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नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 

सारसङ्के्षप

शािन्त ूिबया र अव  भएको संिवधान लेखन कायर् तथा िवशेष गरेर 
स ीयताबारेको बहसले नेपालको राजनीितक गिणतको जोडघटाउलाई 
फैल्याइिदएको छ। पिहचान मूलधारको राजनीितमा आएको अपूवर् घटना 
हो र पिहचानमा आधािरत तथा क्षेऽीय राजनीितक नया ँशिक्तह  एकजटु 
हुँदैछन।् नेपालका बहतुायत पिहचानलाई ःवीकान स ीय संरचनाका 
पक्षधर पाऽह  राजनीितक िभ तालाई िबसर एक ठाउँमा आएका छन।् 
माओवादी पाटीर् फुटेको छ। एकताकाका मध्यमागीर् शिक्तह  दािहनेितर 
सरेका छन।् सबै पाटीर्ह  गटुबन्दी र सै ािन्तक िवभाजनलाई 
झेिलरहेछन।् परुाना राजतन्ऽवादी शिक्तह  सामु  ेूकट भएका छन।् 
यो राजनीितक खलबल कसरी थिुरन्छ त्यो पाटीर्ह ले संिवधान लेखनबारे 
कःतो िनणर्य िलनेछन ्र भावी िनवार्चनको िहसाबिकताबमा भर पनछ। मे 
२७ को म्यादिभऽ संिवधान िदन नसकेकाले संिवधानसभा भ  भएको 
छ। संिवधानबाट स ीयताको ःथापना हनेु र सीमान्तीकृत समूहह का 
माग सम्बोधन हनेु आशा रािखएको िथयो। यी िवषयह उपर देिखएको 
सामािजक ीवुीकरणले संवैधािनक अिनि तता र िवधाियकाको शून्यतालाई 
झनै जिटल बनाउनेछ। स ीयताउपरको तनाव र तरल राजनीितक 
समीकरणह का कारण िभडन्तको िःथित आउन सक्ने खतरा छ।  

सन ्२००८ मा भएको संिवधानसभाको िनवार्चनले नेपालको राजनीितक 
पिर ँयलाई फेिरिदयो। एक दशक लामो िविोहपिछ माओवादीह  
अनपेिक्षत ढ ले सबभन्दा ठूलो पाटीर्का पमा देखा परेकाले माऽ त्यसो 
भएको होइन। तराईको जनसङ्ख्यालाई ूितिनिधत्व गद खडा भएका 
पाटीर्ह  संिवधानसभामा चौथो ठूलो पाटीर् ब  पगेु। माओवादी र 
मधेसीह ले नेपालका लािग जातीय स ीयता आवँयक भएको तकर्  ू ःततु 
गरे। जातीय आधारमा खडा गिरएका नयाँ राज्यह लाई राज्यशिक्त 
हःतान्तरण गनार्ले जनजाित समदुाय र मधेसीह ले ऐितहािसक पमा 
भोग्न ुपरेको सीमान्तीकरणको समःया सम्बोधन हनेु उनीह को तकर्  
िथयो। जनजाित समूहह  त्यस समय नौलो संसदीय शिक्तका पमा 
उदाइसकेका िथएनन,् तैपिन उनीह ले उठाएका मु ा भने शािन्त 
ूिबयाको केन्िीय वःत ुबनेको िथयो। त्यसअनसुार ठूलो संरचनात्मक 
पिरवतर्नको पिरकल्पना गिरएको िथयो। िनवार्चन भएदेिख यता 
परम्परावादी काङ्मसे र नेकपा एमालेले सामािजक-राजनीितक 

पान्तरणका ू ःतािवत धेरै पक्षह लाई अःवीकार गरेका छन,् िवशेषगरी 
पिहचानमा आधािरत स ीयताको।  

मे २०१२ मा पिहचानमा आधािरत स ीयता हातबाट उिम्कए जःतो भान 
भइरहेको बेला जनजाित राजनीित एक िढको हनु पगु्यो। सबै पाटीर्का 
जनजाित सभासदह  िमलेर बनेको समूह (ककस) ले अडान िलयो। 
एउटा अनौपचािरक स ीयतावादी गठबन्धन सामु े आयो, जसमा 
माओवादीह , मधेसी पाटीर्ह को ठूलो मोचार् र जनजाित ककस सामेल 
िथए र त्यस गठबन्धनले पिहचानलाई नेपाली राजनीितको केन्ििबन्दमुा 
उभ्यायो। सबै स ीयतावादी पाऽह  समावेश भएका सामािजक र 
बौि क आन्दोलनह  पिन सिबय छन।् राजनीितक वृ भन्दा बािहरका 
आम जनता सबै पाटीर्ह ले आफ्ना धारणा ूःट पा न ्भ  ेचाहन्छन।्  

जून २०१२ मा औपचािरक भएको माओवादीह को फुटको पिरणाम के 
हनेुछ त्यो अिहले ूःट छैन। नया ँर सानो पाटीर्को भनाइमा शािन्त 
ूिबयामा माओवादीह  बढ्तै समपर्णवादी भए। तर माओवादी 
िवभाजनका पछािड व्यिक्तगत होडबाजी र िनजी आकाङ्क्षा पिन कारण 
िथए। फुटेर गएको पाटीर्ले तु न्तै अक  यु  सु  नगन बताएको छ र 
त्यो पाटीर् पिहलेका माओवादी लडाकूह , जातीय कायर्कतार्ह  र अित 
रा वादी जःता िविवध र एकअकार्िसत अिमल्दा पाऽह तफर्  हात 
बढाइरहेको छ। पाटीर् फुटेर बाँकी रहेको मूल माओवादी पाटीर् वा 
संःथापन पाटीर् धेरै बिलयो छ तर यसिभऽ असन्तिु  र गटुबन्दीको िनकै 
ठूलो समःया छ। दवैु माओवादी पाटीर् सम्पि  र कायर्कतार्ह को 
लछुाच ुडँीमा लागेका छन ्र यो लछुाच ुडँीको असर पाटीर्िभऽका गटुह मा 
पिन पनर् सक्छ। दईु पाटीर्मध्ये कुनचािहँ पाटीर् नेपालको पान्तरण तथा 
वामपन्थी िवचारधाराूित बफादार छ भ ेबारे लामो घम्साघम्सी पन पक्का 
छ।  

सन ्२००८ को िनवार्चनमा दोॐो ःथानमा आएको नेपाली काङ्मसेले 
स ीयता र समावेशीकरणको लडाइँमा अगवुाइ गरेको छ। यसका अ  
पिन गम्भीर समःयाह  छन,् जःतै नेततृ्वको स ट, गटुबन्दी र शीषर्ःथ 
नेताह मा बेमेल। उता िवघिटत संिवधानसभामा तेॐो ःथान ूा  गन 
एमालेले जातीय मागूित सहानभुिूत राख्न े आफ्ना सदःयह िव  
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अनशुासनको काबार्ही गर् यो। यी सदःयह मािथ पिहचानमा आधािरत 
स ीयतालाई ःवीकानर् नमा  े आफ्नो पाटीर् र बिलयो हुँदै गएको 
पिहचानवादी पक्षमध्ये दईुमा एउटा छा लाई जातीय समूहह ले दबाब 
िदइरहेछन।्  

काङ्मसे र एमाले दवैु पाटीर् नेपालको जनमत िनमार्णकारी वृ मा 
लोकिूय छन ्र उनीह ले उच्च जात, उच्च वगर् र सहरी सम्ॅान्तलाई 
खसुी पान हो या बहृ र सामािजक आधारितर फकर् ने हो त्यो िन य 
गनुर्पछर्। परम्परागत पमा नेपाली राजनीितको केन्ि मािनएको ठाउँबाट 
हटेर उनीह  दािहनेितर सरेका छन।् त्यो ठाउँ भनेको स ीयता, 
राजनीितक समावेशीकरण र अल्पसङ्ख्यकह को अिधकारले राि य 
एकता र गणुीले ूौय पाउने चलनमा धक्का परु् याउँछ भनी ठा ेह का 
लािग हो। यःता अडान िलने पाऽह को मान्यतामा असमानताका मूलत: 
आिथर्क आधारह  हनु्छन ्र जातीय भेदभावलाई हटाउने नीितह बाट 
वैयिक्तक अिधकारमा हािन पगु्छ। यी पाटीर्ह  आफूलाई लोकतािन्ऽक 
पाटीर् बताउँछन ्र माओवादी तथा जातीय समूहह लाई अनदुारवादीदेिख 
उम वामपन्थी वा िवध्वंशकारीसम्म भ े गछर्न।्  

अित दिक्षणपन्थीको ःथान राजतन्ऽवादी र पिहलेका राजावादी पाऽह ले 
ओगटेका छन,् ियनीह ले आफूलाई बािहर ल्याउन सकेका छन ्र केही 
आत्मिव ास पिन कमाएका छन।् यसो हनुमुा राजतन्ऽूितको सखुद 
ःमिृतभन्दा मूलधारका पाटीर्ह को लापरबाही र बदिनयत िजम्मेवार छ। 
हनु त राजा फकर् ने सम्भावना एकदमै कम छ, तर स ीयताले जन्माएको 
आश ाको तोडका पमा परुानो व्यवःथाका केही कुरा, िवशेषत: 
िहन्दूवाद नयाँ राजनीितक माध्यमका पमा उपयोग गिरन सक्छ।  

माओवादी, मधेसी र जनजाितह मा अिःत भखर्रैसम्म आपसी सहयोग हनु 
नसक्ने ठािनएको िथयो, िकनभने यी समूहह बीच धेरै अन्तरिवरोध छन।् 
ती अन्तरिवरोध रिहरहनेछन,् तर त्यित हुँदाहुँदै पिन यी पाटीर्ह ले साझा 
चौतारी फेला पानछन।् तर त्यसका साथै चनुावी गठबन्धन तयार पान र 
त्यसलाई कायम राख्न ेउनीह को सामथ्यर् ःथानीय पिरिःथितमा िनभर्र 
गदर्छ र त्यो चनुौतीपूणर् हनेुछ। जनजाित नेताह  माओवादीिसत लड्न 
सक्नेछन,् माओवादी र मधेसीबीचको परुानो तनाव बािहर आउन सक्नेछ 
र मधेसी जनजाितबीचको सम्बन्ध अझै समुधरु हनु सकेको छैन।  

घरीघरी फुट्ने गरेको भए पिन समममा मधेसी पाटीर्ह ले मधेसीह को 
समथर्न गमुाइहाल्ने छैनन।् तर पिन उनीह ले आफूलाई ितखान पछर्। 
बारम्बारको पाटीर् िवभाजन, अन्य पाटीर्भन्दा उनीह का पाटीर् बढी ॅ  
छन ्भ े आम धारणा र जात आधािरत राजनीित बढ्दो पमा हाबी 
भइरहेको देिखएबाट सामूिहक सौदाबाजी गनर् सक्ने उनीह को शिक्त 
॑ास हनु सक्नेछ।  

नेपालको शािन्त ूिबयाको आधारभिूम बदिलएको छ। स िठत वा 
ःवत:ःफूतर्, स ीयता समथर्क वा िवरोधी, पाटीर्िभऽ वा पाटीर्बािहरका नया ँ
शिक्तह का कारण सम्झौतावातार् जिटल हनेुछ, तर उनीह ले पिन 
आफ्ना कुरा राख्न पाउनै पछर्। पाटीर् र ितनका नेताह ले आफूह को 
िवकल्प छैन भिनठानेका छन।् तर उनीह  गलत छन।् स ीयताूितको 
िचन्ता र चाहना अभतूपूवर् रहेका छन।् ीवुीकरणको खतरा बोकेको 

जातीय राजनीितको तलुो िकन भारी भइरहेको छ भने मूलधारका 
राजनीितक पाऽह  छरप  छन,् उनीह  ू ायश: अःप  र बेइमान छन,् 
उनीह को ध्याउ  आपसी हानाहानमा छ र उनीह  अलोकतािन्ऽक 
तथा िनमर्म सम्झौता गनर् पिन बेर मान्दैनन।् मूलधारका यी 
राजनीितकमीर्ह ले पिहले आफ्नै धोती स ाल्नपुछर्, अ का कुरा सु ुपछर्, 
आफ्ना अडान के हनु ् बझु्नपुछर् र संिवधान बनाउनितर लाग्नपुछर्। 
अन्यथा उनीह को राजनीितक ःथान हरेक ूकारका अितवादीह ले 
ओगट्नेछन ्जो झ  हेदार् व्यावहािरक र नैराँयपूणर् िःथितमा केही गलार्न ्
िक भ  ेजःता देिखनेछन।् 
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१. पिरचय 

राजनीितक पाटीर्ह  नेपालको शािन्त ूिबयाका टेको रहँदै आएका 
छन।्१ शािन्त ूिबयाको ढाचँा नै पाटीर्ह को ूमखुता रहने गरी 
बनाइएको िथयो र त्यसमा उनीह का कायर् शािलन र एक पका हनेु 
अनमुान गिरएको िथयो। तर वाःतिवकताचािहँ के हो भने सन ्१९९० 
को दशकभिर नै लोकतािन्ऽक राजनीितलाई ःवाहा पान जनु दुं कृित 
भएका िथए नया ँसमेत सबै पाटीर्ह  त्यही चाल ूदशर्न गिररहेका छन।् 
अथार्त ् तानाशाही नेताह , नीितगत िवषयमा िवमशर्को अभाव, िवरल 
आन्तिरक चनुाव, िभऽी कोठाबाट हनेु लेनदेन, संरक्षणमखुी स ाल र 
ॅ ाचार, जात वा क्षेऽको िवरादरी, िवमितको ूितरोध, मिसना आवाजको 
बेवाःता, आफ मिुख्तयार हनेु वा मिुख्तयारीलाई ूयोग गन कामह  हनु 
गए जनु कुराको यथे  अिभलेख भएका छन।् यःता व्यवहारह बाट 
शािन्त ूिबया र संवैधािनक मु ाह मा िनरन्तर र सारगिभर्त 

                                                        
१ राजनीितक पाटीर्ह िभऽ हनेु गितशील त वका कारण संिवधान लेखनमा बाधा 
पगु्न गई संिवधानसभा र संसदकै अवसान कसरी भयो भ ेबारे जानकारीका लािग 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया िरपोटर् नं. २३३, नेपालको संिवधान (१): बािन्त 
होइन बिमक िवकास, २७ अगःट २०१२। शािन्त ूिबयामा पाटीर्ह को 
भिूमकासम्बन्धी बाइिसस मपुका पिहलेका िरपोटर्ह का िनिम्त हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको एिसया िरपोटर् नं. १०६, Nepal’s New Alliance: The Mainstream Parties 

and the Maoists, २८ नोभेम्बर २००५ र नं. १२६, Nepal's Peace Agreement: 

Making it Work, १५ िडसेम्बर २००६। राजनीितक पाटीर्ह  र नेपाली राज्यको 
झकुाउ र व्यवहारसम्बन्धी िवःततृ पृ भिूमका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
एिसया िरपोटर् नं. १९४, नेपालको राजनीितक संःकार, २९ सेप्टेम्बर २०१०। 
शािन्त ूिबयामा पाटीर्ह को लगाव र गटुगत तथा वैचािरक झैझगडाका कारणले 
संवैधािनक संवादमा कसरी बाधा पगु्यो भ े कुरा थाहा पाउन हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको एिसया िॄिफङह  नं. १३१, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, १३ िडसेम्बर २०११; नं. १२०, नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, 
७ अिूल २०११; एिसया िरपोटर् नं. १९९, नेपालः पिहचानको राजनीित र 
स ीयता, १३ जनवरी २०११; नं. १२८, नेपालको संवैधािनक ूिबया, २६ 
फेॄअुरी २००७; नं. १३२, नेपालका माओवादीह ः िवशु तावादी िक 
व्यवहारवादी, १८ मे २००७; र नं. १०४, नेपालका माओवादीह ः ितनका 
लआय, संरचना र रणनीित, २७ अक्टोबर २००५। पाटीर् र अन्तरार्ि य 
खेलाडीह बीचको सम्बन्ध एवं नेपाली सेनाको भिूमकाका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुका एिसया िरपोटर्ह  नं. १७३, नेपालको भिवंयः कसको हातमा?, १३ अगःट 
२००९ र नं. २११, नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, १८ अगःट २०११। 

सम्झौतावातार् चलाउनका लािग चािहने पाटीर्ह को सामथ्यर्मा ू त्यक्ष असर 
परेको छ।  

वैचािरक िभ ताको पिन ठूलो भिूमका रहँदै आएको छ र अिहलेको 
गितरोधका आधार पिन ितनै हनु।् नेपालको वतर्मान समयको राजनीितक 
इितहास शृ लाब  ीवुीकरणका ू स ह ले भिरएका छन।् सन ्१९९० 
को दशक र िविोह कालमा राजतन्ऽ र राजनीितक पाटीर्ह बीच 
ीवुीकरण िथयो। सन ्२००६ को शािन्त सम्झौताको पिरणामःव प 
राजतन्ऽको अवसान भएपिछ त्यो ीवुीकरण परम्परागत पाटीर्ह  र 
पिहलेका िविोही माओवादीह बीच रहन पगु्यो। अिहले आएर 
यु कालको माओवादी सेना िवघटन भएको छ र पाटीर् आफ पिन फुटेको 
छ। यु पिछ र राजालाई अपदःथ तथा शािन्त ूिबयालाई ूारम्भ गन 
सन ्२००६ को जनआन्दोलनप ात ्नयाँ राजनीितक ठाउँ खलुा भयो र 
त्यस नयाँ ठाउँलाई माओवादीले माऽ नभई पिहचानमा आधािरत मधेसी 
तथा जनजाितह ले ओगटेका छन।्२  

पिहचानका आधारमा असमानता र सीमान्तीकरणको समःयालाई सम्बोधन 
गन सन ्२००६ को िवःततृ शािन्त सम्झौताका३ ूितब ताह  सन ्
                                                        
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 
“जनजाित”को पिरभाषामा उनीह  नेपालका आिदवासी भएको दाबी पिन समेिटँदै 
आएको छ। “मधेसी” शब्दले समममा तराई के्षऽमा बसोबास गन िहन्दू 
समदुायका 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 
आलेखमा ूयोग भएका अन्य शब्दावलीमा “दिलत” पदर्छ, जो उच्च जातकाले 
“अछुत” मा े िहन्दू समूह हनु ् र “मिुःलम” जो पहाड र तराई दवैु ठउँमा 
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। 
३ िवःततृ शािन्त सम्झौताको पूणर् पाठ www.un.org.np/node/10498 मा उपलब्ध 
छ। त्यसको धारा ३.५ मा भेदभाव र समावेशीकरणको िवषयलाई सम्बोधन 
गिरएको छ। “सामािजक आिथर्क पान्तरण” र भिूमसधुार जःता अन्य सम्बिन्धत 
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२००८ को मधेस आन्दोलनको कारणबाट स ीयता अन्तिरम संिवधानमा 
समािव  भएपिछ पिरंकृत भए।४ मधेस आन्दोलन मधेसीह  िव को 
भेदभाव अन्त्य गन एउटा सामािजक आन्दोलनका अितिरक्त राजनीितक र 
िनवार्चनका ि ले पिन अभतूपूवर् िथयो। मधेसीह  िहन्दू वणर् 
व्यवःथािभऽका मािनसह  हनु ्जसको व्यापक सांःकृितक र पािरवािरक 
सम्बन्ध सीमापािरको समाजिसत रहेको छ। केही जनजाित 
कायर्कतार्ह ले ःथािपत पाटीर्ह मा ूवेश गरेर सन ्२००८ मा पाटीर् 
राजनीितको बाटो िलए। अिहले मूलधारका पाटीर्िभऽ र त्यसबािहर रहेका 
जनजाित पाऽह ले मूलधारको राजनीितमा पिन पिहचानकै लाइन 
प ाउने गरी ूवेश गनर् ूयास गिररहेका छन।् दिक्षणपन्थी झकुाउ 
बढ्दै गएका ठूला परम्परागत पाटीर्ह  आफ्ना धारणालाई ूः ाउने 
कोिससमा छन ्र पिरवितर्त पिरिःथितको मूल्या न गदछन।्  

स ीयताको िववाद नेपाली राजनीितका लािग िनकट भिवंयमा समेत 
िनणार्यक िवषय रहनेछ। माओवादीह , मधेसीह  तथा उदीयमान 
ूभावशाली जातीय पाऽह  मलुकुको पनुसर्ंरचना यस ू कार गनर् चाहन्छन ्
जसबाट नया ँराज्यका नाम र िसमानाह माफर् त गैरूभावशाली नेपाली 
पिहचानह ले पिन मान्यता पाउन सकुन।् ऐितहािसक पमा सीमान्तीकृत 
समूहह  राजनीित र राजकीय संःथाह मा मह म र साथर्क ूितिनिधत्व 
चाहन्छन,् उनीह को त्यस मागलाई “समावेशीकरण” भ े गिरन्छ। 
नेपाली काङ्मसे र एमालेको तकर् मा यो बाटो िलनाले नेपाली राजनीितको 
आणिवकीकरण हनेुछ, राज्य कमजोर हनेुछ र राज्यलाई बा  पाऽह को 
हातको कठपतुली बनाउनेछ। उनीह  यसबाट ूभतु्वशाली िहन्दू उच्च 
जातका दीनहीन सदःयह  मारमा पनछन ्भन्छन।् स ीयताका बारेमा 
ूमखु पाऽह ले छलफल गरेर एउटा सम्झौतामा पगु्न सम्भव छ, तर 
उनीह ले राज्य पनुसर्ंरचनाको िवषयलाई त्यि कै छाड्न भने सक्दैनन,् 
िकनभने उनीह ले त्यःता समूहह को ूितघात बेहोनुर्पन हनु्छ जसले 
स ीयतामा नै आफ्नो कल्याण हनेु देखेका छन।् त्यसैले नयाँ संिवधान 
लेख्नका लािग छलफल फेिर थाल्न ुज री छ।  

पाटीर्ह ले संिवधान लेखनका लािग सम्झौतावातार्मा फकर् ने उ म उपाय 
के हनेुछ त्यसबारे िनणर्य गिरसकेका छैनन।् यःतो िनणर्य सरकार 
पिरवतर्निसत फुःकाउन नसिकने गरी जेिलएको छ। मे २७ मा 
संिवधानसभाको म्याद समा  हुँदा नेपालले संसद पिन गमुायो, िकनभने 
एउटै िनकायले दईुवटा काम गिररहेको िथयो। त्यस बेला ूधानमन्ऽी 
बाबरुाम भ राईले नेततृ्व गरेको मध्यमागीर्-वामपन्थी माओवादी-मधेसी 

                                                        
मु ाह लाई सम्बोधन गन ूावधान ३.६, ३.७, ३.१० र ३.१२ लगायतका 
धाराह मा परेका छन।् 
४ सन ्२००७ र २००८ मा भएका मधेसी आन्दोलन र जनजाित वा जातीय 
ूितरोधका पिरणामःव प आएका ठोस पिरवतर्नह मा राजनीितक पाटीर्ह को 
समानपुाितक ू ितिनिधत्व हनेु गरी िनवार्चन ू णाणीमा गिरएका संशोधन र राजकीय 
संःथाह लाई बढी समावेशी बनाउनका लािग ल्याइएका केही ऐनिनयमह  
पछर्न।् अःप  भए पिन उि कै जोडदार माग ूभतु्वशाली नरहेका नेपालका 
अनेकन ्समूहह का पिहचानलाई “मान्यता” िदनपुन रहेको छ। स ीयतालाई 
िवकेन्िीकरण वा शिक्त हःतान्तरणको उपायका पमा माऽ होइन, अिपत ुनेपालका 
अत्यन्त िविवधतापूणर् जनसङ्ख्याको इितहास र िववरणलाई िदइने मान्यताका 
पमा पिन हेिरएको छ। 

गठबन्धन स ामा िथयो र कामचलाउ सरकारका पमा अझै स ामा 
छ। काङ्मसे, एमाले र अन्य थुू  ैसाना पाटीर्ह  ूितपक्षमा छन।् 
संिवधानसभाको अन्त्य हुँदा ूधानमन्ऽी भ राईले नोभेम्बर २०१२ मा 
नयाँ संिवधानसभाको चनुाव हनेु घोषणा गरे। राजनीितक सम्झौता नभई 
त्यस िमितमा चनुाव हनु सम्भव छैन र िनवार्चन आयोगलाई पिन त्यित 
समयले पगु्दैन। िनवार्चनका लािग अक  सहुाउँदो समय भनेको सन ्
२०१३ को माचर्देिख मे मिहना हो। िविभ  पाटीर्का धेरै राजनीित ह  
नया ँ संिवधानसभाको चनुाव गराउनकुो साटो परुानैलाई पनु:ःथािपत 
गनुर्पछर् भिनरहेका छन ् र त्यस सन्दभर्मा सम्झौतावातार्ह  पिन सु  
भएका छन।् अन्तिरम संिवधानले दवैु िवकल्पलाई अनमुित िदंदैन र 
त्यसतफर् को कुनै पिन कदम असंवैधािनक ठहिरनेछ, सबै पाटीर् राजी 
भएमा माऽ त्यो सम्भव हनेुछ। 

ूितपक्षी पाटीर्ह  संिवधानबारे कुनै िनणर्य हनुअुिघ ूधानमन्ऽीले पद 
छाड्नपुन र उनीह को नेततृ्वमा नया ँ सरकार बनाइनपुन माग 
गिररहेछन।् माओवादी र स ीयतावादी अन्य पाऽह  संवैधािनक 
िवषयह मा ग्यारेन्टी नभई स ाको बागडोर छाड्न चाहँदैनन,् िकनभने 
काङ्मसे र एमालेले स ीयताको मु ालाई कुनामा थन्क्याइदेलान ्भ े 
उनीह लाई डर छ। दवैु पक्षलाई के पक्का छ भने अब हनेु चनुाव चाहे 
नयाँ संिवधानसभाका लािग होस ्वा चाहे संिवधानअन्तगर्त आमिनवार्चनका 
लािग होस ् त्यसबाट राजनीितक पिर ँय पिरवतर्न हनेुछ। 
स ीयतावादीह का िव ासमा उनीह को पक्षमा गितलो जनमत छ। 
उनीह का ूित न् ीह चािहँ पाटीर्ह ूितको जनताको िवतृं णा र 
पिरवतर्नूितको भयको फाइदा उठाउने िहसाबिकताबमा छन।् तर दवैु 
पक्ष आफ्नो िजतूित ढुक्क भने छैनन।् तसथर् सबै पाऽह को ध्याउ  
आफ्नै राजनीितक भिवंय र आफ्ना कायर्सूचीबारे नै बढी छ।  

यस आलेखमा पाटीर्ह ले नया ँवःतिुःथित बमोिजम गनर् सक्ने सम्भाव्य 
कायर्ह को परीक्षण गिरएको छ। सबभन्दा पिहले यहा ँ माओवादी 
पाटीर्मा भएको फुट र तदन्तर दवैु पाटीर्ले सामना गनुर् परेको 
अप ाराह को चचार् गिरनेछ। त्यसपिछ ःथािपत र उदीयमान 
राजनीितक पाऽह ले आफ्ना कायर्सूचीलाई िविश  र अिधक मा  
बनाउनका लािग सामना गनुर्पन चनुौतीह को िव षेण गिरएको छ। यो 
िरपोटर्सँगसँगै िनःकेको नेपालको संिवधान (१): बािन्त होइन िवकासबम 
शीषर्कको अक  िरपोटर्मा संिवधान पूणर् नगिरकनै समा  भएको 
संिवधानसभाउपर स ीयता र पिहचानको राजनीितले पारेको ूभावबारे 
चचार् र नयाँ संिवधानबारेको छलफल फेिर थाल्नका लािग उपलब्ध 
िवकल्पह को िव षेण गिरएको छ। यी दईु िरपोटर्मा िविभ  मु ाह को 
अन्तरसम्बन्ध, राजनीितक व्यवहार र पाऽह बीच िनरन्तर बदिलरहने 
सन्तलुनबारे चचार् गिरएको छ, आिखर ियनै कुराह बाट नेपालले किहले 
संिवधान पाउनेछ र कःतो खालको संिवधान पाउनेछ त्यसको िनधार्रण 
हनेुछ।  

यस िरपोटर्का लािग काठमाड , बाँके, बिदर्या, कैलाली, क नपरु, 
डडेलधरुा, डोटी, धनषुा, िसराहा, स री, मोरङ, सनुसरी, झापा, धनकुटा, 
इलाम र पाँचथर िजल्लामा अिन सखुत िजल्लाको दशरथपरुिःथत 
माओवादी जनमिुक्त सेनाको छैट  िडिभजनको िशिवर, इलाम िजल्लाको 
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चलुाचलुीिःथत पिहलो िडिभजनको िशिवरमा सन ्२०११ को मे, अगःट, 
अक्टोबर र नोभेम्बर मिहनामा तथा सन ्२०१२ को अिूल र जलुाई 
मिहनाको बीचमा अनसुन्धान गिरएको िथयो। अन्तवार्तार्ह  नेपालका 
सबैजसो राजनीितक पाटीर्का सदःय र विर  नेताह , सिबयतावादीह , 
पऽकारह  तथा अनसुन्धाताह िसत िलइएको िथयो।  

2. बािन्तकारी फुट 

िबतेको एक दशकदेिख नै माओवादीह  फुट्ने हल्ला चलेको िथयो, तर 
उनीह का गटुबन्दीमःत ूित न् ीभन्दा माओवादीह  अनशुािसत र 
एकजटु भएर रहे। अिःत भखर्रसम्म एकीकृत नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् 
माओवादी (अथार्त ्“संःथापना पाटीर्” वा “माउ” पाटीर्) िभऽ तीन गटुह  
िथए: अध्यक्ष पुं पकमल दाहाल “ूचण्ड” को गटु, विर  उपाध्यक्ष मोहन 
वै  “िकरण” को गटु र ूधानमन्ऽी रहेका उपाध्यक्ष बाबरुाम भ राईको 
गटु। लामो समयदेिख रहँदै आएको वैचािरक मतिभ ता र व्यिक्तत्वको 
टक्करले गदार् पाटीर्मा ठाडो िचरा पनर् गयो।५ १९ जून २०१२ मा वै ले 
नेततृ्व गरेको गटुले नेकपा-माओवादी पाटीर् गठन भएको घोषणा गर् यो। 
यस गटुलाई क र जडसूऽवादी भएको मािनन्छ।६ 

वै  गटु र ूचण्ड तथा भ राईको नेततृ्वको गटुबीच जनमिुक्त सेनाका 
पमा रहेको पाटीर्को सेनाको िवघटन, भारतूितको ि कोण र अन्य 

पाटीर्ह िसतको कायर्गत गठबन्धन जःता रणनैितक कदमह बारे गिहरो 
मतिभ ता रहँदै आएको िथयो। परुाना सदःयह मध्ये धेरैको िवचारमा 
जातीयता आधािरत स ीयता र नेपालको सावर्भौिमकता जःता मूल 
कायर्सूचीमा पाटीर्ले धेरै सम्झौता गनर् पगेुको िथयो।७ पूरै शािन्त 

                                                        
५ माओवादी पाटीर्िभऽ देिखएको अिहलेको फुटको घटनाबम सम्बन्धमा हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुका िॄिफङह , नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, 

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, दवैु मािथ उल्लेिखत; र बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। बाइिसस मपुका िरपोटर्ह  
पिन हेनुर्होस,् नेपालका माओवादीह : िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, नेपालका 
माओवादीह ः ितनका लआय, संरचना र रणनीित, दवैु मािथ उल्लेिखत। यो अंश 
दवैु माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो र केन्िीय सिमितका सदःयह  र काठमाड का 
अनसुन्धानकतार्ह िसत जनवरीदेिख माचर् र मेदेिख जून २०१२ सम्म, बाँके, 

बिदर्या, डलेलधरुा, डोटी, धनकुटा, धनषुा, झापा, क नपरु, मोरङ र सनुसरी िजल्लाका 
िभ िभ  गटुका िजल्ला तहका नेताह िसत अिूल र जून २०१२ मा  र 
काठमाड मा रहेका केही माओवादी लडाकूह  र कमान्डरह िसत माचर् २०१२ 
मा िलइएको अन्तवार्तार्मा आधािरत छ। 
६ बाइिसस मपुका पिछल्ला िरपोटर्ह मा असन्तु  समूहलाई किहलेकाही ँ
“जडसूऽवादी” वा “िवशु तावादी” भनी ूःततु गिरएको छ। यःता िबल्लाले 
माआवादी पाटीर्को संःथापना पक्ष लगायत मूलधारका तलुनामा िभ  वैचािरक 
अडानलाई जनाउँछन,् तर ितनले नयाँ पाटीर्को आ ान, त्यसको व्यावहािरक िनणर्य, 

क्षमता वा स ठनलाई यथे  पमा ूितिबिम्बत भने गदनन ्।”यःता िबल्लाबाट 
हामी िववेकहीन यु िपपास ुजःता देिखन्छ । तर यो सत्य होइन। हाॆो अडानको 
बिलयो वैचािरक र िव षेणात्मक आधार छ”, पूवीर् तराईमा वै  समूहका एक जना 
नेताले बताए। बाइिसस गपुसँग अन्तवार्तार्, जनकपरु, मे २०१२। बाइिसस मपुले 
पिहलापिहला “गरमधार” र “नरमधार” भनेर छुट् ाउने कामूित असहमित 
राख्दै आएको िथयो। बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालका माओवादीह : 
िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, मािथ उल्लेिखत, प.ृ २। 
७ उदारहणका लािग, एनेकपा (माओवादी) का महासिचव रिहसकेका विर  नेता 
रामबहादरु थापा “बादल” ले नयाँ पाटीर्मा पिन त्यही पद स ालेका छन ्र उनी 
अिूल २०१२ मा नेपाली सेनालाई गिरएको माओवादी लडाकू, हितयार र 
िशिवरह को हःतान्तरणलाई “िवसजर्नवादको चरम प” भनी बताउँछन।् 
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ूिबयामा जनमिुक्त सेना र संिवधान सम्बन्धमा िनणर्य िलँदा वै  गटुलाई 
पाखा लगाउने काम भयो, िकनभने अन्य पाटीर्ह िसतको वातार्मा ूमखु 
वातार्कार ूचण्ड नै िथए। ूचण्डलाई पाटीर्मािथ आफ्नो िवचार ला े 
गरेको आरोप छ। तर पाटीर् िवभाजन िवचारधारा र रणनीितका कारण 
माऽ भएको होइन। शीषर्ःथ नेताह को िनजी मह वाकाङ्क्षाले पिन 
यसमा काम गरेको छ। धेरै सदःयह का आखँामा केही नेताह ले 
ॅ ाचार गरेबाट र लालच देखाएबाट पिन उनीह मा िवतृं णा जागेको 
छ।८  

अध्यक्ष वै ले उनको पाटीर्ले पूणर् िविोहको तयारी गिररहेको छैन भनी 
बताएका छन।् “जनिविोह” को कुरा अझै टेबलुमा छ छैन त्यसबारे 
उनी ू ःट बताउँदैनन।्९ “जनिविोह” लाई आम मािनसले सहरी बगावत 
भनेर बझु्ने गरेका छन।् पाटीर्को महाअिधवेशन फेॄअुरी २०१३ मा हनेु 
भिनएको छ र त्यो नभसम्मका लािग पाटीर्का नीितह  थाती रहेका 
छन।् त्यितन्जेल पाटीर्ले स ठन बढाउन र सरकारलाई कमजोर पानर्मा 
आफ्नो ध्यान लगाउनेछ। संिवधानसभालाई िबउँताउने वा चनुावमा जाने 
भ े िवषयमा जब सम्झौतावातार्ह  हनेुछन ्त्यस बेला यस पाटीर्ले पिन 
टेबलुमा एउटा ठाउँ ओगट्नेछ, िकनभने यो अब छु ै राजनीितक शिक्त 
बिनसकेको छ।  

नेकपा-माओवादीले अिहलेसम्ममा यु कालका पाटीर् सदःयह , जनमिुक्त 
सेनाका पूवर् लडाकूह , जनजाित सदःयह  र ४० वषर्मिुनका 
सदःयह लाई आकिषर्त गरेको छ।१० यसका केही विर  नेताह को 
व्यापािरक कारोबारमा हात भए तापिन एनेकपा (माओवादी) का 
नेताह को गोरखधन्दाबाट नयाँ पाटीर्का नेताह  सापेिक्षक पमा अछुतो 
देिखन्छ। यसले ूाथिमक पमा माओवादी आन्दोलनका कायर्कतार् र 

