे पिन आवँयक दईुितहाइ बहमुत नपरु् याई 
स ीयतालाई पािरत गराउन सिकने िथएन।  

अक  अड्चन मःयौदाको ढाचँामा िथयो। संिवधानसभाको सिचवालय तीन 
जना विर  विकलह को सहयोगमा अिघबाटै िनणर्य भइसकेका 
खण्डह लाई अिन्तम प िदने काममा केही िदनदेिख जटेुको िथयो। 
सभासद, नेता र सरकारी अिधकारीह  त्यो ूिबया कुन हदसम्म अिघ 
बढेको िथयो भ ेबारे फरकफरक कुरा बताउँछन।् सभामखुले यःतो 
मःयौदाको लेखोट देखाएको बताइन्छ जसमा भनर्लाई छािडएका िरक्त 
ःथान धेरै िथए। कोही भन्छन ्मःयौदाको धेरैजसो अंश ठीक अवःथामा 
िथयो जसलाई तु न्तै औपचािरकता िदन सिकन्थ्यो।६७ तर फेिर िववाद 
समाधान उपसिमितका एक जना विर  सदःयले बताएअनसुार “जनु 
अवःथामा मःयौदा िथयो त्यसलाई बािहर ल्याउन ु भनेको हामी ती 
िवषयह मा घोिटएर काम गनह का लािग अपमान हनेु िथयो”।६८ तर 
संिवधान लेखन ूिबयामा संलग्न स ीयता पक्षधर एक जना सदःयको 
भनाइमा मःयौदा कुन हालतमा िथयो त्यसको मतलब िथएन, िकनभने 
काङ्मसेले पिहले सहमित जनाइसकेको अधर्रा पतीय शासनप ित जःता 
ूावधानह  नमा े घम्की िदइरहेको िथयो।६९ 

ूिबयागत िहसाबका केही अड्चनह  पिन िथए। ूािविधक ि ले 
मःयौदा अझै पिन संवैधािनक सिमितको िववाद समाधान िनकायमा िथयो 
र सिमित तथा िववाद समाधान िनकायको बैठक केही िदनदेिख बसेको 
िथएन। तर ूिबयाअनसुार त्यस मःयौदालाई सिमतले पािरत गरेर माऽै 
अिघ बढाउनपुन िथयो। केही पाटीर्ह  स ीयता वा संिवधानका िवषयमा 
भोट गनुर्पन िःथित आएमा पाटीर् सदःयह ले पाटीर् ीप मा ुपछर् भनेर 
अ ी िलइरहेका िथए। तर सबै पाटीर्का सभासदह  संिवधानको िवषयमा 
हरेकले आफ्नो अन्त ेतना बमोिजम गनर् पाउनपुछर् भन्दै ीप अमान्य हनेु 
बताइरहेका िथए। उदाहरणका लािग, पाटीर्ले अन्यथा िनणर्य गरेको 
अवःथामा पिन एमालेका जनजाित सभासदह  पिहचान आधािरत 
स ीयताको पक्षमा भोट हाल्न चाहन्थे।७० समयाभावलाई ि गत गदार् 
मःयौदाको ूितिलिप बनाएर सभासदह लाई बाँड्न ु सम्भव िथएन। 

                                                        
६७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संिवधानिवद्ह , काठमाड , जून २०१२। 
६८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले वातार्कार, काठमाड , जून २०१२। 
६९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, माओवादी वातार्कार, काठमाड , जून २०१२। नया ँ
संिवधानमा न्याियक के्षऽको िनयिुक्त र संवैधािनक अदालत रािखने ू ावधानह उपर 
पाटीर्ह का बीच चक  तानातानी भएको िथयो र काङ्मसेले यी िवषयमा भइसकेका 
केही सहमितबाट पिछ हट्ने धम्की िदयो।मःयौदा ूिबयामा संलग्न रहेका एक 
जना सदःयका अनसुार शासकीय र िनवार्चन ूणालीसम्बन्धी ूावधानह मा पिन 
निमलेका कुराह  थुू  ैिथए। अकार् सदःयका भनाइमा त्यस बेला आएर ूचण्डले 
ूःतावनामा “जनयु ” भ े शब्दावली राख्न फेिर जोड गरेका िथए। बाइिसस 
मपुले मःयौदाको पिछल्लो संःकरण हेनर् पाएको छ, तर त्यःता मःयौदाह  
 कितवटा छन ् र कुन अवःथामा छन ् त्यसबारे थाहा भएन। हनु त मःयौदा 
ूकाशमा नआएको नै सायद राॆो भयो होला। 
७० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले वातार्कार, काठमाड , जून २०१२। 

सभासदह ले आंिशक संिवधानलाई पढ्दै नपढी त्यसउपर भोट गनुर्पन 
हनु्थ्यो। 

केही गरी यी िवषयह  समाधान भएका खण्डमा पिन स ीयताको 
िवषयलाई “ पान्तिरत व्यवःथािपका-संसद” मा समेत लगेर छलफल 
गराउनचुािहँ मिुःकल हनेु िथयो। त्यस िदन अपरा  वातार्मा सामेल एक 
जना सल्लाहकारले कथम ्संिवधानसभाको ठाउँमा आउने अक  संसदले 
स ीयताबारे टु ो गनुर्पन भएमा त्यसबारे एउटा छोटो ूःताव पाटीर्बीच 
छलफलका लािग तयार पारेका िथए। त्यसमा स ीय राज्यह  “पिहचान 
र सामथ्यर्” का आधारमा खडा हनेु र राज्य पनुसर्ंरचनासम्बन्धी पिहलेका 
दईुओटा िनकायह ारा ूःतािवत िस ान्त र आधारह लाई मान्यता 
िदइने बेहोरा उल्लेख िथयो। मधेसी पाटीर्ह ले त्यसमा राज्यह  दशओटा 
हनेु र पाटीर् ीपको हःतक्षेपिबना तथा पाटीर्बाट िनंकािसत हनेु डरिबना 
सदःयह ले ःवतन्ऽ भएर भोट िदन पाउनपुछर् भनेर थपे। काङ्मसे र 
एमालेले ीप नलाग्ने ूावधानलाई मेटाए र पाटीर्ह ारा ूःततु ूःताव 
पिन रहनेछन ्भ े नयाँ ूावधान थप गरे। संसदले स ीयतालाई छाड्दैन 
भ मेा जनजाित र मधेसीह ले केही गरी िव ास गिरहालेका भए पिन 
त्यसिसत सम्बिन्धत अन्य सतर्ह मा सहमित हनु सक्ने िथएन।  

संसदलाई िजउँदो राख्नका लािग अन्तिरम संिवधानका अन्य ू ावधानह को 
पिन उपयोग गनर् सिकन्थ्यो।७१ संिवधानसभाको म्याद सिकनभुन्दा ६ 
घण्टाअिघ नेताह ले सव च्च अदालतको फैसला हुँदाहुँदै पिन 
संिवधानसभाको म्यादलाई कसरी लम्ब्याउन सिकन्छ वा आिंशक संिवधान 
समेत ल्याउन नसके पिन संसदका पमा यसलाई कसरी जोगाउन 
सिकन्छ भनी सोच्न थालेका िथए। कसैकसैले म्याद थपबारेको ूावधान 
संशोधन गनर् एक ह ाअिघ ूःततु गिरएको िवधेयकतफर्  औलँ्याए। 
सव च्च अदालतले त्यस िवधेयकलाई रोक्का गरेको भए तापिन उनीह को 
भनाइमा संिवधानसभाको ठाउँ संसदले िलने गरी त्यस ूावधानलाई 
सच्याउन सिकन्थ्यो। तर यसबारे धेरैलाई श ा िथयो। ूधानमन्ऽी 
भ राई र उपूधानमन्ऽी कृंण िसटौलामािथ यसै ूकरणमा अदालतको 
अवहेलना गरेको दोष लािगसकेको िथयो। यसै हनुाले ूधानमन्ऽी यस 
िवषयमा बढ्तै सशि त िथए। त्यसको ठाउँमा संिवधानसभाको 
िवघटनसम्बन्धी अक  ूावधानलाई संशोधन गरेर संसद चालू राख्न र 
िनवार्चन गनर् सिकने िथयो।७२ माओवादी वै  गटुका एक जना नेताले 
यःतो कायर् गरे त्यो “संवैधािनक धोखाघडी” हनेु बताए।  

माओवादीह ले संसदलाई िनरन्तरता िदएबापत वा संसदको म्याद 
थपेबापत उनीह को सरकार िव  तु न्तै अिव ासको ूःताव ल्याउने 
छैनौ भनी काङ्मसे र अ बाट िलिखत वचनको माग गरे। काङ्मसेको 
                                                        
७१ दईुवटा धाराह ले िनकास िदने देिखयो। एउटा, संिवधानसभाको 
समयाविधसम्बन्धी धारा ६४, जसको संशोधनमा केही िदनअिघ सव च्च अदालतले 
रोक लगाएको िथयो र दोॐो, संिवधानसभाको िवघटन तथा संसदको पमा उक्त 
िनकायको िनरन्तरतासम्बन्धी धारा ८२। 
७२ अन्तिरम संिवधानको धारा ८३ संिवधानसभाले संिवधान जारी गिरसकेपिछ 
संसदको पमा कायर् गन िवषयिसत सम्बिन्धत छ। धारा ६४ र धारा ८२ 
संिवधानसभाको िवघटनिसत सम्बिन्धत छन।् नेपालको अन्तिरम संिवधान, मािथ 
उल्लेिखत। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ १६ 
 

 

मखु्य ूाथिमकता सरकारलाई िगराएर आफले सरकार बनाउने देिखयो। 
संिवधानलाई पूणर्ता िदने काममा हतारो देखाउनकुो स ा सरकार बदल्ने 
मागूित नै संिवधानसभा समा  भएपिछको अवःथामा पिन काङ्मसेको 
जोड रहेको देिखएको छ।  

३. स टकाल 

साँझ आठ बजेितर स टकाल लगाउन ुपनितर छलफल मोिडयो। त्यस 
बखत माओवादी नेततृ्व स टकाल लगाउने पक्षमा िथए। स टकाल 
लगाउँदैमा संिवधानसभाको म्याद ःवत: बढ्नेवाला िथएन, तैपिन यसका 
कारण संिवधानसभा जीिवत रहन सक्थ्यो र पाटीर्ह लाई केही थप समय 
िमल्ने िथयो। तर त्यसिनिम्त सबै पाटीर्ह ले त्यस िनणर्यमा तत्काल 
ःवीकृित िदन ुपथ्य  वा पिछ भोट भएको अवःथामा िनणर्यको समथर्न गन 
अपिरवतर्नीय ग्यारेन्टी िदन ुपथ्य ।७३ 

काङ्मसे यस िवषयमा िवभािजत िथयो। पाटीर् सभापित सशुील कोइराला 
िनकटका नेताह ले आफूह ले पिरिःथितलाई राॆरी बझेुको भए पिन 
स टकाल लागू गन िनणर्यको िवरोध गन बताए। काङ्मसेका एक जना 
वातार्कारले आफूले रा पित रामवरण यादविसत कुरा गदार् उनले 
स टकाल लगाउने आदेशमा सही नगन बताएको जानकारी िदए।७४ 
अकार् नेता शेरबहादरु देउवा भने स टकाल लगाउने कामलाई 
उत्साहपूवर्क समथर्न गनमा िथए। देउवा भ राई नेततृ्वको सरकार 
कायम रहनपुन र स टकाल लगाउनपुन पक्षमा िथए। उनको िहसाबमा 
पिरवतर्न अवँयम्भावी िथयो र उपयकु्त समयमा ूधानमन्ऽी पदका लािग 
आफू सबैलाई ःवीकायर् हनेु उम्मेदवारका पमा अिघ आउन सक्ने 
उनको िहसाबिकताब िथयो।  

माओवादीह को जोड सबै ठूला पाटीर्ह ले स टकाललाई काख थाप्नपुछर् 
भ मेा िथयो। भारतीय संःथापनाको पिन त्यही जोड रहेको बताइन्छ। 
माओवादी र भारतीय संःथापना दवैुलाई यःतो कदम अलोकिूय हनेु पक्का 
िथयो, तैपिन स टकाललाई संिवधान बनाउनलाई नभई सरकार बदल्नलाई 
उपयोग गनुर्पनमा दवैु थरी सहमत िथए। ूधानमन्ऽी भ राईले २७ मेको 
राित धेरै अबेर भनेका िथए, “तपाईंह  संिवधानबारे होइन केवल अिव ास 
ूःतावबारे चािहँ एकमत हनुहुनु्छ।” त्यसो भएको खण्डमा काङ्मसे, एमाले 
र माओवादीबाट फुटेर जाने वै  गटु िमलेर सरकार बनाउने बाटो खलु्ने 
िथयो। यःतो ूकारको अडिमल्दो गठबन्धन संिवधान वा अन्य कुराका 
लािग पिन सा॑ै रचनात्मक शिक्त हनु सक्ने देिखदैन िथयो। वतर्मान 
सरकारलाई भारतले धाप िदएकोमा यी पाऽह  आआफ्नै कारणले द:ुिखत 

                                                        
७३ अन्तिरम संिवधानमा सरकार वा मिन्ऽमण्डलले स टकाल लगाउन सक्ने तर 
त्यःतो िनणर्यलाई एक मिहनािभऽ संसदको दईुितहाइ बहमुतबाट अनमुोदन 
गराउनपुन व्यवःथा गिरएको छ। 
७४ रा पितको हैिसयत मानाथर् माऽ हो; उनले मिन्ऽमण्डलको िसफािरसमा माऽ 
कायर् गनर् सक्छन।् तर उनीसँग बाधा- अड्काउ फुकाउने तथा स टको अवःथामा 
“अिन्तम अ ” हनेु जःता पिहले राजालाई ूा  केही अिधकारह  छन।् सन ्
२००८ को संिवधानसभा ारा िनवार्िचत वतर्मान रा पित काङ्मसे पाटीर्का सदःय 
हनु ्र उनी सदैव िनंपक्ष देिखएका छैनन।् हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया िरपोटर् 
नं. १७३, नेपालको भिवंय कसको हातमा?, १३ अगःट २००९, प.ृ ६। 

बनेका िथए। त्यसैले उनीह ले सम्भवत: रा वादी र भारत िवरोधी म  
खडा गन िथए।७५ स टकाल लगाएर संिवधान लेिखन ुशोभनीय कुरा 
पिन हनेु िथएन, य िप यो कुरा पाटीर्ह का मगजमा पसेको िथएन।  

तर नेताह बाट कुनै ूकारको संवाद भएको िथएन, भए पिन अत्यन्त 
थोरै। अपरा को पूरै समय सभामखु सवुास नेम्वाङ संिवधानसभाको 
हातािभऽ नरहेका माऽ नभई फोनमा पिन उपलब्ध िथएनन।् उनी 
शीषर्ःथ नेताह लाई प ाउँदै िहँडेका िथए। एक जना मध्यःथकतार्को 
भनाइअनसुार ूधानमन्ऽीले संिवधानसभा भवनमा फकर् न बारबार गरेको 
अनरुोधलाई नेम्वाङले सनेुनन।्७६ अिहले आएर धेरै जना उनले 
संिवधानसभाूितको आफ्ना िजम्मेवारीलाई इमानदारीसाथ वहन नगरेको र 
आफ्ना पाटीर् एमालेका क र स ीयता िवरोधी गटुका कुरामा लागेको 
बताउँछन।् उनले संिवधानसभाको अिधवेशन चालू गराएका भए 
(संिवधानसभा िनयमकाननु बनाउने संसदका पमा माऽ सिबय र ो, 
संिवधान लेखन कायर्का लािग होइन) िढलै भए पिन नेताह लाई केही 
राॆा िनणर्य िलन कर लाग्ने िथयो। त्यसले गदार् अिधवेशन केही िदनलाई 
जारी राख्न र संिवधानसभाको म्याद थप्नलाई संवैधािनक संशोधन गनर् वा 
मःयौदा संिवधानका केही अंशह उपर भोट गराउन सम्भव हनेु िथयो।  

यस तकर् को िवपक्षमा के भ े गिरन्छ भने संिवधानसभाको कुनै कायर्सूची 
नै िथएन, िकनभने िटप्पणी गनर्का लािग मःयौदा ूःततु नै गिरएको 
िथएन। तथािप िनणर्यकारी ूिबयाबाट अलग्याइएका सभासदह का 
चाहनालाई सम्मान गद लोकतािन्ऽक मयार्दा अनु प सभामखुले 
छलफललाई उनीह समक्ष फकार्एर ल्याउनपुन िथयो।  

यितन्जेलमा ठूला पाटीर्ह उपर अितशय दबाब पिररहेको िथयो। 
ूधानमन्ऽी भ राई र ूचण्डलाई नेपथ्यमा रहेको सम्भािवत अिव ासको 
ूःतावले िचमोिटरहेको िथयो। तर वै  गटुले यो योजना सरकार 
िगराउनलाई बनाएका िथए वा स ीयताको पक्षमा भोट बढाउनलाई 
भ मेा उनीह मा अन्योल िथयो। स ीयताबारेको सम्झौतामा िच  नबझेुर 
एमाले र माओवादी पाटीर्मा कुन फुट्छ त्यसको ठेगान िथएन, तर दवैु 
पाटीर्का नेताह ले यःतो खतरालाई गम्भीरतापूवर्क िलएका िथए। 
काङ्मसे आफ्ना वातार्कारह लाई िदनभर कुराएर ू धानमन्ऽी र ू चण्डले 
आफू माऽै छलफल गरेकामा बु  भएको िथयो। लगभग १५० जना 
सभासदह  आफूलाई बेवाःता गिरएकामा िदक्क भएर सरकारको 
मखु्यालयमा जान भनेर ग्वारग्वातीर् गएका िथए। तर उनीह  कडा 
सरुक्षा घेरा तथा िसंहदरबारको ताल्चा लगाइएको गेटबाट रोिकए।  

                                                        
७५ काङ्मसे र मधेसी वातार्कारह िसत बाइिसस मपुका अन्तवार्तार्ह , काठमाड , 

जून २०१२। वतर्मान सरकारलाई भारतीय समथर्न रहेको आरोप र ूधानमन्ऽी 
बाबरुाम भ राईले भारतसँग हःताक्षर गरेको लगानी संरक्षण सम्झौताूित वै को 
िवरोधबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको 
शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ८- १०। 
७६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, माओवादी सभासद, काठमाड , मे २०१२। 
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४. िनवार्चन 

अिन्तम त्यान्िो सभामखुको कोठामा राती ९ बजेितर च ुिँडयो। ू धानमन्ऽी 
भ राई र ूचण्ड ूधानमन्ऽीको कायार्लयमा गए, जहाँ संिवधानसभाको 
भिवंयको टु ो लागेको बिुझन्छ। ूधानमन्ऽीले सव च्च अदालतको 
फैसलाबमोिजम नयाँ संिवधानसभाको िनवार्चन नै एक माऽ िवकल्प रहेको 
बताए। मखु्य सिचवले सरकार िनवार्चनमा जाने ूःताव तयार पानर् 
िहिच्कचाहट देखाएकाले केही तनाव सजृना भयो। उनले िनवार्चनमा 
जानका लािग संिवधानमा संशोधन गिरन ुआवँयक भएको तकर्  अिघ 
सारेका िथए, जनु तकर् मा तकु िथयो। तर काङ्मसे र एमालेले िनवार्चनमा 
जान माने पिन बाँकी दईु घण्टािभऽ त्यो ूःताव पािरत हनु ुगा॑ो िथयो।  

ूधानमन्ऽी भ राईले १० बज्न ुकेही अिघ मिन्ऽमण्डलको बैठक डाके। 
िनवार्चन गन ूःताव िलएर रा पितकहाँ जान लागेको सइँुको पाएर 
काङ्मसे स टकाल लगाउन राजी भएको बताउन दौिडयो। त्यितन्जेलमा 
ूधानमन्ऽी मिन्ऽमण्डल अिघिल्तर बोल्न थािलसकेका िथए। ू चण्डले त्यस 
बेला “छलफल गनर् केही बाकँी नरहेको” भने भिनन्छ। पूरै एक िदन 
कुरेरै िबताउन परेकामा  भएका काङ्मसे नेताह ले ूधानमन्ऽीको 
“अनिुचत व्यवहार”बाट क्षुब्ध भएको ूितिबया िदए।७७ साढे दश बज्दा 
नबज्दा मिन्ऽमण्डलले २२ नोभेम्बर २०१२ का िदन िनवार्चन गन िनणर्य 
िलइसकेको िथयो। एमालेका तफर् बाट उपूधानमन्ऽी बनेका ई र 
पोभलेको आपि ले केही फरक पानर् सकेन।७८ 

िनवार्चनको घोषणा तयार पानर्लाई अक  एक घण्टा जित लाग्यो र 
ूधानमन्ऽी रा पित रामवरण यादवलाई जानकारी िदन गए। राती 
११.४५ बजेितर रा पितलाई काङ्मसे, एमाले, उपेन्ि यादवको मधेसी 
जनअिधकार फोरम (नेपाल) र स ा साझेदारीमा रहेको मधेसी मोचार्को 
एउटा खेमाको िवरोधपऽ ू ा  भयो। त्यसै बेलाितर ू धानमन्ऽी भ राईले 
नयाँ संिवधानसभाको िनवार्चन हनेु घोषणा गरे। त्यसमा सभासदह का 
लािग कुनै औपचािरक सूचना िदइएको िथएन न त उनीह लाई धन्यवाद 
ापन नै गिरएको िथयो न संिवधानसभाको समाि  भएको उल्लेख िथयो। 

                                                        
७७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काङ्मसे वातार्कार, काठमाड , जून २०१२। 
७८ स ीयतासम्बन्धी १५ मेको सम्झौताबाट मधेसी मोचार् र माओवादी पछािड 
हटेपिछ मिन्ऽमण्डलका काङ्मसे सदःयह ले राजीनामा िदए। ूािविधक पमा 
भ ुपदार्, ू धानमन्ऽी बाबरुाम भ राईले ितनका राजीनामा ःवीकार गरेका िथएनन।् 
१५ मेको सम्झौतापिछ सरकारमा सामेल भएका एमाले सदःयह ले चािहँ २८ 
मेमा राजीनामा िदए। 

3. अक  कदम  

मोटामोटी िहसाबले दईु कुराको सम्भावना छ: नया ँ िनवार्चन गन वा 
संिवधानमा सहमत भएर त्यसलाई पािरत गनर् संिवधानसभालाई 
िबउँताउने। तर सिजलो र उ म दवैु िवकल्पलाई मा  सिक । दवैु 
िवकल्पका लािग राजनीितक सहमित आवँयक पछर् र धिमलो संवैधािनक 
इलाकाबाट याऽा गनुर्पछर्। यस अिनणर्यको िःथितलाई टुङ्ग्याउन 
पाटीर्ह ले िछटो िनणर्य िलन ु ज री छ। अन्तिरम संिवधानले 
िवधाियकािबनाको अवःथा र अक  संिवधानसभा चनुावको पिरकल्पना 
गरेको छैन। संिवधानसभाले नयाँ संिवधान िदनपुन िथयो, जसले नयाँ 
िनवार्चन ूणाली पिन ःथािपत गन िथयो।७९ घोषणा गरे बमोिजम 
नोभेम्बर २०१२ मा िनवार्चन हनु सकै्तन। पाटीर्ह  कसरी अगािड बढ्ने 
त्यसबारे एकमत हनु नसकेकाले िनवार्चन आयोगले समयमा तयारी थाल्न 
सकेन। एकदम िछटो भनेको सन ्२०१३ को वसन्त ऋतभुन्दा अगािड 
चनुाव हनु सकै्तन।८० िनवार्िचत संसद नभएको अवःथा समःयामूलक 
हनु्छ, यसबाट पाटीर्ह बीच अिव ास बढ्छ र सरकार चलाउन असाध्ये 
गा॑ो हनु्छ।८१  

केही व्यिक्तको भनाइमा पाटीर्ह बीच संवैधािनक िवषयह मा सै ािन्तक 
सहमित हनेुछ, त्यसपिछ त्यःतो िनकायको िनवार्चन हनेुछ जसले आफ्नो 
पिहलो अिधवेशनमै त्यःतो सहमितलाई ःवीकृित िदनेछ र नयाँ संिवधान 
जारी गनछ। तर िनवार्चनको पिरणाम कसैले अनमुान गनर् नसक्ने हनुाले 
र भइसकेको सहमितलाई लत्याउने पाटीर्ह को इितहास भएको हनुाले 
यःतो खालको सहमित ूभावकारी हनेुमा श ा छ।८२ 

                                                        
७९ यो खण्ड मे मिहनाको अन्त्यितरदेिख मध्य जून २०१२ सम्म बाइिसस मपुले 
िविभ  दलह का किरब २५ जना केन्िीय ःतरका नेताह सँग काठमाड मा 
गरेको संवाद; सनुसरी, धनषुा, बाँके, बिदर्या, कैलाली, डडेलधरुाका किरब २० 
जना िजल्लाःतरीय नेता तथा कायर्कतार्सँगको टेिलफोन वातार् र काठमाड मा चार 
जना संिवधानिव  एवं संिवधान लेखन ूिबयाका सल्लाहाकारह सँग गिरएका 
अन्तवार्तार्मा आधािरत छ। यसका अलावा, बाइिसस मपुले मध्य तथा 
सदूुरपि मका आठ िजल्ला: बाकेँ, बिदर्या, डडेलधरुा, डोटी, कैलाली, क नपरु, प्यूठान, 

सखुतको अिूल मिहनामा तथा पूवर्का ६ िजल्ला: धनकुटा, झापा, मोरङ, स री, 
सनुसरीको जून मिहनामा ॅमण गरेको िथयो। 
८० यो व्यवहारिस  कुरा हो मौसमको अवःथा, चाडपवर् र खेतीपातीको समयले 
गदार् चनुाव िक त अक्टोबर-नोभेम्बर अथवा अिूल-मे मिहनामा माऽ गनर् सम्भव 
छ। ३० जलुाईमा िनवार्चन आयोगले संिवधान तथा सम्बिन्धत काननुको संशोधन 
नभएबाट नोभेम्बरमा चनुाव काननुी पमा गनर् नसिकने घोषणा गर् यो। 
पाटीर्ह समेत यस िवषयमा सहमितमा आउन सकेका िथएनन।् 
८१ संसद नहुँदासम्म सरकारले रा पितको ःवीकित िलनपुन अध्यादेशका आधारमा 
शासन गनुर्पन हनु्छ, जसको अथर् रा पित र ूधानमन्ऽीबीच न्  उत्प  हनु 
सक्छ। 
८२ उदाहरणका लािग, पाटीर्ह  सन ्२००८ को िनवार्चन लग ै नेपाललाई धमर् 
िनरपेक्ष गणतन्ऽ घोषणा गन कुरामा सहमत भएका िथए तापिन माओवादी र 
काङ्मसेबीच यस िवषयमा चक  वातार् भएको िथयो जसमा काङ्मसेले यस कुरालाई 
भावी रा पित कसलाई बनाउने भ ेबारे सौदाबाजी गन औजारका पमा ूयोग 
गरेको िथयो। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ १८ 
 

 

केही ूितपक्षी सदःयह  र नागिरक समाजका पाऽह  ःथानीय 
िनकायह को चनुाव गराउन दौडधपु गिररहेका छन।् ःथानीय 
िनकायह को पिछल्लो चनुाव सन ्१९९७ मा भएको िथयो। यो भनेको 
ध्यान भाँड्ने काम हो र यसो गनुर् छुल्याहापन हो। संिवधान नबनेसम्म 
कुनै ूकारको िनवार्चन (चाहे त्यो ःथानीय तहको होस ्वा संसदको) गनुर् 
भनेको सबै िववािदत िवषयमािथको अूत्यक्ष मतदान हनेुछ। तनावको 
बढो री, ीवुीकरण र व्यापक पिरचालनका कारण िहंसाको खतरा 
बढ्नेछ। ूितिनिधमूलक ःथानीय िनकायह को खाचँो अत्यिधक छ, तर 
त्यसो भन्दैमा यस ूकारको चनुावबाट त्यो ूा  गनुर् हुँदैन।यसै पिन 
ःथानीय सरकारको िवषय पाटीर्ह को ूाथिमकताको सूचीमा तल्लो 
ःथानमा हनेुछ। 

नयाँ संिवधानसभाको िनवार्चन गन वा परुानैलाई िबउँताउने भ े िवषयको 
पक्ष वा िवपक्षमा पाटीर्ह को ःप  अडान रहेको छैन। उनीह ले िलने 
अडानमा अन्य पाऽह िसत उनीह को सम्बन्ध, आफ्ना कायर्सूचीूित 
भरोसा र अिव ास तथा अन्य पाटीर्को तलुनामा आफ्नै शिक्तको िव षेण 
समेत ू ितिबिम्बत हनेुछ। संिवधानसभा िवघटन भएपिछका केही ह ासम्म 
संिवधानसभा िबउँताउने िवचार बिलयो िथयो। त्यसपिछ केही समय 
िनवार्चनको पक्षमा सहमित हनेु छाँट देिखयो, तर त्यो पिन हरायो। 
संिवधानसभा भ  भएको अिहले तीन मिहना िबितसक्दा पिन संिवधान 
लेखन फेिर कसरी थािलनेछ त्यसबारे कुनै ःप ता पाइँदैन।  

माओवादी-मधेसी स ाधारी गठबन्धन िनवार्चन होस ्भ े चाहन्छन ्तर 
संिवधानसभा िबउँताउने कुराको िवरोधमा पिन छैनन।् काङ्मसे दइुटा 
िवकल्पका बीच नािचरहेको छ र यस घडी संिवधानसभा िबउँताउने पक्षमा 
छ। एमाले ूधानमन्ऽीको राजीनामा चाहन्छ, संिवधानबारे िनणर्य गरेर 
त्यसलाई जारी गन पक्षमा छ र नयाँ संसदको िनवार्चन चाहन्छ। तर यी 
िनणर्यह  सरकार पिरवतर्न गन कुरािसत जोिडएका छन।् काङ्मसे स ा 
ूा  गनर् आतरु छ र संिवधानसभा िबउँताउने वा नयाँ चनुाव गन दवैु 
कुरामा उसले सरकार पिरवतर्नलाई पूवर्सतर् बनाउनेछ। तर त्यसबापत 
माओवादी-मधेसी गठबन्धन संवैधािनक िवषयह लाई टुङ्ग्याउन 
चाहन्छ।  

यी सबै सम्भावनाह लाई समेट्न एउटा समम प्याकेजउपर सम्झौता 
हनुपुछर्। तर स ाधारी माओवादी-मधेसी गठबन्धन र मखु्य ूितपक्ष 
काङ्मसे-एमालेबीच िव ासको स ट यित ठूलो छ िक कुनै पिन 
सम्झौतामा मजबतु िस ान्त र ग्यारेन्टी हनु ु ज री छ। यी कुरा 
उनीह ले कुन बममा ःवीकाछर्न ्त्यसमा भर पछर्, कितपय िवषयमा 
छलफल हनु सक्छ। उदाहरणका लािग, संिवधानसभा वा संसदमध्ये 
जनुसकैुको िनवार्चन भए पिन के त्यसले पिहलेको संिवधानसभाले मःयौदा 
गरेको अपेक्षाकृत िववादरिहत ूावधानह लाई समय बचत गन िहसाबले 
ःवीकार गनछ? िनवार्चनमा कुनै पाटीर् वा गठबन्धनको ूःट बहमुत 
नआएमा संिवधान नलेखनु्जेल के सवर्दलीय सरकार हनेुछ? एउटा पाटीर्ले 
समथर्न गरेका कारण हरेक िवषयको िवकल्पलाई अक  ूित न् ी पाटीर्ले 
िवरोध गनर् सक्ला।  

समम राजनीितक पिर ँयमा आएको पिरवतर्नको असर अिहले नै नाप्न 
सिकँदैन। माओवादी-मधेसी-जनजाित मोचार् झनै सु ढ हनु सक्छ वा 

टुिबन सक्छ। नयाँ माओवादी पाटीर् एउटा मह वपूणर् कारक हनु सक्छ 
र बहृत ्मधेसी मोचार् पिन। काङ्मसेले ू जातन्ऽ पक्षीय नाम िदएर एउटा 
गठबन्धन बनाउन कोिसस गनर् सक्छ। जनजाित ककस एवम ्त्यसिसत 
सम्बिन्धत र अन्य पिहचानधमीर् समूहह  तथा राजतन्ऽवादी 
दिक्षणपन्थीह  जःता नयाँ देखा परेका शिक्तशाली पाऽह लाई अथर् न 
वथर्का सम्झौताह  गरेर थमु्थमु्याउन सिकँदैन।८३ स ीयता र 
समावेशीकरणको वादिववाद अब पाटीर्ह का हातबाट फुत्केर सामािजक 
तहमा पिुगसकेको छ। यस ू कारका पिरवतर्नह ले सम्भावनालाई जिटल 
तलु्याइिदने छन।्  

यी सबैको गाँठी कुरा िचिप्लरहने सहमितमा गएर अिड्कएको छ। 
अिहलेसम्म सहमित भनेको सबैले केही न केही ूा  गन र शिक्त 
सन्तलुनबाट सकेसम्म बढी फाइदा िलने काम भएको छ।८४ सहमितको 
पछािड लकेुको वाःतिवक अथर् हराउँदै गएको छ, तर अन्तरार्ि य 
पाऽह ले समेत सहमितलाई ूोत्सािहत गन गरेका छन।्८५ यस घडी 
केही गितलो कुरा चािहएको छ, पिहले पिहलेझ अःप  शब्दावलीले 
भिरएका आधा मनबाट गिरएका सम्झौताको शृ ला होइन। पाटीर्ह ले 
बहृत ्शािन्त सम्झौताूित पनु: ूितब ता जनाउनपुछर् र अगािड बढ्नका 
लािग इःपाती ग्यारेन्टीसिहतको सम्झौता हनुपुछर्। 

                                                        
८३ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक 
गिणत, मािथ उल्लेिखत। दोॐो मधेसी समूहको बारेमा थप जानकारीका लािग 
खण्ड ३.ग र जाग्दै गरेको दिक्षणपन्थीका बारेमा थप जानकारीका लािग खण्डह  
३.घ र ४.ग। 
८४ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया िॄिफङ, नेपालको शािन्त 
ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत खण्ड ६.क; र नेपालको 
लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत, खण्ड ५। माओवादीह  सन ्२००९ 
को सु देिख २०११ को सु को अविधसम्म सरकारबािहर िथए, त्यसैले यु मा 
फिकर् ने उ ेँय नभए पिन आफ्ना सेना िवघटन गनर्मा उनीह लाई कुनै हतारो 
िथएन। पाटीर्ले गैरसैिनकीकरणको ूिबयालाई िबःतारै तथा नापीनापी अगािड 
बढायो। ूिबयाको ूत्येक चरणसँग अन्य राजनीितक पिरवतर्न गाँिसएका िथए। 
माओवादीूित अमैऽीपूणर् ि कोण राख्न ेमाधवकुमार नेपालको सरकारका पालमा 
(मे २००९-फेॄअुरी २०११) पाटीर्ले आफ्ना अयोग्य लडाकूह लाई िबदाइ 
गर् यो। झलनाथ खनालले नेततृ्व गरेको एमाले सरकार (मे- अगःट २०११) मा 
माओवादी किन  साझेदार रहेको िथयो। त्यस बेला माओवादीह  पूवर् 
लडाकूह लाई अवकाश िलन चाहने र नेपाली सेनामा भनार् हनु चाहने गरी 
िवभाजन गनर् सहमत भए। माओवादीह ले आफ्नो नेततृ्वको सरकार बनेपिछ 
िशिवरह , हातहितयार र लडाकूह  हःतान्तरण गन भए। यसै गरी काङ्मसेले 
संिवधान लेखनको ू गितमा बाधा पानर् लडाकूको िवषयलाई अिघ सार् यो। नोभेम्बर 
२०११ मा लडाकूको भिवंयबारे ठेगान भएपिछ संिवधान लेखन कायर् सचुा  
भयो। तर त्यसपछािडको कारणमा एउटा अनौपचािरक सम्झौता िथयो जसअनसुार 
संिवधान जारी भएपिछ काङ्मसे नेततृ्वको राि य सरकार बनाउनका लािग 
माओवादीले बाटो छाड्नपुन िथयो। एमालेको मखु्य योगदान भनेको सरकार 
बनाउने र ढाल्ने काममा र ो। 
८५ काङ्मसेका एक जना विर  नेताले भने, “यःतो हनुमुा हामी सबै िजम्मेवार 
छ । हामीले सहमितको कुरा माऽै गिरर  र अन्तरार्ि य समदुायले पिन 
सहमितमा नै जोड िदँदै आयो, काम नगरी सहमितको कुरा माऽै बढ्ता भयो।” 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काङ्मसेका विर  नेता, काठमाड , जून २०१२। 
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क. संिवधानसभाको पनु:ःथापना 

िनवार्िचत िवधाियका नहनुाले धेरै नोक्सान परु् याउँछ। यही िःथित कायम 
रिहरहने हो भने पाटीर्ह बीचको तनाव झनै बढ्नेछ। संिवधानसभाको 
पनु:ःथापनाले यस समःयालाई दूर गनछ। तर त्यसलाई िबउँताएर फेिर 
ितनै पाऽह लाई ितनै िवषयमा त्यही छलफल गनर् लगाउने हो, बहृ र 
परामशर् गनुर्को स ा चोर बाटो िलने हो तथा सरकार बनाउने र िगराउने 
त्यही खेल हनेु हो भने त्यसको केही अथर् रहँदैन र त्यसबाट झनै अप्ठेरो 
पनछ। नया ँ गठबन्धनह  जसरी िनमार्ण भइरहेछन ् त्यसबाट 
पाटीर्ह बीचको सन्तलुन बदिलरहेको देिखन्छ। संिवधानसभाबािहरका 
समूहह  पिन आफ्ना आवाज सनुाउन चाहन्छन,् तर सबै पाटीर्ह  यस 
कुरालाई ःवीकानर् तयार देिखदैँनन।् संिवधानसभाको पनु:ःथापनाको 
मतलब पाटीर्ह  फेिर मूलबाटो छाडेर सरकार हटाउने कामितर 
लाग्नेछन।्  

संिवधानसभाको अिन्तम केही ह ामा अनौपचािरक तवरमा सिबय 
देिखएका केही राजनीितक गठबन्धनह  जब खलुा पमा देिखनेछन ्
ितनको भिूमका मह वपूणर् हनेुछ। स ाधारी माओवादी-मधेसी गठबन्धनले 
स ीय लोकतािन्ऽक गणतािन्ऽक मोचार्को घोषणा गिरसकेको छ। यसले 
या त नया ँ संिवधानसभाको चनुाव वा पाटीर्ह ले िववािदत संवैधािनक 
मु ाह लाई सल्टयाएपिछ परुानै संिवधानसभाको पनु:ःथापनाका लािग बल 
गनछ। यसो गनुर् कुनै पिन सदःयका लािग नौलो कुरा हनेु छैन, तर 
यसले संिवधान िवषयको िनणर्यलाई केन्िमा ल्याउनेछ र यी पाऽह बाटै 
कायर्सूचीको िनधार्रण हनेु रहेछ भ  ेूभाव पनछ।  