                                                        
“Hardliners condemn PLA handover to NA”, The Kathmandu Post, ११ अिूल 
२०१२। 
८ सधुीर शमार्, “माओवादी पान्तरणको अिन्तम गाँठो”, किन्तपरु, १४ माचर् 
२०१२। 
९ िहंसाको माध्यमबाट राज्य स ा कब्जा गन अिन्तम चरणलाई बझुाउन 
“जनिविोह” र “सहरी बगावत” भ े शब्दावलीलाई पयार्यका पमा ू योग गिरँदै 
आएको छ। आफूले तत्कालै िविोह चाहेको भनेर िमिडयाले आफ्नो भनाइलाई 
गलत ढ ले ूःततु गरेको भ े वै को गनुासो छ। तथािप जून २०१२ मा 
काठमाड मा गिरएको भेलामा उनले ूःततु गरेको राजनीिनक दःतावेजमा यस 
िवकल्पलाई ू ःटिसत रािखएको िथयो। त्यसै भेलाले फुटलाई औपचािरकता ू दान 
गरेको िथयो। मोहन वै , ”नवसंशोधनवाद िव  िवचारधारात्मक स षर् चलाउँदै 
बािन्तलाई नयाँ ढ ले अिघ बढाउँ”, जून २०१२। वै  ूायः पाटीर्को लआय 
िविोहबाट हािसल हनु्छ शािन्त ू िबयाबाट होइन भ े गछर्न।् उदाहरणका लािग, 
हेनुर्होस ्“वतर्मान पिरिःथित र हाॆो कायर्भार”, नोभेम्बर २०१० मा पालङुटार 
प्लेनममा ूःततु गिरएको राजनीितक दःतावेज। 
१० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , पऽकारह , माओवादी पाटीर्का सदःदह , 

अनसुन्धानकतार्ह , माचर्-जून २०१२। 

समथर्कह लाई ता ेछ र ितनमा मतदाताह  वा हालसालै माओवादीका 
समथर्क बनेका बजु ुर्वा र मध्यम वगर्का मािनस नपनर् सक्छन।्११ 

नयाँ पाटीर् तलदेिख मािथसम्म ठाडै िचिरएर बनेको बताइन्छ। यो कथन 
अितशयोिक्तपूणर् लाग्दछ। िकनभने यसका िविभ  तहह  एकीकृत र 
एकअकार्िसत सम्पकर् मा रहेका देिखन्छन,् त्यसको तलुनामा माउपाटीर् 
फुलेको कमर्चारीतन्ऽ जःतो देिखन्छ जसका नेताह  यथाथर्बाट टािढदै 
गएका छन।्१२ नेकपा-माओवादीले माउपाटीर्का लगभग ३० ूितशत 
केन्िीय सिमितका सदःयह  र किरब एकितहाइ भतूपूवर् सभासदह  
िलएर गएको छ। तर संिवधानसभा पनु:ःथापना भएको अवःथामा यो 
सङ्ख्या छु ै संसदीय एकाइका पमा दतार् हनुका लािग पयार्  छैन। 
वाःतवमा नयाँ पाटीर्ले माउपाटीर्को केन्िीय सिमित वा संसद सदःयह को 
४० ूितशत सदःयह को समथर्न पाउन ज री छ। 

यी दईु पाटीर्ह बीच पनुरखा न हनु बाँकी नै छ र त्यःतो पनुरखा न 
उनीह िभऽै पिन हनेुछ। केही सदःयह ले बहृ र राजनीित ठेगान 
लागेपिछ माऽै आफू कतापि  लाग्ने हो त्यो िनधो गनछन।् फुटपिछ 
पिन संःथापन पाटीर्मा गडबडी नै छ। त्यसिभऽ गटुबन्दी छ, 
एकअकार्ूित श ासबुह छ र आरोपूत्यारोप छ। त्यसका साथै 
ॐोतसाधनह उपर ूितःपधार् पिन छ। जब दवैु पाटीर्ले िविभ  
गटुह लाई तानेर आफ्नो आधार बिलयो बनाउन खोज्नेछन ्तब आपसी 
मतिभ ता झनै ितखािरनेछन।् संःथापन पाटीर्िभऽको तनाव त्यितखेर झनै 
चिुलन सक्छ, जब त्यस पाटीर्ले संिवधानसभाको चनुाव वा पनु:ःथापना के 
गन त्यसबारे िनधो गनुर्पन हनु्छ र अध्यक्ष ूचण्डको माऽ होइन पाटीर् 
तप्काका सदःयह का अपूणर् मह वाकाङ्क्षालाई बेहोनुर्पन हनु्छ।१३ 

अिहलेको गितशा  हेदार् यी दईु माओवादी पाटीर्ह बीच िहंसाले ठाउँ 
िलन सक्छ।१४ करोड  िपयाँ पन िजल्ला कायार्लय भवनह  कसले 

                                                        
११ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , पऽकारह , अनसुन्धानकतार्ह  र माओवादी 
पाटीर्का पूवर् सदःयह , काठमाड , जून २०१२। सधुीर शमार्, “इितहास 
दोहोर् याउने आकाङ्क्षा”, कािन्तपरु, २० जून २०१२ पिन हेनुर्होस।् 
१२ भ राई र वै  लगायत पाटीर्का नेताह ले बारम्बार ू चण्डमािथ जनसमदुायसँग 
िनयिमत सम्पकर् मा रही उनीह का िचन्ता-चासोलाई सम्बोधन गनुर्को बदला 
“नोकरशाही केन्िीयता” अपनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन।् उदाहरणका 
लािग, हेनुर्होस ्“Maoist plenum to take up conflicting documents”, Republica, 

१४ सेप्टेम्बर २०१०। 
१३ दलह  अधर्रा पतीय शासन ूणालीबारे मोटामोटी सम्झौतामा पगेुका िथए र 
ूचण्ड नेपालका ू थम ू त्यक्ष िनवार्िचत रा पित ब  चाहन्छन।् संिवधान लेखनमा 
िढलाइ भएमा र सबै िवषयह मा पनु: छलफल गरी िनंकषर्मा पगु्न ुपरेकामा त्यस 
मह वाकाङ्क्षामा धक्का लाग्छ। 
१४ केही िजल्लाह मा दईु समूहबीचको अन्तर साँघरुो छ र िजल्ला सिमितह  
तथा ॅ ात ृस ठनह उपर ू ितःपधार् छ। िजल्लामा पाटीर्को आकार र ताकत तथा 
भािवंयमा हनु सक्ने शिक्तस षर्को अन्तरसम्बन्ध हनु सक्छ।उदाहरणाथर्, अिूल 
२०१२ सम्ममा बाँके, बिदर्या, कैलाली र क नपरु जःता माओवादी पाटीर्को 
बिलयो उपिःथित रहेका सबै िजल्लाका िजल्ला सिमितह  फुिटसकेका िथए र दवैु 
पक्ष पिछ हट्ने सरुमा िथएनन।् उनीह का समथर्कह बीच आक्कलझकु्कल िभडन्त 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ ५ 
 

 

िलने भ ेमै झगडा छ।१५ ठेक्काप ा, “चन्दा” र व्यापािरक कारोबार 
जःता ॐोतउपर कसले िनयन्ऽण गन त्यसबारे पिन आमना-सामना हनु 
सक्छ।१६ फुट हनुअुिघ नै पाटीर्का गटुह बीच बेलाबखत झडपह  
हनेु गरेका िथए, िवशेषगरी शिक्तशाली र आकषर्क शेड 
यिुनयनह िभऽ।१७ राजनीितक गितिविधह मा कायर्कतार्ह को पिरचालन 
बढ्दै जादँा एकआपसमा झडप पिन हनु सक्छ। नेकपा-माओवादीले यवुा 
तप्का र जनःवयंसेवक ब्यरुोलाई बिलयो बनाउँदै लगेको छ भने 
एनेकपाले यङ कम्यिुनःट िलगलाई पिरचािलत गन कुरा बताएको छ।१८ 

यी दईु पाटीर्ह बीचको लडाइँ उनीह का कायर्सूचीउपर हनेुछ र कसबाट 
कितखेर के गल्ती भयो भ े कुरामा हनेुछ।१९ दवैु थरी एउटै 

                                                        
पिन भए। माओवादीह को उपिःथित त्यित ूबल नभएको डलेलधरुा र डोटीमा 
भने िभडन्तका घटना देिखएनन।् 
१५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, दवैु माओवादी पाटीर्का सदःयह , काठमाड , जून 
२०१२। उदाहरणका लािग, िचतवन िजल्ला पाटीर् कायार्लयको िवषयलाई िलएर 
दईु पाटीर्का कायर्कतार्ह बीच झडपह  भए। त्यस कायार्लयको मूल्य पाँच करोड 
िपयाँ पन अनमुान गिरएको छ। अिहले त्यो कायार्लय फुटेर गएको पाटीर्को 
कब्जामा छ। हेनुर्होस,् “12 hurt as rival Maoists clash”, The Kathmandu Post, १ 
जलुाई २०१२। 
१६ माओवादी पाटीर् र नेताह को िनजी व्यापािरक ःवाथर् िनकै फैलेको छ। ितनमा 
केही सीधै देिखने खालका छन ्भने केही अ लाई खडा गरेर चलाइएका छन।् 
त्यसबाहेक िजल्ला तहमा ठेक्काप ाको िवषयलाई िलएर िविभ  पाटीर्ह का माझ 
ूितःपधार् हनेु गछर्। थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, 

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ८- ९। 
१७ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ् िदलबहादरु छत्याल, “2 injured as Maoists 

clash”, Republica, ८ अिूल २०१२। भ राई र ूचण्ड गटुबीच पिन झडप 
भएका छन।् हेनुर्होस ्“Maoist unionists clash, three hurt”, Republica, २९ माचर् 
२०११; “Trade union leader attacked”, The Kathmandu Post, २८ अगःट 
२०११। 
१८ जनःवयंसेवक ब्यरुोको िनमार्ण अझै पिन योजनाकै चरणमा छ। पाटीर् िवभाजन 
हनुअुिघ माचर् २०११ मा नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” को नेततृ्वमा यसको ःथापना 
भएको िथयो। उनी अिहले फुटेर बनेको पाटीर्का विर  नेता छन।् त्यित बेला 
ूचण्डले पाटीर्का गटुह मा िजम्मेवारी बाँडेर असन्तिु लाई घटाउन र 
िवरोधीह लाई िनःूभावी पानर् त्यसो गरेका िथए। यङ कम्यिुनःट िलग 
(वाईसीएल) माओवादीह को यवुा लडाकू दःता हो जसको गठन शािन्त ूिबया 
सु  भएर जनमिुक्त सेना िशिवरमा थिन्कएपिछ भएको िथयो। वाईसीएलका 
गितिविधह  सन ्२०१० सम्म िनकै मह वपूणर् िथयो जित बेला पाटीर्ले ःथानीय 
तहमा राजनीितक ःथान बनाएर आिथर्क अवसरह  ूा  गनर् सक्यो। 
वाईसीएलको “अधर्सैिनक संरचना” िवघटन गनुर्पन नेपाली काङ्मसे र अ ह को 
मखु्य माग िथयो। सन ्२०१० देिख यता भने वाईसीएल देखा पनर् छाडेको छ। 
पाटीर्का ःवाथर्ह  राॆोिसत ःथािपत भइसकेकाले पाटीर्ले वाईसीएललाई पिरत्याग 
गनर् सक्यो। एनेकपा  (माओवादी) ले आफ्ना राजनीितक अभी का लािग जातीय 
मोचार् र पेसागत समूह लाई पिन पिरचालन गन गछर्। वाईसीएलबारे थप 
जानकारी िलन, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुका िरपोटर्ह , नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, 
मािथ उल्लेिखत, प.ृ २० र नेपालको राजनीितक संःकार, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ९। 
१९ यी दईु गटुह बीच तीआण शब्द बाँणको ूहार र ूितूहार चलेको िथयो। 
ूचण्डले वै  समूहलाई “वैचािरक ि ले जडसूऽवादी वःतगुत यथाथर्को यािन्ऽक 
र साँघरुो ढ ले व्याख्या गन, राजनीितक ि ले िवसजर्नवादी, सा ठिनक ि ले 

बािन्तकारी उ ेँय बोकेको दाबी गछर्न ् अथार्त ् नेपाली राज्यको 
पान्तरण गन। अिन आफ्ना अडानलाई सही मान्छन।् नयाँ पाटीर्ले 

पिहलेदेिख नै “िवदेशी शिक्त र ितनका दलालह ” को२० षडयन्ऽका 
कारण संिवधानसभाले ूगितशील राज्य पनुसर्ंरचनासिहतको “जनमखुी” 
संिवधान ल्याउन सकै्तन भन्दै आएको िथयो। संिवधानसभाको अवसानले 
त्यो कुरा िस  भएको उनीह  बताउँछन।् माउपाटीर् चािहँ आफ्नै अडान 
सही भएको दाबी गछर्। माउपाटीर्वालाह को भनाइमा पिहचानमा 
आधािरत स ीयताको कायर्सूची अझै िजउँदो छ र वै  गटुले आश ा गरे 
जःतो भारतले संिवधान थोपरेन। वाःतवमा “हाॆो पाटीर्ले पिहचानमा 
आधािरत स ीयताको नीित नछाडेकै कारण संिवधानसभा भ  भयो”, 
माउपाटीर्का केन्िीय सिमितका एक जना सदःयले बाइिसस मपुलाई 
बताए।२१ स ा आफ्नो हातमा भएकाले सेनाउपर पिन िनयन्ऽण रहेको 
एनेकपा (माओवादी) दाबी गछर्। (यो भनाइचािहँ पत्याउन गा॑ै पछर्, 
िकनभने खासमा भ  े हो भने सेना धेरै पाटीर्ह  िमलेर बनेको 
मिन्ऽमण्डलको अधीनमा छ र सेनाले धेरै हदसम्म ःवाय ताको उपभोग 
गद आएको छ)।२२ उसको भनाइमा धमर्िनरपेक्ष गणतन्ऽउपर कुनै 
खतरा छैन र “शािन्त र संिवधान” को जनु लाइन पाटीर्ले िलएको िथयो 
त्यो सही िथयो। 

क. बढ्दो फाटो 

माओवादी पाटीर्को आिधकािरक लाइन “शािन्त र संिवधान” रहँदै आएको 
छ।२३ यसको अथर् जनमिुक्त सेनाको िवघटन, पाटीर्को मोटामोटी उ ेँय 
बमोिजम नया ँसंिवधान ल्याउने ूयास, बहदुलीय लोकतन्ऽ र िनवार्चन 

                                                        
अराजकतावादी र िनम्न पुजँीवादी बेचैनी भएको” भ े आरोप लगाएका छन।् 
त्यसको ूितकारमा वै  समूहले ूचण्ड र भ राईलाई “वैचािरक ि ले 
अवसरवादी, सा ठिनक ि ले नोकरशाही र अराजक व्यिक्तवादी तथा राजनीितक 
ि ले दिक्षणपन्थी संशोधनवादी िवसजर्नवादी तथा राि य र वगीर्य समपर्णवादी” 
भनेर आलोचना गरेका छन।् पुं पकमल दाहाल, “पाटीर्को तत्कालीन कायर्योजना र 
कायर्बमबारे ूःताव”, २९ माचर् २०१२; वै  र रामबहादरु थापा ारा जारी ूसे 
वक्तव्य, ४ अिूल २०१२। 
२० पाटीर् फुट्नअुिघ वै  समूहले ूधानमन्ऽी भ राईलाई भारतीय “पी ु” भएको 
आरोप लगाउँदै माओवादी र  मधेसी गठबन्धनको सरकार िटकाउने सम्झौता पिन 
भारतले तयार पारेको हनुाले त्यसलाई बदर गिरनपुछर् भ े माग गरेको िथयो। 
बाइिसस मपको िॄिफङ, नेपालको शिन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ ८- ९। वै  समूहको के िव ास छ भने नेपालको समाजवादी 
बािन्तको मखु्य तगारो भारतीय “िवःतारवाद” हो। 
२१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का केन्िीय सिमित 
सदःय, काठमाड , जून २०१२। 
२२ ू चण्ड आफले यसलाई अिल अक िकिसमले बताए। ९ जून २०१२ का िदन 
काठमाड को एउटा सावर्जिनक सभामा उनले नेपाली सेनाको हितयार पाटीर्को 
िनयन्ऽणमा आएको र सेनाबाट पाटीर्लाई कुनै खतरा नभएको भनी बोलेका िथए। 
भोजराज भाट, “परुानै तसु”, नेपाल, १७ जून २०१२। ःप तः यो हाउभाउ 
देखाउने काम माऽै िथयो, अन्य पाटीर्ले खासै ूितिबया नदेखाएबाट पिन यो कुरा 
बझु्न सिकन्छ। 
२३ असहुाउँदो देिखए पिन “शािन्त र संिवधान” भ े शब्दावली माओवादी र 
िटप्पणीकारह  खबैु ूयोग गन गछर्न।् 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
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प ितको अवलम्बन र बािन्तका लािग अन्तरार्ि य पिरिःथित अनकूुल 
नभएको आत्मःवीकृित आिद हनु।् वैचािरक तवरमा वै  समूहको 
भनाइमा माओवादी आन्दोलनको अभी  देशव्यापी बािन्त र सहरी िविोह 
तथा “जनसंिवधान” माफर् त शा ीय कम्यिुनःट शासन प ित२४ ःथािपत 
गन हनुपुदर्छ। अकार्ितर ूचण्ड र भ राई अ  पाटीर्ह िसत िमलेर 
संिवधान ल्याउनपुछर्, वतर्मान राज्य व्यवःथालाई राॆोिसत बझु्नपुछर् र 
अन्तरार्ि य शिक्तसन्तलुन अनकूुल नहनु्जेल पखर्नपुछर् अिन अनकूुल 
हनुासाथ स ा कब्जा गनुर् नै उ म उपाय हो भन्छन।्२५ उनीह को 
भनाइमा देशव्यापी िविोह यसै अवःथामा पगु्नका लािग आवँयक िथयो। 

सन ्२००५ मा बसेको केन्िीय सिमितको चनुबाङ बैठकमा पाटीर्ले ठूलो 
नीितगत पिरवतर्न हनेु गरी बािन्तका लािग अनकूुल अन्तरार्ि य पिरिःथित 
पैदा नहनु्जेल लोकतािन्ऽक गणतन्ऽलाई ःवीकान नीित अवलम्बन गरेको 
िथयो। यसबाट माओवादी नेततृ्वलाई फेॄअुरी २००५ मा राजाले गरेको 
कूपिछ िकनारा परेका मूलधारका ू जातािन्ऽक पाटीर्ह िसत साठगाँठ गन 
मौका िमल्यो र त्यसले सन ्२००६ को जनआन्दोलनको मागर् ूशःत 
गर् यो जसका कारण राजा स ाच्यतु भए र संिवधानसभा बन्यो। तर न त 
वै  न त अकार् विर  नेता सी.पी. गजरेुलको नै यस िनणर्यमा कुनै हात 
िथयो।२६ त्यस बखत दवैु जना भारतीय जेलमा बन्दी िथए। नोभेम्बर 
२००६ को िवःततृ शािन्त सम्झौतापिछ जब उनीह  िरहा भए उनीह ले 

                                                        
२४ सन ्२००१ मा सम्प  माओवादी पाटीर्को दोॐो राि य सम्मेलनले राज्यस ा 
कब्जा गनर्का िनिम्त “जनयु ” माऽ पयार्  हुँदैन भ े िनंकषर् िनकालेको िथयो। 
त्यसका लािग मामीण इलाकाका साथसाथै सहरी के्षऽमा सश  िविोह हनु ुज री 
िथयो। यसको थप िववरणका लािग हेनुर्होस,् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालका 
माओवादीह ः ितनका लआय, संरचना र रणनीित, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ३ र २९। 
“जनसंिवधान” को अथर् “बहसुङ्ख्यक उत्पीिडतह लाई सशक्त बनाएर” उनीह लाई 
राज्य स ालन गनर् िदन ुहो अथवा अक  शब्दमा सवर्हारा वगर्को नेततृ्वको राज्य 
बनाउन ुहो। 
२५ बाबरुाम भ राई, “पाटीर्को राजनीितक र स ठनात्मक कायर्िदशा र तत्कालको 
कायर्योजना”, नोभेम्बर २०१० मा पालङु्टारमा सम्प  सम्मेलनमा ूःततु 
दःतावेज। 
२६ यस िनणर्यको इितहास लामो छ। सन ्२००१ मा भएको दोॐो राि य 
सम्मेलनमा ूचण्डले माओवादी सरकारमा जानका लािग िनम्न सतर् राखेका िथए: 
माओवादी समेत रहेको एउटा अन्तिरम सरकार, सरोकारवाला पाटीर्ह को गोलमेच 
सम्मेलन र संिवधानसभाको िनवार्चन। त्यस बखत पाटीर्ले ूचण्डपथको अनमुोदन 
गरेको िथयो। पाटीर्का अनसुार नेपाल सामन्तवाद र साॆाज्यवादको कब्जामा 
रहेको िथयो र ू चण्डपथ भनेको माक्सर्वाद,  लेिननवाद र  माओवादको िस ान्तलाई 
नेपाली पिरूआेय अनु प तयार पािरएको रणनीित िथयो। त्यसअनसुार सवर्हारा 
वगर्को बािन्त र राि य मिुक्तलाई एकसाथ िमलाउने, दीघर्कालीन जनयु  र 
िविोहको उपयोग गन तथा “स ा कब्जाको लोकतािन्ऽकरण” गन नीित अिख्तयार 
गिरने आिद कुरा िथए।”महान ् अमगामी छलाङ: इितहासको अपिरहायर् 
आवँयकता”, नेकपा ( माओवादी) को ऐितहािसक दःतावेज, (काठमाड  २००७), 
प.ृ १५०- २०४। सन ्२००९ देिख ूचण्डपथलाई सटुुक्क थन्क्याइएको छ, तर 
यसबारे थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालका 
माओवादीह ः ितनका लआय, संरचना र रणनीित, मािथ उल्लेिखत, प.ृ २३- २४। 
सन ्२००१ र सन ्२००६ को जनआन्दोलनबीच सन ्२००१ र २००३ मा 
गरी दईु पटक यु िवराम र शािन्तवातार् भएका िथए। 

यस “संशोधनवाद” को िवरोध गरे। आफूलाई िढलो गरी िरहा गनुर् 
बािन्तलाई कमजोर तलु्याउने भारतको चाल भएको वै  बताउँछन।्  

सन ्२००७ मा माओवादीह  सवर्दलीय अन्तिरम सरकारमा सामेल 
भएका िथए। त्यस साल बालाजमुा भएको पाटीर्को प्लेनममा वै ले 
पाटीर्ले सरकार छाड्नपुन र राज्यस ा कब्जा गनर् तथा “नौलो जनवाद” 
ःथापनाथर् “जनिविोह” को तयारी गनुर्पन बताएका िथए। तर संःथापना 
पक्षले हालको चरणलाई बजु ुर्वा लोकतािन्ऽक र पुजँीवादी बताउँदै 
यसलाई नाघेर जान निमल्ने तकर्  िदएका िथए।२७ 

त्यसपिछ पाटीर्को “ न् ात्मक ूिबया” (ूाय: िवमितलाई त्यसो भ े 
गिरन्छ) झनै िमल्न नसिकने हुँदै गयो। सन ्२००८ मा खिरपाटीमा 
भएको राि य भेलामा वै ले चनुबाङ सहमितलाई छाड्नपुछर् भने। त्यस 
बेला सरकारको नेततृ्व माओवादीले गरेका िथए र ूचण्ड ूधानमन्ऽी 
िथए। त्यसको स ा पाटीर्ले भारतलाई “ूमखु शऽ”ु भनी घोषणा गनुर्पन 
र नेपाललाई कम्यिुनःट राज्य बनाउनेितर काम गनुर्पन उनको िजिकर 
िथयो। केन्िीय सिमित झन्डै बराबरीमा बाँिडयो। अिहले नयाँ पाटीर्मा 
रहेका नेता रामबहादरु थापा “बादल” माऽै तटःथ बसे। त्यसै हनुाले 
पाटीर्को नीित िनदशनसम्बन्धी ूःतावमा ूचण्डको “शािन्त र संिवधान” 
को लाइन र वै को िवचार दवैुलाई ठाउँ िदइयो।२८  

सन ् २०१० मा पालङुटारमा भएको प्लेनममा फेिर पाटीर्ले शािन्त 
ूिबयालाई पिन प ाउने र “जनिविोह” को तयारी२९ पिन नछाड्ने भ े 
दवैु लाइनको िखचडी ू ःताव पािरत गर् यो। त्यसको एक सालपिछ पेिरस 
डाँडामा बसेको बैठकले यसलाई फेिर पिरवतर्न गर् यो र ूचण्डले आफ्नो 
“शािन्त र संिवधान” को एकलौटी लाइनलाई पेलेर अिघ बढाए।३०  

सन ्२०१२ को सु ितर केन्िीय सिमितले “एक पाटीर् दईु राजनीितक 
लाइन” भ  े िनणर्य गरेर िवभाजनलाई पक्का र बिलयो पारेको िथयो। 
“हामी िछटै दईु वा त्यसभन्दा बढी पाटीर् हनेुछ ”, गएको माचर्मा वै  

                                                        
२७ हेनुर्होस ्मोहन वै , “नयाँ वैचािरक ःप ता र नयाँ बािन्तकारी आन्दोलन सिृ  
गनर् एकजटु ह ”, अगःट २००७ मा बालाज ु प्लेनममा ूःततु राजनीितक 
दःतावेज। “नयाँ जनवाद” मा वैयिक्तक आिथर्क िबयाकलाप लगायतका 
पुजँीवादका केही िवशेषताह  हनु्छन,् तर पुजँीवादको यो “माक्सर्वादी 
चरण” सवर्हारा वगर्को नेततृ्वमा स ािलत हनु्छ। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालका माओवादीह ः ितनका लआय, संरचना र रणनीित, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ३; 
AdityaAdhikari, “The Ideological Evolution of the Nepali Maoists”, Studies in 

Nepali History and Society, वषर् १५, अ  २ (२०१०), प.ृ २४५। 
२८ “बािन्तकारी कायर्िदशा तथा कायर्नीितको थप िवकास गद नयाँ वैचािरक 
एक पता र स ठनात्मक एकता हािसल गनर् एकजटु ह ”, नोभेम्बर २००८ मा 
भक्तपरुको खिरपाटीमा सम्प  सम्मेलन ारा पािरत राजनीितक दःतावेज। 
२९ वै , ूचण्ड र भ राईबीच िनवार्चनपिछ उत्प  िभ ताका सम्बन्धमा थप 
जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त 
ूिबया, मािथ उल्लेिखत, भाग ३.क। 
३० हेनुर्होस ्“Dahal’s peace stance riles hardliners”, The Kathmandu Post, २० 
अिूल २०११। 
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समूहका पोिलटब्यरुो सदःयले भनेका िथए।३१ माओवादी पाटीर्का 
स ठनह मा िजल्ला सिमितह , िविभ  जातीय समूह र राज्य सिमितह , 
यिुनयनह , अनेकन ्“ॅात ृस ठनह ” र गाउँ तहका सिमितह  छन।् 
यी िनकायह  फुटाउन सबभन्दा गा॑ो हनेु ठािनएको िथयो। तर माचर् 
२०१२ ितर मलुकुभिर नै ती िनकायह  छुि न थाले। “मैले आफ्नो 
कायर् स ालन गनर्लाई मिसत अिधकार छ छैन त्यही मलाई थाहा भएन”, 
सदूुरपि मका एक िजल्ला इन्चाजर्ले अिूलमा३२ बाइिसस मपुलाई भने। 
केही िजल्लामा पाटीर्का गटुह ले छु ाछु ै सावर्जिनक कायर्बमह  
स ालन गनर् थालेका िथए र किहलेकाही ँउनीह बीच झडप पिन हनेु 
गथ्य । एउटा िजल्लामा उनीह को फुटले गदार् ूशासन हेनर्लाई बनेको 
“सवर्दलीय संयन्ऽ” मा भाग िलने िवषयमा पिन बखेडा भएको िथयो।३३  

जून मिहनामा वै  गटुले कायर्कतार्ह को राि य भेला गरेका बेला 
ूचण्डले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा िदन्छु भन्दा पिन सखु पाएनन।् दवैु 
पक्ष पाटीर् फुटाएको दोष आफ्ना टाउकामा िलन चाह थे, तर 
उनीह बीचको मतिभ ता पिुरन किठन देिखन्थ्यो। मे २७ मा संिवधान 
निदई संिवधानसभा भ  हनु ुपाटीर् िवभाजनका लािग यथे  बहाना बन्यो। 
नया ँ संिवधानको मःयौदाले पिन फुटका लािग बल परु् याउन सक्थ्यो, 
िकनभने वै  समूहले त्यसलाई जित बािन्तकारी हनुपुन हो त्यित नभएको 
र जातीयतामा आधािरत स ीयतालाई ितला ली िदएको तकर्  िदन 
सक्थ्यो।३४ 

                                                        
३१ बाइिसस मपुसँग अन्तर्वातार्, काठमाड , माचर् २०१२। तात्कािलक कारण 
भनेको १ नोभेम्बर २०११ को सम्झौताूित वै  पक्षको बढ्दो िवरोध िथयो, त्यस 
सम्झौताबाट अन्ततः जनमिुक्त सेना समा  हनेु िथयो। थप जानकारीका लािग, 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको 
छ, मािथ उल्लेिखत। वै  पक्षले ूधानमन्ऽी भ राईको भारत र मधेसी 
मोचार्िसतको व्यवहारूित पिन िवरोध गद उनको राजीनामा माग्यो। फुटका लािग 
पाटीर् तयार हनुअुिघ नै पाटीर् नफुटोस ्भनेर ूचण्डले वै लाई छु ै कायर्बमह को 
आयोजना गनर् िदए। असन्तु  पक्षले आफ्नो समथर्नको आधार फैलाउन 
िजल्लाह को ॅमण थालेपिछ पाटीर्को संःथापन पक्षले पिन त्यही बाटो अपनायो। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नयाँ माओवादी पाटीर्को पोिलटब्यरुो सदःय, 
काठमाड , मे २०१२। 
३२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, माओवादी पाटीर् इन्चाजर्, क नपरु, अिूल २०१२। 
जून मिहनाको सु ितरै पाटीर् गाउँ तहसम्मै िवभािजत भइसकेको बताइन्छ। िकरण 
पनु, “Will the Maoist party split at last?”, Republica, ६ जून २०१२। 
३३ क नपरु िजल्लामा दवैु माओवादी समूहका ूितिनिधह बीचको वादूितवादले 
गदार् सवर्दलीय बैठकको काबार्ही कैय  मिहनासम्म अगािड बढ्न सकेन। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, पऽकार, क नपरु, अिूल २०१२। “Maoist factions hold 

parallel rallies”, The Kathmandu Post, ७ अिूल २०१२ पिन हेनुर्होस।् 
३४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अनसुन्धानकतार्, पऽकारह , माचर्- जून 
२०१२। १५ मे २०१२ का िदन मखु्य दलका नेताह ले स ीयताउपरको 
सम्झौतामा हःताक्षर गरे, त्यस िवषयमा त्यसअिघ किहल्यै छलफल गिरएको 
िथएन। त्यस सम्झौताको माओवादी लगायत सबै पाटीर्िभऽका पिहचानवादी 
समूहह ले ठाडै अःवीकार गरे र िवरोध जलुसु िनकाले। िवशेषतः वै  समूहका 
धेरैले यस ूकरणबाट ूचण्डले जातीय समूहह का अमािधकारसिहतको जातीय 
राज्य खडा गन माओवादी पाटीर्को ूितब ता लत्याएको देिखएको तकर्  गरे। 

वैचािरक िस ान्त र पाटीर्का िनणर्यह बाट वाःतिवक कथाको एउटा 
पाटो माऽ देखा पदर्छ। िवशेषगरी िजल्लाका पाटीर् कायर्कतार्ह  
नेताह का व्यवहारको ू ाय: आलोचना गन गछर्न।् एनेकपा (माओवादी) 
कप रेट र अन्य ःवाथर्ह को फैलँदो जालो ब  पगेुको छ। पाटीर् र 
यसका सदःयह को बिढरहेको सम्प ताले ॅ ाचार, नातावाद र 
कृपावादको आरोप िनम्त्याएको छ।३५ पाटीर्को व्यवःथापन तनावको 
ॐोत बनेको छ र ूचण्डलाई अिधनायकवादी भ  थािलएको छ।३६ सन ्
२००७ पिछ माओवादीह ले ससाना वामपन्थी पाटीर्ह लाई िमसाएर 
अिन िविभ  सामािजक तहबाट नयाँ सदःयह  बनाएर आफूलाई 
िवःतािरत गरेका िथए। यसका सबै तहका िनणर्यकारी िनकायह ले 
आफ्नै ू ाथिमकता र कायर्शैली भएका ू भावशाली नवूवेशीह लाई ठाउँ 
िदन ु परेको िथयो। शािन्त ूिबयाबाट ूचण्ड समूहले आिथर्क र 
पाटीर्मािथको िनयन्ऽणमा बढी लाभ उठाएको बताइन्छ। नेकपा-
माओवादीका माथ्ला तहका नेताह  पाटीर्िभऽ नयाँ िजम्मेवारी बाँिडदा र 
माओवादीह  सरकारमा गएका बखत मन्ऽालयको बाडँफाँड हुँदा 
उनीह लाई वाःता नगिरएको बताउँछन।्३७  

ख. माओवादी सेनाको िवघटन 

जनमिुक्त सेना अब अिःतत्वमा छैन। यःतो देिखन्छ, केही माओवादी 
लडाकूह लाई नेपाली सेनामा समायोिजत गन र बाकँीलाई पनु:ःथापन 
गराउने वा अवकाश िदलाउने ूिबया पिन अन्त्य भएको छ। धेरै 
लडाकूह ले ःवेिच्छक अवकाश िलनेछन ्वा नगद रकम िलएर िच  
बझुाउने सम्भावना छ। एकदम थोरैले माऽ सेनामा ूवेश िलनेछन ्त्यो 
पिन त्यःतो मौकाका लािग वष  कुरेर। “समायोजन” माओवादीह लाई 

                                                        
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग 
२.क.३। 
३५ ॅ ाचारको आरोप पाटीर्िभऽ र बािहर दवैुितरबाट आएको छ। उदाहरणका 
लािग, हेनुर्होस ्रामशरण महत, “Feudal order’s new incarnation”, The Kathmandu 

Post, १३ माचर् २०१२ र सरोज अिधकारी, “िवःतािरत धनयु ”, कािन्तपरु, २१ 
जलुाई २०१२। भाग ४.ख पिन हेनुर्होस ्“पूवर्माओवादी लडाकूह ” र बाइिसस 
मपुका िॄिफङह , नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, प.ृ ५; र 
नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत प.ृ १०। 
३६ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्राम काकीर्, “तेॐो िवकल्प”, संःथापन पाटीर्को 
प्लेनममा ूःततु राजनीितक दःतावेज, जलुाई २०१२। लेखनाथ न्यौपाने, 

“िवकृितको सगरमाथा”, अ पूणर् पो , ३ अगःट २०१२ पिन हेनुर्होस।् 

३७ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अनसुन्धानकतार्ह  र माओवादीका पाटीर् 
सदःयह , अक्टोबर- नोभेम्बर २०११, माचर् र मे २०१२। सधुीर शमार्, 
“माओवादी पान्तरणको अिन्तम गाँठो”, मािथ उल्लेिखत पिन हेनुर्होस।् 
सानासाना कम्यिुनःट पाटीर्का नेताह लाई ःथायी सिमित, पोिलटब्यरुो र केन्िीय 
सिमित तथा िजल्ला र राज्य सिमितह मा समािहत गराइयो। उदारणका लािग, 
सन ्२००९ मा नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् (एकता  केन्ि-मसाल) िसत एकीकृत हुँदा 
त्यस पाटीर्का ३१ जना सदःय माओवादी पाटीर्को ९५ सदःयीय केन्िीय सिमितमा 
िमसाइएका िथए।”शािन्त ूिबयापिछ पाटीर्मा आउनेह  अवसरवादी हनु।् यु  
सु  हनु ुअगािडदेिख पाटीर्मा लािगरहेका हामी जःता सदःयह  जित उनीह  
पाटीर्ूित ू ितब  छैनन।्” बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, माओवादी पाटीर् इन्चाजर्, जो 
अिहले नयाँ पाटीर्मा लागेका छन, सदूुर पि म के्षऽ, अिूल २०१२। 
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शािन्त ूिबयामा ल्याउने एउटा मखु्य कडी िथयो। पाटीर्ले समायोजन 
सम्मानजनक हनुपुन अथार्त ्धमर्िनरपेक्ष गणतन्ऽको ःथापनामा उनीह को 
योगदानको कदर हनुपुन, उनीह लाई राि य सेनाका समकक्षीसरह 
व्यवहार गिरनपुन र छनोट ूिबयामा नगई उनीह लाई सेनामा ःवत: 
समािहत गिरनपुन िजिकर गद आएको िथयो। िबतेको एक वषर्मा पाटीर्ले 
यीमध्ये धेरै माग छािडसकेको छ।३८  