नेपाली काङ्मसे गटुबन्दीको नोक्सानदायी झमेलामा अल्झेको छ र यस 
गठबन्धनले ठेलेर कुनामा परु् याउँछ भ े उसलाई थाहा छ। नयाँ 
संिवधानको सन्दभर्मा शािन्त ूिबयाका आधारभतू कायर्सूची समेत 
काङ्मसेका हातबाट खिुःकँदै गएको ू तीत हनु्छ। यसले गदार् िनवार्चनमा 
काङ्मसेलाई असर पनछ, पिहचानमा आधािरत स ीयताूित श ाभाव राख्न े
मतदाताह बाट पिन उसले समथर्न नपाउन सक्छ। आम जनता 
पाटीर्ह ले शािन्त ूिबयालाई आफ्ना कमीकमजोरी लकुाउने बहाना 
बनाएबाट िदक्क भएका छन ्र नयाँ संिवधानलाई मलुकुका लािग एउटा 
नौलो चरणको सु आतको पमा हेनर् चाहन्छन।् काङ्मसेले आिखरमा 
िलने िनणर्य सकेसम्म िछटो संिवधानलाई पूणर्ता िदने, त्यसलाई जारी गन 
र नया ँसंसदका लािग िनवार्चन गन पक्षमा हनु सक्नेछ। त्यसो भएमा 
स ीयता सम्बन्धमा काङ्मलेे िलएका खासखास िनणर्यह बाट 
िचिढएकाह को समथर्न समेत यसले पाउन सक्नेछ।  

अप्ठेरो कुराचािहँ िबउँताइएको संिवधानसभाको भिूमकालाई बमागतमा 
राख्न ुहनेुछ। माओवादीह  र अिहले मधेसीह  समेत नया ँसंिवधानको 
गदुी िवषयमा सहमित जटेुपिछ माऽ संिवधानसभालाई िबउँताउने पक्षमा 
छन।् अिघ बढ्न अगािड काङ्मसे ूधानमन्ऽीको राजीनामालाई पूवर्सतर् 
मान्दछ तर संिवधानबारेको छलफल पनुजीर्िवत संिवधानसभामा गिरनपुन 
हो या सबै कुरा तय भइसकेपिछ ितनलाई पािरत गनर्लाई माऽै छोटो 
समयका लािग संिवधानसभालाई िबउँताउनपुन हो त्यसबारे अःप  छ। 
सबभन्दा असल उपायचािहँ संिवधानसभा पनु:ःथापनालाई अपिरहायर् ठा  े
पाऽह ले आफ्ना पाटीर्का सदःयह लाई मनाउन ुहनेुछ। संिवधानसभा 

िबउँताउने पक्षमा देिखएकाह मा माओवादी अध्यक्ष ू चण्ड, पूवरू् धानमन्ऽी 
शेरबहादरु देउवा, एमालेका जनजाित सदःयह  र केही मधेसीह  पाऽह  
छन।् धेरैजसो पाटीर्ह का व्यवहार हेदार् संिवधानसभाको पनु:ःथापनालाई 
उनीह ले सािवककै कामका पमा िलएका देिखन्छ। तर त्यसो हनु न त 
सम्भव छ न वाञ्छनीय नै। िहंसात्मक ूितिबयाको खतरालाई कम 
गनर्का लािग परामशर्लाई सकेसम्म व्यापक, िवःतािरत र पारदशीर् 
बनाउनपुछर्। अझ राॆो त उनीह ले ःथानीय तहका पाऽह लाई 
िव ासमा िलन सक्नपुछर्। सभासदह लाई पिहलेभन्दा धेरै िवषयमा भोट 
गराउने वातावरण हनुपुछर्। (सम्झौतावातार्लाई कसरी सधुानबारे हेनुर्होस ्
खण्ड ३.ग) यःता उपायले सम्झौतावातार्ह लाई लम्ब्याउनेछ। तर 
पाटीर्ह  संिवधानलाई पूणर्ता िदन हतारोमा छन।् त्यसले गदार् 
सम्झौतावातार् फेिरबाट थािलने आशा गनुर् र पनु:ःथािपत संिवधानसभाले 
परुानो संिवधानसभाभन्दा बेग्लै ढ बाट कायर् गनछ भनी अपेक्षा गनुर् 
अव्यवहािरक हनेुछ। संिवधानबारे छलफल गरेर िनंकषर्मा पगु्न ुअत्यन्त 
चनुौतीपूणर् कायर् हनेुछ। 

ख. िनवार्चनको िवकल्प 

िनवार्चन नेपालको राजनीितक सन्दभर्मा आएको पिरवतर्नको वाःतिवक 
ूकृित र पहुँचलाई नाप्ने शिक्तशाली उपाय हनेुछ। यसरी ूा  हनेु 
ःप ताबाट स ीयताको बहसलाई नयाँ ःव प िदन ुसिजलो हनेुछ। 
िनवार्चनका पक्षधरह  चनुावबाट शिक्तसन्तलुनमा फरक पन िव ास 
राख्छन।् ूािविधक िहसाबले नयाँ संिवधान पािरत गनर्लाई 
संिवधानसभाको दईुितहाइ मत आवँयक पछर्। यथाथर्मा यसको 
वैधािनकतालाई ःवीकार गराउनका लािग सम्भव भएसम्म बढी सहमित 
आवँयक हनु्छ। गठबन्धनले बहमुत परु् याएर संिवधान पािरत गरेको 
खण्डमा पिन त्यो िनवार्चनपिछको ीवुीकृत वातावरणमा हनेुछ। ूथमत: 
िनवार्चन नै िहंसात्मक वातावरणमा भएको हनु सक्छ। आवँयक सङ्ख्या 
परु् याउनाले िनणर्य गन आधार ूदान गछर् तर बहमुत हुँदैमा िटकाउ र 
व्यापक तवरमा ःवीकायर् राजनीितक समाधानको ग्यारेन्टी हनु्छ भ े 
छैन।  

िनवार्िचत िनकायको ूाथिमक कायर्बारे पिन पाटीर्ह मा असहमित छ। 
नेपाली काङ्मसे संसदको चनुाव हनुपुछर् र त्यसै संसदले संिवधानसभाको 
पिन काम गनुर्पछर् भन्छ। माओवादीह  भने पिहलेझ िनवार्िचत िनकाय 
ूाथिमक पमा संिवधानसभा नै हनुपुछर् र संिवधान जारी भएपिछ ःवत: 
संसदमा पिरणत हनुपुछर् भन्छन।्  

मखु्य कुरा के छ भने िनवार्चनको पिरणाम कःतो हनु्छ त्यो भ  एकदमै 
गा॑ो छ। सन ् २००८ मा संिवधानसभाको चनुाव हुँदा ूाय: सबै 
पयर्वेक्षक र राजनीित ह ले पिरिःथितको सही अनमुान गनर् सकेनन।् 
अिहलेको अवःथा त झनै तरल छ र त्यसमािथ अ  पाऽह  थिपएका 
छन।् सन ्२००८ मा झ अिहले राजनीितक धरुीचािहँ ू ःटै देख्न सिकन्छ 
जसका विरपिर िनवार्चन घमु्ने छ, त्यो हो स ीयता।  

स ीयतावादी र पिहचानवादी संिवधानका िहमायतीह  यस पटक 
माओवादी, जनजाित र मधेसीह को खकुुलो गठबन्धन बडो बिलयो शिक्त 
हनेु बताउँछन।् तर यस गठबन्धनका पाऽह का साम ुचनुौतीह  छन।् 
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पिहलो त, एकल मु ामा आधािरत चनुावी गठबन्धन पिहले परीक्षण 
नभएको रणनीित हो। अक , ःथानीय कारक र गठजोडह ले िसटको 
बाँडफाडँमा मह वपूणर् र जिटल भिूमका खेल्नेछन।् स ीयतावादी 
समूहह िभऽै पिन परुाना र व्यिक्तगत तवरका ःथानीय अन्तरिवरोध र 
तनाव बािहर आउन सक्छन,् जःतै मधेसी र जनजाित उम्मदेवारबीच, 
माओवादी र मधेसीह बीच, माओवादी र जनजाितबीच वा मधेसी र 
था ह बीच। चनुाव िज  सक्ने ठािनएको मधेसी, माओवादी र 
जनजाितको स ीयतावादी गठबन्धनका ूत्येक शिक्त िव  अक  उःतै 
शिक्त छ। माओवादी पाटीर् फुटेको छ र अक  मधेसी मोचार् देखा परेको 
छ। सबै जनजाित समूहह  पिन एकैितर थिुून्छन ्भ े छैन।८६ त्यित 
हुँदाहुँदै पिन स ीयतावादी शिक्तले चनुाव िज  सक्छ वा िक होइन भने 
यसले उनीह को ूभाव क्षेऽ र समथर्कह लाई झनै फुटाउन सक्छ।  

नेपालीह ले पिहचानलाई आधार मानेर सध भोट िदने गरेका छैनन,् भोट 
िदएका भए पिन त्यसका पछािड एउटै कारण रहेको छैन। उदाहरणका 
लािग, बाहनु र छेऽीले सध काङ्मसे र एमालेलाई नै भोट िदन्छन ्भ े 
छैन। त्यसैगरी जनजाितह ले पिहलेहेरी जनजाित उम्मेदवारलाई बढी 
भोट हािलहाले पिन उनीह ले स ीयताबारे क र िवचार राख्नलेाई नछा  
सक्छन।् “मेरो िवचारमा पूवीर् पहाडमा काङ्मसेले राॆो मत पाउनेछ, तर 
उसले जनजाित उम्मेदवार खडा गनुर्पनछ”, धनकुटाका एक जना 
काङ्मसे नेताले भने।८७ 

उच्च जातका समूहह ले राजनीितक अल्पसङ्ख्यक हनेु सम्भावनाको 
पिहलो पटक सामना गनुर् पनछ। उनीह ले स ीयतावादी क्याम्पिभऽका 
अन्तरिवरोधबाट फाइदा िलने बाटो खोज्ने छन ् वा डरको माऽालाई 
बढाउनेछन।् क्षेऽीयता र पिहचानवादी नयाँ पाटीर्ह ले राि य पाऽह का 
सन्तलुनमा फरक पानर् सक्नेछन।् उम दिक्षणपन्थी, िवशेषगरी राि य 
ूजातन्ऽ पाटीर् (नेपाल) आम जनताको नैराँय र असरुक्षाको भावनाबाट 
लाभ उठाउन सिकने ठानेर चनुावमा जान चाहेको छ। यःता कुराह  
ठाउँ हेरी फरकफरक हनेुछन।्  

िनवार्चन सवर्दलीय सरकारको मातहत गनुर् सबभन्दा उ म हनेुछ। त्यसो 
भएमा िहंसालाई पूरै िनिम ा  गनर् नसके पिन त्यसलाई केही हदसम्म 
घटाउन सिकन्छ र सरकारले धाँधली गर् यो भनेर आरोप-ूत्यारोप गन 
ठाउँ पिन रहने छैन। तर यःतो भएको खण्डमा पिन ःथानीय तहमा भने 
ूितःपधार् चक  हनेुछ र त्यसको कारण केवल स ीयता हनेु छैन। 
“यसअिघको चनुावमा त हामी डराएका िथय , तर अब हामीलाई डर 
छैन। हाॆा केटाह  अब तम्तयार छन ्र हामीसँग िपःतोल र अ  

                                                        
८६ यःता गितशा बारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, मािथ उल्लेिखत खण्डह  २, ३.ग 
र ४.क। 
८७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काङ्मसे नेता, धनकुटा, जून २०१२। 

हितयार पिन छन”्, काॅपेला ोक िजल्लाका एक जना काङ्मसे 
स ठनकतार्ले बताए।८८ 

नोभेम्बर २०१२ बाट चनुाव सारेर िछटोमा माचर् वा अिूल २०१३ मा 
गन कुरा बझु्न सिकन्छ, तर यसबाट िवधाियकाको शून्यता लिम्बन 
जान्छ। तर यो िढलाइ उपयोगी पिन हनु सक्छ। धेरै पाटीर् चनुावका 
लािग तयार छैनन।् “काङ्मसे, एमाले कोही पिन नोभेम्बरको चनुावका 
लािग तयार िथएनन,्” सनुसरीका एक जना िलम्बू नेताले भने।८९ यस 
िढलाइबाट पिरिःथित सेलाउने समय िमल्छ र अिहलेको ीवुीकृत र 
िनराशापूणर् अवःथाबाट तु न्तै उृेर चनुावको अवःथामा कसैलाई पिन 
हाम्फाल्न पदन। पाटीर्ह ले नयाँ संिवधानसभाको चनुाव गन िनधो गरेका 
अवःथामा पिहलेका सासंदह , पाटीर्ह  र िविभ  ःवाथर् बोकेका 
समूहह ले यस अविधलाई ःथानीय र क्षऽेीय तहमा स ीयता तथा 
समावेशीकरणबारे अिहलेसम्म भएका बहस एवं छलफलबारे बझुाउन 
संवाद चलाउनपुछर्।  

िहंसाको खतरालाई कम गन हो भने सबै पक्षले आफ्ना बोलीवचनलाई 
सधुानुर्पछर्। त्यसका साथै, उनीह ले अ का कुरा सु ुपछर् र ू को 
जवाफ इमानदारीपूवर्क िदनपुछर्। काठमाड का सम्ॅान्त राजनीितकमीर् र 
िटप्पणीकतार्ह का ूःतिुतले केवल डरको भतू जगाउने काम गरेको छ। 
ससाना कुराह लाई बझुाउनाले तथा पाटीर्ह ले िलएका अडानलाई खलुःत 
पानार्ले माऽै िनवार्चन, संिवधान लेखन वा स ीयताको कायार्न्वयन 
शािन्तपूणर् हुँदैन। तर िनवार्चन भएको खण्डमा केही नभए पिन नेपाली 
जनताले आफ्नो आवाज त सनुाउन सक्नेछन।् नेपाली जनताको िव ास र 
सदासयताले धेरै परीक्षणबाट गिुळन परेको छ। पाटीर्ह ले आमजनताका 
आकाङ्क्षामा पिन लगाम लगाउनपुन हनु्छ। उनीह ले भ  सक्नपुछर् 
पिरवतर्न त हनु्छ तर संिवधान आउँदैमा सबै समःयाको समाधान 
भइहाल्दैन। बाइिसस मपुले नयाँ संिवधानसभाको चनुाव गन पक्ष र 
िवपक्षमा सबै खाले राजनीितक रङका पाऽह , कायर्कतार्ह  तथा 
िव षेकह का तकर्  सु  पाएको छ।९० 

१. चनुाव लोकतािन्ऽक र (सापेिक्षक पमा) वैध हनु्छ 

चनुावको पक्षमा अिघ सािरने तकर् अनसुार पिहचानको राजनीित कित 
बिलयो छ भनी जाँच्ने र राजनीितक सन्तलुन कित बदिलएको छ त्यो 
हेन सबभन्दा राॆो उपाय चनुाव हो। माओवादी, मधेसी र कुनै ःथािपत 
पाटीर्िसत नगाँिसएका नयाँ जनजाित पाऽह  यस अडानका सशक्त 
पैरवीकतार् हनु।् उनीह को भनाइमा िवघिटत संिवधानसभाका 
जनूितिनिधह ले चारचार वषर् लगाएर पिन संिवधानमा सहमित खोज्न 
सकेनन ्भने अ  केही मिहना थप्दैमा सहमित हनु्छ भ  ेग्यारेन्टी छैन। 
उनीह  के भन्छन ्भने अिहले स ीयताबारे जनताले सन ्२००८ मा 

                                                        
८८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। मध्यम तहका अन्य 
काङ्मसे नेता तथा कायर्कतार्ह ले पिन यःतो “तयारी” बारेमा खलेुर अिभव्यिक्त 
िदएका छन।् 
८९ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, सनुसरी, मे २०१२। 
९० थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्खण्ड ३.ख.३। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ २१ 
 

 

भन्दा धेरै बिुझसकेका छन ्(हनु त गलत सूचना पिन गइरहेकै छ)। 
केन्िीय तहका एक जना माओवादी नेताले भने, “उस बेला (सन ्२००८ 
मा) जनताले िक त शािन्तका लािग भोट िदए िक भने माओवादीको पक्ष 
वा िवपक्षमा। अिहले धेरै मािनसलाई थाहा भइसकेको छ शािन्त 
ूिबयाको मटुुमा स ीयता रहेको छ भ ।े यो िवषय पूरै नेपालीिसत 
सम्बिन्धत छ, माओवादीिसत माऽ होइन। जनताले यस िवषयमा भोट 
िदन पाउनपुछर्।”९१ 

केही कायर्कतार्ह का िवचारमा मतदाताह ले आफ्ना क्षऽेीय 
सरोकारह लाई सामु  े ल्याउन पाउनपुछर् र बदनाम नेताह लाई 
िमल्काउने मौका पाउनपुछर्। उदाहरणका लािग, चनुावमा तगडा टक्कर 
पन डरले पाटीर्ह  ूःट कायर्सूची तथा गितला उम्मेदवार िलएर आउन 
बाध्य हनु्छन।् देशका ूत्येक भागका आआफ्नै समःया छन ्र ितनलाई 
सम्बोधन गन तिरका पिन फरकफरक छन,् तर काठमाड  केिन्ित 
िमिडया र नेताह ले गन छलफलमा समःया स ीयताको पक्ष वा िवपक्ष 
वा जातीय राज्यको पक्ष वा िवपक्ष वा उच्च जातको पिहचानको पक्ष वा 
िवपक्षबारे हो भने जसरी ूःततु गछर्न।्  

उदाहरणका लािग, िलम्बूवान समथर्क समूहह  सिबय रहेका पूवीर् 
पहाडमा पिहचानको आन्दोलनको आफ्नै इितहास रहेको छ। त्यहाँ 
आत्मिनणर्यको अिधकारका कुरा उठाउनेह  नै अन्य समूहह लाई पिन 
साथ िलने भनेर उनीह लाई मनाउने कुरा पिन गन गछर्न।् सदूुरपि ममा 
था  समदुाय र उच्च जात समूहह  छलफलका लािग तत्पर छन ्र 
छलफल गिरनपुन ःप  मु ाह  पिन छन।् पोखरा क्षेऽमा गएको मे 
मिहनामा उच्च जात समूह र जनजाित समूहह बीचको ीवुीकरण 
ूःटिसत देखा पर् यो, य िप िववादको िवशेष चरुो भने देिखएन। चनुावले 
यःता मु ाह लाई खेलाउँछ, तर पनु:ःथािपत संिवधानसभाले भने ियनलाई 
“राि य समःयाका” तपिसलका िवषय मान्छ।९२ 

स ीयताका पक्षपाती केही संवैधािनक िवशेष  र िव षेकह  चनुावको 
िवकल्प रोजे कम समःया हनेु बताउँछन।् हनु त संिवधानसभा 
पनु:ःथापना गदार् जसरी काननु िमिचन्छ त्यसरी नै नयाँ िनवार्चन गदार् पिन 
काननु िमिचन सक्छ। संिवधानसभाको एउटा माऽै चनुावको पिरकल्पना 
गिरएको भए तापिन यःता केही संवैधािनक ूावधानह  छन ्जसलाई 
संशोधन गरेर संिवधानसभाको अक  चनुाव गनर् सिकन्छ। िवशेष मध्ये 
केहीको भनाइमा िवघिटत संिवधानसभाले धेरै लोकतािन्ऽक कायर्िविधलाई 
छल्ने काम गर् यो। नया ँसंिवधानसभाले सु बाटै ती कायर्िविधलाई सु ढ 
पानर् सक्छ। िनवार्चन प ितलाई नै पिन सधुार गनर् सिकन्छ। 
उदाहरणका लािग, पाटीर्ह लाई समानपुाितक ूितिनिधत्वअन्तगर्त चिुनने 
उम्मेदवारह का नाम ूाथिमकताका आधारमा पिहलेबाटै तोक्न लगाउन 
सिकन्छ। त्यसो भएमा कुनै पाटीर्ले िजतेमा समानपुाितकबाट पिहलो 
दोॐो कुन उम्मेदवार चिुनने छन ् त्यो कुरा मतदाताले थाहा पाउन 
सक्छन।्  

                                                        
९१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०१२। 
९२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िव षेक, काठमाड , जलुाई २०१२। 