िवःततृ शािन्त सम्झौता भएको झन्डै पाँच वषर् िबितसकेपिछ नोभेम्बर 
२०११ मा माओवादी लडाकूह को भिवंयबारे एउटा सम्झौता भयो।३९ 
राजनीितक पाटीर्ह  दतार् भएका लगभग १९,६०० लडाकूह मध्ये 
बढीमा ६,५०० लडाकूह लाई नेपाली सेनामा “समायोिजत” गराउन वा 
ूवेश गराउन राजी भए। वै  समूहका धेरै सदःयह  जनमिुक्त सेना र 
कमान्डरह िसत निजक िथए। त्यसैले त्यस समूहले त्यो सम्झौता अपूणर् 
र बेइज्जतीपूणर् भएको महससु गर् यो। यो उनीह ले खोजे जःतो दईु 
सेनाबीचको िवलयन नभई एउटा भतीर् ूिबया िथयो।४०  

यो कायर् चनुौतीपूणर् हनेुछ भ  ेसु मै ःप  िथयो। सम्झौता हनेुिब कै 
गिरएको एउटा सवक्षणमा ९,७०० भन्दा बढी लडाकूह ले समायोजन 
रोजेका िथए। त्यस सङ्ख्यालाई बढाउन कमान्डरह ले दबाब िदएको 
बिुझन्थ्यो। माओवादी पाटीर्िभऽको गटुबन्दीले पिन काम गरेको िथयो। 
लडाकूह  नेपाली सेनामा ूवेश गदार् उनीह लाई िमल्ने दजार् र 
औपचािरक पमा शािन्त ूिबया थािलएपिछ उनीह ले ूा  गरेका 
शैिक्षक योग्यताको मान्यताबारे माओवादी नेताह मै मतैक्य रहेको 
िथएन।  

समायोजन ूिबयालाई अिघ बढाउन सबै पाटीर्ह  दबाबमा िथए। 
त्यसको एउटा स ेत त लडाकू र हातहितयारको हःतान्तरण भएबाट पिन 
पाइन्छ। समायोजन र पनु:ःथापनालाई सपुरीवेक्षण गनर् बनेको 
अन्तरपाटीर् िवशेष सिमित बाँकी बचेका लडाकूह मध्ये नेपाली सेनामा 
साँिच्चकै भनार् हनु चाहने कित जना छन ्भनी हेनर् दोॐो पटक सवक्षण 
गनर् राजी भयो।४१ त्यसै सिमितले १२ अिूल २०१२ बाट जनमिुक्त 
सेनाका िशिवरह , लडाकूह  र हातहितयार सेनाले िलने िनणर्य पिन 

                                                        
३८ जनमिुक्त सेनाको भिूमका र सरुक्षा के्षऽबारे िवःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
३९ त्यस सम्झौताको पूणर् िववरण, त्यसको ूारिम्भक कायार्न्वयन र भिवंयका 
चनुौतीबारे हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ू िबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत। 
४० उदाहरणका लािग, वै  समूहका नेता देव गु ङले भनेः “सेना समायोजन 
(अव ) छ िकनभने सेना समायोजन भनेको दईु सेना एकअकार्मा िमिसने हो वा 
दइुटा िमलेर छु ै शिक्त ब े हो त्यो पाटीर्ह ले बझु्न सकेका छैनन।्” “Gurung 

speaks in House against Dahal-led panel”, The Kathmandu Post, २३ जून 
२०११। 
४१ माओवादी लडाकूह को सपुरीवेक्षण, समायोजन र पनु:ःथापनाका लािग िवशेष 
सिमित ूचण्ड ूधानमन्ऽी भएका बेला अक्टोबर २००८ मा गठन भएको िथयो। 
त्यस सिमितमा माओवादी र अन्य मूलधारका पाटीर्का सदःयह  रािखएका िथए। 

गर् यो।४२ केही िववादाःपद िवषयह बारे िछनोफानो हनु बाँकी नै िथयो, 
तर पिन त्यो लडाकूह लाई अब ितमीह  राि य सेनाको िहःसा भयौ भ  े
जानकारी िथयो। त्यो शािन्त ूिबयालाई अब फकार्उन सिक  भ  े
कुराको पिन स ते िथयो। नेपाली काङ्मसेले धेरै अिघदेिख नै माओवादी 
सेना रहेसम्म आफूले संवैधािनक िवषयमा खलेुर छलफल गनर् नसक्ने 
बताउँदै आएको िथयो र जनमिुक्त सेनालाई िवघटन गनुर्पन माग राख्दै 
आएको िथयो।  

ूःतािवत हःतान्तरण हनुभुन्दा कैय  िदनअिघ १० अिूल २०१२ का 
िदन यी िवषयह मा कसैले पिन पिहलेबाटै नसोचेको बखेडा उत्प  
भयो।४३ त्यस िदन िदनभिर नै िशिवरह मा अशािन्त र तनाव सजृना 
भएका खबरह  आइरहे। केही लडाकूह  ःवेिच्छक अवकाशको ठाउँमा 
समायोजन रोज्न लगाएबाट बेखसुी भएका िथए। कोहीचािहँ दजार् र 
शैिक्षक योग्यताबारे ूःटता खोिजरहेका िथए। कोहीचािहँ सेनामा राॆो 
दजार्मा आफ्ना मािनस राख्नलाई कमान्डरह बाट नातावाद र कृपावादलाई 
ूोत्सािहत गिरएको तथा जातीय पूवार्मह देखाइएको आरोप पिन लगाइरहेका 
िथए। लडाकूह ले आफूले पाउने मािसक तलबको केही अंश पाटीर् ारा 
स ािलत स य कोषमा बझुाउँदै आएका िथए। अवकाश िलएबापत ूा  
हनेु रकमको ठूलो िहःसा पाटीर्ले िलन खोजेको आरोप र ॅ ाचारको 
लाञ्छना पिन लगाइएको िथयो।४४ शािन्त सम्झौता सम्प  भएदेिख नै 
िशिवरह मा भएका सम्पि लाई के गन भ ेमा असहमित छँदै िथयो, 
लडाकूह ले सातवटा िशिवरह मा ताला लगाएर रािखएका ३,००० 
भन्दा बढी हातहितयारह  कब्जा गदछन ्भ े डर पिन उिब्जयो। सन ्
२००७ मा िशिवरह  खडा भएदेिख नै माओवादी सेनाको “चेन अफ 
कमान्ड” बिलयो र भरपद  भएको िव ास गिरएको िथयो। तर त्यस िदन 
साँझ परेपिछ त्यो िव ास टुटेको िथयो।  

त्यस साझँ ूधानमन्ऽी भ राईले नेपाली सेनालाई िशिवरह को सरुक्षा, 
खासगरी हातहितयारह  तु न्तै आफ्नो हातमा िलन आदेश िदए। केही 
ठाउँमा निजकका सश  ू हरी बललाई समेत कमान्डरह को सरुक्षा गनर् 
आदेश िदइएको िथयो। पूरै हातहितयारले ससुिज्जत सेनाका जवानह  
आधारातमा जनमिुक्त सेनाका िशिवरह मा ूवेश गरे, तर लडाकूह बाट 
कुनै ूकारको नकारात्मक ूितिबया भएन। योचािहँ िवचारणीय िथयो। 
दईु सेनाबीच यु कालमा रहेको दुँ मनी मत्थर भइसकेकाले वा 
लडाकूह  अ िसत भन्दा आफ्नै कमान्डरह  र पाटीर्िसत िरसाएकाले 
त्यसो भएको हनुपुछर्। नेपाली सेनाले संयमपूणर् व्यवहार देखायो जसले 

                                                        
४२ “Cantonments to be vacated by April 12”, Republica, ३१ माचर् २०१२। 
४३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , िवशेष सिमितका उच्चःतरीय सदःयह  र 
त्यसका ू ािविधक शाखाका सदःयह , माओवादी लडाकूह  र कमाण्डर, माओवादी 
िशिवरह मा खिटएका सेनाका अिधकृतह , १२ अिूल २०१२ मा सखुतको 
दशरथपरुमा रहेको छैट  िडिभजनको िशिवरमा र १४ अिूल २०१२ मा इलामको 
चलुाचलुीमा रहेको ूथम िडिभजनको िशिवरमा। 
४४ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ् “Cheques of 32 combatants seized”, The 

Kathmandu Post, १२ फेॄअुरी २०१२; “Ex-commanders demand probe 

against Dahal”, Republica, २१ जलुाई २०१२ र माधव बःनेत, 

“िहसाबिकताबको खोजी”, नेपाल, २९ जलुाई २०१२। 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ ९ 
 

 

गदार् केही नराॆो घटना हनु पाएन। अक  िदन िझिटगनु्टा, िटनका 
बाकस बोकेका लडाकूह  आफ्ना बालबच्चासाथ िशिवरबाट ग्वारग्वातीर् 
बािहिरन थाले। िशिवरिभऽ नेपाली सेना गःती गन र माओवादीका 
हातहितयार र गोलीग ा भेला पान काम गिररहेका िथए। जनमिुक्त 
सेनाको यो अवािःतक लाग्ने अन्त्यलाई वै  समूहले “आत्मसमपर्ण” र 
“अपमान” भ  ेगरेका छन।्४५  

त्यस घटनापिछ गिरएको सवक्षणमा सेनामा भनार् हनु चाहने लडाकूह को 
सङ्ख्या ९,७०० बाट घटेर ३,१०० मा झर् यो। संिवधानसभाको अन्त्य 
भएबाट केही भतूपूवर् लडाकूह मा यःतै अक  गितरोधको लामो अवःथा 
आउला िक भ  ेडर छ। “उनीह ले हामीलाई िबस भने के गन? ब  
म त पैसा िलएर अवकाशमा जान्छु”, एक यवुा कम्पनी कमान्डरले 
भने।४६  

जलुाई ४ तािरखका िदन नेपाली सेनाले लडाकूह को शैिक्षक योग्यता र 
उमेर जाचँ्ने काम थाल्यो। सेनाको भनार् िनयम मा  नचाहने लडाकूह ले 
त्यस ूिबयालाई तु न्तै रोक्न लगाए, शैिक्षक योग्यताको पिहले टु ो 
नलागेको िववाद फेिर बिल्झयो।४७ त्यित भएर पिन समायोजन चाहने 
लडाकूह  धेरैजसो ूचण्ड समूहका िथए। पिछ जलुाईको मध्यितर 
सम्प  माउपाटीर्को प्लेनममा ितनीह ले पिन समायोजन ूिबया 
सम्मानजनक नभएको र भनार्सरह भएकोमा िवरोध जनाएका िथए। 
त्यसका साथै जनमिुक्त सेनाका धेरै जना कमान्डरह मािथ ॅ ाचार 
गरेको आरोप लगाइएको िथयो।४८ त्यसपिछ ू चण्डले नेपाली काङ्मसे र 
एमाले नेपाली सेनािसत त्यसलाई ःवीकानुर्को िवकल्प नहनेु गरी भनार् 
ूिबयामा लिचलो नभएको खण्डमा बाँकी लडाकूह ले समायोजन छाडेर 
ःवेिच्छक अवकाश िलने धम्की िदए।४९ धम्कीकै कुरा गन हो भने 
परम्परागत पाटीर्ह ले सु देिख नै समायोजनलाई रोक्न खोजेका िथए।  

मोहन वै को नया ँपाटीर्ले भावी कदमबारे िनणर्य गदार् जनमिुक्त सेनाउपर 
गिरएको यस िकिसमको व्यवहारूितको आबोशलाई िजउँदो राख्न कोिसस 
गनछ। त्यस पाटीर्ले अिहले नै “अयोग्य” ठहिरएकाले असन्तु  बनेका 
पूवर्लडाकूह लाई पिरचालन गनर् थािलसकेको छ र त्यःतो पिरचालन 
सदैव शािन्तपूणर् रहेको छैन।५० अक  नयाँ जनमिुक्त सेनाको सेवामा 

                                                        
४५ माओवादी पाटीर्का अध्यक्ष ूचण्डको अनरुोधमा ूधानमन्ऽी भ राईले िवशेष 
सिमितको बैठक डाके र त्यस सिमितले तु न्तै हःतान्तरण गन आिधकािरक 
िनणर्य गर् यो। 
४६ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, दशरथपरु, सखुत, जून २०१२। 
४७ जलुाई ६ मा सातवटै िशिवरका लडाकूह ले आफ्नो अपमान भएकोले सडक 
आन्दोलन गन धम्की िदँदै छनौट ूिबया रोके। “लडाकू छनौट कायर् ःथिगत”, 

अ पूणर् पो , ७ जलुाई २०१२। 
४८ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्माधव बःनेत, “िहसाबिकताबको खोजी”, मािथ 
उल्लेिखत। 
४९ “Maoists for ‘final talk’ to revise 7-point deal”, The Kathmandu Post, २२ 
जलुाई २०१२। 
५० सन ्२००७ मा संयकु्त रा ले गरेको छनौट ूिबयामा कम उमेर भएका वा 
िनधार्िरत िमितभन्दा पिछ माऽ भनार् भएका कारणबाट जनमिुक्त सेनाका जम्मा 

कित जना पूवर् लडाकूह  भिूमगत हनु तयार हनेुछन ्भ े अनमुान अिहले 
अपिरपक्व हनेुछ।५१ अवकाशूा  केही लडाकूह ले एउटा वा अक  
पाटीर्िसत आब  रहेर पकै्क पिन पाटीर्को काम गनछन।् उनीह लाई 
जातीय आन्दोलनमा वा चनुाव ूचारमा खटाइनेछ। त्यःता गितिविधमा 
िहंसाको सम्भावना पिन रहनेछ। धेरै लडाकूह  सके फेिर सामान्य 
जीवनितर फकर् नेछन ्वा मूलधारको राजनीितक िबयाकलापमा लाग्नेछन,् 
तर बाकँी केही भने पाटीर्ूितको आबोश र नयाँ एजेन्डाको आकषर्णबाट 
ूभािवत हनु सक्नेछन।् त्यःतो नयाँ एजेन्डा जातीयताबाट िनदिशत 
सश  स षर् हनु सक्नेछ।५२ 

ग. नयाँ माओवादी पाटीर् 

१. अल्पकालीन रणनीित 

नेकपा-माओवादी परुानै संिवधानसभाको पनु:ःथापना चाहन्छ वा नया ँ
संिवधानसभाको चनुाव गराउने पक्षमा छ त्यसबारे बोलेको छैन। 
त्यसैगरी पनु:ःथािपत संिवधानसभाका अ  थप माओवादी सदःयह लाई 
आफूपि  तानेर सदनमा एउटा शिक्तका पमा ःथािपत हनु चाहन्छ वा 
िनवार्चन आयोगबाट मान्यता पाउने गरी केन्िीय सिमितका अझ बढी 
सदःय ता ेितर लाग्छ त्यसबारे पिन ूःट छैन। यी िवषयह बारे िनधो 
नगरेसम्म त्यस पाटीर्का गितिविध माउपाटीर्लाई िहकार्उन र स ठन 
िवःतार गनर्मै सीिमत रहनेछ।  

नारा र काममा नेकपा-माओवादी यु काल र शािन्त ू िबयाको ू ारिम्भक 
समयमा माओवादी पाटीर्ले गरे जःतै व्यवहार देखाइरहेछ। यसले आफ्नो 
केही ऊजार् उसले भ े गरेको माउपाटीर्को “वैचािरक तथा नैितक 
िवचलन” को आलोचना गनर्मा खिचर्नेछ र िवशेषगरी भतूपूवर् 
लडाकूह ूितको “िव ासघात” र पिहचानमा आधािरत स ीयताूित 
देखाएको “दोहोरो चाल” लाई िनकै तलु िदनेछ।५३ भतूपूवर् लडाकूह  
ता े कोिससबाहेक यस पाटीर्ले जझुा  जनःवयंसेवक यवुा दःता बनाउने 
र माउपाटीर्बाट ॐोतसाधनह  खोःने योजना राखेको छ। यसका नेताह  
वतर्मान स टको समाधानका लािग राजनीितक पाटीर्ह को गोलमेच 
सम्मेलन गिरनपुन र त्यसमा पिहचान तथा क्षऽेीयतामा आधािरत 
                                                        
४,००८ जना लडाकूह  “अयोग्य” ठहिरए। यसरी अयोग्य ठहिरएका 
लडाकूह का गनुासा र वै  समूहिसत ितनका सम्बन्धबारे जानकारीका लािग 
हेनुर्होस ् बाइिसस मपुका िॄिफङह , नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, र नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, दवैु मािथ उल्लेिखत; बाइिसस 
मपुको िरपोटर्, नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
५१ य िप वै  समूह निजकका लडाकूह लाई नयाँ ब े माओवादी पाटीर्मा 
लाग्नका लािग समायोजनमा नजान िनदशन िदइएको िथयो भ े खबरह  आएका 
िथए। “PLA integration process begins sans excitement”, The Kathmandu 
Post, ५ जलुाई २०१२। 
५२ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः दइुटा सेनाबाट 
एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
५३ िवप्लवले झन्डै दईु वषर्देिख असन्तु  पूवर्लडाकूह लाई स िठत गद आएका 
छन।् 
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उदीयमान शिक्तह लाई पिन सामेल गिरनपुन माग राख्दै आएका छन।् 
नेकपा-माओवादीले ूधानमन्ऽीले पद छाड्नपुन माग जारी राख्नछे र 
त्यसिनिम्त सायद िवरोध ूदशर्नह  पिन गनछ। यसको योजनामा 
“राि य सावर्भौिमकताको रक्षा” गन कायर् पिन पछर्, जसको अथर् हो भारत 
िवरोधी ूदशर्नह । यस कायर्मा सम्भवत: उसले ठानेको रा वादी 
शिक्तह िसत गठबन्धन हनु सक्छ र त्यसमा केही उम दिक्षणपन्थी पिन 
पनर् सक्छन।्५४  

जनःवयंसेवकको उ ेँय “सरुक्षा, भौितक पूवार्धारह को िनमार्ण र 
उत्पादन” गनुर् हनेुछ। व्यवहारमा यसको माने ठेक्काप ामा भाग िलनदेुिख 
िलएर लकडीको व्यापारमा घःुने, ःथानीय शासनमा हात हालेर ःवतन्ऽ 
पाऽका पमा ःथानीय ूभाव बढाउने, अनौपचािरक िचयो राख्न,े 
झैझगडामा सामदुाियक मध्यःथता गन आिद कायर् पदर्छन।् यो 
अिहलेसम्म स िठत शिक्त बनेर देखा परेको छैन, तर यसमा पिहलेका 
लडाकूह  तथा ॅात ृस ठनका सदःयह लाई सामेल गराउने योजना 
रहेको छ। पाटीर् नेताह  जनःवयंसेवकलाई लडाकू दःता हनेु र 
भिवंयमा यसलाई जनमिुक्त सेनामा पिरणत गन बताउँछन।्५५ नेकपा-
माओवादीले पिहलेका लडाकूह को असन्तिु  र अपमानको भावनालाई 
उपयोग गन र अवकाश िलँदा पाएका थैलोबाट केही रकम पाटीर्लाई 
चढाउन उनीह लाई ूोत्सािहत गनमा िनकै सन्तलुन िमलाउन ुपनछ।  

पाटीर् नेताह ले गोप्य बैठकह  गन र िजल्लाह मा कायर्कतार्लाई 
तािलम िदने काम गिररहेछन।् उनीह ले सावर्जिनक तवरमा िदएका 
वक्तव्यह  िवपरीत उनीह  सदःयह लाई सश  सहरी वगावत गन र 

                                                        
५४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अनसुन्धानकतार्ह , काठमाड , माचर् 
२०१२; नयाँ माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो सदःयसँग टेिलफोन अन्तवार्तार् , 
काठमाड , जून २०१२। गोलमेच सम्मेलन माओवादी आन्दोलनको पिहल्यैदेिखको 
माग हो। धेरैले संिवधानसभालाई त्यसको िवकल्प हनेु सोचेका िथए। भाग 2.क 
पिन हेनुर्होस।् उम वामपन्थ र उम दिक्षणपन्थ दवैुमा चरम रा वाद हाबी छ र 
भारत िवरोध नेपाली रा वादको मह वपूणर् अ  हो। सबै नेपाली दलह  रा वादी 
कहलाउन चाउँछन,् तर उनीह का जोसको पारा कित माऽा चढ्छ त्यो चािहँ 
भारतिसत उनीह को सम्बन्ध कुन अवःथामा छ त्यसले िनधार्रण गछर्। 
उदाहरणका लािग, अिहले भारतबाट िचसो व्यवहार पाएबाट काङ्मसे िचिढएको छ 
र यसकारण काङ्मसेले राि यताको आवाज उराल्न सक्छ। 
५५ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, नयाँ माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो 
सदःय, काठमाड , जलुाई २०१२। वाईसीएलले सन ्२००६ देिख २०१० सम्म 
जे गर् यो ब्यरुो त्यही गनर् चाहन्छ। यसमा ःथानीय तहमा अनौपचािरक ूहरीको 
काम गन, कोषका लािग “चन्दा” उठाउने, मूल्यवान जडीबटुी र वन पैदावरको 
व्यापारलाई सघाउने, िनमार्ण ठेक्का र सरकारी टेण्डर आफ्नो पक्षमा पान आिद 
काम पछर्न।् िवप्लवको नेततृ्वमा माचर् २०११ मा ब्यरुो खडा हुँदा यो 
वाईसीएलको छाता र सबै खाले ”ूगितशील रा वादी यवुा” को साझा स ठन 
हनेु ठािनएको िथयो। पाटीर्ले ब्यरुोका पाँच लाख सदःय हनेु कुरा बताएको िथयो, 
तर पाटीर्िभऽ गटुबन्दी बढ्दै जानाले यसको िवःतार रोिकयो। पाटीर् फुट्न ुअगावै 
वै  समूहले जनःवयंसेवक ब्यरुोको ःथापना र स ालन गनर् एउटा १७ सदःयीय 
सिमित बनायो। त्यसमा जनमिुक्त सेनाका पिहलेका ३ जना सहायक िडिभजन 
कमाण्डरह  िथए। हेनुर्होस,् “माओवादीले गठन गर् यो वाईसीएल जःतै ब्यरुो”, 

कािन्तपरु, १६ माचर् २०११; “Baidya faction revives People’s Volunteers 

Bureau”, Republica, २५ अिूल २०१२। 

त्यो गनर् नसकेमा नया ँ िविोह थाल्ने कुरा िसकाइरहेछन।् नेताह का 
भनाइमा अिहलेको “वःतगुत पिरिःथित” सन ् १९९६ मा “जनयुु ” 
थाल्दाखेिरको पिरिःथितिसत िमल्दोजलु्दो छ र अक  िविोहका लािग 
समथर्न िमल्नेछ।५६ 

नया ँ पाटीर्को राजनीितक पिरचालन रणनीितको मटुुमा जातीय 
समूहह िसत यसको उठबस र आफ्नै पाटीर्को जनजाित नेततृ्वको शिक्त 
रहेको छ।५७ पाटीर् फुट्नअुिघ नै वै  समूहले माउपाटीर् र सरकारमा 
उसको मधेसी साझेदारह ले नसमेटेका जनजाित र मधेसी पाऽह तफर्  
हात बढाइरहेको िथयो।५८ तर नयाँ पाटीर्का अन्य परम्परागत माक्सर्वादी 
िस ान्तकारह झ वै  आफ पिन जातीय मागूित पूणर् िव ास राख्दैनन ्र 
ितनलाई वगर् आधािरत राजनीितपिछ आउने िवषय मान्छन।्५९ तसथर् 
कायर्गत िहसाबले यःतो गठबन्धनको केही हदसम्म उपयोिगता हनु 
सक्ला, तर जातीय राजनीितिसत गिहरो र िटकाउ सम्बन्ध कायम 
रािखराख्न भने पाटीर्लाई गा॑ो पनर् सक्नेछ।  

नेकपा-माओवादीले वैदेिशक सम्बन्धको स ाल पिन बढाइरहेछ। यसको 
अन्तरार्ि य िवभागका ूमखुले भारतीय वामपन्थी नेताह लाई जानकारी 
गराएका छन।्६० अध्यक्ष वै  जलुाई मिहनामा चीन गएको बताइन्छ र 
विर  नेता नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” पिन। वै को ॅमणको उ ेँय 
ूःट छैन, तर पाटीर्ले उनी “राि य सावर्भौिमकताको रक्षा” गन कायर्मा 
समथर्न जटुाएर फिकर् एका बताउन खबैु बल गिररहेको छ।६१ पाटीर् 
नेताह  माउपाटीर्को भारतपरःत नीितबाट बेइिजङ बेखसुी भएको र 

                                                        
५६ ःव प आचायर् “यसै वषर् छापामार यु ः चन्द”, नागिरक, १० जलुाई २०१२। 

५७ उदाहरणाथर्, नयाँ पाटीर्का एक जना हःती सरेुश आले मगर जून २००० मा 
माओवादीह िसत भिूमगत हनुभुन्दा पिहला चिचर्त जनजाित अिभयानकतार् िथए। 
उनको अिहले पिन जनजाित नेताह  र स ठनह िसत व्यापक र गिहरो सम्पकर्  
छ। 

५८ माचर् २०१२ मा वै ले स ीयता, जातीय र के्षऽीय ःवाय ता, समावेशी र 
समानपुाितक ूितिनिधत्व रहने संिवधानको माग गद ११ वटा जातीय पाटीर् र 
स ठनह को एउटा मोचार् बनाए। “११ दलिसत वै को मोचार्बन्दी”, नागिरक, 

२४ माचर् २०१२। 

५९ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, नयाँ माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो 
सदःय, काठमाड , जलुाई २०१२। जून २०१२ मा पाटीर् गठन गनर् बोलाइएको 
राि य भेलामा वै ले ूःततु गरेको दःतावेजमा उनी तरबारको धारमा िहँडेको 
देिखन्छ। त्यसमा उनले सवर्हारा वगर्को नेततृ्वले जातीय सवाललाई चाल ु
वगर्स षर्को एउटा अ को पमा िलनपुछर् भनेका छन ् र “साॆाज्यवादी र 
िवःतारवादी” ह ले (जसको तात्पयर् िवदेशीह  हो) जातीय मु ालाई वगीर्य 
मु ाबाट छु ाएकामा उनीह को आलोचना गरेका छन।् “नवसंशोधनवादको 
िव  िवचारधारात्मक स षर् चलाउँदै बािन्तलाई नयाँ ढ ले अगािड बढाऔ”ं, 
मािथ उल्लेिखत। 

६० “Baidya emissary hobnobs with Indian leaders”, The Kathmandu Post, २० 
जलुाई २०१२। 

६१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नयाँ माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो सदःय, 

काठमाड , जलुाई २०१२। “चीन नेपालमा राजनैितक िःथरता चाहन्छः िकरण”, 

जनिदशा, २७ जलुाई २०१२। 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ ११ 
 

 

पिहचानमा आधािरत स ीयताउपर भारत तथा पि मको बढ्तै हःतक्षेप 
भएको ठान्छ भनी बताउँछन।् 

यःता दाबीको िव षेण गनुर् सिजलो छैन। चीनले नेपालको 
सावर्भौिमकताको मह वमा जोड िदएको र राि य िनणर्यह  नेपाल आफले 
िलनपुन चीनको धारणा रहेको िवगतमा देिखएको छ। िवशेष राजनीितक 
अभी का लािग वा खास पाऽह लाई चीनले समथर्न िदएको आरोप पिु  
गन साआयह  थोरै छन।् बेइिजङको नेपालमा सरोकार भनेको ितब्बतको 
समथर्नमा हनेु गितिविध हो। संिवधानसभाको िवघटन भएप ात ्विर  
नेताह  तथा सरकारी उच्च अिधकारीह को वृ मा र केही कूटनैितक 
समदुायमा नेपालको स ीयताबारे चीनको धारणा आउन लागेको चचार् 
चलेको छ। त्यस चचार्अनसुार पिहचानमा आधािरत स ीयताूित चीन 
िचिन्तत छ र नेपालको उ री सीमा इलाकामा ःवाय  तथा सशक्त 
स ीय राज्यह  ब ाले काठमाड लाई “चीन िवरोधी गितिविध” उपर 
िनयन्ऽण गनर् किठनाइ हनेु चीनको िवचार छ। ितब्बत पक्षीय 
गितिविधलाई औपचािरक भाषामा “चीन िवरोधी गितिविध” भ  े
गिरन्छ।६२ यिद नयाँ पाटीर्ले यस खालको अडान िलएको जनजाित 
पाऽह लाई लागेमा उनीह िसतको गठबन्धन कायम हनु ुगा॑ो छ।  

नयाँ पाटीर्को खबैु चिचर्त केही गितिविधमा जबजर्ःती चन्दा उठाउने 
काममा पाटीर्को संलग्नता हो। उदाहरणका लािग, ःथानीय व्यापारीह  
फेिर एक पटक “चन्दा” आत बाट थकर् मान हनु थालेका बताइन्छ।६३ 
चन्दाबाट पाटीर्को कोष खडा हनु्छ र यस कामबाट कायर्कतार्ह ले 
सो ेँ यमूलक कायर्मा लागेको अनभुिूत गछर्न ्भ े पाटीर्को मान्यता छ। 
िनजी ःकुलह  पिहलेदेिख नै माओवादीह का आखँी िथए र अिहले फेिर 
ितनीह  माओवादीका आखँामा चढेका छन।् नेकपा-माओवादी बढ्ता 
शलु्क िलने र सहरी मध्यम वगर्लाई खसुी पानर् िवदेशी नाम भएका 
ःकुलह लाई लआय बनाइएको बताउँछ। तर यो एकदमै ूत्यतु्पादक 
कायर् हो। ःकुलह लाई तारो बनाउनाले पाटीर् धेरै पाऽह को 
आलोचनाको िसकार ब ेछ। ब  ःकुलह  आम्दानीको राॆो ॐोत र 

                                                        
६२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अगःट २०१२। िचिनयाँ कम्यिुनःट 
पाटीर्को िवदेश िवभागका उपमन्ऽी एई पीङ जून २०१२ मा नेपाल ॅमणमा 
आउँदा उनले “भौितक पूवार्धारका सम्भाव्यताका िहसाबले” राज्यह लाई समान 
ढ ले ूाथिमकता िदने मािमलामा चीनको अनभुव अप्ठेरो रहेको बताएका िथए। 
३० जून २०१२ को अनलाइन संकरणमा “Focus on economy, not ethnicity’, 

The Himalayan Times मा उ ृत। एक जना नेपाली राजनीितशा ीले नेपालमा 
जातीय आधारको स ीयतालाई भारतले समथर्न गनुर्को मतलब कमजोर िवभािजत 
नेपाली राज्य बनाउन ुहो जसले चीन िवरोधी गितिविधलाई रोक्न सक्दैन भ े 
चीनले बझेुको छ भनेर हालसालै लेखेका छन।् दीपक गजरेुल, “चीनलाई बाइपास 
गनर् सक्ने ठाउँ छैन”, ि , ७ अगःट २०१२। 

६३ व्यिक्त र व्यापारीह बाट जबजर्ःती पैसा असलु्ने कामलाई िश  भाषामा “चन्दा 
स लन” भ े गिरन्छ। उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ् “नयाँ दलको चन्दा आत ”, 

नागिरक, ३ जलुाई २०१२। यु का समयमा र केही हदसम्म शािन्त ूिबयाको 
समयमा पिन माओवादीह को यो सबै कुरामा काम लाग्ने औजार िथयो। 
बाहबुलको ूयोगबाट पिन त्यस समूहले ःथानीय पमा दबदबा कायम राखेको 
छ। 

सिजलो िनसाना हनु ्भनेचािहँ पत्याउन सिकन्छ। ःकुलह  अित नै चक  
शलु्क असलु्छन ्र िनजी िशक्षा िबल्कुलै िनयन्ऽण बािहर छ।६४  

नेकपा-माओवादी राजनीितक चातयुर् र संःथापनाको आलोचनामा त िनकै 
अगािड छ, तर व्यवहािरकतामा भने पछािड छ। केही क र 
अनयुायीह लाई बाहेक उसको िविोहको नाराले अ लाई ता  सक्दैन। 
पाटीर्ले अिहलेको शािन्त ूिबयालाई पूरै नकारेको छैन। तर यसका 
विर  नेताह  सन ् २००८ को िनवार्चन भएदेिख नै मूलधारको 
राजनीितक सम्झौतावातार्ह बाट टाढा रहँदै आएका छन,् य िप अिहले 
आएर उनीह  पिहचानको राजनीित बोकेर त्यस ूिबयामा ूवेश गन 
चे ा गिररहेछन।् त्यसको िवपरीत संःथापनाका नेताह ले मूलधारको 
ूजातािन्ऽक राजनीितबाट धेरै अनभुव सँगालेका छन ् र उनीह ले 
फरािकलो सम्बन्ध िवकिसत गरेका छन।्६५ िनवार्चनमा यसले सफलता 
पाउन पिन गा॑ो छ। नयाँ पाटीर्ले कायर्कतार्ह लाई आकिषर्त गनर् 
सकेको भए तापिन आम समथर्क भने जटुाउन सकेको छैन। अक चािहँ 
यस पाटीर्ले वगर् आधािरत, जनजाित र उच्च जातका एकअकार्का 
ूितःपधीर् समथर्क समूहबीचको पेिचलो सन्तलुन िमलाउनपुन हनु्छ, 
खासगरी मध्य र सदूुरपि ममा, जहाँ यो पाटीर् बिलयो छ। यस 
अन्तरिवरोधलाई कसरी व्यविःथत गन त्यसबारे पाटीर् मौन छ। रा वादी 
एजेन्डाबाट केही ू चार िमल्न सक्छ र एकाध हडताल गनर् सिकएला, तर 
यःता कुराबाट वहृ र राजनीितमा कुनै पिन पाटीर्ले बिलयो ठाउँ बनाउन 
सकै्तन। ूःट कायर्बम र योजना िलएर पाटीर् अगािड नआएसम्म यसको 
भिूमका अिघ बढ्ने बाटो देखाउनेभन्दा भाँजो हाल्ने पाटीर्का पमा सीिमत 
रहनेछ।  

२. स ठन र शिक्त 

नेकपा-माओवादीको बनावट पिन ध्यानयोग्य छ। माउपाटीर्का लगभग 
३० ूितशत केन्िीय सदःयह ले पाटीर् छाडे। ४४ जना यःता 
सदःयह मा ४० जना यु कालीन केन्िीय सिमितका सदःयह  िथए।६६ 

                                                        
६४ उदाहरणका लािग, १६ जलुाई २०१२ मा नयाँ पाटीर्को िव ाथीर् स ठनले 
“िवदेशी” नाम भएको भनी दईुओटा िशक्षण संःथाह मा तोडफोड गरे र बढी 
शलु्क िलएको भनी काठमाड को एउटा अक  ःकुलको बसलाई जलाइिदए। 
हेनुर्होस ् “Baidya’s cadres vandalise schools over name, fee issues”, The 

Kathmandu Post, जलुाई २०१२ र “नया ँदलको चन्दा आत ”, मािथ उल्लेिखत। 

६५ हेनुर्होस ्सधुीर शमार्, “इितहास दोहोर् याउने आकाङ्क्षा”, मािथ उल्लेिखत। 

६६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , दवैु माओवादी पाटीर्का केन्िीय नेताह  र 
स ारकमीर्ह , काठमाड , जून २०१२। माउपाटीर्को केन्िीय सिमितमा १४९ 
सदःयह  िथए। पाटीर्ले यु  सु  गन बेला केन्िीय सिमितमा रहेका १९ 
सदःयमध्ये बाँचेका १५ जनामा नौ जना नयाँ पाटीर्ितर लागेका छन।् यु ताका 
केन्िीय सिमितको सदःय सङ्ख्या बढेर ९५ पगेुको िथयो।संिवधानसभामा एनेकपा 
( माओवादी) का २३६ सदःयह  िथए। ितनमध्ये ७२ जना अथवा 
एकितहाइभन्दा केही कम सदःयह ले त्यो पाटीर् छाडे। केही मिहनासम्म वै तफर्  
रहेका भिनएका ९२ जना सभासदह को सूची ूकाशमा आएको िथयो, त्यस 
सङ्ख्याबाट संिवधानसभा पनु:ःथापना भएको खण्डमा अलग्गै संसदीय दलका 
पमा मान्यता ूा  गनर् पाटीर्लाई चािहने ४० ूितशत सदःय पगु्ने िथयो, तर 

सबैले संःथापन पाटीर् छाडेनन।् 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ १२ 
 

 

अिवभािजत माओवादी पाटीर्का ःथायी सिमितका सो॑ जना सदःयह मध्ये 
पाँच जनाले पाटीर् छाडे, जो िविोह सु  गनह मध्येका िथए। मोटामोटी 
पमा भ  ेहो भने वै लाई यु कालीन सदःयह , पिहलेका लडाकूह  