चनुावको पक्षमा कुरा गदार् काङ्मसे र एमाले सदःयह  चनुावले 
राजनीितक पिर ँय पूरै नबदिलने बताउँछन।् नयाँ गठबन्धनह  जःतै 
माओवादी, मधेसी र जनजाितह को गठबन्धन जःतो निटक्ने उनीह  
ठान्छन।् उनीह को भनाइमा जनजाित समूहह ले पिन गित कायम राख्न 
सक्दैनन।् “परुाना अनहुार र परुाना शिक्तह  त्यसै हराएर जादैँनन,् हामी 
अझै सान्दिभर्क छ ”, िजल्ला तहका एक जना काङ्मसेी स ठनकतार्ले 
भने।९३ केही पयर्वेक्षकह ले जःतै उनीह  के तकर्  गछर्न ्भने नयाँ 
संिवधानसभाको चनुावबाट परुानै पाऽह  चिुनएका खण्डमा अिघल्लो 
संिवधानसभाले गरेका कामह लाई जोगाउन सिकन्छ।  

अिन अित उम दिक्षणपन्थी राजतन्ऽवादीह  चनुावको पक्षमा छन,् 
िकनभने अिहले आम जनताले महससु गरेका असरुक्षा र नैराँयबाट लाभ 
उठाउन सिकने उनीह  ठान्छन।्९४ 

2. चनुाव िहंसात्मक हनेुछ र त्यसले पिरवतर्न ल्याउँदैन 

चनुावको िवपक्षमा सबभन्दा कडा तकर्  काङ्मसे र एमालेबाट आएको 
छ। यी पाटीर्का सदःयह  चनुाव हुँदैमा त्यसले िनि त पिरणाम िदन्छ 
भ े छैन भन्छन।्९५ त्यसैले नयाँ संिवधानसभामा संिवधानबारे सहमितमा 
पगु्न झनै गा॑ो हनेुछ। फेिर पिहले जसरी नै कमजोर र िनरन्तर 
बदिलरहने शिक्तसन्तलुन तथा गठबन्धन राजनीितको भारी बोक्न ुभनेको 
समय र आिथर्क ॐोतह को बबार्दी माऽै हो। ध्यानयोग्य छ एक जना 
विर  काङ्मसेी नेताको भनाइ, “फेिर संिवधानसभाको चनुाव गराउने हो 
भने त्यो हािनकारक, अलोकतािन्ऽक अडानलाई र क र जातीय 
पाटीर्ह लाई बिलयो पान काम माऽै हनु्छ। उनीह ले मतदाताको भोट 
त पाउलान ्तर त्यसले रा को िहत गन छैन।”९६  

हनु त राजनीित  र िव षेकह ले सोझै भन्दैनन,् तर झण्डै यही तकर् िसत 
जोिडएर आउने अक  कुरा छ िहंसाको चक  खतरा। संिवधानसभा 
िवघटन हनुभुन्दा अगािडका केही ह ाह मा नेपाली समाजमा कित 
गिहरोिसत ीवुीकरण भएको छ त्यो ूकट भयो। आउँदो िनवार्चन 
वाःतवमा स ीयता र स ीय मोडेलमा पिहचानको ःथानबारे जनमत 
सङ्मह नै हनेुछ। नयाँ संिवधानमा आफ्ना भनाइ राख्न तँछाडमछाड गन 
समूहह ले िनणर्य आफ्नो पक्षमा गराउने मौका देख्न ेछन।् हाछ  भनी 
ठा े उच्च वगर्ले आफ्नो हैकम कायम राख्नलाई भरमग्दरु गनछ। 
चनुावका बेला ूाय: देिखने अन्तरपाटीर् िहंसालाई जसरी साम्ूदाियक 
िहंसालाई िनयन्ऽण गनर् सिकंदैन। कुनै पिन पक्षका आसेपासे 
समूहह लाई िनवार्चनले आफ्ना कायर्सूचीलाई अिघ बढाउनकुो साटो 

                                                        
९३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। 
९४ तीमध्ये मखु्य गरी राि य ूजातन्ऽ पाटीर् (नेपाल) ले सन ्२००६ देिख नै 
राजतन्ऽको उन्मूलनलाई गलत र गैरकाननुी भन्दै आएको छ। राजावादी 
दिक्षणपन्थीबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको 
संिवधान (२), मािथ उल्लेिखत खण्ड ३.घ। 
९५ काङ्मसे आफले चनुावमा राॆो नितजा ूा  गनर् नसक्ला भ े िचन्ता रहेको 
छ। तर नेताह  यस िचन्तालाई चनुाव िवरोधी तकर् का पमा ूःततु गदनन।् 
९६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। 
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त्यसलाई भ ु े पानछ भ े लागमेा क र सश  समूहह  जिन्मन 
सक्नेछन।् (िहंसाको खतराबारे थप चचार् खण्ड ३.ङ गिरएको छ)।  

काङ्मसे, एमाले र काठमाड का नागिरक समाजका केहीले सु मा 
िनकालेका िनवार्चन िवरोधी तकर् अनसुार पिहले अ  पाटीर्ह लाई साथ 
निलईकन र संिवधानमा आवँयक संशोधन नगिरकन चनुाव गराउने 
सरकारले गरेको िनणर्य असंवैधािनक िथयो। सरकारले काननुसम्मत 
तिरकाले चनुाव गराउनका लािग पिहले संिवधानमा संशोधन गनुर् पथ्य । 
ियनै समूहका केही िहःसा ू ाय: के भ  ेगछर्न ्भने अक  ६०१ सदःयीय 
सभालाई चार वषर् धा ु धेरै खिचर्लो हनेुछ।९७ 

मािथका तकर्  ू ःततु गनह  पिछल्लो संिवधानसभाले धेरैजसो िववादाःपद 
मु ाह  सल् ाइसकेको िथयो भन्छन।् उनीह को भनाइमा अब अिघ 
बढ्ने सबभन्दा राॆो उपाय सवर्दलीय सरकार गठन गरेर वा 
संिवधानसभाको पनु:ःथापना गरेर वा संवैधािनक आयोग गठन गरेर 
त्यसमाफर् त िछटोभन्दा िछटो संिवधान जारी गनुर् हनु्छ। यसो गरेमा 
िशिथल बन्दै गएको शािन्त तथा संिवधान लेखन ूिबयाको अन्त्य हनेुछ 
र पाटीर्ह ले िनयिमत संसदीय राजनीिततफर्  फकर शासन व्यवःथामा 
ध्यान िदन सक्नेछन।्  

नयाँ चनुाव गनर् नहनेु क र िवचार राख्नहे  नेपाली जनता स ीयताबारे 
िबल्कुल अनिभ  छन ्र संिवधानसभाका लािग नेपाल तयार िथएन भ  े
देिखइसकेको बताउँछन।् उम दिक्षणपन्थीह को ि मा आयोगले 
संिवधान मःयौदा गरे पिन ठीकै छ। अथवा नेपाली राजनीित िःथर 
नभएसम्म चनुाव नगरे पिन हनु्छ भन्छन।्९८  

3. िनवार्चनका चनुौतीह   

अन्तिरम संिवधानमा िनवार्चनसम्बन्धी यःता धाराह  छन ्जसको संशोधन 
हनु ु ज री छ। यःतो संशोधन ूितपक्षको सहमित िलई वा निलई 
अध्यादेश ारा अथवा संिवधानसभालाई केही िदनका लािग किठन 
राजनीितक सम्झौता ारा िबउँताएर वा अन्तिरम संिवधानमा उल्लेख भएझ 
“बाधा-अड्चन” हटाउने रा पितको अिधकारको ू योगबाट गनर् सिकन्छ।  

संशोधन गिरनपुन धाराह मा िनवार्चनको ितिथिमित, मतदाता नाम दतार् 
गराउने अिन्तम िमित, िनवार्चन क्षेऽको सीमा िनधार्रणसम्बन्धी धाराह  

                                                        
९७ अन्तिरम संिवधानले ूारम्भमा संिवधानसभालाई दईु वषर्को समयाविध िदएको 
िथयो। मे २०१० मा संिवधानसभाको सु को म्याद सिकएपिछ चार पटक म्याद 
थप गिरयो र त्यसका लािग संिवधान संशोधन गिरएको िथयो। यस ूकार 
अन्तिरम संिवधानले संिवधानसभालाई चार वषर्को समयाविध िदएको छ। अक  
िनवार्चनमा जानभुन्दा पिहले यसको संशोधन गनुर्पन हनु्छ अथवा नविनवार्िचत 
संिवधान सभाको पिहलो बैठकमा नै दईु वषर् वा त्योभन्दा पिन कम समयाविध 
राख्न ेिनणर्य गनुर्पन हनु्छ। 
९८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , स ीयता िवरोधी िव षेक, काठमाड , जून 
२०१२। 

छन।्९९ िनवार्चन क्षेऽ िनधार्रण आयोगले िनवार्चन क्षेऽको सीमा तय गदार् 
जनगणनालाई आधार मानेको छ र धेरैको िवचारमा सन ्२००१ को 
जनगणनाका तथ्या ह ले िनवार्चन क्षेऽ िनधार्रण गनर्का लािग उपयकु्त 
वा पयार्  आधार ू दान गदनन।्१०० सन ्२०११ मा जनगणना गिरएको 
िथयो, तर त्यसको ू ितवेदन अक्टोबर २०१२ मा माऽै ू कािशत हनेुछ। 
िनवार्चन क्षेऽको पनु: सीमा न चनुौतीपूणर् र िववािदत िवषय हनेुछ।  

मतदाता नाम दतार् गन कायर् पिन उि कै जिटल छ। जनसङ्ख्याको 
ूके्षपणका आधारमा िनवार्चन आयोगले अक  चनुाव हनुभुन्दा अिघ १ 
करोड ४५ लाख मतदाताह को नाम दतार् गनुर्पन िथयो। तर 
अिहलेसम्ममा १ करोड ५ लाख मतदाताह  माऽ दतार् भएका छन।् 
लगभग १० लाख मतदाताह को नाम या त नागिरकताको ूमाणपऽ 
नभएका कारण दतार् हनु सकेको छैन या भने आयोगको अनमुानमा 
उनीह  भोट हाल्न इच्छुक छैनन।् बाँकी मतदाताह  समिुपारका 
मलुकुह मा बिसरहेका अनमुान गिरएको छ।१०१ ६० हजारभन्दा बढी 
मतदाताह को िववरण सही छैन र त्यसलाई सच्याउन ु आवँयक 
छ।१०२  

ग. सम्झौतावातार्लाई राॆो बनाउन े

राजनीितक खेल रोिकँदैन। तैपिन छलफलह को तजुर्मा राॆोिसत गनर् 
सिकन्छ, चाहे त्यो संसदीय संरचनािभऽ होस ् या बािहर। संसदीय 
संरचना िनयमबाट स ािलत हनेु हनुाले त्यसका फाइदाह  छन,् तर 
िनयमह को ूभावकािरता ितनलाई नतोडेसम्म माऽै रहन्छ। 
संिवधानसभािभऽ वा बािहर कुनै पिन नयाँ छलफलह  चलाउँदा 
ितनलाई सकेसम्म समावेशी र पारदशीर् बनाउनपुछर्। त्यसको अथर् 

                                                        
९९ धारा ३३.क, ६३.३, र ६३.७। नेपालको अन्तिरम संिवधान, मािथ 
उल्लेिखत। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िनवार्चन आयकु्त, काठमाड , जून 
२०१२। 
१०० बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, विर  अिधकारी, केन्िीय 
तथ्या  िवभाग, काठमाड , जून २०१२। 
१०१ तराईमा नागिरकताको ू माणपऽ राजनीितक िववादको िवषय रिहआएको छ। 
भारतीय नागिरकह ले जालझेल गरेर नेपाली नागिरकता िलने गरेको वा आफ्नो 
िनवार्चन के्षऽमा पकड राख्न चाहने राजनीितक नेताह को िमलेमतोमा त्यसो हनेु 
गरेको आरोपह  लाग्ने गरेका छन।् तर यो समःया तराईमा माऽै सीिमत छैन। 
िनवार्चन आयोगले केही पहाडी िजल्लाका ४० ूितशत बािसन्दासँग नागिरकताको 
ूमाणपऽ नभएको फेला पाएको छ। काटर्र सेन्टरले २१ लाख मािनसको 
नागिरकता ूमाणपऽ नभएको र १० देिख ४० लाख मतदाताह को नाम दतार् 
नभएको अनमुान गरेको छ। “The Carter Center’s Fourth Interim Statement on 
the Election Commission of Nepal’s ‘Voter Register with Photograph’ 

Program”, काटर्र सेन्टर, जलुाई २०१२। मलुकुबािहर काम र बसोबास गन 
नेपालीको अनमुािनत सङ्ख्या ३० लाखभन्दा बढी छ, यसले पिन मतदाताको नाम 
दतार् गन र पिरचयपऽ जारी गन िनवार्चन आयोगको ूयासलाई जिटल 
बनाइिदन्छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िनवार्चन आयोगका विर  सदःय, 
काठमाड , ४ जून २०१२। 
१०२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िनवार्चन आयोगका अिधकारी, काठमाड , जून 
२०१२। 
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राजनीित ह ले आफ्नो परीक्षण हुँदैछ भ े कुरा पचाउन सक्नपुछर् र 
अिनि त परुःकारका िनिम्त अिहले उपभोग गिररहेका केही शिक्तलाई 
छाड्नपुन हनु्छ। नेताह ले आफ्ना पाटीर्िभऽका मध्यम तहका तथा 
अल्पसङ्ख्य नेताह उपर ध्यान िदनपुछर्, िकनभने उनीह  िजल्लाको 
पिरिःथितिसत बढी वािकफ हनु्छन।् तर पाटीर्ह लाई आन्तिरक 
ूजातन्ऽ लागू गराउन वा बढी ःप  नीितह  अवलम्बन गनर् लगाउन वा 
सा ठिनक व्यवःथापनलाई बढी पारदशीर् बनाउन जबजर्ःती गनर् 
सिकँदैन। पाटीर्ह  आफले फरक तिरकाले काम गनुर् चाहनपुछर्, चाहे 
त्यो थोरै समयका लािग िकन नहोस।्  

१. संिवधानसभाका कायर्ह को रक्षा 

संिवधानसभाले िविभ  संवैधािनक िवषयह मा कागजात र मःयौदाह  
तयार पानर् िवषयगत सिमितह  गठन गरेको िथयो।१०३ केही 
कमीकमजोरीह  भए पिन ती सिमितह  धेरै हदसम्म रचनात्मक िथए र 
आफ्ना िवषयबारे ितनलाई जानकारी िथयो। कुनै मु ाउपर सिमितमा 
मतैक्य हनु नसकेमा वा िवमित भएमा ितनलाई पिन मःयौदामा खलुाएर 
रािखन्थ्यो।१०४ िवषयगत सिमितह  पिछ त्यःता िववािदत िवषयह लाई 
सल् ाउने काम संवैधािनक सिमितबाट हनु ु पथ्य ।१०५ त्यो हनु 
नसकेको अवःथामा त्यःता िवषयउपर संिवधानसभाको खलुा सऽमा 
मतदान गराउन ुपथ्य । नयाँ संिवधानलाई एकमु  होइन धाराबार पमा 
पािरत गराउनपुन िथयो। तर कुनै पिन चरणमा मतदान भएन। त्यसको 
स ा उच्चःतरीय कायर्दल र त्यसपिछ संवैधािनक सिमितअन्तगर्तको 
“िववाद समाधान उपसिमित” ले हरेक िवषयउपर िनणर्य िलने काम 
गर् यो।१०६ 

                                                        
१०३ यीमध्येका केही मःयौदा सवर्सम्मितबाट पािरत भएका िथए र बाँकी मःयौदा 
“अल्पमतको िवचार” राखेर पास भएका िथए। 
१०४ उदाहरणका लािग, न्याय ू णालीसम्बन्धी सिमितको अवधारणापऽमा पाचँभन्दा 
बढी सवालमा सिमितका सदःयह को फरक मतलाई समावेश गिरएको िथयो। “A 

Report Preliminary Draft with the Concept Paper”, संिवधानसभाको न्याय 
ूणालीसम्बन्धी सिमित, सेप्टेम्बर २००९। 
१०५ िस ान्ततः संवैधािनक सिमितले बकाया सवालह  सलु्झाउने वा ितनलाई 
मतदानका लािग पेस गन िनणर्य गदर्छ। तर व्यवहारमा भने माओवादी, काङ्मसे, 
एमाले र पिछल्लो समयमा मधेसी लगायतका दलका शीषर् नेताह ले यी 
सवालह मा सम्झौता गन गथ र छलफलमा माओवादी लडाकू तथा सरकार 
पिरवतर्न जःता िवषय ःवत: जोिडएका हनु्थे। 
१०६ अक्टोबर २०१० मा उच्चःतरीय कायर्दल गठन भएप ात ् यी 
छलफलह बाट संिवधानसभालाई पूरै पन्छाइयो। साना दलह ले िवरोध गरे। 
फेॄअुरी २०११ मा नै संवैधािनक सिमितका अध्यक्ष नीलाम्बर आचायर्ले काङ्मसे, 

एमाले र माओवादीका शीषर् नेताह ले अन्य दललाई संवैधािनक िनणर्य ू िबयाबाट 
टाढा राखेको भन्दै उनीह को आलोचना गरे। “Challenges in drafting the new 

constitution discussed”, nepalnews.com, ५ फेॄअुरी २०११। त्यसपिछ नै 
िववाद समाधान उपसिमितका अन्य उपसिमित र कायर्दलह को गठन भएको िथयो 
र त्यसमा पिन ितनै माओवादी, काङ्मसे, एमाले र मधेसी शीषर् नेताह  (जसमध्ये 
केही सन ्२००८ को िनवार्चनमा आफ्ना के्षऽबाट परािजत भएका िथए) यी 
वातार्ह मा हाबी भएका िथए। िस ान्ततः यो उपसिमित संवैधािनक सिमितको 

काठमाड मा अिहले के भ  थािलएको छ भने पिछल्लो संिवधानसभा 
असफल हनुाको मतलब नेपाल संिवधानसभाका लािग तयार छैन। तर 
यःतो तकर्  िदनेह ले संिवधानका धेरै िवषयह  टु ो लािगसकेका िथए 
भ  ेतथ्य िबसर्न्छन।् स ीयताबारे सहमित हनु नसक्दैमा संिवधानसभाको 
अवधारणा नै िवफल भएको मा  सिकंदैन। ब  यसले त मखु्यमखु्य 
संवैधािनक िवषयह मा पाटीर्ह बीचको दूरीलाई इि त गदर्छ। संवैधािनक 
र अन्य धेरै िवषयउपरको मतमतान्तरमा पाटीर्ह  अल्झेकाले स ीयताको 
मु ा ओझेलमा पनर् गएको िथयो।  

लोकतािन्ऽक अभ्यासह लाई लत्याउने चलन नै बःयो। म्यादिभऽ काम 
तामेल गनर् गा॑ो परेकाले संिवधानसभाको कायर्तािलकालाई पटकपटक 
सच्याउन ुपर् यो। जनतािसत परामशर् गन योजना थािलएदेिख नै छोटोछोटो 
हुँदै आिखर यस वषर्को सु ितर त्यो हरायो नै। “संिवधानसभाको म्याद 
तीन मिहना बढाएर २७ अगःट परु् याएको भए पिन पाटीर्ह ले जनतािसत 
परामशर् गन िथएनन,्” एमालेका एक जना जनजाित नेताले बताए।१०७ 
कायर्िविधह को पिन संशोधन भयो। मे २०१२ सम्ममा संिवधानको 
ूत्येक धाराउपर भोट नगरी िस ो संिवधानलाई पािरत गन िनणर्य 
गिरयो।  

कुनै पिन ूावधानलाई छल्ने बाटो पाइन्छ; पाटीर्ह ले िनयमलाई केवल 
सझुाउका पमा िलने चलन बन्द नगरेसम्म िनयमलाई ूभावकारी 
बनाउन सिक । तर पिन केही उपायह  अवलम्बन गनर् सिकन्छ र ती 
उपाय नयाँ वा पनु:ःथािपत संिवधानसभाका लािग उपयोगी हनु सक्छन।् 
उदाहरणका लािग:  