र जनजाित सदःयह को समथर्न ू ा  छ। पाटीर्ले त्यःता व्यिक्तह लाई 
पिन आकिषर्त गरेको छ जो आफूलाई बेवाःता गिरएको ठान्छन ्जःतै 
मिहला र यु मा मािरएका वा हराएकाह को पिरवार। 

नेकपा-माओवादीको वाःतिवक शिक्तको आधार पिन ूःट छैन, िकनभने 
धेरै माओवादी नेता र मध्यम तह तथा किन  तहका कायर्कतार्ह ले कुनै 
पक्ष रोजेका छैनन।् दवैु पाटीर् आफ्ना वाःतिवक शिक्तबारे बढाइचढाइ 
कुरा गछर्न,् तर केन्िीय तहका नेताह  िनजी तवरमा २,१०० “राज्य 
सिमित” सदःयह  र पिहलेका जनमिुक्त सेनाका ूितिनिधह ले वै  
समूहको जून २०१२ को भेलामा भाग िलएका ःवीकाछर्न।् त्यसै भेलाले 
पाटीर् खडा भएको घोषणा गरेको िथयो। ितनीह  नोभेम्बर २०१० मा 
पालङुटार सम्प  प्लेनममा भाग िलने ५,५०० ूितिनिधह मध्येकै 
िथए।६७ यसबाट नेकपा-माओवादीमा राि य तहभन्दा मिुनका र ॅात ृ
स ठनह का ४० ूितशत जित सदःयह  छन ्भ े बिुझन्छ, भेलामा 
भाग िलने सबै सदःयह  यही पाटीर्मा रिहरहनेछन ् भ े अनमुानका 
आधारमा।  

माउपाटीर्िसत ते॑ तथाकिथत राज्य सिमितह  छन,् जो मह वपूणर् 
स ठनात्मक िनकायह  हनु।्६८ ितनमध्ये चारवटा स ठनका ूमखुले 
नयाँ पाटीर्मा ूवेश गरेका छन।् झन्डै तीन दजर्न पाटीर् िवभाग र ॅात ृ
स ठनका ूमखुह मध्ये बीस वै िसत गएका छन।् ितनमा मधेसी, 
िकराँत, मगरातँ, दिलत र नेवा मिुक्त मोचार् जःता मह वका स ठनह , 
बेप ाका पिरवारह को स ठन र िशक्षक स ठनका ूमखुह  पिन 
वै को साथमा छन।् माउपाटीर्िसत यङ कम्यिुनःट िलग, शिक्तशाली 
िव ाथीर् स ठन, शेड यिुनयन र िकसान स ठनह  छन।्६९  

नया ँपाटीर्को मध्य र सदूुरपि म नेपालमा समथर्नको आधार दिरलो छ। 
केही ठाउँह मा यो माउपाटीर्भन्दा बिलयो छ। नेकपा-माओवादीका 
सिचव नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” को त्यस क्षेऽमा बिलयो स ाल छ, 
िकनभने यु कालमा उनले त्यस क्षेऽका धेरै ठाउँमा पाँच वषर् सपुरीवेक्षण 
गद िबताएका िथए।७० नयाँ पाटीर् देशका अ  भागमा सापेिक्षक पमा 
                                                        
६७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , दवैु माओवादी पाटीर्का केन्िीय र राज्य 
सिमितका नेताह , काठमाड , जून- जलुाई २०१२। नयाँ पाटीर्मा लाग्न चाहने 
२,१०० सदःयह बाहेक अ  ५०० जना व्यिक्तलाई पिन बोलाइएको िथयो। 
६८ राज्य सिमित केन्िीय र िजल्ला सिमितको बीचमा रहेको तह हो। भौगोिलक 
िहसाबले राज्य सिमित माओवादीह ारा सु मा ूःतािवत स ीय ढाँचाअन्तगर्तका 
राज्यह िसत िमल्दाजलु्दा छन।् 
६९ “20-odd chiefs of sister wings join Baidya’s party”, Republica, २२ जून 
२०१२। 
७० िवप्लव सन ्१९९७ को मध्यदेिख २००३ को मध्यसम्म कणार्ली अ लको 
उपके्षऽीय ब्यरुोका इन्चाजर् िथए। थप जानकारीका लािग यसपिछका खण्ड 
हेनुर्होस।् ूत्यक्ष िनवार्चनमा कणार्ली अ लबाट संिवधानसभामा चिुनएका 
सभासदह मध्ये हमु्ला, जमु्ला, कालीकोट र मगु ुयी चार िजल्लाका सभासदह  
वै ितर छन।् त्यसैगरी त्यस के्षऽका दईु जना केन्िीय सदःयह  ख बहादरु 

कमजोर छ, तर ूचण्डलाई लाज पन गरी उनको आफ्नै िजल्ला िचतवन 
नयाँ पाटीर्ितर गयो। नयाँ पाटीर्का नेतामध्येका बादल पिन त्यसै 
िजल्लाका हनु।् पि म र मध्य नेपालका ३५ िजल्लामध्ये धेरैजसोमा 
माउपाटीर्को बिलयो बहमुत छ। पूवर्मा नयाँ पाटीर् सङ्ख्यात्मक ि ले 
कमजोर छ, तर त्यहाँबाट यसमा लाग्नेह  जानेमाने माओवादी हःतीह  
हनु।्७१  

३. नयाँ पाटीर्का खेलाडीह  

वै  नयाँ पाटीर्का अध्यक्ष हनु।् उनी मिुन्तर उपाध्यक्ष सी.पी. गजरेुल, 
महासिचव रामबहादरु थापा “बादल”, सिचवह  देव गु ङ र नेऽिवबम 
चन्द “िवप्लव” र ूवक्ता पम्फा भसूाल छन।् नया ँमाओवादी पाटीर् 
एकनासको छैन, यसका तीन मखु्य धारह  छन।् िविभ  नेताह का 
िवचार एकअकार्िसत केही िमल्दाजलु्दा छन,् तर शािन्त ूिबयाबारे भने 
उनीह का धारणा एउटै छैनन।् पाटीर् फुटाउनमा िनजी उत्ूरेणाले पिन 
काम गरेको छ। 

एउटा समूहको नेततृ्व वै  र देव गु ङले गरेका छन,् दवैु अिवभािजत 
पाटीर्का ःथायी सिमित सदःयह  िथए। रामबहादरु थापा “बादल” 
अिवभािजत पाटीर् र अिहलेको नया ँपाटीर्मा पिन महासिचव छन।् उनी 
ःवतन्ऽ तिरकाले काम गन खालका देिखन्छन।् त्यो उनी राजनीितक 
उच्च आसनमा बःन अभ्यःत भएकाले र ू चण्डिसत निजक बिससकेकाले 
पिन हनु सक्छ। नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” पिन पिहलेको पाटीर्मा ःथायी 
सिमित सदःय िथए। उनी शािन्त ूिबयाबारे सबैभन्दा अिव ासी छन ्र 

                                                        
िव कमार् र भरत बम पिन वै ितर लागेका छन।् बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार् स ारकमीर्ह , कालीकोट, जलुाई २०१२। िछमेकको रा ी अ लमा 
पिन यी दईु पाटीर् बराबर जःतै गरी बाँिडएका छन।् यु  थािलएको िजल्ला 
रोल्पाका नौ जना केन्िीय सिमित सदःयह मध्ये पाँच जना ूचण्डतफर् , तीन जना 
वै तफर्  र एक जना तटःथ छन।् िजल्ला र राज्य सिमितह  बराबरी फुटेका 
छन।् रोल्पाका १० जना पूवर् सभासदह मध्ये पाँच जना वै ितर, चारजना 
ूचण्डितर र एकजना तटःथ छन।् सल्यानका एक्ला केन्िीय सिमित सदःय र 
तीनजना सभासद्ह  मध्ये दईु जना ूचण्डितर छन।् कुमका नौ जना केन्िीय 
सिमित सदःयह मध्ये एक जना नयाँ पाटीर्तफर्  लागे, तर पाँच जना पूवर् 
सभासदह  कसैले पिन पाटीर् छाडेनन।् दाङमा केन्िीय सिमितका एक्ला सदःय र 
छ जनामध्ये चार जना सभासद वै को पक्षमा छन।् िजल्ला र राज्य सिमितह मा 
बहमुत संःथापन पाटीर्को छ। 
७१ उदाहरणका लािग, सनुसरीका पूवर् सभासद िकरण राई सबभन्दा लामो 
समयदेिख काम गद आएका माओवादी नेतामध्येका एक हनु।् माओवादीका मधेसी 
नेततृ्व सानो छ र रोशन जनकपरुी तथा महेन्ि पाशवान जःता िचिनएका िजल्ला 
तहका नेताह  नयाँ पाटीर्ितर लागेका छन।् सनुसरीका तीन जना पूवर्सभासदह -
मध्ये एक जना वै ितर र दईु जना ूचण्डितर छन।् झापाका नौ जना 
पूवर्सभासदह मध्ये सात जना ूचण्डितर र दईु जना वै ितर छन।् मोरङ सबै 
दलका िनिम्त मह वपूणर् िजल्ला हो। त्यहाँका सात जना पूवर्सभासदह मध्ये तीन 
जना र केन्िीय सिमितका एक्ला सदःय पिन वै ितर छन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , पऽकारह  र दवैु माओवादी पाटीर्का िजल्ला तहका नेताह , झापा र 
िसराहा, जून २०१२, टेिलफोन अन्तवार्तार्ह , मोरङ, झापा, सनुसरी, जलुाई २०१२। 
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यता आएर पिहलेको ःथायी सिमितका अकार् सदःय सी.पी. गजरेुलले पिन 
उनलाई साथ िदएका छन।्७२ 

नया ँपाटीर्का नेताह को अित सिङ्क्ष  पिरचयबाट िवभाजन हनुअुिघको 
पाटीर्मा हुँदाखेिरको व्यिक्तत्वको टक्कर, यु ो र कालमा भएको तीो 
िवःतार, व्यिक्तगत आकाङ्क्षा र वैचािरक मतिभ ताह को झल्को 
िमल्दछ। 

 मोहन वै  “िकरण”: अध्यक्ष वै  ूचण्डका वैचािरक तथा 
राजनीितक गु  िथए। वै ले उस बखतको नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् 
(मसाल) को केन्िीय सिमितमा सन ्१९८४ मा ू चण्डलाई ल्याएका 
िथए। जनयु  सु  हनुभुन्दा एक दशकअगािड सन ्१९८६ मा 
सश  िविोह गन योजना िवफल भएपिछ वै ले महासिचवको 
पदबाट राजीनामा िदए अिन त्यस पदमा ूचण्डलाई मनोनीत गरे। 
यु कालमा वै  “पूवीर् कमाण्ड” का ूमखु िथए। उनी माचर् 
२००४ मा भारतमा िगरफ्तार भए र नोभेम्बर २००६ मा माऽै 
िरहा गिरए। त्यस बेलासम्ममा िवःततृ शािन्त सम्झौतामा हःताक्षर 
भइसकेको िथयो र पाटीर्ले बहदुलीय ूजातन्ऽ अगँाल्ने नीित 
िलइसकेको िथयो। वै  आकषर्क व्यिक्तत्वका जननेता होइनन,् तर 
उनलाई सरकारी पद पाउन अिनच्छुक ःवच्छ व्यिक्तका पमा 
हेिरन्छ। 

 रामबहादरु थापा “बादल”: बादलले जनिविोह थािलएको मध्यपि म 
नेपालमा जनताको समथर्न जटुाउने कायर्मा अित मह वपूणर् भिूमका 
खेलेका िथए। उनको र ू चण्डको िनजी सम्बन्धको जिटल इितहास 
छ। उनीह  एकअकार्का िनकट िथए, तर उनको 
मह वाकाङ्क्षालाई ूचण्डले िमच्दै लगेको थापा ठान्छन।्७३ थापा 
नया ँपाटीर्मा दोॐो ःथान ओगट्ने नेता हनु ्र उनी आफूलाई वै को 
उ रािधकारीका पमा हेछर्न।् स ठनमा उनको पकड बिलयो 
छैन। उनी कुनै गटुमा नभएका कारणले पिन त्यसो भएको हो। 
तर तल्ला तहमा उनीूित सम्मान छ। माओवादी पाटीर् एउटै छँदा 
वै  समूहले भ राईको ठाउँमा थापालाई ूधानमन्ऽीको उम्मेदवार 
बनाउने ू ःताव राखेको िथयो। थापा जनजाित समदुायका हनु ्र यो 
उनका लािग लाभकारी हनु सक्छ, य िप उनी जातीय मु ामा 
सिबय छैनन।्७४  

 नेऽिवबम चन्द “िवप्लव”: नया ँपाटीर्का सबै सदःयह  मूलधारको 
राजनीितूित आशक्त छैनन।् पिहलेको जनमिुक्त सेनाका किमसार 

                                                        
७२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , नयाँ माओवादी पाटीर्का केन्िीय सिमित 
नेताह , काठमाड , जून २०१२। 
७३ सन ्१९९६ मा ूचण्ड िव  ‘कू’ गन योजना बनाएको र एक जना 
सहकमीर्िसत ू णय सम्बन्ध राखेको आरोपमा थापाले अनशुासनात्मक काबार्ही खेप्न ु
परेको िथयो।उनले दवैु आरोपलाई इन्कारे। हेनहुोस ् “Badal: The game 

changer!”, Republica, १३ जलुाई २०११। 
७४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, पूवर्माओवादी नेता, काठमाड , जून २०१२। 
राि य राजनीितमा जनजाितको नयाँ पक्षबारे थप कुराका लािग हेनहुोस ्बाइिसस 
मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग 2.क.१। 

रिहसकेका िवप्लव बािन्तलाई पिरत्याग गिरएको र अक  जनसेना 
कुनै न कुनै बेला खडा गनुर्पछर् भ े ठान्छन।् उनी जनयु को 
केन्ििबन्द ु रहेको रोल्पा िजल्लाका हनु ् र जनयु  कालमा 
सदूुरपि मको एउटा अंशको िजम्मा उनले िलएका िथए। पिहलेका 
जनमिुक्त सेनाका सदःयह िसत उनको बिलयो सम्बन्ध छ। िवप्लव 
नया ँपाटीर्का िव ीय ू मखु हनु ्र जनःवयंसेवकलाई हाँक्ने पिन उनै 
हनु।् नयाँ जनयु  सु  गनर्लाई उनी र उनका अनयुायीह लाई 
ॐोतसाधनको माऽ नभई वैचािरक र स ठनात्मक िहसाबमा पिन 
कुनै विर  नेताको समथर्न चािहन्छ। पाटीर्को िव  र यवुा दःता 
उनका हातमा भएकाले उनी मूलधारको राजनीितमा पूरै लागेको 
खण्डमा उनले बादललाई चनुौती िदन सक्छन।्७५ 

अन्य मह वपूणर् हःतीह मा सी.पी. गजरेुल पछर्न,् जो जनयु  कालमा 
वैदेिशक सम्बन्धको िजम्मेवार िथए। उनलाई जडसूऽवादी ठािनदैन। 
उनले पाटीर् छोड्नाको कारण ूचण्डूितको इबी रहेको मािनन्छ। 
ूचण्डले आफूलाई पाटीर्को अध्यक्ष हनुबाट रोकेको उनी ठान्छन।् देव 
गु ङ माउपाटीर्मा छँदा जातीय स ीयता िवषयका ूमखु रणनीितकार 
मािनन्थे। उनको िवचारमा पाटीर् दिक्षणपन्थी धारमा लाग्यो र ूचण्डले 
अकार् विर  नेता कृंणबहादरु महराको हकमा आफूलाई पाखा 
लगाएकोमा उनलाई िरस छ। पम्फा भसूाल पोिलटब्यरुो सदःय हनु ्र 
जनतामाझ उनको छिव ठूलो छ। उनले सन ्१९९५ मा छोटो समयका 
लािग राजनीितक मोचार्को ूमखुका पमा भ राईको ठाउँ िलएकी 
िथइन।् तर उनको बिलयो स ठनात्मक आधार छैन। उनी सदैव 
वै ूित बफादार रहँदै आएकी छन।् 

घ. माउपाटीर्को पनुिनर्मार्ण  

१. रणनीित तथा स ठन 

अ  थप नेता र सदःयह ले नयाँ पाटीर्मा ूवेश गन सम्भावना कम 
छ, य िप कायर्कतार्ह  थिपन सक्छन।् तर माउपाटीर्मा पिन सबै कुरा 
ठीक छन ्भ े होइन। नेताह को पैसामा िबक्ने ूवृि ूित तीो रोष 
छ र बाँकी बचेका गटुह बीच पिन त्यो छ। ूभावशाली हःतीह ले 
पाटीर् छाडेकाले शीषर् ःथान मिुन्तर शिक्तको पनु:सन्तलुन थािलनेछ। 
यसको मतलब ूभाव क्षेऽका लािग तानातानी हनेुछ र नयाँ दुँ मनी 
पैदा हनेुछ। िजल्ला िजल्लाका कायर्कतार्ह  सन ्२००७ मा पाटीर् 
िबःतार भएपिछ ूवेश गन नयाँ सदःयह बाट आफूह  दिबएका र 
यथे  माऽामा परुःकृत नभएकामा गनुासो गछर्न।्७६  

कायर्कतार्ह का ि मा शािन्त ूिबया थािलएको केही वषर्सम्म पाटीर्ले 
आफ्नो ःथान बिलयो बनाउन जनु जाँगर र जोस देखाएको िथयो 

                                                        
७५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अनसुन्धानकतार्ह  र स ारकमीर्ह , काठमाड , 

नोभेम्बर २०११ र माचर्- जलुाई २०१२ र माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो सदःय, 

मे २०१२। 
७६ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का 
कायर्कतार्ह , जलुाई २०१२। मािथ भाग 2.क पिन हेनुर्होस।् 
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त्यसको तलुनामा पाटीर् अिहले सःुत बनेको छ। एनेकपा (माओवादी) 
ले आफ्ना “होल-टाइमर” वा पाटीर्बाट तलब खाने तल्ला तहका 
पूणर्कािलक कायर्कतार्ह को सङ्ख्या कटौती गनुर्पन हनु्छ। सन ्
२००८ को चनुाव ताका यःता कायर्कतार्ह को सङ्ख्या १००,००० 
जित िथयो। अिहले त्यो सङ्ख्या घटेर आधा भएको हनु सक्छ।७७ 
“हाॆो स षर्को कुनै कायर्बम छैन र फुल-टाइमरह ले गनुर्पन खासै 
केही छैन। त्यसैले पाटीर् िदशािवहीन भएको छ भ े हेराइलाई बदल्न 
पिन उनीह लाई पाटर्-टाइमर बनाउनपुछर्”, केन्िीय सिमितका एक 
जना सदःयले बताए।७८  

यःतो बेचैनी मकु्कामकु्की र गालीगलौजमा ूःफुिटत हनु्छ। विर  
नेताह  नै त्यसो गछर्न,् पाटीर् फुटेपिछ मध्य जलुाईमा आयोजना 
गिरएको एनेकपा (माओवादी) को प्लेनममा त्यःतै देिखएको िथयो। 
त्यसको ूितउ रमा ूचण्डले दईु दशकमा पिहलो पल्ट पाटीर्को 
महाअिधवेशन सन ्२०१३ को जनवरीमा हनेु र त्यसले पाटीर्को नयाँ 
नेततृ्व च ु े घोषणा गरेका िथए। ूचण्डले वष देिख महाअिधवेशनलाई 
रोक्दै आएका छन,् यसबाट पाटीर्मािथको आफ्नो पकड कमजोर हनेु 
उनलाई डर छ। 

प्लेनममा धेरै िवषयमा चकार्चकीर् पर् यो। राि य सेनामा भूतपूवर् 
लडाकूह को अपमानजनक ढ ले समायोजन गिरएकोमा पाटीर् र 
ूचण्डको ितखो आलोचना भयो। “सम्मानजनक समायोजन” शािन्त 
ूिबयामा िबझाउने िवषय रहँदै आएको िथयो, तर लडाकूह को 
भनाइमा सन ्२०११ मा गिरएको सम्झौताले लडाकूह लाई भनार् 
ूिबयाबाट जानपुन बनायो, यो दईु शिक्तको िवलयन िथएन। वै को 
नयाँ पाटीर्ले यस िवषयबाट लाभ िलएको छ, तर माउपाटीर्ूित बफादार 
सदःयह का लािग समेत यो िवषय संवेदनशील रहेको छ।७९ 

सदःयह ले पारदिशर्ता र ॅ ाचारका धेरै कुराह  उठाए। उनीह का 
आलोचनाको िनसाना ूचण्ड र उनका अनयुायीह  िथए, त्यसमा 
माओवादी सेनाका पिहलेका कमान्डरह  पिन पछर्न।् सन ्२००६ 
देिख २०१२ को सु सम्म सरकारले माओवादी लडाकूह लाई िदएको 
तलब र िशिवरका लािग उपलब्ध गराएको रकमको ठूलो िहःसा 
अन्यऽ मोिडएको बताइन्छ। लडाकूह ले त्यस रकमको िहसाबिकताब 
मागेका िथए। ूचण्डको िदनानिुदन बढ्दै गएको िवलासी जीवनशैली 
पिन आलोच्य बन्यो। त्यसैगरी धेरै जना नेताह ले अवैध पमा 

                                                        
७७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का राज्य सिमितका 
सदःय, काठमाड , जलुाई २०१२। 
७८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, केन्िीय तहका माओवादी नेता, काठमाड , अिूल 
२०१२। सङ्ख्याको अनमुान गनर् अप्ठेरो छ िकनभने िजल्ला र राज्य 
सिमितह का आआफ्नै स ठन हनु्छन।् ितनका िव ीय र अन्य िहसाबिकताब 
केन्िीय ःतरमा राॆोिसत समायोजन गिरएको हुँदैन। 
७९ “समायोजन” सम्बन्धी ि कोणबारे बझु्नलाई हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालः दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १०। भाग 2.ख पिन 
हेनुर्होस।् 

धनसम्पि  जोडेका छन ्भ े कुरा पिन उठे।८० “शािन्त ूिबया सु  
भएदेिख नै हाॆा ठूला नेताह  धनी हुँदै गएका छन,् तर उनीह का 
आयॐोत भने देिखंदैन”, माउपाटीर्का एक जना नेताले सनुसरीमा 
बताए।८१  

भ राईलाई गटुबन्दी बढाएको र भारतको अित नै निजक रहेको आरोप 
लाग्यो।८२ भ राईूित ूचण्डको समूहमा गिहरो श ा छ, उनीह मा 
केही भ राईको राजीनामा माग्नेह  पिन छन।् तर पाटीर् एकता दवैु 
नेताको ू ाथिमकता भएको र ू चण्डले नै स ीयताउपर सहमित भएपिछ 
संिवधानसभालाई पनु:ःथािपत गन हो या िनवार्चनमा जाने हो त्यो ठेगान 
नभएसम्म भ राईको राजीनामा आउँदैन भिनसकेका छन।्८३ िवगतमा 
ूचण्ड भारतको ू खर आलोचक िथए। त्यसले गदार् भारतीय पाऽह ले 
उनलाई अझै श ाको ि ले हेन गछर्न।् तर उनले ूःततु गरेको 
पाटीर्को नीित िनदश गन दःतावेजमा भारतको भूिमकाबारे र पाटीर्को 
“ूमखु शऽ”ु बारे ःप  खुलाइएको िथएन। शऽकुो पिहचान गनार्ले 
पाटीर्लाई कायर्गत र रणनैितक िनणर्यह लाई उिचत ठहर् याउन सिजलो 
पछर्। अतीतमा भने भारत िवरोध कायर्कतार्ह लाई जोःयाउने बाटो 
बनेको िथयो। उपाध्यक्ष नारायणकाजी ौे लाई भारतको “नकारात्मक 
भिूमका” बारे ूचण्ड मौन बसेकामा िचन्ता लागकेो िथयो। तर ूचण्डले 
                                                        
८० पूवर्लडाकूह  ूत्येकले वाईसीएलका सदःयह को तलबका लािग भनेर 
ूितमिहना ५०० देिख १,००० िपयाँ ितन गरेको बताउँछन।् वाईसीएलका 
कितपय सदःयह  ःवयं पिहले लडाकू रिहसकेका िथए, तर उनीह  त्यःतो रकम 
किहल्यै नदेखेको बताउँछन।् कमाण्डरह ारा भएको ॅ ाचारको िसकायत पिन 
उठेका िथए।उनीह ले किरब तीन अबर् िपयाँ िहनािमना गरेको आरोप लागेको 
िथयो। माओवादी नेताह को र आम पमा पाटीर्को सम्पि मा भएको विृ  
दिुनयाँका लािग ठूलो चासोको िवषय बनेको छ, विर  नेताह  पिहलाभन्दा धेरै 
धनी भएका देिखन्छन।् उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ् सधुीर शमार्, “माओवादी 
पान्तरणको अिन्तम गाँठो”, मािथ उल्लेिखत। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 

अन्तवार्तार्, प्लेनममा भाग िलन आएका माओवादी कायर्कतार्ह , काठमाड , जलुाई 
२०१२। यी िवषयउपर हेनर् प्लेनमले दईुओटा कायर्दल बनाएको िथयो। एउटा 
िशिवरमा भएको िव ीय अिनयिमतताबारे छानिबन गनर् र अक  पाटीर् नेताह का 
ौीसम्पि  जाँच्न। “सु ढ बन्दै एनेकपा माओवादी”, समाचार, २० जलुाई 
२०१२। ूचण्डले आफू बःन काठमाड को मटुुमा भाडा िलएको घर लगायत 
केही “सिुवधाह ” छाड्ने वचन िदए। उपाध्यक्ष भ राई र ौे ले पिन पाटीर्को 
“िव ीय सिमित” बनेपिछ आआफ्नो सम्पि को खलुासा गन बताए। 
८१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का िजल्ला सिचव, 

सनुसरी, जून २०१२। 
८२ वै  समूहले जःतै ूचण्डका समथर्कह ले भारतसँग सन ्२०११ मा लगानी 
सरुक्षा सिन्ध गरेकोमा र सरुक्षा व्यवःथा एकदमै िफतलो भएको काठमाड को 
अन्तरार्ि य िवमानःथलको सरुक्षा तथा व्यवःथापन एउटा िनजी भारतीय 
कम्पनीलाई िदने िनणर्य गरेको भिनएकोमा त्यसका लािग भ राईको आलोचना 
गरे। भ राई िदल्लीका सबभन्दा मन परेका माओवादी नेता हनु ् भ े धेरै 
पिहलेदेिख थाहा भएको कुरा हो। त्यसबाट ूचण्ड आफूलाई घाटा भएको महससु 
गछर्न।् 
८३ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, माओवादी मन्ऽी, काठमाड , जलुाई 
२०१२। काङ्मसे, एमाले र नयाँ माओवादी पाटीर् समेतका िवपक्षीह ले गितरोध 
अन्त्यका लािग पिहलो खिु कलोका पमा भ राईको राजीनामाको माग राखेका 
छन।् 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ १५ 
 

 

भारतको नाम िकट्न परेको दबाबलाई नटेरी त्यसको ठाउँमा 
“देशभक्तह  राि य िहतको रक्षाका लािग एकताब  हनुपुछर्” भने।८४ 
यस मु ामा पिन ूचण्ड र भ राईको ःवाथर् हालका लािग िमलेको छ।  

प्लेनममा उठेका मु ा र व्यक्त गिरएका िचन्ताह बाट माओवादी 
संःथापन पाटीर् उसको बािन्तकारी सु आतबाट कित टाढा पिुगसकेको छ 
त्यो देिखन्छ। ूचण्ड र अन्य नेताह  िवशेषत: पाटीर्मा बःने िक छाड्ने 
भ े ि िवधामा रहेका कायर्कतार्लाई आ ःत पानर् पाटीर्ले पान्तरणको 
एजेन्डा नछाडेको बताउँछन।् उनीह का भनाइमा पाटीर् फुट्न ुआवँयक 
िथएन र यस फुटले शािन्त ूिबया र सन ्२००८ को िनवार्चनबाट ूा  
उपलिब्धको अवमूल्यन भएको छ। तर पाटीर् अझ बढी िबयाशील हनु ु
ज री छ र उसले आन्तिरक मतभेदका धाँजाह लाई पनु चे ा गिररहँदा 
उसको मखु्य ध्याउ ा भनेको पिहचानमा आधािरत स ीयताूित झनै जोड 
िदन ु हनेुछ।८५ यसबाट उसको बािन्तकारी छिव उज्यािलनेछ र 
संवैधािनक छलफलमा उसको अमःथानलाई बिलयो तलु्याउनेछ। 
माओवादी नेततृ्वले नया ँस ीय लोकतािन्ऽक गणतािन्ऽक मोचार्को घोषणा 
गरेको छ, जसमा मधेसी तथा केही जनजाित समूहह  र अन्य 
स ीयतावादी शिक्तह  पदर्छन।्८६ आफ्नो िव सनीयता र सायद 
चनुावमा समथर्न जटुाउने िहसाबले पिन होला पाटीर् ससाना वामपन्थी 
समूहह  तथा वामपन्थी बिु जीवीह लाई पिन समेट्ने ूयास गिररहेको 
छ। 

संिवधानसभाको पनु:ःथापना हनु्छ वा त्यसका लािग नयाँ चनुाव हनु्छ 
त्यसबाट पिन एनेकपा (माओवादी) को आन्तिरक गितशा  ूभािवत 
हनेुछ।  

२. नयाँ गटुबन्दी 

माउपाटीर्ले सन ्२०१३ को सु ितर गन भिनएको महाअिधवेशन भए पिन 
नभए पिन त्यसले गटुबन्दीलाई बढाउनेछ। नेताह मा ूितब ता 
देखाउनपुन र कायर्कतार्ह लाई परुःकृत गनुर्पन दबाब पनछ। कुनै 
समयमा गएर केन्िीय समितको िवघटन गिरनेछ, तर महाअिधवेशनको 
तयारी गन िजम्मा भने केन्िीय सिमितलाई नै िदइएको छ। सबै गटुह  
र नौला आशामखुीह  आफ्ना ूभाव िवःतार गनर् ॐोतसाधनह  
जटुाउनितर लाग्नेछन।् ूचण्ड र भ राई समथर्क समूहह बीच यसअिघ 
पिन मारिपट नभएको होइन। अ  समूहह  पिन मैदानमा िनःकन 
सक्नेछन।् तर ःथानीय ःतरमा भने दवैु पाटीर्का माओवादी पाऽह लाई 

                                                        
८४ माओवादी पाटीर्को ूसे िव ि , काठमाड , २२ जलुाई 2०१२। 
८५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का केन्िीय सिमितका 
नेताह  र पाटीर्को मखु्यालयमा काम गन कायर्कतार्ह , काठमाड , जलुाई 
२०१२। 
८६ २ जलुाई २०१२ मा माओवादी र अिहलेको गठबन्धन सरकारमा रहेको 
मधेसी मोचार् (जो पाँच मधेसी पाटीर्ह बाट बनेको मोचार् हो) ले ू चण्डको नेततृ्वमा 
पिहचानमा आधािरत स ीयताका लािग बहृ र गठबन्धन बनाउने िनधो गरे। 
“UCPN (Maoist), UDMF to form federalist alliance”, Republica, ३ जलुाई 
२०१२। तर, यस िवषयमा काङ्मसे र एमालेका नेताह लाई मनाउने 
अिहलेसम्मको ूय  िवफल भएको छ। 

कायर्कतार्ह लाई कसरी उत्ूिेरत गन र बदिलरहने िभ -िभ  
गठबन्धनह बारे कसरी बझुाउने त्यो समःया पनछ।  

िवभाजन हनुअुिघ पाटीर्मा वै , ू चण्ड र भ राईले नेततृ्व गरेका तीनओटा 
खेमाह  िथए। को कुन गटुितर लाग्छ भ े कुरा बेठेगानको छ। कुन 
नेता उकालो लागेको छ र कसिसत कःतो व्यिक्तगत सम्बन्ध छ 
त्यसका आधारमा ठूला नेताह ले समेत गटु फेन गरेका छन।् केही 
मिहना यता ूचण्ड पक्षका माथ्ला तहका केही नेताह  भ राईितर 
लागेका छन।् भ राई केही समय ूधानमन्ऽी रिहरहनेछन ् भनेर 
उनीह ले त्यसो गरेका हनु।् उपाध्यक्ष नारायणकाजी ौे  “ूकाश” ले 
पिन आफ्नो ठाउँ बनाउन लागेका छन ्र अिहले पाटीर्मा फेिर तीनओटा 
सापेिक्षक पमा बिलया गटुह  देखा परेका छन।् केन्िीय सिमितका 
बाँकी बचेका १०५ सदःयह मध्ये ५५ जना ूचण्डिसत, २९ जना 
भ राईिसत र २१ जना ौे िसत छन।्८७  

 अध्यक्ष पुं पकमल दाहाल “ूचण्ड”: संिवधानसभाको िवघटनले 
नेपालका एक जना वाःतिवक राि य नेताको चमकलाई मधरुो 
बनाएको छ। शािन्त ूिबयामा ूचण्डको जनु भिूमका िथयो त्यो 
पाटीर्मा पिन ूितिबिम्बत भएको िथयो। उनी गटुबन्दीलाई नाघ्न 
सक्ने, नेततृ्व ूदान गनर् सक्ने र ठूलठूला िनणर्यह  गराउन सक्ने 
क्षमता राख्थे। उनले पाटीर्िभऽको शिक्तसन्तलुन पिन कुशलतापूवर्क 
कायम राख्न सकेका िथए जसले गदार् उनी पाटीर्को िनिवर्कल्प नेता 
बनेका िथए। तर शािन्त ूिबया र मूलधारमा पाटीर्को ूवेशबाट 
उनको ःथानमा चक  दबाब पनर् गयो।  

 पाटीर्िभऽको उनको ःथान भतूपूवर् लडाकूह को िवषयलाई िलएर 
केही कमजोर हनु गयो। पाटीर् मजबतु आिथर्क आधारको िनमार्ण 
गनर् उल्लेखनीय ढ ले सफल बनेको छ। जबजर्ःती चन्दा 
असलुीको बात लागेको पाटीर् अिहले घर-जग्गा र पूवार्धार िनमार्णमा 
लगानी गिररहेको छ। धेरै जना नेताह को यसमा हात रहेको तर 
ूचण्डको भागमा भने अ भन्दा बढी नै रहेको बताइन्छ।८८ 

 पाटीर्बािहर, ूचण्डले सबै पाटीर्ह लाई संिवधानमा राजी गराउँछु 
भ े दाबी गरेका िथए। आशा अझै पिन उनीूित नै केिन्ित छ, तर 
संिवधानसभाको िवघटनले पूरै खेललाई बदिलिदएको छ। नया ँ
संिवधानमा ू त्यक्ष पमा िनवार्िचत रा पितको व्यवःथा गिरने भएको 
िथयो र ूचण्ड रा पित ब े पक्का िथयो।८९ उनको अक  कदम 

                                                        
८७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , स ारकमीर् र पाटीर् केन्िीय सिमितका नेताह , 
काठमाड , जलुाई २०१२। 
८८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का पोिलटब्यरुो सदःय, 

काठमाड , जून २०१२। हेनुर्होस ् “UCPN(M) commission starts property 

probe”, The Kathmandu Post, २७ जलुाई २०१२। माओवादी पाटीर्मा आिथर्क 
िवभाग छैन र सबै िजम्मेवारी ूचण्डमा िनिहत छ, जसले गदार् उनीमािथ िहनािमना 
गरेको आरोप सिजलै लाग्न सक्छ। 
८९ शासकीय ःव पबारे संवैधािनक बहससम्बन्धी पृ भिूम बझु्न र अधर्रा पतीय 
ःव पउपर भएको सम्झौताबारे थाहा पाउनका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
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आफ्नो गमेुको ूािधकार फकार्उने र भिवंयलाई सिुनि त गन 
हतारोबाट िनदिशत हनु सक्नेछ। 

 उपाध्यक्ष बाबरुाम भ राई: ूधानमन्ऽी भ राईका बफादार 
अनयुायीह  ूचण्डको तलुनामा कम छन,् पाटीर् अिवभािजत छँदा 
पिन िजल्लाह  र ॅात ृस ठनह मा उनी वै भन्दा कमजोर िथए। 
त्यस अथर्मा उनी जननेता होइनन।् तर उनलाई सबैले सक्षम, 
बौि क र ःवच्छ मान्दछन ्जनु कुरा ूचण्डका लािग चनुौती हो। 
ूधानमन्ऽीका पमा भ राईले मलुकुलाई स टपूणर् अवःथामा 
हाँिकरहेका छन ्र उनको ूभाव तथा आकषर्ण एकदमै घटेर जाने 
देिखदैन। स ामा बिसरहन अब उनलाई ूचण्डको भर पिररहन 
पदन र संिवधानसभाको िवघटनपिछ पिन एक्लै काम गनर् सक्छु 
भ े देखाएबाट यी दईु जना नेताह बीच तनाव सजृना हनु सक्छ। 
तर भ राईको िदल्लीिसत देिखएको िनकट सम्बन्ध उनका लािग 
अवरोध ब  सक्छ।  

 पाटीर्ह  अगािड बढ्ने कुरामा एक ठाउँमा नआएसम्म भ राई र 
ूचण्ड िनकटतम िमऽ रिहरहनेछन।् दवैु वतर्मान ू िबयामा िव ास 
राख्दछन ्र दवैु एकअकार्का पिरपूरक जःता देिखन्छन।् ूचण्डको 
किरँमा, स ठन र सम्झौतावातार् गनर् सक्ने सीप तथा भ राईको 
व्यावहािरकता अिन ःवच्छ छिवको िमौणबाट बिलयो िटम बनेको 
छ।९० तर ियनै गणुले उनीह लाई क र ूितःपधीर् बनाउनेछन ्र 
ूिति िन् ता ूकट हनेुछ।९१ 

 नारायणकाजी ौे  “ूकाश”: ौे को पाटीर् नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् 
(एकता केन्ि-मसाल) सन ्२००९ मा माऽै माओवादी पाटीर्िसत 
िवलय भएको हो र सु मा उनी ूचण्डका िव ासपाऽ िथए।९२ 
समयको अन्तरालमा उनले आफ्नै ठाउँ बनाए। सन ्२०११ मा 
भ राई, वै  र ौे  ूचण्डको शिक्त शमन गनर्लाई छोटो समयका 
लािग एकगठ भएका िथए।९३ उपूधानमन्ऽी समेत रहेका ौे ले 
जलुाई २०१२ मा सम्प  भएको प्लेनममा केही नरम पाराले भए 
पिन आफ्नो ताकत देखाए। उनी खेल पिरवतर्न गन हैिसयत 

                                                        
िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत,  
प.ृ ७। 
९० ममुाराम खनाल, “त्यसैले ूचण्ड र बाबरुाम िमल्न सक्दैनन”्, नेपाल, २० जून 
२०१०। 
९१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संःथापन माओवादी पाटीर्का केन्िीय सिमितका 
सदःय, काठमाड , जून २०१२। संिवधानसभा पनुःःथापनामा ू चण्डको ू ाथिमकता 
र पनुःःथापना गनुर्भन्दा अगािड ूचण्डले खोजेको स ीयतासम्बन्धी बमब  
सहमितबारे थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको 
संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग ३.ख। 
९२ एकीकरणसम्बन्धी थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया 
िरपोटर् नं. १५६, नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, ३ जलुाई २००८, भाग 
२.ग। 
९३ जलुाई २०११ मा भएको र धेरै निटकेको धोबीघाट सहमितका सम्बन्धमा 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको 
छ, मािथ उल्लेिखत, भाग ६, क। 

राख्दैनन ्र पाटीर्को नीित िनधार्रणमा उनको खासै ूभाव पिन छैन। 
तैपिन उनी भ राईिसत िमलेर सरकार िगराउने ूचण्डको ूयासलाई 
थेग्न सक्छन ् वा भ राईलाई एक्ल्याउन ूचण्डिसत िमल्न पिन 
सक्छन।्  

पाटीर्िभऽ चिलरहेको संःथापना िवरोधी बिलयो धारले सबै नेताह का लािग 
चनुौती ू ःततु गनर् सक्छ। पाटीर्को प्लेनममा भाग िलएका एक जना पाटीर् 
सदःयले भने, “पाटीर्ले आफूलाई फोहोरी बजु ुर्वा राजनीितबाट िनकाल्न 
सक्छ भ मेा हामीलाई ढुक्क छैन। तर प्लेनमले नेताह लाई सध 
कायर्कतार्ह लाई ढाँट्न सिकंदैन भ  े िसकाएको छ”।९४ व्यिक्तगत 
सत्यिन ा वा भन  आफूले कमाएको धनलाई कसले अ को तलुनामा 
जायज ढ ले बाँड्न सक्छ भ े कुराले गटुबन्दीको राजनीितमा मह वपूणर् 
भिूमका खेल्न सक्नेछ।  

                                                        
९४ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०१२। 
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३. परुाना, नयाँ र उदीयमान पाटीर्ह  

नेपाली काङ्मसे मलुकुको सबभन्दा परुानो ूजातािन्ऽक पाटीर् हो। सन ्
१९९० को दशक नेपालका लािग वाःतिवक बहदुलीय राजनीितको 
पिहलो दशक िथयो र त्यो समय काङ्मसे र यसका शिक्तशाली सभापित 
ःवगीर्य िगिरजाूसाद कोइरालाको दबदबाको समय िथयो। सन ्१९९६ 
मा सु  भएको एक दशक लामो माओवादी िविोहको धेरैजसो समयमा 
यो पाटीर् िविोहीह को कुनै पिन कुरा मा  तयार िथएन। यु  जित 
बढ्दै गयो तत्कालीन राजा ानेन्िको ूत्यक्ष शासन गन आकाङ्क्षा पिन 
बढ्दै गयो। यसले गदार् कोइराला गटुको दरबारिसत टक्कर पैदा भयो र 
आिखरमा राजाले सन ्२००५ मा गरेको कू िव  त्यसै साल अन्य 
संसदीय पाटीर्ह  र माओवादीह िसत काङ्मसे गठबन्धन गनर् पगु्यो। 
अकार् भतूपूवर् ूधानमन्ऽी शेरबहादरु देउवाले नेततृ्व गरेको गटु फुटेर 
गयो र राजाको मखु ताकेर बःने काम गर् यो। शािन्त ूिबया ूारम्भ 
भएपिछ दवैु पाटीर् फेिर िमले। तर व्यिक्तत्वको टक्करबाट उत्प  गटुबन्दी 
र शािन्त ू िबया तथा माओवादीउपरको िभ  धारणा भने यथावत ्र ो। 
काङ्मसेको साघँिुरंदै गएको राजनीितक ःथान र स ीयताूित यसका 
नेताह को गिहरो अिव ासले गदार् वैचािरक मतिभ ताको ठाउँ अिहले 
पाटीर् पदका लािग हनेु झगडाले िलएको छ। 

एमालेको वतर्मान दिक्षणपन्थी मोड जनयु  कालमा यसको व्यवहार, सन ्
२००५ मा राजा ानेन्ि र शािन्त ू िबयाूित यसको रवैयाकै िनरन्तरता 
हो। यसमा उसको सामान्यतया अनदुारवादी िवचार र आफ्नो बािन्तकारी 
िवगतूित आक्कल-झकु्कल अनमुोदनको सिम्मौण पाइन्छ। यस पाटीर्ले 
सन ्२००९ र २०१० मा क र माओवादी िवरोधी सरकारको नेततृ्व 
गरेको िथयो र यसका पिहलेका महासिचव माधवकुमार नेपालले सन ्
२००३ मा राजाको ूधानमन्ऽी ब  ेइच्छा पिन देखाएका िथए। तर 
जलुसु र आमसभाह मा यस पाटीर्ले अझै पिन आफूलाई नेपालको 
कम्यिुनःट आन्दोलनको सारत व भएको दाबी गदर्छ। एमालेले आफ्नो 
समथर्नको िनकै ठूलो आधार माओवादीको हकमा गमुायो र अन्य पाटीर्का 
ूितिनिधह झ यसका िजल्ला सदःयह लाई जनयु  कालमा 
माओवादीह ले िवशेष लआय बनाएका िथए। त्यस बेलाको दुँ मनीलाई 
यसका धेरै सदःयह ले बोिकराखेका छन ्भने पिन पाटीर्को िनणर्यकारी 
तहमा िनजी मह वाकाङ्क्षा र गटुह को िनकै मह वपूणर् भिूमका रहन्छ। 

क. नपेाली काङ्मसे 

नेपाली काङ्मसेका साम ुसीिमत िवकल्पह  छन।् मलुकुको राजनीितक 
मध्यमागर्को ठाउँ कसैले ओगट्नपुन हनु्छ र यो पाटीर् त्यसिनिम्त 
उपयकु्त छ। यसबाट नेपाली राजनीित लाभािन्वत हनु्छ र काङ्मेसको 
आफ्नै हैिसयत पिन बौिरन्छ। पाटीर्ले “स ीयता िवरोधी” र उच्च 
जातलाई माऽ ूितिनिधत्व गछर् भ े आफूमािथ लगाइएको िबल्ला 
हटाउने हो भने उसले स ीयताूितको आफ्नो धारणाउपर पनुिवर्चार 
गनुर्पन हनु्छ। “पाटीर्मा स ीयताबारे कुनै वादिववाद नै भएन। यसबारे 
असलमा हामीले छलफल नै गरेन ”, एक जना विर  काङ्मेस नेताले 

भने।९५ ताजा िनवार्चन गराउने घोषणालाई असंवैधािनक र गैरकाननुी 
बताउँदै यस पाटीर्ले सु मा िवरोध गर् यो, तर पिछ आएर चनुाव त गन 
तर संिवधानसभाको कायर् समेत गन िवधाियका-संसदको चनुाव गन भ  
थालेको छ। उसको यो धारणा फेिर बदिलन सक्छ र यो कुरा 
माओवादीह िसतको सम्झौतावातार्मा भर पछर्। िकनभने काङ्मसेको 
ूाथिमकता संिवधानउपरको छलफललाई फेिर सु  गराउनमुा भन्दा 
वतर्मान सरकारलाई राजीनामा गराउन ुरहेको देिखन्छ।  

पिहचानको राजनीितूित पाटीर्को ूितकारलाई िशरोपर गद आएका केही 
जनजाित सदःयह ले पाटीर् छाड्ने चेतावनी िदएका छन।्९६ आफ्ना 
मतदाताह लाई पाटीर्को धारणा िच बझु्दो गरी बझुाउनका लािग भए 
पिन कोही भने स ीयताबारे छलफल चाहन्छन।्९७ सन ्२००७ को 
मधेस आन्दोलनले जातीयतालाई तराईको राजनीितको केन्िमा ल्याएपिछ 
धेरै विर  मधेसी नेताह  र मध्यम तहका कायर्कतार्ह ले पाटीर् पिरत्याग 
गरे।९८ पाटीर्मा िटकेर बिसराखेकाह  पाटीर् नेततृ्वले पिहचानलाई 
स ीयताको जायज आधार मा  अःवीकार गरेकाले अप्ठेरो महससु 
गिररहेका छन।् सन ्२०१० मा भएको काङ्मसेको िनवार्चनमा पाटीर्को 

                                                        
९५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। उनले थपे, “संिवधान-
सभाको अवसानप ात ्चािहँ एमालेले आफ्ना जनजाितह िसत बातिचत गनर् सु  
गर् यो। हामीलाई चािहँ धेरै समय लािगराखेको छ।” 
९६ “Congress janajati leaders threaten to quit party”, The Kathmandu Post, ७ 
जून २०१२। पाटीर्को केन्िीय कायर्सिमितले आफ्ना जनजाित नेताका गनुासालाई 
सम्बोधन गनर्का लािग २१ जून २०१२ मा एउटा सिमित गठन गर् यो, तर त्यसले 
िव ास आजर्न गनर् सकेन। काङ्मसेका एक जना चिचर्त जनजाित नेताले भने, 

“हाॆा नेताह  (हाॆा मागूित) सकारात्मक ूितिबया जनाउँछन,् तर जब 
कायार्न्वयनको कुरा आउँछ, उनीह  केही पिन गदनन।्” उनले के पिन िटप्पणी 
गरे भने संिवधानसभाको अवसान हनुासाथ काङ्मसेको नेततृ्वमा भएको सरकार 
िवरोधी जलुसुमा स ीयताका क र िवरोधी पाटीर्ह  पिन सामेल िथए।बाइिसस 
मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, काङ्मसेका जनजाित नेता, काठमाड , जून २०१२। 
संिवधानसभामा जनजाित ककसका सिबय काङ्मसेी नेताह  आिदवासी जनजाित 
महासंघले जनजाितको नेततृ्वमा नयाँ पाटीर् खोल्ने घोषणा गरेको सभामा उपिःथत 
िथए (हेनुर्होस ् भाग ४.क)। “दल खोल्दै जनजाित”, कािन्तपरु, ७ जलुाई 
२०१२।। 
९७ एक जना पाका काङ्मसेी जनजाित नेताले “चार वषर् खेर फालेर” फेिर 
जनतासँग भोट माग्न आफू जान नसक्ने बताए। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार्, काङ्मसेी जनजाित नेता, काठमाड , जून २०१२। 
९८ केही नेताह  मधेस आन्दोलनको अगवुाइ गन मधेसी जनअिधकार फोरममा 
गए, अ  नेताह ले आफ्नै पाटीर् खोले।काङ्मसेले परम्परागत पमा मधेसलाई 
आफ्नो आधार मान्दै आएको िथयो। सन ्२००८ को िनवार्चनमा काङ्मसेले िभऽी 
मधेस र तराईका िजल्लाह बाट ू त्यक्ष िनवार्िचत १२९ मध्ये १७ िसट माऽ िज  
सकेको िथयो। िनवार्चनको अिन्तम नितजा www.election.gov.np/reports/ 
CAResults/reportBody.php मा उपलब्ध छ। मधेस आन्दोलन र त्यसले 
िनवार्चनमा पारेको ूभावबारेमा थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
एिसया िरपोटर् नं. १३६, िहंसाको तापमा तराई, ९ जलुाई २००७, भाग ४ र 
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, मािथ उल्लेिखत,  
प.ृ ७- ११। 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ १८ 
 

 

केन्िीय पद गमुाएका एक जना विर  नेता पिहचानको मु ामा देिखएको 
उनको लचकता नै उनको हारको कारण रहेको बताउँछन।्९९  

अका  ूजातािन्ऽक पृ भिूम बोकेको एक ठूलो राि य पाटीर्का पमा 
काङ्मसेको सान्दिभर्कतामा ॑ास आउने देिखन्छ। नयाँ स ीय संरचनामा 
पिहचानको भिूमकाबारे आफ्नो अडानमा उसले केही सूआम पिरवतर्न 
ल्याइहाले पिन उसले िचढाएका समथर्कह लाई फकार्उन सक्ने छैन। 
“क्षेऽीय र जातीय पाटीर्ह  जन्मने छन।् जनताले चनुावका बेला हनेु 
पाटीर्ह को गठबन्धनलाई वाःता गन छैनन,् तर उनीह को ध्यान क्षऽेीय 
र जातीय मु ाह मा हनेुछ र पिहचानको िवरोधमा बोल्नेह  हानछन”्, 
काङ्मसेका राि य ःतरका एक जना जनजाित नेताले बताए।१००  

यस पाटीर्ले स ीयता िवरोधी उच्च जात, वगर् तथा राि य िमिडयाको 
ूितिबयाबाट केही लाभ पाएको छ। तर स ीयताउपर स ोच राख्न े
समूहह लाई खसुी पान काम िनकै जिटल छ। जनमत िनमार्ण गन 
वृ ह  र राि य िमिडयाको िनकै मह वपूणर् िहःसा स ीयताको 
राजनीितक मागको सामािजक पक्षबाट टािढएका देिखन्छन।् काङ्मसेले 
यो सानो सङ्ख्याको तर ठूलो फलाको भएको समूहबाटै आफ्नो धेरैजसो 
ऊजार् र वैधािनकता ू ा  गदर्छ। त्यसले गदार् काङ्मसेलाई ू ितध्विन हनेु 
कोठामा बोलेको जःतो हनेु खतरा छ Ñ अथार्त ्आफूिसत सहमत 
हनेुह को आवाज माऽ सु े खतरा। अिभजात वगीर्य स ीयता 
िवरोधीह बीच पाटीर्ले होस परु् याएर चल्नपुन हनु्छ। स ीयता िवरोधी 
हलुको एक छेउमा सबै खाले पिरवतर्नूित सन्देह राख्न ेसमूह छ, जो 
धमर्िनरपेक्षता र गणतन्ऽउपर समेत संशय राख्छन।् तर स ीयताूित 
सन्देह राख्न ेसबै मािनस िहन्दू राज्य वा राजतन्ऽ नरहेकामा त्यित धेरै 
द:ुिखत छैनन।्१०१ 

काङ्मसेले उच्च जातको राजनीित खेल्ने हो भने यसले दईु उच्च जातका 
बाहनु र छेऽीह लाई एउटै डालामा हाल्ने गल्ती गनर् सक्छ। राज्य र 
अन्य स ठनह मा सहभािगताको सन्दभर्मा यी दईु समदुायबीच िनकै ठूलो 
िभ ता छ र उनीह बीच एक हदको आपसी अिव ास पिन छ। 

                                                        
९९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। पिहचान र जातीयताबारे 
सहानभुिूत राख्न ेकाङ्मसेी सदःयह  ूायः त्यस िवषयमा घमुाइिफराइ र भला ी 
पाराले बोल्छन।्त्यस िवषयमा पाटीर्िभऽको वातावरण अनकूुल नभएर हो वा 
पाटीर्को ःप  अडान नभएकाले माओवादी र जातीय आन्दोलनकतार्का बोलीिसत 
िमल्ला भ े डरले उनीह  सीधा कुरा गनर् िहिच्कचाउने कारणले हो त्यो त ूःट 
छैन।  
१०० बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, काङ्मसेी जनजाित नेता, काठमाड , जून 
२०१२। 
१०१ धेरै पिहलादेिख नै काङ्मसेले संवैधािनक राजतन्ऽूित समथर्न जनाउँदै 
आएको छ र अिहले पिन केही नेताह को त्यसूित सहानभुिूत रहेको छ। य िप 
उनीह  धेरै हदसम्म शािन्त ूिबयाबाट पर धकेिलएका छन।् माचर् २०१० मा 
काङ्मसेी नेता खमुबहादरु खड्का पूवर्राजा ानेन्ि शाहका साथ सावर्जिनक पमा 
देिखए र उनले िहन्दू राज्यको पक्षमा बोले। “Ex-king at ritual for Hindu state”, 

The Kathmandu Post, ९ माचर् २०१०। तर मूलूवाहका काङ्मसे नेताह ले 
यःतो गनुर् नोक्सानदायी हो र राजतन्ऽूित सहानभुिूत माऽै देखाउनाले पिन घाटा 
हनु्छ भ े बझेुका छन।् 

त्यसबाहेक मध्यम ःतरका छेऽीह मा काङ्मसेको िनणर्यकारी ःथानमा 
बाहनुह को बढी हात छ भ  ेभावना पिन छ।१०२ 

अक  चनुावअगािड काङ्मसेले नै सरकारको नेततृ्व गनुर्पछर् भ े यसको 
एकोहोरो िढपी पछािडका कारणमा सरकारमा जान नसके चनुावमा राॆो 
गनर् सिकंदैन भ े डर लकेुको र साथै यसको आिथर्क अवःथा राॆो छैन 
भ े पिन देखाउँछ। “हामी िजल्लाःतरीय कायर्बमह को आयोजना गनर् 
चाहन्छ , तर हामीिसत चािहने नगद रकम छैन”, िजल्ला तहका एक 
जना काङ्मसेी नेताले बताए।१०३ नेताह सँग व्यिक्तगत तवरमा चनुाव 
लड्न सक्ने ॐोत होला, तर पाटीर्सँग भने त्यो क्षमता छैन। यसको 
स ठन िवशृ िलत छ, पाटीर् केन्िीय कायार्लय र िजल्लाबीचको संवाद त 
हनुसम्मको खराब छ। िकनभने केन्ि गटुबन्दीको िकचलोमा नै सदैव 
अिल्झरहेको देिखन्छ।१०४ 

केन्िीय तहमा काङ्मसे एकदमै िवभािजत छ। धेरै विर  नेताह का 
कामकाबार्ही िनजी मह वाकाङ्क्षा र डरबाट अिभूिेरत देिखन्छन।् 
कमजोर नेततृ्व, आपसी लडाइँ र व्यिक्तत्वको टक्करले गदार् हरेक व्यिक्त 
आफमा सीिमत छ। काङ्मसेलाई एकता सरकारको नेततृ्व गन अवसर 
ूा  भए पिन पाटीर्को तफर् बाट ूधानमन्ऽीको उम्मेदवार को हनेु भ मेा 
झगडा उत्प  हनेुछ।१०५ 

                                                        
१०२ सन ्२०१० मा सम्प  काङ्मसे महािधवेशनले केन्िीय कायर्सिमितको 
िनवार्चनका लािग कोटा िनधार्रण गर् यो। िनवार्चनबाट छािनने सिमितका ६४ मध्ये 
२२ िसट मिहला, आिदवासी जनजाित, दिलत, मधेसी र मिुःलमका लािग 
छुट् ाइएको िथयो। तर अन्य दलमा जःतै यसका पदािधकारी र नीित िनमार्ण 
तहका नेताह मा सबै नभए पिन धेरै माऽामा बाहनुह  नै छन।् “NC plenum 

message: Unity essential”, The Kathmandu Post, २८ सेप्टेम्बर २०१०। सन ्
१९९० देिख २००२ सम्मको संसदमा बाहनुह को औसत ूितिनिधत्व ३९ 
ूितशत िथयो। सन ्२००१ को जनगणनाअनसुार कुल जनसङ्ख्यामा बाहनुह को 
िहःसा केवल १२.७४ ूितशत िथयो। त्यसै अविधमा छेऽीह को ूितिनिधत्व 
१९.६ ू ितशत िथयो र सन ्२००१ को जनगणनामा उनीह  कुल जनसङ्ख्याको 
१५.८ ूितशत िथए। महेन्ि लावती, “Informal Institutions and Exclusion in 

Democratic Nepal”, Himalaya, vol. 28, no. 1 and 2 (2010), राि य जनगणना, 
२०५८ (जात/जाितको जनसङ्ख्या), केन्िीय तथ्या  िवभाग, जनवरी २००८। 
बाहनु र छेऽीको गिरबी ःतरका लािग हेनुर्होस,् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत प.ृ ३। 
१०३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िजल्ला तहका काङ्मसेी नेता, अिूल २०१२। 
बाँके काङ्मसे सभापित सशुील कोइरालाको गहृ िजल्ला हो। िजल्ला र राि य 
तहका अन्य नेताह को भनाइ पिन यःतै छ। 
१०४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, विर  काङ्मसेी नेता, जून २०१२; िजल्ला 
तहका काङ्मसेी नेताह , नेपालग , अिूल २०१२ र काठमाड , जून 
२०१२।अिहले आएर पाटीर्ले िजल्ला तहका पदािधकारीह लाई एकै ठाउँमा 
ल्याउने काम गरेको छ। “काङ्मसे सभापितको भेला ारा १४ बुदेँ ू ःताव पािरत”, 

नयाँ पिऽका, १ अगःट २०१२;  “NC to provide training to district secretaries”, 

Republica, १७ जलुाई २०१२। िजल्ला कायार्लयह ले पाटीर्का योजना कमै 
माऽामा थाहा पाउने कुरा उनीह  बाइिसस मपुलाई ूायश: बताउने गछर्न।् 
१०५ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट 
देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ११ र नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ 
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आफूलाई “ूजातन्ऽवादी” भनाउन चाहने शा ीय परम्पराका घाघडान 
समथर्कह का लािग काङ्मसे आौयःथल रिहरहनेछ। पाटीर्लाई आफूले 
सन ्२००८ मा गमुाउन ुपरेको धरातल पनु:ूा  हनेुमा पूणर् िव ास छ। 
“माओवादीह  कमजोर भएका छन।् एमाले आफ्नै आन्तिरक झमेलामा 
फसेको छ। जातीय समूहह  त्यित बिलया छैनन।् तु न्तै चनुाव भएमा 
काङ्मसेले िज छे,” धनकुटाका एक जना नेताले भने।१०६ मधेसी 
गितशा  परम्परागत पाटीर्ह को पक्षमा बदिलने सम्भावना कम भए पिन 
केही केन्िीय नेताह  तराईको गमेुको केही िहःसा फकर् नेमा िव ःत 
छन।् तर यसको नेततृ्वले नीितगत िवचलन, अन्तहीन हाउभाउ ू दशर्न र 
परःपर घातक लडाइँबाट आफूलाई निनकालेसम्म काङ्मसेको पनुिनर्मार्ण 
र नयाँ छिव िनमार्ण गनर् सम्भव छैन।  

ख. एमाले 

नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् (एकीकृत माक्सर्वादी-लेिननवादी) अथवा एमाले 
संिवधानसभामा तेॐो ठूलो पाटीर् िथयो। यसले व्यिक्तत्वमा आधािरत 
गटुबन्दीका अितिरक्त पिहचान र वैचािरक स ट पिन भोिगरहेको छ। 
यसका केही विर  नेताह ले जातीय स ीयताूित देखाएका अमैऽीपूणर् 
व्यवहारबाट पाटीर्का क र समथर्क रहेका जनजाित सदःयह लाई 
िचढाएको छ। उनीह  एमालेलाई स ीयतालाई “अन्तरध्वंश” गरेको र 
२७ मे २०१२ मा संिवधानसभाको अवसान गराउनमा ूाथिमक कारण 
भएको दोषारोपण गछर्न।्१०७ त्यितन्जेलसम्म धेरै जनजाित सदःयह को 
पाटीर्ले पिहचानको मु ामा समथर्न नै गछर् भ े िव ास िथयो।१०८ 

                                                        
उल्लेिखत। केही मािनसह बाट काङ्मसेलाई “िनवार्चनमा िव ास नगन 
ूजातन्वादीह को” पाटीर् भ े गदर्छन।् िकनभने यसले संिवधानसभामा िववािदत 
मु ाह उपर मतदान गनर् चाहेन र नयाँ संिवधानसभाको चनुाव गन घोषणाको पिन 
यसले िवरोध गर् यो। 
१०६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काङ्मसेी नेता, धनकुटा, काठमाड , जून 
२०१२। 
१०७ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , मे 
२०१२। थीरा भसूाल, “Ethnic dissent in UML at boiling point”, Republica, २ 
जून २०१२। संिवधानसभामा िविभ  पाटीर्का जनजाित सांसदह  रहेका ककसको 
अध्यक्ष लगायत अिधकांश सिबय सदःयह  एमालेका िथए। 
१०८ उदाहरणका लािग, फेॄअुरी २०१२ मा एमालेको स ीय मािमला िवभागले 
राज्य पनुसर्ंरचना सम्बन्धमा दईुओटा मोडेलसिहतको ूितवेदन तयार पारेको िथयो 
Ñ एउटा मोडेल ८ ओटा राज्यको र अक  १२ ओटा राज्यको िथयो। ती 
राज्यह  “पिहचान र सामथ्यर्” मा आधािरत िथए। पिहचानको फरािकलो 
पिरभाषाअन्तगर्त जातीय, धािमर्क र भािषक िविवधताका साथसाथै थातथलो, भगूोल र 
वातावरण आिदलाई समेिटएको िथयो। सामथ्यर्लाई राज्य ःवयंले आिथर्क पमा 
आफूलाई धा  सक्ने क्षमता भनेर अथ्यार्इएको िथयो। “राज्य पनुसर्ंरचनासम्बन्धी 
ूितवेदन  २०६८”, एमाले स ीय मािमला िवभाग, फेॄअुरी २०१२। यो अन्तिरम 
संिवधानअन्तगर्तको राज्य पनुसर्ंरचना आयोग र संिवधानसभाको राज्य 
पनुसर्ंरचनासम्बन्धी सिमितले पिहचान गरेको राज्य संरचनासँग धेरै हदसम्म 
िमल्दोजलु्दो िथयो। थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्भाग ३.ख  बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग २. क.२ र बाइिसस मपुको 
िॄिफङ, नेपालको शािन्त ू िबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत। माचर् 
२०१२ सम्मै पिन एमालेका एक जना जनजाित नेता उनको पाटीर् पिहचानमा 

अिहलेका लािग पाटीर्ले िनवार्चनलाई उ म उपायका पमा िलएको छ, 
तर त्यःतो िनणर्य िलनकुा पछािडका आधार भने ूःट छैनन।् एमालेका 
जनजाित नेताह ले भने संिवधानसभाको पनु:ःथापनालाई समथर्न जनाएका 
छन।्१०९ 

संिवधानसभा नरहेपिछ केही जनजाित नेताह ले एमाले छाड्ने धम्की 
िदएका िथए। “पाटीर्ले हाॆा मु ामा ध्यान िदएन भने हामी िवकल्प खोज्न 
बाध्य हनेुछ ”, उनीह मध्ये एक जनाले भने।११० एमालेका अकार् विर  
जनजाित नेताले चािहँ उनी र उनका साथीह ले पाटीर् नछाडी पाटीर्िभऽै 
रहेर मतिभ तालाई सल् ाउने बताए।१११ पिहचानलाई मान्यता िदनपुन 
मु ा उठाएकामा धेरै जना दिण्डत भएका छन ्र उनीह लाई पाटीर्को 
िजम्मेवारीबाट पिन मकु्त गिरएको छ।११२ “आज हामीलाई हाॆो 
िजम्मेवारीबाट मकु्त गिरएको छ, भोिल पाटीर्बाट पूरै हटाउने छन।् तर 
अिहलेलाई हामी पाटीर्मा आन्तिरक स षर् चलाइराखेका छ ”, अनशुासनको 

                                                        
आधािरत मागूित ूितब  रहनेमा आशावादी िथए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
एमाले जनजाित नेता, काठमाड , माचर् २०१२। स ीयता र पिहचानबारे एमालेको 
धारणासम्बन्धी पृ भिूम थाहा पाउनका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १०। 
१०९ १८ जलुाई २०१२ मा एमालेको ःथायी सिमितले िनवार्चन गन कुरालाई 
समथर्न गर् यो, तर त्यसको केही ह ाअिघ भने त्यसलाई “अलोकतािन्ऽक” भनेर 
िवरोध गरेको िथयो। “UML opts for fresh mandate amid CA rebirth demands”, 

The Kathmandu Post, १९ जलुाई २०१२। 
११० बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, जलुाई २०१२। 
उदाहरणका लािग, पोिलटब्यरुो सदःय िवजय सबु्बाले पाटीर्ले आिदवासी 
जनजाितको मु ामा अडान निलएको हनुाले आफू पाटीर्मा बिसरहन नसक्ने बताएका 
िथए। “एमालेमा बःन नसक्ने भए”ँ, नागिरक, ३१ मे २०१२। एमालेका 
पूवर्सभासद पासाङ शेपार्ले पिन त्यही कारणले पाटीर् पिरत्याग गरे। “यसकारण 
मैले एमाले छाँड”, नयाँ पिऽका, २९ मे २०१२। 
१११ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , जलुाई 
२०१२। 
११२ १२ जून २०१२ मा पाटीर्का उपाध्यक्ष अशोक राईको नेततृ्वमा एमालेका 
विर  जनजाित सदःयह ले पाटीर्साम ुसंिवधानसभाको राज्य पनुसर्ंरचना सिमित र 
राज्य पनुसर्ंरचना आयोगको ू ितवेदनका आधारमा राज्यको पनुसर्ंरचना हनुपुन माग 
राखे। त्यसको एक मिहनामा उनलाई र अ  जनजाित नेताह लाई अनशुासनको 
काबार्ही गिरयो। राईलाई पाटीर्का ॅात ृस ठनह को संयोजक पदबाट हटाइयो। 
संिवधानसभामा जनजाित ककसको नेततृ्व गन पथृ्वी सबु्बा गु ङलाई एमालेको 
लोकतािन्ऽक आिदवासी जनजाित महास को नेततृ्वबाट मकु्त गिरयो। “Janajati 

UML leaders stripped of responsibilities”, Republica, २० जलुाई २०१२। 
त्यसभन्दा अिघ १० जूनमा एमालेले एक जना जनजाित नेतालाई काठमाड  
उपत्यकाको ूमखु पदबाट हटाएको िथयो र त्यसपिछ १६ जूनमा पिहचानमा 
आधािरत स ीयता माग गरेबापत अकार् एक जना नेतालाई पाटीर्बाट िनंकािसत 
गरेको िथयो। “UML removes Rajendra Shrestha as Valley chief”, Republica, 
११ जून 2012; “Sherpa’s expulsion stirs up a hornets’ nest in CPN-UML”, 

The Kathmandu Post, १७ जून २०१२। 
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काबार्हीमा परेका एक जना विर  जनजाित नेताले भने।११३ अन्य 
जनजाित नेताह मा अधीरता बिढरहेको छ।११४  

पाटीर्को हाइकमान पिहचानको राजनीितबाट र नेपालमा संरचनागत िवभेद 
छ भ े तकर् बाट एकदमै असिजलो महससु गिररहेको छ। संिवधानसभाको 
अन्त्य भएदेिख नै जातीयतालाई कुनै पिन ूकारको मान्यता िदने कुरा 
िव को अडान कठोर बन्दै गएको छ।११५ “जनजाित नेताह ले 
छाड्नाले हाॆो पाटीर्मा कुनै असर पन छैन। उनीह का ठाउँमा अ  
आउने छन”्, धनकुटामा एक जना नेताले भने।११६ एकदमै सु  पाइने 
आलोचना के छ भने जातीय तथा पिहचानमा आधािरत आन्दोलनह  
यरुोपेली दात ृसंःथाह बाट सजृना गिरएका हनु ्र स ीयता भनेको पूरै 
माओवादीह को एजेन्डा हो।११७ 

जनजाित नेता र कायर्कतार्ह ले जनजाित र अन्य सीमान्तीकृत 
समूहह लाई ू ितिनिधत्व गनर्का लािग नयाँ पाटीर् खोल्नपुन ू ःताव गरेका 
छन।् त्यसरी ूःताव गनह मा केही व्यिक्त नेपाल आिदवासी जनजाित 
महास िसत सम्ब  छन।् (हेनुर्होस ्खण्ड ४.क) यःतो पाटीर् िटकाउ हनु 
सक्ने कुरामा एमालेका जनजाित सदःयह को मत िवभािजत रहेको छ, 
तर यसबाट मूलधारका जनजाित नेताह लाई दबाब पछर् भ े कुरा पिन 
ःवीकाछर्न।्११८ एमालेका केही जनजाित नेताह  माओवादी माउपाटीर्िसत 

                                                        
११३ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , 
जलुाई २०१२। 
११४ “एमाले नफुटे असन्तु  नै फुट्ने”, साँघ,ु २३ जलुाई २०१२; अब ठोस 
िनणर्यमा पगु्छ ”, नयाँ पिऽका, २० जलुाई २०१२। एमालेका केही जनजाित 
नेताह ले हितयार उठाउने सम्मको धम्की िदएका छन।् “Disgruntled UML 

leaders threaten to take up arms”, The Kathmandu Post, २५ जलुाई २०१२। 
११५ संिवधानसभाको अवसान भएपिछ जून २ मा पोिलटब्यरुोले स ीयता िवषयमा 
कायर्कतार्ह को िवचार स लन गनर् एउटा “उच्च ःतरीय आयोग” गठन गिरएको 
घोषणा गर् यो।“UML tries to woo Janajati leaders”, The Kathmandu Post, ३१ 
मे २०१२ र “UML forms high-level commission on federalism”, Republica, 

३ जून २०१२। तर २२ जूनसम्म आइपगु्दा पाटीर्को केन्िीय सिमितले “एकल 
पिहचान” मा आधािरत राज्यलाई अःवीकार गिरसकेको िथयो र छलफलमै 
नआएको “िमिौत पिहचान” को नामकरण भएको स ीय ढाँचाको समथर्न गर् यो। 
त्यसको लगतै एमालेका उच्च तहका केही नेताह ले नयाँ राज्यह का नामकरण 
कुनै पिन हालतमा पिहचानको आधारमा हनु ुहु  भ े माग राख्न थाले।“CPN-

UML passes 7-province model amid sharp dissent”, Republica, २४ जून 
२०१२। एमाले नेताह  िविभ  पाटीर्का विर  राजनीित ह  रहेका समूहमा 
सामेल भएका िथए, जनु समूहले मे मिहनाको मध्यितर स ीयताका सम्बन्धमा 
एउटा िववादाःपद ूःताव सझुाएको िथयो। तर त्यो ूःताव संिवधानसभामा 
किहल्यै ू ःततु गिरएन र अिधकांश पाटीर्का सदःयह ले तथा पिहचानमा आधािरत 
समूहह ले सडक आन्दोलन र हडताल गरेर त्यस ूःतावलाई ठाडै अःवीकार 
गरे। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, 

भाग २.क.१ र २। 
११६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले नेता, धनकुटा, जून २०१२। 
११७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमाले नेताह , काठमाड , मे- जून २०१२। 
११८ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले जनजाित नेता, काठमाड , 
जूलाई २०१२। तर, जलुाईमा आिदवासी जनजाित महास ले नयाँ पाटीर् खोल्ने 