 हािजरी जनाउने िनयम हनुपुछर् र विर  नेताह लाई उपिःथत हनु 
बाध्य पानर् दण्ड-जिरवानाको ूावधान रािखनपुछर्।१०८  

 खलुा सदनको छलफल र िववािदत िवषयह उपरको मतदान, 
सावर्जिनक परामशर् लगायतका समयतािलका जःता कायर्िविधह  
संशोधन गिरन ुहुँदैन।  

 संिवधानसभाका सिमितह मा मनोनीत सदःयह  नराखी ूत्यक्ष 
िनवार्चनबाट वा पाटीर्ले समानपुाितक ूितिनिधत्वका लािग 
ूाथिमकताको बममा िदएको उम्मेदवारह को सूचीबाट चिुनएका 
सदःयह  रािखनपुछर्।  

                                                        
मातहतमा िथयो, तर व्यवहारमा भने यसलाई पूणर्तः ःवाय  पमा स ािलत 
गिरयो। 
१०७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमालेका जनजाित नेता, काठमाड , जून 
२०१२। 
१०८ शीषर् नेताह  संसदीय सऽह मा अनपुिःथत हनेु कुरामा बदनाम िथए। मे 
२००८ देिख अिूल २०१० सम्म संिवधानसभाको बैठकमा सदःयह को औसत 
उपिःथित ६३ ूितशत, अथार्त ्दईुितहाइभन्दा केही कम िथयो। ठूला नेताह को 
हािजरी रेकडर् एकदमै खराब िथयो। उदाहरणका लािग, यस अविधमा माओवादी 
अध्यक्ष ू चण्डको उपिःथित दर ६.६९ ू ितशत िथयो भने काङ्मसेबाट ू धानमन्ऽी 
पदका दावेदार शेरबहादरु देउवाको १.९८ ूितशत िथयो। “Attendance and 

Participation in the Constituent Assembly”, Policy Paper no. 4, मािटर्न चौतारी, 
सेप्टेम्बर २०१०। 
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 सिमितका सभापितह  सिमित सदःयह को भोटबाट छािननपुछर् वा 
पिहलेबाटै तय गिरएका सतर्ह का आधारमा पालैिपलो छािननपुछर्, 
“सहमित” को आधारमा मनोनीत गिरन ुहुँदैन।  

 काननुी तथा ूाि क सल्लाहकारह को सहभािगताका औपचािरक 
ूावधानह  लागू गिरनपुछर्। यःता िवशेष ह को उपिःथित 
आिधकािरक हनुपुछर् र उनीह ले बोलेका कुरा कायर्िववरण 
पिुःतकामा िटिपनपुछर्।  

 संिवधानसभाका बैठकह मा र िववािदत िवषयह को समाधानको 
बममा “सहमित” अपिरहायर् हनु्छ, तर त्यसको उपयोग मतदानिसत 
िमलाएर गिरनपुछर् र संिवधानसभामा पिहले ूःततु गिरसिकएका 
ूःताव वा िवषयह को सन्दभर्मा माऽ उपयोग गिरनपुछर्।  

नयाँ िनवार्चन गिरएको खण्डमा अन्य ू ह मािथ पिन िवचार परु् याउनपुन 
हनु्छ, जःतै स ासाझेदारी र सम्झौतावातार्लाई छु ाउने ू । 
समानपुाितक ूितिनिधत्वको ूावधानबारे काङ्मसेले आपि  जनाइसकेको 
छ। तर यस ूावधानलाई हटाउन ु त्यसको समाधान होइन, य िप 
ूितिनिधत्वलाई अझ बढी साथर्क बनाउन यसको पनुसर्ंरचना भने ज री 
छ।१०९ 

२. बहृ र सम्झौतावातार्लाई सधुान 

भिवंयमा गिरने सम्झौतावातार्ह  िन य पिन बढी पारदशीर्, समावेशी र 
उ रदायी हनुपुछर्। पाटीर्ह ले तीन ूकारका ूयास गनुर्पछर्। 

बहृ र ूकृितका परामशर्ह  गिरनपुछर्। पाटीर्ह ले छलफलका लािग 
ूःततु गिरएका िवषय र ती िवषयिसत सम्बिन्धत वादिववादबारे खलुा र 
ःप िसत सावर्जिनक तवरमा बोल्नपुछर्। संिवधान आउन धेरै वषर् िढलो 
भइसक्यो र एक पटक पिरकल्पना गिरएको गाउँ तहसम्म गएर व्यापक 
परामशर् गनर्का लािग अब समय छैन। तर ःथानीय र राि य तहका 
नेताह िसत िजल्लािजल्लामा खलुा सभाह  राख्न सिकन्छ, य िप 
राजनीित ह  अिहलेको भलुभलैुयाबाट पार पाउन काठमाड मै चक्कर 
कािटरहेका छन।् िविभ  िवषयगत सिमितह मा खटाइएका मध्यम 
तहका नेताह लाई यःता जानकारीमूलक सभाको स ालन गनर् लगाउन ु
उपयोगी िस  हनेुछ। यःता नेताह ले संिवधानसभामा राॆो कोिसस 
गरेका िथए। उनीह सँग जानकारीको अभाव छैन, एकअकार्िसत सहजै 
कुरा गनर् सक्छन ् र उनीह मा माथ्ला तहका नेताह  जित दाग 
लािगसकेको छैन।  

                                                        
१०९ ौेणीगत सूची सही िदशातफर्  एउटा फड्को हनेुछ। कोटा ूणालीबाट 
संिवधानसभामा ूवेश पाउने िवशेष गरी मिहला, दिलत र केही जनजाित 
सदःयह को योग्यताको चौतफीर् आलोचना भएको छ। आलोचना गनह मा ती 
सदःयह ले ू ितिनिधत्व गरेका समूहका मािनसह  समेत छन।् यसो हनुकुो मखु्य 
कारण दलह ले सावर्जिनक वैधािनकता पाउन सक्ने समथर् व्यिक्तह लाई भन्दा 
पिन आफ्ना दलका लाइनलाई िशरोपर गनह लाई उम्मेदवार बनाएकाले हो। 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, 
मािथ उल्लेिखत, खण्ड ५.क। 

ःथानीय तहमा पिन परामशर् गिरनपुछर्। स ीयतासम्बन्धी 
सम्झौतावातार्लाई कल्पना गिरएको संिवधानसभाभन्दा बािहर िविभ  
तहसम्म परु् याउनपुछर्। “केही पाटीर्ह  सवर्दलीय गोलमेच वातार्को कुरा 
गछर्न,् तर वाःतवमा अिघ बढ्ने बाटोचािहँ सवर्पक्षीय हो। त्यसले गदार् 
संिवधानसभािभऽ नभएका समूहह का आवाजले पिन ठाउँ पाउँछ,” 
एमालेका एक जना जनजाित नेताले भने।११० सदूुरपि म वा पूवीर् 
तराईमा सीमा नबारे उठेका िववाद जःता िवषयमा ितनै ठाउँमा गएर 
सम्झौतावातार् थािलनपुछर्; ःथानीय िवचारह बाट क्षेऽीय समाधान िनःकन 
सक्छन।् पहाडदेिख तराईका िजल्ला हुँदै भारतसम्मको िनकास हनुपुन 
जःता जिटल ू ह बारे ूाि क र िवशेष को राय (चाहे त्यो जित नै 
राजनीितकरण गिरएको िकन नहोस)् राजनीितक िनणर्य गनर्का लािग 
उपयोगी हनेुछ। व्यापार र करको हकमा ूःतािवत राज्यह बीच तथा 
राज्यह  र काठमाड बीचको सम्बन्धबारे अझै बढी छलफल हनु ु
आवँयक छ। ःथानीय उ मी र ठूला व्यापािरक समदुायिसत पिन 
परामशर् गनार्ले उनीह लाई खतरा महससु हुँदैन।  

छलफलमा समावेशीकरणबारे ूःटता हनुपुछर्। समावेशीकरणका 
उपायह  र समूहह को वगीर्करणबारेका ू ह  व्यापक आन्दोलनका 
माध्यमबाट उठ्नअुिघ नीितगत छलफलह  तु न्तै थािलहाल्न ुपछर्। 
आिदवासीका पमा वगीर्कृत गिरयोस ् भ े बाहनु-छेऽीह को जोड 
स ीयतािसत जित जोिडएको छ त्यित नै समावेशीकरणिसत पिन 
जोिडएको छ। आिदवासीको वगीर्करणलाई ूः ाउन ज री छ र 
अन्तरार्ि य ौम स ठनको अिभसिन्ध १६९ को आत्मिनणर्यको अिधकार 
जःता ूावधानको सान्दिभर्कताबारे पिन छलफल आवँयक छ। 
स ीयतावादी पाटीर्ह ले अिहलेसम्म दिलत तथा मिहला ककस सम्मखु 
पगु्ने अथर्पूणर् ूयास गरेका छैनन।् आजको नेपालमा दवैु अित नै पछािड 
परेका समूह हनु ्र उनीह का लािग स ीयताबारे अमूतर् वादिववादले 
भन्दा स ीयताले कुन हदसम्मको समावेशीकरण ल्याउँछ त्यस कुराले 
बढी मह व राख्दछ।१११ 

घ. थाती रहेका मु ाह  

सबैभन्दा पेिचलो िवषय त स ीयता नै िथयो, तर संिवधानसभाको अवसान 
गराउने कारकत वह  अ  पिन िथए र ितनले भिवंयमा िलइने 
िनणर्यह लाई पिन असर पान छन।्  

पिहलो, पाटीर्ह  शासकीय ःव पबारे नै िवभािजत िथए। 
माओवादीह ले ूत्यक्ष पमा िनवार्िचत रा पित हनुपुन अवधारणा अिघ 
बढाएका िथए। त्यसबाट किहल्यै खतम नहनेु गठबन्धनको राजनीितबाट 
मिुक्त िमल्ने र ःथाियत्व आउने उनीह को तकर्  िथयो। यसको पछािड 

                                                        
११० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमालेका जनजाित नेता काठमाड , जून २०१२। 
अन्यले पिन यःतै माग उठाएका छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काङ्मसे 
सदःय, मधेसी वातार्कार काठमाड , जून २०१२। 
१११ दिलत गितशा  र मिहला सहभािगताबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, मािथ 
उल्लेिखत, खण्डह  ५.क र ५.ख। 
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पाटीर् अध्यक्ष ूचण्डको िनजी मह वाकाङ्क्षा पूरा हनु सक्ने 
िहसाबिकताब पिन रहेको छ। यसबाट िनरङ् कुशता आउँछ भनेर 
काङ्मसेले त्यसको िवरोध गर् यो। ू त्यक्ष िनवार्िचत रा पित र संसदबाट 
चिुनने ूधानमन्ऽी रहने “िमिौत” वा “अधर्-रा पतीय” प ितमा जाने 
टु ो लाग्यो। यस िनणर्यबाट सबैको िच  बझु्ने ठािनयो। य िप यसबाट 
दईुओटा शिक्तकेन्ि खडा हनेु र शिक्तस षर् भएर सबै ठप्प हनेु पिरिःथित 
पिन जिन्मन सक्छ। तर फेिर स ीयताउपर अिन्तम समयमा चकार्चकीर् 
परेका बेला काङ्मसेले अधर्-रा पतीय ूणालीलाई िदएको समथर्न िफतार् 
िलने बतायो। त्यसलाई स ीयताबारे उसको सौदाबाजी भनेर बझु्न 
सिकन्छ।  

दोॐो, नयाँ संिवधानमा परेका न्यायपािलकासम्बन्धी ू ावधानह का कारण 
न्यायपािलका पिन िनकै जम्जमायो। माओवादीह ले हरेक तहमा 
राजनीितक िनयिुक्त गिरनपुन र साथै संवैधािनक अदालत हनुपुन ूःताव 
ल्यायो। यसका आलोचकह ले यसो गरेमा अदालतह को अिहलेभन्दा 
अझै बढी राजनीितकरण हनेु बताउँदै न्यायाधीशह को िनयिुक्त र बढुवा 
योग्यता र कायर्सम्पादनको आधारमा नभई बिरयताकै आधारमा हनुपुन 
जोड िदए। न्यायपािलकािसतको परामशर्पिछ समयाविध तोिकएको 
संवैधािनक अदालत राख्न ेमध्यमागर् िनकािलयो।११२ तर केहीको भनाइमा 
यस ूकरणबाट न्यायपािलका र पाटीर्ह बीचको सम्बन्धलाई हािन 
परु् यायो, िवशेषगरी माओवादीह िसतको सम्बन्धलाई अिन संिवधानसभाको 
म्याद थप गनबारे सव च्च अदालतको फैसला पिन यसबाट ूभािवत 
भयो।  

ङ. जसका कारण खेल बदिलन सक्छ 

पाटीर्ह को सा ठिनक कमजोरी, िनणर्य िलने खिेु तिरका र नेततृ्वको 
स टबाट आउँदा मिहनाह  कसरी िब छेन ्त्यसको िनधार्रण हनेुछ।११३ 
तर अन्य कारकह ले पिन खेललाई आनका तान फरक पानर् सक्नेछन।्  

िहंसा: संिवधानसभाको म्याद सिकएपिछ यता आएर कुनै ठूलो िहंसाको 
वारदात भएको छैन, तर साम्ूदाियक रङ चढेको कुनै िहंसाको घटना 
भएमा र त्यसमा ूहरीको पूवार्महपूणर् व्यवहार भएको मािनसलाई लागेमा 

                                                        
११२ न्यायपािलकाका सदःयह सँगको छलफलप ात ्१५ मे २०१२ मा भएको 
दलह को समझदारीअनसुार, सव च्च अदालत र संवैधािनक अदालत दवैुको समान 
हैिसयत रहने र दवैु िनकायका ूमखुमा ूधान न्यायाधीश रहने िनधो भएको 
िथयो। संवैधािनक अदालतले राज्यह बीच, राज्य र केन्िबीच, तथा राज्य र 
ःथानीय सरकारह बीचका झगडा हेन र सव च्च अदालतले अन्य सबै संवैधािनक 
मु ाह  हेन कुरा भएको थयो। साथै, संवैधािनक अदालतमा ूधान न्यायाधीश र 
सव च्च अदालतका अन्य दईु जना विर  न्यायाधीशका अलावा मिन्ऽमण्डल ारा 
मनोनीत दईु जना संवैधािनक िवशेष ह  समेत रहने व्यवःथा गिरएको िथयो। 
यसबाट संवैधािनक अदालतको “राजनीितक चिरऽ” देिखने र सव च्च 
अदालतभन्दा फरक हनेु तकर्  पेस गिरएको िथयो। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार्, संिवधानिव , काठमाड , अगःट २०१२। यसका साथै हेनुर्होस ्“Draft of 

agreement among parties”, The Kathmandu Post, १६ मे २०१२। 
११३ पाटीर्ह का बारेमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, मािथ उल्लेिखत। 

वा िहंसाको उ ेजनात्मक कायर् भएमा त्यसले पाटीर्ह को अिहलेको 
लोसेताललाई ठूलो झट्का िदनेछ।  

राजनीितक उच्च वगर् गैरिजम्मेवार देिखएकाले त्यसूित व्यापक आबोश 
नभएको होइन, तर के भयो भ ेबारे अन्योल र के हनु्छ भ बेारे 
अिनि तता भएकाले तु न्तै िवरोध आन्दोलन सु  गनर्लाई कुनै िनसाना 
छैन। तर पिन ूितपक्ष र स ाधारी गठबन्धनबीच, स ीयता समथर्क र 
िवरोधीबीच, पिहचानवादी ःथानीय स ठनह बीच तथा दईु माओवादी 
पाटीर्ह बीच र दईु मधेसी मोचार्ह बीच झडपह  हनु सक्छन।् 
जनसाधारणलाई लआय गरेर अ ात ॐोतबाट हनेु उ ेजनात्मक िहंसाले 
तनाव फैलाउन सक्छ र त्यःतो कायर्लाई जातीय रङ चढाउने ूयास हनु 
सक्छ। “(राज्य पनुसर्ंरचना) का िवषयउपर िनणर्य गन बेला जातीय 
तनाव फेिर पक्का बढ्नेछ”, सनुसरीका एक जना िटप्पणीकारले 
बताए।११४ 

िविभ  समूहह ले आफ्नो उपिःथित जनाउने ूयास गनछन ्र ःथानीय 
तहमा आफ्ना एजेन्डालाई अिघ बढाउन खोज्नेछन।् जनसभाह को बढ्दो 
आयोजना, “जातीय संिवधानह ” को घोषणा, नयाँ राज्यह को 
ूतीकात्मक ःथापना र पूवार्मही ःथानीय िमिडयाका कारण हालका 
वषर्ह मा िहंसा भिड्कएका छन।् आन्दोलनकारी समूहह बाट अत्याचार 
गिरयो भ  ेहल्लाले पिन त्यःतो काम गरेको छ। ूतीकात्मक कायर् र 
उ ेजक भाषणको पिन गम्भीर भिूमका रहन्छ।११५ हालसम्ममा सहरी 
क्षेऽ तथा नेपालको मखु्य राजमागर् छेउछाउका िमिौत जनसङ्ख्या भएका 
इलाकाह  बढी संवेदनशील देिखएका छन।् तर स ीयताका पक्ष र 
िवपक्षमा खडा हनेु नयाँनयाँ गठबन्धनह ले िहंसाका खतरालाई 
बढाउनेछन ्र अन्य ठाउँितर पिन तनाव फैलनेछ।११६  

यहाँ उल्लेख गिरएका पिर ँयह  राज्यको सरुक्षाबलको ूितिबया 
सन्तिुलत र यथोिचत ् रहेको वा नरहेको मािनसह ले कःतो देख्छन ्
त्यसमा भर पछर्। राजनीितक आन्दोलनह ले कुनै शहीद फेला पारे भने 
ती झनै उम, िहंसात्मक र घरीघरी उठ्ने गछर्न।् सन ्२००७ देिख 
यताका सबै सरकारह को काम आन्दोलनकारीह का माग पूरा गन 
वचन िदँदै सम्झौतामा हःताक्षर गन भएको छ। यःतो गनुर् कित 
अव्यावहािरक छ भ े तथ्य मे २०१२ मा देिखयो, जनु बेला सरकारले 
अनेक थरीका आन्दोलनकारीह िसत अनेक सम्झौताह  गरेको िथयो। 
ितनमध्ये कितपय परःपरमा बािझने खालका िथए।  

                                                        
११४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, सनुसरी, जून २०१२। 
११५ िलम्बूवान समूहह  तथा पाटीर्ह को गठबन्धन, संयकु्त िलम्बूवान मोचार्ले 
२६ मे २०१२ मा िलम्बूवान राज्य घोषणा गद “अन्तिरम िलम्बूवान 
संिवधान” जारी गिरसकेको छ। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, िलम्बूवान 
नेता, सनुसरी, जून २०१२। सदूुरपि ममा समेत संयकु्त अथवा अखण्ड सदूुर पि म 
राज्य लेिखएका आगन्तकुह को ःवागतका लािग रािखएका िच ह  बढ्दो माऽामा 
देिखदैँ छन।् 
११६ उदाहरणका लािग, पोखरालाई जातीय तथा साम्ूदाियक तनावको थलो 
मािनदैन। तर पिन त्यहाँ मे २०१२ मा छेऽी र जनजाित कायर्कतार्ह बीच 
मठुभेड भएका िथए। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ २६ 
 

 