गठबन्धन गन कुरा पिन सोिचरहेछन ्र कालान्तरमा त्यसमा ूवेश पिन 
गनर् सक्छन।्११९ उनीह  छु ै पाटीर् खडा गनतफर्  पिन िवचार गिररहेछन,् 
तर हालसालै गठन गिरएको जनजाित नेततृ्वको पाटीर् जःतो नभई बहृ र 
उ ेँय बोकेको पाटीर् खोल्ने सरुमा छन।्  

एमालेले पिहले पिन जातीय मतदाता गणलाई बेवाःता गरेको िथयो र 
जातीय मु ामा माओवादीिसत हारेको यो पिहलो पटक होइन। एमालेले 
जनजाित समूहह लाई ूजातन्ऽको पनु:ःथापना हनु ु केही अिघदेिख 
आफूितर ता  थालेको हो। तर त्यो जातीय मु ाूित सहानभुिूत भएका 
कारणले नभई आफ्नो समथर्नको आधारलाई फरािकलो बनाउनका लािग 
िथयो भ लाई नेताह  िहिच्कचाउँदैनन।्१२० ब ीस वषर्मा पिहलो पटक 
सन ्१९९१ मा भएको ूजातािन्ऽक िनवार्चनमा एमालेले अन्य कुराका 
अितिरक्त राज्य संःथाह मा जनजाितको ूितिनिधत्व, मातभृाषामा िशक्षा, 
संःकृितको ूव र्न र धमर्िनरपेक्ष राज्यको ःथापना गन वाचा गरेको 
िथयो। तर त्यसपिछको अविधमा राज्य तथा राजनीित उच्च जातका िहन्दू 
र अझ भ े हो भने बाहनुवादी भएको जनजाितह को अनभुवलाई नै 
बिलयो बनाउने काम पाटीर्ले गर् यो। उसले सरकारअन्तगर्तको राि य 
रेिडयो ःटेशनबाट संःकृत भाषामा समाचार ूसारण गराउन थालेर 
धमर्िनरपेक्षतालाई पिन बेवाःता गर् यो।१२१ 

एमालेले शािन्त ू िबयाको अविधमा जनजाितमखुी एजेन्डा समातेको जःतो 
देिखयो। सन ्२००६ मा माओवादीह  शािन्त ूिबयामा भाग िलन 
भिूमगत अवःथाबाट बािहर आएपिछ उनीह ले पिहचानमा आधािरत 

                                                        
घोषणा गरेपिछ पिन एमालेका पूवरू् धानमन्ऽी माधवकुमार नेपालले असन्तु  
जनजाित नेताह ले पाटीर् छाड्ने कुरालाई अःवीकार गरेका िथए। “पाटीर् छाडेर 
कोही जाँदैन”, कािन्तपरु, ७ जलुाई २०१२। 
११९ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, माओवादी माउपाटीर्का पोिलटब्यरुो 
सदःय, काठमाड , जलुाई २०१२। तर उपाध्यक्ष राईले माओवादी पाटीर्मा ूवेश 
गन सम्भावनालाई इन्कार गरे। “माओवादीमा चािहँ कुनै हालतमा जा ”, 

कािन्तपरु, ८ जलुाई २०१२। जलुाई ३ मा ू धानमन्ऽी भ राईले एमाले, काङ्मसे 
लगायत िविभ  पाटीर्का जनजाित र मधेसी नेताह  तथा अिभयानकतार्ह को एउटा 
समूहलाई स ीयताको पक्षमा गठबन्धन िनमार्ण गनर् भनेर छलफलका लािग 
बोलाए। बैठकमा सहभागी एमालेका एक जनजाित नेताले भने, “हामीले त्यःतो 
गठबन्धनको खाँचो नरहेको र हामीले अझै पिन स ीयताका लािग पाटीर्मा 
आन्तिरक स षर् चलाइराखेका बताय ।“बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, 
एमाले जनजाित नेता, काठमाड , जलुाई २०१२। थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्
भाग २.ग.२। 
१२० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, एमालेका अिधकारी, काठमाड , जलुाई २०१२। 
१२१ हेनुर्होस ्“Party on a verge”, The Kathmandu Post, २२ जून २०१२। 
रेिडयो नेपालबाट संःकृतमा समाचार ूसारण गन िनणर्य नोभेम्बर १९९४ देिख 
सेप्टेम्बर १९९५ सम्म स ामा रहेको एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेको 
िथयो। T. Louise Brown, The Challenge to Democracy in Nepal: A Political 

History (London, 1996), प.ृ २२४। संःकृत भाषालाई बाहनुको वचर्  रहेको 
उँचनीचयकु्त िहन्दूवादसँग जोडेर हेिरन्छ। िनजामती सेवाका परीक्षाह मा 
संःकृतिन  नेपाली भाषाको ूयोग हनुाका कारण उच्च जातमा नपन र मातभृाषा 
नेपाली नभएकाह लाई अप्ठेरो पन गरेको छ। गैरिहन्दूवादी धािमर्क परम्परालाई 
जीिवत राख्न जोड िदने जनजाित आन्दोलनका लािग धमर्िनरपेक्षता एउटा मह वपूणर् 
कडी हो। 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ २१ 
 

 

मु ाह  विरपिर नै आफ्ना शिक्त पिरचालन गनछन ्भ े ःप  िथयो। 
िवःततृ शािन्त सम्झौताले पिन सामािजक-राजनीितक बिहंकरण र 
सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गनुर्पन लगायत बहृ र सामािजक तथा अन्य 
पान्तरणूित ूितब ता जनाएको िथयो। एमाले पिन माओवादीले 

उिछन्ला भ े डरले त्यस भीडमा सामेल भइहाल्यो। अगःट २००६ मा 
त्यस पाटीर्ले क्षऽेीय तथा जातीय ःवाय ताूित समथर्न जनायो। सन ्
२००८ को चनुाव घोषणापऽमा “पिहचान र सामथ्यर्”मा आधािरत स ीयता 
ल्याउने वचन िदयो। यसले अन्तरार्ि य ौम स ठनको महासिन्ध १६९ 
ूित पिन समथर्न जनायो, जनु महासिन्ध आिदवासी र जनजाितह को 
अिधकारको संरक्षण तथा आत्मिनणर्यको अिधकार लगायत आिदवासी 
संःकृितको समथर्न गन िवषयिसत सम्बिन्धत छ। सन ् २००९ मा 
संिवधानसभाको राज्यपनुसर्ंरचना सिमितमा त्यस पाटीर्ले पन्ी राज्यको 
ूःताव राखेको िथयो, जसमा धेरैजसो “एकल पिहचानका राज्यह  र 
खास जनजाित समूहको बासःथानिसत गाँिसएका राज्यह  िथए।१२२ तर 
सन ्२०११ र सन ्२०१२ मा भएका सम्झौतावातार्का बममा ती सबै 
कुरा झूटा बाचा िथए भ े खलुःत हुँदै गयो र पिहचानको राजनीितूित 
एमालेिभऽ धेरैको वैनमनःयता गिहिरँदै गएको देिखयो।१२३ 

अिहलेसम्म यस ढुलमलुपनले पाटीर् स ठनलाई ठूलो नोक्सान 
परु् याइहालेको छैन। एमालेका जनजाित नेताह  पिन अिनि त भिवंयका 
लािग एउटा ठूलो पाटीर्को सदःय हनुाको लाभ त्याग्ने नत्याग्ने ि िवधामा 
छन।् तर धेरैलाई नेपालमा पिहचानको राजनीितमा िनकै पिरवतर्न 
आइसकेको र पाटीर्को धारणा आफ्ना लािग बोझ ब  सक्छ भ े लागेको 
छ। केहीले एमाले छाड्ने छन,् सम्भवत: अक  िनवार्चन हनुअुिघ नै।१२४ 
एमाले नेततृ्वले पिहचान िवरोधी अडान ज्यान गए नछाड्ने लक्षण 

                                                        
१२२ उपाध्यक्ष राईले १२ जून २०१२ मा एमाले पाटीर् केन्िीय कायार्लयमा पेस 
गरेको राजनीितक दःतावेज “वतर्मान पिरिःथितमा हाॆो मत” मा पिहचानको 
मु ामा एमालेको संलग्नताबारे व्याख्या गरेका छन।् जनजाित कायर्सूचीको मखु्य 
मु ा भनेको आईएलओ १६९ को कायार्न्वयन हो। सेप्टेम्बर २००७ मा सो 
महासिन्धलाई अनमुोदन गरेर नेपाल त्यसो गन दिक्षण एिसयाको पिहलो रा  
बनेको िथयो। तर त्यसलाई कायार्न्वयन गन योजना भने सेप्टेम्बर २००८ देिख नै 
मिन्ऽपिरषद् मा गएर अिड्कएको छ।“ILO 169: Nepal as a model”, Nepali Times, 

१८ फेॄअुरी २०११। 
१२३ एमालेका धेरै नेताह ले पिहचानमा आधािरत स ीयताले जातीय तनाव िसजर्ना 
गन वा मलुकुलाई कमजोर पान तकर्  िदँदै त्यसको िवपक्षमा बोल्दै आएका छन।् 
उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्“Govt hatching conspiracy to retain power: Oli”, The 

Himalayan Times online edition, ७ अिूल २०१२ र “UML will not accept 

ethnic federalism”, The Kathmandu Post, १९ िडसेम्बर २०११। थप 
जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ 
उल्लेिखत, भाग २.क.१। 
१२४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, स ारकमीर्, काठमाड , जलुाई २०१२। जातीय 
मु ालाई बेवाःता गरेका कारण यसका सदःयह ले यसअिघ पिन पाटीर् छाडेका 
छन।् एमाले सम्ब  िशक्षक स ठनका ूमखु रहेका गोरेबहादरु खपा ीले सन ्
१९९० मा ूजातािन्ऽक व्यवःथा आएप ात ्पाटीर् छाडेर जातीय पाटीर् खोलेका 
िथए। उनी सन ्२००२ मा राजा ानेन्िको सरकारमा सामेल भएका िथए र 
उनको अिहले कुनै हैिसयत छैन। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १०- ११। 

देखाएको छ। नेततृ्व जनसमक्ष नरम धारणा िलएर जानकुो स ा ब  
मखुर जनजाित सदःयह लाई िमल्काउन तयार रहेको देिखन्छ। 

ग. मधेसी पाटीर्ह  

मधेसीह  िहन्दू वणर्व्यवःथा मा  े तराई मैदानका बािसन्दा हनु,् 
उनीह को िसमापािर भारतिसत व्यापक पािरवािरक तथा सांःकृितक 
सम्बन्ध रहेको छ। संयकु्त लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार् (वा मधेसी मोचार्) 
र बहृत ्मधेसी मोचार् नामका दईुओटा मोचार् छन ्जो वाःतवमा थुू  ै
ससाना पाटीर्ह को गठबन्धन हो।  

माउ माओवादी पाटीर् जःतै मधेसी पाटीर्ह  पिन मोटामोटी तवरमा 
िनवार्चन वा संिवधानसभाको पनु:ःथापना दवैुका लािग तयार छन।् तर 
िनणर्य कःतो हनेुछ त्यसबाट दईु मधेसी मोचार्ह को सापेिक्षक शिक्त 
ूभािवत हनेुछ। संःथापन िवरोधी भावनाले मधेसी मतदाताबाट बढी भोट 
िमल्छ भ े िहसाबिकताब भएमा स ाधारी गठबन्धनमा भएका मधेसी 
पाटीर्ह ले सरकार छाड्न सक्छन।् मधेसी पाटीर्ह मा हनु सक्ने फुटले 
मधेसी शिक्तह को पनुसर्न्तलुनमा सघाउ परु् याउनेछ।१२५  

अिःत भखर्रसम्म पिन संयकु्त लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार्मा धेरैजसो मधेसी 
पाटीर्ह  सामेल िथए। अिहले यो मोचार् सरकारमा साझेदार छ र यसले 
स ीयतासम्बन्धी सम्झौतावातार्मा माओवादी तथा जनजाित ककसलाई 
डटेर साथ िदएको िथयो। यसको ूित न् ी बहृत ्मोचार् धेरै सानो छ, तर 
तल्लो तहमा यसूितको आकषर्ण िनकै राॆो छ र यसले आफ्नो शिक्त 
तथा ूभाव पिन बढाइरहेछ। बहृत ् मोचार् असन्तु  माओवादीह को 
निजक छ र यसले मधेसी पाटीर्ह को माऽै नभई त्यसभन्दा पितर्र गएर 
गठबन्धन बनाउने उ ेँ य राखेको छ। हाल यस गठबन्धनमा तीनवटा 
मधेसी र चारवटा गैरमधेसी पाटीर्ह  सामेल छन।्१२६ संिवधानसभाको 
अन्त्य हनुभुन्दा अिघ बहृत ्मोचार्ले पूवर्देिख पि मसम्मै एउटै मधेस 
                                                        
१२५ सन ्२००८ को िनवार्चन ताका चारओटा माऽ मधेसी पाटीर्ह  रहेका िथए 
भने अिहले ितनीह को सङ्ख्या १४ ओटा पगेुको अनमुान छ। “मधेसी दल ६ 
िथए, १७ पगेु”, कािन्तपरु, ११ जून २०१२। िविभ  मधेसी पाटीर्ह का बारे थप 
जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, िहंसाको तापमा तराई, मािथ 
उल्लेिखत र नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १०; र 
नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग ३.ङ; साथै हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १३ र नेपालको 
शािन्त ूिबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १२। 
१२६ अगःट २०११ मा मधेसी मोचार् सरकारमा जाँदा नौओटामध्ये पाँचओटा 
मधेसी पाटीर् मोचार्मा सामेल िथए। छओटा मधेसी पाटीर्ह  मधेसी मोचार् वा बहृत ्
मोचार् कतै पिन छैनन।् “मधेसी दल ६ िथए, १७ पगेु”, मािथ उल्लेिखत। मधेसी 
जनअिधकार फोरम (नेपाल) वा मजफो (नेपाल) का एक जना नेताले स रीमा भने, 

“मोहन वै ले मे मिहनामा हाॆो (बहृत ्मधेसी मोचार्को) िवरोध ूदशर्नलाई ठूलो 
समथर्न गरेकाले हामी उनीह सँग गठबन्धनमा जान सक्छ ।” बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, मजफो (नेपाल) नेता, स री, जून २०१२। मजफो (नेपाल) का अकार् 
नेताले वै को पाटीर् पिहले ःप  नीितका साथ आउन ुपनमा जोड िदए, तर नयाँ 
माओवादी पाटीर्सँगको गठबन्धनमा जान उनी तयार भएको बताए। बाइिसस 
मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, पूवर् मजफो (नेपाल) का सभासद, काठमाड , जलुाई 
२०१२। मािथ भाग २. ख.१ पिन हेनुर्होस।् 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ २२ 
 

 

हनुपुछर् भ  े सु को मागमा जोड िदएको िथयो, य िप ठूला मधेसी 
हःतीह ले केही समयका लािग दईु राज्यको अवधारणालाई मानेका 
िथए।१२७ उपेन्ि यादवले नेततृ्व गरेको बहृ र मोचार्ले नोभेम्बर २०१२ 
मा चनुाव गन घोषणालाई असंवैधािनक भनेर भत्सर्ना गनर्मा काङ्मसे र 
एमालेको साथ िदएको िथयो। यी दवैु िनणर्य पछािडका कारणमा संयकु्त 
लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार्को ूितवाद गनुर् त िथदै िथयो, त्यसबाहेक 
उनीह को िव ास पिन यसमा जोिडएको िथयो। 

संिवधानसभाको अन्त्य भएपिछ मधेसी मोचार्का दईुओटा पाटीर्ह  मधेसी 
जनअिधकार फोरम (गणतािन्ऽक) र मधेसी जनअिधकार फोरम 
(लोकतािन्ऽक) फुट्न गए। मजफो (गणतािन्ऽक) को केन्िीय सिमितको 
एउटा खेमाले काम ुअध्यक्ष (जो वतर्मान सरकारमा सूचना मन्ऽी पिन 
छन)् लाई हटाएपिछ त्यो पाटीर् १ जलुाईमा फु ो। “वाःतिवक” 
पाटीर्को ूितिनिधत्व कसले गछर् भ मेा दवैु खेमाबीच िववाद छ र दवैु 
पक्ष एकअकार्लाई िनंकासन गन धम्की िदइरहेछन।्१२८  

५ जूनका िदन त्यस बखतको सबभन्दा ठूलो मधेसी पाटीर् मधेसी 
जनअिधकार फोरम (लोकतािन्ऽक) ले आफ्नो विर  नेता शरतिसंह 
भण्डारीलाई पाटीर्बाट िनंकािसत गर् यो। भन्डारी ताजा िनवार्चन गन 
घोषणाको िव मा िथए र संिवधानसभाको अन्त्य हनुअुगािड बहृत ्
मोचार्मा संलग्न िथए।१२९ त्यसको केही ह ापिछ उनले राि य मधेस 
समाजवादी पाटीर् खडा गरे। मधेसी जनअिधकार फोरम (लोकतािन्ऽक) 
स ाधारी मधेसी मोचार्िसत नै रहेको छ।  

पहाडे र गैरमधेसी उत्पि का भण्डारी पिहलेका काङ्मसेी नेता हनु ्र 
उनले िवगत वषर्मा क र मधेसी अडान िलएका िथए तथा सेनामा मधेसी 
यवुाको भनार्को समथर्न गरेका िथए। उनको पाटीर्ले ती अडानह  
छाडेको छैन र गैरमधेसीह का लािग उनको पाटीर्मा केही पदह  

                                                        
१२७ तराईमा ब े राज्यह को सङ्ख्या र “एक मधेस एक ू देश” बारे उनीह को 
मौिलक माग सम्बन्धमा मधेसी पाटीर्ह को धारणा बझु्नका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, 

प.ृ १७। 
१२८ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, मजफो (गणतािन्ऽक) नेता, काठमाड , 

जलुाई २०१२। “Yadav urges EC not to legitimize his dismissal”, Republica, 

काठमाड , ४ जलुाई २०१२। “फोरम गणतािन्ऽकको िवःतािरत बैठक: संःथापक 
अध्यक्ष गु ासँग सम्बन्धिवच्छेद”, अ पूणर् पो , २७ जलुाई २०१२। 
१२९ “MJF-L gives Bhandari the walking ticket”, The Kathmandu Post, ६ जून 
२०१२ र “Sarat Singh forms new party”, The Kathmandu Post, २८ जून 
२०१२। भण्डारीलाई पाटीर्बाट िनंकाशन गिरएपिछ मजफो (लोकतािन्ऽक) 
केन्िीय सिमतका धेरै जना सदःयह ले पाटीर् अध्यक्ष तथा गहृमन्ऽी िवजयकुमार 
गच्छदारले मधेसी मु ाह  छाडेको आरोप लगाउँदै पाटीर्बाट राजीनामा िदए। 
“Nettled, 9 leaders walk out on MJF-L”, The Kathmandu Post, ११ जून 
२०१२। यो समूह भण्डारीले खोलेको नयाँ पाटीर्को मे दण्ड हो। “Bhandari 

announces new Terai-centric party”, nepalnews.com, २८ जून २०१२। मजफो 
(नेपाल) ले भण्डारी अझै पिन बहृत ्मधेसी मोचार्को सदःय रहेका दाबी गदर्छ। 
बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, भतूपूवर् मजफो (नेपाल) सभासद, मािथ 
उल्लेिखत। 

सरुिक्षत पिन रािखएका छन।्१३० यो कदम बहृत ्मोचार् र अन्य मधेसी 
पाटीर्ह ले पूरै समावेशी नभए पिन राि य हैिसयत ूा  गनर् चालेको 
कदमिसत िमल्दोजलु्दो छ। उदाहरणका लािग, तराई मधेस लोकतािन्ऽक 
पाटीर् (तमलोपा) जःता पाटीर्ह ले मगु ु र जमु्ला जःता पहाडी 
िजल्लाह मा शाखाह  ःथापना गरेका छन।्१३१ सबभन्दा परुानो मधेसी 
पाटीर् स ावना पाटीर्ले मे मिहनामा जनकपरुमा भएको आफ्नो 
महािधवेशनमा अन्य सीमान्तीकृत समूहह  र त्यहाँ उपिःथत नगण्य 
जनजाित समथर्कह का पक्षमा आवाज उठाएको िथयो।१३२  

मधेसी पाटीर्ह मा भइरहेको बारम्बारको फुट र पनुरखा नका धेरै 
कारणह  छन।्१३३ तर मधेसी पाटीर्का नेता र कायर्कतार्ह को एउटा 
साझा ध्येय रहेको छ र उनीह  मधेसी एजेन्डाूितको िनि त शिक्तशाली 
सामािजक समथर्नबाट ठेिलएका छन।् यसको अथर् के हो भने दईुवटा 
मधेसी मोचार् र अनेक थरी मधेसी पाटीर्ह ले सरकार र चनुावमा जानका 
लािग जनुसकैु साझेदारह  रोजे पिन स ीयतालाई समथर्न गन मािमलामा 
भने उनीह को व्यवहार एउटै हनेुछ।१३४  

राि य राजनीितमा मधेसी ूभाव एउटा ःथायी तथ्य बनेको छ। तर यो 
िभऽिभऽै िवभेदकारी बन्दै गएको छ। जातको राजनीितले ठूलो भिूमका 
खेल्दछ। उदाहरणका लािग, धेरैजसो मधेसी नेता र कायर्कतार्ह  यादव 
जातका छन ्र मधेसको धािमर्क पिर ँय एकदमै िविवधतापूणर् र ौेणीगत 
छ। केही राजनीित ह  अनेक थरी मधेसी पाटीर् र नेताह ूितको 
समथर्न जातबाट िनधार्रण हनेु कुरा सहजै ःवीकाछर्न।्१३५ केही 

                                                        
१३० “मधेसी दलमा पहाडेलाई आरक्षण” नयाँ पिऽका, २४ जलुाई २०१२। 
१३१ “Madhesi parties reaching out to Pahadi people”, The Kathmandu Post, 

२२ जलुाई २०१२। 
१३२ बाइिसस मपु ५ मेमा जनकपरुमा सम्प  स ावना पाटीर्को अिधवेशन हेनर् 
पगेुको िथयो। 
१३३ उपयोगी िव षेणका लािग हेनुर्होस, “Why Madhesi parties split”, Republica, 

९ जून २०१२ र “The great Madhesi mushrooming”, The Kathmandu Post, 

२० जलुाई २०११। 
१३४ जलुाईमा मधेसी मोचार्को एउटा घटक तमलोपाले आगामी िनवार्चनका लािग 
एउटा संयकु्त मधेसी पाटीर् िनमार्ण गन ूःताव गरेको िथयो। सानासाना पाटीर्का 
शिक्तलाई िमलाएर एउटा बिलयो स ठन िनमार्ण गनर्का लािग यो ूयास उपयोगी 
हनु सक्थ्यो। तर ितनका पाटीर्ह बीच िव मान अनेकन ्तनाव र अन्तरिवरोध 
तथा व्यिक्तत्वको िववादले गदार् केही मधेसी नेताह ले गठबन्धनमा माऽै जोड 
िदइरहने सम्भावना देिखन्छ। उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्“TMDP in talks for a 

single Madhesi party”, Republica, ३ अगःट २०१२ र “Idea of one party in 

Madhes draws mixed reactions”, The Kathmandu Post, ८ जलुाई २०१२। 
१३५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , मधेसी मोचार्मा रहेका तमलोपा र स ावना 
पाटीर्का विर  सदःयह , काठमाड , मे-जून २०१२; मधेसी मोचार् सम्ब  पाटीर्का 
िजल्लाःतरीय कायर्कतार्ह , जनकपरु, मे २०१२। उपेन्ि यादवको मजफो 
(नेपाल) का एक जना चिचर्त सदःयले भने, “(मधेसी) ॄ ा णह  तमलोपालाई भोट 
िदन सक्छन,् यादवह  हामीिसत र केही अन्यिसत आउनेछन।् सबैका आआफ्नै 
रोजाइ हनेुछ। तर मधेसीले मधेसी पाटीर्लाई नै भोट हाल्नेछन।्” बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। सवर्ऽ ू ित ा भएका राजनीित  महन्त 
ठाकुरले तमलोपालाई नेततृ्व िदएका छन।् यो पाटीर् मधेस आन्दोलनप ात ्
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समथर्कह  बहृ र मधेसी राजनीित अन्तगर्तका पाटीर्ह बाट ू ःट एजेन्डा 
चािहरहेछन ्वा संरक्षणवाद र ॅ ाचारका कारण आफ्ना मतदातागणूित 
उ रदायी हनुकुो स ा नेताह को ध्यान अन्तै मोिडएकामा िचिन्तत बनेका 
छन।्  

मधेसी जनअिधकार फोरम (नेपाल) का उपेन्ि यादव यता केही वषर्देिख 
एक्ला खेलाडीका पमा देिखएका छन।् धेरै ठूला मधेसी 
राजनीित ह भन्दा लामो समय अिघदेिख मधेसी मु ामा उनी सिबय रहँदै 
आएका छन ्र मधेसी जनअिधकार फोरमलाई नेततृ्व िदंदै आएका छन,् 
जनु फोरम धेरै पटक फुट्दै आएको छ।१३६ यादवले गएको एक वषर् 
देश ॅमणमा र जनःतरीय स ालको सु ढीकरण गनर्मा िबताएका 
छन।्१३७ उनलाई सत्यिन ा भएका व्यिक्तका पमा हेिरन्छ र उनले 
आफूलाई भारतीय संःथापनाबाट अलग्याएको बिुझन्छ । भारतीय 
संःथापनाले पिन आफ्नो वशमा नआउने भएकाले उनलाई दतु्कारेको 
देिखन्छ।  

स ीयतासम्बन्धी कुनै पिन िनणर्यमा उनको सहमित आवँयक देिखन्छ र 
आन्दोलन हाँक्ने उनको क्षमता र केही जनजाितह िसतको उनको 
उठबसलाई हेदार् संिवधानसभा िबउँताउने या नयाँ िनवार्चन गराउनेबारेको 
जनुसकैु छलफलमा उनको सहभािगता ज री छ। केही मधेसी पाटीर्ह  
उनीिसत िमिसन लागेकाले मधेसी मोचार्लाई चनुौती िदन सक्ने उनको 
शिक्त बिढरहेको छ र उनी मह वपूणर् मधेसी व्यिक्तत्व बनेर देखा 
पिररहेका छन।् पाटीर्ह मा भइरहने फुट र मधेसी मोचार्मा हनु सक्ने 
पनुरखा नबाट केही पाटीर्ह  उनको गठबन्धनमा सामेल हनु सक्नेछन,् 
त्यसले उनलाई फेिर एक पटक राि य राजनीितको सङ्ख्याको खेलमा 
एउटा खेलाडी बनाउन सक्नेछ।  

घ. उम दिक्षणपन्थी पाटीर्ह  

अनदुारवादी पाटीर्ह  राजतन्ऽिसत निजक िथए र सन ्२००८ मा नेपाल 
िहन्दू राज्यबाट धमर्िनरपेक्ष गणतन्ऽ भएपिछ उनीह को मह व घटेर 
गएको छ। ियनीह मध्ये एउटा राि य ूजातन्ऽ पाटीर् (नेपाल) माऽ 
ःप  राजनीितक म मा उिभएको छ। यो ूःट पमा राजावादी माऽ 
होइन राजतन्ऽवादी पिन छ र गणतन्ऽ, धमर्िनरपेक्षता तथा स ीयताउपर 
जनमत सङ्मह गराउन चाहन्छ।१३८ राजलाई फकार्उने वा नेपाललाई 

                                                        
काङ्मसेले मधेसमा आफ्नो नेततृ्व गमुाएपिछ खडा भएका मधेसी पाटीर्ह मध्ये 
एउटा हो। उनको पाटीर्ले उच्च जातका मािनसलाई आकिषर्त गरेको देिखए पिन 
ठाकुरको नाम यदाकदा रा पित तथा ू धानमन्ऽी पदको उम्मेदवारका पमा िलने 
गिरन्छ। 
१३६ यादवले मधेसी जनअिधकार फोरमलाई सन ्१९९७ मा एउटा गैससका 
पमा सु  गरेका िथए। 

१३७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, विर  मजफो (नेपाल) सदःय, काठमाड , जून 
२०१२; मजफो (नेपाल) नेता, स री, जून २०१२। 
१३८ राूपा (नेपाल) का नेता कमल थापाले नयाँ संिवधान बनाउन नसके सन ्
१९९० को संिवधान िबउँताउनपुन र उनको पाटीर् संिवधान नआउन्जेल माऽै 
राजावादी हनु सक्ने कुरा बताए। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको 

िहन्दू राजतन्ऽअन्तगर्त राख्न ेसन ्१९९० को संिवधानलाई िबउँताउने 
सम्भावना क्षीण छ। संिवधानसभा खतम भएपिछ पूवर्राजा ानेन्ि शाहले 
आफू सावर्जिनक जीवनमा “राजाका पमा” माऽ आउने बताएका 
िथए।१३९ त्यसूित अन्य पाटीर्ह को तथा आम जनताको नकारात्मक र 
िचिढएको ूितिबयाबाट उनको जनसमथर्न नगण्य रहेको बझु्न 
सिकन्थ्यो।१४० 

तर राूपा (नेपाल) ूितको समथर्न राजाको पनुरागमन वाःतिवक अथर्मा 
कित सम्भव छ भ मेा आधािरत छैन, अिपत ुउच्च वगर् र उच्च जातका 
मािनसह मा स ीयता, धमर्िनरपेक्षता, एजेन्डा तय गनर् नसक्ने परम्परागत 
पाटीर्ह को कमजोरी र संिवधानसभा असफल भयो भ े आम धारणाबाट 
उत्प  डरबाट फाइदा िलन सक्ने पाटीर्को क्षमतामािथ भर पछर्। यसका 
केही समथर्कह को हकमा राजनीितक िहन्दूवादले राजनीितमा लािगरहने 
र सडकबाट होस ् या चनुावबाट होस ् जनुसकैु तिरकाबाट ूःतािवत 
पिरवतर्नह लाई रोक्ने बाटो उपलब्ध गराउँछ। 

राूपा (नेपाल) ले क र िहन्दू समूहह को समथर्न पाएको छ, तर त्यो 
समथर्नबाट ॐोतसाधन र जनपिरचालनका लािग सहयोग जटु्न सक्छ 
सक्दैन त्यो ूःट छैन। पाटीर्को िवचारमा राजतन्ऽको आकषर्ण 
परम्परागत कुलीन वगर्को सानो िहःसाभन्दा पितर्र पिन पगेुको छ। 
“हामीलाई जनजाितह को पिन समथर्न छ। जे भए पिन स ीयता र 
धमर्िनरपेक्षता आउनअुिघ साम्ूदाियक तनाव त िथएन”, झापाका राूपा 
(नेपाल) का एक जना नेताले भने।१४१ तर खलेुर बािहर आएका 
जनजाित र अन्य समूहह का नजरमा पिहलेको व्यवःथा परुानो पाराको 
िपततृ्ववाद र घलुिमलमा जोड िदने खालको िथयो र यसूित उनीह  
आकिषर्त होलान ्भ े देिखंदैन।  

                                                        
शािन्त ू िबयाः टुि ने छाँट देिखएको छ, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १३। जून २०१२ 
को र् यालीमा उनले आगामी िनवार्चनले “राजालाई नागाजुर्नबाट नारायणिहटीमा 
ल्याउनेछ” भनेका िथए। उनले यिद िनवार्चन नभएमा सन ्१९९० को संिवधान 
िबउँताउन जनता सडकमा आउनेछन ्पिन भनेका िथए। मकर ौे , “राजा र 
०४७ सालको संिवधान फकार्उँछ ”, कािन्तपरु, १० जून २०१२। 
१३९ “आए राजाकै भिूमकामाः ानेन्ि”, राजधानी, ४ जलुाई २०१२। पूवर्राजाको 
यो पिहलो ःप  अिभव्यिक्त िथयो। यसभन्दा अगािड राजनीित  र पाटीर्का 
िबयाकलापको आलोचना गनर्मै उनले आफूलाई सीिमत राखेका िथए। 
“Nationality, peace, democracy in jeopardy: Ex-king”, The Himalayan Times 

online edition, १ माचर् २०१२। २७ मेका िदन संिवधानसभाको अिन्तम घडीमा 
पिहलेका राजपिरवारको औपचािरक वेबसाइट मािनएको www.nepalroyal.com 
वेबसाइट स ालनमा आएको िथयो। त्यसमा शाही पिरवारका जीिवत सदःयह का 
नामको सूची र उनीह का पिहलेका मानपदवी समेतको उल्लेख गिरएको िथयो। 
आफ्ना समथर्कह लाई ानेन्ि शाहले िदएको भिनएको सन्देश पिन त्यसमा परेको 
छ। यसलाई उपयुर्क्त वेबसाइटमा हेनर् सिकन्छ। 
१४० शाहको भनाइपिछ नेपाली िमिडयामा िविभ  ू ितिबयाको लहरै चलेको िथयो 
र उनले राजनीितक यथाथर् नबझेुको र उनको कुनै शाख नरहेको भनेर आलोचना 
गिरएको िथयो। उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्नारायण मानन्धर, “Wishful thinking, 
Gyanendra”, The Kathmandu Post, १५ जलुाई २०१२ र माधव ढु ेल 
“पूवर्राजाको ग ीनसीन सपना”, नागिरक, ८ जलुाई २०१२। 
१४१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, राूपा (नेपाल) नेता, झापा, जून २०१२। 
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राूपा (नेपाल) ले संिवधानसभामा केवल चारओटा िसट िजतेको िथयो, 
तर चनुाव गन घोषणालाई यसले ःवागत गरेको छ। मूलधारका पाटीर् 
नेताह ूितको िवतृं णा र नेपालमा भइरहेको पिरवतर्नूितको िचन्ताको 
लहरबाट आफूलाई फाइदा पगु्ने पाटीर्ले सोचेको छ। नया ँमाओवादी 
पाटीर्झ यसले पिन भारतीय ूभाव बढेको देख्छ र त्यसूितको रा वादी 
रोषको उपयोग गनर् खोज्छ। एमाले र काङ्मसेझ यो पाटीर् पि मा 
दाताह ले जातीय राजनीितमा हात हालेका छन ्भनेर सशि त छ। केही 
मिहना यता यस पाटीर्ले अल्पमतको राजनीितक धारणालाई ूःटिसत 
आवाज िदएर वा ूितिनिधत्व गरेर आफूलाई राि य हैिसयतको पाटीर्का 
पमा िचनाउन सापेिक्षक तवरमा सफल दाबी गरेको छ।१४२ अ  

पाटीर्ले राूपा (नेपाल) लाई सानै िकन नहोस ्एउटा खेलाडीका पमा 
िलनपुछर्।  

राूपा (नेपाल) बाहेक पिहलेको राजतन्ऽवादी राि य ूजातन्ऽ पाटीर्का 
अ  दईुओटा सन्तित पिन छन:् ती हनु ्राि य ू जातन्ऽ पाटीर् (राूपा) र 
राि य जनशिक्त पाटीर् (राजपा)।१४३ यी दईु पाटीर्ह  एकीकरण गन 
ूयासमा छन,् तर िजल्ला तहमै रहेको असहमित, गटुबन्दी र दवैु 
पाटीर्का नेततृ्वबारेको िखचोलाले गदार् त्यो अिघ बढेको छैन। दवैु पाटीर् 
नेपाल गणतन्ऽ नै रहनपुछर् भ े ःवीकाछर्न।्१४४ तर उनीह  के 

                                                        
१४२ राूपा (नेपाल) ले सन ्२०१२ मा देशभिर धेरै र् यालीह  िनकाल्यो। ती 
र् यालीह बाट पाटीर्ूित बहृत ्समथर्नभन्दा पिन यसको िलँडेिढपी र पीधँ नभेिटने 
थैलाको आकार ूकट हनु्छ। अिूलमा प्यूठान िजल्लामा सकीनसकी डािकएको 
एउटा सावर्जिनक सभा बाइिसस मपुले देखेको िथयो। सभामा मिुँकलले २५० 
जना भेला भएका िथए, त्यसमा पिन केही सहभागी ःथानीय माओवादी िथए जो 
मोहन वै  र अन्य चिचर्त कम्यिुनःट नेताह को गहृ िजल्लामा राजावादीह ले के 
गलार्न ्त भ े उत्सकुताले त्यहा ँआएका िथए। ब  २७ मेपिछ पाटीर्ले ९ जूनमा 
राजधानीमा िनकालेको र् यालीमा त्यसको एक िदनअगािड काङ्मसे, एमाले लगायत 
२७ ओटा िवपक्षी पाटीर्ह ले गरेको र् यालीमा भन्दा बढी जनसहभािगता िथयो। 
संिवधानसभाको िवघटनपिछ काठमाड मा भएका सावर्जिनक सभाह मा माओवादी, 
मधेसी र जनजाित अिभयानकतार्ह ले िमलेर स ीयताको पक्षमा िनकालेको र् याली 
सबैभन्दा ठूलो िथयो। तर राजधानीलाई हेरेर मोफसलका मािनसह को िवचार 
नाप्न सिक । यसको अलावा केही पाऽह को स ठनात्मक शिक्त र केहीको 
नौलोपनले गदार् पिन सावर्जिनक भेलामा मािनस आउने गछर्न।् र् यालीबाट माऽै 
बहृत ्जनसमथर्न रहेको वा िनवार्चन िज  ेमापन गनर् िमल्दैन। 
१४३ संवैधािनक राजतन्ऽका मखु्य खेलाडीका पमा रहेका राूपा र राजपाले सन ्
२००८ को िनवार्चनमा ५७५ िसटह मध्ये बमशः आठ र तीन िसट माऽ 
िजतेका िथए, ती पिन सबै समानपुाितक ूितिनिधत्वबाट। 
१४४ राजपा र राूपा (नेपाल) दवैु नै राूपाबाट बमशः सन ्२००५ र २००८ 
मा फुटेर बनेका हनु।् हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको शािन्त ूिबयाः 
टुि ने छाँट देिखएको छ, र नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, दवैु मािथ 
उल्लेिखत। सन ्२००८ मा िनवार्चन हनुभुन्दा अगािड राजपा र राूपा दवैुले 
गणतन्ऽलाई समथर्न गरेका िथए र एक हदसम्म स ीयतालाई पिन मानेका िथए। 
राजपाले जातीयतामा आधािरत मािथल्लो सदनको ूःताव गरेको िथयो, जसमा 
राजतन्ऽले अभ्यास गरेको बनावटी समावेशीकरणको गन्ध पाइन्थ्योÑ जातीय 
नेताह लाई ल्याउने, तर उनीह बाट चनुौती नहनेु गरी ल्याउने। दवैु पाटीर् 
जातीय स ीयताको िवरोध गछर्न।् “चनुावी घोषणापऽको सारसङ्क्षेप”, राजपा 
चनुावी घोषणापऽ, २००८;  “घोषणपऽः संिवधानसभा िनवार्चन”, राूपा चनुावी 

चाहन्छन ् भ बेारे चािहँ आफ अःप  छन।् राजपाले एक ूकारको 
“पि मी शैली”को अनदुारवादलाई अनकुरण गन खोजेको देिखन्छ, 
जसलाई उसले आिथर्क, सामािजक र सांःकृितक मूल्यह मा पिरभािषत 
गनर् खोजेको छ। ती मूल्यह ले नेपाली सन्दभर्मा के अथर् राख्दछन ्र 
ितनले उसका नीितह मा कःता ूभाव पाछर्न ् त्यो ःप  छैन।१४५ 
राूपाले भने धमर्िनरपेक्षताबारे जनमत सङ्मह हनुपुन माग राखेको छ। 

यी तीनओटै पाटीर्ह  िहन्दूवादी अडानमा एकीकृत हनु सक्ने सम्भावना 
छ।१४६ तर यसको मतलब त्यस उ ेँयूित उनीह को पूणर् िव ास 
रहेको छ भ े होइन। उदाहरणका लािग राजपा बेलाबखत ूजातािन्ऽक 
शिक्तह िसत िवशेषत: काङ्मसेिसत गठबन्धन गन कुरा गछर्। तर 
त्यःतो गठबन्धनमा यो सध किन  साझेदार रहनेछ। केही गरी 
राजतन्ऽवादी परुाना शिक्तह  सबै एक ठाउँमा आए भने उनीह ले 
हाराहारीमा रहेर काम गन मौका पाउनेछन।् राजतन्ऽवादी पाटीर्ह को 
िहन्दू भावनालाई आकिषर्त गन ू यासमा परुानो राज्यस ाको बास आउँछ 
र यो िहन्दूवादको बाहबुली पनुराविृ  हनेुछ। यसले मलुकुका केही भाग 
जःतै तराईमा हाबी भएका िहन्दू-राजनीितक-आपरािधक गठजोडलाई वा 
मध्य पहाडह मा हाबी भएका आबमक उच्च जातको राजनीितलाई 
ूौय िदन सक्छ।१४७ 

नेपाली नवदिक्षणपन्थ अथवा अनदुारवादी मध्य वा नरम दिक्षणपन्थको 
ठाउँ छ, जनु ठाउँ राजपा िलन चाहन्छ। तर त्यो ठाउँ काङ्मसे र 
एमालेले ओगिटसकेका छन।् राजपािसत आम जनतालाई चासो हनेु 
स ीयताबारेको आश ा जःता मु ाउपर जनपिरचालन गनर् सक्ने 
स ठनात्मक क्षमताको अभाव छ। राजपा र राूपालाई अझै पिन 
लोकतािन्ऽक राजनीितको उतारचढावूित कुनै सरोकार नराख्न े र 
िपतसृलुभ व्यवहार ूदशर्न गन ूछ  राजावादीका पमा हेिरन्छ। 
उनीह को ठाउँ दिक्षणपन्थको पिन पल्लो कुनाितर पदर्छ जहाँ उनीह  
परुानो राज्य व्यवःथाको सखुद सम्झना िलएर परुानै राज्यको छायाविरपिर 
नयाँ परेखा कोद बःन सक्छन।् 

                                                        
घोषणापऽ, २००८; र “राि य ूजातन्ऽ पाटीर्ले ूःताव गरेको स ीयताको 
संरचना”, राूपा, िमित नखलेुको। 
१४५ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्“Occupy the centre”, The Kathmandu Post, १९ 
अिूल २०१२। 
१४६ “पूवर्प ह  एक भएर चनुावमा जाने गहृकायर्मा”, नयाँ पिऽका, २३ जलुाई 
२०१२। तीनओटै पाटीर्ह  एकीकृत हनेु यसअिघ गिरएका ूयासह  राूपा 
(नेपाल) ले राजावादी अडान छाड्न नचाहेको कारण असफल भएका िथए। 
हेनुर्होस ् “Talks to unify RPP, RJP, RPP(N) inconclusive”, Republica, १७ 
नोभेम्बर २०११। 
१४७ उदाहरणका लािग, एउटा मह वपूणर् िहन्दू समूह िव  िहन्दू महास ले िहन्दू 
राज्यको अवधारणाूित समान िवचार भएकाले राूपा (नेपाल) सँग सम्बन्ध र 
त्यसमा भिूमका पिन रहेको दाबी गरेको छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िव  
िहन्दू महास  सदःय, बाँके, मे २०११। थप जानकारीका लािग, हेनहुोस ्बाइिसस 
मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, भाग 
३.घ.२। 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ २५ 
 

 

४. पाटीर्इतर राजनीित 

क. भिवंयका पाटीर्ह ? 

१. जनजाित पाटीर् राजनीित 

एउटा सम्भािवत राजनीितक पिरवतर्न जनजाित नेताह , सिबयतावादीह  
र ूा ह को कोणबाट आइरहेको छ, ियनमध्ये केही नेपाल आिदवासी-
जनजाित महास  (आजम) िसत आब  रिहआएका छन।् महास  एउटा 
गैरसरकारी संःथा हो र जनजाित मु ालाई यसले लामो समयदेिख अिघ 
बढाउँदै आएको छ।१४८ अगःट मिहनामा यी मािनसह को समूहले 
जनजाित र अन्य सीमान्तीकृत समूहह को नयाँ पाटीर् खोलेको घोषणा 
गरेको छ। हालका लािग त्यस पाटीर्को नाम सामािजक-लोकतािन्ऽक 
बहलु राि य पाटीर् रािखएको छ। उनीह  संिवधानसभामा सबै पाटीर्का 
जनजाित नेताह  िमलेर बनेको जनजाित समूह (ककस) को सापेिक्षक 
सफलता र ताजा चनुावको सम्भावनाबाट हौिसएका छन।् यस समूहले 
नेततृ्व जनजाितह बाट गिरने भए पिन पाटीर् जनजाितह को माऽ नहनेु 
ःप  पारेका छन।् यसले सबै सीमान्तीकृत समूहह को समानता र 
सामािजक न्यायका लािग काम गन बताएको छ।१४९  

यो पाटीर् औपचािरक तवरमा िनवार्चन आयोगमा दतार् भइसकेको छैन। 
यसको नाम र घोषणापऽचािहँ छ, तर यसले सावर्जिनक छलफल गन र 
सझुाउ िलने योजना राखेको छ। िवशेषगरी एमालेका जनजाित नेताह  
नयाँ पाटीर्ूित श ाभाव राख्छन,् उनीह को भनाइमा पाटीर्को वैचािरक 
ूःटता हनुपुछर् र बहृ र राजनीितलाई छाडेर आिदवासीपनलाई माऽ 
ूाथिमकतामा राख्न ु उिचत हुँदैन।१५० महास  र नयाँ पाटीर्बीच 

                                                        
१४८ आिदवासी जनजाित महास  सन ्१९९१ मा ःथापना भएको हो र यो 
जनजाित गैससह को ूभावशाली छाता स ठन हो। यसले अन्य कुरामध्ये 
अितिरक्त जनजाितह लाई आिदवासीको मान्यता िदलाउन र आईएलओ महासिन्ध 
१६९ तथा आिदवासी िवषयक मु ाह उपर बहस स ालन गराउनमा अहम ्
भिूमका खेलेको छ। यसले अन्तरार्ि य सहयोग र अिःत भखर्रसम्म िॄिटस 
अन्तरार्ि य िवकाससम्बन्धी िवभाग (डीएफआईडी) बाट समेत सहयोग पाइरहेको 
िथयो। तर महास ले एउटा हडताल आयोजना गरेका कारण मे २०११ देिख 
डीएफआईडीको सहयोग पाउन छा ो। उक्त िनयोगले यस िकिसमका राजनीितक 
गितिविधका लािग िवकास सहयोग िदन निमल्ने िनंकषर् िनकालेको िथयो। िवकास 
िनमार्ण लगायतका कायर्मा अन्तरार्ि य सहयोग िलँदा पिहचानमा आधािरत 
समूहह लाई उनीह का मु ा “ःथानीय तहबाट जिन्मएका” होइनन ्भ े बात 
लाग्ने गरेको छ। यस िवषयमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग २.ख र ५.ख। आिदवासी 
कहिलने सम्बन्धमा थप जानकारीका लािग मािथ ऐ.ऐ. भाग २.क.४। आईएलओ 
महासिन्ध १६९ को बारेमा मािथ हेनुर्होस ्भाग ३.ख। 
१४९ तर पाटीर्को घोषणापऽमा आत्मिनणर्यको अिधकार, ःवाय ता, ःवशासन र 
पराम्परागत काननुको ूयोग ारा आिदवासीका मागह  पूरा गनर् ूयास गन 
भिनएको छ। “सामािजक लोकतािन्ऽक बहलु राि य पाटीर्को ूःतािवत 
घोषणापऽ”, ९ अगःट २०१२। 
१५० अजम्बर काङ्बाङ्, “आिदवासीवादले बाधा उत्प  गछर्”, नयाँ पिऽका, १३ 
अगःट २०१२। 

औपचािरक सम्बन्ध नभए पिन महास का केही अनभुवी व्यिक्तह  नयाँ 
पाटीर्मा लागेका छन ् र उनीह ले स ठनको बहृत ् स ालिसतको 
सम्पकर् को उपयोग गनर् सक्नेछन।्१५१ राि य तवरमा महास िसत िविभ  
जनजाित समूहह को ूितिनिध संःथाह  आब  छन,् जसको चनुावी 
राजनीितमा खासै उपयोग छैन, भए पिन सीिमत हनेुछ। तर देशभिर नै 
िजल्लाह मा राॆो स ाल छ। देशको ७५ िजल्लामध्ये ६० िजल्लामा 
यसका स ठन छन ् र लगभग ४००० गािवसमध्ये झण्डै २५०० 
गाउँह मा यसको उपिःथित रहेको छ।१५२ 

नयाँ पाटीर्लाई चनुावी रणनीित तयार पानुर् र त्यसलाई कायार्न्वयन गनर्का 
लािग अनभुवी राजनीित ह को खाँचो पदर्छ र यो केवल ू ाि क अभ्यास 
नभई गम्भीर राजनीितक पाटीर् हो भ े जताउन पिन केही ठूला 
नामह को आवँयकता पदर्छ। यसको गठनले गैरमाओवादी जनजाित 
नेताह लाई आफ्ना पाटीर्बाट जातीय मु ामा केही गनर् लगाउने वा 
आफ्ना कुरा नसनेुमा पाटीर् छाड्ने दबाब पनर् जान्छ।१५३ यस पाटीर्ले 
िवशेष गरेर एमालेबाट पिन्छदै गएका मध्यम तहका स ठनकतार् र 
जनःतरका कायर्कतार्ह लाई ता  ेआशा राखेको छ।१५४  

२. उपल्लो जात समूहह  

उच्च जातको ःवाथर्लाई ूितिनिधत्व गन समूहह  जनजाित आन्दोलन 
जित स िठत छैनन।् स ीयताका पक्षधरह  समावेशीकरणको माग 
गछर्न ् अथार्त ् राज्यका िनकायह मा र राजनीितमा सीमान्तीकृत 
समूहह को ूितिनिधत्व तथा आिथर्क अवसरह मा पहुँच चाहन्छन,् अिन 
िहन्दू वणार्ौमको मािथल्लो तहमा रहेका बाहनु र छेऽीह को परम्परागत 
धाक-रवाफलाई भत्काउने पक्षमा छन।् यी दईु समूहह ले स ीयता 
आएमा सबभन्दा ठूलो घाटा आफूलाई लाग्छ भ े ठानेका छन ् र 
बेलाबखत िमलेर जलुसु ूदशर्न गन गरेका छन।् तर छेऽी स ठनह  
बाहनुह को िथचोिमचो भएको ठान्छन ् र त्यसको िवरोध गछर्न।् 
उनीह लाई बाहनुकै तहमा राखेर हेनार्ले ूितिनिधत्व र ूभाव, ूगितको 
ःतर र अन्य सूचका ह मा यी दईु समूहबीच िव मान ःप  भेदलाई 
नकान काम भएको उनीह  ठान्दछन।्१५५ “बाहनु र छेऽीलाई एउटै 

                                                        
१५१ उदाहरणका लािग, आिदवासी जनजाित महास का पूवर् अध्यक्ष पासाङ शेपार् 
अिहले महास का सल्लाहकार छन ्र नयाँ पाटीर्मा पिन संलग्न छन।् 
१५२ नयाँ पाटीर्ले मधेसी जनअिधकार फोरम (मजफो) का पाटीर्ह को 
सफलताबाट पाठ िसिकरहेका छन।् मजफोको सु आत एउटा गैससका पमा 
भएको िथयो, तर भइँु तहको स ठन, बौि क सिम्मौण, जनआन्दोलन र 
मूलधारका पाटीर्का नेताह  यसमा आइिदनाले यो एउटा दिरलो चनुावी शिक्त ब  
पगु्यो। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अन्तवार्तार्, जनजाित अिभयानकतार्, काठमाड , 
जून २०१२। “Existential crisis”, Republica, ७ जलुाई २०१२। 
१५३ बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, एमाले र काङ्मसेका जनजाित 
नेताह , काठमाड , जून २०१२। 
१५४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नयाँ पाटीर्का सल्लाहकार, काठमाड , जलुाई 
२०१२। 
१५५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , छेऽी आिभयानकतार्ह , सनुसरी, नोभेम्बर, 
२०११; छेऽी अिभयानकतार्ह , काठमाड , जनवरी २०१२। बाहनु र छेऽीको 
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कोिटमा राख्नाले बाहनुह को िथचोिमचोलाई लम्ब्याउने काम माऽै हनु्छ। 
हाॆो एउटा उ ेँय त बाहनुवादको िवरोध हो,” सनुसरीका एक जना 
छेऽी सिबयतावादीले भने।१५६  

छेऽी स ठनह ले िवगत दईु वषर्मा मूलधारका राजनीित ह लाई समेट्ने 
ूयास गरेका छन ् तर त्यसमा सफल हनु सकेका छैनन,् य िप 
राि यःतरका केही नेताह को छेऽी स ठनले उठाएका मु ाूित 
सहानभुिूत रहेको बताइन्छ।१५७ यःता केही समूहह  आफूलाई नेपाली 
सेनाका अवकाशूा  अिधकृतह को समथर्न रहेको दाबी गछर्न१्५८ र 
व्यापािरक क्षेऽमाफर् त ॐोतह मा पहुँच रहेको बताउँछन।्१५९ छेऽी 
समूह, िहन्दू समूह र राजावादी समूहह बीच केही िमसमास छ। 
छेऽीह लाई चनुावमा जानका लािग ठूला राजनीितक नाम चािहन्छ। तर 
ःथािपत राजनीित ह  आफ्ना पाटीर् छडेर छेऽी माऽको पाटीर्मा जाने 
सम्भावना देिखंदैन। उनीह लाई मूलधारका पाटीर्मा रिहरहँदा नै फाइदा 
छ। हो, अितिरक्त समथर्न र जनपिरचालनका लािग उनीह ले छेऽी 
समूहह िसत सम्पकर् -सम्बन्ध भने राख्न सक्छन।्१६०  

                                                        
ूितिनिधत्वसम्बन्धी जानकारीका लािग पादिटप्पणी १०२ हेनुर्होस ्र बाहनु-छेऽी 
आन्दोलका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ 
उल्लेिखत, भाग २.क.४। 
१५६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, खस छेऽी अिभयानकतार्, सनुसरी, जून २०१२। 
१५७ छेऽी कायर्कतार्ह  एमालेका विर  नेता भीम रावल सिबय समथर्क रहेको 
दाबी गछर्न।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, छेऽी अिभयानकतार्, काठमाड , नोभेम्बर 
२०१०। िविभ  पाटीर्का नेताह  आफूह लाई छेऽी आन्दोलनमा भाग िलन 
अनरुोध गिरएको र आफूले त्यो ःवीकार नगरेको बताउँछन।् बाइिसस मपुसँगको 
अन्तवार्तार्ह , माओवादी सभासद, काठमाड , जून २०१२; काङ्मसे नेता, 
काठमाड , मे २०१२; राि य जनमोचार्का नेता, काठमाड , मे २०११। फेॄअुरी 
२०१२ मा काङ्मसेका अजुर्ननरिसंह के.सी., एमालेका भीम रावल, राि य 
जनमोचार्का िचऽबहादरु के.सी., माओवादीका बहालवाला ःथानीय िवकास मन्ऽी 
टोपबहादरु रायमाझी लगायतका विर  नेताह ले छेऽीह लाई “अन्य” को 
वगीर्करणिभऽ पािरएको िवरोधमा छेऽी स ठनह ले िनकालेका र् यालीमा बोलेका 
िथए। छेऽी समूहह ले समावेशीकरणसम्बन्धी नीितमा उनीह को पिहचानलाई 
मान्यता िदनपुन, उनीह लाई पिन आिदवासीका पमा वगीर्कृत गिरनपुन र 
जातीयताका आधारमा स ीय राज्यह  बनाउन नहनेु माग गरेका िथए। “Chhetris 

seek ‘indigenous’ status in fed[eral] set-up”, The Kathmandu Post, १३ फेॄअरी 
२०१२। राज्य ारा आरिक्षत कोटामा पहुँचको मह वबारे हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग २.क.२। 
१५८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, छेऽी अिभयानकतार्, काठमाड , जनवरी २०१२। 
नेपाली सेनामा छेऽीह को अत्यिधक ूितिनिधत्व रहेको छ, सन ्२००९ मा 
उनीह को ू ितिनिधत्व ४३.६४ ू ितशत रहेको िथयो। “State of inclusiveness in 
Nepalese Army”, Nepal Army, available at: www.nepalarmy.mil.np/ 
inclusiveness.php. 
१५९ एक जना नामदु छेऽी नेताको काठमाड मा धेरै व्यापार र उ ोगह  छन।् 
काठमाड बािहरका धेरै छेऽी नेताह को व्यापािरक पृ भिूम छ। उदाहरणका 
लािग, पाँचथरका एक जना छेऽी कायर्कतार् वािणज्य स का िजल्ला अध्यक्ष पिन 
िथए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, छेऽी अिभयानकतार्, पाँचथर, नोभेम्बर, 
२०११। 
१६० यःतै खाले बाहनु स ठन पिन छ जसमा ूचण्ड पिन सदःय रहेको गाइँगइँु 
छ। 

जनजाित र छेऽी समूहह को आआफ्ना समदुायमा बिलयो हैिसयत छ। 
दवैु समूह बन्द-हडताल गनर् सक्ने र परेमा अन्य समूहिसत िभड्न सक्ने 
क्षमता राख्छन।् तर दवैुलाई जानेमाने राजनीितक पाऽह को समथर्न 
आवँयक छ। त्यित भईकन पिन जनजाित नेततृ्वको पाटीर्ले ूभाव 
जमाउन सक्ने सम्भावना केही बढी छ, िकनभने जातीय मु ा पटकै्क 
न चाउने परम्परागत पाटीर्ह  त्यागरे आउने नेताह लाई यसले आफूितर 
ता  सक्छ। अकार्ितर छेऽी नेताह चािहँ मूलधारमै रहेर राजनीित 
गनछन ्र जात स ठनह मा हात माऽै हािलराख्नछेन।्  

ख. था  आन्दोलन 

था  समदुायलाई तराईको आिदवासी जाित मािनन्छ। था ह को 
बसोबास थोरबहतु नेपालको पूरै मैदानी भागमा भए पिन उनीह को 
जनसङ्ख्याको ठूलो िहःसा मध्य र सदूुरपि म नेपालमा रहेको छ र ती 
ठाउँलाई “था  क्षेऽ” भ े गिरन्छ। 

समावेशीकरण र स ीयतासम्बन्धी वादिववादको एकदम मह वपूणर् 
घडीह मा था  आन्दोलन भएका छन।् तर था  आन्दोलनकै केही 
सदःयह को भनाइमा चाहे जनजाित आन्दोलनमा होस ्चाहे मूलधारका 
पाटीर्ह मा होस ्था ह को समम ू भाव उनीह को जनसङ्ख्या हेरी सा॑ै 
थोरै छ।१६१ कुनै पिन ठूला पाटीर्का िनणर्यकारी तहमा था ह  छैनन ्र 
परम्परागत पाटीर्ह िभऽ था का मु ाले जनजाित मु ा जित पिन मह व 
राख्दैन।१६२ था  सिबयतावादीह को भनाइमा आिदवासी जनजाित 
महास िभऽै पिन था  र ूभावशाली पहाडे जनजाितह बीच र् याङ ाङ 
िमल्दैन।१६३  

आिदवासी िवशेषणले था ह लाई पहाडे जनजाितह िसत जोड्दछ, तर 
राजनीितक र भौगोिलक पमा उनीह का सबभन्दा निजकका ूित न् ी 
पिन र सहयोगी पिन मधेसीह  हनु।्१६४ िनजामती सेवाको कोटामा था  

                                                        
१६१ सन ्२००१ को जनगणनाअनसुार था ह ले कुल जनसङ्ख्याको ६.७५ 
ूितशत ओगटेका छन ्र था  चौथो ठूलो जातीय समूह िथए। “राि य जनगणना, 
२०५८ (जात/जाितको जनसङ्ख्या)”, मािथ उल्लेिखत। 
१६२ उदाहरणका लािग, नेपाली काङ्मसे केन्िीय सिमितमा चार जना र एमाले 
केन्िीय सिमितमा तीन जना था  सदःय छन।् िवभािजत हनुअुगािडको एनेकपा 
( माओवादी) को केन्िीय सिमितमा एक जना था  सदःय िथए, य िप केन्िीय 
सिमितको ठाउँमा बनेको महािधवेशन आयोजक सिमितमा चार जना था  
सदःयह  छन।् नेकपा-माओवादीको केन्िीय सिमितमा भने था  सदःय एक जना 
पिन छैनन।् बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, नेपाली काङ्मसे केन्िीय 
सिमित सदःय, एनेकपा (माओवादी) केन्िीय सदःय, नेकपा-माओवादी पोिलटब्यरुो 
सदःय, काठमाड , अगःट २०१२। ू मखु दलह ले था  मु ाह  िवरलै उठाउने 
गरेका छन।् 
१६३ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, था  नेता, काठमाड , जून २०१२। 
१६४ सन ्२००८ मा मधेस आन्दोलनले पूरै तराई समेट्ने एक मधेसी ूदेशको 
माग उठाएपिछ था  समूहह ले पिन मध्यदेिख नेपालको सदूुरपि मसम्मको 
के्षऽलाई “थ हट” राज्य बनाउन ुपन माग गद आन्दोलन थाले। पिछल्ला दईु 
वषर्मा स ीयताउपर भएका गम्भीर छलफलह मा थ हट राज्यले सध ठाउँ पाउँदै 
आएको छ। 
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समदुायलाई मधेसीह िसत िमसाइिदनाले सन ्२००९ मा था  आन्दोलन 
चक्य ।१६५ था  समदुायले समावेशीकरणसम्बन्धी िवधेयक मधेसीह को 
िहतमा ढल्केको देखेकाले सन ्२०१२ को फेॄअुरीमा उनीह ले फेिर 
जनपिरचालन गरे।१६६ यःतो ूितःपधार् र आफूलाई पाखा पािरने गरेको 
धारणा उनीह मा रहँदारहँदै पिन था  समदुाय स ीयताको सवालमा 
मधेसी, जनजाित र माओवादीह िसत सँगसँगै उिभइरहने छन।्१६७ 

सन ्२००६ देिख नै था  राजनीित िविभ  ःव पमा अिभव्यक्त हुँदै 
आएको छÑ परेका बेला कुनै काननु वा समूह िव  उठ्ने र फेिर 
सेलाउने।१६८ उदाहरणका लािग, था  ःवाय  राज्य पिरष  हाललाई 
िनिंबय छ, तर मधेस आन्दोलन र िनवार्चन भएप ात ्नोभेम्बर २००८ 
मा एकदम जझुा  भएको िथयो र यसले आत्मरक्षाका लािग भनेर थ हट 
मिुक्त सेनाको गठन पिन गरेको िथयो। थ हट तराई पाटीर् अगःट 
२०११ मा गठन भएको िथयो। यो किहलेकाही ँमाऽ देखा पछर्, तर 
यसले थ हट राज्य हनुपुन र नेपाली सेनामा १०,००० था ह लाई 
भनार् गिरनपुन माग राखेको छ। संयकु्त लोकतािन्ऽक था  मोचार् 
संिवधानसभामा भएका था  सदःयह  िमलेर अिूल २०१२ मा बनेको 
िथयो र त्यसले अमािधकार तथा आत्मिनणर्यको अिधकारसिहतको संयकु्त 
थ हट राज्यको माग गरेको िथयो।१६९  

                                                        
१६५ ते॑ िदन लामो हडतालपिछ था ह को संवैधािनक र काननुी मान्यता 
ःथािपत गनर् सरकार सहमत भयो। 
१६६ “Bill on inclusion has Madhesi bias”, The Himalayan Times, १५ फेॄअुरी 
२०१२। समावेशी िवधेयकबारे थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग २. क.२। 
१६७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, था  नेता, काठमाड , जून २०१२। ू ाय: था  
समूहह  कुनै पिन राजनीितक पाटीर्ह सँग सम्ब  हुँदैनन ्र उनीह का धेरैजसो 
गितिविधह  ःथानीय पमा संयोजन गिरएका हनु्छन,् जःतै मे २०१२ मा 
अखण्ड सदूुरपि मले बन्द आ ान गरेको ू ितकारमा गिरएको आन्दोलन। हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ उल्लेिखत, भाग २.क.४। 
१६८ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्“Alliance to press for Tharuhat state”, The 

Kathmandu Post, २९ अिूल २०१२; “थ हट- तराई पाटीर् गठन”, कािन्तपरु, 
१३ अगःट २०११। यसअिघ था  स ठनह  िवशेषगरी ब्याकवाडर् सोसाइटी 
एजकेुसन (बेस) ले सन ् १९९० देिख तल्लो तहको िवकास र सामािजक 
सशक्तीकरणमा जोड िदएका िथए। हेनुर्होस ्अजुर्न गणुर ,े Many Tongues, One 

People: The Making of Tharu Identity in Nepal (Ithaca, 2002), प.ृ ११३-
 ११४। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, जून २०१२। आिदवासी जनजाित 
महास ले जःतै “बेस” ले पिन अन्तरार्ि य सहयोग पाएको िथयो, िवशेषतः संयकु्त 
राज्य अमेिरकाको अन्तरार्ि य िवकास संःथा (यएुसएआईडी) बाट। यःता “लिक्षत 
सहयोग” कायर्बम स ीयताूित श ा उठाउनेह का आखँामा काँढा बनेको छ। 
सन ् १९९० को दशकमा नेपालका उच्च वगर्का धेरैले था ह लाई 
“पछौटे” मान्थे र उनीह को “उत्थान” गिरन ुआवँयक ठान्थे। त्यस 
“उत्थान” ले ूा  गरेको खलुा राजनीितक अिभव्यिक्तबाट अिहले ितनै व्यिक्त 
असिजलो महससु गछर्न।् दात ृ संःथाह  र पिहचानको राजनीितबारे थप 
जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान (१), मािथ 
उल्लेिखत, भाग ५.ख। 
१६९ राजनीितक ू ाथिमकता वा अमािधकारका लािग जनजाितह ले राखेका मागका 
सम्बन्धमा थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्मािथ ऐ.ऐ., भाग २.क.२। 

िवौृ िलत र अस िठत भएर पिन था  समूहह को राजनीितक पिरचालन 
गनर् सक्ने क्षमतामा त्यसबाट असर पदन। केही फरक हुँदाहुँदै पिन 
उनीह  गैरथा  समूहह िसत पिन काम गिररहेछन ्र गनछन।् जनयु  
सु  हनुअुिघ र सन ्२००८ को िनवार्चनपिछ था  आन्दोलन माओवादी 
पाटीर्िसत िनकट पमा जोिडएको िथयो। मध्य र सदूुरपि मको मैदानी 
भागबाट माओवादी सेनामा भतीर् हनेुह मा धेरै था  िथए र राज्यका 
तफर् बाट मािरएका वा बेप ा पािरएका धेरै घटना यही क्षेऽमा भएका 
िथए। था  क्षेऽबाट िनवार्चनमा माओवादी पाटीर्ले धेरैजसो था  
उम्मेदवारह  उठाएको िथयो र िनवार्चनमा नितजा पिन राॆो ल्यायो। 
ःथानीय तहमा माओवादी खेमाह िसत सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम 
राख्दाराख्दै पिन हालका वषर्ह मा था  समूहह  ःवाय  ढ ले काम 
गनर् थालेका छन।् उनीह  अन्य राजनीितक पाटीर्ह िसत र पिहचानवादी 
समूहह िसत राि यःतरमै पिन ःवतन्ऽ पले व्यवहार गछर्न।् 
सदूुरपि मका केही भागबारे आउँदो िनवार्चन र स ीय राज्य गठन 
गदार्खेिर िववाद होला, तर ती ठाउँह मा था  पाऽह  मह वपूणर् हनेुछन ्
र उनीह  िनणार्यक राजनीितक खेलाडी हनु पिन सम्भव छ।  

ग. जातीय तथा के्षऽीय समूहह  

जातीय राज्यका लािग लड्ने पूणर् ःथािपत जातीय समूहह  पिन छन ्
जःतै नेपालको पूवीर् पहाडका िलम्बूवान समूहह । अिःत भखर्रसम्म यी 
समूहह ले संिवधान िनमार्ण ूिबयालाई आफ्नै ूगितको िचनोका पमा 
िलएका िथए। संिवधानसभा नरहेपिछ अब िनवार्चनलाई उनीह ले अक  
मौकाका पमा हेरेका छन।् “ताजा चनुावले हामीले गरेको ू गितलाई र 
िवगत केही वषर्का हाॆो कडा पिरौमलाई जाँच्ने मौका िदनेछ”, स ीय 
िलम्बूवान राज्य पिरषद (िलङदेन) का एक जना नेताले पाँचथरमा 
बताए।१७० यही भावनालाई सदूुरपि ममा उच्च जातका 
आन्दोलनकारीह ले व्यक्त गरेका िथए, जसले ऐितहािसक राज्यको 
िसमाना दाबी गनर्लाई गएको अिूल र मे मिहनामा आन्दोलन गरेका 
िथए। उनीह ले गरेका दाबीमा त्यःता इलाकाह  पिन परेका िथए 
जसलाई सामान्यतया थ हट राज्यको भाग मािनन्छ।  

िलम्बूवानको माग हालका वषर्ह मा पहाडे जनजाितको शिक्तशाली 
आन्दोलन बनेर देखा परेको छ। यो िनकै गितलो तिरकाले िवकिसत हुँदै 
आएको छ। मधेस आन्दोलनझ लामो समयदेिख जबजर्ःती चन्दा असलुी, 
“िलम्बूवान”लाई मलुकुको अन्य भागिसत जोड्ने सडकका केही 
भागह उपर िनयन्ऽण, हडताल र बन्द तथा बेलाबखत सरकारी 
ूितिनिधह लाई तारो बनाउने काम ारा१७१ शिक्त ूदशर्न गरेर यो 

                                                        
१७० बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, जून २०१२। िलम्बूवान आन्दोलन, 

त्यसको स ठन क्षमता र िवमहका सम्भािवत िबन्दहु का बारेमा हेनुर्होस,् बाइिसस 
मपुको अन्तवार्तार्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, भाग 
३.ग.१। 
१७१ पूवीर् नेपालमा िलम्बूवान समूहह ले भिवंयमा िलम्बूवान राज्यमा पन के्षऽ 
भनेर ती ठाउँमा अलची जःता नगदे बालीमा केही समय यातायात “कर” उठाउने 
गरेका िथए। यसो गरेर उनीह ले नगद कोष स लन गनर् र त्यस भभूागमािथ 
दाबी र िनयन्ऽण दवैु गनर् पाए। िकराँत जनवादी वकर् सर् पाटीर् जःता पूवीर् पहाडी 



नेपालको संिवधान (२): िवःतार हुँदै गएको राजनैितक गिणत 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २3४, 27 अगःट २०1२ २८ 
 

 

आन्दोलन चलुीमा पगेुको िथयो। आन्दोलनको एउटा िहःसाले िबःतारै 
जझुा पन गमुाउँदै गएको देिखएको िथयो, यसका केही नेताह  
काठमाड मा बसेर अन्य समूहह िसत सम्बन्ध गाँिसरहेका िथए र त्यसको 
आंिशक कारण त्यही िथयो। व्यिक्तह ले िसितिमित काङ्मसे वा 
एमालेिसत रहेको आफ्ना परुाना पाटीर् सम्बन्धह लाई तोिडहाल्दैनन।् 
पिरणामःव प िलम्बूवानका ःथानीय नेताह  किहलेकाही ँउनीह का 
ूःताव अनु पको राज्य र काङ्मसेले ूःताव गरेको पूवीर् पहाडी राज्य 
उःतै उःतै हो भ े गछर्न।्१७२ 

िनवार्चन पिन नहनेु र संिवधानसभाको पनु:ःथापना पिन नहनेु गरी लामो 
समयको गितरोधले फाइदा परु ् याउँदैन। नेताह  संिवधानसभाको 
िवघटनले कायर्कतार्ह लाई िनराश पारेको गनुासो गछर्न।् संिवधान पखर 
केही नगरी मिहन मिहना िनिंबय बःन ु परेबाट पिन त्यःतै नैराँय 
आएको िथयो।१७३ स ीयताबारे फेिर सम्झौतावातार् सु  भएमा िलम्बूवान 
र पिहचानवादी अ  समूहह ले पाटीर्ह  र आफ्नै ूितिनिधह मािथ 
दबाब िदनेछन।् यिद पाटीर्ह ले फेिर आयोगबाट संिवधान लेखाउने कुरा 
गरे भने उनीह ले आयोगका सदःयह को चयनमा ू  उठाउनेदेिख 
िलएर त्यस ूिबयालाई अलोकतािन्ऽक र असम्मािनत बताउँदै तु न्तै 
आन्दोलन थाल्नेछन।्१७४ यी समूहह ले दबाब िदनलाई िवगतमा 
उपयोग गरेकै जिुक्त उपयोग गनछन।् चरम अवःथामा उनीह ले आफ्ना 
उ ेँयको िवरोधी भिनठानेका व्यिक्तह , उनीह ले गैरिजम्मेवार ठानेका 
पाटीर्का सदःयह  वा सरकारका ूतीक िचन्हह लाई िनसाना 
बनाउनेछन।् स ीयताबारे एकअकार्का धारणालाई नमा े समूहह  वा 
एकअकार्बाट खतरा देख्न ेसमूहह बीच हनेु झडपह  िचन्ताका िवषय बन्दै 
गएका छन।् तर यःता झडपह  गैरपाटीर् पाऽह मा माऽ सीिमत 
छैनन।्  