िवधाियका नभएको र अल्पकालीन बजेट माऽ पािरत भएको अवःथामा 
पाटीर्ह ले ःथानीय तवरमा जनु सन्तलुन बनाएका िथए त्यसमा पिरवतर्न 
आउनेछ। िबतेका दईु वषर्मा ःथानीय तहमा पाटीर्ह बीच त्यितिविध 
िहंसाका घटना भएका छैनन।् त्यसको एउटा ूमखु कारण त िवकास 
बजेट र ठेक्का-प ामा उनीह बीचको समझदारी हो। स ाधारी 
गठबन्धनमा रहेका पाटीर्ह ले यस बेला यःतो समझदारी तोड्ने आटँ गनर् 
सक्छन।् सबैजसो पाटीर्ह मा “ूोत्साहन आधािरत” कायर्कतार्ह  छन ्
जसको जीवनविृ  सानाितना अपराधकमर् र धाकधम्कीबाट चलेको हनु्छ 
या सरकारी कामको ठेक्काप ािसत जोिडएको हनु्छ।११७ त्यःता व्यिक्तले 
िवकल्प खोज्नपुन हनु्छ। तर चनुाव हनेु पक्का भएमा सबै पाटीर्ह  चनुाव 
ूचार सु  हनुअुगावै चन्दा उठाउन र एकअकार्को इलाकामा घःुन बल 
गनर् थाल्नेछन।्  

रा पित: रा पितको अवःथा अःप  छ। संवैधािनक पमा रामवरण 
यादव आल ािरक रा पित हनु,् तर उनी एउटा शिक्तकेन्िको हैिसयतमा 
रहेका छन।् उदाहरणका लािग, अगःटको सु ितर िनवार्चनसम्बन्धी 
काननुलाई अध्याविधक र संशोधन गनर् सरकारले तयार पारेको 
अध्यादेशलाई उनले ःवीकृित िदन मानेनन।् सबभन्दा पिहले कसरी 
अगािड बढ्ने भ ेबारे पाटीर्ह मा सहमित हनुपुनमा उनको जोड र ो। 
संिवधानसभाको अिःतत्व समा  भएको लगतै उनले ूधानमन्ऽीलाई 
“कामचलाउ” माऽै हनु ्भने। यो िववादाःपद िथयो। िकनभने पिछल्लो 
संिवधानसभाबाट चिुनएका हनुाले रा पित आफ पिन कामचलाउ 
हैिसयतका हनु।् रा पित यादव सन ्२००८ र २००९ मा िववादमा 
फँसेका िथए, जनु बेला उनले आफ्नो पाटीर् नेपाली काङ्मसेको अडानलाई 
पृ पोषण गरेको आरोप लागेको िथयो।११८ एकदईु वषर् यता भने उनले 
आफ्नो छिवलाई िनकै सधुारेका छन,् िवशेषत: सन ् २००९ मा 
सेनाूमखुलाई थमौती गनर् उनले खेलेको भिूमकापिछ।११९ 

रा पित यादवउपर ूितपक्षका काङ्मसे र एमालेले सरकार बदल्न खबैु 
दबाब िदएका छन।् रा पितसँग “बाधा-अड्काउ हटाउने” अिधकार छ र 
केही उनलाई “अिन्तम उपाय” का पमा पिन हेन गछर्न।्१२० यिद 
                                                        
११७ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया िरपोटर्, नं. १९४, नेपालको राजनीितक 
संःकार, २९ सेप्टेम्बर २०१०, खण्ड ३.ख.१। 
११८ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंय कसको 
हातमा?, मािथ उल्लेिखत, खण्ड २.ग र बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त 
ूिबया: टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, खण्ड ८। 
११९ सन ्२००९ को सु ितर तत्कालीन ूधानमन्ऽी ूचण्डले पूवर् ूधान सेनापित 
क्मा द कटवाललाई बखार्ःत गरेकोमा सो िनणर्यलाई उल् ाएपिछ रा पित 
यादव िववादमा आएका िथए। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंय 
कसको हातमा?, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ६। 
१२० “बाधा-अड्काउ फुकाउने” अिधकार भ ाले सामान्यतया रा पितको िनणर्यले 
दलह लाई ूिबयागत र केही संवैधािनक अड्चन पन्छाउन अनमुित िदन्छ भ े 
बिुझन्छ। धारा १५८, नेपालको आन्तिरक संिवधान, मािथ उल्लेिखत। केही 
नेताह ले सबै पाऽह को िव सनीयता गमेुको अथवा दलह  एउटा समझदारीमा 
आउन नसकेको अवःथामा रा पितसँग कदम चाल्नका लािग कमसेकम एउटा 
संवैधािनक आवरण छ भन्दै उनलाई “अिन्तम िवकल्प” भन्दछन।् तर रा पितको 
भिूमका आल ािरक माऽ भएको हुँदा िस ान्ततः उनले मिन्ऽपिरषद्को िसफािरसमा 

राजनीितक सहमित हनु सकेन भने उनले कदम चाल्ने पक्का छ। ू ितपक्षी 
पाटीर्ह  यो िवकल्प खलुा राख्नका लािग गितरोधलाई सकेसम्म 
लम्ब्याउन खोज्नेछन।्  

सव च्च अदालत: संिवधानसभाको हकमा न्यायपािलकाले खेलेको 
भिूमकालाई धेरैले सिबयतावादी वा बढ्ता गर् यो भ े िहसाबले हेरेका 
छन।् संिवधानसभा नहुँदाको अिनि त अवःथालाई देखेर अदालतले केही 
पछािड हट्ने कोिसस गरेको छ र वतर्मान स टको समाधान पाटीर्ह कै 
हातमा छ भनेको छ। साथै अध्यादेश ारा बजेट ल्याउने सरकारको 
ूःतावलाई अदालतले सदर गरेको छ। त्यित हुँदाहुँदै पिन सरकारले 
सामान्य अवःथामा बनेको सरकारको अिधकार तथा कामचलाउ 
सरकारको अिधकारबीचको अवधारणात्मक लआमण रेखा नाघेको खण्डमा 
त्यो अदालतको िन ाको ठूलो परीक्षण सािवत हनेुछ।  

शासकीय व्यवहार: िवधाियका नभएकाले गदार् सरकारका साम ु ठूला 
चनुौतीह  पैदा हनेुछन,् जःतो जलुाई २०१२ मा आंिशक बजेट पािरत 
गदार् सरकारले बेहोनुर् पर् यो। शासकीय बन्दोबःतबारे अन्य कुराह  पिन 
उठ्न सक्छन ् र पाटीर्ह ले शासकीय बन्दोबःतका लािग आपसी 
मतिभ तालाई पन्छाउलान ्भनी कल्पना गनर् सिकंदैन। आंिशक बजेट 
ल्याउँदाखेिर झ सरकारले अध्यादेश ल्याउनपुन हनु्छ, जसलाई रा पितले 
ःवीकृित िदनपुन हनु्छ। यसले रा पित र ूधानमन्ऽीबीच तनाव सजृना 
गराउन सक्छ।  

राजतन्ऽवादी दिक्षणपन्थी र पूवर्राजा: पूवर् राजा ानेन्ि शाह सन ्२००६ 
मा आफू अपदःथ भएपिछको नेपालको राजनीित र शासन व्यवःथाबारे 
बेलाबखत िचन्ता व्यक्त गन गछर्न।् आफू राजनीितमा लाग्ने 
सम्भावनालाई भने उनले इन्कार गद आएका छन,् तर संिवधानसभा भ  
नहनु्जेलसम्म माऽै। गएको जलुाई मिहनाको सु ितर उनले नेपाली 
जनताले चाहेमा राजनीितक नेताका पमा नभई नेपाल नरेशका पमा 
फकर् ने बताए। राजतन्ऽलाई खलुा समथर्न जनाउने अनदुारवादीह  उनी 
सावर्जिनक पमा देखा पिररहनाले खबैु हौिसएका छन।् राजावादी 
समूहमै पिन राजा फकर् न सक्छन ्वा राजाले फकर् न पछर् भ मेा िव ास 
नगनह  छन।् तर उनीह  राजतन्ऽको मु ालाई राजालाई हटाएर होस ्
या पूणर् आल ािरक तवरमा राखेर होस ्सन ्१९९० को संिवधानलाई 
पनु: जागतृ गराउने काममा समथर्न जटुाउन हथकण्डाका पमा 
उठाइरहेका छन।् यःतो हनेु सम्भावना ज्यादै क्षीण छ, तर यस 
ूकारका चचार्ले अन्योल र ीवुीकरण बढाउन भने सहयोग गछर्। 

नेपाली सेना: सेनाले कुनै पिन पाऽह , चाहे रा पित, चाहे ूितपक्ष वा 
चाहे पिहलेका राजा हनु ्कसैलाई समथर्न गन कदम चालेमा त्यसको 
आन्तिरक समथर्न एकदमै कम हनेुछ र अन्तरार्ि य समथर्न त पटकै्क हनेु 
छैन। सेना पिन हःतक्षेप गनर् चाहन्छ भ े देिखंदैन। तैपिन नेपाली सेना 

                                                        
माऽ कदम चाल्न सक्छन।् रा पितलाई यःतो अिधकार िदने उक्त धारा 
संवैधािनक राजतन्ऽको अवशेष हो। “बाधा-अड्काउ फुकाउने” अिधकार संिवधान 
ूद  हो, तर यसमा कुनै सीमा तोिकएको छैन। राजतन्ऽमा भने यसको अथर् 
दरबारले चाहे जःतो जे पिन गनर् सक्छ भ े लाग्थ्यो। धारा १२७, नेपालको 
संिवधान, १९९०। 



नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन बिमक िवकास 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २33, 27 अगःट २०1२ २७ 
 

 

सापेिक्षक पमा ःवाय  खेलाडी हो। संिवधानसभा भ  भएपिछ सेनाले 
कुनै पिन “वैधािनक सरकार” को आदेश मा ेछ भ ुपन आवँयकता 
महससु गर् यो। यस उिक्तले शािन्त ूिबयाका बेला नागिरक सरकारूित 
सेनाले देखाएको उपेक्षापूणर् व्यवहारलाई सम्झना गराउँछ। सरुक्षा बलले 
सरकारको वैधािनकता जाँच्ने बेला यो होइन।१२१ 

सन ्२०११ मा माओवादी पूवर्लडाकूह लाई समायोजन गन िवषयमा 
नेपाली सेनाको व्यवहार केही हदसम्म सहयोगात्मक रहेको िथयो।१२२ 
संसदीय छलफलमा कुनै आचँ नपरु् याउन सेना सजग छ,१२३ तर 
सेनालाई एक वा अक  तिरकाबाट राजनीितमा मछु्ने काम भएको छ। 
केहीको भनाइमा लडाकूह बारे सम्झौता माओवादी र सेनाबीचको 
लेनदेनको पिरणाम हो।१२४ कुनै ूकारको समायोजनलाई सोझै इन्कार 
गिररहेको सेना नया ँिनदशनालयअन्तगर्त सोचेभन्दा बढी लडाकूह  िलन 
राजी भयो। त्यसको बदलामा सरकारले पनुसर्ंरचनाको योजना र उच्च 
तहको खासखास पदमा बढुवा गन ःवीकृित िदयो।१२५ एक थरीको 
अनमुानअनसुार बहृ र पनुसर्ंरचना योजनाअन्तगर्त अिधकृत तहका पदह  

                                                        
१२१ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्“एउटा जनल किहल्यै िरटायडर् हुँदैन”, नागिरक, 

२३ जनवरी २०१०। 
१२२ सरुक्षा के्षऽका िवषय र मखु्य गरी माओवादी लडाकू तथा माओवादी सेनाको 
अन्त्यसम्बन्धी पृ भिूमका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुका िरपोटर्ह , नेपाल: दइुटा 
सेनाबाट एउटा, तथा नेपालको िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत, दवैु मािथ 
उल्लेिखत। 
१२३ सन ् २००९ मा तत्कालीन ूधान सेनापित कमा द कटवालले 
संिवधानसभाको राि य िहतको संरक्षण सिमितसमक्ष संवैधािनक िवषयमा नेपाली 
सेनाको ि कोणबारे अपेक्षा नगिरएको ूःतिुत गरे। “सेनालाई राजनीितक 
िववादमा नतान”, कािन्तपरु, १४ फेॄअुरी २००९। ूधान सेनापित कटवाल तथा 
शािन्त ूिबयाूित सेनाको ूितरोधबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंय कसको हातमा?, मािथ उल्लेिखत, खण्डह  ४.क र 
४.ख। सन ्२००९ र २०१० मा माओवादी तथा अन्य दलह बीचको ीवुीकरण 
सबैभन्दा खराब िःथितमा पगेुका बेला वतर्मान ूधान सेनापित छऽमान गु ङले 
खलेुआम गैर माओवादी दलह को समथर्न गरेका िथए। तर सन ्२०११ देिख भने 
माओवादी र सेना िनकै निजिकएका छन।् शािन्त ूिबयाका िवषयमध्ये 
समावेशीकरणको मु ामा चािहँ सेनाले सबैभन्दा बढी ू ितरोध गरेको छ। अझ बढी 
मधेसी यवुाह लाई सेनामा भनार् िलनेबारेको िवरोध त्यसको एउटा उदाहरण हो। 
“NA already inclusive enough: Army chief”, The Kathmandu Post, ५ जूलाई 
२०११; “Army unhappy about decision”, The Kathmandu Post, २२ िडसेम्बर 
२०११। 
१२४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली सेनाका अवकाशूा  विर  अिधकृत, 

काठमाड , जून २०१२। हेनुर्होस ्ीवु कुमार, “सेना पनुसर्ंरचना र राज्य व्यवःथा”, 

कािन्तपरु, ४ मे २०१२। 
१२५ “CoAS tells House panel of need to re-do ‘obsolete’ Army structure”, The 

Kathmandu Post, ३० अिूल २०१२। ितनमध्ये सेना ूमखु छऽमान िसंह 
गु ङका एक जना नातेदार पिन रहेको बताइन्छ। त्यस ूकारको बढुवाले 
उ रािधकारका लािग हनेु दौडलाई बदल्न सक्ने िथयो। “Army restructuring”, 

Republica, १० मे २०१२। 

चािहएभन्दा अिधक माऽामा िवःतार गिरनेछ।१२६ यःतो ूःतावलाई 
संसदीय सिमितले नया ँसरुक्षा पिरषद्को गठन भएर त्यसले नयाँ सन्दभर्को 
आकलन नगरेसम्म कुनै पिरवतर्न ल्याउन हुँदैन भन्दै अःवीकृत गरेको 
िथयो।१२७ त्यस बेला संिवधान जारी गिरनेछ र नेपाल िछटै नयाँ 
राज्यह  िनमार्ण गन बाटोमा जानेछ भ े अनमुान गिरएको िथयो। 

तर, ६,५०० जना माओवादी पूवर्लडाकूह  समायोजनमा जाने अपेक्षा 
गिरएकोमा त्यसभन्दा धेरै थोरै माऽले समायोजन रोजे। यसको अथर् हो 
सरकार र सेनाले रथी ारा नेततृ्व गिरने १८,५०० जवान रहने भिनएको 
िनदशनालयको िवकल्प खोज्न ुपनछ। तर माओवादी लडाकूह  भए पिन 
नभए पिन सेना अिहले िनदशनालय राख्नपैछर् भ मेा छ, यसलाई सेना 
पनुसर्ंरचनाको एउटा मह वपूणर् कडी मािनएको छ।१२८ माओवादी र 
सेनाका केही उच्च अिधकृतह को सम्बन्धमा अिहले सधुार भएको होला, 
तर उनीह मा िमतेरी गाँिसएको भने छैन र परुानो इबी बािहर आउन बेर 
लाग्दैन। 

जनरल गौरवशमशेर राणा अगःट २०१२ मा कायममकुायम सेनाूमखु 
भए। उनले जनरल छऽमानिसंह गु ङको ठाउँ िलनेछन,् गु ङको 
कायर्काल सेप्टेम्बरमा सिकँदैछ।१२९ यसबाट उ रािधकारको िवषयमा 
िववाद हनेु र यसलाई पाटीर्ह ले एकअकार्लाई िहकार्उन ूयोग गनछन ्
भ  े अड्कलबाजी सिकएको छ। आम तवरमा जनरल राणा र 
माओवादीह  एकअकार्मा वैमनःयता राख्छन ्र राणा नेपालमा भइरहेको 
पिरवतर्नूित श ाभाव राख्न े सेनाको समूहको ूितिनिधत्व गछर्न ् भ े 
ठािनन्छ। यःता िचन्ता-चासोलाई हटाउन जनरल राणाले राजनीितक 
पाऽह को हकमा हःतक्षेप गनुर्पन अनरुोधलाई नकानुर्पछर् र संवैधािनक 
ू ह बारे िटप्पणी गनर्बाट आफूलाई टाढै राख्नपुछर्। त्यसैगरी, 
राजनीित ह ले पिन के बझु्नपुछर् भने सेनाको सहयोगबाट खोिजएको 
समाधान अःवीकायर् हनेुछ र त्यसले ीवुीकरणलाई नराॆोसित चकार्उने 
काम माऽै गनछ।  

सेनामा समायोिजत हनु चाहेका माओवादी लडाकूह को भिवंयलाई शीय 
टु ो लगाउनेतफर्  नेपाली सेनाले सकारात्मक भिूमका खेल्न चाएको 
देिखन्छ।१३० यःतो कदमले सेनाको छिवलाई उिजल्याउँछ। पाटीर्ह ले 
जब फेिर बहृ र शािन्त ूिबयाउपर कायर् गनर् थाल्नेछन ्तब जनरल 

                                                        
१२६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली सेनाका अवकाशूा  विर  अिधकृत, 

काठमाड , जून २०१२। ीवु कुमार, “सेना पनुसर्ंरचना र राज्य व्यवःथा,” मािथ 
उल्लेिखत, खण्ड ४.ख। 
१२७ उक्त िनणर्य राज्य व्यवःथा सिमितले ८ मे २०१२ मा गरेको िथयो। “SAC 

shelves Army restructuring plan”, The Kathmandu Post, ९ मे २०१२। 
१२८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अवकाशूा  विर  सैिनक अिधकृत, काठमाड , 

जून २०१२। 
१२९ ूधान सेनापित गु ङले अवकाशपूवर् परम्परागत पमा एक मिहनाको िबदा 
िलनअुिघ नेपाली सेनाको नेततृ्व जनरल राणालाई हःतान्तरण गरे। “Gen Gurung 

hands over responsibility to Rana”, The Kathmandu Post, १० अगःट 
२०१२। 
१३० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। 
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राणाले सेनाले न चाएको ूिबयािसत सामना गनुर्पनछ, त्यसमा नागिरक 
सपुरीवेक्षणूित जवाफदेही हनेु िकिसमले सेनाको लोकतािन्ऽकरण गन, 
नेपालको जनसािङ्ख्यक िविवधताको राॆोिसत ूितिनिधत्व हनेुगरी भतीर् 
ूिबयामा पिरवतर्न ल्याउने र सेनाको सङ्ख्या कटौती गन िवषय 
पछर्न।्१३१ 

  

                                                        
१३१ उ रािधकार तथा जनरल राणाका आगामी चनुौतीका बारेमा थप जानकारीका 
लािग हेनुर्होस ्सरोजराज अिधकारी, “िजम्मेवारीको सु आत र समाि ”, कािन्तपरु, 
११ अगःट २०१२ र ू शान्त झा, “Reform agenda”, The Kathmandu Post, ८ 
अगःट २०१२। 

४. अन्तरार्ि य समदुाय 

नेपालका लािग सबभन्दा मह वपूणर् अन्तरार्ि य पाऽह  भ ु नै यसका 
िछमेकीह  भारत र चीन हनु।् नेपाली राजनीित ह ले आपःतमै कुरा 
िमलाउन थालेकाले र गहुार पिन िछमेकीह िसतै माग्न थालेकाले 
नेपालको शािन्त ूिबयामा सघाउने अ  अन्तरार्ि य पाऽह को ूभाव 
हालका वषर्ह मा िनकै घट्न गएको छ। भारत अितशय मह व राख्न े
पाऽ हो, उसले िनणर्यलाई यताको उता पािरिदन सक्छ। चीनको 
अिभ िच पकै्क छ, तर दैनिन्दन राजनीितमा उसको ूभाव हालसालै माऽ 
देिखन थालेको हो। संयकु्त रा  राजनीितक िनयोगको चार वषर् लामो 
कायर्काल जनवरी २०११ मा सिकयो, तैपिन यसको राजनीितक 
मािमलासम्बन्धी िवभागले सानै भए पिन आफ्नो उपिःथित जनाइरहेको 
छ।  

क. भारत र चीन 

हनु त संिवधानसभाको अन्त्य हनेु बेलाितर भारतको भिूमका देिखएको 
िथएन, तैपिन भारतीय संःथापनाको एउटा िहःसाले नयाँ शिक्तसन्तलुन 
पैदा गनर् ताजा चनुाव गन कुरालाई समथर्न जनाएको िथयो। त्यसपछािड 
संिवधानसभा नहुँदैमा कुनै िवपि  आइपदन भ  े तकर्  िथयो। 
सम्झौतावातार्ह मा काङ्मसे र एमालेले देखाएका नालायकी, आफ्नै 
पाटीर्लाई ठेगानमा राख्न नसक्ने उनीह का कमजोरी र ू ितपक्षका पमा 
उनीह को टीठलाग्दो ूदशर्नले गदार् नै भारत त्यस नितजामा पगेुको 
िथयो। त्यसैगरी स ीयताूित केही भारतीय पाऽह को सहानभुिूतले पिन 
काम गरेको िथयो।  

संिवधानसभाको अन्त्य भएदेिख यता िनवार्चन गराउने वा संिवधानसभालाई 
िबउँताउने भ ेबारे नया ँिदल्लीको धारणा अ ात छ। भारतले ू धानमन्ऽी 
भ राईलाई एक वषर्देिख समथर्न िदँदै आएको भए तापिन उसले सवर्दलीय 
सरकारूित जोड िदन थालेको छ।१३२ यसले गदार् सरकारको राजीनामा 
माग्न काङ्मसे र एमालेलाई केही बल िमलेको छ। संसद नहुँदाको 
अवःथामा सरकारलाई अपदःथ गनुर् गा॑ो काम हो। तर चारैितरबाट 
दबाब परेमा ूधानमन्ऽी भ राईले पिन धेरै समय त्यो थेग्न सक्दैनन।्  

केही विर  माओवादी नेताह  भारत पिहले हेरी पिहचानमा आधािरत 
स ीयताूित त्यित उत्सािहत नदेिखएकामा िचिन्तत छन ्भिनन्छ। यसरी 
हात िझक्ने कारणमा स ीयताउपर िविभ  समूहबीच हनु सक्ने िहंसाको 
असर सीमापािर भारतमा पिन पन आश ा हनु सक्छ।१३३  

भारतले सवर्दलीय सरकार चाएर त्यसको सल्लाह िदनमुा राजनीित  र 
सरकारी अिधकारीह का ि मा नेपाली राजनीितमा अभतूपूवर् िचिनयाँ 
संलग्नता बढेको देिखन ु हो।१३४ यो धेरै पमा ूकट भएको छ। 

                                                        
१३२ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, िव षेक, काठमाड , अगःट २०१२। 
१३३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। 
१३४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। 
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धेरैलाई र नयाँ िदल्लीलाई िचढाउने एउटा ूस  त ूधानमन्ऽी 
भ राई ारा हालैमा चीनमखुी भनेर िचिनएका व्यिक्तलाई मखु्य सिचवको 
पदमा िनयिुक्त गनुर् हो।१३५ 

विर  नेताह , सरकारी अिधकारीह  र कूटनीितक वृ का सदःयह बाट 
स ीयताबारे धारणा ूःट पमा आउन लागेको बिुझएको छ।१३६ 
जातीय आधारमा सापेिक्षक पमा बिलया र ःवाय  धेरै स ीय राज्यह  
नेपालको उ री िसमानामा खडा गिरएमा नेपालमा हनेु “चीन िवरोधी 
गितिविध” उपर िनयन्ऽण गनर् नेपाली राज्यलाई किठनाइ हनु्छ। चीन 
िवरोधी भनेको नेपालमा ितब्बत समथर्क गितिविधलाई बझुाउने सरकारी 
भाका हो।१३७  

पाटीर्ह का साम ुउपलब्ध िवकल्पह उपर भारतको धारणालाई िचिनयाँ 
संलग्नताबाहेक अन्य कुराले पिन ूभाव पारेका छन।् काङ्मसे र 
एमालेले िवरोध चकार्उन सक्छन।् नयाँ माओवादी पाटीर्ले के कित गनर् 
सक्छ त्यो अिहले ःप  छैन, य िप यस पाटीर्ले हल्ला मच्चाउन सक्छ। 
मखु्य पाटीर्ह ूितको असन्तिु बाट लाभ िलएर बिलयो हुँदै गएको 
दिक्षणपन्थी वा जातीय पिहचानमा आधािरत आन्दोलनह को मतलब 
अितिरक्त िवरोध आन्दोलन अथार्त ्गैरपाटीर् पाऽह बाट पिन िहंसा हनु 
सक्छ भ े हो। िवशेषगरी नयाँ माओवादी पाटीर् र राजतन्ऽवादीह को 
सरकार िवरोधी तथा रा वादी भावनाले भारत िवरोधी ू दशर्नलाई बढाउन 
सक्छ। यसबाट नेपालको हकमा नयाँ िदल्लीको िनणर्य वा व्यवहारमा 
िविभ  खाले ूभाव पनर् सक्छ र त्यसले गदार् परम्परागत पाटीर्ह ले 
सरकारको िवरोध गन आटँ र ूःटता ूा  गनर् सक्छन।् यःतोमा 
राजनीित ह  अथवा मलाई ठेलेर कदम चाल्न बाध्य पािरयो भ े 
रा पितको दबाबमा परेर सेनाले पिन ूभाव जमाउन सक्छ।  

त्यित हुँदाहुँदै पिन भारतको ू ितिबया ू ःट र ू ा ल देिखने शिक्तह लाई 
समथर्न िदनेमा माऽ सीिमत रहन ु हुँदैन, त्यःतो कायर्ले रा पितको 

                                                        
१३५ २९ जलुाई २०१२ मा ूधानमन्ऽीले लीलामिण पौडेललाई मखु्य सिचव 
िनयकु्त गरे। पौडेलले ितब्बत ःवशािसत के्षऽका लािग पूवर्महावािणज्यदूत भएर 
काम गिरसकेका छन ्र बेइिजङसँग उनको उच्चःतरीय सम्बन्ध रहेको मािनन्छ। 
बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, पररा  मन्ऽालयका अिधकृत, काठमाड , 

अगःट २०१२; अिनल िगरी, “Cabinet picks Poudel as acting chief secy”, The 

Kathmandu Post, ३० जलुाई २०१२। सन ्२००८ देिख २००९ को सु सम्म 
ूचण्ड ूधानमन्ऽी रहँदा उनको बेइिजङसँग िहमिचम देिखएबाट भारत  हनु ु
उनले राजीनामा िदनपुन एउटा कारण िथयो। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालको भिवंय कसको हातमा?, मािथ उल्लेिखत खण्ड ५.क। 
१३६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अगःट २०१२। िचिनयाँ 
कम्यिुनःट पाटीर्को अन्तरार्ि य िवभागका उपमन्ऽी एइ िप  जून २०१२ मा 
नेपाल ॅ मणमा आएका बेला “पूवार्धारको िहसाबले सम्भाव्य” राज्यह लाई समान 
ढ ले ूाथिमकतामा राख्नबेारे चीनको क कर अनभुव रहेको बताएका िथए। 
“‘Focus on economy, not ethnicity’”, The Himalayan Times अनलाइन संःकरण, 

३० जून २०१२ मा उ िरत। 
१३७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। यसका साथै 
हेनुर्होस ्दीपक गजरेुल, “चीनलाई बाइपास गनर् सक्ने ठाउँ छैन”, ि , ७ अगःट 
२०१२। 

हःतके्षप गराउने जःता स ीणर् समाधानितर माऽै डोर् याउनेछ। न त 
चीनको ूभाव बढ्ने डरले माऽै भारतको नीित िनधार्रण हनु सक्छ। यस 
समयमा भारतले गनर् सक्ने सबभन्दा रचनात्मक सहयोग भनेको सबै 
पाटीर्ह लाई त्यसमा पिन िवशेष गरेर मूलधारका पाटीर्ह लाई आपःतमा 
िमल्न लगाउने र उनीह ले ःवभाववश िबसका आफ्ना कायर्क्षेऽमा 
उनीह लाई फकर् न लगाउने हो।  

चीनले नेपालमा आफ्नो ूभाव बढाउन चाहेको हो भने उसले एउटा 
अ ात इलाकाबाट याऽा गनुर्पनछ। यःतो ूयास गनर् चाहने कुनै पिन 
पाऽले भारतको अनभुवबाट िशक्षा िलन ुउपयोगी हनेुछ। नयाँ िदल्लीको 
किहलेकाही ँइन्कारै गनर् नसिकने खालको जोडदार ूभाव रहने गछर्, तर 
नेपाली पाऽह  आफ्ना िवदेशी संरक्षकह बाट आफूलाई चािहने कुरा 
माऽ िलन र त्यसपिछ आफूखसुी गनर् िसपाल ु छन।् नेपाली 
पाऽह मािथको ूभाव र त्यसबाट ूा  हनेु पिरणामको सोझो र सीधा 
सम्बन्ध छैन।  

भारत र चीनले दईुपक्षीय सम्बन्धमा असर पन गरी आफ्ना धारणालाई 
तलु िदने सम्भावना देिखंदैन। दवैु देश यरुोपेली मलुकुह , संयकु्त राज्य 
अमेिरका वा संयकु्त रा  राजनीितक कायार्लयको ूभाव नबढोस ्भ मेा 
सचे  छन।् काठमाड का केही राजनीितक िव षेकह को अनमुानमा 
नेपाल-भारत-चीन तीनै थरीले अन्य पाऽह को संलग्नतालाई कटौती गन 
िनधो गरेमा यी तीनको अन्तरसम्बन्ध नया ँ तिरकाले िवकिसत हनु 
सक्नेछ।१३८  

ख. अन्य अन्तरार्ि य खेलाडीह  

यरुोपेली ि पक्षीय पाऽह , संयकु्त रा का िवकास िनकायह  तथा अन्य 
गैरएिसयाली दाताह  नेपालको बदिलँदो राजनीितक सन्दभर्का कारण 
बढ्दो दबाबमा पिररहेका छन।् परम्परागत संःथापनाका सदःयह  
समावेशीकरण र स ीयता वा अिहले आवाज सनुाउन सक्ने भएका 
समदुायह ूित लिक्षत आयोजनाह लाई दाताह ले सहयोग गरेकामा 
उनीह को ितखो आलोचना गछर्न।्१३९ नेपालीह को चाहना र िहत 
िवपरीत जातीय भावनालाई बढाएको र जातीय स ीयतालाई ूव र्न 
गरेको भनेर दाताह उपर आरोप लागकेो छ।१४० यःता आरोपह ले 

                                                        
१३८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अगःट २०१२। 
१३९ आिदवासी जनजाित महास लाई बेलायती दात ृ िनकाय िडपार्टमेन्ट फर 
इन्टरन्यासनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) बाट ूा  िनरन्तर सहयोग खास गरी 
िववादःपद रहेको छ। मे २०११ मा महास ले आमहड्ताल आयोजना गदार् उक्त 
िनकायले यःता िकिसमका राजनीितक िऽयाकलापलाई सहयोग नगन भन्दै आफ्नो 
आिथर्क सहयोग बन्द गरेको िथयो। विर  काङ्मसे राजनीित ह  संिवधानसभाको 
िवघटनमा “हाॆा िवदेशी िमऽह ” को हात रहेको बताउँदै समावेशीकरणको 
कायर्बम र संिवधानसभामा ककसको िबयाकलापलाई सहयोग गन यरुोपेली 
दाताह  गैरिजम्मेवार भएको तकर्  राख्दछन।् जनजाित अन्तरिबया कायर्बम, 

बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काङ्मसे नेता, ूा , काठमाड , जून २०१२। 
१४० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काङ्मसे नेता, काठमाड , जून २०१२; राजावादी 
िव षेक, काठमाड , जून २०१२। थप हेनुर्होस ्सन्तोष िघिमरे, “आिदवासी जनजाित 
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जनजाित समूहह लाई बदनाम तलु्याउँछन,् उनीह लाई दाताका 
कायर्सूचीका हलकाराका पमा ूःततु गछर्न।् उम दिक्षणपन्थी, 
राजावादी र िहन्दूवादीह को पूरै जमात धमर् पिरवतर्नको बम बढेको र 
धमर्िनरपेक्ष राज्य कायम भएकोमा यरुोपेली दाताह लाई िजम्मेवार 
ठहर् याउँछन।्१४१  

यःता भनाइको आधार श ाःपद छ। चाहे भाषा अिधकारको 
आन्दोलनको माध्यमबाट होस ्या सांःकृितक स ठनह माफर् त होस ्या 
सन ् १९९० को ूजातािन्ऽक आन्दोलनपिछ खलुा राजनीितक 
गितिविधबाट होस ्पिहचान उन्मखु सिबयता लामो समयदेिख रिहआएको 
छ र यसको इितहास दाताह ले सहयोग गनर् थाल्नभुन्दा धेरै अगािड सु  
भएको छ।१४२ कसैकसैले दोष लगाएझ दाताह ले माओवादीह लाई 
“धमर्िनरपेक्षता अिघ बढाउन” अनरुोध गरेको वा “चचर्ह लाई पैसा 
िदएको” कुनै ूमाण छैन,१४३ दाताह को सहयोगमा स ािलत 
आयोजनाह मा दाताह को ध्यान नपगेुको र त्यसमा सधुार गनुर्पन कुरा 
बेग्लै हो।  

दाताह  अिहले समावेशीकरणका मु ाह बाट पर सिररहेका छन।् हनु 
त कुनै दाताले यस कुरालाई सावर्जिनक गरेका छैनन,् तैपिन केही 
दाताह  िनिंबय बनेका छन ्वा कसैले जातीयता र जीवनःतरबीचको 
अन्तरसम्बन्धउपर गिरएको अध्ययनको ूकाशनलाई थाती राखेका 
छन।् यःता खाले सूचना ूकाशन गनार्ले तनाव बढ्न सक्ने र 
कमर्चारीह को सरुक्षामा आचँ आउन सक्ने ठानेर थाती राख्ने िनणर्य 
गिरएको हो।१४४ िवशेषगरी छेऽी र िहन्दूवादी कायर्कतार्ह ले बेलाबखत 
यरुोपेली दाताह  र संयकु्त रा लाई भौितक नोक्सानी गन धम्की िदने 

                                                        
र दात ृिनकायको सहयोग”, नयाँ पिऽका, ३० जनवरी २०१२; शेखर कोइराला, 
“जातीय आधारमा स ीयता घातक”, कािन्तपरु, १९ जनवरी २०१२। 
१४१ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्जीवनराज शमार्, “The India factor”, Republica, 

२८ जलुाई २०१२; अिमशराज मलु्मी, “Nepali Hindutva”, himalmag.com, जलुाई 
२०११। 
१४२ पृ भिूमका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: पिहचानको राजनीित 
र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, खण्डह  २.क- ग। 
१४३ बाइिसस मपुले काठमाड  तथा िजल्लाह मा अन्तवार्तार् िलने बममा खास 
गरी काङ्मसे तर एमाले र राूपा (नेपाल) लगायतका सदःयह बाट पिन यःता 
दाबीह  सनेुको छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अक्टोबर २०११-

 जलुाई २०१२, डडेलधरुा, मे २०१२। 
१४४ केही अिभयानकतार् र पऽकारह ले पिहचान तथा बिहंकरण वा 
सीमान्तीकरणबीचको परःपर सम्बन्धबारे िवंततृ अध्ययन गिरएको िव  बक तथा 
डीएफआईडीको ूितवेदनलाई उपल्लो जातका शिक्तशाली सदःयह को दबाबका 
कारण सावर्जिनक नगिरएको भ े आरोप लगाउँछन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जून, अगःट, २०१२। “Identity groups fail to recognize 

equal rights of others: Report”, Republica, २२ अगःट २०१२; “Elites find it 

difficult to let go uni-culturalism: Report”, Republica,२१ अगःट 
२०१२; “Pressure from ‘hill elites’ halts DfID exclusion report”, Republica, 

२० अगःट २०१२। बाइिसस मपुसँग व्यिक्तगत तवरमा कुरा गद दात ृ
संःथाह का कमर्चारीह ले डीएफआईडीले जातीय संवेदनामा आगो झोःन 
नचाहेको बताए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , मे र जून २०१२। 

गदर्छन।्१४५ तर यस ूकार िनिंबय रहनाले वा सूचनालाई लकुाउनाले 
आफ्ना िनयतमा खोट भएकाले दाताह  पारदशीर् छैनन ्भ े धारणालाई नै 
बल पगु्दछ।१४६  

संयकु्त रा का िवकास िनकायह उपर पिन स ीयता, समावेशीकरण र 
सामािजक न्यायका क्षेऽमा उनीह ले स ालन गरेका कायर्बमह लाई 
घटाउन दबाब पिररहेको छ। संयकु्त रा को िवकास सहायता 
परेखाको ढाँचाबाट बजेट िविनयोजन र ूाथिमकता तोिकन्छ र संयकु्त 

रा  तथा धेरै ि पक्षीय दात ृिनकायह को कायर्सूची तय हनु्छ। अक  
योजना अविध सन ्२०१३ देिख सन ्२०१७ सम्म पाँच वषर्का लािग 
हनेुछ र संयकु्त रा ले योजनाका दःतावेजउपर राि य योजना 
आयोगिसत व्यापक परामशर् गरेको िथयो। गएको अगःट मिहनाको 
सु ितर योजना आयोगले संयकु्त रा को आवासीय र मानवीय 
संयोजकलाई िचठी लेखेर संरचनागत िवभेद, धािमर्क अल्पसङ्ख्यक, 
राज्यिवहीनता, कमजोर िविधको शासन र दण्डहीनताबारेका ूस लाई 
हटाउन वा हल्का पानर् अनरुोध गरेको बताइन्छ।१४७ राि य योजना 
आयोगले सम्पादन गरेको दःतावेज संयकु्त रा लाई फकार्यो, जसमा 
अल्पसङ्ख्यक जाितह मािथको िवभेद, िहन्दू वणर्व्यवःथा र केही जातीय 
समूहको राजनीितक ूभतु्वबारेको सन्दभर्लाई पूरै हटाइएको िथयो। 
त्यसमा पाँच वष योजनाले “िनःसहाय समूहह ” को ठाउँमा “गिरब र 
सिुवधािवहीन समूहह ” मािथ ध्यान केिन्ित गनुर्पन सझुाउ पिन िदइएको 
िथयो।१४८ संयकु्त रा ले उक्त दःतावेजले अझै अिन्तम ःव प 
िलइनसकेको बताएको छ।१४९  

पिहचानका मु ालाई बोकेर िहँडेका कायर्कतार्ह  र केही िवकासे 
कायर्कतार्ह का ि मा दाताह को ूाथिमकताले कोल्टे फेरेको छ र 
यसूित उनीह   छन।् उनीह को के तकर्  रहेको छ भने सामािजक 
समावेशीकरण आयोजनाह लाई सहयोग गरेर तथा कमर्चारी भनार् गदार् 
सकारात्मक िवभेदको नीित आफ्नै कायर्थलोमा लागू गरेर दाताह ले 
आफ्नै अनसुन्धानबाट प ा लागेका िवषमतालाई हटाउन खोजेका हनु ्र 
ती अनसुन्धान ूाय: नेपाल सरकारकै तथ्या ह मा आधािरत छन।्१५० 