नयाँ राज्यह को अवधारणा बहृ र सामािजक संचेतनामा घसेुकाले होस ्
या नया ँ साधँ-िसमानाबाट आफ्ना िनवार्चन क्षेऽमा पनर् सक्ने असर 
नेताह ले बझेुकाले होस ्केही खासखास ठाउँह मा ःथानीय िबयाशीलता 
देिखन थालेको छ। उदाहरणका लािग पूवीर् तराईका झापा, मोरङ, 

                                                        
इलाकामा भिूमगत पमा सिबय केही लडाकू समूहह  बहृ र “िकराँत” राज्यको 
माग गिररहेका छन ्र उनीह ले िवगतमा ूहरी चौकीह मािथ हमला गरेका िथए 
र राज्यको ूितिनिध भनेर गािवस सिचवह लाई धम्की िदने गरेका िथए। पिहलो 
काबार्ही सु को माओवादी शैलीको अनसुरण हो भने दोॐोचािहँ मधेस 
आन्दोलनपिछ तराईमा देखा परेका थुू  ैसश  िगरोहह को नकल हो। यस 
के्षऽमा ःथानीय तवरमा तयार पािरएका िवःफोटक पदाथर्ह  बेलाबखत सरकारी 
कायार्लयह मा पिड्कने गरेका छन,् य िप हताहत भने िवरलै भएका छन।् 
१७२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िलम्बूवानका नेताह  र अिभयानकतार्ह , 
सनुसरी, जून २०१२। 
१७३ “(संिवधानसभाको अवसान भएबाट) हाॆा धेरै कायर्कतार्ह  िरसाएका छन।् 
तर हामी उनीह लाई थामथमु पान कोिसस गदछ ”, बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार्, िलम्बूवान नेता, सनुसरी, मे २०१२। 
१७४ यःतो आयोगबारे काङ्मसेका नेताह का साथै मोहन वै  लगायतका 
माओवादीह  समेतले कुरा उठाइसकेका छन।् एक जना जनजाित नेताले त्यःतो 
आयोग समावेशी अथवा ूितिनिधमूलक हनु नसक्ने र त्यसबाट सडक आन्दोलन 
माऽ बढ्ने दाबी गरे। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१२। 

सनुसरी यी तीन िजल्ला मधेस राज्यिभऽ पनवाला िथए। तर मे २०१२ 
मा ती िजल्लाका राि य नेताह ले ती िजल्लाका बहसुङ्ख्यक मािनस 
मधेसी नभएकाले ितनलाई छु ै राज्यअन्तगर्त रािखनपुछर् भ  थाले।१७५ 
उनीह मा मधेसीह को चाहना र यी िजल्लाह उपर िलम्बूवानको 
दाबीबाट डर उत्प  भयो।१७६ यसले अिहले नै आन्दोलनको लक्षण 
देखाइसकेको छैन। अिूल र मे मिहनामा मैिथली संःकृितको संरक्षणका 
लािग मधेसमा िमिथला राज्यको माग राख्दै तराईको मटुु जनकपरुमा 
भएको आन्दोलन धेरै चलेन, तर यसका समथर्कह ले आयोजना गरेका 
धनार्मा बम िवःफोट हनुाले चार जनाको ज्यान भने गयो।१७७ 

अिहलेसम्म भएका क्षऽेीय आन्दोलनह मा सबभन्दा सफल “अखण्ड 
सदूुरपि म”को माग राखेर गिरएको आन्दोलन िथयो। यो आन्दोलन सन ्
२०१० मा सानो िहसाबमा सु  भएको िथयो र अिहले यसलाई काङ्मसे, 
एमाले र माओवादी पाटीर्का केही विर  नेताह को समथर्न ूा  छ। 
अखण्ड सदूुरपि मका ू वतर्कह मा धेरैजसो उच्च जातका मािनसह  छन ्
र उनीह  स ीयताको पक्षमा रहेको दाबी गछर्न।् त्यो िकनभने त्यस 
क्षेऽमा उनीह को िनयन्ऽण हनेुमा र उनीह  अझ ूभावशाली हनेुमा 
उनीह  िव ःत छन।्१७८ त्यसमा लागेका आन्दोलनकारीह  त्यस 
क्षेऽको ऐितहािसक र क्षेऽीय वैिशं  देखाउनलाई पिहचानको 
राजनीितको भाषा बोल्छन।् “हाॆो आन्दोलन हाॆो अि तीय संःकृित र 
समाजमा आधािरत छ तथा हाॆो क्षेऽीय पिहचान खतरामा परेकाले 
                                                        
१७५ यी के्षऽह का बेग्लै ऐितहािसक पिहचान भएको मािनन्छ र माओवादीको 
सु को ू ःतावमा ियनलाई कोच वा कोिचला राज्य भिनएको िथयो। त्यस के्षऽलाई 
मधेसी आिदवासी समूह राजवंशीले आफ्नो थातथलो भनेर दाबी गद त्यहाँ अगवुाइ 
गिररहेको छ। 
१७६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, राि य तहका वातार्कार, काठमाड , जून २०१२, 

काङ्मसेी नेताह , एमाले नेताह , स ारकमीर्ह , व्यापारीह , मानवअिधकार- 
कमीर्ह , सनुसरी, झापा, जून २०१२। 
१७७ आन्दोलनको धनार् कायर्बममा िवःफोट भयो। एक ूिस  ना  कलाकार 
लगायत चार जना मािनस िवःफोटमा मािरए। “जनकपरुमा धनार्ःथलमा िवःफोट”, 
कािन्तपरु, १ मे २०१२। तराईको एउटा भिूमगत सश  समूहले त्यस घटनाको 
िजम्मेवारी िलए तापिन आम रायमा स ीयता िवरोधी समूहह ारा त्यो गराइएको 
िथयो। जनकपरुमा त्यसबारे धेरै चचार्-पिरचचार् भए। सम्बिन्धत समूहले ूचार 
पाउन घटना गराएको चचार् पिन चलेको िथयो। ती कुनै पिन भनाइलाई पिु  गन 
ूमाणह  छैनन।् मैिथलीभाषी ॄा णह  पूवी तराईमा ूभावशाली समदुाय 
रिहआएका छन।् आन्दोलनका ूितिनिधह को भनाइमा मैिथली संःकृित अि तीय 
छ र जनकपरु के्षऽसँग त्यसको गिहरो ऐितहािसक सम्बन्ध रहेको छ। त्यस 
समदुायका केही सदःयह  यादव समदुायको राजनीितक उदयबाट ऽिसत भएका 
बताइन्छ। यस के्षऽका गैरॄा ण समदुायका सदःयह ले बताएअनसुार मैिथली 
संःकृितको संरक्षण गन आन्दोलनले ॄा णह ले बोल्ने भाषाको सव च्चतालाई 
कायम राख्न ेकाम गर् यो र त्यसूित आम जनसमथर्न रहेको छैन। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, िमिथला आन्दोलनका अिभयानकतार्ह , मधेसी पाटीर्, 
माओवादीह , जनकपरु, मे २०१२। 
१७८ यसका अिभयानकतार्ह  जातको ूधानता जनाउने खालका वक्तव्य बािहर 
नआओस ्भ ेमा सजग छन।् िवगतमा केही छेऽी स ठनह ले जातीय आधारमा 
राज्य पनुसर्ंरचना गन हो भने उनीह को समदुायको राज्य सदूुरपि म नेपाल 
हनुपुछर् भनेका िथए। “खस आन्दोलनः अध्ययन र िववेचना”, खस के्षऽी एकता 
समाज, माचर् २०१२। 
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हामीले आन्दोलन गरेका ह ”, सदूुरपि मको आन्दोलनमा लागेका डोटी 
िजल्लाका एक जना आन्दोलनकारीले बताए।१७९ उनीह  के पिन दाबी 
गछर्न ्भने सदूुरपि म पहाडका कैय  पिरवारको सम्पि  तथा व्यापार 
मैदानी भागमा छ र उनीह  पहाड र तराई गरी समय िबताउँछन।्१८० 
धेरै जना राि य वा राि य तहका नेताह का घर पहाडमा छन ्तर 
उनीह का िनवार्चन क्षऽे मैदानमा वा मैदान झन मध्य बाटामा छन।् 
पूवीर् तराईमा झ यस कुराले राि य पाटीर्ह ले सम्झौतावातार्मा िलने 
अडानलाई ूभािवत पादर्छ। 

जातीय आन्दोलनकारीह  अखण्ड सदूुरपि मको आन्दोलन र क्षऽेफलबारे 
पूवीर् तराईमा उठेको िखचलो वाःतवमा स ीयताबारेको सम्झौतावातार्मा 
पिहचानको मह वलाई धिमल्याएर उच्च जातका िचन्ता-चासोलाई सामु  े
ल्याउने मकसदले उठाइएको हो भ े तकर्  गछर्न।् तर के पिन भ  
सिकन्छ भने िवशेषगरी सदूुरपि मको आन्दोलनले “पिहचान”को 
मह वलाई ःवीकारेको छ, य िप त्यसको ूयोग बेग्लै ूकारले गिरएको 
छ। त्यहाँ उच्च जात समूहह को जोड जात र जातीयताको पिहचानमा 
नभई क्षऽेीय पिहचानमा रहेको छ। बाहनु र छेऽीह  देशभिर नै छिरएर 
रहेका छन,् तापिन केही यःता क्षेऽह  छन ्जहाँ उनीह को उपिःथित 
ूभतु्वशाली छ र ती ठाउँिसत उनीह को लामो ऐितहािसक र सांःकृितक 
सम्बन्ध रहेको छ। सदूुरपि म सबभन्दा राॆो उदाहरण हो, त्यहाँको 
जनसङ्ख्याको बनोटमा अत्यिधक पमा िहन्दू जात समूहह  छन ्जःतै 
बाहनु, छेऽी, ठकुरी र दिलतह । दिलत वा “अछुत” जातका मािनसह  
आन्दोलनमा सहभागी बनेका छैनन,् तसथर् यो वःततु: उच्च जात ारा 
चलाइएको आन्दोलन हो। त्यसैगरी काठमाड मा ठूला नेताह ले तराईको 
पूवीर् भागलाई मधेसी राज्यबाट छु ाउने जोड िदने कारण ती इलाका 
ःथानीय आिदवासीह को ऐितहािसक बासःथान भएकाले ितनलाई 
उनीह कै नाम िदएर सीमा न पिन त्यसै अनु प गिरन ुछर् भनेर होइन। 
अिपत,ु त्यसपछािडको मकसद मधेसी राज्यह लाई सकेसम्म सानो 
बनाउन ुहो। 

अखण्ड सदूुरपि मको मु ालाई हल्का तिरकाले िलइन ुहुँदैन। थ हट 
राज्यको िहःसा मािनने सदूुरपि म तराईका कन्चनपरु र कैलाली 

                                                        
१७९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, सदूुरपि मका अिभयानकतार्, डोटी, अिूल 
२०१२। 
१८० अिभयानकतार्ह का मनमा के डर िथयो भने उनीह का जग्गाजिमन था  
राज्यमा पनर् गएको खण्डमा त्यहाँ आउजाउ गनर् उनीह लाई अप्ठेरो पछर् र 
उनीह को ःवािमत्वमा पिन चनुौती आउन सक्छ। सदूुरपि मका धेरै नेताह  
जःतै, माओवादीका लेखराज भ , एमालेका भीम रावल र काङ्मसेका शेरबहादरु 
देउवा तथा रमेश लेखक अखण्ड सदूुरपि म राज्यको पक्षमा छन।् भ  र लेखकले 
मे मिहनामा िनकािलएका र् यालीह मा बोलेका िथए र उनीह ले आन्दोलनकारीको 
माग पूरा गनर् सरकारलाई दबाब िदएका िथए। “Leaders set condition to lift 

Far-West strike”, ekantipur.com, ७ मे २०१२। अिभयानकतार्ह  सदूुरपि मको 
अि तीय संःकृित, परम्परा र भािषकामा जोड िदने गछर्न।् उदाहरणाथर्, डोटी 
िजल्लाका बािसन्दाह  डोटेली भाषालाई के्षऽीय गौरवको ॐोत मान्छन।् बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, डडेलधरुा, डोटी, क नपरु, कैलाली, अिूल २०१२। मधेसी र 
जनजाित अिभयानकतार्ह लाई झ उनीह मािथ जातीय आधारको स ीयता मागेको 
र देश टुक्र्याउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छैन। 

िजल्लाका भागउपर दाबी गन राजनीित  र आन्दोलनकारीह ले आफ्ना 
था  िछमेकीह ूितको धारणामा पनुिवर्चार गनुर्पछर्। कुराकानीका 
िसलिसलामा “हामीले था ह लाई दबाएका नै ह  र उनीह ले केही 
सिुवधा-सहिुलयत तथा िवशेष इलाका पाउनैपछर्। उनीह  खाँ ी 
आिदवासी हनु ्र िपछिडएका छन”् भ े उिक्त बरोबर सु  पाइन्छ।१८१ 
यस भनाइमा था  आन्दोलनकारीह  आफूह लाई अत्यन्त दिमत र 
अधर्-ज ली अवःथाका समदुायका पमा िचऽण गरेर ितनलाई संरक्षण 
गिरनपुछर् भ  े दयाभाव पाउँछन ् र भन्छन ्उनीह  आफ्ना अिधकार 
चाहन्छन ्िपतवृत सिहंणतुा होइन।१८२  

घ. लडाकू उम दिक्षणपन्थ 

संिवधानसभाको अन्त्यबाट पाटीर्मा स िठत नभएका अनेक थरीका 
दिक्षणपन्थी शिक्तह मा िनकै साहस थिपएको हनुपुछर्। यस पिर ँयमा 
केही िनि त िबन्दहु  भने ूःट देिखन्छन ्जःतै िशवसेना नेपाल र िव  
िहन्दू महास  ूभिृत क र िहन्दू समूहह । िव  िहन्दू महास को 
पिहलेका शाही पिरवारिसत परुानो सम्बन्ध गाँिसएको छ र नेपाललाई 
फेिर िहन्दू राज्य बनाउन माग गन राूपा (नेपाल) र छेऽी 
स ठनह िसत पिन यसको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।१८३ िशवसेना िनकै 
लडाकू ू विृ को छ र आल ािरक भिूमकाकै भए पिन िहन्दू राजासिहतको 
िहन्दू राज्य हनुपुन माग उसको छ। यसले किहलेकाही ँिहंसाको धम्की 
िदने गछर् र यदाकदा त्यसलाई ूकट पिन गछर्।१८४ हालका वषर्ह मा 
थोरै नै भए पिन जे जित साम्ूदाियक िहंसाका घटना भएका छन ्ितनमा 
यी समूहह का हात रहेको छ वा हात रहेको दाबी गिरएको छ, 
िवशेषगरी मिुःलमह का िव । मे २०१२ मा पिहचानमा आधािरत 
स ीयताको िवरोधमा र आफ्ना लािग आिदवासीको हैिसयतको माग गद 
ूदशर्नह  नग न्जेल छेऽी स ठनह  जःता उच्च जात समूहह  लडाकू 
देिखएका िथएनन।्१८५ 

                                                        
१८१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, सदूुरपि मका स ठनकतार्, डोटी, अिूल 
२०१२। 
१८२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, था  अिभयानकतार् काठमाड , जून २०१२। 
१८३ नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै ८० ूितशत िहन्दूह  छन ्र सन ्२००८ 
सम्म नेपाल िव को एक माऽ िहन्दू राज्य िथयो। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
छेऽी अिभयानकतार्, अगःट २०११। बाइिसस मपुको िरपोटर् पिन हेनुर्होस ्नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत। 
१८४ उदाहरणका लािग, िशवसेनाका एक जना नेताले नयाँ संिवधानमा 
धमर्िनरपेक्षता रािखएको खण्डमा उनीह ले हितयार उठाउन सक्ने बताए। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िशवसेना नेपालका नेता, काठमाड , नोभेम्बर २०११। 
मे २००९ मा नेपाल िडफेन्स आमीर् नामको िहन्दू अितवादी एक समूहले 
लिलतपरुको एउटा चचर्मा बम िवःफोटन गराएको िथयो, जसमा तीन जनाको 
ज्यान गएको िथयो। 
१८५ थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको संिवधान 
(१), मािथ उल्लेिखत, भाग ४.ग र भाग ४.क। मेको अन्त्यितर पोखरा सहरमा 
छेऽी अिभयानकतार्ह को जनजाित अिभयानकतार्ह सँग झडप भएको िथयो र छेऽी 
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लडाकू उम दिक्षणपन्थलाई िहन्दू, राजावादी र उपल्ला जातका 
अन्योन्यािौत ःवाथर्ह को स ाल भनेर बझु्न ुबढी सिटक हनु्छ जो सबै 
ूायश: ःथानीय दादाह को एउटा सानो झनु्डलाई नै उपयोग गन 
गछर्न।् केही समूहह का लािग, िवशेषत: क्षऽेीय ःवाथर् बोकेका 
समूहह का लािग मूलधारको राजनीितमा भर पनुर् बढी यिुक्तस त 
ठहिरनेछ, िकनभने त्यसबाट नौलो ूणालीमा उनीह लाई राज्यस ा र 
सेवाह मा गितलो पहुँच िमल्छ। नेपाली सेना जःता िहन्दू राजतन्ऽूित 
परम्परागत पमा सहानभुिूत राख्न ेराज्य स ठनह बाट यःता कुनै पिन 
समूहह लाई सोझै समथर्न िमल्ने सम्भावना छैन। 

                                                        
अिभयानकतार्ह ले सन ्१९९० को संिवधानको पक्षमा र् याली िनकाल्नमा सघाउ 
परु् याएका िथए। 

५. साना राजनीितक पाऽह  

क. दिलत आन्दोलन 

नेपालका दिलतह  मलुकुका सबैभन्दा सिुवधािवहीन हनुाका साथै 
भेदभावको िसकार पिन रहँदै आएका छन।् राज्यको पनुसर्ंरचनाबाट 
एकदमै थोरै माऽ लाभ पाउने पिन उनीह  नै हनु,् िकनभने उनीह को 
आफ्नै भौगोिलक इलाका छैन र जनसािङ्ख्यक बढत पिन छैन। 
स ीयतासम्बन्धी आयोगले गरेको “गैरभौगोिलक” राज्यको सझुाउ 
समःयायकु्त छ। यसको एउटा असर त के हनु्छ भने दिलतका लािग 
माऽै भनेर संःथाह को ःथापना गनुर्पन हनु्छ। त्यसले दिलत 
समूहह लाई जनसङ्ख्याको बाँकी िहःसाबाट अिहलेभन्दा झनै बढी 
अलग्याउँछ।१८६ दिलत समदुायले आफूलाई आबामक ढ ले पिरचािलत 
गरेको छैन। दिलत र केही हदसम्म था  समदुायको पिन अन्य 
सीमान्तीकृत र पिहचान चाहने समूहह िसतको सम्बन्ध केही 
असिुवधाजनक रहँदै आएको छ। उदाहरणका लािग, धेरै जनजाित 
समूहह ले िहन्दू वणर्व्यवःथाकै अभ्यास अगँालेका छन ्र दिलतह ूित 
उनीह को व्यवहार पिन भेदभावयकु्त छ। 

दिलत आन्दोलन अिहलेसम्म राजनीितक िकनारामा नै छ, तर पिन राि य 
पमा यसले केही उपलिब्ध ूा  गनर् सकेको छ। अन्य सीमान्तीकृत 

समूहह झ दिलतह ले पिन संिवधानसभाको चनुावमा लागू गिरएको 
समानपुाितक ूितिनिधत्वबाट लाभ पाए।१८७ सम्भवत: आन्दोलनको 
सबभन्दा ठूलो उपलिब्ध भनेको मे २०११ मा छुवाछुत र जात आधािरत 
भेदभाव गन कायर्लाई फौजदारी अपराध मा  ेकाननु आउन ुहो।१८८ 
एक जना आन्दोलनकारीका अनसुार दिलतह ले संिवधानसभाबाट अन्य 
तिरकाले पिन लाभ पाए, तर “संयोगले”। उनले भने, “उदाहरणका 

                                                        
१८६ िनयत राॆो हुँदाहुँदै पिन राज्य पनुसर्ंरचना आयोग (दिलत सभासदह ले 
िवरोध गरेपिछ माऽ त्यसमा दिलतको ूितिनिधत्व गराइएको िथयो) ले गरेको 
ूःतावबाट अन्य सामािजक समूहबाट दिलतह लाई अलग्याउने काननुी बाटो 
खोल्ने डर धेरै जनालाई िथयो। यस िवचारलाई माओवादी नेता ख बहादरु 
िव कमार्ले “आयाितत षडयन्ऽ” भनेका िथए। “Non-territorial federalism an 

imported conspiracy”, The Kathmandu Post, १३ फेॄअुरी २०१२। 
१८७ सन ्१९९२ को ूितिनिधसभामा एक जना दिलत सांसद िथए तथा सन ्
१९९५ र १९९९ को िवधाियकामा एक जना पिन दिलत ू ितिनिध िथएनन।् सन ्
२००६ को अन्तिरम संसदमा १८ जना दिलत सांसद िथए भने सन ्२००८ को 
संिवधानसभामा ५० जना दिलत सभासद चिुनएका िथए। सभुाष दनार्ल, A Land of 

Our Own (काठमाड , २००९), प.ृ १५। 
१८८ छुवाछुतलाई सन ्१९६३ को मलुकुी ऐनले ूथम पटक गैरकाननुी घोिषत 
गरेको िथयो। सन ्२०११ मा आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र 
सजाय) ऐन िकन पिन मह वपूणर् िथयो भने त्यसले कःता व्यवहार जातमा 
आधािरत भेदभाव र छुवाछुत ठहिरन्छन ्ितनको उल्लेख गरेको िथयो र सावर्जिनक 
र िनजी दवैु ठाउँमा छुवाछुतमािथ रोक लगाएको िथयो। त्यसमा तीन वषर्सम्मको 
कैदसजाय पिन तोिकएको छ।त्यस काननुमा अपराधीबाट पीिडतले क्षितपूितर् पाउने 
ूावधान पिन रािखएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन 
२०११। 
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लािग, मधेसीह ले जबजब आफ्ना अिधकारको माग गदर्छन ्राजनीितक 
नेताह  (अ  पाटीर्का) सािँच्चकै सीमान्तीकृत त दिलतह  छन ् र 
उनीह लाई पिन अिधकार िदनपुछर् भन्छन।् अिन त्यस ू कार पाटीर्ह ले 
यि कै हामीलाई पिन केही िदने वचन िदन्छन”्।१८९  

दिलतह मा पिरणामलाई ू भािवत पानर् सक्ने अित सीिमत क्षमता भए पिन 
केही आन्दोलनकारीको भनाइमा संिवधानसभाको अन्त्य “अन्य समदुायका 
लािग भन्दा दिलत समदुायका लािग दभुार्ग्यपूणर् िथयो”।१९० 
संिवधानसभाअन्तगर्त िविभ  संवैधािनक िवषयह मा कायर् गिररहेका 
ससाना सिमितह ले दिलतह का लािग िवशेष अिधकारको बन्दोबःत 
िमलाइरहेका िथए। अब ती िवषयह मा फेिर सम्झौता गनुर्पन हनु 
आउँछ वा ती िवषयह बारे कुरै नउठ्न सक्छ भ े िचन्ता छ।१९१  

नेपालको जनसङ्ख्यामा दिलतह को िहःसा िनकै ठूलो छ।१९२ तर धेरै 
कुराह ले उनीह लाई राजनीितक पमा स िठत हनुबाट रोकेका छन।् 
दिलतको जनसङ्ख्या मलुकुभिर नै छिरएका छन ् र उनीह को कुनै 
िनि त भभूागउपर दाबी छैन न त स ीय राज्यको माग नै उनीह ले 
उठाएका छन।्१९३ यो तथ्य जनसािङ्ख्यक र चनुावी लाभ खोज्ने 
नेताह का लािग त्यित आकषर्क छैन। एउटा समूहका पमा पिरचािलत 
हनुलाई दिलतह का साम ु धेरै सा॑ा-गा॑ा छन।् दिलत समदुायिभऽै 
एकआपसमा भेदभाव व्या  छ, मधेसी दिलत पहाडे दिलतभन्दा बढी 
भेदभावका िसकार छन ्र यी दईु समदुायबीच समान कुराह  अित थोरै 
छन।् त्यसबाहेक, दिलत को हो भ े पिरभाषा नै अःप  रहेको छ।१९४ 

                                                        
१८९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, दिलत अिभयानकतार्, काठमाड , जलुाई २०१२। 
उपल्ला जातका िहन्दूह लाई आिदवासीका पमा वगीर्कृत गराउनपुन मागमा 
दिलतह का मागलाई पिन िमसाइएको िथयो। यसमा कुनै गितला दिलत स ठन 
सामेल िथएनन।् बाहनु र छेऽीह  सीमान्तीकृत समूहह को िवरोधमा देिखन 
नचाहेकाले उनीह ले दिलतका मागलाई पिन उठाइ टोपलेका िथए। यसबारेमा 
थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर् नेपालको संिवधान (१), 
मािथ उल्लेिखत, भाग 2. क. ४। 
१९० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, दिलत अिभयानकतार्, काठमाड , जलुाई 
२०१२। 
१९१ उदाहरणका लािग, राज्य पनुसर्ंरचना तथा शिक्त बाँडफाँड सिमितले 
दिलतह का लािग “स ीय राज्य र ःथानीय तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा 
समानपुाितक ूितिनिधत्व” को ूावधान राखेको िथयो। “Confusion in Dalit 

Transformation in the New Constitution of Nepal”, समता फाउन्डेसन, सेप्टेम्बर 
२०१०। 
१९२ सन ्२००१ को जनगणनामा कुल जनसङ्ख्यामा दिलतह को सङ्ख्या 
१२.८२ ूितशत िथयो।“Dalits and Labour in Nepal: Discrimination and 

Forced Labour”,आईएलओ, २००५। तर सन ्२००७ मा गिरएको िनजामती सेवा 
ऐनको संशोधनमा दिलतका लािग ४.०५ ूितशत माऽ कोटा छु ाएको िथयो। 
१९३ “हामीह  न भगूोलिबनाको राज्य चाहन्छ  न त भगूोलसिहतको राज्य” एक 
जना दिलत अिभयानकतार्ले बताए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, दिलत 
अिभयानकतार्, काठमाड , जलुाई २०१२। 
१९४ दिलत पिहचानबारे उपयोगी िव षेण र दिलत पिहचानको पनुपर्िरभाषाको 
आवँयकताबारे, हेनुर्होस ्“Voices from the powwow”, The Kathmandu Post, ३० 

संिवधानसभामा दिलत समूह वा दिलत ककस रहेको िथयो, तर ककसका 
सदःयह मा धेरै जना ककसूित भन्दा बढी आफ्ना पाटीर्ूित िन ावान ्
िथए। यसो हनुाको कारण के िथयो भने धेरै पाटीर्ह ले कोटाको िनयम 
पूरा गनर्लाई आफ्ना िवचार राख्न ेखालका नभई जे भने पिन मा े 
सीधासोझालाई मनोनीत गरेका िथए।१९५ नयाँ संिवधानसभामा या कुनै 
पिन नयाँ ूणालीमा यिद यही रवैया कायम रहने हो भने राि यःतरमा 
एउटा राजनीितक शिक्तका पमा स िठत हनु दिलतह लाई गा॑ो 
पनछ। दिलत नेताह ले पिहचानवादी समूहह लाई समथर्न गरेबापत 
उनीह बाट दिलतह का लािग सकारात्मक कायर् तथा समावेशीमूलक 
नीितह  ल्याउने ग्यारेन्टी िलन सक्नेछन,् तर त्यसका लािग यी 
िवषयह मा साझा धारणा बनाउन ुआवँयक हनेुछ।१९६ त्यितन्जेल 
दिलत समदुाय परम्परागत पाटीर्ह का घरपालवुा अल्पसङ्ख्यकको 
हैिसयतमा रहनेछन ्र उनीह लाई ती पाटीर्ह ले शिक्तशाली मधेसी र 
जनजाित समूहह का दाबीलाई मत्थर पान वा घटाउने काममा उपयोग 
गिररहनेछन।्  

ख. मिहला समूहह  

अन्य समूहह झ संिवधानसभामा मिहलाह को पिन ककस वा समूह 
बनेको िथयो र संिवधानउपर कायर् गन धेरै सिमितह मा मिहला 
सदःयह  रहेका िथए। तर दिलत सदःयह को हकमा झ मिहला 
सदःयह  पिन पाटीर्ूितको बफादारीबाट दबेका िथए, िकनभने आफ्नो 
राजनीितक जीवनलाई अिघ बढाउन उनीह लाई नेताह को समथर्न 
आवँयक पदर्छ।१९७  

                                                        
जून २०१०। दिलतह बीच िव मान भेदभावलाई निजकबाट िनयाल्नका लािग 
हेनुर्होस ् “Fragmented voices”, The Kathmandu Post, १४ नोभेम्बर २०११। 
सामािजक अवहेलनाबाट जोिगन केही दिलतह ले सन ्२०११ को जनगणनामा 
आफूलाई बाहनु भनेर लेखाएका िथए। “Dalits hiding their castes”, The 

Kathmandu Post, २३ जून २०११। पहाडे दिलतह बाट मधेसी दिलतह ूित 
गिरने भेदभावको इितहास पिन लामो छ। 
१९५ “पाटीर्ह ले सन ्२००८ को िनवार्चनमा राजनीिनक ि ले सबैभन्दा कमजोर 
उम्मेदवारह लाई छानेका िथए। त्यसो गनार्ले ती दिलत नेताह  आआफ्ना 
पाटीर्ूित कृत  रहन गए र उनीह  पाटीर् लाइन छाड्न डराउँथे”, एक जना दिलत 
अिभयानकतार्ले भने। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, दिलत अिभयानकतार्, काठमाड , 
जलुाई २०१२। दिलत ककसको सबैभन्दा मह वपूणर् उपलिब्ध भनेको िडसेम्बर 
२०११ मा उपल्ला जातका मािनसह ारा गिरएको एक जना दिलत यवुाको 
हत्याको िवरोधमा संसद चल्न निदन ुर फेॄअुरीमा राज्य पनुसर्ंरचना आयोगले 
गरेको उनीह लाई भभूागिबनाको स ीय राज्य िदने ूःतावको िवरोध गनुर् िथयो। 
“Cabinet provides Rs 1m to bereaved Dalit family”, The Kathmandu Post, २८ 
िडसेम्बर २०११। ५० जना दिलत सभासदह मध्ये एक जना माऽ दिलतह को 
पाटीर् दिलत जनजाित पाटीर्िसत सम्ब  िथए। “Confusion in Dalit Transformation 

in the New Constitution of Nepal”, मािथ उल्लेिखत, प.ृ १०। 
१९६ थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्ूशान्त झा, “Stripped of dignity”, The 

Kathmandu Post, १ अगःट २०१२। 
१९७ यो खण्ड सम्झौतावातार्मा संलग्न एमाले र काङ्मसेका सदःय तथा माओवादी 
नेतासँग अिूल-मे २०१२ मा काठमाड मा गिरएको अन्तवार्तार्मा आधािरत छ। 
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तर यो ककस बडो अनौठो गरी असफल र ो। नया ँ संिवधानमा 
नागिरकताको ूावधानबारे गिहरो मतभेद रहेको िथयो। पाटीर्ह ारा 
अनमुोिदत मःयौदामा कुनै व्यिक्त नेपाली नागिरक हनुाका लािग आमा र 
बाब ुदवैु जना नेपाली नागिरक हनु ुअिनवायर् गिरएको िथयो। यःतो 
ूावधानले नेपाली एकल आमाका धेरै छोराछोरीलाई राज्यिवहीन बनाउने 
पक्का छ।  

अिहलेको अवःथामा िपताको कारणबाट वंशजको नाताले नागिरकता 
िपतामाफर् त माऽ ूा  गनर् सिकन्छ। आमाको तफर् बाट पिन नागिरकता 
पाउने व्यवःथा गरेर यस ू ावधानको संशोधन गिरन ुराॆो उपाय हो। तर 
त्यसको िवरोध दईुतफर् बाट आयो। मूलधारका पाटीर्का “रा वादी” 
सदःयह को अडान आमाबाब ुदवैु जना नेपाली नागिरक हनुपुनमा िथयो, 
उनीह को िचन्ता नेपालमा  िववाहको माध्यमबाट नेपाली नागिरकता िलने 
भारतीयह को धइुरो लाग्छ भ े िथयो। माओवादी मिहला सदःयह  
पिन आमाबाब ुदवैु नेपाली नागिरक हनुपुन पक्षमा िथए, बाबकुो नामबाट 
माऽ नागिरकता पाउने ूावधानबाट आमाको चािहँ पिहचान “मेिटने” डर 
उनीह लाई िथयो। उनीह को भनाइमा आमा वा आमाबाबमुध्ये एक 
जनाबाट माऽै नागिरकता पाउने व्यवःथा भएमा नेपालको “िपतसृ ात्मक 
संःकृित”का कारण एकल आमाका सन्तानह  भेदभावको िसकार हनेुछन ्
भ े िथयो।  

६. िनंकषर् 

आजको नेपालमा लोकतािन्ऽक ू िबया व्यापक पिरवतर्नको पयार्य बनेको 
छÑ यु बाट शािन्तमा र नेपालीपनको संकुिचतबाट धेरै फरािकलो 
पिरभाषा अगँाल्ने कुरा यसमा पछर्न।् ियनलाई एकदमै घटाएर हेदार् पिन 
यी यःता कुरा हनु ् जसबाट दीघर्कालीन र बहृत ् पिरवतर्न आउन 
सक्छन।् तर हरेक िवषयमा ितखो मतमतान्तर छ। नेपाल जनु 
उदारवादी लोकतन्ऽको खोजीमा छ त्यसमा यःतो हनैुपछर्। नेपाल कःतो 
हनुपुछर् भ  ेिवषयमा अनेकानेक िवचारह  छन,् तर त्यही कारणले माऽ 
अिहलेको अवःथा यित व्याकुल भएको होइन। अक  कारण राजनीितक 
पाटीर्ह को आफ्नै अवःथा हो। पाटीर्ह  नराॆो गरी चलेका छन ्र 
उनीह का नीितगत लआय थोरै  छन,् एजेन्डाह  अःप   छन,् वैचािरक 
िहसाबले ितनीह  दिरि छन ् र नेततृ्वको स टबाट सध नै मःत 
रहन्छन।् पनुरखा नले यःतै कुरा खोज्ने पाऽह को गठबन्धन त 
गराउन सक्छ, तर त्यसबाट पाटीर्ह  आन्तिरक वा अन्य िहसाबले अझ 
बढी िबयाशील हनु वा नेपालको अनेकन ् सामािजक र राजनीितक 
समूहह बीचका अन्तरिवरोधलाई व्यविःथत गनर् सक्षम भने बन्दैनन।्  

नेपालको पान्तरणिसत सम्बिन्धत धमर्िनरपेक्षता वा स ीयतामाफर् त अझ 
बढी जातीय ू ितिनिधत्व जःता िवषयह लाई काननु िनमार्ण गरेर मानक 
र आदशर्का पमा ःथािपत गनर् सिकन्छ। तर ितनका सामािजक 
ूभावलाई भने केवल काननु र िस ान्तका आधारमा व्यविःथत गनर् 
सिक । समाज र राज्यका बीच मध्यःथ भई काम गन पाटीर्ह को 
भिूमका यसमा मह वपूणर् रहन्छ। गमुाउनकुो साटो केही पाउने हो भने 
सबै पाटीर्ह ले आफूलाई नै पिहले ठीक ठाउँमा राख्नपुछर् र आफ्ना 
िनजी ःवाथर्भन्दा पितर्र हेनर् सक्नपुछर्। परम्परागत पाटीर्ह ले आफूह  
केका लािग उिभने हो त्यसबारे गिहरो आत्ममन्थन गनुर्पछर्। 
पिहचानवादी समूहह ले पिन के बझु्नपुछर् भने आफ्नै स ठनिभऽ 
िविवधतालाई दबाएर वा िव मान िवच्छेदनलाई बढाएर उनीह ले 
िटकाउ राजनीितक संःथाह  वा स ालको िनमार्ण गनर् सक्ने छैनन।् 
मूलधारको राजनीित पूरै टाट पिल्टएमा अितवादीह ले फाइदा िलनेछन।् 
यःता शिक्तह ले चनुावको मैदानमा कुनै ठूलो सफलता पाउन नसक्लान,् 
तर यिद उनीह को एजेन्डा गडबडी पैदा गराउने माऽै हो भने उनीह ले 
खेल्ने ठाउँ ूशःत छ। यितखेर आएर शािन्त ूिबयाका उपलिब्धह  
गमु्ने खतरा देिखएको छ भने त्यसको दोष अ लाई लगाउने ठाउँ छैन 
पाटीर्ह  आफले िलनपुनछ। 

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, राबाते, 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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