                                                        
१४५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , िशवसेना नेपाल नेता, काठमाड , नोभेम्बर 
२०११ तथा छेऽी कायर्कतार्, झापा, जून, २०१२। 
१४६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, जनजाित कायर्कतार्, काठमाड , जून, २०१२। थप 
जानकारीका लािग हेनुर्होस ्ू शान्त झा, “The battle ahead”, The Kathmandu Post, 
१३ जून २०१२। 
१४७ राि य योजना आयोगको औपचािरक ूमखु ूधानमन्ऽी रहने गछर्न।् 
रा स को योजना दःतावेज सम्बन्धमा आयोगका िबयाकलापबारेमा ूधानमन्ऽी 
भ राई अनिभ  रहे जःतो देिखन्छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , 
अगःट २०१२। 
१४८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। ू शान्त झा, “Walk 

the talk”, The Kathmandu Post, २२ अगःट, २०१२। “NPC undermines 

minorities’ plight”, The Himalayan Times, १५ अगःट, २०१२। 
१४९ बाइिसस मपुसँग इमेल अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०१२। 
१५० उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ् “Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic 

Exclusion in Nepal – Summary”, DFID/World Bank, 2006. 
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िवःततृ शािन्त सम्झौता र अन्तिरम संिवधानमा जनु राजनीितक समाधान 
ूःताव गिरएको छ त्यसले पिहचानमा आधािरत भेदभाव मलुकुमा ठूलो 
चनुौतीका पमा रहेको ःवीकार गरेको छ। संरचनागत िवभेद छैन भनेर 
तकर्  गनुर् भनेको शािन्त ू िबयाको एउटा मखु्य ू ितब तालाई िबसर्न ुहो।  

केही दाताह ले संिवधान लेखन ूिबयालाई पिन सघाएका छन।् त्यःता 
केही आयोजना सावर्जिनक जानकारीमा रहेका छन ्जःतै संयकु्त रा ले 
सहयोग गरेको “सहभािगतामूलक संिवधान िनमार्ण” र इन्टरन्यासनल 
आईडीईएले जनजाित ककसलाई गरेको सहयोग।१५१ अ  पहलअन्तगर्त 
संिवधान र अन्य िवषयमा मध्यम तहका नेताह लाई अनौपचािरक 
सम्झौतावातार् गराउने कायर्लाई सहयोग परु् याएका िथए।१५२ यी सबै 
आयोजनाह ले तटःथता िनवार्ह नगरेका वा नेपालको अिहत हनेु 
एजेन्डालाई ूोत्सािहत गरेका भनी ितनीह को आलोचना भएको छ। 
जनजाित राजनीितलाई िवदेशी आिवंकार भिनएझ यी लान्छनाह  
िववादाःपद छन ्र स ीयताको िववादमा कुन पक्षबाट उठाइएको हो 
त्यसमा पिन भर पछर्।  

यित हुँदाहुँदै पिन संिवधान लेखनमा अन्तरार्ि य खेलाडीह को 
संलग्नतालाई आलोचना गनर् सिकन्छ। दईु खालका गितिविधह लाई 
यहाँ िनयाल्न ुआवँयक छ। पिहलो हो दाताह ले संिवधानसभाका केही 
सदःयह लाई छानेर संसारका िविभ  भागमा घमुाउन लैजाने काम। 
“अध्ययन ॅमण” भनेर उनीह लाई अन्य मलुकुमा स ीयताको कःतो 
अभ्यास भइरहेको छ त्यसलाई देखाउन लिगन्थ्यो। यसो गनुर् कितपय 
मािनसको ि मा सभासदह को ध्यान उनीह का गहन िजम्मेवारीबाट 
अन्यऽ मोड्ने काम िथयो।  

अक चािहँ संिवधानसभाभन्दा पितर्र गएर गिरने समझौतावातार्का लािग 
दाताह ले उपलब्ध गराएको सहयोग। यःता केही पहललाई सहयोग 
परु् याउने दाताह  छलफलका लािग आफूह ले तटःथ र गोप्य ःथान 
उपलब्ध गराएको बताउँछन।् दिुनयाँका आखँाबाट टाढा यःता ठाउँमा 
नेताह का िव ािसला वातार्कारह  एकअकार्िसत मन खोलेर कुरा गन 
सक्थे र आवँयक परेका बेला िवशेष को राय पिन िलन सक्थे। यसो 
गनार्ले पाटीर्ह बीच संवादका ढोकाह  खलुा राख्न सघाउ पगु्थ्यो।१५३ 
यस तकर् मा केही दम नभएको होइन, तर यःता खाले 
सम्झौतावातार्ह बाट पिहलेदेिख नै संवैधािनक मु ाह मा लेनदेन गन 
अपारदशीर् ूिबयामा गोपनीयताको झनै अक  एउटा पऽ थप्ने काम भयो 
र छलफललाई संिवधानसभाबाट अझै टाढा लैजाने काम भयो। शािन्त 
ूिबयाको त्यस चरणमा दाताह को पैसामा गोप्य वातार् गिररहन ु
आवँयक पिन िथएन। नेता र सबै तहका वातार्कारह  एकअकार्िसत 

                                                        
१५१ इन्टरन्यासनल आईडीईएले संिवधानसभाका जनजाित समूह (ककस) लगायत 
िविभ  समूहह लाई सहयोग गरेको छ, तर यो कम िववादाःपद रहेको छ। 
१५२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , पूवर्माओवादी तथा काङ्मसे सभासदह , त्यस 
िकिसमका वातार्को एक शृ लाका दईु जना सहभागीह , काठमाड , मे-जलुाई, 

२०१२। 
१५३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , NTTP वातार्का तीन जना सहभागीह , 

काठमाड , जनवरी, माचर्, जून २०१२। 

कुरा गनर्का लािग सरकारी वा अधर्सरकारी ःथानह  यथे  छन।् अिन 
नेपालका राजनीितक पाटीर्ह  कित अलोकतािन्ऽक छन ्त्यसलाई िवचादार् 
अिन्तम िनणर्यको समयमा यःता छलफलह ले पानर् सक्ने ूभाव 
िववादको िवषय हो। अथ क केही गनर् नसके पिन यःता ूयासह को 
ूभाव कःतो र ो भनी हेनर् ःवतन्ऽ मूल्या न गराउन सिकन्छ।  

पनु:ःथािपत होस ्या नयाँ संिवधानसभामा होस ्संवैधािनक मु ाह मा हनेु 
वादिववाद र सम्झौतावातार् िनकै द:ुसाध्य हनेुछ। वातार्को टेबलुमा ठाउँ 
पाउन झनै बढी पाऽह ले ूितःपधार् गनछन ् र उनीह ले अपनाउने 
जिुक्त पिन संिदग्ध हनेुछन।् बन्द कोठािभऽ गिरने र मािथबाट गिरने 
िनणर्य पखर्ने धैयर् हराउँदै गएको छ। दाताह ले आफ्ना कायर्लाई 
िनरन्तरता िदँदा सरुक्षा िचन्तालाई पिन ध्यान िदनैपन हनु्छ। तर 
उनीह ले आलोचनालाई बेवाःता नगरी अझ बढी संवेदनशीलता 
देखाउनपुछर्। उनीह ले संिवधान लेखन वा संिवधानबारेको 
सम्झौतावातार्लाई आइन्दा सहयोग गदार् पारदशीर् र जनताले देख्न-बझु्न 
पाउने गरी गनुर्पछर्।  

शािन्त ूिबयाको ूारम्भदेिख नै दाताह ले सधझ सामान्य ढ बाट काम 
गरे र िवःततृ शािन्त सम्झौतालाई यसरी हेरे मान  त्यो गैरराजनीितक 
इच्छापऽ िथयो। सारा घटनाबम वाःतवमा राजनीितक िथयो भ े कुरा 
नेपालका दाताह , अन्तरार्ि य समदुाय र मलुकुको आफ्नै 
कमर्चारीतन्ऽलाई ःमरण गराउन आवँयक भए त्यो सम्झौटो अिहले 
उनीह ले पाएका छन।्  
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5. िनंकषर् 

सन ्२००८ मा सम्प  संिवधानसभाको िनवार्चनमा भएको माओवादी 
िवजय र मधेसी शिक्त ूदशर्न नेपालको सङ्बमणकालका लािग एउटा 
अित मह वपूणर् क्षण िथयो। अक  मह वपूणर् क्षण िथयो मे २०१२। 
पिहलेको संिवधानसभा पनु:ःथािपत भए पिन वा मलुकुले नयाँ 
संिवधानसभाको चनुाव गरे पिन शािन्त ूिबयाको सन्दभर् भने मूलभतू 
पमा बदिलसकेको छ। नेपालमा राजनीित गन धेरै बाटामध्ये पिहचान 

एउटा हनेुछ। संिवधान बनाउने काम थािलने सरुसार छ र नयाँ संिवधान 
नआएसम्म यो सबभन्दा मह वपूणर् मु ा हनेुछ। पाटीर्ह ले बडो नाजकु 
सन्तलुन कायम गनुर्पनछ। ऐितहािसक पमा पाखा पािरएका 
समूहह का िचन्ता-चासोलाई बेवाःता गनार्ले िववादलाई झनै चकार्उँछ र 
ीवुीकरणलाई बढाउँछ। उनीह का सरोकारलाई सम्बोधन गदार्खेिर 
परम्परागत उच्च वगर्ले तत्कालका लािग केही नोक्सानी बेहोनुर्पन हनु्छ। 
त्यसैले उनीह को डर जायज छ र त्यसलाई घटाउनपुछर्। दीघर्कालीन 
पमा पिहचानवादी समूहह ले बिलयो राजनीितक संःथा र स ालह को 

िनमार्ण गनर् खोज्ने हो भने उनीह ले पिन आफ्ना राजनीितक 
साम ःयलाई फरािकलो पाद लानपुछर् र आफ्नै स ठनिभऽ िविवधतालाई 
ठाउँ िदनपुछर्। यसबाट उत्प  हनु सक्ने खतराह  ःप  छन।्  

समावेशीकरण तथा स ीयताउपरका छलफलले धेरै समूहह बीचको 
िवभाजनलाई ितखारेको छ। तर पिन यसबाट आएका सबै पिरणामह  
नकारात्मक छैनन।् अिहले नेपालमा सामािजक-राजनीितक मु ाह बारे 
अभतूपूवर् सावर्जिनक छलफल भइरहेका छन।् डर बढेको छ, तर साथै 
ान पिन बढेको छ। नेपाली जनता राजनीित ह लाई अनेक सवाल गन 
भएका छन ्र सावर्जिनक छलफललाई जानकारीमूलक तथा रचनात्मक 
बनाउन सिकने ठाउँ छ। संिवधानसभाका धेरै जना सदःयह ले अनेक 
संवैधािनक िवषयह मा िनकै धेरै िमिहनेत गरेका िथए र जिटल 
कुराह मा पाटीर् लाइन छाडेर पिन काम गरेका िथए। यःता अनभुव र 
ानलाई जनसमक्ष ल्याइनपुछर् र फेिर संिवधान लेखन ूिबया थािलँदा 
ियनबाट फाइदा हनु्छ।  

धेरै हातह  ढोकामा पिुगरहेका छन ् र सनुाउनलाई धेरै आवाज 
उिठरहेका छन।् नेताह  र पाटीर्ह बाट िनःःवाथर् त्यागको अपेक्षा गनुर् 
बढ्तै हनु सक्ला। तर आफ्नै अिःतत्व रक्षाका लािग पिन उनीह ले 
नयाँ खेलाडीह सँग बसेर कुरा गनुर्पछर्। पाटीर्ह ले जनु लोकतािन्ऽक 
मूल्यह  बोकेको दाबी गछर्न ्तीूित असली र व्यावहािरक ूितब ता 
देखाउन सक्न ुपर् यो। केही राजनीितक पाऽह ले पिछको फाइदाका 
लािग हाललाई नोक्सानी खप्न तयार हनुपुछर्। उनीह  यसो गनर् तयार 
नभए िकनारका उमवादी, नयाँ र परुाना सबै खाले खेलाडीह  
उनीह का ठाउँ िलन भनेर तम्तयार बसेका छन।् नेपाल लोकतािन्ऽक 
सङ्बािन्तकालबाट गिुळरहेको छ र नेपालका राजनीितक पाटीर्ह ले यस 
अवसरलाई हरेक तहमा सहभािगतामूलक लोकतन्ऽलाई सु ढ गनर् 
उपयोग गनुर्पछर्। संिवधान यस ूिबयाको दयःथलमा छ। यो कायर् 
दुं कर छ, तर यसबाट िवमखु हनु िमल्दैन। 

काठमाड  /ॄसेल्स, 27 अगःट २०1२
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 अनसूुची ख 
 

इन्टरन्यासनल बाइिसस मपुको पिरचय 
 

 

इन्टरन्यासनल बाइिसस मपु (बाइिसस मपु) ःवतन्ऽ, गैरनाफामखुी 
गैरसरकारी संःथा हो। पाँचओटै महादेशमा यसका झन्डै 130 
कमर्चारीह  कायर्रत छन।् यस संःथाले ःथलगत अनसुन्धानमा 
आधािरत िव षेण तथा उच्चःतरमा पैरवी गरेर न्  रोक्ने र चिकर् एको 
न्  समाधान गन ूयास गदर्छ।  

बाइिसस मपुको काम गन मखु्य आधार ःथलगत अनसुन्धान हो। 
न्  सु  हनु सक्ने, बढ्न सक्ने र दोहोिरन सक्ने देशह  अथवा 
छेउछाउका देशह मा बाइिसस मपुका राजनीितक िव षेकका 
टोलीह  काम गदर्छन।् ःथलगत अनसुन्धानबाट ूा  सूचना र 
मूल्या नका आधारमा बाइिसस मपुले ूमखु अन्तरार्ि य 
िनणर्यकतार्ह समक्ष पेस गनर् व्यावहािरक सझुाउसिहतको िव षेणात्मक 
ूितवेदन तयार पाछर्। बाइिसस मपुले १२ पृ को बाइिसस वाच 
नामको मािसक बलेुिटन पिन ूकाशन गछर्। यस बलेुिटनले 
संसारभिरका न्  चिलरहेका र न्  हनु सक्ने ठाउँह मा के भइरहेछ 
त्यसबारे ताजा जानकारी गराउँछ।  

बाइिसस मपुले तयार पारेको ूितवेदन र सूचना इमेलमाफर् त 
सम्बिन्धत सबैलाई िवतरण गिरन्छ र त्यसका साथै बाइिसस मपुको 
वेबसाइट www.crisisgroup.org मा पिन उपलब्ध गराइन्छ। 
त्यसबाहेक बाइिसस मपुले आफ्ना िव षेणह तफर्  ध्यान आकषर्ण 
गराउन र आफ्ना सझुाउह ूित समथर्न जटुाउन सरकार र 
सरकारलाई ूभाव पानर् सक्ने व्यिक्त, स संःथा तथा स ार जगत ्सँग 
िमलेर काम गछर्। 

राजनीितक, कूटनीितक र व्यापािरक क्षेऽ तथा स ार जगत ्का  
ूिति त व्यिक्तह  रहेको बाइिसस मपुको बोडर्ले बाइिसस मपुको 
सझुाउ र ू ितवेदनलाई संसारभिरकै उच्च तहका नीित-िनमार्ताह समक्ष 
परु् याउन ूत्यक्ष सहयोग गछर्। बाइिसस मपुको अध्यक्षमा अमेिरकी 
पूवर् उपिवदेश मन्ऽी र राजदूत टमस िपकिरङ हनुहुनु्छ। सन ्2009 
को जलुाईदेिख बाइिसस मपुको अध्यक्ष तथा कायर्कारी ू मखुमा लइुस 
आबर्र रहनभुएको छ। उहाँ रा स ीय मानवअिधकारका पूवर् उच्च 
आयकु्त हनुहुनु्छ र उहाँले पिहलेको यगुोःलोिभया र वान्डाका लािग 
अन्तरार्ि य फौजदारी िवशेष अदालतको ूमखु अिभयोक्ता भएर काम 
गिरसक्नभुएको छ।   

बाइिसस मपुको अन्तरार्ि य मखु्यालय ॄसेल्समा छ। यस संःथाका 
कायार्लय वा ूितिनिध कायार्लयह  ३४ ओटा ःथानमा रहेका छन:् 
आबजुा, ब्या क, बेइिजङ, बे त, िबःकेक, बोगोटा, बजुमु्बरुा, काइरो, 
डाकार, दमाःकस, दबुई, गाजा, ग्वाटेमाला िसटी, इःलामावाद, 
ःतानबलु, जकातार्, जे सेलम, जोहानेसबगर्, काबलु, काठमाड , लन्डन, 
मःको, नैरोबी, न्ययुोकर् ,  पोटर्-औ-िून्स, िूिःटना, राबात, साना, 

साराएभो, िसओल, ितबिलसी, िऽपोली, ुिनस र वािसङ्टन डी.सी.। 
बाइिसस मपुले न् का सम्भावना भएका र न् मःत रहेका चारओटा 
महादेशका ७० भन्दा बढी क्षेऽह  उपर ध्यान िदने गरेको छ। यीमध्ये 
अिृकामा बिुकर् ना फासो, बु न्डी, क्याम न, मध्य अिृकी गणतन्ऽ, चाद, 
कोट डे आइभर, ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ कंगो, इिरिशया, इिथयोिपया, िगनी, 
िगनी-िबसाउ, केन्या, लाइबेिरया, म्याडागाःकर, नाइजेिरया, वान्डा, िसयरा 
िलओन, सोमािलया, सडुान, यगुान्डा र िजम्बाबे तथा एिसयामा 
अफगािनःतान, बमार्/म्यानमार, इन्डोनेिसया, कँमीर, कजाखःतान, 
कीिगर्िजःथान, मिलसया, नेपाल, उ र कोिरया, पािकःतान, िफिलिपन्स, 
ौील ा, ताइवान, तािजिकःतान, थाइल्यान्ड, ितमोर-लेःते, तकुमेिनःतान र 
उज्वेिकःतान तथा यरुोपमा अमिनया, अजरवैजान, बोिःनया-हजर्गोिभना, 
साइूस, जिजर्या, कोसोभो, म्यासोडोिनया, उ र ककेसस, सिवर्या र टकीर् 
तथा मध्यपूवर् र उ र अिृकामा अल्जेिरया, इिजप्ट, बाहरेन, इरान, इराक, 
इजरायल-प्यालेःटाइन, जोडर्न, लेबानन, िलिबया, मोरक्को, िसिरया, िुनिसया, 
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ग्वाटेमाला, हाइटी र भेनेजयुला पदर्छन।्  

बाइिसस मपुले सरकार, परोपकारी गठुी र स संःथा तथा व्यिक्तगत 
चन्दादाताह बाट आफ्नो कोषमा रकम जटुाँउछ। हालका वषर्ह मा िविभ  
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वािणज्य मन्ऽालय, अिःशयाको िवकास संःथा, बेिल्जयमको पररा  मन्ऽालय, 
क्यानाडेली वैदेिशक व्यापार तथा िवदेश मािमला िवभाग, क्यानाडेली अन्तरार्ि य 
िवकास एजेन्सी, क्यानाडेली अन्तरार्ि य िवकास तथा अनसुन्धान केन्ि, चेक 
पररा  मन्ऽालय, हल्यान्डको पररा  मन्ऽालय, यरुोपेली आयोग, िफनल्यान्डको 
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अन्तरार्ि य िवकास िनयोग, नवको पररा  मन्ऽालय, ःवीडेनको पररा  मन्ऽालय, 
ःवीस स ीय पररा  िवभाग, टकीर्को पररा  मन्ऽालय, संयकु्त अिधराज्य 
बेलायतको अन्तरार्ि य िवकास िवभाग डीएफआईडी र अमेिरकी अन्तरार्ि य 
िवकास संःथा (यएुसएड) छन।्  

बाइिसस मपुलाई हालका वषर्ह मा आिथर्क अनदुान उपलब्ध गराउने 
संःथा र िनजी गठुीह  िनम्न छन:् Adessium Foundation, Carnegie 
Corporation of New York, The Charitable Foundation, The Elders 
Foundation, Henry Luce Foundation, William & Flora Hewlett 
Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, John D. & 
Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, 
Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust. 
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